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चमेलयामा ठे कदारले मागेजत भेरएसन
काितपरु संवाददाता
काठमाडौ, असार ७ - व!यत
ु ् #ा$धकरण स'चालक समतले नमा(णाधीन ३० मेगावाटको चमेलया जल व!यत
ु ्
आयोजनाको सभल संरचनाको $चनयाँ ठे केदार क0पनी गेजुवालाई भेरएसनबापत १ अब( ९ करोड 5पैयाँ भु7तानी
8दने नण(य गरे को छ । यो भेरएसनसँगै आयोजनाको सभलतफ(को नमा(ण लागत सु5को ठे केदारले ठे 7कामा कबोल
गरे भदा दो<बर पुगेको छ ।
मि=परष!ले #ा$धकरणका काय(कार? नद@ शक अजुन
( कुमार काकBलाई पदबाट हटाई Dे=ीय #शासकमा पठाएको एक
साता पन नपुEदै ऊजा(म=ी राधा Gवाल?को अHयDतामा शुIबार बसेको स'चालक समतको बैठकले ठे केदारको
मागबमोिजम भेरएसनबापत ठूलो रकम 8दने नण(य गरे को जानकार? Kोतले 8दए । परामश(दाताको सफारसअनस
ु ार
ठे केदारलाई भेरएसनबापत १ अब( ९ करोड 5पैयाँ 8दने नण(य भएको दाबी #ा$धकरणका एक स'चालकले गरे का छन ् ।
गेजुवाले लामो समयदे Lख भेरएसन गर8दन माग गदN आएको $थयो । अघQलो RयवSथापनले Tयसलाई थाँती राUदै
आएको $थयो । नयाँ RयवSथापनले कमजोर भौगभ(क कारणले चमेलयाको सु5ङ र पेनSटकमा समSया आएका
कारण भेरएसन गनप
ु( रे को दाबी गरे को छ । सन ् २०११ को ९ मे अथा(त ् २०६८ वैशाखमा स5
ु ङ र पावर हाउसलगायत
संरचना नमा(ण स7ने गर? ठे 7का लएको गेजुवाले अ8हलेस0म ८० #तशत मा= काम स0पन गरे को छ ।
उसले ०७१ पुसभ= मा= काम स0पन गन@ #तब[ता Rय7त गदN आएको $थयो । पछQलो समय कमजोर भौगभ(क
कारणले स5
ु ङ र पेनSटकमा समSया आएका कारण नमा(ण अव$ध झन ् लि0बने दे Lखएको छ ।
संशो$धत काय(तालका अनुसार ०७१ पुसभ= आयोजना नमा(ण स0पन गन@ ल]य राLखएकामा ठे केदार गेजुवाको
लापबा(ह?, सु5ङ साँघु रने, पेनSटकमा समSया आएका कारण 8ढलाइ हुँदै गएको छ । भेरएसन माग गदN गेजुवाले
पटकपटक कामसमेत रो7दै आएकाले पन आयोजनाको नमा(ण 8ढलाइ हुँदै गएको हो ।
भेरएसन, सु5ङ खिु 0चने र पेनSटकको समSया लगायतका कारण आयोजनाको सभलतफ(को नमा(ण लागत दो<बर
हुने भएको छ । सु5मा #वेश माग(, व!यTु गह
ृ , बाँध, सु5ङलगायत सभल संरचना नमा(ण गन( गेजुवाले २ अब( ८८
करोड १३ लाख 5पैयाँमा ठे 7का लएको $थयो ।
दई
ु पटक भेरएसन गराई यसअघ नै ठे केदारले सभल नमा(णको लागत बढाएर ४ अब( २३ करोड ५५ लाख 5पैयाँ
पcु याइसकेको छ । १ अब( ९ करोड थप भेरएसन 8दएपछ ठे 7का रकम अझ बढे र ५ अब( ३२ करोड ५५ लाख 5पैयाँ
पुEनेछ ।
गेजुवाले खनेको सु5ङमHये करब ८ सय ४३ मटर भाग खिु 0चएको छ । TयसमHये ४ सय १८ मटर अTयत
समSयाdSत दे Lखएको छ । समSयाdSत भागलाई फलामे संरचनाको आड 8दएर बलयो बनाउनप
ु दा( लागत बढे को
दाबी ठे केदारको छ ।
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थानीय सारण लाइन नमाणको अनुम त लने धेरै, काम भने अगाड बढे न
काठमाडe, असार ८ गते । चालु वष(को दई
ु ् आयोजनाले #सारण लाइन
ु म8हनाको अव$धमा थप तीन नयाँ जल व!यत
नमा(णका ला$ग नवेदन 8दएका छन ् ।
व!युत ् वकास वभागका अनस
ु ार यसर? नवेदन 8दने जल व!यत
ु ् आयोजनामा लोहारे खोला, मा$थQलो दोदf र पलुवा
खोला रहे का छन ् । लोहारे खोला जल व!यत
ु ् आयोजनाबाट उTपा8दत आयोजनालाई रािghय #सारण लाइनमा जोiनका
ला$ग ३३ केभी Dमताको #सारण लाइन नमा(ण गरनेछ ।
यSतै मा$थQलो दोदfको १३२ केभी Dमताको लाइन नमा(ण गन@छ । यसैगर? पलव
ु ा खोला आयोजनाबाट उTपा8दत
व!यत
ु ् रािghय #सारण लाइनमा जोiनका ला$ग ३३ केभी Dमताको #सारण लाइन नमा(ण गरनेछ । ती तीनवटै
आयोजनाको नमा(ण Iमशः लोहारे खोला जल व!युत ् आयोजना, लवटf इनजk र सवानी हाइlोले नमा(ण गन( लागेका
हुन ् ।
जल व!यत
ु ् आयोजनाका #वmधकह5ले आयोजनाबाट उTपा8दत nबजुल?लाई रािghय #सारण लाइनमा जोiनका ला$ग
यस वष(मा=ै १२ वटा #सारण लाइनले अनुमत लएका छन ् । #सारण लाइन नमा(णको अनुमत लने धेरै भए पन
काम भने अगाoड बpन सकेको छै न ।
यSतै हालस0म वभागमा १५७ वटा जल व!यत
ु ् आयोजनामा उTपा8दत व!यTु लाई रािghय #सारण लाइनमा जोiने
उqेrयका साथ नवेदन 8दइएको छ ।
जल व!यत
( न@ हुछ । #सारण लाइन
ु ् आयोजना नमा(ण स5
ु हुने विTतकै #सारण लाइन नमा(णको काम पन स5
ु गनुप
नमा(ण नहुने हो भने जल व!यत
ु ् आयोजनाको काम पूरा भए पन उTपा8दत nबजुल? उपभो7तास0म पुEन स7दै न ।
यSतै वभागले हालस0म ५० #सारण लाइन नमा(णको अनम
ु त #दान गरएको छ । अनम
ु त 8दइएका ती #सारण
लाइनमHये केह?को भने काम स5
ु भएको छ भने केह? नमा(णको चरणमा रहे का छन ् । वभागका सच
ू ना अ$धकृत
गोकण(राज पथका अनुसार गत वष(मा=ै १२ वटा TयSता #सारण लाइनह5लाई अनुमत #दान गरएको $थयो ।
Tयसमा मा$थQलो तामाकोसी जल व!यत
ु ् आयोजनाबाट उTपा8दत ४५६ मेगावाट व!यTु लाई काठमाडeस0म Qयाउन
तामाकोसी काठमाडe ४०० sकलोभोQट #सारण लाइन नमा(ण गन@ अनुमत लएको छ ।
यSतै समुtटार n=शूल? १३२ केभी र मा$थQलो n=शूल? uी ए जल व!यत
ु ् आयोजनाबाट उTपा8दत nबजुल? रािghय
#सारण लाइनमा जोiनका ला$ग सो अनुमत #दान गरएको $थयो । Tयसमा मा$थQलो n=शूल? uी ए को भने नमा(ण
सु5 भएको छ ।
यSतै, तQलो अ5ण २०० sकलोभोQट, मHयमोद? १३२ sकलोभोQट, काल?गvडकw कोवाङ, २२० sकलोभोQट, मा$थQलो
माडी १३२ sकलोभोQट, अपर चाकु १३२ sकलोभोQट, 5द? खोला १३२ sकलोभोQट, चाँद? खोला १३२ sकलोभोQट Dमताको
#सारण लाइन नमा(णका ला$ग अनुमत 8दइएको छ ।

रािghय #सारण लाइन नमा(ण गन@ #मुख िज0मा नेपाल व!युत ् #ा$धकरणको भए पन आयोजनाह5ले उTपादन गरे का
nबजुल? रािghय #सारण लाइनमा जोiनका ला$ग आयोजनाले #सारण लाइन नमा(ण गनु( पद( छ । आयोजना
नमा(णलाई गत #दान गन( भदै #वmधकह5ले #सारण लाइनको समेत छुxै अनुमत लने गरे का छन ् ।
यSता #सारण लाइन र रािghय #सारण लाइनमा नतात आधारभत
ू फरक रहे को भदै सूचना अ$धकृत पथले
वभागबाट अनम
ु त लएका #सारण लाइन आयोजनाबाट उTपा8दत nबजुल?लाई रािghय #सारण लाइनमा जोiने
करडोरको 5पमा मा= लइछ ।
सूचना अ$धकृत पथ भनुहुछ, ‘‘जल व!यत
ु ् आयोजना समयमै स0पन हुने हो कw होइन भने आधारमा यSता
#सारण लाइनह5 के कत समयमा नमा(ण हुने हो भने कुराको नधा(रण हुछ । तर रािghय #सारण लाइनह5
#ा$धकरणले नमा(ण नगदा(स0म यSता #सारण लाइनको भने कुनै महTव रहँदैन ।’’
सूचना अ$धकृत पथले यस वष( अनुमत लएका आयोजनाका #व([कह5लाई आयोजना समयमा स7न र #सारण
लाइन नमा(णको काम पन समयमा स7न नद@ शन 8दइएको जानकार? 8दनुभयो । रासस
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माइखोलाको व"युत ् उ%पादन ब(द
इलाम, असार ८ गते । वषा(का कारण गोदकिSथत माइखोला साना जल व!यत
ु ् आयोजनाको◌े इटे क भिTकँदा
8हजोदे Lख व!यत
ु ् उTपादन बद भएको छ ।
दई
ु 8दनदे Lख परे को वषा(का कारण सु5ङमा पानी हाQने इटे क भिTकँदा ४ दशमलव ५ मेगावाट Dमताको आयोजना बद
भएको हो । पानीको सतह बढे पछ शनबार माइखोला sकनारको 7यानल लाइन भिTकएको छ ।
8हमाल दोलखा हाइlोपावर क0पनी!वारा नम(त आयोजनाको ४८ मटर लामो 7यानल लाइन भिTकएपछ व!यत
ु ्
उTपादन अनिrचतकाललाई बद गरएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट तीन मेगावाट व!यत
ु ् उTपादन हँ◌ुदै आएको $थयो । आजैदेLख काम थालेर दई
ु ÷तीन सातास0ममा
पुनन(मा(ण गरस7ने आयोजनाका इलेि7hकल ओभरसयर रामकृgण सलवालले बताउनुभयो ।
िजQलामा व!यत
ु ् उTपादन गन@ यो दोKो व!यत
ु ् गह
ृ हो । योस“गै ६ दशमलव २ मेगावाट Dमताको पुवाखोला
आयोजनाले पन व!यत
ु ् उTपादन गदN आएको छ । रासस
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चमेलयाको लागत दो*बर
कारोबर स0बाददाता

"  तमेगावाट लागत ४७ करोड ८६ लाख "
काठमाड{, ७ असार- नमा(णाधीन चमेलया जल व!युत ् आयोजनाको लागत दो<बर बढे र १४ अब( ३६ करोड 5पैयाँ पुगेको छ ।
नधा(रत समयभदा ४ वष( 8ढलो भएपछ आयोजनाको लागत दो<बर बढे को हो ।
आयोजनाको संशो$धत लागत १४ अब( ३६ करोड 5पैयाँ तयार गर? अनुमोदनका ला$ग व!यत
ु ् #ा$धकरण स'चालक
समतमा Qयाइएको छ । य!य प लागत अझै पुनमQ
ू( यांकन गनप
ु( छ( भदै बोड(ले लगात Sवीकृत गरे को छै न । ३० मेगावाट
जoडत Dमताको आयोजनाको लागत #तमेगावाट ४७ करोड ८६ लाख पुगेको छ । यो सामाय लागतभदा ३ गुणा बढ? हो ।
#तमेगावाट १५ दे Lख १८ करोड 5पैयाँ लाEने गरे को छ ।
#ा$धकरणको शुIबार बसेको स'चालक समत बैठकले आयोजनाको सु5ङ खुि0चँदा बढे को लागत १ अब( ९ करोड 5पैयाँ
अनुमोदन गरे को छ । ८ सय ४३ मटर खुि0चएको सु5ङको काम जार? छ । यसको ६० #तशत काम सsकएको छ । अझै ४०
#तशत बाँकw छ । भु7तानी रकम Sवीकृत नगरे काले ठे केदारले सु5ङ मम(तमा 8ढलाइ गरे को छ । सन ् २०११ को oडसे0बरमा
स7ने गर? आयोजनाको काम स5
ु भएको $थयो । नमा(णका Iममा आयोजनाको स5
ु ङ खिु 0चनेलगायत अय वभन
कारणले गदा( आयोजनाको समय थप भई आगामी सन ् २०१५ माच( पु¥याइएको छ ।
यSतै सभल ठे केदार चाइना गेजुवा dुप र इले7hोमेकानकल ठे केदार केएचएनपी कसोटfएसँगको ववाद मलाउन बाँकw छ
। समय लि0बएको लागत मलाउन बाँकw छ । आयोजना लि0बएबापत भुTतानी 8दने भन गरे को स0झौताको अनुमोदनमा
8ढलाइ भएको छ । प8हलोपटक २०११ oडसे0बरदे Lख २०१३ अगSट ३१ स0म 0याद थ पएको $थयो । सु5ङ खुि0चएर सभल
नमा(णमा 8ढलाइ भएपछ #ा$धकरणले पुनः दोKोपटक 0याद थप गर? आगामी सन ् २०१५ माच( पु¥याएको छ । आयोजनाको
९३ #तशत काम सsकएको छ ।
#ा$धकरण र सभल ठे केदार चाइना गेजव
ु ा dप
ु लमटे डका कारण आयोजनाको समय थ पँदै गएको भदै केएचएनपीले १
करोड ३० लाख ८० हजार डलर दाबी पेस गरे कोमा परामश(दाता समनले १ वष(अघ नै #ा$धकरणलाई ८५ लाख डलर
भु7तानीको सफारस गरे को रकम #ा$धकरणले न8दएपछ ववाद कायमै छ ।
आयोजनाको हाइlोलक, इले7hोमेकानकल, #सारणलाइन र सबSटे सन नमा(ण गन@ गर? सन ् २००९ मा #ा$धकरण र
केएचएनपीबीच ठे 7का स0झौता भएको $थयो । यो आयोजनाका ला$ग कोरयाको एि7जम ब|कले ५ करोड अमेरकw डलर
सहुलयत कजा( 8दएको छ । आयोजनाबाट वा ष(क १८ करोड ४ लाख युनट nबजुल? उTपादन हुनेछ । आयोजना
सद
ु रू पिrचमको दाचल
ु( ामा पछ( ।
यSतै बैठकले n=शुल? ३ ए जल व!युत ् आयोजनाको परामश(दाताको समय २६ म8हना थपेको छ । आयोजनाको परामश(दाता
नथ(वेSट हाइlो हो । सभल ठे केदार चाइना गेजव
ु ा dप
ु को समय पन २६ म8हना थ पइसकेको छ । आयोजनाको समय
आगामी सन ् २०१६ जुनस0म थप गन@ नण(य गरे को हो ।
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सहकार1 संथा जल व"य%ु मा आक षत
तुलसीराम सुवेद?
काठमाड{
व!युत ् उTपादनमा सहकार? आक ष(त हुन थालेका छन ्। व!यTु को बढे पछ सहकार?ह} पछQलो समयमा जल व!यत
ु ्
आयोजनामा लगानी गन( थालेका छन ्।
सहकार? वभागका अनुसार हालस0म व!यत
ु ् Dे=मा काम गन@ १ सय २७ वटा सहकार? छन ्। ती सहकार?ले ११ करोड
६१ लाख ७१ हजार 5 पयाँ लगानी गरे का छन ्। TयSतै उनीह}ले ४ करोड २८ लाख ५६ हजार नDेप संकलन गरे को
वभागको त~यांकमा उQलेख छ।

व!युत ् सहकार?मा शेयर पँज
ु ी ७९ करोड १२ लाख ३ हजार रहे को छ।

नेपाल व!यत
ु ् केt?य सहकार? संघका अHयD धम(राज पौडेलले सहकार?ले व!यTु मा तीन #कारको काम गररहे को
बताउनुभयो। वैकिQपक ऊजा( #वmधन केtबाट अनुदान लएर साना जल व!यत
ु ् उTपादन, व!यत
ु ् #ा$धकरणसँग
व!युत ् खरद स0झौता गरे र सहुलयतमा उपभो7तालाई व!यत
ु ् वतरण गनक
ु( ा साथै केह? सहकार?ले ठूला
जल व!यत
ु ् आयोजनामा पन लगानी गन( थालेको अHयD पौडेलले बताउनभ
ु यो। सहकार?ले ठूला जल व!यTु मा लगानी
गन( नसके पन केह? सहकार?ले साना जल व!युTमा लगानी गररहे को पौडेलको भनाइ छ।
व!यत
ु ् उTपादनमा खासै Hयान 8दन नसकेका सहकार?ले पछQलो समयमा व!यत
ु ् उTपादनतफ( जोड 8दन थालेका
छन ्।
व!युत ् वभागका अनस
ु ार तीन वटा सहकार?ले व!यत
ु ् उTपादनको काम शु} गरसकेका छन ्। व!यत
ु वभागका
अनस
ु ार पपQ
ु स हाइlो एड सहकार? संSथाले २७ दशलमव २ मेगावाटको Lख0ती–२, रघा मनेवा दरमखोला सहकार?
संSथाले १० मेगावाटको दरमखोला र इिजनयर सेभङ एड Iेoडट को–अपरे 8टभमाफ(त ् ५ मेगावाटको हे वाखोला,
एभरे Sट इनजk को–अपरे 8टभ लमटे डले दोलखाको गxे खोलामा ५ मेगावटको व!यत
ु ् उTपादन शु} गरसकेका छन ्।
व!युत ् वभागका #व7ता गोकण(राज पथका अनुसार आयोजनाका #वmधकह}लाई २ वष(को अव$ध तोकेर सव@Dण
अनुमतप= 8दइएको हो। वभागका अनस
ु ार Lख0ती–२ दोलखाको ६ अब(, दरमखोला बाEलुङको २ अब( र हे वाखोला
पाँचथरको १ अब(, मxे खोला दोलखाको ८१ करोड 5 पयाँ लागत अनुमान गरएको छ।
आयोजनाका #वmधकले नेपाल व!यत
( छ( ।
ु ् #ा$धकरणको निजकको सबSटे सनस0म #सारणलाइन नमा(ण गनुप
Lख0तीको #वmधकले Lख0ती–ढQकेबार कोरडोरस0म १३२ केभीको #सारणलाइन १२ sकलोमटर, दरमखोला र
हे वाखोलाले ३३ केभीका १५ sकलोमटर र १० sकलोमटर दरू ?का #सारणलाइन नमा(ण गनप
ु( न@छ।
एभरे Sट इनजk को–अपरे 8टभका #बध स$चव टे क#साद लुईटे लले पछQलो समयमा सहकार? व!यत
ु ् उTपादनमा
आक ष(त भएको बताउनभय
ु ो। ‘तीन चारवटा सहकार?को उTपादन श}
ु भइसकेको छ, अय तीन⁄चार वटा सहकार?को
पन पी पए अितम चरणमा पग
ु ेको छ’ उहाँले भनुभयो।
रािghय सहकार? संघका अHयD केशव#साद बडालले व!युTमा लगानी वSतार गन( केह? नीतगत तथा कानन
ु ी
#sIयामा सुधार गन( आवrयक भएको बताउनुभयो। सहकार? ऐन २०४८ सुधार र रािghय सहकार? नीत काया(वयन
हुन सके जल व!यTु तफ( सहकार?को आकष(ण बpने उहाँको भनाइ छ।
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nबजल
ु ? नहुँदाको वाSत वकता
ाडा कमलराज ढु6गेल
आ$थ(क वकासले गत लइरहे को अवSथामा कुनै पन दे शको अथ(RयवSथाको #गत अ#Tयाशत }पमा भइरहे को हुछ
। अथ(त=मा लगानीकता(को घुइँचो हुन थाQछ । यसले #तSपधा( बढाउँ छ । लगानी #तSपधा(Tमक हुँदा अथ(त=
#गतको बाटोमा ल0कन थाQछ । अथ(त= आशालाEदो भई रािghय तथा अतररािghय लगानीकता(ह} लगानीका
नि0त लामब[ हुन थाQछन ् । यो #sIयाले नरतरता पाउँ दा अथ(त=मा रोजगार?का अवसर अन$गती सज
ृ ना हुछन ्
। यसले मानसको आ0दानी बढाउँ छ र समdमा आमनागरकको जीवनSतरमा सुधार हुछ । नागरकले आ0दानीको
सबै उपभोग गदN नन ् । यसको केह? अंश बचत गछ( न ् । यो बचत लगानीमा परणत हुछ । आ$थ(क वकासले गत
लँ दाको अवSथामा समयको गतसँगै यस #sIयाले नरतरता पाइरहछ । यसलाई अथ(शाS=को भाषामा गुणकको
#भाव भनछ । यसअनस
ु ार कुनै पन मा=ाको अथ(त=मा भएको लगानीले अ} थप लगानीको अवसर #दान गछ( । यो
आ$थ(क चरण nबजुल?को भरपद आपू त(ले नरतरता पाउँ दा मा= स0भव हुछ ।
अब nबजल
ु ? आपू त(ले नरतरता नपाउँ दाको अवSथाको परचचा( गर{, जुन अवSथा नेपालले वगत २ दशकदे Lख
भो$गरहे को छ । नेपाल पेhोलयम पदाथ(का ला$ग पूण}
( पमा आयातमा नभ(र छ । यहाँ कोइला वा पेhोलयम पदाथ(बाट
nबजुल? उTपादन गर? वतरण गन@ स0भावना छै न । नेपालले #चुर मा=ामा nबजुल?को आपूत(का नमTत जल व!यTु मा
नभ(र रहनप
ु छ( । हाो मल
ु क
ु जल व!यTु मा धनी पन छ । तर, वभनखाले अवरोधका कारण यसको वकास हुन
सकेको छै न । वगत २ दशकयता नेपालमा nबजुल?को अभाव भइरहे को छ । यस अव$धमा यहाँका सबै आ$थ(क आयोजना
nबजुल? आपू त( नरतर नहुँदा असफल भइरहे का छन ् । दै नक nबजुल? कटौतीका कारण दे शका आ$थ(क गत व$धह}
#ायः शूय अवSथामा पुगेका छन ् ।
दै नक nबजुल? कटौतीका कारण नजीDे=का लगानीकता(ह} हतोTसाह? भएका छन ् । यसले नजीDे=को लगानीलाई बढ?
जोखीमय7
ु त बनाएको छ । नयमत र भरपद nबजल
ु ? आपू त(को अभावमा नजीDे=का Sवदे शी तथा वदे शी
लगानीकता(ह} अथ(त=मा आक ष(त हुँदैनन ् । नजीDे=को लगानी आक ष(त गन( nबजल
ु ? आपूत( नयमत हुनु ज5र?
हुछ । nबजुल? कटौतीले लगानीको आशातीत #तफल #ात हुन स7दै न । दै नक nबजुल? कटौतीले लगानीमा असर
पुरय
् ाएको छ । लगानी अभावमा नेपाल? अथ(त= जीण( बदै गएको◌े छ । अथ(त=मा लगानीको अवसर तब सज
ृ ना
हुछ जब पया(त nबजल
ु ? आपूत( हुन थाQछ । अथ(त=मा लगानी नहुँदा रोजगारका थप अवसरह} सज
ृ ना हुँदैनन ् ।
बpदो जनसUयाको ठूलो अंश बेरोजगार रहछ । यसले अ$धकांश नागरकको दै नक रोजीरोट?को आपू त(मा समSया
उTपन गछ( । फलSव}प समाजमा !व!व नि0तछ । !व!वले सामािजक जग नै खलबQयाउँ छ र अनिrचतता
Qयाउँ छ ।
अनिrचतताले लगानीकता(ह}को चाहनालाई कुिvठत बनाउँ छ । यतमा= होइन, लगानी गन@ Dमतामा पन ास
Qयाउँ छ । अथ(त=मा पया(त लगानीको अभावका कारण आवrयकताअनुसार वSतु तथा सेवाह}को उTपादन हुन स7दै न
। सानो परमाणमा उTपा8दत वSतु तथा सेवाले Sवदे शी र वदे शी दव
ु ै बजारमा #तSपधा( गन( स7दै न । यसो हुनुमा वSतु
उTपादन #sIयामा लाEने लागत नै कारक तTवका }पमा रहछ । अझ यसलाई Sपgटसँग भने हो भने उTपादन खच(मा
व ृ [ हुछ । यसले एकातर उTपा8दत वSतु तथा सेवाको मूQय व ृ [ गराउँ छ भने अकतर वSतुको गुणSतरमा ास
Qयाउँ छ । फलSव}प Sवदे शमा उTपा8दत वSतुले Sवदे शी तथा वदे शी दव
ु ै बजारमा #तSपधा( गन( स7दै न । यो #sIयाले
उ!योग Rयवसायको आ0दानीमा मा= ास हुने होइन sक उ!योग Rयवसाय घाटामा गई बद हुने अवSथामा पुEछन ् ।

उ!योग Rयवसायको आ0दानी वा नाफामा ास हुनासाथ उ!यमीह}को लगानी Dमतामा ास आउँ छ । यसले दे शलाई
उनततफ( होइन sक अवनततफ( धकेQछ, जुन नेपालमा आज भइरहे को पन छ ।
रािghय बचतमा ास हुँदै जाँदा समd अथ(त=को थप लगानी गन( स7ने Dमतामा ास हुछ । अथ(त=को समd
उTपादनशील Dमतामा यसले नकाराTमक असर पाछ( । यसले थप रोजगार?को सज
् ाउँ छ । समयको
ृ ना गन(मा बाधा पुरय
गतसँगै ब8ढरहे का मख
् ाउँ छ । नागरकह} बेरोजगार रहँदा उनीह}को
ु ह}को रोजीरोट?को सु निrचततामा बाधा परु य
आ0दानी घ छ । यसको असर रािghय बचतमा पछ( । बचत नै अथ(त=मा थप लगानीको Kोत हो । फलSव}प
लगानीको चI उQटो घु0न थाQछ । अथ(त=मा थप लगानीमा ास हुँदा बpदो जनसUयाका ला$ग रोजगारका
अवसरह}को सज
ृ ना हुँदैन । नागरक वा समd दे शको कुल आ0दानीमा ास हुछ । यसले रािghय बचतमा कमी Qयाउँ छ
। र, अTयमा लगानीमा कमी आउँ छ । यसलाई लगानीको कुचI भनछ । नेपालले वगत २ दशकदे Lख यो अवSथा
भो$गरहे को छ । अय वषय सामाय रहँदा यो अवSथाको सज
ु ् कटौतीका कारण भएको हो भन सsकछ ।
ृ ना व!यत
यसको उदाहरणका }पमा नेपालको औसत वा ष(क व ृ [ दरलाई लन सsकछ । नेपालको औसत वा ष(क व ृ [ दर वगत
२ दशकदे Lख ३ र ४ #तशतका बीचमा रहे को छ । यो यन
ू आ$थ(क व ृ [ दर लामो समयस0म र8हरहनम
ु ा nबजुल?
कटौतीलाई नै #मुख कारकका }पमा लन सsकछ । यन
ू लगानीका कारण वकास गत व$धले अdगत लन सकेको
छै न । वगत २ दशकदे Lख जन
ु औसतमा आ$थ(क व ृ [ दर #ात भएको छ, Tयसको आधार कृ षDे= नै हो, जसले
nबजल
ु ?को उपभोग नगvय }पमा गरे को छ । उदाहरणका ला$ग केt?य त~याक वभागले केह? 8दनअघ मा= चालू
आ$थ(क वष(का नमTत वा ष(क आ$थ(क व ृ [ दर ५ दशमलव १५ #तशत हुने #ारि0भक अनम
ु ान गरे को छ । यो आँकडा
सन ् २००८ दे Lखको सबै भदा उच हो । यो अनुमानत आँकडा नेपाल? अथ(त=को #ाथमक Dे=को योगदानमा
आधारत छ । मनसन
ु को अनुकूलताले यो Dे=को वा ष(क आ$थ(क व ृ [ दर ४ दशमलव ६१ #तशत हुने #ारि0भक
अनुमान गरे को छ । ! वतीय Dे=को वा ष(क व ृ [ दर Tयत उTसाहजनक छै न । यो Dे=को उनत वा #गत भरपद तथा
नयमत nबजल
ु ?को आपू त(मा नभ(र रहछ । यो Dे=को केवल २ दशमलव ६७ #तशत वा ष(क आ$थ(क व ृ [ दर रहने
अनुमान गरे को छ । TयSतै तेKो Dे=को वा ष(क व ृ [ दर ६ दशमलव १३ #तशत हुने केt?य त~याक वभागको
अनुमान छ । यसले के दे खाउँ छ भने नेपालको आ$थ(क वकास अ8हले पन कृ ष(मा नै नभ(र छ । कृ ष(बाहे कको उTपादन
Dे=ले खासै #गत गन( नस7नक
ु ा धेरै कारण छन ्, ती मHये nबजुल?को अभाव #मुख हो ।
पया(त मा=ामा nबजुल? आपू त( नभएको अवSथामा आजको उदार?करण र वrवRयापीकरणको फाइदा लन सsकँदै न ।
घरे लु र वदे शी लगानीकता(का नमTत लगानीको वातावरणका साथै आवrयकताअनुसार नयमत nबजुल? आपूत(को
आवrयकता पछ( । वैदेशक #TयD लगानीको ढोका नखोलेस0म नेपालजSतो नध(न दे शले वकास गन( स7दै न ।
जल व!यत
ु ् र पय(टन नेपालको दई
ु य Dे= हुन ् । यी दव
ु मU
ु ै Dे=को वकासमा वैदेशक #TयD लगानी◌े ज5र? छ । यी दव
ु ै
Dे=को वकासले नेपालको आ$थ(क वकासमा सुधार Qयाउँ छ । नेपाल? पाखरु ा आनै दे शभ= रमाउन पाउँ छन ् ।
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सरकारले सौय व"यत
ु मा बजेट न8दने
ल]मण वयोगी
काठमाड{-ऊजा( म=ालयले लोडसेoडङ घटाउन सौय( व!युत आवrयक रहे को भदै छुxै बजेट मागे पन यसमा रकम
नथ पने भएको छ। एक वष(भ= सौय( व!यत
ु वकासका कुनै काय(Iम पूरा नहुने र 8दएको रकम खच( नहुने भदै
सरकारले असहमत जनाएको हो।
ऊजा(म=ी राधा Gवाल?ले भने लोडसेoडङ घटाउन सौय( व!युतको वकQप नरहे को तक( गदN नरतर रािghय योजना
आयोगमा बजेटको आकार बढाइ8दने माग गदN आएकw छन ्। थप बजेटका ला$ग आयोगले भने ला$ग Sपgट काय(Iम
Qयाउन भनेको छ।
सौय( व!यत
ु वकास गन@ वषयमा म=ी नै Sपgट नरहे काले सलङभदा बढ? बजेट 8दने अवSथा नरहे को आयोग उच
Kोतले बतायो। आगामी आ$थ(क वष(मा म=ालय र मातहतका नकायका ला$ग ३० अब( 5पैयाँको सीमा तोकेको छ।
म=ी Gवाल?ले भने दे शका वभन पाँच Dे=मा सौय( व!यत
ु उTपादन गन@ लाट राUने योजना रहे काले १५ दे Lख २०
अब( 5पैयाँ थनप
ु न@ तक( गदN आएकw छन ्।
सौय( व!यत
ु उTपादन गदा( लागत बढ? पन@ र #तफल नदे Lखने हुँदा नजी Dे=लाई #तSपधा(मा 8दनप
ु न@ आयोग
उपाHयD गो वदराज पोखरे लले बताए। 'स0पूण( आयोजनाको जोLखम सरकारले लन स7दै न, Tयो Rयवहारक पन
हुनुपछ( ,' उनले आइतबार नागरकसँग भने, '#तयु नट लागतमा वशेष सु वधा 8दएर नजी Dे=लाई बनाउन 8दनुपछ( ।'
सौय( व!यत
ु उTपादन लागत बढ? पन@ हुँदा नेपाल व!यत
ु #ा$धकरणले वगतदे Lख नै यसको nबजल
ु ? sकन नसsकने
तक( गदN आएको छ। यसको व!यत
ु #तयु नट लागतसमेत वभन Rयि7त तथा नकायले फरक–फरक दे खाउँ दै
आएका छन ्। यसस0बधी लाट राUन तयार रहे का केह? Rयि7तले #तयु नट १० 5पैयाँमा बेन सsकने भदै आएका
छन ् भने कतले ४० 5पैयाँस0म पुEने वrलेषण गन@ गरे का छन ्।
#ा$धकरणले प पए ( व!यत
ु खरद स0झौता) गन( स7ने गर? नजी Dे=लाई सु वधा 8दएर सौय( व!यत
ु उTपादनको
िज0मा नजी Dे=लाई नै 8दनुपन@मा उपाHयD पोखरे लले जोड 8दए। काम लाEने र बजेट खच( हुने काय(Iम आए
तोsकएको सीमाभदा ४/५ अब( 5पैयाँस0म थप हुन स7ने आयोगले जनाएको छ। तर, म=ालयले काय(Iम पेस गरे पछ
मा= यसबारे छलफल हुने बताइएको छ।
सरकारले तीन वष(मा लोडसेoडङ अTय गन@ ल]य राखेको छ। उ7त अव$धस0म तीन सय ५० मेगावाट सौय( व!यत
ु
उTपादन गन@ ल]य रहे को म=ी Gवाल?ले जानकार? 8दइन ्। उनले भनन ्, 'लाट राUन ठाउँ को प8हचान गर? #ारि0भक
अHययन गर? वSतत
ृ अHययन गन( टोल?समेत खटाइएको छ।'
'तीन वष(मा एउटा पन जल व!यत
ु आयोजना बन स7दै नन ्, ल]यअनुसार काम गन@ हो भने सौय( व!यत
ु उTपादनको
वकQप छै न,' उनले थ पन ्, 'लDत योजना काया(वयन गन( सsकनँ भने म पदमा बसरहन मQदै न।' उनका अनस
ु ार

एक कोरयाल? क0पनीले ५० मेगावाट सौय( व!यत
ु उTपादन गन( #ा$धकरणबाट Sवीकृत लइसकेको छ। म=ालयले
बजेटको सीमा बढाउन #ा$धकरणलाई नद@ शन 8दए पन उसले सौय( व!यत
ु का काय(Iम Qयाउन उ$चत नरहे को Sपgट
पारसकेको छ।
एक सय मेगावाट नजी Dे=लाई बनाउन 8दने र २५/२५ मेगावाटका पाँच आयोजना सरकारले नै बनाउने गर? अHययन
भइरहे को पन उनले बताइन ्। #ा$धकरणले जसर? पन यसको प पए गनुप
( न@ न= यसको िज0मेवार? अकN नकायलाई
8दनप
ु न@ बताइन ्। वराटनगर, धरान, जनकपुर, हे ट{डा, नवलपरासी र नेपालगजमा सौय( व!युत उTपादन गन(
अHययन भइरहे को म=ालयले जनाएको छ।
एक मेगावाट nबजल
ु ? उTपादन गन@ सौय( लाट राUन १५ रोपनी जEगा आवrयक पछ( । २५ मेगावाटका ला$ग तीन सय
७५ रोपनी चा8हछ। यो स0भव नरहे को नजी Dे=को तक( छ। म=ालयको योजनाअनुसार पाँच Dे=मा एक सय
मेगावाटको लाट राUन ३७ हजार पाँच रोपनी जEगा आवrयक पछ( । यसले खेतीयोEय जमन नgट हुने उनीह5
बताउँ छन ्।
नमा(णाधीन जल व!यत
ु आयोजना छटो बनाउन Hयान न8दएर म=ीले महँगो सोलारमा Hयान 8दएको #ा$धकरणका
नवत(मान काय(कार? नद@ शक अजन
ु( कुमार काकBले बताए। उनले भने, 'सौय( व!यत
ु उTपादनको योजनाले दे शलाई
nबजुल? 8दँ दैन तर केह? निrचत Rयि7तलाई भने राो Rयवसाय 8दछ।' निजकका Rयि7त खस
ु ी पान( म=ालयले यSता
योजना #ाथमकतामा राखेको उनले 8टपणी गरे ।
जलKोत उ!यमी Gानेtलाल #धानले समेत सौय( व!यत
् ाउने बताए।
ु ले उ!योग Rयवसायमा कुनै योगदान नपरु य
उनका अनुसार म=ालय र केह? नजी Dे=ले सौय( व!यत
ु #तयु नट १६/१७ 5पैयाँ पन@ तक( गरे पन <याकअप राUदा
यसको लागत #तयु नट ३८ दे Lख ४२ 5पैयाँस0म पुEछ। तर, म=ालयले <याकअप नराखी #तयु नट १० 5पैयाँमा
उपभो7तालाई 8दन सsकने दाबी गरे को छ।
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मHयभोटे कोसीले Qयायो पुनबा(स नीत
ुव दं गाल
सधप
ु ाQचोक-नमा(णाधीन एक सय दई
ु आयोजनाले थातथलोस8हत
ु मेगावाट Dमताको मHयभोटे कोसी जल व!यत
घरटहरा अ$धdहणमा परे का #भा वतको ला$ग पुनबा(स नीत अघ सारे को छ।
आयोजनाले TयSता परवारलाई Sथानीय Sतरमै पुनSथा( पत गन( उ$चत मुअ<जास8हत घडेर?, तTकालका ला$ग
घरभाडा, ढुवानी भाडालगायत सु वधा 8दन लागेको हो।
िजQलाको माम(ङमा बाँध र गाती गा वसमा उTपादनगह
ृ बने आयोजनाSथलमा ६८ परवार वSथा पत हुँदैछन ्।
घरजEगा अ$धdहण थाQनुपव
ू ( २०६८ माघ ५ गतेअघ कानन
ु स0मत ढं गले (लालपज
ु ा( भएका) बनेका घर, टहरा धनीलाई
पुनबा(स नीतमा समे दै यSतो सु वधा 8दन लागेको आयोजनाका जनस0पक( अ$धकृत हरकृgण उ#ेतीले बताए।
अ$धdहण सूचना #काशत भएपछ बनेका घरटहरालाई भने यSतो सु वधा 8दइने छै न।
आयोजनाSथलबाट वSथा पत हुने घरधनीलाई आयोजनाले नयाँ घर नमा(णको ला$ग चार आनाका दरले जEगा
उपल<ध गराउने #तब[ता जनाएको छ। ...TयSतो जEगा चाकुदे Lख ज0बु आसपासमै उपल<ध गराइने छ,' उ#ेतीले
भने। अरनको राजमाग(को २५/२५ मटर दायाँबायाँ उपल<ध घडेर?मा १० फुटे प7कw बाटो, nबजुल?, खानेपानीलगायत
पूवा(धार वकासको कामसमेत आयोजनाले नै गर8दने छ।
#भा वत बासदा र आयोजनाबीच यस वषयमा यसै साता सहमत भएको छ। सहमतअनस
ु ार आयोजनाले थालथलो
छोiने #भा वत #Tयेक परवारलाई मासक २५ हजारका दरले एक वष(को ला$ग एकमुgट ३ लाख 5पैयाँ घरभाडा
उपल<ध गराउने छ। ढुवानी भाडा १० हजारका दरले 8दने छ। #भा वत बासदा ३० 8दनभ= घरजEगाको मुआ<जा बुन
र सो बुझेको तीन म8हनाभ= घर खाल? गर? आनै खच(ले भTकाउन सहमत भएका छन ्। 'नजी आवाद? जEगाको
बोटnब5वा, फलफूल र बाल?नाल?को Dतपू त( रकम ३० 8दनभ= उपल<ध गराइने छ,' सहमतप=मा भनएको छ।
वSता पत हुने ६८ परवारमHये अ$धकांशले घरटहराको मुअ<जा बLु झसकेका छन ्। करब डेढ दज(न घरटहराको मा=
मुआ<जा वतरण गन( बाँकw रहे को आयोजनाले जनाएको छ। Sथानीयले #तघरको ३५ लाख 5पैयाँस0म Dतपू त(
पाएका छन ्। सन ् २०१३ दे Lख #वेश गरे को आयोजनाले घरजEगा अ$धdहण अितम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
अ$धdहणमा झvडै ४० करोड 5पैयाँ खच(ने आयोजनाले Sथानीयको तीन सय ५५ रोपनी जEगा लँ दैछ। अ$धdहणबापत
Sथानीयले हालस0म २३ करोड 5पैयाँ बुLझसकेको जनस0पक( अ$धकृत उ#ेतीले बताए।
अ$धdहणमा पन@ घरजEगा धनीलाई एक #तशतस0म संSथापक सेयर 8दने बाचा गरे को आयोजना पाँच म8हनाअघ
मुUय संरचना नमा(ण चरणमा #वेश गरे को $थयो। $चनयाँ ठे केदारले प8हलो चरणमा सभल इिजनयरङको काम
गररहे को छ। $चलमे जल व!यत
ु क0पनीको अगव
ु ाइमा यो आयोजना नमा(ण भइरहे को छ।
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डलर प पएको Sपgट नीत
काठमाड{-जल व!युत आयोजनामा अमेरकw डलरमा प पए ( व!यत
ु खरद स0झौता) गन@ sक नगन@ भने ववाद
भइरहँदा यसस0बधी Sपgट नीत Qयाउन वभन Rयि7त तथा सरोकारवाला नकायले सरकारलाई सुझाएका छन ्।
ऊजा( म=ी राधा Gवाल?ले आनो काय(कालभर डलरमा प पए नगन@ भनरहँदा वrलेषकले यसलाई सSतो लोक #यता
भनेका छन ्। डलर प पएको वरोध गनुभ
( दा कानन
ु बनाएर यसलाई RयविSथत गनु( ज5र? रहे को उनीह5को तक( छ।
वैदेशक लगानी, अनुमतप= RयवSथापनलगायत वषय एक!वार #णाल?बाट गन@ गर? तयार पारएको व!यत
ु र
नयमन आयोगको वधेयक लामो समयदे Lख संसदमै थिकएको छ। तTकाल संसदबाट यो पारत हुनप
ु न@ नेपाल
व!युत #ा$धकरणका अ$धकार? बताउँ छन ्।
सरकारले चाँडो नयमन आयोग गठन गनप
( कुमार काकBले
ु( न@ भदै #ा$धकरणका नवत(मान काय(कार? नद@ शक अजुन
यसपछ डलरमा प पए गन@ sक नगन@ भने समSया समाधान हुने बताए। 'कत वष(स0मका ला$ग प पए गन@ वा
उ$चत नभए ग8द( न भने अ$धकार #ा$धकरणलाई हुछ,' उनले भने, 'तर, डलरमा प पए ग8द( न भनु गलत हो।'
'नयमन आयोग ऐन जलKोत म=ालयमा हुँदा नै मSयौदा बनाएर पठाएको अ8हलेस0म Sवीकृत हुन सकेको छै न,'
उनले थपे। उनका अनुसार डलरमा प पए गरएन भने हजार{ मेगावाट जल व!युत आयोजना Sवदे शी लगानीमा
बनाउने महTवकांDा गलत साnबत हुनेछ। 'डलरमा प पए गनुप
( छ( तर यसको जोLखम Iेता र nबIेता दव
ु ैले बराबर?
बाँiनप
ु छ( ,' उनले भने।
मुलुकले अंगीकार गन@ आ$थ(क नीत र वकासको मोडल ठक ढं गले अगाoड बढे डलरको जोLखम सामाय वषय भएको
वGको 8टपणी छ। नेपालको मुtा अवमQ
ू यन हुनबाट रोsकछ भने डलरमा प पए गरे र फरक पदN न। एक #व[(कले
भने, 'हामीले आ$थ(क वकास गन( नसकेका कारण डलरको जोLखम बpदै गएको हो।'
मल
ु क
ु को अथ(त= र मt
ु ाSफwत ठक रहे नेपाल? मt
ु ा अवमQ
ू यन हुनबाट रोsकने पन वrलेषकको तक( छ। तर नेपाल?
मुtाको अ$धमQ
ू यन र अवमQ
ू यनमा मुUय भूमका भारतीय अथ(त=मा आउने उचारचढावको हुछ। नेपाल? 5पैयाँ र
भा5बीच िSथर वनमयदर रहे काले भा5को घटबढसँगै नेपाल? 5पैयाँको भाउ पन तलमा$थ हुने गछ( ।
अथ(म=ी रामशरण महतले पन वदे शी लगानी Qयाउने Tयह?अनुसारको वातावरण बनाउन ज5र? रहे को बताउँ दै
आएका छन ्। उनका अनस
ु ार वदे शी लगानी Qयाउन आवrयक वातावरण बनाउन सरकार तयार छ।
जल व!यत
ु मा वदे शी लगानी आकष(ण गन( सरकारले लगानीकता(लाई निrचत #तफल 8दने RयवSथा गनप
ु( न@ पन
एक जल व!युत Rयवसायीले बताए। उनले भने, 'लगानीकता(ले डलरमा लगानी Qयाएपछ सोह? मुtामा sफता( लैजान
चाहछ, यसैले डलरमा प पए मा$गएको हुछ।'
ती Rयवसायीका अनस
ु ार Sथानीय मt
ु ामा प पए गन( गाो हुछ। डलरको जोLखम र बढे को मQ
ू य 8दन समSया हुछ।
म=ीले डलरमा प पए ग8द( न भनुले वदे शी लगानी चा8हँदैन भन खोिजए जSतो छ। यसले नेपालले राखेको आ$थ(क

व ृ [ उकाSने ल]य पूरा नहुन नहुने Rयवसायीको दाबी छ। पाँच सय मेगावाटस0मका आयोजना बनाउन एक अब( २५
करोडदे Lख एक अब( ५० करोड डलर आवrयक पछ( ।
ठूलो रकम नेपालको बजारमै नरहे को उनीह5को तक( छ। नेपाल राgh ब|कका अनुसार ब|क वTतीय संSथासँग २०१३ को
जल
ु ाइस0म एक खब( ३१ अब( ७२ करोड 5पैयाँमा=को पँज
ु ी छ। यसथ( जल व!यत
ु वकास यहाँको लगानीले मा= स0भव
नरहे को 8टपणी हुँदै आएको छ।
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बजार खोदै #ा$धकरण
ल]मण वयोगी
काठमाड{- तीन वष(पछ बखा(को nबजुल? खेर जाने #Dेपण गदN आएको नेपाल व!युत #ा$धकरणले दै नक sकनबेच गन(
सsकने खt
ु ा बजार (nबजुल? आदान#दान) खोन भारतसँग #ारि0भक छलफल अगाoड बढाइएको छ।
भारतीय nबजल
ु ? बजारमा हरे क १५ मनेटमा मूQय परवत(न हुने गछ( । यसर? खt
ु ा मूQय नधा(रण हुँदा माग बढ? हुँदा र
कम हुँदा एकै 8दनमा बजारबाट sकन र बेन सsकछ। बखा(मा बढ? भएको nबजुल? बेन सिजलो हुने हुँदा भारतीय
बजारमा nबजल
ु ? बेन अनुमत पाएका क0पनीसँग छलफल स5
ु गरएको व!यत
ु Rयापार वभागका नद@ शक
8हतेtदे व शा7यले बताए।
'हामीले बनाएको योजनाअनुसार काम अगाoड बढे खt
ु ामा nबजुल? sकनबेच गन@ तTकाल?न, मHयकाल?न र द?घ(काल?न
स0झौता गरनेछ,' उनले भने, 'स0झौतापछ यता बढ? हुँदा भारतमा बेन र अभाव हुँदा उताबाट सिजलै sकन
सsकछ।' शा7यका अनस
ु ार नेपालमा साँझको समयमा बढ? nबजल
ु ? ( पक लोड) आवrयक पछ( । खt
ु ा बजारमा #वेश
पाए जुन बेला बढ? चा8हयो Tयह? बेला sकन सsकछ र म8हन{अघ स0झौता गनु( पदर्◌े◌न
ै ।
भारतीय बजारमा nबजुल? sकनबेचको छुxै कानन
ु ी #sIया छ। Tयहाँबाट यसबारे केह? अiचन नआए छxै खt
ु ा बजारमा
#वेश पाइने #ा$धकरणको वrवास छ। शा7यका अनुसार खt
ु ा बजारमा जान व!यत
ु Rयापार स0झौता ( प8टए) मा
Sपgट RयवSथा हुनप
ु छ( । ऊजा( म=ालयले सन ् २०१० मै प8टए #sIया स5
ु गरसकेको छ।
भारतले हालै प8टए गन@ वषयमा म=ालयलाई दोKो चरणको छलफल गन( प=ाचार गरे को छ। यसबारे सरोकारवाला
नकायसँग छलफल गरे र भारतलाई #तsIया पठाउने तयार? भइरहे को ऊजा( स$चव राजेtsकशोर Dे=ीले बताए।
अतरा(िghयSतरमा ! वपDीय र खt
ु ा स0झौताअनुसार nबजुल? sकनबेच हुछ। प8टए गदा( निrचत वष(स0म दई
ु
दे शबीच nबजल
ु ? आदान#दान हुछ भने खt
ु ा स0झौतामा आवrयक पदा( बजारबाट तTकाल sकन सsकने #ा$धकरण
इिजनयर बताउँ छन ्।
भारतीय बजारमा भोलपQट sकनुपन@ nबजुल?को मूQय अघQलो 8दन 8दउँ सो १२ बजे तोsकछ। भोलपQट 8दनभर
सोह? मूQयमा बेनप
ु छ( । nबजल
ु ? sकनेर बेने क0पनीले आवrयक परे को ठाउँ मा sकनबेचको स0झौता गराइ8दछ।
sकनबेचको स0झौता गराएबापत nबजल
ु ? nबIw मQ
ू यको चार #तशतमा= कमसन उसले लने गछ( । भारतीय बजारमा
अ8हले #तयुनट एक 5पैयाँ ७० पैसादे Lख आठ 5पैयाँस0म nबजुल?को sकनबेच हुने गरे को छ।
नेपालमा nबजुल? sकनबेच गन@ छुxै क0पनी नहुँदा #ा$धकरणले नै उTपादन, #सारण र वतरणको काम गरे र धेरै
कमसन खाने गरे को केह? जल व!यत
ु उTपादक 8टपणी गछ( न ्। नमा(ण सामdी महँगो हुँदै जाँदा आयोजना नमा(ण
लागत बpने तर #ा$धकरणले सध| सSतोमा प पए ( व!यत
ु खरद स0झौता) गदN आएको Sवत= ऊजा( उTपादक
संघका उपाHयD शैलेt गुरागाले बताए। उनले भने, 'खt
ु ा बजारमा जान सsकयो भने नजी Dे=ले nबजुल?को उ$चत
मूQय पाउन स7छ र लागतअनस
ु ार #तफल उछ।

उTपादन तुलनामा nबजुल?को बजार नभएको भदै #ा$धकरणले २५ मेगावाटभदा ठूला आयोजनाको ३ म8हनादे Lख
प पए रोकेको छ। प पए नगन@ अनौपचारक नण(य गरे पछ कुनै पन आयोजनाका आवेदन नपरे को #ा$धकरणले
जनाएको छ।
चार सय ५६ मेगावाटको मा$थQलो तामाकोसी २०७३ मा नमा(ण परू ा भएपछ बखा(को nबजल
ु ? खेर जाने र 8हउँ दमा झडै
आठ सय मेगावाट नपुग हुने #Dेपण छ। खt
ु ा बजारमा #वेश पाए 8हउँ दमा आवrयक nबजुल? सSतोमा sकन पाइने
#ा$धकरण अ$धकार? बताउँ छन ्।
भारतबाट #ा$धकरणले आठ 5पैयाँ ६४ पैसादे Lख ११ 5पैयाँ #तयु नटस0ममा nबजुल? sकदै आएको छ। भारतको
केt?य #सारण लाइनको तल
ु नामा र Dे=ीयबाट nबजल
ु ? sकदा महँगो पछ( । नेपालले भारतसँगको नद? स0झौता,
आदान#दान स0झौताको आधार र Rयापारक दरमा nबजल
ु ? sकदै आएको छ। महाकाल? नद? स0झौताअनुसार
टनकपुरबाट वा ष(क करब १५ मेगावाट (७ करोड युनट) आयात गन@ गछ( भने आदान#दान स0झौताअनस
ु ार कुशाहा–
कटै याबाट ५० मेगावाट आउँ छ।
बखा(को nबजल
ु ? भारत नया(त गन@ गर? नमा(णाधीन चार सय केभी ढQकेबर–मज
ु फरपरु #सारण लाइन सन ् २०१५
जुनस0म पूरा गन@ ल]य छ। यस लाइनमाफ(त #ा$धकरणले २५ वष(स0म #तयुनट ३ 5पैयाँमा एक सय ५० मेगावाट
nबजुल? sकने स0झौता गरसकेको छ।
एक हजार दई
ु सय मेगावाटस0म nबजुल? #वाह हुन स7ने उ7त #सारण लाइनबाट नेपालमा बखा(मा बढ? हुने nबजुल?
दै नक फरकफरक मQ
ू यमा नया(त गन( सsकने छ। अ8हलेस0म #ा$धकरणले वा ष(क करब पाँच अब( 5पैयाँको nबजल
ु ?
आयात गररहे को छ।
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भारतीय ठे केदारको लापरबाह?ले राहुघाट अनिrचत
बलराम बानयाँ
काठमाडौ, असार ९ - भारतीय ठे केदार क0पनीले ठे 7का स0झौताबमोिजम काम अघ बढाउन नसकेपछ ३२
मेगावाटको राहुघाट जल व!यत
ु ् आयोजनाको नमा(ण नै अनिrचत हुन पुगेको छ । व!यत
ु ् #ा$धकरणसत एiभास
(कुल ठे 7का रकमको १० #तशत) र Dतपू त(बापत झडै ३० करोड 5पैयाँ लएको भारतीय क0पनी आईभीआरसीएल
इिडया लमटे डले रकम अभाव दे खाउँ दै काम सुचा5 नगरे को जानकार? #ा$धकरणका अ$धकार?ले 8दएका छन ् ।
ठे केदारको लापरबाह? र गैरिज0मेवार?का कारण सन ् २०१४ को अTयमा काम स0पन गन@ ल]यका साथ सन ् २०१०
बाट नमा(ण #sIया सु5 भएको आयोजनाको हालस0म १० #तशत मा= काम सsकएको छ । 'यत बेला ९०
#तशतभदा बढ? काम स0पन हुनुपन@मा आईभीआरसीएलले ठे 7का पाएको झडै चार वष( हुन ला$गस7ता पन
मुिSकलले १० #तशत मा= काम भएको छ,' #ा$धकरणका एक अ$धकार?ले भने । Tयसैले ठे 7का तोiने तयार?मा
रहे को उनले जानकार? 8दए । यो आयोजना भारतीय एि7जम ब|कको सहुलयतपूण( ऋण सहयोगमा नमा(ण सु5 भएको
हो ।
आईभीआरसीएलले आयोजनाको सभल इिजनयरङ कामअतग(त १२ sकलोमटर #वेशमाग(, ७ sकलोमटर टनेल,
व!युTगह
ु ् #ा$धकरणसत ठे 7का स0झौता गरे को
ृ , iयामलगायत नमा(ण काम गन( २०६७ कािTतक १८ मा व!यत
$थयो । परामश(दाता क0पनीपछ छानएका कारण आईभीआरसीएलले झडै दई
ु वष(स0म काम गन( पाएन ।
परामश(दाता क0पनीपछ छनोट हुनुमा भने ऊजा( म=ालय र #ा$धकरण िज0मेवार छ । परामश(दाता क0पनी
छानएपछ दई
ु वष(अघ आईभीआरसीएलले २०१५ भ=मा आयोजना स0पन गन@ काय(तालका बनाइएको $थयो ।
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भेर?–बबई सु5ङ नमा(णमा १३ क0पनीको #Sताव
आकाश तारा बयक

असार ८, सुख@त । रािghय गौरवको भेर?–बबई बहुउqेrयीय आयो◌ेजनाको सु5ङ नमा(णका ला$ग १३ वदे शी क0पनीले
आशयप= पेश गरे का छन ् । आशयप= पेश गन@ह}मा भारत, चीन, इटाल?, Sपेन र मलेसयालगायत दे शका क0पनी रहे का
छन ् । आगामी २ मह?नाभ= क0पनी छनोट गर? आयोजनाको सु5ङ नमा(णका ला$ग बोलप= आवान गरने आयोजना
#मुख शवकुमार बSनेतले बताए । बोलप=मा भाग लने क0पनीले भेर?दे Lख बबई नद?स0म १२ sकलोमटर लामो सु5ङ
खनप
ु न@छ ।
वगत २ वष(देLख पटक–पटक बोलप= रq भएपछ आयो◌ेजनाको काम १ वष( 8ढलो हुनुका साथै लागत पन बpने भएको
छ । ठे केदारले बढ? दर #Sताव गनुक
( ा साथै धेरै क0पनीको #Sताव नपरे पछ सु5ङको दई
ु पटक र परामश(दाताको
एकपटक बोलप= रq भएपछ यSतो अवSथा आएको हो । आयो◌ेजना स0पन हुने समय १ वष( बढे र सन ् २०१८ पुगेको
छ । यसअघ चालू आ$थ(क वष(मा काम शु} गर? सन ् २०१७ स0म स7ने भेर?–बबई डाइभश(न बहुउqेrयीय आयोजनाको
ल]य $थयो ।
आयोजनाको अनुमानत लागत १६ अब( 5पैयाँ नधा(रण गरएकोमा 8ढलाइसँगै अब लागत पन बpने दे Lखएको छ । पुनः
शु}दे Lखको #sIयाबाट काम थाQनुपन@ भएकाले 8ढलाइ हुने भएको हो । बोलप=दाताको पूवय
( ोEयता छनोटका ला$ग नयाँ
#sIया शु} हुनेछ । आगामी आवको शु}मै ठे 7का स0झौता गन@ परयोजनाको ल]य रहे को आयोजना #मुख बSनेतले
जानकार? 8दए । सु5ङ र परयोजना सुपरवेDण गन@ परामश(दाताको छनोट एकै समयमा हुनेछ ।
भेर? नद?को पानी बबई नद?मा मसाएर ब8द( या र बाँकेका ६० हजार हे 7टर जमीनमा सँचाइका साथै ४८ मेगावाट व!यत
ु ्
उTपादन गन( यो परयोजनाको नमा(ण गन( ला$गएको हो । प8हलो चरणमा भेर?को पानी बबईमा Qयाउन १२ sकलोमटर
सु5ङ खने र Tयसपछ व!युत ् र संचाइको संरचना Iमशः नमा(ण गरनेछ । आयोजनाका अनुसार भेर?बाट ४०
7युमेक पानी बबई नद?मा मसाइनेछ । आयोजनाको बाँध सुख@तको $चले र व!युTगह
ृ ब8द( याको वलवामा हुनेछ ।
सु5ङको मुहान खनका ला$ग टनेल बोरङ मेशन (ट?बीएम) #योग गन@ भएको छ । सु5ङ खने काम साढे ४ वष(मा स7ने
ल]य छ । आयोजना नमा(ण श}
ु भएको ६ वष(भ= स0पन गन@ ल]य राLखएको छ । आयोजना स'चालनमा आएपछ
कृ षजय उTपादनबाट वा ष(क सवा २ अब( र ४८ मेगावाट nबजुल?बाट #तवष( २ अब( 5पैयाँ आ0दानी हुने अनुमान
गरएको छ ।
यसैबीच रािghय गौरवको भेर?–बबई डाइभश(न आयोजना स'चालनका ला$ग सरकारले वनयोजन गरे को }. ९७ करोड
sफता( हुने भएको छ । सरकारले चालू आ$थ(क वष(को बजेटमा आयोजनाको ला$ग १ अब( 5पैयाँ वनयोजन गरएको मHये
अHययन तथा काया(लय स'चालन, तलब भTता गर? ३ करोड 5पैयाँ मा= खच( भएको आयोजनाले बताएको छ । अघQलो
आव २०६९/७० मा सरकारले आयोजनाको काम अगाoड बढाउनका ला$ग पठाएको }. १० करोडमHये }. ७ करोड पन
sज भएको $थयो ।
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डलरमा nबजल
ु ? sकदा के हुछ?
5t पंगेनी
अ8हले ५४ 5 पयाँ तरे र १ डलर sकन पाइने हो भने सबैभदा राहतको 'लामो सास' नेपाल व!यत
ु ् #ा$धकरणले फे~या(◌े
होला। अन व!यत
ु ् महसुल नधा(रण आयोग महसुल घटाउन सु5 गरसकेको हु~यो। nबजुल? सSतो हुने भएपछ
खाना पकाउन #योग हुँदै आएको◌े एलपी Eयाँसको खपत ठूलै परमाणमा घ ने $थयो, लोडसेoडङ कायमै रहे पन। एलपी
Eयासको आयात केह? मा=ा घटे उल@को Rयापार घाटा िSथर हु~यो। उपTयकामा मा=ै Eयासको खपत मासक १५ लाख
सलडर छ। जतबेला नेपाल व!यत
ु ् #ा$धकरणले Lख0ती र Gभोटे कोशीसँग वदे शी मt
ु ामा nबजल
ु ? खरद गन@
स0झौता ( प पए) गय Tयतबेला घरमा खाना पकाउन #योग हुने इधन खासगर? म8 टतेल र Eयाँस सSतो $थयो र
nबजुल?को मूQय सबैभदा महँगो $थयो। तर आज िSथत बदलएको छ। nबजल
ु ? सबैभदा सSतो भएको छ। #तम8हना
एक परवारलाई अ8हले म8 टतेलमा खान पकाउन 5 १७००, Eयासमा खान पकाउन 5. १०५० (सरकार? अनद
ु ान समावेश
गरे र) र वजल
ु ?मा खाना पकाउन 5. ९५० लाEछ। फोसल यल
ु महँगो छ र महँ$गने Iम बpदो छ जसको तल
ु नामा
nबजुल?को मूQय व ृ [दर कमैमा= छ। तर डलरको भाउ बढे र भोटे कोशी र Lखि0तको nबजुल?को मूQय नअकासएको भए
म8 टतेलबाट ग8ृ हणीह5 सोझै nबजुल?मा गइसकेका हुथे, अ8हलेको जSतो डरलाEदो Rयापार घाटा हुँदैन~यो।
Lख0तीले उTपादन सु5 गदा( २०५६ सालमा ७१ 5 पयाँ र दई
ु वष(पछ भोटे कोशीका ला$ग ७५ 5 पयाँको दरमा #तडलर
तरे र nबजुल? sकन सु5 गरे को #ा$धकरणले अ8हले १ डलरलाई ९७ 5 पयाँ तरे र sकदै छ र गत भदौमा सबैभदा बढ? 5.
१०८.९ स0म तरे र खरद गरे को $थयो। खरद स0झौता गदा( (२०५० सालमा) डलर सटह? दर 5. ५४ $थयो। Tयसैले
डलरमा मQ
ू य तन@गर? गरने प पएले हाो घरमा बाQने nबजल
ु ?मा कत असर पाछ( भने कुराको हे 7का आमनागरकले
राUनु ज5र? छ । #ा$धकरणको कुल संकलत महसुलको ४० #तशत रकम ती दई
ु आयोजनालाई मा=ै बुझाउँ छ जबsक
#ा$धकरण nबजुल?को #सारण Dमता भने भारतबाट आयातसमेत जोiदा ७५० मेगावाट हाराहार? छ। यो नै पया(त छ
nबजुल? खरद कत संवेदनशील र दरू गामी #भाव पान@ वषय हो भनेर TयSतो nबजल
ु ? खरद दर कसर? गरँदै आएको छ
यहाँ उजागर गन@ #यास गरएको छ।
डलरको मू:य अवम:
ू यन होला?
एक डलर तरे र एकै डलर sकन त सपनामा $चताउन नसsकएला। तर नेपाल? 5 पयाँको सटह? दर डलरसँग बलयो होला
sक? अ8हलेकै अवSथामा नकट भ वgयमा TयSतो हुने स0भावना कह? कतै दे Lखँदैन। अझ भनe, वदे शी रकम Qयाएर
आयोजना बनाउन लाEनेह5 र तनै आयोजनालाई खस
ु 7
ु क अमेरकw डलरमा प पए गर8दनेह5 बाहे क अ5 TयSतो हुछ
भने धारणा राUदै नन ्। अ8हले नेपालको नया(त खासमा माछे मा=ै हो, अन Rयापार घाटा उल(रहे को छ र हाो
अथ(त= मजबत
ु हुन स7ने छनक दे Uने कमै छन ्। हाो 5 पयाँ डलरसँग बलयो हुने स0भावना पन कह? कतै दे Lखँदैन।
खाडी मुलुकमा गएका युवाले पठाएको पैसाले वदशी मुtा सि'चत राो छ र डलरमा प पएअनुसार nबजुल?को nबल

तन( डलर सि'चतले पुगेको छ। न= यहाँ ठूलै खैलाबैला मिचसकेको हु~यो◌े, खाडी मु◌ुलुकमा गएका नेपाल?लाई
तल–मा$थ भयो भने (TयSतो नहोस ्) सि'चत कSतो रहला अनुमान सहजै अनुमान गन( सsकछ। प ्◌ा◌्रा$धकरणले
अ8हलेस0म ५ वटा TयSता आयोजनासँग वदे शी मुtामा प पए गरसकेको छ र मा$थQलो n=शूल? १ सँग डलरमै प पए
गनुप
( छ( भनेर #ा$धकरण अितम तयार?मा प$ु गसकेको छ। उसले #तयु नट ६.९ अमेरकw सेट दर #Sताव गरे को छ।
सरकारका स$चवलगायत केह? उचपदSथ कम(चार?लाई 7याnबनेटबाटै मण Sवीकृत गराइ वदे श सयर (कोरयाको
मण) गराएर #ब[(क नेपाल वाटर एड इनजk डेभलपमेट क0पनीले (कोरयन कसो8ट( यम) अनु$चत #भावमा=ै पान(
खोजेको होइन, आनो अभीgट पूरा गराउन अ5 थु#ै अनपेDत #यास गदN आएको छ। प ्◌ा◌्रा$धकरणले Sवदे शी
लगानीका साना र मझौला नद? #वाहमा आधारत आयोजनासँग वषा(को nबजल
ु ्◌ा◌ी खेर फाQनप
ु न@ तक( राUदै
अनौपचारक}पमा nबजुल? sकन नस7ने भनेको छ। तर Tयहाँका उचपदSथ कम(चार?को एउटै Sवर छ उSतै #कृतको
मा$थQलो n=शूल ्◌ा◌ी १ को भने डलरमा प पए गर8दने। यो वरोधाभासको sकन? रहSय के हो? Sवदे शी लगानीमा बने
आयोजनाको खरद गन@ नण(य गन( रोsक8दने तर उSतै आयोजनाको डलरमा प पए गन( त0तयार? गन@? Sवदे शी
लगानी न5Tसा8हत गन( खोजेको हो? अ8हले एक नेपाल?ले वा ष(क ९३ यु नट मा=ै nबजल
ु ? खपत गछ( न ् जन
ु दDण
एसयामै सबैभदा युन हो। खपत बढाएर नेपाल?को जीवनSतर सुधार गन( र nबजुल? #योग गर? खाना पकाउन
#ोTसा8हत गर? Rयापार घाटा कम गन@तफ( सोचेको खोई? प पए गन@ या नगन@ खेलमै रमाउने क8हलेस0म?
सबै प पए अपारदश=
उ8हले जनताका छोराले ी ३ राणाह5मा नयमत दश(नभेट चढाएपछ जा$गर पाउँ थे । आयोजनै पछे छुxाछुxै खरद
दर पाउने #ब[(कह5 के कत दश(न गछ( न ् र भेट? चढाउँ छन ्? आमनेपाल?ले कसर? थाहा पाउन?ु #ा$धकरणले नजी
#ब[(कसँग nबजुल? sकने स0झौता गदा( #तयुनट nबजुल?को खरद दर, मूQय व ृ [ दर, उTपा8दत nबजुल? नsकदा
तनप
ु( न@ Dतपूत(को लामै फेहरSत हुछ। स0झौताको कागज त आमनेपाल? (जसले nबजल
ु ? #योग गर? nबल तछ( न ्)
ले दे Uनसमेत पाउँ दै नन ् अ5भ=का कुरा कसर? थाहा पाउन ्? २५ मेगावाटभदा तलका आयोजनालाई तोsकएको खरद
दर नै सोभदा बढ? Dमता भएका आयोजनालाई पन हुकुम भएको छ, कारण #ा$धकरणका कम(चार?को सेयर ती
आयोजनामा छ Tयतमा= कहाँ हो र, फरक फरक मूQयव ृ [ दर अन कसैलाई पाँच वष(, कसैलाई दश वष(। खारे (२४.१
म ्◌ोगावाट) र साजेन (४२.५ मेगावाट) आयोजनालाई 8दइएको प पएको तुलना गदा( य8द दव
ु ै आयोजनाले समान
nबजल
ु ? उTपादन गछ( न ् भने माने हो भने प8हलो दश वष(मा साजेन खारे ले भदा २४ करोड ८ लाख 5 पयाँ बढ?
कमाउँ छ अन Tयो फरक ३० वष(मा करब ५ अब( पुEछ। खारे नजी Dे=को आयोजना हो भने साजेनमा #ा$धकरणका
कम(चार?को पन सेयर छ, उनीह5 आफ मालक भएको क0पनीको nबजुल? sकने नण(य गछ( न ्। यो वसंगतको
उदाहरणमा=ै हो। ती कम(चार?को सेयर भएका घो षत आयोजना नमा(णाधीन समेत कुल चार छन ्। वसंगत यतमा=ै
कहाँ हो र? उTपादन स5
ु भएपछ #ा$धकरणले खरद गन( सकेन भने कुनैलाई Dतपू त( ५ #तशतमा=ै छ भने कसैलाई
९५ #तशतस0म। आकाश–जमनको फरक sकन? परयोजनाको लागत मूQयांकन गर? खरद दर नण(य गन@ कम(चार?
कसर? नण(य गछ( न ् बताइरहनुपरे न अब, तर Tयो दई
ु पDीय स0झौता साव(जनक गनु( नपन@ जहानयाँ सोच छ

उनीह5को। हालै लेखा समतले डलरमा गरे को प पए खर?द स0झौताको #त माEदा बझ
ु ाउन आनाकानी गररहे का
छन ्।
ऊजा म(@ीको उ"घोष
#ा$धकरणका काय(कार? नद@ शक अजुन
( काकBलाई म=ालयमा sफता( बोलाउने नण(य गराएलगTतै अघQलो सोमबार
ऊजा( म=ी राधा Gावल?ले आनो काय(कालभर वदे शी मुtामा प पए नगन@ शंखघो◌ेष गरन ्। उनको उ!घोषले
मा$थQलो n=शूल? १ का #ब[(क हकेका छन ्। हुन त उनी Lख0ती र भोटे कोशीको स0झौता कूटनीतक स0बधमाफ(त ्
पुनरावलोकन गराउने वा अब बाँकw समयको रकम तरे र आयोजना नै sकने बताउँ दै आएकw छन ्। डलरमा प पए
गनुप
( छ( भनेर लागेका नद@ शक काकBलाई sफता( बोलाउने नण(य गदा( उनको अथ( म=ी रामशरण महतसँग पन मत
बाLझएको $थयो।
लेखा सम तको चासो
Tवं शरणम ् गरे र वदे शी लगानी 8टकाउने नाउँ मा भोटे कोशीका ला$ग ५.९९ अमेरकw सेटमा प पए गनुप
( रे को कारण
साधेर संसदको लेखा समतले वैदशक मt
ु ामा प पए गन( हुने नहुने वषयमा बहस थालेको छ। Tयतबेला प पए
गन@ह5 #ा$धकरणमा छै नन ्। र, नेपाल? मुtाको नरतर अवमूQयन भइरहे को बेलामा वदे शी लगानी Qयाउन डलरमै
प पए गनुप
( छ( Tयसो नगरे लोडसेoड अTय पन नहुने उनीह5को ठोकुवा छ। nबजुल? बेचेर वदे शी रकम आज(न गन@
आTमरतको त कुरै नगरe यहाँ।
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BखCतीका कारण ाDधकरण र बीपीसीबीच पीपीए रोEकयो
बाबरु ाम खiका
काठमाड{, ९ असार- Lख0ती जल व!यत
ु ् आयोजनासँग भएको ववा8दत स0झौताका कारण नेपाल व!यत
ु ् #ा$धकरण र
बट
ु वल पावर क0पनी लमटे ड (बीपीसी)बीचको व!यत
ु ् खरद स0झौता (पीपीए) रोsकएको छ ।
#ा$धकरणले चैतमा ‘Lख0ती #वmधक 8हमाल पावर लमटे ड र भोटे कोसी #वmधक भोटे कोसी पावर क0पनीले पीपीए
पुनरावलोकका साथै सरकारलाई बझ
ु ाउने रोयQट? नबेहोरे उनीह}सँग कुनै स0झौता नगन@ र #तबध लगाउने’ नण(य
गरे पछ बीपीसीसँग पीपीए रोsकएको हो । Lख0तीमा बीपीसीको १७ #तशत सेयर लगानी छ ।
साउनदे Lख बीपीसी र #ा$धकरणबीचको पीपीए सsकएको हो । पीपीए नभएपछ उसले #ा$धकरणबाट भ7
ु तानी पाएको
छै न । बीपीसीले चलनचQतीमा रहे को व!यत
ु ् खरद दर (पोSटे ड रे ट) 8दनुपन@ माग गरे को छ । Lख0तीकै कारण
आँधीखोला र Lझक
ु आयोजनाका अतर7त उसले नमा(ण गन@ भनेको ३० मेगावाटको याद? र ३७.५ मेगावाटको
काबेल? ‘ए’को पन पीपीए नहुने भएको छ ।
#ा$धकरणले अनुरोध गदा( पन 8हमालले पीपीए पुनरावलोकन गन( र रोयQट? तन( मानेको छै न । Lझुकको Dमता
१२.५ मेगावाट छ भने आँधीखोलाको Dमता व ृ [पछ ९.४ मेगावाट पुEछ । आँधीखोलाको थप ५ मेगावाटको पीपीए हुन
बाँकw छ ।
“बीपीसीसँग पीपीए नहुनक
ु ो कारण Lख0तीको डलर पीपीए र रोयQट? हो नै,” #ा$धकरणका एक अ$धकार? भछन ्,
“स'चालक समतको नण(यलाई कसैले पन उQटाउन सकेको छै न । Tयो नण(य नउQ उँ दास0म बीपीसीसँग पीपीए
पन हुँदैन ।”
पीपीए नभए पन बीपीसीले Lझक
ु बाट व!यत
ु ् आपू त( गररहे को छ । Dमता व ृ [का ला$ग आँधीखोला बद छ ।
#ा$धकरणले बीपीसीलाई काया(लय स'चालनका ला$ग भनेर केह? रकम भु7तानी गदN आएको छ । Lझुकको पीपीए
नभएको र आँधीखोला आयोजना बद रहे का कारण चालू आवमा बीपीसीको नाफा घ नेछ ।
#ा$धकरणले 8हमाल र भोटे कोसीसँग डलरमा पीपीए गनक
( न@ २ #तशत रोयQट?समेत आफ|
ु( ा साथै सरकारलाई तनुप
बेहोदN आएको छ । यी दव
ु ै आयोजनाबाट उTपादन हुने nबजुल? #तयुनट झडै १० 5पैयाँभदा बढ? पछ( ।
Lख0तीको जoडत Dमता ६० मेगा◌ावाट छ । #ा$धकरणले यी दव
ु ् लेऊ वा दे ऊ (टे क अर पे)’का
ु ै आयोजनासँग ‘ व!यत
आधारमा डलरमा पीपीए गरे को छ । वषा(Tमा दव
ु ै आयोजनाले स0झौताभदा बढ? nबजुल? उTपादन गरे #ा$धकरणले ् Tयो
पन खरद गनुप
( न@ स0झौता छ । #ा$धकरणको कुल आ0दानीको ४५ #तशतभदा बढ? रकम 8हमाल र भोटे कोसीसँग
व!यत
ु ् खरदमै भ7
ु तानी हुछ । अ8हले डलरको भाउ मा$थ पुगेकाले #ा$धकरणको दायTव पन बढे को छ ।

बीपीसीले हाल अय #वmधकलाई 8दँ दै आएको #तयु नट ५ 5पैयाँ ४० पैसा मागेको छ । #ा$धकरण र बीपीसीबीच २०५८
असार २९ गते पीपीए भएको हो । Lझुकको पीपीए दर औसत #तयु नट ६ 5पैयाँ २० पैसा र आँधीखोलाको ४ 5पैयाँ ४८
पैसा छ ।
बीपीसीले Lझुकबाट वा ष(क ५५ लाख युनट र ५.१ मेगावाटको आँधीखोलाबाट ३० लाख यु नट nबजुल? #ा$धकरणलाई
बेछ । यी दव
ु ै आयोजना नद?को बहावमा आधारत (रन अफ 8द रभर) #कृतका हुन ् । बीपीसीले पिrचमका युठान,
अघा(खाँची, रोQपा, Sयाजा र पाQपाका ३९ हजार ६ सय २१ घरधरु ?मा सधै आनो #सारणलाइनबाट व!यत
ु ् वतरण
गररहे को छ । बाँकw nबजुल? #ा$धकरणलाई nबIw गदN आएको छ । उसले महसुल बढाउन व!यत
ु ् महशुल नधा(रण
आयोगमा #Sताव गरे को छ ।
सरकारले सां$dला इनजkलाई ९५ करोड 5पैयाँमा बीपीसी बेचेको हो । क0पनीमा सां$dलाको ६८.९५ #तशत,
सव(साधारणको १०, सरकारको ९.९, इटरकाSट नेपालको ६, युनाइटे ड मसन टु नेपालको २.७९, कम(चार?को २ र
#ा$धकरणको १ #तशत सेयर छ ।
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ाDधकरणका नमाणाधीन आयोजना समयमै परू ा भएनन ्
काठमाडe, असार ९ गते । नेपाल व!यत
ु ् #ा$धकरणले नमा(ण गररहे को चारवटा जल व!युत ् आयोजनाको अवSथा
खराब भएपछ ऊजा( म=ालयले ती आयोजनाको समSया समाधानका ला$ग एक समत गठन गरे को छ ।
नमा(ण सु5 भएको लामो समय भइस7दासमेत ठोस #गत हुन नसकेको र लागत मा=ै ब8ढरहे को भदै म=ालयले
समतमाफ(त समSया समाधानका ला$ग काय(योजना पेस गन( र समSया समाधान गन( अिUतयार? #दान गरएको छ
।
मि=Sतर?य नण(यबाट समत गठन गरएको र समतलाई आयोजना के कत कारणले अगाoड बpन सकेन,
समSयाह} कहाँकहाँ छन ्, समाधानको उपयु7त व$ध के हुन स7छ भने वषयमा ठोस #Sताव Qयाउन भनएको छ ।
ऊजा( म=ालयका सहस$चव मोतीबहादरु कुँवरको संयोजकTवमा ग8ठत सो समतमा व!यत
ु ् वकास वभागका
उपमहानद@ शक 8दनेश घमरे , ऊजा( म=ालयका उपस$चव=य #लाद सापकोटा, चतभ
( Gवाल? र ओमबहादरु
ु ुज
सोडार?लगायत हुनुहुछ ।
#ा$धकरणले हाल n=शूल? uी ए, चमेलया, राहुघाट, कुलेखानी तेKो नमा(ण गररहे को छ । साठ मेगावाट Dमताको
n=शूल? ३ ए, ३० मेगावाटको चमेलया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेKो जल व!यत
ु ् आयोजना
नमा(णाधीन अवSथामा छन ् ।
वसं २०६३ मा सु5 भएको चमेलया २०६८ सालमा स0पन गन@ ल]य राLखएको $थयो तर सो आयोजना अझै एक
वष(भदा बढ? समय लाEने दे Lखएको छ ।सु5को लागत 5 नौ अब( रहे को सो आयोजनाको लागत बढे र हाल 5 १४ अब(
पु$गसकेको छ ।
सो आयोजनाबाट उTपा8दत nबजुल? #तमेगावाट 5 ४६ करोड बराबर पन@ दे Lखछ । समायतयाः एक मेगावाट nबजुल?
उTपादन गन( 5 १६ करोड लाEछ । तर सो आयोजनाको अझै लागत बpने बताइएको छ ।
यSतै २०६८ मा नै स0पन हुनुपन@ कुलेखानी तेKोको हालत पन उSतै रहे को छ । सु5मा लागत 5 दई
ु अब( ४३ करोड
रहे को $थयो । तर हालस0म सो आयोजनाको लागत 5 तीन अब( २५ करोड पु$गसकेको छ । अझै लागत बpने र
आयोजना स0पन हुन एक वष( लाEने #ा$धकरणको भनाइ छ ।
कुल ६० मेगावाटको मा$थQलो n=शुल? ३ ए जल व!यत
ु आयोजना २०७० जेठमा स0पन हुनप
ु न@ $थयो ।
$चनयाँ ठे केदारले आयोजनाको Dमता व ृ [ गन@ #Sताव गरे पछ #ा$धकरणमा काय(रत कम(चार?को दबाबका कारण सो
#Sताव असफल भएको $थयो । #ा$धकरण समेत आनो नण(यबाट पछाoड ह न बाHय भएको $थयो । सो आयोजना
नमा(ण स0पन हुन लगभग दई
ु वष( थप लाEने दे Lखछ ।

आगामी आ$थ(क वष(भ= स0पन गन@ ल]य राLखएको राहुघाटको नमा(ण नै क8हले सु5 हुने हो केह? निrचत हुन
सकेको छै न ।
#ा$धकरणले नमा(ण गररहे का चारवटै आयोजनाको अवSथा खराब भएपछ ऊजा(म=ी राधा Gवाल?ले समSया
समाधानका ला$ग समत गठन गरे को जानकार? 8दनुभयो ।
समयमै स0पन हुनुपन@ आयोजनाको लागत पन बpने, मुलुक सध अधकारमा रहने अवSथा दे Lखएपछ समSया
समाधानको ला$ग पहल थालएको हो । म=ालयले #ा$धकरण स'चालक समतको बैठक छटै बोलाएर समSयामा
रहे का आयोजनालाई समयमै स0पन गन( हदै स0मको #यTन गन@ बताएको छ ।
#ा$धकरणले नमा(ण गरे का आयोजना समयमा पूरा हुन नस7दा उसको Dमता र योEयताको वषयमा #rन उने गरे को
छ।
नमा(ण #sIयामा रहे का आयोजना पूरा हुन नस7दा #ा$धकरणले थप नयाँ आयोजना समेत अगाoड बढाउन सकेको छै न
। अथ( म=ालयले योEय आयोजना छानेर लागतस8हतको #Sताव पेस गरए रकमको कुनै अभाव हुन न8दने बताएपन
#ा$धकरणसँग कुनै पन आयोजना तयार? हालतमा छै न ।
वभन कारणले सध घाटामा गएको #ा$धकरणलाई चुSत द5
ु Sत बनाउन र नयाँ आयोजना अगाoड बढाउन पन
नमा(ण #sIयामा रहे का आयोजनालाई समयमै स7नप
ु न@ वाHयता रहे को छ । रासस
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बषाले जल व"युत अयोजना ब(द
इलाम, असार ९ गते । बषा(का कारण सु5ङमा पानी पठाउने इटे क भिTकएपछ माईखोलामा रहे को ४ दशमलव ५
मेगावाट Dमताको 8हमाल दोलखा हाईlोपावर बद भएको छ । लगातार दई
ु 8दनदे Lख परे को बषा(का कारण इटे क
भिTकदा व!यत
ु उTपादन बद भएको हो ।
पानीको सतह बढे पछ शनबार माइखोला sकनारको 7यानल लाइन िTकएको छ । 8हमाल दोलखा हाइlोपावर
क0पनी[ारा नमत आयोजनाको ४८ मटर लामो 7यानल लाइन भत ्िएपछ व!यत
ु उTपादन अनिrचतकाललाई बद
भएको छ ।
आयोजनाबाट तीन मेगावाट व!यत
ु उTपादन हुँदै आएको $थयो । तTकाल काम थालेर तीन साताभ= पुननमा(ण
गरस7ने आयोजनाका इलेि7hकल ओभरसयर रामकृण सलवालले बताउनुभयो ।
8हमाल दोलखा िजQलामा व!युत उTपादन गन@ दोKो व!यत
ु गह
ृ हो । 8हमालसागै ६ दशमलव २ मेगावटा Dमताको
पुवाखोला आयोजनाले व!यत
ु उTपादन गदN आएको छ । िजQलाकै ठूलो आयोजना सानमाले उTपादनका ला$ग
अितम तयार? गररहे को जनाएको छ । TयSतै अपर माई, जोश हाईlोपावरले व!यत
ु उTपादनका ला$ग अितम
तयार? गररहे का छन ् ।
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#ा$धकरणका

नमा(णाधीन

आयोजना

समयमै

पूरा

भएनन ् समSया

समाधानका ला$ग समत गठन
असार ९, काठमाड{ । नेपाल व!यत
ु ् #ा$धकरणले नमा(ण गररहे को चारवटा जल व!यत
ु ् आयोजनाको अवSथा खराब
भएपछ ऊजा( म=ालयले ती आयोजनाको समSया समाधानका ला$ग एक समत गठन गरे को छ । नमा(ण शु} भएको
लामो समय भइस7दासमेत ठोस #गत हुन नसकेको र लागत मा=ै ब8ढरहे को भदै म=ालयले समतमाफ(त समSया
समाधानका ला$ग काय(योजना पेस गन( र समSया समाधान गन( अिUतयार? #दान गरएको छ ।
म=ीSतर?य नण(यबाट समत गठन गरएको र समतलाई आयोजना के कत कारणले अगाoड बpन सकेन,
समSयाह} कहाँकहाँ छन ्, समाधानको उपयु7त व$ध के हुन स7छ भने वषयमा ठोस #Sताव Qयाउन भनएको छ ।
ऊजा( म=ालयका सहस$चव मोतीबहादरु कुँवरको संयोजकTवमा ग8ठत सो समतमा व!यत
ु ् वकास वभागका
उपमहानद@ शक 8दनेश घमरे , ऊजा( म=ालयका उपस$चव=य #लाद सापकोटा, चतुभज
ु( Gवाल? र ओमबहादरु सोडार?
लगायत रहे का छन ् ।
#ा$धकरणले हाल n=शूल? uी ए, चमेलया, राहुघाट, कुलेखानी तेKो नमा(ण गररहे को छ । ६० मेगावाट Dमताको n=शूल?
३ ए, ३० मेगावाटको चमेलया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेKो जल व!यत
ु ् आयोजना
नमा(णाधीन अवSथामा छन ् । व.सं. २०६३ मा श}
ु भएको चमेलया २०६८ सालमा स0पन गन@ ल]य राLखएको $थयो
तर सो आयोजना अझै एक वष(भदा बढ? समय लाEने दे Lखएको छ । शु}को लागत }. नौ अब( रहे को सो आयोजनाको
लागत बढे र हाल }. १४ अब( पु$गसकेको छ ।
सो आयोजनाबाट उTपा8दत nबजल
ु ?
ु ? #तमेगावाट }. ४६ करोड बराबर पन@ दे Lखछ । समायतयाः एक मेगावाट nबजल
उTपादन गन( }. १६ करोड लाEछ । तर सो आयोजनाको अझै लागत बpने बताइएको छ । यSतै २०६८ मा नै स0पन
हुनुपन@ कुलेखानी तेKोको हालत पन उSतै रहे को छ । शु}मा लागत }. दई
ु अब( ४३ करोड रहे को $थयो । तर हालस0म सो
आयोजनाको लागत }. तीन अब( २५ करोड पु$गसकेको छ । अझै लागत बpने र आयोजना स0पन हुन एक वष( लाEने
#ा$धकरणको भनाइ छ ।
कुल ६० मेगावाटको मा$थQलो n=शुल? ३ ए जल व!यत
ु आयोजना २०७० जेठमा स0पन हुनुपन@ $थयो । $चनयाँ
ठे केदारले आयोजनाको Dमता व ृ [ गन@ #Sताव गरे पछ #ा$धकरणमा काय(रत कम(चार?को दबाबका कारण सो #Sताव
असफल भएको $थयो । #ा$धकरण समेत आनो नण(यबाट पछाoड ह न बाHय भएको $थयो । सो आयोजना नमा(ण
स0पन हुन लगभग दई
ु वष( थप लाEने दे Lखछ । आगामी आ$थ(क वष(भ= स0पन गन@ ल]य राLखएको राहुघाटको
नमा(ण नै क8हले शु} हुने हो केह? निrचत हुन सकेको छै न ।
#ा$धकरणले नमा(ण गररहे का चारवटै आयोजनाको अवSथा खराब भएपछ ऊजा(म=ी राधा Gवाल?ले समSया
समाधानका ला$ग समत गठन गरे को जानकार? 8दइन ् । समयमै स0पन हुनप
ु न@ आयोजनाको लागत पन बpने,
मुलुक सध अधकारमा रहने अवSथा दे Lखएपछ समSया समाधानको ला$ग पहल थालएको हो । म=ालयले
#ा$धकरण स'चालक समतको बैठक छटै बोलाएर समSयामा रहे का आयोजनालाई समयमै स0पन गन( हदै स0मको
#यTन गन@ बताएको छ ।
#ा$धकरणले नमा(ण गरे का आयोजना समयमा पूरा हुन नस7दा उसको Dमता र योEयताको वषयमा #rन उने गरे को
छ । नमा(ण #sIयामा रहे का आयोजना पूरा हुन नस7दा #ा$धकरणले थप नयाँ आयोजना समेत अगाoड बढाउन सकेको

छै न । अथ( म=ालयले योEय आयोजना छानेर लागत स8हतको #Sताव पेस गरए रकमको कुनै अभाव हुन न8दने
बताएपन #ा$धकरणसँग कुनै पन आयोजना तयार? हालतमा छै न । वभन कारणले सध घाटामा गएको
#ा$धकरणलाई चुSत द5
ु Sत बनाउन र नयाँ आयोजना अगाoड बढाउन पन नमा(ण #sIयामा रहे का आयोजनालाई
समयमै स7नप
ु न@ वाHयता रहे को छ ।
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सुशीलकुमार अयाल
नेपाल व!यत
ु ् #ा$धकरणले नमा(णाधीन #सारण लाइन तथा अय जल व!यत
ु ् आयोजना समयमै नमा(ण र स0पन
भए ३ वष(भ= लोडशेoडङ अTय हुने बताउँ दै आएको छ । यसका ला$ग कुशाहा–कटै या दोKो लाइन र र7सौल–परवानीपुर
#सारण लाइन २०७१ मसरभ=ै नमा(ण हुनप
ु न@, आ$थ(क वष( २०७२/०७३ मै ढQकेवर–मज
ु फरपरु #सारण लाइन एवम ्
ढQकेवर सबSटे शन नमा(ण हुनुपन@ र ०७३/७४ भ= हे ट{डा–ढQकेवर–दह
ु बी #सारण लाइन तथा स0बिधत सबSटे शन
नमा(ण हुनुपन@ उसको भनाइ छ । यी योजना पूरा नभए #ा$धकरण आनो लोडशेoडङ यून गन@ दायTवबाट पिछनेछ ।
#ा$धकरणको योजनामा आगामी 8हउँ दमा लोडशेoडङ दै नक ८ घvटामा झान@ रहे को छ । यता #ा$धकरणको हालस0म ८
अब( १९ करोड ६१ लाख ब7यौता दे Lखएको छ । यो उठाउन ६ बद
ुँ े काय(योजना बनाए पन यसको काया(वयन हुन सकेको
छै न । २६ लाख dाहक रहे को #ा$धकरणमा २५ लाख घरायसी dाहक छन ् । घरायसी dाहकसँग मा=ै #ा$धकरणले ४ अब(
१२ करोड 5पैयाँ उठाउन बाँकw छ । यो कुल ब7यौताको ५० #तशत हो । Tयसैगर? Rयापारक Dे=बाट १७ करोड ९८ लाख,
गैरRयापारक Dे=बाट १४ करोड ३५ लाख, औ!यो$गक Dे=बाट १ अब( ३५ करोड ६२ लाख, सँचाइको ८ करोड ११ लाख,
सडक बTतीको १ अब( ५४ करोड २२ लाख तथा मठमिदरबाट १५ करोड २० लाख 5पैयाँ ब7यौता उठाउन बाँकw छ । २६
अब(को nबजुल? बेने #ा$धकरणमा ८ अब( ब7यौता दे Lखनु सामाय कुरा होइन । अन, लोडशेoडङ कसर? यन
ू ीकरण हुन
स7ला र ?
Tयसो त ढQकेवर–मज
ु फरपरु #सारण लाइन सन ् २०१५ को जल
ु ाईभ= स0पन गन@ ल]य भए पन हालस0म नमा(ण
नै शु} भएको छै न । हे ट{डा–बद( घाट–दह
ु बी #सारण लाइन नमा(णमा पन 8ढलाइ भएको छ । दव
ु ै #सारण लाइन
नमा(णमा 8ढलाइ भएकाले योजनाअनुसार ३ वष(भ= लोडशेoडङ शूयमा झान@ स0भावना नै दे Lखँदैन ।
जल व!यत
ु ् आयोजनाबारे १ 8दनमा= नण(य गन( 8ढलाइ गदा( #ा$धकरणलाई लाख{ घाटा पछ( । लगानी बोड( र ऊजा(
म=ालयले समयमै आयोजना वकास स0झौता (पीडीए) नगदा( अ$धकांश ठूला जल व!यत
ु ् आयोजनाको नमा(ण अघ
बpन सकेको छै न । नमा(णाधीन जल व!यत
ु ् आयोजना तथा #सारण लाइनसमेत Sथानीय अवरोधदे Lख सरकार?
नकायको #sIयागत काया(वयन झझटमा फसेका छन ् ।
#Tयेक वष( १ सय मेगावाट व!यTु को माग बpने दे शमा १० वष(को अव$धमा २ सय मेगावाट पन उTपादन हुन सकेको
छै न । जल व!यत
ु ् वकासका ला$ग कानन
ू , नयम, नीत र #sIया संशोधनका ला$ग २०६५ सालमा व!यत
ु ् वधेयक र
नयमनकार? नकायको वधेयक तयार भएको हो । तर, यो अझस0म पन काया(वयनमा आउन सकेको छै न ।
लोडशेoडङको भयावह अवSथा रहँदा पन सरकारसँग लगानीयोEय वSतत
ृ अHययन #तवेदन (डीपीआर) तयार भएको
उQलेUय जल व!यत
ु ् आयोजना छै न । छमेकw मल
ु क
ु भारत र चीन तथा अय वदे शी राghले पन नेपालमा जल व!यत
ु ्
Dे=मा लगानी बढाउने #तब[ता Rय7त गररहे का छन ् । यसै सदभ(मा रसयाल? सरकारका #तन$धले वSतत
ृ
अHययन भएको आयोजना मागे पन सरकारले उपल<ध गराउन सकेन ।
सामायतया २ दे Lख ३ वष(भ= ठूलो जल व!यत
ु ् आयोजनाको डीपीआर परू ा गन( सsकछ । तर, सरकारले समयमै
अHययन नगदा( लगानी आयोजनाको सUया यन
ू भएको हो । केह? समयअघ वrव बैकले २ सय मेगावाट
जल व!यत
ु ् बनाइ8दने बताएको $थयो । Tयतखेर पन सरकारले आयोजना छै न भनेर लगानीकता(लाई फका(एको $थयो ।
अ$धकांश वदे शी लगानीकता(ले लगानी गन( आयोजनाको डीपीआर तयार भए, नभएको हे छ(न ् । थोरै लगानीकता(ले मा=
डीपीआर आफै गरे र र लगानी गरे र आयोजना अघ बढाउँ छन ् । तर, सरकारले समयमै डीपीआर बनाउन योजना अघ
नबढाउ“दा लगानी गन( आएका क0पनी र दाता फsक(नु हामी सबैको लागी दभ
ु ा(Eय बन पुगेको छ । Tयसैले य8द

लोडशेoडङ घटाउने हो भने सरकारले dामीण जल व!युत ् परयोजनालाई उच #ाथामकतामा राUनुपछ( । गाउँ गाउँ मा
व!युतीकरणको लहर Qयाउन सके केt?य #सारण लाइनबाट उTपा8दत nबजुल? अय Dे=मा #वाह गनुप
( न@ $थएन ।
#Tयेक िजQलामा आफूलाई आवrयक पन@ व!यत
ु ् उTपादन गदN #ा$धकरणभ=को ब7यौता असुल? गन@, सरकारले पूरा
गछु( भनेको योजना नधा(रत समयभ=ै स0पन गन@ तथा वायु ऊजा(, सोलार ऊजा(को वकास गन( सकेमा=ै लोडशेoडङ
यन
ू ीकरण काय(Iम सफल हुन स7छ ।
कुलेखानीबाहे क नमा(ण स0पन भएका र नमा(णाधीन सबै व!यत
ु ् आयोजना नद?को बहाव (रन अफ द रभर)मा
आधारत मा= छन ् । Tयसैले वषा(Tमा उTपादन बढ? भए तापन 8हउँ दमा ६ मह?नादे Lख ८ घvटास0म लोडशेoडङ हुने
#ा$धकरणको #Dेपण रहे को छ । साथै स7
ु खा याममा नद?मा पानीको बहाव घटे र व!यत
ु ् उTपादन ३० #तशतस0म झन@
गरे काले लोडशेoडङ यन
ू हुनेतफ( वrवास गन@ ठाउँ कम नै दे Lखछ । #ा$धकरणले ७ सय ५० मेगावाट Dमताका २०
आयोजनासँग व!युत ् जडान स0झौता गरे को छ । हालस0म २ हजार २ सय २९ मेगा◌ावट व!यत
ु ् उTपादन गन( ८६
#वmधकलाई #ा$धकरणले अनम
ु तप= 8दएको बुLझएको छ ।
नेपालको जल व!युTमा लगानी गन@ ठूलो अवसर आएकाले वrव बैक, एशयाल? वकास बैक, यूरोपेल? इभेgटमेvट
बैक, इvटरनेशनल फाइनास कपरे शनजSता बहुपDीय संSथाह}ले सहायता तथा लगानीसमेत गन( लागेका छन ् । यस
Dे=मा नजी #TयD लगानी आक ष(त भइरहे को छ । जल व!यत
ु ् Dे=मा वदे शी लगानी बढाउन औ!यो$गक ऐनह}
अनक
ु ू ल हुनप
ु न@ र लगानीस0बधी ऐनमा रकमको सीमा नराUन वदे शी लगानीकता(ले जोड 8दँ दै आएका छन ् । अ8हले
नेपालमा राजनीतक वातावरण अनक
ु ू ल बदै गएको छ । छमेकw दे शको ठूलो बजार पाउन सsकने भएकाले जल व!यत
ु ्
Dे=मा वदे शी लगानीकता(ले लगानी गरे र #चुर लाभ लन स7ने दे Lखएको छ । यसका ला$ग न<बेको दशकमा शु} भएको
आ$थ(क उदार?करणको कमीकमजोर?लाई सुधार गरे र लगानीमै=ी बनाउनप
ु छ( ।
जल व!यत
( छ( । काम बाँकw
ु ् र ऊजा(Dे=को वकासमा सरकारले अब आउने बजेटमा पुEने गर? रकम वनयोजन गनुप
भएका n=शूल? uी ए, मा$थQलो मोद?, राहुघाट, चमेलयागाड, कुलेखानी तेKो आयोजनालाई तोsकएकै समयमा स0पन
गन@ ल]यस8हत आवrयक रकम वनयोजन गन( स7नुपछ( । अभयानकै }पमा व!युत ् #सारण लाइनको◌े नमा(ण
काय( अघ बढाउनसमेत आवrयक छ । अतरदे शीय #सारण लाइनह}, उTतर–दDण करडोर #सारण लाइन र पूव–(
पिrचम #सारण लाइनह}को नमा(णमा तीता Qयाउन सरकारले #ाथमकताका साथ काम अगाoड बढाएमा मा=
व!यत
ु ् लोडशेoडङमा सुधार Qयाउन सsकछ ।
- अयाल नेपाल Fयवथापन स6घका महासDचव हुन ् ।
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भोटे कोशी र Lख0तीको प पए पुनरावलोकन गरने
5t पंगेनी
काठमाड{ - उजा( म=ी राधा Gवाल?ले भोटे कोशी र Lख0ती जल व!यत
ु आयोजनामा वदे शी मt
ु ामा भएको व!यत
ु
खरद स0झौता ( प पए) पन
ु रावलोनक गन( नव@जीयन दत
ु वाससँग कुटनीतक #यास सु5 भएको बताएकw छन ्।
वदे शी मt
ु ामा प पए गन( हुने वा नहुने भने वषयमा लेखा समतमा स5
ु भएको छलफलमा म=ी Gवाल?ले यSतो
बताएकw हुन ्।
छलफलमा बोQदै उजा( स$चव राजेtकुमार Dे=ीले वदे शी मुtामा nबजुल? खरद गन( हुने वा नहुने वषयमा बह
ृ त
अHययनपछ नgकष( नकाQनुपन@ बताए। प पए वदे शी मुtामा खरद बद या अHययनपछको नgकष( नकालेर
अगाoड बpनु पन@ धारणा राखे। वदे शी मt
ु ामा खरद बद गदा( वदे शी लगानी आउने वा नआउने भनेबारे समेत वचार
पुरय
् ाउनुपन@ बताए।
Tयसैगर?, नेपाल? कांdेसका सभासद मोहनबहादरु बSनेतले भोटे कोशी र Lख0ती दई
ु आयोजनाको खरद स0झैदा
पुनरावलोकन गन( माग गरे । उनले ती आयोजना नाफा कमाउन मा= लागेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘ व!यत
ु
#ा$धकरणले यी आयोजनाको याट र रोएQट? तनु( गलत हो।' कांdेसकै अका( सभासद धनराज ग5
ु ङले oडजेल र
जेनेरेटर खरदमा धेरै नेपाल? मुtा बा8हर?एकोले छटोछटो nबजुल? उTपादन हुनपन@ बताए। उनले वदे शी मुtामा प पए
गन@ तर महशुल पन
ु रावलोक नगरे काले #$धकरणले घाटामा गएको बताए। सभासद रामहर खतवडाले चमेलया
आयोजनलाई ‘भेरएसन अडर’ माफ(त ् १ अब( ९ करोड 5पैयाँ sकन 8दएको भदै म=ीसँग #rन गरे । व!यत
ु
#$धकरणका उच पदSत कम(चार?, सभासदलगायत सरोकारवालाको सहभा$गता रहे को छलफल केह? 8दन नरतर
चQने लेखासमतले जनाएको छ।
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डलरमा पीपीए नगनH  तबIता
काठमाड{ (नेस)
ऊजा(म=ी राधा Gवाल?ले डलरमा व!यत
ु ् खरद स0झौता (पीपीए) गन@ गर? काम नगन@ #तब[ता जनाउनुभएको छ।
RयवSथा पका संस!को साव(जनक लेखा समतमा मंगलबार बोQदै उहाँले यSतो #तब[ता जनाउनुभएको हो।
डलरमा पीपीए गदा( मुलुकले ठूलो नो7सानी बेहोनुप
( न@ अवSथा आउने हुनाले Tयसर? पीपीए नगन( चक दबाब पदN आएको
छ। केह? ठूला आयोजनाको डलरमा पीपीए हुन लागेको व!यमान अवSथामा म=ी Gवाल?ले यSतो अभRयि7त
साव(जनक गनुभ
( एको हो।

ऊजाको राजनी त छरKट
शव दव
ु ाडी
काठमाड{
ऊजा( Dे=मा दे Lखएको राजनीत छर#gट हुन थालेको छ। SवाथN Sवाथ(मा केिtत उ7त राजनीतको आपसी Sवाथ(
मQन नस7दा बा8हर आएको हो। सं वधानसभाको नवा(चनपrचात मुलुकमा Sथायी सरकार बने र Tयसले
ऊजा(लगायतका Dे=मा दे Lखएका अवरोध हटाउन ठोस पहल गन@ अपेDा गरएको व!यमान अवSथामा पुनः
राजनीतक खेल चsक(दा समSया थप ग8हरन पुगेको हो।
पछQलो समयमा व!यत
ु ् खरद स0झौता (पीपीए) वदे शी मt
ु ा अथा(त डलरमा गन( हुन वा नहुने भने वषयमा$थ ठूलो
खेल हुन थालेको छ। यसै वषयमा RयवSथा पका संस!को साव(जनक लेखा समतले मंगलबार ऊजा(म=ी राधा
Gवाल?लाई Lझकाएर यसको वाSत वकता बुझेको $थयो।
समतले राखेको डलरको पीपीए स0बधी चासोमा म=ी Gवाल?ले आफू Tयसको वपDमा रहे को #gट संकेत मा=ै
गनुभ
( एन तTकाल TयSतो कुनै स0भावना नरहे को #gट पानुभ
( यो। म=ी Gवाल?को उ7त #तब[ताले अय #sIया परू ा
गर? पीपीएका ला$ग तयार भएका केह? ठूला आयोजना तTकालका ला$ग #भा वत बने निrचत भएको छ।
डलरमा पीपीए गन( हुन वा नहुनेभदा पन मुलुकमा शी व!युत ् उTपादन गन@ वषय अ8हले सबैको #ाथमकतामा
हुनुपन@ व!यत
ु ् #ा$धकरणका एक अ$धकार?ले बताए। उनका अनुसार यसर? पीपीए रोsकँदा मुलुक थप अधकारमा जाने
निrचत भएको छ।
व!युTको उTपादन कम र माग बढ? हुँदा यहाँ दै नक १४ दे Lख १६ घvटास0म लोडसेoडङ हुने अवSथा आयो। समयमा नै
व!युत ् आयोजना अगाoड बढाउन नस7दा यSतो समSया सज(ना भएको हो। पानीको #शSत स0भावना रहे र पन
वषा(तको समयमा समेत घvट{ लोडसेoडङ हुने व!यमान अवSथा हुनुमा व!यTु मा$थको राजनीत नै मुUय कारण
भएको यस Dे= वGह}को तक( छ।

नेपालमा हाल उTपादन हुने गरे को व!युTको परमाणले कुल मागको लगभग आधा 8हSसामा=ै धान स7ने अवSथा छ।
उTपा8दत वजुल?मHये झvडै २० दे Lख २५ #तशत त चुहावट नै हुने गरे को छ। यसबाहे क भारतकाबाट केह? व!यत
ु ्
आपूत( गर? यहाँको माग पूत( गदN आएको अ8हलेको अवSथा हो।
जलस0पदाको धनी दे श भए पन नेपालमा वष(भर?का #Tयेक 8दन नै व!यत
ु ् आपू त( कटौती (लोडसेoडङ) हुछ।
एकातर खोलामा पानी ब$गरहछ भने अकतर #Tयेक नेपाल?को घरमा मHय वषा(मा पन कि0तमा दै नक दई
ु
घvटाका दरले लोडसेoडङ भइरहछ।
वभन अHययनबाट नेपालमा ४० हजार मेगावाटभदा बढ? व!युत ् उTपादन गन( सsकने स0भावना दे Lखछ। यसका
ला$ग सव(#थम ढ इछाशि7त र Kोत RयवSथापन आवrयक हुछ। सरकारले मल
ु क
ु लाई अधकारबाट म7
ु त गन@
अठोटस8हत व!युत ् आयोजनाको वकास शु} गन@ हो भने अबको केह? वष(भ=मा मुलुकलाई ऊजा(को Dे=मा
आTमनभ(र बनाउन सsकछ।
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डलरमा पीपीए Sथ$गत
लोकमLण राई
काठमाडौ, असार ११ - उजा( म=ालयले अमेरकw डलरमा व!युत खरद स0झौता (पीपीए) Sथगन गन@ नण(य गरे को छ
। मंगलबार बसेको संसदको साव(जनक लेखा समतको बैठकमा उजा(म=ी राधाकुमार? Gवाल?ले अमेरकw डलरमा
पीपीए गन( Sथगन गरएको बताएकw छन ् ।
'अमेरकw डलरमा पीपीए गन@ काम Sथगन गरएको छ,' उजा(म=ी Gवाल?ले भनन ् । उनले करब एक साताअघ
आनो काय(कालमा कुनै पन हालतमा डलरमा पीपीए हुन न8दने साव(जनक अभRयि7त 8दएकw $थइन ् । वभन
#व[(कले अमेरकw डलरमा पीपीए गन( माग गररहे का बेला उजा(ले Tयस वपर?त नण(य गरे को हो ।
उजा(म=ी Gवाल?ले Lख0ती र भोटे कोसीको पीपीए डलरमा भएकै कारण व!यत
ु #ा$धकरण चरम घाटामा गएको समेत
उQलेख गदN स0झौता पुनरावलोकनका ला$ग छलफल चलरहे को बताइन ् ।
'Lखि0त र भोटे कोसीमा वगतमा भएको स0झौताले ठूलो घाटा बेहोनुप
( र्यो,' उनले भनन ्, 'Lख0तीका वषयमा छलफल
गर । उहाँह} स0झौता पन
ु रावलोकन गन( तयार हुनुहुछ ।'
उजा(म=ी Gवाल?का अनुसार उनको आdहमा नेपालका ला$ग नव@ल? राजदत
ू केल टम(ड पटरसनले Lख0तीको पीपीए
पुनरावलोकनका ला$ग पहल गरे का हुन ् । Tयसका ला$ग Lख0तीका <यबSथापक नव@ल? क0पनी Sटे टIाट
इिजनयरङका #तन$धसँग केह? समय अघ छलफल पन भएको $थयो । छलफलमा Sटे टIाटले उजा(सँग Sपgट
#Sताव मागेको $थयो । Tयसपछ उजा( र Sटे टIाटबीच स0पक( हुन सकेको छै न । Lखि0त स'चालन गन@ 8हमाल
हाइlोमा नव@ल? सरकारको SवामTव रहे को एसएन पावरको ५७ दशमलव शुय ७ #तशत शेयर छ ।
२०५७ असार २७ दे Lख स'चालनमा आएको ६० मेगावाट Dमताको Lख0तीले गत बैशाखस0म ३३ अब( ४८ करोड ३४ लाख
२७ हजार 5पैयाँ भु7तानी पाइसकेको छ । यो रकम Lख0तीको कुल नमा(ण लागतभदा धेरै बढ? हो । Lख0तीको नमा(ण
लागत १४ अब( अमेरकw डलर (तTकाल?न मुtा वनमय दर अनुसार करब ९ अब( ९४ करोड 5पैयाँ) $थयो ।

नौगाड आयोजना समयमै परू ा हुने
काितपुर संवाददाता
बैतडी, असार ११ - नौगाड साना जल व!यत
ु परयोजना समयमै पूरा हुने भएको छ । दाचल
ु( ाको दे थलामा नमा(णाधीन
साढे ८ मेघावाट Dमताको आयोजनाको आधा काम सsकएको छ । अपी पावर क0पनीले नमा(ण गररहे को आयोजनाको
आउँ दो माघमा व!यत
ु उTपादन गन@ ल]य छ ।
धुलगडाको नौगाड गाडमा ७ मटर अEलो इटे क र चमेलया नद? sकनार दे थलामा पावर हाउस नमा(णको काम आधा
भएको छ । साढे ४ sकलोमटरको पेनSटक पाइपमHये करव २ sकलोमटर पाइप जडानको काम सु5 भएको आयोजनाले
जनाएको छ । 'पावरहाउस, इटे क र पाइप लाइनको काम भइरहे को छ' आयोजनाका #बधक इtमLण n=तालले भने,
'फागन
ु भ= व!युत उTपादन गन@ तयार?मा छ{ ।'

>f]t M gful/s, @)&!÷#÷!!
डलर प पएको नयाँ मापदvड बदै
ल]मण वयोगी
काठमाड{-अमेरकw डलरमा nबजुल? sकन हुने वा नहुने भने बहस भइरहँदा ऊजा( म=ालयले यसस0बधी छुxै
मापदvड बनाउने #sIया सु5 गरे को छ। जल व!यत
ु तथा पूवा(धारमा आउने वैदेशक लगानी परचालन र nबजुल?
खरदको जोLखम कम गन@ गर? मापदvड बनाइने भएको हो।
वैदेशक लगानीका जल व!यत
ु आयोजनामा गरने प पए ( व!यत
ु खरद स0झौता) बारे वगतदे Lख नै नजी Dे=,
दाता र सरकारबीच ववाद हुँदै आएको छ। वदे शी लगानी Qयाउने नजी Dे=ले डलरमा प पएको माग गदN आएको छ
भने #ा$धकरण तथा राजनीतक Rयि7तले यसको वरोध गदN आएका छन ्।
वदे शी लगानी आकष(ण गदN जल व!यत
वकास गन( डलर प पएस0बधी मापदvड बनाउन ऊजा( म=ालय,
ु
#ा$धकरण, नेपाल राgh ब|कलगातका #तन$धले अHययन सु5 गरे को छ। संसदको साव(जनक लेखा समत
मंगलबारको बैठकमा बोQदै ऊजा( म=ी राधा Gवाल?ले समेत Sपgट नीत बनाएर मा=ै डलरमा प पए गरने बताइन ्।
'डलरमा प पए गन@ वषयमा वभन Dे=, नकाय र Rयि7तबीच ववाद र वरोध भइरहे को छ, यसबारे कानन
ु नहुँदा नै
यसर? ववाद भएको हो,' उनले भनन ्, 'मापदvड वना डलरमा प पए गन@ अवSथा नरहे काले हाललाई यो #sIया
Sथ$गत गरएको छ।' Sवदे शी र वदे शी लगानीका ला$ग छुxा छुxै RयवSथा हुनप
ु न@ उनले #Sट पारन ्।
ऊजा( स$चव राजेtsकशोर D=ीले भने म=ी Gवाल?ले भदा फरक धारण राUदै डलरमा sकन प पए गन@ प8हला Sपgट
हुनुपन@ बताए। 'डलर प पए #ा$धकरणको समSया भए पन यो समd सरकारको वषय हो,' उनले नागरकसँगको
कुराकानीमा भने, 'यसबारे मापदvड बनरहँदा प पए रो7ने नण(य गरयो भने #णाल? नै HवSत हुछ।'
'डलरमा nबजुल? sकने स0झौता गरँदैन भनेर व$धवत5पमा भनएको छै न,' उनले थपे। उनका अनस
ु ार यसबारे
मापदvड बनाउन (नीत) म=ालय नीत महाशाखा #मख
ु केशवHवज अ$धकार?को संयोजकTवमा अथ( म=ालय,
#ा$धकरण, राgh ब|कका #तन$ध, सरोकारवाला Rयि7त र अथ( वद सि0मलत कमत गठन हुनेछ।
उ7त कम8टले बढ?मा ६ म8हनामा #तवेदन बुझाउने गर? 8टओआर (h0स अफ रे ेस) तयार भइरहे को म=ालयले
जनाएको छ। कम8टले वगतमा भएका र अब हुने तयार?का आयोजनाको वSतत
ृ अHययन गन@ र म=ालयलाई
#तवेदन बझ
ु ाउनेछ। उ7त #तवेदन मि=परषदले पारत गरे पछ काया(वयन हुने पन स$चव Dे=ीले #S याए।
'नयाँ मापदvड नबदास0म व!यमान कानन
( न@ अवSथा रहे को पन
ु मा जेजSतो RयवSथा छ, Tयह?अनुसार काम गनुप
Dे=ीले बताए। डलरमा nबजुल? sकदा व!यत
ु #ा$धकरणको आ$थ(क अवSथा धराशयी हुँदै गएको भदै लेखा समतमा
समेत अ$धकांश सभासदले यसस0बधी Sपgट कानन
ु बनप
ु न@ धारणा राखेका छन ्।
मंगलबार समतको बैठकमा सभासद मोहनबहादरु बSनेतले वगतमा डलरमा गरएका स0झौता संशोधन गन@ अवSथा
रहे संशोधन गन@ र अब प पए गदा( नयाँ RयवSथाअनुसार जानुपन@ बताए। उनले भने, 'Lख0ती र भोटे कोसीमा गरएको

स0झौताले #ा$धकरण टाट पिQटँ दै गएको छ, यो संशोधन नगदा(स0म नयाँ प पए गदा( पन #ा$धकरणको अवSथामा
सुधार हुँदैन।'
यसै गर? अका( सभासद #ेमबहादरु संहले जल व!यत
ु मा Sवेदशी र वदे शी लगानीका ला$ग छुxा–छुxै RयवSथा हुनुपन@
बताए। ' वदे शी लगानीको मापदvड नबदास0म मा$थQलो तामाकोसीमा जSतै Sवदे शी लगानी जट
ु ाएर आयोजना
बनाउनुपछ( ,' उनले भने, 'वष(को अTयमा अय Dे=मा खच( नभएर रकमातर गनप
ु( न@ रकम ऊजा(मै रकमातर गरे र
पन काम गन( सsकछ।'
वदे शी लगानी र डलर प पएबारे मापदvड बनसकेपछ कत वष(स0मका ला$ग कुन दरमा गन@ वा भु7तानी कुन मुtामा
8दने भने ववाद समाधान हुने ऊजा( म=ालयका अ$धकार? बताउँ छन ्। #ा$धकरणले हालस0म ६० मेगावाट Lख0ती, ४५
मेगावाट भोटे कोसी, ५०/५० मेगावाट बलेफw र मा$थQलो मSया(द? 'ए', १ सय २० मेगावाटको लख–
ु ४ र ८२ मेगावाटको
सोलुसँग डलरमा प पए गरसकेको छ।
Lख0ती र भोटे कोसीबाहे क अय आयोजनाले nबजुल? उTपादन गरे का छै नन ्। डलरमा प पए गरएका कारण
#ा$धकरणले Lख0ती र भोटे कोसीलाइ कुल nबजल
ु ? खरदको ३० #तशत रकम भ7
ु तानी गदN आएको छ। यी
आयोजनाको nबजुल? औसत १० 5पैयाँ #तयुनटमा #ा$धकरणले खरद गछ( ।
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व!युTको डलरमा पीपीए Sथ$गत : म=ी Gवाल?
आDथक संवाददाता ,
ऊजा(म=ी राधाकुमार? Gवाल?ले व!युत ् खरद स0झौता (पीपीए) अमेरकw डलरमा गन( तTकालका ला$ग Sथ$गत गरे को
बताएकw छन ् । RयवSथा पका संस!को साव(जनक लेखा समतको बैठकलाई मंगलबार स0बोधन गदN म=ी Gवाल?ले
भनन ्, ‘ वना अHययन डलरमा पीपीए गन( हुन भनेर हालका ला$ग Sथ$गत गरे को छु ।’ म=ी Gवाल?का अनस
ु ार
डलरमा पीपीए गन@ वा नगन@ तथा गदा( कसर? गन@ भने बारे मा म=ालयले अHययन गरे र सव(माय स[ात बनाएर मा=
काम अगाoड बढाउनेछ । डलरमा पीपीए गदा( मा= व!युTमा वैदेशक लगानी भn=ने िजsकर एक पDले गररहे को बेला
ऊजा(म=ी Gवाल?ले Tयसमा वना अHययन आफूले कुनै काम अगाoड नबढाउने #gट पारे कw हुन ् । म=ी Gवाल?ले
अHययन नै नगरे को वषयलाई पD वा वपDको 5पमा लनेभदा पन डलरमा पीपीए गनु(पछ( भनेर आउनेको मागलाई
Sथ$गत गरे र म=ालयले अHययनलाई प8हलो #ाथमकतामा राखेको #gट पारन ् ।
लेखा समतको यह? असार १ गतेको बैठकले डलरमा पीपीए गनप
ु( ना(को कारण माग गदN Tयसको जवाफ 8दन ऊजा(म=ी
Gवाल? र स$चव राजेtsकशोर Dे=ी तथा नेपाल व!युत ् #ा$धकरणका काय(कार? नद@ शकलाई बोलाएको $थयो ।
व!यTु लाई वrव बजारमा nबIw गन@ वSतु बनाउने पDमा आफू रहे को भदै म=ी Gवाल?ले Tयह? अनस
ु ार म=ालयले
काम अगाoड बढाएको जानकार? 8दइन ् । उनले व!युत ् उTपादन बढाउन सsकएमा दे शमा रोजगार? सज(ना हुने भदै
युवाशि7त वदे श पलायन हुनबाट रोsकने भएकाले कसर? व!युTमा बढ? लगानी भn=न स7तछ Tयह? अनुसार काम
अगाoड बढाउने #gट पारन ् । म=ी Gवाल?ले Lख0ती जल व!युत ् आयोजनासँग गरएको स0झौता पुनरावलोकन गन(को
ला$ग नव@सँग कुरा भइहरे को समेत जानकार? 8दइन ् । Lख0ती आयोजनाले व!यत
ु ् #ा$धकरणलाई nबIw गरे र पैसा कमाए
पन Tयसको रोयQट? र मूQय अभव ृ [ कर (याट) भने #ा$धकरण आफ|ले तदN आएको छ । Lख0ती र मा$थQलो
भोटे कोसी आयोजनासँग डलरमा पीपीए गरे को कारण #ा$धकरण वा ष(क करोड{ 5पैयाँ घाटामा गइरहे को छ । सोह? कारण
Lख0तीसँग गरएको पीपीए संशोधन गन( पटकपटक आवाज उने गरे को छ ।
काय(Iममा ऊजा(स$चव राजेtsकशोर Dे=ीले Lख0ती र भोटे कोशीको नमा(णसँगै नेपालको जल व!यत
ु ् Dे=मा वैदेशक
लगानी भn=ए पन ती आयोजनाको जSतै अय आयोजनाले पन डलरको सु वधा मागेर वैदेशक लगानी Qयाउने कुरा
गनु( वड0बना भएको बताए । स$चव Dे=ीले डलरमा पीपीए गन@ बारे मा अHययन गनप
ु( न@मा जोड 8दए । अHययनले जे
नgकष( नकाQछ Tयह? अनुसार पीपीएको कुरा अगाoड बढाउनुपन@ बताए । तर अHययन गरे र #तवेदन नआउ'जेलस0म
#चलत नयमअनस
ु ार अगाoड बpनप
ु न@ स$चव Dे=ीको भनाइ छ । उनले लगानीको मोडल तय गन@ काममा नद@ श गन(
पन लेखा समतलाई आdह गदN तामाकोशी मोडलमा जान सsकएमा डलरमा पीपीए आवrयक नभएको बताए ।
काय(Iममा #ा$धकरणका नमTत काय(कार? नद@ शक उपेtदे व भxले वदे शी लगानीकता( Qयाउन र उनीह5को लगानी
सुनिrचतताको ला$ग डलरमा पीपीए गनप
ु( न@ बताए । उनले समयानुकूल व!युTको मूQय व ृ [ गनप
ु( न@मा जोड 8दए ।
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व"युत ् अभावले ८७  तशत उ"योग ब(द
न5 अया(ल-काठमाड{, ११ असार । व!यत
ु ् नभएको कारण दे खाएर नेपालका ८७ #तशत उ!योग #तgठान बद
भएका छन ् । मल
ु क
ु को औ!यो$गक वातावरण स$ु एको र मजदरु समSया घटे को खबरबीच आएको यो त~यांकले
एकपटक फेर सबैलाई झSकाएको छ ।
केt?य त~यांक वभागले साव(जनक गरको दस{ ‘रािghय औ!यो$गक गणना ०६९’ अनस
ु ार स'चालनमा रहे का
करब ३७ #तशत उ!योगले कचापदाथ( अभाव दे खाएका छन ् । ३७ #तशतले दD जनशि7त नहुँदा नकाराTमक
असर परे को बताएका छन ् । वभाग महानद@ शक वकास वgटले कुल उ!योग #तgठानमHये ४१ #तशत
(१६६०)ले ऊजा( संकट र कचापदाथ( अभावका कारण मागअनस
ु ार उTपादन गन( नसकेको जानकार? 8दए ।
वभागले दे शभर स'चालनमा रहे का र १० वा सोभदा बढ? कामदार भएका औ!यो$गक #तgठानबाट ववरण
संकलन, #शोधन र वrलेषण गर? साव(जनक गदN आएको छ । ०२२ दे Lख #Tयेक ५ वष(मा नरतर रािghय
औ!यो$गक गणना गदN वभागले #योगकता(लाई आवrयकताअनस
ु ार त~यांक उपल<ध पन गराउँ छ ।
औ!यो$गक #तgठानका कानन
ु ी #ावधान, SवामTव, कचपदाथ( तथा इधन खपत, कर तथा अय खच(, कचा
तथा उTपा8दत वSतक
ु ो nबIw÷मौदात र Sथायी स0पिTत ववरण संकलनबाट त~यांक तयार पारएको वgटले
जानकार? 8दए । उनका अनस
ु ार अघQलो गणनाको तन
ु लामा कपडा, तयार? पोसाक, पS
ु तक÷पिु Sतका #काशन
उ!योगह} घटे का छन ् ।
पेhोलयम पदाथ( #शोधन गन@, धातु उTपादन गन@, औष$धजय सामdी उTपादन गन@ र कार, मोटरसाइकल तथा
तनका पाटपज
ु ा( उTपादन गन@ उ!योग #तgठान पन घटे का छन ् । नव{ गणना (०६४)दे Lख अ8हलेस0म ३
िजQलाबाट उ!योग #तgठान परू ै हटे का छन ् । ६७ िजQलाबाट ६४ मा सीमत भएको वgटले बताए । समd
उ!योग #तgठानको संUया भने १८ #तशतले बढे को छ । अ8हले ४ हजार ७६ उ!योग स'चालनमा छन ्, जबsक
अघQलो गणनामा ३ हजार ४ सय ४६ $थए ।
कुल #तgठानमHये २३ िजQलामा करब ८८ #तशत उ!योग #तgठान छन ् । सबैभदा बढ? 5पदे ह? र
काठमाड{मा Iमशः ३ सय २० र ३ सय १८ वटा छन ् । मोरङ, सन
ु सर?, पसा( र बारामा पन २ सयभदा बढ? उ!योग
#तgठान स'चालनमा छन ् ।
वभागका अनस
ु ार खा!य तथा पेयपदाथ( उTपादन गन@ उ!योग बढे का छन ् । सलाइबन
ु ाइ, छालाका पोसाक
उTपादक, बेकर?, समेट÷कंsIट तथा लाSटरका सामान उTपादन गन@ उ!योगको संUया पन बढे को छ ।
वभागका अनस
ु ार उ!योग #तgठानले वा ष(क करब २ खब( ४२ अब( 5पैयाँ खच( गरे र करब ३ खब( २३
अब(बराबरका वSतु तथा सेवा उTपादन गदN आएका छन ् । उनीह}ले नेपालको अथ(त=मा करब ८० अब(बराबरको
योगदान प¥
ु याएको त~यांकमा छ । खअघQलो गणनाको तल
ु नामा कम(चार?को संUया पन करब १५ #तशतले
बढे को छ ।
गणना अव$धको अितम 8दनस0म उ!योग #तgठानमा करब १ खब( १९ अब( 5पैयाँबराबरको िSथर पँज
ु ी लगानी
भएको छ भने TयसमHये ६ अब(बराबरको Sथायी स0पिTत थप भएको छ ।
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मजदरु आ(दोलनले ३ 8दनदे Bख तामाकोसीको काम ठNप
8दलबहादरु केसी दोलखा, ११ असार । मजदरु आदोलनका कारण मा$थQलो तामाकोसी जल व!युत
आयोजनाको काम ३ 8दनदे Lख ठप भएको छ । सभल नमा(णको िज0मा पाएको सनो हाइlो कपरे सनको
Rयरू ो ११ मा काय(रत मजद
ु रु ह5 सोमबारदे Lख आदोलत भएका छन ् ।
मजदरु ह5ले वषा(Tको समयमा वदा हुँदा वगतको स0झौता अनुसारको सेवा सु वधा माग गदN आदोलन शु5
गरे का हुन ् । अघQलो 8दन आनै युनयनले RयवSथापकसँग गरे को सहमतको वरोध गदN आएका छन ् ।
RयवSथापकसँग वना जानकार? 8हiने मजदरु ह5लाई वगतमा भएको सहमत अनुसारको दस| खच(, dेड
लगायत सु वधा न8दने यु नयनसँग नण(य भएको आदोलनरत मजदरु ह5ले कारोबारलाई जानकार? 8दए ।
आदोलनरत मजदरु नवराज तमिQसनाले आना माग पूरा नभए सबै काम ठप पान@ चेतावनी 8दए ।
RयवSथापन पDले आदोलनरत मजदरु ह5 र युनयन पदा$धकार? स8हत संयु7त बैठक बसेर सहमत गन@
भने पन युनयन पदा$धकार?ह5 बैठकमा सहभागी नै नभएको उनले आरोप लगाए ।
मजदरु ह5ले Rयरू ो-११ अतगत बाँध, भ|से अoडट स5
ु ङ र पेनSटक स5
ु ङको काम ठप पारे का छन ् ।
सभलका मजदरु ह5ले आदोलन गरे पन लट-२ अतगत हे डव7स Dे=को काम ठप भएको छ ।
हाइlोमेकानकल अतगत भारतको टे 7S0याको रे ल एvड इिजनयरङ लमटे डले काम गररहे को छ । लट
- २ अतगत बाँध, इटे क, oडSयाvडर आ8दमा गेटह5, Sटपलगह5, पेनSटक Sट?ल पाइप आ8दको oडजाइन,
जडान, पर?Dण र कमसनग पद( छन ् । सरु Dा महसुश नभएका कारण आफूले काम गन( नसकेको उसले
आरोप लगाएको छ ।
आयोजनाका #ब7ता डा. गणेश यौपानेले मजदरु आदोलन वाता(बाट समSया समाधान गन( RयवSथापन
पDलाई आयोजनाले आdह गरे को जानकार? 8दए । सभलका मजदरु ह5को आदोलनले लट - २ को काम
नरो7न भारतीह5लाई आdह गरे को बताए । #हर? #शासनलाई काम गन@ह5लाई सरु Dा RयवSथा मलाई 8दन
समवय गररहे काले लट-२ को काम नरतर हुने बताए ।
#मुख िजQला अ$धकार? #लाद पोखरे लले वाता(बाट समSया समाधान नभए कानुनी कारबाह?बाट भए पन
काम नरतर गराउने बताए । #हर? परचालन गरे र भए पन लट-२ को काम नरतर गराउन पहल
गररहे को बताए । मजदरु ह5 समेत यु नयनको सहमत माने र नमानेमा वभािजत भएका छन ् ।

>f]t M gful/s, @)&!÷#÷!@
मा$थQलो कणा(ल?का म र यथाथ(
खगेt#साद रजाल
दै लेख, सुख@त र अछाम िजQलाका बासदाका अतर7त केह? मा=ामा राजधानीका वGबीचसमेत मा$थQलो कणा(ल?
जल व!यत
ु ् आयोजना छलफलको वषय बनपुगेको छ।
करब छ वष(अगाoड अथा(त ् सन ् २००८ मा जलKोत म=ालयमाफ(त ् काम अगाoड बढाइएको र व.सं.२०६८ सालमा लगानी
बोड( गठन भएपछ बोड( मातहत राLखएको यस परयोजनाको वकासकता(सँग लगानी बोड(ले करब १ वष(भदा बढ?
परयोजना वकास स0झौताको वाता( गरसकेको छ। Tयस समयदे Lख हालस0म करब ६ वष( nबती सकेकाले अब यो
परयोजना आगाoड बढाउने पन@ दे Lखएको छ।
लगानी बोड(को काया(लयले नकट भ वgयमा स0झौता गर? नमा(णको बाटो खोQने Hयेयले परयोजना वकास स0झौता
' पoडए' लाई अितम}प 8दनुभदा प8हले आयोजना #भा वत Dे=को माग, चासो र सुझाव संकलन गन( #भा वत िजQला
र Dे=मै गएर Sथानीय जन#तन$ध, राजनीतक दलका नेता, सरकार? नकायका #मख
ु तथा #तन$ध, प=कार र
Sथानीय जनसमद
ु ायसँग जेठमा अतरsIया काय(Iम आयोजना गरे को $थयो। यो #यास आफ|मा पूण( नभए पन
सरकार? पDबाट यSतो काय(Iम प8हलो पटक आयोजना गरएकाले पन महTवपूण( हुनपुगेको छ।
यसले स0बिधत Dे=मा एक #कारको तरं ग Qयाएको छ भने कतपय म हटाउन र वकासकता(को Hयानसमेत Lखन
सफल भएको छ। हरे क sIयाका पछाoड #तsIया उTपन हुनु वैGानक नयम नै हो । एउटै कुरालाई सबैले एकै
sकसमले ब
ु दै नन ् र यSतो अपेDा गन( पन मQदै न। तर हु“दै नभएको कुरालाई ठूलो मq
ु ाका 5पमा #Sतत
ु गदN म
सज(ना गन@ र अSवाभा वक सsIयता दे खाएर लाभ #ात गन( खोने बानी (रे ट सsकङ nबयाभर) नेपाल?मा पन छ।
Tयतमा= होइन, अ5लाई राghघाती घो षत गदN आफूलाई सचा राghवाद? दे खाउने होड पन नेपाल? राजनीतमा नौलो
होइन। Tयसको झलक मा$थQलो कणा(ल? जल व!यत
ु ् आयोजना नमा(ण Sथलका केह? राजनीतक दल र Rयि7तमा पन
दे Lखयो।
यो परयोजना बने िजQलाका सव(साधारण जनतामा यो योजना नमा(ण हुने समाचारले जत उTसाह Rयात भएको छ
Tयत नै $चता यसर? छरने मले उTपन पन गरे को रहे छ। हुन त यसर? म छरनुको मुUय कारण आयोजनाको
वकासकता( क0पनी 'जीएमआर' र नेपाल सरकारका तफ(बाट यSता म नवारण गन@ कुनै #यास नहुनु पन हो। तर
समाजमा सकाराTमक आशाको स'चार गन@ र वकासलाई जनतासमD पुया(रउने #मुख िज0मेवार? हुनुपन@ राजनीतक
दल र नेता नै मको खेती गन@तफ( लाEनु भने दभ
ु ा(Eयपूण( अवSथा हो। आयोजना बने Sथानमा जा“दा यSता केह? म
स
ु ने मौका मQयो जसको यथाथ( भने अकN छ। यो नजानेर वा बझ
ु पचाएर #चार गरएको भए पन म हटाउनु
परयोजना वकासका ला$ग महTवपूण( हुन जाछ।
प8हलो म, यो परयोजना कोसी, गvडक वा महाकाल? स0झौताजSतै भारत सरकारसँग स0झौता गर? नमा(ण गन(
थालएको छ र यो भारतले नओगटे को एकमा= चोखो नद? 'कणा(ल?' भारत सरकारलाई सु0पने षiय=को कडी हो भने
#चार गरएको रहे छ। Tयो सTय होइन। नेपाल सरकारले सन ् २००८ मा #चलत कानन
ु बमोिजम आवान गरे को
#तSपधा(Tमक अतरा(िghय बोलकबोल 'nबoडङ' को माHयमबाट नेपाल सरकारलाई सबैभदा बढ? नःशQ
ु क इि7वट?
(सTताइस #तशत) र सबैभदा बढ? नःशQ
ु क nबजुल? (बा #तशत) उपल<ध गराउने सत(मा यो परयोजना भारतीय
ठे केदार क0पनी 'िजएमआर' ले नेपाल सरकारसँग स0झौता गर? #ात गरे को हो। यो भारत सरकारसँगको नभई एक
नतात नजी क0पनीसँगको ठे 7का स0झौतामा= हो। Tयसका सत( वकासकता(ले पूरा नगरे का खvडमा सरकारले
स0झौतामा उQलेख भएबमोिजम कुनै पन बेला भंग गन( स7छ।

दोKो म, यसबाट उTपादन हुने नौ सय मेगावाट nबजुल? नेपालमा नै खपत गन( सsकने भए पन यो परयोजनालाई
नया(तमुखी बनाइएको छ भने #चार गरएको छ। तर यथाथ( TयSतो होइन। #थमतः यस परयोजनाले उTपादन
गन@मHये १२ #तशत ऊजा( त नेपाललाई प8हले नै उपल<ध गराउनुपछ( । TयSतै, लगानी बोड(ले नमा(ण गरे का 'परयोजना
वकासका नौ स[ात' बमोिजम नेपालको आतरक व!युत ् माग प8हले पूरा गनुप
( न@ हुछ। यसमा अक Sमरणीय
त~य के पन छ भने यो परयोजनाको नमा(ण परू ा हुने बेलास0ममा नेपालमा नमा(णाधीन अय परयोजनाले नेपालको
आतरक मागभदा बढ? व!युत ् उTपादन गरस7नेछन ् र Tयसबेला हामीलाई बाय बजारसमेत ज5र? पन@छ। Tयसैले
नया(त गन( नपाइने 8हसाबले परयोजना नमा(ण गनु( वा नेपालले मा= उTपा8दत सबै nबजुल? sकनप
ु न@ सत( राUनु कदा प
दे शको 8हतमा हुन स7दै न। Tयतमा= होइन, नेपाल व!यत
ु ् #ा$धकरणले व!यत
ु ् खरद स0झौता 'पीपीए' गरे को खvडमा
नेपाललाई प8हले नै उपल<ध गराएको बा #तशत कटाएर बा“कw हुने व!युTमHये करब पचास #तशत नेपालले खरद
गन(स7ने अवSथा पन छ“दै छ।
तीन, मा$थQलो कणा(ल? जल व!युत ् आयोजना बनेपछ Sथानीयले कणा(ल? नद?बाट एक गाdी पानी लन पन
वकासकता(सँग अनुमत लनप
ु न@छ भने अक #चारबाजी गरएको रहे छ। यसमा पन सTयता दे Lख“दै न। हो, सन ् २००८
मा गरएको स0झौतामा परयोजनाको मा$थ र तल अय sकसमका आयोजना नमा(ण गदा( यस वकासकता(सँग उ$चत
सहमत 'iयु किसडरे सन' लइनेछ भने एक दफा छ भने Tयस लगTतैको पछQलो दफाले अय आयोजना वकास गन(
बाधा नपान@ भने उQलेख छ। यसमा परयोजना वकासको अितम स0झौता 'पीडीए' गदा( Tयो प8हलो वा7य नराUनेतफ(
वकासकता(सँग सहमत गन@ #यास गरएको छ। तर कुनै आयोजना नमा(णको अनुमत 8द“दा Tयो आयोजनालाई
आवrयक पन@ पानीको बहावमा असर पन@ गर? मा$थQलो तट?य Dे=मा कुनै काम गन( नपाइने कुरा त अतरा(िghय
#चलनमा= होइन #चलत कानुनले समेत संरDण गरे को वषय हो। यSता कुरालाई अतर'जनापूण( तरकाले #Sतुत
गर? जनतालाई 'भावनाTमक <Qयाकमेलङ' गनु( ठक होइन। साथै पीडीएमा यसको यथो$चत स0बोधन गनु( पन
आवrयक छ।
चार, यो सSतो आयोजना हो र नेपाल सरकार आफ|ले बनाउनुपन@मा भारत सरकारको दबाबमा भारतीय क0पनीलाई
नमा(ण गन( 8दने भएको छ भने अक म पारे को पाइयो। तर परू ै वा ष(क वकास बजेट करब एक खब(को हुने नेपाल
जSतो दे शका नमTत झडै एक खब( पचास अब( लागतको◌े परयोजना आफँ◌ै बनाउनु सहज हुन त सTतै ्कन। न त
#चार गरएझ यो Tयत धेरै सSतो परयोजना नै हो। यो पन वrवका अय जल व!यत
ु ् आयोजना जSतै औसत
लागतको परयोजना हो। अक कुरा सन ् २००८ दे Lख यSतै #कारका वरोध र आतरक सुSतताका कारण परयोजना
बन सकेको छै न भने हाल आएर उ7त स0झौता खारे ज गर? सरकार? बजेटबाट नमा(ण गन@ #sIया थालe भनु त हाो
पS
( ा= हो।
ु ताले कणा(ल? नद?बाट nबजल
ु ? उTपादन भएको दे Uन नपाउने अवSथा सज(ना गनुम
पा“च, नेपालको स0पिTत 'कणा(ल? नद?' उपयोग गन( 8दएर पन नःशःु Qक इि7वट? र नःशQ
ु क nबजुल? पचास #तशत
पन लन नस7नु राgh8हतमा हुन स7दै न भने भनाइ पन रहे छ। यो अथ(शाS=ीय स[ात नबुझक
े ाले गन@ कुतक(भदा
अ5 केह? हुन स7दै न। जुनसक
ु ै नजी लगानीकता(को मुUय उqेrय कुनै अमुक दे शको वकास गन@ वा अ5लाई लाभ
पुया(कउने होइन, आनो लगानीको सुरDा र उ$चत #तफल #ात गन@ नै हुछ। यस Iममा सरकारसँगको स0झौता र
कानन
ु ी बाHयताका कारण निrचत ् सत( पालना गनु( अक पD हो। #Sतत
ु परयोजनाको लगानीकता(ले नेपाल सरकारलाई
२७ #तशत नःशुQक इि7वट? र १२ #तशत नःशुQक nबजल
ु ? उपल<ध गराउनेमा= होइन कानन
ु बमोिजमको रोयQट?
बुझाउने, 'सीएसआर' अतग(त #भा वत Dे=मा वभन सामािजक 8हतका काय(Iम स'चालन गन@, रोजगार?मा
Sथानीयलाई #ाथमकता 8दने र आयोजना पचीस वष(स0म स'चालन गरे र राो स'चालत अवSथामा नै नेपाल
सरकारलाई sफता( गन@ सत( Sवीकार गरसकेको अवSथामा स0झौता गरे को आठ वष(पछ पचास #तशत सेयर र nबजुल?

दे ऊ भने सत( राख भनु हाSयाSपदबाहे क के हुन स7छ र? यSतो RयवSथा गरे र लगानीकता(लाई आक ष(त गन( सsकएला
र?
छ, अ8हले ९०० मेगावाटको आयोजना नमा(ण गरन लागेको ठाउ“मा ४ हजार मेगावाटभदा बढ? Dमताको जल व!यत
ु ्
आयोजना नमा(ण गन( सsकछ भने अक तक( पन सुनयो। अ8हले नमा(ण गन@ भनएको परयोजना नद?को बहावमा
आधारत 'रन अफ द रभर' आयोजना हो। Tयहा“ जलाशयय7
ु त आयोजना नमा(ण गन( खोिजए ४ हजार मा= होइन
Tयसभदा बढ? Dमताको आयोजना नमा(ण गन( पन सsकएला। तर यो तक( 8दनेह5ले Tयसको नमTत लगानी कत
हुछ, Tयसले वातावरणीय #भाव कSतो पाछ( , Tयसले कत घरपरवार पन
ु Sथा(पना र पुनवा(स गराउनुपछ( , अ8हले
स'चालत कणा(ल? राजमाग( डुबानमा परे पछ सो माग( कसर? नमा(ण गरछ भनेजSता सय{ #rनको उTतर पन सँगै
8दएको वा खोजेको भए राो हु~यो होला। तर Sवनामधय वGले समSया उTपन गन@ अन समाधानको कुनै बाटो
नदे खाउने #विृ Tत हाो अभशाप नै हो भनप
ु छ( ।
अTयमा, यसर? वभन sकसमका म छरे र जनता र लगानीकता(मा शंका उTपन गन@ काम हुनु दे श वकासको
नमTत प7कै पन शुभ लDण होइन। जनताबाट अनुमो8दत भइसकेका कतपय नेता पन कुनै Sवाथ(मा परे र वा
अजानमै यSता मका पछाoड दौoडन खोनु वा मको खेती गन@ समूहको नेतTृ व गन( खोनुलाई Sवाभा वक मान
सsकँदै न। अ8हले खोलएका संघष( समत नामका संSथा आफमा नकाराTमक सदे शबाहक संSथा दे Lखएकाछन ्। अ8हले
संघष( गन@ होइन सरोकार राUने, माग सुनाउने र सझ
ु ाव 8दने समय हो। यो आ$थ(क वकासको समय हो। राजनीतका
नाउँ मा वकास अव5[ पान@ जुनसक
ु ै दल, संSथा वा Rयि7त पन जनताको नजरमा उ0दा कहलाउन स7दै नन ्। यत
हुँदाहुँदै पन, रािghय Sवाथ(, जनताको 8हत र Sथानीयको 8हत व5[ कुनै काम हुन न8दनु स0बिधत नकायको #ाथमक
िज0मेवार? हो भनने यथाथ( चा8हँ क8हQयै nबस(नु हुँदैन।

उपस$चव, लगानी बोड(
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बंगलादे श चार हजार मेगावाट sकन इछुक
ल]मण वयोगी
काठमाड{- बpदो ऊजा( संकट कम गन( बंगलादे शले सन ् २०३० स0म नेपालबाट चार हजार मेगावाट nबजुल? sकन इछा
दे खाएको छ। जल व!यत
ु आयोजनामा लगानीसमेत गन@ भदै उसले खरदको द?घ(काल?न योजना बनाएको हो।
सन ् २०३० स0म ३९ हजार मेगावाट nबजल
ु ? उTपादनको योजना बनाउँ दै यसको पू त( गन( नेपाल, भारत, भट
ु ान,
0यानमार, पाsकSतानलगायत दे शबाट स0भव भएस0मको nबजुल? खरद गन@ ल]य राखेको छ। नेपालमा जल व!यत
ु
उTपादनको #शSत स0भावना रहे काले यहाँ लगानीसमेत गन@ बंगलादे शी सरकार? अ$धकार?ले बताएका छन ्।
नेपालमा लगानीमै=ी वातावरण बदै गएकाले केह? वष(भ=ै Sवदे शको माग पूरा गदN ठूलो परमाणमा नया(त स7ने
Dमता रहे को बंगलादे श पावर डेभलपमेट बोड(का #मुख इिजनयर मोह0मद मजानुर रहमानले बताए। उनले भने,
'बंगलादे शमा nबजल
ु ? sकन कुनै पन कानन
ु ले रोकेको छै न। दई
ु दे श जोiने #सारण लाइन छटो बने चारदे Lख ६ हजार
मेगावाटस0म sकन सsकने छ।'
नेपाल सँगसँगै भारतबाट समेत ठूलो परमाणमा nबजुल? sकने योजना रहे काले नेपाल र बंगलादे श जोiन भारतले
सहयोगी भू मका खेQनप
ु न@ पन रहमानले बताए। उनका अनस
ु ार बंगलादे शले अ8हले भारत र 0यानमारबाट पाँच–पाँच
मेगावाट nबजुल? sकनरहे को छ।
तीन दे शबीच Dे=ीय व!यत
ु स0झौता भए nबजल
ु ? बंगलादे श नया(त स0भव रहे को #ा$धकरण व!यत
ु Rयापार
वभागका नद@ शक 8हतेtदे व शा7यले बताए। छमेकw दे शबाट लDत nबजल
ु ? आयात गन( सके कोइला!वारा
स'चालत महँगा आयोजना बद गन( सsकने Tयहाँका अ$धकार? बताउँ छन ्।
उTपादन अनुमतप= लएका आयोजना स0पन भए सन ् २०१७ पछ nबजुल? बढ? हुने नेपाल व!युत #ा$धकरणले
#Dेपण गरे को छ। नजी Dे=ले मा=ै दई
ु हजार मेगावाट बराबर आयोजना बनाइरहे को छ। #ा$धकरण र यसका सहायक
क0पनी समेत जोiदा दई
ु हजार पाँच सय मेगावाटभदा बढ? हुनेछ। Tयतबेलास0म यहाँको माग एक हजार दई
ु सय
मेगावाटमा= हुने हुँदा बाँकw nबजुल? बेन सsकने #ा$धकरण अ$धकार? बताउँ छन ्।
nबजल
ु ? sकनबेच गन( नेपाल, भारत बंगलादे श, भट
ु ानलगायत दे शबीच एकwकृत नीत–नयम तथा नयमन #णाल?
हुनुपन@ #ा$धकरण उTपादन नद@ शनालयका #मुख शेरसंह भाटले बताए। 'नेपालमा जल व!यत
ु उTपादनको #शSत
स0भावना दे खेर नै बंगलादे शले sकन इछा दखाएको हो र यो स0भव पन छ,' उनले भने, 'nबजुल?को बजार वSतार
गन( n=दे शीय नीत नयम बनाउँ दै पूवा(धार नमा(णमा जोड 8दनुपछ( ।'
nबजुल?को बजारसँग जोoडएका वषयमा यन
( न@ भाटको तक( छ। नेपालबाट nबजुल? sकने
ू तम साझा समझदार? गनुप
मा=ै होइन लगानी गन@बारे पन बंगलादे शी लगानीकता( इछुक दे Lखएको ऊजा( म=ालयका अ$धकार? बताउँ छन ्। Tयहाँ
कोइला, थम(ल तथा #ाकृतक Eयासबाट उTपादन गरएको र आयातसमेत गर? १० हजार तीन सय ५१ मेगावाट जoडत
Dमता पुगेको छ।
आयातबाहे क बंगलादे शको मा=ै जoडत Dमता करब १० हजार मेगावाट छ। तर उTपादन भने सात हजार मेगावाट
हाराहार? मा=ै हुने Tयहाँ अ$धकार? बताउँ छन ्। Tयहाँ अ8हले पन तीन हजार मेगावाटभदा बढ? nबजुल? अभाव छ।
पया(त nबजुल? नहुँदा बंगालदे शमा पन दै नक १२ घटास0म nबजुल? कटौती हुने गछ( ।

१५ करोडभदा बढ? जनसंUया रहे को बंगलादे शले ६२ #तशत जनतामा व!यत
ु ीकरण गरे को दाबी गरे को छ। Tयहाँ
वा ष(क नौदे Lख १२ #तशतका दरले माग बpने एक अHययनले दे खाएको छ। अHययनअनुसार बंगलादे शले कुल nबजुल?
मागको ७८ #तशत #ाकृतक Eयासबाट र बाँकw कोइला र थम(लबाट उTपादन गछ( ।
बंगलादे शको जल व!युत Dमता दई
ु सय ३० मेगावाट मा=ै छ। Tयहाँ १६ खब( 7यnु बक sफट #ाकृतक Eयासको भvडार
रहे को पTता लागे पन अ8हलेस0म उTखनन हुन सकेको छै न। यसैगर? तीन अब( २० करोड टन कोइला भvडार रहे को
Tयहाँका अ$धकार? बताउँ छन ्। Tयहाँ एक सय २० मेगावाटस0म वैकिQपक ऊजा(का Kोतबाट nबजुल? नकाQन सsकने
स0भावना दे Lखए पन Tयो नकै महँगो हुने उच अ$धकार?को तक( छ।
बंगलादे शले कोइला आयोजना चलाउन अShे लया, इडोनेसया, दDण अsकाबाट कोइला आयात गन@ गरे को छ।
nबजल
ु ? उTपादन नकै महँगो हुने हुँदा छमेकw दे शबाट आयात गन( पहल गररहे को जनाएको छ। नेपाल, भारत र
भुटानबीच अनौपचारक #सारण लाइनले जोoडएकाले अय साक( दे शस0म वSतार गनुप
( न@ पावर $dड इिडयाकw म'जु
गु ताले बताइन ्।

O@पPीय Fयापार सCझौता आवRयक
काठमाड{– साक( Dे=मा nबजल
ु ? sकनबेच गन( n=पDीय व!यत
ु Rयापार स0झौता आवश ्यक रहे को ऊजा( म=ी
राधाकुमार? Gवाल?ले बताएकw छन ्। काठमाड{मा nबह?बार आयोिजत व!युत Rयापार, जोLखममा सहकाय( र वTतीय
RयवSथापन वषयक साक( Dे=ीय काय(शाला गोgठमा उनले यSतो बताएकw हुन ्।
नेपालभ= मा= नभइ अय साक( दे शसँग व!यत
ु आदान#दान गन( नीत नयम वकास गन( आवrयक रहे को मधी
Gवाल?ले बताइन ्। उनले भनन ्, 'नेपाल–भारतबीच व!यत
ु Rयापारको #sIया सु5 भइसकेको छ, यो #sIया वSतारै
अय दे शसँग पन गनुप
( छ( ।'
व!युत नया(त गन( यहाँको उTपादन बढाउनप
ु न@ हुँदा वैदेशक लगानी Qयाउनप
ु न@मा उनले जोड 8दइन ्। साक( Dे=बीच
nबजुल? आदान#दान गन( #सारण लाइन आवrयक रहे को सरोकारवालाले बताए। यसबारे ! वपDीय र n=पDीय बहस
तथा छलफल हुँदै आएको पन गोgठमा सहभागी साक( दे शका अ$धकार?को भनाइ छ।
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‘साक(Dे=ीय ऊजा( Rयापार ऐिछक नभई अनवाय(’
अभयान संवाददाता

असार १२, काठमाड{ । साक(Dे=ीय ऊजा( Rयापार सबै सदSय राghह}का ला$ग ऐिछक नभई अनवाय( आवrयकताको
वषय भएको सरोकारवालाह}ले बताएका छन ् । nबह?वारबाट काठमाड{मा शु} भएको ‘साक( वक(शप अन हामनाइिजङ
रे गुलेटस( एvड पोलसज फर Iस बोड(र पावर hे ड रSक शेयरङ एvड फाइनािसयल सेटलमेvट इSयुज’ नामक दई
ु 8दने
काय(शालाका सहभागीह}ले यSतो बताएका हुन ् ।
काय(Iममा ऊजा(म=ी राधाकुमार? Gवाल?ले साक(Dे=ीय ऊजा( Rयापार आवrयक भएकाले सदSय कुनै पन राghलाई
वभेद नहुने sकसमको साक(Dे=ीय ऊजा( Rयापारको ठोस नीत नमा(णका ला$ग काय(शाला सफल हुने वrवास Rय7त
गरन ् । भूटान व!यत
ु ् #ा$धकरणका #मुख इि'जनीयर #ेम दोजीले साक(Dे=ीय ऊजा( Rयापारका ला$ग सदSय आठै
दे शसँग जोoडन स7ने #सारण लाइनको dाफसमेत #Sतत
ु गरे । नेपाल व!यत
ु ् #ा$धकरणका शेरसंह भाटले व!यत
ु ्
बढ? हुने र अभाव हुने दव
ु ै खालका राghको समSया समधानका ला$ग साक(Sतर?य ऊजा( Rयापार अनवाय( रहे को बताए ।
काय(शाला नेपाल, भारत, भूटान, बगलादे श, ीलका र मािQदस गर? ६ राghका सरकार? तथा Sवत= ऊजा(
उTपादकका #तन$धले आआनो दे शको ऊजा(को अवSथाका वषयमा ‘पावर वाइvट’ #Sतत
ु गरे का $थए ।
गोgठमा सीमापार ऊजा( Rयापारका ला$ग आवrयक साक( dीड नमा(णका साथै ऊजा( Rयापारमा जोखीम बाँडफाँट तथा
वTत RयवSथापन र कानन
ू ी तथा नयमन #sIयामा एक}पतालगायत वषयमा छलफल हुने काय(तालका छ । TयSतै
साक( राghह}मा ऊजा( Rयापारको अवSथा, स0भावना र फाइदा, अतरदे शीय #सारणलाइन नमा(ण, सुधार र
स'चालनमा नजीDे=को भूमका, सीमापार ऊजा( Rयापार स'चालनका ला$ग तालकwकरण, समवय र ऊजा( खर?दको
भु7तानी–असुल?मा अपनाउनप
ु न@ व$ध र #sIया तथा ऊजा( Rयापार स0झौताका वषयमा पन छलफल हुनेछ ।
Tयसबाहे क ऊजा( Rयापारका ला$ग साक(Sतर?य अतरसरकार? स$चवालय खोQने र केह? #ा व$धक वषयमा पन छलफल
हुने बताइएको छ ।
साक( ऊजा( केt (इSलामावाद), Sवत= ऊजा( उTपादकह}को संSथा नेपाल (इपान) र Sवत= ऊजा( उTपादकह}को
संSथा इिvडया (इपाई)को संय7
ु त आयोजनामा भएको काय(शाला दई
ु 8दनस0म चQनेछ ।
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चौथो 8दनबाट तामाकोसीको काम सुचाS
8दलबहादरु केसी-दोलखा, १२ असार । मजदरु आदोलनका कारण मा$थQलो तामाकोसी जल व!यत
ु
आयोजनाको ३ 8दनदे Lख ठप भएको काम चौथो 8दनबाट सुचा5 भएको छ । सभल नमा(णको िज0मा
पाएको सनो हाइlो कपरे सनको Rयूरो ११ मा काय(रत मजुदरु ह5 RयवSथाप पD बीच बुधबार वाता(बाट
सहमत भएपछ आयोजनाको अव5[ काम सुचा5 भएको हो ।
सभलको काम सsकदै गएपछ वदा हुने मजदरु ह5लाई पुरानो सहमत अनस
ु ारै सेवा सु वधा 8दन
RयवSथापन सहमत भएपछ आदोलन Sथ$गत गर? मजदरु ह5 काममा फsक(एका छन ् । मजदरु ह5ले Rयूरो
११ अतगत बाँध, भ|से अoडट सु5ङ र पेनSटक सु5ङको काम ठप पारे का $थए । सभलका मजदरु ह5ले
आदोलन गरे पन लट २ अतगत हे डव7स Dे=को काम समेत अव5[ भएको $थयो । हाइlोमेकानकल
अतगत भारतको टे 7S0याको रे ल एvड इिजनयरङ लमटे डले काम गररहे को छ । लट २ अतगत बाँध,
इटे क, oडSयाvडर आ8दमा गेटह5, Sटपलगह5, पेनSटक Sट?ल पाइप आ8दको oडजाइन, जडान, पर?Dण र
कमसनग पद( छन ् ।
आयोजनाका #ब7ता डा. गणेश यौपानेले मजदरु ह5 आदोलन Sथ$गत गर? काममा फsक(एको जानकार?
8दए । ठे केदार क0पनी र मजदरु ह5लाई वाता(मा राखेर सहमत गराउन आयोजना RयवSथापनले समेत पहल
गरे को $थयो । हे डव7स Dे=को बाँध, oडSयाvडर र इटे कमा सभल र हाइlोमेकानकलको काम एकैसाथ
भइरहे को छ । #मुख िजQला अ$धकार? #लाद पोखरे लले वाता(बाट समSया समाधान भएपछ िSथत
सामाय भएको जानकार? 8दए ।
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साक शखर सCमेलनअ घ राजधानीका सडकमा सौय ब%ती

रा$धका ढकाल
काठमाड{, १२ असार - काठमाड{ महानगरपालकाले दDण एसयाल? Dे=ीय सहयोग संगठन (साक() शखर
स0मेलनलाई लDत गर? राजधानीका मU
ु य–मU
ु य सडकमा सौय( बTती जडान गन@ भएको छ ।आगामी कािTतक २८
गते राजधानीमा आयोजना हुने साक( स0मेलनलाई लDत गर? सडकमा सौय( बTती जडान गन( लागेको हो ।
प8हलो चरणमा n=भुवन अतरा(िghय वमानSथलदे Lख नयाँ बानेrवरलगायतका Dे=मा सोलार बTती जडान गरने
महानगरपालकाका भौतक शाखा #मुख राम#साद पौडेलले जानकार? 8दए । उनका अनुसार यसका ला$ग महानगरले
सरकारसँग १० करोड 5पैयाँ बजेट मागेको छ । सरकारले बजेट उपल<ध गराए शखर स0मेलनअगावै अ$धकांश
सडकमा सोलार बTती जडान हुने उनले जानकार? 8दए ।
आ$थ(क वष( ०७१÷७२ को नगरपरष!ले समेत ‘उयालो काठमाड{’ अवधारणाअनुसार सौय(बTती राUने कामलाई वशेष
अभयानकै }पमा अगाoड बढाएको छ । सौय( बTती जडान गदा( महानगरको व!युTमा हुने खच( कम हुनक
ु ा साथै
उपTयकामा हरयाल? बनाउन सहयोग समेतहुने भएकाले Sथानीय उपभो7तालाई समेत सचेत गराएको पौडेलले बताए ।
सौय( ऊजा(को #योगका ला$ग ३० #तशत लागतको योजना लएर आउने Sथानीय उपभो7ता समूहलाई महानगरले ७०
#तशत लगानी उपल<ध गराउने नण(यसमेत गरसकेको छ । महानगरले केह? म8हनाअघ Qहासा नगरपालकाको
सहयोगमा बागबजार, रानीपोखर?, रTनपाक(दे Lख युरोडस0म १ सयवटा सोलार बTती जडान गरसकेको छ । सो
नगरपालकाको सहयोगमा गत फागन
ु मा थप ९९ वटा सोलार Qयाइसकेको पौडेलले बताए । सौय( बTती रTनपाक(
शाितवा8टक, हनुमानढोका, लगायतका ऐतहासक Dे=मा जडान हुँदैछन ् ।”

एसयाल? वकास ब|क (एडीबी) को ३८ करोड 5पैयाँ आ$थ(क सहयोगमा आगामी चैतदे Lख सौय( बTती जडान र पूवा(धार
वकास गरनेछ । एडीबीको ३८ करोड 5पैयाँमा आ$थ(क सहयोगमा महानगरमा ६ सयवटा सौय( बTतीस8हत पूवा(धार
वकास गन( योजनासमेत महानगरको छ । गत आ$थ(क वष(मा नै एoडबीसँग पूवा(धार वकासका ला$ग स0झौता भए
पन #sIयागत कमजोर?का कारण 8ढलाइ भएकाले आगामी आवमा काम स5
ु हुने पन महानगरले जनाएको छ ।
यो योजनाअनुसार महानगरभ=का स0पदा Dे=मा सोलार बTती र पूवा(धार वकासका ला$ग हनुमानढोकादे Lख
ठमेलस0मको पय(टकwय Dे=मा सडक, मम(तस0भार, सडकमा ढुंगा छाने, खानेपानी तथा ढल नकास RयविSथत
गरने योजना छ ।
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बाँकेमा ४०  तशत व"यत ् चुहावट
नेपालगज, असार १३ गते । बाँकेको dामीण Dे=मा व!यत
ु ् चुहावट Rयापक मा=ामा हुन थालेको व!यत
ु #ा$धकरण
नेपालगजले जनाएको छ । व!यत
ु ् चुहावट बpदै गएका कारण व!यत
ु आपू त(को समSया थ प“दै गएको र
व!युTजय खतराको जोLखम पन बpदै गएको व!यतु #ाधीकरणले जनाएको छ ।
बा“केको खजुरािSथत Sथानीय व!युत #ा$धकरणको काया(लयले Tयस Dे=का १६ वटै गाउ वकास समतमा व!यत
ु ्
चोर? Iमक 5पमा बpदै गएको जनाएको छ । चोर? काय( बढे काले नयमत शुQक तरे र व!यत
ु ् सेवा लनेह5लाई पन
नयमत व!यत
ु ् आपू त( गन( नसsकएको #ाधीकरणले जनाएको छ ।
खजुरा व!युत ् काया(लयका #मुख गणेश थापाले संIमणकाल?न राजनीतक अवSथाको फाइदा उठाउ“दै हुक गरे र अवैध
5पमा व!यत
ु ् #योग गन@ Iम बढे को बताउनुभयो । सो Dे=को रनयापुर, सोनपुर, उढरापरु , बेलहर?, बेलभार, सीतापुर,
वागेrवर?लगायतका गा वसह5 व!यत
ु ्◌्◌्◌् चोर?का िgटले संवेदनशील भएको थापाले बताउनुभयो ।
dामीण Dे=मा आपू त( भएकोमHये ४० #तशत जत व!यत
ु ् चुहावट भएको अनुमान व!युत ् #ाधीकरणले गरे को छ ।
चुहावटIम Iमशः बpदै गएको पन बताइएको छ ।
ती गा वसह5मा जनचेतनामूलक काय(Iम पन अघ बढाइएको तर Tयसले व!यत
ु ् चुहावटमा खासै यन
ू ीकरण गन(
नसsकएको उहा“को अनुभव छ ।
Sथानीय #हर? #शासन तथा राजनीतक र नागरक अगुवाह5ले पन उत सारो Uयाल नगर8द“दा समSया समाधान
हुनुको सxा बpदै गएको थापाले बताउनुभयो ।
व!युत ् #ाधीकरण नेपालगज वतरण केtले बाँकेका दई
ु दज(न गा वस र नेपालगज नगरपालकाका केह? Sथानमा
व!युत चुहावट Rयापक भैरहे को जनाउदै पटक पटक रो7न #यास गदा( पन असफल भएको जनाएको छ । Tयसका
ला$ग छटै वशेष अभयान संचालन गन@ तयार? भैरहे को सो काया(लयले जनाएको छ ।
#ा$धकरणले सो चुहावट व5[ वगतमा पन वभन अभयान स'चालन गदN आएको जानकार? 8द“दै सो काया(लयले
नकट भ वgयमा Tयसको परणाम आउने जनाएको छ ।
व!युत चुहावट रो7नका ला$ग जनचेतना जगाउनु सबै भदा उTतम वकQप भएको ठहर समेत नेपालगज वतरण
केtले गरे को छ ।
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