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रे मयासले जल वयुत ् नमाण हुने
सचेन गौतम/नयाँ पका
काठमाड!, ३१ साउन
जलवयत
ु ् लगानी तथा वकास कपनीले वैदेशक रोजगारमा गएका नेपालले पठाएको रकम (रे मयास)
लगानी गर जलवयत
ु ् आयोजना !नमा"ण $%ताव गरे को छ । रोजगारमा गएकाले पठाएको रकम जमा गर २
सयदे )ख ४ सय मेगावाटसमका जलवयत
ु ् आयोजना !नमा"ण गन- $%ताव कपनीले अगा/ड सारे को हो ।

उनीह3बाट संकलत रकम जमा गर कपनीले जलवयत
ु ् आयोजनामा %वपँज
ु ी (इि9वट) लगानी
गन-छ । रे मयास लगानीमा आयोजना !नमा"ण भएप!छ $ा;त हुने मुनाफा उपदान कोष (पेसन
फड)का 3पमा राखी वैदेशक रोजगारबाट फ>क"एप!छ पेसनका 3पमा लन पाइने कपनीले जनाएको
छ।
उनीह3ले गरे को लगानीका आधारमा पेसन पाउनेछन ् । वैदेशक रोजगारबाट नेपालमा वाष"क क@रब ७
खब" 3पैयाँ रे मयास भBने गरे प!न Cय%तो रकम अनुCपादक DेBमा खच" हुँदै आएको छ । सरकारले
वैदेशक रोजगारमा गएकालाई लGDत गर वैदेशक रोजगार ऋणपB !नIकाशन गरे प!न $भावकार हुन
सकेको छै न ।
ऊजा"सKचव एवं कपनी अLयD राजेM>कशोर DेBीले वैदेशक रोजगारमा गएकाले पठाएको रकम
कपनीको अगुवाईमा कुनै एक जलवयुत ् आयोजना इि9वट लगानीमाफ"त !नमा"ण गन" लाKगएको
बताए । ‘काम गन" सकुजेल वदे शमा रोजगार गछ" न ्, %वदे श फ>क"एप!छ राNयले उनीह3लाई केह Oदन
स9दै न । Cयसैले, अOहले !निPचत रकम लगानी गरे भवIयमा Cयसबाट लाभांश पेसन पाउने गर
जलवयुत ् आयोजना !नमा"ण गन" लाKगएको हो’, DेBीले भने ।
उनले रे मयास–हाइQो अगा/ड बढाउन कपनी Sयव%थापनले ि%कम तयार ग@रसकेकाले सTचालक
सम!तले Cयसलाई !छUै पा@रत गन- जानकार Oदए ।
कपनीले एसयाल वकास बVक अतग"तको एसयाल वकास कोष (ए/डएफ)बाट ५० करोड अमे@रकY
डलर (५ अब" 3पैयाँ) सहुलयत ऋण र रे मयासबाट जलवयुत ् आयोजना अगा/ड बढाउने योजना
बनाएको छ । ऋण Oदन ए/डबीसँग छलफल भइरहे को कपनीले जनाएको छ ।
कपनीका $मख
ु काय"कार अKधकृत (सइओ) दपक रौ!नयार सानो रकम लगानीका लाKग धेरैलाई
सहभागी गराउने ि%कम तयार ग@रएको जानकार Oदए । ‘बढ भार पन" नOदन उनीह3ले लगानी $!तब]ता

जनाएको रकम एक वष"भB तीन >क%तामा बुझाउन स9ने Sयव%था गन" लागेका छ_’, सइओ रौ!नयारले
भने ।
उनले सरकारले !नमा"ण अगा/ड बढाएका दईु आयोजना रे मयासमा !नमा"ण गन" लाKगएको बताए ।
जलवयुतमा आवPयक दघ"कालन पँज
ु ी लगानीका लाKग हाल सTचालन भइरहे का बVक तथा वCतीय
सं%थाबाट पँज
ु ीगत संरचना पया";त नदे )खएप!छ जलवयुCमा लगानीका लाKग सरकार %तरबाटै
सं%थागत Sयव%था गन" कपनी %थापना ग@रएको Kथयो ।
कपनीको अKधकृत पँज
ु ी ५० अब", जार पँज
ु ी १० अब" र च9
ु ता पँज
ु ी ८ अब" cपैयाँ छ । कपनीमा
सरकारको ५ अब", कम"चार सTचयकोष, नाग@रक लगानी कोष र dबमा सं%थानको १/१ अब" र
सव"साधारणका लाKग २ अब" छुयाइएको छ । सव"साधारणबाट उठाउने २ अब" 3पैयाँका लाKग सेयर
!नIकाशन ग@रएको छै न ।
सं%थापकले बुझाएको रकम बVकमा रा)खएको !नDेपको eयाजबाट कपनीले गत आव ०६९/०७० मा ४१
करोड ७५ लाख cपैयाँ नाफा कमाएको Kथयो ।
कपनीले जलवयुत ् उCपादन, $सारण तथा वतरण गन- आयोजनामा सेयर वा ऋणका लाKग बVक तथा
वCतीय सं%थामाफ"त लगानी गन-, वदे शी सं%थाबाट ऋण तथा अनुदान $ा;त गन-, आhनो नामबाट बड,
/डवेचर तथा सOट" >फकेट अफ /डपोिजट जार गर दघ"कालन $कृ!तको पँज
ु ी प@रचालन गन-लगायत
काम गछ" ।
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वयुत %ा&धकरणको ३ वषको घटा १९ अब
लiमण वयोगी
काठमाडj-नेपाल वयत
ु $ाKधकरणको साख थप ओरालो लाkन नOदन सरकारले साढे २७ अब" cपैयाँ
अपलेखन गरे को तीन वष" नहुँदै उसको सिTचत घाटा १९ अब" cपैयाँ पुगेको छ।
वCतीय ि%थ!त सकाराCमक हुनुपन- भदै सरकारले आKथ"क वष" २०६७/०६८ समको घाटा शूयमा झारे
प!न अकm वष"दे)ख य%तो घाटा बnदै गएको $ाKधकरणको वासलातमा उoलेख छ। $ाKधकरणले आइतबार
आhनो ३०औं वाष"कोCसवमा $%तुत गन- $!तवेदनमा गत तीन वष"को घाटा १९ अब" चार करोड २४ लाख
cपैयाँ उoलेख छ। आKथ"क वष" २०५७/०५८ मा !नजी DेBका )खती र भोटे कोसीबाट उCपाOदत dबजुल
अमे@रकY डलरमा >कन थालेयता $ाKधकरण !नरतर घाटामा छ।
सरकारले सिTचत घाटा शूयमा झारे प!न आव २०६८/०६९ मा माBै य%तो घाटा क@रब १० अब" cपैयाँ
पुगेको Kथयो। स%तोमा dबजुल >कनेर महँ गोमा बेrनु,सTचालन खच" अ!नयिBत बnनु र समयमा
dबजुलको महसुल नबढनु नै सं%था घाटामा जानुका $मुख कारण रहे को $ाKधकरणका !नमCत काय"कार
!नद- शक रामचM पाsडेयले बताए।
ठूलो माBामा रहे को चह
ु ावट यूनीकरण गन" बेवा%ता गदा"माBै भारतबाट आयात हुने dबजल
ु भदा बढ
चह
ु े रै जाने गरे को छ। चह
ु ावट कम र सTचालन खच" मतSययी नगदा" उसको घाटा अ!घoलो वष"सम
झडै १३ अब" २३ करोड cपैयाँ पुगेको Kथयो। गत आवमा माBै पाँच अब" ७० करोड ४२ लाख cपैयाँ घाटा
भएको छ।
हरे क वष" $ाKधकरणको आदानीको तल
ु नामा खच" तीनदे )ख अब" cपैयाँसम थपँदै आएको छ। घाटा
अपलेखन गदा" सरकारले Oदएका सझ
ु ाव तथा सं%था सुधारका काय"tम काया"यनमा भने $ाKधकरण
उदासीन बनेको छ।
चह
ु ावट आधा घटाउन स>कएमाBै वाष"कcपमा बnदै गएको घाटामा कमी आउने $ाKधकरणकै अKधकार
बताउँ छन ्। गत आवसम $ाKधकरणको वतरण $णालबाट एक अब" १८ करोड ३९ लाख यु!नट dबजुल
चह
ु ावट भएको छ। यो $ावKधक र अ$ावKधक (चोर) चह
ु ावट हो। वाष"क $!तवेदनअनुसार $ाKधकरणले
गत वष" औसत आठ cपैयाँ १८ पैसा $!तयु!नटमा dबजुल बेचक
े ो छ।
dबtY दरको आधारमा यो वष"माB dबजुल चह
ु ावटबाट उसले झडै १० अब" cपैयाँ गुमाएको छ। जब>क
$ाKधकरणले गत वष" भारतबाट एक अब" सात करोड २२ लाख यु!नट dबजुल ख@रद गरे को Kथयो।
वाष"क $!तवेदनअनुसार $ाKधकरणको $सारण $णालमा गत वष" चार अब" ६३ करोड १५ लाख यु!नट
(सात सय ९१ मेगावाट) dबजुल ज/डत Kथयो भने उसले तीन अब" ४४ करोड ७६ लाख यु!नट dबजुलमाB
बेचक
े ो Kथयो। यो वष" dबजुलको उrचतम माग एक हजार दईु सय एक मेगावाट $Dेपण ग@रएको Kथयो।
चार सय १० मेगावाट बराबरको अपुग dबजुल लोडसे/डङ गरे र Sयव%थापन ग@रएको $ाKधकरणले

जानकार Oदएको छ। अ!घoलो वष" २५.११ $!तशत रहे को चह
ु ावट गत वष" जमा ०.३२ $!तशत माBै
घटाएको छ। चह
ु ावट !नयBणमा Sयव%थापनको गभीर लापरबाह दे )खएको कम"चारको आरोप छ। तर,
यसमा राजनी!तक दल र सरोकारवालाको सहयोगdबना चोर कम गन" गाvो हुने उrच कम"चारको तक" छ।
वाष"क आयको ठूलो रकम सTचालन खच"मा खच" हुँदा प!न सिTचत घाटा बnदै गएको !नमCत काय"कार
!नद- शक पाsडेयले बताए। उनले भने, ‘dबजल
ु को माग र आप!ू त" Sयव%थापन गन" स>कएन, !नमा"णाधीन
आयोजनामा ठे केदारले गरे को भे@रएसन (थप रकम) !नयBण गन" नस9दा प!न घाटा बnन मwत पुkयो।'
उनका अनस
ु ार भारतसँग dबजल
ु  >कदा पाँच $!तशत बढमा oयाउने ग@रएको छ। साथै %वदे शी !नजी
DेBका उCपादकले बेrदा वाष"क तीन $!तशत बढाएर बेrन पाउँ छन ् , तर $ाKधकरणको महसल
ु वृ ]
Cयसअनुसार हुन सकेको छै न। वगतको तुलनामा यो वष" xाहक वृ ]दर प!न कम भएर अनुमानअनुसार
नाफा नहुँदा घाटा बढे को उनले $%याए। १० $!तशतले बnने xाहक संyया यो वष" साढे चार $!तशतले
माBै बढे को जनाइएको छ।
$ाKधकरणले यो वष" dबजुल dबtYबाट २७ अब" ६३ करोड र लज भाडा, सेवा शुoक, लाभांश लगायतबाट
एक अब" ५९ करोड गर कुल २९ अब" २२ करोड cपैयाँ आदानी गरे को छ। जुन अ!घoलो आवभदा दईु अब"
१४ करोड ४७ लाख cपैयाँ बढ हो। तर, आदानी बढे प!न उसको गत आवसमको सTचालन खच" २८ अब"
८६ करोड cपैयाँ पुगेको छ।
सTचालन खच"को ठूलो Oह%सा dबजुल ख@रदमा खच" हुने गरे को छ। $ाKधकरणले गत वष" १६ अब" ३९
करोड cपैयाँको dबजुल >कनेको छ। यसमLये झडै ५० $!तशत रकम dबजुल >कनेबापत भारतलाई
!तरे को छ। यो वष" लोडसे/डङ दै !नक १२ घटामा सीमत गन" बढ dबजुल आयात गनु" परे काले प!न घाटा
थपएको पाsडेयको भनाइ छ।
भारतबाट >कने भदा बढ प@रमाणमा हुने चह
ु ावट रो9न नस9नु नै घाटाको मुyय कारण बनेको
$ाKधकरण नेपाल रािIzय कम"चार संगठनका अLयD सीताराम थापाले बताए। उनले भने, ‘हामी
dबजुलमा प!न भारतमा !नभ"र हुँदै गएका छj, आhनो सुधार र !नमा"णाधीन आयोजना नबनाउने र
>कनमा माB जोड Oदने परपराले सं%थाको भवIय भयावह दे )खएको छ।'
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‘दरू 12ट3' नरा4दा मा&थ6लो तामाकोसी सेयरमा वभेद
रमेश ख!तवडा
दोलखा-Sयव%थापन र वयत
ु $ाKधकरणका तCकालन अKधकारले ‘दरू {िIट' नराyदा माKथoलो
तामाकोसी जलdबयत
ु आयोजनाको सेयर बाँडफाँडमा ठूलो वभेद दे )खएको छ।
४ सय ५६ मेगावाटको माKथoलो तामाकोसी जलवयुत आयोजना ३५.२८ अब" cपैयाँको लागतमा
दोलखाको लामाबगरमा !नमा"ण हुँदैछ। कुल पँज
ु ीको ७० $!तशत ऋण र ३० $!तशत सेयर लगानीमा
!नमा"ण हुन लागेको आयोजनाले पOहलो चरणको सेयर खल
ु ाउने तयार गदा" $भावत िजoलाबासी,
सव"साधारण, लगानीकता" कपनीका कम"चार, सरकार कम"चारहc dबच !नकै ठूलो वभेद रहे को खल
ु ेको
छ। यसले आयोजनामा सेयर आवेदन नखo
ु दै लगानी बारे ववाद उCपन हुन थालेको छ।
तीन चरणमा गरे को अLययनप!छ लामाबगर हुँदै बगेको तामाकोसी नदबाट वयुत $ाKधकरणले ४ सय
५६ मेगावाट dबजुल उCपादन गन" स>कने !नIकष" !नकाoयो। वयुत $ाKधकरण, सरकार, कम"चार
सTचय कोष, नेपाल टे लकम, नाग@रक लगानी कोष, dबमा सं%थान यसमा लगानी गन" सहमत भए।
सुcमा कसैले नपCयाएको %वदे शी लगानीको नारा अितममा सफल भयो। जसर प!न आयोजना !नमा"ण
ग@रछा|ने संकoप लएका वयत
ु $ाKधकरणको नेतCृ वले लगानी जट
ु ाउनका लागी ज%तोसक
ु ै सत" मान
प!न तयार भयो। यह dबचमा लगानीकता" सं%था र कपनीका कम"चारहcले अ|को थापे ‘हा}ो सं%थाले
ऋण लगानी गन- त छदै छ हामीलाई प!न छुUै सेयर चाहछ' भनेर।
लगानीकता"हcसगँको सझौतामा ऋण अनप
ु ातका आधारमा लगानीकता"हcका कम"चारलाई सेयर Oदने
!नण"य भयो। दोलखाबासीले समेत १० $!तशत मागे। $ाKधकरण नेतCृ व यो माग समेत परु ा गन" तयार
भयो। पँज
ु ी जट
ु े प!छ आयोजना !नमा"ण सc
ु भयो।
अOहले ४ वष" प!छ आयोजनाले यह दसV अगा/ड सेयर खल
ु ाउने तयार गयm। दोलखाबासीले पाउने सेयर
संyयाबारे खबरहc साव"ज!नक भए। उनीहcले पाउने सेयरमा ठूलो अतर दे )खयो। मुलुकभरका सरकार
कम"चार, शDक, सेना, $हरहcले सTचय गरे को रकमबाट तामाकोसी लगानी गरे को कम"चार सTचय
कोषका कम"चारले ३५ सय ८० >कCता सम सेयर पाउने भए भने जसको रकमबाट उनीहcले माKथoलो
तामाकोसीमा लगानी गरे का Kथए ती सTचयकता"हcले जमा ४४ >कCता। १२ $!तशत eयाज लएर १०
अब" ऋण लगानी गरे को कोषका कम"चारले पाएको यो सेयर संyया अनुKचत छ।
Cयह आयोजना बनाउन रातोOदन खटे को वयुत $ाKधकरण र आयोजनाका कम"चारले जमा २ सय ७०
>कCता पाउने भएप!छ अOहले यसको वरोध सुc भएको छ। वयुत $ाKधकरण र आयोजनाका
कम"चारहc सोमबार सेयर वतरण मोडालटका वc] अदालत जाँदैछन ्। अदालतले एउटा !नण"य त दे ला
तर यसले माKथoलो तामाकोसीका लगानीकता"बीच थप अवPवासको संकट पैदा गन- !निPचत छ।
दामासाहले बाँ|दा दोलखा िजoलामा २ लाख नाग@रकले आवेदन गरे भने एक दोलखाबासी को हातमा ५२

>कCता सेयर पन-छ। उनीहc समेत लगानीकता" कम"चारले पाउन लागेको सेयरको खबरबाट आगो भएका
छन ्।
सc
ु मै ग@रएको सेयर सझौतामा लगानीकता" कम"चार र अcdबच !नकै ठूलो अतर छ। नाग@रक लगानी
कोषका कम"चारले $!त कम"चार २ हजार ३३ >कCता पाउँ दै छन भने टे लकमका कम"चारले जनह १ सय
६२ साथै dबमा सं%थानकाले १४ सय २५ >कCता सेयर पाउँ दै छन ्। सेयर कसले क!त पाउदै छन भनेर अOहले
जानकार भए प!न यो सc
ु मै !नण"य भईसकेको वषय हो। लगानीकता" सं%थाका कम"चारले चलाखीपण
ू "
तवरले सc
ु मा सेयर आhनो पDमा पारे । यसमा $ाKधकरणका तCकालन नेतCृ वले वचार पय
ु ा्"उन सकेन।
>कनकY उ!नहcलाई जसर प!न लगानी जट
ु ाउनु Kथयो।
अOहले आफुहc भदा ठूलो अतर दे )खएप!छ $ाKधकरणका कम"चारमा आtोश पैदा हुनु र आफनो
खोलानालामा dबजुल !नकालेर eयाजमा ऋण Oदएको सं%थाका कम"चारले मोज गन" खोजेको भनेर
िजoलाबासी समेत आtोशत हुनु %वभावक हो।
सTचय कोषमा रकम जमा गन- दे शभरका कम"चार, $हर सेनाको रकम आयोजनामा लगानी गरे र
कोषका कम"चार रातारात करोडप!त हुने दाउ गरे को भदै सTचयकता"मा समेत आtोश छ।
यो वषयलाई अब अझ उचालेर बदै गरे को आयोजनालाई थप अhठे रोमा पानु" सबैका लाKग हा!नकारक
हुनेछ। लगानीकता" सं%थाका सबै कम"चारलाई एउटै बा%केटमा हालेर कपनीको पँज
ु ी संरचना संशोधन
गर सेयरको समानुपा!तक बाँडफाँड गदा" $ाKधकरण, कम"चार सTचय कोष र अय लगानीकता"हcका
कम"चार सबैका लाKग उKचत !नण"य गनुप
" छ" ।
माओवाद !नकटको रािIटय कम"चार संगठन, वयुत $ाKधकरणका अLयD सीताराम थापा आफुहc
अयायमा परे प!न यसलाई चका"एर आयोजनालाई सम%या नपान- बताएका छन ्। ‘यसलाई बाOहरबाटै
चका"उन चाहनौ,' उनी भछन, ‘समझदारमा हल गन" $यास गछर्◌ौ◌ं, भएन भने यसबाट अc
आयोजनामा पाठ स9नुपछ" ।'
सेयर बाँडफाँडको !नण"य गद खेर लगानीकता" कम"चारहcलाई एउटै बा%केटमा राखेर सबै कम"चारहcको
नाममा भएको सेयर समानुपा!तक बाँडफाड गरे को भए रा}ो हुने Kथयो। यसले कोह कसैलाई भेदभाव हुने
Kथएन। सेयर ववादलाई तCकाल समझदारबाट टुंkयाएर आयोजनालाई समयमै र स%तो लागतमा
बनाउनुको वकoप हामीसँग छै न ्।
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शूल3 पावर हाउसको ५० वषपछ ममत
नेपाल वयत
ु ् $ाKधकरण dBशल
ू  जलवयत
ु ् आयोजनाले %थापना भएको ५० वष"प!छ पावर zासफम"रको Dमता
वृ ] गरे को छ ।
आयोजनाको %थापनादे )ख पाँच एमबीए Dमताको पावर zासफम"रमाफ"त वयत
ु ् सेवा $वाह गद आएको
आयोजनाले xाहकलाई सेवा $वाहमा पद गएको सम%याको समाधानका लाKग १० एमबीए Dमताको पावर
zासफम"र जडान गरे को हो ।
पाँच एमबीए Dमताको पावर zासफम"रका कारणले साँझको समयमा उCपादन भएको वयCु को $वाह
!नयमततामा सम%या हँ◌ुदै आएको लामो समयप!छ $ाKधकरण केMय काया"लयले भइरहे को भदा दोeबर
Dमताको पावर zासफम"र जडान गरे को हो ।
नयाँ पावर zासफम"र जडानले वयत
" पमा अCय हुने
ु ् आप!ू त" बढ भएको समयमा दे )खँदै आएको सम%या पण
ू c
dBशल
ू  जलवयत
ु ् आयोजनाका इिज!नयर तेजकृIण ेIठले बताएका छन ् ।
पावर zासफम"र नयाँ जडानले गदा" श!नबार dबहानै ५ बजेदे)ख आइतबार मLयानसम dBशल
ू  जलवयत
ु ्
आयोजनाले वतरण गरे को वयत
ु ् सेवा अवc] भएको Kथयो । रासस
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दर!द3 ‘ए’ जल वयुत ् : ‘३ मह3नाभ सु?ङ नमाण पूरा’
$शन पोखरे ल
गोरखाको मr
ु चोकटारमा !नमा"णाधीन ६ दशमलव ५ मेगावाट Dमताको दरjद ‘ए’ जलवयत
ु ् आयोजनाको सc
ु ङ
!नमा"णको काम तीतासाथ अ!घ बOढरहे को छ । मr
ु चोक–२ समपानी खोoसीदे )ख मr
ु चोककै Oढ%का खोoसीसम
सc
ु ङ !नमा"णको काम भइरहे को !नमा"ण कपनी कालका कIz9शन $ालले जानकार Oदएको छ । ‘२२ मटर
टनेल ख!नस>कयो,’ कपनीका $ोजे9ट यानेजर कृIणबहादरु ख|काले भने, ‘आगामी ३ महनाभB सc
ु ङ !नमा"ण
परू ा गछा"◌◌
ै ं ।’ सc
ु ङ ७ सय मटर लामो हुने उनको भनाइ छ । आयोजनाका लाKग अOहले फलामे टनेल dबयाउने
काम भइरहे को उनले बताए । दै !नक ४० जना कामदारले सc
ु ङ खने काम गद आएका छन ् ।
फलामको पाइप dबयाउँ दा लागत बnने भएप!छ कपनीले ७ सय मटर सc
ु ङ खने !नण"य गरे को Kथयो । ‘फलामे
पाइपको टनेलभदा सc
ु ङ Oटकाउ हुछ,’ आयोजनाका !नद- शक एवम ् इिTजनीयर पदम गc
ु ङले भने, ‘कपनीले
सोचेअनस
ु ार नै काम भइरहे को छ ।’ गत पस
ु मा श3
ु ग@रएको आयोजनाको काम अOहलेसम ३० $!तशत सपन
भएको उनको भनाइ छ । ‘रनअफ द @रभर’मा आधा@रत आयोजनाको बाँध तथा या कY !नमा"णको काम प!न ती
3पमा भइरहे को उनले बताए । मr
ु चोकटारि%थत दरjद नदमा ४ मटरको बाँध बाँKधनेछ । बाँध !नमा"णसँगै बालव
ु ा
Kथkाउने या कY एवम ् इsया क !नमा"णको काम प!न स>कनै लागेको उनले जानकार Oदए ।
बाँधदे )ख पावरहाउसम ३ हजार ५ सय मटरको दरू  छ । १ अब" ३ करोड cपैयाँको लगानीमा आयोजनाको सपण
ू "
काम ग@रस9ने कपनीले तयार गरे को गc
ु ङले बताए । आगामी १ वष"भB आयोजनाको सबै काम स9ने र वयत
ु ्
उCपादन थाoने गर काम अ!घ बढे को छ । आयोजनाबाट उCपाOदत dबजुल गोरखा बजराि%थत सब%टे शनमा जो|ने
गc
ु चोक, ताकुमाझ लाँकुरबोट र सौरपानी गावस $CयD 3पमा
ु ङको भनाइ छ । आयोजना !नमा"ण हुँदा मr
$भावत हुछन ् ।

रो6पाका चार लघु जल वयुत ् बद
साउन ३१, रोoपा (अस) । पOहरो◌ेले नहर बगाउँ दा रोoपाका वभन %थानमा रहे का चारओटा लघज
ु लवयत
ु ्
आयोजना बद भएका छन ् । लगातारको वषा"का कारण इ@रबाङमाका ६० >कलोवाट Dमताको कुपा सागरु ा लघु
जलवयत
ु ् आयोजना र ३० >कलोवाट Dमताको चुबाङखोला लघु जलवयत
ु ् आयोजना, ओत गावसको ३०
>कलोवाट Dमताको कुिजघार लघु जलवयत
ु ् आयोजना र तालाबाङ गावसको ९९ >कलोवाट Dमताको Kचउराघाट
लघु जलवयत
ु ् आयोजना बद भएका छन ् । पOहरोले नहर बगाउदा लाखj cपैयाँको D!त भएको Kचउराघाट लघु
जलवयत
ु आयोजनाका अLयD Pयामलाल डाँगीले जानकार Oदए । वयत
ु ् सेवा बद हुँदा करब १ हजार ३ सय
घरप@रवार अधकारमा छन ् ।

>f]tM cleofg, 2070/5/1

थप ३ Aथानमा Bासफमर पर3Dण %योगशाला
पIु प कोइराला
नेपाल वयत
ु ् $ाKधकरणले चालू आKथ"क वष"भBै दे शका थप तीन %थानमा अतररािIzय %तरको वयत
ु ्
zासफम"र परDण $योगशाला सTचालनमा oयाउने भएको छ । वराटनगर, बट
ु वल र नेपालगTज गर तीन
%थानमा य%ता $योगशाला सTचालनमा oयाइने भएको $ाKधकरणका !नमCत $बध !नद- शक रामचM पाsडेले
बताए । यी तीनसOहत Cय%ता $योगशालाको स yया ५ पkु ने छ । यसअ!घ आKथ"क वष" २०७०/७१ मा हे टjडा र
$ाKधकरणको तालम केM ख@रपाट भ9तपरु गर २ %थानमा य%ता $योगशाला सTचालनमा आइसकेका छन ् ।
‘नयाँ आयात ग@रने वा चालू zासफम"रसमेतको परDणका लाKग यी $योगशाला उपयोगी हुनेछन ्,’ उनले भने,
‘हरे क DेBमा $योगशाला भएप!छ zासफम"र परDणका लाKग xाहकले केMमै जानप
ु न- अव%था रहँदैन ।’ हाल
सTचालनमा oयाउन लाKगएको $योगशालामा ११ केभी र ३३ केभीका १० एमभीए Dमतासमका zासफम"र
परDण गन" स>कने उनले जानकार Oदए ।
वगतमा चीनको हुवेई सनलाइट कपनीसँग खरद ग@रएका zासफम"रह3 गण
ु %तरहन दे )खएप!छ $ाKधकरणका
धेरै अKधकार कारबाहमा परे का Kथए । हुवेईसँग गण
ु %तरहन zासफम"र खरदमा िजमेवार ठह@रएका
$ाKधकरणका अKधकारह3 वगतमा कारबाहमा पदा" नयाँ zासफम"र र वयत
ु ् मटर खरद $>tया नै अवc]
बनेको Kथयो ।
वयत
ु ् मटर खरद हुन नस9दा $ाKधकरणको xाहक वृ ]दरमा नै स कुचन आएको !नमCत $बध !नद- शक
पाsडेले बताए । ‘गत आKथ"क वष" २०७०÷७१को xाहक वृ ]दर ४ दशमलव ६ $!तशतमा सीमत भएको छ,’ उनले
भने, ‘अ!घoला आKथ"क वष"ह3मा उ9त दर १० दे )ख १२ $!तशतको हाराहारमा रहने गरे को Kथयो ।’ $ाKधकरणले
चीनको म/डल साउथ इलेि9zक कपनीसँग वयत
ु ् मटर खरदको $>tयामा रहे को २ लाख २० हजार थानमLये
पOहलो लटमा आउने भ!नएको ६० हजार थान मटर प!न हालसम xाहकले पाउन सकेका छै नन ् ।
य%तो अव%था पन
ु ः आउन नOदन र zासफम"र तथा मटरको गण
ु %तर तCकाल पCता लगाउन सTचालनमा आउने
$योगशाला उपयोगी हुने अपेDा ग@रएको छ । गण
ु %तरहन zासफम"र $करणप!छ सरोकारवाला सबैबाट परDण
$योगशालाको आवPयकता महसस
ू ग@रएको Kथयो ।
%ोEसाहन भEता Fदने बोडको नणय
$ाKधकरणको शt
ु वार बसेको बोड" बैठकले xाहक तथा वतरण सेवा(डीसीएस)का कम"चारलाई काय"सपादनमा
आधा@रत $ोCसाहन भCता Oदने !नण"य गरे को छ । बोड" अLयD ऊजा"मBी राधाकुमार वालको अLयDतामा
बसेको बैठकले य%तो !नण"य गरे को हो । २०६८ सालदे )ख बोड"मा $वेश भएको उ9त भCता $%ताव हालमाBै आएर
पा@रत भएको हो । उ9त !नण"यबारे जानकार Oदँ दै $ाKधकरणका !नमCत $बध !नद- शक रामचM पाsडेले भने,
‘$ोCसाहन भCताले कम"चारको काय" सपादन उCसाह र दे शको राज%व दव
ु ै वृ ] गराउने अपेDा ग@रएको छ ।’
तर, आलोचकह3 भछन ्, ‘यसले घाटाको Sयापार ग@ररहे को $ाKधकरणलाई वाष"क ६० करोड cपैयाँ थप Sययभार

पान-छ ।’ उCपादन सेवा र $सारण सेवामा रहे का कम"चारह3ले भने पOहलेदे)ख नै य%तो भCता $ा;त गद आइरहे का
छन ् । ओभरटाइम सु वधा पाउँ दा प!न काय"सपादनमा !निItय कम"चारलाई $ोCसाहन भCताले काम नगनआलोचकह3को भनाइ छ । $ाKधकरणको वाष"कोCसवका अवसरमा आइतवार आयोजना गर्न लाKगएको
औपचा@रक समारोहमा कम"चार स घ÷स गठनको आलोचनाबाट बrनैका लाKग प!न बोड"ले य%तो !नण"य गरे को
भनी आलोचना प!न भइरहे को छ ।
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$ाKधकरणको वाष"क घाटा पाच अब" ७० करोड
अझै तीन वष लोडसेIडJड हुने %Dेपण

राम%साद पुडासैनी ,
काठमाड!, साउन ३१ ,

नेपाल वयुत ् $ाKधकरणको वाष"क आदानी वृ ] भए प!न वयुत ् ख@रदमा हुने वाष"क मूoयवृ ] र
$शास!नक खच" अCयKधक हुँदा आKथ"क वष" २०७०÷०७१मा वाष"क घाटा पाँच अब" ७० करोड ४२ लाख ४०
हजार cपैयाँ पुगेको छ । उ9त घाटा अ!घoलो आवको तल
ु नामा एक अब" १३ करोड ८७ लाख ७० हजार
cपैयाँले बढ हो । अ!घoलो आव २०६९÷०७०मा $ाKधकरणको वाष"क घाटा चार अब" ५६ करोड ५४ लाख ८०
हजार cपैयाँ माB Kथयो । $ाKधकरण ोतका अनुसार लोडसे/ड ग यूनीकरण गन" $ाKधकरणले आव
०७०÷०७१मा भारतबाट थप प@रमाणमा वयुत ् आयात गरे को Kथयो । सो अवKधमा $ाKधकरणले
भारतबाट कुल खपत वयुCमLये एक हजार ७२ दशमलव २३ Kगगावाट घटा अथा"त ् २३ दशमलव दईु
$!तशत आयात गरे को Kथयो । ख@रद सझौतामा वयुCको ख@रददर वाष"क cपमा !निPचत $!तशतले
वृ ] हुने Sयव%था छ । साथै अमे@रकY डलरको तुलनामा नेपाल cपैयाँको अवमूoयन भएबाट प!न
ख@रदको रकम बढ पन" गएको हो । भारतबाट बढ वयुत ् ख@रद गरे को कारण गत Oहउँ दमा $ाKधकरणले
लोडसे/डङ १२ घटामा सीमत गरे को Kथयो । चालू आवमा प!न १२ घटा माB लोडसे/डङ कायम गन" थप
वयुत ् आयात गनुप
" न-छ । यसले $ाKधकरणको खच" थप वृ ] गन-छ ।

दे शभर वयुCका xाहक वृ ] भएकाले अ!घoलो आवको तुलनामा वयुत ् ख@रदबापतको खच" २०
दशमलव ७५ $!तशतले वृ ] भई १६ अब" ३८ करोड ८३ लाख १० हजार पुगेको छ । आव ०७०/०७१ सम
कुल xाहकको संyया २७ लाख १० हजार पुगेको छ । जसमा गाह"%थ उपभो9ता वग"को Oह%सा माB ९४
दशमलव ३७ $!तशत अथा"त ् २५ लाख ६० हजार रहे को छ । आव २०६९/०७०मा $ाKधकरणले १३ अब" ४९
करोड ५४ लाख ८० हजार cपैयाँको माB वयुत ् ख@रद गरे को Kथयो । आव ०७०÷०७१मा $ाKधकरणले
उCपादनतफ"को सTचालन खच" एक अब" ६७ करोड ९२ लाख, $सारणतफ"को सTचालन खच" ४५ करोड,
वतरणतफ"को सTचालन खच" चार अब" ८५ करोड ५५ लाख ७० हजार र $शासनतफ"को सTचालन खच" एक
अब" ३१ करोड ४२ लाख ३० हजार खच" गरे को छ । Cय%तै, ि%थर सपिCतको vास कUी अ!घoलो आवको
भदा एक $!तशतले बnन जाँदा तीन अब" २५ करोड ६४ लाख ८० हजार पुगेको छ । दघ"कालन ऋणको

eयाज खच" अ!घoलो आवको भदा एक दशमलव ६१ $!तशतले वृ ] हुँदा चार अब" १० करोड ४७ लाख ५०
हजार पुगेको छ ।
ोतका अनस
ु ार $ाKधकरणले आव ०७०÷०७१ मा वयत
ु ् dबtYबाट अ!घoलो आवको भदा आठ दशमलव
९५ $!तशतले बढ आदानी गरे को Kथयो । वयत
ु ् dबtYको रकम बnदा २७ अब" ६२ करोड ४२ लाख ८०
हजार आदानी गरे को Kथयो । अ!त@र9त शo
ु क, eयाज, भाडा, सेवा शo
ु क, लाभांश आOदबाट एक अब" ५९
करोड ६८ लाख ४० हजार गर $ाKधकरणले २९ अब" २२ करोड ११ लाख २० हजार आदानी गरे को Kथयो ।
जुन आदानी अ!घoलो आवको भदा सात दशमलव ३४ $!तशतले बढ हो । २०६८ साल पस
ु १८ गते
सोमबार बसेको मिBप@रष बैठकले $ाKधकरणको आKथ"क पुनःसंरचना गन" %वीकृ!त Oदने !नण"य गरे को
Kथयो । उ9त !नण"यअनुसार सरकारले $ाKधकरणको २७ अब" ५३ करोड cपैयाँ सिTचत नो9सानी मनाहा
(राफसाफ) गरे को Kथयो । राफसाफ गरे प!न आव २०६८÷०६९ मा आठ अब" ५५ करोड cपैयाँ नो9सान
भएको Kथयो । Cय!तबेला उ9त घाटा मनाहा गदा" $ाKधकरणमा सरकारको दा!यCव ४२ अब"बाट घटे र १४
अब"मा आइपुगेको Kथयो ।
आव ०७०÷०७१मा केह वतरण $णाल सु{ढकरण आयोजना र xामीण वयुतीकरण काय"हcको तीन
अब" ९८ करोड ४३ लाख १० हजार बराबरको सपिCत पँज
ु ीकरण ग@रएको $ाKधकरण ोतले जानकार
Oदएको छ । Cय%तै, $ाKधकरणको सपिCत, ;लाट र उपकरणको पँज
ु ीकृत रकम ८४ अब" ६५ करोड १३
लाख पुगेको छ । ोतका अनुसार $ाKधकरणले अझै तीन वष" लोडसे/डङ अCय नहुने $Dेपण समेत गरे को
छ । यो अवKधमा सुyखायाममा लोडसे/डङको समय १२ दे )ख १४ घटामा सीमत राyने $यास भएको
$ाKधकणले जनाएको छ । $ाKधकरण ोतका अनुसार कुशाहा–कटै या १३२ केभी $सारण लाइनको Dमता
वृ ] गन" कsड9टरको फेन- काम भएको र भारतबाट थप ७० मेगावाट वयुत ् आयातको पहल भएको छ ।
Cय%तै, गsडक–रामनगर १३२ केभी $शारणलाइन माफ"त ३० मेगावाट, वीरगTज–र9सौला ३३ केभी
लाइनमाफ"त १० मेगावाट र भैरहवा–सुनौल ३३ केभी लाइनमाफ"त १० मेगावाट थप वयुत ् आयात गर
लोडसे/डङ १२ दे )ख १४ घटामा सीमत पान- $यास जार छ । उ9त $यास सफल नभएमा लोडसे/डङ
Cयोभदा प!न बढ हुने छ । यसैबीच, $ाKधकरणले वयुत ् चह
ु ावटमा भने सामाय सुधार आएको दाबी
गरे को छ । आव २०६९÷०७० मा २५ दशमलव ११ $!तशत वयुत ् चह
ु ावट भएकामा आव ०७०÷०७१ मा
भने २४ दशमलव ७९ $!तशतमा झरे को छ ।
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dBशूल पावर हाउसको ५० वष"प!छ मम"त
नुवाकोट, भदौ १ । ,
नेपाल वयुत ् $ाKधकरण dBशूल जलवयुत ् आयोजनाले %थापना भएको ५० वष"प!छ पावर
zासफम"रको Dमता वृ ] गरे को छ । आयोजनाको %थापनादे )ख पाँच एमबीए Dमताको पावर
zासफम"रमाफ"त वयत
ु ् सेवा $वाह गद आएको आयोजनाले xाहकलाई सेवा $वाहमा पद गएको
सम%याको समाधानका लाKग १० एमबीए Dमताको पावर zासफम"र जडान गरे को हो । पाँच एमबीए
Dमताको पावर zासफम"रका कारणले साँझको समयमा उCपादन भएको वयCु को $वाह !नयमततामा
सम%या हँ ◌ुदै आएको लामो समयप!छ $ाKधकरण केMय काया"लयले भइरहे को भदा दोeबर Dमताको
पावर zासफम"र जडान गरे को हो । नयाँ पावर zासफम"र जडानले वयत
ु ् आप!ू त" बढ भएको समयमा
दे )खँदै आएको सम%या पण
" पमा अCय हुने dBशल
ू 3
ू  जलवयत
ु ् आयोजनाका इिज!नयर तेजकृIण
ेIठले बताएका छन ् ।
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%ा&धकरण र वयुत ् वकासको अवAथा
(भोला शमा") वयत
" त" हो र नेपाल वयत
ु ् सवा"· ◌ीण वकासको पव
ू स
ु ् $ाKधकरण वयत
ु ् उCपादन,
$शारण र वतरणलाई सDम, भरपदा"◌े र सव"सल
ु भ गर वयत
ु ् आप!ू त"को समKु चत Sयव%था गन"
व.सं.२०४२ भाM १ गते %थापत ग@रएको जनउपयोगी वग"मा पन- साव"ज!नक सं%थान हो। नेपालमा
वयत
ु ् सेवाको पOहलो उCपादन व.सं.१९६८ साल जेIठ ९ गते फप"ङको ५०० >कलोवाटबाट भएको Kथयो,
जसलाई चMNयो!त भ!नयो। उ9त म!तदे )ख हालसम आइपुkदा नेपालको वयुत ् वकास कछुवा
ग!तमा नै सीमत छ। हालसम झडै ८०० मेगावाट माB वयुत ् उCपादन गन" स>कएको छ। Cयो प!न
सोलार र थम"ल ;लाटसOहत। साव"ज!नक सं%थानह3मLये वयुत ् वकास र Sयव%थापनका DेBमा
>tयाशील २ वटा सं%थानह3 रहे का छन ्। पOहलो नेपाल वयुत ् $ाKधकरणले २९औं वसत पार गर ३०औं
वसतमा $वेश गरे को छ भने दोो व.सं.२०६८ ावण १० गते %थापत जलवयुत ् लगानी तथा वकास
कपनीले ३ वटा वसत पार गरे को छ। भरखरमाB कारोबार भएको उ9त कपनी शशु अव%थामै छ र
नाफामा सTचालत छ। Cयसै गर नेपाल वयुत ् $ाKधकरणको प!न वगतमा भदा घाटा रकम घन
गएको छ। वगतमा ९ अव" ९५ करोड घाटामा गएको $ाKधकरण यस वष" ४ अव" ६३ करोड घाटामा सीमत
रहे को छ। चह
ु ावटमा भएको उoलेyय सुधार र २० $!तशतको महशुल वृ ]ले $ाKधकरणको झडै आधा
घाटा पू!त" हुन गएको छ। सं%थानबाट नेपाल सरकारलाई पन" गएको आKथ"क $भावका {िIटले यसलाई
उपलिeधमुलक नै मा!नछ।
जलवयCु को उCपादन तथा वतरणमा नीिज DेB र समद
ु ाय समेतलाई संलkन गराउन वभन
$वधनाCमक तथा $ोCसाहनाCमक Sयव%थाह3 अवलबन ग@रए प!न $ग!त सतोषजनक छै न।
रािIz«य $शारण xीडबाट क@रब ५० $!तशत जनताले वयुत ् सेवा $ा;त गरे का छन ् भने कुल
जनसंyयाको क@रब ६७ $!तशत जनताले वयुत ् सेवा पाएका छन ्। डा. ह@रमान ेIठले सन ् १९६७ मा
गरे को एक अLययनमा ८३००० मेगावाट वयुत ् उCपादनका सभाSयता $Dेपण गरे प!न हालसम
Cयसको १ $!तशत प!न उCपादन हुन नस9दा मागअनुसार वयुत ् आपू!त" हुन स>करहे को छै न। Oहउँ द
याममा २४ घsटाको १ Oदनमा १२ घsटा लोडसे/डङ बेहोनुप
" यm भने वषा"याममा ४ घsटा माB। ययप
भरखर सधप
ु ाoचोकको मा खाजुरेमा गएको भीषण पOहरोबाट $शारण लाइन तथा सुनकोसी
जलवयुत ् केMको |याम D!त हुन गई क@रब ६७ मेगावाट वयुत ् स;लाई अवc] भएको र कुशाहा–
कटै या $शारण लाइन खsडको कड9टर बदल गनुप
" रे को हुँदा म!त २०७१⁄४⁄२४ गते श!नबारदे )ख
लोडसे/डङ अवKध पुनः बढाएर दै !नक ८–९ घsटा पुया"इएको छ। यसर $चरु सभावनाको सागरमा नेपाल
ऊजा" वा%तवक धरातलमा उदांKगएको छ।

चालु आवKधक योजनामा थप ६६८ मेगावाट Dमताका जलवयुत ् आयोजना !नमा"ण काय" सपन
हुनक
ु ा साथै थप ५८४ मेगावाट Dमताको !नमा"ण काय" श3
ु हुने अपेDा ग@रएको छ। Cयसै गर ४०० >क.मी.
नयाँ वयत
ु ् $सारण लाइन !नमा"ण हुने, वयत
ु ् चह
ु ावट २१ $!तशतमा सीमत हुने, $!तSय!तm
वयत
ु ् उपभोग १४० >कलोवाट घsटा र रािIzय वयत
ु ् $णालबाट वयत
ु ् सेवा $ा;त गन- जनसंyयाको
$!तशत ८७ पुkने र दे शका ३००० गा.व.स. मा वयत
ु ् सेवाको पहुँच पुkने अपGDत उपलिeधको $Dेपण
ग@रएको छ। रािIzय वयत
ु ् $सारण लाइनको पहुँच पय
ु ा"उन कOठन भएका DेBह3मा वैकिoपक ऊजा"को
माLयमबाट हालसम झडै १२ $!तशत जनतालाई वयत
ु ् सेवा उपलeध भएको छ। यसमLये
प@रमाणाCमक उपलिeधअनस
ु ार जलवयCु बाट २३ मेगावाट, सौय" ऊजा"बाट १२ मेगावाट, वायु ऊजा"बाट
२० मेगावाट र जैवकबाट ११ >कलोवाट गर जमा ३५.०३ मेगावाटको योगदान रहेको छ। सबै िजoला
वकास सम!तमा ऊजा" र वातावरण इकाइ %थापना भई सTचालनमा रहे का छन ्। सबैका लाKग Oदगो
ऊजा"को अवधारणा अनु3प नवीकरणीय ऊजा" $वधन तथा वकासमा वशेष जोड Oदइएको छ। तीन वषउ9त योजनाको समय प!न एक वष" एक मOहना dब!तसकेको छ। अबको झडै दईु वष"लाई $भावकार
अ!न उपलिeधमुलक बनाउन जोडदार >tयाशील कदम जcर छ।
उNयालो नेपालः सम]
ृ नेपाल अभयानका साथ नेपाल सरकार आगामी ३ वष"भB दे शमा लोडसे/डङ
अCय गन" $!तब] छ। यस अवKधभB साव"ज!नक DेBमा रािIzय गौरवको आयोजना माKथoलो
तामाकोसी ४५६ मेगावाट, कुलेखानी तेो १४ मेगावाट, चमेलया ३० मेगावाट र माKथoलो dBशल
ू  ‘ए’ ६०
मेगावाटबाट कुल ५६० मेगावाट वयत
ु ् उCपादन हुनेछ भने !नजी DेBबाट !नमा"णाधीन ४२ वटा
आयोजनाह3बाट ६२८ मेगावाट वयत
ु ् उCपादन हुने अनुमान ग@रएको छ। मल
ु क
ु मा Oहउँ दयाममा चरम
लोडसे/डङका कारण ऊजा" संकट कायमै रहे ताप!न माKथoलो तामाकोशी जलवयत
ु ् आयोजना सपन
भएप!छ वषा"याममा !नया"तका लाKग अ!त@र9त वयत
ु ् उपलeध हुनेछ, भने सy
ु खा याममा बा≈य ऊजा"
बजारबाट ख@रद गनुप
" न- ि%थ!त दे )खनेछ। सख
ु ायामको लोडसे/डङलाई यून गन" जलवयत
ु ् माB पया";त
नहुने हुँदा अय नवीकरणीय ऊजा"को सभाSयता हे र सौय" $वKधबाट उCपाOदत वयुCलाई $शारण
लाइनमा जो/डने लiय छ। मुलुकमा वयमान वशाल लोडसे/डङ यूनीकरणका लाKग अoपकालन,
मLयकालन र दघ"कालन रणनी!त अवलबन गनुप
" छ" । अoपकालन रणनी!तअतग"त हाल क@रब २५
$!तशतको वयुत ् चह
ु ावटलाई भार !नयBण गन-, /डमाड साइड यानेजमेट गन-, दै व$कोपबाट
अवc] $सारण लाइन तथा जलवयुत ् केMह3 मम"त सभार गर सुचाc गन-, मौजुदा जलवयुत ्
केMह3 मम"त सभार गर पूण" Dमतामा सTचालन गन- ज%ता उपयु9त कदमह3 चाoन सादभ"क
हुछ। मLयकालन रणनी!तअतग"त वयुCको !नकायगत समवयमा बढावा Oदने, !नमा"णाधीन
जलवयुत ् आयोजनाह3 !नधा"@रत लागत, समय र गुण%तरमा सपन गन-, जलवयुCमा लगानीका
लाKग सु!निPचत वातावरण सज"ना गन-, !नजी उCपादक कपनीह3को !नयमन गर साना जल वयुत ्
आयोजनाह3 सपन गन- ज%ता $भावकार >tयाकलापह3 सTचालन गनु" उKचत हुछ। Cयसै गर

दघ"कालन रणनी!त अतग"त ठूला र बहुउwेPयीय जलवयुत ् वकासमा वशेष पहल गन-, जलाशय र
नद $णालको सतल
ु न गरे र आयोजना काया"वयनमा oयाउने, नेपाल वयत
ु ् $ाधीकरण र जलवयत
ु ्
वकासका अय साझेदार !नकायह3बीच समवयाCमक सस
ु बध %थापीत गद अगा/ड बढे मा लोडसे/डङ
यूनीकरण र वयCु को रणनी!तक Sयव%थापन सभव छ।
मुलुकमा लामो समयदे )ख वयमान ऊजा" संकट यूनीकरणका लाKग वयुत ् DेBले !नःशदे ह
$ाथमकता पाउन पन- हो तर Cयसो हुन स>कराखेको छै न। ऊजा" DेBका लाKग व!नयोिजत बजेटले
अथ"तBमा ऊजा"लाई सघन बनाउन सकेको छै न। जनजीवनका हरे क पहलह3मा अप@रहाय" भइसकेको
ऊजा" मुलुकको सवा"Kधक महCCवपुण" सेवा र बहुआयमक $यासह3को साझा सवाल प!न हो। तथाप
मुलुकमा वयमान $शास!नक राजनी!त र राजनी!तक $शासनको सकारमा ऊजा" ज%तो संवेदनशील र
संकटx%त DेB पन" गएको छ। तसथ" जलवयुCमा $श%त अवसर हुँदाहुँदै प!न अपेGDत लगानी
आकष"त भएको छै न। भारतका वत"मान $धानमBी नरे M मोदले नेपाल मणका tममा Oदएका
ऊजा"शील सुझावह3 xहण गन" प!न हा}ो राजनी!त र $शासन आनाकानी ग@ररहेको छ। हरे क कुरालाई
शंकाको {िIटले हे न- $विृ Cत बnदै गएको छ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2070/5/1
नमाणाधीन जल वयत
ु मा लागत बढाएर M2टाचार

वयुत ् $ाKधकरणले !नमा"ण ग@ररहे का जलवयुत ् आयोजनामा लागत र समय बढाएर करोड_ Iटाचार
भइरहे को भदै छानdबन माग ग@रएको छ । वयुत ् $ाKधकरणको २९औ वाष"कोCसव अवसरमा
आइतबार राजधानीमा आयोिजत काय"tमका सहभागी व9ताले !नमा"णाधीन आयोजनामा Iटाचार र
अ!नयमतता भएको बताउँ दै छानdबन माग गरे का छन ् ।
ऊजा"मBी राधाकुमार वालले $ाKधकरणभB हुने Iटाचार !नयBण गन" पहल गन- बताइन ् ।
$ाKधकरणले अOहले ३० मेगावाटको चमेलया, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाटको माKथoलो dBशूल–
३ ‘ए’ र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेो जलवयुत ् आयोजना !नमा"ण ग@ररहे को छ । सबै आयोजनाको
लागत र समय दोeबरभदा बढ भइरहे को छ ।
मy
ु यसKचव ललाम)ण पौ|यालले $ाKधकरणले !नमा"ण ग@ररहे का आयोजनाको लागत र समय बnनु
!नयमतज%तै भएको बताए । ‘आयोजनालाई तो>कएको समय र लागतमा !नमा"ण सपन गन-भदा
काम नगर नयाँ सम%या सज"ना गन- $विृ Cत दे )खछ,’ $ाKधकरण पव
" LयDसमेत रहे का मy
ू अ
ु यसKचव
पौ|यालले भने ।
उनले वयुत ् चह
ु ावट !नयBण गन" नस9ने कम"चारलाई कारबाह गन- अभयान अOहले रो>कएको भदै
आपिCत जनाए । मुyयसKचव पौ|यालले $ाKधकरणभB वभन व%तु ख@रद गदा" अ!नयमतता हुने
गरे को बताए । ‘ख@रदमा रहे को अपचलन नरोके $ाKधकरणलाई कसैले बचाउन नस9ने अव%था छ,’ उनले
भने

।

रािIzय कम"चार संगठनका सीताराम थापाले $ाKधकरणले !नमा"ण गन- आयोजनामा /डजाइनकै वेलादे )ख
Iटाचार हुने गरे को बताए । ‘$ाKधकरणले !नमा"ण ग@ररहे को आयोजनामा सत$!तशत भे@रएसन गर
Iटाचार भइरहे को छ, Cयसको छानdबन ग@रनुपछ" ,’ उनले भने ।
कम"चार संघका अLयD जनाद" न भUराई र कम"चार य!ु नयनका अLयD राम$साद @रमालले !नमा"णाधीन
सबै आयोजनाको समय र लागत बnनु आपिCतजनक रहे को बताए । ‘पहुँच माग", परामश"दाता छनोट
नगर सभलतफ" ठे केदार छनोट ग@रएकाले लागत र समय बOढरहे को छ,’ @रमालले भने ।
उनले राNय पुनसरचनाअगा/ड बढे को अव%था अOहले नै $ाKधकरणलाई टुयाउन नहुने बताए । सरकारले
चालू आवको नी!त तथा काय"tममाफ"त $ाKधकरणलाई उCपादन, $सारण र वतरण गर तीनवटा
कपनीमा टुयाउने घोषणा गरे को छ ।

नेपाल रािIzय कम"चार संगठनका अLयD खगेM शाहले हतार र हचव
ु ाका भरमा $ाKधकरण टुयाउन
नहुने बताए । ‘हचव
ु ाका भरमा $ाKधकरणलाई तहसनहस पान" खोिजएकाले यसलाई रो9नप
ु छ" ,’ उनले
भने । अLयD शाहले ऊजा"मBीको सKचवालय खच" $ाKधकरणले Oदन थालेको भदै रो9न माग गरे ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2070/5/1
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>f]tM cleofg, 2070/5/2

नेपाल वयुत ् %ा&धकरणको २९औं वषगाँठ : वयुत ् %ा&धकरण बोडको तीQ
आलोचना
पIु प कोइराला
नेपाल वयत
ु ् $ाKधकरण सTचालक बोड"$!त चौतफ 3पमा ती असतिु Iट Sय9त ग@रएको छ । $ाKधकरणको २९
औं वष"गाँठको अवसरमा आयोजना ग@रएको समारोहमा $ाKधकरणसब] ५ zे ड य!ु नयन र सरकारका उrच
अKधकारह3ले नै य%तो असतिु Iट Sय9त गरे का हुन ् ।
माKथoलो तामाकोशीजलवयत
ु ् आयोजनाको शेयरमा आपm
ू ह3 ठKगएको, $ाKधकरणका आयोजना
(चमेलयालगायत)ह3को लागत $!तमेगावाट 3. ५४ करोडसम पग
ु ेको, $ाKधकरणको काय"कार $बध !नद- शक
!नय9
ु त गन" नसकेको भदै उनीह3ले बोड" अLयD ऊजा"मBी राधाकुमार वालसमD ती असतिु Iट Sय9त गरे
।
कम"चारको विृ Cत वकासका लाKग बोड"ले कुनै काम गन" नसकेको, लामो समयदे )ख $ावKधक इिTजनीयरह3
!नय9
ु त गन" नसकेको, जोखीमपण
ू " काम ग@ररहे का याद कम"चारको सेवा सु वधा बढाउन र बीमा गन" नसकेको,
Kचलमे जलवयत
ु ् कपनीले अ!घ बढाएको Kचलमे मोडल असफल पान" लाKगपरे को ज%ता असतिु Iट प!न
उनीह3ले पोखेका Kथए ।
साथै, )खती र भोटे कोशीसँग डलरमा भएको वयत
ु ् खरद सझौता (पीपीए) पन
ु रवलोकन गन" नसकेको, दे शका
लाKग आवPयक रणनी!तक ऊजा" सरु Dा नी!त नै नबनाई ऊजा" !नया"ततफ" Lयान Oदइएको, ठोस आधार नबनाई
$ाKधकरणलाई तीन !नकायमा वभाजन गन" खोिजएकोज%ता वषयमा प!न उनीह3ले $Pन उठाएका Kथए ।
तामाकोशीमा ऋण $वाह गन- कम"चार सTचय कोष, नाग@रक लगानी कोष र बीमा सं%थानका कम"चारले
आयोजनाको मy
ु य $वधक $ाKधकरण र $भावत िजoलाका बासदाले पाउनेभदा !नकै बढ >कCता शेयर पाउने
Sयव%था ग@रएकोमा उनीह3ले रोष $कट गरे । उ9त आयोजनाको $बधपBमा सTचय कोषका कम"चारलाई
सबैभदा बढ $!तकम"चार ३ हजार ५० >कCता Oदने Sयव%था ग@रएको छ भने $भावत िजoलावासीलाई सबैभदा
कम ५० >कCता शेयर Oदने Sयव%था ग@रएको छ । य%तो असमान Sयव%थालाई संशोधन गर शेयरको अनप
ु ात
नमलाइए $भावत िजoलावासीलाई साथमा लएर स घष"मा उBने प!न उनीह3ले चेतावनी Oदए ।
!नमCत काय"कार $बध !नद- शकका 3पमा $ाKधकरणलाई नेतCृ व ग@ररहे का रामचM पाsडेलाई नै काय"कार
बनाउन र बाOहरबाट !नय9
ु त नगन" प!न उनीह3ले बोड" अLयD ऊजा"मBीलाई चेतावनी Oदए । काय"कार $बध
!नद- शक बनाइOदने आPवासन Oदँ दै आपm
ू अनक
ु ू लका काम गराउन स9ने भएकाले हालका !नमCत काय"कारलाई
बोड" अLयDले काय"कार बनाउन नचाहे को उनीह3को आरोप Kथयो । Cय%तै, Kचलमे जलवयत
ु ् कपनीले अ!घ
बढाइरहे का २ सय ७० मेगावाटका आयोजना र माKथoलो तामाकोशीदे )ख डराएका जलमा>फया र सौय" ऊजा"
$वधकह3को $भावमा पर ऊजा"मBीले जानीनजानी Kचलमे मोडल नै असफल बन स9ने गर Kचलमेका $बध
सTचालक प@रवत"न गन" चाहे को प!न उनीह3ले आरोप लगाए । उ9त Sयव%थाह3 तCकाल सrयाउनप
ु न- प!न

कम"चारह3ले माग गरे । %व%फूत" 3पमा अ!घ बOढरहे का Kचलमेअतग"तका आयोजनाह3मा ताला लाkने अव%था
सज
ु ै बOढरहे का $ाKधकरण आफैले $वधन गरे का चमेलया, कुलेखानी
ृ ना ग@रएको तर लागत र समय दव
तेोलगायतका आयोजनाह3 समयमै सपन गन" बोड" अLयD वालले Lयान नOदएको उनीह3को आरोप छ ।
काय"tममा नेपाल सरकारका मy
" LयD ललाम)ण पौ|यालले $ाKधकरणका
ु यसKचव तथा $ाKधकरण बोड"का पव
ू अ
आयोजनाह3मा लागत र समय दव
ु ै बढाउने वकृ!त रो9नप
ु न-, xामीण वयत
ु ीकरणमा ठे 9का लएर काम नगनकsया9टरह3लाई कारबाहको दायरामा oयाउनप
ु न-, )खती र भोटे कोशी आयोजनाको सझौता तCकाल
पन
ु रवलोकन गनप
ु" न- बताएका Kथए ।
सफलताभदा असफलता बढ3
$ाKधकरणको २९औं वष"गाँठको अवसरमा !नमCत काय"कार !नद- शक पाsडेले $%तत
ु गरे को $!तवेदनअनस
ु ार
$ाKधकरण कटै या–कुशाहा $सारण लाइनको कsड9टर प@रवत"न गर ८० मेगावाटको सUा १ सय ६० मेगावाटसम
वयत
ु ् आयात गन" स9ने अव%थामा पग
ु ेको छ । Cय%तै, $ाKधकरणको उपलिeधका 3पमा गत आवमा कुल $सारण
लाइनमा २ सय २५ स>क"ट >कमी थप गन" सफल भएको, वयत
ु ् zासफम"र र मटरको गण
ु %तर मापदsड बनाई
लागू ग@रएको, परDण $योगशाला दईु %थानमा सTचालन ग@रएको, हरे क DेBीय काया"लयले श
ू य दशमलव ७६
$!तशत चुहावट !नयBणमा सफल भएको, एनी ाTच पेमेट सु वधा काठमाडj उपCयकाका ९ ओटा वतरण
केMमा व%तार ग@रएको, लघु तथा साना जलवयCु लाई रािIzय $सारणमा जो|न xीड व%तारको योजना अ!घ
बढाइएइको, !नजीDेBबाट २३ दशमलव ५ र भारतबाट ३० मेवा वयत
ु ् गतवष" थप ग@रएको उoलेख छ । तर,
सफलताको तल
ु नामा $ाKधकरणका असफलता नै बढ दे )खएका छन ् ।

के–के छन ् %ा&धकरणका असफलता ?
- दे शलाई आवPयक वयCु को $DेपणसOहत रणनी!तक ऊजा" सरु Dा नी!तको अभाव
- माग (उrचतम) र आप!ू त" (यन
ू )को असामTज%यपण
ू " ि%थ!त
- आयोजनाह3को लागत र समय बढाउने गलत $विृ Cत
- अ!नयिBत चुहावट, मटर र zासफम"रको चरम अभाव
- सं%थागत स{
ु ढकरणको अभाव
- कम"चार पदप!ू त" र यादलाई %थायी गनप
ु" न- $ावधानको बेवा%ता
- भौ!तक !नमा"णमा गण
ु %तर कायम नहुँदा बnदो मानवीय D!त
- $ाKधकरणमा बजेटर अनश
ु ासनको अभाव
- $ाKधकरणका आयोजनाभदा $वKधत कपनी Kचलमेवारा अ!घ बढाइएका आयोजना सफल
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वयुEको वा षक तीन
%तशत म6
ू यव ृ T गन माग
आ&थक संवाददाता ,
काठमाड!, भदौ १ ,

नेपाल वयत
ु ् $ाKधकरणले घाटा घटाउन वाष"क तीन
$!तशतका दरले dबtY हुने वयCु को मo
ू यवृ ] गन"
माग गरे को छ । $ाKधकरणको २९औं वाष"कोCसवको
अवसरमा आइतबार राजधानीमा आयोिजत
काय"tमलाई सबोधन गद !नमCत काय"कार !नद- शक
रामचM पाsडेयले भने, ‘%वदे श तथा वदे शबाट $ाKधकरणले वयत
ु ् ख@रद गदा" वाष"क cपमा !निPचत
$!तशतका दरले वृ ] हुने रकम भ9
" छ" । $ाKधकरणले dबtY गन- dबजल
ु तानी गनुप
ु  प!न कतीमा तीन
$!तशतका दरले मूoयवृ ] गन- हो भने वाष"क नाफा कमाउन स>कछ ।’$ाKधकरणका अनुसार !नजी
DेBबाट ख@रद ग@रने वयुCको वाष"क तीन $!तशत र भारतबाट आयात हुने वयुCको ख@रदमा वाष"क
पाँच दशमलव ५० $!तशतका दरले मूoयवृ ] हुने गरे को छ । लामो समयप!छ दईु वष"अ!घ $ाKधकरणले
dबtY गन- वयुCको मूoयवृ ] ग@रए प!न Cयसप!छ बद छ । $ाKधकरणले मूoयवृ ] गन" पटक–पटक
$यास गरे प!न राजनी!तक तहबाट सहम!त जुन नसकेको कारण $ाKधकरण वष-नी घाटामा गइरहे को छ
। $ाKधकरणलाई आKथ"क वष" २०७०÷०७१मा वाष"क घाटा पाँच अब" ७० करोड ४२ लाख ४० हजार cपैयाँ
घाटा लागेको Kथयो ।

!नमCत काय"कार !नद- शक पाsडेयले दे शको कुल वयुCको ३५ दशमलव चार $!तशत !नजी DेBबाट
आपू!त" भइरहे को जानकार Oदँ दै आव २०७०/०७१मा माB एक सय ७५ दशमलव ४७ मेगावाट Dमताका
नौवटा आयोजनासँग वयुत ् ख@रद सझौता भएको जानकार Oदए । उनका अनुसार उ9त अवKधसम
$ाKधकरणले दईु हजार मेगावाट Dमताका एक सय ४८ वटा आयोजनासँग वयुत ् ख@रद सझौता गरे को
छ । !नजी DेBबाट हालसम ३९ वटा आयोजनाहcमाफ"त २५५ दशमलव ६५ मेगावाट वयुत ् उCपादन
भएको छ । पाsडेयका अनुसार कुशाहा–कटै या १३२ केभी $सारण लाइनबाट ८० मेगावाटसम वयुत ्
आयात गद आइएकोमा बढ Dमता भएको तारले उ9त तारलाई $!त%थापन गर १६० मेगावाटसम

भारतबाट वयुत ् आयात गन" स>कने अव%था सज"ना भएको छ । २०७० असार मसातसम $सारण
लाइन ५११ स>क"ट >कम रहे कामा आव २०७०÷०७१ मा २२५ >कम थप भएको छ । !नमा"णाधीन $सारण
लाइन एक हजार सात सय ५८ स>क"ट >क>क रहे को छ । Cय%तै, ४०० केभीको १३२० स>क"ट >कम, २२०
केभीको १३०९ स>क"ट >कम र १३२ केभीको १५४० स>क"ट >कम जर चार हजार एक सय ६९ स>क"ट >कम
मLये क@रब एक हजार पाँच सय स>क"ट >कम $सारण लाइन !नमा"णको वCतीय Sयव%थापन परू ा भएको
छ।
‘अराजकता मUचाउनेसँग झुिWदनँ’
काठमाड!, भदौ १ ।
Kचलमे जलवयत
" बधसTचालक कुलमान !घसङलाई पुनः सोह पदमा फका"उन
ु ् कपनीका पव
ू $
नेपाल वयत
ु ् $ाKधकरणका चारवटा zे ड य!ु नयनले माग ग@ररहे को बेला ऊजा"मBी राधा वालले
Cयसलाई ठाडै अ%वीकार गरे कY !छन ् । ‘राNयको तलब खाएप!छ $Cयेक कम"चार आhनो मया"दामा
ब%नुपछ" ’, जल तथा ऊजा" आयोगबाट गत dबहबार माB $धानमBी काया"लयमा सcवा ग@रएका सKचव
ीरTजन लाकौललाई दे खाउँ दै मBी वालले भ!नन ्, ‘उहाँले ऊजा"मा लामो समय काम गनुभ
" यो । अब
सरकारले सcवा गरे को ठाउँ मा जानँ भनेर कराउनुभएको छै न र कराउनुहुन प!न । तर Kचलमेबाट
$ाKधकरणले आवPयक ठानेर >फता" बोलाएको एक जना कम"चारले माछे जमा पारे र आयोजना बद
गराउने काम ग@ररहे को छ । Cयो कम"चारको मया"दाभदा बाOहरको कुरा हो । अराजकता मrचाउनेसँग
कुनै हालतमा प!न झुि9दनँ ।’
कुलमानको नाम नै नलई मBी वालले पटक–पटक भ!नन ्, ‘$Cयेक कम"चारले सं%थाले भनेको
मानप
ु छ" । दबाबले काम गOद" नँ, स%टमबाट चoनप
ु छ" ।’ उनले Kचलमे कपनीमा डा. डबर नेपाल र
उनको Oटमले गरे को योगदानलाई नै छायाँमा पान- गर अOहले भइरहे को $चार$!त प!न पण
ू " cपमा
असहम!त Sय9त ग@रन । ‘Kचलमे कपनी दईु ÷चार वष"अ!घ गएका Sयि9तले बनाएका होइनन ्’, मBी
वालले भ!नन, ‘%थानीयलाई बलयो बनाएको डा. नेपाल र उनको Oटमले हो । दईु ÷चार वष"अ!घ
गएकाले मैले बनाएको संरचना भछ भने Cयो म माB हो ।’काय"tममा एमाले!नकटको कम"चार
य!ु नयनका अLयD राम$साद @रमाल बाहे क वैय माओवाद !नकटका सताराम थापा, एमाओवाद
!नकटका खगेM शाह र कम"चार कoयाण प@रषका अमत
ृ बहादरु खापुङले कुलमानलाई पुनः Kचलमेमा
फका"उनुपन- बताएका Kथए ।
काय"tममा मुyयसKचव ललाम)ण पौ|यालले $ाKधकरणमा धेरै इिज!नयर खाल भएकाले तCकाल
Cयसको पू!त" गरे र च%
ु त त@रकाले काम अगा/ड बढाउन आxह गरे । ऊजा" मBालयका सKचव

राजेM>कशोर DेBीले नेपाल र भारतबीच वयुत ् Sयापार सझौता हुने बताउँ दै Cयसले दईु दे शबीच
वयत
ु ् आदान–$दान गन" सहयोग गन- बताए ।
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बजुल3 नयात र पानीको ववाद
लiमण वयोगी
भारतसँग वयत
ु ् Sयापार सझौता (पOटए) गन" दज"नj पटक अनौपचा@रक छलफल हुँदै आएको हो तर
नेपालले सन ् २०१० मा भारत पठाएको पOटएको $ारिभक म%यौदा पOहलो औपचा@रक $यास Kथयो।
Cयसयता दईु दे शबीच वभन समयमा भएका मBी, सKचव र सहसKचव%तरय जलोत बैठकमा
पOटएबारे छलफल नभएको होइन तर भारतले यसमा उ!त चासो दे खाएन। ययप नेपालले पटक–पटक
पBाचार र अनौपचा@रक वाता" ग@ररयो। भारतले प!छoलो समय २०१४ जुन ९ मा जलोत तथा
जलवयुत ् वकासमा संयु9त3पमा सहकाय" गन" स>कने म%यौदा पठायो। उसका अनुसार यो पOटए
छलफलकै !नरतरता Kथयो तर नेपालले गरे को ताकेताको प@रणाम Kथएन। भारतमा नरे M मोद भख"रै
$धान मBी च!ु नएका Kथए र उनको नेपाल मण टुंगो लाKगसकेको Kथयो। यह मणका tममा मोदले
नेपालको जलोतमा दे शको अxाKधकार सु!निPचत हुने गर सझौता गला"न ् भने उ9त म%यौदाको
भBी मनसाय Kथयो।
म%यौदाका केह बँद
ु ा दोहोरो अथ" लाkने र ववाOदत Kथए। यो साव"ज!नक भएप!छ राजनी!तक दल र
सरोकारवाला DेBबाट ती वरोध भयो। भारतीय वदे श मBी सष
ु मा %वराजको नेपाल मणका tममै
पOटए टुंkयाउने तयार Kथयो। ववाOदत म%यौदामा वरोध चु लएप!छ सझौता भएन। मोद मणका
tममा यसको टुंगो लगाउने भ!नयो तर प!न टुंगो लागेन। भारतको म%यौदा नेपालले मानेन, नेपालको
म%यौदामा भारत सहमत भएन। अततः सझौता फे@र पर धकेलयो।

बजल
ु 3 नयातको बहस
वयुत ् ऐन, २०४९ जार भएप!छ जलवयुत ् वकासमा !नजी DेB सहभागी हुन स9ने आधार तय भयो।
Cयह समयदे )ख dबजुलको अतरा"िIzय बजार खोNन बहस तथा छलफल सुc ग@रयो। तर, दईु दशक
नादासम यसको टुंगो लागेको छै न। प!छoलो चार वष"यता भारतसँग वयुत ् Sयापारबारे अझ घ!नभूत
छलफल हुँदै आयो। ययप आजका Oदनसम पOटए छलफल र ववादको घेरामै सीमत छ। वयुत
Sयापार के हो? >कन आवPयक छ? भारतसँग य%तो Sयापार गन" हुछ या हुँदैन? नेपालले आhना तफ"बाट
क%ता एजेडा उठाउनुपछ" र कसर अडानका साथ वाता" तथा छलफल गनुप
" छ" भने दज"नj $Pनको जवाफ
खोNने $यास नभएका होइनन ्। तर तCतत ् वषयमा कूटनी!तकतवरले छलफल गन- $यास भएन। मBी
र कम"चारतBको कमजोर कूटनी!तक Dमताका कारण नेपाल कमजोर दे )खँदै आयो र dबजल
ु लाई पानी
उपयोगसँग जोडेर वरोध हुन थाoयो।
यो DेBमा दशकjदे )ख काम गरे का र सरकार सेवामा लामो समय गज
ु ारे का Sयि9तले समेत वरोध गरे ।

!तनै Sयि9त सरकार ओहोदामा हुँदा भारतसँग य%तो सझौता अप@रहाय" रहे को बताउने गरे का Kथए।
!तनको वरोधको औKचCय के हो? केका लाKग र >कन? भने राNयले ख
ु याउन सकेन। दे शको %वाथ" हे रेर
वरोध गरे को भए हुयो। तर ती कुनै $!तिIठत गैरसरकार सं%थामा आब] छन ्। Cयसैको धम" परू ा गन"
डलरको फाँक माद वरोध उचालेका छन ्। यो तेो आPचय" हो। यहाँ!नर, वरोध गन-लाई पाता क%नप
ु छ"
भदै मा पOटएका नाममा दे शको जलोत भारतकै इशारा र सत"मा छो|न मoदै न। तर जलवयत
ु ्
उCपादनको $चरु सभावना छ भदै वरोध गद अवकास र ग@रबीमा पिoसरहने? यो भारतभदा हा}ै
लाKग बढ चन
ु ौतीको वषय हो। नेपालले भारत वा चीनसँग गोc जुधाइ गरे र !तनको रj झन-वाला छै न।
तक", बु ] र ववेकले िजतेर ोतको सदप
" दा हामीसँग अकm उपाय छै न। बझ
ु योग गनुभ
ु रे बझ
ु पचाउनेका
Oदमागले काम ग@रOदए जलवयुत ् वकासले ‘याक' समाCन स9यो।
इ!तहासदे )ख भारतसँगका सिध–सझौता वा जलवयुत ् वकासका सवालमा नेपाल तल पद आएको
छ। सन ् १९५४ दे )ख भारतसँग ग@रएका कोसी, महाकाल र गsडक सिधमा नेपाल च9
ु यो। यसको कारण
हा}ो कमजोर कूटनी!तक Dमता हो, यो %वीकानुप
" छ" । राNयले यी कमजोर पD सुधान- >क नसुधान-?
!नजी %वाथ" र संकYण" मानसकता हाबी भइरहने! अ!न भारतले जलोत कeजा गरे र भुटानी मोडल लान
खोNयो भनुको के तुक! वगत नदोहो@रने गर अब पOटए गदा" कूटनी!तक है सयत सDम बनाउन
स9नुपछ" । Cयसमा dबजुल >कनबेच गन- गर माB हा}ा एजेडाले $ाथमकता पाउनुपछ" । वयुत ्
$ाKधकरणको $Dेपणअनुसार लGDत जलवयुत ् आयोजनाको !नमा"ण पूरा भए तीन/चार वष"प!छ
बखा"मा झडै एक हजार मेगावाट dबजुल खेर जाछ। वडबना Oहउँ दमा भने अपुग हुछ, प@रणाम
लोडसे/डङ झेoनुपछ" । यो असमान Sयव%थामा प@रवत"न गन" फे@र प!न भारतसँग नजो/डइ धरै छै न।

भारतलाई बजल
ु 3को खाँचो Zकन?
भारतले नेपालको dबजल
ु भदा पानीमा बढ राजनी!त गरे को छ भनु आधा सCय हो। उसले dबजल
ु र
पानीमा समान अxाKधकार खोजेको छ। >कन>क संगो भारतको वयुत ् उCपादन Dमता सन ् २०१४
माच"सम २ लाख ४३ हजार मेगावाट पुगेको छ। Cयहाँको १ अब" २१ करोड जनसंyयामLये क@रब ८०
$!तशतमा dबजुलको पहुँच पुगेको छ। गत माच"सम Cयहाँ dबजुलको माग १ हजार ८५ अब" यु!नट
(क@रब १ लाख ३५ हजार मेगावाट) पुगेको छ। तर आपू!त" क@रब १ लाख १० हजार मेगावाट माBै छ।
अथा"त अOहले भारतलाई क@रब २५ हजार मेगावाट dबजुल अपुग छ। हालसम भारतको $!तSयि9त ऊजा"
उपभोग ६ सय र चीनको २ हजार ९ सय यु!नट पुगेको छ। आKथ"क वकासमा चीनसँग $!त%पधा"
ग@ररहे काले भारतले चीनसरह ऊजा" उपभोग दर पुया्"उन प!न झडै पाँच गुणाले उCपादन बढाउनुपछ" ।
‘भारत योजना आयोग' को तयांकअनुसार Cयहाँ dबजुलको माग हरे क वष" क@रब ८ $!तशतले बOढरहे को
छ। आKथक वष" २०२६/२७ सम उसले उCपादन र आपू!त" गरे र ६ लाख ८५ हजार मेगावा◌ाट पुया्"उने लiय
राखेको छ।

भारतमा अOहले कुल वयुCको क@रब २० $!तशत जलवयुCको योगदान छ भने ७० $!तशत कोइलामा
आधा@रत आयोजना सTचालत छन ्। तर गण
ु %तरय कोइला अभावले यी आयोजना Dमताभदा कममा
चलेका छन ्। यसैले आhनो उCपादन बढाउँ दै !छमेकY दे शबाट dबजल
ु  आयात गनु" भारतको बाLयता हो।
चीनको आKथ"क वृ ]सँग $!त%पधा" गन"समेत उसलाई dबजल
ु  पOहलो आवPयकता भइसकेको छ। भारतले
dबजल
ु  आयात गन- माLयाम नेपाल, भट
ु ान, यानमार वा पा>क%तान नै हुन ्। पा>क%तानसँग भारतको
शीतय]
ु चलरहे को छ। सबध सुधार गद भवIयमा dबजल
ु मा सबध कायम गला"। Cयो उसको
टाउको दख
ु ाइ हो। रहे , यानमार, भट
ु ान र नेपाल। यानबारबाट dबजल
ु  आयात गन-बारे छलफल सc
ु
गरे को छ भने भट
ु ानबाट बखा"मा क@रब १ हजार २ सय मेगावाटसम आयात गछ" । भट
ु ानको कुल वयत
ु ्
उCपादन Dमता ३० हजार मेगावाट हो। उसको पूरै dबजुल भारतले लैजान चाहे प!न Cयो समुMमा एक
लोटा पानी मसाएज%तै हुछ। $ावKधक र आKथ"क {िIटले यहाँ ४३ हजार मेगावाट वयुत उCपादनको
Dमता छ भ!नछ। तर आध!ु नक $वKधका आधारमा नद बेसनको अLययन भएको छै न। ववाद र
बहस चका"उनुभदा उसको माग र हा}ो बजार सु!निPचत गद पOटए गनु" समाधानको उCतम वकoप हो।

पानी उपयोगका मु[ा
६ हजार नदनालाबाट वाष"क दईु खब" १० अब" 9युdबक मटर पानी बगेर भारत पुkछ। $ाकृ!तक बहाव
रो9न स>कन र नद $वाह (रन अफ @रभर) आयोजना बनाएर प!न पानी रो>कन। जलाशयय9
ु त
आयोजना बनाउन स>कए बगेको पानीको केह Oह%सा सिTचत गन" स>कछ। यसर जलाशयमा जमा
गरे र छो/डने पानी (रे गल
ु ेटेड वाटर) को मo
ू य तoलो तटमा उपयोग गन- राIzले सबिधत दे शलाई
!तनुप
" छ" । यो अतरा"िIzय मायता हो। नेपालले भारतसँग $ाकृ!तक3पमा बkने पानीको मo
ू य 9यdु बक
मटरमा नापेर मागेको होइन। जलाशयले तoलो तटमा पय
ु ा्"उने फाइदाको आधारमा रे गल
ु ेटेड वाटरको
मo
" ना वा D!त !नराकरण गरे वापतको मo
ू य मागेको हो। बाढले तoलो तटमा हुने दघ
ु ट
ू य माKगएको हो।
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ऊजाका ला&ग ‘उयमी भेटघाट'
ऊजा" DेBमा लगानी गन" चाहने तथा लगानी गर Cयस वषयमा थप जानकार लन चाहने र यसको
व%तार गन- {ढ इrछा भएका उयमीहcलाई सहयोग पय
ु ा"लउने उwेPयले >कंkस ् कलेज र वcवा भेचरले
संय9
ु त cपमा उयमी भेटघाट काय"tम गन- भएका छन ्।
यस अ!घ कृष, पय"टन र शDा DेBसंग सबधीत वहc र उयमशलता गन" चाहने र सुcवात
गरे काबीच अत">tया ग@रएको आयोजकले जनाएको छ। भदौ ४ गते हुने उयमी भेटघाटको मुyय उwेPय
नयाँ Sयवसाय सTचालन गन" चाहने तथा भख"रै Sयवसाय सTचालन गरे का उयमीहcलाई वशेषहcबाट
आवPयक परामश" उपलeध गराइने कलेजका काय"कार !नद- शक नरोCतम अया"लले बताए।
आयोजकले मुyय cपमा युवा उयमीहcलाई नै $ाथमकतामा राखेको जनाएको छ। सबधीत DेBका
वहc र लगानीकता"बीच $CयD भेट हुने भएकाले लगानी गन- वातावरण, कुन DेBमा गन-, यसका
वैधा!नक पD लगायत वषयमा जानकार उयमशीलता गन" चाहनेले पाउने छन ्। यसमा ऊजा" DेBमा
उयमी गन- पण
ू " इrछा भएका, लगानी गरे का र केह इrछुक वयाथहcको सहभाKगता रहने छ। यसमा
सहभागी हुने चाहनेले ५ सय cपैयाँ $वेश शo
ु क बझ
ु ाउनु पन-छ। यसबाट Sयवसायमा कसर सफल हुन,े
लगानीलाई कसर Sयवि%थत गन- भने बारे मा उयम गन" चाहने र Sयवि%थत हुन चाहनेले फाइदा लन
स9ने छन ्।

>f]tM cleofg, 2070/5/3

मा&थ6लो मAया]द3को काम ४० %तशत पूरा
भदौ २, दमौल (अस) । माKथoलो म%या" द जलवयुत ् आयोजनाको !नमा"ण काय" ४० $!तशत पूरा
भएको छ । ५० मेगावाट Dमताको सो आयोजना सन ् २०१५ को अCयसममा पूरा गन- लiयका साथ
काम भइरहे को बताइएको छ । आयोजनाका यानेजर या का अनुसार कुनै हडताल, अवरोध नहुने हो भने
१ वष"भBै आयोजनाको !नमा"ण काय" पूरा हुनेछ । उनका अनुसार वयुत ् उCपादन भएप!छ आयोजना
नेपाल वयुत ् $ाKधकरणलाई ह%तातरण ग@रनेछ । तर, आयोजना समयमै पूरा गन" सबैको सहयोग र
सहकाय" आवPयक हुने प!न उनले बताए ।
अOहलेसम आयोजनाको सुcङ !नमा"ण काय" ५० $!तशत पूरा भइसकेको छ । या ले आयोजनाले
छर!छमेक काय"tमबाहे क प!न ८० हजार cपैयाँ वभन काय"का लाKग सहयोग Oदएको प!न जानकार
Oदए । आयोजनामा १ हजार १ सय ३५ कामदार काय"रत छन ् । CयसमLये आधाभदा बढ लमजुङका
%थानीयवासी रहे का छन ् ।

>f]tM cleofg, 2070/5/3

माई हाइ`ोको सभल संरचनाको पर3Dण पूरा
पIु प कोइराला

%सारणलाइन नहुँदा पर3Dण उEपादनका ला&ग कुनुप
 नa िAथत
साउन २६, काठमाडj । सा!नमा माई हाइQो पावर लमटे डले !नमा"ण ग@ररहे को २२ मेगावाट Dमताको माई
हाइQोपावर आयोजनाको सभल संरचनाको परDण पूरा भएको कपनीले जानकार Oदएको छ । इले9zो
मेका!नकल, हाइQो मेका!नकललगायत संरचनाह3को प!न परDण गर केह महनाभBै आयोजनाबाट
परDण उCपादन शु3 गन" स>कने अव%थामा पुगेको कपनीका $मुख काय"कार अKधकृत(सीईओ) डा.
सुवण"दास ेIठले बताए ।
तर, नेपाल वयुत ् $ाKधकरणका तप"mबाट $सारण लाइन !नमा"णको िजमा पाएको जगुआर एIटर
जोइsट भेTचर कपनी भारतले $सारण लाइन !नमा"णमा वलब गरे को उनले बताए । ‘श3
ु मा जल
ु ाई
भयो, प!छ अगIट भयो अOहले आएर से;टे बरमा माB लाइन !नमा"ण स9ने बताइरहे को छ,’ ेIठले
भने, ‘तर, कsया9टरले यह ग!तमा $सारण लाइन !नमा"ण गद गयो भने से;टे बरमा प!न स9ने छाँट
दे )खँदैन ।’
इलामको Kचसापानीमा !नमा"णाधीन आयोजनाबाट उCपाOदत वयुत ् $सारणका लाKग भारतीय ठे केदार
कपनीले गोदकदे )ख झापाको दमकसम ९५ ओटा टावरसOहतको $सारण लाइन !नमा"ण ग@ररहे को छ ।
यो $सारण लाइन १ सय ३२ केभीको काबेल क@रडोर $सारणलाइनअतग"त पछ" । यसले पव
ू ा"Tचलका
वभन िजoलामा !नमा"णाधीन आयोजनालाई रािIzय $सारण xीडमा जो|ने लiय लएको छ । माई
होइQोको वयत
ु ् जो|न आवPयक ९५ ओटा टावरमLये ८० ओटा टावरको फाउsडेशन !नमा"ण भइसकेको
प!न ेIठले बताए । ‘१ दे )ख ३ Oदनमा एउटा xूपले एउटा टावर ठ|याइस9छ,’ उनले भने, ‘Mत
ु ग!तमा गनहो भने तार टाँkनेलगायत सबै काम सपन गर २ महनाभB $सारण लाइन पूरा हुछ ।’

भारतीय ठे केदारको कsया9टरले यह ग!तमा काम गरे आयोजनाको परDण पूरा भई परDण उCपादन
शु3 गन" कुनुप
" न- अव%था आउने सीईओ ेIठको गुनासो छ ।
वन तथा %थानीय जनताको %वामCवमा परे को जkगा अKधxहणलगायत कुनै प!न अवरोध नभएको
अव%थामा प!न $सारण लाइन !नमा"ण काय" सु%त हुनु वडबनापूण" भएको उनले बताए । यसअ!घ उ9त

आयोजनाको वयुत ् असार महनाभB आइस9ने भदै लोडशे/डङबाट केह राहत पाउने आशा
आयोजना$भावत DेBका %थानीय बासदाले राखेका Kथए ।
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ठूला वयुत ् आयोजना पुनः ऊजामै 6याइने
शव दव
ु ाडी
काठमाडj
ऊजा" मBालयले ठूला जलवयुत ् आयोजनासबधी !नण"यको अKधकार पुनः आhनै मBालयअतग"त
राyने भएको छ। प!छoलो समयमा य%ता आयोजना हे न- िजमेवार लगानी बोड"लाई Oदइएको भए प!न
बोड"ले गन- कामसमेत मBालय आफVले हे नुप
" न- भएप!छ य%ता आयोजनालाई बोड"बाट अलkयाउने
तयारमा ऊजा" मBालय लागेको हो।
ऊजा"मBी राधाकुमार वालले केह समययता ठूला वयुत ् प@रयोजना लगानी बोड"को मातहतमा
रहे को भए प!न अब Cय%ता आयोजनालाई ऊजा" मBालयले नै हे न- गर वयमान Sयव%थामा संशोधन
गन" लाKगएको बताउनुभयो। बोड"सँग $ावKधक जनशि9त नभएको र जुनसुकै आयोजनामा प!न
मBालयको जनशि9त प@रचालन गनुप
" दा" Cयसबाट झनै अ;यारो पद आएकाले य%ता आयोजनालाई
पुनः मBालयकै मातहतमा oयाउन आवPयक दे )खएको उहाँले नेपाल समाचारपBलाई बताउनुभयो।
ऊजा" मBालय ोतका अनुसार ठूला प@रयोजना अय !नकायले हे दा" आhनो DेBाKधकार खोसएको र
मBालय ससाना प@रयोजनामा माB सीमत हुनुपरे काले प!न ती आयोजना पुनः मBालयकै मातहतमा
फका"उने तयार भएको हो। ययप यस सबधमा औपचा@रक !नण"य भने हुन बाँकY छ।लगानी बोड"का
$मख
ु काय"कार अKधकृत राधेश पतले लगानी जट
ु ाउने बोड"को $मख
ु उwेPय भएकाले बोड" अOहले सो
काय"मा लाKगपरे को बताउनुभयो। ठूला जलवयत
ु ् आयोजनासबधी काय"लाई बोड"बाट अलkयाउने
वषय र यसको आवPयकताभदा प!न अOहलेको मy
ु य लiय भनेको नै बढभदा बढ लगानी आकष"ण
गनुर" हे को उहाँले बताउनुभयो।
मBालयकै भनाइअनुसार बोड"मा $ावKधक जनशि9त नभएको dबषय भदा प!न वोड"को उदे Pय $ाि;त
महCवपूण" भएको उहाँको तक" छ। उजा" मBालयले भने Cयहाँको $ावKधक जनशि9त अभावलाई मुyय
आधार वनाउँ दै ठूला प@रयोजना अलkयाउने योजना वुनेको हो। तCकालन $धानमBी डा. वावुराम भUराई
सरकारको पालामा लगानी वोड" सवधी अवधारणाले मूत3
" प $ा;त गरे को हो। वोड"ले हाल ५ सय
मेगावाटभदा माKथका अपर कणा"ल, अ3ण ी लगायतका ठूला जलवयतु आयोजना प!न हे द आएको
छ। हाल ती आयोजना प@रयोजना वकास सझौता (पीडीए) को अितम चरणमा छन ्। प!छoला केह
बष"यता मुलुकले चरम ऊजा" संकट झेoदै आएको छ। $%ट सरकार नी!त र नी!त !नमा"ताको
अदरू दशताका कारण मुलुकमा $श%त पानीको ोत भएर प!न अOहले बषा"तको समयमा समेत दै !नक
घsटj लोडसे/डङको सामना गनुप
" रे को हो। प!छoलो समयमा आयोजना कसले हे न- र के गन- ववाद भदा

प!न कसर मुलुकलाई यथाशी अधकार मु9त वनाउने भने योजनाको खाँचो छ। नेपाल वयुत
$ाKधकरणका अनस
ु ार हाल रािIzय वयत
ु $णालमा उrचतम वयत
ु ् माग १ हजार २ सय १ मेगावाट
रहे कोमा ७ सय ९१ मेगावाट माB आप!ू त" गन" स>कएको र ४ सय १० मेगावाट अपुग भएका कारण दै !नक
लोडसे/डङ हुँदै आएको छ। वयत
ु को माग बस-!न झsडै १० $!तशतको हाराहारमा बnदै आएको छ।
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भारतसँगको पीट3ए%त Aप2ट पान १० दलको माग
जलोतमाKथको नेपालको अKधकारलाई कुिsठत गन- र भारतीय कपनीह3को एकाKधकार कायम गन- $कृ!तको
रािIzय Oहत वपरत आपिCतजनक वषयमा %पIट पान" १० दलले माग गरे का छन ्।
असमान सिध सझौता नगन" र सिध सझौता गनप
ु" दा" सव"पDीय रािIzय सहम!तdबना कुनै प!न सझौता नगन"
सरकारसँग माग गरे को हो। सरकारले अOहलेसम Cयस Oदशातफ" कुनै पहल नगरे को बताउँ दै संय9
ु त 3पमा जार
वि;तमा उनीह3ले भनेका छन ्– ‘रािIzय Oहत $!तकूलका सत"ह3का आधारमा जसर सझौता गन"का लाKग
उयत भइरहे को छ, Cयसको हामी घोर वरोध एवम ् भसना गद" छj।’
नेपाललाई लोडसे/डङबाट अधकार बनाएर वयत
ु ् !नया"त गन- अOहलेको आवPयकता नभएको बताउँ दै वि;तमा
भ!नएको छ– अOहलेको नेपालको आवPयकता भनेको आत@रक आप!ू त"को हो।
अतः वगतमा माKथoलो कणा"ल, अcण तेो, तामाकोशी तेो र माKथoलो मया द दोोलगायतका जलवयत
ु ्
प@रयोजनाह3को सबधमा वयत
ु ् !नया"त गर्न पाउने भनी ग@रएको सहम!तलाई खारे ज गर ती
प@रयोजनाह3लाई आत@रक आप!ू त"मख
ु ी प@रयोजनामा प@रणत ग@रयोस ्।
भारतीय $धानमBीको नेपाल मणको tममा गत साउन १९ गते नेपाल र भारतका दईु $धानमBीबीच जार
ग@रएको संय9
ु त व9तSयमा ४५ OदनभB वयत
ु ् Sयापारसबधी सझौतालाई अितम 3प Oदने गर छलफल
टुंkयाउन प!न सबिधत !नकायलाई !नद- शन Oदने सहम!त भएको Kथयो।
पीटए सबधमा तीन दलय काय"दलले गरे को सहम!त तथा Cयसबारे दईु मल
ु क
ु का सKचव%तरमा वाता"का लाKग
भारतले आमBण ग@रसकेको र माKथoलो कणा"लबारे लगानी बोड"ले तयार गरे को पीडीएको $%ताव सबधमा
रािIzय योजना आयोगका उपाLयDको नेतCृ वमा सबिधत मBालयका सKचवह3सOहतको टोल गठन गर नेपाल
सरकारका तफ"बाट तयार ग@ररहे को वषयमा आफूह3को गभीर Lयानाकष"ण भएको जनाइएको छ।
वि;त जार गन- दलह3मा नेकपा–माओवादका अLयD मोहन वैय, tाितकार कय!ु न%ट पाटका महासKचव
म)ण थापा, जनमोचा" नेपालका महासKचव साLयबहादरु भsडार, नेपाल कय!ु न%ट पाटका अLयD ऋष कUे ल,
नेपाल कय!ु न%ट पाट (एकYकृत)का महासKचव प@र थापा, नेपाल कय!ु न%ट पाट माओवादका संयोजक मातक
ृ ा
यादव, नेपाल कय!ु न%ट पाट (मासवाद)का अLयD माधव वाल, नेपाल कय!ु न%ट पाट (माले)का महासKचव
सपी मैनाल, रािIzय जनमोचा"का अLयD KचBबहादरु केसी रहे का छन ्।
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आयोजना अगाIड बढाउन नदa शन
%थानीय बासदा र आयोजनाबीचको ववाद अCय गरे र सलाखु खोला जलवयुत ् आयोजनाको काम
अ!घ बढाउन %थानीय $शासनले सबिधत !नकायलाई !नद- शन Oदएको छ। $मुख िजoला अKधकार
कोषह@र !नरौलाले आयोजना र %थानीय बासदाबीचको ववाद समाधान गर काम अ!घ बढाउन !नद- शन
Oदइएको जानकार Oदए।
गैरआवासीय नेपालको लगानीमा काहुलेमा !नमा"ण हुन लागेको सलाखु खोला जलवयुत ् प@रयोजना रw
गन" माग गद %थानीय बासदा संघष"मा उdBएप!छ $शासनले ववाद अCय गन" !नद- शन Oदएको हो।
काहुले गावस वडा नं. १ आकुरामा बाँध !नमा"ण गर मनकामनाको का!त"केमा वयुCगह
ृ !नमा"ण गनआयोजनाको लiय छ।
२.५ मेगावाट Dमताको यो जलवयुत ् योजनाका कारण $भावत बने DेB भाoचे, साoमे, काहुले,
मनकामना र >फुकर गावसको पाँच हजार रोपनी खेत बाँझो रहनुका साथै खानेपानी योजना बद हुने
%थानीय बासदाले गुनासो गरे का छन ्। उनीह3ले आयोजना बद गराउन संघष" सम!त गठन गरे का
छन ्।
संघष" सम!तका अLयD यादवराज सलवालका अनुसार आयोजना सTचालन हुँदा गाउँ मा सँचाइ र
खानेपानी बद हुने अव%था एका!तर छ भने अकm!तर आयोजनाका कारण मनकामना का!त"केका चार र
>फकुर १ rयाटे %वाराका ३९ गर ४१ घर व%थापत हुनेछन ्।
२.५ मेगावाट Dमताको यो जलवयत
ु ् योजनाका कारण $भावत बने DेB भाoचे, साoमे, काहुले,
मनकामना र >फुकर गावसको पाँच हजार रोपनी खेत बाँझो रहनक
ु ा साथै खानेपानी योजना बद हुने
गुनासो %थानीय बासदाले गरे का छन ्।
िजoला $शासनले केह Oदनमै $ावKधकसOहतको टोल खटाएर %थलगत !नरDण गन- तयार गरे को छ।
'ववाद आउनु हुँदैन भने मायता हो', $िजअ !नरौलाले भने, 'काठमाडjमा बसेर आयोजना बन स9दै न।'
एनआरएनको कुल ४६ करोड cपैयाँबाहे क %थानीय केह सीमत Sयि9त लाई सहभागी गराएप!छ ववाद
बढे को %थानीय शDक दे वराज भUले बताए।
गत पाँच मOहनादे )ख आयोजनाको पDवपDमा रहे का Sयि9त बीच ववाद र कुटपट प!न हुँदै आएको छ।
आयोजना सTचालन सम!तका अLयD अशोक ेIठले प@रयोजनाबाट %थानीयलाई कुनै नो9सानी हुन
नOदने दाबी गरे का छन ्।

प@रयोजनाको लiय अKधकतम 3पमा %थानीयलाई नै फाइदा Oदने रहे को ेIठले बताए। पOहले सँचाइ र
खानेपानीको kयारे ट माग गद %थानीय बासदाले जलवयत
ु ् प@रयोजनाको काम रो9न दईु मOहना
अवKधमा चारपटक िजoला $शासनमा पB बझ
ु ाएका छन ्। $िजअ !नरौलाले %थलगत अLययन गर
ववाद समाधानतफ" पहल ग@रने बताए।
वयुत ् वकास ऐन तथा !नयमअनुसार बने प@रयोजना सTचालन गन पन- भए %थानीयको मागलाई
सबोधन हुनुपन- अडान संघष" सम!तको छ। सम!तले मुyय 3पमा आयोजनाबाट व%थापत हुने ४१
प@रवारको पुनथापना र सँचाइ बद हुँदा बाँझो रहने खेतीयोkय जमनको उKचत D!तपू!त" तCकाल
उपलeघ गराउनुपन- माग राखेका छन ्।
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&चलमेमा Aथानीय र %हर3बीच झडप

Kचलमे जलवयुत ् केMको बाँध%थल थाबुचत
े मा %थानीय र $हरबीच झडप भएको छ । झडपमा ५
$हर र ५ जनाभदा बढ %थानीय घाइते भएका छन ् ।
Kचलमे जलवयुत ् कपनी र Kचलमे जलवयुत ् सरोकार सम!तको संयु9त आयोजनामा मंगलबार
आयोिजत रसुवाको जलवयुत ् आयोजनाको सम%या, चन
ु ौती र समाधान वषयक छलफल रो9न खोNदा
%थानीय र $हरबीच झडप भएको रसुवाका $हर $मुख /डएसपी अनुराग ववेदले बताए ।
‘काय"tम सुc हुनुभदा पOहले %थानीयले अवरोध गन" खोNदा भएको झडपमा $हर र %थानीय सामाय
घाइते भएका छन ्,’ /डएसपी ववेदले भने ।
$हरले गोबो !छ@रङ र सोनाम तामाङलाई !नयBणमा लएको छ । कपनीका पूव$
" बध सTचालक
कुलमान !घसङको पुनव"हाल माग गद %थानीयले छलफल काय"tमको वरोध गरे का Kथए । उनीह3ले
!घसङको पुनव"हाल नभएसम आदोलन जार राyने बताउँ दै आएका छन ् ।
छलफलमा सहभागी हुन Kचलमेका सTचालक तथा कम"चार, रसव
ु ाका सभासलगायत काठमाडjबाट
सोमबार Cयहाँ गएका Kथए ।
छलफल सTचालनमा अवरोध पुरय
् ाउन जान लागेको आशंकामा सोमबार नुवाकोट $हरले $वेश नाका
बेBावती र ढुंगेबाट १५ जनालाई !नयBणमा लई छाडेको Kथयो ।
अCयावPयक कामबाहे क अनावPयक 3पमा रसव
ु ा जान लागेका यव
ु ालाई सोधपुछका लाKग !नयBणमा
लइएको $हर नायव उपरDक वपन कमा"चाय"ले बताए । ‘रसुवाको काय"tमलाई लGDत गर $वेश
नाकामा कडाइ ग@रएको हो । शंका लागेकालाई सोधपुछ ग@रएको हो,’ /डएसपी कमा"चाय"ले भने । नुवाकोट
$हरले !नयBणमा लएका युवालाई मंगलबार Oदउँ सो छा/डएको Kथयो ।
!घसङको पुनव"हाल माग गन- समूहको नेतCृ व गद आएका कांxेस रसुवाका नेता जनकजीवन उपाLयाय र
पूवस
" भास एवं एकYकृत माओवादका नेता $ेम तामाङलाई $हरले गह
ृ िजoला जाने tममा खानीगाउँ को
Oढकुरे मा रोकेप!छ सोमबार रा!त राजधानी फ>क"एका Kथए ।

!घसङ $करणमा %थानीय कांxेस र एमाओवाद दईु Kचरामा वभािजत छन ् भने एमाले पुनव"हालको
वपDमा छ । थाबुचत
े मा भएको छलफलमा कांxेस, एमाले र एमाओवादका केह %थानीय नेता,
$ाKधकरण र Kचलमेका उrच अKधकार सहभागी Kथए ।
$ाKधकरणका !नमCत काय"कार !नद- शक एवं Kचलमेका अLयD रामचM पाsडेय, पूव$
" बध सTचालक
डा. डबरबहादरु नेपालले आयोजनामा अवरोध गदा" िजoलावासीलाई घाटा पन- भदै सचेत गराएका Kथए
। उनीह3ले आयोजना !नमा"ण !छटो सपन गन" सहयोग पुरय
् ाउन %थानीयलाई आxह गरे का Kथए ।
रसव
ु ामा Kचलमेको मy
ु य लगानीमा १ सय ११ मेगावाटको रसव
ु ागढ, साजेन माKथoलो र तoलो गर ५७
मेगावाटको आयोजना !नमा"णाधीन छन ् । !घसङ हटाइएप!छ उनको पुनव"हालको माग गद %थानीयले
गरे को आदोलनले आयोजना !नमा"ण $भावत भइरहेको छ ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2070/5/3
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ठे केदारसOहतको मलेमतोमा रसव
ु ाका तीन
जलवयुत ् आयोजनाको !नमा"ण भा|ने $यास
Aथानीय बासदा कुलमान फकाउने आदोलनको वपDमा

राम%साद पुडासैनी ,
&चलमे (रसुवा), भदौ ४ ,

रसुवामा !नमा"णाधीन साTजेन, तoलो साTजेन र
रसुवागढ जलवयुत ् आयोजनाको काम रो9न ठे केदार,
Kचलमे जलवयुत ् कपनीका पूव–" $बधसTचालक
कुलमान !घसङ र उनीबाट आKथ"क सहयोग $ा;त गनसीमत Sयि9तहcको मलेमतो दे )खन लागेको
राजनी!तक दलहcले आशंका गरे का छन ् । Kचलमेका
%थानीय बासदा साTजेन र तoलो साTजेनको काम
सुचाc हुनुपन- पDमा एक Oढ9का भएप!छ केह
Sयि9तहc जसर प!न Cयसलाई dबथोoने काममा लागेका छन ् । %थानीयले आयोजना !नमा"ण रो9ने
आदोलनमा सहयोग नOदएप!छ Kचलमेकै !छमेकY गावसका र धाOदङको सेद" ङ
ु गाउँ का क@रब दईु दज"न
Sयि9त मलेर जसर प!न आतंक मrचाउने काममा लागेका छन ् । Cयसमा ती दई
ु आयोजनामै काय"रत
दईु ÷चार जना कम"चारले समेत साथ Oदएको दलहcले बताएका छन ् । काज अवKध स>कएप!छ नेपाल
वयुत ् $ाKधकरण सTचालक सम!तले !घसङलाई $ाKधकरणमै बोलाएप!छ उनले आदोलन गरे र भए
प!न सोह पदमा फ>क"ने $यास जार राखेका छन ् । !घसङको $यासलाई %थानीयले पूण" cपमा असहयोग
गरे प!छ अOहले सुरDामा खOटएका $हरलाई ढुंगा हाने र आयोजना !नमा"ण हुनप
ु छ" भनेर डटे र अगा/ड
बढे का यव
ु ाहcमाKथ आtमणको !नसाना बनाइएको छ । कुलमानको पDमा आदोलन गन-हcले Kचलमे
कपनीका सTचालक सम!त सद%य %थानीय बासदा फुबुत
" ेिजङ तामाङलाई गाउँ मा जान नOदने
धकY Oदएका छन ् भने $हरमाKथ प!न आtमण गरे का छन ् । कुलमान पDधरले मंगलबार थबच
े मा
ु त
$हरमाKथ आtमण गरे का Kथए । आtमणबाट $हर घाइते भएका छन ् । तर, तेिजङलाई भने केह
गन"सकेका छै नन ् ।

रसुवामा अOहले !नमा"ण भइरहे का तीनमLये दईु वटा साTजेन आयोजनाले Kचलमे गावसका २, ३ र ४
नबर वडालाई सबैभदा बढ $भावत पारे को छ । यसले १ नबर बडामा समेत केह असर पान-छ ।
मुyय $भावत ती कुनै प!न वडाका %थानीय बासदा आयोजनाको काम रो9न ग@रएको आदोलनको
पDमा छै नन ् । सोह कारण !घसङले धाOदङसमका केह युवाहcको सहयोग र साथ लने काम गरे का हुन ्
। बाOहरबाट आएर साTजेनको काममा दईु दज"नज!त Sयि9तहcले अवरोध गन- $यास गदा" उनीहcलाई
रो9न $हर $शासनले खासै चासो दे खाएको छै न । साTजेन र रसुवागढमा दे )खएको सम%या, Kचलमे
कसर बयो र %थानीयको अKधकार %थापत गन" आफूले कसर भूमका खेलेको भनेबारे जानकार Oदन
काठमाडjबाट सोमबार रसुवा आएका Kचलमे आयोजनाका जमदाताको cपमा Kच!नएका डा.
डबरबहादरु नेपाल र पBकारलाई समेत !घसङले फोन गरे र ‘>कन गएको, Cयहाँ भडत हुछ
तपाहcज%ता Sयि9तहc फक"नुस ्’ भदै आxह गरे का Kथए । उनले पBकारलाई मंगलबार सु!तरहे को
बेलामा फोन गरे का Kथए । ोतका अनुसार !घसङले सोमबारदे )ख नै फोन गरे र काठमाडjबाटै रसुवा
नजान आxह गरे का Kथए ।

नेपाल वयुत ् $ाKधकरणकै कम"चार भए प!न उनले $ाKधकरण, Kचलमे कपनी र %थानीयको
लगानीमा !नमा"ण हुनलागेको ती आयोजनाबारे आदोलन सTचालन गना"ले ती आयोजनालाई तहसनहस
पान- उwेPय उनमा दे )खछ । तर कुलमानको उ9त हक"त रो9ने काममा ऊजा" मBालय र $ाKधकरणले
कुनै काम गरे को छै न । ठे केदार कपनी प!न आफूहcलाई फोनबाट धकY आयो भदै काम सुचाc गन"
मानेको छै न । रसुवागढ आयोजनामा भने कुनै सम%या दे )खएको छै न । उ9त आयोजनाको !नमा"णकाय"
सुचाc अव%थामा छ ।
कुलमानलाई आयोजनामा फका"उने आदोलनमा एमाओवादका पव
" भास $ेम तामाङ र काँxेसको
ू स
एउटा पDका केह Sयि9त लागेका छन ् । तर एमाओवाद िजoला संयोजक इM गौतम ‘जगतजंग’सOहत
बहुमत िजoला कमट सद%य आदोलन गरे र आयोजना बद गराउने पDमा छै नन ् । आदोलनको
नाममा केह Sयि9तले ठे केदारसँग कमसन लन लागेको आशंका मंगलबार थबुचत
े मा आयोिजत
काय"tममा संयोजक ‘जगतजंग’ले Sय9त गरे । ‘आदोलनको नाममा आयोजनाको काम बद गराएर
ठे केदारलाई D!तप!ू त" Oदलाउने र Cयसको २५ $!तशत कमसन लने योजनामा केह Sयि9त लागेको भने
स!ु नन आएको छ, एमाओवाद िजoला संयोजक ‘जगतजंग’ भने, ‘Cयसमा पाटले अनस
ु धान थालेको छ
। यOद Cय%तो रहे छ भने अकm आदोलन हुछ ।’ पाट िजoला नेतCृ वको नी!तवपरत तामाङले
आदोलन गरे प!न $भावत गावसका एमाओवाद नेतCृ व प!न आदोलनको वपDमा छ । रसुवाका
बासदाको जीवन%तर उठाउने आयोजनाको काम अवरोध गन" खोNनेहc जनताका ‘द%
ु मन’ भएको
‘जगतजंग’ले दाबी गरे ।

काय"tममा एमाले िजoला अLयD एवं सभास वाङ तेिजङ तामाङले रसुवाका बासदाको ोत र
साधनमाKथ खेलबाड गन- गर आदोलन गन- अKधकार कसैलाई प!न नभएको भदै तCकाल आदोलनको
नाममा केह Sयि9तको उwsडता बद गन" आxह गरे । उनले अOहलेको आदोलनले !नमा"णाधीन
आयोजनाहcको कामको समय र लागत वृ ] भएमा आदोलनकार $मुख दोषी ठह@रने र उनीहcलाई
जनताले नछा|ने बताए । %थानीयले आhनो सपिCत dबtY गरे र सेयर ख@रद गरे का हुन ् । आदोलनको
कारण काम रो>कएमा %थानीयलाई समेत घाटा लाkनेछ । एमालेकै अका" सभास जनाद" न ढकालले
पूवस
" भास तामाङको कडा आलोचना गद ठे केदारसँग मलेर कमसन खान लागेको दाबी गरे । उनले
पूवस
" भास तामाङले रसुवाल जनताको नाममा दलाल गद ◌ै कमसन खाने र Iटाचार गन- गरे को भदै
Cय%ता काम बद गन" आxह गरे । तामाङका प!छoला ग!तवKध रसुवाल जनताका अKधकार खो%ने
>कसमको भएको भदै जनतालाई ग@रब बनाउने काममा नलाkन पटक–पटक चेतावनी Oदए । सभास
ढकालले कुलमानलाई प!न आhनो है सयतमा ब%न आxह गरे । एउटा कम"चारले अनुशासन तोडेर ब%दा
राNय चप
ु लागेर नब%ने उनले $Iट पारे । सभास ढकाल $ेम तामाङका प!छoला ग!तवKध$!त धेरै tु]
दे )खएका Kथए ।

कुलमान फका"उने आदोलनमा नेपाल काँxेसका केह Sयि9त लागे प!न Cयसमा पाटले समथ"न गन"
नस9ने काँxेसका नेता बालचM पौडेलले $Iट पारे । उनले भने, ‘काँxेस बदक
ु बद गराउने काम गछ" ,
तर आयोजना बद गराउने काम गर्" दैन ।’ उनले कुलमानलाई रसुवाका बासदाले नoयाएको र
नहटाएको भदै एउटा कम"चारको सcवा उसको सं%थाले गनु" %वाभावक भएको भदै Cयसलाई मानैपनबताए । ‘जाKगर Oदएको सं%थाले गरे को सcवा मािदनँ भनेर आदोलन गनु" अराजकता हो’, काँxेस नेता
पौडेलले भने, ‘$ाKधकरणले जो Sयि9त पठाए प!न आयोजनाको काम रो>कनुहुन ।’ उनले कुलमानले
प!छoलो समयमा रसव
ु ाका जनतलाई रै तीको cपमा Sयवहार गरे को भदै कुलमान आउनुअ!घ नै सेयरको
बाँडफाँट भएको कारण सेयरमा उनको कुनै योगदान नभएको $Iट पारे । काय"tममा $ाKधकरणका
!नमCत काय"कार !नद- शक रामचM पाsडेयले कुनै Sयि9त प@रवत"न हुँदैमा सेयर संरचनामा कुनै
प@रवत"न नहुने भदै अय आयोजनामा प!न %थानीयलाई छुयाइएको सेयर कायम रहने बताए ।
काय"tममा साTजेन आयोजनाका अLयD शेरसंह भाटले %थानीयको लाKग छुयाइएको साTजेनको सेयर
सरु GDत रहे को भदै वना अवरोध !छटो काम स9न सहयोग गन" %थानीयलाई आxह गरे ।

काय"tममा $मख
ु िजoला अKधकार उ]व$साद भUराईले आयोजनाको काम भाँ|न ग@रने जुनसक
ु ै
ग!तवKध !नयBण गन- दाबी गरे । काय"tममा %थानीय रामबहादरु तामाङले कम"चारले
अनुशासनबाOहर गएर आदोलन गरे र आयोजना बद गन" नपाउने बताए । उनले असहम!तका कुरा काम

सTचालन गन" Oदएर वाता"बाट समाधान गनुप
" न- बताए । Cय%तै, काय"tमका सभाप!त एवं एमाओवाद
िजoला सद%य समेत रहे का स गी /डडुप तामाङले आयोजनाको काम रो9न नपाइने िज>कर गरे ।
माKथoलो dBशल
ू  ी–ए सरोकार सम!तका मेघनाथ !घमरे ले एउटा Sयि9तको पDमा आदोलन गरे र
आयोजनाको काम रो9दा रसव
ु ाका बासदाले सहन नस9ने बताए । Oटमरु े सरोकार सम!तका अLयD
कामी नब
ु ु" तामाङले आयोजना बद गन- काय"को रसव
ु ाका %थानीय बासदा पण
ू " cपमा वपDमा रहे को
बताए । थम
ु न सरोकार सम!तका उoगेन !छ@रङ तामाङले आयोजना बद गन- काय" रो9न आxह गरे ।
गोoजुङ गावसका %थानीय बासदा दावा छे देङ तामाङले ९५ $!तशत %थानीयलाई आदोलनबारे केह
थाहा नभएको र थाहा भएकाहc प!न आदोलनको पDमा नरहे को बताए । उनले केह Sयि9तले
आदोलनवरोधीको नाममा बाटो Oहँ |न रो9ने हक"त गरे को समेत बताए । केह Sयि9तले आtमण गन"
खोजेको भदै आयोजना बनाउन Oदनुपछ" भनेलाई आtमण ग@रए आtमणकारलाई %थानीय
बासदाले धपाउने बताए । %याु गावसका %थानीय सु;सङ तामाङ, आमा समूहकY अLयD, एमाले
उपाLयD कण-ल तामाङ लगायतका %थानीय व9ताहcले %थानीय बासदा आदोलनको वपD र
आयोजना सुचाc हुनुपन- पDमा रहे को बताए । उनीहcले आदोलनको नाममा आयोजनाको काम रो9न
खोNने गाउँ मा धेरै Oदन Oट9न नस9ने बताए ।

काय"tममा Kचलमे आयोजनाका जमदाता भनेर Kच!नएका डा. नेपाललाई समान ग@रएको Kथयो ।
सरोकार सम!तले आयोजना गरे को उ9त काय"tममा डा. नेपालले %थानीयले कसर सेयर पाए तथा
Kचलमे मोडल %थापत गन" आफूले क!त संघष" गनुप
" रे को बताएका Kथए । आफू %वदे शकै सीप र पँज
ु ीको
पDमा रहे को भदै नेपालले सबै जनता एकजुट भएमा %थानीय ोत, साधन र सीपबाट धेरै आयोजना
बने िज>कर गरे । नेपालले Kचलमेको सबै काम नेपाल दD कम"चारबाट गराए प!न तoलो साTजेनमा
भने कुलमानले वदे शी कसoयाट राखेका छन ् । Cयसमा डा. नेपालको गभीर असहम!त छ ।
Kचलमेमा डा. नेपालको योगदानको अपमान गद ◌ै कुलमानले $चार गन" थालेप!छ सरोकार सम!तले
उनलाई काय"tममा बोलाएर भनाइ राyन समय Oदएको हो । उ9त अतdB ्रmया काय"tम Kचलमे
जलवयुत ् सरोकार उपभो9ता सम!त र Kचलमे जलवयुत ् कपनी लमटे डले आयोजना गरे को हो ।
सहआयोजकमा भने साजेन जलवयुत ् कपनी लमटे ड र रसुवागढ हाइQोपावर कपनी लमटे ड हुन ्
।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2070/5/4

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/5/4
&चलमेबाट घसङ हटाएको वरोधमा
Kचलमे जलवयत
ु ् कपनीका $बध सTचालक कुलमान !घसङलाई हटाउने !नण"यमा गह
ृ मBी र ऊजा"मBीले
ठाडो ह%तDेप भएको भदै तCकाल !नण"य >फता" नलए रसव
ु ाबासीले भदौ ६ गतेबाट अ!निPचतकालन रसव
ु ा बद
गन- चेतावनी Oदएका छन ्।
मंगलबार काठमाडjमा पBकार समेल गर◌े ऊजा"मBी राधा वालले Kचलमे हाइQोपावरमा एकाKधकार जमाई
राजनी!तक दलका म!तयारलाई भत गरे को आरोप लगाउँ दै तCकाल !नण"य >फता" नलए अ!निPचतकालन रसव
ु ा
बद गन- चेतावनी Oदएका हुन ्।
उनीह3ले Kचलमे राIzकै नमन
ु ा हाइQोपावरका 3पमा प@रKचत भएकाले यसको छवलाई धुमoयाउनेवc]
रसव
ु ाल जनता ल|ने बताएका छन ्। शाितपण
ू " आदोलन गदा" $हर पtाउ गरे र जनतावc] गह
ृ मBी नै
ख!नएको आरोप लगाएका छन ्।
पBकार समेलनमा कांxेस रसव
ु ा सभाप!त oहामा कापु" तामाङले Kचलमे जलवयत
ु कपनीका $बध सTचालक
कुलमान !घसङलाई हटाउने !नण"यका वc] आफूह3 आदोलनमा उdBरहे को बेला राNयले जनतालाई आतं>कत
बनाएर मठ
ु भेड सज"ना गरे को बताउनभ
ु यो।
माओवादका पव
" भास $ेमबहादरु तामाङले रसव
ू स
ु ाल जनता कुलमान !घसङको पDमा भदा प!न नेपालमा
हाइQोपावर बचाउनु पछ" भने हे तक
ु ा कारण ऊजा" मBालयको वरोधमा शाितपण
ू " आदोलनमा उdBएको
बताउनभ
ु यो। तामाङले सडकदे )ख सदनसम प!न यो वषयमा कुरा उOठसकेको बताउँ दै आदोलनलाई छायाँमा पान"
गह
ु यो।
ृ मBी लाKगपरे को आरोप लगाउनभ
काय"tममा संघीय गणतािBक समाजवादका इचाज" तेेल तामाङ, नेपाल आOदवासी जनजा!त महासंघका
अLयD oहा9पा तामाङ र रा$पाका पोडे घलेले प!न आhना भनाइ राखेका छन ्।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/5/4
ऊजासक
ं ट समाधानको पहल
नेपाल वयत
ु ् $ाKधकरण आइतबारबाट %थापनाको २९औं वष" परू ा गर ३०औं वष"मा $वेश गरे को छ । %थापनाको
३०औं वष"$वेश गदा"समको अव%थामा $ाKधकरणले प9कै प!न धेरै आरोह–अवरोहह3 पार गरे को छ। थ$
ु ै जस–
अपजसका बाबजुद प!न $ाKधकरणले आममा!नसलाई सहज3पमा वयCको उपलeधता र पहुँचमा जोड Oदनप
ु द" छ ।
यो उसको $मख
ु दा!यCव र िजमेवार हो । प!छoलो समयमा मल
ु क
ु मा चरम3पमा लोडसे/डङ हुँदै आएको छ । एक
दशकअ!घसम ब3 जनताले लोडसे/डङको सामना गनप
ु" द नयो । समयको वकासtमसँगै यसमा झनै सध
ु ार
हुनप
ु न-मा वयCु को पहुँच बnदै जाने र आप!ू त" मागअनस
ु ार हुन नस9ने अव%था सज
ृ ना हुँदा Cयसले सम%या
!नCयाउँ दै गयो । यसको फल%व3प अOहलेको अव%था सज
ु ेको हो ।
ृ ना हुन पग
माग र आप!ू त"बीचको चकm असतल
ु न कायम गनु" $ाKधकरणका लाKग अOहले चुनौती रहे को छ । प!छoलो समयमा
वयत
ु ् $ाKधरकण र !नजी DेBबाट समेत थु$ै आयोजनाह3 !नमा"णको tममा रहे का छन ् । हाल !नमा"णाधीन
आयोजनाह3 सपन भैसकेपPचात ् हाल दे )खएको लोडसे/डङ पण
" पमा अCय हुने अव%था आउँ छ । वयमान
ू 3
अव%थालाई हे दा" आगामी तीन वष"मा ४ सय ४६ मेगावाटको माKथoलो तामाकोशी, ६० मेगावाटको माKथoलो dBशल
ू 
३ ए, ३० मेगावाटको चमेलया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेो !नमा"ण सपन हुने अव%थामा रहे का छन ् । यसले
हालको माग धान सहयोग पय
ु ा"उने आधार दे yन स>कछ ।
बnदो वयCु को मागलाई अवसरको 3पमा लई वयत
ु ् उCपादन, $सारण र वतरणज%ता सेवालाई अOहले
$ाKधकरणले अगा/ड बढाउनु आवPयक छ । यसका लाKग $ाKधकरणको वयमान ढाँचा र काय"शल
ै मा समेत
प@रवत"न गनप
ु" न- आवPयकता रहे को छ । $ाKधरकणका अनस
ु ार हाल रािIzय वयत
ु ् $णालमा उrचतम वयत
ु ्
माग १ हजार २ सय १ मेगावाट रहे कोमा ७ सय ९१ मेगावाट माB आप!ू त" गन" स>कएको र ४ सय १० मेगावाट अपग
ु
भएका कारण दै !नक लोडसे/डङ गन" बाLय भएको उसले जनाउँ दै आएको छ । आप!ू त" भएकोमLये नेपाल वयत
ु ्
$ाKधकरणका उCपादन केMह3बाट ४ सय ३६ दशमलव ४ मेगावाट, $ाKधकरणको थम"ल ;लाटवाट २२ मेगावाट र
!नजी DेBवाट २ सय १६ दशमलव ४ मेगावाट उCपादन भएको छ भने बाँकY १ सय १६ दशमलव २ मेगावाट भारतबाट
आप!ू त" ग@रएको छ ।
$ाKधकरणका अनस
ु ार अ!घoलो आKथ"क वष"को तल
ु नामा रािIzय वयत
ु ् $णालमा वयCु को उrचतम माग ९
दशमलव ७ $!तशतले बढे को हो । यस अवKधमा चुहावट दर अ!घoलो वष"को भदा श
ू य दशमलव ३२ $!तशतले
घटे र २४ दशमलव ७९ $!तशत रहे को उसले जनाएको छ । माग र आप!ू त"को एउटा सामाय सवाल हो ।
%वाभावक3पमा वयCु को पह
ु ँच बnदै गएप!छ माग बnछ । तर Cयसलाई Sयवि%थत गन" माग बnनप
ु व
ू " नै
आवPयक प◌
" यार गन" स9नप
ु ूवत
ु छ" । यसका लाKग दरू दश"ता, {ढ इrछाशि9त र $%ट योजना चाOहछ ।
$ाKधकरणले $%ट योजनासOहत अगा/ड बnन सकेको खsडमा यो सभव छ ।

>f]tM sf/f]jf/, 2070/5/4

>f]tM sf/f]jf/, 2070/5/4
िजर3सcd जल वयत
ु आयोजनाको◌े लागत १५ करोड बfयो
Oदलबहादरु केसी-दोलखा, ४ भदौ । िजरमा !नमा"ण परू ा भएको िजरसtY खोला साना जलवयत
ु
आयोजनाको लागत १५ करो बढे को छ । ४० करोड लागत अनुमान गर सc
ु गरे को◌े आयोजना परू ा
हुँदासम ५५ करोड खच" भएको छ । पOहलो कसoटे टले गरे को /डजाइन पण
ू " cपमा फेल भए प!छ पण
ू "
cपले ‘@र/डजाइन’ गनु" परे को कारण एकवष" Oढला हुँदा बVक Sयाज, मूoय बृ ], $शास!नक खच" लगायतका
कारण आयोजना सपन हुँदा १५ करोड लागत बृ ] भएको हो ।
िजoलाको पूव िजरमा !नमा"ण सपन २ दशमलव ४ मेगावाट Dमताको िजरखोला जलवयुत ्
आयोजनाले परDण वयुत ् उCपादन सुc गरे को छ । िजर–३, ४, ५ र ९ मा पन- िजर खोला र सtY
खोलामा अलग अलग बाँध !नमा"ण गर )खती खोलाको दोभानमा पावर हाउस !नमा"ण गर मंगलबारबाट
परDण उCपादन शुc गरे को हो । आयोजना !नमा"ण ग@ररहे को बोिजनी कपनी $ालका काय"कार
!नद- शक य$साद सुवेदले १ हजार २ सय >कलोवाट Dमताको २ ओटा टवा"इन जडान ग@रएको जानकार
Oदए ।
आयोजनाबाट उCपाOदत वजुल ३३ केभी Dमताको ६ >कलोमटर लामो $सारण लाइनमाफ"त िजर–७
ि%थत नेपाल वयुत ् $ाKधकरणको सव%टे शनमा जो/डएको छ । आयोजनाबाट उCपाOदन वयुत १५
Oदनसम परDणको cपमा उCपादन गन- र Cयसप!छ Sयापा@रक उCपादन हुने सुवेदले बताए ।
वाष"क कुल १ करोड ४० लाख य!ु नट वयत
ु उCपादन हुने आयोजनाको परDण उCपादनका tममा
एकदे )ख डेढ मेगावाटसम उCपादन भइरहे को छ । ६ मOहना पण
ू " Dमतामा सTचालन हुने र सy
ु खा
मौसममा यूनमत १ मेगावाट वयत
ु उCपादन हुने उनले बताए ।
आयोजनाको बाँधदे )ख २ हजार ८ सय मटर पेन%टक पाइपको $योगवारा १ सय ३७ दशमलब ५ मटर
हे डबाट पानी खसालेर वयुत उCपादन ग@रएको छ । साढे तीन वष" अ!घ !नमा"ण सुc भएको आयोजना
२०७० असार मसातमा पूरा गनु" पन- हो । रन अफ द @रभर $कृ!तको हो । आयोजनाको कूल लागतमLये
७० $!तशत Nयो!त वकास बVक र $मयम फाइनास लमटे डबाट संयु9त ऋण र ३० $!तशत
आयोजनाले Sयव%था गन- गर लगानी सझौता भएको Kथयो ।

>f]tM cleofg, 2070/5/4
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गोरखाका दजनभदा बढ3 वयत
ु ् आयोजना बद
$शन पोखरे ल

अवरल वषा"प!छ गएको पOहरोले उCतर गोरखाका दज"नभदा बढ लघु जलवयुत ् आयोजना बद
भएका छन ् । पOहरोले पावरहाउस पुरेको र खोलादे )ख पावरहाउसम पानी लKगएको पाइप बगाएप!छ
वयुत ् ती आयोजनाको उCपादन ठ;प भएको उOहया गावसका !छ@रङ दोज- लामाले जानकार Oदए ।
%थानीय लु गेतखोला लघु जलवयुत ् आयोजनाको पानी बkने पाइप पOहरोले लैजाँदा उCपादन ठ;प
भएको उनले बताए । आयोजना बद हुँदा उOहयाको १, ३ र ४ वडाका %थानीय अधकारमा ब%न बाLय
छन ् । ‘पOहरोले २५ मटर पाइप नै बगायो,’ उनले भने, ‘मम"त गन" हामीसँग पैसा छै न ।’

गत असार १ गतेदे)ख सTचालनमा आएको आयोजना बद भएप!छ बCती बाoन र मोबाइल चाज" गन"
सम%या भएको !छ@रङको भनाइ छ । Cय%तै वषा"ले लापु गावसमा रहे को नोलखोला लघु जलवयुत ्
आयोजनामा प!न D!त पु¥याएको छ । ३० >कलोवाट Dमताको उ9त आयोजनाको पानी स कलन गनया कY बगाएको %थानीय िजप गुcङले जानकार Oदए । खोलाबाट बाँध बाधेर पावरहाउसम पानी
oयाउने नहर पOहरोले लगेको उनको भनाइ छ । ‘२ सय घरधरु का मा!नसले वयुत ् $योग गन" पाएका
छै नन ्,’ उनले भने । उCतर गोरखामा माB १ हजार ८ सय >कलोवाट वयुत ् उCपादन हुँदै आएको छ ।

पय"टकYय गाउँ बारपाकको लघु जलवयुत ् अयोजनाको पावसहाउस पOहरोले पुरेप!छ वयुत ् उCपादन
ठ;प भएको छ । ५ >कलोवाट Dमताको बारपाक २ को बाoचे–राङcङ खोलाि%थत वयुCको पावसहाउस
माKथबाट झरे को पOहरोले पुरेको हो । एक ह;ता अ!घदे )ख वयुत ् उCपादन ठ;प हुँदा %थानीय सम%यामा
परे को बारपाकका गौतम गुcङले जानकार Oदए । यसबाट ४० घरधरु का बासदाले वयुत ् बाoनबाट
विTचत हुनुपरे को छ । १५ लाख cपैयाँको लगानीमा ५ वष"अ!घ %थानीयले उ9त आयोजना !नमा"ण गरे का
हुन ् । आcचनौटे गावसको आcटार सँचाइ आयोजनाको बाँध र नहर प!न वषा"ले बगाएको छ ।
?कुममा पन पाँच आयोजना बद
भदौ ३, cकुम (अस) । cकुममा प!न पाँच जलवयुत ् आयोजना पOहरोले D!तx%त भएप!छ बद भएका
छन ् । िजoलाको खल गा, चन
ु वाङ र खारा गावसमा रहे का पाँच जलवयुत ् आयोजना बद भएका हुन ् ।
साउन अितम साता परे को अवरल वषा"का कारण ती आयोजना बद भएको िजoला दै वी $कोप उ]ार
सम!तका अLयD तथा $मुख िजoला अKधकार ह@र$साद भsडारले जानकार Oदए । ‘लगातारको वषा"का
कारण पOहरोले वयुत ् नहर बगाएप!छ ती आयोजना गन" गनुप
" रे को हो,’ उनले भने, ‘यसबाट करब ५०
लाख cपैयाँको D!त भएको छ ।’ यसमLये सानाखोला, चन
ु वाङखोला, लाखरु खोला र साँखखोला

जलवयुत ् आयोजनामा ठूलो D!त भएको छ । यसबाट ३ गावसका करब ५ हजार घरधरु  अँLयारोमा
ब%न बाLय छन ् । वयत
ु ् अवc] हुँदा सोलावाङ बजारमा रहे का उयोग–Sयवसाय बद अव%थामा छन ्,
जसकारण दै !नक करब २ लाख cपैयाँबराबरको Sयापार घाटा
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वयुत ् सgझौताका वचारणीय पD
•

आउँ दो धेरै वष"सम नेपालले वयुत !नया"त होइन, आयात गन- ि%थ!त रहनेछ।

डा. $काशचM लोहनी
नेपालमा सCतामा रहे का एकथर बझ
ु 9कडह3को नारा छ, Cयो के भने- नेपाल धनी हुन बढभदा बढ
वयत
ु !नया"त गनप
ु" छ" । वयत
ु !नया"त गरे र आएको रकमले राNयको ढुकुट भ@रछ। अ!न यह भ@रएको
ढुकुटको $योग गरे र दे शको सामािजक र आKथ"क वकास हुछ।
माKथ मैले $%तत
ु गरे को तक" नेपालका बझ
ु 9कडह3ले गभीर भएर पेस गरे को स
ु नभ
ु एको छ? मैले
धेरैपटक सन
ु ेको छु। साधारणतया हा}ो समाजमा आफूभदा बढ
ू ापाका र व@रIठ कहलएका ब
ु ुगह3ले
एउटै कुरा बराबर भयाउन थाले भने सव"साधारणको मनमा कुरो Oठकै हो भने भावना आउनु %वाभावक
हो। तर यहाँ पेस ग@रएको वयत
ु !नया"त वकाससबधी तक" के यथाथ" हो? यो $Pनबारे छलफल
आवPयक भएको छ।

Aप2ट हुनप
ु नa बँद
ु ाहh
पOहलो, नेपालमा सानो दे श होइन। ठूलो आकारका भारत र चीनको बीचमा रहँदा हामी आफूलाई सानो
ठाछj, तर २०० %वतB दे शह3को माझमा नेपाल जनसंyयाको Oहसाबले चवालसां◌ै ठूलो दे श हो। अथा"त ्
हामीभदा सानो यो वPवमा सयj दे श छन ्। यस अथ"मा नेपालको वकासको मोडल र सभावनालाई सातआठ लाख जनसंyया भएको दे शसँग दाँजेर !नचोडमा पkु नु हुँदैन।
दोो, आKथ"क र सामािजक वकासको लाKग नभई नहुने वयत
ु ऊजा" हो। वकसत दे शह3मा वयत
ु
ऊजा" खपत $!तSयि9त >कलोवाट घटा क@रब ७ दे )ख १२ हजार छ। मLयवकसत दे शमा समेत यसको
%तर वयत
ु उपयोग $!तSयि9त >कलोवाट घटा ३,५०० दे )ख ५,००० को हाराहारमा रहे को दे खापछ" । हा}ो
वकासोमख
ु !छमेकY दे शह3 चीन, भारत, पा>क%तान र बंगलादे शमा $!तSयि9त >कलोवाट घटा वयत
ु
उपभोग ३३००, ६८४, ४४० र २५९ छ भने नेपालमा Cयो अंक १०६ को हाराहारमा छ। यसको अथ" आउँ दो २५३० वष"मा आजको $!तSयि9त आय ७ दे )ख ८ $!तशतको दरले हरे क वष" वृ ] भयो भने नेपालको
$!तSयि9त आदानी ५००० दे )ख ६००० डलर पkु नेछ। Cयसबखत नेपाल मLयवकसत दे शको तहमा
पkु नेछ। Cयहाँसम पkु न $!तSयि9त वयत
ु उपभोग >कलोवाट घटा ३५०० य!ु नटदे )ख ५००० य!ु नट
घटा खपत हुनु आवPयक हुनआउँ छ। य!त वयत
ु उCपादन गन" नेपाललाई ४० दे )ख ५० हजार मेगावाट
Dमताको वयत
ु उCपादन गन- संयB आवPयक हुनआउँ छ। यस अथ"मा नेपालले ८ $!तशतको दरले

आKथ"क वकास गन- हो भने नेपालले वयत
ु !नया"त गन- सपना यथाथ"भदा धेरै टाढा छ।
हा}ो आKथ"क वकास लiयको प@रवेशमा ज!त वयत
ु उCपादन गरे प!न आउँ दो २० वष"सम हामीलाई
कमै हुनेछ। यो सामाय तयलाई वयत
ु !नया"त गन- सपनामा हा}ा ब
ु ुगह3ले भo
ु ने गरे का छन ्।
वा%तवमा दे श धनी हुन वयत
ु उCपादनलाई दे शका उयोग, कलकारखाना, कृष सेवा लगायत अय
व%तार भएर जाने Sयापा@रक DेB र घरायसी उपभोगमा $योग गनु" पOहलो आवPयकता हुनआउँ छ। तर
आज नेपालको वयत
ु $योग $!तSयि9त >कलोवाट घटा १०६ माB छ। भारतको आजको तहमा पkु न प!न
यो खपत ६ गण
ु ा बnनप
ु छ" ।
यो यथाथ" भल
ु ेर dबजुल !नया"त गर ढुकुट भन- सपना दे खाउनु जनतालाई ममा पानम
ु" ाB हो। यो म छनकाम अब छो|नप
ु छ" । तर यसको मतलव वयत
ु Sयापार सझौता गन" हुँदैन भने तक" होइन। वयत
ु
Sयापार सझौता गनप
ु" छ" , >कनभने नेपालमा बखा"मा dबजुल बढ उCपादन हुनस9ने सभावना भएकाले
वषा"को वयत
ु भारत !नया"त गरे र जाडोमा नेपाललाई बढ आवPयक भएको बेला आयात गन- आवPयकता
प!ू त" गनप
ु" न- हुनस9छ। यो Sयव%था 'पावर बV>कङ'को अवधारणा अतग"त लागू गन" स>कछ।
तेो, हा}ो दे शमा भख"रै भारतसँग ग@रने भनेको ऊजा" सझौताबारे !नकै ववाद भयो। एकथर
बझ
ु 9कडह3ले यो भारतबाट आएको म%यौदामा तc
ु त सह नगरे नेपालले ऊजा" वकासको सभावना
चुकेको भन प!न प!छ परे नन ्। अकmथरको भनाइमा ऊजा" सझौताभदा Cयो ऊजा" Sयापारसँग माB
सबिधत हुनप
ु छ" र नेपाल-भारतबीच हुने ऊजा" Sयापार सझौताले वभन दे शबाट यस DेBमा लगानी
गन- सभावनालाई अवरोध गनु" हुँदैन। साथै ऊजा" आयात-!नया"तको मo
ू य र $सारण व%तारमा समेत
बजार अथ"तB र !नजी DेBलाई $ोCसाहन गनप
ु" न- उनीह3को धारणा छ। यो {िIटकोणबारे दव
ु ै दे शले
अलक!त समय लएर गभीर त@रकाले छलफल गरे ऊजा" Sयापारको अवधारणा Sयवहारमा आउन स9ने
Kथयो। तर नेपाल सरकार र वशेषतः ऊजा" मBालयको असDमताले भारतीय $%तावमाKथ समयमै
छलफल हुनसकेन। अितम समयमा मBालयको असफलताले गदा" सरकारले आhनो {िIटकोणसमेत
समयमै तयार गरे र भारतसँग साथ"क सवाद गन" सकेन।
अब फे@र ऊजा" Sयापारबारे छलफल गन" भारतको चासो रहे को खबर दे )खएको छ। यो सकाराCमक
पहलकदमी हो। य!त चाँडो भारत सरकारबाट तCपरता दे खाइनु भारतको नयाँ नेतCृ वको नेपाल-भारत
सबधलाई दव
ु ै दे शको Oहतमा अगा/ड बढाउने र !छमेकYह3लाई $ाथमकता Oदने {िIटकोणको प@रचायक
हो भन स>कछ।
यहाँ %मरणीय के छ भने वयत
ु Sयापार सझौता नेपाल-भारतबीच सन ् १९९७ मा भइसकेको छ। ययप
Cयो सझौता संसदमा पेस भएन। Cयसप!छ वयत
ु Sयापार सझौता गरj भनेर नेपालले बरोबर ताकेता
प!न गरे को हो र सन ् २०१० मा यो सझौताको नयाँ म%यौदा प!न पठाएको हो। तर Cयस बखतको भारतीय
नेतCृ वले नेपालको अनरु ोधको उपेDा गर्यो। अOहले मोद सरकार आउने dबिCतकै वयत
ु Sयापार
सझौताबारे छलफल गरj भनु सकाराCमक हो। अब गन- वयत
ु सझौताले यो दव
ु ै दे शको दघ"कालन

Oहत र मBताको लiयबमोिजम !नन {िIटकोण अपनाउनप
ु छ" ।
(क) नेपालले अब गन- सिध वयत
ु Sयापारमा माB सीमत गनप
ु" छ" । वयत
ु वकासको tममा भारतीय
कपनीह3लाई अOहले कुनै रोकावट छै न। अOहले प!न भारतीय कपनीह3ले नेपालमा वयत
ु उCपादन
गन" ६,००० मेगावाटभदा बढको लाइसेस लएर बसेका छन ्। नेपालको वयत
ु वकासमा भारतीय
लगायत सबै दे शका लगानीकता"लाई अOहलेज%तै खुला राyनप
ु छ" । यसमा अंकुश लगाउन खोNने कुनै प!न
$%ताव नेपालले %वीकार गनु" हुँदैन।
(ख) भारतसँग वयत
ु सझौता गदा" भारतमा dबजल
ु  !नकासी गन- भए नेपालको आवPयकतालाई
$ाथमकतामा रा)खनप
ु छ" । अथा"त ् नेपालमा उCपाOदत वयत
ु उCपादन गन- कपनीलाई बजार मo
ू य !तरे र
आhनो आवPयकता प!ू त" गन"का लाKग ख@रद गन" पाउने $ावधान राyनप
ु छ" । यो तयलाई %वयम ् भारतीय
$धानमBी र पराIzमBीले खुला मनले समथ"न गरे का छन ्। यो %वागतयोkय अवधारण हो र यसलाई
Sयवहारमा काया"वयन गन" वदे शी लगानीको वयत
ु योजनाबाट क!त वयत
ु नेपालले >कने भनेर
वयत
ु $ाKधकरण या नेपालका अय वयत
ु कपनीले सझौता गन" तयार हुनप
ु छ" । यसर सझौता
गरे र !नया"तयोkय बाँकY dबजुल !नया"त गन" स>कछ। यस tममा पावर बV>कङको अवधारणा लागू गन"
Lयान Oदनु पन-छ।
(ग) वयत
ु Sयापारभदा आयात र !नया"त दब
ु ै पछ" । अतः बजार मo
ू यको आधारमा नेपालले वयत
ु
!नया"त गन-माB होइन, आयात गन- Sयव%था प!न स!ु निPचत गनप
ु" छ" । आउँ दो धेरै वष"सम नेपालले
वयत
ु !नया"त होइन, आयात गन- ि%थ!त रहनेछ। यो यथाथ"लाई वयत
ु !नया"त गन- सपनामा भo
ु नु
गलत हो।
(घ) वयत
ै े बजार मo
ु आयात र !नया"तको मo
ू य tेता-dबtेता दव
ु ल
ू यको मापदsडको आधारमा तो9ने
स]ात अपनाउनप
ु छ" ।
(ङ) सै]ाितक 3पमा मोदको !छमेकY$!तको $ाथमकताको {िIटकोण अनक
ु ू ल दGDण एसयाल DेBलाई
या यो हुन नसके उपDेBभB वयत
ु आदान-$दानलाई साझा बजारको 3पमा वकसत गन- लiय
राyनप
ु छ" । यसले नेपालमा वयत
ु अभावको अCय गन-माB नभई खल
ु ा वयत
ु Sयापारको प@र$ेiयमा
नेपालमा वयत
ु लगानीमा वदे शी लगानीको कुनै अभाव र कमी हुने छै न। वा%तवमा नेपालमा वयत
ु
DेBमा लगानी व%तार गन" यो Sयव%था कोसेढुंगा सावत हुनेछ।
(च) वयत
ु Sयापारको कुरा गदा" सधा खोलाबाट dबजुल उCपादन गन- र उrच बाँध बनाएर वयत
ु
!नकाoने दईु त@रका हुन ्। यी दव
ै ाई एउटै डालोमा राyन मoदै न। हा}ो खोलाको पानी सधं◌ै दGDण बगेर
ु ल
जाछ। यो सCय हो, तर बाँध बनाउन नेपालको $ाकृ!तक भ-ू बनोटdबना सभव छै न। फे@र बाँध बनाउँ दा
हजारj एकड जमन नेपालमा डुeछन ् र ठूलो जनसंyया पन
ु ः%थापत गनप
ु" न- हुछ। फाइदाको हकमा
वयत
ु को फाइदा हुछ भने बाढ !नयBणको फाइदा हुछ र अझ धेरै तoलो तटय संचाइको फाइदा

हुछ। अतः यसै खोलाबाट बगेर जाने पानी र बाँध बनाएर Oहउँ दमा संचाइका लाKग अमत
ृ सरह बkने
पानीमा ठूलो फरक छ। अब यो संचाइ र अय वभन फाइदामा नेपालले आhनो फाइदा माkन स9नप
ु छ" ।
यस सबधमा नेपाल-भारतले नेपालमा ठूलो बाँध बनाउँ दा नेपालले तoलो तटय फाइदा पाउनेछ भनी
तCकालन जलोतमBी लiमण !घमरे र भारतीय मBी वयाचरण श9
ु लाबीच ह%ताDरसमेत भएको
छ। अब बाँधबाट वयत
ु र संचाइ दव
ु ै हुने प@रयोजनाह3मा लाभ बाँडफाँड कसर गन- $Pनबारे दव
ु ै दे शबीच
खल
ु ा छलफल हुनप
ु छ" । वत"मान भारतीय नेतCृ वमा य%ता $Pनबारे छलफल गन" एउटा नयाँ खल
ु ापन
दे )खएको छ, जुन %वागतयोkय छ। अतः यो $Pनह3मा नेपाल नेतCृ वले %पIट वाता" गन" तयार थाoन
आवPयक छ।

अEयमा,
भारतमा मोदको उदयपPचात दईु दे शबीच वPवास र सहयोगको वातावरण बने अव%था सज"ना भएको
छ। चाहे सीमामा साव होस ् या १० वष"दे)ख सधV वाता"मा अoमलएको पेzोल पाइप लाइन बनाउने कुरा
होस ्, मोदको उदयप!छ नयाँ पहलकदमी सc
ु भएको छ। यो सकाराCमक वातावरण कायम गद वयत
ु
Sयापार सझौतालाई दव
ु ै दे शको रािIzय %वाथ"लाई समान गन-गर अगा/ड बढाउनप
ु छ" । यस काममा
नेपालको वत"मान सरकार मोदको मणअ!घ चुकेको छ। अब नेपाल सरकार नेपालको Oहतलाई सवा"◌ेपर
राखेर अगा/ड बढोस ्। पाट र सCता नभनेर नेपालको Oहतलाई केMdबदम
ु ा राखेर वाता" गरोस ्। यह सबैको
चाहना हो।
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&चलमेमा घुAयो राजनीत
•

!घसङ समथ"क र वरोधीबीच Oदनहुँ झडप

लोकम)ण राई
गतSय%थल रसव
ु ाको %याुबसी पkु नु क@रब डेढ घटा अ!घ एउटा पेzोल पपमा पग
ु ेर िजप रो>कयो।
Kचलमेका एक जना सTचालक तेिजन तामाङले ३ वटा पेzोल भ@रएको Qम िजपमा हाले। भोलपoट
dबहान %याुबसीमा पेzोलको Qम )झ>कयो। $हरसOहतको क@रब १५ वटा िजप रसव
ु ागढ जलवयत
ु ्
आयोजनातफ" लाkयो। आयोजना%थलमा असामाय 3पमा ह!तयारसOहतको $हर उपि%थत Kथए।
'यहाँभदा पा@र धेरै $हर छन ्,' एक $हरले भने, 'माKथबाटै खटाएको रे ।' रसव
ु ाका %थानीय माओवाद नेता
माधव लामछानेले २ जना सभासद, वयत
ु ् $ाKधकरण र पBकारलाई सरु Dा Oदन $हर आएको दाबी गरे ।
Oदउँ सो क@रब १२ बजे राजधानीबाट गएका सभासद जनाद" न ढकाल र छवाङ तेिजन तामाङ, $ाKधकरणका
अKधकार, वभन राजनी!तक दलका िजoला%तरय नेता, काय"कता" र पBकारलाई क@रब ५ दज"न $हरले
%कOट" ङ गर Kचलमे गावसमा रहे को Kचलमे |यामसाइट परु य
् ायो। $हर %कOट" ङ रहे को जानकार भने
सTचारकमलाई Oदइएन। सँगै |यामसाइट जानेमा क@रब २ दज"न मोटरसाइकल प!न Kथए। Qमको पेzोल
दामासाहले ३/३ लटरका दरले ती मोटरसाइकलमा हालएको Kथयो।
अगा/ड रहे को $हरको गाडीमा एक हूल मा!नसले ढुंगा बसा"ए। रसव
ु ा $हरका अनस
ु ार ५ जना $हर घाइते
भए। पBकार चढे को िजप |यामसाइट पkु दा $हरले झडै एक दज"न मा!नसलाई खेOदरहेको Kथयो। कोह
बाटै बाटो र कोह खेतबार!तर भाKगरहे का Kथए। क@रब १ दज"न %थानीय मOहला |यामसाइटको गेटमा
होहoला ग@ररहे का Kथए। Cयसको फोटो र भ/डयो लन खोNदा $हरले सTचारकमलाई अवरोध गर्यो।
क@रब २ दज"नको हाराहारमा रहे का वरोधीलाई !ततरdबतर पान" $हरले कतीमा २ सेल अुkयास $योग
गर्यो। मOहलाको टोललाई |यामसाइटबाट हटायो। $हरले %थानीय सोनाम तामाङ र दावा ग
ु बल
ु ाई
Kगरhतार गरे को छ।
यो घटना मंगलबारको हो। रसव
ु ाि%थत Kचलमे जलवयत
ु ् कपनीको $बध सTचालकबाट क@रब ५
साताअ!घ कुलमान !घसङलाई $ाKधकरणले >फता" बोलाएप!छ Cयसको समथ"न र वरोधमा सc
ु भएको
घटनाले राजनी!तक 3प लएको छ। Cयससँगै Cयहाँ तनाव प!न बnदै गइरहे को छ। मंगलबारको घटना
Cयसको एउटा 3प हो। तनाव !नयBणमा लन जनपद $हरले नपग
ु ेर सश%B $हरसमेत प@रचालन
ग@रएको छ।
$हर ोतका अनस
ु ार !घसङ समथ"क २१ जनासँग झडप भएको हो। झडपप!छ सc
ु भएको काय"tममा

लगभग सबै व9ताले !घसङको वरोध र Kचलमे मोडलको समथ"न गरे । उनीह3ले आयोजना बद गराई
ठे केदारलाई ठूलो रकम D!तप!ू त" Oदलाएर कमसन पाउने $लोभनमा !घसङले %थानीय बासदालाई
उ9साएर आदोलन गराएको आरोप लगाए। 'वरोध गरे र आयोजना बद गन- र Cयसबाट ठे केदारले पाउने
D!तप!ू त"को $लोभनमा वरोध भएज%तो लाkछ,' रसव
ु ाि%थत कांxेस $!त!नKध बालचM पौडेलले भने।
क@रब ५ दज"न $हरसOहत ४ सय मा!नस |यामसाइटमा भेला भएका Kथए। $हरको कडा !नगारानीका
कारण !घसङ समथ"क काय"tम आयोजना%थलमा Kथएनन ्। सTचारकमको एउटा टोल !घसङ समथ"क
%थानीय बासदालाई खोNदै काय"tम%थल बाOहर !न%के प!न भेन सकेनन ्। सरोकार सम!तले !घसङ
समथ"कलाई भेने मौका Oदएन भने बद ग@रएको साजेन आयोजना%थल जाने काय"tम रw गरे ।
!घसङ वरोधी सरोकार सम!तले कडा सरु Dाबीच Kचलमे |यामसाइटमा काय"tम ग@ररहँदा !घसङ
समथ"क भने राजधानीमा Kथए। उनीह3 !घसङ पन
ु ः%थापनाको माग गद आदोलनका काय"tम घोषणा
ग@ररहे का Kथए। !घसङ समथ"कले उनको पन
ु ः%थापना आदोलन >फता"को यन
ू तम सत" राखेको छ भने
!घसङ वरोधीले उनलाई रसव
ु ा $वेश गन नOदने जनाएका छन ्। केह %थानीय काय"कता"बाहे क सबै एमाले
!घसङको वरोधमा छन ्। कांxेस र माओवाद भने पD र वपDमा आधा आधा रहे को बताइछ। !घसङ
$करणले राजनी!तक रङ लएप!छ %थानीय तहमा तCकाल तनाव साय हुने सभावना यन
ू छ।
यसबाट आयोजना $भावत भए सबैभदा बढ घाटा रसव
ु ावासीलाई लाkनेछ। !घसङ $ाKधकरणमा हािजर
गरे र 'dबदा' बसेका छन ्। एउटा १० तहको कम"चार !घसङको सcवा र उनको वरोधमा साव"ज!नक
अभSयि9त Oदएर ऊजा"मBी राधाकुमार वाल ववादमा ता!नएकY छन ्।
२५ करोड ६५ लाख घाटा !घसङ >फता"लगCतै सc
ु भएको तनावका कारण ३३ Oदनदे )ख साजेन र माKथoलो
साजेन जलवयत
ु ् आयोजना बद छन ्। यसबाट दै !नक क@रब ७७ लाख ७४ हजार cपैयाँका दरले
हालसम क@रब २५ करोड ६५ लाख cपैयाँ घाटा भएको साजेन जलवयत
ु ् कपनीले जनाएको छ।
कपनीका एक जना $ावKधकका अनस
ु ार बद हुँदा ठे केदारले दै !नक कतीमा १ करोडदे )ख २ करोड cपैयाँ
D!तप!ू त" दाबी गन" स9छ। यस Oहसाबले ठे केदारलाई हालसम कतीमा ३३ करोड cपैयाँ D!तप!ू त" !तनप
ु" नदे )खएको छ।
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" अपर मiयाङद3–ए समयमा सWन १९ मFहलासFहत ११ सय मजदरु पjरचालत "
छवलाल बगाले-लमजुङ ५ भदौ । ज/डत Dमता ५० मेगावाट रहने लमजुङि%थत अपर मयाङद–ए जलवयत
ु
आयोजना !नधा"रत समयमा स9न १९ मOहलासOहत ११ सय मजदरु प@रचालत ग@रएको छ ।

आगामी २ बष" भB आयोजना !नमा"णको सपण
ू " काय" स9ने लiयका साथ $वधक कपनी सनो–सगरमाथा
हाइQोपावर $ालले य!तका मजदरु प@रचालत गरे को हो ।

!नमा"ण थालेको छोटो समयमा नै झsडै ४० $!तशत काम स>कएको यस आयोजनामा ७ सय जना नेपाल कामदार र
४ सय जना Kच!नयाँ कामदार काय"रत रहे को आयोजनाका सहायक यानेिजङ डाइरे 9टर चाङ फा पनले कारोबारलाई
बताए । उनले भने, “आयोजनामा डेढ मOहनाभदा बOढ बद हडताल भई !नमा"ण काय"मा अवरोध आएप!न
आफुहcले आयोजना बद भएको बेलामा बाँकY रहे को काम सँगसँगै लगेका छj ।”

आयोजना $भावत DेBका ४ सय ४ जनासOहत िजoलाका ७ सय जना मजदरु लाई आयोजनामा रोजगार Oदइएको छ
। $भावत DेB अतग"त भल
ु भल
ु े गावसबाट १ सय ९९ जना, खुद गावसबाट १ सय २१ जना, बाहुनडाँडा गावसबाट
५२ जना र सपानी गावसबाट ३२ जना मजदरु आयोजनामा काय"रत रहे का छन ् । $भावत DेBका मजदरु ले
आयोजनाबाट मासक cपमा ८० लाख भदा बढ र बाष"क cपमा १० करोड आदानी गन" स9ने बताइएको छ ।

भल
ु भल
ु ेको ङादमा आयोजनाको बाँध !नमा"ण काय" ९६ $!तशत स>कएको छ भने बाँध%थलमा ३० हजार घनमटर
कं>tट र २३ हजार घनमटर >फलङको काम सपन भएको उनले बताए । रन अफ द @रभर $वKधमा बने यस
आयोजनाको ५.२ >कलोमटर लामो सc
ु ङमLये अOहलेसम २ हजार ६ सय मटर सc
ु ङ !नमा"णको काय" स>कएको
आयोजनाले बताएको छ । हाल आयोजनाको पल
ु , सडक र वयत
ु गह
ृ ज%ता !नमा"णको काम !त ग!तमा भइरहे को
आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका सहायक यानेिजङ डाइरे 9टर चाङ फा पनले भने, “अबका Oदनमा कोह
कसैले प!न आयोजना बद नगरOदनु होला, हामी नेपालको वकास गन" आएका हौ । यहाँका राजनै!तक दल,
$शासन र %था!नयबासीले यो भदा बOढ सहयोग ग@रOदए तो>कएको समय अगावै हामी आयोजनाको !नमा"ण काय"
सपन गन-छौ । ”

९ सय ५ मटर उचाईमा रहने आयोजनाको बाँध DेBबाट पानी oयाई वयत
ु गह
ृ मा ज/डत २५-२५ मेगावाट Dमताको
२ वटा टबा"इनमा खसाल वयत
ु उCपादन ग@रने आयोजनाले जनाएको छ । २०७३ असोजदे )ख वयत
ु उCपादन
थाoने लiय लएको सो आयोजना चाइ!नज कपनी सनो हाइQोको ९० र सगरमाथा हाइQो◌ेपावरको १० $!तशत
लगानीमा ब!नरहे को हो ।

मयाङद नदसमको मोटरे वल पल
ु समेत सTचालनमा आएको छ भने मy
ु य काया"लय भवन !नमा"ण अितम
चरणमा पग
ु ेको आयोजनाले जनाएको छ । यसका साथै आयोजनाले आयोजना %थल आउन जानको लाKग मयाङद
नदमा मोटरे वल पल
ु को !नमा"ण गरे को छ । आयोजनाको वयत
ु गह
ृ दे )ख बाँध%थल समको क@रव ५ >कमी
सडकको $ारिभक चरणको !नमा"ण काय" सपन ग@रसकेको र आयोजनाको !नमा"ण काय"सँगै सडकलाई
Sयवि%थत ढ गबाट !नमा"ण ग@र %था!नयहcलाई आवतजावतमा सहज बनाउने लiय लएको आयोजनाका
सहायक यानेिजङ डाइरे 9टर पनले बताए ।

आयोजनाले खुद गावसको वडा नबर १ मा रहे को जल>कने बगर, भल
ु भल
ु े ४ मा रहे को दल
ु ेबडार, भल
ु भल
ु े ५ मा
रहे को घUे खोला बगर र ङाद दोभान निजकैको वगरलाई /ड%पोजल साइटको cपमा Sयव%थापन गन- बताएको छ ।
यसैdबच आयोजनाले खद
ु –१ छहरे खोला र भल
ु भल
ु े–५ ङाद दोभान निजकै काय"रत मजदरु हcलाई २ वटा आवासीय
भवनको !नमा"ण गरे को छ ।

यसैdबच आयोजनाले $भावत DेBभB छर!छमेक सहयोग काय"tम समेत घोषणा ग@रसकेको छ । आयोजनाले
$भावत ४ गावसमा शDा, %वा%य, तालम, वातावरण संरDण, भौ!तक पव
ु ा"धार !नमा"ण लगायतका शष"कहcमा
१६ करोड खच" गन- लiय लएको आयोजनाका जनसपक" अKधकृत अजुन
" गc
ु ङले बताए । आयोजनाले छर!छमेक
काय"tमका लाKग छुयाएको १६ करोड बाहे क $भावत DेBको वकास !नमा"णका लाKग नगद र $ावKधक सहयोग
गर ६० लाख ७ हजार २ सय ४३ cपैयाँ बराबरको सहयोग गरे को छ ।
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िजर3 खोलाको लागत १५ करोड बfयो
दोलखा, ४ भदौ- !नमा"ण सपन िजर–सtY खोला साना जलवयत
ु ् आयोजनाको लागत १५ करोड
बढे को छ । ४० करोड लागत अनम
ु ान गर सc
ु गरे को◌े आयोजना परू ा हँ◌ुदासम ५५ करोड खच" भएको छ ।
पOहलो कसoटे टले गरे को /डजाइन पण
ू " 3पमा फेल भएप!छ पण
ू " 3पले ‘@र–/डजाइन’ गनप
ु" रे को कारण
एक वष" Oढला हँ◌ुदा बं◌ैक eयाज, मo
ू यवृ ], $शास!नक खच" लगायतका कारण आयोजना सपन हुँदा १५
करोड cपैयाँ थप लागेको हो ।
पव
ू  िजरमा !नमा"ण सपन २.४ मेगावाट Dमताको िजर खोला जलवयत
ु ् आयोजनाले परDण वयत
ु ्
उCपादन सc
ु गरे को छ । िजर–३, ४, ५ र ९ मा पन- िजर खोला र सtY खोलामा अलग–अलग बाँध !नमा"ण
गर )खती खोलाको दोभानमा पावरहाउस !नमा"ण गर मंगलबारबाट परDण उCपादन सc
ु गरे को हो ।
आयोजना !नमा"ण ग@ररहे को बोिजनी कपनी $ालका काय"कार !नद- शक य$साद सव
ु ेदले १ हजार २
सय >कलोवाट Dमताको २ टबा"इन जडान ग@रएको जानकार Oदए ।
आयोजनाबाट उCपाOदत dबजल
ु  ३३ केभी Dमताको ६ >कलोमटर लामो $सारण लाइनमाफ"त िजर–७
ि%थत नेपाल वयत
ु ् $ाKधकरणको सव%टे सनमा जो/डएको छ । आयोजनाबाट १५ Oदनसम परDणका
3पमा र र Cयसप!छ Sयापा@रक 3पमा वयत
ु ् उCपादन हुने सव
ु ेदले बताए ।
६ मOहना पण
ू " Dमतामा सTचालन हुने र सy
ु खा मौसममा यन
ू मत १ मेगावाट वयत
ु ् उCपादन हुने उनले
बताए ।
आयोजनाको बाँधदे )ख २ हजार ८ सय मटर पेन%टक पाइपमाप"mत १ सय ३७.५ मटर हे डबाट पानी
खसालेर वयत
ु ् उCपादन ग@रएको छ । आयोजना साढे ३ वष" अ!घ !नमा"ण सc
ु भएको Kथयो । रन अफ Oद
@रभर $कृ!तको सो आयोजनाको कुल लागतमLये ७० $!तशत Nयो!त वकास बVक र $मयम फाइनास
लमटे डबाट संय9
ु त ऋण र ३० $!तशत आयोजनाले Sयव%था गन- गर लगानी सझौता भएको Kथयो ।
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वयुतसgबधी सgझौता %Zcया रोWन १० दलको माग
काठमाडj– नेकपा–माओवादलगायत १० दलले भारतीय पDसँग हुन लागेको वयत
ु वकास तथा
वयत
ु Sयापारसबधी सझौता $>tया अवलब रो9न माग गरे को छ। उनीह3ले dबहबार
$धानमBी सुशील कोइरालालाई ापन पB बझ
ु ाउँ दै पOटए र प/डएसबधी यथाथ" जानकार नेपाल
जनतालाई गराउन आxहसमेत गरे का छन ्।
'वत"मान संtमणकालन अव%थामा सव"पDीय रािIzय सहम!तdबना कुनैप!न सझौता नग@रयोस ्' १०
दलले बुझाएको ापनपBमा उoलेख छ। उनीह3ले तीन बँद
ु ामा सरकारको Lयानाकष"ण गराएका छन ् –
१. पOटए र प/डएसबधी सझौताह3को $>tया अवलब %थKगत ग@रयोस ् र वयमान
संtमणकालन ि%थ!तमा रािIzय Oहतअनुcपकै सिध सझौता गनुप
" दा" प!न सव"पDीय सहम!त कायम
ग@रयोस ्।
२. वत"मान वयुत लोडसे/डङको सम%या, वयुतको आत@रक माग र आवPयकतालाई Lयानमा राखेर
आत@रक आपू!त"मुखी जलवयुत प@रयोजनाह3 सTचालन ग@रयोस ्।
३. आत@रक आपू!त"मुखी प@रयोजनाह3 राNयवारा !नमा"ण ग@रयोस ्। !नजी DेBलाई सहभागी
गराउनुपदा" Kचलमे वा तामाकोसी मोडलमा सTचालन ग@रयोस ्। वदे शी कपनीह3सँग सझौता गदा"
प!न आत@रक आपू!त"मुखी बनाउनुका साथै जलोतमाKथ %थानीय जनताको अxाKधकारको
मायताअनुसार सेयरको Sयव%था गर %थानीय जनताको %वामCव सु!निPचत ग@रयोस ्। प@रयोजनाको
माKथoलो तथा तoलो तटय DेBमाKथ नेपालको अKधकार व%थापत नग@रयोस ्।
ापनपBमा नेकपा–माओवादका महासKचव रामबहादरु थापा बादल, रािIzय जनमोचा"का अLयD
KचBबहादरु केसी, नेकपा एकYकृतका महासKचव सीताराम तामाङ, जनमोचा" नेपालका महासKचव
साLयबहादरु भsडार, tाितकार कयु!न%ट पाटका केसस $काश गौतम, नेपाल कयु!न%ट पाटका
अLयD ऋष कUे ल, नेकपा मसालका $व9ता ह@र आचाय", नेकपा माओवादका केसस सुजन र नेकपा
मालेका पोलटeयुरो सद%य कुमार बेoवासेले ह%ताDर गरे का छन ्।
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पीट3एको पूण ववरण सावजनक गन अFहले सZकँदै न : ऊजामी
ऊजा"मBी राधा वालले नेपालले भारतसँग गन- भ!नएको वयत
ु ् Sयापार सझौता (पीटए) वाता"कै चरणमा
रहे काले तCकाल यसको पण
ू " ववरण साव"ज!नक गन" नस>कने बताएकY छन ् । Sयव%थापका–संसको कृष तथा
जलोत सम!तको म गलवारको बैठकमा सभासले छलफल पव
" Lययनका लाKग भारतसँग गन- भ!नएको
ू अ
पीटएको पण
ू " ववरणको माग गरे प!छ मBी वालले आप ्mनो कOठनाइ ब)ु झOदन आxह गद Cय%तो बताएकY हुन ्
।
मBी वालले भारतसँग ग@रने पीटए रािIzय Oहतमा नै हुने वPवास Oदलाउँ दै भ!नन ्, ‘अतररािIzय
कानन
ू अनस
ु ार प!न दईु मल
ु क
ु का बीचको सझौता सहम!तअ!घ नै पण
ू " 3पमा साव"ज!नक गन" उKचत हुँदैन ।’
सभासले राखेका िजासाका सबधमा मBी वालले वयत
ु ् वकास सझौता (पीडीए) आhनो
मBालयअतग"त नरहे को जानकार Oदइन ् । वयत
ु ् $सारण लाइन !नमा"णका लाKग मBालय गभीर रहे को र
!नमा"णाधीन $सारण लाइन तो>कएको समयभBै सपन हुने दाबी प!न उनले ग@रन ् ।
सोह बैठकमा सँचाइमBी नारायण$काश साउदले माKथoलो कणा"लको जलवयत
ु ् आयोजनाको !नमा"णले Cयस
मिु तरका रानीजमरा–कुल@रया, राजापरु र सय
" टुवा सँचाइ आयोजनामा स9
ू प
ु खायाममा पन- असरबारे मा जानकार
गराए । उ9त सँचाइ आयोजना बKगरहे को नदमा आधा@रत भएकाले CयसमाKथ पन- माKथoलो कणा"ल आयोजनाको
!नमा"ण @रजभ" मोडेलमा हुन लागेकामा Cयसमा पन- असरबारे Sयापक छलफल र बहस हुनप
ु न-मा मBी साउदले जोड
Oदए । उनले माKथoलो कणा"ल आयोजनाको !नमा"ण गदा" सँचाइमा अवरोध नगर अ!घ बढाउनप
ु न- सझ
ु ाव Oदँ दै
यसैको बहानामा भने वैदेशक लगानीलाई !नcCसाOहत गन" नहुने धारणा राखेका Kथए ।
बैठकमा सभासले भारतका $धानमBी नरे M मोदको नेपाल मणका बेला भएको सहम!तअनस
ु ार नै ४५
OदनभB पीडीए र पीटए सपन गन" Cयसअ!घ नै सरोकारवालासँग छलफल गर सहम!तमा पkु न जोड Oदएका Kथए
। रासस
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कर छुट नFदई मा&थ6लो कणाल3को पIडए गन सझ
ु ाब

सभास, राIz बVकका गभन"र, वभन मBालयका सKचवले भारतीय कपनी िजएमआरले !नमा"ण गन"
लागेको ९ सय मेगावाटको माKथoलो कणा"ल जलवयुत ् आयोजनालाई करछुट र अनुदान सुवधा Oदन
नहुने बताएका छन ् । संसको कृष तथा जलोत सम!तको dबहबारको बैठकमा उनीह3ले माKथoलो
कणा"ल स%तो र dबजुल भारतमा !नया"त हुने भएकाले आयोजना वकास सझौता (प/डए)मा करछुट
Sयव%था गन" नहुने बताएका हुन ् ।
आव ०७९/०८० सम वयुत ् उCपादन गर रािIzय $सारण लाइनमा जो|ने र !नया"त गन- उCपादकलाई
१०

वष"सम

पूरै

र

Cयसप!छ

५

वष"

५०

$!तशत

आयकर

छुटको

Sयव%था

छ

।

यसैगर, वयुत ् रािIzय $सारण लाइनमा जो/डएप!छ $!तमेगावाट ५० लाख cपैयाँ दरले एकमुIट
अनुदान Oदने Sयव%था सरकारले गरे को छ । Cय%तो Sयव%था लागू भए सरकाले िजएमआरलाई साढे ४
अब" cपैयाँ अनुदान Oदनुपन-छ ।
सम!तले प/डएलाई अितम 3प Oदन योजना आयोग उपाLयD $ा.डा. गोवद पोखरे लको अLयDतामा
गOठत $ावKधक सम!तसँग छलफल गरे को Kथयो । छलफलमा वभन मBालयका सKचवले प/डएमा
समेनप
ु न- आ–आhना मBालयका $%ताव सभासलाई जानकार गराएका Kथए ।
हरे क मBालय आ–आhनै अडानमा रहे काले माKथoलो कणा"लको प/डए तCकाल हुने सभावना यून
दे )खएको छ । $धानमBी सुशील कोइराला र भारतीय $धानमBी नरे M मोदबीच ४५ OदनभB प/डए
ग@रस9ने १९ साउनमा सहम!त भएको Kथयो ।
राIz बVकका गभन"र डा. युवराज ख!तवडाले हालको ऊजा" संकटलाई Lयानमा राखी %वदे शी उCपादन
$वधनका लाKग ग@रएको करछुट र अनुदान Sयव%था !नया"तमूलक आयोजनालाई Oदन नहुने बताए ।
‘करछुट र अनुदान Oदने Sयव%था !निPचत Dमताका आयोजनालाई माBै Oदने Sयव%था ग@रनुपछ" ,
माKथoलो कणा"ललाई Oदइएको सुवधा अय आयोजनाले निजर मानेर माग गरे भु9तानी Oदन नेपालको
Dमताले ¡याउँ दै न,’ ख!तवडाले भने । उनले जुन मुMामा वयुत ् ख@रद–dबtY सझौता (पपए) हुछ,
$वधकले सोह मM
ु ामा रोयoट बझ
ु ाउनप
ु न- Sयव%था प/डएमा ग@रनप
ु न- बताए ।
मुyयसKचव ललाम)ण पौ|यालले क@रब ६ वष"अ!घ िजएमआरसँग समझदार हुँदा सरकारले Oदन स9ने
सहुलयत टुंगो लाKगसकेको उoलेख गद करछुट सुवधा Oदन नहुने बताए ।

‘िजएमआरसँग हुने प/डए सन ् २००८ मा ग@रएको समझदारका आधारमा भएको हुँदा नेपालले Oदन स9ने
छुट Sयव%था यसअ!घ भइसकेको छ, धेरै उदारवाद बन जcर छै न,’ पौ|यालले भने ।
उनले आयोजनाबाट $ा;त २७ $!तशत !न:शुoक सेयरमा $ा;त हुने $!तफल, नेपालले $ा;त गन- रोयoट,
%थानीयलाई रोजगार, %थानीय उCपादन $योग !निPचत हुनेगर प/डए ग@रनुपन- बताए । ‘आयोजनाको
जो)खम बहन गन- वषयमा वगतमा धेरै चक
ु े का छ_, अOहले भएको सानो गoतीले माKथoलो कणा"लबाट
$ा;त हुने राज%व D!तपू!त" !तन"मै खच" गनुप
" न- अव%था आउने हुँदा Cय%तो जो)खमबाट सज"ना हुने
दा!यCव कम गन" सबै सचेत हुनुपछ" ,’ उनले भने ।
पव
" जा"मBी एवं सभास $काशशरण महतले आयोजनालाई करछुट र अनद
ू ऊ
ु ान Oदन नहुने बताए ।
‘माKथoलो कणा"ललाई स%तो आयोजना भ!नएको छ, आत@रक खपतमा !नमा"ण हुने आयोजनालाई
Oदन oयाइएको करछुट र अनुदान सुवधा !नया"तमूलक ठूला आयोजनालाई Oदनु उपयु9त हुँदैन,’ महतले
भने ।
$धानमBी काया"लयका सKचव ीरTजन लाकौलले आयोजनाबाट $ा;त हुने १ सय ८ मेगावाट !न:शुoक
ऊजा" नेपालमा बढ dबजुल माग हुने समय बेलुकYको समयमा पाउने गर !निPचत गनुप
" न- बताए । ‘नेपाल
र भारतको $सारण लाइनको संtोनाइजेसन गराउन सम%या भएकाले आयोजनाबाट $ा;त !न:शुoक
ऊजा"का लाKग छुUै /ड/डकेटे ट $सारण लाइन बनाउन लगाउनप
ु छ" ,’ लाकौलले भने ।
!नया"तमूलक आयोजनालाई अनुदान Oदन नहुने उoलेख गद उनले आयोजनाबाट $ा;त हुने Dमताको
रोयoट बढाउनुपन- बताए । ऊजा"सKचव राजेM>कशोर DेBीले भारतसँग गन" लाKगएको वयुत ् Sयापार
सझौता र नेपाल वPव Sयापार संगठनको सद%य भइसकेकाले करछुट र अनुदानमा %वदे शी र वदे शी
कपनी भनी भेदभाव गन" नमoने बताए ।
अथ" मBालयका सहसKचव वैकुsठ अया"लले आयोजनालाई अनद
ु ान Oदने/नOदने वषयमा छलफल
भइरहे को जानकार Oदए ।
संचाईसKचव माधव पौडेलले आयोजना अOहलेको /डजाइनमा !नमा"ण भए Cयसभदा तलका संचाई
प@रयोजना $भावत हुने हुँदा Cयसमा वशेष Lयान Oदइनुपन- बताए । ‘अOहलेको /डजाइनमा आयोजना
बनाइए Oहउँ दमा साढे २१ घटा पानी सु9ने हुँदा रानी जमरालगायत ३ संचाई आयोजना $भावत
हुनेछन ्,’ उनले भने ।
संचाईको ववाद समाधान गन" प/डए भएको ६ मOहनाभB नेपाल सरकारबाट %वीकृ!त काय"वKधका
आधारमा अLययन गन- िजएआरसँग सहम!त जुटेको छ । Cयसका लाKग माKथoलो कणा"लबाट $भावत

हुने संचाई आयोजना प/डएको अभन अंग मानी ‘एने9स’मा राyने बताइएको छ । अLययनबाटै डी
रे गल
ु ेOटङ बाँध बनाउने–नबनाउने टुंगो लाkने लगानी बोड"ले जनाएको छ ।
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सँचाइमा असर नपनaगर3 पIडए
लiमण वयोगी
नौ सय मेगावाटको माKथoलो कणा"ल जलवयत
ु आयोजनाको आयोजना वकास सझौता (प/डए)
तoलो तटय DेBमा ब!नरहे का सँचाइ आयोजनामा असर नपन- गर ग@रने भएको छ। सरकारले गठन
गरे को $ावKधक टोलले सँचाइ सु वधा र राNयले पाउने अKधकतम राज%व स!ु निPचत गद सझौता
हुनप
ु न- !नचोड !नकालेको छ।

तoलो तटय DेBको असर कम गद राNयले अKधकतम फाइदा पाउने गर आयोजना बनाउन ६ मOहना
समय तोकेर थप वातावरणीय अLययन गनुप
" न- प!न वभन मBालयले टोललाई सझ
ु एका छन ्।
आयोजना !नमा"णसँग सबिधत ऊजा", अथ", कानुन, वन, वातावरण, भूमसुधार, गह
ृ , सँचाइ मBालय
र जल तथा ऊजा" आयोगले आयोजनाबाट हुने D!त ए>कन गन" सुझाएका हुन ्।
रािIzय योजना आयोगका उपाLयD गोवदराज पोखरे लको संयोजकCवमा गOठत $ावKधक टोलले
आयोजनाले पान- असर र यसबाट हुने D!तबारे अLययन ग@ररहँ दा मBालयहcले य%तो सुझाव Oदएका
हुन ्। सरकारले गत साउन १७ गते आयोग उपाLयD पोखरे लसOहत सबिधत मBालयका सKचव र
लगानी बोड"का $मुख काय"कार अKधकृत राधेश पत सिमलत १३ सद%यीय $ावKधक टोल गठन
गरे को Kथयो। उ9त टोललाई २१ OदनभB %पIट $!तवेदन तयार पार बोड"समD पेश गन" प!न !नद- शन
Oदइएको Kथयो।
सरकारको !नद- शनअनुसार टोलले सँचाइ आयोजनामा असर पन" नहुन,े रोजगार सु!निPचतता र
सरकारले कम जो)खम लनुपन- वषय समेटर $!तवेदन तयार पा@ररहे को बोड" अKधकारले बताए। एक
अKधकारका अनुसार $भावत DेBको तय पOहचान गन" थप ६ मOहना समय तोकेर व%तत
ृ अLययन
गन- वषय प!न समेOटएको छ।
टोलले प!न कैलाल िजoलामा ब!नरहे का रानी जमरा, कुल@रया र बOद" याको राजापुर सँचाइ आयोजनामा
$!तकूल असर नपन- गर प/डए हुनुपन- !नचोड !नकालेको छ। यसको अितम $!तवेदन एक–दईु Oदनमै
तयार हुने आयोग उपाLयD तथा $ावKधक टोलका संयोजक पोखरे लले नाग@रकलाई बताए।
'सरकार र िजएमआरबीच भएको समझदार भएकाले राजनी!तक दलले दईु दे शबीचको समझदार भने
बु‰नु भएन,' उनले भने, 'सन ् २००८ मा भएको समझदारको दायराभB रहे र नेपालले लन स9ने
अKधकतम फाइदालाई $ाथमकता Oदइएको छ।' आयोजनाबाट पन- असरबारे प/डए ह%ताDर
भइसकेप!छ पुनः अLययन हुने स9ने प!न उनले बताए।
तoलो तटय DेBमा ब!नरहे का सँचाइ आयो◌ाजनामा माKथoलो कणा"लले बढ असर पन- हुँदा @र–

रे गुलेOटङ |याम !नमा"ण गनुप
" न- केह राजनी!तक दलका नेताले औंoयाएका छन ्। उपाLयD पोखरे लका
अनस
ु ार टोलको अLययनले य%तो |याम बनाउन आवPयक ठहया"नए बन स9ने DेBको अLययनको
वषय प!न $!तवेदनमा समेनेछ।
नेकपा–माओवादलगायत केह राजनी!तक दलका नेताले प/डए गनुप
" व
ू " आयोजनाको पुनः अLययन
गनुप
" न- आवाज उठाइरहे का छन ्। तर, संसदको जलोत तथा कृष सम!तको dबहबार बसेको बैठकले
भारतीय $धानमBी नरे M मोदको मण tममा तो>कएको ४५ OदनभBै प/डए गन" लगानी बोड"लाई
!नद- शन Oदएको छ। मोदको नेपाल मणका tममा हुने भ!नएको प/डए तoलो तटय DेBमा पुkने असर
र फाइदाको व%तत
ृ पOहचान गन" नस>कएप!छ सझौता पर सा@रएको Kथयो।
पाँच वष"दे)ख छलफलमा माB सीमत यो आयोजना अब जसर प!न !नमा"णमा लैजानुपन- भदै तो>कएको
समयभBै सझौता गन" !नद- शन Oदइएको सम!तका सद%य गगन थापाले नाग@रकलाई बताए। 'असोज
१ गते तो>कएको ४५ Oदन स>कछ, Cयसअ!घ नै दे शको Oहतअनुकूल प/डए हुनुपछ" ,' थापाले भने, 'तर,
माKथoलो कणा"लभदा तल बने तीन सँचाइ आयोजना $भावत हुनु हुँदैन।'
थापाका अनुसार प/डए गदा" अKधकतम %थानीय रोजगार सु!निPचत हुनुपन-, %थानीयले राखेका माग
पूरा गनुप
" न-, पुनः वातावरणीय अLययन ग@रनुपन- लगायत वषय $!तवेदनमा समेन सम!तले
$ावKधक टोललाई सुझाव Oदएको छ। दै लेख, सुख-त र अछाम िजoलाका $भावत DेBमा पाँच मेगावाट
dबजुल !नःशुoक उपलeध गराउने वषयसमेत $!तवेदनमा समेनुपन- %थानीय राजनी!तक दलको तक"
छ। आयोजनाको $व]"क भारतीय िजएमआर कपनीले %थानीय DेBमा वयुतीकरण गन" दईु
मेगावाटको छुUै आयोजना बनाइOदने $!तब]ता जनाएको छ।
सँचाइ आयोजना माKथoलो कणा"लभदा एक सय ४० >कलोमटर तल पन- हुँदा यसबाट असर नपन- र
सँचाइका लाKग पानी अभाव नहुने लगानी बोड"का उप–सKचव खगेM @रजालले बताए। 'सँचाइ आयोजना
बने DेBभदा !नकै माKथ सुख-तको कुइनेमा कणा"लमा भेर नद मसछ,' उनले भने, 'य%तै Cयसको
केह तल अथा"त अछामको टुसुरामा पिPचम सेती मसछ।'
दईु ठूला नद कणा"लमा मसने हुँदा रानी जमरा, कुल@रया र राजापुर सँचाइ आयोजनाका लाKग पया";त
पानी पुkछ। माKथoलो कणा"ल प>कङ (तीन घटा पानी सिTचत गन" स>कने) आयोजना भएकाले
एकैपटक नदमा छो/डने पानीले पान- असरबारे भने छलफल भइरहे को उनको भनाइ छ। आयोजनाबाट
सरकारले १२ $!तशत dबजुल र २७ $!तशत !नःशुoक सेयर पाउने समझदार भइसकेको छ।
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मा&थ6लो कणाल3 : समयसीमाभै पीडीए गन नदa शन
पIु प कोइराला
रािIzय र %थानीय %वाथ"लाई केMमा राखेर तो>कएको सयमभBै ९ सय मेगावाट जलवयत
ु ् Dमताको माKथoलो
कणा"ल आयोजना वकास सझौता (पीडीए) गन" संसको कृष तथा जलोत सम!तले सरकारलाई !नद- शन Oदएको
छ।
आयोजना $भावत %थानीय जनताको सरु Dा, पन
ु ः%थापना, रोजगार, D!तप!ू त", %थानीयलाई शेयर %वामCवको
Sयव%था, वकासको स!ु निPचतता, रािIzय उCपादनको अKधकतम उपयोग र वातावरणीय $भाव $!तकूल नहुने
तरकाले पीडीए गन" प!न सम!तको !नद- शन छ । Cय%तै, तoलो तटय DेBमा सTचालत नेपालका सँचाइ
आयोजनाह3लाई $!तकूल असर नपान- गर सझौता गन" प!न उसले सरकारलाई !नद- शन Oदएको छ । सम!तको
dबहवार बसेको बैठकले य%तो !नद- शन Oदएको हो ।
अतररािIzय मापदsडका आधारमा आयोजना !नमा"ण गदा" नेपालले बेहोनप
ु" न- सभावत जोखीमको यन
ू ीकरण
गनप
ु" न-, तल
ु नाCमक 3पमा माKथoलो कणा"ल स%तो आयोजना भएकाले ¡याट र आयकरमा Oदने भ!नएको छूटका
वषयमा पन
ु व"चार ग@रनु पन-, नेपालको माग $Dेपणका आधारमा आयोजनाबाट नेपालले लन स9ने वयCु को
स!ु निPचतता गनप
ु" न- सझ
ु ावसमेत सम!तले सरकारलाई Oदएको छ । लागत र फाइदाको %वतB मo
ू या कन,
यसअ!घ भएको समझदार(एमओय)ू को मम" र प@रव!त"त आवPयकतासमेतलाई Lयान Oदई आयोजना $वधकलाई
¡याट र आयकर छूट Oदनप
ु न- वा नपन- वा Oदनप
ु न- भए के क!त Oदने भने वषयमा शी !नयोलमा पkु न प!न
सम!तले !नद- शन Oदएको छ ।
लगानी बोड"ले अगा/ड बढाइरहे को उ9त आयोजना भारतीय कपनी जीएमआर इनज लमटे डले !नमा"ण गनसमझदार भएको छ । यसअ!घ भारतका $धानमBी नरे M मोदको नेपाल मण(साउन १८–१९)का अवसरमा
उ9त आयोजनाको पीडीए गन- भ!नए प!न ऊजा" र परराIz मBालयले नै आपm
ू ह3 उ9त आयोजनाका वषयमा
अनभ भएको भदै आपिCत जनाएप!छ रो>कएको Kथयो । यी दईु मBालयले शत$!तशत वैदेशक लगानीमा
बने ५ सय मेगावाटमाKथका आयोजनाह3 आप ्mनो DेBगत सरोकारका वषय भएकाले बोड"मा आपm
ू ह3को
$!त!नKधCवसमेत स!ु निPचत गन" माग गद आएका छन ् । दईु दे शका $धानमBी%तरय बैठकले ४५ OदनभB पीडीए
गन" दव
ु ै दे शका सबिधत !नकायलाई साउन १८ गते !नद- शन Oदएको Kथयो । उ9त समयसीमा भदौ मसातमा परू ा
हुँदै छ ।
जीएमआरले तयार गरे को संरचनागत /डजाइनअनस
ु ार नदमा उrच बाँध बाँधी दै !नक १८ घsटा पानी थु!ननेछ ।
यसले नेपालकै तoलो तटय DेBमा सTचालत कुल@रया रानीजमरा, राजापरु र सरु जपरु ा सँचाइ आयोजनालाई
$भावत पार करब ४० हजार हे 9टर जमीनमा सँचाइ अवc] हुने भदै सव"साधारणबाट समेत आयोजनाको वरोध
भइरहे को छ । Cय%तै, आयोजनाले नेपाललाई २७ $!तशत !नःशo
ु क शेयर र %थानीयलाई १२ $!तशत !नःशo
ु क
वयत
ु ् उपभोगका लाKग Oदने भ!नए प!न कपनीले आयोजनाको लागत बढाएर नेपाललाई घाटामै पान- भदै
आलोचना भइरहे को छ ।

सउर3को साढे चार लाख ZकEता शेयर वcd %बधक नयW
ु त
याद xप
ू लमटे डले ५ मेगावाट Dमताको सउरखोला जलवयत
ु ् आयोजनाबाट $भावत लमजुङवासीका लाKग
४ करोड ६५ लाख ४८ हजार ७ cपैयाँको कुल ४ लाख ६५ हजार ४ सय ८७ >कCता शेयर वतरण गन- भएको छ । Cयसका
लाKग सभल 9यापटल माक-ट लमटे डलाई वtY $बधक !नय9
ु त गन- सझौता dबहवार सपन भएको छ ।
उ9त सझौतापBमा याद xप
ू का तप"mबाट कपनीका अLयD भोगेMकुमार गरु ागा¢ र सभल 9यापटलका
तप"mबाट $मख
ु काय"कार अKधकृत भीIमराज चालसेले ह%ताDर गरे का छन ् ।
२०६७ असोज ३० गतेबाट कपनीले Sयावसा!यक उCपादन श3
ु गरे को हो । कपनीको जार पँज
ू ी ४६ करोड ५४ लाख
८७ हजारको ३० $!तशतले हुन आउने 3. १३ करोड ९६ लाख ४६ हजार १ सय मLयेबाट उ9त शेयर $भावत
िजoलावासीलाई जार गन" लागेको हो । उ9त आयोजनामा 9लन इनज डेभलपमेsट बै क, बै क अफ काठमाsडू,
माछापr
ु छ«◌े बै क र स]ाथ" बै क लमटे डले ऋण लगानी गरे का छन ् ।
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िजgमेवार kयिWतको अनुEतरदायीपनले मlय वषाEमा पन अEया&धक लोडसेIडङ
शव दव
ु ाडी
काठमाडj
सरकार, ऊजा" मBालय र नेपाल वयत
ु ् $ाKधकरणका िजमेवार Sयि9तको अनCु तरदायीपनका कारण
सव"साधारणले मLय वषा"तको समयमा समेत घsटj लोडसे/डङको सामना गन" बाLय भएका छन ्। िजमेवार तहमा
बसेर प!न गैरिजमेवार त@रकाले काम गर सभावत लोडसे/डङको अLययन गर समयमा नै आवPयक ऊजा"को
Sयव%थापन गन" तथा वैकिoपक ोतह3को Sयव%थापन तथा $योग गन" नस9दा य%तो अव%था आएको हो।
प!छoलो समयमा अCयाKधक वषा"तका कारण मल
ु क
ु मा वभन भागमा सयj मा!नसले Nयान गम
ु ाउनु परे को
यथाथ"ताका बाबजद
ु प!न आम उपभो9ताको घरमा भने घsटj वयत
ु ् कटौती हुने गरे को छ। यो सम%या वष-नी
फैलँ दै आएको भए प!न यसतफ" कुनै !नकायले िजमेवार दे खाउन सकेको छै न।
ऊजा"मBी राधाकुमार वालले नी!त !नमा"णको कमजोरका कारण हाल अCयाKधक लोडसे/डङको सामना
गनप
ु" रे को %वीकार गनभ
ु" यो। ययप, आफV अOहले Cयसलाई Sयवि%थत गन" स9ने %थानमा रहे र प!न उहाँले Cयसका
लाKग $भावकार काय" भने गन" स9नभ
ु एको छ।
जलोतको DेBमा पया";त सभावना रहे र प!न मल
ु क
ु अधकारमय भइरहे का बेला ऊजा" मBालय र वयत
ु ्
$ाKधकरण ज%ता !नकाय भने Kचलमे जलवयत
ु ् कपनीको एउटा सामाय वषयलाई लएर Cयसैमा खेल
खेलरहे का छन ्। Kचलमेका पव
ू $मख
ु कुलमान !घसङको सबधमा भएको ववाद !यनै िजमेवार तहमा बसेर
समयमा नै यसलाई Sयवि%थत गन" नस9नेह3ले सज"ना गरे को सब] DेBका वह3ले बताएका छन ्।
नेपाल वयत
ु ् $ाKधकरणका एक अKधकारले Kचलमे $करणमा ऊजा" मBालय, वयत
ु ् $ाKधकरणको उrच
नेतCृ व, !घसङ र %थानीयबासी सबै %वाथ"को प!छ लागेको बताए। उनका अनस
ु ार यी चारै समह
ू अOहले आफूलाई
जसर र जसको पDमा लाkदा फाइदा भएको छ र हुछ Cयसैको प!छ लाkदै आएका छन ्।
दै !नक एक करोड ७५ लाख य!ु नट वजुलको मागमLये एक करोड ५० लाख य!ु नट वयCु माBै आप!ू त" भइरहे काले
नपग
ु वयCु को माग Sयव%थापन गन" लोडसे/डङ ग@रएको $ाKधकरणले जनाएको छ।$ाKधकरणले यसअ!घ
लोडसे/डङ दै !नक १२ घsटामा सीमत गन- $!तब]ता जनाएको Kथयो। वगत वष"ह3मा एसएलसीको समयमा प!न
वयत
ु ् कटौती कम गन- ग@रएको भए प!न यसपटक $ाKधकरणले Cयसमा कमी गरे न। ऊजा"मBी वालले आफू
मBी !नय9
ु त भएलगCतै साँझको समयमा हुने लोडसे/डङ कम गन- घोषणा गनु" भएको Kथयो। तर, Cयसमा
हालसम कुनै फेरबदल भएको छै न।
नेपाल–भारत दईु दे शबीचको $सारणलाइन समयमा बन नस9दा लiयअनस
ु ार वयत ् आयात गन" नस>कएको
अव%था छ। लोडसे/डङ यन
ू ीकरणका लाKग राNयले तCकाल $भावकार योजना oयाउन स9नप
ु द" छ। वगतमा
लोडसे/डङ यन
ू ीकरण ्ँ काय"योजना समेत साव"ज!नक गरे को भए प!न Cयो कागजमा माBै सीमत बदै आएको छ।
हाल उrच सरकार अKधकार तीन वष"मा लोडसे/डङ अCय गन- नारा रटे रमाBै बसेका छन ्।
हाल रािIzय वयत
ु ् $णालमा उrचतम वयत
ु ् माग १ हजार २ सय १ मेगावाट रहे कोमा ७ सय ९१ मेगावाट माB
आप!ू त" गन" स>कएको र ४ सय १० मेगावाट अपग
ु हुँदै आएको छ।

प!छoलो समयमा आप!ू त" भएको मLये $ाKधकरणका उCपादन केMह3बाट ४ सय ३६ दशमलव ४ मेगावाट,
$ाKधकरणको थम"ल ;लाटबाट २२ मेगावाट र !नजी DेBबाट २ सय १६ दशमलव ४ मेगावाट उCपादन भएको छ भने
बाँकY १ सय १६ दशमलव २ मेगावाट भारतबाट आप!ू त" ग@रएको छ।
$ाKधकरणका अनस
ु ार अ!घoलो आKथ"क वष"को तल
ु नामा रािIzय वयत
ु $णालमा वयत
ु को उrचतम माग ९
दशमलव ७ $!तशतले बढे को हो। यस अवKधमा चुहावट दर अ!घoलो वष"को भदा श
ू य दशमलव ३२ $!तशतले
घटे र २४ दशमलव ७९ $!तशत रहे को उसले जनाएको छ।
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पFटए र पIडए नगन १० दलको माग

नेकपा–माओवादसOहत १० साना वामपथी पाटले भारतसँग ऊजा" Sयापार सझौता (पOटए) र
माKथoलो कणा"लको आयोजना वकास सझौता (प/डए) नगन" $धानमBी सुशील कोइरालालाई आxह
गरे का छन ् । माओवाद महासKचव रामबहादरु थापा ‘बादल’को नेतCृ वमा dबहबार $धानमBी !नवास
बालुवाटार पुगेको १० दलय $!त!नKध मsडलले पOटए र प/डएको $>tया रो9न माग गरे को हो ।
‘पOटए र प/डएसबधी सझौताको $>tया अवलब %थKगत ग@रयोस ् र वयमान संtमणकालन
ि%थ!तमा रािIzय Oहतअन3
" दा" प!न सव"पDीय राजनी!तक सहम!त कायम
ु पकै सिध–सझौता गनुप
ग@रयोस ्,’ १० दलले $धानमBीलाई बझ
ु ाएको तीनबँद
ु े ापनपBको पOहलो बँद
ु ामा भ!नएको छ ।
भारतीय $धानमBी नरे M मोदको नेपाल मणका tममा नेपाल र भारतका $धानमBीले संयु9त
व9तSयमाफ"त आ–आhना !नकायलाई पOटए र प/डए सझौतालाई ४५ OदनभB अितम 3प Oदन
!नद- शन Oदएका Kथए ।
जवाफमा $धानमBी कोइरालाले नेपाल तल पन- गर सझौता नगन- आPवासन Oदए । ‘नेपाललाई तल
पारे र कुनै सझौता हुँदैन । रािIzयतामा आँच आउन Oदइनेछैन,’ $धानमBीको भनाइ उ]ृत गद उनका
$ेस संयोजक $काश अKधकारले भने ।
१० दलले लोडसे/डङ सम%या तथा वयुCको आत@रक माग र आवPयकतालाई Lयानमा राखेर
आत@रक आपू!त"मुखी जलवयुत ् प@रयोजना सTचालन गन" माग गरे का छन ् ।
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‘ पIडए नधाjरत समयमै गर’

संसको कृष तथा जलोत सम!तले माKथoलो कणा"ल आयोजना वकास सझौता (प/डए) !नधा"@रत
समयमै गन" सरकार र लगानी बोड"लाई !नद- शन Oदएको छ ।
सम!तको dबहबारको बैठकले आयकर र मूoय अभवृ ] कर (¡याट) छुट Oदने/नOदने वषय !नयोल
गर !नधा"@रत समयभB सझौता गन" नेपाल सरकारलाई !नद- शन Oदएको हो ।
सम!तले आयोजना तुलनाCमक 3पमा स%तो भएकाले दघ"कालमा वयुत ् आवPयकताको $Dेपण,
अय वयुत ् आयोजना, भवIयमा $ा;त हुन स9ने वयुत ् आपू!त"लगायतलाई Lयान Oदई प/डए गन"
!नद- शन Oदएको छ ।
प/डए गदा" %थानीयको सरु Dा, पुनथापना, रोजगार, D!तप!ू त", %थानीयलाई सेयर Sयव%थाज%ता
वषयलाई Lयान Oदई प/डए गनुप
" न-मा सम!तले जोड Oदएको छ ।
आयोजना !नमा"णमा आउने जो)खम वषयमा अतरा"िIzय मापदsडअनुसार नेपालले Sयहोनुप
" न- जो)खम
यूनीकरणतफ" Lयानाकष"ण भएको सम!तले जनाएको छ ।
योजना आयोग उपाLयD $ा.डा. गोवद पोखरे लले प/डए वषयमा वभन मBालयले राखेका चासो
सबोधन हुनेगर काम भइरहे को बताए । ‘दव
ु ै पDको ‘वन–वन सचए
ु सन’ हुनेगर श!नबारभB
स9नेगर काम थालेका छ_,’ उनले भने ।

