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जुरेको पहरोले

तत सन
ु कोसीको बजुल

केय डमा
भीम गौतम

तीन महनाअ घ सधुपाचोकको जुरेमा गएको पहरोका कारण  तत भएको १० दशमलव ५
मेगावाटको सुनकोसी जल(व)यु+को ,बजुल. के/.य 0डमा जो2डएको छ ।
गत १७ साउनमा गएको भीषण पहरोका कारण जनधनको  तका साथै नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणको सो
आयोजनामा प न  त भई (व)युत ् अव>)ध भएको 0थयो ।  तत भएको बाँध नमा@ण गरे प छ
जल(व)युत ् आयोजनाको ,बजल
ु . के/.य 0डसँग जो2डएको हो । ‘सुनकोसीको ,बजल
ु . के/.य 0डमा
जो2डएको छ,’ ;ा0धकरणका काय@कार. नदA शक मुकेशराज काBलेले भने ।
पहरोका कारण ४५ मेगावाटको भोटे कोसीका साथै सा नमा माईको सुनकोसी, भैरवकुDड, सानो
सुनकोसीलगायतका आयोजनाबाट उ+पादत ६७ मेगावाट (व)युत ् अव>)ध भएको 0थयो । अझै ४५
मेगावाटको भोटे कोसी र २ दशमलव ५ मेगावाटको सा नमा माईको सानो सुनकोसी जल(व)युत ्
आयोजनाको ,बजल
ु .
के/.य 0डमा जो2डएको छै न । ;ा0धकरणले बाँधलाई अथायी Hपमा नमा@ण गरे र सुनकोसी आयोजना
सIचालनमा याएप छ बJदो लोडसे2डङबाट केह. राहत मलेको ;ा0धकरणभार;ेषण के/का ;मुख भुवन
Mीले बताए । ‘लोडसे2डङ बJदो अवथामा रहे को बेला थोरै भए प न सुनकोसी जो2डएप छ राहत मलेको
छ,’उनले भने ।
जुरेको पहरोका कारण सानो सुनकोसीको (व)युत ् गह
ृ पुOरएका कारण पुन न@मा@णका ला0ग समय लाPने
अवथा रहेको छ । भोटे कोसीका ५ टावरमा  त पुगेकाले ती टावर नमा@ण हुन नसQदा अझै ,बजल
ु .
के/.य 0डमा जोRन सSकएको छै न । सधुपाचोकका नेपाल. कांेस, एमाले, एकUकृत
माओवाद.लगायतका राजनी तक दलका थानीय काय@कता@ले सेयर मागेर टावर बनाउन नदएप छ सो
(व)युत ् कहले जोRने भने अयोल छ ।

;ा0धकरणका अ0धकार.हH भोटे कोसीमा राजनी तक समया दे Wखएकाले सरकारले छXटै समाधान नगरे
लोडसे2डङ बJने अवथा रहे को बताउँ छन ्। तर, सरकारले हालसYम समया समाधान गन@ साथ@क पहल
गरे को छै न ।
अहले (व)युत ् ;ा0धकरणले साताको आठ घटा घोषणा गरे प न भारतबाट थप (व)युत ्
आयातलगायतका कारण +योभदा कम छ । ;ा0धकरणका अनुसार, भोटे कोसी समयमै नआएमा
लोडसे2डङ बJने अवथामा छ । ;ा0धकरणअनुसार, हाल भारतबाट २ सय मेगावाट आयात गOरएको छ
भने नजी ेM र ;ा0धकरणको उ+पादन ६ मेगावाट छ । कOरब साढे ११ सय मेगावाट ,बजल
ु .को माग
रहे कामा साढे ३ सय मेगावाटको लोडसे2डङ छ । खोलामा पानीको बहाव कम हुँदै गएकाले थप लोडसे2डङ
बJन सQने ;ा0धकरणले जनाएको छ ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/8/13

१८औ साक! "शखर स%मेलन

े&ीयतरमा ऊजा! सहकाय! स%झौता

उ+धव थापा
द]ण एसयाल. ेMीय सहयोग संगठन (साक@)का सदय रा^_बीच ेMीयतरमा ऊजा@ सहकाय@का ला0ग ढोका
खल
ु ेको छ । १८औc शखर सYमेलन समापन अवसरमा ,बह.बार काठमाडdमा साक@ ेMतर.य ऊजा@ सहकाय@ र
(व)यत
ु ीकरण काय@ढाँचा सYझौताप छ साक@ मल
ु क
ु मा ऊजा@ आदान;दान सहज हुने भएको हो ।

साक@ समापन काय@eम स>
ु हुनासाथ साक@ अfय एवं नेपालका ;धानमMी सुशील कोइरालाले
सदयरा^_का (वदे शमMीलाई सYझौतामा हतार गन@ अनुरोध गरे का 0थए । साक@ सदय मुलुकका
पररा^_मMी पOरष)को ३६औc बै
ठकले पाOरत गरे को सYझौतापMमा सदय मुलुकका रा^_ाfय तथा
सरकार ;मख
ु को उपिथ तमा हतार भएको हो ।
सYझौताले साक@ रा^_बीच साझा 0डमाफ@त (व)युत ् आदान;दान गन@ बाटो खुलेको छ । +यसका ला0ग
;सारण लाइन नमा@ण गनुप
@ नAछ । सYझौताले साक@ रा^_भM सदयरा^_ले चाहे को (व)युत ् खOरद र
,बeU गन@ सहज बनाएको छ । सYझौता काया@वयनका ला0ग सबैसाक@ सदय रा^_का सरकारले
अनुमोदन गनुप
@ नAछ ।
सYझौतामा नेपालका तफ@बाट पररा^_मMी महे /बहादरु पाDडे, अफगा नतानका कामु (वदे शमMी
जरार अहमद ओसमानी, बंगलादे शका (वदे शमMी अjदल
ु हसन महमुद अल., भुट ानका (वदे शमMी
योपो Oरिजन दोजA, भारतकU (वदे शमMी सुषमा वराज, मािदkसका (वदे शमMी दु या मौमुन,
पाSकतानका ;धानमMी नवाज सOरफका राि^_य सरु ा तथा (वदे श मामला सलाहकार सरताज
अिजज र lीलंकाल. (वदे श मामलामMी ;ा. गामनी लmमण पेइOरसले हतार गरे का छन ् ।
साक@ ेMतर.य ऊजा@ सहकाय@का ला0ग चार वष@देWख ;यास हुँदैआएको 0थयो । गत महना भारतमा
भएको साक@ मुलुकका ऊजा@मMीको बै
ठकले ऊजा@ सहकाय@को ढाँचा बनाएको 0थयो ।
साक@ मुलुकभM हाल भारतले भटु ानबाट १५ सय मेगावाट (व)युत ् खOरद गOररहे को छ भने बंगलादे श र
नेपालमा (व)युत ् ,बeU प न गदn आएको छ । भारतबाट बंगलादे शले ५ सय मेगावाट र नेपालले २ सय
मेगावाट (व)युत ् खOरद गOररहे का छन ् ।
भख@रैनेपाल र भारतबीच (व)युत ् oयापार सYझौता भएको छ । +यसैगर., भारतले बंगलादे शसँग प न
(व)युत ् oयापार सYझौता गरे को छ । बंगलादे शले नेपालसँग प न (व)युत ् oयापार सझौताका ला0ग
;ताव पठाएको छ ।

द]ण एसयाल. रा^_मfये सबैभदा बढ. (व)युत ् आवpयक पनA हुँदा सYझौता काया@वयनमा भारतको
भू मका महrवपण
ू @ रहने सरोकारवाला बताउँ छन ् ।
साक@ शखर सYमेलनमा सडक र रे वे जोRने (वषयका दई
ु महrवपूण@ आ0थ@क सYझौता हुने भ नए प न
अितम समयमा सYझौता गन@ नेताहH असफल भए । (वदे शीमMीहHको बैठकले सYझौताको सYपूण@
तयार. परू ा गरे प न पाSकतानले अितम समयमा आएर सYझौताका ला0ग तयार. नपुगेको बताएप छ
सडक र रे वे जोRने सYझौता हुन नसकेको हो । साक@को बडापMमा सYझौताका ला0ग सबै रा^_ सहमत
हुनुपनA ;ावधान छ ।
सYमेलन समापन अवसरमा ;धानमMी सुशील कोइरालाले साक@ ेMतर.य ऊजा@ सहकाय@ र
(व)युतीकरणको काय@ढाँचा सYझौतामा हतार तथा काठमाडd घोषणापM जार. हुनु सYमेलनको ठूलो
सफलता भएको बताए । ‘साक@ ेMमा जनतरको सYबध (वतार, आ0थ@क (वकास एवंoयापार व)
ृ 0ध र
सम)
ृ 0धका ला0ग साझा लmय लएर सँगसँगै लाPनुपछ@ ,’ कोइरालाले भने ।
‘साक!का आथ!क म+
ु दा सह दशामा’
डा. पोषराज पा2डे, डा. भेषबहादरु थापा
द]ण एसयाल. मल
ु ुकको आ0थ@क (वकास र सम)
ृ 0धका ला0ग छलफल सह. दशामा अ घ बढे को पररा^_ एवं
अथ@(व)ले बताएका छन ् ।

१८औc साक@ शखर सYमेलनमा सहभागी द]ण एसयाल. रा^_ तथा सरकार ;मुखले साक@ मुलुकको
सम)
युQत ;यास आवpयक रहे को बताएका 0थए ।
ृ 0धका ला0ग सं
पररा^_(व) एवंपूवप
@ ररा^_मMी डा. भेषबहादरु थापाले १८औc साक@ शखर सYमेलन आ0थ@क एजेडाका
sि^टले सफल भएको बताए । ‘द]ण एसयालाई सम)
ृ ध बनाउन आ0थ@क (वकासका ला0ग सामूहक
;य+न गनुप
@ नA (वषयले सYमेलनमा ;ाथमकता पाएको छ । आ0थ@क (वकासका ला0ग सबै सदयरा^_
सं
युQत Hपमा अगा2ड बJन तयार दे Wखएकाले यसलाई सकारा+मक मानुपछ@ ,’ थापाले भने ।
सYमेलनमा आ0थ@क, सामािजक तथा राजनी तक सबै (वषयले सकारा+मक मोड लएको थापाको
(वpलेषण छ । ‘साक@ मुलुकको आपसी स)भाव, ेMीय (वकास, आपसी सYपक@ र सYबध अगा2ड बढाउने
(वषय सह. बाटोमा लागेको छ,’ थापाले भने, ‘सबै (वषयको तयार., छलफल र न^कष@ राtो छ ।’
साउथ एसया वाच अन _े ड इकोनोमQस एड इभाइरोमेट (सावती)का काय@कार. अfय डा. पोषराज पाDडेले
१८औc साक@ शखर सYमेलनले आ0थ@क (वषयमा अपे]त उपलिjध दन नसके प न साक@ ेMको सम)
ृ 0धका ला0ग
सह. दशा लएको बताए ।

‘सYमेलनका eममा लगानी, Oरजनल _ािजट ए0मेटजता (वषयमा सYझौता हुनुपनA 0थयो, तर भएन, ऊजा@
ेMमा भएको सYझौता उपलिjध हो,’ पाDडेले भने । सबै सदयरा^_ सहमत हुने आ0थ@क (वषयमा संयुQत र
संयुQत जान नसSकए सहमत हुने मल
ु ुकबीच सहकाय@ गर. आ0थ@क (वकासमा अगा2ड बJने (वषय सदय
रा^_;मुखले उठाउनु सकारा+मक भएको पाDडेको भनाइ छ ।

घोषणापMमा उलेख भएका आ0थ@क (वषय काया@वयन गराउन आगामी दनमा नेपालको भूमका
महrवपूण@ हुनेमा पाDडे र थापा दव
ु ै सहमत छन ्।
१८औc साक@ शखर सYमेलनले जार. गरे को काठमाडd घोषणापMमा साBटालाई सफल बनाउने (वषय
समेटएको छ । साक@ मुलुकमा नया@त हुने वतुका उ+प(uको ;माणपM, भासार दर र oयापार
उदार.करण तथा सहजीकरण, गैरभसार अवरोध, vयारा XयाOरफ, भसार ;णाल. सहज बनाउन साक@
मुलुकका रा^_ तथा सरकार ;मुख सहमत भएका छन ्।
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4प5डएको खु"सयालमा दपावल

अ>ण तेxो नमा@ण गन@ लगानी बोड@ र भारतीय कYपनी स तलजबीच आयोजना (वकास स Yझौता ((प2डए)
भएको खु स याल.मा स दरमक
ु ाम खाँदबार.का थानीयले द.पावल. गरे का छन ् । आयोजनाको मता ९
स य मेगावाट छ ।
स दरमुकाम खाँदबार.िथत पोखर.पाक@का (वभन भागमा मैनबuी बालेर र्याल.स हत द.पावल.
गOरएको हो । बजारका ;+येक घर–घरमा (प2डए खु स याल.मा द.पावल. गOरएको 0थयो । स ंखव
ु ास भा
उ)योग वाWणzय स ंघको अगुवाइमा स दरमक
ु ाम खाँदबार.मा द.पावल. स ाँझ काय@eम गOरएको हो ।
(प2डएकै खुस याल.मा खाँदबार., चैनपुर र अ>ण तेxो Rयामथल नुमबजारमा स मेत खुस याल.
मनाइएको छ । अ>ण तेxो बने खबरस ँगै िजलाले आ0थ@क र स ामािजक (वकास मा फRको मानA
अपेामा स व@स ाधारणले द.पावल. गरे को स भास ) तारामान गु>ङले बताए ।
स ंखुवास भा उ)योग वाWणzय स ंघ अfय अनत गौल.ले भने, ‘२५ वष@ अगा2डदे Wख चचा@मा रहँदै आएको
अ>ण तेxो आयोजना तोSकएकै स मयमा बनेमा िजलावास ी ढुQक छन ् । आयोजना बने िजलाका
कOरब ३ हजार द र अध@द कामदारले रोजगार पाउनेछन ् ।’ १ खब@ ४ अब@ नेपाल. >पैयाँ लगानी रहने
आयोजनाबाट उ+पादत २१.९ ; तशत (व)युत ् नेपालले न:श
ु क पाउनेछ ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/8/14

ऊजा!कै कारण तनहुँ आयोजना अयोलमा
" चरम लोडसे5डङ हुँदा प न सरकार ग%भीर भएन "
बाबरु ाम खRका-काठमाडd, १३ मंसर । ऊजा@ मMालयको नण@यह.नताका कारण ;ता(वत १ सय ४० मेगावाट
मताको तनहुँ जलाशययुQत आयोजना अ घ बJन सकेको छैन । लगानी जुटसकेको सो आयोजनामा परामश@दाता
नयुिQतमा ऊजा@ले नण@य गन@ नसQदा यसको काम ;भा(वत भएको छ । ऊजा@कैकारण आयोजना बधक भएको छ
। परामश@दाता छनौटको (व>)धमा ठे Qका नपाउनेले ऊजुर. गरे प छ अि{तयार द>
ु पयोग अनस
ु धान आयोगले
छान,बन गर. परु ानो ;Seया सच
ु ा> गन@ नदA शन दएको १ महना ,ब तसकेको छ । तर, मMालयले नण@य गरे को
छैन ।
स{
ु खायामको लोडसे2डङ कम गन@ सरकारले यो आयोजना अ घ बढाएको हो । आयोजनामा एडीबीका अ तOरQत
जापान अतरा@ि^_य सहयोग नयोग (जाइका) युरोपेल. इभेटमेट ब|कले लगानी सYझौता गOरसकेका छन ्।
अि{तयारले पुरानो ;Seया अनस
ु ार आयोजनाको काम अ घ बढाउन ऊजा@लाई नदA शन दएको ;वQता lीधर
सापकोटा बताउँ छन ्। पुरानै;Seयाअनस
ु ार एडीबीले छनौट गरे को या}यमेर इटरनेसनल जम@नी र म नतोबा
Qयानाडाको संयुQत उपeमसँग सYझौताका ला0ग बाटो खल
ु ेको उनले प^ट पारे ।
ऋण सYझौताअनस
ु ार एडीबी आफ|ले परामश@दाता नयुिQतका ला0ग बोलपM आ}वानदे Wख छनोटसYमको काम
गरे को हो । यस (वषयमा (ववाद आएप छ एडीबी आफ|ले परामश@दाता छनोट म
ू यांकन ; तवेदन पुनरावलोकन गदा@
आपm
ू ले गरे को मूयांकन सह. भएको बताउँ दैआएको छ । यतैपरामश@दाताको नयुिQतको (वषयमा (ववाद
बढे प छ ऊजा@, अथ@ मMालय र एडीबीले छुXटैवतM (व समूह नयQ
ु त गरे र पुनः म
ू यांकन गदा@ तनैपले
एडीबीले गरे को परु ानैम
ू यांकन नैसह. दे Wखएको छ ।
ऋण सYझौताअनस
ु ार नैएडीबीले बोलपMमा भएको ;ावधान र आBनो खOरद नदA शकाअनस
ु ार परामश@दाताको
मूयांकन गदा@ ;तावमfयेबाट आ0थ@क एवं ;ा(व0धक Hपमा या}यमेरको संयुQत उपeमलाई आयोजनाको
परामश@दातामा छनौट गरे को ७ महना ,ब तसकेको छ । ;वधक तनहुँले छनोट भएको या}यमेयरलाई आशयपM
जार. गर. एक चरणको वाता@ गOरसकेको छ ।
सरकारले परामश@दाताको नण@य छटैगनA ऊजा@ स0चव राजे/Sकशोर ेMी बताउँ छन ्। कारोबारसँग कुरा गदA उनले
भने, “यसमा केह. जटलता भएकाले नण@य यो दनमा हुछ भन सSकन, छलफल गरे र चाँडैएउटा नण@यमा
पु0गनेछ ।” स0चव ेMीको भनाइअनस
ु ार नण@य हुन अझैकेह. समय लाPने दे Wखछ । (वकासकता@ तनहुँ हाइोपावर

लमटे डका ;बधसIचालक सु नलकुमार ढुंगेल ऊजा@को नण@यको ;तीामा छन ् । मMालयबाट नण@य नहुदाँ
उनी काम(वह.न छन ् ।
आयोजनाको काम १ वष@ ढलाइ भइसकेको छ । आगामी सन ् २०२० को अ+यसYम आयोजना सYपन गनA
;वधक तनहुँको योजना ;भा(वत भएको छ । यसअ घ २०१४ जनवर.भM ठे Qका सYझौता गर. गत फेुअर.मा
परामश@दातालाई काममा खटाइसQने काय@योजना तयार भएको 0थयो । संशो0धत म तअनस
ु ार २१ जनवर. २०१४
भM परामश@दातासँग ठे Qका सYझौता स>
ु गर. २०१४ माच@मा परामश@दातालाई काममा खटाइसQने लmय
लइएकोमा यो काय@तालका प न ;भा(वत भएको छ ।
यसअ घ सन ् २०१८ मा आयोजना सYपन गनA लmय लइएकोमा पOरमाज@न गर. २०२० अ+यसYम प¥ु याइएको छ
। यो म त प न ;भा(वत हुने सYभावना बढे को छ ।
सरकारले गत असारमा साव@ज नक गरे को चालू आ0थ@क वष@को नी त तथा काय@eममा यस आ0थ@क वष@देWख
आयोजनाको सभल नमा@ण सु> गनA उलेख छ । परामश@दाताको नण@यमा ढलाइ भएप छ यो वष@देWख
आयोजनाको काम सु> नहुने सYभावना बढे को छ । यसअ घ नै आयोजनामा २ वष@ ढला भइसककेको छ । अहलेको
यो ढलाइ कायम रहे आयोजना पुनः १ वष@भदा बढ. धकेलनेछ । समय लिYबँदै गएप छ आयोजनाको लागत अझ
बJने सYभावना बढे को छ । आयोजनाको अनम
ु ा नत लागत १ सय ४५ अब@ >पैयाँ छ ।
७ महनादे Wख आयोजना अ घ नबढे प छ म{
ु य ऋणदाता एडीबी मसनले ऊजा@, अथ@मMालय र ;वधकका
उचअ0धकार.लाई भेट. गत का(uक १४ गतेसYम परामश@दाता नयQ
ु त गन@ अनरु ोध गरे को 0थयो । उसले अनरु ोध
गरे को समयसीमा नाघेको १ महना भइसकेको छ । तनहुँमा एडीबीले झDडै १५ अब@ >पैयाँ ऋण लगानी गदn छ ।
परामश@दाताको छनोट ;यास सन ् २०१२ दे Wख जार. छ । परामश@दातामा नण@य गन@ नसकेर अिझएको ऊजा@
मMालय आयोजनाको सभल, हाइो र इलेQ_ोमेका नकलजता ठूला ठे QकापXटामा (ववाद आए मMालयको
अक@मDयताका कारण आयोजना अझ ;भा(वत हुने अवथा आएको छ ।
एडीबीले परामश@दाता छनोटको (वषयमा आBनो धारणा रा{दै सरकार. पले उठाएका बालुवाको oयवथापन
(से2डमेट Bलसङ) लगायत सबै (वषय आफूले गरे को मूयांकनमा समेटएको ;ट पाOरसकेको छ । बालुवा
oयवथापनको (वषयलाई लएर दोxो रोलeममा रहे को जापानको कसाइले ऊजा@मMी र स0चवलाई पुनः बोलपM
आ}वानका ला0ग दबाब दइरहे को मMालय xोतले बतायो । कसाईले यसलाई खारे ज गन@ ऊजा@मा ल(वङ गOररहे को
छ।
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लगानी बोड!सँग उजा!म&ी ?वाल असतु@ट
उजा@मMी राधा वाल.ले लगानी बोड@को भू मका; त असतु^ट. जनाएकU छन ् । जल(व)युतमा लगानी
भMयाउन वोड@ले आफूसँग परामश@ नगरे को भदै उनले गुनासो गरे कU हुन ् ।
संसदको कृ(ष तथा जलxोत सम तमा उनले आफू वोड@को सदय भए प न बैठकमा आउने ;तावबारे
समेत थाहा नपाएको गुनासो गOरन ् । ;Seयामा सहभागी नगराउने तर हतार गन@ माM लगानी बोड@ले
मMालयमा फाइल याउने गरे को उनको भनाई छ ।
मMी वाल.ले वदे शी लगानीलाई ;ो+साहन गनुप
@ नAमा जोड दइन ् । उनले काबेल. जल(व)युत
आयोजनाको काम अगा2ड बढाउनु पनA धारणा राWखन ् ।
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पुनः सCचालनमा आयो सुनकोसी 4व+युत ् आयोजना
सधुपाचोकको राYचे–५ जुरेमा साउन १७ गते गएको पहरोले  त पु¥याएको सन
ु कोसी जल(व)यत
ु ् के/
सIचालनमा आएको छ ।
पहरोले  त पुरय
् ाएप छ झDडै चार मह.नासYम अव>)ध रहे को १० दशमलब ०५ मेगावाट मताको सो आयोजना
हाल अथायी >पमा सIचालनमा याइएको के/का इिज नयर सIजय पाठकले जानकार. दए ।
तीनवटा मेशनबाट पूरा मतामा उ+पादन हुँद ा द ई
ु लाख ४१ हजार २ सय यु नट (व)युत ् उ+पादन हुने सो
आयोजनामा पानीको बहावअनस
ु ार हाल द ई
ु वटा मेशनमाM सIचालन भई ७.२ दे Wख ८ मेगावाटसYम माM (व)युत ्
उ+पादन हुँदै आएको के/ले जानकार. दएको छ ।
साउन १७ गते गएको जुरे पहरोले सन
ु कोसी थु नएको १२ घDटाप छ खल
ु ेको कृ,Mम तालको बहावले बाँधको द ई
ु
ढोका बगाएको 0थयो ।
+यतै थु नएको ३७ दनप छ भदौ २२ गते थप खुलेको तालको बहावले अका@◌े द ई
ु ढोकालाई आंशक  त
पु¥याउनुका साथै नहरमा बालव
ु ा जमेर उ+पादनमा समया उ+पन भएको 0थयो ।
 तत आयोजना मम@त गन@ ठूलो बजेट र समय लाPने भएकाले हाल अथायी >पमा सIचालन गर. उ+पादत
(व)युत ् के/.य ;सारण लाइनमा जो2डएको के/ले बताएको छ ।
जुरे पहरोले  त पु¥याइ बद भएको +यस ेMबाट उ+पादत ६७ मेगावाटमfये भैरवकुDड र चाकुको तीन
आयोजनाबाट उ+पादत नौ मेगावाट दसअ घ नै सIचालनमा याई के/.य ;सारण लाइनमा जो2डइसSकएको छ ।
पहरोले  त परु य
् ाएको ४५ मेगावाटको मा0थलो भोटे कोसी आयोजनाको पाँचवटा टावर नमा@ण गन@ पाँच
राजनी तक दलले सेयरको माग गदn अवरोध सज@ना गरे प छ काम अ घ बJन सकेको छै न ।
+यसैगर., नजी ेMको सा नमा हाइोको २ दशमलब ५ मेगावाटको आयोजना प न ३७ दनसYम डुबानमा पर.
सYपण
ू @ मेसनर. औजारलाई असर पु¥याएकाले उ+पादनमा समय लाPने बताइएको छ । रासस
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जलEोत स"म तले फेGर बोलायो अिIतयार Jमख
ु
भीम गौतम

संस)को कृÈि◌ तथा जलxोत सम तले फेOर अि{तयार द>
ु पयोग अनुसधान आयोगलाई बयानका
ला0ग बोलाउने नण@य गरे को छ ।३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेल.लगायतका १४ जल(व)युत ्
आयोजनाको खारे जीका ला0ग अि{तयारले दएको नदA शनबारे जानकार. दन फेOर अि{तयार ;मुखलाई
बोलाउने नण@य जलxोत सम तले गरे को हो । यसअ घ ३० का(uकमा जलxोत सम तले यी आयोजना
खारे जीबारे अि{तयार ;मुख लोकमानसंह काकलाई बोलाएको 0थयो । +यो बेला अि{तयार ;मुखले
आBनो सYबिधत नकाय सुशासन सम त भएको उलेख गदn कुनै (वषय भए सुशासनमाफ@त आउने
प^ट पादn उपिथत हुन अवीकार गरे का 0थए ।
आइतबार फेOर जलxोत सम तले खारे जी गन@ दइएको नदA शनबारे थप प^टता आवpयक रहे को बताउँ दै
अि{तयारलाई बोलाउने नण@य गरे को 0थयो । ‘खारे जीका ला0ग दएको नदA शनबारे थप प^ट हुनु
आवpयक दे Wखएकाले अि{तयारलाई बोलाउनु आवpयक दे Wखयो,’ सम तका सभाप त गगन थापाले
बैठकमा भने । उनले एक साताभM बने बैठकमा अि{तयार ;मख
ु लाई बोलाएर माM खारे जीका ला0ग
नदA शन दएका आयोजनाबारे थप नण@य हुने बताए । बैठकमा सभास) आनद पोखरे ललगायतले
खारे जी आयोजनाबारे अि{तयारलाई बोलाउनुपनA तक@ गरे का 0थए ।
खारे जी आयोजनाबारे आइतबारको बैठकमा उजा@मMी राधा वाल., ऊजा@ मMालयका सह–स0चव
केशवfवज अ0धकार., (व)युत ् (वकास (वभागका महा नदA शक दनेश

घमरे , नेपाल (व)युत ्

;ा0धकरणका काय@कार. नदA शक मक
ु े श काBलेलगायतले जानकार. दएका 0थए ।यसअ घ, तीन पटक
सम तले ऊजा@ मMालय, ;ा0धकरण र (वभागका अ0धकार.लाई बोलाएर खारे जी आयोजनाको
अवथाबारे जानकार. लइसकेको छ ।
आइतबारको बैठकमा उपिथत ऊजा@मMी वाल.ले अि{तयारलाई आयोजना खारे जीबारे दएको
नदA शन पुन(व@चार गन@ भनेको उलेख गदn मMालयले अ घ बJन सQने आयोजनालाई मMी पOरष)बाट
भए प न Yयाद थ(पने र नबJने अवथामा रहे का आयोजनाको खारे जी गOरने बताइन ् । ‘ऊजा@ मMालय
जलxोत सम तले समेत छान,बन गOररहे काले पख@ र हे रको अवथामा छ,’ उनले भ नन ्, ‘आयोग र
मMालयका आ–आफना अ0धकार ेM छन ्, यसबारे मMालयले प^ट नण@य लछ ।’

;ा0धकरण सIचालक सम तकU अfयसमेत रहे कU मMी वाल.ले लोडसे2डङ रहे को बेला ;ा0धकरणले
(व)युत ् खOरद सYझौता (पीपीए) नगनA समया रहनु गजबको कुरा रहे को बताइन ् । उनले अिथर
राजनी त, ;ा0धकरण, (व)युत ् (वकासलगायतमा अिथर नेत+ृ वलगायतका कारण जल(व)यु+का काम
अ घ बढाउन धेरै समया भएको बताइन ् ।
बैठकमा सभास)ह>ले खारे जीका ला0ग नदA शन दइएका आयोजनाको अवथाबारे मMालयले गठन
गरे को (वभागका उप–महा नदA शक ;वीणराज अया@ल संयोजक+वमा गठत सम तको ; तवेदन अप ण
ू @
भएको बताएका 0थए ।
ऊजा@ मMालयका सह–स0चव केशवfवज अ0धकार.ले खारे जीमा दइएका आयोजनाको अवथाबारे
अया@ल संयोजक+वमा सम तले मMालयको आतOरक ;योजनका ला0ग आयोजनाको (ववरण जानकार.
लन सम त गठन गरे को बताएका 0थए ।
यसअ घ ३० का(uकमा अि{तयार ;मुख काक आउन अवीकार गरे प छ बैठकमा संस)अतग@त रहे को
नकायले सम तमा आउन अवीकार गरे र संस)को अप मान गरे को आरोपसमेत लगाएका 0थए । फेOर
संस)को कृ(ष सम तले अि{तयारलाई बोलाएर बयान लने बताएर पM पठाउने नण@य गरे प छ सम त र
अि{तयारबीच दे Wखएको टसल चकAको छ । ३० का(uकमै अि{तयार ;मख
ु बैठकमा नआएकाबारे
सभामख
ु को fयानाकष@ण गराउने नण@य गरे प न हालसYम यसबारे टुंगो लागेको छै न ।
केह. सभास)ले सभामुखसँग भएको छलफलबारे िजासा राखेका 0थए । सभाप त थापाले भने द]ण
एसयाल. सहयोग संगठन (साक@) शखर सYमेलनका कारण सभामुखको fयानाकष@ण गराए प न यसबारे
अितम नण@य नआइसकेको बताएका 0थए ।
अKण, कणा!ल र पिLचम सेतीबारे नदM शन

संस)को कृ(ष तथा जलxोत सम तले ९ सय मेगावाटका मा0थलो कणा@ल. र अ>ण तेxोसँग लगानी
बोड@ले गरे को आयोजना (वकास सYझौता (पीडीए) बारे दई
ु महनामा एक पटक सम तमा आएर ;ग त
(ववरणबारे जानकार. दन नदA शन दने नण@य गरे को छ ।
+यसैगर., सम तले ७ सय ५० मेगावाटको प िpचम सेती जल(व)युत ् आयोजनाबारे बोड@ र ऊजा@
मMालयबीच समवय नदे Wखएको उलेख गदn एक महनाभM आयोजना अ घ बढाउनका ला0ग साझा
अवधारणा याउन नदA शन दएका 0थए । बैठकमा बोड@का ;मुख काय@कार. अ0धकृत राधेश पतले
पीडीएका फाइदाबारे बताएका 0थए । बैठकमा ऊजा@मMी राधा वाल.ले प ीडीए हतार गनुअ
@ घ
आफूहHलाई बोड@ले बेवाता गरे को बताएकU 0थइन ् ।

‘बोड@ले ऊजा@ मMालयलाई पीडीएबारे लताOररहे को छ, पीडीए हतार गनA बेलामा माM बोलाइरहे को छ,
अय बेलामा मतलव गदn न,’ उनले भ नन ् । मMालयका सह–स0चव केशवfवज अ0धकार.ले बोड@को
ऐनमा ऊजा@ मMालयसँग सहकाय@बारे उलेख नभएकाले संयुQत Hपमा अ घ बJन समया परे को
बताएका 0थए । सभास)हHले भने पिpचम सेतीबारे बोड@ र मMालयबीच असमवयका कारण आयोजना
अ घ बढाउन समया परे को बताएका 0थए ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/8/14
वदे शी लगानीमा जल4व+यत
ु ् आयोजना नमा!ण गन! माग

काठमाड, मसर १४ गते । नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरण कम@चार. यु नयनले ;ा0धकरणसँग अनुम तपM
रहे का द ध
ू कोसी, मा0थलो अ>ण र तामाकोसी ५ को अfययन ;Seया शी अ घ बढाउन माग गरे को छ ।
काय@कार. नदA शकलाई ापनपM बुझाउँ दै यु नयनले वैदे शक लगानी याउँ दा ,बनासत@को वतM पँज
ु ी
याउन, जलाशययुQत आयोजना बनाउन, ;ा0धकरणको नेत+ृ वमा अ0धकतम सेयर ;ा0धकरणको रहने
गर. 0चलमे(तामाकोसी ढाँचामा जनता र कम@चार.को सहभा0गता रहने गर. वदे शी लगानीमा
जल(व)युत ् आयोजना नमा@ण गन@ तथा ;ा0धकरणवाट सIचालत आयोजना तोSकएको समय र
लागतमा नमा@ण हुन नसQनाका कारणको पहचान गर. छटो सYपन गनAतफ@ कदम चान माग गरे को
छ।
नेपाल रा^_ ब|कको महँगी सच
ू काकका आधारमा ;+येक वष@ महसल
ु समायोजन हुने oयवथा गन@,
;सारण लाइनको सु निpचतता,बना (व)युत ् खOरद सYझौता गनA पOरपाट. बद गन@, (वदे शी म/
ु ामा
(व)युत ् खOरद सYझौता गदा@ (वदे शी मु/ाको जोWखम (व)युत ् खOरदकता@ ;ा0धकरणले माM oयहोनA
;चलन बद गन@, आयोजनाका काया@लय सYबिधत ेMमा खोलाउन र ऊजा@मMीतरबाट गठन भएको
सम तले दएको (व)युत ् चुहावट नयMणसYबधी सुझाव यथाशी काया@वयन गन@ माग गOरएको छ
।
+यतै ;ा0धकरणको oयवथापकUय र ;शास नक सुधारका ला0ग वतM ;शास नक सुधार आयोग गन@
र ;ा0धकरणभM आ0धकाOरक _े ड यु नयनको नवा@चन यथाशी सYपन गराउन यु नयनले माग गरे को
अfय राम;साद Oरमाल र महास0चव रामेpवर पौडेल)वारा हताOरत ापनपMमा जनाइएको छ ।
रासस
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पीटए काया!वयन गह
ु
ृ काय! सK
भीम गौतम

नेपाल र भारतबीच भएको बहुच0च@त ऊजा@ oयापार सYझौता (पीट.ए) काया@वयन गन@ दव
ु ै दे शले गह
ृ काय@
अ घ बढाएका छन ् । पीट.ए गरे प न ,बजल
ु . oयापारका ला0ग चुनौतीको Hपमा दे Wखएका आ0थ@क र
;ा(व0धक जटलतालाई मfयनजर गदn दव
ु ै दे शले oयापार सहज गराउन गह
ृ काय@ अ घ बढाएका हुन ् ।गत
४ का(uकमा नेपाल र भारतबीच पीट.एमा हतार भएको 0थयो । हतारप छ दव
ु ै दे शले पीट.ए
काया@वयनका ला0ग गनुप
@ नA ;ा(व0धक, आ0थ@क तयार.बारे हालै भारतमा दव
ु ै दे शका ,बजल
ु . हे नA नकाय
ऊजा@ मMालय र (व)युत ् मMालयका नकायहHबीच संयुQत बैठक भएको 0थयो । बैठकले तयार. अ घ
बढाउन दई
ु छुXटाछुXटै काय@दलसमेत बनाएको छ ।
ऊजा@ मMालयका अनुसार, दव
ु ै दे शको ,बजल
ु . आदान;दानका ला0ग आवpयक ;सारण लाइन बनाउन
अतदA शीय ;सारण लाइन गु>योजना तयार. संयुQत काय@दल र संयुQत सIचालन काय@दल गठन
गOरएको छ । ‘पीट.ए काया@वयनका ला0ग आवpयक आ0थ@क र ;ा(व0धक प अ घ बढाउन दई
ु काय@दल
बनेका छन ्,’ ऊजा@ मMालयका सहस0चव एवं ;वQता केशवfवज अ0धकार.ले राजधानीसँग भने,
‘भारतमा भएको संयुQत काय@समूह र थायी सम त बैठकले सन ् २०३५ सYम ,बजल
ु . आदान;दानलाई
लmय गरे र ६ महनाभM गु>योजना अ घ बढाउन काय@दल बनाएको हो ।’
पीट.एलाई सहज बनाउन ऊजा@ मMालयले पावर 0ड कYपनी थापनाको ;Seयासमेत अ घ बढाइएको
जनाएको छ । मMालयका अनुसार, संयुQत बैठकले सन ् २०२५ सYम आयात नया@त हुन सQने
जल(व)युत ् आयोजनाहHको प^ट पहचानसहतको (वतत
ृ अfययन गनA तथा सन ् २०३५ सYमको
;ेपण गरे र गु>योजना बनाउने काया@देश ;सारण गु>योजना काय@दलले पाएको छ ।
+यसैगर., आ0थ@क, कानुनी र ;ा(व0धक पलाई आधार मानेर ,बजल
ु . आदान;दान गन@ नयMण
;णाल.समेत बनाउने गर. काया@देश संयुQत सIचालन काय@दललाई@ दएको छ । दव
ु ै काय@दलमा नेपालका
तफ@बाट ऊजा@ मMालयअतग@तका नकाय र भारतको तफ@बाट (व)युत ् मMालयअतग@तका नकायका
३÷३ जना ; त न0ध छन ् । काय@दलमा नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणको तफ@बाट दई
ु र (व)युत ् (वकास
(वभागका तफ@बाट एकजना रहनेछन ् । ;सारण लाइन गु>योजनासYबधी काय@दलले ६ महनाभM
नेपाल र भारतबीच ,बजल
ु . आदान;दानका ला0ग अतदA शीय लाइनको पहचान गर. +यो ,बदस
ु Yम

याउन दव
ु ै दे शले बनाउने पव
ू ा@धारहHको (वतत
ृ Hपमा पहचान गरे र गु>योजना बनाउने नेपाल (व)युत ्
;ा0धकरणका काय@कार. नदA शक मक
ु े शराज काBलेले जानकार. दए ।
हालसYम नेपाल र भारतबीच ,बजल
@ त अतदA शीय
ु . आदान;दानका ला0ग ;ा(व0धक Hपमा उपयुQ
;सारण लाइन छै न । टनकपुर, कटै या–कुसाहा, जनकपुर, रQसौललगायत ेMबाट हाल नेपालमा दई
ु सय
मेगावाट आयात भइरहे को छ । तर, नेपाल र भारतको ,बजल
ु . अहले मQस हुँदैन ।
रे 2डयल मोडबाट ,बजल
ु . आदान;दान भइरहे काले नेपाल र भारतबीच ,बजल
ु .को मQस नभएको हो । हाल
एक दे शबाट अक दे शमा ,बजल
ु . आयात नया@त गदा@ सYबिधत मुलुकको बद गरे र माM आदान;दान
हुने गरे को छ ।
नमा@णाधीन अवथामा रहे को ढकेबर–मुजBफरपुर अतदA शीय ;सारण लाइन बनेप छ माM नेपाल र
भारतबीच ;ा(व0धक Hपमा ,बजल
ु . मQस हुछ भने एकअका@मा सिजलै ,बजल
ु . आदान;दान हुन सQछ ।
,बजल
ु . मQस हुन सQने गर. नेपाल र भारतबीच अक ४ सय केभीको बद@ घाट–गोरखपुर अतदA शीय
;सारण लाइन अ घ बढाउन ;ा0धकरणले ;ताव गOरसकेको छ ।
+यसैगर., अक संयुQत सIचालन काय@दलले ६ महनाभMै दई
ु तर ,बजल
ु . जोRदा +यसको नयMण
;णाल.बारे (वतत
ृ अfययन गनAछ । नेपाल र भारतबीचको ;सारण लाइनको ;ा(व0धक प अfययन
गरे र संयुQत Hपमा आदान;दान गन@ सहज गराउनुका साथै कानुनी Hपमा गनुप
@ नA 0ड सिध, नया@त र
आयात गदा@को हसाबSकताब oयविथत गन@ आ0थ@क oयवथापनलगायतबारे अfययन हुने ऊजा@
मMालयले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच दज@नd सYझौता भए प न काया@वयन नभइरहे का बेला पीट.ए अ घ बढाउन गह
ृ काय@ नै
अ घ बढे को हो । यसले दव
ु ै पलाई आशावाद. बनाएको (वहHको भनाइ छ ।
दई
ु काय@दल गठन
६ महनाभM (वतत
ृ गु>योजना

>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/8/15

पीडीएमा नी तगत O@टाचार
4वकास थापा
(वदे शी छाला भनेप छ कम@चार.तM, राजनी तक वu
ृ सबै ेM +यसै +यसै नतमतक हुछन ्। (वदे शीले
कुनै जल(व)युत ् आयोजनाको लाइसेस लयो भने उसले बनाउन सिQदनँ भनेर नभागेसYम +यो कायमै
हुछ। अझ (वदे शीले लगानी गन@ लाPयो भने सुइँकोसYम पाइयो भने नेता र कम@चार.तM तनको
चाकडी गन@ थाछन ्। (वदे शीलाई नेपालका ;चलत कुनै ऐन, कानुन लागू हुँदैन।
(वदे शी; त आफ| दास हुने ;व(ृ u पIचायतकालदे Wख अझै कायम छ। चार हजार एक सय मेगावाटको
जलाशययुQत आयोजना 'Sकल' गरे र मता (वतार गOरएको मा0थलो कणा@ल.का ला0ग राzयले आBनो
अिमता लुटाएर आयोजना (वकास सYझौता (पीडीए) गरे को हालसालै माM खुलेको छ। साढे २९ अब@
>पैयाँ बराबरका ;+य तथा परो कर छुट दएर उटै हजा@ना तनु@पनA गर. सYझौता गOरएको डकुमेट
लगानी बोड@ले गोvय राुको कारण यसमा भएका रा^_घाती सYझौताका दफाहH रहे छन ् भनेर बुन अबेर
भएन।
(वदे शीहHले वषदे Wख Sकन पीडीए भनेर करोडd >पैयाँ परामश@दात ृ सेवा र (वदे श मणमा खच@ गरे का
रहे छन ् भने अहले आएर खुन थालेको छ। 'lीपेचमा0थको जवाहरत' Hपमा अतरा@ि^_य ेMमै च0च@त
मा0थलो कणा@ल. आयोजना टे डर गरे र नमा@ण गन@ दँ दा प न उटै नेपाल राzय हारे को छ।
राzयले गनुप
@ नA काम सबै गनA, केवल नाफा माM (वदे श लैजाने गर. सYझौता गदा@ नेपालमा लगानीको
द:ु ख हुँदैन। WखYती र भोटे कोसीप छ वषसYम Sकन +यो तहको लगानी नेपालमा भMेन? Sकनभने दे श
लX
ु ने गर. यता पीडीए र पीपीए हुन पाएन र लगानी आएन। मा0थलो कणा@ल.को पीडीएले राzयको
(वभेदकार. नी तलाई छलग पारे को छ।
नेपालमा १० मेगावाटको आयोजनाका ला0गसमेत छड र समेट उ+पादन हुँदैन, आयात गनुप
@ छ@ ।
मा0थलो कणा@ल.मा यता आया तत धेरै सामीमा ५० ; तशत भसार महसुल मनाहा गOरएको छ। १०
वष@सYम कर तनn नपनA, +यसप छको थप पाँच वष@सYम ५० ; तशत माM तरे पुPने गर. सYझौता हुँदा
राzयले २० अब@ >पैयाँ +यसै गुमाउनुपनA अवथा छ।
लगानी आक(ष@त गन@का ला0ग यतो छुट दइएको हो भने नेपाल. ;वधकलाई Sकन नदएको? नेपाल. र
(वदे शीमा क तसYम (वभेद छ भने अक एउटा उदाहरण यतो छ। हाtा '(वकास ;ेमी' सभास)हHले
सफाOरस गरे र एकाएक लागू भएको 'वातावरणीय सेवा शुक' भदै वन मMालयले जल(व)युत ्

आयोजनाहHबाट खद
ु मुनाफाको एक ; तशत 'कर' अस
ु ने नण@य गरे को छ। यो श
ु क तछु@ भनेर
;वधकले कागज नगरे सYम वन मMालयअतग@तका नकायबाट अनुम त ;ाvत हुँदैन।
लगानी "भPयाउन यता पीडीए आवश ्यक पला!न तर सबैका हकमा समान Kपले लागू हुनुपछ! ।
वदे शीलाई प न यतो पीडीए सु4वधा कम ्तीमा बजुल पया!प ्त नहुञ ्जेल दने हो भने अ न मा&
सरकारले मुलुकबाट अन ्धकार हटाउन सक् छ।
यह. शुकले अहले नेपाल. ;व)@धकहH न>+साहत भई लगानी नै नगनA मनिथ तमा पु0गसकेका छन।्
जसले लाइसेस लएर करोडd >पैयाँ खच@ गर. नमा@णको चरणमा पुरय
् ाएका छन,् तनले बाfय भएर वन
मMालयको कागजमा सेवा शुक तछु@ भनी याvचे लगाउनु परे को छ। वदे शी ;वधकहHले वनको
जPगा उपयोग गरे बापत जPगै, एक >ख मासेबापत दई
ु >ख रोपी, हुका@ई हतातरण गदn आएका छन।्
वनको जPगा लने सदभ@मा राzयले नजी ेMलाई कहयै प न सु(वधा उपलjध गराएन, ब> उटै बाधा
थvदै सं(वधान(वपर.त यता शुक असुन थायो। तर यतो वातावरणीय सेवा शुक भने मा0थलो
कणा@ल., यसैको शैल.मा अ घलो साता गOरएको अHण तेxोले तनु@ नपनA गर. लगानी बोड@ले सYझौता
गर्
यो। मा0थलो कणा@ल.बाट वा(ष@क ४० अब@ >पैयाँ मुनाफा हुछ। +यसको एक ; तशत भनेको वा(ष@क
४० करोड >पैयाँ हो। यो शुक लगाउँ दा लगानीयोPय नहुने र सन ्२००८ मा जीएमार र सतलजसत ऊजा@
मMालयले गरे को समझदार.(वपर.त हुने कारण दे खाउँ दै नलाPने भ नयो। जबSक यी दव
ु ैसत पहले
भएका समझदार. पMका उिलWखत दज@नd बुँदा(वपर.त पीडीए भएको छ।
मा0थलो कणा@ल.मा जसले बढ. सेयर र न:शुक ऊजा@ दछ उसैलाई आयोजना बनाउन दने भनी
; तपधा@ गराइयो। ; तपधा@ गराउँ दा kयाट छुट दने, आयकर छुट दने र उटै अनुदान प न दइने
भ नएको 0थएन, जुन अहले भएको पीडीएमा उिलWखत यता सु(वधा जीएमआरसत भएका
समझदार.पM(वपर.त छन।् सन ्२००८ मा ; तपधा@ गराउँ दा साढे चार अब@ >पैयाँ अनुदान राzयले
उपलjध गराउने ;ावधान राखेको भए अझ बढ. राtा ;ताव आउने 0थए होलान।्
; तपधा@ गराउँ दा उलेख नगनA, तर प छ पीडीएका नाममा राzयको ढुकुट.बाट अब >पैयाँ दने कृ+य
गैरकानुनी माM होइन, नी तगत ^टाचारसमेत हो। यता, वदे शका >Pण जल(व)युत ्आयोजनालाई प छ
तनA गर. सहुलयत माPदा प न राzय कानमा तेल हालेर बसेको छ। वदे शका नजी ेMलाई बोलाएर
' तमीलाई कहाँ के-कतो अvठे रो पर्
यो, राzयले के गOरदनुपर्
यो?' भनेर कहयै सो0धएन। ब> ऊजा@
मMालयले kयाट Sफता@ र आ0थ@क सहुलयत दन गरे को सफाOरसलाई अथ@ मMालयले गYभीरतापूवक
@
कहयै प न लएन। यसले प न वदे श र (वदे शका ;वधकलाई राzयले गरे को (वभेदकार. oयवहारलाई
छलग पारे को छ।

राzयले आBनै वाम+व भएको (व)युत ् ;ा0धकरणलाई ऋण उपलjध गराउँ दा कहयै प न जमानी
बसदएन। (वpव ब|क, एडीबी र आईएफसीका नदA शक स)धात(वपर.त हुछ भदै वदे शी पँज
ु ी
पOरचालनमा वयं अथ@ मMालय तगारो ब नर}यो।
कम@चार. सIचय कोषले मा0थलो तामाकोसीमा १० अब@ ऋण दने सYझौता गदा@ उसका कम@चार.लाई
घूसवHप सेयर दनुपनA भयो। तर मा0थलो कणा@ल. र अHणमा सरकारले ऋण सरु ाका ला0ग ऋण
;दायकसत ;+य सYझौता गनुप
@ नA ;ावधान राWखएको छ।
कुनै प न नाफामुखी नजी संथाको नाफाका ला0ग सरकारले कुनै ;कारको दा य+व लन कानुनत:
मदै न। तर यहाँ नजी कYपनीको ऋणको जमानत सरकार बसदने भयो। कYपनीले दा य+व परू ा
नगरे को अवथामा समेत सरकारले सYझौता तोRदा कYपनीलाई (वuीय oयवथापनभदा अगा2ड उसको
लगानी र (वuीय oयवथापन भए ब|कको ऋणसमेत तरे र आयोजनाको सYप(u लनुपनA ;ावधान छ।
यसले गदा@ सरकारले कYपनीलाई उसको लगानी र ब|कको ऋणसमेत तनु@पनA तर आयोजनामा पहलो
अ0धकार भने ब|कको हुने (वरोधाभासपूण@ सYझौता छ।
वातावरणीय सेवा श
ु कमाM होइन, जीएमआर र सतलजले नेपाल सरकारलाई तनु@पनA रोयट.मा समेत
(वभेद गOरएको छ। जल(व)युत ् (वकास नी त, २०५८ ले उलेख गरे का मता रोयट. व)
ृ 0ध दरलाई
नेपाल. लगानीकता@लाई लगाएसरह लगाउनुपनAमा व)
ृ 0धदर हटाइएको छ। वदे शमै उ+पादन र खपत हुने
आयोजनालाई मता रोयट.मा मूयव)
ृ 0ध लने तर मा0थलो कणा@ल.मा नलने गर. भएको सYझौताले
अब घाटा लाPने दे Wखछ। पीडीएमा नेपाल. कानुनको Wखल. उडाइएको छ।
नेपालमा नेपाल. कYपनीसत गOरने सYझौतामा ,टस कानुन लागू हुने उलेख छ। अझ रमाइलो कुरा,
(ववाद नHपणको थलो प न दे शभदा बाहर संगापुरमा हुने र +यसमा प न ,टस कानुनै लागू हुने
उलेख छ।
ए◌ेन, कानुन र नी त नयम सबैमा समान Hपले लागू हुनुपनA स)धात र मायता हो। तर एउटा अमक
ू
कYपनीका ला0ग ;चलत कानुन(वपर.त हुने, (वगतमा गOरएका अkयास ; तकूल हुने गर. +वं शरणम ्
गनुक
@ ो पछा2ड कारण के हो? यसर. राtा र आकष@क आयोजना (वदे शीको पोटमा हाने, अ न राzय लX
ु ने
शैल.मा पीडीए गदn जाने हो भने यहाँ लगानीको बाढ. नै आउँ छ।
अHण तेxोप छ यतै पीडीएको तयार.मा ऊजा@ मMालय लागेको छ- २१६ मेगावाटको मा0थलो ,Mशूल.१। यो आयोजनामा प न आईएफसी र कोOरयनको लगानी छ। यो आयोजनासत ऊजा@ मMालय क तखेर
पीडीए गHँ झ| गरे र बसेको छ।

पीडीए गदn करोडd >पैयाँ कमसन आउने लालच यसमा हाबी भएको दे Wखछ। अ न पीडीए Sकन (वदे शीका
ला0ग माMै? वदे शका कYतीमा तीन, चारवटा आयोजनासत यतै पीडीए गOरदयो भने चार-पाँच वष@मै
मुलुकबाट लोडसे2डङ ,बलाएर जानेमा द(ु वधा छै न।
वदे शका बामे सन@ लागेका नजी ेMलाई कसर. हुछ याँQने अ न (वदे शीका ला0ग भनेजतो र
उनीहHले चाहे जतो पीडीए गरे र दे श लट
ु ाउने? यतो दे श लट
ु ाउने कृ+यमा त राि^_य सहम त हुँदो रहे छ।
त+काल.न जलxोत मMालयका केह. पदा0धकार.हHले Wणक लोभमा पदा@ अहले चचा@मा रहे को काबेल.
ए (३६.७ मेगावाट) को लाइसेस यतै नजी ेMको हातमा प:यो। काबेल.ले गदा@ ८ सय मेगावाटको तमोर
जलाशययुQत आयोजना 'Sकल' हुन पुPयो। तीन सय मेगावाटका ला0ग ; तपधा@ गराइएको मा0थलो
कणा@ल.लाई नौ सय मेगावाटको (पSकङ बनाएर मता (वतार गनA eममा चार हजार एक सय ८०
मेगावाटको जलाशययुQत आयोजनाको ह+या हुन पुगेको अवथा दोहोOरयो।
नौ सय मेगावाट बनाउँ दा +यसको नौ Sकलोमटरको 'jयाक वाटर' ले य त धेरै xोत न^ट हुन पुगेको हो। यो
म)
ु दा उठाउँ दा वयं सरकार भने गछ@ - +यो जलाशययुQत (चार हजार एक सय ८० मेगावाट) को
अfययनै भएको छै न। जबSक सन ्१९८६ मा (वpव ब|कको ऋण सहयोगमा हमालयन पावर कसटे Xस
नामक Qयाने2डयन परामश@दाताले अfययन गर. सरकारलाई ; तवेदन नै बुझाएको छ।
(वदे शीका ला0ग हाtा राzयका संयM, सरकार नेताहH जे प न गदा@ रहे छन ्भने तय था(पत गरे को
छ। लगानी भयाउन यता पीडीए आवpयक पला@न ्तर सबैका हकमा समान Hपले लागू हुनुपछ@ ।
वदे शीलाई प न यतो पीडीए स(ु वधा कYतीमा ,बजल
ु . पया@vत नहुIजेल दने हो भने अ न माM सरकारले
मुलुकबाट अधकार हटाउन सQछ। (वदे शीका ला0ग माM लिmयत पीडीए नी तगत ^टाचार हो।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/8/16
तीन वष!मा लोडसे5डङ हटाउन कठन
शव दव
ु ाडी
काठमाडd
सरकारले आगामी तीन वष@भMमा मल
ु ुकलाई लोडसे2डङमुQत बनाउने घोषणा गरे को भए प न अहलेसYमको
अवथालाई हे दा@ उQत काय@ लगभग असYभव हुने दे Wखएको छ। आगामी तीन वष@को अव0धमा (व)यमान
लोडसे2डङको अवथालाई कम गन@ सहयोग पुPने गर. (व)युत ् उ+पादन हुने अवथा रहे को भए प न अय ;ा(व0धक
कारणले लोडसे2डङको अ+य गन@ भने कठन हुने भएका हो।
हाल नमा@णाधीन अवथामा रहे का ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी, ६० मेगावाटको ,Mशल
ु . ी ए, ३० मेगावाटको
चमेलया, ३० मेगावाटको राउघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेxो तथा केह. वतM ऊजा@ उ+पादकका आयोजनको
समेत (व)युत ् राि^_य 0डमा थ(पने अवथा छ। तर, उQत (व)यु+का ला0ग आवpयक पनA ;सारणलाइन नमा@ण
तथा मम@ततफ@ भने कुनैकाम हुन सकेको छैन। आवpयकताअनुसार ;सारणलाइनको नमा@ण तथा मम@त हुन
नसQदा उ+पादन (व)युत ् प न ;वाह गन@ कठन हुने अवथा दे Wखएको (व)युत ् ;ा0धरकण xोतले बतायो।
यसकाला0ग सरकारले कुनैचासो नरा{दा समया बढे को हो।
;ा0धकरणका काय@कार. नदA शक मक
ु े शराज काBलेले आगामी तीन वष@मा मल
ु क
ु बाट लोडसे2डङ हटाउने सरकार.
घोषणाअनस
@ यो।
ु ार काम भइरहेको भए प न यसमा केह. ;ा(व0धक कठनाइहH भने रहे को वीकार गनुभ
‘ नमा@णाधीन अवथामा रहे का (व)युत ् आयोजनालाई सYपन गरे र नपग
ु हुने केह. (व)युत ् भारतबाट आयात गन@
सकेको खDडमा लोडसे2डङ हटाउन सQने अवथा छ,’ उहाँले नेपाल समाचारपMसँग भनभ
ु यो–‘यसका ला0ग
आवpयक पनA ;सारणलाइनको नमा@ण तथा मम@त भने ;भावकार. Hपमा हुन सकेको छैन।’
;सारणलाइन नमा@णका ला0ग आवpयक पनA जPगाको अ0धकरण, मआ
ु jजा (वतरणजता काय@मा जताततै(वरोध
हुने र +यसमा थानीय जनता तथा (वभन राजनी तक पाट तथा तीनका भात ृ सं
गठनलगायतको (वरोध हुने
भएकाले ;ा0धकरण एQलै
को ;यासमा यतो काय@ सYभव नदे Wखएको उहाँको भनाइ छ। यसका ला0ग सरकार र
;हर. ;शासनको समेत उ(uकैसहयोग आवpयकपनA बताउँ दैकाBलले +यसो भएको खDडमा भने लmयअनस
ु ार काम
गन@ सSकने बताउनभ
ु यो।
प छलो तयां
कअनस
ु ार (व)यु+को उचतम माग १ हजार १ सय ३० मेगावाट छ। उ+पादनतफ@ भने (व)युत ्
;ा0धरकणको आतOरक उ+पादन, वतM ऊजा@ उ+पादकहHले गनA उ+पादन र भारतबाट आयात गOरएको समेत
गर. जYमा ७ सय ५० मेगावाट (व)यत
ु ् उ+पादन हुँदैआएको छ। (व)य+ु को माग वषAनी सरदर १० ; तशतको
हाराहार.मा बJने गरे को छ। अबको तीन वष@मा अहलेको भदा झDडै३० ; तशतको हाराहार.मा बJने अवथा आउने
छ। उQत अवथाका ला0ग +यसैअनH
ु प हुने गर. (व)युत ् उ+पादन, उ+पादन (व)यु+लाई राि^_य ;सारणलाइनमा

जोRने oयवथा र भारतबाट आयात गदा@ आवpयक पनA दई
ु दे शबीचको ;सारणलाइन नमा@ण जता काय@ हुन
सकेमाM उQत समया समाधान हुन सQने अवथा दे Wखछ।
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तामाकोसी तेEोको पीडीए चाँडै हुछ : अथ!म&ी महत
दलबहादरु केसी-दोलखा, १६ मंसर । अथ@मMी डाQटर रामशरण महतले तामाकोसी तेxोको आयोजना
(वकास सYझौता (पीडीए) चाँडै हुने बताएका छन ् । भारत सँग (व)युत खOरद सYझौताले आयोजनाको
लगानीकता@ नवAको टाटeाBट उ+साहत भएर आएकाले चाँडै पीडीए भएर आयोजना काया@वयन हुने
बताए ।
नेपाल. कांेस दोलखाले चOरकोटमा मंगलबार आयोजना गरे को वगय भीमबहादरु तमाङको दोxो
म ृ तदवसको अवसरमा अथ@मMी महतले (वगतमा आयोजना बनाए प न बजारको अयौलले
लगानीकता@ न>+साहत भएकाले आयोजना नबनेको बताए । बजार अभावमा अयौलमा परे का
आयोजनाह> अपर कणा@ल. र अ>ण तेxोको पीडीए भइसकेकोले +यह. मोडेलमा तामाकोसी तेxोको प न
पीडीए हुने जानकार. दए । पीडीएका आयोजनाको लगानीकता@ र लगानीबोड@ बीच चाँडै वाता@ स>
ु हुने
बताए ।
नवAिजयन कYपनी एसएन पावरले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेxो आयोजनाको (वतत
ृ ; तवेदन
(डीपीआर) तयार भइसकेको छ । भारत सँग (व)युत खOरद सYझौता (पीट.ए) भइसकेकाले ज त प न
(व)युत लन दन समया नहुने बताए । लगानीकता@ह>लाई तामाकोसी तेxो जता मेगा पOरयोजनामा
अब बजारको समया नहुने हुँदा ढुQक भएर लगानीगन@ समेत आह गरे । तामाकोसी तेxो लगाएतका
जल(व)युत आयोजना नमा@णप छ मुलुकको आ0थ@क (वकासमा मह+वपूण@ उपलिjध हाँसल हुने समेत
मMी महतले बताए ।
अथ@मMी महतले ०४६ सालको पOरव@तनप छ मुलुकको सम (वकासमा मह+वपूण@ उपलिjध हाँसल
भएको उलेख गदn नेपाल आ+म नभ@र बदै गएको बताए । २० वष@ अ घ आफू राि^_य योजना आयोगको
उपाfय हुँदा १२ अब@ आतर.क राजpव सकलन हुने गरे कोमा अहले +यो रकम बढे र ४१९ अब@ पुगेको
मरण गद लोकतMलाई नकारा+मक ढगले बुने मानसकता गलत भएको बताए ।
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4व+युत ् Jाधकरण छ4व सुधानM अ"भयानमा
शव दव
ु ाडी
काठमाडd
सरकार. वाम+वको नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणले आBनो खकँदो छ(वमा सुधार गन@ (वशेष काय@योजना अगा2ड
बढाउने भएको छ। सरकार, जनता र अय सरकोवारवाला नकायहH माझ दन ; तदन अलोक(;य बदै गएप छ
;ा0धकरणले यतो अभयान सIचालन गनA भएको हो।
;ा0धकरणको खिकँदो छ(वलाई सध
ु ार गर. सबैको मन िज+न उसले सव@;थम बJदो (वuीय असतल
ु न कम गनA,
जनताले oयङPया+मक तOरकाले उलेख गनA गरे को लोडसे2डङको समय तालकामा कमी याउने, चुहावट नयMण
गनA, ;सारणलाइनको नम@ण तथा मम@तलाई तीता दने र जनता, सरकार तथा दात ृ नकायले ;ा0धकरणलाई हे नA
sि^टकोणमा पOरवत@न याउने योजना उसले बनाएको हो।
जनतालाई नयमत Hपमा (व)युत ् उपलjध गराउने म{
ु य िजYमेवार. बोकेको उQत संथाले उQत काय@
जनआकांा अनH
ु प पूरा गन@ नसकेप छ ;ा0धकरण; त आम मा नसको असतोष बढे को हो। म{
ु य िजYमेवार. पूरा
गन@ नै चुSकरहे को अवथामा अय समयासमेत थ(पँदै गएका कारण ;ा0धकरण झनै धरासयी बदै गए प न
उसको छ(व थप धमलएको छ।
;ा0धकरणका काय@कार. नदA शक मुकेशराज काBलेले ;ा0धकरणका थुपै ्र समया दे Wखएका कारण यसको छ(व
खिकन पुगेको भए प न +यसलाई उँ चो रा आपm
ू ला0गपनA बताउनभ
ु यो। यसका ला0ग सव@;थम समयाहHलाई
केलाउँ दै जाने र त+पpचात वात(वक समयाहH छुXटयाई +यसलाई समाधान गनA योजना आफूले बनाएको उहाँको
भनाइ छ।
sढ इछाशिQत भएप छ समयालाई सहजै समाधान गन@ सSकने उहाँको तक@ छ। ;ा0धकरणमा दे Wखएका समया
समधानका ला0ग समयाहHलाई हाड@वेयर र सBटवेयर गर. दई
@ नA
ु भागका (वभाजन गर. +यसैअनस
ु ार काम गनुप
उहाँको ठYयाइ छ। हाड@वेयरअतग@त नमा@णाधीन आयोजना सYपन गनA, पाइपलाइनमा रहे का योजनाहHलाई
अगा2ड बढाउने, _ासमसनलाइनको नमा@ण काय@लाई तीता दने जता काय@ गनुप
@ नA र सBटवेयरअतग@त
;शास नक सध
ु ार गनA, ;भावकार. सेवा ;दान गनA, सम र चुत ;शास नक सेवा उपलjध गराउने, ,ब0दो आ0थ@क
अवथालाई सतल
@ नA खाँचो रहे को उहाँले बताउनभ
ु नमा याउने जता काय@ गनुप
ु यो।
यसैगर. हाल नमा@णाधीन अवथामा रहे का आयोजनाको सदभ@मा ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी, ६०
मेगावाटको ,Mशल
ू . ी ‘ए’, ३० मेगावाटको चमेलया, ३० मेगावाटको राउघाट र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेxो तथा
केह. वतM ऊजा@ उ+पादकका आयोजनको नमा@णकाय@लाई तीता दने र ती आयोजनाबाट उ+पादन ,बजल
ु .लाई
राि^_य 0डमा थvने काय@लाई अगा2ड बढाउने उहाँले बताउनभ
ु यो।

;ा0धकरणका ;वQता मदन तYसेनाले प न ;ा0धकरणमा दे Wखएका (वभन खालका समयाहHको समाधान गदn
यसलाई एउटा सवल र सम बनाउन आफूहH ला0गपरे को बताउनभ
ु यो। यसकाला0ग सYब)ध सबै पको सहयोग
आवpयक हुने उहाँको भनाइ छ।
आगामी तीन वष@मा मल
ु क
ु बाट लोडसे2डङ हटाउने, ;सारणलाइन नमा@ण तथा मम@त काय@लाई तता दने, चुहावट
नयMण गनA, बJदो (वuीय असतल
ु न कम गनAलगायतका योजना ;ा0धरकणको ;ाथमकतामा छन।्हाल
;ा0धकरणको खुद नोQसानी १९ अर्
ब >(पयाँ छ। यसबाहे क हरे क वष@ ६ अब@ >(पयाँ नोQसा◌ी थ(पँदै जान गरे को छ।
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थानीयलाई ५ J तशत सेयर दन भोटे कोसी तयार
बाबरु ाम खRका
काठमाडd, १६ मंसर- थानीयलाई ५ ; तशत सेयर दन भोटे कोसी प ावर कYप नी तयार भएको छ । मा0थलो
भोटे कोसी आयोजनाको सेयर माPदै थानीय आदोलनरत छन ्।
राजनी तक दलका थानीय नेतासँग छलफलका eममा ; तSकuा १ सय >प ैयाँमै सेयर दन कYप नी तयार भएको
हो । “थानीयलाई १० लाख Sकuा सेयर अंSकत मूय (फेस kयाल)ु १ सय >प य
ै ाँमै दन तयार छd,” आयोजनाको माउ
कYपनी तारा Yयानेजमेट ;ालअतग@तको स;द. _े 2डङ ;ालका ;मख
ु काय@कार. अ0धकृत (सीईओ) शYभ;
ु साद
दाहालले भने, “+योभदा बढ. दन सQदै नd ।”
आजको दनमा कYप नीको सेयर म
ै ाँ प ुगेको जानकार. दाहालले दए
ू य ((;मयम kयाल)ु ; तSकuा साढे ८ सय >प य
। आयोजना सIचालन गरे को १४ वष@ भइसकेकाले ५ ; तशतसYम दन सSकने उनको भनाइ छ । राजनी तक दलका
थानीय नेताले ३५ ; तशत सेयर दनुप नA अडान लइरहे काले सहम तमा प ुPन नसSकएको भदै उनले चाँडै टुंगोमा
प ु0गने जानकार. दए ।
थानीयलाई सेयर दने (वषयमा साझेदार अमेOरकU कYपनी हाजा@ इटरनेसनलले भने असहम त जनाएको दाहालले
बताए । भोटे कोसीमा हाजा@को ५ र तारा Yयानेजमेटको ९५ ; तशत सेयर छ । “सरकारसँगको सYझौतामा
थानीयलाई सेयर दनुप नA oयवथा छै न,” दाहालले थपे, “;ाकृ तक xोत उपयोग गरे बापत केह. योगदान गनुप@ छ@
भने मायताका आधारमा हामी यसमा राजी भएका हd ।”
अवरोधका ४ महनामा कYपनीले १ अब@ >प य
ै ाँ गम
ु ाएको भोटे कोसी प ावरका सीईओ नरे / ;जाप तले बताए । उनका
अनस
ु ार (व)यु+गहृ ४ महना बद हुँदा १५ करोड यु नट ,बजुल. खेर गएको छ ।
साउन १७ गते सधुप ाचोकको जरु े मा गएको भीषण पहरोले आयोजनाका ४ वटा (व)यत
ु ीय टावर  तत
बनाएको 0थयो । असोज ३ दे Wख प ुनः कांेस, एमाले र एमाओवाद.लगायत अय दलका थानीय नेताले सेयर माPदै
काम गन@ नदएप छ आयोजना ठvप छ ।
आयोजना बद भएकै कारण दै नक लोडसे2डङ १ घDटा बढे को (व)युत ्;ा0धकरणले जनाएको छ । आयोजना
सIचालनमा आएको भए दै नक २७ मेगावाटसYम (व)यत
ु ्उ+प ादन हुिथयो । काम गन@ पाए ३ साताभM आयोजना
सIचालनमा आउने ;जाप त बताउँ छन ्।
सन ्२००१ दे Wख आयोजनाबाट oयाप ाOरक Hपमा (व)यत
ु ्उ+प ादन स>
ु भएको हो । आयोजनाले (वभन
अतरा@ि^_य ब|क÷(वuीय संथाबाट लएको कजा@ २०११ मा चुQता गOरसकेको छ ।
कYपनीका अनस
ु ार आयोजनाबाट वा(ष@क २९ करोड ३२ लाख यु नट ,बजल
ु . उ+प ादन हुछ । यसमfये ४ करोड
यु नट ,बजुल. ;ा0धकरणलाई १.६२ >प य
ै ाँमा बेदै आएको छ । बाँकU ,बजल
ै ाँ
ु . oयाप ाOरक दरमा ; तयु नट १० >प य
(१०.५ सेट)मा ,बeU गछ@ । डलरका कारण भोटे कोसीको (व)यत
ु ्खOरद सYझौता (पीपीए) (ववादत छ । १
डलरबराबर ५२ >प य
ै ाँ हुदा ;ा0धकरण र भोटे कोसीबीच पीप ीए भएको हो ।
आयोजना अमेOरकU कYप नी प ाडा इनजले बनाएको हो । आयोजनाको लाइसेस अव0ध ४० वष@को छ । आफ|

नमा@ण, सIचालन र हतातरण (बुट) नी तअतग@त बनेको यो आयोजना सन ् २००७ मा नेपालको तारा
Yयानेजमेटले Sकनेको हो ।
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माथXलो कणा!लमा जनअपे ा
लmमी;साद प ोखरे ल
केह. साताको अव0धमा नेप ालमा जल(व)यु+को (वकासमा तीनवटा मह+वप ूण@ घटना भए। नेप ाल र
भारतबीच (व)युत ् oयापार सYझौता ( प ीट.ए) मा ;ारिYभक हतार, पIचेpवर बहुउ)दे pयीय
आयोजनाको (वतत
ृ पOरयोजना ; तवेदन तयार गनA सYबधमा सहम त तथा मा0थलो कणा@ल.
जल(व)युत ् आयोजना (वकासका ला0ग जीएमआरस"ग पOरयोजना (वकास सYझौता (पीडीए ) मा
हतार। यी तीनैवटा काय@लाई नेप ालको जलxोत (वकासमा द.घ@काल.न सहयोग प ुPने उपलिjधको
Hप मा लनसSकछ।
पीट.एको ;ारिYभक हतारले नेप ाल र (वpवमै उद.यमान शिQतको Hप मा दे खापरे को छमेकU
भारतबीच (व)युत ् oयाप ारमा सहजता आउनेछ। यसबाट (वशेषगर. नेप ालमा उ+पादत (व)युत ् खप तको
ला0ग भारतको बजार उपलjध हुनेछ भने वदे शी तथा (वदे शी लगानीकता@ नेप ालको जलxोत ेMमा
लगानी गन@ थप उ+सक
ु हुनेछन ्। +यसैगर., १९ वष@देWख अगा2ड बJन नसकेको पIचेpवर आयोजनालाई
ग त दने गर. भएको सहम तले प न ठूलो आशा जगाएको छ। हालसYमकै ठूलो प Oरयोजना (९००
मेगावाटको मा0थलो कणा@ल.) बनाउन जीएमआरस"ग भएको पीडीएले नेप ाल (वदे शी लगानीको ला0ग
उप युQत गतoयको Hपमा (वकास भएको सदे श (वpवभर फैलाएको छ।
मा0थलो कणा@ल. आयोजना ;भा(वत िजला (अछाम, दै लेख र सुखAत) मfयेको एक (दै लेख) िजलाबासी
र +यहाँको ; त न0ध+व गनA सांसदको है सयतले म यस पOरयोजनाको काया@वयनका ला0ग भएको
पीडीएलाई +यस ेMको माM नभै सम दे शको (वकासका ला0ग ठूलो उपलिjधका Hप मा लछु। यो
आयोजना दे शमा सबैभदा बढ. ;+य वैदेशक लगानी भयाउने आयोजना बनेको छ। यो आयोजना
एउटै ले नेप ालमा हालसYम ्◌ा भ,Mएको (वदे शी लगानीको झDडै ७० ; तशतबराबरको प ँज
ु ी आक(ष@त गनA
भएको छ। कOरब १.१६ अब@ अमेOरकU डलर अथा@त ् कOरब १ सय १६ अब@ >पैयाँको लागतमा बने यस
पOरयोजनाको सफल काया@वयनले नेप ालको आ0थ@क (वकासमा उले{य योगदान प ुPनेछ।
यो आयोजना नमा@ण कYपनी जीएमआरले आयोजनाको २७ ; तशत हसा र १२ ; तशत अथा@त ् १०८
मेगावाटबराबरको (व)युत ् नेप ाल सरकारलाई नःशुक दनेछ। नेप ालले पाउने उQत (व)युत ् हालसYम
यहाँ उ+प ादन भैराखेको (व)यु+को झDडै १५ ; तशत हो। २५ वषA सYझौता अव0धभरमा जीएमआरले
(वभन कर, रोयट.लगायत गर. नेप ाल सरकारलाई लगभग ४३१ अब@ >पैयाँ बुझाउनेछ। आ0थ@क
xोतको अभाव झेलराखेको नेप ालको ला0ग एउटै आयोजनाबाट य(uका रकम (वनालगानी ;ाvत हुनु सानो
कुरा होइन। यो बहृ त ् पOरयोजनाले दे शमा झDडै ३ हजार जनालाई ;+य रोजगार.को अवसर दलाउने छ
भने वदे शी उ)योगले नमा@ण सामी आप ू त@ गनA अवसर ;ाvत गनAछन ्। यसबाट प न थप रोजगार.
सज@ना हुनेछ।

अक महŒवपूण@ कुरा, नेपालमा वैदेशक लगानी भœयाउने बाटो यस पOरयोजनाको ला0ग भएको
पीडीएले फराSकलो बनाइदएको छ। नेपालको जल(व)यु+लगायत अय पव
ू ा@धार एवं सेवाेMमा समेत
लगानी गन@ (वदे शी लगानीकता@ उ+सुक भए प न राजनी तक अिथरता, बद–हRताल, ऊजा@ संकट तथा
oयवसायसYबधी कानुन अनुकूल हुननसकेको भदै उनीहH हिकचाइरहे का 0थए। दे शमा गत वष@
सYपन सं(वधानसभाको सफल नवा@चनबाट गठन भएको सरकारले वैदेशक लगानीमैMी वातावरण
नमा@ण सकारा+मक पहल थालेको छ। दोxो चरणको आ0थ@क सुधारका ला0ग (वभन कानुन तथा नी त
नमा@ण र संशोधनको तयार.मा रहनु तथा नया" सं(वधानमाफ@त ् राजनी तक िथरता कायम हुने अवथा
बनुले नेपालमा(वदे शी लगानी आक(ष@त हुने दे Wखछ।
यसै पOर;ेmयमा हालै सYपन मा0थलो कणा@ल. आयोजनाको पीडीएले दे शभर र (वशेषगर. ;भा(वत
िजलाका बासदामा आ0थ@क (वकासको आशा जगाएको छ। वषा◌ैदेWख कोठे गफ र भाषणमा माM
सीमत रहे को यो आयोजना काया@वयनको ला0ग अब ढोका खल
ु ेको छ। तर, पीडीए हतारलाई माM
उपलिjध मानेर काया@वयनका (वभन पाटामा हामी गkभीर भएन भने 'हाuी आयो हाuी आयो फुसा'
भने नेपाल. उखानजतै हुनसQछ। आयोजना (वकासकता@ र सरकार दव
ु ै गYभीर नहुने हो भने यतो
बहृ त ् पOरयोजनाको काया@वयन चुनौतीपूण@ बनसQछ। अतरा@ि^_य अkयास र मायतालाई आ+मसात
गदn , राि^_य हतलाई सुर]त गनA उ)दे pयले लगानी बोड@ले तयार गरे को ९ स)धातमा आधाOरत भएर
गOरएको पीडीएअनुसार आयोजना काया@वयनमा सरकार र आयोजना (वकासकता@ कYपनी जीएमआरले
आआBनो दा य+व इमानदार.साथ पूरागनुप
@ छ@ ।
य त ठूलो आयोजना नमा@ण हालसYम नभएको हाtो दे शमा यो सबैका ला0ग पहलो अनुभव प न हो।
आयोजनाको पीडीएप छ गOरनुपनA काम थु;ै छन ्। आयोजना ;भा(वत बासदाको उ0चत पुनवा@स र
पुनथा@पना, ;ाvत लाभको यायो0चत (वतरण, थानीय पूवा@धारको (वकास, ;भा(वत बासदाको ला0ग
आयोजनाको सेयरको बा"डफा"ट, रोजगार.मा ;ाथमकता, आयोजनामा वदे शी सामीको ;योगमा
;ाथमकता, ;भा(वत गा(वसका बासदाका ला0ग ल]त गर. ामीण (व)यत
ु ीकरणमाफ@त ् यूनतम
श
ु कमा ,बजल
ु . उपलjध गराउने (वषयलाई इमानदार.का साथ पालना गOरनुपछ@ । +यसैगर., आयोजना
काया@वयन गनA eममाअतरा@ि^_य मायताअनुसार वातावरणलाई ज तसQदो कम  त पुPनेगर. काम
अगा2ड बढाइनुपछ@ ।
ठूला आयोजना काया@वयनका eममा क तपय (वदे शी लगानीकता@ले (वगतमा इमानदार. नदे खाएका
कारण रा^_ले ठूलो  त बेहोनुप
@ रे को तीतो यथाथ@ हामीले भुलेका छै न। मा0थलो कणा@ल. जल(व)युत ्
आयोजना तोSकएको समयसीमाभMै काया@वयन होस ् भने हाtो चाहना छ। मा0थलो कणा@ल.बाहे क
लगानी बोड@ले पीडीएका ला0ग आगा2ड बढाएका पOरयोजना (अ>ण– ३, मा0थलो तामाकोशी तेxो,
मा0थलो मया@द. दोxो र पिpचम सेती)ले प न नेपालको सम आ0थ@क (वकासमा उले{य योगदान
दने अपेा छ। मा0थलो कणा@ल. आयोजना सफलHपमा काया@वयनको चरणमा अगा2ड बढे मा +यसको
सकारा+मक ;भाव अहले पीडीएको ला0ग पाइपलाइनमारहे काअय आयोजनामाप न पनAछ।

दे शमा मागको तुलनामा (व)युत ् आपू त@ कम भएका कारण लिYमदै गएको लोडसे2डङ, +यसले
सव@साधरण र उ)योगoयवसायका साथै सम लगानीको वातावरणमा नै परे को नकारा+मक असरलाई
कम गन@, दे शमा औ)यो0गक (वकास गन@, आकासँदै गरे को oयापारघाटा कम गन@ नेपालले जल(व)यु+मा
लगानी ;व)@धन गनुक
@ ो (वकप छै न। +यसको ला0ग वदे शी xोतमाM पया@vत हुँदैन। सन ् २०२२ सYम
नेपाललाई (वकासशील रा^_मा तरो◌ेन त गनA सरकारको लmय पूरा गन@ oयापक लगानी गनु@ ज>र. छ।
सरकारकै आ"कडाअनुसार आगामी ८ वष@मा दे शमा ९७ खब@ >पैयाँ लगानीमाफ@त ् औसत ७ ; तशतको
वा(ष@क आ0थ@क व)
ु तहाई हसा
ृ 0ध हासल हुनु ज>र. छ। +यसका ला0ग आवpयक पुँजीमfये झडै दई
नजी ेMबाट जुटाउनुपनA िथ त छ। +यसैले सरकारले (वदे शी लगानीलाई ;ो+साहत गन@ आवpयक
कानुन नमा@ण र संशोधनको ;Seयालाई अगा2ड बढाउनुपछ@ । वदे शी तथा (वदे शी लगानीलाई ;ो+साहत
गदn यता बहृ त ् आयोजना नमा@णका निYत सहज वातावरण बनाउनुपछ@ ।
जल(व)युत ्, सडक, रे लमाग@, सँचाइ, (वमानथललगायतका ेMमा नेपालले पव
ू ा@धारको अभाव
खे(परहे का कारण सम आ0थ@क व)
ु रू पिpचमजतो दे शकै
ृ 0धमा असर परे को छ। मfयपिpचम तथा सद
(पछ2डएको ेMको (वकासका ला0ग अ+यतै मह+वपण
ू @ मा नने मा0थलो कणा@ल. आयोजना बनेमा
थानीय बासदामा (वकासको आशा जाPनेछ। दे शमा oयावसा यकHपमै ४० हजार मेगावाटभदा बढ.
(व)युत ् उ+पादन गन@सSकने सYभावना हुँदाहुँदै लगानी गन@नसकेका कारण केवल ७ सय मेगावाटमा
सीमत हुनुपरे को छ। (वगतमा नी त नमा@ताको दरू sि^टको अभाव, कमजोर लगानीको वातावरण तथा
(व)युत ् आयोजनामा अनावpयक राजनी तकरणजता कारणले जलxोतको उपयोग हुननसQदा अहले
हामी दै नक १८ घटासYम लोडसे2डङ भोPन बाfय भएका छ। यता तयलाई पाठको Hपमा सकेर अब
यतो गती नगनA ; तब)धता जनाउँ दै यस ेMको (वकासलाई राzयले ;ाथमकताका साथ अगा2ड
बढाउनु पछ@ ।
ढलै भए प न काया@वयन हुने अपेा गOरएको मा0थलो कणा@ल. आयोजनाबाट थानीय जनतामा
एका तर आशा जगाएको छ भने अका@◌े तर यसबाट ;+य ;भा(वत हुनेहH आBनो पुनवा@स र
पुनथा@पना होलानहोला? पOरयोजना (वकासकता@ले थानीय बासदाका ला0ग गनुप
@ नA (वकास नमा@ण,
वातावरण संरण, मा0थलो र तलो तट.य ेMमा ;भाव पन@नदन गOरनुपनA आवpयक
oयवथालगायतका काय@लाई इमानदार.साथ गला@ वा नगला@? भनेमा 0चितत प न छन ्। +यसैगर.,
सरकारले पूरा गनुप
@ नA जPगा;ािvतको ;Seयालाई सहजीकरण गनAजता आयोजना काया@वयनको
चरणमा आइपनA (वभन ;शास नक झझटलाई हटाई नमा@ण सहजHपमा अगा2ड बJने वातावरण
सज@ना गOरदनुपछ@ । (वकासकता@ कYपनीले प न पीडीएमा उलेख भएका दा य+वलाई आ+मसात गदn
काया@वयनमा इमानदार. दे खाउनुपछ@ । आयोजना काया@वयनको ला0ग पीडीएमा उलेख भएजतो
सरकारको तफ@बाट गठन हुने आयोजना अनुगमन सम त र पOरयोजना oयवथापन इकाईलाई
शिQतसYपन र ;भावकार. बनाइ नमा@णकाय@ समयमै सSकने (वpवास प न जनतामा जगाउनु
आवpयक छ। मा0थलो कणा@ल. आयोजना रा^_कै गौरव भएकाले सफल र समयमै नमा@ण गन@को ला0ग

आयोजना (वकासकता@ कYपनी, आयोजना ेMका बासदा, राजनी तक दल, सYब)ध मMालय, लगानी
बोड@ र अय सबै सरोकारवालाको सSeय सहयोग, चासो र खबरदार. अ नवाय@ छ। यसबारे नकारा+मक
टvपणी गरे र समय खेर फानुभदा आयोजनाबाट रा^_ले बढ.भदा बढ. फाइदा लने अवथा सज
ृ ना
गर. यसको छटो नमा@ण गराउनेतफ@ लाPदा सबैको हत हुछ।
oयवथा(पका संस) सदय, दै लेख ेM नYबर २
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YयाZदखोला जल4व+यत
ु नमा!ण काय! बद
लमजुङ÷रास– पूव लमजुङको फेलेनी र बसार गा(वसको समाना भई बPने याद. खोलामा
नमा@णा0धन याद. खोला साना जल(व)युत आयोजनालाई थानीयवासदाले बद गराएका छ न ्।
आयोजना नमा@णका eममा फेलेनीको दई
ु घरे र बसारको टापगाउँ जोRने झोलुगे पूलमा  त पुगेप छ
पूलको पुनः नमा@णको माग गदn थानीयवासदाले आयोजनाको नमा@णकाय@मा अवरोध पु¥याएका हुन ्
। आयोजना नमा@णका eममा ढुंगाले लागेर याद. खोलामा0थको पूलको २ वटा लटठ चँुडाएप छ
मा नस आवातजावत हुन नसकेको भदै बसार गाउँ (वकास सम त वडा नYबर ८ र ९ टापगाउँ का
थानीयले पुनः नमा@णको माग गदn आएका 0थए । थानीयको मागलाई आयोजनाले सYबोधन नगरे प छ
संगो गाउँ का वासदाले नमा@णा0धन आयोजनाथलमै गएर नमा@णकाय@ बद गराएका हुन ्।
१ दशमलव ७ मेगावाट मताको याद. खोला जल(व)युत आयोजनाको बाँधेMमा जानका ला0ग
फलेनीतफ@बाट बाटो ख नएकोमा ढुंगाले लXठामा लागेप छ पूलमा  त पुगेको छ । पूलको मम@त नहुने
भदै पुनः नमा@णका ला0ग आयोजनालाई माग रा{दा सहमत नभएप छ आदोलन गनुप
@ नAको
आदोलनका अगुवा थानीय च/बहादरु गु>ङले बताए ।

>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/8/17

चमे"लयामा ५५ करोडको O@टाचार, कारबाहका लाग लेखाबाट अिIतयारलाई
नदM शन
4वकास थापा
काठमाडd : दाचुल
@ ामा नमा@णाधीन चमेलया जल(व)युत आयोजनामा भेOरयशनको बाहनामा ५५ करोड
घोटला भएको छ।
oयवथा(पका, संस)को साव@ज नक लेखा सम तले गरे को छान,बनबाट ५५ करोड घोटला भएको तय
खुलासा भएको हो। बुधबार बसेको सम तको बै
ठकले भेOरयशनको नाममा ५५ करोड घोटला भएको ठहर
गदn थप अनुसधान गर. कानुनबमोिजम कारबाह. अ घ बढाउन अि{तयार द>
ु पयोग अनुसधान
आयोगलाई नदA शन दएको छ । सम तका सभाप त जनाद@ न शमा@ले आयोजनामा oयापक अ नयमता
दे Wखएकोले कारबाह.का ला0ग अि{तयारलाई लेखी पठाउने नण@य भएको बताए । अब यसबारे मा
अि{तयारले छान,बन अ घ बढाउने भएको छ।
आयोजनाको सु> लागत सात अब@ भए प न अहलेसYम प अब@ खच@ भइसकेको छ। तीस मेगावाटको
यो आयोजनाको काम एक वष@भMमा सSकने अनुमान छ। आयोजनाका अ> पमा प न अ नयमता
भएको (वषयमा प न सम तले फाइल मगाएर अfययन गरे को 0थयो। सम तले गरे को छान,बनको
(ववरणसहतको फाइल अब अि{तयारमा पठाइने भएको छ ।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/8/18
चमे"लयामा ५४ करोड O@टाचार भ एको ठहर
मMी, स0चवसहत सYब)ध सबैलाई
कारबाह. गन@ लेखा सम तको नदA शन
काठमाडd, (नेस)
संस)को साव@ज नक लेखा सम तले चमेलया जल(व)युत ् आयोजनामा ५४ करोड ^टाचार भ एको ठहर
गरे को छ। लेखा सम तले ^टाचारमा संलPन मMी, स0चवसहत सYब)ध सबैलाई कारबाह. गन@
अि{तयार द>
ु पयोग अनुसधान आयोगलाई नदA शनसमेत दएको छ।
लेखा सम तको बुधबार बसेको बैठकले दाचुल
@ ा िजलामा नमा@ण भ इरहे को ३० मेघावाटको चमेलयाको
भ ेOरयसनमा माMै ५४ करोड ^टाचार भ एको ठहर गरे को हो। सम तले चमेलयामा भ एको
अ नयमतताबारे छान(वन गन@ सभ ास) राजन केसीको संयोजक+वमा एक सम त गठन गरे को 0थयो।
सो सम तले दएको ; तवेदनका बारे मा छलफल गर. बैठकले उQत न^कष@ नकाल. कारबाह. गन@
नदA शन दएको हो।
सम तले आयोजनाका सदभ म
@ ा नण@य गनA मMी, स0चव र अय (व)युत ् ;ा0धकरणका सYब)ध
कम@चार. सबै दोषी दे Wखएको ठहर गरे को छ। सो आयोजनामा ;ारYभ मा ८ अब@ लाPने भ नएकोमा अहले
(वभ न बहानामा १५ अब@ >(पयाँ खच@ भ इसQदा प न आयोजना सYपन नभ एकोतफ@ सरकारको
fयानाकष@ण गराएको छ।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/8/18
बलेफ\ 4व+युत ् आयोजना फागुनदे ]ख शु^ गGरने

राम केसी
सधप
ु ाचोक
िजलाको मfय ेMमा पनA ¯ मायणी नद.मा नमा@ण गOरने १८.५ मे.वा.को बलेफU जल(व)युत ्
आयोजनाको नमा@ण काय@ आगामी फागुनदे Wख शु गOरने भएको छ। नजी ेMको वेलकम इनज
डेभलपमेट कYपनी ◌ारा कOरब ४ अब@को लागतमा नमा@ण हुने आयोजना सन ् २०१८ भM सYपन गOरने
लmय राWखएको आयोजनाका अfय पु^कर दे वानले बताए।
तीन वष@अ घ नै (व)युत खOरद ,बeU सYझौता र उ+पादन अनुम तसमेत ;ाvत भइसकेको छ। (व)युत ्
(वकास (वभाग ◌ारा सु{खा मौसममा ; त यु नट ७ >(पया र वषा@याममा ; त यु नट ४ >(पया दर कायम
गOरएको छ। आयोजनालाई आवpयक पनA सYपूण@ जPगा उपलjध भइसकेको जल(व)युत ् ;वधक एवम ्
आयोजनाका नदA शक कृ^ण;साद भDडार.ले बताए।
फुिपगकोट गा(वस १ फलामसा घुमा बा ध ब ◌ाधी ४ Sकम स>
ु ग माग@ ◌ारा फुिपगडा डा गा(वस—
३ िथत टुनीबोटे मा नमा@ण गOरने (व)यु+गह
ृ मा पानी ल0गनेछ। उ+पादत (व)यु+लाई ६ दे Wख ९ Sकम
लामो ;सारण लाइन ◌ारा लामोसा घुिथत सब—टे सनमाफ@त राि^ट य ;सारण लाइनमा आब)ध
गOरनेछ।
अर नको राजमाग@को ७२ Sकममा पनA बलेफU बजार निजक रहे को बा ध तथा (व)यु+गह
ृ सYम पुPन
यातायातको सु(वधा भएकाले ;वेश माग@ बनाउनु नपनA हुँदा आयोजना केह. सतो पन@ गएको छ। कOरब ४
अब@को लगानीमा सYपन गनA लmय राWखएको आयोजनाका ला0ग संगापुर र हगकगिथत दई
ु
कYपनीको साझेदार.मा ऋण लगानी गनA ; तब)धता जनाइसकेको र +यसको जानकार. ऊजा@
मMालयमा समेत गराइसकेको नदA शक भDडार.ले बताए।
२०७० साल भMै सYपन गनA गर. इजाजत पाएको उQत आयोजनाले लामो समयसYम प न लगानी कता@
नपाएप छ हालै अि{तयार द>
ु पयोग अनुसधान आयोगले काबेल. ए सहत बलेफUको प न इजाजत र)ध
गन@ ऊजा@ मMालयलाई नदA शन दएको 0थयो।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/8/18
डलरको 4व नमय दरले माथXलो

तामाकोशीको लागत बJने
शव दव
ु ाडी
काठमाडौ
तोSकएको समयमा नमा@ण सYपन हुन नसQदा अमेOरकU डलरको (व नमय दरमा आएको
पOरवत@नकाकारण च0च@त मा0थलो तामाकोशी जल(व)युत आयोजनाको नमा@ण लागत बJने भएको छ।
; त अमेOरकU डलर ८० H(पयाँ (व नमय दर रहँदा खच@ लागत तयार गOरएको भएप न हाल अमेOरकU
डलरको (व नमयदर सयको हाराहाOरमा पु0गसेको हुनाले उQत आयोजनाको लागत लmय भदा झDडै २०
; तशत बढ. हुन दे Wखएको हो।
उQत आयोजना ४ सय ४० मलयन अमेOरकU डलरको लागतमा नमा@ण गनA ;ारिYभक योजना रहे को
0थयो। अहलेको बजार भाउ अनुसार उQत लागतको २० ; तशत बJने निpचत छ। उQत आयोजनाका
कायम मक
ु ायम आयोजना ;मख
ू (वान ;साद lे^ठले फरे न करसी OरQसका कारण लागत केह. बJन
जाने वीकार गनुभ
@ यो।
आयोजना ;मूख lे^ठले तोSकएको समय अथा@त २०७३ सालभMै काम सQन आफूहH सSeय रहे को
वताउनुभयो। पOरमािज@त तालका अनुसार उQत सयभM काम सQनु पनA हुछ।
हालसम सममा आशा ततHपमा काम भैरहे को आयोजना ;मूख lे^ठले वताउनुभयो। यह. रBतारमा
काम भए तोSकएको समयमा नै काम सQने अवथा रहे को उहाँको भनाई छ। उहाँका अनुसार हालसYम
सभल नमा@ण तफ@ ७० ; तशत काम सYपन भैसकेको छ। वाँकU कामप न त Hपमा भैरहे को उहाँले
वताउनुभयो।
दोलखाको लामाबगर गा(वसमा रहे को मा0थलो तामाकोशी जल (व)युत आयोजना ४ सय ५६ मेगावाटको
रहे को छ। यो आयोजना वदे शी लगा नमा बने अहलेसYमको सबै भदा ठूलो र सतो आयोजना प न
हो। नेपालमा पहलो पटक यो आयोजनाबाट था नयले शेयर पाउने ;ावधानको स>
ु वात भएको छ।
आयोजानको काम /त
ु तर ग तमा अगा2ड बढ.रहे कोले तोकUएकै लागतमा नधा@र.त समयमा सYपन हुने
अवथा रहे को आयोजनाका ;वQता डाQटर गणेश यौपानेको भनाई छ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/8/18
चमे"लयामा 'अ नय"मतता’
लोकमWण राई
काठमाडौ, मंसर १७ oयवथा(पका संस)को साव@ज नक लेखा सम तले चमेलया जल(व)युत ् आयोजनाको नमा@णमा
oयापक अ नयमतता भएको ठहर गरे को छ । सम तको बुधबारको बैठकले सव@सYम तबाट
अ नयमततामा संलPन नण@यकता@, नदA शनकता@ र नदA शन पालना गनA सबैलाई १० दनभM
,बगोसहत जOरवानासहतको कारबाह. गन@ सरकार र अि{तयार द>
ु पयोग अनुसधान आयोगलाई
नदA शन दएको छ ।
सम त ;ा(व0धक अfययनका आधारमा चमेलया आयोजनामा अ नयमतता भएको ठहरमा पुगेको हो ।
'केह. कामको नमुना लई ;ा(व0धक अfययन गदा@ ५४/५५ करोड >पैयाँ ^टाचार भएको दे Wखछ,'
सम तका सभाप त जनाद@ न शमा@ले नण@यको ;ताव गदn भने, 'सीधै ^टाचार गनA नयतले पीडीडी
(;ा0धकरणको आयोजना (वकास (वभाग) लाई ;ा(व0धक सुझाव र सफाOरस,बना नण@य गनA
पदा0धकार.लाई ,बगोसमेत भराउने गर. १० दनभM कानुनी कारबाह. गन@ सरकार र अि{तयारलाई
नदA शन दने नण@य गनुप
@ छ@ ।' सम त बैठकले सभाप त शमा@को यो ;तावलाई सव@सYम तले पाOरत
गरे को हो ।
चालू ;Seयाअनुसार ; तमेगावाट लागत ५५ करोड >पैयाँ नाने निpचत भएको ३० मेगावाटको
चमेलयाका सYबधमा अfययन गन@ सम तले गत असार २९ मा सभासद राजे/ केसीको
संयोजक+वमा उपसम त गठन गरे को 0थयो । उपसम तले गत भदौमा चमेलयाको थलगत अfययन
मणसमेत गर. ; तवेदन बुझाएको 0थयो । ; तवेदनले चमेलयामा अ नयमतता ठहर गदn थप
;ा(व0धक अfययनको सफाOरस गरे को 0थयो । सम त स0चवालयले ;ा(व0धक अfययन गर.
चमेलयामा अ नयमतता भएको पुि^ट गरे को हो ।
;ा(व0धक अfययनअनुसार चमेलयाको स>
ु ङ साँघुOरने समया समाधानका ला0ग ज2डत फलामे Oरjसमा
; तSकलो फलामको ४ सय ९८ >पैयाँ २८ पैसा खच@ गOरएको छ । 'यो दर अ+य0धक बढ. हो,' ;ा(व0धक
; तवेदनमा उलेख छ, 'कुनै प न हालतमा सामानको म
ू यभदा ५ गुणा बढ. जडान र फे,ब ्रकेसन खच@
हुनै सQदै न ।'
(व)युत ् ;ा0धकरण सIचालक सम तले ७ सय ६५ दशमलव ६ Sकलोको फलामे Oरjस जडान गरे को मूय

४ लाख ५८ हजार २९ >पैयाँ वीकृत गरे को छ । '; त(पस (फलामे Oरjस) बढ.मा २ लाख ७५ हजार
>पैयाँसYम उ0चत हुनेछ' ; तवेदनमा छ । ; तवेदनमा साँघुOरएको स>
ु ङको ढलान लगायतका 'सपोट@ '
भ+काउने कामको ; तमटर बढ.मा ३ लाख >पैयाँ लाPने उलेख छ । सIचालक सम तले यसमा ४ लाख
६९ हजार ६ सय २६ >पैयाँ वीकृत गरे को छ । सटSeट (स>
ु ङको ढलान) मा चमेलयाको सभल ठे केदार
चाइना गेजुवा वाटर एड पावर कYपनीको पुरानो रे टअनुसार ; तघनमटर १४ हजार १ सय १७ >पैयाँ
लाPनुपनA तथा मा0थलो तामाकोसीमा २३ हजार >पैयाँ लागेको भए प न प छलो समयमा ४१ हजार ५
सय ६९ >पैयाँ वीकृत गOरएको ; तवेदनमा उलेख छ ।
; तवेदनअनुसार स>
ु ङको 'मSकङ एचआरट.' कामका ला0ग ; तघनमटर दर बढ.मा ५ सय >पैयाँ
हुनुपनAमा ८ सय ९७ >पैयाँ र कसोलडेसन ाउटङ (स>
ु ङमा चXटान चकAको ठाउँ मा समेट पानीको
झोल हाने काम) ; तबोरा २ हजार २ सयदे Wख २ हजार ५ सय >पैयाँ हुनुपनAमा सIचालक सम तले ३
हजार ६ सय ६ >पैयाँ वीकृत गरे को छ । चमेलयाको ८ सय ४३ मटर स>
ु ङ साँघुOरने समया समाधान
काय@मा ऊजा@मMी राधाकुमार. वाल.को अfयतामा बसेको सIचालक सम त बैठकले गत असारमा
कOरब १ अब@ ९ करोड ३८ लाख >पैयाँ भेOरएसन वीकृत गरे को 0थयो । ठे केदारका तफ@बाट सहपरामश@दाता
साह/सट/आइकन जेभीले सफाOरस गरे को उQत भेOरएसन रकम पीडीडीलाई म
ू यांकन गन@ नदई
सIचालक सम तले सोझै वीकृत गरे को हो ।
अ घलो ५ पटकको भेOरएसन भने पीडीडीअतग@तको भेOरएसन Oरkयु कमट. (भीआरसी) ले मूयांकन
गरे को 0थयो । ' निpचत मापदDड र नस नभएकाले काय@दर र पOरमाण (वpलेषणमा नै धेरै चलखेल हुने
दे Wखए ताप न भीआरसीले पुनरावलोकन गदा@ केह. हदसYम भए प न (भेOरएसन) नयMण भएको
दे Wखछ,' ;ा(व0धक ; तवेदनमा उलेख छ, 'तर प छलो पटक आयोजना (वकास (वभाग (पीडीडी) लाई
हटाई साह/सट/आइकनलाई म{
ु य परामश@दाताका Hपमा काम गनA िजYमेवार. सIचालक सम तले
दएको दे Wखछ । यसबाट पीडीडीलाई परामश@सYबधी सYपूण@ िजYमेवार.बाट मुQत गOरएको छ ।
साह/सट/आइकनले तयार पारे को सु>ङ साँघुOरने समया समाधानको लागत इिटमेट कतैबाट
पुनरावलोकन भएको दे Wखँदैन ।'
सम तले चमेलयाको काम नरोQने गर. यो आयोजनामा संलPन स>
ु दे Wख हालसYमका उचदे Wख तलो
तहका सबै अ0धकार. तथा कम@चार.लाई कारबाह. गन@ नदA शन दने नण@य गरे को छ । ';ा(व0धक
अfययनले चमेलयामा ^टाचार भएको ऐना ज(uकै छलग पारे को छ,' बैठकमा सभासद धनराज गु>ङले
भने, 'यो ^टाचारमा संलPन चाहे मMी हुन ्वा स0चव वा अH कोह., सबै रा^_का अपराधी र रा^_घाती हुन ्
। यतालाई उमुिQत दने हो भने यो दे श बदै न ।'
उपसम तका सदयसमेत रहे का सभासद योगे/ चौधर.ले चमेलया ^टाचार गनA उ)दे pयले अ घ

बढाएको आयोजना भएको बताए । 'चमेलया सद
ु रू पिpचमको (वकासका नाममा याइएको ^टाचारको
योजना हो,' उनले भने, 'चमेलयासYम जाने बाटो ;ा0धकरणको खच@मा खनेर +यसको ५ Sकलोमटर वर र
५ Sकलोमटर पर अH जल(व)युत ् आयोजनालाई सिजलो हुने गर. लाइसेस दनु प न ^टाचार हो ।
आ0थ@क अनुशासन नमाने कसैलाई प न उमुिQत दनुहुन ।' सभासद एकनाथ ढकालले चमेलयामा
६/८ बोरा समेटले हुने काममा १६ बोरा समेट खच@ गरे र अ नयमतता भएको बताए । 'कसको
नण@यबाट यो काम भएको छ उसलाई कानुनी कठघरामा उkयाउनुपछ@ ,' उनले भने, 'तलो तहकालाई
कारबाह. गरे र मा0थलो तहकालाई उमुिQत दने अवथा नबनोस ् ।' सभासद उषा गु>ङले चमेलयामा
राzयको ढुकुट.को }मलुट भएको बताइन ् । 'राzयको ढुकुट.मा }मलुट गनA अ0धकार. जोसुकै Sकन
नहोस ्, दे शको आ0थ@क अनुशासन कायम गन@ सबैलाई कारबाह. गनnपछ@ ,' उनले भ नन ् ।
उपसम तका सदयसमेत रहे का अका@ सभासद डोर;साद उपाfयायले भने, 'हामीले ; तवेदनमा प न यह.
संकेत गरे का छd । ११ Sकलोमटर सडक कालोपMे गन@ बजेट उहयै छुXटिएको रहे छ । हामी ढुंगे सडकमा
हँ डरे आयोजनाथल पुPयd ।' सभासद ;मेबहादरु संहले चमेलयामा दर र पOरमाणमा oयापक चलखेल
गर. '^टाचार' गOरएको बताए । 'फोरYयानको घटाको zयाला ६७ >पैयाँ र कमन लेबरको ५ सय ३२
>पैयाँ राखेको छ,' उनले भने, 'जबSक फोरYयानको zयाला बढ. हुछ । कमन लेबर बढ. लाPने भएकाले
^टाचार गन@ यसो गOरएको हो ।' सभासद द.पक खडकाले आयोजनाको काम नरोSकने गर. कारबाह.को
नदA शन गन@ सझ
ु ाव दएका दए । 'कारबाह.को म)
ु दा बनाएर ठे केदारले भाPन वा काम रोQन नपाओस ् ।
आयोजना बद भए नेपालमा काम गन@ दँ दैन रहे छन ् भने नकारा+मक सदे श जाछ,' उनले भने ।
सम तमा सबै सभासदले कारबाह.को माग गरे का 0थए । सभाप त शमा@ले ;ा(व0धक अfययन नमुनामाM
भएको उलेख गदn चमेलयामा ^टाचारको माMा अझ ठूलो हुन सQने बताए । उनले आयोजनाको खOरद
;Seयामा ;ा0धकरण सIचालक सम त नै संलPन हुने गरे को बताए ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/8/18

पिLचमसेती अ घ बढाउन संयुbत क%पनी खोXदै सीडcलूई
" क%पनी गठन र आयोजनाको काम एकसाथ अ घ बढाउने "

बाबुराम खRका-काठमाडd, १७ मंसर । चाइना ी गजAज कपरे सनअतग@तको सीडjलूई इभेटमेट
कपरे सनले ७ सय ५० मेगावाट मताको पिpचमसेती जलाशययुQत (व)युत ् आयोजनाको काम अ घ
बढाउन नेपालमा संयुQत कYपनी थापनाको ;ताव गरे को छ ।
सीडjलूईले नेपालमा कYपनी खोदा आवpयक ;Seयाका बारे लगानी बोड@सँग जानकार. मागेको छ ।
उसले कYपनी गठन र आयोजनाको काम एकसाथ अ घ बढाउने भनेको छ । समझदार.पM (एमओयू)
अनुसार पिpचमसेतीमा सीडjलूईको ६५, नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणको २५ र आयोजना ;भा(वत थानीय
बासदाको १० ; तशत लगानी हुनेछ । उसले लगानी ;ाHपका बारे मा जानकार. मागेको छ ।
आयोजनाको अनुमा नत लागत २ सय ५० अब@ >पैयाँ पुPने अनुमान गOरएको छ ।
सीडjलूईले नेपालमा संयुQत कYपनी खोन ;ताव गरे को लगानी बोड@का बा}य मामला ;मुख घनpयाम
ओझाले बताए । कYपनी थापनाप छ सीडjलूईसँग आयोजना (वकास सYझौता (पीडीए) समेत सु> हुने
उनले जानकार. दए । उनका अनुसार आयोजनाबारे थप जानकार. लन केह. दनभM सीडjलूईको
;ा(व0धक टोल. नेपाल आउँ दै छ ।
सीडjलूईको ;ा(वधक टोल.ले नेपालमा सन ् २०२५ प छ आवpयक पनA ऊजा@को माग र आपू त@का बारे मा
अfययन गOररहे को छ । पिpचमसेतीको ,बजल
ु . आगामी २०२५ अ घ आवpयक नपनA◌े सरकार.
भनाइप छ ;वधक सीडjलूई संशSकत भएको छ ।
लगानी बोड@ र सीडjलूईबीच हालै भएको छलफलमा ;ा0धकरणले पिpचमसेतीको ,बजल
ु . सन ् २०२५ अ घ
आवpयक नपनA र +यसअ घ आयोजना सYपन भए खOरद नगनA आशय oयQत गरे प छ आयोजना फेOर
;भा(वत पनA अवथा आएको हो ।
उसले आगामी सन ् २०२१ को अ+यसYम आयोजना सYपन गनA लmय लएको छ । ;ा0धकरणको
भनाइलाई आधार माने हो भने आयोजना ५ वष@प छ धकेलनेछ । आयोजना ज त ढलो हुछ +य त नै
लागत बJनेछ ।
आयोजना नमा@ण, सIचालन र हतातरण (बुट) नी तअतग@त बनाउने एमओयूमा उलेख छ ।
एमओयूअनुसार आतOरक खपतका ला0ग आयोजना बनाउने सहम त भएको छ ।
बोड@ र सीडjलूईबीच एमओयू हुँदा आयोजना सYपन गन@ चाँडै नयाँ काय@तालका बनाउने भ नए प न कुनै
तयार. भएको छै न । उसले उठाएको ;सारणलाइन योजना, पुनवा@स, जPगा अ0धहणका म)
ु दालाई
सYबोधन गनA ; तब)धता बोड@ले जनाएको छ ।
सीडjलूईले आयोजनाको आ0थ@क एवं ;ा(व0धक पको (वpलेषण गर. दव
ु ै ; तवेदन बोड@लाई उपलjध
गराइसकेको छ । दव
ु ै ; तवेदनले आयोजनालाई आ0थ@क Hपमा आकष@क दे खाएको छ । सीडjलूईले गरे को

अनुमा नत आ0थ@क (वpलेषणमा ‘आयोजना आ0थ@क Hपमा आकष@क हुन पीपीए दर वषा@तमा ; तयु नट
५.४ सेट र स{
ु खायाममा ९.५ सेट आवpयक पनA’ उलेख छ । आयोजना आ0थ@क Hपमा सYभाoय हुन
१० वष@सYम वा(ष@क म
ू यव)
ृ 0ध ३ ; तशत, कजा@ अव0ध १८ वष@ र +यसमfये ६ वष@ ेस (पOरयड हुनुपनA
उसको (वpलेषण छ ।
आयोजनाबाट वा(ष@क ३ अब@ ३३ करोड यु नट ,बजल
ु . उ+पादन हुने सYभाoयता अfययनले दे खाएको छ ।
;सारणलाइनका ला0ग नेपालले सहुलयत ऋणका ला0ग चीनसँग अनुरोध गOरसकेको छ । ;सारणलाइन
पOरयोजनामा माMै झडै ४० अब@ >पैयाँ लाPने बताइएको छ । आयोजना सद
ु रू पिpचमका डोट., डडेलधुरा र
बझाङ िजलामा पछ@ ।

>f]tM gful/s, 2071/8/18

म&ीसहत संलdनमाथ कारबाह गन! नदM शन
लeमण 4वयोगी
संसदको साव@ज नक लेखा सम तले चमेलया जल(व)युत आयोजनाको 'भेOरएसन' (थप रकम) वीकृत
गदा@ ^टाचार भएको पुि^ट गदn +यसमा संलPन ऊजा@मMी, स0चव, नेपाल (व)युत ;ा0धकरणका
काय@कार. नदA शकसहत सबै अ0धकार.लाई कारबाह. गन@ नदA शन दएको छ।
सम तको बुधबारको बैठकले ^टाचारमा संलPन oयिQतलाई १० दनभM कारबाह. ;Seया अ घ बढाउन
सरकार र अि{तयार द>
ु पयोग अनुसधान आयोगलाई नदA शन दएको हो।
आयोजना नमा@ण सु> भएदे Wख हालसYम भौ तक नमा@णतफ@ ६ पटक भेOरएसन वीकृत गर.
पूव@ नधाOरत रकममा थपे र कुल नमा@ण लागत उच पाOरएको छ।
सम तले सभासद राजन केसीको संयोजक+वमा ऊजा@ उपसम त गठन गर. भेOरएसनमा भएको
अ नयमतताबारे अfययन गरे को 0थयो। अfययनले चमेलया आयोजनामा हालसYम कुल ६ अब@ ५७
करोड >पैयाँ भेOरएसन वीकृत गOरएको न^कष@ नकालेको छ। +यसमfये ६ पटक गर. २ अब@ ५५ करोड
>पैयाँ वीकृत गOरएको दे Wखछ। यो रकम पूरै ^टाचार भएको सम तको आशंका छ। सभलतफ@ माM
४ अब@ ६३ करोड वीकृत गOरएको छ। सYझौता गदा@ सभलतफ@को सु> लागत २ अब@ ८५ करोड >पैयाँ माM
0थयो।
'oयिQत मMी होस ्वा स0चव, +यसमा हामी जाँदैनd, तर जसले अ नयमतता गन@ भू मका खेलेको छ, ऊ
कारबाह.को भागीदार हुनुपछ@ ,' सम तका सभासद जनाद@ न शमा@ले बुधबार बैठकमा भने। आयोजना महँगो
बनाउने गर. अ नयमततामा संलPन दोषीलाई नै ,बगो भराउने गर. कारबाह. गनुप
@ नA उनले बताए।
;ा0धकरणले २०६५ पुस १३ दे Wख २०७१ असार ६ सYम गOरएको भेOरएसन वीकृ त नण@यमा ऊजा@मMी,
स0चव र ;ा0धकरणका काय@कार. नदA शक संलPन रहे को पाइएको छ। ;ा0धकरण उ+पादन (वभागका
त+काल.न महा;बधकले २०६५ मा ३२ करोड ३३ लाख >पैयाँ वीकृत गरे का 0थए।
+यतै, ;ा0धकरण सIचालक सम तको ६०६ औं बैठकले २६ करोड, ६३३ औं बैठकले ५० करोड ७३ लाख,
६५२ औं बैठकले २६ करोड ३३ लाख, ६६९ औं बैठकले ९ करोड ८१ लाख र ६७५ औं बैठकबाट १ अब@ ९ करोड
>पैयाँ भेOरएसन वीकृत भएको पाइएको छ।
भेOरएसनको नण@य हुँदा ;ा0धकरण अfयमा पव
@ जा@मMी उमाकात झा, वत@मान मMी राधाकुमार.
ू ऊ
वाल., पव
@ जा@ स0चव)वय हOरराम कोइराला र (वpव;काश पिDडत 0थए। पव
@ 0चव)वय कोइराला र
ू ऊ
ू स
पिDडतले सेवाबाट अवकाश पाइसकेका छन।्
त+काल.न अवथामा ;ा0धकरणको काय@कार. नदA शकको िजYमेवार. सYहाने उच अ0धकार.लाई समेत
कारबाह. सफाOरस गन@ सभासदको जोड छ। अि{तयारले सम तको नदA शनअनुसार कारबाह. ;Seया

अ घ बढाए ती सबै oयिQत कारबाह.मा ता ननेछन ्।
उपसम तले गरे को अfययनका आधारमा लेखा सम तले स>
ु ङ खिु Yचएको (३ नYबर भेOरएसन) को
(वpलेषण गदा@ ५० करोड >पैयाँ ^टाचार भएको पुि^ट गरे को छ। ' नमा@ण सामीको बजार मूय र
भुQतानी गरे को रकमको अतर ५० करोड दे Wखएकाले +यो खुद अ नयमतता हो,' सम तका स0चव
सोमबहादरु थापाले बैठकप छ नागOरकसँग भने।
;ा0धकरण इिज नयOरङ नदA शनालय अतग@तको आयोजना (वकास (वभागले आयोजनामा सहायक
परामश@दाताको काम गरे कोमा सIचालक सम तले +यसलाई हटाएर साह एड सट कसटलाई
नयुQत गरे को 0थयो। यह.cबाट ^टाचार स>
ु भएको सम तको ठहर छ।
ठे केदारले भेOरएसन माग गदा@ +यसको पूण@ अfययन तथा पुनरावलोकन नगर. परामश@दाताले सफाOरस
गनA गरे को अfययनमा दे Wखएको छ। परामश@दाताले हचुवामा सफाOरस गरे को रकम नै सIचालक
सम तले वीकृत गनA गरे काले यसमा खल
ु मखल
ु ा ^टाचार भएको सभासद धनराज गु>ङले बताए।
मनलाPद. भेOरएसन माPने ठे केदार, परामश@दाता र भेOरएसन पुनरावलोकन सम तले समेत
पुनरावलोकन नगर. भQ
@ ा ;ा0धकरण सIचालकसमेत दोषी रहे काले उनीहHलाई प न
ु तानी वीकृत गनुम
कारबाह. गनुप
@ नA सम तको ठहर छ। साव@ज नक खOरद ऐन, २०६३ उलंघन गर. काय@कार. नदA शकको
अ0धकार सIचालक सम तले Wखचेकाले प न ^टाचार पुि^ट भएको सभसद द.पक खRकाले बताए।
आयोजनाका ला0ग आवpयक नमा@ण सामी खOरद गदा@ तथा नमा@ण ;Seयामा ठे केदारसँगको सYझौता
रकमको अ0धकतम २५ ; तशतसYम भेOरएसन जायज मा नछ। तर, चमेलयामा सYझौता रकमको ४०
; तशतसYम बढ. भेOरएसन वीकृत गOरएको छ। कम@चार.को zयाला, तलब, नमा@ण सामीमा बढ.
रकम वीकृत गरे र अ नयमतता गरे को प न पाइएको छ।
उपसम तले (वतत
ृ इिज नयOरङ अfययन नगर. नी तगत ^टाचारबाट लागत बढाइएको न^कष@
नकालेको छ। आयोजनाको लागत अ नयिMत Hपले बJनुमा त+काल.न मMी र स0चव म{
ु य िजYमेवार
रहे को सम तको ठहर छ। २०५६ दे Wख २०६५ सYम ;ा0धकरण अfय रहे का जलxोत मMी, पय@टनमMी
र राzयमMीले समयमा उ0चत नण@य नगदा@ आयोजनाको लागत बJदै गएको प न सम तले नचोड
नकालेको छ।
उQत अव0धसYम गो(वदराज जोशी, खुमबहादरु खRका, बलदे व शमा@ मजगैया, (वजयकुमार गछदार,
द.पक वाल., ठाकुर;साद शमा@ जलxोत मMी 0थए। रामबहादरु गु>ङ, बेनुपराज ;सा, ाने/बहादरु
काक राzयमMी 0थए। २०६० मा पय@टनमMी रहे का सवA/नाथ शुQलले समेत ;ा0धकरण अfयको
िजYमेवार. सYहालेकाले उनीहHलाई समेत दोषी ठहया@यइएको छ।
सन ् २००६ 2डसेYबर २१ मा आयोजना नमा@ण सु> हुँदा ८ अब@ ४९ करोड ५५ लाख >पैयाँ तोSकएको लागत
हालसYम कOरब १५ अब@ >पैयाँ ना घसकेको छ। सभलतफ@ नमा@ण सु> भएप छ 2डजाइन पOरवत@न गनु,@
(व)युतगह
ृ को थानातरण, अनपे]त ; तकूल भौगोलक अवथा, सु>ङ खुिYचनु लगायत कारणले
भेOरएसन बढे को उपसम तको ; तवेदनमा उलेख छ।

दाचुल
@ ामा नमा@णाधीन यो आयोजना कOरब ९५ ; तशत प रू ा भएको छ। आयोजना सन ् २०११ मै नमा@ण
प रू ा गनA लmय राWखएको 0थयो। अहलेसYम चार वष@भदा बढ. समय लिYबइसकेको छ। समय लिYबँदा
अमेOरकU डलरमा आएको उतारचढावलाई प न ; तवेदनले लागत बJनुको कारण मानेको छ। हालसYम
कOरब १३ अब@ >पैयाँ खच@ भइसकेको र संशो0धत लागत १५ अब@ ६ करोड ४ लाख >पैयाँ प ुया@कइएको छ।
इलेQ_ोमेका नकल र हाइोमेका नकल ठे केदार तथा परामश@दाताको नयुिQत सभल नमा@ण सु> भएको
दई
ु वष@प छ माM भएकाले सभल (व)युतगह
ृ , Rयाम लगायत संरचना 2डजाइन प ूरा गन@ (वलYब भएको
; तवेदनमा छ। जल(व)युत (वकासमा ेMीय सतुलन कायम गनA नाममा आयोजनामा आ0थ@क र
नी तगत ^टाचार भएको सम तका अ0धकांश सभासदको तक@ छ।
;सारण लाइनको लागतसमेत जोRदा ; तमेगावाट कOरब २८ करोड >पैयाँ अनुमान गOरएको आयोजना
लागत उपसम तले अfययन गदा@सYम ; तमेगावाट ५० करोड २० लाख >पैयाँ प ुगेको छ। इिज नयOरङ
अfययनले जल(व)युत आयोजनाको औसत लागत ; तमेगावाट १५ दे Wख १८ करोड >पैयाँ माछ।
आयोजना बनाउन आवpयक सYप ण
ू @ बजेट वा (वuीय xोत नजट
ु ाई नमा@ण ठे Qका दइएको र यसमा
;ा0धकरणले लाप रबाह. गरे को ;ट हुछ।
आयोजनाको इलेQ_ोमेका नकल र हाइोमेका नकल उपकरणको स>
ु को लागत १ अब@ ९७ करोड >पैयाँ
अनुमान गOरएकोमा हालसYम ५० करोड ९१ लाख >पैयाँ थ(पएको छ। थप रकममfये २१ करोड ८८ लाख
भुQतानी भइसकेको छ।
जल(व)युत आयोजनामा भौगोलक आधारमा भएका भेOरएसनलाई सामाय मा नए प न यो
आयोजनाको हकमा सु> लागत तुलनामा १ सय ६० ; तशतसYम बढ. भेOरएसन भएको अfययनले
दे खाएको छ। अfययनअनुसार सन ् २००१ को (वतत
ृ 2डजाइन इङ र सन ् २००७ को क_Qसन इङमा
मु{य स>
ु ङ खुिYचने अनुमान गOरएको 0थएन।
नमा@ण eममा अ+यतै कमजोर भौगोलक बनावट भएकाले चार Sकलोमटरमfये ८ सय ४३ मटर
खिु Yचएको छ। खिु Yचएको स>
ु ङका ला0ग माM १ अब@ ९ करोड >पैयाँ थप लागत अनुमान गOरएको छ।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/8/18

चमेलया जल(व)यत
ु ् आयोजनामा कसर. भयो लट
ु ?
चमेलया जल(व)युत ् आयोजनाको परामश@दाता इिज नयरले (वना आधार तयार पारे को लागत इि^टमेट
भेOरएसन Oरkयु कमट.बाट पुनरावलोकन नगर. सधै नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणको सIचालक सम तले
वीकृत गरे र ठे केदारलाई अब >पैयाँ भुQतानी गर. ^टाचार गनA गरे को पुि^ट भएको छ । ;ा0धकरणको
सIचालक सम त, आयोजनाका ;मुख, ठे केदार, परामश@दाता लगायतको मलेमतोमा सो आयोजनामा
^टाचार भएको oयवथा(पका संस)को साव@ज नक लेखा सम तले गठन गरे को उपसम त र लेखा
सम तकै स0चवालयले ;ा(व0धक राखेर पुनः गरे को अfययनले प न दे खाएको छ । सYबिधत सबै पको
मलेमतोमा भेOरएसन अड@र (थपकाम)बाट रकम थप गदn जाँदा ३० मेगावाटको उQत आयोजनाको
; तमेगावाट लागत ५४ करोड >पैयाँ ना घसकेको छ । ; तमेगावाट १६ दे Wख १८ करोड >पैयाँ लाPनुपनAमा
मल.जुल. ^टाचार हुने गरे को कारण ; तमेगावाट तीन गुणाभदा बढ. खच@ हुँदा प न अझै आयोजना
कहले सYपन हुने निpचत छै न । आयोजनाको ;मुख र ;ा0धकरणको अfय पOरवत@न हुँदै आए प न
सभलतफ@को ठे केदार चाइना गेजुवा वाटर एड पावर ुप लमटे ड (सीजीजीसी), परामश@दाता कYपनी
शाह/शट/आइकन (जेभी)ले नरतर घुस दएर लागत बढाएका हुन ् । तीन गुणा लागत बढाउँ दा प न
नमा@ण नसकेको कारण गेजुवा ुप नेपालमा बदनाम बनेको छ ।
oयवथा(पका संस)को साव@ज नक लेखा सम तले सभास) राजन केसीको संयोजक+वमा उपसम त
गठन गरे र छान,बन गरे प छ फेOर सम तकै स0चवालयले जल(व)युत ् आयोजनाका ;ा(व0धकसँग पुनः
अfययन गदा@ ‘भेOरएसन’को नाममा अब >पैयाँ ^टाचार भएको ठहर हुनपुगेको हो । सम तका अनुसार
एउटै ‘भेOरएसन अड@र’मा ५५ करोड >पैयाँसYम अ नयमतता गरे को पुि^ट भएको छ । अ नयमतता गन@
;ा0धकरणको सIचालक सम त, आयोजनाका ;मुख, ठे केदार, परामश@दाता लगायतको मलेमतो हुने
गरे को केसी संयोजक+वको उपसम त र स0चवालयले गरे को अfययनले दे खाएको छ । उसम तको
थलगत अfययन र स0चवालयले ;ा(व0धकको सहयोगमा गरे को अfययनले मलेमतोमा ^टाचार
गरे को ठहर गरे प छ लेखा सम तको बुधबारको बैठकमा सबै सभास)ले ;ा0धकरणको सIचालक सम त,
आयोजना ;मख
ु , परामश@दाता, ठे केदार कYपनी लगायत नण@य गनA र उQत नण@य काया@वयन गनA सबै
नकायका सYबिधत कम@चार.लाई कारबाह. गन@ अि{तयार द>
ु पयोग अनुसधान आयोग लगायतका
नकायलाई नदA शन दन माग गरे का 0थए । सभास)ह>को मागअनुसार सम त बैठकले सव@सYमत
>पमा चमेलयामा अ नयमतता गनAमा0थ कारबाह. गन@ अि{तयारलाई नदA शन दने नण@य गरे को छ ।

लेखा सम तका सभाप त जनाद@ न शमा@का अनुसार चमेलया आयोजनामा भएको अ0धकांश
‘भेOरएसन’ह>मा ठे केदारलाई ‘भेOरएसन’बापतको रकम भQ
ु तानी स>
ु गरे प छ माMै ‘भेOरएसन अड@र’
वीकृत गरे को दे Wखएको छ । कुनै प न ठे Qकाको कामको पOरमाण र दररे टमा ‘भेOरएसन’ हुने दे Wखएमा
+यसको कारणसहत पूवा@नुमान गर. लागत ‘इि^टमेट’ अ0धकार;ाvत अ0धकार.बाट वीकृत गर. काम
गनA आदे श दनुपछ@ र सोह.बमोिजम ठे केदारले सYपन भएको कामको भुQतानी लँ दै जानुपछ@ । तर
पहले रकम भुQतानी लएर ‘भेOरएसन अड@र’ वीकृत गनुम
@ ा सफाOरस गनA, नण@य गनA र काया@वयन
गनA नकायको मलेमतो ;^ट दे Wखएको हो । लेखा सम तका अनुसार ‘भेOरएसन–२’अतग@तको ‘हे डरे स
टनेल’को ‘भेOरएसन’को ५० करोड ७० लाख ५४ हजार पाँच सय ८५ >पैयाँ १० पैसा त+काल.न ऊजा@स0चव
एवं ;ा0धकरण सIचालक सम तका अfयबाट प छ सIचालक सम तबाट वीकृ त समथ@न हुने गर.
२०६९ साल असोज २९ गते वीकृत गर. रकम दने काम भएको र सIचालक सम तबाट भने का(uक १६
माM वीकृत गOरएको 0थयो । २०७० साल वैशाख २७ गतेको ;ा0धकरण सIचालक सम तको ६५२औc
बैठकले ‘भेOरएसन–३’को ‘टनेल Qवी0चग _टमेट’को बारे मा परामश@दाता इिज नयरबाट अितम
लागत एक हvताभM ;ाvत भएप छ ब|क Pयारे ट. लई अ0म भQ
ु तानी दने सै)धाितक सहम त
दएको 0थयो भने वैशाख २४ गते नै ऊजा@ मMालयमा स0चवको अfयतमा बसेको बैठकले ३० करोड
>पैयाँ ब|क Pयारे ट. लई अ0म भुQतानी दने नण@य भइसकेको 0थयो । साथै आइपीसी ८१, ८२ र ८३ को
कOरब १६ करोड ७२ लाख प छ ‘भेOरएसन’ वीकृत भएप छ समायोजन हुने गर. ‘भेOरएसन’ वीकृत
हुनुपूव@ नै भुQतानी भइसकेको 0थयो । ‘भेOरएसन’ वीकृ तको नण@य ढलो हुने र भुQतानीचाहँ पहले नै
दँ दै जाने काय@ले मलेमतोमा ^टाचार भएको ;^ट भएको सभास) धनराज गु>ङले बताए ।

लेखा सम तका अनुसार ‘भेOरएसन’बापत भQ
ु तानी गन@ काय@दर नधा@रण गनAबारे प^ट मापदDड तथा
मायतालाई समेत आधार मा नएको छै न । २०७० साल वैशाख ६ गतेको ;ा0धकरण सIचालक सम तको
६७५औं बैठकले वीकृत गरे को ‘भेOरएसन–३’को लागत इि^टमेट इिज नयर (शाह÷सट÷आइकन)ले
तयार पारे को र उQत लागत इि^टमेट कह.c कतैबाट पुनरावलोकन नभएको लेखा सम तले गरे को
;ा(व0धक अfययनले दे खाएको छ । ‘भेOरएसन’ दाबी गदा@ द र अद कामदारको zयाला, नमा@ण
सामी र ठूला इिQवपमेटको रे ट अ)याव0धक र कुनै मायता(वना ठे केदार कYपनीले भनेको अनुसार
राWखएको लेखाले ठहर गरे को छ । आयोजनामा हालसYम दई
ु अब@ ५४ करोड ६० लाख >पैयाँ ‘भेOरएसन’
दे खाइएको छ । आयोजनाको ‘सभल’को काम दई
ु अब@ ८८ करोड >पैयाँमा सQने गर. (व)युत ् ;ा0धकरण
र चाइना गेजुवा ग ्◌ुप लमटे डबीच ठे Qका समझौता भएको 0थयो । सभल लागत दोjबर बढे र पाँच अब@
४७ करोड >पैयाँ पु-याइएको छ । यतै हाइोमेका नकल र इलेQ_ोमेका नकलको प न लागत दोjबर
बढाइएको छ ।
साव!ज नक लेखा स"म तको ठहर

चमेलया आयोजनामा भएको अ0धकांश ‘भेOरएसन’ह>मा ठे केदारलाई ‘भेOरएसन’ बापतको रकम
भQ
ु तानी स>
ु गरे प छ माMै ‘भेOरएसन अड@र’ वीकृत गरे को दे Wखएको छ । कुनै प न ठे Qकाको कामको
पOरमाण र दररे टमा ‘भेOरएसन’ हुने दे Wखएमा +यसको कारणसहत पूवा@नुमान गर. लागत ‘इि^टमेट’
अ0धकार;ाvत अ0धकार.बाट वीकृत गर. काम गनA आदे श दनुपछ@ र सोह.बमोिजम ठे केदारले सYपन
भएको कामको भुQतानी ल“दै जानुपछ@ । तर पहले रकम भुQतानी लएर ‘भेOरएसन अड@र’ वीकृत
गनुम
@ ा सफाOरस गनA, नण@य गनA र काया@वयन गनA नकायको मलेमतो ;^ट दे Wखएको हो ।
‘भेOरएसन–२’अतग@तको हे डरे स टनेलको ‘भेOरएसन’को ५० करोड ७० लाख ५४ हजार पा“च सय ८५
>पैया“ १० पैसा त+काल.न ऊजा@स0चव एवं ;ा0धकरण सIचालक सम तका अfयबाट प छ सIचालक
सम तबाट वीकृ त समथ@न हुने गर. २०६९ साल असोज २९ गते वीकृत गर. रकम दने काम भएको र
सIचालक सम तबाट भने का(uक १६ माM वीकृत गOरएको 0थयो । ;ा0धकरणको सIचालक सम त,
आयोजना ;मुख, ‘सभल’तफ@को ठे केदार चाइना गेजुवा वाटर एड पावर ुप लमटे ड (सिजिजसी),
परामश@दाता कYपनी शाह/शट/आइकन (जेभी), इलेQ_ोमेका नकल र हाइोमेका नकलको ठे केदार
कोOरया हाइो एड युिQलयर कYपनी (केएचएनपी) लगायतका संथा तथा oयिQतको मलेमतोमा
^टाचार । इलेQ_ोमेका नकल र हाइोमेका नकलको ठे केदार कोOरया हाइो एड युिQलयर कYपनी हो
। आयोजनाको लागत दोjबर बढे र १४ अब@ ३६ करोड >पैयाँ पुगेको छ । २००७मा आयोजनाको काम स>
ु
भएको हो । आयोजनाको काम सन ् २०११ को 2डसेYबरमा सSकनुपनA 0थयो । हालसYम ९४ ; तशत काम
सYपन भएको छ । आयोजनाको समय थप भई आगामी सन ् २०१५ माच@सYम पु-याइएको छ ।
मलेमतोमा ^टाचार भएको कारण दे शमा नमा@ण भएका मfये चमेलया सबैभदा महं गो आयोजना
भएको छ । लेखा सम तले आयोजनाको स>
ु ङ खिु Yचँ दा भएको ‘भेOरएसन’बापतको गेजव
ु ा ुपलाई दन
भनी नण@य गOरएक एक अब@ नौ करोड >पैयाँ ‘भेOरएसन’मा आ0थ@क अ नयमतता भएको ठहर गदA
रोकेको छ । यतै सभल ठे केदार चाइना गेजुवा ुप र इलेQ_ोमेका नकल ठे केदार केएचएनपीसँगको
(ववाद मलाउन बाँकU छ । लेखा सम तका अनुसार ‘भेOरएसन अड@र’बापतको रकम बढाउँ दा प न ठूलै
अ नयमतता भएको छ । एक जना फोरYयानको मासक zयाला एक लाख १६ हजार तीन सय ३७ >पैयाँ
६० पैसा र द कामदारको मासक zयाला ६४ हजार छ सय ९९ >पैयाँ २० पैसा दे खाइएको छ । यो दररे ट
चलनचतीको भदा अ+य0धक बढ. हो । सम तको अfययनअनुसार सामानको दररे ट (वpलेषण नै
Mुटपूण@ दे Wखएको छ । लेखा सम तको बैठकमा सभास) ;ेम बहादरु संह, भानुभQत ढकाल, डोर ;साद
उपाfयाय, एकनाथ ढकाल, उषा गु>ङ, द.पक खRका, ममता 0गर. लगायतले अ नयमततामा संलPन
जोसुकैलाई प न कारबाह. गन@ माग गरे का 0थए । उनीह>ले नण@य गनAदेWख नै कारबाह. स>
ु गरे र नण@य
काया@वयन गराउने, ठे केदार र ठे केदारको मागअनुसार सफाOरस गनA परामश@दाता कYपनीलाई प न छुट
दन नहुने िजSकर गरे का 0थए ।

अवैध सुनको नbकल सुराक\का2डमा लेखा स"म त पयो
नेपाल ;हर.को के/.य अनुसधानका त+काल.न ;हर. अ0धकार.ह>ले ३५ केजी अवैध सुन पeाउ गदा@
नQकल. सुराकU खडा गर. झDडै चार करोड >पैयाँ ^टाचार गरे को भने सYबधमा oयवथा(पका
संस)अतग@तको साव@ज नक लेखा सम तमा छलफल स>
ु भएको छ । बुधबार बसेको लेखा सम तको
बैठकमा सोसYबधी (वषयले समेत ;वेश पाएप छ सो काDडमा अभयुQतह> लेखा सम तको दायराभM
परे का छन ्। लेखा सम तमा गत असोज ६ गते दता@ गOरएको नवेदनउपर बुधबारबाट सुनुवाइ सु> भएको
हो । बुधबार सो (वषयले औपचाOरक ;वेश पाए प न (वतत
ृ छलफल भने आ गामी बैठकमा हुने भएको छ
। सधुपाचोकका भीमबहादरु तामाङ, सधुल.का पदमबहादरु तामाङ र महोuर.का सIजय कुमार झाले
लेखा सम तमा दता@ गरे को नवेदनमा गत असार २६ गते नेपाल ;हर.को के/.य अनुसधान jयुरो
(सीआ ईबी)ले राजधानीको कोटे pवरबाट नयMणमा लएको ३५ केजी अवैध सुन पeाउ ;करणमा
सीआ ईबीका उच अ0धकार.को मलेमतोमा असल. सच
ू ना दने oयिQतको नाम हटाई ;हर.का
आ फतह>को नाम समावेश गर. सरु ाकUबापत पाउने तीन करोड ७५ लाखभदा बढ. रकम ^टाचार
गरे को भदै दोषीउपर कारबाह.को माग गOरएको छ ।
नवेदनमा असार २५ गते नै भीमबहादरु तामाङ नाम गरे का oयिQतसहत तीन जनाले सीआ ईबीका दजा@
नखल
ु ेका डेनी लामा, सरु े / वारको मोबाइलमा पटक–पटक टे लफोन गर. बा३ख २५७० नYबरको _कमा
अवैध तOरकाले सुन काठमाडd आ उँ दै गरे को पव
ू @ जानकार. दएको, उQत सच
ू ना पाएप छ सीआ ईबीकै
सूचना ;ाvत गनA वार, लामासहत सूयभ
@ Qत lे^ठ, शYभु अ0धकार., महे श ऐर.सहतले सूचना दने
समूहसँग भेट गर. तातोपानी नाकामा पुगेर तातोपानी नाकाभदा २५ Sकम काठमाडdतफ@ ‘अधेर.’ भने
थानबाट रा त साढे १० बजे _क नयMणमा लई महाराजगIज पु-याइएको, सो रा त सुन कहाँ लुकाएको
भने जानकार. चालकले नदएप छ भोलपट २६ गते कोटे pवर ;हर. काया@लयमा पु¥याएप छ उQत
लुकाएको अवथामा राWखएको ३५ केजी सुन फेला परे को उलेख गरे का छन ्। सीआ ईबीका त+काल.न
;मुख ;काश अया@ल, एसएसपी उuम काक, एसपी ईpवरबाबु काकलगायतका oयिQतह>को संलPनतामा
रातारात सूचना दने oयिQत पOरवत@न गOरएको, गाडी पeाउ गन@ सँगै गएको oयिQतलाई समेत सूचना
दने oयिQतको >पमा नाम समावेश नगर. jयुरोको टोल.मfये ‘शYभु’ भने ;हर. हवदारका दाजु र
असई सय
@ Qत lे^ठको भाइलाई सच
ू भ
ू नादाताको >पमा SकतA सरु ाकU खडा गरे को लेखा सम तमा दता@
गOरएको उजरु .मा उलेख गOरएको छ ।
साथै उजुर.मा नQकल. सुराकU खडा गर. सूचनादाताले पाउने पौने चार करोड >पैयाँ ^टाचारको ;यास
भएको सYबधमा (वभन नकायमा उजुर. परे प छ _क पeाउ गन@ सँगै गएका ;हर. अ0धकार.,
सबैभदा पहला सच
ू ना दइएका ;हर.ह>ले (वभन रे ^टुरे टह>मा बोलाई ललाइफकाई गरे को भ2डयो
रे कड@सहत दता@ गOरएको उजरु .मा बागA नङ गनA काय@मा एसपी ईpवरबाबु काकसमेत संलPन भएको दाबी

गOरएको छ । ;हर. अ0धकार.ह>सँगको प टक–पटकको संवाद, उनीह>ले मनको ला0ग गरे को अनुरोध
तथा सरु ाकU भ नएका oयिQतह>मा वयम ् तला तहका ;हर. कम@चार.ह>का दाजु र भाइ हुनुले नेप ाल
;हर.को सबैभदा दOरलो अनुसधानको टम मा नएको सीआईबीमा0थ नै ;pन0च}न खडा हुन प ुगेको छ
। नागOरकसँगको जनसYबध सs
ु ढ गनA अभयानमा रहे को नेप ाल ;हर.को नयतमा0थ नै आशंका
उ+प न हुनेगर. सीआईबीले रचेको अवैध सुनको नQकल. सुराकU खडा गरे को घटनाको स+यतय
जनताको ; त न0धबाट हुने भएको छ ।बुधबारको बैठकमा सम तका सभाप त जनाद@ न शमा@ ‘;भाकर’ले
उजुर.कता@ र सुरा नकायका अ0धकार.ह>लाई बोलाएर छलफल गनA जानकार. दए । बैठकमा शमा@ले
भने, ‘पहला उजुर.कता@लाई बोलाएर के भएको हो थप ;^ट हुने र सो घटनामा संलPन सुरा नकायका
अ0धकार.लाई बोलाएर छलफल गOरनेछ ।’

>f]tM cleofg, 2071/8/18

चमे"लयामा ५५ करोड O@टाचार
पु^पराज कोइराला

- बजार मूXयभदा बढ भुbतानी
- कारबाह गन! लेखाको नदM शन
मसर १७, काठमाडd । oयवथा(पका–संस)को साव@ज नक लेखासम तले चमेलया जल(व)युत ्
आयोजनामा भएको ^टाचारमा संलPनहHलाई कारबाह.का ला0ग अि{तयार द>
ु पयोग अनुसधान
आयोग र ऊजा@ मMालयलाई नदA शन दने नण@य गरे को छ । सम तअतग@त गठत उपसम तले
बुझाएको अfययन ; तवेदनले आयोजनामा जनशिQत, उपकरण र आवpयक सामीको खर.द दर नै
ता+कालक बजारमूयको तुलनामा नकैबढ. दे खाएर कर.ब H. ५५ करोड ^टाचार गरे को ठहर गरे को
0थयो । ^टाचारमा संलPनहHलाई ७ दे Wख १० दनभM कारबाह. ;Seया शुH गन@ अि{तयार र
सरकारलाई लेखी पठाउने नण@य सम तले गरे को हो । ^टाचारमा संलPन सबै
लाई कडा कारबाह. गन@
सम तको बुधवारको बै
ठकमा सभास)हHले जोडदार माग गरे का 0थए ।
उपसम तको अfययन ; तवेदनमा आयोजना ;व)@धक नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणको बोड@ बै
ठकले
आयोजनामा (वभन ६ पटक गरे को भेOरएशनबाट उQत रकम ^टाचार भएको ठहर गरे को छ ।
ठे Qकाको काम र पOरमाणको दररे टमा भेOरएशन हुने दे Wखएमा कारणसहत लागत पूवा@नुमान तयार गर.
अ0धकार;ाvत अ0धकार.बाट वीकृ त लई काम गनA आदे श दने र सोबमोिजम ठे केदारलाई सYपन
भएको कामको रकम भुQतानी दँ दैजानुपनA oयवथा छ । तर, चमेलया आयोजनामा ठे केदारलाई
भेOरएशनबापतको भुQतानी दन शुH भइसकेप छ माMैभेOरएशन ;ताव वीकृत भएको दे Wखएको
उपसम तको ठहर छ । +यतै, ;चलत कानूनले १०, २५ र ४० ; तशतसYम भेOरएशन गन@ छूट दएको
भए प न +यतो भेOरएशन ;Seया नपु¥याई भएको ठहर गरे को छ । ४० ; तशत भेOरएशनका ला0ग
मिMपOरष)को नण@य चाहने कानूनी oयवथा छ । तर, +यतो कानूनी oयवथाको पOरपालना नभएको
सम तको ठहर छ ।
दाचुल
@ ाको शखर गा(वसमा नमा@णाधीन ३० मेगावाट मताको उQत आयोजनाको २००६ 2डसेYबर १५ मा
ठे Qका सYझौता भएको 0थयो । सन ् २००७ को ;ारYभमा नमा@ण शुH गर. सन ् २०११ मा सYपन गनA
लmय राWखएको उQत आयोजना सYपन हुने अव0ध लिYबएर सन ् २०१५ माच@ पुगेको छ । (वभन
बहानामा कहले कोOरयाल. ठे केदारले त कहले 0च नयाँ ठे केदारले काम थ0गत गनA गदn आएका 0थए ।
कर.ब H. ८ अब@ ५० करोडको लागतमा नमा@ण सYपन गनA शुHको लागत अनुमान रहे कोमा समयसँगै

लागत प न कर.ब H. १५ अब@ (झDडै दोjबर) पुPने भएको आयोजना ;मख
ु राजे/ मानधरले बताउँ दै
आएका छन ् ।
आयोजनाको सभल वसको नमा@ण ठे Qका चीनको चाइना गेजुवा ूप अफ पावर कYपनी
(सीजीजीसी)ले लएको छ । आयोजनाको इलेQ_ो मेका नकल, हाइो मेका नकल र _ासमशन लाइन
सप
ु Oरवेणलगायत कामको ठे Qका भने कोOरयाल. कYपनी समन कपरे शनले लएको छ । गत जेठ
मह.नाबाट चाइना गेजव
ु ाले सभलतप@mको नमा@ण काय@ थ0गत गरे प छ संसद.य उपसम त
छान,बनका ला0ग भदौमा आयोजनाथल पुगेको 0थयो ।
सम तले छान,बन गरे कोबाहे क (वषयमा प न आयोजनामा ^टाचार भए/नभएको अनुसधानको काम
साव@ज नक कYपनी भएको कारण अि{तयार द>
@ नA प न सभास)हHले
ु पयोग अनुसधान आयोगले गनुप
माग गरे का 0थए । सम तका सभाप त जनाद@ न शमा@ले प न ^टाचारमा संलPनहHलाई कडा कारबाह.
गनA बताएका 0थए । उQत आयोजना शुH भएप छ आयोजनाको (वषयमा नण@य गनA ;ा0धकरण बोड@
अfयहH गो(वदराज जोशी, खुमबहादरु खRका, रामबहादरु गु>ङ, बलदे व शमा@ मजग|या, बेनुपराज
;साइ, (वजयकुमार गछदार, द.पक वाल., सवA/नाथ शुQला, डा तुलसी 0गर. र ाने/बहादरु काक
प न छान,बनको दायरामा आउने दे Wखएका छन ् । +यतै, ;ा0धकरणका काय@कार. नदA शकहH डा भोला
चालसे, डा जनकलाल कमा@चाय@, हर.शच/ शाह, अजुन
@ कुमार काक, उuरकुमार lे^ठलगायत प न
अनुसधानको दायरामा आउने दे Wखएका छन ् ।
सभास) राजे/कुमार केसीको संयोजक+वमा गठत गरे को (वसहतको ६ सदयीय टोल.ले
आयोजनाको थलगत अवलोकन, परामश@दाता, ठे केदार, थानीय जनता र कम@चार.हHसँग अतरSeया
तथा (वभन अfययन अनुसधान गर. ; तवेदन तयार पारे को 0थयो । गत भदौ ३ गते थलगत
अfययनका ला0ग गएको टोल.ले भदौ ७ गतेसYम आयोजनाथलमै रहे र अfययन गरे र ; तवेदन
लेखासम तमा बुझाएको 0थयो ।
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बूढग2डक\ र नल"संहगाढ स"म त राजनी तक दलदलमा
भीम गौतम

बहुच0च@त बूढ.गDडकU र नलसंहगाढ जलाशययुQत जल(व)युत ् आयोजना (वकास सम तमा पदा0धकार.
पOरवत@नमा राजनी तक चलखेल हुन थालेप छ दव
ु ै आयोजना राजनी तक दललदलमा फसेका छन ् । यो
चलखेलसँगै नेपालको लोडसे2डङ अ+यका ला0ग रामबाणको Hपमा चचा@ गOरएको बूढ.गDडकU र
नलसंहगाढको आयोजना नमा@णमा अयोल बढे को छ ।

पहला अfय र काय@कार. नदA शकको oयवथा भएकोमा ऊजा@मMीको िजYमेवार.समेत सYहालेका
त+काल.न ;धानमMी एवं माओवाद. नेता डा.बाबुराम भXटराई नेत+ृ वले काय@कार. अfयको oयवथा
गOरएकोमा अहले काय@कार. नदA शकका oयवथा गनA नण@य गOरएप छ दव
ु ै आयोजना राजनी त
दलदलमा फने दे Wखएको हो । ऊजा@मMी एवं एमाले नेत ृ राधा वाल.ले मMालयमाफ@त दव
ु ै (वकास
सम तमा आलंकाOरक अfय र काय@कार. नदA शक oयवथाका ला0ग गOरएको ;ताव मिMपOरष)को
(वधेयक सम तले बुधबार वीकृत गरे को छ । ऊजा@ मMालयमा मMी आए(पछे नै दव
ु ै सम तको
पदा0धकार. अ0धकार बाँडफाँटमा भएको राजनी तक चलखेल अ+यले बढ
ू .गDडकU आयोजना समयमै
बनाएर लोडसे2डङ अ+य गनA सरकारको आpवासन परू ा हुनेमा आशंका बढे को छ ।
‘पहला त+काल.न ;धानमMी एवं माओवाद. नेता डा.बाबुराम भXटराईले अfय र काय@कार. नदA शकको
oयवथालाई हटाएर काय@कार. अfय राखेर ठूलो गती गरे का 0थए, अहले फेOर काय@कार. अfय
हटाइएको छ, भोल फेOर अक सरकार आउँ दा के हुछ ठे गान छै न,’ ऊजा@ मMालय xोतले भयो, ‘ऊजा@
मMालयमा आउने मMीहHको वेछाचार.को ;व(ृ u भुमर.मा बढ
ू .गDडकU र नलसंहगाढ फयो ।’
राजनी तक Hपमा बूढ.गDडकUमा कांेस र एमालेका धादङ र गोखा@का नेताले (वरोध गदn आएकोमा अब
फेOर माओवाद.ले समेत राजनी तक Hपमा (वरोध गन@ सQने भएकाले आयोजना अ घ बढाउन समया

पनA भएको छ । ऊजा@ मMालयको ;तावअनुसार बुधबार बसेको मिMपOरष)को (वधेयक सम तले
पाOरत गरे प छ द व
ु ै (वकास सम तमा रहे को काय@कार. अfयताको oयवथा हटे को छ ।
ऊजा@ मMालयको ;तावमा काय@कार. अfय हटाएर अ0धकारसYपन काय@कार. नदA शकको oयवथा
गOरएको र सो ;ताव मिMपOरष)ले (वधेयक सम तमा पठाएकोमा बुधबार सम तबाट पाOरत भएको
मMालयका एक अ0धकार.ले जानकार. दए । उनका अनुसार अब द व
ु ै (वकास सम तको काय@कार.
नदA शक ऊजा@ मMालयका सहस0चव वा नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणका ११ तहका कम@चार. रहने oयवथा
गOरएको छ ।
एकUकृत माओवाद. नेता डा.बाबुराम भXटराईको नेत+ृ वको त+काल.न सरकारले द व
ु ै (वकास सम तमा
पहला भएको अfय र काय@कार. नदA शकको oयवथालाई हटाएर काय@कार. अfयको oयवथा गरे को
0थयो । सोह.अनस
ु ार १७ फागुन २०६९ मा बढ
ू .गDडकU (वकास सम तको काय@कार. अfयमा
डा.लmमी;साद दे वकोटा र नलसंहगाढ (वकास सम तको काय@कार. अfय शेरबहाद रु शाह. नयुQत
भएका 0थए ।
पहला डा.भXटराईले काय@कार. अfयसहत चारजना ऊजा@ मMालयले नयुिQत गन@ पाउने तथा ऊजा@,
अथ@ र ;ा0धकरणका ; त न0ध गर. सातसदयीय (वकास सम त गठन गनA oयवथा गरे कोमा अब
(व)युत ् (वकास (वभागका महा नदA शक र काय@कार. नदA शक सदयस0चव रहने oयवथ गर. नौ
सदयीय पु¥याइएको छ । हाल काय@कार. अfयले ;योग गदn आ एको ;शास नक र आ 0थ@क अ0धकार
अब काय@कार. नदA शकले पाउनेछन ् । नयाँ गOरएको oयवथामा (वकास सम तको अfय OरQत
भएप छ ऊजा@ स0चव हुने oयवथा प न गOरएको छ । अब काय@कार. अfयलाई आ लंकाOरकमा सीमत
बनाएको मMालयले उनीहHको तलबभuा यथावत ् राखेको छ भने दै नक हािजर गनुप
@ नA oयवथा प न
गरको छ । उनीहHको तलबभuा मासक ७५ हजार >पैयाँ छ ।
हटाउँ दा अदालती ;Seयामा जाने भएकाले द व
ु ै (वकास सम तको गठन आ दे श संशोधन गरे र मMालयले
काय@कार. अfयलाई राजीनामा दन बाfय पान@का ला0ग सबै अ0धकार कटौती गरे को मMालय xोतले
बतायो । ‘ऊजा@ मMीले सीधै हटाउन नसकेप छ गठन आ दे श पOरवत@न गरे र राजीनामा दनका ला0ग
बाfय पानA गर. अ0धकार कटौती गरे को छ,’ xोतले भयो ।
पहला अfय र काय@कार. नदA शकको oयवथा गरे का त+काल.न ;धानमMी भXटराईले काय@कार.
अfय बनाउन लागेप छ त+काल.न अवथामा कानुन मMालयले समेत बनाउन नहुन राय दएका 0थए
भने पOरवत@न गदा@ ऊजा@ मMालय र (वकास सम तबीच टसल बJने भदै आ लोचना गOरएको 0थयो
। आ लोचनालाई बेवाता गरे र भXटराईले काय@कार. अfय oयवथा गरे का 0थए । हाल बूढ.गDडकUको

(वतत
ृ अfययन अितम चरणमा पुगेको छ भने नलसंहगाढको परामश@दाता छनोट गनA काय@ अितम
चरणमा पुगेको छ । हालका दव
ु ै काय@कार. अfय थानीय हुन ् । बढ
ू .गDडकU सम त अfयबारे सuाHढ
दल कांेस र एमालेले (वरोध जनाइरहे का बेला फेOर पOरवत@न गOरएप छ राजनी त नहुनुपनA जल(व)युत ्
आयोजना प न राजनी तक (ववाद हुने दे Wखएको छ ।
आगामी असारभM (वतत
ु गरे र २०२२ भM नमा@ण
ृ अfययन सYपन गर. सन ् २०१७ मा नमा@ण स>
परू ा गनA लmय राWखएको बढ
@ नA क तपय काय@ हुन सकेका
ू .गDडकU आयोजनाको अfययनकै अव0धमा गनुप
छै नन ् । हाल मMालय र (वकास सम तबीच सुसYबध नभएको कारण समयामा रहे को बूढ.गDडकU
आयोजनामा फेOर अfय र काय@कार. नदA शक )व)वले झन ् समया हुने दे Wखएको छ ।
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चमे"लया जल4व+युत ् आयोजनामा २६ करोड O@टाचार ठहर
4वकास थापा
साव@ज नक लेखा सम तले चमेलया जल(व)युत ् आयोजनाका ला0ग ६ वष@अ घकै मूयमा थप काम
(भेOरयसन अड@र) का ला0ग भुQतानी दने नण@य नगरे र नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणलाई २६ करोड >पैयाँ
नोQसानी पुरय
् ाएको ठहर गरे को छ। लेखा सम तले यतो

नण@य गनA (व)युत ् ;ा0धकरणका

पदा0धकार.लाई कारबाह. गन@ सरकार र अि{तयार द>
ु पयोग अनुसधान आयोगलाई लेखी पठाउने
नण@य प न गरे को छ।
चमेलया जल(व)युत ् आयोजनाको खुिYचएको स>
ु ङ मम@तका eममा सन ् २०१३ को म
ू यअनुसार
भेOरयसन अड@र दँ दा ;ा0धकरणलाई घाटा परे को सम तको ठहर छ।
;ा0धकरणले भने सन ् २००६ को ठे Qका सYझौतामा उलेख नभएको नयाँ कामका ला0ग ६ वष@अ घको
म
ू यमा काम गन@ नमानेप छ सन ् २०१३ को ;चलत दररे टमा काम दएको र अ0म भुQतानी माM
दएको जनाएको छ।
सम तको बुधबार बसेको बैठकमा सभाप त जनाद@ न शमा@ले सम तको ' नण@य ;ताव' पढे र सुनाउँ दै
'संलPन उचतरका पदा0धकार.लाई कारबाह. गन@ सरकार र अि{तयारलाई लेखी पठाउने' बताए। उनले
पढे प छ सम त बैठकमा उपिथत कOरब एक तहाइ सदयले टे बुल ठोकेर ;ता(वत नण@यलाई समथ@न
गरे ।
आयोजनामा भेOरयसन अड@रमाफ@त अ नयमतता भएको सदभ@मा सम तले गठन गरे को उपसम तको
; तवेदनले खुिYचएको सु>ङ मम@त गदा@ कुल ८२ करोड ९३ लाख >पैयाँ लाPनुपनAमा ;ा0धकरण सIचालक
सम तले एक अब@ नौ करोड >पैयाँ भुQतानी दने नण@य गरे को उलेख गदn यसलाई '^टाचार भएको'
ठहर गरे को हो।
सम तका सदय राजे/ केसीको संयोजक+वमा गठत उपसम तले परामश@दाता इिज नयर शाहसट आइकन जेभीले ,बनाआधार तयार पारे को लागत अनुमान भेOरयसन पुनरावलोकन सम तबाट
पुनरावलोकन नगर. सीधा सIचालक सम तबाट वीकृत गनुल
@ े ठूलो आ0थ@क चलखेल भएको ;ट
दे Wखएको ठहर गरे को छ।
आयोजनाको ख नसकेको कुल ४.६७ Sकलोमटर स>
ु ङमfये आठ सय ४३ मटर खDड खिु Yचन थालेप छ
सIचालक सम तले भेOरयसन अड@र (थप नयाँ काम) माफ@त ठे केदार सीजीजीसीलाई काम गनA अनुम त

दएको 0थयो। यसर. अनुम त दँ दा चलनचतीको दररे टभदा zयादै मा0थ हुने गर. दएको, पहला काम
गन@ दएर प छ सIचालक सम तबाट नण@य गराएको, २४.१८ ; तशत छुट नदएकोलगायतका कारणले
भेOरयसन अड@र गर. ^टाचार गरे को अभयोग उपसम तको ; तवेदनले लगाएको छ।
आयोजना ;मख
ु राजे/ मानधरले सभल ठे केदार सीजीजीसीसत सन ् २००६ को 2डसेYबर ३१ मा
भएको ठे Qका सYझौतामा स>
ु ङ खिु Yचने अनुमान नगOरएको र ठे Qका सYझौतामा यतो आइटम उलेख
नभएको र सYझौता भएको पाँच वष@प छ काम लगाउँ दा नयाँ दर लागू भएको बताए। उनले कानुनी राय
माग गरे र ठे केदारलाई काम नअRकाउन अ0म भुQतानीवHप ५० करोड >पैयाँ सIचालक सम तबाट
वीकृत हुने गर. दएको र प छ वीकृत प न गOरएको बताए।
मानधरका अनुसार ठे केदारले मागको नयाँ दर वीकृत नगर. प छ (ववाद समाधान सम त (डीआरबी)
मा लैजाने गर. अतOरम भQ
ु तानी माM गOरएको हो। 'हामीले ठे केदारले ;ताव गरे को दररे ट वीकृत
गरे का छै नd', मानधरले बुधबार अनपूण@सत भने, 'अहलेलाई भुQतानी दएर प छ डीआरबीबाट
समाधान गनA गर. दएका हd।'
खिु Yचएको स>
ु ङ सीधा पानA काम ठे केदारले २००६ को म
ू यमा गन@ नमानेको, रा^_ब|कको म
ू यसच
ू ी,
;चलत बजार मूयका आधारमा दररे ट तय गOरएको मानधरले बताए। 'सन ् २०१३ मा आएर सन ् २००६
को म
ू यमा कसले काम गन@ सQछ', उनले भने, '+यसमा0थ प न हामीले भोल (ववाद समाधान
सम तमाफ@त भुQतानीको अितम टुंगो लगाउने गर. काम नअRकाउन अ0म भुQतानी माM गरे का हd।'
उपसम तको ; तवेदनमा 'परामश@दाता इिज नयरले ,बनाआधार तयार पारे को लागत अनुमान' लाई
भेOरयसन अड@र Oरkयु कमट.ले पुनरावलोकन Sकन नगरे को भनी ;pन गदा@ आयोजना ;मुख मानधरले
भने, 'Oरkयु कमट.मा लPयो भने (ववाद समाधान सम तमा हामी हाछ, +यह. भएर हामीले छुटसमेत
त+कालका ला0ग नलएका हd।'
यह. लेखा सम तले गत असारमा सIचालक सम तले वीकृत गरे को अतOरम लागत अनुमान (एक
अब@ नौ करोड >पैयाँ) भुQतानी नगन@ ;ा0धकरणलाई नदA शन दएको 0थयो। 'हामीले नयाँ र थप भुQतानी
गरे का छै नd', मानधरले भने, 'काम नरोQन सIचालक सम तबाट नण@य गराई अ0म भुQतानी दनु
सामाय ;चलन हो, 0चu नबुझक
े ो अवथामा डीआरबीबाट टुंगो ला0गहाछ।'
खिु Yचएको स>
ु ङमfये हालसYम पाँच सय ४५ मटर (६५ ; तशत) मम@त काय@ परू ा भइसकेको र आगामी
चार महनाभM यो काम पूरा हुने लmय छ।

सद
@ ा र बैतडीमा नमा@णाधीन यो आयोजना सन ् २००६ को जनवर.बाट नमा@ण काय@ स>
ु रू पिpचमको दाचुल
ु
भएको हो। सन ् २०११ को मेमा परू ा हुनुपनA चमेलयाको प छलोपटक यह. 2डसेYबर महनाभM परू ा
गनुप
@ नA सYझौता छ।
यसको Yयाद थपबारे छलफल भइरहे को मानधरले बताए। आयोजनाको प छलो संशो0धत लागत १५
अब@ ६ करोड >पैयाँ छ। स>
ु मा यसको लागत सात अब@ >पैयाँ हुने अनुमान 0थयो।
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१८० मेगावाटको आँधीखोला चीनको गजुबालाई दइँदै
नेपाल (व)यत
ु ;ा0धकरणले याजािथत एक सय ८० मेगावाटको जलाशय आँधीखोला जल(व)युत
आयोजना ,बना; तपधा@ चीनको 'चाइना गजुबा ुप कपरे सन'लाई दने तयार. गरे को छ। ;ा0धकरणले
आBनो लागतमा बनाउन नसQने भदै आयोजना 0च नयाँ कYपनीलाई दन लागेको हो।
आयोजना दने तयार. गदn ;ा0धकरणले संथागत योजना तथा अनुगमन (वभागका नदA शक सुरे/
राजभDडार.को संयोजक+वमा कYपनीको ;ताव अfययन गन@ काय@दल गठन गरे को छ। 'आफ|ले बनाउन
नसके ; तपधा@ गरे र आयोजना दनुपछ@ तर ऊजा@मMी राधा वाल.को दबाबमा सो कYपनीलाई दन
ला0गएको छ, यसो गदा@ गलत पOरपाट. बछ,' ;ा0धकरणका एक उच अ0धकार.ले बताए।
गजुबा कYपनीले आयोजना बनाउन माग गदn ;ताव गरे काले पहले उसैको ;तावमा अfययन स>
ु
गOरएको नदA शक राजभDडार.ले बताए। 'आयोजना बनाउँ छु भनेर ;ताव माM गरे को छ, नण@य
भइसकेको छै न,' उनले नागOरकसँग भने, ';ा0धकरण र गजब
ु ाले संयुQत कYपनी बनाएर आयोजना
बनाउनबारे प न छलफल भइरहे को छ, अfययनको न^कष@प छ माMै नण@य हुछ।'
;ा0धकरणले अहले तनहुँमा एक सय ४० मेगावाट मा0थलो सेती बनाउन ;Seया स>
ु गरे को छ। यसैले
एकै ेMमा उह. ;कृ तको आयोजना बनाउन नहुने बताउँ दै राजभDडार.ले थपे, 'सरकार वा ;ा0धकरणको
लागतका आयोजना अ+या0धक महँगो हुने र हरे कमा चक राजनी तक हतेप हुने हुँदा पहलेदेWख नै
आँधीखोला ;ा0धकरणले बनाउन हुँदैन भ नएको 0थयो।'
;ा0धकरणले सन ्१९९८ मा आयोजनाको पूवस
@ Yभाoयता अfययन गरे को 0थयो। +य तबेला नै यसको
लागत ६० करोड अमेOरकU डलर अनुमान गOरएको 0थयो। य त ठूलो लागतमा यो आयोजना ;ा0धकरणले
बनाउनै नसQने उनको तक@ 0थयो। बढ. लागत लाPने बहानामा ऊजा@मMी र ;ा0धकरण oयवथापनले
; तपधा@ नै नगर. आयोजना 0च नयाँलाई सुिYपन लागेको आरोप लगाए।
आBनै लागतमा ;ा0धकरणले आयोजनाको सYभाoयता अfययन गOररहे को छ। पव
@ Yभाoयता
ू स
अfययनमा ;ताव गOरएको 'Rयाम साइड' नमा@ण गनA ठाउँ अहले पOरवत@न गOरएकाले लागत थप बJन
सQने प न राजभDडार.ले जानकार. दए। लागत सरकारले जुटाउन सQदै न, 0च नयाँ कYपनीले लगानीको
सुरा सरकारले गOरदए, 0च नयाँ एिQजम ब|कबाट सहुलयत ऋण उपलjध गराउन सहयोग गनA प न
; तब)धता जनाएको छ।
आयोजनाको मता बढाएर दई
@उने गर. थप अfययन भइरहे को प न राजभDडार.ले
ु सय ५० मेगावाट पुया्
जानकार. दए। 'मता बढे अझ ठूलो लगानी चाहछ,' साना आयोजना बनाएर समया झेलरहे को
;ा0धकरणले ठूलो आयोजना बनाउन नसQने टvपणी गदn ब|कबाट ११ ; तशतसYम ऋण लएर बनाउँ दा
आयोजना सYभाoय नहुने उनले बताए। कYपनीले संयुQत कYपनी खोलेर आयोजना बनाउन उ0चत

हुनेमा जोड दएको छ।
साव@ज नक नजी साझेदार. ((प(पपी) मोडलमा आयोजना बनाउन कYपनीले ;ताव गरे को छ। यह.
आधारमा उसको ;ताव अfययन भइरहे को उनले बताए। लगानी जुटाउनुभदा पहले आयोजना कसर.
बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भनेमा तयार. नै नगOरएको ;ा0धकरणकै इिज नयर बताउँ छन ्।
सरकारले ;ा0धकरणले अfययन गOररहे का वा सरकारकै बाकेटमा रहे का आयोजना ; तपधा@मा नजी
ेMलाई नमा@ण गन@ दने गरे को छ। तर ऊजा@ मMालय र ;ा0धकरणले यसतफ@ कुनै तयार. नै नगरे काले
यसमा बद नयत रहे को एक इिज नयरले बताए।
रामच/ पाDडेय नमu काय@कार. नदA शक हुँदा सIचालक सम तले नै यो आयोजना उQत 0च नयाँ
कYपनीलाई दने नण@य गरे को 0थयो। यसमा ऊजा@मMी वाल.ले सोह. कYपनीलाई आयोजना दन
नरतर दबाब दएको प न ;ा0धकरण _े ड यु नयनका केह. पदा0धकार.को भनाइ छ। य)य(प
;ा0धकरणको लगानीले यो आयोजना सYभाoय नै नहुने राजभDडार.को तक@ छ।
आयोजना दने वा नदने भने नण@य नभइसकेकाले यसमा (वरोध र समथ@न गनु@को अथ@ नरहे को उनले
बताए। उनका अनुसार काय@दलको अfययनले संयुQत कYपनी खोलेर आयोजना बनाउँ दा सYभाoय दे Wखए
माM गबुजालाई दइनेछ। सोह. कYपनीको सहायक कYपनीले अहले ३० मेगावाटको चमेलया र ६०
मेगावाटको मा0थलो ,Mशूल. 'ए' बनाइरहे को छ।
'चमेलया र मा0थलो ,Mशूल. बनाइरहे को ठे केदार कYपनी हो। तर, गजुबा गु ्रप लगानीकता@ कYपनी
भएकाले उसले आयोजनामा लगानी माMै गनA हो, आयोजनामा लगानी गछु@ भदै मा (वरोध गदn मा (वरोध
गन@ नहुने,' ;ा0धकरणका एक उच अ0धकार.ले भने। ती अ0धकार.का अनुसार यो कYपनीले
इडोनेसयामा साढे चार सय मेगावाट र लाइबेOरयामा एक सय ७४ मेगावाटका आयोजना संयुQत
कYपनीमाफ@त नमा@ण गOररहे को छ।
सोह. कYपनीलाई लगानी गनA अ0धकार दए प न लगानीका ला0ग ; तपधा@ गनुप
@ नAमा ;ा0धकरण
अ0धकार.को तक@ छ। लगानीका ला0ग एकभदा बढ. ;ताव आए योPय कYपनीसँग सहकाय@ हुन सQने
वा अनुम तपM दएबापत सरकारलाई रोयट. पाउन सQने ऊजा@ मMालयका अ0धकार. बताउँ छन ्।
सरकारले यसअ घ नौ/नौ सय मेगावाटका मा0थलो कणा@ल., अ>ण तेxो, तामाकोसी तीन लगायत
आयोजना ; तपधा@माफ@त ् नजी ेMलाई दएको 0थयो। यतै, वदे शी नजी ेMलाई ६ वटा आयोजना
प न ; तपधा@ गरे र नजी ेMलाई दइएको 0थयो। ती आयोजनाबाट सरकारले ४५ करोड >पैयाँभदा बढ.
राजव पाएको 0थयो।
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१८० मेगावाटको आँधीखोला चीनको गजुबालाई दइँदै
लmमण (वयोगी
नेपाल (व)युत ;ा0धकरणले याजािथत एक सय ८० मेगावाटको जलाशय आँधीखोला जल(व)युत
आयोजना ,बना; तपधा@ चीनको 'चाइना गजुबा ुप कपरे सन'लाई दने तयार. गरे को छ। ;ा0धकरणले
आBनो लागतमा बनाउन नसQने भदै आयोजना 0च नयाँ कYपनीलाई दन लागेको हो।
आयोजना दने तयार. गदn ;ा0धकरणले संथागत योजना तथा अनुगमन (वभागका नदA शक सुरे/
राजभDडार.को संयोजक+वमा कYपनीको ;ताव अfययन गन@ काय@दल गठन गरे को छ। 'आफ|ले बनाउन
नसके ; तपधा@ गरे र आयोजना दनुपछ@ तर ऊजा@मMी राधा वाल.को दबाबमा सो कYपनीलाई दन
ला0गएको छ, यसो गदा@ गलत पOरपाट. बछ,' ;ा0धकरणका एक उच अ0धकार.ले बताए।
गजुबा कYपनीले आयोजना बनाउन माग गदn ;ताव गरे काले पहले उसैको ;तावमा अfययन स>
ु
गOरएको नदA शक राजभDडार.ले बताए। 'आयोजना बनाउँ छु भनेर ;ताव माM गरे को छ, नण@य
भइसकेको छै न,' उनले नागOरकसँग भने, ';ा0धकरण र गजब
ु ाले संयुQत कYपनी बनाएर आयोजना
बनाउनबारे प न छलफल भइरहे को छ, अfययनको न^कष@प छ माMै नण@य हुछ।'
;ा0धकरणले अहले तनहुँमा एक सय ४० मेगावाट मा0थलो सेती बनाउन ;Seया स>
ु गरे को छ। यसैले
एकै ेMमा उह. ;कृ तको आयोजना बनाउन नहुने बताउँ दै राजभDडार.ले थपे, 'सरकार वा ;ा0धकरणको
लागतका आयोजना अ+या0धक महँगो हुने र हरे कमा चक राजनी तक हतेप हुने हुँदा पहलेदेWख नै
आँधीखोला ;ा0धकरणले बनाउन हुँदैन भ नएको 0थयो।'
;ा0धकरणले सन ्१९९८ मा आयोजनाको पूवस
@ Yभाoयता अfययन गरे को 0थयो। +य तबेला नै यसको
लागत ६० करोड अमेOरकU डलर अनुमान गOरएको 0थयो। य त ठूलो लागतमा यो आयोजना ;ा0धकरणले
बनाउनै नसQने उनको तक@ 0थयो। बढ. लागत लाPने बहानामा ऊजा@मMी र ;ा0धकरण oयवथापनले
; तपधा@ नै नगर. आयोजना 0च नयाँलाई सिु Yपन लागेको आरोप लगाए।
आBनै लागतमा ;ा0धकरणले आयोजनाको सYभाoयता अfययन गOररहे को छ। पव
@ Yभाoयता
ू स
अfययनमा ;ताव गOरएको 'Rयाम साइड' नमा@ण गनA ठाउँ अहले पOरवत@न गOरएकाले लागत थप बJन
सQने प न राजभDडार.ले जानकार. दए। लागत सरकारले जुटाउन सQदै न, 0च नयाँ कYपनीले लगानीको
सुरा सरकारले गOरदए, 0च नयाँ एिQजम ब|कबाट सहुलयत ऋण उपलjध गराउन सहयोग गनA प न
; तब)धता जनाएको छ।
आयोजनाको मता बढाएर दई
@उने गर. थप अfययन भइरहे को प न राजभDडार.ले
ु सय ५० मेगावाट पुया्
जानकार. दए। 'मता बढे अझ ठूलो लगानी चाहछ,' साना आयोजना बनाएर समया झेलरहे को
;ा0धकरणले ठूलो आयोजना बनाउन नसQने टvपणी गदn ब|कबाट ११ ; तशतसYम ऋण लएर बनाउँ दा

आयोजना सYभाoय नहुने उनले बताए। कYपनीले संयुQत कYपनी खोलेर आयोजना बनाउन उ0चत
हुनेमा जोड दएको छ।
साव@ज नक नजी साझेदार. ((प(पपी) मोडलमा आयोजना बनाउन कYपनीले ;ताव गरे को छ। यह.
आधारमा उसको ;ताव अfययन भइरहे को उनले बताए। लगानी जुटाउनुभदा पहले आयोजना कसर.
बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भनेमा तयार. नै नगOरएको ;ा0धकरणकै इिज नयर बताउँ छन ्।
सरकारले ;ा0धकरणले अfययन गOररहे का वा सरकारकै बाकेटमा रहे का आयोजना ; तपधा@मा नजी
ेMलाई नमा@ण गन@ दने गरे को छ। तर ऊजा@ मMालय र ;ा0धकरणले यसतफ@ कुनै तयार. नै नगरे काले
यसमा बद नयत रहे को एक इिज नयरले बताए।
रामच/ पाDडेय नमu काय@कार. नदA शक हुँदा सIचालक सम तले नै यो आयोजना उQत 0च नयाँ
कYपनीलाई दने नण@य गरे को 0थयो। यसमा ऊजा@मMी वाल.ले सोह. कYपनीलाई आयोजना दन
नरतर दबाब दएको प न ;ा0धकरण _े ड यु नयनका केह. पदा0धकार.को भनाइ छ। य)य(प
;ा0धकरणको लगानीले यो आयोजना सYभाoय नै नहुने राजभDडार.को तक@ छ।
आयोजना दने वा नदने भने नण@य नभइसकेकाले यसमा (वरोध र समथ@न गनु@को अथ@ नरहे को उनले
बताए। उनका अनुसार काय@दलको अfययनले संयुQत कYपनी खोलेर आयोजना बनाउँ दा सYभाoय दे Wखए
माM गबुजालाई दइनेछ। सोह. कYपनीको सहायक कYपनीले अहले ३० मेगावाटको चमेलया र ६०
मेगावाटको मा0थलो ,Mशूल. 'ए' बनाइरहे को छ।
'चमेलया र मा0थलो ,Mशूल. बनाइरहे को ठे केदार कYपनी हो। तर, गजुबा गु ्रप लगानीकता@ कYपनी
भएकाले उसले आयोजनामा लगानी माMै गनA हो, आयोजनामा लगानी गछु@ भदै मा (वरोध गदn मा (वरोध
गन@ नहुने,' ;ा0धकरणका एक उच अ0धकार.ले भने। ती अ0धकार.का अनुसार यो कYपनीले
इडोनेसयामा साढे चार सय मेगावाट र लाइबेOरयामा एक सय ७४ मेगावाटका आयोजना संयुQत
कYपनीमाफ@त नमा@ण गOररहे को छ।
सोह. कYपनीलाई लगानी गनA अ0धकार दए प न लगानीका ला0ग ; तपधा@ गनुप
@ नAमा ;ा0धकरण
अ0धकार.को तक@ छ। लगानीका ला0ग एकभदा बढ. ;ताव आए योPय कYपनीसँग सहकाय@ हुन सQने
वा अनुम तपM दएबापत सरकारलाई रोयट. पाउन सQने ऊजा@ मMालयका अ0धकार. बताउँ छन ्।
सरकारले यसअ घ नौ/नौ सय मेगावाटका मा0थलो कणा@ल., अ>ण तेxो, तामाकोसी तीन लगायत
आयोजना ; तपधा@माफ@त ् नजी ेMलाई दएको 0थयो। यतै, वदे शी नजी ेMलाई ६ वटा आयोजना
प न ; तपधा@ गरे र नजी ेMलाई दइएको 0थयो। ती आयोजनाबाट सरकारले ४५ करोड >पैयाँभदा बढ.
राजव पाएको 0थयो।
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परवानीपुर–रbसौल 4व+युत ् Jसारण लाइन : जdगा अधहण नहुँद ा योजना
अयोलमा
जPगा अ0धहणसYबधी ;Seयामा भएक ो ढलाइले परवानीप रु –रQसौल (व)युत ् ;सारण लाइन नमा@ण योजना
अयोलमा परे क ो छ । नेप ाल (व)युत ् ;ा0धक रणले ;सारण लाइन (वतारक ा ला0ग आवpयक जPगा अ0धहण
नगदा@ मल
ु ुक कै म{
ु य वीरगIज–प थलैया औ)यो0गक क Oरडोरमा (व)युत ् आप ू त@मा बहुअपे]त मा नएक ो सो
;सारण लाइन १ दशक दे Wख आक ाशक ो फल भएक ो छ ।
१ सय ३२ के भी मताक ो सो ;सारण लाइन नमा@णक ा ला0ग २ वष@अ घ नै नेप ाल र भारतबीच वाWणzय
स0चवतर.य सYझौता भएक ो 0थयो । तर, ;Seयागत ढलाइक ा क ारण हालसYम योजना अ घ नबढे क ो वीरगIज
उ)योग वाWणzय सघ, (व)युत ् सम तक ा संयोजक हOर गौतमले बताए । सYझौताअनस
ु ार भारतले सन ् २०१२ क ो
2डसेYबरमै क सलटे Dट टे Dडरसमेत आ}वान गरे क ो 0थयो ।
भारतकै वेप क स नामक संथाले क सलटे Dट टे Dडर लएर ;ा(व0धक अfययनसमेत प ूरा गOरसके क ो छ । ;सारण
लाइन (वतारक ा ला0ग जPगा नै उपलjध नभएक ाले नमा@णक ो ठे Qक ा नलागेक ो भारतले बताउने गरे क ो छ ।
;ा0धक रण xोतले प न जPगा अ0धहणमा भएक ो ढलाइले नमा@ण अ घ बJन नसके क ो वीक ार गदn आएक ो छ ।
वीरगIज उ)योग वाWणzय सघक ा अfय अशोक क ु मार वै)यले ;सारण लाइन नमा@णक ा ला0ग भएक ा (वभन
औप चाOरक अनौप चाOरक छलफलमा भारतीय प ले जPगा उपलjध नहुँदा नमा@णमा ढलाइ भएक ो बताउने गरे क ो
जानक ार. दए । ‘सरक ारले समयमै आवpयक जPगाक ो ;बध मलाइदएक ो भए वीरगIज–प थलैया क Oरडरमा
लोडशे2डङक ो समया समाधान भइसQयो’, वै)यले आ0थ@क अभयानसत भने ।
साक@ चेYबरक ा सदयसमेत रहे क ा उनले चेYबरक ो ; त न0धमDडलले यसबारे मा ;धानमMीक ो fयानाक ष@णसमेत
गराएक ो बताए ।
अfययनले ;शारण लाइन बनाउन क र.ब ५० क रोड >प य
ै ाँक ो लागत अनम
ु ान गरे क ो 0थयो । नेप ाल (व)युत ्
;ा0धक रणक ो प रवानीप रु सबटे शनबाट भारतीय रQसौलसYम ;शारण लाइन नमा@ण गर. ८० मेगावाट (व)युत ्
आदान;दान गनA सYझौता भएक ो 0थयो । ‘;सारण लाइन नमा@ण भए नक ट भ(व^यमा नेप ालमा उ+प ादत ,बजुल.
नक ासीक ा ला0ग प न सहज हुने 0थयो,’ संयोजक गौतमले भने । १७ Sक लोमटर ;सारण लाइनमfये नेप ालतप m
@
१३ र भारत तर ४ Sक लोमटर प द@छ । २ वष@अ घक ो ;सारण लाइन नमा@णसYबधी सYझौता सरक ारले राजपMमा
प न ;क ाशत गOरसके क ो छ ।
औ)यो0गक क ोOरडरमा लोडशे2डङक ो समया समाधान गनA उ)दे pयले सघले क र.ब १ दशक अ घदे Wख नै ;सारण
लाइन नमा@णक ा ला0ग सरक ारक ो fयानाक ष@ण गराउँ दै आएक ो 0थयो । सघले +यसै बेलादे Wख सरोक ारवाला
(वभन नक ायमा तहगत छलफल गदn आएक ो हो । सघक ा त+क ाल.न (व)युत ् सम तक ा संयोजक उ)योगी
राजेश Qयालले +यसबेला ;ा0धक रणले सो ;सारण लाइन नमा@णक ा ला0ग क र.ब १० क रोड >प य
ै ाँ खच@ अनम
ु ान

गरे को बताए ।
अहले सरकारले भारतसँगकै सहकाय@मा ठूला (व)युत ् आयोजनाहH नमा@णको तयार. गOररहे काले (व)युत ्
नकासीका ला0ग समेत ;सारण लाइन (वतारमा प न सSeयता दे खाउनुपनA सझ
ु ाव सघका नवत@मान अfय
अशोककुमार टे मानीको छ । ‘(वगतमा नजीेMले समेत ;सारण लाइन नमा@णमा चासो नदे खाएको होइन । तर,
भारतसँग नमा@ण सYझौता भएप छ नजीेM प छ हXयो,’ संयोजक गौतमले जानकार. दए ।
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नदM शकलाई बूढग2डक\ र नल"सङगाडको काय!कार अधकार
प^ु पराज कोइराला
दव
ु ै स"म तलाई पिcलक क%पनी बनाउने सरकारको तयार
मसर १८, काठमाडd । सरकारले बूढ.गDडकU जल(व)युत ् आयोजना (वकास सम त र नलसङगाड
जल(व)युत ् आयोजना (वकास सम तको काय@कार. अ0धकार अfयबाट खोसेर काय@कार. नदA शकमा
;+यायोजन गरे को छ । हालैसंशो0धत सम तको गठन आदे शले सIचालक बोड@को काय@कार. नदA शकको
नयाँ पद सज
ृ ना गदn +यतो अ0धकार ;+यायोजन गरे को हो । नयाँ गठन आदे श लागू भएप छ काय@कार.
नदA शकमा ऊजा@ मMालयका सहस0चव वा नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणको ११औं तहको कम@चार.लाई
पठाइने ऊजा@ मMालयले बताएको छ ।
काय@कार. अ0धकार अfयमा नहत रहँदा लामो समयसYम प न आयोजनाको सामाय भौ तक संरचना
नमा@ण काय@समेत अ घ बJन नसकेप छ बाfय भएर सरकारले काय@कार. अ0धकार नदA शकमा सारे को
ऊजा@ मMालय xोतको भनाइ छ । सरकार. संथान ((वकास सम त)कैHपमा अ घ बढाउन
खोिजएप छ ती दई
ु सम तकैजनतरबाट चक (वरोध भएको 0थयो । (वरोधलाई साYय पान@ दव
ु ै
आयोजनालाई पिjलक लमटे ड कYपनीका Hपमा (वकास गनA सरकारको तयार. रहे को xोतले बताएको
छ।
दव
ु ैआयोजनाका ला0ग लागू हुनेगर. संशोधन गOरएको गठन आदे शअनुसार सIचालक सम तमा
काय@कार. नदA शक र (व)यत
ु ् (वकास (वभागका महा नदA शकलाई सदय थप गर. नौ सदयीय बनाइनेछ
। यसअ घ सIचालक सम त ७ सदयीय 0थयो । अब सIचालक सम तमा अfय, काय@कार. नदA शक,
ऊजा@ मMालयका सहस0चव, अथ@ मMालयका सहस0चव, (व)युत ् (वकास (वभागका महा नदA शक,
ऊजा@ेMका ३ जना (व oयिQत+व र नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणका काय@कार. नदA शक गर. नौ सदय
रहनेछन ् ।

गठन आदे श संशोधनका ला0ग ऊजा@ मMालयले केह. समयअ घ मिMपOरष)मा ;ताव लगेको 0थयो ।
उQत ;तावमा छलफल गदn मिMपOरष) बै
ठकले आवpयक नण@यका ला0ग (वधेयक सम तमा
पठाएको 0थयो । मिMपOरष)अतग@तको (वधेयक सम तले गठन आदे श संशोधन ;ताव पाOरत गर.
ऊजा@ मMालयलाई पठाएको ऊजा@xोतले बताएको छ । अहले बढ
ू .गDडकU (वकास सम तका अfयमा
डा. लmमी;साद दे वकोटा र नलसङगाड (वकास सम तको अfयमा शेरबहादरु शाह. छन ् ।

गोरखा र धादङ िजलामा पनA बूढ.गDडकU नद.बाट कर.ब H. २ खब@ ५० अब@को लगानीमा १ हजार २ सय
मेगावाट मतामा जलाशययुQत (व)युत ् आयोजना बनाउन सSकने भदै आयोजनाको (वतत
ृ
आयोजना ; तवेदन (डीपीआर) का(uक १७ गते ासेल. _Qटवेल कYपनीले आयोजना (वकास
सम तलाई बझ
ु ाएको 0थयो । आयोजनाबाट वा(ष@क ३ हजार ३ सय ३८ 0गगावाट आवर (३ सय ३८ करोड
यु नट) (व)यत
ु ् उ+पादन हुने सो कYपनीले बझ
ु ाएको ; तवेदनमा उलेख छ । ; तवेदनअनुसार
आयोजनाबाट सQ
ु खायाममा माM १ सय ४० करोड यु नट (व)युत ् उ+पादन हुछ । उQत आयोजना द]ण
एशयामै दोxो ठूलो मानव नम@त जलाशय हुने र नेपालको पय@टन ;वधनमा समेत सहयोगी हुने
(वpवास गOरएको छ ।
भारत सरकारले नेपाललाई दने भनी सYझौता गरे को सहुलयत दरको ऋण कर.ब १ खब@ भाH यसै
आयोजनामा लगानी गनA सरकारले नण@य गOरसकेको छ । सरकारले ;+येक वष@ १० अब@ लगानी गदा@ ७
वष@मा ७० अब@ लगानी हुने र बाँकU रकम थानीय नागOरकलाई दइने शेयरबाट जुXने सम तले बताउँ दै
आएको छ । आयोजना नमा@ण थालएको ८ मह.नामा पूरा हुने सम तले बताएको छ ।
_Qटवेल कYपनीले उQत आयोजनाको अfययन ३० मह.नाभM सQने िजYमेवार. पाएको छ । कYपनीले
(वभन तीन चरणमfये दोxो चरणको ; तवेदन २१औं मह.नामा का(uकमा सम तलाई बुझाएको हो ।
दोxो ; तवेदन बुझाएको ९ मह.नाभM कYपनीले अfययनको तेxो चरणअतग@तको आयोजना 2डटे ल
2डजाइन ; तवेदन तयार गर. बुझाएप छ आयोजना नमा@णका ला0ग कYपनी छनोट गन@ अतरराि^_य
बोलपM आ}वान गन@ सSकने सम तको भनाइ छ । उQत कYपनीले काम शुH गरे को १३औं मह.नामा
पहलो चरणको आयोजना 2डजाइन कसेvट ; तवेदन तयार गर. सम तलाई बुझाएको 0थयो ।
+यतै, जाजरकोट िजलाको नलसंहगाड नद.बाट कर.ब H. ३९ अब@ ८५ करोडको लागत ४ सय १०
मेगावाट मताको नलसङगाड जलाशययुQत (व)युत ् आयोजना नमा@ण अ घ बढाउने काम सम तलाई
दइएको छ । (व)युत ् (वकास (वभागले नेपाल (व)युत ् ;ा0धकरणको इिIजनीयOरङ सहायतामा यस
आयोजनाको सYभाoयता अfययन २०१२ मै पूरा गरे को 0थयो । लागत र लाभका हसाबले आकष@क
मा नएका यी दव
ु ै आयोजनाको नमा@ण हालसYम अ घ बJन सकेको छै न ।
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"सjkमा ६ अब!को सेयर माग
(वकास थापा
भोटे कोसीमा थानीयको अवरोध
काठमाडl : नेपाल.को मु{य लगानी रहे को उपलो भोटे कोसी जल(व)युत ् आयोजनासँग सधुपाचोकका
;मुख राजनी तक दलले थानीयका नाममा ६ अब@ ३० करोड >पैयाँबराबरको सेयर सu|मा मागेका छन ्।
बजारमा सच
ू ीकृत गदा@ एक हजार >पैयाँको सेयर एक सय >पैयाँमा Sकन माग रा{दै राजनी तक
अगुवाहHले भोटे कोसी पावर कYपनीलाई गत साउनमा पहरोबाट  तत चारवटा टावर ठRयाउन
दएका छै नन ्।
दलहHले माग गरे को ३५ ; तशत सेयरको म
ू य बजारभाउमा सात अब@ >पैयाँ हुछ भने सय >पैयाँ
; तSकuा बेदा आयोजनालाई ७० करोड >पैयाँ ;ाvत हुछ। भोटे कोसीका ;मख
ु काय@कार. अ0धकृत
नरे / ;जाप तले भने, 'हामी समुद ायलाई पाँच ; तशत दन तयार छd तर सात अब@ पनA सेयरलाई ७०
करोडमा Sकनेर रातारात धनी हुने उहाँहHको योजना छ।'
एक सय ४४ दन उ+पादन ठvप हुँद ा कYपनीलाई दै नक औसत ८४ लाख >पैयाँका दरले हालसYम एक अब@
२० करोड ९६ लाख >पैयाँ घाटा परे को उनले बताए। भोटे कोसीको मता ४५ मेगावाट छ।
नेपाल उ)योग वाWणzय महासं
घका अfय ;द.प पाDडेले थानीयले सेयरको माग रा{दै उ)योगको
उ+पादन नै ठvप हुने गर. आदोलन गदा@ नेपालमा लगानी वातावरण नभएको सदे श अतरा@ि^_य
समुद ायमा गएको बताए। 'यो ;करणले अH लगानीकता@लाई गYभीर असर पाछ@ ', उनले अनपण
@ ँग भने,
ू स
'सरकारले (वगतमा गरे को सYझौता पालन गर. भोटे कोसीले नबा@ध ,बजल
ु . उ+पादन गन@ पाउनुपछ@ ।'
थानीयको अवरोधले लोडसे2डङ प न बढाएको छ। भोटे कोसीको ,बजल
ु . नहुँद ा हउँ दयाममा दै नक कOरब
२४ मेगावाट ,बजल
ु . ;णाल.बाट बाहOरएको छ। भोटे कोसीकै कारण उपभोQताले दै नक थप डेढ घटा
लोडसे2डङ खेvनुपरे को ;ा0धकरणको भार ;ेषण के/का एक इिज नयरले बताए। दै नक यूनतम ५७
हजार यु नट ,बजल
ु . सटमबाट बाहOरँद ा ; तयु नट ४० >पैयाँ पनA 2डजेल vलाट चलाउन बाfय भएको
उनले बताए।
३५ ; तशत सेयर माग गदn आएको एमाओवाद.का सधप
ु ाचोक अfय माधव सापकोटाले १४ वष@प छ
थानीय बासदाले सेयर लनुपनA ान ;ाvत गरे काले आदोलन गरे को बताए। 'थानीय सYपदा
उपयोग गरे बापत भोटे कोसीले थानीय बासदालाई सेयर दनुपछ@ ', उनले अनपूण@ सत भने।

भोटे कोसीको समया राजनी तक भदै ऊजा@ मMालय पिछएको छ। संस)मा ; त न0ध+व गनA
oयिQतको समेत यस ;करणमा सहभा0गता भएकाले मMालयले कुनै हतेप गन@ नसQने ऊजा@स0चव
राजे/Sकशोर ेMीले बताए।
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सुखMतमा १३२ केभी 4व+युत Jसारण लाइनको काम सुK
सुखAत, मंसर १९ गते । हालको ३३ केभी (व)युत ;सारण लाइनका कारण प टके लोडसे2डङ र लो भोटे ज
कारण साती भोगेका सुखAतबासीह>ले अवको चार बष@भMमा सो सातीबाट मुिQत पाउने भएका छन ्।
सुखAतमा कोहलप ुर–सुखAतको १३२ केभी (व)युत ;सारण लाइन र सवटे शन नमा@णको काम स>
ु
हुनेभएप छ अव (व)युतबाट भोPने साती हXने अपेा गOरएको हो ।
(व)युत ;ा0धकरणले आ0थ@क बष@ २०७४÷०७५ भM १३२ केभी (व)युत ;सारण लाइन र सवटे शन
नमा@णको सवै काम सQने बताएको छ । सुखAत आएको ;ा0धकरणको एक टोल.ले सुखAत उ)योग बाWणzय
संघमा सव@दल.य छलफलसमेत गरे को छ । छलफलमा सा(वक लाटकोइल.–१ को सुoवाकुना ेMमा
सवटे शनको ला0ग आवpयक पनA जPगा अ0धहण गनA नण@य समेत गOरएको छ ।
उQत आयोजनका ;मख
ु lीराम प ोेलले यसबष@ जPगा अ0धहण गनA, कYप ाउDड र सवटे शनको ला0ग
भवन नमा@ण गनA योजना रहे को बताउनुभयो । आव २०७५ भM आयोजनाको सवै काम सQने गर. काम
स>
ु हुने उहाँले जनाउनुभयो । सवटे शनका ला0ग कOरव पाँच (वगाह जPगा अ0धहण गनA तयार.
गOरएको छ । कोहलप ुरदे Wख सुखAतसYम ५५ Sकलोमीटरमा टावरप ोल नमा@ण गOरनेछ । उQत ;सारण
लाइन र सवटे शनका ला0ग लागत क त लाPछभनेर एकUन नभएप न कOरव डेढ अव@ लाPने अनुमान
गOरएको छ ।
यतै ;ा0धकरणका ीड (वकास (वभागका रमेश पौडेलले आयोजनाको (वतत
ृ सवA आउन बाँकU रहे प न
काम भने यसैबष@देWख सु> गOरने जानकार. दनुभयो । सुखAत भेर. र कणा@ल. ेMको ;वेश)वार भएको
सवटे शन र १३२ केभी (व)युत ;सारण लाइन रा ज>र. दे Wखएको बताउँ दै उहाँले सोह. अनुसार काम सु>
भइ २०७५ सालमा सSकने उलेख गनुभ
@ यो । जPगा अ0धकरणका ला0ग ;मुख िजला अ0धकार.को
संयोजक+वको सम तले काम गनAछ ।
(व)युत ;ा0धरण सख
ु Aतका ;मख
ु सरु े शकुमार संहले यस ेMमा १३२ केभी ;सारण लाइन अ त आवpयक
रहे कोले काम सु> हुनुलाई सकारा+मक >प मा लएको बताउनुभयो । छलफलमा सहभागी राजनी तक
दलह>ले प न िजलामा १३२ केभी ;सारण लाइनको माग धेरै पहलेदेWख नै भएको र ढलै भएप न माग
प ूरा भएकोमा सहयोग गन@ तयार हुने ; तव)धता जनाए । छलफलमा सहभागी कांगेसका बालद.प कँडेल,
एमालेका मोहन बडुवाल, एमाओवाद.का नरबहादरु (व^ट, रा;पाका क(वराम प ुर. लगायतका नेताह>ले
प न (व)युत (वकासको काम सु> भएकोमा खुशी oयQत गदn जPगा अ0धकरणदे Wख ;सारण लाइन
नमा@णसYम सघाउने बचन दनुभएको छ ।
सुखAत उ)योग बाWणzय संघका अfय पदमबहादरु शाह.ले १३२ केभी ;सारण लाइनको काम सु> हुने
लागेप छ सवैभदा धेरै oयापार. र oयवसायीह> नै लाभािवत हुने जनाउनुभयो । (व)युत समयाका

कारण नयाँ उ)योगह> थापना हुन नसकेको, गुणतर.य सामान बन नसकेकोले अव १३२ केभी
;सारण लाइनले िजलाको (वकास नमा@ण तथा उ+पादनमा टे वा पुPने (वpवास उहाँले oयQत गनुभ
@ एको
छ । सुखAतबासीले धेरै पहलेदेWख नै १३२ केभी (व)युत ;सारण लाइनको माग गदn ◌ै आएका 0थए । अहले
३३ केभी ;सारण लाइनमाM छ ।

