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माथलो कणाल नेपालले बनाउन सछ : वजुछे
महे  सापकोटा-दै लेख २५ असोज–नेपाल मजदरु कसान पाटका अय नारायणमान वज
ु छे ले
मा!थ#लो कणा$ल% आयोजना नेपालले नै वनाउन सने बताएका छन ् । नेपाल मजदरु कसान पाट
दै लेखको १२ औं िज#ला स1मेलनको उदघाटका 3ममा वज
ु छे ले य4तो बताएका हुन ् ।
कम लगानीमा धेरै उजा$ उ8पादन मता भएको यो आयोजना मुलुककै सबै भदा स4तो र सिजलो
प:रयोजना भएकाले यसलाई नेपालकै पँज
ु ीले पु=ने उनको भनाई रहे को छ । वत$मान सरकाले भारतको
चाहाना अनुसार आयोजनाको प?डए स1झौता गरे को भदै उनले मा!थ#लो कणा$ल% भारतलाई सु1पने
षDयE भएको बताए । ‘दे शका युवा शित वेरोजगारको चपेटामा प:ररहे कै वेला य4ता आयोजना
नेपालले नै बनाई वेरोजगार युवाहGको Hहतमा काम गनु$ पछ$ ’ उनले भने, ‘लगानी वोड$को नाममा दे शका
नHद नाला वेची दे शलाई आ!थ$क कमजोर वनाउनेलाई हाIमले खवरदार% गनुप
$ छ$ ।’
कुनै पJन हालतमा मा!थ#लो कणा$ल% आयोजना भारतीय Jनमा$ण क1पनीलाई Hदन नहुने उनको तक$
रहे को छ । नेपाल सरकाले आKनै दे शको Lोत साधन Mयोग गन$ नसदा ४० लाख भदा बढ% युवाहG
वदे Iशनु परे काले यो सरकाले नेपालका छोरा छोर% वदे Iशन वाय पारे को उनले आरोप लगाए । ‘वQवमा
अGको वक#प छ तर पानीको वक#प छै न 8यसैले भारतले मा!थ#लो कणा$ल%को वाहनामा पानी कRजा
गनS षDयE गरे को छ’ उनले भने, ‘हरे क काममा नेपालका राजनीJतक पाटहGले वदे Iशलाई नसोधी काम
गन$ नसने भएकाले अव दे श नै वदे Iशको भरमा च#न थालेको छ ।’
भारतलाई खस
ु ी पानSहGनै सरकारमा हाल% मुहाल% गर%रहे काले दे श नै धरापमा पन$ लागेको उनको भनाई छ
। रािTUय योजना आयोगको कामनै नभएको भदै उनले यो दलालहGको कमाई खाने भाडो माEै भएको
आरोप लगाए । दे श Jनमा$णको योजना बनाउने र काया$वयन गनS आयोग केवल दलालहGको 4वाथ$
पJु त$को मायम बनेको भदै Vबज
ु छे ले योजना आयोग र लगानी वोड$ खारे ज गनप
ु$ नS बताए ।
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इसरोबर भरन लायो
Gपेश दल
ु ाल-हे टौ“डा, २५ असोज । नेपाल वWयुत Mा!धकरणको Xयाकअप माJनने मकवानपरु को
कुलेखानीि4थत इसरोवर भ:रन लागेको छ । इसरोबर रहे को कुलेखानी ेEमा यसवष$ कम पानी
परे पJछ एक मHहना Hढलो सरोबरको सतह भ:रन लागेको हो ।
गतवष$ भदZमा छोटो समयमा धेरै वषा$ भएपJछ सरोबर भ:रएको !थयो । सरोबर भ:रएपJछ बोरा राखेर थप
पानी भ[डार ग:रएको !थयो । १५ सय ३० Iमटर पानी भ[डारण गनS मता रहेको सरोबरमा अHहले १५
सय २८ Iमटर पानी पुगेको छ । सरोवरमा दै Jनक ४ दे ^ख ६ सेिटIमटरका दरले सतह बृ a भईरहे को
कुलेखानी Mथम जलवWयुत आयोजनाका Mमुख रामकुमार यादवले बताए । आयोजनाका अनुसार
शJनबार Hदउसो सरोबरमा १५ सय २८ दशमलव १४ Iमटर पानीको सतह रहे को छ ।
शु3बार पानीको सतह १५ सय २८ दशमलव १०, वHहबार १५ सय २८ दशमलव ०५ Iमटर पानीको सतह
रहे को !थयो । समु% सतहबाट १४ सय ८३ Iमटर पानी रहे स1म वWयुत उ8पादनका ला!ग उपयोग गन$
सकछ । “कम बषा$का बाबजुद सरोबरमा अHहलेको पानी भ[डारण ि4थJत सतोषजनक मानुपछ$ ।”–
यादवले भने–“दै Jनक सतह बृ a भईरहे काले केह% Hदनमा पुरा भ:रनेमा वQव4त छZ ।”
इसरोबरमा पानी भ:रन दईु Iमटर माEै बा“कb रहे काले Hहउदमा हुने लोडसे?डङ एवं भार Xयव4थापनमा
सहज हुने Mा!धकरणको भनाई छ । इसरोबरको जलाधार ेEमा गतवष$को तुलनामा कम पानी परे काले
सरोबर भ:रनेमा आशंका ग:रएको !थयो । इसरोबरमा संकIलत पानी उपयोग गर% कुलेखानी Mथमवाट
६० र दोLोबाट ३२ गर% ९२ मेगावाट वWयत
ु Mा!धकरणको केिय Mसारण लाईनमा जो?डएको छ ।
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बरबोटे मा अक# व$युत ् आयोजना सु(
राजधानी

संवाददाता

इलाम, २५ असोज
यता पव
ु ाखोलाबाट वWयत
ु ् उ8पादन गन$ इलाममा अकf क1पनीले पJन काम थालेको छ । पव
ु ाखोला–१,
हाइgोपावर MाIलले बरबोटे बाट वWयुत ् उ8पादन गनS गरे र काम थालेको हो ।
बरबोटे –४ को सातबीसेमा इटे क बनाएर बरबोटे –१ को बालनबhसीमा पावर हाउस रहने गर% Jनमा$ण
थाIलएको MाIलले जनाएको छ ।
पुवाखोला–१ बाट चार मेगावाट वWयुत ् उ8पादन हुने आयोजनाका साइड इचाज$ Mमुख माधव JघIमरे ले
बताए । ३७ कलोIमटर लामो पेन 4टक Jनमा$ण गरे र बालनबhसीमा पावर हाउस राjनका ला!ग ज=गा
ख:रद र सरोकारवालासँग छलफल भइरहे को पJन JघIमरे ले जानकार% Hदए ।
हाइgोपावरले Jनमा$ण4थलस1म पु=ने चरु े घाँट%दे ^ख पव
ु ाखोलास1मको आठ कलोIमटर सडक मम$त तथा
Jनमा$ण ग:रसकेको छ । यसर% नै Jनमा$ण 4थलमा अ4थायी घरटहरा Jनमा$ण गनS काम पJन स1पन
भइसकेको छ । १८ करोड ४० लाखको लागतमा Jनमा$ण हुन लागेको हाइgोपावरको डीपीआर (?डडेट
Mोजेट :रपfट) तयार गनS काम सG
ु हुन लागेको पJन हाइgोपावरका इचाज$ JघIमरे ले बताए । JघIमरे का
अनस
ु ार आयोजना अ!धकतम ् 4थानीय सहभा!गतामा Jनमा$ण हुनेछ । Mभावत ेEका बाIसदासँग
पया$mत छलफल र सहमJत गरे र आयोजनाको काम अगा?ड बढाउने र बरबोटे गावसले #याएको
सकारा8मक M4तावलाई आयोजनाले सकारा8मक nपमा Iलने JघIमरे ले बताउँ छन ् ।
इलाममा यसअJघ ६ दशमलव २ मेगावाटको पुवाखोला जलवWयुत ् आयोजना, चार दशमलव पाँच
मेगावाटको माइखोला जलवWयुत ् आयोजना सoचालनमा आएका छन ् भने पुवाखोलामा अकf जोशी
हाइgो, माबुि4थत माईखोलामा ९ दशमलव ९८ मेघावाटको अपर–माई हाइgो Jनमा$णाधीन अव4थामा
रहे का छन ् । दईु मेघावाटका ला!ग अपरमाई ए, चार दशमलव पाँच मेघावाटका ला!ग अपरमाई सी, दईु
दशमलव पाँच मेघावाटका ला!ग माईखोला ए, सानी माई दईु दशमलव एक मेघावाट, सानी माई दोLो दईु
मेघावाटलगायतका ला!ग खोलाका वIभन 4थानमा वWयत
ु ् उ8पादन गन$ वIभन Xयित र क1पनीले
नाम दता$ गराएको ऊजा$ मEालयको तqयाकंमा छ ।

मEालयको तqयांकअनुसार य4तै पुवा खोलामा दईु मेघावाट, शूय दशमलव ९ सय ९५ मेघावाट र १
दशमलव ६ मेघावाटका ला!ग गर% तीन 4थानमा वWयत
ु ् आयोजना दता$ भएका छन ् । िज#लाको अकf
ठूलो खोलो दे उमाईमा ३ दशमलव ७ मेघावाट, जोगमाई खोलामा दईु दशमलव ४ मेघावाट, ५ मेघावाट र
एक दशमलव ६ मेघावाटका ला!ग पJन आयोजना दता$ भएका छन ् ।
एकदे ^ख दस मेघावाटका ला!ग माईखोलासHहत फाकफोक खोला गजुरमुखी–फाकफोकमा, Vब:रङ खोलाको
शाितपुरमा दईु दशमलव ३ मेघावाटका ला!ग दता$ भएका छन ् भने रतुवा, घsे खोला, करफोक खोला, राते
खोला, Iसaखोलाका पJन वIभन 4थान जलवWयुत ् उ8पादनका ला!ग ओगHटएका छन ् ।
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पीट ए र पीडीएप,छ नेपाल अतरराि./य लगानीको गत1य : व2व बै4क
वQव बैuकले नेपाल र भारतबीच हालै स1पन वWयत
ु ् Xयापार स1झौता (पीट%ए) र आयोजना वकास स1झौता
(पीडीए)ले नेपाल अतररािTUय लगानीको गतXय बनेको बताएको छ । बैuकको वाष$क बैठकमा सहभागी हुन
अमे:रका पग
ु ेका अथ$मEी डा रामशरण महतसँगको भेटमा वQव बैuकका दvण एIशया ेE हे नS िज1मेवार% पाएका
उपाय फIलप हाउरे ले भने, ‘पीट%ए र पीडीएले नेपालको जलवWयत
ु ् ेEमा वQवको लगानीको ढोका खु#नक
ु ा
साथै वQव बैuकअतग$तकै अतररािTUय व8तीय Jनगम (आईएफसी)ले गनS भनेको ६ अब$ डलर लगानीको ढोका
पJन खुलेको छ ।’
सो अवसरमा आईएफसीले ठूलो रकम लगानी गनS आQवासन Hदएको !थयो । मा!थ#लो कणा$ल% जलवWयत
ु ्
आयोजना स1झौताले नेपालमा लगानी गनSलाई Mो8साहन गरे को उनले MJत3या Hदएका छन ् । उपाय हाउरोले
जलवWय8ु का साथै नेपालमा ठूला पव
ू ा$धारका ेEमा वQव बैuकले लगानी गनS आQवासन Hदए । आगामी Hदनमा
वQव बैuकले नेपालमा लगानी बढाउने पJन उनको भनाइ छ । नेपालको आ!थ$क वकासका ला!ग जलवWय8ु को
स1भावना उजागर गनप
ु$ नS र यसका ला!ग ठूलो लगानी आवQयक रहे को भदै डा महतले वQव बैuक र
आईएफसीलाई सहयोग गन$ आwह गरे ।
हाउरोले डा महतलाई भने ‘अब अय वWयत
ु ् आयोजनामा लगानीको ढोका खु#यो । नेपालले काम Jछटो गनS रहे छ र
Jनण$य समयमा गनS रहे छ भने सदे श पJन वQवसामु फैIलएको छ ।’ यसको सकारा8मक Mभाव नेपालको
जलवWयत
ु ् ेEमा माE नभई अय लगानीका ेEमा पJन पनS उनको भनाइ छ । वQव बैuकको वाष$क बैठकलाई
स1बोधन गदx डा महतले शाित कायम भइरहे का मल
ु क
ु र WवWवो8तर सम4यामा रहे का नेपालज4ता मल
ु क
ु लाई
सहयोग गनS वQव बैuकको शैल%मा 4पTट nपमा फरकपन आउनप
ु नSमा जोड Hदएका !थए ।
नेपालले आगामी सन ् २०२२ स1ममा वकासशील मल
ु क
ु को दाँजोमा प=ु ने yिTटकोण अJघ सारे को चचा$ गदx उनले
आवQयक सहयोग गन$ आwह गरे । MJतXयित आ1दानीमा वृ aज4ता केह% सच
ू कबाहे क सामािजक ेEका
सच
ू कमा नेपालले अHहलेकै MJतकूल अव4थामा पJन उ#लेखनीय उपलिRध हाIसल गरे को उनको भनाइ !थयो । ‘अJत
कम वकIसतबाट वकासशील मल
ु क
ु मा 4तरोनJत हुन ठूलो 4तरको लगानी आवQयक छ,’ उनले भने, ‘यसका
ला!ग ७ दे ^ख १० MJतशतस1मको आ!थ$क वृ a आवQयक पछ$ । वQव बैuकज4ता बहुपीय दातस
ं थाको सहयोग
ृ 4
अप:रहाय$ छ ।’
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अयौलमा तनहुँ जलवWयुत आयोजना
कृTण यौपाने-दमौल%, २७ असोज । तनहुँमा Jनमा$ण हुन ला!गरहे को तनहुँ जलवWयुत आयोजना
अयौलमा परे को छ । एIसयाल% वकास बzक (एडीबी)को दबाबको कारण तनहु“ हाइgोपावर क1पनीले
Jनमा$ण गन$ लागेको १४० मेगावाटको जलाशययुत आयोजनाको Jनमा$ण काय$ सुG नहुने संकेत दे ^खएको
हो ।
परामश$दाता छनोटमा आKनो Iसफा:रस काया$वयन नगरे ऋण नHदने चेतावनी एडीबीले HदएपJछ
सरकार एडीबीको गलत दबाब 4वीकार गनS वा अकf M3याबाट अगा?ड ब|ने भने अयोलमा परे को छ ।
५ सय ५ IमIलयन अमे:रकb डलर अथा$त ् झडै ५० अब$ Gपैया“ लागत भएको सो आयोजनामा एडीबीले
१५० IमIलयन अमे:रकb डलर ऋण Hदने स1झौता ग:रसकेको !थयो । जम$नीको क1पनी #या}मर
इटरनेशनललाई परामश$दाता Jनय
$ नS अडान एडीबीले IलएपJछ यो वषय चकSको हो ।
ु त गनुप
परामश$दाता क1पनीले झडै १२ वर्$ षस1म आयोजनाको सुपरIभजन र केह% समय अMेसन पJन गनुप
$ नSछ
। तर धेरै बालुवा थु Mने आयोजनामा 8यसलाई सफा गनS कुनै Mव!ध र अनुभव नै नभएको क1पनीलाई
परामश$दाताको Gपमा Jनयुत गन$ एडीबीले अडान IलएपJछ आयोजना अयौलमा परे को हो ।
अनुभवह%न क1पनीलाई परामश$दाता Jनयुत गन$लागेको भने उजुर% अिjतयार दG
ु पयोग अनुसधान
आयोगमा परे को !थयो । 8यसपJछ अिjतयारले छानVबन गदा$ उत क1पनीको अनुभव नभएको
भेHटएको !थयो । अनुभवह%न क1पनीलाई परामश$दाता Jनयुत गदा$ आयोजना अगा?ड ब|न नसने
भदै ऊजा$ मEालयमा पEाचार गरे को !थयो ।
अिjतयारले MQन गरे पJछ ऊजा$ मEालयले समेत सहस!चव केशववज अ!धकार%को नेत8ृ वमा एक टोल%
गठन गरे र छानVबन गरे को !थयो । अ!धकार% नेत8ृ वको टोल%ले पJन #या}मर भने क1पनीसग अनुभव
नभएको MJतवेदन मEालयमा बुझाएको छ । सो MJतवेदनले अकf परामश$दाता खो~नुपनS JनTकर्$ ष
Jनकालेको छ । सहस!चव अ!धकार%को MJतवेदन र अिjतयारको छानVबनको कुरा एउटै आएपJछ ऊजा$ले
अथ$ मEालयमा पE पठाउदै #या}मरलाई परामश$दाता Jनयिु त गन$ एडीबीले Hदएको दबाबलाई
पुनरावलोकन गन$ आwह ग:रHदन भनेको छ ।
आयोजनाको बालुवा फ#स गनS अनुभव र Mव!ध भएको एकमाE क1पनी कसाई इलेिUक पावर
क1पनी इंक (जापान)लाई कम न1बर Hदएर बालुवा फ#सको बारे मा कुनै अनुभव नै पेस नगरे को क1पनी

#या}मरलाई एडीबीले बढ% न1बर Hदएर छनोटका ला!ग Iसफा:रस गरे को हो । कसाईले जापानमा पJन
य4तै बालव
ु ाय
ु त जलवWयत
ु आयोजनामा काम गरे को लामो अनुभव र Mव!ध छ ।
एडीबीले केह% HदनअJघ तनहु हाइgोपावर क1पनीलाई पE पठाउदै परामश$दाता छाने आKनो Iसफा:रस
काया$वयन नगरे लगानीमा MJतकूल असर पन$सने चेतावनी Hदएको छ । 8य4तो पE आएको
आयोजनाले पJन 4वीकार गरे को छ ।
आयोजनामा जापानको अतरा$िTUय सहयोग एजेसी (जाइका)को १८ अब$ Gपैया (१८४ IमIलयन डलर),
एIसयाल% वकास बzक (एडीबी)को क:रब १५ अब$ Gपैया (१५० IमIलयन डलर) र यरु ोपयन इभे4टमेट
बzक (इआइबी)को क:रब साढे आठ अब$ (८५ IमIलयन डलर) सहयोग रहनेछ ।
आत:रक खपतका ला!ग तनहुँ आयोजना बन लागेको हो । १ सय ४० मेगावाट ज?डत मताको यो
आयोजनाबाट वाष$क ८५ करोड ७७ लाख युJनट Vबजुल% उ8पादन हुने व4तत
ृ अययनले दे खाएको छ ।
आयोजनाले बेलुका (पीक आवर) को वWयुत मागलाई पूरा गनS छ ।
दमौल%बाट ३ कलोIमटर मा!थ सेती नद%मा १ सय ४० Iमटर अ=लो कं3ट बाँध Jनमा$ण गर% २७
कलोIमटर लामो जलाशय बनाइने र सात वग$कलोIमटर ेEफल ढाने जलाशयमा ज1मा ग:रएको
पानी १ सय १३ Iमटर अ=लो हे टबाट खसालेर १ सय ४० मेगावाट वWयुत उ8पादन ग:रनेछ । जलाशय
ेEले िज#लाका भीमाद, छाङ, माझकोट, :रIसङ रानीपोखर%, कोटदरबार, जामुने, काहँ ◌ुIशवपुर गावस र
Xयास नगरपाIलकालाई Mभावत गनSछ ।
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९३ मेगावाट व$युत ् उ7पादन गन २ :व;धकलाई लाइसेस
काठमाडZ, २६ असोज । सरकारले सोलख
ु ोला र मोलुनखोलाबाट ९३ मेगावाट वWयत
ु ् उ8पादन गन$ २
Mवधकलाई अनुमJतपE (लाइसेस) Hदएको छ ।
ऊजा$ मEालयले सोलुखोलाबाट ८६ मेगा◌ावाट वWयुत ् उ8पादन गन$ हाइgो भेचस$ MाIल र
मोलुनखोलाबाट ७ मेगावाट उ8पादन गन$ मोलुन हाइgोपावर MाIललाई उ8पादन लाइसेस Hदएको हो ।
योसमेत गर% सरकारले हालस1म २ हजार ५ सय ४८ मेगवाट वWयुत ् उ8पादन गन$ ९२ Mवधकलाई
लाइसेस Hदएको छ । चालू आ!थ$क वष$को ३ मHहनामा माE सरकारले ३ Mवधकलाई ३ आयोजनाबाट १
सय १३ मेगावाट वWयुत ् उ8पादनको लाइसेस Hदएको छ । बा=मती नद%बाट २० मेगावाट वWयुत ्
उ8पादन गन$ ऊजा$ले मद ु हाइgोपावरलाई लाइसेस Hदएको छ ।
हालस1म ४३ आयोजना स1पन भई ७ सय १८ मेगावाट वWयुत ् उ8पादन भइसकेको छ । आयोजनाको
व4तत
ृ अययनका साथै वातावरणीय Mभाव मू#यांकन स1पन गरे का आयोजनाका Mवधकले वWयुत ्
Mा!धकरण वा अय Jनकायसँग वWयुत ् जडान स1झौता (कनेसन ए!wमेट) का साथै लगानी गनS
बzकबाट आशयपE (लेटर अफ इटे ट) का आधारमा JनिQचत समयIभE वWयुत ् ख:रद समझौता
(पीपीए) र लगानी जुटाउने सत$मा उनीहGलाई वWयुत ् उ8पादन लाइसेस Hदँ दै आएको छ ।
सत$अनुसार काम नगरे को भदै अिjतयार दG
ु पयोग अनुसधान आयोगले एक दज$न Mवधकको
लाइसेस खारे ज गन$ ऊजा$लाई JनदS शन Hदइसकेको छ । यी सबै आयोजना Hढलोमा आगामी ८ वष$स1म
स1पन हुनेछन ् । यी सबै आयोजना Jनधा$:रत समयमा स1पन भए आगामी १ दशकको अव!धमा
वWयत
ु ् उ8पादन बढे र झडै २ हजार ७ सय मेगावाट पु=नेछ ।
आगामी सन ् २०२३ स1म वWयुत ् माग बढे र २ हजार ३ सय ६३ मेगावाट अथा$त ११ अब$ ५ करोड ३६ लाख
युJनट पु=ने Mेपण वWयुत ् Mा!धकरणको छ । ८ हजार ९ सय ७३ मेगावाट मताका ७७ आयोजना
अययन गन$ सरकारले वWयुत ् Mा!धकरण र Jनजी Mवधकलाई सवSण लाइसेस Hदएको छ । ऊजा$
मEालयले अझै ५ हजार ३ सय ११ मेगावाट मताका ५७ वWयुत ् आयोजना सरकार आफैले ओगटे को छ
।
Jनमा$णाधीन र Jनमा$णका तयार%मा रहे का ७८ आयोजनामये वWयत
ु ् Mा!धकरणका ५, !चIलमे
जलवWयत
ु ् क1पनी IलIमटे डका ४ आयोजना छन ् । आगामी ६ वष$पJछ वWयत
ु ् Mा!धकरण र
आफूअतग$तका सहायक क1पनीबाट माEै ८ सय ६२ मेगावाट वWयुत ् उ8पादन गदx छ । सबै आयोजना
नद%का बहावमा आधा:रत (रन अफ Hद :रभर) आधा:रत छ । वषा$दमा Vबजुल% बढ% उ8पादन भए पJन

सुjखायाममा नद%को वहाव कम हुँदै गएपJछ उ8पादन घटे र वWयुत ् उ8पादन ३३ MJतशतस1म झनS
गरे को छ ।
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व2व ब>कले नेपालको जलव$युत ् र पूवाधारमा लगानी गन@
" पीट ए र पीडीएको सकारा7मक :भाव "
सoजय यौपाने-वाIसuटन डीसी, २६ असोज । माओवाद% WवWव ब|ने 3मसँ◌ंगै पव
ू ा$धारमा घटाउँ दै सामािजक
ेEमा लगानी बढाएको वQव बzकले नीJत प:रवत$न गदx नेपालको आवQयकताअनस
ु ार जलLोत र पव
ू ा$धारमा लगानी
गनS भएको छ । नेपाल र भारतबीच हालै स1पन वWयत
ु ् Xयापार स1झौता (पीट%ए) र मा!थ#लो कणा$ल%
जलवWयत
ु ् आयोजना Mवधक भारतीय क1पनी जीएमआरसँग भएको आयोजना वकास स1झौता (पीडीए)बाट
बजार सJु निQचत भएकाले थप लगानीको ढोका खुलेको बzकका दvण एIसया उपाय फIलप हाउरे ले बताए ।

वQव बzकको वाष$क बैठकमा भाग Iलन अमे:रका आएका अथ$मEी रामशरण महतनेत8ृ वको टोल%सँग हाउरे ले
नेपालले MJतबaताअनस
ु ार काम गरे को भदै Mशंसासमेत गरे । हालै भएका २ मह8वपण
ू $ स1झौता र बजेटमा आएका
नीJतका कारण अतरा$िTUय व8त Jनगम (आईएफसी)को ६ सय अब$ Gपैयाँलगायत अG लगानी आउन सहज हुने
उनको भनाइ छ । बैठकपJछ महतले कारोबारलाई भने, “अब पँज
ु ी अभावमा जलवWयत
ु ् वकास रोकँदै न, यसबाट
हामी Jनकै खुसी भएका छZ ।” आउँ दो १ दशकIभE आईएफसीको समेत सहयोगले नेपालमा ३ हजार मेगावाट वWयत
ु ्
उ8पादन गनS गर% लगानी आउने आशा महतको छ ।

राजनीJतक ि4थरता र सरकारको MJतबaताले संसारभर सकारा8मक सदे श प¥ु याएकाले आ!थ$क वकासमा
दरू गामी Mभाव पनS JनिQचत भएको उनले बताए । “बzकले नेपाललाई गनS वाष$क सहयोग राIशको सीमा बढाइसकेको
छ,” महतले भने, “इटरनेसनल डेभलपमेट एसोIसएसन (आईडीए)को सहयोग बढे र वाष$क ३० करोड अमे:रकb
डलर पग
ु ेको छ, ेEीय सहयोगसमेत गरे र ३ वष$मा १ अब$ डलरस1म सहयोग आउन सनेछ ।” सडकलगायतका
पव
ू ा$धारमा य4तो सहयोग प:रचालन ग:रने महतले बताए ।

यसअJघ वQव बzकको वाष$क बैठकलाई स1बोधन गदx मEी महतले शाित कायम भइरहे का र WवWवो8तर
अव4थामा रहे का नेपालज4ता मल
ु क
ु लाई सहयोग गनS वQव बzकको शैल%मा 4पTट nपमा फरकपन आउनप
ु नS धारणा
राखे । सन ् २०२२ स1म वकासशील मल
ु क
ु को है Iसयतमा प=ु ने नेपालको चाहना र योजना साकार पान$का ला!ग
सघाउन उनले वQव बzकलाई आwह पJन गरे । “यसका ला!ग ठूलो4तरको लगानी चाHहछ,” उनले भने, “वQव
बzकज4ता बहुपीय दातस
ं थाहnको अwसरता अपेा गरे का छZ ।” नेपालको ऋण JतनS मता बढे पJन
ृ 4
WवWवो8तर ि4थJतमा अनद
ु ान सहयोग बढाउनप
ु नS आवQयकतामा पJन अथ$मEीले जोड Hदए ।

8यसलग8तै नवीकरणीय ऊजा$स1बधी बे=लै सEको mयानल सद4यका nपमा पJन महतले नेपालमा जलवWयत
ु ्
वकासाको उच स1भावना भएको भदै हातेमालो गन$ आwह गरे का !थए । सोह% सEमा ‘क–नोट ि4पकर’ रहे का
वQव बzकका अय िजम योङ कमले संसारका १ अब$ २० करोड माJनसमा अझै पJन Vबजुल%को पहुँच नभएको र २
अब$ ८० करोड माJनसले दाउरा र कोइला बालेर खाना पकाउने गरे को बताए । “8यसैले हामी ऊजा$ वकासमा ग1भीर
छZ,” उनले भने ।

महतसँगै गएका राTU बzकका गभन$र यव
ु राज खJतवडालगायतको टोल%ले अतरा$िTUय म
ु ाकोषको वाष$क बैठकमा
पJन भाग Iलएको !थयो । JनयIमत बैठक भएकाले मौHक ेEमा 4थाJय8वका ला!ग के%य बzकको मता बढाउन
स1भावत साझेदार%बारे छलफल भएको गभन$र खJतवडाले बताए ।

अथमAी–अमेरकB मAी भेट

अथ$मEी महतसँग अमे:रकb वदे श सहायकमEी Jनशा वQवालले वाIसuगटनि4थत बzकको काया$लयमा भेट%
Wवपीय Hहतका वषयमा छलफल ग:रन ् । अमे:रकाले नेपालको आ!थ$क तथा सामािजक ेEको वकासमा लामो
समयदे ^ख प¥ु याएको सहयोगका ला!ग धयवाद Hदँ दै महतले आगामी Hदनमा अझ बढ% सहयोग गन$ आwह गरे ।
अय मल
ु क
ु सँग नेपालको Xयापारघाटा धेरै भएको उ#लेख गदx उनले यसको यन
ू ीकरणका ला!ग अमे:रकाले Hदँ दै
आएको जीएसपी सु वधा जार% राjन अनरु ोध पJन गरे । महतले नेपालमा लगानी गर% लाभ Iलन अमे:रकb
लगानीकता$लाई अनरु ोधसमेत गरे ।

वQवालले नेपालमा वकIसत राजनीJतक तथा आ!थ$क घटना3मको Mशंसा ग:रन ् । जीएसपी सु वधालाई जार%
राjनेबारे कंwेसमा छलफल भइरहे को जानकार% Hदँ दै उने नेपालमा लगानी गन$ अमे:रकb लगानीकता$ इछुक रहे को
बताइन ् । नेपाललाई Hदइँदै आएको सहयोग बढाउने आQवासन पJन उनले Hदइन ् । अथ$मEी महतसँग अमे:रकb अथ$
सहायकमEी मा:रसा लेगोले पJन वQव बzककै काया$लयमा भेट गरे कb !थइन ् ।
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जलव$यु7मा व2व ब>कको लगानी
नेपालले चरम ऊजा$ संकट भो!गरहे को र यस ेEमा आशाला=दो लगानीसमेत IभEन नसकरहे का बेला
वQव बzकले उ8साहजनक MJतबaता जनाएको छ । अपार स1भावना भएर पJन जलवWयत
ु ् ेEमा
वैदेIशक लगानी आकष$त गन$ नसकएको अव4थामा वQव बzकले अn ेEमा उ8साह थmने गर% ठूलो
लगानीको MJतबaता जनाएको छ । जलवWयत
ु ् र पव
ू ा$धार ेEमा लगानी गन$ वQव बzक पुनः तयार
भएको छ । वQव बzकको वाष$क बैठकमा भाग Iलन अमे:रका पुगेका अथ$मEी डा. रामशरण महत
नेत8ृ वको सरकार% टोल%सँग वQव बzकले नेपालका ठूला जलवWयुत ् प:रयोजनामा लगानी गनS आशय
Xयत गरे को छ । अथ$मEीकै शRदमा यो सहयोग आउने भएपJछ सहयोगको नयाँ चरण सुG भएको छ ।
यसले नेपालको वकास Jनमा$ण वशेष गर% पूवा$धार र ऊजा$को ेEमा ठूलो फDको मान$ सकनेछ ।
अGण तेLो जलवWयुत ् आयोजनाको ववादसँगै यस ेEबाट बाHह:रएको वQव बzकले २ दशकयता ठूला
आयोजनामा लगानी गन$ इकार गदx आएको !थयो । अथ$मEी महतका अनुसार आउँ दो १ दशकIभE
वQव बzकअतग$तको आईएफसीको समेत सहयोगमा नेपालमा ३ हजार मेगावाट वWयुत ् उ8पादन गनS
गर% लगानी Iभœयाउने सरकार% लय वQव बzकको सहयोगका कारण स1भव दे ^खएको छ ।
हाल वQव बzकको आइडीए सहयोग बढे र वाष$क ३० करोड अमे:रकb डलर पुगेको छ भने सरकार%
आँकडाअनुसार ेEीय सहयोगसमेत गरे र ३ वष$मा १ अब$ अमे:रकb डलरस1म सहयोग आउन सने
अव4था छ । वQव बzकले गनS लगानी आफzमा सकारा8मक छँ दैछ, यसले ऊजा$ ेEका बहुरािTUय
क1पनीहnमाझ पानS Mभाव 8योभदा कैयZ गुणा बढ% महŒवपूण$ छ । यो सकारा8मक अव4थालाई
‘यास’ गन$ नेपालले नीJतगत तथा Xयावहा:रक कसीमा आKनातफ$बाट कुनै कमजोर% हुन Hदनु हुँदैन ।
भारतसँग गत मHहना भएको वWयत
ु ् Xयापार स1झौता (पीट%ए) र भारतीय क1पनी जीएमआरसँग
मा!थ#लो कणा$ल%का ला!ग भएको आयोजना वकास स1झौता (पीडीए) सँगै नेपालमा उ8पाHदत वWय8ु को
बजार सJु निQचत माEै भएको छै न, यसले नेपाल जलवWय8ु को वकासमा ग1भीर छ भने सदे श Hदएको
छ । Jयनै पTृ ठभIू ममा आएको वQव बzकले MJतबaताले अय लगानीकता$लाई पJन नेपालमा आकष$त
गन$ सछ । नेपालले सन ् २०२२ स1म वकाससील राTU बनलाई आKना कमजोर पूवा$धारहnको
4तरोनJत र नयाँ Jनमा$ण गनxपछ$ र यसका ला!ग आत:रक Lोत–साधनको प:रचालन महŒवपूण$ भए
पJन 8यो माE पया$mत हुन सदै न । वैदेIशक लगानीका ला!ग पीट%ए र पीडीएज4ता स1झौताहn आधार
हुन ् र य4ता स1झौताले लगानीको मनोवैाJनक वातावरणसमेत तय गनSछ ।
कमजोर पूवा$धारका कारण नेपालले वकासमा अपेvत फDको मान$ सकेको छै न । यहाँको भौगोIलक
अव4थाका कारण ढुवानी लागत एकदमै महँ गो छ । सुGङ माग$ होस ् वा फा4ट याक र रे लमाग$ज4ता

पूवा$धारमा लगानीका ला!ग नेपाल MधानमEी सुशील कोइरालाले भनेज4तै ‘भिज$न #याड’ पJन हो ।
जलवWयत
ु ् बाहे कका पव
ू ा$धार ेEमा Jनजी ेEको लगानी अनुभव नभए पJन अतरा$िTUय 4तरमा Jनकै
सफल माJनएकाले नेपालमा यो अवQय पJन MJतफलमख
ु ी ेE हो । आयोजना Jनमा$ण, सoचालन तथा
ह4तातरण (बट
ु ) भJनने यो मोडल लागू गन$ सकए नेपालले चाँडै नै वकासमा फDको मान$ सछ ।
जलवWयुत ् र पूवा$धारमा लगानीका ला!ग वदे शी लगानीकता$लाई यहाँ आमEण गरे र माE सरकारको
दाJय8व पूरा हुन सदै न । उनीहnका ला!ग प:रयोजनाको छनोटदे ^ख क1पनी 4थापनाका झझHटला
सत$हn समाधानका ला!ग सहयोग गनु$ जGर% छ । 4थानीय 4तरमा उ8पन हुने सम4या, ज=गा
अ!धwहण, चदा आतंक तथा बद–हDतालका बेलामा समेत काम नरोकने अव4थाको Iसज$ना ग:रनुपछ$
। संसारमा जहाँ पJन लगानीका अवसरहn हुछन ् र तीमये नेपालमै कन लगानी गनS भने MQनको
उ8तर सरकारले Hदनुपछ$ । यो जवाफ यहाँको मौसम र MकृJतका बलमा माE Hदन सकन । XयावसाJयक
वातावरण Jनमा$ण गन$ सकयो भने अHहलेज4तो लगानीकता$को शरण पनुप
$ नS अव4थासमेत आउँ दै न ।
बजारको सुJनिQचतता र काम गनS वातावरण माE भएमा लगानीकता$ आफz खो~दै आउन सछन ् ।
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साक ऊजा सDमेलन Eदल मा
v काठमाडZ- साक$ राTU ऊजा$ मEी4तर%य 'ऊजा$ स1मेलन' असोज ३० र ३१ गते भारतको नयाँ Hद#ल%मा

हुने भएको छ। साक$ ेEमा ऊजा$ वकासको MाGप तयार गनS लयसाथ स1मेलन हुन लागेको हो।
स1मेलनका ला!ग ऊजा$मEी राधा वाल%सHहत, सह–स!चव तथा Mवता केशववज अ!धकार%, Iस?डई
राजु महज$नलगायतको टोल% भारत जाने छ। Mवता अ!धकार%का अनुसार ३० गते साक$ ेEका उच
सरकार% अ!धकार%को बैठक हुनेछ।
बैठकले तय गरे का एजेडामा ३१ गते व4तत
ृ छलफल गर% MाGप साव$जJनक ग:रने पJन अ!धकार%ले
बताए। साक$ ेEको ऊजा$ वकास तथा उपयोगका ला!ग स1बिधत स1पूण$ Lोतको Mयोगलाई समावेश
ग:रने छ। जलवWयुत, =यास, थम$ल, आणवकदे ^ख वैकि#पक ऊजा$का स1पूण$ Lोत MाGपमा समेHटने
उनले जानकार% Hदए।
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ऊजा सDझौताका लाभदायक पH
(ीमन नारायण ) अततः नेपाल भारत–बीच वWयत
ु ् Xयापार स1झौता (पीट%ए) र ९ सय मेगावाटको मा!थ#लो
कणा$ल% जलवWय8ु मा भारतीय ऊजा$ क1पनी जीएमआरसँग आयोजना वकास स1झौता (पीडीए) मा ह4तार
स1पन भएको छ। यससँगै मल
ु क
ु लगानीका ला!ग उपय
ु त भएको सकारा8मक सदे श पJन MवाHहत भएको छ।
अब नेपालमा ऊजा$को ेEमा लगानी गन$ 4वदे शी एवम ् वदे शी लगानीकता$हn पJन आकष$त हुनेछन ्। यस
स1झौताबाट दव
ं टमा सध
ु ै दे शबीचको आपससी स1बध सy
ु ढ हुनक
ु ा सथै नेपालमा जार% ऊजा$सक
ु ार आउने अपेा
गन$ सकछ।
जीएमआरले सन ् २००८ मा ख#
ु ला MJत4पधा$Wवारा ९ सय मेगावाट मताको मा!थ#लो कणा$ल% जलवWयत
ु ्
आयोजनाको सवSण अनम
ु JतपE Iलएकोमा सन ् २०१० मा पीडीएका Jनि1त Jनवेदन Hदएको !थयो। सन ् २०१२ दे ^ख
Jनरतरnपमा बोड$ र जीएमआरबीच पीडीए वाता$ हुँदै आएको !थयो। मल
ु क
ु को सं3मणकाल%न अव4था,
लगानीकता$हnलाई सेवा–सु वधाको वषयमा दल तथा सरकार% अ!धकार%हnबीचको मतभेद, कानन
ु ी जHटलता
लगानीकता$को मागदाबीलगायतका वषयका कारण यो वषय लि1बँदै गएको !थयो। भारतीय MधानमEी नरे 
मोद%को नेपाल मणका 3ममा दव
ु ै दे शका MधानमEीबीच ४५ HदनIभEमा यस स1झौतामा ह4तार हुने मौ^खक
सहमJत भएको !थयो। Jनधा$:रत समयमा नै स1झौतामा ह4तार हुनु पJन एउटा उपलिRध नै हो। यसले पर4पर
वQवासलाई पJन बढाएको छ।
लगानी बोड$ले स1भवतः नेपालमा पHहलो पटक सबैभदा बढ% वदे शी लगानी अथा$त ् झडै १ खब$ ५० अब$ Gपयाँको
लागतमा बन लागेको आयोजनाको Mवधकसँग पीडीए गरे को हो। बोड$ र उWयोग वभागको तqयाuकअनस
ु ार
अHहलेस1म नेपालमा १ खब$ ३७ अब$ Gपयाँ वदे शी लगानीको MJतबaता आएको छ। उपMधान तथा गह
ृ मEी
बामदे व गौतमका अनस
ु ार यस स1झौताले ऊजा$ ेEमा माEै नभएर आ!थ$क, सामािजकलगायत स1पण
ू $ समृ aमा
ठूलो भIू मका खे#नेछ, साथै जनता र राTUको Hहतमा उपयोग गनS बाटो खुलेको छ।
भारतीय गह
ृ मEी राजनाथIसंहले मा!थ#लो कणा$ल%को स1झौताबाट नेपालले ठूलो फाइदा Iलने बताउँ दै समयIभE
आयोजना बनाउन दव
ु ै प स3य हुनप
ु नS र नभए वQवसनीयता ग1
ु ने भएकाले सजग हुन आwह पJन गरे का छन ्।
दईु वष$IभE व8तीय Xयव4थापन गर% 8यसको पाँच वष$IभE मा!थ#लो कणा$ल% आयोजना बनाइसने लय
जीएमआरको छ। स1झौताअनस
ु ार आयेजनाबाट नेपाल सरकारलाई ४ खब$ आ1दानी हुने अनम
ु ान छ।
Jनमा$णपJछको २५ वष$मा Jनःश#
ु क वWयत
ु ् आउनेछ। पीडीएमा ह4तार भएको IमJतले २ वष$IभE जीएमआरले
व8तीय Lोत जुटाइसनप
ु नS सहमJत भएको छ। Lोत जुटाउन नसके क1पनीलाई ज:रबाना हुने Mावधान रा^खएको
छ। 8यसको ५ वष$पJछ उ8पादन नगरे क1पनीले ज:रबाना Jतनप
ु$ नSछ।
जीएमआरले २७ MJतशत Jनःश#
ु क शेयर र १२ MJतशत वWयत
ु ् सरकारलाई Jनःश#
ु क Hदनेछ। उ8पाHदत Vबजुल%
नेपाल सरकारले ख:रद गन$ चाहे मा ३० MJतशत वWयत
ु ् ख:रद गन$ सनेछ। wामीण वWयत
ु ीकरणका ला!ग
जीएमआरले २ मेगावाटको छुsै अयोजना बनाई सरकारलाई ह4तातरण गनप
ु$ नSछ। साथै उत Vबजल
ु % Mभावत
ेEका जनता २४ सै घटा पाउनेछन ्। स1झौता भएको ६ मHहनाIभE अययन गर% आवQयक परे Dयाम पJन
बनाउनप
ु नSछ। २५ वष$पJछ Mसारण लाइनसHहत आयोजना चालू अव4थामा सरकारको 4वाIम8वमा आउनेछ।
लगातार २१ Hदनस1म बद–हडताल भए सरकाले आयोजनालाई JतपJू त$ Hदनप
ु नSछ।

नेपाललाई सन ् २०२२ स1म वकासशील मल
ु क
ु मा 4तरोनJत हुन क:रब सय अब$ डलर अवQयक दे ^खछ। 8यसमा
दे शIभEकै लगानी पया$mत हुँदैन। 8यसैले वदे शी लगानीको वक#प छै न। जलवWयत
ु ्, पय$टनलगायतका ेEमा
वदे शी लगानी #याउन सने स1भावना भएका ेE हुन ्। भारतसँग भएको ऊजा$ Xयापार स1झौता (पीट%ए) र
मा!थ#लो कणा$ल% बनाउन जीएमआर एवम ् लगानी बोड$बीच भएको (पीडीए) जलवWयत
ु ् वकासमा कोसेढुंगा हुन ्।
लगानी बोड$ यसलग8तै जीएमआरसँग भएको पीडीएलाई आधार मानी ७ सय ५० मेगावाटको अGण तेLोसँग पJन
स1झौताको तयार%मा छ। भारतकै सतलज क1पनीले उत आयोजनामा १ खब$ २४ अब$ Gपयाँ ला=ने अनम
ु ान
गरे को छ। बोड$का अनस
ु ार 8यसपJछ 3मशः १ खब$ ५ अब$ Gपयाँको मा!थ#लो मयाuद%, १ खब$ ११ अब$को
तामाकोशी, १ खब$ ४८ अब$ Gपयाँको पिQचम सेती वकासका ला!ग पJन वदे शी लगानीकता$सँग पीडीए स1झौता गनS
मानIसकता बनाएको छ। यसर% हे दा$ जीएमआरसँग भएको स1झौतापQचात ् हाो दे शको ऊजा$को वकासको ढोका नै
खल
ु ेको छ। पीट%ए स1झौताले नेपालको ऊजा$ ेEमा M8य वैदेIशक लगानी IभVEनेछ।
नेपाल वगत लामो समयदे ^ख चरम वWयत
ु ् संकटबाट गिु रहे को छ। नेपाल% जनताले दै Jनक nपमा १८
घटास1मको लोडसे?डङ सहनप
ु यf। कुनै पJन दाता राTUले हाो दे शमा आएर मेगाMोजेटको सoचालन
ग:रHदएनन ्। य4ता वदे शी क1पनीहnले केवल ऊजा$ उ8पादन गनS इजाजतपEलाई आKनो झोलामा राjने र पाँचतारे
होटलमा गोTठ माE गदx रहे । यी वदे शी क1पनीहnलाई भारतको बजार चाHहएको छ, नेपालको वकाससँग सरोकार
छै न। नेपालको ऊजा$को वकास भएको हे न$ नचाहने केह% 4वदे शी एवम ् वदे शी क1पनीहnले समय–समयमा
Xयवधान खडा गदx आएका छन ्। MधानमEी सश
ु ील कोइरालाको बIलयो अडान र दे शका Mमख
ु राजनीJतक
दलहnसमेतको चाहनाका कारण नेपालको ऊजा$ वकासमा Xयवधान खडा गन$ चाहनेको इछा परू ा हुन सकेन।
भारतसँगको ब|दो Xयापार घाटालाई कम गन$का Jनि1त पJन हामीसँग यो बाहे क अकf कुनै ठोस वक#प हुन
सदै न। रे Iमयासका कारण हाो भ
ु तान सतल
ु न क:रब Hठकै अव4थामा छ तर यसको सामािजक Mभाव भने
बीभ8स कIसमको पाइएको छ।
हामी भवTयका Jनि1त एउटा य4तो नेपालको क#पना कन गन$ सदै नZ, जहाँ दईु Gपयाँ MJतयJु नटमा वWयत
ु ्
उपलRध हुन सकोस ्। हामी आKनो इछाअनस
ु ार वWय8ु को खपत गन$ सकZ। दे शमा लोडसे?डङ पJन नहोस ्। Xयापार
घाटा पJन दे शले भो=नु नपरोस ् तथा जीडीपीको मामलामा हाो अव4था दvण एIसयामा सबैभदा बढ% होस ्। हामी
नेपाल% आKनो घर, काया$लय, कारकाखानाका साथै खाना पकाउन र गाडी गड
ु ाउनमा समेत यसैको खपत गन$ सकZ,
8यो पJन साै र् यन
ू म#
ू यमा अथवा Iस8तैमा। Mदष
ू ण पJन समाmत हुन जाओस ् तर यी सबैका Jनि1त एउटै
समाधान हो जलLोतको सदप
ु योग। VबJतसकेका पाँच दशक फकSर आउने होइन तर वत$मान हामीसँग छ, भवTयका
Jनि1त योजना हामी बनाउन सछZ। दे श र जनताको जनजीवनमा आमल
ू प:रवत$न #याउने, जनताको जीवन4तर
उका4ने, दे शलाई सy
ु ढ बनाउने तथा अधकारबाट उ~यालो Jतर लैजाने नीJत नै राTUHहतमा माJनछ। साक$कै सानो
दे श भट
ू ानले आKनो जलसंसाधनको सम!ु चत सदप
ु योग गनS Hदशामा पाइला बढाएको छ। ३ वष$अJघदे ^ख भट
ू ानको
जलवWयत
ु ् आयोजनामाफ$त भारतले भट
ू ानलाई १२० मेगावाट Vबजुल% Iस8तैमा उपलRध गराइरहे को छ, दश
वष$अJघ भट
ू ानका Jनि1त १२० मेगावाट वWयत
ु ् Iस8तैमा पाउनु साधारण कुरा !थएन। MJतXयित आयको
yिTटकोणले पJन भट
ू ान साक$मा अwणी दे शका nपमा आउँ छ। जलLोतको सदप
ु योग गनS भट
ु ानको नीJत Mशंसनीय
छ।
हालै भएको ऊजा$ Xयापार स1झौता र मा!थ#लो कणा$ल% जलवWय8ु मा भारतीय क1पनी जीएमआरसँग भएको ऊजा$
वकास स1झौता नेपालको ऊजा$ वकासमा सहयोगी र फलदायी साVबत हुने वQवास गन$ सकछ।
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‘ऊजा र पूवाधारमा ठूलो सहयोग आउँ दै छ’
अथ$मEी डा रामशरण महतले नेपालको ऊजा$ र पव
ू ा$धार ेEमा अतररािTUय समद
ु ायको ठूलो सहयोग आउने
बताएका छन ् । साथै, संवधानसभाको दोLो Jनवा$चनपJछ अतररािTUय सम◌
ु ुदायले नेपालMJत हे नS
yिTटकोणसमेत सकारा8मक रहे को धारणा राखे । वQव बैuकको वाष$क बैठकमा भाग Iलएर सोमवार 4वदे श फक$ने
3ममा VEभव
ु न अतररािTUय वमान4थलमा पEकारसँग कुरा गदx उनले भने, ‘8यसको Mभाव अब नेपालको वकास
Jनमा$णमा पनSछ । ऊजा$ र पव
ू ा$धारका ेEमा ठूलो सहयोग जुनेछ र यसले समw आ!थ$क वकासमा समेत दरू गामी
सकारा8मक Mभाव छोDनेछ ।’
वशेषगर% हालै नेपाल र भारतबीच स1पन वWयत
ु ् Xयापार स1झौता र मा!थ#लो कणा$ल% जलवWयत
ु ् आयोजनाको
स1झौतापJछ वQव समद
ु ाय नेपालको ऊजा$ेEमा लगानी गन$ उ8साHहत भएको उनले जानकार% Hदए । ‘वगत २०–
२२ वष$यता वQव बैuकले ऊजा$मा सहयोग गरे को !थएन । अब वQव बैuकले नेपालको ऊजा$ेEमा सहयोग Hदने
भएको छ । योसँगै सहयोगको नयाँ चरण शn
ु भएको छ,’ उनले भने ।
वQव बैuक समह
ू अतग$तको कर%ब ६ खब$ Gपैयाँबराबरको कोष प:रचालनको स1भावना बढे को उनले बताए । डा
महतले वQव बैuकको वाष$क बैठकमा भाग Iलनक
ु ा साथै अमे:रकb वदे श सहायकमEी Jनशा वQवाल र अमे:रकb
अथ$सहायकमEी मा:रसा लेगोसँग भेट तथा छलफल गरे का !थए ।
उनले सो अवसरमा वQव बैuकले आयोजना गरे को पन
ु ःMयोगयो=य ऊजा$स1बधी अकf एक काय$3ममा वशेष
वताका nपमा भाग Iलएका !थए । अHहले कर%ब दईु दशकपJछ वQव बैuक समह
ू ले पJन नेपालको ऊजा$ र
पव
ू ा$धारका ेEमा ठूलो सहयोग गनS वचन Hदएको हो ।
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पHहरोले अवGa ६८ मेवा वWयुत ् उ8पादन सुचाG भएन
पुTप कोइराला
लोडशे?डङको समय ब|ने Hहँउद शn
ु हुन ला=दासमेत Iसधप
ु ा#चोकको माuखा गावसमा गएको पHहरोका कारण
अवGa ६८ मेवा मताका ७ ओटा जलवWयत
ु ् आयोजना अझै सच
ु ाG हुन सकेका छै नन ् । अवGa आयोजनामये २
दशमलव ५ मेगावाटको सन
ु कोशी सानोलाई सoचालनमा #याउन अझ १० दे ^ख १२ मह%नास1म ला=न सने
आयोजना Mवधक साJनमा माई हाइgोपावर IलIमटे डका Mमख
ु काय$कार% अ!धकृत डा. सव
ु ण$दास ेTठले बताए ।
उत आयोजनालाई बालव
ु ा र माटोले परु े का कारण हाल सफा गनS काम भइरहे को उनले जानकार% Hदए । ‘सफा गन$
माEै अझै डेढ मह%नाजJत ला=छ,’ सीईओ ेTठले भने, ‘Mारि1भक अययनअनस
ु ार आयोजनामा Mयोग भएका
हाइgो मेकाJनकलस1बधी सबै उपकरण प:रवत$न गनप
ु$ नS दे ^खछ ।’ यसका ला!ग कJत खच$ ला=छ भने कुरा
व4तत
ृ अययनपJछ माEै थाहा हुने उनले बताए।
पHहरोका कारण बाँधको दईु ओटा ढोका Jत भएको नेपाल वWयत
ु ् Mा!धकरणले Mवधन गरे को १० मेवाको
सन
ु कोशीलगायतका आयोजना पJन सoचालनमा #याउन सकएको छै न । Mा!धकरणका JनIम8त काय$कार%
JनदS शक रामच पा[डे भछन ्, ‘स1भव भएस1म अवGa आयोजनाहn चाँडो सoचालनमा #याउने Mयास
भइरहे को छ ।’ पHहरोकै कारण Mसारण लाइनमा Jत पग
ु ेर अवGa भएको ४५ मेवाको भोटे कोशी आयोजना पJन
टावर Jनमा$णका ला!ग 4थानीयले ज=गा उपलRध गराउन नमानेपJछ सoचालनमा आउन सकेको छै न । ३ मेवाको
भैरवकु[ड, ३ मेवाको चाकु खोला, १ दशमलव ८० मेवाको मयचाकुखोला र १ दशमलव ७८ मेवाको त#लो
चाकुखोला आयोजना पJन अवGa नै छन ् ।

पHहरोका कारण आयोजनाहn अवGa हुँदा वगतका वष$हnमा भदा यस वष$को Hहउँ दमा लोडशे?डङ अझ
ब|न सने भएकाले Hहउँ दमा लोडशे?डङ कम गन$ भारतबाट थप २ सय मेगावाट वWयत
ु ् खर%दको पहल
भइरहे को Mा!धकरणका JनIम8त काय$कार% JनदS शक पा[डेले बताए । असोज १२ गते Hद#ल% गएको
Mा!धकरणका पदा!धकार% टोल%ले भारतको पावर टे «ड कपfरे शन (पीट%सी)सँग यसबारे छलफल गरे का
!थए । भारतले Mाव!धक पको वQलेषण गर% MJत3या Hदने बताएको !थयो ।
कर%ब २ सय मेवाको हाराहार%मा आयात हुँदै आएको वWयु8लाई ४ सय ३० मेवास1म पु¥याउने तयार%
रहे को पा[डेले बताए ।
केह% मह%नाअJघ माEै क[डटर प:रवत$न गर% मता बढाइएको कुशाहा–कटै या Mसारण लाइनबाट माEै
थप १ सय मेवा वWयत
ु ् #याउन सकने उनको भनाइ छ ।

8य4तै, अय 3शबोड$र लाइनहnको पJन मता अIभवृ a गर% थप वWयत
ु ् आयात ग:रने उनले जानकार%

Hदए । तर, थप ग:रने २ सय मेवामये पूरै वWयुत ् त8कालै #याउन भने नसकने उनको भनाइ छ ।
‘नेपालको खर%द M4तावमा सहमJत भएको १५ HदनIभEमा ५० मेवा वWयत
ु ् थप आयात ग:रनेछ,’
JनIम8त काय$कार% JनदS शक पा[डेले भने, ‘8य4तै ७५ मेवा सहमJतको डेढ मह%नाIभE र बाँकb ७५ मेवा
आगामी ३ मह%नाIभE #याउन सकनेछ ।’ उत प:रमाणको वWयत
ु ् आयात भएमा आउँ दो Hहउँ दमा
लोडशे?डङ बढ%मा दै Jनक १२ घ[टामा सीIमत गन$ सकने उनले बताए । वतगका वष$हnमा Hहउँ दमा
दै Jनक १६ दे ^ख १८ घ[टास1म लोडशे?डङ हुने गरे को !थयो ।
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ऊजामा लगानी गन चीनसँग आMह
नेपाल% उWयमी/Xयवसायी र नेपाल मणमा आएको चीनको यन
ु ान Mातको आ!थ$क MJतJन!धम[डलबीच भेट
भएको छ । भेटमा महासंघका अय Mद%पजंग पा[डेले यन
ु ान Mातको वा^ण~य वभागका उपमहाJनदS शक याङ
हुईको नेत8ृ वमा नेपाल मणमा आएको १६ सद4यीय !चJनयाँ आ!थ$क MJतJन!धम[डललाई नेपालका ऊजा$ ेEमा
!चJनयाँ लगानी Iभयाउन आwह गरे का !थए । चीनको सरकार% तथा Jनजी ेEका MJतJन!धहG सि1मIलत !चJनयाँ
आ!थ$क MJतJन!धम[डललाई महासंघका अय पा[डेले Wवपीय आ!थ$क तथा XयावसाJयक स1बध व4तारमा
पJन जोड Hदएका !थए । M8येक वष$ यन
ु ान Mातको कुनIमङमा आयोजना हुँदै आएको ‘चीन दvण एIसयाल%
XयावसाJयक फोरम’मा महासंघको स3य सहभा!गताबाट आपसी आ!थ$क तथा XयावसाJयक स1बध व4तारलाई
थप प:रणामदायी बनाउन सहयोग पग
ु ेको पJन अय पा[डेले बताएका !थए । Wवपीय Xयापारघाटा कम गन$
नेपालमा !चJनयाँ लगानीको खाँचो रहे को अयको जोड !थयो । यसका ला!ग नेपालमा तल
ु ना8मक लाभका ेE र
लगानीका सबैभदा बIलया र MाथIमकता Mाmत ेEको Gपमा पHहचान ग:रएका जलवWयत
ु ्, पय$टन, सेवा ेEमा
लगानी गन$ !चJनयाँ MJतJन!धम[डलसम अय पा[डेले आwह गरे का !थए ।

चीन सरकारबाट सात हजार सात सय ८६ वटा नेपाल% व4तह
ु Gको Jनकासीमा Hदइएको भसार छुटको सु वधालाई
नेपाल% Jनजी ेEले भरपरू उपयोग गनS वQवास Hदलाउँ दै अय पा[डेले नेपालको चीनसँगको Xयापार व4तारका
ला!ग सरल बzकङ सु वधा, Xयापार सहजीकरणका ला◌ा!ग पव
ू ा$धार वकास, सु वधास1पन भसार नाकाहGको
Xयव4था, चीनमा खपत हुने व4तह
ु Gको पHहचानसHहत नेपालमा संय
ु त लगानीमा उ8पादन व4तार, नेपाल%
उ8पादनलाई चीनमा गण
ु 4तर मायता Hदनप
ु नSलगायतमा जोड Hदएका !थए । पा[डेले फागन
ु मा काठमाडZमा हुने
‘नेपाल अतरा$िTUय Xयापार मेला’मा भाग Iलन !चJनयाँ MJतJन!धम[डललाई Jन1तोसमेत Hदए । भेटमा
उपमहाJनदS शक याङ हुईले नेपालको वकास Mयासमा आफूहGले सदै व सहयोग गनS आQवासन Hदँ दै दईु दे शका
XयवसायीहGबीच आपसी स1बध व4तार, Jनरतर सच
ू ना तथा स1पक$ आदानMदान, XयावसाJयक भेटवाता$,
संय
ु त लगानीका स1भाXय प:रयोजनाहGको जानकार% उपलRध गराई !चJनयाँ लगानी आकष$णका ला!ग वातावरण
बनाउन आwहसमेत गरे का !थए ।

उनले नेपालको ऊजा$ वकासको Mयासमा सहयोग गनS आQवासनसमेत Hदएका !थए । महासंघका उपाय Hदनेश
ेTठले नेपाल र यन
ु ान Mातबीचको आ!थ$क XयावसाJयक स1बध व4तारका ला!ग भएका आपसी Mयासलाई
सफल र प:रणामदायी बनाउन Jनरतर यस Mकारका भेटघाट, बैठक तथा छलफलमा जोड Hदए । महासंघको ऊजा$
सIमJतका सभापJत ानेलाल Mधानले ‘ऊजा$मा लगानी’ वषयमा काय$पE M4तत
ु गदx ऊजा$मा लगानीका ला!ग
अHहले सबैभदा सन
ु ौलो समय भएको 4पTट पारे का !थए । नेपालमा उ8पाHदत ऊजा$ दvण एIसयाका भारत,
बंगलादे शलगायतका दे शमा सहज Jनया$तको स1भाXयता रहे को र सरकारबाट समेत जलवWय8ु मा लगानी गनSलाई
कर छुटलगायतका सु वधा Hदइएकाले यो समय नेपालमा ऊजा$मा लगानीका ला!ग सबैभदा उपय
ु त भएको उनको
धारणा !थयो ।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/6/28

एडीबीको दबाबको कारण १४० मेगावाटको माथलो सेती जलव$युत ्
आयोजना अगाQड नबRने संकेत
सDझौता भइसकेको ऋण रोने धDकBयुत पA

एIसयाल% वकास बzक (एडीबी)को दबाबको कारण तनहुँ
हाइgोपावर क1पनीले Jनमा$ण गन$लागेको १४०
मेगावाटको जलाशययुत मा!थ#लो सेती जलवWयुत ्
आयोजनाको Jनमा$णकाय$ सुG नहुने संकेत दे ^खएको छ
। परामश$दाता छनोटमा आKनो Iसफा:रस काया$वयन
नगरे ऋण नHदने चेतावनी एडीबीले HदएपJछ सरकार
एडीबीको गलत दबाब 4वीकार गनS वा अकf M3याबाट
अगा?ड ब|ने भने अयोलमा परे को छ । ५०५ IमIलयन
अमे:रकb डलर अथा$त ् झडै ५० अब$ Gपैयाँ लागत भएको
सो आयोजनामा एडीबीले १५० IमIलयन अमे:रकb डलर ऋण Hदने स1झौता ग:रसकेको !थयो । अ8य!धक
बालुवा वहने तनहुँि4थत सेती नद%मा Jनमा$ण हुने सो आयोजनाको M8येक वष$ जलाशयको समेत बालुवा
Kलस गरे र सफा पानुप
$ नS हुछ । 8यसको कुनै अनुभव नभएको जम$नीको क1पनी #या}मर
इटरनेशनललाई परामश$दाता Jनय
$ नS अडान एडीबीले IलएपJछ यो वषय चकSको हो ।
ु त गनुप
परामश$दाता क1पनीले झडै १२ वष$स1म आयोजनाको सप
$ नSछ
ु रIभजन र केह% समय अMेसन पJन गनुप
। तर धेरै बालव
ु ा थु Mने आयोजनामा 8यसलाई सफा गनS कुनै Mव!ध र अनुभव नै नभएको क1पनीलाई
परामश$दाताको Gपमा Jनय
ु त गन$ एडीबीले अडान IलएपJछ आयोजनाको भवQय अJनिQचत बनेको हो ।
स1झौता भइसकेको ऋण नआएपJछ अय Jनकायको समेत ऋण Mभावत हुने र 8यJत धेरै ऋण खो~न
सरकारलाई पJन सम4या पनS हुछ । परामश$दाताले एक वष$ बोलपE कागजात तयार, छ वष$ Jनमा$ण र
पाँच वष$ सoचालन गर% १२ वष$ आयोजनाको सुप:रवेण गनुप
$ नSछ । एडीबीले Hदएको पैसाले नपुगेपJछ
8यसलाई सरकारले नै पा#नुपनSछ । यसमा ऊजा$मEी राधा वाल% समेत सहमत छै नन ् । परामश$दाताका
ला!ग एडीबीले दईु करोड ७५ लाख अमे:रकb डलर अथा$त ् दईु अब$ ७५ करोड Gपैयाँ कजा$ Hदएको छ ।

Lोतका अनुसार बालुवा Kलस गनS अनुभव र Mव!ध नभएको उत #या}मर क1पनीलाई १२ वष$स1म

परामश$दाताको Gपमा राjन एडीबीले छनोट गरे पJछ तनहुँ क1पनीले Jनयुत गनS M3या अगा?ड
बढाएको !थयो । अनुभवह%न क1पनीलाई परामश$दाता Jनय
ु त गन$लागेको भने उजरु % अिjतयार
दG
ु पयोग अनस
ु धान आयोगमा परे को !थयो । 8यसपJछ अिjतयारले छानVबन गदा$ उत क1पनीको
अनुभव नभएको भेHटएको !थयो । अनुभवह%न क1पनीलाई परामश$दाता Jनय
ु त गदा$ आयोजना अगा?ड
ब|न नसने भदै ऊजा$ मEालयमा पEाचार गरे को !थयो । अिjतयारले MQन गरे पJछ ऊजा$ मEालयले
समेत सहस!चव केशववज अ!धकार%को नेत8ृ वमा एक टोल% गठन गरे र छानVबन गरे को !थयो ।
अ!धकार% नेत8ृ वको टोल%ले पJन #या}मर भने क1पनीसँग अनुभव नभएको MJतवेदन मEालयमा
बझ
ु ाएको छ । सो MJतवेदनले अकf परामश$दाता खो~नप
ु नS JनTकष$ Jनकालेको छ । सहस!चव
अ!धकार%को MJतवेदन र अिjतयारको छानVबनको कुरा एउटै आएपJछ ऊजा$ले अथ$ मEालयमा पE
पठाउँ दै #या}मरलाई परामश$दाता Jनयुित गन$ एडीबीले Hदएको दबाबलाई पुनरावलोकन गन$ आwह
ग:रHदन भनेको छ । तर ऊजा$को उत पEबारे अथ$ मEालयले केह% बोलेको छै न । एडीबी ठूलो दाता
भएको कारण अथ$ मEालय अmयारोमा परे को छ । ‘Iसफा:रसअनुसार परामश$दाता Jनयुत नगरे एडीबी
:रसाउने, गरे अिjतयारले कारबाह% गनS भएकाले सम4या छ’, अथ$का एक अ!धकार%ले भने,
‘अनुभवह%नलाई परामश$दाता Jनयुत गर्न एडीबीका कU% डाइरे टरले दबाब Hदनु अशोभनीय छ ।’

आKनो Iसफा:रसMJत ऊजा$ मEालय सहमत नभएको संकेत पाएपJछ एडीबीको MJतJन!धले पटक–पटक
ऊजा$मEी राधा वाल% र स!चव राजेकशोर ेEीलाई आKनो Iसफा:रस काया$वयन गन$ आwह गदx
आएको छ । लामो समयस1म सो क1पनीलाई राjनुपनS भएकाले ऊजा$मEी वाल% पJन अनुभवह%न
#या}मरMJत सकारा8मक नभएकb हुन ् । KलIसङ Iस4टम नभएको क1पनीलाई परामश$दाता Jनयुत
गनS/नगनSबारे अययन भइरहे काले यस बारे मा थप नबो#ने ऊजा$मEी वाल%ले बताइन ् । ऊजा$ मEालय
Lोतका अनुसार ऋण स1झौता हुनुअJघ त8काल%न मEीWवय अथ$मEी शंकरMसाद कोइराला,
ऊजा$मEी उमाकात झा, Mा!धकरणका त8काल%न काय$कार% JनदS शक अजुन
$ काक र एडीबीका नेपालका
ला!ग आवासीय JनदS शक कची योकोयामाको Iमलेमतोमा परामश$दाता छाने अ!धकार एउटा ऋणदाता
एडीबीलाई Hदइएको !थयो । Lोतका अनुसार 8यJतबेला आइसीट%सी नामक दलाल क1पनीले गदा$ सो
Jनण$य Iलइएको हो । #या}मर आइसीट%सीले लVबuग गरे को क1पनी हो । परामश$दाता छनोट गराउने
काम एडीबीलाई नै Hदलाउने Jनण$य आइसीट%सीको योजनाअनुसार 8यJतबेलाका दईु मEी कोइराला र झा
तथा Mा!धकरणका एमडी काकले गरे का हुन ् । उनीहG सबै आइसीट%सीJनकटका Xयितका Gपमा
!चJनछन ् । उनीहG सरकार% काया$लय समयमा पJन आइसीट%सी गएर पटक–पटक छलफल गद$ थे ।

आयोजनाको बालुवा फ#स गनS अनुभव र Mव!ध भएको एकमाE क1पनी कसाई इलेिUक पावर
क1पनी इंक (जापान)लाई कम न1बर Hदएर बालुवा फ#सको बारे मा कुनै अनुभव नै पेस नगरे को क1पनी

#या}मरलाई एडीबीले बढ% न1बर Hदएर छनोटका ला!ग Iसफा:रस गरे को हो । कसाईले जापानमा पJन
य4तै बालव
ु ाय
ु त जलवWयत
ु ् आयोजनामा काम गरे को लामो अनुभव र Mव!ध छ । तर एडीबीले
Iसफा:रस गरे को #या}मरसँग भने योबारे एक MJतशत पJन अनुभव छै न । पैसा खव
ु ाएकै कारण सो
क1पनीलाई एडीबीका नेपालका ला!ग हालका आवासीय JनदS शक कची योकोयामाले Iसफा:रस गरे को
Lोतको दाबी छ । अिjतयार र ऊजा$ मEालयले उठाएको MQनको बारे मा एडीबीका नेपालि4थत कU%
डाइरे टरले सफाइ Hदन नसनल
ु े पJन पैसा खाएरै #या}मरलाई Iसफा:रस गरे को दे ^खछ । आयोजना
Mमख
ु सJु नलकुमार ढुंगेलले पJन एडीबीलाई अिjतयार र ऊजा$ले उठाएको MQनको !च8तब
ु दो जवाफ Hदन
पटक–पटक आwह गरे पJन 8यसलाई उनीहGले सुनेका छै नन ् । सेHटuगमा #या}मरलाई Iसफा:रस गरे को
कारण एडीबीले अिjतयार र ऊजा$ले उठाएको MQनको उ8तर Hदन नचाहे को हो । पHहलोपटक आवQयक
आवेदन नपरे पJछ एडीबीले परामश$दाताको ला!ग दोLोपटक अJघ#लो साउनमा बोलपE आ}वान गरे को
!थयो । 8यसमा इलेU%Iसट% डे ास (ईडीएफ), एमडR#यूएच इटरनेसनल इंक (अमे:रका), मोट
1याकडोना#ड IलIमटे ड (बेलायत), Uयाटवेल इिजJनय:रङ (ास), #या}मर इटरनेशनल (जम$नी) र
कसाई इलेिUक पावर क1पनी इंक (जापान)ले बोलपE पेस गरे का !थए । तीमये सबैभदा राो
क1पनी कसाई भए पJन आसीट%सीसँग एडीबीको नेपालि4थत अ!धकार%हGको राो स1बध भएको
कारण बालुवा फ#समा अनुभव नै पेस नगरे को #या}मर क1पनीलाई बढ% न1बर Hदइएको Lोतको दाबी छ
। यो घटनाले एडीबीका अ!धकार%हG घुस पाएपJछ अनुभवह%नहGलाई पJन कामको िज1मा Hदछन ् भने
पुिTट भएको ऊजा$ मEालय Lोतले जानकार% Hदयो ।

एडीबीले केह% HदनअJघ तनहुँ हाइgोपावर क1पनीलाई पE पठाउँ दै परामश$दाता छाने आKनो Iसफा:रस
काया$वयन नगरे लगानीमा MJतकूल असर पन$सने चेतावनी Hदएको छ । 8य4तो पE आएको
आयोजनाले पJन 4वीकार गरे को छ । ‘परामश$दाता Jनयुितका ला!ग हामीले छानेको #या}मर क1पनी
ठक छ भनेर एडीबीले पE पठाएको छ’, आयोजना Lोतले भयो, ‘हामीले Iसफा:रस गरे को क1पनी
Jनयुत भए पJन हाो लगानीमा MJतकूल असर पछ$ भनेको छ । एडीबीज4तो सं4थाले यो भनु गलत हो
।’ आयोजना Mमुख ढुंगेलले भने एडीबीले आKनो Iसफा:रस ठक भएको िजकर गरे र पE पठाएको बताए ।
Lोतका अनुसार एडीबीले ऋण रोने चेतावनीसHहतको पE पठाएपJछ आयोजना Mमुख ढुंगेलले ऊजा$मEी
वाल%लाई भेट गर% परामश$दाता छनोटमा एडीबीको Iसफा:रस काया$वयन नगदा$ नेपालको अय
वकास Jनमा$णको काम पJन Mभावत हुने भदै #या}मरलाई नै परामश$दाता Jनयुित गदा$ राो हुने
सुझाव Hदएका छन ् । तर मEी वाल% भने 8यसमा सहमत छै नन ् । एडीबीको कU% डाइरे टरले
हे डअफसले #या}मरलाई नै परामश$दाता Jनयुित गन$ भनेको जानकार% आयोजना र ऊजा$ मEालयलाई
Hदए पJन 8यसमा स8यता छै न । अथ$ मEालयका एक अ!धकार%ले भने, ‘कU% डाइरे टरको
Iसफा:रसअनुसार नै एडीबीको हे डवाट$ रले Jनण$य गनS हो ।’ जाइकाले अययन गरे को उत मा!थ#लो

सेती आयोजना Jनमा$ण गन$ सरकारले तनहुँ हाइgोपावर क1पनी नामको छुsै क1पनी 4थापना गरे को
!थयो । आयोजनामा नेपाल वWयत
ु ् Mा!धकरणको सवा$!धक सेयर हुनेछ । आयोजना २०१४को Mार1भमा
Jनमा$ण सG
ु गराई सन ् २०२० मा स1पन गनS काय$3म !थयो । आयोजना लागत हालको
बजारम#
ू यअनस
ु ार क:रब ५० अब$ Gपैयाँ ला=नेछ ।

आयोजनामा जापानको अतरा$िTUय सहयोग एजेसी (जाइका)को १८ अब$ Gपैयाँ (१८४ IमIलयन डलर),
एIसयाल% वकास बzक (एडीबी)को क:रब १५ अब$ Gपैयाँ (१५० IमIलयन डलर) र यरु ोपयन इभे4टमेट
बzक
(इआइबी)को क:रब साढे आठ अब$ (८५ IमIलयन डलर) सहयोग रहनेछ । पHहला इआइबीले ५० IमIलयन
डलर माE लगानी गनS बताएको !थयो । पJछ सो रकम थप गरे को हो । यी Jनकायसँग सहयोगस1बधी
स1झौता भइसकेको छ । बाँकb रकम सरकार र Mा!धकरणले लगानी गनSछ । सरकार र Mा!धकरणको आठ
अब$ Gपैयाँ लगानी हुनेछ । सन ् २०१५को अ8यस1म ठे कापsा ग:रसने र सन ् २०१६ को सG
ु दे ^ख
Jनमा$ण था#ने सरकारको संशो!धत योजना पJन पूरा नहुने दे ^खएको छ । यसअJघ सन ् २०१४को
जनवर%IभE ठे का स1झौता गर% फेुअर%मा परामश$दातालाई काममा खटाइसने लय तनहुँ हाइgोको
!थयो । अ8य!धक बालुवा ब=ने हुनाले उत आयोजना महं गो आयोजनामा पछ$ । तर नेपालको
मयभागमा Jनमा$ण हुने भएकाले सो आयोजनाबाट अ8यत पक समयमा हुने Vबजुल% कटौतीको
मारबाट आम उपभोता मुत हुने वQवास ग:रएको छ । आयोजनाबाट आठ गावस Mभावत भए पJन
एक सयभदा पJन कम घर माE व4थापत हुनेछन ् । एडीबीले आयोजना Jनमा$ण अव!धभर एक MJतशत
र वWयुत ् उ8पादन सुG भएपJछ एक दशमलव ५ MJतशत Rयाजमा ऋण Hदने सहमJत गरे को हो । अMल
२२को २०१३मा एडीबीले ऋण स1झौता गरे को !थयो । जाइकाले भने एक MJतशत Rयाजमा सहुIलयतपूण$
ऋण Hदएको हो ।

लगानी जुटे पJन परामश$दाता Jनयुितमा भएको लापरबाह%ले सो आयोजना लथाIलuग भएको हो ।
Lोतका अनुसार परामश$दाता Jनयुितमा 8यJतबेलाका अथ$मEी कोइराला, ऊजा$मEी झा र
Mा!धकरणका एमडी काकको Iमलेमतोमा एडीबीलाई Hदइएको हो । सोह% कारण एडीबीले पJन
आइसीट%सीको दबाबमा अनुभवह%न क1पनीलाई छानेको हो । 8यसले गदा$ आयोजना थप एक वष$ Hढला
भइसकेको छ । एक वष$ पछा?ड पदा$ आयोजनाको लागत थप १० MJतशतभदा बढ%ले ब|नेछ । उत
आयोजनाको Mा!धकरणले वWयुत ् ख:रद स1झौता (पीपीए) गन$ अ4वीकार समेत गरे को !थयो । आKनै
सहायक क1पनीले Jनमा$ण गनS आयोजनाको ख:रददर महं गो भएपJछ अ4वीकार गरे को हो । जलाशय
आयोजना भएकाले पुनः4थापनादे ^ख ज=गा अ!धwहणमा बढ% रकम ला=ने हुँदा 8यसको लागत MJतयुJनट
१२ Gपैयाँस1म पनS अययनले दे खाएको छ ।
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पे/ोUलयमको मूय ,नयामक ,नकायले तोनुपछ
Mा. अमत
ृ मान नकम
ऊजा$ वQलेषक
त8काल%न सोIभयत संघको खाकf इि4टयट
ु अफ अटोमोबाइल हाइवेबाट मेकाJनकल इिजJनय:रङमा
4नातको8तर अमत
ु न वQववWयालयअतग$तको प#
ु चोक इिजJनय:रङ या1पसमा ३
ृ मान नकमले VEभव
दशकस1म अयापन गरे । यह% असोजदे ^ख उनले वQववWयालयबाट अवकाश Iलएका छन ् । नकमले २०३५
सालदे ^ख VEवमा अयापन थालेका हुन ् । वगत ३ दशक लामो अयापनको अनभ
ु व अब अययन—अनस
ु धानमा
ख!च$ने नकमको योजना छ । नेपाल आयल Jनगम IलIमटे डमा ४ वष$ महाMबधकका nपमा काम गरे का नकमले
Jनजी ेEको चौधर% wप
ु मा समेत भाइसMेIसडेटका nपमा काम ग:रसकेका छन ् । मेकाJनकल इिजJय:रङका
अJत:रत उनले यानाडाको इि4टयट
ु अफ अ#वटा$बाट Xयव4थापनामा समेत 4नातको8तर गरे का छन ् ।
Xयव4थापन र Mाव!धक पको समवयबाट माE अपेvत लय Mािmत हुने उनी बताउँ छन ् । जलLोतको
उपयोगबाट माEै दे शको आ!थ$क–सामािजक nपातरण दे jने नकमसँग जलवWयत
ु ् वकास र पेUोIलयमको
4वचाIलत म#
ू यका वषयमा केित रहे र कारोबारकम बाबरु ाम खDकाले गरे को कुराकानीको सारसंेप ◌ः
भख$रै वQववWयालयबाट अवकाश पाउनभ
ु एको छ, ३ दशक लामो अयापन र अनस
ु धानको अनभ
ु वलाई उपयोग
गन$ आगामी Hदनमा यहाँको के योजना छ ?
मेरो G!च अययन–अनस
ु धानमा छ । लामो समयदे ^ख मैले अयापनको अJत:रत अययन–अनस
ु धान गदx
आएको छु । यसलाई Jनरतरता Hदँ दै यव
ु ा प4
ु तालाई आपm
ू ले जानेका कुरा बाँDने मेरो मj
ु य योजना हो । 8यसबाहे क
अययन अनस
ु धानमा यव
ु ालाई सहभागी गराउने मेरो लय छ ।
लामो समयदे Vख दे शमा चक# लोडसेQडङ भइरहे को छ । यो हुनक
ु ो म[
ु य कारण के हो ?
ऊजा$ भनेको य4तो चीज हो, जसको एक तmकादे ^ख अकf तmकासँग अतरस1बध हुछ । ज4तो पेUोIलयमको कुरा
गदा$ यो पJन Vबजुल%सँग अतरस1बिधत छ । अतरस1बधमा हामीले यान नHदईकन उप–ेEलाई माE वकास
गन$ खो~यो भने सम4या आउँ छ । ऊजा$को सम4या आउनम
ु ा यह% नै Mमख
ु कारण हो । मल
ु क
ु १ दशक लामो
WवWवमा फसेकाले नयाँ आयोजना अJघ ब|न सकेन । यह% कारणले वWयत
ु ् अभाव भई Xयापक nपमा ?डजेलको
Mयोग गरे र ऊजा$ उ8पादन भइरहे को छ । आफूसँग भएको जलLोतको उपयोग नगर%कन आयातीत ?डजेल Mयोग
गरे र ऊजा$ उ8पादन ग:ररहे का छां◌ै । यो हुनम
ु ा एकbकृत ऊजा$ रणनीJतको राो खाका तयार नहुनु हो, जसले गदा$
वWय8ु को माE कुरा गनS तर ऊजा$को मागको सह% त:रकाबाट आँकलन नगनS Mविृ 8तले दे शमा लोडसे?डङ भएको हो ।
हामीकहाँ अपार जलLोत छ भनेर Vबजुल% Jनकासीको कोIसस भइरहे पJन सफल हुन सकरहे को छै न । वषा$तमा पJन
दै Jनक ८ घ[टा लामो लोडसे?डङ भो!गरहे का छZ । 8यसैले लोडसे?डङको द%घ$काल%न सम4या समधान गन$ सरकारले
ऊजा$को सह% Xयव4थापन गनप
ु$ छ$ ।
नेपाल व$यत
ु ् :ाधकरणले आगामी सन ् २०३० सDमका लाग व$य7ु को माग :Hेपण गरसकेको छ । आजको
Eदनमा य,त \बजुल चाEहछ भनेर उसले १ दशकअ,घ नै :Hेपण गरे को थयो । यसमा ^यान Eदन नसनु रा_यको

कमजोर है न र ?
रा~यको कमजोर% हो । वWयत
ु ् Mा!धकरणले Mेपण गरे को माग पJन सह% होइन । उसले Mेपण गरे को सMेस माग
माE हो । यो जनताले चाहे को माग नै होइन । Mा!धकरणको Mेपण जनताको मागभदा धेरै यन
ू छ । आगामी सन ्
२०२२ स1म हामी अ#पवकIसतबाट वकासशील मल
ु क
ु बनाउने तयार% ग:ररहे का छZ । तर, यए
ू नडीपी र एIसयाल%
वकास बzक (एडीबी) लगायत अय थM
ु ै दात ृ Jनकायले आ!थ$क सामािजक वकास गन$ ऊजा$ नभई नहुने JनTकष$
Jनका#दै ऊजा$ वकासको आधारभत
ू तŒव हो भनेर आKनो धारणा बाHहर #याइसकेका छन ् । मानव वकासको ०.१
लय Mाmत गन$ क:रब वाष$क MJतXयित २ हजार यJु नट चाHहछ । अHहले हामी वाष$क १ सय यJु नट MJतXयित
ऊजा$ खपतको अव4थामा छZ । वकासशील बन २ हजार यJु नट प=ु नप
ु छ$ । अकf कुरा, Mा!धकरणले ऊजा$को माग
Mेपण जुन कIसमले गरे को छ, परा1परगत छ । मैले गरे को अनस
ु धानले के दे खाउँ छ भने सन ् ९० को दशकJतर
खाना पकाउन सबैभदा स4तो मट%तेल !थयो र Vबजल
ु % महँ गो । अHहले अतरा$िTUय बजारमा पेUोIलयमको भाउ
बढे र गइरहे को छ, यसले गदा$ खाना पकाउन मट%तेलभदा Vबजुल% सिजलो र स4तो भइसकेको छ । तर, लोडसे?डङले
गदा$ अHहले Vबजुल% बा#न पग
ु ेको छै न । खाना पकाउने कुरा त परै जाओस ् । राजधानीकै कुरा गदा$ सानो प:रवारका
ला!ग जJत हामी ऊजा$ खपत गछ 8यसको ७० MJतशत खाना पकाउन खच$ गछा$◌ै◌ं । पया$mत माEमा आत:रक
खपतका ला!ग Vबजुल% उ8पादन गनप
ु$ ¥यो । यसका ला!ग स4तोमा आयोजना बनाउनप
ु छ$ ।
यो ल`य परू ा गन रा_यले के गनपछ
?
ु
मेरो वचारमा सबैभदा पHहले आKनै दे शमा उपलRध जलLोतलाई Vबजुल% उ8पादनमा जोडतोडका साथ लगाउनप
ु छ$
। चालू आ!थ$क वष$को बजेटमा सरकारले ऊजा$मा ३७ अब$ Gपैयाँ बजेट वJनयोजन गरे को छ । य4तै Iशामा ८५ अब$
वJनयोजन ग:रएको छ । मेरो अययनले के दे खाउँ छ भने M8येक वष$ नेपालले क:रब १ सय अब$ Gपैयाँ ऊजा$मा खच$
गन$ सके यो लय Mािmत गन$ सछZ ।
यहाँले भनेजaतै जलbोत वकास गरे र पयाcत \बजुल उ7पादन गन aवदे शी पँज
ु ीले माA पु दै न, वदे शी लगानी प,न
चाEहछ । लगानीमैAी वातावरण छै नन भनेर वदे शी पँज
ु ी नेपालमा आउन सकेको छै न । यaतो अवaथामा ऊजा
वकास कसर सDभव दे [नह
ु ु छ ?
अब लगानीमैEी वातावरण Iसज$ना रा~यले गनप
ु$ छ$ । लगानीकता$लाई सहुIलयत रा~यले Hदनप
ु छ$ । अय दे शमा
पJन सरकारले लगानीकता$लाई सहुल%यत Hदएर आकष$त गरे को पाइछ । वMेषणलाई Xयव4थापन गरे र
जलवWय8ु मा पया$mत पँज
ु ी जट
ु ाउन सकने अव4था भए पJन सरकारको यान यसतफ$ गएको छै न । कुल गाह$4qय
उ8पादन (जीडीपी) को ३० MJतशत रकमबराबर वMेषण नेपाल IभVEइरहे को छ । Mायः सबै वMेषण उपभोगमा माE
खच$ भइरहे को छ । उ8पादनमा लगानी नै हुन सकेको छै न । यहाँका बzक तथा व8तीय सं4थाहnले एउटा संयE
वकास गरे र राो MJतफलको M8याभJू त गरे 8यसलाई ऊजा$ वकासमा लगानी गन$ सछZ । जJत आएको छ 8यसको
२५ MJतशत माE ऊजा$मा लगानी गन$ सयां◌ै भने यह% रकम जलवWयत
ु ् वकासका ला!ग पया$mत हुछ ।
1यितगत तवरबाट केह लाख रकम व:ेषणका eपमा आउने गरे को छ । यहाँले यसलाई एकBकृत गन कसर
सDभव दे [नह
ु ु छ ?
यसका ला!ग उपाय छ Jन । सामHू हक लगानी कोष गठन गरे र यसबाटै लगानी जुटाउनप
ु छ$ । व8तीय टम$मा 4पेसल
Mपोज भेइकल भJनछ । भेइकलमा वIभन बzक तथा व8तीय सं4थालाई समावेश गन$ सकछ । यसमा सरकारले
सहजीकरण ग:रHदनप
ु छ$ । MJतफल Hदँ दा आयकर नलगाउने Xयव4था हुनप
ु छ$ । सामHू हक लगानी कोषबाट
सानासाना रकम ज1मा गरे र लगानी जुटाउन सकछ । लगानी जुटाउने अकf माय ऋणपE पJन हो । रा~यले

ऋणपE जार% गरे र लगानी जुटाउँ दै आएको छ । य4तै, एडीबी र वQव बzक अतग$तको अतरा$िTUय व8त Jनगम
(आईएफसी) ले पJन नेपाल% म
ु ामा ५० अब$ Gपैयाँको बड Jनका#ने तयार% ग:ररहे का छन ् । य4तै जलवWयत
ु ्
लगानी वकास क1पनीले पJन य4तै गर% लगानी जुटाउन खोिजरहे को◌े छ । 8यसैले वMेषणलाई उपभोगमा माE
नभई उ8पादन ेEमा लगानी गन$ #याउनप
ु छ$ । MJतफल राो Hदएर वMेषणलाई ऊजा$मा लगानी गन$ सकछ ।
आगामी ८ वषमा वाषक \बजल
ु खपत :,त1यित २ हजार य,ु नट पु छ ?
अHहलेको अव4था हे दा$ सन ् २०२२ स1म यो लय परू ा गन$ गाो हुछ । Vब4तारै लगानी बढाउँ दै जानप
ु छ$ । अHहले
MJतXयित खपत १ सय यJु नट छ । २०३० स1म MJतXयित ऊजा$ खपत १ हजार ८ सय यJु नटस1म प¥ु याउन
सकने दे ^खछ । आगामी ८ वष$मा स1भव छै न । जलवWयत
ु ् Jनमा$ण आजको Hदनबाट सG
ु गदा$ आयोजनाको
MकृJत हे र% १० वष$स1म ला=न सछ । फे:र यहाँ समयमा आयोजना नबने गरे को छ । एकैचोट% गन$ सदै नZ ।
यहाँको भनाइलाई आधार मादा वकासशील बने ल`य परू ा नहुने भयो ,न ?
सरकारले जुन कIसमले परू ा गन$ योजना तय गरे को छ 8यह%अनस
ु ार काम पJन हुनप
ु ¥यो । सरकारले अHहले केह%
गरे को छै न । सरकारले ऊजा$मा ३७ अब$ Gपैयाँ बजेट वJनयोजन गरे को छ । यसलाई बढाएर यन
ू तम वष$ १ सय अब$
Gपैयाँ प¥ु याउनप
ु छ$ । रा~यको लगानी हरे क वष$ १ सय अब$ Gपैयाँभदा बढ% हुनप
ु छ$ ।
रा_यले ,नजी HेAलाई खुला गरे र आhनो लगानी घटाउँ दै गएको अवaथा छ । रा_यले अब लगानी बढाउन नसने
दे Vखछ ,न !
पया$mत माEमा सहुIलयत Hदएर राजनीJतक र भौJतक जो^खमलाई रा~यले वहन गनप
ु$ छ$ । जो^खम भएको
अव4थामा लगानी गन$ कोह% पJन आउँ दै न । रा~यले Jनजी ेEलाई य4तो लगानी गनS अव4था बनाउनप
ु ¥यो ताक
धमाधम Jनजी लगानी आओस ् । यता वWयत
ु ् Mा!धकरणले ४ वष$पJछ वषा$तमा Vबजल
ु % बढ% हुछ भनेर
लगानीकता$सँग वWयत
ु ् ख:रद स1झौता (पीपीए) गन$ मानेको छै न । उसले Vबजुल% बा#नलाई माE यान Hदएको छ ।
तर खाना पकाउने अय Mयोजनमा Vबजुल% खपत हुछ भनेर यान Hदएकै छै न । जबक Vबजुल%बाट खाना पकाउन
स4तो भइसयो । वWयत
ु ् Mा!धकरण पJन 4माट$ हुनप
ु ¥यो । 4माट$ बनाउन Mा!धकरणलाई सध
ु ार गनप
ु$ छ$ ।
:ाधकरणलाई कसर सध
ु ार गन सjकछ ?
Mा!धकरणलाई राजनीJतक ह4तेपम
ु त बनाउनप
ु छ$ । 4वतE nपमा उसलाई काम गन$ Hदनप
ु छ$ । जनशितको
राो Xयव4थापन हुन सकेको छै न, जसले गदा$ सं4थालाई भा बनाएको छ । वदे शमा २ हजार ५ सय मेगावाट
वWयत
ु ् उ8पादन गनS सं4था ५ सय कम$चार%ले चलाएका छन ् । ७ सय मेगावाट उ8पादन र Xयव4थापन गनS वWयत
ु ्
Mा!धकरणमा १२ हजार कम$चार% छन ् ।
सरकारले सहरयालाई बस@,न अबk (पैयाँ एलपीजी यासमा अनद
ु ान Eदँ दै आएको छ, यो अनद
ु ान आव2यक हो ?
जसले पैसा Jतन$ सछ, उसले माE =यासको Mयोग गरे को छ । Jतन$ नसनेले Mयोग गन$ सकेको छै न । असनको
भ:रया हे नस
ु$ ् न, उसले मट%तेलमा खाना पकाइरहे को छ । रा~यले उसबाट MJतIलटर १४ Gपैयाँ बढ% Iलइरहे को छ ।
=यासमा खाना पकाउने सह:रयालाई रा~यले MJतIसIलडर ५ सय Gपैयाँ अनद
ु ान Hदइरहे को छ । =यासको भाउ २
वष$दे^ख बढे को छै न । उपभोता म#
ू य सच
ू कांक हे दा$ हरे क वष$ १० MJतशतका दरले व4तक
ु ो भाउ बढे को छ । य4तो
अव4थामा =यासको भाउ ि4थर राjने ? यो हुनै सदै न । बजारको अव4थाअनस
ु ार व4तक
ु ो म#
ू य Jनधा$रण हुनप
ु छ$ ।
=यासको भाउ पJन बजार म#
ू यअनस
ु ार Jनधा$रण ग:रनप
ु छ$ ।
यहाँको वचारमा सरकारले यासमा Eदँ दै आएको अनद
ु ान हटाउनप
ु छ?
मैले अHहलेदे^ख होइन, पHहलादे ^ख नै भदै आएको छु । =यासमा Hदँ दै आएको अनद
ु ान हटाउनप
ु छ$ । अनद
ु ान

एकैपटक नभई व4तारै चरणबa nपमा हटाउनप
ु छ$ । य4तै सरकारले भख$रै पेUोIलयम पदाथ$मा 4वचाIलत म#
ू य
Jनधा$रण गरे को छ । यो सह% Jनण$य हो । यो मैले १० वष$दे^ख भदै आएको हो । यसको सE
ू मैले Hदएको हो, तर यो नै
सबै होइन । 4वचाIलत म#
ू य Jनधा$रण गन$ नेपाल आयल Jनगम बोड$लाई Hदनु हुँदैन । ऊ सरकारको भए पJन
नाफामख
ु ी सं4थान हो । 8यसकारण म#
ू य Jनधा$रण गन$ 4वतE आयोग गठन गनप
ु$ छ$ । उसले म#
ू य Jनधा$रण
गनप
ु$ छ$ । Jनयामक Jनकायबाट 4वचाIलत nपमा म#
ू य Jनधा$रण भएपJछ Jनजी ेE पJन पेUोIलयममा आउन
सछन ् । जहाँ MJत4पधा$ राो हुछ, उपभोताले व4तु र सेवा दव
ु ै राो पाउँ छ । 8यसैले पेUोIलयममा MJत4पधा$
गराउनप
ु छ$ । यसको मतलब आयल Jनगमलाई खारे ज गनS होइन । Jनगम पJन चाHहछ, साथसाथै Jनजी ेE पJन ।
अतरा$िTUय बजारभाउका आधारमा पेUोIलयमको भाउ Jनधा$रण हुन थाIलसकेको छ । Jनजी ेEलाई खो#ने
उपय
ु त मौका यह% हो ।
यो कायावयन होला त ?
काया$वयन गनप
ु$ छ$ । तर, यसका ला!ग 4वतE Jनयामक Jनकाय चाHहछ । गठन भएपJछ Jनयामकले पJन Jनजी
ेलाई पेUोIलयम कारोबारमा सहभागी गराउनप
ु छ$ । म#
ू य Jनधा$रण Jनगम बोड$लाई माE िज1मा Hदयो भने
काया$वयन नहुन पJन सछ । ज4तै Jनगमले उपभोताबाट MJतIलटर ४ Gपैयाँ Rयाज अस#
ु दै आएको छ । ऋणको
Rयाज उपभोताले Jतनप
ु$ नS हो र ? उपभोताबाट Jनगमले जJत Rयाज Iलएको छ यसको कारण समयमा म#
ू य
समायोजन नभएर भएको हो । Jनगमले Jतनप
ु$ नS कजा$लाई सेयरमा nपातरण गनप
ु$ छ$ । जनताबाट ४ Gपैयाँ Rयाज
कन Iलने ? अतरा$िTUय बजारमा पेUोIलयमको आपJू त$ बढे काले MJतRयारे ल ८० डलरमा झन$ सने पेUोIलयम
वQलेषकले अनम
ु ान गरे का छन ् । आजको Hदनमा अतरा$िTUय बजारमा पेUोIलयमको भाउ MJतRयारे ल ९० डलरमा
झरे को छ । Jनगमले अHहले MJतRयारे ल १ सय ४ डलरका आधारमा पेUोIलयमको भाउ Jनधा$रण गरे को छ ।
Jनगमलाई सीIमत नाफा माE Hदने बाँकb रकम सरकारले बनाएको म#
ू य ि4थर%करण कोषमा ज1मा गनप
ु$ छ$ ।
मोबाइल चाजमा माAै वाषक ९३ मेगावाट व$यत
ु ् आव2यक पन@ यहाँको अ^ययनले दे खाएको छ । कसर
बताइEदनस
ु ्न ?
यो सिजलो छ । मोबाइल चाज$ गन$ १ घ[टा ला=छ भने 8यसमा कJत Vबजुल% खपत हुछ । 8यसलाई यालकुलेट
गनस
ु$ ्, औसतमा Hहसाब Jन4कछ । नेपालमा टे Iलकम एनसेलका गर% २ करोड मोबाइल भइसयो ।
अययनअनस
ु ार वाष$क ९३ मेगावाट चाHहछ । यो वWयत
ु ् Mा!धकरणको Mेपणमा दे ^खँदैन । 8यसैले
Mा!धकरणको Mेपण सह% छै न । Mा!धकरणको Mेपणमा नयाँ Mव!धले खपत गनS वWय8ु को प:रमाण नै छै न ।
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एडीबीको दबाबले तनहुँ आयोजना अयोलमा
कृTण यौपाने
दमौल%, २७ असोज- सरकार र ऋण लगानीकता$ एIसयाल% वकास बzक (एडीबी) बीचको ववादले १ सय ४०
मेगावाटको तनहुँ जलवWयत
ु ् आयोजना अयोलमा परे को छ ।
परामश$दाता छनोटमा आKनो Iसफा:रस काया$वयन नगरे ऋण नHदने चेतावनी एडीबीले HदएपJछ सरकार उसको
दबाब 4वीकानS वा अकf M3याबाट अगा?ड ब|ने भने असमoजसमा परे को छ । झडै ५० अब$ Gपैयाँ लागत भएको
यो आयोजनामा एडीबीले क:रब १५ अब$ Gपैयाँ ऋण Hदने स1झौता ग:रसकेको !थयो । एडीबीले जम$नीको क1पनी
#या}मर इटरनेसनललाई परामश$दाता Jनय
ु त गनप
ु$ नS अडान IलएपJछ यो वषय चकSको हो ।
परामश$दाता क1पनीले झडै १२ वष$स1म आयोजनामा काम गनप
ु$ नSछ । तर, धेरै बालव
ु ा थु Mने आयोजनामा
8यसलाई सफा गनS कुनै Mव!ध र अनभ
ु व नै नभएको क1पनीलाई परामश$दाता Jनय
ु त गन$ एडीबीले दबाब
Hदइरहे को छ । यह% वषयमा अिjतयार दG
ु पयोग अनस
ु धान आयोगमा उजुर% परे को !थयो । अिjतयारले छानVबन
गदा$ #या}मर अनभ
ु वह%न दे ^खएको !थयो । य4तो परामश$दाता Jनय
ु त गदा$ आयोजना अगा?ड ब|न नसने भदै
ऊजा$ उसले मEालयमा पEाचार पJन ग:रसकेको छ ।
अिjतयारले MQन गरे पJछ ऊजा$ले समेत सहस!चव केशववज अ!धकार%को नेत8ृ वमा एक टोल% गठन गरे र
छानVबन गरे को !थयो । यो टोल%ले पJन #या}मरसँग अनभ
ु व नभएको MJतवेदन मEालयलाई Hदइसकेको छ । यो
MJतवेदनले अकf परामश$दाता खो~नप
ु नS JनTकष$ Jनकालेको छ । सहस!चव अ!धकार%को MJतवेदन र अिjतयारको
छानVबनबाट एउटै कुरा आएपJछ ऊजा$ले अथ$मEालयमा पE पठाउँ दै #या}मरलाई परामश$दाता Jनय
ु त गन$
एडीबीले Hदएको दबाबलाई पन
ु रावलोकन गन$ आwह ग:रHदन भनेको छ ।
आयोजनाको बालव
ु ा फ#स गनS अनभ
ु व र Mव!ध भएको एकमाE क1पनी कसाई इलेिUक पावर क1पनी इंक
(जापान) लाई कम न1बर Hदएर एडीबीले #या}मरलाई काखी यापेको हो । कसाईसँग जापानमा पJन य4तै
बालव
ु ाय
ु त आयोजनामा काम गरे को लामो अनभ
ु व र Mव!ध छ ।
एडीबीले केह% HदनअJघ तनहुँ हाइgोपावरलाई पE पठाउँ दै परामश$दाता छाने आKनो Iसफा:रस काया$वयन नगरे
लगानीमा MJतकूल असर पन$सने चेतावनी Hदएको छ । 8य4तो पE आएको आयोजनाले पJन 4वीकार गरे को छ ।
आयोजनामा जापानको अतरा$िTUय सहयोग एजेसी (जाइका) को १८ अब$ (१८४ IमIलयन डलर), एडीबीको क:रब
१५ अब$ (१५० IमIलयन डलर) र यरु ोपयन इभे4टमेट बzक (ईआइबी) को क:रब साढे ८ अब$ (८५ IमIलयन डलर)
सहयोग रहनेछ ।
आत:रक खपतका ला!ग तनहुँ आयोजना बन लागेको हो । १ सय ४० मेगावाट ज?डत मताको यो आयोजनाबाट
वाष$क ८५ करोड ७७ लाख यJु नट Vबजुल% उ8पादन हुने व4तत
ु ा (पक
ृ अययनले दे खाएको छ । आयोजनाले बेलक
आवर)को वWयत
ु मागलाई परू ा गनS छ ।
दमौल%बाट ३ कलोIमटर मा!थ सेती नद%मा १ सय ४० Iमटर अ=लो कं3ट बाँध Jनमा$ण गर% २७ कलोIमटर लामो
जलाशय बनाइने र सात वग$कलोIमटर ेEफल ढाने जलाशयमा ज1मा ग:रएको पानी १ सय १३ Iमटर अ=लो
हे टबाट खसालेर १ सय ४० मेगावाट वWयत
ु ् उ8पादन ग:रनेछ । जलाशय ेEले िज#लाका भीमाद, छाङ, माझकोट,
:रIसङ रानीपोखर%, कोटदरबार, जामन
ु ,े काहँ◌ुIशवपरु गावस र Xयास नगरपाIलकालाई Mभावत गनSछ ।
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िजएमआरलाई Eदइएको कर छुटको वाaतवकता पेस गन माग
Xयव4थापका–संसWको बध
ु बारको बैठकमा एकbकृत नेकपा(माओवाद%)का नेता जनाद$ न शमा$ले मा!थ#लो कणा$ल%
जलवWयत
$ राव(िजएमआर)लाई Hदने भJनएको कर छुटको वषय
ु ् आयोजनाको Mवधक wाधी मि#लाकाजुन
नीJतगत Tटाचार भएको भदै सरकारको यानाकष$ण गराएका छन ् ।
सदनको शG
ु वातमै सभामख
ु सँग समय मागेर उनले सो आयोजनाबाट नेपालले पाउने भJनएको २७ MJतशत Hह4सा
र १२ MJतशत Jनःश#
ु क Vबजुल% उपलRध गराउने वषयमा M4ट नपा:रएको तथा आयोजनाबाट रानी, जमरा,
कुल:रया र सय
$ टुवा Iसँचाइ आयोजना Mभावत हुने वा4तवकतातफ$ कुनै पJन यान नHदइएकाले ऊजा$
ू प
मEालयले 8यसबारे मा 4पTट पानप
ु$ नSमा जोड Hदए ।
उनले उत स1झौताको वा4तवक कागजात सदनमा पेस गनप
ु$ नS माग गरे । मा!थ#लो कणा$ल% जलवWयत
ु ्
आयोजनाका कारण त#लो तट%य र मा!थ#लो तट%य ेEमा पनS सम4याका बारे मा 4पTट उ#लेख नग:रएको र
हचुवाका भरमा स1झौता ग:रएको उनको आरोप !थयो । कुल नौ सय मेगावाट मताको सो आयोजनाको Mवधक
िजएमआरसँग गत मHहना वWयत
ु ् वकास स1झौता ग:रएको !थयो ।
य4तै नेपाल% काँwेसका बु aराम भ[डार%ले चुरे ेEको !गsी तथा ढुuगा आत:रक खपतका ला!ग नभएको बG
वदे श Jनया$त भएकातफ$ सरकारको यानाकष$ण गराएका छन ् । रािTUय MजातE पाटका जयत चदले सडक
दघ
$ ना रोन कडा कानन
ु ट
ु ी◌े Xयव4था गनप
ु$ नSमा जोड Hदए । य4तै सांसद रामदयाल म[डल र गोपाल दHहतले
बबरमहल बस दघ
$ नामा ~यान गम
ु ट
ु ाएका प:रवारलाई JतपJू त$ Hदन माग गरे ।
सांसद रामह:र खDकाले पोखरा र भैरहवा वमान4थल Jनमा$णमा अJनयIमतता भएको तथा चीनबाट #याइएको
एमए ६० जहाज नाग:रकको सेवाका ला!ग हो वा दे खाउनका ला!ग #याइएको हो भने MQन गदx छानVबन गन$ आwह
गरे । रासस
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‘पlचे2वर नेपाल–भारत दव
ु ैको Eहतमा’
भारतीय जनता पाटका के%य सद4य तथा उ8तराख[डका पव
$ j
ू म
ु यमEी भगतIसंह को4याराले पoचेQवर
प:रयोजना नेपाल–भारत दव
ै ो Hहतमा हुने बताएका छन ् । साHह8यकारहnको अतररािTUय स1मेलनका ला!ग
ु क
दाङ जाने 3ममा मuगलवार महे नगरमा पEकारहnसँग कुराकानी गदx उनले य4तो बताएका हुन ् । उनले भने,
‘पoचेQवर प:रयोजनाले सीमाेEका दव
ु ै दे शका जनतालाई फाइदा हुछ ।’
पoचेQवर बदा सद
ु रू पिQचम कृषेEको आ!थ$क वकासमा 3ाित आउने उनको भनाइ !थयो । प:रयोजना
Jनमा$णमा भारत सरकार लगानी गन$ इछुक रहे को पJन को4याराले बताए ।
पoचेQवर प:रयोजनाका बाँध धेरै पHहले बनप
ु नS भए तापJन हालस1म पJन बन नसदा दव
ु ै दे शलाई बेफाइदा
भएको बताउँ दै उनले पoचेQवरबारे दव
ु ै दे शका नेताहn एकमत भएको दाबी गरे । ‘पoचेQवरबाट उ8पाHदत Vबजुल%
भारतले कनेछ,’ उनले भने ।
सीमा महाकाल% नद%मा पकb पल
ु नहुँदा दव
ु ै दे शका नाग:रकलाई सा4ती बेहोनप
ु$ रे काले पल
ु Jनमा$णका ला!ग
आप ्mनो पाटले भारत सरकारसँग आwह गनS MJतबaता पJन उनले Xयत गरे । रासस
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जलbोतमा व2व ब>कको सकारा7मक उपिaथ,त
जलLोत ेEबाट क:रब २० वष$अJघ हात ^झकेको वQव बzकले अब यो ेEमा लगानी गनS भएको छ, जुन सकारा8मक
हो । 8यसबेला नेपालकै सबैभदा ठूलो जलवWयत
ु ् आयोजना अGण तेLोबाट बzकले हात ^झकेको हो । स1झौता
अितम चरणमा पग
ु ेको बेला लगानीकता$हGको पJन यान अयE गएको भदै यसमा लगानी गन$ नसकने
जानकार% गराएको !थयो । 8यसपJछ यो सं4थाले जलLोत ेEमा सामाय चासोसमेत Hदन छोडेको !थयो ।
8यसबेला बzक आफ ठूला आयोजनाको पमा !थएन । उसले आफू फता$ हुँदै गदा$ लेखेको पEमा ठूला जलवWयत
ु ्
आयोजना नेपालका ला!ग उपयोगी नहुने धारणा राखेको !थयो । अHहले 8यसमा उसले पन
ु ः वचार गरे को संकेत
Hदएको छ । यसै हmता अथ$मEीसँगको भेटमा नेपालको जलLोत ेEमा ग:रने लगानीअतग$त नेपाल पHहलो
MाथIमकतामा परे को जनाएको छ, जसलाई सकारा8मक भनप
ु छ$ । वQव बzकको नेत8ृ वले लगानीकता$हGलाई बढ%
वQव4त पाद$ छ, 8यसकारण पJन यो ेEलाई Hदइएको MाथIमकताले उ8साHहत त#
ु याएको हो ।

8यसबेला बzकले दे खाएको कारणभदा पJन हाै आत:रक कारणवश 8यो◌े आयोजना फता$ भएको !थयो । एउटा
राजनीJतक दल एमालेको सरकार रहे को बेला तीन/चारपटक ताकेता ग:रँदा पJन बेवा4ता ग:रएका कारण यो
आयोजना फता$ भएको 8यसबेलाका Iल^खत ववरणहGले बताउँ छन ् । ठूला आयोजना भने कुरा दे खावट%माE !थयो
। 8यसपJछ लग8तै उसले पाक4तानमा १४ सय ५० मेगावाटको प:रयोजनामा लगानी ग¥यो । 8योभदा नेपालको
अGण धेरै गन
ु ा सानो !थयो । यो आयोजना सG
ु ग:रएको भए बzकमा!थ Tटाचारको आरोपसमेत लगाइने भनी 8यो
दलले पE नै लेखेर पठाएको कुरा सामाय होइन । अतररा$िTUय सं4थाहGलाई अनावQयक लाoछना लगाउन
थाIलयो भने 8यसको प:रणाम क4तो हुछ भने यो एउटा उदाहरण नै बन गएको अव4था !थयो । 8यसको दरू गामी
असर र प:रणाम नेपाल% जनताले अस}यGपको अँयारो जीवन Vबताइरहनप
ु रे कोबाट पJन ब
ु न सकछ । यो
अथ$मा दे श जलLोतका ेEमा २० वष$पJछ परे को बझ
ु ाइ छ । अबचाHहँ 8यो घाउ प:ु रनलागेको हो क भने दे ^खन
थालेको मानप
ु छ$ , जुन सकारा8मक हो ।

वQव बzकले MाथIमकतामा राखेको ेEले लगानीको अभाव Xयहोनप
ु$ दx न भने मायता छ । आKनै नेत8ृ वमा लगानी
जुटाउने हुँदा पJन यसमा सहज वातावरणको Jनमा$ण हुछ । यो सं4था पTृ ठभIू ममा रहँदा अG लगानीकता$हGले
सिजलो महसस
ु गद$ छन ् । अHहलेस1म 8य4तै दे ^खएको छ । यसको नेत8ृ वले जट
ु ाएको लगानीमा वQवXयापी
MJत4पधा$ हुछ । अG कJतपय दातस
ं थाहGले MJत4पधा$लाई सीIमत पाद$ छन ्, पोखरा वमान4थल 8यसको
ृ 4
उदाहरण मान सकछ । क:रब २५अब$ Gपैयाँको 8यो प:रयोजनामा !चJनयाँ क1पनीले माE MJत4पधा$ गनप
ु$ नS शत$
!थयो । 8यसले १४ अब$को सरकार% लागत अनम
ु ानमा २८ अब$को कबोल भएको र 8यसलाई पJन मान बाय
हुनप
ु रे को अव4था सि1झन सकछ । जलLोत भनेको ठूलो लगानीको ेE हो । 8यसमा यो एउटा ेEले माEै
लगानीलाई कJत कम÷धेरै पाद$ छ भने ब
ु न सकछ ।
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माथलो \Aशूल वान जलव$युत ् आयोजनाको करार अवध थcन :धानमAी
कोइरालाकै बदनाम
Dयाद थपेर संaथागत m.टाचारको तयार

ववादा4पद २१६ मेगावाटको मा!थ#लो VEशल
ू % वान जलवWयत
ु ् आयोजनाको करार स1झौतालाई फे:र ६
मHहना थप गनS तयार% भएको छ । 8यसको ला!ग ऊजा$ मEालयले मिEप:रषा केह% HदनअJघ नै
M4ताव पेस ग:रसकेको छ । Vबह%बार ब4ने मिEप:रषWबाट उत Jनण$य गराउने तयार% भएको छ । ऊजा$
मEालयका केह% अ!धकार%हG उत आयोजनाको करार अव!ध फे:र ६ मHहना थप गनुल
$ ाई सं4थागत
Tटाचार भछन ् । ‘करार स1झौतामा तोकएको समयमा काम नगरे 4वतः करार भंग हुने उ#लेख भए
पJन फे:र 1याद थप गनु$ सं4थागत Tटाचार माE हो’, ऊजा$ मEालय Lोतले भयो । Lोतका अनुसार
मा!थ#लो VEशूल%–वान जलवWयुत ् आयोजनाको Mवधक नेपाल वाटर एड इनज डेभलपमेट
क1पनीले तोकएको अव!धमा शत$अनुसार कुनै पJन काम नगर% घुस Hदएरै करारको 1याद थप गन$
लागेको हो । उत आयोजनाको Vब3bकता$ वृ दावनमान Mधानांगले MधानमEी सुशील कोइरालासँग
सेHटङ Iमलाएको कारण Vबह%बारको मिEप:रषW बैठकले फे:र ६ मHहना 1याद थmने िजकर गदx Hहंडक
े ा
छन ् । Lोतका अनुसार स1पि8त नभएको भJनएका कोइरालालाई सेHटuगमा ख:रद गरे को भनेर
Mधानांगले बWनाम गन$ लागेका हुन ् । Mधानांगको भनाइलाई अथ$मEी डा. रामशरण महतले साथ Hदएको
कारण MधानमEी पJन 1याद थmन बाय हुन लागेको Lोतको दाबी छ ।

Mधानांगको भनाइ उaृत गदx नाम उ#लेख नगनS शत$मा नेपाल वाटर स1बa एक Xयितले भने,
‘वृ दावनमानले MधानमEी र अथ$मEी डा. रामशरण महत समेतलाई सेHटङमा Iलइएको कारण करारको
1याद फे:र ६ मHहना थप हुनेछ ।’ MधानमEीलाई कसर% सेHटuग Iमलाएको भनेबारे मा ती Xयितले
केह% बताउन चाहे नन ् । बाबुराम भsराई MधानमEी भएको बेला HहIसला यमीमाफ$त उत आयोजनाको
एक वषS करार ग:रएको !थयो । 8यJतबेला बाबुरामको तफ$बाट HहIसलाले रकमको ‘?डल’ गरे पJन अHहले
MधानमEी कोइरालाको तफ$बाट कसले रकमको ‘?डल’ गरे को भने बारे मा Mधानांगले केह% नखल
ु ाएको
ती Xयितको दाबी छ । Mधानांगले आKना Jनकटकालाई भनेका छन ्, ‘छोरालाई लगाएर सेHटuग Iमलाउँ दै
काम गरे को छु । दःु ख गरे र दश MJतशत सेयर Iलन लागेको दईु ÷तीन MJतशत त घुसमै सकन ला!गसयो
।’ उनले घुस Hदँ दै 1याद थप गनुक
$ ो कारण तोकएको समयमा कुनै पJन काम स1पन गन$ नसनु हो ।
Lोतका अनुसार ऊजा$ मEालयका केह% अ!धकार%हG उत आयोजनाले करार स1झौतामा उ#लेख नै
नभएको आयोजना वकास स1झौता (पीडीए) गराइHदने काममा ला!गपरे का छन ् । Mधानांगलाई दश

MJतशत सेयर दःु खबापत Hदएको र अय काम सबै आईएफसीको हुने भदै ऊजा$का केह% कम$चार%ले
वदे शी लगानी भDकने भदै मEी राधा वाल%लाई समेत किभस गरे का हुन ् । सोह% कारण 1याद
थपको M4ताव मिEप:रषा पुगेको हो । पीडीए नभएको कारण करार स1झौताअनस
ु ार काम नभएको
भनेर Mधानांगले लवuग ग:ररहे का छन ् । पीडीए गनS कुरा करारनामामा उ#लेख छै न ।

उत आयोजना सG
ु मा Mा!धकरणले अययन गरे को !थयो । नेपालको खोलानाला दता$ गदx वदे शीलाई
बेदै आएका वृ दावनमान Mधानांगले Mा!धकरणका त8काल%न इिजJनय:रङका हाकम, जलLोत
मEालय र वWयत
ु ् वकास वभागका Tट कम$चार%लाई घस
ु Hदएर आप ्mनो हातमा पान$ सफल भएका
!थए । सG
ु मा ७५ मेगावाटको यो आयोजनाको वWयुत ् ऐन, २०४९ ले तोकेको पाँच वषS अव!ध परू ा हुन
ला=दा त8काल%न ऊजा$स!चव शीतलबाबु रे =मीले यसको मता २१६ मेगावाट प¥ु याएर लाइसेसको 1याद
थप गरे का !थए । पाँच वष$स1म पJन कनेसन ए!wमेट, पीपीए, वातावरणीय Mभाव म#
ू यांकन
(ईआईए), व8तीय Xयव4थापन गन$ नसकेको भदै त8काल%न स!चव ह:रराम कोइरालाले उ8पादन
लाइसेसका ला!ग Hदइएको Jनवेदन अ4वीकार गरे का !थए । अ4वीकार भएपJछ बाबुराम भsराई प8नी
Hहसीला यमीलाई रकम बुझाएर वृ दावनको को:रयन साझेदारले वWयुत ् ऐनको दफा ३५ को दG
ु पयोग
गर% उह% अम क1पनीलाई करार गर% Iलन सफल भएको !थयो । एक वष$IभE सबै काम पूरा गनS, नE
4वतः र हुने करारमा उि#ल^खत शत$ पूरा नगदा$ नगदx पJन अJघ#ला ऊजा$स!चव वQवMकाश पि[डत
आ!थ$क Mलोभनमा परे र यसको पुनः एक वष$ 1याद थप गरे का !थए । यसको 1याद फे:र काि8तक २ गते
सकन ला=दा ६ मHहना थmन ला!गएको हो ।

ऐनको दफा ३५ अनुसार भएको स1झौतामा आयोजना वकास स1झौता (पीडीए) गनS भनेर कह%ं उ#लेख
!थएन । तर पीडीए नभएको भनेर वगतमा पJन गैरकानुनी Gपमा आयोजनाको 1याद थप ग:रयो । सो
आयोजनाको डलरमा पीपीए गन$ Mधानांगले चलखेल गरे का हुन ् । जसलाई ऊजा$ मEालयले साथ Hदएको
छ । मा!थ#लो VEशुल% वान को महँ गो अमे:रकb डलर (MJतयुJनट झडै सात सेट) मा पीपीए गराउन
अHहले को:रयन दत
ू ावास, वQव बzक, यसको वगय संगठन आइएफसी, अथ$ मEी डा. महत, नेपालको
जलवWयु8को लाइसेस Iलंदै वदे शीलाई बेदै आएको दलाल वृ दावनमान र उनका छोरा वकेस
Mधानांग ला!गपरे को Lोतको दाबी छ । नेपाल वाटरले अHहले उत आयोजनामा दvण को:रया सरकारको
पूण$ 4वाIम8वमा रहे को को:रया साउथ इ4ट पावर कमपनी IलIमटे ड (कोसेप) लाई ५० MJतशत, को:रयाको
ठूला Jनमा$ण क1पनीमये पनS डेIलमकोलाई १५ MJतशत, को:रयाकौ केGङ कसUसन क1पनीलाई १०
MJतशत, आईएफसीलाई १५ MJतशत सेयर Vब3b गरे को छ । उत आयोजनामा नेपाल% लगानीकता$को १०
MJतशत सेयर रहने बताइएको छ । पाँच वष$स1म काम नभएपJछ १९ असार २०६९ मा मEालयले
आयोजनाको Mवध$क नेपाल वाटर एड इनज डेभलपमेट क1पनीको लाइसेस खारे ज गरे को !थयो ।

क1पनीले २०६३ साल पुस २४ गते सरकारबाट वWयुत ् उ8पादनको ला!ग सवSण लाइसेस पाएको !थयो
। सामायतया सवSण लाइसेस पाएको दईु वष$IभE प:रयोजना Jनमा$ण चरणमा पु=छ । दईु वष$IभEमा
पJन प:रयोजना Jनमा$णको तहमा पु-याउन नसके सवSण लाइसेससको 1याद थmदै अ!धकतम ् पाँच
वष$स1म Hदन सकछ । यो लाइसेस पाएको पाँच वष$ IभEमा क1पनीले व8तीय Xयव4था गनुप
$ नS हुछ
र प:रयोजना Jनमा$ण चरणमा लैजानप
ु छ$ ।

सवSण लाइसेस Iलएको पाँच वष$IभE उ8पादन अनुमJत नIलए लाइसेस खारे ज हुने Mावधान वWयत
ु ्
ऐन २०४९ को दफा ५ मा उ#लेख छ । डा. बाबरु ाम भsराई नेत8ृ वको सरकारले लाइसेसको 1याद Rयँत
ू ाउन
सोह% ऐनको धारा ३५ लाई Mयोग गरे को !थयो । ४५६ मेगावाटको मा!थ#लो तामाकोशी आयोजनाको
लागत ३५ अब$ तोकएको छ भने २१६ मेगावाटको मा!थ#लो VEशल
ु % वानको भने लागत ५२ अब$ Gपैयाँ
भदा बढ%छ । आयोजना4थलमा पनS ७४ रोपनी ज=गा Iलए पJन 4य1भु याङ गठ
ु को ३०८ रोपनी मये
६२ रोपनीको माE मोह% ख:रद गन$ सकेको छ । यसले उत आयोजनाको उेQय पीपीए र पीडीए गरे र फे:र
ख:रद कता$ खो~नु माE हो ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/6/30

:ाधकरण र बीपीसीबीच सDझौतामा Eढलाइ
बाबरु ाम खDका
काठमाडZ, २९ असोज- वWयत
ु ् ख:रदVब3b स1झौता (पीपीए) सकएको १५ मHहना VबJतसदा पJन बट
ु बल पावर
क1पनी IलIमटे ड (बीपीसी) र नेपाल वWयत
ु ् Mा!धकरणसँगबीच नयाँ स1झौता हुन सकेको छै न ।
अJघ#लो साउन १ गतेदे^ख बीपीसी र Mा!धकरणबीचको पीपीए सकएको हो । पीपीए सकएपJछ बीपीसीले थप
स1झौता गन$ Mा!धकरणलाई M4ताव गरे पJन दरमा सहमJत हुननसदा स1झौता नभएको हो । बीपीसीले ^झमु ्रक
आयोजनाको पीपीए दर MJतयJु नट ६ Gपैयाँ २० पैसा र आँधीखोलाको MJतयJु नट ४ Gपैयाँ ४८ पैसा Hदनप
ु नS M4ताव
गरे को छ । बीपीसीले लगानी उठाई नाफा कमाइसकेको भदै उसले मागेको दरमा पीपीए गन$ वWयत
ु ् Mा!धकरणले
मानेको छै न । उसले स4तो दरमा पीपीए मागेको छ । दरमा सहमJत हुन नसकेकाले पीपीएमा Hढलाइ भएको
बीपीसीका Mमख
ु काय$कार% अ!धकृत उ8तरकुमार ेTठ बताउँ छन ् । पीपीएका ला!ग पहल भइरहे को उनले जानकार%
Hदए । पीपीए नभएपJछ Mा!धकरणले काय$लय सoचालनका ला!ग खच$ Hदँ दै आएको छ । आँधीखोलाबाट वतरण
हँ◌ुदै आएको Vबजुल% Mा!धकरणबाट ख:रद गरे र 4याuजालगायत अय ेEमा वतरण ग:ररहे को छ । यसले गदा$
पJन बीपीसी नोसानीमा गएको हो । मता बढे को आँधीखोलाको ४.४ मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ ।
^झमGकको मता १२.५ र आँ!धखोलाको मता वृ aपJछ ९.४ मेगावाट प=ु छ । आँधीखोलाको ५ मेगावाटको पीपीए
हुन बाँकb छ ।
पीपीए नभएपJछ गत आ!थ$क वष$ र चालू आवमा बीपीसीको आ1दानीमा समेत असर प=ु ने दे ^खछ । Mा!धकरणले
बीपीसीलाई काया$लय सoचालनका ला!ग भनेर केह% रकम भ
ु तानी गदS आएको छ । पीपीए नभए पJन बीपीसीले
^झमGक आयोजनाबाट वWयत
ु ् आपJू त$ ग:ररहे को छ ।
Mा!धकरण र बीपीसीबीच २०५८ असार २९ गते पीपीए भएको हो । ^झमGक आयोजनाको पीपीए दर औसत
MJतयJु नट ६ Gपैयाँ २० पैसा र आँधीखोला आयोजनालाई MJतयJु नट ४ Gपैयाँ ४८ पैसा !थयो ।
बीपीसीले ^झमGकबाट वाष$क ५५ लाख यJु नट र ५.१ मेगावाटको आँधीखोलाबाट ३० लाख यJु नट Vबजुल%
Mा!धकरणलाई Vब3b गछ$ । बीपीसीले पिQचमका mयठ
ु ान, अघा$खाँची, रो#पा, 4याuजा र पा#पामा सीधै आKनो
Mसारणलाइनबाट वWयत
ु ् वतरण ग:ररहे को छ । बाँकb Vबजुल% Mा!धकरणलाई Vब3b गदx आएको छ । पिQचमका
पाँच िज#लामा आKनै Mसारणलाइनबाट ३९ हजार ६ सय २१ घरधुर%मा वWयत
ु ् आपJू त$ गदx आएको छ । बीपीसीले
महसल
ु बढाउन वWयत
ु ् महशल
ु Jनधा$रण आयोगमा M4ताव गरे को छ । आयोगले महसल
ु बढाउने तयार% गरे पJन
काया$वयन हुन सकेको छै न ।
वWयत
ु ् उ8पादन र वतरण दव
ु ै Xयवसाय घाटामा गएपJछ बीपीसी ^ख1ती जलवWयत
ु ् आयोजनाबाट पाउने
लाभांशमा माE Jनभ$र भएको छ । आव ०६९÷७० मा उसले ^ख1तीबाट ३५ करोड Gपैयाँ लाभांश पाएको !थयो । गत
वष$ पJन उसले यह% बराबर रकम लाभांश पाउने स1भावना छ । ^ख1तीमा बीपीसीको १७ MJतशत सेयर लगानी छ ।
^ख1तीसँग भएको ववाHदत स1झौताका कारण Mा!धकरण र बीपीसीबीचको पीपीए रोकएकोमा हालै बसेको
सoचालक सIमJत बैठकले मj
ु यस!चव अय हँ◌ुदा गरे को Jनण$य उ#टाएको छ । मj
ु यस!चव ल%लाम^ण पौडेलको
अयतामा बसेको Mा!धकरणको ६ सय ५० औं सoचालक सIमJत बैठकले ^ख1तीको Mवधक Hहमाल पावर
IलIमटे डले पीपीए पन
ु रावलोकका साथै सरकारलाई बझ
ु ाउने रोय#ट% नबेहोरे बीपीसीसँग कुनै स1झौता नगनS र

MJतबध लगाउने Jनण$य गरे का कारण पीपीए अवGa हुँदै आएको छ ।
सरकारले सां!wला इनजलाई ९५ करोड Gपैयाँमा बीपीसी बेचेको हो । क1पनीमा सां!wलाको ६८.९५ MJतशत,
सव$साधारणको १०, सरकारको ९.९, इटरका4ट नेपालको ६, यन
ु ाइटे ड Iमसन टु नेपालको २.७९, कम$चार%को २ र
Mा!धकरणको १ MJतशत सेयर छ ।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/6/30

चीनले नेपालको ऊजा HेAमा लगानी बढाउने
काठमाडZ, (नेस)
!चJनयाँ उWयोगी Xयवसायीले नेपालको ऊजा$ ेEमा लगानी वृ a गनS MJतबaता Xयत गरे का छन ्।
नेपालमा मणमा रहे को चीनको युनान Mातको आ!थ$क MJतJन!धम[डलले सो MJतबaता GXयत
गरे को हो।
!चJनयाँ MJतJन!धम[डल र नेपाल उWयोग वा^ण~य महासंघका पदा!धकार%बीच Vबह%बार भएको छलफल
तथा भेटका 3ममा उनीहnले नेपालको ऊजा$ वकास लगानी गनS बताएका हुन ्। युनान Mातका वा^ण~य
वभागका उपमहाJनदS शक याङ हुईले नेपालको ऊजा$ वकासको Mयासमा चीनले आवQयक सहयोग गनS
बताउनुभयो। नेपालको वकासमा चीनले सधै सहयोग गदx आएको उ#लेख गदx उहाँले सहयोगलाई
Jनरतरता Hदने बताउनु भयो।
उत अवसरमा उहाँले दईु दे शका Xयवसायीबीच आपसी स1बध व4तार, Jनरतर सूचना तथा स1पक$
आदानMदान, XयावसाJयक भेटवाता$ र संयुत लगानीका स1भाXय प:रयोजनाको जानकार% उपलRध
गराई !चJनयाँ लगानी आकष$ण गन$ आwहसमेत गनुभ
$ यो।
यसअJघ महासंघका अय Mद%पजंग पा[डेले चीनको दvण एIसयाल% XयावसाJयक फोरममा
महासंघको स3य सहभा!गताबाट आपसी आ!थ$क तथा XयावसाJयक स1बध व4तारमा सहयोग पु=दै
आएको बताउनुभयो। दईु दे शीय Xयापारघाटा कम गन$ नेपालमा !चJनयाँ लगानीको खां◌ँचो रहे को
औं#याउँ दै उहाँले नेपालको ऊजा$ ेEमा लगानी गन$ आwहसमेत गनुभ
$ यो।
महासंघका उपाय Hदनेश ेTठले नेपाल र युनान Mातबीचको आ!थ$क XयावसाJयक स1बध
व4तारका ला!ग भेटघाट, बैठक तथा छलफल गनुप
$ नSमा जोड Hदनुभयो। 8य4तै महासंघको ऊजा$
सIमJतका सभापJत ानेलाल Mधानले ऊजा$मा लगानी वषयमा काय$पE M4तत
ु गदx ऊजा$मा
लगानीका ला!ग अHहले सबैभदा सूनौलो समय भएको 4पTट पानुभ
$ यो।

>f]tM cleofg, 2071/6/30

जीएमआरलाई Eदइएको कर छूटबारे ^यानाकषण
Xयव4थापका–संसWको बध
ु वारको बैठकमा एमाओवाद%का जनाद$ न शमा$ले मा!थ#लो कणा$ल% जलवWयत
ु ्
आयोजनाको Mवधक जीएमआरलाई Hदने भJनएको कर छूटको वषय नीJतगत Tटाचार भएको भदै सरकारको
यानाकष$ण गराए ।
सदनको शn
ु मै सभामख
ु सँग समय मागेर उनले सो आयोजनाबाट नेपालले पाउने भJनएको २७ MJतशत Hह4सा र १२
MJतशत Jनःश#
ु क Vबजुल% उपलRध गराउने वषयमा M4ट नपा:रएको तथा आयोजनाबाट रानीजमरा कुल:रया र
सय
$ टुवा Iसँचाइ आयोजना Mभावत हुने वा4तवकतातफ$ कुनै पJन यान नHदइएकाले ऊजा$ मEालयले
ू प
8यसबारे मा 4पTट
पानप
ु$ नS धारणा राखे । रासस

>f]tM cleofg, 2071/6/30

नेपाल व$युत ् :ाधकरणको कायकार ,नद@ शकमा काhले ,नयुित
मिEप:रषWको वह%वार बसेको बैठकले नेपाल वWयत
ु ् Mा!धकरणको काय$कार% JनदS शक पदमा मक
ु े शराज
काKलेलाई Jनय
ु त गनS Jनण$य गरे को सरकारका Mवता एवम ् सoचार मEी डा. मीने :रजालले जानकार% गराए
। उनलाई बाँकb अव!धका ला!ग नेपाल वWयत
ु ् Mा!धकरणक काय$कार% JनदS शक पदमा Jनयिु त ग:रएको हो ।
साथै बैठकले संवधानसभा सद4यमा चारजनालाई मनोनयन गरे को छ । राममाया बोगट% (नव
ु ाकोट), जनकराज
जोशी (तनहुँ), Qयामकुमार ेTठ (काे), जनकबहादरु बढ
ु ा (बझाङ)लाई संवधानसभा सद4यमा मनोनयन गरे को
:रजालले जानकार% गराए ।
8य4तै सरकारले रािTUय समाचार सIमJत (रासस) को महाMबधकमा नायब महाMबधक ीरामIसंह
ब4नेतलाई Jनय
ु त गरे को छ ।
मिEप:रषWको आजको बैठकले उनलाई महाMबधकमा Jनय
ु त गरे को सरकारका Mवता एवम ् सच
ू ना तथा
सoचार मEी डा. मीने :रजालले जानकार% Hदए ।
बैठकले मनाङमा भएको जनधनको JतMJत दःु ख Xयत गदx मEी :रजालले यसबारे गह
ृ मEालयअतग$त रहे को
रािTUय आप8काल%न उaार केलाई यावनेट बैठकमाफ$त MधानमEीले पी?डतहGलाई त8काल उaार एवम ्
सहयोग उपलRध गराउन JनदS शन Hदएको पJन बताए ।
पी?डतको उaार एवम ् सहयोग काय$को अनग
ु मन एवम ् सहयोगका ला!ग सं4कृJत, पय$टन तथा नाग:रक उDडयन
मEी द%पकच अमा8यको संयोजक8वमा म रा~यमEी टे कबहादरु गG
ु ङ र नेपाल सरकारका मj
ु य स!चव
ल%लाम^ण पोखरे ल रहने सIमJत गठन गनS बैठकले Jनण$य गरे को छ ।
सIमJतले उaार काय$मा भएका कामहG स1बधमा अनग
ु मन गनS छ । रासस
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आईएफसीको दबाबमा माथलो \Aशूल को Dयाद थपदै
बढ
ु %ग[डकb र नलIसङगाड जलवWयत
ु ् आयोजना वकास सIमJतमा काय$कार% अय हटाउने तथा २१६
मेगावाटको मा!थ#लो VEशल
ू % वान जलवWयत
ु ् आयोजनाको करार 1याद फे:र एक वष$ थmनेबारे मिEप:रषWको
पव
ू ा$धार सIमJतले Jनण$य गनS भएको छ । सIमJतको बैठक आज श3
ु बार Hदउँ सोका ला!ग बोलाइएको छ । ऊजा$
मEालयका ती M4ताव मिEप:रषWको Vबह%बारको बैठकले सIमJतमा पठाउने Jनण$य गरे को हो । ऊजा$ मEालयले
ती दव
ु ै वकास सIमJतमा काय$कार% अयको Xयव4था हटाएर Mशासकbय Mमख
ु काय$कार% JनदS शक रहने Xयव4था
गरे र मिEप:रषा M4ताव पेस गरे को !थयो । उत M4तावबारे थप छलफल गरे र Jनण$य गनS भदै पव
ू ा$धार
सIमJतमा पठाइएको हो । काय$कार% अय रहने Xयव4था नै हटे पJछ दव
ु ै वकास सIमJतका हालका काय$कार%
अय हनेछन ् । बढ
ु %ग[डकbको अयमा डा. लमीMसाद दे वकोटा र नलIसङगाडमा शेरबहादरु शाह% अय
छन ् ।
मा!थ#लो VEशल
ू %–वान जलवWयत
ु ् आयोजनाको Mवधक नेपाल वाटर एड इनज डेभलपमेट क1पनीले
तोकएको अव!धमा शत$अनस
ु ार कुनै पJन काम परू ा नगरे पJन दबाबको भरमा छ मHहना करार अव!ध थप गन$
Jनण$य पJन श3
ु बार नै हुँदै छ । MधानमEी सश
ु ील कोइरालाको स!चवालयका केह% XयितहGले समेत 1याद थपका
ला!ग लVबङ गरे को कारण तोकएको समयमा काम नभए पJन छ मHहना 1याद थप गन$ ला!गएको हो । अटोवर १७
मा एक वष$ थप ग:रएको 1याद सकन लागेको कारण श3
ु बार नै पव
ू ा$धार सIमJतको बैठक बोलाइएको हो । 1याद
थप गन$ आईएफसीले समेत ऊजा$मEी राधा वाल%लाई बध
ु बार मEालयमै भेटेर दबाब Hदएको !थयो ।
आईएफसीको दबाब थे=न नसकेर श3
ु बार Jनण$य हुनलागेको Lोतको दाबी छ । ‘आईएफसीले मया$दाभदा बाHहर
गएर दबाब Hदए पJन वQव बzक दाता भएकाले 8यसलाई न!च|याउन 1याद थप गन$ ला!गएको हो’, ऊजा$ मEालय
Lोतले भयो, ‘1याद थपमा नेपाल% एजेटको नगद लगानीभदा पJन को:रयन र आईएफसीको दबाब उच र}यो ।’
नेपाल वाटरले अHहले उत आयोजनामा दvण को:रया सरकारको पण
ू $ 4वाIम8वमा रहे को को:रया साउथ इ4ट
पावर कमपनी IलIमटे ड (कोसेप) लाई ५० MJतशत, को:रयाको ठूला Jनमा$ण क1पनीमये पनS डेIलमकोलाई १५
MJतशत, को:रयाकै केGङ क4Uसन क1पनीलाई १० MJतशत, आईएफसीलाई १५ MJतशत सेयर Vब3b गरे को छ ।
उत आयोजनामा आयोजना Vब3bकता$ वृ दावनमान Mधानांगको प:रवारको १० MJतशत सेयर रहनेछ । पाँच
वष$स1म काम नभएपJछ १९ असार २०६९ मा मEालयले आयोजनाको Mवधक नेपाल वाटर एड इनज
डेभलपमेट क1पनीको लाइसेस खारे ज गरे को !थयो । 8यसपJछ को:रयन राजदत
ू लाई लगाएर लाइसेस करारमा
Iलइएको !थयो ।
करारको अव!ध अHहले दोLोपटक थmन ला!गएको हो । 1याद थप नभएमा नेपालका ला!ग को:रयन राजदत
ू ले
को:रया जाने कामदार रोने ध1कb Hदँ दै आएका छन ् भने आईएफसीले भने अय ऋण Mभावत हुने दबाब Hदएको छ
। नेपाल साव$भौम मल
ु क
ु भए पJन दईु Jनकायले रोजगार% र लगानी रोने भनेपJछ सरकार 1याद थmन बाय भएको
हो । उत आयोजना सरकार आफz ले Jनमा$ण गन$सने सबैभदा राोमयेको छ । ‘कसैले एक पैसा नHदए पJन उत
आयोजना सरकारले तोकएको IमJत र लागतमा स1पन गनS अव4थामा !थयो’, ऊजा$का एक अ!धकार%ले भने,
‘सबैJतर सेHटuग भएपJछ ऊजा$मEी 1याद थmन बाय भएकb हुन ् ।’सG
ु मा ७५ मेगावाटको यो आयोजनाको वWयत
ु ्
ऐन २०४९ले तोकेको पाँच वषS अव!ध परू ा हुन ला=दा त8काल%न ऊजा$स!चव शीतलबाबु रे =मीले यसको मता २१६

मेगावाट प¥ु याएर लाइसेसको 1याद थप गरे का !थए । पाँच वष$स1म पJन कनेसन ए!wमेट, पीपीए, वातावरणीय
Mभाव म#
ू यांकन (इआईए), व8तीय Xयव4थापन गन$ नसकेको भदै त8काल%न स!चव ह:रराम कोइरालाले उ8पादन
लाइसेसका ला!ग Hदइएको Jनवेदन अ4वीकार गरे का !थए । अ4वीकार भएपJछ बाबरु ाम भsराईले वWयत
ु ् ऐनको
दफा ३५ को दG
ु पयोग गर% करार गरे र Hदएका !थए । 8यJतबेला पJन को:रया र आईएफसीले दबाब Hदएको !थयो ।
:ाधकरणमा काhले
सरकारले नेपाल वWयत
ु ् Mा!धकरणको :रत काय$कार% JनदS शकमा मक
ु े शराज काKलेलाई Jनय
ु त गनS Jनण$य
गरे को छ । रामेQवर यादवलाई Uासफम$र Mकरणमा अिjतयारले प3ाउ गरे र म
ु ा चलाएपJछ सरकारले उनलाई
हटाएको !थयो । Mा!धकरणको काय$कार% JनदS शकमा यादवको नाम एक न1बरमा Jनि4कएपJछ काKलेले वैकि#पक
उ1मेदवारको Gपमा नाम Jनकालेका !थए । तर सरकारले यादवलाई हटाएर अजुन
$ काकलाई सो पदमा पठाएपJछ
काKलेले सवfचमा :रट दायर गरे का !थए । महो8तर% िज#लाको खयरमारा गावस–६ का काKलेले सवfच
अदालतबाट Jनयिु तको आदे श गराएपJछ सरकारले Jनय
ु त गनS Jनण$य गरे को हो । सरकारले काKलेलाई बाँकb
अव!धका ला!ग Jनय
ु त गरे को Lोतको दाबी छ । ऊजा$ मEालयले भने मिEप:रषWबाट कसर% Jनण$य भएको कुनै
जानकार% नआएको बताएको छ । ‘कसर% Jनण$य भएको छ, थाहा भएन’, ऊजा$स!चव राजेकशोर ेEीले भने,
‘मिEप:रषWको Jनण$य आएपJछ माE Jनयिु तको M3या अगा?ड ब|छ ।’ Jनण$य आएपJछ काKलेले ऊजा$
मEालयसँग काय$स1पादनबारे मा स1झौता गनप
ु$ नS हुछ ।
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खारे ज आयोजनाको Dयाद थcन :aताव
तोकएको अव!धIभE सत$ परू ा गन$ नसकb 4वत: खारे जीमा परे को ववादा4पद मा!थ#लो VEशल
ू % १ (दईु
सय १६ मेगावाट) जलवWयत
ु ् आयोजनाको करार 1याद पुन: ६ मHहना थmन ऊजा$ मEालयले
मिEप:रषा M4ताव गरे को छ।
मEालयले दसzअJघ नै पेस गरे को M4ताव मिEप:रषWको Vबह%बार ब4ने बैठकबाट पा:रत हुने ऊजा$
मEालय Lोतले बतायो। ऊजा$मEी राधा वाल%ले 1याद थपबारे आफूले केह% नबताउने बताइन ्। 'अHहले
म केह% भिदनँ ', उनले बुधबार साँझ अन ्नपूणस
$ ँग भJनन ्।
२०६३ असार ४ गते सवSण अनुमJतपE (लाइसेस) Iलएर ६ वष$स1म पJन काम नगर% बसेको भदै डा.
बाबुराम भsराई नेत8ृ वको सरकारले आयोजनाले Hदएको Jनवेदन २०६९ असार १५ मा र गरे को !थयो।
को:रयाल% क1पनीको धेरै सेयर रहे को आयोजनामा वश ्व बzकको Jनजी ेEलाई ऋण उपलRध गराउने
सं4था आईएफसीसमेतको दबाबमा पुन: भsराई सरकारले वWयुत ् ऐनको दफा ३५ अनुसार करार गरे को
!थयो। करारमा एक वष$IभE Mवधकले वWयुत ् ख:रद स1झौता (पीपीए) र व8तीय Xयव4थापन
स1झौता गनुप
$ नS नE स1झौता 4वत: र भई सरकारको बा4केटमा आयोजना आउने उ#लेख !थयो।
एक वष$ अव!धमा दव
ु ै काय$ Mवधकले गन$ नसकेपJछ स1झौताअनुसार 4वत: खारे जीमा परे को यो
आयोजनाको याद ^खलराज रे =मीले नेत8ृ वको सरकारले २०७० काि8तक २८ गते एक वष$ थपेको !थयो।
8यJतबेला एक वष$IभE पीपीए र व8तीय Xयव4थापन ग:रसने सत$ पुन: तोकएको !थयो।
मEालय Lोतका अनुसार अJघ#ला ऊजा$ स!चव वQवMकाश पि[डतको पालामा Mवधकले आयोजना
वकास स1झौता (पीडीए) नभएको कारण दे खाई 1याद थप गराएका !थए। अHहले पJन पीडीए नै नभएको
कारण दे खाउँ दै पुन: 1याद थmन ला!गएको हो।
भsराई सरकारले MवधकIसत करार गदा$ पीडीए गनS Mावधान राखेको !थएन। 'करारमै उ#लेख नभएको
Mावधान दे खाएर 1याद थप गनु$ करार ए◌ेन उ#लंघन गनु$ हो', मEालयका एक अ!धकार%ले भने।
लाइसेस र आयोजना ठे कापsाको 1याद थmदा करोडZ कIससनको खेल हुने Lोत बताउँ छ। कुल लागत
३० अब$ Gपैयाँ पJन नभएको उत आयोजनाको लागत ५५ अब$ Gपैयाँ दे खाई 8यह%अनुसार ६.९ अमे:रकb
सेटमा Mा!धकरणIसत पीपीए गराउन Mवधकले गरे को Mयास सफल हुन नसकेका कारण व8तीय
Xयव4थापन हुन नसकेको हो। पिQचम सेती (सात सय ५० मेगावाट) को लाइसेसको 1याद पJन १४
वष$स1म पटकपटक गर% थपएको !थयो।

'पीडीएका नाममा m.टाचार'
Mमुख MJतपी एमाओवाद%का सभासW एवं साव$जJनक लेखा सIमJतका सभापJत जनाद$ न शमा$ले
भारतसँग भएको पीडीए स1झौताका नाममा सरकारले नीJतगत Tटाचार गरे को आरोप लगाएका छन ्।
संसWको बुधबारको बैठक Mारभ हुना साथ |याप|यापे समयमा उनले भने, 'कणा$ल% जलवWयुत ्
प:रयोजना वकास स1झौता (पीडीए) बाट वत$मान सरकारले Tटाचार गरे को छ। स1झौता
काया$वयनबारे अवल1ब संसWलाई जानकार% Hदनुपर्यो।'
पीडीए गदा$ सरकारले Mवधक भारतीय क1पनी जीएमआरलाई आयकर छुट Hदने कुरा गनु$ कानुनवपर%त
भएको दाबी शमा$ले गरे । Jनजी क1पनीले गनS काममा सरकार जमानी ब4नु गलत भएको दाबी पJन उनले
गरे ।
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जलbोतबारे $वपHीय छलफल हुने
नेपाल र भारतबीच दईु पीय वWयत
ु ् Xयापार स1झौता (पीट%ए) र आयोजना वकास स1झौता (पीडीए) भएको सय
Hदन पग
ु ेको अवसरमा राजधानीमा नेपाल भारतका अ!धकार%बीच श3
ु बार संय
ु त अतVE ्रmया हुने भएको छ ।
पीट%ए र पीडीएले लगानीको वातावरण बने पJन नीJतगत nपमा भएका सम4या र समाधानका ला!ग नेपाल–भारत
मैEी समाजको आयोजनामा काय$3म हुने समाजले जनाएको छ ।
समाजले Vबह%बार पEकार स1मेलन गर% Hदइएको जानकार%अनस
ु ार काय$3ममा भारतीय ऊजा$ तथा वातावरण
प:रषWका अय सरु े श Mभु सहभागी रहनेछन ् । काय$3ममा पीट%ए र पीडीए काया$वयन तथा जलLोतको
वकासका ला!ग नयाँ नीJत, ३ वष$IभE लोडसे?डङ अ8य कसर% गन$ सकछ भनेलगायतका वषयमा छलफल
हुनेछ ।
काय$3ममा उWयोग वा^ण~य महासंघको जलवWयत
ु ् सIमJतका अय ानेलाल Mधानले बदIलँ दो जलवायु
प:रवत$न र जलवWय8ु को स1बधमा काय$पE M4तत
ु गनSछन ् ।
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सुनकोसी दोbो र तेbोबाट एडीबी प,छ हoने
" वकपमा नयाँ जलाशयय
ु त आयोजना Eदन अनरु ोध "
बाबरु ाम खDका
काठमाडZ, ३० असोज- Jनमा$णाधीन बीपी र मयपहाडी राजमाग$ डुबानमा पनS भएपJछ एIसयाल% वकास बzक
(एडीबी) M4तावत १ हजार ६ सय ४६ मेगावाट मताका सन
ु कोसी– २ र ३ जलाशयय
ु त आयोजनाबाट पJछ हने
भएको छ । 8यसको वक#पमा नयाँ जलाशयय
ु त आयोजना Hदन उसले सरकारसँग अनरु ोधसमेत गरे को छ ।
दव
ु ै आयोजनाको जलाशयले बीपी र मयपहाडीका अJत:रत आसपासका अय राजमाग$ पJन डुबानमा पनS भदै
जापान अतरा$िTUय सहयोग Jनयोग (जाइका)ले यी आयोजना अJघ नबढाउन सरकारसँग अनरु ोध गरे पJछ एडीबी
पJछ हन लागेको हो ।
बीपी राजमाग$ जाइकाको अनद
ु ानमा Jनमा$ण भइरहे को छ । मयपहाडी राजमाग$ सरकार आफz ले बनाइरहे को छ ।
एडीबीले नेपालको ऊजा$ संकट समाधानका ला!ग एउटा जलाशयय
ु त आयोजना Jनमा$ण ग:रHदने भनेपJछ
सरकारले यी २ आयोजना अJघ बढाउन आwह गरे को !थयो ।
Mारि1भक अययनअनस
ु ार सन
ु कोसी दोLोको मता १ हजार १ सय १० र तेLोको ५ सय ३६ मेगावाट छ । थप
अययनपJछ आयोजनाको मतामा घटबढ हुन सनेछ । दव
ु ै आयोजनाले बीपी राजमाग$को ३५ र मयपहाडी
राजमाग$को २५ कलोIमरटका अJत:रत दोलालघाट–बाबीसे र खक
ु fट–मथल% सडकलाई समेत डुबाउनेछ ।
जाइकाले आपि8त जनाएपJछ सन
ु कोसीको वक#प Hदन एडीबीले अनौपचा:रक nपमा अनरु ोध गरे को वWयत
ु ्
वकास वभागका महाJनदS शक सoजय शमा$ले जानकार% Hदए । “एडीबीले Iल^खत nपमा त य4तो भनेको छै न,”
उनले भने, “तर, उसका अ!धकार%हnले M8येक भेटमा आयोजनाको वक#प Hदन भनेका छन ् ।” शमा$का अनस
ु ार
नेपालि4थत एडीबीका आवासीय MJतJन!धले पJन वक#प Hदन अनरु ोध गरे का छन ् ।
“एडीबीले आKनै खच$ले दव
ु ै आयोजनाको अययन गनS भनेपJछ गत आ!थ$क वष$को बजेट खच$ नभएर ज भयो,”
शमा$ले थपे, “चालू वष$ पJन बजेट वJनयोजन भएन, प:रयोजनाको काम Mभावत भयो ।” उनका अनस
ु ार ऊजा$
मEालयले आयोजनाको स1भाXयता र वातावरणीय Mभाव अययन गन$ परामश$दाता Jनयिु तका ला!ग आवQयक
कागजातसमेत तयार गरे को छ ।
आयोजनको स1भाXयता र वातावरणीय अययनको काम अJघ बढाए पJन एडीबीका कारण रोकएको उनको भनाइ
छ । “पHहला एडीबीले आयोजना बनाउन भनेर स1भाXयता अययन र वातावरणीय Mभाव म#
ू यांकन काम था#ने
भयो,” उनले भने, “जाइकाले हुन भनेपJछ ऊ पJछ हयो ।”
सन
ु कोसी दोLोको मता १ हजार १ सय ५ र तेLो ५ सय ३६ मेगावाट हुने Mारि1भक स1भाXयता अययनले
दे खाएको छ । दव
ु ै आयोजनाको जलाशय ठूलो भए पJन धेरै व4तीलाई Mभावत नपानS दे ^खएको छ ।
यसअJघ सन ् १९८५ मा जाइकाले तयार गरे को कोसी जलाधार ेEको गG
ु योजनाले दव
ु ै आयोजना आ!थ$क nपमा
आकष$क दे खाएपJछ सरकारले अJघ बढाउने तयार% गरे को शमा$ले बताए । “पHहला जाइकाले आकष$क दे खाएर
आयोजना अJघ बढाउन सझ
ु ायो, अHहले राजमाग$ डुबानमा पनS भदै छ,” उनले भने ।
जलाशयय
ु त आयोजनाका अJत:रत वWयत
ु ् खपत के निजक रहे काले यसलाई अJघ बढाउनप
ु नS पमा उनी

छन ् । यो आयोजना बनेपJछ M4तावत कोसी उचबाँधको उचाइ पJन घटाउन सकने शमा$को तक$ छ ।
सन
ु कोसी– २ ले Iसधुल% र रामेछाप तथा सनक
ु ोसी– ३ ले काे र रामेछाप िज#लालाई Mभावत बनाउनेछ ।
सन
ु कोसी दोLोबाट वाष$क ४ अब$ ७६ करोड र दोLोबाट २ अब$ ७ करोड यJु नट Vबजुल% उ8पादन हुने जाइकाले गरे को
अययनले दे खाएको छ । सन
ु कोसी– २ को बाँध १ सय ६६ Iमटर र तेLोको १ सय ४० Iमटर अ=लो हुनेछ । दोLो
आयोजनको बाँध Iसधल
ु %को भव
ु नेQवर गावसको याकुटार र तेLोको काेको ठूलो पसSल गावसमा Jनमा$ण हुने
अययनले दे खाएको छ ।
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माथलो \Aशूल –१ को Dयाद थcयाथcयै
लमण वयोगी
काठमाडZ-दईु वष$अJघ करारमा Hदइएको दईु सय १६ मेगावाट मा!थ#लो VEशल
ू %–१ जलवWयत
ु
आयोजनाको अनुमJतपE 1याद सरकारले Jनरतर थmदै आएको छ। करार स1झौताअनस
ु ार Mवa$क
क1पनीले स1पण
ू $ M3या परू ा गरे पJन सरकारले आयोजना वकास स1झौता (प?डए) टुं=याउन चासो
नHदई 1यादमाEै थmदै आएको हो। प?डए नभएकाले आयोजनाको व8तीय Xयव4थापन र वWयत
ु ख:रद
स1झौता (पपए) हुन पाएको छै न। 1यादमाEै थपँदै आएको छ।
नेपाल वाटर एड इनज क1पनीले दईु वष$का ला!ग Iलएको अनुमJतपEको 1याद २०६८ पुसमा सकएको
!थयो। 8यसपJछको सरकारले अनुमJत र गरे पJन वWयुत ऐन, २०४९ को दफा ३५ अनुसार सोह%
क1पनीलाई करारमा अनुमJतपE Hदयो। करार सत$मा १८ मHहनाIभE पपए र व8तीय Xयव4थापन
सनुपनS Mावधान !थयो।
पपए र व8तीय Xयव4थापन गन$ ऊजा$ मEालयले प?डए टुं=याई Hदनुपछ$ । सरकारले नै काम गन$
नसकेको भदै गत$ वष$ काि8तकमा त8काल%न ऊजा$मEी उमाकात झाले मिEप:रषदबाट एक वष$ 1याद
थmने Jनण$य गराएका !थए। अHहले मEालयले प?डए गन$ नसकेकाले पुनः 1याद थmने तयार% गरे को छ।
ऊजा$मEी राधाकुमार% वाल%ले आयोजनाको 1याद ६ मHहना थmन मिEप:रषदमा M4ताव पठाइएको
बताइन ्। ‘1यादIभEै व8तीय Xयव4थापनको बाटो खल
ु ाइHदन 1याद थmन मिEप:रषद पठाइएको छ,'
मEी वाल%ले नाग:रकसँग बJनन ्। उनका अनस
ु ार अनुमJतपEको 1याद थपएपJछ एक/दईु मHहनाIभEै
प?डए टुंगो ला=नेछ।
Vबह%बारको मिEप:रषद बैठकले 1याद थmने तयार% !थयो। तर, यसबारे पुनः छलफल गनुप
$ नS भदै
मिEप:रषदको आ!थ$क तथा पव
ू ा$धार सIमJतमा पठाइएकाले Vबह%बार Jनण$य हुन नसकेको ऊजा$ स!चव
राजेकशोर Eीले बताए।
ऊजा$ मEालयका एकजना उच अ!धकार% भने आKनो दाJय8व पूरा नगर% लाचार शैल%मा 1याद
थपरहनुलाई मEालयको गैरिज1मेवार% भछन ्। ‘समयमा प?डए टुं=याएको भए 1याद थmन पथSन,
यसमा मEालयकै कमजोर% छ,' उनले भने।
लगानी बोड$ले मा!थ#लो कणा$ल% जलवWयुत आयोजनाको प?डए ग:रसकेकाले यह% आधारमा VEशूल%को
प?डए गन$ सकने मEालयका Mवता केशववज अ!धकार%ले बताए। ‘आयोजनासँग कुन मापद[डमा
प?डए वाता$ गनS भने अयोल !थयो,' उनले भने, ‘बोड$ले कणा$ल%को प?डए ग:रसकेकाले अब यसैलाई
आधार बनाउन सकछ।'
आयोजनाको Mवa$क क1पनीलाई पJछ#लो म4यौदा पठाइएको मEालयले जनाएको छ। अनुमJतपEको
1याद थपनासाथ क1पनीसँग समवय गर% प?डए टुं=याइने अ!धकार%ले बताए। Mवa$कले तोकएका सबै

M3या पूरा गरे पJन मEालयमै धेरै कुरा रोकएको सि1बधत अ!धकार% बताउँ छन ्।
प?डएका ला!ग तीन चरणस1म छलफल भइसकेको छ। आयोजनामा को:रया, अतरा$िTUय म
ु ा कोष
(आइएफसी) लगायत वदे शी Jनकायले लगानी गनS MJतबaता जनाइसकेका छन ्। यसैले अमे:रकb
डलरमा पपए ग:रHदन क1पनीले सरकारसँग आwह गदx आएको छ। यो आयोजनामा प?डएमा के कJत
सु वधा Hदने भने वषय कटान हुने हुँदा पपएको M3यासमेत सँगै अगा?ड बढाउनप
ु नS अ!धकार%को
तक$ छ।
डलरमा पपए नभए आयोजनाको व8तीय Xयव4थापन गन$ नसकने क1पनीका अ!धकार% बताउँ छन ्।
आयोजनाको भौगोIलक अव4था सरल रहे काले यसबाट उ8पाHदत Vबजल
ु %बाट नेपाल वWयत
ु
Mा!धकरणलाई फाइदा हुने क1पनीको दाबी छ। पपएका ला!ग Mा!धकरणमा आवेदन Hदए पJन उसले
यसबारे कुनै Jनण$य गरे को छै न।
२५ मेगावाटभदा मा!थका आयोजनाको पपए गन$ वा डलरमा पपए Mा!धकरणले छुsै मापद[ड
बनाइरहे को वWयुत Xयापार वभागका JनदS शक Hहतेदे व शायले बताए। उनका अनुसार मापद[ड तथा
Jनयम बनेपJछ VEशूल%–१ को पपए गन$ पJन सहज हुनेछ। क1पनीले Mा!धकरणसँग ७ सेट अमे:रकb
डलरमा आयोजनाको पपए ग:रHदन भदै M4ताव पेस गरे को छ।
आयोजनाको वातावरणीय मू#यांकन ऊजा$ मEालयबाट 4वीकृत भई Mा!धकरणसँग ‘कनेसन ए!wमेट'
भइसकेको छ। क1पनीले प?डए काय$व!धअनुसार तोकएको तीन लाख २० हजार अमे:रकb डलर प?डए
शु#क ऊजा$ मEालयमा ज1मा ग:रसकेको छ।
५५ करोड अमे:रकb डलर कुल लागत अनुमान ग:रएको सो आयोजनाबाट वषा$मा एक हजार एक सय ४९ र
Hहउँ दमा क:रब तीन सय आठ !गगावाट घटा वWयुत उ8पादन हुने अययनले दे खाएको छ। एउटै
क1पनी Mवa$क, ठे केदार र परामश$दाता भए पJन एपसी क याकमा आयोजना Jनमा$ण हुने हुँदा
भे:रएसन नहुने उसको दाबी छ।
पूवM
$ धानमEी बाबुराम भsराईको दबाबमा २०६९ असार २१ गते आयोजनाको अनुमJतपE र ग:रएको
!थयो। योजनाअनुसार काम ग:ररहे को अव4थामा सरकारले ह4तेप गरे को भदै दात ृ Jनकायबाट समेत
कडा आपि8त जनाएपJछ १५ HदनIभEै वWयुत ऐनअनुसार सोह% क1पनीलाई अनुमJतपE Hदने Jनण$य
भएको !थयो।
आयोजनामा को:रयन सरकारको पूण$ 4वाIम8वको कोसेम क1पनीले ५० MJतशत, को:रयाकै केGङ र
DयाIलयम क1पनीले २५ MJतशत र वQव बzकअतग$तको अतरा$िTUय मुा कोष (आइएफसी) ले १५
MJतशत लगानी गनS टुंगो भइसकेको छ। य4तै १० MJतशत सेयर 4थानीय जनताका ला!ग छुयाइएको
क1पनीले जानकार% Hदएको छ।
एIसयाल% वकास बzक, जम$नीको डेज बzक, ासको पापाकोरा र आइएफसीले आयोजनाका ला!ग ऋण
लगानी गनS MJतबaता जनाएका छन ्। आयोजनाले Mवेशमाग$, वातावरणीय अययनलगायतका काममा
क:रब ५० करोड Gपैयाँ खच$ ग:रसकेको जानकार% Hदएको छ।
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व$यु7:ा धकरणको कायकार ,नद@ शकमा काhले
काठमाडZ÷रास— सरकारले नेपाल वWयुत ् Mा!धकरणको काय$कार% JनदS शकमा मुकेशराज काKलेलाई
Jनयुत गनS Jनण$य गरे को छ ।इिजJनयर अययन सं4थान पु#चोकमा अयापन गदx आएका र
Mा!धकरणका पूवस
$ oचालक सद4यसमेत रहे का काKलेलाई Vबह%बारको मिEप:रषWले काय$कार%
JनदS शकमा Jनयुत गनS Jनण$य गरे को हो । सरकारका Mवता एवं सूचना तथा सoचारमEी डा. मीने
:रजालले बाँकb अव!धका ला!ग काKलेलाई काय$कार% JनदS शक Jनयुत गनS Jनण$य गरे को जानकार% Hदए ।
काय$कार% JनदS शकमा Jनयुत भएका काKलेले जलवWयुत ् उ8पादन, वतरण र Mसारण लाइन Jनमा$णका
ला!ग आKनो मुjय जोड हुने बताए । ‘Mा!धकरणको काम, कत$Xय र दाJय8वलाई पूरा गन$ पूण$ स3य
भएर ला=नेछु,’ उनले भने ।
खल
ु ा MJत4पधा$मा वैकि#पक उ1मेदवारको नाताले काय$कार% JनदS शक Jनयुत गन$ सवfच अदालतमा
काKलेले मुा दायर गरे कोमा त8काल%न Mधानयायाधीश दामोदरMसाद शमा$ र यायाधीश चोलेद
शमशेर जबराको संयुत इजलासले १५ साउनमा उनलाई Jनयुित गन$ परमादे श (बायकार% आदे श)
Hदएको !थयो । काय$कार% JनदS शकका ला!ग भएको खल
ु ा MJत4पधा$मा १८ मंIसर ०६९ मा उनको नाम
वैकि#पक सूचीमा Jनि4कएको !थयो भने रामेQवर यादवको नाम मुjय सूचीमा !थयो ।
०७० भदौमा अिjतयार दG
ु पयोग अनस
ु धान आयोगले गण
ु 4तरह%न Uासफम$र Mकरणमा रामेQवर
यादवलाई प3ाउ गरे र वशेÈ अदालतमा म
ु ा हालेपJछ उनी Jनल1बनमा परे का !थए । 8यसपJछ ऊजा$
मEालयले यादवलाई छनोट हुँदाको काया$देश (ट%ओआर) अनस
ु ार काम नगरे को भदै उनलाई हटाएर
त8काल%न जल तथा ऊजा$ आयोगका सहस!चव अजुन
$ काकलाई Mा!धकरणको काय$कार% JनदS शक
बनाएको !थयो ।मुjयसूचीमा रहे का Xयितको पद कुनै कारणले एक वष$IभE :रत रहे वैकि#पक
उ1मेदवार 4वतः Mा!धकरणको काय$कार% JनदS शक बन पाउने Xयव4था भए पJन आफूलाई Jनयुत
नगरे को भदै काKलेले २२ काि8तक ०७० मा सवfच अदालतमा मुा हालेका !थए ।

