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चमे�लयामा ठेकदारले मागेज�त भे�रएसन 

काि�तपुर संवाददाता 

काठमाडौ, असार ७ -  व!यतु ् #ा$धकरण स'चालक स�म�तले �नमा(णाधीन ३० मेगावाटको चमे�लया जल व!यतु ्

आयोजनाको �स�भल संरचनाको $च�नया ँठेकेदार क0पनी गेजुवालाई भे�रएसनबापत १ अब( ९ करोड 5पयैा ँभु7तानी 

8दने �नण(य गरेको छ । यो भे�रएसनसँगै आयोजनाको �स�भलतफ( को �नमा(ण लागत सु5को ठेकेदारले ठे7कामा कबोल 

गरेभ�दा दो<बर पुगेको छ । 

मि�=प�रष!ले #ा$धकरणका काय(कार? �नद@शक अजु(नकुमार काकBलाई पदबाट हटाई Dे=ीय #शासकमा पठाएको एक 

साता प�न नपुEदै ऊजा(म�=ी राधा Gवाल?को अHयDतामा शुIबार बसेको स'चालक स�म�तको बैठकले ठेकेदारको 

मागबमोिजम भे�रएसनबापत ठूलो रकम 8दने �नण(य गरेको जानकार? Kोतले 8दए । परामश(दाताको �सफा�रसअनसुार 

ठेकेदारलाई भे�रएसनबापत १ अब( ९ करोड 5पैया ँ8दने �नण(य भएको दाबी #ा$धकरणका एक स'चालकले गरेका छन ्। 

गेजुवाले लामो समयदेLख भे�रएसन ग�र8दन माग गदN आएको $थयो । अ�घQलो RयवSथापनले Tयसलाई थाँती राUदै 

आएको $थयो । नया ँ RयवSथापनले कमजोर भौग�भ(क कारणले चमे�लयाको सु5ङ र पेनSटकमा समSया आएका 

कारण भे�रएसन गनु(परेको दाबी गरेको छ । सन ्२०११ को ९ मे अथा(त ्२०६८ वैशाखमा सु5ङ र पावर हाउसलगायत 

संरचना �नमा(ण स7ने गर? ठे7का �लएको गेजुवाले अ8हलेस0म ८० #�तशत मा= काम स0प�न गरेको छ । 

उसले ०७१ पुस�भ= मा= काम स0प�न गन@ #�तब[ता Rय7त गदN आएको $थयो । प�छQलो समय कमजोर भौग�भ(क 

कारणले सु5ङ र पेनSटकमा समSया आएका कारण �नमा(ण अव$ध झन ्लि0बने देLखएको छ । 

संशो$धत काय(ता�लका अनुसार ०७१ पुस�भ= आयोजना �नमा(ण स0प�न गन@ ल]य राLखएकामा ठेकेदार गेजुवाको 

लापबा(ह?, सु5ङ साँघ�ुरने, पेनSटकमा समSया आएका कारण  8ढलाइ हँुदै गएको छ । भे�रएसन माग गदN गेजुवाले 

पटकपटक कामसमेत रो7दै आएकाले प�न आयोजनाको �नमा(ण 8ढलाइ हँुदै गएको हो ।   

भे�रएसन, सु5ङ खिु0चने र पेनSटकको समSया लगायतका कारण आयोजनाको �स�भलतफ( को �नमा(ण लागत दो<बर 

हुने भएको छ । सु5मा #वेश माग(,  व!यTुगहृ, बाँध, सु5ङलगायत �स�भल संरचना �नमा(ण गन( गेजुवाले २ अब( ८८ 

करोड १३ लाख 5पयैाँमा ठे7का �लएको $थयो । 

दईुपटक भे�रएसन गराई यसअ�घ न ै ठेकेदारले �स�भल �नमा(णको लागत बढाएर ४ अब( २३ करोड ५५ लाख 5पैया ँ

पुc याइसकेको छ । १ अब( ९ करोड थप भे�रएसन 8दएप�छ ठे7का रकम अझ बढेर ५ अब( ३२ करोड ५५ लाख 5पयैा ँ

पुEनेछ । 

गेजुवाले खनेको सु5ङमHये क�रब ८ सय ४३ �मटर भाग खिु0चएको छ । TयसमHये ४ सय १८ �मटर अTय�त 

समSयाdSत देLखएको छ । समSयाdSत भागलाई फलामे संरचनाको आड 8दएर ब�लयो बनाउनपुदा( लागत बढेको 

दाबी ठेकेदारको छ । 

  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷#÷( 

�थानीय �सारण लाइन नमा�णको अनुमत �लन ेधेरै, काम भन ेअगा�ड बढेन 

काठमाडe, असार ८ गते । चालु वष(को दईु म8हनाको अव$धमा थप तीन नया ँजल व!यतु ्आयोजनाले #सारण लाइन 

�नमा(णका ला$ग �नवेदन 8दएका छन ्।  

 व!युत ् वकास  वभागका अनसुार यसर? �नवेदन 8दने जल व!यतु ्आयोजनामा लोहारे खोला, मा$थQलो दोदf र  पलुवा 

खोला रहेका छन ्। लोहारे खोला जल व!यतु ्आयोजनाबाट उTपा8दत आयोजनालाई रािghय #सारण लाइनमा जोiनका 

ला$ग ३३ केभी Dमताको #सारण लाइन �नमा(ण ग�रनेछ ।  

यSत ैमा$थQलो दोदfको १३२ केभी Dमताको लाइन �नमा(ण गन@छ । यसैगर?  पलुवा खोला आयोजनाबाट उTपा8दत 

 व!युत ् रािghय #सारण लाइनमा जोiनका ला$ग ३३ केभी Dमताको #सारण लाइन �नमा(ण ग�रनेछ । ती तीनवटै 

आयोजनाको �नमा(ण Iमशः लोहारे खोला जल व!युत ्आयोजना, �लवटf इनजk र �सवानी हाइlोले �नमा(ण गन( लागेका 

हुन ्।  

जल व!यतु ्आयोजनाका #वmधकह5ले आयोजनाबाट उTपा8दत nबजुल?लाई रािghय #सारण लाइनमा जोiनका ला$ग 

यस वष(मा= ै१२ वटा #सारण लाइनले अनुम�त �लएका छन ्। #सारण लाइन �नमा(णको अनुम�त �लने धेरै भए प�न 

काम भने अगाoड बpन सकेको छैन ।  

यSत ैहालस0म  वभागमा १५७ वटा जल व!यतु ्आयोजनामा उTपा8दत  व!यTुलाई रािghय #सारण लाइनमा जोiने 

उqेrयका साथ �नवेदन 8दइएको छ ।  

जल व!यतु ्आयोजना �नमा(ण सु5 हुने  विTतकै #सारण लाइन �नमा(णको काम प�न सु5 गनु(पन@ हु�छ । #सारण लाइन 

�नमा(ण नहुने हो भने जल व!यतु ्आयोजनाको काम पूरा भए प�न उTपा8दत nबजुल? उपभो7तास0म पुEन स7दैन ।  

यSत ै  वभागले हालस0म ५० #सारण लाइन �नमा(णको अनमु�त #दान ग�रएको छ । अनमु�त 8दइएका ती #सारण 

लाइनमHये केह?को भने काम सु5 भएको छ भने केह? �नमा(णको चरणमा रहेका छन ् ।  वभागका सूचना अ$धकृत 

गोकण(राज प�थका अनुसार गत वष(मा= ै१२ वटा TयSता #सारण लाइनह5लाई अनुम�त #दान ग�रएको $थयो ।  

Tयसमा मा$थQलो तामाकोसी जल व!यतु ्आयोजनाबाट उTपा8दत ४५६ मेगावाट  व!यTुलाई काठमाडeस0म Qयाउन 

तामाकोसी काठमाडe ४०० sकलोभोQट #सारण लाइन �नमा(ण गन@ अनुम�त �लएको छ ।  

यSत ैसमु�tटार n=शूल? १३२ केभी र मा$थQलो n=शूल? uी ए जल व!यतु ्आयोजनाबाट उTपा8दत nबजुल? रािghय 

#सारण लाइनमा जोiनका ला$ग सो अनुम�त #दान ग�रएको $थयो । Tयसमा मा$थQलो n=शूल? uी ए को भने �नमा(ण 

सु5 भएको छ ।  

यSत,ै 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 अनुम�त 8दइएको छ ।  



रािghय #सारण लाइन �नमा(ण गन@ #मुख िज0मा नेपाल  व!युत ्#ा$धकरणको भए प�न आयोजनाह5ले उTपादन गरेका 

nबजुल? रािghय #सारण लाइनमा जोiनका ला$ग आयोजनाले #सारण लाइन �नमा(ण गनु( पद(छ । आयोजना 

�नमा(णलाई ग�त #दान गन( भ�दै #वmधकह5ले #सारण लाइनको समेत छुxै अनुम�त �लने गरेका छन ्।  

यSता #सारण लाइन र रािghय #सारण लाइनमा �नता�त आधारभूत फरक रहेको भ�दै सूचना अ$धकृत प�थले 

 वभागबाट अनमु�त �लएका #सारण लाइन आयोजनाबाट उTपा8दत nबजुल?लाई रािghय #सारण लाइनमा जोiने 

क�रडोरको 5पमा मा= �लइ�छ । 

सूचना अ$धकृत प�थ भ�नुहु�छ, ‘‘जल व!यतु ्आयोजना समयमै स0प�न हुने हो कw होइन भ�ने आधारमा यSता 

#सारण लाइनह5 के क�त समयमा �नमा(ण हुने हो भ�ने कुराको �नधा(रण हु�छ । तर रािghय #सारण लाइनह5 

#ा$धकरणले �नमा(ण नगदा(स0म यSता #सारण लाइनको भने कुन ैमहTव रहँदैन ।’’ 

सूचना अ$धकृत प�थले यस वष( अनुम�त �लएका आयोजनाका #व([कह5लाई आयोजना समयमा स7न र #सारण 

लाइन �नमा(णको काम प�न 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!यतु ् आयोजनाको◌े इ�टेक भिTकँदा 

8हजोदेLख  व!यतु ्उTपादन ब�द भएको छ ।  

दईु 8दनदेLख परेको वषा(का कारण सु5ङमा पानी हाQने इ�टेक भिTकँदा ४ दशमलव ५ मेगावाट Dमताको आयोजना ब�द 

भएको हो । पानीको सतह बढेप�छ श�नबार माइखोला sकनारको 7यानल लाइन भिTकएको छ ।  

8हमाल दोलखा हाइlोपावर क0पनी!वारा �न�म(त आयोजनाको ४८ �मटर लामो 7यानल लाइन भिTकएप�छ  व!यतु ्

उTपादन अ�निrचतकाललाई ब�द ग�रएको आयोजनाले जनाएको छ ।  

आयोजनाबाट तीन मेगावाट  व!यतु ् उTपादन हँ◌ुदै आएको $थयो । आजैदेLख काम थालेर दईु÷तीन सातास0ममा 

पुन�न(मा(ण ग�रस7ने आयोजनाका इलेि7hकल ओभर�सयर रामकृgण �सलवालले बताउनुभयो ।  

िजQलामा  व!यतु ् उTपादन गन@ यो दोKो  व!यतु ् गहृ हो । योस“गै ६ दशमलव २ मेगावाट Dमताको पुवाखोला 

आयोजनाले प�न  व!यतु ्उTपादन गदN आएको छ । रासस 
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चमे�लयाको लागत दो*बर 
कारोबर स0बाददाता 

" �तमेगावाट लागत ४७ करोड ८६ लाख " 

काठमाड{, ७ असार- �नमा(णाधीन चमे�लया जल व!युत ्आयोजनाको लागत दो<बर बढेर १४ अब( ३६ करोड 5पैया ँपुगेको छ । 

�नधा(�रत समयभ�दा ४ वष( 8ढलो भएप�छ आयोजनाको लागत दो<बर बढेको हो ।  

आयोजनाको संशो$धत लागत १४ अब( ३६ करोड 5पैया ँ तयार गर? अनुमोदनका ला$ग  व!युत ् #ा$धकरण स'चालक 

स�म�तमा Qयाइएको छ । य!य प लागत अझै पुनमू(Qयांकन गनु(पछ(  भ�दै बोड(ले लगात Sवीकृत गरेको छैन । ३० मेगावाट 

जoडत Dमताको आयोजनाको लागत #�तमेगावाट ४७ करोड ८६ लाख पुगेको छ । यो सामा�य लागतभ�दा ३ गुणा बढ? हो । 

#�तमेगावाट १५ देLख १८ करोड 5पैया ँलाEने गरेको छ । 

#ा$धकरणको शुIबार बसेको स'चालक स�म�त बैठकले आयोजनाको सु5ङ खुि0चँदा बढेको लागत १ अब( ९ करोड 5पैया ँ

अनुमोदन गरेको छ । ८ सय ४३ �मटर खुि0चएको सु5ङको काम जार? छ । यसको ६० #�तशत काम सsकएको छ । अझै ४० 

#�तशत बाँकw छ । भु7तानी रकम Sवीकृत नगरेकाले ठेकेदारले सु5ङ मम(तमा 8ढलाइ गरेको छ । सन ्२०११ को oडसे0बरमा 

स7ने गर? आयोजनाको काम सु5 भएको $थयो । �नमा(णका Iममा आयोजनाको सु5ङ खुि0चनेलगायत अ�य  व�भ�न 

कारणले गदा( आयोजनाको समय थप भई आगामी सन ्२०१५ माच( पु¥याइएको छ । 

यSतै �स�भल ठेकेदार चाइना गेजुवा dुप र इले7hोमेका�नकल ठेकेदार केएचएनपी क�सोटfएसँगको  ववाद �मलाउन बाँकw छ 

। समय लि0बएको लागत �मलाउन बाँकw छ । आयोजना लि0बएबापत भुTतानी 8दने भ�न गरेको स0झौताको अनुमोदनमा 

8ढलाइ भएको छ । प8हलोपटक २०११ oडसे0बरदेLख २०१३ अगSट ३१ स0म 0याद थ पएको $थयो । सु5ङ खुि0चएर �स�भल 

�नमा(णमा 8ढलाइ भएप�छ #ा$धकरणले पुनः दोKोपटक 0याद थप गर? आगामी सन ्२०१५ माच( पु¥याएको छ । आयोजनाको 

९३ #�तशत काम सsकएको छ । 

#ा$धकरण र �स�भल ठेकेदार चाइना गेजुवा dुप �ल�मटेडका कारण आयोजनाको समय थ पँदै गएको भ�दै केएचएनपीले १ 

करोड ३० लाख ८० हजार डलर दाबी पेस गरेकोमा परामश(दाता समनले १ वष(अ�घ नै #ा$धकरणलाई ८५ लाख डलर 

भु7तानीको �सफा�रस गरेको रकम #ा$धकरणले न8दएप�छ  ववाद कायमै छ  । 

आयोजनाको हाइlो�लक, इले7hोमेका�नकल, #सारणलाइन र सबSटेसन �नमा(ण गन@ गर? सन ् २००९ मा #ा$धकरण र 

केएचएनपीबीच ठे7का स0झौता भएको $थयो । यो आयोजनाका ला$ग को�रयाको एि7जम ब|कले ५ करोड अमे�रकw डलर 

सहु�लयत कजा( 8दएको छ । आयोजनाबाट वा ष(क १८ करोड ४ लाख यु�नट nबजुल? उTपादन हुनेछ । आयोजना 

सुदरूपिrचमको दाचु(लामा 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 । �स�भल ठेकेदार चाइना गेजुवा dुपको समय प�न २६ म8हना थ पइसकेको छ । आयोजनाको समय 

आगामी सन ्२०१६ जुनस0म थप गन@ �नण(य गरेको हो । 
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सहकार1 स�ंथा जल व"य%ुमा आक ष�त 

तुलसीराम सुवेद? 

काठमाड{ 

 व!युत ्उTपादनमा सहकार? आक ष(त हुन थालेका छन।्  व!यTुको बढेप�छ सहकार?ह} प�छQलो समयमा जल व!यतु ्

आयोजनामा लगानी गन( थालेका छन।् 

सहकार?  वभागका अनुसार हालस0म  व!यतु ्Dे=मा काम गन@ १ सय २७ वटा सहकार? छन।् ती सहकार?ले ११ करोड 

६१ लाख ७१ हजार 5 पया ँलगानी गरेका छन।् TयSत ैउनीह}ले ४ करोड २८ लाख ५६ हजार �नDेप संकलन गरेको 

 वभागको त~याकंमा उQलेख छ।  व!युत ् सहकार?मा शेयर पुँजी ७९ करोड १२ लाख ३ हजार रहेको छ। 

नेपाल  व!यतु ् के�t?य सहकार? संघका अHयD धम(राज पौडलेले सहकार?ले  व!यTुमा तीन #कारको काम ग�ररहेको 

बताउनुभयो। वैकिQपक ऊजा( #वmधन के�tबाट अनुदान �लएर साना जल व!यतु ्उTपादन,  व!यतु ्#ा$धकरणसँग 

 व!युत ् ख�रद स0झौता गरेर सहु�लयतमा उपभो7तालाई  व!यतु ्  वतरण गनु(का साथ ै केह? सहकार?ले ठूला 

जल व!यतु ्आयोजनामा प�न लगानी गन( थालेको अHयD पौडलेले बताउनभुयो। सहकार?ले ठूला जल व!युTमा लगानी 

गन( नसके प�न केह? सहकार?ले साना जल व!युTमा लगानी ग�ररहेको पौडलेको भनाइ छ। 

 व!युत ्उTपादनमा खासै Hयान 8दन नसकेका सहकार?ले प�छQलो समयमा  व!युत ्उTपादनतफ(  जोड 8दन थालेका 

छन।् 

 व!युत ्  वभागका अनसुार तीन वटा सहकार?ले  व!यतु ्उTपादनको काम शु} ग�रसकेका छन।्  व!यतु  वभागका 

अनुसार  पपQुस हाइlो ए�ड सहकार? संSथाले २७ दशलमव २ मेगावाटको Lख0ती–२, �रघा मनेवा दरमखोला सहकार? 

संSथाले १० मेगावाटको दरमखोला र इि�ज�नयर से�भङ ए�ड Iेoडट को–अपरे8टभमाफ( त ् ५ मेगावाटको हेवाखोला, 

एभरेSट इनजk को–अपरे8टभ �ल�मटेडले दोलखाको गxे खोलामा ५ मेगावटको  व!यतु ्उTपादन शु} ग�रसकेका छन।् 

 व!युत ् वभागका #व7ता गोकण(राज प�थका अनुसार आयोजनाका #वmधकह}लाई २ वष(को अव$ध तोकेर सव@Dण 

अनुम�तप= 8दइएको हो।  वभागका अनसुार Lख0ती–२ दोलखाको ६ अब(, दरमखोला बाEलुङको २ अब( र हेवाखोला 

पाँचथरको १ अब(, मxेखोला दोलखाको ८१ करोड 5 पया ँलागत अनुमान ग�रएको छ। 

आयोजनाका #वmधकले नेपाल  व!यतु ् #ा$धकरणको निजकको सबSटेसनस0म #सारणलाइन �नमा(ण गनु(पछ(। 

Lख0तीको #वmधकले Lख0ती–ढQकेबार को�रडोरस0म १३२ केभीको #सारणलाइन १२ sकलो�मटर, दरमखोला र 

हेवाखोलाले ३३ केभीका १५ sकलो�मटर र १० sकलो�मटर दरू?का #सारणलाइन �नमा(ण गनु(पन@छ। 

एभरेSट इनजk को–अपरे8टभका #ब�ध स$चव टेक#साद लुईटेलले प�छQलो समयमा सहकार?  व!यतु ् उTपादनमा 

आक ष(त भएको बताउनभुयो। ‘तीन चारवटा सहकार?को उTपादन शु} भइसकेको छ, अ�य तीन⁄चार वटा सहकार?को 

प�न पी पए अि�तम चरणमा पगेुको छ’ उहाँले भ�नुभयो। 

रािghय सहकार? संघका अHयD केशव#साद बडालले  व!युTमा लगानी  वSतार गन( केह? नी�तगत तथा काननुी 

#sIयामा सुधार गन( आवrयक भएको बताउनुभयो। सहकार? ऐन २०४८ सुधार र रािghय सहकार? नी�त काया(�वयन 

हुन सके जल व!यTुतफ(  सहकार?को आकष(ण बpने उहाँको भनाइ छ। 
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nबजलु? नहँुदाको वाSत वकता 
�ाडा कमलराज ढु6गेल 

आ$थ(क  वकासले ग�त �लइरहेको अवSथामा कुन ैप�न देशको अथ(RयवSथाको #ग�त अ#Tया�शत }पमा भइरहेको हु�छ 

। अथ(त�=मा लगानीकता(को घुइँचो हुन थाQछ । यसले #�तSपधा( बढाउँछ । लगानी #�तSपधा(Tमक हँुदा अथ(त�= 

#ग�तको बाटोमा ल0कन थाQछ । अथ(त�= आशालाEदो भई रािghय तथा अ�तररािghय लगानीकता(ह} लगानीका 

�नि0त लामब[ हुन थाQछन ्। यो #sIयाले �नर�तरता पाउँदा अथ(त�=मा रोजगार?का अवसर अन$ग�ती सजृना हु�छन ्

। यसले मा�नसको आ0दानी बढाउँछ र समdमा आमनाग�रकको जीवनSतरमा सुधार हु�छ । नाग�रकले आ0दानीको 

सब ै उपभोग गदNनन ् । यसको केह? अंश बचत गछ(न ् । यो बचत लगानीमा प�रणत हु�छ । आ$थ(क  वकासले ग�त 

�लँदाको अवSथामा समयको ग�तसँगै यस #sIयाले �नर�तरता पाइरह�छ । यसलाई अथ(शाS=को भाषामा गुणकको 

#भाव भ�न�छ । यसअनुसार कुन ैप�न मा=ाको अथ(त�=मा भएको लगानीले अ} थप लगानीको अवसर #दान गछ(  । यो 

आ$थ(क चरण nबजुल?को भरपद� आप�ूत(ले �नर�तरता पाउँदा मा= स0भव हु�छ । 

अब nबजलु? आप�ूत(ले �नर�तरता नपाउँदाको अवSथाको प�रचचा( गर{, जुन अवSथा नेपालले  वगत २ दशकदेLख 

भो$गरहेको छ । नेपाल पेhो�लयम पदाथ(का ला$ग पूण(}पमा आयातमा �नभ(र छ । यहा ँकोइला वा पेhो�लयम पदाथ(बाट 

nबजुल? उTपादन गर?  वतरण गन@ स0भावना छैन । नेपालले #चुर मा=ामा nबजुल?को आपू�त (का �न�मTत जल व!यTुमा 

�नभ(र रहनपुछ(  । हा�ो मुलुक जल व!यTुमा धनी प�न छ । तर,  व�भ�नखाले अवरोधका कारण यसको  वकास हुन 

सकेको छैन ।  वगत २ दशकयता नेपालमा nबजुल?को अभाव भइरहेको छ । यस अव$धमा यहाँका सबै आ$थ(क आयोजना 

nबजुल? आप�ूत( �नर�तर नहँुदा असफल भइरहेका छन ्। दै�नक nबजुल? कटौतीका कारण देशका आ$थ(क ग�त व$धह} 

#ायः शू�य अवSथामा पुगेका छन ्। 

दै�नक nबजुल? कटौतीका कारण �नजीDे=का लगानीकता(ह} हतोTसाह? भएका छन ्। यसले �नजीDे=को लगानीलाई बढ? 

जोखीमयु7त बनाएको छ । �नय�मत र भरपद� nबजुल? आपू�त (को अभावमा �नजीDे=का Sवदेशी तथा  वदेशी 

लगानीकता(ह} अथ(त�=मा आक ष(त हँुदैनन ्। �नजीDे=को लगानी आक ष(त गन( nबजलु? आपू�त ( �नय�मत हुन ुज5र? 

हु�छ । nबजुल? कटौतीले लगानीको आशातीत #�तफल #ा�त हुन स7दैन । दै�नक nबजुल? कटौतीले लगानीमा असर 

पुरय्ाएको छ । लगानी अभावमा नेपाल? अथ(त�= जीण( ब�दै गएको◌े छ । अथ(त�=मा लगानीको अवसर तब सजृना 

हु�छ जब पया(�त nबजलु? आपू�त ( हुन थाQछ । अथ(त�=मा लगानी नहँुदा रोजगारका थप अवसरह} सजृना हँुदैनन ् । 

बpदो जनस�Uयाको ठूलो अंश बेरोजगार रह�छ । यसले अ$धकांश नाग�रकको दै�नक रोजीरोट?को आपू�त (मा समSया 

उTप�न गछ(  । फलSव}प समाजमा !व�!व �नि0त�छ । !व�!वले सामािजक जग न ैखलबQयाउँछ र अ�निrचतता 

Qयाउँछ । 

अ�निrचतताले लगानीकता(ह}को चाहनालाई कुिvठत बनाउँछ । य�तमा= होइन, लगानी गन@ Dमतामा प�न �ास 

Qयाउँछ । अथ(त�=मा पया(�त लगानीको अभावका कारण आवrयकताअनुसार वSत ुतथा सेवाह}को उTपादन हुन स7दैन 

। सानो प�रमाणमा उTपा8दत वSत ुतथा सेवाले Sवदेशी र  वदेशी दवु ैबजारमा #�तSपधा( गन( स7दैन । यसो हुनुमा वSत ु

उTपादन #sIयामा लाEने लागत न ैकारक तTवका }पमा रह�छ । अझ यसलाई Sपgटसँग भ�ने हो भने उTपादन खच(मा 

व ृ[ हु�छ । यसले एका�तर उTपा8दत वSत ुतथा सेवाको मूQय व ृ[ गराउँछ भने अक��तर वSतुको गुणSतरमा �ास 

Qयाउँछ । फलSव}प Sवदेशमा उTपा8दत वSतुले Sवदेशी तथा  वदेशी दवु ैबजारमा #�तSपधा( गन( स7दैन । यो #sIयाले 

उ!योग Rयवसायको आ0दानीमा मा= �ास हुने होइन sक उ!योग Rयवसाय घाटामा गई ब�द हुने अवSथामा पुEछन ्। 



उ!योग Rयवसायको आ0दानी वा नाफामा �ास हुनासाथ उ!यमीह}को लगानी Dमतामा �ास आउँछ । यसले देशलाई 

उ�न�ततफ(  होइन sक अवन�ततफ(  धकेQछ, जुन नेपालमा आज भइरहेको प�न छ । 

रािghय बचतमा �ास हँुदै जादँा समd अथ(त�=को थप लगानी गन( स7ने Dमतामा �ास हु�छ । अथ(त�=को समd 

उTपादनशील Dमतामा यसले नकाराTमक असर पाछ(  । यसले थप रोजगार?को सजृना गन(मा बाधा पुरय्ाउँछ । समयको 

ग�तसँगै ब8ढरहेका मुखह}को रोजीरोट?को सु�निrचततामा बाधा पुरय्ाउँछ । नाग�रकह} बेरोजगार रहँदा उनीह}को 

आ0दानी घ�छ । यसको असर रािghय बचतमा पछ(  । बचत न ै अथ(त�=मा थप लगानीको Kोत हो । फलSव}प 

लगानीको चI उQटो घु0न थाQछ । अथ(त�=मा थप लगानीमा �ास हँुदा बpदो जनस�Uयाका ला$ग रोजगारका 

अवसरह}को सजृना हँुदैन । नाग�रक वा समd देशको कुल आ0दानीमा �ास हु�छ । यसले रािghय बचतमा कमी Qयाउँछ 

। र, अ�Tयमा लगानीमा कमी आउँछ । यसलाई लगानीको कुचI भ�न�छ । नेपालले  वगत २ दशकदेLख यो अवSथा 

भो$गरहेको छ । अ�य  वषय सामा�य रहँदा यो अवSथाको सजृना  व!यतु ्कटौतीका कारण भएको हो भ�न सsक�छ । 

यसको उदाहरणका }पमा नेपालको औसत वा ष(क व ृ[ दरलाई �लन सsक�छ । नेपालको औसत वा ष(क व ृ[ दर  वगत 

२ दशकदेLख ३ र ४ #�तशतका बीचमा रहेको छ । यो �यनू आ$थ(क व ृ[ दर लामो समयस0म र8हरहनमुा nबजुल? 

कटौतीलाई नै #मुख कारकका }पमा �लन सsक�छ । �यनू लगानीका कारण  वकास ग�त व$धले अdग�त �लन सकेको 

छैन ।  वगत २ दशकदेLख जनु औसतमा आ$थ(क व ृ[ दर #ा�त भएको छ, Tयसको आधार कृ षDे= न ै हो, जसले 

nबजुल?को उपभोग नगvय }पमा गरेको छ । उदाहरणका ला$ग के�t?य त~या�क  वभागले केह? 8दनअ�घ मा= चालू 

आ$थ(क वष(का �न�मTत वा ष(क आ$थ(क व ृ[ दर ५ दशमलव १५ #�तशत हुने #ारि0भक अनमुान गरेको छ । यो आँकडा 

सन ् २००८ देLखको सबै भ�दा उ�च हो । यो अनुमा�नत आँकडा नेपाल? अथ(त�=को #ाथ�मक Dे=को योगदानमा 

आधा�रत छ । मनसुनको अनुकूलताले यो Dे=को वा ष(क आ$थ(क व ृ[ दर ४ दशमलव ६१ #�तशत हुने #ारि0भक 

अनुमान गरेको छ । ! वतीय Dे=को वा ष(क व ृ[ दर Tय�त उTसाहजनक छैन । यो Dे=को उ�न�त वा #ग�त भरपद� तथा 

�नय�मत nबजुल?को आप�ूत(मा �नभ(र रह�छ । यो Dे=को केवल २ दशमलव ६७ #�तशत वा ष(क आ$थ(क व ृ[ दर रहने 

अनुमान गरेको छ । TयSत ै तेKो Dे=को वा ष(क व ृ[ दर ६ दशमलव १३ #�तशत हुने के�t?य त~या�क  वभागको 

अनुमान छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको आ$थ(क  वकास अ8हले प�न कृ ष(मा नै �नभ(र छ । कृ ष(बाहेकको उTपादन 

Dे=ले खासै #ग�त गन( नस7नकुा धेरै कारण छन,् ती मHये nबजुल?को अभाव #मुख हो । 

पया(�त मा=ामा nबजुल? आप�ूत( नभएको अवSथामा आजको उदार?करण र  वrवRयापीकरणको फाइदा �लन सsकँदैन । 

घरेलु र  वदेशी लगानीकता(का �न�मTत लगानीको वातावरणका साथै आवrयकताअनुसार �नय�मत nबजुल? आपू�त (को 

आवrयकता पछ(  । वैदे�शक #TयD लगानीको ढोका नखोलेस0म नेपालजSतो �नध(न देशले  वकास गन( स7दैन । 

जल व!यतु ्र पय(टन नेपालको दईु मुUय Dे= हुन ्। यी दवु ैD=ेको  वकासमा वैदे�शक #TयD लगानी◌े ज5र? छ । यी दवु ै

Dे=को  वकासले नेपालको आ$थ(क  वकासमा सुधार Qयाउँछ । नेपाल? पाखरुा आ�न ैदेश�भ= रमाउन पाउँछन ्। 
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सरकारले सौय�  व"यतुमा बजेट न8दने 

ल]मण  वयोगी 

काठमाड{-ऊजा( म�=ालयले लोडसेoडङ घटाउन सौय(  व!युत आवrयक रहेको भ�दै छुxै बजेट मागे प�न यसमा रकम 

नथ पने भएको छ। एक वष(�भ= सौय(  व!यतु  वकासका कुन ैकाय(Iम पूरा नहुने र 8दएको रकम खच( नहुने भ�दै 

सरकारले असह�मत जनाएको हो। 

ऊजा(म�=ी राधा Gवाल?ले भने लोडसेoडङ घटाउन सौय(  व!युतको  वकQप नरहेको तक(  गदN �नर�तर 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!यतु  वकास गन@  वषयमा म�=ी नै Sपgट नरहेकाले �स�लङभ�दा बढ? बजेट 8दने अवSथा नरहेको आयोग उ�च 

Kोतले बतायो। आगामी आ$थ(क वष(मा म�=ालय र मातहतका �नकायका ला$ग ३० अब( 5पयैाकँो सीमा तोकेको छ। 

म�=ी Gवाल?ले भने देशका  व�भ�न पाँच Dे=मा सौय(  व!यतु उTपादन गन@ �ला�ट राUने योजना रहेकाले १५ देLख २० 

अब( 5पयैा ँथ�नुपन@ तक(  गदN आएकw छन।् 

सौय(  व!यतु उTपादन गदा( लागत बढ? पन@ र #�तफल नदेLखने हँुदा �नजी Dे=लाई #�तSपधा(मा 8दनपुन@ आयोग 

उपाHयD गो व�दराज पोखरेलले बताए। 'स0पूण( आयोजनाको जोLखम सरकारले �लन स7दैन, Tयो Rयवहा�रक प�न 

हुनुपछ( ,' उनले आइतबार नाग�रकसँग भने, '#�तय�ुनट लागतमा  वशेष सु वधा 8दएर �नजी Dे=लाई बनाउन 8दनुपछ(।' 

सौय(  व!यतु उTपादन लागत बढ? पन@ हँुदा नेपाल  व!यतु #ा$धकरणले  वगतदेLख न ैयसको nबजुल? sक�न नसsकने 

तक(  गदN आएको छ। यसको  व!यतु #�तय�ुनट लागतसमेत  व�भ�न Rयि7त तथा �नकायले फरक–फरक देखाउँदै 

आएका छन।् यसस0ब�धी �ला�ट राUन तयार रहेका केह? Rयि7तले #�तय�ुनट १० 5पैयाँमा बे�न सsकने भ�दै आएका 

छन ्भने क�तले ४० 5पयैाँस0म पुEने  वrलेषण गन@ गरेका छन।् 

#ा$धकरणले  प पए ( व!यतु ख�रद स0झौता) गन( स7ने गर? �नजी Dे=लाई सु वधा 8दएर सौय(  व!यतु उTपादनको 

िज0मा �नजी Dे=लाई न ै 8दनुपन@मा उपाHयD पोखरेलले जोड 8दए। काम लाEने र बजेट खच( हुने काय(Iम आए 

तोsकएको सीमाभ�दा ४/५ अब( 5पयैाँस0म थप हुन स7ने आयोगले जनाएको छ। तर, म�=ालयले काय(Iम पेस गरेप�छ 

मा= यसबारे छलफल हुने बताइएको छ। 

सरकारले तीन वष(मा लोडसेoडङ अ�Tय गन@ ल]य राखेको छ। उ7त अव$धस0म तीन सय ५० मेगावाट सौय(  व!यतु 

उTपादन गन@ ल]य रहेको म�=ी Gवाल?ले जानकार? 8दइन।् उनले भ�नन,् '�ला�ट राUन ठाउँको प8हचान गर? #ारि0भक 

अHययन गर?  वSततृ अHययन गन( टोल?समेत खटाइएको छ।' 

'तीन वष(मा एउटा प�न जल व!यतु आयोजना ब�न स7दैनन,् ल]यअनुसार काम गन@ हो भने सौय(  व!यतु उTपादनको 

 वकQप छैन,' उनले थ पन,् 'ल�Dत योजना काया(�वयन गन( सsकनँ भने म पदमा ब�सरहन �मQदैन।' उनका अनुसार 



एक को�रयाल? क0पनीले ५० मेगावाट सौय(  व!यतु उTपादन गन( #ा$धकरणबाट Sवीकृ�त �लइसकेको छ। म�=ालयले 

बजेटको सीमा बढाउन #ा$धकरणलाई �नद@शन 8दए प�न उसले सौय(  व!यतुका काय(Iम Qयाउन उ$चत नरहेको Sपgट 

पा�रसकेको छ। 

एक सय मेगावाट �नजी Dे=लाई बनाउन 8दने र २५/२५ मेगावाटका पाँच आयोजना सरकारले नै बनाउने गर? अHययन 

भइरहेको प�न उनले बताइन।् #ा$धकरणले जसर? प�न यसको  प पए गनु(पन@ न= यसको िज0मेवार? अकN  �नकायलाई 

8दनपुन@ बताइन।्  वराटनगर, धरान, जनकपुर, हेट{डा, नवलपरासी र नेपालग�जमा सौय(  व!युत उTपादन गन( 

अHययन भइरहेको म�=ालयले जनाएको छ। 

एक मेगावाट nबजुल? उTपादन गन@ सौय( �ला�ट राUन १५ रोपनी जEगा आवrयक पछ(। २५ मेगावाटका ला$ग तीन सय 

७५ रोपनी चा8ह�छ। यो स0भव नरहेको �नजी Dे=को तक(  छ। म�=ालयको योजनाअनुसार पाँच Dे=मा एक सय 

मेगावाटको �ला�ट राUन ३७ हजार पाचँ रोपनी जEगा आवrयक पछ(। यसले खेतीयोEय ज�मन नgट हुने उनीह5 

बताउँछन।् 

�नमा(णाधीन जल व!यतु आयोजना �छटो बनाउन Hयान न8दएर म�=ीले महँगो सोलारमा Hयान 8दएको #ा$धकरणका 

�नवत(मान काय(कार? �नद@शक अजु(नकुमार काकBले बताए। उनले भने, 'सौय(  व!यतु उTपादनको योजनाले देशलाई 

nबजुल? 8दँदैन तर केह? �निrचत Rयि7तलाई भने रा�ो Rयवसाय 8द�छ।' निजकका Rयि7त खसुी पान( म�=ालयले यSता 

योजना #ाथ�मकतामा राखेको उनले 8ट�पणी गरे। 

जलKोत उ!यमी Gाने�tलाल #धानले समेत सौय(  व!यतुले उ!योग Rयवसायमा कुन ैयोगदान नपुरय्ाउने बताए। 

उनका अनुसार म�=ालय र केह? �नजी Dे=ले सौय(  व!यतु #�तय�ुनट १६/१७ 5पयैा ँपन@ तक(  गरे प�न <याकअप राUदा 

यसको लागत #�तय�ुनट ३८ देLख ४२ 5पयैाँस0म पुEछ। तर, म�=ालयले <याकअप नराखी #�तय�ुनट १० 5पयैाँमा 

उपभो7तालाई 8दन सsकने दाबी गरेको छ। 
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मHयभोटेकोसीले Qयायो पुनबा(स नी�त 
�ुव दंगाल 

�स�धपुाQचोक-�नमा(णाधीन एक सय दईु मेगावाट Dमताको मHयभोटेकोसी जल व!यतु आयोजनाले थातथलोस8हत 

घरटहरा अ$धdहणमा परेका #भा वतको ला$ग पुनबा(स नी�त अ�घ सारेको छ। 

आयोजनाले TयSता प�रवारलाई Sथानीय Sतरमै पुनSथा( पत गन( उ$चत मुअ<जास8हत घडरे?, तTकालका ला$ग 

घरभाडा, ढुवानी भाडालगायत सु वधा 8दन लागेको हो। 

िजQलाको मा�म(ङमा बाँध र गाती गा वसमा उTपादनगहृ ब�ने आयोजनाSथलमा ६८ प�रवार  वSथा पत हँुदैछन।् 

घरजEगा अ$धdहण थाQनुपवू( २०६८ माघ ५ गतेअ�घ काननुस0मत ढंगले (लालपजुा( भएका) बनेका घर, टहरा धनीलाई 

पुनबा(स नी�तमा समे�दै यSतो सु वधा 8दन लागेको आयोजनाका जनस0पक(  अ$धकृत ह�रकृgण उ#ेतीले बताए। 

अ$धdहण सूचना #का�शत भएप�छ बनेका घरटहरालाई भने यSतो सु वधा 8दइने छैन। 

आयोजनाSथलबाट  वSथा पत हुने घरधनीलाई आयोजनाले नया ँ घर �नमा(णको ला$ग चार आनाका दरले जEगा 

उपल<ध गराउने #�तब[ता जनाएको छ। ...TयSतो जEगा चाकुदेLख ज0ब ुआसपासमै उपल<ध गराइने छ,' उ#ेतीले 

भने। अर�नको राजमाग(को २५/२५ �मटर दायाबँाया ँउपल<ध घडरे?मा १० फुटे प7कw बाटो, nबजुल?, खानेपानीलगायत 

पूवा(धार  वकासको कामसमेत आयोजनाले न ैग�र8दने छ। 

#भा वत बा�स�दा र आयोजनाबीच यस  वषयमा यसै साता सहम�त भएको छ। सहम�तअनुसार आयोजनाले थालथलो 

छोiने #भा वत #Tयेक प�रवारलाई मा�सक २५ हजारका दरले एक वष(को ला$ग एकमुgट ३ लाख 5पैया ँ घरभाडा 

उपल<ध गराउने छ। ढुवानी भाडा १० हजारका दरले 8दने छ। #भा वत बा�स�दा ३० 8दन�भ= घरजEगाको मुआ<जा बु�न 

र सो बुझेको तीन म8हना�भ= घर खाल? गर? आ�न ैखच(ले भTकाउन सहमत भएका छन।् '�नजी आवाद? जEगाको 

बोटnब5वा, फलफूल र बाल?नाल?को D�तपू�त ( रकम ३० 8दन�भ= उपल<ध गराइने छ,' सहम�तप=मा भ�नएको छ। 

 वSता पत हुने ६८ प�रवारमHये अ$धकांशले घरटहराको मुअ<जा बLुझसकेका छन।् क�रब डढे दज(न घरटहराको मा= 

मुआ<जा  वतरण गन( बाकँw रहेको आयोजनाले जनाएको छ। Sथानीयले #�तघरको ३५ लाख 5पयैाँस0म D�तप�ूत ( 

पाएका छन।् सन ् २०१३ देLख #वेश गरेको आयोजनाले घरजEगा अ$धdहण अि�तम चरणमा पुगेको जनाएको छ। 

अ$धdहणमा झvड ै४० करोड 5पैया ँखच(ने आयोजनाले Sथानीयको तीन सय ५५ रोपनी जEगा �लँदैछ। अ$धdहणबापत 

Sथानीयले हालस0म २३ करोड 5पयैा ँबुLझसकेको जनस0पक(  अ$धकृत उ#ेतीले बताए। 

अ$धdहणमा पन@ घरजEगा धनीलाई एक #�तशतस0म संSथापक सेयर 8दने बाचा गरेको आयोजना पाँच म8हनाअ�घ 

मुUय संरचना �नमा(ण चरणमा #वेश गरेको $थयो। $च�नया ँ ठेकेदारले प8हलो चरणमा �स�भल इि�ज�नय�रङको काम 

ग�ररहेको छ। $च�लमे जल व!युत क0पनीको अगुवाइमा यो आयोजना �नमा(ण भइरहेको छ। 
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डलर  प पएको Sपgट नी�त 
काठमाड{-जल व!युत आयोजनामा अमे�रकw डलरमा  प पए ( व!यतु ख�रद स0झौता) गन@ sक नगन@ भ�ने  ववाद 

भइरहँदा यसस0ब�धी Sपgट नी�त Qयाउन  व�भ�न Rयि7त तथा सरोकारवाला �नकायले सरकारलाई सुझाएका छन।् 

ऊजा( म�=ी राधा Gवाल?ले आ�नो काय(कालभर डलरमा  प पए नगन@ भ�नरहँदा  वrलेषकले यसलाई सSतो लोक #यता 

भनेका छन।् डलर  प पएको  वरोध गनु(भ�दा काननु बनाएर यसलाई RयविSथत गनु( ज5र? रहेको उनीह5को तक(  छ। 

वैदे�शक लगानी, अनुम�तप= RयवSथापनलगायत  वषय एक!वार #णाल?बाट गन@ गर? तयार पा�रएको  व!यतु र 

�नयमन आयोगको  वधेयक लामो समयदेLख संसदमै थि�कएको छ। तTकाल संसदबाट यो पा�रत हुनुपन@ नेपाल 

 व!युत #ा$धकरणका अ$धकार? बताउँछन।् 

सरकारले चाँडो �नयमन आयोग गठन गनु(पन@ भ�दै #ा$धकरणका �नवत(मान काय(कार? �नद@शक अजु(नकुमार काकBले 

यसप�छ डलरमा  प पए गन@ sक नगन@ भ�ने समSया समाधान हुने बताए। 'क�त वष(स0मका ला$ग  प पए गन@ वा 

उ$चत नभए ग8द(न भ�ने अ$धकार #ा$धकरणलाई हु�छ,' उनले भने, 'तर, डलरमा  प पए ग8द(न भ�न ुगलत हो।' 

'�नयमन आयोग ऐन जलKोत म�=ालयमा हँुदा न ैमSयौदा बनाएर पठाएको अ8हलेस0म Sवीकृत हुन सकेको छैन,' 

उनले थपे। उनका अनुसार डलरमा  प पए ग�रएन भने हजार{ मेगावाट जल व!युत आयोजना Sवदेशी लगानीमा 

बनाउने महTवकाDंा गलत साnबत हुनेछ। 'डलरमा  प पए गनु(पछ(  तर यसको जोLखम Iेता र nबIेता दवुैले बराबर? 

बाँiनपुछ( ,' उनले भने। 

मुलुकले अंगीकार गन@ आ$थ(क नी�त र  वकासको मोडल ठ�क ढंगले अगाoड बढे डलरको जोLखम सामा�य  वषय भएको 

 वGको 8ट�पणी छ। नेपालको मुtा अवमूQयन हुनबाट रोsक�छ भने डलरमा  प पए गरेर फरक पदNन। एक #व[(कले 

भने, 'हामीले आ$थ(क  वकास गन( नसकेका कारण डलरको जोLखम बpदै गएको हो।' 

मुलुकको अथ(त�= र मुtाSफw�त ठ�क रहे नेपाल? मुtा अवमूQयन हुनबाट रोsकने प�न  वrलेषकको तक(  छ। तर नेपाल? 

मुtाको अ$धमूQयन र अवमूQयनमा मुUय भू�मका भारतीय अथ(त�=मा आउने उचारचढावको हु�छ। नेपाल? 5पयैा ँर 

भा5बीच िSथर  व�नमयदर रहेकाले भा5को घटबढसँगै नेपाल? 5पयैाँको भाउ प�न तलमा$थ हुने गछ(। 

अथ(म�=ी रामशरण महतले प�न  वदेशी लगानी Qयाउने Tयह?अनुसारको वातावरण बनाउन ज5र? रहेको बताउँदै 

आएका छन।् उनका अनुसार  वदेशी लगानी Qयाउन आवrयक वातावरण बनाउन सरकार तयार छ। 

जल व!यतुमा  वदेशी लगानी आकष(ण गन( सरकारले लगानीकता(लाई �निrचत #�तफल 8दने RयवSथा गनु(पन@ प�न 

एक जल व!युत Rयवसायीले बताए। उनले भने, 'लगानीकता(ले डलरमा लगानी Qयाएप�छ सोह? मुtामा sफता( लैजान 

चाह�छ, यसैले डलरमा  प पए मा$गएको हु�छ।' 

ती Rयवसायीका अनुसार Sथानीय मुtामा  प पए गन( गा�ो हु�छ। डलरको जोLखम र बढेको मूQय 8दन समSया हु�छ। 

म�=ीले डलरमा  प पए ग8द(न भ�नुले  वदेशी लगानी चा8हँदैन भ�न 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 

करोडदेLख एक अब( ५० करोड डलर आवrयक पछ(। 

ठूलो रकम नेपालको बजारमै नरहेको उनीह5को तक(  छ। नेपाल राgh ब|कका अनुसार ब|क  वTतीय संSथासँग २०१३ को 

जुलाइस0म एक खब( ३१ अब( ७२ करोड 5पयैाँमा=को पुँजी छ। यसथ( जल व!यतु  वकास यहाँको लगानीले मा= स0भव 

नरहेको 8ट�पणी हँुदै आएको छ। 

 

  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷* 

बजार खो�दै #ा$धकरण 
ल]मण  वयोगी 

काठमाड{- तीन वष(प�छ बखा(को nबजुल? खेर जाने #Dेपण गदN आएको नेपाल  व!युत #ा$धकरणले दै�नक sकनबेच गन( 

सsकने खtुा बजार (nबजुल? आदान#दान) खो�न भारतसँग #ारि0भक छलफल अगाoड बढाइएको छ। 

भारतीय nबजलु? बजारमा हरेक १५ �मनेटमा मूQय प�रवत(न हुने गछ(। यसर? खtुा मूQय �नधा(रण हँुदा माग बढ? हँुदा र 

कम हँुदा एकै 8दनमा बजारबाट sक�न र बे�न सsक�छ। बखा(मा बढ? भएको nबजुल? बे�न सिजलो हुने हँुदा भारतीय 

बजारमा nबजुल? बे�न अनुम�त पाएका क0पनीसँग छलफल सु5 ग�रएको  व!यतु Rयापार  वभागका �नद@शक 

8हते�tदेव शा7यले बताए। 

'हामीले बनाएको योजनाअनुसार काम अगाoड बढे खtुामा nबजुल? sकनबेच गन@ तTकाल?न, मHयकाल?न र द?घ(काल?न 

स0झौता ग�रनेछ,' उनले भने, 'स0झौताप�छ यता बढ? हँुदा भारतमा बे�न र अभाव हँुदा उताबाट सिजलै sक�न 

सsक�छ।' शा7यका अनुसार नेपालमा साँझको समयमा बढ? nबजुल? ( पक लोड) आवrयक पछ(। खtुा बजारमा #वेश 

पाए जुन बेला बढ? चा8हयो Tयह? बेला sक�न सsक�छ र म8हन{अ�घ स0झौता गनु( पदर◌े्◌ैन। 

भारतीय बजारमा nबजुल? sकनबेचको छुxै काननुी #sIया छ। Tयहाँबाट यसबारे केह? अiचन नआए �छxै खtुा बजारमा 

#वेश पाइने #ा$धकरणको  वrवास छ। शा7यका अनुसार खtुा बजारमा जान  व!यतु Rयापार स0झौता ( प8टए) मा 

Sपgट RयवSथा हुनपुछ(। ऊजा( म�=ालयले सन ्२०१० मै  प8टए #sIया सु5 ग�रसकेको छ।  

भारतले हालै  प8टए गन@  वषयमा म�=ालयलाई दोKो चरणको छलफल गन( प=ाचार गरेको छ। यसबारे सरोकारवाला 

�नकायसँग छलफल गरेर भारतलाई #�तsIया पठाउने तयार? भइरहेको ऊजा( स$चव राजे�tsकशोर Dे=ीले बताए। 

अ�तरा(िghयSतरमा ! वपDीय र खtुा स0झौताअनुसार nबजुल? sकनबेच हु�छ।  प8टए गदा( �निrचत वष(स0म दईु 

देशबीच nबजलु? आदान#दान हु�छ भने खtुा स0झौतामा आवrयक पदा( बजारबाट तTकाल sक�न सsकने #ा$धकरण 

इि�ज�नयर बताउँछन।् 

भारतीय बजारमा भो�लपQट sक�नुपन@ nबजुल?को मूQय अ�घQलो 8दन 8दउँसो १२ बजे तोsक�छ। भो�लपQट 8दनभ�र 

सोह? मूQयमा बे�नपुछ(। nबजलु? sकनेर बे�ने क0पनीले आवrयक परेको ठाउँमा sकनबेचको स0झौता गराइ8द�छ। 

sकनबेचको स0झौता गराएबापत nबजुल? nबIw मूQयको चार #�तशतमा= क�मसन उसले �लने गछ(। भारतीय बजारमा 

अ8हले #�तयु�नट एक 5पैया ँ७० पैसादेLख आठ 5पयैाँस0म nबजुल?को sकनबेच हुने गरेको छ। 

नेपालमा nबजुल? sकनबेच गन@ छुxै क0पनी नहँुदा #ा$धकरणले न ै उTपादन, #सारण र  वतरणको काम गरेर धेरै 

क�मसन खाने गरेको केह? जल व!यतु उTपादक 8ट�पणी गछ(न।् �नमा(ण सामdी महँगो हँुदै जाँदा आयोजना �नमा(ण 

लागत बpने तर #ा$धकरणले सध| सSतोमा  प पए ( व!यतु ख�रद स0झौता) गदN आएको Sवत�= ऊजा( उTपादक 

संघका उपाHयD शैले�t गुरागा�ले बताए। उनले भने, 'खtुा बजारमा जान सsकयो भने �नजी Dे=ले nबजुल?को उ$चत 

मूQय पाउन स7छ र लागतअनसुार #�तफल उ�छ। 



उTपादन तुलनामा nबजुल?को बजार नभएको भ�दै #ा$धकरणले २५ मेगावाटभ�दा ठूला आयोजनाको ३ म8हनादेLख 

 प पए रोकेको छ।  प पए नगन@ अनौपचा�रक �नण(य गरेप�छ कुन ैप�न आयोजनाका आवेदन नपरेको #ा$धकरणले 

जनाएको छ।  

चार सय ५६ मेगावाटको मा$थQलो तामाकोसी २०७३ मा �नमा(ण पूरा भएप�छ बखा(को nबजलु? खेर जाने र 8हउँदमा झ�ड ै

आठ सय मेगावाट नपुग हुने #Dपेण छ। खtुा बजारमा #वेश पाए 8हउँदमा आवrयक nबजुल? सSतोमा sक�न पाइने 

#ा$धकरण अ$धकार? बताउँछन।् 

भारतबाट #ा$धकरणले आठ 5पयैा ँ ६४ पैसादेLख ११ 5पयैा ँ #�तय�ुनटस0ममा nबजुल? sक�दै आएको छ। भारतको 

के�t?य #सारण लाइनको तलुनामा र Dे=ीयबाट nबजुल? sक�दा महँगो पछ(। नेपालले भारतसँगको नद? स0झौता, 

आदान#दान स0झौताको आधार र Rयापा�रक दरमा nबजलु? sक�दै आएको छ। महाकाल? नद? स0झौताअनुसार 

टनकपुरबाट वा ष(क क�रब १५ मेगावाट (७ करोड यु�नट) आयात गन@ गछ(  भने आदान#दान स0झौताअनसुार कुशाहा–

कटैयाबाट ५० मेगावाट आउँछ। 

बखा(को nबजुल? भारत �नया(त गन@ गर? �नमा(णाधीन चार सय केभी ढQकेबर–मुज�फरपरु #सारण लाइन सन ्२०१५ 

जुनस0म पूरा गन@ ल]य छ। यस लाइनमाफ( त #ा$धकरणले २५ वष(स0म #�तयु�नट ३ 5पयैाँमा एक सय ५० मेगावाट 

nबजुल? sक�ने स0झौता ग�रसकेको छ। 

एक हजार दईु सय मेगावाटस0म nबजुल? #वाह हुन स7ने उ7त #सारण लाइनबाट नेपालमा बखा(मा बढ? हुने nबजुल? 

दै�नक फरकफरक मूQयमा �नया(त गन( सsकने छ। अ8हलेस0म #ा$धकरणले वा ष(क क�रब पाँच अब( 5पयैाकँो nबजुल? 

आयात ग�ररहेको छ। 
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भारतीय ठेकेदारको लापरबाह?ले राहुघाट अ�निrचत 
बलराम बा�नया ँ

काठमाडौ, असार ९ - भारतीय ठेकेदार क0पनीले ठे7का स0झौताबमोिजम काम अ�घ बढाउन नसकेप�छ ३२ 

मेगावाटको राहुघाट जल व!यतु ्आयोजनाको �नमा(ण न ैअ�निrचत हुन पुगेको छ ।  व!यतु ्#ा$धकरण�सत एiभा�स 

(कुल ठे7का रकमको १० #�तशत) र D�तप�ूत (बापत झ�ड ै३० करोड 5पयैा ँ�लएको भारतीय क0पनी आईभीआरसीएल 

इि�डया �ल�मटेडले रकम अभाव देखाउँदै काम सुचा5 नगरेको जानकार? #ा$धकरणका अ$धकार?ले 8दएका छन ्। 

ठेकेदारको लापरबाह? र गैरिज0मेवार?का कारण सन ्२०१४ को अ�Tयमा काम स0प�न गन@ ल]यका साथ सन ्२०१० 

बाट �नमा(ण #sIया सु5 भएको आयोजनाको हालस0म १० #�तशत मा= काम सsकएको छ । 'य�त बेला ९० 

#�तशतभ�दा बढ? काम स0प�न हुनुपन@मा आईभीआरसीएलले ठे7का पाएको झ�ड ैचार वष( हुन ला$गस7ता प�न 

मुिSकलले १० #�तशत मा= काम भएको छ,' #ा$धकरणका एक अ$धकार?ले भने । Tयसैले ठे7का तोiने तयार?मा 

रहेको उनले जानकार? 8दए । यो आयोजना भारतीय एि7जम ब|कको सहु�लयतपूण( ऋण सहयोगमा �नमा(ण सु5 भएको 

हो । 

आईभीआरसीएलले आयोजनाको �स�भल इि�ज�नय�रङ कामअ�तग(त १२ sकलो�मटर #वेशमाग(, ७ sकलो�मटर टनेल, 

 व!युTगहृ, iयामलगायत �नमा(ण काम गन( २०६७ कािTतक १८ मा  व!यतु ्#ा$धकरण�सत ठे7का स0झौता गरेको 

$थयो । परामश(दाता क0पनीप�छ छा�नएका कारण आईभीआरसीएलले झ�ड ै दईु वष(स0म काम गन( पाएन । 

परामश(दाता क0पनीप�छ छनोट हुनुमा भने ऊजा( म�=ालय र #ा$धकरण िज0मेवार छ । परामश(दाता क0पनी 

छा�नएप�छ दईु वष(अ�घ आईभीआरसीएलले २०१५ �भ=मा आयोजना स0प�न गन@ काय(ता�लका बनाइएको $थयो । 

  



>f]t M cleofg, @)&!÷#÷( 

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  वदेशी क0पनीले 

आशयप= पेश गरेका छन ्। आशयप= पेश गन@ह}मा भारत, चीन, इटाल?, Sपेन र मले�सयालगायत देशका क0पनी रहेका 

छन ्। आगामी २ मह?ना�भ= क0पनी छनोट गर? आयोजनाको सु5ङ �नमा(णका ला$ग बोलप= आ�वान ग�रने आयोजना 

#मुख �शवकुमार बSनेतले बताए । बोलप=मा भाग �लने क0पनीले भेर?देLख बबई नद?स0म १२ sकलो�मटर लामो सु5ङ 

ख�नपुन@छ । 

 वगत २ वष(देLख पटक–पटक बोलप= रq भएप�छ आयो◌ेजनाको काम १ वष( 8ढलो हुनुका साथ ैलागत प�न बpने भएको 

छ । ठेकेदारले बढ? दर #Sताव गनु(का साथ ै धेरै क0पनीको #Sताव नपरेप�छ सु5ङको दईुपटक र परामश(दाताको 

एकपटक बोलप= रq भएप�छ यSतो अवSथा आएको हो । आयो◌ेजना स0प�न हुने समय १ वष( बढेर सन ्२०१८ पुगेको 

छ । यसअ�घ चालू आ$थ(क वष(मा काम शु} गर? सन ्२०१७ स0म स7ने भेर?–बबई डाइभश(न बहुउqेrयीय आयोजनाको 

ल]य $थयो । 

आयोजनाको अनुमा�नत लागत १६ अब( 5पयैा ँ�नधा(रण ग�रएकोमा 8ढलाइसँगै अब लागत प�न बpने देLखएको छ । पुनः 

शु}देLखको #sIयाबाट काम थाQनुपन@ भएकाले 8ढलाइ हुने भएको हो । बोलप=दाताको पूव(योEयता छनोटका ला$ग नया ँ

#sIया शु} हुनेछ । आगामी आवको शु}मै ठे7का स0झौता गन@ प�रयोजनाको ल]य रहेको आयोजना #मुख बSनेतले 

जानकार? 8दए । सु5ङ र प�रयोजना सुप�रवेDण गन@ परामश(दाताको छनोट एकै समयमा हुनेछ । 

भेर? नद?को पानी बबई नद?मा �मसाएर ब8द(या र बाँकेका ६० हजार हे7टर जमीनमा �सँचाइका साथ ै४८ मेगावाट  व!यतु ्

उTपादन गन( यो प�रयोजनाको �नमा(ण गन( ला$गएको हो । प8हलो चरणमा भेर?को पानी बबईमा Qयाउन १२ sकलो�मटर 

सु5ङ ख�ने र Tयसप�छ  व!युत ् र �सचंाइको संरचना Iमशः �नमा(ण ग�रनेछ । आयोजनाका अनुसार भेर?बाट ४० 

7युमेक पानी बबई नद?मा �मसाइनेछ । आयोजनाको बाधँ सुख@तको $च�ले र  व!युTगहृ ब8द(याको  वलवामा हुनेछ । 

सु5ङको मुहान ख�नका ला$ग टनेल बो�रङ मे�शन (ट?बीएम) #योग गन@ भएको छ । सु5ङ ख�ने काम साढे ४ वष(मा स7ने 

ल]य छ । आयोजना �नमा(ण शु} भएको ६ वष(�भ= स0प�न गन@ ल]य राLखएको छ । आयोजना स'चालनमा आएप�छ 

कृ षज�य उTपादनबाट वा ष(क सवा २ अब( र ४८ मेगावाट nबजुल?बाट #�तवष( २ अब( 5पयैा ँआ0दानी हुने अनुमान 

ग�रएको छ ।               

यसैबीच रािghय गौरवको भेर?–बबई डाइभश(न आयोजना स'चालनका ला$ग सरकारले  व�नयोजन गरेको }. ९७ करोड 

sफता( हुने भएको छ । सरकारले चालू आ$थ(क वष(को बजेटमा आयोजनाको ला$ग १ अब( 5पैया ँ व�नयोजन ग�रएको मHये 

अHययन तथा काया(लय स'चालन, तलब भTता गर? ३ करोड 5पयैा ँमा= खच( भएको आयोजनाले बताएको छ । अ�घQलो 

आव २०६९/७० मा सरकारले आयोजनाको काम अगाoड बढाउनका ला$ग पठाएको }. १० करोडमHये }. ७ करोड प�न 

s�ज भएको $थयो । 
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डलरमा nबजुल? sक�दा के हु�छ? 

5t पंगेनी 

अ8हले ५४ 5 पया ँ�तरेर १ डलर sक�न पाइने हो भने सबैभ�दा राहतको 'लामो सास' नेपाल  व!यतु ्#ा$धकरणले फे~या(◌े 

होला। अ�न  व!यतु ्महसुल �नधा(रण आयोग महसुल घटाउन सु5 ग�रसकेको हु�~यो। nबजुल? सSतो हुने भएप�छ 

खाना पकाउन #योग हँुदै आएको◌े एलपी Eयाँसको खपत ठूलै प�रमाणमा घ�ने $थयो, लोडसेoडङ कायमै रहे प�न। एलपी 

Eयासको आयात केह? मा=ा घटे उल@को Rयापार घाटा िSथर हु�~यो। उपTयकामा मा= ैEयासको खपत मा�सक १५ लाख 

�स�ल�डर छ। ज�तबेला नेपाल  व!युत ् #ा$धकरणले Lख0ती र Gभोटेकोशीसँग  वदेशी मुtामा nबजुल? ख�रद गन@ 

स0झौता ( प पए) गय� Tय�तबेला घरमा खाना पकाउन #योग हुने इ�धन खासगर? म8�टतेल र Eयाँस सSतो $थयो र 

nबजुल?को मूQय सबैभ�दा महँगो $थयो। तर आज िSथ�त बद�लएको छ। nबजलु? सबैभ�दा सSतो भएको छ। #�तम8हना 

एक प�रवारलाई अ8हले म8�टतेलमा खान पकाउन 5 १७००, Eयासमा खान पकाउन 5. १०५० (सरकार? अनदुान समावेश 

गरेर) र  वजुल?मा खाना पकाउन 5. ९५० लाEछ। फो�सल �युल महँगो छ र महँ$गने Iम बpदो छ जसको तुलनामा 

nबजुल?को मूQय व ृ[दर कमैमा= छ। तर डलरको भाउ बढेर भोटेकोशी र Lखि0तको nबजुल?को मूQय नअका�सएको भए 

म8�टतेलबाट ग8ृहणीह5 सोझै nबजुल?मा गइसकेका हु�थे, अ8हलेको जSतो डरलाEदो Rयापार घाटा हँुदैन~यो।  

Lख0तीले उTपादन सु5 गदा( २०५६ सालमा ७१ 5 पया ँर दईु वष(प�छ भोटेकोशीका ला$ग ७५ 5 पयाकँो दरमा #�तडलर 

�तरेर nबजुल? sक�न सु5 गरेको #ा$धकरणले अ8हले १ डलरलाई ९७ 5 पया ँ�तरेर sक�दैछ र गत भदौमा सबैभ�दा बढ? 5. 

१०८.९ स0म �तरेर ख�रद गरेको $थयो। ख�रद स0झौता गदा( (२०५० सालमा) डलर सटह? दर 5. ५४ $थयो। Tयसैले 

डलरमा मूQय �तन@गर? ग�रने  प पएले हा�ो घरमा बाQने nबजुल?मा क�त असर पाछ(  भ�ने कुराको हे7का आमनाग�रकले 

राUन ुज5र? छ । #ा$धकरणको कुल संक�लत महसुलको ४० #�तशत रकम ती दईु आयोजनालाई मा= ैबुझाउँछ जबsक 

#ा$धकरण nबजुल?को #सारण Dमता भने भारतबाट आयातसमेत जोiदा ७५० मेगावाट हाराहार? छ। यो न ैपया(�त छ 

nबजुल? ख�रद क�त संवेदनशील र दरूगामी #भाव पान@  वषय हो भनेर TयSतो nबजलु? ख�रद दर कसर? ग�रँदै आएको छ 

यहा ँउजागर गन@ #यास ग�रएको छ। 

डलरको मू:य अवमू:यन होला? 

एक डलर �तरेर एकै डलर sक�न त सपनामा $चताउन नसsकएला। तर नेपाल? 5 पयाकँो सटह? दर डलरसँग ब�लयो होला 

sक? अ8हलेकै अवSथामा �नकट भ वgयमा TयSतो हुने स0भावना कह?� कत ैदेLखदैँन। अझ भनe,  वदेशी रकम Qयाएर 

आयोजना बनाउन लाEनेह5 र �तन ैआयोजनालाई खसुु7क अमे�रकw डलरमा  प पए ग�र8दनेह5 बाहेक अ5 TयSतो हु�छ 

भ�ने धारणा राUदैनन।् अ8हले नेपालको �नया(त खासमा मा�छेमा= ै हो, अ�न Rयापार घाटा उ�ल(रहेको छ र हा�ो 

अथ(त�= मजबतु हुन स7ने छनक देUने कमै छन।् हा�ो 5 पया ँडलरसँग ब�लयो हुने स0भावना प�न कह?� कत ैदेLखदैँन। 

खाडी मुलुकमा गएका युवाले पठाएको पैसाले  वदशी मुtा सि'च�त रा�ो छ र डलरमा  प पएअनुसार nबजुल?को nबल 



�तन( डलर सि'च�तले पुगेको छ। न= यहा ँ ठूलै खलैाबैला मि�चसकेको हु�~यो◌े, खाडी मु◌ुलुकमा गएका नेपाल?लाई 

तल–मा$थ भयो भने (TयSतो नहोस)् सि'च�त कSतो रहला अनुमान सहज ैअनुमान गन( सsक�छ। प◌्ा◌्रा$धकरणले 

अ8हलेस0म ५ वटा TयSता आयोजनासँग  वदेशी मुtामा  प पए  ग�रसकेको छ र मा$थQलो n=शूल? १ सँग डलरमै  प पए 

गनु(पछ(  भनेर #ा$धकरण अि�तम तयार?मा पु$गसकेको छ। उसले #�तयु�नट ६.९ अमे�रकw से�ट दर #Sताव गरेको छ। 

सरकारका स$चवलगायत केह? उ�चपदSथ कम(चार?लाई 7याnबनेटबाटै �मण Sवीकृत गराइ  वदेश सयर (को�रयाको 

�मण) गराएर #ब[(क नेपाल वाटर ए�ड इनजk डभेलपमे�ट क0पनीले (को�रयन क�सो8ट(यम) अनु$चत #भावमा= ैपान( 

खोजेको होइन, आ�नो अभीgट पूरा गराउन अ5 थु# ैअनपे�Dत #यास गदN आएको छ। प◌्ा◌्रा$धकरणले Sवदेशी 

लगानीका साना र मझौला नद? #वाहमा आधा�रत आयोजनासँग वषा(को nबजुल◌्ा◌ी खेर फाQनुपन@ तक(  राUदै 

अनौपचा�रक}पमा nबजुल? sक�न नस7ने भनेको छ। तर Tयहाँका उ�चपदSथ कम(चार?को एउटै Sवर छ उSत ै#कृ�तको 

मा$थQलो n=शूल◌्ा◌ी १ को भने डलरमा  प पए ग�र8दने। यो  वरोधाभासको sकन? रहSय के हो? Sवदेशी लगानीमा ब�ने 

आयोजनाको ख�रद गन@ �नण(य गन( रोsक8दने तर उSत ैआयोजनाको डलरमा  प पए गन( त0तयार? गन@? Sवदेशी 

लगानी �न5Tसा8हत गन( खोजेको हो? अ8हले एक नेपाल?ले वा ष(क ९३ य�ुनट मा= ै nबजुल? खपत गछ(न ्जनु द�Dण 

ए�सयामै सबैभ�दा �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? 

सब ै प पए अपारदश= 

उ8हले जनताका छोराले �ी ३ राणाह5मा �नय�मत दश(नभेट चढाएप�छ जा$गर पाउँथे । आयोजन ैप�छे छुxाछुxै ख�रद 

दर पाउने #ब[(कह5 के क�त दश(न गछ(न ् र भेट? चढाउँछन?् आमनेपाल?ले कसर? थाहा पाउन?ु #ा$धकरणले �नजी 

#ब[(कसँग nबजुल? sक�ने स0झौता गदा( #�तयु�नट nबजुल?को ख�रद दर, मूQय व ृ[ दर, उTपा8दत nबजुल? नsक�दा 

�तनु(पन@ D�तपू�त (को लामै फेह�रSत हु�छ। स0झौताको कागज त आमनेपाल? (जसले nबजलु? #योग गर? nबल �तछ(न)् 

ले देUनसमेत पाउँदैनन ्अ5�भ=का कुरा कसर? थाहा पाउन?् २५ मेगावाटभ�दा तलका आयोजनालाई तोsकएको ख�रद 

दर नै सोभ�दा बढ? Dमता भएका आयोजनालाई प�न हुकुम भएको छ, कारण #ा$धकरणका कम(चार?को सेयर ती 

आयोजनामा छ Tय�तमा= कहा ँहो र, फरक फरक मूQयव ृ[ दर अ�न कसैलाई पाँच वष(, कसैलाई दश वष(। खारे (२४.१ 

म◌्ोगावाट) र सा�जेन (४२.५ मेगावाट) आयोजनालाई 8दइएको  प पएको तुलना गदा( य8द दवु ैआयोजनाले समान 

nबजुल? उTपादन गछ(न ्भ�ने मा�ने हो भने प8हलो दश वष(मा सा�जेन खारेले भ�दा २४ करोड ८ लाख 5 पया ँबढ? 

कमाउँछ अ�न Tयो फरक ३० वष(मा क�रब ५ अब( पुEछ। खारे �नजी Dे=को आयोजना हो भने सा�जेनमा #ा$धकरणका 

कम(चार?को प�न सेयर छ, उनीह5 आफ�  मा�लक भएको क0पनीको nबजुल? sक�ने �नण(य गछ(न।् यो  वसंग�तको 

उदाहरणमा= ैहो। ती कम(चार?को सेयर भएका घो षत आयोजना �नमा(णाधीन समेत कुल चार छन।्  वसंग�त य�तमा= ै

कहा ँहो र? उTपादन सु5 भएप�छ #ा$धकरणले ख�रद गन( सकेन भने कुनैलाई D�तपू�त ( ५ #�तशतमा= ैछ भने कसैलाई 

९५ #�तशतस0म। आकाश–ज�मनको फरक sकन? प�रयोजनाको लागत मूQयाकंन गर? ख�रद दर �नण(य गन@ कम(चार? 

कसर? �नण(य गछ(न ् बताइरहनुपरेन अब, तर Tयो दईुपDीय स0झौता साव(ज�नक गनु( नपन@ जहा�नया ँ सोच छ 



उनीह5को। हालै लेखा स�म�तले डलरमा गरेको  प पए खर?द स0झौताको #�त माEदा बझुाउन आनाकानी ग�ररहेका 

छन।् 

ऊजा� म(@ीको उ"घोष  

#ा$धकरणका काय(कार? �नद@शक अजु(न काकBलाई म�=ालयमा sफता( बोलाउने �नण(य गराएलगTत ैअ�घQलो सोमबार 

ऊजा( म�=ी राधा Gावल?ले आ�नो काय(कालभ�र  वदेशी मुtामा  प पए नगन@ शंखघो◌ेष ग�रन।् उनको उ!घोषले 

मा$थQलो n=शूल? १ का #ब[(क ह�केका छन।् हुन त उनी Lख0ती र भोटेकोशीको स0झौता कूटनी�तक स0ब�धमाफ( त ्

पुनरावलोकन गराउने वा अब बाँकw समयको रकम �तरेर आयोजना न ै sक�ने बताउँदै आएकw �छन।् डलरमा  प पए 

गनु(पछ(  भनेर लागेका �नद@शक काकBलाई sफता( बोलाउने �नण(य गदा( उनको अथ( म�=ी रामशरण महतसँग प�न मत 

बाLझएको $थयो।  

लेखा स�मतको चासो 

Tव ंशरणम ्गरेर  वदेशी लगानी 8टकाउने नाउँमा भोटेकोशीका ला$ग ५.९९ अमे�रकw से�टमा  प पए गनु(परेको कारण 

साधेर संसदको लेखा स�म�तले वैद�शक मुtामा  प पए गन( हुने नहुने  वषयमा बहस थालेको छ। Tय�तबेला  प पए 

गन@ह5 #ा$धकरणमा छैनन।् र, नेपाल? मुtाको �नर�तर अवमूQयन भइरहेको बेलामा  वदेशी लगानी Qयाउन डलरमै 

 प पए गनु(पछ(  Tयसो नगरे लोडसेoड� अ�Tय प�न नहुने उनीह5को ठोकुवा छ। nबजुल? बेचेर  वदेशी रकम आज(न गन@ 

आTमर�तको त कुरै नगरe यहाँ।  
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BखCतीका कारण �ाDधकरण र बीपीसीबीच पीपीए रोEकयो 

बाबुराम खiका 

काठमाड{, ९ असार- Lख0ती जल व!यतु ्आयोजनासँग भएको  ववा8दत स0झौताका कारण नेपाल  व!यतु ्#ा$धकरण र 

बुटवल पावर क0पनी �ल�मटेड (बीपीसी)बीचको  व!युत ्ख�रद स0झौता (पीपीए) रोsकएको छ ।  

#ा$धकरणले चैतमा ‘Lख0ती #वmधक 8हमाल पावर �ल�मटेड र भोटेकोसी #वmधक भोटेकोसी पावर क0पनीले पीपीए 

पुनरावलोकका साथै सरकारलाई बुझाउने रोयQट? नबेहोरे उनीह}सँग कुन ैस0झौता नगन@ र #�तब�ध लगाउने’ �नण(य 

गरेप�छ बीपीसीसँग पीपीए रोsकएको हो । Lख0तीमा बीपीसीको १७ #�तशत सेयर लगानी छ । 

साउनदेLख बीपीसी र #ा$धकरणबीचको पीपीए सsकएको हो । पीपीए नभएप�छ उसले #ा$धकरणबाट भु7तानी पाएको 

छैन । बीपीसीले चलनचQतीमा रहेको  व!यतु ् ख�रद दर (पोSटेड रेट) 8दनुपन@ माग गरेको छ । Lख0तीकै कारण 

आँधीखोला र Lझ�ुक आयोजनाका अ�त�र7त उसले �नमा(ण गन@ भनेको ३० मेगावाटको �याद? र ३७.५ मेगावाटको 

काबेल? ‘ए’को प�न पीपीए नहुने भएको छ । 

#ा$धकरणले अनुरोध गदा( प�न 8हमालले पीपीए पुनरावलोकन गन( र रोयQट? �तन( मानेको छैन । Lझ�ुकको Dमता 

१२.५ मेगावाट छ भने आँधीखोलाको Dमता व ृ[प�छ ९.४ मेगावाट पुEछ । आँधीखोलाको थप ५ मेगावाटको पीपीए हुन 

बाँकw छ । 

“बीपीसीसँग पीपीए नहुनकुो कारण Lख0तीको डलर पीपीए र रोयQट? हो न,ै” #ा$धकरणका एक अ$धकार? भ�छन,् 

“स'चालक स�म�तको �नण(यलाई कसैले प�न उQटाउन सकेको छैन । Tयो �नण(य नउQ�उँदास0म बीपीसीसँग पीपीए 

प�न हँुदैन ।” 

पीपीए नभए प�न बीपीसीले Lझ�ुकबाट  व!यतु ्आपू�त ( ग�ररहेको छ । Dमता व ृ[का ला$ग आँधीखोला ब�द छ । 

#ा$धकरणले बीपीसीलाई काया(लय स'चालनका ला$ग भनेर केह? रकम भु7तानी गदN आएको छ । Lझ�ुकको पीपीए 

नभएको र आँधीखोला आयोजना ब�द रहेका कारण चालू आवमा बीपीसीको नाफा घ�नेछ । 

#ा$धकरणले 8हमाल र भोटेकोसीसँग डलरमा पीपीए गनु(का साथ ैसरकारलाई �तनु(पन@ २ #�तशत रोयQट?समेत आफ|  

बेहोदN आएको छ । यी दवु ैआयोजनाबाट उTपादन हुने nबजुल? #�तयु�नट झ�ड ै१० 5पयैाँभ�दा बढ? पछ(  । 

Lख0तीको जoडत Dमता ६० मेगा◌ावाट छ । #ा$धकरणले यी दवु ैआयोजनासँग ‘ व!यतु ्लेऊ वा देऊ (टेक अर पे)’का 

आधारमा डलरमा पीपीए गरेको छ । वषा(Tमा दवु ैआयोजनाले स0झौताभ�दा बढ? nबजुल? उTपादन गरे #ा$धकरणले ्Tयो 

प�न ख�रद गनु(पन@ स0झौता छ । #ा$धकरणको कुल आ0दानीको ४५ #�तशतभ�दा बढ? रकम 8हमाल र भोटेकोसीसँग 

 व!युत ् ख�रदमै भु7तानी हु�छ । अ8हले डलरको भाउ मा$थ पुगेकाले #ा$धकरणको दा�यTव प�न बढेको छ । 



बीपीसीले हाल अ�य #वmधकलाई 8दँदै आएको #�तय�ुनट ५ 5पयैा ँ४० पैसा मागेको छ । #ा$धकरण र बीपीसीबीच २०५८ 

असार २९ गते पीपीए भएको हो । Lझ�ुकको पीपीए दर औसत #�तय�ुनट ६ 5पयैा ँ२० पैसा र आँधीखोलाको ४ 5पयैा ँ४८ 

पैसा छ । 

बीपीसीले Lझ�ुकबाट वा ष(क ५५ लाख यु�नट र ५.१ मेगावाटको आँधीखोलाबाट ३० लाख य�ुनट nबजुल? #ा$धकरणलाई 

बे�छ । यी दवु ैआयोजना नद?को बहावमा आधा�रत (रन अफ 8द �रभर) #कृ�तका हुन ्। बीपीसीले पिrचमका �युठान, 

अघा(खाँची, रोQपा, Sया�जा र पाQपाका ३९ हजार ६ सय २१ घरधुर?मा �सध ैआ�नो #सारणलाइनबाट  व!यतु ् वतरण 

ग�ररहेको छ । बाकँw nबजुल? #ा$धकरणलाई nबIw गदN आएको छ । उसले महसुल बढाउन  व!यतु ्महशुल �नधा(रण 

आयोगमा #Sताव गरेको छ । 

सरकारले सां$dला इनजkलाई ९५ करोड 5पयैाँमा बीपीसी बेचेको हो । क0पनीमा सां$dलाको ६८.९५ #�तशत, 

सव(साधारणको १०, सरकारको ९.९, इ�टरकाSट नेपालको ६, युनाइटेड �मसन टु नेपालको २.७९, कम(चार?को २ र 

#ा$धकरणको १ #�तशत सेयर छ । 
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�ाDधकरणका नमा�णाधीन आयोजना समयम ैपरूा भएनन ्

काठमाडe, असार ९ गते । नेपाल  व!यतु ्#ा$धकरणले �नमा(ण ग�ररहेको चारवटा जल व!युत ्आयोजनाको अवSथा 

खराब भएप�छ ऊजा( म�=ालयले ती आयोजनाको समSया समाधानका ला$ग एक स�म�त गठन गरेको छ ।  

�नमा(ण सु5 भएको लामो समय भइस7दासमेत ठोस #ग�त हुन नसकेको र लागत मा= ैब8ढरहेको भ�दै म�=ालयले 

स�म�तमाफ( त समSया समाधानका ला$ग काय(योजना पेस गन( र समSया समाधान गन( अिUतयार? #दान ग�रएको छ 

।  

मि�=Sतर?य �नण(यबाट स�म�त गठन ग�रएको र स�म�तलाई आयोजना के क�त कारणले अगाoड बpन सकेन, 

समSयाह} कहाकँहा ँछन,् समाधानको उपयु7त  व$ध के हुन स7छ भ�ने  वषयमा ठोस #Sताव Qयाउन भ�नएको छ ।  

ऊजा( म�=ालयका सहस$चव मोतीबहादरु कँुवरको संयोजकTवमा ग8ठत सो स�म�तमा  व!यतु ्  वकास  वभागका 

उपमहा�नद@शक 8दनेश �घ�मरे, ऊजा( म�=ालयका उपस$चव=य #�लाद सापकोटा, चतभुु(ज Gवाल? र ओमबहादरु 

सोडार?लगायत हुनुहु�छ ।  

#ा$धकरणले हाल n=शूल? uी ए, चमे�लया, राहुघाट, कुलेखानी तेKो �नमा(ण ग�ररहेको छ । साठ� मेगावाट Dमताको 

n=शूल? ३ ए, ३० मेगावाटको चमे�लया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेKो जल व!यतु ्आयोजना 

�नमा(णाधीन अवSथामा छन ्।  

 वसं २०६३ मा सु5 भएको चमे�लया २०६८ सालमा स0प�न गन@ ल]य राLखएको $थयो तर सो आयोजना अझै एक 

वष(भ�दा बढ? समय लाEने देLखएको छ ।सु5को लागत 5 नौ अब( रहेको सो आयोजनाको लागत बढेर हाल 5 १४ अब( 

पु$गसकेको छ । 

सो आयोजनाबाट उTपा8दत nबजुल? #�तमेगावाट 5 ४६ करोड बराबर पन@ देLख�छ । समा�यतयाः एक मेगावाट nबजुल? 

उTपादन गन( 5 १६ करोड लाEछ । तर सो आयोजनाको अझै लागत बpने बताइएको छ ।  

यSत ै२०६८ मा न ैस0प�न हुनुपन@ कुलेखानी तेKोको हालत प�न उSत ैरहेको छ । सु5मा लागत 5 दईु अब( ४३ करोड 

रहेको $थयो । तर हालस0म सो आयोजनाको लागत 5 तीन अब( २५ करोड पु$गसकेको छ । अझै लागत बpने र 

आयोजना स0प�न हुन एक वष( लाEने #ा$धकरणको भनाइ छ ।  

कुल ६० मेगावाटको मा$थQलो n=शुल? ३ ए जल व!यतु आयोजना २०७० जेठमा स0प�न हुनपुन@ $थयो ।  

$च�नया ँठेकेदारले आयोजनाको Dमता व ृ[ गन@ #Sताव गरेप�छ #ा$धकरणमा काय(रत कम(चार?को दबाबका कारण सो 

#Sताव असफल भएको $थयो । #ा$धकरण समेत आ�नो �नण(यबाट पछाoड ह�न बाHय भएको $थयो । सो आयोजना 

�नमा(ण स0प�न हुन लगभग दईु वष( थप लाEने देLख�छ ।  



आगामी आ$थ(क वष(�भ= स0प�न गन@ ल]य राLखएको राहुघाटको �नमा(ण न ैक8हले सु5 हुने हो केह? �निrचत हुन 

सकेको छैन ।  

#ा$धकरणले �नमा(ण ग�ररहेका चारवटै आयोजनाको अवSथा खराब भएप�छ ऊजा(म�=ी राधा Gवाल?ले समSया 

समाधानका ला$ग स�म�त गठन गरेको जानकार? 8दनुभयो ।  

समयमै स0प�न हुनुपन@ आयोजनाको लागत प�न बpने, मुलुक सध� अ�धकारमा रहने अवSथा देLखएप�छ समSया 

समाधानको ला$ग पहल था�लएको हो । म�=ालयले #ा$धकरण स'चालक स�म�तको बैठक �छटै बोलाएर समSयामा 

रहेका आयोजनालाई समयमै स0प�न गन( हदैस0मको #यTन गन@ बताएको छ ।  

#ा$धकरणले �नमा(ण गरेका आयोजना समयमा पूरा हुन नस7दा उसको Dमता र योEयताको  वषयमा #rन उ�ने गरेको 

छ ।  

�नमा(ण #sIयामा रहेका आयोजना पूरा हुन नस7दा #ा$धकरणले थप नया ँआयोजना समेत अगाoड बढाउन सकेको छैन 

। अथ( म�=ालयले योEय आयोजना छानेर लागतस8हतको #Sताव पेस ग�रए रकमको कुन ैअभाव हुन न8दने बताएप�न 

#ा$धकरणसँग कुन ैप�न आयोजना तयार? हालतमा छैन ।  

 व�भ�न कारणले सध� घाटामा गएको #ा$धकरणलाई चुSत द5ुSत बनाउन र नया ँआयोजना अगाoड बढाउन प�न 

�नमा(ण #sIयामा रहेका आयोजनालाई समयमै स7नपुन@ वाHयता रहेको छ । रासस 
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बषा�ले जल व"युत अयोजना ब(द 

 इलाम, असार ९ गते । बषा(का कारण सु5ङमा पानी पठाउने इ�टेक भिTकएप�छ माईखोलामा रहेको ४ दशमलव ५ 

मेगावाट Dमताको 8हमाल दोलखा हाईlोपावर ब�द भएको छ । लगातार दईु8दनदेLख परेको बषा(का कारण इ�टेक 

भिTकदा  व!यतु उTपादन ब�द भएको हो ।  

पानीको सतह बढेप�छ श�नबार माइखोला sकनारको 7यानल लाइन िTकएको छ । 8हमाल दोलखा हाइlोपावर 

क0पनी[ारा �न�मत आयोजनाको ४८ �मटर लामो 7यानल लाइन भति्एप�छ  व!यतु उTपादन अ�निrचतकाललाई ब�द 

भएको छ ।  

आयोजनाबाट तीन मेगावाट  व!यतु उTपादन हँुदै आएको $थयो । तTकाल काम थालेर तीन साता�भ= पुन�नमा(ण 

ग�रस7ने आयोजनाका इलेि7hकल ओभर�सयर रामकृण �सलवालले बताउनुभयो ।  

8हमाल दोलखा िजQलामा  व!युत उTपादन गन@ दोKो  व!यतु गहृ हो । 8हमालसागै ६ दशमलव २ मेगावटा Dमताको 

पुवाखोला आयोजनाले  व!यतु उTपादन गदN आएको छ । िजQलाकै ठूलो आयोजना सा�नमाले उTपादनका ला$ग 

अि�तम तयार? ग�ररहेको जनाएको छ । TयSत ैअ�पर माई, जो�श हाईlोपावरले  व!यतु उTपादनका ला$ग अि�तम 

तयार? ग�ररहेका छन ्। 
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#ा$धकरणका �नमा(णाधीन आयोजना समयमै पूरा भएनन ् समSया 

समाधानका ला$ग स�म�त गठन 
असार ९, काठमाड{ । नेपाल  व!यतु ्#ा$धकरणले �नमा(ण ग�ररहेको चारवटा जल व!यतु ्आयोजनाको अवSथा खराब 

भएप�छ ऊजा( म�=ालयले ती आयोजनाको समSया समाधानका ला$ग एक स�म�त गठन गरेको छ । �नमा(ण शु} भएको 

लामो समय भइस7दासमेत ठोस #ग�त हुन नसकेको र लागत मा= ैब8ढरहेको भ�दै म�=ालयले स�म�तमाफ( त समSया 

समाधानका ला$ग काय(योजना पेस गन( र समSया समाधान गन( अिUतयार? #दान ग�रएको छ ।  

म�=ीSतर?य �नण(यबाट स�म�त गठन ग�रएको र स�म�तलाई आयोजना के क�त कारणले अगाoड बpन सकेन, 

समSयाह} कहाँकहा ँछन,् समाधानको उपयु7त  व$ध के हुन स7छ भ�ने  वषयमा ठोस #Sताव Qयाउन भ�नएको छ । 

ऊजा( म�=ालयका सहस$चव मोतीबहादरु कँुवरको संयोजकTवमा ग8ठत सो स�म�तमा  व!यतु ्  वकास  वभागका 

उपमहा�नद@शक 8दनेश �घ�मरे, ऊजा( म�=ालयका उपस$चव=य #�लाद सापकोटा, चतुभु(ज Gवाल? र ओमबहादरु सोडार? 

लगायत रहेका छन ्। 

#ा$धकरणले हाल n=शूल? uी ए, चमे�लया, राहुघाट, कुलेखानी तेKो �नमा(ण ग�ररहेको छ । ६० मेगावाट Dमताको n=शूल? 

३ ए, ३० मेगावाटको चमे�लया, ३२ मेगावाटको राहुघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेKो जल व!यतु ् आयोजना 

�नमा(णाधीन अवSथामा छन ्।  व.सं. २०६३ मा शु} भएको चमे�लया २०६८ सालमा स0प�न गन@ ल]य राLखएको $थयो 

तर सो आयोजना अझै एक वष(भ�दा बढ? समय लाEने देLखएको छ । शु}को लागत }. नौ अब( रहेको सो आयोजनाको 

लागत बढेर हाल }. १४ अब( पु$गसकेको छ । 

सो आयोजनाबाट उTपा8दत nबजुल? #�तमेगावाट }. ४६ करोड बराबर पन@ देLख�छ । समा�यतयाः एक मेगावाट nबजलु? 

उTपादन गन( }. १६ करोड लाEछ । तर सो आयोजनाको अझै लागत बpने बताइएको छ । यSत ै२०६८ मा नै स0प�न 

हुनुपन@ कुलेखानी तेKोको हालत प�न उSत ैरहेको छ । शु}मा लागत }. दईु अब( ४३ करोड रहेको $थयो । तर हालस0म सो 

आयोजनाको लागत }. तीन अब( २५ करोड पु$गसकेको छ । अझै लागत बpने र आयोजना स0प�न हुन एक वष( लाEने 

#ा$धकरणको भनाइ छ ।  

कुल ६० मेगावाटको मा$थQलो n=शुल? ३ ए जल व!यतु आयोजना २०७० जेठमा स0प�न हुनुपन@ $थयो । $च�नया ँ

ठेकेदारले आयोजनाको Dमता व ृ[ गन@ #Sताव गरेप�छ #ा$धकरणमा काय(रत कम(चार?को दबाबका कारण सो #Sताव 

असफल भएको $थयो । #ा$धकरण समेत आ�नो �नण(यबाट पछाoड ह�न बाHय भएको $थयो । सो आयोजना �नमा(ण 

स0प�न हुन लगभग दईु वष( थप लाEने देLख�छ । आगामी आ$थ(क वष(�भ= स0प�न गन@ ल]य राLखएको राहुघाटको 

�नमा(ण नै क8हले शु} हुने हो केह? �निrचत हुन सकेको छैन । 

#ा$धकरणले �नमा(ण ग�ररहेका चारवटै आयोजनाको अवSथा खराब भएप�छ ऊजा(म�=ी राधा Gवाल?ले समSया 

समाधानका ला$ग स�म�त गठन गरेको जानकार? 8दइन ् । समयमै स0प�न हुनपुन@ आयोजनाको लागत प�न बpने, 

मुलुक सध� अ�धकारमा रहने अवSथा देLखएप�छ समSया समाधानको ला$ग पहल था�लएको हो । म�=ालयले 

#ा$धकरण स'चालक स�म�तको बैठक �छटै बोलाएर समSयामा रहेका आयोजनालाई समयमै स0प�न गन( हदैस0मको 

#यTन गन@ बताएको छ ।  

#ा$धकरणले �नमा(ण गरेका आयोजना समयमा पूरा हुन नस7दा उसको Dमता र योEयताको  वषयमा #rन उ�ने गरेको 

छ । �नमा(ण #sIयामा रहेका आयोजना पूरा हुन नस7दा #ा$धकरणले थप नया ँआयोजना समेत अगाoड बढाउन सकेको 



छैन । अथ( म�=ालयले योEय आयोजना छानेर लागत स8हतको #Sताव पेस ग�रए रकमको कुन ैअभाव हुन न8दने 

बताएप�न #ा$धकरणसँग कुन ै प�न आयोजना तयार? हालतमा छैन ।  व�भ�न कारणले सध� घाटामा गएको 

#ा$धकरणलाई चुSत द5ुSत बनाउन र नया ँआयोजना अगाoड बढाउन प�न �नमा(ण #sIयामा रहेका आयोजनालाई 

समयमै स7नपुन@ वाHयता रहेको छ । 
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सुशीलकुमार अया�ल 

नेपाल  व!यतु ्#ा$धकरणले �नमा(णाधीन #सारण लाइन तथा अ�य जल व!यतु ्आयोजना समयमै �नमा(ण र स0प�न 

भए ३ वष(�भ= लोडशेoडङ अ�Tय हुने बताउँदै आएको छ । यसका ला$ग कुशाहा–कटैया दोKो लाइन र र7सौल–परवानीपुर 

#सारण लाइन २०७१ म��सर�भ= ै�नमा(ण हुनुपन@, आ$थ(क वष( २०७२/०७३ मै ढQकेवर–मुज�फरपुर  #सारण लाइन एवम ्

ढQकेवर सबSटेशन �नमा(ण हुनुपन@ र ०७३/७४ �भ= हेट{डा–ढQकेवर–दहुबी #सारण लाइन तथा स0बि�धत सबSटेशन 

�नमा(ण हुनुपन@ उसको भनाइ छ । यी योजना पूरा नभए #ा$धकरण आ�नो लोडशेoडङ �यून गन@ दा�यTवबाट पि�छनेछ । 

#ा$धकरणको योजनामा आगामी 8हउँदमा लोडशेoडङ दै�नक ८ घvटामा झान@ रहेको छ । यता #ा$धकरणको हालस0म ८ 

अब( १९ करोड ६१ लाख ब7यौता देLखएको छ । यो उठाउन ६ बुदेँ काय(योजना बनाए प�न यसको काया(�वयन हुन सकेको 

छैन । २६ लाख dाहक रहेको #ा$धकरणमा २५ लाख घरायसी dाहक छन ्। घरायसी dाहकसँग मा= ै#ा$धकरणले ४ अब( 

१२ करोड 5पैया ँउठाउन बाँकw छ । यो कुल ब7यौताको ५० #�तशत हो । Tयसैगर? Rयापा�रक Dे=बाट १७ करोड ९८ लाख, 

गैरRयापा�रक 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 मठमि�दरबाट १५ करोड २० लाख 5पैया ँब7यौता उठाउन बाकँw छ । २६ 

अब(को nबजुल? बे�ने #ा$धकरणमा ८ अब( ब7यौता देLखन ुसामा�य कुरा होइन । अ�न, लोडशेoडङ कसर? �यनूीकरण हुन 

स7ला र ? 

Tयसो त ढQकेवर–मुज�फरपुर #सारण लाइन सन ्२०१५ को जुलाई�भ= स0प�न गन@ ल]य भए प�न हालस0म �नमा(ण 

न ै शु} भएको छैन । हेट{डा–बद(घाट–दहुबी #सारण लाइन �नमा(णमा प�न 8ढलाइ भएको छ । दवु ै #सारण लाइन 

�नमा(णमा 8ढलाइ भएकाले योजनाअनुसार ३ वष(�भ= लोडशेoडङ शू�यमा झान@ स0भावना न ैदेLखदैँन । 

जल व!यतु ्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!यतु ्आयोजनाको �नमा(ण अ�घ 

बpन सकेको छैन । �नमा(णाधीन जल व!यतु ् आयोजना तथा #सारण लाइनसमेत Sथानीय अवरोधदेLख सरकार? 

�नकायको #sIयागत काया(�वयन झ�झटमा फसेका छन ्। 

#Tयेक वष( १ सय मेगावाट  व!यTुको माग बpने देशमा १० वष(को अव$धमा २ सय मेगावाट प�न उTपादन हुन सकेको 

छैन । जल व!यतु ् वकासका ला$ग काननू, �नयम, नी�त र #sIया संशोधनका ला$ग २०६५ सालमा  व!यतु ् वधेयक र 

�नयमनकार? �नकायको  वधेयक तयार भएको हो । तर, यो अझस0म प�न काया(�वयनमा आउन सकेको छैन । 

लोडशेoडङको भयावह अवSथा रहँदा प�न सरकारसँग लगानीयोEय  वSततृ अHययन #�तवेदन (डीपीआर) तयार भएको 

उQलेUय जल व!यतु ्आयोजना छैन । �छमेकw मुलुक भारत र चीन तथा अ�य  वदेशी राghले प�न नेपालमा जल व!यतु ्

Dे=मा लगानी बढाउने #�तब[ता Rय7त ग�ररहेका छन ् । यसै स�दभ(मा र�सयाल? सरकारका #�त�न$धले  वSततृ 

अHययन भएको आयोजना मागे प�न सरकारले उपल<ध गराउन सकेन । 

सामा�यतया २ देLख ३ वष(�भ= ठूलो जल व!यतु ्आयोजनाको डीपीआर पूरा गन( सsक�छ । तर, सरकारले समयमै 

अHययन नगदा( लगानी आयोजनाको स�Uया �यनू भएको हो । केह? समयअ�घ  वrव ब�ैकले २ सय मेगावाट 

जल व!यतु ्बनाइ8दने बताएको $थयो । Tय�तखेर प�न सरकारले आयोजना छैन भनेर लगानीकता(लाई फका(एको $थयो । 

अ$धकांश  वदेशी लगानीकता(ले लगानी गन( आयोजनाको डीपीआर तयार भए, नभएको हेछ(न ्। थोरै लगानीकता(ले मा= 

डीपीआर आफै गरेर र लगानी गरेर आयोजना अ�घ बढाउँछन ्। तर, सरकारले समयमै डीपीआर बनाउन योजना अ�घ 

नबढाउ“दा लगानी गन( आएका क0पनी र दाता फsक( न ु हामी सबैको लागी दभुा(Eय ब�न पुगेको छ । Tयसैले य8द 



लोडशेoडङ घटाउने हो भने सरकारले dामीण जल व!युत ्प�रयोजनालाई उ�च #ाथा�मकतामा राUनुपछ(  । गाउँगाउँमा 

 व!युतीकरणको लहर Qयाउन सके के�t?य #सारण लाइनबाट उTपा8दत nबजुल? अ�य D=ेमा #वाह गनु(पन@ $थएन । 

#Tयेक िजQलामा आफूलाई आवrयक पन@  व!यतु ्उTपादन गदN #ा$धकरण�भ=को ब7यौता असुल? गन@, सरकारले पूरा 

गछु(  भनेको योजना �नधा(�रत समय�भ= ैस0प�न गन@ तथा वाय ुऊजा(, सोलार ऊजा(को  वकास गन( सकेमा= ैलोडशेoडङ 

�यनूीकरण काय(Iम सफल हुन स7छ । 

कुलेखानीबाहेक �नमा(ण स0प�न भएका र �नमा(णाधीन सब ै  व!यतु ्आयोजना नद?को बहाव (रन अफ द �रभर)मा 

आधा�रत मा= छन ् । Tयसैले वषा(Tमा उTपादन बढ? भए ताप�न 8हउँदमा ६ मह?नादेLख ८ घvटास0म लोडशेoडङ हुने 

#ा$धकरणको #Dेपण रहेको छ । साथै सु7खा याममा नद?मा पानीको बहाव घटेर  व!यतु ्उTपादन ३० #�तशतस0म झन@ 

गरेकाले लोडशेoडङ �यनू हुनेतफ(   वrवास गन@ ठाउँ कम न ै देLख�छ । #ा$धकरणले ७ सय ५० मेगावाट Dमताका २० 

आयोजनासँग  व!युत ्जडान स0झौता गरेको छ । हालस0म २ हजार २ सय २९ मेगा◌ावट  व!यतु ्उTपादन गन( ८६ 

#वmधकलाई #ा$धकरणले अनमु�तप= 8दएको बुLझएको छ । 

नेपालको जल व!युTमा लगानी गन@ ठूलो अवसर आएकाले  वrव बै�क, ए�शयाल?  वकास बै�क, यूरोपेल? इ�भेgटमेvट 

बै�क, इvटरनेशनल फाइना�स कप�रेशनजSता बहुपDीय संSथाह}ले सहायता तथा लगानीसमेत गन( लागेका छन ्। यस 

Dे=मा �नजी #TयD लगानी आक ष(त भइरहेको छ । जल व!यतु ्Dे=मा  वदेशी लगानी बढाउन औ!यो$गक ऐनह} 

अनकूुल हुनपुन@ र लगानीस0ब�धी ऐनमा रकमको सीमा नराUन  वदेशी लगानीकता(ले जोड 8दँदै आएका छन ्। अ8हले 

नेपालमा राजनी�तक वातावरण अनुकूल ब�दै गएको छ । �छमेकw देशको ठूलो बजार पाउन सsकने भएकाले जल व!यतु ्

Dे=मा  वदेशी लगानीकता(ले लगानी गरेर #चुर लाभ �लन स7ने देLखएको छ । यसका ला$ग न<बेको दशकमा शु} भएको 

आ$थ(क उदार?करणको कमीकमजोर?लाई सुधार गरेर लगानीमै=ी बनाउनपुछ(  । 

जल व!यतु ्र ऊजा(Dे=को  वकासमा सरकारले अब आउने बजेटमा पुEने गर? रकम  व�नयोजन गनु(पछ(  । काम बाँकw 

भएका n=शूल? uी ए, मा$थQलो मोद?, राहुघाट, चमे�लयागाड, कुलेखानी तेKो आयोजनालाई तोsकएकै समयमा स0प�न 

गन@ ल]यस8हत आवrयक रकम  व�नयोजन गन( स7नुपछ(  । अ�भयानकै }पमा  व!युत ्#सारण लाइनको◌े �नमा(ण 

काय( अ�घ बढाउनसमेत आवrयक छ । अ�तरदेशीय #सारण लाइनह}, उTतर–द�Dण क�रडोर #सारण लाइन र पूव(–

पिrचम #सारण लाइनह}को �नमा(णमा ती�ता Qयाउन सरकारले #ाथ�मकताका साथ काम अगाoड बढाएमा मा= 

 व!युत ्लोडशेoडङमा सुधार Qयाउन सsक�छ ।  

 

- अया�ल नेपाल Fयव�थापन स6घका महासDचव हुन ्। 

  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷!) 

भोटेकोशी र Lख0तीको  प पए पुनरावलोकन ग�रने 

5t पंगेनी 

काठमाड{ - उजा( म�=ी राधा Gवाल?ले भोटेकोशी र Lख0ती जल व!यतु आयोजनामा  वदेशी मुtामा भएको  व!यतु 

ख�रद स0झौता ( प पए) पनुरावलोनक गन( नव@जीयन दतुवाससँग कुटनी�तक #यास सु5 भएको बताएकw �छन।् 

 वदेशी मुtामा  प पए गन( हुने वा नहुने भ�ने  वषयमा लेखा स�म�तमा सु5 भएको छलफलमा म�=ी Gवाल?ले यSतो 

बताएकw हुन।् 

छलफलमा बोQदै उजा( स$चव राजे�tकुमार Dे=ीले  वदेशी मुtामा nबजुल? ख�रद गन( हुने वा नहुने  वषयमा बहृत 

अHययनप�छ �नgकष( �नकाQनुपन@ बताए।  प पए  वदेशी मुtामा ख�रद ब�द या अHययनप�छको �नgकष( �नकालेर 

अगाoड बpन ुपन@ धारणा राखे।  वदेशी मुtामा ख�रद ब�द गदा(  वदेशी लगानी आउने वा नआउने भ�नेबारे समेत  वचार 

पुरय्ाउनुपन@ बताए।  

Tयसैगर?, नेपाल? कांdेसका सभासद मोहनबहादरु बSनेतले भोटेकोशी र Lख0ती दईु आयोजनाको ख�रद स0झैदा 

पुनरावलोकन गन( माग गरे। उनले ती आयोजना नाफा कमाउन मा= लागेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘ व!यतु 

#ा$धकरणले यी आयोजनाको �याट र रोएQट? �तनु( गलत हो।'  कांdेसकै अका( सभासद धनराज गु5ङले oडजेल र 

जेनेरेटर ख�रदमा धेरै नेपाल? मुtा बा8हर?एकोले �छटो�छटो nबजुल? उTपादन हुनपन@ बताए। उनले  वदेशी मुtामा  प पए 

गन@ तर महशुल पनुरावलोक नगरेकाले #$धकरणले घाटामा गएको बताए। सभासद रामह�र ख�तवडाले चमे�लया 

आयोजनलाई ‘भे�रएसन अडर’ माफ( त ् १ अब( ९ करोड 5पयैा ँ sकन 8दएको भ�दै म�=ीसँग #rन गरे।  व!यतु 

#$धकरणका उ�च पदSत कम(चार?, सभासदलगायत सरोकारवालाको सहभा$गता रहेको छलफल केह? 8दन �नर�तर 

चQने लेखास�म�तले जनाएको छ। 

  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷!) 

 
  



>f]t M g]kfn ;dfrf/kq, @)&!÷#÷!! 

डलरमा पीपीए नगनH �तबIता 

काठमाड{ (नेस) 

ऊजा(म�=ी राधा Gवाल?ले डलरमा  व!यतु ्ख�रद स0झौता (पीपीए) गन@ गर? काम नगन@ #�तब[ता जनाउनुभएको छ। 

RयवSथा पका संस!को साव(ज�नक लेखा स�म�तमा मंगलबार बोQदै उहाँले यSतो #�तब[ता जनाउनुभएको हो। 

डलरमा पीपीए गदा( मुलुकले ठूलो नो7सानी बेहोनु(पन@ 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 अ�भRयि7त 

साव(ज�नक गनु(भएको हो। 

 

ऊजा�को राजनीत छर�Kट 

�शव दवुाडी 

काठमाड{ 

ऊजा( Dे=मा देLखएको राजनी�त छर#gट हुन थालेको छ। SवाथN Sवाथ(मा केि�tत उ7त राजनी�तको आपसी Sवाथ( 

�मQन नस7दा बा8हर आएको हो। सं वधानसभाको �नवा(चनपrचात मुलुकमा Sथायी सरकार ब�ने र Tयसले 

ऊजा(लगायतका Dे=मा देLखएका अवरोध हटाउन ठोस पहल गन@ अपेDा ग�रएको  व!यमान अवSथामा पुनः 

राजनी�तक खेल चsक( दा समSया थप ग8ह�रन पुगेको हो। 

प�छQलो समयमा  व!युत ्ख�रद स0झौता (पीपीए)  वदेशी मुtा अथा(त डलरमा गन( हुन वा नहुने भ�ने  वषयमा$थ ठूलो 

खेल हुन थालेको छ। यसै  वषयमा RयवSथा पका संस!को साव(ज�नक लेखा स�म�तले मंगलबार ऊजा(म�=ी राधा 

Gवाल?लाई Lझकाएर यसको वाSत वकता बुझेको $थयो। 

स�म�तले राखेको डलरको पीपीए स0ब�धी चासोमा म�=ी Gवाल?ले आफू Tयसको  वपDमा रहेको #gट संकेत मा= ै

गनु(भएन तTकाल TयSतो कुन ैस0भावना नरहेको #gट पानु(भयो। म�=ी Gवाल?को उ7त #�तब[ताले अ�य #sIया पूरा 

गर? पीपीएका ला$ग तयार भएका केह? ठूला आयोजना तTकालका ला$ग #भा वत ब�ने �निrचत भएको छ। 

डलरमा पीपीए गन( हुन वा नहुनेभ�दा प�न मुलुकमा शी�  व!युत ्उTपादन गन@  वषय अ8हले सबकैो #ाथ�मकतामा 

हुनुपन@  व!यतु ्#ा$धकरणका एक अ$धकार?ले बताए। उनका अनुसार यसर? पीपीए रोsकँदा मुलुक थप अ�धकारमा जाने 

�निrचत भएको छ। 

 व!युTको उTपादन कम र माग बढ? हँुदा यहा ँदै�नक १४ देLख १६ घvटास0म लोडसेoडङ हुने अवSथा आयो। समयमा नै 

 व!युत ्आयोजना अगाoड बढाउन नस7दा यSतो समSया �सज(ना भएको हो। पानीको #शSत स0भावना रहेर प�न 

वषा(तको समयमा समेत घvट{ लोडसेoडङ हुने  व!यमान अवSथा हुनुमा  व!यTुमा$थको राजनी�त न ै मुUय कारण 

भएको यस Dे=  वGह}को तक(  छ। 



नेपालमा हाल उTपादन हुने गरेको  व!युTको प�रमाणले कुल मागको लगभग आधा 8हSसामा= ैधा�न स7ने अवSथा छ। 

उTपा8दत  वजुल?मHये झvड ै२० देLख २५ #�तशत त चुहावट न ै हुने गरेको छ। यसबाहेक भारतकाबाट केह?  व!यतु ्

आपू�त ( गर? यहाँको माग पू�त ( गदN आएको अ8हलेको अवSथा हो। 

जलस0पदाको धनी देश भए प�न नेपालमा वष(भर?का #Tयेक 8दन न ै  व!यतु ् आपू�त ( कटौती (लोडसेoडङ) हु�छ। 

एका�तर खोलामा पानी ब$गरह�छ भने अक��तर #Tयेक नेपाल?को घरमा मHय वषा(मा प�न कि0तमा दै�नक दईु 

घvटाका दरले लोडसेoडङ भइरह�छ। 

 व�भ�न अHययनबाट नेपालमा ४० हजार मेगावाटभ�दा बढ?  व!युत ्उTपादन गन( सsकने स0भावना देLख�छ। यसका 

ला$ग सव(#थम �ढ इ�छाशि7त र Kोत RयवSथापन आवrयक हु�छ। सरकारले मुलुकलाई अ�धकारबाट मु7त गन@ 

अठोटस8हत  व!युत ् आयोजनाको  वकास शु} गन@ हो भने अबको केह? वष(�भ=मा मुलुकलाई ऊजा(को Dे=मा 

आTम�नभ(र बनाउन सsक�छ। 

  



>f]t M sflGtk'/, @)&!÷#÷!! 

डलरमा पीपीए Sथ$गत 
लोकमLण राई 

काठमाडौ, असार ११ - उजा( म�=ालयले अमे�रकw डलरमा  व!युत ख�रद स0झौता (पीपीए) Sथगन गन@ �नण(य गरेको छ 

। मंगलबार बसेको संसदको साव(ज�नक लेखा स�म�तको बठैकमा उजा(म�=ी राधाकुमार? Gवाल?ले अमे�रकw डलरमा 

पीपीए गन( Sथगन ग�रएको बताएकw छन ्। 

'अमे�रकw डलरमा पीपीए गन@ काम Sथगन ग�रएको छ,' उजा(म�=ी Gवाल?ले भ�नन ् । उनले क�रब एक साताअ�घ 

आ�नो काय(कालमा कुन ैप�न हालतमा डलरमा पीपीए हुन न8दने साव(ज�नक अ�भRयि7त 8दएकw $थइन ्।  व�भ�न 

#व[(कले अमे�रकw डलरमा पीपीए गन( माग ग�ररहेका बेला उजा(ले Tयस वपर?त �नण(य गरेको हो ।  

उजा(म�=ी Gवाल?ले Lख0ती र भोटेकोसीको पीपीए डलरमा भएकै कारण  व!यतु #ा$धकरण चरम घाटामा गएको समेत 

उQलेख गदN स0झौता पुनरावलोकनका ला$ग छलफल च�लरहेको बताइन ्।  

'Lखि0त र भोटेकोसीमा  वगतमा भएको स0झौताले ठूलो घाटा बेहोनु(परय्ो,' उनले भ�नन,् 'Lख0तीका  वषयमा छलफल 

गर� । उहाँह} स0झौता पनुरावलोकन गन( तयार हुनुहु�छ ।' 

उजा(म�=ी Gवाल?का अनुसार उनको आdहमा नेपालका ला$ग नव@ल? राजदतू केल टम(ड  पटरसनले Lख0तीको पीपीए 

पुनरावलोकनका ला$ग पहल गरेका हुन ् । Tयसका ला$ग Lख0तीका <यबSथापक नव@ल? क0पनी SटेटIा�ट 

इि�ज�नय�रङका #�त�न$धसँग केह? समय अ�घ छलफल प�न भएको $थयो । छलफलमा SटेटIा�टले उजा(सँग Sपgट 

#Sताव मागेको $थयो । Tयसप�छ उजा( र SटेटIा�टबीच स0पक(  हुन सकेको छैन । Lखि0त स'चालन गन@ 8हमाल 

हाइlोमा नव@ल? सरकारको Sवा�मTव रहेको एसएन पावरको ५७ दशमलव शु�य ७ #�तशत शेयर छ ।  

२०५७ असार २७ देLख स'चालनमा आएको ६० मेगावाट Dमताको Lख0तीले गत बैशाखस0म ३३ अब( ४८ करोड ३४ लाख 

२७ हजार 5पयैा ँभु7तानी पाइसकेको छ । यो रकम Lख0तीको कुल �नमा(ण लागतभ�दा धेरै बढ? हो । Lख0तीको �नमा(ण 

लागत १४ अब( अमे�रकw डलर (तTकाल?न मुtा  व�नमय दर अनुसार क�रब ९ अब( ९४ करोड 5पैया)ँ $थयो ।  

नौगाड आयोजना समयमै पूरा हुने  

काि�तपुर संवाददाता 

बैतडी, असार ११ - नौगाड साना जल व!यतु प�रयोजना समयमै पूरा हुने भएको छ । दाचु(लाको देथलामा �नमा(णाधीन  

साढे ८ मेघावाट Dमताको आयोजनाको आधा काम सsकएको छ । अपी पावर क0पनीले �नमा(ण ग�ररहेको आयोजनाको 

आउँदो माघमा  व!यतु उTपादन गन@ ल]य छ ।  

धु�लगडाको नौगाड गाडमा ७ �मटर अEलो इ�टेक र चमे�लया नद? sकनार देथलामा पावर हाउस �नमा(णको काम आधा 

भएको छ । साढे ४ sकलो�मटरको पेनSटक पाइपमHये क�रव २ sकलो�मटर पाइप जडानको काम सु5 भएको आयोजनाले 

जनाएको छ । 'पावरहाउस, इ�टेक र पाइप लाइनको काम भइरहेको छ' आयोजनाका #ब�धक इ�tमLण n=तालले भने, 

'फागुन�भ=  व!युत उTपादन गन@ तयार?मा छ{ ।'   
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डलर  प पएको नयाँ मापदvड ब�दै 

ल]मण  वयोगी 

काठमाड{-अमे�रकw डलरमा nबजुल? sक�न हुने वा नहुने भ�ने बहस भइरहँदा ऊजा( म�=ालयले यसस0ब�धी छुxै 

मापदvड बनाउने #sIया सु5 गरेको छ। जल व!यतु तथा पूवा(धारमा आउने वैदे�शक लगानी प�रचालन र nबजुल? 

ख�रदको जोLखम कम गन@ गर? मापदvड बनाइने भएको हो। 

वैदे�शक लगानीका जल व!यतु आयोजनामा ग�रने  प पए ( व!यतु ख�रद स0झौता) बारे  वगतदेLख न ै �नजी Dे=, 

दाता र सरकारबीच  ववाद हँुदै आएको छ।  वदेशी लगानी Qयाउने �नजी Dे=ले डलरमा  प पएको माग गदN आएको छ 

भने #ा$धकरण तथा राजनी�तक Rयि7तले यसको  वरोध गदN आएका छन।् 

 वदेशी लगानी आकष(ण गदN जल व!यतु  वकास गन( डलर  प पएस0ब�धी मापदvड बनाउन ऊजा( म�=ालय, 

#ा$धकरण, नेपाल राgh ब|कलगातका #�त�न$धले अHययन सु5 गरेको छ। संसदको साव(ज�नक लेखा स�म�त 

मंगलबारको बैठकमा बोQदै ऊजा( म�=ी राधा Gवाल?ले समेत Sपgट नी�त बनाएर मा= ैडलरमा  प पए ग�रने बताइन।् 

'डलरमा  प पए गन@  वषयमा  व�भ�न Dे=, �नकाय र Rयि7तबीच  ववाद र  वरोध भइरहेको छ, यसबारे काननु नहँुदा न ै

यसर?  ववाद भएको हो,' उनले भ�नन,् 'मापदvड वना डलरमा  प पए गन@ अवSथा नरहेकाले हाललाई यो #sIया 

Sथ$गत ग�रएको छ।' Sवदेशी र  वदेशी लगानीका ला$ग छुxा छुxै RयवSथा हुनपुन@ उनले #Sट पा�रन।् 

ऊजा( स$चव राजे�tsकशोर D=ीले भने म�=ी Gवाल?ले भ�दा फरक धारण राUदै डलरमा sकन  प पए गन@ प8हला Sपgट 

हुनुपन@ बताए। 'डलर  प पए #ा$धकरणको समSया भए प�न यो समd सरकारको  वषय हो,' उनले नाग�रकसँगको 

कुराकानीमा भने, 'यसबारे मापदvड ब�नरहँदा  प पए रो7ने �नण(य ग�रयो भने #णाल? नै HवSत हु�छ।' 

'डलरमा nबजुल? sक�ने स0झौता ग�रँदैन भनेर  व$धवत5पमा भ�नएको छैन,' उनले थपे। उनका अनसुार यसबारे 

मापदvड बनाउन (नी�त) म�=ालय नी�त महाशाखा #मुख केशवHवज अ$धकार?को संयोजकTवमा अथ( म�=ालय, 

#ा$धकरण, राgh ब|कका #�त�न$ध, सरोकारवाला Rयि7त र अथ( वद सि0म�लत क�म�त गठन हुनेछ। 

उ7त क�म8टले बढ?मा ६ म8हनामा #�तवेदन बुझाउने गर? 8टओआर (h0स अफ रे�े�स) तयार भइरहेको म�=ालयले 

जनाएको छ। क�म8टले  वगतमा भएका र अब हुने तयार?का आयोजनाको  वSततृ अHययन गन@ र म�=ालयलाई 

#�तवेदन बुझाउनेछ। उ7त #�तवेदन मि�=प�रषदले पा�रत गरेप�छ काया(�वयन हुने प�न स$चव Dे=ीले #S�याए। 

'नया ँमापदvड नब�दास0म  व!यमान काननुमा जेजSतो RयवSथा छ, Tयह?अनुसार काम गनु(पन@ अवSथा रहेको प�न 

Dे=ीले बताए। डलरमा nबजुल? sक�दा  व!यतु #ा$धकरणको आ$थ(क अवSथा धराशयी हँुदै गएको भ�दै लेखा स�म�तमा 

समेत अ$धकांश सभासदले यसस0ब�धी Sपgट काननु ब�नपुन@ धारणा राखेका छन।् 

मंगलबार स�म�तको बैठकमा सभासद मोहनबहादरु बSनेतले  वगतमा डलरमा ग�रएका स0झौता संशोधन गन@ अवSथा 

रहे संशोधन गन@ र अब  प पए गदा( नया ँRयवSथाअनुसार जानुपन@ बताए। उनले भने, 'Lख0ती र भोटेकोसीमा ग�रएको 



स0झौताले #ा$धकरण टाट पिQटँदै गएको छ, यो संशोधन नगदा(स0म नया ँ प पए गदा( प�न #ा$धकरणको अवSथामा 

सुधार हँुदैन।' 

यसै गर? अका( सभासद #ेमबहादरु �सहंले जल व!यतुमा Sवेदशी र  वदेशी लगानीका ला$ग छुxा–छुxै RयवSथा हुनुपन@ 

बताए। ' वदेशी लगानीको मापदvड नब�दास0म मा$थQलो तामाकोसीमा जSत ै Sवदेशी लगानी जुटाएर आयोजना 

बनाउनुपछ( ,' उनले भने, 'वष(को अ�Tयमा अ�य Dे=मा खच( नभएर रकमा�तर गनु(पन@ रकम ऊजा(मै रकमा�तर गरेर 

प�न काम गन( सsक�छ।' 

 वदेशी लगानी र डलर  प पएबारे मापदvड ब�नसकेप�छ क�त वष(स0मका ला$ग कुन दरमा गन@ वा भु7तानी कुन मुtामा 

8दने भ�ने  ववाद समाधान हुने ऊजा( म�=ालयका अ$धकार? बताउँछन।् #ा$धकरणले हालस0म ६० मेगावाट Lख0ती, ४५ 

मेगावाट भोटेकोसी, ५०/५० मेगावाट बलेफw र मा$थQलो मSया(�द? 'ए', १ सय २० मेगावाटको �लख–ु४ र ८२ मेगावाटको 

सोलुसँग डलरमा  प पए ग�रसकेको छ। 

Lख0ती र भोटेकोसीबाहेक अ�य आयोजनाले nबजुल? उTपादन गरेका छैनन।् डलरमा  प पए ग�रएका कारण 

#ा$धकरणले Lख0ती र भोटेकोसीलाइ कुल nबजुल? ख�रदको ३० #�तशत रकम भु7तानी गदN आएको छ। यी 

आयोजनाको nबजुल? औसत १० 5पयैा ँ#�तयु�नटमा #ा$धकरणले ख�रद गछ(। 
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 व!युTको डलरमा पीपीए Sथ$गत : म�=ी Gवाल? 
आDथ�क संवाददाता , 

ऊजा(म�=ी राधाकुमार? Gवाल?ले  व!युत ्ख�रद स0झौता (पीपीए) अमे�रकw डलरमा गन( तTकालका ला$ग Sथ$गत गरेको 

बताएकw �छन ्। RयवSथा पका संस!को साव(ज�नक लेखा स�म�तको बैठकलाई मंगलबार स0बोधन गदN म�=ी Gवाल?ले 

भ�नन,् ‘ वना अHययन डलरमा पीपीए गन( हु�न भनेर हालका ला$ग Sथ$गत गरेको छु ।’ म�=ी Gवाल?का अनुसार 

डलरमा पीपीए गन@ वा नगन@ तथा गदा( कसर? गन@ भ�ने बारेमा म�=ालयले अHययन गरेर सव(मा�य �स[ा�त बनाएर मा= 

काम अगाoड बढाउनेछ । डलरमा पीपीए गदा( मा=  व!युTमा वैदे�शक लगानी �भn=ने िजsकर एक पDले ग�ररहेको बेला 

ऊजा(म�=ी Gवाल?ले Tयसमा  वना अHययन आफूले कुनै काम अगाoड नबढाउने #gट पारेकw हुन ् । म�=ी Gवाल?ले 

अHययन नै नगरेको  वषयलाई पD वा  वपDको 5पमा �लनेभ�दा प�न डलरमा पीपीए गनु(पछ( भनेर आउनेको मागलाई 

Sथ$गत गरेर म�=ालयले अHययनलाई प8हलो #ाथ�मकतामा राखेको #gट पा�रन ्।  

लेखा स�म�तको यह? असार १ गतकेो बैठकले डलरमा पीपीए गनु(पना(को कारण माग गदN Tयसको जवाफ 8दन ऊजा(म�=ी 

Gवाल? र स$चव राजे�tsकशोर Dे=ी तथा नेपाल  व!युत ्#ा$धकरणका काय(कार? �नद@शकलाई बोलाएको $थयो । 

 व!युTलाई  वrव बजारमा nबIw गन@ वSतु बनाउने पDमा आफू रहेको भ�दै म�=ी Gवाल?ले Tयह? अनुसार म�=ालयले 

काम अगाoड बढाएको जानकार? 8दइन ् । उनले  व!युत ् उTपादन बढाउन सsकएमा देशमा रोजगार? �सज(ना हुने भ�दै 

युवाशि7त  वदेश पलायन हुनबाट रोsकने भएकाले कसर?  व!युTमा बढ? लगानी �भn=न स7तछ Tयह? अनुसार काम 

अगाoड बढाउने #gट पा�रन ्। म�=ी Gवाल?ले Lख0ती जल व!युत ्आयोजनासँग ग�रएको स0झौता पुनरावलोकन गन(को 

ला$ग नव@सँग कुरा भइहरेको समेत जानकार? 8दइन ्। Lख0ती आयोजनाले  व!युत ्#ा$धकरणलाई nबIw गरेर पैसा कमाए 

प�न Tयसको रोयQट? र मूQय अ�भव ृ[ कर (�याट) भने #ा$धकरण आफ| ले �तदN आएको छ । Lख0ती र मा$थQलो 

भोटेकोसी आयोजनासँग डलरमा पीपीए गरेको कारण #ा$धकरण वा ष(क करोड{ 5पैया ँघाटामा गइरहेको छ । सोह? कारण 

Lख0तीसँग ग�रएको पीपीए संशोधन गन( पटकपटक आवाज उ�ने गरेको छ ।  

काय(Iममा ऊजा(स$चव राजे�tsकशोर Dे=ीले Lख0ती र भोटेकोशीको �नमा(णसँगै नेपालको जल व!युत ्Dे=मा वैदे�शक 

लगानी �भn=ए प�न ती आयोजनाको जSतै अ�य आयोजनाले प�न डलरको सु वधा मागेर वैदे�शक लगानी Qयाउने कुरा 

गनु(  वड0बना भएको बताए । स$चव Dे=ीले डलरमा पीपीए गन@ बारेमा अHययन गनु(पन@मा जोड 8दए । अHययनले जे 

�नgकष( �नकाQछ Tयह? अनुसार पीपीएको कुरा अगाoड बढाउनुपन@ बताए । तर अHययन गरेर #�तवेदन नआउ'जेलस0म 

#च�लत �नयमअनुसार अगाoड बpनुपन@ स$चव Dे=ीको भनाइ छ । उनले लगानीको मोडल तय गन@ काममा �नद@श गन( 

प�न लेखा स�म�तलाई आdह गदN तामाकोशी मोडलमा जान सsकएमा डलरमा पीपीए आवrयक नभएको बताए । 

काय(Iममा #ा$धकरणका �न�मTत काय(कार? �नद@शक उपे�tदेव भxले  वदेशी लगानीकता( Qयाउन र उनीह5को लगानी 

सु�निrचतताको ला$ग डलरमा पीपीए गनु(पन@ बताए । उनले समयानुकूल  व!युTको मूQय व ृ[ गनु(पन@मा जोड 8दए ।  
  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷#÷!! 

 
  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷#÷!@ 

 व"युत ्अभावले ८७ �तशत उ"योग ब(द 

�न5 अया(ल-काठमाड{, ११ असार ।  व!यतु ्नभएको कारण देखाएर नेपालका ८७ #�तशत उ!योग #�तgठान ब�द 

भएका छन ्। मलुकुको औ!यो$गक वातावरण स$ु�एको र मजदरु समSया घटेको खबरबीच आएको यो त~यांकले 

एकपटक फे�र सबलैाई झSकाएको छ । 

के�t?य त~यांक  वभागले साव(ज�नक गरको दस{ ‘रािghय औ!यो$गक गणना ०६९’ अनसुार स'चालनमा रहेका 

क�रब ३७ #�तशत उ!योगले क�चापदाथ( अभाव देखाएका छन ्। ३७ #�तशतले दD जनशि7त नहँुदा नकाराTमक 

असर परेको बताएका छन ् ।  वभाग महा�नद@शक  वकास  वgटले कुल उ!योग #�तgठानमHये ४१ #�तशत 

(१६६०)ले ऊजा( सकंट र क�चापदाथ( अभावका कारण मागअनसुार उTपादन गन( नसकेको जानकार? 8दए । 

 वभागले देशभर स'चालनमा रहेका र १० वा सोभ�दा बढ? कामदार भएका औ!यो$गक #�तgठानबाट  ववरण 

सकंलन, #शोधन र  वrलेषण गर? साव(ज�नक गदN आएको छ । ०२२ देLख #Tयेक ५ वष(मा �नर�तर रािghय 

औ!यो$गक गणना गदN  वभागले #योगकता(लाई आवrयकताअनसुार त~यांक उपल<ध प�न गराउँछ । 

औ!यो$गक #�तgठानका काननुी #ावधान, Sवा�मTव, क�चपदाथ( तथा इ�धन खपत, कर तथा अ�य खच(, क�चा 

तथा उTपा8दत वSतकुो nबIw÷मौ�दात र Sथायी स0पिTत  ववरण सकंलनबाट त~यांक तयार पा�रएको  वgटले 

जानकार? 8दए । उनका अनसुार अ�घQलो गणनाको तनुलामा कपडा, तयार? पोसाक, पSुतक÷पिुSतका #काशन 

उ!योगह} घटेका छन ्। 

पेhो�लयम पदाथ( #शोधन गन@, धात ुउTपादन गन@, औष$धज�य सामdी उTपादन गन@ र कार, मोटरसाइकल तथा 

�तनका पाटपजुा( उTपादन गन@ उ!योग #�तgठान प�न घटेका छन ् । नव{ गणना (०६४)देLख अ8हलेस0म ३ 

िजQलाबाट उ!योग #�तgठान परैू हटेका छन ् । ६७ िजQलाबाट ६४ मा सी�मत भएको  वgटले बताए । समd 

उ!योग #�तgठानको सUंया भने १८ #�तशतले बढेको छ । अ8हले ४ हजार ७६ उ!योग स'चालनमा छन,् जबsक 

अ�घQलो गणनामा ३ हजार ४ सय ४६ $थए । 

कुल #�तgठानमHये २३ िजQलामा क�रब ८८ #�तशत उ!योग #�तgठान छन ् । सबभै�दा बढ? 5प�देह? र 

काठमाड{मा Iमशः ३ सय २० र ३ सय १८ वटा छन ्। मोरङ, सनुसर?, पसा( र बारामा प�न २ सयभ�दा बढ? उ!योग 

#�तgठान स'चालनमा छन ्। 

 वभागका अनसुार खा!य तथा पेयपदाथ( उTपादन गन@ उ!योग बढेका छन ् । �सलाइबनुाइ, छालाका पोसाक 

उTपादक, बेकर?, �समे�ट÷कंsIट तथा �लाSटरका सामान उTपादन गन@ उ!योगको सUंया प�न बढेको छ । 

 वभागका अनसुार उ!योग #�तgठानले वा ष(क क�रब २ खब( ४२ अब( 5पयैा ँ खच( गरेर क�रब ३ खब( २३ 

अब(बराबरका वSत ुतथा सेवा उTपादन गदN आएका छन ्। उनीह}ले नेपालको अथ(त�=मा क�रब ८० अब(बराबरको 

योगदान प¥ुयाएको त~यांकमा छ । खअ�घQलो गणनाको तलुनामा कम(चार?को सUंया प�न क�रब १५ #�तशतले 

बढेको छ । 

गणना अव$धको अि�तम 8दनस0म उ!योग #�तgठानमा क�रब १ खब( १९ अब( 5पयैाँबराबरको िSथर पुँजी लगानी 

भएको छ भने TयसमHये ६ अब(बराबरको Sथायी स0पिTत थप भएको छ । 
  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷#÷!@ 

मजदरु आ(दोलनले ३ 8दनदेBख तामाकोसीको काम ठNप 

8दलबहादरु केसी दोलखा, ११ असार । मजदरु आ�दोलनका कारण मा$थQलो तामाकोसी जल व!युत 

आयोजनाको काम ३ 8दनदेLख ठ�प भएको छ । �स�भल �नमा(णको िज0मा पाएको �सनो हाइlो कप�रेसनको 

Rयूरो ११ मा काय(रत मजुदरुह5 सोमबारदेLख आ�दो�लत भएका छन ्। 

 मजदरुह5ल ेवषा(Tको समयमा  वदा हँुदा  वगतको स0झौता अनुसारको सेवा सु वधा माग गदN आ�दोलन शु5 

गरेका हुन ्। अ�घQलो 8दन आ�न ैयु�नयनल ेRयवSथापकसँग गरेको सहम�तको  वरोध गदN आएका छन ्। 

RयवSथापकसँग  वना जानकार? 8हiन ेमजदरुह5लाई  वगतमा भएको सहम�त अनुसारको दस| खच(, dेड 

लगायत सु वधा न8दन ेयु�नयनसँग �नण(य भएको आ�दोलनरत मजदरुह5ले कारोबारलाई जानकार? 8दए ।  

 आ�दोलनरत मजदरु नवराज �तमिQसनाल ेआ�ना माग पूरा नभए सबै काम ठ�प पान@ चेतावनी 8दए । 

RयवSथापन पDले आ�दोलनरत मजदरुह5 र यु�नयन पदा$धकार? स8हत संयु7त बैठक बसेर सहम�त गन@ 

भने प�न यु�नयन पदा$धकार?ह5 बैठकमा सहभागी नै नभएको उनले आरोप लगाए । 

 मजदरुह5ल े Rयूरो-११ अ�तगत बाँध, भ|से अoडट सु5ङ र पेनSटक सु5ङको काम ठ�प पारेका छन ् । 

�स�भलका मजदरुह5ले आ�दोलन गरे प�न लट-२ अ�तगत हेडव7स Dे=को काम ठ�प भएको छ । 

हाइlोमेका�नकल अ�तगत भारतको टे7S0याको रेल एvड इि�ज�नय�रङ �ल�मटेडले काम ग�ररहेको छ । लट 

- २ अ�तगत बाँध, इ�टेक, oडSयाvडर आ8दमा गेटह5, Sटपलगह5, पेनSटक Sट?ल पाइप आ8दको oडजाइन, 

जडान, पर?Dण र क�मस�न�ग पद(छन ्। सुरDा महसुश नभएका कारण आफूले काम गन( नसकेको उसल े

आरोप लगाएको छ ।  

 आयोजनाका #ब7ता डा. गणेश �यौपानेल ेमजदरु आ�दोलन वाता(बाट समSया समाधान गन( RयवSथापन 

पDलाई आयोजनाल ेआdह गरेको जानकार? 8दए । �स�भलका मजदरुह5को आ�दोलनले लट - २ को काम 

नरो7न भारतीह5लाई आdह गरेको बताए । #हर? #शासनलाई काम गन@ह5लाई सुरDा RयवSथा �मलाई 8दन 

सम�वय ग�ररहेकाल ेलट-२ को काम �नर�तर हुने बताए । 

 #मुख िजQला अ$धकार? #�लाद पोखरेलल ेवाता(बाट समSया समाधान नभए कानुनी कारबाह?बाट भए प�न 

काम �नर�तर गराउन े बताए । #हर? प�रचालन गरेर भए प�न लट-२ को काम �नर�तर गराउन पहल 

ग�ररहेको बताए । मजदरुह5 समेत यु�नयनको सहम�त मा�ने र नमा�नेमा  वभािजत भएका छन ्। 
  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷!@ 

मा$थQलो कणा(ल?का �म र यथाथ( 
खगे�t#साद �रजाल 

दैलेख, सुख@त र अछाम िजQलाका बा�स�दाका अ�त�र7त केह? मा=ामा राजधानीका  वGबीचसमेत मा$थQलो कणा(ल? 

जल व!यतु ्आयोजना छलफलको  वषय ब�नपुगेको छ। 

क�रब छ वष(अगाoड अथा(त ्सन ्२००८ मा जलKोत म�=ालयमाफ( त ्काम अगाoड बढाइएको र  व.सं.२०६८ सालमा लगानी 

बोड( गठन भएप�छ बोड( मातहत राLखएको यस प�रयोजनाको  वकासकता(सँग लगानी बोड(ले क�रब १ वष(भ�दा बढ? 

प�रयोजना  वकास स0झौताको वाता( ग�रसकेको छ। Tयस समयदेLख हालस0म क�रब ६ वष( nबती सकेकाले अब यो 

प�रयोजना आगाoड बढाउने पन@ देLखएको छ।  

लगानी बोड(को काया(लयले �नकट भ वgयमा स0झौता गर? �नमा(णको बाटो खोQने Hयेयले प�रयोजना  वकास स0झौता 

' पoडए' लाई अि�तम}प 8दनुभ�दा प8हले आयोजना #भा वत Dे=को माग, चासो र सुझाव संकलन गन( #भा वत िजQला 

र Dे=मै गएर Sथानीय जन#�त�न$ध, राजनी�तक दलका नेता, सरकार? �नकायका #मुख तथा #�त�न$ध, प=कार र 

Sथानीय जनसमुदायसँग जेठमा अ�तरsIया काय(Iम आयोजना गरेको $थयो। यो #यास आफ| मा पूण( नभए प�न 

सरकार? पDबाट यSतो काय(Iम प8हलो पटक आयोजना ग�रएकाले प�न महTवपूण( हुनपुगेको छ।  

यसले स0बि�धत Dे=मा एक #कारको तरंग Qयाएको छ भने क�तपय �म हटाउन र  वकासकता(को Hयानसमेत Lख�न 

सफल भएको छ। हरेक sIयाका पछाoड #�तsIया उTप�न हुन ु वैGा�नक �नयम नै हो । एउटै कुरालाई सबैले एकै 

sक�समले बु�दैनन ्र यSतो अपेDा गन( प�न �मQदैन। तर हु“दै नभएको कुरालाई ठूलो मुqाका 5पमा #Sततु गदN �म 

�सज(ना गन@ र अSवाभा वक सsIयता देखाएर लाभ #ा�त गन( खो�ने बानी (रे�ट �सsकङ nब�याभर) नेपाल?मा प�न छ। 

Tय�तमा= होइन, अ5लाई राghघाती घो षत गदN आफूलाई स�चा राghवाद? देखाउने होड प�न नेपाल? राजनी�तमा नौलो 

होइन। Tयसको झलक मा$थQलो कणा(ल? जल व!यतु ्आयोजना �नमा(ण Sथलका केह? राजनी�तक दल र Rयि7तमा प�न 

देLखयो। 

यो प�रयोजना ब�ने िजQलाका सव(साधारण जनतामा यो योजना �नमा(ण हुने समाचारले ज�त उTसाह Rया�त भएको छ 

Tय�त नै $च�ता यसर? छ�रने �मले उTप�न प�न गरेको रहेछ। हुन त यसर? �म छ�रनुको मुUय कारण आयोजनाको 

 वकासकता( क0पनी 'जीएमआर' र नेपाल सरकारका तफ( बाट यSता �म �नवारण गन@ कुन ै#यास नहुन ुप�न हो। तर 

समाजमा सकाराTमक आशाको स'चार गन@ र  वकासलाई जनतासमD पुया(रउने #मुख िज0मेवार? हुनुपन@ राजनी�तक 

दल र नेता न ै�मको खेती गन@तफ(  लाEन ुभने दभुा(Eयपूण( अवSथा हो। आयोजना ब�ने Sथानमा जा“दा यSता केह? �म 

सु�ने मौका �मQयो जसको यथाथ( भने अकN  छ। यो नजानेर वा बुझ पचाएर #चार ग�रएको भए प�न �म हटाउन ु

प�रयोजना  वकासका ला$ग महTवपूण( हुन जा�छ। 

प8हलो �म, यो प�रयोजना कोसी, गvडक वा महाकाल? स0झौताजSत ैभारत सरकारसँग स0झौता गर? �नमा(ण गन( 

था�लएको छ र यो भारतले नओगटेको एकमा= चोखो नद? 'कणा(ल?' भारत सरकारलाई सु0पने षiय�=को कडी हो भ�ने 

#चार ग�रएको रहेछ। Tयो सTय होइन। नेपाल सरकारले सन ् २००८ मा #च�लत काननुबमोिजम आ�वान गरेको 

#�तSपधा(Tमक अ�तरा(िghय बोलकबोल 'nबoडङ' को माHयमबाट नेपाल सरकारलाई सबभै�दा बढ? �नःशुQक इि7वट? 

(सTताइस #�तशत) र सबैभ�दा बढ? �नःशुQक nबजुल? (बा� #�तशत) उपल<ध गराउने सत(मा यो प�रयोजना भारतीय 

ठेकेदार क0पनी 'िजएमआर' ले नेपाल सरकारसँग स0झौता गर? #ा�त गरेको हो। यो भारत सरकारसँगको नभई एक 

�नता�त �नजी क0पनीसँगको ठे7का स0झौतामा= हो। Tयसका सत(  वकासकता(ले पूरा नगरेका खvडमा सरकारले 

स0झौतामा उQलेख भएबमोिजम कुन ैप�न बेला भंग गन( स7छ। 



दोKो �म, यसबाट उTपादन हुने नौ सय मेगावाट nबजुल? नेपालमा नै खपत गन( सsकने भए प�न यो प�रयोजनालाई 

�नया(तमुखी बनाइएको छ भ�ने #चार ग�रएको छ। तर यथाथ( TयSतो होइन। #थमतः यस प�रयोजनाले उTपादन 

गन@मHये १२ #�तशत ऊजा( त नेपाललाई प8हले न ैउपल<ध गराउनुपछ(। TयSत,ै लगानी बोड(ले �नमा(ण गरेका 'प�रयोजना 

 वकासका नौ �स[ा�त' बमोिजम नेपालको आ�त�रक  व!युत ्माग प8हले पूरा गनु(पन@ हु�छ। यसमा अक� Sमरणीय 

त~य के प�न छ भने यो प�रयोजनाको �नमा(ण पूरा हुने बेलास0ममा नेपालमा �नमा(णाधीन अ�य प�रयोजनाले नेपालको 

आ�त�रक मागभ�दा बढ?  व!युत ्उTपादन ग�रस7नेछन ्र Tयसबेला हामीलाई बा�य बजारसमेत ज5र? पन@छ। Tयसैले 

�नया(त गन( नपाइने 8हसाबले प�रयोजना �नमा(ण गनु( वा नेपालले मा= उTपा8दत सबै nबजुल? sक�नपुन@ सत( राUन ुकदा प 

देशको 8हतमा हुन स7दैन। Tय�तमा= होइन, नेपाल  व!यतु ्#ा$धकरणले  व!यतु ्ख�रद स0झौता 'पीपीए' गरेको खvडमा 

नेपाललाई प8हले न ैउपल<ध गराएको बा� #�तशत कटाएर बा“कw हुने  व!युTमHये क�रब पचास #�तशत नेपालले ख�रद 

गन(स7ने अवSथा प�न छ“दैछ। 

तीन, मा$थQलो कणा(ल? जल व!युत ्आयोजना बनेप�छ Sथानीयले कणा(ल? नद?बाट एक गाdी पानी �लन प�न 

 वकासकता(सँग अनुम�त �लनपुन@छ भ�ने अक� #चारबाजी ग�रएको रहेछ। यसमा प�न सTयता देLख“दैन। हो, सन ्२००८ 

मा ग�रएको स0झौतामा प�रयोजनाको मा$थ र तल अ�य sक�समका आयोजना �नमा(ण गदा( यस  वकासकता(सँग उ$चत 

सहम�त 'iय ुकि�सडरेसन' �लइनेछ भ�ने एक दफा छ भने Tयस लगTतकैो प�छQलो दफाले अ�य आयोजना  वकास गन( 

बाधा नपान@ भ�ने उQलेख छ। यसमा प�रयोजना  वकासको अि�तम स0झौता 'पीडीए' गदा( Tयो प8हलो वा7य नराUनेतफ(  

 वकासकता(सँग सहम�त गन@ #यास ग�रएको छ। तर कुन ैआयोजना �नमा(णको अनुम�त 8द“दा Tयो आयोजनालाई 

आवrयक पन@ पानीको बहावमा असर पन@ गर? मा$थQलो तट?य Dे=मा कुन ैकाम गन( नपाइने कुरा त अ�तरा(िghय 

#चलनमा= होइन #च�लत कानुनले समेत संरDण गरेको  वषय हो। यSता कुरालाई अ�तर'जनापूण( त�रकाले #Sतुत 

गर? जनतालाई 'भावनाTमक <Qयाकमे�लङ' गनु( ठ�क होइन। साथै पीडीएमा यसको यथो$चत स0बोधन गनु( प�न 

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 भ�ने अक� �म पारेको पाइयो। तर पूरै वा ष(क  वकास बजेट क�रब एक खब(को हुने नेपाल 

जSतो देशका �न�मTत झ�ड ैएक खब( पचास अब( लागतको◌े प�रयोजना आफँ◌ै बनाउन ुसहज हुन त सTतैक्न। न त 

#चार ग�रएझ� यो Tय�त धेरै सSतो प�रयोजना नै हो। यो प�न  वrवका अ�य जल व!यतु ्आयोजना जSत ैऔसत 

लागतको प�रयोजना हो। अक� कुरा सन ्२००८ देLख यSत ै#कारका  वरोध र आ�त�रक सुSतताका कारण प�रयोजना 

ब�न सकेको छैन भने हाल आएर उ7त स0झौता खारेज गर? सरकार? बजेटबाट �नमा(ण गन@ #sIया थालe भ�न ुत हा�ो 

पुSताले कणा(ल? नद?बाट nबजलु? उTपादन भएको देUन नपाउने अवSथा �सज(ना गनु(मा= हो। 

पा“च, नेपालको स0पिTत 'कणा(ल? नद?' उपयोग गन( 8दएर प�न �नःशुःQक इि7वट? र �नःशुQक nबजुल? पचास #�तशत 

प�न �लन नस7न ुराgh8हतमा हुन स7दैन भ�ने भनाइ प�न रहेछ। यो अथ(शाS=ीय �स[ा�त नबुझेकाले गन@ कुतक( भ�दा 

अ5 केह? हुन स7दैन। जुनसुकै �नजी लगानीकता(को मुUय उqेrय कुन ैअमुक देशको  वकास गन@ वा अ5लाई लाभ 

पुया(कउने होइन, आ�नो लगानीको सुरDा र उ$चत #�तफल #ा�त गन@ नै हु�छ। यस Iममा सरकारसँगको स0झौता र 

काननुी बाHयताका कारण �निrचत ्सत( पालना गनु( अक� पD हो। #Sततु प�रयोजनाको लगानीकता(ले नेपाल सरकारलाई 

२७ #�तशत �नःशुQक इि7वट? र १२ #�तशत �नःशुQक nबजलु? उपल<ध गराउनेमा= होइन काननुबमोिजमको रोयQट? 

बुझाउने, 'सीएसआर' अ�तग(त #भा वत Dे=मा  व�भ�न सामािजक 8हतका काय(Iम स'चालन गन@, रोजगार?मा 

Sथानीयलाई #ाथ�मकता 8दने र आयोजना प�चीस वष(स0म स'चालन गरेर रा�ो स'चा�लत अवSथामा नै नेपाल 

सरकारलाई sफता( गन@ सत( Sवीकार ग�रसकेको अवSथामा स0झौता गरेको आठ वष(प�छ पचास #�तशत सेयर र nबजुल? 



देऊ भ�ने सत( राख भ�न ुहाSयाSपदबाहेक के हुन स7छ र? यSतो RयवSथा गरेर लगानीकता(लाई आक ष(त गन( सsकएला 

र? 

छ, अ8हले ९०० मेगावाटको आयोजना �नमा(ण ग�रन लागेको ठाउ“मा ४ हजार मेगावाटभ�दा बढ? Dमताको जल व!यतु ्

आयोजना �नमा(ण गन( सsक�छ भ�ने अक� तक(  प�न सु�नयो। अ8हले �नमा(ण गन@ भ�नएको प�रयोजना नद?को बहावमा 

आधा�रत 'रन अफ द �रभर' आयोजना हो। Tयहा“ जलाशययु7त आयोजना �नमा(ण गन( खोिजए ४ हजार मा= होइन 

Tयसभ�दा बढ? Dमताको आयोजना �नमा(ण गन( प�न सsकएला। तर यो तक(  8दनेह5ले Tयसको �न�मTत लगानी क�त 

हु�छ, Tयसले वातावरणीय #भाव कSतो पाछ( , Tयसले क�त घरप�रवार पनुSथा(पना र पुनवा(स गराउनुपछ( , अ8हले 

स'चा�लत कणा(ल? राजमाग( डुबानमा परेप�छ सो माग( कसर? �नमा(ण ग�र�छ भ�नेजSता सय{ #rनको उTतर प�न सँगै 

8दएको वा खोजेको भए रा�ो हु�~यो होला। तर Sवनामध�य  वGले समSया उTप�न गन@ अ�न समाधानको कुन ैबाटो 

नदेखाउने #विृTत हा�ो अ�भशाप न ैहो भ�नपुछ(। 

अ�Tयमा, यसर?  व�भ�न sक�समका �म छरेर जनता र लगानीकता(मा शंका उTप�न गन@ काम हुनु देश  वकासको 

�न�मTत प7कै प�न शुभ लDण होइन। जनताबाट अनुमो8दत भइसकेका क�तपय नेता प�न कुन ै Sवाथ(मा परेर वा 

अ�जानमै यSता �मका पछाoड दौoडन खो�न ुवा �मको खेती गन@ समूहको नेतTृव गन( खो�नुलाई Sवाभा वक मा�न 

सsकँदैन। अ8हले खो�लएका संघष( स�म�त नामका संSथा आफ� मा नकाराTमक स�देशबाहक संSथा देLखएकाछन।् अ8हले 

संघष( गन@ होइन सरोकार राUने, माग सुनाउने र सुझाव 8दने समय हो। यो आ$थ(क  वकासको समय हो। राजनी�तका 

नाउँमा  वकास अव5[ पान@ जुनसुकै दल, संSथा वा Rयि7त प�न जनताको नजरमा उ0दा कहलाउन स7दैनन।् य�त 

हँुदाहँुदै प�न, रािghय Sवाथ(, जनताको 8हत र Sथानीयको 8हत व5[ कुन ैकाम हुन न8दन ुस0बि�धत �नकायको #ाथ�मक 

िज0मेवार? हो भनने यथाथ( चा8हँ क8हQय ैnब�स(न ुहँुदैन।  

उपस$चव, लगानी बोड( 
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बंगलादेश चार हजार मेगावाट sक�न इ�छुक 
ल]मण  वयोगी 

काठमाड{- बpदो ऊजा( संकट कम गन( बंगलादेशले सन ्२०३० स0म नेपालबाट चार हजार मेगावाट nबजुल? sक�न इ�छा 

देखाएको छ। जल व!यतु आयोजनामा लगानीसमेत गन@ भ�दै उसले ख�रदको द?घ(काल?न योजना बनाएको हो। 

सन ् २०३० स0म ३९ हजार मेगावाट nबजुल? उTपादनको योजना बनाउँदै यसको पू�त ( गन( नेपाल, भारत, भुटान, 

0यानमार, पाsकSतानलगायत देशबाट स0भव भएस0मको nबजुल? ख�रद गन@ ल]य राखेको छ। नेपालमा जल व!यतु 

उTपादनको #शSत स0भावना रहेकाले यहा ँ लगानीसमेत गन@ बंगलादेशी सरकार? अ$धकार?ले बताएका छन।् 

नेपालमा लगानीमै=ी वातावरण ब�दै गएकाले केह? वष(�भ= ैSवदेशको माग पूरा गदN ठूलो प�रमाणमा �नया(त स7ने 

Dमता रहेको बंगलादेश पावर डभेलपमे�ट बोड(का #मुख इि�ज�नयर मोह0मद �मजानुर रहमानले बताए। उनले भने, 

'बंगलादेशमा nबजुल? sक�न कुन ैप�न काननुले रोकेको छैन। दईु देश जोiने #सारण लाइन �छटो बने चारदेLख ६ हजार 

मेगावाटस0म sक�न सsकने छ।' 

नेपाल सँगसँगै भारतबाट समेत ठूलो प�रमाणमा nबजुल? sक�ने योजना रहेकाले नेपाल र बंगलादेश जोiन भारतले 

सहयोगी भू�मका खेQनपुन@ प�न रहमानले बताए। उनका अनुसार बंगलादेशले अ8हले भारत र 0यानमारबाट पाँच–पाचँ 

मेगावाट nबजुल? sक�नरहेको छ। 

तीन देशबीच Dे=ीय  व!यतु स0झौता भए nबजलु? बंगलादेश �नया(त स0भव रहेको #ा$धकरण  व!यतु Rयापार 

 वभागका �नद@शक 8हते�tदेव शा7यले बताए। �छमेकw देशबाट ल�Dत nबजुल? आयात गन( सके कोइला!वारा 

स'चा�लत महँगा आयोजना ब�द गन( सsकने Tयहाकँा अ$धकार? बताउँछन।् 

उTपादन अनुम�तप= �लएका आयोजना स0प�न भए सन ्२०१७ प�छ nबजुल? बढ? हुने नेपाल  व!युत #ा$धकरणले 

#Dपेण गरेको छ। �नजी Dे=ले मा= ैदईु हजार मेगावाट बराबर आयोजना बनाइरहेको छ। #ा$धकरण र यसका सहायक 

क0पनी समेत जोiदा दईु हजार पाँच सय मेगावाटभ�दा बढ? हुनेछ। Tय�तबेलास0म यहाँको माग एक हजार दईु सय 

मेगावाटमा= हुने हँुदा बाँकw nबजुल? बे�न सsकने #ा$धकरण अ$धकार? बताउँछन।् 

nबजुल? sकनबेच गन( नेपाल, भारत बंगलादेश, भुटानलगायत देशबीच एकwकृत नी�त–�नयम तथा �नयमन #णाल? 

हुनुपन@ #ा$धकरण उTपादन �नद@शनालयका #मुख शेर�सहं भाटले बताए। 'नेपालमा जल व!यतु उTपादनको #शSत 

स0भावना देखेर न ैबंगलादेशले sक�न इ�छा दखाएको हो र यो स0भव प�न छ,' उनले भने, 'nबजुल?को बजार  वSतार 

गन( n=देशीय नी�त �नयम बनाउँदै पूवा(धार �नमा(णमा जोड 8दनुपछ(।' 

nबजुल?को बजारसँग जोoडएका  वषयमा �यनूतम साझा समझदार? गनु(पन@ भाटको तक(  छ। नेपालबाट nबजुल? sक�ने 

मा= ैहोइन लगानी गन@बारे प�न बंगलादेशी लगानीकता( इ�छुक देLखएको ऊजा( म�=ालयका अ$धकार? बताउँछन।् Tयहा ँ

कोइला, थम(ल तथा #ाकृ�तक Eयासबाट उTपादन ग�रएको र आयातसमेत गर? १० हजार तीन सय ५१ मेगावाट जoडत 

Dमता पुगेको छ। 

आयातबाहेक बंगलादेशको मा= ैजoडत Dमता क�रब १० हजार मेगावाट छ। तर उTपादन भने सात हजार मेगावाट 

हाराहार? मा= ै हुने Tयहा ँअ$धकार? बताउँछन।् Tयहा ँअ8हले प�न तीन हजार मेगावाटभ�दा बढ? nबजुल? अभाव छ। 

पया(�त nबजुल? नहँुदा बंगालदेशमा प�न दै�नक १२ घ�टास0म nबजुल? कटौती हुने गछ(। 



१५ करोडभ�दा बढ? जनसंUया रहेको बंगलादेशले ६२ #�तशत जनतामा  व!यतुीकरण गरेको दाबी गरेको छ। Tयहा ँ

वा ष(क नौदेLख १२ #�तशतका दरले माग बpने एक अHययनले देखाएको छ। अHययनअनुसार बंगलादेशले कुल nबजुल? 

मागको ७८ #�तशत #ाकृ�तक Eयासबाट र बाँकw कोइला र थम(लबाट उTपादन गछ(। 

बंगलादेशको जल व!युत Dमता दईु सय ३० मेगावाट मा= ैछ। Tयहा ँ१६ खब( 7यnुबक sफट #ाकृ�तक Eयासको भvडार 

रहेको पTता लागे प�न अ8हलेस0म उTखनन हुन सकेको छैन। यसैगर? तीन अब( २० करोड टन कोइला भvडार रहेको 

Tयहाकँा अ$धकार? बताउँछन।् Tयहा ँएक सय २० मेगावाटस0म वकैिQपक ऊजा(का Kोतबाट nबजुल? �नकाQन सsकने 

स0भावना देLखए प�न Tयो �नकै महँगो हुने उ�च अ$धकार?को तक(  छ। 

बंगलादेशले कोइला आयोजना चलाउन अShे�लया, इ�डोने�सया, द�Dण अs�काबाट कोइला आयात गन@ गरेको छ। 

nबजुल? उTपादन �नकै महँगो हुने हँुदा �छमेकw देशबाट आयात गन( पहल ग�ररहेको जनाएको छ। नेपाल, भारत र 

भुटानबीच अनौपचा�रक #सारण लाइनले जोoडएकाले अ�य साक(  देशस0म  वSतार गनु(पन@ पावर $dड इि�डयाकw म'जु 

गु�ताले बताइन।् 

O@पPीय Fयापार सCझौता आवRयक 

काठमाड{– साक(  Dे=मा nबजलु? sकनबेच गन( n=पDीय  व!यतु Rयापार स0झौता आवशय्क रहेको 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 गोgठ�मा उनले यSतो बताएकw हुन।् 

नेपाल�भ= मा= नभइ अ�य साक(  देशसँग  व!यतु आदान#दान गन( नी�त �नयम  वकास गन( आवrयक रहेको म�धी 

Gवाल?ले बताइन।् उनले भ�नन,् 'नेपाल–भारतबीच  व!यतु Rयापारको #sIया सु5 भइसकेको छ, यो #sIया  वSतारै 

अ�य देशसँग प�न गनु(पछ(।' 

 व!युत �नया(त गन( यहाकँो उTपादन बढाउनपुन@ हँुदा वदेै�शक लगानी Qयाउनपुन@मा उनले जोड 8दइन।् साक(  Dे=बीच 

nबजुल? आदान#दान गन( #सारण लाइन आवrयक रहेको सरोकारवालाले बताए। यसबारे ! वपDीय र n=पDीय बहस 

तथा छलफल हँुदै आएको प�न गोgठ�मा सहभागी साक(  देशका अ$धकार?को भनाइ छ। 
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‘साक( Dे=ीय ऊजा( Rयापार ऐि�छक नभई अ�नवाय(’ 
अ�भयान संवाददाता 

असार १२, काठमाड{ । साक( D=ेीय ऊजा( Rयापार सबै सदSय राghह}का ला$ग ऐि�छक नभई अ�नवाय( आवrयकताको 

 वषय भएको सरोकारवालाह}ले बताएका छन ्। nबह?वारबाट काठमाड{मा शु} भएको ‘साक(  वक( शप अन हाम�नाइिजङ 

रेगुलेटस( एvड पो�ल�सज फर Iस बोड(र पावर hेड �रSक शेय�रङ एvड फाइनाि�सयल सेटलमेvट इSयुज’ नामक दईु8दने 

काय(शालाका सहभागीह}ले यSतो बताएका हुन ्।  

 

काय(Iममा ऊजा(म�=ी राधाकुमार? Gवाल?ले साक( Dे=ीय ऊजा( Rयापार आवrयक भएकाले सदSय कुन ैप�न राghलाई 

 वभेद नहुने sक�समको साक( D=ेीय ऊजा( Rयापारको ठोस नी�त �नमा(णका ला$ग काय(शाला सफल हुने  वrवास Rय7त 

ग�रन ् । भूटान  व!यतु ्#ा$धकरणका #मुख इि'जनीयर #ेम दोजीले साक( Dे=ीय ऊजा( Rयापारका ला$ग सदSय आठै 

देशसँग जोoडन स7ने #सारण लाइनको dाफसमेत #Sततु गरे । नेपाल  व!यतु ्#ा$धकरणका शेर�सहं भाटले  व!यतु ्

बढ? हुने र अभाव हुने दवु ैखालका राghको समSया समधानका ला$ग साक( Sतर?य ऊजा( Rयापार अ�नवाय( रहेको बताए । 

काय(शाला नेपाल, भारत, भूटान, ब�गलादेश, �ील�का र मािQद�स गर? ६ राghका सरकार? तथा Sवत�= ऊजा( 

उTपादकका #�त�न$धले आआ�नो देशको ऊजा(को अवSथाका  वषयमा ‘पावर �वाइvट’ #Sततु गरेका $थए ।   

 

गोgठ�मा सीमापार ऊजा( Rयापारका ला$ग आवrयक साक(  dीड �नमा(णका साथ ैऊजा( Rयापारमा जोखीम बाँडफाटँ तथा 

 वTत RयवSथापन र काननूी तथा �नयमन #sIयामा एक}पतालगायत  वषयमा छलफल हुने काय(ता�लका छ । TयSत ै

साक(  राghह}मा ऊजा( Rयापारको अवSथा, स0भावना र फाइदा, अ�तरदेशीय #सारणलाइन �नमा(ण, सुधार र 

स'चालनमा �नजीDे=को भू�मका, सीमापार ऊजा( Rयापार स'चालनका ला$ग ता�लकwकरण, सम�वय र ऊजा( खर?दको 

भु7तानी–असुल?मा अपनाउनपुन@  व$ध र #sIया तथा ऊजा( Rयापार स0झौताका  वषयमा प�न छलफल हुनेछ । 

Tयसबाहेक ऊजा( Rयापारका ला$ग साक( Sतर?य अ�तरसरकार? स$चवालय खोQने र केह? #ा व$धक  वषयमा प�न छलफल 

हुने बताइएको छ ।  

 

साक(  ऊजा( के�t (इSलामावाद), Sवत�= ऊजा( उTपादकह}को संSथा नेपाल (इ�पान) र Sवत�= ऊजा( उTपादकह}को 

संSथा इिvडया (इ�पाई)को संय7ुत आयोजनामा भएको काय(शाला दईु 8दनस0म चQनेछ । 

  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷#÷!# 

चौथो 8दनबाट तामाकोसीको काम सुचाS 

8दलबहादरु केसी-दोलखा, १२ असार । मजदरु आ�दोलनका कारण मा$थQलो तामाकोसी जल व!युत 

आयोजनाको ३ 8दनदेLख ठ�प भएको काम चौथो 8दनबाट सुचा5 भएको छ । �स�भल �नमा(णको िज0मा 

पाएको �सनो हाइlो कप�रेसनको Rयूरो ११ मा काय(रत मजुदरुह5 RयवSथाप पD बीच बुधबार वाता(बाट 

सहम�त भएप�छ आयोजनाको अव5[ काम सुचा5 भएको हो । 

 �स�भलको काम सsकदै गएप�छ  वदा हुने मजदरुह5लाई पुरानो सहम�त अनुसारै सेवा सु वधा 8दन 

RयवSथापन सहम�त भएप�छ आ�दोलन Sथ$गत गर? मजदरुह5 काममा फsक( एका छन ्। मजदरुह5ले Rयूरो 

११ अ�तगत बाधँ, भ|से अoडट सु5ङ र पेनSटक सु5ङको काम ठ�प पारेका $थए । �स�भलका मजदरुह5ले 

आ�दोलन गरे प�न लट २ अ�तगत हेडव7स Dे=को काम समेत अव5[ भएको $थयो । हाइlोमेका�नकल 

अ�तगत भारतको टे7S0याको रेल एvड इि�ज�नय�रङ �ल�मटेडले काम ग�ररहेको छ । लट २ अ�तगत बाधँ, 

इ�टेक, oडSयाvडर आ8दमा गेटह5, Sटपलगह5, पेनSटक Sट?ल पाइप आ8दको oडजाइन, जडान, पर?Dण र 

क�मस�न�ग पद(छन ्।  

 आयोजनाका #ब7ता डा. गणेश �यौपानेले मजदरुह5 आ�दोलन Sथ$गत गर? काममा फsक( एको जानकार? 

8दए । ठेकेदार क0पनी र मजदरुह5लाई वाता(मा राखेर सहम�त गराउन आयोजना RयवSथापनल ेसमेत पहल 

गरेको $थयो । हेडव7स Dे=को बाँध, oडSयाvडर र इ�टेकमा �स�भल र हाइlोमेका�नकलको काम एकैसाथ 

भइरहेको छ । #मुख िजQला अ$धकार? #�लाद पोखरेलले वाता(बाट समSया समाधान भएप�छ िSथ�त 

सामा�य भएको जानकार? 8दए ।  
  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷#÷!# 

साक�  �शखर सCमेलनअघ राजधानीका सडकमा सौय� ब%ती 

 
रा$धका ढकाल 

काठमाड{, १२ असार - काठमाड{ महानगरपा�लकाले द�Dण ए�सयाल? Dे=ीय सहयोग संगठन (साक( ) �शखर 

स0मेलनलाई ल�Dत गर? राजधानीका मुUय–मुUय सडकमा सौय( बTती जडान गन@ भएको छ ।आगामी कािTतक २८ 

गते राजधानीमा आयोजना हुने साक(  स0मेलनलाई ल�Dत गर? सडकमा सौय( बTती जडान गन( लागेको हो । 

प8हलो चरणमा n=भुवन अ�तरा(िghय  वमानSथलदेLख नया ँ बानेrवरलगायतका Dे=मा सोलार बTती जडान ग�रने 

महानगरपा�लकाका भौ�तक शाखा #मुख राम#साद पौडलेले जानकार? 8दए । उनका अनुसार यसका ला$ग महानगरले 

सरकारसँग १० करोड 5पयैा ँ बजेट मागेको छ । सरकारले बजेट उपल<ध गराए �शखर स0मेलनअगाव ै अ$धकांश 

सडकमा सोलार बTती जडान हुने उनले जानकार? 8दए । 

आ$थ(क वष( ०७१÷७२ को नगरप�रष!ले समेत ‘उ�यालो काठमाड{’ अवधारणाअनुसार सौय(बTती राUने कामलाई  वशेष 

अ�भयानकै }पमा अगाoड बढाएको छ । सौय( बTती जडान गदा( महानगरको  व!युTमा हुने खच( कम हुनकुा साथ ै

उपTयकामा ह�रयाल? बनाउन सहयोग समेतहुने भएकाले Sथानीय उपभो7तालाई समेत सचेत गराएको पौडलेले 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 ग�रसकेको छ । महानगरले केह? म8हनाअ�घ Qहासा नगरपा�लकाको 

सहयोगमा बागबजार, रानीपोखर?, रTनपाक( देLख �युरोडस0म १ सयवटा सोलार बTती जडान ग�रसकेको छ । सो 

नगरपा�लकाको सहयोगमा गत फागुनमा थप ९९ वटा सोलार Qयाइसकेको पौडलेले बताए । सौय( बTती रTनपाक(  

शाि�तवा8टक, हनुमानढोका, लगायतका ऐ�तहा�सक Dे=मा जडान हँुदैछन ्।” 



ए�सयाल?  वकास ब|क (एडीबी) को ३८ करोड 5पयैा ँआ$थ(क सहयोगमा आगामी चैतदेLख सौय( बTती जडान र पूवा(धार 

 वकास ग�रनेछ । एडीबीको ३८ करोड 5पैयाँमा आ$थ(क सहयोगमा महानगरमा ६ सयवटा सौय( बTतीस8हत पूवा(धार 

 वकास गन( योजनासमेत महानगरको छ । गत आ$थ(क वष(मा न ैएoडबीसँग पूवा(धार  वकासका ला$ग स0झौता भए 

प�न #sIयागत कमजोर?का कारण 8ढलाइ भएकाले आगामी आवमा काम सु5 हुने प�न महानगरले जनाएको छ । 

यो योजनाअनुसार महानगर�भ=का स0पदा Dे=मा सोलार बTती र पूवा(धार  वकासका ला$ग हनुमानढोकादेLख 

ठमेलस0मको पय(टकwय Dे=मा सडक, मम(तस0भार, सडकमा ढंुगा छा�ने, खानेपानी तथा ढल �नकास RयविSथत 

ग�रने योजना छ । 

  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷#÷!# 
बाँकेमा ४० �तशत  व"यत ्चुहावट  

नेपालग�ज, असार १३ गते । बाँकेको dामीण Dे=मा  व!यतु ्चुहावट Rयापक मा=ामा हुन थालेको  व!यतु #ा$धकरण 

नेपालग�जले जनाएको छ ।  व!यतु ् चुहावट बpदै गएका कारण  व!यतु आप�ूत(को समSया थ प“दै गएको र 

 व!युTज�य खतराको जोLखम प�न बpदै गएको  व!यत ु#ाधीकरणले जनाएको छ ।  

बा“केको खजुरािSथत Sथानीय  व!युत #ा$धकरणको काया(लयले Tयस Dे=का १६ वटै गाउ  वकास स�म�तमा  व!यतु ्

चोर? I�मक 5पमा बpदै गएको जनाएको छ । चोर? काय( बढेकाले �नय�मत शुQक �तरेर  व!यतु ्सेवा �लनेह5लाई प�न 

�नय�मत  व!यतु ्आप�ूत( गन( नसsकएको #ाधीकरणले जनाएको छ ।  

खजुरा  व!युत ्काया(लयका #मुख गणेश थापाले संIमणकाल?न राजनी�तक अवSथाको फाइदा उठाउ“दै हुक गरेर अवैध 

5पमा  व!यतु ्#योग गन@ Iम बढेको बताउनुभयो । सो Dे=को र�नयापुर, सोनपुर, उढरापरु, बेलहर?, बेलभार, सीतापुर, 

वागेrवर?लगायतका गा वसह5  व!यतु◌््◌्◌् चोर?का �िgटले संवेदनशील भएको थापाले बताउनुभयो ।  

dामीण Dे=मा आप�ूत( भएकोमHये ४० #�तशत ज�त  व!यतु ्चुहावट भएको अनुमान  व!युत ्#ाधीकरणले गरेको छ । 

चुहावटIम Iमशः बpदै गएको प�न बताइएको छ ।  

ती गा वसह5मा जनचेतनामूलक काय(Iम प�न अ�घ बढाइएको तर Tयसले  व!यतु ्चुहावटमा खासै �यनूीकरण गन( 

नसsकएको उहा“को अनुभव छ ।  

Sथानीय #हर? #शासन तथा राजनी�तक र नाग�रक अगुवाह5ले प�न उ�त सारो Uयाल नग�र8द“दा समSया समाधान 

हुनुको सxा बpदै गएको थापाले बताउनुभयो ।  

 व!युत ्#ाधीकरण नेपालग�ज  वतरण के�tले बाकेँका दईु दज(न गा वस र नेपालग�ज नगरपा�लकाका केह? Sथानमा 

 व!युत चुहावट Rयापक भैरहेको जनाउदै पटक पटक रो7न #यास गदा( प�न असफल भएको जनाएको छ । Tयसका 

ला$ग �छटै  वशेष अ�भयान संचालन गन@ तयार? भैरहेको सो काया(लयले जनाएको छ ।  

#ा$धकरणले सो चुहावट  व5[  वगतमा प�न  व�भ�न अ�भयान स'चालन गदN आएको जानकार? 8द“दै सो काया(लयले 

�नकट भ वgयमा Tयसको प�रणाम आउने जनाएको छ ।  

 व!युत चुहावट रो7नका ला$ग जनचेतना जगाउन ुसबै भ�दा उTतम  वकQप भएको ठहर समेत नेपालग�ज  वतरण 

के�tले गरेको छ ।   
  



>f]t M /fhwfgL, @)&!÷#÷!# 

 

 

 



>f]t M /fhwfgL, @)&!÷#÷!# 

 

 



 

 
 


