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जलवयुतसँग बाझएका कानुन सुँदै
गोवदराज पोखरे ल
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 नै धेरै क0ठनाइ आए। यसैले जलवयुत उ3पादनको सय वष$को इ5तहासमा उदाहरणीय काम
भएनन ्। यो :े;को वकास .ममा राजनी5तक, आथ$क, सामािजक लगायत प:मा छलफल तथा बहस हुनुपन- हो, 3यो
भएन। रा@यको यसतफ$ पया$Aत Bयान नजाँदा आथ$क वकासमा हामी चुCय!।
गैरसरकारD संFथा, 5नजी :े; सबैको सहभागता नभएको होइन। ययप जो जसले जे बझ
ु े 3यहD आधारमा GयाHया,
वIलेषण गन- पJ5तको वकास हुँदै आयो। आज पय$त यो पJ5त बदKन स+कएको छै न।
सरकार र 5नजी :े;ले वगतदे ख आयोजना बनाउँ दै आएका छन ्। क5त सफल भए क5त असफल। सरकारले समेत
लM:त आयोजना बनाउन सकेन। 5नजी :े;ले आजस*म कुल जNडत :मताको कOरब ३३ Q5तशत (लगभग २ सय ६०
मेगावाट) वयत
ु उ3पादन गरे को छ। 5नजी :े; WभX;एको २१ वष$मा यो Qग5त @यादै यून हो। सरकारले प5न एक
शता[दDस*म साढे ४ सय मेगावाटभदा बढD उ3पादन गन$ सकेन। १० वष- ववका कारण सरकार र 5नजी :े; दव
ु ैले
लM:त आयोजना बनाउन नसकेप5छ लगानीमै;ी वातावरण बन सकेन। स*भावत वैदेWशक लगानीसमेत आएन भने
लगानीकता$ आउने त अवFथै रहे न।
0हजो ववकालDन समयमा काम गन- वातावरण थएन। आज 3यFतो छै न। 0हजोकै कारण दे खाएर आयोजना
5नमा$णमा ववाद वा बहस गनु$ हा5नकारक हुनेछ। यो समयानुकूल बहस प5न होइन। अब समयानुकूल कानन
ु बनाएर
दे शमै खपत हुने र 5नया$त गन- गरD छु^याएर आयोजना बनाउनप
ु छ$ । योजनाबJ _पमा यसरD आयोजना बननउन
स+कयो भने आतOरक माग परू ा हुछ र अथ$त;समेत सबल बदै जाछ। अ0हले आतOरक माग परू ा हुने गरD
आयोजना बनेका छै नन ्। यसथ$ वयत
ु संकट यून गन$ ब5नरहे का आयोजना तो+कएको समयमा परू ा गनु$ अपOरहाय$
छ। नबदास*म भारतबाट आयात गरे र प5न अभाव परू ा गनुप
$ छ$ । साथसाथै नयाँ आयोजना र Qसारण लाइन 5नमा$ण
अगाNड बढाउनप
ु छ$ ।
जलवयत
ु को बह
ु Qाधकरणले बनाइरहे का आयोजना र Qसारण लाइनमा थप लगानी आवIयक
ृ त ् वकास गन$ वयत
छ। यFतै 5नजी :े;ले हजार! मेगावाटका उ3पादन अनुम5तप; Wलएर बसेका छन ्। यी आयोजनामा लगानी Wभœयाउने
वातावरण बनाउन सरकार आफa साझेदार बने वा साझेदार 5नकाय खोजेर रो+कएका आयोजना पूरा गन$ सहयोग
गनुप
$ छ$ । बaकले लगानी गन- Q5तबJता जनाइसकेका आयोजना बन नसCनक
ु ा कारण खो@नप
ु छ$ । प0हला आथ$क,
Qावधक र नी5तगत _पमा दे खएका समFया समाधान हुनुपयbक। सरकारले सबै Q+.यामा सहयोग गदा$समेत
आथ$क है Wसयत नभएकाले अनुम5तप; ओग0टरहे को भे0टए खारे ज गरे र स:म QवJ$कलाई 0दनुपछ$ । जलवयत
ु
वकासलाई 5नरतरता 0दन उ3तम उपाय यहD हो।
वरोधका बाबजत
ु प5न प5छKलो समय आयोजना त ब5नरहे का छन ् तर Qसारण लाइन बनेको छै न। गत X;वषeय
योजनामा ४ सय +कलोWमटर लाइन बनाउने लfय राखयो तर एक +कWम प5न बनाउन स+कएन। यो :े;मा
सरकारभदा वकास साझेदार 5नकायको सहयोग बढD छ। दाताबाट जgगा अधhहण, मुआ[जा र :5तपू5त$ 0दने पैसा
आउँ दै न। Fथानीय काम गन$ सरकारले नै "ोत जुटाउनुपछ$ । यस शीष$कमा छुiै बजेट नहुँदा प5न समFया दे खएको हो।
आगामी आथ$क वष$मा यसको GयवFथा गOरनेछ। बKल Qसारण लाइन 5नमा$णका अवरोध कम हुँदै जाछन ्।
सव$साधारणका उचत मागबाहे कका वषय 5न%3सा0हत गन$ सCनुपछ$ । बढD र घटD मुआ[जा वा :5तप5ू त$ 0दने :े;
तोकेर Fपkट नी5त Kयाउनप
ु छ$ । न; Qसारण लाइन 5नमा$णमा जेWलएका समFयाका गाँठा वषlस*म फुकाउन स+कँदै न।

मुलुकभर अ0हले Qसारण लाइन 5नमा$णमा अवरोध उ3पन भइरहे को छ। क5तपय :े;मा सरकारD 5नकायबाटै अवरोध
भएको छ। जgगा अधhहण, मुआ[जा वतरण आ0द 5नमा$णमा दे खएका समFया हुन ्। सव$साधारण वकास हुनुपन-मा
सकारा3मक छन ् तर चेतनाको कमीले यसको वरोध भइरहे को छ।
Qभावत :े;मा कुनै नागOरकको धन–स*पि3त नै नोCसान हुने अवFथा आए सरकारले स*पूण$ :5तप5ू त$ 0दनप
ु छ$ ।
Fथानीय जनशिCत तथा "ोत Qयोगमा Bयान पय
ु ा$अएर Fथानीय :े;मै रोजगारDको वातावरण Wमलाउनप
ु छ$ । तर,
अनावIयक मुआ[जा मागेकै कारण Qसारण लाइन 5नमा$णमा 0ढलाइ भइरहे को छ। जलवयत
ु वकासमाफ$त
अथ$त;मा सुधार Kयाउन आतOरक Qसारण लाइन बनु अ5नवाय$ छ। दे शका जन
ु कुनै :े;मा उ3पा0दत XबजुलD
Qसारण तथा वतरण गन$ आवIयक पूवा$धार बनाउन सरकारले लगानी प5न गरे को छ। लगानीको आकार वFतार
बढाइँदैछ।
त3कालै 5नमा$णमा जाने आयोजनामा सरकार तथा 5नजी :े;ले लगानी बढाउनप
ु छ$ । सरकारले मा; आयोजना बनाउन
सCने अवFथा रहँदैन। सीWमत आयोजना मा; सरकारको QाथWमकता परे का छन ्। सरकारD तहबाट अगाNड बढाइएका
जलाशययC
ु त ६ सय मेगावाटको बूढDग&डकm, ४ सय १० मेगावाटको नलWसंहगाढ दई
ु /तीन वष$अ5घ 5नमा$णमा जाँदैनन ्।
सरकारले यी आयोजनामा लगानी जुटाएर 5छटो 5नमा$ण गन$ पहल गनुप
$ छ$ । 5नजी :े;को सहभागता अकb महŒवपूण$
प: हो। 5नजी :े;ले २ हजार मेगावाट बढD आयोजनाका उ3पादन अनुम5तप; Wलएर बसेको छ। ती 5नमा$णमा जान
सकेका छै नन ्। उ3पादन अनुम5तप; Wलएर +कन 5नमा$णमा गएका छै नन ्? सरकारले 3यो प0हचान गनप
ु$ छ$ ।
आथ$क है Wसयत भएकैले उ3पादन अनुम5तप; Wलनेस*मको Q+.या पूरा गरे का हुछन ्। उनीह_का समFया तथा
गुनासो सु5न0दनप
ु छ$ । 5नजी :े; प5न िज*मेवार भएर आयोजना बनाउन5तर लाgनप
ु छ$ , मुनाफा कमाउनमा;ै अगाNड
सनु$ हुँदैन। उनीह_ मुनाफा कमाउन मा;ै आएका हुन ् वा लगानी नै गन$ इnछुक हुन ्; प0हचान गनुप
$ छ$ । समFयाhFत
आयोजनाको हकमा आवIयक वWभन +कWसमको आथ$क सहुWलयत 0दएर काम गराउन स+कछ। 5नजी :े;को
अगव
ँु ी (इिCवटD) राखेर प5न बनाउन स+कछ।
ु ाइमा 5नमा$णको चरणमा रहे का आयोजनामा सरकारले नै Fवपज
साथसाथै वैदेWशक लगानी Kयाउने वातावरण बनाइ0दनुपछ$ । यसरD जलवयत
ु को योजनाबJ वकास अगाNड बढाउन
स+कछ।
जलवयत
ु वकासको महŒवपूण$ प: Qसारण लाइन 5नमा$ण अFतGयFत छ। सडक वा लाइन बनाउँ दा नेपालमा मा;
होइन भारत तथा ते"ो मुलुकमा प5न समFया आउँ छन ्। तर, 3यहाँ त3तत ् समFया समाधान गन$ कानन
ु बनाइएको
हुछ। वकWसत दे शमा अपनाइएका यFता नी5तगत अoयास नेपालले अनुसरण गन$ सCछ। समयानुकूल कानन
ु पालना
गन- र Gयवहारमा उतान- पJ5त बसाKन ज%रD छ। Qसारण लाइन बनाउने :े;मा कम र बढD Qभावत हुने समुदायलाई
यो पOरपाटDले याय पय
ु ा$ ओस ्। Fथानीयका उचत माग परू ा गदा$गदp 5नमा$णमा अवरोध उ3पन भए रा@यले सरु :ा
संय; पOरचालन गनप
ु$ छ$ । बजेट तथा काय$.मको तयारD गदा$ नै सुर:ा पOरचालन गन- GयवFथा हुनुपछ$ ।
आवIयक लाइन बनेप5छ GयापाOरक वFतक
ु ो सूचीमा राखेर यसको Gयापार गन$ स+कछ। साक$ दे शस*म XबजुलDको
Gयापार गन- स*झौता गन$ स+कए अथ$त; समJ
ृ बने बWलयो आधार बछ। भारत, बंगलादे श वा rीलंका जहाँसुकै
5नया$त गन$ स+कने गरD सरकारले ती राksसँग रािksय 0हतअनक
$ छ$ ।
ु ू ल वयुत Gयापार स*झौता (प0टए) गनुप
भारतसँग यFतो स*झौताको Q+.या स%
ु भइसकेको छ। 5नया$त गन- समझदारD सँगसँगै 3यसका लाग आवIयक
आयोजना 5नमा$ण र आवIयक पूवा$धार (अतरदे शीय Qसारण लाइन) बने आधार तय हुनुपछ$ । 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 बuदै न।

वगतदे ख ऊजा$ तथा जलवयुत आथ$क वकासको मे%द&ड मादै आइयो। तर, बजेट व5नयोजनका 0हसाबले अझै
यो :े; सात! QाथWमकतामा छ। लगानी बढाउन नसCदा Q5तफल नदे खएको प5न हुन सCछ। ययप, जलवयत
ु
आयोजनाको तुलनामा Qसारण QणालDमा लगानी पुगेको छै न। यो :े;मा भएको लगानीसमेत खच$ नहुने वातावरण बदै
गएको छ। वकास साझेदारको बढD र सरकारको ढुकुटDबाट कम रकम राHदा Q5तफल नदे खएको स*बिधत
5नकायबाट गुनासो आएको छ। आतOरक बजेट नहुँदा लाइन 5नमा$णअ5घ बनप
$ न- काम गन$
ु न- वातावरण वा गनुप
स+कएको छै न। अबको बजेटले यसतफ$ प5न Bयान 0दएर सरकारD ढुकुटDबाट १० अब$ %पैयाँभदा बढD यो :े;मा
छु^याइएको छ।
वन, वातावरण, जgगा अधhहण र मुआ[जा वतरणका समFया सुKझाउन स+कए यो :े;मा छु^याइएको रकम खच$
गन$ गाvो हुँदैन। लM:त बजेट खच$ गन$ सव$साधारणसँग जोNडएका नी5त तथा कानन
ु मा पOरमाज$न तथा सुधार गनQयास स%
ु भएको छ। बजेटमै Qसारण लाइनमा उ3पन समFया सK
ु झाउन छुiै Aयाकेज बनाउनप
ु छ$ । यसो गन$ स+कयो
भने तो+कएको रकम खच$ गन$ र Fथानीय समFया समाधान गन$ सहज हुछ।
अ0हलेको बजेटले आतOरक माग GयवFथापन र लोडसेNडङ घटाउने काय$.मसमेत समेटेको छ। लोडसेNडङ घटाउन अझै
केहD वष$ भारतबाट XबजुलD आयात गनुप
$ न- 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$त तथा सx
ु ढDकरण गनप
ु$ छ$ । यो काम गन$ त3तत ् 5नकायलाई 5नद- शन प5न 0दइएको छ।
जलवयत
ु आथ$क वकासको कडी मा5नए प5न पानी वा XबजुलD कुन बढD मह3व हो भने बहसमा लामो समय
गुिज ्रयो। जल"ोतको समुचत वकास नभई XबजुलD उ3पादन हुँदैन र प0हला XबजुलD नै उ3पादन हुनप
ु छ$ भने बहस
अझै सेलाएको छै न। बगेर गइरहे को पानी Qयोग गन- संय;को वकास नगOरएको भदै 0टAपणी गन-को कमी छै न।
पया$Aत जलवयत
ु वकास नहुनुमा यी कारण प5न िज*मेवार छन ्। ययप, सामाय नागOरकदे ख सरकारमा पुgने
GयिCतमा 0हजो र आजको बझ
ु ाइ फेOरएको छ। ग0ृ हणीदे ख उयोगप5त र साधारण काय$कता$देख नेता–म;ीस*मले
ऊजा$ नभएस*म दे शले फyको मादp न भने बुझसकेका छन ्। 0हजो आयोजना 5नमा$णका व%J उX;ने GयिCत तथा
संघ–संFथा सहयोगीका _पमा अगाNड आएका छन ्। सहज बदै गएको वातावरणअनस
ु ार जलवयत
ु वकास गन$ अब
रा@य चुCनु हुँदैन।
(रािksय योजना आयोगका उपाBय: पोखरे लसँग लfमण वयोगीले गरे को कुराकानीमा आधाOरत)
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कालDग&डकmको समFया समधान
सतोष पोखरे ल
पोखरा-दे शको Qमुख जलवयुतगहृ Fयाzजाको WममeिFथत कालDग&डकm ‘ए'मा प5छKKलो समय दे खएको समFया
समाधान भएको छ। तीन 0दन लगाएर आयोजनाकै Qावधकले समFया हल गरे का हुन ्।
आयोजना Qमुख दDघा$युमान rेkठले प0हलेकै अवFथामा वयत
ु उ3पादन सु% भएको जानकारD 0दए। ‘Qावधक
रात0दन खटे र आयोजनालाई प0हलेकै अवFथामा फका$एका छन ्,' उनले भने, ‘अ0हले कुनै समFया छै न। उ3पादन पूण$
%पमा भइरहे को छ।'
आयोजना एक सय ४४ मेगावाट :मताको हो। आयोजनाको बे ्रकर (एकबाट अकb Qसारण लाइनमा जोyने QणालD) मा
समFया दे खएको थयो।
वयुतगह
ृ को FवचाWलत सtटवेयरले काम नगदा$ उ3पादन भएको वयुत बा0हर पठाउनसमेत स+कएको थएन। गत
आइतबार झडै १२ घटास*म आयोजनाबाट उ3पा0दत वयत
ु बा0हर पठाउन स+कएको थएन। 3यस अवधमा
उ3पादन हुने Xबजल
ु D उपयोग गन$ नसCदा वयत
ु Qाधकरणले एक करोड %पैयाँभदा बढD नोCसानी बेहोनु$ परे को
थयो। rेkठले उ3पा0दत Xबजल
ु D बा0हर पठाउन नपाउँ दाको १२ घटामा; नोCसान पुगेको बताए।
‘एक 0दनभर उ3पा0दत XबजुलD बा0हर पठाउनै सकेनौ। 3यसप5छ मम$त सु% गरे का थय!,' उनले भने, ‘तीन 0दन लगाएर
मम$त गर्य!। अब कुनै समFया छै न।'
FवचाWलत सtटवेयरबाट {ेकर लाgनप
ु न-मा नलागेप5छ ‘*यानुअल' QणालDबाट काम चलाइएको थयो। *यानअ
ु लबाट
चलाउँ दा Qावधक बFनुपछ$ । उनका अनुसार वयत
ु आयोजनामा क5तपय ठाउँ मा अटो र कहD| *यानुअल मोडमा {ेकर
राखएको हुछ। कालDग&डकmमा अटोमोडमा {ेकर लाgनप
ु न- हो। ‘अ0हले अटोमोडमै काम गOररहे को छ। लोडसेNडङ बuने
डरले *यानअ
ु लबाट काम चलाएका थय!। तर अब प0हलेकै अवFथामा फका$य!,' उनले भने।
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ख*ती-ढKकेबर Qसारण लाइन नरो+कने
लोकमण राई
काठमाडौ, जेkठ ३१ - मुआ[जा ववादका कारण कOरब ११ म0हनादे ख अव%J ख*ती-ढKकेबर Qसारण लाइनमा
अवरोध नगन- सव$दलDय सहम5त भएको छ । कOरब ३ +कलोWमटर :े;का १६ +क3ता जWमन धनीलाई डेढ करोड %पैयाँ
मुआ[जा 0दनप
ु न- तथा WसधुलDलाई लोडसेNडङमुCत िजKला बनाइनप
ु न- 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 Wसधल
$ न- र डेढ करोड %पैयाँ :5तप5ू त$ 0दनप
$ एको
ु Dलाई लोडसेNडङ मC
ु त िजKला गनुप
ु न- माग गनुभ
छ ।' सव$दलDय सहम5त शु.बार भएको हो । 3यसमा Wसधल
ु Dका कांhेस, एमाले, एमाओवादD र माओवादDका
िजKलाFतरDय नेताले हFता:र गरे का छन ् ।
कOरब ७५ +कलोWमटर लामो २ सय २० केभी :मताको उCत Qसारण लाइन 5नमा$णका लाग मि;पOरषले Qचलन
वपरDत सत Q5तशत मुआ[जा 0दने 5नण$य गरे को थयो । 3यसका बाबजद
ु Qसारण लाइन 5नमा$ण हुने WसधुलDको
कOरब ३ +कलोWमटर :े;का Fथानीय बाWसदाले वरोध गरे का थए । कुल १ सय ५९ +क3तामBये १६ +क3ता जgगा
धनीले मानव अधकार हनन भएको भदै झडै १ वष$अ5घ दात ृ 5नकाय वIव बaकमा प5न उजुरD गरे का थए ।
3यसप5छ वIव बaकको आhहमा Qसारण लाइन 5नमा$ण Fथगन गOरएको हो ।
म;ी }वालDको पहलमा 5नमा$ण अवरोध नगन- सव$दलDय सहम5त भएको हो । Fथानीय बाWसदाको मागअनुसार
मुआ[जा उपल[ध गराउन ऊजा$ म;ालयले Q+.यासमेत सु% गरे को छ । 3यसका लाग ऊजा$ले मुआ[जास*बधी
फाइल मH
ु य सचव लDलामण पोखरे ल संयोजक रहे को वकास आयोजना सहजीकरण सWम5तमा पठाएको छ । 'मH
ु य
सचवको तहबाट गन$ नWमले मि;पOरषबाट 5नण$य गछ!,' म;ी }वालDले भ5नन ् ।
तर Fथानीय बाWसदाको मुआ[जा माग 5नयम र Qचलनभदा बढD भएको उnच अधकारDह_ले बताएका छन ् । 'यसले
वकास आयोजना अवरोध गरे र बढD मुआ[जा Wलने नकारा3मक Qचलन वकास गन-छ,' ऊजा$का एक उnच अधकारDले
भने, '5नमा$ण भइसकेका र सचालन रहे का अयोजना :े;का Fथानीय बाWसदाले प5न थप मुआ[जा माgन सCछन ् ।'
सरकारले Qसारण लाइनमा पोल र फउडेसन रहने जgगाको मा; सत Q5तशत :5तप5ू त$ 0दछ । वयत
ु ् तारम5ु न पनजgगाको कुल मूKयको १० Q5तशत :5तप5ू त$ 0दछ । सव$दलDय सहम5तअनुसार Fथानीय बाWसदाले वIव बaकमा
हालेको उजरु D 5नकाKनेछन ् । वIव बaकले उजरु D 5नकाले Qसारण लाइन 5नमा$ण अगाNड बढाउँ दा आपि3त नरहने
ऊजा$लाई जनाएको छ । तर उजुरD 5नकाKने र मुआ[जा 0दने स*बधमा सव$दलDय सहम5तमा केहD उKलेख छै न । 'यो
भ सहम5त हो,' ऊजा$ "ोतले भयो ।
ख*ती-ढKकेबर Qसारण लाइनको १० वटा पोल र ७ वटा फउडेसन 5नमा$ण गन$ मा; बाँकm छ ।
नेपाल वयुत ् Qाधकरणका अनुसार उCत काम ३ म0हनाWभ; स+कछ । Qसारण लाइन 5नमा$णप5छ १० मेगावाट
वयत
ु ् चुहावट घ^छ ।
काबेलD ठे केदारलाई ऊजा$को ताकेता 5नमा$ण काय$मा उदासीन बसेप5छ ऊजा$ म;ालयले काबेलD कOरडोर Qसारण
लाइनका भारतीय ठे केदार एFटर-जगुअर @वाइट भेचरलाई 3यस वषयमा QFट पान$ ताकेता गरे को छ ।
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कृष र ऊजा$लाई QाथWमकतामा राख ्न सझ
ु ाव
बलराम पा&डे
काठमाड!- आगामी बजेटमा कृष, ऊजा$ र पूवा$धार वकासमा Bयान 0दन वWभन राजनी5तक दलका QभावशालD नेताले
सरकारलाई सुझाव 0दएका छन ्। व5नयोजन वधेयक, २०७१ का WसJात र QाथWमकतामाथ GयवFथापका संसदमा
शु.बार सु% भएको छलफलमा उनीह_ले कृषको Gयावसा5यकmकरणXबना मुलुकको वकास अस*भव भएको बताउँ दै
यसमा Bयान 0दन सुझाव 0दएका हुन ्।
अथ$म;ी रामशरण महतले GयवFथापका संसदमा QFतत
गरे को व5नयोजन वधेयकका WसJात र
ु
QाथWमकतामाथको छलफलमा सहभागी हुँदै पूवQ
$ धानम;ीसमेत रहे का एकmकृत माओवादD नेता बाबुराम भiराईले
सरकारले QFतत
ु गरे को WसJात र QाथWमकतामै समFया रहे को Q5त+.या 0दए।
उनले दे शको अथ$त;को मूल समFया के हो भने वषय सरकारको QFतावमा कहD| उKलेख नभएको बताए। संकटकाल
GयवFथापन गदp समाजवादतफ$ जाने वद ु प0हKयाउनप
ु न- उनको सुझाव थयो। मुलुकको मूल समFया नै 5नरपे:
गOरबी भएका कारण यसमा Bयान 0दन आवIयक रहे को उनले बताए।
मुलुकमा बेरोजगारD समFया 0दनQ5त0दन बuदै गइरहे को बताउँ दै भiराईले ४० लाख बेरोजगार युवा अ0हले प5न कायम
रहे काले बेरोजगारD अ3य गन- काय$.म Kयाउन सझ
ु ाव 0दए। वगeय, जातीय, :े;ीय असमानता कायमै रहे को र
वदे शमुखी अथ$त;ले मुलुक समFयामा परे को भदै यसमा Bयान 0दनप
ु न- उनले बताए।
'अ0हले प5न ६ सय अब$को Gयापार घाटा छ,' उनले भने, 'Q5तGयिCत ऋण २० हजारभदा बढD छ। यसको अ3य कसरD
गन-? सरकारको Bयान यता5तर प5न पुगोस ्।'
उनले ववको स*बोधन र सहD GयवFथापनका लाग पीNडतलाई 0दने भनेको रकम त3काल 0दन र उनीह_लाई
0दनेमBयेको पाँच लाखका दरले माथKलो तामाकोसीमा लगानीको GयवFथा Wमलाउन आhह गरे ।
भiराईले दई
ु अंकको आथ$क वृ J हाWसल नगरे स*म वकWसत दे शको सूचीमा नपन- भएकाले गOरबको प0हचान गरD
उचत GयवFथापन गनुप
$ न- बताए। 'अ0हले कसैलाई प5न कसको स*पि3त क5त छ भने थाहा छै न,' भiराईले भने,
'जसरD कमाएको भए प5न एकपटक आtनो स*पि3त आफa घोषणा गन- GयवFथा गरे र Qग5तशील कर लगाउनप
ु छ$ ।'
भiराईले सरकारले कृषभदा ऊजा$लाई QाथWमकतामा राखेको बताउँ दै कृषलाई प0हलो QाथWमकतामा राHन सुझाव
0दए। कृष, ऊजा$, पय$टन, पव
ू ा$धार, Wश:ा, FवाFथलाई .मशः QाथWमकतामा राखेर रािksय गौरवका आयोजना प5न
QाथWमकतासाथ अ5घ बढाउन सुझाव 0दए।
नेपालD कांhेसका उपसभाप5त रामच पौडेलले अब माCस$ले भनेझ a सबै दल समाज बदKन लाgनप
ु न- बेला आएको
बताए।
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'हामी सबै सामािजक यायस0हतको आथ$क वृ J हुनुपछ$ भनेमा निजक छ!,' पौडेलले भने, 'यसलाई Qजाताि;क
समाजवादतफ$ उमख
ु भन स+कछ। उदारवाद र समाजवादको कुरामा हामीले चीन र Fवीडेन दव
ु$ छ$ ।'
ु ैलाई हे नप
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बताए।

'ज5त सCछ! कमाऊ, तर कर 5तर,' उनले भने, 'यहD हो Qग5तको आधार। कृष .ाित, पय$टनको वFतार र जल"ोत
वकासलाई QाथWमकतामा राखेर बजेट Kयाउनप
ु छ$ ।'
पौडेलले कृषमा हलो, कोदालो र ना*लोको भार कम गरे र याि;क वकास गOरनुपन- बताए। 'भारतमा मोदDको उदयप5छ
नेपालको जल"ोतमा लगानी गन- चासो बढे को छ,' पौडेलले भने, '3यसैले वदे शी लगानी, राksको पँज
ु ी, रे Wम^यास,
GयिCतको पँज
ु ी लगानी गन- अवसर सरकारले 0दनुपछ$ । बजेटमा यसको GयवFथा गOरयोस ्।'

उनले सFतो XबजुलD उ3पादन गन$ सके नेपाल वIवकै धनी मुलुक हुने धारणा प5न राखे। टे Wलकम, हवाई र ऊजा$मा
दM:ण एWसयामा नेपालले सबैभदा सहुWलयत 0दनसCने हो भने वकासले ग5त Wलने बताए।
नेकपा एमालेका नेता एवं पूवअ
$ थ$म;ी सुरे पा&डेले कृष, ऊजा$का कुरा सारमा मा; भनेर वकास स*भव नहुने धारणा
राखे। उनले सरकारले कृषमा Gयवसायीलाई के सहुWलयत 0दने हो, Fपkट पारे र लगानीकता$ आकष$त नगरे स*म ज5त
चnयाए प5न केहD नहुने धारणा राखे।
'कृषको वकास गन- भने,' पा&डेले भने, 'तर 3यसमा केहD नगन-? सरकारले एउटा लगानीकता$लाई तपाइँ का ेमा गएर
तरकारD लगाउनुस ्, हामी सहुWलयत 0दछ! नभदास*म Gयावसा5यक हुनै सCदै न।'
उनले अबको कृषनी5त Fपkट हुनुपन-मा जोड 0दए। ऊजा$का वषयमा प5न कुरामा;ै गरे र नहुने भदै उनले अथ$म;ीको
Bयानाकष$ण गराए, 'तपा माथKलो तामाकोसी नेपालको लगानीले हुँदैन भनुहुयो। तर, मेरै पालामा नेपालD
लगानीमा आयोजना स%
ु भयो, डेढ वष$Wभ; परू ा प5न हुछ।'
सहD ठाउँ मा लगानीको वातावरण बनाइ0दने हो भने लगानीकता$ आकष$त हुने उनको धारणा थयो। 'ज*
ु लाका खोलामा
वयुत 5नकाKन भदै पाँचवष- लाइसेस 0दएर केहD हुँदैन,' उनले भने, '3यहाँ sासWमसन लाइन पुgनै २० वष$ लाgछ।
अ5न पाँच वष$मा XबजुलD 5नकालेर के फाइदा हुछ?'
अथ$म;ी महतले तीन वष$मा दे शभर वयत
ु ीकरण गन- भनी गरे को QFताव प3याOरलो नभएको बताए। 'काठमाड!मा
अ0हले प5न चार/पाँचवटा पाँचतारे होटलको माग छ,' उनले भने, 'तर काठमाड!मा संसारका धनीले समेत +कन नसCने
गरD जgगा महँगएको छ। यसमा सरकारले Bयान 0दनुपछ$ ।'
पा&डेले Q3येक वकास :े;मा पाँच–पाँच करोडका दरले वकास कोष छुiयाउनप
ु न- बताए। 3यFतै नयाँ सहर 5नमा$ण र
पूवा$धारमा Bयान 0दएर बजेट 5नमा$ण गन$ उनले सरकारलाई सुझाव 0दए।
GयवFथापका संसदमा शु.बारदे ख सु% भएको पूवब
$ जेट काय$.मप5छ नी5त तथा काय$.म QFतत
ु गन- सरकारको
तयारD छ।
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दरौद ए मा था नयले प न लगानी गन वातावरण बनाउन माग
अनप
ु मा खनाल-जेठ ३१, गोरखा । गोरखामा 5नमा$णाधन दर!दD ए जलवयुत आयोजनामा Fथानीय वाWसदाले प5न
लगानी गन- वातावरण बनाउन िजKला िFथत राजनी5तक दलले माग गरे का छन ् । वशेष गOर Qभावत :े;का
वाWसदाले आयोजनामा शेयर हाKन पाउनु पन- उनीह%को भनाई छ । आयोजनाको वWभन प:का वषयमा गोरखा
सदरमुकाममा भएको छलफलमा Qमुख राजनी5तक दलका Q5त5नधह%ले दर!दD ए जलवयुत आयोजनाको ग5तवध
पारदशe नभएको प5न दावी गरे का छन ् ।
नेपालD काँhेसका सभाप5त हOरबहादरु घलेले भने “वयत
ु वकास वभागसँग भएको स*झौताबारे कसैलाई जानकारD
न0दइ आफू खश
ु ी काम गन$ पाईदै न, ग5तवध पारदशe बनाउनुपया$◌े ,यसमा आयोजना [यवFथापनको Bयान जाओस
।” नेपाल सरकारसँग के कFतो स*झौता भएर आयोजनाको 5नमा$ण शु% भएको भनेर जानकारD न0दनु प5न रहFयको
वषय भएको ए+ककृत नेकपा माओवादDका लेखबहादरु थापाले बताए । Fथानीयको रोजगारDको सु5निIचतता, Qभावत
:े;मा भैरहे को वकास 5नमा$णको कामबारे जानकारD न0दई आफूखश
ु ी काम गन- अधकार आयोजनालाई नभएको
एमालेका िजKला अBय: रामशरण बFनेतले बताए । नेकपा–माओवादDका से.ेटरD परशुराम र*तेलले भने “ ग5तवध
पारदशe नबनाए हामी राजनै5तक दल नै आयोजनाको 5नमा$ण काय$ अ5घ बuन 0ददै नौ । ”
राजनी5तक पाटह%ले सरकार संग भएको स*झौता, उदे Iय, ग5तवध लगायतका बारे मा Qkट पान$ अनुरोध गदp
आएप5न बेवाFता गOरएको राजनी5तक पाटका Q5त5नधह%को भनाई थयो । काय$.मका आtना धारणा राHने अय
राजनी5तक दलका Q5त5नधले प5न Fथानीय राजनी5तक दलसँग पया$Aत सहकाय$ गरे र अ5घ बuनु पन- बताएका छन ् ।
उनीह%ले वगतमा भएका Q+.यागत कमजोरDलाई आधार बनाए आयोजनाको 5नमा$ण काय$ रोCन नहुनेमा जोड 0दएका
छन ् । काय$.ममा राQपा नेपालका सु0दप ढकाल, संघीय समाजवादD पाटका सुकदे व तामाङ लगायतले प5न आtना
धारणा राखेका थए । काय$.मका सहभागीले उठाएका सवालको जवाफ 0दँ दै आयोजनाका 5नद- शक पदम ग%
ु ङले
सव$साधारणलाई शेयर लगानीको अवसर 0दनु जायज भएप5न 3यसका लाग थप Q+.यामा अिKझनु पन- जानकारD 0दए
। उनले भने “ आयोजना र नेपाल सरकारवच भएका मह3वपूण$ स*झौताको Q5तWलप िजवस र िजKला Qशासन
काया$लयलाई उपल[ध गराएको छौ ।”
आयोजनाका इिज5नयर Qमोद पा&डेले हालस*म भएका 5नमा$ण काय$ र आगामी योजनाबारे जानकारD 0दएका थए ।
काWलका hुप अतग$तको दर!दD काWलका हाइो QाWलको लगानीमा गोरखाको मुnचोक गावसिFथत दर!दD खोलामा
आयोजनाको 5नमा$ण काय$ भैरहे को छ । एक अव$ ३ करोड %पैया लागत अनुमान गOरएको आयोजनाबाट ६ मेगावाटस*म
वजुलD उ3पादन हुने बताइएको छ । 3यहाँ उ3पा0दत वजल
ु D १४ कWलोWमटर लामो Qशारण लाइना माफ$त वयुत
Qाधकरणको गोरखा सदरमक
ु ामिFथत सव Fटे शनमा जोNडनेछ । आयोजनाबाट ३ गावसका वाWसदा Q3य: Qभावत
हुनेछन ् । आजको छलफल काय$.मका सहभागीह%ले आसपासका अ% गावसलाई प5न Qभावतको सूचीमा राHनप
ु नबताएका छन ् ।
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डलरमा पीपीए गराउन संसको लेखा सWम5तWभ;ै चलखेल
नेपालको चलत ऐन÷कानन
ु ले डलरमा पीपीए गन भनेर कह" उ#लेख गरे को छै न । (यह भएर डलरमा पीपीए
आफ+मा गैरकानन
ु ी काम हो । डलरमा पीपीए गन,को ला-ग सरकारले कानन
ु बनाउनैपछ, । कानन
ु नभएको बेला
डलरमा पीपीए गनुप
, छ, भनेर मा-थ#लो /0शूल १ ले दबाब 4दनु अक6 गैरकानुनी काम हो । अ4हले जुन–जुन
आयोजनाको डलरमा पीपीए गरे प न (यो सरासर गैरकानन
ु ी छ । (यो गैरकानन
ु ी काम रो8नु संस:को कत,;य हो ।
<वदे शी मु=ा नयमत गन ऐनले डलरको कारोबारलाई नय?0ण गरे को छ । <वदे शी मु=ामा /बजुल ख@रद गन
ावधान नै छै न । डलरमा /बजुल ख@रद गन हो भने ा-धकरणमा जि?मएका थुै Cे ड यु नयनहD एक भएर डलरमा
तलब न4दएमा ा-धकरण ठFप पाछG भनेमा (यसको जवाफ सरकारसग छै न । नेपालको कHचा पदाथ,बाट नेपालमै
उ(पादन ग@रने /बजुल डलरमा ख@रद गन ा-धकरणले आJनो कम,चारलाई तलब भु8तानी डलरमा ग4द, न“ भ?न
नस8ने अवथा आउन स8तछ । (यतो बेला ा-धकरणको आ-थ,क अवथा कतो होला ?
कWमसन र घुस 0दएप5छ नेपालको एयरपोट$ बाट हा3ती 5छराइ0दन स+कछ भनेर हाल केDय कारागारमा रहे का
ासेलD नागOरक चास शोभराजले भनेका थए । नेपालमा पैसा र घुस 0दएप5छ जFतोसक
ु ै गैरकानन
ु ी र अस*भव
कामलाई प5न सहजै स*भव तुKयाउन स+कने xkटातह% थुQै छन ् । अझ दे श अAठे रोमा परे को बखत वा
सं.मणकालमा रहे का बेला यFता गैरकानुनी कामह% नभएका होइनन ् । अ%ण ते"ोलाई जानाजान र गराएर
ख*ती र भोटे कोसी Wभयाइएप5छ नेपालमा जFतोसुकै स*झौता गराउन प5न स+कछ भने त3व}ान
जलमा+फयाह%ले पाएका हुन ् । ख*ती र भोटे कोसीको आलो घाउ सुCन नपाउँ दै यFतै कWमसनको मोहमा मुलुकलाई
दशकस*म अधकारमा राHने काम भयो चWलमेको वयुत ् खOरद स*झौता (पीपीए) गराएर । आप ्mनै हात
जगनाथको शैलDमा चWलमेले प5न ख*ती र भोटे कोसीको शैलDमा Qाधकरणलाई लु^यो । राा र आकष$क
आयोजनाज5त Fवदे शका दलालले हात पारे र वदे शीलाई बेnने वा यFतै चWलमे शैलDमा पीपीए गराउने .म जारD छ ।
तीन मेगावाटको पलव
ु ा खोलामा एक करोड लगानी गरे का लगानीकता$ले दश वष$को अवधमा १८ करोड %पैयाँ हात
पारे । तर ६ सय मेगावाट जNडत :मताको QणालD सचालन गन- वयत
ु ् Qाधकरणले सध घाटा खाँदै आएको छ ।
दई
ु वष$अ5घ सरकारले Qाधकरणको २८ अब$ %पैयाँ बराबरको घाटालाई Wमनाहा गOर0दएको थयो । 3यसप5छ अ0हले
3यो घाटा पुनः चुWलएर १६ अब$ %पैयाँ पुgदै छ ।
हरे क वष$ साढे चार अब$ %पैयाँका दरले घाटा खाने Qाधकरण आथ$क %पले जज$र भएकै कारण उसले भनेजFतो
आयोजना 5नमा$ण गन$ सकेन र दे श र जनतालाई अधकारमा राHयो । यो घाटाको WसलWसला र QFथानवद ु थयो,
ख*ती र भोटे कोसीमा भएको डलर पीपीए । यी दई
ु आयोजनाले Qाधकरणले खो.ो मा; पारे नन ् अझ डेढ दशक लुट
मnचाइरहनेछन ् । यी दई
ु ः डलरमा पीपीए
ु को पीपीएले Qाधकरण ज5त थला परे प5न घुस र कWमसनको लालचले पन
हुँदै आइरहे का छन ् । माथKलो मयाzदDमा १५ पटक मूKयवृ Jको सुवधा र केहD गरD Qाधकरणले Qसारण लाइन
5नमा$ण गन$ नसके 3यसले उ3पादन गन- स*पूण$ XबजुलDको :5तप5ू त$ Qाधकरणले 5तनप
ु$ न- गरD स*झौता गOरएको
छ। यो स*झौताको Qा%प र %परे खा तयार पारे का थए Qाधकरणका त3कालDन र हालका प5न काय$कारD 5नद- शक
अजन
ु$ कुमार काकले । कWमसनको लोभमा डलर पीपीएको स*पूण$ खाका कोOरसकेप5छ त3कालDन जल"ोतम;ी
वkणQ
$ ु ँदैन भनेर रो+क0दएका थए । प5छ कांhेसका डा. Qकाशशरण महत
ु साद पौडेलले यो राksघाती पीपीए गनुह
ऊजा$म;ीका %पमा आए र उनले मधेसी जनअधकार फोरमका सदFय तथा Qाधकरणको १२औ| तहबाट 5नव3ृ त
भएका डा. जीवे झालाई काय$कारD 5नद- शक बनाएर माथKलो मयाzदDको राksघाती स*झौता गरे का थए । केहD

गरD Qाधकरणले मयाzदD कोOरडरमा Qसारण लाइन बनाउन सकेन भने उसले वष$क अबा$◌ै◌ं %पैयाँ XबजुलD नWलए
प5न च5नयाँ क*पनीलाई बझ
ु ाउनुपन-छ । एक त डलरले 3यसै प5न Qाधकरण घाटामा जाने नै हो, 3यसमाथ
:5तप5ू त$ले थप थला पान-मा शंका नगरे हुने िFथ5त छ ।
यो पkृ ठभWू ममा उनै अजन
ु$ कुमार काकले सप
ु र WसCसअतग$तको तKलो सोलु (८२ मेगावाट)को प5न डलरमा पीपीए
गरे र करोड %पैयाँ कWमसन Wलएको सबैलाई थाहा छ । +कनभने 0हजो मुHयसचव लDलामण पौडेल, त3कालDन
काय$कारD 5नद- शक रामेIवर यादवले समेत डलरमा पीपीए गदा$ हुने ज5त प5न घाटा हुछ, 3यो अथ$ म;ालयले
Wलखत %पमा 5तन- कबुल गरे मा मा; सुपर WसCसको पीपीए गन- अडान Wलएका थए । तर 3यFतो अडानवपरDत
अ5घKला ऊजा$म;ी उमाकात झा, सचव वIवQकाश पि&डत र काक Wमलेर सुपर WसCसमा करोड कWमसन खाई
पीपीए गरे को गरे का थए । सप
ु र WसCसको पीपीए (डलरमा) कुनै प5न हालतमा हुन न0दने, गरे आदोलन गनचेतावनी 0दँ दै आएका Qाधकरणका पाँचवटै कम$चारD यु5नयनले मौनता साँधेर Qाधकरणमाथ भएको बला3कारको
समथ$न गरे । वैय5नकट कम$चारD य5ु नयन (राकस)ले मा; डलरमा भएको पीपीएको वरोध गरे को थयो ।
राकसलाई माथKलो X;शूलD ी ए तुहाउन अहम ् भूWमका खेKने चार यु5नयन (Qाधकरणको Wसडीकेट)ले एCलो
बनाएप5छ उसको प5न केहD जोर चलेन । सुपर WसCसको पीपीएबाट हौWसएका अजन
ु$ काक र स%वा हुनुअ5घका
सचव पि&डतले पुनः अका$◌े राksघाती स*झौता गन$ तयार भएका थए २१६ मेगावाटको माथKलो X;शुलD १ को ।
माथKलो X;शल
ू D १ को महँगो अमेOरकm डलर (Q5तय5ु नट झडै सात सेट)मा पीपीए गराउन अ0हले कोOरयन
दत
ू ावास, वIव बaक, यसको वगeय संगठन आइएफसी, अथ$म;ी डा. रामशरण महत, नेपालको जलवय3ु को
लाइसेस Wलँ दै वदे शीलाई बेnदै आएको दलाल वृ दावनमान Qधानांग र 5नजको छोरा वकेस Qधानांग लागपरे का
छन ् । नेपालका ठूला भ5नएका दै 5नक पX;काका अधकांश स*पादकलाई भेट गरे र नेपालका लाग कोOरयाका
राजदत
ू ले नेपालD कामदार Wलएको कारण डलरमा पीपीएको बारे मा मौन बFन आhह गरे का छन ् । उसले संसका
सWम5तलाई प5न आफूह%ले ठूला नेतामाफ$त से0टङ Wमलाउने काम गरे को बताएको छ । कोOरया कामदार पठाउने
Wभनै खाले स*झौता भए प5न कोOरयन राजदत
ू ले 3यसलाई दे खाएर डलरमा पीपीए गरे र Qाधकरणको आथ$क
अवFथा सध टाट उK^याउने कोWसस गरे का छन ् । डलरमा पीपीए गरे र डलरमै कWमसन Wलँ दै आएका Qाधकरणका
काय$कारD 5नद- शक काकले तीन म0हनाअ5घ आयोजना गरे को प;कार स*मेलनमा भनेका थए, अबको तीन वष$प5छ
नेपाल वयत
ु ् Qाधकरणको QणालDमा झडै चार अब$ यु5नट XबजुलD जगेडा (Fपील) हुनेछ । एका5तर 0हउँ दमा
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 अ3य गन$ जलाशययC
ु त आयोजनाको वकKप छै न । 5नजी :े;ले बनाएका ज5त प5न वयत
ु ् गह
ृ छन ्,
ती सबै नदDQवाहD मा; हुन ् । यो भनेको 0हउँ द याममा 5यनले एक 5तहाइ मा; उ3पादन गछ$ न ् भने वषा$याममा जNडत
:मतामा । उदाहरणका लाग माथKलो तामाकोशीले 0हउँ द याममा ९० मेगावाट मा; XबजुलD 0दछ । जब +क
यसको आठ म0हनामा ४५६ मेगावाट XबजुलD उ3पादन हुछ । माथKलो तामाकोशीकै XबजुलD वषा$याममा खेर जाने
िFथ5त छ । काकले भनेको चार अब$ य5ु नट Xबजल
ु D भनेको झडै ३२ अब$ १६ करोड %पैयाँ बराबर हो । अ0हले नै १६
अब$ घाटा परे को र अबको तीन वष$प5छ Qाधकरणको कुल सिचत नोCसानी २८ अब$ %पैयाँ हुनेछ । 3यसमाथ ३२
अब$ %पैयाँको जगेडा Xबजल
$ रे प5छ Qाधकरणको नोCसानी ६० अब$ %पैयाँ हुनेछ । यो कुनै
ु Dलाई भC
ु तानी गनुप
काKप5नक आँकडा होइन, Fवयं Qाधकरणले 5नकालेको 0हसाब हो । २१६ मेगावाटको माथKलो X;शूलD १ ले 0हउँ द
याममा ज*मा २० Q5तशत मा; XबजुलD उ3पादन गछ$ । यसको आठ म0हनाको XबजुलD पूरै खेर जाछ । यो XबजुलD

त3काल यहD| खपत हुने वा भारत 5नकासी हुने कुनै संय; छै न । 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 भने
माथKलो कणा$लD, अ%ण ते"ो र झडै चार हजार मेगावाटभदा बढD :मताका आयोजनाह%को भारतीयह%ले
वषा$◌ै◌द
ं े ख लाइसेस Wलएर 5नमा$ण गन$ नसकेको अवFथाले छलग पाछ$ ।
माथKलो X;शूलD १ सु%मा Qाधकरणले अBययन गरे को आयोजना थयो । नेपालको खोलानाला दता$ गदp वदे शीलाई
बेnदै आएका वृ दावनमान Qधानांगले Qाधकरणका त3कालDन इिज5नयOरङका हा+कम र जल"ोत म;ालय र
वयुत ् वकास वभागका

kट कम$चारDलाई घुस 0दएर आप ्mनो हातमा पान$ सफल भएका थए । सु%मा ७५

मेगावाटको यो आयोजनाको वयत
ु ् ऐन, २०४९ ले तोकेको पाँच वष- अवध पूरा हुन लाgदा त3कालDन ऊजा$सचव
शीतलबाबु रे gमीले यसको :मता २१६ मेगावाट प-ु याएर लाइसेसको *याद थप गरे का थए । पाँच वष$स*म प5न
कनेCसन एhमेट, पीपीए, वातावरणीय Qभाव मूKयांकन (ईआईए), व3तीय GयवFथापन गन$ नसकेको भदै
त3कालDन सचव हOरराम कोइरालाले उ3पादन लाइसेसका लाग 0दइएको 5नवेदन अFवीकार गरे का थए । प5छ
बाबुराम भiराई, प3नी 0हWसला यमीलाई रकम बुझाएर वृ दावनको कोOरयन साझेदारले दफा ३५ को द%
ु पयोग गरD
उहD अस:म क*पनीलाई करार गरD Wलन सफल भएको थयो । एक वष$Wभ; सबै काम परू ा गन-, न; Fवतः र हुने
करारमा उिKलखत शत$ पूरा नगदा$ नगदp प5न अ5घKला ऊजा$सचव वIवQकाश पि&डतले मोटो रकम कWमसन खाई
यसको पुनः एक वष$ *याद थप गरे का थए । दफा ३५ अनुसार भएको स*झौतामा आयोजना वकास स*झौता
(पीडीए) गन- भनेर कहDं उKलेख थएन । तर पीडीए नभएको भनेर गैरकानन
ु ी %पमा आयोजनाको *याद थप गOरयो
। जसरD तामाकोसी ते"ो, अ%ण ते"ो, माथKलो कणा$लDवालाह%ले पीडीए नभएको भनेर आयोजनाको लाइसेस
जोगाइरहे का छन ्, 3यसैगरD माथKलो X;शूलD १ मा प5न ऐन, कानन
ु र करार कहDं कतै नभएको Qावधान पीडीए
दे खाएर आयोजना अyकाइरहे का मा; छै नन ्, ऊजा$ म;ालय, Qाधकरण, साव$ज5नक खOरद अनुगमन काया$लय,
रािksय सतक$ता के र अ0हले आएर साव$ज5नक लेखा सWम5तका केहD सभासलाई Qभावत पान- Qयासमा रहे का
छन ् ।
नदD QवाहD आयोजनाले क0हले प5न लोडसेNडङ अ3य गदp न भनेमा Fवयं ऊजा$म;ी र Qाधकरणका Qावधकह%
भदै आएका छन ् । एका5तर ख*ती र भोटे कोसीले Qाधकरणलाई धराशायी पा-यो र 3यसको पीपीए
Oरoयू (संशोधन) हुनुपया$◌े भनेर म;ालय र Qाधकरणले हारगुहार गदp आएका छन ् । अका$5तर धमाधम डलरमा
पीपीए गन$ प5न छाडेका छै नन ् । यFतै, डलरमा पीपीए गराएर कWमसन Wलने दाउमा रहे का Qाधकरणका हा+कम र
ऊजा$ म;ालयले अ0हलेस*म जलाशययC
ु त आयोजनाको पीपीए दर तोकेका छै नन ् ।
केहD गरD जलाशययुCतवाला लगानीकता$ आए भने नदD QवाहDमा डलरमा पीपीए गराएर कWमसन आउँ दै न भनेर
Qाधकरणका हा+कमह% 5नण$य नगरD बसेका छन ् । यसबाहे क नेपालको QचWलत ऐन कानन
ु ले डलरमा पीपीए गनभनेर कहDं उKलेख गरे को छै न । 3यहD भएर डलरमा पीपीए आपैm◌ंमा गैरकानन
ु ी काम हो । डलरमा पीपीए गन$को
लाग सरकारले कानन
$ छ$ भनेर माथKलो X;शूलD १ ले
ु बनाउनै पछ$ । कानुन नभएको बेला डलरमा पीपीए गनुप
दबाब 0दनु अकb गैरकानन
ु ी काम हो । अ0हले जुनजुन आयोजनाको डलरमा पीपीए गरे प5न 3यो सरासर गैरकानन
ु ी
छ । 3यो गैरकानन
ु ी काम रोCनु संसको कत$Gय हो । वदे शी मुा 5नयWमत गन- ऐनले डलरको कारोबारलाई
5नय;ण गरे को छ । वदे शी म
ु ामा Xबजल
ु D खOरद गन- Qावधान नै छै न । डलरमा Xबजल
ु D खOरद गन- हो भने
Qाधकरणमा जिमएका थुQै sे ड यु5नयनह% एक भएर डलरमा तलब न0दएमा Qाधकरण ठAप पाछl भनेमा 3यसको
जवाफ सरकारसँग छै न । नेपालको कnचा पदाथ$बाट नेपालमै उ3पादन गOरने Xबजल
ु D डलरमा खOरद गन- Qाधकरणले

आtनो कम$चारDलाई तलब भुCतानी डलरमा ग0द$ नँ भन नसCने अवFथा आउन सCतछ । 3यFतो बेला
Qाधकरणको आथ$क अवFथा कFतो होला ? संसको साव$ज5नक लेखा सWम5तले Qाधकरणले हालस*म डलरमा
पीपीए गरे को ववरण मागेर छानXबन सु% गरे प5छ नेपालका र वदे शका जलमा+फयाह% आि3तएका छन ् । उनीह%ले
केहD सभासलाई डलरमा पीपीए गराउन लXबङ समेत गन$ थालेका छन ् । केहD सभासह% खल
ु ेरै यसको प:मा
लागेका छन ् भने नेपालD काँhेसका सभास मोहनबहादरु बFनेत लगायतका केहD सभासह% कुनै हालतमा प5न
डलरमा पीपीए गनु$ हुँदैन भनेर Qाधकरणको प:मा उWभएका छन ् । नेकपा एमालेका सभास एवं पूव$ ऊजा$म;ी
गोकण$ वkटले प5न कानन
ु नबनाई डलरमा पीपीए गन$ नहुने बताएका छन ् । ‘वदे शी लगानी Kयाउने नाममा
गैरकानन
ु ी काम गन- छुट कसैलाई प5न हुन’, सभास वkटले श5नबार आथ$क दै 5नकसँग भने, ‘डलरमा पीपीए गननाममा ठूलो चलखेल भएको छ ।’
ा-धकरणमा दबाब समूह
ऊजा$ म;ालय र Qाधकरणका हा+कमह%ले जथाभावी डलरमा पीपीए र

kटाचार गदp संFथा धराशायी पादp जाँदा

प5न Qाधकरणका +.याशील पाँच टे «ड यु5नयनह%ले मौन समथ$न गदp आएप5छ Qाधकरणका कम$चारDह%
FवतःFफुत$ सलबलाएर दबाब समूह गठन गरे का छन ् । श5नबार भCतपुरको सूय$ वनायकमा एक घोषणा सभा गरD
इQसाद यौपानेको अBय:तामा उनीह%ले कम$चारD दबाब समूह गठन गरे का हुन ् । घोषणा सभालाई स*बोधन
गदp अBय: यौपानेले Qाधकरणको य5ु नयनह% kटाचारDको म5तयार भएप5छ संFथागत सुधारका लाग बाBय
भएर दबाब समूह गठन गरे को बताए ।

>f]t M cleofg, @)&!÷#÷!
माथKलो तामाकोशी जलवयुत ् आयोजना Qसारण लाइन 5नमा$ण शु_
रवी गौतम

जेठ ३१, दोलखा । माथKलो तामाकोशी जलवयत
ु ् आयोजनाबाट उ3पा0दत वयत
ु ् रािksय hीडमा जो◌ेyन २२०/१३२
केभीको Qसारण लाइन 5नमा$ण काय$ शु_ भएको छ । आयोजनाबाट उ3पादन हुने वयत
ु ् Qसारणका लाग सो Qसारण
लाइन 5नमा$ण काय$ शु_ गOरएको हो । सो 5नमा$ण काय$ केईसी इ&टरनेशनल WलWमटे ड नामको भारतीय क*पनीबाट
भइरहे को छ । आयोजनाले २०७३ सालदे ख वयत
ु ् उ3पादन गन- लfय राखेको छ ।
आयोजनाको लट–४ अतग$त गगरखोलादे ख ख*तीस*मको ४७ +कलोWमटर ल*बाइमBये प0हलो चरणमा करDब १०
+कलोWमटर Qसारण लाइनको 5नमा$ण काय$ शु_ भएको आयोजनाका वातावरण वभाग Qमख
ु एवम ् QवCता डा. गणेश
यौपानेले जानकारD 0दए । आयोजनाले Qसारण लाइनको लाग ओराङ गावसदे ख ना*द ु गावसस*मका जgगा
अधhहण गरे प5न केईसीले प0हलो चरणमा लाWमडाँडाको WसँगटDदे ख सुनखानी गावसको नागदहस*ममा पन- करDब
२८ ओटा टावरको काम थालेको प5न उनले बताए । अ0हले Qसारण लाइनअतग$त टावरको जग खने काम भइरहे को छ ।
3यसका लाग आवIयक फलामे रड, बालव
ु ा र Wसमे&ट 5नमा$णFथलमा पु¥याइस+कएको छ । केईसीका +कराँतीछापिFथत
Fटोर इचाज$ केएस सरकारले टावर 5नमा$णका लाग चा0हने FटDल पाता, Nडस, Oरङसमेत 5नमा$णFथलमा ढुवानी
भइरहे को जानकारD 0दए । उनका अनुसार अ0हले करDब ३५ ओटा टावर 5नमा$णका लाग आवIयक सामhीह_ आइसकेका
छन ् ।
लट–४ अतग$तको Qसारण लाइनको 5नमा$ण काय$ स*झौताअनुसार २०७२ असार मसातस*म स+कइसCनु पन- छ । तर
5नमा$ण काय$ 5नधा$Oरत समयभदा १ वष$ 0ढलो श_
ु भएको बु झएको छ । Qसारण लाइनका लाग केईसीले १ करोड ७९
लाख ४ हजार ८ सय ७२ अमेOरकm डलर तथा _. २५ करोड २५ लाख ५९ हजार ५ सय २० गरD दई
ु ओटा मूKयमा 5नमा$ण
स*झौता गरे को थयो ।
रामेछापको फुलासी–१, साँखेमा Fथानीय अवरोधका कारण सबFटे शन 5नमा$णका लाग Qाधकरणले समयमा जgगा
उपल[ध गराउन नसकेप5छ Qसारण लाइनको काम केहD 0ढला हुने सzकेत दे खएको आयोजनाका कम$चारDले बताएका
छन ् । सबFटे शन 5नमा$णFथलबारे टुzगो नलाgदा Qसारण लाइनसमेत Qभावत भएको QवCता डा. यौपानेले बताए ।
उनका अनस
$ न- हुनाले Qसारण
ु ार रामेछापमा सबFटे शनको टुzगो नलागे Qसारण लाइनको समेत Nडजाइन पOरवत$न गनुप
लाइन Qभावत भएको हो ।
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साढे दई
ु ् उ(पादनको तयार
ु मेगावाट <व:यत
बागलङ
ु , असार १ गते । पिIचमाचलका आठ िजKलामा आगामी तीन वष$Wभ; लघज
ु लवयुत ् आयोजनाबाट साढे दई
ु
मेगावाट वयत
ु ् 5नकाKने तयारD भएको छ ।
यस :े;का बागलङ
ु , पव$त, *याgदD, मुFताङ, काFकm, Fयाzजा, गुKमी र पाKपा िजKलामा आयोजना 5नमा$णको काम
अ5घ बढे को हो ।
वैकिKपक ऊजा$ Qवधन के र रािksय hामीण तथा नवीकरणीय ऊजा$ काय$.मको अनद
ु ान सहयोगमा धवलागOर
सामुदा5यक "ोत वकास के (NडWसआरNडसी) बागलङ
ु ले आयोजना 5नमा$ण गन$ लागेको हो । आठवटै िजKलामा
5नमा$ण हुने ३२ भदा बढD आयोजनाबाट २.५ मेगावाट अथा$त ् २५०० +कलोवाट वयत
ु ् उ3पादन हुने NडWसआरNडसीका
अBय: ईIवरलाल राजभ&डारDले बताउनुभयो ।
सोv हजारभदा बढD घरधुरDमा XबजुलDब3ती प¥
ु याउने उेIयले आयोजनाह_ 5नमा$ण भइरहे को उहाँको भनाइ छ ।
जसमBये पाँचवटा आयोजनाबाट आगामी असारWभ;ै ३९२ +कलोवाट वयुत ् उ3पादन हुने र बाँकm आगामी २०७४
सालको असार मसातWभ; उ3पादन गन- लfय Wलइएको अBय: राजभ&डारDले जानकारD 0दनभ
ु यो ।
उCत लfयअनस
ु ार नै योजनाको स*भाGयता अBययन, सव- र 5नमा$णको काम अ5घ बढे को जनाइएको छ ।
यो आथ$क वष$Wभ;ै स*पन हुने पाँच आयोजनाबाहे क अय आठवटा आयोजना 5नमा$णको चरणमा छन ् । जुन आगामी
वष$Wभ;ै सचालमा आउने बताइएको छ । जसमा गोठादD–७ पाKपाको झु*साखोला दो"ो लघुजलवयत
ु ् आयोजना ३०
+कलोवाट, झु*साखोला ते"ो ६८ +कलोवाट, घादरक–८
काFकmको चँइ
ु लेखोला आयोजना ४७ +कलोवाट, बोवाङ–९
ु्
बागलङ
ु को %ताल ११ +कलोवाट, राजकुत–६ को कुतखोला २० +कलोवाट, अधकारDचौर–५ फेदDखोलाको १४ +कलोवाट,
जलजला–६ को टुनीखोला ४२ +कलोवाट र स3यवती–८ पाKपाको ढुhेखोला लघज
ु लवयत
ु ् आयोजना ६० +कलोवाट
5नमा$णाधीन अवFथामा रहे को NडWसआरNडसीले जनाएको छ ।
3यFतै आथ$क वष$ २०७१÷०७२ का लाग QFतावत केहD योजना स*झौताको चरणमा रहे का छन ् ।
*याgदDको रातोखोला बगरा लघुजवयत
ु ् आयोजना ११ +कलोवाट, छे रवाङ १२ +कलोवाट, नदDवाङ ४२ +कलोवाट,
मजुवा कुइनेखानी २० +कलोवाट, बागलुङको ढोरपाटन भुजीखोला ६० +कलोवाट र गुKमीको करङखोला ११ +कलोवाटको
सव- गन- काम पूरा भएको र आउँ दो वष$Wभ; 5नमा$ण स*पन गरD सचालनमा Kयाइने NडWसआरNडसीका सब–
इिज5नयर दDपक थापाले बताउनुभयो ।
3यFतै आ.व. २०७२÷०७३ Wभ; Xबजल
ु D बाKने गरD थप आयोजनाह_ 5नमा$णका लाग तयारD अ5घ बढे को सब–
इिज5नयर थापाले जानकारD 0दनभ
ु यो । आ.व. २०७२÷०७३ Wभ; 5नमा$ण हुने आयोजनामा ३९४ +कलोवाटको ताराखोला
Wमनी लघज
ु लवयत
ु ् आयोजना प5न रहे को छ ।
3यFतै गुKमीको 5नFतीखोला प0हलो र दो"ो, मुFताङको घमीखोला ६०० +कलोवाट, बागलुङको दरमखोला ते"ो,
भीमघाट खोला, भाWलवाङ खोला, नेपाने दे उरालD, ब5ु त$वाङ÷तमानखोला Wमनी लघज
ु लवयत
ु ् आयोजना, काFकmको
मुदDखोला दे उरालD, पव$तको लुzदDखोला, पाKपाको कुँडेरखोला लगायतका आयोजनाह_ रहे का छन ् ।

यीबाहे क थप आयोजनाका लाग प5न Fथानीयबाट QFताव आएको जनाइएको छ । वWभन १० Fवेदेशी तथा वदे शी
दात ृ 5नकायह_को सहयोगमा वैकिKपक ऊजा$ Qवधन के र रािksय hामीण तथा नवीकरणीय ऊजा$ काय$.ममाफ$त
आयोजना 5नमा$णका लाग अनुदान आउने गरे को छ । ५० Q5तशत अनद
ु ान सहयोग र बाँकm Fथानीयवासीकै लगानी र
पहलमा आयोजनाह_ 5नमा$ण हुने गरे को अBय: राजभ&डारDले बताउनुभयो ।
सबै आयोजना 5नमा$णका लाग करोड %पैयाँ लगानी हुने उहाँले जानकारD 0दनुभयो । आयोजना 5नमा$णका .ममा
िजवस, गावसलगायत अय सहयोगी संFथाह_ले आथ$क _पमा सघाउने गरे का छन ् ।
NडWसआरNडसीले लघुजलवयत
ु ् आयोजना 5नमा$णका लाग Qावधक तथा सामुदा5यक पOरचालनमा सहयोग पु¥याउँ दै
आएको छ । लघुजलवयत
ु ् आयोजनाको 5नरD:ण तथा अनुगमन भने िजKला वकास सWम5तअतग$तको ऊजा$ तथा
वातावरण शाखाले गन- गरे को छ । रासस
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डलरमा पीपीएको सभासदवारा वरोध
काितपुर संवाददाता
काठमाडौ, असार २ - संसदको साव$ज5नक लेखा सWम5तको बैठकमा जलवयत
ु ् आयोजनाको अमेOरकm डलरमा
वयत
ु ् खOरद स*झौता (पीपीए) को वरोध भएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा उपिFथत लगभग सबै
सभासदह_ले डलरमा पीपीए हुन नहुने भदै वरोध गरे का हुन ् ।
उनीह_ले मुा व5नयम दरमा भएको पOरवत$नले Qाधकरण चरम घाटामा गएको र दे शको अथ$त;मा नोCसानी
पुगेको भदै डलरमा पीपीए हुन नहुने बताएका हुन ् । वरोध गन- सभासदमा रामहOर ख5तवडा, डोरQसाद उपाBयाय,
टे कबहादरु बFनेत, भानुभCत ढकाल, टे कनाथ ढकाल, मोहन बFनेत, दDपक बोहोरा, ममता गरD र वकास दं गाल छन ्
।
Qेमबहादरु Wसंह र बालकृkण खाँडलगायत सभासदले डलरमा पीपीएका स*बधमा थप अBययन गनुप
$ न- बताए ।
सभासद दDपक खNडि◌◌ाले डलरमा पीपीए गनुप
$ न- प:मा धारणा राखे । Qाधकरणले भने सWम5तलाई Wलखत _पमा
डलरमा पीपीए गनुप
$ न- जनाएको छ । 'वदे शी लगानीकता$ले नेपालका जलवयत
ु ् आयोजनाह_मा लगानी गदा$ जुन
मुामा ऋण Wलएका हुछन ् 3यहD मुामा ऋण र लगानी +फता$ लैजानप
ु न- र मुा व5नयम दरको जोखम QवJ$कह_ले
बेहोन$ नसCने हुँदा लगानीको सोहD मुामा वयुत ् खOरद स*झौता गनप
ु$ न- हुछ,' Qाधकरणले लेखा सWम5तलाई
लेखेको प;मा उKलेख छ, 'अमेOरकm डलरमा नगरD नेपालD मुामा मा; वयुत ् खOरद स*झौता भएमा वदे शी
लगानीकता$ह_ आउने िFथ5त छै न ।'
Qाधकरणले अमेOरकm डलरमा पीपीए गदा$ Qाधकरणको आथ$क अवFथा खFकँदै जाने प5न जनाएको छ । 3यसका
लाग मुा व5नमयको जोखम यन
$ न- QFताव प5न गरे को छ ।
ू ीकरण गन$ जोखम बहन संय; Fथापना गनुप
'अमेOरकm डलरमा पीपीए नगनु$ समाधान हुन सCदै न,' प;मा उKलेख छ ।
हाल ६ वटा आयोजनाको डलरमा पीपीए गOरएको छ । ती आयोजनामा 5नमा$णाधीन अवFथामा रहे का ८२ मेगावाटको
तKलो सोल,ु १ सय २० मेगावाटको Wलखु ४, ५० मेगावाटको बलेफm र ५० मेगावाटको माथKलो मयाzदD ए छन ् ।
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नेपाललाई मोदDको कोसेलD- ८०० मेघावाटको XबजुलD !
१ असार, काठमाड! । भारतीय Qधानम;ी नरे  मोदD ८ सय मेघावाट Xबजल
ु Dको ‘Aयाकेज’ बोकेर साउनको ते"ो साता
नेपाल मणमा आउने भएका छन ् । मोदD नेपाल आए भारतीय Qधानम;ीको सन ् १९९७ प5छ प0हलो
Qधानम;ीका %पमा प0हलो वदे श

मणका .मा आइतबार भुटान गएका मोदD जापानप5छ नेपालको

मण हुनेछ ।
मणमा आउने

भएका हुन ् । मोदD नेपाल-भारत स*वधलाई अझ उचाइ 0दनेबारे बह
ृ त छलफल गन$ अगkट प0हलो साता काठमाड! जाने
तय भएको भारतीय पX;का ‘0द टे Wलhाफ इि&डया’ले जनाएको छ ।
मोदको ाथमकतामा चNड र बाबुराम
नेपाल

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

QाथWमकतामा राHनेछन ् । मोदDले Qच&ड र बाबरु ामसँग नेपालको घरे लु राजनी5तका साथै भारतसँगको सहकाय$बारे
छलफललाई QाथWमकता 0दने दे खएको समाचारमा जनाएको छ । ययप मोदDको

मण काय$.मले अझै अितम %प

भने पाइसकेको छै न ।
मण टोलDमा वदे शम;ी सुIमा Fवराज, रािksय सुर:ा सKलाहकार अिजत डोभाल, वदे श सचव सुजाता Wसंह
लगायत रहने बताइएको छ ।
मोदDले आtनो सपथमा साक$ मल
ु क
ु का राks तथा सरकार Qमख
ु लाई बोलाएका थए । सपथ hहणमा सहभागी हुन
0दKलD पुगेका Qधानम;ी कोइरालासँग मोदDले छुiै भेटवाता$ समेत गरे का थए । झ&डै दई
ु दशकमा हुन लागेको
मोदDको मणले वप:ीय स*वधलाई वकWसत गन- साउथ [लकको वIवास रहे को समाचारमा उKलेख छ ।
८०० मेगावाटको हाइRो उपहार
भारतीय Qधानम;ी मोदD ८०० मेघावाटको हाइोपावर QजेCटको उपहार Wलएर समाचारमा दाबी गOरएको छ । २ वष$मा
5नमा$ण काम सCने गरD मोदDले यFतो Q5तवJता जनाउन लागेको बताइएको छ ।
यसका साथै नेपाल QहरDका लाग का ेको पनौतीमा एकेडेमी बनाइ0दने मोदDको QFताव हुनेछ । चीनले सशF; QहरD
बललाई एकेडेमी बनाइ0दने पCका भएप5छ भारतले QहरDलाई सहयोगको QFताव गन$ लागेको हो ।
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लेखा सWम5तले माgयो डलर पपएको ववरण
लfमण वयोगी
काठमाड!-वैदेWशक लगानीका जलवयत
ु आयोजनामा अमेOरकm डलरमा गOरने पपए (वयत
ु खOरद Xब.m स*झौता)
बारे ववाद भइरहँदा संसदको साव$ज5नक लेखा सWम5तमा समेत यसबारे बहस सु% भएको छ।
वगतमा के क5त कारणले डलरमा पपए गOरयो र अब +कन गनुप
$ न- हो भनेबारे सWम5तले वहस थालेको छ। वगतमा
गलत पपए गरे कैले नेपाल वयत
ु Qाधकरण धराशयी हुँदै गएको भदै डलरमा गOरएका पपएको वFतत
ृ
ववरणसमेत मागएको छ।
सम5तले XबजुलD +कदा वदे शी मुा (डलर) मा भुCतानी 0दने गरD गOरएका स*झौता र अब स*झौता गन- तयारDमा
रहे का आयोजनाको स*पूण$ ववरण तीन 0दनWभ; बुझाउन ऊजा$ म;ालय र नेपाल वयुत Qाधकरणलाई 5नद- शन
0दएको छ। वदे शी म
$ न- कारणबारे ऊजा$म;ी, सचव र Qाधकरणका काय$कारD 5नद- शकलाई अकb
ु ामा स*झौता गनुप
आइतबार बFने बैठकमा उपिFथत भई कारण खल
ु ाउन प5न भ5नएको छ।
सWम5त अBय: कृkणकुमार राईले हालस*म डलरमा भएका स*झौता र यसले Qाधकरणको व3तीय अवFथामा परे को
असरस0हतको ववरण स*बिधत 5नकायबाट तीन 0दनWभ; माgने 5नण$य भएको बताए। उनले भने, 'वगतमा पपए
गनुप
$ न- कारण र अब डलरमै +कन गनुप
$ न- हो भने कारणस0हत QवJ$कका सत$समेत समेटेर ववरण मागएको छ।'
साव$ज5नक %पमै डलरमा गOरएको पपएबारे ववाद च+क$एप5छ यसअ5घ अिHतयार द%
ु पयोग अनुसधान आयोगले
समेत अनुसधानका लाग स*पूण$ फाइल तानेको थयो। वदे शी मुामा भुCतानी 0दने गरD स*झौता गOरएका
आयोजनाको फाइल Qाधकरणमा अझै फका$इएको छै न।
वहस वदे शी लगानी चा0हने, नचा0हने भदा दलका नेता र कम$चारDको Fवाथ$मा केित रहे को वIलेषक बताउँ छन ्।
एक वIलेषकले भने, 'अिHतयार वा सWम5तले शंका लागेको अवFथामा छानXबन गन$ पाउँ छ। वदे शी लगानी, यसको
जोखम बाँडफाँट र यसबाट पन- आथ$क Gययभारको असरबारे Fपkट नी5त आउनुपछ$ ।' वदे शी लगानीकै वषयमा
वरोध गन$ उचत नहुने उनको तक$ छ।
बैठकमा सभासद रामहOर ख5तवडाले दे शको अथ$त;को अवFथा वIलेषण गरे रमा; डलरमा पपए गनुप
$ न- बताए।
उनले भने, 'रािksय 0हत नसोnने हो भने पपएका नाममा पँज
ु ी पलायनको समFया दे खने छ।' अका$ सभासद
Qेमबहादरु Wसंहले डलरमा पपए गदा$ हजार! नेपालDले पठाएको रे Wमटे स घुमाउरो पाराले Xबदे Wसने अवFथा दे खएको
बताए।
सभासद दDपक बोहोराले सय मेगावाटभदा साना आयोजना बनाउन Fवदे शकै लगानी पया$Aत रहे काले रा@यले यसतफ$
Bयान 0दनुपन- बताए। 'जलवयत
ु वकासस*बधी Fपkट नी5त नभएकाले डलरका वषयमा वरोध र समथ$न हुँदै
आएको हो,' उनले भने, 'लामो समयदे ख संसदमा वचाराधीन वयत
ु वधयेक आए समFया समाधान हुछ।'

'बaक व3तीय संFथाको सेयर जारD हुँदा अबlको आवेदन पन- गछ$ , यसले Fवदे शी बजारमा तरलता पया$Aत रहे को संकेत
गछ$ ,' उनले थपे। यसथ$ बढD सुवधा 0दएर भए प5न Fवदे शी लगानीकता$मा Qो3साहन जगाउनुपन- उनले बताए। डलरमा
पपए गरे काले Qाधकरणको व3तीय अवFथामा परे को नाफा र घाटास0हतको Iवेतप; जारD गनुप
$ न- भदै बोहोराले सय
मेगावाटभदा साना आयोजनामा वदे शी लगानी आवIयक नरहे को बताए।
वगतमा डलरमा पपए गOरएका कारण भएको नाफा–घाटाको ववरण र अब गनुप
$ न- औच3य पुिkट गन- सबै कागजात
Qाधकरणसँग माgनुपन- अका$ सभासद बालकृkण खाँडले बताए। उनले भने, 'कुनै GयिCत वा पूवम
$ ;ी जोसुकैले राks
0हतवपरDत काम गरे को पाइए कारबाहD गनुप
$ छ$ ।' वैदेWशक लगानीमा आयोजना बनाउने वषयमा Fपkट वयत
ु नी5त
आवIयक रहे को अधकांश सभासदको धारणा थयो।
स3ताबा0हर हुँदा वयत
ु ऐनको कुरा गन- र स3तामा पुगेप5छ यसबारे Wसको नभाँnने Qविृ 3तले यो :े;मा बेथ5त बढे को
सभासदह%ले 0टAपणी गरे ।
सभासद मोहनबहादरु बFनेतले प5न वदे शी लगानीका आयोजनासँग पपए गन$ Fपkट वयत
ु नी5त आवIयक रहे को
धारणा राखे। यसरD पपए गदा$ आइपन- जोखम सरकार, Qाधकरण र QवJ$क क*पनीबीच बाँडफाँट हुने Fपkट
GयवFथा हुनप
ु न-मा सबै दलका सभासदको एकमत छ।
Qाधकरणको व3तीय अवFथा धराशयी हुँदै गएको र दे शकै अथ$त;मा Q5तकुल असर पन- हुँदा यFतो वषय हचुवामा
5नण$य गन$ नहुने अधकांश सभासदको तक$ थयो। ठूला आयोजनामा वैदेWशक लगानी अ5नवाय$ भएकाले डलरमा
पपए गनुप
$ छ$ भने र GयिCतगत Fवाथ$का आधारमा यFतो काम गन$ नहुने भदै लामो समयदे ख बहस तथा ववाद
हुँदै आएको छ।
वैदेWशक लगानी र डलरमा हुने पपएबारे Fपkट कानन
ु नहुँदा समFया उ3पन भएको भदै वयत
ु स*बधी Fपkट
नी5त आउनप
ु न-मा 5नजी :े;दे ख राजनी5तक दल र सरकारD 5नकायसमेतले जोड 0दएका छन ्। तर, वगत पाँच वष$देख
संसदमै रहे को वयत
ु वधयेक पाOरत हुन सकेको छै न।
5नजी :े;माफ$त बनाइएका ख*ती र भोटे कोसीमा Qाधकरणले प0हलोपटक वदे शी मुामा पपए गरे को हो। यी
आयोजनाको पपए रािksय Fवाथ$वपरDत गरे र गलत पJ5त बसाइएकाले 3यसयताका वदे शी लगानीकता$ले Xबजल
ु Dको
यFतै महँगो मूKय माgने गरे को केहD सभासदको 0टAपणी थयो।
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३ 0दनWभ; डलरमा पीपीए भएका आयोजनाको ववरण बुझाउ– लेखा सWम5त
अWभयान संवाददाता

असार १, काठमाड! । साव$ज5नक लेखा सWम5तले उजा$ म;ालय र नेपाल वयत
ु ् Qाधकरणलाई अमेOरकm डलरमा
वयत
ु ् खरDद स*झौता (पीपीए) गरD 5नमा$ण भएका, 5नमा$णाधन र स*झौता भइसकेका जलवयत
ु ् आयोजनाको
ववरण तीन 0दनWभ; सWम5तमा बुझाउन 5नद- शन 0दएको छ । आइतबार WसहंदरवारिFथत सWम5तको हलमा भएको
छलफलले उCत 5नद- शन 0दएको हो । सWम5तले वयत
ु ् खरDद स*झौता गनक
ु$ ो कारण, सत$ह_, दररे टका ववरण,
डलरमा वयत
ु ् खरDद स*झौता गदा$ Qाधकरणको व3तीय अवFथामा परे को Qभाव, वयुत नी5तलगायतका ववरण
उपल[ध गराउन 5नद- शन 0दने 5नण$य गरे को हो । साथै सWम5तको अकb बैठककमा उजा$ म;ी, उजा$ सचव र नेपाल
वयत
ु ् Qाधकरणका काय$कारD 5नद- शकलाई प5न उपिFथत भइ डलरमा भएको पीपीएबारे Fपkट गन$ 5नद- शन 0दएको छ
।
डलरमा सSझौता अन-ु चत
लेखा सWम5तका अधकाशं सभासदले वयत
ु ् खरDद स*झौता डलरमा गनु$ औच3वहDन र अनु चत रहे को बताएका छन ।
सभास मोहन बFनेतले ख*ती र भोटे कोशी जलवयुत ् आयोजना डलरमै स*झौता गरे को कारण अ0हले
Qा5यकरणको घाटामBये दइ
ु 5तहाइ घाटा 5यनकै कारण भइरहे को बताए । ‘कसैसँग डलरमा स*झौता गन$ पाउने र कसैले
नपाउने अ0हलेको GयवFथाले लगानीकता$लाई हतो3साहD बनाउदै लगेको छ’ उनले भने । सभास दDपक बोहोराले साना
आयोजना आतOरक rोतबाटै 5नमा$ण गOरनुपन- बताए । ‘ठूला आयोजना वदशी लगानीमा गरे प5न वयत
ु ् :े;को
वकासलाई GयविFथत गन- Fपkट नी5त आवIयक रहे को छ’ उनले भने । यसको लाग ‘Iवेतप;’ जारD गनप
ु$ न- उनको
माग छ । सWम5तका ममता गOर, वकास दzगाल, हOरबोल गजुरेल, 0दलबहादरु नेपालD, एकनाथ ढकाल, भानुभCत
ढकाल, बालकृkण खाँड, Qेम बहादरु Wसंह, टे क बहादरु बFनेत, डोरQसाद उपाBयाय, 0दपक खyकालगायतका सभासले
प5न वयुत ् खरDद स*झौता डलरमा नगन$ सरकारलाई सुझाए ।

डलरमा पीपीए नगरे लगानी असSभव –ा-धकरण
नेपाल वयत
ु ् Qाधकरणले वयत
ु ् खरDद स*झौता (पीपीए) नेपालD मुामा मा; गन- हो भने वदे शी लगानीकता$ले
नेपालको जलवयत
ु ् :े;मा लगानी नगन- बताएको छ । लेखा सWम5तले अमेOरकm डलरमा वयत
ु ् खरDद स*झौता

गनुप
$ न- कारण माग गदा$ Qाधकरणले उCत जवाफ 0दएको हो । Qाधकरणले भनेको छ, ‘लगानी गरे को मुामा नै लगानी
+फता$ हुने िFथ5त नभएमा हाा जलवयत
ु ् आयोजनाह_मा वदे शी लगानी आकष$ण गनु$ स*भव छै न ।’
Qाधकरणले अमेOरकm डलरमा पीपीए खरDद स*झौता नगनु$ नै समFयाको समाधान नभएको Fपkट पारे को छ । ब_
अमेOरकm डलर व5नमयको जोखम य5ू नकरण गन$ लगानीकता$ र सरकार वा Qाधकरणले व5नमय जोखम बहन
संय; 5नमा$ण, रकम भुCतानीमा ‘yयुल करे सी एhीमे&ट’ आयोजनाको GयापाOरक उ3पादन शु_ हुने Wम5तदे ख लगानी
असुलD हुन लाgने अवधलाई आधार मानी अमेOरकm डलरमा भुCतानी गOरने वष$ 5नधा$रणलगायतका 5नय;णका उपाय
अपनाउन स+कने उKलेख गरे को छ ।
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सारणलाइन नमा,ण सुD
+करणकुमार कण$
जनकपुर, १ असार- नेपाल–भारत वयत
ु Qसारण तथा Gयापार आयोजनाअतग$तको हे ट!डा–दह
ु बी ४ सय केभी
:मताको Qसारणलाइन 5नमा$ण स%
ु भएको छ ।
आइतबार धनुषाको पुkपलहरमा प0हलो टावर खडा गरD औपचाOरक _पमा 5नमा$ण सु% भएको हो । हे ट!डा–दे ख ढKकेबर
हुँदै इन%वास*म ८ सय ३८ वटा टावर 5नमा$ण गOरनेछन ् । यो आयोजना स*पन गन$ १५ अब$ %पैयाँ लाgने अBययनले
दे खाएको छ ।
Qसारणलाइनको ल*बाइ कOरब २ सय ८५ +कलोWमटर रहने आयोजना 5नद- शक गोपालबाबु भiराईले बताए । उनका
अनुसार एउटा टावरको ल*बाइ ५२ दे ख ७५ Wमटर अgलो रहनेछ । नेपालमा बuदै गएको लोडसेNडङ यन
ू ीकरणको
उेIयस0हत उCत आयोजना सु%वात गOरएको भiराईले जानकारD 0दए । यो सरकारको QाथWमकताQाAत आयोजना हो
र 5नमा$णप5छ नेपालWभ; र नेपाल–भारतबीच प5न वयुत ् आदानQदान गन$ ठूलो मत पुgनेछ ।
यो आयोजना 5नमा$ण भएप5छ नेपालका सबै :े;मा लोडसेNडङ यन
ू ीकरणमा टे वा पुgनेछ । आयोजनाले नेपाल र
भारतको वयत
ु ् Gयापारमा समेत सघाउने उKलेख गदp भiराईले भने, “अ0हलेस*म भारतबाट सु%मा १५० मेगावाट
वयुत ् आयात गन$ स+कने स*झौता भएको छ । साथै ढKकेबर–Wभ3तामोड हुँदै भारतको मुजपुरस*मको 5नमा$णाधीन
Qसारणलाइन स*पन भएप5छ भवkयमा कOरब १५ सय मेगावाटस*म वयत
ु ् आदानQदान गन$ स+कनेछ ।”
Qसारणलाइन 5नमा$णको ठे Cका भारतीय क*पनी एआईएल एलटDबी जेभीले Wलएको छ । आयोजना सप
ु Oरवे:णको
िज*मा पावर hड इिडयालाई 0दइएको छ ।
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डलरमा <प<पए सSझौता रािUCय 4हत <वपरत
कारोबर स*बाददाता

काठमाड, १ असार - सभासह_ले जलवय3ु का :े;मा वैदेWशक मुामा भएका वयत
ु ् खOरद स*झौता (पपए)
रािksय 0हत वपरDत भएको आरोप लगाएका छन ् । साव$ज5नक लेखा सWम5तको आजको बैठकमा बोKने अधकांश
सभासह_ले ३६ मेगावाटको भोटे कोसी र ६० मेघावाटको ख*ती जलवयत
ु ् आयोजनामा डलरमा भएको पपए
स*झौता रािksय 0हत वपरDत भएको बताएका हुन ् ।
बैठकमा सभासह_ले नेपाल वयत
ु ् Qाधकरणलाई वाष$क _पमा हुने एक अरब %पैयाँभदा बढD घाटामBये भोटे कोसी
र ख*ती आयोजनाको मा; दईु 5तहाई 0हFसा रहे को तयाzक पेस गदp स*झौता पुनरावलोकनको माग गरे का थए ।
भोटे कोसीमा सु%मा ३६ मेगावाटको स*झौता भएप5न प5छ क*पनीले आफ ४५ मेगावाट वयत
ु ् उ3पादन सु% गरे को
बताउँ दै सभासह_ले ख*तीमा त मूKय अWभवृ J करसमेत वयत
$ न- स*झौता भएको भनी
ु ् Qाधकरणले 5तनुप
आ.ोश पोखेका थए ।
हालै ८२ मेगावाटको तKलो सोलुमा भएको डलरको पपए स*झौता खारे ज गनप
ु$ न- माग उनीह_को छ ।
सभासह_ मोहन बFनेत, रामहOर ख5तवडा, बालकृkण खाँड, Qेमबहादरु Wसंह, डोरQसाद उपाBयाय, दDपक खyका,
भानुभCत ढकाल, ममता गरD, बादसाह कुमe, दDपक बोहरा, हOरबोल गजुरेललगायतले तयाzक अपूण$ भएको भदै
स*बिधत पदाधकारDलाई आगामी बैठकमा पूण$ ववरणका साथ उपिFथत गराउनुपन- माग गरे का थए ।
साथै बैठकले जलवयत
ु ् आयोजनामा डलरमा पपए स*झौता भएका आयोजनाको ववरण, स*झौता गनप
ु$ ना$का
कारण र सत$, Qाधकरणलाई परे को Qभाव, स*झौताको दरको वFतत
ृ ववरणस0हत उपिFथत हुनुपन- 5नण$य गरे को छ
।
सWम5तको बैठकमा FवाFय तथा जनसzHया म;ालयमा सयको सzHयामा कम$चारD भना$ गOरएको र अथ$
म;ालयले रकमातर गरे को वषयमा समेत छलफल भएको थयो । रासस
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डलरमा <प<पए सSझौता रािUCय 4हत <वपरत
काठमाड, असार १ गते । सभासह%ले जलवयु3का :े;मा वैदेWशक मुामा भएका वयत
ु ् खOरद स*झौता (पपए)
रािksय 0हत वपरDत भएको आरोप लगाएका छन ् ।
साव$ज5नक लेखा सWम5तको आजको बैठकमा बोKने अधकांश सभासह%ले ३६ मेगावाटको भोटे कोसी र ६० मेघावाटको
ख*ती जलवयत
ु ् आयोजनामा डलरमा भएको पपए स*झौता रािksय 0हत वपरDत भएको बताएका हुन ् ।
बैठकमा सभासह%ले नेपाल वयत
ु ् Qाधकरणलाई वाष$क %पमा हुने एक अरब %पैयाँभदा बढD घाटामBये भोटे कोसी
र ख*ती आयोजनाको मा; दई
ु रावलोकनको माग गरे का थए ।
ु 5तहाई 0हFसा रहे को तयाzक पेस गदp स*झौता पन
भोटे कोसीमा सु%मा ३६ मेगावाटको स*झौता भएप5न प5छ क*पनीले आफ ४५ मेगावाट वयत
ु ् उ3पादन सु% गरे को
बताउँ दै सभासह%ले ख*तीमा त मूKय अWभवृ J करसमेत वयुत ् Qाधकरणले 5तनुप
$ न- स*झौता भएको भनी
आ.ोश पोखेका थए ।
हालै ८२ मेगावाटको तKलो सोलुमा भएको डलरको पपए स*झौता खारे ज गनुप
$ न- माग उनीह%को छ ।
सभासह% मोहन बFनेत, रामहOर ख5तवडा, बालकृkण खाँड, Qेमबहादरु Wसंह, डोरQसाद उपाBयाय, दDपक खyका,
भानुभCत ढकाल, ममता गरD, बादसाह कुमe, दDपक बोहरा, हOरबोल गजुरेललगायतले तयाzक अपूण$ भएको भदै
स*बिधत पदाधकारDलाई आगामी बैठकमा पूण$ ववरणका साथ उपिFथत गराउनुपन- माग गनुभ
$ एको थयो ।
सभासह%को मागप5छ @येkठ सदFयको है Wसयतमा सभाप5त3व गOररहनुभएका कुkणकुमार राईले तीन 0दनWभ; ऊजा$
म;ी, ऊजा$ सचव र Qाधकरणका काय$कारD 5नद- शकलाई सWम5तको बैठकमा उपिFथत गराउने जानकारD
गराउनुभएको थयो ।
साथै बैठकले जलवयत
ु ् आयोजनामा डलरमा पपए स*झौता भएका आयोजनाको ववरण, स*झौता गनप
ु$ ना$का
कारण र सत$, Qाधकरणलाई परे को Qभाव, स*झौताको दरको वFतत
ृ ववरणस0हत उपिFथत हुनुपन- 5नण$य गरे को छ
।
सWम5तको बैठकमा FवाFय तथा जनसzHया म;ालयमा सयको सzHयामा कम$चारD भना$ गOरएको र अथ$
म;ालयले रकमातर गरे को वषयमा समेत छलफल भएको थयो । रासस
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ा. गो<व?दराज पोखरे ल
उपाVयW, रािUCय योजना आयोग

जम$नीको फेलेसवग$ वIववयालयबाट ऊजा$ अथ$शाF;मा वयावाOरधी Qा. गोवदराज पोखरे ललाई सरकारले
रािksय योजना आयोगको उपाBय:मा 5नयुCत गरे को छ । वैकिKपक ऊजा$ Qवधन केमा दईु पटक काय$कारD
5नद- शकको िज*मेबारD स*हालेका पोखरे ल X;भुवन वIववयालयमा अBयापनरत छन ् । उनले Fवदे श तथा वदे शका
साथै वWभन अतरा$िksय 5नयोगमा काम गOरसकेका छन ् । लामो समयदे ख ऊजा$ :े;मा स+.य पोखरे ल कृष,
जलवयत
ु ् र पय$टनको वकासबाट मा;ै नेपालको आथ$क वकास हुने दे Hछन ् । आयोगले आगामी आथ$क वष$का
लाग बजेट तयारD गOररहे को छ । वकास खच$ नहँ◌द
ु ा लfयअनुसार आथ$क वृ J हुन नसकेको उनको ठ*याइ छ ।
बजेट तयारDको वषयमा केित रहे र पोखरे लसँग कारोबारकमeवय बाबुराम खyका र वजय दे वकोटाले गरे को
कुराकानीको सारसं:ेप :
आगामी आ-थ,क वष,को ला-ग बजेट तयार कतो छ ?
आयोगमा अ0हले आगामी बजेटको तयारDसंगै छलफल भइरहे को छ । वकास बजेट धेरै कम छुiाउने 3यसमाथ प5न खच$
कम हुने Qविृ 3तलाई सुधार गनु$पन- भएकाले यसलाई पुनमK
ू$ यांकन गनप
ु$ न- भएको छ। 3यFतै दे शमा वयमान 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 FवाFय र कृषलगायतका :े; QाथWमकतामा छन ् । यसपटक हामीले कृष :े;मा थोरै नी5तगत
सुधार गदp छां◌ै । केहD सहुWलयत 0दएर खालD जgगालाई Wलज कsयाCटमा Kयाउने तयारD हुँदै छ । यो कुरा बजेटमाफ$त
आउँ दै छ । गाउँ मा थुQै जgगा खालD छ, 3यो जgगालाई Gयावसा5यक कृष उ3पादन QणालDमा लैजान कsयाCट फाWम$ङ
अवधारणा Kयाउन लागएको हो । यो भयो भने गाउँ मा पढे लेखेका माछे ले रोजगारD पाउनक
ु ा साथै उनीह_लाई बस-5न काम
गन- वातावरण बछ र कृष उ3पादक3वमा प5न वृ J हुनेछ ।

यहाँले जे कुरा भ?नुभयो अ घ#ला उपाVयWले प न यतै भ?थे तर काया,?वयन हुन सकेन । तपा[ले भनेका कुरा
काया,?वयन हु?छ भनेर कसर <व\वास गन ?
काया$वयन हुछ । नी5तगत _पमा यसरD यी कुराह_ आएका थएनन ् । बजेटमा यी कुरालाई स*बोधन हुनेछ ।

चरम ऊजा, संकटको दघ,कालन समाधान गन, सरकारले आगामी बजेटमा के–कता नी त तथा काय,^म #याउँ दै छ ?
ऊजा$मा त3काल बजेटले स*बोधन गन$ सCने भनेको ३ वटा कुरा छन ् । एउटा अतरदे शीय Qसारणलाइन वFतारलाई त
ु
ग5तमा अ5घ बढाउने, दो"ो नदD जलाधार :े;मा आतOरक Qसारणलाइन वFतारका साथै जgगा अधhहणमा दे खएका
समFयाको स*बोधन गन- र ते"ो अय ऊजा$को "ोतलाई समेत वकास गन- । त3काल ऊजा$ समFया समाधानका लाग सौय$
ऊजा$तफ$ Bयान 0दनुपन- भएको छ । ५० मेगावाट वयुत ् सोलार Qवधबाट Kयाउन स+कयो भने केहD राहत हुछ । यसमा
ऊजा$म;ी प5न सकारा3मक हुनुहुछ ।

यहाँले ५० मेगावाट सोलार <व-ध जडान गरे र <व:यत
, यो, यो आ-थ,क `पमा सSभा;य छ ?
ु ् उ(पादनको कुरा गनुभ
स*भाGय छ । जFतो सुHखायाममा Q5त यु5नट १० %पैयाँ ६० पैसामा XबजुलD +कने 5नण$य वयुत ् Qाधकरणले गOरसकेको
छ । हामीले Q5त यु5नट १० %पैयाँ ६० पैसा मै सोलारलाई Kयाउनुपछ$ । यसका लाग ठूलो Aलाट जडान गनप
ु$ छ$ । वैकिKपक
ऊजा$ Qवधन केले बनाएको ४० +कलोवाटको सानो सोलार Aलाटको लागत Q5त यु5नट १२ %पैयाँ ५० पैसा छ । सFतोमा
उ3पादन गन$ ठूलो Fकेलमै जानुपन- हुछ । ठूलो Aलाटमा जान र सFतोमा उ3पादन गन$ सरकारले 5नजी :े;लाई अhम पँज
ु ी

0दनुपछ$ । यो भयो भने वयुत ् Qाधकरणलाई सहज हुनुका साथै उसले 5नण$य गरे को दरमा XबजुलD खOरद गन- भयो र
सरकारलाई प5न धेरै बजेट भार भएन ् । थुQै 5नजी :े; सोलारमा लगानी गन$ तयार रहे को मैले पाएको छु ।

ऊजा, म?0ालयले लोडसेaडङ ?यून गन, र नयाँ आयोजना <वकास र मम,त सSभारका ला-ग भनेर आगामी आवका ला-ग
५५ अब, Dपैयाँ बजेट ताव गरे को छ, ऊजा,ले पाउने सSभावना क तको छ ?
बजेटभदा प5न ठोस काय$योजना आउनुप¥यो । बा0हर बजेट कम भएको दे खछ तर Wभ; हे दा$ बजेट खच$ नै भएको छै न ।
यFतो अवFथामा बढD बजेट कसरD 0दने ? यो वष$ मा; ३५ अब$ %पैयाँ पँज
ु ीगत 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 पँुजीगत खच, हुने अवथा रहे को बेला सरकारले खच, गन Wमता बढाउन के योजना बनाउँ दै छ ?
खच$ गन- :मता बढाउन सव$Qथम साव$ज5नक खOरद ऐनमा सुधार र 3यसप5छ अWल$ बजेट Kयाउनुपछ$ । म;ालयह_ले गनअनुगमनलाई अझै QभावकारD बनाउनुपछ$ । यFतै बहुआयाWमक प:सँग जोNडएका जFतै Qसारणलाइन वFतार र मुआ[जा
समFयालाई स*बोधन गनप
ु$ छ$ । मुआ[जामा बजेट भए प5न काया$वयनमा समFया दे खएको छ । सरकारको खच$ गन:मता आजको भोWल बढाउन स+कन । अकb कुरा कम$चारDत; 5नजी:े; मै;ी छै न, यसले प5न लगानी Kयाउन समFया
परे को छ । १ अब$ डलर रा@यको लगानीले मा; आथ$क वृ J हुँदैन । आथ$क वृ Jको लfय पूरा गन$ यूनतम वाष$क ४ अब$
डलर लगानी आवIयकपछ$ । सबै लगानी सरकारले मा; गन$ सCदै न । 3यसैले थप लगानी Kयाउन कम$चारDत; 5नजी
लगानीमै;ी हुनुप¥यो । लगानीको वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । सरकार भनेको कम$चारDत; नै हो । हाा 5नयम
कानुन यसरD बनाइएका छन ् +क लगानी Kयाउनेभदा यसलाई कसरD रोCने भनेतफ$ केित भएको पाइछ ।
कम$चारDत;मा 5नजी :े; भनेका फटाहा र डाँका हुन ् 5यनलाई 5नय;ण गनप
ु$ छ$ भने सोचाइ छ । यसलाई तोyनुप¥यो ।
कम$चारDको :मता अWभवृ J गरे र स:म बनाएर मा; लगानीमै;ी वातावरण बनाउन स+कछ । 3यसैले कम$चारDको :मता
अWभवृ Jका लाग आगामी आवको बजेटमा केहD GयवFथा गन- तयारD भइरहे को छ ।

यहाँले भने जतै ख@रद ऐनले <वकास खच, हुन नसकेको हो ?
खOरद ऐन नै हो । सबैभदा कम दर कबोल गन-लाई ठे Cका 0दने ऐनमा भएको Qावधान Qमुख समFया हो । १ करोड %पैयाँको
आयोजनामा २० लाख %पैयाँ XबNडङ गरे प5छ खOरद ऐनअनुसार उसले ठे Cका पाउँ छ । ठे Cका स*झौताप5छ ठे केदारले
मोXबलाइजेसन पेFकm भनेर २ लाख %पैयाँ Wलएर जाछ । सFतो भएका कारण उसले काम गन$ सCदै न । मोXबलाइजेसन
पेFकm उसले अय; लगानी गOरसकेको हुछ । आयोजनाको काम स%
$ ु छ ? अब
ु नै हँ◌ुदैन । यसमा तपाले के गनुह
मोXबलाइजेसन खच$ बaक gयारे टDमा राHने र काम थाKने समय 5नधारण गOर0दनप
ु छ$ । 5नधा$Oरत समयमा काम स%
ु नभए
बaक gयारे टD जफत हुछ । काया$वयनमा दे खएको समFयाको आगामी बजेटमा समाधान हुछ । अकb समFया जgगा
अधhहणमा छ । यो प5न नी5तगत _पमा समाधान गनप
ु$ न- हुछ ।

सरकारको योजनाअनुसार अलc बजेट नआउने भयो होइन ?
सरकारले यो वष$ जेठ मै बजेट Kयाउने तयारD गरे को हो । वWभन कारणले गदा$ नआउने भयो ।

बजेट नमा,णका ^ममा स(ता`ढ दलबीच <ववाद दे dखएको छ, यसले गदा, आगामी आवको बजेटमा राजनी तक
वाम(व नदे dखने भयो न !
बा0हर आएको जFतो है न ् । रकमातरको कुरा उठे को छ, यो वष$ मा; भएको है न प0हलादे ख नै थयो । योजना आयोगले खच$
हुन नसकेप5छ केहD शीष$कमा रकमातर गन$ आयोगले सरकारलाई Fवीकृ5त 0दएको हो ।

रकमा?तर अकe <वषय भयो, तर नेकपा एमालेबाट नय8
ु त सदयलाई बजेट छलफलमा सहभागी गराइएन, एकतफf
बजेट छलफल ग@रयो भ?ने आरोप छ, यहाँ के भ?नुहु?छ ?
जहाँस*म आयोगको कुरा छ । बजेट क*Aयट
ु रमा गएको छ । बजेटको बारे मा जान आयोगका सबै सदFयलाई पासवड$स0हत
एCसेस 0दइएको छ । योजना आयोगमा हुने छलफलमा सबै सदFयह_ सहभागी हुनुहुछ । यFतो अवFथामा एकतफ
छलफल भयो भनेर कसरD भनुहुछ ?

बजेट तयारमा अथ,म?0ीले पूरै हतWेप गनुभ
, एको छ, यहाँलाई रबरgयाSप बनाइएको छ रे न ?
यFतो भएको छै न । बजेटको WसWलङ 5नधा$रण गन- र बजेटका काय$.मलाई WसWलङWभ; राखेर पठाउने काम योजना आयोगको
हो । बजेट तयारDमा आयोगका सबै सदFयको सहभागता छ । अ0हले Q+.याअनुसार अ5घ बuनेछ ।

आयोगले आगामी आ-थ,क वष,का ला-ग ५ सय ९६ अब, Dपैयाँको बजेट सलङ नधा,रण गरे को छ । यसपटक
जन नवा,-चत  त न-ध भएकाले नयाँ योजना थFन दबाब आएको छ । अब सलङ बjछ kक बjदै न ?
बजेट माग WसWलङभदा बढDको छ । वाFतवकता यहाँले दे Hनु भएको छ 5न । चालू आवमै ३५ अब$ %पैयाँ खच$ नहुने अवFथा
आइसCयो र गत वष$ प5न खच$ हुन सकेन ् । बजेट बढाएर मा; हुँदैन । 3यसैले स*बिधत म;ालयले खच$ गन$ सCछन ् +क
सCदै नन ् ? यो प5न हे Oरनुपछ$ । यो वष$ ३५ अब$ खच$ नभएर बचत हुने फेOर अकb वष$ ६० अब$ %पैयाँ नहुने भएप5छ बजेट
बढाउनक
ु ो औच3य के ?

उसोभए सलङ बjदै न ?
होइन, OरयाWलFटक हुनुप¥यो । हामी फेOर यसलाई पुनमK
ू$ यांकन गदp छ! ।

बजेट क4हले आउँ छ ? बताइ4दनुस ् न ।
असार १५ Wभ; बजेट Kयाउने तयारD गरे का छ! ।

आयोग त योजना तयार गन नकाय हो । यहाँ योजना<वl?दा प न <वषयगत <वm आउनुभएको छ । योजना कसर
तयार हु?छ ?
योजना अBययन गरे र आउने धेरै कम हुछन ् । मेरै कुरा गदा$ म ऊजा$ योजनाको QाBयापक हुँ र Fनातको3तर लेभलमा ऊजा$
योजना र नी5त पढाउँ छु । 3यसले मैले योजना बनाउन सिCदनँ भने कुरा आउँ दै न । आयोगका अय सदFयह_मा अथ$शाF;ी
हुनुहुछ । उहाँह_ प5न योजना अBययन र अBयापन गरे र आउनु भएको छ । हामी ७ जनानै Wमलेर समझदारDमा काम
गOररहे का छां◌ै ।

आयोग राजनी तक दलका टाठाबाठाले जा-गर खाने थलो मा0 भएकाले यसको औ-च(यमा-थ नै \न खडा भएको छ ।
यसमा यहाँ के भ?नुहु?छ ?
हामी यहाँ दे शका लाग केहD गन$ भनेर आएको हो । हामीले यहाँ जागर खाएको औच3य जानेबेला Qमाणत गरे र जानेछ! ।

सबैले यसै भ?छन ्, तर कसैले केह गरे का छै नन ् न †
यहाँले हे दp गनस
ु$ ् हामी यहाँबाट केहD गरे र जाछ! ।

आयोगले अनुगमन  तवेदन kकन साव,ज नक नगरे को होला ?
अनुगमन गन- काम आयोगले है न स*बिधत म;ालयको हो । यसले अनुगमन गन- 5नकायमाथ अकb अनुगमन गन- हो ।
हामीले अनुगमनको पुनमK
ू$ यांकन 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 गनप
ु$ न- छ । दाताको पैसाले
आयोजनाको कुल लागतको ८० Q5तशत oयाएको छ बाँकm २० Q5तशत GयवFथापन नै हुन सकेको छै न । 3यसैले आयोगले
हरे क ५ वष$मा म;ालयले गन- आयोजना छुiयाएर बa+कङमा राHने योजना आउँ दै छ । हामीलाई थाहा नै नभएको आयोजना
आउने गरे को छ । +कनभने हाो पया$Aत गह
ृ काय$ नभएर यFतो भएको हो ।

नेपाल आगामी सन ् २०२२ सSम अ तकम <वकसतबाट <वकासशील हँ◌ुदैछ, यसका ला-ग औसत वा<ष,क ८  तशत
आ-थ,क व<ृ r चा4ह?छ । आगामी बजेटमा के ;यवथा हुँदैछ ?
यसका लाग तयारD भइरहे को छ । आगामी योजनामा यसलाई समावेश गरे र अ5घ बढाउँ दै छां◌ै । वकासशील हुन आथ$क
वृ J दो[बर गनप
ु$ छ$ । पँज
ु ी लगानी दो[बर नगOरकन ८ Q5तशत वृ J स*भव छै न । कृष उ3पादनले बढाउने १ Q5तशत मा;
वृ J हो । 3यसैले हामीलाई ठूलो लगानी नै चा0हयो । लगानी Kयाएर औसत ८ Q5तशत वृ J कायम गन$ सके मा; यो स*भव
छ । कृष, जलवयुत ् र पय$टन :े;मा Gयापक लगानी आवIयक छ । यी ३ :े;ले भारत र चीनसँग Q5तFपधा$ गनप
ु$ दp न ।
गत वष$ हामीले १ खब$ %पैयाँको तरकारD आयात गरे का छ! । बaकमा पया$Aत तरलता छ । ७ सयभदा बढD युवा दै 5नक वैदेWशक
रोजगारDमा जाछन ् । गाउँ मा जgगा खालD छ । 3यसमा लगानी Kयाउन कजा$ Q+.यामा सुधार गनप
ु$ छ$ । जgगाको पया$Aत
उपयोग गनप
ु$ छ$ । Q5तफल gयारे टD गOरनप
ु छ$ ।
सरकारले हालै ७२ नयाँ नगरपाWलका घोषणा गरे को छ 3यो एउटा ठूलो अवसर हो । ती :े; भोWल ठूला आथ$क केXबद ु
हुनसCछन ् । यसले आथ$क ग5तवध बढाउँ छन ् र रोजगारD बढाउँ छन ् । जलवयु3मा ठूलो लगानी Kयाउन स+कछ । यसका
लाग भारतसँग वयुत ् Gयापार स*झौता गनप
ु$ छ$ । दो"ो अतरदे शीय Qसारणलाइन र ते"ो आतOरक Qसारणलाइन जFता
समFयाको समाधान गरे र यसमा धेरै लगानी Kयाउनुपछ$ । अ0हलेको १ अब$ डलर लगानीलाई बढाएर ४ अब$ पु¥याएप5छ मा;
वकासशील बने लfय परू ा हुनेछ । 3यसैले एक 5नवा$चन :े;मा एक Qावधक Fकुल खोKदै छ!, जसले गदा$ Qावधक
जनशिCत तयार हुनेछ । यसले कृष र पय$टनलाई सहयोग गछ$ ।
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वयुत उ3पादकह%सँग डलरमा स*झौता ग0द$ न : उजा$म;ी }वालD
'उजा$मा २५ अव$ बजेट बuने घोषणा'
२ असार, काठमाड । उजा$म;ी राधा }वालDले अब कुनै प5न वयत
ु उ3पादकह%सँग डलरमा पीपीए स*झौता
नगन- Q5तबJता जनाएकm 5छन ् । उनले भोटे कोशी ख*ती जलवयत
ु आयोजनामा समेत 3यFतो [यवFथा गन$
नव-िजयन दत
ू ावाससँग कुराकानी भइरहे को जानकारD 0दइन ् ।
Oरपोट$ स$ Cलब नेपालले सोमबार आयोजना गरे को सा:ा3कारमा म;ी }वालDले असार म0हनाWभ;ै २ घ&टामा
लोडसेNडङ झान- र आगामी वष$ १२ घ&टा भदा ब0ढ लोडसेNडङ बuन न0दन अ0हलेदेख सरकारले योजना बनाएर
काम गन- Fपkट पाOरन ् । उनले जनताले 5तरे को महसल
ु लाई वयत
ु उ3पादनमा लगाउने गरD छुiै कोष बनाएर यो
वष$ २५ मेघावाट वयत
ु उ3पादन गOरने योजना रहे को वताइन ् ।
उनले आगामी बजेटमा उजा$को बजेट ३० अब$बाट बढाएर ५५ अव$ परु य
् ाउन QFताव गरे को जानकारD 0दँ दै 3यसबाट
ठूला आयोजना 5नमा$ण Q+.या अ5घ बढाउने कामसँगै सौय$ उजा$लाई दरत
ू ् ग5तमा अगाNड बढाउने बताइन ् । म;ी
}वालDले यो आथ$क वष$बाट २० दे ख २५ हजार मेघावाट वयत
ु उ3पादन गन- Q+.या स%
ु गरD काम थWलने
जानकारD 0दँ दै यसैवष$बाट १० हजार ८ सय मेघावाट :मताको चसापानी आयोजनालाई मह3वपण
ू $ पOरयोजनाको
%पमा अ5घ बढाउने बताइन ् ।
५ हजार ६ सय मेघावाट :मताको पचेIवर बहुउेIय आयोजना 5नमा$णको काम समेत अ5घ बuने जानकारD 0दँ दै
भारतीय दत
ू ावासले संयC
ु त काया$लय खोKन QFताव गरे कोले 5छiै काया$लय खोलेर काम अ5घ बढाइने वताइन ् ।
उनले नैमरु े , सन
ु कोशी, दघ
ु कोशी आयोजनाको काम 5नजी :े;को सहकाय$मा अ5घ बढाईने उKलेख गदp मआ
ु [जा
ववाद टुङgयाएर ख*ती ढKकेबर मज
ु tफरपरु Qशारण लाईन दरत
ु ् ग5तमा 5नमा$ण स*पन गOरने जानकारD
0दइन ् ।
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Qाधकरणको एमडीबाट काक हटाउन मि;पOरषमा चका$चक
आ-थ,क संवाददाता ,
नेपाल वयत
$ काकलाई हटाउन ऊजा$म;ी राधा }वालDले सोमबारको
ु ् Qाधकरणका काय$कारD 5नद- शकबाट अजुन
मि;पOरष बैठकमा कडा संघष$ गनुप
$ -यो । ऊजा$म;ी }वालDले एमडी काकलाई जल तथा ऊजा$ आयोगमै +फता$
गन$ QFताव पेस गरे प5छ अथ$म;ी डा. रामशरण महतले 3यसको Q5तवाद गरे का थए । अथ$म;ी महत र काक
२१६ मेगावाटको माथKलो X;शूलD वानको डलरमा पीपीए गनुप
$ न- प:मा छन ् । डलरमा पीपीए गन$ नहुने प:मा
रहे कm म;ीले काकलाई एमडीबाट हटाउने धेरै प0हला नै योजना बनाएकm थइन । "ोतका अनुसार सोमबारको
मि;पOरष बैठकमा म;ी }वालDले काकलाई हटाउने QFताव लगेप5छ अथ$म;ी महतले वरोध गरे का थए ।
महतले प0हला नै Qधानम;ीलाई गलत कुरा लगाएर सहम5त गराएको कारण ऊजा$म;ीले QFताव पेस गदा$ प5न
Qधानम;ीले +कन हटाउनु भदै रोCने Qयास गरे का थए । 3यसप5छ म;ी }वालDले आtनो कुनै प5न योजनामा
एमडी काकले साथ न0दएकm बताएकm थइन ् । ऊजा$सक
ं ट यन
ू ीकरण गन$ ऊजा$ म;ालयले Qाधकरणसँग योजना
मागे प5न एमालेका नेताह% ऊजा$म;ी भएको बेला पेस गरे को काय$योजना Kयाएर म;ीलाई 0दएर अपमान गनकाम काकले गदp आएका थए । आफूलाई काम गन$ सिजलो बनाउन एमडी पOरवत$न गनुप
$ न- भदै पOरवत$न नगरे मा
राजीनामा 0दने बताएप5छ Qधानम;ी सुशील कोइराला एमडी काकलाई वFथापत गनुप
$ न- प:मा पुगेका थए ।
उनलाई साउनमा सचव बनाउने योजनास0हत सोमबारकै मि;पOरष बैठकले पिIचमाचलको कामु :े;ीय
Qशासकको िज*मेवारD 0दएको छ ।
सोमबारको बैठकले मBयमाचलको :े;ीय Qशासकमा गह
ृ म;ालयका सहसचव शंकरQसाद कोइराला र
पूवा$चलको :े;ीय Qशासकमा Wश:ा म;ालयका सहसचव महाrम शमा$लाई कामु सचव बनाएर पठाइएको छ ।
बैठकले वIववयालय अनद
ु ान 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 पव
$ अथ$सचव रामेIवर खनाललाई 5नयिु Cत गरे को छ । 3यFतै, रािksय
ू –
अनुसधान आयोगको OरCत हुने Qमुखमा जीतबहादरु केसीलाई पठाउने 5नण$य गरे को छ । बैठकले Qधानम;ीको
वकास तथा सामािजक सKलाहकारको %पमा वजेन पत, शाित तथा पन
ु ः5नमा$ण म;ालय Fथापना भएप5छ
भएको सहम5त, स*झौता काया$वयन WसफाOरस सWम5तको Qमुखमा पुनरावेदन अदालतका पूव$ मुHय यायाधीश
केशव मैनालD र सदFयह%मा राजकुमार राई, Oरता मैनालD र 0दपे झालाई 5नयुिCत गन- काम गरे को छ । 3यFतै,
बेप3ता GयिCतह%को छानXबन आयोग गठनका लाग WसफाOरस गन$ एक सWम5त गठन गरे को छ ।
पूवQ
$ धानयायाधीश ओमभCत rेkठको संयोजक3वको सWम5तमा सपना मKल, घनIयाम बालदास र QदDप पोखरे ल
छन ् । बैठकले तनहुँ जलवयुत ् आयोजनाको लाग थप १५ WमWलयन रकम Wलने 5नण$य गरे को छ । सरकारका
QवCता सूचना तथा सचारम;ी डा. Wमने Oरजालका अनस
ु ार बैठकको सु%मै Qधानम;ी कोइरालाले आtनो
अनप
ु िFथ5तमा दलDय सहम5तअनुसार काम गन$ म;ीह%लाई दै 5नक काममा कुनै कमी आउन न0दन
मH
ु यसचवमाफ$त सरकारD कम$चारDलाई 5नद- शन 0दएका थए । बैठकले Qधानम;ीको अमेOरका
गरे को छ । Qधानम;ी कोइराला सोमबार रा5त नै FवाFय परD:णका लाग अमेOरका उडेका छन ् ।

मण Fवीकृत

डलरमा पीपीए नगन ऊजा,म?0ी mवालको  तबrता
GयवFथापका संसको साव$ज5नक लेखा सWम5तले वयत
$ ना$को
ु ् खOरद स*झौता (पीपीए) अमेOरकm डलरमा गनुप
कारण माgदै बयानका लाग बोलाएको भोWलपKट ऊजा$म;ी राधा }वालDले आफू डलरमा पीपीए गन- प:मा नरहे को
बताएकm 5छन ् । म;ी }वालDले डलरमा पीपीए नगन- Q5तबJता जनाएप5छ डलरमा पीपीए गराएर डलरमै घुस Wलन
पKकेकाह% समFयामा परे का छन ् । ‘म डलरमा पीपीए गन- प:मा छै न’, म;ी }वालDले सोमबार आtनै काय$क:मा
प;कारसँग भ5नन ्, ‘मैले आज काठमाड!मा भएको एउटा काय$.ममा प5न यसबारे बोWलसक +क Fवदे शी खपतका
लाग उ3पा0दत वय3ु को डलरमा पीपीए गन- प:मा छै न ।’ डलरमा पीपीए गरे र नेपालD %पैयाँमा वयत
ु ् Xब.m गदा$
3यसले नेपालD वयत
ु ् Qाधकरणको व3तीय अवFथालाई थप धराशायी बनाउनेछ । उनले लोडसेNडङ अ3य गन$को
लाग पहल जारD राखे प5न अथ$ म;ालयबाट सहयोग भने पाएकm छै नन ् । म;ी }वालDले लोडसेNडङ यन
ू ीकरणको
लाग ५५ अब$ %पैयाँ बजेट माग गरे प5न 3यसमा अथ$ म;ालय सकारा3मक छै न । म;ी }वालDले दश हजार आठ
सय मेगावाटको चसापानी र पाँच हजार छ सय मेगावाटको पचेIवर बहुउेIयीय आयोजना अगाNड बढाउने तयारD
भइरहे को बताउँ दै आफू ऊजा$ WमCसको प:मा बताइन ् । उनले जलवयत
ु ् आयोजनामा सौय$ ऊजा$ Wमलाउँ दा
ऊजा$संकट समाधान गन$ सहयोग पुgने वIवस GयCत गOरन ् ।
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Qाधकरणका काक +फता$
काठमाड!– सरकारले नेपाल वयत
$ कुमार काकलाई +फता$ बोलाएको छ। जल
ु Qाधकरणका काय$कारD 5नद- शक अजुन
तथा शिCत आयोगका सह–सचव काकलाई सोमबार मि;पOरषद बैठकले +फता$ बोलाउने 5नण$य गरे को हो।
उCत बैठकले उनलाई कामु सचवमा बढुवा गरD पिIचमाचलको :े;ीय Qशासक बनाएको छ। २०७० भदौमा
मि;पOरषदले उनलाई अकb GयवFथा भएस*मका लाग भदै आयोगबाट Qाधकरण पठाएको थयो। उनी यसअ5घ
२०६३ साउनदे ख २०६५ काि3तकस*म काय$कारD 5नद- शक भइसकेका थए।
Qाधकरण सचालक 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
आफूअनक
ु ू ल 5नण$य काया$वयन गन$ दबाब 0दएप5छ काकसँग दई
ु ाव थयो। काक बढुवा नभएको
ु म0हनादे ख मुनमट
अवFथामा प5न हटाउने मनिFथ5तमा म;ी }वालD थइन ्।
5नमा$णाधीन आयोजनामा वयमान ववाद समाधानबारे सचालक र काकबीच मनमुटाव थयो। काकले गलत
5नण$य गरे को आरोप लगाउँ दै पव
$ चालक उपिFथत नभएप5छ लामो समयदे ख बैठकसमेत बसेको थयो। प5छKलो
ू स
समय प5न बैठक नबसेको झडै तीन म0हना भइसकेको छ।
उनले गत XबहDबारै काकलाई हटाउन मि;पOरषदमा QFताव लगेकm थइन ्। तर, अथ$म;ी रामशरण महतलगायत
केहD म;ीले अिFवकार गरे प5छ 5नण$य रो+कएको प5न म;ालय "ोतले बतायो। सचवमा बढुवा हुने सूचीमा रहे का
काकलाई सोझै +फता$ बोलाउनभ
ु दा बढुवा गरे र बोलाउँ दा याय हुने दे खएप5छ कामु सचवमा बढुवा गन- 5नण$य भएको
"ोतको दाबी छ।
गुणFतरहDन sासफम$र Qकरणमा त3कालDन काय$कारD 5नद- शक रामेIवर यादव अिHतयार द%
ु धानको
ु पयोग अनस
कारबाहDमा ता5नएप5छ काकलाई उCत िज*मेवारD 0दइएको थयो। Qाधकरणका वOरkठ अधकारDवय रामच
पा&डेय र उपेदे व भiमBये एकलाई कामक
ु ो िज*मेवारD 0दइने म;ालयले जनाएको छ।
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वैदेWशक लगानीमा 5नमा$ण हुँदै पाँच जलवयुत ् आयोजना
अWभयान संवाददाता

चीन, भारत र sािजलका कSपनीको लगानी
असार २, काठमाड! । वैदेWशक लगानीमा पाँच जलवयत
ु ् आयोजना 5नमा$णाधीन अवFथामा रहे का छन ् । भारत, चीन र
{ािजलका क*पनीह_ले ती आयोजनामा लगानी गOररहे को वयत
ु ् वकास वभागका Wस5नयर NडWभजनल इिजनीयर
गोकण$राज पथले अWभयानलाई बताए । उनले भने, ‘आगामी ७ वष$Wभ; सबै आयोजना 5नमा$ण हुनेछन ् ।’ ती
आयोजनाको 5नमा$णमा करDब _. ९१ अब$ खच$ हुने वभागले बताएको छ । 3यसमBये ८० Q5तशतभदा बढD रकम वदे शी
क*पनीको लगानी रहे को पथले बताए । सोअनस
ु ार करDब _. ७३ अब$ वदे शी लगानी रहने बु झएको छ ।
५० मेगावाटको माथKलो मयाzदD ‘ए’, २५ मेगावाटको माथKलो मोदD, ५२ मेगावाटको Wलख–ु ४, ४ सय मेगावाटको
तKलो अ%ण र ८२ मेगावाटको तKलो सोलु आयोजनामा वदे शी क*पनीह_ले लगानी गOररहे का छन ् । माथKलो
मयाzदD ‘ए’ र माथKलो मोदDमा चीनको लगानी छ । ‘मयाzदD ‘ए’ मा ९० Q5तशत र माथKलो मोदDमा चीनको ८०
Q5तशत लगानी छ,’ पथले भने, ‘मयाzदD ‘ए’ मा Wसनो हाइो र माथKलो मोदDमा सीड[Kयई
ू को लगानी रहे को छ ।’
माथKलो मोदD आयोजनाको करDब एक 5तहाइ काम पूरा भएको बताइछ ।
यसैगरD माथKलो मयाङदD ‘ए’ आयोजनाको प5न एक चौथाइ काम पूरा भएको आयोजनाका सहायक Qबधक कण$
अधकारDले बताए । आयोजनाबाट २०७३ असोजदे ख वयत
ु ् उ3पादन गन- लfय राखएको छ । आयोजनाको
अनुमा5नत लागत करDब १३ अब$ %पैयाँ छ ।
५२ मेगावाटको Wलख–ु ४ आयोजनामा भारतीय क*पनीको लगानी छ । ओखलढुzगा र रामेछापमा पन- Wलख–ु ४ आयोजना
hीन भेचर QाWलले 5नमा$ण गन$ लागेको हो । आयोजनास*म पुgने पहुँच माग$ 5नमा$णको काम परू ा भइसकेको वभागले
जानकारD 0दएको छ । सो आयोजनामा भारतको WभKवुरा hूपको लगानी छ । यसैगरD ८२ मेगावाटको तKलो सोलुमा प5न
भारतीय क*पनीकै लगानी रहे को वभागले बताएको छ ।
यसैगरD उ3पादनको अनुम5त पाइसकेको तKलो अ%णमा {ािजWलयन क*पनीको लगानी रहे को छ ।
लोअर अ%ण हाइो इलेCsो5नक QाWलले 5नमा$ण गन$ लागेको सो आयोजनामा {ािजWलयन क*पनी {ास पावरको लगानी
रहे को छ । शाित र राजनी5तक Fथा5य3व भएमा आयोजना 5नमा$णमा वैदेWशक लगानी Wभ;ने ऊजा$वह_को भनाइ छ
। ऊजा$वका अनुसार जलवयुत ् आयोजनालाई रािksय QाथWमकतामा राHदै बद–हडतालमुCत :े; घोषणा गन- हो
भने थप वैदेWशक लगानी Wभ;न सCछ । शाित सुर:ाको Q3याभ5ू त 0दलाउन सके गरे को वैदेWशक लगानीकता$को
मनोबल बढाउन स+कने उनीह_को तक$ छ ।
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%स, जम$नी र चेक ऊजा$मा लगानी गन$ इnछुक
काितपरु संवाददाता
काठमाडौ, असार ३ - वWभन दे शले ऊजा$ :े;मा लगानी गन$ सरकारलाई QFताव गरे का छन ् । खासगरD %स, जम$नी
र चेक गणत;ले ऊजा$ :े;मा लगानीको QFताव गरे का हुन ् ।
ऊजा$ म;ालयका अनुसार %सले जलवय3ु मा तथा जम$नी र चेक गणत;ले सौय$ ऊजा$मा लगानीको QFताव गरे का
हुन ् । संवधानसभाको दो"ो 5नवा$चनप5छ सु एको Gयावसा5यक वातावरणका कारण उनीह_ले लगानीको QFताव
गरे का हुन ् । 'ऊजा$मा लगानी गन$ वWभन दे शबाट QFताव आएको छ,' ऊजा$ QवCता केशवBवज अधकारDले भने ।
%सले २ सय मेगावाटस*मको जलवयत
ु ् आयोजनामा लगानी गन- QFताव राखेको छ । 'रWसयाका राजदत
ू आएर २
सय मेगावाटस*मको आयोजना 0दनुहोस ्, बनाउँ छ! भनुभएको छ,' ऊजा$म;ी राधाकुमारD }वालDले भ5नन ् । ऊजा$ले
भने कुनै प5न QFतावमा ठोस 5नण$य गरD नसकेको जनाएको छ । 'QFताव छलफलकै चरणमा छ,' ऊजा$का सहायक
QवCता सजीव बरालले भने ।
रWसयाले 5नजी :े;ले जFतै Gयावसा5यक _पमा जलवयत
ु ् आयोजना 5नमा$ण गन- QFताव राखेको हो । ऊजा$का एक
उnच अधकारDले वदे शीले नेपालको ऊजा$ :े;मा आtनो बजार वFतार गन$ खोजेको बताए । 'अनद
ु ान वा ऋण
सहयोगमा आयोजना मागएको होइन,' उनले भने, '5नजी :े;ले जFतै Gयावसा5यक 0हसाबले ऊजा$ उ3पादन गन$
खोिजएको हो । उनीह_ले यहाँ बजार वFतार गन$ खोजेका हुन ् ।'
ऊजा$ले रWसयाको QFतावअनुसारको जलवयत
ु ् आयोजना छनोट गन$ सकेको छै न । 'आयोजना 0दन सकेका छन!,'
बरालले भने, 'उपयुCत आयोजनाबारे छलफल भइरहे को छ ।'
%सले साव$ज5नक खOरद ऐनवपरDत XबनाQ5तFपधा$ आयोजना उपल[ध गराउन प5न QFताव गरे को छ । '%स
Q5तFपधा$ गरे र होइन, सरकारले XबनाQ5तFपधा$ सोझै उपयC
ु त आयोजना दे ओस ् भने प:मा छ,' उनले भ5नन ् ।
3यसरD सोझै आयोजना 0दन मि;पOरषले 5नण$य गनुप
$ छ$ । 3यसका लाग सरकारको Fतरमा आयोजना स*झौता
हुनुपछ$ । म;ी }वालDले राजदत
ू भेWलिnकनलाई सकारा3मक जवाफ 0दएकm छन ् ।
नेपालका लाग जम$नका राजदत
ू यांक मेकm र नेपालका लाग चेक गणत;का राजदत
ू WमलोFलाभ Fतासेकले सौय$
ऊजा$मा लगानी गन- QFताव राखेका हुन ् ।
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पचेIवर अगाNड बढाइने
काितपरु संवाददाता
काठमाडौ, असार २ कOरब १८ वष$अ5घ स*झौता भए प5न 5नमा$ण हुन नसकेको पचेIवर बहुउेIयीय आयोजना काया$वयन गOरने भएको
छ । ऊजा$म;ी राधाकुमारD }वालDले आयोजना काया$वयन गन- बताएकm हुन ् । 'पचेIवरबारे भारतीय राजदत
ू सँग
कुराकानी भइसकेको छ,' उनले भ5नन ्, 'संयC
ु त काया$लय खोलेर 5छiै अगाNड बढाउने भने भएको छ ।' नेपाल र
भारतबीच अधकतम ६ हजार ७ सय २० मेगावाटको पचेIवर आयोजना 5नमा$ण गन- स*झौता सन ् १९९६ मै भएको
थयो । दव
ु ै दे श आयोजना वकास स*झौताका लाग तयार भए प5न आयोजनाको काय$कारD Qमुख 5नयिु Cतलगायत
ववादका कारण उCत आयोजना बन नसकेको हो ।
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मािथल्लो
लो कणालीमा थानीय सरोकार
िवणु रजाल |

कणाली नदीमा जलिव ुत् आयोजना िनमाण संग धेरै अिघदेिख चचामा
छ। पिछला वषमा सरकारले भारतीय कपनी जीएमआरसँग सझौताप (एमओयू) मा हतार गरे र सव!ण
अनुमित "दएपिछ यसले साकार %प िलने संकेत देिखएको छ। सम& सव!णपिछ उ( कपनीले मािथलो कणाली
नदीमा नौ सय मेगावाट िव ुत् िनकान स"कने िन,कषसिहत सरकारसँग िव ुत् िवकास सझौता (पीडीए) गन!
िब.दुमा पुगेको छ। केही वषपिहले जीएमआरले दैलेखको साताला गािवसमा कायालय खडा गरे र काम थालेपिछ
बढेको थानीय बािस.दाको चासो र सरोकार अब 0मश: बढेको छ। साथै, ठू ला आयोजना िनमाणमा सघाउ
पु:याउन िनमाण भएको लगानी व2्धन बोडले हालै थानीय भािवत ेका बािस.दा र सरोकारवालासँग 5यह6
पुगेर छलफल चलाएपिछ अिहले यस ेमा मािथलो कणाली जलिव ुत् आयोजनाको छलफल ती7 बनेको छ।
दैलेख, सुखत
 र अछामका बीचमा रहेको

शत ाकृ ितक 9ोत भए पिन उपयोग :न सकेको छैन। अपार सभावना बोकेका हा;ा नदी िनर.तर
बिगरहेका छन्। ितनलाई सवसाधारणको िहतमा उपयोग गन स"क.छ भ=े कपना गदागद> युग िबितसकेको छ।
अिल-अिल निजकका, साना र सहज आयोजना फा@फु @ बने पिन िवकट बतीमा रहेका अिन उ5पादन र लगानी
दुवैको दृिAले ठू ला आयोजना िनमाण :न सकेका छै नन्। सरकारी अिधकारी, राजनीितक कायकता, िवBदेिख दुईचार अर जानेका मािनससम जल9ोतको उपयोग गरे र िव ुत् उ5पादन गन सके मुलुकको कायापलट :.छ भनेर
भाषण गनमा कुनै कमी देEखदैन। तर जब साँIै जल9ोतको उपयोग गन! कुरा आउँछ, तब कुनै न कुनै तगारा
आउँछन्। लामो समयसम खोलामा िनय.ण राJे, आयोजना अिघ बKन न"दने र अ.तत: मुलुकलाई अ.धकारमै
राJे खेल नयाँ होइन। यतो अवथामा एउटा ठू लो कपनीले आयोजना बनाउँछु भ.छ भने 5यसलाई पMै पिन
वागत गनुपछ। मािथलो कणाली आयोजनाका बारे मा पिन यही लागू :.छ।
देशमा

थानीय तरमा अिलअिल भाव भएका नेम"कपा, जनमोचा र नेकपा-माओवादीले यस आयोजनाको
िवरोध गNररहेका छन्। उनीह%ले बिनबनाउ शOदमा 'राPघात :.छ' भ.दै आयोजना खारे जीको '0ाि.तकारी' कुरा
पिन गNररहेका छन्। तर मुलक
ु ले आजसम 5यतो उSाउलो 0ाि.तकाNरताको धेरै मूय चुकाइसकेको छ र दु:खका
साथ भ=ुपछ -अझै कित चुकाउनुपन! हो? साथै, आयोजनाका भािवत ेका बािस.दाले अ% केही वाभािवक
सरोकार पिन कट गरे का छन्। दैलेखका भािवत ेबाट िजला िवकास सिमितका पूवउपसभापित सूयबहादुर
शाहीको संयोजक5वमा मािथलो कणाली जलिव ुत् संरण तथा संघष नागNरक समाज िनमाण गरी जनताका ती
सरोकारलाई अिघ साNरएको छ। कुनै पिन हालतमा आयोजना बनाउनु :ँदन
ै र ब= "दनु :ँदनै भन्ने अितवादी
िवचार भएकालाई पिन नागNरक समाजका नाममा एउटै मVमा राखेर जनताका सरोकार, चासो र माग के :न्?
5यस आधारमा आयोजनालाई अिधकतम जनपीय बनाउनुपछ र लाभ िलनुपछ भ=े िहसाबले अिहले उ(
सिमितले बहस चलाउनुलाई सकारा5मक %पमा हेनुपछ ।
दैलेखमा

बोडले साताला गािवसको डाबमा आयोजना गरे को काय0ममा W( जनआ0ोश, X र आशंकाले पिन
थानीय बािस.दाको मुड बुYन स"क.छ। आयोजनाका बारेमा रहेका तमाम Zम र अथहीन एकोहोरो िवरोधलाई
िचरे र थानीय बािस.दालाई बढी लाभ "दलाउन नागNरकका तफ बाट दबाब िसजना :नुलाई िजलाका सभास[य
अमरबहादुर थापा र ल\मीसाद पोखरे लले पिन वाभािवक %पमा िलएका छन् र सरकार, सदन र सबि.धत
आयोजनासम उ( आवाज पुर्याउने मा होइन, काया.वयनसमेत गराउने ितब]ता W( गNररहेका छन्। अिहले
दैलेखमा पाट^ कायालय, चोक, िचयापसलदेिख घरघरसम यही आयोजनाकै बारे मा चचा भइरहेको छ। यतो
अवथामा थानीयका सरोकार र मागमा समयमै _यान "दनु नेपाल सरकार र सबि.धत आयोजनाको कतW :न

हालै लगानी

आउँछ।

घरवास उठाएर आयोजना िनमाण गन र अिन िनयातमुखी आयोजना हो भनेर एउटा बी बान
नदएर टु ककै साहरा िलनुपन हो भने कसरी थानीयले यतो आयोजनामा सहयोग गर्न स!छन्?

रािPय दृिAकोणले मािथलो कणाली आयोजना आव`यक छ। यस आयोजनाले हा;ो रािPय आयमै वृि] गछ भने
नेपालमा जल9ोत उपयोगका लािग अ% लगानीकतालाई पिन सभावनाको ढोका खोिल"द.छ। मािथलो कणाली
जता ८/१० वटा आयोजना माै बनाउने हो भने मुलुकको कायापलट :न बेर लाaदैन। साथै, 5यसबाट मुलुक सधb
अ.धकारमा बिसरहने अवथाबाट मािथ िनके र िव ुत् िनयात गन! अ&णी राPको पंि(मा पुaछ। यतो महcवको
मािथलो कणाली आयोजना िनमाण गनका लािग पMै पिन थानीयको स"0य सहभािगता र सहयोग अपNरहाय
:.छ। थानीय 9ोतमा थानीय नागNरककै अ&ािधकार :नेमा शंका छैन। यतो अवथामा नेपाल सरकार र
सबि.धत कपनीले थानीयलाई िवdासमा िलनुपछ। 5यसका लािग हालै लगानी बोडले काय0म आयोजना
गरे जतो हतार-हतार जाने र जानासाथ साथ फeकन हतार गरे र :ँदनै । 5यसका लािग त भािवत छ गािवसका
बािस.दासँग 5येक गािवसमा दुई "दन बfे गरी जानुपछ। उनीह%का िजBासा, X वा आशंका एकएक गरी सुन्ने
अिन िचS बुYनेगरी जवाफ "दने गनुपछ । 5यसो भएमा आयोजनाका बारे मा थानीयका बीचमा रहेका Zम िनवारण
:.छन् र उनीह% आयोजनाका बारेमा ट :.छन्।
मािथलो कणालीको मुहानमा रहेको मुगुितर िहमताल फुटे वा अ% कुनै ाकृ ितक दुघटना भएर ठू लो
बाढी आयो भने आयोजना थलमा ित नपुaदै सावधानी अपनाउन स"कयोस् भने सूचना "दन साइरन जोgने कुरा
गरे को छ। 5यतो सामा.य कुरालाई भारतले साइरन जोडेर सूचना िलन लाaयो भ=े हौवा hफजाइएको छ। यता
कुरा ािविधक बेिलिवतारसिहत थानीयलाई बताइ"दनुपछ र िवdासको वातावरण बनाउनुपछ । आयोजनाका
अ% सम& पमा मेहनत गन! र जीएमआरलाई सहज बनाउने दािय5व त सरकारको छँदछ
ै , साथै थानीयलाई
घरआँगनमै पुगेर सझाउने र िवdासमा िलने दािय5वबाट पिन सरकार िवमुख :न िमदैन।
जीएमआरले

मािथलो कणाली जलिव ुत् संरण तथा संघष नागNरक समाजमाफ त 5यहाँका थानीय सरोकारका बारे मा १३
बुँदालाई अिघ साNरएको छ। 5यसमा मुjय गरी िवथापनमा पन! बािस.दाको उिचत बसोवास, आव`यक
जनशि(म_ये थानीयलाई पिहलो ाथिमकता, उ5पा"दत पूरै िव ुत् िनयात नगरी िजलालाई ाथिमकता,

थानीयको िहसेदारीजता थानीय सरोकारका कुरा उलेख छन्। साथै, ठू लो आयोजना भएकाले
थानीय तरमा अपताल, शैिक संथा बनाउने त यसको आkनै पिन कपlरे ट नीित (सीएसआर) अ.तगतकै कुरा
:.छ र 5यस "दशामा केही सकारा5मक कामको अपेा पिन वाभािवक :.छ। यी कुनै असभव माग होइनन्।
जहाँका थानीयले पिन आkनो िहत हेछन् र दैलेखमा पिन 5यही गNररहेका छन्। घरबास उठाएर आयोजना िनमाण
गन! र अिन िनयातमुखी आयोजना हो भनेर एउटा बSी बान न"दएर टुकmकै साहरा िलनुपन! हो भने कसरी
थानीयले 5यतो आयोजनामा सहयोग गन सnछन्?
आयोजनामा
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<व:युत 4C<पङले उ(पादनमा tास
लfमण पौडेल भैरहवा, असार ३ गते । मH
ु य औयोगक कोOरडोरका %पमा रहे को भैरहवा–लिु *बनी औयोगक
कोOरडोरका उयोगह%मा Qदान गOरने 5नयWमत Xबयत
ु आपू5त$मा अनावIयक 0sपङ भैरहँदा औयोगक उ3पादनमा
vास आएको छ ।
Xबगत एक सातादे ख 5नरतर Xबयत
$ पमा सचालन हुने उयोगह%को उ3पादन दै 5नक ३०
ु 0sपङ भैरहँदा पूण%
Q5तशत स*म कमी भएको उयोगीह%को दाबी छ । 0sपङ भनेको Xबयत
ु आईरहँदा बीच बीचमा लाईन का0टनु हो ।
“Xबगत एक सातादे ख 5नरतर %पमा दै 5नक ७–८ पटक 0sपङ भैरहँदा हामी मका$मा छौ, एकपटक 0sपङ भएर उयोग
बद भएप5छ पुनः उयोग सुचा% हुन क*तीमा आधा घ&टा लाgछ, अझ FटDल, Aलािkटक उयोगह%मा त अझ बढD
समय लाgछ”–युवा उयोगी तथा गोयका hुपका 5नद- शक अ%ण गोयकाले भनुभयो ।
“औयोगक करDडोरमा लोडसेNडङको समय बाहे क अ% तो+कएको समयमा 5नयWमत Xबयुत आउनप
ु न- हो तर +कन
बार*बार 0sपङ भैरहे छ, थाहा पाउन स+कएको छै न, 0दनमा ७ पटक 0sपङ हुँदा प5न कOरब ३ घटा उयोग बद जFतै
हुछ, सो समयमा उ3पादन हुन नसCदा उयोगलाई थप नोCसान हुछ”–उहाँले भनभ
ु यो । कम उ3पादन हुँदा
सरकारलाई राजIव कम हुन जाने र नोCसान उयोगीलाई मा; नभै रा@यलाई प5न हुने भएकोले 0sपङ को समFया
हटाउनु पन- गोयकाले बताउनभ
ु यो ।
भैरहवा औयोगक करDडोर नेपालमा सबैभदा बढD Wसमेट उयोग रहे को औयोगक करDडोर हो । यहाँ नेपाल
अ*बुजा, जगद*बा, WसJाथ$, गोयका, अgनी, X{ज, Oरलायस, कैलाश, सुQम, Xबशाल, अघा$खाँची Wसमेट तथा
CलDकर उयोग सचालनमा छन ् । 3यFतै गरD अ*बे FटDल, गोयका FटDल, Oरलायस पेपर, जगद*बा सेथे0टCस,
जगद*बा िFप5नङ, ईF^याट WमKस, मायोज तराई, जगद*बा फुyस, WसJाथ$ OरफाईनरD जFता ठुला उयोग
सचालनमा छन ् ।
Xबयुत 0sपङ हँ◌ुदा Wसमेट उयोगमा उ3पादन कम हुने भए प5न FटDल तथा Aलािkटक उयोगमा भने उ3पा0दत
सामान F.ेप नै हुने हुँदा नोCसानी नै हुने गरे को उयोगीह%को भनाई छ ।
सोमबार मा;ै आप ्mनो Wसमेट उयोगमा ७ पटक वयुत 0sपङ भएको नेपाल अ*बज
ु ा Wसमेट उयोगका
महाQबधक राजकुमार गुAताले बताउनुभयो । “यो धेरै प0हलेदेखको समFया हो, अ0हले Xबयत
ु Xबहानदे ख साँझस*म
0दने [यवFथा Wमलाएप5छ झन बढD 0sपङ हुन थालेको छ”–गAु ताले भनुभयो ।
करDडोरका उयोगीह%ले भोKटे ज प5न यन
ु आउने गरे को बताउँ दै :मता भदा बढD Xबयुत 0दईदा बार*बार 0sपङ
भैरहे को आरोप लगाएका छन ् ।
नेपाल Xबयुत Qाधकरण भैरहवा सेवा केका Qमुख वनोद उपाBयायले उयोगीले भने जFतै Xबगतमा जFतो
0sपङको समFया अ0हले नरहे को र आफु २ बष$अ5घ यस काया$लयमा Qमुख भएर आउँ दा उयोग करDडोर :े;मा
Xबयत
$ यो । “अ0हले ४÷५ 0दन 0sपङ भएको
ु को धेरै समFया भएकोमा अ0हले धेरै सुधार गन$ सफल भएको दावी गनुभ
रहे छ, हामीह%ले समFया प0हचान गरD समाधानको Qयास गOररहे का छ!”–उपाBयायले भनभ
ु यो ।
इिज5नयर उपाBयायले प0हले Xबयत
ु रा5तमा आउने गरे कोमा अ0हले Xबहान ७ बजेदेख बेलुका साढे ६ बजेस*म
आउने भएकाले प5न लोड बढD भएकाले 0sपङको समFया आएको बताउनुभयो ।

उता WसJाथ$नगर उयोग बाण@य संघमा प5न Xबयत
ु 0sपङको गुनासो स0हतको प; 0दनहुँ आउने गरे को संघका
अBय: Xबkणु शमा$ले बताउनभ
ु यो । “0दनहुँ 0sपङको गुनासो आएको छ, समFया बuदा उयोग, सरकार, Xबयत
ु
Qाधकरण सबैलाई नोCसानी छ, जसरD हुछ यो समFया हल गनु$ प¥यो”–शमा$ले भनुभयो ।
Xबयुत 0sपङको समFया भैरहवा–लुि*बनी औयोगक करDडोरमा मा; नभई भैरहवा–बुटवल सडक ख&डका दायाँबायाँ
रहे का उयोगह%मा प5न छ । यस :े;मा प5न पचकया, एभरे kट रोWलङ, एसआर FटDल, लिु *बनी फुyस, अ%ण एhो,
गोयका फुyस, एभरे kट क3था लगायत दज$न! उयोग रहे का छन ् ।
लोडसेNडङका समFयाबाट गुिरहे का उयोग कलकारखानाह% सीWमत समयका लाग आउने Xबयत
ु प5न 5नयWमत र
[यविFथत बन नसCदा थप मारमा परे को नेपाल उयोग बाण@य महासंघका केDय सदFय एवं WसJाथ$नगर
उयोग बाण@य संघका पुव$ अBय: महे  कुमार rेkठले बताउनुभयो ।
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>f]t M gful/s, @)&!÷#÷$
बूढDगंगाका लाग साउदD फडसँग आज ऋण स*झौता
लfमण वयोगी
काठमाड!-अछामिFथत २० मेगावाटको बूढDगंगा जलवयुत आयोजना बनाउन ऋण सहयोग गन- सहम5त जनाएको
साउदD फडसँग आज (बुधबार) स*झौता हुँदैछ। वयत
ु वकास वभागले बनाउने आयोजनामा फडमाफ$त QाAत हुने
तीन करोड अमेOरकm डलर (कOरब दई
ु अब$ ९० करोड %पैयाँ) को स*झौता हुनेछ।
स*झौताका लाग साउदD फडका उपाBय: यस
ु ेफ इ{ा0हम अKबFसमस0हतको टोलD मंगलबार नेपाल आएको छ।
स*झौतामा अथ$ सचव यव
ु राज भुसाल र फडका उपाBय: अKबFसमले हFता:र गन- काय$.म रहे को आयोजनाले
जानकारD 0दएको छ।
आयोजनाको अनुम5तप; बाँyने र सामाय अBययनमा मा; आtनो काय$:े; सीWमत राखेको वयुत वकास वभागले
यसलाई नमूना आयोजनाका %पमा बनाउनप
ु न- ऊजा$ म;ी राधा }वालDले बताइन ्। उनले भ5नन ्, 'अय आयोजना प5न
बनाउने

गरD

तो+कएको

समयमै

काम

गनुप
$ छ$ ,

यसका

लाग

म;ालयले

पूण$

सहयोग

गन-छ।'

वFतत
ृ अBययन र 5नमा$ण अवध ६ वष$स0हत ऋण 5तन- समय २६ वष$ 5नधा$रण गOरएको छ। आयोजनाबाट XबजुलD
उ3पादन स%
$ न- Qावधानस0हत स*झौता हुने Wसंहले जानकारD 0दए।
ु भएप5छ सरकारले Q3येक ६ म0हनामा ऋण 5तनुप
उनका अनुसार ४० +कFतामा सरकारले दव
ु छ$ ।
ु ै दाताको ऋण चुCता गOरसCनप
आयोजनाका अनुसार Qशास5नक खच$स0हत साढे दई
ु Q5तशतमा दाताले ऋण 0दने सहम5त जनाएका हुन ्। कुल लागत
साढे पाँच अब$ %पैयाँ अनुमान गOरएको आयोजनाका लाग अपुग कOरब ७० लाख अमेOरकm डलर सरकारले लगानी
गन-छ।
आयोजनाको अकb ऋणदाता कुवेत फडसँग 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 %पैयाँ) 0दने स*झौता गरे को छ।
स*झौताप5छ दव
ु ै दाताले 0दने ऋण QभावकारD हुने आयोजना Qमुख नवनराज Wसंहले बताए।
...आयोजना साव$ज5नक–5नजी साझेदारD (पपपी) मोडलमा बनाउने वषयमा प5न छलफल भइरहे को छ। यस मोडलमा
बनाउने 5नण$य भए Fथानीय जनताका लाग समेत सेयर छु^याइनेछ,' आयोजना Qमख
ु Wसंहले भने।' सरकारले
आयोजनाका लाग चालु आथ$क वष$मा एक करोड ७१ लाख ७५ हजार %पैयाँ छु^याएको थयो। आगामी आवका लाग
२६ करोड ६ लाख १४ हजार %पैयाँ QFताव गOरएको छ।
नेपाल वयत
ु Qाधकरणले Qारि*भक अBययन गरे को आयोजनाको डेढ वष$Wभ; वFतत
ृ अBययन (Nडपआर) परू ा गनलfय राखएको छ। Qारि*भक अBययनअनुसार आयोजनाबाट वाष$क १०६.२८ गगावाट घटा XबजुलD उ3पादन हुनेछ।
Fथानीयले उ3पादन सु% भएको १५ वष$स*म वाष$क २६ लाख %पैयाँ रोयKटD पाउनेछन ्। १५ वष$प5छ आयोजनाले वाष$क
कOरब एक करोड ४६ लाख %पैयाँ रोयKटD Fथानीयलाई बुझाउनुपछ$ ।

उ3पा0दत XबजुलD साढे ८८ +कलोWमटर टाढाको ल*कm सब–Fटे सनमा Kयाएर जोyने योजना छ। चमेWलया–अ3तOरया
१३२ केभी लाइनमा जोyन स+कने र माथKलो कणा$लD 5नमा$णका लाग प5न खपत हुन सCने Qारि*भक अBययनले
वकKप सुझाएको छ। नौ सय मेगावाटको माथKलो कणा$लD भारतीय क*पनी िजएमआरले बनाउने अनुम5त पाएको
छ।
दै 5नक ६ घटा प+कङ (0दनको ६ घटा पानी ज*मा हुने) QणालDमा बने आयोजनाको वFतत
ृ आयोजना Q5तवेदन
(Nडपआर) तयार पान$ दई
ु म0हनाWभ; परामश$दाता छाने आयोजनाले जानकारD 0दएको छ। परामश$दाताका लाग
QFताव हालेका १९ अतरा$िksय क*पनीमBये ६ लाई सूचीकृत गरD आथ$क तथा Qावधक QFताव मागएको छ।
परामश$दाताले Nडपआरस0हत वातावरणीय र सामािजक Qभाव मK
$ न-छ।
ू यांकनको थप अBययन गनुप
Wसंहका अनुसार आयोजनाको औसत पपए (वयत
ु खOरद स*झौता) आठ %पैयाँ ४० पैसामा गन- तयारD भइरहे को छ।
आयोजनाका लाग आवIयक तीन सय ५० रोपनी जgगा अधhहण गन- अितम तयारD भइरहे को छ।
आयोजनाFथलस*म एक +कलोWमटर मा; सडक बनाए पुgने हुँदा एक म0हनाWभ; सडक बने जनाइएको छ। वभागले
आयोजना सन ् २०१९ स*म 5नमा$ण स*पन गन- लfय राखेको छ।
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>f]t M cgnfO{g va/, @)&!÷#÷$
ठूला <व:युत प@रयोजना नजी Wे0को सहभागीतामा सSप?न गन, माग
४ असार, काठमाड! । मल
ु क
ु को उजा$ :े;को वकासका लाग रािksय सहमती स0हतको रणनी5त बनाउन 5नजी :े;का
उयोगी-Gयवसायीह%ले सरकारलाई सुझाव 0दएका छन ् । आगामी आथ$क वष$को बजेटमा उजा$ :े;को वकासका Fपkट
काय$.मह% बनाएर अगाडी बuन उनीह%ले अथ$म;ी डा. रामशरण महतलाई सुझाव 0दएका हुन ् ।
चरम लोडसेNडङको मारमा परे को मुलुकलाई उ@यालो बनाउन उजा$ :े;को वकास गन- खालका Fपkट रणनी5तह% बनाउनुपननेपाल उयोग वाण@य महासंघले बताएको छ । उजा$को वकासका लाग उ3पादन, Qशारण र वतरणका लाग छुiै
5नकायको GयवFथा हुनप
ु न- महासंघको माग छ ।
महासंघले उजा$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 आकषत$ गन$ सरकारले QयाAत Bयान पुरय
् ाउनुपन- हुछ । लगानीको सु5निIचतताका लाग
रा@यका तफ$बाट लगानीकता$लाई :5त पुgन गएमा लगानीको सुर:ाको Q3याभु5त गनप
ु$ न- बताएका छन ् ।
उजा$ वकासका लाग Fवदे शी पँज
ू ीमा; पया$Aत नभएको हुँदा रा@य जमानी वसेर पँज
ू ीको पOरचालन साथै 5नजी :े;का
आयोजनाह%लाई वयुत Qाधकरण सरह ऋणको सुवधा 0दनुपन- महासंघको सुझाव छ ।
आतOरक Qशारण लाइन वFतार तथा जलाशययुCत पOरयोजना वकासमा लगानी गनप
ु$ न-, वयुत पOरयोजनाको काममा
कुनै प5न Qकारको अवरोध नहुने GयवFथा हुनुपन-, जgगा अधकरण तथा साव$ज5नक वन :े;को Qयोगमा सरकारले
सहजीकरण र सहज बनाउनुपन-, उजा$ ववादह%लाई 5छनोफानो गन- कानूनस*मत Fवत; र अधकार स*पन 5नकायको
गठन गनप
ु$ न- महासंघको माग छ ।
महासंघले पेsोWलयम पदाथ$को आपू5त$मा 5नजी :े;लाई सहभागी गराउनुपन- माग गरे को छ । 3यFतै, वैकिKपक उजा$ र
नवकरणय उजा$लाई वशेष Qो3साहन 0दनुपन- प5न माग गOरएको छ ।
महासंघले 5नजी :े;को सहभागीतामा वWभन आठ आयोजनाह% स*पन गन$ सरकारलाई सुझाव 0दएको छ । महासंघले ९
सय मेगावाटको माथKलो कणर्◌ालD, ७ सय ५० मेगावाटको पिIचम सेती, ६ सय मेगावाटको बुढD ग&डकm, ६ सय मेगावाटकै
माथKलो मयाzदD जलवयत
ु आयोजना 5नजी :े;लाई सहभागी बनाएर स*पन गन$ आhह गरे को छ ।
3यसैगOर, ४ सय मेगावाटको तKलो अ%ण, ८ सय ८० मेगावाटको तामाकोशी तेrो, ९ सय मेगावाटको अ%ण तेrो र ४ सय १५
मेगावाटको माथKलो तमोर प5न 5नजी :े;को सहभागतामा स*पन गन$ महासंघले सरकालाई सुझाव 0दएको छ ।
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<वभ?न जल<व:युत ् आयोजनाको अनम
ु तप0 खारे ज
काठमाड, असार ३ गते । सरकारले उ3पादन अनुम5तप;को Qती:ामा रहे का वWभन १२ जलवयत
ु ् आयोजनाको
5नवेदन खारे ज गरे को छ ।
वयुत ् वकास वभागका अनस
ु ार यसरD खारे जीमा परे का आयोजनाह_मा दाAचा रोशी (पाँच मेगावाट), हाडी खोला (दई
ु
मेगावाट), तKलो सुनकोसी ते"ो (१० मेगावाट), याWसम खोला (३० मेगावाट) रहे का छन ् ।
यFतै 5नवेदन खारे जीमा परे का अय आयोजनाह_मा माथKलो X;शूलD एक (२१६ मेगावाट), कालDग&डकm गज$ (१६४
मेगावाट), बाकु खोला (छ मेगावाट), माथKलो माई एक (दई
ु मेगावाट), क%वा सेती (३६ मेगावाट), तKलो पामे खोला
(दई
ु मेगावाट), हे वा खोला बी (दई
ु मेगावाट) र WमNडल सुपर दरौदD (चार मेगावाट) रहे का छन ् । ती आयोजनाबाट कOरब
४८० मेगावाट वयत
ु ् उ3पादन गन- लfय राखएको थयो ।
यFतै सव-:णको अनुम5त Wलएका १२७ वटा जलवयत
ु ् आयोजनाको अनम
ु 5तप;समेत खारे ज गOरएको छ । ती
आयोजनाबाट दई
ु ् उ3पादन हुनेछ ।
ु हजार ५४२ मेगावाट वयत
उ3पादन अनुम5त Wलएका छ जलवयत
ु ् आयोजनाको प5न अनुम5तप; खारे ज गOरएको छ भने सव-:णका लाग
5नवेदन 0दएका एक हजार ४२० आयोजनाको समेत 5नवेदन खारे ज गOरएको छ ।
वभागका सच
ू ना अधकृत गोकण$राज पथका अनस
ु ार अनम5ु त Wलएर काम नगन- जुनसक
ु ै Qकृ5तका आयोजनाको प5न
अनुम5तप; खारे ज गOरएको हो ।
‘‘हामीले सबै आयोजनाको सूfम अBययन गरे र Q+.या अगाNड बढाउँ छाँ◌,ै Qग5त ववरण प5न नबुझाउने, काम प5न
नगन-का हकमा वभागले कडा नी5त अिHतयार गछ$ ’’ सूचना अधकृत पथले भनुभयो । यसैगरD नेपाल वयत
ु ्
Qाधकरणले वयुत ् खOरद स*झौता (पपए) भएका नौ जलवयुत ् आयोजनाको स*झौतासमेत खारे ज गरे को छ ।
Qाधकरण Gयापार शाखाका Qमख
ु 0हतेदे व शाCयका अनस
ु ार खारे जीमा परे का आयोजनाह_मा काितपरु हाइो
पावरले 5नमा$ण गन$ लागेको १० मेगावाट :मताको लाzटाङ, िजटे क नेपालले 5नमा$ण गन$ लागेको १४ मेगावाट
:मताको माथKलो मोदD, यु5नभस$ल पावरले 5नमा$ण गन$ लागेको सात सय +कलोवाटको लyकु खोला रहे को छ ।
यFतै बभेOरएन हाइोले 5नमा$ण गन$ लागेको ४.५ मेगावाटको तKलो यादD, मानसरोवर पाव$सको सेती खोला, X;योग
इनजe एड डेभलपमेटको मBयगyडीगाड ३.५ मेगावाट र ऋषकेश हाइोको माथKलो जु*दD रहे का छन ् । यी
आयोजनाबाट कुल ४० मेगावाट वयत
ु ् उ3पादन हुछ । रासस
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आयोजनालाई करछुटको सuा ो(साहन रकम
वजय दे वकोटा
काठमाड!, ४ असार- 5नजी :े;ले जलवयु3लगायत आफूले वकास गन- अय पूवा$धार आयोजनामा कर छुट
मागरहे का बेला सरकारले यसको साटो नगद Qो3साहन (Cयास इसेिटभ) 0दने तयारD गरे को छ ।
राजFव र करमा सोझै छुट 0दँ दा Fथापत QणालD Xबhने भदै सरकारले आगामी बजेटमा 5नजी :े;लाई Qो3साहन
रकम 0दने अवधारणा अ5घ सारे को हो । वशेषगरD जलवयत
ु ् वकासका :े;मा लागेका 5नजी Qवधकलाई लM:त
गरD नयाँ बजेटमाफ$त यो सुवधा लागू गन- सरकारD भनाइ छ ।
“5नजी :े;ले Q5तमेगावाट १ करोड %पैयाँस*म मूKय अWभवृ J कर (oयाट) छुट मागे प5न 3यसलाई अनुगमन गन$
समFया पछ$ , प5छ अय; संलgन 5नजी :े;ले प5न oयाट र कर छुट माgन सCछन ्,” रािksय योजना आयोगका
उपाBय: Qा. गोवदराज पोखरे लले भने, “कर QणालDलाई Xबगानुक
$ ो साटो आयोजना स*पन भएप5छ नगद Qो3साहन
0दनु नै सबै 0हसाबले QभावकारD दे खछ ।”
यसबारे सरकारD 5नकायबीच छलफल भइरहे को र औपचाOरक 5नण$य गरD बजेटमा समावेश गन- उनले जानकारD 0दए ।

c0हलेको

ऊजा$ संकट समाधान गन$ ५ वष$Wभ; 5नमा$णाधीन आयोजना स*पन गन- Qवधकलाई १ दे ख डेढ करोड

%पैयाँस*म Qो3साहन 0दने सोचमा सरकार रहे को उनले Fपkट पारे ।
5नजी :े;ले प5न रा@यले उठाउनुपन- करको वषय वIवGयापी मायता भएको भदै यसको वकKपमा 0दन खोिजएको
नगद Qो3साहनलाई Fवीकान- जनाएको छ । Fवत; ऊजा$ उ3पादक संघ (ईपान)का अBय: खyगबहादरु वkटले भने,
“हामीले प5न वWभन चरणमा सरकारD 5नकायसँग मुHयतः कर छुटबारे छलफल गOरसकेका छ!, वIवGयापी मायता
भएकाले 5तन$ हामीलाई कुनै आपि3त छै न,” उनले थपे, “तर 5नजी :े;बाट उठाउने करका दर वै}ा5नक हुनप
ु छ$ ,
Qो3साहन रकमले Qवधकमा उ3साह थपनुपछ$ ।” 5नजी :े;ले हाल मुHयतः ठे Cकापiा, 5नमा$ण सामhी, परामश$दात ृ
सेवालगायतका काम अ5घ बढाउँ दा रा@यलाई कर 5तन- गरे को उनले बताए ।
कर उठाउने Q+.या यथावत ् राखी नगद Qो3साहन 0दने आयोगको तयारDसँगै यसअ5घ ऊजा$ म;ालय र लगानी बोड$ले
आयकर, oयाट र भसार छुट उपल[ध गराउन अथ$ म;ालयमा गरे को WसफाOरस काया$वयन नहुने स*भावना बढे को
छ । 5नमा$णाधीन सबै आयोजनाले प5छKलो अवधारणा काया$वयन भए कर छुटको साटो आयोजना स*पन
भएपIचात ् एकमkु ट नगद Qो3साहन पाउनेछन ् । यFतो रकम Q5तमेगावाट १ दे ख डेढ करोड %पैयाँस*म हुने उपाBय:
पोखरे लको भनाइ छ ।
ऊजा$ र बोड$ले ०८० स*म स*पन हुने आयोजनालाई १० वष$ पूरै र ५ वष$ आधा गरD १५ वष$ आयकर छुट 0दन WसफाOरस
गरे को थयो । ०८० प5छ स*पन हुने आयोजनाले भने यFतो सुवधा नपाउने वषयसमेत QFतावमा उKलेख छ । नगद
Qो3साहनको नयाँ मोडाWलटDमा प5न आयोजना 5नमा$णको समयावध यथावत ् राखी tKयाटमा Q5तमेगावाट अनद
ु ान
0दन लागएको आयोग "ोतले जानकारD 0दयो । "ोतका अनस
ु ार बोनस र अय वषयमा समेत छलफल गरD आवIयक
GयवFथा गOरनेछ ।
सरकारले हाल ०७५ स*म स*पन हुने आयोजनालाई १० वष$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 छै न ।
हाल आयोजना 5नमा$णका लाग आवIयक Wसमेट, डडीलगायत 5नमा$ण सामhी हे रD भसार छुट WसफाOरस गOरएको
छ । Fवदे शमा उ3पादन नभएका वा पया$Aत उ3पादन हुन नसCने अवFथामा मा; भसार छुटको WसफाOरस गOरएको छ
। 3यFतै, इलेCsोमेका5नक उपकरण Fवदे शमा 5नमा$ण नहुने भएकाले अथ$ले भसार सहुWलयत 0दँ दै आएको छ ।
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बूढDगङगाको लाग रकम ज^
ु यो , साउदD फ&टवारा _.२ अब$ ८५
करोड ऋण सहयोग
अWभयान संवाददाता

असार ४, काठमाड! । बूढDगङगा जलवयत ् आयोजनाको लाग साउदD फ&टले _.२ अब$ ८५ करोड ९० लाख ऋण सहयोग
गन- भएको छ । बुधवार अथ$ सचव युवराज भुषाल र फ&टका उपाBय: तथा Qवध 5नद- शक युसुफ वन इ{ा0हम
अKबFसा*बीच स*झौताप;मा हFता:र भएको छ । सन ् २०१९ मा उCत आयोजना स*पन पIयात सुदरू पिIचमाचल
वकास :े;मा नयाँ रोजगारD Wसज$ना हुने बताइएको छ ।
सो आयोजनाको मुHय उेIय वयत
ु ् आप5ू त$वारा Fथानीय मा5नसको लाग नयाँ अवसरह%को खोिज गनु$ र 3यस
:े;को असमानता कम गनु$ रहे को छ । २० मेगावाट :मताको सो आयोजना 5नमा$णमा साउदD फ&डले प0हलेदेख नै %च
दे खाएको थयो । उCत आयोजनाको लागत करDब ६ करोड अमेOरकm डलर लाgने अनुमान गOरएको छ । सो रकममBये
कुवेत फ&ड फर अरब इकोनोWमक डेभलपमे&ट (कुवेत फ&ड)सँग करDब _. १ अब$ ८० करोड सहुWलयत ऋण स*बिध
स*झौता यस अ5घनै भइसकेको छ । आयोजनाको लाग नपुग रकम भने वयत
ु ् वकास वभागले जट
ु ाउने बताइएको छ
।
गत फागुनमा आयोजनामा लगानी गन-स*बधमा साउदD फ&डसँग वाता$ गन$ वभागका महा5नद- शक NडKलDबहादरु
Wसंहको नेत3ृ वमा एक उnचFतरDय टोलD साउदD अरब गएको थयो । सो टोलDले आयोजनामा लगानी गन-स*बधमा
साउदD फ&डसँग Qारि*भक स*झौतामा हFता:र गरे को थयो । आयोजनामा लगानी गन$ फ&ड इnछुक दे खएप5छ
नेपाल सरकारले Q+.या अगाNड बढाएको हो ।
सो अवसर इ{ा0हमले अथ$म;ी डा. रारशरण महतसँग प5न भेट गरे का थए । भेटमा डा. महतले एक/डेढ दशक
नेपालका लाग क0ठन बष$को %पमा रहे को बताए । तर, अ0हले िFथ5त सामाय बदै गएकोले सरकारले वकास
5नमा$णलाई उnच QाथWमकतामा राखेर काम गOररहे को उKलेख गरे । भौगोWलक बनावटका कारण नेपालको वकास
5नमा$ण एकदमै चुनौतीपूण$ रहे को बताउदै उनले आगामी 0दनमा वकासले ती{ %पमा फyको मान- वIवास 0दलाए ।
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बूढगंगालाई लगानी जg
ु यो
काितपुर संवाददाता
काठमाडौ, असार ५ - वयत
ु ् वकास वभागले अछाममा 5नमा$ण गन$ लागेको २० मेगावाट :मताको बूढDजंगा
जलवयत
ु ् आयोजनाका लाग आथ$क "ोत जुटेको छ । कOरब ५ अब$ लागत अनुमान गOरएको बूढDगंगामा सबभदा
ठूलो दाता साउदD वकास फडले ३० WमWलयन अमेOरकm डलर (कOरब ३ अब$ %पैयाँ) सहुWलयतपूण$ ऋण सहयोग 0दने
भएको छ ।
Wसंहदरबारमा बुधबार 0दउँ सो अथ$ र फडका Q5त5नधबीच सहयोगस*बधी स*झौताप;मा हFता:र भयो । कुवेत
फडले आयोजनालाई यसअ5घ नै १८ WमWलयन अमेOरकm डलर (कOरब पौने दई
ु अब$ %पैयाँ) सहुWलयतपूण$ ऋण
सहयोग 0दने स*झौता गOरसकेको छ । बाँकm ७ WमWलयन डलर (कOरब ६० करोड %पैयाँ) सरकार आफaले लगानी गन-छ
।
वभागले 5नमा$ण गन$ लागेको यो प0हलो आयोजना हो । आtना इिज5नयरह_लाई वयत
ु ् उ3पादनमा Q3य:
संलgन गराउन वभागले यसमा हात हालेको हो । 5नमा$ण भएप5छ आयोजना Qाधकरणलाई हFतातरण गOरनेछ ।
बूढDगंगाको आयोजनाFथलस*म सडक पुगसकेको छ । उ3पा0दत XबजुलD रािksय Qसारण लाइनमा जोyन अछामबाट
दाङको ल*कmस*म Kयाउन १३२ केभीए :मताको ८८ +कWम लामो Qसारण लाइन 5नमा$ण गनुप
$ न-छ । ५ अब$ लागतमा
आयोजना र ८८ +कWम Qसारण लाइन दव
ु ै 5नमा$ण गOरनेछ ।
वभागका QवCता गोकण$ पथका अनुसार हाल वFतत
ु ार यो काम अबको
ृ अBययन काय$ भइरहे को छ । उनका अनस
डेढ वष$मा स*पन हुने र ठे Cका आवान भई सन ् २०१५ को उ3तराध$स*ममा 5नमा$ण स%
ु हुनेछ । सन ् २०१९ मा
5नमा$ण गरD वयुत ् 5नकाWलसCने योजना वभागको छ ।
बूढDगंगा मBय पिIचमको प0हलो जलवयत
ु ् आयोजना हो । यसले वकासका xिkटले पछाNड परे को मBयपिIचमलाई
आथ$क तथा सामािजक 0हसाबले समJ
ृ बनाउन मह33वपूण$ भूWमका खेKने वIवास गOरएको छ ।
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X;शल
ू Dमा २० मेगावाटको सोलार Aलाट बनाइने
काितपुर संवाददाता
काठमाडौ, असार ५ - वयत
ु ् Qाधकरणले नव
ु ाकोटको X;शल
ू Dमा २० मेगावाटको सोलार Aलाट 5नमा$ण गन- भएको छ
। Qाधकरणले वIव बaकको ८३ WमWलयन अमेOरकm डलर (कOरब ८ अब$ %पैयाँ) सहयोगमा यसै वष$ सोलार Aलाट
5नमा$ण गन$ लागेको हो ।
वIव बaकले गन- सहयोगमBये ५५ Q5तशत अनद
ु ान र बाँकm ४५ Q5तशत सहुWलयतपूण$ ऋण रहने जानकारD
Qाधकरणका अधकारDले 0दए । ती अधकारDका अनुसार Qाधकरणले X;शूलD र दे वीघाट आयोजनाबीच नदD
+कनारको आtनै जgगामा सोलार Aलाट बनाउनेछ ।
X;शूलD नदD +कनारामा घाम बढD लाgने र अ_ जgगा खो@नु नपन- भएकाले उCत ठाउँ रोिजएको हो । सोलार Aलाट
बनाउन Q5तमेगावाट २० करोड %पैयाँ खच$ हुने अनुमान Qाधकरणको छ ।
Qाधकरणले सोलार Aलाट एक वष$Wभ;ै बनाइसCने योजना बनाएको छ । रािksय Qसारण लाइनमा जोyन सबFटे सन
बनाउनु नपन- भएकाले सोलार Aलाट एक वष$Wभ;ै बनेर वयत
ु ् उ3पादन हुन थाKनेछ । सोलार Aलाटबाट 5नFकने
XबजुलD चालू X;शूलD जलवयत
ु ् आयोजनाको सबFटे सनमा जोडेर रािksय Qसारणको hडमा जोNडनेछ ।
वIव बaकले सोलार Aलाट 5नमा$णका लाग टे डर डकुमेट तयार गOररहे को छ । टे डर डकुमेट तयार हुनासाथ
सोलार Aलाट 5नमा$णका लाग ठे Cका आवान हुने र आगामी आथ$क वष$Wभ; पूरा गOरने जानकारD Qाधकरणका
अधकारDले 0दए ।
सोलारबाट वयत
ु ् उ3पादन गदा$ Q5तय5ु नट लागत १५/१६ %पैयाँ लागत पन- अनुमान Qाधकरणको छ । यो सालार
Aलाट रािksय Qसारण लाइनमा जोNडने दो"ो आयोजना हुनेछ । यसअ5घ काठमाड! उप3यका खानेपानी GयवFथापन
बोड$वारा राजधानीको स
ु दरDघाटमा 5नWम$त सौय$ Aलाटबाट उ3पा0दत ऊजा$लाई Qाधकरणले रािksय Qसारण
लाइनमा जोNडसकेको छ । ६८० दशमलव ४० +कलोवाट :मताको सुदरDघाटको Aलाटबाट बस-5न उ3पादन हुने ८
लाख ३० हजार यु5नट XबजुलDमBये ६ लाख य5ु नट +कदै आएको छ ।
X;शल
ू Dमा बने सोलारबाट घाम लागेको 0दनमा Xबहान ९/१० बजेदेख बेलक
ु ा ४ दे ख ५ बजेस*म मा; २० मेगावाट
XबजुलD उ3पादन हुनेछ । नेपालमा सालाखाला ९ म0हना मा; घाम लाgने गछ$ ।
अफ पक आवर (वयु3को माग कम हुने समय) मा उCत सोलारबाट 5नFकने XबजुलDले 0दउँ सोको मा; लोडसेNडङ
घटाउन मत
पुयाउनेछ । तर बढD वयत
ु ् खपत हुने साँझको समयमा सोलारबाट वयत
ु ् उ3पादन नहुने भएकाले यो आयोजनाले
मुलुकको लोडसेNडङ घटाउन खासै भूWमका 5नवा$ह गन- छै न । Qाधकरणले वIव बaकबाट अनुदान र सहुWलयतपूण$ ऋण
QाAत भएकाले मा; सोलार Aलाट जडान गन$ लागएको हो । Qाधकरण आफa लगानी गन$ या 5नजी :े;बाट बने
सोलार Aलाटबाट उ3पा0दत XबजुलD महँगो हुने भएकाले +कने प:मा छै न ।
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बूढीगंगा जलिवुतका लािग साउदीले दुई अब ८५ करोड ऋण दने
काठमाडp : साउदी फ.ड फर डेभलपमे.ट (एसएफडी)ले बूढीगंगा जलिब ुत आयोजनाका लािग दुई अब ८५ करोड
qपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग उपलOध गराएको छ। यस िवषयमा अथम.ालयमा बुधबार भएको सझौतमा
अथसिचव युवराज भुषाल र एसएफडीको तफ बाट उपा_य तथा व.ध िनद!शक युसुफ िवन इrािहम अलबासामले
हतार गरे का छन्।
अछामिथत २० मेगावाट मताको जलिव ुत् आयोजनाको ऋण सझौतामा हतार गन युसुफ िवन इrािहम
अलबासामको नेतृ5वमा आएको टोलीले अथम.ी डा. रामशरण महतलाई बुधबार नै भेटेको हो। 5यस अवसरमा
अथम.ी महतले िबतेको डेढ दशक नेपालका लािग कNठन समयका %पमा रहेको तर अिहले िथित सामा.य ब.दै
गएकाले सरकारले िवकास िनमाणलाई उI ाथिमकतामा राखेर काम गNररहेको जानकारी गराए। भौगोिलक
बनावटका कारण नेपालको िवकास िनमाण चुनौतीपूण रहेको बताउँदै उनले आगामी "दनमा िवकासले ती7%पमा
फgको मान! िवdास पिन कट गरे ।
उपलOध गराएको सहयोगको सराहना गद> महतले आगामी "दनमा पिन यसले
िनर.तरता पाउने िवdास W( गरे । महतले नेपालको अवथा सुEsदै जाँदा सहयोगमा पिन वृि] :ने बताए। 'िवd
Oयां◌ंकको रे Nटङअनुसार नेपालले आगामी वष कNरब ३० अब qपैयाँबराबरको सहायता पाउने भएको छ', उनले
भने, 'यसैगरी आईएफसीले पिन नेपालको जलिव ुत् आयोजनाको िवकासमा ठू लो लगानीसिहतको सहभािगता
जनाउँदैछ।' उनका अनुसार युरोिपयन इ.भेटमे.ट Oयांकले पिन जलिव ुत् आयोजनामा लगानी गद>छ। चीनले अिघ
सारे को एिसयाली पूवाधार लगानी Oयांकको संथापक ब= नेपाललाई ताव गरे को छ र यसले पिन नेपालले ाv
गन! सहयोगमा थप ढोका खुदैछ। नेपालले चीनले अिघ सारे को एिसयाली पूवाधार लगानी Oयां◌ंकको संथापक ब=
चाँडै िनणय गन! जानकारी महतले "दए।
िवगतमा

साउदी

अरे िबयाले

उपा_य तथा ब.धिनद!शक युसुफ िवन इrािहम अलबासामले नेपालसँगको सब.ध
िवतार गन दूतावास नै खोन लािगएको जानकारी "दए। साउदी अरबले नेपालमा जलिव ुत,् Eसचाइका अितNर(
िशा तथा वाwय ेमा पिन सहयोग गन स"कने जानकारी "दएको छ। अछामिथत बूढीगंगा जलिव ुत्
आयोजनाको िनमाणले थानीय तरमा रोजगारी िसजना, &ामीण िव ुतीकरण, ेीय असमानता घटाउने तथा
थानीय तरमा आxथक "0याकलाप िवतार :ने अपेा गNरएको छ। बूढीगंगा जलिव ुत् आयोजनाका लािग कुवेत
फ.डले गत वष नै कNरब एक अब ८० करोड qपैयाँ सहयोग गन! सझौता गNरसके को छ। जलिव ुत् आयोजनाका
लािग थप सहयोग जुटाउने योजनाअनु%प एसएफडीको सहयोगका लािग आ&ह गNरएको िथयो।
सोही अवसरमा एसएफडीका
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लगानी बोड, <वघटन गन तयार
बाबुराम खyका
काठमाड!, ५ असार- ठूला लगानीकता$लाई Qशास5नक झझटबाट मुिCत 0दई एउटै वारबाट सबैखाले सेवा 0दन गठन
भएको लगानी बोड$ खारे ज गनप
ु$ न- धारणा Fवयं म;ीबाटै आउन थालेको छ । ऊजा$म;ी राधाकुमारD }वालDले बोड$को
औच3य स+कएको भदै यसलाई खारे ज गनप
ु$ न- धारणा अ5घ सारे कm हुन ् ।
“बोड$ले काम गन$ सCयो◌े वा सकेन भने मूKयांकन गनुभ
$ दा प5न जुन पOरिFथ5तमा गठन भएको थयो, अब समय
पOरवत$न भइसकेकाले यसको औच3य समाAत भइसCयो,” }वालDले भ5नन ्, “स*बJ म;ालयले नै ठूला योजना अ5घ
बढाउन सCछन ् भने +कन चा0हयो बोड$ ?”
XबहDबार कारोबारसँग कुरा गदp म;ी }वालDले ऊजा$, पय$टन, भौ5तक योजनालगायत स*बJ म;ालय काम गन$ स:म
भएको बताइन ् । ववका कारण ठोस लगानी नजुटेको अवFथामा त3कालDन Qधानम;ी बाबुराम भiराईले बोड$
गठन गरे प5न पOरिFथ5त फेOरएकाले अब यो संरचना आवIयक नभएको तक$ उनको छ । मल
ु क
ु संवधान 5नमा$णको
चरणमा रहे को र राजनी5तक िFथरताको बाटोमा अ5घ बढे काले वषयगत म;ालयले आtना काम आफa गन$ सCने दाबी
उनले गOरन ् ।
“म;ी भएकै 0दनदे ख नै बोड$ खारे जीको सोच बनाएकm हुँ +कन+क अबका 0दनमा वयु3का काम ऊजा$, पय$टनका काम
पय$टन र सडकलगायत पूवा$धारका काम पूवा$धार म;ालयले नै गन$ सCछन ्,” उनले भ5नन ् । म;ालयले गन$ नसकेका
काम बोड$ले कुनै हालतमा गन$ नसCने दाबी उनले गOरन ् ।
वयुत ् आयोजना बोड$बाट 5नकालD म;ालयले नै अ5घ बढाउने जानकारD }वालDले 0दइन ् । ऊजा$ले बोड$का आयोजना
+फता$ Wलन सCने भदै उनले आवIयक परे बोड$ ऐन नै पOरवत$न गन$ सCने बताइन ् । “आयोजना अ5घ बढाउन आवIयक
जनशिCत र Qावधक :मता भएकाले ऊजा$ :े;का सबै काम म;ालयले नै गन$ सCछ भने बोड$मा +कन जानुप¥यो ?”
उनले भ5नन ्, “संसदबाट बोड$ ऐन पOरमाज$न गरे र भए प5न ऊजा$का आयोजना म;ालयमै फकाईछ, यसका लाग
चाँडोभदा चाँडो ऐन पOरमाज$नको Q+.या अ5घ बuछ ।”
बोड$ले लगानी जट
ु ाउने आशामा ऊजा$ वकासको काम रो+कएको भदै }वालDले अततः म;ालयले नै Q5तबJता
नजनाएस*म लगानीकता$ नआउने बताइन ् । नेपालको जलवयुत ् वकासका लाग इnछुक अतरा$िksय व3त 5नगम
(आईएफसी)लाई प5न केहD 0दनअ5घ म;ालयले नै Q5तबJता जनाएको उनले सुनाइन ् ।
हाल बोड$अतग$त जलवयत
ु ्, सडक, फोहरमैला, रे ललगायत बह
ृ त ् लगानीका १४ ठूला आयोजना छन ् । बोड$ले वदे शी
लगानीमा 5नमा$ण हुने भ5नएका ९÷९ सय मेगावाटका माथKलो कणा$लD र अ%ण ते"ो, ६ सय मेगावाटको माथKलो
मयाzदD र ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी ते"ोका Qवधकसँग आयोजना वकास स*झौता (पीडीए) वाता$ गOररहे को
छ । ययप, पीडीए भने भएको छै न ।
3यFतै, ७ सय ५० मेगावाटको पिIचमसेती आयोजना प5न बोड$सँगै छ । उसले चीनको सीड[Kयई
ू इभेFटमेट
कपbरे सनसँग छलफल गOररहे को बताए प5न प5छKलो समय आयोजना अ5घ बuन सकेको छै न । बोड$ले ३ हजार ८ सय
मेगावाट :मताका ५ ठूला आयोजना अ5घ बढाउने कसरतसमेत गOररहे को छ । ययप सचालनमा आएको २ वष$

Xब5तसCदा प5न बोड$ले QभावकारD _पमा काम गन$ नसकेको आरोप वषयगत म;ालयका अधकारDले लगाउँ दै आएका
छन ् । भारतलगायत अय वWभन 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 गरे को थयो । प5छKलो समय अBय:
Qधानम;ी सुशील कोइराला र सदFय तथा अथ$म;ी रामशरण महत प5न बोड$Q5त सकारा3मक छै नन ् ।

ा-धकरणमा राजनी तक नयिु 8तको तयार
सरकारले नेपाल वयुत ् Qाधकरणका काय$कारD 5नद- शकमा राजनी5तक 5नयुCत गन- भएको छ । अथ$ म;ालयले
Qाधकरणलाई संFथान समवय बोड$को अनस
ु च
ू ी २७ बाट हटाएकाले सरकारलाई Wसधै 5नयिु Cतको बाटो खल
ु ेको हो ।
Qाधकरणका काय$कारD 5नद- शक अजुन
$ कुमार काकलाई कायममुकायम सचवको िज*मेवारD 0दएर :े;ीय Qशासकमा
बढुवा गरे प5छ सरकारले नयाँ Q+.याबाट काय$कारD 5नद- शक 5नयिु Cतको Q+.या स%
ु गन$ लागेको हो ।
ऊजा$ म;ालयले वOरkठताका आधारमा उपकाय$कारD 5नद- शक उपेदे व भiलाई 5नWम3त काय$कारD 5नद- शकको
िज*मेवार 0दएको छ । नयाँ काय$कारD 5नयिु Cतका लाग Q+.या सु% भएको म;ी }वालDले बताइन ् । “अब चाँडै योgय
र अनुभवी GयिCत Qाधकरणमा आउनेछन ्,” उनले भ5नन ् ।
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साक$FतरDय ऊजा$ Gयापारस*बधी काय$शाला
पुkप कोइराला

सीमापार ऊजा, ;यापार नेपालको मv
ु य ाथमकता
असार ५, काठमाड! । आउँ दो XबहDवार काठमाड!मा आयोजना हुने ऊजा$स*बधी साक$FतरDय काय$शाला गोkठमा
नेपालले सीमापार ऊजा$ Gयापारको वषयलाई मुHय _पमा उठाउने भएको छ । नेपालको ऊजा$सzकट समाधान गन$
जलवय3ु मा लगानी आकष$त गनप
ु$ न- आवIयकता रहे को र भरपदb ऊजा$ बजारको GयवFथावना लगानीकता$ नआउने
भएकाले सीमापार ऊजा$ Gयापारको वषय नेपालको QाथWमकतामा परे को Fवत; ऊजा$ उ3पादकह_को संFथा नेपाल
(इAपान)का अBय: खy◌्गबहादरु वkटले बताए । ‘उयोग–Q5तkठानह_को Fथापना गरD वयु3को उपभोग नबढाए
सन ् २०१७ भदाप5छ उ3पादन हुने वयत
ु ् खेर जाने नेपाल वयत
ु ् Qाधकरणले बताइरहे को छ,’ उनले भने, ‘3यसो हुँदा
ऊजा$ Gयापार नेपालको QाथWमकतामा परे को हो ।’
साक$ मुलुकमBये निजकका भारत, भूटान, बzगलादे श र पा+कFतानसँग ऊजा$ Gयापार गन$ नेपालका लाग सहज हुने
उनले बताए । गोkठमा सीमापार ऊजा$ Gयापारका लाग साक$ hीड 5नमा$णका साथै ऊजा$ Gयापारमा जोखीम बाँडफाँट तथा
व3त GयवFथापन र कानन
ू ी तथा 5नयमन Q+.यामा एक_पतालगायत वषयमा छलफल हुने उनले जानकारD 0दए ।
काय$शालामा साक$ राksह_मा ऊजा$ Gयापारको अवFथा, स*भावना र फाइदाह_, अतरदे शीय Qसारण लाइन 5नमा$ण,
सुधार र सचालनमा 5नजी:े;को भूWमका, सीमापार ऊजा$ Gयापार सचालनका लाग ताWलकmकरण, समवय र ऊजा$
खरDदको भुCतानी–असुलDमा अपनाउनप
ु न- वध र Q+.या तथा ऊजा$ Gयापार स*झौताका वषयमा प5न छलफल हुने
बताइएको छ ।
3यसबाहे क ऊजा$ Gयापारका लाग साक$FतरDय अतरसरकारD सचवालय खोKने वषय र केहD Qावधक वषयमा प5न
छलफल हुनेछ । साक$ मुलुकह_मा ऊजा$ Gयापारका लाग साक$ hीड 5नमा$ण गन- वषयमा कैय! छलफल र गोkठ भए
प5न काम अ5घ बuन नसCनम
ु ा एWशयालD मुलुकको सुFत ग5तको आथ$क वकास नै मुHय कारण रहे को 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$का ८ सदFय राksका सरकारD Q5त5नध तथा
Fवत; ऊजा$ उ3पादकका Q5त5नध एवम ् सरोकारवालाको सहभागता रहने बताइएको छ ।
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तामाकोसीको समे?ट सा?जेन तर
नव
ु ाकोट, (नेस)माथKलो तामाकोसी जलवयत
ु ् आयोजना 5नमा$णका लाग भसार छुटमा Kयाइएको Wसमेट
रसुवाको साजेन जलवयत
ु ् आयोजनातफ$ लैजाँदै गOरएको अवFथामा QहरDले 5नय;णमा Wलएको छ।दोलखा
लैजानुपन- Wसमेटलाई 5नयतवश रसुवा लैजान लागेको अवFथामा नव
ु ाकोट QहरDले चार sक (४० टन) Wसमेट
5नय;णमा Wलएको हो। माथKलो तामाकोसी हाइो इलेCsWसटD QोजेCटको नाममा आएको ९ सय ४० बोरा
Wसमेटस0हत sकका चार जना चालकलाई प.ाउ गरD िजKला QहरD काया$लय नुवाकोटले राजFव अनुसधान वभाग
लWलतपरु पठाएको छ।वशेष सच
ू नाका आधारमा ना५ख २४७७ नं.को sकमा ३ सय ४० बोरा, ना५ख १३२७ नं. को sकमा
२ सय बोरा, ना५ख ७३४ नं. को sकमा २ सय बोरा र ना३ख ४७४१ नं.को sकमा २ सय बोरा Wसमेटस0हत चालकह_
5नय;णमा परे का हुन ्।
QहरDले sकका चालकह% WसधुलDका अमत
ृ लामा, WसधुपाKचोकका वदरु खyका, WसधुपाKचोककै 5तलकबहादरु
काक र सोहD ठाउँ का सीताराम गहतराजलाई प.ाउ गरे को छ। माथKलो तामाकोसी जलवयुत आयोजनाको लाग
Wसनो हाइो कपbरे सन QाWलले भारतवाट खOरद गरे को भसार छुटमा Kयाएको Wसमेट नुवाकोट आएप5छ थप
अनस
ु धानको लाग काठमाड! पठाइएको QहरD 5नरD:क कुशनकुमार बFनेतले बताउनुभयो। QहरDले माथKलो
तामाकोसीको नाममा जारD भएको सCकलD काजगप;स0हत साजेन जल वयत
ु आयोजनाको नाममा जारD भएको
शंकाFपद कागजप;समेत बरामद गरD राजIव वभागमा पठाएको छ।
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Qाधकरणमा राजनी5तक 5नयुिCत खुला गन$ अथ$ म;ालय सहमत
आ-थ,क संवाददाता ,
लामो समयको Qयासप5छ ऊजा$ म;ालयले नेपाल वयत
ु ् Qाधकरणको काय$कारD 5नद- शक बा0हरबाट 5नयुCत गन$
पाउने भएको छ । संFथान 5नद- शन बोड$को अनस
ु च
ू ीबाट Qाधकरणलाई हटाउन अथ$म;ी डा. रामशरण महत सहमत
भएप5छ 5नयिु Cतको बाटो खल
ु ेको हो । ऊजा$म;ी राधा }वालDले लोडसेNडङ यन
ू ीकरणको योजना Kयाए प5न
Qाधकरणको काय$कारD 5नद- शकबाट सहयोग नपाएप5छ बोड$को अनस
ु ूचीबाट Qाधकरणलाई हटाएर आफूलाई सहयोग
गन- व} 5नयुिCतको बाटो खो@दै आएकm थइन ् । ‘Qाधकरणलाई अनुसच
ू ीबाट हटाउन अथ$म;ी सहमत हुनुहुछ’,
अथ$म;ालय "ोतले भयो, ‘लोडसेNडङ बuदो अवFथामा रहे को बेला ऊजा$म;ीको योजनालाई अथ$ले असहयोग
गनुह
$ ु न भने योजनाकासाथ ऊजा$को QFताव मा5नएको हो ।’
साव$ज5नक संFथान 5नद- शन बोड$ (गठन तथा काय$ सचालन) आदे श, २०६८ को दफा २८ अनुसार अनुसूचीमा रहे का
संFथानह%को नाम अथ$ म;ालयले आवIयकता अनुसार हे रफेर 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 आदे शव%J अधवCता व5नतकुमार Wसंहवारा दायर Oरटमा अकb आदे श नहुजेलस*म कुनै
कामकारबाहD नगनु$ भनेर सवbnच अदालतले गत भदौ २० गते अतOरम आदे श 0दएको थयो । 3यसैलाई दे खाएर
Qमुख 5नयुिCत नगOरँदा प0हलादे ख नै समFयामा रहे का संFथानह% थप समFयामा परे का छन ् । Qाधकरणको
काय$कारD 5नद- शक 5नयिु Cतका लाग म;ी }वालDसँग सुशील }वालDस0हत पाँच जनाको नाम छ । अथ$ले बोड$को
अनुसच
ू ीबाट हटाएको प; 0दनासाथ ऊजा$ले 5नयिु Cत Q+.या अगाNड बढाउनेछ । अथ$म;ीले Qाधकरणलाई
अनुसच
ू ीबाट हटाइ0दने बताएप5छ ऊजा$ म;ालयले अथ$मा प; लेखेको हो ।
अदालतको आदे शअनस
ु ार बोड$ले 5नयिु Cत गन$ नपाउने र अथ$ले अनस
ु च
ू ीबाट नहटाउँ दा अधकांश संFथानह% अ0हले
QमुखवहDन छन ् । काय$कारD Qमुख 5नयुCत हुन नसCदा साव$ज5नक संFथानह% आथ$क %पमा थप धराशायी बदै
गएका छन ् । काय$कारD Qमुख नभएका कारण संFथानह%ले दै 5नक Qशास5नक काम गन- र कम$चारDलाई तलबभ3ता
वतरण गन- बाहे क केहD काम गन$ सकेका छै नन ् । त3कालDन अथ$म;ी शंकरQसाद कोइरालाले बोड$को दफा २८
Qयोग गरे र नेपाल औयोगक वकास बaक, कृष वकास बaक र रािksय वाण@य बaकलाई अनुसच
ू ीबाट हटाएका
थए । अय म;ालयले अनरु ोध गरे मा र अथ$ले चाहे मा सबै संFथानह% बोड$को अनस
ु च
ू ीबाट ह^न सCने Qावधान छ
। बोड$ले १२ वटा संFथानमा काय$कारD Qमुख 5नयुCत गरे को छ भने चारवटामा भने 5नयिु Cत Q+.या अितम
चरणमा अy+कएको छ । बोड$ले 0द–0ट*बर कपbरे शन अफ नेपाल WलWमटे ड, जडीबुटD उ3पादन तथा Qशोधन क*पनी
WलWमटे ड, रािksय बीउ Xबजन क*पनी र कृष सामhी क*पनी WलWमटे डमा 5नयिु Cतको लाग तयारD गरे को बेला
अदालतको आदे श आएको थयो । ती संFथानह% प5न अनस
ु ूचीबाट हटे मा म;ालयले चाहे को GयिCत 5नयुCत हुनेछ
। संFथानह% राजनी5तक 5नयिु Cतको कारण Xबhएको 5नkकष$ 5नकाWलए प5न राजनी5तक नेत3ृ व नपाउँ दा
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$ सचालन) आदे श, २०६८ को अनस
ु च
ू ीमा दgु ध वकास संFथान,
जडीबट
ु D उ3पादन तथा Qशोधन क*पनी WलWमटे ड, हे ट!डा Wसमेट उयोग WलWमटे ड, जनकपुर चुरोट कारखाना,

नेपाल औषध, उदयपुर Wसमेट उयोग, नेपाल ओOरएट *याgनेसाइट, कृष सामhी क*पनी, रािksय बीउ Xबजन
क*पनी, नेशनल sे Nडzग, नेपाल खाय संFथान, नेपाल आयल 5नगम, 0द–0ट*बर कपbरे शन, औयोगक :े;
GयवFथापन WलWमटे ड, नेशनल कFsCसन क*पनी, नेपाल भारवहन तथा गोदाम GयवFथा क*पनी, नेपाल
इिज5नयOरzग कसKटे सी सेवा के, नेपाल वायुसेवा 5नगम रहे का छन ् । 3यFतै, अनुसूचीमा रािksय
उ3पादक3व तथा आथ$क वकास के, नेपाल नागOरक उyडयन Qाधकरण, साँFकृ5तक संFथान, गोरखाप;
संFथान, जनक Wश:ा सामhी के, नेपाल टे WलWभजन, hामीण आवास क*पनी, नेपाल खानेपानी संFथान, नेपाल
वयुत Qाधकरण, नेपाल दरू सचार क*पनी WलWमटे ड (नेपाल टे Wलकम), कृष वकास बaक, रािksय बीमा संFथान,
रािksय वाण@य बaक, 5न:ेप तथा कजा$ सुर:ण 5नगम, नेपाल आवास वकास व3त क*पनी, नेपाल Fटक
एCसचेज, नागOरक लगानी कोष, जलवयत
ु ् लगानी तथा वकास क*पनी र गुठ संFथानलाई समे0टएको छ भने
कम$चारD सचय कोष भने वशेष ऐनअतग$त Fथापत Q5तkठान हो ।
भu नम(त काय,कार नद शकअजुन
, काकf असहमत
काठमाडw ।,
ऊजा$ म;ालयले नेपाल वयत
ु ् Qाधकरणको 5नWम3त काय$कारD 5नद- शकमा उपेदे व भiलाई 5नयC
ु त गरे को छ ।
ऊजा$म;ी राधा }वालDले XबहDबार मि;FतरDय 5नण$य गदp ◌ै Qाधकरणकै १२औं तहका सबैभदा वOरkठ भiलाई
उCत पदमा 5नयC
ु त गरे कm हुन ् । भi यहD असार १५ गते उमेर हदका कारण अ5नवाय$ अवकास पाउँ दै छन ् । ऊजा$
म;ालयले XबहDबार नै काय$कारD 5नद- शक अजुन
$ काकलाई कामु :े;ीय Qशासक बनेको प; पठाएको थयो ।
सोमबार बसेको मि;पOरष बैठकले काकलाई पिIचमाचलको कामु :े;ीय Qशासक बनाउने 5नण$य गरे को थयो ।
मि;पOरषबाट प; आउन 0ढला भएको कारण ऊजा$ले काकलाई XबहDबार मा; प; 0दएको हो । काकले भने
आफूलाई अकb GयवFथा नभएस*मको लाग काय$कारD 5नद- शकको िज*मा 0दएको भदै 5नWम3तलाई Qाधकरण
छाyन नसCने अडान Wलएका छन ् । उनले थप २१ 0दन माग गरे प5न ऊजा$ले काकलाई मि;पOरषको 5नण$य
जानकारD गराएर भiलाई 5नWम3तको िज*मा 0दएको हो ।
भi 5नWम3त काय$कारD 5नद- शक बनेसँगै ऊजा$म;ी }वालDले शु.बार 0दउँ सो Qाधकरण सचालक सWम5तको बैठक
बोलाएकm 5छन ् । Qाधकरण सचालक सWम5त सदFय र काय$कारD 5नद- शक काकबीचको ववाद तथा ऊजा$
म;ालयमा धेरै समयस*म सचव नभएको कारण लामो समयदे ख Qाधकरण सचालक सWम5तको बैठक बFन
सकेको थएन । काकले प5न म;ीQ5त असहयोगी Gयवहार दे खाएको कारण सचव 5नयुCत भएप5छ प5न बैठक
बFन नसकेको हो । ऊजा$सचव राजे+कशोर :े;ीले भने गत जेठ १ गते पदबहालD गरे का थए । लामो समयदे ख
बैठक नबसेको कारण झ&डै एक दज$न मुाह% थाँती छन ् ।
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भारतमा Xबजल
ु Dको ख
ु ा बजार खो@दै Qाधकरण
लfमण वयोगी
काठमाड!— तीन वष$प5छ बखा$को Xबजल
ु D खेर जाने Q:ेपण गदp आएको नेपाल वयत
ु Qाधकरणले दै 5नक +कनबेच
गन$ स+कने ख
ु ा बजार (XबजुलD आदानQदान) खो@न भारतसँग Qारि*भक छलफल अगाNड बढाइएको छ।
भारतीय Xबजल
ु D बजारमा हरे क १५ Wमनेटमा मK
ू य पOरवत$न हुने गछ$ । यसरD ख
ु ा मK
ू य 5नधा$रण हुँदा माग बढD हुँदा र
कम हुँदा एकै 0दनमा बजारबाट +कन र बेnन स+कछ । बखा$मा बढD भएको XबजुलD बेnन सिजलो हुने हुँदा भारतीय
बजारमा XबजुलD बेnन अनुम5त पाएका क*पनीसँग छलफल सु% गOरएको वयत
ु Gयापार वभागका 5नद- शक
0हतेदे व शाCयले बताए ।
'हामीले बनाएको योजनाअनस
ु ार काम अगाNड बढे ख
ु ामा Xबजल
ु D +कनबेच गन- त3कालDन, मBयकालDन र दDघ$कालDन
स*झौता गOरनेछ,' उनले भने, 'स*झौताप5छ यता बढD हुँदा भारतमा बेnन र अभाव हुँदा उताबाट सिजलै +कन स+कछ
।' शाCयका अनुसार नेपालमा साँझको समयमा बढD XबजुलD (पक लोड) आवIयक पछ$ । ख
ु ा बजारमा Qवेश पाए जुन
बेला बढD चा0हयो 3यहD बेला +कन स+कछ र म0हन!अ5घ स*झौता गनु$ पद- ◌ैन ।
भारतीय बजारमा Xबजल
ु D +कनबेचको छुiै कानन
ु ी Q+.या छ । 3यहाँबाट यसबारे केहD अyचन नआए 5छiै ख
ु ा बजारमा
Qवेश पाइने Qाधकरणको वIवास छ । शाCयका अनुसार ख
ु ा बजारमा जान वयत
ु Gयापार स*झौता (प0टए) मा
Fपkट GयवFथा हुनप
ु छ$ । 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 गरे को छ । यसबारे सरोकारवाला
5नकायसँग छलफल गरे र भारतलाई Q5त+.या पठाउने तयारD भइरहे को ऊजा$ सचव राजे+कशोर :े;ीले बताए ।
अतरा$िksयFतरमा वप:ीय र ख
ु ा स*झौताअनुसार XबजुलD +कनबेच हुछ । प0टए गदा$ 5निIचत वष$स*म दई
ु
दे शबीच Xबजल
ु D आदानQदान हुछ भने ख
ु ा स*झौतामा आवIयक पदा$ बजारबाट त3काल +कन स+कने Qाधकरण
इिज5नयर बताउँ छन ् ।
भारतीय बजारमा भोWलपKट +कनप
ु न- Xबजल
ु Dको मK
ू य अ5घKलो 0दन 0दउँ सो १२ बजे तो+कछ । भोWलपKट 0दनभOर
सोहD मूKयमा बेnनप
ु छ$ । XबजुलD +कनेर बेnने क*पनीले आवIयक परे को ठाउँ मा +कनबेचको स*झौता गराइ0दछ ।
+कनबेचको स*झौता गराएबापत XबजुलD Xब.m मूKयको चार Q5तशतमा; कWमसन उसले Wलने गछ$ । भारतीय बजारमा
अ0हले Q5तयु5नट एक %पैयाँ ७० पैसादे ख आठ %पैयाँस*म XबजुलDको +कनबेच हुने गरे को छ ।
नेपालमा Xबजल
ु D +कनबेच गन- छुiै क*पनी नहुँदा Qाधकरणले नै उ3पादन, Qसारण र वतरणको काम गरे र धेरै
कWमसन खाने गरे को केहD जलवयत
ु उ3पादक 0टAपणी गछ$ न ् । 5नमा$ण सामhी महँगो हुँदै जाँदा आयोजना 5नमा$ण
लागत बuने तर Qाधकरणले सधa सFतोमा पपए (वयत
ु खOरद स*झौता) गदp आएको Fवत; ऊजा$ उ3पादक

संघका उपाBय: शैले गुरागाले बताए । उनले भने, 'ख
ु ा बजारमा जान स+कयो भने 5नजी :े;ले XबजुलDको उचत
मूKय पाउन सCछ र लागतअनस
ु ार Q5तफल उ छ ।
उ3पादन तुलनामा XबजुलDको बजार नभएको भदै Qाधकरणले २५ मेगावाटभदा ठूला आयोजनाको ३ म0हनादे ख
पपए रोकेको छ । पपए नगन- अनौपचाOरक 5नण$य गरे प5छ कुनै प5न आयोजनाका आवेदन नपरे को Qाधकरणले
जनाएको छ ।
चार सय ५६ मेगावाटको माथKलो तामाकोसी २०७३ मा 5नमा$ण पूरा भएप5छ बखा$को Xबजल
ु D खेर जाने र 0हउँ दमा झडै
आठ सय मेगावाट नपुग हुने Q:ेपण छ । ख
ु ा बजारमा Qवेश पाए 0हउँ दमा आवIयक XबजुलD सFतोमा +कन पाइने
Qाधकरण अधकारD बताउँ छन ् ।
भारतबाट Qाधकरणले आठ %पैयाँ ६४ पैसादे ख ११ %पैयाँ Q5तय5ु नटस*ममा XबजुलD +कदै आएको छ । भारतको
केDय Qसारण लाइनको तुलनामा र :े;ीयबाट XबजुलD +कदा महँगो पछ$ । नेपालले भारतसँगको नदD स*झौता,
आदानQदान स*झौताको आधार र GयापाOरक दरमा Xबजल
ु D +कदै आएको छ । महाकालD नदD स*झौताअनुसार
टनकपरु बाट वाष$क कOरब १५ मेगावाट (७ करोड य5ु नट) आयात गन- गछ$ भने आदानQदान स*झौताअनस
ु ार कुशाहा–
कटै याबाट ५० मेगावाट आउँ छ ।
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 Qाधकरणले २५ वष$स*म Q5तय5ु नट ३ %पैयाँमा एक सय ५० मेगावाट
Xबजल
ु D +कने स*झौता गOरसकेको छ ।
एक हजार दई
ु सय मेगावाटस*म XबजुलD Qवाह हुन सCने उCत Qसारण लाइनबाट नेपालमा बखा$मा बढD हुने XबजुलD
दै 5नक फरकफरक मूKयमा 5नया$त गन$ स+कने छ । अ0हलेस*म Qाधकरणले वाष$क कOरब पाँच अब$ %पैयाँको Xबजल
ु D
आयात गOररहे को छ ।
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जलाशययुCत आयोजनाको गु%योजना अलप;
लfमण वयोगी
काठमाड!-पाँचै वकास :े;मा एक/एक जलाशययुCत आयोजना बनाउने लfयका साथ जापान अतरा$िksय सहयोग
5नयोग (जाइका)ले गरे को अBययनमा वयुत Qाधकरणले असतुिkट जनाउँ दै पुनः अBययन गन$ सुझाएको छ।
जाइकाकै सहयोगमा जलाशययC
ु तको गु%योजना बनाउने गरD १० आयोजनाको अBययन सु% गOरएको थयो।
भौगोWलक र वातावरणीय अBययनमा Qाधकरण र उसको तय फरक आएप5छ अBययन QभावकारD नभएको
Qाधकरणको 0टAपणी छ।
आयोजनाबाट हुने वFथापतको संHया, डुबान र पुनFथा$पनालगायत प:मा गOरएको अBययनमा Qाधकरण र
जाइकाको तय फरक दे खएको इिज5नयOरङ 5नद- शनालयका उप–काय$कारD 5नद- शक उपेदे व भiले बताए।
‘ऊजा$ म;ालय, 5नजी उ3पादक र अय सरोकारवाला 5नकायसँग थप राय तथा सुझाव मागएको छ,' उनले भने,
‘सबैको सझ
ु ाव QाAत भएप5छ जाइकालाई थप अBययन गन$ WसफाOरस गOरनेछ।' जाइकाले Xबजल
ु Dलाई आधार मानेर
पानी बहुउपयोगको पाटो अBययन नगरे को Qाधकरणको 0टAपणी छ।
नेपालबाट बgने नदD भारत हुँदै बंगलादे शस*म पुgने हुँदा ती दे शले पानी Qयोग गरे बापत नेपाललाई 5तनप
ु$ न- उचत
मूKयबारे अBययनले कतै उKलेख गरे को छै न। बाँधको पानी बगेर तKलो तटDय :े;मा पुगेप5छ 3यहाँको Wसँचाइ,
खानेपानी लगायतमा पय
$ को सु वधाको मK
ु ा्ए
ू य तोCनप
ु न- Qाधकरणको तक$ छ।
जलाशय आयोजना उnच माग हुँदा क5त मेगावाटमा क5त घटा चलाउने भने Fपkट अBययन गन$ WसफाOरस गOरए
प5न पूरा नगरे को योजना अनग
ु मन वभागका 5नद- शक सुरे राजभ&डारDले बताए। उनले भने, ‘Qाधकरण र उसले
Q:ेपण गरे को वयुत मागमा प5न फरक आएको छ।'
जाइकाको अधकांश अBययन अपरु ो रहे को र यसको थप अBययन गन$ आवIयक रहे को राजभ&डारDले बताए। जाइकाले
गरे को अBययनअनुसारको लागत उ3पा0दत XबजुलD केDय Qसारण लाइनमा जोडेर वतरण गदा$स*म स*भाGय
नदे खएको उनले QFट पारे ।
‘जाइकाले 5नमा$ण गन$ स*भाGय दे खाएका आयोजना Qाधकरणले उपयुCत दे खेन यसैले उसको अBययन अपुरो छ,'
उनले थपे। उनका अनस
ु ार उसले छानेका १० आयोजनामBये दध
ू कोसी मा; आथ$क, Qावधक र वातावरणीय xिkटले
स*भाGय दे खएको छ। यो आयोजना Qाधकरण आफaले बनाउने तयारD गरे को छ।
गु%योजना बनाउन Qाधकरणलाई सघाउने गरD आफaले अBययन गरे प5न उसको अBययन अपुरो हुँदा गु%योजना तयार
पान- काम 3य5तकै थिकएको Qाधकरणका उnच अधकारD बताउँ छन ्। अBययनबाट उ3कृkट ठा5नएका आयोजना
5नमा$ण Q+.यामा लैजाने ग%
ु योजनाको उेIय हो। तर, उेIय परू ा हुने अवFथा नरहे को Qाधकरणकै इिज5नयर
बताउँ छन ्।
जाइकाले गु%योजनाको दो"ो चरणको मFयौदा Qाधकरणलाई बुझाएको छ। अितम मFयौदा चालु आथ$क वष$Wभ;

बुझाउनप
ु न- हो तर उसले आयोजनाको पुनःअBययन नगरD काम टुंगँदैन। 3यो अधुरो गु%योजनामा;ै हुने Qाधकरणको
तक$ छ।
जाइकाको अBययनअनुसार बढ
ू Dग&डकm, आँधीखोला, नौमुरेलगायत आयोजना आथ$क र वातावरणीय xिkटले स*भाGय
छै नन ्। Qाधकरणले प0हचान गरे का ६५ जलाशय आयोजनाबाट उसले ३१ वटा छानेको थयो। 3यसमBये उ3कृkट १०
छानेर अBययन सु% गOरएको थयो।
उ3कृkटमा छा5नएका मBये प5न १४ मेगावाट कुलेखानी ते"ो र एक सय ४० मेगावाट तनहुँ सेती (माथKलो सेती)
Qाधकरणले 5नमा$ण Q+.यामा लगसकेको छ। कुलेखानी त आगामी एक वष$Wभ; पूरा हुने Qाधकरणले जनाएको छ।
सन ् २०३२ स*म नेपालको वयत
ु मागलाई आधार मानेर जाइकाले १० आयोजना अBययन गन$ छानेको थयो। दई
ु वटा
5नमा$णमा गइसकेकाले बाँकm आठमBये एउटा मा;ै स*भाGय दे खएको Qाधकरणले +कटान गरे को छ।
छा5नएका आयोजनामा ६ सय मेगावाटको बूढDग&डकm, चार सय १० नलWसंहगाढ, पाँच सय ३६ सुनकोसी–३, तीन सय
८० तKलो बढDगाढ, तीन सय दध
ू कोसी, दई
ु सय ४५ नौमुरे, दई
ु सय मादD, एक सय ८० आँधीखोला र १ सय ४९
मेगावाटको चेरा छन ्। बढ
ू Dग&डकm र नलWसंहगाढ भने सरकारले वकास सWम5त गठन गरD अगाNड बढाइसकेको छ।
एक सय ४३ मेगावाट तKलो झम%क, एक सय १२ मेटावाट कोखाजोरलगायत अय कुनै आयोजनाको प5न च3त
ब‰
ु दो अBययन नगOरएको Qाधकरणका कम$चारD बताउँ छन ्। गु%योजना बनाउन जाइकाले गरे को अBययनको कुनै
उपलि[ध नदे खएको कम$चारD दाबी गछ$ न ्।
Qाधकरणले २०३२ स*म कOरब पाँच हजार मेगावाट Xबजल
ु D आवIयक पन- Q:ेपण गरे को छ। उCत अवधस*म माग
बuदै जाने र औयोगक :े;को वकास हुँदै जाने हुँदा अBययन नै तयपूण$ नरहे को प5न वIलेषकको 0टAपणी छ। सन ्
२०११, जुन ३० मा ऊजा$ म;ालय, Qाधकरण र जाइकाबीच जलाशययC
ु त आयोजना अBययन गरD गु%योजना 5नमा$ण
गन- X;प:ीय सहम5त भएको थयो।

