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जल�व�युतसँग बा�झएका कानुन सु��ँदै 
गो�व�दराज पोखरेल 

काठमाड!- जल"ोत ऊजा$ �वकासको मे%द&ड हो तर यसको समु�चत दोहन आजस*म गन$ स+कएन। जल"ोत �वकास 

गन- .ममा �वगतदे�ख न ैधेरै क0ठनाइ आए। यसैले जल�व�युत उ3पादनको सय वष$को इ5तहासमा उदाहरणीय काम 

भएनन।् यो :े;को �वकास .ममा राजनी5तक, आ�थ$क, सामािजक लगायत प:मा छलफल तथा बहस हुनुपन- हो, 3यो 

भएन। रा@यको यसतफ$  पया$Aत Bयान नजादँा आ�थ$क �वकासमा हामी चुCय!। 

गैरसरकारD संFथा, 5नजी :े; सबैको सहभा�गता नभएको होइन। य�य�प जो जसले जे बझेु 3यहD आधारमा GयाHया, 

�वIलेषण गन- पJ5तको �वकास हँुदै आयो। आज पय$�त यो पJ5त बदKन स+कएको छैन। 

सरकार र 5नजी :े;ले �वगतदे�ख आयोजना बनाउँदै आएका छन।् क5त सफल भए क5त असफल। सरकारले समेत 

लM:त आयोजना बनाउन सकेन। 5नजी :े;ले आजस*म कुल जNडत :मताको कOरब ३३ Q5तशत (लगभग २ सय ६० 

मेगावाट) �व�यतु उ3पादन गरेको छ। 5नजी :े; WभX;एको २१ वष$मा यो Qग5त @यादै �यून हो। सरकारले प5न एक 

शता[दDस*म साढे ४ सय मेगावाटभ�दा बढD उ3पादन गन$ सकेन। १० वष- �व��वका कारण सरकार र 5नजी :े; दवुैले 

लM:त आयोजना बनाउन नसकेप5छ लगानीमै;ी वातावरण ब�न सकेन। स*भा�वत वदेैWशक लगानीसमेत आएन भने 

लगानीकता$ आउने त अवFथ ैरहेन। 

0हजो �व��वकालDन समयमा काम गन- वातावरण �थएन। आज 3यFतो छैन। 0हजोकै कारण देखाएर आयोजना 

5नमा$णमा �ववाद वा बहस गनु$ हा5नकारक हुनेछ। यो समयानुकूल बहस प5न होइन। अब समयानुकूल काननु बनाएर 

देशमै खपत हुने र 5नया$त गन- गरD छु^याएर आयोजना बनाउनपुछ$। योजनाबJ _पमा यसरD आयोजना बननउन 

स+कयो भने आ�तOरक माग पूरा हु�छ र अथ$त�;समेत सबल ब�दै जा�छ। अ0हले आ�तOरक माग पूरा हुने गरD 

आयोजना बनेका छैनन।् यसथ$ �व�यतु संकट �यून गन$ ब5नरहेका आयोजना तो+कएको समयमा पूरा गनु$ अपOरहाय$ 

छ। नब�दास*म भारतबाट आयात गरेर प5न अभाव पूरा गनु$पछ$। साथसाथ ैनया ँआयोजना र Qसारण लाइन 5नमा$ण 

अगाNड बढाउनपुछ$। 

जल�व�यतुको बहृत ्�वकास गन$ �व�यतु Qा�धकरणले बनाइरहेका आयोजना र Qसारण लाइनमा थप लगानी आवIयक 

छ। यFत ै5नजी :े;ले हजार! मेगावाटका उ3पादन अनुम5तप; Wलएर बसेका छन।् यी आयोजनामा लगानी Wभœयाउने 

वातावरण बनाउन सरकार आफa  साझेदार ब�ने वा साझेदार 5नकाय खोजेर रो+कएका आयोजना पूरा गन$ सहयोग 

गनु$पछ$। बaकले लगानी गन- Q5तबJता जनाइसकेका आयोजना ब�न नसCनकुा कारण खो@नुपछ$। प0हला आ�थ$क, 

Qा�व�धक र नी5तगत _पमा दे�खएका समFया समाधान हुनुपयbक। सरकारले सब ै Q+.यामा सहयोग गदा$समेत 

आ�थ$क हैWसयत नभएकाले अनुम5तप; ओग0टरहेको भे0टए खारेज गरेर स:म QवJ$कलाई 0दनुपछ$। जल�व�यतु 

�वकासलाई 5नर�तरता 0दन उ3तम उपाय यहD हो। 

�वरोधका बाबजतु प5न प5छKलो समय आयोजना त ब5नरहेका छन ्तर Qसारण लाइन बनेको छैन। गत X;वषeय 

योजनामा ४ सय +कलोWमटर लाइन बनाउने लfय रा�खयो तर एक +कWम प5न बनाउन स+कएन। यो :े;मा 

सरकारभ�दा �वकास साझेदार 5नकायको सहयोग बढD छ। दाताबाट जgगा अ�धhहण, मुआ[जा र :5तपू5त $ 0दने पैसा 

आउँदैन। Fथानीय काम गन$ सरकारले न ै"ोत जुटाउनुपछ$। यस शीष$कमा छुiै बजेट नहँुदा प5न समFया दे�खएको हो। 

आगामी आ�थ$क वष$मा यसको GयवFथा गOरनेछ। बKल Qसारण लाइन 5नमा$णका अवरोध कम हँुदै जा�छन।् 

सव$साधारणका उ�चत मागबाहेकका �वषय 5न%3सा0हत गन$ सCनुपछ$। बढD र घटD मुआ[जा वा :5तप5ूत $ 0दने :े; 

तोकेर Fपkट नी5त Kयाउनुपछ$। न; Qसारण लाइन 5नमा$णमा जेWलएका समFयाका गाँठा वषlस*म फुकाउन स+कँदैन। 



मुलुकभर अ0हले Qसारण लाइन 5नमा$णमा अवरोध उ3प�न भइरहेको छ। क5तपय :े;मा सरकारD 5नकायबाटै अवरोध 

भएको छ। जgगा अ�धhहण, मुआ[जा �वतरण आ0द 5नमा$णमा दे�खएका समFया हुन।् सव$साधारण �वकास हुनुपन-मा 

सकारा3मक छन ्तर चेतनाको कमीले यसको �वरोध भइरहेको छ। 

Qभा�वत :े;मा कुन ैनागOरकको धन–स*पि3त न ैनोCसान हुने अवFथा आए सरकारले स*पूण$ :5तप5ूत $ 0दनपुछ$। 

Fथानीय जनशिCत तथा "ोत Qयोगमा Bयान पुया$अएर Fथानीय :े;मै रोजगारDको वातावरण Wमलाउनपुछ$। तर, 

अनावIयक मुआ[जा मागेकै कारण Qसारण लाइन 5नमा$णमा 0ढलाइ भइरहेको छ। जल�व�यतु �वकासमाफ$ त 

अथ$त�;मा सुधार Kयाउन आ�तOरक Qसारण लाइन ब�न ुअ5नवाय$ छ। देशका जनु कुन ै:े;मा उ3पा0दत XबजुलD 

Qसारण तथा �वतरण गन$ आवIयक पूवा$धार बनाउन सरकारले लगानी प5न गरेको छ। लगानीको आकार �वFतार 

बढाइँदैछ। 

त3कालै 5नमा$णमा जाने आयोजनामा सरकार तथा 5नजी :;ेले लगानी बढाउनुपछ$। सरकारले मा; आयोजना बनाउन 

सCने अवFथा रहँदैन। सीWमत आयोजना मा; सरकारको QाथWमकता परेका छन।् सरकारD तहबाट अगाNड बढाइएका 

जलाशययCुत ६ सय मेगावाटको बूढDग&डकm, ४ सय १० मेगावाटको नलWसहंगाढ दईु/तीन वष$अ5घ 5नमा$णमा जाँदैनन।् 

सरकारले यी आयोजनामा लगानी जुटाएर 5छटो 5नमा$ण गन$ पहल गनु$पछ$। 5नजी :े;को सहभा�गता अकb महŒवपूण$ 

प: हो। 5नजी :े;ले २ हजार मेगावाट बढD आयोजनाका उ3पादन अनुम5तप; Wलएर बसेको छ। ती 5नमा$णमा जान 

सकेका छैनन।् उ3पादन अनुम5तप; Wलएर +कन 5नमा$णमा गएका छैनन?् सरकारले 3यो प0हचान गनु$पछ$। 

आ�थ$क हैWसयत भएकैले उ3पादन अनुम5तप; Wलनेस*मको Q+.या पूरा गरेका हु�छन।् उनीह_का समFया तथा 

गुनासो सु5न0दनपुछ$। 5नजी :े; प5न िज*मेवार भएर आयोजना बनाउन5तर लाgनपुछ$ , मुनाफा कमाउनमा; ैअगाNड 

सनु$ हँुदैन। उनीह_ मुनाफा कमाउन मा; ैआएका हुन ्वा लगानी नै गन$ इnछुक हुन;् प0हचान गनु$पछ$। समFयाhFत 

आयोजनाको हकमा आवIयक �वWभ�न +कWसमको आ�थ$क सहुWलयत 0दएर काम गराउन स+क�छ। 5नजी :े;को 

अगुवाइमा 5नमा$णको चरणमा रहेका आयोजनामा सरकारले न ै Fवपुँजी (इिCवटD) राखेर प5न बनाउन स+क�छ। 

साथसाथ ैवदेैWशक लगानी Kयाउने वातावरण बनाइ0दनुपछ$। यसरD जल�व�यतुको योजनाबJ �वकास अगाNड बढाउन 

स+क�छ। 

जल�व�यतु �वकासको महŒवपूण$ प: Qसारण लाइन 5नमा$ण अFतGयFत छ। सडक वा लाइन बनाउँदा नेपालमा मा; 

होइन भारत तथा ते"ो मुलुकमा प5न समFया आउँछन।् तर, 3यहा ँत3तत ्समFया समाधान गन$ काननु बनाइएको 

हु�छ। �वकWसत देशमा अपनाइएका यFता नी5तगत अoयास नेपालले अनुसरण गन$ सCछ। समयानुकूल काननु पालना 

गन- र Gयवहारमा उतान- पJ5त बसाKन ज%रD छ। Qसारण लाइन बनाउने :े;मा कम र बढD Qभा�वत हुने समुदायलाई 

यो पOरपाटDले �याय पुया$ ओस।् Fथानीयका उ�चत माग पूरा गदा$गदp 5नमा$णमा अवरोध उ3प�न भए रा@यले सुर:ा 

संय�; पOरचालन गनु$पछ$। बजेट तथा काय$.मको तयारD गदा$ न ै सुर:ा पOरचालन गन- GयवFथा हुनुपछ$। 

आवIयक लाइन बनेप5छ GयापाOरक वFतकुो सूचीमा राखेर यसको Gयापार गन$ स+क�छ। साक$  देशस*म XबजुलDको 

Gयापार गन- स*झौता गन$ स+कए अथ$त�; समJृ ब�ने बWलयो आधार ब�छ। भारत, बगंलादेश वा rीलंका जहाँसुकै 

5नया$त गन$ स+कने गरD सरकारले ती राksसँग रािksय 0हतअनकूुल �व�युत Gयापार स*झौता (�प0टए) गनु$पछ$। 

भारतसँग यFतो स*झौताको Q+.या सु% भइसकेको छ। 5नया$त गन- समझदारD सँगसँगै 3यसका ला�ग आवIयक 

आयोजना 5नमा$ण र आवIयक पूवा$धार (अ�तरदेशीय Qसारण लाइन) ब�ने आधार तय हुनुपछ$। ढKकेबर–मुजtफरपुर 

४ सय केभी लाइन यसको सु%आत हो। �प0टए, आयोजना र Qसारण लाइन 5नमा$ण एकसाथ अगाNड बढाउन नस+कए 

फेOर प5न लfयअनुसार अथ$त�;को आकार बuदैन। 



�वगतदे�ख ऊजा$ तथा जल�व�युत आ�थ$क �वकासको मे%द&ड मा�दै आइयो। तर, बजेट �व5नयोजनका 0हसाबले अझै 

यो :े; सात! QाथWमकतामा छ। लगानी बढाउन नसCदा Q5तफल नदे�खएको प5न हुन सCछ। य�य�प, जल�व�यतु 

आयोजनाको तुलनामा Qसारण QणालDमा लगानी पुगेको छैन। यो :े;मा भएको लगानीसमेत खच$ नहुने वातावरण ब�दै 

गएको छ। �वकास साझेदारको बढD र सरकारको ढुकुटDबाट कम रकम राHदा Q5तफल नदे�खएको स*बि�धत 

5नकायबाट गुनासो आएको छ। आ�तOरक बजेट नहँुदा लाइन 5नमा$णअ5घ ब�नुपन- वातावरण वा गनु$पन- काम गन$ 

स+कएको छैन। अबको बजेटले यसतफ$  प5न Bयान 0दएर सरकारD ढुकुटDबाट १० अब$ %पयैाँभ�दा बढD यो :े;मा 

छु^याइएको छ। 

वन, वातावरण, जgगा अ�धhहण र मुआ[जा �वतरणका समFया सुKझाउन स+कए यो :े;मा छु^याइएको रकम खच$ 

गन$ गाvो हँुदैन। लM:त बजेट खच$ गन$ सव$साधारणसँग जोNडएका नी5त तथा काननुमा पOरमाज$न तथा सुधार गन- 

Qयास सु% भएको छ। बजेटमै Qसारण लाइनमा उ3प�न समFया सुKझाउन छुiै Aयाकेज बनाउनपुछ$। यसो गन$ स+कयो 

भने तो+कएको रकम खच$ गन$ र Fथानीय समFया समाधान गन$ सहज हु�छ।  

अ0हलेको बजेटले आ�तOरक माग GयवFथापन र लोडसेNडङ घटाउने काय$.मसमेत समेटेको छ। लोडसेNडङ घटाउन अझै 

केहD वष$ भारतबाट XबजुलD आयात गनु$पन- बाBयता छ। 5नमा$णाधीन आयोजना तो+कएको समयमा बनेनन ् भने 

भारतबाट आयात गनु$ प0हलो �वकKप हो। अKपकालDन _पमा XबजुलD आयात–5नया$त गन$ अ5नवाय$ सीमा :े;का 

Qसारण लाइन मम$त तथा सुxढDकरण गनु$पछ$। यो काम गन$ त3तत ् 5नकायलाई 5नद-शन प5न 0दइएको छ। 

जल�व�यतु आ�थ$क �वकासको कडी मा5नए प5न पानी वा XबजुलD कुन बढD मह3व हो भ�ने बहसमा लामो समय 

गुिजर्यो। जल"ोतको समु�चत �वकास नभई XबजुलD उ3पादन हँुदैन र प0हला XबजुलD न ैउ3पादन हुनपुछ$  भ�ने बहस 

अझै सेलाएको छैन। बगेर गइरहेको पानी Qयोग गन- संय�;को �वकास नगOरएको भ�दै 0टAपणी गन-को कमी छैन। 

पया$Aत जल�व�यतु �वकास नहुनुमा यी कारण प5न िज*मेवार छन।् य�य�प, सामा�य नागOरकदे�ख सरकारमा पुgने 

GयिCतमा 0हजो र आजको बझुाइ फेOरएको छ। ग0ृहणीदे�ख उ�योगप5त र साधारण काय$कता$दे�ख नेता–म�;ीस*मले 

ऊजा$ नभएस*म देशले फyको मादpन भ�ने बु�झसकेका छन।् 0हजो आयोजना 5नमा$णका �व%J उX;ने GयिCत तथा 

संघ–संFथा सहयोगीका _पमा अगाNड आएका छन।् सहज ब�दै गएको वातावरणअनुसार जल�व�यतु �वकास गन$ अब 

रा@य चुCन ुहँुदैन।  

(रािksय योजना आयोगका उपाBय: पोखरेलसँग लfमण �वयोगीले गरेको कुराकानीमा आधाOरत) 
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कालDग&डकmको समFया समधान 
स�तोष पोखरेल 

पोखरा-देशको Qमुख जल�व�युतगहृ Fयाzजाको WममeिFथत कालDग&डकm ‘ए'मा प5छKKलो समय दे�खएको समFया 

समाधान भएको छ। तीन 0दन लगाएर आयोजनाकै Qा�व�धकले समFया हल गरेका हुन।् 

आयोजना Qमुख दDघा$युमान rेkठले प0हलेकै अवFथामा �व�यतु उ3पादन सु% भएको जानकारD 0दए। ‘Qा�व�धक 

रात0दन खटेर आयोजनालाई प0हलेकै अवFथामा फका$एका छन,्' उनले भने, ‘अ0हले कुन ैसमFया छैन। उ3पादन पूण$ 

%पमा भइरहेको छ।'  

आयोजना एक सय ४४ मेगावाट :मताको हो। आयोजनाको बेर्कर (एकबाट अकb Qसारण लाइनमा जोyने QणालD) मा 

समFया दे�खएको �थयो। 

�व�युतगहृको FवचाWलत सtटवेयरले काम नगदा$ उ3पादन भएको �व�युत बा0हर पठाउनसमेत स+कएको �थएन। गत 

आइतबार झ�ड ै १२ घ�टास*म आयोजनाबाट उ3पा0दत �व�यतु बा0हर पठाउन स+कएको �थएन। 3यस अव�धमा 

उ3पादन हुने XबजुलD उपयोग गन$ नसCदा �व�यतु Qा�धकरणले एक करोड %पयैाँभ�दा बढD नोCसानी बेहोनु$ परेको 

�थयो। rेkठले उ3पा0दत XबजलुD बा0हर पठाउन नपाउँदाको १२ घ�टामा; नोCसान पुगेको बताए।  

‘एक 0दनभर उ3पा0दत XबजुलD बा0हर पठाउन ैसकेनौ। 3यसप5छ मम$त सु% गरेका �थय!,' उनले भने, ‘तीन 0दन लगाएर 

मम$त गरय्!। अब कुन ैसमFया छैन।'  

FवचाWलत सtटवेयरबाट {ेकर लाgनुपन-मा नलागेप5छ ‘*यानुअल' QणालDबाट काम चलाइएको �थयो। *यानअुलबाट 

चलाउँदा Qा�व�धक बFनुपछ$। उनका अनुसार �व�यतु आयोजनामा क5तपय ठाउँमा अटो र कहD| *यानुअल मोडमा {ेकर 

रा�खएको हु�छ। कालDग&डकmमा अटोमोडमा {ेकर लाgनपुन- हो। ‘अ0हले अटोमोडमै काम गOररहेको छ। लोडसेNडङ बuने 

डरले *यानअुलबाट काम चलाएका �थय!। तर अब प0हलेकै अवFथामा फका$य!,' उनले भने। 
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�ख*ती-ढKकेबर Qसारण लाइन नरो+कने 

लोकम�ण राई 

काठमाडौ, जेkठ ३१ - मुआ[जा �ववादका कारण कOरब ११ म0हनादे�ख अव%J �ख*ती-ढKकेबर Qसारण लाइनमा 

अवरोध नगन- सव$दलDय सहम5त भएको छ । कOरब ३ +कलोWमटर :े;का १६ +क3ता जWमन धनीलाई डढे करोड %पयैा ँ

मुआ[जा 0दनपुन- तथा Wस�धुलDलाई लोडसेNडङमुCत िजKला बनाइनपुन- सत$मा यFतो सहम5त भएको हो । 

'�ख*ती-ढKकेबर Qसारण लाइन 5नमा$णमा अवरोध नगन- सव$दलDय सहम5त भयो,' उजा$म�;ी राधाकुमारD }वालDले 

भ5नन,् 'उहाँह_ले Wस�धुलDलाई लोडसेNडङ मुCत िजKला गनु$पन- र डढे करोड %पैया ँ:5तपू5त $ 0दनपुन- माग गनु$भएको 

छ ।' सव$दलDय सहम5त शु.बार भएको हो । 3यसमा Wस�धलुDका कांhेस, एमाले, एमाओवादD र माओवादDका 

िजKलाFतरDय नेताले हFता:र गरेका छन ्।   

कOरब ७५ +कलोWमटर लामो २ सय २० केभी :मताको उCत Qसारण लाइन 5नमा$णका ला�ग मि�;पOरष�ले Qचलन 

�वपरDत सत Q5तशत मुआ[जा 0दने 5नण$य गरेको �थयो । 3यसका बाबजदु Qसारण लाइन 5नमा$ण हुने Wस�धुलDको 

कOरब ३ +कलोWमटर :े;का Fथानीय बाWस�दाले �वरोध गरेका �थए । कुल १ सय ५९ +क3तामBये १६ +क3ता जgगा 

धनीले मानव अ�धकार हनन भएको भ�दै झ�ड ै १ वष$अ5घ दात ृ 5नकाय �वIव बaकमा प5न उजुरD गरेका �थए । 

3यसप5छ �वIव बaकको आhहमा Qसारण लाइन 5नमा$ण Fथगन गOरएको हो । 

म�;ी }वालDको पहलमा 5नमा$ण अवरोध नगन- सव$दलDय सहम5त भएको हो । Fथानीय बाWस�दाको मागअनुसार 

मुआ[जा उपल[ध गराउन ऊजा$ म�;ालयले Q+.यासमेत सु% गरेको छ । 3यसका ला�ग ऊजा$ले मुआ[जास*ब�धी 

फाइल मुHय स�चव लDलाम�ण पोखरेल संयोजक रहेको �वकास आयोजना सहजीकरण सWम5तमा पठाएको छ । 'मुHय 

स�चवको तहबाट गन$ नWमले मि�;पOरष�बाट 5नण$य गछ!,' म�;ी }वालDले भ5नन ्। 

तर Fथानीय बाWस�दाको मुआ[जा माग 5नयम र Qचलनभ�दा बढD भएको उnच अ�धकारDह_ले बताएका छन ्। 'यसले 

�वकास आयोजना अवरोध गरेर बढD मुआ[जा Wलने नकारा3मक Qचलन �वकास गन-छ,' ऊजा$का एक उnच अ�धकारDले 

भने, '5नमा$ण भइसकेका र स�चालन रहेका अयोजना :े;का Fथानीय बाWस�दाले प5न थप मुआ[जा माgन सCछन ्।' 

सरकारले Qसारण लाइनमा पोल र फउ�डसेन रहने जgगाको मा; सत Q5तशत :5तपू5त $ 0द�छ । �व�यतु ्तारमु5न पन- 

जgगाको कुल मूKयको १० Q5तशत :5तप5ूत $ 0द�छ । सव$दलDय सहम5तअनुसार Fथानीय बाWस�दाले �वIव बaकमा 

हालेको उजुरD 5नकाKनेछन ् । �वIव बaकले उजुरD 5नकाले Qसारण लाइन 5नमा$ण अगाNड बढाउँदा आपि3त नरहने 

ऊजा$लाई जनाएको छ । तर उजुरD 5नकाKने र मुआ[जा 0दने स*ब�धमा सव$दलDय सहम5तमा केहD उKलेख छैन । 'यो 

भ� सहम5त हो,' ऊजा$ "ोतले भ�यो । 

�ख*ती-ढKकेबर Qसारण लाइनको १० वटा पोल र ७ वटा फउ�डसेन 5नमा$ण गन$ मा; बाँकm छ । 

नेपाल �व�युत ्Qा�धकरणका अनुसार उCत काम ३ म0हनाWभ; स+क�छ । Qसारण लाइन 5नमा$णप5छ १० मेगावाट 

�व�युत ्चुहावट घ^छ ।    

काबेलD ठेकेदारलाई ऊजा$को ताकेता 5नमा$ण काय$मा उदासीन बसेप5छ ऊजा$ म�;ालयले काबेलD कOरडोर Qसारण 

लाइनका भारतीय ठेकेदार एFटर-जगुअर @वाइ�ट भे�चरलाई 3यस �वषयमा QFट पान$ ताकेता गरेको छ । 
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कृ�ष र ऊजा$लाई QाथWमकतामा राखन् सुझाव 
बलराम पा&ड े

काठमाड!- आगामी बजेटमा कृ�ष, ऊजा$ र पूवा$धार �वकासमा Bयान 0दन �वWभ�न राजनी5तक दलका QभावशालD नेताले 

सरकारलाई सुझाव 0दएका छन।् �व5नयोजन �वधेयक, २०७१ का WसJा�त र QाथWमकतामा�थ GयवFथा�पका संसदमा 

शु.बार सु% भएको छलफलमा उनीह_ले कृ�षको Gयावसा5यकmकरणXबना मुलुकको �वकास अस*भव भएको बताउँदै 

यसमा Bयान 0दन सुझाव 0दएका हुन।् 

अथ$म�;ी रामशरण महतले GयवFथा�पका संसदमा QFततु गरेको �व5नयोजन �वधेयकका WसJा�त र 

QाथWमकतामा�थको छलफलमा सहभागी हँुदै पूव$Qधानम�;ीसमेत रहेका एकmकृत माओवादD नेता बाबुराम भiराईले 

सरकारले QFतुत गरेको WसJा�त र QाथWमकतामै समFया रहेको Q5त+.या 0दए। 

उनले देशको अथ$त�;को मूल समFया के हो भ�ने �वषय सरकारको QFतावमा कहD| उKलेख नभएको बताए। संकटकाल 

GयवFथापन गदp समाजवादतफ$  जाने �व�द ुप0हKयाउनपुन- उनको सुझाव �थयो। मुलुकको मूल समFया न ै 5नरपे: 

गOरबी भएका कारण यसमा Bयान 0दन आवIयक रहेको उनले बताए। 

मुलुकमा बेरोजगारD समFया 0दनQ5त0दन बuदै गइरहेको बताउँदै भiराईले ४० लाख बेरोजगार युवा अ0हले प5न कायम 

रहेकाले बेरोजगारD अ�3य गन- काय$.म Kयाउन सुझाव 0दए। वगeय, जातीय, :े;ीय असमानता कायमै रहेको र 

�वदेशमुखी अथ$त�;ले मुलुक समFयामा परेको भ�दै यसमा Bयान 0दनपुन- उनले बताए। 

'अ0हले प5न ६ सय अब$को Gयापार घाटा छ,' उनले भने, 'Q5तGयिCत ऋण २० हजारभ�दा बढD छ। यसको अ�3य कसरD 

गन-? सरकारको Bयान यता5तर प5न पुगोस।्' 

उनले �व��वको स*बोधन र सहD GयवFथापनका ला�ग पीNडतलाई 0दने भनेको रकम त3काल 0दन र उनीह_लाई 

0दनेमBयेको पाँच लाखका दरले मा�थKलो तामाकोसीमा लगानीको GयवFथा Wमलाउन आhह गरे। 

भiराईले दईु अंकको आ�थ$क व�ृJ हाWसल नगरेस*म �वकWसत देशको सूचीमा नपन- भएकाले गOरबको प0हचान गरD 

उ�चत GयवFथापन गनु$पन- बताए। 'अ0हले कसैलाई प5न कसको स*पि3त क5त छ भ�ने थाहा छैन,' भiराईले भने, 

'जसरD कमाएको भए प5न एकपटक आtनो स*पि3त आफa  घोषणा गन- GयवFथा गरेर Qग5तशील कर लगाउनपुछ$।' 

भiराईले सरकारले कृ�षभ�दा ऊजा$लाई QाथWमकतामा राखेको बताउँदै कृ�षलाई प0हलो QाथWमकतामा राHन सुझाव 

0दए। कृ�ष, ऊजा$, पय$टन, पूवा$धार, Wश:ा, FवाFथलाई .मशः QाथWमकतामा राखेर रािksय गौरवका आयोजना प5न 

QाथWमकतासाथ अ5घ बढाउन सुझाव 0दए। 

नेपालD कांhेसका उपसभाप5त रामच�� पौडलेले अब माCस$ले भनेझa सब ैदल समाज बदKन लाgनपुन- बेला आएको 

बताए। उनले प5न कृ�षलाई QाथWमकतामा राखेर अ5घ बuन सरकारलाई सुझाव 0दए। 

'हामी सब ैसामािजक �यायस0हतको आ�थ$क व�ृJ हुनुपछ$  भ�नेमा निजक छ!,' पौडलेले भने, 'यसलाई Qजाताि�;क 

समाजवादतफ$  उ�मुख भ�न स+क�छ। उदारवाद र समाजवादको कुरामा हामीले चीन र Fवीडने दवुैलाई हेनु$पछ$।' 

उनले स*पि3तमा Qग5तशील कर लगाएर ज5त प5न कमाउनसCने GयवFथा गनु$पन- बताए। 

'ज5त सCछ! कमाऊ, तर कर 5तर,' उनले भने, 'यहD हो Qग5तको आधार। कृ�ष .ाि�त, पय$टनको �वFतार र जल"ोत 

�वकासलाई QाथWमकतामा राखेर बजेट Kयाउनपुछ$।' 

पौडलेले कृ�षमा हलो, कोदालो र ना*लोको भार कम गरेर याि�;क �वकास गOरनुपन- बताए। 'भारतमा मोदDको उदयप5छ 

नेपालको जल"ोतमा लगानी गन- चासो बढेको छ,' पौडलेले भने, '3यसैले �वदेशी लगानी, राksको पुँजी, रेWम^या�स, 

GयिCतको पुँजी लगानी गन- अवसर सरकारले 0दनुपछ$। बजेटमा यसको GयवFथा गOरयोस।्' 



उनले सFतो XबजुलD उ3पादन गन$ सके नेपाल �वIवकै धनी मुलुक हुने धारणा प5न राखे। टेWलकम, हवाई र ऊजा$मा 

दM:ण एWसयामा नेपालले सबैभ�दा सहुWलयत 0दनसCने हो भने �वकासले ग5त Wलने बताए। 

नेकपा एमालेका नेता एव ंपूव$अथ$म�;ी सुरे�� पा&डलेे कृ�ष, ऊजा$का कुरा सारमा मा; भनेर �वकास स*भव नहुने धारणा 

राखे। उनले सरकारले कृ�षमा Gयवसायीलाई के सहुWलयत 0दने हो, Fपkट पारेर लगानीकता$ आक�ष$त नगरेस*म ज5त 

�चnयाए प5न केहD नहुने धारणा राखे। 

'कृ�षको �वकास गन- भ�ने,' पा&डलेे भने, 'तर 3यसमा केहD नगन-? सरकारले एउटा लगानीकता$लाई तपाइँ का�ेमा गएर 

तरकारD लगाउनुस,् हामी सहुWलयत 0द�छ! नभ�दास*म Gयावसा5यक हुन ैसCदैन।' 

उनले अबको कृ�षनी5त Fपkट हुनुपन-मा जोड 0दए। ऊजा$का �वषयमा प5न कुरामा; ैगरेर नहुने भ�दै उनले अथ$म�;ीको 

Bयानाकष$ण गराए, 'तपा� मा�थKलो तामाकोसी नेपालको लगानीले हँुदैन भ�नुहु��यो। तर, मेरै पालामा नेपालD 

लगानीमा आयोजना सु% भयो, डढे वष$Wभ; पूरा प5न हु�छ।' 

सहD ठाउँमा लगानीको वातावरण बनाइ0दने हो भने लगानीकता$ आक�ष$त हुने उनको धारणा �थयो। 'ज*ुलाका खोलामा 

�व�युत 5नकाKन भ�दै पाचँवष- लाइसे�स 0दएर केहD हँुदैन,' उनले भने, '3यहा ँsा�सWमसन लाइन पुgन ै२० वष$ लाgछ। 

अ5न पाँच वष$मा XबजुलD 5नकालेर के फाइदा हु�छ?' 

अथ$म�;ी महतले तीन वष$मा देशभर �व�यतुीकरण गन- भनी गरेको QFताव प3याOरलो नभएको बताए। 'काठमाड!मा 

अ0हले प5न चार/पाँचवटा पाँचतारे होटलको माग छ,' उनले भने, 'तर काठमाड!मा संसारका धनीले समेत +क�न नसCने 

गरD जgगा महँ�गएको छ। यसमा सरकारले Bयान 0दनुपछ$।' 

पा&डलेे Q3येक �वकास :े;मा पाँच–पाचँ करोडका दरले �वकास कोष छुiयाउनपुन- बताए। 3यFत ैनया ँसहर 5नमा$ण र 

पूवा$धारमा Bयान 0दएर बजेट 5नमा$ण गन$ उनले सरकारलाई सुझाव 0दए। 

GयवFथा�पका संसदमा शु.बारदे�ख सु% भएको पूव$बजेट काय$.मप5छ नी5त तथा काय$.म QFततु गन- सरकारको 

तयारD छ। 
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दरौद� ए मा �था
नयले प
न लगानी गन� वातावरण बनाउन माग 

अनपुमा खनाल-जेठ ३१, गोरखा । गोरखामा 5नमा$णा�धन दर!दD ए जल�व�युत आयोजनामा Fथानीय वाWस�दाले प5न 

लगानी गन- वातावरण बनाउन िजKला िFथत राजनी5तक दलले माग गरेका छन ् । �वशेष गOर Qभा�वत :े;का 

वाWस�दाले आयोजनामा शेयर हाKन पाउन ुपन- उनीह%को भनाई छ । आयोजनाको �वWभ�न प:का �वषयमा गोरखा 

सदरमुकाममा भएको छलफलमा Qमुख राजनी5तक दलका Q5त5न�धह%ले दर!दD ए जल�व�युत आयोजनाको ग5त�व�ध 

पारदशe नभएको प5न दावी गरेका छन ्। 

 नेपालD काँhेसका सभाप5त हOरबहादरु घलेले भने “�व�यतु �वकास �वभागसँग भएको स*झौताबारे कसैलाई जानकारD 

न0दइ आफू खशुी काम गन$ पाईदैन, ग5त�व�ध पारदशe बनाउनुपया$◌े ,यसमा आयोजना [यवFथापनको Bयान जाओस 

।”  नेपाल सरकारसँग के कFतो स*झौता भएर आयोजनाको 5नमा$ण शु% भएको भनेर जानकारD न0दन ुप5न रहFयको 

�वषय भएको ए+ककृत नेकपा माओवादDका लेखबहादरु थापाले बताए । Fथानीयको रोजगारDको सु5निIचतता, Qभा�वत 

:े;मा भैरहेको �वकास 5नमा$णको कामबारे जानकारD न0दई आफूखशुी काम गन- अ�धकार आयोजनालाई नभएको 

एमालेका िजKला अBय: रामशरण बFनेतले बताए । नेकपा–माओवादDका से.ेटरD परशुराम र*तेलले भने “  ग5त�व�ध 

पारदशe नबनाए हामी राजन5ैतक दल नै आयोजनाको 5नमा$ण काय$ अ5घ बuन 0ददैनौ । ”   

 राजनी5तक पाट�ह%ले सरकार संग भएको स*झौता, उदेIय, ग5त�व�ध लगायतका बारेमा Qkट पान$ अनुरोध गदp 

आएप5न बेवाFता गOरएको राजनी5तक पाट�का Q5त5न�धह%को भनाई �थयो । काय$.मका आtना धारणा राHने अ�य 

राजनी5तक दलका Q5त5न�धले प5न Fथानीय राजनी5तक दलसँग पया$Aत सहकाय$ गरेर अ5घ बuन ुपन- बताएका छन ्। 

उनीह%ले �वगतमा भएका Q+.यागत कमजोरDलाई आधार बनाए आयोजनाको 5नमा$ण काय$ रोCन नहुनेमा जोड 0दएका 

छन ्। काय$.ममा राQपा नेपालका सु0दप ढकाल, संघीय समाजवादD पाट�का सुकदेव तामाङ लगायतले प5न आtना 

धारणा राखेका �थए ।  काय$.मका सहभागीले उठाएका सवालको जवाफ 0दँदै आयोजनाका 5नद-शक पदम गु%ङले 

सव$साधारणलाई शेयर लगानीको अवसर 0दन ुजायज भएप5न 3यसका ला�ग थप Q+.यामा अिKझन ुपन- जानकारD 0दए 

। उनले भने “ आयोजना र नेपाल सरकार�वच भएका मह3वपूण$ स*झौताको Q5तWल�प िज�वस र िजKला Qशासन 

काया$लयलाई उपल[ध गराएको छौ ।” 

 आयोजनाका इि�ज5नयर Qमोद पा&डलेे हालस*म भएका 5नमा$ण काय$ र आगामी योजनाबारे जानकारD 0दएका �थए । 

काWलका hुप अ�तग$तको दर!दD काWलका हाइ�ो QाWलको लगानीमा गोरखाको मुnचोक गा�वसिFथत दर!दD खोलामा 

आयोजनाको 5नमा$ण काय$ भैरहेको छ । एक अव$ ३ करोड %पयैा लागत अनुमान गOरएको आयोजनाबाट ६ मेगावाटस*म 

�वजुलD उ3पादन हुने बताइएको छ । 3यहा ँ उ3पा0दत �वजलुD १४ कWलोWमटर लामो Qशारण लाइना माफ$ त �व�युत 

Qा�धकरणको गोरखा सदरमुकामिFथत सव Fटेशनमा जोNडनेछ । आयोजनाबाट ३ गा�वसका वाWस�दा Q3य: Qभा�वत 

हुनेछन ्। आजको छलफल काय$.मका सहभागीह%ले आसपासका अ% गा�वसलाई प5न Qभा�वतको सूचीमा राHनपुन- 

बताएका छन ्।  
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डलरमा पीपीए गराउन संस�को लेखा सWम5तWभ; ैचलखेल 
नेपालको �च�लत ऐन÷काननुले डलरमा पीपीए गन� भनेर कह�" उ#लेख गरेको छैन । (यह� भएर डलरमा पीपीए 

आफ+ मा गैरकाननुी काम हो । डलरमा पीपीए गन,को ला-ग सरकारले काननु बनाउनपैछ, । काननु नभएको बेला 

डलरमा पीपीए गनु,पछ, भनेर मा-थ#लो /0शूल� १ ले दबाब 4दन ु अक6 गैरकानुनी काम हो । अ4हले जुन–जुन 

आयोजनाको डलरमा पीपीए गरे प
न (यो सरासर गैरकाननुी छ । (यो गैरकाननुी काम रो8न ुसंस:को कत,;य हो । 

<वदेशी मु=ा 
नय�मत गन� ऐनले डलरको कारोबारलाई 
नय?0ण गरेको छ । <वदेशी मु=ामा /बजुल� ख@रद गन� 

�ावधान न ैछैन । डलरमा /बजुल� ख@रद गन� हो भने �ा-धकरणमा जि?मएका थु� ैCेड य
ुनयनहD एक भएर डलरमा 

तलब न4दएमा �ा-धकरण ठFप पाछG भनेमा (यसको जवाफ सरकारसग छैन । नेपालको कHचा पदाथ,बाट नेपालमै 

उ(पादन ग@रने /बजुल� डलरमा ख@रद गन� �ा-धकरणले आJनो कम,चार�लाई तलब भु8तानी डलरमा ग4द,न“ भ?न 

नस8ने अव�था आउन स8तछ । (य�तो बेला �ा-धकरणको आ-थ,क अव�था क�तो होला ? 

कWमसन र घुस 0दएप5छ नेपालको एयरपोट$बाट हा3ती 5छराइ0दन स+क�छ भनेर हाल के��Dय कारागारमा रहेका 

�ा�सेलD नागOरक चा�स शोभराजले भनेका �थए । नेपालमा पैसा र घुस 0दएप5छ जFतोसुकै गैरकाननुी र अस*भव 

कामलाई प5न सहजै स*भव तुKयाउन स+कने xkटा�तह% थुQ ै छन ् । अझ देश अAठेरोमा परेको बखत वा 

सं.मणकालमा रहेका बेला यFता गैरकानुनी कामह% नभएका होइनन ् । अ%ण ते"ोलाई जानाजान र� गराएर 

�ख*ती र भोटेकोसी Wभ�याइएप5छ नेपालमा जFतोसुकै स*झौता गराउन प5न स+क�छ भ�ने त3व}ान 

जलमा+फयाह%ले पाएका हुन ्। �ख*ती र भोटेकोसीको आलो घाउ सुCन नपाउँदै यFत ैकWमसनको मोहमा मुलुकलाई 

दशक�स*म अ�धकारमा राHने काम भयो �चWलमेको �व�युत ्खOरद स*झौता (पीपीए) गराएर । आपm्न ै हात 

जग�नाथको शैलDमा �चWलमेले प5न �ख*ती र भोटेकोसीको शैलDमा Qा�धकरणलाई लु^यो । रा�ा र आकष$क 

आयोजनाज5त Fवदेशका दलालले हात पारेर �वदेशीलाई बेnने वा यFत ै�चWलमे शैलDमा पीपीए गराउने .म जारD छ । 

तीन मेगावाटको �पलुवा खोलामा एक करोड लगानी गरेका लगानीकता$ले दश वष$को अव�धमा १८ करोड %पयैा ँहात 

पारे । तर ६ सय मेगावाट जNडत :मताको QणालD स�चालन गन- �व�यतु ्Qा�धकरणले सध� घाटा खाँदै आएको छ । 

दईु वष$अ5घ सरकारले Qा�धकरणको २८ अब$ %पयैा ँबराबरको घाटालाई Wमनाहा गOर0दएको �थयो । 3यसप5छ अ0हले 

3यो घाटा पुनः चुWलएर १६ अब$ %पयैा ँपुgदै छ । 

हरेक वष$ साढे चार अब$ %पैयाँका दरले घाटा खाने Qा�धकरण आ�थ$क %पले जज$र भएकै कारण उसले भनेजFतो 

आयोजना 5नमा$ण गन$ सकेन र देश र जनतालाई अ�धकारमा राHयो । यो घाटाको WसलWसला र QFथान�व�द ु�थयो, 

�ख*ती र भोटेकोसीमा भएको डलर पीपीए । यी दईु आयोजनाले Qा�धकरणले खो.ो मा; पारेनन ्अझ डढे दशक लुट 

मnचाइरहनेछन ्। यी दईुको पीपीएले Qा�धकरण ज5त थला परे प5न घुस र कWमसनको लालचले पनुः डलरमा पीपीए 

हँुदै आइरहेका छन ्। मा�थKलो म�याzदDमा १५ पटक मूKयव�ृJको सु�वधा र केहD गरD Qा�धकरणले Qसारण लाइन 

5नमा$ण गन$ नसके 3यसले उ3पादन गन- स*पूण$ XबजुलDको :5तप5ूत $ Qा�धकरणले 5तनु$पन- गरD स*झौता गOरएको 

छ। यो स*झौताको Qा%प र %परेखा तयार पारेका �थए Qा�धकरणका त3कालDन र हालका प5न काय$कारD 5नद-शक 

अजु$नकुमार काक�ले । कWमसनको लोभमा डलर पीपीएको स*पूण$ खाका कोOरसकेप5छ त3कालDन जल"ोतम�;ी 

�वkणQुसाद पौडलेले यो राksघाती पीपीए गनु$हँुदैन भनेर रो+क0दएका �थए । प5छ कांhेसका डा. Qकाशशरण महत 

ऊजा$म�;ीका %पमा आए र उनले मधेसी जनअ�धकार फोरमका सदFय तथा Qा�धकरणको १२औ| तहबाट 5नव3ृत 

भएका डा. जीवे�� झालाई काय$कारD 5नद-शक बनाएर मा�थKलो म�याzदDको राksघाती स*झौता गरेका �थए । केहD 



गरD Qा�धकरणले म�याzदD कोOरडरमा Qसारण लाइन बनाउन सकेन भने उसले वष$क� अबा$◌ै◌ं %पयैा ँXबजुलD नWलए 

प5न �च5नया ँक*पनीलाई बझुाउनुपन-छ । एक त डलरले 3यसै प5न Qा�धकरण घाटामा जाने न ै हो, 3यसमा�थ 

:5तप5ूत $ले थप थला पान-मा शंका नगरे हुने िFथ5त छ । 

यो पkृठभूWममा उनै अजु$नकुमार काक�ले सुपर WसCसअ�तग$तको तKलो सोलु (८२ मेगावाट)को प5न डलरमा पीपीए 

गरेर करोड� %पैया ँकWमसन Wलएको सबैलाई थाहा छ । +कनभने 0हजो मुHयस�चव लDलाम�ण पौडले, त3कालDन 

काय$कारD 5नद-शक रामेIवर यादवले समेत डलरमा पीपीए गदा$ हुने ज5त प5न घाटा हु�छ, 3यो अथ$ म�;ालयले 

Wल�खत %पमा 5तन- कबुल गरेमा मा; सुपर WसCसको पीपीए गन- अडान Wलएका �थए । तर 3यFतो अडान�वपरDत 

अ5घKला ऊजा$म�;ी उमाका�त झा, स�चव �वIवQकाश पि&डत र काक� Wमलेर सुपर WसCसमा करोड� कWमसन खाई 

पीपीए गरेको गरेका �थए । सुपर WसCसको पीपीए (डलरमा) कुन ैप5न हालतमा हुन न0दने, गरे आ�दोलन गन- 

चेतावनी 0दँदै आएका Qा�धकरणका पाचँवटै कम$चारD यु5नयनले मौनता साँधेर Qा�धकरणमा�थ भएको बला3कारको 

समथ$न गरे । व�ैय5नकट कम$चारD यु5नयन (राकस)ले मा; डलरमा भएको पीपीएको �वरोध गरेको �थयो । 

राकसलाई मा�थKलो X;शूलD �ी ए तुहाउन अहम ् भूWमका खेKने चार यु5नयन (Qा�धकरणको Wस�डीकेट)ले एCलो 

बनाएप5छ उसको प5न केहD जोर चलेन । सुपर WसCसको पीपीएबाट हौWसएका अजु$न काक� र स%वा हुनुअ5घका 

स�चव पि&डतले पुनः अका$◌े राksघाती स*झौता गन$ तयार भएका �थए २१६ मेगावाटको मा�थKलो X;शुलD १ को । 

मा�थKलो X;शूलD १ को महँगो अमेOरकm डलर (Q5तय5ुनट झ�ड ैसात से�ट)मा पीपीए गराउन अ0हले कोOरयन 

दतूावास, �वIव बaक, यसको वगeय संगठन आइएफसी, अथ$म�;ी डा. रामशरण महत, नेपालको जल�व�य3ुको 

लाइसे�स Wलँदै �वदेशीलाई बेnदै आएको दलाल व�ृदावनमान Qधानांग र 5नजको छोरा �वकेस Qधानांग ला�गपरेका 

छन ् । नेपालका ठूला भ5नएका दै5नक पX;काका अ�धकाशं स*पादकलाई भेट गरेर नेपालका ला�ग कोOरयाका 

राजदतूले नेपालD कामदार Wलएको कारण डलरमा पीपीएको बारेमा मौन बFन आhह गरेका छन ्। उसले संस�का 

सWम5तलाई प5न आफूह%ले ठूला नेतामाफ$ त से0टङ Wमलाउने काम गरेको बताएको छ । कोOरया कामदार पठाउने 

Wभ�न ैखाले स*झौता भए प5न कोOरयन राजदतूले 3यसलाई देखाएर डलरमा पीपीए गरेर Qा�धकरणको आ�थ$क 

अवFथा सध� टाट उK^याउने कोWसस गरेका छन ्। डलरमा पीपीए गरेर डलरमै कWमसन Wलँदै आएका Qा�धकरणका 

काय$कारD 5नद-शक काक�ले तीन म0हनाअ5घ आयोजना गरेको प;कार स*मेलनमा भनेका �थए, अबको तीन वष$प5छ 

नेपाल �व�यतु ्Qा�धकरणको QणालDमा झ�ड ैचार अब$ यु5नट XबजुलD जगेडा (Fपील) हुनेछ । एका5तर 0हउँदमा 

XबजुलD नपुgने, अका$◌े5तर वषा$याममा चार÷चार अब$ यु5नट XबजुलD खेर जाने �वरोधाभास िFथ5तको एउटै कारण हो 

नदD QवाहD (रन अफ Oरभर)को बाहुKयता ।  

लोडसेNडङ अ�3य गन$ जलाशययCुत आयोजनाको �वकKप छैन । 5नजी :े;ले बनाएका ज5त प5न �व�यतु ्गहृ छन,् 

ती सबै नदDQवाहD मा; हुन ्। यो भनेको 0हउँद याममा 5यनले एक 5तहाइ मा; उ3पादन गछ$न ्भने वषा$याममा जNडत 

:मतामा । उदाहरणका ला�ग मा�थKलो तामाकोशीले 0हउँद याममा ९० मेगावाट मा; XबजुलD 0द�छ । जब +क 

यसको आठ म0हनामा ४५६ मेगावाट XबजुलD उ3पादन हु�छ । मा�थKलो तामाकोशीकै XबजुलD वषा$याममा खेर जाने 

िFथ5त छ । काक�ले भनेको चार अब$ यु5नट XबजुलD भनेको झ�ड ै३२ अब$ १६ करोड %पैया ँबराबर हो । अ0हले न ै१६ 

अब$ घाटा परेको र अबको तीन वष$प5छ Qा�धकरणको कुल सि�चत नोCसानी २८ अब$ %पैया ँहुनेछ । 3यसमा�थ ३२ 

अब$ %पयैाकँो जगेडा XबजुलDलाई भुCतानी गनु$परेप5छ Qा�धकरणको नोCसानी ६० अब$ %पैया ँ हुनेछ । यो कुन ै

काKप5नक आँकडा होइन, Fवय ंQा�धकरणले 5नकालेको 0हसाब हो । २१६ मेगावाटको मा�थKलो X;शूलD १ ले 0हउँद 

याममा ज*मा २० Q5तशत मा; XबजुलD उ3पादन गछ$ । यसको आठ म0हनाको XबजुलD पूरै खेर जा�छ । यो XबजुलD 



त3काल यहD| खपत हुने वा भारत 5नकासी हुने कुन ैसंय�; छैन । एक त नेपाल भारत Qसारण लाइन 5नमा$ण २०६३ 

दे�ख योजनामा मा; सीWमत छ । अका$◌ेतप$m, भारतमा नेपालबाट XबजुलD 5नकासी गन$ क5त मुिFकल छ भ�ने 

मा�थKलो कणा$लD, अ%ण ते"ो र झ�ड ै चार हजार मेगावाटभ�दा बढD :मताका आयोजनाह%को भारतीयह%ले 

वषा$◌ै◌ंदे�ख लाइसे�स Wलएर 5नमा$ण गन$ नसकेको अवFथाले छल�ग पाछ$ ।  

मा�थKलो X;शूलD १ सु%मा Qा�धकरणले अBययन गरेको आयोजना �थयो । नेपालको खोलानाला दता$ गदp �वदेशीलाई 

बेnदै आएका व�ृदावनमान Qधानांगले Qा�धकरणका त3कालDन इि�ज5नयOरङका हा+कम र जल"ोत म�;ालय र 

�व�युत ् �वकास �वभागका �kट कम$चारDलाई घुस 0दएर आपm्नो हातमा पान$ सफल भएका �थए । सु%मा ७५ 

मेगावाटको यो आयोजनाको �व�यतु ्ऐन, २०४९ ले तोकेको पाँच वष- अव�ध पूरा हुन लाgदा त3कालDन ऊजा$स�चव 

शीतलबाब ु रेgमीले यसको :मता २१६ मेगावाट प-ुयाएर लाइसे�सको *याद थप गरेका �थए । पाचँ वष$स*म प5न 

कनेCसन ए�hमे�ट, पीपीए, वातावरणीय Qभाव मूKयाकंन (ईआईए), �व3तीय GयवFथापन गन$ नसकेको भ�दै 

त3कालDन स�चव हOरराम कोइरालाले उ3पादन लाइसे�सका ला�ग 0दइएको 5नवेदन अFवीकार गरेका �थए । प5छ 

बाबुराम भiराई, प3नी 0हWसला यमीलाई रकम बुझाएर व�ृदावनको कोOरयन साझेदारले दफा ३५ को द%ुपयोग गरD 

उहD अस:म क*पनीलाई करार गरD Wलन सफल भएको �थयो । एक वष$Wभ; सबै काम परूा गन-, न; Fवतः र� हुने 

करारमा उिKल�खत शत$ पूरा नगदा$ नगदp प5न अ5घKला ऊजा$स�चव �वIवQकाश पि&डतले मोटो रकम कWमसन खाई 

यसको पुनः एक वष$ *याद थप गरेका �थए । दफा ३५ अनुसार भएको स*झौतामा आयोजना �वकास स*झौता 

(पीडीए) गन- भनेर कहD ंउKलेख �थएन । तर पीडीए नभएको भनेर गैरकाननुी %पमा आयोजनाको *याद थप गOरयो 

। जसरD तामाकोसी ते"ो, अ%ण ते"ो, मा�थKलो कणा$लDवालाह%ले पीडीए नभएको भनेर आयोजनाको लाइसे�स 

जोगाइरहेका छन,् 3यसैगरD मा�थKलो X;शूलD १ मा प5न ऐन, काननु र करार कहD ंकत ैनभएको Qावधान पीडीए 

देखाएर आयोजना अyकाइरहेका मा; छैनन,् ऊजा$ म�;ालय, Qा�धकरण, साव$ज5नक खOरद अनुगमन काया$लय, 

रािksय सतक$ ता के�� र अ0हले आएर साव$ज5नक लेखा सWम5तका केहD सभास�लाई Qभा�वत पान- Qयासमा रहेका 

छन ्। 

नदD QवाहD आयोजनाले क0हले प5न लोडसेNडङ अ�3य गदpन भ�नेमा Fवय ंऊजा$म�;ी र Qा�धकरणका Qा�व�धकह% 

भ�दै आएका छन ् । एका5तर �ख*ती र भोटेकोसीले Qा�धकरणलाई धराशायी पा-यो र 3यसको पीपीए 

Oरoय ू(संशोधन) हुनुपया$◌े भनेर म�;ालय र Qा�धकरणले हारगुहार गदp आएका छन ्। अका$5तर धमाधम डलरमा 

पीपीए गन$ प5न छाडकेा छैनन ्। यFत,ै डलरमा पीपीए गराएर कWमसन Wलने दाउमा रहेका Qा�धकरणका हा+कम र 

ऊजा$ म�;ालयले अ0हलेस*म जलाशययCुत आयोजनाको पीपीए दर तोकेका छैनन ्। 

केहD गरD जलाशययुCतवाला लगानीकता$ आए भने नदD QवाहDमा डलरमा पीपीए गराएर कWमसन आउँदैन भनेर 

Qा�धकरणका हा+कमह% 5नण$य नगरD बसेका छन ्। यसबाहेक नेपालको QचWलत ऐन काननुले डलरमा पीपीए गन- 

भनेर कहD ंउKलेख गरेको छैन । 3यहD भएर डलरमा पीपीए आपmै◌ंमा गैरकाननुी काम हो । डलरमा पीपीए गन$को 

ला�ग सरकारले काननु बनाउन ैपछ$ । कानुन नभएको बेला डलरमा पीपीए गनु$पछ$ भनेर मा�थKलो X;शूलD १ ले 

दबाब 0दन ुअकb गैरकाननुी काम हो । अ0हले जुनजुन आयोजनाको डलरमा पीपीए गरे प5न 3यो सरासर गैरकाननुी 

छ । 3यो गैरकाननुी काम रोCन ु संस�को कत$Gय हो । �वदेशी मु�ा 5नयWमत गन- ऐनले डलरको कारोबारलाई 

5नय�;ण गरेको छ । �वदेशी मु�ामा XबजुलD खOरद गन- Qावधान नै छैन । डलरमा XबजुलD खOरद गन- हो भने 

Qा�धकरणमा जि�मएका थुQ ैsेड यु5नयनह% एक भएर डलरमा तलब न0दएमा Qा�धकरण ठAप पाछl भनेमा 3यसको 

जवाफ सरकारसँग छैन । नेपालको कnचा पदाथ$बाट नेपालमै उ3पादन गOरने XबजलुD डलरमा खOरद गन- Qा�धकरणले 



आtनो कम$चारDलाई तलब भुCतानी डलरमा ग0द$नँ भ�न नसCने अवFथा आउन सCतछ । 3यFतो बेला 

Qा�धकरणको आ�थ$क अवFथा कFतो होला ? संस�को साव$ज5नक लेखा सWम5तले Qा�धकरणले हालस*म डलरमा 

पीपीए गरेको �ववरण मागेर छानXबन सु% गरेप5छ नेपालका र �वदेशका जलमा+फयाह% आि3तएका छन ्। उनीह%ले 

केहD सभास�लाई डलरमा पीपीए गराउन लXबङ समेत गन$ थालेका छन ् । केहD सभास�ह% खलेुरै यसको प:मा 

लागेका छन ्भने नेपालD काhेँसका सभास� मोहनबहादरु बFनेत लगायतका केहD सभास�ह% कुन ैहालतमा प5न 

डलरमा पीपीए गनु$ हँुदैन भनेर Qा�धकरणको प:मा उWभएका छन ्। नेकपा एमालेका सभास� एव ंपूव$ ऊजा$म�;ी 

गोकण$ �वkटले प5न काननु नबनाई डलरमा पीपीए गन$ नहुने बताएका छन ् । ‘�वदेशी लगानी Kयाउने नाममा 

गैरकाननुी काम गन- छुट कसैलाई प5न हु�न’, सभास� �वkटले श5नबार आ�थ$क दै5नकसँग भने, ‘डलरमा पीपीए गन- 

नाममा ठूलो चलखेल भएको छ ।’ 

�ा-धकरणमा दबाब समूह 

ऊजा$ म�;ालय र Qा�धकरणका हा+कमह%ले जथाभावी डलरमा पीपीए र �kटाचार गदp संFथा धराशायी पादp जाँदा 

प5न Qा�धकरणका +.याशील पाचँ टे«ड यु5नयनह%ले मौन समथ$न गदp आएप5छ Qा�धकरणका कम$चारDह% 

FवतःFफुत$ सलबलाएर दबाब समूह गठन गरेका छन ्। श5नबार भCतपुरको सूय$�वनायकमा एक घोषणा सभा गरD 

इ��Qसाद �यौपानेको अBय:तामा उनीह%ले कम$चारD दबाब समूह गठन गरेका हुन ् । घोषणा सभालाई स*बोधन 

गदp अBय: �यौपानेले Qा�धकरणको यु5नयनह% �kटाचारDको म5तयार भएप5छ संFथागत सुधारका ला�ग बाBय 

भएर दबाब समूह गठन गरेको बताए । 
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मा�थKलो तामाकोशी जल�व�युत ्आयोजना Qसारण लाइन 5नमा$ण शु_ 
रवी�� गौतम 

जेठ ३१, दोलखा । मा�थKलो तामाकोशी जल�व�यतु ्आयोजनाबाट उ3पा0दत �व�यतु ्रािksय hीडमा जो◌ेyन २२०/१३२ 

केभीको Qसारण लाइन 5नमा$ण काय$ शु_ भएको छ । आयोजनाबाट उ3पादन हुने �व�यतु ्Qसारणका ला�ग सो Qसारण 

लाइन 5नमा$ण काय$ शु_ गOरएको हो । सो 5नमा$ण काय$ केईसी इ&टरनेशनल WलWमटेड नामको भारतीय क*पनीबाट 

भइरहेको छ । आयोजनाले २०७३ सालदे�ख �व�यतु ्उ3पादन गन- लfय राखेको छ ।  

आयोजनाको लट–४ अ�तग$त ग�गरखोलादे�ख �ख*तीस*मको ४७ +कलोWमटर ल*बाइमBये प0हलो चरणमा करDब १० 

+कलोWमटर Qसारण लाइनको 5नमा$ण काय$ शु_ भएको आयोजनाका वातावरण �वभाग Qमुख एवम ्QवCता डा. गणेश 

�यौपानेले जानकारD 0दए । आयोजनाले Qसारण लाइनको ला�ग ओराङ गा�वसदे�ख ना*द ु गा�वसस*मका जgगा 

अ�धhहण गरे प5न केईसीले प0हलो चरणमा लाWमडाँडाको WसँगटDदे�ख सुनखानी गा�वसको नागदहस*ममा पन- करDब 

२८ ओटा टावरको काम थालेको प5न उनले बताए । अ0हले Qसारण लाइनअ�तग$त टावरको जग ख�ने काम भइरहेको छ । 

3यसका ला�ग आवIयक फलामे रड, बालुवा र Wसमे&ट 5नमा$णFथलमा पु¥याइस+कएको छ । केईसीका +करातँीछापिFथत 

Fटोर इ�चाज$ केएस सरकारले टावर 5नमा$णका ला�ग चा0हने FटDल पाता, Nडस, Oरङसमेत 5नमा$णFथलमा ढुवानी 

भइरहेको जानकारD 0दए । उनका अनुसार अ0हले करDब ३५ ओटा टावर 5नमा$णका ला�ग आवIयक सामhीह_ आइसकेका 

छन ्। 

लट–४ अ�तग$तको Qसारण लाइनको 5नमा$ण काय$ स*झौताअनुसार २०७२ असार मसा�तस*म स+कइसCन ुपन- छ । तर 

5नमा$ण काय$ 5नधा$Oरत समयभ�दा १ वष$ 0ढलो शु_ भएको बु�झएको छ । Qसारण लाइनका ला�ग केईसीले १ करोड ७९ 

लाख ४ हजार ८ सय ७२ अमेOरकm डलर तथा _. २५ करोड २५ लाख ५९ हजार ५ सय २० गरD दईुओटा मूKयमा 5नमा$ण 

स*झौता गरेको �थयो । 

रामेछापको फुलासी–१, साँखेमा Fथानीय अवरोधका कारण सबFटेशन 5नमा$णका ला�ग Qा�धकरणले समयमा जgगा 

उपल[ध गराउन नसकेप5छ Qसारण लाइनको काम केहD 0ढला हुने सzकेत दे�खएको आयोजनाका कम$चारDले बताएका 

छन ्। सबFटेशन 5नमा$णFथलबारे टुzगो नलाgदा Qसारण लाइनसमेत Qभा�वत भएको QवCता डा. �यौपानेले बताए । 

उनका अनुसार रामेछापमा सबFटेशनको टुzगो नलागे Qसारण लाइनको समेत Nडजाइन पOरवत$न गनु$पन- हुनाले Qसारण 

लाइन Qभा�वत भएको हो । 
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साढे दईु मेगावाट <व:यतु ्उ(पादनको तयार� 

बागलुङ,  असार १ गते । पिIचमा�चलका आठ िजKलामा आगामी तीन वष$Wभ; लघजुल�व�युत ्आयोजनाबाट साढे दईु 

मेगावाट �व�यतु ्5नकाKने तयारD भएको छ ।  

यस :े;का बागलुङ, पव$त, *याgदD, मुFताङ, काFकm, Fयाzजा, गुKमी र पाKपा िजKलामा आयोजना 5नमा$णको काम 

अ5घ बढेको हो ।  

वैकिKपक ऊजा$ Qव�धन के�� र रािksय hामीण तथा नवीकरणीय ऊजा$ काय$.मको अनदुान सहयोगमा धवला�गOर 

सामुदा5यक "ोत �वकास के�� (NडWसआरNडसी) बागलुङले आयोजना 5नमा$ण गन$ लागेको हो । आठवटै िजKलामा 

5नमा$ण हुने ३२ भ�दा बढD आयोजनाबाट २.५ मेगावाट अथा$त ्२५०० +कलोवाट �व�यतु ्उ3पादन हुने NडWसआरNडसीका 

अBय: ईIवरलाल राजभ&डारDले बताउनुभयो ।  

सोv हजारभ�दा बढD घरधुरDमा XबजुलDब3ती प¥ुयाउने उ�Iेयले आयोजनाह_ 5नमा$ण भइरहेको उहाँको भनाइ छ । 

जसमBये पाचँवटा आयोजनाबाट आगामी असारWभ; ै ३९२ +कलोवाट �व�युत ् उ3पादन हुने र बाँकm आगामी २०७४ 

सालको असार मसा�तWभ; उ3पादन गन- लfय Wलइएको अBय: राजभ&डारDले जानकारD 0दनभुयो ।  

उCत लfयअनुसार न ैयोजनाको स*भाGयता अBययन, सव- र 5नमा$णको काम अ5घ बढेको जनाइएको छ ।  

यो आ�थ$क वष$Wभ; ैस*प�न हुने पाँच आयोजनाबाहेक अ�य आठवटा आयोजना 5नमा$णको चरणमा छन ्। जुन आगामी 

वष$Wभ; ैस�चालमा आउने बताइएको छ । जसमा गोठादD–७ पाKपाको झु*साखोला दो"ो लघुजल�व�यतु ्आयोजना ३० 

+कलोवाट, झु*साखोला ते"ो ६८ +कलोवाट, घा�दुर्क–८ काFकmको चुँइलेखोला आयोजना ४७ +कलोवाट, बोवाङ–९ 

बागलुङको %�ताल ११ +कलोवाट, राजकुत–६ को कुतखोला २० +कलोवाट, अ�धकारDचौर–५ फेदDखोलाको १४ +कलोवाट, 

जलजला–६ को टुनीखोला ४२ +कलोवाट र स3यवती–८ पाKपाको ढुhेखोला लघजुल�व�यतु ्आयोजना ६० +कलोवाट 

5नमा$णाधीन अवFथामा रहेको NडWसआरNडसीले जनाएको छ ।  

3यFत ैआ�थ$क वष$ २०७१÷०७२ का ला�ग QFता�वत केहD योजना स*झौताको चरणमा रहेका छन ्।  

*याgदDको रातोखोला बगरा लघुज�व�यतु ्आयोजना ११ +कलोवाट, छेरवाङ १२ +कलोवाट, न�दDवाङ ४२ +कलोवाट, 

मजुवा कुइनेखानी २० +कलोवाट, बागलुङको ढोरपाटन भुजीखोला ६० +कलोवाट र गुKमीको करङखोला ११ +कलोवाटको 

सव- गन- काम पूरा भएको र आउँदो वष$Wभ; 5नमा$ण स*प�न गरD स�चालनमा Kयाइने NडWसआरNडसीका सब–

इि�ज5नयर दDपक थापाले बताउनुभयो ।  

3यFत ै आ.व. २०७२÷०७३ Wभ; XबजुलD बाKने गरD थप आयोजनाह_ 5नमा$णका ला�ग तयारD अ5घ बढेको सब–

इि�ज5नयर थापाले जानकारD 0दनभुयो । आ.व. २०७२÷०७३ Wभ; 5नमा$ण हुने आयोजनामा ३९४ +कलोवाटको ताराखोला 

Wमनी लघजुल�व�यतु ्आयोजना प5न रहेको छ ।  

3यFत ै गुKमीको 5नFतीखोला प0हलो र दो"ो, मुFताङको घमीखोला ६०० +कलोवाट, बागलुङको दरमखोला ते"ो, 

भीमघाट खोला, भाWलवाङ खोला, नेपाने देउरालD, बु5त $वाङ÷तमानखोला Wमनी लघजुल�व�युत ्आयोजना, काFकmको 

मुदDखोला देउरालD, पव$तको लुzदDखोला, पाKपाको कँुडरेखोला लगायतका आयोजनाह_ रहेका छन ्।  



यीबाहेक थप आयोजनाका ला�ग प5न Fथानीयबाट QFताव आएको जनाइएको छ । �वWभ�न १० Fवेदेशी तथा �वदेशी 

दात ृ5नकायह_को सहयोगमा वैकिKपक ऊजा$ Qव�धन के�� र रािksय hामीण तथा नवीकरणीय ऊजा$ काय$.ममाफ$ त 

आयोजना 5नमा$णका ला�ग अनुदान आउने गरेको छ । ५० Q5तशत अनदुान सहयोग र बाँकm Fथानीयवासीकै लगानी र 

पहलमा आयोजनाह_ 5नमा$ण हुने गरेको अBय: राजभ&डारDले बताउनुभयो ।  

सब ैआयोजना 5नमा$णका ला�ग करोड� %पैया ँलगानी हुने उहाँले जानकारD 0दनुभयो । आयोजना 5नमा$णका .ममा 

िज�वस, गा�वसलगायत अ�य सहयोगी संFथाह_ले आ�थ$क _पमा सघाउने गरेका छन ्। 

NडWसआरNडसीले लघुजल�व�यतु ्आयोजना 5नमा$णका ला�ग Qा�व�धक तथा सामुदा5यक पOरचालनमा सहयोग पु¥याउँदै 

आएको छ । लघुजल�व�यतु ्आयोजनाको 5नरD:ण तथा अनुगमन भने िजKला �वकास सWम5तअ�तग$तको ऊजा$ तथा 

वातावरण शाखाले गन- गरेको छ । रासस 
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डलरमा पीपीएको सभासद�वारा �वरोध 

काि�तपुर संवाददाता 

काठमाडौ, असार २ - संसदको साव$ज5नक लेखा सWम5तको बैठकमा जल�व�यतु ्आयोजनाको अमेOरकm डलरमा 

�व�युत ् खOरद स*झौता (पीपीए) को �वरोध भएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा उपिFथत लगभग सब ै

सभासदह_ले डलरमा पीपीए हुन नहुने भ�दै �वरोध गरेका हुन ्। 

उनीह_ले मु�ा �व5नयम दरमा भएको पOरवत$नले Qा�धकरण चरम घाटामा गएको र देशको अथ$त�;मा नोCसानी 

पुगेको भ�दै डलरमा पीपीए हुन नहुने बताएका हुन ्। �वरोध गन- सभासदमा रामहOर ख5तवडा, डोरQसाद उपाBयाय, 

टेकबहादरु बFनेत, भानुभCत ढकाल, टेकनाथ ढकाल, मोहन बFनेत, दDपक बोहोरा, ममता �गरD र �वकास दंगाल छन ्

। 

Qेमबहादरु Wसहं र बालकृkण खाँडलगायत सभासदले डलरमा पीपीएका स*ब�धमा थप अBययन गनु$पन- बताए । 

सभासद दDपक खNडि◌◌ाले डलरमा पीपीए गनु$पन- प:मा धारणा राखे । Qा�धकरणले भने सWम5तलाई Wल�खत _पमा 

डलरमा पीपीए गनु$पन- जनाएको छ । '�वदेशी लगानीकता$ले नेपालका जल�व�यतु ्आयोजनाह_मा लगानी गदा$ जुन 

मु�ामा ऋण Wलएका हु�छन ्3यहD मु�ामा ऋण र लगानी +फता$ लैजानपुन- र मु�ा �व5नयम दरको जो�खम QवJ$कह_ले 

बेहोन$ नसCने हँुदा लगानीको सोहD मु�ामा �व�युत ्खOरद स*झौता गनु$पन- हु�छ,' Qा�धकरणले लेखा सWम5तलाई 

लेखेको प;मा उKलेख छ, 'अमेOरकm डलरमा नगरD नेपालD मु�ामा मा; �व�युत ्खOरद स*झौता भएमा �वदेशी 

लगानीकता$ह_ आउने िFथ5त छैन ।' 

Qा�धकरणले अमेOरकm डलरमा पीपीए गदा$ Qा�धकरणको आ�थ$क अवFथा खFकँदै जाने प5न जनाएको छ । 3यसका 

ला�ग मु�ा �व5नमयको जो�खम �यनूीकरण गन$ जो�खम बहन संय�; Fथापना गनु$पन- QFताव प5न गरेको छ । 

'अमेOरकm डलरमा पीपीए नगनु$ समाधान हुन सCदैन,' प;मा उKलेख छ । 

हाल ६ वटा आयोजनाको डलरमा पीपीए गOरएको छ । ती आयोजनामा 5नमा$णाधीन अवFथामा रहेका ८२ मेगावाटको 

तKलो सोलु, १ सय २० मेगावाटको Wलख ु४, ५० मेगावाटको बलेफm र ५० मेगावाटको मा�थKलो म�याzदD ए छन ्। 
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नेपाललाई मोदDको कोसेलD- ८०० मेघावाटको XबजुलD ! 

१ असार, काठमाड! । भारतीय Qधानम�;ी नरे�� मोदD ८ सय मेघावाट XबजुलDको ‘Aयाकेज’ बोकेर साउनको ते"ो साता 

नेपाल �मणमा आउने भएका छन ्। मोदD नेपाल आए भारतीय Qधानम�;ीको सन ्१९९७ प5छ प0हलो �मण हुनेछ । 

Qधानम�;ीका %पमा प0हलो �वदेश �मणका .मा आइतबार भुटान गएका मोदD जापानप5छ नेपालको �मणमा आउने 

भएका हुन ्। मोदD नेपाल-भारत स*व�धलाई अझ उचाइ 0दनेबारे बहृत छलफल गन$ अगkट प0हलो साता काठमाड! जाने 

तय भएको भारतीय पX;का ‘0द टेWलhाफ इि&डया’ले जनाएको छ । 

मोद�को �ाथ�मकतामा �चNड र बाबुराम 

नेपाल �मणका .ममा मोदDले सरकारका साथ ैएमाओवादD अBय: Qच&ड र नेता डा. बाबुराम भiराईसँगको भेटलाई 

QाथWमकतामा राHनेछन ् । मोदDले Qच&ड र बाबुरामसँग नेपालको घरेलु राजनी5तका साथै भारतसँगको सहकाय$बारे 

छलफललाई QाथWमकता 0दने दे�खएको समाचारमा जनाएको छ । य�य�प मोदDको �मण काय$.मले अझै अि�तम %प 

भने पाइसकेको छैन । 

�मण टोलDमा �वदेशम�;ी सुIमा Fवराज, रािksय सुर:ा सKलाहकार अिजत डोभाल, �वदेश स�चव सुजाता Wसहं 

लगायत रहने बताइएको छ । 

मोदDले आtनो सपथमा साक$  मुलुकका राks तथा सरकार Qमुखलाई बोलाएका �थए । सपथ hहणमा सहभागी हुन 

0दKलD पुगेका Qधानम�;ी कोइरालासँग मोदDले छुiै भेटवाता$ समेत गरेका �थए । झ&ड ै दईु दशकमा हुन लागेको 

मोदDको �मणले ��वप:ीय स*व�धलाई �वकWसत गन- साउथ [लकको �वIवास रहेको समाचारमा उKलेख छ । 

८०० मेगावाटको हाइRो उपहार 

भारतीय Qधानम�;ी मोदD ८०० मेघावाटको हाइ�ोपावर QजेCटको उपहार Wलएर समाचारमा दाबी गOरएको छ । २ वष$मा 

5नमा$ण काम सCने गरD मोदDले यFतो Q5तवJता जनाउन लागेको बताइएको छ । 

यसका साथ ैनेपाल QहरDका ला�ग का�ेको पनौतीमा एकेडमेी बनाइ0दने मोदDको QFताव हुनेछ । चीनले सशF; QहरD 

बललाई एकेडमेी बनाइ0दने पCका भएप5छ भारतले QहरDलाई सहयोगको QFताव गन$ लागेको हो । 
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लेखा सWम5तले माgयो डलर �प�पएको �ववरण 
लfमण �वयोगी 

काठमाड!-वदेैWशक लगानीका जल�व�यतु आयोजनामा अमेOरकm डलरमा गOरने �प�पए (�व�यतु खOरद Xब.m स*झौता) 

बारे �ववाद भइरहँदा संसदको साव$ज5नक लेखा सWम5तमा समेत यसबारे बहस सु% भएको छ। 

�वगतमा के क5त कारणले डलरमा �प�पए गOरयो र अब +कन गनु$पन- हो भ�नेबारे सWम5तले वहस थालेको छ। �वगतमा 

गलत �प�पए गरेकैले नेपाल �व�यतु Qा�धकरण धराशयी हँुदै गएको भ�दै डलरमा गOरएका �प�पएको �वFततृ 

�ववरणसमेत मा�गएको छ। 

सम5तले XबजुलD +क�दा �वदेशी मु�ा (डलर) मा भुCतानी 0दने गरD गOरएका स*झौता र अब स*झौता गन- तयारDमा 

रहेका आयोजनाको स*पूण$ �ववरण तीन 0दनWभ; बुझाउन ऊजा$ म�;ालय र नेपाल �व�युत Qा�धकरणलाई 5नद-शन 

0दएको छ। �वदेशी मु�ामा स*झौता गनु$पन- कारणबारे ऊजा$म�;ी, स�चव र Qा�धकरणका काय$कारD 5नद-शकलाई अकb 

आइतबार बFने बैठकमा उपिFथत भई कारण खलुाउन प5न भ5नएको छ। 

सWम5त अBय: कृkणकुमार राईले हालस*म डलरमा भएका स*झौता र यसले Qा�धकरणको �व3तीय अवFथामा परेको 

असरस0हतको �ववरण स*बि�धत 5नकायबाट तीन 0दनWभ; माgने 5नण$य भएको बताए। उनले भने, '�वगतमा �प�पए 

गनु$पन- कारण र अब डलरमै +कन गनु$पन- हो भ�ने कारणस0हत QवJ$कका सत$समेत समेटेर �ववरण मा�गएको छ।' 

साव$ज5नक %पमै डलरमा गOरएको �प�पएबारे �ववाद च+क$ एप5छ यसअ5घ अिHतयार द%ुपयोग अनुस�धान आयोगले 

समेत अनुस�धानका ला�ग स*पूण$ फाइल तानेको �थयो। �वदेशी मु�ामा भुCतानी 0दने गरD स*झौता गOरएका 

आयोजनाको फाइल Qा�धकरणमा अझै फका$इएको छैन। 

वहस �वदेशी लगानी चा0हने, नचा0हने भ�दा दलका नेता र कम$चारDको Fवाथ$मा केि��त रहेको �वIलेषक बताउँछन।् 

एक �वIलेषकले भने, 'अिHतयार वा सWम5तले शंका लागेको अवFथामा छानXबन गन$ पाउँछ। �वदेशी लगानी, यसको 

जो�खम बाँडफाटँ र यसबाट पन- आ�थ$क Gययभारको असरबारे Fपkट नी5त आउनुपछ$।' �वदेशी लगानीकै �वषयमा 

�वरोध गन$ उ�चत नहुने उनको तक$  छ। 

बैठकमा सभासद रामहOर ख5तवडाले देशको अथ$त�;को अवFथा �वIलेषण गरेरमा; डलरमा �प�पए गनु$पन- बताए। 

उनले भने, 'रािksय 0हत नसोnने हो भने �प�पएका नाममा पुँजी पलायनको समFया दे�खने छ।' अका$ सभासद 

Qेमबहादरु Wसहंले डलरमा �प�पए गदा$ हजार! नेपालDले पठाएको रेWमटे�स घुमाउरो पाराले XबदेWसने अवFथा दे�खएको 

बताए। 

सभासद दDपक बोहोराले सय मेगावाटभ�दा साना आयोजना बनाउन Fवदेशकै लगानी पया$Aत रहेकाले रा@यले यसतफ$  

Bयान 0दनुपन- बताए। 'जल�व�यतु �वकासस*ब�धी Fपkट नी5त नभएकाले डलरका �वषयमा �वरोध र समथ$न हँुदै 

आएको हो,' उनले भने, 'लामो समयदे�ख संसदमा �वचाराधीन �व�यतु �वधयेक आए समFया समाधान हु�छ।' 



'बaक �व3तीय संFथाको सेयर जारD हँुदा अबlको आवेदन पन- गछ$ , यसले Fवदेशी बजारमा तरलता पया$Aत रहेको संकेत 

गछ$ ,' उनले थपे। यसथ$ बढD सु�वधा 0दएर भए प5न Fवदेशी लगानीकता$मा Qो3साहन जगाउनुपन- उनले बताए। डलरमा 

�प�पए गरेकाले Qा�धकरणको �व3तीय अवFथामा परेको नाफा र घाटास0हतको Iवेतप; जारD गनु$पन- भ�दै बोहोराले सय 

मेगावाटभ�दा साना आयोजनामा �वदेशी लगानी आवIयक नरहेको बताए। 

�वगतमा डलरमा �प�पए गOरएका कारण भएको नाफा–घाटाको �ववरण र अब गनु$पन- औ�च3य पुिkट गन- सबै कागजात 

Qा�धकरणसँग माgनुपन- अका$ सभासद बालकृkण खाँडले बताए। उनले भने, 'कुन ैGयिCत वा पूव$म�;ी जोसुकैले राks 

0हत�वपरDत काम गरेको पाइए कारबाहD गनु$पछ$।' वैदेWशक लगानीमा आयोजना बनाउने �वषयमा Fपkट �व�यतु नी5त 

आवIयक रहेको अ�धकाशं सभासदको धारणा �थयो। 

स3ताबा0हर हँुदा �व�यतु ऐनको कुरा गन- र स3तामा पुगेप5छ यसबारे Wस�को नभाँnने Qविृ3तले यो :े;मा बे�थ5त बढेको 

सभासदह%ले 0टAपणी गरे। 

सभासद मोहनबहादरु बFनेतले प5न �वदेशी लगानीका आयोजनासँग �प�पए गन$ Fपkट �व�यतु नी5त आवIयक रहेको 

धारणा राखे। यसरD �प�पए गदा$ आइपन- जो�खम सरकार, Qा�धकरण र QवJ$क क*पनीबीच बाँडफाटँ हुने Fपkट 

GयवFथा हुनपुन-मा सब ैदलका सभासदको एकमत छ। 

Qा�धकरणको �व3तीय अवFथा धराशयी हँुदै गएको र देशकै अथ$त�;मा Q5तकुल असर पन- हँुदा यFतो �वषय हचुवामा 

5नण$य गन$ नहुने अ�धकांश सभासदको तक$  �थयो। ठूला आयोजनामा वैदेWशक लगानी अ5नवाय$ भएकाले डलरमा 

�प�पए गनु$पछ$  भ�ने र GयिCतगत Fवाथ$का आधारमा यFतो काम गन$ नहुने भ�दै लामो समयदे�ख बहस तथा �ववाद 

हँुदै आएको छ। 

वैदेWशक लगानी र डलरमा हुने �प�पएबारे Fपkट काननु नहँुदा समFया उ3प�न भएको भ�दै �व�यतुस*ब�धी Fपkट 

नी5त आउनपुन-मा 5नजी :े;दे�ख राजनी5तक दल र सरकारD 5नकायसमेतले जोड 0दएका छन।् तर, �वगत पाँच वष$दे�ख 

संसदमै रहेको �व�यतु �वधयेक पाOरत हुन सकेको छैन। 

5नजी :े;माफ$ त बनाइएका �ख*ती र भोटेकोसीमा Qा�धकरणले प0हलोपटक �वदेशी मु�ामा �प�पए गरेको हो। यी 

आयोजनाको �प�पए रािksय Fवाथ$�वपरDत गरेर गलत पJ5त बसाइएकाले 3यसयताका �वदेशी लगानीकता$ले XबजलुDको 

यFत ैमहँगो मूKय माgने गरेको केहD सभासदको 0टAपणी �थयो। 

  



>f]t M cleofg, @)&!÷#÷@ 

३ 0दनWभ; डलरमा पीपीए भएका आयोजनाको �ववरण बुझाउ– लेखा सWम5त 
अWभयान संवाददाता 

असार १, काठमाड! । साव$ज5नक लेखा सWम5तले उजा$ म�;ालय र नेपाल �व�यतु ्Qा�धकरणलाई अमेOरकm डलरमा 

�व�युत ्खरDद स*झौता (पीपीए) गरD 5नमा$ण भएका, 5नमा$णा�धन र स*झौता भइसकेका जल�व�यतु ्आयोजनाको 

�ववरण तीन 0दनWभ; सWम5तमा बुझाउन 5नद-शन 0दएको छ । आइतबार WसहंदरवारिFथत सWम5तको हलमा भएको 

छलफलले उCत 5नद-शन 0दएको हो । सWम5तले �व�यतु ् खरDद स*झौता गनु$को कारण, सत$ह_, दररेटका �ववरण, 

डलरमा �व�यतु ्खरDद स*झौता गदा$ Qा�धकरणको �व3तीय अवFथामा परेको Qभाव, �व�युत नी5तलगायतका �ववरण 

उपल[ध गराउन 5नद-शन 0दने 5नण$य गरेको हो । साथ ैसWम5तको अकb बैठककमा उजा$ म�;ी, उजा$ स�चव र नेपाल 

�व�युत ्Qा�धकरणका काय$कारD 5नद-शकलाई प5न उपिFथत भइ डलरमा भएको पीपीएबारे Fपkट गन$ 5नद-शन 0दएको छ 

।  

डलरमा सSझौता अन-ुचत 

लेखा सWम5तका अ�धकाशं सभासदले �व�यतु ्खरDद स*झौता डलरमा गनु$ औ�च3वहDन र अन�ुचत रहेको बताएका छन । 

सभास� मोहन बFनेतले �ख*ती र भोटेकोशी जल�व�युत ् आयोजना डलरमै स*झौता गरेको कारण अ0हले 

Qा�5यकरणको घाटामBये दइु5तहाइ घाटा 5यनकै कारण भइरहेको बताए । ‘कसैसँग डलरमा स*झौता गन$ पाउने र कसैले 

नपाउने अ0हलेको GयवFथाले लगानीकता$लाई हतो3साहD बनाउदै लगेको छ’ उनले भने ।  सभास� दDपक बोहोराले साना 

आयोजना आ�तOरक rोतबाटै 5नमा$ण गOरनुपन- बताए । ‘ठूला आयोजना �वदशी लगानीमा गरेप5न �व�यतु ्:े;को 

�वकासलाई GयविFथत गन- Fपkट नी5त आवIयक रहेको छ’ उनले भने । यसको ला�ग ‘Iवेतप;’ जारD गनु$पन- उनको 

माग छ । सWम5तका ममता �गOर, �वकास दzगाल, हOरबोल गजुरेल, 0दलबहादरु नेपालD, एकनाथ ढकाल, भानुभCत 

ढकाल, बालकृkण खाँड, Qेम बहादरु Wसहं, टेक बहादरु बFनेत, डोरQसाद उपाBयाय, 0दपक खyकालगायतका सभास�ले 

प5न �व�युत ्खरDद स*झौता डलरमा नगन$ सरकारलाई सुझाए । 

 

 

डलरमा पीपीए नगरे लगानी असSभव –�ा-धकरण 

नेपाल �व�यतु ्Qा�धकरणले �व�यतु ्खरDद स*झौता (पीपीए) नेपालD मु�ामा मा; गन- हो भने �वदेशी लगानीकता$ले 

नेपालको जल�व�यतु ्:े;मा लगानी नगन- बताएको छ । लेखा सWम5तले अमेOरकm डलरमा �व�यतु ्खरDद स*झौता 



गनु$पन- कारण माग गदा$ Qा�धकरणले उCत जवाफ 0दएको हो । Qा�धकरणले भनेको छ, ‘लगानी गरेको मु�ामा न ैलगानी 

+फता$ हुने िFथ5त नभएमा हा�ा जल�व�यतु ् आयोजनाह_मा �वदेशी लगानी आकष$ण गनु$ स*भव छैन ।’  

 

Qा�धकरणले अमेOरकm डलरमा पीपीए खरDद स*झौता नगनु$ नै समFयाको समाधान नभएको Fपkट पारेको छ । ब_ 

अमेOरकm डलर �व5नमयको जो�खम �य5ूनकरण गन$ लगानीकता$ र सरकार वा Qा�धकरणले �व5नमय जो�खम बहन 

संय�; 5नमा$ण, रकम भुCतानीमा ‘yयुल करे�सी एhीमे&ट’ आयोजनाको GयापाOरक उ3पादन शु_ हुने Wम5तदे�ख लगानी 

असुलD हुन लाgने अव�धलाई आधार मानी अमेOरकm डलरमा भुCतानी गOरने वष$ 5नधा$रणलगायतका 5नय�;णका उपाय 

अपनाउन स+कने उKलेख गरेको छ । 
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�सारणलाइन 
नमा,ण सुD 

+करणकुमार कण$ 

जनकपुर, १ असार- नेपाल–भारत �व�यतु Qसारण तथा Gयापार आयोजनाअ�तग$तको हेट!डा–दहुबी ४ सय केभी 

:मताको  Qसारणलाइन 5नमा$ण सु% भएको छ ।  

आइतबार धनुषाको पुkपलहरमा प0हलो टावर खडा गरD औपचाOरक _पमा 5नमा$ण सु% भएको हो । हेट!डा–दे�ख ढKकेबर 

हँुदै इन%वास*म ८ सय ३८ वटा टावर 5नमा$ण गOरनेछन ्। यो आयोजना स*प�न गन$ १५ अब$ %पयैा ँलाgने अBययनले 

देखाएको छ । 

Qसारणलाइनको ल*बाइ कOरब २ सय ८५ +कलोWमटर रहने आयोजना 5नद-शक गोपालबाब ुभiराईले बताए । उनका 

अनुसार एउटा टावरको ल*बाइ ५२ दे�ख ७५ Wमटर अgलो रहनेछ । नेपालमा बuदै गएको लोडसेNडङ �यनूीकरणको 

उ�ेIयस0हत उCत आयोजना सु%वात गOरएको भiराईले जानकारD 0दए । यो सरकारको QाथWमकताQाAत आयोजना हो 

र 5नमा$णप5छ नेपालWभ; र नेपाल–भारतबीच प5न �व�युत ्आदानQदान गन$ ठूलो म�त पुgनेछ । 

यो आयोजना 5नमा$ण भएप5छ नेपालका सब ै :े;मा लोडसेNडङ �यनूीकरणमा टेवा पुgनेछ । आयोजनाले नेपाल र 

भारतको �व�यतु ् Gयापारमा समेत सघाउने उKलेख गदp भiराईले भने, “अ0हलेस*म भारतबाट सु%मा १५० मेगावाट 

�व�युत ्आयात गन$ स+कने स*झौता भएको छ । साथै ढKकेबर–Wभ3तामोड हँुदै भारतको मुज�पुरस*मको 5नमा$णाधीन 

Qसारणलाइन स*प�न भएप5छ भ�वkयमा कOरब १५ सय मेगावाटस*म �व�यतु ् आदानQदान गन$ स+कनेछ ।” 

Qसारणलाइन 5नमा$णको ठेCका भारतीय क*पनी एआईएल एलटDबी जेभीले Wलएको छ । आयोजना सुपOरवे:णको 

िज*मा पावर �hड इि�डयालाई 0दइएको छ । 

  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷#÷@ 

डलरमा <प<पए सSझौता रािUCय 4हत <वपर�त 

कारोबर स*बाददाता 

काठमाड�, १ असार -  सभास�ह_ले जल�व�य3ुका :े;मा वैदेWशक मु�ामा भएका �व�यतु ्खOरद स*झौता (�प�पए) 

रािksय 0हत �वपरDत भएको आरोप लगाएका छन ् । साव$ज5नक लेखा सWम5तको आजको बैठकमा बोKने अ�धकांश 

सभास�ह_ले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी र ६० मेघावाटको �ख*ती जल�व�यतु ् आयोजनामा डलरमा भएको �प�पए 

स*झौता रािksय 0हत �वपरDत भएको बताएका हुन ्। 

बैठकमा सभास�ह_ले नेपाल �व�यतु ्Qा�धकरणलाई वा�ष$क _पमा हुने एक अरब %पैयाँभ�दा बढD घाटामBये भोटेकोसी 

र �ख*ती आयोजनाको मा; दईु 5तहाई 0हFसा रहेको त�याzक पेस गदp स*झौता पुनरावलोकनको माग गरेका �थए । 

भोटेकोसीमा सु%मा ३६ मेगावाटको स*झौता भएप5न प5छ क*पनीले आफ�  ४५ मेगावाट �व�यतु ्उ3पादन सु% गरेको 

बताउँदै सभास�ह_ले �ख*तीमा त मूKय अWभव�ृJ करसमेत �व�यतु ् Qा�धकरणले 5तनु$पन- स*झौता भएको भनी 

आ.ोश पोखेका �थए । 

हालै ८२ मेगावाटको तKलो सोलुमा भएको डलरको �प�पए स*झौता खारेज गनु$पन- माग उनीह_को छ । 

सभास�ह_ मोहन बFनेत, रामहOर ख5तवडा, बालकृkण खाँड, Qेमबहादरु Wसहं, डोरQसाद उपाBयाय, दDपक खyका, 

भानुभCत ढकाल, ममता �गरD, बादसाह कुमe, दDपक बोहरा, हOरबोल गजुरेललगायतले त�याzक अपूण$ भएको भ�दै 

स*बि�धत पदा�धकारDलाई आगामी बैठकमा पूण$ �ववरणका साथ उपिFथत गराउनुपन- माग गरेका �थए । 

साथ ै बैठकले जल�व�यतु ्आयोजनामा डलरमा �प�पए स*झौता भएका आयोजनाको �ववरण, स*झौता गनु$पना$का 

कारण र सत$, Qा�धकरणलाई परेको Qभाव, स*झौताको दरको �वFततृ �ववरणस0हत उपिFथत हुनुपन- 5नण$य गरेको छ 

। 

सWम5तको बैठकमा FवाF�य तथा जनसzHया म�;ालयमा सय�को सzHयामा कम$चारD भना$ गOरएको र अथ$ 

म�;ालयले रकमा�तर गरेको �वषयमा समेत छलफल भएको �थयो । रासस 
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डलरमा <प<पए सSझौता रािUCय 4हत <वपर�त 

काठमाड�,  असार १ गते । सभास�ह%ले जल�व�यु3का :े;मा वदेैWशक मु�ामा भएका �व�यतु ्खOरद स*झौता (�प�पए) 

रािksय 0हत �वपरDत भएको आरोप लगाएका छन ्। 

साव$ज5नक लेखा सWम5तको आजको बैठकमा बोKने अ�धकांश सभास�ह%ले ३६ मेगावाटको भोटेकोसी र ६० मेघावाटको 

�ख*ती जल�व�यतु ्आयोजनामा डलरमा भएको �प�पए स*झौता रािksय 0हत �वपरDत भएको बताएका हुन ्। 

बैठकमा सभास�ह%ले नेपाल �व�यतु ्Qा�धकरणलाई वा�ष$क %पमा हुने एक अरब %पयैाँभ�दा बढD घाटामBये भोटेकोसी 

र �ख*ती आयोजनाको मा; दईु 5तहाई 0हFसा रहेको त�याzक पेस गदp स*झौता पनुरावलोकनको माग गरेका �थए । 

भोटेकोसीमा सु%मा ३६ मेगावाटको स*झौता भएप5न प5छ क*पनीले आफ�  ४५ मेगावाट �व�यतु ्उ3पादन सु% गरेको 

बताउँदै सभास�ह%ले �ख*तीमा त मूKय अWभव�ृJ करसमेत �व�युत ् Qा�धकरणले 5तनु$पन- स*झौता भएको भनी 

आ.ोश पोखेका �थए ।  

हालै ८२ मेगावाटको तKलो सोलुमा भएको डलरको �प�पए स*झौता खारेज गनु$पन- माग उनीह%को छ ।  

सभास�ह% मोहन बFनेत, रामहOर ख5तवडा, बालकृkण खाडँ, Qेमबहादरु Wसहं, डोरQसाद उपाBयाय, दDपक खyका, 

भानुभCत ढकाल, ममता �गरD, बादसाह कुमe, दDपक बोहरा, हOरबोल गजुरेललगायतले त�याzक अपूण$ भएको भ�दै 

स*बि�धत पदा�धकारDलाई आगामी बैठकमा पूण$ �ववरणका साथ उपिFथत गराउनुपन- माग गनु$भएको �थयो । 

सभास�ह%को मागप5छ @येkठ सदFयको हैWसयतमा सभाप5त3व गOररहनुभएका कुkणकुमार राईले तीन 0दनWभ; ऊजा$ 

म�;ी, ऊजा$ स�चव र Qा�धकरणका काय$कारD 5नद-शकलाई सWम5तको बैठकमा उपिFथत गराउने जानकारD 

गराउनुभएको �थयो । 

साथ ै बैठकले जल�व�यतु ्आयोजनामा डलरमा �प�पए स*झौता भएका आयोजनाको �ववरण, स*झौता गनु$पना$का 

कारण र सत$, Qा�धकरणलाई परेको Qभाव, स*झौताको दरको �वFततृ �ववरणस0हत उपिFथत हुनुपन- 5नण$य गरेको छ 

।  

सWम5तको बैठकमा FवाF�य तथा जनसzHया म�;ालयमा सय�को सzHयामा कम$चारD भना$ गOरएको र अथ$ 

म�;ालयले रकमा�तर गरेको �वषयमा समेत छलफल भएको �थयो । रासस 
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�ा. गो<व?दराज पोखरेल 

उपाVयW, रािUCय योजना आयोग 

जम$नीको फेले�सवग$ �वIव�व�यालयबाट ऊजा$ अथ$शाF;मा �व�यावाOरधी Qा. गो�व�दराज पोखरेललाई सरकारले 

रािksय योजना आयोगको उपाBय:मा 5नयुCत गरेको छ । वकैिKपक ऊजा$ Qव�धन के��मा दईु पटक काय$कारD 
5नद-शकको िज*मेबारD स*हालेका पोखरेल X;भुवन �वIव�व�यालयमा अBयापनरत छन ्। उनले Fवदेश तथा �वदेशका 
साथ ै�वWभ�न अ�तरा$िksय 5नयोगमा काम गOरसकेका छन ्। लामो समयदे�ख ऊजा$ :े;मा स+.य पोखरेल कृ�ष, 

जल�व�यतु ्र पय$टनको �वकासबाट मा; ैनेपालको आ�थ$क �वकास हुने देHछन ्। आयोगले आगामी आ�थ$क वष$का 
ला�ग बजेट तयारD गOररहेको छ । �वकास खच$ नहँ◌ुदा लfयअनुसार आ�थ$क व�ृJ हुन नसकेको उनको ठ*याइ छ । 
बजेट तयारDको �वषयमा केि��त रहेर पोखरेलसँग कारोबारकमe�वय बाबुराम खyका र �वजय देवकोटाले गरेको 
कुराकानीको सारसं:ेप : 

आगामी आ-थ,क वष,को ला-ग बजेट तयार� क�तो छ ? 

आयोगमा अ0हले आगामी बजेटको तयारDसंगै छलफल भइरहेको छ । �वकास बजेट  धेरै कम छुiाउने 3यसमा�थ प5न खच$ 

कम हुने Qविृ3तलाई सुधार गनु$पन- भएकाले यसलाई पुनमू$Kयांकन गनु$पन- भएको छ। 3यFतै देशमा �व�यमान चरम ऊजा$ 

संकट र यसको बहुपM:य असरलाई xिkटगत गदp उजा$लाई प0हलो QाथWमकतामा राखेर हामी काम गदp छ! । 3यसप5छ Wश:ा, 

भौ5तक 5नमा$ण, Fथानीय FवाF�य र कृ�षलगायतका :े; QाथWमकतामा छन ्। यसपटक हामीले कृ�ष :े;मा थोरै नी5तगत 

सुधार गदp छां◌ै । केहD सहुWलयत 0दएर खालD जgगालाई Wलज क�sयाCटमा Kयाउने तयारD हँुदै छ । यो कुरा बजेटमाफ$ त 

आउँदै  छ । गाउँमा थुQै जgगा खालD छ, 3यो जgगालाई Gयावसा5यक कृ�ष उ3पादन QणालDमा लैजान क�sयाCट फाWम$ङ 

अवधारणा Kयाउन ला�गएको हो । यो भयो भने गाउँमा पढेलेखेका मा�छेले रोजगारD पाउनुका साथै उनीह_लाई बस-5न काम 

गन- वातावरण ब�छ र कृ�ष उ3पादक3वमा प5न व�ृJ हुनेछ । 
 

यहाँले जे कुरा भ?नुभयो अ
घ#ला उपाVयWले प
न य�त ैभ?थे तर काया,?वयन हुन सकेन । तपा[ले भनेका कुरा 

काया,?वयन हु?छ भनेर कसर� <व\वास गन� ?  

 काया$�वयन हु�छ । नी5तगत _पमा यसरD यी कुराह_ आएका �थएनन ् । बजेटमा यी कुरालाई स*बोधन हुनेछ । 
 

चरम ऊजा, संकटको द�घ,काल�न समाधान  गन, सरकारले आगामी बजेटमा के–क�ता नी
त तथा काय,̂ म #याउँदै छ ? 

ऊजा$मा त3काल बजेटले स*बोधन गन$ सCने भनेको ३ वटा कुरा छन ्। एउटा अ�तरदेशीय Qसारणलाइन �वFतारलाई �तु 

ग5तमा अ5घ बढाउने, दो"ो नदD जलाधार :े;मा आ�तOरक Qसारणलाइन �वFतारका साथै जgगा अ�धhहणमा दे�खएका 

समFयाको स*बोधन गन- र त"ेो अ�य ऊजा$को "ोतलाई समेत �वकास गन-  । त3काल ऊजा$ समFया समाधानका ला�ग सौय$ 

ऊजा$तफ$  Bयान 0दनुपन- भएको छ । ५० मेगावाट �व�युत ्सोलार Q�व�धबाट Kयाउन स+कयो भने केहD राहत हु�छ । यसमा 

ऊजा$म�;ी प5न सकारा3मक हुनुहु�छ । 
 

यहाँले ५० मेगावाट सोलार �<व-ध जडान गरेर <व:यतु ्उ(पादनको कुरा गनु,भयो, यो आ-थ,क `पमा सSभा;य छ ? 

स*भाGय छ । जFतो सुHखायाममा Q5त यु5नट १० %पैया ँ६० पैसामा XबजुलD +क�ने 5नण$य �व�युत ्Qा�धकरणले गOरसकेको 

छ । हामीले Q5त यु5नट १० %पैया ँ६० पैसा मै सोलारलाई Kयाउनुपछ$  । यसका ला�ग ठूलो Aला�ट जडान गनु$पछ$  । वैकिKपक 

ऊजा$ Qव�धन के��ले बनाएको ४० +कलोवाटको सानो सोलार Aला�टको लागत Q5त यु5नट १२ %पैया ँ५० पैसा छ । सFतोमा 

उ3पादन गन$ ठूलो Fकेलमै जानुपन- हु�छ । ठूलो Aला�टमा जान र सFतोमा उ3पादन गन$ सरकारले 5नजी :े;लाई अ�hम पुँजी 



0दनुपछ$  । यो भयो भने �व�युत ्Qा�धकरणलाई सहज हुनुका साथै उसले 5नण$य गरेको दरमा XबजुलD खOरद गन- भयो र 

सरकारलाई प5न धेरै बजेट भार भएन ्। थुQै 5नजी :े; सोलारमा लगानी गन$ तयार रहेको मैले पाएको छु । 
 

ऊजा, म?0ालयले लोडसेaडङ ?यून गन, र नया ँआयोजना <वकास र मम,त सSभारका ला-ग भनेर आगामी आवका ला-ग 

५५ अब, Dपयैा ँबजेट ��ताव गरेको छ, ऊजा,ले पाउने सSभावना क
तको छ ? 

बजेटभ�दा प5न ठोस काय$योजना आउनुप¥यो । बा0हर बजेट कम भएको  दे�ख�छ तर Wभ; हेदा$ बजेट खच$ नै भएको छैन । 

यFतो अवFथामा बढD बजेट कसरD 0दने ? यो वष$ मा; ३५ अब$ %पैया ँपुँजीगत बजेट बचत हुने भयो । यFतो अवFथामा थप 

बजेट कसरD �व5नयोजन गन- ? यFतो +कन भयो ? योजना गलत भयो वा �व5नयोिजत बजेटको खच$ गन- :मता नभएर, यस 

�वषयमा �वIलेषण गन$ आवIयक छ । 
 

आगामी वष, प
न पुँजीगत खच, हुने अव�था रहेको बेला सरकारले खच, गन� Wमता बढाउन के योजना बनाउँदै छ ? 

खच$ गन- :मता बढाउन सव$Qथम साव$ज5नक खOरद ऐनमा सुधार र 3यसप5छ अWल$ बजेट Kयाउनुपछ$  । म�;ालयह_ले गन- 

अनुगमनलाई अझै QभावकारD बनाउनुपछ$  । यFतै बहुआयाWमक प:सँग जोNडएका जFतै Qसारणलाइन �वFतार र मुआ[जा 

समFयालाई स*बोधन गनु$पछ$  । मुआ[जामा बजेट भए प5न काया$�वयनमा समFया दे�खएको छ । सरकारको खच$ गन- 

:मता आजको भोWल बढाउन स+क�न । अकb कुरा कम$चारDत�; 5नजी:े; मै;ी छैन, यसले प5न लगानी Kयाउन समFया 

परेको छ । १ अब$ डलर रा@यको लगानीले मा; आ�थ$क व�ृJ हँुदैन । आ�थ$क व�ृJको लfय पूरा गन$ �यूनतम वा�ष$क ४ अब$ 

डलर लगानी आवIयकपछ$  । सबै लगानी सरकारले मा; गन$ सCदैन । 3यसैले थप लगानी Kयाउन कम$चारDत�; 5नजी 

लगानीमै;ी हुनुप¥यो । लगानीको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । सरकार भनेको कम$चारDत�; नै हो । हा�ा 5नयम 

कानुन यसरD बनाइएका छन ् +क लगानी Kयाउनेभ�दा यसलाई कसरD रोCने भ�नेतफ$  केि��त भएको पाइ�छ । 

कम$चारDत�;मा 5नजी :े; भनेका फटाहा र डाँका हुन ् 5यनलाई 5नय�;ण गनु$पछ$  भ�ने सोचाइ छ । यसलाई तोyनुप¥यो । 

कम$चारDको :मता अWभव�ृJ गरेर स:म बनाएर मा; लगानीम;ैी वातावरण बनाउन स+क�छ । 3यसैले कम$चारDको :मता 

अWभव�ृJका ला�ग आगामी आवको बजेटमा केहD GयवFथा गन- तयारD भइरहेको छ ।    
 

यहाँले भने ज�त ैख@रद ऐनले <वकास खच, हुन नसकेको हो ? 

खOरद ऐन नै हो । सबैभ�दा कम दर कबोल गन-लाई ठेCका 0दने ऐनमा भएको Qावधान Qमुख समFया हो । १ करोड %पैयाँको 

आयोजनामा २० लाख %पैया ँ XबNडङ गरेप5छ खOरद ऐनअनुसार उसले ठेCका पाउँछ । ठेCका स*झौताप5छ  ठेकेदारले 

मोXबलाइजेसन पेFकm भनेर  २ लाख %पैया ँ Wलएर जा�छ । सFतो भएका कारण उसले काम गन$ सCदैन । मोXबलाइजेसन 

पेFकm उसले अ�य; लगानी गOरसकेको हु�छ । आयोजनाको काम सु% नै हँ◌ुदैन । यसमा तपा�ले के गनु$हु�छ ? अब 

मोXबलाइजेसन खच$ बaक gयारे�टDमा राHने र काम थाKने समय 5नधारण गOर0दनुपछ$  । 5नधा$Oरत समयमा काम सु% नभए 

बaक gयारे�टD जफत हु�छ । काया$�वयनमा दे�खएको समFयाको आगामी बजेटमा समाधान हु�छ । अकb समFया जgगा 

अ�धhहणमा छ । यो प5न नी5तगत _पमा समाधान गनु$पन- हु�छ । 
 

सरकारको योजनाअनुसार अलc बजेट नआउने भयो होइन ? 

सरकारले यो वष$ जेठ मै बजेट Kयाउने तयारD गरेको हो । �वWभ�न कारणले गदा$ नआउने भयो । 

 

बजेट 
नमा,णका ^ममा स(ता`ढ दलबीच <ववाद देdखएको छ, यसले गदा, आगामी आवको बजेटमा राजनी
तक 

�वा�म(व नदेdखने भयो 
न ! 

बा0हर आएको जFतो  हैन ्। रकमा�तरको कुरा उठेको छ, यो वष$ मा; भएको हैन प0हलादे�ख नै �थयो । योजना आयोगले खच$ 

हुन नसकेप5छ केहD शीष$कमा रकमा�तर गन$ आयोगले सरकारलाई Fवीकृ5त 0दएको हो । 



रकमा?तर अकe  <वषय भयो, तर नेकपा एमालेबाट 
नय8ुत सद�यलाई बजेट छलफलमा सहभागी गराइएन, एकतफf 

बजेट छलफल ग@रयो भ?ने आरोप छ, यहा ँके भ?नुहु?छ ? 

जहाँस*म आयोगको कुरा छ । बजेट क*Aयुटरमा गएको छ । बजेटको बारेमा जा�न आयोगका सबै सदFयलाई पासवड$स0हत 

एCसेस 0दइएको छ । योजना आयोगमा हुने छलफलमा सबै सदFयह_ सहभागी हुनुहु�छ । यFतो अवFथामा एकतफ� 

छलफल भयो भनेर कसरD भ�नुहु�छ ? 

 

बजेट तयार�मा अथ,म?0ीले पूरै ह�तWपे गनु,भएको छ, यहाँलाई रबर�gयाSप बनाइएको छ रे 
न ? 

यFतो भएको छैन । बजेटको WसWलङ 5नधा$रण गन- र बजेटका काय$.मलाई WसWलङWभ; राखेर पठाउने काम योजना आयोगको 

हो । बजेट तयारDमा आयोगका सबै सदFयको सहभा�गता छ । अ0हले Q+.याअनुसार अ5घ बuनेछ । 
 

आयोगले आगामी आ-थ,क वष,का ला-ग ५ सय ९६ अब, Dपयैाकँो बजेट �स�लङ 
नधा,रण गरेको छ । यसपटक 

जन
नवा,-चत �
त
न-ध भएकाले नया ँयोजना थFन दबाब आएको छ । अब �स�लङ बjछ kक बjदैन ? 

बजेट माग WसWलङभ�दा बढDको छ । वाFत�वकता यहाँले देHनु भएको छ 5न । चालू आवमै ३५ अब$ %पैया ँखच$ नहुने अवFथा 

आइसCयो र गत वष$ प5न खच$ हुन सकेन ्। बजेट बढाएर मा; हँुदैन । 3यसैले स*बि�धत म�;ालयले खच$ गन$ सCछन ्+क 

सCदैनन ् ? यो प5न हेOरनुपछ$  । यो वष$ ३५ अब$ खच$ नभएर बचत हुने फेOर अकb वष$ ६० अब$ %पैया ँनहुने भएप5छ बजेट 

बढाउनुको औ�च3य के ? 

 

उसोभए �स�लङ बjदैन ? 

होइन,  OरयाWलFटक हुनुप¥यो ।  हामी फेOर यसलाई पुनमू$Kयांकन गदp छ! । 
 

बजेट क4हले आउँछ ? बताइ4दनुस ्न । 
असार १५ Wभ; बजेट Kयाउने तयारD गरेका छ! । 
 

आयोग त योजना तयार गन� 
नकाय हो । यहा ँयोजना<वl?दा प
न <वषयगत <वm आउनुभएको छ । योजना कसर� 

तयार हु?छ ? 

योजना अBययन गरेर आउने धेरै कम हु�छन ्। मेरै कुरा गदा$ म ऊजा$ योजनाको QाBयापक हँु र Fनातको3तर लेभलमा ऊजा$ 

योजना र नी5त पढाउँछु । 3यसले मैले योजना बनाउन सिCदनँ भ�ने कुरा आउँदैन । आयोगका अ�य सदFयह_मा  अथ$शाF;ी 

हुनुहु�छ । उहाँह_ प5न योजना अBययन र अBयापन गरेर आउनु भएको छ । हामी ७ जनानै Wमलेर समझदारDमा काम 

गOररहेका छां◌ै । 
 

आयोग राजनी
तक दलका टाठाबाठाले जा-गर खाने थलो मा0 भएकाले यसको औ-च(यमा-थ न ै�\न खडा भएको छ । 

यसमा यहा ँके भ?नुहु?छ ? 

 हामी यहाँ देशका ला�ग केहD गन$ भनेर आएको हो । हामीले यहाँ जा�गर खाएको औ�च3य जानेबेला Qमा�णत गरेर जानेछ! । 
 

सबैले यसै भ?छन,् तर कसैले केह� गरेका छैनन ्
न † 

यहाँले हेदp गनु$स ्हामी यहाँबाट केहD गरेर जा�छ! । 
 

आयोगले अनुगमन �
तवेदन kकन साव,ज
नक नगरेको होला ? 

अनुगमन गन- काम आयोगले हैन स*बि�धत म�;ालयको हो । यसले अनुगमन गन- 5नकायमा�थ अकb अनुगमन गन- हो । 

हामीले अनुगमनको पुनमू$Kयांकन गदp छ! । सदFयह_लाई प5न OरWभजन बाँyदै छ! ।  अ0हले हामीले अनुगमन गन$ खोजको 



आयोजना बं◌ै+कङ हो । जथाभावी बनाइएका र दातामुखी आयोजना धेरै छन ्। यसलाई 5नय�;ण गनु$पन- छ ।  दाताको पैसाले 

आयोजनाको कुल लागतको ८० Q5तशत oयाएको छ बाँकm २० Q5तशत GयवFथापन नै हुन सकेको छैन । 3यसैले आयोगले 

हरेक ५ वष$मा म�;ालयले गन- आयोजना छुiयाएर बa+कङमा राHने योजना आउँदै छ । हामीलाई थाहा नै नभएको आयोजना 

आउने गरेको छ । +कनभने हा�ो पया$Aत गहृकाय$ नभएर यFतो भएको हो । 
 

नेपाल आगामी सन ्२०२२ सSम अ
तकम <वक�सतबाट <वकासशील हँ◌ुदैछ, यसका ला-ग औसत वा<ष,क ८ �
तशत 

आ-थ,क व<ृr चा4ह?छ । आगामी बजेटमा के ;यव�था हँुदैछ ? 

यसका ला�ग तयारD भइरहेको छ । आगामी योजनामा यसलाई समावेश गरेर अ5घ बढाउँदै छां◌ै । �वकासशील हुन आ�थ$क 

व�ृJ दो[बर गनु$पछ$  । पुँजी लगानी दो[बर नगOरकन ८ Q5तशत व�ृJ स*भव छैन । कृ�ष उ3पादनले बढाउने १ Q5तशत मा; 

व�ृJ हो । 3यसैले हामीलाई ठूलो लगानी नै चा0हयो । लगानी Kयाएर औसत ८ Q5तशत व�ृJ कायम गन$ सके मा; यो स*भव 

छ । कृ�ष, जल�व�युत ्र पय$टन :े;मा Gयापक लगानी आवIयक छ । यी ३ :े;ले भारत र चीनसँग Q5तFपधा$ गनु$पदpन । 

गत वष$ हामीले १ खब$ %पैयाँको तरकारD आयात गरेका छ! । बaकमा पया$Aत तरलता छ । ७ सयभ�दा बढD युवा दै5नक वैदेWशक 

रोजगारDमा जा�छन ्। गाउँमा जgगा खालD छ । 3यसमा लगानी Kयाउन कजा$ Q+.यामा सुधार गनु$पछ$  । जgगाको पया$Aत 

उपयोग गनु$पछ$  । Q5तफल gयारे�टD गOरनुपछ$  । 

सरकारले हालै ७२ नयाँ नगरपाWलका घोषणा गरेको छ 3यो एउटा ठूलो अवसर हो । ती :े; भोWल ठूला आ�थ$क के��Xब�द ु

हुनसCछन ्। यसले आ�थ$क ग5त�व�ध बढाउँछन ्र रोजगारD बढाउँछन ्। जल�व�यु3मा ठूलो लगानी Kयाउन स+क�छ । यसका 

ला�ग भारतसँग �व�युत ्Gयापार स*झौता गनु$पछ$  । दो"ो अ�तरदेशीय Qसारणलाइन र त"ेो आ�तOरक Qसारणलाइन जFता 

समFयाको समाधान गरेर यसमा धेरै लगानी Kयाउनुपछ$  । अ0हलेको १ अब$ डलर लगानीलाई बढाएर ४ अब$ पु¥याएप5छ मा; 

�वकासशील ब�ने लfय पूरा हुनेछ । 3यसैले एक 5नवा$चन :े;मा एक Qा�व�धक Fकुल खोKदै छ!, जसले गदा$ Qा�व�धक 

जनशिCत तयार हुनेछ । यसले कृ�ष र पय$टनलाई सहयोग गछ$  । 

  



>f]t M /fhwfgL, @)&!÷#÷@ 
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�व�युत उ3पादकह%सँग डलरमा स*झौता ग0द$न : उजा$म�;ी }वालD  

'उजा$मा २५ अव$ बजेट बuने घोषणा' 

२ असार, काठमाड� । उजा$म�;ी राधा }वालDले अब कुन ैप5न �व�यतु उ3पादकह%सगँ डलरमा पीपीए स*झौता 

नगन- Q5तबJता जनाएकm 5छन ्। उनले भोटेकोशी �ख*ती जल�व�यतु आयोजनामा समेत 3यFतो [यवFथा गन$ 

नव-िजयन दतूावाससँग कुराकानी भइरहेको जानकारD 0दइन ्। 

Oरपोट$स$ Cलब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको सा:ा3कारमा म�;ी }वालDले असार म0हनाWभ; ै २ घ&टामा 

लोडसेNडङ झान- र आगामी वष$ १२ घ&टा भ�दा ब0ढ लोडसेNडङ बuन न0दन अ0हलेदे�ख सरकारले योजना बनाएर 

काम गन- Fपkट पाOरन ्। उनले जनताले 5तरेको महसलुलाई �व�यतु उ3पादनमा लगाउने गरD छुiै कोष बनाएर यो 

वष$ २५ मेघावाट �व�यतु उ3पादन गOरने योजना रहेको वताइन ्। 

उनले आगामी बजेटमा उजा$को बजेट ३० अब$बाट बढाएर ५५ अव$ परुय्ाउन QFताव गरेको जानकारD 0दँदै 3यसबाट 

ठूला आयोजना 5नमा$ण Q+.या अ5घ बढाउने कामसँग ैसौय$ उजा$लाई दूर्त ग5तमा अगाNड बढाउने बताइन ्। म�;ी 

}वालDले यो आ�थ$क वष$बाट २० दे�ख २५ हजार मेघावाट �व�यतु उ3पादन गन- Q+.या स%ु गरD  काम थWलने 

जानकारD 0दँदै यसवैष$बाट १० हजार ८ सय मेघावाट :मताको �चसापानी आयोजनालाई मह3वपणू$ पOरयोजनाको 

%पमा अ5घ बढाउने बताइन ्। 

५ हजार ६ सय मेघावाट :मताको प�चेIवर बहुउ�ेIय आयोजना 5नमा$णको काम समेत अ5घ बuने जानकारD 0दँदै 

भारतीय दतूावासले सयंCुत काया$लय खोKन QFताव गरेकोले 5छiै काया$लय खोलेर काम अ5घ बढाइने वताइन ्। 

 उनले नमैरेु, सनुकोशी, दघुकोशी आयोजनाको काम 5नजी :े;को सहकाय$मा अ5घ बढाईने उKलेख गदp मआु[जा 

�ववाद टुङgयाएर �ख*ती ढKकेबर मजुtफरपरु Qशारण लाईन दुर्त ग5तमा 5नमा$ण स*प�न गOरने जानकारD 

0दइन ्। 

  



>f]t M cfly{s b}lgs, @)&!÷#÷# 

Qा�धकरणको एमडीबाट काक� हटाउन मि�;पOरषमा चका$चक� 
आ-थ,क संवाददाता , 

नेपाल �व�युत ्Qा�धकरणका काय$कारD 5नद-शकबाट अजु$न काक�लाई हटाउन ऊजा$म�;ी राधा }वालDले सोमबारको 

मि�;पOरष� बैठकमा कडा संघष$ गनु$प-यो । ऊजा$म�;ी }वालDले एमडी काक�लाई जल तथा ऊजा$ आयोगमै +फता$ 

गन$ QFताव पेस गरेप5छ अथ$म�;ी डा. रामशरण महतले 3यसको Q5तवाद गरेका �थए । अथ$म�;ी महत र काक� 

२१६ मेगावाटको मा�थKलो X;शूलD वानको डलरमा पीपीए गनु$पन- प:मा छन ् । डलरमा पीपीए गन$ नहुने प:मा 

रहेकm म�;ीले काक�लाई एमडीबाट हटाउने धेरै प0हला न ैयोजना बनाएकm �थइन । "ोतका अनुसार सोमबारको 

मि�;पOरष� बैठकमा म�;ी }वालDले काक�लाई हटाउने QFताव लगेप5छ अथ$म�;ी महतले �वरोध गरेका �थए । 

महतले प0हला न ैQधानम�;ीलाई गलत कुरा लगाएर सहम5त गराएको कारण ऊजा$म�;ीले QFताव पेस गदा$ प5न 

Qधानम�;ीले +कन हटाउन ुभ�दै रोC�ने Qयास गरेका �थए । 3यसप5छ म�;ी }वालDले आtनो कुन ैप5न योजनामा 

एमडी काक�ले साथ न0दएकm बताएकm �थइन ्। ऊजा$संकट �यनूीकरण गन$ ऊजा$ म�;ालयले Qा�धकरणसँग योजना 

मागे प5न एमालेका नेताह% ऊजा$म�;ी भएको बेला पेस गरेको काय$योजना Kयाएर म�;ीलाई 0दएर अपमान गन- 

काम काक�ले गदp आएका �थए । आफूलाई काम गन$ सिजलो बनाउन एमडी पOरवत$न गनु$पन- भ�दै पOरवत$न नगरेमा 

राजीनामा 0दने बताएप5छ Qधानम�;ी सुशील कोइराला एमडी काक�लाई �वFथा�पत गनु$पन- प:मा पुगेका �थए । 

उनलाई साउनमा स�चव बनाउने योजनास0हत सोमबारकै मि�;पOरष� बैठकले पिIचमा�चलको कामु :े;ीय 

Qशासकको िज*मेवारD 0दएको छ ।  

 

सोमबारको बैठकले मBयमा�चलको :े;ीय Qशासकमा गहृ म�;ालयका सहस�चव शंकरQसाद कोइराला र 

पूवा$�चलको :े;ीय Qशासकमा Wश:ा म�;ालयका सहस�चव महाrम शमा$लाई कामु स�चव बनाएर पठाइएको छ । 

बैठकले �वIव�व�यालय अनदुान आयोगको अBय:मा Qाडा पराशर कोइराला, रािksय दWलत आयोगको अBय:मा 

मानबहादरु नेपालD, सुकु*बासी समFया समाधान आयोगको अBय:मा शारदाQसाद सुवेदD, राksप5त चुरे तराई 

मधेश संर:ण सWम5तको अBय:मा पवू$–अथ$स�चव रामेIवर खनाललाई 5नयिुCत गरेको छ । 3यFत,ै रािksय 

अनुस�धान आयोगको OरCत हुने Qमुखमा जीतबहादरु केसीलाई पठाउने 5नण$य गरेको छ । बैठकले Qधानम�;ीको 

�वकास तथा सामािजक सKलाहकारको %पमा �वजेन प�त, शाि�त तथा पनुः5नमा$ण म�;ालय Fथापना भएप5छ 

भएको सहम5त, स*झौता काया$�वयन WसफाOरस सWम5तको Qमुखमा पुनरावेदन अदालतका पूव$ मुHय �यायाधीश 

केशव मैनालD र सदFयह%मा राजकुमार राई, Oरता मैनालD र 0दपे�� झालाई 5नयुिCत गन- काम गरेको छ । 3यFत,ै 

बेप3ता GयिCतह%को छानXबन आयोग गठनका ला�ग WसफाOरस गन$ एक सWम5त गठन गरेको छ । 

पूव$Qधान�यायाधीश ओमभCत rेkठको संयोजक3वको सWम5तमा सपना मKल, घनIयाम बालदास र QदDप पोखरेल 

छन ् । बैठकले तनहँु जल�व�युत ्आयोजनाको ला�ग थप १५ WमWलयन रकम Wलने 5नण$य गरेको छ । सरकारका 

QवCता सूचना तथा स�चारम�;ी डा. Wमने�� Oरजालका अनुसार बैठकको सु%मै Qधानम�;ी कोइरालाले आtनो 

अनपुिFथ5तमा दलDय सहम5तअनुसार काम गन$ म�;ीह%लाई दै5नक काममा कुन ै कमी आउन न0दन 

मुHयस�चवमाफ$ त सरकारD कम$चारDलाई 5नद-शन 0दएका �थए । बैठकले Qधानम�;ीको अमेOरका �मण Fवीकृत 

गरेको छ । Qधानम�;ी कोइराला सोमबार रा5त नै FवाF�य परD:णका ला�ग अमेOरका उडकेा छन ्। 



 

 

डलरमा पीपीए नगन� ऊजा,म?0ी mवाल�को �
तबrता  

GयवFथा�पका संस�को साव$ज5नक लेखा सWम5तले �व�यतु ्खOरद स*झौता (पीपीए) अमेOरकm डलरमा गनु$पना$को 

कारण माgदै बयानका ला�ग बोलाएको भोWलपKट ऊजा$म�;ी राधा }वालDले आफू डलरमा पीपीए गन- प:मा नरहेको 

बताएकm 5छन ्। म�;ी }वालDले डलरमा पीपीए नगन- Q5तबJता जनाएप5छ डलरमा पीपीए गराएर डलरमै घुस Wलन 

पKकेकाह% समFयामा परेका छन ्। ‘म डलरमा पीपीए गन- प:मा छैन’, म�;ी }वालDले सोमबार आtन ैकाय$क:मा 

प;कारसँग भ5नन,् ‘मैले आज काठमाड!मा भएको एउटा काय$.ममा प5न यसबारे बोWलसक�  +क Fवदेशी खपतका 

ला�ग उ3पा0दत �व�य3ुको डलरमा पीपीए गन- प:मा छैन ।’ डलरमा पीपीए गरेर नेपालD %पैयाँमा �व�यतु ्Xब.m गदा$ 

3यसले नेपालD �व�यतु ्Qा�धकरणको �व3तीय अवFथालाई थप धराशायी बनाउनेछ । उनले लोडसेNडङ अ�3य गन$को 

ला�ग पहल जारD राखे प5न अथ$ म�;ालयबाट सहयोग भने पाएकm छैनन ्। म�;ी }वालDले लोडसेNडङ �यनूीकरणको 

ला�ग ५५ अब$ %पयैा ँबजेट माग गरे प5न 3यसमा अथ$ म�;ालय सकारा3मक छैन । म�;ी }वालDले दश हजार आठ 

सय मेगावाटको �चसापानी र पाँच हजार छ सय मेगावाटको प�चेIवर बहुउ�ेIयीय आयोजना अगाNड बढाउने तयारD 

भइरहेको बताउँदै आफू ऊजा$ WमCसको प:मा बताइन ्। उनले जल�व�यतु ्आयोजनामा सौय$ ऊजा$ Wमलाउँदा 

ऊजा$संकट समाधान गन$ सहयोग पुgने �वIवस GयCत गOरन ्। 
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Qा�धकरणका काक� +फता$ 

काठमाड!– सरकारले नेपाल �व�यतु Qा�धकरणका काय$कारD 5नद-शक अजु$नकुमार काक�लाई +फता$ बोलाएको छ। जल 

तथा शिCत आयोगका सह–स�चव काक�लाई सोमबार मि�;पOरषद बैठकले +फता$ बोलाउने 5नण$य गरेको हो। 

उCत बैठकले उनलाई कामु स�चवमा बढुवा गरD पिIचमा�चलको :े;ीय Qशासक बनाएको छ। २०७० भदौमा 

मि�;पOरषदले उनलाई अकb GयवFथा भएस*मका ला�ग भ�दै आयोगबाट Qा�धकरण पठाएको �थयो। उनी यसअ5घ 

२०६३ साउनदे�ख २०६५ काि3तकस*म काय$कारD 5नद-शक भइसकेका �थए। 

Qा�धकरण स�चालक सWम5तको मंगलबार बFने बैठकले OरCत पदमा 3यहD|कै वOरkठ कम$चारDलाई कामु काय$कारD 

5नद-शकको िज*मेवारD तोCने म�;ालय "ोतले बतायो। ऊजा$म�;ी राधा }वालDले 5नमा$णाधीन आयोजनामा 

आफूअनकूुल 5नण$य काया$�वयन गन$ दबाब 0दएप5छ काक�सँग दईु म0हनादे�ख मुनमुटाव �थयो। काक� बढुवा नभएको 

अवFथामा प5न हटाउने मनिFथ5तमा म�;ी }वालD �थइन।् 

5नमा$णाधीन आयोजनामा �व�यमान �ववाद समाधानबारे स�चालक र काक�बीच मनमुटाव �थयो। काक�ले गलत 

5नण$य गरेको आरोप लगाउँदै पूव$स�चालक उपिFथत नभएप5छ लामो समयदे�ख बैठकसमेत बसेको �थयो। प5छKलो 

समय प5न बैठक नबसेको झ�ड ैतीन म0हना भइसकेको छ। 

उनले गत XबहDबारै काक�लाई हटाउन मि�;पOरषदमा QFताव लगेकm �थइन।् तर, अथ$म�;ी रामशरण महतलगायत 

केहD म�;ीले अिFवकार गरेप5छ 5नण$य रो+कएको प5न म�;ालय "ोतले बतायो। स�चवमा बढुवा हुने सूचीमा रहेका 

काक�लाई सोझै +फता$ बोलाउनभु�दा बढुवा गरेर बोलाउँदा �याय हुने दे�खएप5छ कामु स�चवमा बढुवा गन- 5नण$य भएको 

"ोतको दाबी छ। 

गुणFतरहDन sा�सफम$र Qकरणमा त3कालDन काय$कारD 5नद-शक रामेIवर यादव अिHतयार द%ुपयोग अनसु�धानको 

कारबाहDमा ता5नएप5छ काक�लाई उCत िज*मेवारD 0दइएको �थयो। Qा�धकरणका वOरkठ अ�धकारD�वय रामच�� 

पा&डये र उपे��देव भiमBये एकलाई कामुको िज*मेवारD 0दइने म�;ालयले जनाएको छ। 
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वैदेWशक लगानीमा 5नमा$ण हँुदै पाँच जल�व�युत ्आयोजना 

अWभयान संवाददाता 

चीन, भारत र sािजलका कSपनीको लगानी 

असार २, काठमाड! । वैदेWशक लगानीमा पाँच जल�व�यतु ्आयोजना 5नमा$णाधीन अवFथामा रहेका छन ्। भारत, चीन र 

{ािजलका क*पनीह_ले ती आयोजनामा लगानी गOररहेको �व�यतु ्�वकास �वभागका Wस5नयर NडWभजनल इि�जनीयर 

गोकण$राज प�थले अWभयानलाई बताए । उनले भने, ‘आगामी ७ वष$Wभ; सब ै आयोजना 5नमा$ण हुनेछन ् ।’ ती 

आयोजनाको 5नमा$णमा करDब _. ९१ अब$ खच$ हुने �वभागले बताएको छ । 3यसमBये ८० Q5तशतभ�दा बढD रकम �वदेशी 

क*पनीको लगानी रहेको प�थले बताए । सोअनुसार करDब _. ७३ अब$ �वदेशी लगानी रहने बु�झएको छ ।  

५० मेगावाटको मा�थKलो म�याzदD ‘ए’, २५ मेगावाटको मा�थKलो मोदD, ५२ मेगावाटको Wलख–ु४, ४ सय मेगावाटको 

तKलो अ%ण र ८२ मेगावाटको तKलो सोलु आयोजनामा �वदेशी क*पनीह_ले लगानी गOररहेका छन ् । मा�थKलो 

म�याzदD ‘ए’ र मा�थKलो मोदDमा चीनको लगानी  छ । ‘म�याzदD ‘ए’ मा ९० Q5तशत र मा�थKलो मोदDमा चीनको ८० 

Q5तशत लगानी छ,’ प�थले भने, ‘म�याzदD ‘ए’ मा Wसनो हाइ�ो र मा�थKलो मोदDमा सीड[Kयईूको लगानी रहेको छ ।’ 

मा�थKलो मोदD आयोजनाको करDब एक 5तहाइ काम पूरा भएको बताइ�छ ।  

यसैगरD मा�थKलो म�याङदD ‘ए’ आयोजनाको प5न एक चौथाइ काम पूरा  भएको आयोजनाका सहायक Qब�धक कण$ 

अ�धकारDले बताए । आयोजनाबाट २०७३ असोजदे�ख �व�यतु ् उ3पादन गन- लfय रा�खएको छ । आयोजनाको 

अनुमा5नत लागत करDब १३ अब$ %पयैा ँछ ।  

५२ मेगावाटको Wलख–ु४ आयोजनामा भारतीय क*पनीको लगानी छ । ओखलढुzगा र रामेछापमा पन- Wलख–ु४ आयोजना 

hीन भे�चर QाWलले 5नमा$ण गन$ लागेको हो । आयोजनास*म पुgने पहँुच माग$ 5नमा$णको काम पूरा भइसकेको �वभागले 

जानकारD 0दएको छ । सो आयोजनामा भारतको WभKवुरा hूपको लगानी  छ । यसैगरD ८२ मेगावाटको तKलो सोलुमा प5न 

भारतीय क*पनीकै लगानी रहेको �वभागले बताएको छ । 

यसैगरD उ3पादनको अनुम5त पाइसकेको तKलो अ%णमा {ािजWलयन क*पनीको लगानी रहेको छ । 

लोअर अ%ण हाइ�ो इलेCsो5नक QाWलले 5नमा$ण गन$ लागेको सो आयोजनामा {ािजWलयन क*पनी {ास पावरको लगानी 

रहेको छ । शाि�त र राजनी5तक Fथा5य3व भएमा आयोजना 5नमा$णमा वदेैWशक लगानी Wभ;ने ऊजा$�व�ह_को भनाइ छ 

। ऊजा$�व�का अनुसार जल�व�युत ्आयोजनालाई रािksय QाथWमकतामा राHदै ब�द–हडतालमुCत :े; घोषणा गन- हो 

भने थप वैदेWशक लगानी Wभ;न सCछ । शाि�त सुर:ाको Q3याभू5त 0दलाउन सके �गरेको वैदेWशक लगानीकता$को 

मनोबल बढाउन स+कने उनीह_को तक$  छ । 
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%स, जम$नी र चेक ऊजा$मा लगानी गन$ इnछुक 

काि�तपुर संवाददाता 

काठमाडौ, असार ३ - �वWभ�न देशले ऊजा$ :े;मा लगानी गन$ सरकारलाई QFताव गरेका छन ्। खासगरD %स, जम$नी 

र चेक गणत�;ले ऊजा$ :े;मा लगानीको QFताव गरेका हुन ्। 

ऊजा$ म�;ालयका अनुसार %सले जल�व�य3ुमा तथा जम$नी र चेक गणत�;ले सौय$ ऊजा$मा लगानीको QFताव गरेका 

हुन ्। सं�वधानसभाको दो"ो 5नवा$चनप5छ सु��एको Gयावसा5यक वातावरणका कारण उनीह_ले लगानीको QFताव 

गरेका हुन ्। 'ऊजा$मा लगानी गन$ �वWभ�न देशबाट QFताव आएको छ,' ऊजा$ QवCता केशवBवज अ�धकारDले भने । 

%सले २ सय मेगावाटस*मको जल�व�यतु ्आयोजनामा लगानी गन- QFताव राखेको छ । 'रWसयाका राजदतू आएर २ 

सय मेगावाटस*मको आयोजना 0दनुहोस,् बनाउँछ! भ�नुभएको छ,' ऊजा$म�;ी राधाकुमारD }वालDले भ5नन ्। ऊजा$ले 

भने कुन ैप5न QFतावमा ठोस 5नण$य गरD नसकेको जनाएको छ । 'QFताव छलफलकै चरणमा छ,' ऊजा$का सहायक 

QवCता स�जीव बरालले भने । 

रWसयाले 5नजी :े;ले जFत ैGयावसा5यक _पमा जल�व�यतु ्आयोजना 5नमा$ण गन- QFताव राखेको हो । ऊजा$का एक 

उnच अ�धकारDले �वदेशीले नेपालको ऊजा$ :े;मा आtनो बजार �वFतार गन$ खोजेको बताए । 'अनदुान वा ऋण 

सहयोगमा आयोजना मा�गएको होइन,' उनले भने, '5नजी :े;ले जFत ैGयावसा5यक 0हसाबले ऊजा$ उ3पादन गन$ 

खोिजएको हो । उनीह_ले यहा ँबजार �वFतार गन$ खोजेका हुन ्।' 

ऊजा$ले रWसयाको QFतावअनुसारको जल�व�यतु ्आयोजना छनोट गन$ सकेको छैन । 'आयोजना 0दन सकेका छन!,' 

बरालले भने, 'उपयुCत आयोजनाबारे छलफल भइरहेको छ ।' 

%सले साव$ज5नक खOरद ऐन�वपरDत XबनाQ5तFपधा$ आयोजना उपल[ध गराउन प5न QFताव गरेको छ । '%स 

Q5तFपधा$ गरेर होइन, सरकारले XबनाQ5तFपधा$ सोझै उपयCुत आयोजना देओस ्भ�ने प:मा छ,' उनले भ5नन ्। 

3यसरD सोझै आयोजना 0दन मि�;पOरष�ले 5नण$य गनु$पछ$ । 3यसका ला�ग सरकारको Fतरमा आयोजना स*झौता 

हुनुपछ$ । म�;ी }वालDले राजदतू भेWलिnकनलाई सकारा3मक जवाफ 0दएकm छन ्। 

नेपालका ला�ग जम$नका राजदतू �यांक मेकm र नेपालका ला�ग चेक गणत�;का राजदतू WमलोFलाभ Fतासेकले सौय$ 

ऊजा$मा लगानी गन- QFताव राखेका हुन ्। 

  



>f]t M sflGtk'/, @)&!÷#÷# 

प�चेIवर अगाNड बढाइने 

काि�तपरु सवंाददाता 

काठमाडौ, असार २ -  

कOरब १८ वष$अ5घ स*झौता भए प5न 5नमा$ण हुन नसकेको प�चेIवर बहुउ�ेIयीय आयोजना काया$�वयन गOरने भएको 

छ । ऊजा$म�;ी राधाकुमारD }वालDले आयोजना काया$�वयन गन- बताएकm हुन ्। 'प�चेIवरबारे भारतीय राजदतूसँग 

कुराकानी भइसकेको छ,' उनले भ5नन,् 'संयुCत काया$लय खोलेर 5छiै अगाNड बढाउने भ�ने भएको छ ।' नेपाल र 

भारतबीच अ�धकतम ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको प�चेIवर आयोजना 5नमा$ण गन- स*झौता सन ्१९९६ मै भएको 

�थयो । दवु ैदेश आयोजना �वकास स*झौताका ला�ग तयार भए प5न आयोजनाको काय$कारD Qमुख 5नयिुCतलगायत 

�ववादका कारण उCत आयोजना ब�न नसकेको हो । 

  



>f]t M cleofg, @)&!÷#÷# 

 

 

 
  



>f]t M cGgk"0f{ kf]i6, @)&!÷#÷# 

मािथल्मािथल्मािथल्मािथल्लोलोलोलो    कणा�लीमाकणा�लीमाकणा�लीमाकणा�लीमा    �थानीय�थानीय�थानीय�थानीय    सरोकारसरोकारसरोकारसरोकार    िव�णुिव�णुिव�णुिव�णु    �रजाल�रजाल�रजाल�रजाल    ||||    दलैेखदलैेखदलैेखदलैेख, , , , सुख�तसुख�तसुख�तसुख�त र अछामका बीचमा रहकेो कणा�ली नदीमा जलिव
ुत ्आयोजना िनमा�ण �संग धेरै अिघदिेख चचा�मा छ। पिछ�ला वष�मा सरकारले भारतीय क�पनी जीएमआरसँग स�झौताप� (एमओय)ू मा ह�ता�र गरेर सव!�ण अनुमित "दएपिछ यसले साकार %प िलने संकेत दिेखएको छ। सम& सव!�णपिछ उ( क�पनील ेमािथ�लो कणा�ली नदीमा नौ सय मेगावाट िव
ुत् िनका�न स"कने िन,कष�सिहत सरकारसगँ िव
ुत ् िवकास स�झौता (पीडीए) गन! िब.दमुा पुगेको छ। केही वष�पिहले जीएमआरल ेदलैेखको साताला गािवसमा काया�लय खडा गरेर काम थालेपिछ बढेको �थानीय बािस.दाको चासो र सरोकार अब 0मश: बढेको छ। साथै, ठूला आयोजना िनमा�णमा सघाउ पु:याउन िनमा�ण भएको लगानी �व2ध्न बोड�ल ेहालै �थानीय �भािवत �े�का बािस.दा र सरोकारवालासँग 5यह6 पुगेर छलफल चलाएपिछ अिहले यस �े�मा मािथ�लो कणा�ली जलिव
ुत ्आयोजनाको छलफल ती7 बनेको छ। दशेमा �श�त �ाकृितक 9ोत भए पिन उपयोग :न सकेको छैन। अपार स�भावना बोकेका हा;ा नदी िनर.तर बिगरहकेा छन्। ितनलाई सव�साधारणको िहतमा उपयोग गन� स"क.छ भ=े क�पना गदा�गद> युग िबितसकेको छ। अिल-अिल निजकका, साना र सहज आयोजना फा@फु@ बने पिन िवकट ब�तीमा रहकेा अिन उ5पादन र लगानी दवुैको दिृAले ठूला आयोजना िनमा�ण :न सकेका छैनन्। सरकारी अिधकारी, राजनीितक काय�कता�, िवBदिेख दईु-चार अ�र जानेका मािनसस�म जल9ोतको उपयोग गरेर िव
ुत ्उ5पादन गन� सके मुलुकको कायापलट :.छ भनेर भाषण गन�मा कुनै कमी दEेखदनै। तर जब साँI ैजल9ोतको उपयोग गन! कुरा आउँछ, तब कुनै न कुनै तगारा आउँछन्। लामो समयस�म खोलामा िनय.�ण राJ,े आयोजना अिघ बKन न"दने र अ.तत: मुलुकलाई अ.धकारम ैराJ े खेल नया ँ होइन। य�तो अव�थामा एउटा ठूलो क�पनील े आयोजना बनाउँछु भ.छ भने 5यसलाई पMै पिन �वागत गनु�पछ�। मािथ�लो कणा�ली आयोजनाका बारेमा पिन यही लाग ू:.छ। दलैेखमा �थानीय �तरमा अिलअिल �भाव भएका नेम"कपा, जनमोचा� र नेकपा-माओवादील े यस आयोजनाको िवरोध गNररहकेा छन्। उनीह%ले बिनबनाउ शOदमा 'राPघात :.छ' भ.द ैआयोजना खारेजीको '0ाि.तकारी' कुरा पिन गNररहकेा छन्। तर मुलकुले आजस�म 5य�तो उSाउलो 0ाि.तकाNरताको धेरै मू�य चुकाइसकेको छ र द:ुखका साथ भ=ुपछ�-अझै कित चुकाउनुपन! हो? साथै, आयोजनाका �भािवत �े�का बािस.दाले अ% केही �वाभािवक सरोकार पिन �कट गरेका छन्। दलैेखका �भािवत �े�बाट िज�ला िवकास सिमितका पूव�उपसभापित सूय�बहादरु शाहीको संयोजक5वमा मािथ�लो कणा�ली जलिव
ुत ्संर�ण तथा संघष� नागNरक समाज िनमा�ण गरी जनताका ती सरोकारलाई अिघ साNरएको छ। कुनै पिन हालतमा आयोजना बनाउन ु:दँनै र ब= "दनु :दँनै भन्ने अितवादी िवचार भएकालाई पिन नागNरक समाजका नाममा एउटै मVमा राखेर जनताका सरोकार, चासो र माग के :न्? 5यस आधारमा आयोजनालाई अिधकतम जनप�ीय बनाउनुपछ� र लाभ िलनुपछ� भ=े िहसाबले अिहल े उ( सिमितल ेबहस चलाउनुलाई सकारा5मक %पमा हनेु�पछ�। 



हालै लगानी बोड�ले साताला गािवसको डाबमा आयोजना गरेको काय�0ममा W( जनआ0ोश, �X र आशंकाल ेपिन �थानीय बािस.दाको मुड बुYन स"क.छ। आयोजनाका बारेमा रहकेा तमाम Zम र अथ�हीन एकोहोरो िवरोधलाई िचरेर �थानीय बािस.दालाई बढी लाभ "दलाउन नागNरकका तफ� बाट दबाब िसज�ना :नुलाई िज�लाका सभास[य अ�मरबहादरु थापा र ल\मी�साद पोखरेलल ेपिन �वाभािवक %पमा िलएका छन् र सरकार, सदन र स�बि.धत आयोजनास�म उ( आवाज पुर्याउन ेमा� होइन, काया�.वयनसमेत गराउन े�ितब]ता W( गNररहकेा छन्। अिहले दलैेखमा पाट^ काया�लय, चोक, िचयापसलदिेख घरघरस�म यही आयोजनाकै बारेमा चचा� भइरहकेो छ। य�तो अव�थामा �थानीयका सरोकार र मागमा समयम ै_यान "दनु नेपाल सरकार र स�बि.धत आयोजनाको कत�W :न आउँछ। 
घरवासघरवासघरवासघरवास    उठाएरउठाएरउठाएरउठाएर    आयोजनाआयोजनाआयोजनाआयोजना    िनमा�णिनमा�णिनमा�णिनमा�ण    गन�गन�गन�गन�    रररर    अिनअिनअिनअिन    िनया�तमखुीिनया�तमखुीिनया�तमखुीिनया�तमखुी    आयोजनाआयोजनाआयोजनाआयोजना    होहोहोहो    भनेरभनेरभनेरभनेर    एउटाएउटाएउटाएउटा    ब�ीब�ीब�ीब�ी    बा�नबा�नबा�नबा�न    

न�दएरन�दएरन�दएरन�दएर    टुक�कैटुक�कैटुक�कैटुक�कै    साहरासाहरासाहरासाहरा    िलनपुन�िलनपुन�िलनपुन�िलनपुन�    होहोहोहो    भनेभनेभनेभने    कसरीकसरीकसरीकसरी    �थानीयले�थानीयले�थानीयले�थानीयले    �य�तो�य�तो�य�तो�य�तो    आयोजनामाआयोजनामाआयोजनामाआयोजनामा    सहयोगसहयोगसहयोगसहयोग    गर्गर्गर्गर्नननन    स!छन्स!छन्स!छन्स!छन्???? रािPय दिृAकोणल ेमािथ�लो कणा�ली आयोजना आव`यक छ। यस आयोजनाल ेहा;ो रािPय आयम ैवृि] गछ� भने नेपालमा जल9ोत उपयोगका लािग अ% लगानीकता�लाई पिन स�भावनाको ढोका खोिल"द.छ। मािथ�लो कणा�ली ज�ता ८/१० वटा आयोजना मा� ैबनाउन ेहो भने मुलुकको कायापलट :न बेर लाaदनै। साथै, 5यसबाट मुलुक सधb अ.धकारमा बिसरहन ेअव�थाबाट मािथ िन�केर िव
ुत ्िनया�त गन! अ&णी राPको पंि(मा पुaछ। य�तो महcवको मािथ�लो कणा�ली आयोजना िनमा�ण गन�का लािग पMै पिन �थानीयको स"0य सहभािगता र सहयोग अपNरहाय� :.छ। �थानीय 9ोतमा �थानीय नागNरककै अ&ािधकार :नेमा शंका छैन। य�तो अव�थामा नेपाल सरकार र स�बि.धत क�पनीले �थानीयलाई िवdासमा िलनुपछ�। 5यसका लािग हालै लगानी बोड�ल े काय�0म आयोजना गरेज�तो हतार-हतार जाने र जानासाथ साथ फeकन हतार गरेर :दँनै। 5यसका लािग त �भािवत छ गािवसका बािस.दासगँ �5येक गािवसमा दईु "दन बf ेगरी जानुपछ�। उनीह%का िजBासा, �X वा आशंका एकएक गरी सुन्ने अिन िचS बुYनेगरी जवाफ "दने गनु�पछ�। 5यसो भएमा आयोजनाका बारेमा �थानीयका बीचमा रहकेा Zम िनवारण :.छन् र उनीह% आयोजनाका बारेमा ��ट :.छन्। जीएमआरले मािथ�लो कणा�लीको मुहानमा रहकेो मुगुितर िहमताल फुटे वा अ% कुनै �ाकृितक दघु�टना भएर ठूलो बाढी आयो भने आयोजना �थलमा �ित नपुaदै सावधानी अपनाउन स"कयोस ्भने सूचना "दन साइरन जोgन ेकुरा गरेको छ। 5य�तो सामा.य कुरालाई भारतल ेसाइरन जोडरे सूचना िलन लाaयो भ= े हौवा hफजाइएको छ। य�ता कुरा �ािविधक बेिलिव�तारसिहत �थानीयलाई बताइ"दनुपछ� र िवdासको वातावरण बनाउनुपछ�। आयोजनाका अ% सम& प�मा मेहनत गन! र जीएमआरलाई सहज बनाउन े दािय5व त सरकारको छँदछै, साथै �थानीयलाई घरआँगनमै पुगेर स�झाउने र िवdासमा िलने दािय5वबाट पिन सरकार िवमुख :न िम�दनै। मािथ�लो कणा�ली जलिव
ुत ्संर�ण तथा संघष� नागNरक समाजमाफ� त 5यहाँका �थानीय सरोकारका बारेमा १३ बुँदालाई अिघ साNरएको छ। 5यसमा मुjय गरी िव�थापनमा पन! बािस.दाको उिचत बसोवास, आव`यक जनशि(म_य े �थानीयलाई पिहलो �ाथिमकता, उ5पा"दत पूरै िव
ुत ् िनया�त नगरी िज�लालाई �ाथिमकता, 



आयोजनामा �थानीयको िह�सेदारीज�ता �थानीय सरोकारका कुरा उ�लेख छन्। साथ,ै ठूलो आयोजना भएकाल े�थानीय �तरमा अ�पताल, शैि�क सं�था बनाउन ेत यसको आkनै पिन कपlरेट नीित (सीएसआर) अ.तगत�कै कुरा :.छ र 5यस "दशामा केही सकारा5मक कामको अपे�ा पिन �वाभािवक :.छ। यी कुनै अस�भव माग होइनन्। जहाँका �थानीयल ेपिन आkनो िहत हछे�न् र दलैेखमा पिन 5यही गNररहकेा छन्। घरबास उठाएर आयोजना िनमा�ण गन! र अिन िनया�तमुखी आयोजना हो भनेर एउटा बSी बा�न न"दएर टुकmकै साहरा िलनुपन! हो भने कसरी �थानीयले 5य�तो आयोजनामा सहयोग गन� सnछन्? 
  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷#÷# 

<व:युत 4C<पङले उ(पादनमा tास 

लfमण पौडले भैरहवा, असार ३ गते । मुHय औ�यो�गक कोOरडोरका %पमा रहेको भैरहवा–लुि*बनी औ�यो�गक 

कोOरडोरका उ�योगह%मा Qदान गOरने 5नयWमत Xब�यतु आपू5त $मा अनावIयक 0s�पङ भैरहँदा औ�यो�गक उ3पादनमा 

vास आएको छ । 

Xबगत एक सातादे�ख 5नर�तर Xब�यतु 0s�पङ भैरहँदा पूण$%पमा स�चालन हुने उ�योगह%को उ3पादन दै5नक ३० 

Q5तशत स*म कमी भएको उ�योगीह%को दाबी छ । 0s�पङ भनेको Xब�यतु आईरहँदा बीच बीचमा लाईन का0टन ुहो । 

“Xबगत एक सातादे�ख 5नर�तर %पमा दै5नक ७–८ पटक 0s�पङ भैरहँदा हामी मका$मा छौ, एकपटक 0s�पङ भएर उ�योग 

ब�द भएप5छ पुनः उ�योग सुचा% हुन क*तीमा आधा घ&टा लाgछ, अझ FटDल, Aलािkटक उ�योगह%मा त अझ बढD 

समय लाgछ”–युवा उ�योगी तथा गोय�का hुपका 5नद-शक अ%ण गोय�काले भ�नुभयो । 

“औ�यो�गक करDडोरमा लोडसेNडङको समय बाहेक अ% तो+कएको समयमा 5नयWमत Xब�युत आउनपुन- हो तर +कन 

बार*बार 0s�पङ भैरहेछ, थाहा पाउन स+कएको छैन, 0दनमा ७ पटक 0s�पङ हँुदा प5न कOरब ३ घ�टा उ�योग ब�द जFत ै

हु�छ, सो समयमा उ3पादन हुन नसCदा उ�योगलाई थप नोCसान हु�छ”–उहाँले भ�नभुयो । कम उ3पादन हँुदा 

सरकारलाई राजIव कम हुन जाने र नोCसान उ�योगीलाई मा; नभै रा@यलाई प5न हुने भएकोले 0s�पङ को समFया 

हटाउन ुपन- गोय�काले बताउनभुयो । 

भैरहवा औ�यो�गक करDडोर नेपालमा सबैभ�दा बढD Wसमे�ट उ�योग रहेको औ�यो�गक करDडोर हो । यहा ँ नेपाल 

अ*बुजा, जगद*बा, WसJाथ$, गोय�का, अgनी, X{ज, Oरलाय�स, कैलाश, सु�Qम, Xबशाल, अघा$खाचँी Wसमे�ट तथा 

CलD�कर उ�योग स�चालनमा छन ्। 3यFत ैगरD अ*बे FटDल, गोय�का FटDल, Oरलाय�स पेपर, जगद*बा से�थे0टCस, 

जगद*बा िFप5नङ, ई�F^या�ट WमKस, मायोज तराई, जगद*बा फुyस, WसJाथ$ OरफाईनरD जFता ठुला उ�योग 

स�चालनमा छन ्। 

Xब�युत 0s�पङ हँ◌ुदा Wसमे�ट उ�योगमा उ3पादन कम हुने भए प5न FटDल तथा Aलािkटक उ�योगमा भने उ3पा0दत 

सामान F.ेप न ैहुने हँुदा नोCसानी नै हुने गरेको उ�योगीह%को भनाई छ । 

सोमबार मा; ै आपm्नो Wसमे�ट उ�योगमा ७ पटक �व�युत 0s�पङ भएको नेपाल अ*बजुा Wसमे�ट उ�योगका 

महाQब�धक राजकुमार गुAताले बताउनुभयो । “यो धेरै प0हलेदे�खको समFया हो, अ0हले Xब�यतु Xबहानदे�ख साँझस*म 

0दने [यवFथा Wमलाएप5छ झन बढD 0s�पङ हुन थालेको छ”–गुAताले भ�नुभयो । 

करDडोरका उ�योगीह%ले भोKटेज प5न �यनु आउने गरेको बताउँदै :मता भ�दा बढD Xब�युत 0दईदा बार*बार 0s�पङ 

भैरहेको आरोप लगाएका छन ्। 

नेपाल Xब�युत Qा�धकरण भैरहवा सेवा के��का Qमुख �वनोद उपाBयायले उ�योगीले भने जFत ै Xबगतमा जFतो 

0s�पङको समFया अ0हले नरहेको र आफु २ बष$अ5घ यस काया$लयमा Qमुख भएर आउँदा उ�योग करDडोर :े;मा 

Xब�युतको धेरै समFया भएकोमा अ0हले धेरै सुधार गन$ सफल भएको दावी गनु$भयो । “अ0हले ४÷५ 0दन 0s�पङ भएको 

रहेछ, हामीह%ले समFया प0हचान गरD समाधानको Qयास गOररहेका छ!”–उपाBयायले भ�नभुयो । 

इि�ज5नयर उपाBयायले प0हले Xब�यतु रा5तमा आउने गरेकोमा अ0हले Xबहान ७ बजेदे�ख बेलुका साढे ६ बजेस*म 

आउने भएकाले प5न लोड बढD भएकाले 0s�पङको समFया आएको बताउनुभयो ।  



उता WसJाथ$नगर उ�योग बा�ण@य संघमा प5न Xब�यतु 0s�पङको गुनासो स0हतको प; 0दनहँु आउने गरेको संघका 

अBय: Xबkण ुशमा$ले बताउनभुयो । “0दनहँु 0s�पङको गुनासो आएको छ, समFया बuदा उ�योग, सरकार, Xब�यतु 

Qा�धकरण सबैलाई नोCसानी छ, जसरD हु�छ यो समFया हल गनु$ प¥यो”–शमा$ले भ�नुभयो । 

Xब�युत 0s�पङको समFया भैरहवा–लुि*बनी औ�यो�गक करDडोरमा मा; नभई भैरहवा–बुटवल सडक ख&डका दायाबँाया ँ

रहेका उ�योगह%मा प5न छ । यस :े;मा प5न प�चक�या, एभरेkट रोWलङ, एसआर FटDल, लुि*बनी फुyस, अ%ण एhो, 

गोय�का फुyस, एभरेkट क3था लगायत दज$न! उ�योग रहेका छन ्। 

लोडसेNडङका समFयाबाट गुि�रहेका उ�योग कलकारखानाह% सीWमत समयका ला�ग आउने Xब�यतु प5न 5नयWमत र 

[यविFथत ब�न नसCदा थप मारमा परेको नेपाल उ�योग बा�ण@य महासंघका के��Dय सदFय एव ं WसJाथ$नगर 

उ�योग बा�ण@य संघका पुव$ अBय: महे�� कुमार rेkठले बताउनुभयो । 
  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷#÷# 

 

 
  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷#÷# 

 

 
 

  

  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷$ 

बूढDगंगाका ला�ग साउदD फ�डसँग आज ऋण स*झौता 

लfमण �वयोगी 

काठमाड!-अछामिFथत २० मेगावाटको बूढDगंगा जल�व�युत आयोजना बनाउन ऋण सहयोग गन- सहम5त जनाएको 

साउदD फ�डसँग आज (बुधबार) स*झौता हँुदैछ। �व�यतु �वकास �वभागले बनाउने आयोजनामा फ�डमाफ$ त QाAत हुने 

तीन करोड अमेOरकm डलर (कOरब दईु अब$ ९० करोड %पैया)ँ को स*झौता हुनेछ। 

स*झौताका ला�ग साउदD फ�डका उपाBय: युसेफ इ{ा0हम अKबFसमस0हतको टोलD मंगलबार नेपाल आएको छ। 

स*झौतामा अथ$ स�चव यवुराज भुसाल र फ�डका उपाBय: अKबFसमले हFता:र गन- काय$.म रहेको आयोजनाले 

जानकारD 0दएको छ। 

आयोजनाको अनुम5तप; बाँyने र सामा�य अBययनमा मा; आtनो काय$:े; सीWमत राखेको �व�युत �वकास �वभागले 

यसलाई नमूना आयोजनाका %पमा बनाउनपुन- ऊजा$ म�;ी राधा }वालDले बताइन।् उनले भ5नन,् 'अ�य आयोजना प5न 

बनाउने गरD तो+कएको समयमै काम गनु$पछ$ , यसका ला�ग म�;ालयले पूण$ सहयोग गन-छ।' 

 

�वFततृ अBययन र 5नमा$ण अव�ध ६ वष$स0हत ऋण 5तन- समय २६ वष$ 5नधा$रण गOरएको छ। आयोजनाबाट XबजुलD 

उ3पादन सु% भएप5छ सरकारले Q3येक ६ म0हनामा ऋण 5तनु$पन- Qावधानस0हत स*झौता हुने Wसहंले जानकारD 0दए। 

उनका अनुसार ४० +कFतामा सरकारले दवु ैदाताको ऋण चुCता गOरसCनपुछ$। 

आयोजनाका अनुसार Qशास5नक खच$स0हत साढे दईु Q5तशतमा दाताले ऋण 0दने सहम5त जनाएका हुन।् कुल लागत 

साढे पाँच अब$ %पैया ँअनुमान गOरएको आयोजनाका ला�ग अपुग कOरब ७० लाख अमेOरकm डलर सरकारले लगानी 

गन-छ। 

आयोजनाको अकb ऋणदाता कुवेत फ�डसँग सन ्२०१३ माच$ २५ मा स*झौता भइसकेको छ। उसले एक करोड ७६ लाख 

१० हजार अमेOरकm डलर (हालको �व5नमय दरअनुसार कOरब एक अब$ ६७ करोड %पयैा)ँ 0दने स*झौता गरेको छ। 

स*झौताप5छ दवु ैदाताले 0दने ऋण QभावकारD हुने आयोजना Qमुख न�वनराज Wसहंले बताए। 

...आयोजना साव$ज5नक–5नजी साझेदारD (�प�पपी) मोडलमा बनाउने �वषयमा प5न छलफल भइरहेको छ। यस मोडलमा 

बनाउने 5नण$य भए Fथानीय जनताका ला�ग समेत सेयर छु^याइनेछ,' आयोजना Qमुख Wसहंले भने।' सरकारले 

आयोजनाका ला�ग चालु आ�थ$क वष$मा एक करोड ७१ लाख ७५ हजार %पयैा ँछु^याएको �थयो। आगामी आवका ला�ग 

२६ करोड ६ लाख १४ हजार %पयैा ँQFताव गOरएको छ। 

नेपाल �व�यतु Qा�धकरणले Qारि*भक अBययन गरेको आयोजनाको डढे वष$Wभ; �वFततृ अBययन (Nड�पआर) पूरा गन- 

लfय रा�खएको छ। Qारि*भक अBययनअनुसार आयोजनाबाट वा�ष$क १०६.२८ �गगावाट घ�टा XबजुलD उ3पादन हुनेछ। 

Fथानीयले उ3पादन सु% भएको १५ वष$स*म वा�ष$क २६ लाख %पयैा ँरोयKटD पाउनेछन।् १५ वष$प5छ आयोजनाले वा�ष$क 

कOरब एक करोड ४६ लाख %पयैा ँरोयKटD Fथानीयलाई बुझाउनुपछ$। 



उ3पा0दत XबजुलD साढे ८८ +कलोWमटर टाढाको ल*कm सब–Fटेसनमा Kयाएर जोyने योजना छ। चमेWलया–अ3तOरया 

१३२ केभी लाइनमा जोyन स+कने र मा�थKलो कणा$लD 5नमा$णका ला�ग प5न खपत हुन सCने Qारि*भक अBययनले 

�वकKप सुझाएको छ। नौ सय मेगावाटको मा�थKलो कणा$लD भारतीय क*पनी िजएमआरले बनाउने अनुम5त पाएको 

छ। 

दै5नक ६ घ�टा �प+कङ (0दनको ६ घ�टा पानी ज*मा हुने) QणालDमा ब�ने आयोजनाको �वFततृ आयोजना Q5तवेदन 

(Nड�पआर) तयार पान$ दईु म0हनाWभ; परामश$दाता छा�ने आयोजनाले जानकारD 0दएको छ। परामश$दाताका ला�ग 

QFताव हालेका १९ अ�तरा$िksय क*पनीमBये ६ लाई सूचीकृत गरD आ�थ$क तथा Qा�व�धक QFताव मा�गएको छ। 

परामश$दाताले Nड�पआरस0हत वातावरणीय र सामािजक Qभाव मूKयांकनको थप अBययन गनु$पन-छ। 

Wसहंका अनुसार आयोजनाको औसत �प�पए (�व�यतु खOरद स*झौता) आठ %पैया ँ४० पैसामा गन- तयारD भइरहेको छ। 

आयोजनाका ला�ग आवIयक तीन सय ५० रोपनी जgगा अ�धhहण गन- अि�तम तयारD भइरहेको छ।  

आयोजनाFथलस*म एक +कलोWमटर मा; सडक बनाए पुgने हँुदा एक म0हनाWभ; सडक ब�ने जनाइएको छ। �वभागले 

आयोजना सन ्२०१९ स*म 5नमा$ण स*प�न गन- लfय राखेको छ। 

  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷$ 
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>f]t M cgnfO{g va/, @)&!÷#÷$ 

ठूला <व:युत प@रयोजना 
नजी Wे0को सहभागीतामा सSप?न गन, माग 
४ असार, काठमाड! । मुलुकको उजा$ :े;को �वकासका ला�ग रािksय सहमती स0हतको रणनी5त बनाउन 5नजी :े;का 

उ�योगी-Gयवसायीह%ले सरकारलाई सुझाव 0दएका छन ् । आगामी आ�थ$क वष$को बजेटमा उजा$ :े;को �वकासका Fपkट 

काय$.मह% बनाएर अगाडी बuन उनीह%ले अथ$म�;ी डा. रामशरण महतलाई सुझाव 0दएका हुन ्। 

चरम लोडसेNडङको मारमा परेको मुलुकलाई उ@यालो बनाउन उजा$ :े;को �वकास गन- खालका Fपkट रणनी5तह% बनाउनुपन- 

नेपाल उ�योग वा�ण@य महासंघले बताएको छ । उजा$को �वकासका ला�ग उ3पादन, Qशारण र �वतरणका ला�ग छुiै 

5नकायको GयवFथा हुनुपन- महासंघको माग छ । 

महासंघले उजा$लाई �व.m गOरने वFतुको %पमा Gयवहार गन$ सरकारलाई सुझाव 0दएको छ । उजा$को Fवत�; %पमा आयात 

तथा 5नया$त गन- GयवFथा Wमलाउनुपन- सुझाव प5न महासंघको छ । 

उजा$ :े;मा 5नजी :े;को लगानी आक�षत$ गन$ सरकारले QयाAत Bयान पुरय्ाउनुपन- हु�छ । लगानीको सु5निIचतताका ला�ग 

रा@यका तफ$ बाट लगानीकता$लाई :5त पुgन गएमा लगानीको सुर:ाको Q3याभु5त गनु$पन- बताएका छन ्। 

उजा$ �वकासका ला�ग Fवदेशी पूँजीमा; पया$Aत नभएको हँुदा रा@य जमानी वसेर पूँजीको पOरचालन साथै 5नजी :े;का 

आयोजनाह%लाई �व�युत Qा�धकरण सरह ऋणको सु�वधा 0दनुपन- महासंघको सुझाव छ । 

आ�तOरक Qशारण लाइन �वFतार तथा जलाशययुCत पOरयोजना �वकासमा लगानी गनु$पन-, �व�युत पOरयोजनाको काममा 

कुनै प5न Qकारको अवरोध नहुने GयवFथा हुनुपन-, जgगा अ�धकरण तथा साव$ज5नक वन :े;को Qयोगमा सरकारले 

सहजीकरण र सहज बनाउनुपन-, उजा$ �ववादह%लाई 5छनोफानो गन- कानूनस*मत Fवत�; र अ�धकार स*प�न 5नकायको 

गठन गनु$पन- महासंघको माग छ । 

महासंघले पेsोWलयम पदाथ$को आपू5त$मा 5नजी :े;लाई सहभागी गराउनुपन- माग  गरेको छ । 3यFतै, वैकिKपक उजा$ र 

न�वकर�णय उजा$लाई �वशेष Qो3साहन 0दनुपन- प5न माग गOरएको छ । 

महासंघले 5नजी :े;को सहभागीतामा �वWभ�न आठ आयोजनाह% स*प�न गन$ सरकारलाई सुझाव 0दएको छ । महासंघले ९ 

सय मेगावाटको मा�थKलो कणर◌्ालD, ७ सय ५० मेगावाटको पिIचम सेती, ६ सय मेगावाटको बुढD ग&डकm, ६ सय मेगावाटकै 

मा�थKलो म�याzदD जल�व�युत आयोजना 5नजी :े;लाई सहभागी बनाएर स*प�न गन$ आhह गरेको छ । 

3यसैगOर, ४ सय मेगावाटको तKलो अ%ण, ८ सय ८० मेगावाटको तामाकोशी तrेो, ९ सय मेगावाटको अ%ण तrेो र ४ सय १५ 

मेगावाटको मा�थKलो तमोर प5न 5नजी :े;को सहभा�गतामा स*प�न गन$ महासंघले सरकालाई सुझाव 0दएको छ । 
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<व�भ?न जल<व:युत ्आयोजनाको अनमु
तप0 खारेज 

काठमाड�, असार ३ गते । सरकारले उ3पादन अनुम5तप;को Qती:ामा रहेका �वWभ�न १२ जल�व�यतु ्आयोजनाको 

5नवेदन खारेज गरेको छ ।  

�व�युत ्�वकास �वभागका अनसुार यसरD खारेजीमा परेका आयोजनाह_मा दाAचा रोशी (पाँच मेगावाट), हाडी खोला (दईु 

मेगावाट), तKलो सुनकोसी ते"ो (१० मेगावाट), �याWसम खोला (३० मेगावाट) रहेका छन ्।  

यFत ै5नवेदन खारेजीमा परेका अ�य आयोजनाह_मा मा�थKलो X;शूलD एक (२१६ मेगावाट), कालDग&डकm गज$ (१६४ 

मेगावाट), बाकु खोला (छ मेगावाट), मा�थKलो माई एक (दईु मेगावाट), क%वा सेती (३६ मेगावाट), तKलो पामे खोला 

(दईु मेगावाट), हेवा खोला बी (दईु मेगावाट) र WमNडल सुपर दरौदD (चार मेगावाट) रहेका छन ्। ती आयोजनाबाट कOरब 

४८० मेगावाट �व�यतु ्उ3पादन गन- लfय रा�खएको �थयो ।  

यFत ै सव-:णको अनुम5त Wलएका १२७ वटा जल�व�यतु ् आयोजनाको अनमु5तप;समेत खारेज गOरएको छ । ती 

आयोजनाबाट दईु हजार ५४२ मेगावाट �व�यतु ्उ3पादन हुनेछ ।  

उ3पादन अनुम5त Wलएका छ जल�व�यतु ्आयोजनाको प5न अनुम5तप; खारेज गOरएको छ भने सव-:णका ला�ग 

5नवेदन 0दएका एक हजार ४२० आयोजनाको समेत 5नवेदन खारेज गOरएको छ ।  

�वभागका सूचना अ�धकृत गोकण$राज प�थका अनुसार अनमु5त Wलएर काम नगन- जुनसुकै Qकृ5तका आयोजनाको प5न 

अनुम5तप; खारेज गOरएको हो ।  

‘‘हामीले सब ैआयोजनाको सूfम अBययन गरेर Q+.या अगाNड बढाउँछाँ◌ै, Qग5त �ववरण प5न नबुझाउने, काम प5न 

नगन-का हकमा �वभागले कडा नी5त अिHतयार गछ$ ’’ सूचना अ�धकृत प�थले भ�नुभयो । यसैगरD नेपाल �व�यतु ्

Qा�धकरणले �व�युत ्खOरद स*झौता (�प�पए) भएका नौ जल�व�युत ्आयोजनाको स*झौतासमेत खारेज गरेको छ ।  

Qा�धकरण Gयापार शाखाका Qमुख 0हते��देव शाCयका अनुसार खारेजीमा परेका आयोजनाह_मा काि�तपुर हाइ�ो 

पावरले 5नमा$ण गन$ लागेको १० मेगावाट :मताको लाzटाङ, िजटेक नेपालले 5नमा$ण गन$ लागेको १४ मेगावाट 

:मताको मा�थKलो मोदD, यु5नभस$ल पावरले 5नमा$ण गन$ लागेको सात सय +कलोवाटको लyकु खोला रहेको छ ।  

यFत ैबभेOरएन हाइ�ोले 5नमा$ण गन$ लागेको ४.५ मेगावाटको तKलो �यादD, मानसरोवर पाव$सको सेती खोला, X;योग 

इनजe ए�ड डभेलपमे�टको मBयगyडीगाड ३.५ मेगावाट र ऋ�षकेश हाइ�ोको मा�थKलो जु*दD रहेका छन ् । यी 

आयोजनाबाट कुल ४० मेगावाट �व�यतु ्उ3पादन हु�छ । रासस 
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आयोजनालाई करछुटको सuा �ो(साहन रकम 

�वजय देवकोटा 

काठमाड!, ४ असार- 5नजी :े;ले जल�व�यु3लगायत आफूले �वकास गन- अ�य पूवा$धार आयोजनामा कर छुट 

मा�गरहेका बेला सरकारले यसको साटो नगद Qो3साहन (Cयास इ�सेि�टभ) 0दने तयारD गरेको छ ।  

राजFव र करमा सोझै छुट 0दँदा Fथा�पत QणालD Xब�hने भ�दै सरकारले आगामी बजेटमा 5नजी :े;लाई Qो3साहन 

रकम 0दने अवधारणा अ5घ सारेको हो । �वशेषगरD जल�व�युत ् �वकासका :े;मा लागेका 5नजी Qव�धकलाई लM:त 

गरD नया ँबजेटमाफ$ त यो सु�वधा लागू गन- सरकारD भनाइ छ । 

“5नजी :े;ले Q5तमेगावाट १ करोड %पयैाँस*म मूKय अWभव�ृJ कर (oयाट) छुट मागे प5न 3यसलाई अनुगमन गन$ 

समFया पछ$ , प5छ अ�य; संलgन 5नजी :े;ले प5न oयाट र कर छुट माgन सCछन,्” रािksय योजना आयोगका 

उपाBय: Qा. गो�व�दराज पोखरेलले भने, “कर QणालDलाई Xबगानु$को साटो आयोजना स*प�न भएप5छ नगद Qो3साहन 

0दन ुनै सब ै0हसाबले QभावकारD दे�ख�छ ।” 

यसबारे सरकारD 5नकायबीच छलफल भइरहेको र औपचाOरक 5नण$य गरD बजेटमा समावेश गन- उनले जानकारD 0दए ।  

c0हलेको ऊजा$ संकट समाधान गन$ ५ वष$Wभ; 5नमा$णाधीन आयोजना स*प�न गन- Qव�धकलाई १ दे�ख डढे करोड 

%पयैाँस*म Qो3साहन 0दने सोचमा सरकार रहेको उनले Fपkट पारे । 

5नजी :े;ले प5न रा@यले उठाउनुपन- करको �वषय �वIवGयापी मा�यता भएको भ�दै यसको �वकKपमा 0दन खोिजएको 

नगद Qो3साहनलाई Fवीकान- जनाएको छ । Fवत�; ऊजा$ उ3पादक संघ (ईपान)का अBय: खyगबहादरु �वkटले भने, 

“हामीले प5न �वWभ�न चरणमा सरकारD 5नकायसँग मुHयतः कर छुटबारे छलफल गOरसकेका छ!, �वIवGयापी मा�यता 

भएकाले 5तन$ हामीलाई कुन ै आपि3त छैन,” उनले थपे, “तर 5नजी :े;बाट उठाउने करका दर वै}ा5नक हुनुपछ$ , 

Qो3साहन रकमले Qव�धकमा उ3साह थ�पनुपछ$  ।” 5नजी :;ेले हाल मुHयतः ठेCकापiा, 5नमा$ण सामhी, परामश$दात ृ

सेवालगायतका काम अ5घ बढाउँदा रा@यलाई कर 5तन- गरेको उनले बताए । 

कर उठाउने Q+.या यथावत ्राखी नगद Qो3साहन 0दने आयोगको तयारDसँगै यसअ5घ ऊजा$ म�;ालय र लगानी बोड$ले 

आयकर, oयाट र भ�सार छुट उपल[ध गराउन अथ$ म�;ालयमा गरेको WसफाOरस काया$�वयन नहुने स*भावना बढेको 

छ । 5नमा$णाधीन सब ै आयोजनाले प5छKलो अवधारणा काया$�वयन भए कर छुटको साटो आयोजना स*प�न 

भएपIचात ्एकमुkट नगद Qो3साहन पाउनेछन ्। यFतो रकम Q5तमेगावाट १ दे�ख डढे करोड %पयैाँस*म हुने उपाBय: 

पोखरेलको भनाइ छ । 

ऊजा$ र बोड$ले ०८० स*म स*प�न हुने आयोजनालाई १० वष$ पूरै र ५ वष$ आधा गरD १५ वष$ आयकर छुट 0दन WसफाOरस 

गरेको �थयो । ०८० प5छ स*प�न हुने आयोजनाले भने यFतो सु�वधा नपाउने �वषयसमेत QFतावमा उKलेख छ । नगद 

Qो3साहनको नया ँमोडाWलटDमा प5न आयोजना 5नमा$णको समयाव�ध यथावत ्राखी tKयाटमा Q5तमेगावाट अनुदान 

0दन ला�गएको आयोग "ोतले जानकारD 0दयो । "ोतका अनसुार बोनस र अ�य �वषयमा समेत छलफल गरD आवIयक 

GयवFथा गOरनेछ । 

सरकारले हाल ०७५ स*म स*प�न हुने आयोजनालाई १० वष$स*म पूरै र अकb ५ वष$स*म आधा गरD १५ वष$ कर छुट 

0दएको छ । ०७५ प5छ 0दने आयकर छुट GयवFथाबारे भने उKलेख भइसकेको छैन । 

हाल आयोजना 5नमा$णका ला�ग आवIयक Wसमे�ट, ड�डीलगायत 5नमा$ण सामhी हेरD भ�सार छुट WसफाOरस गOरएको 

छ । Fवदेशमा उ3पादन नभएका वा पया$Aत उ3पादन हुन नसCने अवFथामा मा; भ�सार छुटको WसफाOरस गOरएको छ 

। 3यFत,ै इलेCsोमेका5नक उपकरण Fवदेशमा 5नमा$ण नहुने भएकाले अथ$ले भ�सार सहुWलयत 0दँदै आएको छ । 
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बूढDगङगाको ला�ग रकम जु̂ यो , साउदD फ&ट�वारा _.२ अब$ ८५ 

करोड ऋण सहयोग 
अWभयान संवाददाता 

असार ४, काठमाड! । बूढDगङगा जल�व�यत ्आयोजनाको ला�ग साउदD फ&टले _.२ अब$ ८५ करोड ९० लाख ऋण सहयोग 

गन- भएको छ । बुधवार अथ$ स�चव युवराज भुषाल र फ&टका उपाBय: तथा Qव�ध 5नद-शक युसुफ �वन इ{ा0हम 

अKबFसा*बीच स*झौताप;मा हFता:र भएको छ । सन ्२०१९ मा उCत आयोजना स*प�न पIयात सुदरू पिIचमा�चल 

�वकास :े;मा नया ँरोजगारD Wसज$ना हुने बताइएको छ । 

सो आयोजनाको मुHय उ�ेIय �व�यतु ्आप5ूत$�वारा Fथानीय मा5नसको ला�ग नया ँअवसरह%को खोिज गनु$ र 3यस 

:े;को असमानता कम गनु$ रहेको छ ।  २० मेगावाट :मताको सो आयोजना 5नमा$णमा साउदD फ&डले प0हलेदे�ख न ै%�च 

देखाएको �थयो । उCत आयोजनाको लागत करDब ६ करोड अमेOरकm डलर लाgने अनुमान गOरएको छ । सो रकममBये 

कुवेत फ&ड फर अरब इकोनोWमक डभेलपमे&ट (कुवेत फ&ड)सँग करDब _. १ अब$ ८० करोड सहुWलयत ऋण स*बि�ध 

स*झौता यस अ5घन ैभइसकेको छ । आयोजनाको ला�ग नपुग रकम भने �व�यतु ्�वकास �वभागले जटुाउने बताइएको छ 

। 

गत फागुनमा आयोजनामा लगानी गन-स*ब�धमा साउदD फ&डसँग वाता$ गन$ �वभागका महा5नद-शक NडKलDबहादरु 

Wसहंको नेत3ृवमा एक उnचFतरDय टोलD साउदD अरब गएको �थयो । सो टोलDले आयोजनामा लगानी गन-स*ब�धमा 

साउदD फ&डसँग Qारि*भक स*झौतामा हFता:र गरेको �थयो । आयोजनामा लगानी गन$ फ&ड इnछुक दे�खएप5छ 

नेपाल सरकारले Q+.या अगाNड बढाएको हो  । 

सो अवसर इ{ा0हमले अथ$म�;ी डा. रारशरण महतसँग प5न भेट गरेका �थए ।  भेटमा डा. महतले एक/डढे दशक  

नेपालका ला�ग क0ठन बष$को %पमा रहेको बताए ।  तर, अ0हले िFथ5त सामा�य ब�दै गएकोले सरकारले �वकास 

5नमा$णलाई उnच QाथWमकतामा राखेर काम गOररहेको उKलेख गरे  । भौगोWलक बनावटका कारण नेपालको �वकास 

5नमा$ण एकदमै चुनौतीपूण$ रहेको बताउदै उनले आगामी 0दनमा �वकासले ती{ %पमा फyको मान- �वIवास 0दलाए । 
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बूढ�गगंालाई लगानी जgुयो 
काि�तपुर संवाददाता 

काठमाडौ, असार ५ - �व�यतु ् �वकास �वभागले अछाममा 5नमा$ण गन$ लागेको २० मेगावाट :मताको बूढDजंगा 

जल�व�यतु ्आयोजनाका ला�ग आ�थ$क "ोत जुटेको छ । कOरब ५ अब$ लागत अनुमान गOरएको बूढDगंगामा सबभ�दा 

ठूलो दाता साउदD �वकास फ�डले ३० WमWलयन अमेOरकm डलर (कOरब ३ अब$ %पयैा)ँ सहुWलयतपूण$ ऋण सहयोग 0दने 

भएको छ । 

Wसहंदरबारमा बुधबार 0दउँसो अथ$ र फ�डका Q5त5न�धबीच सहयोगस*ब�धी स*झौताप;मा हFता:र भयो । कुवेत 

फ�डले आयोजनालाई यसअ5घ न ै १८ WमWलयन अमेOरकm डलर (कOरब पौने दईु अब$ %पयैा)ँ सहुWलयतपूण$ ऋण 

सहयोग 0दने स*झौता गOरसकेको छ । बाँकm ७ WमWलयन डलर (कOरब ६० करोड %पयैा)ँ सरकार आफa ले लगानी गन-छ 

। 

�वभागले 5नमा$ण गन$ लागेको यो प0हलो आयोजना हो । आtना इि�ज5नयरह_लाई �व�यतु ् उ3पादनमा Q3य: 

संलgन गराउन �वभागले यसमा हात हालेको हो । 5नमा$ण भएप5छ आयोजना Qा�धकरणलाई हFता�तरण गOरनेछ । 

बूढDगंगाको आयोजनाFथलस*म सडक पु�गसकेको छ । उ3पा0दत XबजुलD रािksय Qसारण लाइनमा जोyन अछामबाट 

दाङको ल*कmस*म Kयाउन १३२ केभीए :मताको ८८ +कWम लामो Qसारण लाइन 5नमा$ण गनु$पन-छ । ५ अब$ लागतमा 

आयोजना र ८८ +कWम Qसारण लाइन दवु ै5नमा$ण गOरनेछ । 

�वभागका QवCता गोकण$ प�थका अनुसार हाल �वFततृ अBययन काय$ भइरहेको छ । उनका अनसुार यो काम अबको 

डढे वष$मा स*प�न हुने र ठेCका आ�वान भई सन ्२०१५ को उ3तराध$स*ममा 5नमा$ण सु% हुनेछ । सन ्२०१९ मा 

5नमा$ण गरD �व�युत ्5नकाWलसCने योजना �वभागको छ । 

बूढDगंगा मBय पिIचमको प0हलो जल�व�यतु ्आयोजना हो । यसले �वकासका xिkटले पछाNड परेको मBयपिIचमलाई 

आ�थ$क तथा सामािजक 0हसाबले समJृ बनाउन मह33वपूण$ भूWमका खेKने �वIवास गOरएको छ । 

  



>f]t M sflGtk'/, @)&!÷#÷% 

X;शूलDमा २० मेगावाटको सोलार Aला�ट बनाइने 

काि�तपुर संवाददाता 

काठमाडौ, असार ५ - �व�यतु ्Qा�धकरणले नुवाकोटको X;शूलDमा २० मेगावाटको सोलार Aला�ट 5नमा$ण गन- भएको छ 

। Qा�धकरणले �वIव बaकको ८३ WमWलयन अमेOरकm डलर (कOरब ८ अब$ %पैया)ँ सहयोगमा यसै वष$ सोलार Aला�ट 

5नमा$ण गन$ लागेको हो । 

�वIव बaकले गन- सहयोगमBये ५५ Q5तशत अनदुान र बाँकm ४५ Q5तशत सहुWलयतपूण$ ऋण रहने जानकारD 

Qा�धकरणका अ�धकारDले 0दए । ती अ�धकारDका अनुसार Qा�धकरणले X;शूलD र देवीघाट आयोजनाबीच नदD 

+कनारको आtन ैजgगामा सोलार Aला�ट बनाउनेछ । 

X;शूलD नदD +कनारामा घाम बढD लाgने र अ_ जgगा खो@न ुनपन- भएकाले उCत ठाउँ रोिजएको हो । सोलार Aला�ट 

बनाउन Q5तमेगावाट २० करोड %पयैा ँखच$ हुने अनुमान Qा�धकरणको छ । 

Qा�धकरणले सोलार Aला�ट एक वष$Wभ; ैबनाइसCने योजना बनाएको छ । रािksय Qसारण लाइनमा जोyन सबFटेसन 

बनाउन ुनपन- भएकाले सोलार Aला�ट एक वष$Wभ; ैबनेर �व�यतु ्उ3पादन हुन थाKनेछ । सोलार Aला�टबाट 5नFकने 

XबजुलD चालू X;शूलD जल�व�यतु ्आयोजनाको सबFटेसनमा जोडरे रािksय Qसारणको �hडमा जोNडनेछ । 

�वIव बaकले सोलार Aला�ट 5नमा$णका ला�ग टे�डर डकुमे�ट तयार गOररहेको छ । टे�डर डकुमे�ट तयार हुनासाथ 

सोलार Aला�ट 5नमा$णका ला�ग ठेCका आ�वान हुने र आगामी आ�थ$क वष$Wभ; पूरा गOरने जानकारD Qा�धकरणका 

अ�धकारDले 0दए । 

सोलारबाट �व�यतु ्उ3पादन गदा$ Q5तय5ुनट लागत १५/१६ %पैया ँलागत पन- अनुमान Qा�धकरणको छ । यो सालार 

Aला�ट रािksय Qसारण लाइनमा जोNडने दो"ो आयोजना हुनेछ । यसअ5घ काठमाड! उप3यका खानेपानी GयवFथापन 

बोड$�वारा राजधानीको सु�दरDघाटमा 5नWम$त सौय$ Aला�टबाट उ3पा0दत ऊजा$लाई Qा�धकरणले रािksय Qसारण 

लाइनमा जोNडसकेको छ । ६८० दशमलव ४० +कलोवाट :मताको सु�दरDघाटको Aला�टबाट बस-5न उ3पादन हुने ८ 

लाख ३० हजार यु5नट XबजुलDमBये ६ लाख य5ुनट +क�दै आएको छ । 

X;शूलDमा ब�ने सोलारबाट घाम लागेको 0दनमा Xबहान ९/१० बजेदे�ख बेलुका ४ दे�ख ५ बजेस*म मा; २० मेगावाट 

XबजुलD उ3पादन हुनेछ । नेपालमा सालाखाला ९ म0हना मा; घाम लाgने गछ$  । 

अफ �पक आवर (�व�यु3को माग कम हुने समय) मा उCत सोलारबाट 5नFकने XबजुलDले 0दउँसोको मा; लोडसेNडङ 

घटाउन म�त 

पु� याउनेछ । तर बढD �व�यतु ्खपत हुने साँझको समयमा सोलारबाट �व�यतु ्उ3पादन नहुने भएकाले यो आयोजनाले 

मुलुकको लोडसेNडङ घटाउन खासै भूWमका 5नवा$ह गन- छैन । Qा�धकरणले �वIव बaकबाट अनुदान र सहुWलयतपूण$ ऋण 

QाAत भएकाले मा; सोलार Aला�ट जडान गन$ ला�गएको हो । Qा�धकरण आफa  लगानी गन$ या 5नजी :े;बाट ब�ने 

सोलार Aला�टबाट उ3पा0दत XबजुलD महँगो हुने भएकाले +क�ने प:मा छैन । 
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बढूीगगंाबढूीगगंाबढूीगगंाबढूीगगंा    जलिव�तुकाजलिव�तुकाजलिव�तुकाजलिव�तुका    लािगलािगलािगलािग    साउदीलेसाउदीलेसाउदीलेसाउदीले    दईुदईुदईुदईु    अब�अब�अब�अब�    ८५८५८५८५    करोडकरोडकरोडकरोड    ऋणऋणऋणऋण    �दने�दने�दने�दने    काठमाडp : साउदी फ.ड फर डेभलपमे.ट (एसएफडी)ले बूढीगंगा जलिब
ुत आयोजनाका लािग दईु अब� ८५ करोड qपैया ँ बराबरको ऋण सहयोग उपलOध गराएको छ। यस िवषयमा अथ�म.�ालयमा बुधबार भएको स�झौतमा अथ�सिचव युवराज भुषाल र एसएफडीको तफ� बाट उपा_य� तथा �व.ध िनद!शक युसुफ िवन इrािहम अलबासामल ेह�ता�र गरेका छन्। अछामि�थत २० मेगावाट �मताको जलिव
ुत ्आयोजनाको ऋण स�झौतामा ह�ता�र गन� युसुफ िवन इrािहम अलबासामको नेतृ5वमा आएको टोलीले अथ�म.�ी डा. रामशरण महतलाई बुधबार नै भेटेको हो। 5यस अवसरमा अथ�म.�ी महतले िबतेको डेढ दशक नेपालका लािग कNठन समयका %पमा रहकेो तर अिहले ि�थित सामा.य ब.द ैगएकाल े सरकारल े िवकास िनमा�णलाई उI �ाथिमकतामा राखरे काम गNररहकेो जानकारी गराए। भौगोिलक बनावटका कारण नेपालको िवकास िनमा�ण चुनौतीपूण� रहकेो बताउँद ैउनले आगामी "दनमा िवकासल ेती7%पमा फgको मान! िवdास पिन �कट गरे। िवगतमा साउदी अरेिबयाल े उपलOध गराएको सहयोगको सराहना गद> महतले आगामी "दनमा पिन यसले िनर.तरता पाउन ेिवdास W( गरे। महतले नेपालको अव�था सुEsद ैजाँदा सहयोगमा पिन वृि] :ने बताए। 'िवd Oयां◌ंकको रेNटङअनुसार नेपालले आगामी वष� कNरब ३० अब� qपैयाँबराबरको सहायता पाउन ेभएको छ', उनल ेभने, 'यसैगरी आईएफसील े पिन नेपालको जलिव
ुत ् आयोजनाको िवकासमा ठूलो लगानीसिहतको सहभािगता जनाउँदछै।' उनका अनुसार यरुोिपयन इ.भे�टमे.ट Oयांकल ेपिन जलिव
ुत् आयोजनामा लगानी गद>छ। चीनले अिघ सारेको एिसयाली पूवा�धार लगानी Oयांकको सं�थापक ब= नेपाललाई ��ताव गरेको छ र यसल ेपिन नेपालले �ाv गन! सहयोगमा थप ढोका खु�दछै। नेपालले चीनल ेअिघ सारेको एिसयाली पूवा�धार लगानी Oयां◌ंकको सं�थापक ब= चाँड ैिनण�य गन! जानकारी महतले "दए। सोही अवसरमा एसएफडीका उपा_य� तथा �ब.धिनद!शक युसुफ िवन इrािहम अलबासामले नेपालसँगको स�ब.ध िव�तार गन� दतूावास नै खो�न लािगएको जानकारी "दए। साउदी अरबल ेनेपालमा जलिव
ुत,् Eसचाइका अितNर( िश�ा तथा �वा�wय �े�मा पिन सहयोग गन� स"कने जानकारी "दएको छ। अछामि�थत बूढीगंगा जलिव
ुत ्आयोजनाको िनमा�णल े�थानीय �तरमा रोजगारी िसज�ना, &ामीण िव
ुतीकरण, �े�ीय असमानता घटाउने तथा �थानीय �तरमा आxथक "0याकलाप िव�तार :ने अपे�ा गNरएको छ। बूढीगंगा जलिव
ुत ्आयोजनाका लािग कुवेत फ.डले गत वष� नै कNरब एक अब� ८० करोड qपैया ँसहयोग गन! स�झौता गNरसकेको छ। जलिव
ुत ्आयोजनाका लािग थप सहयोग जुटाउन ेयोजनाअनु%प एसएफडीको सहयोगका लािग आ&ह गNरएको िथयो। 
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लगानी बोड, <वघटन गन� तयार� 
बाबुराम खyका 

काठमाड!, ५ असार- ठूला लगानीकता$लाई Qशास5नक झ�झटबाट मुिCत 0दई एउटै �वारबाट सबैखाले सेवा 0दन गठन 

भएको लगानी बोड$ खारेज गनु$पन- धारणा Fवय ंम�;ीबाटै आउन थालेको छ । ऊजा$म�;ी राधाकुमारD }वालDले बोड$को 

औ�च3य स+कएको भ�दै यसलाई खारेज गनु$पन- धारणा अ5घ सारेकm हुन ्।  

“बोड$ले काम गन$ सCयो◌े वा सकेन भ�ने मूKयाकंन गनु$भ�दा प5न जुन पOरिFथ5तमा गठन भएको �थयो, अब समय 

पOरवत$न भइसकेकाले यसको औ�च3य समाAत भइसCयो,” }वालDले भ5नन,् “स*बJ म�;ालयले न ैठूला योजना अ5घ 

बढाउन सCछन ्भने +कन चा0हयो बोड$ ?” 

XबहDबार कारोबारसँग कुरा गदp म�;ी }वालDले ऊजा$, पय$टन, भौ5तक योजनालगायत स*बJ म�;ालय काम गन$ स:म 

भएको बताइन ् । �व��वका कारण ठोस लगानी नजुटेको अवFथामा त3कालDन Qधानम�;ी बाबुराम भiराईले बोड$ 

गठन गरे प5न पOरिFथ5त फेOरएकाले अब यो संरचना आवIयक नभएको तक$  उनको छ । मुलुक सं�वधान 5नमा$णको 

चरणमा रहेको र राजनी5तक िFथरताको बाटोमा अ5घ बढेकाले �वषयगत म�;ालयले आtना काम आफa  गन$ सCने दाबी 

उनले गOरन ्। 

“म�;ी भएकै 0दनदे�ख न ैबोड$ खारेजीको सोच बनाएकm हँु +कन+क अबका 0दनमा �व�यु3का काम ऊजा$, पय$टनका काम 

पय$टन र सडकलगायत पूवा$धारका काम पूवा$धार म�;ालयले न ैगन$ सCछन,्” उनले भ5नन ्। म�;ालयले गन$ नसकेका 

काम बोड$ले कुन ैहालतमा गन$ नसCने दाबी उनले गOरन ्। 

�व�युत ्आयोजना बोड$बाट 5नकालD म�;ालयले न ैअ5घ बढाउने जानकारD }वालDले 0दइन ्। ऊजा$ले बोड$का आयोजना 

+फता$ Wलन सCने भ�दै उनले आवIयक परे बोड$ ऐन न ैपOरवत$न गन$ सCने बताइन ्। “आयोजना अ5घ बढाउन आवIयक 

जनशिCत र Qा�व�धक :मता भएकाले ऊजा$ :े;का सब ैकाम म�;ालयले नै गन$ सCछ भने बोड$मा +कन जानुप¥यो ?” 

उनले भ5नन,्  “संसदबाट बोड$ ऐन पOरमाज$न गरेर भए प5न ऊजा$का आयोजना म�;ालयमै फकाई�छ, यसका ला�ग 

चाँडोभ�दा चाँडो ऐन पOरमाज$नको Q+.या अ5घ बuछ ।” 

बोड$ले लगानी जुटाउने आशामा ऊजा$ �वकासको काम रो+कएको भ�दै }वालDले अ�ततः म�;ालयले नै Q5तबJता 

नजनाएस*म लगानीकता$ नआउने बताइन ्। नेपालको जल�व�युत ्�वकासका ला�ग इnछुक अ�तरा$िksय �व3त 5नगम 

(आईएफसी)लाई प5न केहD 0दनअ5घ म�;ालयले न ैQ5तबJता जनाएको उनले सुनाइन ्। 

हाल बोड$अ�तग$त जल�व�यतु,् सडक, फोहरमैला, रेललगायत बहृत ्लगानीका १४ ठूला आयोजना छन ्। बोड$ले �वदेशी 

लगानीमा 5नमा$ण हुने भ5नएका ९÷९ सय मेगावाटका मा�थKलो कणा$लD र अ%ण ते"ो, ६ सय मेगावाटको मा�थKलो 

म�याzदD र ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी ते"ोका Qव�धकसँग आयोजना �वकास स*झौता (पीडीए) वाता$ गOररहेको 

छ । य�य�प, पीडीए भने भएको छैन । 

3यFत,ै ७ सय ५० मेगावाटको पिIचमसेती आयोजना प5न बोड$सँगै छ । उसले चीनको सीड[Kयईू इ�भेFटमे�ट 

कपbरेसनसँग छलफल गOररहेको बताए प5न प5छKलो समय आयोजना अ5घ बuन सकेको छैन । बोड$ले ३ हजार ८ सय 

मेगावाट :मताका ५ ठूला आयोजना अ5घ बढाउने कसरतसमेत गOररहेको छ । य�य�प स�चालनमा आएको २ वष$ 



Xब5तसCदा प5न बोड$ले QभावकारD _पमा काम गन$ नसकेको आरोप �वषयगत म�;ालयका अ�धकारDले लगाउँदै आएका 

छन ्। भारतलगायत अ�य �वWभ�न मुलुकमा ठूला आयोजना �वकास बोड$माफ$ त अ5घ बढाउने गOरए प5न नेपालमा भने 

यसबारे �ववाद जारD छ । 

स*बJ म�;ालयले QभावकारD _पमा काम गन$ नसकेप5छ सरकारले बोड$ गठन गरेको �थयो । प5छKलो समय अBय: 

Qधानम�;ी सुशील कोइराला र सदFय तथा अथ$म�;ी रामशरण महत प5न बोड$Q5त सकारा3मक छैनन ् । 

 

�ा-धकरणमा राजनी
तक 
नयिु8तको तयार� 

सरकारले नेपाल �व�युत ्Qा�धकरणका काय$कारD 5नद-शकमा राजनी5तक 5नयुCत गन- भएको छ । अथ$ म�;ालयले 

Qा�धकरणलाई संFथान सम�वय बोड$को अनुसूची २७ बाट हटाएकाले सरकारलाई Wसध ै5नयिुCतको बाटो खलेुको हो । 

Qा�धकरणका काय$कारD 5नद-शक अजु$नकुमार काक�लाई कायममुकायम स�चवको िज*मेवारD 0दएर :े;ीय Qशासकमा 

बढुवा गरेप5छ सरकारले नया ँ Q+.याबाट काय$कारD 5नद-शक 5नयिुCतको Q+.या सु% गन$ लागेको हो । 

ऊजा$ म�;ालयले वOरkठताका आधारमा उपकाय$कारD 5नद-शक उपे��देव भiलाई 5नWम3त काय$कारD 5नद-शकको 

िज*मेवार 0दएको छ । नया ँकाय$कारD 5नयिुCतका ला�ग Q+.या सु% भएको म�;ी }वालDले बताइन ्। “अब चाँड ैयोgय 

र अनुभवी GयिCत Qा�धकरणमा आउनेछन,्” उनले भ5नन ्। 
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साक$ FतरDय ऊजा$ Gयापारस*ब�धी काय$शाला 
पुkप कोइराला 

सीमापार ऊजा, ;यापार नेपालको मvुय �ाथ�मकता 
असार ५, काठमाड! । आउँदो XबहDवार काठमाड!मा आयोजना हुने ऊजा$स*ब�धी साक$ FतरDय काय$शाला गोkठ�मा 

नेपालले सीमापार ऊजा$ Gयापारको �वषयलाई मुHय _पमा उठाउने भएको छ । नेपालको ऊजा$सzकट समाधान गन$ 

जल�व�य3ुमा लगानी आक�ष$त गनु$पन- आवIयकता रहेको र भरपदb ऊजा$ बजारको GयवFथा�वना लगानीकता$ नआउने 

भएकाले सीमापार ऊजा$ Gयापारको �वषय नेपालको QाथWमकतामा परेको Fवत�; ऊजा$ उ3पादकह_को संFथा नेपाल 

(इAपान)का अBय: खy◌्गबहादरु �वkटले बताए । ‘उ�योग–Q5तkठानह_को Fथापना गरD �व�यु3को उपभोग नबढाए 

सन ्२०१७ भ�दाप5छ उ3पादन हुने �व�यतु ्खेर जाने नेपाल �व�यतु ्Qा�धकरणले बताइरहेको छ,’ उनले भने, ‘3यसो हँुदा 

ऊजा$ Gयापार नेपालको QाथWमकतामा परेको हो ।’  

साक$  मुलुकमBये निजकका भारत, भूटान, बzगलादेश र पा+कFतानसँग ऊजा$ Gयापार गन$ नेपालका ला�ग सहज हुने 

उनले बताए । गोkठ�मा सीमापार ऊजा$ Gयापारका ला�ग साक$  hीड 5नमा$णका साथ ैऊजा$ Gयापारमा जोखीम बाँडफाटँ तथा 

�व3त GयवFथापन र काननूी तथा 5नयमन Q+.यामा एक_पतालगायत �वषयमा छलफल हुने उनले जानकारD 0दए । 

काय$शालामा साक$  राksह_मा ऊजा$ Gयापारको अवFथा, स*भावना र फाइदाह_, अ�तरदेशीय Qसारण लाइन 5नमा$ण, 

सुधार र स�चालनमा 5नजी:;ेको भूWमका, सीमापार ऊजा$ Gयापार स�चालनका ला�ग ताWलकmकरण, सम�वय र ऊजा$ 

खरDदको भुCतानी–असुलDमा अपनाउनपुन- �व�ध र Q+.या तथा ऊजा$ Gयापार स*झौताका �वषयमा प5न छलफल हुने 

बताइएको छ ।  

3यसबाहेक ऊजा$ Gयापारका ला�ग साक$ FतरDय अ�तरसरकारD स�चवालय खोKने �वषय र केहD Qा�व�धक �वषयमा प5न 

छलफल हुनेछ । साक$  मुलुकह_मा ऊजा$ Gयापारका ला�ग साक$  hीड 5नमा$ण गन- �वषयमा कैय! छलफल र गोkठ� भए 

प5न काम अ5घ बuन नसCनमुा एWशयालD मुलुकको सुFत ग5तको आ�थ$क �वकास नै मुHय कारण रहेको अBय: 

�वkटको भनाइ छ । साक$  ऊजा$ के�� (इFलामावाद), इAपान र Fवत�; ऊजा$ उ3पादकह_को संFथा इि&डया (इAपाई)को 

संयुCत आयोजनामा काय$शाला हुन लागेको हो । काय$शालामा साक$ का ८ सदFय राksका सरकारD Q5त5न�ध तथा 

Fवत�; ऊजा$ उ3पादकका Q5त5न�ध एवम ्सरोकारवालाको सहभा�गता रहने बताइएको छ । 
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तामाकोसीको �समे?ट सा?जने
तर 

नुवाकोट, (नेस)मा�थKलो तामाकोसी जल�व�यतु ् आयोजना 5नमा$णका ला�ग भ�सार छुटमा Kयाइएको Wसमे�ट 

रसुवाको सा�जेन जल�व�यतु ् आयोजनातफ$  लैजादैँ गOरएको अवFथामा QहरDले 5नय�;णमा Wलएको छ।दोलखा 

लैजानुपन- Wसमे�टलाई 5नयतवश रसुवा लैजान लागेको अवFथामा नवुाकोट QहरDले चार sक (४० टन) Wसमे�ट 

5नय�;णमा Wलएको हो। मा�थKलो तामाकोसी हाइ�ो इलेCsWसटD QोजेCटको नाममा आएको ९ सय ४० बोरा 

Wसमे�टस0हत sकका चार जना चालकलाई प.ाउ गरD िजKला QहरD काया$लय नुवाकोटले राजFव अनुस�धान �वभाग 

लWलतपुर पठाएको छ।�वशेष सूचनाका आधारमा ना५ख २४७७ न.ंको sकमा ३ सय ४० बोरा, ना५ख १३२७ नं. को sकमा 

२ सय बोरा, ना५ख ७३४ न.ं को sकमा २ सय बोरा र ना३ख ४७४१ नं.को sकमा २ सय बोरा Wसमे�टस0हत चालकह_ 

5नय�;णमा परेका हुन।् 

QहरDले sकका चालकह% Wस�धुलDका अमतृ लामा, Wस�धुपाKचोकका �वदरु खyका, Wस�धुपाKचोककै 5तलकबहादरु 

काक� र सोहD ठाउँका सीताराम गहतराजलाई प.ाउ गरेको छ। मा�थKलो तामाकोसी जल�व�युत आयोजनाको ला�ग 

Wसनो हाइ�ो कपbरेसन QाWलले भारतवाट खOरद गरेको भ�सार छुटमा Kयाएको Wसमे�ट नुवाकोट आएप5छ थप 

अनुस�धानको ला�ग काठमाड! पठाइएको QहरD 5नरD:क कुशनकुमार बFनेतले बताउनुभयो। QहरDले मा�थKलो 

तामाकोसीको नाममा जारD भएको सCकलD काजगप;स0हत सा�जेन जल �व�यतु आयोजनाको नाममा जारD भएको 

शंकाFपद कागजप;समेत बरामद गरD राजIव �वभागमा पठाएको छ। 
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Qा�धकरणमा राजनी5तक 5नयुिCत खुला गन$ अथ$ म�;ालय सहमत 
आ-थ,क संवाददाता , 

लामो समयको Qयासप5छ ऊजा$ म�;ालयले नेपाल �व�यतु ्Qा�धकरणको काय$कारD 5नद-शक बा0हरबाट 5नयुCत गन$ 

पाउने भएको छ । संFथान 5नद-शन बोड$को अनुसूचीबाट Qा�धकरणलाई हटाउन अथ$म�;ी डा. रामशरण महत सहमत 

भएप5छ 5नयिुCतको बाटो खलेुको हो । ऊजा$म�;ी राधा }वालDले लोडसेNडङ �यनूीकरणको योजना Kयाए प5न 

Qा�धकरणको काय$कारD 5नद-शकबाट सहयोग नपाएप5छ बोड$को अनसूुचीबाट Qा�धकरणलाई हटाएर आफूलाई सहयोग 

गन- �व} 5नयुिCतको बाटो खो@दै आएकm �थइन ्। ‘Qा�धकरणलाई अनुसूचीबाट हटाउन अथ$म�;ी सहमत हुनुहु�छ’, 

अथ$म�;ालय "ोतले भ�यो, ‘लोडसेNडङ बuदो अवFथामा रहेको बेला ऊजा$म�;ीको योजनालाई अथ$ले असहयोग 

गनु$हु�न भ�ने योजनाकासाथ ऊजा$को QFताव मा5नएको हो ।’ 

साव$ज5नक संFथान 5नद-शन बोड$ (गठन तथा काय$ स�चालन) आदेश, २०६८ को दफा २८ अनुसार अनुसूचीमा रहेका 

संFथानह%को नाम अथ$ म�;ालयले आवIयकता अनुसार हेरफेर वा थपघट गन$ सCनेछ । अथ$ म�;ालयले 

साव$ज5नक संFथान 5नद-शन बोड$को :े;ा�धकारबाट गत भदौमा तीनवटा संFथानलाई हटाएको �थयो । संFथान 

5नद-शन बोड$ गठन आदेश�व%J अ�धवCता �व5नतकुमार Wसहं�वारा दायर Oरटमा अकb आदेश नहु�जेलस*म कुन ै

कामकारबाहD नगनु$ भनेर सवbnच अदालतले गत भदौ २० गते अ�तOरम आदेश 0दएको �थयो । 3यसैलाई देखाएर 

Qमुख 5नयुिCत नगOरँदा प0हलादे�ख नै समFयामा रहेका संFथानह% थप समFयामा परेका छन ् । Qा�धकरणको 

काय$कारD 5नद-शक 5नयिुCतका ला�ग म�;ी }वालDसँग सुशील }वालDस0हत पाँच जनाको नाम छ । अथ$ले बोड$को 

अनुसूचीबाट हटाएको प; 0दनासाथ ऊजा$ले 5नयिुCत Q+.या अगाNड बढाउनेछ । अथ$म�;ीले Qा�धकरणलाई 

अनुसूचीबाट हटाइ0दने बताएप5छ ऊजा$ म�;ालयले अथ$मा प; लेखेको हो ।    

अदालतको आदेशअनुसार बोड$ले 5नयिुCत गन$ नपाउने र अथ$ले अनुसूचीबाट नहटाउँदा अ�धकांश संFथानह% अ0हले 

Qमुख�वहDन छन ्। काय$कारD Qमुख 5नयुCत हुन नसCदा साव$ज5नक संFथानह% आ�थ$क %पमा थप धराशायी ब�दै 

गएका छन ्। काय$कारD Qमुख नभएका कारण संFथानह%ले दै5नक Qशास5नक काम गन- र कम$चारDलाई तलबभ3ता 

�वतरण गन- बाहेक केहD काम गन$ सकेका छैनन ् । त3कालDन अथ$म�;ी शंकरQसाद कोइरालाले बोड$को दफा २८ 

Qयोग गरेर नेपाल औ�यो�गक �वकास बaक, कृ�ष �वकास बaक र रािksय वा�ण@य बaकलाई अनुसूचीबाट हटाएका 

�थए । अ�य म�;ालयले अनुरोध गरेमा र अथ$ले चाहेमा सब ैसंFथानह% बोड$को अनुसूचीबाट ह^न सCने Qावधान छ 

। बोड$ले १२ वटा संFथानमा काय$कारD Qमुख 5नयुCत गरेको छ भने चारवटामा भने 5नयिुCत Q+.या अि�तम 

चरणमा अy+कएको छ । बोड$ले 0द–0ट*बर कपbरेशन अफ नेपाल WलWमटेड, जडीबुटD उ3पादन तथा Qशोधन क*पनी 

WलWमटेड, रािksय बीउ Xबजन क*पनी र कृ�ष सामhी क*पनी WलWमटेडमा 5नयिुCतको ला�ग तयारD गरेको बेला 

अदालतको आदेश आएको �थयो । ती संFथानह% प5न अनसूुचीबाट हटेमा म�;ालयले चाहेको GयिCत 5नयुCत हुनेछ 

। संFथानह% राजनी5तक 5नयिुCतको कारण Xब�hएको 5नkकष$ 5नकाWलए प5न राजनी5तक नेत3ृव नपाउँदा 

संFथानह% थप धराशायी हुने दे�खएप5छ अथ$ म�;ालय प5न अनुसूचीबाट संFथानह% हटाउन सकारा3मक भएको हो 

।    

साव$ज5नक संFथान 5नद-शन बोड$ (गठन तथा काय$ स�चालन) आदेश, २०६८ को अनसूुचीमा दgुध �वकास संFथान, 

जडीबटुD उ3पादन तथा Qशोधन क*पनी WलWमटेड, हेट!डा Wसमे�ट उ�योग WलWमटेड, जनकपुर चुरोट कारखाना, 



नेपाल औष�ध, उदयपुर Wसमे�ट उ�योग, नेपाल ओOरए�ट *याgनेसाइट, कृ�ष सामhी क*पनी, रािksय बीउ Xबजन 

क*पनी, नेशनल sेNडzग, नेपाल खा�य संFथान, नेपाल आयल 5नगम, 0द–0ट*बर कपbरेशन, औ�यो�गक :े; 

GयवFथापन WलWमटेड, नेशनल क�FsCसन क*पनी, नेपाल भारवहन तथा गोदाम GयवFथा क*पनी, नेपाल 

इि�ज5नयOरzग क�सKटे�सी सेवा के��, नेपाल वायुसेवा 5नगम रहेका छन ् । 3यFत,ै अनुसूचीमा रािksय 

उ3पादक3व तथा आ�थ$क �वकास के��, नेपाल नागOरक उyडयन Qा�धकरण, साँFकृ5तक संFथान, गोरखाप; 

संFथान, जनक Wश:ा सामhी के��, नेपाल टेWलWभजन, hामीण आवास क*पनी, नेपाल खानेपानी संFथान, नेपाल 

�व�युत Qा�धकरण, नेपाल दरूस�चार क*पनी WलWमटेड (नेपाल टेWलकम), कृ�ष �वकास बaक, रािksय बीमा संFथान, 

रािksय वा�ण@य बaक, 5न:पे तथा कजा$ सुर:ण 5नगम, नेपाल आवास �वकास �व3त क*पनी, नेपाल Fटक 

एCसचे�ज, नागOरक लगानी कोष, जल�व�यतु ्लगानी तथा �वकास क*पनी र गुठ� संFथानलाई समे0टएको छ भने 

कम$चारD स�चय कोष भने �वशेष ऐनअ�तग$त Fथा�पत Q5तkठान हो । 

भu 
न�म(त काय,कार� 
नद�शकअजु,न काकf असहमत 

काठमाडw ।, 

ऊजा$ म�;ालयले नेपाल �व�यतु ्Qा�धकरणको 5नWम3त काय$कारD 5नद-शकमा उपे��देव भiलाई 5नयCुत गरेको छ । 

ऊजा$म�;ी राधा }वालDले XबहDबार मि�;FतरDय 5नण$य गदp◌ै Qा�धकरणकै १२औ ंतहका सबैभ�दा वOरkठ भiलाई 

उCत पदमा 5नयCुत गरेकm हुन ्। भi यहD असार १५ गते उमेर हदका कारण अ5नवाय$ अवकास पाउँदैछन ्। ऊजा$ 

म�;ालयले XबहDबार न ैकाय$कारD 5नद-शक अजु$न काक�लाई कामु :े;ीय Qशासक बनेको प; पठाएको �थयो । 

सोमबार बसेको मि�;पOरष� बैठकले काक�लाई पिIचमा�चलको कामु :े;ीय Qशासक बनाउने 5नण$य गरेको �थयो । 

मि�;पOरष�बाट प; आउन 0ढला भएको कारण ऊजा$ले काक�लाई XबहDबार मा; प; 0दएको हो । काक�ले भने 

आफूलाई अकb GयवFथा नभएस*मको ला�ग काय$कारD 5नद-शकको िज*मा 0दएको भ�दै 5नWम3तलाई Qा�धकरण 

छाyन नसCने अडान Wलएका छन ् । उनले थप २१ 0दन माग गरे प5न ऊजा$ले काक�लाई मि�;पOरष�को 5नण$य 

जानकारD गराएर भiलाई 5नWम3तको िज*मा 0दएको हो ।  

भi 5नWम3त काय$कारD 5नद-शक बनेसँगै ऊजा$म�;ी }वालDले शु.बार 0दउँसो Qा�धकरण स�चालक सWम5तको बैठक 

बोलाएकm 5छन ् । Qा�धकरण स�चालक सWम5त सदFय र काय$कारD 5नद-शक काक�बीचको �ववाद तथा ऊजा$ 

म�;ालयमा धेरै समयस*म स�चव नभएको कारण लामो समयदे�ख Qा�धकरण स�चालक सWम5तको बैठक बFन 

सकेको �थएन । काक�ले प5न म�;ीQ5त असहयोगी Gयवहार देखाएको कारण स�चव 5नयुCत भएप5छ प5न बैठक 

बFन नसकेको हो । ऊजा$स�चव राजे��+कशोर :े;ीले भने गत जेठ १ गते पदबहालD गरेका �थए । लामो समयदे�ख 

बैठक नबसेको कारण झ&ड ैएक दज$न मु�ाह% थाँती छन ्। 
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भारतमा XबजुलDको खु�ा बजार खो@दै Qा�धकरण 

लfमण �वयोगी 

काठमाड!— तीन वष$प5छ बखा$को XबजुलD खेर जाने Q:पेण गदp आएको नेपाल �व�यतु Qा�धकरणले दै5नक +कनबेच 

गन$ स+कने ख�ुा बजार (XबजुलD आदानQदान) खो@न भारतसँग Qारि*भक छलफल अगाNड बढाइएको छ। 

भारतीय XबजुलD बजारमा हरेक १५ Wमनेटमा मूKय पOरवत$न हुने गछ$  । यसरD ख�ुा मूKय 5नधा$रण हँुदा माग बढD हँुदा र 

कम हँुदा एकै 0दनमा बजारबाट +क�न र बेnन स+क�छ । बखा$मा बढD भएको XबजुलD बेnन सिजलो हुने हँुदा भारतीय 

बजारमा XबजुलD बेnन अनुम5त पाएका क*पनीसँग छलफल सु% गOरएको �व�यतु Gयापार �वभागका 5नद-शक 

0हते��देव शाCयले बताए । 

'हामीले बनाएको योजनाअनुसार काम अगाNड बढे ख�ुामा XबजुलD +कनबेच गन- त3कालDन, मBयकालDन र दDघ$कालDन 

स*झौता गOरनेछ,' उनले भने, 'स*झौताप5छ यता बढD हँुदा भारतमा बेnन र अभाव हँुदा उताबाट सिजलै +क�न स+क�छ 

।' शाCयका अनुसार नेपालमा साँझको समयमा बढD XबजुलD (�पक लोड) आवIयक पछ$  । ख�ुा बजारमा Qवेश पाए जुन 

बेला बढD चा0हयो 3यहD बेला +क�न स+क�छ र म0हन!अ5घ स*झौता गनु$ पद-◌ैन । 

भारतीय बजारमा XबजुलD +कनबेचको छुiै काननुी Q+.या छ । 3यहाबँाट यसबारे केहD अyचन नआए 5छiै ख�ुा बजारमा 

Qवेश पाइने Qा�धकरणको �वIवास छ । शाCयका अनुसार ख�ुा बजारमा जान �व�यतु Gयापार स*झौता (�प0टए) मा 

Fपkट GयवFथा हुनपुछ$  । ऊजा$ म�;ालयले सन ्२०१० मै �प0टए Q+.या सु% गOरसकेको छ । 

भारतले हालै �प0टए गन- �वषयमा म�;ालयलाई दो"ो चरणको छलफल गन$ प;ाचार गरेको छ । यसबारे सरोकारवाला 

5नकायसँग छलफल गरेर भारतलाई Q5त+.या पठाउने तयारD भइरहेको ऊजा$ स�चव राजे��+कशोर :े;ीले बताए । 

अ�तरा$िksयFतरमा ��वप:ीय र ख�ुा स*झौताअनुसार XबजुलD +कनबेच हु�छ । �प0टए गदा$ 5निIचत वष$स*म दईु 

देशबीच XबजलुD आदानQदान हु�छ भने ख�ुा स*झौतामा आवIयक पदा$ बजारबाट त3काल +क�न स+कने Qा�धकरण 

इि�ज5नयर बताउँछन ्। 

भारतीय बजारमा भोWलपKट +क�नुपन- XबजुलDको मूKय अ5घKलो 0दन 0दउँसो १२ बजे तो+क�छ । भोWलपKट 0दनभOर 

सोहD मूKयमा बेnनपुछ$  । XबजुलD +कनेर बेnने क*पनीले आवIयक परेको ठाउँमा +कनबेचको स*झौता गराइ0द�छ । 

+कनबेचको स*झौता गराएबापत XबजुलD Xब.m मूKयको चार Q5तशतमा; कWमसन उसले Wलने गछ$  । भारतीय बजारमा 

अ0हले Q5तयु5नट एक %पैया ँ७० पैसादे�ख आठ %पयैाँस*म XबजुलDको +कनबेच हुने गरेको छ । 

नेपालमा XबजुलD +कनबेच गन- छुiै क*पनी नहँुदा Qा�धकरणले न ै उ3पादन, Qसारण र �वतरणको काम गरेर धेरै 

कWमसन खाने गरेको केहD जल�व�यतु उ3पादक 0टAपणी गछ$न ्। 5नमा$ण सामhी महँगो हँुदै जादँा आयोजना 5नमा$ण 

लागत बuने तर Qा�धकरणले सधa सFतोमा �प�पए (�व�यतु खOरद स*झौता) गदp आएको Fवत�; ऊजा$ उ3पादक 



संघका उपाBय: शैले�� गुरागा�ले बताए । उनले भने, 'ख�ुा बजारमा जान स+कयो भने 5नजी :े;ले XबजुलDको उ�चत 

मूKय पाउन सCछ र लागतअनसुार Q5तफल उ छ । 

उ3पादन तुलनामा XबजुलDको बजार नभएको भ�दै Qा�धकरणले २५ मेगावाटभ�दा ठूला आयोजनाको ३ म0हनादे�ख 

�प�पए रोकेको छ । �प�पए नगन- अनौपचाOरक 5नण$य गरेप5छ कुन ैप5न आयोजनाका आवेदन नपरेको Qा�धकरणले 

जनाएको छ । 

चार सय ५६ मेगावाटको मा�थKलो तामाकोसी २०७३ मा 5नमा$ण पूरा भएप5छ बखा$को XबजलुD खेर जाने र 0हउँदमा झ�ड ै

आठ सय मेगावाट नपुग हुने Q:पेण छ । ख�ुा बजारमा Qवेश पाए 0हउँदमा आवIयक XबजुलD सFतोमा +क�न पाइने 

Qा�धकरण अ�धकारD बताउँछन ्। 

भारतबाट Qा�धकरणले आठ %पयैा ँ ६४ पैसादे�ख ११ %पयैा ँQ5तय5ुनटस*ममा XबजुलD +क�दै आएको छ । भारतको 

के��Dय Qसारण लाइनको तुलनामा र :े;ीयबाट XबजुलD +क�दा महँगो पछ$  । नेपालले भारतसँगको नदD स*झौता, 

आदानQदान स*झौताको आधार र GयापाOरक दरमा XबजलुD +क�दै आएको छ । महाकालD नदD स*झौताअनुसार 

टनकपुरबाट वा�ष$क कOरब १५ मेगावाट (७ करोड यु5नट) आयात गन- गछ$  भने आदानQदान स*झौताअनसुार कुशाहा–

कटैयाबाट ५० मेगावाट आउँछ । 

बखा$को XबजुलD भारत 5नया$त गन- गरD 5नमा$णाधीन चार सय केभी ढKकेबर–मुजtफरपरु Qसारण लाइन सन ्२०१५ 

जुनस*म पूरा गन- लfय छ । यस लाइनमाफ$ त Qा�धकरणले २५ वष$स*म Q5तय5ुनट ३ %पयैाँमा एक सय ५० मेगावाट 

XबजुलD +क�ने स*झौता गOरसकेको छ । 

एक हजार दईु सय मेगावाटस*म XबजुलD Qवाह हुन सCने उCत Qसारण लाइनबाट नेपालमा बखा$मा बढD हुने XबजुलD 

दै5नक फरकफरक मूKयमा 5नया$त गन$ स+कने छ । अ0हलेस*म Qा�धकरणले वा�ष$क कOरब पाँच अब$ %पयैाँको XबजलुD 

आयात गOररहेको छ । 
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जलाशययुCत आयोजनाको गु%योजना अलप; 
लfमण �वयोगी 

काठमाड!-पाँच ै �वकास :े;मा एक/एक जलाशययुCत आयोजना बनाउने लfयका साथ जापान अ�तरा$िksय सहयोग 

5नयोग (जाइका)ले गरेको अBययनमा �व�युत Qा�धकरणले अस�तुिkट जनाउँदै पुनः अBययन गन$ सुझाएको छ। 

जाइकाकै सहयोगमा जलाशययCुतको गु%योजना बनाउने गरD १० आयोजनाको अBययन सु% गOरएको �थयो। 

भौगोWलक र वातावरणीय अBययनमा Qा�धकरण र उसको त�य फरक आएप5छ अBययन QभावकारD नभएको 

Qा�धकरणको 0टAपणी छ। 

आयोजनाबाट हुने �वFथा�पतको संHया, डुबान र पुनFथा$पनालगायत प:मा गOरएको अBययनमा Qा�धकरण र 

जाइकाको त�य फरक दे�खएको इि�ज5नयOरङ 5नद-शनालयका उप–काय$कारD 5नद-शक उपे��देव भiले बताए। 

‘ऊजा$ म�;ालय, 5नजी उ3पादक र अ�य सरोकारवाला 5नकायसँग थप राय तथा सुझाव मा�गएको छ,' उनले भने, 

‘सबैको सुझाव QाAत भएप5छ जाइकालाई थप अBययन गन$ WसफाOरस गOरनेछ।' जाइकाले XबजुलDलाई आधार मानेर 

पानी बहुउपयोगको पाटो अBययन नगरेको Qा�धकरणको 0टAपणी छ। 

नेपालबाट बgने नदD भारत हँुदै बंगलादेशस*म पुgने हँुदा ती देशले पानी Qयोग गरेबापत नेपाललाई 5तनु$पन- उ�चत 

मूKयबारे अBययनले कत ै उKलेख गरेको छैन। बाँधको पानी बगेर तKलो तटDय :े;मा पुगेप5छ 3यहाँको Wसँचाइ, 

खानेपानी लगायतमा पुया्$एको सु�वधाको मूKय तोCनपुन- Qा�धकरणको तक$  छ। 

जलाशय आयोजना उnच माग हँुदा क5त मेगावाटमा क5त घ�टा चलाउने भ�ने Fपkट अBययन गन$ WसफाOरस गOरए 

प5न पूरा नगरेको योजना अनगुमन �वभागका 5नद-शक सुरे�� राजभ&डारDले बताए। उनले भने, ‘Qा�धकरण र उसले 

Q:पेण गरेको �व�युत मागमा प5न फरक आएको छ।' 

जाइकाको अ�धकांश अBययन अपुरो रहेको र यसको थप अBययन गन$ आवIयक रहेको राजभ&डारDले बताए। जाइकाले 

गरेको अBययनअनुसारको लागत उ3पा0दत XबजुलD के��Dय Qसारण लाइनमा जोडरे �वतरण गदा$स*म स*भाGय 

नदे�खएको उनले QFट पारे। 

‘जाइकाले 5नमा$ण गन$ स*भाGय देखाएका आयोजना Qा�धकरणले उपयुCत देखेन यसैले उसको अBययन अपुरो छ,' 

उनले थपे। उनका अनुसार उसले छानेका १० आयोजनामBये दधूकोसी मा; आ�थ$क, Qा�व�धक र वातावरणीय xिkटले 

स*भाGय दे�खएको छ। यो आयोजना Qा�धकरण आफa ले बनाउने तयारD गरेको छ। 

गु%योजना बनाउन Qा�धकरणलाई सघाउने गरD आफa ले अBययन गरे प5न उसको अBययन अपुरो हँुदा गु%योजना तयार 

पान- काम 3य5तकै थि�कएको Qा�धकरणका उnच अ�धकारD बताउँछन।् अBययनबाट उ3कृkट ठा5नएका आयोजना 

5नमा$ण Q+.यामा लैजाने गु%योजनाको उ�ेIय हो। तर, उ�ेIय पूरा हुने अवFथा नरहेको Qा�धकरणकै इि�ज5नयर 

बताउँछन।् 

जाइकाले गु%योजनाको दो"ो चरणको मFयौदा Qा�धकरणलाई बुझाएको छ। अि�तम मFयौदा चालु आ�थ$क वष$Wभ; 



बुझाउनपुन- हो तर उसले आयोजनाको पुनःअBययन नगरD काम टंु�गँदैन। 3यो अधुरो गु%योजनामा; ैहुने Qा�धकरणको 

तक$  छ। 

जाइकाको अBययनअनुसार बढूDग&डकm, आँधीखोला, नौमुरेलगायत आयोजना आ�थ$क र वातावरणीय xिkटले स*भाGय 

छैनन।् Qा�धकरणले प0हचान गरेका ६५ जलाशय आयोजनाबाट उसले ३१ वटा छानेको �थयो। 3यसमBये उ3कृkट १० 

छानेर अBययन सु% गOरएको �थयो। 

उ3कृkटमा छा5नएका मBये प5न १४ मेगावाट कुलेखानी ते"ो र एक सय ४० मेगावाट तनहँु सेती (मा�थKलो सेती) 

Qा�धकरणले 5नमा$ण Q+.यामा ल�गसकेको छ। कुलेखानी त आगामी एक वष$Wभ; पूरा हुने Qा�धकरणले जनाएको छ। 

सन ्२०३२ स*म नेपालको �व�युत मागलाई आधार मानेर जाइकाले १० आयोजना अBययन गन$ छानेको �थयो। दईुवटा 

5नमा$णमा गइसकेकाले बाँकm आठमBये एउटा मा; ैस*भाGय दे�खएको Qा�धकरणले +कटान गरेको छ। 

छा5नएका आयोजनामा ६ सय मेगावाटको बूढDग&डकm, चार सय १० नलWसहंगाढ, पाँच सय ३६ सुनकोसी–३, तीन सय 

८० तKलो बढDगाढ, तीन सय दधूकोसी, दईु सय ४५ नौमुरे, दईु सय मादD, एक सय ८० आँधीखोला र १ सय ४९ 

मेगावाटको चेरा छन।् बूढDग&डकm र नलWसहंगाढ भने सरकारले �वकास सWम5त गठन गरD अगाNड बढाइसकेको छ। 

एक सय ४३ मेगावाट तKलो �झम%क, एक सय १२ मेटावाट कोखाजोरलगायत अ�य कुन ैआयोजनाको प5न �च3त 

ब‰ुदो अBययन नगOरएको Qा�धकरणका कम$चारD बताउँछन।् गु%योजना बनाउन जाइकाले गरेको अBययनको कुन ै

उपलि[ध नदे�खएको कम$चारD दाबी गछ$न।् 

Qा�धकरणले २०३२ स*म कOरब पाचँ हजार मेगावाट XबजुलD आवIयक पन- Q:पेण गरेको छ। उCत अव�धस*म माग 

बuदै जाने र औ�यो�गक :े;को �वकास हँुदै जाने हँुदा अBययन न ैत�यपूण$ नरहेको प5न �वIलेषकको 0टAपणी छ। सन ्

२०११, जुन ३० मा ऊजा$ म�;ालय, Qा�धकरण र जाइकाबीच जलाशययCुत आयोजना अBययन गरD गु%योजना 5नमा$ण 

गन- X;प:ीय सहम5त भएको �थयो। 


