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पश्चिम सेती बनाउनेलाई ‘एसआर-६’ पनन दिइने
१९ पस
ु , काठमाडौं । जलाशययक्
ु त पश्चिम सेती पररयोजनामा मात्र वििे शी लगानीकतााले िासो
नदिएपनि

सरकारले

अको

जल विद्युत

पररयोजना

पनन

दिने

प्रस्ताि

गरे को

ि

।

चिननयााँ कम्पनी थ्री गजेज पश्चिम सेतीबाट बादिरएको ि भने अको लगानीकताा पनन आएको िै न
। त्यसैले लगानी बोडा नेपालले पश्चिम सेती र अको जलाशययुक्त पररयोजना ‘एसआर-६’ एउटै
लगानीकताालाई दिने प्रस्ताि अनि सारे को ि ।
पश्चिम सेतीलाई लगानीका लाचग सम्भाब्य बनाउन एसआर-६ पररयोजना पनन साँगै जोडेर ‘सोकेस’मा राखिएको बोडाका प्रमुि कायाकारी अचिकृत मिाप्रसाि अचिकारीले बताए ।
यसमा िई
ु कम्पनीले इच्िा पनन िे िाएको ि । तर एउटा कम्पनी अयोग्य ठिर भएको ि । अको
कम्पनीसाँग भने पररयोजना अनि बढाउनबारे िलफल भइरिे को सीईओ अचिकारीले बताए । उनले
त्यो कम्पनी कुन िो भन्ने िुलाएनन ् ।
चिननयााँ कम्पनी थ्री गजेजले २०७५ भिौ १ ३ मा भएको अश्न्तम िाताामा क्षमता िटाएर पनन पश्चिम
सेती आयोजना बनाउन अस्िीकार गरे को चियो । बोडाले पररयोजनाको क्षमता ७५० बाट िटाएर
६२० मेगािाटमा झाने र अमेररकी डलरमा विद्यत
ु िररि सम्झौता (पीपीए) गने प्रस्ताि गरे को चियो
।
तर बााँिस्िल प्रस्तावित स्िानको भग
ा िापना लगायतको कारण िे िाएर
ू भा, उिाई र प्रभावितको पन
ु स्
पश्चिम सेती बादिरएको चियो । पुनिाास लगायतका िेरै विषयका कारण पररयोजना वि विय रुपमा
सम्भाव्य नरिे को उसले बताएको चियो ।
२४ िषाअनि अस्रे ललयाको स्मेक कम्पनीले पनन पश्चिम सेती ननमााणको श्जम्मा ललएको चियो ।
तर १ ७ िषासम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र निीकरण गिाा पनन काम अगाडड नबढे पनि सरकारले

इजाजत रद्ि गरे को चियो । त्यसपनि सन ् २०१ २ मा यो आयोजना थ्री गजेजलाई िात परे को चियो
।
तर, थ्री गजेजले पनन काम अगाडड नबढाएपनि लगानी बोडाले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाब्य
बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरे को चियो, जसले एसआर-६ पररयोजना पनन दिने िो पश्चिमसेती बन्ने
ननचकषा ननकालेको चियो ।
त्यसैका आिारमा अदिले बोडाले िब
ु ै पररयोजनालाई एउटै प्याकेजमा रािेर विकासकताा िोश्जरिे को
ि ।
कस्तो आयोजना हो एसआर-६ ?
पश्चिम सेतीभन्िा केिी कम क्षमता अिाात ४५० मेगािाटका जलाशययुक्त आयोजना िो ।
पश्चिमसेतीमा बढ
ु ीगंगा लमलसने स्िानभन्िा केिी तल एसआर-६ आयोजना बनाउन प्रस्ताि गररएको
ि । यो पररयोजना डोडी र अिाम श्जल्लामा पिा । दिपायल-गौगुडा ग्रामीणमागा पररयोजना
पिुाँिमागाको नश्जक पिा ।
जापानी सियोग ननयोग (जाइका)ले गरे को अध्ययनअनुसार यो पररयोजना ६५२ मेगािाटसम्म
बन्नसक्ि । यसका लाचग २०७ लमटर अग्लो बााँि बााँध्नुपिा । यसलाई आिा िटाउने िो भने २२८
मेगािाट विजुली उत्पािन िुनसक्ि ।
सािै पश्चिम सेती र एसआर ६ पररयोजना एकै विकासकतााले बनाउाँ िा पानी िुन्ने, विद्युत ननकाल्ने
र पानी िाड्ने समयको व्यिस्िापन गिाा ४५० मेगािाटमा र पश्चिम सेतीलाई ७५० मेगािाटमै
बनाउन सककने बोडाको िािी ि ।
एसआर-६मा १.५ लमटर िे डरे स सुरुङमागा बनाएर विजुली उत्पािन गना सककन्ि । िुलास्िानमा
पािरिाउस बनाउन सककने लगानी बोडाले जनाएको ि ।

>f]t M cgnfOg va/, 2076÷9÷19

विद्युत प्राचिकरणका १ ३८ कायाालय प्रमुिसाँग कायासम्पािन
सम्झौता

१९ पस
ु , काठमाडौं । विद्युत ् िुिािट ननयन्त्रण, विद्युतीकरण र सेिा प्रिाि सुिारमा केश्न्द्रत भई
नेपाल विद्युत प्राचिकरणका वितरण तिा ग्रािक सेिातफाका एक सय ३८ कायाालय प्रमुििरुले
व्यिस्िापनसाँग कायासम्पािन सम्झौता गरे का िन ् ।
िालू आ चिाक िषा (आि) २०७६ /७७का लाचग प्राचिकरणका सात प्रािे लशक तिा िई
ु प्रिे श डड लभजन
कायाालय प्रमुििरु र मातितका एक सय २९ वितरण केन्र प्रमुििरुसाँग कायासम्पािन सम्झौता
गररएको िो ।
प्राचिकरण व्यिस्िापनसाँग शननबार प्रिे श नं ५को प्रािे लशक कायाालय बट
ु िलका प्रमि
ु र मातितका
वितरण केन्र प्रमुििरुले सम्झौता गरे साँगै िालू आिका लाचग वितरण तिा ग्रािक सेिातफाको
कायासम्पािन सम्झौता सककएको ि ।
प्राचिकरणका कायाकारी ननिे शक कुलमान नि लसङसाँग प्रािे लशक तिा प्रिे श डड लभजन कायाालय
प्रमुििरुले र वितरण तिा ग्रािक सेिा ननिे शनालयका उपकायाकारी ननिे शक िरराज न्यौपानेसाँग
वितरण केन्र प्रमुििरुले कायासम्पािन सम्झौता गरे ।
कायासम्पािन सम्झौता मागाननिे शक ननिे लशका भएकाले ग्रािकलाई दिने सेिामा सुिार र
कायाालयलभत्रको कायासम्पािनमा िस्
ु तता आई समग्ररुपमा संस्िाको प्रशासननक तिा वििीय
अिस्िामा सकारात्मक प्रभाि पने प्राचिकरण कायाकारी ननिे शक नि लसङले बताए ।
‘मैले नेपाल सरकारसाँग गरे को कायासम्पािन सम्झौतालाई ननतजामुिी िनाउन उपयुक्त व्यश्क्तलाई
उपयुक्त स्िानमा श्जम्मेिारी दिई काया सम्पािन सम्झौता गररएको ि’ उनले भने, ‘सम्झौतामा
विद्युत ् िुिािट िटाउने, प्रशासननक ििा िटाउने, बााँकी िक्यौता असुल गने, गुणस्तररय, भरपिो तिा

सुर क्षक्षत विद्युत सेिा प्रिान गने, ग्रािक सेिाको स्तरबद्
ृ चि गने लगायतका कायासम्पािन सूिांक
ननिाारण गररएकाले यसको कायाान्ियनबाट उपभोक्तालाई विचिसनीय,भरपिो गुणस्तरीय सेिा प्रिाि
उपलब्ि िुने र संस्िाको वििीय स्िास््यमा पनन सकारात्मक प्रभाि पने ि ।’
नेत त्ृ िप्रनतको विचिासले मात्र संस्िाको पररितान सम्भि िुने भएकाले नेत त्ृ ि क्षमताको प्रिशान गिै
उच्ि आ चिाक अनुशासन एिं नैनतक आिरणमाफात िरे क व्यश्क्तको सोि एिं दृश्टटकोणमा पररितान
गराउन जरुरी रिे को उल्लेि गिै निलसङले यसका लाचग आन्तररक व्यिस्िापन र ननयन्त्रण
प्रणालीलाई िुस्त िरु
ु स्त िनाउिै संस्िालभत्र सुशासन कायम गना ननरन्तर कियाशील रिे को बताए
।
प्राचिकरणले िालू आि २०७६ /७७मा वितरणतफाको विद्युत िुिािट ८.५० प्रनतशतमा झाने लक्ष्य
रािेको ि । प्राचिकरणले गत आचिाक िषा २०७५/७६मा वितरणतफाको ११.२८ प्रनतशतको
िुिािटलाई २.७८ प्रनतशत विन्िल
ु े िटाएर ८.५० प्रनतशतमा झाने लक्ष्य तय गरे को िो ।
तीन िषाअनिसम्म विद्युत ् िुिािट २५.७८ प्रनतशत रिे कोमा गत आिसम्ममा १ ५.३२ प्रनतशतमा
झाररएको ि । तीन िषालभत्रमा १०.४६ प्रनतशत विद्युत िि
ु ािट ननयन्त्रणबाट मात्र प्राचिकरणले
िावषका कररब ७ अिा रुपैयााँ िप आम्िानी गरे को ि ।
तीन िषा लभत्रमा मल
ु ुकलाई पण
ू ा रुपमा विद्युतीकरण गने सरकारको लक्ष्यलाई परू ा गना व्यापक
रुपमा अलभयान नै िलाइएको कायाकारी ननिे शक निलसङले बताए ।
सरकारले तीन िषा लभत्र शत्प्रनतशत विद्युतीकरण गने र पााँि िषा लभत्रमा प्रनतव्यश्क्त ऊजाा िपत सात
सय युननट पुयााउने िोषणा गरे को ि ।
विद्यत
ु ीय सरु क्षा, आफ्नो कायाालय अन्तगात ग्रालमण विद्यत
ु ीकरण, गण
ु स्तरीय र भरपिो विद्यत
ु आपनू ता
लगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेदटएको ि । सम्झौतामा विद्युत ् िि
ु ािट ननयन्त्रणलाई उच्ि
प्रािलमतामा रािी यसको अंकभार ५० राखिएको ि ।

कायासम्पािनमा राखिएका सूिकिरुको िस्तुननटठ मूल्याकंन गरी शािा प्रमुिलाई पुरस्कार र िण्ड
दिने व्यिस्िा गररएको ि । प्राचिकरण व्यिस्िापनले कायासम्पािन सम्झौता िरे क प्रािे लशक, प्रिे श
डड लभजन कायाालय र वितरण केन्रप्रमि
ु बाट िि
ु ािट ननयन्त्रण, विद्यत
ु ीकरण, सेिा प्रिािमा रिे का
समस्या र िुनौतीका लगायतका विषयमा जानकारी ललएको ि ।
क्व्यिस्िापनले विद्युतीय सरु क्षामा ध्यान दिन,विद्यत
ु ् िपत बढाउन ग्रािक बढाउन, प्राविचिक िि
ु ािट
िटाउन योजनािद्ि रुपमा अगाडड बढ्न, सेिा प्रिाि सुिाना, आफ्नो कायाालयअन्तगातका क्षेत्रमा
शत्प्रनतशत विद्युतीकरण गना वििीय अनुशासनमा रिे र बजेट ििा गना प्रािे लशक तिा डड लभजन
कायाालय र मातितका वितरण केन्र लेिा र स्टोर प्रमि
ु िरुलाई ननिे शन दिएको ि ।
प्राचिकरण व्यिस्िापनले वितरण टान्सफामर, लमटर, केिल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ि
गराउने र कानुनी पररचिलभत्र रिे र स्ितन्त्रपूिक
ा काम गना दिने प्रनतबद्िता जनाएको ि ।
बुटवल क्षेत्रको चुहावट ९.२६ प्रततशतमा झाररने
नेपाल विद्युत प्र चिकरणले प्रिे श नं ५को प्रािे लशक कायाालय िुटिल मातितका वितरण केन्रिरुको
वितरणतफाको विद्युत ् िुिािटलाई ९.२६ प्रनतशतमा झाने भएको ि ।
प्राचिकरणले प्रािे लशक कायाालय बुटिललाई गत आचिाक िषा (आि) २०७५/७६मा १ २.३९ प्रनतशत
रिे को विद्युत ् िि
ु ािटलाई िटाएर िालू आिमा ९.२६ प्रनतशतमा झाने लक्ष्य दिएको िो । कायाालयको
मं लसरसम्ममा औसत विद्युत ् िुिािट १०.३२ प्रनतशत ि ।
प्रािे लशक कायाालय बुटिल मातित प्रिे श नं ५मा पने ६ श्जल्लाका ११ वितरण केन्रिरु िन ् ।
कायालयअन्तगातका ग्रािकको संख्या िार लाि ३९ िजार ि भने ८४.४८ प्रनतशत विद्युतीकरण
भएको ि ।

प्राचिकरणका कायाकारी ननिे शक कुलमान नि लसङसाँग प्रािे लशक कायाालयका प्रमुि निराज सुिेिीले
कायासम्पािन सम्झौता गरे । वितरण तिा ग्रािक सेिा ननिे शनालयका उपकायाकारी ननिे शक िरराज
न्यौपानेसाँग वितरण केन्र प्रमि
ु िरुले सम्झौता गरे ।
कायािममा कायाकारी ननिे शक निलसङ, उपकायाकारी ननिे शक न्यौपाने, अिा ननिे शनालयका
उपकायाकारी ननिे शक लेिनाि कोइराला र प्रशासन ननिे शनालयका ननलमि उपकायाकारी ननिे शक
तुलाराम चगरीले िुिािट ननयन्त्रण गना, वििीय अनुशासन कायम गना, विद्युतीय सरु क्षामा ध्यान दिन,
कायाालयमा उपलब्ि स्रोत र सािनको अचिकतम सिप
ु योग गना लगायतका ननिे शन दिए ।
प्रािे लशक कायाालय र वितरण केन्र प्रमि
ु िरुले कायासम्पािन सम्झौतामा रिे का प्राििानिरु
कायाान्ियन गने प्रनतिद्िता जनाए ।
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एक मदिनामा माचिल्लो खिम्तीकाेे विद्यत
ु , १२ मेगािाट प्रणालीमा
जाेे डडने

काठमाडौं । रामेिापमा ननमााणािीन १ २ मेगािाटको माचिल्लो खिम्ती-१ जलविद्युत आयोजनाले
अबकाेे १ मदिनामा विद्युत उत्पिान सुरु गने भएकाेे ि । ९५ प्रनतशत ननमााण पूरा भएकाेे
आयोजनाबाट लक्ष्यभन्िा झन्डै १ िषा दढलाेे आगामी माििे खि विद्युत उत्पािन सरु
ु िुन लागेकाेे
िाेे । प्रिद्ािक दिमालयन ऊजाा विकास कम्पनीले ननमााण गरररिे काेे आयोजनाको संरिनाकाेे
काम अश्न्तम िरणमा पुगेकाेे इश्न्जननयर पुटकर श्रेटठले बताए । उनका अनुसार बााँि क्षेत्रका लस लभल
संरिना तयार भएका िन ् । ३.८४५ ककलोलमटर पाइप बबछ्याउने काम सककन लागेकाेे ि । अब
कररब ६० लमटर पाइप बबछ्याउन बााँकी ि । विद्युतगि
ृ मा इलेक्राेेमेकाननकल उपकरण जडानकाेे
काम िमािम भइरिे काेे ि । उपकरणकाेे जडान काया ८० प्रनतशत परू ा भएको श्रेटठले जानकारी
दिए । उपकरण जडानकाेे काम सककएपनि संरिनामा पानी भरे र आयोजनाको परीक्षण सुरु गररनेि
। यस्तै, यिी प्रिद्ािक कम्पनीले ननमााण गरे काेे माचिल्लो खिम्ती-२ जलविद्यत
ु आयोजना पनन ९०
प्रनतशत ननमााण परू ा भएको ि । आगामी िैतिे खि विद्यत
ु उत्पािन सरु
ु गने लक्ष्यसदित ननमााण
अश्न्तम िरणमा पुगेकाेे िाेे । बााँि क्षेत्रका सबै संरिना ननमााण भइसकेकाेे श्रेटठले बताए । ३.३८
ककलो लमटर लामो पाइप लाइन रिने गरी डडजाइन गररएको आयोजनामा २.८ ककलोलमटर पाइप
बबछ्याउने काम पूरा भएको ि । पाइप लाइनकाेे बााँकी काम फागुन लभत्र पूरा गने ताललका ि ।
बााँि र विद्युतगि
ृ मा िाइड्राेे तिा इलेक्राेेमेकाननकरण उपकरण जडान सुरु भएको ि । उपकरण
जडानको काम िैत्र लभत्र सम्पन्न गरी विद्यत
ु उत्पािन सरु
ु गने ताललका रिे काेे कम्पनीले जनाएकाेे
ि । एकसाि ननमााण भइरिे का िई
ु आयोजना सम्पन्न गना ३ अबा १ ५ करोड रुपैयााँ ििा िुने
अनुमान ि । यी आयोजना पूरा भएपनि उत्पािन िुने विद्युत नेपाल विद्युत प्राचिकरणको गजााङ
सबस्टे सनमा लगेर जोडडनेि । यी आयोजनाबाट २०७५ िैतिे खि विद्यत
ु उत्पािन सरु
ु गने ताललका
चियाेे । तर, संरिना ननमााणकाेे काम नस ककएकाले विद्युत उत्पािन ताललका िके ललएकाेे िाेे ।
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निननिनमा बबजुली जााँिा उपभोक्ता िै रान, वितरण प्रणाली नाजुक
काठमाडौँ — जाडोसाँगै विद्युत ् अिरुद्ि िुने िम बढे पनि उपभोक्ता समस्यामा परे का िन ् । वितरण
प्रणाली व्यिस्िापनका लाचग प्राचिकरणलाई पनन िम्मे पना िालेको ि । केिी दिनयता काठमाडौं
उपत्यकामा वितरण प्रणालीको क्षमताभन्िा बढी विद्युत ् माग िुन िालेपनि दरवपङको समस्या
बढे को प्राचिकरणले जानकारी दिएको ि ।

माग उच्ि िुाँिा कुनै ठाउाँ मा रान्सफमार पड् ककने र कतै कफडरमा समस्या िे खिएपनि उपत्यकाका
वि लभन्न स्िानमा बिी जाने समस्या बढे को ि ।

काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणाली क्षमता साढे ४ सय मेगािाट िारािारीमा भए पनन विद्युत ्
माग भने योभन्िा बढी िुन िालेको ि । उपत्यका र आपसापका क्षेत्रमा विद्यु त्को माग ४६०
मेगािाट िारािारीमा भएको भार प्रेषण केन्रका प्रमुि सुरेश भट्टराईले बताए । सबै कफडरमा िाप
बढे काले माग व्यिस्िापन िुनौतीपूणा भएको उनको भनाइ ि । ‘िाम्रो वितरण प्रणालीको क्षमता

जनत नै विद्युत ् माग ि,’ उनले भने, ‘वितरण प्रणाली सुिाना नयााँ संरिना िप्न सककएको िै न ।’
गत िषा यो अिचिमा उपत्यकामा विद्युत ् माग साढे तीन सयको िारािारीमा भए पनन यो िषा सय
मेगािाट बढे को उनले जानकारी दिए ।

‘सय मेगािाट बढ्िा समस्या निुनप
ु ने िो । तर वितरण प्रणालीको क्षमता विस्तार गना नसक्िा
समस्या भएको िो,’ उनले भने, ‘िरिे उमा रान्सफमार राख्न र पोल गाड्न कसैले दिन्नन ् ।’
मातातीिा –भक्तपुर १ ३२ केभीको ररङमेनको काम अिरुद्ि भएकाले पनन यस्तो अिस्िा आएको

भट्टराईले बताए । काठमाडौं उपत्यकाबादिर भने वितरण प्रणालीमा त्यनत समस्या निरे को उनले
जानकारी दिए । िाल िे शभरको उच्ितम विद्युत ् माग १ ३ सय मेगािाट िारािारीमा ि । ‘काठमाडौं
उपत्यकाबादिर अन्य कारणबािे क वितरणमा समस्या िै न,’ उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यकामा भने कायाालय बन्ि भएको दिनमा व्यिस्िापन सिज भए पनन अन्य
दिनमा िुनौतीपूणा भएको उनले बताए । उपत्यकाको वितरण र प्रसारण प्रणालीका लाचग

िीिाकालीन समािान गनप
ुा ने अिस्िा आइसकेको प्राचिकरणका प्रिक्ता प्रबल अचिकारीको भनाइ
ि । ‘िामीले तत्कालको समस्या समािानका लाचग अल्पकालीन उपाय अपनाइरिे का िौं,’ उनले
भने, ‘िीिाकालीन रूपमा उपत्यकाका लाचग प्रसारण र वितरण प्रणालीको गरु
ु योजना बनाउन
अध्ययन गरररिे का िौं ।’

वितरण प्रणालीमा िे खिएको समस्या तत्कालका लाचग समािान गना प्राचिकरणले भक्तपुरमा २२ र
स्युिाटारमा ३० एमभीएका रान्सफमार िपेको उनले जानकारी दिए । ‘तत्कालका लाचग चग्रडमा

भएको समस्या समािान भए पनन वितरण प्रणालीमा समस्या ि,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सािनको
प्रयोग बढे का कारण माग पनन बढे को ि ।’ तत्कालका लाचग संरिना सुिाना बढी िाप भएको

कफडरलाई िुट्याएर कम िाप भएको कफडरमा जोड्ने र रान्सफमार फेने काम भइरिे को उनले
बताए ।

िीिाकालीन रूपमा समस्या समािानका लाचग काठमाडौंका ररभर कररडोर जोड्ने र नयााँ वितरण
प्रणाली डडजाइन गने काम भइरिे को उनले जानकारी दिए । ‘उपत्यकाको वितरण प्रणाली िेरै
पुरानो िो,’ उनले भने, ‘िपिाप गरे र िलाउाँ िै आएका िौं । विद्युत ् माग बढ्िा वितरण गना गाह्रो
पने अिस्िा आयो ।’

िीिाकालीन समािानका लाचग उपत्यका िरपर सबस्टे सन ननमााणलाई तीव्रता दिइए पनन

तत्कालका लाचग भने रान्सफमार फेरे र र कफडर व्यिस्िापन गरी विद्युत ् वितरण िुने व्यिस्िा
लमलाइएको प्राचिकरणका कायाकारी ननिे शक कुलमान निलसङ बताउाँ िन ् ।
‘विद्युत ् अपुग िै न,’ उनले भने, ‘वितरण प्रणालीमा िाप बढे को िो ।’ व्यिस्िापनका लाचग

प्राचिकरणले उपत्यका िरपरका तीन ठाउाँ मा सबस्टे सन ननमााण गरररिे को ि । िोभारमा पनन
सबस्टे सन बनाउन जग्गाको प्रकिया बढाइएको उनले जानकारी दिए । ‘सिरको लभत्री भागमा पनन
१३२ केभी क्षमताको वितरण लाइन िपेर स्तरोन्ननत गने काम अनि बढाएका िौं,’ उनले भने,
‘यसका लाचग एक –िई
ु िषा लाग्ि । तर तत्कालका लाचग समस्या िे खिएको ठाउाँ मा समािान गिै
िौं ।’
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मध्यमस्यााङ्िीको िोस्रो युननटको उत्पािन १६ दिन बन्ि िुने

लमजुङमा रिे को ७० मेगािाटको मध्यमस्यााङ्िीको िोस्रो युननटको उत्पािन १ ६

दिन बन्ि िुने जलवििुत ् केन्रको एउटा युननटको उत्पािन १ ६ दिन बन्ि िुने
भएको ि । ममातका लाचग जलविित
ु ् केन्रको िोस्रो यनु नटको उत्पािन बन्ि गना
लाचगएको िो । मध्यमस्यााङ्िी निीमा पानीको सति िट्िै गएकाले यनु नट ममात
गना लाचगएको केन्र प्रमि
ु लशिकुमार सािले बताए ।

पुस २६ गतेिेखि िोस्रो युननटको ममात सुरु गने तयारी भइरिे को प्रमुि शािले

बताए । ‘एउटा युननटबाट मात्रै पानी िल्ने भएपनि उत्पािन बन्ि गरे र ममात सुरु
गररनेि, उनले भने, ‘१६ दिनमा सम्पन्न गने गरी काम गिााेैेाँ ।’ िोस्रो युननटको
ममात अिचिमा पदिलो युननटले ननयलमत वििुत ् उत्पािन गने केन्रले जनाएको
ि।

िोस्रो युननटको उत्पािन बन्ि िुाँिा ३५ मेगािाट वििुत ् प्रणालीबाट विच्िे ि िुनेि ।
प्राचिकरणले िरे क िषा दिउाँ िमा मध्यमस्यााङ्िीमा जडडत उत्पािन यनु नटको ममात
गिै आएको ि । केन्रबाट दिउाँ िमा विद्यत्
ु को माग बढी िुने सााँझ र बबिान (वपक
आिर) मा ७० मेगािाट र अन्य समयमा कररब ३५ मेगािाट विित
ु ् उत्पािन
िुन्ि ।
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परासी-भैरििा औद्योचगक क्षेत्रमा सिस्टे शन बन्ने, कुलमानले गरे
उद्योगलाई िादिएजनत विद्युत दिने बािा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत ् प्राचिकरणका कायाकारी ननिे शक कुलमान नि लसङले औद्योचगक क्षेत्रको
विद्युत ् माग पूरा गना सिस्टे शन ननमााणलाई जोड दिएको जानकारी दिएका िन ् । पश्चिम
निलपरासीश्स्ित नेपाल विद्युत ् प्राचिकरण परासी वितरण केन्रको निननलमा त कायाालय भिनको
शननबार उद्िाटन गिै उिााँले परासी –भैरििा औद्योचगक क्षेत्रमा सिस्टे शन बनाउन लाचगएको बताए
। पश्चिम निलपरासीको िकुईमा सिस्टे शन बन्ने जानकारी दिाँ िै कायाकारी ननिे शक नि लसङले
भने –‘परासी –भै रििा क्षेत्र औद्योचगक क्षेत्रको रूपमा विकास भइरिाँिा विद्यु त्को माग बदढरिे को ि,
उद्योगलाई विद्युत ् माग पूरा गना िामीले निलपरासीकै िकुईमा १ ३२ केभीएको सिस्टे शन
बनाउाँ िै िौँ, त्यिााँबाट उद्योगलाई पयााप्त विद्यत
ु ् आपनू ता िुन्ि ।’ उक्त क्षेत्रमा उद्योगीले लामो

समयिे खि सिस्टे शन बनाउन माग गिै आएका चिए । निलपरासीकै सुनिलमा पनन न्यू बुटिल –
गोरिपरु प्रसारण लाइनअन्तगात ४०० केभीएको सिस्टे शन बन्ने प्रकियामा ि । परासी वितरण
केन्रको भिन रु ९० लािमा ननमााण भएको केन्र प्रमुि विजय मितोले जानकारी दिए ।
कायाकारी ननिे शक नि लसङले शननबार नै निलपरासीमा ननमााण िुनलागेको न्यू बुटिल सिस्टे शन,

भरतपुर –बिा िाट रान्सलमसन लाइन र िोङ्सी लसमेन्ट रान्सलमसन लाइनको पनन ननरीक्षण गरे का
चिए । रासस
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२ िषापनि भारतको बबजुली िादिाँिैन
२१ पस
ु , काठमाडौं । नेपाल विद्यत
ु ् प्राचिकरण केिी िषा अगाडडसम्म अत्यचिक िाटा िाने संस्िानमा
गननन््यो । अकोतफा १ ८ िन्टासम्म लोडसे डडङ गरे र आलोचित पनन चियो ।
तर, कुलमान निलसङ प्रबन्ि ननिे शक भएपनि यसको भाग्य फेररयो । कुलमानले व्यिस्िापकीय
कौशल िे िाउाँ िै िे शभरबाट लोडसे डडङ मात्रै िटाएनन ्, प्राचिकरणलाई मुनाफामा लगे । पनिल्लो
आचिाक िषामा प्राचिकरणले ७ अबाभन्िा बढी त नाफा नै कमाएको ि ।
यद्यवप, अदिले प्राचिकरणसामु नयााँ िुनौतीिरू िन ् । पदिले बबजुली अपुग भएर समस्या चियो भने
अब मागभन्िा बढी उत्पािनलाई कसरी बजारीकरण गने भन्ने चिन्ता ि । त्यसैले कुलमानले
लगातार विद्युतीय उपकरणिरूको प्रयोगमाफात विद्यत
ु िपत बढाउनप
ु नेमा जोड दिाँ िै आएका िन ् ।
तर, यिी बेला प्राचिकरणले विद्युत मिसुल बढाउने ििाा पनन भइरिे को ि ।
िोवषत लोडसे डडङ िटे पनन झ्याप –झ्याप लाइन कादटने समस्याले पनन उपभोक्तालाई दिक्क बनाएको
ि । नयनै विषयिरूको सेरोफेरोमा रिे र अनलाइनिबरले प्रबन्ि ननिे शक नि लसङसाँग गरे को कुराकानी:

यो लोडसेडडङ िोइन । िामीलाई वितरण गना बबजुली नपुगेर लाइन काटे का
िोइनौं । िामीसाँग माग जनत बढे पनन वितरण गना पयााप्त बबजल
ु ी ि

प्राधिकरणले एकातर्फ ववद्युत ् खपत बढाउन प्रोत्साहन गरररहे को छ, अकोतर्फ ववभिन्न बहानामा
तछनतछनमा

काटटरहे को

छ

।

यो

त

ववरोिािाषी

कुरा

िएन

?

पदिलो कुरा त यो लोडसेडडङ िोइन । िामीलाई वितरण गना बबजुली नपुगेर लाइन काटे का िोइनौं
।

िामीसाँग

माग

जनत

बढे

पनन

वितरण

गना

पयााप्त

बबजुली

ि

।

तर, जसरी बबजुलीको माग बढ्िो ि, त्यसअनुसार िाम्रो पुरानो प्रणालीले काम गना सकेन । समस्या
आएको

ि,

तर

समािानका

लाचग

पनन

काम

भएको

ि,

िुाँिैि

।

लसस्टम सुिार व्यिस्िापनका लाचग रान्सफमार फेिाा, कफडर पररितान गिाा पनन केिी समय लाइन
काट्नुपने िुन्ि । कनत ठाउाँ मा स्िानीयले िर िे उमा रान्सफमार राख्न नदिएर समस्या भएको ि ।
अझ पनिल्लो समयममा िषाा िुाँिा िल
ु ोले रान्सफमारको लाइन जोडडने स्िानमा ओस आएर समस्या
भएको चियो । त्यसले गिाा केिी दिन दरवपङको समस्या भयो । यो अदिले समािान भइसक्यो ।
सिरमा सडक विस्तारको काम भइरिे को ि । त्यसले गिाा पनन कनतपय क्षेत्रमा पोल साना लाइन
काट्नुपने िुन्ि । जाडोका कारण स्िानीय क्षेत्रमा रान्सफमारको क्षमताभन्िा बढी लोड आएर पनन
लाइन दरप भइरिे को ि । एसी, दिटर, चगजरिरू बढी िलेका िन ् ।
यसले लसस्टमको कमजोरी पिा लगाउन पनन िामीलाई सिज भएको ि । तर, जनतालाई सास्ती
निोस ् भनेर लाइन जानासािै प्राचिरकरणले समस्या समािान गना टोली िटाउने गिा । वितरण
लाइन परु ानो भएर आएका समस्या िटाउन िामीले सि
ु ारको काम गरररे िका िौं । बढी लोड भएका
ठाउाँ मा

कफडर

िप्िै िौं,

फेिै िौं

।

विद्यमान समस्या िटाउाँ िै प्रसारण तिा वितरण लाइनका पूिाािारमा व्यापक रूपमा स्तरोन्ननतको
काम गरररिे का िौं । यसको ननतजा भविटयमा िे खिनेि ।
अटहले

माग

ह्वात्तै

बढे पतछ

िारतबाट

बबजुलीको

आयात

पतन

त्यसैगरी

बढे को

हो

?

सबैले बुझ्नुपिा , िाम्रो प्रणालीमा समयअनुसार आयात पनन ि, ‘सरप्लस’ पनन िे खिन्ि । यो िै ननक
लोड म्यानेजमेन्ट गने विषय अप्ठे रो ि ।
िरे क िण्टाको लोड फरक िुन्ि । िषाायाममा िाम्रो उत्पािन जडडत क्षमताअनुसार नै ि । तर,
लसस्टममा लोडअनुसार उत्पािन आउाँ िै न । त्यसो गिाा त बबजुली िेर जान्ि । दिउाँ िमा उत्पािन
िट्ि तर मागिादिाँ बढ्ि ।
नेपालमा १ २ सय मेगािाटको त आयोजना नै बननसके । त्यसमध्ये केिी आयोजना लसस्टमबाट
बादिर गएका िन ् । िषाामा त १ २ सय मेगािाट बबजुली िे श लभत्रबाटै आउाँ ि ।

िामीले यसपालल २ सय मेगािाटसम्म बबिारमा ननरन्तर ननयाात पनन गर्याेैें । कुलेिानी भरराँिा
त्यसलाई पनन इनजीमा कन्भटा गर्याेैें। िषाामा िामीलाई आयात िादिएको िै न । वपक आिर
(बबिान र बेलक
ु ी िेरै बबजल
ु ी माग िुने समय) मा पनन िादिएको िै न ।
अदिले दिउाँ िमा वपक आिरमा भारतबाट बबजुली आयात गरररिे का िौं । पररमाणमा िे ने िो भने
िोरै ि । २४ िण्टा आयात गनप
ुा ने ठाउाँ मा केिी िण्टा मात्र आयात गनप
ुा िाा िासै ठूलो िुाँिैन ।
अब सुख्िायाममा यो आयातको पररमाण बढ्िो िममा जान्ि । िैशाि –जे ठसम्म नै बढ्िो रे न्डमा
जान्ि

।

त्यनत

िुाँिा –िुाँिै

पनन

यो

िषा

आयात

िट्ि

भन्ने

िाम्रो

विचलेषण

ि

।

िामीले सख्
ु िायाममा वपक आिरमा तीन –िार सय मेगािाट आयात गनुा नै पिा । कररब ५ सय
मेगािाट पनन जान सक्ि ।
िामीलाई सु वििा के ि भने ढल्केबरबाट िार सय केभीको लाइन बनाउाँ िै िौं भने बबिारसाँग जोडडएका
५ िटा र टनकपुरसाँग एउटा १ ३२ केभी लाइन िन ् । ती त िाम्रो लाचग समुन्रजस्तो नै िो ।
अललकनत नपुग्िा आयात गिौं, अललकनत बढी िुाँिा त्यसैबाट ननयाात गिौं ।
यो वषफ ववद्युत ् उत्पादनका टहसावले ‘कोसेढुुंगा’ हुने दाबी गनि
ुफ एको धियो । तपाईंले िनेजस्तै ियो
िने

बढी

िएको

ववद्युत ्

बेच्न

प्राधिकरणसँग

के–कस्तो

कायफयोजना

छ

?

िो, लक्ष्यअनुसार काम भयो भने आगामी असारसम्म िप एक िजार मेगािाट बबजली प्रणालीमा
आउाँ ि । त्यसो भयो भने िषाामा त िामीले ५–६ सय मेगािाट ननयाात गनप
ुा ने श्स्िनत आउन सक्ि
।

िामी आउाँ िो िषा भारतमा विद्यत
ु ् ननयाातका लाचग िलफलमा िौं । अदिले नै ५–६ मदिनाको
सम्झौता गना सक्िौं । त्यिााँको िै ननक बजारमा कसरी लैजाने भनेर गि
ृ कायामै िौं ।

यसो िनेर दे शभित्र खपत बढाउने कुरा छायामा पनुफ हुँदैन । दे शभित्र पतन माग बढाउनुपने नै छ ।
वषफमा एक हजार मेगावाट िवपन्छ त िनेर अरू दे शसँग सम्झौता गरौंला, तर िएन िने के गने ?

त्यसैले िाम्रो प्रािलमकता त िे श लभत्रै माग बढाउने िो । यिााँ माग बढाउन वितरण प्रणाली विस्तार
गनप
ुा िा । िप सबस्टे सन र प्रसारणलाइन बनाइरिे का िौं, औद्योचगक क्षेत्रमा पनन लाइन बढाइरिे का
िौं ।
यनतले पयााप्त िुि
ाँ ै न । विद्यत
ु ् उपयोगको क्षेत्रिरू पनन बढाउनप
ु र्यो। अब विद्यत
ु ीय कु ककङलाई प्रिद्र्िन
गनप
ुा िा

।

कु ककङमा

ग्यास

लस ललन्डरको

प्रनतस्िापन

िोस ्

भन्ने

ि

।

तर, राजिानीमा ५ लाि इन्डक्सन एकैपटक राखियो भने त लसस्टमले नै िान्न सक्िै न । त्यसका
लाचग पूिाािार बनाउनुपर्यो । पूरै लसस्टमसदित रान्सफारिरूको क्षमता बढाउाँ िै िौं । ओभरलोड िुने
समस्या आउन नदिन िामीले अध्ययन र िलफल गरे रै काम गरररिे का िौं, ताकक इन्डक्सनिरू
लसस्टममा िवपाँ िा कुनै प्रकारको समस्या नआओस ् ।
िामीसाँग फेनाका लाचग प्रशस्तै रान्सफमारिरू िन ् । िाश्जाङ स्टे सन पनन राख्िौं । योिािीीँ प्रिद्र्िन
र प्रोत्सािनका लाचग गने िो । िाश्जाङ स्टे सनमा ननजी क्षेत्रलाई आकवषात गने गरी नै काम
गरररिे का िौं ।
तर, योजनाअनुसार िएन िने आगामी बखाफ भसजनमा बबजुली खेर जाने डर त छ तन होइन ?
िामी रानत २ िण्टा िोरै बबजल
ु ी िेर गयो भयो भने तलसानुपने िुाँिैन । कुनै पनन िे शमा १ ५ िे खि
२० प्रनतशत ररजभा माश्जान रिनै पिा । यस्तो ररजभा रिे न भने लसस्टम विचिसनीय िुाँिैन । त्यसैले
सबैले राख्िन ् ।
बंगलािे शमा १ २ िजार मेगािाटको माग ि, १ ८ िजार मेगािाटको जडडत क्षमता ि । जमानीमा ८५
िजार मेगािाटको माग ि, २ लाि मेगािाटको जडडत क्षमता ि । त्यो त विद्युत ् प्रणालीको
विचिसनीयताको लाचग रािेको िो । बबजल
ु ी त्यिााँ पनन िेर गएको नै िो । तर, िामीले िे नप
ुा िा कक

कुनै

कारणबश

मित्त्िपूणा

बबजुली

प्लान्ट

फेल

भए

के

गने

?

िाम्रो कालीगण्डकी जलविद्युत ् आयोजना कुनै कारण लसस्टमबाट केिी समय बादिररयो भने ननकै
अप्ठे रो पिा नन । त्यसैले िोरै बबजल
ु ी उबिनु भनेको िेर जानु िोइन ।
एउटा कुरा के िो भने भारतसाँग चग्रड जोडडएपनि त्यस्तो ररजभा माश्जान नराख्िा पनन िुन्ि । िाम्रो
ररजभा भनेको त भारतसाँग जोडडएको चग्रड नै िो । यसले गिाा नेपालले ठूलो पैसा ररजभा माश्जानका
लाचग लगानी गनप
ुा रे न । िाम्रो जल विद्युत ् आपूनता पनन भारतका लाचग ररजभा माश्जान िुनसक्ि ।
िामीले बुझ्नुपिा कक विद्युत ् आयात र ननयाात भनेको अचिकतम लाभ प्राप्त गनाका लाचग िुन्ि ।
यो आयात र ननयाात भयो भने कतै पनन बबजल
ु ी िेर जााँिैन । तर, ‘आईसोलेसन’मा बस्यो भने त
आयातकताा र ननयाातकताा िि
ु ै िे शलाई िानन िुन्ि । त्यसको क्षनतपूनता कुनै न कुनै रूपले मिसुलबाटै
भनप
ुा िा । त्यसले उल्टो उपभोक्तालाई मार पिा ।
तपाईंहरूले ग्यास ववस्िापनको कुरा तनकै जोडका साि उठाउनुियो । तर, िारतबाट ल्याएको
बबजुलीले

इन्डक्सन

चलाउन

ितनँदैछ

िनेर

आलोचना

पतन

िएको

छ

तन

?

िामीले लोडसे डडङ अन्त्य िुनासाि इन्डक्सन प्रयोग गरौं भनेनौं । त्यो बेला िामीलाई अप्ठे रो चियो
। गत िषासम्म नै अप्ठे रो चियो । अदिले पनन सुख्िायाममा िामीलाई बबजुली आयात नगरी त
पु चगरिे को िै न । नपुग्िा नपुग्िै पनन िामी ककन इन्डक्सनको प्रयोग बढाऔं भन्िै िौं त ? िामीले
अको ६ मदिनापनिको अिस्िा िे नप
ुा र्यो। अदिले ‘इननलसयट’ गिाा पनन तत्कालै सबै उपभोक्ता
इन्डक्सनमा आउाँ िै नन ् । विस्तारै आउने िो । त्यसैले अदिले प्रिद्र्िनमात्रै गरे का िौं ।
अदिले विद्युतको माग बढ्िा िोरै बढी आयात गनप
ुा लाा । िामीले भारतबाट ल्याएको बबजुलीको मूल्य
प्रनतस्पिी नै ि, िासै मिाँगो िै न । अिातन्त्रलाई माचि उिाल्न र सुिाना सककन्ि भने आयातलाई
नकारात्मक रूपमा िे नप
ुा िै न ।

िामी त दिउाँ िमा माग बढ्िा अललकनत आयात गरे र अनि बढ्ने र िषाामा िाम्रो बबजुली पूरा उपयोग
गरे र लाभ ललनेनतर जानुपिा । िामीले गरे को त्यिी िो ।
ववद्यत
ु ् उपिोग बढाउन आग्रह गरररहँदा महसल
ु दर बढाउने चचाफ पतन सतु नएको छ । यसरी त झन ्
उपिोक्ता

तनरुत्साटहत

हुँदैनन ्

?

अब ‘डडमान्ड श्स्टलमलेसन प्लान’ बन्नुपिा । त्यो प्लान भनेको विद्युत ् प्राचिकणको मात्रै िोइन,
लसंगै सरकारको िो ।
अदिले त मिसल
ु िेरै भयो भनेर विद्यत
ु ीय सामान उपयोग गना जनता डराएका िन ् । त्यसका
लाचग मिसुलको संरिनालाई फेनप
ुा ने िुन्ि ।
दिजोको बढी विद्यत
ु ् प्रयोग गने ग्रािकलाई ितोत्सािी बनाउने गरी मिसल
ु तय भएको चियो । जनत
िेरै उपयोग गर्यो िर उनत िको िुने अिस्िा चियो । अदिले २० युननटसम्म प्रयोग गने ग्रािकलाई
न्यूनतम मिसुल नतरे पुग्ि । यो विपन्न पररिारलाई लक्षक्षत गरे र तोककएको िो, यसलाई बढाउने
िाम्रो योजना िै न ।
तर, जो मध्यम िगाका ग्रािक िुनुिुन्ि, उिााँिरूले अदिले नतनप
ुा रे को उच्ििरको मिसुललाई रणनीनतक
रूपमा कम गने िाम्रो योजना ि । ग्रािकले एउटा ननश्चित तिभन्िा बढी िपत गनभ
ुा यो भने
पदिलेभन्िा कम मिसुलिर लगाउन िोजेका िौं । यसले िपत बढाउन प्रोत्सािन िुन्ि । एसी नै
राख्िा पनन िेरै मिसुल नलाग्न सक्ि ।
काठमाडौंमा मालसक २ सय युननट िपत गने ग्रािकलाई अझ बढी िपत गना आकवषात गनेगरी
आकषाक मिसुल राखियो भने सबैले इन्डक्सन प्रयोग गना सक्िन ् । इन्डक्सनले मदिनाभररमा सय
यनु नट पनन िपत गिै न । त्यिी स्ल्याब लभत्र ग्रािकले इन्डक्सन प्रयोग गना पाए भने त फाइिा
भयो नन । त्यसैले अब मिसुल िर बढाउने िै न कक ती स्ल्याब र रे न्जिरू पररितान गने िो । रे न्ज
पररितान िुनासाि बढी िपत भएर िामीलाई पनन र ग्रािकलाई पनन फाइिा िुन्ि ।

यसैगरी चथ्र –फे जको टीओडी (स्माटा ) लमटरिरूमा रानतको मिसुल कम गने, दिउाँ सोको सामान्य तिमा
मूल्य राख्ने र वपक आिरमा अलल मिाँगो गना सककन्ि । त्यसो गिाा िामीलाई बबजुलीका माग
व्यिस्िापनमा पनन सिज िुन्ि भने रानतको समयमा पनन बबजल
ु ी प्रयोग गना प्रोत्सािन लमल्ि ।
त्यसले बबजुली िेर जाने समयममा माग बढाउन सियोग नै िुन्ि ।
अब त लसजनल मिसुल पनन िुन सक्ि । अब िषाायाममा बढी बबजुली िुन्ि भनेर त्यो समयमा
मिसुल अलल िटाउने गना सककन्ि । दिउाँ िमा भन्िा कम मिसुल राखियो भने िपत बढ्न सक्ि
। तर, िरे लु ग्रािककोमा यो तत्काल सम्भि िुन्न ककनभने स्माटा लमटर जोड्न भिार तयारी
िाललएको ि ।
सरकारले बबजुली खपत बढाउन अटहलेसम्म कुनै प्रोत्साहन टदने नीतत ल्याएको छै न, तपाईंहरूले
महसुल

दरलाई

वैज्ञातनक

बनाएर

मात्रै

पयाफप्त

हुन्छ

र

?

अब सरकारले पनन िेरै नीनत पररितान गनप
ुा ने िुनसक्ि । िामी अदिले विद्युतीय सिारी भननरिे का
िौं, अझ यसमा िस्तक्षेप गनुा पनेि ।
विद्युतीय सिारी िाम्रा लाचग ननकै राम्रो िुन्ि । ककनभने अचिकतम विद्युतीय सिारी रानत िाजा
िुन्ि । अदिले पनन विद्युतीय सिारी रानत िाजा गिाा ३.७० रुपैयााँ मिसुल ि । त्यसैले विद्युतीय
सिारीको स्पेयसा पाट्ासमा, ब्यारीमा भन्सार ननिःशुल्क गररदिनेिे खि विद्युतीय सिारी ल्याउन के –के
गना सककन्ि, त्यो सरकारले नीनत बनाएरै गनप
ुा िा ।
अदिले पनन नयााँ उद्योगिरू आइरिे का िन ् । प्रसारणलाइनको सीलमतताका कारणले मागअनस
ु ार
दिन सकेका िै नौं । िोङ्सी लसमेन्टलाई नै ६० मेगािाट दिन सकेका िै नौं । यस्ता समस्यालाई
चिने गरी नीनतगत रूपमै इन्टरभेन्सन गरे र सरकारले जिााँ –जिााँ उद्योग आउाँ ि त्यिााँ काम गने
िातािरण बनाउनुपने ि ।

नेपालको बबजुली दक्षक्षण एभसयाकै महँगो ितनन्छ । माग र आपूततफ बढे पतछ मूल्य घट्ने अिफशास्त्रीय
भसद्िान्त

यहाँ

लागू

हुन्छ

कक

हुँदैन

?

नेपालको बबजुली िक्षक्षण एलसयामै मिाँगो भन्ने कुरा सत्य िोइन । िामीले भुटानसाँग तुलना गरे र
िुाँिैन । उिााँिरूसाँग ‘सरप्लस’ बबजुली िेरै ि । भारतलाई बबजुली बेिरे त्यसबाट जनतालाई
‘सश्ब्सडाइज’ गरे र मिसुल दिइएको ि । िेरै जलविद्युत आयोजनािरू पनन उिााँिरूले अनि
ु ानमा
बनाउनुभएको ि ।
बंगलािे शको पनन तल
ु ना गना लमल्िै न, त्यिााँ उच्ि अनि
ु ान ि । उिााँिरूले ननजी प्रिद्र्िकबाट
प्रनतयुननट १० सेन्टसम्ममा ककन्नुभएको ि, भारतसाँग साढे ५ सेन्टसम्म ककन्नुभएको ि । तर,
मिसुलमा सिु ललयत दिनुभएको ि । त्यनत िाँिािुाँिै पनन प्रनतयुननट ९ रुपैयााँ जनत िाँ िैि । भारतमा
राज्यवपच्िे मिसल
ु फरक ि, त्यिााँ यो राजनीनतक ‘इस्यु ’ नै बन्ि ।
िाम्रो मिसुलले प्राचिकरणलाई नाफा िै न, िालल ‘िेक इभन’मा िे खिन्िौं । िामीले अरू वि लभन्न
स्रोतबाट आउने पैसाले नाफा कमाएका िौं । ‘अपरे सनल इकफ लसयन्सी’ बढाएकाले मात्रै िामी नाफामा
जान सकेका िौं । िामीले िुिािट िटायौं, ििा िटायौं, ब्याजबाट कमाएका िौं, लसस्टर कम्पनीबाट
लाभांस कमाएका िौं । सबै व्यिस्िापन लमलाएर िोरै नाफा गना सफल भएका िौं ।
प्राचिकरणले विद्यत
ु ् ककनेको मल्
ू य त पाउनप
ु र्यो नन । िामीलाई औसत विद्यत
ु ् िररि मल्
ू य प्रनतयनु नट
७ रुपैयााँ पिा । तर, कतै ५ रुपैयााँमा पनन बबजुली बे चिरिे का िौं । तल्लो तिमा िपत गनेलाई त
३ रुपैयााँ प्रनतयनु नटमै दिइरिे का िौं । उद्योगलाई रानतको ६ िण्टाको मिसल
ु ४.१ ५ रुपैयााँ ि ।
औसतमा ७ रुपैयााँ ६४ पैसा प्रनतयुननटमा बबजुली बे चिरिे का िौं । प्राचिकरणले औसतमा बबजुली
िररि गना नै त्यनतबराबरकै रकम िचिानुपिा । अझ योभन्िा बढी पिा ।
बबिारको ल्याउाँ िा १० रुपैयााँ प्रनतयुननट पिा , खिम्तीको १ ५ रुपैयााँ पिा । त्यसैले सामान्यमा मिसुल
मिाँगो िैन ।

तर, िीिाकालमा नेपालको बबजुली ननकै सस्तो िरमा आउाँ ि । ककनभने ३० िषापनि सबै प्रोजेक्ट
‘शून्य’ मूल्यमै सरकारको स्िालमत्िमा आउनेिन ् । त्यसपनि त बबजुली ककननरिनु पिै न । त्यसको
सञ्िालन गना एक डेढ रुपैयााँ पलाा । त्यसपनि जनत मल्
ू य जनत िटाए पनन िुन्ि ।
अरू

दे शमा

जस्तै

सरकारले

महसुलमा

अनुदान

टदन

त

सक्ला
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?

अदिले िामीलाई बबजुलीको माग बढाउनुपने ि । त्यसैले सुरुमा त मिशुलको स्ल्याब नै िैज्ञाननक
बनाउने िो । त्यसका लाचग योजना बनेको ि । अब बढी िपत गनेको केिी मिसुल िट्ि । िपत
बढाउने गरी नै मिशल
ु संरिना बनाउाँ िौं । अब िामी बढी बबजल
ु ी प्रयोग गनेले कम नतनप
ुा रोस ्
भन्ने सोिेरै अनि बढे का िौं । तल्लो तिका ग्रािकलाई पनन मिशुल बढाएर मारमा पािै नौं ।
प्राधिकरणले वषफमा ७ अबफिन्दा बढी नार्ा कमाउन िालेको छ, अझै बटढ नार्ा कमाउने सोच हो ?

िे नस
ुा ्, िामीसाँग ४ िबाको सम्पवि ि, तर २ िबाभन्िा बढीको ऋण पनन ि । त्यसको ब्याज नतनापिा
। सरकारले प्रसारणलाइनको विकासका लाचग दिएको ऋण पनन ५ प्रनतशत ब्याजमा ि । र,
प्राचिकरणको िीिाकालीन िानयत्ि िे नस
ुा ्, १ २ िजारभन्िा बढी कमािारी िन ्, पेन्सन िाने मात्रै ५–६
िजार

िन ्

।

कमािारी

त

पाल्नुपर्यो

नन

!

यो सबै गरे र पनन िामीले केिी नाफा कमाएका िौं । यो ककन जरुरी ि त ? भन्ने प्रचन आउाँ ि ।
साँिै प्राचिकरणले सरकारबाट पैसा ललएर लगानी गने कक प्राचिकरण आफै लगानी गना सक्ने बन्ने
?
िामीले ठूला –ठू ला जलविद्युत आयोजना बनाउनुपनेि । त्यसमा इश्क्िटी लगानी त गनप
ुा र्यो। यत्रो
िेरै लाइनिरू बनाइरिे का िौं । सबस्टे सनिरू बनाइरिे का िौं । त्यसका लाचग लगानी किााँबाट
आउाँ ि ? साँिै प्राचिकरण सरकारकै मि
ु ताककरिने ?सरकारले दिएन भने के गने ? प्राचिकरण िाटामा
गयो

भने

त

विद्युत

क्षेत्र

नै

िरासायी

िुन्ि

नन

।

अदिले सरकारी िरू सञ्िार कम्पनीसाँग एक िबा िारािारी नगि नै ि, िामीसाँग त्यनत रकम िुन््यो

भने त कनत िटा जलविद्युत आयोजना बन्न सक््यो ? एउटा ननजी िरू सञ्िार सेिा प्रिायकले िषामा
१ ५–२० अबा नाफा कमाउाँ ि । अनन प्राचिकरणले नाफा नै गना निुने ? िामीले कमाएको त यिी
माटोमा विकासका लाचग लगानी गने िो नन ! भएको नाफा िे शकै विकासमा िचिाने िो ।
िामी ४ िबा लगानी गिाा ७ अबा नाफा कमाइरिे का िौ । त्यो भनेको कररब डेढ प्रनतशत मात्रै िो
। त्यो पनन िामीले मिुशुलबाट ललएको नाफा िैन । भएको पैसा पनन कता मिंगो ब्याज पाइन्ि
भनी िोजी –िोजी रािेर कमाएको िो । िामीले नाफा कमाएर कमािारीलाई बााँड्ने िोइन ।
अदिले िरू सञ्िार कम्पनीलाई पूिाािारमा लगानी गना सरकारले पैसा दिनुपरे को ि ? उसको लगानी
आफैंले गिा । प्राचिकरण पनन त्यस्तै आत्मननभार भयो भने िामीलाई दिने पैसा िे शकै लशक्षा,
स्िास््य र अन्य पूिाािारमा जाला ।
त्यसैले जसले प्राचिकरण िाटामै बस्नप
ु िा भन्ि, उसको ननयत विद्यत
ु क्षेत्र साँिै िाडलमै फसोस ्
भन्ने िो । प्राचिकरण नै टाट पश्ल्टयो भने त ५ सय मेगािाटको पीपीए गरे पनन बैंकले प्रिद्र्िकलाई
पत्याउाँ िै न । त्यसैले प्राचिकरण ब ललयो िुाँिा त सबैलाई फाइिा नै ि । प्राचिकरणलाई िषामा २०
अबा नाफा िोस ् न, बढ
ु ी गण्डकीजस्ता आयोजना त प्राचिकरणले नै बनाइदिन सक्ि ।
िामीमा बबजुलीको बबल िे िेपनि गुनासो गने प्रिवि बस्यो । एउटा उििारण िे रौं, अदिले िरमा
भएका प्रायिः सबै व्यश्क्तले फोन बोक्िन ् । फोनमा केिी नगिाा पनन औसतमा एक जनाले मदिनामा
एक िजार रुपैयााँ ििा गलाान ् । इन्टरनेटमा त्यसैगरी ििा िुन्ि । टे लल लभजन सेिामा पनन ििा
ि । ५ जना सिस्य भएको पररिारले यस्तो िरू सञ्िार सम्बद्ि सेिामा मदिनामा १० िजारसम्म
ििा गिा न ् ।
तर, तीनै विद्युतीय उपकरणको न्युनतम ् पूिाािारका रूपमारिे को बबजुलीको बबलमा एक –िई
ु िजार
ििा गनप
ुा िाा त्यो पररिारलाई ज्िरो नै आउाँ ि । १० लमनेट बिी निुाँिा कनत अप्ठे रो पिा भन्ने
िामीले भोगेकै िौं । बबजुलीमा मिसुल बढ्िा पननरुपैयााँमा िै न, पैसामा बढ्ि । र पनन विरोि
गररिाल्ने प्रि ृ वि ि, यसलाई मनन गनप
ुा िा ।

तपाईं अब प्राधिकरणमा कररब ८ मटहनामात्रै रहनुहुनेछ । तपाइँ आउँ दाको अवस्िामा रहे को प्रमुख
चुनौतीहरू पार लागे, जाने समय नजजककँदै गदाफ कस्ता कुरालाई आफ्ना चुनौतीका रूपमा भलनुिएको
छ

?

दिजो िामी जनतालाई जनतसक्िो कम बबजुली िपत गनस
ुा ् भन््यौं, अब िामी जनतसक्िो बढी िपत
गनस
ुा ् भन्िै िौं । दिजो लोडसे डडङ िटाउने िन
ु ौती चियो, अब िेर जाने बबजल
ु ी व्यिस्िापन गने
िुनौती मुख्य िो । फेरर सुख्िायाममा त विजली आयात गनैपने सत्य पनन जीवितै ि ।
तर, िामीलाई आयातको चिन्ता िै न, िषाामा बबजुली िेर जाला भन्ने बढी चिन्ता ि । बबजल
ु ी
आयातले त के भयो र ? अिातन्त्रलाई िेरै फाइिा गरररिे को ि । आयात गरे र िपत गरे को
बबजुलीको

उत्पािकत्ि

१०

गण
ु ा

बढी

िुन

सक्ि

।

बंगलािे शले आन्तररक उत्पािनभन्िा सस्तो िे िेपनि बबजुली आयात बढाउाँ िै ि । त्यसैले आयात
चिन्तामा पनभ
ुा न्िा पनन बबजल
ु ीको सिी व्यिस्िापन गनेमै केश्न्रत िुनपिा । बरु िामीले नेपालमा
उत्पादित बबजुली बेच्न क्षत्रीय बजारलाई एकीकृत गिै जाने िो । िे श लभत्रै िपत िर बढाएर िे शलाई
बढीभन्िा बढी लाभ दिलाउने िाम्रो योजना िो । िािे त्यसका लाचग विद्युतको आयात नै ककन
बढाउनु नपरोस ् ।
त्यसबािे क िामीलाई विद्युत आपूनताको विचिसनीयता र गुणस्तर बढाउने िुनौती िाँ िैि । जनताले
झ्याप –झ्याप लाइन कादटने समस्याबाट मश्ु क्त पाउनप
ु िा । त्यसलाई ध्यानमा रािेर पि
ू ाािारको
विकासमा गनप
ुा ने काम पनन सिज िै न ।
अको चिन्ता प्राचिकरणलाई ककफायती रूपमाकसरी िलाउने भन्ने पनन िो । िामी अटोमेसन र
टे क्नोलोजीमा गएनौं भने फेरर पनन पदिलेकै पररश्स्िनत िोिोररन सक्ने ितरा िुन्ि । त्यसैले
डडजदटल प्राचिकरण बनाउनमा िाम्रो ध्यान केश्न्रत गनप
ुा िा ।

िामी प्राचिकरणका िरे क पाटोलाई डडश्जटल नै बनाउन िािन्िौं । सूिना प्रवि चिको अचिकतम ्
प्रयोग गरे र मानिीय जनशश्क्तलाई पनन उपयोग गिै प्राचिकरणलाई सक्षम बनाउनुपने ि ।
िामी िे शभर सेिा दिाँ िैिौं, कमािारीको संख्या मात्रै बढाएर गण
ु स्तरीय सेिा सम्भि िै न । डडजटल
रान्सफमेसन

भएन

भने

प्राचिकरणको

व्यिस्िापन

गना

गाह्रो

िुन्ि

।

प्राचिकरण ब ललयो भएन भने त ‘पािर सेक्टर’ फेरर पुरानै अिस्िामा फकका ने जोखिम िुन्ि । यीनै
िुनौतीलाई िामीले अिसरका रूपमाललएर अबको एक िई
ु िषामा ननतजामा बिल्ने गरी काम गिै िौं
।
अजन्तममा,

नेपाल

ववद्यत
ु

आयातकताफबाट

पूणफ

रूपमातनयाफतकताफ

मल
ु क
ु

बन्ला

?

िामी ‘नेट एक्सपोटा र ’ (िुि ननयाातकताा ) त आगामी िषाबाटै िुन्िौं । अिाात ् िामी जनत बबजुली
भारतबाट ल्याउाँ िौं, त्यो भन्िा बढी पररमाणमा बबजुली भारत आगामी िषाबाटै नै ननयाात गिौं ।
तर, सुख्िा याममा पनन भारतबाट बबजुली नै ल्याउन िाड्ने अिस्िा आउन अको एउटा सुख्िायामा
कट्नप
ु िा । त्यसपनि िााँिी वपक आिरमा पनन भारतबाट बबजल
ु ी ल्याउन पिै न । ककनभने
त्यनतबेलासम्म िे श लभत्रैबाट ५ िजार मेगािाट बबजुली आउाँ ि भन्ने आाँकलन ि । कश्म्तमा ३
िजार मेगािाट मात्रै आयो भने पनन सुख्िा याममा १ २ सय मेगािाट त िे श लभत्रैबाट आउाँ ि ।
त्यसबेला

वपक आिरमा कुलेिानी, कालीगण्डकी र कुलेिानीले सियोग गिा न ् । आगामी

सुख्िायाममा िाम्रो उत्पािनले िोरै नपुग िुन्ि । त्यसपनिको सुख्िायाममा िामीलाई भारतको
बबजल
ु ी निादिन सक्ि । त्यो भएपनि िषामा यिााँ िपत िुने भन्िा िोब्बर पररमाणमा िामी
भारतमा बबजुली बेच्िौं ।
ककनकी िषाायाममा ठूलो पररमाणको बबजल
ु ी भारत जान्ि । िे श लभत्रै त्यो बबजल
ु ी िपत गने िो
भने ‘लसजनल डडमान्ड’ लसजाना गनप
ुा िा । त्यसका लाचग सरकारी तिरबाटै नीनतगत व्यिस्िािरू
गनप
ुा िा ।
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न्यू बुटिल र पूिी चितिन सबस्टे सनको ननमााण अश्न्तम
िरणमा, समयमै सम्पन्न गना कुलमानको ननिे शन
काठमाडौं । निलपरासीको सन
ु िलमा २२०÷१ ३२ केभी न्यू बट
ु िल र चितिनको भण्डारामा पि
ू ी
चितिन १ ३२÷३३÷११ केभी सबस्टे सनको ननमााण अश्न्तम िरणमा पुगेको ि । िि
ु ै सबस्टे सनको
ननमााण आगामी िैत्र लभत्र सम्पन्न गरी संिालन (िाजा) गने लक्ष्यका साि काम भइरिे को नेपाल
विद्युत प्राचिकरणले जानकारी दिएको ि ।
आयोजनाको स्िलगत ननरीक्षणमा प्राचिकरणका कायाकारी ननिे शक कुलमान निलसङले िैरै समय
लाग्ने अचिकांश लस लभल संरिनाको ननमााण स ककएकाले कुनै अिरोि नआएमा तोककएकै समयमा
काम सककने जानकारी दिए । आयोजना व्यिस्िापन र ठे केिार कम्पनीका प्रनतननचििरुसाँग
ननमााण प्रगनत, बेिोररएका समस्या लगायतका बारे मा जानकारी ललंिै कायाकारी ननिे शक नि लसङले
तोककएकै समयमा काम सक्न ननिे शन दिए । ‘सबस्टे सनको जग (फाउन्डेसन) िाललएको ि,
अचिकांश उपकरणिरु आयोजनास्िलमा आइसकेका िन ् भने केिी आउनेिममा िन ्, अब
उपकरणिरु जडानको काम मात्रै बााँकी िे खिन्ि, बााँकी रिे को लस लभल संरिनाको काम सक्न र
उपकरण जडानको कामलाई नतिता दिनुिोस ’् ,उनले ननिे शन दिंिै भने, ‘ननमााण ते ककएकै समयमा
सम्पन्न गना िे खिएका समस्या समािान गना प्राचिकरणले गने
ुा े पने काम र सिजीकरण
तिारुकताकासाि गररदिने िौं ।’ मुलुक लभत्र उत्पादित विद्यु त्को आन्तररक िपत एिं द्चिपक्षीय
तिा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रिद्र्िन लाचग आन्तररक प्रसारण एिं वितरण र अन्तरिे शीय प्रसारण
प्रणालीिरुको विस्तार तिा सदृढीकरणका लाचग न्यू बुटिल सबस्टे सनको ननमााण गररएको िो ।
भारतीय ठे केिार कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लल लमटे डले िैत लभत्रमा सबस्टे सन िाजा गने प्रनतबद्िता
जनाएको ि । ननमााणमा अदिले एक सय जनाभन्िा बढी श्रलमक आयोजनास्िलमा िदटएका िन ्
। कालीगण्डकी निी बे लसनमा ननमााण िुने जलविद्यत
ु आयोजनाको विद्युत ् कालीगण्डकी कररडोर

२२० केभी प्रसारण लाइन िुाँिै न्यू बुटिल सबस्टे सनमा ल्याई राश्टरय प्रणालीमा प्रिाि गररने ि ।
नेपाल र भारतबीिको विद्युत ् व्यापारका लाचग लाचग िोस्रो िसबोडार प्रसारण लाइन पनन न्यू
बुटिल सबस्टे सनबाट सुरु िुनेि । नेपाल र भारतबीि विद्युत ् व्यापारका लाचग न्यू बुटिल –
गोरिपुर ४०० केभी डबल सककाट प्रसारण लाइन ननमााण लगानी तिा कायाान्ियन प्रारुपमा

सिमनत जुदटसकेको ि । कररब २० बबगािा जलमनमा ननमााण िुने न्यू बुटिल िनुषाको ढल्केबर
सबस्टे सनपनिको िोस्रो ठूलो विद्युत ् िब बन्ने ि । अमेररकाले लमलेननयम च्यालेन्ज कपोरे सन

(एमसीसी)माफा दिने अनुिानबाट न्यू बुटिलमा ४०० केभीको अको सबस्टे सन पनन बन्ने ि ।
एमसीसीले तनिुाँको िमौलीबाट न्यू बुटिलसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन पनन ननमााण गने ि ।

बिाबाट –न्यू बुटिल २२० केभी र न्यू बुटिल – कोिलपुर (बााँके ) ४०० केभी प्रसारण लाइन ननमााण
िुाँिै ि । चितिनका रत्ननगर, िैरिनी, राप्ती र कालीका नगरपाललकाको विद्युत ् आपूनतालाई

गुणस्तररय र विचिसनीय बनाउन पूिी चितिन सबस्टे सन ननमााण गररएको िो । ‘भरतपुरमा
रिे को १ ३२ केभी सबस्टे सनबाट कररब २१ ककलोलमटर ३३ केभी लाइनमाफात ३३÷११ केभी िैनपरु
सबस्टे सनमाफात चितिनको पूिी क्षेत्रमा विद्युत ् आपूनता भइरिे को ि , लामो लाइन र क्षमताले
निान्िा लाइन िाँ ु डडने,दरवपङ िुने, लो भोल्टे ज र विद्यु त्को प्रावि चिक िि
ु ािटको समस्या चियो’,
कायाकारी ननिे शक नि लसङले भने । ‘सबस्टे सन संिालनमा आएपनि प्रावि चिक िुिािट कररब

४÷ ५ प्रनतशत िट्ने ि, ग्रािकले पनन गुणस्तररय, भरपिो र पयााप्त विद्युत ् पाउनु िुने ि भने

प्रसारण क्षमताले निानेर गमीमा बाध्यकारी लोडसे डडङ गनुा पने अिस्िाको पनन अन्त्य िुने ि
।’ मकिानपुरको िे टौडाबाट भरतपुर तफा गएको १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रिाि भएको
विद्यु त्लाई पि
ू ी चितिन सबस्टे सनमा ट्यावपङ गरी त्यस क्षेत्रमा आपनू ता गररने ि ।
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दिमपातले जलविद्युत आयोजनाको काम रोककयो
म्याग्िीको अन्नपूणा गाउाँ पाललका ४ नारच्याङश्स्ित ननलचगरी िोलामा ननमााणाचिन जलविद्युत
आयोजनाको ननमााण काया दिमपातका कारण अबरुद्ि बनेको ि । ननलचगरी िाइड्रोपािर कम्पनीले
एकै साि ननमााण गना लागेका ६२ मेगािाट क्षमताको ननलचगरी क्यासकेड र ३८ मेगािाट क्षमताको
ननलचगरी जल विद्युत आयोजनाको साता दिनिे खि ननमााण काया रोककएको िो ।
गत जेठ मदिनािे खि ननमााण काया शुरु भएको िि
ु ै आयोजनाको काम एकै पटक भइरिे को ि ।
अदिले सुरुङको काम भइरिे को र विदिबारिे खि लगातार दिमपात परररिे काले काम गना असिज
भएको ननमााण कम्पनीका ननिे शक उपेन्र गौतमले जानकारी दिए । ‘ननलचगरी क्यासकेडको पिुाँि
मागा ननमााण सककएर टने ललङ्ग िुाँिै ि’ गौतमले भने ‘भारी रुपमा लगातार परररिे को दिउाँ
आयोजनास्िलमा नै जमेकोले काम गना सककएन ।’ िि
ु ै आयोजनामा कररि एक सय ५० कामिार
काम गनै नसकेर अलपत्र अिस्िामा बस्नु परे को उनले बताए ।
कररब १ ३ अबा रुपैयााँ लागत अनुमान गररएको आयोजनालाई लगानी जुदटसकेको ि । ४.४
ककलो लमटर सुरुङ िुने ननलचगरी क्यासकेडको पेनस्टक पाइपलाइन भू लमगत बनाइने भएको ि ।
ननलचगरीको सुरुङ िई
ु िजार िार सय लमटर िुने आयोजनाले जनाएको ि । आगामी िार िषा लभत्र
आयोजना ननमााण सम्पन्न गने लक्ष्य ललइएको ननिे शक गौतमले जानकारी दिए ।
रन अफ ि ररभर प्रकृनतका यी िि
ु ै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ् िानामा ननमााणािीन २२० केभी
क्षमताको सबस्टे सनबाट केन्रीय प्रसारण लाइनमा जोडडनेि ।
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१० यनु नटभन्िा कम बबजुली बाल्नेलाई ननिःशुल्क दिइने
प्रस्ताव ल्याउन प्राधिकरणलाई ऊजाफमन्त्रीको तनदे शन
ऊजाामन्त्री िषामान पुनले मालसक न्यन
ू तम १० यनु नटसम्म विद्यत
ु ् िपत गने उपभोक्तालाई ननिःशल्
ु क
गने व्यिस्िा लमलाउन नेपाल विद्युत ् प्राचिकरणलाई ननिे शन दिएका िन ् ।
प्राचिकरण सञ्िालक बोडाका अध्यक्षसमेत रिे का ऊजाामन्त्री पुनले आइतबारको बोडा बैठकमा यस्तो
ननिे शन दिएका िुन ् । िाल मालसक १० यनु नटभन्िा कम विद्यत
ु ् िपत गने ग्रािकको संख्या ७ लाि
िर िन ् । ती पररिारलाई विपन्न पररिारबाट विद्युत ् शुल्क नललने योजना पुनले ल्याएका िुन ् ।
‘मालसक १० युननटभन्िा कम विद्युत ् िपत गने पररिारलाई सेिा शल्
ु कबािे क विद्यत
ु ् मिसल
ु नललने
प्रस्ताि ल्याउन मन्त्रीले प्राचिकरणलाई ननिे शन दिनभ
ु एको ि,’ बोडा बैठकबारे जानकारी गराउाँ िै
मन्त्रीका प्रेस संयोजक ियाननचि भट्टले भने । िाल प्राचिकरणले न्यन
ू तम विद्यत
ु ् िपतको सीमा २०
युननट मानेको ि । यो सीमालभत्रका ग्रािकबाट प्रनतयुननट ३ रुपैयााँका िरले ६० रुपैयााँ र ३० रुपैयााँ
सेिाशुल्क जोडेर ९० रुपैयााँ ललाँ िै आएको ि ।
मन्त्रीको योजना कायाान्ियनमा आए न्यन
ू तम १० यनु नटसम्म विद्यत
ु ् िपत गने उपभोक्ताले मालसक
३० रुपैयााँ मात्रै नतनप
ननिःशल्
ुा नेि । ७ लाि पररिारलाई १० यन
ु दटसम्मको मिसल
ु
ु क गिाा
प्राचिकरणलाई िावषाक २५ करोड रुपैयााँ िाटा िुने र उक्त िाटा प्राचिकरणका नयााँ आयोजनाबाट
पूनता गना सककने पुनको अनुमान रिे को भट्टले जानकारी दिए ।
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एउटै निरबाट १ ६ िे क्टरमा लसाँिाइ र गाउाँ लाई बबजुली
नतला गाउाँ पाललका –६ पुरुगाउाँ मा एउटै निरबाट लसाँ िाइ गनक
ुा ा सािै बबजुली बालेर गाउाँ नै उज्यालो
गररएको ि । िन तिा िातािरण मन्त्रालय र विचििाद्य कायािमअन्तगात पेस नेपालले ननमााण
गरे को ‘िाद्य सुरक्षा र जलिायुअनुकूलताको क्याप्स कणााली’ पररयोजनाअन्तगात ननमााण गररएको
पक्की निर (कुलो) ले उक्त गाउाँ को १६ िे क्टर जलमनमा लसाँिाइ सु वििा पुगेको ि ।
१ िजार १ सय ७५ लमटर लम्बाइ भएको निरको जीणा अिस्िामा रिे को ५ सय ८८ लमटर पक्की
कुलो ममात भएपनि लसाँ िाइ भएको िडाध्यक्ष सन्तिीर राितले बताए । उनका अनुसार सोिी निरबाट
११ ककलोिाट बबजुलीसमेत उत्पािन गरी गाउाँ उज्यालो बनाइएको ि ।
१ सय १ ८ िरिरु ी रिे को परु
ु गाउाँ मा पक्की कुलो ननमााणपनि बबजल
ु ी बाल्न सश्जलो भएको स्िानीय
लसुनडााँडी बिुउद्िे चयीय लसाँिाइ योजनाका सचिि नरे न्र विकले जानकारी दिए ।
लसाँ िाइसाँगै बबजुलीिट्ट पनन सञ्िालनमा ल्याउने तयारी गरे को उनले बताए । ५२ लाि रुपैयााँ
लागतमा ०७६ असोजबाट कुलोको ननमााण काया सम्पन्न भएको पेस नेपाल जुम्लाका अध्यक्ष
ककशोर न्यौपानेले बताए ।
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कालीगण्डकी कररडोर प्रसारण लाइन: िाना-कुचमा अश्न्तम
िरणमा, कुचमा-निलपरासी िण्ड िनको अिरोि
काठमाडौं । काललगण्डकी कररडोर प्रसारण लाइनको काम अश्न्तम िरणमा पुगेको ि । नेपाल
विद्युत प्राचिकरणले सो क्षेत्रमा ननमााण चिन आयोजनाको बबजुली प्रिािका लाचग २२० केभी प्रसारण
लाइन ननमााण िालेको िो ।

४० ककलोलमटर मध्ये तार तान्ने काम, टािर ननमााण लगायतका अचिकांश संरिना सम्पन्न िुने
िरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको ि । त्यस िण्डमा ११० ओटा टािर बनाउनुपनेमा १०३ ओटा
टािर ननमााण भइसकेको िन ् ।

म्याग्िीको पोिरे बगरमा बााँकी ६ ओटा टािर र पिातको मल्लाजमा एक टािर बनाउन बााँकी ि ।
त्यसमध्ये पोिरे बगरमा ३ ओटा टािर ननमााण सुरु भइसकेकाले आउाँ िो मािलभत्रै आयोजनाको काम
सम्पन्न िुने आयोजना प्रमुि िन्िनकुमार िोषले जानकारी दिए ।

िालसम्म ३० ककलोलमटरमा तार तान्ने काम सम्पन्न भइसकेको ि । बााँकी १० ककलोलमटरमा तार
तान्ने काम पनन अनि बढे को ि । िन क्षेत्र र स्िानीय अिरोिका कारण ७ ओटा टािर ननमााणको
काम लामोिे खि समय अनि बढ्न सकेको चिएन ् ।
वििादित बनेको टािर ननमााणलाई अनि बढाउन आयोजना र प्रभावित स्िानीयिासीबीि सिमनत
भएपनि आयोजना गनत ललन िालेको ि । डेढ बषा अनि मश्न्त्रपररषद्ले िन क्षेत्रको प्रयोग गना
स्िीकृती दिएपनन स्िानीयको अिरोिका कारण प्रसारण लाइन अनि बढ्न सकेको चिएन ् ।
यता, सोिी िण्डको कुचमािे खि न्यु बुटिल िण्डको काम भने अनि बढ्न सकेको िै न ् । कुल ८८
ककलो लमटर पने उक्त िण्डमा बनको ठूलो समस्या रिे काले अनि बढ्न नसकेको िोषले बताए ।

बडेरा सय
ा स्ती (न्यू बट
ू ब
ु िल २२०÷१ ३२ केभी सिस्टे शन) आयोजनाको ननमाणा काया ५० प्रनतशत

भन्िा बदढ िुन सकेको िै न ् । तीन रान्सफमार ननमााण गनप
ुा ने भएपनन अदिलेसम्म पनन उक्त काम
अनि बढ्न सकेको िै न ् ।

कुचमा िुाँिै बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा िुाँिै रुपन्िे िी जोडडने उक्त प्रसारण लाइन ननमााण अन्र्तगत
अचिकांश ठाउाँ मा िन क्षेत्र पिा । वि लभन्न ठाउाँ मा िनकै समस्याका कारण आयोजनाको कामले
गनत ललन सकेको िै न ् ।
एलसयाली विकास बैंक (एडीबी) को सियोगमा िानािे खि िुकोट जोड्ने प्रसारण लाइन र सबस्टे सन

ननमााण गना २ अबा ९० करोड रुपैयााँमा टाटा प्रोजेक्टस र चिन्ट इलेश्क्रक जेभीसाँग ठे क्का सम्झौता
भएको चियो ।
सन ् २०१ ८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ठे क्का सम्झौताको म्याि ४
पटकसम्म िप भएको ि । प्रसारण लाइन सञ्िालनमा आएपनि ननमााणको अश्न्तम िरणमा रिे को
४२ मेगािाटको लमस्त्रीिोलालगायत एक िजान बढी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पािन िुने बबजुली
िपत केन्रसम्म पुग्ने ि ।
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जनयुद्ि सम्झाँिै ऊजाामन्त्रीले भने-िि
ु कोशीमा ६३५ मेगािाटको
आयोजना बन्ि

२१ पुस, काठमाडौं । उजाा, जलश्रोत तिा लसंिाइमन्त्री िषामान पुनले िोटाङ, ओिलढुंगा र सोलुिुम्बक
ु ो
सीमानामा बन्न लागेको ६ सय ३५ मेगािाटको िि
ु कोशी जलासययक्
ु त विद्यत
ु आयोजनास्िलको
मंगलबार ननरीक्षण गरे ।
ननरीक्षणपनि िोटाङको रािाबेसी गाउाँ पाललकामा आयोश्जत कायािममा मन्त्री पुनले िाल उक्त
आयोजनाको विस्तत
ृ पररयोजना प्रनतिेिन (डडपीआर) अश्न्तम िरणमा रिे को जानकारी दिाँ िै
अध्ययन सककनेबबविकै सरकारले िि
ु कोशीलाई राश्टरय गौरिको आयोजनामा समािेश गने बताए ।
१ अबा ५२ करोड अमेररकी डलर (झण्डै १ िबा ६० अबा) लागतमा ननमााण सम्पन्न गने लक्ष्य
राखिएको िि
ु कोशी आयोजनाका लाचग ए लसयाली विकास बैंक (ए डडबी) ले ६० अबा रुपैयााँ लगानी
गने प्रनतबद्िता जनाइसकेको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।
सरकार आयोजनाको बााँकी लगानी जुटाउन स्ििे शी र वििे शी कम्पनीसाँगको परामशामा रिे को उनले
उल्लेि गरे । तल
ु नात्मक रुपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओिलढुंगा र िोटाङका स्िानीय
तिा प्रिे श सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बालसन्िासमेत इच्िुक भए उनीिरुका लाचग लगानीको
िातािरण लमलाउन सरकार तयार रिे को स्पटट गरे ।
मन्त्री पन
ु ले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बालसन्िालाई सडकमा ल्याएर काम गने पक्षमा सरकार
नरिे को भन्िै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षनतपूनता र पुनबाासको व्यिस्िा लमलाइने प्रनतबद्िता
जनाए ।
‘सरकारले िि
ु कोशी आयोजनालाई उच्ि प्रािलमकतामा रािेको ि । अध्ययन सककएपनि राश्टरय
गौरिको आयोजनामा समािेश गररन्ि’, मन्त्री पुनले भने, ‘सरकारले जनतालाई िरबारवििीन बनाएर

आयोजना बनाउाँ िै न । प्रभावितलाई उपयुक्त मुआब्जा र पयााप्त अिसर लसजाना गना सरकार तयार
ि ।’
उनले आफू १० िषे जनयद्
ु िका िममा िि
ु कोशीको ककनारै ककनार यात्रा गरे को स्मरण गिै जसरी
पनन आयोजना सम्पन्न गरे रै िाड्ने प्रनतबद्िता जनाए ।
आयोजना सम्पन्न िुाँिा प्रभावित क्षेत्रका बालसन्िाले रोगजारी पाउनक
ु ा सािै विकासका पि
ू ाािार
ननमााण िुने तिा जलासयमा मािा पालन र ढुंगा सञ्िालनमाफात पयाटन प्रिद्ािनको नयााँ अिसर
लसजाना िुने भएकाले आयोजना ननमााणका काममा सियोगी बन्न स्िानीयलाई आग्रि गरे ।
यस्तै संिैिाननक व्यिस्िाअनुसार नै आयोजनाबाट िुने आम्िानीको २५ प्रनतशत स्िानीय सरकारमै
रिने भएकाले विद्यालय, क्याम्पस तिा सडकजस्ता पूिाािारमा उक्त रकम ििा गरी प्रभावित क्षेत्रको
मि
ु ार फेना सककने औंल्याए ।
मन्त्री पन
ु ले सरकार ठूला जलविद्यत
ु आयोजनाको प्रिद्ािनमा लागेको ििाा गिै ितामान सरकार भन्िा
९ सय मेगािाट बबजुली उत्पािन भइरिे कामा िई
ु िषाको अिचिमा िार सय मेगािाट बबजुली राश्टरय
प्रसारण लाइनमा िप गरे र १ ३ सय मेगािाट पुर्याएको बताए ।
िाल मुलुकभरका ८८ प्रनतशत िरिुरीले विद्युत सेिा उपभोग गरररिे को ििाा गिै उनले बााँकी १ २
प्रलशत िरिरु ीलाई ल क्षक्ष त गरी िई
ु िषा लभत्र पण
ू ा विद्युतीकरण गररसक्ने योजना सरकारको रिे को
बताए ।
उनले िाना पकाउनका लाचग ग्यासको सट्टा विद्यत
ु ीय िुल्िो सस्तो पने भएकाले त्यसको प्रयोग
बढाउन अवपल गरे ।
‘कोिी पनन जनताले अब अाँध्यारोमा बस्नुपिै न ’, मन्त्री पुनले भने, ‘मध्यम िगीय पररिारले ग्यासको
सट्टा अब इन्डक्सन िुल्िोको प्रयोग गनस
ूा ्, यसले िाम्रो आयात विस्िापन भई व्यापार िाटा कम
िुन्ि ।’

मन्त्री पुनले भारतबाट बबजुली आयात गनप
ुा ने अिस्िा निट्टै अन्त्य गरी बंगलािे श र भारत ननयाात
गने आिार तयार भइसकेको स्पटट गरे ।
आयोजनाले कायापलट गछफ ः कुलमान
कायािममा नेपाल विद्युत प्राचिकरणका कायाकारी ननिे शक कुलमान निलसङले िि
ु कोशी मुलुककै १०
ठूला जलाशययक्
ु त आयोजनामध्ये पदिलो भएको ििाा गिै आयोजना ननमााणमा सियोगी भू लमका
ननिााि गना स्िानीयलाई आग्रि गरे ।
आयोजनाले ओिलढुंगा र िोटाङका जनताको जीिनमा कायापलट गने विचिास उनले व्यक्त गरे ।
आयोजना ननमााण गिाा जम्मा १ सय ६२ िरपररिार मात्र पूणा रुपमा विस्िावपत िुने र ९ सय ८८
पररिार आं लशक प्रभावित िुनेिन ् ।
यस्तै एक िजार ५० िर पररिारको िेतीयोग्य जलमन डुबानमा पने ि । कायाकारी ननिे शक नि लसङले
बुढीगण्डकी आयोजनाबाट १० िजार िरपररिार विस्िावपत िुने भन्िै त्यसको तुलनामा विस्िावपत
िुनेको संख्या नगण्य भएको उल्लेि गरे ।
यस्तै आयोजनाका कारण ७६ िजार १ सय ९५ रोपनी जलमन प्रभावित िुने निलसङले जानकारी
दिए ।
आयोजनाका लाचग २ सय २० लमटर अग्लो बााँि ननमााण गरी िि
ु कोशी निीमा १ ७ लमलोलमटर, रािा
िोलामा ८ ककलोलमटर र ठोट्ने िोलामा ५.५ ककलोलमटर लामो जलासय बनाइने ि । यस्तै १ ३.
३० ककलोलमटर लामो सुरुङ मागा िुनेि ।
उक्त आयेजनाबाट िषर्ेा याममा २ अबा ८ करोड तिा सख्
ु िा याममा १ अबा ३६ करोड युननट
बबजुली उत्पािन िुनेि । उत्पादित बबजुली प्रस्तावित सुनकोसी-ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण
लाइनमाफात राश्टरय प्रसारण प्रणालीमा जोडडनेि ।

कायािममा ओिलढुंगाका प्रनतननसभा सांसि यज्ञराज सुनुिार, िोटाङका सांसि विशाल भट्टराई
तिा सरोकार सलमनतका संयोजक रमेश पौडेलले आयोजना ननमााणमा सरकारलाई िरतरिले सिाउने
प्रनतबद्िता जनाए ।
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‘२ िषा पेरोलमा ििा िुने रकमले विद्युतीय सिारी िररि गना
पुग्ि’
काठमाडौं । श्क्लन इनजी नेपाल प्राललले एक िशकिे खि २ पाङ्ग्रे तिा ३ पाङ्ग्रे विद्युतीय सिारी
सािनको बबिी वितरण गिै आएको ि । िीनबाट आयात भएका मोटरसाइकल, स्कुटर तिा सफारी
(विद्यत
ु ीय ररक्सा) लगायत विद्युतीय सिारी िाम्रो कम्पनीले बबिी गिा । अदिलेसम्म ७ सय बढी
मोटरसाइकल तिा स्कुटर बबिी भइसकेका िन ् । सुरुिाती िरणमा विद्युतीय सिारीको बजार राम्रो
चिएन । लोडसे डडङका कारण पनन प्रिद्ािन िुन सकेन । ब्यापार नाफामि
ु ी चिएन । विद्युतीय
ररक्साको बजार राम्रो भए २ पाङ्ग्रेको बबिी सिज चिएन । तर, अदिले सिासािारणको अििारणा
बिललाँ िै

गएको

ि

।

िई
ु

पाङ्ग्रे

विद्युतीय

सिारीप्रनत

उनीिरुको

िासो

बढे को

ि

।

विशेष गरी युिा पुस्ताको आकषाण यस्ता सिारी सािनमा बदढरिे को ि । अबको आिचयकता
विद्युतीय सिारी नै िो भन्ने अििारणा सिासािारणले बनाउन िालेका िन ् । तर, िाम्रो अदिलेको
प्रमुि आिचयकता के िो र कस्ता प्रकारका सिारी िढ्ने भन्नेबारे मा स्पटटता िे खिाँ िैन । विद्युतीय
सिारीप्रनत िासाेे बढे पनन िे िालसकीको अिस्िा िाबी ि । िई
ु पाङ्ग्रे विद्यत
ु ीय सिारी जतनसाि
िलाउने िो भने पेरोलबाट िल्नेको तुलनामा सस्तो पिा । साििानी नअपउाँ िा समय अगािै ब्यारी
िराब िुने समस्या िे खिन सक्ि । िामीले दिएको ननिे शन पालना गरे र िलाउनेिरूको २ पाङ्ग्रे
सिारी राम्रोसाँग िललरिे का िन ् । एउटा मोटर साइकलले िपत गने पेरोल र विद्यत
ु ीय मोटरसाइकल
तिा स्कुटरले िपत गने ब्यारीको तुलनामात्र गने िो भने पनन विद्युतीय नै सस्तो िुने प्रमाखणत
िुन्ि । २ िषा पेरोलमा ििा िुने बराबरको रकमले विद्युतीय सिारी नै िररि गना पुग्ि । एक /
िई
ु सय रुपैयााँ िै ननक पेरोलमा ििा भएको िामी दिसाब गिै नौं । विद्युतीय सिारीमा एकै पटक
ब्यारीको मूल्य िे ररन्ि । यिी कारण मिं गो भयो भन्ने आम बुझाइ ि । तर, एक िषा िान्ने गरीको
पेरोलको रुपमा ब्यारी ककननरिे का िुन्िौं । त्यसकाेे दिसाब िुाँिैन । यसकारण पनन पेरोलबाट
िल्नेभन्िा विद्युतीय िई
ु पाङ्ग्रे सिारी ५० प्रनतशत सस्तो ि । यी २ बीिमा ऊजाा िपत गने
तररका नै फरक ि । विद्युती सिारीले एश्क्सलेटर बन्ि भएकाेे अिस्िामा ऊजाा िपत गिै न ।
िेक लगाउाँ िा उल्टै विद्युत उत्पािन िुन्ि । इन्िनबाट िल्ने सिारीमा इश्न्जन बन्ि निुाँिासम्म

इन्िन िपत भइरिन्ि । उकालो उश्क्लाँ िा पनन विद्युतीयले जनत आिचयक पिा त्यनतमात्रै ऊजाा
िपत गिा । तर, इन्िनबाट िल्नेले एश्क्सलेटरमा पने िबाबअनुसार नै बढी इन्िन िपत गरररिे को
िुन्ि । २ पाङ्ग्रे विद्युतीय सिारीका फाइिा िेरै िन ् । यो सिासािारणको पिुाँिमा ि । इन्िनबाट
िल्नेको तुलनामा बजार मूल्य सस्तो ि । िलाउन पनन सश्जलो ि । ममात ििा न्युन ि ।
ननयलमत सलभा लसङ गनुापिै न । िुिााँ नफाल्ने िुाँिा िातािरणमैत्री ि । कािान उत्सजान िटाउाँ ि ।
स्िच्ि ऊजााको िपत िुने िुाँिा पेरोल आयात प्रनतस्िापनमा योगिान पग्ु ि । वििे लशने रकम
जाेे चगन्ि । विद्युतीय सिारी सािनको संख्या नबढ्नुमा ब्यारी स्टोरे जको समस्या प्रमुि कारण िो
। ग्रािकले लामो समय दटक्ने ब्यारीको िोज्ने िुाँिा विद्युतीय सिारीको संख्या बढ्न सककरिे को
चिएन । लल चियुएम आएन ब्यारीको आ विस्कारपनि याेे समस्या केिी ििसम्म समािान िुने
िे खिएको ि । लल चियुएम आएन ब्यारीको बजार मूल्य िदटरिे काले केिी िषा लभत्र प्रवि चिका कारण
पनन विद्युतीय सिारी सबैको पिुाँिमा पग्ु ने प्रक्षेपण गना सककन्ि । आविचकार िुने िममा रिे का
ब्यारी प्रयोगमा आउन िालेपनि विद्युतीय सिारी नै विचिको आिचयकता िुनि
े । विद्यत
ु ीय सिारीको
भविचय

उज्िल

ि

।
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‘राश्टरय

जलस्रोत नीनत’ ल्याउने अश्न्तम तयारी : िानेपानीलाई

पदिलो प्रािलमकता, जलविद्युत ् िौिोमा
सरकारले प्रािलमकताका आिारमा जलस्रोेेतको बिुआयालमक उपयोगका लाचग तयार पारे को ‘राश्टरय
जलस्रोत नीनत’ ल्याउने अश्न्तम तयारी गरे को ि । ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँ िाइमन्त्री िषामान पुनले
नीनतको मस्यौिामाचि सम्बश्न्ित ननकायसाँग मन्त्रालयमा अश्न्तम िरणको िलफल िलाइरिे को
जानकारी दिए । मस्यौिामाचि बुाँिागत िलफल गरे पनि जल तिा ऊजाा आयोगको सचििालयले २
सातालभत्र संशोचित मस्यौिालाई मश्न्त्रपररषद् िुाँिै नीनत अनुमोिनका लाचग संसद्मा लैजानेसमेत
पन
ु ले बताएका िन ् ।
पानीको उपयोग तिा संरक्षणका लाचग तीनै तिका सरकारबीि अचिकार उपयोगमा तालमेल
लमलाउन, जलस्रोतको उचित प्रयोग र संरक्षण गना पुरानो नीनत पयााप्त नभएको उनले बताए । पन
ु ले
पानी समद्
ृ चिको आिार भएको भन्िै आगामी िेरै पुस्ताका लाचगसमेत ितामान पुस्ताले जलस्रोतको
संरक्षण गनप
ुा ने बताए ।
‘िामीसाँग पयााप्त पानी ि, तर िादिएका सबै ठाउाँ मा िै न,’ मन्त्री पन
ु ले भने, ‘िातािरणीय पररितानले
गिाा दिजो भएको ठाउाँ मा आज पानी िै न, आज भएको ठाउाँ मा भोलल निुन सक्ि, त्यसैले भािी
पुस्ताका लाचगसमेत पानीको संरक्षण गनप
ुा िा ।’ मुलुकमा वि लभन्न निी नालाबाट िावषाक कररब २
सय अबा िनलमटर पानी उपलब्ि िुन्ि । १० अबा िनलमटर पन
ु भारण िुने भू लमगत स्रोतबाट उपलब्ि
ि । यसमध्ये १० प्रनतशत मात्र उपयोगमा ि । आगामी सन ् २०३० सम्म िालसल गनप
ुा ने संयुक्त
राटरसंिीय दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गना जलस्रोेेतको विकास र व्यिस्िापन प्रत्यक्ष रूपले जोडडएकाले
नयााँ नीनत आिचयक परे को मन्त्री पुनले बताए ।
पटहलो

प्रािभमकतामा

खानेपानी,

जलववद्युत ्

चौिोमा

प्रस्तावित नयााँ नीनतले िानेपानी र िरे लु प्रयोगमा जलस्रोतको उपयोगलाई पदिलो प्रािलमकतामा
रािेको ि । त्यस्तै, िोस्रोमा लसाँिाइ, तेस्रोमा पशुपालन तिा मत्स्यपालन, िौिोमा विद्यत
ु ् उत्पािनलाई
प्रािलमकता दिएको ि । त्यसपनि, औद्योचगक प्रयोजन तिा िानीजन्य उपयोग, जल यातायात,
िालमाक, सांस्कृनतक िा िातािरणीय संरक्षण, मनोरञ्जन र पयाटनलाई प्रािलमकताका िममा राखिएको
ि।

अतनयजन्त्रत

दोहन

रोककने

प्रस्तावित नीनतले िन विनाश, भक्ष
ू य तिा िातािरणमा प्रनतकूल प्रभाि पाने गरी अिैज्ञाननक तिरले
ननमााण गररने सडक र बस्तीका सािै निीबाट ढुंगा, चगटी, बालुिाको अननयश्न्त्रत िोिनजस्ता
गनतवि चि रोक्न सम्बश्न्ित सबै ननकायबीि समन्िय गरी जलािार क्षेत्रको संरक्षण गररने व्यिस्िा
गरे को ि । त्यस्तै, जलस्रोतको दिगो व्यिस्िापन गना जलािार एिं भू लमगत जलस्रोेेतको पन
ु िः
भण्डारण क्षेत्रको संरक्षण गने व्यिस्िा ि । जलमा आिाररत जीि, िनस्पनत, आदिले युक्त प्राकृनतक
िातािरण तिा िालमाक, सांस्कृनतक सम्पिा र सामाश्जक िातािरणको संरक्षण गने उद्िे चयसमेत
प्रस्तावित नीनतले ललएको ि । नीनतको मस्यौिामा संि, प्रिे श र स्िानीय तिबाट िुने सडकलगायत
पूिाािार ननमााणका िममा जलािार क्षेत्रको संरक्षण गना ननमााणपनि कायम गररनुपने िररयाली तिा
जलािार
ववकास

संरक्षणसबन्िी
आयोजनाले

मापिण्ड

‘जलस्रोत

सुंरक्षण

तयार

गरी

मापदण्ड’

लागू
पूरा

गररने
गरे को

उल्लेि

प्रमाणपत्र

ि।
भलनुपने

विकास आयोजनाको डडजाइन गिाा नै जलस्रोत संरक्षणको मापिण्डअनस
ु ार भए –नभएको स्पटट
गनुपने नयााँ व्यिस्िा नीनतमा ि । आयोजनाको डडजाइनपूिा नै संरक्षण मापिण्ड पूरा गरे को
प्रमाणपत्र ललनुपनेि । संरक्षणमा लापरबािी भए कारबािीको व्यिस्िासमेत गररएको ि ।
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बबद्यत
ु गि
ृ ननमााण तीव्र
टीकापरु - राश्टरय गौरिको रानी जमरा कुलररया लसाँिाइ आयोजना अन्तगात बबद्यत
ु गि
ृ
ननमााणको काम तीव्र पाररएको ि। आयोजनाले तेस्रोपटक िवपएको म्यािलभत्रै बबद्युतगि
ृ

ननमााण सम्पन्न गने गरी काम गरररिे को डडलभजन इश्न्जननयर वििरु श्रेटठले जानकारी
दिए। उनका अनुसार आगामी जेठ २२ गतेलभत्र विद्युत्गि
ृ ननमााणको काम सक्ने लक्ष्य ि।
यसअनि सन ् २०१ ९ जुलाईलभत्र ननमााण सम्पन्न गने गरी आयोजनाको लसफाररसमा विभागले
बबद्युत ्ेागि
ृ ननमााणको म्याि िोस्रोपटक एक िषा िप गरे को चियो। यसको म्याि

पदिलोपटक सन ् २०१ ७ मा िप भएको चियो। सन ् २०१ ४ मा तीन िषालभत्र विद्यत्
ु गि
ृ ननमााण

गने गरी आयोजना र एसइडब्लू/तुाँिी जेभीबीि सम्झौता भएको चियो। जसमा पााँि
ककलोलमटर निरसमेत ननमााण गनुप
ा ने उल्लेि ि। निर ननमााणको काम भने लगभग
सककएको ि।

विद्युत्गि
ृ ननमााणले बेलाबेलामा विलभन्न अिरोि िेप्नुपरे का कारण ननमााण कायामा दढलाइ

भएको आयोजनाको िाबी ि। सुरुका िई
ु िषा िन विभागले रुि काट्न आिे श नदिएका
कारण विद्युत्गि
ृ ननमााणको काम रोककएको चियो। समयमा रुि काट्ने आिे श नपाएपनि
ननमााण कम्पनीले बबद्यत
ु ्ेागि
ु गना पखिानु प-यो।
ृ ननमााणको काम सरु

बबद्युत ्ेागि
ृ ननमााणको काम सुरु भएपनि समेत विलभन्न अिरोि िे िा परे । बबद्युत ्ेागि
ृ

ननमााणका लाचग िननएको िाल्डोमा अननयश्न्त्रत रुपमा जलमनमुननबाट पानी ननश्स्कयो।
जसको व्यिस्िापन ननमााण पक्षका लाचग ननकै ठूलो िन
ु ौती बन्न पग्ु यो। ननमााण कम्पनीले
िाल्डोमा पानी जम्न नदिन बोररङको सिायताले बादिर ननकाल्यो।

ननमााण पक्षले िाल्डो सुक्िा पारे र विद्यत्ृ गि
ृ को फाउन्डेसन तयार पारे पनि एकाएक
डडजाइनमा फेरबिल भयो। नयााँ डडजाइन बनाउनप
ु ने भन्िै केिी समय विद्यत्
ु गि
ृ ननमााणको

काम पुनिः रोककयो। जसका कारण विद्युत्गि
ृ ननमााणको म्याि बेलाबेलामा िप्नुपने बाध्यता
लसजाना भएको आयोजनाले जनाएको ि।

तर अदिले भने बबद्युत ्ेागि
ृ ननमााणको काममा कुनै अिरोि नरिे को डडलभजन इश्न्जननयर

श्रेटठ बताउाँ िन ्। ‘अदिले डडजाइन पास भएर आइसक्यो, पानी जम्ने समस्या पनन िै न,’
उनले भने, ‘दिन–रात गरे र िई
ु लसफ्टमा काम भइरिे को ि। समयमै ननमााण सम्पन्न िुन्ि।’
जानकी गाउाँ पाललका–९, कटासे बजार नश्जकै विद्युत्गि
ृ ननमााणको काम भइरिे को ि।
बबद्यत
निरसाँगै १ ६ लमटर गदिरो िाल्डो िननएको ि।
ु ्ेागि
ू
ृ ननमााणका लाचग मल

बबद्युत ्ेागि
ृ का लाचग आिचयक सबै उपकरण भारतको नोयडामा ननमााण गररएका िन ्।
तीमध्ये कनतपय उपकरण ननमााणस्िलमा ल्याइसकेको बबडडए श्जओइसी इको कोड
कन्सल्टे न्सीले जानकारी दिएको ि।
यो बबद्युत ्ेागि
ृ नेपाल सरकारको कररब ४५ करोडको लागतमा ननमााण िुन लागेको िो।

यसबाट ४.७१ मेगािाट विद्युत ् उत्पािन िुने बताइएको ि। यिााँ उत्पादित विद्युत ् आयोजना
क्षेत्रलभत्रका बालसन्िालाई उपभोगका लाचग वितरण गने आयोजनाको उद्िे चय ि। आयोजनाले

बबद्युत ्ेाबाट भएको आम्िानीले लसाँिाइ आयोजना ममात सम्भार लगायत काममा ििा गना
सककने जनाएको ि।

लसाँिाइ आयोजनाको काम सभे भइरिे का बेला विज्ञको टोलीले निरबाट विद्युत ् उत्पािन
गना सककने औंल्याएका चिए। सोिी आिारमा रानी जमरा कुलररया जल उपभोक्ता सलमनतले

सम्भाव्यता अध्ययनका लाचग सरकार समक्ष आग्रि गरे को चियो। विज्ञिरुको टोलीले विद्युत ्
उत्पािनको सम्भािना रिे को भन्िै सरकार समक्ष प्रनतिेिन बुझाएपनि सरकारले लसाँिाई

आयोजनालभत्रै विद्यत
ु ् उत्पािनको कामलाई समेत जोडेको चियो। यो विद्युत्गि
ृ साँगै
आयोजनाले अन्य ठाउाँ मा समेत विद्युत ् उत्पािनको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरररिे को ि।
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राश्टरय गौरिको आयोजनामा जोड्ने सरकारको योजना,
िि
ू कोसीको डीपीआर अश्न्तम िरणमा
काठमाडौं । िि
ू कोसी जलासययक्
ु त विद्यत
ु ् आयोजनाको विस्तत
ृ पररयोजना प्रनतिेिन (डीपीआर)
अश्न्तम िरणमा पग
ु ेको ि । ६ सय ३५ मेगािाटको िि
ू कोसीलाई राश्टरय गौरिको आयोजनामा
समािेश गररने ऊजाा मन्त्रालयले जनाएको िो ।

िि
ू कोसीको ननमााण लागत १ िबा ६० अबा रुपैयााँ अिाात ् १ अबा ५२ करोड अमेररकी डलर लाग्ने
अनम
ु ान गररएको ि । आयोजनामा एलसयाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६० अबा रुपैयााँ लगानी

गने प्रनतबद्िता जनाइसकेको ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँिाइमन्त्री िषामान पुनले बताए । सरकार

आयोजनाको बााँकी लगानी जुटाउन स्ििे शी र वििे शी कम्पनीसाँगको परामशामा रिे को उल्लेि गरे
।

मन्त्री पन
ु ले मंगलबार जलविद्यत
ु ् आयोजनाको स्िलगत ननरीक्षण गिै ‘सरकारले िि
ू कोसी

आयोजनालाई उच्ि प्रािलमकतामा रािेको बताए । उनले भने, ‘अध्ययन सककएपनि राश्टरय
गौरिको आयोजनामा समािेश गररन्ि । प्रभावितलाई उपयक्
ु त मआ
ु ब्जा र पयााप्त अिसर

लसजाना गना सरकार प्रनतबद्ि रिे को ि ।’ आयोजना सम्पन्न िुाँिा प्रभावित क्षेत्रका बालसन्िाले
रोगजारी पाउनक
ु ा सािै विकासका पि
ू ाािार ननमााण िुने बताउाँ िै आयोजना ननमााणमा सियोगी

बन्न स्िानीयलाई आग्रि गरे का िन ् । संिैिाननक व्यिस्िाअनुसार आयोजनाबाट िुने आम्िानीको
२५ प्रनतशत स्िानीय सरकारमै रिनेसमेत मन्त्री पुनले स्पटट पारे का िन ् ।
िोटाङ, ओिलढुंगा र सोलुिुम्बुको लसमानामा बन्ने यो आयोजनाबाट यस क्षेत्रका स्िानीय तिा

प्रिे श सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बालसन्िासमेत इच्िुक भए उनीिरूका लाचग लगानीको िातािरण
लमलाउन सरकार तयार रिे को मन्त्री पुनले बताए । सरकार ठूला जलविद्युत ् आयोजनाको

प्रिद्र्िनमा लागेको ििाा गिै िई
ु िषाको अिचिमा ४ सय मेगािाट बबजुली राश्टरय प्रसारण
लाइनमा िप गरे र १ ३ सय मेगािाट पु¥याउन सफल भएको मन्त्री पुनले बताए ।

मुलुकभरका ८८ प्रनतशत िरिुरीले विद्युत ् सेिा उपभोग गरररिे का िन ् । बााँकी १ २ प्रनतशत

िरिुरीलाई लक्षक्षत गरी िई
ु िषालभत्र पूणा विद्युतीकरण गररसक्ने योजना सरकारको रिे को ि ।
विद्युत ् िपत बढाउन िाना पकाउनका लाचग ग्यााँसको सट्टा विद्युतीय िुल्िो प्रयोग बढाउने

ऊजाा मन्त्रालयको योजना ि । मन्त्री पुनले भने, ‘कोिी पनन जनताले अब अाँध्यारोमा बस्नुपिै न।
मध्यमिगीय पररिारले ग्यााँसको सट्टा अब इन्डक्सन िुल्िोको प्रयोग गनस
ुा ्, यसले िाम्रो आयात

विस्िापन भई व्यापार िाटा कम िुन्ि ।’ अब भारतबाट बबजुली आयात गनप
ुा ने अिस्िा निट्टै
अन्त्य भई बंगलािे श र भारतमा विद्यत
ु ् ननयाात गने आिार तयार भइसकेको स्पटट पारे ।

कायािममा नेपाल विद्युत ् प्राचिकरणका कायाकारी ननिे शन कुलमान निलसङले िि
ू कोसी मल
ु क
ु कै
१ ० ठूला जलाशययक्
ु त आयोजनामध्ये पदिलो भएको बताउाँ िै आयोजना ननमााणमा सियोगी

भलू मका ननिााि गना स्िानीयलाई आग्रि गरे का िन ् । आयोजना ननमााण गिाा जम्मा १ सय ६२

िरपररिार मात्र पण
ू ा रूपमा विस्िावपत िुनेिन ् भने ९ सय ८८ पररिार आंलशक प्रभावित िुनेिन ्
। आयोजनाको अध्ययनले १ िजार ५० िर पररिारको िेतीयोग्य जलमन डुबानमा पने िे िाएको
ि । प्राचिकरणका कायाकारी ननिे शक निलसङले बूढीगण्डकी आयोजनाबाट १ ० िजार िरपररिार

विस्िावपत िुनेिन ् । त्यसको तुलनामा विस्िावपत िुनेको संख्या नगण्य भएको बताए । यस्तै,
आयोजनाका कारण ७६ िजार १ सय ९५ रोपनी जलमन प्रभावित िुने निलसङले जानकारी दिए ।
आयोजनाका लाचग २ सय २० लमटर अग्लो बााँि ननमााण गरी िि
ू कोसी निीमा १ ७ लमलोलमटर,
रािा िोलामा आठ ककलोलमटर र ठोट्ने िोलामा ५.५ ककलोलमटर लामो जलाशय बनाइनेि ।
यस्तै, १ ३.३० ककलोलमटर लामो सरु
ु ङ मागा ननमाणा िुने भएको ि । उक्त आयेजनाबाट िषाा
याममा २ अबा ८ करोड तिा सख्
ु िा याममा १ अबा ३६ करोड यनु नट बबजुली उत्पािन िुने

जनाइएको ि । उत्पादित बबजल
ु ी प्रस्तावित सन
ु कोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमाफात
राश्टरय प्रसारण प्रणालीमा जोडडनेि ।
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जलविद्युत ् प्रिद्र्िकका समस्या नीनत कायाान्ियनमा िक्
ु यो सरकार
काठमाडौं । सरकारले १ ० िषामा १ ५ िजार मेगािाट विद्यत
ु ् उत्पािन गने योजना बनाएको ि ।

लक्ष्य प्राश्प्तमा ननजी क्षेत्रलाई विकासको साझेिारका रूपमा आपूmसाँगै लैजाने नीनत ललएको ि ।
विकासको साझेिार भन्िै कागजी रूपमा ननजी प्रिद्र्िकका लाचग प्रोत्सादित नीनत बनाए पनन
कायाान्ियन नभएको जलविद्यत
ु ् प्रिद्र्िकले आरोप लगाउाँ िै आएका िन ् ।

सरकारले ननजी प्रिद्र्िकलाई दिने भनेको प्रनतमेगािाट ५० लाि भ्याट अनुिान, पोस्टे ड रे ट,

विद्यत
ु ् प्राचिकरणसाँगको चग्रड कनेक्सन िा पीपीएअनस
ु ारको लाइन लस (आउटे ज)को क्षनतपनू ता,
प्रसारण लाइन समयमा नबनाएका कारणले उत्पािन भएको विद्यत
ु ् परु ै िा आंलशक बेच्न

नपाएपनि सोको क्षनतपूनता प्रिद्र्िकले पाउन सकेका िै नन ् । यसो िुाँिा जलविद्युत ् प्रिद्र्िकको
सरकारप्रनतको विचिास िट्िै गएको ननजी प्रिद्र्िक बताउाँ िन ् ।

सरकारको नीनतगत अस्पटटताकै कारण लगानी गरे का ३० प्रनतशत आयोजनासमेत बन्न सकेका
िै नन ् । भने सञ्िालनमा रिे का ८३ िटा आयोजनामध्ये ६६ िटा आयोजना स्ििे शी लगानीका
िन ् । ती आयोजनामध्ये कररब ६० प्रनतशत आयोजनाले िासै व्यापार गना सकेका िै नन ् ।

सरकारले आफ्नै नीनत कायाान्ियन गना नसक्िा १० िषामा १ ५ िजार मेगािाट विद्यत
ु ् उत्पािन
गने लक्ष्य प्राप्त गना नसककने अिस्िाको लसजाना भएको ि ।

पुरानै पीपीए मूल्यमा ववद्युत ् बेच्न बाध्य
कुमार पाण्डे, महासधचव

स्वतन्त्र ऊजाफ उत्पादक सुंस्िा (इपान)
जलविद्यत
ु ् क्षेत्रमा सबैभन्िा ठूलो लगानीको समस्या ि । प्रिद्र्िकले बैंकबाट ऋण पाउनै िाडेका
िन ् । १ ० िषा पदिले नै तय भएको पीपीए मल्
ू यमा नै िालसम्म विद्यत
ु ् बेच्न बाध्य िन ् ।

प्रसारण लाइन समयमा बन्न नसक्िा आयोजनाले करोडांेैको क्षनत बेिोनप
ुा रे को ि । सरकारी
ननकायबीि समन्िय िुन नसक्िा आयोजना अध्ययनमै समस्या आएको ि । सरकारलभत्रकै
आआफ्ना ननकायबीिको असिमनतले एउटा ननकायले लाइसेन्स दिाँ िा अकोले रोक्ि । िे श

संिीयतामा गइसकेपनि स्िानीय, प्रिे श र केन्र सरकारबीि समन्िय निुाँिा ननजी प्रिद्र्िकलाई
असियोग िुने गरे को ि ।

सूयप्र
फ साद अधिकारी
अध्यक्ष

बाराही हाइड्रोपावर
जलविद्यत
ु ् क्षेत्रमा २०५० को ऐन र ननयमािली ननजीक्षेत्र जलविद्यत्
ु मा प्रिेश भएको िो ।

विद्यत
ु ् ऐन आउाँ िा जनत उत्साि चियो त्यो उत्साि राजनीनतक उतारिढाि, नीनतननयममा आएको

पररिातनले पनि प्रभावित िाँेुिै आयो । तिावप, जलविद्यत
ु ् प्रिाद्िक ननरन्तर लाचगरिे फलस्िरूप
अदिलेको कुल जडडत क्षमतामा ननजी क्षेत्रको योगिान सरकारीभन्िा कररब ५० प्रनतशत बढी ि ।
सरकारले ननजीक्षेत्र विकासको साझेिार िो भन्ने तर विकासको साझेिारका रूपमा ललन सकेको

िै न । अदिलेको अिस्िामा सरकारले दिएको लाइसेन्स वपररयडमा प्रिद्र्िकले गरे को लगानीसमेत
कफताा नआउने िे खिन्ि । िे श संिीयतामा गइसकेपनि स्िानीय, प्रिे श र केन्र सरकारबीिको
समन्यि निुिााँ ननजी प्रिद्र्िकलाई असियोग िुनेिेखि सरकारले गनप
ुा ने कामसमेत आयोजनाले नै
गना बाध्य बनाउने प्रिनृ त ि । त्यसैकारण आयोजना समयमा नबन्ने, लागत बढी लाग्ने,
स्िानीयको अिरोिका कारण आयोजना आपैंmमा प्रभावित बन्िै गएका िन ् ।

िालसम्म सरकारले आयोजनाको अध्ययन अनुसन्िानमा लापबाािी गिै आएको ि भने सरकारले
विद्युत ् माग बढाउन नीनतननयम कायाान्िय गना सकेको िै न । अबको सात, आठ िषामा
ननजीक्षेत्रबाट नै १ ३ िजार मेगािाट उत्पािन िुन्ि त्यसका लाचग िै त ? प्रविचिको
विस्तारलगायतका नीनतननयममा सुिार त्यसकारण म भन्िु कक सरकार
ननजीक्षेत्रमैत्री िै न ।

जलववद्युत्मा बैंकले ऋण लगानी गनै छाडे
प्रकाश दल
ु ाल
अध्यक्ष

अपर इखुवाखोला हाइड्रोपावर

जलविद्युत्का प्रिद्र ्रकको पदिलो समस्या लगानी िो । अदिले कररब ९ िजार मेगािाटका

आयोजनाको पीपीए भएको ि । यी आयोजना बैंक फाइनासन्सबाटै अनि बढ्ने िो । त्यसका

लाचग इक्युटी र ऋणको व्यिस्िापन ठूलो िुनौती ि । लगानी नभई आयोजना बन्न सक्िै न

त्यसैले लगानी ल्याउनका प्रनतफल पाउने सुननश्चितता िुनु जरुरी ि । यसका लाचग पीपीएको
िर, बैंकको ब्याजिरले ठूलो प्रभाि पारे को ि । अदिले पीपीए िरभन्िा बैंकको ब्याजिर ननकै माचि
भएकै कारण िाइड्रपािरले प्रनतफल दिन सकेका िै नन ् । िाइड्रोपािर कम्पनीिरू नाफा नै

नकमाउने भएपनि बैंकले ऋण लगानी नै गना िाडेका िन ् । त्यसकारण िाम्रो प्रमुि िुनौती नै
लगानी िो । अको सरकारले पदिलेको १ ५औं योजनामा पनन आचिाक विकासको मुख्य आिार
मानेको चियो ।

अबको नीनत १ ० िषामा १ ५ िजार मेगािाट विद्युत ् उत्पािन गनेि । त्यसका लाचग पीपीए भएका
आयोजना बन्ने िातािरण सरकारले नै बनाउनप
ु ने िे खिन्ि । अदिले सरकारले कागजमा एउटा र
व्यििारमा अकै गने गरे को ि । त्यसकारण अब ननजी क्षेत्रसाँग सिकाया गने, समस्या समािान
गनेतफा लाग्नप
ु ने जरुरी िे खिन्ि । यदि सरकारले ननजी क्षेत्रका समस्या सन्
ु िै न र एकलौटी

रूपमा प्रस्तत
ु िुन्ि भने १ ० िषामा १ ५ िजार मेगािाट विद्यत
ु ् उत्पािन गने लक्ष्य परू ा िाँेुिैन ।
सािै, सरकारका ननकाय विद्यत
ु ् प्राचिकरण, िन मन्त्रालय, विद्यत
ु ् विकास विभाग, भलू मसि
ु ार
मन्त्रालय र स्िानीय ननकायबीि समन्िय निुने, समय समयमा नीनतननयम पररिातन िुने र
संिीयताअनुसार कामको क्षेत्राचिकार नतोककएको िुाँिा अदिले जलविद्युत ् क्षेत्र अन्योलमा ि ।
अको समस्या सरकारले ननजी प्रिद्र्िकलाई दिन्िु भनेर िोषणा गरे का सुवििाबाट समेतपनि
िटे को ि । यसले गिाा सरकारप्रनत अविचिाससमेत बढे को ि ।

जलववद्यत
ु ् आयोजनामा अनावश्यक माग गछफ न ्
टदनेश पौडेल

कायफकारी प्रमख
ु अधिकृत
िैरवकुण्ड हाइड्रोपावर

समस्या िेरै िन ् । पदिलो त जलविद्यत
ु ् कम्पनीलाई िे ना दृश्टट नै फरक ि । स्िानीयिे खि

केन्रसम्म जलविद्युत ् आयोजना भन्नेबबविकै अनािचयक माग गने लगायतका समस्या त्यस्तै
िन ् । अकोनतर विद्युत ् उत्पािन भनेको बिी बाल्लेसम्म मात्रै िो भन्ने बुझाइ ि । यसबाट

माचि उठे र िामीले जलविद्युत्ले राश्टरय अिातन्त्रमा एक युननटबराबर ८० रुपैयााँ योगिान िुन्ि
यो ठूलो योगिान िो यसलाई बुझ्नुपने िे खिन्ि । विद्युत्बाटै व्यापार व्यिसाय सञ्िालन िुने िुाँिा

यसलाई प्रोत्सादित गनप
ुा ने ठाउाँ मा ितोत्सादित गने काम भएका िन ् । ननजी क्षेत्र भनेको माध्यम
मात्रै िो ३० िषापनि यी आयोजना सरकारकै िुने िुन ् भन्ने कुरा मध्यनजर गररनुपिा । अदिले
३० िटा जनत आयोजना रुग्ण अिस्िामा रिे का िन ् । िामीले १ सय आम्िानी िुन्ि भनेर गरे को
लगानी भूकम्प, बाटोिाटो लगायतका कारण ५५ रुपैयााँ मात्रै आम्िानी भएको अिस्िा ि ।

त्यसकारण श्स्िर ब्याजिर, सरकारको प्रोत्सािन ननजी क्षेत्रलाई आिचयक ि । सािै बाह्य लगानी
ल्याउनेनतर समेत जोड दिनुपने िे खिन्ि ।
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मध्यमस्यााङ्िीबाट आिा मात्र बबजुली
(लमजुङ ) — ७० मेगािाट क्षमताको मध्यमस्यााङ्िी जल विद्युत ् केन्रबाट आिा पररमाणमा मात्रै
बबजुली उत्पािन िुन िालेको ि । मस्यााङ्िीमा पानीको बिाि कम भएपनि जलविद्युत ् केन्रले
पूणा क्षमतामा विद्युत ् उत्पािन गना सकेको िै न ।

रानत र दिउाँ सो विद्यत
ु ् उत्पािन रोकेर जलाशयमा पानी जम्मा गरी सााँझबबिान मश्ु स्कलले तीन

िण्टा मात्रै पण
ू ा क्षमतामा विद्युत ् उत्पािन भइरिे को मध्यमस्यााङिी जलविद्यत
ु ् केन्रले जनाएको
ि । मध्यमस्यााङ्िीबाट िै ननक औसत ३६ मेगािाट विद्युत ् उत्पािन भइरिे को ि । पानी जम्मा
नगरी निीमा बगेको पानीले २० िे खि २२ मेगािाट मात्रै बबजल
ु ी उत्पािन िुन्ि ।

जलविद्युत ् केन्रमा रानत कदिलेकािीीँ ५ िे खि ६ िण्टासम्म विद्युत ् उत्पािन बन्ि गरे र जलाशयमा
पानी जम्मा गने गररएको ि । उक्त पानीले बबिान िई
ु िण्टा ७० मेगािाट विद्युत ् उत्पािन िुन्ि ।
कदिलेकािीीँ दिउाँ सो कररब िार िण्टा बबजुली उत्पािन बन्ि गरे र जलाशयमा पानी भररन्ि ।
त्यसले सााँझ डेढ िण्टा पूणा क्षमतामा विद्युत ् उत्पािन गना सककन्ि । ‘आयोजनाको वप ककङ
क्षमता िार िण्टा िो । सकेसम्म सााँझबबिान ऊजाा िेरै

िपत िुने समयमा बढीभन्िा बढी उत्पािन दिने िाम्रो प्रयास िो,’ केन्र प्रमुि लशिकुमार शािले
भने । भारप्रेषण केन्रको मागअनुरूप विद्युत ् उत्पािन बढाउने र िटाउने गररएको उनले बताए ।
‘केिी दिनअनि िई
ु पटक दिमपात भएको समय पानी बढे को चियो । अदिले िटे को ि,’ उनले

भने । अिा जलाशययुक्त (वप ककङ रन अफ ररभर) मध्यमस्यााङ्िी जलविद्युत ् केन्रमा कररब ६
मदिना मात्रै पूणा क्षमतामा विद्युत ् उत्पािन िुने गरे को ि ।
एउटा टबाफइन र्ेररने
मध्यमस्यााङ्िीमा जडडत ३५/३५ मेगािाट क्षमताका िई
ु टबााइनमध्ये यनु नट नम्बर २ को टबााइन

फेने काम शननबारिे खि सरु
ु िुने भएको ि । यसले उक्त टबााइनबाट विद्यत
ु ् उत्पािन बन्ि गरी
यनु नट १ बाट मात्रै विद्युत ् उत्पािन िुन्ि । टबााइन फेना र आिचयक ममात सम्भारका लाचग नेपाल

विद्युत ् प्राचिकरणले १ ८ दिनको समय दिएको ि । यसबीिमा यनु नट २ को परू ै रनर फेररने शािले
जानकारी दिए ।

टबााइनमा जडडत रनर, गाइभेन्सलगायत सामान फेररनेि । श्स्िि एड, जेनेरेटरलगायत बबग्रन
लागेका मे लसनरी सामानका पाटपुजाा पनन फेरे र ममात गररने उनले बताए । केिी मे लसनरी

सामग्रीको सलभा लसङसमेत गररनेि । िई
ु –िई
ु िषामा रनर पररितान िुन्ि । ‘एउटा रनर िई
ु िषामा
फेररने िो । अदिले राख्न लाचगएको रनर बनाएर दठक्क पाररएको ि,’ उनले भने, ‘यस िषा
खझ ककएको रनरलाई फेरे र अको िषा यनु नट १ मा राख्िौं ।’
यसअनि मध्यमस्यााङ्िी ममात सोमबारिे खि िुने भननएको चियो । यसबीिमा भारतबाट
ढल्केबरसम्मको प्रसारण लाइनमा समस्या आउाँ िा विद्युत ् आपनू ता बन्ि भएपनि आयोजनाको
ममात साररएको आयोजना स्रोतले बतायो । आयोजना प्रमुि शािले भने पानी तत्काल िेरै

निटे को र चिसो मौसम भएकाले बढी विद्युत ् िपत भएको िुाँिा ममात समय साररएको जनाए ।
प्राचिकरणले िरे क िषा दिउाँ िमा मध्यमस्यााङ्िीमा जडडत युननटको ममात गिै आएको ि ।
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ककन पूरा िुाँिैनन ् आयोजना ?
काठमाडौँ — राश्टरय सभाको राश्टरय सरोकार तिा समन्िय सलमनतले राश्टरय गौरिका आयोजनाको
प्रभािकारी कायाान्ियनका लाचग उच्िस्तरीय ननिे शक सलमनत गठन गना सरकारलाई ननिे शन
दिएको ि । भौनतक पूिाािार तिा यातायात मन्त्रालयअन्तगातका सातमध्ये पााँििटा गौरिका

आयोजना ननमााणमा मन्त्रालयिरूबीिै समन्िय अभाि िे खिएपनि सलमनतले त्यस्तो ननिे शन
दिएको िो ।
िे शभर २१ िटा गौरिका आयोजना सञ्िालनमा िन ् । तीमध्ये भौनतक पि
ू ाािार मन्त्रालयअन्तगात
काठमाडौं –तराई रत
ु मागा, िुलाकी सडक, रे लिे तिा मेरो विकास, मध्यपिाडी राजमागा र कणााली –

कोसी –गण्डकी कररडोरको भौनतक प्रगनत, वििीय व्यिस्िापन र ननमााण पूरा गना भएका प्रयासका

विषयमा सलमनतमा िलफल भएको चियो । यी आयोजनाले िालु आचिाक िषाको प्रिम िौमालसक
अिचिमा विननयोश्जतमध्ये ११ प्रनतशत रकम मात्र ििा गरे का िन ् ।

मन्त्री िसन्तकुमार नेम्िाङको नेत त्ृ िमा स चिि, सडक विभागका मिाननिे शक, सेना र आयोजना
प्रमुििरूसाँग शुिबार भएको बैठकमा सांसििरूले आयोजना ननमााणमा सरकारी ननकायबीि

समन्िय निुनु मुख्य समस्या भएको बताएका चिए । उनीिरूले मुआब्जा वितरण, जग्गा
अचिग्रिण, िन एिं राश्टरय ननकुञ्ज तिा आरक्षण क्षेत्रको झन्झदटलो कानुनी प्रकियाले आयोजना
पूरा गना कदठनाइ भएकालाई त्यसलाई सिज बनाउन सुझाएका चिए । सलमनतले यसअनि दिएका
ननिे शनअनुसार काम नभएको र समन्िय अभाि िे खिएको भन्िै सांसििरूले सरकारको आलोिना
गरे का चिए । िलफलपनि सलमनत सभापनत दिलकुमारी रािल िापा (पािाती) ले अन्तरमन्त्रालय
ननकाय तिा अन्य आयोजनाबीि समन्िय गना र ननिााररत समयमा पूरा गना उच्िस्तरीय
ननिे शक सलमनत गठन गना सरकारलाई ननिे शन दिइन ् ।

‘तोककएको समयमा परू ा हुने आस मररसक्यो’
सांसििरूले ि िषािे खि एउटा पल
ु को जग ननमााणसमेत परू ा नभएको उिािरण दिाँ िै गौरिका

आयोजना तोककएको समयमा परू ा िुनेमा विचिस्त िुन नसकेको बताए । ‘प्रिानमन्त्रीिे खि
आयोजना प्रमुिसम्मका श्जम्मेिार ननकायले गरे को कायासम्पािन मूल्यांकनको उपलश्ब्ि िोइ ?’

सांसि कोमल ओलीले मन्त्रालयका अचिकारीिरूलाई प्रचन गररन ् । प्रिानमन्त्रीले आयोजना निटो
पूरा गना ननिे शन दिए पनन मातितका ननयकायले श्जम्मेिारी पूरा नगरे का कारण समस्या

जस्ताको जस्तै िे खिएको उनले बताएन ् । ‘रे ल विभागमा कमािारी िै नन ्, लोकमागाको काम ज्यािै

सुस्त ि, कफल्डमा जे अिस्िा ि, त्यसको त्यलाई प्रगनतका रूपमा सािाजननक गरे जस्तो
लाग्िै न,’ उनले भननन ् ।

सांसि जीिन बुढाले काललकोट, मुगु र िुम्ला जाने एउटै पुल ८ िषामा पनन पूरा नभएको प्रसंग
जोड्िै दिमाली भागमा काम गने पररश्स्िनत बनाउनुपने बताए । मन्त्रालय र ननकायबीि समन्िय
नभएको भन्िै उनले एकीकृत आयोजनाको अििारणा लागू गनप
ुा ने बताए । सांसि रामवप्रत

पासिानले १ ३ िषाअनि सुरु भएको िुलाकी राजमागाको काम सुस्त भएको बताए । िुलाकी
राजमागाको एक िजार ७ सय ९२ कक लममध्ये भिार िार सय कक लम कालोपत्रे भएको भन्िै
पासिानले बनेका संरिना पनन कमजोर रिे को िाबी गरे ।
पि
ा न्त्री रिि
ू म
ु ीर मिासेठलाई भत्केको कालोपत्रेको फोटो ल्याएर िे िाएको िटना सन
ु ाउाँ िै उनले
त्यसका ठोस काममा ध्यान दिन आग्रि गरे । सांसि िीपा गरु
ु ङले मध्यपिाडी लोकमागामा

मुआब्जा वििाि सुश्ल्झन नसकेको बताइन ् । सलमनतकी सभापनत रािलले गत साल पनन सलमनतले
आयोजनािरू समयमा पूरा गना ननिे शन दिएको स्मरण गराएकी चिइन ् । गत िषा अिा, संिीय
मालमला, कानुन मन्त्रालयलाई समेत एकै ठाउाँ मा रािेर िलफल गरे को प्रसंग उठाउाँ िै रािलले

ननिााररत समयमा आयोजना पूरा गने अिस्िा नभएको बताइन ् । सांसि रामिन्र झाले सरकारी
ननकायबीिको समन्िय नभएको भन्िै यो समस्या फुकाउनुपने बताए ।
व्यवहारमा प्रािभमकता िएन
भौनतक पूिाािार तिा यातायात मन्त्रालयका सचिि िे िेन्र काकीले राश्टरय गौरिको आयोजना
भननए पनन कायाान्ियनका लाचग आिचयक िातािरण नबनाउाँ िा प्रगनत िुन नसकेको बताए ।
‘गौरिको आयोजना त भननयो तर त्यसलाई कायाान्ियन गना सोिीअनस
ु ारको प्रािलमकता

दिइएन,’ उनले भने, ‘बजेट र अन्य व्यिस्िापन कमजोर भयो ।’ बबजुली, िानेपानी, टे ललफोनजस्ता
विकास कायािम सञ्िालन गना सडक िन्ने प्रि ृ विले समस्या पारे को भन्िै उनले सम्बश्न्ित
ननकायले काम सरु
ु गरे पनि मात्र िबर गने गरे को बताए ।

उनले भारतको एश्क्जम बैंकलगायत वििे शीको सियोगमा सञ्िाललत आयोजनामा समस्या
िे खिएको बताए । रत
ु मागा, िुलाकी सडकलगायत आयोजना तोककएको समयमै पूरा िुने िाबी उनले
गरे । काम भए पनन भुक्तानी नदिएकाले िौमालसक ििा कम िे खिएको िाबी गिै उनले
कामअनुसार भुक्तानी दिाँ िा िौमालसक अिचिमा १ ७ प्रनतशत ििा िे खिने बताए ।

मन्त्री नेम्बाङले गौरिका आयोजनाको काम रत
ु गनतमा पूरा गना सरकारी ननकायबीि समन्िय
भइरिे को बताए । उनले रे ल संरिना बनाउन सियोग जुटाउने प्रयास भइरिे को र आयोजना

ननमााणका समस्या िल गना मन्त्रालयले ननयमािली बनाउने काम गरररिे को बताए । सडक
विभागका मिाननिे शक केशिकुमार शमााले आयोजनालाई रत
ु गनतमा कायाान्ियन गना एकीकृत
आयोजना गठन गिाा राम्रो िुने सझ
ु ाि दिए ।
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पूिस
ा ूिना दिन िीनलाई आग्रि
काठमाडौं : नेपालले िीनमा मौसम पररितानका कारण आउने बाढी, पदिरोजस्ता विपिीबारे पूिस
ा ूिना

दिन आग्रि गरे को ि। नेपालको १ ५ सय ककलोलमटर उिरी सीमाना िीनसाँग जोडडएकाले िीनमा
विपिी आउाँ िा त्यसको असर नेपालमा समेत पने भन्िै त्यसबारे को पूिस
ा ूिना माग गररएको िो।
िीनको मौसम विभागका उपमिाननिे शक िेन युङफेङ नेत त्ृ िको टोलीसाँग बुिबार लसंििरबारमा

भएको भेटमा ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँिाइमन्त्री िषामान पुनले मौसमबारे पूिस
ा ूिना दिन आग्रि
गरे का िुन ्।

नेपालका अचिकांश निीको मुिान िीन रिे को र ती निीमा ठूला लगानीमा जलविद्युत ् आयोजना र

निी ककनारमा मित्िपूणा संरिना ननमााण भइरिे काले िीनको मौसममा िुने पररितानले आउने बाढी
पदिरोको जोखिमबाट ती संिरनाको सुरक्षा गना सूिना जरुरी भएको औंल्याए।
पूिस
ा ूिनाको अभािमा िई
ु िषाअनि सुनकोसी निीमा आएको बाढीले लसन्िुपाल्िोकको बाह्रबबसे र

आसपास क्षेत्र डुबानमा पिाा ठूलो िनजनको क्षनत भएको स्मरण पनन मन्त्री पुनले टोलीलाई गराए।
‘िाम्रा िेरै निी िीन मुिान भएर आउाँ िन ्, त्यसमा िामीले ठूलो लगानीमा जलविद्युत ् आयोजना र

अरु मित्िपूणा संरिना बनाएका िौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘बाह्रबबसेमा जस्तै िनजनको क्षनत अब निोस ्
भन्नका लाचग िामीलाई पूिस
ा ूिना जरुरी भएको ि।’

जिाफमा चिननयााँ टोलीको नेत त्ृ ि गरे का त्यिााँको मौसम विभागका उपमिाननिे शक यङ
ु फेङले

नेपालको मौसम पि
ू ाानम
ु ान विभागलाई भौनतक र प्रावि चिक सियोग गना र सि
ू ना आिानप्रिान
गना तयार रिे को बताए।

यसैगरी ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँिाइ र िन तिा िातािरण मन्त्रालयबीि विकास आयोजनाका काम
निटोिररतो र प्रभािकारी कसरी बनाउने भन्नेबारे मंगलबार िलफल भएको चियो।
राश्टरय िन, संर क्षक्षत क्षेत्र तिा राश्टरय ननकुञ्ज क्षेत्रमा ननमााण िुन लागेका आयोजना र विद्युत ्
प्रसारण लाइन ननमााणका काममा आिचयक समन्िय र तालमेलको िातािरण बनाउने विषयमा
िलफल केश्न्रत चियो। िलफलमा िई
ु मन्त्रालयबीि सरकारको ‘सुिी नेपाली समद्
ृ ि नेपाल

अलभयान’ सफल पाना आपसी सिमनत र तालमेलका आिारमा कामकाज गनेबारे उच्ि समझिारी
भयो।
िलफलका िममा मन्त्री पुनले विगतका तुलनामा पनिल्लो समय िन मन्त्रालयका तफाबाट
विकासका काममा राम्रो समन्िय भइरिे को बताए। उनले विकास आयोजनाका काममा कतैबाट

दढलाइ भए नीनतगत विषयबािे क अन्यमा मन्त्री र सचििको मुि ताक्ने प्रिवृ ि अन्त्य गरी कमािारी
तिबाटै काम फिे गना ननिे शन दिए।

उनले विकास गिाा जै विक वि वििताको समेत रक्षा गनेपने स्पटट गिै जलविद्यत
ु ् िा लसाँिाइ आयोजना
ननमााण गिाा निीबाट बग्ने पानीको १० प्रनतशत प्राकृनतक बिािमै िाड्नुपने कानुनी व्यिस्िा स्मरण

गराउाँ िै सरकारी िा ननजी क्षेत्रबाट ननमााण िुने आयोजनाले सो व्यिस्िा कायाान्ियन गना ननिे श
गरे ।
यस्तै िन तिा िातािरणमन्त्री शश्क्त बस्नेतले ऐन, कानुन व्याििाररक र विकासमैत्री बनाउन
मन्त्रालयका तफाबाट प्रयास भएको बताउाँ िै व्यििारमा आइपने समस्या समािानका लाचग
अन्तरमन्त्रालय समन्यिमा जोड दिए।
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िैज्ञाननक अध्ययनबबनै लाइसेन्स
काठमाडौं। विद्युत ् विकास विभागबाट िैज्ञाननक अध्ययनबबनै जलविद्युत ् आयोजनाले संरक्षण
क्षेत्रलभत्र अध्ययन अनुमनत (लाइसेन्स) पाएका िन ् । विद्युत ् विभागले अध्ययन नै नगरी
जलविद्युत ् आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको भन्िै राश्टरय ननकुञ्ज विभागले आयोजनाको
अध्ययनमा रोक लगाएको िो ।

राश्टरय ननकुञ्ज विभागले भिौ २०७६ यता अध्ययन अनुमनत पाएका आठिटा आयोजनालाई

अध्ययनमा रोक लगाएको िो । यसरी अध्ययनबबनै लाइसेन्स दिाँ िा संरक्षण क्षेत्र नै जोखिममा
पने राश्टरय ननकुञ्ज विभागका सूिना अचिकारी विटणु श्रेटठले बताए । उनले भने, ‘ऊजाा

मन्त्रालय, विद्युत ् विकास विभाग, िन, ननयमन आयोगलगायतले संरक्षण क्षेत्रका कुन िोलामा

कनत आयोजना बनाउन लमल्ि, कनत मेगािाट विद्युत ् उत्पािन गने भन्ने अध्ययन गरे र मात्रै

आयोजनालाई लाइसेन्स दिन यिी भिौ १ २ मा ललखित आग्रि गरे पनन ऊजाा मन्त्रालयबाट कुनै
प्रनतकिया आएको िै न ।’

‘राश्टरय ननकुञ्ज तिा िन्यजन्तु संरक्षण (पााँिौं संशोिन) ऐन, २०७३’ मा िातािरणलाई प्रनतकूल
असर नपुग्ने र िन्यजन्तल
ु ाई िानननोक्सानी नपुग्नेगरी मध्यिती क्षेत्रमा तोककएबमोश्जम
उद्योगिन्िा, िोटल, लज, सािाजननक यातायात िा यस्तै ककलसमका अन्य सेिा िा सुवििा

सञ्िालन गना सककनेि । सािै, िातािरण संरक्षण ऐन, २०५३ र िातािरण संरक्षण ननयमािली,
२०५४ मा प्रस्तावित आयोजनाको प्रारश्म्भक िातािरणीय परीक्षण िा िातािरणीय प्रभाि
मूल्यांकन प्रनतिेिन स्िीकृत भई कायाान्ियन गना सककने भनी प्रस्ताि गररएका आयोजनाको
ननमााण गने स्िीकृनत दिन उल्लेि गररएको ि ।

तर, विद्युत ् विभागले िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन नै नगरी आयोजनालाई लाइसेन्स दिने गरे को
ि । नेपाल सरकारले २० संरक्षण क्षेत्र र १ ३ िटा मध्यिती क्षेत्र िोषणा गरे को ि । संरक्षण

क्षेत्रमा पनेगरी यसअनि जारी गररएका लाइसेन्सलाई ननकुञ्ज विभागले अनुमनतसमेत दिएको ि
। जसमा ८ िजार २ सय ६४ मेगािाटका १ सय ४५ आयोजना, १ ९ िटा विद्युत ् प्रसारण

लाइनलाई सिमनत दिएको ि । सािै, संरक्षण क्षेत्रलभत्रका ५० िटा आयोजनालाई २ सय ९० िे क्टर
िन क्षेत्र उपलब्ि गराई सकेको ननकुञ्ज विभागले जनाएको ि ।

राश्टरय ननकुञ्ज विभागले अनुमनत दिएकै कनतपय आयोजना सञ्िालनमा आउन नसकेको

अिस्िामा विद्यत
ु ् विभागले िमािम लाइसेन्स दिाँ िा लाइसेन्स िोल्ड गरे र राख्ने प्रिवृ ि बढे को
ननकुञ्ज विभागले जनाएको ि ।

िाल भिौयता मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा ४ सय २० मेगािाटको बूढीगण्डकी प्रोक जलविद्युत ्
आयोजना, ६० मेगािाटको िुम्िेत स्यारिोला जलविद्युत ् आयोजना र ४३.२ मेगािाटको
निलुङिोला जलविद्युत ् आयोजना रिे का िन ् ।

त्यस्तै, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा २२ मेगािाटको लाप्िे तामाकोसी, लामटाङ राश्टरय ननकुञ्ज र

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा ३५ मेगािाटको न्यालसम िोला, लामटाङ राश्टरय ननकुञ्ज संरक्षण क्षेत्रमा

४५ सय ककलोिाटको िट्टे िोला साना जलविद्युत ् आयोजना, मकालुिरुण राश्टरय ननकुञ्ज संरक्षण
क्षेत्रमा ५५ मेगािाटको माचिल्लो िरुणिोला र अन्नपूणा संरक्षण क्षेत्रमा १ २.३ मेगािाटको
माचिल्लो माद्येिोला सिुिा जलविद्युत ् आयोजनाको अध्ययनमा रोक लगाइएको िो ।

ननकुञ्ज आयोगले िैज्ञाननक अध्ययनपनि मात्रै अनुमनत दिने भननरिाँिा ननजी जलविद्युत ्

प्रिद्र्िकले भने िन र मातितका ननकायले अनुमनत नदिाँ िा कररब २ िजार मेगािाटका ५० जनत
आयोजना अध्ययन िुनै नपाएको बताएका िन ् ।

>f]t M gof¤ klqsf, 2076÷9÷24

‘िि
ू कोसी सबैभन्िा आकषाक आयोजना’
िोटाङ – ‘िि
ू कोसी जलाशययुक्त जलविद्युत ् आयोजनाको डुबान क्षेत्र अत्यन्तै कम ि।

अको कुरा अरु जलाशययक्
ु त आयोजनाभन्िा कम लागतमा बन्ने भएकाले पनन यो आयोजना

मुलुककै आकषाक आयोजना िो।’ यो भनाइ नेपाल विद्युत ् प्राचिकरणका कायाकारी ननिे शक
कुलमान निलसङको िो।

६ सय ३५ मेगािाट क्षमताको उक्त आयोजनाको ननरीक्षणका िममा मंगलबार िोटाङको
रािाबेंसी गाउाँ पाललका–३ लामीडााँडाको रभुाँिामा आयोश्जत कायािममा कायाकारी ननिे शक
निलसङले िि
ू कोसी जलाशययुक्त जलविद्युत ् आयोजनालाई नेपाल सरकारले ‘सबैभन्िा राम्रो
र निटो सम्पन्न गना सककने’ आयोजनाका रुपमा प्रािलमकतामा रािेको बताए।

िोटाङको रािाबेंसी गाउाँ पाललका–३ लामीडााँडा र ओिलढुंगाको चिसंिुगढी गाउाँ पाललका–६
भिौरे को सीमामा ननमााणस्िल रिे को आयोजनाबाट िाल नेपालमा िपत भइरिे को विद्युत्को

आिा प्रनतशत विद्युत ् उत्पािन गना सककने प्राचिकरणले जनाएको ि। ‘आयोजनाबाट कररब
७६ िजार रोपनी जग्गा डुबानमा पिा । त्यसमध्ये एक सय ६२ पररिार प्रत्यक्ष र नौ सय

८८ िर पररिार अप्रत्यक्ष डुबानमा पने िे खिन्ि। यो अरुको तुलनामा अत्यान्तै कम डुबान
िो,’ निलसङले भने, ‘कस्ट पनन ब्याजबािे क एक िबा ६० अबा पिा । ननमााण अिचिको सबै
ििा सिा िई
ु िबा पने िे खिन्ि। अन्य आयोजनाको तल
ु नामा कस्ट पनन सस्तो पिा ।’
१ ९८५ सालमा जाइकाले नेपालको ६ िटा जलाशययुक्त आयोजनामध्ये आकषाक आयोजनाका
रुपमा पदििान गरे को तिा २०१ ३ सालमा जाइकाले नै िोस्रो पटक अध्ययन गिाा १ ० िटा

जलाशययक्
ु त आयोजनामध्ये एक नम्बरमा िानेको आयोजनाको विस्तत
ृ अध्ययनको काम

एडडबीको सियोगमा अश्न्तम िरणमा पुगेको ि। लामीडााँडाको राँभुिाबजारभन्िा केिी मुनन
िई
ु सय लमटर अग्लो बााँि िालेर बनाइने जलाशयबाट १ ३.३० ककलम िे डरे स सुरुङमाफात

िलेसी ति
ु ािङ
ु नगरपाललका–८ चितङ
ु मा पानी िसाएर विद्यत
ु ् उत्पािन गने लक्ष्यका साि
काम अनि बढाइएको िो।
लगानी

गनफ

एडडबी

तयार

िि
ू कोसी जलाशययक्
ु त जलविद्यत
ु ् आयोजनाका लाचग एलसयाली विकास बैंक (एडडबी)

लगायतबाट लगानी जुदटसकेको कायाकारी ननिे शक निलसङले बताए। ‘आयोजनाका लाचग
कररब बजेट जदु टसकेको ि। एडडबीको नेतत्ृ िमा पााँि सय लमललयन कन्फमा भइसकेको ि।
िप पााँि सय लमललयन अको कमलसायल फश्न्डङबाट उपलब्ि गराउने कन्फमा गरे को ि।

कररब एक िबा ऋण जुदटसकेको अिस्िा ि,’ निलसङले भने, ‘अन्य बैंक पनन फश्न्डङ गना
इच्िुक िे खिएका िन ्। रकम जुटाउने कुरा अप््यारो िै न। कररब रकम जुट्ने अिस्िामा
पच
ु गसकेको ि।’ आयोजनाको कम्पनी िोललएकाले स्िानीयले समेत सेयर पाउने निलसङले
जनाए।
जग्गा

अधिग्रहण

यसै

वषफबाट

कायाकारी ननिे शक निलसङले यसै िषाबाट आयोजनाका लाचग आिचयक जग्गा अचिग्रिणको
काम सुरु िुने बताए। जग्गा अचिग्रिणका लाचग नेपाल सरकारले केिी बजेटसमेत िुट्याएको
जानकारी दिइएको ि। ‘यसपाललिे खि नै जग्गा अचिग्रिणको काम सुरु िुन्ि। सरकारबाट
केिी बजेट िुट्याइएको ि,’ निलसङले भने, ‘जग्गा अचिग्रिणमा सरोकार तिा सियोग
सलमनतले सियोग गनुािुने ि।’

जलविद्युत ् आयोजनाको बााँिबाट िोटाङको ३४ लाि २२ िजार ६ सय तीन िगालमटर,
ओिलढुंगाको ३५ लाि १ २ िजार तीन सय २२ िगालमटर र सोलुिुम्बुको एक लाि ७१

िजार िार िगालमटर जलमन प्रभावित िुने िातािरणीय प्रभाि मल्
ू यांकन (इआइए) प्रनतिेिनमा

उल्लेि ि। आयोजनाका लाचग ड्याम बनाउाँ िा िि
ू कोसीमा १ ७ ककलम, रािा िोलामा आठ

ककलम र ठोट्ने िोलामा ५.५ ककलम जलाशय ननमााण िुने र सो जलाशयलाई बोदटङ,
मािापालन एिं पयाटकीय दिसाबले मित्िपण
ू ा स्िलका रुपमा स्िावपत गना सककने सम्भािना
रिे को निलसङले बताए।

उजाामन्त्री िषामान पुन, िोटाङ, ओिलढुंगा र सोलुिुम्बुका सांसिसदितको टोलीमा निलसङ
िि
ू कोसी जलाशययक्
ु त जलविद्यत
ु ् आयोजना ननररक्षण गना रभाँि
ु ा पुगेका िुन ्।
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एक िषामा ८० प्रनतशत आयोजना सम्पन्न गररने
काठमाडौँ, पुस २४ गते । सािाजननक िररि ननयमािली २०६४ को निौँ संशोिन गरे र ननमााण
सम्झौताको म्याि एक िषा िप भएपनि २५ सय रुग्ण आयोजनामध्ये ८० प्रनतशत सम्पन्न िुने
भएका िन ् ।

िवपएको एक िषामा २८ सय आयोजनामध्ये ८० प्रनतशत सम्पन्न गररने मिासङ्िको प्रनतबद्िता रिे को
ि । मिासङ्िले संशोिनलाई सकारात्मक रूपमा ललएको भन्िै अध्यक्ष रवि लसंिले भन्नुभयो, “निौँें
संशोिनले म्याि सककएर िा विलभन्न कारणले अलपत्र भएका आयोजनामा ननमााण व्यिसायीलाई िप
एक िषा लभत्र काम सम्पन गने अिसर दिनु अत्यन्त सकारात्मक किम िो, िामी एक िषामा िेरै
आयोजना सम्पन्न गने िौँ ।”
एक िषा लभत्र रुग्ण आयोजना सम्पन्न गना ७७ श्जल्लाका ननमााण व्यिसायीलाई मिासङ्िले ननिे शन
दिएको ि । निौँ संशोिनले िे डडट लाइनको व्यिस्िालाई सिज बनाएको ि । व्यिसायीले बोलपत्र
िाल्ने समयमै व्यिसायीसाँग भएको आफ्नो पाँज
ु ी स्रोत िे िाउनुपथ्र्यो तर अब स्ििोषणा गरे िुने

भएको ि । मिासचिि रोशन िािालको भनाइ ि, “िे डडट लाइन जो व्यिसायीको आचिाक क्षमता िा
व्यिसायीसाँग भएको पाँज
ु ी िे िाउने कुरा िो, त्यसमा ठूलो िनरालश बैङ्कलाई कलमसन बुझाउनप
ु ने
अिस्िा चियो, अब त्यो सिज भएको ि ।”
िई
ु करोड रुवपयााँभन्िा माचिको पररयोजनामा िे डडट लाइन माचगन्ि । जन
ु बैङ्किरूले कलमसन ललने
माध्यम मात्रै भएको मिासङ्िको िाबी ि । मिासङ्िले उठाएका मागमध्ये िई
ु िटा माग गत
संशोिनमा सम्बोिन भएको अध्यक्ष लसंिको भनाइ ि । मिासङ्िले निौँ संशोिनपचिात ् आयोजना
सम्पन्न गना प्रनतबद्िता जनाएको ि । म्याि िप िुने काम समयलभत्रै सम्पन्न गराउन मिासङ्िले
श्जम्मेिारी ललएको ि । व्यिसायीले बााँकी कायासम्पन्न गना पेस गरे को कायाताललका अनुसार काया
सम्पन्न गना सिस्यलाई ननिे शन पनन दिएको बताइएको ि ।
म्याि िप भएर पनन काम नगने ननमााण व्यिसायीलाई कारबािीका लाचग मिासङ्िले नै लसफाररस
गने अध्यक्ष लसंिको भनाइ ि । समय िप भएको एक िषाको समयमा सम्बश्न्ित ननमााण
व्यिसायीले काम गरे नगरे कोसमेत मिासङ्ि र ननमााण व्यिसाय विकास पररषद्बाट संयुक्त रूपमा
गररने भएको ि । एक िषापनि पनन जायज कारणले सम्पन्न िुन नसकेकालाई म्याि िप गना
सककने ि तर मिासङ्िको लसफाररस अननिाया रिने बताइएको ि ।

मिासङ्िले आफ्ना २२ बुाँिे माग पनन अझै कायमै रािेको बताउाँ िै अध्यक्ष लसंिले सािाजननक िररि

ऐन २०६३ को िफा १० (५) मा संशोिन गरी िई
ु करोड रुवपयााँको सट्टा पााँि करोडसम्मको ननमााण
काया िररिमा कुनै पनन योग्यता नरािी जुनसुकै ननमााण व्यिसायीले भाग ललन पाउने व्यिस्िा
िुनुपने माग गरे को ि ।

जनतसुकै अिचिको जस्तोसुकै ननमााण काया िररिमा पनन मूल्यिद्
ृ चि समायोजन र बोनसको व्यिस्िा,
बोलपत्र मूल्याकङ्नको अिचि २१ दिनलभत्र िुनुपने, ‘ि’ िगाको ननमााण व्यिसायीको इजाजतपत्र ललनका
लाचग ऐनमाफात एकद्िार प्रणाली जारी गररनप
ु नेलगायतका माग मिासङ्िका िन ् ।
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विद्युत ् मिसल
ु वििाि : समािान िोज्न उच्िस्तरीय सलमनत
काठमाडौं । नेपाल विद्युत ् प्राचिकरण जसरी पनन उठाउने उद्योगी जसरी पनन ननतने भन्ने वििािका
बीिमा डे डडकेटे ड र रङ्क लाइनको मिसुल वििािको समािानका लाचग सरकारले उच्िस्तरीय
सलमनत गठन गरे को ि ।
विद्यु त्भार कटौतीको समयमा उद्योगी व्यिसायीले रङ्क र डे डडकेटे ड लाइनमाफात ललएको मिसुल
मात्रै गत िैतसम्म कूल रु ११ अबा रिे को चियो । िालसम्म त्यो मिसुल बढे र रु १ ४ अबाको
िारािारीमा पग
ु ेको ि । उद्योगीको तका ि प्राचिकरणले िामीलाई पेल्न िोज्यो र जबरजस्ती मिसल
ु
उठाउन िोज्यो । प्राचिकरणको भनाइ ि, िुट मिसुल उठाउन ननयामिलीले नै दिएको ि ।
उच्ि अिालतले अिालत गएका कूल २६ व्यिसायीमध्ये २१ िटालाई प्राचिकरणले तय गरे को मिसुल
नतना आिे श समेत दिइसकेको ि । िीरगञ्ज उच्ि अिालतमा वििाराचिन १० मध्ये अब पााँि
मुद्िाको मात्रै फैसला िुन बााँकी ि । सरकारले रङ्क तिा डे डडकेटे ड कफडरबाट आपूनता भइरिे का
सम्बश्न्ित पक्षको वििाि समािानका लाचग ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँिाइ मन्त्री िषामान पन
ु , उद्योग,
िाखणज्य तिा आपूनता मन्त्री लेिराज भट्ट र अिामन्त्री डा.युिराज िनतिडाको समन्िय िुने गरी
ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँ िाइ मन्त्रालयका सचििको संयोजकत्िमा आिचयक अध्ययन गरी १ ५
दिनलभत्र सझ
ु ाि दिन

सलमनत गठन गरे को ि

।

सलमनतले आिचयकताका आिारमा उपसलमनत िा कायािल समेत गठन गरी कायासम्पािन गना
सक्ने व्यिस्िा गररएको सञ्िार तिा सूिना प्र विचि मन्त्री गोकुलप्रसाि बााँस्कोटाले जानकारी दिए
।
प्राचिकरणले तय गरे को मिसल
ु नतना नसक्ने भन्िै उद्योगीले आपवि प्रकट गिै आएका िन ् ।
उनीिरूले समस्या समािानका लाचग ऊजाा, जलस्रोत तिा लसाँिाइमन्त्री पुन र उद्योग, िाखणज्य तिा
आपूनतामन्त्री भट्टको ध्यानाकषाण गराएका चिए ।
प्राचिकरणका अनुसार २०७५ िैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्रािकले डे डडकेटे ड र ६९ ग्रािकले रङ्क
लाइनमाफात बबजुलीको अनतररक्त सु वििा ललएका चिए । त्यसमा डे डडकेटे डभन्िा रङ्क लाइनको बढी

समस्या ि । केिी समयपदिले प्राचिकरणले डे डडकेटे ड र रङक लाइनमा लाग्िै आएको बढी शुल्क
िटाउने ननणाय गररसकेको ि ।
विद्यु त्भारकटौती िुाँिा २०७२ असारिे खि नै उद्योगलाई बढी मिसल
ु ललएर विद्यत
ु ् दिइएको चियो ।
िरायसी ग्रािकलाई कटौती गरी उद्योगलाई ३१ ५ मेगािाट विद्युत ् दिइएको चियो । ननयलमततफाको
मिसुल उठे पनन डे डडकेटे ड र रङ्क लाइनको िप मिसुल उठे को चिएन । गत िैतसम्म ११ अबा
रिे को सो मिसुल बढे र १४ अबा पुगेको प्राचिकरणको भनाइ ि ।
प्राचिकरणको कूल सश्ञ्ित रु १ ५ अबा िाटाकै आसपासकै मिसुल नै उठाउन बााँकी रिे को र त्यसमा
ककन दढलाइ भएको लगायतका विषयमा संसद्को सािाजननक लेिा सलमनतले पनन िानबबन गरररिेको
ि । सरकारको पनिल्लो ननणायले मिसल
ु सम्बन्िी वििाि समािान िुने विचिस गररएको ि ।
लेिा सलमनतले गठन गरे को

उपस लमनतले तयार पारे को प्रनतिेिनमा मिसुल उठाउने सम्बन्िमा

आिचयक कागजात नरािेको तिा राजचिसम्बन्िी गम्भीर विषयमा लापरिािी भएको पाइएको
उल्लेि गरे को ि । प्रनतिेिनमाचि िलफल िुन भने बााँकी नै ि ।
प्रनतिेिनमा ‘२०७३ असार १६ गते विद्युत ् मिसुल ननिाारण आयोगले विद्युत्भारकटौती ६ िण्टा िा
सोभन्िा बढी कायम रिे को अिस्िामा २० िण्टा िा सोभन्िा बढी समय िुट्टै रङ्क लाइनबाट
ननरन्तर विद्युत ् आपूनता ललने ग्रािकले डे डडकेटे ड ग्रािकको सरि मिसुल िर कायम गने ननणाय
कायाान्ियन नगरी आिचयक प्रमाण र अलभलेि नरािेको

पाइएको’ जनाएको

चियो ।

प्राचिकरणको ‘मिसुल सङ्कलन विननयमािली २०७३’ अनुसार कुनै िुट बबल जारी भएपनि ३५
दिनलभत्र ग्रािकले उक्त मिसल
ु बझ
ु ाउनप
ु ने िा चिि नबझ
ु ेमा पन
ु रािलोकन गना सककने र लमटर
ररडडङ भएको ६० दिन लभत्र ग्रािकले विद्युत ् मिसुल नबुझाएमा उक्त ग्रािकको लाइन काटी बक्यौता
असुलउपर गनप
ुा नेि । सोिी व्यिस्िाका आिारमा प्राचिकरणले िुट मिसल
ु उठाउन िोज्िा उद्योगीले
आपवि जनाएका िुन ् ।
प्राचिकरण सञ्िालक सलमनतले २०७२ असार १ २ गतेको ननणायअनुसार २०७२ साउनिे खि विद्युत ्
िपतमा नयााँ मिसल
ु िर कायम गरे को चियो । सो ननणायको अनम
ु ोिन विद्यत
ु ् मिसल
ु ननिाारण
आयोगले २०७३ असार १६ गते ननणाय गरी डे डडकेटे ड र रङ्क लाइन ललएका ग्रािकलाई डे डडकेटे ड
लाइनसरि नै शुल्क ललन लसफाररस गरे को चियो ।

प्राचिकरणले यसअनि नै डे डडकेटे ड र रङ्क लाइनका ग्रािकिरूलाई कूल ३२ अबा रु ४५ करोड ८०
लाि ९७ िजार ९०९ बराबरको मिसल
ु भक्
ु तानी गना बबल पठाएको चियो । जसमध्ये रु २३ अबा
५५ करोड ७६ लाि ४४ िजार ५३२ भुक्तानी भएको र रु नौ अबा नौ करोड ४० लाि ४६ िजार
६४१ भुक्तानी िुन बााँकी चियो ।
प्राचिकरणका तत्कालीन आठ क्षेत्रीय कायाालयमध्ये बुटिलबाट २८, िे टौँडा ११, पोिरा नौ, अिररया
आठ, विराटनगर पााँि, जनकुपर र काठमाडौँ तीन-तीन तिा नेपालगञ्जका िई
ु िई
ु ग्रािकले रङ्क
लाइनको सु वििा ललएका चिए । प्राचिकरणको प्रिे श नं १ कायाालय विराटनगरका वि लभन्न
सबस्टे शनमाफात रङ्क लाइनको सु वििा ललएका उद्योगले रु २७ करोड २४ लाि िई
ु िजार ४२७
बराबर मिसुल नतना बााँकी ि ।
प्राचिकरणको प्रिे श नं २ कायाालय जनकपुरअन्तगात १० डे डडकेटे ड र तीनिटाले रङ्क लाइन उपयोग
गरे का उद्योगले रु ६८ करोड नौ लाि ३८ िजार ४७९ नतना बााँकी रिे को ि । प्रिे श नं ३ को
डड लभजन कायाालय िे टौँडाअन्तगातका वि लभन्न सबस्टे शनबाट रङ्क लाइनको सु वििा ललएका ११
ग्रािकले रु तीन अबा १० करोड ८३ लाि ५८ िजार १९४ मिसुल नतना बााँकी ि ।
प्रिे श नं ३ को काठमाडौँ कायाालयबाट रङ्क लाइन ललने तीन ग्रािकले रु १ ५ करोड २१ लाि ८५
िजार ७४० मिसुल बक्यौता ि । प्रिे श नं ५ को बुटिल क्षेत्रीय कायाालय मातितका वि लभन्न
सबस्टे शनबाट २८ ग्रािकले रङ्क लाइन ललएकोमा उनीिरूले रु एक अबा २९ करोड १ ३ लाि ९५
िजार बक्यौता ि ।
प्रिे श नं ५ को डड लभजन कायाालयअन्तगात रङ्क लाइन सु वििा ललने सोनापुर लसमेन्ट र रोल्पा
लसमेन्टले रु ३० करोड ३५ लाि ५२ िजार ६८१ नतना बााँकी ि । अिरीया कायाालय मातितका
आठ ग्रािकले रङ्क लाइनको सु वििाबापत रु २३ लाि ८६ िजार असुल गना बााँकी ि । प्राचिकरण
सञ्िालक सलमनतका सिस्य भक्तबिािरु पुन संयोजकत्िको सलमनतले डे डडकेटे ड र रङ्क लाइनको
विषयमा आन्तररक रूपमा नै अध्ययन गरे को चियो । - रासस
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तनिुाँ िाइड्रोमा एडीबीको िस्तक्षेप

लागत बढ्यो, ननमााण अिचि लश्म्बयो काठमाडौं : ननमााण सुरु भइसकेको जलाशययुक्त तनिुाँ िाइड्रो
(१ ४० मेगािाट) को पुनिः ठे क्का प्रकियामा एलसयाली विकास बैंक (एडीबी) ले िस्तक्षेप गरी रद्ि
गरे को ि। अनिल्लो िषािेखि ननमााण सुरु भएको आयोजनाको पदिलो प्याकेज (आयोजनाको १ ४०
लमटर अग्लो कं किट बााँि, निी फकााउने िई
ु िटा सुरुङ र अस्िायी बााँिलगायतका संरिना) को

ठे क्का रद्ि भएपनि लागत र ननमााण सम्पन्न िुने ताललका प्रभावित भएको ि। आयोजनामा १ ५
करोड अमेररकी डलर ऋण दिएको एडीबीको िस्तक्षेपका कारण ननमााण सम्पन्न िुन कम्तीमा
पनन आठ मदिना पर िके ललएको ि भने लागत पनन बढ्ने भएको ि। ‘एडीबीको अस्िीकृनतसाँगै
यसले आयोजनामा पाने असरबारे िामी अध्ययन गरररिे का िौं,’ तनिुाँ िाइड्रोपािरका प्रबन्ि

सञ्िालक प्रिीपकुमार चिकेले बबिीबार अन्नपूणा लसत भने। उनका अनुसार एडीबीले डडसेम्बर

अश्न्तम साता आयोजनाले पठाएको िारिटै प्रस्तािक ठे केिार कम्पनी अस्िीकृत भएको उल्लेि
गिै पुनिः ठे क्का गना पत्रािार गरे को िो। एडीबीले उसले रािेका सता पूरा नभएको जनाएको ि।

पदिलो प्याकेजको ठे क्काका लाचग तनिुाँ िाइड्रोपािर लल लमटे डले गत िैशाि १ २ गते पुनिः टे न्डर
गरे को चियो। टे न्डर गरे को नौ मदिनापनि सबै प्रकिया रद्ि भएको िो। आयोजनाको अनुमाननत
लागत भ्याट र भइपररआउने ििासमेत गरी २० अबा ६४ करोड रुपैयााँ ि। पदिलो प्याकेजका

लाचग िाइना गेजि
ु ा ग्रप
ु कम्पनी लल लमटे ड िाइना, लसनो िाइड्रो कपोरे सन लललमटे ड िाइना, िाइना
नेसनल इलेश्क्रक इश्न्जननयररङ कपोरे सन लल लमटे ड र सोङ डा कपोरे सन लभयतनाम÷काललका

कन्स्रक्सन (संयक्
ु त उपिम) ले बोलपत्र पेस गरे का चिए। चिकेका अनस
ु ार एडीबीले गेजि
ु ा र

िाइना नेसनल इलेश्क्रक इश्न्जननयररङको मख्
ु य अनभ
ु ि नपग
ु ेको उल्लेि गर्यो भने लसनो िाइड्रो
र सोङ डाको उपठे केिारको अनभ
ु ि नपग
ु ेको जनाउाँ िै िारिटै प्रस्ताि कम्पनीलाई रद्ि गररदियो।

लसनो िाइड्रो र सोङ डाले ‘बोडा पाइल िका ’ (बाढीबाट संरिना जोगाउने काया) को डडजाइन तिा
ननमााण कायाका लाचग उपठे केिार जमानीको बौिर जीएमबीएसलाई िनोट गरे का चिए। उक्त जमानी
कम्पनीको यसिाले संरिना ननमााणमा अनुभि नभएकाले लसनो र सोङ िि
ु ै असफल िुन पुगेको
एडीबीको िाबी ि। अब नयााँ ठे क्का प्रकिया पूरा गना कम्तीमा ६ मदिना लाग्ने चिकेले बताए।

टे न्डर बुझाउन, मूल्यांकन गना, मूल्य िोल्न र िाताका सिमनत ललन यो समय लाग्ने अनुमान ि।
‘सबै कुरा भनेअनुसार भयो भने ६ मदिना लाग्ि,’ उनको भनाइ चियो, ‘अब आयोजना कदिले पूरा

िुन्ि भन्ने अध्ययन गिै िौं।’ चिकेका अनुसार पदिलो प्याकेजमा रिे को निी फकााउने सुरुङ
(डाइभसान टनेल ) को काम काम गरररिे कै प्याकेज २ को ठे केिार लसनो िाइड्रोलाई दिन सककएमा
आयोजना ननमााण काया ६ मदिना दढला िुने िै न। यसको लागत एक करोड २० लाि अमेररकी
डलर ि। ‘प्याकेज १ कै ठे केिारलाई दिन िाताको सिमनत िादिन्ि,’ उनले भने, ‘यो सिमनत पनन

ननश्चित िै न।’ तनिुाँ िाइड्रो (साविकको माचिल्लो सेती) को ननमााण सन ् २०२४ को डडसेम्बरमा
परू ा गने योजना चियो। एडीबीको असिमनतपनि पन
ु िः ठे क्का गनप
ुा ने िुनाले ननमााण कायाा सन ्
२०२५ को अक्टोबरमा सककने अनम
ु ान ि। ‘िात ृ ननकायका दढलासस्
ु तीले यो लमनतमा पनन सककन
मश्ु स्कल ि,’ आयोजनाका एक इश्न्जननयरले भने, ‘ताललकाअनस
ु ार फटाफट काम भयो भने मात्रै
२०२५ को अक्टोबरमा सककएला, प्रकिया परू ा गिाागिै िई
ु िषा बबत्लाजस्तो ि।’ ‘एडीबीको

अस्िीकृनतसाँगै यसले आयोजनामा पाने असरबारे िामी अध्ययन गरररिे का िौं।’ –प्रिीपकुमार

चिके, प्रबन्ि सञ्िालक, तनिुाँ िाइड्रोपािर तनिुाँ िाइड्रोको प्याकेज १ ननमााणका लाचग सीएमसी डड
रे भनेन्ना, इटालीलसत गत १ अक्टोबर २०१ ८ मा सम्झौता भएको चियो। सीएमसीले १ ४ अबा ६२
करोड रुपैयााँमा (भ्याटबािे क ) उक्त ठे क्का पाएको चियो। आयोजनाले १ ८ जनिरी २०१९ मा ननमााण
काया सुरु गना कायाािेशको सूिना दिएको चियो। तर उसले आयोजनास्िलमा गएर काम गना
नसकेको, अचग्रम भुक्तानीका लाचग बैंक ग्यारे न्टी ल्याउन नसकेको र कम्पनी स्ियं वििीय

समस्यामा परी ऋणिातालाई भुक्तानी दिन नसकेर इटालीको अिालतमा न्यानयक प्रकियामा

गएकाले तनिुाँ िाइड्रोले ६ मािा २०१९ मा ठे क्का रद्ि गरे को चियो। तनिुाँ िाइड्रोले सीएमसीबाट
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमाफात जारी गरे को कायासम्पािनबापतको रकम ८७ लाि ४९ िजार युरो

र ८६ करोड १ ४ लाि रुपैयााँ जफत गरे को चियो। यो रकम सीमएसीको इटालीश्स्ित बैंक इन्टे सा
सान्पउलो एसपीएबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्टले पाउनुपने चियो। तर उक्त बैंकले त्यिााँको अिालतमा
मुद्िा िायर गरी ‘भुक्तानी नदिनू ’ भन्ने आिे श गराएकाले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको

कायासम्पािनबापतको रकम जोखिममा परे को ि। सीएमसी मेलम्िी िानेपानी आयोजनामा पनन
काम गिै चियो। मेलम्िी िानेपानी आयोजनाले भुक्तानी नदिएपनि सीएमसीले तनिुाँ जलविद्युत ् र
मेलम्िी िि
ु ैको काम िाडी इटाली फकेको चियो। िानेपानीमन्त्री बबना मगर र तत्कालीन

िानेपानी सचिि गजेन्र ठाकुरले सीएमसीले पाउनुपने ३६ करोड रुपैयााँ भुक्तानी रोकेका चिए।
नयााँ िषा र किसमस मनाउन स्ििे श फकान लागेका सीएमसीको टोलीलाई मन्त्रीका स्िकीय

सचिि र तत्कालीन िानेपानी सचिि ठाकुरले प्रिरी लगाएर िरपकड गरी राििानीसमेत जफत

गरे का चिए। आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ४० लाि अमेररकी डलर ि। जसमा एडीबीले १ ५
करोड, जाइकाले १ ८ करोड ४० लाि, युरोवपयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आठ करोड ५० लाि र बााँकी
८ करोड ५० लाि अमेररकी डलर नेपाल सरकार र विद्युत ् प्राचिकरणले जुटाउने गरी वििीय

सम्झौता भएको चियो। यो आयोजना सम्पन्न भएपनि सबैभन्िा सुख्िायाम (फेिुअरी) मा िै ननक

सात िण्टा जडडत क्षमतामै (१ ४० मेगािाट) बबजुली उत्पािन गना सक्ि। अन्य मदिनामा भने नौ
िण्टासम्म १ ४० मेगािाट उत्पािन िुनेि।
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दिगो आचिाक िद्
ृ चिको सूत्र : ‘सरकारले पूिाािार, ननजीले
उत्पािनमूलक क्षेत्रमा लगानी’
काठमाडौँ — आगामी िशकमा सरकारले िािे को िोिोरो अंकको आचिाक िद्
ृ चि गना ननजी क्षेत्रबाट
उत्पािनमूलक र सरकारी तिरबाट पूिाािार क्षेत्रमा लगानी केश्न्रत िुनुपने सरोकारिालािरूले
बताएका िन ् । कृ वष, पयाटन र जलविद्युत ् क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपनेमा ‘काश्न्तपुर इकोनलमक
सलमट २०२०’ का िक्तािरूले जोड दिए ।

अिामन्त्री युिराज िनतिडा, पूिअ
ा िामन्त्रीद्िय रामशरण मित, प्रकाशिन्र लोिनी र नेपाल उद्योग
िाखणज्य मिासंिकी अध्यक्ष भिानी राणाले ‘नेपाली अिातन्त्र : आजको अिस्िा र भोललको

दिशा’ विषयका िलफल सत्रमा नेपालका लाचग तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पदििान गरे का िुन ् ।
कायािममा अिामन्त्री िनतिडाले िोिोरो आचिाक िद्
ृ चिका लाचग फड्को माना भौनतक पूिाािारसदित

कृ वष र उद्योग क्षेत्रलाई साँगै अनि लैजानुपने बताए । ‘कृ वषबाट मात्रै िोिोरो अंकको आचिाक िद्
ृ चिका
लाचग ठूलो लगानी आिचयक पिा ,’ उनले भने, ‘यसका लाचग कृ वष, उद्योग र पूिाािारलाई साँगै

लैजानुपिा ।’ आचिाक िद्
ृ चिका लाचग पूिाािारलाई मात्रै जोड दिाँ िा आन्तररक एिं बाह्य माग िान्ने
उत्पािन निुने भएकाले कृ वष र उद्योगलाई पनन पूिाािारलाई जविकै प्रािलमकता दिनुपने उनको
भनाइ ि ।
िोिोरो आचिाक िद्
ु क्षेत्र भएको उनले
ृ चि िालसल गना कृ वषसदित जलविद्युत ् र उत्पािन प्रमि
बताए । सरकारले पाँज
ु ीगत ििा अिातन्त्रको ७–८ प्रनतशतभन्िा बढी गना नसकेको भन्िै

पि
ू ाािारमा लगानी गररदिए अन्य क्षेत्रमा ननजी क्षेत्रले लगानी गने उनको िारणा ि । व्यापार

िाटा डरलाग्िो अिस्िामा रिे को र त्यसलाई कम गराउन उत्पािनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनुपने
उनको भनाइ ि । ‘नेपालको उत्पािकत्ि िक्षक्षण एलसयामै कमजोर ि,’ उनले भने, ‘सिाप्रिम

सरकारले पूिाािारमै जोड दिनुपिा ।’ जल विद्युत ् र कृ वषमा सरकारले पयााप्त ध्यान दिए नेपाल
िक्षक्षण एलसयाकै एग्रो पािर बन्न सक्ने उनको तका ि ।

सरकारले आफ्नो प्रभािकाररता बढाए ननजी क्षेत्रलाई उत्पािनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत ् जस्ता क्षेत्रमा
आकवषात गना सककने मितले बताए । ‘सरकार पूिाािार बढाउनेभन्िा पनन लोकवप्रयतामा लागेको
ि,’ उनले भने, ‘२० लाि पयाटक लभत्र्याउने भननएको ि तर पूिाािारमा ध्यान दिइएको िै न ।’

अकाा पूिअ
ा िामन्त्री लोिनीले भने आचिाक िद्
ृ चिका लाचग तुलनात्मक लाभको क्षेत्र िान्िा सबै
सरकारको उस्तै प्रािलमकता भए पनन संरिनात्मक सि
ु ारतफा जोड दिनप
ु ने िारणा रािे ।

नेपालको अिातन्त्रलाई िद्
ृ चि गना पयाटन क्षेत्र प्रािलमकता िुन सक्ने उनको भनाइ ि । पयाटन
क्षेत्रमा सरकार र ननजी क्षेत्रबीि सिकायाको सम्भािना बढी रिे को उनले बताए । ‘सरकारले
पि
ू ाािार बनाइदिने िो भने ननजी क्षेत्रले अनि लैजान्ि,’ उनले भने, ‘अिातन्त्रलाई स्िानयत्ि

बनाउने काम जन
ु सक
ु ै अिामन्त्रीले पनन गरे का िन ् ।’ अिातन्त्रसाँग सम्बश्न्ित संरिना कमजोर

िुाँिै गएको उनले बताए । आचिाक िद्
ृ चि अिातन्त्रको भौनतक तिा संस्िागत विकासका लाचग काम
गने क्षमता ि कक िै न भन्नेमा केश्न्रत िुने उनको भनाइ ि ।
अिातन्त्रमा स्िानयत्ि भए पनन िेरै िे शले विकासमा फड्को माना नसकेको भन्िै लोिनीले बजेट
कायाान्ियनका लाचग सरकारले संस्िागत सुिार गनप
ुा ने िारणा रािे । संस्िागत एिं संरिनात्मक
सुिार नभए अिामन्त्री युिराज िनतिडाले बजेटमा तय गरे को प्रािलमकता पनन िालसल गना

नसककने लोिनीले बताए । पााँि िषामा सक्नुपने पररयोजना १० िषामा सक्ने र ५ करोड लाग्ने

पररयोजनाको लागत ५० करोड लाग्ने प्रणाली पररितान िुनुपने उनको भनाइ ि । उद्योग िाखणज्य
मिासंिकी अध्यक्ष भिानी राणाले पनन सरकारले कृ वष, पयाटन, जलविद्युत ् जस्ता क्षेत्रलाई

प्रािलमकतामा राख्नुपने िारणा राखिन ् । त्योबािे क नेपालमा पाइने ढुंगा पनन बिुमूल्य िस्तुका
रूपमा ननयाात िुन सक्ने सम्भािना रिे को उनले बताइन ् । ‘आचिाक िद्
ृ चिमा योगिान दिन पयाटन
क्षेत्रको सम्भािना राम्रो भए पनन पि
ू ाािार िै न,’ उनले भननन ्, ‘पयाटनका लाचग योभन्िा बढी

गन्तव्य पदििान गना सक्नप
ु िा ।’ पयाटन पि
ू ाािारमा सरकारले जोडदिए ननजी क्षेत्र लगानीका
लाचग सिैं तयार रिे को उनले बताइन ् ।
कर बढ्दै न : अिफमन्त्री
अिामन्त्री युिराज िनतिडाले करको िर नबढ्ने प्रस्ट्याएका िन ् । अब करको िर नभई

करसम्बन्िी कानुन र संरिनाको सुिार िुने उनले बताए । अिामन्त्रीका रूपमा िनतिडा आएपनि
करको िर बढे को सरोकारिालाको गुनासो ि ।
‘साुंसदलाई बजेट अनध
ु चत’

कायािमका िक्तािरूले सांसिलाई विकासका नाममा बजेट दिनु अनु चित भएको बताएका िन ् ।
कायािममा पूिअ
ा िामन्त्री मितले सांसिलाई ननिाािन क्षेत्र कायािमका लाचग बजेट दिने प्रिा
आफ्नो पालामा नभई अनिल्ला अिामन्त्रीिरूले सुरु गरे को र रोक्न िोज्िा बढी िबाब परे को
अनुभि सुनाए । आफ्नो पालामा स्िानीय ननिाािन भएको र त्यो बेलामा सांसिलाई आफ्नो

ननिाािन क्षेत्रमा विकासका लाचग केिी बजेट दिने परम्परा भए पनन अदिले भने त्यो अनु चित
भएको उनको भनाइ ि । ‘सं वििानले नै स्िानीय सरकारलाई स्िानीय तिको विकास गने

म्यान्डेट दिएको ि,’ उनले भने, ‘स्िानीय सरकारले गनुप
ा ने कामका लाचग सांसिलाई बजेट दिनु
सं वििानको ममा विपरीत ि ।’

पूिअ
ा िामन्त्री लोिनीले पनन सांसिलाई दिइाँिै आएको बजेट रोक्न अिामन्त्रीको िायरा सीलमत िुने
िारणा रािे ।
‘आधिफक वद्
ृ धि अवास्तववक’

पि
ा िामन्त्री मितले अदिले भइरिे को आचिाक िद्
ू अ
ृ चि भूकम्प र नाकाबन्िीको प्रभािस्िरूप बढे को
िे खिए पनन दिगो नभएको िाबी गरे । ‘अदिले भइरिे को आचिाक िद्
ृ चिको आिार सेिा क्षेत्र िो,’
उनले भने, ‘विशेषगरी रे लमट्यान्सबाट आ चिाक िद्
ृ चिका लाचग बढी योगिान भइरिे को ि ।

उत्पािनशील क्षेत्रमा पनन आचिाक िद्
ु िा ।’ सरकारले सामाश्जक क्षेत्रमा बढी लगानी गरे को
ृ चि िुनप
आरोप लगाउाँ िै उनले कृ वष िस्तस
ु मेत आयात िुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उद्योग िाखणज्य मिासंि अध्यक्ष राणाले पनन अिातन्त्रमा उत्पािन क्षेत्रको योगिान िट्िै गएको
दटप्पणी गररन ् । अिातन्त्रमा कृ वष क्षेत्रको योगिान बढी भए पनन कृ वष क्षेत्र व्यािसानयक नभएको
उनको भनाइ ि । ‘अिातन्त्रमा सेिा क्षेत्रको योगिान बढी ि,’ उनले भननन ्, ‘उद्योग क्षेत्रको
योगिान १ २ प्रनतशत जनत मात्रै ि ।’ यो सूिकांक िे िाा अिातन्त्र िलायमान नभएको उनले
बताइन ् ।

‘अनुदान होइन सीप’

पाँज
ु ीगत क्षेत्रमा बजेट ििा गना नसकेको र अनुिानका रूपमा रकम बााँडेको विषयमा सरकारको
आलोिना भइरिाँिा जानकारिरूले भने सरकारले अनुिान दिनेभन्िा पनन बेरोजगारिरूलाई सीप
दिने कायािम लागू गनप
ुा नेमा जोड दिएका िन ् । कायािममा अिामन्त्री िनतिडाले सं वििानले
नागररकका लाचग तोकेका ३१ िटा मौललक िकमध्ये आिाजसो आचिाक िकसाँग सम्बश्न्ित
भएकाले नागररकलाई सु वििा दिने वि लभन्न कायािम लागू गनप
ुा रे को िाबी गरे । ‘लोक

कल्याणकारी राज्य िाम्रो अििारणा िो,’ उनले भने, ‘यसमा सामाश्जक न्यायसदितको वितरण
िादिन्ि ।’ आचिाक रूपमा िान्नै नसककने तिभन्िा बढी वितरण गना निुने उनको भनाइ ि ।
‘कुल बजेटको १ ५ प्रनतशतभन्िा बढी रकम सामाश्जक सुरक्षामा नलगाऔं भनेर मैले भन्िै आएको
िु,’ उनले भने, ‘राजस्ि २५ प्रनतशत िारािारीमा ि, सामाश्जक सुरक्षामा मात्रै ििा गर्यौं भने
विकासका लाचग पैसा पुग्िै न ।’

पूिअ
ा िामन्त्री मितले पनन लिडका आिारमा नभई मापिण्डको आिारमा अनुिान िुनुपने बताए ।
‘बेरोजगारलाई अनुिान िोइन, सीप दिनुपिा ,’ उनले भने । सरकारले लमतव्ययी ििा नगरे संिीयता

सम्भि निुने उनको भनाइ ि । ‘संिीयतामा जााँिा प्रशासननक ििा िेरै बढे को ि,’ उनले भने,
‘सरकार लमतव्ययी नबने आचिाक रूपमा संिीयता सम्भि िुन्न ।’ िाल ३७ िजार ननिाा चित
जनप्रनतननचि रिे को र सबैलाई तलब दिनप
ु रे काले संिीय एिं अन्य तिका सरकारको िालु ििा
बढे को उनको भनाइ ि ।

मिासंि अध्यक्ष राणाले सरकारले अध्ययन नै नगरी अनुिान दिने प्रि ृ विले आिचयक भएकालाई

अनुिान नपुग्ने समस्या िे खिएको बताइन ् । सरकारले पयााप्त अध्ययन गरे र मात्रै अनुिानमा रकम
ििा गनप
ुा ने उनको िारणा चियो ।

