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�बजुल� महसुल बढाउन अथ� म��ालयको दबाब 

सचेन गौतम/नया ँप��का 

अथ� म��ालयले लागतका आधारमा �व�यतु ्महसलु बढाउन �व�यतु ्�ा�धकरणलाई दबाब !दएको छ । म��ालयले 

भारतबाट आयात ग(रएको �व�यतु ्र नेपालमा *ब+, गदा�को म.ूयबीचको फरक रकम न!दने जनाउँदै महसलु 

बढाउन �ा�धकरणलाई दबाब !दएको हो । 

�ा�धकरणका अथ� 5नद6शनालयका कामु उपकाय�कार8 5नद6शक लेखनाथ कोइरालाले लागत आधारमा 

महसुल बढाउन अथ� म��ालयले 5नद6शन !दएको जानकार8 !दए । ‘लागत आधारमा महसुल बढाउनु, न� 

चालू आ�थ�क वष�दे<ख भारतबाट आयात ग(रएको �व�युत ्र नेपालमा *ब+, गदा�को मू.यबीचको फरक 

रकम न!दन े अथ� म��ालयले �=ट पा(रसकेको छ,’ उनले भने । लागतअनु>प समयानुकूल �व�युत ्

महसुल प(रमाज�न गद? लैजाने नी5त सरकारको छ । 

मागअनुसार आपू5त� गन� नस@दा भारतबाट �व�युAको आयात अ5नवाय� ब�दै गएको छ । हाल रहेको २४ 

�5तशत चहुावटले भारतबाट आयात ग(रएको *बजुल8 उपभो@ताको घरसEम पुFदा �5तयु5नट मू.य क(रब 

साढे ११ Hपैयाँ पुFन े�ा�धकरणले जनाएको छ । औसत �व�युत ्महसुल �5तयु5नट ८ Hपैयाँ ४ पैसा छ । 

अथ� म��ालयले भारतबाट आयात ग(रन े �व�युAका ला�ग गत आ�थ�क वष�मा ९५ करोड Hपैयाँ 

�ा�धकरणलाई !दएको �थयो । गत आवको क(रब १५ करोड Hपैयाँ सरकारबाट Nलन बाँक, रहेको 

�ा�धकरणले जनाएको छ । 

कामु उपकाय�कार8 5नद6शक कोइरालाले चालू आवबाटै लागू हुनेगर8 महसुल नबढाउन ेहो भन े�ा�धकरणको 

घाटा धा�न नस@न ेअव=थामा पुFन ेबताए । गत आ�थ�क वष� ०७०/७१ मा �ा�धकरणको वा�ष�क घाटा ५ 

अब� ७५ करोड Hपैयाँ �थयो । सिRचत नो@सानी १९ अब� Hपैयाँ पुगेको छ ।  

�व�युत ् �ा�धकरणले माNसक >पमा �यूनतम ८० Hपैयाँ 5तन6 5नEन वग�का साना Sाहकस!हत अ�य 

Sाहकको औसतमा २० �5तशत महसुल व�ृUको �=ताव आयोगमा गत वष� असारमै पेस गरेको �थयो । 

तर, आयोगले अ!हलेसEम 5नण�य गरेको छैन । 

आयोग अVयW गणेश�साद सुXबाले महसुल व�ृUका ला�ग गहृकाय� भइरहेको बताए । ‘२५ �5तशतको 

चहुावटलाई २३ �5तशतमा झान6 �5तबUता पूरा भएको छैन, �वAतीय पुनस[रचनाका क5तपय सुझाब 

काया��वयन भएको छैन,’ अVयW सुXबाले भने, ‘�वगतमा महसुल बढाउँदा !दइएका 5नद6शन काया��वयन 

गर8 महसुल बढाउन �ा�धकरणले पहल गनु�पन6मा Aय=तो केह8 गरेको छैन ।’ 



�व�युत ्�ा�धकरणNभ� हुने राजनी5तक ह=तWेपका कारण भएको आ�थ�क अ5नयNमतता, महंगो ब�दै 

गएका आयोजनालगायतका �वAतीय भार मू.य समायोजनका नाममा Sाहकको था]लामा थोपन� नहुन े

उपभो@ताले बताउँदै आएका छन ्। 

कम�चार8लाई !दँदै आएको 5न:शु.क *बजुल8लाई खच�मा गणना नगर8, २३ �5तशत चहुावटलगायतलाई 

आधार मानी महसुल बढाउने तयार8 भइरहेको आयोगले जनाएको छ । अVयW सुXबाको पदाव�ध भदौमा 

स_कने हँुदा तAकाल महसुल ब`ने सEभावना aयादै �यून रहेको आयोगbोतले जनाएको छ । 
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रात ुखोलाको नव!न"म�त डाइभस�न ब&यो  

स�तोष Nसहं  

रात ुनद8मा आएको बाढ8ले डाइभस�न बगाए प5छ पूव�–पिdचम राजमाग� पुन:अवHU भएको छ। श5नबार 

*बहान तीन बजे बाढ8ले डाइभस�न बगाएप5छ आवतजावत रो_कएको िज.ला eा_फक �हर8 काया�लय 

महोAतर8का �मुख तु.सी�साद उ�े5तले बताए।  
 

पूव�-पिdचम राजमाग� अ�तग�त महोAतर8 र धनुषाको Nसमानामा पन6 रात ुपुल भाNसएप5छ �वक.पका 

Hपमा डाइभस�न बनाइएको �थयो। खोलाको बीचबाट १५ Nमटर डाइभस�न बाढ8ले बगाएको �हर8ले 

जनाएको छ। आवतजावत ठ]प भएप5छ महोAतर8तफ�  *बहान १० बजेसEम २ सयभ�दा बढ8 सवार8 साधन 

जाममा परेका छन।् धनुषातफ�  प5न थ]ु�ै सवार8 जाममा परेको �हर8ले जनाएको छ।  

२ सय ४० Nमटर लामो पुलको पिdचमतफ� को एउटा �पलर साउन २८ गते रा5त भाNसएको �थयो। भाNसएको 

�पलरको दवुैतफ�  ३६ Nमटर लामो बेNल*hज 5नमा�ण ग(रएको छ। तर, बेल8*hजको ढलान भएको ६० घiटा 

मा� पुगेकोले बेल8*hजबाट अवतजावत गन� नस_कने jडNभजन सडक काया�लय जनकपुरका इि�ज5नयर 

कृkणा कुमार महतोले बताए।  
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१० )व*युत ्आयोजनाको लाइसे�स खारेज गर 

अिlतयार दHुपयोग अनसु�धान आयोगले तो_कएको सत� परूा नगरेको भ�दै ५ सय ६६ मेगावाट Wमताका १० 

आयोजनाको �व�यतु ्अनमु5तप� (लाइसे�स) खारेज गन� ऊजा� म��ालयलाई 5नद6शन !दएको छ ।  

प5छ.लो समयमा १ वष�Nभ� �व�यतु ्ख(रद सEझौता (पीपीए) र लगानी जुटाउने सत�मा ऊजा� म��ालयले 

�वnधकलाई �व�यतु ्उAपादन लाइसे�स !दँदै आएको छ । धेरै आयोजनाका �वnधकलाई ऊजा�ले यह8 सत� राखेर 

लाइसे�स !दँदै आएको छ । अब पीपीए र लगानी जुटाउन असफल �वnधकको लाइसे�स =वतः खारेज हुने 

अिlतायारले बताएको छ । अिlतयारले अनसु�धान जार8 राख ेधेरै आयोजनाको लाइसे�स खारेज हुने अव=था 

आएको छ । 

‘झोलामा खोला’ राखेर !हँpने �विृAतको अ�Aय गन� �ारिEभक चरणमा यो कारबाह8 गरेको अिlतयारले =पkट 

पारेको छ । सत� पालना नगर8 आयोजना ओगटेर ब=ने अ�य �वnधकमा�थ प5न छान*बन हुने अिlतयारले 

जानकार8 !दएको छ  । ऐनले तोकेको भ�दा बढ8 अव�धका ला�ग सव6Wण लाइसे�स जार8 गरेको, सत�स!हत उAपादन 

अनमु5तप�ह> जार8 गरेको सत� पालना नगदा� प5न कारबाह8 नगर8 झोलामा खोला राlने �विृAतलाई ऊजा� 

म��ालयले समेत �sय !दएको भ�ने उजुर8का आधारमा अनसु�धान थाNलएको अिlतयारले जनाएको छ । 

�व�यतु ्ऐनको दफा ५ मा भएको tयव=थाको म��ालयले काया��वयन नगरेको आरोप अिlतयारको छ । ऐनको दफा 

५ मा सव6Wण लाइसे�स बढ8मा ५ वष� भ�ने =पkट tयव=था छ । ऊजा�बाट जार8 भएका अ�धकांश आयोजनाका 

�वnधकले तो_कएको अव�धNभ� वातावरणीय �भाव म.ूयाकंन, पीपीए र लगानी जुटाउने काम नगरेको 

अिlतयारले बताएको छ । लाइसे�स पाएका �वnधकले आयोजनाको समय लEXयाउन आयोजना *ब+, गन6 गरेको 

अिlयतारले बताएको छ । अिlतयारले श+ुबार प�कार सEमेलन गर8 �व�यतु ्ऐनअनसुार काम नगन6 सबकैो 

लाइसे�स =वतः खारेज हुने बताएको छ । 

अिlतयारले 5नण�यमा !ढलाइ गन6, काननुी tयव=थाको काया��वयन नगन6 म��ालय र �व�यतु ्�वकास �वभागका 

गर8 ६ उuचपदा�धकार8लाई �वभागीय कारबाह8को 5नद6शन !दएको छ । �वभागीय कारबाह8मा परेका 

उuचअ�धकार8ह>मा तAकाल8न �वभागका महा5नद6शक तथा स�चव अनपुकुमार उपाVयाय, ऊजा�का तAकाल8न 

काननुका सहस�चव डा. र�व शमा� अया�ल र सहस�चव स�ुदरdयाम sेkठ, �वभागका Nस5नयर jडNभजनल इि�ज5नयर 

गोकण�राज प�थ, रमेशराज =था�पत र दगुा�नाथ भसुाल छन ्। 

काननुको आपmू अनकूुल हुने गर8 tयाlया गर8 लाइसे�स अव�ध थ]ने गरेको  अिlतयारको अनसु�धाले देखाएको 

छ । �व�यतु ्ऐन समय सा�दNभ�क नभएको भ�दै यसलाई सशंोधन गन� अिlतयारले सझुाएको छ । त.लो अHण 

आयोजनाको �वnधक hािजलको hास पावरले १४ वष�दे<ख लाइसे�स ओगटेर बसेको र कुन ैप5न काम नगरको 

अिlतयारले बताएको छ । य=त ैउसले लाइसे�सको समय लEXयाउन आयोजनाको Wमता ४ सय मेगावाटबाट 

बढाएर साढे ६ सय मेगावाट प¥ुयाउन लगानी बोड�माफ� त जान खोजेको सो अवसरमा जानकार8 !दइयो । उसको 

मागलाई ऊजा�ले अ=वीकार ग(रसकेको छ । 

थप काम गन�लाई !दएको डढे वष�को समयNभ� आयोजनालाई लगानी जुटाउनका अ5त(र@त पीपीए गनु�का सvा 



लाइसे�स बचाउने धुनमा लागेको ठहर अिlतयारले गरेको छ । ऊजा�ले हालसEम ५ हजार ३ सय मेगावाट Wमताका 

८३ वटा लाइसे�स जार8 भएको अिlतयारले बताएको छ । 

लाइसे�स खारेजीमा परेका आयोजना 

आयोजना            ज.डत /मता                0व1धक 

                           मेगावाट          

कHवाखोला           ३६                 झायामलोFन हाइwोपावर कEपनी 

भोटेकोसी ५            ६०        काNलका इनजx �ाNल 

बखुखोला                ६         एपलो हाइwोपावर    

त.लो इ�yावती     ४.५      सनुकोसी हाइwोपावर कEपनी 

छहरेखोला             १७.५        छहरेखोला हाइwोपावर 

त.लो अHण          ४००        लोअर अHण हाइwोइलेि@eक कEपनी 

Nम!दमखोला            ३.४        Nम!दम हाइwोपावर 

मा�थ.लो Nम!दमखोला    १४.३      मोल5नया पावर NलNमटेड 

मा�थ.लो सोलखुोला       १८     वेनी हाइwोपावर �ोजे@टस 

मा�थ.लो खोरङाखोला      ६.८      त{ेथुप पावर कEपनी    
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)व*युत ्4यापारमा खुलेको ढोका 
सEपादक,य 

वषा�मास स_कएकै छैन, नेपाल �व�यतु ्�ा�धकरणले पनुः एकपटक लोडसेjडङको समयाव�ध बढाएको छ । यसअ5घ 

प5न मVयवषा�Aमै �ा�धकरणले लोडसेjडङ बढाएको �थयो र Aय5तखेर कारण !दइएको �थयो – सनुकोसी प!हरोका 

कारण सनुकोसी, भोटेकोसी W�ेका ६७ मेगावाट �व�यतु ्�सारणलाइनमा कटौती भएकाले �व�यAुको आप5ूत� कटौती 

ग(रएको हो । Aयसप5छ पनुः काल8गiडक, प!हरोका कारण भ�दै लोडसेjडङको अव�ध बढाइयो । अ!हले सयूा�=तको 

समय प(रवत�नको हाँसउ|दो कारण देखाउँदै �ा�धकरणले लोडसेjडङको अव�ध बढाएको छ । बहाना जे–सकैु बनाइए 

प5न मागका तलुनामा उAपादन कम भएकै कारण लोडसेjडङ भइरहेको कुरामा दईुमत छैन । �ा�धकरणका अनसुार 

अ!हले अ�धकतम माग ११ सय ७६ मेगावाट छ भने हालसEमको जjडत Wमता ७ सय ५२ मेगावाट छ, यसबाहेक 

क(रब २ सय मेगावाट भारतबाट �व�यतु ्आयात हँुदै आएको छ । भारतबाट ५० मेगावाट *बजुल8 स=तोमा र बाँक, १ 

सय ५० मेगावाट tयापा(रक दरमा _क�दै आएको छ । नेपालले लोडसेjडङ �यनू गन� आ�थ�क वष� ०७०÷७१ मा 

भारतबाट ८ अब� २५ करोड Hपयैाँबराबर *बजुल8 आयात गरेको छ । �ा�धकरणले आ�थ�क वष� २०६९÷०७० मा ७ अब� 

७३ करोड Hपयैाँको *बजुल8 आयात गरेको �थयो । गत वष� कुल मागको २० �5तशत !ह=सा भारतीय *बजुल8बाट परूा 

भएको छ । नेपालको एउटा कुलेखानी जलाशय@ुत आयोजनाबाहेक अ> सब ैजल�वाह8 (रन अफ !द (रभर) �कृ5तका 

हुन ्। 

!हउँद याममा नद8मा जल=तर कम भई उAपादन कम हुने तक� लाई पAयाउन स_कए प5न वषा�मासम ैलोडसेjडङकै 

अनपुात ३ पटकसEम प(रवत�न गनु�को कारण तक� सगंत छैन । यह8बीचमा नेपाल �व�यतु ्�ा�धकरणले २० �5तशत 

महसलु व�ृUका ला�ग सरकारसमW �=ताव लगेको र �व�यतु ्महसलु 5नधा�रण आयोगले यसका ला�ग साव�ज5नक 

सचूनासमेत �काNशत ग(रसकेको छ । �व�यतु ्महसलु व�ृUकै ला�ग दबाब !दनका ला�ग नेपाल �व�यतु ्

�ा�धकरणले लोडसेjडङको अव�ध बढाएको एकथर8ले आशकंा गरेका छन ्। य!द यो आशकंा सAय हो भने ससंदको 

साव�ज5नक लेखा सNम5त, �ाकृ5तक bोतसाधन सNम5त र अिlतयारको Vयानाकष�ण हुनपुछ�  । दईु वष�अ5घ �व�यतु ्

महसलु व�ृU ग(रँदा �व�यतु ्�ा�धकरणले गरेका �5तबUता र �व�यतु ्महसलु आयोगले राखेका सत�ह> क5त परूा 

भए भ�ने �वषयको dवेतप� जार8 गरेर मा� �व�यतु ्महसलु व�ृUको नया ँ�=ताव अ5घ सानु�पछ�  । �5तबUताअनसुार 

वा�ष�क १ �5तशतका दरले लोडसेjडङ नघटाउने, �शासक,य खच�मा कमी गन� नस@ने, }kटाचारका कारण लकेुको 

खच� कम गन� नस@ने तर उपभो@तामा�थ एकहोरो म.ूयव�ृUको �=तावमा� थोपन6 �विृAतको 5नजी Wे�ले प5न 

�वरोध गरेको छ । 

आ�त(रक �व�यतु ्उAपादन र खपतको यो अव=था कायम भइरहेको समयमा भारतसँग बहु�ती~Wत �व�यतु ्

tयापार सEझौता (पीट8ए) को �ारिEभक म=यौदामा ह=ताWर भएको छ । यसले नेपालको �व�यतु ्tयापारमा नया ँ

आयाम थपेको छ । नेपालमा �व�यतु ्आयोजनाह> त ब�ने तर बजार स5ुनिdचत नहँुदा बा�य लगानीकता�ह> 

हिuकएको अव=था �थयो, चाहे Aयो अHण–�ीमा होस ्वा पिdचम सेतीमा । आउँदो ५ वष�Nभ�मा नेपालमा उAपा!दत 

सEपणू� �व�यतु ्यह8� खपत हुने अव=था छैन । हाल नेपालमा अ!हले क(रब १५ सय मेगावाट Wमताका आयोजना 



5नमा�णाधीन र छन,् सन ्२०१७ मा क(रब २२ सय मेगावाट *बजुल8 उAपादन हँुदा उuचतम माग भने १७ सय 

मेगावाटमा� हुने भएकाले बाँक, �व�यतु ्5नया�तको अक� �वक.प छैन । Aयसका ला�ग भारत न ैहा�ो �मखु �व�यतु ्

बजार हो, जहाँ �व�यAुको माग उuचतम छ । �व�यतु ्tयापार, सीमापार �सारण लाइन तथा �Sड कनेि@टNभट8 

सEझौता शीष�क !दइएको यस सEझौताबाट दवु ैदेशका सरकार8, साव�ज5नक तथा 5नजी Wे�ले ऊजा� Wे�का साथसाथ ै

अ�तरदेशीय �सारणलाइनको �वकास, �Sड कनेि@टNभट8, ऊजा� आदान�दान तथा tयापारमा काम गन� माग��श=त 

भएको छ । अब यो सEझौताप5छ भारतस!हत तbेो देशका जुनसकैु लगानीकता�ले नेपालको जल�व�यAुमा लगानी 

गरेर २ देशले सयं@ुत >पमा 5नमा�ण गन6 �सारणलाइन उपयोग गर8 भारतीय बजारमा *बजुल8 *ब+, गन� पाउनेछन ्। 

यसर8 बे�चने *बजुल8को म.ूय बजारले 5नधा�रण गन6 सEझौता भएकाले �व�यतु ्उAपादकह>ले आ�नो लागत 

बजारबाट उठाउन स@नेछन ्। यो सEझौतालाई �भावकार8 काया��वयनका ला�ग २ देशबीच अ�तरदेशीय 

�सारणलाइनह> 5नमा�णलाई ती�ता !दनपुछ�  । यो सEझौतासँग ैरो_कएका �व�यतु ्�वकास सEझौता (पीडीए) लाई 

अ5घ बढाउन आवdयक भइसकेको छ ।   

पीट8एको बाटो खुला भएप5छ अब मा�थ.लो कणा�ल8 5नमा�ण गन� लागेको कEपनीसँग प5न ऊजा� �वकास सEझौता 

(पीडीए) मा प5न !ढलाइ ग(रन ुहँुदैन । यसले =वदेशी �वदेशी लगानीकता�का ला�ग सकाराAमक स�देश जानेछ र यो 

नेपालमा जलbोत �वकासको �=थान*ब�द ुहुन स@नेछ । 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/5/22 

�व�युत ्tयापारका ला�ग पावर eेड कEपनी खु.दै 

पीट8ए कसर8 काया��वयनमा आउछ ? 

  राम0साद पुडासैनी , 

काठमाड7, भदौ २१ , 

 

 

सरकारले भारतसँग �व�युत ्tयापार सहज बनाउन तAकाल ‘पावर eेड कEपनी’ =थापना गन6 भएको छ । 

भारतसँग गत *बह8बार नयाँ !द.ल8मा �व�युत ्tयापार सEझौता (पीट8ए) मा �ारिEभक ह=ताWर गरेप5छ 

ऊजा� म��ालयका स�चव राजे�y _कशोर Wे�ीले भने, ‘अब दईु देशबीच सहज Hपमा �व�युत ्tयापार गन� 

तAकालै सरकार8 =तरमा ‘पावर eेड कEपनी’ =थापना ग(रन ेछ ।’ स�चव Wे�ीका अनुसार Aय=तो कEपनी 

=थापना गन�का ला�ग �ब�धप�, 5नयमावल8 बनाउन ेकाम अि�तम चरणमा पुगेको छ ।  भारतमा भने 

सरकार8 र 5नजी Wे�का गर8 आधा दज�न बढ8 Aय=ता कEपनी छन ्। उनीहHले =वत�� Hपमा �व�युत ्

ख(रद र *ब+, गन� पाउँछन ्। नेपालले भन ेसरकार8 =तरमा प!हलो कEपनी बनाउन लागेको हो । भारतको 

पीट8सी सरकार8 कEपनी हो भने टाटा, (रलाय�स, jडएलएफ ज=ता रािkeय र राaय =तरका दज�न� पावर 

eेड गन6 कEपनी छन ्। भारतसँग पीट8ए भएप5छ tयापार गन6 छुvै कEपनीका खो.न सरकारलाई ती� 

दबाब परेको छ । ‘अब 5छvो कEपनी बनाउन स_कएन भने काम गन� गा{ो हु�छ’ स�चव Wे�ीले भने, ‘य5त 

!दन भनेर नतोक�, तर चाँडै नै कEपनी =थापना हुनेछ ।’  
 

 

नेपालले कEपनी =थापना गरेप5छ जल�व�युत ्उAपादन गन6हHले सोह8 कEपनीमाफ� त भारतसँग �व�युत ्

tयापारको ला�ग काम गन6छन ्। सरकारले य=तो कEपनी =थापना गन6 �यास गरे प5न भारतसँग �व�युत ्

tयापार सEझौता नभएको कारण खासै चासो !दएको �थएन । अब भारतसँग �व�युAको tयापार सEझौता 

भएको कारण सरकार कEपनी =थापना गन� तातेको हो । नेपाल र भारतबीच �व�युत ्आदान÷�दान हुन 

थालेको झ�ड ै५० वष�मा �व�युत ्tयापार सEझौता भएको छ । यो सEझौताले नेपालमा जल�व�युAको 

�वकास गन� ढोका खो.ने काम गरेको छ । सEझौताप5छ यसको पW र �वपWमा काठमाड�मा तक�  गन6हH 

प5न छन ्। तर अ!हलेको सEझौतामा �वपWमा भ�दा प5न पWमा तक�  गन6 धेरै दे<खएको छ । _कन_क 

नेपाल8 काँSेस, नेकपा एमाले र एमाओवाद8ले समथ�न गरेको कारण ती पाट�का नतेा तथा काय�कता�ले 

अ!हले पीट8एको पW Nलएका छन ्। मोहन वै�य नेतAृवको नेकपा–माओवाद8ले भने यसको �वरोध गरेको 

छ । �व�युत ्tयापार कसर8 गनु�पछ�  र यसको ला�ग छुvै संय�� आवdयक छ÷छैन भ�ने जानकार8 राlन े



वै�य माओवाद8का जलbोतमा �ान राlन ेकेह8 नेताहH भने पीट8एको सोझै �वरोध गन6 अव=थामा छैनन ्

। _कन_क नेपाल र भारतबीच �व�युत ्tयापारको ला�ग एउटा सEझौता गन?पन6 �थयो । अ�य व=तु 

आदान÷�दान गन� वा<णaय सि�ध आवdयक भए प5न �व�युAको tयापार गन� वा<णaय सि�धले सEभव 

�थएन । �व�युAको माग� फरक मा� होइन यसलाई देlन र जोlन प5न नस_कने भएकाले यसको 

tयापारको ला�ग छुvै सEझौता आवdयक �थयो । सोह8 कारण नेपालले आ�नो देशको मुlय आEदानीको 

bोतको Hपमा रहेको जल�व�युAलाई �वकास गन�कै ला�ग भारतसँग पीट8ए गन� सन ्२०१० मा न ै�=ताव 

पठाएको �थयो । तर भारतले Aयसलाई वा=ता नगरे प5न नेपालले फे(र ताकेता गरेको हो । नेपालले ताकेता 

गदा� भारतमा सरकार प(रवत�न भएप5छ नेपाल8 �=तावअनुसार नै भारतले सEझौतामा ह=ताWर गन� 

पुगेको हो ।  
 

 

काँSेस, एमाले र एमाओवाद8का क5तपय नेताहHले नबुझरैे �वरोध नगर8 बसेका छन ्क5तपयले बुझरे वा 

क5तपय �वरोध गदा� के हुन ेर नगदा� के हुने भ�ने भेउ नपाएर चपू छन ्। पीट8एप5छ जसले ज=तो भूNमका 

5नवा�ह गरे प5न अ!हले भारतसँग ग(रएको पीट8ए भने नेपाल8को चाहनाअनुसार नै हो । पीट8एले गदा� 

नेपालमा जल�व�युAमा लगानी गन� चाहनेहHलाई 5नdचय प5न हौ=याएको छ । भारत ए@लैले मा� 

जल�व�युAको �वकासमा पैसा हा.ने अव=था छैन, तर उसलाई नै धेरै *बजुल8 चा!हएको छ । भारतलाई 

अ!हले प5न लाख� मेगावाट *बजुल8 अपुग छ । भारतको नेपालसँग सीमाना जोjडएका धेरै ठाउँमा मा� 

होइन, राजधानी नयाँ !द.ल8 तथा Aयसको आसपासमा प5न �व�युAको चरम अभाव छ । कोइलाको 

अभावमा एक सयमVये क(रब ५३ वटा �व�युत ्उAपादन के�yले काम गन� छाडरे भारतमा अ�धकार 

छाएको भारतीय सRचार माVयमले मुlय समाचार �काNशत गरेकै !दन भारतमा नेपाल र भारतबीच 

�व�युत ्tयापार सEझौतामा �ारिEभक चरणको ह=ताWर भएको �थयो ।  
 

 

यो सEझौताले कसर8 काम गछ�  र यसले नेपाललाई घाटा पाछ�  वा फाइदा गछ�  भ�नेमा फरकफरक तक�  

दे<ख�छ । समS Hपमा भ�दा यो सEझौताले नेपालाई धेरै फाइदा !द�छ ज5त भारतलाई !द�छ । 

भारतसँग भएको सEझौताको कारण नेपालमा जल�व�युAको लाइसे�स Nलएर बसेकाहHलाई काम गन� अब 

�े(रत गरेको छ । भारतसँग �सारण लाइन तथा �व�युत ्tयापारका ला�ग कानुनी आधार नभएको भ�दै 

धेरै लाइसे�स Nलएका कEपनीहH चपूचाप �थए । नेपालको अ!हले �5तtयि@त आय कम छ । अ!हले 

तAकाल ठूला उ�योग =थापना हुन ेअव=था छैन । ठूला उ�योग =थापना गन� चाहनेले अ�य�ै लगानी 

गरेको कारण तAकाल Aय=तो अव=था नदे<खएको हो । नेपालमा प!हला नै �व�युAको अभाव �थएन भने 

धेरै कलकारखाना =थापना हुने �थयो । तर अब �व�युत ्अभाव नहुने गर8 उAपादन गन� प5न वष� लाFछ । 

अ!हले नेपालले �व�युत ्5नया�त गन6 भ�दा प5न आफ� लाई पुगेको छैन । यो नपुFनुको मुlय कारण 

उAपादन कम हुन ुहो ।  



 

 

धेरै उAपादन गदा� *ब+, गन6 बजार नहँुदा नेपालमा चाहेर प5न लगानी भएको �थएन । सEझौताले भने 

5नबा�ध Hपम भारतीय बजार उपलXध गराएको छ । भारतीय बजार उपलXध भएप5छ लगानीकता�ले ज5त 

चाँडो �व�युAमा लगानी गछ�न ्Aय5त चाँडो मुनाफा पाउन ेप@का छ । _कन_क अ!हले भारतमा प5न 

*बजुल8को चरम अभाव छ भने नेपालमा प5न । नेपालमा बढ8 भएको *बजुल8 _क�न भारतीय तयार भएको 

र ख(रद गन� स@ने अव=था दे<खएकाले ज5त चाँडो उAपादन ग¥यो Aय5त चाँडो फाइदा हुने अव=था आएको 

हो । सEझौताको कारण भारतीय कEपनीहHले प5न नेपालमा *बजुल8 *ब+, गन� पाउनेछन ्। नेपालले 

!हउँदमा कम �व�युत ्उAपादन हुने बेला ज5त प5न *बजुल8 ख(रद गन� पाउनेछ । बखा�मा उAपादन हुने 

*बजुल8 *ब+, गन� पाउनेछ ।  
 

 

सEझौताले नेपालको जल�व�युAमा लगानी गन� चाहनेहHलाई भारतीय बजार लोभलाFदो छ । अ!हले 

राजधानी नयाँ !द.ल8 नै �व�युत ्अभावका चपेटामा छ । *ब+, गन6 बजार नभएको भ�दै �व�युत ्ख(रद 

गन6 5नकाय नेपाल �व�युत ्�ा�धकरणले प5न आयोजनाहHसँग �व�युत ्ख(रद सEझौता रोकेको �थयो । 

उसले !हउँदमा उAपादन बढ8 हुनेसँग मा� Aय=तो सEझौता ग(ररहेको बेला भारतसँग पीट8ए भएको हो । 

भारतीय ठूलो बजार देखेप5छ थप लगानीकता�हH प5न आक�ष�त हुन ेप@का नै छ । ‘हामीलाई मा� भ�दा 

प5न भारतीय बजार हेरेर अब थप लगानीकता� आउनेमा कुनै शंका छैन’, �ा�धकरणका 5नNमAत काय�कार8 

5नद6शक रामच�y पाiडयेले भने, ‘बजार सुर~Wत भएको कारण अब हामी (�ा�धकरण)ले कुन बेलाको 

*बजुल8 ख(रद गन6 र कुन बेलाको नगन6 भनेर ब�देज लगाइरहन नपन6 अव=था आउँछ ।’ 
 

 

भारतमा भएको सEझौता काया��वयन आउनेमा आशंका ग(रए प5न वा=त�वकता भने Aय=तो नभएको 

ऊजा� स�चव Wे�ी बताउँछन ्। उनका अनुसार भारतसँग सEझौता भइसकेको कारण अब नेपाल र भारतको 

मि��प(रष�ले Aयसलाई =वीकृत मा� गन6छ । =वीकृत गरेप5छ दईु देशका एउटा तहले ह=ताWर गरेर 

Aयसलाई लागू भएको घोषणा गन6छन ्। अ!हले भएको सEझौतालाई नै दवुै देशको मि��प(रष� =वीकृत 

गन6 हो । यसलाई संस�ा ल�गराlन ुपद?न । ‘यो सEझौता फाइनल हो’, स�चव Wे�ीले भने, ‘यसलाई दईु 

देशका मि��प(रष�ले आआ�नो त(रकाले =वीकृत गरेप5छ म��ी वा कुनै एउटा तहमा ह=ताWर ग(र�छ 

।’ मि��प(रष�बाट =वीकृत गन6 दवुै देशका �धानम��ीले सहम5त गरेप5छ मा� यो सEझौता भएकाले 

काया��वयन आउनेमा कुनै आशंका छैन । नेपालमा लगानीकता� धेरै भएप5छ �व�युत ्उAपादन ब`दा 

�वदेशमा गएर लगानी गन6हHले प5न =वदेशमै लगानी गन� था.ने तथा *बजुल8को अभाव नभएप5छ 

�वदेशी कEपनी प5न नेपालमा ख.ुने अव=था आउनेछ । यसले नेपालको अथ�त��मा थप योगदान !दनेछ 

। Aयसैले यो सEझौता नेपालको अथ�त��का �वकासमा खोNलएको एउटा नयाँ र नाफामूलक ढोका हो ।        



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/5/22 

पीट8एले जल�व�युत ्: �वकासको माग� �स=त : 

ऊजा�म��ी  
 

काठमाड7 । , 
 

ऊजा�म��ी राधा �वाल8ले भारतसँग ग(रएको �व�युत ्tयापार सEझौता (पीट8ए)ले नेपालको जल�व�युत ्

�वकासको माग� �स=त गरेको बताएक, 5छन ्। भारतसँग ग(रएको �व�युत ्tयापार सEझौतासEब�धी 

अ�त*�र्mया काय�+ममा म��ी �वाल8ले पीट8एले समS नेपालको चौतफ� �वकास �_+याम ैसकाराAमक 

भूNमका खे.ने बताइन ्। ‘जल�व�युत ्भनेको �वकासको महAवपूण� शत� हो, यसले समS नेपालकै 

�वकासका ला�ग ढोका खोलेको छ’, म��ी �वाल8ले भ5नन ्। भारतसँगको पीट8ए सEझौता 

एमाओवाद8स!हत सबै राजनी5तक दलहHको सहम5तमा ग(रएको उनको दाबी �थयो । सEझौताले 

नेपालको जल�व�युत ्�वकासका ला�ग भारतस!हत चीन र द~Wण एNसयाको लगानीको ढोका खोलेको प5न 

दाबी ग(रन ्।  

ऊजा�म��ी �वाल8ले ऊजा� उAपादन मा� भ�दा प5न Aयसलाई *ब+, प5न गनु�पन6 भएकोले सEझौताले 

ऊजा� Wे�मा 5नजी Wे�को लगानी समेत आक�ष�त हुने �वdवास tय@त ग(रन ्।स�चव=तरमा ग(रएको 

ऊजा� tयापार सEझौतालाई अब ब=ने प!हलो मि��प(रष�को बैठकले अनुमोदन गरेर संस�ा पेस गन6 

जानकार8 प5न उनले !दइन ्। उनले पावर डभेलपमे�ट ए�Sमे�ट (पीडीए) प5न गन6 तयार8 भइरहेको 

बताइन ्। य�य�प उनले मा�थ.लो कणा�ल8को पीडीए आ�नो म��ालयमा नरहेकोले लगानी बोड�ले Aयसको 

तयार8 ग(ररहेको बताइन ्।  �वाल8ले लामो समयदे<ख लाइसे�स Nलएर उAपादन नगर8 झोलामा खोला 

बोकेर !हँpनेको लाइसे�स र� गन� अिlतयारले !दएको 5नद6शन यथाशी� चाँडो काया��वयन गन6 प5न 

=पkट पा(रन ्।    

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/5/22 

स:भावनाको कसीमा ऊजा� 

(Nशव दवुाडी) �चुर सEभावना बोकेर प5न ऊजा� Wे�को �वकासमा नेपाल प5छ परेको छ। ऊजा�को �वकासका ला�ग 

चा!हले जलसEपदाको Wे�मा �वdवका धनी देशमVयेको सचूीमा पन6 मलुकु भएर प5न ऊजा� Wे�को �वकासमा 

�भावकार8 पाइला चा.न नस@दा यसको चौतफ� आलोचना हँुदै आएको छ। मलुकुको �व�यमान अव=थालाई 

निजकबाट 5नयालेका आम जनताको यो आलोचनालाई अAय�त ैसकाराAमक र =वाभा�वक >पमा न ैNलनपुन6 हु�छ। 

प5छ.लो समयमा भारतीय �धानम��ी नरे�y मोद8को नेपाल }मणका अवसरमा ऊजा� W�ेको �वकासमा दवु ै

देशबीच सEझौता आवdयक रहेको र Aयसलाई शी� मतू�>प !दने सहम5त भएको �थयो। Aयसअनसुार प5छ.लो 

समयमा यो �_+या अगाjड ब`न ुअAय�त ै=वागतयोFय छ। यसबाट नेपाललाई �श=त फाइदा पFुने 5निdचत छ। 

जल�व�यAुको �वकास गन� सकेमा केह8 वष�Nभ� ैनेपाल र नेपाल8को कायापलट हुन स@ने सEभावना हामीसँग 

सरु~Wत छ। !हमाल8 मलुकु नेपालमा क(रब ६ हजार नद8नाला रहेका छन ्र ती नद8नालाह> पानीका अटुट bोतका 

>पमा रहेका छन।् ती नद8नालाह>बाट बस65न क(रब २५ अब� @य�ुवक Nमटर पानी बगेर खेर गइरहेको छ। ८३ हजार 

मेगावाट Wमताका परुाना अVययनह>लाई *बस�ने र नयाँ अVययनलाई मा�ने हो भने यी नद8नालाह>बाट नेपालले 

दईु लाख मेगावाटभ�दा बढ8 �व�यतु ्उAपादन गन� स@छ। 

तर पानीको चौतफ� �योगमा वष�दे<ख भएको राजनी5तले अ!हले प5न हामीलाई कोश� पछाjड धकेNलरहेको छ। बH 

ती नद8नालाह>का कारण बस65न सय�को aयान जाने गरेको र अब�को W5त भइरहेको छ। 

नेपालले नद8नालाको सदपुयोग गन� स_करहेको छैन। ६ दशकको �यासमा ७ सय मेगावाट �व�यतु ्उAपादनको 

जjडत Wमता बनेको छ। लोडसेjडङ tया]त छ र यसलाई धा�न वष�को क(रब १० अब� H�पया ँबराबरको �व�यतु ्

आयात गनु� प(ररहेको छ। उ�योगध�दाले वकैि.पक ऊजा�को tयव=था गदा� अक� सय� अब� *बदेNसने गरेको छ। 

झ�ड ैदईु दशकअ5घ �वdव ब�कको सहयोगमा अHण तbेो जल�व�यतु ्आयोजनालाई अगाjड बढाउने तयार8 गदा� 

Aयसको tयापक �वरोध भयो। पानीको =तरह8न राजनी5तको Aयो पराकाkठा �थयो। Aयसप5छ नेपालको 

जल�व�यAुमा कसलेै पुँजी लगानी गन6 !हEमत गन� सकेन। अHण तbेो रो@दा अ�य थु� ैआयोजना आउँछन ्भ�नेह> 

नाजवाफ भए। _कन_क अHण तbेोसँग ैनेपालमा 5छटपटुबाहेक ठूला जल�व�यतु ्आयोजना आउन सकेनन ्र 

नेपाल8ह> लोडसेjडङको मारमा प(ररहे। 

सन ्२०१० मा नेकपा माओवाद8को अगवुाइमा फे(र भारतको लगानीमा सRचालन हुने भ5नएका आयोजनाह> ब�द 

गराउने काम भयो। अHण तbेोको असफलताले गदा� नेपालमा पानीको राजनी5त ब�द गनु�पछ�  भ�नेमा जनमत 

tयापक ब�दै गएकाले माओवाद8को �वरोध मAथर भयो। 

मा�थ.लो कणा�ल8 जल�व�यतु ्आयोजनाको बारेमा अ!हले चचा� भइरहेको छ। _कन_क भारतको जीएमआर 

कEपनीसँग मा�थ.लो कणा�ल8 जल�व�यतु ्आयोजना सRचालनका ला�ग अ!हले �व�यतु ्आयोजना �वकास 

सEझौतासEब�धी वाता� भइरहेको छ। य5त मा� होइन, सरकारले 5छमेक, देश भारतसँग �व�यतु ्tयापार सEझौतामा 

हसताWरसमेत ग(रसकेको छ। अ!हले �वdव ब�कअ�तग�तको इ�टरनेसनल फाइना�स कप�रेसनले नेपालको 

जल�व�यAुको �वकासका ला�ग क(रब ६ खब� H�पयाँसEम ऋण तथा पुँजी लगानी गद? छ। यसले गदा� नेपालको 

जल�व�यAुको �वकासका ला�ग फे(र एकपटक नयाँ उAसाह पलाएको छ। यह8 मौकामा फे(र केह8 प!ठतह> आयोजना 

�वकास सEझौतामा भाँजो हा.ने कसरतमा लागेका हुन स@छन।् 



लामो अVययन र छलफलप5छ यो आयोजनालाई अगाjड बढाउने तयार8 भइरहेको छ। ९०० मेगावाट Wमताको यो 

जल�व�यतु ्आयोजना कुल लागत क(रब ७५ अब� H�पया ँअनमुान ग(रएको छ। सन ्२००८ मा आयोजना 

सRचालनका ला�ग समझदार8प�मा ह=ताWर भइसकेप5छ सव6Wण अनमु5त, सEभाtयता अVययन, वातावरणीय 

�भाव म.ूयांकन भइसकेको छ। सन ्२०१३ मा सव6Wण इजाजतको Eयाद स_कएप5छ सोह8 वष� न ैनवीकरण ग(रएको 

छ। Aयसप5छ लगAत ै�व�यतु ्�वकास सEझौतासEब�धी वाता�ह> भइरहेका छन।् अ!हले सEझौतालाई अि�तम >प 

!दने तयार8 भइरहेको छ। 5नमा�ण, सRचालन र ह=ता�तरण बटु नी5तअ�तग�त सRचालन हुने यो आयोजना २५ 

वष�प5छ सरकारलाई _फता� !दनपुन6छ। 

आयोजनामा २७ �5तशत 5नःश.ुक सेयर र १२ �5तशत 5नःश.ुक *बजुल8 �ा]त गन6 गर8 सरकारले वाता� टोल8लाई 

अ�धकार !दएको छ। यसका अ5त(र@त रोय.ट8, �याट तथा अ�य करह> �ा]त गन6छ। यसका अ5त(र@त रोजगार8 

Nसज�ना हुनेछ भने *बजुल8 5नया�तबाट अब� आEदानी गदा� यसले भारतसँगको tयापारघाटालाई �यनूीकरण गन� 

समेत म�त पFुनेछ। १२ �5तशत 5नःश.ुक �व�यतु ्�ा]त गदा� भन� वा २७ �5तशत इि@वट8 रहँदा समS 5नया�तको 

सोह8 �5तशतको !ह=सा नेपालले �ा]त गन6 हु�छ। 

यो आयोजना अगाjड बढेप5छ पाइपलाइनमा रहेका अ�य आयोजनाह> प5न सRचालनमा आउनेछन।् मलू कुरा 

भनेको नेपालको खेर गएको पानीको �योग हु�छ र Aयसबाट सरकारले आEदानी �ा]त गन� था.दछ। सरकारले चाल ू

आ�थ�क वष�को बजेटमाफ� त �5तमेगावाट एकमkुट >पमा ५० लाख अनदुान !दने भनेको छ। खासमा यो उनीह>ले 

5तरेको �याट एकपटकलाई _फता� !दने भ�ने न ैहो। बाँक, २४ वष� �याट तथा अ�य आEदानी 5नर�तर आइरह�छ। 

उपभोग नभई वष�दे<ख Aयसै खेर गइरहेको जलbोतको उपयोग गर8 मलुकुको �वकास अगाjड बढाउनपैन6 अ!हलेले 

आवdयकता रहेकाले भारतसँग य=तो सEझौता गनु�पन6 आवdयकता रहेको हो। यो सEझौता आफूलाई आवdयक 

परेका बेलामा �वदेशबाट व=त ुवा सेवा आयात गन6 र मलुकुNभ� �योग हुनेभ�दा बढ8 व=त ुर सेवा भए 5नया�त गन6 

कुरा अ�तरा�िkeय tयापारको मlुय आधार हो। यो सEझौताले ऊजा� अभावका कारण आम नाग(रकले पाउन नसकेको 

सखु स�ुवधादे<ख Nलएर नेपालले औ�यो�गक �वकासमा भोFनपुरेको सम=या र Aयसबाट ब`दै गएको पछौटेपना र 

पर5नभ�रता हटाउन सहयोग प¥ुयाउँदछ। 

नेपालमा जलbोतको �चुर सEभावना रहेको छ। यसको सदपुयोगका ला�ग नेपालको आनत(रक bोतबाट मातर् 

सभंव छैन। यसथ� यस Wे�मा बा≈य लगानी र बजार अ5नवाय� हु�छ। यसका ला�ग नेपालका सबभै�दा निजकको 

5छमेक, राke भारत लगानी र बजार दवु ै�िkटले उपय@ुत हो। भारतसँग नगर8 अ�य देशसँग सEझौता गदा� भारतको 

अनमु5तबेगर तbेो मलुकुमा ऊजा� 5नया�त गन� सEभव प5न छैन। 

प5छ.लो समयमा भार8य लगानीमा अपर कणा�ल8, अHण तbेोलगायतका केह8 ठूला प(रयोजना �व�यतु ्ख(रद 

सEझौता (पीडीए) को अव=थामा प�ुगसकेका छन ्यसथ� अ!हलेको अव=थामा दवु ैदेशलाई फाइदा पFुने गर8 काम हुन ु

आवdयक छ। यसले दवु ैमलुकुलाई फाइदा प¥ुयाउँदछ। 

प5छ.लो समयमा बहु�ती~Wत पRचेdवर बहुउदेdयीय प(रयोजनाको काय��वधीलाई प5न पनुरावलोकनस!हत 

अि�तम >प !दँदै यसलाई अगाjड बढाउने 5नण�य भएको छ। ६ हजार ४ सय मेगावाटको यो आयोजना सEप�न 

भएमा यसबाट उAपादन हुने *बजुल8 नेपाल र भार दवुलेै आधार आधा �योग गन6 सहम5त यसअ5घ न ैभएको हो। 

यसले प5न दवु ैदेशलाई फाइदा प¥ुयाउनेछ। 

नेपाल र भारतबीच ऊजा� Wे�मा सहयोगमा दवु ैदेशको भNूमका 5नणा�यक हुने दवु ैपWले पटकपटक �=ट पारेका छन।् 

सEझौतामा ऊजा� Wे�मा समS सहयोगका ला�ग tयापार, �सारणलाइन 5नमा�ण, �Sड जडान र �व�यतु ्



प(रयोजनाह>को 5नमा�णस!हत बहृत ्NसUा�तह> तथा मापदiडह>को >परेखा समावेश छन।् यसथ� प5न यसलाई 

सकाराAमक >पमा न ैNलनपुद�छ। 

�स=त सEभावना बोकर प5न मलुकु य5तबेर वष?भ(र लोडसेjडङको सम=या झ.ेन बाVय छ। नी5त 5नमा�ताले 

दरू�िkटका साथ योजना 5नमा�ण गन� नस@ने र भएका योजनाको काया��वयन पW प5न कमजोर हुने प(रपाट�ले 

य=तो अव=था सजृना गरेको हो। 
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नेपाल–भारतबीचको )व*यतु ्4यापार स:झौताले मलुकुको द�घ�काल�न >हत गछ�ः काय�दल 

Nशव दवुाडी 

काठमाड� 

नेपाल र भारत दईु देशबीच *बह8बार भारतको राजधानी नयाँ!द.ल8मा भएको �व�यतु ्tयापार सEझौता (पीट8ए) ले 

नेपालका ला�ग तAकाल8न >पमा नभई द8घ�काल8न !हतका ला�ग मा� ैफाइदा प¥ुयाउने पीट8एमा सहभागी 

काय�दलले जनाएको छ। 

भारतसँग पीट8ए गर8 नेपाल फ_क� एका काय�दलका सयंोजक तथा सद=यह>ले पीट8ए हँुदैमा तAकाल नेपालमा ला�ग 

ठूल ैकेह8 उपलिXध भई नहालने तर यसले एउटा माहोल Nसज�ना गन6 भएकाले Aयसको द8घ�काल8न फाइदा भने हुने 

बताएका हुन।् 

पीट8एका ला�ग सरकारले गठन गरेको काय�दलका सयंोजक तथा ऊजा�स�चव राजे�y _कशोर W�ीले पीट8ए हँुदैमा 

अ!हले न ैमलुकुमा कुन ैकायापलक भई नहा.ने र Aय=तो आशा गन� प5न नहुने बताउनभुयो। ‘यसले मलुकुमा 

�व�यतु ्उAपादन तथा �वतरण सEबि�धत एउटा �kट आधार र माग�दश�न मा� ैगरेको छ,’ उहाँले भ�नभुयो ‘अब 

�व�यAुको उAपादन र tयापारसEब�धी ग5त�व�धले ती�ता पाउँछ। Aयसप5छ =वभा�वक >पमा नेपाललाई उ.लेlय 

फाइदा हँुदै जा�छ।’ 

काय�दलका सद=य तथा ऊजा� म��ालयका सहस�चव एवम ्�व@ता केशवVवज अ�धकार8ले पीट8ए �व�यAुको Wे�को 

नेपाल र भारतबीचको एउटा छाता ऐन मा� ैभएको र यसका आधारमा अब अ�य tयव=थाह> हँुदै जाने बताउनभुयो। 

यो दईु देशको सरकारबीचको एउटा �5तबUतामा� ैभएको उ.लेख गद? उहाँले धेरै �वजुल8 भएको ठाउँबाट थोरै �वजुल8 

भएको ठाउँमा *ब+, गन�, �व�यतु ्उAपादन गन� र अ�तद6Nशय �सारणलाइन 5नमा�णमा ठूलो योगदान पFुने उहाँको 

तक�  छ। 

हाल �ारिEभक ह=ताWरमा� ैभएको उ.लेख गद? उहाँले उ@त सEझौताप�लाई दवु ैदेशको मि��प(रष�ले अनमुोदन 

गरेप5छ पीट8एको समS काया��वयन �_+या अगाjड ब`ने बताउनभुयो। 

�वNभ�न आठ वटा धारामा समावेश ग(रएको सEझौतामा नेपालका तफ� बाट ल�गएको म=यौदालाई नै काया��वयनमा 

.याइएको स�चव Wे�ीले बताउनभुयो। उहाँका अनसुार आठ धारमाह>मा �व�यAुको उAपादन तथा �सारणलाइन 

5नमा�ण, �ा�व�धक पWको tयव=थापन, पावर ए@=चे�ज, स=ंथागत सयं�� 5नमा�ण, परुाना दा5यAव बोध, �ववाद 

समाधानका उपायको खोजी लगायतका �वषय छन।् तAकालका ला�ग २५ वष�का ला�ग ग(रएको उ@त सEझौता 

कसलेै �वरोध नगरेको खiडमा १०⁄१० वष�का ला�ग =वतः नवीकरण हँुदै जाने सEझौतामा उ.लेख छ। कुन ैसEझौता 

काया��वयनका +ममा कुन ै�ववाद उAप�न भए दवु ैदेशको सरकार बसी Aयसलाई समाधान गन6 तर कुन ैम�ुा 

माNमलमा नजानेसमेत Aयसमा रहेको सहस�चव अ�धकार8ले बताउनभुयो। 

सEझौतामा दईु देशबीच आवdयकता र सEभाtयताका आधारमा �व�यAुको आदान �दान गन6, खपत भई बढ8 भएमा 

एकअक� देशमा *ब+, गन6, नेपाल8 नाग(रकलाई �व�यतु ्उAपादनमा !दइने सहुNलयत भारतीय कEपनीलाई प5न 

!दने, �व�यतु ्आदान �दानका ला�ग दईु देशबीच eा�सNमटर जडान गन6लगायतका �वषय प5न समे!टएका छन।् 

भारतीय �धानम��ी नरे�y मोद8को गत म!हनाको नेपाल }मणका +ममा उ@त }मणको ४५ !दनNभ� न ैभारतसँग 

पीट8ए गन6 सहम5त भएको �थयो। सोह8 सहम5तअनसुार सरकारले काय�दल गठन गर8 सEझौताका ला�ग गत बधुबार 



भारत पठाएको �थयो। 

सEझौताबाट उपभोग नभइ वष�दे<ख Aयसै खेर गइरहेको जलbोतको उपयोग गर8 मलुकुको �वकास अगाjड बढाउन 

ठूलो योगदान पFुने छ। सEझौताबाट मलुकुलाई आवdयक परेका बेलामा �वदेशबाट व=त ुवा सेवा आयात गन6 र 

मलुकुNभ� �योग हुनेभ�दा बढ8 व=त ुर सेवा भए 5नया�त गन6 कुरा अ�तरा�िkeय tयापारको मlुय आधार ब�दछ। 

नेपालको �व�यतु ्Wे� प5न यह8 दायरामा पन6 र नेपालले आयात गनु�पदा� bोत र 5नया�त गनु�पदा� बजार हुन स@ने 

�मखु मलुकु भारत न ैभएकाले सEझौता अ5नवाय� रहेको आवाज उ|दै आएको �थयो। 
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पीट�ए0!त ४७ दलको आपिEत 

नेकपा–माओवाद8लगायतका ४७ दलले रािkeय !हत�वपर8त ग(रएको ऊजा� tयापार सEझौता (पीट8ए) �5त 

आपिAत जनाएको छ। नेकपा–माओवाद8को काया�लय बुUनगरमा श5नबार बसेको बैठकले रािkeय 

!हत�वपर8त ऊजा� tयापारको नाममा ग(रएको पीट8ए सEझौता र जलbोत �वकासको नाममा मा�थ.लो 

कणा�ल8 प(रयोजनासEब�धी पीडीए सEझौताको �वरोध गन6 र Aयसको �वHU संघष�का काय�+म गन6 

5नण�य ग(रएको छ। 

�वरोधका काय�+मअ�तग�त भदौ २४ सबै िज.लाका िज.ला �शासन काया�लयमा �वरोध �दश�न गन6 र २७ 

गत ेNसहंदबारको द~Wण गेटमा धना� !दन ेर अ�य िज.लामा �व�युत tयापार सEझौताप� जलाउने 

लगायतका रहेका छन।् 

बैठकप5छ नेकपा–माओवाद8का स�चव देव गुHङ�वारा जार8 �व�ि]तमा भ5नएको छ–‘बाँक, उuच 

�कारका संघष�का काय�+म अक� बैठकले 5नण�य गर8 साव�ज5नक ग(रनेछ।’ 
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दोFबर लागतमा कुलेखानी–३ 

मकवानपरुमा 5नमा�णाधीन कुलेखानी तbेो जल�व�यतु ्आयोजना दोXबर लागतमा चाल ूआ�थ�क वष�Nभ� 5नमा�ण 

स_कने भएको छ।सन ्२०११ मा NसNभल 5नमा�ण �ारEभ हँुदा दईु अब� ४३ करोडमा 5नमा�ण परूा हुने अनमुान ग(रए 

प5न आयोजनाको लागत दोXबर व�ृU हुने भएको हो। चाल ूआ�थ�क वष�को बजेट व@तtयमा आयोजनाको बजेट 

सशंोधन गर8 चार अब� २२ करोड H�पया ँ=वीकृत ग(रएको हो। 

आयोजना �मखु मधुसदून�ताप म.लका अनसुार लागत क(रब दोXबर हुने भए प5न 5नमा�ण काय� भने चाल ूआ�थ�क 

वष�मा सEप�न हुने �वdवास छ। आयोजनाको हाल NसNभलतफ�  क(रब ८५ �5तशत र इले@eो मेका5नकलतफ�  ४० 

�5तशत काम सEप�न भएको अव=थामा दईु अब� ९४ करोड H�पया ँखच� भइसकेको छ। 

इले@eो मेका5नकलतफ�  मा� ८० करोडको टेiडर आ�वान ग(रएकोमा समयमा काम सEप�न गन� नसकेको भ�दै 

ठेकेदार �च5नया ँकEपनी जे जयुान िजनलनुलाई �5त!दन ज(रवाना लगाइएको आयोजना �मखु म.लले 

बताउनभुयो। हेडव�सको काम सEपणू� स_कएको र सHुङNभ� लाइ5नङको काम क(रब अि�तम अव=थामा रहेको 

आयोजना �मखु म.लले जानकार8 !दनभुयो। 

इ�@लाइ�ड पे5न=टक (टवाईनसEम पानी .याउने Nभरालो सHुङ) 5नमा�ण काय� आधा स_कएको छ। कूल एकसय २० 

Nमटर रहने इ�@लाइ�ड पे5न=टकको ६० Nमटर ज5त काय� स_कएको म.लले बताउनभुयो। जेनेरेटर 5नमा�णको काम 

स_कएको र उAपा!दत �व�यAुलाई रािkeय �सारण Sीडमा जडानका ला�ग eा�सNमसन लाइन �व=तारको काय� 

थालनी भएको उहाँले बताउनभुयो। 

eा�सNमसन लाइन 5नमा�णको �_+या थाNलएको छ, भ�से–६, सानटुारि=थत पावर हाउसदे<ख बयलबासि=थत 

टावरसEमको क(रब पाँचसय Nमटर Wे�लाई जोpन लाइन �व=तार गन� ला�गएको म.लले बताउनभुयो। उहाँका 

अनसुार लाइनको बीचमा रहने तीनवटा टावरका ला�ग जFगा अ�धSहणको �_+या क(रब अि�तममा पगेुकोछ। 

जFगा अ5घSहणलगAत ैटावर जडान ग(रने भ�दै म.लले टावरका ला�ग आवdयक सब ैसामSी आइपगेुको जानकार8 

!दनभुयो। 

प5छ.लो समय िज.ला=तर8य दल8य सयं��को साम!ूहक �5तबUताका कारण 5नमा�ण काय�मा कुन ै�कारको 

अवरोध नआएकाले आयोजना सरु~Wतसाथ अगाjड बढेकोमा म.लले स�तिुkट tय@त गनु�भयो। आयोजनाको 

इले@eो मेका5नकलतफ�  �च5नया ँकEपनी जे जुयान र NसNभलतफ�  चीनकै Nसनो हाइwोले काम ग(ररहेको छ। 
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)व*युत ्4यापार स:झौता 
रतन्संसार sेkठ |  

दाताहHबाट खटन र तज�बजीबाट 

आएको )वकृ!त0!त Jच�ता 

 

सन ्१९९७ दे<ख �व�युत ्tयापार सEझौता गनु� नेपालको !हतमा हुन-ेनहुन ेभ�ने सEब�धमा चक� 

�ववादपशच्ात ्२०१४ से]टेEबर ३ मा नेपाल-भारतबीच �व�युत ्tयापार सEझौतामा �ारिEभक ह=ताWर 

भएको छ। 

यो सEझौता नभई नेपालको लोडसेjडङ सम=या समाधान हुनन् भनेर =वदेशी तथा �वदेशी �lयात 

बु�Uजीवीले ठोकुवा गरेका छन,् जसअ�तग�त नेपालबाट *बजुल8 5नया�त र भारतबाट आयात गन� 

स_कनेछ। 

१९९७ को )व*युत ्4यापार स:झौता 

 



यस स�दभ�मा जुन १९९७ को �व�युत ्tयापार सEझौतालाई =मरण गनु�पछ� , जसलाई पूण�त: ओझलेमा 

पा(रएको छ। अथा�त ्�व�युत ्tयापार सEझौताकै अभावले नेपालले लोडसेjडङ खे]नुपरेको छ भ�ने 

सोचलाई उ@त सEझौताले झूटो ठहरय्ाएकोट। 

_कनभने १७ वष�अ5घ प5न सEझौता भएकै �थयो तर लोडसेjडङ घटेको छैन, 5नर�तर ब`दो छ। साँuच ै

य=तै सEझौता नगना�ले लोडसेjडङ नघटेको भए नेपालको संस�वारा अनुमोदन हुन बाँक, उ@त 

सEझौतालाई संस�ले अनुमोदन गरेर लोडसेjडङ अ�Aय गन� स_क��यो। 

ससंद�य अनमुोदन 

१९९७ सEझौताको धारा ८ मा संसद8य अनुमोदनको tयव=था गरेको �थयो र नेपालको संस�ले अनुमोदन 

नगरेकैले सुषु]त र 5निk+य र�यो। हाल सEप�न सEझौतामा यस सEब�धमा कुनै tयव=था नभएकाले 

संस�को अ�धकार कुिiठत ग(रएको छ र सं�वधानको धारा १५६ उ.लंघन भएको छ। 

_कनभने उ@त धारामा �ाकृ5तक bोत तथा Aयसको उपयोगको बाँडफाँट सEब�धमा भएका 

सि�धसEझौता संस�ले अनुमोदन गन?पन6 tयव=था गरेको छ र जलbोत (नेपालको महAAवपूण� �ाकृ5तक 

bोत) को दोहनबाट उAपादन हुन े *बजुल8 �वदेशीलाई *ब+, गनु� भनेको �ाकृ5तक bोतको उपयोगको 

बाँडफाँट हो। 

अ5घ.लो सEझौतालाई उपेWा गरेर नयाँ सEझौता गदा� संस�लाई छ.ने �यास भएको छ। नेपालका सांसद 

र दलह>ले सानो कुरामा संस� अवरोध गछ�न,् जनताको अNभमत tय@त गन6 अ�धकार कुिiठत पाछ�न,् 

देशको कामकाज ठ]प पाछ�न,् तर य=तो गEभीर संवैधा5नक �शन् खडा हँुदा सांसदह> र दल मौन ब=नु 

आdचय�जनक छ। 

)व*युत ्4यापार स:झौता र लोडसे.डङ 

अब �ववेचना गनु�पछ�  यो सEझौता सEपनन् भएकाले नेपालको लोडसेjडङ 5नराकरण कसर8 हु�छ। 

�वगतमा भारतले एक सय ५० मेगावाटसEम *बजुल8 5नकासी गन6 �5तबUता जनाएकोमा गत आ�थ�क वष� 

११६ मेगावाट मा� भारतबाट पैठार8 ग(रएको नेपाल �व�युत ्�ा�धकरणले जनाएको छ। 

तथा�प लोडसेjडङ बीसको उनन्ाईस मा� भएको �थयो, 5नराकरण भएन। गत म!हना भारतीय 

�धानम��ीले दोXबर !दन े�5तबUता जनाएकाले तीन सय मेगावाट पुरय्ाएर अ!हले भारतले नेपालमा 

उaयालो पान6 क!टबU भएका �थए, सत� �थयो नेपालले प5छ भारत उaयालो पान6। 



�ा�धकरणको गत वष�को वा�ष�क �5तवेदनअनुसार उ@त वष�मा उuचतम माग १२ सय मेगावाट �थयो भने 

भारतबाट आयात ग(रएको ११६ मेगावाटसमेत गरेर ७ सय ९१ मेगावाट आपू5त� ग(रयो भने ४ सय १० 

मेगावाट लोडसेjडङ ग(रएको �थयो। यथाि=थ5तमा थप एक सय ५० मेगावाट भारतबाट �ा]त हँुदैमा 

नेपालको लोडसेjडङ सम=याको 5नराकरण सEभव दे<खनन्। 

_कनभने गत वष� �ा�धकरणको Sाहक संlया २७ लाखको हाराहार8मा �थयो, जुन नेपालको प(रवार 

संlयाको ४५ �5तशत मा� हो र बाँक, ५५ �5तशत जनताको पहँुचमा �ा�धकरणको *बजुल8मा �थएन। 

अथा�त ्४५ �5तशत जनता दै5नक केह8 समय लोडसेjडङ खेपेका छन ्भने ५५ �5तशत जनताले लोडसेjडङ 

खेपेनन ्(वा=तवमा २४ सै घ�टा लोडसेjडङ tयहोछ�न)्। 

नेपालका लाJग आवNयक �बजलु� 

४५ �5तशतको माग १२ सय मेगावाट भएकोलाई आधार मानेमा बाँक, जनसंlयाको ला�ग झ�ड ै१५ सय 

मेगावाट आवdयक हु�छ र अपुग *बजुल8 कुल १९ सय मेगावाट हु�छ। 

यसो भ�दा रोजगारको अभावमा �वदेश पलायन भएका युवायुवतीलाई उपेWा गन� Nम.दैन, जो नेपालमा 

आAमसEमानपूव�क जीवनयापन गन� रोजगार नपाएर *बदेNसएका हुन ् र नेपालमा yतूग5तमा 

औ�योगीकरण ग(रएमा रोजगार Nसज�ना हुने हुनाले पा(रवा(रक �वखiडन, सामािजक �वचलन भोFने गरेर 

नेपाल8 युवायुवती �वदेश पलायन भएर आ�थ�क तथा यौन शोषण खे]नुपन6 �थएन। 

नेपालमा �व�यमान उ�योगह>ले Wमताको ५० �5तशत प5न उAपादन गद?नन ्लोडसेjडङले गदा�। अझ 

नयाँ उ�योग =थापना गरेर रोजगार Nसज�ना गन6 अव=था छैन *बजुल8को अभावले गदा�। सुनसर8-मोरङ, 

बारा-पसा� र नवलपरासी->प�देह8ि=थत औ�यो�गक Wे�ह> �Aयेकलाई थप दईु सय मेगावाटले ६ सय 

मेगावाट र नयाँ उ�योग =थापनाथ�समेत गरेर जEमा एक हजार मेगावाट थप आवdयक दे<ख�छ। 

उ�योगमा *बजुल8 खपत गनु� भनेको *बजुल8 खेर फा.नु हैन। रोजगार Nसज�नाका अलावा औ�यो�गक 

उAपादन व�ृU भएमा आयात �5त=थापनको अलावा 5नया�त व�ृUसमेत हु�छ। अ!हले �व�यमान tयापार 

घाटा र चालू खाता घाटा घटाउने अचकू उपाय भनेकै उAपादनमा अNभव�ृU हो, *बजुल8 5नकासी गरेर 

साथ�क >पमा tयापार घाटा घ�दैन। 

नेपालमा आयात हुने एक सय अब� Hपैयाँभ�दा बढ8 यातायात तथा �व�युत ्उAपादनको ला�ग �योग ग(रन े

पेeोNलयम पदाथ� र खाना पकाउने Fयासले प5न tयापार घाटा बढाएको छ। यातायातलाई �व�युतीकरण 

गन6 पाँच सय मेगावाट थप आवdयक छ र सडक सञज्ालसँग जोjडएका सहर बजार र नजोjडएका 



पय�टक,य =थलमा उपयोग हुन े खाना पकाउने Fयास �व=थापन गन6 प5न अक� एक हजार मेगाबाट 

आवdयक छ। 

तराई र Nभ�ी तराईका अ�धकांश ठाउँमा र क5तपय पहाडी इलाकामा समेत jडजेल �योग गरेर पानी तानेर 

Nसँचाइ ग(र�छ। कृ�ष Wे�का �वशषे�का अनुसार यसर8 �योग हुन ेjडजेल �व=था�पत गन� मा� ैसात सय 

मेगावाट आवdयक छ। यसर8 तAकालै नेपाललाई ५ हजार ९ सय मेगावाट *बजुल8 आवdयक छ, अथा�त ्

थप ५ हजार १ सय मेगावाट नेपालको ला�ग नभई भएको छैन। 

भारतबाट आयात गरेर लोडसे.डङ !नराकरण 

य=तोमा भारतबाट आयात गरेर नेपालको �व�युतीय संकट 5नवारण गन� सEभव छैन _कनभने भारतको 

अव=था आफ�  त महादेव कसले देओस ् वर भ�ने ि=थ5त छ। भारतको के�y8य �व�युत ् �ा�धकरणका 

अनुसार यस वष� भारतमा १२ हजार मेगावाट अपुग छ भने आ�ना जनतालाई अVँयारोमा राखेर नेपालमा 

*बजुल8 5नकासी गन6 अव=थामा भारत छैन, खाल8 केह8 !दएझ� गरेर कृत�ता Nलन खोaन ेमा� हो। 

भारतको उAतर �देशमा य=ता ठाउँह> छन,् जहाँ बीस (२०) !दनमा एकपटक केह8 घ�टाका ला�ग मा� 

*बजुल8 आउँछ। Aयसैले भारतको *बजुल8 .याएर नेपालमा उaयालो पार�ला भ�नु हा=या=पद हो। 

यPतो पQरवेशमा नेपालमा !नकासीमूलक गनT तयार� हँुदैछ अHण तेUो, माJथलल्ो कणा�ल� जPता। यPतो 

वय्वहार गQरँदै Vक !नकासी गरेप!छ नेपालको लोडसे.डङको समसय्ा Pवत: समाधान हुनछ्।  

भारतबाट पैठार8 गरेरै सम=या समाधान गन6 सोच हो भने दईु कुरा�5त सचेत हुन जHर8 छ। प!हलो 

भारतले नेपालमा�थ पटकपटक नाकाब�द8 गरेको इ5तहास छ र घुँडा टेकाउने �यास भएका छन।् केह8 

असहम5त हुनासाथ नाकाब�द8को पुनराविृAत हु�न भ�ने स_क�न। 

सन ् २००९ मा प5न H@मांगद कटवाल काiडमा तAकाल8न �धानम��ी �चiडले राजीनामा गरेको 

भ5नएको छ। तर यथाथ�मा *बहार राaयको �व�युत ्बोड� र पीट8सी इि�डयाले सहम5त जनाइसकेर प5न 

भारतको वैदेNशक माNमला म��ालयले ३० मेगावाट *बजुल8 5नकासी गन� असहम5त जनाउँदा राजीनामा 

गन6 बाVयाAमक अव=था आएको हो। य=तै गत वष� �वहारका तAकाल8न मुlयम��ी नी5तश कुमारले रोक 

लगाएकोले नेपालमा �व�युत ्आपू5त� रो_कएर सम=या झन ्बि.झएको �थयो। 

खतरनाक पाटो 



य=तो प(रवेशमा नेपालमा 5नकासीमूलक आयोजना काया��वयन गन6 तयार8 हँुदैछ अHण तेbो, मा�थ.लो 

कणा�ल8 ज=ता। य=तो tयवहार ग(रँदैछ _क 5नकासी गरेप5छ नेपालको लोडसेjडङको सम=या =वत: 

समाधान हु�छ। 

तसथ� हाल ैसEप�न �व�युत ्tयापार सEझौतालाई ह5तयार बनाएर नेपाललाई अVँयारोमा मा� नराखेर 

औ�योगीकरणको अभावमा अ�वकNसत र पेeोNलयम पदाथ�का ला�ग भारतमा�थको पर5नभ�रतालाई 

5नर�तरता !दने षpय��अ�तग�त *बजुल8 5नकासी ग(रएमा नेपाल तथा नेपाल8 जनता, �वशषे गरेर 

आगामी पु=तामा�थ ग(रएको ठूलो अपराध ठह(रनेछ। 
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पीडीए Vकचलो"भ� लुकेको बद!नयत

अHण ठकुर8 

लामो समयदे<ख अनावdयक _कचलोका

(पीट8ए)मा ह=ताWर भएको छ । सो 

तथा भारतीय �व�युत ्म��ालयका 

*बह8बार नयाँ !द.ल8ि=थत होटल ताज

अ�धकार8बीच �सारण लाइन तथा �Sड

�वाल8का अनुसार सो �ारिEभक ह=ताWरपdचात ्

सरकारले आवdयक गहृकाय� गर8 मि��प(रष�को

१९९७ दे<ख न ैनेपाल र भारतबीच �व�युत ्

�थएन । जेहोस ्!ढलै भए प5न पीट8एमा

नयाँ सEभावनाको ढोका खुलेको छ ।

नयाँ !द.ल8मा �व�युत ्tयापार सEझौता

(पीडीए)मा ह=ताWर गन6 कुरा �वना5नkकष�

काया�लयमा मा�थ.लो कणा�ल8 जल�व�युत ्

त.लो तट8य Wे�को रेगुले!टङ pयामस!हत

फक6 को �थयो । रािkeय योजना आयोगका

5नमा�णपdचात ्त.लो तट8य Wे�को 

अ�धकार8ह>को संलFनतामा अVययन

सुझाव !दएको �थयो । वा=तवमा यो

हो । जEमा साढे तीन घ�टा �व�युत ्

पटवाका साथ ैअ�य Nसँचाइ आयोजना

जNमनको Nसँचाइ �भा�वत हुने य=तो

b}lgs, 2071/5/22 

बद!नयत  

_कचलोका कारण लिEबएको बहु�ती~Wत �व�युत ्tयापार 

सो सEझौतामा नेपाल सरकारका तफ� बाट ऊजा�स�चव राजे�y_कशोर

 स�चव �द8पकुमार Nस�हाले �ारिEभक ह=ताWर गरेका

ताज मानNसहंमा सEप�न भएको सो ह=ताWर काय�+मसँगै

�Sड कनेि@टNभट8बारे समेत सEझौता भएको छ । ऊजा�म��ी

ह=ताWरपdचात ्पीट8एलाई अि�तम >प कसर8 !दन ेभ�ने

मि��प(रष�को बैठकमा छलफलबाट टंुगो लगाउने भएको

�व�युत ्tयापार सEझौतालाई अि�तम >प !दने काम 

पीट8एमा भएको ह=ताWरलगAत ैनेपालको जल�व�युत ्Wे�मा

। 

सEझौता ह=ताWर भइरहेका बेला नेपालमा �व�युत ्�वकास

�वना5नkकष� =थ�गत भएको छ । लगानी �वध�न बोड�को बानेdवरि=थत

जल�व�युत ्आयोजनाको �वध�क जीएमआर तथा बोड�बीच

pयामस!हत छुट तथा अनुदानको सु5निdचतता नभएको भ�दै

आयोगका उपाVयW डा. गो�व�द पोखरेलको काय�दलले बाँध

Wे�को Nसँचाइलाई �भा�वत पान6 वा नपान6 �वषयमा Nसँचाइ

अVययन गर8 पीडीएमा ह=ताWर गरेको ६ म!हनाNभ� �5तवेदन

यो ि=थ5त अ�तरम��ालय सम�वयको अभावका कारण

�व�युत ्उAपादन गदा� प5न Aयसबाट रानी–जमरा–कुल(रया, 

आयोजना �भा�वत हुन ेNसँचाइ �वभागको �Wेपण छ । क(रब

य=तो अAय�तै गEभीर �वषयमा आवdयक छलफल गरेर

 सEझौता 

राजे�y_कशोर छे�ी 

गरेका छन ्। गएको 

काय�+मसँगै दवुै देशका 

ऊजा�म��ी राधा 

भ�ने �वषयमा 

भएको छ । सन ्

 हुन सकेको 

Wे�मा लगानीको 

�वकास सEझौता 

बानेdवरि=थत 

बोड�बीच भएको वाता�मा 

भ�दै जीएमआर 

बाँध 

Nसँचाइ म��ालयका 

�5तवेदन बुझाउने 

कारण उAप�न भएको 

, राजापुर र सूय� 

क(रब ७७ लाख हे@टर 

गरेर समयम ैएउटा 



5न�योलमा पुFनुपन6मा पीडीएमा ह=ताWर गन� टेबलमा ब=नभ�दा ठ�क अगाjड नयाँ सम=या अ5घ सान6 

कामलाई गैरिजEमेवार8पनको पराकाkठाकै सं�ा !दनुपन6 हु�छ । 

अ!हले नेपाल8 सRचार Wे� तथा साव�ज5नक मRचह>मा पीट8ए तथा पीडीएबारे बहस एव ं�वचार 

सE�ेषणको लहर चलेको छ । यी बहस तथा �वचारमा�थ केि�yत हँुदा एउटा आdचय�जनक कुरा के पाइ�छ 

भने पीडीए अथा�त ्�व�युत ्�वकास सEझौतालाई मा�थ.लो कणा�ल8 जल�व�युत ्आयोजनासँग जोडरे 

�=तुत गन6 �यास घनीभूत >पमा भइरहेको दे<ख�छ । वा=तवमा �व�युत ्�वकास सEझौताको 5न!हताथ� 

5नता�त >पमा आयोजनाको सुरWासँग सEबि�धत छ । नेपालमा 5नमा�णाधीन आयोजनामा धेरै 

_कNसमका अवरोध र tयवधान उAप�न हुन स@न ेसEभावनाबारे थ�ुै त�यपूण� र ता_क� क उदाहरण रहेका 

छन ्। राजनी5तक अि=थरता, �व��व, युUलगायतका सुरWा सम=या उAप�न भएमा Aयो आयोजनालाई 

सRचालन गन� के–क=तो उपाय अवलEबन गन6, ब�द हडताललगायतका कारणले आपू5त�मा परेका 

बाधाका कारण भोFनुपन6 W5तको पू5त �को �वषय मा�ै नभएर सुरWाका कारणले आयोजना बीचमैा छोडरे 

जानुपन6 अव=थामा सो आयोजनाको =वाNमAव कसले !दन ेर लगानीकता�ले गरेको लगानी कसर8 र कुन 

5नकायले _फता� गन6ज=ता कुरा नै पीडीएले समे�ने �वषय हुन ्।  

चाखलाFदो कुरो के छ भने पीडीएको आवdयकता र मागको �वषय नेपालको राजनी5तक वAृतसँग 

जोjडएको छ । सAतामा हँुदा जलbोतको �वकासबाट नेपाललाई युरोपेल8 मुलुकको दाँजोमा पु¥याउन 

स_कने भाषण गन6 तर सAताबाट बा!ह(रनासाथ जलbोतको ‘ज’ सु�ने*बिAतकै हातमा ढंुगा बो@दै सडकमा 

उ�रे नेपाल8 रािkeयता जोगाउने =वाङ रuदै आएका नेपाल8 राजनी5तक दलह>को च(र�का कारण 

लगानीकता�ह>ले आ�नो लगानीको सु5निdचतताका ला�ग पीडीए खाजेको हुनुपछ�  । मा�थ.लो कणा�ल8 

प(रयोजना =थलमा नेकपा–माओवाद8का नेता तथा काय�कता�ह>ले आगजनी गर8 करोड�को भौ5तक 

सामSी =वाहा पारेको धेरै भएको छैन । 

�वगत केह8 समयदे<ख �वNभ�न सRचारमाVयममाफ� त सो सEब�धमा �वचार �वdलेषण सE�े�षत हुने 

काम भइरहेको छ । यसै +ममा २०५९ असोज १८ गत ेतAकाल8न राजा �ाने�yले जन5नवा��चत 

�धानम��ी शरेबहादरु देउवालाई पदuयूत गरेप5छ महŒवपूण� म��ालयको िजEमा Nलन पुगेका एकजना 

तAकाल8न म��ीले एउटा दै5नक प*�कामा पठाएको आलेखको पुछारमा जल�व�युत ्�वकास सEझौता 

सAतोसराप गद? टाटा मोटस�ले नेपालमा गन� स@न ेलगानीका बारेमा लगानी बोड�ले Vयान !दनुपन6 सुझाव 

!दएका छन ्। यसअ5घ माओवाद8ह>ले सRचालन गरेको सश=� �वyोह कालमा टाटा मोटस�ले नेपालमा 

]ला�ट खो.ने �यास गरेको �थयो । ज5तबेला टाटा मोटस�का अ�धकार8ह> सEभाtयता अVययनका ला�ग 

नेपाल आएर लगानीका ला�ग आवdयक पूवा�धार तथा सुरWाको कारण देखाएर फ_क� ने काम सायद Aयस ै

कालखiडमा भएको �थयो । अ!हले फे(र टाटा मोटस� नेपालमा लगानी गन6बारे गहृकाय� ग(ररहेको समाचार 

�काशन भएको छ । तर, सबैलाई के कुराको हे@का हुनु जHर8 छ भने �वगतमा लगानीको सुरWालगायतका 



कारणले फ_क� एको टाटा मोटस�ले नेपालमा लगानी गन6 हो भने 5निdचत >पमा प5न सव��थम आ�नो 

लगानीको सुरWाको सु5निdचतता गन6छ । 

पानीमा राजनी5त गन� नहुने सामा�य बु�Uको कुरा हो भ5नएको छ, सो आलेखमा । तर, नेपाल सरकार तथा 

�वदेशी कEपनीबीच हुन लागेको सEझौताका सEब�धमा नेपाल8 जनताको पWका बारेमा आवाज 

उठाउने*बिAतकै Aयसका �वHU उल�ने डरलाFदो �विृAत हाबी भएको �च�ता जायज नै मा�नुपछ�  । तर, 

अ5तवाद8 रािkeयताको नारामा ३ दशक !टकेको पRचायतका अवशषेका >पमा ०४६ सालको बुहुदल8य 

�जात��मा प5न पटक–पटक म��ी भएका केह8 राkeवाद8ह>को काय�कालमा मुलुकको आ�थ�क �वकासका 

ला�ग जलbोतको उपयोगसEब�धी कुन–कुन आयोजनामा सतक�  र संवेदनशील भएर �वदेशी कEपनीसँग 

सEझौता गर8 मुलुकलाई आ�थ�क >पमा समUृ बनाउन ेकाम भएको छ भ�ने �dनको जवाफ 5तनीह>बाटै 

आउँदा रा�ो हुन े�थयो । आ<खर नेपाल8 जनता १६–१६ घ�टाको �व�युत ्कटौती भो�गरहेकै छन ्। क(रब ९ 

सय मेगावाट �व�युत ्उAपादन गरेर जीएमआरले क(रब ८८ �5तशत *बजुल8 नेपाल बा!हर 5नकासी गन6 

भएकाले यसबाट नेपालाई खासै कुनै लाभ नहुन ेतक�  अगाjड साद? सो कEपनीलाई कुनै प5न सु�वधा तथा 

अनुदान !दन नहुन ेक5तपयको िज_कर छ ।  

5तनको अक� अस�तुिkट नेपाल8 जल�व�युत ्आयोजनामा सबैभ�दा स=तो मा5नएको आयोजनाका >पमा 

रहेको मा�थ.लो कणा�ल8 आयोजनाको िजEमेवार8 जीएमआरलाई !दएकोमा दे<ख�छ । नेपालको 

परEपरागत ढाँचामा चलेको राजनी5तलाई मनन गन6 हो भने सो िज_कर !ठकै लाFन स@छ । तर, 

�वdवtयापी >पमा yतुग5तमा अSसर अथ� राजनी5तक अ�यासलाई हेन6 हो भने नेपाल8 राजनी5तक वAृतले 

‘आफं◌ै धामी आफ�  झाँ+,’को ढरा� छाडरे राजनी5तक च(र�लाई कायम राlदै आ�थ�क उ�न5त�5त ल~Wत 

नी5त तथा काय�+म अगँा.नुपछ�  । जीएमआर एउटा 5नजी Wे�बाट सRचाNलत कEपनी हो । सो कEपनीले 

मुनाफा कमाउनका ला�ग नै कुनै प5न आयोजना वा tयापारमा लगानी गन6 हो । राaयको तुलनामा 

5निdचत bोत तथा साधनका बाबजुद आ�नो कEपनीको आ�थ�क �ग5तका ला�ग जीएमआर अक� 

मुलुकमा आएर आयोजना सRचालनको िजEमेवार8 Nलन स@छ भन ेएउटा राaयले के–क5त कुरामा 

नेपालको !हत हुन स@छ र नेपालको !हतलाई कसर8 =था�पत गन� स_क�छ भ�ने कुरामा आवdयक नी5त 

5नमा�ण गन�  

स@दैन ? य!द स@छ भन ेयो आनावdयक तथा बेला न बखतको _कचलोको कारण के हो ? 

मा�थ.लो कणा�ल8 सबैभ�दा स=तो आयोजना छ भ�दैमा जीएमआरलाई घाँट8 �याकेर कEपनीमा�थ लुट 

खसोट गनु� जायज हु�छ _क हँुदैन ? य=तो �विृAतले नेपालको द8घ�काल8न tयावसा5यक !हत गछ�  _क 

गद?न? य!द हो भन े!हसंाका भरमा =थानीय जनताको इuछा तथा चाहना�वपर8त जीएमआरलाई 

आयोजना =थलमा !ढEकन न!दन ेनेकपा–माओवाद8 र काठमाड�को वातानुकूNलत कWमा बसेर �वNभ�न 



सRचारमाVयममाफ� त बौ�Uक अराजकता फैलाउने राजनी5तक सहकमxबीच ताŒि◌वक फरक के न ैभयो 

र ? फे(र केह8 समयअ5घ नेपाल }मणमा आएका भारतीय �धानम��ी नरे�y मोद8ले नेपालको 

tयव=था�पका संस�बाटै नपेालको *बजुल8 NसAतैमा न लगेर पैसा 5तरेर _क�ने घोषणा ग(रसकेका छन ्। 

अब सुनको अ�डा खान,े सुनको अ�डा पान6 कुखरुा खान ेवा कुखरुाको जातै मासेर बाVयतावश खसी खान े

भ�ने �वक.प रोaन ेिजEमा नेपाल8कै हो । 

  



>f]tM gful/s, 2071/5/23 

>हउँदमा १७ घ�टा लोडसे.डङ  

काठमाड�- *बजुल8 संकट कम गन� नेपाल �व�युत �ा�धकरणले 'हरसEभव �यास गरेको' बताउँदै आए प5न 

आउँदो !हउँदमा सव�साधारणले दै5नक १७ घ�टासEम लोडसेjडङ सामना गनु�पन6छ। मागभ�दा कम 

आपू5त�, उAपादन नथ�पनु, �णाल8 सुधारमा �ा�धकरणको बेवा=ता र अAय�धक चहुावटका कारण गत 

वष�भ�दा आउँदो !हउँदमा �व�युत संकट थ�पने �ा�धकरणका अ�धकार8को �Wेपण छ।  
 

यो वष� अ�धकतम १२ घ�टाभ�दा बढ8 लोडसेjडङ नहुन े�ा�धकरणको औपचा(रक दाबी �थयो। तर, 

�सारण �णाल8मा माग पूरा गन6 गर8 पया�]त *बजुल8 नहँुदा लोडसेjडङ बढाउनुपन6 ि=थ5त आएको 

�ा�धकरणका कम�चार8 बताउँछन।् 'अ!हले नै लोडसेjडङ बढ8 हु�छ भ�दा �वरोध हु�छ, तर *बजुल8 नै 

नभएप5छ सव�साधारणलाई ढाँ�नु बेकार हो,' �ा�धकरणका एक उuच अ�धकार8ले नाग(रकसँग भने। 

�ा�धकरणले गत वष� !हउँदमा दै5नक १३ घ�टासEम लोडसेjडङ गरेको �थयो। यो वष� !हउँदको उuच माग 

क(रब १ हजार ३ सय ५० मेगावाटसEम पुFन े�Wेपण छ। आपू5त� भन ेयसको ५० �5तशत प5न नहुने भार 

�ेषण के�yको अनुमान छ। 

�व�युत tयापार �वभागका 5नद6शक !हते�yदेव शा@यले भने !हउँदमा अ�धकतम १४ घ�टाभ�दा बढ8 

लोडसेjडङ नहुने दाबी गरे। 'हालसEम क(रब ७ सय ६० मेगावाट *बजुल8 �णाल8मा जjडत छ। चतैसEम २५ 

दे<ख ३० मेगावाट थ�पन स@छ। बाँक, भारतबाट आयात गरेर अभाव पू5त � गन� स_क�छ,' शा@यले 

आइतबार नाग(रकसँग भने, 'चहुावट घटाउने र ताNलकाअनुसार *बजुल8 कटौती नभएका Wे�मा कटौती 

गदा� लोडसेjडङ tयव=थापन गन� स_क�छ।' 

�वभागको यो योजनासँग भार �ेषण के�yको तालमेल भने दे<खदैँन। के�yले कुलेखानी जलाशय भ(रएको 

समयमा प5न दै5नक १६/१७ घ�टासEम �व�युत कटौती हुने अनुमान गरेको छ। कुलेखानी जलाशयमा १ 

हजार ५ सय ३० NमटरसEम पानी भ(रनुपछ�। अ!हलेसEम १ हजार ५ सय २४ Nमटर मा� भ(रएको छ। यो 

वष� जलाशय भ(रन ेसEभावना कम रहेको के�yका अ�धकार8 बताउँछन।् कुलेखानी भ(रएन भने लोडसेjडङ 

दै5नक क5त घ�टा पुFछ भ�न स_क�न। 

भारतबाट *बजुल8 _कनेर मा� लोडसेjडङ घटाउने सरकार वा �ा�धकरणको �यास प5न सफल हुने छाँट 

छैन। गत वष� भारतबाट अ�धकतम १ सय ९० मेगावाटसEम आयात ग(रएको �थयो। यो वष� आयात 

बढाएर २ सय ५० मेगावाट पुया� उने �ा�धकरणको योजना छ। भार �ेषण के�yले भने २ सय २० 

मेगावाटभ�दा बढ8 आयात गन� नस_कने जनाएको छ। 

कटैया–कुशहाको १३२ केभी नयाँ �सारण लाइन ब�ने सEभावना नरहेकाले Aयहाँबाट थप ३० 

मेगावाटभ�दा बढ8 आयात गन� नस_कने �ा�धकरणका इि�ज5नयर बताउँछन।् यहाँबाट गत !हउँदमा 

अ�धकतम ८० मेगावाटसEम _क5नएको �थयो। हेट�डा र दहुबीका थम�ल ]ला�ट आउने !हउँदमा ३० 



मेगावाटसEम सRचालन गनु�पन6 के�yले �ा�धकरण tयव=थापनलाई सुझाव !दएको छ। तर, jडजेल 

आयात गन� नस_कने हँुदा थम�ल ]ला�ट Aय5त Wमतामा सRचालन गन� नस_कने 5नद6शक शा@यले बताए। 

सरकारले २०६५ दे<ख भारतबाट आयातीत *बजुल8 *ब+,मा हुने घाटा र थम�ल ]ला�टको *बजुल8मा हुने 

फरक रकम !दन ेघोषणा गद? आएको छ। योजनामा फरक रकम !दने भ5नए प5न अ!हलेसEम पूण� 

काया��वयन हुन सकेको छैन। महँगो थम�ल ]ला�ट चलाएर *बजुल8 उAपादन गन� �ा�धकरणले नस@न े

5नजी उ�यमीसमेत ि=वकाछ�न।् 

आउने !हउँदसEम �णाल8मा क(रब ८ सय मेगावाट *बजुल8 जोjडन े�ा�धकरणले जनाएको छ। ९२ 

मेगावाटको कुलेखानीबाहेक सबै आयोजना नद8 �वाह8 (रन अफ (रभर) भएकाले !हउँदमा ३ सय 

मेगावाटभ�दा बढ8 उAपादन हँुदैन। भारतबाट २ सय ५० मेगावाट _क�ने र ३० मेगावाटसEम थम�ल 

सRचालन गरे प5न जEमा ६ सय मेगावाटभ�दा बढ8 आपू5त� हँुदैन। 

�ा�धकरणले नचाहे प5न साढे ७ सय मेगावाट बराबर *बजुल8 अभावका कारण लोडसेjडङ गरेर �णाल8 

tयव=थापन गनु�पन6 ऊजा� म��ालयका अ�धकार8 बताउँछन।् सीमा Wे�मा ३३ केभी �सारण लाइन मम�त 

गन� सके २५ मेगावाटसEम आयात बढाउन स_कने जलbोत उ�यमी �ाने�yलाल �धानले बताए। 

�धानका अनुसार भैरहवा, र@सौल, रामनगर, वीरग�ज, नेपालग�ज र टनकपुरबाट Wमताभ�दा कम 

*बजुल8 आयात भइरहेको छ। उ@त Wे�का ३३ केभी �सारण लाइन मम�त गन� सके आयात ब`ने र 

!हउँदमा कम लोडसेjडङ हुन ेउनको तक�  छ। �ा�धकरणको गैरिजEमेवार8ले तAकाल गन� स_कने काम 

नगदा� प5न सम=या ब`दै गएको उनले बताए। 

�ा�धकरणले ल�यअनुसार चहुावटसमेत घटाउन सकेको छैन। गत वष� साढे एक �5तशत चहुावट घटाउने 

ल�य रहे प5न पूरा भएन। चहुावट क(रब २५ �5तशत नै छ। चहुावट २० �5तशतसEम झान� स_कए केह8 

राहत हुने 5नजी उAपादक बताउँछन।् यो वष� �ा�धकरणले २५ मेगावाटको सौय� ]ला�ट जडान गन6 योजना 

.याएको छ तर यसको अ!हलेसEम �ारिEभक अVययनसमेत ग(रएको छैन। 

'ठूला औ�यो�गक घरानासँग ७०/८० मेगावाटसEम *बजुल8 उAपादन गन6 थम�ल ]ला�ट छन,्' �धानले भने, 

'5यनलाई सरकारले छुvै सु�वधा !दएर सय मेगावाटसEम �ा�धकरणको *बजुल8 बचत हुन स@छ।' यसले 

लोडसेjडङ १२ घ�टामा झान� स_कने भए प5न सरकारले य=तो सु�वधा !दन ेयोजना .याउन नसकेको उनले 

बताए। 

'यो !हउँदलाई ठूलो सम=या दे<ख�छ, अक� !हउँदप5छ �व=तारै संकट समाधान हँुदै जा�छ,' उनले थपे। 

�धानका अनुसार यो वष� लोडसेjडङ tयव=थापन गन� तAकाल कुशहा–कटैया (१५ _कलोNमटर) १३२ केभी 

नयाँ �सारण लाइन बनाउन भारतसँग सहकाय� गनु�पछ�। 

�ा�धकरणले आउने !हउँदमा ६९ मेगावाटको म=या�ङद8 मम�त गन6 काय�तNलका बनाएको छ। मम�त गन� 

किEतमा एक म!हना आयोजना ब�द गनु�पछ�। काय�ताNलका लाग ूगदा� अझ लोडसेjडङ थ�पन स@न ेभार 

�ेषण के�yका अ�धकार8 बताउँछन।् तAकाल भारतबाट _क�नेबाहेकको �वक.प नरहेकाले सीमा Wे�का 



�सारण लाइन मम�त गन� पहल गनु�पन6 =वत�� ऊजा� उAपादकको सं=था (इपान) का अVयW खpगबहादरु 

�वkटले बताए। 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/5/23 

पीट8ए गरेर मा� पुFदैन 

नेपाल भारतबीच हालै सEप�न भएको �व�युत ्tयापार सEझौता (पीट8ए)ले नेपाल सम�ृUतफ�  अ5घ ब`ने 

एउटा माग� खोलेको छ । जल�व�युAको अपार bोत भए प5न आ�त(रक खपत बाहेक Aयसको बजार 

अ5निdचत रहेको अव=थामा �व�युAमा लगानी बढेको अव=था �थएन । 5छमेक, देश भारत र अ�य Wे�का 

लगानीकता�हHले लामो समयसEम �व�युत ्उAपादनको अनुम5त Nलएर प5न Aयसलाई �ारEभ गन� 

!हच_कचाइरहेको अव=था �थयो । ठूला लगानी छन,् Aयसको बजार सुरWण भएन भने वातावरणमा 

Nमलेको मा5नँदैन । झiड ै५० वष�प5छ नेपालले राखेको �=तावअनुसार नै नेपालको �व�युAको बजार समS 

कुनै देश �देशहHमा �व=तार हुन ेअवसर पाएको छ । नेपाल दईु 5छमेक, देशसँग मा� सीमा जोjडएको देश 

हो । AयसमVयेको एउटा देश चीन भौगोNलक अवि=थ5तका कारण नेपालका ला�ग उपयु@त बजार 

मा5नँदैन । भारत मा� ैAय=तो देश हो जहाँ सुलभ त(रकाले सीमा जोjडएको छ र सुगम मा5नन ेअ�य 

देशमा जान प5न भारतकै भूNम �योग हुन जHर8 पछ�  । नेपालमा उAपा!दत �व�युत ्तAकालका ला�ग 

भारतमै खपत भए प5न एकलौट8 बजार हँुदा लगानीकता�हHलाई !हच_कचाउनुपन6 अव=था सध� 

ब5नरह��यो । हालै सEप�न �ारिEभक तहको सEझौताले ती सबै अpचनहH मे!ट!दएको छ । अबका केह8 

!दनमै दवुै सरकारले यसलाई औपचा(रक सEझौतामा प(रणत ग(र!दएप5छ अ!हले खेर गइरहेको *बजुल8 

पानी सेतो सुनमा प(रणत हुनेछ । 

 

 

खानीNभ� रहेको सुनको कुनै अथ� रहँदैन भ5नएज=तै यो सEझौताप5छ उAपादनतफ�  तदाHकता देखाइएन 

भने Aयसको कुनै उपयो�गता हुनेछैन । नेपालमा सEभा�वत जल�व�युAको Wमता लाखभ�दा बढ8 

मेगावाटको छ भ5न�छ । एउटा 5छमेक, देश चीनले केह8 प!हले �व�युत ्उAपादनका ला�ग नेपालको 

जलbोतको Wमता भनी एक लाख ५० हजार मेगावाट देखाएको �थयो । सरकारका सEबि�धत 5नकायमा 

कतैकत ैयसको रेकड� हुनुपछ�  Aय=तो अपार Wमता �योगमा .याउन स_कयो भने मा� यो सEझौताले 

खोलेको बाटोले �5तफल !दन था.छन ्। Aयसका ला�ग सरकारको तदाHकता आवdयक पछ�  । नेपालमा 

जल�व�युत ्Wे�मा अ!हलेसEम दे<खएको सबैभ�दा डरलाFदो पW हो अनुम5त Nलने र काम नगन6 । Aयसो 

ग(रँदा प5न कारबाह8 नहुने । अH त अH भारतीय कEपनीहHले नै Aय=तो अनुम5त Nलएर ठूला सEभाtय 

योजनाहH ओग!टरहेका छन ्। सEभाtय अVययनप5छ �व=ततृ jडजाइन भइसकेका तर काम नथाNलएका 



�व�युAको Wमता सात हजार मेगावाटको हाराहार8मा छ । 

 

 

क(रब १३ हजार मेगावाट Aयसर8 ओग!टएकामा पछ�न ्। यसलाई काया��वयन नगH�जेल ज=तोसुकै 

सEझौता भए प5न प(रणाम शू�य नै हु�छ । यसका ला�ग सरकारले धेरै गनु�पन6 अव=था छैन । अनुम5त 

Nलएका आयोजनाहHको काया��वयन ि=थ5त अVययन गरेर ती _कन काया��वयनमा आएनन,् सरकारले 

गनु�पन6 के छ र सEबि�धत अनुम5त �ा]त कता�हHबाट के कुरा हुन सकेन भ�ने 5न�यौल र 

Aयसअनुसारको 5नद6शन !दँदा पुFछ । यो काम गन� सरकारले कुनै लगानी ग(ररहनुपद?न । केवल 

�शास5नक तहमा कडा भइ!दए मा� पुFछ । अ!हले �dन उ|छ Aयसो भए यसो _कन ग(रँदैन । यस ैह]ता 

Aय=ता नद8 ओग�नेमVयेका दज�नभ�दा बढ8मा�थ कारबाह8 �_+या थाNलएको बु<झ�छ । तर, 

जलमा_फया य5त ठूलो छ Aयसले यो कामलाई बीचमै तुहाइ!दन ेसEभावना छँदै छ । ओग�नेहHलाई एक 

डढे ह]ताको समय !दएर नगन6 भए 5तनलाई खो=न र एउटा 5निdचत समय सीमाNभ� ती आयोजनाहHको 

यो बेलासEमका अVययन अनुस�धानका ि=थ5त बताउँदै काम गन6हHलाई आ�वान गन6 हो भने यो 

सEझौताको साथ�कता हु�छ र *बजुल8 बेचरे देशलाई धनी बनाउन ेसपना साकार हुनेतफ�  लागेको भ�नुपछ�  

। सरकारले गन6 भनेको अबको काम भनेको यह8 नै हो । 

  



>f]tM cleofg, 2071/5/23 

पीट�एको काया��वयन 

नेपालले �=ताव गरेअनुसार नै �व�युत ्tयापार सEझौता (पीट8ए) भएप5छ नेपालको जल�व�युत ्

�वकासको ढोका एक !हसाबले खलेुको छ । 5नकै बहस र �ववाद भए प5न उAपादनबाहेक �सारण र 

tयापारलाई मा� समेटेर ‘इलेि@eक पावर eेड, +शबोड�र eा�सNमशन इiटरकने@शन एiड Sीड 

कनेि@टNभट8 सEझौता’ भएको छ । तर, सEझौता हुनुमा� महAवपूण� होइन । �वगतमा सEझौता भएर 

प5न काया��वयनमा नआएका पRचdेवर अयोजनाज=तै यो प5न काया��वयनमा आउन सकेन भने 

सEझौता अथ�ह8न हुन पुFछ । Aयसैले नेपालले सEझौता काया��वयन गन� गराउन स_+य रहनुपछ�  । 

सEझौता काया��वयन नहुनुमा भारतलाई मा� दोष लगाउनुभ�दा आ�ना तफ� बाट पूरा गनु�पन6 सबै 

िजEमेवार8 शत� पूरा गन� नेपालले कुनै कसर बाँक, राlनुहु�न । 

  पीट8एले भारतको �वशाल ऊजा� बजार नेपालका ला�ग खलुा गरेको मा� होइन, भारतको बाटो भएर अ�य 

मुलुकमा tयापार गन�समेत सEभव भएको छ । भारतीय लगानीका ला�ग मा� भारतले बजार !दन खोजेको 

भ�ने आशंका ग(रए प5न तbेो मुलुकको लगानीबाट उAपा!दत *बजुल8समेत भारतले खलुाबजारमा खर8द 

गन6 भएको छ जसले नेपालको जल�व�युAको �वकासमा वैदेश_क लगानी Nभ*�न ेवातावरण तयार पारेको 

छ । सEझौताको प!हलो बुँदामा नै 5नजी, सरकार8 तथा साव�ज5नक तहमा नै *बजुल8 �व5नमय गनु�, 

�सारण लाइन 5नमा�ण गनु� सEझौताको उ�ेdय भएको बताइएको छ । य=त,ै अ�तरदेशीय �सारण लाइन 

तथा Sीड 5नमा�ण भएप5छ नेपालमा उAपा!दत *बजुल8 सहजै भारतमा पु¥याउन स_क�छ । साथ ै

सEझौताले बंगलादेश वा अ�य देशमा *बजुल8 बेuन ेबाटो प5न खलुा गरेको छ । Aयो प5न �5त=पधा�का 

आधारमा बजारमू.य 5नधा�रण हुने भएकाले तेbो मुलुकका लगानीकता�ले अब कुनै ��व�वधा�वना लगानी 

गन� स@नेछन ्। 
 

  तर, अ!हले भएको सEझौता �ारिEभक हो । यसलाई म��ी=तरमा सEझौता गरेप5छ मा� यसको 

काया��वयन गन� स_कनेछ । सEझौताले नेपालको जल�व�युAको �वकासमा पान� स@न ेदरूगामी �भावलाई 

बेवा=ता गद? माओवाद8 वै�यसमूहस“ग आबU ४७ दलले सEझौता जलाउने घोषणा गरेका छन ्। नेपालले 

चाहेअनुसार भएको सEझौताको प5न �वरोध गनु� �वरोधका ला�ग �वरोध मा�ै हो । नेपालको आ�थ�क 

�वकास चाहन ेहो भन ेयसको �वरोध होइन, काया��वयनका ला�ग दबाव !दनु आवdयक छ । �वगतमा 

अ5तराkeवाद8 तक�  गरेर जल�व�युAको �वकासमा अवरोध पु¥याएकाले न ैअ!हले १५–१६ घiटाको 

लोडशjेडङ ख]नु परेको हो । नेपालको औ�यो�गक �वकास हुन नस@नुको कारण प5न ऊजा� अभाव नै हो । 

ऊजा�को �वकासले नेपालमा औ�यो�गक वातावरण ब�छ, रोजगार8 सजृना हु�छ । Aयसले वैदेNशक 

रोजगार8मा जाने +म घटाउन स_क�छ । यसले नेपालमा उ�योग चलाउने वातावरण ब�छ । Aय5तमा� 



होइन, कृ�षको �वकास प5न हुन था.छ । वा=तवमा आ�थ�क �वकासको अवरोधकका >पमा रहेको ऊजा� 

अभाव कम गर8 Aयसले मुलुकको समS >पा�तरणको बाटो तय गन6 �वdवास Nलन स_क�छ ।  
 

  मुलुकमा नै ऊजा� अभाव भइरहेको स�दभ�मा ऊजा� 5नया�तलाई �ाथNमकतामा राखी यो सEझौता गनु� 

हँुदैन�यो भ�ने एकथर8को भनाइ छ । तर, ती तक�  गन6ह>ले tयापारको सामा�य NसUा�त न ैनबुझकेो 

भ�न स_क�छ । य!द नेपालमा नै माग भएको अव=थामा र भारतमा भ�दा यह8� नै रा�ो भाउ पाइन े

अव=थामा कुनै प5न उAपादकले आ�नो उAपादन 5नया�त गद?न । Aय=तै, नेपालमा �श=त माग हँुदाहँुदै 

कसैले प5न कसैको उAपादन 5नया�त गन� बाVय प5न पान� स@दैन । Aयसो हँुदा प!हले नेपालको माग 

प(रपू5त � गन6 र Aयसप5छ मा� ै�व�युत ्5नया�त गन6 हा�ो ऊजा� �ाथNमकता हो र Aयसै हुनुपछ�  । Aयसलाई 

ऊजा� सEझौताले कतै प5न रो@दैन । Aयसो हँुदा पीट8एको काया��वयन नै हा�ो �मुख �ाथNमकता हो । 

 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/23 

 ‘माJथWलो कणा�ल� जनताको >हतमा ब�नुपछ�’ 

महे�y सापकोटा-दैलेख २४ भदौ । नेकपा एमालेका वैकि.पक के�y8य सद=य राजबहादरु बुढाले मा�थ.लो 

कणा�ल8 जल�व�युत आयोजना दैलेखका =थानीय वाNस�दाको अ�धकतम !हतमा हुन ेग(र 5छटो 5नमा�ण 

हुनुपन6 बताएका छन ्।  
  

पाट� िज.ला कNमट8को एघार� वैठकका 5नण�यहH साव�ज5नक गन� आयोजना ग(रएको प�कार 

सEमेलनमा उनले य=तो वताएका हुन ्। आयोजना �भा�वत Wे�का २÷३ ओटा गा�वस मा� �भा�वत नभई 

समS दैलेख िज.ला नै �भा�वत =थल भएकाले आयोजना िज.लाको !हतमा हुनुपन6 वुढाको भनाई छ । 

‘नेकपा एमाले आयोजनाका 5नमा�णको �वरो�ध होईन’ उनले भने, ‘तर Aयस Wे�लाई मा� �भा�वत भ�दा 

प5न िज.लानै �भा�वत भएकाले आयोजनावाट िज.लावासीले लाभ पाउनुपछ� , हाNम �वकास 5नमा�णको 

�वरो�ध होइन� ।’ 
  

पाट� के�y प5न 5नमा�णको पWमा रहेको र देशकै सवा��धक ठुलो जल�व�युत आयोजना िज.लामै ब�न 

लागेकोमा िज.लाका वाNस�दाको अ�धकतम !हतका शत�हH थप गरेर कसर8 �भावकार8 बनाउन स_क�छ 

भ�ने वारे सुझाव !दनका ला�ग नेकपा एमालले पाट� िज.ला कNमट8 स�चवालय सद=य सुय�बहादरु 

शाह8को संयोजकAवमा अVययन काय�दल प5न गठन गरेको जानकार8 !दए ।  
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/5/23 

)व*युत ्4यापार स:झौताका उXयाला प/ 

�वकास थापा जलसरोकार |  

 

नेपालले द8घ��तीWा गद? आएको 5छमेक, भारतNसतको �व�युत ्tयापार सEझौता गत साता नयाँ!द.ल8मा 

सEप�न भएको छ। नेपालNसत पानी वा अ�य �ा�व�धक माNमलामा सानाभ�दा साना कुरामा अAतो थापेर 

सहम5त नगन6, ग(रहाले प5न Aयसको काया��वयन नगन6 भारतले बडो आशच्य�जनक ढंगले नेपालले नै 

�=ताव गरेको �व�युत ्tयापार सEझौताको म=यौदालाई सहम5त जनायो। 

मि��प(रष�ले ऊजा� स�चवलाई काया�देश र Wे�ा�धकार तोकेर सEझौता वाता�का ला�ग !द.ल8 

पठाउनुअ5घसEम भारतले सहम5त जनाउनमा ढुक्क भएको अव=था �थएन। भारत मा5नहालेमा दलह>ले 

तोकेको काया�देशको सीमाNभ� रहेर सEझौता गन� स�चवलाई अिlतयार8 !दइएको �थयो। 

तर नेपालले समावेश गरेका �वषयव=तुमा भारतले उदारताका साथ सहम5त गरेर भारतले आ�नो खलुा 

�दय उजागर गरेको यो सEझौताले �तीत गराउँछ। नेपालले २०४९ सालदे<ख Nलएको �व�युत ् �वकास 

नी5तको माग�5नद6शक NसUा�त र �व�युत ् ऐनको मम� तथा भावनाअनुसार �व�युत ् tयापार सEझौता 

भएको छ। 

यो सEझौताका मुlय तीनवटा �वषयव=तु समावेश छन,् जुन नेपालको अAय�धक !हतमा रहेका छन।् 

प!हलो, यो सEझौताको नामै �व�युत ्tयापार तथा �सारण लाइन, �Sड कने@सन छ। 

यो भनेको भारतNसत सरकार8 तहमा प!हलोपटक �सारण 5नमा�ण हुनेछ र Aयसमा नेपालबाट उAपा!दत 

*बजुल8ले 5नबा�ध कने@सन पाउनेछन।् अ!हलेसEमको ि=थ5त हेदा� दईु देशबीच पया�]त र Wमतायु@त 

�सारण लाइन 5नमा�ण भएको छैन। 

अ�धकतम १३२ केभीको �सारण लाइन वा.मी_कनगर, कटैया र टनकपुरमा मा� �व�यमान छन।् हाल 

धेरैजसो �व�युत ्आयात भइरहेको प5न 5यन ैनाका हुन।् नेपाल �व�युत ्�ा�धकरणले क(रब २० वष�अ5घ नै 

ढ.केबर-मुज�फरपुर, सुनौल8-गोरखपुर र बीरग�ज-परवानीपुर उuच भो.टेजको �सारण लाइन 

5नमा�णलाई �=ताव गद? आएको हो। 



तर �वगतमा भारतले नेपालका यी �=तावलाई क!ह.यै प5न महAAव !दएन। २०६४ सालप5छ 5नजी 

Wे�बाट ढ.केबर-मुज�फरपुर �सारण लाइन कछुवा ग5तमा अ5घ ब!ढरहेको अव=था छ। जब_क यी 

�सारण लाइनको अभावमा नेपालबाट उAपा!दत *बजुल8ले 5नबा�ध बजारसEमको पहँुच नपाएको अव=था 

हो। 

यो सEझौताप5छ �सारण लाइन 5नमा�ण सरकार8 तह (5नजी Wे� प5न सहभागी हुन स@न)े बाट yतूग5तमा 

हुने अपेWा छ। _कनभने यो सEझौता भारतीय �धानम��ी नरे�y मोद8को }मणका बेला भएको घोषणा 

(४५ !दनNभ�) नकटाई एक म!हनाNभ� ैसEपनन् भएको छ। 

यसले सु=त र नेपाल�5त नकाराAमक �िkटकोण राखेर खvुा अpकाउँदै आएको भारतीय Xयुरो+ेसीलाई 

मोद8ले ठेगान लगाएको =पkट बु<झ�छ। �सारण लाइन 5नमा�णप5छ भारतीय बजारमा नेपालमा उAपादन 

भएका (भारतीयस!हत जुनसुकै देशका लगानीकता�को समेत) *बजुल8ले 5नबा�ध>पमा भारतीय बजारमा 

�वेश पाउन ेगर8 सEझौता हुनु अक� सुखद पW हो। 

नेपालले वष�दे<ख यह8 �वषयलाई उठाउँदै आएको �थयो। चाहे Aयो �व�युत ्आदान-�दान सNम5तको बैठक 

होस,् चाहे Aयो संयु@त जलbोत सNम5त (जेसीडXलूआर) होस ् वा चाहे Aयो संयु@त �ा�व�धक सNम5त 

(जेएसट8सी) को होस,् नेपालले यो �ा�व�धक पूवा�धार खलुा हुनुपन6मा जोड !दँदै आएको हो। 

आफ�  अ�धकारमा बसेको भारतले नेपालNसत �व�युतम्ा क!ह.यै प5न सहकाय� गन� खोजेन। सन ्२००३ मा 

भारतमा लागू ग(रएको �व�युत ्ऐनले उसका 5नजी Wे�लाई अ�य देशमा लगानी गन�, �व�युत ्आयात गन� 

बाटो खलुाएको छ, तर उसको आ�न ै ऐन प5न लागू गरेन। नेपालमा दईु वष�अ5घसEम भारतीय 

कEपनीह>ले क(रब नौ हजार मेगावाट बराबरका लाइसे�स Nलएका �थए। 

तामाकोसी तेbो (६०० मेगावाट) ज=तो नव6िजयन कEपनीले समेत भारतमा *बजुल8को tयापार गन� 

सकेन, जब_क उ@त आयोजनामा भारतकै टाटा पावरको १० �5तशत सेयर छ। यी र य=ता �kटा�तले 

भारतले नेपालको जल�व�युAलाई उपेWा गद? आएको �=ट छ। 

भारतीय बजार खलुा नहँुदा न ैनेपालको जल�व�युAमा अ�तरा�िkeय लगानी वा �AयW वैदेNशक लगानी 

Nभ*�न नसकेको हो। अ!हले बढ8मा पाँच सय मेगावाट (!हउँदयाममा) *बजुल8 अभावले १२ घ�टाको 

लोडसेjडङ छ। वषा�यामको *बजुल8 खेर जाने �च�ताले �ा�धकरण S=त छ। 

तर !हउँदमा आउन स_करहेको छैन। भारतीय बजारमा खलुा पहँुचले लगानी Nभ*�न ेर यहाँ 5नमा�ण हुन े

आयोजनाबाट राaयलाई �ा]त हुन कर, रोय.ट8, 5न:शु.क सेयर, 5न:शु.क *बजुल8 आ!दले आ�थ�क 



�वकासमा टेवा पुFन े दे<ख�छ। Aयोभ�दा प5न अ.पकालमा भारतीय *बजुल8 आयातले नै नेपालको 

लोडसेjडङ कम गन� स@छ। 

भारतNसत भएको सEझौताको अक� महAAवपूण� पाटो �व�युAको बजार मू.य हो। �सारण लाइनको 

उपयोग र भारतीय बजारमा *बनारोकावट �वेश पाएप5छ *बजुल8को भाउ बजारले तय गन6 सEझौता छ। 

जसर8 tयापार तथा वा<णaय सEझौतामा आयात/5नया�त हुन ेबजारको भाउ तो@न स_क�न, *बजुल8को 

भाउ प5न प!ह.यै तोक्न स_कनन्। 

तर सEभा�वत +ेता वा *ब+ेताबीच हुन े�व�युत ्ख(रद सEझौता (पीपीए) मा य=तो भाउ सामा�य >पमा 

बजारको अ�तर_+याबाट तय हु�छ। यसर8 �सारण लाइन, बजार पहँुच र भाउको सु5निdचतताले गदा� 

जल�व�युAमा लगानीको मै�ीपूण� वातावरण 5नमा�ण गन� सघाउ पुरय्ाउनेछ। 

यसले नेपालको जल�व�युत ्आयोजनाका सEभा�वत साइटह>को पुनअ�Vययनमा हलचल .याउनेछन।् 

फे(र लाइसे�स Nलनेको ओइरो लाFनेछ। यसपाNल अब यसर8 लाइसे�स Nलनेह>ले झोलामा खोला राखेर 

होइन, साँिuचकै 5नमा�ण गन� पाउनेछन।् 

ऊजा� स�चव राजे�y_कशोर Wे�ीले घोषणा ग(रसकेका छन ् _क भारतीय बजार सु5निdचत भएको 

अव=थामा प5न काम नगन6, लाइसे�स ओग�नेह>को खोNसनेछन ्भनेर। अ!हलेसEम �ा�धकरण मा� 

नेपालको एकमा� आ�त(रक +ेता हो। उसका आ�थ�क, �वAतीय र �ा�व�धक सीमाह> छन,् जसले गदा� 

लाइसे�स Nलएका ज5त सबैको पीपीए गन� स@दैन। 

अझ डलरमा पीपीए त एक �कारले क.पनाबा!हरको कुरा हुन ला�गसकेको अव=था छ। यो ि=थ5तमा 

धमाधम भारतीय बजारलाई ल~Wत गद? यहाँ जल�व�युत ्आयोजना 5नमा�ण हुनु न ैमुलुकको आ�थ�क 

�वकासमा फpको मान6 चरण सुH हुन ुहो। 

मतृ0ाय: रहेको पञच्शेव्र जगाउने मोद�को घोषणा र Eयसअनुसार धमाधम यसस:ब�धी भएका 

!नण�यह[ले प!न !नकै आशा जगाएको छ। यो नै )व*युत ्4यापार स:झौताका उXयाला प/ हुन।् 

कुनै बेला नेपालको जल�व�युAलाई '�5तबि�धत व=तु' का >पमा tयवहार गरेर �5तयु5नट भाH दईुको 

कर>पी लाठो Nलएर बसेको भारतले नेपालबाट 5नकासी हुन े *बजुल8मा कुनै प5न कर, भ�सार वा अ�य 

गैरभ�सार Nलन नपाउन ेसEझौता गरेको छ। यसले गदा� *बजुल8को �5त=पधा�Aमक Wमतामा व�ृU भई 

सहज 5नकासी मा� हुने होइन _क बजारको Fयारे�ट8 प5न हु�छ। 



य=ता �ावधानका कारण जल�व�युAमा लगानीको सEभावना उuच हँुदै जा�छ। कुनै बेला १४४ मेगावाटको 

काल8गiडक, 'ए' आयोजना 5नमा�ण हँुदा मुलुकको कुल गाह�=�य उAपादन (आ�थ�क व�ृU) २ �5तशतले 

बढेको �थयो। हजार� मेगावाटका आयोजना एकसाथ 5नमा�ण भएमा मुलुकको आ�थ�क अव=थामा क5त 

योगदान पुरय्ाउला, सहजै अनुमान गन� स_क�छ। 

भारतले सन ् २०२२ मा आठ लाख मेगावाटबराबरको जल�व�युत ् उAपादन गन6 योजना बनाएको छ। 

भारतीय �धानम��ीले नपेालको *बजुल8 हामी NसAतैमा लैजाँदैन�, पैसा 5तरेर लैजा�छ� भनेर नेपालकै 

संस�ा घोषणा गरेका �थए। देशको आ�थ�क अव=था सु�ढ गन6 हामीNसत भएको एकमा� �ाकृ5तक bोत नै 

जल हो। �व�युत ् सEझौताले उAपादनको पाटोलाई छोएको छैन। �व�युAलाई �वशुU आ�थ�क व=तुको 

>पमा Nलएको छ। 

नेपालका ऐन, 5नयमले जुनसुकै देशका लगानीकता�लाई प5न =वागत गरेको छ। 5न!द�kट �_+या, सत� पूरा 

गरेप5छ जसले प5न लगानी गन� पाउँछ। अ!हले भइरहेको प5न Aयह8 छ। भारतले प5न यहाँको लाइसे�स 

Nलइरहेकै छ। 

उसले ऊजा� म��ालयलाई चार म!हनाअ5घ पठाएको सEझौता म=यौदामा 'शत�5तशत भारतीय कEपनी 

वा भारतNसत Nमलेर खोNलन ेसंयु@त उप+म' भनन्े वा@यांश न ैभारतीय Xयुरो+ेसीको गलत 5नयत �थयो, 

जुन उसले गत साता भएको सEझौतामा सuयाइसकेको अव=था छ। अथा�त ् नेपालले जे भ�यो Aयह8 

�=ताव =वीकार गरय्ो। 

ऊजा� म��ालयले रा�ोNसत गहृकाय� गरेर, �मुख तीन दललाई सहमत गराएर जुन सEझौता गन� सफल 

भयो, यसले म��ालयको प(रप@वता, �वशषे�ता र �ा�व�धक Wमता उजागर गरेको छ। यसमा �वशषे 

गरेर ऊजा�म��ी, ऊजा� स�चव, �मुख दलका नेता र समSमा सरकार बधाईको पा� भएका छन।् 

यो नेपालका ला�ग वष�दे<ख देखेको एक सपना प5न �थयो, यो उपलिXधलाई अब यथाथ�मा >पा�तरण गनु� 

नै अबको �मुख दा5यAव हुनेछ। �वगतमा भारतले नेपालNसत गरेका सि�ध-सEझौताको काया��वयन पW 

हेदा� अझै प5न ढु@क हुने अव=था भने छैन। 

य�य�प सध� शंका मा� गरेर प5न हँुदैन। भारतलाई प5न ठूलो बुUAव �ा]त भएरै य=तो सEझौता गरेको 

हुनुपछ�। जसले गदा� दवुै देशको आ�थ�क, सामािजक सम�ृUका ला�ग महAAवपूण� हुनेछ। 

मतृ�ाय: रहेको पञच्शेव्र जगाउने मोद8को घोषणा र Aयसअनुसार धमाधम यससEब�धी भएका 

5नण�यह>ले प5न 5नकै आशा जगाएको छ। यो नै यस सEझौताका उaयाला पW हुन।् राजनी5तका ला�ग र 

आ�ना 5न!हत अभीkट Nस�Uका ला�ग जे कुराको प5न �वरोध गन6 हो भने Aयो बेFलै हो। 



  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/5/23 

अि\तयार]ारा लमजङुका २ )व*यतु आयोजनाको जेनेरेशन लाईसे�स 

खारेज गन� !नदTशन  

नवीनराज कुइँकेल बेसीशहर, भदौ २३ गत े। लमजुङमा 5नमा�णको तयार8मा जुटेको २ वटा जल�व�यतु 

आयोजनालाई  �व�यतु उAपादन अनमु5तप� (जेनेरेशन लाईसे�स) खारेज गन� अिlतयारले सरकारलाई 5नद6शन 

!दएको छ । 

उAतर8 लमजुङको ता5�ङ गा�वसमा पन6 १७ दशमलब ५ मेगावाट Wमताको छहरेखोला जल�व�यतु आयोजना र 

पिdचमोAतरमा पन6 भजुुङमा पन6 ३ दशमलब ४ मेगावाट Wमताको Nम!दमखोला जल�व�यतु आयोजनाको 

अनमु5तप� खारेज गरेको हो । 

अिlतयार द◌ुुHपयोग अनसु�धान आयोगले अनमु5तप�को शत� परुा नगरेको भ�दै लमजुङमा 5नमा�णको तयार8मा 

जुटेको २ आयोजनाको जेनेरेशन लाईसे�स खारेज गन� उजा� म��ालयलाई 5नद6शन !दएको छ । ता5�ङ गा�वसको 

uयाEच ेनिजकै छहरे खोलामा 5नमा�ण हुने भ5नएको छहरेखोला जल�व�यतु आयोजना र भजुुङमा रहेको 

Nम!दमखोलामा 5नमा�ण हुने भ5नएको Nम!दम जल�व�यतु आयोजनाले सरकार8 सत� परुा नगरेको अिlयतारको 

ठEयाई छ । 

अनमु5तप�मा उ.ले<खत सत� अनसुार छहरेखोला आयोजनाले साउन १ र Nम!दमखोला जल�व�यतु आयोजनाले 

मNंसर २८ गतसेEम �विAतय tयव=था र पीपीए ग(रस@नपुन6 दे<ख�छ । उAपादन अनमु5तप� पाएर प5न न�वकरण 

नगरेका यी दईु आयोजनाले सत� परुा नगरेका कारण आयोजनाको उAपादन अनमु5तप� खारेज गन� अिlतयारले 

5नद6शन !दएको हो । उAपादन अनमु5तप� खारेज गन� 5नद6शन !दईएको १७ दशमलब ५ मेगावाट Wमताको 

छहरेखोलालाई छहरेखोला हाईwोपावर �ाNल र ३ दशमलब ४ मेगावाटको Nम!दमखोलालाई Nम!दमखोला हाईwोपावर 

�ाNलले 5नमा�ण गन� लागेको �थयो । 

छहरेखोला आयोजनाको 5नमा�ण कEपनी छहरेखोला हाईwोपावर �ाNलका अVयW 5नम�ल जोशीले अिlतयारको 

5नण�य �ववेकपणू� नभएको !ट]पणी गनु�भयो । आयोजना 5नमा�णपवू� सरकारले रािkeय �शारण लाईन 5नमा�ण 

गनु�पन6मा Aयसो नगर8 उ.टै आफूहHमा�थ कारवाह8 अ5घ बढाएको जोशीको आरोप छ । सरकारले रािkeय �शारण 

लाईनमा �व�यतु आयोजनाबाट उAपा!दत �व�यतु जडानका ला�ग eा�समीसन लाईन 5नमा�ण गन6 कुन ैयोजना 

नराखेका कारण जल�व�यतु 5नमा�णमा !ढलाई भएको जोशीले बताउनभुयो । 

Nम!दमखोला हाईwोपावरका �व�ध सचंालक =थीरबाब ु5घNमरेले आ�नो आयोजनालाई असफला पान� केह8 tयि@त 

लागेकाले अ!हलेको ि=थ5त Nसजना� भएको बताउनभुयो । न�वकरणका बेला ‘एउटा पेपर फव�ड’ नभएका कारण 

अिlतयारले अनमु5तप� खारेज गन� सरकारलाई !दएको 5नद6शनमा आ�नो आयोजना परेको उहाँको भनाई छ । 

5घNमरेले Nम!दमखोला आयोजनाको पीपीए भईसकेको दावी गनु�भयो । उAपा!दत �व�यतुलाई दमौल8बाट भोल6टारमा 

आईपगेुको ३३ केभीएको नेपाल �व�यतु �ा�धकरणको रािkeय �शारण लाईनमा जोpने तयार8का साथ �विAतय 

tयव=थापन समेत भएको दावी गद? उहाँले अिlतयारले रा�ो काम नगरेको !ट]पणी गनु�भयो । उहाँले आ�नो 

आयोजना ब�ने श5ुनिdचत भएको भ�दै ढु@क रहन =थानीयलाई आSह समेत गनु�भयो । 



अिlतयार दHुपयोग अनसु�धान आयोगले लमजुङका २ स!हत १० जल�व�यतु आयोजनाको अनमु5तप� खारेज 

गन� उजा� म��ालयलाय� 5नद6शन !दएको छ । अिlतयारको 5नद6शनसगं ै५ सय ६६ दशमलब ५ मेगावाट बराबरका 

उAपादन अनमु5तप� पाएका ७ र सव6Wण अनमु5तप� पाएका ३ आयोजना खारेज हुने उजा� sोतले बताएको छ । 

उAपादन अनमु5त पाएका त.लो अHण ९४ सय मेगावाट, मा�थ.लो सोल ु१८ मेगावाट, मलैङुखोला साढे १४ मेगावाट, 

मा�थ.लो खोर�गाखोला ९६ दशमलब ८ मेगावाट र त.लो इ�yावती साढे ४ मेगावाट रहेका छन ्।  

य=त ै६० मेगावाटको भोटेकोशी, ३६ मेगावाटको कHवा खोला र बकुुखोला आयोजनाको सव6Wण अनमु5त प� खारेज 

गन� 5नद6शन !दएको छ । यी आयोजनाको सव6Wण अनमु5तप� ५ वष� नाघेकाले खारेज गन� 5नद6शन !दएको 

अिlतयार sोतले बताएको छ । अिlतयारले उAपादन र सव6Wण अनमु5त पाएका झiड ै८४ आयोजनामा�थ 

अनसु�धान ग(ररहेको जनाएको छ । 
 

  



>f]tM gful/s, 2071/5/24 

समयमै )व*युत ्थप  

�वगतका केह8 म!हना स�ंवधान 5नमा�ण सँगसँग ैजलbोत �वकास छलफल र चासोको �वषय भएको छ। जसर8 

स�ंवधान 5नमा�णबाट देशको स+ंमणकाल अ�Aय हुने �वdवास ग(रएको छ Aयसगैर8 जलbोत �वकासले देशको 

आ�थ�क अव=थामा आमलू प(रवत�न .याउने र नेपाललाई अ5त कम �वकNशत राkeबाट �वकाशशील बनाउने आशा 

ग(रएको छ। तर दःुखको कुरा, आउँदा वष�हHमा इ�धनको अभाव झन चुNलएर जाने अव=था दे<खएको छ।   

!हउँद ऋतमुा !दनको १३ घiटा लोडसेjडङ सहन बाVय नेपाल8 जनतालाई आउँदो !हउँदमा १७ घiटा लोडसेjडङ हुने 

सEभावनाले तसा�एको छ। य=तो लोडसेjडङले सव�साधारण जनतालाई बAती बा.न नपाएर मका� पन6भ�दा प5न 

tयापा(रक स=ंथा, कारखाना र सेवा उ�योगको लागत म.ूय ब`न जाने हुनाले म.ूय व�ृUले प5न जनतालाई थप भार 

पन� जा�छ।  

�ा�धकरणका कम�चार8 र नेतAृवले लोडसेjडङ १२ घiटाभ�दा ब`दैन भ�दै आइरहेको भए ताप5न यो गलत सा�Aवना 

हो। अ!हलेदे<ख न ैजनताको �वरोध र दबाब ख]न ुनपरोस ्भ�नाको खा5तरमा� य=तो कुरा गनु� ठ�क होइन। आउँदो 

!हउँदसEममा *बजुल8को उuच माग १ हजार ३ सय ५० मेगावाट पFुने �Wेपण छ जब_क आप5ूत� ५० �5तशतभ�दा 

कम ैहुने दे<ख�छ। अझ माग �Wेपणभ�दा ब`ने र आप5ूत� सोचेभ�दा कम हुने कारणले गदा� लोडसेjडङको समय 

*बनाकुन ैठोस काय�+म घ�ने दे<खदैँन। �व�यतु ्tयापार �वभागले !हउँदमा १४ घiटाभ�दा बढ8 लोडसेjडङ हँुदैन भने 

ताप5न भार�ेषण के�yले सो कुरामा सहम5त देखाएको छैन। के�yका अनसुार कुलेखानीमा पानी परैु भ(रएको 

अव=थामा समेत १६ दे<ख १७ घiटाको लोडसेjडङ हुने सEभावना दे<खएको छ। य!द कुलेखानीमा पानी भएन भने 

नेपाल8हH दै5नक १८ घiटा *बजुल8*बह8न अव=थामा ब=नपुन6 दे<खएको छ।  

अ!हलेको �ववाद क5त घiटा लोडसेjडङ हु�छ भ�ने होइन। १२ वा १३ घiटाको लोडसेjडङ ठ�क �थयो Aयसकारण 

Aय5त न ैकायम राखेको खiडमा लोडसेjडङ घटाउने उपाय गनु�पद?न भ�ने प5न होइन। यो देशलाई आ�थ�क उ�न5तको 

पथमा लजैाने हो भने सबभै�दा प!हले लोडसेjडङ घटाउनपुछ�। !हउँदका बेला अ�धकांश उ�योग, कलकारखाना र 

काया�लय काम नपाएर कामदार र कम�चार8 Aयसै ब=दा आ�थ�क>पमा देशलाई क5त घाटा भएको हु�छ कसलेै वा=ता 

गरेको दे<खदैँन। Aय=त ैधेरैजसो *बजुल8 नभई नहुने अ_फस र कारखानाले महँगोमा _कनेर .याएको जेनेरेटर तथा 

Aयसका ला�ग चा!हने इ�धनमा प5न धेरै खच� भइरहेको छ। नेपालमा तHु�त ैलोडसेjडङ घटाउने उपाय भनेको चुहावट 

5नय��ण गनु� न ैहो। अ!हलेको �शासन र काय�Wमताले यो 5नय��ण हुन नस@ने �kट भइसकेको छ। Aयसलेै 

*बजुल8 �वतरण काय�लाई स–सानो खiडमा बाँडरे 5नजी Wे�लाई सEुपनपुछ�। 5नजी Wे�लाई १० �5तशत कNमसन 

!दयो भने प5न अ!हलेको ४० �5तशत चुहावटभ�दा �ा�धकरणलाई धेरै फाइदा हुने दे<ख�छ। अ!हले धेरै घर र 

काया�लयमा इ�भट�र र Xयाe8 राखेर �व�यतु ्सकंलन गन6 ग(रएको छ, Aयसमा देशलाई धेरै घाटा हु�छ। बAती आउँदा 

सिRचत गरेको ऊजा�को क(रब ५० �5तशतमा� पनुः �योग गन� स_क�छ, अH सब ैखेर जा�छ। अक� �वक.प सौय� 



ऊजा� प5न हो तर अ!हलेसEम खच�को !हसाबले सौय� ऊजा� Aय5त लाभदायक हुन सकेको छैन। तथा�प सौय� ऊजा�मा 

लगानी गद? जानकुो �वक.प छैन। ऊजा�का अH �वक.प प5न छन,् ती सब ै�वक.पमा Vयान !दन ुअ5त जHर8 

दे<ख�छ। उAपादकAवमा आएको �◌्रास र जेनेरेटरबाट उAपा!दत *बजुल8को खच�को रा�ो !हसाब गन6 हो भने छोटो 

समयका ला�ग ठूला र धेरै �व�यतु ्उAपादन गन6 जेनेरेटरका �वषयमा प5न अVययन गन� स_क�छ। जे गरे ताप5न देश 

र जनतालाई फाइदा हुनपुछ�  र लोडसेjडङ सकभर चाँडो कम ग(रनपुछ�।  

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/24 

 ‘माJथWलो कणा�ल� जनताको >हतमा ब�नुपछ�’ 

नेकपा एमालेका वैकि.पक के�y8य सद=य राजबहादरु बुढाले मा�थ.लो कणा�ल8 जल�व�युत आयोजना 

दैलेखका =थानीय वाNस�दाको अ�धकतम !हतमा हुन ेग(र 5छटो 5नमा�ण हुनुपन6 बताएका छन ्।  
  

पाट� िज.ला कNमट8को एघार� वैठकका 5नण�यहH साव�ज5नक गन� आयोजना ग(रएको प�कार 

सEमेलनमा उनले य=तो वताएका हुन ्। आयोजना �भा�वत Wे�का २÷३ ओटा गा�वस मा� �भा�वत नभई 

समS दैलेख िज.ला नै �भा�वत =थल भएकाले आयोजना िज.लाको !हतमा हुनुपन6 वुढाको भनाई छ । 

‘नेकपा एमाले आयोजनाका 5नमा�णको �वरो�ध होईन’ उनले भने, ‘तर Aयस Wे�लाई मा� �भा�वत भ�दा 

प5न िज.लानै �भा�वत भएकाले आयोजनावाट िज.लावासीले लाभ पाउनुपछ� , हाNम �वकास 5नमा�णको 

�वरो�ध होइन� ।’ 
  

पाट� के�y प5न 5नमा�णको पWमा रहेको र देशकै सवा��धक ठुलो जल�व�युत आयोजना िज.लामै ब�न 

लागेकोमा िज.लाका वाNस�दाको अ�धकतम !हतका शत�हH थप गरेर कसर8 �भावकार8 बनाउन स_क�छ 

भ�ने वारे सुझाव !दनका ला�ग नेकपा एमालले पाट� िज.ला कNमट8 स�चवालय सद=य सुय�बहादरु 

शाह8को संयोजकAवमा अVययन काय�दल प5न गठन गरेको जानकार8 !दए ।  
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/5/24 

)व*यतु )वकास स:झौता !छ_ै गन� भारतको आ`ह 

आकांWा शाह |  

 

नयाँ>दWल� : भारतले दईु मुलुकबीचको tयापार �वकास सEझौता(पीडीए) 5छटो टंुगोलगाउन नेपालाई 

आSह गरेको छ। दईु मुलुकबीच भएको �व�युत ्tयापार सEझौतामा आधा(रत रहेर भारतीय उजा� �वnधक 

र नेपाल लगानी बोड�बीचको सEझौता टंुगो लगाउन आSह ग(रएको हो। 

नेपालका अथ�म��ी डा. रामशरण महत र भारतीय �वदेशम��ी स=ुमा =वराजबीच नया ँ!द.ल8मा सोमबार भएको 

भेटवाता�मा भारतले य=तो आSह गरेको हो ।  

भारतीय �वदेशम��ीले नेपालको चाहनाअनसुार न ै�व�यतु ्tयापार सEझौता ग(रएको उ.लेख गद? �व�यतु ्�वकास 

सEझौता प5न 5छटो टंुगोमा परुय्ाउन आSह गरेको महतले अ�नपणू�लाई जानकार8 !दए। 

नेपालले आ�त(रक खपत गरेरबाँक, रहेको �व�युत ्भारतले ख(रद गन6 प5न =वराजले बताएक, �थइन।् 

Aयस अवसरमा महतले प5न ज5तस@दो 5छटो सEझौता गन6 पWमा नेपाल प5न रहेको जानकार8 गराएका 

�थए। क(रब आधाघ�टा भएको भेटमा =वराजले नेपालमा सं�वधान 5नमा�णको काम प5न 5छटो टंुगोमा 

पुरय्ाउन सुझाव !दएक, �थइन।् 

दईु मुलुकबीच भएको )व*युत ्4यापार स:झौतामा आधाQरत रहेर भारतीय उजा� 0व1धक र नेपाल लगानी 

बोड�बीचको स:झौता टंुगो लगाउन आ`ह गQरएको हो। 

सोह8 अवसरमा महतले भारतीय �धानम��ी नरे�y मोद8को }मणप5छ नेपालमा लगानीलगायत 

�वNभ�न �वषयमा सकराAमक वातावरण बनेको जानकार8 गराएका �थए। सं�वधान 5नमा�णका +ममा 

संघीयतालगायत महAवपूण� र आधारभूत �वषयमा नेपालले कुनै प5न हालतमा सEझौता नगन6 महतले 

=वराजलाई जानकार8 !दएका �थए। 



महतले नेपाललाई सहुNलयतमा !दने ऋण एि@जम ब�क अ�तग�त भ�दा प5न अ�य सहज त(रकाले !दन 

आSह गरे। एि@जम ब�कको कजा� अनुसार भारतीय ठेकेदारमाफ� त मा� प(रयोजना सRचालन गन� 

स_क�छ। यस �वषयमा भारतले पुन�व�चार गन6 =वराजले आ=वासन !दएको महतले बताए। यसअ5घ 

महतले भारतीय रािkeय कांSेसका नेता करन Nसहंसँग प5न भेटवाता� गरेका �थए। 

  



>f]tM gful/s, 2071/5/25 

बूढ�गaडकbमा कां`ेस अवरोध  

सुबोध गौतम 

काठमाड�-पाट� काय�कता�लाई रोजगार न!दएको तथा अ�य =थानीय मु�ा उठाउँदै सAताHढ नेपाल8 

कांSेसले नै एक हजार मेगावाट Wमताको बूढ8गiडक, जल�व�युत आयोजनाको काममा अवरोध खडा 

गरेको छ।  

रािkeय �ाथNमकता तथा गौरव आयोजना सूचीमा प!हलो नEबरमा रहेको बूढ8गiडक,को गोरखातफ�  

अVययन कांSेस काय�कता�को अवरोधले तीन सातादे<ख रो_कएको छ। यसको अVययन बूढ8गiडक, 

जल�व�युत आयोजना �वकास सNम5तअ�तग�त भइरहेको �थयो। पूव��धानम��ी बाबुराम भvराईका 

पालामा =था�पत उ@त सNम5तमा ‘राजनी5तक पWपात ग(रएको' भ�दै गोरखा िज.ला कांSेसले अवरोध 

खडा गरेको हो। 

 
 

यो आयोजनाको बाँध गोरखाको �यालचोक र धा!दङको सलाङ गा�वसको दोसाँधमा क.लेर8 गाउँभ�दा 

मा�थ बनाउन ेयोजना छ। बाँधको उचाइ समुy8 सतहबाट ५ सय ४५ र जNमनबाट २ सय ६३ Nमटर हुनेछ। 



यह8� जEमा हुने पानीले �भा�वत हुनस@न ेWे�को सामािजक–आ�थ�क अVययन गन� ला�गएको हो। यसका 

ला�ग सरकार8 बजेटमै डढे वष�दे<ख त�यांक संकलन भइरहेको �थयो। यो त�यांक वातावरणीय �भाव 

मू.यांकन (इआइए) र सामािजक �भाव मू.यांकन (एसआइए) मा �योग हुनेछ। 
 

कांSेसको गोरखा िज.ला सNम5तले साव�ज5नक >पमै �वNभ�न माग राखेर अवरोध Nसज�ना गरेप5छ 

आयोजनाबाट �भा�वत हुने २७ गा�वसमVये ७ वटाको अVययन अवHU छ। ‘हामीलाई काम नगन� धEक, 

!दइएप5छ =थलगत अVययनमा जान सकेका छैन�,' अVययनमा संलFन नेपाल8 परामश�दाताले मंगलबार 

नाग(रकसँग भने, ‘आयोजनाको सEभा�वत W5तमा W5तपू5त �को �Aयाभू5त चा!ह�छ भ�दै काम गन� 

!दइएको छैन।' अVययन ैनगर8 कुनै प5न आयोजनाले W5त र W5तपू5त � 5न@य�ल गन� स@दैन भ�ने नबुझरे 

पूरा गन� नस_कने माग ते=या�इएको उनले बताए। 
 

परामश�दाता कEपनीले 5नयु@त गरेका अनुस�धानकता�का अनुसार कांSेसले यह8 भदौ ९ गत े�मुख 

िज.ला अ�धकार8लाई �ापनप� बुझाएर अवरोध Nसज�ना गरेको हो। =थानीय तहमा भने Aयसको दईु 

साता अ5घदे<ख नै काम गन� !दइएको �थएन। 
 

कांSेस िज.ला काय� सNम5तले पाँचबुँदे मागस!हत Nसjडओ, ऊजा�म��ी र �वकास सNम5तलाई �ापनप� 

बुझाएको छ। ‘�वकास सNम5तले अपारदशx र एकलौट8 ढंगले काम गयो्�, हा�ा पाट�का साथीले रोजगार 

पाउनुपय�ि◌,' कांSेस िज.ला काय� सNम5तका स�चव पूण� दाहालले नाग(रकसँग भने, ‘रोजगार पाउन ेबेला 

बाबुराम भvराईका मा�छेले मा� पाउने, भोNल दःुख पदा�, �व=था�पत हँुदा र खे!दने बेला हामी प5न पन6, यो 

त �याय भएन।' 
 

उनका अनुसार सम=या समाधानका ला�ग �वकास सNम5तसँग भदौ २९ गते वाता� तय भएको छ। ‘हा�ा 

माग क5त सEबोधन हु�छन,् Aयो हेरेप5छ मा� काम अ5घ ब`न !दने _क न!दने 5नण�य हु�छ,' दाहालले 

भने। 
 

कांSेस िज.ला काय� सNम5तले त�यांक संकलनका ला�ग सामािजक प(रचालक 5नयु@त गदा� एकलौट8 र 

अपारदशx भएको आरोप लगाएको छ। आगामी !दनमा अवसर र सेयर सु�वधा !दँदा �भा�वत गा�वसका 

नाग(रकलाई अSा�धकार !दई गोरखा िज.लाबासीलाई �ाथNमकता !दनुपन6 माग रा<खएको छ। �भा�वत 

Wे�को जFगा अ�धकरण गर8 मुआXजाबापत W5तपू5त � �वतरण गदा� पारदशx, समान र �यायो�चत ढंगले 

गनु�पन6, �भा�वत Wे�का सडक, खानेपानी, मठमि�दर, मि=जद, गुEबा, चच�, �व�यालय पाट8पौवालगायत 

भौ5तक संरचना पुन5न�मा�ण एव ंपुन=था�पना सु5निdचत भएप5छ मा� आयोजना _+याकलाप सRचालन 

गनु�पन6 र आयोजनाबारे =थानीयलाई =पkट पानु�पन6 माग प5न कांSेसले राखेको छ। 
 

�वकास सNम5त र परामश�दाताह> भने रोजगारबाहेक अ�य माग =थलगत अVययन र अनुस�धानप5छ 



मा� सEभव हुने बताउँछन।् ‘अ!हलेको अव=थामा �धानम��ी Aयहाँ पुगे प5न W5तपू5त � र मुआXजा 

�ववरण =पkट पान� स@नुहु�न,' �वकास सNम5तका अVयW ल�मी देवकोटाले भने। उनका अनुसार 

रोजगार न!दएको �ववाद धा!दङमा प5न उ!ठरहेको छ। ‘धा!दङमा फे(र एमालेका मा�छेलाई मा� रोजगार8 

!दइयो भ5नएको छ,' देवकोटाले भने।  

 

आयोजनाबाट �AयW र अ�AयW गर8 गोरखाका १४ र धा!दङका १३ गा�वस �भा�वत हुनेछन।् यीमVये 

गोरखाका ७ गा�वसमा काममा अवरोध ग(रएको हो। 5तनमा थमुी, आ> अबा�न, आ> चनौटे, आHपोखर8, 

ता�ाङ, नाEजुङ र दरबुङ गा�वस पछ�न।् 
 

‘हामीले दईु म!हनाअ5घ १४ =थानमा =थानीयलाई भेला गराएर छलफल ग(रस@य�। प5छ.लो समय 

अवरोध Nसज�ना ग(रएको दरबुङमा प5न तीन/चार घ�टा छलफल गय�य, =थानीयबासी सहमत भए प5न 

दलका काय�कता�ले काममा अवरोध ग(ररहेका छन,्' ती अनुस�धानकता�ले भने।  
 

नेपाल8 परामश�दाताका अनुसार =थानीयलाई जा�गर न!दएको भ�ने (रसमा अवरोध ग(रएको छ। 

अ!हलेसEम आयोजना परामश�दाताले धा!दङ र गोरखामा गर8 ६० जनालाई जा�गर !दएको छ। ‘5तनमा 

हा�ा पाट�का मा�छे परेनन ्भनेर �वरोध भइरहेको छ,' उनले भने, ‘=थानीय कांSेस काय�कता�ले आफूले 

तोकेका मा�छेलाई न ैजा�गर !दनुपन6 अडान Nलइरहेका छन।्' 
 



�वकास सNम5त अVयW देवकोटा रोजगार8 !दन ेकाम परामश�दाताको भएको बताउँछन।् ‘अनुस�धानका 

ला�ग त�यांक संकलन गन� रा<खएका tयि@त चयन गन6 िजEमा सNम5तको होइन, Aयो परामश�दाताह>ले 

नै गन6 हो,' उनले भने, ‘हामीले परामश�दातालाई नै समावेशी त(रकाले रोजगार !दन 5नद6शन !दइसकेका 

छ�।' 
 

परामश�दाता भने योFयता र Wमताका आधारमा रोजगार8 !दइएको र दलगत सहभा�गताभ�दा 

tयावहा(रकता हेरेर संकलकह> रा<खएको 

बताउँछन।् 

 
 

देवकोटाले सम=या समाधानका ल�ग ऊजा�म��ीसँग समय मा�गरहेको भए प5न काय�tय=तताका कारण 

समय नपाएको बताए। ‘के�y8य >पमा राजनी5तक �5तबUता, =टेय(रङ कNमट8 गठन र िज.ला तथा 

=थानीय तहमा सरोकारवाला सिEमNलत सNम5त बनाइयो भन ेय=ता सम=याको द8गो समाधान हुनेछ,' 

उनले भने। सNम5तमा कम�चार8 नभएकाले =थलगत अVययन र चासो सEबोधन गन� नसकेको भने उनले 

=वीकार गरे।  
 

अनुस�धानकता�का अनुसार =थानीयबासीका सबै माग अVययनमा समेटेर Aयसअैनुसार �5तवेदन 

�वकास सNम5तलाई बुझाइनेछ। Aयसप5छ मा� W5तपू5त � के हुने, क5त हुन ेर कुन मापदiडअनुसार �वतरण 



गन6 टंुगो लाFछ। W5तपू5त � टंुगो लगाउन सरकारका सबै 5नकाय ब=नुपन6 उनले बताए। आयोजनाको 

सेयरमा =थानीयको !ह=सा क5त हुनेज=ता मु�ा प5न छन।्  
 

‘बा!हरबाट यी मु�ा उठाइएका भए प5न Nभ�ी >पमा जा�गर न!दएकै कारण सम=या आएको बुझकेा छ�,' 

अVययनमा संलFन नेपाल8 परामश�दाताले भने, ‘ज5त माग उठाइएका छन,् ती सबै आयोजनाको �व=ततृ 

अVययनप5छ मा� पूरा गन� स_क�छ।' अ!हलेसEम परामश�दाताले आयोजनाको ‘=को�पङ' ऊजा� 

म��ालयलाई बुझाएको छ। ऊजा�ले Aयसमा संशोधन गर8 अि�तम =वीकृ5तका ला�ग वातावरण म��ालय 

पठाउन ेतयार8 ग(ररहेको छ। 
 

परामश�दाताको बुझाइमा राजनी5तक =वाथ�ले अवरोध Nसज�ना भएको हो। ‘सरकारमा बसेर एउटा कुरा गन6 

र =थानीय =तरमा काय�कता�ले अक?  कुरा गन6 प(रपाट8ले सम=या आएको हो,' अका� अनुस�धानकता�ले 

भने, ‘य=तो �विृAत देखाउने हो भन े�वकासका ठू.ठूला कुरा गनु� बेकार छ।' 
 

�भावको सEभावना भएका २७ गा�वसले ६० हजार ८ सय ५३ हे@टर Wे�फल ओग�छ। AयसमVये �AयW 

�भा�वत Wे�फल ६ हजार ६ सय ३७ हे@टर छ। 
 

बाबुराम भvराई �धानम��ी हँुदा आयोजना अVययन र सुHआती काम नेपाल �व�युत �ा�धकरणले गरेको 

�थयो। प5छ �वकास सNम5त =थापना गरेर भvराईले नै इि�ज5नयर ल�मी देवकोटालाई अVयW बनाएका 

�थए। Aयसैले प5न राजनी5तक मु�ाका >पमा यसलाई उठाउन थाNलएको हो।  
 

सNम5तले सबै अVययनको िजEमा  ा�सको eे@टाबेल कEपनीलाई !दएको छ। उ@त कEपनीले दईुवटा 

परामश�दाता 5नयु@त गरेको छ। Aयसमा ‘नेस' र ‘जेड' नामका परामश�दाता कEपनीले अVययन ग(ररहेका 

छन।् यो अनुस�धान पूरा भए सरकार8 बजेटबाट क(रब ५०/६० करोड Hपैयाँ खच� हुने अनुमान 

आयोजनाको छ। 

तिPबरहH: रामेNवर काकc 
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!नण�य 0Veयामा >ढलासुPतीले जल)व*युतको लागत बfदो  
�व�ान अ�धकार8 

झiड ैदईु दशकअ5घ �वdव ब�कको सहयोगमा अHण तbेो जल�व�युत आयोजना 5नमा�ण गन� खोaदा 

�वरोध भयो। �वरोधकै कारण �वdव ब�कले आयोजना अ5घ बढाउन चाहेन।्  
 

दईु दशकअ5घ जल�व�युतमा भएको Aयो राजनी5तको खेलबाडको असर अ!हलेसEम नेपाल8 जनताले 

भो�गरहेका छन,् दै5नक १२ घiटाको लोडसेjडङ। Aय5तबेला अHण आयोजना अ5घ ब`न सकेको भए अH 

आयोजना ब�ने �श=त सEभावना �थयो। 

जल�व�युतमा भएको राजनी5तले मुलुक पेeोNलयम ऊजा�मा 5नभ�र ब�न पुFयो। गत वष� मा�ै नेपालमा १ 

खब� १४ अब� पेeोNलयम पदाथ� आयात भयो। आयात भएको पेeोNलयम पदाथ�मVये तीस �5तशत *बजुल8 

उAपादनको ला�ग �योग हु�छ। ऊजा� अभावकै कारण वा�ष�क Hपमा Fयासको खपत १५ �5तशतले ब`दै 

गएको छ। *बजुल8 पया�]त भएमा Fयासको खपत घ�छ।  

जल�व�युतमा राजनी5त अ!हले प5न कायम छ। अ!हले मा�थ.लो कणा�ल8 जल�व�युत आयोजनाको 

आयोजना �वकास सEझौता (�पjडए)मा �वNभ�न �वरोध सु5नएका छन।् �वNभ�न राजनी5तक दलले 

भारतीय कEपनी िजएमआरसँगको �पjडए गन� नहुन ेभ�दै �वरोध काय�+म साव�ज5नक ग(ररहेका छन।् 

दोbो सं�वधानसभाको 5नवा�चनप5छ �वNभ�न दात ृ5नकायले जल�व�युत आयोजना 5नमा�ण अ5घ बढाउने 

घोषणा ग(ररहेका बेलामा �वरोध काय�+म हँुदा मुलुक फे(र लामो अ�धकारमा धकेNलनेछ।  

�वdव बैक अ�तग�तको अ�तरा�िkeय �वAत 5नगमले नेपालको जल�व�युतको �वकासका ला�ग क(रब ६ 

खब� HपैयाँसEम ऋण तथा पुँजी लगानी गद?छ। यसबाट नेपालको जल�व�युत �वकासमा नयाँ उAसाह 

पलाएको छ। लामो अVययन र छलफलप5छ ९०० मेगावाट Wमताको मा�थ.लो कणा�ल8 जल�व�युत 

आयोजनाको कुल लागत सन २०११ मा क(रब ७५ अब� Hपैयाँ अनुमान ग(रएको �थयो। समय लिEबदै जाँदा 

लागत बढेर अ!हले एक खब� नौ अब� पुगेको छ। प(रयोजनालाई �वNभ�न बहानामा लEXयाउँदै जाने हो भने 

उAपादन लागत ब`दै जा�छ र प(रयोजना सRचालन हुन स@दैन।  

बोलप� आ�वान गदा� बढ8 5नःशु.क सेयर र *बजुल8को �=ताव गन6 िजएमआरलाई यो आयोजना 

सRचालन गन� !दन े5नण�य भएको हो। िजएमआरले सरकारलाई आयोजनाको २७ �5तशत 5नःशु.क सेयर 

र १२ �5तशत *बजुल8 !दन े�=ताव गरेको छ। यसका अ5त(र@त मुलुकले रोय.ट8, �याट तथा अ�य करहH 

�ा]त गन6छ। सEझौतामा �=ताव भएअनुसार आयोजना सRचालनमा आएको प!हलो वष�दे<ख नै ५ अब� 

५६ करोड आEदानी हु�छ भने १० वष�प5छ यो आEदानी वा�ष�क १२ अब� Hपैयाँ पुFछ। सन २००८ मा 

आयोजना सRचालनका ला�ग समझदार8 प�मा ह=ताWर भैसकेप5छ सव6Wण अनुम5त, सEभाtयता 

अVययन, वातावरणीय �भाव मू.यांकन भैसकेको छ। सन २०१३ मा सव6Wण इजाजतको Eयाद 



स_कएप5छ सोह8 वष� नै नवीकरण ग(रएको �थयो। 5नमा�ण, =वामीAव, सRचालन, ह=ता�तरण (बुट) नी5त 

अ�तग�त सRचालन हुने यो आयोजना २५ वष�प5छ सरकारलाई _फता� !दनुपन6छ। यसका अ5त(र@त 

रोजगार8 Nसज�ना हुनेछ भने *बजुल8 5नया�तबाट अब� आEदानी गदा� यसले भारतसँगको tयापारघाटालाई 

कम गन� समेत म�त पुFनेछ।  

यो आयोजना अगाjड बढेप5छ पाइपलाइनमा रहेका अ�य आयोजनाहH प5न सRचालनमा आउनेछन। मूल 

कुरा नेपालको खेर गएको पानीको �योग हु�छ र Aयसबाट सरकारले आEदानी �ा]त गन� था.छ। 

सरकारले चालु आ�थ�क वष�को बजेटमाफ� त �5त मेगावाट एकमूkठ ५० लाख Hपैयाँ �याट _फता� !दएर 

आयोजनालाई 5छटो सRचालनमा .याउनका ला�ग �ोAसाहन !दन लागेको हो। �वदेशी लगानी .याउन 

�ोAसाहनको ला�ग य=तो अनुदान !दने चलन छ।  

उAपादन नहुदै 5नमा�णको चरणमा नै कEपनीले क(रब १० अब� �याट बुझाउँछ भने एक डढे अब� Hपैयाँ 

भ�सारबाट प5न नेपाललाई आEदानी हु�छ। यो उनीहHले 5तरेको �याट एकपटकलाई _फता� !दन ेभ�ने नै 

हो। बाँक, २४ वष� �याट तथा अ�य आEदानी 5नर�तर आइरह�छ। भारतमा प5न जल�व�युतमा �याट 

लाFदैन। Aयसैले 5नमा�ण कEपनीहHले �याट छुट माFदै आएका छन। संसारमा 5नया�तलाई करमु@त गरेर 

�वdव बजारमा �5त=पधा� गन� स@न ेबनाइएको हु�छ। नेपालमा अ!हले यसको ठ�क उ.टो छ। आ�त(रक 

खपतमा कर लाFदैन। बH 5नया�तमा लगाउन ला�गएको छ। यस अथ�मा आ�त(रक उAपादनलाई मा� 

�याट छुट !दनुपछ�  भ�ने तक� संगत होइन।  
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भारतमा )व*यतु संकट नहुने  

भारतीय �व�युत म��ी �पयुष गोयलले देशमा �व�युत संकटको संकेत नदे<खएको बताएका छन।् उनका 

अनुसार अ�धकांश कोइलामा आधा(रत �व�युतगहृ कम Wमतामा सRचालन भए प5न अ!हलेसEम कुनै 

संकट आएको छैन।  
 

�व�यतृगहृमा कोइलाको अभाव भइरहेको जनाउ !दँदै उनले भने, ‘यो मनसुनमा कम पानी परेकाले 

जल�व�युत आयोजनाबाट कम �व�युत उAपादन भइरहेकाले कोइला आयोजनाले उAपादन बढाइरहेका 

छन।्' 

गत वष�को जुनदे<ख अग=टसEमको तुलनामा यो वष� कोल ]ला�टबाट २१ �5तशतसEम बढ8 �व�युत 

उAपादन भएको गोयलले बताए। आ�त(रक कोइला उAपादन र आयात भiडारण गन� नस_कएको र 

भiडारण ग(रएको कोइलासमेत उपयोग गनु�परेको उनले =पkट पारे। 

म��ी गोयलले कोल ]ला�टलाई उUृत गद? भने, ‘भiडारण ५ दे<ख ६ �5तशतका दरले घटे प5न सबै 

]ला�टले २० �5तशतसEम बढ8 �व�युत उAपादन ग(ररहेका छन।्'  

आउँदा !दनमा बढ8 पानी परेमा जल�व�युत आयोजना पूण� Wमतामा चलाउन स_कने र उ�चत 

tयव=थापन गन� सके कोइला भiडारण प!हलेकै अव=थामा फका�उन स_कनेछ। 

�धानम��ी नरे�y मोद8ले अ5नयNमतHपमा भइरहेको �व�युत �वतरणलाई सं=थागत गन� सEबि�धत 

5नकायसँग छलफल ग(ररहेका छन ्तर यो tयव=थापन गन� 5नकै चनुौती रहेको सरोकारवाला बताउँछन।् 

गत साता मा� ै�ा�व�धक �टु8का काराण मुEबईले १२ घ�टा अVयारोमा *बताउनु परेको �थयो। सन ्२०१२ 

मा प5न दईु !दन अ�धकार हँुदा २२ �ा�तका ६० करोड जनता अ�धकारमा ब=नुपरेको �थयो। 

�वगतमा ज=तो अ�धकार आउन न!दन सरकारले नयाँ कोइलामा आधा(रत आयोजना 5नमा�ण गन6 तयार8 

ग(ररहेको म��ी गोयलले बताए। कोइला आयात गन� नयाँ रेलसमेत ख(रद ग(रन ेछ र �व�युतको 

अि=थरता tयवि=थत ग(रनेछ। 

सरकारले कोइला आयोजना बनाउन ेघोषणा ग(ररहँदा भारतको सव�uच अदालतले २ सय कोइला उAखनन 

गन� Nलइएका अनुम5तप� गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। उसले सन ्१९९३ दे<ख सरकारले जार8 गरेका 

कोइलाका अनुम5तप� गैरकानुनी भएको प5न घोषणा गरेको छ। 

अदालतका अनुसार य=ता अनुम5तप� एकमुkट र� भएका छन।् अदालतको य=तो घोषणाले कोइला 

उAखनन वा आयात गन� सम=या दे<खने भएको छ। म��ी गोयलका अनुसार सरकारले अदालतको HNलङ 

पालना गन6छ र वैधा5नक माVयामबाट नयाँ कोइला ]ला�ट खो.ने बाटो सु5निdचत ग(रनेछ। 

भारतमा हरेक वष�को यह8 समयमा कोइला भ�डारणमा कमी आउने गछ�। �व�युत अभावले भ�डारण 

कWका एसी, पंखालगायत उपकरण ठ�क नहँुदा लामो समय भiडारण गन� स_कँदैन। 



*बजुल8 चोर8 र महसुल न5तन6 �व5ृतका कारणले प5न �व�युत संकट ब`दै गएको छ। यह8 कारणले 

�व�युत �वतरण कEपनीले ठूलो आ�थ�क नो@सानी बेहोनु� परेको छ। सन ्२०१३ माच� ३१ मा �वतरण 

कEपनीले चहुावट र महसुल न5तरेका कारण २५ खब� Hपैयाँ घाटा खाएका �थए।  
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�बजलु�मा एकोहोरो बहस 

Nशव दवुाडी 

काठमाठ� 

सरकारले अबको केह8 !दनNभ�मैा च�च�त मा�थ.लो कणाल8 जल�व�यतु ्आयोजनाको आयोजना �वकास सEझौता 

(पीडीए) गन6 भएको छ। भारतसँग हाल ैभएको �व�यतु ्tयापार सEझौता (पीट8ए) को काया��वयन मा�थ.लो कणा�ल8 

जल�व�यतु ्आयोजनाबाट श>ु गर8 Aयसलाई नमनूाको >पमा �वकास गन� य=तो तयार8 भएको हो। 

सरकारमा सहभागी दलबाहेक अ�यले Aयसको चक� �वरोध ग(ररहेको भए प5न Aयसलाई पणू� >पमा वेवा=ता गद? 

सरकारले भारतीय �धानम��ी नरे�y मोद8को नेपाल }मणको +ममा भएको सहम5तअनसुार उ@त }मणको ४५ 

!दनNभ� पीट8ए र पीडीए दवु ैभइस@ने तयार8अनसुार अब पीडीएको कामलाई अि�तम >प !दने तयार8 गरेको हो। 

अपर कणा�ल8को पीडीएसEब�धी अVययन ग(ररहेको लगानी बोड�ले अ!हले यससEब�धी अVययन �_+या परूा गर8 

सEझौताका ला�ग दबाब !दन थालेको छ। यस+ैममा सAता साझेदार दलह> र सRचार माVयमको समथ�न जुटाउने 

भरपरु �यास ग(ररहेको छ भने �वपWीलाई पाखा लगाउने कामसमेत भइरहेको छ। 

९ सय मेगावाट Wमताको मा�थ.लो कणा�ल8 जल�व�यतु ्आयोजना भारतको जीएमआर NलNमटेडलाई !दने तयार8 

भएको हो। भारतले नेपालमा थुपैर् आयोजनामा हात हाले प5न Aयसलाई मतु� >प !दन चासो नदेखाएकाले उसका सब ै

कुरा पAयाइहा.न नहुने एकथ(रको भनाइ छ। दज�न� जल�व�यतु ्आयोजना, पवू�–पिdचम राजमाग�मा पलु हा.ने 

काय�, पवू�–पिdचम रेलमाग�, पRचेdवर प(रयोजना, पाइपलाइन 5नमा�ण आ!दमा भारतीय पWले देखाएको 

स=ुततालाई हदा� अ�धाधु�ध >पमा सब ैआयोजना भारतलाई सEुपन नहुने रािkeय योजना आयोगका पवू�उपाVयW 

द8पे�yबहादरु W�ीले बताउनभुयो। 

उहाँका अनसुार उ@त आयोजना तलुनातमक >पमा स=तोमा 5नमा�ण गन� स_कने हुनाले यसलाई नेपालको !हतमा 

�योग गन� सकेको खiडमा �व�यमान लोडसेjडङ कम गन� Aयसले सहयोग पयुा�उने उहाँको तक�  छ। तर, सरकारले १२ 

�5तशत 5नःश.ुक �वजुल8लाई आधार मानेर भारतीय कEपनीलाई काम !दएको खiडमा Aयो नेपालको !हत अनकुुल 

नहुने उहाँले बताउनभुयो। 

उAपादन गन6 भनी भ5नएको भ�दा बढ8 �व�यतु ्उAपादन गर8 Aयसको *बना कुन ैलेखाजोखा लजैाने अव=था समेत 

अउने उहाँको तक�  छ। मा�थ.लो कणा�ल8 जल�व�यतु ्आयोजनालाई जलाशयय@ुत आयोजनाको >पमा �वकास गर8 

Aयसबाट ४ हजार १ सय ६० मेगावाट �व�यतु ्उAपादन गन� स_कने सEभावना प5न दे<खएकाले Aयसलाई समेत 

नजरअ�दाज गन� नहुने उहाँको तक�  छ। 

उता लगानी बोड�का �मखु काय�कार8 अ�धकृत राधेश प�तले भने अबको केह8 !दनNभ�मैा िजएमआरसँग अपर 

कणाल8को पीडीए हुने बताउनभुएको छ। य�य�प, अ�धकतम >पमा नेपालको !हतमा हुने गर8 सEझौता ग(रने 

उहाँको भनाइ छ। 

उ@त आयोजनाको पीडीएका सEब�धमा अVययन गन� सरकारले रािkeय योजना आयोगका उपाVयW �ाडा. 

गो�व�दराज पोखरेलको सयंोजकAवम एक सNम5तसमेत बनाएको �थयो। सNम5तले उ@त आयोजनाको पीडीएका 

ला�ग �धानम��ी सशुील कोइराला समW अVययन सझुावसमेत पेस ग(रसकेको छ। 



सखु6त, दैलेख र अछामको Nसमामा अवि=थत अपर कणा�ल8 भारतसँगको पीट8एप5छ पीडीए गन� ला�गएको प!हलो 

कEपनी हो। यो नेपालका ला�ग एउटा नमनूा न ैब�ने हुनाले यसलाई सझुबझुपवू�क गन� आवdयक छ। नेपालको 

आ�त(रक लगानीले ठूला जल�व�यतु ्उAपादन गन� �या]त नहुने �व�यमान अव=थामा �वदेशी लगानी अ5नवाय� रहे 

प5न मलुकु र जनताको पWमा रह8 5नण�य Nलन भने स@नपुन6 टpकारो खाँचो अ!हले छ। 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/5/25 

पीट�ए खारेजीको माग गदg hापनप� 

नेपाल र भारतबीच गत भदौ १९ गत ेभएको ऊजा� tयापार सEझौता (पीडीए) खारेजीको माग गद? गोरखामा नेकपा–

माओवाद8स!हतको ३३ दल8य मोचा�ले मगंलबार �मखु िज.ला अ�धकार8माफ� त �धानम��ीलाई �ापनप� बझुाएको 

छ। मोचा�ले भारतले राखेको लगानी प(रयोजनासEब�धी �=ताव पीडीए र �व�यतु ्tयापारसEब�धी सEझौता पीट8ए 

दवु ैनेपालको जलbोत मा�थको अ�धकार कुिiठत गन6 खालको भएको भ�दै भारतीय कEपनीह>को एका�धकार 

कायम गन6 खालका �=तावह> रािkeय !हत �वपर8त भएको ठहरसमेत गरेका छन।् 

�ापनप�मा उनीह>ले दवु ैदेशका स�चव=तरमा भएको �व�यतु ्tयापार सEझौता पीट8ए खारेज गन� तथा लगानी 

प(रयोजनासEब�धी �=ताव पीडीएको �_+या तAकाल =थगन गन�समेत माग गरेको नेकपा माओवाद8का िज.ला 

से+ेटर8 परशरुाम रEतलेले जानकार8 !दए। मोचा�ले जलbोत र ऊजा�सEब�धी रािkeय नी5त तय गनु�पन6, मा�थ.लो 

कणा�ल8 अHण तbेोलगायतका 5नया�तमखुी प(रयोजनालाई आ�त(रक आप5ूत�मखुी प(रयोजनाह>मा प(रवत�न 

गनु�पन6, जलbोत मा�थ =थानीय जनताको अSा�धकार कायम गर8 शयेरमाफ� त =थानीय जनताको =वाNमAव 

स5ुनिdचत गनु�पन6लगायतका ५ बुँदे मागसमेत पेस गरेको छ। 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/5/25 

>हमालले ८ Jगगावाट आवर !नःशWुक �बजुल� थjने 

 

काठमाड� (कास)- !हमाल पावर कEपनीले <खEती जल�व�यतु ्आयोजनाबाट बखा�को मौसममा थप उAपादन हुने ८ 

�गगावाट आवर *बजुल8 5नःश.ुक सरकारलाई !दने भएको छ। <खEती निजकै आएको प!हरोबाट *बजुल8को आप5ूत� 

घटेको जनाउँदै कEपनीले बखा�मा अ�धकतम Wमतामा *बजलु8 उAपादन ग(र!दने 5नण�य गरेको जार8 �व�ि]तमा 

उ.लेख छ। 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/25 

पीट�ए काया��वयनको आधार बनाउनुपछ�  

 

झ�ड ै१७ वष�प5छ नेपाल र भारतबीच �व�युत ्tयापार सEझौता (पीट8ए) मा �ारिEभक ह=ताWर भएको छ 

। २ देशका ऊजा�म��ीले ह=ताWर गरेलगAत ैयो सEझौता काया��वयनमा आउनेछ । पीट8एप5छ नेपालबाट 

भारतमा र भारतबाट नेपालमा *बना अवरोध र कर  न5तर8 �व�युत ्tयापार गन� बाटो खलेुको छ । 

यसअ5घ सन ्१९९७ मा प5न २ देशबीच पीट8ए भएको �थयो । 

तAकाल8न �5त5न�धसभाले पीट8एमा पानीको �वषयसमेत उ.लेख भएको भ�दै अनुमोदन नगरेप5छ 

काया��वयनमा आउन सकेको �थएन । प5छ.लोपटक जल�व�युत ्�वकास गन� अ�तरा�िkeय चासो ब`दै 

गएप5छ नेपाललाई प5न बजारको tयव=था गन� ठूलो दबाब भयो र सन ्२०१० मा नेपालले पीट8एका ला�ग 

भारतसँग �=ताव ग¥यो । नेपालले आ�नो तफ� बाट पीट8एको म=यौदा भारत सरकारलाई पठायो । उसले ४ 

वष�प5छ गत जुन १६ ता(रखमा आ�नो तफ� बाट पीट8एको म=यौदा नेपाललाई पठायो । Aयो म=यौदा 

आएप5छ पीट8एका �वषयमा �वNभ�न चचा� भए । 

भारतीय �धानम��ी नरे�y मोद8ले नेपाल }मणका बेला डढे म!हनाNभ� पीट8ए गन6 �5तबUता जनाएका 

�थए । उनले जनाएको सोह8 �5तबUताअनुसार २ देशबीच पीट8एमा �ारिEभक ह=ताWर भएको छ । 

पीट8एमा नेपालले �=ताव गरेअनुसार सहम5त भएको छ । पीट8ए भारतको भ�दा प5न नेपालको चासोको 

�वषय भएकाले बारEबार नपेालले भारतलाई पीट8एका ला�ग आSह गद? आएको �थयो । यसबीचमा 

भारतले आ�नो देशका जीएमआर इनजx NलNमटेड र सतलज जल�व�युत ्5नगम NलNमटेडलाई भारतमा 



*बजुल8 *ब+, गन� अनुम5त !दइसकेको छ । म��ी=तर8य सEझौता भएप5छ मा� पीट8ए काया��वयमा 

आउनेछ । सEझौता काया��वयनमा आएप5छ नेपालमा आएर जल�व�युAमा लगानी गन6 �वnधकलाई 

बजारको सम=या रहेन ्। 

उसले *बना अवरोध कर 5न5तर8 नेपालबाट सहज >पमा भारतमा र भारतबाट नेपालमा �व�युत ्आयात 

5नया�त गन� स@न ेछ । यो नेपालका ला�ग ठूलो सफलता हो । पीट8एका �वषयमा कारोबारले 

सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सारसंWेप ◌ः 
 

पीट�ए नेपालको >हतमा छ 

डा. 0काशशरण महत 

पूव�ऊजा�म��ी 
पीट8ए नेपालको !हतमा भएको मैले पाएको छु । नेपालले गरेको अ�धकांश �=तावलाई भारतले =वीकार 

गरेकाले यो नेपालको !हतमा छ । अब नेपालबाट कुनै प5न �वnधकले चाहेको बेला *बना–अवरोध भारतमा 

5नकासी गन� स@न ेवातावरण बनेको छ । पीट8एले Wे�ीय �व�युत ्tयापारलाई प5न सु5निdचत गरेकाले 

यसबाट प5न नेपाललाई नै फाइदा पुFन ेदे<ख�छ । बजारको सु5निdचतता भएकाले अब नेपालले �व�युत ्

उAपादन बढाएर आ�त(रक खपत पूरा गरेप5छ 5नकासी गन6 वातावरण बनाउनुपछ�  । यसका ला�ग =वदेशी 

तथा �वदेशी लगानीकता�लाई आक�ष�त गनु�पन6 दे<ख�छ । बजारको सु5निdचतता भएकाले लगानीकता� 

आउने सEभावना धेरै छ । बजारको सम=या नभएप5छ अब �व�युत ्Wे�मा लगानी बढाउन आवdयक छ । 

पीट8ए भएर मा� हँुदैन, यसबाट �व�युत ्�वाह गन� अ�तरदेशीय �सारण लाइनको काम yतु ग5तमा अ5घ 

बढाउनुपछ�  । तAकाल भारतबाट �व�युत ्आयात गन6 अव=था रहेकाले अब हा�ो �ाथNमकता 

�सारणलाइन 5नधा�(रत समयमा स@नेतफ�  हुनुपछ�  । य=तै आयोजना �वकास समझौता (पीडीए) प5न चाँडै 

हुनुपछ�  । 
................. 

)व*युत ्4यापार क:पनी गठन हुनुपछ�  

खkगबहादरु )वlट 

अVयWः =वत�� ऊजा� उAपादक सं=था (इपान) 

२ देशबीच गत *बह8बार भएको पीट8एको इपानले =वागत गरेको छ । इपानले पीट8ए चाँड ैकाय��वयनमा 

.याउन सरकारसँग माग गरेको छ । पीट8एको प!हलो चरणको काम सEप�न भएको छ । यसलाई 

काया��वयनमा .याउन राaयले मि��प(रष�बाट अनुमोदन र २ देशबीच म��ी=तर8य सEझौता आवdयक 

छ । पीट8एले जल�व�युAमा लगानीको ढोका खोलेको छ । यो सकाराAमक कुरा हो । इपानले लामो 

समयदे<ख पीट8ए हुनुपन6मा अडान राlदै आएको हो । पीट8एप5छ नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको छ 

। पीट8ए काया��वयनमा .याउन तAकाल आ�त(रक काम पूरा गनु�पन6 हुनछ् । अब �व�युAको कारोबार गन� 

�व�युत ्tयापार कEपनी र �सारणलाइन �वकास �ा�धकरण गठन हुनुपछ�  । पीट8एले यसको आवdयकता 



अझ बढाएको छ । य=तै, लामो समयदे<ख �वचाराधीन अव=थामा रहेका �व�युत ्5नयमन आयोग र 

�व�युत ्ऐन tयव=था�पकाबाट अनुमोदन हुनुपछ�  । 

......................... 

कम�चार�त��मा सुधार आवNयक छ 

hाने�mलाल 0धान 

सभाप5त, जल�व�युत ्सNम5त, नेपाल उ�योग वा<णaय महासंघ 

२ देशबीच पीट8एले लगानीको ढोका खलेुको छ । यो देश र लगानीकता�का ला�ग सकाराAमक कुरा हो । 

य�य�प पीट8ए भएर मा� नेपालमा लगानी आउँदैन । लगानी .याउन वातावरण बनाउन आवdयक छ । 

पीट8ए काया��वयनका ला�ग प!हला नेपालमा साव�जा5नक–5नजी–साझदेार8मा =वत�� ऊजा� tयापार 

कEपनी =थापना गनु�पछ�  । पीट8एले बजार सु5निdचत गन6 भएकाले वैदेNशक लगानी ओइ(रनेछ । लगानी 

बढाउनलाई नेपालका कम�चार8त��मा tयापक सुधार आवdयक छ । यसलाई अझ बढ8 tयवि=थत बनाउन 

कम�चार8त��मा सुधार नआउने हो भने पीट8ए काया��वयन हँुदैन र पीट8ए गनु�को अथ� रहँदैन । वषा�तको 

*बजुल8 बढ8 भएर खेर जाने भ�दै �व�युत ्�ा�धकरणले ठूला आयोजनासंग �व�युत ्ख(रद सEझौता 

(पीपीए) गन� मानेको छैन । बढ8 भएको *बजुल8 बेuनका ला�ग बजारको सु5निdचतता भइसकेप5छ अब 

उसले धमाधम पीपीए गनु�पछ�  । �व�युत ्�ा�धकरणले पीपीए नगन6 हो भने पीट8ए काया��वयन हुन स@दैन 

। 

..................... 

पीट�ए स:झौताले !नजी /े� उEसा>हत 

डा. सुवण�दास nेlठ 

5नवत�मान अVयW इपान 

ऊजा� म��ालयको _+याशीलतामा गत साता नेपाल र भारतबीच भएको ८ बुँदे �व�युत ्tयापार सEझौता 

(पीट8ए) लाई 5नजी Wे�ले 5नकै सकाराAमक >पमा Nलएको छ । �व�युAको बजार सु5निdचत भएकाले 

=वदेशी तथा �वदेशी लगानीकता� उAसा!हत भएका छन ्। अ!हले पीट8एको �ारिEभक म=यौदामा मा� 

सEझौता भएकाले अब यसलाई थ�काएर राlन ेमा� नभई तAकाल मूल सEझौतामा ह=ताWर गरेर 

काया��वयनमा .याउनुपछ�  । 

यो सEझौता नेपाल र भारत दवुै देशका ला�ग 5नकै लाभदा5यक हुनेछ । भारतबाट अ!हले �व�युत ्आयात 

गर8 नेपालको लोडसेjडङसमेत कम गन� स_कनेछ । यस सEझौताले भारतमा मा�     नभएर साक�  राkeका 

ला�ग नै ठूलो संभावनाको ढोका खलेुको छ । बंगलादेश, sीलंकालगायतका देशमा समेत �व�युत ्5नया�त 

गन� स_कने भएको नेपालको उAपादन हुन े�व�युAको बजार सु5निdचत भएको छ । बंगलादेशले नेपालबाट 

५ हजार मेगावाट �व�युत ्ख(रद गन6 सEब�धमा समेत बाटो खलेुको छ । जल�व�युAको ठूलो संभावना 



हँ◌ुदाहँ◌ुदै प5न बजार 5निdचत नहँ◌ुदा अ!हलेसEम नपेालले फाइदा Nलन सकेको छैन । अब नेपालले 

लगानीमै�ी वातावरण बनाउन ेहो भने नेपालमा ठूलो �वदेशी लगानी आउनेमा कुनै शंका छैन । 

सEझौतामा कानुनी आधारमा २ देशबीच समान >पमा �व�युत ्आदान–�दानको गन6 �वषयमा =पkट 

हुनुपछ�  । 

सEझौता तAकाल काया��वयनमा .याउनका ला�ग �व�युत ्tयापार कEपनी, �शारणलाइन कEपनी 

चा!ह�छ । �सारणलाइन �योग गदा�को शु.क (ि�लङ चाज�) को �वषयमा समेत अ!हले नै =पkट हुनुपछ�  । 

  



>f]tM gful/s, 2071/5/26 

कां`ेसबाटै अवरोध!  

स:पादकbय 

�=ता�वत बूढ8गiडक, जल�व�युत ्आयोजनाको �व=ततृ अVययनमा नेपाल8 कांSेस, गोरखाले अवरोध 

उAप�न गरेको छ। पाट� काय�कता�लाई रोजगार8 न!दएकोलगायतका �वषय उठाएर एक हजार मेगावाट 

Wमताको आयोजनाको वातावरणीय र सामािजक �भाव मू.यांकनका ला�ग �योग हुन ेत�यांक 

संकलनमा कांSेसका काय�कता�ले अवरोध उAप�न गरेको आरोप सEबि�धत नेपाल8 परामश�दाताले 

लगाएका छन।्   

कांगेसको गोरखा िज.ला सNम5तले पाँच बुँदे �वNभ�न माग राखेर िज.ला �शासन, ऊजा�म��ी र आयोजना 

�वकास सNम5तलाई �ापन प� प5न बुझाएको छ। गोरखा कांSेसले '�वकास सNम5तले अपारदशx र 

एकलौट8 ढंगले काम गरेको’ तथा कांSेस समथ�कलाई रोजगार8 न!दएको आरोप लगाएको छ। कांSेसका 

=थानीय नेताका अनुसार �वकास सNम5तले एनेकपा (माओवाद8)का नेता बाबुराम भvराईका पWमा 

एकलौट8 गरेको छ। त�यांक संकलनका ला�ग सामािजक प(रचालक 5नयु@त गदा� पारदशx �_+या 

नअपनाइएको प5न आरोप कांSेसले लगाएको छ। गोरखा कांSेसले आयोजनाको सेयर �भा�वत गाउँ 

�वकास सNम5तका बाNस�दालाई अSा�धकार !दई गोरखा िज.लावासीलाई �ाथNमकताका आधारमा 

!दइनुपन6 माग प5न गरेको छ। आयोजना �वकास सNम5त एमाओवाद8 नेता बाबुराम भvराई �धानम��ी 

हँुदा गठन ग(रएको �थयो।  

गोरखा कांSेसले अगाjड सारेका मागलाई अनु�चत भ�न Nम.दैन तर आयोजनाको अVययनकै +ममा 

अवरोध उAप�न गनु� भने प@कै प5न सह8 काम होइन। Aयसमा�थ सAताको नेतAृव गरेको दलका 

काय�कता�ले �ववेकपूव�क �व�धसEमत उपाय अपनाउनुपछ�। सAताधार8ले नै बल �योग गन� थाले भने 

अराजकता उAप�न हु�छ। कांSेसले राखेका अ�धकांश माग द8घ�काल8न र नी5तगत भएकाले आयोजना 

�वकास सNम5त वा परामश� दाताले सEबोधन गन�स@न े�कृ5तका छैनन।् Aय=ता मागका ला�ग के�yमा 

सरकारको नेतAृव गन6 दलका काय�कता�ले =थानीयतहमा अवरोध उAप�न गनु� हा=या=पद काय� हो। 

आयोजनाबाट �भा�वत हुने गोरखा १४ र धा!दङका १३ गर8 २७ गा�वसमVये गोरखाका ७ गा�वसमा मा� 

अVययनमा अवरोध भएको परामश�दाताले बताएका छन।् परामश�दाताका अनुसार अ!हलेको �ववाद 

=थानीयले रोजगार8 नपाएकाले पैदा भएको हो। गोरखामा ज=तै रोजगार8को �ववाद धा!दङमा प5न उठेको 

छ। गोरखामा एमाओवाद8का पWमा एकलौट8 ग(रएज=तै धा!दङमा नेकपा (एमाले) पWकाले मा� ैजा�गर 

पाएको गुनासो◌े छ। यसबाट अ!हलेको �ववादको कारण रोजगार8 भएको र गोरखा र धा!दङ दवुै5तर 

कांSेसका काय�कता�ले जा�गर नपाएको दे<ख�छ। 



�वकास सNम5तका अVयW सामािजक प(रचालक 5नयु@त गन6 काम परामश�दाताको भएको भ�दै प�छेका 

छन।् तर, परामश�दाताको छनौट कसर8 भयो भ�ने �वषयमा भने =पkट जानकार8 जनतालाई !दइएको 

छैन। यसैले कांSेसका काय�कता�मा अस�तुिkट उAप�न हुनु अ=वाभा�वक चा!हँ होइन। �वकास सNम5तका 

अVयWले '=थलगत अVययन र =थानीयको चासो सEबोधन’ गन� नसकेको =वीकार प5न गरेका छन।् 

सEभवतः प!हलेको �ववादको मूल कारण यह8 हो। तर, कुनै प5न बहानामा अVययनमा अवरोध खडा हुन ु

हँुदैन। =थानीयका मका� छलफलका +ममा उठाउनुपछ�  र परामश�दाताले उपेWा गरेमा के�yमा 

उठाउनुपछ�। पWपात, अपारNश�ता र अ�याय�वHU आवाज उठाउनु पाट�का =थानीय नेता काय�कता�को 

कत�tय हो। तर, लोकत��मा �वdवास गन6 हो भन ेAय=ता आवाज लोकताि��क �व�ध र �_+याअनु>प 

हुनुपछ�। �वकास सNम5त वा Aयसअ�तग�त भएका कामकाजमा अपारदNश�ता, पWपात र अ�याय भए 

तालुक म��ालयले अSसरता देखाएर सम=या समाधानको �यास गनु�पछ�। तर, ऊजा� म��ीलाई भे�न 

नपाएको गुनासो �वकास सNम5तका अVयWले घुमाउरो शैल8मा गरेका छन।् यस सम=यामा के�yबाटै 

अSसरता Nलएर तAकाल समाधान खोaनुपछ�। कुनै प5न अव=थामा आयोजनाको अVययन अवHU हुन ु

हँुदैन। गोरखा कांगेर्सले प5न अराजक शैल8मा अVययनमा अवरोध गनु� �AयुAपादक हु�छ भ�ने 

बु¡नुपछ�। आयोजना 5नमा�णमा ज5त !ढलाइ हु�छ उ5त न ैदेश र =थानीयवासीलाई प5न नो@सान हु�छ। 

�धानम��ीको पाट�ले नै आयोजनाको अVययनमा अवरोध उAप�न गन6 हो भने �वकासको सपना प5न 

नदेखे हु�छ।  
  



>f]tM cleofg, 2071/5/26 

 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/26 

माJथWलो कणा�ल� जल)व*युEसँग जो.डएका मoुा 

 
 

जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सEप�न भएको सहम5तप� (एमओय)ू असशंोधनीय हुनै स@दैन, आयोजना �वकास 

सEझौता (पीडीए) गदा� यसमा सशंोधन गन� स_क�छ । =थानीयवासीले 5निdचत �5तशत सेयर �ा]त गनु� सव�मा�य 

हक हो । आयोजनाबाट उAपा!दत �व�यतु◌् ्नेपालको रािkeय �सारण �णाल8मा कसर8 जोpने र Aयसको 5नया�त 

कसर8 गन6 भ�ने कुरा �र्=ट हुनपुछ� , _कन_क �सारणलाइन पवू�सत� हो । 

सघंष� बढुाथोकb 

भारतीय �धानम��ी नरे�y मोद8 }मणका +ममा मा�थ.लो कणा�ल8ले राम ैचचा� पायो । मा�थ.लो कणा�ल8 भारतीय 

बहुरा�िkeय कEपनी जीएमआरले 5नमा�ण िजEमा पाएको आयोजना हो । रािkeय योजना आयोगका उपाVयW 

गो�व�द पोखरेलको सयंोजकAवमा बनेको काय�दलले जीएमआरसँग �व�यतु◌् ्�वकास सEझौता (पीडीए) गन� सझुाव 

!दइसकेको छ । भारतसँग �व�यतु ्tयापार सEझौता (पीट8ए) भख�रै सEप�न भएको छ । सरोकारवालाह> भने अ!हले 

उ न थालेका छन,् “मा�थ.लो कणा�ल8 सवा��धकस=तो आयोजना हो । मा� ७० अब� लागतमा 5नमा�ण हुन स@ने 

आयोजना हो । =वदेशी sम, सीप, पुँजी र ��व�धमा 5नमा�ण गन� स_कने अनपुम आयोजना हो । अपर कणा�ल8मा 

राkeघात भएको छ । नेपालको जलसEपदा भारतले कXजा गद?छ ।” 

ब¡ुनपुन6 �वषय भनेको मा�थ.लो कणा�ल8 आयोजना Fलोबल टे�डरबाट भारतीय कEपनीलाई !दइएको हो । 

सरोकारवालाको बाधा–�वरोध आ�नो ठाउँमा हुन स@ला तर मलुकुको आवdयकता सापेW प@कै छैन । मा�थ.लो 

कणा�ल8को �वरोध अ�धराkeवादNसवाय केह8 हुनै स@दैन । यो �वरोधका ला�ग �वरोध हो । Aयसो त �वरोध गन6ले 

5नकास !दने साम¢य राlनपुछ�  । अतxले अपर कणा�ल8 ब�दै ब�दैन । Nसगंो शदाXद8मा ८ सय मेगावाट जल�व�यतु ्

उAपादन गन� नस@नेले रातारात ९ सय मेगावाटको सपना देlन सहुाउँदैन । यस ैप5न मलुकुमा पुँजी खनाउने ठाउँको 

कुन ैअभाव छैन । अHण तbेो, अपर म£या�द8, बढू8गiडक,, नौमरेु जल�व�यतु ्आयोजना, काठमाडौ–तराई 

दुर्तमाग�, पवू�–पिdचम रे.वे, दोbो अ�तरा�िkeय �वमान=थल, जहा ँलगानी गदा� प5न हु�छ । ठूला जल�व�यतु ्

आयोजनमा �वदेशी लगानी Nभ�न ुनै ठूलो कुरा हो । मा�थ.लो कणा�ल8 5नमा�ण हुन ुभनेको जल�व�यतु ्उAपादनमा 

फरक गोरेटो को(रन ुहो । �याट छुटमा नेपाल �Nसत भइहा.न ुपद?न । �याट छुट !दँदा प5न नेपाललाई नो@सान चा!हँ 

हँुदैन । �याट छुटबापत ४.५ अब� !दइरहँदा उ@त आयोजना काया��वयनबाट बस65न ५.६ अब� आयआज�न हु�छ नै । बH 

अHण तbेो, तामाकोसी तbेोलगायतका आयोजनाह>मा यस �कारको छुट !दइहा.ने कुरामा भने सजग हुन ुरा�ो । 

राaयले २५ वष�मा आयोजनाबाट 5नःश.ुक �व�यतु,् रोय.ट8, आयकर, इ@यटु8 गर8 �ा]त गन6 ४ खब�बराबर रकम 

सानो रकम होइन । आयोजना अव�धभर २ हजार जनाले रोजगार8 �ा]त गदा�, =थानीयवासीले बा{ै मास 5नःश.ुक 



�व�यतु ्�ा]त गदा�, रोजगार ताNलम के�y =थापना गर8 =थानीयवासीलाई रोजगार8 �दान गदा�, =थानीय अथ�त�� 

मजबतु नब5नरहन स@दैन । यो आयोजना जीएमआरले ‘बटु’ �व�धमा 5नमा�ण गद?छ, २५ वष�का ला�ग । ‘बटु’ 

अव�धपdचात ्Nसगंो आयोजना न ैचाल ूहालतमा नेपाललाई बझुाएर जीएमआर बा!ह(र�छ । उसले �ा]त गन6 भनेको 

२५ वष�को अव�धमा �व�यतु◌् ्*ब+,बापतको �5तफल मा� हो । Aयसो त जुन कुन ैलगानीकता�को एउटै उ�ेdय 

�5तफल न ै। हो, नेपालले मा�थ.लो कणा�ल8 आफं◌ैले 5नमा�ण गन� स@नपु¢यो । आफ� ले 5नमा�ण गन� स_कएको भए 

शत�5तशत लाभ नेपालले Nलन स@�यो । तर, पया�]त लगानी गन� नसक, आयोजना ब�दै नब�नभु�दा ब�न,ु २७ 

�5तशत इ@यटु8 र १ सय ८ मेगावाट जल�व�यतु◌् ्�ा]त हुन ुभनेको राaयका ला�ग अ!हतकार8 न ैछ भ5नहा.न अNल 

असहुाउँ!दलो तक�  हो । 

सरोकारवालाह>ले िज_कर गरेको H. ७० अब� ठूलो रकम होइन, थोपा–थोपा सकंलन गन� चाहने हो भने ७० अब� सानो 

रकम होइन, सानो5तनो �यासबाट यो जEमा हुन स@दैन । एउटै प(रयोजनाका ला�ग आ�त(रक >पमा उ@त रकम 

जुटाउन ुAय5त सहज नहोला । कुन ैब�क, �वAतीय स=ंथा वा कपा�◌ेरेट हाउस एउटै आयोजनामा पसैा ख�याएर जो<खम 

म.न चाहँदैनन । यसको मतलब कम�चार8 सRचय कोष, नाग(रक लगानी कोष, *बमा स=ंथान, नेपाल टेNलकम 

आ�नो तरल पुँजीको ठूलो !ह=सा एउटै प(रयोजनामा लगानी गन� तAपर नहुन प5न स@छन ्भ�ने न ैहो । यस ैप5न 

जल�व�यतु◌् ्प(रयोजनामा लगानी गन6 �विृAत अझ ैस=ंथागत भइसकेको छैन । स5ैनक कोषको पसैा Aय5त सहजै 

बा!हर आइहा.ला भनेर क.पना गनु� प5न अप(रप@वता न ैहु�छ । �व�ेषणबापत वा�ष�क ६ खब� अ�धक रकम Nभ*�रहे 

प5न यो रकम स=ंथागत सकंलन र लगानी हुन सकेको छैन । यसको मतलब ७० अब� जुटाउन Aय5त सहज छैन भ�ने 

प5न हो । उ@त त�यलाई शी� र आकष�क �5तफल !दने प@काप@क, रहेको, मा� H. ३५ अब� लागत रहेको 

दुर्तमाग�मा आ�त(रक लगानी नजु�न ुवा २८ अब� Hपयैा ँ@यानेjडयन ऋण =वीकार गन� पनु�ले प5न पिुkट गछ�  । 

ब◌ंैक तथा �वAतीय स=ंथामा साधारण सेयर आ�वान गदा� २० गनुा अ�धक आवदेन हा.ने नेपाल8ह> _कन अब�को 

इ�धन बचत गन� स_कने रािkeय महŒवको आयोजनामा लगानी गन� तAपर भएनन,् ब�कमा थु��एर बसेको तरलता 

_कन दुर्त माग�मा ख�याउन स_कएन ? यसको ताAपय� पुँजी जुटाउने �वषय भ�न ज5त सिजलो छ, गर8 प¥ुयाउन 

Aय5त सहज छैन भ�ने न ैहो । अथा�त ्अपर कणा�ल8 हामीले न ैबनाउने हो भने दसां◌ ैवष� नलाFला भ�न स_क�न 

भ�ने न ैहो । 

अझ ैप5न सधुार गनु�पन6 वा सधुार गन� स_कने म�ुाह> �श=त ैछन ्। जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सEप�न भएको 

सहम5तप� (एमओय)ू असशंोधनीय हुनै स@दैन, आयोजना �वकास सEझौता (पीडीए) गदा� यसमा सशंोधन गन� 

स_क�छ । =थानीयवासीले 5निdचत �5तशत सेयर �ा]त गनु� सव�मा�य हक हो । आयोजनाबाट उAपा!दत �व�यतु◌् ्

नेपालको रािkeय �सारण �णाल8मा कसर8 जोpने र Aयसको 5नया�त कसर8 गन6 भ�ने कुरा �=ट हुनपुछ� , _कन_क 

�सारणलाइन पवू�सत� हो । आयोजनाबाट �ा]त 5नःश.ुक �व�यतु ्�ा�धकरणले कसर8 tयव=थापन गछ�  ? Aयो अक� 

म�ुा हो । 

नेपालमा 5नमा�ण भइरहेका �व�यतु◌् ्आयोजनाह>सँग जोjडएको महŒवपणू� कुरा त पीपीएको दर हो । �वदेशीसँग 

पीपीए गदा� सामा�यतया डलरम ैगनु�पन6 हु�छ । यसले �व�यतु◌्् �ा�धकरणको घाटा बढाउन म�त प¥ुयाइरहेको छ । 

अथा�त ्�वदेशी कEपनीले उAपादन गरेको �व�यतु,् =वदेशी कEपनीले उAपादन गरेको �व�यAुभ�दा महँगो पद?छ र 

महँगोमा ख(रद गर8 स=तोमा *ब+, ग(रनपुन6छ भने Aयसखाले आयोजनाबाट नेपालले �ा]त गन6 लाभबारे �dन 

उ|न ु=वाभा�वक हु�छ । 

मा�थ.लो कणा�ल8 5नमा�ण गद?गदा� त.लो तट8य Wे�का रानीजमरा, कुल(रया, राजापरु, सयू�पटवालगायतका Nसँचाइ 



आयोजनाह>मा पानीको अभाव नहोला भ�न स_कँदैन, Nसँचाइ आयोजनाह>लाई कसर8 �भा�वत हुन न!दने ? Aयस 

�वषयमा अ!हले न ै=पkट कुरा बा!हर .याउनपुछ�  । एकोहोरो >पमा कुन ैआयोजनाको �वरोधभ�दा Aयसबाट हुने 

आ�थ�क लाभ र हुन स@ने W5तको व=तपुरक �वdलेषण गरेर मा� तक� –�वतक�  गरे �भा�वत पWह> =पkट हुन 

स@छन ्
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)व*युत ्महसलु १७ 0!तशतस:म बढाउने तयार� 
बाबरुाम खpका 

काठमाड�, २६ भदौ- �व�यतु ्महसलु 5नधा�रण आयोगले खपतका आधारमा औसत १७ �5तशतसEम *बजुल8को 

महसलु बढाउने तयार8 गरेको छ । महसलु बढाउन आयोगले हाल �वAतीय �वdलेषण ग(ररहेको छ । असोजदे<ख नया ँ

महसलु दर लाग ूगन6 तयार8 आयोगको छ । आयोग अVयW गणेश�साद सXुबा १७ �5तशतसEम महसलु बढाउँदा 

नेपाल �व�यतु ्�ा�धकरणको आEदानी �यनूतम ्३ अब� Hपयैा ँब`ने बताउँछन ्। “बाँक, नो@सान खच� घटाएर, 

चुहावट कम गरेर परूा गनु�पछ� ,” उनले भने । 

गत आ�थ�क वष� �व�यतु ्�ा�धकरण ५ अब� ७५ करोड Hपयैा ँनो@सानमा छ । �ा�धकरणको सिRचत नो@सान बढेर १८ 

अब� Hपयैा ँप�ुगसकेको छ । आयोगले नाफा–नो@सान बराबर हुने गर8 महसलु बढाउन लागेको छ । 

य=त ै२० य5ुनटसEम �व�यतु ्खपत गन6 Sाहकको महसलु दर प5न २० Hपयैा ँबढाएर सय Hपयैा ँप¥ुयाउने तयार8 

गरेको अVयW सXुबाले जानकार8 !दए । हाल २० य5ुनट उपयोग गन6 Sाहकले माNसक ८० Hपयैा ँमहसलु 5तद? आएका 

छन ्। अब उ�योगह>सँग Nलँदै आएको jडमा�ड श.ुक प5न ब`नेछ । 

“यो म!हनाNभ� महसलु बढाउने तयार8मा जुटेका छ�,” उनले भने, “धेरै काम बाँक, नरहेकाले 5छvै महसलु बढाइनेछ 

।” 

आयोगले हाल ैराजधानीमा साव�ज5नक सनुवुाइ गर8 महसलु व�ृUको �वषयमा सरोकारवालाको �5त_+या Nलइसकेको 

छ । अVयW सXुबाको पदाव�ध भदौसEम भएकाले महसलु समायोजन गरेर उनी *बदा हुने तख�रमा छन ्। 

�व�यतु ्सेवाको ब`दो लागतका कारण �वAतीय घाटा स�तलुन कायम गन� सम=या भएको भ�दै अ5घ.लो जेठमा 

�ा�धकरणले २० �5तशत महसलु बढाउन �=ताव गरेप5छ आयोगले �_+या अ5घ बढाएको हो । Aयसअ5घ आयोगले 

औसत २० �5तशत महसलु बढाइसकेको छ । �ा�धकरणले <खEती र भोटेकोसी आयोजनाको अ5त(र@त भारतबाट 

�व�यतु ्ख(रद गदा� धेरै नो@सान हँुदै आएको बताउँदै आएको छ । 

�व�यतु ्�ा�धकरणले Nसगंल फेजमा खपतका आधारमा �यनूतम ्५ Hपयैाँदे<ख बढ8मा १३ Hपयैा ँ२० पसैासEम 

महसलु बढाउने �=ताव गरेको छ । �व�यतु ्�ा�धकरणले २० य5ुनटसEम �व�यतु ्खपत गन6 साना Sाहकको महसलु 

दर �5तय5ुनट ४ Hपयैाँबाट ५ Hपयैा,ँ २१ दे<ख ५० य5ुनटसEम ८ Hपयैा ँ८० पसैा, ५१ दे<ख १ सय ५० य5ुनटसEम १० 

Hपयैा ँ३० पसैा, १ सय ५१ दे<ख २ सय ५० य5ुनटसEम ११ Hपयैा ँ४० पसैा, २ सय ५१ य5ुनटमा�थ १३ Hपयैा ँ२० पसैा 

बढाउन आयोगमा �=ताव गरेको छ । य=त,ै �� फेजमा �5तय5ुनट साढे १२ Hपयैाँबाट बढाएर �5तय5ुनट १५ Hपयैा ँ

बनाउन �=ताव गरेको छ । 

२ वष�अ5घ आयोगले २० य5ुनटसEम खपत गन6 Sाहकको महसलु दर �5तय5ुनट ४ Hपयैा ँयथावत ्राखी खपतका 



आधारमा महसलु बढाएको �थयो । हालको महसलुदर २१ दे<ख ५० य5ुनटसEम ७ Hपयैा ँ३० पसैा, ५१ दे<ख १ सय ५० 

सEम ८ Hपयैा ँ६० �सैा, १ सय ५१ दे<ख २ सय ५० य5ुनटसEम साढे ९ Hपयैा ँर सोभ�दा मा�थलाई �5तय5ुनट ११ Hपयैा ँ

छ । य=त ैऔ�यो�गक Wे�को jडमा�ड श.ुक �5तकेभीए २ सय २० Hपयैाँबाट बढाएर २ सय ६५ प¥ुयाउन 

�ा�धकरणले आयोगमा �=ताव गरेको छ । 

यसअ5घ, गत माघमा आयोगले महसलु बढाउने तयार8 गदा� नेपाल उ�योग वा<णaय महासघंका व(रkठ उपाVयW 

तथा आयोगका तAकाल8न सद=य पशपु5त मरुारकाले स=ंथागत सधुार नगर8 महसलु बढाउन नहुने अडान Nलएप5छ 

रो_कएको �थयो । प!हले महसलु बढाउँदा गरेको �5तबUता �ा�धकरणले परूा गरेको छैन । �ा�धकरणले चुहावट 

घटाउने, लोडसेjडङ �यनू गन6 र खच� घटाउने �5तबUता परूा नगरेको आरोप आयोगले लगाउँदै आएको छ । 

हाल चुहावट २५ �5तशतको हारहार8मा छ । !हउँदमा लोडसेjडङ दै5नक १४ घiटासEम पFुने �Wेपण �व�यतु ्

�ा�धकरणको छ । �ा�धकरणले चुहावट घटाएर २३ �5तशतमा झान6 र सRचालन खच�समेत कम गन6 �5तबUता 

जनाएको �थयो । चुहावटबाट मा� ै�ा�धकरणले वा�ष�क साढे ५ अब� Hपयैाँभ�दा बढ8 गमुाउँदै आएको छ । ०५८ 

असोजमा आयोगले ३० �5तशत महसलु बढाएको �थयो । 

बीपीसीको प!न बढाउने तयार� 

आयोगले पिdचमका ]यठुान, अघा�खाँची, रो.पा, =या�जा र पा.पामा Nसध ैआ�नो �सारण–लाइनबाट ३९ हजार ६ 

सय २१ घरधुर8मा �व�यतु ्�वतरण गद? आएको बटुबल पावर कEपनी NलNमटेड (बीपीसी) को प5न महसलु बढाउने 

तयार8 गरेको छ । बढ8मा ६० �5तशतसEम महसलु बढाउने गर8 �वAतीय �वdलेषण ग(ररहेको सXुबाले बताए । 

�वतरण tयापार 5नर�तर घाटामा गएको भ�दै बीपीसीले डढे वष�अ5घ १ सय ६३ �5तशतसEम महसलु बढाउन 

आयोगमा �=ताव गरेको �थयो । �वतरण tयापारमा मा� ैबीपीसी वा�ष�क ७ करोड Hपयैा ँनो@सानीमा छ । बीपीसीले 

<झ�कुबाट वा�ष�क ५५ लाख य5ुनट र आँधीखोलाबाट ३० लाख य5ुनट *बजुल8 �ा�धकरणलाई *ब+, गछ�  । बीपीसी 

<खEती आयोजनाबाट आउने लाभांशमा 5नभ�र छ । �व�यतु ्�ा�धकरणसँग �व�यतु ्ख(रद सEझौता (पीपीए) हुन 

सकेको छैन ।  
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पीडीए स:झौता देशलाई धातक : लोहनी 
पा.पा, २६ भदौ- पवू�अथ�म��ी तथा रािkeय �जात�� पाट�का व(रkठ नेता �काशच�y लोहनीले सरकारले भारतसँग 

गन6 भ5नएको ऊजा� �वकास सEझौता (पीडीए) नेपालका ला�ग धातक भएको बताएका छन ्।  

कुन ैप5न सि�ध सEझौता भनेको त दवु ैदेशको !हतमा हुनपुछ�  उनले भने, नेपाल सरकार र भारतको एउटा 5नजी 

कEपनीका बीचमा ग(रने सEझौताले देशलाई फाइदा गद?न Aयो त सरकारवाद8 दलले भारतसँग आशxवाद Nलनका 

ला�ग मा� ैगन� ला�गएको हो । 

पाट�को जागरण अNभयानका +ममा पा.पा आएका लोहनीले प!हले भारतीय पWले नेपाललाई पठाएको ऊजा� 

tयापार सEझौता (पीट8ए) नेपालको पWमा नरहेकाले हाNमले ती� �वरोध गरेका �थय�, लोहनीले भने सबकैो 

�वरोधप5छ मोद8 सरकारले दवु ैदेशका ला�ग !हतकार8 सEझौता पठाएकाले देशमा पीट8ए (ऊजा� tयापार 

सEझौता)  आवdयक भएकाले हामीले समथ�न गरेको बताए । तर भारतीय 5नजी कEपनी जीएमआरलाई पो=ने 

!हसाबले गन� ला�गएको उजा� �वकास सEझौता पीडीए द8घ�काल8न >पम ैदेशका ला�ग घातक भएको उनले बताए । 

जीएमआरसँग ग(रने पीडीएमा सब ैबुँदाको सशंोधन गनु�पन6 उनले बताए । ९ सय मेगावाट �व�यतु ्5नका.ने, ९० 

�5तशत �व�यतु नेपालको गाउँलाई अVँयारो पारेर भारत लजैाने, Aयसमा सरकारले उ.टै साढे ४ अब� अनदुान !दने यो 

क=तो सEझौता हो, उनले �dन गरे । ससंारमा कह8 नभएको राkeघाती पीडीए सEझौता जीएमआरसँग गन� सरकार 

ला�ग परेको छ Aयसको सब ैNमलेर �वरोध गनु�पछ�  । 

सEझौतामा दै�व�कोप वा कुन ैकारणले पावर हाउस *ब�Sएमा वा W5त भएमा सो W5त नेपाल सरकारले बेहोन6 

उ.लेख भएको य=तो सEझौता गरेर क!हले �वकास नहुने उनले बताए । 

उनले नेपाल8 दलह>मा इम�दा(रता र 5नयत रा�ो नभएका कारण नेपालको �वकास हुन नसकेको र नेपाल8 लाख� 

यवुा अAय�त ैदद�नाक अव=थामा फोहोर8 र खतरा कामदारका >पमा �वदेश 5नया�त भएको बताए । 

    उनले कोह8 द~Wणप�थी, कोह8 उAतरप�थी भएका बेला कसर8 देशको रWा र �वकास सEभव छ भ�दै य!द दलले 

आचरण र tयवहार सधुार नगरेमा देशको �वकास असEभव रहेको बताए ।  



>f]tM gful/s, 2071/5/27 

डलर आयोजनाले )प)पए पुनरावलोकन गन� मानेनन ् 

ल�मण �वयोगी  

<खEती–भोटेकोसी जल�व�युत आयोजनाका �वnधक कEपनीले �व�युत ख(रद सEझौता (�प�पए) 

पुनरावलोकन गन� अ=वीकार गरेका छन ्। दईु आयोजनाको tयापा(रक सEझौता भएको भ�दै 

पुनरावलोकन गन� अ=वीकार गरेका हुन ्।  

!हमाल पावर NलNमटेडले बनाएको ६० मेगावाटको <खEती र भोटेकोसी पावर कEपनीले बनाएको ४५ 

मेगावाटको भोटेकोसीको �प�पए पुनरावलोकन गन� नेपाल �व�युत �ा�धकरणले लामो समयदे<ख �यास 

ग(ररहेको छ । <खEतीमा नव6 र भोटेकोसीमा अमे(रकाका कEपनीले लगानी गरेका �थए । दवुै कEपनी 

�ा�धकरणको सम=याबारे आपसी छलफल गन� स_कने तर सEझौता न ैप(रवत�न गन� नस_कने अडानमा 

छन ्। 
 

<खEती र भोटेकोसीको �प�पए +मशः २० वष� र २५ वष�का ला�ग ग(रएकाले अमे(रक, डलरमा �प�पए गरे 

प5न यी आयोजनाबाट �ा�धकरणको आ�थ�क अव=थामा नकाराAमक असर नपरेको कEपनीका 

�5त5न�धले दाबी गरे । !हमाल पावरका महा�ब�धक टम _+ि=चयन लास6नले छोटो अव�धको �प�पए 

भएकाले आयोजनाले सरकारलाई 5तनु�पन6 रोय.ट8 �ा�धकरणले 5तन6 सEझौता भएको बताए । 
 

सुHमा जेज=तो अव=था �थयो, Aयह8अनुसार �प�पए कायम रहँदासEम �ा�धकरणले *बजुल8 _क�नुपन6 

सEझौता गरेको प5न लास�नले *बह8बार संसदको साव�ज5नक लेखा सNम5तसमW बताए । 'Aय5तबेला 

नव6को =�याट�या�ट कEपनीले जो<खम Nलएर आयोजना बनाउन स@न ेअव=था �थएन,' उनले भने, 

'जो<खम बाँडफाँड गन� �ा�धकरणले रोय.ट8 5तन6 सEझौता ग(रयो, Aय5तबेला पारदशx Hपमै सEझौता 

गरेको हो ।' 
 

नव6का कुनै कEपनीले Aय5तबेला नेपालमा जल�व�युत आयोजना बनाएको अनुभव नभएको र उuच 

जो<खम हँुदाहँुदै प5न कEपनीले सफल Hपले आयोजना बनाएको लास6नको तक�  �थयो । यसैगर8, २५ 

वष�प5छ �प�पए =वतः पुनरावलोकन हुने वा ५० �5तशत =वाNमAव �ा�धकरणमा आउने हँुदा राaयलाई 

कुनै नो@सानी नभएको भोटेकोसीका �मुख काय�कार8 5नद6शक नरे�y �जापतीले बताए । 
 

!हमाल पावरका स.लाहकार सि�दप शाहले अबको पाँच वष�प5छ <खEतीको ५० �5तशत =वाNमAव 

�ा�धकरणमा आउने हँुदा �ववाद गन� उ�चत नरहेको बताए । '�प�पएकै +ममा २० वष� गन6 _क २५ वष� भ�ने 

छलफल भएको हो तर �ा�धकरणले २० वष� गन6 भ�यो, उनले भने, 'Aयसप5छ <खEतीले सरकारलाई 5तन6 



रोय.ट8 �ा�धकरणले न ै!हमाल पावरमाफ� त 5तन6 टंुगो लागेको हो ।' 
 

सNम5त बैठकमा सभासदले !हमाल पावर पिXलक कEपनी भएर प5न =थानीयलाई _कन सेयर जार8 

नगरेको भनेर सोधेका �थए । जवाफमा शाहले पिXलक कEपनी भए प5न कEपनी NलNमटेडमा दता� हँुदा 

=थानीयका नाममा सेयर जार8 गनु�पन6 �ावधान नभएको र �प�पएमा प5न य=तो �ावधान रा<खएको 

नरा<खएको बताए । उनले थपे, 'जल�व�युत �वकास नी5तमा समेत आयोजनाको अनुम5त Nलँदा सेयर 

जार8 गनु�पन6 tयव=था �थएन ।' 
 

सभासद मोहनबहादरु ब=नेतले भन े!हमाल पावरलाई सम=या पदा� ५.२ से�टमा ग(रएको �प�पएको दर 

बढाएर ५.९९ से�टसEम पु¥याउन हुने तर �ा�धकरणलाई सम=या पदा� प5छ ह�न नहुन ेबताए । 

'कEपनीलाई सम=या पदा� हामीले �प�पए बढाइ!दनुपन6 तर हामीलाई सम=या पदा� माि�दन भ�नु अ�याय 

हो, �ा�धकरणले 5तन6 रोय.ट8 प5न अब उसैले 5तनु�पछ� ,' उनले भने । 
 

भोटेकोसी अ!हले नेपाल8को =वाNमAवमा आइसकेकाले ऊसँग _क5नएको *बजुल8को रकम नेपाल8 Hपैयाँमा 

नै भु@तानी गनु�पछ�  भ�ने सभासदको भनाइमा कEपनीका �मुख काय�कार8 अ�धकृत �जापतीले नेपाल8 

Hपैयाँमा भु@तानी Nलन नNम.ने बताए । उनले भन,े 'नेपाल8ले डलर 5तरेर नै कEपनी _कनेको हो, Aयसको 

लागत उठाउन प5न डलरमै भु@तानी हुनुपछ�  र अ!हलेकै �प�पए यथावत रहनुपछ�  ।' 
 

भोटेकोसीले वा�ष�क तीनदे<ख चार करोड HपैयाँसEम सरकारलाई रोय.ट8 5तन6 गरेको र यसबाट सरकार वा 

�ा�धकरणलाई कुनै नो@सान नभएको �जापतीले दाबी गरे । अ!हलेसEम भोटेकोसीबाट �ा�धकरणलाई 

एक अब� ५४ करोड Hपैयाँ नाफा भएको उनले बताए । उनका अनुसार �ा�धकरणको गत आ�थ�क वष�को 

त�यांकअनुसार भोटेकोसीबाट जEमा २० करोड Hपैयाँ नो@सान छ । �वगतमा प5न योभ�दा नो@सान 

नरहेको �जापतीको भनाइ छ । 
 

<खEतीबाट !हमाल पावरले हालसEम ३४ अब� २७ करोड Hपैयाँ आEदानी ग(रसकेको भ�दै यसमा 

पुनरावलोकन गनु�को �वक.प नरहेको सबै राजनी5तक दलका सभासदको अडान �थयो । <खEतीमा 

अ5त(र@त उAपा!दत ऊजा�का ला�ग झु@याएर �ा�धकरणले डढे8 रकम 5तन6 सEझौता गनु� बदमासी भएको 

सभासद ब=नेतले बताए । तर, <खEतीका �5त5न�धले अ5त(र@त ऊजा�मा �ा�धकरण नठ�गएको दाबी गरे 

। 
 

�प�पए पुनरावलोकन गन� प�ाचार गरे प5न दईु कEपनीलाई �ा�धकरणले कालोसूचीमा राखेका कारण 

छलफल अगाjड नबढेको �जापतीको तक�  �थयो । उनले भने, 'कालोसूचीमा राlन ेर �प�पए पुनरावलोकन 

गन� आइज भ�नु उ�चत हँुदैन ।' �ा�धकरणले भने कEपनीलाई कालोसूचीमा राखेको छैन । मुlय स�चव 

ल8लाम<ण पौडले �ा�धकरणको अVयW हँुदा दईु आयोजनाको �प�पए पुनरावलोकन नहँुदासEम ती 



कEपनी र सEबU कुनै कEपनीसँग आ�थ�क कारोबार नगन6 5नण�य भएको �थयो । 
 

अमे(रकाको पा�डा इनजxको अ�धकांश =वाNमAव रहेको भोटेकोसीमा अ!हले अमे(रक,को पाँच �5तशतमा� ै

=वाNमAव छ । <खEती–भोटेकोसीको �प�पए २० र २५ वष�का ला�ग गरे प5न उAपादन अनुम5तप� ५० र ४५ 

वष�का ला�ग !दइएको छ । सRचालनको १३ वष�मा <खEतीलाई मा� क(रब ३८ अब� Hपैयाँ 5तरेको 

�ा�धकरणले यो आयोजनाबाट वा�ष�क ३५ करोड यु5नट *बजुल8 डलरमा _क�दै आएको छ । 
 

खोलामा कम पानी बFन े�5तवेदन (गलत हाइwोलोजी) देखाएर सEझौता भएकाले <खEती र भोटेकोसीबाट 

हालसEम �ा�धकरणले १२ अब� Hपैयाँ घाटा खाइसकेको छ । वा�ष�क कुल आयको झiड ै३० �5तशत 

(औसत वा�ष�क ५ अब� Hपैयाँ) रकम 5तद? आएको �ा�धकरणले आ�थ�क वष� २०६९÷०७० सEम दईु 

आयोजनाबाट आठ अब� यु5नट *बजुल8 _कनेको छ । �ा�धकरणले <खEतीको *बजुल8 !हउँदमा �5तयु5नट 

१३ Hपैयाँमा _कनेर औसत आठ Hपैयाँ चार पैसामा बेuछ । वत�मान *ब+, मू.यको आधारमा <खEतीबाट 

वा�ष�क एक अब� ७५ करोड Hपैयाँ घाटा रहेको �ा�धकरणले जानकार8 !दएको छ । 
 

<खEतीसँग एक डलरको मू.य क(रब ४८ Hपैयाँ हँुदा �प�पए भएको �थयो । यसको �प�पए सुHमा क(रब ५.२ 

से�ट र भोटेकोसीमा ६ से�टमा �प�पए भएको �थयो । दईु आयोजनासँग 'टेक ओर पे' (Nलउ या 5तर) 

सEझौताअनुसार �प�पए ग(रएकाले �ा�धकरणले वषा�मा आ�ना आयोजना ब�द गरेर प5न यहाँबाट 

*बजुल8 _क�नुपछ�  । दईु आयोजनाले २०५६÷५७ सालदे<ख *बजुल8 उAपादन गरेका �थए । 
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pख:ती र भोटेकोसी*वारा )प)पए पनुरावलोकन अPवीकार  

 

६० मेगावाटको <खEती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जल�व�यतु ्आयोजना �वnधकले �व�यतु ्�ा�धकरणसँग 

ग(रएको �व�यतु ्ख(रद–*ब+, सEझौता (�प�पए) पनुरावलोकन अ=वीकार गरेका छन ्। 

केह8 वष�प5छ दवुै आयोजनाको आधा =वाNमAव १ Hपैयाँमा �ा�धकरणमा ह=ता�तरण हुने जनाउँदै 

उनीह>ले �प�पए पुनरावलोकन अ=वीकार गरेका हुन ्। 

�ा�धकरणलाई डुबाउनेगर8 दईु आयोजनासँग राजनी5तक दबाब र �भावमा अमे(रक, डलरमा महंगो दरमा 

�प�पए भएको भ�दै पुनरावलोकन माग उ|दै आएको छ । �ा�धकरणले <खEती आयोजना �वnधक 

!हमाल पावरसँग पुनरावलोकन �=तावसमेत ग(रसकेको छ । 

संस�को साव�ज5नक लेखा सNम5तअ�तग�तको उपसNम5तको बैठकमा !हमाल पावरका कानुनी स.लाहकार 

व(रkठ अ�धव@ता अ5नलकु◌ुमार Nस�हाले �प�पएमा ग(रएको tयव=था दवुै पWले पालना गनु�पन6 बताए । 

लेखाले उपसNम5त बनाई <खEती र भोटेकोसीको �प�पए अVययन ग(ररहेको छ । 

‘५ वष�प5छ <खEतीको आधा =वाNमAव 5न:शु.क आउने हँुदा Aयसप5छको फाइदा �ा�धकरणले Nल�छ, 

अ!हले सEझौता पालना गन�तफ�  जानुपछ� , अ�यथा यसले �ववाद Nसज�ना गछ� ,’ Nस�हाले भने । <खEतीसँग 



ग(रएको २० वष6 �प�पए अव�धको १५ वष� पूरा भइसकेको छ । ५ वष�प5छ १ Hपैयाँमा <खEतीको आधा 

=वाNमAव �ा�धकरणमा ह=ता�तरण हुनेछ । 

भोटेकोसी पावर कEपनीका �मुख काय�कार8 अ�धकृत (Nसइओ) नरे�y �जाप5तले �ा�धकरण र कEपनी 

दवुै पWले �प�पएको सEमान गर8 अगाjड ब`नुको �वक.प नरहेको बताए । ‘<खEती र भोटेकोसीका कारण 

�ा�धकरण घाटामा गएको होइन,’ Nसइओ �जाप5तले भने । 

�ा�धकरणका अनुसार, <खEती र भोटेकोसीबाट *बजुल8 _कनेबापत +मश: ३३ अब� ४८ करोड ३४ लाख २७ 

हजार र १९ अब� १२ करोड १९ लाख ६१ हजार Hपैयाँ भु@तानी भइसकेको छ । �ा�धकरणको वा�ष�क 

आEदानीको २१.४३ �5तशत रकम दईु आयोजनाबाट ख(रद ग(रएको �व�युAको भु@तानीमा खच� हुन े

गरेको छ । <खEती र भोटेकोसीको औसत �प�पए दर +मश: ८ Hपैयाँ ५२ पैसा र ८ Hपैयाँ ३५ पैसा रहेको 

�ा�धकरणले जनाएको छ । 

<खEतीका स.लाहकार स�द8प साहले !हमाल पावर पिXलक कEपनी भए प5न सव�साधारणका ला�ग सेयर 

5नkकासनको बाVयता नरहेको बताए । कEपनी पिXलक भएकाले सेयर 5नkकासनको आवाज उ|दै 

आएको छ । !हमाल पावरमा नव6िजयन सरकार8 =वाNमAवको एसएन पावर �मुख लगानीकता�को ५७.०७ 

�5तशत सेयर छ । <खEती आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपन6 रोय.ट8 तथा कर, भु@तानी गदा� लाFन े

ब�क शु.क र वैदेNशक मुyाको �व5नमय जो<खम पूरै �ा�धकरणले tयहोद? आएको छ । 

कEपनीका महा�ब�धक टम _+ि=चयन लास�नले �वगतमा नेपालको जो<खम उuच रहेकाले आयोजना 

लगानीयोFय बनाउन Aय5तवेला �प�पए दर बढाइएको बताए । ‘पारदशx �_+या अपनाई �प�पए दर 

बढाइएको �थयो,’ उनले भने । सुHमा ५.२ से�टमा ग(रएको <खEतीको �प�पए दर प5छ बढाएर ५.९ से�ट 

कायम ग(रएको �थयो । 

भोटेकोसीमा सुHमा अमे(रकन कEपनी पा�डा इनजxको लगानी रहेकोमा कEपनीको ९५ �5तशत =वाNमAव 

अ!हले नेपाल8कोमा आइसकेको छ । 

कEपनी Nसइओ �जाप5तले अमे(रकन कEपनीको सेयर ख(रद गदा� भु@तानी डलरमै ग(रएकाले अ!हले 

�प�पए पुनरावलोकन गर8 नेपाल8 Hपैयाँमा कायम गन� नस_कने बताए । 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/5/27 

जल)व*युत ्उEपादनको िPथ!त  

रवी�yबहादरु sेkठ,   देशNभ� �व�यतु ्ऊजा�को चरम अभावमा उ�योग, tयापार, कृ�ष तथा पय�टन Wे�मा सोच े

अनसुारको �वकास हुन सकेको छैन ।  यी Wे� नफ=टाएका कारण रोजगार8 Nसज�ना भइरहेको छैन ।  लाख� नेपाल8 

यवुा जनशि@त रोजगार8का ला�ग �वदेश पलायन भएका छन ्भने tयापारघाटा देशको बा�ष�क बजेटभ�दा बढ8 

भइसकेको छ ।  यस प(रवेशमा सरकार देशमा �व�यमान जल�व�यAुको सEभावनालाई आ�न ैदेशका ला�ग �वकास 

र उपयोग नगर8 भारतीय कEपनीमाप�mत भारत 5नकासी गन6 तयार8मा पाइ�छ ।  

5छमेक, मलुकु भारत, जहाँ �व�यतु ्ऊजा�को tयापक कमी छ, Aयहाँका �धानम��ी र �वदेशम��ी हालसाल ैनेपाल 

आएर �व�यतु ्उAपादन गन� �े(रत गद? नेपालमा उAपा!दत �व�यतु ्नेपालले �योग गरेर बाँक, रहेज5त _क�ने बचन 

!दनभुएको छ ।  मlुयतः भारतीय रािkeय कांSेस नेतAृवको सरकार रहेका बखत भारतले नेपालका नद8मा 

जलप(रयोजना (कोशी, गiडक, आ!द) बनाएर 5नयि��त पानीको 5नःश.ुक उपयोग ग¥यो र गद? आइरहेको छ ।  अब 

य5तबेला आएर भारतीय सरकारका �मखुका >पमा रहनभुएका �धानम��ी नरे�y मोद8 र �वदेशम��ी सषुमा 

=वराजले नेपालको जलbोत÷जलशि@त  

(पानी–*बजुल8) 5नःश.ुक होइन, ख(रद गन� चाह�छ� भ�नभुएको छ ।  

य5तबेला भारतीय कEपनी िजएमआरले नेपालमा मा�थ.लो कणा�ल8 प(रयोजना 5नमा�ण गद? छ ।  Aयहाँ (नेपाल) बाट 

�व�यतु ्उAपादन गरेर भारत 5नकासी गन6 उसको तयार8 रहेको छ ।  यसो ग(रए नेपालको लोडसेjडङ कसर8 घटाउन 

स_क�छ ? अतः नेपालले सव��थम भारतले �दान गरेको एक खब� ऋण प(रचालन गर8 नेपालको �व�यतु ्

आवdयकता आप5ूत� गनु�पछ�  ।  Aयसो हुनसकेप5छ मा� नेपालमा उAपा!दत �व�यAुलाई भारत 5नकासीतप�m 

सोuनपुछ�  ।  नेपालको जलbोतको =वाNमAव नेपाल सरकारमा हु�छ, भारतीय वा �वदेशी कEपनीमा हँुदैन ।  अतः 

भारतले नेपाल (रािkeय �व�यतु ्�णाल8को िजEमा Nलएका �व�यतु ्�ा�धकरण) सँग *बजलु8 ख(रद–*ब+, गन� 

चाह�छ ।   

अक=मात ्‘पीट8ए’ र ‘पीडीए’ ! 

नेपालको �चNलत काननू (ऐन, 5नयम) ले म��ालय र �वभाग, ��धकरण, स=ंथानह>को काम, कत�tय र 

उAतरदा5यAव =पkट पारेका छन ्।  नहर 5नमा�णको िजEमेवार8 Nसचंाइ �वभागमा भए भmै जल�व�यतु ्आयोजना र 

�सारण लाइनको अVययन÷सभ6Wण, jडजाइन, 5नमा�ण तथा सRचालन–सEभारको िजEमेवार8 नेपाल �व�यतु ्

�ा�धकरणमा छ ।  नी5त–5नधा�रण, सम�वयन तथा अनगुमन गन6 काम ऊजा� म��ालय अ�तग�त पद�छ ।  प5छ.लो 

समयमा ऊजा� म��ालयले �ा�धकरणले तयार गरेका गHुयोजनामा सचूीकृत सEपणू� जल�व�यतु ्आयोजना <झकायो 

।  म��ालयले �ा�धकरण र एक,कृत �व�यतु ्�णाल8को आवdयकतालाई बेवा=ता गद? सEपणू� नद8नाला एकैपटक 

खुला गरेर सव6Wण–5नमा�ण इजाजत (लाइसे�स) माप�mत आयोजनाह> �वतरण गन6 काम शHु ग¥यो ।  देशले चरम 

�व�यतु ्अभाव tयहोर8 रहेको अव=थामा प5न गHुयोजनाका अ5त उAतम जल�व�यतु ्आयोजनाह>को �व�यतु ्

5नकासी लाइसे�स टे�डर गरेर �वदेशी कEपनीह>लाई सEुपने काम भयो ।  ऊजा� म��ालयले हाल ९० �5तशतभ�दा 

बढ8 उAकृkट जल�व�यतु ्आयोजना=थल देशी–�वदेशी कEपनीको िजEमा लगाउँने काम ग¥यो ।  हाल देशमा 

�व�यमान ऊजा� सकंट समाधान गन� एउटै प5न म.ूय�वाह8 आयोजना बाँक, छैनन ्।  



एउटा देशबाट अक� देशमा �व�यतु ्5नकासी गदा�को ज!टल �ा�व�धक, काननूी र tयव=थापन सम=यालाई उपेWा गद? 

ऊजा� म��ालयले सहस�चव=तरमा सन ्२००८ मा जीएमआरसँग मा�थ.लो कणा�ल8बाट भारत �व�यतु ्5नकासी गन� 

समझदार8 (एमओय)ू ग¥यो ।  Aय5तबेला जीएमआरलाई �व�यतु ्5नकासी गन� सम=या प(ररहेको �थयो 

।  जीएमआरको काम सहज पान� चार वष� अ5घ म��ालयले भारतसमW �व�यतु ्tयापार सEझौता (पीट8ए) को 

�=ताव पठाएको �थयो ।  सयंोग वा 5नयतवश भन� भारतको म=यौदा पीट8ए Aयहाँका �धानम��ी मोद8को नेपाल 

}मण अ5घमा� आइपFुयो ।  यह8 समयमा ऊजा� म��ालयले पीट8ए र पीडीएलाई भारतसँग छलफल÷सEझौता हुने 

मlुय म�ुाको >पमा �चार ग¥यो ।  अ5न, �वभाग तथा �ा�धकरणको तहमै छलफलमा रहेको �ववादा=पद पीट8ए र 

पीडीएलाई बझुेर वा नबझुी हो, नेपालका ‘नामचलेका’ राजनी5त�, कूटनी5त�, tयापार8 र कम�चार8ले पीट8ए–पीडीए 

गरेमा� नेपालको �वकास हुने, उaयालो हुने, tयापारघाटा समा]त हुने आ!द धारणा साव�ज5नक गरे ।  

भारत =वत�� भएप5छ प!हलोपटक बहुमत .याएर बनेको गरैकांSेसी सरकारका �धानम��ीको नेपाल }मणताका 

लामो समयदे<ख था5तरहेको नेपाल भारतबीच असमान सि�ध, खुला Nसमाना, सीमा �ववाद आ!द म�ुामा छलफल 

हुने आशा �थयो तर पीट8ए–पीडीएले गदा� ती �ायः सब ैओझलेमा परे ।  

यो अव=था हेदा� भारतमा हालसाल ैगठन भएको भारतीय जनता पाट� नेतAृवको सरकार नेपालसँग 

जलbोत÷�व�यAुसEब�धी कारोबार÷सEझौता नया ँ(भारतीय कांSेस नेतAृवका सरकारभ�दा Nभ�न) त(रकाबाट 

सरकार8 तहमा शHु गन� चाह�छ भ�ने दे<खएको छ ।  नेपालको आ�त(रक माग परूा भएप5छ मा� नेपालबाट �व�यतु ्

आयात÷ख(रद गन� प5न ऊ सहमत दे<ख�छ ।  

हाल सरकारले देशको �व�यतु ्माग आप5ूत�का ला�ग 5नमा�ण गन� चाहेमा अVययन भएका एउटा प5न उपय@ुत 

जल�व�यतु ्आयोजना भे!टदैंन ।  य=तो अव=थामा रािkeय आवdयकताको वा=त ैनगर8 सEपणू� बहु–उपयोगी नद8–

नाला देशी–�वदेशी कEपनीको िजEमा लगाउने कामलाई रोक लगाइन ुपछ�  ।  झोलामा खोला राlन !दने +मका 

पछाjडको कारण के हो ? Aयसको छान*बन ग(रन ैपछ�  ।  

जल�व�यतु ्आयोजनाको अVययन, jडजाइनको काम प!हले जसर8 न ैरािkeय �व�यतु ्�णाल8को िजEमा Nलएको 

नेपाल �व�यतु ्�ा�धकरणले न ैगनु�पछ� , म��ालयले होइन ।  �व�यतु ्�ा�धकरणले नद8 घाँट8 गHुयोजनालाई 

अ�याव�धक (अपSेड) गर8 बेस लोड (@य ु६०–७०), ड.ेल8 पो�डजेस!हतको (@य ु४०–५०) रन अफ (रभर प(रयोजना 

तथा !हउँद म!हनामा उपयोग हुने जलाशयय@ुत आयोजना तजु�मा गर8 5नमा�ण गरेमा नेपालको �व�यतु ्आवdयकता 

स�तNुलत त(रकाले आप5ूत� हुनेछ, बढ8 भएर खेरजाने अव=था प5न आउँदैन ।  

बा�ष�क �5तtयि@त �व�यतु ्ऊजा� खपत आ�थ�क–सामािजक �वकासको मापदiड भइसकेको छ ।  नेपालमा बा�ष�क 

�5तtयि@त �व�यतु ्खपत कर8ब १७० _कलोवाट घiटा छ, जनु द~Wण एNसयाम ैसबभै�दा कम छ ।  य=तो खपत दर 

पा_क=थानको ४१०, sीलकंाको ४५०, भारतको ५५०, भारतको प5न गजुरात राaयको १६०० र *बहार राaयको ११५, 

चीनको ४००० _कलोवाट घiटा छ ।  तीh आ�थ�क �वकासका +ममा �ायः सब ै�वकासशील देशमा �व�यतु ्ऊजा� 

आप5ूत� ठूल ैसम=या र चुनौती भएको हँुदा नेपालबाट �व�यतु ्5नकासीको प(रक.पना गन� प5न स_कंदैन ।  नेपाललाई 

अ�य द~Wण एNसयाल8 मलुकुको समकWमा पFुन कEतीमा तीन हजार मेगावाट �व�यतु ्आवdयक हु�छ 

।  उAपा!दत �व�यतु ्उपभो@तासEम प¥ुयाउन आ�त(रक �सारण, �वतरण तथा सब=टेसनको प5न 5नमा�ण गनु�पन6 

हँुदा तAकाल उपयोग नहुने अ�तद6शीय +सबोड�र �सारण लाइन 5नमा�णकाय� ब�द गनु�पछ�  ।  

अ�य देशसँग �व�यतु ्tयापार सEझौता नगर8, =वदेशी पुँजी पर8चालन गर8 aयादै स=तो (अमे(रक, डलर १००० �5त 

_कलोवाट) मा देशकै सबभै�दा ठूलो ४५६ मेगावाटको मा�थ.लो तामाकोशी आयोजना 5नमा�ण गन�स@ने Wमता 



नेपालसँग छ ।  नेपालले यस ै‘मोडले’ अन>ुप रन अफ (रभर �कृ5तका २००० मेगावाट र बहुराke÷स=ंथाको 

सहयोगमा १००० मेगावाट जलाशयय@ुत आयोजना 5नमा�ण गरेमा �व�यतु ्उपभो@ताले पाँच H�पया ँ�5तय5ुनटमा 

�व�यतु ्�ा]त गन� स@नेछन ्।  उ�योग ध�धाको �वकास भई यवुा शि@तले =वदेशम ैरोजगार8का अवसर �ा]त 

गन6छन ्।  साथै यातायात, खाना पकाउने, कोठा तताउने आ!द काममा प5न उपयोग गन6 हो भने tयापारघाटा प5न 

समा]त हुनेछ ।   

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/5/27 

जल)व*युतम्ा लगानी गन� )वदेशी इचछु्क 

�वकास थापा |  

 

काठमाड7 : भारतसँग �व�युत ्tयापार तथा �सारण लाइन सEझौतामा �ारिEभक ह=ताWर भएलगAत ै

नेपालको जल�व�युत ्Wे�मा अ�तरा�िkeय लगानीकता�को चासो ब`न थालेको छ। सEझौतालाई अि�तम 

>प !दएप5छ भारतीय बजारमा नेपालमा उAपा!दत जल�व�युAले सहज �वेश पाउन ेभएप5छ �वदेशी 

लगानीकता�को चासो बढेको हो। 

नव6, मलेNसया र बंगलादेशले नेपालको जल�व�युAमा लगानी गन� चासो देखाएका हुन।् भारतसँग �व�युत ्

tयापार सEझौता हुनुभ�दा क(रब डढे म!हनाअ5घ मलेNसयाले एउटा उपयु@त जल�व�युत ् आयोजना 

5नमा�णका ला�ग सरकारसँग माग गरेको �थयो। 

नेपालका ला�ग मलेNसयाका राजदतू फादल8 ए!द.लाहले ऊजा�म��ी राधा �वाल8लाई *बह8बार 

म��ालयमा भेट8 चार सय २० मेगावाट Wमताको चनैपुर सेती जल�व�युत ्आयोजना 5नमा�ण गन� आ�नो 

देश इuछुक रहेको बताए। 

मलेNसया प!हलेदे<ख न ै नेपालको जल�व�युAमा लगानी गन� इuछुक रहेको जानकार8 गराउँदै राजदतू 

ए!द.लाहले चनैपुर सेती आयोजना माग गरेको म��ी �वाल8ले बताइन।् '!हजो प5न मलेNसयाका 

�धानम��ी पेरडाना मे�टेर8का �वशषे दतूले मNसत भेट गर8 एउटा आयोजना !दलाउन अनुरोध गरेका 

�थए', �वाल8ले *बह8बार अ�नपूण�सँग भ5नन,् 'आज राजदतू नै आएर आफू लगानी गन� इuछुक रहेको 

बताए।' 

भारतसँग �सारण लाइन र �व�युत ्tयापार सEझौता नभएकै अव=थामा २०६७ सालमा भारतीय कEपनी 

िज�दालले चनैपुर सेतीको सव6Wण अनुम5तप� Nलएको �थयो। उसले �ारिEभक अVययनमा� गरेको 

�थयो। 



प5छ सव6Wण अनुम5तप�को शु.कमा अAय�धक व�ृU भएको कारण देखाउँदै लाइसे�स नवीकरण गरेको 

�थएन। 'केह8 अVययन भएको चनैपुर सेती नै मागेप5छ हामीलाई प5न यो आयोजना उपयु@त लाFयो', 

�वाल8ले भ5नन,् 'हामीले यस आयोजनाको जानकार8प� !दएका छ�।' 

उनका उनुसार मलेNसयाका 5नजी Wे�समेत नेपालको जल�व�युAमा लगानी गन� इuछुक रहेको जानकार8 

राजदतू ए!द.लाहले !दएका छन।् अक� म!हनासEममा मलेNसयाको 5नजी Wे�को एक टोल8 नेपाल आउने 

�वाल8ले बताइन।् 

बंगलादेशले प5न नेपालसँग 5छvै �व�युत ्tयापार सEझौता गन� खोजेको छ। उसले पाँच हजार मेगावाट 

*बजुल8 नेपालबाट आयात गरेर लैजाने जनाउ प5न !दएको छ। 

'हामीले उपWे�ीय �व�युत ् tयापारलाई प5न सEझौताको म=यौदामा उ.लेख गरेका �थय�', �वाल8ले 

भ5नन,् 'यसअनुसार भारत र बंगलादेशमा प5न नेपालको *बजुल8 5नया�त हुन े�बल सEभावना दे<खएको 

छ।' 

बंगलादेशमा हाल �व�युAको जjडत Wमता तीन हजार दईु सयदे<ख तीन हजार चार सय मेगावाट *बजुल8 

उपलXध रहेको बंगलादेशी ऊजा� म��ालयको वेबसाइटमा उ.लेख छ। हाल बंगलादेशको �व�युत ्माग पाँच 

हजार दईु सय मेगावाट छ भने भारतबाट पाँच सय मेगावाट �व�युत ्आयात ग(ररहेको छ। बंगलादेशमा 

जल�व�युत ्उAपादन छैन। 

यसैगर8 नव6ले प5न नेपालको ऊजा� Wे�मा ६ करोड अमे(रक, डलरबराबरको सहयोग गन6 �5तबUता tय@त 

गरेको छ। नव6ल8 राजदतू ए.फ आन6 राEसलेनले म��ी �वाल8लाई मंगलबार भेट8 नेपालको 

�ाथNमकताअनुसार उ@त रकम खच� गन� स_कने बताएका �थए। 

'मैले राजदतूलाई म��ालय र �ा�धकरणबीच छलफल गरेर अथ� म��ालयको सम�वयमा उपयु@त Wे�मा 

रकम लगानी गन6 जानकार8 !दए'ँ, �वाल8ले भ5नन।् उनले अ�य ��वपWीय र बहुपWीय लगानीबारे 

छलफल गन6 +म ती� रहेको जानकार8 !दइन।् 

 

 


