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थप चार जलव युत ् आयोजना अगाड बढाउने तयार
काठमाड, जेठ १६ गते । सरकारले चार जलवयत
ु ् आयोजनाको काम अगाड बढाउने भएको छ ।
मुलुकमा वयमान वय#ु भार कटौती कम गन' र ऊजा' स)कटबाट केह+ मा,ामा भए प.न राहत /दान गन'का ला1ग
परामश'दाता छनोटको /34या अगाड बढाइएका ती आयोजनामा दध
ु ् ३२
ू कोसी चौथो ४९ मेगावाट, ;या<द+ जलवयत
मेगावाट, बेनी काल+ग?डक@ ५० मेगावाट र स)खव
ु ासभा खोला ३० मेगावाट छन ् ।
ती आयोजना सोलुख;
ु ब,ु ;या<द+ र स)खव
ु ासभा िजFलामा छन ् । ती आयोजनाबाट कुल १६१ मेगावाट वयत
ु ्
उ#पादन हुनेछ । सरकारले ती आयोजनालाई /मुखताका साथ अगाड बढाउने लHय राखेको छ । वत'मान सरकार गठन
भएको एक सय Iदन पुगेको अवसरमा ऊजा' मJ,ालयले Iदएको जानकार+मा प.न ती आयोजनालाई आगामी आवको
सुKबाटै .नमा'णको /34या अगाड बढाउने तयार+समेत गNरएको छ ।
सकेस;म सरकारले नै ती आयोजनामा लगानी गनO र #यो स;भव नभए मा,ै .नजी Pे,लाई .नमा'णका ला1ग आQह
गNरनेछ । मJ,ालयले प.छFलो Iदनमा अ.घ सारे को ऊजा' वकासको Sत
ु याउन समेत ती
ु तर अTभयानलाई सहयोग प¥
आयोजना /भावकार+ हुने वUवास Tलइएको छ ।
मJ,ालयका /वVता केशवWवज अ1धकार+का अनस
ु ार ती आयोजनाको अWययनका ला1ग परामश'दाता छनोटको काम
अगाड बढे को छ ।
यXतै ल;जुङको तFलो चेपे जलवयत
ु ् आयोजनाको /ारि;भक /.तवेदन /ाZत भएको तथा डडेFधुराको डोट+गाड
जलवयत
ु ् आयोजनाको Xथलगत Kपमा गNरने अWययनको काम अिJतम चरणमा पुगेको छ ।
यसैगर+ ताZलेजुङको मौवा खोला र रोFपाको माडी खोला जलवयत
ु ् आयोजनाको प.न Xथलगत अWययनको काम
स;पJन भएको /वVता अ1धकार+ले जानकार+ Iदनुभयो । ती आयोजनाको लामो समयदे [ख .नमा'ण /34या सK
ु गNरने
भ.नए प.न ववध कारणले अवK\ हुँदै आएको 1थयो । रासस
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वUव ब^कको चार वषO रणनी.त, भौ.तक पूवा'धार र ऊजा'मा जोड
काठमाड`– वUव ब^कले आगामी चार वष'का ला1ग रणनी.त तयार गदa पव
ू ा'धार र ऊजा' Pे,मा सहयोग केिJSत गनO
भएको छ।
वUव ब^कको काय'कार+ सTम.त बैठकले श4
ु बार /ेस वbिZत जार+ गदa नेपालको भौ.तक पव
ू ा'धार र ऊजा'Pे,मा चार
वष'स;म वाष'क कNरब २० दे [ख ३० अब' Kपैयाँ सहयोग गनO जनाएको हो। वUव ब^क समूहको अJतरा'िcdय व#त .नगम
(आइएफसी) ले नेपालमा कNरब ५० अब' Kपैयाँ बराबरको पोट' फोTलयोको /.तब\ता fयVत गरे को छ।
चार वष'मा नेपालले राgो पोट' फोTलयो काय'स;पादन, आ1थ'क fयवXथापन र सुशासनमा सुधारका ला1ग आइडएबाट
वाष'क दई
ु दे [ख तीन सय TमTलयन अमेNरक@ डलर सहयोग /ाZत गन'सVने स;भावना छ। यो रकमले बसO.न तीनदे [ख
चार नयाँ काय'4ममा सहयोग गन'सVने जनाइएको छ । ब^कका अनुसार fयापाNरक वातावरणमा लगानी र सुधार हे रेर
आइएफसीले यो अव1धमा ३० अब'दे[ख ८० अब' Kपैयाँ बराबरको रकम जलवयुतमा लगानी गनO भएको छ। साथै,
आइएफसीले व#तीय संXथा, .नमा'ण, कृष, fयापार र सेवा Pे,मा बसO.न २० दे [ख ४० TमTलयन अमेNरक@ डलरको
/.तब\ता fयVत गनO अपेPा गरे को छ।
वUव ब^कले जलवयुत र पूवा'धारलगायत समावेशी आ1थ'क वकासमा प.न Wयान केिJSत गनOछ। समावेशी वकासका
ला1ग कृषको उ#पादक#व वृ \, वतरण र XवाXkय सेवामा पहुँचलगायत वषयमा Wयान Iदनेछ। पूवा'धार, ऊजा' र
सडक

/ाथTमकतामा

छन ्

भने

XवाXkय,

TशPा

र

यातायात

वकासमा

प.न

जोड

Iदइनेछ।

‘नेपाललाई अ#य1धक गNरबी घटाउन र ४० /.तशत मा.नसको आय बढाउनका ला1ग Sत
ू र द+गो वृ \ आवUयक छ,'
वUव ब^क नेपालका रािcdय .नदO शक जोहानस जटले भने, ‘यसका ला1ग लगानी बढाउन र वहृ त भौ.तक संरचनाबीचको
खाडल साँघुरो बनाउन आवUयक छ।'
आ1थ'क वृ \ र आवUयक रोजगार+ Tसज'ना गन'का ला1ग .नजी Pे,को भूTमका मह#वपूण' भएको आइएफसीका ला1ग
दlPण एTसयाल+ Pे,ीय .नदO शक सज' डेTभएVसले बताए। ‘आइए3फसीले दे शको भौ.तक संरचनाका ला1ग लगानी र
सFलाहकार सहयोग गदa छ,' उनले भने। आइएफसीले जलवयुत वकास, कृष fयापार, व#तीय पहुँच, fयापार र
पय'टन Pे,मा केिJSत हुँदै सहयोग गनO उनले जानकार+ Iदए।
नेपाललाई सन ् २०२२ स;म अ.तकम वकTसत मुलुकबाट मा1थ उठाउने योजनालाई मूत' Kप Iदन पूवा'धार Pे,मा
लगानी आवUयक छ। लगानी वXतारबाट मा,ै मWयमXतर+य आय हुने मल
ु क
ु मा नेपाल पु<नसVने वUव ब^कले
जनाएको छ। वश ्व ब^कले अIहले नेपालमा १९ वटा पNरयोजनामा कNरब १ खब' ३० अब' बराबरको /.तब\ता fयVत
गरे को छ।
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खती–ढकेबर !सारण लाइनको काम अझै अ(यौलमा
काठमाड, जेठ १७ गते । पाँच वष'अगाड नै स;पJन भएर सnचालनमा आइसVनुपनO [ख;ती ढFकेबर /सारण लाइन
.नमा'णको काम अJयौलमा परे को छ ।
Xथानीयवासीको चकo वरोध र सो वरोधलाई स;बोधन गनO उ1चत उपायको अभावमा नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरणको
मह#वपूण' र बहुउpेUयीय आयोजना 4मशः प.छ धकेTलँ दै गएको हो ।
आयोजनाको /मुख व#तीय लगानीकता' वUव ब^कले पटक–पटक .नमा'ण स;पJन गराउनका ला1ग /ा1धकरण र
Xथानीयसँग परामश' गरे प.न समXया भने जहाँको तह+r रहे को छ ।
Xथानीयले मुआsजा र उ1चत P.तप.ू त'को माग राtदै अवरोध गरे प.छ #यसलाई .नराकरण गन'तफ' नत /ा1धकरण
34याशील रहे को पाइयो, नत Xथानीय सरोकारवाला पPले नै #यसलाई सहज uपमा अगाड बढाउने वातावरण
बनाइIदए । जसका कारण /ा1धकरण /.तवष' K एक अब' बराबरको रकम घाटा fयोहoन बाWय भएको छ ।
/.तमIहना कNरब १० मेगावाट वयुत ् चुहावट भएको छ भने Tस/ङलगायतका जलवयुत ् आयोजनाको vबजुल+समेत
रािcdय /सारण लाइनमा जोwन पाइएको छै न ।
यXतै अवXथा आए आगामी दई
ु वष'Tभ, .नमा'ण स;पJन हुन लागेको कुल ४५६ मेगावाट Pमताको मा1थFलो
तामाकोसी जलवयत
ु ् आयोजनाबाट उ#पाIदत vबजुल+समेत खेर जाने अवXथामा पुगेको छ ।
मुलुककै पIहलो २२० केभी Pमताको डबल स3क'ट सो /सारण लाइनको .नमा'ण अब तीन मIहनामै पूरा हुने भनेर
/ा1धकरणका संब\ अ1धकार+ले भJदै आएको प.न पाँच वष' पूरा भएको छ । तर काम भने आजस;म पूरा हुन सकेको
छै न ।
Xथानीयले अJतरा'िcdय xम स)गठन(आइएलओ)को महासJधी १६९ अनस
ु ार आफूहuलाई स;बोधन हुनप
ु नO माग
राtदै आएका छन ् । जसका कारण TसJधुल+ नगरपाTलकाTभ, छ र खक
ु oटमा एउटा टावर .नमा'ण गन' बाँक@ रहको छ
भने कNरब १२ 3कलोTमटर तार ताJन बाँक@ रहे को छ ।
प.छFलो Iदनमा समXयाको उ1चत .नKपण गन' वUव ब^कको टोल+ले /यास गरे प.न सफल हुन सकेको छै न ।
Xथानीयको माग स;बोधन गरे र .नमा'ण /34या सुK गनO तयार+ भएको आयोजनाका /मख
ु कJहैयालाल मानJधरको
भनाइ छ ।
आगामी जुनTभ, स;पJन गनO लHय रा[खएको /सारण लाइनको .नमा'ण सुKवात कIहले र कसर+ गनO भJने टु)गो
ला<न नसकेका कारण परू ा नहुने .निUचत दे [खएको छ ।
वगत तीन वष'दे[ख /सारण लाइन बनाउन नIदएर Xथानीयले अवरोध गरे प.छ कNरब एक मIहनाअ.घ वUव बं◌ैकको
टोल+ आयोजना अवरोध Xथल TसJधल
ु +माडी पुगेको 1थयो । टोल+ले /.तवेदन Iदएप.छ मा, /सारण लाइन .नमा'ण गनO
मनिXथ.तमा /ा1धकरण पुगेको छ । तर Xथानीयको माग स;बोधन के कसर+ हुने हो #यसको उ1चत वकFप
नआउँ दास;म फेNर प.न समXया जहाँको तह+r रहने अवXथा छ ।
टोल+ले अझै /.तवेदन Iदएको छै न । ‘Xथानीयवासीको अवरोधका कारणले आयोजना .नमा'ण काय' अगाड बढाउन
सकेका छै नाँ◌ै ।’ /सारण लाइन आयोजना /मुख मानJधरले भJनुभयो, “वUव ब^कको टोल+को /.तवेदन कुNररहे का छ,
#यो /.तवेदनले समXया समाधानमा सहयोग पु<छ ।”

ब^कको सत'अनुसार, सो /सारण लाइन .नमा'णको काय' बलज|ती गन' TमFदै न तर बार;बार अवरोध गरे प.छ /ा1धकरण
आयोजना .नमा'ण गन' असफल सावत भएको छ । वसं २०६८ प.छ आयोजना .नमा'णमा ५० पटकभJदा बढ+
Xथानीयले अवरोध गNरसकेका छन ् ।
एक वष'अ.घ सरकारले सरु Pाकम} पNरचालन गरे र भए प.न /सारण लाइन बनाउने .नण'य गरे को 1थयो ।
सो .नण'यसमेत काया'Jवयनमा आउन सकेन । /ा1धकरणले टावरम.ु नको भागको P.तप.ू त'मा, Iदन TमFने fयवXथा
भए प.न अवरोध गरे का Pे,मा सडक वभागमाफ'त सबै ज<गा अ1धकरण गर+ सडक .नमा'ण गNरसकेको छ । कुल १५९
3क#ता ज<गामWये अ1धकांशले सोबापतको रकम बु[झसकेका छन ् ।
सो /सारण लाइन .नमा'ण स;पJन भएप.छ मुलुकभर आधा घ?टा वयत
ु ् भार कटौती कम हुनेछ । सो /सारण
लाइनको अभावमा हाल [ख;ती कNरडोरमा उ#पाIदत vबजुल+ काठमाड, 1चतवन हुँदै कNरब २५० 3कलोTमटर पार गर+
लैजानप
ु नO अवXथा छ ।
/सारण लाइन बनेमा भने TसJधप
ु ाFचोक, दोलखा र रामेछापलगायतका Pे,मा .नमा'णाधीन जलवयत
ु ् आयोजनाका
एक हजार मेगावाट वयत
ु ् सिजलै /वाह गन' स3कने छ । /ा1धकरणका अनुसार /सारण लाइन आयोजनाको ९५
/.तशत काम पूरा भइसकेको छ भने कNरब पाँच /.तशतमा,ै बाँक@ रहे को छ । रासस
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ऊजा+ स,कट (यन
ू ीकरणका / ५५ अब+ चा1हयोः ऊजा+ म(4ी 5वाल
कावासोती, जेठ १७ गते । ऊजा' मJ,ी राधा bवाल+ले दे शको ऊजा' स)कट Jयूनीकरण र वैकिFपक ऊजा'को /व~धन गन'
आवUयक भएकाले #यसका ला1ग K ५५ अब' चाIहएको बताउनभ
ु एको छ ।
/ेस चौतार+ नेपाल नवलपरासीले द;
ु ् भार कटौती
ु कौल+मा गरे को प,कार भेटघाट काय'4ममा उहाँले वयत
Jयन
ू ीकरणका ला1ग बायो <यास, बायो मास, सौय' हावा (वइन) पावर र हाइो पावरको मम'त र .नमा'णका ला1ग
आ1थ'क वष' २०७१/०७२ का ला1ग K ५५ अब' चाIहएको बताउनभ
ु यो ।
ऊजा' स)कट हल गन' वैकिFपक ऊजा'लाई नै /व~धन गन' आवUयक छ उहाँले भJनुभयो । वैकिFपक ऊजा'का ला1ग
बजेट /ाZत भए अबको तीन वष'मा वय#ु भार कटौती Jयूनीकरण भएर छाwने मJ,ी bवाल+ले दाबी गनुभ
' यो ।
“पया'Zत बजेट भए कणा'ल+ 1चसापानीलगायत ठूला हाइो पावर .नमा'ण गनO, पुराना हाइो पावरको मम'त गर्' ने र
उ#पादन बढाउन ला1गपरे का छ”– उहाँले भJनुभयो । रासस
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कुलेखानी ते6ो चाँडै स8न 9नद; शन
नेपाल समाचारप,
काठमाड`
१४ मेगावाट वयत
ु ् उ#पादन Pमता रहे को कुलेखानी तेो जल वयत
ु ् आयोजना चाँडो सVन ऊजा'मJ,ी राधा
bवाल+ले .नदO शन Iदनुभएको छन ्।
आकिXमक .नर+Pणका .नTम#त श.नबार हे ट`डा पु<नुभएक@ मJ,ी bवाल+बाट कुलेखानी तेोले दे शको वयमान
लोडसेडङ केह+ कम गन' मpत पुया'उने भJदै समयमै सVने कोTसस गन' .नदO शन /ाZत भएको कुलेखानी तेो /मुख
मधस
ु द
ु न/ताप मFलले बताउनुभयो। उहाँले TसTभल .नमा'ण आगामी सेZटे ;बरस;ममा सVने लHय Tलइए प.न
इलेVdोमेका.नकल पPले केह+ समXया Tसज'ना गन'सVने बताएका 1थए।
मFलले .नधा'Nरत समयभJदा कNरब पाँच मIहना Iढलो .नमा'ण स3कने बताउनुभयो। उहाँका अनस
ु ार TसTभलतफ' कNरब
७५ /.तशत र इलेVdोमेका.नकलतफ' कNरब ३५ /.तशत काम स3कएको छ।चीनबाट Fयाउनप
ु नO टवा'इन र जेनेरेटर
भारतको कोलकाता बJदरगाहमा आइसकेको र छ वटा dाJसफम'का .नTम#त /ा1धकरण टोल+ चीन पुगेको छ। टोल+
बुधबार फक'ने मFलले बताउनभ
ु यो।
उहाँले सुKङको चारहजार दई
ु सय Tमटर लाइ.नङमWये एकहजार सातसय Tमटर बाँक@ रहे को, हे डवसको काम स3कएको,
पावरहाउसमा जेनेरेटरमा1थको भाग ढलानको तयार+ गNररहे को बताउनुभयो। आवUयक पे.नXटक पाइप बनाउने काम
बाराको Tसमरामा जार+ रहे को जानकार+ उहाँले Iदएका 1थए।
उहाँले भदौस;ममा इलेVdोमेका.नकलका सबै सामQी आइपु<ने र #यसप.छ जडान गन' कNरब पाँच मIहना ला<ने
भएकाले .नमा'ण पूरै स3कन कNरब पाँच मIहना Iढलो हुनसVने बताउनुभयो। यसअ.घ आयोजना सेZटे ;बरमा स3कने
बताइएको 1थयो।
आयोजनाको .नमा'ण काय' २०१२ मा स;पJन गनO लHयसाथ सन ् २००८ अ/ल २७ दे [ख .नमा'ण शu
ु भएको 1थयो।
ठे कदार क;पनी, /ा1धकरणको IढलासX
ु ती र Xथानीयको अवरोधले .नमा'ण Iढलाइ भएको हो। वTभJन कारणले
पNरयोजनाको .नमा'ण काय'मा Iढलाइ भएकाले कNरब ८७ /.तशत लागत वृ \ भएको छ। दईु अब' ४३ करोडमा .नमा'ण
स;पJन गनO लHयसाथ ५ वष'अ.घ .नमा'ण शुu गरे को उVत पNरयोजनाको लागत वृ \ भएर अIहले चार अब' ४६ करोड
पुगेको छ।
कुलेखानी–३ को वाष'क सरदर ४० दशमलव ६५ मेगावाट वयत
ु ् उ#पादन गनO Pमता छ। आयोजनाको पूवा'धारका
uपमा रहे को राZती खोलाको एक सय २९ Tमटर लामो पुल .नमा'ण काय' तीन वष'अ.घ नै स;पJन भइसकेको छ।
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वयुतमा कर Tमनाहा गन' .नजी Pे,को माग
लHमण वयोगी
काठमाड`-.नजी Pे,ले नयाँ बJने बजेटमाफ'त जलवयत
ु मा याट (मूFय अTभवृ \ कर), आयकरलगायत छुट Iदन
माग गरे को छ। यXता सुवधाले जलवयत
ु आयोजनामा .नजी Pे,को सहभा1गता बने र एक/दई
ु वष'Tभ,ै लोडसेडङ
घटाउन .नजी Pे,ले वशेष भTू मका खेFने तक' गNरएको छ।
.नजी Pे,मुखी बजेट Fयाउने भ.नए प.न सरकारले वगतदे [ख नै यसलाई कम /ाथTमकता Iदएको भJदै अबको
बजेटमा .नजी उ#पादकका समXया समाधानका उपाय समावेश गन' आQह गNरएको हो। ठूला आयोजना बनाउन समय
ला<ने तर साना २/३ वष'Tभ,ै बJने हुँदा vबजुल+ संकट कम गन' यी आयोजनाको बढ+ भूTमका हुने .नजी उ#पादकको
धारणा छ।
सरकारले आगामी आ1थ'क वष'को बजेट जलवयत
ु र .नजी Pे,मै,ी बनाइने बताउँ दै आएको छ। झJडै हजार
मेगावाटका आयोजना .नमा'णाधीन रहे काले सु वधा Iदएर समयमै बनाउन सहयोग गनुप
' नO नेपाल उयोग वा[णय
महासंघ अJतग'तको जलोत सTम.त सभाप.त bानेJSलाल /धानले बताए। उनले श.नबार नागNरकसँग भने,
‘लोडसेडङ अJ#य नहुँदास;म बJने आयोजनाको हकमा ऊजा' मJ,ालयले TसफाNरस गरे को /.तमेगावाट एक करोड
Kपैयाँ याट 3फता' Iदनुपछ' ।'
‘.नजी Pे,ले ब^कबाट Tलएको ऋणको /चTलत दरमा sयाज भV
ु तानी गन' सकेको छै न,' उनले भने, ‘लोडसेडङ अJ#य
नहुँदास;म चार /.तशतस;म ऋणमा अनुदान Iदने fयवXथा गनुप
' छ' ।'
आयोजना बJने Pे,मा /व\'कले बुझाउने रोयFट+को एक /.तशतसमेत सरकारले उपलsध गराउने fयवXथा गनुप
' नO
उनले सुझाए। २५ मेगावाटस;मका आयोजनामा रोयFट+को एक /.तशत Xथानीय वकासमा खच' गदा' आयोजना महँगो
हुने /धानको तक' छ।
XवतJ, ऊजा' उ#पादक संघ (इपान) का अWयP खडगबहादरु वcटले प.न आयोजना .नमा'णमा .नजी Pे,को हौसला
बढाउन बजेटमाफ'त याट र करमा सुवधा Iदनप
ु नO बताए। ‘.नजी Pे,ले सरकारलाई शीष'कपछे बजेट राख भJन
TमFदै न। तर TसमेJट उयोगका ला1ग /सारण लाइन र बाटो बनाइIदने सुवधा छ,' उनले भने, ‘यXतो सुवधा
जलवयत
ु Pे,मा प.न हुनप
ु र्यो।'
उनले वयत
ु /ा1धकरण बTलयो भए .नजी Pे,ले तो3कएका सुवधा पाउने उFलेख गदa उसलाई सबल बनाउन र
मागअनस
ु ार बजेट Iदन सुझाए। यो Pे,मा वगतदे [ख नै कम बजेट व.नयोजन हुने गरे को भJदै वcटले सरकारले खचa
नहुनेभJदा खच' हुने शीष'कअनस
ु ार बजेटको आकार बढाउनुपनO धारणा राखे।
चालु आ1थ'क वष'मा सरकारले जलवयत
ु मा ३० अब' बजेट छुयाएको 1थयो तर /सारण लाइनतफ' छुयाइएको १० अब'
Kपैयाँ वैदेTशक अनद
ु ान तथा ऋणको 1थयो। /ा1धकरणले /सारण लाइनतफ'को यXतो बजेट खच' गन' नसकेकाले
उपलिsध नै नदे [खएको /ा1धकरण कम'चार+ बताउँ छन ्। /सारण /णाल+मा /ा1धकरणले खच' गन' सVने Xवदे शी बजेट
बढाउन प.न वcटले आQह गरे ।

लोडसेडङ घटाउने योजनाअनस
ु ार सरकारले २०७१ चैतस;म बJने आयोजनाको हकमा ऋण .तनO अव1धस;म पपए
(वयत
ु खNरद स;झौता) मा पोXटे ड दर (Iहउँ दमा आठ Kपैयाँ ४० पैसा र बखा'मा चार Kपैयाँ ८० पैसा /.तय.ु नट) Iदने
.नण'य गरे को 1थयो। तर, केह+ आयोजनाले मा, यXतो सुवधा पाएको र /ा1धकरणले हाल सुवधा रोकेकाले बजेटमै
यसको स;बोधन गन' इपानले अनरु ोध गरे को छ।
हरे क वष'को बजेटमा .नजी उ#पादकले .तनप
ु' नO कर र याटमै सरकारले सुवधा Iदनप
ु नOमा बढ+ जोड Iदइएको इपानका
पूवअ
' WयP सुवण'दास xेcठले बताए। ‘सरकारले /सारण लाइन बनाउन /ाथTमकता Iदएर बजेट छुयाउनप
ु र्यो,' उनले
भने, ‘सुवधा Iदने काय'4म बजेटमा समावेश गरे लगानीमै,ी वातावरण बJदै जाJछ र वदे शी लगानीसमेत आकष'त
हुJछ।'
Xथानीय तथा राजनी.तक दलका नेता तथा काय'कता'का कारण /सारण लाइन र जलवयुत आयोजना .नमा'णमा
अवरोध हुँदै आएकाले यसमा सरकारले सुरPाको उ1चत fयवXथा गनुप
' नO सभाप.त /धानले बताए। यXतो fयवXथाले
वैदेTशक लगानी Fयाउनसमेत सहज हुने उनको तक' छ। बजेटमा याट, कर र भJसार दरको Xथायी नी.त Fयाउन सके
प.न वदे शी लगानी आकष'त हुने xेcठको भनाइ छ।
/ा1धकरणले सन ् २०१७ प.छ मागभJदा बढ+ vबजुल+ उ#पादन हुने /Pेपण गरे को छ। बढ+ vबजुल+ उ#पादन भई खेर जाने
अवXथा रहे काले हाल कुनै आयोजनाको पपए गNरएको छै न। यXतो .नण'यले Tसंगो .नजी Pे,को लगानी असुरlPत
रहे को /व\'कहK बताउँ छन ्। १० हजार मेगावाटका आयोजनाको अWययन अनुम.तप, Tलएको .नजी Pे,मा1थ यो
.नण'य अJयाय भएकाले vबजल
ु +को बजार खोन भारतसँग वयत
ु fयापार स;झौता गन' बजेटमाफ'त छुै .नकाय
खोFने fयवXथा गन' प.न इपानले आQह गरे को छ।
इपानका अनुसार हाल २७ आयोजना K<ण अवXथामा छन ्। यी आयोजनाको हकमा मूFय बढाइIदने गर+ पपए
गNरएकोमा हालस;म सोको fयवXथा गNरएको छै न। उVत आयोजनाले लोडसेडङ कम गन'समेत भूTमका खेलेकाले
.तनको आ1थ'क अवXथा सबल बनाउन बजेटमाफ'त सु वधा मा1गएको छ। K<ण आयोजना मा1थ उन सकेमा, थप
बJन सVने .नजी Pे,को तक' छ।
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ढFकेवर–मज
ु |फरपरु /सारण लाइन .नमा'ण शu
ु
वcणु बेFवासे

नेपालतफ+को >शला(यास जेठको अि(तम साता
जेठ १७, काठमाड` । ४ सय केभीको ढFकेवर–मुज|फरपुर अJतरदे शीय /सारण लाइनको .नमा'ण काय' शुu भएको छ ।
भारत र नेपाल दव
ु ै ख?डको काम शुu भइसकेको पावर dाJसTमशन क;पनी नेपाल TलTमटे ड (पीट+सीएन)का /ोजेVट
मेनेजर बS+नारायण शाहले अTभयानलाई बताए । उनले भने, ‘भारततफ' टावर .नमा'णको काम अ.घ बढे को◌े छ भने
नेपालतफ' टावरका ला1ग जग खJने काम भइरहे को छ ।’ उनका अनस
ु ार नेपालतप'mको टावर .नमा'ण काय'को
TशलाJयास भने जेठ २९ गनO काय'4म रहे को छ ।
कुल १ सय २९ दशमलव ५ 3कलोTमटर लामो /सारण लाइन .नमा'णको काम आगामी १५ मह+नाTभ, पूरा गनO लHय छ ।
सो समयाव1धTभ, कर+ब ३ सय ५४ ओटा टावर .नमा'ण गनुप
' नO छ । शाहले .नधा'Nरत समयTभ, /सारण लाइनको काम
सVने क;पनीको तयार+ रहे को प.न बताए । नेपाल र भारतबीच वयुत ् आयात–.नया'त गन' सहज होस ् भनेर सो /सारण
लाइन .नमा'ण गन' थाTलएको हो ।
नेपालतप'm कर+ब डेढ अब' Kपैयाँको लागतमा ४१ दशमलव ५ 3कलोTमटर लामो /सारण लाइन .नमा'ण गNरँदै छ ।
नेपालतप'm कर+ब १ सय १५ ओटा टावर .नमा'ण गNरने बताइएको छ । ती टावर रहने Xथानको पIहचान र भौगाTलक
अवXथाको अWययन भइसकेको शाहले बताए । उनले भने, ‘महो#तर+को सुनवल वा मनरा गावसमा TशलाJयास गर+ सो
Xथानबाट /सारण लाइन .नमा'णको थालनी गनO योजना बनाएका छ` ।’ टावरको उँ चाइ ४५ Tमटर हुनेछन ् ।
/सारण लाइन .नमा'णका ला1ग आवUयक उपकरण र .नमा'ण सामQीको आयात गNरस3कएको क;पनीले बताएको छ ।
/सारण लाइन .नमा'णको काम भारतको टाटा /ो◌ेजेVट TलTमटे डले गNररहे को छ । पीट+सीएन र टाटा क;पनीबीच
यसअ.घ नै /सारण लाइन .नमा'ण गनO स;झौता भइसकेको छ । यसअ.घ पीट+सीएन सnचालक सTम.तको गत
असोजमा भएको बैठकले टाटा क;पनीलाई नेपाल+ भूभागमा पनO /सारण लाइन .नमा'ण गन' Iदने .नण'य गरे को 1थयो ।
टाटा क;पनीले आउँ दो १५ मह+नाTभ, काम सVने /.तब\ता fयVत गरे को शाहले बताए । नेपाल+ भूभागमा पनO /सारण
लाइन .नमा'णका ला1ग पीट+सीएन क;पनीको Xथापना गNरएको 1थयो । उVत क;पनीमा नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरणको
६४ /.तशत, पावर Qीड भारतको २६ /.तशत तथा आईएल ए?ड एफएस इनज} सTभ'सेजको १० /.तशत शेयर रहे को छ ।
यसैगर+ भारतीय भTू ममा पनO ८८ 3कलोTमटर /सारण लाइनको .नमा'ण 4श बोड'र पावर dाJसTमशन क;पनी
(सीपीट+सी) ले गदa छ । सीपीट+सीले भारतको केइसी क;पनीलाई /सारण लाइन .नमा'णको िज;मेवार+ Iदएको छ ।
भारततप'm कुल २ सय ३९ टावर .नमा'णसIहत /सारण लाइन वXतारको काय' केईसीले गनO भएको प.न शाहले बताए ।
सीपीट+सीमा पावर Qीड भारतको २६ /.तशत, सतलज जलवयत
ु ् .नगमको २६ /.तशत, आईएल ए?ड एफएस इनज}
सTभ'सेजको ३८ /.तशत तथा नेपाल वयुत ् /ा1धकरणको १० /.तशत शेयर रहने सहम.त भइसकेको छ । #यसअ.घ
अJतरदे शीय /सारण लाइन .नमा'णका ला1ग दव
ु ै दे शका लगानीकता'बीच क;पनी Xथापना गनO सहम.त भइसकेको 1थयो
। नेपाल भारतबीच वयत
ु ् fयापार वकास गनO उpेUयले /सारण लाइन .नमा'ण गन' ला1गएको हो । /सारण लाइन
.नमा'णप.छ नेपालबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा सहज वयत
ु ् आयात .नया'त हुने छ ।

>f]t M cleofg, @)&!÷@÷!*
पानीघबाट वयुत ्
जेठ १७, बनेपा । काेपलाnचोक िजFलामा पानीघबाट वयत
ु ् उ#पादन भएको छ । वय#ु भार कटौतीका कारण
.नयTमत uपमा वयत
ु ् आप.ू त' नभइरहे का बेला अJय वTभJन /योजनका ला1ग Xथापना भएका पानीघले वयत
ु ्
उ#पादन गरे का हुन ् । वैकिFपक ऊजा' /व~धन केJSको अनद
ु ान सहयोगमा यहाँका ६ गावसमा दई
ु 3कलोवाटदे [ख पाँच
3कलोवाटस;म वयत
ु ् उ#पादन भएको पानीघ धनी स)घ काेपलाnचोकका अWयP Tशवशरण xेcठले जानकार+ Iदए
। उनका अनुसार ऊजा' /व~धन केJSले िजFलाको महाभारत डाँडापार+ फलामेटार, साFमेचाकल, गोकुले, फोिVसङटार,
साFधारा र मेछे गावसमा /.त3कलोवाट u ६० हजार अनद
ु ान सहयोग गरे को छ । Iदनहँ◌ु भएको वयु#भार कटौतीका
कारण यस/.तको आकष'ण बदो दे [खएको छ पानीघ धनी स)घ काेका अWयP xेcठले भने । यहाँ २०६३ सालदे [ख
पानीघबाट वयत
ु ् उ#पादन गन' थाTलएको हो । रासस
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फँु लासी सव Bटे शन 9नमा+णमा Bथानीयको अवरोध
" २ वष+प9छ माGथलो तामाकोसीको व युत खेरजाने "
Iदलबहादरु केसी-दोलखा, १७ जेठ । मा1थFलो तामाकोशी जलवयत
ु ् आयोजनाबाट उ#पाIदत वयत
ु जो◌ेwने सव
Xटे शनका ला1ग /ा1धकरणले समयमा ज<गा उपलsध गराउन नसVदा वयत
ु खेर जाने भएको छ । रामेछापको
फुलासी गावस वडा नं. १ साँखेमा २२०/१३२ केभीको सव Xटे शन .नमा'णका ला1ग /ा1धकरण ज<गा उपलsध गराउनप
ु नO
हो ।
मा1थFलो तामाकोसीबाट २०७२ को अJतबाट वयत
ु उ#पादन सुK हुJछ । /ा1धकरणले सव Xटे शन गनO भएप.छ एक
वष'दे[ख १ सय ४४ रोपनी ज<गा रोVका राखे प.न Xथानीयको अवरोधका कारण ज<गा /ाZत गन' सकेको छै न । िजFला
मालपोत मूFया)कन सTम.तले गरे को मूFया)कन 1च#त नबझ
ु ेको भJदै वरोध गदa आइरहे का छन ् ।
/मख
ु िजFला अ1धकार+को संयोजक#वमा रहे को िजFलाको ज<गा मF
ू या)कन सTम.तले सरकार+ दर र Xथानीय चलन
चFतीको मूFयलाई Tमलाएर /.तरोपनी ५ लाखदे [ख १२ लाखस;म मूFया)कन गरे को छ । सTम.तले गरे को मूFया)कन
अनुसार सडकभJदा बाIहरको पाखो ५ लाख, खेतीयो<य ज<गा ७ लाख, फुलासी पोखर+ जाने सडक छे ऊको ८ लाख र
मुtय सडक छे ऊको ज<गाको मूFय १२ लाख .नधा'रण गरे को छ ।
/ा1धकरणले दोलखा र रामेछाप िजFला Tभ, उ#पादन भएको सबै वयत
ु जोwनका ला1ग सहज हुने गर+ सो सव Xटे शन
.नमा'ण /34या अ.घ बढाएको हो । सव Xटे शनका ला1ग /ा1धकरणले उपलsध गराएको ज<गामा मा1थFलो तामाकोसी
आफ^ले सव Xटे शन बनाउने छ । #यसै सव Xटे शनमाफ'त /ा1धकरणले [ख;ती–ढFकेबर २२० केभीको /सारण
लाइनमाफ'त तराई र पूव} नेपालमा वतरण गनO योजना बनाएको छ ।
Xथानीयले Xथानीय चलन चFती अनस
ु ार नै मूFया)कन हुनु पनO माग गरे का छन ् । Xथानीय Jयू [ख;ती सव Xटे शन
सरोकार सTम.तका संयोजक महे JS पुर+ले आफू वयत
ु वकास वरोधी नभएको तर जाहे ज माग स;बोधन हुनु पनO
माग राखे । अIहले आनाको २ लाखस;म कारोबार भइरहे काले सोह+ अनस
ु ार मF
ू या)कन हुनप
ु नO उनको माग छ ।
िजFलाबाट समXया समाधान नभएप.छ अIहले Pे,ीय /शासन हुँदै Xथानीयले गह
ृ मJ,ालयस;म गुहारे का छन ् ।
Pे,ीय /शासनले प.न िजFलाको मूFया)कनलाई सदर गNरसकेको छ । Xथानीयको ज<गा /ािZतका ला1ग १० करोड
/ा1धकरणले छुयाए प.न Xथानीयको माग अनुसारको मूFय Iदंदा ५० करोडभJदा बढ+ खच' हुने आयोजनाका एक
अ1धकार+ले कारोबारसँग बताए ।
तामाकोसीले वकFप खोने
/ा1धकरणले सव Xटे शन बनाउनका ला1ग ज<गा समेत Tलन नसVने भएप.छ मा1थFलो तामाकोसी जलवयत
ु
आयोजनाले सव Xटे शनको अकo वकFप खोने भएको छ । /ा1धकरणले फँु लासीमा .नमा'ण गनO सव Xटे शनमै वयत
ु
जोwने योजनाका साथ .नमा'णा1धन आयोजनाबाट वयत
ु उ#पादन हुँदास;म सो सव Xटे शन पूरा नहुने भएप.छ
आयोजना fयवXथापन अकo वकFपको खोजीमा लागेको हो ।
आयोजनाको लट ४ अतगत गोगरदे [ख [ख;तीस;म ४७ 3कलोTमटर लामो २२० केभीको /सारण लाइन भारतको केइसी
इJटरनेशनल TमTमटे ड माफ'त .नमा'ण गदa छ । आयोजना र क;पनी बीच २०६९ पुस २६ ठे Vका स;झौता गरे को छ ।
क;पनीले २०७२ असारस;म /सारण लाइनको काम परू ा गनO स;झौता छ । /सारण लाइनका ला1ग १ करोड ७९ लाख ४
हजार ८ सय ७२ अमेNरक@ डलर र २५ करोड २५ लाख ५९ हजार ५ सय २० लागत स;झौता छ । समयमा ज<गा /ाZत
नहुँदा .नमा'ण क;पनीले सव Xटे शनको काम सुK गन' सकेको छै न ।

आयोजनाका एक अ1धकार+का अनुसार फुँलासीको सव Xटे शनका ला1ग यह+ मIहना मा, पख'ने आयोजनाको योजना छ
। यो १५ Iदन Tभ, समXयाको समाधान .निXकने छाँट नदे [खए आयोजनाले निजकै अकo आ|नो छुै सवXटे शन
बनाएर [ख;ती ढFकेबरमा जोwने योजना रहे को उनले बताए । आयोजनाले अकo वकFप खोजी नगरे २ वष'प.छ
उ#पाIदत वयत
ु खेर फाFनक
ु ो वकFप नभएको आयोजनाको ठ;याई छ । आयोजनाका अ1धकार+हKले श.नबारै
[ख;ती १ जलवयत
ु आयोजना पNरसरमा रहे को Iहमाल पावरको ज<गा समेत हे रेर फकOका छन ् । Iहमाल पावर र
/ा1धकरण बीचको पुरानो स;झौता अनुसार #यो ज<गालाई प.न /योग गन' स3कने आयोजनाका अ1धकार+हKको भनाई
छ । मा1थFलो तामाकोसीबाट वाष'क १० वष' बराबरको २ अब' २८ करोड यु.नट वयुत उ#पादन हुने अनुमान छ ।
आयोजना .नमा'ण स;पJन गन' लागत बढे र कNरब ४१ अब' ला<ने अनुमान गNरएकोमा १ अब' १० करोड दोलखा
िजFलावासीबाट संकलन गनु' पनO हुJछ । आयोजनाको शेयर संरचनाअनुसार नेपाल वयत
ु /ा1धकरण ४१%, नेपाल
टे Tलकम ६%, नागNरक लगानी कोष २%, रािcdय वमा संXथान २%, कम'चार+ सnचय कोष १७ दशमलब २८%,
सव'साधारण १५%, कम'चार+ सnचयकोषका कम'चार+ २ दशमलब ८८%, क;पनी र वयुत /ा1धकरण कम'चार+ ३
दशमलब ८४% र Xथानीय दोलखा िजFलावासीको १० /.तशत शेयर हुनेछ ।
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२०७५ सालस;म प.न दै .नक दश घ?टा लोडसेडङ
आGथ+क संवाददाता , काठमाडI
सरकारले सन ् २०१८/०१९ अथा'त ् व4म स;वत ् २०७४/०७५स;म लोडसेडङ अJ#य भएर वयुत ् खेर जाने /Pेपण
गरे प.न #यसमा कुनै स#यता दे [खएको छै न । नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरणका एक अ1धकार+का अनस
ु ार सन ्
२०१८/०१९स;म Iहउँ द र सुtखायाममा दै .नक ५०दे [ख ६० लाख य.ु नट वयुत ् अभाव भइरहने र १० घ?टाभJदा बढ+
लोडसेडङ हुनेछ । २०१८÷०१९स;ममा वषा'#को लोडसेडङ .नमल
ू' हुने गर+ वयत
ु ् उ#पादन हुनसVने दे [खए प.न
समानाJतर Kपमा /सारण /णाल+ (/सारण लाइन र सबXटे सन) .नमा'ण हुन नसके वषा'#मा प.न लोडसेडङ हुनेछ ।
सरकारले अIहलेस;म /सारण लाइन र सबXटे सन .नमा'णमा ठोस नी.त Fयाउन नसकेको कारण २०७५स;म प.न
अ#य1धक vबजल
ु + आवUयक हुने समय साँझ र vबहान अँWयारोमा बXनप
ु नO दे [खएको हो । .नमा'णाधीन उ#पादन
आयोजना र समानाJतर Kपमा /सारण /णाल+ वकासको नी.त भए प.न आगामी वष'हKमा सुtखायाममा उचतम
माग आपू.त' गनO Pमता प.न अपुग हुने र दै .नक ५० दे [ख ६० लाख यु.नट वयुत ् ऊजा' आप.ू त' अपुग भई १०
घ?टास;म लोडसेडङ हुने अवXथा आउने /ा1धकरणका ती अ1धकार+को दाबी छ । /सारण लाइन .नमा'णमा
दे खापरे को ज<गा /ािZत, वन Xवीकृ.त र Xथानीय अवरोधलाई िcटगत गर+ छुटृ◌ै कानन
ु ी fयवXथा र शािJत
सरु Pाको fयवXथा आवUयक भएको /ा1धकरणको ठ;याइ छ । उVत जानकार+ ऊजा'मJ,ी राधा bवाल+लाई
/ा1धकरणले Iदए प.न सरकारले ठोस Kपमा काम अगाड बढाउन सकेको छै न ।
भारतबाट आयात वृ \ नगदा'स;म आगामी वष'हKमा यस वष'को ज.त प.न वयुत ् आपू.त' सहज हुन सVने दे [खँदैन
। #यसका ला1ग प.न नेपाल–भारतबीचको /सारण लाइन .नमा'ण आवUयक छ । हाल १३२ के.भी., ३३ के.भी. र ११
के.भी.का १३ वटा रे डयल इJटरकनेVसनबाट लगभग १९० मेगावाट आयात गन' सVने अवXथा रहे कोमा यी रे डयल
इJटरकनेVसनको सुढ+करण वा एक÷दई
ु नयाँ रे डयल इJटरकनेVसन छोटो अव1धमा (एक वष'Tभ,) .नमा'ण
स;पJन गन'सके आवUयक वयत
ु ् आयात गन' स3कनेछ । चालू आवको भJदा आगामी आवमा वयत
ु ् माग बने
भएकाले भारतबाट आयात बढाउनप
ु नO दे [खएको हो । /ा1धकरण ोतका अनुसार कुसाहा (भारत)दे [ख कटै या
(नेपाल)स;मको वयमान १३२ के.भी. /सारण लाइनको क?डVटर हटाई तीन एम क?डVटर राtने काममा
भारततप'mको तीन 3क.मी. बाँक@ काम सVनेतफ' सरकार अQसर हुनुपनO दे [खJछ । #यXतै, कुसाहादे [ख कटै यास;म
१३२ के.भी.कै नयाँ /सारण लाइन (लगभग १७ 3क.मी.) छोटो अव1धमा .नमा'ण गन'सके #यसमाप'mत थप वयुत ्
आयात गन' स3कJछ । रVसौल (भारत)दे [ख परवानीपरु (नेपाल)स;म १३२ के.भी.को नयाँ /सारण लाइन (लगभग
१८ 3क.मी.) .नमा'ण गन'सके #यसमाप'mत थप वयत
ु ् आयात गन' स3कJछ । महाराजगJज (भारत)दे [ख भैरहवा
(नेपाल) स;म ३३ के.भी.को .नमा'णाधीन नयाँ लाइन स;पJन गन'सके #यसमाप'mत १० मे.वा. थप वयुत ् आयात
गन' स3कJछ । ढFकेवर (नेपाल)दे [ख मुजप ्mफरपुर (भारत)स;मको ४०० के.भी. अJतदO शीय /सारण लाइन जन
ु
२०१५स;म स;पJन गनO लHय रहे को छ ।
/ा1धकरण ोतका अनुसार उVत /सारण लाइन २०१५÷०१६को Iहउँ दअगावै स;पJन भएमा २०१५/०१६को Iहउँ द र
सt
ु खायाम र #यसप.छका वष'हKमा उVत /सारण लाइन २० के.भी.मा चाज' गर+ #यसमाप'mत ३०० मेगावाट वा
सोभJदा बढ+ वयत
ु ् आयात गरे र लोडसेडङ .नयJ,ण गन' स3कJछ । तर, उVत /सारण लाइन .नमा'ण स;पJन
भए प.न समानाJतर Kपमा ढFकेवरमा २२०÷१३२ के.भी.को ३६० एम.भी.ए.को /Xतावत सबXटे सन पूरा नभएमा
यो आयात स;भव हुँदैन भने भारतको मुजप ्mफपुरमा रहे को ४०० के.भी. सबXटे सनको ४००/२२० के.भी.
dाJसफम'रमा तीन सय मे.वा. जगेडा Pमता नभएमा यो वयुत ् आयात गन' स3कँदै न । #यXतै, उVत /सारण

लाइन र सबXटे सन स;पJन हुनुअगावै उVत /सारण लाइनमाप'mत नेपाल र भारतको 1Qडमा एकKपता गनुप
' नO
आवUयक वपPीय /34या पूरा हुन नसके यो वयत
ु ् आयात गन' स3कँदै न । आगामी वष' लोडसेडङ कम गन'को
ला1ग भारतबाट आयात बढाउन कटै या–कुसाहा वयमान लाइनमा क?डVटर फेनO, कटै या–कुसाहा र रVसौल–
परवानीपुर १३२ के.भी. नयाँ लाइन जडान गनO र .नमा'णाधीन महाराजगJज–भैरहवा ३३ के.भी.लाइन .नमा'ण चाँडै
स;पJन गर+ ती लाइनमाप'mत आयात बढाउन स3कनेछ । मWयकाल+न Kपमा आयात र द+घ'काल+न Kपमा .नया'त
बढाउन .नमा'णाधीन ढFकेवार–मुजप ्mफरपुर ४०० के.भी. /सारण लाइन २०१५/०१६को Iहउँ दअगावै स;पJन
गनुप
' नOछ । सन ् २०१५÷०१६को Iहउँ दअगावै मुजप ्mफरपरु –ढFकेवर ४०० के.भी.लाइन २२० के.भी.मा चाज' गर+
नेपाल र भारत 1Qडमा एकKपता गर+ आयात बढाउन आवUयक वपPीय कानन
ु ी, /ाव1धक र व#तीय fवXथा
TमलाउनुपनOछ । तर #यसका ला1ग सरकारको तफ'बाट ठोस पहल भएको दे [खँदैन ।
.नमा'णाधीन क.तपय जल वयत
ु ् आयोजनाहKको उ#पादन, /सारणकै अभावमा उपयोगमा आउन नसकेको वा
आउन नसVने अवXथा दे खापरे को छ । यसका साथै हाल भरतपरु –हे ट`डा र मया)द+–काठमाड` १३२ के.भी. /सारण
लाइनहKको सीTमत Pमताका कारण वषा'#को समयमा पिUचम नेपालमा उ#पाIदत वयुत ् पव
' प'm /सारण हुन
ू त
नसक@ केह+ मा,ामा खेर समेत जाने गरे को छ । आJतNरक /सारण लाइनहK .नमा'ण समयमा हुन नसकेमा माग
आपू.त' /Pेपणमा /Pेपत आपू.त' समेत स;भव हुन नसक@ लोडसेडङ अभैm बने अवXथा आउने /ा1धकरणको
दाबी छ । ढFकेवर २२०÷१३२ के.भी. सबXटे सन अ.त मह#वपूण' रहे को र उVत सबXटे सन समयमा पूरा हुन सकेन
भने मा1थFलो तामाकोशीको उ#पाIदत वयत
ु ् प.न /सारण÷खपत हुन नसVने दे [खJछ । यसका साथै यIद
मा1थFलो तामाकोशी पूण' Pमता ४५६ मे.वा.मा संचालन भएमा यस सबXटे सनमा रहे को २२०÷१३२ के.भी.
dाJसफम'रको ३६० एम.भी.ए. Pमता अपुग हुन गई तामाकोशीको बाँक@ वयत
ु ् नेपालमा खपत हुन नसक@ .नया'त
गनुप
' नO हुनसVछ ।
सन ् २०१६÷०१७को अJ#यस;म मा1थFलो तामाकोशी .नमा'ण स;पJन हुँदास;म हे ट`डा–ढFकेवर–दह
ु वी ४०० के.भी.
/सारण लाइन र स;बिJधत सबXटे सन .नमा'ण हुन नसकेमा ढFकेवरमा तामाकोशीको ४५६ मे.वा. र भारतबाट ३००
मे.वा. आयात गNरएमा ७५६ मे.वा. वयत
ु ् कनेVसन हुने तर dाJसफम'र Pमता ज;मा ३०० 3क.वा. (३६०
एम.भी.ए.) हुँदा ४५६ मे.वा. अथा'त ् तामाकोशीको पूरै उ#पादन उपभोग गन' नस3कने अवXथा आउने /ा1धकरणको
भनाइ छ । #यXतो अवXथामा तामाकोशी आएप.छ वषा'#को लोडसेडङ हने /Pेपण अथ'ह+न हुने /ा1धकरणको दाबी
छ । २०१६÷०१७को अJ#यस;म मा1थFलो तामाकोशी .नमा'ण स;पJन भई २०१७÷०१८को वषा'याममा मा1थFलो
तामाकोशीबाट वयत
ु ् उ#पादन सुK हुनअ
ु गावै हे ट`डा–ढFकेवर–दह
ु वी ४०० के.भी. /सारण लाइन २२० के.भी.मा
चाज' गर+ स;बिJधत २२०÷१३२ के.भी. सबXटे सन .नमा'ण स;पJन नभएमा तामाकोशीको परू ै ४५६ मेगावाट
आJतNरक Kपमा /ाव1धक कारणले उपयोग गन' नस3कने अवXथा दे खापनOछ । ती /सारण लाइन .नमा'णमा ज<गा
/ािZत, वन Xवीकृ.त र ठे केदारको IढलासुXतीले समXया आएको हो ।
ढFकेवरको २२०÷१३२ के.भी. सबXटे सन, हे ट`डा–ढFकेवार–दह
ु वी ४०० के.भी. /सारण लाइन र स;बिJधत
सबXटे सन

.नमा'ण

नभएमा

vबजल
ु +
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गह
ृ मा
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खोर
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पVका

छ

।

चालू आ1थ'क वष'मा वय#ु को उचतम माग साँझको समय लगभग ११०० मेगावाट रहे को छ भने
Iहउँ द÷सt
ु खायाममा यो उचतम माग १२०७ मेगावाट पुगेको 1थयो । नद+को बहावमा आधाNरत, जलाशययV
ु त,
फनOस आयल र डजेलमा आधाNरत वयत
ु ् केJSबाट बढ+मा ७२२ मेगावाट उ#पादन हुन सVने अवXथा छ । यसर+
१२०७ मेगावाटको उचतम मागको तुलनामा आJतNरक आपू.त' ो◌ेत नै ७२२ मेगावाट रहे को हुँदा वषा'#कै समयमा
प.न उचतम माग र आJतNरक आप.ू त' बीचको फरक लगभग ५०० मेगावाट हुने अवXथा रहे को छ ।
नेपाल र भारतको वयत
ु ् /णाल+मा एकKपता नभएको तथा उच Pमताको अJतदO शीय /सारण लाइन नभएका

कारण हाल ठूलो पNरमाणमा वयत
ु ् आपू.त' गन' प.न स;भव छै न । वयमान १३२ के.भी.का तीनवटा, ३३
के.भी.का सातवटा र ११ के.भी.का तीनवटा अJतदO शीय /सारण लाइनहKबाट अ1धकतम १९० मेगावाटस;म आयात
गन' स3कने अवXथा रहे को र सोअनुसार आयात भएको प.न दे [खJछ । आयातको उVत पNरमाणलाई समेत जोwदा
अ1धकतम आप.ू त' ९१२ मेगावाट हुनसVने दे [खJछ ।
वषा'#को समयमा नद+ वहावमा आधाNरत वयत
ु ् केJSहKमा पया'Zत पानी उपलfध भई ६०० मेगावाट वयत
ु ्
उ#पादन हुन सVने अवXथा भएता प.न आJतNरक /सारण पणाल+का कारण यो उ#पादन पूण' Pमतामा उपभोग हुने
अवXथा नरहे को र कुलेखानीको जलाशयमा वषा'#मा पानी सnचय गनुप
' नO हुँदा यसको उपयोग वषा'#मा उपयुVत नहुने
हुँदा यथाथ'मा वषा'#मा प.न आयात समेत गदा' उपलsधता लगभग ७५० मेगावाट मा,ै हुने गरे को छ । तर, Iहउँ द र
सt
ु खायाममा नद+हKमा पानीको वहाव घन गई आयात समेत गर+ कुल आप.ू त' ५२० मेगावाटमा सीTमत हुन जाने
हुँदा माग आपू.त'बीचको असJतुलन वकराल Kपमा बन गई ठूलो पNरमाणमा वयत
ु ् आपू.त'मा कटौती हुने गरे को
छ । दै .नक सरदर वयत
ु ् ऊजा' माग एक करोड ६३ लाख य.ु नट भएको हुँदा वषा'#मा आयात समेत गदा'
मागअनस
ु ार ऊजा' आपू.त' हुनसVने भएता प.न अ1धकतम आपू.त' Pमता १२०७ मेगावटको तुलनामा ७५० मेगावाट
मा,ै भएका कारणले साँझ र vबहान लोडसेडङ गनुप
' रे को दे [खJछ । तर सुtखायाममा एक करोड ६३ लाख यु.नट
दै .नक मागको तुलनामा ऊजा' आपू.त' एक करोड आठ लाख यु.नट मा, भएका कारण उचतम माग आपू.त' साथ–
साथै ऊजा'मा समेत दै .नक ५५ लाख यु.नट अपुग भएका कारण दै .नक १२ घ?टा समेत लोडसेडङ हुन गएको
दे [खJछ ।

>f]t M g]kfn ;dfrf/kq, @)&!÷@÷!(
सातहजार Jाहकलाई छुLै सबBटे शन
हे ट`डा,(नेस)। नेपाल वयुत ् /ा1धकरणले मकवानपुरको पव
ू }Pे,का कNरब सातहजार वयत
ु ् Qाहकलाई लlPत गर+
छुै सबXटे शन .नमा'ण गनO भएको छ।
यसअ.घ हे ट`डा Pे,बाट वयत ् वतरण गNरँदै आएकोमा Qामीण P्◌ो,का Qाहकलाई सु वधा /दान गनO हे तल
ु े छ.तवन
गावसमा सबXटे शन .नमा'णका .नTम#त /ा1धकरणले ज<गा खोने काम शुu गरे को छ। /ा1धकरणले साव'ज.नक
सूचना /काशन गर+ नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरण वतरण तथा Qाहक सेवा .नदO शनालय, हे ट`डा Pे,ीय काया'लयअJतग'त ्
छ.तवनमा ३३ केभी Pमताको dाJसफम'र राखेर .नमा'ण गNरने सबXटे शनका ला1ग ज<गा vब4@ गन' इछुकले जेठ २९
गतेसम ्म आबेदन Iदन स1ू चत गरे को छ।
छ.तवन–३, पा)दरु े दे[ख वडा न;बर–२ हा#तीसँ◌ुढेस;मका हे ट`डा–फापरबार+ सडक लाइनको दायाँबायाँ रहे का वा भार+
सवार+साधन आवतजावत गन' सVने सडकको पहुँच भएको र /ाव1धक िcटले उपयV
ु त ज<गा माग गNरएको छ।
/ा1धकरण हे ट`डा वतरण केJर /मुख अnजनीकुमार Tमxका अनुसार हे ट`डाको कमानेमा Xथापत सबXटे शनजXतै
पव
ू }भेगका Qाहकलाई लlPत गर+ छ.तवन Pे,मा सबXटे शन रा[खने छ।
उहाँले यस वष'को बजेटमा ज<गा खNरद र आगामी बष'को बजेटमा सबXटे शन .नमा'णका .नTम#त रकम व.नयोजन
गNरने बताउनुभयो।उVत Pे,मा हाल Tशवम ् TसमेJटका ला1ग बे<लै स3क'ट ल1गएको छ।

>f]t M gful/s, @)&!÷@÷!(
/ा1धकरणको ज<गा जोगाउन काय'योजना
लHमण वयोगी
काठमाड`– संXथाको नाममा मुलुकभर भएको ज<गा fयिXथत गन' नेपाल वयत
ु /ा1धकरणले काय'व1ध बनाएरै काम
सुK गरे को छ। छाडा ज<गा तथा स;पि#त एक@कृत गन' अथ' र ऊजा' मJ,ालयले .नदO शन Iदएप.छ उसले काम सुK
गरे को हो।
Pे,ीय काया'लय, वतरण केJS र आयोजनाXथलमा /ा1धकरणको हजार` रोपनी ज<गा fयिVत र संघ–संXथाले
अ.त4मण गरका छन ्। आ|नो स;पि#तबारे काया'लय /मख
ु समेतले बेवाXता गरे प.छ काय'व1धअनस
ु ार ज<गा
fयविXथत तथा हालसाvबक गन' उनीहKलाई नै िज;मेवार बनाइएको छ।
/ा1धकरण सnचालक सJतोषनारायण xेcठको संयोजक#वमा गIठत सTम.तले घर, ज<गाको लगत, अवXथा र
उपयोगस;बJधी /.तवेदन सnचालक सTम.तमा पेस गरे को 1थयो। उVत /.तवेदनको आधारमा बनेको काय'योजना
तK
ु Jत काया'Jवयन गन' ऊजा' मJ,ालयले .नदO शन Iदएको सामाJय /सासन वभागका कामु .नदO शक गोकण'राज शमा'ले
बताए।
'सामाJय सेवाले ज<गा संरPण गरे , नगरे को अनुगमन गरे र /.तवेदन तयार पाछ' ,' शमा'ले नागNरकसँग भने, 'नगरे को
पाइए यसबाट पनO असरको िज;मेवार स;बिJधत काया'लय /मुख नै हुनेछ।' िज;मेवार+ परू ा नगनO कम'चार+को समQ
विृ #त वकासमा नकारा#मक असर पन' सVने उनले बताए।
मिJ,पNरषदले प.न 'साव'ज.नक संXथानले आ|नो XवाTम#व वा भोगा1धकारमा रहे का घर, ज<गामा अ.त4मण भएको
भए Xथानीय /शासनको सहयोगमा त#काल हटाउन .नदO शन Iदएको छ। स;पि#त fयवXथापन वभागका अनुसार
/ा1धकरणसँग ज;मा दई
ु लाख ५८ हजार एक सय ९३ रोपनी ज<गा छ। तर, सामाJय सेवा वभागले ३० हजार ७ सय ६०
रोपनीमा, रहे को जानकार+ Iदएको छ।
fयिVतले भोगचलन गरे को अ.त4Tमत ज<गा 3फता' गन' कIठन हुने भएकाले प.न गलत तkय साव'ज.नक गनO गNरएको
/ा1धकरणकै कम'चार+ बताउँ छन ्। सामाJय सेवाका अनुसार दे शभरका वतरण केJS र आयोजना Pे,मा रहे को २० हजार
रोपनीभJदा बढ+ ज<गा सव'साधारणदे [ख संघ–संXथाले भोगचलन गदa आएका छन ्।
ज<गा संरPण गन' तारबार लगाउने, पखा'ल .नमा'ण गनO र यXतो स;पि#त समय–समयमा .नर+Pण गनुप
' नO
काय'योजनामा उFलेख छ। #यसमा भ.नएको छ, 'अ.त4Tमत ज<गा सरकारका वTभJन .नकायको सहयोगमा 3फता'
गन' स;बिJधत काया'लय /मख
ु िज;मेवारसमेत हुनुपनOछ।' आगामी चैत मसाJतTभ, अ.त4Tमत ज<गा fयविXथत
गनO र अ.त4मण हुन सVने Pे, रोVन /ा1धकरणलाई .नदO शन Iदइएको छ।
काय'योजनाले आ|नो ज<गा संरPण नगनO वा Xथानीयले भोगचलन गरे को ज<गामा Tमलेमतो गनO कम'चार+ वा
काया'लय /मुख कारबाह+को भा1गदार हुने fयवXथा गरे को छै न। तर, यXता कम'चार+ कारबाह+मा नआउँ दास;म ज<गा
अ.त4मण नरो3कने /ा1धकरण एक उच अ1धकार+ले बताए। 'ज<गा अ.त4मण भएका धेरै ठाउँ मा कम'चार+कै
Tमलेमतो छ,' उनले भने।

वTभJन िजFलामा रहे को घरज<गा उपयोग केJS+य आयोजनासँग जोwन र Pे,ीयXतरका आयोजनालाई आवUयक परे
केJSबाटै वतरण गनुप
' नO fयवXथा प.न काय'योजनामा समेIटएको छ। आगामी पाँच वष'Tभ, सnचालन हुने
आयोजनाका ला1ग आवUयक ज<गा एक@करण ववरण एक वष'Tभ, तयार पन' सTम.तले काय'कार+ .नदO शकलाई
.नदO शन Iदएको छ।
.नमा'णाधीन जलवयत
ु , /सारण लाइन र सबXटे सन .नमा'ण आयोजनाका ला1ग आवUयकताभJदा बढ+ ज<गा
अ1धQहण गनO र .नमा'णप.छ बेवाNरसे अवXथामा छोwने /विृ #तले /ा1धकरणको ज<गा अ.त4मण बदै गएको छ।
ज<गा /ािZत ऐन, २०३४ ले समेत सावज'.नक संXथानको अ.त4Tमत ज<गा Xथानीय /शासनको सहयोगमा 3फता'
गनुप
' नO उFलेख छ।
सबैभJदा बढ+ छाडा छोडएको मा1थFलो अKणका ला1ग अ1धQहण गNरएको २ लाख २३ हजार दई
ु सय चार रोपनी
ज<गा छ। स;पि#त fयवXथापन शाखाका अनुसार मWयमXया')द+मा हजार आठ रोपनी, केJS+य काया'लयमा २६
रोपनी, वतरण तथा Qाहक सेवाअJतग'त पाँच हजार पाँच सय २३ रोपनी, वयत
ु ीकरण अJतग'त एक हजार पाँच सय
रोपनी ज<गा छ।
यसैगर+ इिJज.नयNरङ सेवातफ' दई
ु सय २१ रोपनी, उ#पादनतफ' १५ हजार दई
ु सय ५७ रोपनी, /सारण तथा /णाल+
सnचालनमा एक हजार चार सय रोपनी, .नमा'णाधीन चमेTलया तीन हजार पाँच सय रोपनी, कुलेखानी तेो दई
ु हजार
रोपनी, v,शूल+–३ए/३बी लगायत Pे,मा कNरब १० हजार रोपनी ज<गा छ। काठमाड` उप#यकाTभ, मा,ै आठ सय ८७
रोपनी ज<गा छ। स;पि#त fयवXथापन शाखका अनस
ु ार कुल ज<गा◌ाको कNरब २० हजारभJदा बढ+ रोपनी ज<गा
अ.त4मणमा परे को छ।
.नमा'णाधीन आयोजनाका ला1ग अ1धQहण गरे र लालपुजा' Tलने /34यामा नगई बेवाNरसे छोडँदा बढ+ अ.त4मण हुने
गरे को पाइएको छ। हालस;म /ा1धकरणको ज<गा झJडै ३० Xथानमा अ.त4मण भएको छ। ती ज<गाको चलनचFतीको
अनुमा.नत मF
ू य दई
ु अब'भJदा बढ+ रहे को जनाइएको छ।
/ा1धकरणको बालाजु सबXटे सन, पनौती, फप'ङ, v,शूल+, सुJदर+जललगायत जलवयत
ु केJSको ज<गा बढ+
अ.त4मण परे को /ा1धकरणले जानकार+ Iदएको छ। यXतै पाFपा, सुखOत, तुFसीपुर, कृcणनगरलगायतका वतरण
केJSमा अ.त4Tमत अ1धकांश ज<गामा fयिVतले घर .नमा'ण गरे का छन ्। केह+ Pे,मा सरकार+ काया'लय, सेना,
पTु लसलगायतका .नकायले अ.त4ण गरे का छन ्।
आयोजना .नमा'ण हुँदा कTमसनको लोभ र Xथानीयको दबाबमा आवUयकताभJदा बढ+ ज<गा अ1धQहण गनO र प.छ
तारजाल+, पखा'ल लगाउने र सीमा कायम गनO काममा /ा1धकरणले कIहFयै चासो नIदएको /ा1धकरणकै कम'चार+को
IटZपणी छ। केJS/मुख गैरिज;मेवार हुँदा र Xथानीयलाई सचेत गराउन नसVदा प.न ज<गा आ|नो XवाTम#वमा आउन
नसकेको /ा1धकरण Xवीकाछ' ।

>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷@÷!(

>f]t M gful/s, @)&!÷@÷!(

>f]t M cleofg, @)&!÷@÷!(

>f]t M sf/f]af/, @)&!÷@÷!(

>f]t M cleofg, @)&!÷@÷@)
‘बुTलस dे ?ड’मा जलवयुत ् क;पनीको शेयर
Gच>लमेको शेयर डेढ महनामा ५ सय /पैयाँ महँGगयो
जेठ १९, काठमाड` । जलवयत
ु ् क;पनीहuको शेयर बने 4म अझै रो3कएको छै न । डेढ मह+नाको अव1धमा
जलवयत
ु ् समूहको पNरसच
ू क ३ सय ७८ अ)कले बढे को छ । गत वैशाख पIहलो हZता यस समूहको पNरसूचक २ हजार ३
सय २३ रहे कोमा सोमवार बढे र २ हजार ७ सय १ दशमलव ५३ मा पुगेको छ । नयाँ जलवयुत ् आयोजना .नमा'ण हुन
लागेकाले जलवयत
ु ् क;पनीको शेयर बढे को सेVयोड' सेVयुNरट+जका सnचालक सJतोष मैनाल+ले बताए । उनले भने,
‘जलवयत
ु ् क;पनीको शेयर 3कJनेहu बढ+ भएकाले यस समूहको शेयर बुTलस dे ?डमा नै रहने अनुमान गन' स3कJछ
।’
डेढ मह+नाको अव1धमा 1चTलमे जलवयत
ु ् आयोजनाको शेयर सबैभJदा धेरैले बढे को छ । गत वैशाख ७ गते 1चTलमेको
/.त3क#ता शेयर u. १ हजार ८ सय ६० मा खर+द व4@ भएकोमा सोमवार बढे र u. २ हजार ३ सय ९५ मा कारोबार भएको
छ । समीPा अव1धमा 1चTलमेका शेयरधनीले /.त3क#ता u. ५ सय ३५ नाफा कमाएका छन ् । 1चTलमेले आगामी ४
वष'Tभ, २ सय ७० दशमलव ३ मेगावाटका चार आयोजना .नमा'ण गदa छ । क;पनीले आप ्mना सहायक
क;पनीहमाप'mत १ सय ११ मेगावाटको रसव
ु ागढ+, १ सय २ मेगावाटको मWयभोटे कोशी, ४२ दशमलव ५ मेगावाटको
साnजेन र १८ दशमलव ८ मेगावाटको साnजेन (मा1थFलो) आयोजनाहuको .नमा'ण काय' अगाड बढाएको छ ।
आयोजना .नमा'णका ला1ग चाIहने आवUयक रकमका ला1ग बोनस शेयर वा हक/द शेयर वतरण गनO स;भावना
भएकाले 1चTलमेको शेयर खर+द गदa आएको अघा'खाँचीका नारायण/साद खनालले बताए । उनले भने, ‘नगदभJदा
बोनस Iदने स;भावनाले 1चTलमेको शेयर 3कनेको हुँ ।’ नगद लाभांशभJदा बोनस शेयरबाट बढ+ फाइदा हुने भएकाले
लगानीकता'हu #यXतो क;पनीको◌े शेयर खर+द गन' इछुक दे [खएको मैनाल+ले बताए ।
बुटवल पावर क;पनीको शेयरको मूFय प.न बढे को छ । डेढ मह+नाअ.घ /.त3क#ता u. ७ सय ८६ मा खर+द व4@ भएको
सो क;पनीको /.त3क#ता शेयर सोमवार u. ७ सय ९८ मा कारोबार भयो ।
बट
ु वल पावरले आँधीखोला जलवयत
ु ् आयोजनाको Pमता बढाएर ९ दशमलव ४ मेगावाट प¥ु याउँ दै छ । ५ दशमलव १
मेगावाट Pमताको सो आयोजनाको Pमता वृ \प.छ क;पनीको नाफा कर+ब दोsबरले बने अनुमान गNरएको छ । नाफा
बने भएकाले प.न सो क;पनीको शेयर 3कJन लगानीकता' इछुक दे [खएका हुन ् । सो आयोजनाका /मुख वcणब
ु हादरु
Tसंहले प.न आयोजनाबाट दोsबर वयत
ु ् उ#पादन हुने भएप.छ नाफा .निUचत uपमा बने बताए । सो क;पनीले ३०
मेगावाटको Jयाद+ र ३७ दशमलव ६ मेगावाटको कावेल+ आयोजना .नमा'ण गदa छ । बट
ु वल पावर क;पनीले नयाँ
आयोजना .नमा'णका ला1ग हालसालै ३ शेयर बराबर २ बोनस शेयर Iदएको 1थयो । पुनः बोनस शेयर Iदन सVने
स;भावना दे [खएकाले प.न सो क;पनीको शेयर 3कJन लगानीकता' इछुक दे [खएको शेयर वUलेषकहu बताउँ छन ् ।
यसैगर+ अuण याल+ हाइोपावर डेभलपमे?ट क;पनी TलTमटे डले चालू आ1थ'क वष'मा u. ८ करोड नाफा गनO बताइएको
छ । नाफाबाट लगानीकता'लाई १० दे [ख १५ /.तशतस;म लाभांश वतरण गन' सVने स;भावना रहे काले प.न सो
क;पनीको शेयरमF
ू य बढे को हो । सो क;पनीले २५ मेगावाटको कावेल+ बी–१ आयोजना .नमा'ण गदa छ । आयोजना
.नमा'णप.छ थप लाभांश वतरण गन' सVने भएकाले प.न सो क;पनीको शेयर 3कJन लगानीकता' आकष'त भएका हुन ् ।

क;पनीले केह+ मह+नाअ.घ मा, १ बराबर १ हक/द शेयर जार+ गNरसकेको छ । क;पनीले यसअ.घ १५ /.तशत बोनस
शेयर Iदएको 1थयो ।
नेशनल हाइोपावर क;पनी TलTमटे डका क;पनी सnचालकहuबीचको ववाद समाधान हुने भएप.छ यस क;पनीको
शेयरमF
ू यमा प.न सुधारको स)केत दे [खएको छ । क;पनीले साढे ७ मेगावाटको इJSावती–३ जलवयुत ् आयोजना
मम'त गदa छ । मम'तप.छ आयोजनाबाट वयत
ु ् उ#पादन बने र क;पनीको नाफा प.न वृ \ हुने अपेPा शेयर
लगानीकता'ले गरे का छन ् । क;पनीको शेयर डेढ मह+नाअ.घ /.त3क#ता u. १ सय ३५ रहे कोमा गत सोमवार /.त3क#ता
u. १ सय ७९ मा कारोबार भएको छ । क;पनी सुधारतफ' गएकाले प.न सो क;पनीको शेयरमूFय 4मशः बदै गएको छ
।
सा.नमा हाइोपावर TलTमटे डले २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माई (Vयाकेड) जलवयत
ु ् आयोजनाका .नमा'ण
गNररहे को छ । सो क;पनीले आगामी ६ मह+नाTभ, दव
ु ् उ#पादन गनO तयार+ गNररहे को छ ।
ु ै आयोजनाबाट वयत
आयोजना .नमा'ण प.छ सो क;पनीको शेयरमF
ू य बने भएकाले प.न लगानीकता'ले शेयर खर+द गNररहे को बताइJछ ।

>f]t M cleofg, @)&!÷@÷@)

>f]t M cleofg, @)&!÷@÷@)

>f]t M sf/f]af/, @)&!÷@÷@)

>f]t M uf]/vfkq, @)&!÷@÷@)

>f]t M cGgk"0f{ kf]i6, @)&!÷@÷@)

>f]t M cfly{s b}lgs, @)&!÷@÷@)

ऊजा' मJ,ालयका स1चवलाई वXथापन गर्न कानुनको गलत
fयाtया
आGथ+क संवाददाता, काठमाडI
लोकसेवा आयोगले आफ^ले पIहला गरे को सहम.त उFलंघन गदa ऊजा' मJ,ालयका स1चव राजेJS3कशोर Pे,ीलाई
कानन
ु को गलत fयाtया गदa जबज'Xती वXथापनको /यास गरे को छ । कुनै प.न मJ,ालय वा .नकायमा रहने
स1चव पद वTशcट xेणीमा पछ' । वTशcट xेणीको पदको ला1ग कानन
ु तः कुनै खास वषयको वb भइरहनुपनO
जKर+ छै न । स1चव Pे,ीको वषयमा भने अIहले कानन
ु ी fयवXथालाई गलत तNरकाले fयाtया गNरएको लोकसेवा
आयोगकै एक अ1धकार+ले जानकार+ Iदए । ती अ1धकार+का अनुसार Pे,ीको कानन
ु आयोगबाट ऊजा' मJ,ालयमा
भएको सKवा कानन
ु स;मत नभएको भनेर लोकसेवाले बोFनु सवoच अदालतको आदे शलाई नै चुनौती Iदनु मा,
नभई अJतNरम संवधान र .नजामती ऐनवपर+तको काम हो ।
लोकसेवा ोतका अनस
ु ार स1चव पद .नजामती सेवाको सामाJय fयवXथापक@य पद भएकाले /चTलत ऐनले
.नजामती सेवाTभ,का वTभJन सेवाहKबाट सो पदमा आउनसVने खल
ु ा fयवXथा गरे को छ । ोतका अनुसार
.नजामती सेवाTभ,का अJय सेवाका वb, /ाव1धकहK लगायत Jयाय सेवाका राजप,ां3कत /थम xेणीको
अ1धकृतहK समेत .नजामती सेवाको वTशcट xेणीको स1चव पदमा बढुवा भई आउन सVतछन ् । ोतका अनुसार
.नजामती सेवाको एउटा वTशcट xेणीको पदबाट .नजामती सेवाकै अकo वTशcट xेणीको पदमा सKवा हुन सVने
अवXथालाई प.न /चTलत कानुनले बJदे ज लगाएको छै न । ोतका अनस
ु ार आ1थ'क वष' २०४९÷०५० मा नेपाल
Jयाय सेवाका त#काल+न सहस1चवहK (राजप,ां3कत /थम xेणी) सूयन
' ाथ उपाWयाय, िजतबहादरु काक र खगेJS
बXनेतलाई त#काल+न सरकारले 4मशः जलोत मJ,ालय, /धानमJ,ी काया'लय र TशPा मJ,ालयको स1चव पदमा
बढुवा .नयुिVत गरे को 1थयो । #यXतै, २०५६ सालमा नेपाल Jयाय सेवा, सरकार+ व3कल समूहका नायब
महाJयाया1धवVता (राजप,ां3कत वTशcट xेणी)का नरे JSकुमार xेcठलाई त#काल+न सरकारले सामाJय /शासन
मJ,ालयको स1चवमा सKवा गरे को 1थयो । साथै Jयाय सेवाअJतग'त कानन
ु तथा Jयाय मJ,ालयका स1चववय
बलराम Tसंह मFल र तीथ'मान शाVय .नजामती सेवाको मुtय स1चव भइसकेका छन ् । तर अIहले Pे,ीको सKवालाई
भने fयापक /चार गNरएको छ । Jयाय सेवा आयोगको बैठकमा उपिXथत भएर Pे,ीको सKवाको सहम.तको
.नण'यमा हXताPर गरे र आएक@ लोकसेवाक@ अWयP कयोदे वी यTमले अIहले आएर बोल+ फेनुल
' ाई लोकसेवाकै
अ1धकार+हKले दोहोरो भूTमकाको Kपमा Tलएका छन ् । लोकसेवाको अWयP Jयाय सेवा आयोगको सदXय हुने
/ावधानअनस
ु ार यTम उपिXथत भएर हXताPर गरे र फ3क'एक@ हुन ् । उनले #य.तबेला कुनै प.न असहम.त जनाएक@
1थइनन ् ।
ोतका अनस
ु ार .नजामती सेवाको वTशcट xेणीको स1चव पदमा वTभJन वषयका वbहK समेत उVत पदमा
.नयुVत हुनसVने /चTलत कानुनी अवXथा छ । सवoच अदालतले प.न गत २०६९ साल मंTसर २१ गते सरकारका
नाममा परमादे श आदे श जार+ गर+ .नजामती सेवाको वTशcट xेणीको स1चव पद कुनै खास वषय वा वधाको
वशेषb वा वशेष यो<यता चाIहने पद होइन भनेर उFलेख गरे को 1थयो । साथै स1चव उच /शास.नक पद मा,
भएकाले यसमा .नजामती सेवाअJतग'त जन
ु सुकै सेवाबाट प.न .नजामती सेवाको स1चवको पदपू.त' गन' स3कJछ ।
लोकसेवा ोतका अनुसार नेपाल Jयाय सेवा .नजामती सेवाTभ,कै वTशcट+कृत सेवा हो । सवoच अदालतको मंTसर

२१को उVत आदे शमा नेपाल Jयाय सेवाका राजप,ां3कत /थम xेणीका अ1धकृतहK काय'स;पादन मूFयांकनका
आधारमा /शासन सेवाको स1चव पदका ला1ग उ;मेदवार हुने छन ् भनेर उFलेख गNरएको छ ।
स/वा वा पदBथापनासब(धी NयवBथामा के छ ?
नेपाल Jयाय सेवाका राजप,ां3कत /थम xेणीका अ1धकृतहK .नजामती सेवाको स1चव पदमा बढुवा .नयV
ु त
हुनसVने अवXथामा सोह+ सेवाको वTशcट xेणीको पदमा रहे को पदा1धकार+लाई .नजामती सेवाको स1चव पदमा
सKवा गन' स3कनेछ । .नजामती सेवास;बJधी कुनै कानन
ु ले #यXतो सKवालाई रोकेको अवXथा छै न । कानन
ु तः
विज'त नगरे को वषयलाई /चार गनु' जबज'Xती पदबाट हटाउने /यास बाहे क केह+ नभएको लोकसेवाकै केह+
अ1धकार+को बुझाइ छ । .नजामती सेवाTभ,को एउटा वTशcट xेणीको पदबाट अकo .नजामती सेवाको वTशcट
xेणीको पदमा वशेषb पदमा बाहे क अJयमा सKवा एउटा .नयTमत fयवXथापक@य /34या मा, हो । ोतका
अनुसार .नजामती सेवाको कुनै प.न सेवाको वTशcट xेणीको कम'चार+ कुनै सेवा, समूह वा उपसमूह नहुने सेवाको
पदमा बढुवा वा सKवा हुनसVछ । सोह+ कारण नेपाल Jयाय सेवाको राजप,ां3कत वTशcट xेणीको पदमा रहे को कुनै
कम'चार+ .नजामती सेवाको वTशcट xेणीको पदमा सKवा हुनसVछ । तर, Jयाय सेवाको पदमा रहे को कम'चार+लाई
सरकारले सKवा बढुवा वा कारबाह+ गदा' Jयाय सेवा आयोगले TसफाNरस गनुप
' नO संवैधा.नक /ावधान रहे कोले स1चव
Pे,ीको सKवामा Jयाय सेवा आयोगको सहम.त आवUयक भएको हो ।
.नजामती सेवा .नयमावल+, २०५०को .नयम ३६ (२) (क)का अनुसार राजप,ां3कत वTशcट xेणी र राजप,ां3कत
/थम xेणीको .नजामती कम'चार+को हकमा मिJ,पNरषले .नण'य गनप
ु' नO हुJछ । तर एउटै मJ,ालय अJतग'त
.नकायमा सKवा गदा' राजप,ां3कत /थम xेणीको कम'चार+को हकमा वभागीय मJ,ीXतर+य .नण'यबाट प.न सKवा
गन'

स3कJछ

।

ोतका

अनुसार

.नजामती

सेवाको

वTशcट

xेणीको

पदमा

काय'रत

वTभJन

मJ,ालय÷स1चवालय÷संवैधा.नक अंग र .नकाय तथा अJय Xथायी आयेगका स1चवहK (.नजाम.त सेवा
.नयमावल+, २०५०को .नयम २को ख?डा (ख)सँग स;बिJधत) वभागीय /मुख हुन ् । वभागीय /मुखहKलाई
सरकारले उसको अनुभव, काय'दPता तथा औ1च#यका आधारमा वTभJन .नकायमा काम गन' खटाउने हो । यXतो
काय' गन' खटाउँ दा सेवा सnचालन गनO .नकायलाई #यसको जानकार+ Iदने दा.य#व सरकारको हुJछ ।

सेवा, समूह वा उप–समूह पOरवत+नको वषय हो ?
Jयाय सेवा र नेपाल लेखा पर+Pण सेवाको पदमा सुK राजप,ां3कत तत
ृ ीय xेणीदे [ख वTशcट xेणीको पदस;म प.न
सेवा, समूह वा उपसमूह रहJछ । यह+ सेवा, समूह वा उपसमूह रहे काले अJय सेवा, समूह वा उपसमूहमा काय'रत
.नजामती सेवाको जुनसक
ु ै सेवाका कम'चार+ नेपाल Jयाय सेवा वा नेपाल लेखापर+Pण सेवाको पदमा .नबा'ध /वेश
Tलन सVनेछ । यXतो /वेशका ला1ग अIहलेस;म कुनै fयवXथा छ । #यXतै, .नजामती सेवाका अJय सेवाको पदमा
राजप,ां3कत /थम xेणीभJदा मा1थ सेवा, समूह वा उपसमूह हुँदैन । तर, राजप,ां3कत /थम xेणीस;मको पदमा
भने सेवा, समूह वा उपसमूह रहJछ । ोतका अनुसार .नजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै
xेणीको पदमा एउटै सेवा, समूह वा उपसमूहTभ,बाट कुनै वशेष यो<यता भएको कम'चार+ आवUयक परे को
अवXथामा सKवा वा बढुवावारा #यXतो पदप.ू त' गनुप
' द' छ । #यXतो वशेष यो<यता भएको कम'चार+ सोह+ सेवा,
समूह वा उपसमूहमा उपलsध नभएको अवXथामा अJय .नजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा पNरवत'न गर+
#यXतो पदको पदपू.त' गनुप
' छ' । यो fयवXथा राजप,ां3कत /थम xेणीको पदस;म मा, सीTमत छ । Jयाय सेवा र
लेखापर+Pण सेवा बाहे क अJय .नजामती सेवाको राजप,ां3कत /थम xेणीभJदा मा1थ सेवा, समूह वा उपसमूह हुँदैन
। तर #यXतो सेवा, समूह वा उपसमूह पNरवत'न राजप,ां3कत /थम xेणीको पदस;म मा, सीTमत रहJछ ।

राजप,ां3कत /थम xेणीभJदा मा1थको पदमा .नजामती सेवा अJतग'त Jयाय सेवा र लेखा पर+Pण बाहे क अJय
सेवामा राजप,ां3कत /थम xेणीभJदा मा1थ सेवा, समूह वा उपसमूह रहनेछैन भनी .नजामती सेवा ऐन २०४९को
दफा ६ (१क) ले Xपcट fयवXथा गरे को छ । Jयाय सेवाको वTशcट xेणीको पदमा काय'रत कम'चार+को #यस अथ'मा
सेवा, समूह वा उपसमूह पNरवत'न गनO भJने अवXथा हुँदैन । .नजामती सेवा अJतग'तको वTशcट xेणीको पदबाट
समान xेणीको पदमा सKवा गनO वषय सेवा, समूह वा उपसमूह पNरवत'नको वषय होइन । Pे,ी स1चवको /संगमा
उVत ऐनको दफा २६ लागू हुनसVतैन । लोकसेवा आयोग ोतका अनुसार .नजामती सेवा ऐन तथा .नयमावल+को
fयवXथाका आधारमा .नजामती सेवा ऐनको दफा २६ वTशcट xेणीको कम'चार+को सKवा /योजनका ला1ग
.नc/भावी मा, होइन पूणत
' ः असाJदTभ'क छ । ोतका अनुसार दफा २६को fयवXथा राजप,ां3कत /थम
xेणीस;मको अवXथामा Jयाय सेवा र लेखापर+Pण सेवा बाहे क अJय सेवाको हकमा मा, स;बिJधत हो ।
लोडसेडङ (यन
ू ीकरणको वपQमा !ाGधकरणका एमडी
काठमाडI, जेठ १९ ।,
नेपाल वयत
' काक लोडसेडङ Jयन
ु ् /ा1धकरणका काय'कार+ .नदO शक अजुन
ू ीकरण गनO सरकार+ योजनाको वपPमा
उTभएका छन ् । त#काल ठूलो मा,ामा जलवयत
ु ् थप हुन नसVने भJदै ऊजा' मJ,ालय र रािcdय योजना आयोगले
हालका ला1ग सोलार ऊजा' Xथापना गन' नी.तगत fयवXथा गर्न लागेको बेला एमडी काकले दई
ु ्
ु वष'मै जलवयत
खेर जाने भJदै सोलार Xथापना गन' नहुने अडान Tलएका हुन ् । लोडसेडङ Jयन
ू ीकरण गन' जलवय#ु को वैकिFपक
fयवXथा के र कसर+ गन' स3कJछ भनेर सोमबार रािcdय योजना आयोगले आयोजना गरे को छलफल काय'4ममा
एमडी काकले /सारण लाइन .नमा'ण गन' नस3कनम
ु ा ज<गा /ाZत गनO /ावधान कमजोर रहे को भJदै #यसको सबै
अ1धकार ऊजा' मJ,ालयलाई Iदनप
ु नO तक' गरे का 1थए । उनले वयत
ु ् महसुल .नधा'रण गनO िज;मा /ा1धकरणलाई
Iदनप
ु नO र भारतबाट त#काल धेरै वयत
ु ् Fयाउनप
ु नO अडान Tलएका 1थए । काकको योजनाअनस
ु ार अगाड बने हो
भने सरकारले पेdोल र डजेलको जXतै धेरै पैसा वयुत ् आयातमा प.न खच' गनुप
' नO हुJछ ।
जलवय#ु को अकo वकFप नभए प.न #य.तकै खेर गइरहे को घामबाट vबजल
ु + उ#पादन गनO हो भने ‘पावर
sयाकअप’का ला1ग समेत सहयोग पु<नेछ । योजना आयोग ोतका अनुसार काक आ|नो तक' गरे र फटाफट
बाIहNरएका 1थए । काकले दईु वष'Tभ,मा जलवयत
ु ् खेर जाने तक' गरे प.न आउँ दो २०७५ स;म प.न दश घ?टा
लोडसेडङ हुने /ा1धकरणकै अ1धकार+हKको तक' छ । दई
ु वष'मै जलवयुत ् खेर जाने भनेर काकले /चार गरे र सौय'
ऊजा' उ#पादनमा भाँजो हालेप.छ दे शमा लोडसेडङ भयावह हुने वयत
ु ् आयात तथा अJय योजना दे खाएर कTमसन
Tलने दाउमा काक पुगेको योजना आयोगका एक अ1धकार+ले बताए । /ा1धकरण एमडीले सोलारको वK\ बोलेर
बाIहNरए प.न ऊजा' मJ,ालयका स1चव राजेJS3कशोर Pे,ीले भने लोडसेडङ घटाउन .छटो र सXतो माWयम सोलार
बाहे क अK केह+ नरहे को बताएका 1थए । काय'4ममा जल तथा ऊजा' आयोगका स1चव xीरnजल लाकौलले लोडसेडङ
कम गन' जलवयु#का वकFप Iदनप
' नOमा जोड Iदएका 1थए । तर,
ु नO भए प.न यस बारे मा पया'Zत अWययन गनुप
उनले काकको जसर+ सौय' ऊजा'को पP वा वपPमा तक' गरे का 1थएनन ् ।
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आजबाट लोडसेडङ घWयो
काठमाड`, (नेस)। नेपाल वयुत ् /ा1धकरणल
्ँ े बुधबारदे [ख लागू हुने गर+ लोडसेडङको वयमान समयमाव1धमा
दै .नक दई
ु ् उ#पादनमा वृ \ भएकाले लोडसेडङको
ु घ?टाका दरले घटाएको छ। नद+मा पानीको बहाव बन गई वयत
समयाव1ध कम गन' लागेको /ा1धकरणले जनाएको छ।
/ा1धकरणको भार /ेषण केJSका /मुख भुवनकुमार P,ीका अनुसार अबदे [ख सातामा साढे ५५ घ?टाका दरले लोडसेडङ
हुने छ। वयमान ोतलाई अ1धकतम उपयोग गरे र लोडसेडङको अवXथामा कमी Fयाइएको उहाँको भनाइ छ।
यसअ.घ वैशाख ३१ गतेदे[ख साताको १४ घ?टा लोडसेडङ कम गरे र /ा1धकरणल
्ँ े ७० घ?टामा झारे को 1थयो। #य.तवेला
/ा1धकरणले हZताको १ Iदन १२ घ?टा, २ Iदन १० घ?टा र ३ Iदन ९ घ?टा वयत
ु ् कटौती गदa आएको 1थयो।
P,ीका अनुसार अबदे [ख साताको तीन Iदन आठ घ?टा, तीन Iदन साढे सात घ?टा र एक Iदन नौ घ?टा वयत
ु ् कटौती
हुने छ। पानी पनO 4म बदै गएप.छ 4मशः लोडसेडङको वयमान ताTलका कम हुँदै जाने /ा1धकरणले जनाएको छ।
नयाँ आयोजना नथपने र भएका आयोजनाबाट प.न अ1धकतम ् लाभ Tलन नसVने पNरपाट+का कारण नेपालमा
वषा'याममा समेत लोडसेडङ हुँदै आएको छ। नेपाल वयत
ु /ा1धकरणका काय'कार+ .नदO शक अजन
ु' कुमार काकले पानी
पन' थालेप.छ 4Tमक uपमा लोडसेडङ कम हुँदै जाने बताउनुभयो।
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मोदखोला जलव यXु का दव
ु ै टवा+इन सYचालन, उXपादन बZयो
दग
ु ा'/साद शमा', पव'त
पव'तको दे उपुरिXथत मोद+खोला जलवयत
ु े केJSका दई
ु वटै टवाईन सnचालनमा आएका छन ्। vबQेको लामो
समयस;म मम'त हुन नसकेको य.ु नट नं २ मम'त गNरएप.छ दव
ु ् गह
ु ै टवाईन सnचालनमा आएका हुन ्। वयत
ृ मा
जडान गNरएका दई
ु ् उ#पादन थाTलएको केJS
ु वटा टवाईनमWये य.ु नट नं २ को बेNरङ पNरव'तन गरे र पुण' uपमा वयत
/मख
ु कपलदे व मnजनले जानकार+ Iदनुभयो।‘य.ु नट नं २ मम'त गरे र दई
ु वटै य.ु नट .नयTमत uपमा सnचालनमा
Fयाएका छौ’ उहाँले भJनुभयो– ‘लामो समयको समXया समाधान भएको छ।’ दव
ु ै टवाईन सnचालनमा आएप.छ १४
दशमलव ८ मेगावाट Pमताको आयोजनाबाट कNरब १० मेगावाट वयत
ु ् उ#पादन हुन थालेको छ। यसअ.घ एउटा
यु.नट प.न राgोसँग नचFदा Pमताको आधाभJदा कम वयुत ् उ#पादन हुँदै आएको 1थयो। यसअ.घ यु.नट नं २ पूण'
uपमा बJद 1थयो भने य.ु नट नं १ मा प.न समXया भएका कारण पूण' Pमतामा सnचालन हुन स3करहे को 1थएन।
केJSको इJटे कबाट बालुवा छाJने समXया दे [खएका कारण वयुत ् गह
ृ मा जडट टवाईनमा बेNरङको समXया पटक–
पटक आउँ दा केJSले पूण' Pमतामा सnचालन आउन समXया भैरहे को छ। केJS पूण' Pमतामा सnचालन नहुँदा नेपाल
वयत
ु /ा1धकरणले वषOनी करोड` Kपया घाटा बेहोदa आएको छ।
.नमा'णको समयदे [ख नै इJटे कमा समXया रहे को मोद+खोला जलवयत
ु ् केJSको मम'तको काम गत वष'दे[ख शुu
भएको मम'त काय'मा Iढलाई भएको छ। जेठ मIहनाTभ,मा मम'त काय' स;पJन गनुप
' नOमा ठे केदारले अIहलेस;म १५
/.तशतसमेत काम स;पJन गरे को छै न। ठे केदार भने .नमा'ण काय'को ;याद थZने तयार+मा रहे को बु[झएको छ।
केJSको इJटे कको परू ै मोड3फकेसन गनO काम स;पJन गन' कNरब १७ करोड Kपयाँमा ठे Vका Iदइएको 1थयो। इJटे कको
डजाईनमै समXया भएकाले पटक पटक पानी चुIहने र वषOनी बाढ+ले P.त पय
ु ा'उँदै आएको 1थयो। इJटे कमा पानी चुIहने
तथा बालव
ु ा थु/ने समXया भएकाले उVत समXया समेत समाधानका लाि◌ग मम'त काय' शुu गNरएको हो। इJटे कमा
बालुवा थु/ने र गेटबाट पानी चुIहने समXया भएप.छ वषा' याममा समेत जलवयुत ् केJSमा Pमताअनुसार वयत
ु ्
उ#पादन हुन सकेको छै न। गत वष'दे[ख शुu गNरएको .नमा'ण काय'मा गत वष' मा,ै ३ करोडभJदा बढ+ खच' भएको
1थयो। मम'तको काममा cटचार भएकोले चचा' समेत छ।
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ऊजा+ संकटको वकराल अवBथा
(भोला शमा') ऊजा' मानव जीवनको अपNरहाय' आवUयकता हो। यसलाई भाJसाँ/शासनदे [ख भJसार /शासन हुँदै
अJतरा'िcdय /शासन र अJतNरP /शासनस;म उपयोग गनO गNरएको छ। यसको मह#व IदनानुIदन वृ \ हुँ दै गइरहे को
भएता प.न नेपालको अवXथा .नकै लजाXपद रहे को छ। /चुर स;भावना हुँदा हुँदै प.न हाgो यथािXथ.तवाद+ र
नालायकपूण' fयवहारले अWयारो समाज .नमा'ण भएको छ र नेपाल+ जनता अनपेlPत uपमा प.छ पन' गएका छन ्।
वगतलाई .नरJतरता Iदन खिZपस भई सकेको सरकारले लजाXपद लोडसेडङको पुनराविृ #त /#येक वष' कायमै
राखेको छ। जब–जब Iहउँ दे याम शu
ु हुJछ तब मा, लोडसेडङको बहस च3क'Jछ। ऊजा' संकट कायम रहे को बखत
वयु#जXतो संवेदनशील Pे,ले िज;मेवार .नकायबाट लगानीको ला1ग .नXसJदे ह /ाथTमकता पाउनु पनO हो। तर,
#यसो हुन स3कराखेको छै न। नेपाल जल स;पदाको धनी मुलुक भए प.न वयत
ु ् उ#पादनको िcटकोणमा .नकै प.छ
परे को छ। संकट शsदले जसर+ दल
' कुरालाई अयाउँ छ #यसर+ नै नेपाल वयुत ् /ा1धकरणले वतरण गनO वयत
ु ्
ु भ
सेवा लोडसेडङको मारले दल
' भएको महशुस आम उपभोVताले गरे का छन ्।
ु भ
#यस Iहसाबले ऊजा' संकट प.न अFपकाल+न मा, हुनुपनO हो । तर, ऊजा' संकट .नवारणाथ' सरकार+ कदमहu .नर+ह
छन ्। अथ'तJ,मा ऊजा' सघन हुँदै आएको छ। #य.तमा, होइन जनजीवनका हरे क पहलहuमा ऊजा'को मह#व र उपयोग
Iदन /.त Iदन बदै गइरहे को छ। Iदगो वकासको माWयम प.न Xवछ ऊजा' हो, जसको /मुख आधार जलवयत
ु ् नै
हो। वड;वना मुलुकको वकास /शासन कछुवा ग.तमा सnचाTलत छ। #यसमा1थ प.न वयत
ु ् वकास उपेlPत छ।
#यसैले वयुत ् संकट नेपाल+ जनजीवनमा मौन महामार+को uपमा फैTलएको छ। जसका कारण औयो1गक Pे,का
कैय` उयोगहu बJद भएको सूचना साव'ज.नक भइसकेको छ।
यो 4म .नरJतर जार+ छ र भवcयमा यXता थप उयोगहu बJद हुने 4ममा छन ्। पय'टन उयोग धराशायी बनेको
एवम ् वयत
ु ीय शासन धरापमा परे को छ। शैlPक जगत अJयोलमा परे को छ। इJभट' र vब4ेताहu मोटाएका छन ्।
इJभट' र राtनेहu सबैले रािcdय वयत
ु /सारण लाइनबाट बूढ+ गाईको दध
ु ् चुसेर sयाd+ चाज' गरे का
ू चुसे जसर+ वयत
छन ्। लोडसेडङको समय झन ् बढाउन उ\त दे [खएका छन ्। यसर+ नेपाल+ समाजमा लोडसेडङको समXया एक, /भाव
अनेक दे [खएको छ।वयत
' त' हो। यसका माWयमबाट बहुमुखी ऊजा' /ाZत गन'
ु ् ऊजा' सवा'1गण वकासको पूवश
स3कJछ। #यसैले त भाJछा /शासनदे [ख भJसार /शासन हुँदै अJतरा'िcdय र अJतNरP /शासनस;म यो अपNरहाय' छ।
वशेषगर+ घरायसी खपतका ला1ग यसको अ1धक उपयोग भए प.न पेdोTलयम पदाथ'को वकFप बनाउन स3कएको
छै न। मुलुकमा पटक पटक पेdोTलयम पदाथ'को हाहाकार हुँ दा वयुत ् ऊजा'माफ'त मुलुकबासीहuको त#काल+न समXया
समाधान गन' स3कJछ। साथै आया.तत पेdोTलयम पदाथ'को वशाल खच'मा हुने Xवदे शी मुSा वदे Tशन पाउँ दै न।
शासक@य fयवXथाका साझेदार .नकायहuले यो कुरा कIहले ब
ु ने त ?
वाXतवमा जलवय#ु को वकासमा कुनै अमक
ु .नकाय मा, िज;मेवार छै न। यो बहुआयाTमक /यासहuको साझा
सवाल हो।
राजनै.तक /.तब\ता र /शास.नक कIटब\ताबाट वयत
ु ् वकास स;भव हुJछ। तथाप /शासनमा राजनी.तकरण र
राजनी.तक /शास.नकरणको प.छFलो समXयाले वयत
ु ् वकास चेपव
ु ामा परे को छ। खासगर+ आयोजना .नमा'णमा
Xथानीय अवरोध fयापक छ भने अJतर .नकायगत समJवय अ#यJत कमजोर छ। वयत
ु ् उ#पादन, /सारण र
वतरण गनO .नकाय नेपाल वयत
ु /ा1धकरणमा संXथागत सुशासन कमजोर भएको छ। नेपाल वयत
ु /ा1धकरणको

उच .नकाय संचालक सTम.त हो। यसले नेपाल वयत
ु /ा1धकरण ऐन,२०४१ बमोिजम आ|नो .नयTमत काय'
XवतJ,ता र Xवाय#ततापव
' सnचालन गन' सकेको छै न। अिtतयार दu
ू क
ु पयोग अनुसJधान आयोगको सJ,ास वृ \
भइरहे को छ। उVत सJ,ासबाट अपेlPत काय'स;पादन हुन नसकेरै एकथर+ जनता वशाल लोडसेडङको मारमा छन ्
भने अकo थर+ जनताले वगत ४–५ मIहना यता नयाँ◌ँ Qाहक सेवा /ाZत गन' स3करहे का छै नन ्।
वाXतवमा मुलुकमा वयत
ु वकासका ला1ग अFपकाल+न, मWयकाल+न र द+घ'काल+न रणनी.त अवल;बन गनप
ु' छ' ।
अFपकाल+न रणनी.तअJतग'त चुहावट (हाल २५.०३ /.तशत) .नयJ,ण, डमाJड साईड ;यानेजमेJट, वयत
ु ् आयात,
वैकिFपक ऊजा'को /व~धन र अवल;बन, मौजद
ु ा जलवयत
ु ् केJSहuको गुणXतरमा सुधार गर+ पूण' Pमतामा
सnचालन गन,ु' .नजी उ#पादक क;पनीहuका साना जलवयत
ु ् आयोजनाहu त#काल स;पन गनO जXता उपयV
ु त
कदमहu अगाड बढाउनु साJदTभ'क हुJछ।
#यसैगर+ मWयकाल+न रणनी.तअJतग'त .नकायगत समJवयमा बढावा Iदने, .नमा'णाधीन आयोजनाहu शी स;पJन
गनO, जलवय#ु मा लागानीका ला1ग सु.निUचत वातावरण सज
ृ ना गनO, संचय र नद+ /णल+को सJतुलन गरे र आयोजना
काया'Jवयनमा Fयाउनप
ु छ' । #यसैगर+ .नमा'णाधीन रािcdय गौरवका जलवयत
ु ् आयोजनाहu तदाKकताका साथ
स;पJन गनु' उ#तम हुJछ।
नेपालको ऊजा' वकास Tस\ाJतमा धनी र fयवहारमा अ.त गNरब छ। वगतका सरकार र स#ता साझेदारहuको दNरS
मानTसकताका कारण मुलुकले कालो धsबाको Qहण लागे झ^ लोडसेडङको यो वकराल पNरिXथ.त सहनु परे को छ।
अपार स;भावना हुँ दा हुँदै प.न ऊजा' संकट बेहोनु' परे को यो वषम ् पNरिXथ.तमा वगतमा जXतै टालटुले शैल+ अपनाएर
/Xतत
ु हुनु भनेको ‘हलो अडकाएर गोK पनु जXतै हो 3कनक@ आवUयकता यहाँ नी.त, नेता र नाराको होइन वैbा.नक
अ.न वैधा.नक fयवहारको हो। वगतमा अKण तेो (४०२ मे.वा.) आउन Iदएको भए आज यो पNरिXथ.त आउने 1थयो त
? #यसो भए अझै 3कन हामी अKण तेो, पnचेUवर, कणा'ल+ जXता ठूला र बहुउpेUयीय आयोजना Fयाउन
यथािXथ.तवादलाई अंगाFछौ र भारतलाई मा, गाल+ गछ त ? हामीसँग ऊजा' उ#पादनका ला1ग अपNरहाय' पव
ू ा'धार
पानी र पैसाँ/शXतै छ। अब खाँचो मजबत
ु मन र माहोलको हो।
तसथ' वयत
ु ् वकासमा अK आदर्श कुरा गर+ वगतका fयथ'तालाई .नरJतरता Iदनभ
ु Jदा /Xतावत जलवयत
ु ्
आयोजनालाई .नमा'णाधीन चरणमा पुया'उनु र .नमा'णाधीन आयोजनाहuलाई शी स;पJन गनु' अपNरहाय' छ।#यसका
ला1ग नी.तगत uपमा वयुत#स;बJधी कानन
ु हu संशोधनसIहत 34याशील गराउने, संXथागत uपमा ऊजा' मJ,ालय,
नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरण, वयत
ु ् वकास वभाग, जल तथा ऊजा' आयोग, जलवयत
ु ् वकास तथा लगानी
क;पनीलाई समJवयकार+ ढं गले 34याशील गराउने, fयवXथापक@य uपमा आ1थ'क, भौ.तक तथा मानवीय
ोतसाधनलाई जलवयत
ु ् Pे,मा आकष'त गनु' बेस हुJछ।#यसैगर+ fयवहारगत uपमा राजनै.तक अिXथरता र
असमझदार+ तथा Xथानीय अवरोध अJ#य गर+ गैरवैधा.नक 34याकलाप .नK#साIहत पान' जKर+ छ। .यनै यXतै अनेकौ
उपायहu अवल;बन गरे र लामो ऊजा' संकटको मौन संवेदशीलता अJ#य गन' स3कJछ। यस स;बJधमा उजा' Pे,का
स;पूण' सरोकारवाला .नकायहu िज;मेवार भई त#काल अ.घ बन जKर+ छ।
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dाJसफ'मर आपू.त'को ठे Vका xीलंकाल+लाई
कािJतपरु संवाददाता
काठमाडौ, जेcठ २१ - अ.घFलो पटक चीनका क;पनीहuले नVकल+ dJसफ'मर आप.ू त' गरे र ववाद बढे प.छ वयत
ु ्
/ा1धकरणले यसपाTल xीलंकाल+ क;पनीबाट खNरद गनO भएको छ । अ.घFला पाTलका फज} गनO क;पनीलाई नराखी
आवान गNरएको बोलप,मा xीलंकाल+ क;पनी एलट+एल होिFडङले ठे Vका पाएको हो । dाJसफ'मर खNरद स;बJधमा
/ा1धकरण र एलट+एलबीच शु4बार स;झौताप,मा हXताPर भयो । /ा1धकरणको वतरण तथा Qाहक सेवाका
उपमहा.नदO शक रामचJS पा?डेले xीलंकाल+ क;पनीबाट dाJसफ'मर Fयाउने तय भएको बताए । 'xीलंकाल+ क;पनीसँग
dाJसफ'मर खNरद स;झौता भएको हो,' उनले भने । स;झौताअनस
ु ार एलट+एलले /ा1धकरणलाई वTभJन Pमताका १
हजार ४० थान dाJसफ'मर उपलsध गराउनेछ । #यसमा १५ केभीए Pमताका १ सय, २५ केभीएका २ सय २५, ५०
केभीएका ३ सय ५०, १ सय केभीएका २ सय ४०, २ सय केभीएका १ सय थान र ३ सय केभीएका २५ थान dाJसफ'मर
छन ् । एलट+एलले उVत dाJसफ'मर /ा1धकरणलाई आगामी ९ मIहनाTभ, ४ 3कXतामा उपलsध गराउनुपनOछ । यी
dाJसफ'मर भारतको सेJdल पावर Nरसच' इJस ्ि◌टयट
ु (सीपीआरआई) मा पर+Pण (टाइप टे Xट) गNरनेछ । सीपीआरई
दlPण एTसयाकै अJतरा'िcdय मापद?डको एक मा, 'पावर Nरसच' इJस ्ि◌टयट
ु ' हो । #यहाँ /ा1धकरणले हरे क १ सयमा
२ वटा dाJसफ'मर सीपीआरआईमा पर+Pण गनOछ । टाइप टे Xटमा ठक पाइए मा, /ा1धकरणले XवीकानOछ । टाइप
टे Xट आगामी ३ मIहनाTभ, भइसVनेछ । #यसको कNरब ६ मIहनाTभ, एलट+एलले सबै dाJसफ'मर उपलsध
गराइसVनप
ु नO छ । एलट+एलले आगामी ५ मIहनाTभ, पIहलो 3कXतामा २ सय ५० dाJसफ'मर उपलsध गराउनेछ ।
/#येक 3कXता कNरब २ सय ५० dाJसफ'मरका दरले ४ 3कXतामा १ हजार ४० dाJसफ'मर /ा1धकरणले पाउनेछ ।कNरब २
वष'यता खNरद हुन नसVदा /ा1धकरणलाई dाJसफ'मरको चरम अभाव छ । नVकल+ dाJसर्फमर का?डमा /ा1धकरणका
उच अ1धकार+हu फसेप.छ कNरब २ वष'यता dाJसफ'मर खNरद हुन सकेको छै न । /ा1धकरणले आवान गरे को
बोलप,मा अ.घFलो पटक नVकल+ dाJसफ'मर आप.ू त' गनO कुनै प.न क;पनी सहभागी गराइएको 1थएन । '८ क;पनीले
भाग Tलएका 1थए,' /ा1धकरणको भनाइ छ, '#यसमWये सबैभJदा कम रकम /Xताव गनO xीलंकाल+ छाJय` ।'
एलट+एलले १ हजार ४० dाJसफ'मरका ला1ग सबैभJदा कम कNरब २६ करोड ५८ लाख Kपैयाँ रकम /Xताव गरे को 1थयो ।
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पिUचम सेतीकै ग.तमा तFलो अKण
लHमण वयोगी
काठमाड`-सरकारले तोकेको अव1धमा कुनै प.न /ग.त दे खाउन नसकेको ािजलको ास पावर क;पनीले तFलो अKण
जलवयत
ु आयोजनाको अनम
ु .तप, ओगIटरहन फेNर डेढ वष' ;याद मागेको छ।
चार सय मेगावाटको आयोजना बनाउन अनुम.त पाएको क;पनीलाई वातावरणीय अWययन (इआइए) प.न पूरा नगर+
ऊजा' मJ,ालयले अनुम.तप, Iदएको 1थयो। क;पनीले मागेकै आधारमा डेढ वष' समय थZन वयत
ु वकास वभागले
फाइल उठाएको वभाग ोतले बतायो।
सन ् २००२ मा अJतरा'िcdय /.तXपधा' गरे र क;पनीलाई' अWययन अनुम.त Iदइएको 1थयो। वयत
ु ऐनअनस
ु ार
अWययन अनुम.तको ;याद पाँच वष' हुJछ। थप पाँच वष' ;याद थZदासमेत अWययन पूरा नभएप.छ मJ,ालयले बाँक@
सबै /34या १८ मIहनाTभ, पूरा गर+ व#तीय fयवXथापन गनO सत'मा २०६९ मंTसरमा उ#पादन अनुम.तप, Iदएको
1थयो।
तो3कएको अव1धमा ५० /.तशत प.न काम नभएप.छ क;पनीले फेNर १८ मIहना समय थZन आQह गदa वभागमा
आवेदन Iदएको 1थयो। ...आयोजना बनाउने आसमा १२ वष' अनुम.त रोकेको उसले वषस;म रो3कराtन यXतो आवेदन
Iदएको हो,' ती अ1धकार+ले भने। यो आयोजनाको अवXथा प.न पिUचम सेतीकै जXतो हुने उनले IटZपणी गरे ।
अXटे र् े Tलयाको Xनोइ माउJटे न इिJज.नयNरङ कपoरे सन (Xमेक) ले सात सय ५० मेगावाटको जलाशययV
ु त पिUचम सेती
बनाउने बहानामा १७ वष'स;म अनम
ु .त ओगयो। अJ#यमा उसको अनुम.त सरकारले रp गरे को 1थयो। ास पावरले
प.न यसर+ नै अनुम.त Tलइराtने शैल+ अपनाएको वभागका कम'चार+को IटZपणी छ।
Xमेकले पIहला उ#पाIदत vबजल
ु + भारतमा बेने भJदै वTभJन दात ृ .नकायसँग लगानी जुटाउने /यास गरे को 1थयो।
तर, लगानी जट
ु े न र भारतले vबजुल+ 3कJने सहम.त प.न जनाएन। यसप.छ उसले vबजुल+ नेपालमै बेने भJदै
सरकारलाई आUवासन Iदयो। चीन, एTसयाल+ वकास ब^कलगायत .नकायसँग आQह गरे प.न लगानी जट
ु ाउन
नसकेप.छ पूवऊ
' जा' मJ,ी गोकण' वcटको काय'कालमा अनुम.त रp गNरएको 1थयो।
ास पावरले अIहले अनम
ु .तप,को समय थZनकै ला1ग चार सय मेगावाट आयोजनाको Pमता ६ सय ५० मेगावाटस;म
बढाउनप
ु नO सत' राखेको छ। Pमता नबढाए आयोजना बनाउन नसVने उसको तक' छ। यो आयोजना नौ सय मेगावाटको
अKण तेोप.छ आएकाले समय थZन उ1चत हुने ऊजा' मJ,ी राधा bवाल+ले बताइन ्।
तीन सय मेगावाटको अKण तेोको Pमता नौ सय मेगावाट पुया'नएप.छ पानीको बहाव .नयJ,ण हुने हुँदा चार सय
मेगावाटमा तFलो अKण आ1थ'क Kपले सा;भाfय नहुने ास पावरको दाबी छ। क;पनीका काय'कार+ .नदO शक राजेश
TसJहाले Pमता नबढाए आयोजना अJय कुनै क;पनीले बनाउन नसVने Nरपिsलका दै .नकसँगको एक अJतवा'ता'मा
बताएका 1थए। उनले भनेका 1थए, ...अKण तेोको Pमता बढाएप.छ यसको प.न बढाउनप
ु छ' ।'
Xमेकले आयोजना बनाउने आसमा १७ वष' खेर गयो र vबजुल+ प.न आएन। चीनको Tसडsलुई क;पनीलाई यसको
अनुम.तप, Iदइए प.न बJने स;भावना दे [खँदैन। #यसैगर+ १२ वष'स;म अनुम.त रो3कसकेको ास पावरले आयोजना

बनाउने स;भावना नदे [खएको ऊजा' मJ,ालयका अ1धकार+ नै बताउँ छन ्। एक अ1धकार+ले भने, ...अनुम.तप,
रो3कराtन उसले Pमता बढाउने सत' राखेको हो।'
चार सय मेगावाट बनाउने अनम
ु .त Iदएप.छ #यसलाई चाIहने आवUयक पूवा'धार (अJतरदे शीय /सारण लाइन) बनाउन
सरकारले नसकेकाले उसको ;याद थZनल
ु ाई अJयथा Tलन नहुने वभागका /वVता गोकण'राज पJथले बताए। उनले
नागNरकसँग भने, ...Pमता नबढाउने .नण'य मJ,ालयले गNरसVयो, समय थपेर आयोजना बJने आधार दे [खए
थपJछ।'
वयुत .नयमावल+, २०५० अनुसार उ#पादन अनुम.तप, Iदएको एक वष'Tभ, व#तीय fयवXथापन गNरसVनु पनO
हुJछ। तर, दई
ु दे [ख तीन वष'Tभ, अ1धकांश /व\'कले व#तीय fयवXथापन गनO गरे काले यसले प.न सो अव1धTभ,
लगानी जुटाएर .नमा'णमा जान सVने स;भावना दे [खएको पJथले तक' गरे ।
क;पनीलाई २०६९ मंTसरमा अधुरो इआइए सVन र वयत
ु खNरद स;झौता (पपए) गर+ व#तीय fयवXथापन गन' १८
मIहना Iदइएको 1थयो। मJ,ालयले यसअ.घ क;पनीले /Xताव गरे को समय थZने सत' निXवकाNरने बताएको 1थयो।
आयोजनाको Pमता बदा यो लगानी बोड'मातहत जाने हुँदा प.न Pमता बढाउन उ1चत नहुने मJ,ालयका अ1धकार+ले
बताउँ दै आएका 1थए।
जलवयत
ु वकास नी.त, २०५८ मा उ#पाIदत vबजुल+ Xवदे शमा खपत गनO आयोजनाको हकमा ३५ वष' र .नया'त
गनOलाई ३० वष'स;म उ#पादन अनुम.तप, Iदने /ावधान छ। तर, यसका ला1ग /व\'क क;पनीले पपए वा कनेVसन
ए1QमेJट (/सारण लाइन बJने आधार) वा व#तीय fयवXथापन गरे को कागजात जट
ु ाउनप
ु र्छ।
.नया'तमूलक आयोजना भएकाले अनुम.तप, Iदँ दा भारतसँग vबजुल+ .नया'त तथा पपए गन' सिजलो होस ् भनेर
आंTशक /34या पूरा गरे कै आधारमा ास पावरलाई अनुम.त Iदइएको 1थयो। क;पनीले भने vबजुल+ भारतमा बेन
पIटआई (पावर टे र् ड इिJडया) सँग समझदार+ गNरसकेको र पपए गन' पIटआई र नेपाल वयत
ु /ा1धकरणसँग
परामश' भइरहे को जनाएको छ।
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लोडसेडङ अJ#य गन' '५५ अब'’
लोकम[ण राई
काठमाडौ, जेcठ २० ऊजा' मJ,ालयले TसTलङभJदा कNरब २५ अब' Kपैयाँ बढ+को बजेट .नमा'ण अिJतम चरणमा पुरय
् ाएको छ । कNरब ३०
अब' Kपैयाँको TसTलङ पाएको ऊजा'ले ३ वष'मा लोडसेडङ अJ#य गन' र ऊजा' Pे,को वकास गन' ५५ अब' Kपैयाँको बजेट
बनाउनप
ु रे को ऊजा'मJ,ी राधाकुमार+ bवाल+ले बताइन ् ।
'३० अब'को TसTलङ 1थयो,' मJ,ी bवाल+ले भ.नन ्, 'हामीले ५५ अब' Kपैयाँको योजना तथा काय'4म बनाएका छ`◌ं ।'
'३ वष'मा लोडसेडङ अJ#य गन' ठूलाभJदा प.न छNरएर रहे का साना आयोजना .नमा'ण गनO, सौय' ऊजा' उ#पादन र चालू
आयोजना मम'त स;भार गनुप
' नO भएकाले TसTलङभJदा बढ+को बजेट बनाउनुपरे को िज3कर उनको छ । '३० अब'
Kपैयाँको TसTलङTभ, लोडसेडङ अJ#य गन' स3कJन,' उनले भ.नन ् ।
bवाल+को .नदO शनमा वयत
ु ् /ा1धकरण, वयत
ु ् वकास वभागलगायत .नकायले यसअ.घ TसTलङअनुसार तयार
गरे को बजेट संशोधन गNररहे का छन ् । /ा1धकरण ोतले TसTलङभJदा बढाएर बजेट बनाउन यसअ.घ पेस भएको
फाइल मJ,ालयबाट 3फता' भएको जनाएको छ ।
'चालू आयोजना मम'त स;भारलगायत क.तपय आयोजनाका ला1ग TसTलङ पालना गदa कम बजेट बनाइएको 1थयो,'
/ा1धकरण ोतको भनाइ छ, 'पया'Zत बजेट राtनू भJने .नदO शन आएप.छ हे रफेरको काम भइरहे को छ ।
मJ,ी bवाल+ले ३ वष'मा लोडसेडङ घटाउन ३ वटै योजना मुtय uपमा अगाड सारे क@ छन ् । #यसमा ३ सय २५
मेगावाटको सौय' ऊजा', ३ सय मेगावाटको जलवयत
ु ् आयोजना र चालू रहे का आयोजना मम'त स;भार छन ् ।
उनले २५ मेगावाट Pमताको ६ वटा सौय' ऊजा' ZलाJट रहने बताइन ् । उनका अनस
ु ार एउटा ZलाJट काठमाड`मा र
बाँक@ ५ वटा ZलाJट तराईका वTभJन Pे,मा हुनेछन ् । उनले नेपालगJजमा रहे को वनको ज<गा, पूवा'nचल
वUववयालयको खाल+ ज<गा, हे ट`डा, नवलपरासी र कपलवXतुमा सौय' ऊजा' ZलाJट .नमा'ण गन' /Xताव गरे क@
छन ् । ज<गाका वषयमा स;बिJधत मJ,ालयलाई /Xताव गनO ऊजा' मJ,ालयको तयार+ छ । 'कोNरयन क;पनीले ५०
मेगावाटको सौय' ऊजा' ZलाJट बनाउने तय भइसकेको छ,' उनले भ.नन ्, 'वUव ब^कले २५ मेगावाट र सरकारले १ सय
मेगावाटको सौय' ZलाJट गर+ ३ सय २५ मेगावाट सौय' ऊजा' उ#पादन गNरनेछ ।'
सौय' ऊजा' ZलाJट कNरब एक वष'मा बJने दाबी ऊजा'मJ,ीको छ । मJ,ीको /Xतावसँगै केह+ अ1धकार+हuले सौय' ऊजा'
महँगो हुने जनाएका छन ् ।
'.नजी Pे,का सौय' ऊजा' उ#पादकले /.त य.ु नट १८ Kपैयाँ /Xताव गरे का छन ् भने सरकारले नै उ#पादन गदा' प.न
/.तयु.नट सौय' ऊजा' १२ KपैयाँभJदा बढ+ पनO दे [खएको छ,' एक अ1धकार+ले भने, '#योभJदा त अJतरदे शीय /सारण
लाइन बनाएर भारतबाट आयात गनु' नै सXतो पछ' ।' भारतबाट vबजुल+ आयात गदा' /.तय.ु नट कNरब ९ Kपैयाँ पछ' ।
ऊजा'ले भने ऊजा' सुरPाका ला1ग भJदै Tमx.त ऊजा'मा जोड Iदइएको दाबी गरे को छ । #यसमा २ सय मेगावाटको कोल
ZलाJट प.न छ । मJ,ी bवाल+ले आफू ३ वष'मा लोडसेडङ अJ#य गन' हरे क वकFपमा खल
ु ा रहे को बताइन ् । 'मेरो
/ाथTमकता जलवय#ु मै हुनेछ,' उनले भ.नन ् ।

लोडसेडङ अJ#य गन' उनले ३ वष'मा ३ सय मेगावाट जलवयत
ु ् उ#पादन गनO प.न बताइन ् । 'रोFपा र ताZजेजङ
ु मा
२५ मेगावाटभJदा बढ+ Pमताको जलवयत
ु ् आयोजना सरकार, जनता, Xथानीय .नकाय र गैरसरकार+ संXथाको
समेत लगानी हुने गर+ यह+ वष' सुK गछौर्ं ,' उनले भ.नन ् ।
रोFपामा साढे १२ मेगावाटको मोद+ र ताZलेजुङमा साढे १३ मेगावाटको मैवा खोला जलवयत
ु ् आयोजनाको अWययन
भइसकेको छ । उनले यह+ मोडेलमा अकo वष' १ सय २५ मेगावाट र तेो वष' १ सय ५० मेगावाट जलवयत
ु ् उ#पादन
गनO योजना रहे को बताइन ् ।
'चालू आयोजना मम'त स;भार गरे र, .नमा'णाधीन आयोजना पूरा गरे र, जलवयुत ् र सौय' ऊजा'बाट ३ वष'मा ७ सय
मेगावाट वयत
ु ् उ#पादन गछु' र लोडसेडङ अJ#य गछु',' मJ,ी bवाल+ले भ.नन ् । कुल जडत Pमता ७ सय १७
मेगावाट भए प.न वषर्◌ायामबाहे क अu बेला साढे ३ सय मेगावाट वयत
ु ् मा, उ#पादन हुJछ । आगामी ३ वष'मा
लोडसेडङ अJ#य गन' ७ सय मेगावाट वयत
ु ् आवUयक पनO bवाल+ले बताइन ् ।
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'मा1थFलो कणर्◌ाल+बारे साझा धारणा'
कािJतपरु संवाददाता
दै लेख, जेcठ २० मा1थFलो कणर्◌ाल+ आयोजनाको वरोध गदa आएका दलहuले साझा धारणा तय गनO भएका छन ् । मा1थFलो
कणर्◌ाल+ संरPण तथा संघष' नागNरक समाजले आयोजनाका स;बJधमा साझा धारणा बनाउन Xथानीय राजनी.तक
दलको सव'दल+य बैठकमाफ'त िcटकोण मागेको छ । आयोजनालाई नेपाल र /भावत िजFलाको Iहत अनुकूल
सnचालन गन' सबै दल एकमत हुनप
' हादरु शाह+ले बताए ।
ु नO समाजका संयोजक सय
ू ब
लगानी बोड' र भारतीय क;पनी जीएमआरबीच पNरयोजना वकास स;झौता (पीडीए) को अिJतम तयार+ भइरहे का
बेला कांगे ्रस, एमालेसIहतका Xथानीय नेताले साझा धारणा .नमा'णको पहल थालेका हुन ् । आयोजना रोVन नभई
नेपालको Iहतमा बनाउन आफूहuले पहल थालेको शाह+को भनाइ छ ।
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जलव युत ् वकास कपनीको सेयर सयमै
कारोबर स;बाददाता

काठमाड`, २० जेठ - सरकार+ XवाTम#वको जलवयत
ु ् लगानी तथा वकास क;पनी TलTमटे ड (एचआईडीसीएल)ले
साधारण सेयरको अं3कत मF
ू य घटाएर /.त3क#ता १ सय Kपैयाँ कायम गरे को छ ।
एचआईडीसीएलले १ हजार Kपैयाँ अं3कत २० लाख 3क#ता सेयर सव'साधारणलाई .नcकासनको तयार+ गरे को 1थयो ।
अं3कत मूFय /.त3क#ता १ सय Kपैयाँ काय भएप.छ सेयर संtया बढे र २ करोड 3क#ता पुगेको छ । संtया बढे प.छ धेरैले
सेयर पाउनेछन ् । क;पनीले सव'साधारणका ला1ग २ अब' Kपैयाँको सेयर .नcकासन गदa छ ।
1धतोप, बोड'को सुझावका आधारमा अं3कत मूFय घटाइएको क;पनीका /मुख काय'कार+ अ1धकृत द+पक रौ.नयारले
बताए । “सेयर .नcकासनका ला1ग अ.घFलो साता बोड'मा .नवेदन Iदइसकेका छ`,” उनले भने, “.नcकासन तथा vब4@
/बJधक .नयिु Vतको /34या प.न अ.घ बIढसकेको छ । Xवीकृ.त आए Iढलोमा आगामी आ1थ'क वष'Tभ,ै सेयर
.नcकासन गछ ।”
सेयर .नcकासनप.छ क;पनीको पँज
ु ी १० अब' Kपैयाँ पु<नेछ । हाल ८ अब' Kपैयाँ छ । यसप.छ सरकार र सव'साधारणको
4मश ८० र २० /.तशत XवाTम#व हुनेछ । जलवयु#मा मा,ै लगानी गन' सरकारले Xथापना गरे को यो क;पनीले ०६९
साउनदे [ख कारोबार थालेको हो । हाल उसले ब^कसँगको सहव#तीयकरण (कJसोIट' यम)मा जलवयत
ु ् आयोजनामा
लगानी गNररहे को छ ।
क;पनीले सहव#तीयकरणमा ४२ मेगावाटको TमXd+खोला बनाउन रोबXट इनज}मा ९६ करोड ६० लाख तथा नेपाल–
भारत अJतरदे शीय /सारणलाइन .नमा'ण गनO पावर dाJसTमसन क;पनी नेपाल TलTमटे ड (पीट+सीएन) मा १४ /.तशत
सेयर लगानी गरे को छ । #यXतै, Iहमालय पावर पाट' नसर्◌्ले बनाउने २७ मेगावाटको मा1थFलो दोदमा ५० करोड, सासा
इिJज.नयNरङ हाइोपावरले बनाउने ३० मेगावाटको खानीखोलामा ४० करोड, अपरसोलु हाइोपावर क;पनीको २३.५
मेगावाटको आयोजनामा २० करोड लगानी गनO स;झौता गरे को छ ।
हालस;म क;पनीले २ अब' KपैयाँभJदा बढ+ लगानी गNरसकेको छ । वUव ब^कबाट /ाZत ४ अब' Kपैयाँ कजा' प.न
एचाआईडीसीएलमाफ'त कावेल+ इनज}मा लगानी हुनेछ । उसले थप ३ आयोजनामा प.न लगानी गन' व#तीय वUलेषण
गNररहे को छ । कावेल+का ला1ग लगानी स;झौता अिJतम चरणमा पुगेको रौ.नयारले बताए । उनका अनुसार सरकार र
वUव ब^कका साथै कावेल+ इनज} र एचाआईडीसीएबीच लगानी स;झौता हुँदैछ ।
लगानी नपुगेर .नमा'ण हुन नसकेका जलवयत
ु ् आयोजनामा मा, लगानी गर्' न राcd ब^कले क;पनीलाई अ1धकार
Iदएको छ । लगानी नी.तअनस
ु ार वयत
ु ् आयोजनामा क;पनी एVलैले लगानी गन' पाउँ दै न । उसले १५ मेगावाटभJदा
ठूला र Jयन
' छ' । .नमा'णाधीन तथा आ1थ'क एवं /ाव1धक uपमा स;भाfय
ू तम २५ करोड Kपैयाँ लगानी गनुप
जलवयत
ु ् उ#पादन, /सारण र वतरणका ला1ग आएका /Xताव वUलेषणप.छ मा, उसले लगानी गनOछ ।
क;पनीमा सरकारको ५ अब', नागNरक लगानी कोष, vबमा संXथान र कम'चार+ सnचय कोषको १–१ अब' गर+ ८ अब'
Kपैयाँ ज;मा भइसेकको छ । पँज
ँु ी १० अब' र
ु ी ५० अब', जार+पज
ु ी संरचनाअनुसार क;पनीको अ1धकृत पँज
संXथापकहuले त#काल चV
ु ता गन' कबोल गरे को पँज
ु ी ८ अब' Kपैयाँ छ । क;पनीले ‘इिVवट+ फJड’माफ'त जलवय#ु मा
लगानी जुटाउने तयार+ गरे को छ । हाल ऊसँग ८ अब' ६० करोड Kपैयाँ छ ।
आवUयक पनO रकम ब^क÷व#तीय संXथाबाट 1धतो राखी वा नराखी ऋण Tलने, सेयर, डबेJचर, बJड खNरद गर+ vब4@
गनOजXता काम क;पनीले गनOछ ।
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पपए भएका आयोजना तXकाल सप(न गन+ !ाGधकरणको 9नद; शन
काठमाड, जेठ २० गते । नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरणले हालस;म ७३ वटा जलवयत
ु ् आयोजनासँग वयत
ु ् खNरद vब4@
स;झौता (पपए) गरे को छ ।
.नजी Pे,बाट .नमा'ण गNरएको [ख;ती जलवयत
ु ् आयोजनासँग पIहलोपFट #यसखालको स;झौता गNरएको 1थयो ।
मुलुकमा जार+ ऊजा' स)कटलाई हल गन'का ला1ग /ा1धकरणले सदासयताका साथ पपए गरे प.न क.तपय आयोजना
हालस;म प.न .नमा'ण स;पJन हुन सकेका छै नन ् ।
/ा1धकरणका fयापार शाखाका /मख
ु ह+तेJSदे व शाVयका अनस
ु ार हालस;म १०२३ मेगावाट Pमताका आयोजना भने
.नमा'णका 4ममा रहे का छन ् ।
कुल ३७ वटा आयोजना .नमा'णका 4ममा रहे को जानकार+ Iदँ दै /मुख शाVयले ती आयोजनामा,ै समयमा .नमा'ण
स;पJन हुनसके मुलुकमा जार+ ऊजा' स)कट त#कालका ला1ग हल हुन सVछ भJनुभयो ।
नेपालको जलवयुत ् इ.तहासमा पपएका ला1ग सबैभJदा नकारा#मक उदाहरणका Kपमा रहे को [ख;ती र भोटे कोसी
जलवयत
ु ् आयोजनामा गNरएको गFतीका कारण /ा1धकरण बसO.न घाटामा गएको छ ।
डलरमा गNरएको पपएका कारण मुलुकले बसO.न घाटा fयोहोरे प.छ सोह+ /34यामा पपए गन' नहुने आवाज उठे को छ
। ऊजा' मJ,ी राधा bवाल+ले त भोटे कोसी र [ख;तीको पपए पुनरावलोकन गनO बताउँ दै आउनुभएको छ । ती दई
ु
आयोजनाबाट /ा1धकरणलाई वाष'क K एक अब' बराबरको घाटा हुने गरे को छ ।
यXतै /ा1धकरणमा पपएका ला1ग आवेदन Iदइएका र हालस;म .नण'य नभएका ७९ आयोजना रहे का छन ् । ती
आयोजनाले Iदएको .नवेदनका आधारमा .नण'य गNरने /ा1धकरणको तयार+ छ ।
मुलुकTभ,का सरोकारवालाले कुनै प.न हालतमा डलरमा पपए नगन' आQह गदa आएका छन ् । ऊजा' मJ,ालयसमेत
डलरमा पपए गनO पPमा रहे को छै न । [ख;ती र भोटे कोसीमा खेपेको मार पुनःदोहो¥याउने पPमा नरहे को ऊजा'
मJ,ालयले Xपcट पाNरसकेको छ ।
.नमा'णको /34याका आधारमा थप आयोजनाका /व~धकसँग प.न #यसखालको स;झौता गनO /ा1धकरणको तयार+ छ
।
पपए भएका र .नमा'णका 4ममा रहे का आयोजनामा तFलो इJSवती खोला, िजर+ खोला, पलव
ु ा खोला, माई खोला,
मा1थFलो तामाकोसी, बेFख,ु मैलुङ खोला, याद+ खोला, चाकु खोला, राँधी खोला, खानी खोला पIहलो, मा1थFलो
साJजेन, मWय भोटे कोसी, रसुवा गढ+, बढ
ु +गाड, गेलुन खोला, हे वा खोला एक, मा1थFलो मयाङद+, मा1थFलो पुवा
खोला एक, ताँद+ खोला, TमX,ी खोला, दरम खोला, मा1थFलो हु<द+ खोला, तFलो खारे , छोटे खोलालगायत रहे का छन ् ।
साना तथा मझौला आयोजनासँग /ा1धकरणले वषा'को समयमा ४.८० पैसा र Iहउँ दमा K ८.८० पैसा /.तयु.नटमा सो
स;झौता गरे को छ । #यसमा केह+ वैदेTशक लगानीमा .नमा'ण हुन लागेका आयोजनामा भने ५५ /.तशत डलरमा र ४५
/.तशत नेपाल+ मS
ु ामा पपए गNरएको छ ।
हाल सnचालनमा रहे का साना–ठूला गर+ ३५ आयोजनासँग /ा1धकरणले यसअ.घ नै पपए गNरसकेको छ । पपए मा,
गनO तर .नमा'णको /34या सुK नगनO आयोजनालाई सध छुट Iदन नस3कने /ा1धकरणको भनाइ छ ।
समयमै काम नगनO नौ वटा जलवयुत ् आयोजनाको भने /ा1धकरणलेस;झौता खारे ज गरे को छ ।
‘काम नगनO र केवल स;झौता मा, गनO आयोजनालाई छुट Iदन स3कँदै न, #यसकारण पपए खारे ज गरे का हाँ◌ै ’’,
/मख
ु शाVयले भJनभ
ु यो ।
यXतै /ा1धकरणले सो स;झौता गरे का र .नमा'ण सुK गरे का आयोजनालाई प.न तो3कएकै समयमा आयोजना स;पJन
गन' आQह गरे को छ । रासस
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मोदखोलाका दब
ु ै टवा+इन सYचालन, उXपादन बZयो
लHमी/साद सापकोटा-पव'त, २० जेठ । पव'तको दे उपुर िXथत मोद+खोला जलvबयत
ु केJSका दई
ु वटै टवाईन
सnचालनमा आएका छन । vबQेको लामो समय स;म मम'त हुन नसकेको यु.नट नं २ मम'त गNरएप.छ दब
ु ै टवाईन
सnचालनमा आएका हुन ।
vबयुत गह
' पमा vबयत
ु उ#पादन
ु वटा टवाईन मWये य.ु नट नं २ को बेNर)ग पNरव'तन गरे र पुणK
ृ मा जडान गNरएका दई
थाTलएको केJS /मख
ु कपलदे ब माnजनले जानकार+ Iदए । ‘य.ु नट नं २ मम'त गरे र दई
ु वटै य.ु नट .नयTमत Kपमा◌ा
सnचालनमा Fयाएका छौ’ उनले भने ‘लामो समयको समXया समाधान भएको छ ।’
दब
ु
ु ै टवाईन सnचालनमा आएप.छ १४ दशमलब ८ मेघावाट Pमताको आयोजनाबाट कNरब १० मेघावाट vबयत
उ#पादन हुन थालेको छ । यस अ.घ एउटा य.ु नट प.न राgं◌ो संग नचFदा Pमताको आधा भJदा कम vबयत
ु उ#पादन
हुँदै आएको 1थयो । यस अ.घ यु.नट नं २ पुण' Kपमा बJद 1थयो भने यु.नट नं १ मा प.न समXया भएका कारण पुण'
Pमतामा सnचालन हुन स3करहे को 1थएन ।
केJSको इJटे कबाट बालव
ु ा छाJने समXया दे [खएका कारण vबयुतगह
ृ मा जडट टवाईनमा बेNर)गको समXया पटक
पटक आउँ दा केJSले पुण' Pमतामा सnचालन आउन समXया भैरहे को छ । केJS पुण' Pमतामा सnचालन नहुँदा नेपाल
vबयुत /ा1धकरणलाई बषOनी करोडौ Kपैया घाटा sयहोदa आएको छ ।
.नमा'णको समय दे [ख नै नै इJटे कमा समXया रहे को मोद+खोला जलवयत
ु केJSको मम'तको काम गतबष' दे [ख शुK
भएको मम'त काय'मा Iढलाई भएको छ । जेठ मIहना Tभ,मा मम'त काय' स;पJन गनप
ु' नOमा ठे केदारले अIहले स;म १५
/.तशत समेत काम स;पJन गरे को छै न । ठे केदार भने .नमा'ण काय'को ;याद थZने तयार+मा रहे को ब[ु झएको छ ।
केJSको इJटे कको पुरै मोडफ@केसन गनO काम स;पJन गन' कNरब १७ करोड Kपैयामा ठे Vका Iदइएको 1थयो । इJटे कको
डजाईनमै समXया भएकाले पटक पटक पानी चुIहने र बषOनी बाढ+ले P.त पु¥याउँ दै आएको 1थयो । इJटे कमा पानी
चुIहने तथा बालव
ु ा थु/ने समXया भएकाले उVत समXया समेत समाधानका लाि◌ग मम'त काय' शुK गNरएको हो ।
इJटे कमा बालुवा थु/ने र गेटबाट पानी चुIहने समXया भएप.छ बषा' याममा समेत जलvबयुत केJSमा Pमता अनुसार
vबयत
ु उ#पादन हुन सकेको छै न । गत बष' दे [ख शK
ु गNरएको .नमा'ण काय'मा गत बष' मा,ै ३ करोड भJदा बIढ खच'
भएको 1थयो । मम'तको काममा cटचार भएकोले चचा' समेत छ ।
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चJSयो.त जलवयु#को सवा करोड दK
ु पयोग
आGथ+क संवाददाता ,
नेपालको पIहलो तथा दlPण एTसयाकै दोो चJSयो.त जलवयत
ु ् आयोजनाको शत वाष'क@को अवसरमा खच'
गNरएको भ.नएको एक करोड २० लाख Kपैयाँ दK
ु पयोग भएको Xथानीयबासीले औंFयाएका छन ् । त#काल+न
मिJ,पNरषले २०६६÷०९÷२९ मा पय'टनमJ,ी नै पदे न सदXय रहे को फप'ङ वय#ु गह
ृ शत वाष'क@ महो#सव
रािcdय समJवय सTम.त नै गठन गरे र भfय Kपमा मनाउने र भौ.तक पूवा'धार .नमा'ण गनO .नण'य गरे को 1थयो ।
उVत सTम.तको काय'कार+ पद उपाWयPमा हालका काठमाड` िजFला Pे, नं. १० का सभास राजेJS कुमार केसी
1थए । #यXतै, कोषाWयPमा Xथानीयबासी सेखर कुमार xेcठ रहे का 1थए । उच ओहोदाका fयिVतहK सदXय रहे को
सTम.तले ५० लाख हाराहार+मा खच' गरे र अJय रकम दK
ु पयोग गरे को आरोप Xथानीयबासीको छ । आयोजनाXथलमा
दे [खने गर+ भएको खच' एउटा गेट र Xत;भ मा,ै रहे का छन ् । साथै /चार/सारमा समेत गर+ कुल ५० लाख Kपैयाँ
खच' गNरएको र बाँक@ रकम cटाचार गNरएको एक Xथानीयबासीले आ|नो नाम उFलेख नगनO शत'मा आ1थ'क
दै .नकलाई बताए । उनका अनुसार /चार/सारको ला1ग समेत XथानीयबाTसJदाले दई
ु लाख Kपैयाँ संकलन गरे र
बFख,ु सातदोबाटोदे [ख फप'ङस;म sयानर राtने काम गरे का 1थए । Xथानीय सTम.त भनेर राम कुमार बXनेतको
संयोजक#वमा थ/
ु ै स34य रहे का 1थए ।
मिJ,पNरषबाट गठन भएको ४२ सदXयीय सTम.तमा ऊजा' मJ,ालय, अथ' मJ,ालय, Tसँचाइ, भौ.तक योजना
मJ,ालयका स1चव नै सदXय रहे का 1थए भने रािcdय योजना आयोग, जल तथा ऊजा' आयोगका स1चव प.न सदXय
रहे का 1थए । य.त ठूलो सTम.तमा प.न पारदश} काम नभएको तथा नेपाल सरकारका वTभJन .नकायले Iदएको
रकम दK
ु ् गह
ु पयोग भएको XथानीयबाTसJदाले जनाएका हुन ् । जलवयत
ृ रहे को Xथानमा वTभJन भौ.तक संरचना
.नमा'णको ला1ग भJदै अथ' मJ,ालयले Iदएको ५० लाख, नेपाल वयत
ु /ा1धकरणले ५० लाख र नेपाल खानेपानी
संXथानले २० लाख Kपैयाँ रकम Iदएको 1थयो । कुल एक करोड २० लाख Kपैयाँ बजेट .नकासा भए प.न जनताले
पाउने गर+ खच' नगNरएको र /चार/सारमा खच' गNरएको भJदै जनतालाई ढाँटेको आरोप लागेको छ ।
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पपए भएका आयोजना त#काल स;पJन गन' /ा1धकरणको .नदO शन
डलरमा पपए नगन+ उजा+ सरोकारवालाको आJह
जेठ २०, काठमाड । नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरणले हालस;म ७३ वटा जलवयत
ु ् आयोजनासँग वयत
ु ् खNरद vब4@
स;झौता (पपए) गरे को छ । .नजी Pे,बाट .नमा'ण गNरएको [ख;ती जलवयत
ु ् आयोजनासँग पIहलोपFट
#यसखालको स;झौता गNरएको 1थयो । मुलुकमा जार+ ऊजा' स)कटलाई कम गन'का ला1ग /ा1धकरणले पपए गरे प.न
क.तपय आयोजना हालस;म प.न .नमा'ण स;पJन हुन सकेका छै नन ् ।
/ा1धकरणका fयापार शाखाका /मुख ह+तेJSदे व शाVयका अनुसार हालस;म १०२३ मेगावाट Pमताका आयोजना भने
.नमा'णका 4ममा रहे का छन ् । कुल ३७ वटा आयोजना .नमा'णका 4ममा रहे को जानकार+ Iदँ दै /मुख शाVयले ती
आयोजनामा,ै समयमा .नमा'ण स;पJन हुनसके मल
ु क
ु मा जार+ ऊजा' स)कट त#कालका ला1ग सामधान हुन सVछ भने
।
नेपालको जलवयुत ् इ.तहासमा पपएका ला1ग सबैभJदा नकारा#मक उदाहरणका Kपमा रहे को [ख;ती र भोटे कोसी
जलवयत
ु ् आयोजनामा गNरएको गFतीका कारण /ा1धकरण बसO.न घाटामा गएको छ । डलरमा गNरएको पपएका
कारण मुलुकले बसO.न घाटा fयोहोरे प.छ सोह+ /34यामा पपए गन' नहुने आवाज उठे को छ । ऊजा' मJ,ी राधा bवाल+ले
भोटे कोसी र [ख;तीको पपए पुनरावलोकन गनO बताउँ दै आएक@ छन ् । ती दई
ु आयोजनाबाट /ा1धकरणलाई वाष'क u.
एक अब' बराबरको घाटा हुने गरे को छ ।
#यXतै /ा1धकरणमा पपएका ला1ग आवेदन Iदइएका र हालस;म .नण'य नभएका ७९ आयोजना रहे का छन ् । ती
आयोजनाले Iदएको .नवेदनका आधारमा .नण'य गNरने /ा1धकरणको तयार+ छ । मुलुकTभ,का सरोकारवालाले कुनै प.न
हालतमा डलरमा पपए नगन' आQह गदa आएका छन ् । ऊजा' मJ,ालयसमेत डलरमा पपए गनO पPमा रहे को छै न ।
[ख;ती र भोटे कोसीमा खेपेको मार पन
ु ःदोहोर्याउने पPमा नरहे को ऊजा' मJ,ालयले Xपcट पाNरसकेको छ ।
.नमा'णको /34याका आधारमा थप आयोजनाका /व~धकसँग प.न #यसखालको स;झौता गनO /ा1धकरणको तयार+ छ ।
पपए भएका र .नमा'णका 4ममा रहे का आयोजनामा तFलो इJSवती खोला, िजर+ खोला, पलव
ु ा खोला, माई खोला,
मा1थFलो तामाकोसी, बेFख,ु मैलुङ खोला, याद+ खोला, चाकु खोला, राँधी खोला, खानी खोला पIहलो, मा1थFलो
साJजेन, मWय भोटे कोसी, रसुवा गढ+, बुढ+गाड, गेलुन खोला, हे वा खोला एक, मा1थFलो मयाङद+, मा1थFलो पुवा खोला
एक, ताँद+ खोला, TमX,ी खोला, दरम खोला, मा1थFलो हु<द+ खोला, तFलो खारे , छोटे खोलालगायत रहे का छन ् ।
साना तथा मझौला आयोजनासँग /ा1धकरणले वषा'को समयमा u.४.८० पैसा र Iहउँ दमा u. ८.८० पैसा /.तय.ु नटमा सो
स;झौता गरे को छ । #यसमा केह+ वैदेTशक लगानीमा .नमा'ण हुन लागेका आयोजनामा भने ५५ /.तशत डलरमा र ४५
/.तशत नेपाल+ मुSामा पपए गNरएको छ । हाल सnचालनमा रहे का साना–ठूला गर+ ३५ आयोजनासँग /ा1धकरणले
यसअ.घ नै पपए गNरसकेको छ । पपए मा, गनO तर .नमा'णको /34या शुK नगनO आयोजनालाई सध छुट Iदन
नस3कने /ा1धकरणको भनाइ छ ।
समयमै काम नगनO नौ ओटा जलवयत
ु ् आयोजनाको भने /ा1धकरणलेस;झौता खारे ज गरे को छ । ‘काम नगनO र केवल
स;झौता मा, गनO आयोजनालाई छुट Iदन स3कँदै न, #यसकारण पपए खारे ज गरे का ह`’, /मख
ु शाVयले भने । यXतै
/ा1धकरणले सो स;झौता गरे का र .नमा'ण शुK गरे का आयोजनालाई प.न तो3कएकै समयमा आयोजना स;पJन गन'
आQह गरे को छ ।
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वातावरणमा सुधारसंगै थप लगानी गन+ एनआरएन तयार छ
सुवण'दास xेcठ
.नदO शक , सा.नमामाई जलवयुत ् क;पनी TलTमटे ड
मXको यु.नभTस'ट+ Xटे ट काउिJसलबाट हाइोइलेिVdTसट+मा वयावाNर1ध गरे प.छ Xवदे श फकOका
सुवण'दाश xेcठ जलवयुत ् Pे,मा काय'रत छन ् । Xथापना कालदे [ख उनी सा.नमा समूहमा आब\ छन ् ।
सा.नमाले एउटा आयोजना सnचालन गरे को छ भने २ आयोजना .नमा'णाधीन छन ् । यXतै ३ वटा
आयोजनाको अWययन स;पJन गरे र नेपाल वयुत ् /ा1धकरणमा वयुत ् खNरद स;झौता (पीपीए) का ला1ग
.नवेदन Iदइसकेको छ । XवतJ, ऊजा' उ#पादक (ईपान) पूवअ
' WयPसमेत रIहसकेका xेcठ नेपालको वकास
जलवयु#बाट मा,ै स;भव रहे को बताउँ छन ् । जलवयुत ् वकासमा रायले सहजकता'को भूTमका खेलेमा
थप लगानी आउने उनको ठ;याइ छ । दे शको जलवयु#का समXया र समाधानको वषयमा केिJSत रहे र
xेcठसँग

कारोबारकम}

बाबुराम

खwका

र

वजय

दे वकोटाले

गरे को

कुराकानीको

सारसंPेपः

सा9नमा समूहले अ1हले क9तवटा जलव युत ् आयोजना अ9घ बढाइरहे को छ ?
सा.नमाले अIहले वशेषगर+ २ वटा Pे,मा काम गNररहे को छ । पIहलो त, जलवयु#मा लगानी र .नमा'णमा
स34य छ । केह+ आयोजना अWययन अनुसJधानको चरणमा छन ् । यXतै २ आयोजना .नमा'णका चरणमा
छन ् । ९ वष'अ.घ नै हामीले २.५ मेगावाटको सुनकोसी साना जलवयुत ् आयोजना स;पJन गर+ सnचालनमा
Fयाइसकेका छ` । हाल इलाममा २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माई VयाXकेड आयोजना .नमा'णाधीन
छ । माईको fयावसा.यक वयत
ु ् उ#पादन यह+ साउन ३० गतेबाट सK
ु हुँदैछ । अका'तफ' सा.नमाले वTभJन
आयोजनाको अWययन स;पJन गर+ वयुत ् खNरद स;झौता (पीपीए) को चरणमा पु¥याएको छ ।
यसअJतग'त ५४ मेगावाटको तमोर, २ सय ८६ मेगावाटको मा1थFलो तमोर र २८ मेगावाटको तFलो Tलखु गर+
३ आयोजना पीपीएको पखा'इमा छन ् । यसबाहे क समूहले नेपालमा सानीमा ब^कमाफ'त ब^3कङ कारोबार गदa
आएको छ ।
गैरआवासीय नेपाल (एनआरएन) ले जलव युXमा लगानीका धेरै कुरा गरे प9न अपे\Qत लगानी गरे का छै नन ्
9न !
ज ु नस क
ु ै लगानीकता'ले लगानी गरे प.छ #यसबाट पाउने मुनाफा र रायको तफ'बाट लगानीमै,ी वातावरणका
ला1ग सहजीकरणको आशा गरे को हुJछ । गैरआवासीय नेपाल+को हकमा आ|नो दे श/.तको संवेदना
जोडएकाले लगानी गन' इछा दे खाइएको हो । यसअथ'मा अu लगानीकता'ले ज.त मुनाफा र लगानीको
वातावरणका सत' नरा[खए प.न Jयूनतम सहजीकरण रायले गNरIदनै पछ' । अका'तफ', जलवयुत ् Pे,मा
एनआरएनको लगानी नभएको भJने होइन, सा.नमा समूह र अJय फोरमबाट प.न एकल संयुVत uपमा
वTभJन जलवयुत ् आयोजनामा लगानी भइरहे को छ । एनआरएन इJभेXटमेJट TलTमटे डले दोदखोला
आयोजनामा लगानी गरे को छ । सवाखु खोला र बा<लुङमा प.न एउटा आयोजना एनआरएनको लगानीमा
अ.घ बIढरहे को छ । वTभJन क;पनीमाफ'त एनआरएनले नेपालको जलवयु#मा लगानी गNररहे का छन ् ।

लगानी वातावरण अझै सु1ने हो भने यो Pे,मा थप लगानी गन' एनआरएनहu तयार छन ् । समसाम.यक
ऐन कानुन र िXथर राजनी.त यसका ला1ग पूवस
' त' हो । #यसकारण आयोजना अ.घ बढाउँ दा भो<नुपनO
झJझIटलो /34यालाई रायले सहजीकरण गरे थप लगानी आउँ छ ।
तपा]ले धेरैपटक सहजीकरण श^द दोहो¥याउनुभयो, अ1हले यहाँले भनेजBतै अ_ठे रो अवBथा हो त ?
मैले कुनै आयोजनाको वयुत ् सवOPण अनुम.तप, Tलन गएँ भने वयुत ् ऐनअनुसार ६० IदनTभ, /34या
पु¥याएर लाइसेJस Tलन सVने fयवXथा छ । तर सरकार+ .नकायकै Iढलाइका कारण तो3कएको समयTभ,
अनुम.तप, Iदइँदैन । यहाँ अनुम.तप, Tलनका ला1ग २ वष'स;म पख'नप
ु नO िXथ.त छ । अनुम.तप,को शF
ु क
प.न बढाइएको छ । ४० मेगावाट Pमताको आयोजनाको सवOPण लाइसेJस Tलँ दा वष'को ४० लाख Kपैयाँ
बुझाउनुपनO अवXथा छ । यसर+ रायलाई शुFक बुझाइसकेप.छ हामी लगानीकता'ले प.न आवUयक /34या
चाँडो पूरा होस ् भJने चाहJछ` । वन र पीपीएजXता वषयको .नण'य सकेस;म चाँडै गNरIदनुपछ' ।
सरकारले नै !`aयामा 1ढलाइ गOर1दँ दा आयोजना रो`कए भ(न खोbनुभएको हो ?
सरकारले अनुम.तप,को /34या सरल+करण गNरIदनुपछ' । यसो गNरIदनासाथ अIहलेको भJदा धेरै .छटो
नेपालमा जलवयुत ् आयोजना बJने स;भावना हुJछ । अकo कुरा एकवार /णाल+ हुने vबि#तकै
जलवयत
ु ् लगानीकता'ले सहज वातावरणमा काम गन' सVछन ् । िXथ.त जXतो भए प.न /34यालाई
सरल+करण गनO vबि#तकै लगानीकता'मा अकa उ#साह आउँ छ । समयमै आयोजना स;पJन गनO र #यसबाट
/.तफल Tलन प.न सहज हुJछ ।
जलव युXमा एक वार नी9तको कुरा धेरै अ9घ आए प9न के कारणले गदा+ काया+(वयन हुन सकेन ?
ऐन र नी.तले नै जलवयु#मा एकवार /णाल+को पNरकFपना गरे को छ । #यसयता नै हामी लगानीकता'ले
अनुम.तप,दे [ख सबै /34या एउटै ढोकाबाट होस ् भनेर लvबङ गNररहे का छ` । सरकार+ तहमा प.न यो कुरालाई
महसुस गNरएको छ । लाइसेJस Iदने .नकायले नै वन, ज<गा र याटका सवालमा सहजीकरण गNरIदनुपछ'
भ.नरहे का छ` । सरकारले नै जलवयुत ् Pे,का सबै काम एउटै मJ,ालयबाट अ.घ बने fयवXथा Tमलाइ
Iदनुपछ' ।
माGथलो तमोर, मcयतमोर र तलो >लखु आयोजना अ9घ बढाइरहे को भ(नुभयो, यी आयोजना क1हले
सप(न हुनेछन ् ?
यी आयोजनाका अWययन स3कएको छ । वातारणीय /भाव मूFयांकन (ईआईए) प.न Xवीकृत भइसकेको छ ।
वगत डेढ वष'दे[ख हामीले पीपीएका ला1ग नेपाल वयुत ् /ा1धकरणमा .नवेदन Iदएका छ` । केह+ /34या
अ.घ बढे को छ । तमोरको हकमा इनज} लकको /34या चTलरहे को छ । तFलो Tलखु #यो /34यामा पु<ने
चरणमा छ । वयुत ् वकास वभागमा वयुत ् उ#पादन अनुम.तप,को काम प.न सँगै अ.घ बढे को छ ।
सुdखा याममा व युत ् कटौती यथावत हुने अवBथामा वषा+यामको खेर जाने eबजुल न`क(ने !ाGधकरणको
कुरालाई यहाँले कसर >लनुभएको छ ?

/ा1धकरणबाट जुन 3कTसमका कुराहu आइरहे का छन ्, यसले fयवसायीहu हतो#साह+ हुने वातावरण Tसज'ना
भएको छ । अझै १० वष'स;म नेपालमा वयुत ् खेर जाने अवXथा छै न । दे शलाई .नकै धेरै वयुत ् ऊजा'
आवUयक भइरहे कामा उ#पाIदत वयुत ् fयवXथापन गन' /सारण /णाल+, औयो1गक@करणतफ' रायले
Wयान Iदनुपछ' । #यसतफ' हामीले Wयान नIदइ vबजुल+ खेर जाJन भJने कुरा सह+ हो जXतो ला<दै न ।
खेर जाने अवBथा आएकैले पीपीए नभएको अवBथा हो ?
पीपीएलाई Iढलाइ गNरएको साँचो हो । रायले vबजुल+ चाIहँ दैन भनेको छै न । /ा1धकरणले मा,ै अनौपचाNरक
uपमा vबजुल+ खेर जाने कुरा गरे को हो । 3क त रायले नै वयुत ् खेर जाने अवXथा आयो, #यसैले तो3कएका
आयोजनाको पीपीए हुँदैन भJनुपछ' , होइन भने लाइसेJस Tलएका आयोजनाको काम रोVनुहुँदैन ।
यस अवBथामा सा9नमाले बनाउन तयार गरे का आयोजना त अ9घ बZने दे खएनन ् 9न !
यो नै अIहलेको वड;बना हो । नरो3कइकन अ.घ बनुपनO आयोजनाको काम रो3कएको छ । पीपीए नगनO
/ा1धकरणको प.छFलो अनौपचाNरक धारणाले हामी लगानीकता' समXया परे का छ` । रायले औपचाNरक
uपमा नभनेको र सरकारकै नी.तअनुसार लगानीकता' अ.घ बIढरहे को अवXथामा पीपीए गNरIदएर आयोजना
अ.घ बढाउने वातावरण /ा1धकरणले तयार गNरIदनुपछ' ।
एकल खOरदकता+ भएको अवBथामा यो समBया आएको दे ख(छ, 9नजी Qे4ले नै व युत ् Nयापार कपनी
खोलेर काम गन+ स8दै न र ?
नेपालमा .नजी Pे,बाट वयुत ् fयापार क;पनी गठन गन'का ला1ग हामीले ०६५ सालदे [ख नै समसाम.यक
वयुत ् ऐन माग गरे का ह` । /सारणलाइन /योग बापतको शुFक (वीTलङ चाज') संयJ,, .नजीPे,बाट
/सारणलाइन .नमा'णको fयवXथा र .नजी Pे,लाई वयुत ् fयापार क;पनीको fयवXथा गNरIदन हाgो
सरकारसँग आQह हो । #यसका ला1ग सरकारले ऐन Fयाउनप
ु छ' । ऐन आएप.छ मा, लगानीकता'ले लगानी
गछ' न ् र fयापार /णाल+मा सामेल हुन प.न सVछन ् । यी सबै कुरा स;बोधन गनO ऐन चाIहएको हो । ऐन
आएको अवXथामा मा,ै .नजी Pे,बाट वयुत ् fयापार हुनसVछ ।
सरकारले ऐन याएर बाटो खुला गरे 9नजी Qे4 Nयापार कपनी Bथापना गन+ अ9घ बZछ ?
नेपालजXतो जलवयुत ् वकासको /चुर स;भावना भएको दे शमा .नजी लगानीकता' आउँ छन ् । vबजुल+
नभएको, तर ोत भएको Xथान नै लगानीकता'ले खोिजरहे का छन ् ।
यहाँले सा9नमामाई आयोजना बनाउँ दै हुनुहु(छ, 9नधा+Oरत समयमा !सारणलाइन ब(ने अवBथा छै न, eबजुल
खेर जाने भयो 9न !
सा.नमामाई आयोजना .नमा'ण स;पJन हुने चरणमा छ । यXतो अवXथामा /सारणलाइनकै कारण
आयोजनाको .नमा'ण रोVने कुरा हुँदैन । असारको अिJतमदे [ख वयुत ् उ#पादन गनO हाgो लHय हो । अIहले
हामीले जुन ग.तमा आयोजना अ.घ बढाइरहे का छ`, #यो Iहसाबले असारको १५ गतेस;म आयोजनामा पानी
हाFन सVने अवXथामा छ` । यह+अनुसार सबै काम अ.घ बIढरहे का छन ् । आयोजनाबाट उ#पाIदत vबजुल+
काबेल+ कोNरडोरमाफ'त #यसको पIहलो ख?ड दमक र गोदकमा लगेर जोwनुपनO हुJछ । गोदकस;म

/ा1धकरणले २४ 3कलोTमटर /सारणलाई बनाउनुपछ' । यो आयोजनाको ठे केदार भारतीय क;पनीले अIहले
९३ मWये ६० वटा टावरको संरचना बनाइसकेका छन ् । कNरब १२ वटा टावर उठाइसकेको छ । /सारणलाइन
.नमा'णको काममा धेरै Qुपहu पNरचालन गन' TमFने भएकाले ठे केदारले धेरै Qु◌ुप पNरचालन गरे काम .छटो
स;पJन हुJछ । १० वटा Qुपले मा,ै काम गनO हो भने अबको २० IदनTभ, बाँक@ संरचना ब.नसVछ ।
#यसप.छ एउटा टावर उठाउन २ Iदन ला<छ । धेरै Qप
ु पNरचालन गरे १ मIहनाTभ, टावर .नमा'ण भईसVछ ।
कNरब ५ Iदनमै एक 3कलोTमटर तार ताJन स3कJछ । #यहाँ बन र ज<गाको समXया प.न नभएकाले कामलाई
ग.त Iदँ दा चाँडो /सारणलाइन तयार गन' स3कJछ । बाँक@ रहे को २ मIहनामा केह+ साता तलमा1थ भए प.न
/यास गरे /सारणलाइन तयार हुJछ । यसका ला1ग /ा1धकरण र ठे केदारले दरत
' छ' ।
ु ् ग.तमा काम गनुप
अ1हलेको काम गराई हे दा+ त तपाईg◌ंले भने जसर काम सप(न हुने दे ख(दै न 9न !
त#काल हे दा' .नधा'Nरत समयTभ,ै /सारणलाइन बनाउन केह+ समXया छ । जुलाईको अJतस;म गोदक–
काबेल+ ख?डको काम गNरसVने /ा1धकरण र ठे केदारको /.तब\ता हो । साउनको १५ स;मका ला1ग उहाँहuले
/.तब\ता जनाउनुभएको अवXथामा हामीले प.न उहाँहuलाई सहयोग गनaपछ' । काममा ग.त Iदए
/सारणलाइनको काम Iढलो.छटो स3कJछ । #यो भएन भने त vबड;बना नै हुJछ । वाष'क ३० करोड Kपैयाँ
sयाज .तरे र आयोजना बनाइरहे को अवXथामा यIद /सारणलाइन बनेन भने /ा1धकरणले Iदने ५ /.तशत
पेनाFट+ले sयाज त परै , आयोजना सnचालन गन' प.न पु<दै न । #यसकारण /सारणलाइन .नमा'णको कुरा
यादै संवेदनशील छ । आयोजना, लगानीकता' र ब^क सबै.तर यसले समXया Tसज'ना गछ' ।
लगानीकता+ले समयमै आयोजना 9नमा+ण गन; !9तबiता जनाइरहे का बेला !सारणलाइन 9नमा+ण गन+ नस8नु
कसको कमजोर हो ?
४ सय ४० मेगावाट जलवयुत ् उ#पादन लHय Tलएर .नजी Pे, अ.घ बIढरहे को अवXथामा /सारणलाइन नै
पIहलो आवUयकता हो । २ सय ४५ मेगावाट Pमताको ३६ वटा आयोजना .नजी Pे,ले बनाइसकेका छन ् ।
बाँक@ ४३ आयोजना .नमा'णको चरणमा छ । /ा1धकरणले प.न योभJदा बढ+ Pमताका आयोजना .नमा'ण
गNररहे को छ । यXतो अवXथामा /सारणलाइनलाई जलवयुत ् वकासको अपNरहाय' आवUयकता ठानेर
रायले /ाथTमकताका साथ अ.घ बढाउनप
ु छ' । /सारणलाइन .नमा'णमा .नजी Pे, नआएकाले यो बनाउने
िज;मा प.न रायकै हो । अIहले /सारणलाइन बनाउने /34या उFटो भएको छ । परामश'दाता र ठे केदार
चयन गरे प.छ मा,ै वन र ज<गाको अ1धQहण गनO पNरपाट+ छ । वनको समXया र ज<गा अ1धQहणको
काममा डेढ–दई
' छ' । #यसप.छ बनको
ु वष' ला<ने भएप.छ पIहले नै /सारणलाइनको Kट .निUचत गनुप
/34या अ.घ बढाउनुपछ' र ज<गा अ1धQहण गरे प.छ मा,ै परामश' र ठे Vकाको /34या अ.घ बढाउनुपछ' ।
/सारणलाइनका ला1ग राय र दात.ृ नकायले बजेट र सहयोग गNररहे को अवXथामा लगानीको समXया होइन
। काबेल+ कोNरडोरकै कुरा गदा' ज<गा अ1धQहण र बनको समXया समाधान गन' धेरै समय ला<यो । जबक@,
ठे केदार चयन भएको ४ वष' भइसVयो । #यसैले यी कुरालाई रायले नै वशेष Wयान Iदएर समाधान गनुप
' छ' ।
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लगानीकता'को खोजीमा ३५ जलवयुत ् क;पनी
वcणु बेFवासे

९२ जलव युत ् आयोजनालाई व युत ् उXपादन अनुम9त
जेठ २१, काठमाड` । ३५ जलवयत
ु ् क;पनीले आयोजना .नमा'णका ला1ग आवUयक रकम जट
ु ाउन लगानीकता' खोजी
गNररहे का छन ् । सरकारले १ वष'Tभ, .नमा'णका ला1ग आवUयक पनO रकम जट
ु ाउने शत'मा आयोजनालाई वयत
ु ्
उ#पादन अनुम.त Iदएप.छ क;पनीहu लगानीकता'को खोजीमा लागेका हुन ् । .निUचत समयसीमाTभ, व#तीय
fयवXथापन जुटाउने गर+ वयुत ् उ#पादन अनुम.त Iदइएका क;पनीहu आयोजना .नमा'णका ला1ग चाIहने रकमको
जोहो गन' थालेको वयुत ् वकास वभागका Tस.नयर डTभजनल इिnजनीयर गोकण'राज पJथले अTभयानलाई बताए ।
उनले भने, ‘आयोजना .नमा'ण गनुअ
' .घ व#तीय fयवXथापन गनुप
' नO बाWया#मक fयवXथा भएकाले प.न जलवयत
ु ्
क;पनीहu लगानीकता'को खोजीमा जट
ु े का हुन ् ।’ ती आयोजनाको Pमता ९ सय २ मेगावाट रहे को छ । क;पनीहuले
आयोजनाका ला1ग व#तीय fयवXथापन नगरे का कारण पण
' पमा आयोजना .नमा'णको काम अगाड बढाउन नसकेको
ू u
वभागले बताएको छ । सरकारले १ वष'Tभ,मा लगानी जुटाउने शत'मा आयोजनालाई उ#पादन अनुम.त Iदने गरे को छ ।
सरकारले बुधवारस;म ९२ जलवयुत ् आयोजनालाई वयत
ु ् उ#पादन अनुम.त Iदइसकेको छ । ती सबै आयोजनाबाट २
हजार ४ सय ७ मेगावाट वयत
ु ् उ#पादन हुने वभागले बताएको छ । वयत
ु ् उ#पादन अनुम.त पाएकामWये ५७ ओटा
आयोजनाले व#तीय fयवXथापन गरे सकेकाले आयोजना .नमा'ण गNररहे का छन ् । ती आयोजनाबाट आगामी ५
वष'Tभ,मा १ हजार ५ सय मेगावाट वयत
ु ् उ#पादन हुने पJथले जानकार+ Iदए । ‘उ#पादन अनुम.त पाएर प.न व#तीय
fयवXथापन नगरे का कारण अJय आयोजना भने पूण' uपमा .नमा'णमा जान सकेका छै नन ् ।’
वयुत ् उ#पादन अनुम.त पाएका /ाय सबै आयोजनासँग भने नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरणले वयत
ु ् खर+द स;झौता
गNरसकेको छ । सबै आयोजनासँग Iहउँ दमा ८ Kपैयाँ ४० पैसा र वषा'याममा ४ Kपैयाँ ८० पैसामा वयत
ु ् खर+द गनO गर+
वयुत खर+द स;झौता (पीपीए) भएको नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरणले बताएको छ । मझौला र ठूला आयोजनाले वदे शी र
साना आयोजनाहu Xवदे शी लगानीकता'को खोजीमा रहे का छन ् ।
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मोद+खोला जलवयु#का दव
ु ै टबा'इन सnचालनमा
१० मेगावाट व यत
ु ् उXपादन
जेठ २१, फलेवास (पव'त) । पव'तको दे उपुरिXथत मोद+खोला जलवयत
ु ् केJSका दई
ु ओटै टबा'इन सnचालनमा आएका
छन ् । vबQेको लामो समयस;म मम'त हुन नसकेको यु.नट नं २ मम'त गNरएप.छ दव
ु ै टबा'इन सnचालनमा आएका हुन ् ।
वयुत ् गह
ु ओटा टबा'इनमWये यु.नट नं २ को बेNरङ पNरव'तन गरे र पूण' uपमा वयुत ् उ#पादन
ृ मा जडान गNरएका दई
थाTलएको केJS /मख
ु कपलदे व माnजनले जानकार+ Iदए । उनले भने, ‘य.ु नट नं २ मम'त गरे र दई
ु ओटै य.ु नट .नयTमत
uपमा सnचालनमा Fयाएका छ` ।’
१४ दशमलव ८ मेगावाट Pमताको आयोजनाबाट दव
ु ् उ#पादन
ु ै टबा'इन सnचालनमा आएप.छ कर+ब १० मेगावाट वयत
हुन थालेको छ । यसअ.घ एउटा य.ु नट प.न राgोसँग नचFदा Pमताको आधाभJदा कम वयत
ु ् उ#पादन हुँदै आएको
1थयो । यसअ.घ य.ु नट नं २ पूण' uपमा बJद 1थयो भने य.ु नट नं १ मा प.न समXया भएका कारण पूण' Pमतामा
सnचालन हुन स3करहे को 1थएन । केJSको इ?टे कबाट बालव
ु ा छाJने समXया दे [खएका कारण वय#ु गह
ृ मा जडत
टबा'इनमा पटकपटक बेNरङको समXया आउँ दा पूण' Pमतामा सnचालन आउन समXया भइरहे को छ ।
.नमा'णको समयदे [ख नै इ?टे कमा समXया रहे को मोद+खोला जलवयत
ु ् केJSको मम'तको काम गतवष'दे[ख शुu
गNरएको हो । जेठTभ,मा मम'त काय' स;पJन गनुप
' नOमा ठे केदारले अIहलेस;म १५ /.तशतसमेत काम स;पJन गरे को
छै न । ठे केदार भने .नमा'ण काय'को ;याद थZने तयार+मा रहे को बु[झएको छ । केJSको इ?टे क मम'त गन' कर+ब u. १७
करोडमा ठे Vका Iदइएको 1थयो ।
इJटे कमा बालुवा थु/ने र गेटबाट पानी चुIहने समXया भएप.छ वषा'याममासमेत जलवयत
ु ् केJSमा Pमताअनुसार
वयुत ् उ#पादन हुन सकेको छै न । गतवष'दे[ख शुu गNरएको .नमा'ण काय'मा गतवष'मा,ै u. ३ करोडभJदा बढ+ खच'
भएको 1थयो । मम'तको काममा cटाचार भएको समेत चचा' स.ु नन थालेको छ । रासस
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७५ सालस;म प.न लोडसेडङ नघने ठहर
आGथ+क संवाददाता ,
सन ् २०१८/०१९ अथा'त ् व4म स;वत २०७४÷०७५ स;म प.न Iहउँ दमा लोडसेडङ अJ#य नहुने दाबी गदa लोडसेडङ
Jयन
' नO काय' (वैकिFपक ऊजा') समेतको अWययन तथा TसफाNरस गनO स;बJधमा गIठत
ू ीकरण गन' त#काल गनुप
काय'दलले बुधबार ऊजा'मJ,ी राधाकुमार+ bवाल+लाई /.तवेदन बुझाएको छ । /.तवेदनका अनुसार सन ् २०१८÷०१९
स;म Iहउँ द र सुtखायाममा दै .नक ५० दे [ख ६० लाख यु.नट वयत
ु ् अभाव भइरहने र १० घ?टाभJदा बढ+
लोडसेडङ हुनेछ । २०१८/०१९ स;ममा वषा'#को लोडसेडङ .नमूल
' हुनेगर+ वयत
ु ् उ#पादन हुनसVने दे [खए प.न
समानाJतर Kपमा /सारण /णाल+ (/सारण लाइन र सबXटे शन) .नमा'ण हुन नसके वषा'#मा प.न लोडसेडङ हुनेछ ।
सरकारले अIहलेस;म /सारण लाइन र सबXटे शन .नमा'णमा ठोस नी.त Fयाउन नसकेको कारण २०७५ सालस;म
प.न अ#य1धक vबजल
ु + आवUयक हुने समय साँझ र vबहान अँWयारोमा बXनप
ु नO दे [खएको हो । बुधबार मJ,ी
bवाल+लाई बुझाइएको /.तवेदनको समाचार आ1थ'क दै .नकले गत आइतबार नै /काTशत गरे को 1थयो ।
ऊजा' मिJ,Xतर+य .नण'यअनस
ु ार वैशाख २३ गते उVत सTम.त गठन गNरएको 1थयो । झ?डै एक मIहना अWययन
गरे र उVत /.तवेदन तयार गNरएको हो । /.तवेदनमा जलवय#ु को सबै वकFप /योग गरे र लोडसेडङ Jयन
ू ीकरण
गन' सुझाव Iदइएको छ । नेपालमा जलोतको पया'Zत स;भावना हुँदाहुँदै तथा राcdले जलवयत
ु ् आयोजनाहKलाई
/ाथTमकताका साथ अगाड बढाउँ दा बढाउँ दै उVत आयोजनाहKका .नमा'णमा समय ला<ने भएकोले र समयमा
यसको यथो1चत वकास हुन नसकेको कारणले राcdले वगत केह+ वष'दे[ख भो1गरहे को वयत
ु ् लोडसेडङलाई
त#काल Jयन
ू ीकरण गन' वTभJन उपायहK पIहचान गनक
ु' ा साथै वैकिFपक ऊजा'का अJय स;भावनाहKलाई समेत
अवल;बन गर+ वयमान ऊजा' संकटलाई त#काल र मWयकाल+न Kपमा समाधान गन', यसका स;पूण' उपायहKको
पIहचान गर+ काया'Jवयनमा जानेसIहतको /.तवेदन पेस गNरएको छ । /ा1धकरण सnचालक सTम.त सदXय इिJदरा
xेcठको संयोजक#वमा सTम.त गठन गNरएको 1थयो ।

सTम.तका सदXयहKमा /ा. डा. जगJनाथ xेcठ,

/ा1धकरणको उ#पादन .नदO शनालयका /मख
ु शेरTसंह भाट, वैकिFपक ऊजा' वb डा. नारायण चौलागा, वैकिFपक
ऊजा' /व~धन केJSका राम/साद 1धताल, नेपाल उयोग वा[णय महासंघका केJS+य सदXय bानेJSलाल /धान,
ऊजा' दPता केJSका Tभcम पि?डत, ऊजा' मJ,ालयका Tसडई संिजव बराल, नेपाल इिJज.नयNरङ कलेजका ल;बोदर
Jयौपाने र राजेJS काक तथा ऊजा' मJ,ालयका Tसडई जीबछ म?डल सदXय स1चव 1थए ।
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राcdप.तले TशलाJयास गरे को आयोजना बजेटवह+न
नबराज (यौपाने ,
२०६६ सालमा मिJ,पNरषको .नण'यबाट घोषणा गNरएको फप'ङ जलवयु#स;बJधी गुKयोजना तीन वष'दे[ख
बजेटवह+न बJन पुगेको छ । पाँच वष'मा स;पJन गनO लHय रा[खएको उVत आयोजनाको तीन वष' बजेटवह+न
अवXथामै vबतेको हो । पIहलो वष' वTभJन .नकायले Iदएको एक करोड २० लाख Kपैयाँ समेत दK
ु पयोग भएको
Xथानीयबासीको भनाइ छ । पाँच वष'Tभ, १६ करोड Kपैयाँ खच' गरे र पIहलो जीवत संQहालय, ऊजा' अWययन केJS,
आयोजना Pे,मा पय'टन /व~धनका ला1ग पूवा'धार वकास लगायतका आयोजना .नमा'ण गNरने भ.नए ताप.न तीन
वष'दे[ख एक Kपैयाँ प.न बजेट .नकासा भएको छै न । बजेट अभावमा जीण' बJदै गएको आयोजनाको संरPण समेत
हुन नसकेको Xथानीयबासी बताउँ छन ् । २०६६ साल पस
ु २९ गते त#काल+न सरकारले काय'कार+ अ1धकारसIहत
राजेJS कुमार केसी उपाWयP रहे को ४२ सदXयीय सTम.त .नमा'ण गरे को 1थयो । Vयाvबनेट .नण'यबाट गठन भएको
फप'ङ वय#ु गह
ृ शत वाष'क@ महो#सव रािcdय समJवय सTम.त नै वैधा.नक छ वा छै न भJने अJयोल उ#पJन
भएको छ । पाँच वष'Tभ,मा १६ करोड Kपैयाँ खच' गनO गुKयोजनासIहत .नमा'ण गNरएको सTम.तका उपाWयP केसीले
तीन वष'दे[ख उVत सTम.तले बजेट नपाएको गुनासो गरे । राcdप.तले TशलाJयास गरे प.छ .नकै हौTसएका
Xथानीयबासी नेपालकै पIहलो जलवयत
ु ् आयोजनाXथल सेतीदे वीको कायापलट हुनेमा ढुVक 1थए । तर, चार वष'
vब.तसVदा प.न एउटा गेट र मोमेJटो बाहे क केह+ बJन नसकेप.छ .नराश बJन पुगेका छन ् । Xथानीय सTम.तका
सदXय रामकृcण बXनेतले आ1थ'क दै .नकसँग भने, ‘राcdप.त नै आएर TशलाJयास गरे प.छ भौ.तक पूवा'धारको
वकास हुने र जीवत संQहालय बJनेमा हामी ढुVक भएर मIहला केटाकेट+, व\
ृ व\
ृ ा सबैले सहयोग ग¥य, तर तीन
वष'दे[ख न केह+ काम भएको छ न कोह+ फकOर नै आएको छ ।’ लामो समयदे [ख कोह+ प.न फकOर नगएप.छ गत जेठ
९ गते द+पावल+ काय'4म राखेर राजनी.तक नेत#ृ वलाई घघयाउने काय'4म गरे को बXनेतले बताए ।
उता, उपाWयP तथा सभास राजेJSकुमार केसीले भने १६ करोडको गK
ु योजना अलप, परे को Xवीकार गदa भने,
‘सरकारले बजेट Iदएन, केह+ गनO /यास गदa छु । नेपाल वयत
ु ् /ा1धकरण र खानेपानी संXथानलाई बजेटका ला1ग
आQह गNरएको छ ।’ केसीले गुKयोजनामा अ#यJतै राgा कुरा भए प.न बजेट अभावमा काम गन' नस3कएको बताए
। सभास केसीले भने, ‘ऊजा'का वयाथ}हKलाई अWययनको केJS बनाउने, जीवत संQहालय बनाउने,
पय'टनस;बJधी थु/ै पव
' द' छ ।’ राcdप.त डा.
ू ा'धार .नमा'ण गनO राgो आयोजना थिJकयो, #यसलाई केह+ गनुप
रामवरण यादवबाट २०६७ साल जेठ ९ गते TशलाJयास भए प.न गK
ु योजना अगाड बन सकेको छै न । पIहलो वष'
वTभJन .नकायबाट .नकासा भएको एक करोड २० लाख Kपैयाँ चुडचाँड गरे र स3कएप.छ दोो वष'दे[ख एक पैसा प.न
बजेट .नकासा नभएको उपाWयP सभास केसीको भनाइ छ । गुKयोजनामा Nरजभ'वायर पोखर+ आसपास तथा
पावरहाउस आसपासमा पय'टन /व~धन गन'को ला1ग पक.नक Pे,, बालबाTलका खेल मैदान, समयअनुसारका
बग^चाहK, यू टावर, सडक, मिJदर, जीवत संQहालय, अWययन केJS, पसलहK, हावाबाट सnचालन हुने TमलहK
र शौचालय आIद .नमा'ण गNरने डजाइन तयार भइसकेको छ । डजाइन तयार भएर प.न बजेट नआउँ दा
Xथानीयबासीमा .नराशा बढे को Xथानीय द+पक लाTमछानेले बताए । मुलुकको पIहलो जलवयु#गह
ृ लाई जीवत
संQहालय बनाउनप
ु नO माग Xथानीयबासीले ती Kपमा उठाएको भए प.न सरकारले बेवाXता गरे को सामािजक
काय'कता' समेत रहे का बXनेत बताउँ छन ् ।

>f]t M sf/f]af/, @)&!÷@÷@#

१५ अब+मा सोलारबाट १५० मेगावाट
बाबुराम खwका
काठमाड`, २२ जेठ- आगामी ३ वष'Tभ, दे शलाई लोडसेडङमV
ु त गराउने मह#वाकांPी घोषणा पूरा गन' सरकारले सौय'
ऊजा' (सोलार) /व1धबाट डेढ सय मेगावाट वयुत ् उ#पादन गनO भएको छ । यसलाई आगामी आ1थ'क वष'Tभ,ै टुंगोमा
प¥
ु याउन ऊजा' मJ,ालयले १५ अब' Kपैयाँ बजेट पाउनेछ । यसबाहे क साव'ज.नक–.नजी साझेदार+ (पीपीपी) मोडलबाट
थप १ सय मेगावाट वयत
ु ् उ#पादन गनO तयार+ छ ।
सोलारको स;भाfयता अWययनका ला1ग मJ,ालयले ४ वटा टोल+ गठन गNरसकेको ऊजा'स1चव राजेJS3कशोर Pे,ीले
बताए । “सोलारबाट आगामी वष'Tभ, १५० मेगावाट वयत
ु ् उ#पादन हुJछ,” उनले भने, “बाँक@ १ सय मेगावाट पीपीपी
मोडलबाट वकास गNरने भएकाले केह+ Iढलाइ हुन सVछ ।” काय'व1ध बनाएर पीपीपीमा आयोजना अ.घ बढाइने उनले
बताए ।
सोलारलाई जलवय#ु को वकFपमा लैजान खोजेको नभई त#काल ऊजा' संकट समाधानका ला1ग मा, यसलाई मह#व
Iदइएको Pे,ीले बताए । “द+घ'कालका ला1ग त जलवयत
ु ् नै .नव'कFप हो,” उनले भने । Pे,ीका अनुसार यो योजना
वयुत ् /ा1धकरणमाफ'त काया'Jवयनमा आउनेछ ।
आ1थ'क एवं /ाव1धक uपमा स;भाfय भएकाले सोलारमा जोड Iदइएको उनी बताउँ छन ् । “जम'नीमा ६० /.तशत
vबजुल+ सोलारबाट आपू.त' हुन सVने, .छमेक@ भारतमा प.न सोलारबाटै वयत
ु ् उ#पादन हुने, नेपालमा 3कन नहुने ?”
उनले भने, “सबै.तरका अनुभव सकारा#मक रहे काले प.न सोलारमा जान लागेका ह` ।” सोलारबाट /.तय.ु नट १२ दे [ख
१५ Kपैयाँस;ममा वयत
ु ् उ#पादन हुने जानकार+ Pे,ीले Iदए ।
उनका अनस
ु ार रािcdय योजना आयोग र अथ' मJ,ालय सकारा#मक भएकै कारण यो योजना अ.घ बढाइएको हो ।
यसका ला1ग १५ अब' Kपैयाँ बजेट /Xताव गNरस3कएको जानकार+ उनले Iदए । सरकारले सोलारबाट वयत
ु ्
उ#पादनसँगै /सारणलाइन सुढ+करणको काम प.न अ.घ बढाउने भएको छ ।
योजना आयोग उपाWयP /ा. गोवJदराज पोखरे लले प.न त#काल ऊजा' संकट समाधान गन' सरकारले सोलारबाट
वयत
ु ् उ#पादनमा जोड Iदने बताए । “यसका ला1ग आगामी वष'को बजेटमा पया'Zत रकम व.नयोजन हुनेछ,” उनले
भने, “जलवय#ु बाट लामो समय ला<ने भएकाले त#काल ऊजा' संकट समाधान गन' सोलार उपयोगी हुJछ ।”
वैकिFपक ऊजा'का ला1ग /कृ.तलाई ‘Vयास’ गन' ला1गएको उनले बताए । “यसबाट काब'न 4ेडट पाउने स;भावना छ,
शंका गनुप
' नO अवXथा छै न,” उनले भने, “मम'त–स;भारमा प.न खच' हुँदैन ।”
वैकिFपक ऊजा' /व~धन केJSले Qामीण Pे,मा सोलार /व1ध जडान गदa आएको छ । लोडसेडङ Jयन
ू गन' केJSले
सहर+ Pे,मा प.न सोलार जडान गदा' अनुदान Iदने fयवXथा Fयाइसकेको छ । जापान अJतरा'िcdय सहयोग .नयोग
(जाईका)को सहयोगमा काठमाड` सJ
ु दर+घाटमा ६ सय 3कलोवाट Pमताको सोलार /व1ध जडान गर+ ऊजा' उ#पादन
भइरहे को छ । यो vबजुल+ रािcdय /सारण /ाणाल+मा समेत जडान भइसकेको छ । /ा1धकरणले वUव ब^कको सहयोगमा
२० मेगावाटको सोलार ZलाJट Xथापना गदa छ ।
नेपालमा ९ मIहना घाम ला<ने भएकाले आ1थ'क एवं /ाव1धक uपमा सोलारबाट वयत
ु ् उ#पादन सXतो पछ' ।
सोलारबाट vबजुल+ उ#पादन गन' /.तमेगावाट १६ करोड Kपैयाँ खच' ला<ने अWययनहuले दे खाएका छन ् ।
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फुलासीमा 9नमा+ण हुने सवBटे शन `कन;मा सान;
Iदलबहादरु केसी-दोलखा, २२ जेठ । मा1थFलो तामाकोशी जलवयुत ् आयोजनाबाट उ#पाIदत वयुत जो◌ेwनका ला1ग /Xताव
गNरएको सवXटे शन सहरे को 3कनOमा .नमा'ण हुने भएको छ । Xथानर+य अवरोधका कारण /ा1धकरणले समयमा ज<गा उपलsध
गराउन नसकेप.छ वकFपको Kपमा 3कनOमा बनाउने गर+ आयोजनाले अWययन सुK गरे को छ ।
भवcयमा समेत दोलखा र रामेछापमा उ#पादन हुने वयुत जोwन TमFने गर+ ठूलो Pे, Tलएर रामेछापको फुलासी गावस वडा नं. १
साँखेमा २२०/१३२ केभीको सव Xटे शन .नमा'णको तयार+ भए प.न Xथानीयले एक वष'दे[ख अवरोध गNररहे का छन ् । ज<गा उपलsध
गराउने िज;मेवार+ वयुत /ा1धकरणको भए प.न मा1थFलो तामाकोसीले नै /सारण लाइन र सवXटे शन समेत .नमा'ण गनO छ ।
ज<गा /ाZत गन'का ला1ग /ा1धकरणलाई नै पख'दा Iढला हुने भएप.छ आयोजनाले सवXटे शन .नमा'णका ला1ग अकo ज<गाको
खोजीमा लागेको हो । आयोजनाले त#काल फुँलासीकै तामाकोसी पार+पी रहे को [ख;ती १ जलवयुत केJSको पNरसरमा रहे को
Iहमाल पावर TलTमटे डको ज<गालाई छनौट गरे को आयोजनाका एक अ1धकार+ले कारोबारलाई जानकार+ Iदए । Iहमाल पावर र
वयुत /ा1धकरण बीचको वगतको स;झौता अनुसार प.न /ा1धकरणले #यो ज<गा /योग गन' पाउने भएकाले #यसलाई हे रेको
उनले बताए ।
“ज<गा अWययनप.छ Iहमालको ZलाJट /बJधकसँग कुराकानी भएको छ” उनले भने “उहाँहK अ#यJतै सकारा#मक हुनुहुJछ, अब
मा1थFलो तहमा /ा1धकरणबाटै कुरा अ.घ बढाउनु पछ' ।” [ख;ती १ पNरसरमा ८० रोपनी ज.त ज<गा रहे को छ । त#कालै सव Xटे शन
सुK नगरे समयमा नस3कदा दईु वष'प.छ आयोजनाको वयुत खेर जाने भएकाले प.न आयोजना आफ^ सवXटे शनको अकo
वकFपको खोजीमा जुटेको हो । आयोजनाका कामु /मुख वbान/साद xेcठले Xथानीयबाट ज<गा /ाZत गन' नसVने भएप.छ पुरानै
ठाउँ मा फक'न लागेको बताए । “पIहला प.न 3कनOकै ज<गामा तयार+ गरे का ह`” उनले कारोबारसँग कुरा गदa भने “/ा1धकरणकै
अनुरोधमा भवcयका ला1ग समेत वयुत हव बनाउने गर+ फुलासीमा बनाउने तयार+ गरे को सफल भएन ।” फुलासीमा Xथानीयले
अवरोध गरे धेरै समय कुन' नसVने अवXथामा रहे को उनले बताए ।
मा1थFलो तामाकोसीबाट २०७२ को अJतबाट वयुत उ#पादन सुK हुJछ । /ा1धकरणले सव Xटे शन गनO भJदै फुँलासीमा िजFला
/शासन माफ'त एक वष'दे[ख १ सय ४४ रोपनी ज<गा रोVका राखेको छ । िजFला मालपोत मूFया)कन सTम.तले गरे को मूFया)कन
1च#त नबुझेको भJदै वरोध गदa आइरहे का छन ् ।
/मुख िजFला अ1धकार+को संयोजक#वमा रहे को िजFलाको ज<गा मूFया)कन सTम.तले सरकार+ दर र Xथानीय चलन चFतीको
मूFयलाई Tमलाएर /.तरोपनी ५ लाखदे [ख १२ लाखस;म मूFया)कन गरे को छ । सTम.तले गरे को मूFया)कन अनुसार सडकभJदा
बाIहरको पाखो ५ लाख, खेतीयो<य ज<गा ७ लाख, फुलासी पोखर+ जाने सडक छे ऊको ८ लाख र मुtय सडक छे ऊको ज<गाको मूFय
१२ लाख .नधा'रण गरे को छ ।
िजFलाबाट समXया समाधान नभएप.छ अIहले Pे,ीय /शासन हुँदै Xथानीयले गहृ मJ,ालयस;म गुहारे का छन ् । Pे,ीय /शासनले
प.न िजFलाको मूFया)कनलाई सदर गNरसकेको छ । Xथानीयको ज<गा /ािZतका ला1ग १० करोड /ा1धकरणले छुयाए प.न
Xथानीयको माग अनुसारको मूFय Iदंदा ५० करोडभJदा बढ+ खच' हुने आयोजनाका एक अ1धकार+ले कारोबारसँग बताए ।
आयोजनाको लट ४ अतगत गोगरदे [ख [ख;तीस;म ४७ 3कलोTमटर लामो २२० केभीको /सारण लाइन भारतको केइसी
इJटरनेशनल TमTमटे ड माफ'त .नमा'ण गदa छ । क;पनीको एक वष' अ.घको स;झौता अनुसार २०७२ असारस;म /सारण लाइनको
काम पूरा गनु' पछ' । /सारण लाइनका ला1ग १ करोड ७९ लाख ४ हजार ८ सय ७२ अमेNरक@ डलर र २५ करोड २५ लाख ५९ हजार ५
सय २० लागत स;झौता छ । समयमा ज<गा /ाZत नहुँदा .नमा'ण क;पनीले सव Xटे शनको काम सुK गर्न सकेको छै न ।
3कनOमा .नमा'ण हुने सवXटे शन आ|नै ला1ग मा, /योग गन' सVने सानो हुन सVने छ । ज<गाको मुआsजा वतरण लगायतमा खच'
कटाउँ दा /सारण लाइनमा कNरब २० /.तशतस;म लागत घन सVने .त अ1धकार+ले बताए । मा1थFलो तामाकोसीबाट वाष'क १०
वष' बराबरको २ अब' २८ करोड यु.नट वयुत उ#पादन हुने अनुमान छ ।
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बुटवल पावर\ारा बP
ृ ारोपण
जेठ २२, काठमाड` (अस) । बट
ु वल पावर क;पनी TलTमटे डले क;पनीको बु\नगरिXथत काय'लय पNरष Tभ, बP
ृ ारोपण
गरे को छ । वUव वातावरण Iदवस २०१४ को अवसरमा क;पनीले vबह+वार बP
ृ ारोपण काय'4म आयोजना गरे को हो ।
सो अबसरमा यस बष'को वUव वातावरण Iदवसको मूल नारा ‘Iहमाल बचाऔं, वातावरण जोगाऔं’ मा आधाNरत
जनचेतनामुलक डकुमे?d+ 3फFम /दश'न गNरएको 1थयो । काय'4ममा वTभJन Xकूलका vबयाथ}ले वातावरण
स;विJध लेख तथा कवताहK वाचन गरे का 1थए ।
#यसभJदा अ.घ क;पनीको काया'लयबाट .नXकेको जनचेतनामुलक ¥याल+ले बु\नगर, बानेUवर Pे, पNर4मा गरे को◌े
1थयो । उVत काय'4ममा vबTभJन Xकूलका vबयाथ}, Xथानीयबासी, vबTभJन स)घसंXथाका /.त.नधीलगायत
क;पनीमा काय'रत कम'चार+को उपिXथती रहे को 1थयो ।
क;पनीले सामािजक दा.य#व अJतग'त /#येक वष' ववध काय'4महK गदa आएको Tस.नयर मेनेजर (कपoरे ट ए3फयस')
वcणु xेcठले बताए । उनले भने, ‘वUव वातावरण Iदवस प.न सामािजक दा.य#व अJतग'त मनाइएको हो ।’ यसैगर+
क;पनीले आँ1धखोला जलवयत
ु ् केJS, [झमKक जलवयत
ु ् केJS तथा बुटवल शाखा काया'लयमा प.न वUव
वातावरण Iदवसको अवसरमा बP
ृ ारोपण तथा सरसफाई अTभयान काय'4म गरे को छ ।

>f]t M gful/s, @)&!÷@÷@#
dाJसफम'र नफेदा' तराई ‘अJधकार'
लHमण वयोगी
काठमाड`- वयुत /ा1धकरणले जलेका dाJसफम'र नफेदा' अ1धकांश तराई Pे,मा vबजल
ु + कटौती हुन थालेको छ।
दज'न` िजFलाका ला1ग आवUयक गुणXतर+य तार (कJडVटर) र dाJसफम'र नहुँदा वतरणमा अवरोध आई vबजुल+
कटौती हुन थालेको हो।
तीन वष'अ.घ गुणXतरह+न dाJसफम'र खNरदमा दोषी ठहया्'ई ३५ भJदा बढ+ कम'चार+ अिtतयार दK
ु पयोग अनुसJधान
आयोगको कारबाह+मा परे का छन ्। #यसयता /ा1धकरणले नयाँ dाJसफम'र 3कनेको छै न।
वतरण /णाल+ नै WवXत हुने खतरा बढे प.छ सरकारको .नदO शनमा xीलंकाबाट १ हजार २ सय dाJसफम'र 3कJन हालै
/ा1धकरणले स;झौता गरे को छ। ती dाJसफम'र आउन अझै ६ मIहना ला<ने /ा1धकरणले जनाएको छ। /सारण /णाल+
समय–समयमा मम'त गनO र dाJसफम'र .छटो 3कJने वैकिFपक उपायतफ' भने सरकार तथा /ा1धकरणले बेवाXता गदa
आएका छन ्।
पहाडी िजFलाको तुलनामा vबजुल+को बढ+ माग हुने तराईमा /सारण र वतरणको भरपदo माWयम नहुँदा vबजुल+ भएर
प.न सव'साधारण अँWयारोमा बXन बाWय छन ्। /ा1धकरणले बुधबारदे [ख दै .नक आठ घJटामा, vबजुल+ कटौती हुने
ताTलका .नकालेको छ। वराटनगर, जनकपुर, हे ट`डा, बुटवललगायत Pे,ीय काया'लयअJतग'त तराईकेिJSत िजFलामा
भने

ताTलकाभJदा

चार

घJटास;म

थप

लोडसेडङ

हुने

गरे को

Xथानीयको

गुनासो

छ।

थप dाJसफम'र नहुँदा र जलेको मम'त गरे र पन
ु ः जडान गन' /ा1धकरणले मIहन` लगाउँ दा समXया भयावह हुँदै गएको
/ा1धकरणकै कम'चार+ Xवीकाछ' न ्। Pे,ीय तथा वतरण केJSले बढ+ vबजुल+ कटौती गरे प.छ वTभJन िजFलाबाट
/ा1धकरण केJS+य काया'लयमा दै .नक गुनासो Tलएर आउनेको संtया बढे को छ। लोडसेडङको ताTलका घटाए वा
नघटाए

प.न

समXया

उह+

रहे को

केJSमा

गुनासो

गन' आएका

KपJदे ह+का

एक

Xथानीयले

बताए।

'dाJसफर्मर नहुँदा /ा1धकरण आफ^ समXयामा छ, सव'साधारणले दःु ख पाउनु वा अँWयारोमा बXनु सामाJय हो,' Qाहक
तथा वतरण .नदO शनालयका एक उच कम'चार+ले भने, 'एउटै dाJसफम'र पटक–पटक जFदा Tसंगो /सारण /णाल+ नै
WवXत हुने खतरा बIढरहे को छ।' सबै Pे,ीय तथा वतरण केJSअJतग'त पुराना dाJसफम'र जFने र मम'त गदा' प.न
काम नगनO भएप.छ समXया बढे को .नदO शनालयका उपकाय'कार+ .नदO शक रामचJS पा?डेयले बताए।
'dाJसफम'र अभावले वतरण /णाल+ पटक–पटक Iरप (vबजल
ु + बढ+ /वाह भई तार ता.तने) हुने समXया बIढरहे को छ,'
उनले नागNरकसँग भने, 'यह+ कारणले वTभJन िजFलाबाट ताTलकाभJदा ३/४ घJटास;म लोडसेडङ बढे को गुनासो
आइरहे को छ।' केह+ Pे,मा त बढ+ लोडसेडङ गदा' Xथानीयले वतरण केJS घेनOस;मको समXया दे [खएको छ।
/ा1धकरणका अनस
ु ार पहाडी Pे,को तल
ु नामा तराईका िजFलामा तार चँु डने, dाJसफम'र र Tसट+ जFने घटना बIढरहे का
छन ्। गम}मा बढ+ vबजुल+को माग हुJछ। तार ता.तएर चँु डने खतरा प.न बढ+ हुJछ। #यह+ भएर तराईका क.तपय
Pे,मा /ा1धकरणले ३/४ घJटा vबजुल+ Iदने र १/२ घJटा कटौती गनO गरे को छ। वतरण /णाल+ WवXत हुनबाट जोगाउन
यसो गनुप
' रे को एक Pे,ीय /मख
ु ले बताए।

dाJसफम'रको हाहाकार भइरहे को जानकार+ Iदँ दै जनकपुर Pे,ीय काया'लय /मुख वभ.ू तनाथ Tमxले dाJसफम'रका
कारण मा, नभई धेरै चोर+ हुने Pे,मा ताTलकाभJदा बढ+ लोडसेडङ हुने गरे को बताए। 'गम} याममा हावाहुर+ बढ+ चFने
हुँदा पोल भाँ1चएर मम'त गन' समय ला<छ,' उनले भने, 'तीन वष'दे[ख कुनै Pे,मा नयाँ dाJसफम'र जडान गन' स3कएको
छै न।'
हरे क वष' vबजुल+को मागसँगै एउटा Pे,ीय काया'लयमा २ दे [ख ३ सयस;म नयाँ dाJसफम'रको माग बछ। पुराना जलेर
मम'त गदा' प.न काम नगनO भएप.छ #य.त नै पNरमाणमा नयाँ फेनुप
' छ' । माग बIढरहँदा आपू.त' नभएप.छ vबजुल+ भएर
प.न वतरण गन' नस3कने अवXथा उ#पJन भइरहे को /ा1धकरणका कम'चार+ बताउँ छन ्।
लोडसेडङप.छ एVकाTस vबजल
ु + आउँ दा कह+r न कह+r ेकडाउन हुने तथा dाJसफम'र जFने र तार चँु डने गरे को Tमxले
बताए। कुनै Iदन dाJसफम'र जलेर तीन Iदनस;म नबJदा Xथानीय आ4ोTशत हुने गरे का छन ्। ढFकेबरमा गत वष'
साउनमा जलेको पावर dाJसफम'र अIहलेस;म नबJदा #यस Pे,को वयत
ु वतरणमा समXया दे [खएको उनले बताए।
तराईका धेरै ठाउँ मा dाJसफम'र जलेर समयमा बनाउन नसVदा समXया दे [खएको वराटनगर Pे,ीय /मुख द+पक
आचाय'ले बताए। 'ताTलकाभJदा बढ+ लोडसेडङ गNरएको छै न, 1Qडले vबजल
ु + Iदए हामीले Iदने हो, न, स3कँदै न,' उनले
भने। vबQेका dाJसफम'र बनाउन केJSस;म लैजानुपनO भएकाले #य.तबेलास;म /सारण रो3कन सVने भैरहवा वतरण
केJS /मुख वनोदकुमार उपाWयायले बताए।
vबQेका dाJसफम'र Fयाउने संtया दै .नक बIढरहे काले समयमा बनाउन नस3कएको हे ट`डा Pे,ीय /मुख रामएकवाल
यादवले जानकार+ Iदए। 'आपतकाल+न अवXथामा केह+ वतरण केJSका dाJसफम'र .नजी Pे,का मम'त केJSमा
बनाउन TसफाNरस गNरएको छ,' उनले भने, 'लोड बढे र र हावाहुर+ले ढालेर जलेका dाJसफम'र FयाइJछ।' उनका अनुसार
हे ट`डा मम'त केJSमा ५२ वटा dाJसफम'र बनाउन नसकेर रा[खएको छ।
दP /ाव1धक र जनशिVत कम हुँदा मम'त गन' समय ला<ने यादवको तक' छ। /ा1धकरणले चोर+ बढ+ हुने तराईका
िजFलामा भने ताTलकाभJदा ६ घJटास;म थप लोडसेडङ गदa आएको छ। /ा1धकरणका अनस
ु ार आव २०६९/७० मा कुल
२ हजार ४ सय ३३ dाJसफम'र जलेका छन ्।
कम गुणXतरका dाJसफम'र जडान गNरएकाले लोडसेडङप.छ एVकाTस ब#ती आउँ दा भोFटे ज बढ+ भएर जFने गरे का
छन ्। क.तपय dाJसफम'र वारे Jट+ अव1ध नस3कँदै जFछन ्, यसमा खNरदभJदा पIहला .नर+Pणमा जाने
इिJज.नयरदे [ख उच कम'चार+समेतको Tमलेमतो हुने /ा1धकरण कम'चार+ बताउँ छन ्। वTभJन Pे,ीय तथा वतरण
केJSमा कNरब ५ हजार बढ+ dाJसफम'र अभाव छ तर त#काल ६ सय dाJसफम'र उपलsध नभए सेवा नै अवK\ हुने
िXथ.त छ।
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स1चव हटाउन मt
ु यस1चवमाफ'त गNरएको /Xताव अXवीकृत
आGथ+क संवाददाता ,
ऊजा' मJ,ालयका स1चव राजेJS3कशोर Pे,ीलाई हटाउन मुtयस1चव ल+लाम[ण पौडेलले गरे को /Xताव
मिJ,पNरषबाट अXवीकृत भएको छ । लोकसेवा आयोगको प, भJदै मुtयस1चव पौडेलले बुधबार vबहान बसेको
मिJ,पNरष बैठकमा ऊजा'बाट स1चव Pे,ीलाई कानन
ु आयोगमा नै 3फता' पठाउनप
ु नO भJदै /Xताव लगेका 1थए ।
तर बैठकमा कुनै प.न मJ,ीहKले मुtयस1चव पौडेलको /Xतावको पP नTलएप.छ उनी Xवतः प.छ हनुपरे को हो ।
अ.घFलो बुधबार बसेको लोकसेवा आयोगको बैठकले स1चव Pे,ीलाई ऊजा' मJ,ालयमा सानO .नण'य अJतNरम
संवधान र .नजामती ऐनवपर+त हुने भJदै त#काल 3फता' Tलन सरकारलाई .नदO शन Iदने .नण'य गरे को 1थयो । सो
.नदO शनको प, /धानमJ,ी तथा मिJ,पNरष काया'लयमा आएप.छ मुtयस1चव पौडेलले लामो भूTमका बाँWदै स1चव
Pे,ीलाई कानन
ु आयोगमै 3फता' पठाउँ दा ऐन र .नयम नTम1चने तक' गरे का 1थए । मुtयस1चवको उVत तक'को
अ1धकांश मJ,ीहKले /.तवाद गरे प.छ मुtयस1चव पौडेल आ|नो बोल+बाट प.छ हन बाWय भएका हुन ् ।
मिJ,पNरष ोतका अनस
ु ार मt
ु यस1चव पौडेलले लोकसेवाको .नदO शना#मक प, भJदै पढे प.छ /धानमJ,ी सुशील
कोइराला तथा मJ,ीहKले लोकसेवाको सहम.तमा गरे को .नण'यलाई फेNर 3फता' गदa जाँदा गलत निजर बXने र
सवoच अदालतको आदे श पालना गन' प.न स1चव Pे,ीको ऊजा'मा गNरएको सKवा बदर गन' नहुने भनेप.छ
मुtयस1चव नाजवाफ भएका 1थए । आयोगले आ|नो भनाइ मुtयस1चवमाफ'त राखेर असफल भएप.छ अब ऊजा'
मJ,ालयमा स1चव Pे,ी पVका भएका छन ् । ‘यो मिJ,पNरष रहे स;म ऊजा'स1चव Pे,ीको सKवा हुँदैन’, एक
मJ,ीले भने, ‘स1चवको पPमा मt
' नOमा मt
ु यस1चवले वकालत गनुप
ु यस1चव नै स1चववK\ उTभए । तर,
मJ,ीहKले /.तवाद गरे प.छ मुtयस1चव चुप ला<नुप-यो । अब स1चव Pे,ीको बारे मा दे [खएको ववाद समाZत
भएको छ ।’
ऊजा' मJ,ालयमा सKवा भए प.न स1चव Pे,ीवK\ मुtयस1चव नै उv,एप.छ उनी दु वधामा परे का 1थए ।
मुtयस1चवकै पहलमा लोकसेवाले .नण'य गरे र प, पठाए प.न मिJ,पNरषले #यसलाई अXवीकार गरे प.छ Pे,ीवK\
उठाइएका सबै कदम .नXतेज भएका छन ् । लोकसेवाक@ अWयP कयोदे वी यTमले कानुन आयोगबाट ऊजा'मा Pे,ीको
सKवामा सहम.त जनाएर फेNर सKवा गलत 1थयो भJदै .नण'य गनुल
' ाई रहXयको Kपमा Tलइएको छ । Jयाय सेवा
आयोगको बैठकमा उपिXथत भएर Pे,ीको सKवाको सहम.तको .नण'यमा यTमले हXताPर गरे क@ 1थइन ् ।
लोकसेवाको अWयP Jयाय सेवा आयोगको सदXय हुने /ावधानअनुसार यTम उपिXथत भएर हXताPर गरे र फ3क'एक@
हुन ् । उनले #य.तबेला कुनै प.न असहम.त जनाएक@ 1थइनन ् । स1चव Pे,ीलाई ऊजा' मJ,ालयबाट वXथापत गन'
कानन
ु को गलत fयाtया गNरएको समाचार आ1थ'क दै .नकले गत मंगलबार /काTशत गरे को 1थयो । कुनै प.न
मJ,ालय वा .नकायमा रहने स1चव पद वTशcट xेणीमा पछ' । वTशcट xेणीको पदको ला1ग कानन
ु तः कुनै खास
वषयको वb भइरहनप
ु नO जKर+ छै न । स1चव Pे,ीको वषयमा भने कानन
ु ी fयवXथालाई गलत तNरकाले fयाtया
गNरएको लोकसेवा आयोगकै एक अ1धकार+ले जानकार+ Iदएका 1थए । मिJ,पNरषले प.न उVत fयाtया गलत
भएको ठहर गNरIदएको छ ।
स1चव पद .नजामती सेवाको सामाJय fयवXथापक@य पद भएकाले /चTलत ऐनले .नजामती सेवाTभ,का वTभJन
सेवाहKबाट उVत पदमा आउनसVने खल
ु ा fयवXथा गरे को छ । .नजामती सेवाTभ,का अJय सेवाका वb,
/ाव1धकहK लगायत Jयाय सेवाका राजप,ां3कत /थम xेणीको अ1धकृतहK समेत प.न .नजामती सेवाको वTशcट
xेणीको स1चव पदमा बढुवा भई आउन सVतछन ् । .नजामती सेवाको एउटा वTशcट xेणीको पदबाट .नजामती
सेवाकै अकo वTशcट xेणीको पदमा सKवा हुनसVने अवXथालाई प.न /चTलत कानन
ु ले बJदे ज लगाएको छै न ।
२०४९/०५० मा नेपाल Jयाय सेवाका त#काल+न सहस1चवहK (राजप,ां3कत /थम xेणी) सूयन
' ाथ उपाWयाय,

िजतबहादरु काक र खगेJS बXनेतलाई त#काल+न सरकारले 4मशः जलोत मJ,ालय, /धानमJ,ी काया'लय र
TशPा मJ,ालयको स1चव पदमा बढुवा .नयुिVत गरे को 1थयो ।
#यXतै, २०५६ सालमा नेपाल Jयाय सेवा, सरकार+ व3कल समूहका नायब महाJयाया1धवVता (राजप,ां3कत वTशcट
xेणी) का नरे JS कुमार xेcठलाई त#काल+न सरकारले सामाJय /शासन मJ,ालयको स1चवमा सKवा गरे को 1थयो ।
साथै Jयाय सेवाअJतग'त कानुन तथा Jयाय मJ,ालयका स1चववय बलराम Tसंह मFल र तीथ'मान शाVयलाई
.नजामती सेवाको मुtयस1चव भइसकेका छन ् । तर, अIहले Pे,ीको सKवालाई भने कसैले पचाउन सकेको 1थएन ।
सवoच अदालतले प.न गत २०६९ साल मंTसर २१ गते सरकारका नाममा परमादे श जार+ गर+ .नजामती सेवाको
वTशcट xेणीको स1चव पद कुनै खास वषय वा वधाको वशेषb वा वशेष यो<यता चाIहने पद होइन भनेर उFलेख
गरे को 1थयो । साथै, स1चव उच /शास.नक पद मा, भएकाले यसमा .नजामती सेवाअJतग'त जुनसक
ु ै सेवाबाट
प.न .नजामती सेवाको स1चवको पदप.ू त' गन' स3कJछ । नेपाल Jयाय सेवा .नजामती सेवाTभ,कै वTशcट+कृत सेवा
हो । सवoच अदालतको मंTसर २१ को उVत आदे शमा नेपाल Jयाय सेवाका राजप,ां3कत /थम xेणीका अ1धकृतहK
काय'स;पादन मूFयांकनका आधारमा /शासन सेवाको स1चव पदका ला1ग उ;मेदवार हुने छन ् भनेर उFलेख गNरएको
छ।

