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माथलो सेतीको प पए गन अवीकार
नागरक संवाददाता
काठमाड- नेपाल वयत
ु !ाधकरणले एक सय ४० मेगावाटको जलाशययु)त माथलो सेती जल वयत
ु आयोजनाको
प पए ( वयत
ु खरद स,झौता) गन अिवकार गरे को छ। आ2नै सहायक क,पनीवारा 5नमाणाधीन आयोजनाको
खरद दर महँगो भएप5छ अिवकार गरे को हो।
जलाशय आयोजना भएकाले पन
ु थापनादे 8ख ज9गा अध:हणमा बढ= रकम ला9ने हुँदा यसको !5तयु5नट ११ दे 8ख १२
@पैयाँस,म पनA अBययनले दे खाएको छ। खरद दर नै महँगो भएकाले प पए !CDयामा समया दे 8खएको !ाधकरण
5नदA शकसमेत रहे का तनहुँ हाइFो पावर क,पनीका !बGध सHचालक सु5नलकुमार ढुंगेलले बताए।
'सेती नद=मा सेJडमेGट (ढुंगा, बालुवा र लेदो) बढ= हुने हुँदा यसको Kयवथापन मुLय चुनौती हो,' उनले नागरकसँग
भने, 'सरकारकै योजनामा परे को आयोजना भएकाले खरद दरका वषयमा सरकार= तहबाट टुंगो लगाउनुपछ ।' प पए
Oढलो हुँदा ऋणदाताबाट रकम 5नकासा हुन Oढलाइ हुने ढुंगेलको तक छ।
सरकारकै योजनामा परे काले !ाधकरणले इGकार गरे र हुँदैन र सरकारले प5न यसको महŒव बुझेर 5नमाण !CDया
अगाJड बढाउन सहयोग गनप
ु नA उनले बताए। ४७ करोड अमेरकR डलर कुल लगानी अनम
ु ान गरएको आयोजनाका
लाग एJडबी (एSसयाल= वकास बTक), जाइका (जापान अGतरािUVय सहयोग 5नयोग) र युरो पयन इGभेटमेGट बTक
(इआइबी)ले Dमशः १५ करोड, १८ करोड ७० लाख र आठ करोड ५० लाख अमेरकR डलर सहुSलयत ऋण Oदने गर=
स,झौता भइसकेको छ।
साउद= फGडले समेत तीन करोड अमेरकR डलर आयोजनाका लाग ऋण Oदने सहम5त जनाएको थयो। तर, उसबाट
!ा[त ऋण संसदबाट अनुमोदन गनुप
 नA सत राखेकाले सरकारले यतो सहयोग नSलने 5नणय गरसकेको छ।
योजनाका लाग अपुग रकम सरकार र !ाधकरणले जुटाउने गर= !CDया थाSलएको जनाइएको छ।
5नजी \े]ले उ^पादन अनुम5त पाएका क5तपय आयोजनामा लगानीको टुंगो नलागेर अनुम5तप] खारे ज भइरहे का छन ्।
तर लगानी जट
ु े को आयो◌ाजना बनाउन सरकारले नै चासो नदे खाएको आयोजनाका एक अधकार=ले बताए। !ाधकरण
सरकार= 5नकाय नै भएकाले सरकारले प पए गन ऊजा मG]ालयले सहजीकरण गरOदनुपनA कमचार=को तक छ।
सन ् २०१३ दे 8ख नै 5नमाण सु@ हुनप
ु नA आयोजना व^तीय Kयवथापनमा भएको Oढलाइ र प पए नहुँदा 5नमाण समय
अझ पछाJड धकेSलने 5निcचत दे 8खएको छ। तर, अGय काम भइरहे काले प पए टुंगनासाथ 5नमाण !CDया सु@ गरने
!बGध सHचालक ढुंगेलले दाबी गरे । उनका अनस
ु ार ७/८ मOहनाSभ] SसSभल ठे केदार छनोट गरनेछ। सन ् २०१५ को
Jडसे,बर वा २०१६ जनवर=दे 8ख मुLय 5नमाणको 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 अधकार= भने आयोजना पूण जलाशययु)त नै भएको दाबी गछ न ्। क,पनीका अनुसार ७.२६ CकलोSमटर

\े]स,म दई
ु सय ९५ )यhु बक Sमटर पानी सिHचत गन सCकGछ भने दै 5नक ६ घGटास,म जलाशय भरे र आयोजना
चलाउन सCकGछ।
हाल ज9गा अध:हण, आवcयक पुल 5नमाण तथा पहुँचमागको काम भइरहे को जनाइएको छ। मुLय परामशदाताबारे
छलफल भइरहे काले आगामी डेढ मOहनाSभ] 5नय)
ु त भइस)ने बताइएको छ। परामशदातामा क,पनीले एJडबीसम\
माथलो तामाकोसीकै परामशदाता लामेयरलाई Sसफारस गरे को छ।
क,पनीका अनस
ु ार एJडबीले 5नमाण अवधस,मका लाग 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 5नमाणको अवध (:ेस परयड) राखी ४० वष नै ऋण 5तनA समय तोCकएको छ। जाइकाको ऋण अनद
ु ानसरह
नै भएकोले आयोजनामा लगानी गन उसकै पहलमा अGय ऋण सहयोग प5न जुटेको हो।
!ाधकरणको मुLय वाSम^व रहने गर= सावज5नक–5नजी साझेदार= ( प पपी) मोडेलमा 5नमाण हुनेछ। भौगोSलक
jिUटले केह= जOटल दे 8खए प5न दk\ण एSसयाको नमन
ू ा आयोजनाको @पमा वकास गनA गर= !ाधकरणले !CDया
अगाJड बढाएको छ। सेती नद=मा पानीको तीl बहावसँगै 'सेJडमेGट' को मा]ा बढ= भएकोले आयोजनाको जलाशय
दई
ु वटा 5नमाण गरने छ। यसमBये पOहलोमा सु@ङबाट आएको पानी सं9याउने र दोnोमा ज,मा गरनेछ। आयोजना
5नमाणप5छ १० वषस,म हरे क वष १० Oदन र यसप5छ हरे क वष एक मOहना आयोजना पूण@
 पमा बGद गरे र '2लSसङ'
गरने अBययनमा उलेख छ। यो Jडजाइनमा 5नमाण भएको आयोजना एक सय ५० वषस,म Oट)ने दाबी गरएको छ।
क,पनीका केह= कमचार= यसर= oयाम वा जलाशय बनाउन नसCकने तक गछ न ्। तर, सेती नद=मासेJडमेGटको मा]ा
बढ= हुने हुँदा हरे क वष बखामा एक मOहना वयुतगह
ु छ । यसो गदा जलाशय
ृ बGद गरे र एक मOहनास,म oयाम खोनप
सफा हुने ढुंगेल बताउँ छन ्। आयो◌ाजनाबाट एक सय ५१ हे )टर खेतीयो9य जSमन नUट हुनेछ भने करब ६० घर
पुनथापना गनुप
 नA अBययनमा उलेख छ। आयोजना सन ् २०२१ स,म 5नमाण पूरा गनA लqय रा8खएको छ।
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ऊजामा ३७ अब
लोकम8ण राई
काठमाडौ, असार २९ सरकारले ऊजा \े]का लाग SसSलङभGदा करब ७ अब @पैयाँ बढ= बजेट व5नयोजन गरे को छ । अथमG]ी रामशरण
महत आइतबार संसrा !तत
ु गरे को बजेटमा ऊजा \े]का लाग करब ३७ अब @पैयाँ छुsयाइएको हो ।
सरकारले ऊजा \े]का लाग करब ३० अब @पैयाँको SसSलङ 5नधारण गरे प5न ऊजामG]ी राधाकुमार= tवाल=ले करब
५५ अब @पैयाँ माग गरे कR थइन ् । महतले ऊजामG]ी tवाल=को !ताव आंSशक मा]ामा समेsदै करब ३७ अब
@पैयाँको बजेट सावज5नक गरे का हुन ् । बजेटमा !सारण लाइनका लाग १३ अब ५५ करोड @पैयाँ र वयत
ु ्
उ^पादनका लाग १२ अब ६२ करोड @पैयाँ छुsयाइएको छ ।
यसबाट आगामी आथक वष २८ मेगावाट जल वयत
ु ् र २५ मेगावाट सौय ऊजा उ^पादन गर= जJडत वयत
ु ् \मता ८
सय ३३ मेगावाट परु य
् ाउने लqय Sलइएको छ भने वयमान २ हजार ६ सय ४० सCकट 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
पुरय
् ाउने लqय Sलइएको बजेट व)तKयका Dममा अथमG]ी महतले बताएका छन ् ।
आगामी ३ वषSभ] दे शमा लोडसेJडङ अG^य गन !5तबu रहे को जनाउँ दै आगामी ३ वषSभ] सावज5नक \े]बाट ५ सय
६० मेगावाट र 5नजी \े]बाट ६ सय २८ मेगावाट जल वयत
ु ् उ^पादन गनA महतले बताएका छन ् । 'सावज5नक \े]मा
माथलो तामाकोसी, कुलेखानी तेnो, चमेSलया र माथलो h]शूल=बाट ५ सय ६० मेगावाट र 5नजी \े]बाट
5नमाणाधीन ४२ वटान आयोजनाहvबाट ६ सय २८ मेगावाट जल वयत
ु ् उ^पादन हुनेछ,' उनले भने ।
बजेटको 5नजी \े]का ऊजा !वuकले वागत गरे का छन ् । अवध ५ वष बढाएर आथक वष २०७९/०८० स,म वयत
ु ्
उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने र वयुत ् 5नयात गनA उ^पादकहvलाई १० वषस,म पूरै र ^यसप5छ ५
वषस,म ५० !5तशत आयकर छुट Oदने, उ^पाOदत वयुत ् रािUVय !सारण लाइनमा जोडेप5छ !5तमेगावाट ५० लाख
@पैयाँका दरले एकमुUठ अनद
ु ान Oदने र आथक वष २०७४/०७५ Sभ] वयत
ु ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा
जोoने उ^पादकहvका लाग यतो अनद
ु ानमा १० !5तशत थप गरने वयवथा बजेटमा आएप5छ उनीहv उ^साOहत
छन ् । '!5तमेगावाट ५० लाख अनद
ु ानलगायतका हाwा लामो समयदे 8खको माग यो बजेटबाट केह= मा]ामा भए प5न
स,बोधन भएको छ,' वतG] ऊजा उ^पादकहvको संथा नेपाल -इ[पान) का पूवअ
 Bय\ सुवणदास xेUठले भने ।
इ[पानले !5तमेगावाट वय^ु मा १ करोड @पैयाँ अनद
ु ान माग गदy आएको थयो ।
^यतै दे शSभ] कृ ष औजार, SसमेGट, अमु5नयम, रासाय5नक मल, सूचना ! वध तथा सोलार ! वध उयोग
थापना गनA वदे शी तथा वदे शी क,पनीले आ2नो उयोगको खपतका लाग जल वयत
ु ् उ^पादन गन चाहे मा
अनुम5तप] Oदइने Kयवथा गरएको छ । 'उयोगका लाग खपत हुने वयत
ु ् रोयट= Sमनाहा Oदइनेछ,' महतले भने,
'अनुम5तप]को अवध ५० वष कायम गनA Kयवथा Sमलाएको छु ।'
महतले ऊजाको संकट सबैभGदा ठूलो रहे को र !शत अवसर हुँदाहुँदै प5न सोचेज5त लगानी आक षत हुन सकेको
उलख गदy ठूला लगानीकतालाई आक षत गन आकषक [याकेज Oदइने घोषणा गरे का छन ् । उनले वयत
ु ्
!ाधकरणको संरचनागत सुधारको घोषणा प5न गरे का छन ् । ' वयत
ु ् !ाधकरण ए)लैले उ^पादक, !सारक र
वतरकको भSू मका खेनु परे काले Kयवथापन !भावकार= हुन नसकेको हो,' उनले भने ।
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ऊजा मा अनद
ु ान

ब{यो

असार २९, काठमाड । आगामी आथक वष २०७१/७२ को बजेटले उयोग, ऊजा र कृ ष\े]मा वशेष अनद
ु ानको Kयवथा
गरे को छ । आव २०७९/८० स,म वयत
ु ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने र 5नयात गनA वयत
ु ्
उ^पादकहvलाई १० वषस,म पूरै र ^यसप5छ ५ वष ५० !5तशत आयकर छूटको Kयवथा बजेटमा गरएको छ । ^यता
उ^पादकहvवारा उ^पाOदत वयत
ु ् रािUVय !सारण लाइनमा जोडेप5छ !5तमेगावाट v. ५० लाखका दरले एकमुUट
अनद
ु ान Oदने र आव २०७४/७५ स,म वयत
ु ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने उ^पादकहvलाई थप १०
!5तशत अनद
ु ान Oदने Kयवथा बजेटले गरे को छ । लघु जल वयत
ु ् आयोजना सHचालनका लाग चाOहने मेSशनर=
आयोजनाथलस,म पुरय
् ाउन र खानेपानी तथा Sसँचाइका लाग सौय ! वध !योगमा अनद
ु ानको Kयवथा गरने
भएको छ । सडकमा सौय ब^ती जडानका लाग प5न अनुदान Oदइने बजेटमा उलेख छ ।
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ऊजामै]ी बजेट : ३ वषSभ] लोडशेJडङ अG^य गनA मL
ु य लqय
पुUप कोइराला

असार २९, काठमाड । सरकारले आगामी ३ वषSभ] लोडशेJडङ अG^य गनA लqयसOहत ऊजा\े]को बजेट सावज5नक
गरे को छ । आथक वष २०७१÷७२ को बजेटमा ‘उ|यालो नेपाल समu
ृ नेपाल’ अSभयानमाफत सरकारले यतो घोषणा
गरे को हो । यसका लाग आगामी ३ वषSभ]मा सावज5नक \े]को 5नमाणमा ५ सय ६० मेगावाट (मेवा), 5नजी ऊजा
!व}धकहvको 5नमाणमा ६ सय २८ मेवा जल वयत
ु ् र २५ मेवाबराबरको सौय ऊजा [ला~टमाफत कुल १ हजार २ सय
१३ मेगावाट वयत
ु ् थप गनA लqय रहे को अथमG]ी डा. रामशरण महतले बजेट व)तKयमाफत घोषणा गरे का छन ् ।
वतमान ऊजासकटलाई सकेस,म चाँडो समाधान गन सरकारले आथक वष (आव) २०७९/८० स,म वयत
ु ् उ^पादन
गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने तथा 5नयात गनA उ^पादकलाई !5तमेवा v. ५० लाखका दरले अनद
ु ान Oदने Kयवथा
गरे को छ । यता आयोजनालाई १० वषस,म परू ै र ^यसप5छ ५ वषस,म ५० !5तशत आयकर छूट Oदने Kयवथा गरे को
छ । आव २०७४/७५ स,म रािUVय !सारण लाइनमा वयत
ु ् जोoने उ^पादनहvलाई उ)त अनद
ु ानमा १० !5तशत थपेर
अनद
ु ान Oदने घोषणा गरे को छ । ^यतै, दे शSभ] अटोमोबाइल, कृ ष, सूचना! वध र सोलार ! वधस,बGधी उयोग
थापनाका लाग आफैले वयुत ् उ^पादन गन चाहनेले !ताव याएमा अनम
ु 5त Oदने र ^यता उयोगले खपत गनA
वय^ु को रोयट= Sमनाहा गनA घोषणा गरे को छ । !सारण लाइन वतारमा हाल दे 8खएको Kयि)तगत तथा वन \े]को
ज9गा अ5घ:हणमा दे 8खएका समया स,बोधनका लाग अधकारस,पGन अGतर5नकाय संयG] बनाउने, आगामी ३
वषSभ]मा !सारण लाइन (:ड) पु9न स)ने सबै थानमा वयत
ु ीकरण गनA, लघु तथा साना जल वयत
ु ् आयोजनामा
खेर गइरहे को वय^ु लाई एकRकृत गर= केG=य !सारण लाइनमा जोoन थानीय :ड थापना गनA घोषणा प5न
सरकारले बजेटमाफत गरे को छ । बजेटमाफत सरकारले आगमी वष कुल ५३ (जल वयत
ु ् २५ र सौय वयत
ु ् २५)मेवा
वयुत ् रािUVय !सारणमा थ पने र ७५ सCकट CकलोSमटर वयत
ु ् !सारण लाइन र ३३ केभी \मताको २ सय Cकमी
!सारण लाइन थ पने घोषणा गरे को छ । धूवाँम)
ु त उ|यालो घर कायDमअGतगत अनद
ु ानसह5त १ लाख २५ हजार
सौय वयुत ् !णाल=, ८ लाख सुधारएको 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 5नवाह गदy आएको नेपाल वयत
ु ् !ाधकरणको भूSमकालाई आगामी आवSभ]ैमा तीन छुाछुै
क,पनीमा वभाजन गनA सरकारले घोषणा गरे को छ ।
आगामी आवका लाग सरकारले ऊजा\े]का लाग कुल v. ३५ अब ७८ करोड १४ लाखेको बजेट व5नयोजन गरे को छ ।
चालू आवमा सरकारले यस \े]को बजेट v. ३० अब व5नयोजन गरे को थयो । सरकारको बजेटले ऊजालाई वशेष
!ाथSमकता Oदएको र खासै महŒवाका\ी नभए भए प5न यसको कायाGवयन प\मा बजेटको सफललता 5नभर गनA
वतG] ऊजा उ^पादकहvको !5तCDया छ । आफूहvका लाग बजेट 5नकै सकारा^मक भएको प5न उनीहvले बताए ।
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बाOहरबाट ऊजा खरद गरे र तीन वषमा लोडसेJडङ हटाउने योजना
आथक संवाददाता ,
सरकारले Oहउँ द याममा बाOहर (भारत)बाट वयत
ु ् खरद गरे र भए प5न आगामी Oदन वषSभ]मा लोडसेJडङ अG^य
गनA !5तबuता Kय)त गरे को छ । अथमG]ी डा. रामशरण महतले Kयवथा पका संसrा आइतबार पेस गरे को
बजेटमा भ5नएको छ, ‘तीन वषSभ] दे शमा लोडसेJडङको अG^य गन सुLखा मौसममा बाय ऊजा बजारबाट खरद
गरनेछ ।’ भारतबाट वयत
ु ् खरद गरे र याउन ढकेवर–मजु2फपुर ४०० केभी अGतरदे शीय !सारण लाइन
5नमाणलाई जोड Oदएको छ । ‘उ|याले नेपाल समu
ृ नेपाल’ अSभयान चलाउने सरकारले जनाएको छ । तीन
वषSभ]मा माथलो तामाकोशी, कुलेखानी तेnो, चमेSलया र माथलो h]शूल=बाट ५६० मेगावाट र 5नजी \े]बाट
४२ वटा आयोजना 5नमाण पूरा भएर ६२८ मेगावाट वयुत ् उ^पादन हुने सरकारको अनुमान छ । तर ठे केदार
क,पनीको लापरबाह=को कारण चमेSलयाको कOहले पूरा हुने अझै अ5निcचत छ । ४५६ मेगावाटको माथलो
तामाकोशी 5नमाण पूरा भएप5छ वषायाममा 5नयातका लाग अ5तर)त वयत
ु ् उपलध हुने भए प5न सुLखा
याममा भने नपु9ने सरकारको भनाइ छ । सोह= कारण बाय मल
ु क
ु बाट Oहउँ दमा ऊजा खरद गनA योजना बजेटमा
याइएको हो ।
ऊजामG]ी राधा tवाल=ले दे शका वSभGन भागमा क,तीमा एक सय ५० मेगा◌ावाटको सौय ऊजा उ^पादन गनA
योजना याए प5न बजेटमा भने अथमG]ी महतले काठमाड उप^यकाको लोडसेJडङ हटाउन आगामी आथक वषSभ]
२५ मेगावाटको सौय ऊजा [ला~ट जडानको लाग मा] बजेट व5नयोजन गरे का छन ् । तर अGय सौय ऊजा
आयोजनालाई !ो^साहन गनA भनेर ऊजामG]ीको भनाइलाई पूण @पमा बेवाता गरएको छै न । सरकारले काठमाड
उप^यका एवं अGय सहर= \े]मा घरघरको छाना, धुर=मा सोलार [यानल राखी आ2नै लगानीमा एक CकलोवाटभGदा
ठूला सौय ! वधबाट ऊजा उ^पादन गनA Kयि)त वा संथाको बचत वयत
ु ् रािUVय !सारण लाइनमा जोडेमा नेपाल
वयुत ् !ाधकरणले खरद गनA जनाएको छ । सरकारले जल वयत
ु ् आयोजनाह@ समयमै स,पGन गनको लाग
वशेष छुटको Kयवथा प5न बजेट व)तKयमाफत गरे को छ । बजेट व)तKयअनस
ु ार आथक वष २०७९/०८० स,म
वयुत ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने र 5नयात गनA वयत
ु ् उ^पादकह@लाई दश वषस,म पूरै र
^यसप5छ पाँच वष ५० !5तशत आयकर छुट Oदने Kयवथा गरे को छ । ^यता उ^पादकह@बाट उ^पाOदत वयत
ु ्
रािUVय !शारण लाइनमा जोडेप5छ !5तमेगावाट ५० लाखका दरले एकमUु ठ अनद
ु ान Oदने घोषणा सरकारले
बजेटमाफत गरे को छ । आव २०७४/०७५स,म वयत
ु ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने उ^पादकह@लाई
यतो अनद
ु ानमा १० !5तशत थप गरने सरकारले घोषणा गरे को छ ।
यतै, !सारण लाइन 5नमाणमा दे खापरे का ज9गा अध:हण तथा वन \े]स,बGधी समया समाधान गन रािUVय
योजना आयोगको संयोजनमा अधकारस,पGन अGत5नकाय समGवय संयG] थापना गनA सरकारले जनाएको छ ।
ज9गा ववादको कारण थानकोट–चापागाउँ –भ)तपरु तथा 8ख,ती–ढकेबरको साथै दे शका अधकांश भागमा !शारण
लाइन 5नमाण हुन सकेको छै न । क5तपय ठाउँ मा !शासण लाइनको अभावमा वयुत ् खेर गएको छ भने वषा
याममा प5न राजधानी लगायतका ठाउँ मा सात घGटास,म लोडसेJडङको समया छ ।
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ऊजा र पव
 ार वकासमा उच लगानी
ू ध
नेपाल समाचारप]
काठमाड
सरकारले आगामी तीन वषमा वयमान लोडसेJडङ अG^य गनA घोषणासOहत ऊजा र पव
ू ाधार वकासमा उच लगानी
गनA भएको छ। मुलुकको सम: वकासका लाग ऊजा र पूवाधार वकास नै पOहलो सत भएको 5नcकषसOहत सरकारले
यतो नी5त Sलएको हो।
मुलुकमा !शत स,भावना रहे को भए प5न तीनको सह= सदप
ु योग हुन नस)दा स,भावनाहv ^यसै खेर गइरहे को छ।
^यसलाई सदप
ु योग गन सव!थम पूवाधार \े]को वकास अपरहाय हुGछ। ^यह= आधारमा यस \े]मा उच लगानी
गनA नी5त सरकारले Sलएको अथ मG]ालयले जनाएको छ।
संयु)त सरकारका अथमन]ी डा. रामशरण महतले आइतबार Kयवथा पका संसrा सावज5नक गनुभ
 एको बजेटमा
पूवाधारप5छ ऊजा \े]ले बढ= मह^^व पाएको छ। ‘उ|यालो नेपाल, समu
ृ नेपाल’ नामको अSभयानका साथ मुलुकलाई
आगामी तीन वषSभ]मा अGधकारबाट मु)त गनA योजना याइएको उहाँले बताउनुभयो।
यसका लाग 5नमाणाधन जल वयत
ु ् आयोजनाको काम शी

स,पGन गनA, !सारण लाइन वतार गर= भारतबाट

वयुत ् आयात गनA र वैकिपक ऊजाको nोतहvको उपयोग गनAलगायतका कायDम सरकारले याएको छ।
ऊजाको द=घकाल=न समाधानका लाग ठूला आयोजनाको स,झौता तथा 5नमाण कायलाई तीlvपमा अगाJड बढाउने,
वषातको समयमा बढ= हुने वयत
ु ् 5नयात गनA र Oहउँ दमा नपुग हुने वयत
ु ् आयात गनA रणनी5त सरकारको छ।
कां:ेसले आ2नो चुनावी घोषणामा तीन वषमा मल
ु क
ु बाट लोडसेJडङ अG^य गनA घोषणा गरे को थयो। ^यह=
योजनाअनस
ु ार !मख
ु स^ता साझेदार एमालेको समेत सहम5तमा सरकारले यस \े]लाई !ाथSमकतामा राखेको हो।
यसDममा सरकारले अपर कणाल=, अvण तेnो, तामाकोशी तेnो, माथलो मयाद=लगायतका ठूला आयोजनालाई
शी कायाGवयनमा याउनका लाग वयत
ु ् खरद स,झौतालगायतका काम गनA बजेटमा उलेख छ।
उ)त बजेटमा पूवाधार \े]को वकासका लाग आवcयक रकम व5नयोजन गनA उलेख छ। पूवाधार \े]को वकासवाट
मुलुकमा नै रोजगार=को अवसर Sसजना गर= ^यसबाट मुलुकको आथक वकासमा समेत सहयोग पुयाउने सरकार= दाबी
छ। बजेटले कृ ष र पयटन \े]लाई प5न !ाथSमकतामा राखेको छ। आध5ु नक कृ ष !णाल=को वकास, उGनत मल
वीउमा सु वधा आOदजता कुरा ^यसमा समेOटएका छन ्।
मुलुक आफTमा कृ ष !धान भए प5न कृ ष उपजमा समेत आतम5नभर हुन नसकRरहे को वयमान अवथा छ।
सरकारको प5छलो घोषणाले ^यसमा केह= सुधार आउने अपे\ा गरएको छ। यय प, घोषणा Kयवहारमा आउनेमा भने
वगतको परपाट=लाई हे दा वcवत हुनस)ने आधार दे 8खँदैन।
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डलरमा पीपीए
मोदनाथ ढकाल
सरकारले वयत
ु ् खर=द स,झौता (पीपीए) मापद~ड तयार गन वt सि,मSलत एक सSम5त गठनको तयार= गरे को छ ।
अथ, कानन
ू र ऊजा मG]ालयका उच अधकार=, राUV बैकका !5त5नध रहने र आवcयक परे वदे शी परामशदाता
समेत बोलाइने बताइएको सो सSम5तले डलरमा पीपीए गनA वा नगनA भGनेबारे 5नणय Oदने ऊजा मG]ालयको भनाइ छ ।
केह= मह=नाअ5घ ऊजामG]ी राधा tवाल=ले सावज5नक लेखा सSम5तसम\ आप ्mनो कायकालमा कुनै प5न हालतमा
डलरमा पीपीए नगनA बताएकR थइन ् । डलरमा पीपीए नहुने ऊजामG]ीको ^यतो अडान प5छ वदे शी लगानीका
आयोजना !भा वत भएका छन ् । ^यसले वदे शी लगानीकता हिकने िथ5त आएको छ भने सरोकारवालाहv प5न
सरकारको यतो कदमले लगानीकतालाई 5न@^साOहत गनA बताइरहे का छन ् । उनीहvले वदे शी लगानीका जल वयत
ु ्
आयोजनासँग वदे शी मुामै पीपीए गन उनीहvले सुझाव Oदएका छन ् । वतG] ऊजा उ^पादकहvको संथा नेपाल
(इ[पान)ले समेत ऊजामG]ीको भनाइमा आपि^त Kय)त गरे प5छ उनले आप ्mनो अडानलाई नरम बनाउँ दै अBययन
सSम5त बनाउने बताएकR थइन ् ।
अOहले दई
ु ् आयोजना डलरमा पीपीए गन पखAर बसेका छन ् । लामो समय ला9ने
ु दजनभGदा बढ= जल वयत
जल वयत
ु ्◌् परयोजनाको !5तफलमा वदे शी मुाको व5नमयदरमा आउने परवतनले असर गनA आशकामा उनीहv
वदे शी मुामा पीपीए गन तयार नभएका हुन ् । नेपाल वयत
ु ् !ाधकरणले हालस,म 8ख,ती, भोटे कोशी, Sलख–ु ४,
तलो सोलु, माथलो मयाद= र बलेफR गर= ६ आयोजनासँग डलरमा पीपीए गरे को छ । नेपालमा ४० हजार मेगावाट
hबजल
ु =
ु = उ^पादनको स,भावना छ । यसअ5घका सरकारहvले १० वषमा १० हजार मेवा र २० वषमा २५ मेवा hबजु◌ल
उ^पादनको योजना घोषणा गरे का थए ।
नेपाल= बैक तथा व^तीय संथाहvको कुल चु)ता पँज
ु ् उ^पादनमा २५
ू ी १ अब ३६ करोड डलर छ । यOद १ मेवा वयत
लाखदे 8ख ३० लाख डलर ला9ने अनुमान गनA हो भने ५ सय मेवाको जल वयत
ु ् परयोजनका लाग १ अब २५ करोड दे 8ख
१ अब ५ करोड डलर ला9छ । नेपालको बैCकङ \े]ले जल वय^ु मा आ2नो चु)ता पँज
ू ीको ५० !5तशत मा] खच गन
पाउने Kयवथा छ । ^यसको अथ हो अOहले नेपालको सम: बैCकङ तथा व^तीय \े]मा जल वय^ु मा लगानीयो9य
पँज
ू ी ६८ करोड डलर मा] छ । यो उदाहरणले नेपालको जल वयुत ् वकासमा वदे शी लगानीको वकप नभएको दे खाउँ छ
। हुन त वदे शी लगानीमा ४ सय ४४ मेवाको अपर तामाकोशी बGदै छ । तर, ^यसप5छ अGय परयोजनाका लाग लगानी
Kयवथा गनु झनै चुनौतीपूण दे 8खGछ CकनCक पैसा हुने अधकांश संथाले तामाकोशीमा लगानी गरसकेका छन ् जसको
!5तफल अझै केह= वष आउँ दै न । नेपालको अथाह जल वयु^को स,भावनाको दोहन गन आGतरक लगानी अ^यGतै
Gयन
ू छ।
^यसैले नेपालको जल वयत
ु ् वकासका लाग वदे शी लगानीको वकप छै न । यय प पूवाधारमा वदे शी लगानी भने
^यि^त सिजलै आउँ दै न । ब@ धेरै मल
ु क
ु ले एउटा ठूलो परयोजनाको लगानीमा अंश खो|छन ् । अझ खासगर= जोखीम
कम भएको परयोजनाले वदे शी लगानी कतालाई आक षत गछ । वदे शी लगानीकताले परयोजनामा वदे शी मुा
लगानी गरे को हुGछ । ^यसैले ऊ आपm
ू ले उ^पादन गरे को hबजल
ु = प5न वदे शी मुामै बेन चाहGछ ।
जल वय^ु जता पूवाधारका परयोजनाबाट !5तफल पाउन धेरै वष !ती\ा गनुप
 नA हुGछ ^यसैले ^यस अवधमा
व5नमय दरमा आउने फरकले !5तफलमा असर नपरोस ् भGने चाहना वदे शी लगानीकताको हुGछ । नेपालजतो
व5नमय दरमा 5छटो5छटो परवतन आउने मल
ु क
ु मा वदे शी लगानीकताहv व5नमय दरमा आउने जोखीम मोन
चाहँदैनन ् । उनीहv यतो जोखीम सरकार वा !ाधकरणले वहन गरदे ओस ् भGने चाहGछन ् । इ~डोनेSशयामा वैदेSशक

मुाको जोखीम ^यहाँको सरकार र टे ट इलेि)VSसट= क,पनी (पीएलएन)ले संयु)त vपमा वहन गछ न ् भने
पाCकतानमा ^यहाँको सरकारले यतो जोखीमको िज,मा Sलएको छ । ^यसैले यOद जल वयु^मा वदे शी लगानी
Sभœयाउने लqय राLने हो भने व5नमय दरमा आउने परवतनको जोखीमको िज,मा सरकारले Sलनुपछ । यहाँ Bयान
Oदनप
ु नA कुरा के छ भने नेपाल= मुा हरे क वष ४ दे 8ख ५ !5तशतका दरले अवम
ू यन हुँदै आइरहे को छ ।
यसलाई अक तर=काबाट हे र । जल वयत
ु ् आयोजनाको वाSम^व 5निcचत समयावधप5छ सरकारसँगै आउँ छ ।
सरकारले सो आयोजनाबाट रोयट=, कर तथा याट, अGतःशुकलगायत प5न उठाउँ छ । भरपद र 5नयSमत वयुत ्
आपू5त भयो भने उयोग तथा कलकारखाना पूण \मतामा चछन ् जसले उ^पादन र रोजगार=मा व ृ u हुGछ अ5न
सरकारले प5न बढ= राजव सकलन गछ । आथक ग5त वधहvमा व ृ u भई समाज स,पGनतातफ अ5घ ब{छ ।
^यसैले प5न व5नमय दरको जोखीम सरकार वा वयत
ु ् !ाधकरणले Sलनु अGयथा हुने छै न । ^यसो गन नसCकए अथ
मG]ालयको नेत^ृ वमा ‘हे ज फ~ड’ सज
ु क, रोयट=,
ृ ना गर= आयोजनाको सवA अनुम5त र उ^पादन अनुम5तबापतको श
याट, आयकर आOदबाट सकलन हुने रकमलाई डलरमा परवतन गर= ^यसमा ज,मा गन सCकGछ । ^यसले वयत
ु ्
!ाधकरणलाई 5छटो5छटो परवतन भइरहने वदे शी मुाको व5नमयदरको जोखीमबाट जोगाउँ छ भने लगानीकतामा
प5न आ^म वcवास जगाउँ छ ।
यसर= व5नमय दरको जोखीमको िज,मा सरकारले Sलए प5न ^यसको भार उसले उठाउनु पदy न, ^यो उपभो)ताले
उठाउँ छन ् । चरम ऊजासकटले उयोग Kयवसाय धराशयी भएका छन ् । उनीहvको !5तपधा^पमक \मता गुमेको छ
जसको फलवvप Kयापारघाटा चुSलँ दै गएको छ । लोडशेJडङकै कारण उ^पादन \मताको ५० !5तशत मा]ै सHचालनमा
रहे का उयोगहvका लाग ^यो hबजुल= रामवाण हुनेछ । जेनेरेटर चलाएर यु5नटको ३२ @पैयाँ खच गन बाBय
उयोगीKयवसायीहvले !5तय5ु नट १२–१५ @पैयाँ खश
ु ीसाथ 5तनAछन ् । hबजुल=को अभावमा ९ मह=ना चलेर बGद भएको
रोपा Sसमे~टजता उयोगलाई प5न ^यो राहत हुनेछ । मह=नामा करोड @पैयाँ Jडजेलमा खच गन बाBय होटलहvको
प5न आप ्mनै पीडा छ ।
^यसैले चरम लोडशेJडङ Gयूनीकरण नहुHजेल नेपालसँग डलरमा स,झौता गनक
ु ो वकप छै न । डलरमा पीपीए गरे
वयत
ु ् !ाधकरण धराशयी हुGछ भGने सोच क5तपयको छ जुन 5नराधार हो । क,तीमा प5न मल
ु क
ु मा Kया[त
ऊजासकट समाधान नहुHजेलस,मका लाग सरकारले वदे शी लगानीका आयोजनासँग परवय वदे शी मुामा पीपीए
गर= उयमीKयवसायी र सवसाधारणलाई राहत Oदने !यास थानप
ु छ । तर, ^यतो Kयवथा 5निcचत समयका लाग
कडा सीमा तोकेर याइनप
ु छ । ^यसर= डलरमा स,झौता गनA परयोजनाले समयमै 5नमाण पूरा गर= वयुत ् उ^पादन
थानप
 छ । यी सबै वषयलाई टुगो
ु नA र ^यतो गन नस)नेलाई कर छूटलगायत अGय सहुSलयत नOदने Kयवथा गनुप
लगाउन वयत
ु ् 5नयमन आयोग गठन गन सCकGछ । ^यसप5छ ^यसले नै वt तथा सरोकारवालाहvसँग छलफल गरे र
के क5त दरमा पीपीए गनA भGने 5नणय गनAछ । तर, डलरमा पीपीए गनA भनेर वदे शी लगानीका आयोजना
!व}धकहvलाई मा] खश
ु ी बनाउने काम भने गनु हुँदैन । अOहले वदे शी लगानीका आयोजनाका !व}धकहv !5तयु5नट
वयुत ् मूय ५ @पैयाँ ४० पैसाबाट बढाएर कि,तमा ६ @पैयाँ ४० पैसा प¥ु याउन माग गररहे का छन ् । ऊजासकट
समाधान नहुHजेल वदे शी लगानीका आयोजनाहvलाई प5न !ो^साहन गनA कायDम याउनैपछ । यसका साथै,
अGतरदे शीय !सारण लाइन 5नमाणलाई प5न !ाथSमकतासाथ अ5घ बढाउनप
ु छ ।
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तनहुँ जलव!युत आयोजना #नमाण : घोषणा मा'ै
कृUण Gयौपाने-दमौल=, ३० असार । सरकारले यो वषदे8ख तनहुँ जल वयुत आयोजना 5नमाणको घोषणा
गरे प5न ^यो घोषणामै सीSमत हुने भएको छ । आइतबार अथमG]ी डा. रामशरण महतले उजा : उ|यालो
नेपाल समu
ृ नेपाल अGतगत तनहुँ आयोजनाको 5नमाण काय यसै वषमा सु@ हुने घोषणा गरे प5न ^यो घोषणै
सीSमत हुने भएको हो ।
परामशदाता 5नयुि)तमा 5नरGतरको लापरबाह=ले बहु!5तk\त १ सय ४० मेगावाट \मताको तनहुँ
जलाशययु)त वयुत आयोजना पुनः प5छ धकेSलने 5निcचत भइसकेको छ । स,पूण लगानी जुटेर प5न
कOहले दाता र कOहले वयं !ब}धककै Oढपीले लि,बएको यो आयोजना परामशदाता छनोटको ‘राजनी5त’ले १
वषदे8ख थSलएको छ ।
5नधारत समयभGदा १ वष पछाJड पदा आयोजनाले थप १० !5तशत हाराहार= लागत भार बो)नेछ ।
^यससँगै !ब}धक तनहुँ हाइFोपावरले ८५ करोड ७७ लाख यु5नट hबजुल= hबDRबाट हुने अब @पैयाँ
आ,दानीसमेत गुमाउनेछ । आयोजनाको अनुमा5नत लागत करब ४५ अब @पैयाँ (५० करोड डलर) छ ।
दाता एSसयाल= वकास बTक (एडीबी)ले अ5घलो साउनमा परामशदाताका लाग दोnो पटक बोलप] आवान
गरे को थयो । ^यसमा इले)V=Sसट= डे ाGस (ईडीएफ), एमडयूएच इGटरनेसनल इंक अमेरका, मोट
,याकडोनाड SलSमटे ड (बेलायत), Vया)टवेल इिGज5नयरङ (ाGस), यामर इGटरनेसनल (जमनी) र
कGसाई इलेि)Vक पावर क,पनी इंक (जापान)ले बोलप] पेस गरे का थए । एडीबीले यामर इGटरनेसनलाई
छनोट गरे र ऊसँग वाता अ5घ बढाउन तनहुँलाई प]ाचार गरे को लामो समय hब5तसकेको छ । तर, हालस,म
वाता अ5घ बढे को छै न ।
परामशदाताका लाग एडीबीले २ करोड ७५ लाख अमेरकR डलर (२ अब ७५ करोड @पैयाँ) कजा Oदएको छ ।
आयोजनामा ४० !5तशत सेयर र ६० !5तशत कजा लगानी हुनेछ । जापानको जे पावरले वतत
ृ
इिGज5नयरङ अBययन !5तवेदन तयार गर= वयत
ु !ाधकरणलाई हताGतरण गरसकेको छ ।
सरकारले हालै सावज5नक गरे को नी5त तथा कायDममा आगामी आवदे 8ख आयोजनाको SसSभल 5नमाण
थाने उलेख भए प5न !CDयागत Oढलाइले ^यो स,भव दे 8खँदैन । यसअ5घ २०१४ जनवर=Sभ] ठे )का
स,झौता गर= गत फेुअर=मा परामशदातालाई काममा खटाइस)ने लqय तनहुँ हाइFोपावर SलSमटे डको थयो
। संशोधत Sम5तअनस
ु ार २१ जनवर= २०१४ Sभ] परामशदातासँग ठे )का स,झौता स@
ु गर= माचदे8ख काम
थाने कायताSलका थयो ।
नेपाल वयुत !ाधकरणले आयोजनाको प पए ( वयत
ु खरद स,झौता) गन अवीकार समेत गरे को छ ।
आ2नै सहायक क,पनीवारा 5नमाणाधीन आयोजनाको खरद दर मह“गो भएप5छ अवीकार गरे को हो ।
जलाशय आयोजना भएकाले पुनथापनादे 8ख ज9गा अध:हणमा बढ= रकम ला9ने हु“दा यसको !5तय5ु नट

११ दे 8ख १२ @पैया“स,म पनA अBययनले दे खाएको छ । खरद दर नै मह“गो भएकाले प पए !CDयामा
समया दे 8खएको !ाधकरण 5नदA शक समेत रहे का तनहु“ हाइFो पावर क,पनीका !बGध सHचालक
सु5नलकुमार ढुंगेलले बताए ।
ढुंगेल परामशदाता 5नयुि)तमा Oढलाइ भएको वीकाछ न ् । आफू ^यसमा लागपरे को बताउँ दै उनले केह=
OदनSभ] चयन हुने दाबी गरे । परामशदाता चयनप5छ मा] आयोजनाको काम अ5घ ब{नेछ । परामशदाताले
१ वष बोलप] कागजात तयार, ६ वष 5नमाण र ५ वष सHचालन गर= १२ वष आयोजनाको सुपरवे\ण
गनुप
 नAछ । यो आयोजना आGतरक खपतका लाग बGन लागेको हो । आयोजनाले बेलुकR ( पक आवर)को
माग पूरा गनA लqय Sलइएको छ ।
5नमाण स@
ु भएको ४८ दे 8ख ६० मOहनास,म आयोजनाको काम स)ने लqय !ब}धकको छ । यसअ5घ
एडीबीले पीएमसीका लाग सरकारले 9यारे Gट= नOदएप5छ उसले यो !CDया खारे ज गरे को थयो । पीएमसी
कGसाइलाई Oदलाउन एडीबीले ठूलो !यास गरे कोमा अGततः वफल भएप5छ पुनः बोलप] आवान गरे को
थयो ।
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!सारण लाइन 5नमाणमा बल !योग गनA तयार=
लोडसे+डङ घटाउन ऊजाम.'ीको नयाँ वक/प
आथक संवाददाता ,
वयत
ु ् !सारण लाइन 5नमाणमा अवरोध गनAह@लाई सरकारले बल !योग गनA संकेत गरे को छ । थानीयले
अनावcयक माग राखी 8ख,ती–ढकेबर, थानकोट–चापागाउँ –भ)तपुर, काबेल=, मातातीथ लगायतका दजनभGदा
बढ= !सारण लाइन वषदे 8ख अव@u रहे को बेला सोमबार राजधानीमा आयोिजत बजेटप5छको अGतसवाद कायDममा
अथमG]ी रामशरण महतले भने, ‘रा|यले आ2नो अधकार !योग गरे र !सारण लाइन 5नमाण गनAछ ।’ कायDममा
प]कारह@ले सरकारले !सारण लाइन 5नमाणको लाग पया[त बजेट व5नयोजन गरे प5न ^यो खच नहुने िजCकर
गरे का थए । कायDममा अथमG]ी महतले कानन
ु उलंघन गनAह@लाई रा|यले अब छुट Oदन नस)ने भGदै 8ख,ती–
ढकेबर !सारण लाइन 5नमाणमा रा|यले आफूले गन स)ने सबै काम गनA र तोCकएकै समयमा उ)त !सारण
लाइन 5नमाण गनA !5तबuता Kय)त गरे । धेरै ववाOदत भएप5छ केह= समयअ5घ SसGधल
ु =का थानीय राजनी5तक
दलह@ले मुआजा वतरण गरे र !सारण लाइन 5नमाण अगाJड बढाउन सरकारलाई सहयोग गन थानीयलाई आ:ह
गरे का थए । उ)त !सारण लाइन 5नमाण गरे प5छ सरकारले सो \े]लाई लोडसेJडङमु)त गनA समेत बताएको छ ।
दाताले बल !योग गन नOदएको कारण उ)त !सारण लाइनको छवटा टावरको काम सरकारले परू ा गन सकेको छै न ।
उ)त काम पूरा नभएमा केह= वषप5छ ४५६ मेगावाटको माथलो तामाकोशी आयोजनाको वयत
ु ् खेर जानेछ भने
अGय भागमा लोडसेJडङ ब{नेछ । यसअ5घ कानन
ु कायाGवयनमा जोड नOदएका कारण वSभGन !सारण लाइन
5नमाण हुन नसकेको भGदै अथमG]ी महतले अब रा|यले आवcयक सबै उपाय लगाएर !सारण लाइन 5नमाण गनA
!5तबuता Kय)त गरे । सरकारले !सारण लाइन 5नमाणको लाग मा]ै आउँ दो आथक वष २०७१÷०७२ का लाग १३
अब ५५ करोड @पैयाँ व5नयोजन गरे को छ । अOहले दई
ु ् !सारण लाइन छ
ु हजार छ सय ४० सCकट Cकमी वयत
भने आगामी वष ७५ Cकमी थप भई दई
ु हजार सात सय १५ Cकमी र ३३ केभी वतरण लाइनतफ दई
ु सय Cकमी थप
भई चार हजार चार सय Cकमी पु9नेछ । ऊजा मG]ालयले लोडसेJडङ Gयन
ू ीकरण गन क,तीमा १५० मेगावाट सौय
ऊजा थापना, वSभGन जल वयत
ु ् आयोजनाको ममतसOहत कुल ५५ अब @पैयाँ बजेट माग गरे प5न अथले करब
३७ अब मा] व5नयोजन गरे को छ । सो बजेट प5न खच हुन नस)ने \े]मा रा8खएको छ । आउँ दो आवमा २५
मेगावाटको सौय ऊजा उ^पादनभGदा बाहे क अक उ^पादनस,बGधी कायDम अथले नराखेप5छ ऊजा मG]ालय
आफTले वकपको खोजी गरे को छ ।
ऊजा मG]ालय nोतका अनुसार आउँ दो Oहउँ दमा १६ घGटास,म पु9ने लोडसेJडङ Gयन
ू ीकरण गन मG]ालय आफTले
5नजी \े]का उ^पादकसँग सौय ऊजा खरद गनA नयाँ योजना बनाएको छ । ^यसको काय वध बनाएर अगाJड ब{न
ऊजामG]ी राधा tवाल=ले सचव राजेG Cकशोर \े]ीलाई 5नदA शन OदएकR 5छन ् । साथै, लोडसेJडङ Gयन
ू ीकरणको
कायDमलाई सहयोग गन ऊजाले बाOहरबाट सहयोग खो|ने योजना प5न तयार गन लागेको छ । ‘बाOहरबाट वयत
ु ्
खरद गनA कायलाई !ाथSमकतामा राLनुभGदा वदे शमै वकप खो|नुपछ ’, ऊजामG]ी tवाल=ले भ5नन ्, ‘अथले
बजेट व5नयोजन गन नसके प5न लोडसेJडङ Gयन
ू ीकरण गन आउँ दो Oहउँ द अगाJड नै केह= न केह= गनA छु ।’ बजेट
ऊजा उ^पादनमुखी हुनुपनAमा अOहले प5न आ2नो जोड रहे को !Uट पारन ् ।
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२ वषदे8ख थ पएन !सारण लाइन
पुUप कोइराला

चालू आवमा ज0मा व!युत ् उ2पादन थप १३ मेवामा'
असार ३०, काठमाड । नेपालको वयत
ु ् !सारण लाइन 5नमाणमा एकाधकार पाएको नेपाल वयुत ् !ाधकरणले
वगत २ वषदे8ख थप !सारण लाइन 5नमाण स,पGन गन सकेको छै न । वषA5न वयत
ु ् माग ब{दै गएको र वतरण
लाइनहv थ पँदै गए प5न !सारण लाइन भने 5नमाण हुन सकेको छै न । ‘!सारण लाइनहv २ वषदे8ख नै 5नमाणाधीन
अवथामा छन ्,’ !ाधकरणका !णाल= सHचालन वभागका !मुख पUु पराज खoकाले भने, ‘ज9गा अध:हणमा
थानीयको अवरोध, अGतरसरकार= 5नकायबीच समGवयको अभावलगायत कारणले आयोजनाहv स,पGन हुन Oढलाइ
भएको हो ।’
आथक 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 वषमा थप !सारण लाइन 5नमाण हुन नसकेको आथक सवA\ण !5तवेदनले दे खाएको छ ।
!सारण लाइन 5नमाणको िज,मा 5नजी\े]लाई प5न Oदन नस)दा यतो समया आएको वतG] ऊजा उ^पादकहvको
भनाइ छ । ‘भरतमोहन अधकार= ऊजामG]ी हुँदा साना !सारण लाइनहv 5नमाण गन 5नजी\े]लाई Oदने नी5त याएका
थए,’ वतG] ऊजा उ^पादकहvको संथा नेपाल (इ[पान)का अBय\ खoगबहादरु वUटले भने, ‘^यो नी5त प5न
सरकारले लागू नगदा यतो अवथा आएको हो ।’ जन
ु सुकै 5नकायले !शारण लाइन 5नमाण गरे प5न ज9गा
अध:हणमा दे 8खने अवरोध हटाउन सके !सारण लाइन 5नमाण समयमै सCकने अकाथर= सरोकारवालाको धारणा छ ।
चालू आवको अG^य5तर रािUVय !सारण लाइनमा कर=ब १३ मेगावाट मा] वयत
ु ् थप भएको !ाधकरणका वयत
ु ्
Kयापार वभागका 5नदA शक OहतेGदे व शा)यले बताए । गत जेठ र असारमा गर= मैलुखोला ५ मेवा, राधीखोला ४
दशमलव ४ मेवा, भैरवकु~ड ३ मेवा र छोटे खोला जल वयत
ु ् आयोजना गर= उ)त परमाणको वयत
ु ् थप भएको उनले
बताए । वा षक कर=ब १ सय मेवाको हाराहार=मा वयत
ु ् माग ब{दै आएको छ । अOहले वय^ु को कुल माग भने वा षक
१ हजार २ सय मेवा रहे को छ । वषा^को समयमा प5न हाल कुल ४ सय मेवा वयत
ु ् अभाव रहे को छ । यतो अवथामा
यो उ^पादन 5नकै कम भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
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बजेटमा पूवाधारमा पुराना,
ाना, ऊजामा नयाँ काय म

आशीष वाली

काठमाड : सरकारले पूवाधार ेमा अिधकांश पुराना कायमलाई िनरतरता दएपिन ऊजा ेमा भने नयाँ
कायम घोषणा गरे को छ। बजेटले पूवाधार ेमा वषभर यातायात सेवा अभाव रहेको िनवाचन ेमा क!तीमा
एक सडक िनमाण कायावयनमा $याउने घोषणा गरे को छ। पुराना कायमलाई िनरतरता &ददै डो$पा र )!ला
िज$ला सदरमुकाममा दुई वषिभ मोटरबाटो पु्र्याउने ल*य बजेटले िलएको छ।
नेपाल िनमाण +वसायी महासंघका अ.य
जयराम लािमछानेले िवकास खचका आधारमा बजेट िनराशजनक
भएको बताए। 'चालू खचको आधारले हेदा िवकास खच १८ 1ितशत यून देिखछ', उनले भने, 'य4िप ऊजा
ेमा
दएको 1ाथिमकता भने 6वागतयो8य छ।' बजेटले राि9य गौरवको म.यपहाडी लोकमागका लािग दुई अब ;पैयाँ
िविनयोजन गरे को छ। सरकारले आगामी आ>थक वष एक हजार सात सय ७६ कलोिमटर सडकमा स!पूण @याक
खो$ने घोषणा गरे को छ। लोकमागअतगत ६६ कलोिमटर सडक कालोपे, २० कलोिमटर सडक Aाभेल तथा २०
वटा पुल िनमाण गरनेछ।
)लाकC लोकमागका लािग ४० कलोिमटर सडक कालोपे गन दुई अब ;पैयाँ िविनयोजन गरएको छ। काठमाड
उपDयका चपथ कलंकC-कोटेFर खGडको सडक आठ लेनको िनमाण गनH र कं लकC-बालाजु-कोटेFर सडक े
िव6तारका लािग एक अब १९ करोड ;पैयाँ िविनयोजन गरएको छ। बजेटमा उपDयकामा आगामी वष ४१
कलोिमटर सडक िव6तार गनH उ$लेख छ। उपDयका सडक िव6तार गन एक अब ८० करोड ;पैयाँ िविनयोजन
गरएको छ।
िसमरा-बIदवास खGडको रे लमाग िनमाण गन एक अब ३५ करोड ;पैयाँ िविनयोजन गरएको छ। सडक सJाल
नपुगेका आठ सय १५ गािवसमा सडक पु:याउने कायलाई 1ाथिमकता दने घोषणा सरकारले गरे को छ। यसका
लािग एक अब २० करोड िविनयोजन गरएको छ। 6थानीय 6तरमा हालस!म िनमाण भएको ५५ हजार कलोिमटर
सडकलाई 6तरोKित गन दुई अब २५ करोड िविनयोजन गरे को छ। Lसचाइ सुिवधाका लािग 6थानीय िनकायबाट
कायावयन गरने साना तथा सामुदाियक Lसचाइ आयोजनालाई १८ अब १० करोड ;पैयाँ बजेट िविनयोजन
गरएको छ।
बजेटले ऊ जा
ेमा भने नयाँ कायमको घोषणा गरे को छ। जलिव4ुत् ेमा नयाँ कायम नभए पिन सरकारले
निवकरणीय ऊजामा िवशेष 1ाथिमकता दएको छ। आगामी आ>थक वषमा सौय ऊजाबाट २५ मेगावाट िव4ुत्
उDपादन गनH घोषणा बजेटले गरे को छ। सौय ऊजा उDपादन बढाउन यसको उपकरणमा भसार छुट दइने भएको छ।
ऊजा ेलाई 1ाथिमकता दन 'उQयालो नेपाल समृS नेपाल' भKे अिभयान सTालन गनH र तीन वषिभमा
लोडसेिडङ अDय गनH महUवाकां ी घोषणा बजेटले गरे को छ। तीन वषिभमा ६ सय २८ मेगावाट िबजुली उDपादन
गनH ल*य सरकारले िलएको छ।
जलिव4ुत् ेमा अिहले 1सारण लाइनमा देिखएको सम6या समाधान गन राि9य योजना आयोगको संयोजनमा
अिधकारस!पK अतरिनकाय समवयन संय 6थापना गनH घोषणा बजेटले गरे को छ। बजेटले Aामीण

िव4ुतीकरणको ेमा एक अब ५० करोड ;पैयाँ िविनयोजन गरे को छ। आ>थक वष २०७९/८० स!म िव4ुत्
उDपादन गरे र राि9य 1सारण लाइनमा जोVने र िनयात गनH उDपादकलाई १० वषस!म आयक रमा छुट दने र
Dयसपिछ पाँच वषस!म ५० 1ितशत छुट दने घोषणा गरे को छ। य6ता उDपादकलाई राि9य 1सारण लाइनमा
जोडेपिछ ५० लाख अनुदान दने र जलिव4ुत् आयोजनाबाट २०७४/७५ सालस!म िव4ुत् उDपादन भएमा थप १०
1ितशत अनुदान दने घोषणा बजेटले गरे को छ।
ऊ जा उ4मी शैलेW गुरागाXले ऊजा
ेका लािग बजेट सकाराDमक भएको 1ितया दए। 'नवीकरणीय ऊजामा
तDकालका लािग राYो )ने देिखछ', उनले भने, 'तर यसमा पुरातनवादी सोच बढी हाबी भएको देिखयो।' ऊजा
ेलाई सरकारले िवगतमा पिन 1ाथिमकता दएको िथयो। तर, कायावयन प अDयत फतलो )ने गरे को
ट[पणी गुरागाXको छ।

>f]t M /fhwfgL, @)&!÷#÷#!

>f]t M gful/s, @)&!÷#÷#@
जल वयत
् ाउने
ु क,पनीले २० अब पँज
ु ी पुरय
लqमण वयोगी
काठमाड— जल वयत
ु लगानी तथा वकास क,पनीले आगामी आथक वषSभ] आ2नो पँज
ु ी बढाएर २० अब @पैयाँ
हाराहार= पु¥याउने भएको छ। क,पनीले साधारण सेयर जार= गनA र अGय nोतबाट पँज
ु ी जुटाउने लqय राखेको छ।
क,पनीमा च)
ु ता पँज
ु ी हाल करब ९ अब @पैयाँ पुगेको छ । सरकार, कमचार= सHचय कोष, रािUVय hबमा संथान र
नागरक लगानी कोषले ज,मा गरे को ८ अब @पैयाँ र हालस,मको याज आ,दानीबाट १ अब @पैयाँ ज,मा भएको छ ।
२ अब @पैयाँको साधारण सेयर जार= गनA र एSसयाल= वकास बTक (एJडबी) बाट करब ५ अब @पैयाँ सहुSलयत ऋण
Sलएर वासलातमा २० @पैयाँ प¥
ु याउने लqय रा8खएको क,पनीका !मुख कायकार= अधकृत द=पक रौ5नयरले बताए ।
'३७.६ मेगावाटको काबेल= ए आयोजनामा वcव बTकले Oदने करब ४ अब @पैयाँ क,पनीमाफत नै जाने हो,' उनले
नागरकसँग भने, 'यसप5छ वासलात २० अब @पैयाँ पु9छ ।' उ)त पँज
ु ी दे 8खएप5छ क,पनीको अगुवाइमा जुनसुकै
आयोजना लगानी गन सCकने उनले बताए ।
एJडबीबाट !ा[त हुने सहुSलयत ऋणबारे अथमG]ालयमाफत कुरा भइरहे को जानकार= Oदँ दै रौ5नयरले भने, '२० वषस,म
लाग !ा[त हुने यतो ऋण सरकारमाफत नै आउँ छ तर ^यो क,पनीमा कसर= हताGतरण हुने भGने वषयमा छलफल
भइरहे को छ ।'
एJडबीले अGय आयोजनाका लाग Oदने सहुSलयतजतै आयोजनामा लगानी गनA गर= रकम Sलने !CDया अगाJड बढे को
उनले !ट पारे । उनका अनुसार यतो रकम कुनै आयोजनामा लगानीयो9य रकम अभाव हुँदा यो खच गन सCकGछ ।
क,पनीले साधारण सेयर जार= गर= पँज
ु ी बढाउनेबारे प5न !CDया सु@ गरसकेको छ । तर, क,पनीले सवसाधारणमा
जार= गनA सेयर र वासलात नबुझाएकाले 5नणय हुन बाँकR रहे को धतोप] बोडका !व)ता 5नरज गर=ले नागरकलाई
बताए ।
उनले भने, 'क,पनीले सवसाधारणका लाग २० !5तशत अथात २ करोड Cक^ता सेयर जार= गनA भनेको छ तर बोडको
5नयमअनस
 छ ।' मिG]परषदले नै २० !5तशतस,म जार= गरे पु9ने 5नणय
ु ार सवसाधारणमा ३० !5तशत जार= गनुप
गरे काले 5नणय!5त प5न पेश गन भ5नएको उनले बताए । सबै कागजात आएप5छ केह= OदनSभ]ै टुंगो ला9ने प5न उनले
पUट पारे ।
लk\त पँज
ु ी पुगेप5छ क,पनीकै अगुवाइमा ३ सय मेगावाटस,मको जलाशय आयोजना बनाउने योजना रहे को !मुख
कायकार= 5नदA शक रौ5नयरले !sयाए । क,पनीले अOहले ६ आयोजनामा लगानी गन अिGतम तयार= भइरहे को छ ।

२१ दशमलव ६ मेगावट हे वाखोला, २५ मेगावाट काबेल= १, ८२ मेगावाट तलो सोल,ु २० मेगावाट मल बा9मती, ३०
मेगावाट Gयाद=खोला र १८ मेगावाट माथलो सोलुखोलामा लगानी गन स,झौताको तयार= भइरहे को क,पनीले
जानकार= Oदएको छ ।
काबेल=मा इGभेUटमेGट बT, तलो सोलु र बा9मतीमा !ाइम बTक, Gयाद=मा एभरे Uट बTक र माथलो सोलुमा ि)लन
इनज JडभलपमेGट बTकको अगुवाइमा क,पनीले लगानी गनA स,झौता गरे को हो ।
क,पनीले हालस,म ४२ मेगावाटको SमV=खोला, २७ मेगावाट दोदखोला, साढे २३ मेगावाट सोलुखोला र ३० मेगावाटको
खानीखोलामा २ अब १० करोड @पैयाँ लगानीको !5तवuता जनाइसकेको छ । यी आयोजनामा कुल १७ अब ४२ करोड ३०
लाख @पैयाँ लागत अनुमान गरएको छ ।
क,पनीले नेपाल राUV बTकबाट वीकृत !ा[त गर= जल वयत
ु परयोजनामा !^य\ वा कुनै बTक वा व^तीय
संथामाफत अ!^य\ ऋण !वाह गन स)छ । साथै वदे शी संगOठत संथाबाट कि,तमा १ करोड @पैयाँका दरले ५ वष
वा सोभGदा बढ= अवधका लग सOट Cफकेट अफ जार= गर= ऋणप], व~ड वा JडभेGचर जार= गर= द=घकाल=न nोत
परचालन गन पाउने Kयवथा छ।

काबेल6मा आईएफसीको ४ अब
काठमाड— ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेल= ए जल वयत
ु आयोजनामा अGतरािUVय व^त 5नगम (आईएफसी) ले
३ करोड ८६ लाख अमेरकR डलर (करब ४ अब @पैयाँ) ऋण सहयोग Oदने 5नणय भएको छ ।
उ)त आयोजनाका लाग बुटवल पावर क,पनी (hब पसी) को सहायक क,पनी कावेल= इनज SलSमटे ड र आइएफसीबीच
मंगलबार स,झौता भएको छ । स,झौतामा hब पसीका !मुख कायकार= अधकृत उ^तरकुमार xेUठ र आइएफसीका
तफबाट नेपालका लाग आवासीय !5त5नधी यालेGट=नो एस बगतSसंले हता\र गरे का थए ।
वcव बTकको अGतरािUVय वकास संथावाट !ा[त हुने ४ करोड अमेर=कR डलर ऋण सOहत वcव बTक समूहवाट उ)त
आयोजनाको लाग हालस,म ७ करोड ८६ लाख अमेर=कR डलर हुने क,पनीले जानकार= Oदएको छ ।
ता[लेजुoड र पाँचथर िजलामा 5नमाण हुने यो आयोजनाबाट पानीलाई ४ CकलोSमटर लामो सु@oडमाफत फकाइ
वयत
ु गह
ु उ^पादन गरनेछ । उ^पाOदत hबयत
ु आयोजनाथलदे 8ख करब ८० CकलोSमटर लामो
ृ मा खसाल= वयत
१३२ केभी !सारण लाइनबाट दमक सवटे शनस,म पु¥याइनेछ ।
सन ् २०१८ स,ममा 5नमाण स,पGन गनA लqय रा8खएको आयोजना बट
ु वल पावर क,पनीको नेत^ृ वमा सावज5नक
5नजी साझेदार= मोडेलमा 5नमाण गरने जनाइएको छ । सन ् २०१० जनवर=मा वयुत वकास वभागसँग आयोजना
वकास स,झौता स,पGन भएको थयो । यो आयोजना वcव बैक र अGतरािUVय hब^त 5नगमको ऋण लगानीमा
5नमाण हुनेछ । क,पनीले यस अ5घ नै अGतरािUVय hब^त 5नगम सँग Sमलेर ९.४ मेगावाटको आँधखोला 5नमाण
गररहे को छ र यो आयोजना 5नमाण स,पGन हुने चरणमा रहे को छ ।
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बजेट नपाएप#छ सोलारमा #नजी =े'को आड
बाबुराम खoका
काठमाड, ३१ असार- ऊजा मG]ालयको योजनाअनुसार सोलार [लाGट खरद गन बजेट व5नयोजन
नभएप5छ अब !5तपधाबाट 5नजी सोलार [लाGटको hबजुल= खरद गरने भएको छ । सोलार [लाGटबाट डेढ
सय मेगावाट hबजुल= उ^पादन गर= लोडसेJडङ घटाउने !तावलाई अथ मG]ालयले स,बोधन नगरे प5छ
ऊजाले 5नजी \े] ताकेको हो ।
ऊजाले डेढ सय मेगावाटको [लाGट थापना गन १५ अब @पैयाँ बजेट मागेको थयो । ऊ आगामी आथक
वषSभ]ै सावज5नक र 5नजी लगानीबाट सोलार ! वध जडान गर= ५० मेगावाट hबजुल= उ^पादनमा लागेको छ
। सरकारले बजेटमाफत ०७१÷७२ मा २५ मेगावाटको सोलार [लाGट थापना गनA घोषणा गरसकेको छ ।
यसका लाग वcव बTकले आथक सहयोग Oदँ दैछ ।
कारोबारसँग कुरा गदy ऊजासचव राजेGCकशोर \े]ीले 5नजी सोलार क,पनीबाट उ^पादन हुने hबजुल=
खरदका लाग काय वध बनाउने Dम स@
ु भएको बताए । “ वयत
ु ् !ाधकरणमाफत थापना हुने [लाGटका
लाग बोलप] कागजात तयार गररहे का छ,” उनले भने, “थप २५ मेगावाटका लाग 5नजी सोलार क,पनीबाट
!ताव मा9नेछ । जसले सतोमा OदGछ, उसैको hबजुल= खरद गरनेछ ।”
डेढ मOहनाSभ] बोलप]को काम सकेर फागुनस,म सोलार ! वध जडान गर= वयत
ु ् उ^पादनको काम
थाSलने \े]ीले जानकार= Oदए । सोलारबाट थप ५० मेगावाट hबजुल= उ^पादन गन सके लोडसेJडङ १० घ~टामा
झान सCकने उनको भनाइ छ । !ाधकरणले आउँ दो माघ र फागुनमा दै 5नक क,तीमा १४ घ~टा लोडसेJडङ
हुने !\ेपण गरे को छ ।
“बजेटमा आएको कायDमका आधारमा मG]ालयले !5तपधाबाट सोलार ! वधको hबजुल= खरद गन
लागेको हो,” उनले थपे, “बजेटले !5तपधाबाट 5नजी क,पनीको hबजुल= खरद गन बाटो खोलेको छ ।”
सरकारले आइतबार सावज5नक गरे को बजेटमा जल वयु^बाट मा] लोडसेJडङ Gयून गन नसCकने भGदै
सोलारबाट उ^पादन हुने hबजुल= !सारणलाइनमा जोJडने उलेख छ । ^यतै, काठमाड उप^यकाको
लोडसेJडङ घटाउन आगामी आवSभ]ै २५ मेगावाट \मताको सोलार [लाGट जडान गनA कायDम याइएको छ
।
“5नजी \े]बाट !5तपध मूयमा सोलारको hबजुल= खरद गन सरकारले बाटो खोलेको,” सचव \े]ीले भने,
“सोलारमा लगानी गन 5नजी \े] तयार रहे काले उनीहvबाट !5तपध म
ू यमा hबजल
ु = खरद गरनेछ ।
आगामी Oहउँ दमा लोडसेJडङ घटाउने मL
ु य आधार सोलार नै हो, अGय nोतको स,भावना छै न ।”
!5तपधाबाट सोलारको hबजुल= खरद गदा !5तयु5नट लागत ९ @पैयाँस,म हुने अनुमान ऊजाको छ । उसले
सोलारको स,भाKयता अBययनका लाग टोल= गठन गरसकेको छ । सोलारलाई जल वयु^को वकपमा

लैजान खोजेको नभई त^काल ऊजा संकट समाधानका लाग मा] मह^व Oदइएको \े]ीले दोहो¥याए ।
“द=घकालका लाग त जल वयुत ् नै 5न वकप हो,” उनले भने ।
वैकिपक ऊजा !व}धन केGले :ामीण \े]मा सोलार ! वध जडान गदy आएको छ । लोडसेJडङ Gयून गन
केGले सहर= \े]मा प5न सोलारका लाग अनुदान Oदने Kयवथा याइसकेको छ । जापान अGतरािUVय
सहयोग 5नयोग (जाइका)को सहयोगमा काठमाड सुGदर=घाटमा ६ सय Cकलोवाट \मताको सोलार ! वध
जडान गर= ऊजा उ^पादन भइरहे को छ । यो hबजुल= रािUVय !सारण !ाणाल=मा समेत जडान भइसकेको छ ।
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नयाँ औयोगक :ाहकले वयुत ् पाएनन ्
असार ३१, वीरगHज । नेपाल वयत
ु ् !ाधकरणले वीरगHज–पथलैया करडोरमा वगत कर=ब २ वषयता नयाँ
औयोगक :ाहकलाई लाइन वतरण गरे को छै न । जीण पूवाधार र लोडशेJडङका कारण नयाँ औयोगक लाइन वतरण
हुन नसकेको !ाधकरणले जानकार= Oदएको छ । नयाँ लाइन वतरण बGद भएप5छ मल
ु ुककै मुLय औयोगक
करडोरका उयोगीलाई समया परे को छ । !ाधकरणले !सारण लाइन र VाGसफमर परु ाना एवम ् लोड धाGन नस)ने
भGदै नयाँ लाइन नOदन मातहतका 5नकायलाई प]ाचार गरे प5छ वतरण बGद भएको वयत
ु ् वतरण केG, Sसमराले
बताएको छ ।
वीरगHज वतरण केGले त घरायसी !योजनका लाग ी फेज लाइनको वतरणसमेत बGद गरे को छ । ‘२ मह=नायता
घरायसीमा प5न नयाँ ी फेज लाइन Oदएका छै न । VाGसफमरको \मता बढाउने काम भइरहे को छ । ^यसप5छ
वतरणको योजना छ,’ केGका !मुख ऋ षकुमार वनरवालले भने । करडोरका उयोग !5तUठानमा !ाधकरणको
वीरगHज र Sसमरा वतरण केGले वयत
ु ् आप5ू त गदy आएका छन ् । परवानीपरु –वीरगHज ख~डका १९ CफडरमBये
आठओटा औयोगक Cफडर छन ् । करडोरमा कर=ब २ हजार ३ सय औयोगक :ाहक रहे को !ाधकरणले जानकार=
Oदएको छ । Sसमरा वतरण केGका !मुख गजेG चौधर=ले २ वषयता नयाँ औयोगक लाइन वतरण नभएको बताए ।
करडोरका अधकांश VाGसफमर ओभरलोडमा चलेकाले नयाँ लाइन वतरण स,भव नभएको !ाधकरणको भनाइ छ ।
VाGसफमरको \मता बढाउने योजना भए प5न वगत ३ वषयता नयाँ VाGसफमर नआएको चौधर=ले बताए ।
!ाधकरण २ दशकअ5घकै !ा वधक संरचनामा सHचालन भएकाले उपभो)ता मारमा परे को वीरगHज उयोग वा8ण|य
सघ वयत
ु ् सSम5तका संयोजक हर गौतमको भनाइ छ । VाGसफमरमा ओभरलोडका कारण दै 5नक औसत १० पटक
OV पङ हुने गरे को उनले बताए । OV पङका कारण उयोगका उपकरण नचने र चले प5न उ^पादनको गुणतर नआउने
उनको भनाइ छ । करडोरका उयोगमा अ5नयSमत OV पङबाट उपकरण hब:ने, कचापदाथ खेर जाने, उ^पादक^वमा
कमीजता समया दे 8खएको उयोगीहvले बताएका छन ् । !ाधकरणले करडोरमा अOहले दै 5नक ११ घ~टा वयत
ु ्
आपू5त गदy आएको छ ।
!ाधकरण Sसमरा वतरण केGका !मुख चौधर=ले बाराको पलव
ु ाबाट िजतपुरस,म ८ CकलोSमटर !सारण लाइन
5नमाणको काम भइरहे काले सो परू ा भए समया समाधान हुने बताए । तर, ५४ लाख @पैयाँ खचमा 5नमाण ठे )कासमेत
टुगो लागसकेको सो !सारण लाइन वतारमा अOहले थानीयले अवरोध गरे का छन ् । नयाँ औयोगक लाइन नOदए
प5न !ाधकरणका कमचार=ले उयोगको मागअनुसार \मता भने थ[ने गरे का छन ् । यसले ओभरलोडको समया अv
चकाएको छ । !ाधकरणले नयाँ लाइन वतरणमा रोक लगाए प5न पुरानो लाइनमा \मता थ[दा ओभरलोडको समया
प5न थ पँदै गएको !ाधकरणका कमचार=हv बताउँ छन ् । यो !CDयामा !ाधकरणका कमचार=हvको ‘अjcय खच’को
मागसमेत परू ा गनुप
 नA उयोगीहvको गुनासो छ ।
करडोरका !ायः ठूला उयोगले यसर= आप5ू तको Kयवथा Sमलाएका छन ् । तल
ु ना^मक सानो लगानीका उयोग
सHचालकले यसबाट ‘OV पङ’ बढे को र आपूmहv बढ= समयामा परे को भGदै वरोध गरे प5छ Sसमरा वतरण केGले
ववाOदत Cफडरमा ह[तामा थप एक– एक Oदन वयत
ु ् आपू5त बGद गर= समाधानको !यास गरे प5न !ाधकरणको
!तावमा सबै उयोगी सहमत नभएप5छ !यास वफल भएको थयो ।
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काबेल6मा आईएफसीको ३ करोड ८६ लाख डलर ऋण
काठमाड, ३१ असार- काबेल=–ए जल वयत
ु ् आयोजना वकासका लाग वcव बTकअGतगतको अGतरािUVय व^त
5नगम (आईएफसी)ले काबेल= इनज SलSमटे डलाई ३ करोड ८६ लाख अमेरकR डलर ऋण Oदने भएको छ । २ संथाबीच
मंगलबार ऋण स,झौता भएको छ ।
स,झौताले लामो समयदे 8ख अव@u आयोजना 5नमाण हुने भएको छ । आयोजनालाई वcव बTकले थप ४ करोड डलर
ऋण Oदँ दैछ । 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,पनीअGतगतको संथा हो ।
आयोजनाको जJडत \मता ३७.६ मेगावाट छ । काबेल= उच माग भएको समयमा चलाउन Sमने गर= खोलाको वहावमा
आधारत आयोजना हो । यो आयोजना पूव नेपालको ता[लेजुङ र पाँचथर िजलामा पछ । उ^पाOदत वय^ु लाई
वयुत ् गह
ृ को िवच याडदे8ख करब ८० CकलोSमटर लामो १ सय ३२ केभी !सारणलाइनबाट दमक सबटे सनस,म
प¥
ु याइनेछ ।
सन ् २००९ मा बुटवल पावर क,पनी (बीपीसी) नेत^ृ वको जेभीलाई काबेल= आयोजना सावज5नक 5नजी साझेदार= ढाँचामा
5नमाण गन अGतरािUVय !5तपधाको माBयमबाट िज,मा Oदएको थयो । सोह=अनुसार सन ् २०१० जनवर=मा वयुत ्
वकास वभागसँग आयोजना वकास स,झौता (पीडीए) स,पGन भएको थयो । आयोजनामा Sसंगापुरको इGाको
एSसयाले गरु ाँस इनज SलSमटे डमाफत लगानी गरे को छ ।
ऋण स,झौतामा काबेल=का तफबाट बीपीसीका !मख
ु कायकार= अधकृत उ^तरकुमार xेUठ र आईएफसीको तफबाट
नेपालका लाग आवासीय !5त5नध यालेिGटनो एस बगतSसंले हता\र गरे का छन ् ।
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जलBोतमा भारतीय बजार र लगानी
नेपालको जलnोत वकासमा अOहलेस,म भारतीय वSभGन क,पनीहvले वकास गन लागरहे का \मता १०
हजार मेगावाटभGदा बढ= भइसकेको छ । ^यसकारण २ दे शका बीचमा ऊजा Kयापार स,झौता सहज vपमा
हुनैपछ । उ^पादन गरएको ऊजा भारतमा hबDR गन सCकँदै न भने नेपालको जलnोत वकासको सपना
कOहले प5न पूरा हुँदैन ।

–उदयमोहन xेUठ
भारतका नव5नवाचत !धानमG]ी नरे G मोद=को साउन १७ गतेदे8ख हुने नेपाल मण राजनी5तक,
सामािजक र आथक jिUटकोणले २ दे शको सम: \े]मा स,बGध !गाढ गनAतपm कोसेढुंगा सा वत हुन
स)छ । यो नेपालका लाग ठूलो अवसर हो । खासगर= जलnोत वकास र ऊजास,बGधी २ दे शको Kयापार
स,झौताका स,बGधमा यो मण फलदायी सा वत हुन स)छ । !धानमG]ी मोद=को मणको तारत,य
Sमलाउनका लाग साउन पOहलो साता हुने भारतीय वदे शमG]ी सुUमा वराजको मणमा नै नेपाल= प\ले
जोडदार vपमा यसको पूवत
 यार= गनु ज@र= छ ।
भारतको ऊजाको आवcयकतालाई यहाँ कुनै Oट[पणी गररहनु परे न । हाल नेपालले उपभोग गररहे को ७ सय
५० मेगावाट वयुत ् !सारण र वतरणमा भएको कमीका कारण नेपालले लोडसेJडङ भोगरहे को हालको
यथाथता हो । यो लोडसेJडङ कम गनका लाग हामी अOहले भारतबाटै वयुत ्◌् आयात गररहे का छ, जबCक
भारत नै हाwो स,भाKय वयुत ्◌् बजार हो । भारतीय उचतर=य मणको ज5तस)दो बढ= फाइदा Sलन
नेपालले कूटनी5तक तथा राजनी5तक !यास गनु ज@र= दे 8खGछ । मोद= सरकारको उदारवाद= नी5तका कारण
‘भाइेGट गुजरात इGभेटर, २०१३’ को गुजरात लगानी फोरममा १२ लाख करोड भारतीय @पैयाँबराबरको
वSभGन आयोजनामा वैदेSशक लगानी गनA स,झौता गुजरात रा|य ए)लैले गरे को थयो, जसको नेत^ृ व
हालका भारतीय !धानमG]ी मोद=ले गरे का थए । ^यतै सधT संवेदनशील भGदै आएको र\ास,बGधी
उयोगमा समेत हालसालै !धानमG]ी भएपcचात ् बजेटमाफत वदे शी लगानीलाई समेत खुला गरे का कारण
भारतीय !धानमG]ी नरे G मोद= उयोग, Kयापार तथा दे श वकासमा स\म, सबल र संकRण भावनाबाट
म)
ु त एक कुशल राजनी5तt तथा सुधारवाद= !शासक भएको !ट दे 8खGछ ।
हाल वयमान रहे को नेपाल–भारतबीचको Kयापार असGतुलनलाई केह= गरे प5न सुधार गन स)ने स,भावना
दे 8खँदैन । भGसार सु वधा, आयात–5नयात सु वधा जेसक
ु ै स]
ू को !योग गरे प5न असGतSु लत Kयापारघाटा
घsने ल\ण दे 8खँदैन । कुनै समयको चामल 5नयातकता नेपालले !^येक वष ठूलो परमाणमा चामल
भारतबाट आयात गनुप
 नA बाBयता भइसकेको छ । Kयापारघाटा कम गन हालका लाग एकमा] उपायका
vपमा वयुत ् उ^पादन गर= भारतलाई hबDR गनुब
 ाहे क अGय कुनै वकप दे 8खँदैन ।

नेपाल र भारतबीचको ऊजास,बGधी Kयापारलाई धेरै वषदे8ख दव
ु ै दे शले !ाथSमकतामा राLदै आएका छन ् ।
५० मेगावाट \मताबाट सु@ भएको ऊजा स,झौता १ सय ५० मेगावाटस,म मा] सीSमत छ । यो लqय
नेपालतपmबाट भारत हुँदै बढ= आयात गनुप
 नA अवथा आए नेपाललाई बढ= घाटा हुने दे 8खएकाले हो वा
भारतले आपTmलाई चाOहने ऊजा नेपाललाई Oदन अ5नछुक भएको हो, यसलाई भारतीय !धानमG]ी मोद=को
मणको अवसर पारे र बह
ृ ^तर vपमा पुनरावलोक गनु आवcयक छ । भारतसँग ऊजा Kयापार स,झौता अ5घ
बढाउनका लाग यो एक उपयु)त अवसर सा वत हुनस)छ ।
उदारवाद=को योतक, आथक DािGतको !तीक र इ5तहासकै शि)तशाल= भारतका !धानमG]ीसँग चानचुने
कुरा गरे र वा राखेर भ वUयमा भारतको आथक वकासको सानो फल प5न नेपालले Sलन स)नेछैन । हालको
परिथ5तमा हे दाहेदy २ भीमकाय 5छमेकR मुलुक संसारकै समu
ृ शाल= राUV बGन गई अGतरािUVय \े]मा
राजनी5तक र आथक vपमा ठूलो है Sसयत राLन स)ने राUV ब5नसकेका छन ् । वयुत ् खरद स,झौता
गरसकेका स,पूण वयुत ् वकासका आयोजना सफल भए आGतरक र बाय लगानीका आयोजनाहvको
सफल 5नमाणकायले नेपालको ऊजा संकट ४–५ वषSभ]ै समाधान हुनेमा कुनै शंका गनुप
 नA िथ5त दे 8खँदैन ।
नेपालमा ऊजाको माग १५ !5तशतले व ृ u भइरहे को तयांकलाई आधार माGने हो भने प5न अक १० वषमा
बढ=मा ३ हजार–३५ सय मेगावाटभGदा माग ब{ने दे 8खँदैन । तर, भारतको हालको ऊजाको मागलाई jिUटगत
गनA हो भने भारत सरकारले स,पूण शि)त लगाउँ दा प5न थमल पावर, हाइFो पावरबाट मा] स,भव नहुने
दे 8खGछ । ज5तसुकै वरोधका बाबजुद प5न आण वक भीहvको वकास अ5नवाय दे 8खGछ । ४० वषअगाJड
था पत आण वक आपू5त समूह (Gयुि)लयर स[लायर :ुप) मा भरपुर !यासको बाबजुद प5न भारत अभैm
समूहको सदय बGन सकेको छै न । जस अGतगत आण वकस,बGधी Kयापारक !योजनका लाग
अनस
ु Gधान, उ^पादन, Kयापार तथा !व}धन पछ ।
यस पर!े\मा ऊजाको भोको भारतसँगको ऊजा Kयापारको स,झौताको अवसर निजक भएको बेलामा नेपाल
सरकारले ऊजा Kयापारसँग स,बिGधत दरू गामी jिUटकोण राLनु आवcयक दे 8खGछ । जुनसुकै सिGध वा
स,झौता गदा भारतीय सरकार= संयG]को नेपाल!5तको jिUटकोण अनद
ु ार भएका कारण नेपालले भो9दै
आएका कOठनाइ त सव वOदतै छ । यOद साँचो अथमा नेपाल भारतको ऊजा आदान–!दानको दरू गामी 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 दे 8खGछ ।
नेपालको जलnोत वकासमा अOहलेस,म भारतीय वSभGन क,पनीहvले वकास गन लागरहे का \मता १०
हजार मेगावाटभGदा बढ= भइसकेको छ । ^यसकारण २ दे शका बीचमा ऊजा Kयापार स,झौता सहज vपमा
हुनैपछ । उ^पादन गरएको ऊजा भारतमा hबDR गन सCकँदै न भने नेपालको जलnोत वकासको सपना
कOहले प5न पूरा हुँदैन । !^येक ठूला आयोजना वकास गनA क,पनी भारतीय लगानीकता भए प5न वा अGय
अGतरािUVय नै Cकन नहोस ्, नेपालमा उ^पाOदत जल वयुत ् भारतमा 5नकासी गन यो दःु ख भो9नैपछ र यो
स,झौता नभएस,म 5नयातमुखी उेcयले बनाएको जलnोत आयोजनाको स,भावना नै रहँ दैन ।
चाहे नेपालका उचतर=य नेता हुन ् वा भारतका, !^येक मणमा नेपालको ऊजा वकासले ठूलो ठाउँ

ओगटे को अSभKयि)त उलेख गरएको हुGछ । हालसालै नेपाल मणमा आएका भारतीय जनता पाटका
वदे शी वभागका कGभेनर वजय जोल=को मणमा प5न नेपालमा औयोगक वकास र ऊजा वकासमा
भारतको ठूलो चासो रहे को दे 8खयो । यस कारण प5न अब नेपालको जलnोत वकास नेपाल आपTmले नी5तगत
vपमा गलत 5नयम कानुन नबनाएको ख~डमा अवcय,भावी दे 8खGछ । १५० मेगावाटको २ दे शबीचको हालको
सीSमत स,झौतालाई २० हजार मेगावाटस,म गनA कुरालाई झ हे दा अकपनीय दे 8खGछ । तर, वातवमा
भGने हो भने उ^तर= भारतलाई मा]ै प5न १० हजार मेगावाट वयु^को मागलाई धाGन पु9दै न भने स,पूण
भारतको मागको त हामी कपना प5न गन स)दै न ।
अGततोग^वा नेपालको जलnोतको वकासका लाग भारत नै एक मा] बजार भएको कुरालाई मBयनजरमा
राLने हो भने प5छ प5न कुनै न कुनै समयमा गनyपनA स,झौता हुनाले नेपालको आकां\ालाई अOहले भारतीय
!धानमG]ी मोद=को मणका बेला नेपालले लाभ Sलन स)नु हाw ्रो जलnोतको वकासमा ठूलो फoको मान
स)ने स,भावना दे 8खGछ । अब नेपालले भारतलाई जलnोतको वकास गर= hबDR गन कुनै कसर नराखी
साना5तना कुरालाई नजरअGदाज गर= अगाJड ब{दा नेपालको जलnोतको वकासका लाग एउटा नयाँ युगको
सु@वात हुन स)छ । अGयथा ब^तीमु5नको अँBयारो भनेजतै नेपालका नद=नालाहv!5त हामीले गव गनुक
 ो
प5न कुनै साथकता हुँदैन ।
(xेUठ जल वयुत ्◌् वकासकता हुन ् ।)
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असार ३१, काठमाड । नेपाल समुपार 5नकासी पैठार= सघ (एनएफट=ए)ले भारतीय राजदत
ू रणिजत रायमाफत भारत
सरकारलाई ६ सय मेगावाट जल वयत
ु ् उपहार Oदन आ:ह गरे को छ । सघको एक !5त5नधम~डलले मगलवार
राजदत
ु ्, काठमाड–5नजगढ त
ू रायलाई भेट= ६ सय मेगावाटको जल वयत
ु माग वा 5नजगढ \े]ीय वमानथलमBये
एउटा 5नमाण गरOदन आ:ह गरे को हो । सघका अBय\ रमेश ग[ु ताको नेत^ृ वमा गएको !5त5नधम~डलले राजद
ू त
रायसँग भेट= नेपाल= वतक
ु ो भारतमा सहज 5नकासीका लाग सघाउनसमेत आ:ह गरे को थयो ।
सघले नेपाल= वतल
ु ाई भारतीय बजारमा सिजलै पहुँच Oदन काउ~टरभेSलङ oयुट= खारे जी गनसमेत माग गरे को थयो ।
यतो शुकलाई हटाए भारतसँगको Kयापार घाटा Gयन
ू ीकरणमा मत पु9ने सघका अBय\ रमेश गु[ताले बताए ।
!5त5नधम~डलले नेपालको वनप5त य,ू धागो, तामाका उ^पादन र िजक अ)साइड आयातमा भारतले लगाएको
कोटा !णाल= खारे ज गन आ:ह गरे को थयो । यतै, नेपाल= र भारतीय नागरकलाई ५ सय तथा १ हजार @पैयाँ दरका
भारतीय नोट २५ हजारस,म बो)न Oदने सहम5त कायाGवयन गन प5न माग गरे को सघवारा जार= वtि[तमा उलेख
छ । !5त5नधम~डलमा अBय\ गु[तासOहत, उपाBय\वय Oहमबहादरु रावल र सुनीलकुमार धानुका (वंशल),
महासचव वनोद सेOठया, सचव अSमत अ:वाल, कायसSम5त सदयहv अ5नल केJडया, अर वGद सुखानी, सुरेशकुमार
अ:वाल, द=पक नेपाल, कुमार काक, पवनकुमार अ:वाल र मदन Sम^तल सहभागी थए ।
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अGतवाता
राजेGCकशोर \े]ी
सचव, ऊजा मG]ालय
०४१ पस
ु बाट कानन
ु सेवामाफत सरकार= सेवामा !वेश गरे का राजेGCकशोर \े]ी अOहले दे श चरम ऊजा संकट भएको
बेला ऊजा मG]ालयमा सचवको िज,मेवार= स,हादै छन ् । ऊजाको द=घकाल=न समया समाधानका लाग
जल वयत
 नA अवधारणा उनको छ । सोह=
ु ् मा] नभई अGय वैकिपक ऊजा nोतसँग प5न समGवय गनुप
अवधारणाअनुvप उनले सोलार ! वधलाई जोडका साथ अ5घ बढाएका छन ् । सोलार ! वध द=घकालका लाग नभई ३
वषSभ] लोडसेJडङ अG^य गन याइएको बताउने उनी जल वय^ु को वकप सोलार हुन नस)नेमा वcवत छन ् ।
नेदरयाGडबाट अGतरािUVय कानन
ु मा नातको^तरस,म अBययन गरे का \े]ीसंग ऊजा संकट समाधानको वषयमा
केिGत रहे र कारोबारकम बाबरु ाम खoका र रिHजत तामाङले गरे को कुराकानीको सारसं\प
े ◌ः ।
सरकारले आगामी ३ वषDभ' दे शलाई लोडसे+डङ मुFत गराउने मह2वकां=ी योजना /याएको छ । वHवास गनI
आधारहJ के–के छन ् ?
३ वषSभ] लोडसेJडङ मु)त गराउने काम चुनौतीपूण छ । Cकनभने नेपालका अधकांश जल वयत
ु ् आयोजनाको 5नमाण
स,पGन अवध लामो छ । चाँडो स,पGन हुन नस)नक
ु ो स,बGध िजयोलोिजकल र हाइFोलोिजकल जो8खमसँग
स,बिGधत छ । नेपालजतो दे शमा ‘ल एGड अडर’ को अवथाले केह= हदस,म योजना Oढला हुँदै आएको छ । आयोजना
स,पGन गनA अवध ३÷४ वष भ5नए प5न तोCकएको अवधमा !ायः आयोजना स,पGन हुन सCकरहे का छै न ।
िजयोलोिजकल अवथाले गदा वSभGन आयोजनामा लqयभGदा बढ= समय र लागत ब{ने गरे को छ । अक !संग,
ऊजाका लाग जल वयु^को वकप छै न । हामीसँग जलाशयय)
ु त !कृ5तका आयोजनाहv भएको भए राहत Sमयो ।
तर हाwो दे शमा यता !कृ5तका आयोजना कुलेखानी मा] हो । ^यो प5न सटे Gसन रजवायर !णाल=अGतगतको
आयोजना होइन । अOहले बGन लागेको तनहुँ आयोजना जलाशययु)त आयोजना हो । ^यसले गदा ऊजाका लाग
जल वय^ु मै भर पनुप
 नA अवथा छ, तर सL
ु खा मौसममा ऊजा उ^पादन नाजक
ु छ।
भरखरै व5नयोजन भएको बजेटले २५ मेगावाट सौय ऊजा उ^पादन गन सCकGछ भGने 5निcचत भएको छ । ^यसबाहे क
हामीले मूयमा !5तपधाका आधारमा थप सोलार ऊजा उ^पादन गनA लqय छ । यसर= काम गदा Gयूनतम १ सय ५०
दे 8ख २ सय मेगावाटस,म उ^पादन गन सCकGछ । यसले नेपालमा केह= हदस,म भए प5न इनज Sम)स Sसटम
बनाउन स)छ । सौय ऊजालाई लqयअनv
ु प उ^पादन गन सCकयो भने अOहलेको भयावह संकट धेरै हदस,म Gयन
ू
हुGछ ।

सरकारले सौय ऊजालाई .यन
ू बजेट Lदयो । लMयअनुJप कसर6 उ2पादन हु.छ ?
होइन, नेपाल सरकारको आ2नै nोतले २५ मेगावाट बनाउन बजेट व5नयोजन गरे को छ । ^यसबाहे क वcव बTकको
सहयोगमा २० मेगावाटको सौय ऊजा उ^पादन गन लागएको छ ।

यो वष ऊजा म.'ालयले ५५ अब Oपैयाँ बजेट मागे प#न ३७ अबमा'ै आयो । लQ=त कायRम Sभावत हुने भयो #न !
वषेशगर= सौय ऊजा उ^पादनका लाग धेरै मागेको हो । Cकनभने हामीले २ सय ५० मेगावाट सोलार ऊजा उ^पादन गनA
लqय राखेर बजेट मागेका थय । एक Oहसाबले सरकारले एकुमडेट गन खोजेको जतो प5न दे 8खयो । सरकारले सहर=
इलाकामा एक Cकलोवाटस,मको सौय ऊजाको उ^पादनलाई केह= राहत Oदने [याकेज याएको छ । यसले गदा काठमाड
उप^यकामा मा]ै करब १५ दे 8ख २० मेगावाटस,म सौय ऊजा उ^पादन हुन स)ने दे 8खGछ ।
गत वष प#न Sसारणलाई छुTयाएको १३ अब Oपैयाँ खच भएन । यो वष प#न सोह6 हाराहार6मा Sसारणलाइनकै लाग
भनेर बजेट छुVय
् ाइएको छ, खच हुने आधार के छ ?
कOहलेकाह= बजेट Sमस,याच भएर आउँ छ । क5त वषयहv पूवत
 यार=को कमजोर=ले गदा समया आउने गरे को छ ।
सरकारले आ2नो बजेट खच गनA लqय तोकेको हुGछ । ^यसमा ज9गाको मुआजादे 8ख सबै कुराको पूव तयार= गनुप
 नA
हुGछ । कOहलेकाह= सरकारको तफबाट आउनप
ु नA ,याचङ फGड राwर= आइरहे को हुँदैन । आधार तय भइसकेप5छ मा]ै
ऋण तथा अनद
ु ान पाउने हो । बजेट भनेको आलांकारक मा]ै हो । ^यसले गदा सरकारले आफTले बजेटबाट स,पूण खच
बेहने अवथामा सबै काम अ5घ ब{छ । !सारणलाइनको राइट अफ वे अSल संकटपूण प5न छ । हाwो थानीय तरमा
ज9गा मुआजाको वषयमा च^त बुझाउन स)ने अवथा छै न । अOहलेको कानन
ु ी Kयवथा प5न ज9गा !ाि[तका लाग
पया[त छै न । यसपाSलको बजेटले वयमान कानन
ु ी र Kयावहारक समया हल गनA दे 8खएको छ । सरकारले समया
हल गन रािUVय योजना आयोगमा एउटा संयG] 5नमाण गरे को छ । यो वष बजेट खच हुने दे 8खएको छ ।
पटक–पटक लMय असफल हुँदा नागWरकले प2याउन छा+डसके भनेर सरकारले सोलारमा जोड Lदन खोजेको हो ?
अOहलेको ऊजाले SभGन vपमा जल वय^ु लाई हे न खोिजएको होइन । जल वयत
ु ् आयोजनाको वकप अv होइन ।
हामीले ३ वषSभ]मा अOहलेको लोडसेJडङलाई अ^यधक vपमा घटाउँ छ । सकेस,म शूGयमै झानA लqय हो । ^यसका
लाग जुन Oहसाबको परमाण आवcयक छ, खासगर= लोडसेJडङ Gयून गनA Sसजनल vपमा मा]ै भ5नएको होइन,
जुनबेला नेपालको लोडसेJडङ चरम हुGछ, संवेदनशील हुGछ ^यो िथ5तस,म hबजुल=को Kयवथापन गनुप
 छ । ^यो
भनेको सL
ु खा मौसमका बेला पया[त ऊजा उपलध गराउने हो । ^यसका लाग प5न jिUटकोण बनाउनप
ु छ । अOहलेकै
अवथामा प5न तामाकोसीलगायत आयोजना सHचालनमा आएप5छ प5न वषायामको पCकङ आवरमा केह= लोडसेJडङ
हुने दे 8खGछ । ^यो िथ5त दे खापरे का कारण अधकतम लोडसेJडङ क5त घ~टास,म हुGछ भGने Cकटान गदy छ ।
^यसका लाग उ^तम वकप खो|ने हो । हामीले दइ
ु टा वकपलाई !योग गनA !यास ग¥य । ती वकपहvमBये १
सय ५० मेगावाटको Jडजेल [लाGट थापना गनA कोSसस भयो । ^यो सफल हुन सकेन ।
आGतरक खपतबाट बाँकR वय^ु लाई बजार=करण गनुप
 छ । बजार=कणका लाग अGतरदे शीय !सारणलाइनको
आवcयकता पछ । यो लाइनले हामीसँग वयत
ु ् कम हुँदा आयात गनA र बढ= हुँदा 5नयात गनA !CDयालाई सहज बनाउँ छ
। ^यसैले हामीसँग वषायाममा ऊजा बढ= हुGछ भGने तकसँग म सहमत छै न । Cकनभने उ^पादन नहुँदास,मको
अवथामा लोडसेJडङ हुने, उ^पादन हुँदा !ाधकरणले बेन नस)ने भएको छ । एका5तर स,भवना प5न दे Lने र
अक5तर अस,भावना प5न दे Lने दोहोरो सपना हामी एकै पट दे Lन स)दै न । वयत
ु ् उ^पादन नभएर लोडसेJडङ प5न
नहोस ् र उ^पादन भएर वयुत ् खेर प5न नजाओस ् ।

यो वष कुलेखानी भWरयो र भारतबाट व!यत
ु ् आयात गन सXकयो भने प#न १४ घYटा लोडसे+डङ हुने दे Zखएको छ । यो
सम[यालाई हल गन ऊजा म.'ालयले के गWररहे को छ ?
पOहलो लोडसेJडङको अवथालाई हे रेर केह= भGन स)ने अवथामा छै न । लोडसेJडङको १८ घ~टाको परjcयलाई
एका5तर राखेर आयातबाट मा]ै स,बोधन गन सCकGछ भनेर हुँदैन, राUVले द=घकाल=न मह^वका 5नणयहv गनुप
 छ ।
य5तधेरै जलnोतको धनी दे शमा सोलार याउनु हुँदैन भGनेहv प5न छन ् । यस!5त मलाई भGनु केह= छै न । संसारमा
सौय ऊजा यतो nोत हो जुन द=घकाल=न हुGछ । सरकार लोडसेJडङ Gयन
ू ीकरणका लाग परे को छ । ^यसैले वैकिपक
ऊजाको स,भावनालाई सरकारले !5तबuता जनाइसकेको छ । १ सय मेगावाटको लqय रा8खएकामा सरकार आफTले २५
मेगावाट बनाउन बजेट Oदइसकेको छ । यसलाई सरकार बैकिपक ऊजा उ^पादन !णाल=लाई वीकार ग¥यो भGने
ब
ु नप
ु छ । लगानी जट
ु ाउन सरकारलाई कसैले रोकेको छै न । सरकारले जल वयत
ु ् र सोलारमा लगानी गन स5ु निcचत
गरे को छ ।
दे शमा ऊजा संकट ब\दै गएको छ । नेपाल व!यत
ु ् Sाधकरणले वषायाममा व!यत
ु ् खेर जा.छ भ.दै Sव]धकसँग
व!युत ् खWरद स0झौता (पीपीए ) नै गरे को छै न । यसर6 दे शको ऊजा वकास कसर6 स0भव छ ?
नेपाल वयत
ु ् !ाधकरण नेपालको एकमा] वयु^को Dेता हो । Dेता भएकाले उसले CकGछु वा CकिGदन भGन पाउँ छ ।
तर केचाOहँ वाभा वक होइन भने वयत
ु ् Kयापारको वषयलाई सधं◌ै !cनवाचक चनमा मा]ै रा8खराLने हो भने अv
तरकाले सोन आवcयक छ । वयत
ु ् नै रािUVय सम ृ uको मुLय आधार भGने हो भने बजार=करणको वकप छै न ।
जि^त बढ= उ^पादन हुGछ, ^यि^त नै 5नयात हुने हो । म वयत
ु ् CकिGदन भGनु लगानी नगर नै भGने सGदे श गएको छ
। यतो सGदे श जानु राwो होइन । यो समया हलका लाग सरकारले अGतरदे शीय !सारणलाइन वतार गनुप
 छ ।
ढकेबर–मुज2फरपुर, गोरखपरु को लाइनहv वतार गनुप
 छ । यसको अथ के हो भने, नेपालमा उ^पादन भएको
वयुत ् भारतमा 5नयात गनA◌े र नेपाललाई आवcयकता पदा भारतबाट आयात गनA Kयवथा Sमलाउनप
ु छ ।
धकरणले य5त धेरै काम गनप
ु छ Cक उसले एउटै काममा Bयान Oदन स)दै न । उसले !शारणलाइन वतार र वयत
ु ्
Kयापारको \े]मा Bयान Oदन सकेको छै न । ^यसैले !ाधकरणलाई ख~डीकरण गरे र छुाछुै िज,मेवार= Oदँ दैछ ।
वदे शी र अGतरािUVय Kयापारका लाग छुै Kयापारक क,पनी खडा गदy छ । यसले वयत
ु ् !ाधकरणको एकल
खरदकताको सGदे शलाई बदछ ।
उसो भए Sाधकरणले पीपीए कLहलेदेZख गछ ?
होइन, उसका २÷३ वटा कुरा छन ् । एउटा उसले आ2नो !ाथSमक \े]को 5नधारण गनy सकेन । यसको दोषी हामी सबै ह
। !ाधकरणले सव!थम !सारण लाइनलाई मजबुत गनy सकेन । यह= अवथा रहने हो भने उ^पादन भइसकेका वयत
ु ्
प5न खपत हुँदैन । वयत
ु ् एक ठाउँ मा उ^पादन भएर अक ठाउँ मा खपत हुने चज हो । अOहले काठमाडमा वय^ु को
आवcयकता बढ= छ तर याउन स)ने अवथा \ीण हुँदै गएको छ । यसैले !सारणलाइन वतार गनA आधार नभई
वयुत ् उ^पादनको औच^य छै न । यसले गदा हामी उ^पादन कम गनA 5तर प5न उयत ् भय । nोतलाई ज5तस)यो
उि^त धेरै परचालन गनुप
 यो । एका5तर उ^पादन जुन र2तारमा हुनुपयो ^यो भएको छै न, अक5तर उ^पादन भएका
वयु^लाई प5न Kयवथापन गन सCकरहे का छै न । सम:मा हामी अमSलय ।

बजारको _यव[था भएप#छ मा'ै पीपीए हु.छ भ.न खो`नु भएको हो ? ४÷५ वषप#छ स0प.न हुने व!युत ् आयोजनाका
लाग त अLहले नै पीपीए हुनुपछ #न होइन ?
हो, पीपीए रो)नु रोCकँदै न । पीपीए त@
ु Gतै सुv हुGछ । संभाKयताका आधारमा कने)सन ए:मेGट ( वयुत ् जडान
स,झौता) का आधारमा एि)जिटङ कGVे Gटका आधारमा २÷३ वटा चज [ला5नङमा परे को छ । कुनै प5न आयोजनाहv
क5त अवधमा स,पGन हुGछन ् भGने त !\ेपण गनुप
 छ 5न ! !ोजे)टे ट कमSसयल अपरे सन डेट हुGछ, आरसीओडी,
रवायड समय हुGछ । ए)|या)टल= कमSसयल 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 ,याचङ फ~डहv जट
ु ाउन स8झलो हुGछ । !सारणलाइनका अ5तर^त
वयत
ु ् \े] वकासका अGय कामले ग5त Sलने दे 8खGछ ।
बजेटमा नेपाल व!यत
ु ् Sाधकरणलाई Sसारण उ2पादन र वतरण गर6 खYडीकरण गनI उ/लेख छ । यो वष स0भव छ
?
यो वष स,भव मा]ै होइन । काम नै स@
ु भइस)यो । अOहले बजेट भाषणमा अSल असहज @पमा आएको छ । ^यो लेLने
बेला गती भएको प5न हुनस)छ । कुनै प5न !सारण क,पनी Kयापारक हुन स)दै न । अSलक5त SमSसएको छ ।
सरकारले ०६८ साउनमै छुै !सारण क,पनी खडा गनA 5नणय गरसकेको छ । म ऊजा मG]ालयमा आउनु अ5घ नै
!शारण र वतरण क,पनी एउटै 5नकायमा रहने भGने 5नणय भएछ । !शारण र hबतरण क,पनी एकै ठाउँ मा रहनै
स)दै न । यसले गदा ०६८ मै गनुप
 नA काम भरखर मा]ै गन लागएको छ । ^यसका लाग चाOहने सेयर र लगानीका
लाग अथ मG]ालयसँग प]ाचार गरसकेका छ । अब २÷३ Sभ]ै रािUVय !सारण :ड क,पनी थापना हुGछ ।
Kयापारक क,पनी गठनका लाग प5न !CDया बजेट आउनभ
ु Gदा अ5घ नै सु@ गरसकेका छ । Kयापार क,पनी प5न
२÷३ मOहनाSभ]ै थापना हुGछ ।
वतरण क,पनीलाई भने त^काललाई थाती राखेका छ । उ^पादन क,पनीहv जताको जतै छन ् । !ाधकरणले
अOहलेकै उ^पादनलाई हे छ र वतरणका काम प5न हे छ । ^यसप5छ हामीले संसrा कानन
ु पठाउँ दै छ । ^यसले
!ाधकरणको अOहलेको ओभर लोडेट अवथालाई कम गछ ।
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एकै गावसमा छ लघुजलव!यत
ु ् आयोजना सaचाDलत
बागलङ
ु , असार ३२ गते । िजलाको दOु दलाभाट= गा वसमा मा]ै छवटा लघुजल वयत
ु ् आयोजना सHचालनमा आएका
छन ् । वैकिपक ऊजा !व}धन केGको अनद
ु ान सहयोग तथा थानीय उपभो)ताको समेत लगानीमा बागलङ
ु लाई
उ|यालोयु)त िजला बनाउने लqय पूरा गन ती आयोजनाहv सHचालनमा आएका हुन ् ।
िजला वकास सSम5त, िज वस माताहातकै ऊजा तथा वातावरण शाखा र गा वससमेतको आथक तथा !ा वधक
सहयोगमा आयोजना 5नमाण भई सHचालनमा आएका हुन ् । वैकिपक ऊजा !व}धन केGले !5तआयोजनाका लाग
७० !5तशत आथक लगानी गनA गरे को हो ।
बाँकR िज वस, गा वस र थानीयको आथक लगानी तथा xमदानबाट आयोजना बनाइएको गद=खोला !थम
लघुजल वयत
ु ् आयोजनाका अBय\ ह=राबहादरु ख]ीले बताउनुभयो । थानीय गद=खोला, च[लेद=खोला र काउले
खोलाको nोत !योग गर= आयोजना 5नमाण गरएको अBय\ थापाले बताउनुभयो ।
छवटै आयोजनाबाट Oहउँ दमा १०४ र बखायाममा १६० Cकलोवाटस,म वयुत ् उ^पादन हुने गरएको छ । गा वसभरका
करब ९०० घरधरु =मा ती आयोजनाबाट 5नकेको वयत
ु ् पुगेको छ । वडा नं २ का ८० घरधरु =ले मा]ै केG=य !सारणको
वयुत ् उपभोग गदy आएका छन ् । सHचाSलत आयोजनामBये गद=खोला !थम लघज
ु ल वयुत ् आयोजनाबाट २४,
गद=खोला  वतीयबाट १८, गद=खोला तत
ु ् उ^पादन भइरहे को
ृ ीयबाट २१ र गद=खोला चौथोबाट १५ Cकलोवाट वयत
छ।
^यतै च[लेद=खोला लघज
ु ल वयत
ु ् आयोजनाबाट १७ र काउलेखोलाबाट नौ Cकलोवाट वयुत ् उ^पादन भइरहे को छ ।
सोह= थानमा तीन Cकलोवाट \मताको पेिVक सेट प5न सHचाSलत छ । :ामीण भेगमा वयुत ् सेवा वतार गन
सरकारले अनद
ु ान Oदएप5छ थानीय आयोजना बनाउन किसएका थए ।
आयोजना बनेप5छ दOु दलाभाट=का सबै घरधरु =मा उ|यालो पुगेको छ । केG=य !सारणको वयत
ु ् भएका ठाउँ मा दै 5नक
वयु^भार

कटौती

हुने

गरे

प5न

यस

\े]मा

२४

सँ◌ै

घ~टा

वयत
ु ् सेवा

सHचालनमा

छ

।

“लघुजल वयत
ु ् आयोजना बनेप5छ हामीलाई कOहयै अँBयारोमा बनु परे को छै न, जन
ु सुकै बेला प5न वयुत ् सेवा
Sलन पाएका छ”–गद=खोला दोnो आयोजनाका पूव!
 बGधक जीवन भ~डार=ले भGनुभयो । आयोजनाले उपभो)ताबाट
महसुल प5न उठाउने गरे का छन ् । महसुलको रकम !ा वधक तथा अGय कमचार=को तलबमा खच हुने आयोजना
Kयवथापनले जनाएको छ ।
बेलाबखत आइपनA !ा वधक समया स
ु झाउन र ममतस,भारका लाग बजेट अभाव हुने गरे को गद=खोला दोnोका
पूव!
 बGधक भ~डार=ले बताउनभ
ु यो । छवटै आयोजनालाई एउटै Sमनी :ड परयोजना बनाएर सHचालन गनA वषयमा
प5न छलफल चलेको छ । छरएका आयोजनालाई एकै ठाउँ मा गाभेर Sमनी :ड बनाउन वैकिपक ऊजा !व}धन
केGले स,भाKयता अBययनको काम गरे को थयो ।
^यतै दई
ु साताअ5घ मा]ै केGका !ा वधकसOहतको टोल=ले थलगत सवA प5न गरसकेको जनाएको छ । Sमनी :ड
बनेप5छ केG=य !सारणमा जोoन सCकने छ । गाउँ मा खपत भएर बाँकR रहे को वयत
ु ् सोह= !णाल=बाट सरकारलाई
बेने जनाइएको छ । रासस
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माथलो कणाल=को पीडीए अिGतम चरणमा
मोदनाथ ढकाल

पीडीएका नौ नी#तगत Dसbा.त सावज#नक
असार ३२, काठमाड । लगानी बोडले ९ सय मेगावाट \मताको माथलो कणाल= जल वयत
ु ् आयोजनाको परयोजना
वकास स,झौता (पीडीए) अिGतम चरणमा पुगेको बताएको छ । भारतीय क,पनी जीएमआरले सो आयोजना 5नमाणका
लाग सन ् २०१३ दे 8ख बोडसग
ँ पीडीए वाता शुv गरे को थयो । डेढ वषभGदा बढ= समयस,म Kयापक छलफल र
अBययनप5छ पीडीएले अिGतम vप पाउन थालेको हो । बोडले केह= मह=नाअ5घ नै पीडीए वाता सCकएको बताए प5न
छलफल टुगन सकेको थएन ।
‘गएको १ मह=नाको अवधमा मा]ै जीएमआर ट=म तीनपटक नेपाल आइसकेको छ,’ बुधवार राजधानीमा आयोिजत
प]कार भेटघाटमा बोदै बोडका !मुख कायकार= अधकृत राधेश पGतले भने, ‘आज र भोSल प5न छलफल हुनेछ ।’ एक
मह=नाSभ] जीएमआरसँग पीडीए हुनस)नेतफ उनले सकेत गरे ।
थानीय जनता परयोजना!5त पण
ू  सकारा^मक रहे को बोडका उपसचव खगेG!साद रजालले बताए । ‘बोडले तीन
चरणमा थानीय जनतासँग अGतरCDया गरसकेको छ । प5छलो समय परयोजनाका लाग कुनै अ[यारो छै न,’
उनले भने ।
सुखAत, अछाम र दै लेख िजलामा रहने माथलो कणाल= जल वयत
ु ् आयोजना !5तपधा^मक बोलकबोल
!CDयावारा सन ् २००८ मा जीएमआरलाई Oदइएको थयो । सो आयोजनाबाट उ^पाOदत वयुत ् भारत 5नयात गनA
लqयका साथ क,पनी नेपाल आएको हो ।
सो परयोजनाबाट नेपालले २७ !5तशत इि)वट= र १२ !5तशत hबजुल= (१ सय ८ मेगावाट) 5नःश
ु क पाउने छ ।
सहुSलयत अवधभरमा सो परयोजनाबाट नेपालले ३ खब @पैयाँबराबरको आथक लाभ पाउने पGतले बताए । उनका
अनुसार सो रकमको ५० !5तशत रािUVय ढुकुट=मा, ३८ !5तशत !भा वत \े]मा र १२ !5तशत !भा वत िजलाहvमा
जाने छ । परयोजनाले 5नमाण अवधमा २ हजार जनालाई !^य\ रोजगार= Oदने प5न बताइएको छ । १ खब ३९ अब ५
करोड @पैयाँ लागतको सो परयोजना 5नमाणमा कुल २ सय ३९ घरपरवार !भा वत हुने र ४६ घरपरवारलाई पुनथापना
गनुप
 नA बोडले जानकार= Oदएको छ । 5नमाणमा Oढलाइ तथा परयोजनाको लागतमा हुने व ृ u जीएमआरले बेहोनA तथा
भारतीय तथा नेपाल= @पैयाँको अवम
ू यनलाई क,पनी, नेपाल सरकार र वcव बैकले बेहोन गर= पीडीए तयार गरएको
छ।
यसैबीच, लगानी बोडले जल वयत
ु ् आयोजनासँग गरने पीडीएको ‘टे ,[लेट’ तयार पारे को जानकार= Oदएको छ ।
सरकारका नी5तगत SसuाGतहvबाट 5नदA Sशत सो पीडीए टे ,[लेटले नेपालको Oहतमा जल वय^ु को वकास गनA लqयका
साथ ९ ओटा SसuाGतहvको वकास गरे को छ ।
ती SसuाGतमा पOहले नेपालको ऊजा मागलाई स,बोधन गनुप
 नA, नेपाललाई 5नःश
ु क hबजल
ु = उपलध गराउनप
ु नA,
नेपालले सो परयोजनाबाट उ^पाOदत वयत
ु ् CकGन चाहे पOहलो !ाथSमकता Oदनप
ु नAजता वषय समेOटएका छन ् ।
साथै, परयोजनाले सरकारलाई 5तनुप
 नA रोयट=, काबन DेJडटको बाँडफाँट, 5नर=\ण िज,मेवार=, हताGतरण
योजनालगायत कुरालाई प5न स,बोधन गरएको छ ।

>f]t M sflGtk'/, @)&!÷$÷!
सौय ऊजा त^काल स@
ु गरने
काि.तपुर संवाददाता

काठमाडौ, xावण १ - ऊजा मG]ालयले काठमाड उप^यकाको लोडसेJडङ अG^य गन त^काल २५ मेगावाटको सौय
ऊजा [लाGट 5नमाण सु@ गनA भएको छ । अथले सौय ऊजाका लाग करब अढाइ करोड @पैयाँ बजेट छुsयाएप5छ
ऊजाले त^काल काम स@
ु गनA भएको हो ।
'सौय ऊजा त^काल अगाJड बढाउँ छु,' ऊजामG]ी राधाकुमार= tवाल=ले भ5नन ्, 'Oढलाइ हुने अवथा आए
मिG]परषबाटै 5नणय गराएर काम सु@ गछु ।' सावज5नक खरद ऐनको !ावधानअनस
ु ार !5तपधामाफत सौय
ऊजा [लाGट गनA क,पनी छनोट गनुप
 छ । ^यसका लाग समय ला9ने भएकाले ऊजामG]ी tवाल=ले त^काल काम सु@
गन मिG]परषबाट 5नणय गराउने सोच बनाएकR हुन ् । अ^यावcयकRय अवथामा दे खाई मिG]परषले सोझै
5नणय गरे कुनै प5न आयोजना 5नमाण वा खरद hबDRका लाग सावज5नक खरद ऐनको !CDया पालना गनु पदy न ।
सौय ऊजामा चेक गणतG], जमनी, अमेरका, बेलायत, )याSलफो5नया र चीनका क,पनीले लगानी गनA !ताव
राखेका छन ् । प5छलो पटक बेलायतमा मुLयालय रहे को Oद क,य5ु नकेसन एGड पावर इि)वपमेGट क,पनी
(सीपीईसी) र )याSलफो5नयामा मुLयालय रहे को सोलार रजभ नामक क,पनीले संयु)त vपमा १ सय २० मेगावाटको
फोटोभोटाइक (पीभी) ! वधको सोलार [लाGट थापना गनA !ताव गरे का छन ् । मG]ी tवाल=ले १ सय ५०
मेगावाट \मताको सौय [लाGट थापना गन १५ अब @पैयाँ मागेकR थइन ् । 'नयाँ \े] भएकाले प5न होला बजेट थोरै
आयो,' tवाल=ले भ5नन ्, 'तर अथमG]ीले आवcयक परे पैसाको Kयवथा गरOदGछु भGनभ
ु एको छ । लगानीका अGय
वकप प5न खो|छु ।'
सीपीईसी र सोलर रजभले '!ी CफिजhबSलट=' अBययन गर= हरपुर र भारदहमा ६०/६० मेगावाटको सौय [लाGट
थापना गनA !ताव गरे का हुन ् । ^यसका लाग १९ अब ८० लाख @पैयाँ (!5तमेगावाट १५ करोड ८४ लाख @पैयाँ) र
करब ८५ हे )टर जSमन ला9ने ती क,पनीको अनुमान छ । सौय [लाGटको आयु क,तीमा २५ वष हुने जनाइएको छ ।
जबCक जल वयत
ु ् आयोजनाको आयु करब १ सय वष हुGछ । जानकारहv पीभी सौय ऊजाको !5तय5ु नट क,तीमा
१५ @पैयाँ पनA बताउँ छन ् ।
^यतै ती क,पनीले ६० मेगावाटको सोलार थमल बनाउने प5न !ताव गरे का छन ् । सोलार थमल ! वधमा ताप
संकलन गर= ^यसबाट बाफ उ^पादन गनA र बाफले टबाइन घुमाएर वयत
ु ् उ^पादन गनA !ताव छ ।
'सोलार थमल !5तय5ु नट १८ दे 8ख २० @पैयाँ ला9ने भएकाले ^य5त स,भव दे 8खएको छै न,' मG]ालय nोतले भGयो,
'तर सोलार पीभी यु5नटको ८ दे 8ख १० @पैयाँमै उ^पादन गछ भGने !ताव छ ।'
केह= समयअ5घ चेक गणतG] र जमनीका नेपालिथत दत
ू ावासले ऊजामG]ी tवाल=लाई भेटेरै सौय ऊजामा
Kयावसा5यक लगानी गनA !ताव गरे का थए । मG]ी tवाल= 5नकट nोतका अनुसार चीनबाट प5न सौय ऊजामा
लगानी गनA !ताव आएको छ । चीनले अGय 'hबजनेस' उपलध गराए आधा [लाGट अनद
ु ानमा बनाइOदने nोतको
भनाइ छ । सौय ऊजाका ठूला उपभो)ता, खासगर= अमेरकाले वदे शी क,पनी !वuन गन च5नयाँ सोलार [यानलमा
कर व ृ u गरे को छ ।

>f]t M /fhwfgL, @)&!÷$÷!

>f]t M gful/s, @)&!÷$÷!

>f]t M cGgk"0f{ kf]i6, @)&!÷$÷!
जलोतमा िनय ण गन भारतीय ताव

िवकास थापा
काठमाड : 'जलिव4ुत् िवकास' का नाममा भारतले नेपालको जल\ोतमा आ]नो िनयण कायम राख्ने
िववादा6पद 16ताव पठाएको छ। भारतीय 16तावउपर ऊजा मालयले ग!भीर अ.ययन सु; गरे को छ।

गरी

ऊजा +ापार स!झौता' को म6यौदालाई पूण _पमा बेवा6ता गरी भारतले
एकलौटी ढंगले नेपालको जल\ोत क`जा गनH गरी 16ताव गरे को पूवजल\ोतमी एवं जल\ोतिवद् दीपक
aवालीले बताए। उनी अिघ$लो साता पूवजल\ोतमीह_लाई डाकC मालयले गरे को 16तुतीकरणमा सहभागी
सन् २०१० मा नेपालले पठाएको '

िथए।

aवालीका अनुसार 16तुितका ममा भारतीय 16तावको बुदँ ा न!बर ३ र ३ 'ए' मा देखाइएको िथयो। उc बुँदामा
भारतले आ]नो देशका क!पनीह_ले मा नेपालको जलिव4ुत् िवकास गन पाउने, नेपालले चाहेमा भारतीय
अनुमितमा संयुc उपममा सहभागी )न पाउने र अय ते\ो िवदेशी क!पनी सहभागी )न नपाउने उ$लेख छ।
क!पनीले मा नेपालको जलिव4ुDमा लगानी गन पाउने 1ावधान पढेपिछ छलफलमा सहभागी
पूवजल\ोतमी ल*मण1साद िघिमरे ले 'यो नेपालको अपमान हो' भनेका िथए। \ोतका अनुसार भारतीय
16तावबारे पररा9 मालय अनिभa छ। ऊजा मालयले भारतीय 16तावस!बधमा अय मालयलाई

भारतले चाहेको

जानकारी गराएको छै न।

भारतले आनो देशका कपनीह ले मा नेपालको जलिवुत् िवकास गन पाउने र अय तेो िवदेशी
कपनी सहभागी न नपाउने ताव गरेको छ।

ऊजा +ापार स!झौताको म6यौदामा नेपाल, भारतसिहत अय देशका
क!पनीले िनमाण गरे का जलिव4ुत् आयोजनाबाट उDपादत िबजुली भारतमा िनवाध 1सारण तथा +ापार )न
पाउनुपनH 1ावधान रािखएको िथयो। जलिव4ुDमा ठू लो धनरािश लगानी )ने भएकाले क!पनीले बजारको 8यारे टी
खोQने गछन्।
नेपालले सन् २०१० मा भारतलाई पठाएको

म6यौदा 16तावको औपचारकताका लािग कुनै स!बोधनसमेत
16तावमा आपसी लाभको िसSातले नभई भुटानी मोडेल लाe खोजेको देिखछ।'
'नेपालले पठाएको

छै न',

aवालीले भने,

'भारतीय

ऊजामी राधा aवालीले नेपालले सन् २०१० मै पठाएको म6यौदाको भारतले 'रे 6पोस' गरे को दाबी गदf जल\ोत
िवकास नभई 'िव4ुत् +ापार स!झौता' को 16ताव आएको बताइन्। 'जल\ोत होइन, जलिव4ुDलाई व6तुका _पमा
कारोबार गनका लािग 16ताव आएको हो', उनले िबहीबार अKपूणसँग भिनन्, 'हामी यसको गिहरो अ.ययन
गररहेका छ।'

1धानमी सुशील कोइराला िवदेशमा रहेका कारण िनgकषमा पुh केही
समय लागेको मी aवालीले बताइन्। तर भारतीय 16तावमा के छ भKे कुरा उनले बताउन चािहनन्। 'यो िवशुS
कूटनीितक तवरबाट तय )ने कुरा हो', उनले भिनन्।
एमाले महािधवेशन, बजेटको तयारी र

नरे W मोदी आएपिछ िवकासले अकf गित िलछ भKे बुझाइ रहे पिन पुरानै अवधारणामा 16ताव आएकाले
गलत किसमले नेपालको जल\ोत िवकास )नेमा िवaको िचता छ। 'मोदी आए पिन भारतीय `युरोे सीले पुरानै
अवधारणाबाट 16ताव गरे काले नेपालको अिहत धेरै )ने देिखछ', बैठकमा सहभागी अका पूवमीले नाम उ$लेख
नगन आAह गदf भने।

भारतमा

दलह_बीच

1धानमी 6वदेशमा नरहेको र राजनीितक अि6थरता बढरहेका बेला भारतले
नेपालको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै एकाएक यो 16ताव गरे को िवश्लेषकको दाबी छ। 'यो सीधै भुटानीकरण
भयो। सुर ाको कोणबाट भारतले नेपालको जल\ोतमा क`जा गन खोजेको देिखछ', पूवमी aवालीले भने।
िवभाजन भएको,

ऊजामी aवालीले भारतले 16ताव गरे को केही दनमै पूवजल\ोतमीह_लाई मालयमा बोलाएर यसबारे
आ]नो धारणा राj भनेकC िथइन्। मालयले आkवान गरे को बैठकमा पूवमी दीपक aवाली, ल*मण िघिमरे,
ठाकु र1साद शमा, aानेWबहादुर काकl, 1काशशरण महत र हर पाGडे सहभागी िथए। यसम.ये aवाली, िघिमरे र
शमाले मा भारतीय 16तावको िवरोध गरे का िथए भने अयले समथन गरे का िथए।

>f]t M cleofg, @)&!÷$÷!
सतीश .यौपाने
अOहले 5नजी\े]ले जल वयत
ु ्◌्को वकासका लाग लगानी गन थालेका छन ् । साना जल वयत
ु ्◌् उ^पादन केG भए
प5न वयत
ु ् आप5ू तमा 5यनीहvको योगदान महŒवपण
ू  बGदै गएको छ । यसै SसलSसलामा वसं. २०६० जेठ ५ मा
क,पनी रिजUVारको कायालयमा दता भएको अ प पावर क,पनी SलSमटे डले नौगड गाढ जल वयत
ु ् योजना 5नमाण
गररहे को छ । महाकाल= अHचलको दाचुल
 ा िजलामा ब9ने नौगड गाढमा 5नमाणाधीन यो आयोजनाथल 5नमाणाधीन
चमेSलया जल वयुत ् आयोजनाको नजीकै रहे को छ । ^यसैले आयोजना थलस,म सडक, hबजुल=, दरू सHचार
सु वधालगायत पूवाधारको कमी छै न । सबैभGदा ठूलो कुरा यस आयोजनाबाट उ^पादन हुने वयुत ् शि)त नेपाल
वयत
ु ् !ाधकरणले 5नमाण गररहे को चमेSलया–अ^तरया १३२ केभी VाGसSमशनलाइन बलाँच सबटे शनमा जोडेर
रािUVय !णाल=मा आपू5त गरनेछ । यसो हुँदा यसले !सारण लाइनको समया प5न भो9नप
ु नA दे 8खGन ।
सुदरू पिcचमाHचल वकास \े]मा 5नजी लगानीबाट 5नमाण हुने यो पOहलो जल वयत
ु ् परयोजना हो ।
यो परयोजनाको लागत मूय १३ लाख ९९ हजार २ सय करोड रहे को छ । योजनाका लाग शेयरधनीहvबाट ३०
!5तशतका दरले v. ४१ दशमलव ९२ करोड तथा बाँकR ७० !5तशतका दरले बैक ऋण v. ९८ दशमलव शूGय शूGय करोड
परचालन गरनेछ । परयोजना 5नमाणको कामको थालनीसँगै सवसाधारण लगानीकताका लाग यस आयोजनाले शेयर
5नUकासन गनAछ । यो आयोजनाको 5नमाण २ वषSभ] पूरा गर= २०७१ पुस मसाGतSभ] रािUVय !णाल=मा वयत
ु ्
आप5ू त भइस)ने गर= काम भइरहे को छ । यो आयोजनाको वयत
ु ् खर=द वDR स,झौता स,पGन भइसकेको छ । यो
वयुत ् २०७१ साल चै] मसाGतSभ] रािUVय :ीडमा आप5ू त गन सके सरकारका तफबाट २० !5तशतको सहुSलयत !ा[त
हुनेछ ।
यस आयोजनाले !^येक वष ५ दशमलव १९ करोड Cकलोवाट घ~टा वयत
ु ् उ^पादन गछ । यो वयत
ु ् वषा^का ८
मह=नामा v. ४ तथा Oहउँ दका मह=नामा v. ७ का दरले वDR गरनेछ । यो वयत
ु ् वDRबाट क,पनीले वा षक vपमा v.
२४ दशमलव शG
ू य २ करोड आ,दानी गनAछ । यो आ,दानीमा उ^पादन शv
ु भएको ९ वषस,म वा षक ३ !5तशतका दरले
गदy v. ३० दशमलव ५० करोड पु9नेछ । यो आ,दानीबाट बैकको कजाको साँवा तथा याज खच तथा क,पनीको
सHचालन खच का गरे र खद
ु आ,दानी !ा[त हुनेछ । यो आ,दानीमा १० वषस,म आयकर ला9नेछैन । यस जल वयत
ु ्
आयोजनाको शेयरमा हुने लगानीबाट वा षक २० !5तशतका दरले सु5निcचत मुनाफा !ा[त हुने दे 8खGछ । बैकको ऋण
5तदy गएप5छ यो मुनाफाको दरमा प5न व ृ u हुँदै जानेछ । यो मुनाफादायी परयोजना हो ।
नेपालको जल वय^ु मा लगानी बढाउन सरकारले वSभGन सु वधा !दान गन थालेको छ । ऊजाको वकास नभई अGय
\े]को वकास नहुने भएकाले अOहले सरकार र 5नजी\े] दव
ु ्◌् उ^पादनमा लगानी बढाउनप
ु नA
ु ै Sमलेर वयत
आवcयकता छ । सरकारले यता खालका साना आयोजनालाई वशेष रािUVय महŒवका आयोजनाका vपमा
!ाथSमकतामा राखेर वशेष सेवासु वधा Oदन सके क,पनीले आउँ दा Oदनमा यस \े]को अझ वकास हुने दे 8खGछ ।
सरकारले 5नजी\े]ले माग गरे का सु वधाहvको स,बोधन प5न गररहे को छ । तर, ^यसमा अझै अपुग छ । यOद
5नजी\े]को आवाज सG
ु ने हो भने 5नजी\े]बाट अझ धेरै नयाँ आयोजनामा लागनी हुने स,भावना छ । तर, सरकारले
5नजी\े]लाई उपे\ा गरे को छ । वSभGन ठाउँ मा 5नजी\े]ले उ^पादन गरे को hबजुल= !सारण लाइनको अभावमा खेर
गइरहे को छ । यसबाट उनीहvले उचत समयमा मुनाफा पाउन सकेका छै नन ् । अOहले 5नमाण स,पGन हुन लागेका
आयोजनाहvमा नेपाल वयुत ् !ाधकरणले !सारण लाइन 5नमाण नगरOदँ दा hबजुल= खेर जाने अवथा आएको छ ।
^यसैले बेलैमा !सारण लाइनको 5नमाण गरनुपछ । मुआजा वतरणको ववादमा अमSलएर बदा नेपालले वयत
ु ्
उ^पादन गन नस)ने 5निcचत छ । hबजुल= उ^पादन गरे र भ~डारण गर= राLन Sमदै न । यसलाई !सारणलाइनसँग

नजोoने हो भने लगानी डुन स)छ । ^यसैले सरकारले hबजुल=को उ^पादन बढाउँ छु भनेर मा] हुँदैन, !सारण लाइन
5नमाणमा जोड Oदनप
ु छ । सरकारले लगानी मै]ी वातावरण बनाउनुपछ । अ5न मा] नेपालको अपार जल वय^ु मा
5नजी\े] आक षत हुGछन ् । सरकारले आफूले वयत
ु ् उ^पादन गदा सतो दरमा ऋण पाउँ छ भने 5नजी\े]लाई यतो
सु वधा छै न । ^यसैले 5नजी आयोजनाहvका लाग सरकारले सतो दरमा ऋण उपलध गराउनुपछ । यसो भयो भने
सानासाना जल वयत
ु ्◌् आयोजनाबाट प5न नेपालका लाग आवcयक जल वयत
ु ्◌्को वकास हुन स)छ । यसतफ
सरकारको Bयान जानु ज@र= छ ।

लेखक अपी पावर क,पनी SलSमटे डसँग आबu छन ् ।
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बजेट ऊजामै]ी छ : इपान
साउन १, काठमाड । मुलुकको ऊजा सकट समाधान गनA Bयेय राखेर सरकारले चालु आवका लाग बजेट !तत
ु गरे को
भGदै वतG] ऊजा उ^पादकको संथा (इपान)ले वागत गरे को छ ।
यहाँ आज आयोिजत प]कार स,मेलनमा इपानका अBय\ खoगबहादरु वUटले ऊजा \े]मा v. ३७ अबको बजेट
व5नयोजन हुनु खस
ु ीको वषय हो भGदै आगामी Oदनमा ऊजा \े]मा लगानीमै]ी वातावरण बGने वcवास Kय)त गरे ।
आगामी तीन वषSभ] वय^ु भार कटौती गनA !5तबuता बजेटमा आएकामा सGतोष Kय)त गदy इपानले सो अवधमा
सरकारले ५ सय ६० मेगावाट र 5नजी \े]बाट ६ सय २८ मेगावाट वयत
ु ् उ^पादन गनA लqय राखेको र ^यसमा !मुख
vपमा 5नजी \े]लाई नै राखेकाले िज,मेवार= थप भएको जानकार= Oदएको छ ।
ऊजा \े]सँग रहे का नी5तगत तथा कानन
ू ी Kयवधान एवम ् अवरोध हटाई वयत
ु ् ऐन एवम ् वयत
ु ् 5नयमावल= संशोधन
गन बजेटमा गरएको !5तबuता वागतयो9य रहे को इपानले जानकार= Oदएको छ । इपानले !5तमेगावाट v. ५० लाखका
दरले अनद
ु ान Oदने तथा आव २०७९÷८० स,म वयत
ु ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने आयोजनाको
आयकर छुट Oदने भGने Kयवथा जायज रहे को बताए ।
!सारण लाइन 5नमाणमा दे 8खएका समया समाधान गन सरकारको Bयानाकषण गराउँ दै इपानले मुआजालगायत
वषयमा त^काल वैtा5नक वकप खो|न आ:ह गरे को छ । 5नकट भ वUयमा हुन लागेको भारतीय !धानमG]ीको
नेपाल मणको अवसरमा जलाशययु)त आयोजना 5नमाणका लाग आ:ह गनुप
 नA माग इपानको छ । यतै वयत
ु ्
खरद स,झौता ( प पए)का स,बGधमा दे 8खएका समया समाधान गर= समयानक
ु ू ल बनाउन र बजेटमा तोCकएको
उेcय पूरा गनका लाग कायाGवयनमा वशेष Bयान Oदन इपानले सरकारसँग आ:ह गरे को छ । रासस
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२०७१ भदौ ७ को सीमा हटाउन इ[पानको आ:ह
साउन १, काठमाड । वतG] ऊजा उ^पादकहvको संथा (इ[पान)ले जल वयत
ु ् आयोजनालाई पOहलो १० वष पूरै र
^यसप5छ ५ वषस,म ५० !5तशत आयकर छूट Oदने सरकारको नी5तको वागत गरे को छ । तर, २०७१ भदौस,म 5नमाण
!ार,भ गनAलाई भGने सीमा हटाउन सरकारसँग आ:ह गरे को छ । हाल 5नमाणमा जान लागेका आयोजनाले २०७१ भदौ ७
प5छ प5न 5नमाण !ार,भ गन स)ने भएकाले उ)त सीमा आथक वधेयक २०७१ बाट हटाउन आ:ह गरे को हो । ^यतै,
२०७१ चैत मसाGतस,म सHचालनमा आउने आयोजनालाई वयमान पोUट रे ट Oदने भ5नएकोमा माथलो तामाकोशी
आयोजना नआउHजेलस,म आउने आयोजनालाई उ)त रे ट Oदन प5न इ[पानले माग गरे को छ ।
सरकारले सावज5नक गरे को बजेट!5त आ2नो घारणा सावज5नक गदy hबह=वार इ[पानले आयोजना गरे को कायDममा
यतो बताइएको हो । यसबाहे क सरकारले ऊजा\े]का लाग छुय
् ाएको कर=ब v. ३७ अबको बजेट, !5तमेगावाट v. ५०
लाख अनद
े !5त 5नकै सकारा^मक र ऊजामै]ी दे 8खएको इ[पानको
ु ानलगायत वषय अBययन गदा सरकार ऊजा\]
धारणा छ ।
इ[पानले रािUVय !सारण :ड क,पनी र ऊजा Kयापार क,पनी छुाछुै 5नमाण गनप
ु नA, !ाधकरणले आफूलाई
चाOहएको समयमा मा] वयत
ु ् CकGने गर= खर=द स,झौता गनA नी5त ^या9नप
ु नAलगायत माग प5न राखेको छ ।
चDलमेबाट #घDसङको अवकाश
साउन १, काठमाड (अस) । नेपाल वयत
ु ् !ाधकरणले !व}धन गरे को चSलमे हाइFोपावर क,पनी SलSमटे डका !बGध
सHचालक कुलमान 5घSसङले अवकाश पाएका छन ् । क,पनी ऐनअनुसार !बGध 5नदA शकमा एक Kयि)तको पदावध
बढ=मा ४ वष हुने Kयवथा रहे को र 5घSसङ ४ वषस,म उ)त पदमा रOहसकेको भGदै !ाधकरण बोड बैठकले उनको
पदावध नथपेको !ाधकरणका 5नSम^त !बGध 5नदA शक रामचG पा~डेको भनाइ छ । चSलमे बोडले भने गत असार ५
गतेबाट पOहलो कायकाल पूरा गरे का कुलमानको अक कायकाल थ[नुपनA !ताव गरे को थयो । क,पनीमा !ाधकरणका
५ र सवसाधारण लगानीकताका तफबाट ४ जनाले सHचालक सSम5तमा !5त5नध^व गनA Kयवथा छ । !ाधकरणका
!बGध 5नदA शक चSलमे सHचालक सSम5तको पदे न अBय\ हुने Kयवथा छ ।
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माथ/लो कणाल6 जलव!युत ् आयोजनाको प+डए अि.तम चरणमा
काठमाड, साउन १ गते । नेपाल लगानी बोड र :ाGधी मिलकाजन
ु राव (िजएमआर) बीच माथलो कणाल=
जल वयत
ु ् आयोजना 5नमाणका लाग चाँडै नै आयोजना वकास स,झौता ( पJडए) हुने भएको छ । ^यसस,बGधी
काम अिGतम चरणमा पुगेको छ ।
नौ सय मेगावाट \मताको उ)त परयोजनाको आयोजना वकास स,झौतास,बGधी स,पण
ू  काम अिGतम चरणमा
पुगेको बोडका !मुख कायकार= अधकृत राधेश पGतले बताउनभ
ु यो ।
बोडले पJडएको चरणमा पु¥याएका अ@ण तेnो र माथलो कणाल=बारे जानकार= Oदन बुधबार केह= आथक
प]कारह@सँग आयोजना गरे को एक कायDममा उहाँले चाँडोभGदा चाँडो पJडए गन आयोजना वकासकताह@सँग धेरै
वषयमा सहम5त भइसकेको जानकार= Oदनुभयो ।
माथलो कणाल=का वकासकताह@सँग बुधबार वाता भएको र ^यो आज प5न जार= रहने उलेख गदy !मुख कायकार=
अधकृत पGतले पJडएका लाग दव
ु ेको बताउनभ
ु यो ।
ु ै प\ अिGतम चरणमा पग
सम: राUVको आथक उGन5तका लाग दव
ु ै आयोजना अ5त मह^वपूण भएका दोहो¥याउँ दै उहाँले रािUVय वाथअनुकूल
काम गन बोड !5तबu रहे को पUट गनुभ
 यो ।
माथलो कणाल= जल वयत
ु ् आयोजना \े] सुखAत, अछाम र दै लेखका बाSसGदा सकारा^मक रहे काले परयोजना
5नमाणमा थानीय तहबाट Kयवधान खडा नहुनेमा आफू आशावाद= रहे को बताउँ दै उहाँले भGनुभयो, “केह= Oदनअ5घ
हामी परयोजनाथलमा गएका थय, ^यहाँका सवसाधारण उ^साOहत छन ् । आयोजना 5नमाणमा सघाउने !5तबuता
उनीह@ले Kय)त गरे का छन ् ।
ज9गा अध:हण, पुनवास र Oदगो वातावरण Kयवथापन परयोजनाका चुनौती भए प5न थानीय बाSसGदा,
परयोजना 5नमाण क,पनी र नेपाल सरकारले सबैको Oहत हुनेगर= सहज र पारदश !CDयाको स5ु निcचतताका लाग
िजएमआर, स,बिGधत 5नकाय र थानीय बाSसGदासँग बोडले 5नकट स,पकमा रहे र काम गररहे को xी पGतले
जानकार= Oदनुभयो ।
माथलो कणाल=बाट उ^पादन हुने hबजुल= भारतीय बजारमा 5नयात गनA लqयका साथ !5तपधा^मक बोलकबोल
!CDयाबाट सन ् २००८ मा िजएमआरलाई आयोजना वकासका 5नि,त छनोट गरएको थयो ।
सन ् २०१३ दे 8ख लगानी बोडले िजएमआरसँग पJडए वाता गरे को हो भने पJडए भएप5छ उ)त क,पनीले दई
ु वषमा
व^तीय nोतको Kयवथा गनAछ । व^तीय nोतको Kयवथापनप5छ पाँच वषA 5नमाण अ वध सु@ हुने र सन ् २०२१ मा
hबजुल= उ^पादन !ार,भ हुनेछ । २५ वषस,मको सHचालनप5छ िजएमआरले उ)त परयोजना नेपाल सरकारलाई
हताGतरण गनAछ ।
बोडका अनुसार उ)त परयोजनाबाट नेपालले २७ !5तशत 5नःश
ु क Oहसा र १२ !5तशत 5नःशुक ऊजा पाउने छ भने
दे शले १०८ मेगावाट hबजुल= 5नःश
ु क पाउने छ जुन मुलुकमा हाल जJडत \मताको १५ !5तशत हो ।

^यसैगर= कर, दतुर, 5नःश
ु क ऊजा र 5नःश
ु क Oहसाका आधारमा नेपालका लाग अपेk\त व^तीय फाइदा करब @
तीन खब बराबर हुनेछ भने दतुरको ५० !5तशत रािUVय ढुकुट=मा, ३८ !5तशत !भा वत \े]मा र १२ !5तशत !भा वत
िजला सुखAत, अछाम र दै लेखका लाग छुsयाइने छ । परयोजनाले थानीय बाSसGदाका लाग रोजगार=का अवसर
Sसजना गनुक
 ा साथै 5नमाणको उच समयमा दई
ु हजार जनालाई !^य\ रोजगार= Oदनेछ ।
परयोजनाबाट !भा वत हुने सुखAत र अछामका तीन–तीन गा वस र दै लेखका छ गा वसका २३९ घरपरवारको
Kयवथापन र ४८.८५ हे )टर 5नजी र २०७.७५ हे )टर सावज5नक ज9गा अध:हण गनुप
 नA छ भने ७५.९३ CकलोSमटर
!सारण लाइन 5नमाण गनप
ु नAछ ।
करब @ एक खब ३९ अब ५० करोड लागतको उ)त परयोजना सन ् २०२१ मा 5नमाण भई वयत
ु ् उ^पादन स@
ु भएमा
मुलुकको सामािजक–आथक @पाGतरणमा उलेLय योगदान पु9नुका साथै सरकाले सन ् २०२२ स,ममा दे शलाई
वकासशील राUVमा तरोGन5त गन 5नधारण गरे को लqय !ाि[तमा सघाउ पु9नेछ ।
सरकारले गत आइतबार सावज5नक गरे को चालु आथक वषको बजेटमा प5न वयत
ु ् उ^पादनमा ठूला लगानीकतालाई
आक षत गन आकषक [याकेज उपलध गराउने घोषण गरे को छ ।
लगानी बोडले अ5घ बढाएका ९०० मेगावाटका माथलो कणाल= र अ@ण तेnो, ६५० मेगावाट \मताको तामाकोसी–३ र
६०० मेगावाटको माथलो मयाद=–२ आयोजनाको वातालाई अिGतम @प Oदई पJडए गनA पUट उलेख गरे को
सGदभमा माथलो कणाल=को पJडए गन लगानी बोडलाई थप उ^साOहत बनाएको छ ।
सरकारले बजेट व)तKयमाफत वदे शी लगानीकतालाई आक षत गन तथा ठूला जल वयत
ु ् आयोजना समयमै
स,पGन गनAतफ वकासकताह@लाई उ^!ेरत गन आथक वष २०७९–८० स,म वयुत ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण
लाइनमा जोoने र 5नयात गनA वयत
ु ् उ^पादकह@लाई १० वषस,म पूरै र ^यसप5छ ५० !5तशत आयकर छुट Oदने
Kयवथा गरे को छ ।
^यसैगर= ^यता उ^पादकह@बाट उ^पाOदत hबजुल= रािUVय !सारण लाइनमा जोडेप5छ !5तमेगावाट @ ५० लाखका दरले
एकमुUट अनद
ु ान Oदने र २०७४–७५ स,म वयत
ु ् उ^पादन गर= रािUVय !सारण लाइनमा जोoने उ^पादकह@लाई
^यतो अनद
ु ानमा १० !5तशत थप गनA घोषणाले वयुत ् भार कटौतीको मारमा परे का मुलुकवासीलाई राहत हुनेछ ।
रासस
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माथलो माद=को ५६% काम पूरा
सुरेG पौडेल

#नमाण समय लि0बने
साउन १, पोखरा । काकRको Sसदज
ु ् आयोजनाको ५६ !5तशत काम पूरा
ु ुरेमा 5नमाणाधीन माथलो माद= जल वयत
भएको छ । ६ अब २६ करोड @पैयाँको लागतमा 5नमाणाधीन २५ मेगावाट \मताको सो आयोजना पूरा हुन अब २ वष
ला9ने बताइएको छ । नेपाल= लगानीकता वजयबाबु मलको २० !5तशत र च5नयाँ ी गजAज क,पनीअGतगतको
सीडयई
ू (चाइना इ~टरनेशनल वाटर ए~ड इलेि)Vक कपरे शन) को ८० !5तशत लगानी रहे को सो आयोजनाको 5नमाण
काय २०६९ पुसमा थाSलएको हो ।
माद= पावर !ाSलअGतगत 5नमाणाधीन आयोजनाको काम २८ मह=नामा स)ने लqय भए प5न वSभGन कारणले गदा
5नमाण समय लि,बने भएको छ । Sसदज
ु ुरे गा वसिथत चासुमा आयोजनाको बाँध 5नमाण भइरहे को !ाSलका !ोजे)ट
डाइरे )टर वजयबाबु मलले जानकार= Oदए । उनका अनुसार ४ हजार २ सय ३० Sमटर ल,बाइ रहे को सु@ङको 5नमाण
काय धमाधम भइरहे को छ । उनले छाचोकमा पावर हाउस 5नमाण भइरहे को प5न बताए ।
आयोजनामा वदे शी २ सय र नेपाल= ५ सय ५० गर= ७ सय ५० जना कामदार कायरत छन ् । ‘आयोजनामा रोजगार=का
लाग थानीयलाई !ाथSमकता Oदइएको छ,’ मलले भने, ‘थानीय २ सय जना कामदार परयोजनामा संल9न छन ् ।’
आयोजनाको 5नमाणका लाग च5नयाँ ठे केदार क,पनी Sसनो हाइFो युरो १० चे~डुसँग इपीसी क~या)टको
अवधारणाअनुसार स,झौता गरएको हो ।
आयोजनाको स,पूण !ा वधक काम !Sसu च5नयाँ कGसटे Gसी एसआईडीएचआई साघाईले गदy आएको छ ।
आयोजनाबाट काकRको Sसदज
 , थु,काको डाँडा गा वस !भा वत छ । आयोजनाबाट ^यस \े]का ५० हजार
ु ुरे, नामाजुन
थानीय बाSसGदा !^य\ तथा अ!^य\ vपमा लाभािGवत हुने वcवास गरएको छ ।
‘आयोजनाको 5नमाण स,पGन भएप5छ अOहलेको लोडशेJडङ र ऊजासकट कम हुने वcवास गरे का छ,’ मलले भने ।
समयमा नै 5नमाण स,पGन गनAगर= काम भइरहे प5न वSभGन कारणले समय लि,बने स,भावना बढे को मलले
जानकार= Oदए । उनका अनुसार भौगोSलक बनावट, पOहरो, थानीय समया, सरकारको जल वयु^स,बGधी अपUट
नी5तका कारण 5नमाणमा Oढलाइ भएको हो । थानीयले समय–समयमा वSभGन खालका अनावcयक माग राखेर
आयोजनालाई !भा वत पानA काम गररहे को प5न उनले बताए । ‘आयोजना शv
ु भएलग^तै थानीय सरोकार सSम5तसँग
िजला !शासन कायालयको रोहवरमा भएका सहम5त पालना गरे का छ,’ मलले भने, ‘स,पूण सहम5त पालना गर=
5नमाण काय अगाJड बढाउँ दा प5न आयोजना !भा वत हुने गर= रा8खने मागहvले समया सज
ृ ना गरे को छ ।’
सहम5तअनुसार नै कर=ब v. ६ करोडको लागतमा थानीय \े]को वकासका कामहv अगाJड बढाइरहे को मलले
जानकार= Oदए ।
5नमाणाधीन माथलो माद= जल वयत
ु ् आयोजना काकRको सबैभGदा ठूलो आयोजना हो । माद= नद=को पानी
Oहमालबाट ब9दै आएकाले Oहउँ दमा समेत पानी अपुग नहुने वcवास गरएको छ । ‘आयोजनाको 5नमाण स,पGन
भएप5छ Oहउँ दमा समेत ७५ !5तशतभGदा बढ= वयत
ु ् उ^पादन गनA लqय छ,’ मलले भने, ‘पोखराबाट निजक, सामान
ओसारपोसार गन सिजलो तथा नद=मा पानीको nोत राwो भएकाले आयोजना शुv गरएको हो ।’

यसैबीच, आयोजनाकै पहलमा पोखराको काहुँखोलादे 8ख चासुस,म १८ CकलोSमटर बाटो सुधार गरएको छ । :ाबेल
आरसीसी कCDट ढलान गर= बाटो सुधार गरएको मलले बताए । डेढ वषअगाJड त^काल=न !धानमG]ी डा. बाबुराम
भराईले आयोजनाको उघाटन गरे का थए ।
काकRमा माथलो माद= जल वयुत ् आयोजना 5नमाण गररहे का !व}धकहvवारा याजामा सHचालनमा रहे को
काल=ग~डकR ‘ए’भGदा माथ ८६ मेगावाट \मताको जल वयत
ु ् आयोजना 5नमाण गन आवcयक !CDया अगाJड बढाई
अBययन भइरहे को प5न मलले जानकार= Oदए ।
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चSलमेबाट 5घSसङ हटाइए
काठमाड– तीन वषमा वयत
ु संकट अG^य गनA घोषणा गरे कR ऊजामG]ी राधा tवाल=ले 5नमाणाधीन जल वयुत
आयोजनामा सोझै हत\ेप गरे र अवरोध उ^पGन गरे कR छन ्। मG]ी tवाल=कै 5नदA शनमा नेपाल वयत
ु !ाधकरण
तथा यसका सहायक क,पनीले बनाइरहे का आयोजना तोCकएको समयमै बनाउन दबाब OदनुभGदा 5नमाण रोCकने
ग5त वध सु@ भएको छ।
!ाधकरणमा पुराना सHचालक हटाउन अ\म उनले अनावcयक दबाबमा !ाधकरणको सहायक क,पनी चSलमे
जल वयत
ु क,पनीका !बGध 5नदA शक कुलमान 5घSसङलाई हटाइएको छ। उनी !ाधकरणका १०औं तहका इिGज5नयर
हुन ्। !ाधकरण सHचालक सSम5तको बुधबार बसेको बैठकले 5घSसङलाई हटाउने 5नणय गरे को हो।
5घSसङ हटाइएप5छ चSलमेले बनाइरहे का दई
ु सय ७० मेगावाटका चार आयोजनाको 5नमाण !भा वत हुने छ। उनलाई
चSलमे सHचालक सSम5तको बैठक बसेर हटाउनप
ु नAमा मG]ीको 5नदA शनमा !ाधकरणले सोझै हटाएप5छ !ाधकरणबाटै
यसको वरोध सु@ भएको छ।
यस वषयमा मG]ी tवाल=सँग ब‰
ु न खो|दा स,पक भएन। उनका 5नजी सचव सागर tवाल=ले 5घSसङको चारवषA
कायकाल सCकएकाले अक कमचार=लाई अवसर Oदन उनलाई Cफता बोलाएको बताए। उनले भने, 'मG]ी|यूले भGने कुरा
प5न 5यनै हुन ्।' 5घSसङलाई हटाउने 5नणय गलत भएको भGदै !ाधकरणका टे र् ड य5ु नयनले Cफता Sलन मG]ीलाई दबाब
Oदएको !ाधकरणका एक उच अधकार=ले बताए।
5घSसङलाई चार वषअ5घ !ाधकरणले चSलमेका त^काल=न !बGध 5नदA शक ल=लानाथ भराईलाई Cफता बोलाएर
काजमा खटाएको थयो। ^य5तबेला आफूलाई 5निcचत कायकालका लाग भनेर नतोCकएको 5घSसङले बताए। उनले भने,
'चSलमेको

सHचालक

सSम5तले

!बGध

5नदA शकको

िज,मेवार=

Oदँ दासमेत

कायकाल

तोकेको

थएन।'

क,पनी ऐनमा भने कुनै प5न क,पनीको !मख
ु वा !बGध सHचालकको कायावध चार वषको हुने उलेख छ। सोह=
5नयमअनुसार आफTले आ2नो कायकाल थ[ने वा नथ[ने 5नणका लाग सHचालक सSम5तमा पठाएको तर बैठक नै नबसी
आफूलाई Cफता बोलाउने 5नणय भएको 5घSसङले बताए।
'!ाधकरणका कायकार= 5नदA शक वतः चSलमेको अBय\ रहने !ावधान छ, सHचालक सSम5तमा एजेGडा पठाएको पाँच
Oदनस,म बैठक बसेन र सोझै !ाधकरणबाट Cफता बोलाउने 5नणय भयो,' 5घSसङले भने। 5नणयमा आ2नो आपि^त
नरहे को बताएका उनले आयोजना अगाJड बढाउने यो9य Kयि)त क,पनीमा आउनुपनA !5तCDया Oदए।
चSलमे◌ेको नेत^ृ वमा अOहले एक सय ११ मेगावाट रसुवागढ=, एक सय दई
ु मेगावाट मBय भोटे कासी, १४.८ मेगावाट
माथलो साHजेन र ४२.५ मेगावाट साHजेन 5नमाण भइरहे को छ। थानीय बाSसGदा तथा राजनी5तक दललाई
वcवासमा Sलएर काम गरे का 5घSसङ Cफता भएप5छ आयोजना 5नमाणको ग5त सुत हुने क,पनीका कमचार=को तक
छ।
उनलाई हटाइएको भGदै थानीयतरबाट वरोधसमेत सु@ भएको छ। रसुवाका थानीयको नामबाट hबह=बार जार=
वtि[तमा क,पनीवारा चार आयोजनाको 5नमाण त
ु ग5तमा अगाJड बOढरहे कोमा उनलाई हटाइएकोमा आपि^त
जनाइएको छ। 5घSसङलाई हटाउने 5नणय Cफता गनुप
 नA माग वtि[तमा छ।
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एक मLहनाDभ'ै माथ/लो कणाल6को प+डए
काठमाड- लगानी बोडले बहु!तीk\त माथलो कणाल= जल वयत
ु परयोजना 5नमाणका लाग एक
मOहनाSभ]ै भारतीय क,पनी िजएमआरसँग आयोजना वकास स,झौता ( पJडए) गनA भएको छ। सुखAत, अछाम र
दै लेखमा बGने नौ सय सय मेगावाट \मताको यो जल वयत
ु आयोजनाको पJडए अिGतम चरणमा पुगेको बोडले
जानकार= Oदएको छ।
'िजएमआरसँग पJडए स,झौता गनA अिGतम चरणमा छ। बजेट पारत भएप5छ स,झौता हुGछ,' लगानी बोडका !मुख
कायकार= अधकृत राधेश पGतले प]कार भेटघाटमा भने।
चालु आथक वषको बजेटमा आथक वष २०७९/०८० स,म वयुत उ^पादन गर= रािUVय !सारणमा जोoने र 5नयात
गनA वयत
ु उ^पादकलाई १० वषस,म पूरै र ^यसप5छ पाँच वष ५० !5तशत आयकर छुट Oदने नी5तगत Kयवथा
गरएको छ। बजेटमा ती उ^पादकह@ले उ^पाOदत वयत
ु रािUVय !शारण लाइनमा जोडेप5छ !5तमेगावाट ५० लाख
@पैयाँका दरले एकमUु ट अनद
 5घ राजव छुटको लाग !ताव गरे को थयो।
ु ान Oदने उलेख छ। बोडले पJडए गनुअ
यो परयोजनाबाट नेपालले २७ !5तशत 5नःशुक Oहसा (इि)वट=) र १२ !5तशत 5नःश
ु क उजा पाउने छ। दे शले एक
सय आठ मेगावाट hबजुल= परयोजनाबाट 5नःशुक पाउनेछ। यो हाल नेपालमा जJडत \मताको १५ !5तशत हो।
माथलो कणाल=का थानीय जनता आयोजना 5नमाण त^काल अ5घ ब{नुपनA प\मा रहे को उनले बताए।
'हामीले माथलो कणाल= \े]मा ५/६ वटा कायDम गय ,' उनले भने, 'थानीय जनता जुनसक
ु ै हालतमा आयोजना
बGनुपछ भGनेमा हुनुहुGछ। वरोध गनAह@ प5न छन ्। उनीह@ काठमाडमा घर र गाडी भएका Kयि)त छन ्। उनीह@को
संLया सानो छ।'
पJडए स,झौता भएको दई
ु वषमा िजएमआरले व^तीय nोतको Kयवथा गनAछ। पाँच वषमा 5नमाण सकाएर २०२१
सालस,ममा उ^पादन स@
ु हुने अपे\ा बोडले गरे को छ।
यो परयोजनाको लागत एक खब ३९ अब @पैयाँ पनA अनुमान छ। परयोजना 5नमाणको लाग ४८ हे )टर 5नजी, दई
ु सय
सात हे )टर सावज5नक ज9गा अध:हण गनुप
 नAछ।
बोडका अनुसार कर, दतुतर, 5नःश
ु क ऊजा र 5नःशुक Oहसा (इि)वट=) का आधारमा नेपालले तीन खब बराबरको
व^तीय फाइदा पु9ने छ। परयोजना 5नमाणको बेला दई
ु हजारजनाले !^य\ रोजगार= पाउने बोडले जनाएको छ।
बजेट आएप5छ माथलो कणाल=बारे छलफल गन िजएमआरका !5त5नधसमेत नेपाल आएका छन ्। उनीह@ले नेपाल
वयुत !ाधकरणका अधकार=सँग छलफल गररहे का छन ्।
अO पWरयोजना अ#घ ब\दै
बोडले

जल वयत
ु

बाहे क

अ@

परयोजनासमेत

अ5घ

बढाइरहे को

जनाएको

छ।

'केह= समयमै काठमाडको फोहोरमैला Kयवथापनको िज,मेवार= Oदँ दैछ,' पGतले भने, 'जल वयुतमा मा]ै हामी
केिGत भएका छै न। अ@ परयोजनाको समेत छलफल अ5घ बढाइरहे का छ।'
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धवलागरका ६ आयोजनालाई बजेट
ुवसागर शमा

राहुघाट र उ2तरगdगा जलव!य2ु लाई वशेष SाथDमकता
साउन १, ,या9द= । सरकारले धवलागर अHचलका ६ ओटा आयोजनालाई !ाथSमकता Oदँ दै बजेट व5नयोजन गरे को छ
। सरकारले !तत
ु गरे को आथक वष २०७१/७२ को बजेटमा ,या9द=मा 5नमाणाधीन ३२ मेगावाट \मताको राहुघाट
जल वयत
ु ् आयोजना र बागलुङको ढोरपाटनमा 5नमाण हुने ३ सय मेगावाट \मताको उ^तरगगा जल वयत
ु ्
आयोजनालाई वशेष !ाथSमकतामा रा8खएको छ ।
साथै जोखीम बचाउ कायDमअGतगत ,या9द=को बेनीबजार संर\णका लाग प5न आवcयक बजेट व5नयोजन गरएको
छ।
आगामी आथक वषमा मBयपहाडी लोकमागको १ हजार ७ सय ७६ CकलोSमटर याक पूरा गनA, ६६ CकलोमOटर कालोप]
गनA, २० CकलोSमटर :ाभेल र २० ओटा पुल 5नमाणका लाग २ अब बजेट व5नयोजन गरे को सं वधानसभाका सभास
नवराज शमाले जानकार= Oदए ।
^यसैगर= िजला सदरमक
ु ामहvलाई जोoने गर= अि[टकल फाइबर hब¡याउन शv
ु गरने बजेट व)तKयमाफत घोषणा
गरएको छ ।
उ^तर–दk\ण काल=ग~डकR करडोरको काम प5न चालू◌ू आथक वषमा परू ा गनA लqय Sलइएको छ । यसैगर= सरकारले
पयटन वकास कायDमअGतगत !ाथSमकतामा राखेको पाँचथरदे 8ख दाचल
ु ास,मको :ेट Oहमालयन Vे ल (पदमाग)मा
,या9द= प5न समावेश छ ।
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व!युत ् _यापार स0झौता १ मLहनामा गनI तयार6
बाबुराम खoका
काठमाड, १ साउन- औपचारक vपमा वयुतको Kयापार खुला गनका लाग नेपाल–भारतबीच वयुत ् Kयापार स,झौता
(पीट=ए) आगामी १ मOहनाSभ] हुने भएको छ ।
पीट=एका लाग आGतरक गह
ृ काय गररहे को ऊजा मG]ालयले बताएको छ । आगामी साउन अG^यस,म २ दे शबीच
सचवतर=य बैठक आयोजना गर= वयत
ु ् Kयापार स,झौता गनA ऊजा सचव राजेGCकशोर \े]ी बताए । “भारतको ऊजा
मG]ालयले पठाएको मयौदाको हाल अBययन भइरहे को छ,” उनले भने, “5नकट भ वUयमा बने २ दे शको सचवतर=य
बैठकले यसलाई टुंगो लगाउनेछ ।”
भारतीय प\ले प5न आवcयकता महसुस गरे र पीट=एको मयौदा पठाएको जानकार= Oदँ दै उनले यसले स,झौताको स,भावना
बढाएको बताए । स,झौता भएप5छ वयुत ् बजारको Kयवथा हुनुका साथै नेपालका सबै आयोजना आथक vपमा स,भाKय
भई जल वयत
ु ् आयोजनालाई लगानी जs
ु ने उनको भनाइ छ ।
स,झौताप5छ hबजुल= प5न Kयापारक वतु हुन गई दव
ु ै दे शका सरकार= संथान, 5नजी क,पनीलाई सहज vपमा बजार खुला
हुनेछ । “नेपालले सन ् १९९६ दे 8ख नै पीट=एका लाग !यास गदy आएको थयो,” सचव \े]ीले भने, “बीचमा आवcयकता
महसुस नभएर स,झौता हुन सकेन, अब हामी स,पGन गदy छौ ।”
पीट=एप5छ नेपालबाट 5नकासी र भारतबाट आयात गनA औपचारक vपमा बाटो खुला हुनेछ । हाल भारतबाट २ सय
मेगावाटस,म hबजल
ु = आयात भइरहे को छ । पीट=एप5छ भारतमा वयत
ु ् आयात शुक, आयात लाइसेGसका अ5तर)त
वयुत ् खरद–hबDR स,झौता (पीपीए)का लाग 5नयामक 5नकायमा बोलप]मा भाग Sलने, भGसार र थप कर दतुर हsन
गई सहज vपमा वयुत ् 5नकासी हुने उनको भनाइ छ । पीट=ए भएप5छ लगानीको बजारको सु5निcचतताले गदा
लगानीकताले आयोजनामा 5नजी लगानीको वातावरण बGनेछ । भारतले !5तयु5नट २ @पैयाँ भGसार शुक अOहलेलाई
हटाएको छ ।
^यतै, !सारणलाइन !योगबापत क,पनीलाई 5तनप
ु नA िवSलङ शुक, वयत
ु ् खरदकता केG, !ाGत र 5नजी \े] कसले
खरद गनA हो, यो वषयमा पUटताका लाग पीट=ए आवcयक भएको !व}धकले बताउँ दै आएका छन ् । भारतमा बजार
सु5निcचत नभएस,म बTकले ठूला आयोजनामा लगानी नगनA भGदै २ दे शबीच चाँडै पीट=ए हुनुपनA माग !व}धकको छ ।
अOहले २ दे शबीच ५० मेगावाटस,म वयुत ् आदन!दान स,झौता भएको छ । वयुत ् !ाधकरणले भारतको पाटर Vे Jडङ
कपरे सन (पीट=सी) SलSमटे डसँग Kयापारक दरमा hबजुल= खरद गदy आएको छ । ^यतै, !ाधकरण र पीट=सीबीच १ सय ५०
मेगावाट वयत
ु ् खरद गनA स,झौता भइसकेको छ । नेपालमा जीएमआर इनज SलSमटे ड, सतलज जल वयत
ु ् 5नगम
SलSमटे ड, Sभवारा इनज SलSमटे डलगायत १ दजन भारतीय क,पनीले ठूला वयुत ् आयोजना 5नमाणको तयार= गररहे का
छन ् ।
नेपालबाट 5नकासी हुने जल वयुत ् hबDRका लाग आगामी सन ् २०२२ स,म !5तपधा 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 hबजल
ु = टे ट इलेि)VSसट= बोडमा !5तपधाबाट वयत
ु ् खरदhबDR दर (पीपीए) 5नधारण हुने गरे को छ ।
5नकासीजGय र अGय आयोजनाका लाग बजार सु5निcचत गन २ दे शबीच पीट=ए आवcयक भएको लगानी बोडका !मुख
कायकार= अधकृत राधेश पGत बताउँ छन ् । ठूला आयोजनाका !व}धकसँग आयोजना वकास स,झौता (पीडीए) भएप5छ
वयुत ् बजारका लाग पीट=ए आवcयक भएको उनको भनाइ छ ।
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माथलो कणाल= र अ@ण तेnोबाट ८ खब आ,दानी हुने
कृfण आचाय

काठमाडौ, xावण २ - आयोजना वकास स,झौता (पीडीए) का लाग छलफल भइरहे को अOहलेकै दर रे ट कायम भए
माथलो कणाल= र अ@ण तेnो जल वयत
ु ् आयोजनाबाट मुलुकलाई ८ खब @पैयाँ आ,दानी हुने भएको छ ।
5नमाणप5छ दई
ु क वयत
ु ्, आय कर, रोयट= र इि)वट=को वषयमा
ु आयोजनाले सरकारलाई बुझाउने 5नःश
वकासकतासँग कुरा SमSलसकेकाले सरकारलाई ८ खब @पैयाँ बराबर आ,दानी हुने भएको हो । 'यो रकम २५ वषको
अवधमा सरकारले पाउने हो,' लगानी बोडका !मुख कायकार= अधकृत राधेश पGतले भने, '^यसप5छ आयोजना पूण
vपमा सरकार मातहतमा आउनेछ ।'
5नःश
ु क पाउने वय^ु का लाग बोडले साढे ५ @पैयाँ !5तय5ु नट दरले Oहसाब 5नकालेको छ । उ)त दरमा तलमाथ भए
सरकारले पाउने ज,मा रकममा परवतन हुन स)छ । 'सु@का वषमा कम रकम पाइGछ,' पGतले भने, 'प5छला वषमा
उ)त रकम ब{दै जानेछ ।' औसतमा दव
ु ् आयोजनाबाट सरकारले ३२ अब @पैयाँ पाउने हो । तर स@
ु का
ु ै जल वयत
वषमा कम र प5छला वषमा उ)त अनुपात Dमशः ब{दै जानेछ ।
पGतका अनुसार ८ खबमBये ५० !5तशतभGदा केह= कम Oहसा अ@ण तेnो जल वयुत ् आयोजनाको हो । 'अ@णभGदा
अSल बढ= माथलो कणाल=बाट सरकारले पाउनेछ,' उनले भने । उ)त तयार=का साथ बोडले दव
ु ै अयोजनाका लाग
वकासकतासँग पीडीए गनA अिGतम तयार= गरे को छ । बोड सु@मा माथलो कणाल=सँग पीडीए गनA तयार=मा जुटेको
छ । ९ सय मेगावाट \मताको उ)त जल वयत
ु ् आयोजना सुखAत, अछाम र दै लेखमा पछ । !भा वत \े]का
थानीयहvसँग आयोजना वकासबारे सावज5नक सुनुवाइ गरसकेकाले माथलो कणाल=का धेरैजसो समयाका
वषयमा टुंगँदै गएकाले पीडीए हुने भएको हो ।
भारतमा 5नयात गनA उेcयले सन ् २००८ मा भारतकै जीएमआर क,पनीले 5नमाण गनA स,झौता भएको थयो । ८
खबमा ५० !5तशतभGदा बढ= रकम Oदने उ)त क,पनीले मा]ै २७ !5तशत 5नःश
ु क सेयर र १२ !5तशत वयत
ु ्
सरकारलाई Oदनेछ । उ)त आयोजनामा मा]ै २ हजार जनाले रोजगार= पाउने आंकलन गरएको छ । १ खब ३९ अब
@पैयाँमा आयोजना 5नमाण हुने अनुमान छ । संखव
ु ासभामा उ^पादन गनA भ5नएको अ@ण तेnो जल वयत
ु ्
आयोजनासँग प5न सोह= अनप
ु ातमा सरकारले स,झौता गनA पGतले बताए ।
९ सय मेगावाटकै अ@ण तेnो जल वयत
ु ् आयोजनामा प5न भारतकै सतलज जल वयुत ् क,पनीले िज,मेवार=
पाएको छ । उसले बोड हुँदै उयोग वभागमा उयोग दता गरसकेको छ । ८२ अब @पैयाँ 5नमाण लागत अनुमान
गरएको उ)त क,पनीसँग प5न बोडले पीडीए गन वSभGन चरणमा वाता गररहे को छ । बोडका अनुसार खासगर=
वकासकताहvसँग 5नमाण अवध र प5छको वषयका सतहvमा बद
ँु ागत vपमा दव
ु ै क,पनीसँग वाता गररहे को हो ।
लामो समयअ5घ यी दई
ु ् क,पनीले पीडीएका लाग !ताव पेस गरे प5न सरकारकै Oढलास
ु तीका कारण
ु जल वयत
काम अ5घ ब{न सकेको थएन ।

माथलो कणाल=का लाग !5तबuता जनाएको जीएमआरले लगानी बोड गठन हुनुपव
ू  नै पीडीएका लाग !ताव पेस
गरे को थयो । आयकर छुट, छुट हुने वय^ु मा ला9ने वSभGन शुक, सेयर र थानीयका मागलगायत वषयमा कुरा
नSमदा स,झौतामा Oढलाइ भएको हो ।
'यसअ5घ मैले मOहना नै Cकटान गरे र पीडीए हुGछ भन¢ तर वSभGन कारणले गन सCकएन,' पGतले भने, 'समय नै
Cकटान नगर तर अOहलेको बजेटले वSभGन Kयवथा गरसकेकाले यी आयोजनासँग 5छै पीडीए हुGछ ।' सरकारले
आथक वष ०७१/७२ को बजेटमाफत ठूला जल वयत
ु ् आयोजनाका लाग कर छुटलगायत वSभGन योजना याएप5छ
बोड पीडीएको अिGतम तयार=मा जुटेको हो ।
बजेटले २०७९/८० स,म वयत
ु ् उ^पादन गर= !सारण लाइनमा जोoने र 5नयात गनA वयत
ु ् उ^पादकहvलाई दस
वषस,म पूरै र ^यसप5छ पाँच वष ५० !5तशत आयकर छुट Oदने Kयवथा गरे को छ । यता उ^पादकहvले उ^पाOदत
वयुत ् रािUVय !सारण लाइनमा जोडेप5छ !5तमेगावाट ५० लाख @पैयाँका दरले एकमुUठ अनद
ु ान Oदने योजना प5न
याएको छ । २०७४/७५ स,म वयत
ु ् उ^पादन गर= !सारण लाइनमा जोoने उ^पादकहvलाई यतो अनद
ु ानमा १०
!5तशत थप गरOदने घोषणा प5न भएको छ ।
वकासकताहvले माग गरे को उ)त वषय सरकारले बजेटमा याएप5छ पीडीएका लाग बाटो खल
ु ा भएको हो । सबै
वयुत ् आयोजनाहvसँग पीडीए गनका लाग बोडले नौ SसuाGत तयार पारसकेको छ । ^यसमBये धेरै बुँदामा
सहम5त भइसकेको बोडले जनाएको छ । 'एउटा आयोजनासँग पीडीए गरसकेप5छ अGयलाई सोह= आधारमा गन बाटो
ख
ु ने छ,' पGतले भने, 'बाँकR आयोजनासँग प5न सोह= आधारमा पीडीए गरGछ ।' बोडले ५ सय मेगावाटभGदा बढ=
\मताका जल वयत
ु ् आयोजानस,बGधी काम गछ । उ)त Kयवथा अनुसार ६ वटा जल वयत
ु ् आयोजनाको
वषयमा काम गररहे को छ ।
दई
ु जलव!य2ु बाट Sाgत हुने आ0दानी
रोयट=

२ खब ४१ अब

5नःश
ु क वयत
ु ्
आय कर
इि)वट=

२ खब ४७ अब

१ खब ६७ अब
१ खब ४४ अब
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चSलमेबाट 5घSसङ हटाइए
काि.तपुर संवाददाता

काठमाडौ, xावण २ - वयत
ु ् !ाधकरण सHचालक सSम5तले चSलमे जल वयुत ् क,पनीबाट कुलमान 5घSसङलाई
हटाएको छ । !ाधकरण सHचालक सSम5तको बुधबार बसेको बैठकले उनलाई हटाउने 5नणय गरे को हो ।
!ाधकरण सHचालक सSम5त सदय मनोजकुमार Sमxले भने 5घSसङलाई नहटाएको दाबी गरे । 'असार ६ गते उहाँको
कायकाल परू ा भएको हो,' उनले भने, 'हामीले अवध नथपेका मा] ह ।' !ाधकरणका केह= अधकार=ले 5घSसङलाई
हटाइएको!5त असGतिु Uट Kय)त गरे । '5घSसङलाई !ाधकरणले ४ वषअ5घ सHचालकका vपमा खटाएको हो ।
चSलमेको सHचालक सSम5तले उनलाई !बGध सHचालकका vपमा 5नयु)त गरे को हो,' एक अधकार=ले भने,
'5घSसङलाई !बGध सHचालकबाट हटाउने चSलमे सHचालक सSम5तले हो । !ाधकरणको सHचालक सSम5तले
चSलमे सHचालकको राय नबझ
ु ी Cफता बोलाएर हटाउनु Sमदो दे 8खएन ।'
5घSसङले चSलमे सHचालक सSम5तमा उनको पदावध थ[ने एजेGडा पठाएका थए । चSलमे सHचालक सSम5तले
उ)त एजेGडामा छलफलै गरे न । चSलमे सHचालक सSम5तको अBय\ !ाधकरणका !बGध 5नदA शक रहने Kयवथा
छ । !ाधकरणका 5नSम^त !बGध 5नदA शक रामचG पा~डे भएलग^तै 5घSसङ हटाइएका हुन ् । यसअ5घ त^काल=न
ऊजामG]ी उमाकाGत झाले प5न 5घSसङलाई हटाएका थए । 'जलमाCफयाको चलखेलमा' हटाइएको भGदै चक वरोध
भएप5छ उनलाई पुनःथा पत गरएको थयो ।
!ाधकरणले 5घSसङलाई काजमा पठाउँ दा अवध तोकेको थएन । उनलाई चSलमे !बGध सHचालकमा 5नय)
ु त गदा
प5न अवध तोCकएको छै न । क,पनी ऐनको ४ वष पदावध रहने !ावधानलाई टे केर 5घSसङले पदावध थ[ने एजेGडा
चSलमे सHचालक सSम5तमा पठाएका
थए । ^यस वषयमा छलफल गन पा~डेले बैठकै नराखी उनलाई Cफता बोलाउने एजेGडा !ाधकरण सHचालक
सSम5तमा पेस गरे । !ाधकरण सHचालक सSम5तको अBय\ ऊजामG]ी राधाकुमार= हुन ् ।
कुल ९ सदयीय चSलमे सHचालक सSम5तमा 5नवाचत ४ सदयसOहत बहुसंLयक सदय 5घSसङका प\मा भएकाले
पदावध थ[ने वषयमा बैठकै नराखी !ाधकरणले ४ वषA कायकाल परू ा भएको बहानामा उनलाई Cफता बोलाउने 5नणय
गरे को एक अधकार=ले बताए ।
सन ् २००३ मा स,पGन २२ मेगावाटको चSलमे जल वयत
ु ् आयोजनाबाट ८ वषसम ्म कुनै !ग5त हुन नसकेप5छ
चSलमे जल वयत
ु ् क,पनीको सHचालकका vपमा !ाधकरणले 5घSसङलाई काजमा पठाएको थयो ।
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'८ सय मेगावाटको वयत
ु ् योजना भारतले दे ओस ्'
वराज-उयोगप5त चौधर= भेट
नयाँOदल=, xावण १ भारतीय वदे शमG]ी सुषमा वराजले नेपाल मण गनA 5नधारत 5तथ आउनै ला9दा नेपाल= उयोगप5त वनोद
चौधर=सँग संसद भवनमा भेटवाता गदy  वप\ीय चासोका मामला बझ
ु ेकR छन ् । आगामी शD
ु बार (जल
ु ाई २५) दे 8ख
मणमा नेपाल जान लागेकR वराजले 5नजी \े] र उयमी समुदायले भारतबाट चाहे को साथ र सहयोगबारे
चौधर=लाई िजtासा राखेकR थइन ् । भारतीय जनता पाटका नेता वजय जोल=सOहत भारतीय वदे शमG]ी सुषमा
वराज र उयोगप5त वनोद चौधर=बीच Oदल=िथत संसद भवनमा गत सोमबार भेटवाता भएको थयो ।
'भारतले नेपाललाई त^काल क,तीमा ८ सय मेगावाट \मताको वयत
ु ् परयोजना उपहारवvप बनाइदे ओस ् र यो
योजना नेपाल-भारत मै]ीलाई अझ !गाढ बनाउने Oदशामा अथपूण रहनेछ,' चौधर=ले वदे शमG]ी वराजसम\ भने ।
hबह=बार भारतीय जनता पाटको मुLयालयबाट जार= वtि[तअनुसार उयमी चौधर=ले नेपालबाट Oदनहुँ hबदे Sसने १५
सयभGदा बढ= यव
ु ा जनशि)तलाई दे शSभ]ै रोजगार=को !बGध Oदलाउन प5न पहल हुनप
ु नAमा जोड Oदएका थए । 'पव
ू र
पिcचम दव
ु ैका मुLय नाकालाई औयोगक नाका (hबजनेस करडोर) का vपमा वकSसत गराउन भारतीय सहयोग
अपेk\त छ,' उयमी चौधर=ले भने ।
नेपालको 5नजी \े]को !5त5नध^व गनA उयमी चौधर=को भनाइ तथा मागलाई वदे श मG]ी वराजले ग,भीरतापव

ू क
Sलएको बीजेपी नेता जोल=ले बताए । वराज  वदे शीय परराUV मG]ीतर=य संयG] बैठकमा भाग SलनेसOहतका
तीनOदने कायDम Sलएर नेपाल मणमा जान लागेकR हुन ् ।
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चार वषA ,याद सCकएप5छ प5न चSलमे क,पनीमा बन संघष
काजको समय सXकए प#न २७ Lदनस0म कसैले प2तो पाएन
चSलमे जल वयत
ु ् क,पनी SलSमटे डमा !बGध 5नदA शकको @पमा चार वषA कायकाल गत असार ५ गते पूरा गरे प5छ
कसैलाई जानकार= नOदई कुलमान 5घSसङ अवैध @पमा थप २७ Oदन बसेर काम गरे को खल
ु ासा भएको छ । उनले
प5छलो समयमा आफूलाई सोह= ठाउँ मा थप चार वष काम गन Oदनप
ु ¥यो भनेर ऊजा मG]ालय र नेपाल वयत
ु ्
!ाधकरणमा कुरा प¥
ु याएप5छ मा] उनी तोCकएको काजको ,याद सCकएप5छ प5न चSलमेकै !बGध 5नदA शकको
@पमा कायरत रहे को भेद खल
ु ेको हो । तोCकएको काजको ,याद सCकएप5छ उनले Kयि)तगत वाथका !शत 5नणय
गरे को nोतको दाबी छ । ‘कुलमानमा नै5तकता र सामाGय कानन
ु ी tान थयो भने तोCकएको काजको समय
सCकएप5छ उनी वतः !ाधकरण Cफता हुनुपनA थयो’, !ाधकरणका एक अधकार=ले भने, ‘समय तोकेर काजमा
जानु र कुनै प5न दे शको लाग Sम5त तोकेर Sभसा ला9नु एकै हो । जसर= SभसाभGदा एक Oदन थप बयो भने
गैरकानन
ु ी हुGछ, ^यतै गर= काजमा गएको Kयि)त तोकेको समयभGदा एकOदन Oढला बसेर 5नणय गनु ^यो प5न
अवैध हो र ^यसको िज,मेवार= Kयि)तगत @पमा Sलनुपछ ।’ काजमा तोकेको समयभGदा बढ= समय बसेर उनले
गरे को खच समेत बे@जु हुGछ । काजको समयभGदा बढ= बसेको कारण ऊजा मG]ालयका सहसचव मो5तबहादरु
कुँवरले केह= समयअ5घ Sलएको तलब÷भ^ता तथा अGय सु वधा प5न बे@जु छ । उनी प5छ मा] ऊजामा स@वा
भएका थए ।
तोकेको समयभGदा २७ Oदनप5छ !ाधकरण सHचालक सSम5तको असार ३२ गते बुधबार बसेको बैठकले उनको ,याद
थप नगनA भGदै काज Cफता गरे प5छ उनी अOहले फेर थकाएर चSलमेमै बसेर अबको खरदमा कSमसन खाने
योजनामा छन ् । सHचालक सSम5तको बुधबारको बैठकले चSलमेमा कुलमानको ,याद थप नगनA 5नणय गरे को थयो
। कानुनलाई माGने हो भने !ाधकरणले उनको काज Cफता गनA 5नणय नगदy उनी फकनप
ु नA थयो । कुलमान भने
अOहले आफूलाई हटाउनअ
े ा छन ् । उनको उ)त
ु 5घ चSलमे क,पनीले 5नणय गरे र Cफता गनप
ु नA तक गदy Oहँडक
तकमा कुनै कानन
ु ी स^यता छै न । ‘समय सCकएप5छ माGछे ले एक Sमनेट बाँछु भनेर ज5त खच गरे र प5न बन
स)तैन । काज प5न ^यतै हो । समय सCकएप5छ 5नणय गराएर Cफता गनप
ु दy न’, !ाधकरण nोतले भGयो ।
आ2नो काज Cफता भएप5छ एमाओवाद= अBय\ !च~डलाई गुहान पुगेका कुलमानले !ाधकरणSभ] एमाओवाद=को
Vे ड यु5नयनलाई आGदोलन चकाउन 5नदA शन Oदएका छन ् । कुलमान सम\ भए प5न एउटा Kयि)त सधT एकै ठाउँ मा
बन पाउनप
 ा आशंका थ पएको मोहन वैय नेत^ृ वको नेकपा–माओवाद= 5नकटको
ु छ भनेर आGदोलन गनुम
!ाधकरणका Vे ड य5ु नयनका अBय\ सीताराम थापाले बताए । ‘कुलमानलाई !ाधकरणमा याएर हािजर गराएर
मा] राLनुभGदा राहुघाट वा अGय कुनै आयोजनामा पठाएर hब:एका आयोजना सुधान लगाउनुपछ ’, अBय\
थापाले भने, ‘कुलमानले वषस,म एउटै आयोजनामा बन खो|नुहुँदैन ।’ nोतका अनस
ु ार ठूला ठे केदारसँग Sसधै
रकम Sलन पकेका कुलमान एनेकपा माओवाद=का अBय\ !च~डका रकम कले)टर प5न भएकाले उनलाई Cफता
बोलाउने !ाधकरणको 5नणय व@u !च~ड समथत Vे ड य5ु नयनले अ@लाई प5न गुमराहमा पारे र आGदोलन गनA
तयार= गरे को छ । ठूला ठे केदारसँग आफT बागA5नङ गरे र Sसधै रकम Sलने \मता राLने कुलमानले साना काममा भने
पारदSशता अपनाउने कोSसस गरे का छन ् ।
Vे ड यु5नयन र सHचार माBयम !योग गरे र दबाब Oदएर पुनः सोह= पदमा फकने कोSसस 5घSसङले hबह=बार
hबहानैदे8ख सु@ गरे का छन ् । चSलमे क,पनीको रसुवाका सवसाधारणको सेयर खोने काममा प5न कुलमानको

संल9नता रहे को nोतको दाबी छ । कुलमानले आफूलाई !ाधकरण सHचालक सSम5तभGदा प5न ठूलो भGदै थकाउने
गरे का छन ् । !ाधकरणको सहायक क,पनी चSलमे हो । उ)त क,पनीले रसुवामा २२ मेगावाट \मताको चSलमे
जल वयत
ु ् आयोजनामा 5नमाण गरे को छ । ^यसमा !ाधकरणको ५१ !5तशत, !ाधकरणका कमचार=को २४
!5तशत र सवसाधारणको २५ ! ्र5तशत सेयर छ । उ)त २५ !5तशतमा प5न रसुवाका थानीय बाSसGदाको १०
!5तशत र अGय सवसाधारणको १५ !5तशत सेयर छ । शD
ु बार बने !ाधकरण सHचालक सSम5तले चSलमेमा
नयाँ Kयि)त पठाउने तयार= गरे को छ ।
कुलमान भने आ2नै समय थप गनA !यासमा छन ् । ‘समय नसCकँदै तानेको भए उनको !यास सफल प5न हुन
स)यो होला’, ऊजा मG]ालयका एक अधकार=ले भने, ‘अब ज5त दबाब Oदए प5न गा£ो छ ।’ उ)त क,पनीले
चSलमेप5छ एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढ=, एक सय दईु मेगावाटको मBयभोटे कोशी, १४ दशमलव ८ मेगावाटको
माथलो साHजेन, ४२ मेगावाटको तलो साHजेन बनाउँ दै छ । ती क,पनीको खरद !CDयामा करोड @पैयाँ
कमाउने दाउमा 5घSसङ थए । ,याद थप नगनA !ाधकरणको सHचालक सSम5तको बैठकले उनीमाथ ब¤पात नै
भएको छ ।

>f]t M /fhwfgL, @)&!÷$÷@

