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मा�थ�लो सेतीको पपए गन� अ�वीकार 

नाग�रक संवाददाता 

काठमाड�- नेपाल व�यतु !ा�धकरणले एक सय ४० मेगावाटको जलाशययु)त मा�थ�लो सेती जलव�यतु आयोजनाको 

पपए (व�यतु ख�रद स,झौता) गन� अि�वकार गरेको छ। आ2न ैसहायक क,पनी�वारा 5नमा�णाधीन आयोजनाको 

ख�रद दर महँगो भएप5छ अि�वकार गरेको हो। 

जलाशय आयोजना भएकाले पनु�था�पनादे8ख ज9गा अ�ध:हणमा बढ= रकम ला9ने हँुदा यसको !5तयु5नट ११ दे8ख १२ 

@पयैाँस,म पनA अBययनले देखाएको छ। ख�रद दर न ैमहँगो भएकाले पपए !CDयामा सम�या दे8खएको !ा�धकरण 

5नदAशकसमेत रहेका तनहँु हाइFो पावर क,पनीका !बGध सHचालक सु5नलकुमार ढंुगेलले बताए। 

'सेती नद=मा सेJडमेGट (ढंुगा, बालुवा र लेदो) बढ= हुने हँुदा यसको Kयव�थापन मुLय चुनौती हो,' उनले नाग�रकसँग 

भने, 'सरकारकै योजनामा परेको आयोजना भएकाले ख�रद दरका वषयमा सरकार= तहबाट टंुगो लगाउनुपछ�।' पपए 

Oढलो हँुदा ऋणदाताबाट रकम 5नकासा हुन Oढलाइ हुने ढंुगेलको तक�  छ। 

सरकारकै योजनामा परेकाले !ा�धकरणले इGकार गरेर हँुदैन र सरकारले प5न यसको महŒव बुझेर 5नमा�ण !CDया 

अगाJड बढाउन सहयोग गनु�पनA उनले बताए। ४७ करोड अमे�रकR डलर कुल लगानी अनमुान ग�रएको आयोजनाका 

ला�ग एJडबी (एSसयाल= वकास बTक), जाइका (जापान अGतरा�िUVय सहयोग 5नयोग) र युरोपयन इGभे�टमेGट बTक 

(इआइबी)ले Dमशः १५ करोड, १८ करोड ७० लाख र आठ करोड ५० लाख अमे�रकR डलर सहुSलयत ऋण Oदने गर= 

स,झौता भइसकेको छ। 

साउद= फGडले समेत तीन करोड अमे�रकR डलर आयोजनाका ला�ग ऋण Oदने सहम5त जनाएको �थयो। तर, उसबाट 

!ा[त ऋण संसदबाट अनुमोदन गनु�पनA सत� राखेकाले सरकारले य�तो सहयोग नSलने 5नण�य ग�रसकेको छ।  

योजनाका ला�ग अपुग रकम सरकार र !ा�धकरणले जुटाउने गर= !CDया थाSलएको जनाइएको छ। 

5नजी \े]ले उ^पादन अनुम5त पाएका क5तपय आयोजनामा लगानीको टंुगो नलागेर अनुम5तप] खारेज भइरहेका छन।् 

तर लगानी जटेुको आयो◌ाजना बनाउन सरकारले न ैचासो नदेखाएको आयोजनाका एक अ�धकार=ले बताए। !ा�धकरण 

सरकार= 5नकाय न ै भएकाले सरकारले पपए गन� ऊजा� मG]ालयले सहजीकरण ग�रOदनुपनA कम�चार=को तक�  छ। 

सन ्२०१३ दे8ख न ै5नमा�ण सु@ हुनपुनA आयोजना व^तीय Kयव�थापनमा भएको Oढलाइ र पपए नहँुदा 5नमा�ण समय 

अझ पछाJड धकेSलने 5निcचत दे8खएको छ। तर, अGय काम भइरहेकाले पपए टंु�गनासाथ 5नमा�ण !CDया सु@ ग�रने 

!बGध सHचालक ढंुगेलले दाबी गरे। उनका अनसुार ७/८ मOहनाSभ] SसSभल ठेकेदार छनोट ग�रनेछ। सन ्२०१५ को 

Jडसे,बर वा २०१६ जनवर=दे8ख मुLय 5नमा�णको काम सु@ हुने प5न उनले जानकार= Oदए। 

पूण� जलाशययु)त भ5नए प5न यो आयोजना यस!कारको नभएको केह= 5नजी \े]का उ^पादकको तक�  छ। तर, उ)त 

क,पनीका अ�धकार= भने आयोजना पूण� जलाशययु)त न ैभएको दाबी गछ�न।् क,पनीका अनुसार ७.२६ CकलोSमटर 



\े]स,म दईु सय ९५ )यhुबक Sमटर पानी सिHचत गन� सCकGछ भने दै5नक ६ घGटास,म जलाशय भरेर आयोजना 

चलाउन सCकGछ। 

हाल ज9गा अ�ध:हण, आवcयक पुल 5नमा�ण तथा पहँुचमाग�को काम भइरहेको जनाइएको छ। मुLय परामश�दाताबारे 

छलफल भइरहेकाले आगामी डढे मOहनाSभ] 5नयु)त भइस)ने बताइएको छ। परामश�दातामा क,पनीले एJडबीसम\ 

मा�थ�लो तामाकोसीकै परामश�दाता लामेयरलाई Sसफा�रस गरेको छ। 

क,पनीका अनसुार एJडबीले 5नमा�ण अव�धस,मका ला�ग एक !5तशत र ^यसप5छ १.५ !5तशतमा ऋण Oदन सहम5त 

जनाएको छ। इआइबीले तीन !5तशतमा ऋण Oदने गर= स,झौता भएको छ। ती 5नकायसँग Dमशः सात र पाँच वष� 

आयोजना 5नमा�णको अव�ध (:ेस प�रयड) राखी ४० वष� न ैऋण 5तनA समय तोCकएको छ। जाइकाको ऋण अनुदानसरह 

न ैभएकोले आयोजनामा लगानी गन� उसकै पहलमा अGय ऋण सहयोग प5न जुटेको हो। 

!ा�धकरणको मुLय �वाSम^व रहने गर= साव�ज5नक–5नजी साझेदार= (पपपी) मोडलेमा 5नमा�ण हुनेछ। भौगोSलक 

jिUटले केह= जOटल दे8खए प5न दk\ण एSसयाको नमूना आयोजनाको @पमा वकास गनA गर= !ा�धकरणले !CDया 

अगाJड बढाएको छ। सेती नद=मा पानीको तीl बहावसँगै 'सेJडमेGट' को मा]ा बढ= भएकोले आयोजनाको जलाशय 

दईुवटा 5नमा�ण ग�रने छ। यसमBये पOहलोमा सु@ङबाट आएको पानी सं9�याउने र दोnोमा ज,मा ग�रनेछ। आयोजना 

5नमा�णप5छ १० वष�स,म हरेक वष� १० Oदन र यसप5छ हरेक वष� एक मOहना आयोजना पूण�@पमा बGद गरेर '2लSसङ' 

ग�रने अBययनमा उ�लेख छ। यो Jडजाइनमा 5नमा�ण भएको आयोजना एक सय ५० वष�स,म Oट)ने दाबी ग�रएको छ। 

क,पनीका केह= कम�चार= यसर= oयाम वा जलाशय बनाउन नसCकने तक�  गछ�न।् तर, सेती नद=मासेJडमेGटको मा]ा 

बढ= हुने हँुदा हरेक वष� बखा�मा एक मOहना व�युतगहृ बGद गरेर एक मOहनास,म oयाम खो�नपुछ�। यसो गदा� जलाशय 

सफा हुने ढंुगेल बताउँछन।् आयो◌ाजनाबाट एक सय ५१ हे)टर खेतीयो9य जSमन नUट हुनेछ भने क�रब ६० घर 

पुन�था�पना गनु�पनA अBययनमा उ�लेख छ। आयोजना सन ्२०२१ स,म 5नमा�ण पूरा गनA लqय रा8खएको छ। 
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ऊजा�मा ३७ अब� 
लोकम8ण राई 

काठमाडौ, असार २९ -  

सरकारले ऊजा� \े]का ला�ग SसSलङभGदा क�रब ७ अब� @पयैा ँबढ= बजेट व5नयोजन गरेको छ । अथ�मG]ी रामशरण 

महत आइतबार संसrा !�तुत गरेको बजेटमा ऊजा� \े]का ला�ग क�रब ३७ अब� @पयैा ँछुsयाइएको हो ।  

सरकारले ऊजा� \े]का ला�ग क�रब ३० अब� @पयैाँको SसSलङ 5नधा�रण गरे प5न ऊजा�मG]ी राधाकुमार= tवाल=ले क�रब 

५५ अब� @पयैा ँमाग गरेकR �थइन ् । महतले ऊजा�मG]ी tवाल=को !�ताव आंSशक मा]ामा समेsदै क�रब ३७ अब� 

@पयैाकँो बजेट साव�ज5नक गरेका हुन ् । बजेटमा !सारण लाइनका ला�ग १३ अब� ५५ करोड @पयैा ँ र व�यतु ्

उ^पादनका ला�ग १२ अब� ६२ करोड @पैया ँछुsयाइएको छ ।  

यसबाट आगामी आ�थ�क वष� २८ मेगावाट जलव�यतु ्र २५ मेगावाट सौय� ऊजा� उ^पादन गर= जJडत व�यतु ्\मता ८ 

सय ३३ मेगावाट पुरय्ाउने लqय Sलइएको छ भने व�यमान २ हजार ६ सय ४० सCक� ट CकSम !सारण लाइनमा ७५ 

CकSम थप गर= २ हजार ७ सय १५ CकSम र ३३ केभी !सारण लाइनमा २ सय CकSम थप गर= ४ हजार ४ सय CकSम 

पुरय्ाउने लqय Sलइएको बजेट व)तKयका Dममा अथ�मG]ी महतले बताएका छन ्।  

आगामी ३ वष�Sभ] देशमा लोडसेJडङ अG^य गन� !5तबu रहेको जनाउँदै आगामी ३ वष�Sभ] साव�ज5नक \े]बाट ५ सय 

६० मेगावाट र 5नजी \े]बाट ६ सय २८ मेगावाट जलव�यतु ्उ^पादन गनA महतले बताएका छन ्। 'साव�ज5नक \े]मा 

मा�थ�लो तामाकोसी, कुलेखानी तेnो, चमेSलया र मा�थ�लो h]शूल=बाट ५ सय ६० मेगावाट र 5नजी \े]बाट 

5नमा�णाधीन ४२ वटान आयोजनाहvबाट ६ सय २८ मेगावाट जलव�यतु ्उ^पादन हुनेछ,' उनले भने ।  

बजेटको 5नजी \े]का ऊजा� !वu�कले �वागत गरेका छन ्। अव�ध ५ वष� बढाएर आ�थ�क वष� २०७९/०८० स,म व�यतु ्

उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने र व�युत ्5नया�त गनA उ^पादकहvलाई १० वष�स,म पूरै र ^यसप5छ ५ 

वष�स,म ५० !5तशत आयकर छुट Oदने, उ^पाOदत व�युत ्रािUVय !सारण लाइनमा जोडपे5छ !5तमेगावाट ५० लाख 

@पयैाकँा दरले एकमुUठ अनदुान Oदने र आ�थ�क वष� २०७४/०७५ Sभ] व�यतु ्उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा 

जोoने उ^पादकहvका ला�ग य�तो अनुदानमा १० !5तशत थप ग�रने वयव�था बजेटमा आएप5छ उनीहv उ^साOहत 

छन ्। '!5तमेगावाट ५० लाख अनदुानलगायतका हाwा लामो समयदे8खको माग यो बजेटबाट केह= मा]ामा भए प5न 

स,बोधन भएको छ,' �वतG] ऊजा� उ^पादकहvको सं�था नेपाल -इ[पान) का पूव�अBय\ सुवण�दास xेUठले भने । 

इ[पानले !5तमेगावाट व�यु̂ मा १ करोड @पैया ँअनदुान माग गदy आएको �थयो । 

^य�त ै देशSभ] कृष औजार, SसमेGट, अ�मु5नयम, रासाय5नक मल, सूचना !व�ध तथा सोलार !व�ध उ�योग 

�थापना गनA �वदेशी तथा वदेशी क,पनीले आ2नो उ�योगको खपतका ला�ग जलव�यतु ् उ^पादन गन� चाहेमा 

अनुम5तप] Oदइने Kयव�था ग�रएको छ । 'उ�योगका ला�ग खपत हुने व�यतु ्रोय�ट= Sमनाहा Oदइनेछ,' महतले भने, 

'अनुम5तप]को अव�ध ५० वष� कायम गनA Kयव�था Sमलाएको छु ।' 

महतले ऊजा�को संकट सबैभGदा ठूलो रहेको र !श�त अवसर हँुदाहँुदै प5न सोचेज5त लगानी आकषत� हुन सकेको 

उ�लख गदy ठूला लगानीकता�लाई आकषत� गन� आकष�क [याकेज Oदइने घोषणा गरेका छन ् । उनले व�यतु ्

!ा�धकरणको संरचनागत सुधारको घोषणा प5न गरेका छन ् । 'व�यतु ् !ा�धकरण ए)लैले उ^पादक, !सारक र 

वतरकको भूSमका खे�न ुपरेकाले Kयव�थापन !भावकार= हुन नसकेको हो,' उनले भने । 
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ऊजा� मा अनुदान ब{यो 
असार २९, काठमाड� । आगामी आ�थ�क वष� २०७१/७२ को बजेटले उ�योग, ऊजा� र कृष\े]मा वशेष अनदुानको Kयव�था 

गरेको छ । आव २०७९/८० स,म व�यतु ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने र 5नया�त गनA व�यतु ्

उ^पादकहvलाई १० वष�स,म पूरै र ^यसप5छ ५ वष� ५० !5तशत आयकर छूटको Kयव�था बजेटमा ग�रएको छ । ^य�ता 

उ^पादकहv�वारा उ^पाOदत व�यतु ् रािUVय !सारण लाइनमा जोडपे5छ !5तमेगावाट v. ५० लाखका दरले एकमुUट 

अनदुान Oदने र आव २०७४/७५ स,म व�यतु ्उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने उ^पादकहvलाई थप १० 

!5तशत अनदुान Oदने Kयव�था बजेटले गरेको छ । लघु जलव�यतु ्आयोजना सHचालनका ला�ग चाOहने मेSशनर= 

आयोजना�थलस,म पुरय्ाउन र खानेपानी तथा Sसँचाइका ला�ग सौय� !व�ध !योगमा अनदुानको Kयव�था ग�रने 

भएको छ । सडकमा सौय� ब^ती जडानका ला�ग प5न अनुदान Oदइने बजेटमा उ�लेख छ । 
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ऊजा�मै]ी बजेट : ३ वष�Sभ] लोडशJेडङ अG^य गनA मुLय लqय 
पुUप कोइराला 

असार २९, काठमाड� । सरकारले आगामी ३ वष�Sभ] लोडशेJडङ अG^य गनA लqयसOहत ऊजा�\े]को बजेट साव�ज5नक 

गरेको छ । आ�थ�क वष� २०७१÷७२ को बजेटमा ‘उ|यालो नेपाल समuृ नेपाल’ अSभयानमाफ� त सरकारले य�तो घोषणा 

गरेको हो । यसका ला�ग आगामी ३ वष�Sभ]मा साव�ज5नक \े]को 5नमा�णमा ५ सय ६० मेगावाट (मेवा), 5नजी ऊजा� 

!व}धकहvको 5नमा�णमा ६ सय २८ मेवा जलव�यतु ्र २५ मेवाबराबरको सौय� ऊजा� [ला~टमाफ� त कुल १ हजार २ सय 

१३ मेगावाट व�यतु ्थप गनA लqय रहेको अथ�मG]ी डा. रामशरण महतले बजेट व)तKयमाफ� त घोषणा गरेका छन ्।  

वत�मान ऊजा�स�कटलाई सकेस,म चाँडो समाधान गन� सरकारले आ�थ�क वष� (आव) २०७९/८० स,म व�यतु ्उ^पादन 

गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने तथा 5नया�त गनA उ^पादकलाई !5तमेवा v. ५० लाखका दरले अनदुान Oदने Kयव�था 

गरेको छ । य�ता आयोजनालाई १० वष�स,म पूरै र ^यसप5छ ५ वष�स,म ५० !5तशत आयकर छूट Oदने Kयव�था गरेको 

छ । आव २०७४/७५ स,म रािUVय !सारण लाइनमा व�यतु ्जोoने उ^पादनहvलाई उ)त अनदुानमा १० !5तशत थपेर 

अनदुान Oदने घोषणा गरेको छ । ^य�त,ै देशSभ] अटोमोबाइल, कृष, सूचना!व�ध र सोलार !व�धस,बGधी उ�योग 

�थापनाका ला�ग आफैले व�युत ्उ^पादन गन� चाहनेले !�ताव �याएमा अनमु5त Oदने र ^य�ता उ�योगले खपत गनA 

व�यु^को रोय�ट= Sमनाहा गनA घोषणा गरेको छ । !सारण लाइन व�तारमा हाल दे8खएको Kयि)तगत तथा वन \े]को 

ज9गा अ5घ:हणमा दे8खएका सम�या स,बोधनका ला�ग अ�धकारस,पGन अGतर5नकाय संयG] बनाउने, आगामी ३ 

वष�Sभ]मा !सारण लाइन (�:ड) पु9न स)ने सब ै�थानमा व�यतुीकरण गनA, लघ ुतथा साना जलव�यतु ्आयोजनामा 

खेर गइरहेको व�यु̂ लाई एकRकृत गर= केG�=य !सारण लाइनमा जोoन �थानीय �:ड �थापना गनA घोषणा प5न 

सरकारले बजेटमाफ� त गरेको छ । बजेटमाफ� त सरकारले आगमी वष� कुल ५३ (जलव�यतु ्२५ र सौय�व�यतु ्२५)मेवा 

व�युत ्रािUVय !सारणमा थपने र ७५ सCक� ट CकलोSमटर व�यतु ्!सारण लाइन र ३३ केभी \मताको २ सय Cकमी 

!सारण लाइन थपने घोषणा गरेको छ । धूवाँमु)त उ|यालो घर काय�DमअGतग�त अनदुानसह5त १ लाख २५ हजार 

सौय�व�युत ् !णाल=, ८ लाख सुधा�रएको चूलो, १ हजार सौय� कूकर, २ सय सौय� Sसँचाइ प,प, ५० हजार घरायसी 

बायो9यास [ला~ट !व}धन गनA लqय राखेको छ । हाल 5नयामक 5नकाय, उ^पादक, !सारक र वतरक गर= चार 

CकSसमको भूSमका 5नवा�ह गदy आएको नेपाल व�यतु ् !ा�धकरणको भूSमकालाई आगामी आवSभ]मैा तीन छु�ाछु�ै 

क,पनीमा वभाजन गनA सरकारले घोषणा गरेको छ ।  

आगामी आवका ला�ग सरकारले ऊजा�\े]का ला�ग कुल v. ३५ अब� ७८ करोड १४ लाखेको बजेट व5नयोजन गरेको छ । 

चालू आवमा सरकारले यस \]ेको बजेट v. ३० अब� व5नयोजन गरेको �थयो । सरकारको बजेटले ऊजा�लाई वशेष 

!ाथSमकता Oदएको र खासै महŒवाका�\ी नभए भए प5न यसको काया�Gवयन प\मा बजेटको सफललता 5नभ�र गनA 

�वतG] ऊजा� उ^पादकहvको !5तCDया छ । आफूहvका ला�ग बजेट 5नकै सकारा^मक भएको प5न उनीहvले बताए । 
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बाOहरबाट ऊजा� ख�रद गरेर तीन वष�मा लोडसेJडङ हटाउने योजना 
आ�थ�क संवाददाता , 

सरकारले Oहउँद याममा बाOहर (भारत)बाट व�यतु ्ख�रद गरेर भए प5न आगामी Oदन वष�Sभ]मा लोडसेJडङ अG^य 

गनA !5तबuता Kय)त गरेको छ । अथ�मG]ी डा. रामशरण महतले Kयव�थापका संसrा आइतबार पेस गरेको 

बजेटमा भ5नएको छ, ‘तीन वष�Sभ] देशमा लोडसेJडङको अG^य गन� सुLखा मौसममा बा�य ऊजा� बजारबाट ख�रद 

ग�रनेछ ।’ भारतबाट व�यतु ् ख�रद गरेर �याउन ढ�केवर–मजु2फपुर ४०० केभी अGतरदेशीय !सारण लाइन 

5नमा�णलाई जोड Oदएको छ । ‘उ|याले नेपाल समuृ नेपाल’ अSभयान चलाउने सरकारले जनाएको छ । तीन 

वष�Sभ]मा मा�थ�लो तामाकोशी, कुलेखानी तेnो, चमेSलया र मा�थ�लो h]शूल=बाट ५६० मेगावाट र 5नजी \े]बाट 

४२ वटा आयोजना 5नमा�ण पूरा भएर ६२८ मेगावाट व�युत ् उ^पादन हुने सरकारको अनुमान छ । तर ठेकेदार 

क,पनीको लापरबाह=को कारण चमेSलयाको कOहले पूरा हुने अझै अ5निcचत छ । ४५६ मेगावाटको मा�थ�लो 

तामाकोशी 5नमा�ण पूरा भएप5छ वषा�याममा 5नया�तका ला�ग अ5त�र)त व�यतु ् उपल�ध हुने भए प5न सुLखा 

याममा भने नपु9ने सरकारको भनाइ छ । सोह= कारण बा�य मुलुकबाट Oहउँदमा ऊजा� ख�रद गनA योजना बजेटमा 

�याइएको हो ।  

ऊजा�मG]ी राधा tवाल=ले देशका वSभGन भागमा क,तीमा एक सय ५० मेगा◌ावाटको सौय� ऊजा� उ^पादन गनA 

योजना �याए प5न बजेटमा भने अथ�मG]ी महतले काठमाड� उप^यकाको लोडसेJडङ हटाउन आगामी आ�थ�क वष�Sभ] 

२५ मेगावाटको सौय� ऊजा� [ला~ट जडानको ला�ग मा] बजेट व5नयोजन गरेका छन ् । तर अGय सौय� ऊजा� 

आयोजनालाई !ो^साहन गनA भनेर ऊजा�मG]ीको भनाइलाई पूण� @पमा बेवा�ता ग�रएको छैन । सरकारले काठमाड� 

उप^यका एव ंअGय सहर= \े]मा घरघरको छाना, धुर=मा सोलार [यानल राखी आ2न ैलगानीमा एक CकलोवाटभGदा 

ठूला सौय� !व�धबाट ऊजा� उ^पादन गनA Kयि)त वा सं�थाको बचत व�यतु ्रािUVय !सारण लाइनमा जोडमेा नेपाल 

व�युत ्!ा�धकरणले ख�रद गनA जनाएको छ । सरकारले जलव�यतु ्आयोजनाह@ समयमै स,पGन गन�को ला�ग 

वशेष छुटको Kयव�था प5न बजेट व)तKयमाफ� त गरेको छ । बजेट व)तKयअनसुार आ�थ�क वष� २०७९/०८० स,म 

व�युत ्उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने र 5नया�त गनA व�यतु ्उ^पादकह@लाई दश वष�स,म पूरै र 

^यसप5छ पाँच वष� ५० !5तशत आयकर छुट Oदने Kयव�था गरेको छ । ^य�ता उ^पादकह@बाट उ^पाOदत व�यतु ्

रािUVय !शारण लाइनमा जोडपे5छ !5तमेगावाट ५० लाखका दरले एकमुUठ अनदुान Oदने घोषणा सरकारले 

बजेटमाफ� त गरेको छ । आव २०७४/०७५स,म व�यतु ्उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने उ^पादकह@लाई 

य�तो अनदुानमा १० !5तशत थप ग�रने सरकारले घोषणा गरेको छ ।  

य�त,ै !सारण लाइन 5नमा�णमा देखापरेका ज9गा अ�ध:हण तथा वन \े]स,बGधी सम�या समाधान गन� रािUVय 

योजना आयोगको संयोजनमा अ�धकारस,पGन अGत5न�काय समGवय संयG] �थापना गनA सरकारले जनाएको छ । 

ज9गा ववादको कारण थानकोट–चापागाउँ–भ)तपुर तथा 8ख,ती–ढ�केबरको साथ ैदेशका अ�धकांश भागमा !शारण 

लाइन 5नमा�ण हुन सकेको छैन । क5तपय ठाउँमा !शासण लाइनको अभावमा व�युत ् खेर गएको छ भने वषा� 

याममा प5न राजधानी लगायतका ठाउँमा सात घGटास,म लोडसेJडङको सम�या छ ।     
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ऊजा� र पवू�धार �वकासमा उ�च लगानी 
नेपाल समाचारप] 

काठमाड� 

सरकारले आगामी तीन वष�मा व�यमान लोडसेJडङ अG^य गनA घोषणासOहत ऊजा� र पवूा�धार वकासमा उ�च लगानी 

गनA भएको छ। मुलुकको सम: वकासका ला�ग ऊजा� र पूवा�धार वकास नै पOहलो सत� भएको 5नcकष�सOहत सरकारले 

य�तो नी5त Sलएको हो। 

मुलुकमा !श�त स,भावना रहेको भए प5न तीनको सह= सदपुयोग हुन नस)दा स,भावनाहv ^यसै खेर गइरहेको छ। 

^यसलाई सदपुयोग गन� सव�!थम पूवा�धार \े]को वकास अप�रहाय� हुGछ। ^यह= आधारमा यस \े]मा उ�च लगानी 

गनA नी5त सरकारले Sलएको अथ� मG]ालयले जनाएको छ। 

संयु)त सरकारका अथ�मन]ी डा. रामशरण महतले आइतबार Kयव�थापका संसrा साव�ज5नक गनु�भएको बजेटमा 

पूवा�धारप5छ ऊजा� \े]ले बढ= मह^^व पाएको छ। ‘उ|यालो नेपाल, समuृ नेपाल’ नामको अSभयानका साथ मुलुकलाई 

आगामी तीन वष�Sभ]मा अGधकारबाट मु)त गनA योजना �याइएको उहाँले बताउनुभयो। 

यसका ला�ग 5नमा�णा�धन जलव�यतु ्आयोजनाको काम शी� स,पGन गनA, !सारण लाइन व�तार गर= भारतबाट 

व�युत ् आयात गनA र वैकि�पक ऊजा�को nोतहvको उपयोग गनAलगायतका काय�Dम सरकारले �याएको छ। 

ऊजा�को द=घ�काल=न समाधानका ला�ग ठूला आयोजनाको स,झौता तथा 5नमा�ण काय�लाई तीlvपमा अगाJड बढाउने, 

वषा�तको समयमा बढ= हुने व�यतु ् 5नया�त गनA र Oहउँदमा नपुग हुने व�यतु ्आयात गनA रणनी5त सरकारको छ। 

कां:ेसले आ2नो चुनावी घोषणामा तीन वष�मा मुलुकबाट लोडसेJडङ अG^य गनA घोषणा गरेको �थयो। ^यह= 

योजनाअनुसार !मुख स^ता साझेदार एमालेको समेत सहम5तमा सरकारले यस \े]लाई !ाथSमकतामा राखेको हो। 

यसDममा सरकारले अपर कणा�ल=, अvण तेnो, तामाकोशी तेnो, मा�थ�लो म�या�द=लगायतका ठूला आयोजनालाई 

शी� काया�Gवयनमा �याउनका ला�ग व�यतु ्ख�रद स,झौतालगायतका काम गनA बजेटमा उ�लेख छ। 

उ)त बजेटमा पूवा�धार \े]को वकासका ला�ग आवcयक रकम व5नयोजन गनA उ�लेख छ। पूवा�धार \े]को वकासवाट 

मुलुकमा नै रोजगार=को अवसर Sसज�ना गर= ^यसबाट मुलुकको आ�थ�क वकासमा समेत सहयोग पुया�उने सरकार= दाबी 

छ। बजेटले कृष र पय�टन \]ेलाई प5न !ाथSमकतामा राखेको छ। आधु5नक कृष !णाल=को वकास, उGनत मल 

वीउमा सुवधा आOदज�ता कुरा ^यसमा समेOटएका छन।् 

मुलुक आफT मा कृष !धान भए प5न कृष उपजमा समेत आतम5नभ�र हुन नसकRरहेको व�यमान अव�था छ। 

सरकारको प5छ�लो घोषणाले ^यसमा केह= सुधार आउने अपे\ा ग�रएको छ। य�यप, घोषणा Kयवहारमा आउनेमा भने 

वगतको प�रपाट=लाई हेदा� वcव�त हुनस)ने आधार दे8खदैँन। 
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डलरमा पीपीए 
मोदनाथ ढकाल 

सरकारले व�यतु ्खर=द स,झौता (पीपीए) मापद~ड तयार गन� वt सि,मSलत एक सSम5त गठनको तयार= गरेको छ । 

अथ�, काननू र ऊजा� मG]ालयका उ�च अ�धकार=, राUV ब�ैकका !5त5न�ध रहने र आवcयक परे वदेशी परामश�दाता 

समेत बोलाइने बताइएको सो सSम5तले डलरमा पीपीए गनA वा नगनA भGनेबारे 5नण�य Oदने ऊजा� मG]ालयको भनाइ छ । 

केह= मह=नाअ5घ ऊजा�मG]ी राधा tवाल=ले साव�ज5नक लेखा सSम5तसम\ आपm्नो काय�कालमा कुन ैप5न हालतमा 

डलरमा पीपीए नगनA बताएकR �थइन ् । डलरमा पीपीए नहुने ऊजा�मG]ीको ^य�तो अडान प5छ वदेशी लगानीका 

आयोजना !भावत भएका छन ् । ^यसले वदेशी लगानीकता� हि�कने ि�थ5त आएको छ भने सरोकारवालाहv प5न 

सरकारको य�तो कदमले लगानीकता�लाई 5न@^साOहत गनA बताइरहेका छन ्। उनीहvले वदेशी लगानीका जलव�यतु ्

आयोजनासँग वदेशी मु�ामै पीपीए गन� उनीहvले सुझाव Oदएका छन ् । �वतG] ऊजा� उ^पादकहvको सं�था नेपाल 

(इ[पान)ले समेत ऊजा�मG]ीको भनाइमा आपि^त Kय)त गरेप5छ उनले आपm्नो अडानलाई नरम बनाउँदै अBययन 

सSम5त बनाउने बताएकR �थइन ्। 

अOहले दईु दज�नभGदा बढ= जलव�यतु ् आयोजना डलरमा पीपीए गन� पखAर बसेका छन ् । लामो समय ला9ने 

जलव�यतु◌्् प�रयोजनाको !5तफलमा वदेशी मु�ाको व5नमयदरमा आउने प�रवत�नले असर गनA आश�कामा उनीहv 

�वदेशी मु�ामा पीपीए गन� तयार नभएका हुन ् ।  नेपाल व�यतु ्!ा�धकरणले हालस,म 8ख,ती, भोटेकोशी, Sलख–ु४, 

त�लो सोलु, मा�थ�लो म�या�द= र बलेफR गर= ६ आयोजनासँग डलरमा पीपीए गरेको छ । नेपालमा ४० हजार मेगावाट 

hबजुल= उ^पादनको स,भावना छ । यसअ5घका सरकारहvले १० वष�मा १० हजार मेवा र २० वष�मा २५ मेवा hबजु◌ुल= 

उ^पादनको योजना घोषणा गरेका �थए ।  

नेपाल= बै�क तथा व^तीय सं�थाहvको कुल चु)ता पूँजी १ अब� ३६ करोड डलर छ । यOद १ मेवा व�यतु ्उ^पादनमा २५ 

लाखदे8ख ३० लाख डलर ला9ने अनुमान गनA हो भने ५ सय मेवाको जलव�यतु ्प�रयोजनका ला�ग १ अब� २५ करोड दे8ख 

१ अब� ५ करोड डलर ला9छ । नेपालको बै�Cकङ \े]ले जलव�यु̂ मा आ2नो चु)ता पूँजीको ५० !5तशत मा] खच� गन� 

पाउने Kयव�था छ । ^यसको अथ� हो अOहले नेपालको सम: बै�Cकङ तथा व^तीय \े]मा जलव�यु̂ मा लगानीयो9य 

पूँजी ६८ करोड डलर मा] छ । यो उदाहरणले नेपालको जलव�युत ्वकासमा वदेशी लगानीको वक�प नभएको देखाउँछ 

। हुन त �वदेशी लगानीमा ४ सय ४४ मेवाको अपर तामाकोशी बGदै छ । तर, ^यसप5छ अGय प�रयोजनाका ला�ग लगानी 

Kयव�था गनु� झन ैचुनौतीपूण� दे8खGछ CकनCक पैसा हुने अ�धकांश सं�थाले तामाकोशीमा लगानी ग�रसकेका छन ्जसको 

!5तफल अझै केह= वष� आउँदैन । नेपालको अथाह जलव�यु^को स,भावनाको दोहन गन� आGत�रक लगानी अ^यGत ै

Gयनू छ । 

^यसैले नेपालको जलव�यतु ्वकासका ला�ग वदेशी लगानीको वक�प छैन । य�यप पूवा�धारमा वदेशी लगानी भने 

^यि^त सिजलै आउँदैन । ब@ धेरै मुलुकले एउटा ठूलो प�रयोजनाको लगानीमा अंश खो|छन ्। अझ खासगर= जोखीम 

कम भएको प�रयोजनाले वदेशी लगानी कता�लाई आकष�त गछ�  । वदेशी लगानीकता�ले प�रयोजनामा वदेशी मु�ा 

लगानी गरेको हुGछ । ^यसैले ऊ आपmूले उ^पादन गरेको hबजलु= प5न वदेशी मु�ामै बे�न चाहGछ । 

जलव�यु̂ ज�ता पूवा�धारका प�रयोजनाबाट !5तफल पाउन धेरै वष� !ती\ा गनु�पनA हुGछ ^यसैले ^यस अव�धमा 

व5नमय दरमा आउने फरकले !5तफलमा असर नपरोस ् भGने चाहना वदेशी लगानीकता�को हुGछ । नेपालज�तो 

व5नमय दरमा 5छटो5छटो प�रवत�न आउने मुलुकमा वदेशी लगानीकता�हv व5नमय दरमा आउने जोखीम मो�न 

चाहँदैनन ्। उनीहv य�तो जोखीम सरकार वा !ा�धकरणले वहन ग�रदेओस ्भGने चाहGछन ्। इ~डोनेSशयामा वदेैSशक 



मु�ाको जोखीम ^यहाकँो सरकार र �टेट इलेि)VSसट= क,पनी (पीएलएन)ले संयु)त vपमा वहन गछ�न ् भने 

पाCक�तानमा ^यहाकँो सरकारले य�तो जोखीमको िज,मा Sलएको छ । ^यसैले यOद जलव�यु^मा वदेशी लगानी 

Sभœयाउने लqय राLने हो भने व5नमय दरमा आउने प�रवत�नको जोखीमको िज,मा सरकारले Sलनुपछ�  । यहा ँBयान 

OदनपुनA कुरा के छ भने नेपाल= मु�ा हरेक वष� ४ दे8ख ५ !5तशतका दरले अवमू�यन हँुदै आइरहेको छ । 

यसलाई अक� तर=काबाट हेर� । जलव�यतु ् आयोजनाको �वाSम^व 5निcचत समयाव�धप5छ सरकारसँगै आउँछ । 

सरकारले सो आयोजनाबाट रोय�ट=, कर तथा �याट, अGतःशु�कलगायत प5न उठाउँछ । भरपद� र 5नयSमत व�युत ्

आपू5त � भयो भने उ�योग तथा कलकारखाना पूण� \मतामा च�छन ्जसले उ^पादन र रोजगार=मा वृu हुGछ अ5न 

सरकारले प5न बढ= राज�व स�कलन गछ�  । आ�थ�क ग5तव�धहvमा वृu भई समाज स,पGनतातफ�  अ5घ ब{छ । 

^यसैले प5न व5नमय दरको जोखीम सरकार वा व�यतु ्!ा�धकरणले Sलन ुअGयथा हुने छैन । ^यसो गन� नसCकए अथ� 

मG]ालयको नेतृ̂ वमा ‘हेज फ~ड’ सजृना गर= आयोजनाको सवA अनुम5त र उ^पादन अनुम5तबापतको शु�क, रोय�ट=, 

�याट, आयकर आOदबाट स�कलन हुने रकमलाई डलरमा प�रवत�न गर= ^यसमा ज,मा गन� सCकGछ । ^यसले व�यतु ्

!ा�धकरणलाई 5छटो5छटो प�रवत�न भइरहने वदेशी मु�ाको व5नमयदरको जोखीमबाट जोगाउँछ भने लगानीकता�मा 

प5न आ^मवcवास जगाउँछ । 

यसर= व5नमय दरको जोखीमको िज,मा सरकारले Sलए प5न ^यसको भार उसले उठाउन ु पदyन, ^यो उपभो)ताले 

उठाउँछन ्। चरम ऊजा�स�कटले उ�योग Kयवसाय धराशयी भएका छन ्। उनीहvको !5त�पधा�̂ पमक \मता गुमेको छ 

जसको फल�वvप Kयापारघाटा चुSलँदै गएको छ । लोडशेJडङकै कारण उ^पादन \मताको ५० !5तशत मा] ैसHचालनमा 

रहेका उ�योगहvका ला�ग ^यो hबजुल= रामवाण हुनेछ । जेनेरेटर चलाएर यु5नटको ३२ @पयैा ँ खच� गन� बाBय 

उ�योगीKयवसायीहvले !5तय5ुनट १२–१५ @पयैा ँखशुीसाथ 5तनAछन ्। hबजुल=को अभावमा ९ मह=ना चलेर बGद भएको 

रो�पा Sसमे~टज�ता उ�योगलाई प5न ^यो राहत हुनेछ । मह=नामा करोड� @पयैा ँJडजेलमा खच� गन� बाBय होटलहvको 

प5न आपm्नै पीडा छ । 

^यसैले चरम लोडशेJडङ Gयूनीकरण नहुHजेल नेपालसँग डलरमा स,झौता गनु�को वक�प छैन । डलरमा पीपीए गरे 

व�युत ् !ा�धकरण धराशयी हुGछ भGने सोच क5तपयको छ जुन 5नराधार हो । क,तीमा प5न मुलुकमा Kया[त 

ऊजा�स�कट समाधान नहुHजेलस,मका ला�ग सरकारले वदेशी लगानीका आयोजनासँग प�रव�य वदेशी मु�ामा पीपीए 

गर= उ�यमीKयवसायी र सव�साधारणलाई राहत Oदने !यास था�नपुछ�  । तर, ^य�तो Kयव�था 5निcचत समयका ला�ग 

कडा सीमा तोकेर �याइनपुछ�  । ^यसर= डलरमा स,झौता गनA प�रयोजनाले समयमै 5नमा�ण पूरा गर= व�युत ्उ^पादन 

था�नपुनA र ^य�तो गन� नस)नेलाई कर छूटलगायत अGय सहुSलयत नOदने Kयव�था गनु�पछ�  । यी सब ैवषयलाई टु�गो 

लगाउन व�यतु ्5नयमन आयोग गठन गन� सCकGछ । ^यसप5छ ^यसले न ैवt तथा सरोकारवालाहvसँग छलफल गरेर 

के क5त दरमा पीपीए गनA भGने 5नण�य गनAछ । तर, डलरमा पीपीए गनA भनेर वदेशी लगानीका आयोजना 

!व}धकहvलाई मा] खशुी बनाउने काम भने गनु� हँुदैन । अOहले �वदेशी लगानीका आयोजनाका !व}धकहv !5तयु5नट 

व�युत ् मू�य ५ @पयैा ँ ४० पैसाबाट बढाएर कि,तमा ६ @पयैा ँ ४० पैसा प¥ुयाउन माग ग�ररहेका छन ् । ऊजा�स�कट 

समाधान नहुHजेल �वदेशी लगानीका आयोजनाहvलाई प5न !ो^साहन गनA काय�Dम �याउनैपछ�  । यसका साथै, 

अGतरदेशीय !सारण लाइन 5नमा�णलाई प5न !ाथSमकतासाथ अ5घ बढाउनपुछ�  । 

  



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷#÷#! 

तनहँु जल�व!युत आयोजना #नमा�ण : घोषणा मा' ै

कृUण Gयौपान-ेदमौल=, ३० असार । सरकारले यो वष�दे8ख तनहँु जलव�युत आयोजना 5नमा�णको घोषणा 

गरेप5न ^यो घोषणामै सीSमत हुने भएको छ । आइतबार अथ�मG]ी डा. रामशरण महतल ेउजा� : उ|यालो 

नेपाल समuृ नेपाल अGतग�त तनहँु आयोजनाको 5नमा�ण काय� यसै वष�मा सु@ हुने घोषणा गरेप5न ^यो घोषण ै

सीSमत हुने भएको हो । 

परामश�दाता 5नयुि)तमा 5नरGतरको लापरबाह=ल े बहु!5तk\त १ सय ४० मेगावाट \मताको तनहँु 

जलाशययु)त व�युत आयोजना पुनः प5छ धकेSलने 5निcचत भइसकेको छ । स,पूण� लगानी जुटेर प5न 

कOहल ेदाता र कOहल े�वय ं!ब}धककै Oढपील ेलि,बएको यो आयोजना परामश�दाता छनोटको ‘राजनी5त’ले १ 

वष�दे8ख थSलएको छ । 

5नधा��रत समयभGदा १ वष� पछाJड पदा� आयोजनाल े थप १० !5तशत हाराहार= लागत भार बो)नेछ । 

^यससँगै !ब}धक तनहँु हाइFोपावरल े ८५ करोड ७७ लाख यु5नट hबजुल= hबDRबाट हुने अब� @पैया ँ

आ,दानीसमेत गुमाउनेछ । आयोजनाको अनुमा5नत लागत क�रब ४५ अब� @पैया ँ(५० करोड डलर) छ । 

दाता एSसयाल= वकास बTक (एडीबी)ले अ5घ�लो साउनमा परामश�दाताका ला�ग दोnो पटक बोलप] आ�वान 

गरेको �थयो । ^यसमा इले)V=Sसट= ड े �ाGस (ईडीएफ), एमड��यूएच इGटरनसेनल इंक अमे�रका, मोट 

,याकडोना�ड SलSमटेड (बेलायत), Vया)टवेल इिGज5नय�रङ (�ाGस), �या�मर इGटरनेसनल (जम�नी) र 

कGसाई इलेि)Vक पावर क,पनी इंक (जापान)ले बोलप] पेस गरेका �थए । एडीबील े�या�मर इGटरनेसनलाई 

छनोट गरेर ऊसँग वाता� अ5घ बढाउन तनहँुलाई प]ाचार गरेको लामो समय hब5तसकेको छ । तर, हालस,म 

वाता� अ5घ बढेको छैन । 

परामश�दाताका ला�ग एडीबील े२ करोड ७५ लाख अमे�रकR डलर (२ अब� ७५ करोड @पैया)ँ कजा� Oदएको छ । 

आयोजनामा ४० !5तशत सेयर र ६० !5तशत कजा� लगानी हुनेछ । जापानको जे पावरल े व�ततृ 

इिGज5नय�रङ अBययन !5तवेदन तयार गर= व�युत !ा�धकरणलाई ह�ताGतरण ग�रसकेको छ । 

सरकारले हालै साव�ज5नक गरेको नी5त तथा काय�Dममा आगामी आवदे8ख आयोजनाको SसSभल 5नमा�ण 

था�न े उ�लेख भए प5न !CDयागत Oढलाइले ^यो स,भव दे8खदैँन । यसअ5घ २०१४ जनवर=Sभ] ठे)का 

स,झौता गर= गत फे�ुअर=मा परामश�दातालाई काममा खटाइस)न ेलqय तनहँु हाइFोपावर SलSमटेडको �थयो 

। संशो�धत Sम5तअनुसार २१ जनवर= २०१४ Sभ] परामश�दातासँग ठे)का स,झौता सु@ गर= माच�दे8ख काम 

था�न ेकाय�ताSलका �थयो । 

नेपाल व�युत !ा�धकरणल ेआयोजनाको पपए (व�युत ख�रद स,झौता) गन� अ�वीकार समेत गरेको छ । 

आ2न ैसहायक क,पनी�वारा 5नमा�णाधीन आयोजनाको ख�रद दर मह“गो भएप5छ अ�वीकार गरेको हो । 

जलाशय आयोजना भएकाले पुन�थापनादे8ख ज9गा अ�ध:हणमा बढ= रकम ला9ने हु“दा यसको !5तयु5नट 



११ दे8ख १२ @पैया“स,म पनA अBययनले देखाएको छ । ख�रद दर नै मह“गो भएकाल े पपए !CDयामा 

सम�या दे8खएको !ा�धकरण 5नदAशक समेत रहेका तनहु“ हाइFो पावर क,पनीका !बGध सHचालक 

सु5नलकुमार ढंुगेलले बताए । 

ढंुगेल परामश�दाता 5नयुि)तमा Oढलाइ भएको �वीकाछ�न ् । आफू ^यसमा ला�गपरेको बताउँदै उनल े केह= 

OदनSभ] चयन हुने दाबी गरे । परामश�दाता चयनप5छ मा] आयोजनाको काम अ5घ ब{नेछ । परामश�दाताल े

१ वष� बोलप] कागजात तयार, ६ वष� 5नमा�ण र ५ वष� सHचालन गर= १२ वष� आयोजनाको सुप�रवे\ण 

गनु�पनAछ । यो आयोजना आGत�रक खपतका ला�ग बGन लागेको हो । आयोजनाल ेबेलुकR (पक आवर)को 

माग पूरा गनA लqय Sलइएको छ । 

5नमा�ण सु@ भएको ४८ दे8ख ६० मOहनास,म आयोजनाको काम स)ने लqय !ब}धकको छ । यसअ5घ 

एडीबील ेपीएमसीका ला�ग सरकारले 9यारेGट= नOदएप5छ उसले यो !CDया खारेज गरेको �थयो । पीएमसी 

कGसाइलाई Oदलाउन एडीबील े ठूलो !यास गरेकोमा अGततः वफल भएप5छ पुनः बोलप] आ�वान गरेको 

�थयो ।  
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!सारण लाइन 5नमा�णमा बल !योग गनA तयार= 
लोडसे+डङ घटाउन ऊजा�म.'ीको नया ँ�वक/प 

आ�थ�क संवाददाता , 

व�युत ् !सारण लाइन 5नमा�णमा अवरोध गनAह@लाई सरकारले बल !योग गनA संकेत गरेको छ । �थानीयले 

अनावcयक माग राखी 8ख,ती–ढ�केबर, थानकोट–चापागाउँ–भ)तपुर, काबेल=, मातातीथ� लगायतका दज�नभGदा 

बढ= !सारण लाइन वष�दे8ख अव@u रहेको बेला सोमबार राजधानीमा आयोिजत बजेटप5छको अGतस�वाद काय�Dममा 

अथ�मG]ी रामशरण महतले भने, ‘रा|यले आ2नो अ�धकार !योग गरेर !सारण लाइन 5नमा�ण गनAछ ।’ काय�Dममा 

प]कारह@ले सरकारले !सारण लाइन 5नमा�णको ला�ग पया�[त बजेट व5नयोजन गरे प5न ^यो खच� नहुने िजCकर 

गरेका �थए । काय�Dममा अथ�मG]ी महतले काननु उ�लंघन गनAह@लाई रा|यले अब छुट Oदन नस)ने भGदै 8ख,ती–

ढ�केबर !सारण लाइन 5नमा�णमा रा|यले आफूले गन� स)ने सबै काम गनA र तोCकएकै समयमा उ)त !सारण 

लाइन 5नमा�ण गनA !5तबuता Kय)त गरे । धेरै ववाOदत भएप5छ केह= समयअ5घ SसGधलु=का �थानीय राजनी5तक 

दलह@ले मुआ�जा वतरण गरेर !सारण लाइन 5नमा�ण अगाJड बढाउन सरकारलाई सहयोग गन� �थानीयलाई आ:ह 

गरेका �थए । उ)त !सारण लाइन 5नमा�ण गरेप5छ सरकारले सो \े]लाई लोडसेJडङमु)त गनA समेत बताएको छ ।  

 

दाताले बल !योग गन� नOदएको कारण उ)त !सारण लाइनको छवटा टावरको काम सरकारले पूरा गन� सकेको छैन । 

उ)त काम पूरा नभएमा केह= वष�प5छ ४५६ मेगावाटको मा�थ�लो तामाकोशी आयोजनाको व�यतु ्खेर जानेछ भने 

अGय भागमा लोडसेJडङ ब{नेछ । यसअ5घ काननु काया�Gवयनमा जोड नOदएका कारण वSभGन !सारण लाइन 

5नमा�ण हुन नसकेको भGदै अथ�मG]ी महतले अब रा|यले आवcयक सब ैउपाय लगाएर !सारण लाइन 5नमा�ण गनA 

!5तबuता Kय)त गरे । सरकारले !सारण लाइन 5नमा�णको ला�ग मा] ैआउँदो आ�थ�क वष� २०७१÷०७२ का ला�ग १३ 

अब� ५५ करोड @पयैा ँव5नयोजन गरेको छ । अOहले दईु हजार छ सय ४० सCक� ट Cकमी व�यतु ्!सारण लाइन छ 

भने आगामी वष� ७५ Cकमी थप भई दईु हजार सात सय १५ Cकमी र ३३ केभी वतरण लाइनतफ�  दईु सय Cकमी थप 

भई चार हजार चार सय Cकमी पु9नेछ । ऊजा� मG]ालयले लोडसेJडङ Gयनूीकरण गन� क,तीमा १५० मेगावाट सौय� 

ऊजा� �थापना, वSभGन जलव�यतु ्आयोजनाको मम�तसOहत कुल ५५ अब� @पयैा ँबजेट माग गरे प5न अथ�ले क�रब 

३७ अब� मा] व5नयोजन गरेको छ । सो बजेट प5न खच� हुन नस)ने \े]मा रा8खएको छ । आउँदो आवमा २५ 

मेगावाटको सौय� ऊजा� उ^पादनभGदा बाहेक अक� उ^पादनस,बGधी काय�Dम अथ�ले नराखेप5छ ऊजा� मG]ालय 

आफT ले वक�पको खोजी गरेको छ ।  

 

ऊजा� मG]ालय nोतका अनुसार आउँदो Oहउँदमा १६ घGटास,म पु9ने लोडसेJडङ Gयनूीकरण गन� मG]ालय आफT ले 

5नजी \े]का उ^पादकसँग सौय� ऊजा� ख�रद गनA नया ँयोजना बनाएको छ । ^यसको काय�व�ध बनाएर अगाJड ब{न 

ऊजा�मG]ी राधा tवाल=ले स�चव राजेG� Cकशोर \े]ीलाई 5नदAशन OदएकR 5छन ् । साथ,ै लोडसेJडङ Gयनूीकरणको 

काय�Dमलाई सहयोग गन� ऊजा�ले बाOहरबाट सहयोग खो|ने योजना प5न तयार गन� लागेको छ । ‘बाOहरबाट व�यतु ्

ख�रद गनA काय�लाई !ाथSमकतामा राLनुभGदा �वदेशमै वक�प खो|नुपछ� ’, ऊजा�मG]ी tवाल=ले भ5नन,् ‘अथ�ले 

बजेट व5नयोजन गन� नसके प5न लोडसेJडङ Gयनूीकरण गन� आउँदो Oहउँद अगाJड नै केह= न केह= गनA छु ।’ बजेट 

ऊजा� उ^पादनमुखी हुनुपनAमा अOहले प5न आ2नो जोड रहेको !Uट पा�रन ्। 
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२ वष�दे8ख थपएन !सारण लाइन 
पुUप कोइराला 

चाल ूआवमा ज0मा �व!युत ्उ2पादन थप १३ मेवामा' 
 

असार ३०, काठमाड� । नेपालको व�यतु ् !सारण लाइन 5नमा�णमा एका�धकार पाएको नेपाल व�युत ् !ा�धकरणले 

वगत २ वष�दे8ख थप !सारण लाइन 5नमा�ण स,पGन गन� सकेको छैन । वषA5न व�यतु ्माग ब{दै गएको र वतरण 

लाइनहv थपँदै गए प5न !सारण लाइन भने 5नमा�ण हुन सकेको छैन । ‘!सारण लाइनहv २ वष�दे8ख न ै5नमा�णाधीन 

अव�थामा छन,्’ !ा�धकरणका !णाल= सHचालन वभागका !मुख पुUपराज खoकाले भने, ‘ज9गा अ�ध:हणमा 

�थानीयको अवरोध, अGतरसरकार= 5नकायबीच समGवयको अभावलगायत कारणले आयोजनाहv स,पGन हुन Oढलाइ 

भएको हो ।’  
 

आ�थ�क वष� २०६७/६८ मा कुल १ हजार ९ सय १७ CकलोSमटर !सारण लाइन सHचालनमा आएको �थयो । आव २०६८÷६९ 

मा कुल ७० CकलोSमटर !सारण लाइन थप भई कुल !सारण लाइनको ल,बाइ १ हजार ९ सय ८७ CकलोSमटर पुगेको �थयो 

। ^यसयता गएको २ वष�मा थप !सारण लाइन 5नमा�ण हुन नसकेको आ�थ�क सवA\ण !5तवेदनले देखाएको छ ।  
 

!सारण लाइन 5नमा�णको िज,मा 5नजी\े]लाई प5न Oदन नस)दा य�तो सम�या आएको �वतG] ऊजा� उ^पादकहvको 

भनाइ छ । ‘भरतमोहन अ�धकार= ऊजा�मG]ी हँुदा साना !सारण लाइनहv 5नमा�ण गन� 5नजी\े]लाई Oदने नी5त �याएका 

�थए,’ �वतG] ऊजा� उ^पादकहvको सं�था नेपाल (इ[पान)का अBय\ खoगबहादरु वUटले भने, ‘^यो नी5त प5न 

सरकारले लागू नगदा� य�तो अव�था आएको हो ।’ जनुसुकै 5नकायले !शारण लाइन 5नमा�ण गरे प5न ज9गा 

अ�ध:हणमा दे8खने अवरोध हटाउन सके !सारण लाइन 5नमा�ण समयमै सCकने अका�थर= सरोकारवालाको धारणा छ ।  
 

चालू आवको अG^य5तर रािUVय !सारण लाइनमा कर=ब १३ मेगावाट मा] व�यतु ्थप भएको !ा�धकरणका व�यतु ्

Kयापार वभागका 5नदAशक OहतेG�देव शा)यले बताए । गत जेठ र असारमा गर= मैलु�खोला ५ मेवा, राधीखोला ४ 

दशमलव ४ मेवा, भैरवकु~ड ३ मेवा र छोटेखोला जलव�यतु ्आयोजना गर= उ)त प�रमाणको व�यतु ्थप भएको उनले 

बताए । वाष�क कर=ब १ सय मेवाको हाराहार=मा व�यतु ्माग ब{दै आएको छ । अOहले व�यु̂ को कुल माग भने वाष�क 

१ हजार २ सय मेवा रहेको छ । वषा�^को समयमा प5न हाल कुल ४ सय मेवा व�यतु ्अभाव रहेको छ । य�तो अव�थामा 

यो उ^पादन 5नकै कम भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । 
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बजेटमाबजेटमाबजेटमाबजेटमा    पवूा�धारमापवूा�धारमापवूा�धारमापवूा�धारमा    परुानापरुानापरुानापरुाना, , , , ऊजा�माऊजा�माऊजा�माऊजा�मा    नयाँनयाँनयाँनयाँ    काय�मकाय�मकाय�मकाय�म    आशीष �वाली काठमाड� : सरकारले पूवा
धार े�मा अिधकांश पुराना काय
�मलाई िनर�तरता �दएपिन ऊजा
 े�मा भने नया ँकाय
�म घोषणा गरेको छ। बजेटले पूवा
धार े�मा वष
भ�र यातायात सेवा अभाव रहकेो िनवा
चन े�मा क!तीमा एक सडक िनमा
ण काया
�वयनमा $याउन ेघोषणा गरेको छ। पुराना काय
�मलाई िनर�तरता &दद ैडो$पा र )!ला िज$ला सदरमुकाममा दईु वष
िभ� मोटरबाटो पु्र्याउन ेल*य बजेटले िलएको छ। नेपाल िनमा
ण +वसायी महासंघका अ.य जयराम लािमछानेले िवकास खच
का आधारमा बजेट िनराशजनक भएको बताए। 'चालू खच
को आधारले हदेा
 िवकास खच
 १८ 1ितशत �यून दिेख�छ', उनले भने, 'य4िप ऊजा
 े�मा �दएको 1ाथिमकता भने 6वागतयो8य छ।' बजेटले राि9य गौरवको म.यपहाडी लोकमाग
का लािग दईु अब
 ;पैया ँिविनयोजन गरेको छ। सरकारले आगामी आ>थक वष
 एक हजार सात सय ७६ �कलोिमटर सडकमा स!पूण
 @याक खो$ने घोषणा गरेको छ। लोकमाग
अ�तग
त ६६ �कलोिमटर सडक कालोप�े, २० �कलोिमटर सडक Aाभेल तथा २० वटा पुल िनमा
ण ग�रनेछ। )लाकC लोकमाग
का लािग ४० �कलोिमटर सडक कालोप� ेगन
 दईु अब
 ;पैया ँिविनयोजन ग�रएको छ। काठमाड� उपDयका च�पथ कलंकC-कोटेFर खGडको सडक आठ लेनको िनमा
ण गनH र कंलकC-बालाज-ुकोटेFर सडक े� िव6तारका लािग एक अब
 १९ करोड ;पैया ँ िविनयोजन ग�रएको छ। बजेटमा उपDयकामा आगामी वष
 ४१ �कलोिमटर सडक िव6तार गनH उ$लेख छ। उपDयका सडक िव6तार गन
 एक अब
 ८० करोड ;पैया ँ िविनयोजन ग�रएको छ। िसमरा-बIदवास खGडको रेलमाग
 िनमा
ण गन
 एक अब
 ३५ करोड ;पैया ँ िविनयोजन ग�रएको छ। सडक सJाल नपुगेका आठ सय १५ गािवसमा सडक पु:याउन ेकाय
लाई 1ाथिमकता �दने घोषणा सरकारल ेगरेको छ। यसका लािग एक अब
 २० करोड िविनयोजन ग�रएको छ। 6थानीय 6तरमा हालस!म िनमा
ण भएको ५५ हजार �कलोिमटर सडकलाई 6तरोKित गन
 दईु अब
 २५ करोड िविनयोजन गरेको छ। Lसचाइ सुिवधाका लािग 6थानीय िनकायबाट काया
�वयन ग�रन े साना तथा सामुदाियक Lसचाइ आयोजनालाई १८ अब
 १० करोड ;पैया ँ बजेट िविनयोजन ग�रएको छ। बजेटले ऊ जा
 े�मा भने नयाँ काय
�मको घोषणा गरेको छ। जलिव4ुत ्े�मा नया ँकाय
�म नभए पिन सरकारल ेनिवकरणीय ऊजा
मा िवशेष 1ाथिमकता �दएको छ। आगामी आ>थक वष
मा सौय
 ऊजा
बाट २५ मेगावाट िव4ुत ्उDपादन गनH घोषणा बजेटल ेगरेको छ। सौय
 ऊजा
 उDपादन बढाउन यसको उपकरणमा भ�सार छुट �दइन ेभएको छ। ऊजा
 े�लाई 1ाथिमकता �दन 'उQयालो नेपाल समृS नेपाल' भK े अिभयान सTालन गनH र तीन वष
िभ�मा लोडसेिडङ अ�Dय गनH महUवाकांी घोषणा बजेटले गरेको छ। तीन वष
िभ�मा ६ सय २८ मेगावाट िबजुली उDपादन गनH ल*य सरकारले िलएको छ। जलिव4ुत ्े�मा अिहल े1सारण लाइनमा दिेखएको सम6या समाधान गन
 राि9य योजना आयोगको संयोजनमा अिधकारस!पK अ�तरिनकाय सम�वयन संय�� 6थापना गनH घोषणा बजेटल े गरेको छ। बजेटले Aामीण 



िव4ुतीकरणको े�मा एक अब
 ५० करोड ;पैया ँ िविनयोजन गरेको छ। आ>थक वष
 २०७९/८० स!म िव4ुत ्उDपादन गरेर राि9य 1सारण लाइनमा जोVन े र िनया
त गनH उDपादकलाई १० वष
स!म आयक रमा छुट �दन े र Dयसपिछ पाँच वष
स!म ५० 1ितशत छुट �दने घोषणा गरेको छ। य6ता उDपादकलाई राि9य 1सारण लाइनमा जोडेपिछ ५० लाख अनुदान �दने र जलिव4ुत ्आयोजनाबाट २०७४/७५ सालस!म िव4तु ्उDपादन भएमा थप १० 1ितशत अनुदान �दने घोषणा बजेटले गरेको छ। ऊ जा
 उ4मी शैले�W गुरागाXले ऊजा
 े�का लािग बजेट सकाराDमक भएको 1ित��या �दए। 'नवीकरणीय ऊजा
मा तDकालका लािग राYो )ने दिेख�छ', उनल ेभने, 'तर यसमा पुरातनवादी सोच बढी हाबी भएको दिेखयो।' ऊजा
 े�लाई सरकारले िवगतमा पिन 1ाथिमकता �दएको िथयो। तर, काया
�वयन प अ�Dय�त �फतलो )ने गरेको �ट[पणी गुरागाXको छ।   



>f]t M /fhwfgL, @)&!÷#÷#! 

 

 
  



>f]t M gful/s, @)&!÷#÷#@ 
जलव�यतु क,पनीले २० अब� पुँजी पुरय्ाउने 

लqमण वयोगी 

काठमाड�— जलव�यतु लगानी तथा वकास क,पनीले आगामी आ�थ�क वष�Sभ] आ2नो पुँजी बढाएर २० अब� @पैया ँ

हाराहार= पु¥याउने भएको छ। क,पनीले साधारण सेयर जार= गनA र अGय nोतबाट पुँजी जुटाउने लqय राखेको छ। 

क,पनीमा चु)ता पुँजी हाल क�रब ९ अब� @पयैा ँपुगेको छ । सरकार, कम�चार= सHचय कोष, रािUVय hबमा सं�थान र 

नाग�रक लगानी कोषले ज,मा गरेको ८ अब� @पयैा ँर हालस,मको �याज आ,दानीबाट १ अब� @पयैा ँज,मा भएको छ । 

२ अब� @पैयाँको साधारण सेयर जार= गनA र एSसयाल= वकास बTक (एJडबी) बाट क�रब ५ अब� @पयैा ँसहुSलयत ऋण 

Sलएर वासलातमा २० @पयैा ँप¥ुयाउने लqय रा8खएको क,पनीका !मुख काय�कार= अ�धकृत द=पक रौ5नयरले बताए । 

'३७.६ मेगावाटको काबेल= ए आयोजनामा वcव बTकले Oदने क�रब ४ अब� @पैया ँक,पनीमाफ� त न ै जाने हो,' उनले 

नाग�रकसँग भने, 'यसप5छ वासलात २० अब� @पयैा ँपु9छ ।' उ)त पुँजी दे8खएप5छ क,पनीको अगुवाइमा जुनसुकै 

आयोजना लगानी गन� सCकने उनले बताए । 

एJडबीबाट !ा[त हुने सहुSलयत ऋणबारे अथ�मG]ालयमाफ� त कुरा भइरहेको जानकार= Oदँदै रौ5नयरले भने, '२० वष�स,म 

ला�ग !ा[त हुने य�तो ऋण सरकारमाफ� त न ैआउँछ तर ^यो क,पनीमा कसर= ह�ताGतरण हुने भGने वषयमा छलफल 

भइरहेको छ ।' 

एJडबीले अGय आयोजनाका ला�ग Oदने सहुSलयतज�त ैआयोजनामा लगानी गनA गर= रकम Sलने !CDया अगाJड बढेको 

उनले !�ट पारे । उनका अनुसार य�तो रकम कुन ैआयोजनामा लगानीयो9य रकम अभाव हँुदा यो खच� गन� सCकGछ । 

क,पनीले साधारण सेयर जार= गर= पुँजी बढाउनेबारे प5न !CDया सु@ ग�रसकेको छ । तर, क,पनीले सव�साधारणमा 

जार= गनA सेयर र वासलात नबुझाएकाले 5नण�य हुन बाँकR रहेको �धतोप] बोड�का !व)ता 5नरज �गर=ले नाग�रकलाई 

बताए । 

उनले भने, 'क,पनीले सव�साधारणका ला�ग २० !5तशत अथा�त २ करोड Cक^ता सेयर जार= गनA भनेको छ तर बोड�को 

5नयमअनुसार सव�साधारणमा ३० !5तशत जार= गनु�पछ�  ।' मिG]प�रषदले नै २० !5तशतस,म जार= गरे पु9ने 5नण�य 

गरेकाले 5नण�य!5त प5न पेश गन� भ5नएको उनले बताए । सब ैकागजात आएप5छ केह= OदनSभ] ैटंुगो ला9ने प5न उनले 

�पUट पारे । 

लk\त पुँजी पुगेप5छ क,पनीकै अगुवाइमा ३ सय मेगावाटस,मको जलाशय आयोजना बनाउने योजना रहेको !मुख 

काय�कार= 5नदAशक रौ5नयरले !�sयाए । क,पनीले अOहले ६ आयोजनामा लगानी गन� अिGतम तयार= भइरहेको छ । 



२१ दशमलव ६ मेगावट हेवाखोला, २५ मेगावाट काबेल= १, ८२ मेगावाट त�लो सोलु, २० मेगावाट �मल बा9मती, ३० 

मेगावाट Gयाद=खोला र १८ मेगावाट मा�थ�लो सोलुखोलामा लगानी गन� स,झौताको तयार= भइरहेको क,पनीले 

जानकार= Oदएको छ । 

काबेल=मा इGभेUटमेGट बT, त�लो सोलु र बा9मतीमा !ाइम बTक, Gयाद=मा एभरेUट बTक र मा�थ�लो सोलुमा ि)लन 

इनज� JडभलपमेGट बTकको अगुवाइमा क,पनीले लगानी गनA स,झौता गरेको हो । 

क,पनीले हालस,म ४२ मेगावाटको Sम�V=खोला, २७ मेगावाट दोद�खोला, साढे २३ मेगावाट सोलुखोला र ३० मेगावाटको 

खानीखोलामा २ अब� १० करोड @पयैा ँलगानीको !5तवuता जनाइसकेको छ । यी आयोजनामा कुल १७ अब� ४२ करोड ३० 

लाख @पयैा ँलागत अनुमान ग�रएको छ । 

क,पनीले नेपाल राUV बTकबाट �वीकृत !ा[त गर= जलव�यतु प�रयोजनामा !^य\ वा कुन ै बTक वा व^तीय 

सं�थामाफ� त अ!^य\ ऋण !वाह गन� स)छ । साथ ै�वदेशी संगOठत सं�थाबाट कि,तमा १ करोड @पयैाकँा दरले ५ वष� 

वा सोभGदा बढ= अव�धका ल�ग सOट�Cफकेट अफ जार= गर= ऋणप], व~ड वा JडभेGचर जार= गर= द=घ�काल=न nोत 

प�रचालन गन� पाउने Kयव�था छ। 

काबेल6मा आईएफसीको ४ अब� 

काठमाड�— ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेल= ए जलव�यतु आयोजनामा अGतरा�िUVय व^त 5नगम (आईएफसी) ले 

३ करोड ८६ लाख अमे�रकR डलर (क�रब ४ अब� @पयैा)ँ ऋण सहयोग Oदने 5नण�य भएको छ । 

उ)त आयोजनाका ला�ग बुटवल पावर क,पनी (hबपसी) को सहायक क,पनी कावेल= इनज� SलSमटेड र आइएफसीबीच 

मंगलबार स,झौता भएको छ । स,झौतामा hबपसीका !मुख काय�कार= अ�धकृत उ^तरकुमार xेUठ र आइएफसीका 

तफ� बाट नेपालका ला�ग आवासीय !5त5नधी �यालेGट=नो एस बगतSसलें ह�ता\र गरेका �थए । 

वcव बTकको अGतरािUVय वकास सं�थावाट !ा[त हुने ४ करोड अमेर=कR डलर ऋण सOहत वcव बTक समूहवाट उ)त 

आयोजनाको ला�ग हालस,म ७ करोड ८६ लाख अमेर=कR डलर हुने क,पनीले जानकार= Oदएको छ । 

ता[लेजुoड र पाचँथर िज�लामा 5नमा�ण हुने यो आयोजनाबाट पानीलाई ४ CकलोSमटर लामो सु@oडमाफ� त फका�इ 

व�युतगहृमा खसाल= व�यतु उ^पादन ग�रनेछ । उ^पाOदत hब�यतु आयोजना�थलदे8ख क�रब ८० CकलोSमटर लामो 

१३२ केभी !सारण लाइनबाट दमक सव�टेशनस,म पु¥याइनेछ । 

सन ्२०१८ स,ममा 5नमा�ण स,पGन गनA लqय रा8खएको आयोजना बटुवल पावर क,पनीको नेतृ̂ वमा साव�ज5नक 

5नजी साझेदार= मोडलेमा 5नमा�ण ग�रने जनाइएको छ । सन ्२०१० जनवर=मा व�युत वकास वभागसँग आयोजना 

वकास स,झौता स,पGन भएको �थयो । यो आयोजना वcव बैक र अGतरािUVय hब^त 5नगमको ऋण लगानीमा 

5नमा�ण हुनेछ । क,पनीले यस अ5घ न ैअGतरािUVय hब^त 5नगम सँग Sमलेर ९.४ मेगावाटको आँ�धखोला 5नमा�ण 

ग�ररहेको छ र यो आयोजना 5नमा�ण स,पGन हुने चरणमा रहेको छ । 



>f]t M sf/f]af/, @)&!÷#÷#@ 

बजेट नपाएप#छ सोलारमा #नजी =े'को आड 

बाबुराम खoका 

काठमाड�, ३१ असार- ऊजा� मG]ालयको योजनाअनुसार सोलार [लाGट ख�रद गन� बजेट व5नयोजन 

नभएप5छ अब !5त�पधा�बाट 5नजी सोलार [लाGटको hबजुल= ख�रद ग�रन ेभएको छ । सोलार [लाGटबाट डढे 

सय मेगावाट hबजुल= उ^पादन गर= लोडसेJडङ घटाउन े !�तावलाई अथ� मG]ालयले स,बोधन नगरेप5छ 

ऊजा�ले 5नजी \े] ताकेको हो ।  

ऊजा�ले डढे सय मेगावाटको [लाGट �थापना गन� १५ अब� @पैया ँबजेट मागेको �थयो । ऊ आगामी आ�थ�क 

वष�Sभ] ैसाव�ज5नक र 5नजी लगानीबाट सोलार !व�ध जडान गर= ५० मेगावाट hबजुल= उ^पादनमा लागेको छ 

। सरकारले बजेटमाफ� त ०७१÷७२ मा २५ मेगावाटको सोलार [लाGट �थापना गनA घोषणा ग�रसकेको छ । 

यसका ला�ग वcव बTकले आ�थ�क सहयोग Oदँदैछ । 

कारोबारसँग कुरा गदy ऊजा�स�चव राजेG�Cकशोर \े]ीले 5नजी सोलार क,पनीबाट उ^पादन हुने hबजुल= 

ख�रदका ला�ग काय�व�ध बनाउन ेDम सु@ भएको बताए । “व�युत ्!ा�धकरणमाफ� त �थापना हुन े[लाGटका 

ला�ग बोलप] कागजात तयार ग�ररहेका छ�,” उनले भने, “थप २५ मेगावाटका ला�ग 5नजी सोलार क,पनीबाट 

!�ताव मा9नेछ� । जसले स�तोमा OदGछ, उसैको hबजुल= ख�रद ग�रनेछ ।” 

डढे मOहनाSभ] बोलप]को काम सकेर फागुनस,म सोलार !व�ध जडान गर= व�युत ् उ^पादनको काम 

थाSलन े\े]ील ेजानकार= Oदए । सोलारबाट थप ५० मेगावाट hबजुल= उ^पादन गन� सके लोडसेJडङ १० घ~टामा 

झान� सCकने उनको भनाइ छ । !ा�धकरणल ेआउँदो माघ र फागुनमा दै5नक क,तीमा १४ घ~टा लोडसेJडङ 

हुन े!\ेपण गरेको छ । 

“बजेटमा आएको काय�Dमका आधारमा मG]ालयले !5त�पधा�बाट सोलार !व�धको hबजुल= ख�रद गन� 

लागेको हो,” उनले थपे, “बजेटले !5त�पधा�बाट 5नजी क,पनीको hबजुल= ख�रद गन� बाटो खोलेको छ ।” 

सरकारले आइतबार साव�ज5नक गरेको बजेटमा जलव�यु^बाट मा] लोडसेJडङ Gयून गन� नसCकने भGदै 

सोलारबाट उ^पादन हुने hबजुल= !सारणलाइनमा जोJडन े उ�लेख छ । ^य�तै, काठमाड� उप^यकाको 

लोडसेJडङ घटाउन आगामी आवSभ] ै२५ मेगावाट \मताको सोलार [लाGट जडान गनA काय�Dम �याइएको छ 

। 

“5नजी \े]बाट !5त�पध� मू�यमा सोलारको hबजुल= ख�रद गन� सरकारले बाटो खोलेको,” स�चव \े]ील ेभन,े 

“सोलारमा लगानी गन� 5नजी \े] तयार रहेकाल ेउनीहvबाट !5त�पध� मू�यमा hबजुल= ख�रद ग�रनेछ । 

आगामी Oहउँदमा लोडसेJडङ घटाउने मुLय आधार सोलार नै हो, अGय nोतको स,भावना छैन ।” 

!5त�पधा�बाट सोलारको hबजुल= ख�रद गदा� !5तयु5नट लागत ९ @पैयाँस,म हुने अनुमान ऊजा�को छ । उसले 

सोलारको स,भाKयता अBययनका ला�ग टोल= गठन ग�रसकेको छ । सोलारलाई जलव�यु^को वक�पमा 



लैजान खोजेको नभई त^काल ऊजा� संकट समाधानका ला�ग मा] मह^व Oदइएको \े]ीले दोहो¥याए । 

“द=घ�कालका ला�ग त जलव�युत ्नै 5नव�क�प हो,” उनले भने । 

वैकि�पक ऊजा� !व}धन केG�ले :ामीण \े]मा सोलार !व�ध जडान गदy आएको छ । लोडसेJडङ Gयून गन� 

केG�ले सहर= \े]मा प5न सोलारका ला�ग अनुदान Oदन े Kयव�था �याइसकेको छ । जापान अGतरा�िUVय 

सहयोग 5नयोग (जाइका)को सहयोगमा काठमाड� सुGदर=घाटमा ६ सय Cकलोवाट \मताको सोलार !व�ध 

जडान गर= ऊजा� उ^पादन भइरहेको छ । यो hबजुल= रािUVय !सारण !ाणाल=मा समेत जडान भइसकेको छ । 
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नयाँ औ�यो�गक :ाहकले व�युत ्पाएनन ्
असार ३१, वीरगHज । नेपाल व�यतु ् !ा�धकरणले वीरगHज–पथलैया क�रडोरमा वगत कर=ब २ वष�यता नया ँ

औ�यो�गक :ाहकलाई लाइन वतरण गरेको छैन । जीण� पूवा�धार र लोडशेJडङका कारण नया ँऔ�यो�गक लाइन वतरण 

हुन नसकेको !ा�धकरणले जानकार= Oदएको छ । नया ँ लाइन वतरण बGद भएप5छ मुलुककै मुLय औ�यो�गक 

क�रडोरका उ�योगीलाई सम�या परेको छ । !ा�धकरणले !सारण लाइन र VाGसफम�र पुराना एवम ्लोड धाGन नस)ने 

भGदै नया ँलाइन नOदन मातहतका 5नकायलाई प]ाचार गरेप5छ वतरण बGद भएको व�यतु ्वतरण केG�, Sसमराले 

बताएको छ ।  

वीरगHज वतरण केG�ले त घरायसी !योजनका ला�ग �ी फेज लाइनको वतरणसमेत बGद गरेको छ । ‘२ मह=नायता 

घरायसीमा प5न नया ँ �ी फेज लाइन Oदएका छैन� । VाGसफम�रको \मता बढाउने काम भइरहेको छ । ^यसप5छ 

वतरणको योजना छ,’ केG�का !मुख ऋषकुमार वनरवालले भने । क�रडोरका उ�योग !5तUठानमा !ा�धकरणको 

वीरगHज र Sसमरा वतरण केG�ले व�युत ्आपू5त � गदy आएका छन ् । परवानीपुर–वीरगHज ख~डका १९ CफडरमBये 

आठओटा औ�यो�गक Cफडर छन ्। क�रडोरमा कर=ब २ हजार ३ सय औ�यो�गक :ाहक रहेको !ा�धकरणले जानकार= 

Oदएको छ ।  Sसमरा वतरण केG�का !मुख गजेG� चौधर=ले २ वष�यता नया ँऔ�यो�गक लाइन वतरण नभएको बताए । 

क�रडोरका अ�धकाशं VाGसफम�र ओभरलोडमा चलेकाले नया ँलाइन वतरण स,भव नभएको !ा�धकरणको भनाइ छ । 

VाGसफम�रको \मता बढाउने योजना भए प5न वगत ३ वष�यता नया ँVाGसफम�र नआएको चौधर=ले बताए ।  

!ा�धकरण २ दशकअ5घकै !ाव�धक संरचनामा सHचालन भएकाले उपभो)ता मारमा परेको वीरगHज उ�योग वा8ण|य 

स�घ व�यतु ्सSम5तका संयोजक ह�र गौतमको भनाइ छ । VाGसफम�रमा ओभरलोडका कारण दै5नक औसत १० पटक 

OVपङ हुने गरेको उनले बताए । OVपङका कारण उ�योगका उपकरण नच�ने र चले प5न उ^पादनको गुण�तर नआउने 

उनको भनाइ छ । क�रडोरका उ�योगमा अ5नयSमत OVपङबाट उपकरण hब�:ने, क�चापदाथ� खेर जाने, उ^पादक^वमा 

कमीज�ता सम�या दे8खएको उ�योगीहvले बताएका छन ् । !ा�धकरणले क�रडोरमा अOहले दै5नक ११ घ~टा व�यतु ्

आपू5त � गदy आएको छ ।  

!ा�धकरण Sसमरा वतरण केG�का !मुख चौधर=ले बाराको पलुवाबाट िजतपुरस,म ८ CकलोSमटर !सारण लाइन 

5नमा�णको काम भइरहेकाले सो पूरा भए सम�या समाधान हुने बताए । तर, ५४ लाख @पयैा ँखच�मा 5नमा�ण ठे)कासमेत 

टु�गो ला�गसकेको सो !सारण लाइन व�तारमा अOहले �थानीयले अवरोध गरेका छन ्। नया ँऔ�यो�गक लाइन नOदए 

प5न !ा�धकरणका कम�चार=ले उ�योगको मागअनुसार \मता भने थ[ने गरेका छन ्। यसले ओभरलोडको सम�या अv 

चका�एको छ । !ा�धकरणले नया ँलाइन वतरणमा रोक लगाए प5न पुरानो लाइनमा \मता थ[दा ओभरलोडको सम�या 

प5न थपँदै गएको !ा�धकरणका कम�चार=हv बताउँछन ्। यो !CDयामा !ा�धकरणका कम�चार=हvको ‘अjcय खच�’को 

मागसमेत पूरा गनु�पनA उ�योगीहvको गुनासो छ । 

क�रडोरका !ायः ठूला उ�योगले यसर= आपू5त �को Kयव�था Sमलाएका छन ् । तुलना^मक सानो लगानीका उ�योग 

सHचालकले यसबाट ‘OVपङ’ बढेको र आपूmहv बढ= सम�यामा परेको भGदै वरोध गरेप5छ Sसमरा वतरण केG�ले 

ववाOदत Cफडरमा ह[तामा थप एक– एक Oदन व�यतु ्आपू5त � बGद गर= समाधानको !यास गरे प5न !ा�धकरणको 

!�तावमा सब ैउ�योगी सहमत नभएप5छ !यास वफल भएको �थयो । 
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काबेल6मा आईएफसीको ३ करोड ८६ लाख डलर ऋण 

काठमाड�, ३१ असार- काबेल=–ए जलव�यतु ्आयोजना वकासका ला�ग वcव बTकअGतग�तको अGतरािUVय व^त 

5नगम (आईएफसी)ले काबेल= इनज� SलSमटेडलाई ३ करोड ८६ लाख अमे�रकR डलर ऋण Oदने भएको छ । २ सं�थाबीच 

मंगलबार ऋण स,झौता भएको छ ।  

स,झौताले लामो समयदे8ख अव@u आयोजना 5नमा�ण हुने भएको छ । आयोजनालाई  वcव बTकले थप ४ करोड डलर 

ऋण Oदँदैछ । आगामी साता बTक र काबेल=बीच कजा� स,झौता हँ◌ुदैछ । योसमेत गर= वcव बTक समूहबाट काबेल=मा ७ 

करोड ८६ लाख डलर लगानी हुनेछ । आयोजना सन ्२०१८ मा स,पGन गनA लqय रा8खएको छ । काबेल= बुटवल पावर 

क,पनीअGतग�तको सं�था हो । 

आयोजनाको जJडत \मता ३७.६ मेगावाट छ । काबेल= उ�च माग भएको समयमा चलाउन Sम�ने गर= खोलाको वहावमा 

आधा�रत आयोजना हो । यो आयोजना पूव� नेपालको ता[लेजुङ र पाँचथर िज�लामा पछ�  । उ^पाOदत व�यु̂ लाई 

व�युत ्गहृको ि�वच याड�दे8ख क�रब ८० CकलोSमटर लामो १ सय ३२ केभी !सारणलाइनबाट दमक सब�टेसनस,म 

प¥ुयाइनेछ । 

सन ्२००९ मा बुटवल पावर क,पनी (बीपीसी) नेतृ̂ वको जेभीलाई काबेल= आयोजना साव�ज5नक 5नजी साझेदार= ढाचँामा 

5नमा�ण गन� अGतरा�िUVय !5त�पधा�को माBयमबाट िज,मा Oदएको �थयो । सोह=अनुसार सन ्२०१० जनवर=मा व�युत ्

वकास वभागसँग आयोजना वकास स,झौता (पीडीए) स,पGन भएको �थयो । आयोजनामा Sसगंापुरको इG�ाको 

एSसयाले गुराँस इनज� SलSमटेडमाफ� त लगानी गरेको छ । 

ऋण स,झौतामा काबेल=का तफ� बाट बीपीसीका !मुख काय�कार= अ�धकृत उ^तरकुमार xेUठ र आईएफसीको तफ� बाट 

नेपालका ला�ग आवासीय !5त5न�ध �यालेिGटनो एस बगतSसलें ह�ता\र गरेका छन ्।  
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जलBोतमा भारतीय बजार र लगानी 

नेपालको जलnोत वकासमा अOहलेस,म भारतीय वSभGन क,पनीहvल ेवकास गन� ला�गरहेका \मता १० 

हजार मेगावाटभGदा बढ= भइसकेको छ । ^यसकारण २ देशका बीचमा ऊजा� Kयापार स,झौता सहज vपमा 
हुनैपछ�  । उ^पादन ग�रएको ऊजा� भारतमा hबDR गन� सCकँदैन भने नेपालको जलnोत वकासको सपना 
कOहल ेप5न पूरा हँुदैन । 

 –उदयमोहन xेUठ 

भारतका नव5नवा��चत !धानमG]ी नरेG� मोद=को साउन १७ गतेदे8ख हुन े नेपाल �मण राजनी5तक, 

सामािजक र आ�थ�क jिUटकोणले २ देशको सम: \े]मा स,बGध !गाढ गनAतप�m कोसेढंुगा सावत हुन 

स)छ । यो नेपालका ला�ग ठूलो अवसर हो । खासगर= जलnोत वकास र ऊजा�स,बGधी २ देशको Kयापार 

स,झौताका स,बGधमा यो �मण फलदायी सावत हुन स)छ । !धानमG]ी मोद=को �मणको तारत,य 

Sमलाउनका ला�ग साउन पOहलो साता हुने भारतीय वदेशमG]ी सुUमा �वराजको �मणमा नै नेपाल= प\ल े

जोडदार vपमा यसको पूव�तयार= गनु� ज@र= छ । 

भारतको ऊजा�को आवcयकतालाई यहा ँकुनै Oट[पणी ग�ररहनु परेन । हाल नेपालले उपभोग ग�ररहेको ७ सय 

५० मेगावाट व�युत ् !सारण र वतरणमा भएको कमीका कारण नेपालले लोडसेJडङ भो�गरहेको हालको 

यथाथ�ता हो । यो लोडसेJडङ कम गन�का ला�ग हामी अOहले भारतबाटै व�युत◌्् आयात ग�ररहेका छ�, जबCक 

भारत नै हाwो स,भाKय व�युत◌्् बजार हो । भारतीय उ�च�तर=य �मणको ज5तस)दो बढ= फाइदा Sलन 

नेपालल ेकूटनी5तक तथा राजनी5तक !यास गनु� ज@र= दे8खGछ । मोद= सरकारको उदारवाद= नी5तका कारण 

‘भाइ�ेGट गुजरात इGभे�टर, २०१३’ को गुजरात लगानी फोरममा १२ लाख करोड भारतीय @पैयाँबराबरको 

वSभGन आयोजनामा वैदेSशक लगानी गनA स,झौता गुजरात रा|य ए)लैले गरेको �थयो, जसको नेतृ̂ व 

हालका भारतीय !धानमG]ी मोद=ले गरेका �थए । ^य�तै सधT संवेदनशील भGदै आएको र\ास,बGधी 

उ�योगमा समेत हालसालै !धानमG]ी भएपcचात ्बजटेमाफ� त वदेशी लगानीलाई समेत खुला गरेका कारण 

भारतीय !धानमG]ी नरेG� मोद= उ�योग, Kयापार तथा देश वकासमा स\म, सबल र संकRण� भावनाबाट 

मु)त एक कुशल राजनी5तt तथा सुधारवाद= !शासक भएको !�ट दे8खGछ । 

हाल व�यमान रहेको नेपाल–भारतबीचको Kयापार असGतुलनलाई केह= गरे प5न सुधार गन� स)ने स,भावना 

दे8खदैँन । भGसार सुवधा, आयात–5नया�त सुवधा जेसुकै सू]को !योग गरे प5न असGतुSलत Kयापारघाटा 

घsने ल\ण दे8खदैँन । कुनै समयको चामल 5नया�तकता� नेपालल े !^येक वष� ठूलो प�रमाणमा चामल 

भारतबाट आयात गनु�पनA बाBयता भइसकेको छ । Kयापारघाटा कम गन� हालका ला�ग एकमा] उपायका 

vपमा व�युत ्उ^पादन गर= भारतलाई hबDR गनु�बाहेक अGय कुन ैवक�प दे8खदैँन । 



नेपाल र भारतबीचको ऊजा�स,बGधी Kयापारलाई धेरै वष�दे8ख दवैु देशल े!ाथSमकतामा राLदै आएका छन ्। 

५० मेगावाट \मताबाट सु@ भएको ऊजा� स,झौता १ सय ५० मेगावाटस,म मा] सीSमत छ । यो लqय 

नेपालतप�mबाट भारत हँुदै बढ= आयात गनु�पनA अव�था आए नेपाललाई बढ= घाटा हुने दे8खएकाले हो वा 

भारतले आपTmलाई चाOहन ेऊजा� नेपाललाई Oदन अ5न�छुक भएको हो, यसलाई भारतीय !धानमG]ी मोद=को 

�मणको अवसर पारेर बहृ^तर vपमा पुनरावलोक गनु� आवcयक छ । भारतसँग ऊजा� Kयापार स,झौता अ5घ 

बढाउनका ला�ग यो एक उपयु)त अवसर सावत हुनस)छ । 

उदारवाद=को �योतक, आ�थ�क DािGतको !तीक र इ5तहासकै शि)तशाल= भारतका !धानमG]ीसँग चानचुने 

कुरा गरेर वा राखेर भवUयमा भारतको आ�थ�क वकासको सानो फल प5न नेपालल ेSलन स)नेछैन । हालको 

प�रि�थ5तमा हेदा�हेदy २ भीमकाय 5छमेकR मुलुक संसारकै समuृशाल= राUV बGन गई अGतरा�िUVय \े]मा 

राजनी5तक र आ�थ�क vपमा ठूलो हैSसयत राLन स)ने राUV ब5नसकेका छन ् । व�युत ्ख�रद स,झौता 

ग�रसकेका स,पूण� व�युत ् वकासका आयोजना सफल भए आGत�रक र बा�य लगानीका आयोजनाहvको 

सफल 5नमा�णकाय�ल ेनेपालको ऊजा� संकट ४–५ वष�Sभ] ैसमाधान हुनेमा कुनै शंका गनु�पनA ि�थ5त दे8खदैँन । 

नेपालमा ऊजा�को माग १५ !5तशतल ेवृu भइरहेको त�यांकलाई आधार माGने हो भन ेप5न अक� १० वष�मा 

बढ=मा ३ हजार–३५ सय मेगावाटभGदा माग ब{न ेदे8खदैँन । तर, भारतको हालको ऊजा�को मागलाई jिUटगत 

गनA हो भन ेभारत सरकारले स,पूण� शि)त लगाउँदा प5न थम�ल पावर, हाइFो पावरबाट मा] स,भव नहुन े

दे8खGछ । ज5तसुकै वरोधका बाबजुद प5न आणवक भ�ीहvको वकास अ5नवाय� दे8खGछ । ४० वष�अगाJड 

�थापत आणवक आपू5त� समूह (Gयुि)लयर स[लायर :ुप) मा भरपुर !यासको बाबजुद प5न भारत अभैm 

समूहको सद�य बGन सकेको छैन । जस अGतग�त आणवकस,बGधी Kयापा�रक !योजनका ला�ग 

अनुसGधान, उ^पादन, Kयापार तथा !व}धन पछ�  । 

 यस प�र!े\मा ऊजा�को भोको भारतसँगको ऊजा� Kयापारको स,झौताको अवसर निजक भएको बेलामा नेपाल 

सरकारले ऊजा� Kयापारसँग स,बिGधत दरूगामी jिUटकोण राLनु आवcयक दे8खGछ । जुनसुकै सिGध वा 

स,झौता गदा� भारतीय सरकार= संयG]को नेपाल!5तको jिUटकोण अनुदार भएका कारण नेपालले भो9दै 

आएका कOठनाइ त सव�वOदत ैछ । यOद साँचो अथ�मा नेपाल भारतको ऊजा� आदान–!दानको दरूगामी सिGध 

वा स,झौता गनA हो भने ठूलो छाती भएका भारतीय !धानमG]ी मोद=को आगमनमा नेपालले क,तीमा प5न 

२० हजार मेगावाट वा ^योभGदा बढ=को ऊजा� Kयापार स,झौता गन� आवcयक दे8खGछ । 

नेपालको जलnोत वकासमा अOहलेस,म भारतीय वSभGन क,पनीहvल ेवकास गन� ला�गरहेका \मता १० 

हजार मेगावाटभGदा बढ= भइसकेको छ । ^यसकारण २ देशका बीचमा ऊजा� Kयापार स,झौता सहज vपमा 

हुनैपछ�  । उ^पादन ग�रएको ऊजा� भारतमा hबDR गन� सCकँदैन भने नेपालको जलnोत वकासको सपना 

कOहल ेप5न पूरा हँुदैन । !^येक ठूला आयोजना वकास गनA क,पनी भारतीय लगानीकता� भए प5न वा अGय 

अGतरा�िUVय नै Cकन नहोस,् नेपालमा उ^पाOदत जलव�युत ्भारतमा 5नकासी गन� यो दःुख भो9नैपछ�  र यो 

स,झौता नभएस,म 5नया�तमुखी उ�ेcयले बनाएको जलnोत आयोजनाको स,भावना नै रहँदैन । 

चाहे नेपालका उ�च�तर=य नेता हुन ् वा भारतका, !^येक �मणमा नेपालको ऊजा� वकासल े ठूलो ठाउँ 



ओगटेको अSभKयि)त उ�लेख ग�रएको हुGछ । हालसालै नेपाल �मणमा आएका भारतीय जनता पाट�का 

वदेशी वभागका कGभेनर वजय जोल=को �मणमा प5न नेपालमा औ�यो�गक वकास र ऊजा� वकासमा 

भारतको ठूलो चासो रहेको दे8खयो । यस कारण प5न अब नेपालको जलnोत वकास नेपाल आपTmले नी5तगत 

vपमा गलत 5नयम कानुन नबनाएको ख~डमा अवcय,भावी दे8खGछ । १५० मेगावाटको २ देशबीचको हालको 

सीSमत स,झौतालाई २० हजार मेगावाटस,म गनA कुरालाई झ� हेदा� अक�पनीय दे8खGछ । तर, वा�तवमा 

भGने हो भने उ^तर= भारतलाई मा]ै प5न १० हजार मेगावाट व�यु^को मागलाई धाGन पु9दैन भने स,पूण� 

भारतको मागको त हामी क�पना प5न गन� स)दैन� । 

अGततोग^वा नेपालको जलnोतको वकासका ला�ग भारत नै एक मा] बजार भएको कुरालाई मBयनजरमा 

राLन ेहो भने प5छ प5न कुनै न कुनै समयमा गनyपनA स,झौता हुनाल ेनेपालको आकां\ालाई अOहल ेभारतीय 

!धानमG]ी मोद=को �मणका बेला नेपालल ेलाभ Sलन स)नु हाwर्ो जलnोतको वकासमा ठूलो फoको मान� 

स)ने स,भावना दे8खGछ । अब नेपालले भारतलाई जलnोतको वकास गर= hबDR गन� कुनै कसर नराखी 

साना5तना कुरालाई नजरअGदाज गर= अगाJड ब{दा नेपालको जलnोतको वकासका ला�ग एउटा नया ँयुगको 

सु@वात हुन स)छ । अGयथा ब^तीमु5नको अँBयारो भनेज�तै नेपालका नद=नालाहv!5त हामील ेगव� गनु�को 

प5न कुनै साथ�कता हँुदैन । 

(xेUठ जलव�युत◌्् वकासकता� हुन ्।) 
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असार ३१, काठमाड� । नेपाल समु�पार 5नकासी पैठार= स�घ (एनएफट=ए)ले भारतीय राजदतू रणिजत रायमाफ� त भारत 

सरकारलाई ६ सय मेगावाट जलव�यतु ्उपहार Oदन आ:ह गरेको छ । स�घको एक !5त5न�धम~डलले म�गलवार 

राजदतू रायलाई भेट= ६ सय मेगावाटको जलव�यतु,् काठमाड�–5नजगढ �तुमाग� वा 5नजगढ \े]ीय वमान�थलमBये 

एउटा 5नमा�ण ग�रOदन आ:ह गरेको हो । स�घका अBय\ रमेश गु[ताको नेतृ̂ वमा गएको !5त5न�धम~डलले राजूदत 

रायसँग भेट= नेपाल= व�तकुो भारतमा सहज 5नकासीका ला�ग सघाउनसमेत आ:ह गरेको �थयो । 

 

स�घले नेपाल= व�तलुाई भारतीय बजारमा सिजलै पहँुच Oदन काउ~टरभेSलङ oयुट= खारेजी गन�समेत माग गरेको �थयो । 

य�तो शु�कलाई हटाए भारतसँगको Kयापार घाटा Gयनूीकरणमा म�त पु9ने स�घका अBय\ रमेश गु[ताले बताए । 

!5त5न�धम~डलले नेपालको वन�प5त �य,ू धागो, तामाका उ^पादन र िज�क अ)साइड आयातमा भारतले लगाएको 

कोटा !णाल= खारेज गन� आ:ह गरेको �थयो । य�त,ै नेपाल= र भारतीय नाग�रकलाई ५ सय तथा १ हजार @पयैा ँदरका 

भारतीय नोट २५ हजारस,म बो)न Oदने सहम5त काया�Gवयन गन� प5न माग गरेको स�घ�वारा जार= वtि[तमा उ�लेख 

छ । !5त5न�धम~डलमा अBय\ गु[तासOहत, उपाBय\�वय Oहमबहादरु रावल र सुनीलकुमार धानुका (वंशल), 

महास�चव वनोद सेOठया, स�चव अSमत अ:वाल, काय�सSम5त सद�यहv अ5नल केJडया, अरवGद सुखानी, सुरेशकुमार 

अ:वाल, द=पक नेपाल, कुमार काक�, पवनकुमार अ:वाल र मदन Sम^तल सहभागी �थए । 
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अGतवा�ता� 

राजेG�Cकशोर \े]ी 

स�चव, ऊजा� मG]ालय 

०४१ पुसबाट काननु सेवामाफ� त सरकार= सेवामा !वेश गरेका राजेG�Cकशोर \े]ी अOहले देश चरम ऊजा� संकट भएको 

बेला ऊजा� मG]ालयमा स�चवको िज,मेवार= स,हा�दै छन ् । ऊजा�को द=घ�काल=न सम�या समाधानका ला�ग 

जलव�यतु ् मा] नभई अGय वैकि�पक ऊजा� nोतसँग प5न समGवय गनु�पनA अवधारणा उनको छ । सोह= 

अवधारणाअनुvप उनले सोलार !व�धलाई जोडका साथ अ5घ बढाएका छन ्। सोलार !व�ध द=घ�कालका ला�ग नभई ३ 

वष�Sभ] लोडसेJडङ अG^य गन� �याइएको बताउने उनी जलव�यु̂ को वक�प सोलार हुन नस)नेमा वcव�त छन ्। 

नेदर�याGडबाट अGतरा�िUVय काननुमा �नातको^तरस,म अBययन गरेका \े]ीसंग ऊजा� संकट समाधानको वषयमा 

केिG�त रहेर कारोबारकम� बाबरुाम खoका र रिHजत तामाङले गरेको कुराकानीको सारसं\पे ◌ः  । 

 

सरकारले आगामी ३ वष�Dभ' देशलाई लोडसे+डङ मुFत गराउने मह2वका=ंी योजना /याएको छ । �वHवास गनI 

आधारहJ के–के छन ्? 

३ वष�Sभ] लोडसेJडङ मु)त गराउने काम चुनौतीपूण� छ । Cकनभने नेपालका अ�धकांश जलव�यतु ्आयोजनाको 5नमा�ण 

स,पGन अव�ध लामो छ । चाँडो स,पGन हुन नस)नुको स,बGध िजयोलोिजकल र हाइFोलोिजकल जो8खमसँग 

स,बिGधत छ । नेपालज�तो देशमा ‘ल एGड अडर’ को अव�थाले केह= हदस,म योजना Oढला हँुदै आएको छ । आयोजना 

स,पGन गनA अव�ध ३÷४ वष� भ5नए प5न तोCकएको अव�धमा !ायः आयोजना स,पGन हुन सCकरहेका छैन । 

िजयोलोिजकल अव�थाले गदा� वSभGन आयोजनामा लqयभGदा बढ= समय र लागत ब{ने गरेको छ । अक� !संग, 

ऊजा�का ला�ग जलव�यु^को वक�प छैन । हामीसँग जलाशयय)ुत !कृ5तका आयोजनाहv भएको भए राहत Sम��यो । 

तर हाwो देशमा य�ता !कृ5तका आयोजना कुलेखानी मा] हो । ^यो प5न स�टेGसन �रज�वायर !णाल=अGतग�तको 

आयोजना होइन । अOहले बGन लागेको तनहँु आयोजना जलाशययु)त आयोजना हो । ^यसले गदा� ऊजा�का ला�ग 

जलव�यु̂ मै भर पनु�पनA अव�था छ, तर सुLखा मौसममा ऊजा� उ^पादन नाजकु छ । 

भरखरै व5नयोजन भएको बजेटले २५ मेगावाट सौय� ऊजा� उ^पादन गन� सCकGछ भGने 5निcचत भएको छ । ^यसबाहेक 

हामीले मू�यमा !5त�पधा�का आधारमा थप सोलार ऊजा� उ^पादन गनA लqय छ । यसर= काम गदा� Gयूनतम १ सय ५० 

दे8ख २ सय मेगावाटस,म उ^पादन गन� सCकGछ । यसले नेपालमा केह= हदस,म भए प5न इनज� Sम)स Sस�टम 

बनाउन स)छ� । सौय� ऊजा�लाई लqयअनुvप उ^पादन गन� सCकयो भने अOहलेको भयावह संकट धेरै हदस,म Gयनू 

हुGछ । 

 

सरकारले सौय� ऊजा�लाई .यनू बजेट Lदयो । लMयअनुJप कसर6 उ2पादन हु.छ ? 

होइन, नेपाल सरकारको आ2न ैnोतले २५ मेगावाट बनाउन बजेट व5नयोजन गरेको छ । ^यसबाहेक वcव बTकको 

सहयोगमा २० मेगावाटको सौय� ऊजा� उ^पादन गन� ला�गएको छ । 



यो वष� ऊजा� म.'ालयले  ५५ अब� Oपयैा ँबजेट मागे प#न ३७ अब�मा' ैआयो । लQ=त काय�Rम Sभा�वत हुने भयो #न ! 

वषेशगर= सौय� ऊजा� उ^पादनका ला�ग धेरै मागेको हो । Cकनभने हामीले २ सय ५० मेगावाट सोलार ऊजा� उ^पादन गनA 

लqय राखेर बजेट मागेका �थय� । एक Oहसाबले सरकारले एकुमडटे गन� खोजेको ज�तो प5न दे8खयो । सरकारले सहर= 

इलाकामा एक Cकलोवाटस,मको सौय� ऊजा�को उ^पादनलाई केह= राहत Oदने [याकेज �याएको छ । यसले गदा� काठमाड� 

उप^यकामा मा] ैक�रब १५ दे8ख २० मेगावाटस,म सौय� ऊजा� उ^पादन हुन स)ने दे8खGछ । 

 

गत वष� प#न Sसारणलाई छुTयाएको १३ अब� Oपैया ँखच� भएन । यो वष� प#न सोह6 हाराहार6मा Sसारणलाइनकै ला�ग 

भनेर बजेट छुVय्ाइएको छ, खच� हुने आधार के छ ? 

कOहलेकाह=� बजेट Sमस,याच भएर आउँछ । क5त वषयहv पूव�तयार=को कमजोर=ले गदा� सम�या आउने गरेको छ । 

सरकारले आ2नो बजेट खच� गनA लqय तोकेको हुGछ । ^यसमा ज9गाको मुआ�जादे8ख सबै कुराको पूव� तयार= गनु�पनA 

हुGछ । कOहलेकाह=� सरकारको तफ� बाट आउनुपनA ,या�चङ फGड राwर= आइरहेको हँुदैन । आधार तय भइसकेप5छ मा] ै

ऋण तथा अनदुान पाउने हो । बजेट भनेको आलांका�रक मा] ैहो । ^यसले गदा� सरकारले आफT ले बजेटबाट स,पूण� खच� 

बेह�ने अव�थामा सब ैकाम अ5घ ब{छ । !सारणलाइनको राइट अफ वे अSल संकटपूण� प5न छ । हाwो �थानीय �तरमा 

ज9गा मुआ�जाको वषयमा �च^त बुझाउन स)ने अव�था छैन । अOहलेको काननुी Kयव�था प5न ज9गा !ाि[तका ला�ग 

पया�[त छैन । यसपाSलको बजेटले व�यमान काननुी र Kयावहा�रक सम�या हल गनA दे8खएको छ । सरकारले सम�या 

हल गन� रािUVय योजना आयोगमा एउटा संयG] 5नमा�ण गरेको छ । यो वष� बजेट खच� हुने दे8खएको छ ।   

 

पटक–पटक लMय असफल हँुदा नागWरकले प2याउन छा+डसके भनेर सरकारले  सोलारमा जोड Lदन खोजेको हो ? 

अOहलेको ऊजा�ले SभGन vपमा जलव�यु̂ लाई हेन� खोिजएको होइन । जलव�यतु ्आयोजनाको वक�प अv होइन । 

हामीले ३ वष�Sभ]मा अOहलेको लोडसेJडङलाई अ^य�धक vपमा घटाउँछ� । सकेस,म शूGयमै झानA लqय हो । ^यसका 

ला�ग जुन Oहसाबको प�रमाण आवcयक छ, खासगर= लोडसेJडङ Gयून गनA Sसजनल vपमा मा] ै भ5नएको होइन, 

जुनबेला नेपालको लोडसेJडङ चरम हुGछ, संवेदनशील हुGछ ^यो ि�थ5तस,म hबजुल=को Kयव�थापन गनु�पछ�  । ^यो 

भनेको सुLखा मौसमका बेला पया�[त ऊजा� उपल�ध गराउने हो । ^यसका ला�ग प5न jिUटकोण बनाउनपुछ�  । अOहलेकै 

अव�थामा प5न तामाकोसीलगायत आयोजना सHचालनमा आएप5छ प5न वषा�यामको पCकङ आवरमा केह= लोडसेJडङ 

हुने दे8खGछ । ^यो ि�थ5त देखापरेका कारण अ�धकतम लोडसेJडङ क5त घ~टास,म हुGछ भGने Cकटान गदy छ� । 

^यसका ला�ग उ^तम वक�प खो|ने हो । हामीले दइुटा वक�पलाई !योग गनA !यास ग¥य� । ती वक�पहvमBये १ 

सय ५० मेगावाटको Jडजेल [लाGट �थापना गनA कोSसस भयो । ^यो सफल हुन सकेन । 

आGत�रक खपतबाट बाँकR व�यु̂ लाई बजार=करण गनु�पछ�  । बजार=कणका ला�ग अGतरदेशीय !सारणलाइनको 

आवcयकता पछ�  । यो लाइनले हामीसँग व�यतु ्कम हँुदा आयात गनA र बढ= हँुदा 5नया�त गनA !CDयालाई सहज बनाउँछ 

। ^यसैले हामीसँग वषा�याममा ऊजा� बढ= हुGछ भGने तक� सँग म सहमत छैन । Cकनभने उ^पादन नहँुदास,मको 

अव�थामा लोडसेJडङ हुने, उ^पादन हँुदा !ा�धकरणले बे�न नस)ने भएको छ । एका5तर स,भवना प5न देLने र 

अक�5तर अस,भावना प5न देLने दोहोरो सपना हामी एकै प�ट देLन स)दैन� । व�यतु ्उ^पादन नभएर लोडसेJडङ प5न 

नहोस ्र उ^पादन भएर व�युत ्खेर प5न नजाओस ्। 



 

यो वष� कुलेखानी भWरयो र भारतबाट �व!यतु ्आयात गन� सXकयो भने प#न १४ घYटा लोडसे+डङ हुने देZखएको छ । यो 

सम[यालाई हल गन� ऊजा� म.'ालयले के गWररहेको छ ? 

पOहलो लोडसेJडङको अव�थालाई हेरेर केह= भGन स)ने अव�थामा छैन� । लोडसेJडङको १८ घ~टाको प�रjcयलाई 

एका5तर राखेर आयातबाट मा] ैस,बोधन गन� सCकGछ भनेर हँुदैन, राUVले द=घ�काल=न मह^वका 5नण�यहv गनु�पछ�  । 

य5तधेरै जलnोतको धनी देशमा सोलार �याउन ु हँुदैन भGनेहv प5न छन ्। यस!5त मलाई भGन ुकेह= छैन । संसारमा 

सौय� ऊजा� य�तो nोत हो जुन द=घ�काल=न हुGछ । सरकार लोडसेJडङ Gयनूीकरणका ला�ग परेको छ । ^यसैले वैकि�पक 

ऊजा�को स,भावनालाई सरकारले !5तबuता जनाइसकेको छ । १ सय मेगावाटको लqय रा8खएकामा सरकार आफT ले २५ 

मेगावाट बनाउन बजेट Oदइसकेको छ । यसलाई सरकार बकैि�पक ऊजा� उ^पादन !णाल=लाई �वीकार ग¥यो भGने 

बु�नुपछ�  । लगानी जुटाउन सरकारलाई कसैले रोकेको छैन । सरकारले जलव�यतु ्र सोलारमा लगानी गन� सु5निcचत 

गरेको छ । 

 

देशमा ऊजा� संकट ब\दै गएको छ । नेपाल �व!यतु ्Sा�धकरणले वषा�याममा �व!यतु ् खेर जा.छ भ.दै Sव]धकसँग 

�व!युत ्खWरद स0झौता (पीपीए ) नै गरेको छैन । यसर6 देशको ऊजा� �वकास कसर6 स0भव छ ? 

नेपाल व�यतु ्!ा�धकरण नेपालको एकमा] व�यु^को Dेता हो । Dेता भएकाले उसले CकGछु वा CकिGदन भGन पाउँछ । 

तर केचाOहँ �वाभावक होइन भने व�यतु ्Kयापारको वषयलाई सधं◌ै !cनवाचक �च�नमा मा] ैरा8खराLने हो भने अv 

त�रकाले सो�न आवcयक छ । व�यतु ्न ैरािUVय समृuको मुLय आधार भGने हो भने बजार=करणको वक�प छैन । 

जि^त बढ= उ^पादन हुGछ, ^यि^त न ै5नया�त हुने हो । म व�युत ्CकिGदन भGन ुलगानी नगर नै भGने सGदेश गएको छ 

। य�तो सGदेश जान ुराwो होइन । यो सम�या हलका ला�ग सरकारले अGतरदेशीय !सारणलाइन व�तार गनु�पछ�  । 

ढ�केबर–मुज2फरपुर, गोरखपरुको लाइनहv व�तार गनु�पछ�  । यसको अथ� के हो भने, नेपालमा उ^पादन भएको 

व�युत ्भारतमा 5नया�त गनA◌े र नेपाललाई आवcयकता पदा� भारतबाट आयात गनA Kयव�था Sमलाउनपुछ�  ।   

�धकरणले य5त धेरै काम गनु�पछ�  Cक उसले एउटै काममा Bयान Oदन स)दैन । उसले !शारणलाइन व�तार र व�यतु ्

Kयापारको \े]मा Bयान Oदन सकेको छैन । ^यसैले !ा�धकरणलाई ख~डीकरण गरेर छु�ाछु�ै िज,मेवार= Oदँदैछ� । 

�वदेशी र अGतरा�िUVय Kयापारका ला�ग छु�ै Kयापा�रक क,पनी खडा गदyछ� । यसले व�यतु ्!ा�धकरणको एकल 

ख�रदकता�को सGदेशलाई बद�छ । 

 

उसो भए Sा�धकरणले पीपीए कLहलेदेZख गछ�  ? 

होइन, उसका २÷३ वटा कुरा छन ्। एउटा उसले आ2नो !ाथSमक \े]को 5नधा�रण गनy सकेन । यसको दोषी हामी सब ैह� 

। !ा�धकरणले सव�!थम !सारण लाइनलाई मजबुत गनy सकेन । यह= अव�था रहने हो भने उ^पादन भइसकेका व�यतु ्

प5न खपत हँुदैन । व�युत ्एक ठाउँमा उ^पादन भएर अक� ठाउँमा खपत हुने �चज हो । अOहले काठमाड�मा व�यु̂ को 

आवcयकता बढ= छ तर �याउन स)ने अव�था \ीण हँुदै गएको छ । यसैले !सारणलाइन व�तार गनA आधार नभई 

व�युत ्उ^पादनको औ�च^य छैन । यसले गदा� हामी उ^पादन कम गनA 5तर प5न उ�यत ्भय� । nोतलाई ज5तस)यो 

उि^त धेरै प�रचालन गनु�प�यो । एका5तर उ^पादन जुन र2तारमा हुनुप�यो ^यो भएको छैन, अक�5तर उ^पादन भएका 

व�यु^लाई प5न Kयव�थापन गन� सCकरहेका छैन� । सम:मा हामी अ�मSलय� । 



बजारको _यव[था भएप#छ मा' ैपीपीए हु.छ भ.न खो`न ुभएको हो ? ४÷५ वष�प#छ स0प.न हुने �व!युत ्आयोजनाका 

ला�ग त अLहले न ैपीपीए हुनुपछ�  #न होइन ? 

हो, पीपीए रो)न ु रोCकँदैन । पीपीए त@ुGत ै सुv हुGछ । संभाKयताका आधारमा कने)सन ए�:मेGट (व�युत ्जडान 

स,झौता) का आधारमा एि)जि�टङ कGVेGटका आधारमा २÷३ वटा �चज [ला5नङमा परेको छ । कुन ैप5न आयोजनाहv 

क5त अव�धमा स,पGन हुGछन ्भGने त !\ेपण गनु�पछ�  5न ! !ोजे)टेट कम�Sस�यल अपरेसन डटे हुGछ, आरसीओडी, 

�र�वायड समय हुGछ । ए)|या)टल= कम�Sसयल समय हुGछ । ईसीओडी आरसीओडी र सीओडी हुGछ । यसमा 

5निcचत समयमा काम गनA प5न तोCकएको हुGछ । गत वष� बजेट समयमा आउन नसकेका कारण काम हुन सकेन । तर 

यो वष� समयमै बजेट आएको छ, जसले गदा� ,या�चङ फ~डहv जटुाउन स8झलो हुGछ । !सारणलाइनका अ5त�र^त 

व�युत ्\े] वकासका अGय कामले ग5त Sलने दे8खGछ । 

 

बजेटमा नेपाल �व!यतु ्Sा�धकरणलाई Sसारण उ2पादन र �वतरण गर6 खYडीकरण गनI उ/लेख छ । यो वष� स0भव छ 

? 

यो वष� स,भव मा] ैहोइन । काम नै सु@ भइस)यो । अOहले बजेट भाषणमा अSल असहज @पमा आएको छ । ^यो लेLने 

बेला ग�ती भएको प5न हुनस)छ । कुन ैप5न !सारण क,पनी Kयापा�रक हुन स)दैन । अSलक5त SमSसएको छ । 

सरकारले ०६८ साउनमै छु�ै !सारण क,पनी खडा गनA 5नण�य ग�रसकेको छ । म ऊजा� मG]ालयमा आउन ुअ5घ न ै

!शारण र वतरण क,पनी एउटै 5नकायमा रहने भGने 5नण�य भएछ । !शारण र hबतरण क,पनी एकै ठाउँमा रहन ै

स)दैन । यसले गदा� ०६८ मै गनु�पनA काम भरखर मा] ैगन� ला�गएको छ । ^यसका ला�ग चाOहने सेयर र लगानीका 

ला�ग अथ� मG]ालयसँग प]ाचार ग�रसकेका छ� । अब २÷३ Sभ] ै रािUVय !सारण �:ड क,पनी �थापना हुGछ । 

Kयापा�रक क,पनी गठनका ला�ग प5न !CDया बजेट आउनभुGदा अ5घ नै सु@ ग�रसकेका छ� । Kयापार क,पनी प5न 

२÷३ मOहनाSभ] ै�थापना हुGछ । 

वतरण क,पनीलाई भने त^काललाई थाती राखेका छ� । उ^पादन क,पनीहv ज�ताको ज�त ैछन ् । !ा�धकरणले 

अOहलेकै उ^पादनलाई हेछ�  र वतरणका काम प5न हेछ�  । ^यसप5छ हामीले संसrा काननु पठाउँदैछ । ^यसले 

!ा�धकरणको अOहलेको ओभर लोडटे अव�थालाई कम गछ�  । 

  



>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷#÷#@ 

एकै गा�वसमा छ लघुजल�व!यतु ्आयोजना सaचाDलत 

बागलुङ,  असार ३२ गते । िज�लाको दOुदलाभाट= गावसमा मा] ैछवटा लघुजलव�यतु ्आयोजना सHचालनमा आएका 

छन ् । वकैि�पक ऊजा� !व}धन केG�को अनदुान सहयोग तथा �थानीय उपभो)ताको समेत लगानीमा बागलुङलाई 

उ|यालोयु)त िज�ला बनाउने लqय पूरा गन� ती आयोजनाहv सHचालनमा आएका हुन ्।  

िज�ला वकास सSम5त, िजवस माताहातकै ऊजा� तथा वातावरण शाखा र गावससमेतको आ�थ�क तथा !ाव�धक 

सहयोगमा आयोजना 5नमा�ण भई सHचालनमा आएका हुन ्। वैकि�पक ऊजा� !व}धन केG�ले !5तआयोजनाका ला�ग 

७० !5तशत आ�थ�क लगानी गनA गरेको हो ।  

बाँकR िजवस, गावस र �थानीयको आ�थ�क लगानी तथा xमदानबाट आयोजना बनाइएको ग�द=खोला !थम 

लघुजलव�यतु ्आयोजनाका अBय\ ह=राबहादरु ख]ीले बताउनुभयो । �थानीय ग�द=खोला, �च[लेद=खोला र काउले 

खोलाको nोत !योग गर= आयोजना 5नमा�ण ग�रएको अBय\ थापाले बताउनुभयो । 

छवटै आयोजनाबाट Oहउँदमा १०४ र बखा�याममा १६० Cकलोवाटस,म व�युत ्उ^पादन हुने ग�रएको छ । गावसभरका 

क�रब ९०० घरधुर=मा ती आयोजनाबाट 5न�केको व�यतु ्पुगेको छ । वडा न ं२ का ८० घरधुर=ले मा] ैकेG�=य !सारणको 

व�युत ्उपभोग गदy आएका छन ् । सHचाSलत आयोजनामBये ग�द=खोला !थम लघजुलव�युत ्आयोजनाबाट २४, 

ग�द=खोला �वतीयबाट १८, ग�द=खोला ततृीयबाट २१ र ग�द=खोला चौथोबाट १५ Cकलोवाट व�युत ्उ^पादन भइरहेको 

छ ।  

^य�त ै�च[लेद=खोला लघजुलव�यतु ्आयोजनाबाट १७ र काउलेखोलाबाट नौ Cकलोवाट व�युत ्उ^पादन भइरहेको छ । 

सोह= �थानमा तीन Cकलोवाट \मताको पेि�Vक सेट प5न सHचाSलत छ । :ामीण भेगमा व�युत ्सेवा व�तार गन� 

सरकारले अनदुान Oदएप5छ �थानीय आयोजना बनाउन कि�सएका �थए ।  

आयोजना बनेप5छ दOुदलाभाट=का सब ैघरधुर=मा उ|यालो पुगेको छ । केG�=य !सारणको व�यतु ्भएका ठाउँमा दै5नक 

व�यु^भार कटौती हुने गरे प5न यस \े]मा २४ सँ◌ै घ~टा व�यतु ् सेवा सHचालनमा छ ।  
 

“लघुजलव�यतु ्आयोजना बनेप5छ हामीलाई कOह�य ैअँBयारोमा ब�न ुपरेको छैन, जनुसुकै बेला प5न व�युत ् सेवा 

Sलन पाएका छ�”–ग�द=खोला दोnो आयोजनाका पूव�!बGधक जीवन भ~डार=ले भGनुभयो । आयोजनाले उपभो)ताबाट 

महसुल प5न उठाउने गरेका छन ् । महसुलको रकम !ाव�धक तथा अGय कम�चार=को तलबमा खच� हुने आयोजना 

Kयव�थापनले जनाएको छ ।  

बेलाबखत आइपनA !ाव�धक सम�या सु�झाउन र मम�तस,भारका ला�ग बजेट अभाव हुने गरेको ग�द=खोला दोnोका 

पूव�!बGधक भ~डार=ले बताउनभुयो । छवटै आयोजनालाई एउटै Sमनी �:ड प�रयोजना बनाएर सHचालन गनA वषयमा 

प5न छलफल चलेको छ । छ�रएका आयोजनालाई एकै ठाउँमा गाभेर Sमनी �:ड बनाउन वैकि�पक ऊजा� !व}धन 

केG�ले स,भाKयता अBययनको काम गरेको �थयो ।  

^य�त ैदईु साताअ5घ मा] ैकेG�का !ाव�धकसOहतको टोल=ले �थलगत सवA प5न ग�रसकेको जनाएको छ । Sमनी �:ड 

बनेप5छ केG�=य !सारणमा जोoन सCकने छ । गाउँमा खपत भएर बाँकR रहेको व�यतु ्सोह= !णाल=बाट सरकारलाई 

बे�ने जनाइएको छ । रासस 
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मा�थ�लो कणा�ल=को पीडीए अिGतम चरणमा 
मोदनाथ ढकाल 

पीडीएका नौ नी#तगत Dसbा.त साव�ज#नक 
असार ३२, काठमाड� । लगानी बोड�ले ९ सय मेगावाट \मताको मा�थ�लो कणा�ल= जलव�यतु ्आयोजनाको प�रयोजना 

वकास स,झौता (पीडीए) अिGतम चरणमा पुगेको बताएको छ । भारतीय क,पनी जीएमआरले सो आयोजना 5नमा�णका 

ला�ग सन ् २०१३ दे8ख बोड�सँग पीडीए वाता� शुv गरेको �थयो । डढे वष�भGदा बढ= समयस,म Kयापक छलफल र 

अBययनप5छ पीडीएले अिGतम vप पाउन थालेको हो । बोड�ले केह= मह=नाअ5घ न ैपीडीए वाता� सCकएको बताए प5न 

छलफल टु��गन सकेको �थएन ।  

‘गएको १ मह=नाको अव�धमा मा] ैजीएमआर ट=म तीनपटक नेपाल आइसकेको छ,’ बुधवार राजधानीमा आयोिजत 

प]कार भेटघाटमा बो�दै बोड�का !मुख काय�कार= अ�धकृत राधेश पGतले भने, ‘आज र भोSल प5न छलफल हुनेछ ।’ एक 

मह=नाSभ] जीएमआरसँग पीडीए हुनस)नेतफ�  उनले स�केत गरे । 

�थानीय जनता प�रयोजना!5त पूण� सकारा^मक रहेको बोड�का उपस�चव खगेG�!साद �रजालले बताए । ‘बोड�ले तीन 

चरणमा �थानीय जनतासँग अGतरCDया ग�रसकेको छ । प5छ�लो समय प�रयोजनाका ला�ग कुन ैअ[�यारो छैन,’ 

उनले भने । 

सुखAत, अछाम र दैलेख िज�लामा रहने मा�थ�लो कणा�ल= जलव�यतु ् आयोजना !5त�पधा�^मक बोलकबोल 

!CDया�वारा सन ् २००८ मा जीएमआरलाई Oदइएको �थयो । सो आयोजनाबाट उ^पाOदत व�युत ्भारत 5नया�त गनA 

लqयका साथ क,पनी नेपाल आएको हो । 

सो प�रयोजनाबाट नेपालले २७ !5तशत इि)वट= र १२ !5तशत hबजुल= (१ सय ८ मेगावाट) 5नःशु�क पाउने छ । 

सहुSलयत अव�धभरमा सो प�रयोजनाबाट नेपालले ३ खब� @पैयाबँराबरको आ�थ�क लाभ पाउने पGतले बताए । उनका 

अनुसार सो रकमको ५० !5तशत रािUVय ढुकुट=मा, ३८ !5तशत !भावत \े]मा र १२ !5तशत !भावत िज�लाहvमा 

जाने छ । प�रयोजनाले 5नमा�ण अव�धमा २ हजार जनालाई !^य\ रोजगार= Oदने प5न बताइएको छ । १ खब� ३९ अब� ५ 

करोड @पयैा ँलागतको सो प�रयोजना 5नमा�णमा कुल २ सय ३९ घरप�रवार !भावत हुने र ४६ घरप�रवारलाई पुन�थापना 

गनु�पनA बोड�ले जानकार= Oदएको छ । 5नमा�णमा Oढलाइ तथा प�रयोजनाको लागतमा हुने वृu जीएमआरले बेहोनA तथा 

भारतीय तथा नेपाल= @पैयाँको अवमू�यनलाई क,पनी, नेपाल सरकार र वcव ब�ैकले बेहोन� गर= पीडीए तयार ग�रएको 

छ ।  

यसैबीच, लगानी बोड�ले जलव�यतु ् आयोजनासँग ग�रने पीडीएको ‘टे,[लेट’ तयार पारेको जानकार= Oदएको छ । 

सरकारका नी5तगत SसuाGतहvबाट 5नदASशत सो पीडीए टे,[लेटले नेपालको Oहतमा जलव�यु̂ को वकास गनA लqयका 

साथ ९ ओटा SसuाGतहvको वकास गरेको छ ।  

ती SसuाGतमा पOहले नेपालको ऊजा� मागलाई स,बोधन गनु�पनA, नेपाललाई 5नःशु�क hबजुल= उपल�ध गराउनुपनA, 

नेपालले सो प�रयोजनाबाट उ^पाOदत व�यतु ् CकGन चाहे पOहलो !ाथSमकता OदनपुनAज�ता वषय समेOटएका छन ् । 

साथ,ै प�रयोजनाले सरकारलाई 5तनु�पनA रोय�ट=, काब�न DेJडटको बाँडफाटँ, 5नर=\ण िज,मेवार=, ह�ताGतरण 

योजनालगायत कुरालाई प5न स,बोधन ग�रएको छ । 

  



>f]t M sflGtk'/, @)&!÷$÷! 

सौय� ऊजा� त^काल सु@ ग�रने 
काि.तपुर संवाददाता 

काठमाडौ, xावण १ - ऊजा� मG]ालयले काठमाड� उप^यकाको लोडसेJडङ अG^य गन� त^काल २५ मेगावाटको सौय� 

ऊजा� [लाGट 5नमा�ण सु@ गनA भएको छ । अथ�ले सौय� ऊजा�का ला�ग क�रब अढाइ करोड @पैया ँबजेट छुsयाएप5छ 

ऊजा�ले त^काल काम सु@ गनA भएको हो । 

'सौय� ऊजा� त^काल अगाJड बढाउँछु,' ऊजा�मG]ी राधाकुमार= tवाल=ले भ5नन,् 'Oढलाइ हुने अव�था आए 

मिG]प�रष� बाटै 5नण�य गराएर काम सु@ गछु�  ।' साव�ज5नक ख�रद ऐनको !ावधानअनसुार !5त�पधा�माफ� त सौय� 

ऊजा� [लाGट गनA क,पनी छनोट गनु�पछ� । ^यसका ला�ग समय ला9ने भएकाले ऊजा�मG]ी tवाल=ले त^काल काम सु@ 

गन� मिG]प�रष� बाट 5नण�य गराउने सोच बनाएकR हुन ् । अ^यावcयकRय अव�थामा देखाई मिG]प�रष�ले सोझै 

5नण�य गरे कुन ैप5न आयोजना 5नमा�ण वा ख�रद hबDRका ला�ग साव�ज5नक ख�रद ऐनको !CDया पालना गनु� पदyन । 

 सौय� ऊजा�मा चेक गणतG], जम�नी, अमे�रका, बेलायत, )याSलफो5न�या र चीनका क,पनीले लगानी गनA !�ताव 

राखेका छन ् । प5छ�लो पटक बेलायतमा मुLयालय रहेको Oद क,य5ुनकेसन एGड पावर इि)वपमेGट क,पनी 

(सीपीईसी) र )याSलफो5न�यामा मुLयालय रहेको सोलार �रजभ� नामक क,पनीले संयु)त vपमा १ सय २० मेगावाटको 

फोटोभो�टाइक (पीभी) !व�धको सोलार [लाGट �थापना गनA !�ताव गरेका छन ् । मG]ी tवाल=ले १ सय ५० 

मेगावाट \मताको सौय� [लाGट �थापना गन� १५ अब� @पयैा ँमागेकR �थइन ्। 'नया ँ\े] भएकाले प5न होला बजेट थोरै 

आयो,' tवाल=ले भ5नन,् 'तर अथ�मG]ीले आवcयक परे पैसाको Kयव�था ग�रOदGछु भGनभुएको छ । लगानीका अGय 

वक�प प5न खो|छु ।' 

सीपीईसी र सोलर �रजभ�ले '!ी CफिजhबSलट=' अBययन गर= ह�रपुर र भारदहमा ६०/६० मेगावाटको सौय� [लाGट 

�थापना गनA !�ताव गरेका हुन ्। ^यसका ला�ग १९ अब� ८० लाख @पयैा ँ(!5तमेगावाट १५ करोड ८४ लाख @पैया)ँ र 

क�रब ८५ हे)टर जSमन ला9ने ती क,पनीको अनुमान छ । सौय� [लाGटको आय ुक,तीमा २५ वष� हुने जनाइएको छ । 

जबCक जलव�यतु ्आयोजनाको आय ुक�रब १ सय वष� हुGछ । जानकारहv पीभी सौय� ऊजा�को !5तय5ुनट क,तीमा 

१५ @पैया ँपनA बताउँछन ्। 

^य�त ैती क,पनीले ६० मेगावाटको सोलार थम�ल बनाउने प5न !�ताव गरेका छन ् । सोलार थम�ल !व�धमा ताप 

संकलन गर= ^यसबाट बाफ उ^पादन गनA र बाफले टबा�इन घुमाएर व�यतु ्उ^पादन गनA !�ताव छ । 

'सोलार थम�ल !5तय5ुनट १८ दे8ख २० @पैया ँला9ने भएकाले ^य5त स,भव दे8खएको छैन,' मG]ालय nोतले भGयो, 

'तर सोलार पीभी यु5नटको ८ दे8ख १० @पयैाँमै उ^पादन गछ� भGने !�ताव छ ।' 

केह= समयअ5घ चेक गणतG] र जम�नीका नेपालि�थत दतूावासले ऊजा�मG]ी tवाल=लाई भेटेरै सौय� ऊजा�मा 

Kयावसा5यक लगानी गनA !�ताव गरेका �थए । मG]ी tवाल= 5नकट nोतका अनुसार चीनबाट प5न सौय� ऊजा�मा 

लगानी गनA !�ताव आएको छ । चीनले अGय 'hबजनेस' उपल�ध गराए आधा [लाGट अनदुानमा बनाइOदने nोतको 

भनाइ छ । सौय� ऊजा�का ठूला उपभो)ता, खासगर= अमे�रकाले �वदेशी क,पनी !वu�न गन� �च5नया ँसोलार [यानलमा 

कर वृu गरेको छ । 
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जल�ोतमा िनय��ण गन� भारतीय ��ताव िवकास थापा काठमाड�काठमाड�काठमाड�काठमाड� : 'जलिव4ुत ् िवकास' का नाममा भारतले नेपालको जल\ोतमा आ]नो िनय��ण कायम राख्ने गरी िववादा6पद 16ताव पठाएको छ। भारतीय 16तावउपर ऊजा
 म��ालयल ेग!भीर अ.ययन सु; गरेको छ। सन् २०१० मा नेपालले पठाएको 'ऊजा
 +ापार स!झौता' को म6यौदालाई पूण
 _पमा बेवा6ता गरी भारतल ेएकलौटी ढंगले नेपालको जल\ोत क`जा गनH गरी 16ताव गरेको पूव
जल\ोतम��ी एवं जल\ोतिवद ् दीपक aवालील ेबताए। उनी अिघ$लो साता पूव
जल\ोतम��ीह_लाई डाकC म��ालयले गरेको 16तुतीकरणमा सहभागी िथए। aवालीका अनुसार 16तुितका �ममा भारतीय 16तावको बुदँा न!बर ३ र ३ 'ए' मा� दखेाइएको िथयो। उc बुँदामा भारतल ेआ]नो दशेका क!पनीह_ले मा� नेपालको जलिव4ुत ् िवकास गन
 पाउन,े नेपालले चाहमेा भारतीय अनुमितमा संयुc उप�ममा सहभागी )न पाउन ेर अ�य ते\ो िवदशेी क!पनी सहभागी )न नपाउने उ$लेख छ। भारतल ेचाहकेो क!पनीले मा� नेपालको जलिव4ुDमा लगानी गन
 पाउने 1ावधान पढेपिछ छलफलमा सहभागी पूव
जल\ोतम��ी ल*मण1साद िघिमरेल े 'यो नेपालको अपमान हो' भनेका िथए। \ोतका अनुसार भारतीय 16तावबारे पररा9 म��ालय अनिभa छ। ऊजा
 म��ालयल े भारतीय 16तावस!ब�धमा अ�य म��ालयलाई जानकारी गराएको छैन। 
भारतलेभारतलेभारतलेभारतले    आआआआ�नो�नो�नो�नो    दशेकादशेकादशेकादशेका    क�पनीह	लेक�पनीह	लेक�पनीह	लेक�पनीह	ले    मा�मा�मा�मा�    नेपालकोनेपालकोनेपालकोनेपालको    जलिव�तु्जलिव�तु्जलिव�तु्जलिव�तु्    िवकासिवकासिवकासिवकास    गन�गन�गन�गन�    पाउनेपाउनेपाउनेपाउने    रररर    अ�यअ�यअ�यअ�य    ते�ोते�ोते�ोते�ो    िवदशेीिवदशेीिवदशेीिवदशेी    

क�पनीक�पनीक�पनीक�पनी    सहभागीसहभागीसहभागीसहभागी    �न�न�न�न    नपाउनेनपाउनेनपाउनेनपाउने    ��ताव��ताव��ताव��ताव    गरेकोगरेकोगरेकोगरेको    छ।छ।छ।छ। नेपालले सन् २०१० मा भारतलाई पठाएको ऊजा
 +ापार स!झौताको म6यौदामा नेपाल, भारतसिहत अ�य दशेका क!पनीले िनमा
ण गरेका जलिव4ुत ् आयोजनाबाट उDपा�दत िबजुली भारतमा िनवा
ध 1सारण तथा +ापार )न पाउनुपनH 1ावधान रािखएको िथयो। जलिव4Dुमा ठूलो धनरािश लगानी )ने भएकाल ेक!पनील ेबजारको 8यारे�टी खोQने गछ
न्। 'नेपालले पठाएको म6यौदा 16तावको औपचा�रकताका लािग कुनै स!बोधनसमेत छैन', aवालील े भने, 'भारतीय 16तावमा आपसी लाभको िसSा�तले नभई भुटानी मोडेल लाe खोजेको दिेख�छ।' ऊजा
म��ी राधा aवालील ेनेपालले सन् २०१० मै पठाएको म6यौदाको भारतल े'रे6पो�स' गरेको दाबी गदf जल\ोत िवकास नभई 'िव4ुत ्+ापार स!झौता' को 16ताव आएको बताइन्। 'जल\ोत होइन, जलिव4Dुलाई व6तुका _पमा कारोबार गन
का लािग 16ताव आएको हो', उनल े िबहीबार अKपूण
सगँ भिनन्, 'हामी यसको गिहरो अ.ययन ग�ररहकेा छ�।' 



एमाल ेमहािधवेशन, बजेटको तयारी र 1धानम��ी सुशील कोइराला िवदशेमा रहकेा कारण िनgकष
मा पुh केही समय लागेको म��ी aवालील ेबताइन्। तर भारतीय 16तावमा के छ भK ेकुरा उनले बताउन चािहनन्। 'यो िवशुS कूटनीितक तवरबाट तय )ने कुरा हो', उनले भिनन्। भारतमा नरे�W मोदी आएपिछ िवकासल ेअकf  गित िल�छ भKे बुझाइ रह ेपिन पुरानै अवधारणामा 16ताव आएकाल ेगलत �किसमल ेनेपालको जल\ोत िवकास )नेमा िवaको िच�ता छ। 'मोदी आए पिन भारतीय `युरो�ेसील ेपुरान ैअवधारणाबाट 16ताव गरेकाले नेपालको अिहत धेरै )ने दिेख�छ', बैठकमा सहभागी अका
 पूव
म��ील ेनाम उ$लेख नगन
 आAह गदf भने। दलह_बीच िवभाजन भएको, 1धानम��ी 6वदशेमा नरहकेो र राजनीितक अि6थरता ब�ढरहकेा बेला भारतल ेनेपालको कमजोरीको फाइदा उठाउँद ै एकाएक यो 16ताव गरेको िवशल्ेषकको दाबी छ। 'यो सीधै भुटानीकरण भयो। सुराको कोणबाट भारतले नेपालको जल\ोतमा क`जा गन
 खोजेको दिेख�छ', पूव
म��ी aवालील ेभने। ऊजा
म��ी aवालील े भारतल े16ताव गरेको केही �दनमै पूव
जल\ोतम��ीह_लाई म��ालयमा बोलाएर यसबारे आ]नो धारणा राj भनेकC िथइन्। म��ालयल ेआkवान गरेको बैठकमा पूव
म��ी दीपक aवाली, ल*मण िघिमरे, ठाकुर1साद शमा
, aाने�Wबहादरु काकl, 1काशशरण महत र ह�र पाGड ेसहभागी िथए। यसम.य ेaवाली, िघिमरे र शमा
ल ेमा� भारतीय 16तावको िवरोध गरेका िथए भने अ�यले समथ
न गरेका िथए।   
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सतीश .यौपाने 

अOहले 5नजी\े]ले जलव�यतु◌््को वकासका ला�ग लगानी गन� थालेका छन ्। साना जलव�यतु◌्् उ^पादन केG� भए 

प5न व�यतु ्आपू5त �मा 5यनीहvको योगदान महŒवपूण� बGदै गएको छ । यसै SसलSसलामा वसं. २०६० जेठ ५ मा 

क,पनी रिजUVारको काया�लयमा दता� भएको अप पावर क,पनी SलSमटेडले नौगड गाढ जलव�यतु ्योजना 5नमा�ण 

ग�ररहेको छ । महाकाल= अHचलको दाचु�ला िज�लामा ब9ने नौगड गाढमा 5नमा�णाधीन यो आयोजना�थल 5नमा�णाधीन 

चमेSलया जलव�युत ् आयोजनाको नजीकै रहेको छ । ^यसैले आयोजना �थलस,म सडक, hबजुल=, दरूसHचार 

सुवधालगायत पूवा�धारको कमी छैन । सबैभGदा ठूलो कुरा यस आयोजनाबाट उ^पादन हुने व�युत ् शि)त नेपाल 

व�युत ्!ा�धकरणले 5नमा�ण ग�ररहेको चमेSलया–अ^त�रया १३२ केभी VाGसSमशनलाइन बलाँच सब�टेशनमा जोडरे 

रािUVय !णाल=मा आपू5त � ग�रनेछ । यसो हँुदा यसले !सारण लाइनको सम�या प5न भो9नपुनA दे8खGन । 

सुदरूपिcचमाHचल वकास \े]मा 5नजी लगानीबाट 5नमा�ण हुने यो पOहलो जलव�यतु ्प�रयोजना हो । 

यो प�रयोजनाको लागत मू�य १३ लाख ९९ हजार २ सय करोड रहेको छ । योजनाका ला�ग शेयरधनीहvबाट ३० 

!5तशतका दरले v. ४१ दशमलव ९२ करोड तथा बाँकR ७० !5तशतका दरले बै�क ऋण v. ९८ दशमलव शूGय शूGय करोड 

प�रचालन ग�रनेछ । प�रयोजना 5नमा�णको कामको थालनीसँगै सव�साधारण लगानीकता�का ला�ग यस आयोजनाले शेयर 

5नUकासन गनAछ । यो आयोजनाको 5नमा�ण २ वष�Sभ] पूरा गर= २०७१ पुस मसाGतSभ] रािUVय !णाल=मा व�यतु ्

आपू5त � भइस)ने गर= काम भइरहेको छ । यो आयोजनाको व�यतु ्खर=द वDR स,झौता स,पGन भइसकेको छ । यो 

व�युत ्२०७१ साल चै] मसाGतSभ] रािUVय :ीडमा आप5ूत� गन� सके सरकारका तफ� बाट २० !5तशतको सहुSलयत !ा[त 

हुनेछ । 

यस आयोजनाले !^येक वष� ५ दशमलव १९ करोड Cकलोवाट घ~टा व�यतु ् उ^पादन गछ�  । यो व�यतु ् वषा�̂ का ८ 

मह=नामा v. ४ तथा Oहउँदका मह=नामा v. ७ का दरले वDR ग�रनेछ । यो व�यतु ्वDRबाट क,पनीले वाष�क vपमा v. 

२४ दशमलव शूGय २ करोड आ,दानी गनAछ । यो आ,दानीमा उ^पादन शुv भएको ९ वष�स,म वाष�क ३ !5तशतका दरले 

गदy v. ३० दशमलव ५० करोड पु9नेछ । यो आ,दानीबाट बै�कको कजा�को साँवा तथा �याज खच� तथा क,पनीको 

सHचालन खच� क�ा गरेर खदु आ,दानी !ा[त हुनेछ । यो आ,दानीमा १० वष�स,म आयकर ला9नेछैन । यस जलव�यतु ्

आयोजनाको शेयरमा हुने लगानीबाट वाष�क २० !5तशतका दरले सु5निcचत मुनाफा !ा[त हुने दे8खGछ । बै�कको ऋण 

5तदy गएप5छ यो मुनाफाको दरमा प5न वृu हँुदै जानेछ । यो मुनाफादायी प�रयोजना हो । 

नेपालको जलव�यु^मा लगानी बढाउन सरकारले वSभGन सुवधा !दान गन� थालेको छ । ऊजा�को वकास नभई अGय 

\े]को वकास नहुने भएकाले अOहले सरकार र 5नजी\]े दवु ै Sमलेर व�यतु◌्् उ^पादनमा लगानी बढाउनपुनA 

आवcयकता छ । सरकारले य�ता खालका साना आयोजनालाई वशेष रािUVय महŒवका आयोजनाका vपमा 

!ाथSमकतामा राखेर वशेष सेवासुवधा Oदन सके क,पनीले आउँदा Oदनमा यस \े]को अझ वकास हुने दे8खGछ । 

सरकारले 5नजी\े]ले माग गरेका सुवधाहvको स,बोधन प5न ग�ररहेको छ । तर, ^यसमा अझै अपुग छ । यOद 

5नजी\े]को आवाज सुGने हो भने 5नजी\े]बाट अझ धेरै नया ँआयोजनामा लागनी हुने स,भावना छ । तर, सरकारले 

5नजी\े]लाई उपे\ा गरेको छ । वSभGन ठाउँमा 5नजी\े]ले उ^पादन गरेको hबजुल= !सारण लाइनको अभावमा खेर 

गइरहेको छ । यसबाट उनीहvले उ�चत समयमा मुनाफा पाउन सकेका छैनन ् । अOहले 5नमा�ण स,पGन हुन लागेका 

आयोजनाहvमा नेपाल व�युत ्!ा�धकरणले !सारण लाइन 5नमा�ण नग�रOदँदा hबजुल= खेर जाने अव�था आएको छ । 

^यसैले बेलैमा !सारण लाइनको 5नमा�ण ग�रनुपछ�  । मुआ�जा वतरणको ववादमा अ�मSलएर ब�दा नेपालले व�यतु ्

उ^पादन गन� नस)ने 5निcचत छ । hबजुल= उ^पादन गरेर भ~डारण गर= राLन Sम�दैन । यसलाई !सारणलाइनसँग 



नजोoने हो भने लगानी डु�न स)छ । ^यसैले सरकारले hबजुल=को उ^पादन बढाउँछु भनेर मा] हँुदैन, !सारण लाइन 

5नमा�णमा जोड Oदनपुछ�  । सरकारले लगानी मै]ी वातावरण बनाउनुपछ�  । अ5न मा] नेपालको अपार जलव�यु̂ मा 

5नजी\े] आकष�त हुGछन ्। सरकारले आफूले व�यतु ्उ^पादन गदा� स�तो दरमा ऋण पाउँछ भने 5नजी\े]लाई य�तो 

सुवधा छैन । ^यसैले 5नजी आयोजनाहvका ला�ग सरकारले स�तो दरमा ऋण उपल�ध गराउनुपछ�  । यसो भयो भने 

सानासाना जलव�युत◌्् आयोजनाबाट प5न नेपालका ला�ग आवcयक जलव�यतु◌््को वकास हुन स)छ । यसतफ�  

सरकारको Bयान जान ुज@र= छ ।  

लेखक अपी पावर क,पनी SलSमटेडसँग आबu छन ्।    
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बजेट ऊजा�मै]ी छ : इपान 
साउन १, काठमाड� । मुलुकको ऊजा� स�कट समाधान गनA Bयेय राखेर सरकारले चालु आवका ला�ग बजेट !�ततु गरेको 

भGदै �वतG] ऊजा� उ^पादकको सं�था (इपान)ले �वागत गरेको छ । 

यहा ँ आज आयोिजत प]कार स,मेलनमा इपानका अBय\ खoगबहादरु वUटले ऊजा� \े]मा v. ३७ अब�को बजेट 

व5नयोजन हुन ुखसुीको वषय हो भGदै आगामी Oदनमा ऊजा� \े]मा लगानीमै]ी वातावरण बGने वcवास Kय)त गरे । 

आगामी तीन वष�Sभ] व�यु^भार कटौती गनA !5तबuता बजेटमा आएकामा सGतोष Kय)त गदy इपानले सो अव�धमा 

सरकारले ५ सय ६० मेगावाट र 5नजी \े]बाट ६ सय २८ मेगावाट व�यतु ्उ^पादन गनA लqय राखेको र ^यसमा !मुख 

vपमा 5नजी \े]लाई� न ैराखेकाले िज,मेवार= थप भएको जानकार= Oदएको छ  ।   

ऊजा� \े]सँग रहेका नी5तगत तथा काननूी Kयवधान एवम ्अवरोध हटाई व�यतु ्ऐन एवम ्व�यतु ्5नयमावल= संशोधन 

गन� बजेटमा ग�रएको !5तबuता �वागतयो9य रहेको इपानले जानकार= Oदएको छ ।  इपानले !5तमेगावाट v. ५० लाखका 

दरले अनदुान Oदने तथा आव २०७९÷८० स,म व�यतु ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने आयोजनाको 

आयकर छुट Oदने भGने Kयव�था जायज रहेको बताए ।  

!सारण लाइन 5नमा�णमा दे8खएका सम�या समाधान गन� सरकारको Bयानाकष�ण गराउँदै इपानले मुआ�जालगायत 

वषयमा त^काल वैtा5नक वक�प खो|न आ:ह गरेको छ । 5नकट भवUयमा हुन लागेको भारतीय !धानमG]ीको 

नेपाल �मणको अवसरमा जलाशययु)त आयोजना 5नमा�णका ला�ग आ:ह गनु�पनA माग इपानको छ ।  य�त ैव�युत ्

ख�रद स,झौता (पपए)का स,बGधमा दे8खएका सम�या समाधान गर= समयानकूुल बनाउन र बजेटमा तोCकएको 

उ�ेcय पूरा गन�का ला�ग काया�Gवयनमा वशेष Bयान Oदन इपानले सरकारसँग आ:ह गरेको छ । रासस 
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२०७१ भदौ ७ को सीमा हटाउन इ[पानको आ:ह 
साउन १, काठमाड� । �वतG] ऊजा� उ^पादकहvको सं�था (इ[पान)ले जलव�यतु ्आयोजनालाई पOहलो १० वष� पूरै र 

^यसप5छ ५ वष�स,म ५० !5तशत आयकर छूट Oदने सरकारको नी5तको �वागत गरेको छ । तर, २०७१ भदौस,म 5नमा�ण 

!ार,भ गनAलाई भGने सीमा हटाउन सरकारसँग आ:ह गरेको छ । हाल 5नमा�णमा जान लागेका आयोजनाले २०७१ भदौ ७ 

प5छ प5न 5नमा�ण !ार,भ गन� स)ने भएकाले उ)त सीमा आ�थ�क वधेयक २०७१ बाट हटाउन आ:ह गरेको हो । ^य�त,ै 

२०७१ चैत मसाGतस,म सHचालनमा आउने आयोजनालाई व�यमान पोUट रेट Oदने भ5नएकोमा मा�थ�लो तामाकोशी 

आयोजना नआउHजेलस,म आउने आयोजनालाई उ)त रेट Oदन प5न इ[पानले माग गरेको छ ।  

सरकारले साव�ज5नक गरेको बजेट!5त आ2नो घारणा साव�ज5नक गदy hबह=वार इ[पानले आयोजना गरेको काय�Dममा 

य�तो बताइएको हो । यसबाहेक सरकारले ऊजा�\े]का ला�ग छु�य्ाएको कर=ब v. ३७ अब�को बजेट, !5तमेगावाट v. ५० 

लाख अनदुानलगायत वषय अBययन गदा� सरकार ऊजा�\]े!5त 5नकै सकारा^मक र ऊजा�मै]ी दे8खएको इ[पानको 

धारणा छ ।  

इ[पानले रािUVय !सारण �:ड क,पनी र ऊजा� Kयापार क,पनी छु�ाछु�ै 5नमा�ण गनु�पनA, !ा�धकरणले आफूलाई 

चाOहएको समयमा मा] व�यतु ्CकGने गर= खर=द स,झौता गनA नी5त ^या9नपुनAलगायत माग प5न राखेको छ ।   

�चDलमेबाट #घDसङको अवकाश  

साउन १, काठमाड� (अस) । नेपाल व�यतु ्!ा�धकरणले !व}धन गरेको �चSलमे हाइFोपावर क,पनी SलSमटेडका !बGध 

सHचालक कुलमान 5घSसङले अवकाश पाएका छन ् । क,पनी ऐनअनुसार !बGध 5नदAशकमा एक Kयि)तको पदाव�ध 

बढ=मा ४ वष� हुने Kयव�था रहेको र 5घSसङ ४ वष�स,म उ)त पदमा रOहसकेको भGदै !ा�धकरण बोड� बैठकले उनको 

पदाव�ध नथपेको !ा�धकरणका 5नSम^त !बGध 5नदAशक रामचG� पा~डकेो भनाइ छ । �चSलमे बोड�ले भने गत असार ५ 

गतेबाट पOहलो काय�काल पूरा गरेका कुलमानको अक� काय�काल थ[नुपनA !�ताव गरेको �थयो । क,पनीमा !ा�धकरणका 

५ र सव�साधारण लगानीकता�का तफ� बाट ४ जनाले सHचालक सSम5तमा !5त5न�ध^व गनA Kयव�था छ । !ा�धकरणका 

!बGध 5नदAशक �चSलमे सHचालक सSम5तको पदेन अBय\ हुने Kयव�था छ । 
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मा�थ/लो कणा�ल6 जल�व!युत ्आयोजनाको �प+डए अि.तम चरणमा 

काठमाड�,  साउन १ गते । नेपाल लगानी बोड� र :ाGधी मि�लकाजु�न राव (िजएमआर) बीच मा�थ�लो कणा�ल= 

जलव�यतु ्आयोजना 5नमा�णका ला�ग चाँड ैन ैआयोजना वकास स,झौता (पJडए) हुने भएको छ । ^यसस,बGधी 

काम अिGतम चरणमा पुगेको छ ।  

नौ सय मेगावाट \मताको उ)त प�रयोजनाको आयोजना वकास स,झौतास,बGधी स,पूण� काम अिGतम चरणमा 

पुगेको बोड�का !मुख काय�कार= अ�धकृत राधेश पGतले बताउनभुयो ।  

बोड�ले पJडएको चरणमा पु¥याएका अ@ण तेnो र मा�थ�लो कणा�ल=बारे जानकार= Oदन बुधबार केह= आ�थ�क 

प]कारह@सँग आयोजना गरेको एक काय�Dममा उहाँले चाँडोभGदा चाँडो पJडए गन� आयोजना वकासकता�ह@सँग धेरै 

वषयमा सहम5त भइसकेको जानकार= Oदनुभयो । 

मा�थ�लो कणा�ल=का वकासकता�ह@सँग बुधबार वाता� भएको र ^यो आज प5न जार= रहने उ�लेख गदy !मुख काय�कार= 

अ�धकृत पGतले पJडएका ला�ग दवु ैप\ अिGतम चरणमा पगेुको बताउनभुयो ।  

सम: राUVको आ�थ�क उGन5तका ला�ग दवु ैआयोजना अ5त मह^वपूण� भएका दोहो¥याउँदै उहाँले रािUVय �वाथ�अनुकूल 

काम गन� बोड� !5तबu रहेको �पUट गनु�भयो ।  

मा�थ�लो कणा�ल= जलव�यतु ्आयोजना \े] सुखAत, अछाम र दैलेखका बाSसGदा सकारा^मक रहेकाले प�रयोजना 

5नमा�णमा �थानीय तहबाट Kयवधान खडा नहुनेमा आफू आशावाद= रहेको बताउँदै उहाँले भGनुभयो, “केह= Oदनअ5घ 

हामी प�रयोजना�थलमा गएका �थय�, ^यहाकँा सव�साधारण उ^साOहत छन ्। आयोजना 5नमा�णमा सघाउने !5तबuता 

उनीह@ले Kय)त गरेका छन ्।  

ज9गा अ�ध:हण, पुनवा�स र Oदगो वातावरण Kयव�थापन प�रयोजनाका चुनौती भए प5न �थानीय बाSसGदा, 

प�रयोजना 5नमा�ण क,पनी र नेपाल सरकारले सबैको Oहत हुनेगर= सहज र पारदश� !CDयाको सु5निcचतताका ला�ग 

िजएमआर, स,बिGधत 5नकाय र �थानीय बाSसGदासँग बोड�ले 5नकट स,पक� मा रहेर काम ग�ररहेको xी पGतले 

जानकार= Oदनुभयो ।  

मा�थ�लो कणा�ल=बाट उ^पादन हुने hबजुल= भारतीय बजारमा 5नया�त गनA लqयका साथ !5त�पधा�̂ मक बोलकबोल 

!CDयाबाट सन ्२००८ मा िजएमआरलाई आयोजना वकासका 5नि,त छनोट ग�रएको �थयो ।  

सन ्२०१३ दे8ख लगानी बोड�ले िजएमआरसँग पJडए वाता� गरेको हो भने पJडए भएप5छ उ)त क,पनीले दईु वष�मा 

व^तीय nोतको Kयव�था गनAछ । व^तीय nोतको Kयव�थापनप5छ पाँच वषA 5नमा�ण अवध सु@ हुने र सन ्२०२१ मा 

hबजुल= उ^पादन !ार,भ हुनेछ । २५ वष�स,मको सHचालनप5छ िजएमआरले उ)त प�रयोजना नेपाल सरकारलाई 

ह�ताGतरण गनAछ ।  

बोड�का अनुसार उ)त प�रयोजनाबाट नेपालले २७ !5तशत 5नःशु�क Oह�सा र १२ !5तशत 5नःशु�क ऊजा� पाउने छ भने 

देशले १०८ मेगावाट hबजुल= 5नःशु�क पाउने छ जुन मुलुकमा हाल जJडत \मताको १५ !5तशत हो ।  



^यसैगर= कर, द�तुर, 5नःशु�क ऊजा� र 5नःशु�क Oह�साका आधारमा नेपालका ला�ग अपेk\त व^तीय फाइदा क�रब @ 

तीन खब� बराबर हुनेछ भने द�तुरको ५० !5तशत रािUVय ढुकुट=मा, ३८ !5तशत !भावत \े]मा र १२ !5तशत !भावत 

िज�ला सुखAत, अछाम र दैलेखका ला�ग छुsयाइने छ । प�रयोजनाले �थानीय बाSसGदाका ला�ग रोजगार=का अवसर 

Sसज�ना गनु�का साथ ै5नमा�णको उ�च समयमा दईु हजार जनालाई !^य\ रोजगार= Oदनेछ ।  

प�रयोजनाबाट !भावत हुने सुखAत र अछामका तीन–तीन गावस र दैलेखका छ गावसका २३९ घरप�रवारको 

Kयव�थापन र ४८.८५ हे)टर 5नजी र २०७.७५ हे)टर साव�ज5नक ज9गा अ�ध:हण गनु�पनA छ भने ७५.९३ CकलोSमटर 

!सारण लाइन 5नमा�ण गनु�पनAछ ।  

क�रब @ एक खब� ३९ अब� ५० करोड लागतको उ)त प�रयोजना सन ्२०२१ मा 5नमा�ण भई व�युत ्उ^पादन सु@ भएमा 

मुलुकको सामािजक–आ�थ�क @पाGतरणमा उ�लेLय योगदान पु9नुका साथ ै सरकाले सन ् २०२२ स,ममा देशलाई 

वकासशील राUVमा �तरोGन5त गन� 5नधा�रण गरेको लqय !ाि[तमा सघाउ पु9नेछ ।  

सरकारले गत आइतबार साव�ज5नक गरेको चालु आ�थ�क वष�को बजेटमा प5न व�यतु ्उ^पादनमा ठूला लगानीकता�लाई 

आकष�त गन� आकष�क [याकेज उपल�ध गराउने घोषण गरेको छ ।  

लगानी बोड�ले अ5घ बढाएका ९०० मेगावाटका मा�थ�लो कणा�ल= र अ@ण तेnो, ६५० मेगावाट \मताको तामाकोसी–३ र 

६०० मेगावाटको मा�थ�लो म�या�द=–२ आयोजनाको वाता�लाई अिGतम @प Oदई पJडए गनA �पUट उ�लेख गरेको 

सGदभ�मा मा�थ�लो कणा�ल=को पJडए गन� लगानी बोड�लाई थप उ^साOहत बनाएको छ ।  

सरकारले बजेट व)तKयमाफ� त वदेशी लगानीकता�लाई आकष�त गन� तथा ठूला जलव�यतु ् आयोजना समयमै 

स,पGन गनAतफ�  वकासकता�ह@लाई उ^!े�रत गन� आ�थ�क वष� २०७९–८० स,म व�युत ्उ^पादन गर= रािUVय !सारण 

लाइनमा जोoने र 5नया�त गनA व�यतु ्उ^पादकह@लाई १० वष�स,म पूरै र ^यसप5छ ५० !5तशत आयकर छुट Oदने 

Kयव�था गरेको छ । 

^यसैगर= ^य�ता उ^पादकह@बाट उ^पाOदत hबजुल= रािUVय !सारण लाइनमा जोडपे5छ !5तमेगावाट @ ५० लाखका दरले 

एकमुUट अनदुान Oदने र २०७४–७५ स,म व�यतु ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने उ^पादकह@लाई 

^य�तो अनदुानमा १० !5तशत थप गनA घोषणाले व�युत ्भार कटौतीको मारमा परेका मुलुकवासीलाई राहत हुनेछ । 

रासस 
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मा�थ�लो माद=को ५६% काम पूरा 
सुरेG� पौडले 

#नमा�ण समय लि0बन े
साउन १, पोखरा । का�कRको Sस�दजुुरेमा 5नमा�णाधीन मा�थ�लो माद= जलव�यतु ्आयोजनाको ५६ !5तशत काम पूरा 

भएको छ । ६ अब� २६ करोड @पैयाकँो लागतमा 5नमा�णाधीन २५ मेगावाट \मताको सो आयोजना पूरा हुन अब २ वष� 

ला9ने बताइएको छ । नेपाल= लगानीकता� वजयबाब ुम�लको २० !5तशत र �च5नया ँ�ी गजAज क,पनीअGतग�तको 

सीड��यूई (चाइना इ~टरनेशनल वाटर ए~ड इलेि)Vक कप�रेशन) को ८० !5तशत लगानी रहेको सो आयोजनाको 5नमा�ण 

काय� २०६९ पुसमा थाSलएको हो । 

माद= पावर !ाSलअGतग�त 5नमा�णाधीन आयोजनाको काम २८ मह=नामा स)ने लqय भए प5न वSभGन कारणले गदा� 

5नमा�ण समय लि,बने भएको छ । Sस�दजुुरे गावसि�थत चासुमा आयोजनाको बाँध 5नमा�ण भइरहेको !ाSलका !ोजे)ट 

डाइरे)टर वजयबाब ुम�लले जानकार= Oदए । उनका अनुसार ४ हजार २ सय ३० Sमटर ल,बाइ रहेको सु@ङको 5नमा�ण 

काय� धमाधम भइरहेको छ । उनले छाचोकमा पावर हाउस 5नमा�ण भइरहेको प5न बताए ।  

आयोजनामा वदेशी २ सय र नेपाल= ५ सय ५० गर= ७ सय ५० जना कामदार काय�रत छन ्। ‘आयोजनामा रोजगार=का 

ला�ग �थानीयलाई !ाथSमकता Oदइएको छ,’ म�लले भने, ‘�थानीय २ सय जना कामदार प�रयोजनामा संल9न छन ्।’ 

आयोजनाको 5नमा�णका ला�ग �च5नया ँ ठेकेदार क,पनी Sसनो हाइFो �युरो १० चे~डुसँग इपीसी क~�या)टको 

अवधारणाअनुसार स,झौता ग�रएको हो । 

आयोजनाको स,पूण� !ाव�धक काम !Sसu �च5नया ँ कGस�टेGसी एसआईडीएचआई सा�घाईले गदy आएको छ । 

आयोजनाबाट का�कRको Sस�दजुुरे, नामाजु�न, थु,काको डाँडा गावस !भावत छ । आयोजनाबाट ^यस \े]का ५० हजार 

�थानीय बाSसGदा !^य\ तथा अ!^य\ vपमा लाभािGवत हुने वcवास ग�रएको छ । 

‘आयोजनाको 5नमा�ण स,पGन भएप5छ अOहलेको लोडशेJडङ र ऊजा�स�कट कम हुने वcवास गरेका छ�,’ म�लले भने ।  

समयमा न ै 5नमा�ण स,पGन गनAगर= काम भइरहे प5न वSभGन कारणले समय लि,बने स,भावना बढेको म�लले 

जानकार= Oदए । उनका अनुसार भौगोSलक बनावट, पOहरो, �थानीय सम�या, सरकारको जलव�यु^स,बGधी अ�पUट 

नी5तका कारण 5नमा�णमा Oढलाइ भएको हो । �थानीयले समय–समयमा वSभGन खालका अनावcयक माग राखेर 

आयोजनालाई !भावत पानA काम ग�ररहेको प5न उनले बताए । ‘आयोजना शुv भएलग^त ै�थानीय सरोकार सSम5तसँग 

िज�ला !शासन काया�लयको रोहवरमा भएका सहम5त पालना गरेका छ�,’ म�लले भने, ‘स,पूण� सहम5त पालना गर= 

5नमा�ण काय� अगाJड बढाउँदा प5न आयोजना !भावत हुने गर= रा8खने मागहvले सम�या सजृना गरेको छ ।’ 

सहम5तअनुसार नै कर=ब v. ६ करोडको लागतमा �थानीय \े]को वकासका कामहv अगाJड बढाइरहेको म�लले 

जानकार= Oदए । 

5नमा�णाधीन मा�थ�लो माद= जलव�यतु ् आयोजना का�कRको सबैभGदा ठूलो आयोजना हो । माद= नद=को पानी 

Oहमालबाट ब9दै आएकाले Oहउँदमा समेत पानी अपुग नहुने वcवास ग�रएको छ । ‘आयोजनाको 5नमा�ण स,पGन 

भएप5छ Oहउँदमा समेत ७५ !5तशतभGदा बढ= व�यतु ्उ^पादन गनA लqय छ,’ म�लले भने, ‘पोखराबाट निजक, सामान 

ओसारपोसार गन� सिजलो तथा नद=मा पानीको nोत राwो भएकाले आयोजना शुv ग�रएको हो ।’  



यसैबीच, आयोजनाकै पहलमा पोखराको काहँुखोलादे8ख चासुस,म १८ CकलोSमटर बाटो सुधार ग�रएको छ । :ाबेल 

आरसीसी क�CDट ढलान गर= बाटो सुधार ग�रएको म�लले बताए । डढे वष�अगाJड त^काल=न !धानमG]ी डा. बाबुराम 

भ�राईले आयोजनाको उ�घाटन गरेका �थए । 

का�कRमा मा�थ�लो माद= जलव�युत ्आयोजना 5नमा�ण ग�ररहेका !व}धकहv�वारा �या�जामा सHचालनमा रहेको 

काल=ग~डकR ‘ए’भGदा मा�थ ८६ मेगावाट \मताको जलव�यतु ्आयोजना 5नमा�ण गन� आवcयक !CDया अगाJड बढाई 

अBययन भइरहेको प5न म�लले जानकार= Oदए । 
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�चSलमेबाट 5घSसङ हटाइए 
काठमाड�– तीन वष�मा व�यतु संकट अG^य गनA घोषणा गरेकR ऊजा�मG]ी राधा tवाल=ले 5नमा�णाधीन जलव�युत 

आयोजनामा सोझै ह�त\पे गरेर अवरोध उ^पGन गरेकR छन।् मG]ी tवाल=कै 5नदAशनमा नेपाल व�यतु !ा�धकरण 

तथा यसका सहायक क,पनीले बनाइरहेका आयोजना तोCकएको समयमै बनाउन दबाब OदनुभGदा 5नमा�ण रोCकने 

ग5तव�ध सु@ भएको छ। 

!ा�धकरणमा पुराना सHचालक हटाउन अ\म उनले अनावcयक दबाबमा !ा�धकरणको सहायक क,पनी �चSलमे 

जलव�यतु क,पनीका !बGध 5नदAशक कुलमान 5घSसङलाई हटाइएको छ। उनी !ा�धकरणका १०औ ंतहका इिGज5नयर 

हुन।् !ा�धकरण सHचालक सSम5तको बुधबार बसेको बैठकले 5घSसङलाई हटाउने 5नण�य गरेको हो। 

5घSसङ हटाइएप5छ �चSलमेले बनाइरहेका दईु सय ७० मेगावाटका चार आयोजनाको 5नमा�ण !भावत हुने छ। उनलाई 

�चSलमे सHचालक सSम5तको बैठक बसेर हटाउनपुनAमा मG]ीको 5नदAशनमा !ा�धकरणले सोझै हटाएप5छ !ा�धकरणबाटै 

यसको वरोध सु@ भएको छ। 

यस वषयमा मG]ी tवाल=सँग ब‰ुन खो|दा स,पक�  भएन। उनका 5नजी स�चव सागर tवाल=ले 5घSसङको चारवषA 

काय�काल सCकएकाले अक� कम�चार=लाई अवसर Oदन उनलाई Cफता� बोलाएको बताए। उनले भने, 'मG]ी|यूले भGने कुरा 

प5न 5यन ैहुन।्' 5घSसङलाई हटाउने 5नण�य गलत भएको भGदै !ा�धकरणका टेर्ड य5ुनयनले Cफता� Sलन मG]ीलाई दबाब 

Oदएको !ा�धकरणका एक उ�च अ�धकार=ले बताए। 

5घSसङलाई चार वष�अ5घ !ा�धकरणले �चSलमेका त^काल=न !बGध 5नदAशक ल=लानाथ भ�राईलाई Cफता� बोलाएर 

काजमा खटाएको �थयो। ^य5तबेला आफूलाई 5निcचत काय�कालका ला�ग भनेर नतोCकएको 5घSसङले बताए। उनले भने, 

'�चSलमेको सHचालक सSम5तले !बGध 5नदAशकको िज,मेवार= Oदँदासमेत काय�काल तोकेको �थएन।' 

क,पनी ऐनमा भने कुन ैप5न क,पनीको !मुख वा !बGध सHचालकको काया�व�ध चार वष�को हुने उ�लेख छ। सोह= 

5नयमअनुसार आफT ले आ2नो काय�काल थ[ने वा नथ[ने 5नण�का ला�ग सHचालक सSम5तमा पठाएको तर बैठक न ैनबसी 

आफूलाई Cफता� बोलाउने 5नण�य भएको 5घSसङले बताए। 

'!ा�धकरणका काय�कार= 5नदAशक �वतः �चSलमेको अBय\ रहने !ावधान छ, सHचालक सSम5तमा एजेGडा पठाएको पाँच 

Oदनस,म बैठक बसेन र सोझै !ा�धकरणबाट Cफता� बोलाउने 5नण�य भयो,' 5घSसङले भने। 5नण�यमा आ2नो आपि^त 

नरहेको बताएका उनले आयोजना अगाJड बढाउने यो9य Kयि)त क,पनीमा आउनुपनA !5तCDया Oदए।  

�चSलमे◌ेको नेतृ̂ वमा अOहले एक सय ११ मेगावाट रसुवागढ=, एक सय दईु मेगावाट मBय भोटेकासी, १४.८ मेगावाट 

मा�थ�लो साHजेन र ४२.५ मेगावाट साHजेन 5नमा�ण भइरहेको छ। �थानीय बाSसGदा तथा राजनी5तक दललाई 

वcवासमा Sलएर काम गरेका 5घSसङ Cफता� भएप5छ आयोजना 5नमा�णको ग5त सु�त हुने क,पनीका कम�चार=को तक�  

छ। 

उनलाई हटाइएको भGदै �थानीय�तरबाट वरोधसमेत सु@ भएको छ। रसुवाका �थानीयको नामबाट hबह=बार जार= 

वtि[तमा क,पनी�वारा चार आयोजनाको 5नमा�ण �तु ग5तमा अगाJड बOढरहेकोमा उनलाई हटाइएकोमा आपि^त 

जनाइएको छ। 5घSसङलाई हटाउने 5नण�य Cफता� गनु�पनA माग वtि[तमा छ। 
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एक मLहनाDभ' ैमा�थ/लो कणा�ल6को �प+डए 

काठमाड�- लगानी बोड�ल े बहु!तीk\त मा�थ�लो कणा�ल= जलव�युत प�रयोजना 5नमा�णका ला�ग एक 

मOहनाSभ] ैभारतीय क,पनी िजएमआरसँग आयोजना वकास स,झौता (पJडए) गनA भएको छ। सुखAत, अछाम र 

दैलेखमा बGने नौ सय सय मेगावाट \मताको यो जलव�यतु आयोजनाको पJडए अिGतम चरणमा पुगेको बोड�ले 

जानकार= Oदएको छ।  

'िजएमआरसँग पJडए स,झौता गनA अिGतम चरणमा छ�। बजेट पा�रत भएप5छ स,झौता हुGछ,' लगानी बोड�का !मुख 

काय�कार= अ�धकृत राधेश पGतले प]कार भेटघाटमा भने।  

चालु आ�थ�क वष�को बजेटमा आ�थ�क वष� २०७९/०८० स,म व�युत उ^पादन गर= रािUVय !सारणमा जोoने र 5नया�त 

गनA व�यतु उ^पादकलाई १० वष�स,म पूरै र ^यसप5छ पाचँ वष� ५० !5तशत आयकर छुट Oदने नी5तगत Kयव�था 

ग�रएको छ। बजेटमा ती उ^पादकह@ले उ^पाOदत व�यतु रािUVय !शारण लाइनमा जोडपे5छ !5तमेगावाट ५० लाख 

@पयैाकँा दरले एकमुUट अनदुान Oदने उ�लेख छ। बोड�ले पJडए गनु�अ5घ राज�व छुटको ला�ग !�ताव गरेको �थयो।  

यो प�रयोजनाबाट नेपालले २७ !5तशत 5नःशु�क Oह�सा (इि)वट=) र १२ !5तशत 5नःशु�क उजा� पाउने छ। देशले एक 

सय आठ मेगावाट hबजुल= प�रयोजनाबाट 5नःशु�क पाउनेछ। यो हाल नेपालमा जJडत \मताको १५ !5तशत हो।  

मा�थ�लो कणा�ल=का �थानीय जनता आयोजना 5नमा�ण त^काल अ5घ ब{नुपनA प\मा रहेको उनले बताए।  

'हामीले मा�थ�लो कणा�ल= \े]मा ५/६ वटा काय�Dम गय� ,' उनले भने, '�थानीय जनता जुनसुकै हालतमा आयोजना 

बGनुपछ�  भGनेमा हुनुहुGछ। वरोध गनAह@ प5न छन।् उनीह@ काठमाड�मा घर र गाडी भएका Kयि)त छन।् उनीह@को 

संLया सानो छ।'  

पJडए स,झौता भएको दईु वष�मा िजएमआरले व^तीय nोतको Kयव�था गनAछ। पाँच वष�मा 5नमा�ण सकाएर २०२१ 

सालस,ममा उ^पादन सु@ हुने अपे\ा बोड�ले गरेको छ। 

यो प�रयोजनाको लागत एक खब� ३९ अब� @पैया ँपनA अनुमान छ। प�रयोजना 5नमा�णको ला�ग ४८ हे)टर 5नजी, दईु सय 

सात हे)टर साव�ज5नक ज9गा अ�ध:हण गनु�पनAछ।  

बोड�का अनुसार कर, द�तुतर, 5नःशु�क ऊजा� र 5नःशु�क Oह�सा (इि)वट=) का आधारमा नेपालले तीन खब� बराबरको 

व^तीय फाइदा पु9ने छ। प�रयोजना 5नमा�णको बेला दईु हजारजनाले !^य\ रोजगार= पाउने बोड�ले जनाएको छ।  

बजेट आएप5छ मा�थ�लो कणा�ल=बारे छलफल गन� िजएमआरका !5त5न�धसमेत नेपाल आएका छन।् उनीह@ले नेपाल 

व�युत !ा�धकरणका अ�धकार=सँग छलफल ग�ररहेका छन।्  

अO पWरयोजना अ#घ ब\दै  

बोड�ले जलव�यतु बाहेक अ@ प�रयोजनासमेत अ5घ बढाइरहेको जनाएको छ।  

'केह= समयमै काठमाड�को फोहोरमैला Kयव�थापनको िज,मेवार= Oदँदैछ�,' पGतले भने, 'जलव�युतमा मा] ै हामी 

केिG�त भएका छैन�। अ@ प�रयोजनाको समेत छलफल अ5घ बढाइरहेका छ�।' 
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धवला�ग�रका ६ आयोजनालाई बजेट 
 ुवसागर शमा� 

राहुघाट र उ2तरगdगा जल�व!य2ुलाई �वशषे SाथDमकता 
 

साउन १, ,या9द= । सरकारले धवला�ग�र अHचलका ६ ओटा आयोजनालाई !ाथSमकता Oदँदै बजेट व5नयोजन गरेको छ 

। सरकारले !�ततु गरेको आ�थ�क वष� २०७१/७२ को बजेटमा ,या9द=मा 5नमा�णाधीन ३२ मेगावाट \मताको राहुघाट 

जलव�यतु ् आयोजना र बागलुङको ढोरपाटनमा 5नमा�ण हुने ३ सय मेगावाट \मताको उ^तरग�गा जलव�यतु ्

आयोजनालाई वशेष !ाथSमकतामा रा8खएको छ ।  
 

साथ ैजोखीम बचाउ काय�DमअGतग�त ,या9द=को बेनीबजार संर\णका ला�ग प5न आवcयक बजेट व5नयोजन ग�रएको 

छ । 
 

आगामी आ�थ�क वष�मा मBयपहाडी लोकमाग�को १ हजार ७ सय ७६ CकलोSमटर �याक पूरा गनA, ६६ CकलोमOटर कालोप] 

गनA, २० CकलोSमटर :ाभेल र २० ओटा पुल 5नमा�णका ला�ग २ अब� बजेट व5नयोजन गरेको संवधानसभाका सभास� 

नवराज शमा�ले जानकार= Oदए ।  
 

^यसैगर= िज�ला सदरमुकामहvलाई जोoने गर= अि[टकल फाइबर hब¡याउन शुv ग�रने बजेट व)तKयमाफ� त घोषणा 

ग�रएको छ । 
 

उ^तर–दk\ण काल=ग~डकR क�रडोरको काम प5न चालू◌ू आ�थ�क वष�मा पूरा गनA लqय Sलइएको छ । यसैगर= सरकारले 

पय�टन वकास काय�DमअGतग�त !ाथSमकतामा राखेको पाचँथरदे8ख दाचु�लास,मको :ेट Oहमालयन Vेल (पदमाग�)मा 

,या9द= प5न समावेश छ । 
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�व!युत ्_यापार स0झौता १ मLहनामा गनI तयार6 

बाबुराम खoका 

काठमाड�, १ साउन- औपचा�रक vपमा व�युतको Kयापार खुला गन�का ला�ग नेपाल–भारतबीच व�युत ्Kयापार स,झौता 

(पीट=ए) आगामी १ मOहनाSभ] हुने भएको छ ।  

पीट=एका ला�ग आGत�रक गहृकाय� ग�ररहेको ऊजा� मG]ालयले बताएको छ । आगामी साउन अG^यस,म २ देशबीच 

स�चव�तर=य बैठक आयोजना गर= व�युत ्Kयापार स,झौता गनA ऊजा� स�चव राजेG�Cकशोर \े]ी बताए । “भारतको ऊजा� 

मG]ालयले पठाएको  म�यौदाको हाल अBययन भइरहेको छ,” उनले भने, “5नकट भवUयमा ब�ने २ देशको स�चव�तर=य 

बैठकले यसलाई टंुगो लगाउनेछ ।” 

भारतीय प\ले प5न आवcयकता महसुस गरेर पीट=एको म�यौदा पठाएको जानकार= Oदँदै उनले यसले स,झौताको स,भावना 

बढाएको बताए । स,झौता भएप5छ व�युत ्बजारको Kयव�था हुनुका साथै नेपालका सबै आयोजना आ�थ�क vपमा स,भाKय 

भई जलव�युत ्आयोजनालाई लगानी जुsने उनको भनाइ छ । 

स,झौताप5छ hबजुल= प5न Kयापा�रक व�तु हुन गई दवुै देशका सरकार= सं�थान, 5नजी क,पनीलाई सहज vपमा बजार खुला 

हुनेछ । “नेपालले सन ्१९९६ दे8ख नै पीट=एका ला�ग !यास गदy आएको �थयो,” स�चव \े]ीले भने, “बीचमा आवcयकता 

महसुस नभएर स,झौता हुन सकेन, अब हामी स,पGन गदyछौ ।” 

पीट=एप5छ नेपालबाट 5नकासी र भारतबाट आयात गनA औपचा�रक vपमा बाटो खुला हुनेछ । हाल भारतबाट २ सय 

मेगावाटस,म hबजुल= आयात भइरहेको छ । पीट=एप5छ भारतमा व�युत ्आयात शु�क, आयात लाइसेGसका अ5त�र)त 

व�युत ्ख�रद–hबDR स,झौता (पीपीए)का ला�ग 5नयामक 5नकायमा बोलप]मा भाग Sलने, भGसार र थप कर द�तुर हsन 

गई सहज vपमा व�युत ् 5नकासी हुने उनको भनाइ छ । पीट=ए भएप5छ लगानीको बजारको सु5निcचतताले गदा� 

लगानीकता�ले आयोजनामा 5नजी लगानीको वातावरण बGनेछ । भारतले !5तयु5नट २ @पैया ँ भGसार शु�क अOहलेलाई 

हटाएको छ । 

^य�तै, !सारणलाइन !योगबापत क,पनीलाई 5तनु�पनA ि�वSलङ शु�क, व�युत ्ख�रदकता� केG�, !ाGत र 5नजी \े] कसले 

ख�रद गनA हो, यो वषयमा �पUटताका ला�ग पीट=ए आवcयक भएको !व}धकले बताउँदै आएका छन ् । भारतमा बजार 

सु5निcचत नभएस,म बTकले ठूला आयोजनामा लगानी नगनA भGदै २ देशबीच चाँडै पीट=ए हुनुपनA माग !व}धकको छ । 

अOहले २ देशबीच ५० मेगावाटस,म व�युत ्आदन!दान स,झौता भएको छ । व�युत ्!ा�धकरणले भारतको पाटर VेJडङ 

कप�रेसन (पीट=सी) SलSमटेडसँग Kयापा�रक दरमा hबजुल= ख�रद गदy आएको छ । ^य�तै, !ा�धकरण र पीट=सीबीच १ सय ५० 

मेगावाट व�युत ्ख�रद गनA स,झौता भइसकेको छ । नेपालमा जीएमआर इनज� SलSमटेड, सतलज जलव�युत ् 5नगम 

SलSमटेड, Sभ�वारा इनज� SलSमटेडलगायत १ दज�न भारतीय क,पनीले ठूला व�युत ्आयोजना 5नमा�णको तयार= ग�ररहेका 

छन ्। 

नेपालबाट 5नकासी हुने जलव�युत ् hबDRका ला�ग आगामी सन ् २०२२ स,म !5त�पधा� गनु� नपनA भएको छ । भारतले 

आगामी २०१७ स,मको समयसीमालाई ५ वष� बढाएर २०२२ पु¥याएको छ । कोइला, Jडजेललगायत अGय तापीय [लाGटबाट 

उ^पादन हुने hबजुल= �टेट इलेि)VSसट= बोड�मा !5त�पधा�बाट व�युत ्ख�रदhबDR दर (पीपीए) 5नधा�रण हुने गरेको छ । 

5नकासीजGय र अGय आयोजनाका ला�ग बजार सु5निcचत गन� २ देशबीच पीट=ए आवcयक भएको लगानी बोड�का !मुख 

काय�कार= अ�धकृत राधेश पGत बताउँछन ् । ठूला आयोजनाका !व}धकसँग आयोजना वकास स,झौता (पीडीए) भएप5छ 

व�युत ्बजारका ला�ग पीट=ए आवcयक भएको उनको भनाइ छ । 
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मा�थ�लो कणा�ल= र अ@ण तेnोबाट ८ खब� आ,दानी हुने 

कृfण आचाय� 

काठमाडौ, xावण २ - आयोजना वकास स,झौता (पीडीए) का ला�ग छलफल भइरहेको अOहलेकै दर रेट कायम भए 

मा�थ�लो कणा�ल= र अ@ण तेnो जलव�यतु ्आयोजनाबाट मुलुकलाई ८ खब� @पयैा ँआ,दानी हुने भएको छ । 

5नमा�णप5छ दईु आयोजनाले सरकारलाई बुझाउने 5नःशु�क व�यतु,् आय कर, रोय�ट= र इि)वट=को वषयमा 

वकासकता�सँग कुरा SमSलसकेकाले सरकारलाई ८ खब� @पयैा ँबराबर आ,दानी हुने भएको हो । 'यो रकम २५ वष�को 

अव�धमा सरकारले पाउने हो,' लगानी बोड�का !मुख काय�कार= अ�धकृत राधेश पGतले भने, '^यसप5छ आयोजना पूण� 

vपमा सरकार मातहतमा आउनेछ ।' 

5नःशु�क पाउने व�यु^का ला�ग बोड�ले साढे ५ @पयैा ँ!5तय5ुनट दरले Oहसाब 5नकालेको छ । उ)त दरमा तलमा�थ भए 

सरकारले पाउने ज,मा रकममा प�रवत�न हुन स)छ । 'सु@का वष�मा कम रकम पाइGछ,' पGतले भने, 'प5छ�ला वष�मा 

उ)त रकम ब{दै जानेछ ।' औसतमा दवु ैजलव�यतु ्आयोजनाबाट सरकारले ३२ अब� @पयैा ँपाउने हो । तर सु@का 

वष�मा कम र प5छ�ला वष�मा उ)त अनुपात Dमशः ब{दै जानेछ । 

पGतका अनुसार ८ खब�मBये ५० !5तशतभGदा केह= कम Oह�सा अ@ण तेnो जलव�युत ्आयोजनाको हो । 'अ@णभGदा 

अSल बढ= मा�थ�लो कणा�ल=बाट सरकारले पाउनेछ,' उनले भने । उ)त तयार=का साथ बोड�ले दवु ैअयोजनाका ला�ग 

वकासकता�सँग पीडीए गनA अिGतम तयार= गरेको छ । बोड� सु@मा मा�थ�लो कणा�ल=सँग पीडीए गनA तयार=मा जुटेको 

छ । ९ सय मेगावाट \मताको उ)त जलव�यतु ्आयोजना सुखAत, अछाम र दैलेखमा पछ� । !भावत \े]का 

�थानीयहvसँग आयोजना वकासबारे साव�ज5नक सुनुवाइ ग�रसकेकाले मा�थ�लो कणा�ल=का धेरैजसो सम�याका 

वषयमा टंु�गँदै गएकाले पीडीए हुने भएको हो । 

भारतमा 5नया�त गनA उ�ेcयले सन ्२००८ मा भारतकै जीएमआर क,पनीले 5नमा�ण गनA स,झौता भएको �थयो । ८ 

खब�मा ५० !5तशतभGदा बढ= रकम Oदने उ)त क,पनीले मा] ै२७ !5तशत 5नःशु�क सेयर र १२ !5तशत व�यतु ्

सरकारलाई Oदनेछ । उ)त आयोजनामा मा] ै२ हजार जनाले रोजगार= पाउने आंकलन ग�रएको छ । १ खब� ३९ अब� 

@पयैाँमा आयोजना 5नमा�ण हुने अनुमान छ । संखवुासभामा उ^पादन गनA भ5नएको अ@ण तेnो जलव�यतु ्

आयोजनासँग प5न सोह= अनपुातमा सरकारले स,झौता गनA पGतले बताए । 

९ सय मेगावाटकै अ@ण तेnो जलव�यतु ्आयोजनामा प5न भारतकै सतलज जलव�युत ्क,पनीले िज,मेवार= 

पाएको छ । उसले बोड� हँुदै उ�योग वभागमा उ�योग दता� ग�रसकेको छ । ८२ अब� @पयैा ँ 5नमा�ण लागत अनुमान 

ग�रएको उ)त क,पनीसँग प5न बोड�ले पीडीए गन� वSभGन चरणमा वाता� ग�ररहेको छ । बोड�का अनुसार खासगर= 

वकासकता�हvसँग 5नमा�ण अव�ध र प5छको वषयका सत�हvमा बुदँागत vपमा दवु ैक,पनीसँग वाता� ग�ररहेको हो । 

लामो समयअ5घ यी दईु जलव�यतु ्क,पनीले पीडीएका ला�ग !�ताव पेस गरे प5न सरकारकै Oढलासु�तीका कारण 

काम अ5घ ब{न सकेको �थएन । 



मा�थ�लो कणा�ल=का ला�ग !5तबuता जनाएको जीएमआरले लगानी बोड� गठन हुनुपवू� न ैपीडीएका ला�ग !�ताव पेस 

गरेको �थयो । आयकर छुट, छुट हुने व�यु̂ मा ला9ने वSभGन शु�क, सेयर र �थानीयका मागलगायत वषयमा कुरा 

नSम�दा स,झौतामा Oढलाइ भएको हो । 

'यसअ5घ मैले मOहना न ै Cकटान गरेर पीडीए हुGछ भन¢ तर वSभGन कारणले गन� सCकएन,' पGतले भने, 'समय न ै

Cकटान नगर� तर अOहलेको बजेटले वSभGन Kयव�था ग�रसकेकाले यी आयोजनासँग 5छ�ै पीडीए हुGछ ।' सरकारले 

आ�थ�क वष� ०७१/७२ को बजेटमाफ� त ठूला जलव�यतु ्आयोजनाका ला�ग कर छुटलगायत वSभGन योजना �याएप5छ 

बोड� पीडीएको अिGतम तयार=मा जुटेको हो । 

बजेटले २०७९/८० स,म व�युत ्उ^पादन गर= !सारण लाइनमा जोoने र 5नया�त गनA व�यतु ्उ^पादकहvलाई दस 

वष�स,म पूरै र ^यसप5छ पाँच वष� ५० !5तशत आयकर छुट Oदने Kयव�था गरेको छ । य�ता उ^पादकहvले उ^पाOदत 

व�युत ्रािUVय !सारण लाइनमा जोडपे5छ !5तमेगावाट ५० लाख @पयैाकँा दरले एकमुUठ अनदुान Oदने योजना प5न 

�याएको छ । २०७४/७५ स,म व�यतु ्उ^पादन गर= !सारण लाइनमा जोoने उ^पादकहvलाई य�तो अनदुानमा १० 

!5तशत थप ग�रOदने घोषणा प5न भएको छ । 

वकासकता�हvले माग गरेको उ)त वषय सरकारले बजेटमा �याएप5छ पीडीएका ला�ग बाटो खलुा भएको हो । सबै 

व�युत ्आयोजनाहvसँग पीडीए गन�का ला�ग बोड�ले नौ SसuाGत तयार पा�रसकेको छ । ^यसमBये धेरै बुँदामा 

सहम5त भइसकेको बोड�ले जनाएको छ । 'एउटा आयोजनासँग पीडीए ग�रसकेप5छ अGयलाई सोह= आधारमा गन� बाटो 

ख�ुने छ,' पGतले भने, 'बाकँR आयोजनासँग प5न सोह= आधारमा पीडीए ग�रGछ ।' बोड�ले ५ सय मेगावाटभGदा बढ= 

\मताका जलव�यतु ्आयोजानस,बGधी काम गछ� । उ)त Kयव�था अनुसार ६ वटा जलव�यतु ्आयोजनाको 

वषयमा काम ग�ररहेको छ । 

दईु जल�व!य2ुबाट Sाgत हुने आ0दानी 

रोय�ट=         २ खब� ४१ अब� 

5नःशु�क व�यतु ्    २ खब� ४७ अब� 

आय कर         १ खब� ६७ अब� 

इि)वट=         १ खब� ४४ अब� 
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�चSलमेबाट 5घSसङ हटाइए 

काि.तपुर संवाददाता 

काठमाडौ, xावण २ - व�यतु ्!ा�धकरण सHचालक सSम5तले �चSलमे जलव�युत ्क,पनीबाट कुलमान 5घSसङलाई 

हटाएको छ । !ा�धकरण सHचालक सSम5तको बुधबार बसेको बैठकले उनलाई हटाउने 5नण�य गरेको हो । 

!ा�धकरण सHचालक सSम5त सद�य मनोजकुमार Sमxले भने 5घSसङलाई नहटाएको दाबी गरे । 'असार ६ गते उहाँको 

काय�काल पूरा भएको हो,' उनले भने, 'हामीले अव�ध नथपेका मा] ह� ।' !ा�धकरणका केह= अ�धकार=ले 5घSसङलाई 

हटाइएको!5त असGतिुUट Kय)त गरे । '5घSसङलाई !ा�धकरणले ४ वष�अ5घ सHचालकका vपमा खटाएको हो । 

�चSलमेको सHचालक सSम5तले उनलाई !बGध सHचालकका vपमा 5नयु)त गरेको हो,' एक अ�धकार=ले भने, 

'5घSसङलाई !बGध सHचालकबाट हटाउने �चSलमे सHचालक सSम5तले हो । !ा�धकरणको सHचालक सSम5तले 

�चSलमे सHचालकको राय नबझुी Cफता� बोलाएर हटाउन ुSम�दो दे8खएन ।' 

5घSसङले �चSलमे सHचालक सSम5तमा उनको पदाव�ध थ[ने एजेGडा पठाएका �थए । �चSलमे सHचालक सSम5तले 

उ)त एजेGडामा छलफलै गरेन ।  �चSलमे सHचालक सSम5तको अBय\ !ा�धकरणका !बGध 5नदAशक रहने Kयव�था 

छ । !ा�धकरणका 5नSम^त !बGध 5नदAशक रामचG� पा~ड ेभएलग^त ै 5घSसङ हटाइएका हुन ्। यसअ5घ त^काल=न 

ऊजा�मG]ी उमाकाGत झाले प5न 5घSसङलाई हटाएका �थए । 'जलमाCफयाको चलखेलमा' हटाइएको भGदै चक� वरोध 

भएप5छ उनलाई पुनः�थापत ग�रएको �थयो । 

!ा�धकरणले 5घSसङलाई काजमा पठाउँदा अव�ध तोकेको �थएन । उनलाई �चSलमे !बGध सHचालकमा 5नय)ुत गदा� 

प5न अव�ध तोCकएको छैन । क,पनी ऐनको ४ वष� पदाव�ध रहने !ावधानलाई टेकेर 5घSसङले पदाव�ध थ[ने एजेGडा 

�चSलमे सHचालक सSम5तमा पठाएका 

�थए । ^यस वषयमा छलफल गन� पा~डलेे बैठकै नराखी उनलाई Cफता� बोलाउने एजेGडा !ा�धकरण सHचालक 

सSम5तमा पेस गरे । !ा�धकरण सHचालक सSम5तको अBय\ ऊजा�मG]ी राधाकुमार= हुन ्। 

कुल ९ सद�यीय �चSलमे सHचालक सSम5तमा 5नवा��चत ४ सद�यसOहत बहुसंLयक सद�य 5घSसङका प\मा भएकाले 

पदाव�ध थ[ने वषयमा बैठकै नराखी !ा�धकरणले ४ वषA काय�काल पूरा भएको बहानामा उनलाई Cफता� बोलाउने 5नण�य 

गरेको एक अ�धकार=ले बताए ।      

सन ् २००३ मा स,पGन २२ मेगावाटको �चSलमे जलव�यतु ्आयोजनाबाट ८ वष�समम् कुन ै!ग5त हुन नसकेप5छ 

�चSलमे जलव�यतु ्क,पनीको सHचालकका vपमा !ा�धकरणले 5घSसङलाई काजमा पठाएको �थयो । 
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'८ सय मेगावाटको व�युत ्योजना भारतले देओस'् 

�वराज-उ�योगप5त चौधर= भेट 

नयाँOद�ल=, xावण १ -  

भारतीय वदेशमG]ी सुषमा �वराजले नेपाल �मण गनA 5नधा��रत 5त�थ आउन ैला9दा नेपाल= उ�योगप5त वनोद 

चौधर=सँग संसद भवनमा भेटवाता� गदy �वप\ीय चासोका मामला बुझेकR छन ्। आगामी शुDबार (जुलाई २५) दे8ख 

�मणमा नेपाल जान लागेकR �वराजले 5नजी \े] र उ�यमी समुदायले भारतबाट चाहेको साथ र सहयोगबारे 

चौधर=लाई िजtासा राखेकR �थइन ् । भारतीय जनता पाट�का नेता वजय जोल=सOहत भारतीय वदेशमG]ी सुषमा 

�वराज र उ�योगप5त वनोद चौधर=बीच Oद�ल=ि�थत संसद भवनमा गत सोमबार भेटवाता� भएको �थयो । 
 

'भारतले नेपाललाई त^काल क,तीमा ८ सय मेगावाट \मताको व�यतु ्प�रयोजना उपहार�वvप बनाइदेओस ्र यो 

योजना नेपाल-भारत मै]ीलाई अझ !गाढ बनाउने Oदशामा अथ�पूण� रहनेछ,' चौधर=ले वदेशमG]ी �वराजसम\ भने । 

hबह=बार भारतीय जनता पाट�को मुLयालयबाट जार= वtि[तअनुसार उ�यमी चौधर=ले नेपालबाट Oदनहँु hबदेSसने १५ 

सयभGदा बढ= युवा जनशि)तलाई देशSभ] ैरोजगार=को !बGध Oदलाउन प5न पहल हुनपुनAमा जोड Oदएका �थए । 'पूव� र 

पिcचम दवुैका मुLय नाकालाई औ�यो�गक नाका (hबजनेस क�रडोर) का vपमा वकSसत गराउन भारतीय सहयोग 

अपेk\त छ,' उ�यमी चौधर=ले भने ।  
 

नेपालको 5नजी \े]को !5त5न�ध^व गनA उ�यमी चौधर=को भनाइ तथा मागलाई वदेश मG]ी �वराजले ग,भीरतापवू�क 

Sलएको बीजेपी नेता जोल=ले बताए । �वराज �वदेशीय परराUV मG]ी�तर=य संयG] बैठकमा भाग SलनेसOहतका 

तीनOदने काय�Dम Sलएर नेपाल �मणमा जान लागेकR हुन ्। 
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चार वषA ,याद सCकएप5छ प5न �चSलमे क,पनीमा ब�न संघष� 
काजको समय सXकए प#न २७ Lदनस0म कसैले प2तो पाएन 

�चSलमे जलव�यतु ्क,पनी SलSमटेडमा !बGध 5नदAशकको @पमा चार वषA काय�काल गत असार ५ गते पूरा गरेप5छ 

कसैलाई जानकार= नOदई कुलमान 5घSसङ अवधै @पमा थप २७ Oदन बसेर काम गरेको खलुासा भएको छ । उनले 

प5छ�लो समयमा आफूलाई सोह= ठाउँमा थप चार वष� काम गन� Oदनपु¥यो भनेर ऊजा� मG]ालय र नेपाल व�यतु ्

!ा�धकरणमा कुरा प¥ुयाएप5छ मा] उनी तोCकएको काजको ,याद सCकएप5छ प5न �चSलमेकै !बGध 5नदAशकको 

@पमा काय�रत रहेको भेद खलेुको हो । तोCकएको काजको ,याद सCकएप5छ उनले Kयि)तगत �वाथ�का !श�त 5नण�य 

गरेको nोतको दाबी छ । ‘कुलमानमा नै5तकता र सामाGय काननुी tान �थयो भने तोCकएको काजको समय 

सCकएप5छ उनी �वतः !ा�धकरण Cफता� हुनुपनA �थयो’, !ा�धकरणका एक अ�धकार=ले भने, ‘समय तोकेर काजमा 

जान ु र कुन ैप5न देशको ला�ग Sम5त तोकेर Sभसा ला9न ुएकै हो । जसर= SभसाभGदा एक Oदन थप ब�यो भने 

गैरकाननुी हुGछ, ^य�त ैगर= काजमा गएको Kयि)त तोकेको समयभGदा एकOदन Oढला बसेर 5नण�य गनु� ^यो प5न 

अवैध हो र ^यसको िज,मेवार= Kयि)तगत @पमा Sलनुपछ� ।’ काजमा तोकेको समयभGदा बढ= समय बसेर उनले 

गरेको खच� समेत बे@ज ु हुGछ । काजको समयभGदा बढ= बसेको कारण ऊजा� मG]ालयका सहस�चव मो5तबहादरु 

कँुवरले केह= समयअ5घ Sलएको तलब÷भ^ता तथा अGय सुवधा प5न बे@ज ुछ । उनी प5छ मा] ऊजा�मा स@वा 

भएका �थए ।  

तोकेको समयभGदा २७ Oदनप5छ !ा�धकरण सHचालक सSम5तको असार ३२ गते बुधबार बसेको बैठकले उनको ,याद 

थप नगनA भGदै काज Cफता� गरेप5छ उनी अOहले फे�र थका�एर �चSलमेमै बसेर अब�को ख�रदमा कSमसन खाने 

योजनामा छन ्। सHचालक सSम5तको बुधबारको बैठकले �चSलमेमा कुलमानको ,याद थप नगनA 5नण�य गरेको �थयो 

। कानुनलाई माGने हो भने !ा�धकरणले उनको काज Cफता� गनA 5नण�य नगदy उनी फक� नपुनA �थयो । कुलमान भने 

अOहले आफूलाई हटाउनअु5घ �चSलमे क,पनीले 5नण�य गरेर Cफता� गनु�पनA तक�  गदy Oहँडकेा छन ् । उनको उ)त 

तक� मा कुन ैकाननुी स^यता छैन । ‘समय सCकएप5छ माGछेले एक Sमनेट बाँ�छु भनेर ज5त खच� गरेर प5न ब�न 

स)तनै । काज प5न ^य�त ैहो । समय सCकएप5छ 5नण�य गराएर Cफता� गनु�पदyन’, !ा�धकरण nोतले भGयो ।  
 

आ2नो काज Cफता� भएप5छ एमाओवाद= अBय\ !च~डलाई गुहान� पुगेका कुलमानले !ा�धकरणSभ] एमाओवाद=को 

Vेड यु5नयनलाई आGदोलन चका�उन 5नदAशन Oदएका छन ्। कुलमान सम\ भए प5न एउटा Kयि)त सधT एकै ठाउँमा 

ब�न पाउनपुछ� भनेर आGदोलन गनु�मा आशंका थपएको मोहन वै�य नेतृ̂ वको नेकपा–माओवाद= 5नकटको 

!ा�धकरणका Vेड य5ुनयनका अBय\ सीताराम थापाले बताए । ‘कुलमानलाई !ा�धकरणमा �याएर हािजर गराएर 

मा] राLनुभGदा राहुघाट वा अGय कुन ैआयोजनामा पठाएर hब�:एका आयोजना सुधान� लगाउनुपछ� ’, अBय\ 

थापाले भने, ‘कुलमानले वष�स,म एउटै आयोजनामा ब�न खो|नुहँुदैन ।’ nोतका अनसुार ठूला ठेकेदारसँग Sसध ै

रकम Sलन प�केका कुलमान एनेकपा माओवाद=का अBय\ !च~डका रकम कले)टर प5न भएकाले उनलाई Cफता� 

बोलाउने !ा�धकरणको 5नण�यव@u !च~ड सम�थ�त Vेड य5ुनयनले अ@लाई प5न गुमराहमा पारेर आGदोलन गनA 

तयार= गरेको छ । ठूला ठेकेदारसँग आफT  बागA5नङ गरेर Sसधै रकम Sलने \मता राLने कुलमानले साना काममा भने 

पारदSश�ता अपनाउने कोSसस गरेका छन ्।  

Vेड यु5नयन र सHचार माBयम !योग गरेर दबाब Oदएर पुनः सोह= पदमा फक� ने कोSसस 5घSसङले hबह=बार 

hबहानदेै8ख सु@ गरेका छन ् । �चSलमे क,पनीको रसुवाका सव�साधारणको सेयर खो�ने काममा प5न कुलमानको 



संल9नता रहेको nोतको दाबी छ । कुलमानले आफूलाई !ा�धकरण सHचालक सSम5तभGदा प5न ठूलो भGदै थका�उने 

गरेका छन ्। !ा�धकरणको सहायक क,पनी �चSलमे हो । उ)त क,पनीले रसुवामा २२ मेगावाट \मताको �चSलमे 

जलव�यतु ्आयोजनामा 5नमा�ण गरेको छ । ^यसमा !ा�धकरणको ५१ !5तशत, !ा�धकरणका कम�चार=को २४ 

!5तशत र सव�साधारणको २५ !र्5तशत सेयर छ । उ)त २५ !5तशतमा प5न रसुवाका �थानीय बाSसGदाको १० 

!5तशत र अGय सव�साधारणको १५ !5तशत सेयर छ । शुDबार ब�ने !ा�धकरण सHचालक सSम5तले �चSलमेमा 

नया ँKयि)त पठाउने तयार= गरेको छ ।  

कुलमान भने आ2न ैसमय थप गनA !यासमा छन ् । ‘समय नसCकँदै तानेको भए उनको !यास सफल प5न हुन 

स)�यो होला’, ऊजा� मG]ालयका एक अ�धकार=ले भने, ‘अब ज5त दबाब Oदए प5न गा£ो छ ।’ उ)त क,पनीले 

�चSलमेप5छ एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढ=, एक सय दईु मेगावाटको मBयभोटेकोशी, १४ दशमलव ८ मेगावाटको 

मा�थ�लो साHजेन, ४२ मेगावाटको त�लो साHजेन बनाउँदै छ । ती क,पनीको ख�रद !CDयामा करोड� @पयैा ँ

कमाउने दाउमा 5घSसङ �थए । ,याद थप नगनA !ा�धकरणको सHचालक सSम5तको बठैकले उनीमा�थ ब¤पात न ै

भएको छ ।   
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