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दध
ु
ु कोशी हाइ ोपावर अययनको काम फेर श
ओखलढुंगा असार २० गते । लामो समयदे ख रोकएको दध
ु कोशी हाइोपावर आयोजना अ$ययनको काम शु% भएको छ
। (व)भ*न सम+या दे खाउ“दै १६ वष1 अ2घ (सन ् १९९८) रोकएको अ$ययन परु ा गन1 आयोजनाले पुनः परामश1दाता
छनौट शु% गन: भएको छ ।
अ2घ;लो ह<ता मा=ै परामश1दाता छनौटका ला>ग सूचना Aका)शत गरे को दध
ु कोशी हाइोपावरका आयोजना Aमूख
)ललानाथ भCराईले जानकारE Fदनभ
ु यो । ‘यFद परामश1दाताले भनेको काम समयमा सGप*न गरे मा अढाईवष1)भ=
अ$ययनको काम पुरा हुनेछ ।’ उहाँले भ*नुभयो । परामश1दाता कGपनीले (व+तत
ृ इि*ज2नयKरङ, वातावरण तथा
सामािजक, पुनब
1 ास लगायतका सGभाOयता अ$ययन परु ा गरे प2छ ठे Qकाको चरणमा जाने आयोजना Aमख
ू भCराईले
बताउनुभयो ।
‘अ$ययन सफल भयो भने तीनवष1 छ मFहनाप2छबाट भौ2तक 2नमा1णको काम शु% गन1 सकने कGपनीले जनाएको छ ।
‘अFहले कामले ग2त )लएकोले आशा गन1 सकने ि+थ2त छ ।’ भCराईले थ<नुभयो । आयोजना ३ सय मेगावाट Tमताको
हुनेछ । आयोजनाका ला>ग ए)सयालE Uबकास बVकले ६ )म)लयन अमेKरकW डलर सहयोग गन: सGझौता भईसकेको छ ।
थप ३ )म)लयन थ<न सQने बताइएको छ । बा“कW लगानी नेपाल सरकारले गन:छ ।
सGभाOयता अ$ययन पुरा गKर भौ2तक काम शु% गनु1 अ2घमा=ै पौने १३ )म)लयन डलर लाZने अनुमान गKरएको छ ।
खोटाङको लामीडा“डा र ओखलढुंगाको भदौरे Uबचमा रहे को रबव
ु ामा बा“ध लगाइने भ2नएको आयोजनाबाट सोलुखG
ु ब,ु
ओखलढुंगा र खोटाङलाई A[यT फाइदा पुZनेछ । राजनी2तक दलह%ले चासो नFदएको कारण प2न आयोजनाको काम
सु+त भएको आयोजना Aमूख भCराईले गुनासो गनुभ
1 यो ।
‘जुनसक
ु ै काममा [यस Tे=को दलको भ)ू मका मह[वपण
ू 1 हु*छ । तर दध
ु आयोजनाको बारे मा
ु कोशी जल(व\यत
राजनी2तक दलह%ले खासै मह[व Fदएको ज+तो मलाई लाZदै न’ उहाँले थ<नुभयो ।
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पानी घCबाट २५ मेगावाट (व\युत ् उ[पादन गन: ल^य
पसा1, असार २१ - च*_2नगाहपुरि+थत नवीकरणीय ऊजा1, खानेपानी तथा सरसफाइ Aवa1न Tे=ीय सेवा के*_ले सन ् २०१७ सGममा तराई र )भ=ी मधेसका आधा
दज1न िज;लामा सुधाKरएको पानी घCबाट २५ मेगावाट (व\यत
ु ् उ[पादन गन: ल^य )लएको छ । के*_ले बुधबार वीरग*जमा आयोजना गरे को िज;ला+तरEय
सम*वया[मक गोcठdमा के*_ले य+तो जानकारE Fदएको हो ।
के*_का अनग
ु मन अ>धकृत च*दन पिeडतका अनुसार सन ् २०१२ दे ख के*_ले वैकि;पक ऊजा1 Aवa1न के*_, रािcfय gामीण तथा नवीकरणीय ऊजा1 काय1hमको
सहयोगमा पसा1, बारा, रौतहट, सला1हE, महो[तरE र )स*धल
ु Eमा यो काय1hम सiचालन गKररहे को जानकारE Fदए ।
उनले यी िज;लामा ५ वष1)भ= ४ हजार सुधाKरएको पानी घC 2नमा1ण गरE [यसैबाट २५ मेगावाट (व\युत ् उ[पादन गन: गहृ काय1 के*_ले गरे को बताए । यस अव>धमा ६
लाख घरे लु र ७ हजार ५ सय सामुदा2यक सोलार ायर +थापना गन: ल^य के*_को छ । [यसैगरE ४ लाख ७५ हजार सुधाKरएको चुलो 2नमा1ण गन: र तीम$ये ३५ हजार
फलामे चुलो हुनेछन ् ।
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मा>थ;लो तामाकोशीको 2नमा1ण ६६ A2तशत पूरा
रवी*_ गौतम

असार २१, दोलखा । मा>थ;लो तामाकोशी जल(व\यत
ु ् आयोजनाको 2नमा1ण काय1 करEब ६६ A2तशत पूरा भएको छ । ४
सय ५६ मेगावाट Tमताको सो आयोजना रािcfय गौरवको आयोजना हो । (व)भ*न ४ लटमाफ1त 2नमा1ण शुl गKरएको
आयोजनाको शुhवारसGमको काय1Aग2त A2तवेदनअनुसार दईु 2तहाई 2नमा1ण पूरा भएको आयोजनाका वातावरण
(वभाग Aमुख एवम ् AवQता डा. गणेश *यौपानेले अ)भयानलाई बताए । उनका अनुसार मा)सक भुQतानी A2तवेदनका
आधारमा प2न ६५ A2तशत 2नमा1ण काय1 परू ा भएको दे ख*छ ।
दोलखाको उ[तरE Tे=मा पन: लामाबगरमा 2नमा1ण भइरहे को आयोजनामा लट–१ को मुmय ठे केदार >च2नयाँ कGपनी
)सनो हाइोले )स)भल 2नमा1ण काय1 करEब ७० A2तशत पूरा गKरसकेको प2न डा. *यौपानेले बताए । उनका अनुसार
)स)भल 2नमा1ण काय1अ*तग1तको बाँध 2नमा1णको काम ६० A2तशतभ*दा बढE र मुmय सु%ङको 2नमा1ण काय1 ८२ A2तशत
पूरा भइसकेको छ । कुल १६ कलो)मटर सु%ङम$ये १३ दशमलव २ कलो)मटर 2नमा1ण भइसकेको उनले जानकारE Fदए ।
)स)भल 2नमा1ण काय1अ*तग1तको सबैभ*दा चुनौतीपण
ू 1 मा2नएको (व\य[ु गह
ृ ख*ने काम प2न परू ा भइसकेको छ भने ६
ओटा fा*सफम1र तथा टवा1इन Qयाभन1म$ये चारओटाको 2नमा1ण काय1 प2न सकइसकेको छ । nडजाइन पKरवत1न गरE
ख*न शुl गKरएको पेन+टक साप ्mटको करEब ३ हजार ५ सय )मटरम$ये करEब ३ हजार ३ सय )मटरको 2नमा1ण काय1
प2न पूरा भइसकेको छ ।
लट–२ को भारतीय ठे केदार कGपनी टे QसGयाको रे ;वे इिiजनीयKरङले इलेQfो–मेका2नकल काय1अ*तग1त बाँध+थलमा
गेट हबसGब*धी काय1हl ५० A2तशत परू ा गरे को छ । [य+तै (व\य[ु गह
ृ मा प2न fा*सफम1रको पाइ(पङसGबa कामहl
अि*तम चरणमा पुगेको बताइएको छ । लट–३ को अिcfयन ठे केदार कGपनी एिeज हाइोले टवा1इनका पाटर्◌्सहl
आयोजना+थल पु¥याई ‘डेभल(पङ’ काय1 गKररहे को आयोजनाले बताएको छ ।
आयोजनाको लट–४ अ*तग1त पन: (व\यत
ु ् Aसारणका ला>ग २२०÷१३२ केभीको Aसारण लाइन 2नमा1ण काय1 प2न
भारतीय कGपनी केईसी इeटरनेशनल )ल)मटे डले शुl गKरसकेको छ । केईसीले गोpगरखोलादे ख खGतीसGमको ४७
कलो)मटरम$ये पFहलो चरणमा करEब १० कलो)मटर Aसारण लाइनको 2नमा1ण था)लसकेको AवQता डा. *यौपानेले
जानकारE Fदए ।
Aसारण लाइनका ला>ग ओराङ गा(वसदे ख नाGद ु गा(वससGम जZगा अ>धgहण गKरसकेको भए प2न केईसीले Aथम
चरणअqतगत ला)मडाँडाको )सँगटEदे ख सुनखानी गा(वसको नागदहसGममा पन: करEब २८ ओटा टावरको काम गन:छ ।
आयोजनाका अनुसार करEब १ सय २५ ओटा टावरम$ये ६३ ओटा टावरको सGपूण1 सामgी 2नमा1ण+थलमा
प¥ु याइसकएको छ । २०७२ चैतसGम सGप*न हुने भ2नएको यो आयोजनाको अनुमा2नत लागत करEब l. ३५ अब1 २९
करोड रहे को छ ।
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ढ;केवर–मुजrफरपुर hशबोड1र fा*स)मशन लाइन
७५ ओटा टावरको फाउडेशन नमाण आज श$
ु
पcु प कोइराला

असार २२, काठमाडs । सीमापार (व\यत
ु ् Oयापारका ला>ग मह[[वपूण1 मा2नएको ढ;केवर–मुजrफरपुर ४ सय केभी
Tमताको hशबोड1र fा*स)मसन लाइनको फाउeडेशन 2नमा1ण काय1 सोमवारबाट शुl हुने भएको छ । लाइनका ला>ग
2नमा1ण गनुप
1 न: कुल १ सय १३ ओटा टावरम$ये पFहलो चरणमा महो[तरE िज;लामा पन: ७५ ओटा टावरको 2नमा1ण काय1
शुl भएको पावर fा*स)मशन कGपनी नेपाल (पीटEसीएन)का आयोजना Aमुख ब_Eनारायण साहले बताए । फाउeडेशन
खडा गन1 आवtयक जZगा अ>धgहणको काम सGप*न भएप2छ टावरका ला>ग आवtयक फाउeडेशन 2नमा1णको काम
शुl गKरएको उनले जानकारE Fदए । उनका अनुसार अवि+थ2त हे रेर ६५ वग1फट आधार Tे=फलका ५५ )मटरदे ख बढEमा
७१ )मटरसGमको उचाइका टावर 2नमा1ण हुनेछन ् । एउटा टावरका ला>ग कGपनीले कGतीमा १७ धुरदे ख बढEमा ३७ धुर
Tे=फलसGमको जZगा अ>धgहण गरे को छ । Aसारण लाइनको लGबाइ नेपालतप1m करEब ४१ दशमलव ५ कलो)मटर र
भारततप1m ८८ कलो)मटर रहे को छ । भारतले भने आप ्mनो भू)ममा पन: ४० ओटा टावरको फाउeडेशनको काम
सकसकेको छ । नेपाल खeडको लाइन 2नमा1णका ला>ग एQजीम बैpकले कGपनीलाई ऋण सहयोग उपलvध गराएको छ
।
‘आवtयक 2नमा1ण सामgी आइसकेकोले आयोजना अब Fढलो हुँदैन,’ आयोजना Aमुख साहले भने, ‘२०१५ जुलाईसGम
जसरE प2न काम सQने गरE अ2घ बढे का छs ।’ धनष
ु ा िज;लामा पन: ३५ ओटा टावरका ला>ग प2न जZगा अ>धgहणको
Ahया अ2घ बFढसकेको उनले बताए । ‘जZगा अ>धgहणमा धनुषावासीको सहयोग रहने अपेTा छ,’ उनले भने ।
करEब १ हजार २ सय मेगावाट (व\यत
ु ् Aवाह Tमता भएको सो लाइनको 2नमा1णप2छ खासगरE भारतसँग (व\यत
ु ् Oयापार
सहज हुने पावर fा*स)मशन कGपनी नेपाल (पीटEसीएन)का आयोजना Aमुख ब_Eनारायण साहले अ)भयानलाई बताए ।
उQत अ*तरदे शीय Aसारण लाइन 2नमा1ण काय1 सGप*न गन1 \(वदे शीय सहम2तमा (वसं २०६४ भदौमा नेपालले पावर
fा*स)मशन कGपनी (पीटEसीएन) +थापना गरे को हो । भारतले भने hसबोड1र पावर fा*स)मशन कGपनी (सीपीटEसी)
+थापना गरे को छ । पीटEसीएनमा नेपाल (व\यत
ु ् Aा>धकरणको ५० A2तशत, भारतको आईएल एeड एफएसको १०
A2तशत र भारतकै पावर >gडको २६ A2तशत र नेपालको जल(व\यत
ु ् (वकास तथा लगानी कGपनीको १४ A2तशत शेयर
+वा)म[व छ । सीपीटEसीमा नेपाल (व\यत
ु ् Aा>धकरणको १० A2तशत शेयर +वा)म[व रहे को छ । यस कGपनीले बुटवल–
गोरखपुरलगायतका अ*तरदे शीय fा*स)मशन लाइनहl प2न 2नमा1ण गन: (वषयमा छलफल च)लरहे को Aमुख साहले
बताए ।
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&ब(युत &ब*तारका ठे ,का स.झौता
Fदलबहादरु केसी
दोलखा, २३ असार- मा>थ;लो तामाकोसीले तामाकोसी कKरडोरमा (व\युत ् हव बनाउने गरE फुलासीमा ठूलो सव+टे सन
बनाउने तयारE गरे प2न जZगा Aाि<तकै सम+याका कारण योजना अधुरै भएको छ ।Aा>धकरणकै अनुरोधमा दोलखा र
रामेछापमा उ[पादन भएको सबै (व\यत
ु ् जोwनका ला>ग सहज हुने गरE सो सब–+टे सन 2नमा1ण Ahया अ2घ बढाएको
>थयो । साँखxमा बनाउने योजना परू ा नहुने दे खेप2छ मा>थ;लो तामाकोसीले आrनै पहलमा जZगा जट
ु ाएर कन:मा
सब+टे सन बनाउन nडजाइन थालेको छ ।
साँखेमा ब*ने सब+टे सनमा ४ वटा बसबार हुने र २ वटामा ;याएर (व\यत
ु ् जोwने तथा २ वटा बाट पठाउने गरE nडजाइन
गKरएको >थयो । [यसम$ये एक–एकवटा मा>थ;लो तामाकोसी आफूले Aयोग गरे र बाँकW अ*य आयोजनाबाट उ[पाFदत
(व\यु[का ला>ग छुCय
् ाएको >थयो । तर, साँखेमा +थानीयले जZगा मू;यांकनमा असहम2त जनाउँ दै जZगा Fदन
नमानेप2छ यो योजना (वफलज+तै भएको छ ।
कन:मा य+तो ठूलो सब+टे सन 2नमा1ण गन1 नसकने आयोजनाका सहायक Aब*धक पूणग
1 ोपाल रिiजत बताउँ छन ् ।
तामाकोसी आफVले 2नमा1ण गन: भएकाले कन: सब+टे सन मा>थ;लो तामाकोसीका ला>ग मा= उपयोग हुन सQने
दे खएको छ । यसले अl जल(व\यत
ु ् आयोजनालाई असर पन1 सQने दे खएको छ ।
+वदे शी लगानीमा 2नमा1णाधीन ४५६ मेगावटको मा>थ;लो तामाकोसीले सडक, Aसारण लाइन र सब+टे सनमाफ1त अl
धेरै आयोजनालाई सहज बनाएको छ । चKरकोटदे ख लामाबगरसGम 2नमा1ण गरे को ६८ कलो)मटर सडक र पल
ु कै
पहुँचका कारण अFहले प2न दोलखाका उ[तरE Tे=मा आधा दज1न जल(व\यत
ु ् आयोजना 2नमा1णाधीन अव+थामा छन ्
भने [यि[तकै संmयामा साना ठूला आयोजनाहl 2नमा1ण तयारEमा छन ् ।
भ(वcयमा समेत दोलखा र रामेछापमा उ[पादन हुने (व\यत
ु ् जोwन )म;ने गरE ठूलो Tे= )लएर रामेछापको फुलासी
गा(वस वडा नं. १ साँखेमा २२०÷१३२ केभीको सब +टे सन 2नमा1णको तयारE भए प2न +थानीयको अवरोधका कारण
तामाकोसीले कन:ि+थत खGती १ जल(व\यत
ु ् के*_ निजकै सव+टे सन बनाउने टुpगोमा पुगेको हो । जZगा उपलvध
गराउने िजGमेवारE नेपाल (व\युत ् Aा>धकरणको भए प2न मा>थ;लो तामाकोसीले नै Aसारण लाइन र सब+टे सनसमेत
2नमा1ण गन:छ ।
जZगा Aा<त गन1का ला>ग Aा>धकरणलाई नै पखyदा Fढला हुने भएप2छ आयोजनाले जZगाको टुंगो आफV लगाएर
nडजाइनको कामसमेत सु% गरे को आयोजनाका AवQता डा. गणेश *यौपानेले जानकारE Fदए । “हामीले जZगाको टुpगो
लगाएर काम सु% गKरसQयs,” उनले भने, “अब प2न Fढला गन: हो भने सब +टे सनकै कारण प2न (व\यत
ु ् खेर जा*छ ।”
आयोजनाका कामु Aमुख (वzानAसाद {ेcठले +थानीयबाट जZगा Aा<त गन1 नसQने भएप2छ कन:मा फक1न बा$य
भएको बताए । उनले भने, “Aा>धकरणकै अनरु ोधमा भ(वcयका ला>ग समेत (व\यत
ु ् हब बनाउने गरE फुलासीमा बनाउन
गरे को तयारE सफल भएन ।”
मा>थ;लो तामाकोसीबाट २०७२ को अ*तबाट (व\यत
ु ् उ[पादन सु% हु*छ । Aा>धकरणले सब +टे सन बनाउने भ*दै
फुँलासीमा िज;ला Aशासनमाफ1त १ वष1देख १ सय ४४ रोपनी जZगा रोQका राखेको छ । िज;ला मालपोत मू;यांकन
स)म2तले गरे को मू;यांकन >च[त नबुझेको भ*दै +थानीयले (वरोध गद| आइरहे का छन ् ।
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लोडसेnडङ *यूनीकरणमा रकम नFदए बजेट पास गन1 सम+या
आ1थक संवाददाता ,
लोडसेnडङ *यन
ू ीकरण गन1 ऊजा1 म*=ालयले ;याएको नयाँ योजनामा अथ1 म*=ालयले बजेट (व2नयोजन नगरे
आ>थ1क वष1 २०७१/०७२ को बजेट Oयव+था(पका संस\बाट पास गन1 नै सम+या आउने दे खएको छ । लोडसेnडङ
घटाउन सौय1 ऊजा1 +थापना गनुप
1 न: र [यसका ला>ग कGतीमा १५ अब1 %पैयाँ थप बजेट Fदनप
ु न: माग ऊजा1
म*=ालयले राखेको छ । ऊजा1को A+तावमा अथ1 म*=ालय मौन रहे को बेला ऊजा1म*=ी राधा zवालEले सोमबार
म*=ालयमा भएको प=कार भेटघाट काय1hममा भ2नन ्, ‘संयQ
ु त सरकारको भावनाअनस
ु ार अथ1 म*=ालय च;नप
ु छ1 ।
ऊजा1को योजनालाई अथ1 म*=ालयले सGबोधन नगरे बजेट पास गन1 नै सम+या आउनेछ ।’ 2नवा1चन Tे=मा (वकास
खच1 गन1 पाँच करोड %पैयाँ (व2नयोजन नगरे बजेट पास नै गन1 नFदने काँgेसका सभास\ह%को भनाइ आएको बेला
स[ता साझेदार एमालेकW म*=ी zवालEको उQत भनाइ साव1ज2नक भएको हो । लोडसेnडङ घटाउने काय1hम आrनो
पाट}को भ*दा प2न जनताको भ*दै जनताको काय1hममा अथ1म*=ी बाधक ब*न नहुने उनको भनाइ छ । सरकार
गठनको बेला अथ1म*=ी महतले ऊजा1 संकट समाधान गन1 अथ1ले ज+तोसक
ु ै भ)ू मका 2नवा1ह गन1 प2न तयार रहे को
बताए प2न प2छ;लो समयमा ऊजा1को मागलाई अथ1ले सहयोग गरे को छै न ।
ऊजा1 म*=ालयले लोडसेnडङ *यूनीकरणको ला>ग आउँ दो Fहउँ दअ2घ नै १५० मेगावाटको सौय1 ऊजा1को <ला*ट +थापना
गनुप
1 न: माग गद| [यसका ला>ग मा= १५ अब1 %पैयाँ माग गरे को छ । ऊजा1ले कहाँ–कहाँ सौय1 ऊजा1 +थापना गन: भनेर
ठाउँ को समेत अ$ययन गKरसकेको छ । अथ1ले भने ऊजा1को योजना अ+पcट रहे को भ*दै [यसबारे छलफल मा=
चलेको बताएको छ । त[काल जल(व\यत
ु ् आयोजना 2नमा1ण सGप*न हुन नसQने भएकाले आउँ दो Fहउँ द तथा वषा1को
लोडसेnडङ *यन
ू ीकरण गन1 सौय1 ऊजा1 बाहे क अक~ (वक;प नै नभएको ऊजा1म*=ी zवालEको दाबी छ । अथ1ले सौय1
ऊजा1को ला>ग बजेट (व2नयोजन नगरे आउँ दो Fहउँ दमा कGतीमा १६ घ*टा लोडसेnडङ हुने म*=ीको भनाइ छ ।
‘हामीले मागेअनुसार अथ1ले बजेट Fदएन भने लोडसेnडङ १६ घ*टाभ*दा बढE हु*छ’, म*=ी zवालEले भ2नन ्, ‘[यसको
सबै दोष अथ1 म*=ालयले )लनुपछ1 ।’ अथ1को बजेट महाशाखाले ऊजा1ले मागेको बजेट Fदन ोत अभाव रहे को
बताइरहे को बेला म*=ी zवालEले अ*य 2नकायलाई जुन ोतबाट बजेट Fदइ*छ, ऊजा1ले मागेको थप बजेट प2न [यहE
ोतबाट Fदनुपन: बताइन ् ।
प2छ;लो समयमा ऊजा1ले गन1 खोजेको काममा अथ1 म*=ालय बाधक ब*दै आएको छ । नेपाल (व\युत ् Aा>धकरणको
काय1कारE 2नद: शक बाFहरबाट 2नयिु Qत गन1 सं+थान 2नद: शन बोड1को अनुसूचीबाट Aा>धकरणलाई हटाउन ऊजा1ले
अथ1सँग माग गरे प2न [यसमा सहयोग गरे को छै न । ऊजा1म*=ी र स>चवलाई अथ1म*=ी डा. रामशरण महतले
Aा>धकरणलाई बोड1को अनुसच
ू ीबाट हटाएर सहयोग गन: आtवासन Fदए प2न सोमबारसGम प2न अथ1ले ऊजा1मा
अनुसच
ू ीबाट हटाएको जानकारEप= पठाएको छै न । ऊजा1ले अनुरोध गरे प2छ अथ1ले मा= अनुसच
ू ीबाट कुनै प2न
सं+थालाई हटाउन सQनेछ । अ*य सं+थानलाई अनस
ु च
ू ीबाट नहटाए प2न धमाधम राजनी2तक 2नयिु Qत भइरहे को छ
। लोडसेnडङ *यन
ू ीकरणका काय1hम सiचाल गन1 ढ रहे कW ऊजा1म*=ी zवालEको माग सGबोधन गन1 अथ1म*=ी
महतले क*ज+
ु याइँ गरे मा गठनब*धन सरकारको 2नर*तरतामै धQका लाZने दे खएको छ । बजेट आउन Fढलाइ हुँदै
गदा1 (व)भ*न समूहको माग प2न बदै गएको छ । सरकारले जेठ मसा*त)भ= बजेट ;याउने बताए प2न असार
मसा*तसGम प2न बजेट आउन सम+या पद| गएको छ ।

४५४ मेगावाटको चैनपुर–सेती आयोजनामा मले9सयाको चासो
काठमाड:, असार २३ । ,
भारतीय कGपनी िज*दाल पावरले सडक र fा*स)मसन लाइनको सम+या दे खाउँ दै काम अगाnड नबढाएप2छ सरकारE
बा+केटमा आएको ४५४ मेगावाटको चैनपुर–सेती जल(व\यत
ु ् आयोजना 2नमा1णको ला>ग मले)सया सरकारले चासो
Fदएको छ । िज*दालले कुनै चासो नFदएप2छ गत चैतमा उQत आयोजनाको अनम
ु 2तप= ऊजा1 म*=ालयले खारे ज
गरे को >थयो । प2छ;ला Aग2त A2तवेदन बुझाउन र व(ृ a भएको नवीकरण द+तुर बुझाउन सरकारले अgह गरे प2न
कुनै चासो न)लएप2छ उQत आयोजनाको अनम
ु 2तप= खारे ज भएको >थयो । ऊजा1 म*=ालयका अनुसार सरकारE
बा+केटमा आएको उQत आयोजना 2नमा1णमा सहयोग गन: भ*दै मले)सया सरकारको तफ1बाट यहE असार ५ गते
भारत तथा दTण ए)सयाको पूवा1धारका ला>ग मले)सयन सरकारका (वशेष दत
ू ले प= पठाएका छन ् । उनले पठाएको
प=को बारे मा थप अ$ययन हुने ऊजा1म*=ी राधा zवालEले बताइन ् । म*=ी zवालEका अनस
ु ार प2छ;लो समयमा
र)सया सरकारले प2न १५० दे ख २०० मेगावाटसGमको आयोजना Fदन नेपाल सरकारसँग आgह गद| ◌ै आएको छ ।
[य+तै, ािजल, जम1नी, अ+fे )लया, चेक Kरपिvलक, अमेKरका लगायतका दे शह%ले नेपालमा जल(व\यत
ु ् आयोजना
2नमा1णमा सहयोग गन1 तयार रहे को भ*दै प=ाचार गरे का छन ् ।
(वदे शीह%ले चासो Fदए प2न सानो रकम मा= सहयोग गन: भएकाले सरकारले [यसमा ठोस 2नण1य )लनसकेको छै न ।
नौमुरे आयोजना भारतले 2नमा1ण गन: A2तबaता जनाए प2न कुनै काम हुन नसकेप2छ अFहले सरकारले आफVले
अ$ययन गन: भ*दै नी2त तथा काय1hममा समेत राखेको छ । अFहले सरकारको बा+केटमा साना/ठूला गरE ५७ वटा
आयोजना छन ् । ती आयोजना 2नमा1ण गन: भ*दै +वदे शी तथा (वदे शी कGपनीह%ले मागे प2न (वtवा)सलो आधार
सरकारले भेCाउन सकेको छै न । मले)सया सरकारले चासो Fदएको उQत आयोजना बझाङको चैनपुरि+थत सेती
नदEमा रहे को छ । कKरब ६५ अब1को लागतमा 2नमा1ण गKरने भ2नएको उQत आयोजनाको 2नमा1णको (व+तत
ृ
A2तवेदन तयार पान1 र आयोजना सु%वात गन1 िज*दाललाई नेपाल सरकारले आgह गरे प2न नटे रेप2छ खारे ज
गKरएको हो ।
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ऊजा1 म*=ालयले था;यो मोदE मणको तयारE
पुcप कोइराला

प>चे?वर नमाण गन @वशेष B*ताव
असार २३, काठमाडs । भारतीय Aधानम*=ी नरे *_ मोदEले नेपाल मण गन: भएप2छ सरकारले पiचेtवर बहुउ ेtयीय
पKरयोजनासFहत भारतीय कGपनीहlले लाइसे*स हो;ड गरे का जल(व\यत
ु ् आयोजनाहlको 2नमा1ण अ2घ बढाउन (वशेष
A+ताव गन: तयारE थालेको छ । ऊजा1 म*=ालयले उQत मणकै समयमा (व\यत
ु ् Oयापार सGझौता गन: र भारतीय 2नजी
कGपनीहlसँग समेत आयोजना (वकास सGझौता (पीडीए) गन: तयारE थालेको हो । ‘हामीले अथ1 र परराcf म*=ालयसँग
चरणबa छलफल शुl गरे का छs,’ ऊजा1म*=ी राधाकुमारE zवालEले भ2नन ्, ‘ऊजा1लाई OयापाKरक व+तक
ु ो lपमा
आदानAदान गन: गरE \(वदे शीय सGझौता हुनेछ ।’
सन ् १९९६ से<टे Gबरमा भएको एकWकृत महाकालE सि*धकै Aावधानका आधारमा (व\यत
ु ् र पानी आधाआधा गन: गरE ६
हजार मेगावाट(मेवा) Tमताको पiचेtवर आयोजना अ2घ बढाउन A+ताव गन: म*=ालयको तयारE छ । [य+तै, अपर
कणा1लE (९ सय मेवा), अ%ण तेो (९ सय मेवा), भेरE–१ (४ सय ४० मेवा), भेरE–३ (४ सय ८० मेवा) लगायत करEब ३ दज1न
आयोजनाको भारतीय कGपनीहlले हो;ड गरे का लाइसे*सका (वषयमा प2न ठोस 2नण1य )लन म*=ालयले A+ताव गन:छ
।
ऊजा1Tे=मा भारतसँग सहयोग, अनद
ु ान वा उपहार न)लने र लगानीको A+ताव गन: गरE ऊजा1 म*=ालयले तयारE गरे को
म*=ी zवालEले बताइन ् । (वtवका धेरै लगानीकता1 तथा सरकारहlसमेत नेपालका जल(व\यत
ु ् आयोजनाहlमा लगानी
गन1 इछुक दे खएकाले लामो समयदे ख हो;ड भएका लाइसे*स वा सGझौताहlका (वषयमा त[काल 2नण1यमा पुZनु
आवtयक रहे को उनको भनाइ छ ।
हाल म*=ालयले कुल २५ हजार मेवा Tमताका (व)भ*न जल(व\यत
ु ् आयोजनाहlको सGभाOयता अ$ययन गKररहे को छ
। दे शको चालू माग परू ा गन1का ला>ग रन अफ द Kरभर (बगेको खोलामा आधाKरत) जल(व\यत
ु ् आयोजना 2नमा1ण गKरए
प2न जलाशययुQत आयोजनामा लगानी बढाउनसमेत (वशेष A+ताव गKरने उनले बताइन ् । भारतीय Aधानम*=ी मोदEले
साउनमा नेपाल मण गन: तयारE भएको भए प2न मण )म2त भने तय हुन बाँकW नै छ ।
मले9शयाले पठायो ४ सय ५४ मेवाको चैनपुर सेती बनाउने B*ताव
मले)सया सरकारले नेपालको ऊजा1 (वकासमा सघाउन ४ सय ५४ मेवाको चैनपुर सेती जलाशययुQत पKरयोजना
बनाइFदने A+ताव पठाएको म*=ी zवालEले जानकारE Fदइन ् । भारत तथा दTण ए)शयाको पव
ू ा1धारका ला>ग मले)सया
सरकारका (वशेषदत
ू डाटो सेरE उतामा एस सामी भेलुले ह+ताTर गरे को उQत A+ताव १९ जुनमा म*=ालयलाई Aा<त
भएको उनले जानकारE Fदइन ् । ‘मले)सया सरकारको उQत A+तावको (वषयमा हामी छलफल गKररहे का छs,’ म*=ी
zवालEले भ2नन ्, ‘यस (वषयमा मले)सया सरकारका अ>धकारEलाई भेटE थप Ahया अगाnड बढाइनेछ ।’ [यसबाहे क
र)सया, ािजल, चेक Kरपिvलकलगायतका दे शले जल(व\यत
ु ् आयोजना 2नमा1णको A+ताव अ2घ बढाएकाले कुन
आयोजना Fदने भ*ने (वषयमा अ$ययन भइरहे को उनले जानकारE Fदइन ् ।

ऊजामDEीको उ(घोष
- हामी अनद
ु ान र सहायता होइन, लगानी चाह*छs ।
- नेपाल सरकार (व\य[ु लाई पण
ू 1 OयापाKरक व+तक
ु ो lपमा हे छ1 ।
- ऊजा1Tे=मा बजेटमा सरकारले )स)लङ तोQनु हुँदैन ।
- धेरै (वदे शी लगानीकता1 र सरकारहlले जल(व\यत
ु ् आयोजना बनाउने A+ताव ;याएका छन ् । हामी अ$ययन गद| छs ।
- (वदे शी लगानी र सहायता पKरचालनका ला>ग नेपाल (व\यत
ु ् Aा>धकरणमा बेZलै एकाइ खो;दै छs ।
- २५ हजार मेगावाट Tमताको जलाशययQ
ु त आयोजनाको अ$ययन थालेका छs ।
- हामी रन अफ Kरभर आयोजना [यो बेलासGम बनाउँ छs, जबसGम नेपालको त[कालEन माग धा*न सQदै नs ।
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प>चे?वर आयोजनाका ला1ग छुHयाइएको  पाँच करोड KLज
काठमाड, असार २३ । महकालE नदEमा 2नमा1ण हुने भ2नएको पiचेtवर बहुउ ेtयीय जल(व\युत ् आयोजनालाई Aा<त
भएको रकम ज हुने भएको छ ।
सरकारले सो आयोजनाका ला>ग यस वष1 % पाँच करोड उपलvध गराएको >थयो । सो रकम सडक 2नमा1ण, सGभाOयता
अ$ययन र वातावरणीय Aभाव मू;याpकनलगायतको कामका ला>ग छुयाइएको >थयो । आयोजनाको नेपाल खeडको
AारिGभक वातावरणीय Aभाव मू;याpकनका ला>ग तोकएको % ४३ लाख रकम खच1 नभएका कारण ज हुने
अव+थामा पुगेको हो ।
य+तै बैतडीको पाटनदे ख आयोजना +थलसGम पुZनका ला>ग 2नमा1ण गन1 ला>गएको सडकका ला>ग छुयाइएको % ९५
लाख रकम प2न ज हुने अव+थामा पुगेको आयोजना Aमुख >चरiजीवी चटौतले जानकारE Fदनुभयो । कुल ६४
कलो)मटर सडकखeडम$ये आधाभ*दा बढE खeडका याक खो;ने काम मा=ै पूरा भएको तर अ*य +थानमा भने कुनै
प2न काम अगाnड बन सकेको छै न ।
आयोजना +थल पुZनका ला>ग हाल नेपालतफ1बाट जाने सहज बाटो छै न । सोहE बाटो 2नमा1णका ला>ग उपलvध गराइएको
रकम ज भएप2छ सडक सGप*न गन: योजनासमेत पछाnड धके)लएको हो । [यसैगरE महाकालEको बमदे वपरु Eदे ख
आयोजना+थल पुZने तटEय बाटोको सGभाOयता अ$ययन गन1का ला>ग भनेर छुयाइएको % १५ लाखसमेत ज हुने
अव+थामा पुगेको छ ।
आयोजना +थल पुZने पाटन–पiचेtवर सडक बहुवषय ठे Qका सGझौता गरे र 2नमा1ण गनुप
1 न: भए प2न [यसो हुन
नसकेको आयोजना Aमुख चटौतको भनाइ छ । वातावरणीय Aभाव मू;याpकनको काम Aा(व>धक lपमा पूरा भए प2न
पण
ू 1 A2तवेदन आउन नसQदा सम+या उ[प*न भएको छ ।
सो आयोजना अगाnड बढाउने सGब*धमा दई
ु दे शबीच सन ् २०१३ नोभेGबरमा छलफल भएप2न [यसप2छ कुनै प2न संवाद
हुन सकेको छै न । सरकारले आयोजनालाई अगाnड बढाउन पiचेtवर जल(व\युत ् आयोजनाको छुCै काया1लय +थापना
गरे र Ahया अगाnड बढाए प2न हालसGम कुनै Aग2त भने हुन सकेको छै न ।
(व)भ*न सरकार गठन भएलग[तै सो आयोजनालाई अगाnड बढाउने भनेर A2तबaता जनाए प2न [यसको OयावहाKरक
काया1*वयन गराउने सGब*धमा भने ठोस Aग2त हुन सकेको छै न । आयोजनाले भौ2तक Aग2त गन1 नसके प2न काया1लय
सiचालन, कम1चारEको तलब भ[ता, सवारE साधनमा भने % दई
ु करोडभ*दा बढE खच1 गरे को छ ।
दई
ु क
ु बीचको सीमा नदE महाकालE नदEमा कुल छ हजार ७२० मेगावाट (व\यत
ु ् उ[पादन गन: र जGमा भएको
ु मल
पानीबाट दई
ु मुलुकको कृ(षयोZय भू)ममा )सँचाइ सु(वधा उपलvध गराउने ल^य राखएको छ ।
सो आयोजना ७० मेगावाट Tमताको म$यमयाpदE जल(व\यत
ु ् आयोजनाभ*दा १० गुणा, ७५० मेगावाट Tमताको
पिtचम सेतीभ*दा छ गुणा स+तो आयोजनाका lपमा )लने गKरएको छ ।
आयोजनाले (व+था(पत गन: A2तमेगावाट जनसpmयाको Fहसाबले पिtचम सेतीको भ*दा २५ A2तशत, डुबानको Fहसाबले
२२ A2तशत र उ[पादनको Fहसाबले ४५ A2तशत बढE हुने अ$ययनबाट दे खएको छ ।
उ[पादन लागत भने A2तकलोवाट % २.५५ रहे को छ । पiचेtवर उच बाँध तथा lपालEगाड Kर–रे गुलेFटङ बाँध
आयोजनाको गरE जGमा लगानी % ३३६ अब1 (चार हजार ४७५ )म)लयन अमेKरकW डलर) लाZने जनाइएको छ । सो
आयोजनामा नेपालले अ*दाजी % १२६ दे ख १३० अब1मा= लगानी गनुप
1 न: छ ।

कुल १० अब1 2नमा1ण अव>ध भएको खeडमा नेपालले A2तवष1 % १३ अब1मा= लगानी गरे हुने दे ख*छ । आयोजना अगाnड
बढे को खeडमा सो पKरमाणको रकम लगानी गन1 नेपालका ला>ग भने खासै गारो पन: दे खँदैन ।
आयोजनाबाट नेपालले वा(ष1क % ३४.५० अब1 Aा<त हुने र म[+यपालन, काब1न Oयापार, )सँचाइ तथा पया1 पय1टन,
जडीबट
ु E, फलफूलमा उ;लेmय आGदानी गन1 सक*छ । आयोजनाबाट Aा<त हुने राज+वबाट हरे क वष1 डडे;धुराले % ५६
करोड, दाचुल
1 ा, कैलालE, डोटE, बझाङ, बाजरु ा र अछामले % २३ करोड Aा<त गन: अ$ययनले दे खाएको छ ।
सो आयोजनाको बाँध+थल सन ् १९५६ मा नै भारतीय पTले पFहचान गरे को >थयो । सु%मा सो आयोजनाबाट केवल एक
हजार मेगावाटमा= जल(व\यत
ु ् उ[पादन हुन सQने दे खएको भए प2न सन ् १९९१ मा सो आयोजनामा ३१५ )मटर बाँध
बाँ$दा छ हजार ४८० मेगावाट (व\यत
ु ् उ[पादन हुने ATेपण गKरएको >थयो ।
सन ् १९५ मा नै सो आयोजनाको नेपालतफ1को (व+तत
ृ आयोजना A2तवेदन नबनेको >थयो । सीमा नदE भएकाले
आयोजना सGप*न गन1 \(वपTीय सहम2त हुनप
ु न: भएकाले (व>ध चरणमा दई
ु पTबीच वाता1हl सGप*न भए प2न ठोस
Aग2त भने हुन सकेको छै न । रासस
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दरखोला लघुजल@व(यत
ु ् पOरयोजना जीण, चार Pदनदे Qख @व(युत ् आपूत बDद
GयाZदE, असार २३ गते । GयाZदEको मुना गा(वसमा रहे को ५० कलोवाट Tमताको Aथम दरखोला लघज
ु ल(व\यत
ु ्
पKरयोजना मम1तसGभारको अभावमा जीण1 बनेको छ ।
वैकि;पक ऊजा1 Aवधन के*_को अनद
ु ान सहयोगमा २०५७ सालमा 2नमा1ण भएको सो लघुजल(व\यत
ु ् पKरयोजनाको
३१ )मटर कुलो पFहरोले बगाएप2छ चार Fदनदे ख ब*द भएको छ ।
पKरयोजनाको दरखोलादे ख (व\यत
ु गह
ृ सGमको आधाभ*दा बढE कुलो पFहरोले T2त पु¥याएको र (व\युतगहृ मा रहे का
सामान Uबgन थालेप2छ 2नय)मत (व\यत
ु ् आप2ू त1मा सम+या भइरहे को पKरयोजना Oयव+थापन स)म2तका अ$यT
डGबर भeडारEले जानकारE Fदनभ
ु यो । पKरयोजनाको ९८० )मटर पानीको कुलोम$ये ४७२ )मटरमा पFहरोले T2त
प¥
ु याएको उहाँले बताउनुभयो ।
कुलो मम1तका ला>ग गाउँ लेले 2नर*तर जन{मदान गKररहे प2न मम1तसGभार हुन नसकेको अ$यT भeडारEले जानकारE
Fदनुभयो ।
चालु आ>थ1क वष1मा िज;ला (वकास स)म2त GयाZदEको % दई
ु लाख, गा(वसको % पाँच लाखमा २०० )मटर पाइप खKरद
गरE T2त पुगेको कुलोमा Aयोग गKरएको र िज;ला भू–संरTण काया1लयको Zया(वन सहयोगमा पFहरो 2नय*=णको
काम भइरहे प2न धेरै ठाउँ को कुलोमा T2त पुगेको हुँदा मम1तमा सम+या भइरहे को स)म2तले जनाएको छ ।
अFहले पFहरोले कुलो बगाएको केहE ठाउँ मा अ+थायी%पमा काठ र पालको सहायताले पानीलाई कुलोमा ;याउने गKरएको
छ भने अ>धकांश कुलो जीण1 हुँदा पानी चुFहएर जाने गरे को +थानीय उपभोQता बताउँ छन ् । पKरयोजनाको पूवा1धार जीण1
ब*दै जाँदा 2नय)मत (व\युत ् आपू2त1 नहुँदा गाउँ लेलाई Uबजल
ु E ब[ती बा;न सम+या भइरहे को +थानीय लालमायाँ पन
ु ले
गुनासो गनुभ
1 यो ।
ऊजा1 तथा वातावरण अ>धकृत सागर मरा)सनीले सो पKरयोजनाको पव
ू ा1धार जीण1 बनेकाले मम1तसGभारका ला>ग लाख
रकम आवtयक पन: दे खएको बताउनुभयो ।
पचास कलोवाट Tमताको सो पKरयोजनाबाट अFहले २२ कलोवाट मा=ै (व\यत
ु ् उ[पादन हुने गरे को छ । पKरयोजना
सiचालन अव>धमा ४३७ घरधुरE लाभाि*वत भएको दरखोला लघुजल(व\यु[बाट अFहले मुना, दर र फ)लयागाउँ का
कKरब ६०० घुरधुरEले (व\यत
ु उपयोग गद| आएका छन ् भने गाउँ मा कुटानी (पसानी )मल, फ2न1चर, >gल उ\योगसमेत
सiचालनमा छन ् । रासस
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आठ (व\युत ् आयोजना\वारा Aसारण लाइन 2नमा1ण गन1 आवेदन
नीिज TेE अगाUड
असार २४, काठमाडs । Uबतेका तीन महEनामा आठ ओटा (व\युत ् आयोजनाका Aवa1कले (व\यत
ु ् Aसारण लाइन 2नमा1ण
गन1 (व\यत
ु ् (वकास (वभागमा आवेदन गरे का छन ् । ऊजा1 म*=ालय अ*तग1तको उQत (वभागमा आवेदन गरे का ती
Aवa1कमा 2नजी Tे=को बाहु;यता रहे को छ । 2नवेदन Fदएका आयोजनाको Tमता भने *यन
ू तम ३३ केभीदे ख अ>धकतम
१ सय ३२ केभी Tमताका रहे का छन ् । यसरE 2नवेदन Fदने आयोजनामा लोहारे खोला, मा>थ;लो दोद}, फावा खोला,
मा>थ;लो सोलु, नौगाड, मा>थ;लो राहुघाट, सा*जेन म$यकुवा खोला जल(व\यत
ु ् आयोजनाअ*तग1तका Aसारण लाइन
रहे का छन ् ।
ती Aसारण लाइनहl hमशः लाहोरे खोला, )लवट} इनज, )सवानी हाइो, बेनी हाइो, अ(प पावर, तद
ु E पावर, सा*जेन
जल(व\यत
ु ् कGपनी र )सQलेस हाइोले 2नमा1ण गन1 लागेका छन ् । तीम$ये मा>थ;लो सोलु, मा>थ;लो राहुघाट, सा*जेन
र मा>थ;लो दोद}को Tमता १ सय ३२ केभी रहे को छ भने अ*यको Tमता भने ३३ केभी रहे को छ । 2नवेदन Fदएका
Aसारण लाइनमा सा*जेन जल(व\यत
ु ् कGपनीले हाल 2नमा1ण गKररहे को सा*जेन, मा>थ;लो सा*जेन Aथम, रसव
ु ागढE
जल(व\यत
ु ् आयोजनाबाट उ[पाFदत UबजुलE रािcfय Aसारण लाइनमा जोwने Aसारण के*_का lपमा )लइएको छ ।
ती आयोजनाम$ये रसुवागढE जल(व\यत
ु ् आयोजनाको Tमता १ सय ११ मेगावाट रहे को छ भने सा*जेनको Tमता ४२
दशमलव ५ मेगावाट र मा>थ;लो सा*जेनको Tमता १४दशमलव ८ मेगावाट रहे को छ । ती आयोजना हाल 2नमा1णका
hममा रहे का छन ् । ती आयोजनाबाट उ[पाFदत UबजुलE रािcfय Aसारण लाइनमा जोwनका ला>ग Aसारण लाइन
2नमा1णको 2नवेदन Fदएको (वभागका सच
ू ना अ>धकृत गोकण1राज प*थले जानकारE Fदए ।
य+तै सोलु कKरडोरमा 2नमा1णको hममा रहे का र आगामी Fदनमा 2नमा1ण शुl गन1 लागेका एक दज1नभ*दा बढE
जल(व\यत
ु ् आयोजनाबाट उ[पाFदत Uबजल
ु E रािcfय Aसारण लाइनमा जोwने $येयका साथ सो Aसारण लाइन 2नमा1ण
गन1 ला>गएको हो । (वभागमा हालसGम कुल १ सय ५३ वटा जल(व\यत
ु ् आयोजना अ*तग1तका Aसारण लाइनले
2नमा1णका ला>ग 2नवेदन Fदएका छन ् । तीम$ये गत सालमा=ै २० Aसारण लाइनले 2नमा1णका ला>ग 2नवेदन Fदएका >थए
।
य+तै हाल मुलुकभर ठूला र साना गरE ५० Aसारण लाइन 2नमा1णको hममा रहे का छन ् । मा>थ;लो U=शूलE ी ए,
मा>थ;लो तामाकोसी जल(व\यत
ु ् आयोजनालगायतका केहE ठूला जल(व\यत
ु ् आयोजनाबाट उ[पाFदत Uबजल
ु E रािcfय
Aसारण लाइनमा जोwने लाइनको काम शुl भइसकेको छ । नेपाल (व\यत
ु ् Aा>धकरणले सन ् २०२० सGम करEब दई
ु
हजार कलो)मटर Aसारण लाइन 2नमा1ण गन: A2तबaता जनाए प2न हालसGम करEब २ सय कलो)मटरमा=ै 2नमा1ण
सGप*न भएको छ । अ*तरदे शीय Aसारण लाइनका lपमा )लइएको ढ;केबर–मुजrफरपुरको काम भने सोमबारदे ख नै
शुl भएको छ ।
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मा1थVलो मैलङ
ु ‘ए’ को काम तीX
रामहKर गजुरेल, नव
ु ाकोट
रसुवाको मैलुङ खोलामा मा>थ;लो मैलुङ ‘ए’ जल(व\यत
ु ् आयोजना 2नमा1ण काय1 ती lपमा अ2घ बढाइएको छ। गणेश
Fहमालको फेदEमा 2नमा1णाधीन सो आयोजनाबाट आगामी दई
ु ् उ[पादन हुने Aवधक
ु वष1)भ= ६.४२ मेगावाट (व\यत
कGपनी इनज इि*ज2नयKरङ Aा)लले जनाएको छ।
2नजी Tे=को लगानीमा 2नमा1ण गन1 ला>गएको आयोजनाको १५ A2तशत काम सकसकेको इनजका AोजेQट Gयानेजर
सुरजकुमार {ेcठले जानकारE Fदनभ
ु यो ।‘काम ती lपमा अ2घ बढाइएको छ, जानकारE Fदँ दै {ेcठले भ*नुभयो– ‘अFहले
यो आयोजनाको बाँध र सl
ु ङ 2नमा1णको काम भइरहे को छ।’
तीन हजार दई
ु सय ७० )मटर उचामा रहे को बेस QयाGपदे ख झeडै एक कलो)मटर उचामा आयोजना 2नमा1ण
भइरहे को छ। धाFदङको 2ति<लङ गा(वस– ७ र रसुवाको ग[लाङ– ७ को सोमदाङमा आयोजनाको बेस QयाGप रहे को छ।
एक वष1अ2घ शुl भएको आयोजनाको गणेश Fहमाल फेदE निजकैबाट बाँध बाँधेर तीन हजार आठ सय ५० )मटर नहरमा
पाइप Uबयाउने काम भइरहे को सहायक AोजेQट Gयानेजर (ववश {ेcठले बताउनुभयो।
आयोजनाको (व\यत
ु ् गह
ु E १९ कलो)मटर टाढा रहे को रसव
ु ाको gाङ
ृ सोमदाङमा रहने छ। यहाँ उ[पाFदत Uबजल
सब+टे सनमा जडान गरE के*_Eय Aसारण लाइनमा जोnडने छ। सदरमुकाम (वदरु बाट एक सय पाँच कलो)मटर टाढा
रहे को आयोजनामा लामा Uब;डस1 र टQसारले संयुQत lपमा काम गKररहे का छन ्। आयोजनाको AारिGभक लागत ९५
करोड %(पयाँ अनुमान गKरए प2न मू;यव(ृ a र केहE समय Fढलाईका कारण एक अब1 पुZने बताइएको छ।
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&ब(युत &ब*तारका ठे ,का स.झौता
नेपालग*ज, २५ असार- िज;लाको पुव Tे= खासकुtमाका +था2नय बा)स*दाको UबजुलE बा;ने इछा अब 2छCै पुरा हुने
भएको छ । गाउँ निजकै Uब\युत Aशारण लाईन भएप2न वषदे ख यहाँका बा)स*दा Uब\युत उपयोग गन1बाट बि*चत
रहे का छन ् ।
बुटवल–कोहलपुर १३२ केभी दोो सक1ट आयोजनाले खासकुtमा–२ बैKरयामा 2नमा1ण गरे को सव–+टे शन माफ1त
यहाँका २८ सय २५ घर पKरवारलाई Uबजल
ु E Fदने Oयव+था )मलाइएको छ । यसका ला>ग gा)मण सामद
ु ा2यक
Uब\युतीकरण (वभागले खासकुtमाका ९ वटै वडामा Uब\युत Uब+तारको काम थालनी गरे को छ ।
आगामी आ>थ1क वष1 २०७१÷७२ )भ= सबै वडामा Uब\यत
ु ीकरणको काम सGप*न गन1 ३ करोड ५० लाख lपैयाँको
लागतमा ठे Qका सGझौता गKरएको छ । (वभागले खासकुtमा भरE Uब\यत
ु ीकरण गन1 साढे ६ करोडको लागत +टEमेट
गरे को >थयो । ठे केदारले नयाँ आ>थ1क वष1को सुlवातमै काम था;ने बताएका छन ् । 2नमा1ण पtचात सामुदा2यक
Uब\यत
ु ीकरण Uबभागले खासकुtमा ि+थत कुसुम gा)मण (व\यत
ु सहकारE सं+थालाई ह+ता*तरण गन:छ ।
Aा>धकरणसँग Uब\यत
ु कनेर सहकारE सं+थाले उपभोQतालाई उपलvध गराउनेछ । Uब\यत
ु Uब+तार भएप2छ यहाँको
कृ(ष, शैTक, Oयवसा2यक, +वा+य Tे=ले फwको मान: +था2नय बताउँ छन ् ।
gा)मण सामद
ु ा2यक Uब\यत
ु ीकरणको बाँकेका Aमुख िज;ला अ>धकारE जीवनAसाद ओलEले )शला*यास गरे का छन ् । सो
hममा Aिजअ ओलEले वषदे ख Uब\यत
ु उपयोग गन1बाट बि*चत यो ठाउँ मा नयाँ युगको सुlवात भएको बताए । ‘Fढलो
भएप2न यस Tे=मा (वकासका काम सl
ु भएका छन,’ उनले भने ‘यहाँको (वकास 2नमा1णका काममा तपाईहlको
उि[तकै दा2य[व छ ।’
gा)मण सामद
ु ा2यक Uब\यत
ु ीकरण (वभागका उप–Aव*धक जगFदशच*_ जोशीले खासकुtमाका उपभोQतालाई Aस+त
पुZने पाँच ‘एमबीए’ बराबरको Uब\यत
ु छुयाइएको बताए । Uब\यत
ु ीकरणका ला>ग 2न)म1त सव–+टे शनमा ३० एमUबए
Tमताको fा*सफम1र राखएको छ । ‘नयाँ आ>थ1क वष1को सु%वातमै पुनः सव: गरे र पोल, तार र fा*सफम1र जोwने काम
हु*छ,’ उनले भने । गा(वसभरE दई
ु हजार थान पोल र एक दज1न बढE fा*सफम1र जडान लाZने +टEमेट गKरएको >थयो ।
+था2नय बा)स*दाको साथ पाएमा बि[त ब;न तोकएको एकवष1 प2न समय नलाZने उनको भनाई छ । Uब\यत
ु
Uब+तारका hममा बाटोमा पन: lख हटाउन कानन
ु ी Ahया प¥
ु याएर समाधान गन1 बाँके रािcfय 2नकु*जका संरTण
अ>धकृत कण1बहादरु थापा र िज;ला वन Aमुख जयमंगलAसाद गु<ताले सामुFहक A2तवaता जनाएका छन ् ।
प=कार महासंघका पुव1 महास>चव पोषण केसीले आrना पुखा1ह%ले धेरै वष1 पFहले दे ख Uब\यत
ु मा धैय1 गद| आएको
बताए । ‘Uब\युतका ला>ग सं+था दता1 गरे र (व)भ*न 2नकायमा धाउन थालेको मा=ै दश वष1 भयो, अब हामीमा धैयत
1 ा
हुने छै न,’ +था2नय बा)स*दा केसीले भने । (वकासमा सकारा[मक सोच राmन उनको आgह >थयो ।
सहकारE सं+थाका अ$यT तेजबहादरु सव
ु ेदEले (व)भ*न उतार चढापका बाबजत
ु गा(वसमा Uब\यत
ु ीकरण सGभव भएको
बताए । उनका अनुसार कुल लागतको १० A2तशत रकम अथा1त ८१ लाख lपैयाँ संकलन गरे र कुसुम gा)मण (व\यत
ु
सहकारE

सं+थाले

gा)मण

सामुदा2यक

Uब\युतीकरण

(वभागलाई

बुझाएको

>थयो

।

[यसबाहे क Aा>धकरणले यसअ2घ उपलvध गराएको ५ सय थान पोल, ४ वटा fा*सफम1र र १ सय ६५ कलो )मटर
(व)भ*न साईजको तार (क*डQटर) सहकारE स+थाले Uब\यत
ु करणमा लगानी गन:छ । तीन मFहना अ2घ 2न)म1त यसै
सव–+टे शन माफ1त Aा>धकरणले Uब\यत
ु Aशारण लाईन दाङ प¥
ु याउँ दै छ ।
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मोदEको मण र नेपालको Uबजल
ु E
सGपादकWय

भारतीय Aधानम*=ी नरे *_ मोदEले साउनको अि*तम साता गन: भ2नएको नेपाल मण नेपालको जल(व\यु[को
(वकासका ला>ग मह[वपण
ू 1 बनाउन ऊजा1 म*=ालय सhय हुन थालेको छ । मोदEले नेपालको जल(व\य[ु को (वकासका
ला>ग अनद
ु ानमा कुनै आयोजना Fदने चचा1 आए प2न सरकार (व\य[ु लाई Oयापारको व+तु मानेर [यसैअनुसार भारतसँग
वाता1 गन: तयारE गरे को छ, जुन यादै सकारा[मक छ । तर, हालसGम नेपालले भारतसँग वाता1को समयमा ‘बाग:2नङ
पावर’ दे खाउन सकेको छै न । दाता र याचकको सGब*ध ज+तो गरE हुने सहम2त र वाता1ले न रािcfय ल^य पूरा गन1
सQछ न कुनै ठोस उपलिvध नै । भारतसँग भएका धेरै सहम2त य+तै खालका छन ् । [यसैले भारतले बारGबार (व)भ*न
जल(व\यत
ु ् आयोजनामा सहयोग गन: भने प2न काम भने केहE हुन सकेको छै न । त[कालEन Aधाम*=ी पुcपकमल
दाहालको पFहलो भारत मणका बेला नौमुरे आयोजना नेपाललाई उपहार Fदने भ*ने सहम2त भएको >थयो । तर, सो
आयोजनाको बाँध बाँ$दा )सँचाइका ला>ग उपयोग हुने पानी भारतले Aयोग गन1 पाउनप
ु न: माग राखेप2छ अFहलेसGम
[यसको काम अ2घ बन सकेको छै न । [य+तै पiचेtवर अया◌ोजना प2न अलप= छ । [य+तै, सुनकोशी उच बाँध,
सुनकोशी–कमला डाइभस1न आFद य+तै सGझौता काया1*वयनमा आएका छै नन ् । [यसो हुँदा यो ‘उपहार–अनद
ु ान’ भ*ने
कुराले [य2त लाभ Fदने दे खँदैन । उपहार वा अनद
ु ानको लोभ गदा1 आrनो Oयावसा2यक सामय1 नै गुGन सQछ भ*नेतफ1
सरकार सचेत हुनप
ै छ1 । [यसैले Oयावसा2यक वाता1का ला>ग पण
1 पमा तयार भएर ब+नु आवtयक छ ।
ू l
भारतले नेपालको Fहतका ला>ग जल(व\यत
ु ् बनाइFदने होइन, [यसमा नेपाल तथा भारतको समान +वाथ1 हु*छ । । [यसो
हुँदा नेपालE पTले ज2तसQदो धेरै आrनो +वाथ1लाई के*_मा राखेर A+तत
ु हुनु आवtयक छ । भारतले नेपालको
जल(व\य[ु मा सहयोग गन1 आँटेको आशय OयQत गछ1 भने [यहE बुँदा समातेर यी यी काम गरे मा= नेपालको (वकास हुन
सQछ भ*ने तयमा भारतलाई सहमत गराउनुपछ1 ।
नेपालको जल(व\य[ु को (वकासका ला>ग सबैभ*दा धेरै चाFहएको व+तु भनेको ऊजा1 Oयापार सGझौता हो । [यसो हुँदा
ऊजा1 Oयापार सGझौता नेपालको Fहतमा हुने गरE ह+ताTर गनुप
1 छ1 । नेपालले भारतका अ2तKरQत तेो मल
ु क
ु मा प2न
ऊजा1 Oयापार गन: ठाउँ राmनप
ु छ1 । नेपालको सरकारE तथा 2नजी जुनसुकै कGपनीले OयापाKरक व+तुज+तै भारतको
जुनसक
ु ै कGपनीलाई (व\यत
ु ् बेन र क*न सQने खालको Aावधान राmनुपछ1 । य+ता कुराहlलाई नेपालले 2नभकताका
साथ राmनप
ु छ1 । तर, सGझौता हुनेUबि[तकै Oयापार हुन शुl भइहा;ने होइन । ऊजा1 Oयापारका ला>ग Aसारण लाइन
अ[यावtयक पव
ू ा1धार हो । नेपाल–भारत ऊजा1 Oयापारका ला>ग )सलगुडी—काँकड)भCा,प2ू न1या–जोगबनी र गोरखपुर—
बद1 घाट गरE तीन ठाउँ मा हाइभो;टे ज Aसारण लाइन बनाउने पहल गनुप
1 छ1 । तेो मल
ु क
ु सँग ऊजा1 Oयापार गन1 भारतीय
भू)मको fा*स)मशन लाइन हुँदै ऊजा1 लैजानप
ु न: हु*छ । [यसमा आउन सQने अ<यारालाई अFह;यै सGबोधन गनप
ु1 छ1 ।
लामो समयदे ख भारतीय कGपनीहlले नेपालE जल(व\यत
ु ् आयोजनाहlको अनुम2तप= ओगटे र बसेका छन ् । ती
कGपनीले काम नै नगन: हो भने उनीहlको अनुम2तप= र गन1 सकने कुरा नेपालले +पcट lपमा राmन सQनप
ु छ1 । तर,
नेपाल सरकार वा कुनै 2नकायका कारण काम रोकएको हो भने यसलाई सiचालन गन: वातावरण बनाउने नेपालको
दा2य[व हो । भारतले ऊजा1 Oयापारको बाटो खो)लFदए नेपालमा तेो मल
ु क
ु का लगानीकता1बाट जल(व\य[ु को (वकास
सGभव भएको तय प2न भारतससामु +पcट lपमा राmन सQनप
ु छ1 । नेपालको जलोतको उ>चत Aयोग गन1 सकए
बहुपTीय lपमा भारत र साक1का अ*य मल
ु क
ु ले समेत लाभ )लन सQने कुरामा नेपालले अडान )लन सके नेपालले बढE
लाभ )लन सQछ ।

>f]t M gful/s, @)&!÷#÷@%
जल(व\यु[को उपेTा र सोलार मोह
ल^मण (वयोगी
गुजरातको राजनी2तबाट मा>थ उठे का नरे *_ मोदE अFहले )संगो भारतको (वकासको मोडेलका lपमा दे खा परे का छन ्।
भारतीय जनता पाट}का के*_Eय सद+य मा= रहे का उनलाई पाट} अ$यT राजनाथ )संहले 2नवा1चनपव
ू 1 नै Aधान म*=ी
घोषणा गKरसकेका >थए।
यहाँ भएको भए पाट} अ$यT र दोो वKरयताका नेताबीच पदका ला>ग हानथाप र लुछाचँुडी हु*यो। नेताले स[ता वा
पदA2त दे खाएको उदारता वा आशिQतले नै दे खाउँ छ– राजनी2तमा उसले (वकास Aाथ)मकतामा राखेको छ वा OयिQतगत
+वाथ1?
एक सामा*य OयिQतले एक अब1भ*दा बढE जनताको सोच बद;न सQदो रहे छ। [यहE गुजरातले दे शको कुल गाह1+य
उ[पादनको एक चौथाइ आGदानी गरे को तय छ। मोदEकै पहलले दे शभKर आउने वैदे)शक लगानीको ४० A2तशत [यहाँ
आउँ छ। OयिQतले गय~ह भने हुँदोरहे छ भ*ने यो वल*त उदाहरण हो। मोदE Aधान म*=ी भएको पFहलो मि*=पKरष\
बैठकले भारतमा वैदे)शक लगानीका ला>ग सरु Tा खो;ने 2नण1य गरे को छ। आयात–2नया1त AभावकारE बनाउन सबै
सामुि*_क ब*दरगाहमा सुरTा Oयव+था गKरएको छ। [यहE प2न [यहE काम अ*य OयिQतले गरे को भए सायद (वरोध
उल1*यो। यो Aसंगको उठान योZय पदमा योZय OयिQत नै पुZनुपछ1 भ*ने हो। यहाँ योZय नेता जि*मएनन ् वा नजि*मँदै
भु ्रण ह[या गKरयो, भो)लका Fदनले बताउला।
भारतको राजनी2त र आ>थ1क (वकास नेपालसँग तल
ु ना गदा1 ठdक उ;टो दे ख*छ। उता आ>थ1क (वकास र सGभावनाका
ढोका खो)लँ दैछ, यता ब*द हुँदैछन ्। ऊजा1 तथा जल(व\यु[मा [यहाँ (वदे शी लगानीलाई रातो काप:ट ओयाइँदैछ, यहाँ यसो
गKरए राcfघात हु*छ। भारतमा मा= होइन, {ीलंका र पाक+तानमा समेत ऊजा1 तथा जल(व\य[ु मा आउने (वदे शी
लगानी कुनै कानन
ु ले रोकेको छै न। काठमाडsमा हालै साक1 Tे=ीय ऊजा1 सGमेलन सकयो। यो सGमेलनले समेत साक1का
सबै दे शले वैदे)शक लगानी खल
ु ा र Oयवि+थत गन1 ज%रE रहे को 2नचोड 2नकालेको छ। सबै दे शका A2त2न>धले यस Tे=को
एकWकृत (वकास गन1 साझा एजे*डा बनाएर जानुपन: मत राखेका छन ्। तर नेपालले दशकsदे ख यसबारे भाषण र कागजी
योजनाबाहे क अ% उ*न2त गन| सकेन।
जल(व\य[ु मा (वदे शी लगानी ;याउने राजनी2तक पाट}बीच साझा एजे*डा ब2नसकेको छ तर बाटो भने थु2नएको छ।
(वदे शी लगानी र पKरवतय म_
ु ा (अमेKरकW डलर) मा गKरने (व\यत
ु ् खKरद सGझौताको (वरोध हुँदै आएको छ। Fहजो
खGती र भोटे कोशीमा गKरएको गलत सGझौताका कारण (वरोध हुनु +वाभा(वक हो। ती आयोजनामा महँगोमा (प(पए
गरे कै कारण प2छ;ला लगानीकता1ले [य+तै दर माZने सं+कार बसेको हो। तर आज समय फेKरएको छ। गलत काम
गन:(व%a आवाज उठाउने OयिQत र संवैधा2नक 2नकाय छन ्। कसैले अब [य+तो बदमासी दोहोया1ि◌उँ छ भने पQकै
उ*मिु Qत पाउँ दै न। (वरोध गरे र अँ$यारोमा ब+नुभ*दा Fहजोको गलत सGझौता सयाउँ दै अब गनुप
1 न: कामको माग1
Aश+त गनु1 बढE बु(aमानी हु*छ।

ऊजा1 म*=ी राधा zवालEले जल(व\यु[मा (वदे शी लगानी चाFहने र यसको Oयव+थापन गन1 पKरव2त1त मु_ामा (प(पए
गनुप
1 न: तक1 राखेकW छन ्। उनैले डलर (प(पए रोQने घोषणा प2न गरे कW छन ्। य+तो (वरोधाभाष अ)भOयिQतले
लगानीकता1मा अ*योल र 2नराशाको वातावरण पैदा गKरFद*छ। एमालेका नेता तथा 2तनका आफ*तले सोलार <ला*ट
राmने कागजी योजना म*=ीसमT पेश गरे का छन ्। यहE आधारमा उनले सरकारसँग तोकएको बजेटभ*दा १५ अब1 %(पयाँ
थप मागेकW छन ्। तीन वष1मा ३ सय ५० मेगावाट सौय1 UबजुलE उ[पादनको घोषणा गरे कW छन ्। तर यसको (व+तत
ृ
अ$ययन गKरएको छै न। कहाँ–कहाँ क2त मेगावाटका <ला*ट राmने? A2तयु2नट लागत क2त पन:? यसको कुनै अ$ययन
अFहलेसGम भएको छै न। १८ दे ख ४० %(पयाँ A2तय2ु नट लागत पन: यो (व\यत
ु ् मुलुकमा सGभव नरहे को (वtलेषकले
बताउँ दै आएका छन ्। Aसारण र (वतरणको Zयारे *टE छै न। Uबजल
ु E क*ने 2नकाय (व\यत
ु ् Aा>धकरणले समेत यसको
(वरोध गद| आएको छ। UबजुलE बारEमा फ;ने तरकारE होइन जसलाई खप1नमा राखेर घर–घरमा बेन सक*छ। अतः
म*=ीको यो योजना रायकोष लुटाएर OयिQत धनी बनाउने हो भ*ने लाटाले प2न बु‰छ।
पिtचमा मुलुकले आज UबजुलEका सबै ोत Aयोग गKरसकेर अि*तम (वक;प सोलार छानेका छन ्। अथवा क2तपय दे शमा
अ% ोत नभएर सोलार Aयोगमा ;याइएको छ। (वtवमा सबैभ*दा बढE सोलारबाट Uबजल
ु E उ[पादन गन: जम1नीमा कुल
UबजुलE खपतको कKरब २० A2तशत मा=ै सोलारको योगदान छ। +मरण रहोस ्, जम1नीमा कुल Uबजल
ु E उ[पादनम$ये
थम1ल (पेfोल र nडजेल) को ३७ A2तशत र आण(वक ऊजा1को २४ A2तशत Fह+सा छ। [यहाँ जल(व\य[ु को सGभावना नै
छै न। यहाँ भने पया1<त जलोतको उपयोग नगरे र सोलार2तर Fदमाग घुमाइँदैछ। म*=ालयका केहE जल(व\यत
ु ्
इि*ज2नयरले समेत सोलारका (वषयमा लUबङ गरे को दे mदा 2तनले पद छोडेर सोलारको Oयवसाय स%
ु गरे को भान हु*छ।
म*=ालयको यो योजना लागु हुने हो भने दे शले उयालो होइन पया1<त अँ$यारो भने भोZछ। न= म*=ीले सोचाइको दायरा
फराकलो बनाउनप
ु य~◌ो। असल 2नयतका OयिQतसँग सुझाव )लनुपयो्।1 योZय स;लाहाकार छा*नुपय~न, जसले UबजुलE
UबजुलE नै हो, खप1नमा बोकने तरकारE होइन भनेर स;लाह दे ओस ्।
यFद दाताले )स[तै बनाइFद*छन ् र आ>थ1क भार सरकार वा Aा>धकरणमा>थ पद| न भने घरका छाना वा छतमा सोलार
राmन हु*छ। वैकि;पक ऊजा1 Aवa1न के*_ले यो काम गKररहे को छ, उसैलाई िजGमा Fदए टाउको दख
ु ाउनै पद| न। अ*यथा
सोलारको भार सरकारले थेZन सQदै न। सी)मत OयिQतले Oयवसाय पाउने, उनीह% मोटाउने सं+कार ब+छ। ब% सोलारका
ला>ग मा>गएको १५ अब1 %(पयाँ अथ1 म*=ालयबाट रोइकराइ गरे र ;याउने र 2नजी Aवa1कलाई सहु)लयत Fदन सक*छ।
अFहले 2नजी Tे=ले १५ सयदे ख २ हजार मेगावाटका उ[पादन अनुम2तप= )लएर बसेका छन ्। OयापाKरक उ[पादन )म2त
कटान गरे र A2तमेगावाट १ करोड सहु)लयत Fदने र उ[पादन नगरे जKरवाना 2तन: Oयव+था गन1 सक*छ।
यसो गदा1 ३ दे ख ४ वष1मा १५ सय मेगावाट UबजुलE थ(प*छ। सोहE अव>धमा Aा>धकरण र यसका सहायक कGपनीबाट
झ*डै साढे ५ सय मेगावाट उ[पादन हु*छ। ४ वष1मा २ हजार मेगावाट Uबजल
ु E उ[पादन हु*छ। अFहलेको साढे ७ सयसमेत
जोwदा कुल जnडत Tमता कKरब २८ सय मेगावाट पुZछ। Fहउँ दमा भने कKरब १ हजार मेगावाट उ[पादन हु*छ। य2तबेला
UबजुलEको उच माग १७ सय मेगावाट हाराहारE पुZछ। अपग
ु UबजुलE भारतबाट आयात गन: Oयव+था )मलाउनप
ु छ1 ।

UबजुलE उ[पादनभ*दा चक~ सम+या यहाँ Aसारण AणालEमा छ। अFहले १ खब1 %(पयाँ Aसारण लाइनमा लगानी भइरहे को
छ। तर, यो Tे=को काम अ+तOय+त छ। भएको UबजुलEसमेत Aसारण र (वतरण गन1 सकएको छै न। यी सम+यासँग
जु$न सQने है )सयत ऊजा1 म*=ीले बनाउनप
ु यो्1। दEघ1कालEनlपमा ठूला र जलाशय आयोजना बनाउन (वदे शी मु_ा आउने
बाटो ख;
ु ला गनप
ु1 य~प। किGतमा पाँच वष1 वन, वातावरणलगायत सबै ऐन ऊजा1 म*=ीले काया1*वयन गन: आधार ब*यो
भने जल(व\यत
ु ् (वकासले एउटा याक समा[छ। कोइला, सोलारलगायत ोतबाट Uबजल
ु E उ[पादन गन1मा सरकार,
म*=ीको $यान जाने हो भने तीन होइन दस वष1प2छ प2न मुलुक अँ$यारोमुQत हुँदैन। माफया, क)मसनखोर र दलाल
मोटाउने परGपरा भने मजाले गाँिजनेछ।
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सौय @व(युत ् BवYधनमा जोड
काठमाड, असार २५ गते । नेपाल सरकारले सन ् २०१७ सGम सबै घरमा +वछ ऊजा1को पहुँच (व+तार गन: नी2त
)लएको स*दभ1मा जल(व\यु[लगायत सौय1 ऊजा1ज+ता नवीकरणीय ऊजा1 A(व>धह%को (वकास र (व+तारमा जोड
Fदनप
ु न: आज यहाँ आयोिजत रािcfय काय1शालामा सहभागी (वzह%ले जोड Fदएका छन ् ।
+वछ ऊजा1को अभावमा मुलुकले लामो समयदे ख ऊजा1 सpकट झे;दै आएको र यसले अ*तरा1िcfय Oयापार घाटालाई
बढाउँ दै लगेकाले त[काल ऊजा1को माग पूरा गन1 सौय1 ऊजा1 A(व>धबाट सGभव रहे को उनीह%को 2नcकष1 रहे को छ ।
वैकि;पक ऊजा1 Aवधन के*_ र वाइट लोटस से*टर\वारा आयोिजत वत1मान ऊजा1 सpकट समाधान गन1 औ\यो>गक
तहमा सौय1 (व\युत ् उ[पादनसGब*धी काय1शालामा नेपालमा वष1भKर नै सरदर A2तFदन छ घeटा घाम लाZने हुँदा कKरब
२६ हजार मेगावाट सौय1 (व\यत
ु ् उ[पादन गन1 सकने सGभावना रहे काले Fदगो र वातावरणमै=ी ऊजा1 ोतको %पमा
सौय1 ऊजा1लाई )लन सकने बताइयो ।
अ*तरा1िcfय बजारमा सौय1 (व\यत
ु ीय उपकरणह%को मू;य hमशः घदै गएको र पेfो)लयम पदाथ1के मू;य बदै
गएको अव+थामा सौय1 ऊजा1लाई ऊजा1को मुmय ोतको %पमा (वकास गन1 सकने र यसमा 2नजी Tे=को प2न
लगानीको सGभावना रहे काले सरकारले आगामी Fदनमा ठूला Tमताका सौय1 <लान ्ट जडान गन1 नी2तगत Oयव+था
गनुप
1 न: सहभागीको सुझाव रहे को >थयो ।
सो अवसरमा रािcfय योजना आयोगका उपा$यT Aा डा गो(व*दराज पोखरे लले सरकारले नी2त तथा काय1hममा ऊजा1
Tे=लाई उच Aाथ)मकता Fदँ दै सGबa
ृ नेपाल 2नमा1णको मुmय आधारको %पमा Aाथ)मकता Fदएको र [यसैअनुसार
आगामी वष1को बजेटमा प2न रकम (व2नयोजन हुने बताउनुभयो ।
उहाँले ठूला जल(व\युत ् आयोजनाको 2नमा1ण, उ[पादन, (वतरणमा लामो समय लाZने भएकाले त[कालको ऊजा1को माग
पूरा गन1 सौय1 ऊजा1 नै भरपद~ (वक;प रहे को उ;लेख गनुभ
1 यो ।
(वzान, A(व>ध तथा वातावरण म*=ालयका सचव डा कृcणच*_ पौडेलले काठमाड उप[यकाका तीन लाख ५० हजार
घरम$ये पFहलो चरणमा आगामी वष1 ५० हजार घरमा ५०० कलोवाट Tमताका सौय1 (व\युत ् AणालE जडान गरE
(व\युत ् उ[पादन गन: ल^य रहे को र यसको सफल काया1*वयनका आधारमा अ*य सहरह%मा प2न (व+तार गद| लैजाने
नी2त रहे को जानकारE Fदनुभयो ।
वाइट लोटस से*टरका अ$यT )सaा*तराज पाeडेले भरपद~ +वछ ऊजा1को अभावमा मुलुकको आ>थ1क (वकास हुन
नसकेको बताउँ दै एउटा पाँचतारे होटलले वष1मा ऊजा1का ला>ग % ८० लाख खच1 गन: र [यसम$ये ६० A2तशत nडजेलमा
खच1 हुने गरे को तयाpक A+तत
1 यो ।
ु गनुभ
वैकि;पक ऊजा1 Aवधन के*_का 2न)म[त काय1कारE 2नद: शक रामAसाद >धतालले सन ् १९९६ मा के*_को +थापना
भएप2छ सौय1 ऊजा1लगायत नवीकरणीय ऊजा1को Aवधनमा मह[वपूण1 उपलिvध भएको उ;लेख गद| यस Tे=मा
सरकारE 2नजी साझेदारEको मा$यमबाट धेरै काम गन1 सकनेछ भ*नुभयो ।

आगामी Fदनमा प2न यस Tे=मा +वदे शी काय1शालामा इि*ज2नयKरङ अ$ययन सं+थानका Aा अमत
ृ मान नकमले सौय1
ऊजा1को Aवधनका ला>ग सरकारले आगामी Fदनमा )लनप
ु न: नी2तका बारे मा जानकारE Fदनुभएको >थयो भने र
वैकि;पक ऊजा1 (वz (वशाल थापाले लागत र लाभका आधारमा सौय1 ऊजा1 नेपालका ला>ग 2नकै उपयोगी हुने
बताउनुभयो । रासस
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आठ @व(युत ् आयोजना(वारा Bसारण लाइन नमाण गन आवेदन
काठमाड, असार २४ गते । Uबतेका तीन मFहनामा आठ वटा (व\यत
ु ् आयोजनाका Aवधकले (व\यत
ु ् Aसारण लाइन
2नमा1ण गन1 (व\यत
ु ् (वकास (वभागमा आवेदन गरे का छन ् ।
ऊजा1 म*=ालयअ*तग1तको उQत (वभागमा आवेदन गरे का ती Aवधकमा 2नजी Tे=को बाहु;यता रहे को छ ।
2नवेदन Fदएका आयोजनाको Tमता भने *यन
ू तम ३३ केभीदे ख अ>धकतम १३२ केभी Tमताका रहे का छन ् । यसरE
2नवेदन Fदने आयोजनामा लोहारे खोला, मा>थ;लो दोद}, फावा खोला, मा>थ;लो सोलु, नौगाड, मा>थ;लो राहुघाट,
सा*जेन म$यकुवा खोला जल(व\यत
ु ् आयोजनाअ*तग1तका Aसारण लाइन रहे का छन ् ।
ती Aसारण लाइनहl hमशः लाहोरे खोला, )लवट} इनज, )सवानी हाइो, बेनी हाइो, अ(प पावर, तद
ु E पावर, सा*जेन
जल(व\यत
ु ् कGपनी र )सQलेस हाइोले 2नमा1ण गन1 लागेका छन ् । तीम$ये मा>थ;लो सोल,ु मा>थ;लो राहुघाट,
सा*जेन र मा>थ;लो दोद}को Tमता १३२ केभी रहे को छ भने अ*यको Tमता भने ३३ केभी रहे को छ ।
2नवेदन Fदएका Aसारण लाइनमा सा*जेन जल(व\यत
ु ् कGपनीले हाल 2नमा1ण गKररहे को सा*जेन, मा>थ;लो सा*जेन
Aथम, रसुवागढE जल(व\युत ् आयोजनाबाट उ[पाFदत UबजुलE रािcfय Aसारण लाइनमा जोwने Aसारण के*_का %पमा
)लइएको छ ।
ती आयोजनाम$ये रसुवागढE जल(व\यत
ु ् आयोजनाको Tमता १११ मेगावाट रहे को छ भने सा*जेनको Tमता ४२.५
मेगावाट र मा>थ;लो सा*जेनको Tमता १४.८ मेगावाट रहे को छ ।
ती आयोजना हाल 2नमा1णका hममा रहे का छन ् । ती आयोजनाबाट उ[पाFदत Uबजल
ु E रािcfय Aसारण लाइनमा
जोwनका ला>ग Aसारण लाइन 2नमा1णको 2नवेदन Fदएको (वभागका सूचना अ>धकृत गोकण1राज प*थले जानकारE
Fदनुभयो ।
य+तै सोलु कKरडोरमा 2नमा1णको hममा रहे का र आगामी Fदनमा 2नमा1ण सु% गन1 लागेका एक दज1नभ*दा बढE
जल(व\यत
ु ् आयोजनाबाट उ[पाFदत UबजुलE रािcfय Aसारण लाइनमा जोwने $येयका साथ सो Aसारण लाइन 2नमा1ण
गन1 ला>गएको हो ।
(वभागमा हालसGम कुल १५३ वटा जल(व\यत
ु ् आयोजनाअ*तग1तका Aसारण लाइनले 2नमा1णका ला>ग 2नवेदन Fदएका
छन ् । तीम$ये गत सालमा=ै २० Aसारण लाइनले 2नमा1णका ला>ग 2नवेदन Fदएका >थए ।
य+तै हाल मुलुकभर ठूला र साना गरE ५० Aसारण लाइन 2नमा1णको hममा रहे का छन ् । मा>थ;लो U=शूलE ी ए,
मा>थ;लो तामाकोसी जल(व\युत ् आयोजनालगायतका केहE ठूला जल(व\युत ् आयोजनाबाट उ[पाFदत UबजुलE रािcfय
Aसारण लाइनमा जोwने लाइनको काम सु% भइसकेको छ ।
नेपाल (व\यत
ु ् Aा>धकरणले सन ् २०२० सGम कKरब दई
ु हजार कलो)मटर Aसारण लाइन 2नमा1ण गन: A2तबaता जनाए
प2न हालसGम कKरब २०० कलो)मटरमा=ै 2नमा1ण सGप*न भएको छ । अ*तरदे शीय Aसारण लाइनका %पमा )लइएको
ढ;केबर–मुजrफरपुरको काम भने सोमबारदे ख नै सु% भएको छ । रासस

>f]t M sflGtk'/, @)&!÷#÷@^

काबेलEलाई लगानी जुयो
बलराम बा2नयाँ
काठमाडौ, असार २५ सरकारले (वtव बVकबाट सहु)लयतपूण1 सहयोग )लएर ३७ मेगावाटको काबेलE जल(व\युत ् आयोजनामा ४ करोड
अमेKरकW डलर (कKरब ४ अब1 %पैयाँ) लगानी गन: भएको छ । पाँचथर र ता<लेजुङको सीमानिजक काबेलE नदEमा चार
वष1)भ= ब*ने यो आयोजनाले पव
् ाउनेछ । पव
ू ा1iचलको (वकासमा मह[[वपण
ू 1 योगदान परु य
ू ा1iचलमा (व\यत
ु ्
आयोजना खासै नभएकाले उQत Tे=ले बाँकW मुलुकले भ*दा बढE लोडसेnडङको मार खे<दै आएको छ ।
सरकारले (वtव बVकबाट )लने ऋण जल(व\यत
ु ् (वकास तथा लगानी कGपनीमाफ1त काबेलEलाई ३ A2तशत vयाजमा
Fदने भएको छ । एक साता)भ=ै अथ1 र (वtव बVकका अ>धकारEबीच सहयोगसGब*धी सGझौतामा ह+ताTर हुँदै छ ।
(वtव बVकले सोझै 2नजी Tे=लाई सहु)लयतपूण1 ऋण Fदने गद| न । [यहE कारण सरकारले बVक)सत )लएर काबेलEलाई
Fदन लागेको हो ।
काबेलE इनजले जल(व\युत ् (वकास तथा लगानी कGपनीमाफ1त ऋण र vयाज भुQतानी गन:छ भने सरकारले
कGपनी)सत )लएर (वtव बVकको ऋण र vयाज भQ
ु तानी गन:छ । सरकारले भने १ A2तशत vयाजमा ऋण पाउनेछ ।
कुल १ सय २ )म)लयन अमेKरकW डलर लागत भएको काबेलEमा Aवa1क बुटवल पावर कGपनीले इिQवटEबापत २०
)म)लयन डलर हा;नेछ भने (वtव बVकको ४० )म)लयन, अ*तरा1िcfय (व[त 2नगम (आईएफसी) ले ३२ )म)लयन र
बाँकW +वदे शी बVकले १० )म)लयन डलर लगानी गन: 2नधो भइसकेको छ ।
लगानी जुटेप2छ काबेलE इनजले त[काल 2नमा1ण था;ने र चार वष1मा पूरा भई UबजुलE उ[पादन सु% हुने जानकारE
ऊजा1 म*=ालयका अ>धकारEले Fदए । यसअ2घ (वtव बVकले Fदने सहु)लयपण
ू 1 ऋणको vयाज दरलाई )लएर सरकार र
काबेलE इनजबीच कुरा न)मलेका कारण आयोजनाको 2नमा1ण झ*डै चार वष1 पछाnड धके)लएको हो । सरकारले
काबेलEलाई ८ A2तशत vयाजमा ऋण Fदने A+ताव गरे प2छ काबेलE इनजले )लन नमानेका कारण Fढलाइ भएको हो ।
काबेलE आयोजना (वकास गन1 2नजी Tे=बीच A2त+पधा1 गराएर सन ् २०११ मा नै बट
ु वल पावर कGपनी छा2नएको हो ।
हाल सरकार र काबेलE इनजबीच vयाजदरका (वषयमा सहम2त भएप2छ आयोजनाका ला>ग लगानी जट
ु े को हो । (वtव
बVक स%
ु दे ख नै आयोजनामा लगानी गन1 तयार >थयो । कुल लगानीको ७२ A2तशत डलरमा भए प2न (व\यत
ु ्
Aा>धकरणले A2तयु2नट जGमा ४ %पैयाँ ७० पैसामा UबजुलE पाउने छ । Aा>धकरणले काबेलE इनज)सत A2तय2ु नट ४
%पैयाँ ७० पैसामा (व\यत
ु ् खKरद सGझौता गKरसकेको छ । उ[पादन सु% भएको १५ वष1 अथा1त ् आयोजनाको ऋण 2तन:
अव>धसGम काबेलEको UबजुलE हरे क वष1 ३ A2तशतका दरले व(ृ a हुँदै जाने Aावधान (व\यत
ु ् खKरद सGझौतामा छ ।
७२ A2तशत डलरमा लगानी भएकाले Aा>धकरणले काबेलE)सत UबजुलE क*दा ६० A2तशत डलर र ४० A2तशत नेपालE
%पैयाँमा पैसा भQ
1 न:छ । सरकारले काबेलE आयोजनामा स+तो दर A+ताव गन: Aवa1कलाई उ[पादन
ु तानी गनुप
अनुम2त Fदने भनी A2त+पधा1 गराएर Aवa1क कGपनी छनोट गरे का कारण यसको A2तयु2नट UबजुलE स+तो परे को हो
।
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खरEद नी2तको अभावमा १० मेगावाट (व\यत
ु ् खेर
पुcप कोइराला

असार २५, काठमाडs । नेपाल (व\युत ् Aा>धकरणले १ सय कलोवाट (कवा)भ*दा कम पKरमाणको (व\यत
ु ् खरEद गन:
नी2त नबनाउँ दा दे शभर रहे का लघुजल(व\यत
ु ् आयोजनाले उ[पादन गन1 सQने करEब १० मेगावाट (व\यत
ु ् खेर गइरहे को
छ । लघुजल(व\यत
ु ् आयोजनाहlको कुल जnडतTमता २५ मेगावाटम$ये करEब १० मेगावाट (व\यत
ु ् खेर गएको नेपाल
(व\युत ् Aा>धकरणका 2नद: शक Fहते*_ शाQयले +वीकार गरे । ‘लघुजल(व\यु[को Uबजल
ु E रािcfय Aसारण लाइनमा
जोwन हामीले गह
ृ काय1 गKररहे का छs,’ उनले भने । [यस (वषयमा अ$ययन गन1 गFठत स)म2तले तयार गरे को A2तवेदन
सGबि*धत 2नकायलाई २ महEनाअ2घ नै बुझाइसकेको प2न उनले जानकारE Fदए । सो स)म2तको नेत[ृ व शाQयले नै
गरे का >थए । लघुजल(व\यत
ु ् उ[पादकहlले भने लामो समयदे ख खेर गइरहे को (व\यत
ु ् खरEदका ला>ग Aा>धकरणले
कुनै सhय चासो नदे खाएको गुनासो गरे का छन ् ।
लघु जल(व\यत
ु ् आयोजनाहlका ला>ग A2तकलोवाट l. १ लाख २५ हजार अनद
ु ान वैकि;पक ऊजा1 Aवधन के*_ले Fदँ दै
आएको छ । यसरE अनद
ु ान रकममा +थानीय Aवधकहlले ऋण )लएर थप लगानी गरE 2नमा1ण गरे को आयोजनाको
(व\युत ् खेर जाँदा ऊजा1 Aवधनको सरकारE नी2त नै असफल हुन पुगेको र Aवधकहl मारमा परे को उनीहlको गुनासो
छ।
धनकुटाको नारे कटहारे गा(वसमा रहे को लेगुवा खोला लघज
ु ल(व\यत
ु ् आयोजनाबाट उ[पादन हुने ४० कवा (व\यत
ु ् २०६८
सालदे ख खेर गइरहे को छ । उQत पKरमाणको (व\यत
ु ् [यहाँका ५ सय घरपKरवारको घरायसी उपयोगका ला>ग पया1<त
हुने >थयो । तर, आयोजनाले (व\यत
ु ् उ[पादन शl
ु गरे को ६ महEनाप2छ नेपाल (व\यत
ु ् Aा>धकरणले गाउँ मा
(व\युतीकरण गरे प2छ (व\यत
ु ् खेर गएको लेगुवाखोला सहकारE सं+थाका अ$यT नारदबहादरु कटुवालले बताए ।
धनकुटाकै ल^मी खोला लघुजल(व\यत
ु ् आयोजनाको ४० कवा (व\यत
ु ् प2न पूण1 उपयोगमा नरहे को उनले बताए ।
[य+तै, दोलखा िज;ला आलGपुको नगर घCे कुलो आयोजनाले उ[पादन गन: ४० म$ये २० कवा र ला)मडाँडाको यानेमुगु
खोलाबाट उ[पादन हुने ७६ म$ये २० कवा (व\यत
ु ् खेर गइरहे को छ । दे शभरका लघज
ु ल(व\यत
ु ् आयोजनाको (व\युत ्
खेर गएका यी केहE A2त2न>ध उदाहरण मा=ै भएको Aवधकहlले बताएका छन ् ।
वैकि;पक ऊजा1 Aवधन के*_का 2न)म[त काय1कारE 2नद: शक रामAसाद >धतालले १ सय कवाभ*दा कमको (व\यत
ु ्
रािcfय Aसारण लाइनमा कसरE जोwन सक*छ भ*ने (वषयमा Aा>धकरणसँग 2नर*तर छलफल भइरहे को बताए ।
‘बागलुङको एउटा लघुआयोजनाको (व\यत
ु ् त नमन
ू ाका lपमा हामीले रािcfय Aसारणमा जोnडसकेका छs,’ उनले भने,
‘लघुआयोजनाका जल(व\यत
ु ् साना तथा मझौला उ\योगहlको उपयोगका ला>ग Aयोगमा ;याउने तयारE भइरहे को छ ।’
खेर गइरहे को (व\य[ु लाई सदप
ु योगमा ;याउन सके मा= प2न हाल (वषा1मा) करEब ४ सय मेगावाटको हाराहारEमा रहे को
ऊजा1 अभावको सम+या हटाउन केहE सहयोग पुZने सरोकारवाला बताउँ छन ् ।
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सौय @व(युत ् BवYधनमा जोड
काठमाड, असार २५ गते । नेपाल सरकारले सन ् २०१७ सGम सबै घरमा +वछ ऊजा1को पहुँच (व+तार गन: नी2त
)लएको स*दभ1मा जल(व\यु[लगायत सौय1 ऊजा1ज+ता नवीकरणीय ऊजा1 A(व>धह%को (वकास र (व+तारमा जोड
Fदनप
ु न: आज यहाँ आयोिजत रािcfय काय1शालामा सहभागी (वzह%ले जोड Fदएका छन ् ।
+वछ ऊजा1को अभावमा मुलुकले लामो समयदे ख ऊजा1 सpकट झे;दै आएको र यसले अ*तरा1िcfय Oयापार घाटालाई
बढाउँ दै लगेकाले त[काल ऊजा1को माग पूरा गन1 सौय1 ऊजा1 A(व>धबाट सGभव रहे को उनीह%को 2नcकष1 रहे को छ ।
वैकि;पक ऊजा1 Aवधन के*_ र वाइट लोटस से*टर\वारा आयोिजत वत1मान ऊजा1 सpकट समाधान गन1 औ\यो>गक
तहमा सौय1 (व\युत ् उ[पादनसGब*धी काय1शालामा नेपालमा वष1भKर नै सरदर A2तFदन छ घeटा घाम लाZने हुँदा कKरब
२६ हजार मेगावाट सौय1 (व\यत
ु ् उ[पादन गन1 सकने सGभावना रहे काले Fदगो र वातावरणमै=ी ऊजा1 ोतको %पमा
सौय1 ऊजा1लाई )लन सकने बताइयो ।
अ*तरा1िcfय बजारमा सौय1 (व\यत
ु ीय उपकरणह%को मू;य hमशः घदै गएको र पेfो)लयम पदाथ1के मू;य बदै
गएको अव+थामा सौय1 ऊजा1लाई ऊजा1को मm
ु य ोतको %पमा (वकास गन1 सकने र यसमा 2नजी Tे=को प2न
लगानीको सGभावना रहे काले सरकारले आगामी Fदनमा ठूला Tमताका सौय1 <ला*ट जडान गन1 नी2तगत Oयव+था
गनुप
1 न: सहभागीको सझ
ु ाव रहे को >थयो ।
सो अवसरमा रािcfय योजना आयोगका उपा$यT Aा डा गो(व*दराज पोखरे लले सरकारले नी2त तथा काय1hममा ऊजा1
Tे=लाई उच Aाथ)मकता Fदँ दै सGबa
ृ नेपाल 2नमा1णको मुmय आधारको %पमा Aाथ)मकता Fदएको र [यसैअनुसार
आगामी वष1को बजेटमा प2न रकम (व2नयोजन हुने बताउनुभयो ।
उहाँले ठूला जल(व\युत ् आयोजनाको 2नमा1ण, उ[पादन, (वतरणमा लामो समय लाZने भएकाले त[कालको ऊजा1को माग
परू ा गन1 सौय1 ऊजा1 नै भरपद~ (वक;प रहे को उ;लेख गनुभ
1 यो ।
(वzान, A(व>ध तथा वातावरण म*=ालयका सचव डा कृcणच*_ पौडेलले काठमाड उप[यकाका तीन लाख ५० हजार
घरम$ये पFहलो चरणमा आगामी वष1 ५० हजार घरमा ५०० कलोवाट Tमताका सौय1 (व\युत ् AणालE जडान गरE
(व\युत ् उ[पादन गन: ल^य रहे को र यसको सफल काया1*वयनका आधारमा अ*य सहरह%मा प2न (व+तार गद| लैजाने
नी2त रहे को जानकारE Fदनुभयो ।
वाइट लोटस से*टरका अ$यT )सaा*तराज पाeडेले भरपद~ +वछ ऊजा1को अभावमा मल
ु क
ु को आ>थ1क (वकास हुन
नसकेको बताउँ दै एउटा पाँचतारे होटलले वष1मा ऊजा1का ला>ग % ८० लाख खच1 गन: र [यसम$ये ६० A2तशत nडजेलमा
खच1 हुने गरे को तयाpक A+तत
1 यो ।
ु गनुभ
वैकि;पक ऊजा1 Aवधन के*_का 2न)म[त काय1कारE 2नद: शक रामAसाद >धतालले सन ् १९९६ मा के*_को +थापना
भएप2छ सौय1 ऊजा1लगायत नवीकरणीय ऊजा1को Aवधनमा मह[वपूण1 उपलिvध भएको उ;लेख गद| यस Tे=मा
सरकारE 2नजी साझेदारEको मा$यमबाट धेरै काम गन1 सकनेछ भ*नुभयो ।
आगामी Fदनमा प2न यस Tे=मा +वदे शी काय1शालामा इि*ज2नयKरङ अ$ययन सं+थानका Aा अमत
ृ मान नकमले सौय1
ऊजा1को Aवधनका ला>ग सरकारले आगामी Fदनमा )लनप
ु न: नी2तका बारे मा जानकारE Fदनुभएको >थयो भने र
वैकि;पक ऊजा1 (वz (वशाल थापाले लागत र लाभका आधारमा सौय1 ऊजा1 नेपालका ला>ग 2नकै उपयोगी हुने
बताउनुभयो । रासस
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जल(व\युत ् कGपनीले चार आयोजनामा ऋण लगानी गन:
बलराम बा2नयाँ

काठमाडौ, असार २७ - जल(व\यत
ु ् (वकास तथा कGपनी )ल)मटे डले 2नजी Tे=का चार वटा (व\यत
ु ्
आयोजनामा २ अब1 ६० करोड %पैयाँ लगानी गन: भएको छ ।
ती आयोजनाबाट १२२.५ मेगावाट (व\यत
ु ् उ[पादन हुनेछ ।
कGपनीका Aमुख काय1कारE अ>धकृत दEपक रौ2नयारका अनुसार चार मFहना)भ=ै कजा1 Aवाह हुने गरE
ऋण लगानी सGझौता भएको छ । बVकमा ८ अब1 %पैयाँ राखेर vयाजको कमाइ मा= खाइरहे को आरोप लाZदै
आएप2छ कGपनीले अl वाणय बVक)सत सह(व[तीयकरण लगानीमा ती आयोजनामा ऋण लगानी गन1
लागेको हो ।
कGपनीका अनुसार ४२ मेगावाटको )म+=ी खोलामा ९६.६ करोड, २७ मेगावाटको दोद} खोलामा ५० करोड,
२३.५ मेगावाटको सोलु खोलामा २० करोड र खानीखोला जल(व\युत ् आयोजनामा ४० करोड ऋण लगानी
गन1 ला>गएको हो ।
कGपनीले सरकारमाफ1त (वtव बVकबाट यसै साता आउने ४ अब1 -४० )म)लयन अमेKरकW डलर)
सहु)लयतपूण1 ऋण ३७.६ मेगावाटको काबेलE जल(व\युत ् आयोजनामा लगानी गद| छ । यसको vयाज ३
A2तशत हुनेछ भने (वदे शी (व2नमयको जोखम काबेलEको Aवa1कले नै )लनुपन:छ । कGपनीले 2नजी
Tे=ले नै (वकास गन1 लागेका थप ६ वटा (व\युत ् आयोजनामा समेत ऋण लगानी गन1 2तनको आ>थ1क
तथा Aा(व>धक पTको मू;यांकन गKररहे को छ । मू;यांकनबाट ती आयोजना आ>थ1क तथा Aा(व>धक
lपमा फाइदाजनक दे खएमा 2तनमा समेत कGपनीले लगानी गन: रौ2नयारले बताए ।
कGपनीले २१.६ मेगावाटको हे वा खोला, २५ मेगावाटको काबेलE बी १, ८२ मेगावाटको त;लो सोलुखोला, २०
मेगावाटको +मल वाZमती, ३० मेगावाटको *यादE खोला र ८२ मेगावाटको मा>थ;लो सोलुखोला
जल(व\युत ् आयोजनामा प2न ऋण लगानीका ला>ग अ$ययन तथा मू;यांकन गKररहे को छ ।
अl जल(व\युत ् आयोजनामा लगानी गन1 थप रकम आवtयक पन: भएकाले ए)सयालE (वकास बVक
(एडीबी) )सत सहु)लयतपण
ू 1 ऋण )लएर तथा सेयर जारE गरे र आrनो लगानीको Tमता बढाउने
Ahयासमेत कGपनीले अ2घ बढाएको उनले बताए । ि+थर पँज
ु ी ८ अब1 %पैयाँ भएको कGपनीले एडीबी)सत
५ अब1 (५० )म)लयन अमेKरकW डलर) सहु)लयपण
1 ऋण तथा २ अब1 %पैयाँ बराबरको सेयर जारE गरे र कुल
ू त
पँज
् ाउने जनाएको छ ।
ु ी १५ अब1 %पैयाँ परु य
एडीबी उच अ>धकारEको टोलE साउन मFहनामा नेपाल आएप2छ वाता1 गरे र कGपनीले )लने ऋणका
सGब*धमा सहम2त हुने जानकारE रौ2नयारले Fदए । उनका अनस
ु ार २ अब1को सेयर जारE गन1 >धतोप=
बोड1)सत सहम2त )लने Ahया अ2घ बढे को छ ।
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