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स्थानीयऱाई भोटे कोसीको १२ ऱाख ककत्ता सेयर

बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनी लरलभटे डरे आमोजना प्रबाववत स्थानीम फालसन्दाराई आफ्नो दईु कयोड

ककत्ताभध्मे १२ राख ककत्ता (६ प्रततशत) सेमय ददने तनणणम गये को छ। राभो सभमदे खख स्थानीम य ववलबन्न
याजनीततक दरको ऩहरभा उक्त ऩरयभाणको सेमय ददने तनणणम बएको हो । याजनीततक दर य केही
स्थानीमरे राभो सभमदे खख प्रबाववत ऺेत्रका फालसन्दाराई सेमय ददनुऩने भाग याख्दै आएका थथए।
आमोजनाफाट बफजर
ु ी उत्ऩादन बएको १४ वषण बएको य उसरे फैंक ब्माज एवॊ ऋण ततरयसकेकारे

स्थानीमका नाभभा सेमय जायी गनण स्थानीम याजनीततक दररे तनयन्तय दफाफ ददॉ दै आएका थथए ।
कम्ऩनीरे बफहीफाय याजधानीभा ऩत्रकाय सम्भेरन गयी ६ प्रततशत सेमय स्थानीमराई ददएको घोषणा ग¥मो
।
बोटे कोसी जरववद्मुत सयोकाय सॊघषण सलभतत य बोटे कोसी सयोकाय सलभततरे याखेका भागको सम्फोधन

गदै सेमय ददने सहभतत बएको कम्ऩनीका प्रभुख कामणकायी अथधकृत नये न्र प्रजाऩततरे फताए । 'सहभतत
फभोजजभ कम्ऩनीरे ६ प्रततशत साधायण शेमय (प्रतत सेमय एक सम रुऩैमाॉ) का दयभा स्थानीम ऩाॉच

याजनीततक दरको सहभततभा प्रचलरत कानुनफभोजजभ प्रत्मऺ प्रबाववत य स्थानीम जनता सजम्भलरत
कम्ऩनीराई ददनेछ,' उनरे बने । अदहरे कम्ऩनीको प्रततककत्ता सेमय करयफ १ हजाय २ सम रुऩैमाॉ यहे को
फताइएको छ ।
कम्ऩनीका अनुसाय आमोजनाको जडडत ऺभता ४५ भेगावाटको दहसाफफाट प्रततभेगावाट एक राख

रुऩैमाॉका दयरे प्रत्मऺ प्रबाववत तातोऩानी य पुजपऩङकट्टी गाववसरे जनही २२ राख ५० हजाय रुऩैमाॉ

ऩाउनेछन ् । मस्तै भालभणङ, गाती, भानेस्वाॉया, याम्चे, धस्
ु कुन, टे कानऩुय य ऩाॊग्रेटाय गाववसराई एकभुष्ठ २२
राख ५० हजाय रुऩैमाॉ ददने तनणणम बएको ऩतन कामणक्रभभा फताइमो ।

कम्ऩनीरे सेमय ददने घोषणा गये ऩतछ गत साउनभा लसन्धऩ
ु ापचोकको जुयेभा गएको ऩदहयोका कायण ऺतत
बएको बोटे कोसीको टावय तनभाणणभा स्थानीम याजनीततक दररे सहमोग गने प्रततफद्धता जनाएका छन ्
। 'आमोजना सच
ु ारु गने ववषमभा ऩतन स्थानीम फालसन्दा, याजनीततक दरसॉग सहभतत बएको छ,'
प्रजाऩततरे बने ।

टावय ऩुनतनणभाणणको काभ बफहीफायदे खख नै सुरु बएको कम्ऩनीरे जानकायी ददएको छ । ऩदहयोका कायण मो
आमोजनासॉगै अन्म साना आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने झन्डै ६७ भेगावाट बफजुरी आऩूततण कभ बएको छ ।
सभमभै टावय तनभाणण गयी अवरुद्ध बफजुरी आऩूततण गनण याजनीततक दरराई कम्ऩनीका अथधकायी ऩुन्
आग्रह गये का थथए ।

राभो फहस य छरपरऩतछ स्थानीमका नाभभा सेमय ददने तनणणम बएकारे मसरे बववष्मभा फन्ने
जरववद्मुत आमोजना तनभाणणभा वातावयण सहज फनाउने सबासद भोहनफहादयु फस्नेतरे फताए । उनरे

बने, 'फतनसकेको आमोजनाफाट सेमय ददॉ दा गरत ऩयम्ऩया फस्ने आशॊका हुॉदैन । स्थानीम, याजनीततक दर
य कम्ऩनीफीच सहभतत बए जस्तोसुकै सभस्माभा ऩतन आमोजना तनभाणणरे गतत लरनेछ ।'

खखम्ती य बोटे कोसी तनजी ऺेत्ररे फनाएका सुरुका आमोजना हुन ् । बोटे कोसी कम्ऩनीरे स्थानीमका

नाभभा सेमय जायी गने तनणणम गये ऩतछ खखम्तीको प्रवद्र्धक दहभार ऩावय लरलभटे डराई ऩतन नैततक दफाफ
ऩये को छ । मी दईु आमोजनाको क्रभश् २५ य २५ वषणका राथग ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गरयएको
थथमो ।

दईु आमोजनाको वऩवऩए अभेरयकी डरयभा गरयएको छ । डरयभा भहसर
ु बक्
ु तानी गदाण नेऩार ववद्मत
ु

प्राथधकयणको आथथणक अवस्थाभा नकायात्भक असय ऩये को छ । मो आमोजनाको २५ वषणऩतछ वऩवऩए स्वत्
ऩन
ु यावरोकन हुने वा ५० प्रततशत स्वालभत्व प्राथधकयणभा आउनेछ ।
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भोटे कोसी वििाद सल्टटयो
लशव दव
ु ाडी
काठभाडौं

बोटे कोसी जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाभा उत्ऩन्न वववाद सजपटएको छ। बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीको भाथथपरो
बोटे कोसी जरववद्मत
ु ् ऩरयमोजनाभा बोटे कोसी जरववद्मत
ु ् सयोकाय सॊघषण सलभतत य बोटे कोसी सयोकाय
सलभततरे याखेका भागभा व्मवस्थाऩन ऩऺ रथचरो बएऩतछ वववाद सजपटएको हो।

वववाद सजपटएसॉगै ४५ भेगावाट ऺभताको उक्त ऩरयमोजनाको ऺततग्रस्त टावय तनभाणण कामण शरू
ु बएको

छ। उक्त कामण करयफ दईु हप्ताभा सककने य त्मसऩश्चात तनमलभत रूऩभा ववद्मत
ु ् उत्ऩादन कामण शरू
ु हुने
प्रवद्र्धकहरूरे फताएका छन ्।

बोटे कोसी प्रवद्र्धक य दव
ु ै सलभततफीच एवभ ् बोटे कोसी य स्थानीम याजनीततक दरहरूका प्रतततनथधफीच
ववलबन्न चयणभा बएको वाताणऩश्चात सौहारऩण
ू ण रूऩभा सहभतत कामभ बएको हो। सहभतत फभोजजभ
बोटे कोसीरे ६ प्रततशत साधायण शेमय प्रततशेमय समको दयभा स्थानीम ऩाॉच याजनीततक दरको

सहभततभा प्रचलरत नेऩार कानुन फभोजजभ प्रत्मऺ प्रबाववत य स्थानीम जनताराई सभेटी खडा बएको
कम्ऩनीराई ददनेछ।

त्मस्तै ऩरयमोजनाको जडडत ऺभता ४५ भेगावाटको दहसाफफाट प्रततभेगावाट १ राखको दयरे प्रत्मऺ
प्रबाववत २ वटा गाववस तातोऩानी य पुजपऩङकट्टीराई प्रतत गाववस २२ राख ५० हजाय य अन्म प्रबाववत ७

वटा गाववसहरू (भालभणङ, गातत, भानेश्वाया, याम्चे, धस्
ु कुन, टे कानऩुय य ऩाॊग्रेटाय) राई एकभुष्ठ २२ राख ५०
हजाय वावषणक रूऩभा बाटे कोसीरे सहमोग गने सहभतत सभेत सम्ऩन्न बएको छ।

सहभतत फभोजजभ बोटे कोसीको हारको ऺतत बएको टावयको ऩुनतनणभाण कम्ऩनीरे सुचारु गनण सफै

याजनैततक दर य स्थानीम सयोकायवाराहरूरे सहमोग गने तथा कम्ऩनीको ऩरयमोजनाराई सौहारऩूणण
रूऩभा सञ्चारन गने सहभतत सभेत सम्ऩन्न बएको छ।

सहभततऩश्चात बोटे कोसीफाट सञ्चालरत भाथथपरो बोटे कोशी जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाको

प्रसायणराइनका टावयहरूको ऩुनतनणभाणको कामण सुचारु बइसकेको छ। टावय ऩुनतनणभाणको कामण

सभाजप्तसॉगै ऩरयमोजनाफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन शुरू बएऩश्चात मसरे दे शभा ववद्मभान ववद्मुत ् कटौती
सभस्माभा केही हदसम्भ बए ऩतन कभी गने प्रवद्र्धकभध्मेका एक शम्बुप्रसाद दाहाररे फताउनुबमो।
मो सहभततफाट ऩरयमोजनाभा स्थानीम फालसन्दाहरूको ऩतन सहबाथगता कामभ बई सभावेशीताको
सकायात्भक सन्दे श जाने ववश्वास कम्ऩनीरे लरएको छ। साथै मो सहभतत दे शभा रगानीभैत्री
वातावयणको लसजणना गनण उऩरजब्धभुरक हुने सभेत आशा लरएको उपरेख गरयएको छ।

गत साउन १७ गते गएको ऩदहयोफाट लसन्धऩ
ु ापचोक जजपराभा सञ्चालरत उऩपरो बोटे कोशी जरववद्मुत ्

ऩरयमोजनाका ४ वटा टावय ऺततग्रस्त बएऩतछ हारसम्भ ऩतन ऩुन्तनभाणण कामण शुरू हुन नसक्दा भुरुकरे
कयोडौंको आथथणक घाटा तथा करयफ १.५ घण्टा रोडसेडडङको थऩ भाय खेवऩयहनु ऩये को छ।
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भोटे कोसीको अिरोध खट
ु यो
लसन्धऩ
ु ापचोक, ऩस
ु १० -

बोटे कोसी जरववद्मुत ् आमोजनारे लसन्धऩ
ु ापचोकको जुयेभा गएको बीषण ऩदहयोभा ऩयी ध्वस्त प्रसायण राइनका
सातवटा टावयको ऩुनतनणभाणण कामण बफहीफाय सुरु गये को छ । जजपराका ऩाॉच दर तथा स्थानीम सॊघषण सलभततका

प्रतततनथध य बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीका अथधकायीफीच बएको वाताणभा फध
ु फाय यातत जजपरावासीराई आमोजनाभा ६
प्रततशत सेमय ददने रगामतका सहभतत बएऩतछ बफहीफायदे खख टावय तनभाणण कामण सुचारु बएको हो ।

सहभतत बएकै बोलरऩपट बफहीफाय बफहान कम्ऩनीका अध्मऺ लसद्धाथणशभशेय याणारे लसन्धऩ
ु ापचोकको

टे कानऩुयभा आएय टावय तनभाणण कामण सुरु गयाएका थथए । कम्ऩनीका प्रभुख कामणकायी अथधकृत नये न्र प्रजाऩतीका
अनुसाय टावय ऩुनतनणभाणण कामण २० दे खख २५ ददनलबत्रै सम्ऩन्न हुनेछ । दढरोभा २५ ददनभै ४५ भेगावाटको बोटे कोसी
आमोजनाफाट उत्ऩाददत बफजुरी प्रसायण राइनभापणत ववतयण हुन थापनेछ । बोटे कोसीको बफजुरी जोडडएऩतछ
भर
ु क
ु को रोडसेडडङ करयफ एक घन्टा घटाउन भद्दत ऩग्ु नेछ ।

टावय नबएय बफजर
ु ी ववतयण गनण नऩाएका कायण बोटे कोसी आमोजनारे ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गये को छै न । स्थानीम
सॊघषण सलभतत य ऩाॉच दरको अवयोधका कायण ९७ ददनसम्भ टावय ऩुनतनणभाणण हुन नसकेको हो । बफजुरी उत्ऩादन
हुॉदा आमोजनाराई दै तनक करयफ ८६ राखका दयरे १ अफण ५० कयोड रुऩैमाॉ घाटा रागेको जानकायी कम्ऩनीका
अथधकायीरे ददए ।

सातवटा टावय असोज ३ भा ऩुनतनणभाणण सुरु गनेबफवत्तकै ऩाॉच दर य स्थानीम सॊघषण सलभततरे जजपरावासीराई सेमय
नददएसम्भ फनाउन नददने अवयोध खडा गये का थथए । काॊग्रेसरे जजपरावासीराई १० य अरू चाय दररे ३५ प्रततशत

सेमय ददनऩ
ु ने भाग कम्ऩनीसभऺ याखेका थथए । ९७ ददनसम्भ बएको वाताणफाट बोटे कोसी कम्ऩनी य ऩाॉच दरफीच ६
प्रततशत सेमय ददनेभ ्ाााा सहभतत बएको हो ।

बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीका अथधकायी य काॊग्रेस, एभारे, एभाओवादी, याप्रऩा य नेकऩा-भाओवादीका लसन्धऩ
ु ापचोकका
नेतारे याजधानीभा बफहीफाय अऩयाह्न सॊमुक्त ऩत्रकाय सम्भेरन गयी सहभतत बएको घोषणा गये का हुन ् ।

सहभततफभोजजभ बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनी प्रा.लर.रे ६ प्रततशत साधायण शेमय १ सम रुऩैमाॉको दयभा लसन्धऩ
ु ापचोक
जजपरावासीराई ददनेछ । कानुनफभोजजभ बोटे कोसीरे आमोजनाफाट प्रत्मऺ प्रबाववत य जजपरावासीराई सभेटी
खडा बएको कम्ऩनीभापणत लसन्धऩ
ु ापचोकका जनताराई सेमय ददनेछ । सेमय लरएऩतछ लसन्धऩ
ु ापचोकवासी
कम्ऩनीको राबाॊशको हकदाय हुनेछन ् ।

लसन्धऩ
ु ापचोकवासीरे करयफ १२ राख ककत्ता सेमय (करयफ १२ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको) सेमय ऩाउनेछन ् । बोटे कोसी

ऩावय कम्ऩनी प्रा.लर.को चक्
ु ता ऩॉज
ु ी १ अफण ९४ कयोडको ६ प्रततशतरे दहसाफ गयी करयफ १२ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको
सेमय जजपरावासीराई ददइनेछ ।

प्रजाऩतीका अनुसाय जजपरावासीरे सेमय लरन खडा गये को कम्ऩनी नेऩार स्टक एक्सचेन्जभा सूचीकृत हुन सक्नेछ
। जजपरावासीरे १ सम रुऩैमाॉभा ककनेको सेमयको फजाय भूपम ८ समदे खख १२ सम रुऩैमाॉसम्भ ऩुग्ने ववश्वास

कम्ऩनीको छ । कम्ऩनीरे जजपराका प्रत्मऺ प्रबाववत य प्रबाववत गाववसहरूको ववकास तनभाणणका राथग फसेतन
एकभुष्ठ यकभ सहमोग गने सहभततसभेत बएको छ । कम्ऩनीरे आमोजनाको जडडत ऺभता ४५ भेगावाटको

दहसाफरे प्रततभेगावाट १ राखका दयरे प्रत्मऺ प्रबाववत दईु गाववस तातोऩानी य पुजपऩङकट्टीको ववकासतनभाणणका
राथग फसेतन साढे २२ राख रुऩैमाॉका दयरे सहमोग गनेछ । प्रसायण टावय ऩये का अरू प्रबाववत सात गाववस भालभणङ,
गाती, भानेस्वाया, याम्चे, धस्
ु कुन, टे कानऩुय य ऩाॊग्रेटायको ववकासतनभाणणका राथग फसेतन एकभुष्ठ साढे २२ राख
रुऩैमाॉ सहमोग गनेछ । उक्त यकभ ती गाववसरे फयाफय बाग रगाएय लरनेछन ् ।

ऩाॉच दररे बोटे कोसी आमोजनाभा जजपरावासीराई सेमय ददन फाध्म ऩाये ऩतछ त्मसफाट गरत नजजय फस्नक
ु ा साथै
भुरुकको जरववद्मुत ् ऺेत्रभा स्वदे शी तथा ववदे शी रगानीकताण तनरुत्सादहत हुने खतया फढे को ऊजाणका प्रवद्णधकहरू
फताउॉ छन ् । ती प्रवद्णधकका अनुसाय स्थानीमवासीराई सेमय ददनुनऩने सम्झौता गयी रगानी गनण आएका

बोटे कोसीका प्रवद्णधकहरूराई याजनीततक दररे फर प्रमोग गयी जजपरावासीराई सेमय ददन फाध्म ऩारयएऩतछ गरत
नजजय फसेको हो । उक्त नजजयका कायण तनकट बववष्मभा नै ६० भेगावाटको खखम्तीसदहतका ववदे शी तथा स्वदे शी य
सयकायी रगानी बएका जरववद्मत
ु ् आमोजनाहरूभा सभेत प्रबाववत य स्थानीमवासीका नाभभा सेमय भाग्ने य
रगानीकताणहरू ददन फाध्म हुने ऩरयजस्थतत तनभाणण हुने खतया फढाएको छ ।

ऩत्रकाय सम्भेरनभा फोपने लसन्धऩ
ु ापचोकका ऩाॉच दरका नेता एभारेका अभत
ृ कुभाय फोहया, काॊग्रेसका भोहन

फस्नेत, याप्रऩाका सबासद यभेश राभा, भाओवादीका ऩूवस
ण बासद दावा तभाङ, एभाओवादीका जजपरा अध्मऺ भाधव
साऩकोटारगामतरे बोटे कोसीफाट जजपरावासीरे सेमय ऩाएऩतछ स्थानीमको अथधकाय स्थावऩत बएको दाफी गये ।
त्मसफाट आफ्नो जजपराभा ववद्मुत ् ऩरयमोजनाहरूभा रगानी गने वातावयण फनेको तकण उनीहरूको थथमो ।
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Bhotekoshi row resolved, locals to get 6pc shares
Bhotekoshi Power Company has agreed to allot 6 percent shares to locals, ending a standoff that
had prevented repair work at flood-damaged Bhotekoshi Hydropower Project from being
conducted effectively immobilizing the plant.
Construction and maintenance of the transmission towers at the 45 MW project, which had been
toppled by floods in August, resumed on Thursday morning following the deal between the
project developer Bhotekoshi Power Company and representatives of five major political parties
of Sindhupalchok district.
Apart from 6 percent of the stock, the company will give Rs 2.25 million each to two projectaffected village development committees (VDC), Tatopani and Fulpingkatti. Seven other projectaffected VDCs, Marming, Gati, Maneshwara, Ramche, Dhuskun, Tekanpur and Pangretar, will
jointly receive Rs 2.25 million. The payments will be given on an annual basis. According to the
company, the shares will be distributed at the face value of Rs 100 per share. The deal between
the company and the political parties was made public in the presence of prominent leaders and
district representatives of the Nepali Congress, CPN-UML, UCPN (Maoist), Rastriya
Prajatantra Party (RPP) and CPN-Maoist. Both the sides stated that the agreement marked a new
beginning for the project and that with locals getting a stake in the project, there wouldn‟t be
many issues in the days to come.
“Though 6 percent of the stock is less than what we had demanded, we are happy that the people
will now own a part of the project,” CPN-UML leader Amrit Kumar Bohora said. “The project
was constructed at a time when people were not
aware like they are now. The context has changed now, hence, the
issue over shares should not be hyped negatively.”
Similarly, NC leader Mohan Basnet said that the incident hadn‟t established a negative
precedence, rather it had made it possible for a company operating for almost one and a half
decades to give ownership to locals. “Since the people will now have a share, there won‟t be any
problems from their side,” Basnet said.
Chairman of Bhotekoshi Power Company Siddhartha SJB Rana said that the interest of the
investors as well as the locals had been taken in account while making the agreement.
“This might set a right precedence, and since such issues will be taken care of from now on,
other projects might not suffer in a similar manner,” Rana added.

Project manager Narendra Prajapati said that since there was no legal procedure for a private
company to issue shares, an appropriate legal mechanism would be worked out, and that the
shares would be given to a company representing the residents of Sindhupalchok.
Once the project starts feeding energy to the national grid, load-shedding in Kathmandu will be
slashed by one hour.

Nayapatrika

भोटे कोसीको ६ प्रततशत सेयर स्थानीयऱाई
४५ भेगावाटको भाथथपरो बोटे कोसी जरववद्मुत ् आमोजनाको ६ प्रततशत सेमय लसन्धऩ
ु ापचोकवासीरे ऩाउने बएका
छन ् । ३५ प्रततशत सेमय भाग गदै आएका स्थानीम य आमोजना प्रवद्र्धक बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीफीच ६ प्रततशत
सेमय दहस्सा ददन सहभतत बएको हो ।

कम्ऩनीको अदहरेको ऩॉज
ु ी सॊयचनाअनुसाय स्थानीमरे करयफ १२ राख ककत्ता सेमय ऩाउनेछन ् । आमोजना

तनभाणण सम्ऩन्न य ऋण ऩतन चक्
ु ता बइसकेकारे स्थानीम फालसन्दारे राबाॊश ऩतन तत्कार ऩाउनेछन ् ।
उनीहरूराई रगानी जोखखभ हुनेछैन ।

कम्ऩनीका अध्मऺ लसद्धाथणशभशेय जफयारे आमोजनाको सेमय फजायभूपम ८ सम दे खख १२ सम

रुऩैमाॉसम्भको यहे को फताए । „स्थानीमको सहभतत ठूरो उऩरजब्ध हो, मसरे बववष्मभा फन्ने जरववद्मुत ्
आमोजनाका राथग याम्रो वातावयण फनाएको छ,‟ उनरे बने ।

आमोजनारे ०५७ ऩुसदे खख ववद्मुत ् उत्ऩादन गदै आएको छ । काॊग्रेस, एभारे, एकीकृत भाओवादी, याप्रऩा य
भाओवादीको सहभततभा छुट्टै कम्ऩनीभापणत स्थानीमरे सेमयभा रगानी गने सहभतत बएको छ ।

„रगानी गने कम्ऩनीको सेमय ववतयण प्रकक्रमा स्थानीम ऩाॉच दरद्वाया सॊमुक्त रूऩभा प्रत्मऺ प्रबाववत य
स्थानीमराई सभेटी तम गरयनेछ,‟ सहभततभा उपरेख छ ।

प्रततककत्ता सेमयभप
ू म सम रुऩैमाॉ कामभ गने सहभतत बएको छ । कम्ऩनीरे स्थानीमराई १२ कयोड

रुऩैमाॉको सेमय तनष्कासन गनेछ । स्थानीमसॉग सहभतत जट
ु े ऩतछ ९७ ददनअतघदे खख फन्द प्रसायण राइन
तनभाणण सरु
ु बएको छ ।

सहभततऩत्रभा कम्ऩनीका प्रभुख कामणकायी अथधकृत नये न्र प्रजाऩतत य बोटे कोसी जरववद्मुत ् सयोकाय

सॊघषण सलभतत सॊमोजक दीऩेन्रकुभाय श्रेष्ठरे स्थानीम याजनीततक दरका प्रतततनथधको योहवयभा
सम्झौताभा हस्ताऺय गये का हुन ् ।

लसइओ प्रजाऩततरे आमोजना प्रबाववत दईु गाववसको ववकासका राथग वावषणक ४५ राख रुऩैमाॉ एकभुष्ट

ददने सहभतत बएको जानकायी ददए । „४५ राखराई दईु गाववसरे आधा–आधा फाॉडपाॉड गछण न ्,‟ उनरे बने
।

सहभततअनुसाय प्रत्मऺ प्रबाववत तातोऩानी य खजु पऩङकट्टी गाववसरे वावषणक साढे २२/साढे २२ राख
रुऩैमाॉ ऩाउनेछन ् । सॊघषण सलभततरे वावषणक ५०/५० राख रुऩैमाॉ छुट्माउन भाग गदै आएको थथमो ।

मसैगयी, प्रसायण राइनरे छोएका ७ गाववसराई आमोजनारे वावषणक साढे २२ राख रुऩैमाॉ एकभुष्ट ददनेछ
। ७ गाववसभा भालभणङ, गाती, भानेश्वाया, याम्चे, धस्
ु कुन, टे कानऩुय य ऩाॊग्रेटाय छन ् ।

सॊघषण सलभततरे प्रसायण राइन टावयफाट प्रबाववत गाववसराई प्रततटावय वावषणक ३ राख ददनुऩने भाग
याखेको थथमो । लसन्धऩ
् ाएऩतछ गत १७ साउनदे खख
ु ापचोकको जुये ऩदहयोरे प्रसायण राइनभा ऺतत ऩुयम
आमोजनाको ववद्मत
ु ् उत्ऩादन फन्द छ ।

सहभततरे लसन्धऩ
ु ापचोकभा ऩॉज
ु ी, प्रववथध लबबत्रने, स्रोत य साधनको उऩमुक्त ढॊ गफाट उऩमोग हुने
वातावयण फन्ने य प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीम जनताको सयोकाय सम्फोधन हुने नमाॉ ऩरयजस्थत लसजणना हुने

दरहरूरे फताएका छन ् । बोटे कोसीको सेमय भाग गदै स्थानीमरे ऺततग्रस्त प्रसायण राइन तनभाणण गनण
नददने घोषणा गये का थथए । स्थानीमको आन्दोरनरे प्रसायण राइनको ऺततग्रस्त ७ टावय तनभाणण
अवरुद्ध बएको थथमो ।
„स्थानीमसॉग सहभतत जट
ु े ऩतछ प्रसायण राइन तनभाणण बफहीफायदे खख सरु
ु गये का छौँ,‟ लसइओ प्रजाऩततरे

बने । स्थानीमरे आमोजनाको टावय ऩुनतनणभाणणभा सहमोग गने सहभतत बएको छ । मसैगयी, बोटे कोसी
ऩावयरे तनभाणण गने अन्म आमोजनाभा सभेत सहकामण गने सहभतत बएको छ ।

ववद्मुत ् प्राथधकयणसॉग २५ वषणको ववद्मुत ् खरयद सम्झौता (वऩवऩए) बएको छ । २५ वषणऩतछ १ रुऩैमाॉभा
आमोजनाको आधा स्वालभत्व प्राथधकयणभा आउनेछ ।

प्राथधकयणरे बोटे कोसीफाट अभेरयकी डरयभा ववद्मुत ् ककन्दै आएको छ । डरय सटही जोखखभ ऩतन
प्राथधकयणरे व्महोदै आएको छ ।

बोटे कोसीभा सरु
ु भा अभेरयकी कम्ऩनी ऩान्डा इनजॉको रगानी यहे कोभा अदहरे ९५ प्रततशत स्वालभत्व

नेऩारीकोभा आइसकेको छ । ऩान्डा इनजॉको स्वालभत्व दहभार इन्टयनेसनर इनजॉरे खरयद गये को थथमो
। बोटे कोसीको स्वालभत्व य व्मवस्थाऩन ०६२ चैतदे खख ताया म्मानेजभेन्ट प्रालररे गदै आएको छ ।
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भोटे कोसीमा सहमतत: एक अर्ब आठ करोडको सेयर ससत्तैमा

तीन भदहनादे खख रगाताय अवयोधऩतछ अन्तत: लसन्धऩ
ु ापचोकका ऩाॉच प्रभुख दर बोटे कोसी ऩावय
कम्ऩनीफाट एक अफण आठ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको सेमय लसत्तैभा लरन सपर बएका छन ्।

बोटे कोसी ६ प्रततशत साधायण सेमय (प्रततसेमय एक सम रुऩैमाॉका दयभा) प्रत्मऺ प्रबाववत य स्थानीम
जनताराई सभेटी खडा हुने कम्ऩनीराई ददन सहभत बएको छ। प्रततसेमय सम रुऩैमाॉका दयरे १२ राख
ककत्ता सेमयको भप
ू म १२ कयोड रुऩैमाॉ ऩछण ।
कम्ऩनीको आन्तरयक प्रततपर य नगद प्रवाहका दहसाफरे प्रततसेमय आठ समदे खख १२ सम रुऩैमाॉसम्भ ऩने
बोटे कोसीका अध्मऺ लसद्धाथणशभशेय जफयारे बफहीफाय आमोजजत ऩत्रकाय सम्भेरनभा जानकायी ददए।
६ प्रततशत सेमयराई प्रचलरत फजायभप
ू म एक हजाय रुऩैमाॉ भान्दा ऩतन एक अफण २० कयोड रुऩैमाॉ फयाफय

हुन्छ। मसअनस
ु ाय स्थानीम फालसन्दारे १२ कयोड रुऩैमाॉ ततये य एक अफण २० कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको सेमय
लसत्तैभा ऩाउने बएका हुन ्।
ऺतत भएको टािर ऩुनतनबमाबण गरी सुचारु गनब सर्ै राजनीततक दऱ र स्थानीय सरोकारिाऱाऱे सहयोग
गरी आयोजनाऱाई सौहादब ऩूणब रूऩमा सञ्चाऱन गनब ददने सहमतत भएको छ।

कम्ऩनी, बोटे कोसी जरववद्मुत ् सयोकाय सॊघषण सलभतत, बोटे कोसी सयोकाय सलभतत य स्थानीम याजनीततक

दरफीच सहभतत बएऩतछ जायी सॊमुक्त ववऻजप्तअनुसाय बोटे कोसीको जडडत ऺभता ४५ भेगावाटको
दहसाफफाट प्रततभेगावाट एक राख रुऩैमाॉका दयरे प्रत्मऺ प्रबाववत दईु गाववस (तातोऩानी य पुजपऩङकट्टी)

राई प्रततगाववस २२ राख ५० हजाय रुऩैमाॉ य अन्म प्रबाववत सात गाववसराई २२ राख ५० हजाय रुऩैमाॉ
वावषणक रूऩभा आमोजनारे सहमोग गनेछ। अन्म प्रबाववत गाववसभा भालभणङ, गाती, भानेश्वाया, याम्चे,
धस्
ु कुन, टे कानऩुय य ऩाॊग्रेटाय छन ्।
हारको ऺतत बएको टावय ऩन
ु तनभाणण गयी सच
ु ारु गनण सफै याजनीततक दर य स्थानीम सयोकायवारारे
सहमोग गयी आमोजनाराई सौहादण ऩूणण रूऩभा सञ्चारन गनण ददने सहभतत बएको छ।

सहभततऩश्चात ् बोटे कोसीफाट सञ्चालरत भाथथपरो बोटे कोसी जरववद्मुत्को प्रसायण राइनका टावय

ऩुनतनणभाणण कामण सुचारु बइसकेको कम्ऩनीरे जनाएको छ। कम्ऩनीका प्रभुख कामणकायी अथधकृत नये न्र
प्रजाऩततका अनुसाय अफको तीन सातासम्भभा सफै टावय ऩुनतनणभाणण बई बफजुरी उत्ऩादन बइसक्नेछ।

बोटे कोसीरे उत्ऩादन गने २४ भेगावाट बफजुरीफाट दे शको रोडसेडडङ एक घन्टाका दयरे कभ हुनेछ। हार
दै तनक १२ घन्टा रोडसेडडङ हुॉदै आएको छ।

स्थानीमको अवयोधका कायण बोटे कोसीरे दै तनक ८२ राख रुऩैमाॉका दयरे नोक्सानी फेहोदै आएको थथमो।
तीन भदहनाको अवथधभा एक अफण १० कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी नोक्सान फेहोरयसकेको बोटे कोसी फाध्म बएय
उक्त सेमय ददन सहभत बएको हो।
ऩत्रकाय सम्भेरनभा आन्दोरनयत लसन्धऩ
ु ापचोकका नेऩारी काॉग्रेस, एभारे, एभाओवादी, याप्रऩा य
भाओवादीरे सॊमुक्त ववऻजप्त जायी गयी सहभततको ऩरयणाभस्वरूऩ सभस्मा सकायात्भक रूऩभा सभाधान
बएको जनाएका छन ्।

'स्थानीम स्रोतसाधनको उऩमोग हुॉदा जनताका हकअथधकाय सुयक्षऺत हुनुऩछण बन्ने भान्मताका आधायभा
स्थानीम जनतारे उठाएका प्राम: सफै भाग ऩूया हुनु अत्मन्तै सकायात्भक ववषम हो', ववऻजप्तभा छ,

'सहभततरे जजपराभा ऩॉज
ु ी य प्रववथध लबबत्रने, महाॉका स्रोत य सम्ऩदाको उऩमुक्त ढॊ गफाट उऩमोग हुने
वातावयण फन्ने य मसो गदाण स्थानीम प्रबाववत ऺेत्रका जनताको सयोकाय सम्फोधन हुने नमाॉ ऩरयजस्थतत
लसजणना हुनेछ।'

ऩत्रकाय सम्भेरनभा एभारे स्थामी सलभतत सदस्मसभेत यहे का अभत
ृ फोहोयारे सहभततरे स्थानीम
जनताको सम्भान बएको प्रततकक्रमा व्मक्त गये ।
आयोजनामा हाम्रो ल्जत भएको छ: दऱहरु
युिराज ऩुरी

लसन्धऩ
ु ापचोक : सेमय ददने तनणणमसॉगै टावय तनभाणणरे ऩतन गतत लरएको छ। २० ददनभा सम्ऩन्न गने
रक्ष्मका साथ आमोजना बफहीफायफाटै टावय तनभाणणभा जुटेको छ।

आमोजना सेमय ददन सहभत बएऩतछ जजपराका याजनीततक नेतत्ृ वरे आफ्नो जजत भानेका छन ्। तनजी

रगानीको आमोजनाभा ऩतन सवणसाधायणराई सेमय ददने नजजयको सरु
ु आत बएको दरका नेताको तकण
छ।

जोखखभ नबएको य १५ वषणअतघ तनभाणण बएको आमोजनाको सेमय ऩाउनु जजपरावासीका राथग सुखद
ववषम बएको नेऩारी काॉग्रेसका सबाऩतत एवॊ सबासद् भोहनफहादयु फस्नेतरे फताए। उनरे मो सपरतारे
स्थानीम स्रोतसाधनभा स्थानीमको अथधकाय सुतनजश्चत गयाएको दाफी गये ।

'अन्म तनभाणणाधीन आमोजनाभा ऩतन स्थानीमको रगानी सुतनजश्चत गयाउन अलबमान अतघ फढाउॉ छु',
फस्नेतरे अन्नऩूणस
ण ॉग बने, 'स्थानीमको अथधकायका रूऩभा सेमय ववतयण गरयमो बने रगानीकताणरे ऩतन
उत्साही बएय काभ गने वातावयण फन्छ य स्थानीमरे ऩतन अवयोध लसजणना गदै नन ्।'

प्राइबेट कम्ऩनीरे सञ्चारन गयी नापाभा चलरयहे को आमोजनारे स्थानीमराई भर
ु क
ु भै ऩदहरो ऩटक
सेमय ददन रागेकारे मसराई उऩरजब्धका रूऩभा लरनुऩने वाताणभा सहबागी एभारे नेता सुबाष कभाणचामणरे
फताए।

एभारेका अकाण नेता सुयेश नेऩाररे हुॉदै नबएको अवस्थाराई हे दाण सयाहनीम बए ऩतन आभप्रचरनका
आधायभा सेमय कभ बएको दटप्ऩणी गये । 'प्रबाववत गाववसराई भात्र बए त ठीकै हो, ऩूयै जजपराराई नै हो
बने कभ बमो', उनरे बने।

एनेकऩा भाओवादी अध्मऺ भाधव साऩकोटारे सैद्धाजन्तक आधायभा जजपरावासीको जजत बएको तकण
गये । ऩजब्रक कम्ऩनी फनाउने प्रमासभा ३५ प्रततशत सेमय भाग गरयए ऩतन प्राइबेट कम्ऩनी नै यहने गयी ६
प्रततशतभा सम्झौता गये को उनरे फताए।
'मो सहभततरे धेयै उत्साही हुनुऩने ऩतन छै न य धेयै तनयाश हुनुऩने अवस्था ऩतन छै न', साऩकोटा बन्छन ्,
'कम्तीभा ऩतन एउटा नजजय फनेको छ, मसरे अरू आमोजनाभा ऩतन स्थानीमरे रगानी गने अवसय
ऩाउनेछन ्।'
सेमय कसयी ववतयण गने बन्ने भोडालरटी तमाय नहुॉदै सवणसाधायण बने सेमय ऩाउने आशा गनण
थालरसकेका छन ्। कदहरेदेखख ववतयण गने य कसयी ववतयण गने बन्ने सवणसाधायणभा उत्सुकता ऩैदा
बएको छ।

Abhiyan

माथथटऱो भोटे कोशी वििाद समाधान : स्थानीयऱाई साढे ६७ ऱाख र ६% शेयर
ऩुष्ऩयाज कोइयारा

राजनीततक संरऺणमा गऱत ऩरम्ऩराको शरु
ु आत : इप्ऩान
- खखम्ती प्रभावित ऩतन शेयर माग्दै

ऩुस १०, काठभाडौं । भाथथपरो बोटे कोशी जरववद्मुत ् आमोजनाका प्रबाववत लसन्धऩ
ु ापचोकका स्थानीम
फालसन्दारे ६ प्रततशत शेमय ऩाउने बएका छन ् । स्थानीम फालसन्दाका प्रतततनथध य बोटे कोशी ऩावय

कम्ऩनी प्रालरफीच मस्तो सम्झौता बएको हो । प्रततककत्ता रू. १ सम अङ्ककत भूपमका कुर १२ राख ककत्ता
शेमय स्थानीमरे ऩाउने कम्ऩनीका प्रभुख कामणकायी अथधकृत नये न्र प्रजाऩततरे फताए ।

ऩयु ाना कम्ऩनीरे स्थानीमराई शेमय जायी गनऩ
ुण ने कानन
ू ी व्मवस्था नबएकारे स्थानीमको सहबाथगताभा

स्थाऩना हुने कम्ऩनीको नाभभा बोटे कोशीरे त्मस्तो शेमय जायी गने फताएको छ । उक्त आमोजनारे सन ्
२००० फाट उत्ऩादन शुरू गये को थथमो । त्मततफेरा जरववद्मुत ् आमोजनारे स्थानीमराई शेमय ददने नीतत
थथएन । य, हार फनेको नीतत ऩतन बूतप्रबावी छै न । त्मसो हुॉदा आमोजनाको शेमय नददने अड्डी लरएको

कम्ऩनीरे कानूनको सीभालबत्रै यहे य छुट्टै कम्ऩनीभाऩणmत स्थानीमराई शेमय ददने व्मवस्था अवरम्फन
गनण आॉटेको हो ।

तय, सफै जोखीभ फेहोये य याम्रो भुनापाभा ऩुगेको य १५ वषणसम्भ सञ्चारन बइसकेको कम्ऩनीराई

प्राकृततक ववऩत ् ऩये को अवस्थाभा अवयोध गये य दफाफऩूणण तयीकारे „पेस भ्मारु‟भा शेमय जायी गनण

रगाउने मस्तो काभरे जरववद्मुत ् ववकासका राथग दहत नगने स्वतन्त्र ऊजाण उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार
(इप्ऩान)का अध्मऺ खड्गफहादयु ववष्टरे फताए । „याजनीततक सॊयऺणभा मसयी कम्ऩनीराई शेमय ददन
फाध्म ऩारयनु ठगी नै हो,‟ उनरे बने, „मस्तो दफाफऩण
ू ण सम्झौतारे सञ्चारनभा यहे का अन्म कम्ऩनीराई
ऩतन सभस्माभा ऩाने छ ।‟

सम्झौताअनुसाय आमोजनाको भुख्म प्रबाववत पुजपऩङकट्टी य तातोऩानी गाववसरे शेमयसदहत

प्रततभेगावाट वावषणक रू. १ राखका दयरे वावषणक रू. ४५ राख नगदसभेत ऩाउने बएका छन ् । मसफाट एउटा
गाववसको बागभा वावषणक साढे २२ राख रुऩैमाॉ ऩने छ । त्मस्तै, टावय गाडडएका य अन्म ७ गाववस (भालभणङ,

गातत, भानेश्वाया, याम्चे, धस्
ु कुन, टे कानऩुय य ऩाङ्ग्रेटाय)रे शेमयसदहत वावषणक साढे २२ राख रुऩैमाॉ सॊमुक्त
रूऩभा प्राप्त गने छन ् । मसफाट ७ भध्मे प्रत्मेक गाववसरे वावषणक कयीफ रू. ३ राख २१ हजाय प्राप्त गने
छन ् ।

स्थानीमको आन्दोरन तथा स्थानीम य कम्ऩनीफीच बएको सॊवादको ९७ ददनऩतछ अन्तत् स्थानीम
फालसन्दासॉग ६ प्रततशत शेमयसदहत वावषणक नगद यकभभा सहभतत जुटेको हो ।
कम्ऩनीरे ददने ६ प्रततशत शेमयफाट कुन गाववसराई कतत ददने बन्ने ववषमभा सयकाय य स्थानीम
याजनीततक दररे नै तनक्र्मााेर गने सहभतत बएको छ ।

स्थानीम य कम्ऩनी सञ्चारकफीच फुधवाय भध्मयातभा बएको सम्झौताका ववषमभा जानकायी ददन

बफहीवाय कम्ऩनीरे एक ऩत्रकाय सम्भेरनको आमोजना गये को थथमो । सम्भेरनभा नेकऩा एभारेका
ऩोलरटब्मूयो सदस्म अभत
ृ फोहोया, कम्ऩनीका अध्मऺ लसद्धाथणशभशेय याणा, प्रभुख कामणकायी अथधकृत
नये न्र प्रजाऩतत, स्थानीम सङ्घषण सलभततका अध्मऺ ववऩेन्र श्रेष्ठ, एभारेका अरुण नेऩार, नेऩारी

काङ्ग्रेसका सबासद् भोहनफहादयु फस्नेत, एभाओवादीका जजपरा अध्मऺ भाधव साऩकोटा, याप्रऩाका

सबासद् यभेशकुभाय राभा य नेकऩा–भाओवादीका तपणफाट ऩूवस
ण बासद् दावा राभाको उऩजस्थतत थथमो ।

उनीहरूरे मस सम्झौताफाट नेऩारभा स्थानीम स्रोतसाधनको उऩमोग राबको हकदाय स्थानीमराई ऩतन
फनाउनुऩने सन्दे श ददएको फताए ।
साउन १७ गते लसन्धऩ
ु ापचोकको सन
ु कोशी नदीभा गएको ऩदहयोरे आमोजना अवरुद्ध गये को थथमो ।

ऩदहयोरे आमोजना प्रसायण राइनका ४ ओटा टावय ध्वस्त ऩाये को थथमो । नमाॉ ठाउॉ फाट टावय ठड्माउनऩ
ु दाण
७ ओटा टावय फनाउनऩ
ु ने बएको थथमो । त्मसका राथग स्थानीमफाट जग्गा प्राप्त गनऩ
ुण ने जस्थतत सज
ृ ना

बएऩतछ स्थानीमरे शेमय नददई टावय तनभाणण गनण य आमोजना सञ्चारन गनै नददने बन्दै अवयोध गये का
थथए । स्थानीमको अवयोधभा ऩाॉच याजनीततक दररे साथ ददॉ दा स्थानीमको शेमय भाग १० प्रततशतफाट
फढे य ३५ प्रततशत ऩुगेको थथमो । आमोजना फन्द हुॉदा कम्ऩनीराई दै तनक कयीफ ८६ राख रुऩैमाॉ घाटा

बएको कम्ऩनीका सीईओ प्रजाऩततरे फताए । आमोजनाको टावयरगामत सॊयचना ऩुनतनणभाणणका राथग

कयीफ २५ ददन राग्ने य १ भहीनालबत्र सञ्चारनभा आउने स्थानीम–कम्ऩनी वाताणका भध्मस्थकताण लसप्रदी
टे «डडङ लरलभटे डका लसईओ शम्बु दाहाररे फताए । ४५ भेगावाट ऺभताको उक्त आमोजना सञ्चारनभा
आएऩतछ हारको रोडशेडडङको सभमावथधराई डेढ घण्टा कभ गने उनरे जानकायी ददए ।
खखम्ती प्रभावित ऩतन शेयर माग्दै

याभेछाऩ य दोरखा जजपराको सीभाभा ऩने ६० भेगावाटको खखम्ती जरववद्मत
ु ् आमोजनाका प्रबाववत
स्थानीमवासीरे ऩतन शेमय भाग्दै प्रवद्र्धक कम्ऩनी दहभार ऩावय लरलभटे डभा ऩत्राचाय गये को स्रोतरे

फताएको छ । तय, हारसम्भ कम्ऩनीरे कुनै प्रततउत्तय नददएको उक्त स्रोत फताउॉ छ । खखम्तीसॉग ऩतन

बोटे कोशीका स्थानीमरे झैं शेमय लरएयै छोड्न याभेछाऩ य दोरखाका प्रबाववतहरूरे सङ्घषण सलभतत गठन

गयी आन्दोरन शुरू गने तमाय गरयएको स्रोतको दाफी छ । उक्त आमोजना ऩतन १५ वषणअतघ ११ जुराई सन ्
२००० फाट सञ्चारनभा आएको हो । त्मततफेरा स्थानीमराई शेमय ददने कानूनी प्रावधान थथएन ।
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भोटे कोसी वििाद सल्टटयो
लशव दव
ु ाडी
काठभाडौं

बोटे कोसी जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाभा उत्ऩन्न वववाद सजपटएको छ। बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीको भाथथपरो
बोटे कोसी जरववद्मत
ु ् ऩरयमोजनाभा बोटे कोसी जरववद्मत
ु ् सयोकाय सॊघषण सलभतत य बोटे कोसी सयोकाय
सलभततरे याखेका भागभा व्मवस्थाऩन ऩऺ रथचरो बएऩतछ वववाद सजपटएको हो।

वववाद सजपटएसॉगै ४५ भेगावाट ऺभताको उक्त ऩरयमोजनाको ऺततग्रस्त टावय तनभाणण कामण शरू
ु बएको

छ। उक्त कामण करयफ दईु हप्ताभा सककने य त्मसऩश्चात तनमलभत रूऩभा ववद्मत
ु ् उत्ऩादन कामण शरू
ु हुने
प्रवद्र्धकहरूरे फताएका छन ्।

बोटे कोसी प्रवद्र्धक य दव
ु ै सलभततफीच एवभ ् बोटे कोसी य स्थानीम याजनीततक दरहरूका प्रतततनथधफीच
ववलबन्न चयणभा बएको वाताणऩश्चात सौहारऩण
ू ण रूऩभा सहभतत कामभ बएको हो। सहभतत फभोजजभ
बोटे कोसीरे ६ प्रततशत साधायण शेमय प्रततशेमय समको दयभा स्थानीम ऩाॉच याजनीततक दरको

सहभततभा प्रचलरत नेऩार कानुन फभोजजभ प्रत्मऺ प्रबाववत य स्थानीम जनताराई सभेटी खडा बएको
कम्ऩनीराई ददनेछ।

त्मस्तै ऩरयमोजनाको जडडत ऺभता ४५ भेगावाटको दहसाफफाट प्रततभेगावाट १ राखको दयरे प्रत्मऺ
प्रबाववत २ वटा गाववस तातोऩानी य पुजपऩङकट्टीराई प्रतत गाववस २२ राख ५० हजाय य अन्म प्रबाववत ७

वटा गाववसहरू (भालभणङ, गातत, भानेश्वाया, याम्चे, धस्
ु कुन, टे कानऩुय य ऩाॊग्रेटाय) राई एकभुष्ठ २२ राख ५०
हजाय वावषणक रूऩभा बाटे कोसीरे सहमोग गने सहभतत सभेत सम्ऩन्न बएको छ।

सहभतत फभोजजभ बोटे कोसीको हारको ऺतत बएको टावयको ऩुनतनणभाण कम्ऩनीरे सुचारु गनण सफै

याजनैततक दर य स्थानीम सयोकायवाराहरूरे सहमोग गने तथा कम्ऩनीको ऩरयमोजनाराई सौहारऩूणण
रूऩभा सञ्चारन गने सहभतत सभेत सम्ऩन्न बएको छ।

सहभततऩश्चात बोटे कोसीफाट सञ्चालरत भाथथपरो बोटे कोशी जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाको

प्रसायणराइनका टावयहरूको ऩुनतनणभाणको कामण सुचारु बइसकेको छ। टावय ऩुनतनणभाणको कामण

सभाजप्तसॉगै ऩरयमोजनाफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन शुरू बएऩश्चात मसरे दे शभा ववद्मभान ववद्मुत ् कटौती
सभस्माभा केही हदसम्भ बए ऩतन कभी गने प्रवद्र्धकभध्मेका एक शम्बुप्रसाद दाहाररे फताउनुबमो।
मो सहभततफाट ऩरयमोजनाभा स्थानीम फालसन्दाहरूको ऩतन सहबाथगता कामभ बई सभावेशीताको
सकायात्भक सन्दे श जाने ववश्वास कम्ऩनीरे लरएको छ। साथै मो सहभतत दे शभा रगानीभैत्री
वातावयणको लसजणना गनण उऩरजब्धभुरक हुने सभेत आशा लरएको उपरेख गरयएको छ।

गत साउन १७ गते गएको ऩदहयोफाट लसन्धऩ
ु ापचोक जजपराभा सञ्चालरत उऩपरो बोटे कोशी जरववद्मुत ्

ऩरयमोजनाका ४ वटा टावय ऺततग्रस्त बएऩतछ हारसम्भ ऩतन ऩुन्तनभाणण कामण शुरू हुन नसक्दा भुरुकरे
कयोडौंको आथथणक घाटा तथा करयफ १.५ घण्टा रोडसेडडङको थऩ भाय खेवऩयहनु ऩये को छ।

My Republica

Locals to get 6 pc share in Bhotekoshi Hydro
In a rarest practice of distributing project shares to local people 13 years after commencement of
project operations, Bhotekoshi Power Company (BKPC) Private Limited has decided to provide
a six percent share of the Upper Bhotekoshi Hydroelectric Project to the locals. The 45-MW
project was developed with a majority foreign investment and started generation in 2001.
BKPC on Wednesday finally agreed to this effect with protesting local political leaders backed
by lawmakers, clearing the way for reconnection of the electricity generated by the project
located near Tatopani in Sindhupalchowk district. Local leaders of five political parties in
September obstructed the laying of pylons for the transmission line which were swept away by
the Jure landslide of August 2. They were demanding shares in the project.
Rounds of meetings and discussions were held between the local leaders and BPKC officials.
The latter also sought support from Prime Minister Sushil Koirala and even some diplomatic
missions time and again for resolving the issue. The company has said that it can reconnect the
electricity within a few days.
BKPC will provide the shares free of cost at the rate of Rs 100 per share to a company formed by
the local people. However, the details of the share distribution modality are yet to be set out, said
CPN-UML leader Amrit Bohara, who is a lawmaker from the district.
The project is said to be one of the largest profit-making entities in the country as it is paid by the
Nepal Electricity Authority in US dollars.
BKPC has also agreed to pay Rs 2.25 million each annually to Tatopani and Phulpingkatti
VDCs, which are directly affected by the project. Likewise, seven other VDCs -- Marming, Gati,
Maneshwara, Ramche, Dhuskun, Tekanpur and Pangretar -- will receive a lump sum of Rs 2.25
million in total every year from the project.
Speaking at a press meet held to make public the agreement on Thursday, Narendra Prajapati,
general manager of BPKC, announced the details of the agreement.
At the press meet, Nepali Congress lawmaker Mohan Bahadur Basnet expressed happiness at
being successful in providing project shares to local people. “This will help in the development
of hydropower through local participation,” added Basnet.
President of Independent Power Producers‟ Association Nepal (IPPAN) Khadga Bahadur Bistha
said investors have been caught by surprise in being compelled to distribute shares to the locals
after protests by them.
Bhotekoshi Power Company Private Limited is a joint venture between US and Nepali investors.
It has invested US$ 90 million in the project.
The government had been piling pressure on BKPC to revise the power purchase agreement
(PPA) as electricity buyer state-run Nepal Electricity Authority has suffered a huge loss due to
devaluation of the Nepali currency vis-à-vis the dollar. NEA had signed the PPA with Upper

Bhotekoshi Hydropower Project at 6 cents per unit in 1997.
Separately, a study on PPAs in foreign currency, including the Upper Bhotekoshi Hydropower
Project, is under way at the Public Accounts Committee of parliament.
The Upper Bhotekoshi PPA is valid for 25 years from the commercial operation date of January
24, 2001. As per the agreement, 50 percent of the project assets will be transferred to NEA after
25 years of operation and the Government of Nepal will own the whole project after 40 years.
The US$ 90 million project was developed by a joint venture company of Nepali and American
companies. Shareholders of BKPC include Himal International Energy Private Limited, Himal
International Power Corp Private Limited, Tara Fund Pvt Limited and RDC of Nepal.
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ऱमजुङका दजबनौं विद्युत ् आयोजना अप्ठे रोमा
रभजुङभा नमाॉ ववद्मुत ् ट्रान्सलभसन राइन थऩ हुन नसक्दा दजणनौं ववद्मुत ् आमोजना अप्ठे योभा ऩये का
छन ्। जसका कायण ती आमोजनाको तनभाणण कामणभा दढराइ आउने दे खखएको छ।

रभजुङका ववलबन्न नदी तथा खोराभा तनभाणणको तमायीभा फसेका जरववद्मुत ् आमोजनाहरू उत्ऩाददत

ववद्मत
ु ् ववतयण गनणका राथग ट्रान्सलभसन राइन नहुॉदा सभस्माभा ऩये का हुन ्। ट्रान्सलभसन राइन नहुॉदा
कततऩम आमोजनारे प्राथधकायणसॉग ववद्मत
ु ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गनणभा दढराइ गये का छन ् बने
कततऩमरे ऩीऩीए बएय ऩतन तनभाणण अगाडड फढाउन सकेका छै नन ्।

रभजङ
ु भा झन्डै तीन हजाय भेघावाट ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गनण सककने फताइए ऩतन महाॉफाट उत्ऩादन बएको

ववद्मत
ु ् फादहय ऩठाउने फाटो नहुॉदा सभस्मा आएको हो। हार रभजङ
ु भा भध्मभस्र्माङ्दी जरववद्मत्ु फाट ७०
भेघावाट, खद
ु ीफाट ४.५ भेघावाट, लसउयीफाट ५ भेघावाट ववद्मत
ु ् उत्ऩादन हुने गये को छ। मी सफै उत्ऩाददत
ववद्मत
ु ् उदीऩयु सफस्टे सनफाट ऩठाउने गरयए ऩतन फखाणको सभमभा ऩयू ै ववद्मत
ु ् जान सकेको छै न ्।

याजधानी काठभाडौंरगामतका स्थानभा रोडसेडडङ खेप्नुऩने तय थग्रडको अबावभा उत्ऩाददत ववद्मुत ्
खरयद हुन नसक्ने अवस्था यहे को जरववद्मुत ् प्रवद्र्धकहरूरे फताएका छन ्।

ववलबन्न आमोजनाका प्रवद्र्धकहरूरे रभजुङभा तत्कार तीन स्थानभा ववद्मुत ् ट्रान्सलभसन राइन
फनाउनुऩने आवश्मकता औॊराएका छन ्। ववद्मुत ् प्राथधकायणरे फनाउन रागेको उत्तयी ऺेत्रको खद
ु ी

टायीकुना–उदीऩुय, ऩूवॉ ऺेत्रको कीततणऩुय–उदीऩुय य ऩजश्चभ ऺेत्रको बोरेटाय–दभौरी ट्रान्सलभसन तछटो
सक्नुऩने ववलबन्न आमोजनाको भाग यहे को छ।

सुऩयदोदॊ आमोजनाका प्रवद्र्धक केशवफहादयु यामभाझीरे जजपराभा २ सम भेघावाट बन्दा फढीको

कनेक्सन सम्झौता बइसकेको बए ऩतन ट्रान्सलभसन राइनको अबावभा अड्ककएय फस्नुऩने अवस्था
यहे को फताए।

मस्तै ऩूवॉ रभजुङभा तनभाणण हुन रागेको सुऩयदोदॊ „ए‟ आमोजना ऩतन ट्रान्सलभसन राइनको अबावभा

अड्ककएको छ। त्मस आमोजनाका प्रवद्र्धक शेयफहादयु फुढारे ट्रान्सलभसन राइन फन्न नसक्दा फैंकहरूरे
सभेत ऩत्माउन छोडेको फताए।

