>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/9/19
ऊजा नीतको म यौदा अितम चरणमा
जलवयुको

े मा दे खएको चलखेलको अयका लाग अबदे ख जलवयुत ् सव ण अनुम तप

"दने #चलन ह%ने भएको छ। लाइसेस ओगटे र ब-ने तर काम नगन प.रपाट/को अयका लाग ऊजा1
म ालयले नमा1णाधीन ऊजा1 नी तको म-यौदामा य-तो वषय समेटे को हो।
यह/ म"हनाको अयस6ममा म-यौदालाई अितम 9प "दन लाग परे को म ालयले उजा1

े मा

दे खएको वकृ त र वसंग तको अय गन गर/ #=ट, #भावकार/ र "दगो >क?समको नी त नमा1ण गन1
लागेको हो। यसका लाग यस

े मा सुधार गनुप
1 न दे खएका वषय व-तुलाई म-यौदामा समे"टएको छ।

ऊजा1म ी राधा कुमार/ @वाल/ले अब बने नी त समयसापे
नी तको अभावमा प न ऊजा1

र #भावकार/ हुने बताउनुभयो। #=ट

े को वकास प छ धके?लएको उAलेख गदB म ी @वाल/ले नयाँ नी तले

यसअ घ समे%न नसकेका वषयह9लाई समे%ने उAलेख गनुभ
1 यो।
‘वयमान ऊजा1 नी त समय सापे ा र Eयवहा.रक हुन नसकेकाले हामीले य-तो महशुस गरे का हG।
मुलुकको "हत र आ वIयकता अनुसार हुने गर/ ऊजा1 नी त प.रमाज1न गन1 आ वIयक छ’ उहाँले भनुभयो–
‘यसका लाग म ालयले आ वIयक काम ग.ररहे को छ।’

मता र Jोत नैनभएकाले खोला ओगटे र ब-ने,

खोला आ Lनो नाममा बनाएपIचात यसमा क?मसन खाएर वदे शीलाई MबNO गन, #=ट योजनाMबना नै
लाइसेस ओगटे र ब-ने ज-ता #वृ Pलाई अय गन1का लाग प न नी त प.रमाज1न गन1 आ वIयक रहे को
उहाँको भनाइ छ। ऊजा1 म ालयका सचव राजेQ>कशोर

े ीले नयाँ नी तको म-यौदा नमा1णको

अितम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। यसमा लाइसेसस6बधी Eयव-था र # त-पधा1मक काय1
#णाल/ज-ता कुरालाई #ाथ?मकता "दइने उहाँको भनाइ छ। खोला ओगटे र ब-ने तर काम नगन #वृ Pको
अयका लाग अब लाइसेस "दने Eयव-थाकैअय गन र आ वIयक अSययन भइसकेपIचात
आ योजना नमा1णको िज6मा # त-पधा1का आ धारमा "दने उदे Iयले यस >क?समको तयार/ भइरहे को
सचव

े ीले बताउनुभयो।

म ालयले पुसको अयस6ममा म-यौदा नमा1ण काय1 सTनेगर/ हाल तीU-तरमा काय1 ग.ररहे को उहाँले
बताउनुभयो। म-यौदा नमा1ण काय1 स>कएपIचात संसको कृष तथा जलJोत स?म त र तथा अय
सरोकारवाला नकायसँग परामश1 गन योजना रहे को उहाँले बताउनुभयो। छलफलपIचात संसद/य
स?म तको सै
धाितक -वीकृ तपIचात यसलाई संसको पेस गर/ यथाशीW काया1वयन तहमा लै
जान
म ालय लागपरे को सचव

े ीले बताउनुभयो।

मुलुकका अधकांश खोला कसैन कसै
को नाममा दाता1 भइसकेको वयमान अव-थामा मुलुक भने दैनक
घXटG लोडसेZडङको सामना गनुप
1 रे को छ। सी?मत -वाथ1का लाग EयिTतगत पहुँचमा आ धारमा लाइसेस
?लने #चलनमा कारण य-तो अव-था ?सज1ना भएको हो।

वIवका अधकांश दे शह9मा खोला ओग%नका लाग लाइसेस "दने #चलन नभएको पाइछ।
स6बिधत नकाय आफ\ले य-तो काय1 गर/ आयोजनाको नमा1णका लाग # त-पधा1का माSयमबाट "दने
ग.रछ। नेपालमा यो #चलनको शु9आत धेरै"ढला गर/ हुन लागेको हो।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/9/19
माथलो मयाद ‘ए’ जलव युत आयोजनामा तोडफोड
उPर/ लमजुङको भुलभुलेमा नमा1णाधन माथAलो म_या`द/ ‘ए’ जलवयुत आयोजनामा तोडफोड हुँदा
१४ लाख बराबरको

त भएको छ । आयोजनाको गाडीले सो आयोनामा काय1रत एक मजदरु लाई >कcदा

मृ यु भएप छ मत
ृ कका समथ1क युवाह9ले आयोजनामा तोडफोड गदा1 सो

त भएको हो ।

आयोजनाको नमा1ण क6पनी ?सनो सगरमाथा हाइdोपावर क6पनीले सो तोडफोडबाट १४ लाख eपैयाँ
बराबरको

त भएको भदै #शासनसँग

तपू त1को पहल ग.र"दन प पठाएको छ । आयोजनाले

पठाएको प मा आयोजनाको १७ वटा संरचना व?भन

त पुगेको दावी गदB सो

तपू त1 भराई"दन

नमा1ण क6पनीले माग गरे को िजAला #शासन काया1लयका सहायक #मुख िजAला अधकार/
तुलसी#साद पौडेलले बताए । उनका अनुसार आयोजनाले आLना सवार/ साधन, -काभेटर, काया1लय,
हो?लङबोड1 लगायतको

े मा भएको

त भएको -थान तथा व-तुको फोटो स"हतको प िजAला #शासन

काया1लयलाई #ाiत भएको छ ।
सो नमा1ण क6पनीले आयोजन तोडफोड गर/

त पु¥याउने युवाह9लाई तकाल पNाउ ग.र कारवाह/

#>Nया अगाडी बढाउन #शासनलाई अनुरोध गरे प छ #हर/ले क6पनीमा तोडफोड गन1 आउने युवाह9को ७
वटा मोटरसाईकल नय णमा ?लएप न शुNबारस6म कुने प न युवाह9लाई पNाउ नगरे को Jोतले
बताएको छ ।
गत सोमबार साँझ सोह/ आयोजनामा काय1रत मजदरु बाहुनडाँडा– ५ नवासी खगेQ घ?मरे लाई
आयोजनाको बसले >कcदा उनको मृ यु भएको थयो । सो घटनामा पीZडत प.रवारलाई ५ लाख वमा रकम
स"हत १३ लाख eपैयाँ

तपू त1 र २५ हजार eपैयाँ >क.रया खच1 "दने सहम त भएको थयो ।

>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/9/19

भारतले व युत ्बापतको रकम *दएन
ह.र शमा1
परासी : नेपाल वयुत ् #ाधकरण परासी शाखाले वयुत ् महसुलबापतको १६ करोड ३९ लाख eपैयाँ
असुल गन1 बाँकO रहे को जनाएको छ। बTयौता रकममSये सबैभदा बढ/ भारतको वहार #दे शमा लगेको
वयुबापतको महसुल छ।
शाखाका लेखा #मुख pवणकुमार Mब=टका अनुसार सुरजपुरा पावरहाउसबाट वहारमा वतरण ग.रएको
वयुबापतको रकम न"दएप छ अ"हले उTत

े मा जाने वयुत ् लाइन का"टएको छ। वयुत ् लगेको

िजरो आरडी कोलनी वहारसँग एक करोड ४८ लाख eपैयाँ उrन बाँकO छ।
उTत रकम न"दएप छ आरडी कोलनीको लाइन दई
ु वष1अ घ नै का"टएको थयो। य-तै बी sयाप कोलनी
वहारको ६१ लाख ४४ हजार eपैयाँ बTयौता रकम छ। उTत कोलनीले प न रकम न"दएप छ चार
म"हनाअ घ लाइन का"टएको लेखापाल Mब=टले जानकार/ "दए।
यसैगर/ सडक बPीबापत रामtाम नगरपा?लकाले क.रब दई
ु करोड बझ
ु ाउन बाँकO छ। नगरपा?लका
घोषणा भएदे ख नै सडक बPीको रकम न तदा1 उTत रकम नगरपा?लकाको बTयौता दे खएको हो।
िजरो आरडी कोलनी वहारसँग एक करोड ४८ लाख 2पैयाँ उ5न बाँक6 छ। 9य तै बी :याप कोलनी
वहारको ६१ लाख ४४ हजार 2पैयाँ ब=यौता रकम छ।
यसका लाग केQमा पहल भइरहे को वयुत ् काया1लयले जनाएको छ। सडक बPी र नगर

े मा

गाZडएको पोलबापतको रकमका बारे मा वयत
ु ् काया1लय र नगरपा?लकाबीच दे शभ.र नै जुहार/ चAदै
आएको छ।
यसैगर/ पuृ वीचQ िजAला अ-पतालको २९ लाख ३३ हजार, मनर/ -वा-uयचौकOको २० लाख १० हजार,
अमरवन -वा-uयचौकOको दई
ु लाख ९८ हजार, अ>फसस1 Tलबको एक लाख १३ हजार, भगवती चउरा
एड राइस ?मल परासीको एक लाख ८१ हजार eपैयाँ बTयौता रकम रहे को वयत
ु ् काया1लयले जनाएको
छ।
यसैबीच बार6बार बTयौता रकम बुझाउन आtह गदा1 प न अटे र/ गन tाहकको वयुत ् लाइन का%ने
अ?भयान चलाएको वतरण शाखाका सहायक #शासन अधकृत कृ=ण#साद सापकोटाले बताए।

अ?भयान सwचालन गरे प छ दई
ु सय ५० tाहकबाट क.रब २५ लाख रकम असल
ु / भएको छ। ३३ गावस र
तीन नगरपा?लका काय1 े रहे को परासी शाखाले ५३ हजार एक सय tाहकलाई वयुत ् सेवा "दँ दै आएको
छ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/9/20
जलव यु9लाई बढ राजनीतक मु दा नबनाऔं
गगन थापा नेपाल/ कांtेसका केQ/य सद-यका साथै काठमाडौ

े नं. ४ बाट नवा1चत सभास हुन ्।
संसको कृष तथा जलJोत स?म तका सभाप तसमेत रहेका थापा अ घAलो स?म तको यसैसँग
स6बिधत #ाकृ तक Jोतसाधन स?म तको सद-य थए । राजनी तमा चच1त युवा EयिTतवको प"हचान
बनाएका थापा सभाप त रहेको स?म त जलJोतसँग जोZडएकाले नेपालको सम
ृ धमा यसको भू?मका
महŒवपूण1 मा नएको छ । उनीसँग १४ जलवयुत ्आयोजना खारे जीबारे हालै अिxतयार दe
ु पयोग
अनुसधान आयोगले "दएको नद शन तथा स?म तले गरे को नण1य, जलवयुत ्ऐन र अव-थाबारे
राजधानीका लाग भीम गौतमले गरे को कुराकानी :

० झडैडेढ म*हना लगाएर तपाइE संयोजक रहेको सFमतले अिGतयारले खारे जीका लाग नदH शन *दएका
१४ आयोजनाबारे नणय गनुभ
 यो तर नणय अ पJट भयो भनेर भनएको छ, Lकन पJट नणय गन
सLकएन ?
– प"हलो कुरा त संसको स?म त काय1कार/ नकाय होइन भने कुरा बz
ु नुपछ1 । नण1य #-ट हुनुपछ1
भने नाममा संसको स?म तले काय1का.रणीज-तो काम गन1 थाAयो भने यो स?म त बनाउनुको अथ1
हुँदैन । स?म त बनाएको स6बिधत नकाय संस# त उPरदायी होस ्भनका लाग हो । संसको
नरतर बैठक बसेर उPरदायी उसलाई बनाउन नसTने भएकाले स?म त गठन संसको स?म तले
बनाइरा{े भनेको हो । हा|ो स?म त सe
ु दे ख नै के कुरामा #-ट छ भने #-टताको नाममा काय1कार/
नकाय बने #यास नगरG । जलवयुत ्लाइसेस खारे जीबारे प न लामो समय लगाएर छलफल ग¥यां◌ै
। समयमै बोलाउँ दा अिxतयारका अधकार/ आएका भए समयमै काम टुंगuयो । अ"हलेस6म #च?लत
ऐनमा के Eयव-था छ भने अनुम तप का स6बधमा भएको नण1यमा पुनरावेदन "दन पाउने र यो
नण1यको अधकार ऊजा1 सचवमा रहे काले यो #योग गदा1 दe
ु पयोग नहोस ्भने तर हामी सचेत रहनुपन
अव-था हो । पुनरावेदनका लाग नवेदन "दएकाले यो अब ऊजा1 सचवकहाँ पुsछ । ऊजा1 सचवले यो
खारे ज गन >क 6याद थiने नण1य गन हो । ऊजा1 सचवको

े ाधकार?भ यो पछ1 ।

अिxतयारका अधकार/ले बैठकमा उपि-थत भएर ?लखत र मौखक दव
ु ै 9पमा अिxतयारले लेख
पठाएको कुरा सुझाव हो भनेप छ ऊजा1 सचवलाई नण1य गन1 बाटो खुलेको छ । अझ अिxतयार ऐनको
समेत हामीले -प=ट Eयाxया ग.र"दएका छG । पुनरावेदन लाsने अव-था छ भने यसबारे अिxतयार वा
स?म त दव
ु ैले बोAनुहुन, बोAयो भने पव
ू ा1tह/ हुन सTछ । मानG स?म तले १४ ओटै आयोजनाले असाSयै

रा|ो काम गरे का छन ् तर नण1य तपा~ले गनूस
1 ् भनेको भए यो नण1यकता1लाई #भावत गरे को हुuयो ।
पुनरावेदनको अधकारलाई स?म तले #भावत गन1 ?म Aदै न भने अझ अिxतयारले त आLनो ऐन,
कानुनअनुसार प न ?म Aदै न । यसकारण अब आLनो अधकार हे रेर ऊजा1 सचवले नण1य गन1 सTछन ् ।
० १४ जलव युत ् आयोजनाको वषयलाई Fलएर अिGतयार तथा संस को कृष तथा जOPोतका साथ
केह सFमतबीच टसल त दे Qखयो न ?
– जलवयुत ् आयोजना खारे जीको वषयलाई ?लएर अिxतयारका #म ुख आयुTतलाई बोलाएका थयां◌,ै
उहाँ आउनुभएन । यसले एउटा तनावको अव-था ?सज1ना ग¥यो । फे.र बोलायG, यो बेला प न
अिxतयारका अधकार/ नआएको भए के हुuयो ? भने कुरा अनुम ान लगाउने कुरा म ा भयो ।
अिxतयार #म ख
ु नआएप छ अिxतयारको नण1य गरे र सचव उपि-थत हुनु तथा प"हला स?म तम ै आउँ दै
आउन भने अव-थाम ा पुगेका #म ख
ु आयुTत काठम ाडां◌ै बा"हर भएकाले नआउनुभएको कुरा #-तुत
गन भएप छ यस कुरालाई सहज 9पम ा ?लएका हG । हा|ो कुरा के छ भने संसका स?म तले आLनो काम
गन ?सल?सलाम ा आवIयक परे को बेलाम ा अिxतयारका अधकार/ आउने भने कुराले यो #करण स>कयो
। अक म हŒवपूण1 कुरा के छ भने सिजलो होस ् भनेर काय1वभाजन त गरे का छां◌ै । यो काय1वभाजन
गरे का म  ालयबाहे कम ा गएर छलफल गनB ?म Aदै न भने होइन । क तपय Nस क"ट1 ङ म ुदा हुछन ् ।
हाम ीले क"हले अथ1 म  ालय बोलाएर, क"हले सेनालाई बोलाएर छलफल गरे का छG । जुन वषयलाई ऊजा1
म  ालयले हे छ1 यो वषय संसको चार÷पाँच स?म तम ा अSययन र नद शन "दने अव-था र"हरहनुहुँदैन
। यसो गन हो भने ?संगो संसको स?म तको काम म ै #भाव पाछ1 । नद शनलाई प न >फतलो बनाउँ छ र
-वयं काय1कार/ नकायलाई प न गाो हुछ । काय1वभाजनबारे आएको ववादको बारे म ा सभाम ुखले
तकाल स?म तको बैठक डाकेर टुंगो लगाउनुपछ1 ।
० संस का सFमतहR नीतभदा सानातना मु दामा अिझन थाले भनेर आरोप ला:ने गरे को छ ? Lकन
नीतगत वषय कम छलफलमा आउँ छन ् ?
– सबै स?म तका बारे म ा म भन सिTदनँ तर म ैले नेतृ व गरे को स?म तम ा सचेततापूवक
1 काम गन भनेको
नी तगत कुराम ै हो । यसम ा बढ/ सम य लगाउनुपछ1 भनेम ा #-ट छG । अक कुरा काय1कार/ नकायले गन
काम क"हAयै स?म तले गदB नां◌ै भनेर -प=ट भनेका छ । अ"हलेस6म हाम ी नी तगतभदा बा"हर गएका
छै नG र हाम ीअतग1तका नकायले प न नी तभदा बा"हर गएर अनावIयक छलफल ग¥यो भनेर गुनासो
गनुप
1 न अव-था ?सज1ना प न भएको छै न । स?म तलाई नी तगतसँगै म  ालयका काम कारबाह/बारे म ा
प न अSययन, अनुसधान गन1 "दएको छ । सरकारले गरे का काम लाई उPरदायी र जवाफदे ह/ बनाउने
काम स?म तको हो । क"हलेकाह/ म 
ु दाम ा हाम ी केिQत हुँदा यसले ऐन नयम बनाउनम ा म दत गछ1 ।

उदाहरणका लाग अ"हले हामीले वयुत ् ऐन पस
ु ?भ Aयाउने कुरा ग.ररहे का छG । लाइसेस #करणले
वयुत ् ऐनलाई Eयावहा.रक बनाउन झन ् सिजलो बनाएको छ ।
० २०६५ सालमा व युत ् वधेयक तयार भएको थयो । दोPो संवधानसभा आएको पन एक वष
नाघस=यो । जत नै गफ गरे पन व युत ् ऐन आउन *ढलो त भएकै हो न, Lकन भयो ?
– वयुत ् ऐन आउन त "ढलो भएकै हो । सरकारले पुरानो ऐनलाई # त-थापन गरे र नयाँ ऐन Aयाउनका
लाग फा-ट याकबाट जाओस ्, संशोधन होस ् भनेर पहल गनुप
1 नमा यहाँ त उAटो छ । स?म तले लगातार
कराएको कराएकै छ, तपाइह9 ऐन Aयाउनुहोस ्, यो ऐनले सरकारलाई काम गन1 सिजलो हुछ । हामी
छटो जsगा #ािiत ऐन तुeतैAयाउनुहोस ् भ नरहे का छां◌ै। यसबाट जलवयुत ् आयोजना अ घ बढाउन
धेरैसहज हुछ । तपा~ह9 ज त छटो Aयाउनुहुछ, य त चाँडो टुंsयाउँ छौ भ नरहे का छां◌ै। हामी ऐन
Aयाऊ भनेर माsने, जसले तदाeकता दे खाउनुपन हो भने यो नकायले नदे खाउने । यसले काय1कार/
नकायमा स>Nयता छैन भने दे खाउँ छ । अ घAलो पटक प न म यह/ स?म तमा थएँ । ऊजा1 म ालयको
नेतृ व पटक पटक फे.रएको हे रे । म ालयलाई सबैभदा बढ/ चा"हएको ऐन छ, ऐन क"हAयैनAयाउने ।
० यसको मतलव ऐनकानुनभदा पन ऊजा मXालय नेत9ृ व गनHहRको Yयान नीत नयमभदा
अततर बढ छ ?
– एक त अ घAलो पटकको सं
वधानसभामा त सबैवधेयक वधान स?म तमा जानुपन Eयव-था ग.रयो ।
वधान स?म तमा ऐनको य त ठूलो चाङ थयो >क यहाँ बसेर थकेर ब-यो । यो म वयुत ् ऐनको मूल
संशोधनकता1मSयेको एक थएँ । # तवेदन लेखन स?म तको सं
योजक प न थएँ । यो बेला स?म तमा
क तपय म
ु दा म"हनG लगाएर टुंsयायां◌ैतर छलफल अकB स?म तमा हुने अव-था थयो । अ"हले के
सिजलो भएको छ भने यो स6बिधत स?म तमा छलफलमा आउन थालेको छ । हामीले स?म तमा
भ नरहे का छौ, ऐन #-तुत गनुअ
1 घ नैस?म तमा २÷३ चरणमा छलफल गर भनेर । जसले गदा1 हामी एक
ं %यां
ठाउँ मा हुछG । स?म तको सभाप तको नाताले मै
ले ऐनको बारे मा थक
कह9सँग समेत छलफल
ग.ररहे को छु । दाताह9सँग प न छलफल ग.ररहे को छु । वIव ब\कका # त नधसँग प न मै
ले भेट ।
सं
सको स?म तले गन छलफल पूण1 सूचनामूलक हुनुपछ1 भने लागेर मै
ले सरोकारवालासँग भेटेर सुझाव
मागेको हुँ । य"द, # तबधता जनाएअनुसार ऊजा1 म ालयले पुस?भ ैवधेयक Aयायो भने गुणामक
छलफल गरे र छ%टैऐनको वषय टुंsयाउँ छ । म ालयले Aयाउँ दैAयाउँ दैन भने हामीले उपादन त गन1
सTदैनाँ◌ै। Mबिजनेस Aयाउने त सरकारले हो, मलाई लाsछ, य-तो सहयोगी स?म त सरकारले पाउँ दैन ।
अ"हले प न चाँडो लेऊ, चाँडो लेऊ भ नरहे को छ ।

० ०६५ सालमा व युत ् वधेयक याएपछ कांZेस, एमाले, माओवादलगायतका \मुख दलका नेत9ृ वले
ऊजा मXालयले हाँ=यो तर ती दलले ऊजा ]ेXलाई वशेष जोड भने पन मXालयले हाँ=ने नेत9ृ वमा
ग^भीरता दे Qखएन न, तपा_लाई के ला:छ ?
– वधान स?म तमा आएप छ चाङ लाsयो तर जुन म ीले वधान स?म तमा गएर वधेयकलाई अ घ
?लएर जान खो नुभयो, यसलाई स?म तले सहयोग गरे को थयो । जसले चासो दे खाएनन ् यो वधेयक
दराजमै थकेर ब-यो । य तबेला जलJोत स?म तको सद-यका 9पमा बार6बार वयत
ु ् ऐनबारे #Iन
उठाउँ थ । तर, सबैले गछु1 भथे तर ग6भीरतापूवक1 कसैले ?लएनन ् । अब म ालयले चाहे र प न यो गन1
"दँ दैनाँ◌ै । वयुत ् ऐनलाई ऊजा1 म ालयले अब बाइपास गन1 सTदै न । खेलाँची गन1 "दँ दैनौ, ऊजा1म ीले
पुस?भ वधेयक संसमा #-तुत गछु1 भनेकाले "दन गनेर हामी ब?सरहे का छG ।
० ०६५ सालमा बनेको व यु◌ुत ् वधेयक क*हले ऐन बनेर आ उला त ?
– आगामी पुस?भ Eयव-थापका संसमा पेस गनुभ
1 यो र योभदा अ घ हा|ो स?म तमा eचपूवक
1
छलफल गनुभ
1 यो भने यो बेला स?म त र म ालय ऐनलाई हे न ि=टकोणमा एक ठाउँ मा आइपुsछ ।
यसो गदा1 ऐन चाँडो टुंsयाउन सिजलो हुछ । यसकारण म ालयको भू?मका यसमा बढ/ महŒवपूण1 छ
।
० जलव यु9बारे धेरै बहस र छलफल भएका छन ् तर हामीले लोडसेaडङ भो:नुपनH अव था छ, यो अव था
Lकन आ यो होला ज तो ला:छ ?
– सन ् १९९० को दशकमा नेपालले जलवयुत ्

े मा उदार/करणको नी त ?लयो । द ण ए?सया?भ ै

उदार/करणको नी त ?लने दे श नेपाल प"हलो हो । यसप छ आफ\ उपादन हुछ भने सरकारलाई लाsयो
। य तबेला -प=ट ?भजनका साथ अ घ बढे को भए केह/ #ग त हुuयो तर सं-थागत संरचनादे ख
?भजनस6ममा प.रवत1न Aयाउन सकेनG । जसले उपादनको प.रणाम Aयाउन सकेन । यो बेलामै अ घ
बनुपन बे?सनवाइज वयुत ् उपादनको कुरा आज आएर सरकार भदै छ । उदार/करणप छ त हामी बe
जलवयुत ् र ?सँचाई म ालय पो टुयाइ"दयौ जुन एक हुनुपन थयो । हालसालै ऊजा1 Eयापार स6झौता
(पीट/ए) र आयोजना वकास स6झौता (पीट/ए) भएको छ, यसले रातारात चमकार हुछ भने प मा
छै न तर यसले ऊजा1 े मा सामू"हक सहकाय1 गनBपछ1 भने भावनामा सबैलाई Aयाइ"दयो । पीडीएकै कुरा
गदा1 #श-त कमीकमजोर/ भएको छ तर अब समय छ, अकसँग गदा1 धेरै छलफल गन1 सTने अव-था छ
न । वयुत ् उपादन, #सारण लाइन, पावर े Zडङलगायतका सं-थागत संरचना बनाउन कुरामा प न
छलफल गनुप
1 न बेला आएको छ । प"हला जलवयुत ् े मा बढ/ गफ भए, काम भएनन ्, अब काम गन
बेला आएको छ । य तबेला जलवयुत ्

े मा सबै ?मलेर जानुपछ1 भनेमा सरकार, नजी

े , दाता,

व@, राजनी तक दल सबै तयार भएका छन ् । जलJोतको म
ु दा राजनी तक आtहबाट मT
ु त हुन थालेको
छ।
० जलव यु9लाई त अझै पन समZ Rपमा हे नH नकाय त दे Qखँदैन न अझै ? तपा_लाइE के ला:छ ?
– हो, यो कुरामा सयता छ । माथAलो कणा1ल/बाट कुनै #ाSयापक आएर ४ हजार मेग ावाट Mबजल
ु /
आउँ छ भनेर भनुभयो । यसलाई आधका.रक 9पमा #-ट पान कसले ? वयुत ् माग क त छ भनेर
-प=ट पान कसले ? समt छाता नकाय छै न । यसकारण जलवयुको वषय अ"हले प न ग wजाग ोल
अव-थामै छ । यसकारण वयुत ्, नयमनकार/ नकायस6बधी ऐन Aयाएर सं-थाग त संरचना
बनाउनुपछ1 ।
० Lकन जलव यु9लाई ‘राJcघाती र राJcवाद’ को नाममा राजनीतकरण दे Qखँदै छ, यो Lकन भइरहछ ?
रा=घाती र रा=वाद/को बहस जलवयुबारे रा|ो सूचनाको अभावका कारण भएको हो । न ७÷७ वष1
वयुत ् रो>कँदै नuयो । न

य त धेरै राजनी तक वषयव-तु ऊजा1 बदै नuयो । यसलाई अनावIयक

राजनी तमा म
ु दा बनाउनुहुँदैन । यो त दे शको सम
ु दा हो । तर, ऐन नAयाउँ दा
ृ धसँग जोZडएको म
राजनी तक नेतृ वले ऊजा1 संकटका नाममा व?भन काय1Nम Aयाउन पायो । हा|ो स?म तमा ऐनलाई
बहसको वषय बनाएर सबै पाटका सद-यह9 भएकाले साझा सहम तको #यास ग न1 लाग ेका छां◌ै ।
० अन पछलो समयमा जलव यु9लाई बढ राजनीतकरण गनुह
 ु न भने राजनीतक दल कांZेसकै
कायकताको अगुवाइमा जलव यु9माथ बार^बार आdमण हुन थालेका छन ्? तपा_ कांZेसको नेता पन
हो, भनूस ्त अव था उटो बदै गएको हो र ?
यो आNमणको वषय एकदम आपPजनक वषय छ । जलवयुमाथ कांtेसकै अग ुवाइमा भएको
आNमण र यसले पान असरबारे स6माननीय #धानम ीलाई समेत जानकार/ ग राइसकेको छु । यो कुरा
उहाँले तकाल सcयाउन लग ाउनुहुन भने हामीले ज त भाषण ग रे प न यसको अथ1 छै न । भोटे कोसी र
ख6तीकै कुरा ?लय, जुन प.रि-थ तमा ती बनेका थए, यो बेलाको स6झौताबाट ?सकेर अब के ग न भने
नण1य ग न अधकार हामीसँग छ । हामीले रा|ो नरा|ो जे ग रे प न यो नण1य ग रे र अ घ बढे प छ अब
यसलाई हामीले फेन1 सTदै नाँ◌ै । कानुनमै फेन1 ?मAने Eयव-थाबाहे क त सTने कुरा भएन । अ"हले
हामीलाई रहर लाsयो भनेर जे प न ग छ भन त ?मलेन न । उदाहरणका लाग माथAलो कणा1ल/सँग
अ"हले ग .रएको पीडीएमा अब १० वष1प छ ग एर जे पायो यह/ माग रा{ु भएन न ।
अ"हलेको ज-तो सरकारमै बसेका पाटका माछे ले प"हला भएका नण1यवeध आदोलन ग छ1 न भने
सदे श ग यो भने कुन चा"ह मुख1 लग ानी ग न1 आउँ छ ? >कन आउने ? जहाँस6म काtेस काय1कता1ले अवरोध

गरे को कुरा छ, यो ?संगो कांtेसले गरे को नण1य होइन । यो पाटको वचार प न होइन । साथीह9ले यो
आदोलनले -थानीय जनतालाई फाइदा हुछ भनेर भनुभए प न यो #वृ P गलत छ । कांtेसले
जलवयुत ् आयोजनामा अवरोध गनुह
1 ु न । यसले ?संगो मुलुकमा बदै गरे को लगानी वातावरण Mबगाछ1
। #धानम ी एवं पाट सभाप तले तकाल चासो "दएर यो सम-या बन "दनुहुन । यसले कांtेसको
शासन गन न=प तामाथ #Iन उठाउँ छ ।
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\ाधकरण कायकार नदH शकको अधकार Lफता
•

६० \तशत \ो9साहन भfा *दइने

•

एकको खारे ज र तीन आयोजनाको प ीपीए गनH नणय

राजधानी समाचारदाता
काठमाडh, १९ प ुस

नेपाल वयुत ् #ाधकरण सwचालक स?म तले खचेको काय1कार/ नद शकको साव1ज नक ख.रदस6बधी
अधकार >फता1 ग.रने भएको छ । #ाधकरणको श नबार बसेको सwचालक स?म तको बैठकले अिxतयार
दe
ु पयोग अनुसधान आयोग र संसको साव1ज नक लेखा स?म तको नद शनबमोिजम काय1कार/
नद शकको अधकार >फता1 गन नण1य गरे को हो ।
बैठकले साव1ज नक ख.रदस6बधी अधकार काय1कार/ नद शकलाई >फता1 गन गर/ #ाधकरण
नयमावल/ संशोधन #>Nया अ घ बढाउने नण1य गरे को एक सwचालक सद-यले जानकार/ "दए ।
#ाधकरण सwचालक स?म तमा ऊजा1म ी सwचालक स?म त अSय

रहने Eयव-था छ । दई
ु वष1अ घ

तकाल/न ऊजा1म ी उमाकात झाले काय1कार/ नद शकको अधकार सwचालक स?म तमा खचेका थए
। #ाधकरण काय1कार/ नद शक र उपकाय1कार/ नद शकको अधकारसमेत #ाधकरण सwचालक
स?म तले खचेर नण1य गन1 थालेप छ यसबारे ववाद रहँदै आएको छ ।
३० मेगावाटको चमे?लया जलवयुत ् आयोजनाको भे.रयसन न6बर–६ का साथै अय चार भे.रयसन
रकमको -वीकृ त सwचालक स?म तबाट ग.रएको पाइएप छ संसको साव1ज नक लेखा स?म तले वत1मान
ऊजा1म ी राधाकुमार/ @वाल/ र पव
1 जा1म ी झास"हत उcच अधकार/लाई समेत भे.रयसन #करणमा
ू उ
मुछेको थयो । य तबेला स?म तले काय1कार/ नद शकको अधकारम ी खचेर अ नय?मतता गरे को
आरोप लगाएको थयो ।
यसैगर/, सwचालक स?म तले #ाधकरण tाहक तथा वतरण सेवा नद शनालयका कम1चार/लाई समेत
#ोसाहन भPा "दने नण1य -वीकृत गरे को छ । कम1चार/ #ोसाहन भPा काय1वध सwचालक स?म तले
पा.रत गरे प छ ४ हजार ८ सय -थायी कम1चार/ रहे को नद शनालयका कम1चार/ले अब तलबको ६० # तशत
#ोसाहन भPा पाउनेछन ् ।

#ाधकरणमा इिज नय.रङ, उपादन र #सारण लाइनलगायतका नद शनालयका कम1चार/ले समेत २
सय # तशतस6म भPा पाउने गरे का छन ् । वाष1क ५ अब1 eपैयाँ घाटामा रहँदै आएको #ाधकरणले
अनावIयक 9पमा #ोसाहन भPा "दएको भदै आलोचना भइरहे का बेला सबैभदा धेरै कम1चार/ रहे को
tाहक तथा वतरण नद शनालयमा समेत भPा "दने नण1य ग.रएको हो ।
#ाधकरण सwचालक स?म तले बझाङमा नमा1णाधीन १० दशमलव ६ मेगावाटको माथAलो सानी गाढ,
१७ दशमलव ५ मेगावाटको कालंगा गाढ र ९ सय ९६ >कलोवाटको िजउल/ गाढ साना जलवयुत ्
आयोजनासँग वयुत ् ख.रद स6झौता (पीपीए) गन नण1य गरे को छ । यसैगर/, सwचालक स?म तले २०
मेगावाटको तAलो बलेफO जलवयुत ् आयोजना पीपीए खारे ज गन तथा २ सय २० केभीको सोलु को.रडोर
#सारण लाइनको नमा1णका लाग टे डर आवान गन नण1य गरे को छ ।
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तोडफोडबाट माथलो मयाद ‘ए’ को १४ लाख ]त
लमजुङ /रास– युवाह9को तोडफोडका कारण लमजुङमा नमा1णाधीन ५० मेगावाट
म_या`द/ ‘ए’ जलवयुत ्आयोजनामा १४ लाखबराबरको
गाडीले >कcदा एक मजदरु को

मताको माथAलो

त भएको छ । केह/ "दनअ घ आयोजनाको

यान गएप छ बाहुनडाँडाका केह/ युवाह9ले आयोजनामा तोडफोड गरे का

थए ।
आयोजनाको व?भन -थानमा भएको तोडफोडबाट १४ लाखको

त भएको आयोजनाको नमा1ण

क6पनी ?सनो–सगरमाथा हाइdोपावर क6पनीले जनाएको छ । क6पनीले

तपू त1को पहल ग.र"दन

#शासन काया1लयमा प समेत पठाएको छ । िजAला #शासन र #हर/ काया1लयमा पठाएको प मा
आयोजनाका व?भन १७ ओटा संरचनामा

त पुगेको नमा1ण क6पनीले दाबी गरे को छ । घटना केह/

"दनअ घको भए प न आयोजनाको नमा1ण क6पनीले "ढलो गर/ जानकार/ "दएको हो ।
आयोजनाको सवार/ साधन, -काभेटर, काया1लय र होZडङबोड1लगायतका

े मा भएको

तको

फोटोस"हत #शासनमा प आएको सहायक #मुख िजAला अधकार/ तुलसीराम पौडेलले बताए । नमा1ण
क6पनीले आयोजनामा

त पु¥याउने युवालाई पNाउ गर/ कारबाह/ #>Nया अगाZड बढाउन #शासनलाई

आtहसमेत गरे को छ । #हर/ले युवाका सातओटा मोटरसाइकललाई नय णमा ?लएको छ ।
राजनी तक दलह9ले आयोजनामा कुनै #कारको बद हडताल नगन भनी सहम त गरे प न -थानीय
काय1कता1ले भने पटक–पटक बदहडताल र तोडफोड गदB आएका छन ् । आLना काय1कता1ले बदहडताल
या तोडफोड गरे र पNाउ परे मा .रहाइका लाग #हर/ #शासनलाई दबाब न"दइने नेताह9ले
# तबधतासमेत जनाएका छन ् । तर, पNाउ पनु1अ घ नै #हर/ #शासनलाई पNाउ नगन1 दबाबसमेत
आउने गरे को #हर/ Jोतले जनाएको छ । गएको सोमबार साँझ आयोजनाको बसले >कcदा बाहुनडाँडा
गावस–५ का खगेQ घ?मरे को यान गएको थयो । घ?मरे सोह/ आयोजनाका मजदरु थए । पीZडत
प.रवारलाई ५ लाख Mबमा रकमस"हत १३ लाख र २५ हजार >क.रया खच1 "दने सहम त भएको छ ।
१३ लाख राहत "दने आयोजनाले भने सोह/ घटनामा थप १४ लाखको

त बेहोनुप
1 रे को छ । आयोजनामा

हाल १ हजार ४५ कामदार काय1रत छन ् । यीमSये पुeष १ हजार २६ र म"हला १९ जना छन ् । आयोजनामा
२ सयभदा बढ/ च नयाँ मजदरु प न काय1रत छन ् । िजAलाका ५७.२२ # तशत मजदरु काय1रत रहे को
आयोजनाले जनाएको छ । ०७३ असोजदे ख Eयापा.रक 9पमा वयुत ् उपादन गन लय ?लएको सो
आयोजना चाइ नज क6पनी ?सनो हाइdोको ९० र सगरमाथा हाइdोपावर क6पनीको १० # तशत

लगानीमा नमा1ण हुन लागेको हो । ‘रन अफ .रभर’ #वधमा बन लागेको सो आयोजना नमा1णका
लाग क.रब १३ अब1 eपैयाँ लाsने क6पनीले जनाएको छ ।
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कावेल ‘ए’ बने तमोर त*ु हने
बाबरु ाम खका
काठमाडG, १९ पुस- #-तावत कावेल/ ‘ए’ जलवयुत ् आयोजना (३७.६ मेगावाट) नमा1ण हुने भएप छ
तमोर जलाशययुTत आयोजना तु"हने भएको छ । वयुत ् #ाधकरणले हालैतयार गरे को तमोरको
#ारि6भक स6भाEयता अSययनले

मता घटाएर २०० मेगावाटमा Zडजाइन गरे आथ1क 9पमा स6भाEय

नहुने दे खाएको छ । आयोजना आथ1क 9पमा स6भाEय हुन मता ७२० मेगावाट नैहुनुपन अSययनले
औंAयाएको छ । ५०० मेगावाटभदा तल झनB नहुने # तवेद नको सुझाव छ ।
५०० मेगावाटमा Zडजाइन गरे कावेल/को वयुगह
ृ डुनेछ । तमोर २०० मेगावाटमा Zडजाइन गरे मा
कावेल/को वयुगह
ृ डुदैन । कावेल/ तमोरको सहायक नद/ हो । ऊजा1 म ालयले ०७० साउनमा
तमोरलाई २०० मेगावाटमा Zडजाइन गन1 #ाधकरणलाई सव ण अनुम त (लाइसेस) "दइसकेको थयो ।
सोह/ लाइसेसका आधारमा उसले तमोरको #ारि6भक स6भाEयता अSययन गरे को हो ।
बट
ु वल पावर क6पनी ?ल?मटे डअतग1तको कावेल/ इनज ?ल?मटे डले कावेल/ ‘ए’ बनाउँ दैछ । उसले
आयोजना बनाउन वIव ब\कबाट लगानी जट
ु ाइसकेको छ । जलवयुत ् लगानी तथा वकास क6पनी
?ल?मटे डमाफ1त कावेल/मा साढे ७ अब1 eपैयाँ लगानी हँ ◌ुदैछ । सन ् २००६ मा ऊजा1ले आवान गरे को
वIवEयापी बोलप मा सबैभदा कम दरमा Mबजल
ु / बेcने #-ताव गरे को बुटवल पावर समूहले लाइसेस
पाएको हो ।
#ाधकरण कावेल/लाई रद गरे रैभए प न तमोर बनाउनुपन प मा छ । आयोजना आकष1क हुन यूनतम
५०० मेगावाट आवIयक पन भएकाले यसभदा कममा Zडजाइन गन1 नहुने उसको भनाइ छ । # तफलै
न"दने आयोजना नबनाउनु नैबेस भने न=कष1मा ऊ पुगेको छ ।
आयोजना ७२० मेगावाटमा Zडजाइन गन1 डीपीआरले "दएको सुझावबारे #ाधकरणले आधका.रक धारणा
बा"हर Aयाएको छैन । कावेल/ रद गन चचा1 चले प न प छ सरकारले यसै
लाई नरतरता "दने नण1य
गरे को थयो ।
स6भाEयता अSययअनुसार तमोरबाट वाष1क ३ अब1 १५ करोड १५ लाख यु नट Mबजल
ु / उपादन हुनेछ ।
सुxखायाममा १ अब1 ७ करोड ५ लाख यु नट Mबजल
ु / उपादन हुने #ारि6भक # तवेद नमा उAलेख छ ।
कावेल/बाट वाष1क २० करोड यु नट Mबजल
ु / उपादन हुनेछ ।
सरकारको नी त तथा काय1Nममा तमोर आयोजना अ घ बढाउने उAलेख छ । आयोजनामा बढ/ बालुवा
आउने भएकाले #येक ४ वष1मा बालुवा नकास गनुप
1 न दे खएको छ । यसले गदा1 आयोजना पूरै मतामा
नमा1ण गनुप
1 न # तवेद नको सुझाव छ ।

तमोरको डीपीआर, लगानी Eयव-थापन, परामश1दाता र ठे केदार छनोट तथा नमा1ण स6पन गन1
अ"हलेको अव-थाअनुसार १५ वष1 लाsने दे खएको #ाधकरणका अधकार/ बताउँ छन ् । “३७ मेगावाटको
सानो आयोजनालाई हे रेर ७२० मेगावाटको आयोजनालाई तुहाउनु हुँदैन,” #ाधकरणका एक उcच
अधकार/ले भने ।
तमोरले पूव1 े को ऊजा1 संकटलाई समाधान गनछ । हाल आयोजना पिIचम र ऊजा1को माग पूवम
1 ा हुँदा
वयुत ् आपू त1 असतु?लत छ ।
सन ् १९८५ मा ग.रएको कोसी जलाधार

े को गुeयोजनाले तमोर प"हचान गरे को हो । आयोजनामा

मोटरबाटो पुगसकेको छ । आयोजना तेथुम र पाँचथर िजAलाको ?समानामा छ ।
य-तै, गैरआवासीय नेपाल/को लगानीमा ४१५ मेगावाटको माथAलो तमोर आयोजना #-ताव ग.रएको
छ । तर, हालस6म यो आयोजना अ घ बढे को छै न ।
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सप
ु रदोदj ‘ख’ पीपीए नहुँदा लगानीकता नराश
-वदे शी लगानीमा बन लागेको ४९.६ मेगावाट

मताको सप
ु रदोद ‘ख’ जलवयुत

आयोजनालाई नेपाल वयुत #ाधकरणले वयुत ख.रद स6झौता (पीपीए) नगदा1 िजAलाका
लगानीकता1हe नराश बन थालेका छन ्।
पूव लमजुङको ढोडेनी र फलेनी गाउँ वकास स?म तमा नमा1णको तयार/मा रहे को यो आयोजना -वदे शी
लगानीमा नमा1ण ग.रन लागेको भदै िजAलाबासीले अय आयोजनाभदा लगानीको "हसाबले नकै
रा|ो हुछ भदै लगानी गरे का हुन ्। सरकारसँग पपए दरमा कुरा न?मAदा समयमा स6झौता हुन "ढलाई
भईरहे प न िजAलातहमा भने आयोजना नै नबने हो कO भने शंका उपशंका पैदा हुन थालेको छ ।
आयोजनामा #वधकको ६०, #भावत लमजुङ िजAलावासीको १० र ३० # तशत सव1साधारणको लगानी
हुनेछ । आयोजनामा २ हजार सं-थापक लगानीकता1 संग"ठत भइसकेका छन ्भने तीमSये ७ सय जना
-थानीय बा?सदा रहे का छन ्।
#वधक क6पनी पपA
ु स हाइdोपावर क6पनीले आयोजनाको पीपीए गन1का लाग #ाधकरणमा नवेदन
"दएको डेढ वष1भदा ब"ढ समय घ>क1सकेको छ तर य तका समयस6म प न आयोजनाको पपए नहुँदा
सबैभदा ब"ढ चितत िजAलाका लगानीकता1हe भएका छन ्। आयोजनाको पीपीए भएप छ मा वPय
Eयव-थापन गन भदै आयोजना क6पनी बसीरहे को बताइएको छ । पपुAसले #ाधकरणसँग वयुत
जडान स6झौता (कनेTसन एtमेट) समेत ग.रसकेको जनाएको छ । आयोजनाको उचाइ (हे ड) ६ सय
?मटरभदा बढ/ भएकाले आथ1क eपमा आकष1क भएको अSययनले दे खाएको छ ।
आयोजनाको तकाल पपए भएमा आगामी वर्
1 षदे ख आयोजनाको नमा1ण काय1 थाAने क6पनीका
#बध नद शक केशवबहादरु रायमाझीले बताए ।
यता सरकारले २५ मेगावाटभदा ठूला आयोजनाका #वधकसँग काय1वध बनाएर मा पीपीए गन भदै
हलो अकाउँ दै आएप न अ"हलेस6म प न सो को काय1वध बनेको छै न । २५ मेगावाटस6म चलनचAतीको
दर (पो-टे ड रे ट) मा पीपीए हुने गरे को छ । सोभदा ठूला आयोजनाका #वधकसँग आपसी समझदार/मा
हुँदै आएको छ ।
सरकारले सुxखायाममा ८ eपं◌ैयाँ ४० पैसा र बषा1याममा ४ eपैयाँ ८० पैसा "दनेग.र पपए दर नधा1रण
गरे को छ । #ाधकरणको यी दई
ु दररे टबाट हुन आउने युनतम दर ५ eपैयाँ ३७ पैसा भएप न नमा1ण
क6पनीले आयोजनाको पपए ५ eपैयाँ ७२ पैसामा गर/"दन आtह गदB आएको बुझएको. छ ।
आयोजना बनाउन क.रब ९ अब1 ३० करोड eपैयाँ लाsने स6भाEयता अSययनले दे खाएको छ । ७० # तशत
ब\कको कजा1 र ३० # तशत #वधकको -वपँज
ु ी लगानी हुनेछ । नMबल र एभरे =ट ब\कले लगानी गन1

सैधाितक सहम त जनाइसकेको रायमाझीले जानकार/ "दए । उनले भने, “पीपीए भएप छ मा
ब\कहeले आयोजनामा लगानी गनछन ् ।”
आयोजनाले िजAलाका लगानीकता1हeलाई २०६९ को चैत मसातस6म पपए, २०७० सालको असारमा
जेनेरेसन लाइसेस र ७० सालको चैतस6ममा Zडपआर तयार पार/ने तथा आयोजनाको नमा1ण #>Nया
शe
ु भएको तीन बष1मा वयुत उपादन शe
ु गन बताएका थए । यसैगर/ आयोजनाले २०७० सालको
मं?सरदे ख टे =ट टनेल नमा1ण गन र २०७१ को का त1कदे ख टनेल खने काम शe
ु गन बताएका थए ।
सरकारले समयमा आयोजनामको पपएको काम नग.र"ददाँ एका तर #बधक क6पनी अनयोलमा
परे का छन ् भने अक तर िजAलाका साना लगानीकता1हe अयोलमा परे का छन ् ।
नद/को बहावमा आधा.रत यस आयोजनाबाट वाष1क ३० करोड १५ लाख २५ हजार यु नट Mबजल
ु / उपादन
हुने बताइएको छ । #सारणलाइनमा हुने चुहावटका कारण क6पनीले #ाधकरणलाई २८ करोड ९४ लाख
६४ हजार यु नट Mबजल
1 ा साथै १२
ु / मा Mब>N गनछ । आयोजनालाई आवIयक पन जsगा ख.रद गनुक
>कलो?मटर लामो पहुँच माग1को याक खोAने काम स>कन लागेको #बध नद शक रायमाझीले बताए ।
पूव लमजुङको ढोडेनी र फलेनी गावसको बीच भागबाट बsने दोद खोलाको पानीलाई #ोमु खोला निजकै
बाँध बाँधेर झXडै ४ हजार ८ सय ?मटर लामो सe
ु ङ माफ1त ताँजे गाउँ को फेद/मा रहे को लोदो र दोद खोलाको
दोभानमा वयत
ु गह
ृ नमा1ण गर/ने जनाइएको छ ।
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आँधीखोलाबाट अब ९ दशमलव ४ मेवा व युत ्
पु=पराज कोइराला

नेपालमै प*हलोपटक रबर lयामको \योग
पस
ु १९, काठमाडG । स
ु ढ/करणमा रहे को आँधीखोला जलवयुत ् आयोजनाको पर/ ण आइतबारबाट
शु9 हुँदैछ । ?स?भल सं
रचना नमा1ण, हाइdो मेका नकल र इलेTोमेका नकलअतग1तका काय1ह9
स6पन भएप छ सं
रचना र #णाल/गत प को पर/ ण शु9 गन1 लागएको हो । #ारि6भक र व-तत
ृ
पर/ ण काय1 पूरा गर/ माघ?म ैवयुत ् उपादन गर/ राि=य #सारणमा जोने #वधक बुटवल पावर
क6पनी (बीपीसी)को लय छ । ‘पर/ ण गदा1 कुनैसम-या नदे खएको अव-थामा माघ मह/ना?भ ै
राि=य #सारण लाइनमा वयुत ् जडान गन हा|ो लय छ,’ आयोजना #मुख व=णुबहाद रु ?सं
हले
अ?भयानसँग भने, ‘तकालको लोडशेZडङलाई कम गन1 यस आयोजनाले केह/ राहत "दनेछ ।’
यसअ घ कुल ५ दशमलव १ मेगावाट
दशमलव ४ मेवा

मताको आयोजनालाई पुनःसं
रचनास"हत

मता व-तार गरे र ९

मतामा सwचालन गन1 लागएको हो ।

नोभे6बर २०१२ मा पुराना उपकरण हटाएर यस आयोजनाको सुढ/करण काय1 था?लएको थयो ।
आयोजना स
ु ढ/करणमा 9. १ अब1 ३५ करोड लगानी हुने क6पनीको अनुमान छ । यस आयोजनामा वIव
बै`कअतग1तको अतरराि=य वP नगम (आईएफसी)को कर/ब 9. ५० करोड र मेगा बै`कको 9. ३५
करोड ऋण लगानी रहे को छ । बाँकO रकम #वधक क6पनीले लगानी गरे को छ ।
तकाल/न युनाइटे ड ?मशन टु नेपाल (यूएमएन)ले कर/ब १० वष1 लगाएर सन ् १९९१ मा ५ दशमलव १ मेवा
मतामा यो आयोजना नमा1ण गर/ सरकारलाई "दएको थयो । उसले नवमा #योग भएका उपकरणह9
Aयाएर १ दशमलव ७ मेगावाट

मताका तीनओटा टवा1इन जडान ग.र"दएको थयो । सwचालनको कर/ब

११ वष1प छ यो आयोजना नजीकरण भएको थयो । #योग भइसकेका उपकरण जडान भएका र नेपालमा
प न झXडै२१ वष1 सwचालन भएप छ आयोजनाका उपकरणह9मा सम-या दे खन थालेको थयो । यह/
सम-याका कारण आयोजनाको

मता व-तारस"हत पुनःसं
रचना काय1 था?लएको ?सं
हले जानकार/ "दए ।

स
ृ ढ/करण काय1अतग1त आयोजनाका परु ाना उपकरणह9 झकेर नयाँ उपकरण जडान ग.रएको
आयोजना #मख
हले बताए । ?समेXटे ड याम (४ दशमलव ७ ?मटर)माथ १ दशमलव ८ ?मटर अsलो
ु ?सं
रबर याम (ओबरमेयर -पीलवे गेट) नमा1ण ग.रएको छ । ?सं
हका अनुसार रबर याम नेपालमै
प"हलोपटक यसैआयोजनामा #योग ग.रएको हो । खोलामा पानी कम भएको बेला रबर?भ हावा भरे र

याम उठाउन र बाढ/ आएको बेला हावा खोलेर यस यामलाई ?समेXटे ड यामकै सतहमा Aयाउन
स>कछ । य-तै, ZडसेिAटङ बे?सनलाई पण
ू 1 9पमा हटाएर नयाँ थपएको, नयाँ गेटह9 नमा1ण, थप
पेन-टक पाइप, टे लरे स टनेलको आकार व
ृ ध, ३ दशमलव १३ एमबीए

मताका तीनओटा नयाँ टवाइन

जडानलगायत काय1 ग.रएको उनले बताए ।
नेपाल वयत
ु ् #ाधकरणले -या`जामा नमा1ण गरे को राङखोला सब -टे शनमा यस आयोजनाको वयुत ्
जोZडनेछ । सब -टे शनस6म जोन बीपीसी आफैले नमा1ण गर/ सwचालनमा Aयाएको कुल ३०
>कलो?मटर लामो ३३ केभी #सारण लाइनको प न कXडTटर प.रवत1न गर/

मता व
ृ धको काम प न

आयोजनाले नै गरे को छ । वयुको Eयावसा यक उपादनका लाग वयुत ् खर/द–वNO स6झौता
(पीपीए)लगायत #>Nया यसअ घ नै पूरा भइसकेको ?संहले जानकार/ "दए ।
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mबजुल खnरद दरमा मनोमानी रा◌े=न नयाँ \ावधान
वकास थापा
*हउँ दमा \तयुनट 2. ८:४०, बखायामा ४:८०
काठमाडG : २५ मेगावाटदे ख सय मेगावाटस6मको वयुत ् ख.रद स6झौता (पीपीए) दरमा निIचत ?समा तो>कने
भएको छ।
२५ मेगावाटभदा माथका जलवयुत ् आयोजनाको वयुत ् ख.रद दर वाता1मा आधा.रत भएर ज त प न हुन
सTने #ावधान रहे कोमा वयुत ् #ाधकरण सwचालक स?म तका सद-य मनोजकुमार ?मpा सं
योजक रहे को
स?म तले पपएको नयॉ दर ?सफा.रस गरे को छ।

?मpाले ऊजा1 म ी राधाकुमार/ @वाल/लाई आइतबार म ालयमा बुझाएको ?सफा.रस # तवेदनमा
"हउँ दयाममा # तयु नट आठ eपैयाँ चाल/स पैसा र वषा1याममा चार eपैयाँ ८० पैसा हुनुपन उAलेख छ।

य-तो दरमा # तपटक ३ # तशतका दरले आठपटकस6म मA
ू य व
ृ धको सुवधा "दने उAलेख छ।
आयोजनाको लागतअनुसार प"हलोपटक पीपीएमा मA
ू यव
ृ ध हुने वा घ%ने गर/ #ावधान राखएको छ।
यसअनुसार आयोजनाको लागत # तमेगावाट १८ करोड ४० लाख eपैयाँलाई आधार मानेर आठपटकस6म
मA
योजक ?मpाले बताए।
ू यव
ृ ध "दइने गर/ ?सफा.रस ग.रएको सं
-वत ढंगले -थापत नयमनकार/ सं
य ले उTत आयोजनाको लागत पुनरावलोकन गर/ यसअनुसार
पीपीएमा मA
ू यव
ृ धको "दने/न"दने ?सफा.रस गन #ावधान राखएको छ। ?मpाका अनुसार १६ करोड
eपैयाँ # तमेगावाट लागत रहे को नया◌ेल नयमनकार/ सं
य ले उAलेख गरे मा य-ता आयोजनाले
पाँच पटकस6म मा मूAय व
ृ ध पाउनेछन ् । '१८ करोड ४० लाख # तमेगावाट नाघे मा थप तीनपटक गर/
पीपीए अवधभ.र बढ/मा ११ पटक मA
ू यव
ृ ध पाउनेछन ्,' ?मpाले अनपूण?1 सत भने, 'य-तो #ावधान
पीपीएकै इ तहासमा प"हलो पटक हुनेछ।'
यसैगर/ #ाधकरणले Eयापा.रक उपादन भइसकेप छ #सारण लाइन नमा1ण नगरे ४५ # तशत
तन स?म तले ?सफा.रस गरे को थयो। स?म तले य-तो

तपू त1

तपू त1 ५० >क-तामा तन1 स>कने सुवधा प न

?सफा.रस गरे को छ। #ाधकरण सwचालक स?म तले पा.रत गरे प छ य-तो #ावधान लागू हुनेछ।
यसअ घ #ाधकरणले #वधकको अव-था, है ?सयत उसले ऊजा1 म ीलाई पान1 सTने #भावका आधारमा
तपू त1 दर तय हुँदै आएको छ।

#ाधकरण?सत कनेTसन एtमेट ग रे र प न के क त दरमा पीपीए ग न अयौल भएका कारण एक दज1न
आयोजनाका लाइसेस खारे जी हुने #>Nयामा छ। #ाधकरणले वग तमा पहुँच र #भावका आधारमा
'नेग ो?सयसन' ग रे र २५ मेग ावाटभदा माथका आयोजनाको पीपीए ग दB आएको थयो।
#ाधकरणले २५ मेग ावाटभदा मु नका आयोजनाको पीपीए दर प न "हउँ दयाममा # तयु नट ८ eपैयाँ ४०
पैसा र बखा1याममा ४ eपैयाँ ८० पैसा तय ग रे को छ। २५ मेग ावाटभदा माथका आयोजनाको पीपीए दर
तय नभएका कारण अनौपचा.रक तवरले पीपीए ग राउनुपन ग ुनासो जलवयुत ् #वधकहeले ग दB
आएका थए
नेपालमा वयुत ् ऊजा1को एकमा Nेता #ाधकरणले हालस6म नजी

े ?सत ग रे को पीपीएबाट दई
ु सय

५३ मेग ावाट बराबरको Mबजल
ु / उपादन भइरहे को छ। य-तै पीपीए भएकामSये उसका आLनै सहायक
क6पनी माथAलो तामाकोसी, च?लमेका सहायक क6पनी रसव
ु ाग ढ/, मSय भोटे कोसी, माथAलो
साwजेन, साwजेनस"हत नजी

े ?सत एक हजार २६ मेग ावाटका आयोजना नमा1णाधीन छन ्।

सwचालनमा रहे का, नमा1णाधीन र व?भन अव-था ग र/ #ाधकरणले हालस6म एक हजार नौ सय ६४
मेग ावाटबराबरको आयोजनाको पीपीए ग .रसकेको छ। नौ सय २७ मेग ावाटका आयोजनाको पीपीएका
लाग #ाधकरणमा नवेदन परे को छ।
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फागुनFभX माथलो तामाकोसीको शेयर खुने
नमा1णाधीन आयोजनामSये सबैभदा ठूलो ४५६ मेगावाट

मताको माथAलो तामाकोसी जलवयुत ्

आयोजनाको #वधक क6पनी अपर तामाकोसी हाइdोपावर ?ल?मटे डलाई नेपाल धतोप बोड1ले साधारण
शेयर जार/ गन -वीकृ त "दएको छ। सय eपयाँ अं>कत दरको तीन करोड ६० लाख ६ हजार >कPा शेयर
जार/ गन1 बोड1ले -वीकृ त "दएको हो।
क6पनीले #भावत

े का -थानीय बा?सदा, कम1चार/ सwचय कोषका बचतकता1, ऋण ्ँ लगानी गन

सं-थाका कम1चार/ र नेपाल वयुत ् #ाधकरणक
्ँ ा कम1चार/लाई साधारण ्ँ शेयर जार/ गन1 -वीकृ त पाएको
छ। प"हलो चरणका 9पमा शेयर फागुनको तेJो साता?भ

न=काशन ग.रसTनुपछ1 । बोड1ले तामाकोसी

नमा1ण-्ँ थल दोलखाका बा?सदालाई एक करोड पाँच लाख ९० हजार >कPा शेयर जार/ गन1 -वीकृ त
"दएको छ। ऋण ्ँ स6झौता हुँदा कम1चार/ सwचय कोषका बचतकता1का लाग एक करोड ८२ लाख ९९ हजार
५२० >कPा, आयोजनामा ऋण ्ँ लगानी गन सं-थाका कम1चार/का लाग ३० लाख ४९ हजार ९२० >कPा र
आयोजनाका कम1चार/ तथा वयुत ् #ाधकरणक
्ँ ा कम1चार/का लाग ४० लाख ६६ हजार ५६० >कPा र
सव1साधारणक
्ँ ा लाग भने १५ # तशत शेयर #दान "दने सहम त भएको थयो।
तामाकोसीको सं-थापकका 9पमा #ाधकरणक
्ँ ो ४१ # तशत, नेपाल टे ?लकमको ६ # तशत, राि=य बीमा
सं-थान र नाग.रक लगानी कोषसँग २⁄२ # तशत शेयर छ। आयोजनामा चार सं-थाले २२ अब1 eपयाँ ऋण ्ँ
लगानी गरे का छन ्। यसमSये सwचय कोषले १० अब1 ऋण ्ँ लगानी गरे का छन ्।
यसअ घ #>Nयागत ववादका कारण माथAलो तामाकोसीले वतरण गन1 शेयर न=कासनमा "ढला
भएको थयो। ऋण #दायक सं-था र दोलखाबासीले पाउने शेयर ववादले समt शेयर वतरण #>Nयामा
"ढला भएको हो।
दोलखाबासीले पाउने शेयरमा प न ववाह गरे र अय िजAलामा गएको म"हला, #भावत गौर/शंकर
गावस आ"दको ववाद दे खएको छ। ववाद समाधानको लाग पटकपटक समवय स?म तको बैठक
बसेको थयो। ऋण #दायक सं-था र नेपाल सरकारबाट ?लएको भुTतानीले आयोजनाको ७० # तशतस6म
नमा1ण काय1 स6पन भएको र बाँकO कामको भुTतानी "दन शेयरवापतको रकम संकलन ग.रने छ।
आयोजनाको काय1 ता?लका अनुसार शेयर वतरण ९ म"हना अ घ ग.रसTनुपन थयो। व?भन ४ लटका
ठे केदार क6पनीलाई गत काPकस6म क.रब २० अब1 ६ करोड eपयाँ भुTतानी ग.रसकेको आयोजनाले
जनाएको छ।
आयोजनाको शु9को अनुमा नत कूल लागत ३५ अब1 २९ करोड रहे को छ। जसमा ७० # तशत ऋण र ३०
# तशत -वा?मव पँज
ु ी रहे को छ। ऋणको याज, सe
ु ङको Zडजाइन प.रवत1न र याममा समेत लागत
बन गई क.रब ४१ अब1 eपयाँ खच1 हुने आयोजनाले अनुमान गरे को छ।
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माथलो तामाकोसीलाई सेयर जार गनH बाटो खुयो, आगामी फागुन २०
गतेFभX जार हुने
नेपाल धतोप बोड1ले माथAलो तामाकोसी जलवयुत ् आयोजनालाई साधारण सेयर जार/ गन
माग1#श-त ग.र"दएको छ ।
माथAलो तामाकोसी हाइdोपावर ?ल?मटे डलाई बोड1ले आइतवार प"हलो चरणमा #भावत

े का

बा?सदा, कम1चार/ सwचय कोषका बचतकता1, ऋण लगानी गन सं-थाका कम1चार/लाई साधारण सेयर
जार/ गन बाटो खो?ल"दएको हो ।
बोड1का #वTता नरज गर/ले भने माथAलो तामाकोसी जलवयुत ् आयोजनाले माग गरे अनुसार
दोलखाबासी, कम1चार/ सwचय कोष, नेपाल टे ?लकम, नेपाल वयुत ् #ाधकरणका कम1चार/, नाग.रक
लगानी कोष, बीमा सं-थानका कम1चार/का हकमा जार/ गन साधारण सेयरको लाग शुNबार अनुम त
"दइएको भएप न प भने आइतवार गएको हो ।
उनले आयोजनाले अब आLनो Eयव-था ?मलाएर सेयर जार/ गन1 सTने जानकार/ "दए । तर बोड1ले
साधारण सेयर जार/ गनु1 प"हले आव २०७०÷७१ को स6पण
ू 1 आथ1क ववरण पेस गन1का लाग माथAलो
तामाकोसी हाइdोपावर ?ल?मटे डलाई नद शन भने "दएको छ । आथ1क आयEययको स6पूण1 ववरण
बुझाउनुपन र सोको जानकार/ आम9पमा गराउनुपन Eयव-थासमेत रहे को छ ।
‘सोह/ #ावधानलाई तकाल काया1वयनमा Aयाउन र बोड1ले मागेअनुसारको कागजात तकाल उपलध
गराउन भनेका छ, केह/ "दनमा नै ववरण #ाiत हुने वIवास ?लएका छ’–बोड1का नद शकसमेत रहे का
#वTता गर/ले भने ।
बोड1ले तामाकोसीलाई 9. १ सय अ`>कत दरका तीन करोड ६० लाख ६ हजार >कPा सेयर जार/ गन1
-वीकृ त "दएको हो । यो सेयर बढ/मा दई
ु मह/ना?भ

न=कासन ग.रसTनुपन #ावधान छ । आयोजनाले

सबै #बध ?मलाएर केह/ सातामै सेयर न=कासन गन1 सTछ । तर नयमावल/अनुसार काम अगाZड
बढे मा आगामी फागुन २० गते?भ सेयर न=कासन ग.रसTनु पनछ ।
माथAलो तामाकोसी हाइdोपावर ?ल?मटे डका क6पनी सचव रामचQ pे=ठले लामो समयको #यास प छ
सेयर जार/ गन अनुम त #ाiत भएको भदै सबै #>Nया परू ा गरे र केह/ समय?भ ै साव1ज नक सच
ू ना
#का?शत ग.रने जानकार/ "दए ।

-थानीय-तरमा घर प.रवार लगत स`कलनको काम म`?सर मह/ना?भ स`कलन भइसTनुपन भएप न
हालस6म परू ा हुन नसTदा सम-या उपन हुछ >क भने आश`का कायम रहे को उनको भनाइ छ ।
बोड1ले -थानीय र लगानीकता1 सबैलाई एकैपटक सेयर जार/ गनुप
1 न #ावधान राखेका कारण -थानीयको
लगत स`कलन ज त सTदो चाँडो स6पन भयो, य त नै छटो काम अगाZड बने सचव pे=ठको भनाइ
छ।
बोड1ले तामाकोसी नमा1ण-थल दोलखाका बा?सदालाई एक करोड पाँच लाख ९० हजार >कPा सेयर जार/
गन1 -वीकृ त "दएको छ । ऋण स6झौता हुँदा कम1चार/ सwचय कोषको सwचयकता1का लाग एक करोड ८२
लाख ९९ हजार ५ सय २० >कPा, आयोजनामा ऋण लगानी गन सं-थाका कम1चार/का लाग ३० लाख ४९
हजार ९ सय २० >कPा र आयोजनाका कम1चार/ तथा नेपाल वयुत ् #ाधकरणका कम1चार/का लाग ४०
लाख ६६ हजार ५ सय ६० >कPा सेयर पाउने छन ् । यसमा ऋण स6झौता भएको अवधलाई ?लइएको छ ।
आयोजनामा सwचय कोष, नाग.रक लगानी कोष, नेपाल टे ?लकम र राि=य बीमा सं-थानले ऋण लगानी
गरे का छन ् । ती सं-थाले २०६८ सालमा ऋण स6झौता गरे का थए । क6पनीले न=काशन गन1 लागेको
सेयर कुल लगानीको ३४ # तशत हो ।
यसमा दोलखावासीका लाग १० # तशत, कम1चार/ सwचय कोषका सwचयकता1लाई १७.२८ # तशत र
ऋण "दने सं-थाका कम1चार/लाई २.८८ # तशत र तामाकोसी तथा #ाधकरणका कम1चार/का लाग ३.८४
# तशत सेयर #ाiत गनछन ् । य-तै क6पनीले आम नाग.रकका लाग भने १५ # तशत सेयर #दान ग.रने
क6पनी सचव pे=ठले जानकार/ "दए ।
वसं २०७२ चैतमा स6पन गन लय राखएको सो आयोजनाको कूल

मता ४ सय ५६ मेगावाट रहे को छ

। सेयर जार/ गन बाटो खुलेको र आयोजनाको भौ तक तथा वPीय #ग तसमेत उAलेxय रहे काले समयमै
आयोजना स6पन हुने वIवास ?लइएको छ ।
तामाकोसीको सं-थापकका 9पमा #ाधकरणको कूल ४१ # तशत सेयर रहे को छ भने टे ?लकमको ६
# तशत, सं-थान कोषको दईु ÷दई
ु # तशत सेयर छ । आयोजनामा कम1चार/ सwचय कोषले 9. १० अब1,
नाग.रक लगानी कोषले e दई
ु अब1, Mबमा सं-थानले दई
ु अब1 र टे ?लकमले 9. ६ अब1 लगानी गरे का छन ् ।
आयोजनाका सचव pे=ठका अनुसार दोलखाबासीले यूनतम ् ५० >कPा सेयर #ाiत गनछन ् भने कम1चार/
सwचय कोषका रकम ज6मा गन सwचयकता1लाई सं-थाले तय गन काय1वधका आधारमा सेयर "दइनेछ
। यसका लाग १७.२८ # तशत सेयर छु%टयाइएको छ भने कोषका कम1चार/लाई १६ लाख ७७ हजार ४५६
>कPा सेयर बाँडफाँड ग.रनेछ ।

कोषमा हाल ९० हजार नजाम त, ९५ हजार नेपाल/ सेना, ८१ हजार सश- र नेपाल #हर/, ९७ हजार
सं-थान तथा अय

े का कम1चार/ र औपचा.रक तथा अनौपचा.रक 9पमा कोषमा रकम दाखला गरे का

सामुदा यक तथा सं-थागत ?श क र कम1चार/ गर/ ८८ हजारले रकम सwचय गरे का छन ् । ती सबै
ले सेयर
पाउने गर/ #बध ग.रएको तामाकोसी आ योजनाले जानकार/ "दएको छ ।
सचव pे=ठकाअनुसार सबैसwचयकता1ले यूनतम ् ४० >कPा सेयर #ाiत गनछन ् । य-तैऋणदाता
सं-थाका कम1चार/ले २.८८ # तशत सेयर पाउने छन ् ।
आ योजनामा "दएको कजा1 अनुपातका आ धारमा छु%टयाइएको सेयर कम1चार/ सwचय कोष, नाग.रक
लगानी कोष, टे ?लकम र Mबमा सं-थानका कम1चार/मा वभाजन ग.रने तयार/ ग.रएको pे=ठको भनाइ छ ।
समायता ऋण लगानी स6झौता हुँदा रहे का कम1चार/लाई गणना गरे र सेयर "दइनेछ ।
य-तै नमा1ण गन #ाधकरणका कम1चार/लाई ३.८४ # तशत अथा1त ४० लाख ६६ हजार ५६० >कPा सेयर
बाँडफाँड ग.रने छ । यसमा हाल #ाधकरणमा काय1रत कम1चार/, तामाकोसी आ योजनामा काय1रत
कम1चार/लाई वतरण ग.रनेछ भने टे ?लकमका कम1चार/ले सामायता १५० >कPा सेयर #ाiत गन छन ् ।
सेयर जार/ गन1 आ योजनाले नाग.रक लगानी कोषलाई MबNO #बधक तोकेको छ । कोषले मा ैसबैकाम
पूरा गन1 नसTने भएकाले सहायक #बधकको 9पमा एनआ इZडसी Tयापटल माकटले प न सेयर आ वेदन
?लनेछ । रासस
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थानीयवासी वारा सेयर माग
दोलखाको >कनमा रहे को ख6ती जलवयुत ् आयोजनासँग -थानीय #भावतका लाग दश # तशत सेयर
"दन माग ग.रएको छ ।
नेपाल/ काँtेस दोलखाले आज आयोजनासम

@ापनप

बुझाउँ दै िजAलामा नमा1णाधीन माथAलो

तामाकोसी जलवयतु आयोजनालगायत अय साना जल वयुत ् आयोजनाले समेत -थानीयलाई सेयर
"दनलागेप छ ख6ती आयोजनाको नमा1णकता1 "हमाल पावर ?ल?मटे डसँग प न सेयरको माग गरे को हो ।
दोलखा र रामेछापको ?समानामा रहे को ६० मेगावाट वयुत मता भएको सो आयोजनासम

तकाल

-थानीयलाई सेयर "दन काँtेस दोलखाले माग गरे को हो ।
पटक पटक आtह गदा1 प न क6पनीले बेवा-ता गरे को भदै तकाल सेयरको "ह-सेदार नबनाइए कडा
आदोलन गन सभाप त ताराबहादरु कोइरालावारा जार/ @ापनप मा उAलेख ग.रएको छ । रासस
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सप
ु रदोदj ‘ख’ पीपीए नहुँदा लगानीकता नराश
-वदे शी लगानीमा बन लागेको ४९.६ मेगावाट

मताको सप
ु रदोद ‘ख’ जलवयुत

आयोजनालाई नेपाल वयुत #ाधकरणले वयुत ख.रद स6झौता (पीपीए) नगदा1 िजAलाका
लगानीकता1हe नराश बन थालेका छन ्।
पूव लमजुङको ढोडेनी र फलेनी गाउँ वकास स?म तमा नमा1णको तयार/मा रहे को यो आयोजना -वदे शी
लगानीमा नमा1ण ग.रन लागेको भदै िजAलाबासीले अय आयोजनाभदा लगानीको "हसाबले नकै
रा|ो हुछ भदै लगानी गरे का हुन ्। सरकारसँग पपए दरमा कुरा न?मAदा समयमा स6झौता हुन "ढलाई
भईरहे प न िजAलातहमा भने आयोजना नै नबने हो कO भने शंका उपशंका पैदा हुन थालेको छ ।
आयोजनामा #वधकको ६०, #भावत लमजुङ िजAलावासीको १० र ३० # तशत सव1साधारणको लगानी
हुनेछ । आयोजनामा २ हजार सं-थापक लगानीकता1 संग"ठत भइसकेका छन ्भने तीमSये ७ सय जना
-थानीय बा?सदा रहे का छन ्।
#वधक क6पनी पपA
ु स हाइdोपावर क6पनीले आयोजनाको पीपीए गन1का लाग #ाधकरणमा नवेदन
"दएको डेढ वष1भदा ब"ढ समय घ>क1सकेको छ तर य तका समयस6म प न आयोजनाको पपए नहुँदा
सबैभदा ब"ढ चितत िजAलाका लगानीकता1हe भएका छन ्। आयोजनाको पीपीए भएप छ मा वPय
Eयव-थापन गन भदै आयोजना क6पनी बसीरहे को बताइएको छ । पपुAसले #ाधकरणसँग वयुत
जडान स6झौता (कनेTसन एtमेट) समेत ग.रसकेको जनाएको छ । आयोजनाको उचाइ (हे ड) ६ सय
?मटरभदा बढ/ भएकाले आथ1क eपमा आकष1क भएको अSययनले दे खाएको छ ।
आयोजनाको तकाल पपए भएमा आगामी वर्
1 षदे ख आयोजनाको नमा1ण काय1 थाAने क6पनीका
#बध नद शक केशवबहादरु रायमाझीले बताए ।
यता सरकारले २५ मेगावाटभदा ठूला आयोजनाका #वधकसँग काय1वध बनाएर मा पीपीए गन भदै
हलो अकाउँ दै आएप न अ"हलेस6म प न सो को काय1वध बनेको छै न । २५ मेगावाटस6म चलनचAतीको
दर (पो-टे ड रे ट) मा पीपीए हुने गरे को छ । सोभदा ठूला आयोजनाका #वधकसँग आपसी समझदार/मा
हुँदै आएको छ ।
सरकारले सुxखायाममा ८ eपं◌ैयाँ ४० पैसा र बषा1याममा ४ eपैयाँ ८० पैसा "दनेग.र पपए दर नधा1रण
गरे को छ । #ाधकरणको यी दई
ु दररे टबाट हुन आउने युनतम दर ५ eपैयाँ ३७ पैसा भएप न नमा1ण
क6पनीले आयोजनाको पपए ५ eपैयाँ ७२ पैसामा गर/"दन आtह गदB आएको बुझएको. छ ।
आयोजना बनाउन क.रब ९ अब1 ३० करोड eपैयाँ लाsने स6भाEयता अSययनले दे खाएको छ । ७० # तशत
ब\कको कजा1 र ३० # तशत #वधकको -वपँज
ु ी लगानी हुनेछ । नMबल र एभरे =ट ब\कले लगानी गन1

सैधाितक सहम त जनाइसकेको रायमाझीले जानकार/ "दए । उनले भने, “पीपीए भएप छ मा
ब\कहeले आयोजनामा लगानी गनछन ् ।”
आयोजनाले िजAलाका लगानीकता1हeलाई २०६९ को चैत मसातस6म पपए, २०७० सालको असारमा
जेनेरेसन लाइसेस र ७० सालको चैतस6ममा Zडपआर तयार पार/ने तथा आयोजनाको नमा1ण #>Nया
शe
ु भएको तीन बष1मा वयुत उपादन शe
ु गन बताएका थए । यसैगर/ आयोजनाले २०७० सालको
मं?सरदे ख टे =ट टनेल नमा1ण गन र २०७१ को का त1कदे ख टनेल खने काम शe
ु गन बताएका थए ।
सरकारले समयमा आयोजनामको पपएको काम नग.र"ददाँ एका तर #बधक क6पनी अनयोलमा
परे का छन ् भने अक तर िजAलाका साना लगानीकता1हe अयोलमा परे का छन ् ।
नद/को बहावमा आधा.रत यस आयोजनाबाट वाष1क ३० करोड १५ लाख २५ हजार यु नट Mबजल
ु / उपादन
हुने बताइएको छ । #सारणलाइनमा हुने चुहावटका कारण क6पनीले #ाधकरणलाई २८ करोड ९४ लाख
६४ हजार यु नट Mबजल
1 ा साथै १२
ु / मा Mब>N गनछ । आयोजनालाई आवIयक पन जsगा ख.रद गनुक
>कलो?मटर लामो पहुँच माग1को याक खोAने काम स>कन लागेको #बध नद शक रायमाझीले बताए ।
पूव लमजुङको ढोडेनी र फलेनी गावसको बीच भागबाट बsने दोद खोलाको पानीलाई #ोमु खोला निजकै
बाँध बाँधेर झXडै ४ हजार ८ सय ?मटर लामो सe
ु ङ माफ1त ताँजे गाउँ को फेद/मा रहे को लोदो र दोद खोलाको
दोभानमा वयत
ु गह
ृ नमा1ण गर/ने जनाइएको छ ।
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१०० मेगावाटस^म एउटै व युत ् खnरद दर
सचेन गौतम
वयुत ् #ाधकरणवारा ग"ठत काय1दलले २५–१०० मेगावाटस6मका आयोजनाबाट अ"हलेकै दरमा वयुत ्
ख.रदको ?सफा.रस गरे को छ । काय1दलले २५–१०० मेगावाटस6मका आयोजनाको वयुत ् ख.रद दर बखा1का लाग
४ eपैयाँ ८० पैसा र "हउँ दका लाग ८ eपैयाँ ४० पैसा ?सफा.रस गरे को हो ।

#ाधकरणले २५ मेगावाटस6मका आयोजनासँग सोह/ दरमा वयुत ् ख.रद स6झौता (पपए) गदB
आएको छ । #ाधकरणले ०६५ मा #वधकले गन लगानीका आधारमा लगानीकता1लाई १६ # तशत
# तफल निIचत हुने गर/ २५ मेगावाटभदा साना आयोजनाका लाग दर तय गरे को थयो ।
#ाधकरणले २५–१०० मेगावाटस6मका आयोजनाको वयुत ् ख.रद दर नधा1रण, पपए काय1वध र
नद ?शका बनाउन सwचालक मनोजकुमार ?मpाको संयोजकवमा काय1दल गठन गरे को थयो ।
काय1दलले आइतबार ऊजा1म ी एवं #ाधकरणकO अSय

राधाकुमार/ @वाल/लाई # तवेदन बुझाएको छ

। काय1दलको ?सफा.रस #ाधकरण सwचालक स?म तले अनुमोदन गरे प छ काया1वयनमा आउनेछ ।
काय1दल संयोजक ?मpाले # तमेगावाट १८ करोड ४२ लाख eपैयाँ लागत आधारमा वयुत ् ख.रद दर तय
ग.रएको जानकार/ "दए । ‘लगानीकता1लाई साढे १५ # तशत # तफल निIचत हुने गर/ वाष1क ३
# तशतले ८ वटा साधारण मA
ू यव
ृ ध (?स6पल -कालेसन)को ?सफा.रस ग.रएको छ,’ उनले भने ।
तर, नयमनकार/ नकायबाट गठन हुने -वत लेखा पर/ णबाट आयोजनाको लागत बढे –घटे को पुि=ट
भए -कालेसन थपघट गन1 स>कने काय1दलले ?सफा.रस गरे को छ । यसका लाग #ाधकरण वा आयोजना
#वधकले नयमनकार/ नकायमा पपए पुनरावलोकनका लाग नवेदन "दनुपनछ । सरकारले ऊजा1
े को नयमनका लाग वयुत ् नयमन आयोग गठनका लाग कानुन बनाइरहे को छ ।
‘ नयमनकार/ नकायले गन लेखा पर/ णबाट आयोजनाको लागत बढे अधकतम १२ वटास6म र
#ाधकरणलाई घाटा दे खए ८ बाट घटाई क6तीमा ५ # तशत मा ै -कालेसन "दने ?सफा.रस ग.रएको छ,’
काय1दलका संयोजक ?मpाले भने ।
क त -कालेसन "दने भनेमा काय1दलमा ववाद हुँदै आएको थयो । सोह/ कारण # तवेदनले अितम 9प
पाउन सकेको थएन । अ"हले २५ मेगावाटस6मका आयोजनाले वाष1क ३ # तशतका दरले ५ वटा मा ै
-कालेसन पाउँ दै आएका छन ् । य-ता आयोजनाले पपएअनुसार वयुत ् उपादन गन1 नसके

#वधकको काय1स6पादन जमानत (परफरमेस sयारे ट/) जफत हुने, ज त "ढला हुछ य त नै वष1
-कालेसन घ%ने Eयव-था छ ।
#वधक क6पनीले तो>कएको समयमा वयुत ् उपादन गन1 नसके #ाधकरणलाई ४५ # तशत ज.रवाना
तनु1पन Eयव-था गन1 काय1दलले ?सफा.रस गरे को छ । यसैगर/, #ाधकरणले # तबधताअनुसार #सारण
लाइन नबनाई वयुत ् राि=य tडमा जोन नसTने अव-थामा प न ४५ # तशत नै ज.रवाना तनु1पन
Eयव-था ग.रएको छ ।
यसैगर/, #वधकले पपएका लाग ६ लाख eपैयाँ द-तुर बुझाउनुपन Eयव-था काय1दलले ?सफा.रस
गरे को छ । यसअ घ साढे ४ लाख eपैयाँ मा ै बुझाउनुपन Eयव-था थयो ।
#वधकले # तमेगावाट ६ लाख eपैयाँ परफरमेस sयारे ट/ रा{ुपनछ । संयोजक ?मpाले काय1दलको
?सफा.रसले पपए #>Nया पारदश बनाउने दाबी गरे । नयाँ दर तय गन भदै #ाधकरणले २५
मेगावाटभदा ठूला आयोजनाको पपए अघोषत 9पमा रोकेको छ ।
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\सारण लाइनमा थानीयको अवरोध कायमै
माथAलो M शूल/ ी ए जलवयुत ् आयोजनाको राि=य #सारण लाइनमा -थानीयले व?भन माग
राखी गरे को अवरोध अझै ह%न सकेको छै न । द ई
ु सातादे ख ‘Qत
ु वयुत ् क.रडोर’ माग1मा पन गावसका
बा?सदालाई संयुTत रा=संघीय अ?भसिधअनुसारको उचत मुआजा र

तपू त1 एवं सुवधाको माग

गदB -थानीयले #सारण लाइन नमा1णमा अवरोध गदB आएका छन ् ।
नुवाकोटको चतुराले, थान?सङ, ककनी, मदानपरु र सय
1 त गावसका बा?सदाले सोमबार िजAला
ू म
#शासन काया1लयमा आठबुँदे मागप

बुझाउँ दै ककनी, थान?सङ, चतुराले, मदानपुर, सूयम
1 त tामीण

सडकलाई कालोप े गनुप
1 न, #सारण लाइनमा जsगा परे का जsगाधनीलाई भोटे कोसी र तामाकोसीको
सरह सेयर उपलध गराउनुपन, पाँच गावसका बा?सदालाई २५ यु नट वयुत ् नःशुAक "दनुपन,
सरकारले "दने वयुत ् रोयAट/ ७० # तशत #भावत गावसलाई "दनुपन, #सारण लाइनमा परे का
जsगाधनीह9लाई पूण1 मुआजा "दनुपनलगायतका माग
राखेका छन ् ।
अ"हले सूयम
1 त, चतुराले थान?सङ, ककनी गावस हुँदै माथAलो M शूल/ ी एको २ सय २० केभीए
#सारण लाइन व-तारको काम भइरहे को छ । नुवाकोट र रसव
ु ामा उपादन भएका र आगामी "दनमा
उपादनको लाइनमा रहे का आयोजनाह9को सबै वयुलाई केQ/य #सारणमा पु¥याउने योजनाका साथ
भइरहे को #सारण लाइन व-तारमा -थानीयले व?भन माग राखी अवरोध गरे प छ आयोजनाको काम
#भावत हुँदै आएको आयोजना #मुख उPम अमायले बताए । स6बोधन गन1 स>कने माग यह/बाट
स6बोधन गन र नस>कने माग माथAलो नकायमा पठाउने अमायले बताए । -थानीयको मागका
स6बधमा आफूले सरोकारवाला नकायलाई ?सफा.रस गन र स6बोधन गन1 स>कने माग तकाल
स6बोधन गर/ काम नरोTन आtह गरे प न -थानीयले नमानेको
उनले बताए । सोमबार #मुख िजAला अधकार/ कोषह.र नरौलाको रोहबरमा भएको छलफलवना
न=कष1 टुं गएप छ आयोजनाको #सारण लाइनको काम अझै एक सातास6म सwचालन नहुने भएको छ ।
नरौलाले -थानीयका केह/ मागह9 सकारामक रहे प न केह/ पूरा गन1 नस>कने खालको बताउँ दै #िजअ
नरौलाले आयोजनाले गन1सTने कामको न=कष1प छ पुनः छलफल ग.रने उनले बताए ।

मनकामनाको अच1लेदेख काठमाडGको मातातीथ1स6म #सारण लाइन व-तार हुँदैछ । २०१४ अग-टस6म
#सारण लाइनको काम सTने पाए प न 6याद?भ काम नभएप छ आयोजनाले #सारण लाइन नमा1ण
गन अवध २० म"हना थप गर/ २०१६ अ#ल ३० स6म प ु¥याइएको छ ।
आयोजनाको #सारण लाइन #भावत

े का नुवाकोट, धा"दङ र काठमाडGवासी व?भन गावसका

#सारण लाइनको टावर र टार पन #भावत

े का बा?सदाका लाग झडै५ करोड eपैयाँ #ाiत हुने र
यसबाट -थानीयको माग स6बोधन ग.रने आयोजनाले जनाए प न -थानीयले भने सडक कालोप े हुनैप न
माग अ घ सारे का छन ् ।

#सारण लाइनका लाग चाइना इटरनेसनल वाटर एड कप रे सनले #सारण लाइनको १ सय ४५ टावर
नमा1णको अनुम त प ाएकोमा काम सe
ु ग.रसकेको छ । आफूह9का जायज मागह9 आयोजनाले
स6बोधन गनुप1 न बताउँ दैचतुरालेका प दमराज प ौडेलले मागको सुनुवाइ नभएमा अदालत जाने र सडक
आदोलनसमेत गन चेतावनी "दए ।
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२५ मेगावाट माथका आयोजनामा पीपीए दर Fसफाnरस
वयुत ् #ाधकरणले २५ मेगावाटभदा माथका जलवयुत ् आयोजनाको वयुत ् ख.रद दर ?सफा.रस
गरे को छ। यसअ घ दई
ु प ीय वाता1का आधारमा ख.रद दर नधा1रण गन #ावधान रहे कोमा वयुत ्
#ाधकरण सwचालक स?म तका सद-य मनोजकुमार ?मpा संयोजक रहे को स?म तले २५ मेगावाटदे ख
सय मेगावाटस6मको वयुत ् ख.रद स6झौता (पीपीए) दर ?सफा.रस गरे को हो।
?मpाले ऊजा1म ी राधा @वाल/लाई आइतबार म ालयमा बुझाएको ?सफा.रस # तवेदनमा "हउँ दयाममा
# तयु नट आठ e पैयाँ ४० पैसा र बखा1याममा चार eपैयाँ ८० पैसा हुनुपन उAलेख छ। य-तो दरमा #येक
पटक तीन # तशतका दरले आठ पटकस6म मA
ू यव
ृ धको सुवधा हुनेछ।
आयोजनाको लागतअनुसार प"हलोपटकको पीपीएमा मA
ू यव
ृ ध हुने वा घ%ने गर/ #ावधान राखएको छ।
यसअनुसार आयोजनाको लागत # तमेगावाट १८ करोड ४० लाख e पैयाँलाई आधार मानेर आठ
पटकस6म मूAयव
ृ ध गन1 "दइने गर/ ?सफा.रस ग.रएको संयोजक ?मpाले जानकार/ "दए।
-वत

ढं गले -थापत नयमनकार/ संय ले आयोजनाको लागत पुनरावलोकन गर/ यसअनुसार

पीपीएमा मA
ू यव
ृ धको "दने/न"दने ?सफा.रस गन #ावधान राखएको छ। ?मpाका अनुसार १६ करोड
eपैयाँ # तमेगावाट लागत रहे को नयोल नयमनकार/ संय ले उAलेख गरे मा य-ता आयोजनाले पाँच
पटकस6म मा मA
ू यव
ृ ध पाउनेछन ्।
'१८ करोड ४० लाख # तमेगावाट नाघे मा थप तीनपटक गर/ पीपीए अवधभ.र बढ/मा ११ पटक
मA
ू यव
ृ ध पाउनेछन ्', ?मpाले अनपूण?1 सत भने, 'य-तो #ावधान पीपीएकै इ तहासमा प"हलो पटक
हुनेछ।'
यसैगर/ #ाधकरणले Eयापा.रक उपादन भइसकेप छ #सारण लाइन नमा1ण नगरे ४५ # तशत
तन स?म तले ?सफा.रस गरे को थयो। स?म तले य-तो

तपू त1

तपू त1 ५० >क-तामा तन1 स>कने सु वधा प न

?सफा.रस गरे को छ।
नेपालमा व युत ् ऊजाको एकमाX dेता \ाधकरणले हालस^म नजी ]ेXFसत गरे को पीपीएबाट दई
ु सय
५३ मेगावाट mबजल
ु  उ9पादन भइरहे को छ।
#ाधकरण सwचालक स?म तले पा.रत गरे प छ य-तो #ावधान लागू हुनेछ। यसअ घ #ाधकरणले
#वधकको अव-था, है ?सयत, उसले ऊजा1 म ीलाई पान1 सTने #भावका आधारमा तपू त1 दर तय हुँदै
आएको छ।

#ाधकरण?सत कनेTसन एtमेट ग रे र प न के क त दरमा पीपीए ग न भने अयोल भएका कारण एक
दज1न आयोजनाका लाइसेस खारे जी हुने #>Nयामा छ। #ाधकरणले वग तमा पहुँच र #भावका आधारमा
'नेग ो?सयसन' ग रे र २५ मेग ावाटभदा माथका आयोजनाको पीपीए ग दB आएको थयो।
#ाधकरणले २५ मेग ावाटभदा मु नका आयोजनाको पीपीए दर प न "हउँ दयाममा # तयु नट आठ eपैयाँ
४० पैसा र बखा1याममा चार eपैयाँ ८० पैसा तय ग रे को छ। २५ मेग ावाटभदा माथका आयोजनाको पीपीए
दर तय नभएका कारण अनौपचा.रक तवरले पीपीए ग राउनुपन ग ुनासो जलवयुत ् #वधकले ग दB
आएका थए।
नेपालमा वयुत ् ऊजा1को एकमा Nेता #ाधकरणले हालस6म नजी

े ?सत ग रे को पीपीएबाट दई
ु सय

५३ मेग ावाट Mबजल
ु / उपादन भइरहे को छ। य-तै पीपीए भएकामSये उसका आLनै सहायक क6पनी
माथAलो तामाकोसी, च?लमेका सहायक क6पनी रसव
ु ाग ढ/, मSयभोटे कोसी, माथAलो साwजेन,
साwजेनस"हत नजी

े ?सत एक हजार २६ मेग ावाटका आयोजना नमा1णाधीन छन ्।

सwचालनमा रहे का, नमा1णाधीन र व?भन अव-था ग र/ #ाधकरणले हालस6म एक हजार नौ सय ६४
मेग ावाट आयोजनाको पीपीए ग .रसकेको छ। नौ सय २७ मेग ावाटका आयोजनाको पीपीएका लाग
#ाधकरणमा नवेदन परे को छ।
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व युत ्मा वदे शी दलाल र उपेp]त वदे शी
वकास थापा
माथAलो कणा1ल/लाई लगानीयोsय बनाउन र आकष1क पान1 सरकारले उAटै याट >फता1 (साढे चार अब1
eपैयाँ) "दने गर/ आयोजना वकास स6झौता (पीडीए) गर्यो। आयकर, भसार र अय कर छुट "दएर
माथAलो कणा1ल/ले अब eपैयाँबराबरको सहु?लयत पायो।
भारतमा ८८ # तशत Mबजुल/ नया1त हुने माथAलो कणा1ल/मा 'वातावरणीय सेवा शुAक' लागू नगन1 सबै
राजनी तक दल, मि प.रष, लगानी बोड1, योजना आयोग, सभासह9 सहमत भए। य त गदा1समेत
माथAलो कणा1ल/मा सहज लगानी हुने छाँटकाँट छै न।
कणा1ल/ र अeण तेJोलाई "दएको सु वधाको १० # तशत मा -वदे शी लगानीकता1लाई "दने हो भने यहाँ
लगानीको ओइरो लाsछ। तर हा|ा सभास र नी त नमा1ताह9 कसर/ हुछ -वदे शीको घाँट/ अँrयाउने,
लगानी आउन न"दनेमा तAल/न दे खछन ्।
तकाल/न Eयव-थापका-संसको #ाकृ तक Jोतसाधन स?म तले एकाएक Aयाएको जलवयुत ्
आयोजनाले आज1न गरे को खद
ु मुनाफामा एक # तशत वातावरणीय सेवा शA
ु क लागू गन फरमान भने
माथAलो कणा1ल/को हकमा लागू नहुँदा अeण तेJोमा प न लागू हुने कुरा भएन।
अब अक आयोजना वकास स6झौता (पीडीए) को सँघारमा परु य
् ाइएको माथAलो M शूल/ १ का लाग
प न यो शुAक लागू नगराउन ऊजा1 म ालयका सहसचव केशवSजव अधकार/ यान फालेर लागपरे का
छन ्।
वदे शी लगानीका र भारतमा Mबजल
ु / नकासी हुने आयोजनाह9का लागसTदो सुवधा "दन हा|ा म ी,
तनका आसेपासे र नी तगत =टाचार गन1 म ीलाई उTसाउने सहसचवह9 यसर/ म.रमेटे र लाsनुको
कारण के होला?
जब>क -वदे शी लगानीमा नमा1ण हुन लागेका आयोजनाका लाग सरकारले बजेट बTतEयमाफ1त घोषणा
गरे का सुवधाह9समेत तनले पाउन सTदै नन ्। यसको सीधा बुझाइ हुछ- वदे शीले क?मसन "दछन ् र
ऐन, कानुनमा नभएका सु वधा प न हा?सल गन1 उनीह9 सफल हुछन ्, तर -वदे शीले "दन सTदै नन ्
तनका जायज माग प न परू ा हुँदैन।

वन म ालयले लगाएको यो गैरकानुनी शA
ु कका कारण नजी

े का लगानीकता1 है रान छन ्। नेपालको

अत.रम संवधानले कानुनबमोिजम बाहे क कर लगाउने नपाइने sयारे ट/ गरे को छ। संवधानवपर/त
लागू वनले लागू गराएको यो रोग अब भो?ल सरकारकै अ9 म ालयमा सदB जाने स6भावना दे खछ।
वनको निजरले गदा1 उयोग, वातावरण, अथ1, भू?मसुधारले, र ा र गह
ृ लगायत सरकारका सबै म ालयले
अनेक बहानामा शुAक लागू नगला1न ् भन स>कन। म"हला तथा बालबा?लका म ालयले 'म"हला र
बालबा?लकाको "हतका लाग', र ा र गह
ृ धका लाग',
ृ ले 'शाित सुर ाका लाग', अथ1ले 'करको दायरा व
उयोगले 'उयोग वकासका लाग' भदै वन म ालयले लगाएको ज-तो शुAक ?लए आIचय1 नमाने
हुछ।
एउटा कर वा शुAकले प न लगानी र Eयापारमा ठूलो असर गछ1 । नेपालमा जलवयुत ् उपादन लागत
व
ृ ध हुँदै गएको, -थानीय राजनी तक दलका नेताको अगुवाइमा आयोजनाबाट अनेक बहानामा रकम
झान, -थानीय गुडा पाAनुपन, सरकार/ नकायमा पाइलैपcछे घूस खुवाउनुपनलगायतका कृयबाट
यसै प न आिजत यो

े मा लगानी नeसा"हत हुँदै गइरहे को छ।

ऋण तन अवध यसै प न लि6बँदै गइरहे को अव-थामा य-ता शुAकले नगद #वाहमा असर गछ1 । नाफा
आएप छ तन आयकर हो, वन शुAक र वातावरण शुAक होइन। वदे शीले १० वष1स6म आयकर छुट
पाइरहे का छन ्। तर नेपाल/ले आयकर त.ररहे का छन ्, जZडत
बुझाइरहे का छन ्। यह/ रोयAट/ गाडी, भवन ज-ता अनुपादक

मता र उपा"दत ऊजा1को "हसाबले रोयAट/
े मा खच1 भइरहे को छ।

गत भदौमा भारत?सत भएको वयुत ् Eयापार स6झौतामा दव
ु ै दे शले Mबजल
ु /को Eयापारका Nममा कुनै
भसार वा करजय शुAक ?लन पाइने छै न भनेर स6झौता गरे का छन ्। यसको अथ1 लगानीलाई sयारे ट/
"दनु हो >क कर वा भसारका नाममा त|ा लगानी तलमाथ हुने छै नन ् भनेर।
वन म ालयले संवधानवपर/त उठाएको यो शुAक खारे ज ग.र"दन -वदे शका नजी

े ले सरकारदे ख

संसद/य स?म तस6म हारगुहार गरे , तर कुनै प न नकायले सु न"दएन। कारण थयो- य-तो गैरकानुनी
शुAक ?लन पाउने #ावधान खारे ज गदा1 तनलाई कतैबाट क?मसन आउँ दै न।
6याद खु-केका जलवयुत ् आयोजनाका पछाZड लाsने हा|ा संसद/य स?म त र तनका सद-यह9
नेपालमा जलवयुत ् वकासका बाधक रहे का व?भन तगारा पछाउन क"हले प न लागेनन ्।
Eयव-थापका-संसको अथ1, साव1ज नक लेखा र कृष तथा जलJोत स?म तमा -वत
उपादकह9को सं-था इपानले छु%टाछु%टै नवेदन हाAदा प न उनीह9ले कुनै वा-तै गरे नन ्।

ऊजा1

अिxतयारका #मख
ु लोकमान ?संह काकलाई बोलाउने र आएमा # त=ठानको वषय ठाने, कानुनले
अवध समाiत गरे र -वत: खारे जीमा प रे का जलवयुत ् आयोजनाको बचाउमा लाsने, ठे केदारलाई
भुTतानी रोकेर काम छटो गर भनेर नद शन "दने स?म तह9ले -वदे शी लगानी #वधनका लाग यो-यो
बाधा प रे को छ भनेर द ु नयाँले अनुनयवनय गदा1 प न उदासीन भइरहे ।
नजी #वधकह9ले वनम ी महे श आचाय1 र सचव शरदचQ पौडेललाई भेटेर वातावरणीय सेवा शA
ु क
?लने #ावधान हटाइ"दन आtह गरे को भो?लपAटदे ख नै य-तो शुAक कसर/ खच1 गन भनेर म ालयले
उAटै काय1वध म-यौदा तयार गन1 थाAयो।
ऐन, कानुन कतै #ावधान नभएको यो शुAक लागू गनुक
1 ो एक मा

उदे Iय नेप ाल/ लगानीकता1लाई

नeसा"हत गर/ वदे शी क6पनीको दलाल/ गनु1 रहे कोमा अब कुनै द ु वधा भएन।
>कनभने ऊजा1 म ालय यो #करणमा मौन मा होइन, उAटै तनBप छ1 भदै #वधकह9लाई भ नरहे को
छ। सरकारको एउटा नकायबाट कुनै अवरोध वा बाधा उपन भएमा यसलाई सहजीकरण गन,
मि प .रषमै #-ताव लैजाने वा #धानम ीलाई वIव-त प ान दा यव ऊजा1 म ालयको हो।
भारतको "हमाwचल #दे शमा लाइसेस ?लएका र नमा1णका Nममा रहे का नजी र सरकार/

े का

क6प नीलाई यहाँको #ात सरकारले बोलाई बोलाई के-क-ता सम-या छन ्, तनलाई समाधान गन1
सरकारले के गनुप1 छ1 भनेर बोलाई-बोलाई सोSछ र यह/अनुसार सुधार गदB जाछ।
हामीकहाँ यसको ठक उAटो छ। माथAलो तामाकोसी ज-तो आयोजना -वदे शी लगानीमा नमा1ण हुन
न"दन दो लMबङ भएकै हो। वदे शीका हातमा लाइसेस ?लँ द ा, प ीडीए र प ीपीए गदा1 कम1चार/त दे ख
म ी र पाटस6मलाई मोटो रकम क?मसन #ाiत हुछ।
यह/ लालचका कारण उनीह9 -वदे शी लगानीलाई सकेस6म नeसा"हत गन1 खो छन ्। यो उनीह9को
Eयवहारले #माणत गरे को तuय हो। जलवयुत ् आयोजना, #सारण लाइन नमा1णका प रामश1द ाता र
ठे केदार नयुिTतका #>Nयामै ठूलो चलखेल हुने गरे को प छAलो तuय माथAलो सेतीको प रामश1द ाता
रद #करणले उघा"टत गरे को छ।
वIव ब\कको ऋणमा काल/गXडकO ए जलवयुत ् केQको प ुन_थापना सwचालन हुने भएप छ
ऊजा1म ीले नौ तहका pीराम प ाXडेलाई खटाइन ्। पाXडेको सeवास6बधी नण1य नभएस6म म ीले
अ9 फायल खोAदै खो?लनन ्।

१० तहको दरबद/ भएको ठाउँ मा नौ तहका इिज नयरलाई पठाउनुको कारण सबैले बझ
ु ेका छन ्। यो
एउटा सानो उदाहरण मा हो। यी र य-ता अनेकG चलखेलमा मा म ीको Sयान केिQत छ। समt ऊजा1
े का यावत ् सम-या जह/ंको तह/ं छ।
अ"हले एउटा #सारण लाइन आयोजनामा आफूले चाहे को ठे केदारलाई ठे Tका पन गर/ Nाइटे .रया नधा1रण
गन ?भ ी चलखेल सe
ु भएको छ। तीन वष1मा लोडसेZडङ अय गन म ीको घोषणा हवाई गफमा
प.रणत भएको छ।
भारतले सदासयता दे खाएर #सारण लाइन नमा1ण ग.र"दए मात ्र अय हुन सTछ। -वदे शी लगानीबाट
आयोजना तीU ग तमा नमा1ण गन, दे खएका अवरोध पछाउने तर म ीको Sयान जाँदैन। य-ता
म ीबाट वातावरणीय सेवा शA
ु क खारे ज गन, पीपीए खल
ु ा गन, #सारण लाइन नमा1णमा जोड "दने
अपे ा गन1 स>कँदै न।
ऊजा1 म ीमा अ?लक त प न इमानदार/ र ऊजा1

े # त दया छ भने उनले वातावरणीय सेवा शुAक

खारे जीलगायतका तमाम सम-या अय गन1 पहल गन1 सTनुपछ1 ।
आफत र क?मसन आउनेमा मा जलवयुका लाइसेस बाँने, जलवयुत ् आयोजनाका 6याद थप
गन, -वत: खारे जीमा परे का आयोजनालाई TयाMबनेटमा लगेर पुन: पुन: 6याद थiने, इिcछत ठे केदारलाई
ठे Tका "दलाउन Nाइटे .रया बंsयाउने, क?मसन एजेट र आसेपासेका -वाथ1का लाग "दन लागएको
ठे Tका रद गन म ीको काम हो >क यो मल
1 न जोस, जाँगर, आँट र
ु क
ु को लोडसेZडङ हटाउनका लाग गनुप
इमानदार/ दे खाउने प न हो?

>f]tM gful/s, 2071/9/21

हचुवामा पपए गनH पnरपाट हqयो
लमण वयोगी
नेपाल वयुत #ाधकरणले हचुवामा जलवयुत आयोजनाको वयुत ख.रद स6झौता (पपए) गन
प.रपाट/ हटाएको छ। २५ दे ख सय मेगावाटस6मका आयोजनामा अब लागत र वPीय अव-था
लेखाजोखा गरे र पपए गन #ावधान राखएको हो।
#ाधकरणले यसअ घ आयोजनापcछे वाता1 गर/ फरक–फरक पपए दर तोTने #ावधान थयो। २५ दे ख
सय मेगावाटस6मका आयोजनाको छु%टै पपए दर कायम गन1 #ाधकरणले सwचालक मनोज ?मpाको
संयोजकवमा क?मट/ गठन गरे को थयो।
ऊजा1 म ालयका #वTता केशवSवज अधकार/, #ाधकरण उपादन नद शनालयका उप–काय1कार/
नद शक शेर?संह भाट, वयुत Eयापार वभागका नद शक "हतेQदे व शाTय सि6म?लत क?मट/ले
आइतबार #ाधकरण सwचालक स?म तलाई # तवेदन बझ
ु ाएको छ।
उTत # तवेदन अब ब-ने सwचालक स?म त बैठकले पास गन ?मpाले बताए। नयाँ #ावधानअनुसार
पपए गन1 हाल संसदमा वचाराधीन वयुत नयमन आयोग तकाल गठन गनुप
1 छ1 । पपए गदा1
#व1धक वा #ाधकरणलाई आथ1क नाफा–घाटाको लेखाजोखा वा अनुमगन र मूAयांकन गन काम उTत
आयोगले गनछ। यसप छ कुनै प न आयोजनाको पपए #व1धकसँगको ?मलेमतोमा गन आरोपको
अय हुने #ाधकरणका एक इिज नयरले बताए।
ऊजा1म ी राधा @वाल/ले २५ दे ख सय मेगावाटस6मका आयोजनाको पपए दर निIचत नहुँदास6म
सwचालक स?म त बैठक नरा{ काय1कार/ नद शक मुकेशराज काLलेलाई दबाब "दँ दै आएकO थइन ्।
एमालेका सभासद तथा पाट नकट EयिTतले बढ/ आयोजनाको अनुम तप ?लएकाले उनीहeको गुनासो
सुनुवाइ गन1 प न म ीले य-तो दबाब "दँ दै आएको #ाधकरण अधकार/ बताउँ छन ्।
सय मेगावाटस6मका आयोजनाको पपए गदा1 अब आयोजनाको कुल लागत, वातावरणीय अSययन,
वPीय घाटा–नाफाको वIलेषण ग.रने ?मpाले बताए। 'पपए दर "हउँ दमा # तयु नट ८ eपैयाँ ४० पैसा र
बखा1मा ४ eपैयाँ ८० पैसा (पो-टे ड रे ट) नै नधा1रण हुनेछ,' उनले आइतबार नाग.रकसँग भने, 'पपए दरमा
३ # तशत व
ृ धदर कायम गर/ औसत ८ पटकस6म व
ृ धदर "दने Eयव-था ग.रएको छ।'
#ाधकरणले २५ मेगावाटभदा साना आयोजनाको पपएमा प न सोह/ पो-टे ड दर "दने गरे को छ। तर,
य-ता आयोजनाको पपएमा ३ # तशतका दरले ५ पटकस6म व
ृ धदर "दने Eयव-था छ। २५ दे ख सय
मेगावाटस6मका आयोजनाको हकमा भने लागतका आधारमा अधकतम ११ पटकस6म व
ृ धदर "दन
स>कने ?मpाले जानकार/ "दए।
उनका अनुसार औसत आठ # तशतको पपए दरमा चP नबुझे -वत

नयामक नकायमाफ1त

आयोजनाको लागत पुनरावलोकन गराउने अधकार #व1धकलाई हुनेछ। #ाधकरणभदा बा"हरको

-वत

नयामक नकायले गरे को आयोजनाको मA
ू यांकन तथा वPीय वIलेषणका आधारमा पपए

व
ृ धदर थप गन1 स>कनेछ।
आयोजना तो>कएभदा कम लागतमा नमा1ण भए ३ # तशतको पपए व
ृ धदर औसत आठपटक र
अव-थाअनुसार घटाएर पाँच पटकमा "दन स>कने प न ?मpाले बताए। यसका लाग प न #ाधकरणले
-वत

नयामक नकायमाफ1त आयोजनाको वPीय अव-थाको वIलेषण गराउनुपनछ। यो मापदXडले

EयिTतगत -वाथ1का आधारमा पपए गन प.रपाट/ अय हुने वभाग नद शक शाTयले बताए।
#ाधकरणले पपए गदा1 ?लने शुAकमा प न २५ दे ख सय मेगावाटस6मका आयोजनाका लाग बढाएको
छ। यसअ घ य-ता आयोजनाको हकमा साढे चार लाख eपैयाँ ?लने ग.रएकोमा अब # तआयोजना ६ लाख
eपैयाँ पपए शुAक ?लइनेछ। सय मेगावाट ठूला आयोजनाको हकमा भने अझैस6म कुनै नयम तय
ग.रएको छैन। ठूला आयोजनाको पपए भने #ाधकरणले अ"हले रोकेको छ।

आयोजना कमचार फकाइँदै
काठमाडG- नेपाल वयुत #ाधकरणले १८/१९ वष1देख एउटैक6पनीमा काय1रत कम1चार/लाई केQ/य
काया1लयमा >फता1 बोलाउने नण1य गरे को छ। लामो समय एउटैआयोजनामा बसेकालाई >फता1 बोलाएर
नयाँलाई अवसर "दन य-तो नण1य ग.रएको हो।
#ाधकरण कम1चार/ व नयमावल/अनुसार हरे क दई
ु वष1मा सeवा हुनुपछ1 । तर सहायक क6पनीमा रहे का
कम1चार/ म ी र सwचालकको आडमा लामो समयदे ख आयोजनामैब?सरहे का थए। अe कम1चार/लाई
अवसर "दन प न य-ता कम1चार/ >फता1 बोलाउन लागएको #ाधकरणका उcच अधकार/ बताउँ छन।्
#ाधकरणको श नबार बसेको सwचालक स?म तले लामो समयस6म क6पनीका आयोजनामा काय1रत
कम1चार/लाई बढुवा गरे र >फता1 बोलाउने नण1य ग.रएको काय1कार/ नद शक मुकेशराज काLलेले बताए।
'एउटैकम1चार/ लामो समयदे ख आयोजनामा काय1रत थए, सबै
लाई अवसर "दनुपछ1 ,' उनले भने, 'उनीहe
बढुवा प न भएका छन ्अब केQबाट यह/अनुसार िज6मेवार/ "दइनेछ।'
च?लमे, माथAलो तामाकोसी, तनहुँ हाइdोपावर, माथAलो M शूल/–३ 'बी'मा लामो समयदे ख काय1रत
आयोजना #मुखलाई >फता1 बोलाएर नयाँ पठाउने तयार/ भइरहे को एक सwचालकले बताए। उनले भने, '१५
जनाभदा बढ/ उcच अधकार/ (आयोजना #मुख) लाई >फता1 बोलाइनेछ, पाँचजनाको नण1य भइसकेको
छ।'
माथAलो तामाकोसीका व@ान#साद pे=ठ, मोहन गौतम, च?लमेका रामगोपाल ?सवाकोट/, वदरु
ढुंगाना, तनहुँ हाइdोका राजन व=टलगायत कम1चार/लाई >फता1 बोलाउने नण1य भइसकेको #ाधकरणले
जानकार/ "दएको छ। य-तैकुलेखानी तेJोका आयोजना #मुख मधुसूदन#ताप मAललाई समेत केQमा
बोलाइएको छ। सबैकम1चार/ केQमा बोलाएप छ नयाँ मापदXडका आधारमा क6पनी तथा आयोजनामा
खटाइने #ाधकरण Jोतले बतायो।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/9/22
वदे शी लगानीमै सात वषमा बूढगrडक6 नमाण हुने दाबी
बूढ/गXडकO जलाशययT
ु त जलवयत
ु ् प.रयोजना नमा1णले धा"दङ र गोरखाको वकास तथा पय1टनको बह
ृ त्
स6भावना रहे को सरोकारवालाह9ले औंAयाएका छन ्।
पूव1 अथ1सचव कृ=णह.र बा-कोटाले दे शको पाँच वष1को बजेट वIलेषण हे दा1 हरे क वष1 बजेटको व
ृ ध ५० अब1को
हाराहार/मा रहे को अव-थामा य-तो बजेटको व
ृ ध नय?मत हुने र राजनी तक इcछाशिTत भएका वाष1क 9पमा
व
ु ् प.रयोजनामा लगानी गदा1 नेपालले नैआLनो गौरबको योजना आफ\
ृ ध भएको बजेट बूढ/गXडकO जलवयत
बनाउन सTने बताउनभ
ु यो।
रे Zडयो धा"दङको वाष1क उसवको अवसरमा बोAदैबा-कोटाले १ हजार २ सय मेगावाटको प.रयोजना नमा1ण गदा1 २
सय ५० अब1 eपयाँ लगानी गनुप
1 न भएकाले नेपाल/ले नैयो लगानी गर/ सात वष1मा नमा1ण पूरा गन1 सTने
बताउनभ
1 न हुछ भने वातावरण सध
ु यो। याम नमा1णका लाग ३० # तशत लगानी गनुप
ु ार, तथा बाँकO कामका
लाग ७० # तशत लगानी गन लय राखएको छ।
बा-कोटाले नेपालको वाष1क बजेट, नाग.रक लगानी कोष, नेपाल #हर/, नेपाल/ सेनाको कAयाण कोष, सामािजक
सुर ा कोषमा ज6मा भएको रकमलगायतलाई लगानी गर/ नेपालको गौरबको प.रयोजना नमा1ण गनुप
1 नमा जोड
"दनभ
ु यो।
नेपाल/ कांtेस संसद/य दलका #मख
ु सचेतक चनकाजी pे=ठले धा"दङ र गोरखाको प"हचानलाई आथ1क र भौ तक
वकासका "हसाबले धेरैफाइदा पुsने भएकाले यसको नमा1णमा "ढलाइ गन1 नहुने बताउनभ
ु यो। pे=ठ प.रयोजना
नमा1णप छ डुबान

े बासी प न हुन ्।
व-तत
ृ Zडजाइनको काम स>कएको अक म"हनाबाट काम शु9 गन हो भने सात वष1मा यो प.रयोजना नमा1ण
स6पन भई ६ वटा यु नटमSये पाँच वटा यु नटबाट वयुत ् उपादन शु9 गन1 स>कने अव-थामा रहे को बूढ/गXडकO
जलवयत
ु ् प.रयोजना वकास स?म तका अSय

डा. लमी#साद दे वकोटाले बताउनभ
ु यो।

दे वकोटाका अनस
ु ार ३ सय ३८ हजार यु नट वयुत ् वाष1क 9पमा उपादन हुने प.रयोजबाट धा"दङ र गोरखाका २७
गावसका २५ हजार घर पुनब
1 ास गनुप
1 न र ५० घर #भावत हुने, ६५ हजार रोपनी जsगा डुबानमा पन अनम
ु ान
ग.रएको छ।
उपादन र लागतलाई हे दा1 सात वष1मा लगानी उrने र बाँकO समय ज त उपादन भए प न सबैनाफा हुने अSय
दे वकोटाले बताउनभ
ु यो।
पोखरामा रहे को फेवाताल ४ दशमलब २ वग1 >कलो?मटरको रहे को छ। फेवातालको पय1टनको स6भावना ज त छ
योभदा धेरैगण
ु ा बढ/ स6भावना यसको हुनेछ। जलवयु को ताल फेवातालभदा १५ गण
ु ा ठूलो हुने छ। भने एक
>कलो?मटरको फरा>कलो बाँधको नमा1ण गन हो भने संसारका ठूलो बाँधमSये पन र संसारको Sयान ता नने
बा-कोटाको भनाइ छ। मनासलु पय1टन े को #वधन हुने, मा होइन जलया ालगातायात तथा यामको छे उमा
नमा1ण हुने चNपथले गदा1 पय1टन र वकास दव
ै ो ठूलो स6भावना रहे को बताइयो।
ु क
डुबान

े बासीलाई मुआजा वतरण गदा1 #च?लत दरभाउ अनस
ु ार नैसरकारले Eयहोनु1 पन र शेयरको निIचत

गनुप
1 न सरोकारवालाले बताएका थए। काय1Nममा पूव1 म ीह9 राजेQ#साद पाXडे, गंगाललाल तल
ु ाधर,

ठाकुर#साद शमा1, सभास धनबहादरु घले, ग9
ु #साद बुला1कोट/लगायतले बूढ/गXडकO जलवयत
ु ् प.रयोजना
नमा1णमा वषेश जोड "दने # तबधता गनुभ
1 यो।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/9/22
सैनक कयाणकार कोषबाट ३० अब जलव यु9मा लगानी गन खोिजँदै
नेपाल/ सेनाले कAयाणकार/ कोषमाफ1त ् जलवयत
ु ् े मा लगानी गन तयार/ गरे को छ। सेनाले व?भन ब\क तथा
वPीय सं-थामा न ेप गरे को रकम जलवयु को

े मा लगानी गन1 लागेको सै नक मx
ु यालयका एक उcच

अधकार/ले जानकार/ "दए।
सेनाको कAयाणकार/ कोषमा रहे को ३० अब1 १५ करोड eपयाँ जलवयु मा लगानी गन तयार/मा रहे को ती
अधकार/को भनाइ छ। नेपाल/ सेनाका #वTता सहायरथी जगद/शचQ पोखरे लले जलवयु मा लगानी गन
वषयमा छलफलमा ै भएको बताउनभ
ु यो।
जलवयु को

े मा लगानी गदा1 के क-तो नाफा हुछ र यसले नेपाल/ सेनाका बहावाला तथा अवकाश #ाiत

सै नकलाई कसर/ मन
ु ाफा #दान गन1 स>कछ भने वषयमा बोड1 गठन गरे र अSययन शु9 ग.रएको छ। ‘हामीले
अSययनका लाग बोड1 गठन गरे का छG, यसले "दएको # तवेदनप छ मा ै लगानी अवसरका लाग औपचा.रक
9पमा सरकारलाई #-ताव रा{ेछौ,’ #वTता पोखरे लले भनभ
ु यो।
जलवयत
ु ् े मा लगानी गन1 कAयाणकार/ कोषले #-ताव तयार ग.ररहे को र सरकारले नेपाल/ सेनाको
कAयाणकार/ कोषले लगानी गन तहको नी त Aयाइ"दए सेनाले जलवयत
ु ् े मा लगानी गछ1 ,’ उहाँले भनभ
ु यो।
नेपाल/ सेनाले कAयाणकार/ कोषमाफ1त ् जलवयत
ु ् े मा लगानी गन1 चाहे यसको वातावरण बनाई "दने दाबी
ऊजा1 म ालयले गरे को छ। ऊजा1 म ालयका #वTता केशवSवज अधकार/ले हालस6म सेनाबाट जलवयुमा
लगानी गन #-ताव आ ईनसकेको बताउनभ
ु यो। उहाँले भनभ
ु यो–‘यद/ नेपाल/ सेनाले जलवयुमा लगानी गन1
चाहे म ालयले यसको वातावरण बनाइ"दछ।’
यसअ घ प न नेपाल/ सेनाले जलवयु मा लगानी गन1 चासो दे खाएको भए प न लगानी गन वातावरण भने बन
सकेको थएन। राि=य योजना आ योगले अयावIयक सेवा सwचालन गन #योजनका लाग १० दे ख २०
मेगावाटका जलवयत
ु ् आ योजना नमा1ण एवम ् सwचालन गन1 नेपाल/ सेनालाई लगाउनुपन सझ
ु ाव ऊजा1
म ालयलाई "दएको थयो।
सेनाले कAयाणकार/ कोषमाफ1त ् -वा-uय व@ान सं-थानअतग1त वीरे Q सै नक अ-पताल, वीरे Q सै नक उcच
माSया?मक, सै नक मेZडकल कलेज सwचा?लत छन ्। यसैगर/ कोषमाफ1त ् आ गामी वष1 #शोधत पउने पानी
iलाटको -थापना गन, अिTसजन iलाटको Eयावसा यक उपादन शु9 गर/ MबNO वतरण गन, वकास नमा1णमा
#योग हुने व=फोटक पदाथ1 उपादन गन, वाटर जेल iलाट नमा1ण गन जनाएको छ।

>f]tM gful/s, 2071/9/22

कसर घqला लोडसेaडङ!
लsमण वयोगी
घरमा Mबजल
को एउटैचाहना हुछ, चौबीसै
ु /को ि-वच थcनेदेख ठूला औयोगक कारखाना चलाउने सबै
घटा Mबजल
ु / आ ओस।्वयुत ्कटौती हुनासाथ यसको दोष सीधैनेपाल वयुत ्#ाधकरणको टाउकोमा
जाछ। Mबजल
ु /को माग र आ पू त1बीचको असतुलनमा उपभोTताको चासो रहँदैन। उनीह9 चाहछन,्
चाहे को समयमा बPी बाAन पाइयोस,्उयोग नवा1ध चलोस।्तर, उपभोTताले चाहे ज-तो भएको छैन।
पया1iत Mबजल
ु / उपादन नहुँदा माग–आ पू त1बीच सतुलन छैन। जZडत Mबजल
ु / ल त उपभोTतालाई
बाँन र #सारण #णाल/ Sव-त हुनबाट जोगाउन #ाधकरणले लोडसेZडङ गदB आ एको छ। Mबजल
ु /को माग
हरे क वष1 क.रब सय मेगावाटका दरले बढे को छ। यो अनुपातमा उपादन भएको छैन। ययप,
#ाधकरणले उपभोTतालाई चौबीसैघटा Mबजल
ु / "दन स6भावत वकAपको खोजी ग.ररहे कैछ।
यो "हउँ दमा दैनक १२ घटामा लोडसेZडङ सी?मत गन घोषणा छ। तर, यो स6भव दे खँदैन। >कन>क
#ाधकरणले नैसाव1ज नक गरे को ता?लकाअनुसार थप एकदे ख डेढ घटास6म Mबजल
ु / कटौती भइरहे को
छ। १२ घटामा लोडसेZडङ सी?मत गन हAला >फँजाए प न अघोषत9पमा दैनक १४ घटा पुगसकेको
छ। यो "हउँ दको गज टान1 धौधौ भइरहँदा उसले अक "हउँ दका लाग भने आ जै
देख टाउको दख
ु ाउन
था?लसकेको छ।
#ाधकरणसँग ९२ मेगावाटको कुलेखानी जलाशयबाहे क वयुत ्संकट टान अक भरपद आ धार छैन।
आ Lना र नजी

े का सबैवयुगह
ृ ले "हउँ दमा कूल उपादन

मताको एक तहाई मा ैMबजल
ु / उपादन

गछ1 न।्हालस6म #ाधकरणको #णाल/मा कूल ७ सय ६५ मेगावाट जZडत छ। तर, "हउँ दमा ३ सय
मेगावाटभदा बढ/ उपादन हुँदैन। अपुग Mबजल
ु / #ाधकरणले >क भारतबाट आ यात गछ1 या कटौती गरे र
सतुलन ?मलाउँ छ।
चालू वष1को "हउँ दस6म Mबजल
ु /को माग क.रब साढे ११ सय मेगावाट पुगेको छ। तर, आ Lना वयुगह
ृ ,
नजी

े र भारतबाट ख.रद गर/ ज6मा साढे पाँच सय मेगावाट आ पू त1 गन1सकेको छ। -वदे शी नजी

े बाहे क #ाधकरणले हरे क वष1 भारतबाट क.रब आ ठदे ख नौ अब1 eपैयाँको Mबजल
ु / >कने गरे को छ।
नजी

े स"हत उसले वष1को २० अब1 eपैयाँको Mबजुल/ >कछ। य त गदा1 प न दैनक १२ घटा लोडसेZडङ

भइरहे को छ।
अक "हउँ दमा माग झडै१३ सय मेगावाट पुsने # ेपण छ। यह/ मागलाई ल त गर/ भारतबाट मा ै२०
अब1 eपैयाँको Mबजल
ु / >कने घोषणा ग.रएको छ। नेपालले भारतबाट वाष1क ५ खब1 eपैयाँको व-तु आ यात
गछ1 । यसमSये एक खब1 eपैयाँ पेो?लयम पदाथ1मा खच1छ। अब लोडसेZडङ हटाउन प न भारतकैभर
पनु1पन अव-था आ इसTयो। प छAलो तuयांकअनुसार Mबजल
ु /लगायत नेपालले भारतबाट झडैसाढे पाँच

खब1 eपैयाँको व-तु आयात गछ1 । लोडसेZडङ घटाउने #ाधकरणको चता -वाभावक हो। आगामी ४–५
वष1स6म आयात गनु1 बाSयता प न हो। तर, भएको Jोत–साधन र वकAप उपयोग गन1 छोडेर पर नभ1र
भइरहनु बुधमानी होइन।
#ाधकरणले भारतबाट आयात गन Mबजल
ु /को प.रमाण बढाइरहे को छ। तर, ब नरहे का आयोजना
समयमा पूरा गन1 तर भने Sयान "दएको छै न। सरकार झन ्य-ता आयोजनामा राजनी तक रङ घोलेर थप
ववा"दत बनाउन लागपरे को छ। बe Mबजल
ु / >क नरहन #ाधकरणलाई उTसाइरहे को छ। ऊजा1 र यससँग
जोZडएका अय म ालय सरकारको गलत काय1शैल/लाई नै साथ "दँ दै आएका छन।्अव-था यह/ रहे मा
अक एक/दई
ु वष1?भ नेपालले भारतबाट Mबजल
ु / मा पाँच खब1 eपैयाँको >कने अव-था ?सज1ना नहोला
भनस>कन।
#ाधकरणले बनाइरहे का ३० मेगावाटको चमे?लया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेJो तीन वष1अ घ नै
ब नसTनु पन हो। तर, यी आयोजना क"हले परू ा हुछन,्ठे गान छै न। माथAलो M शूल/–३ ‘ए' र राहुघाट
‘राहु' ब नसकेका छन।्यी आयोजना राजनी तक ह-त ेप, -थानीय बा?सदा, ठे केदार र तनका नेपाल/
एजेट #ाधकरणकै ?सकार भएका छन।्आयोजनाह9 नेता, म ीदे ख तनका काय1कता1 पाAने, पो-ने र
कमाइखाने म?ललो थलो बनेका छन।् यह/ थलोबाट सम-याको जरो पलाएको छ। यसको समाधानतफ1
नलागी सरकार र?मते बनेको छ।
सरकार लोडसेZडङ कमगन Zडङ हाँTछ। तर, ब नरहे का आयोजना समयमा पूरा गन1 तर माखो मादB न। जुन
पाटको सरकार बछ, यह/ पाटका ात ृ संगठन र तनका खेताला आयोजनाको वरोधमा उयाइछन।्
सम-या समाधान गन, वरोध हटाउने र छटो आयोजना पूरा गन1 तर लागे राजनी तक नेता र तनका
काय1कता1 पाAने र पा?लने थलो बाँकO रहन। तनले मोजम-ती गन1 पाउँ दै नन।्यो नय त होइन, नयत
हो। य-तो नयतले तीन वष1मा होइन १० वष1मा प न लोडसेZडङ ह%दै न।
सरकार वा #ाधकरण भारतबाट Mबजल
1 ा गव1 गछ1 , तर -वदे शमै आयोजना नमा1ण गन
ु / आयात गनुम
नजी

े को उपे ा गछ1 । #>Nया पुगेर ऊजा1, वातावरण वा वन म ालय पुगेका फाइल म"हन

थिकछन।् ती सबै नकाय वा EयिTतलाई अघाउने नबनाउँ दास6म फाइलको काम उकालो लाsदै न।
आयोजना-थलमा -थानीय अ.रंगाल बनेर ख नछन।् तनको सम-या समाधानमा -थानीयदे ख केQ
सरकारसमेत मुकदश1क बछ। नजी

े ले बनाइरहे का आयोजना समयमा पूरा गन1 सघाउँ दै न सरकार।

उपा"दत Mबजल
ु / दस वष1स6म #सारण लाइनको अभावमा खेरजाछ। सरकार एका तर सम-याका चाङ
थुपादB जाछ, अक तर तीन वष1मै लोडसेZडङ हटाउने Zडङ हाँTन छोदै न!
#ाधकरणले भारतीय बजारबाट # तयु नट औसत ६ eपैयाँ ९० पैसामा Mबजल
ु / ?लछ। २५ # तशत
चुहावट, #सारण र वतरण खच1समेत जोदा यो उपभोTताको घरस6म पुsदा # तयु नट १२ eपैयाँ ५४
पैसा पुsछ। #सारण र वतरण खच1 घटाउने हो भने प न #ाधकरणलाई यसमा # तयु नट खुद १ eपैयाँ ६३
पैसा घाटा छ। यो घाटा खाइरहन ऊ तयार छ, तर -वदे शी नजी

े सँग औसत ६/७ eपैयाँमा वयुत ्

ख.रद स6झौता (पीपीए) गन1 तयार हुँदैन! #ाधकरण कम1चार/ मोटो रकम क?मसन आउने ठाउँ मा जसर/

प न पीपीए गन1 तयार हुछन ्। आथ1क मुनाफा नहुने अव-थामा #ाधकरण टाट पिAटछ भदै
त>क1छन ्। २५ मेगावाटमाथ र अमे.रकO डलरमा गनुप
1 न पीपीएमा उह/ ‘सं-था टाट पिAटछ' भने रटान
दोहो.रँदै आएको छ। सरकार वदे शी लगानीकता1 आऊ भदै पसल थापेर ब-छ, तर यसको Eयव-थापन
गदB न!
नेपाल/ मोडलका 9पमा -थापत हुनलागेको ‘च?लमे' र ‘तामाकोसी' मा ऊजा1 म ीको गलत ह-त ेप
छ। च?लमे क6पनीले बनाइरहे का चार आयोजनाको नमा1ण अ-तEय-त छ। माथAलो सेती राजनी तको
?सकार ब नसTयो। के जलवयुत ् वकासमा नेपालले छु%टै मोडल -थापत गन1 नसTने हो? जलJोतमा
धनी भनिएको दे शमा आफूले काम नगन र Mबजल
ु /का नि6त सध छमेकOसामु ल6पसार प.ररहनुपन?
जलवयुत ् वकासमा कहाँ छ सरकारको # तबधता? खोइ लोडसेZडङ हटाउने यूनतम जवाफदे "हता?
भएको Jोत उपयोग नगन, आयोजनामा =टाचार ग.ररहने! आफूमा सध खोट एवं सम-या दे {,े तर
पर नभ1र भइरहनुमा रा=वाद दे {!े यो जगहँसाइ क"हलेस6म?
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पाँचh एFशयाल ऊजा सुर]ा स^मेलन नेपालमा
इtपाइको आयोजना, इtपान ‘नले ज पाटनर’
पस
ु २१, काठमाडG । -वत ऊजा1 उपादकह9को सं-था भारत (इiपाइ)ले पाँचG ‘द ए?शया इनज सेTय.ु रट/ स?मट–
२०१५’ नेपालमा आयोजना गन भएको छ । स6मेलनको ‘नले ज पाट1 नर’ -वत ऊजा1 उपादकह9 सं-था नेपाल
(इiपान) रहे को सो सं-थाका अSय

खगबहादरु व=टले बताए । ब`गलादे श, टक, भारतलगायत व?भन दे शमा

स6मेलनको आयोजना ग.रसकेको इiपाइले यस पटक नेपालमा चु?लएको ऊजा1को चक बहसलाई स6बोधन गन1
नेपालमा स6मेलन आयोजना गन1 लागेको हो । ‘नेपाल–भारतबीच हालैपीट/ए र व?भन आयोजनाको पीडीए भएको
सदभ1मा ऊजा1 सुर ाका वषयमा नेपालमा बढे को चासोलाई स6बोधन गन1 प न यो स6मेलन नेपालमा आयोजना
गन1 लागएको व=टले जानकार/ "दए ।
आफूले उपादन गन र आफ\ खपत गन मा नभई ए?शयाका एक–अका1 दे शसँग हुने ऊजा1को अतरआबधतालाई
ऊजा1 सुर ाको #याभू तका 9पमा ?लने गरे को अSय

व=टले बताए । स6मेलनमा सहभागीहeबीच पूरैए?शया

महावीपका समt ऊजा1 वकास र ऊजा1 सुर ाका वषयमा छलफल, बहस र अतर>Nया हुने छ । ए?शयाल/
मल
ु ुकह9मा उपादन हुन सTने ऊजा1, यसको बजार, अतरआबधता (सीमापार #सारण), नी त र रणनी तह9का
वषयमा Eयापक छलफल हुने अSय व=टको भनाइ छ ।
आगामीमाच1 २ दे ख ४ ता.रखस6म चAने स6मेलनमा कूटनी तक

े का EयिTतह9, सरकार, ऊजा1 उयोगीह9,

राजनी तक नेताह9, नी त नमा1ता, नयामक नकायह9, #ावध@ तथा वषयव@ह9को सहभागता रहने
बताइएको छ ।
खासगर/ ऊजा1 े का उयोगीEयवसायीले आLनो ऊजा1 उयोग तथा ऊजा1 आयोजनाह9को कुशल Eयव-थापनका
लाग काय1द ता र रणनी तक काय1द ता अ?भव
ृ धका लाग स6मेलन ‘छुटाउनैनहुने’ काय1Nम हुने बताइएको छ
।
नेपालका ऊजा1म ीको #मुख आ तuय रहने स6मेलनमा भारतीय #धानम ीकाया1लयअतग1तको नेशनल
कभेनर–इनज सेलका नरे Q तानेजा, संयुTत अधरा यका लाग भारतीय पूवर1 ादत
ू जीडीबTसी, नेपाल वIलेषक
भनेर च नएका #ाSयापक एसडीमन
ु ीलगायतको सहभागता रहने बताइएको छ ।
स6मेलनका लाग नेपाल तथा अय दे शका सरोकारवाला र वषय व@ह9लाई नम णा गन काय1 स6पन
भइसकेको र यसका लाग इiपानले सहयोग ग.ररहे को अSय
आयोजना ग.रने काय1Nम छ ।

व=टले बताए । स6मेलन ‘गोकण1 ज`गल .रसोट1’मा
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सुनकोसी जलव युत ् आयोजना अYययन त9काल सु2 गन आZह
सन
ु कोशी दोJो र तेJो जलवयत
ु ् आयोजनाको स6भायता अSययन तकाल सुe गन1 -थानीयवासीले आtह
गरे का छन ् ।
सन
ु कोसी तेJो आयोजना सरोकार स?म त र -थानीयवासीवारा यहाँ आज आयोिजत सा ाकारमा -थानीयवासीले
काे, रामेछाप, ?सधप
ु ाAचोक र ?सधल
ु / िजAलामा नमा1ण हुन लागेको ५३६ मेगावाटको सन
ु कोसी तेJो र एक
११० मेगावाटको सन
ु कोसी दोJो जलवयत
ु ् आयोजनाको स6भाEयता अSयनन ज तसTदो चाँडो अगाZड बढाउन
आtह गरे ।
ऊजा1 म ालयअतग1तको वयुत ् वकास वभागले सो जलवयत
ु ् आयोजना अSययन गन िज6मेवार/ ?लएको
थयो । तर, ए?सयाल/ वकास वक (एZडबी) र नेपाल सरकारको गर/ दई
ु करोड ६० लाख डलरमा सन
ु कोसी दोJो र
तेJो जलवयत
ु ् आयोजनाको अSययन हुने भ नए प न जापान सहयोग नयोग (जाइका) को अनुरोधमा एZडबीलाई
अSययन काय1 रोTन लगाएको -थानीयवासीको भनाइ छ ।
Mबपी राजमाग1 डुनेलगायतका कारण दे खाउँ दै जाइकाले अSययनसमेत गन1 न"दन एZडबीलाई दबाब "दएको
-थानीयवासी लालSवज लामाले बताउनभ
ु यो ।
एकOकृत नेकपा माओवाद/का नेता ह.रबोल गजुरेलले सन
ु कोसी दोJो र तेJो जलवयत
ु ् आयोजनालाई एकैचो"ट
अगाZड बढाउनुको स%टा प"हला र तेJो◌ेलाई मा अगाZड बढाउँ दा सहज हुने धारणा रा{ुभयो ।
नेकपा–माओवाद/का #वTता प6फा भस
ु ालले EयिTतगत र पाटगत -वाथ1भदा माथ उठे र मल
ु ुकको अथ1त लाई
केQमा राखी सन
1 यो ।
ु कोसी दोJो र तेJो जलवयत
ु ् आयोजनालाई अगाZड बढाउन आtह गनुभ
रामेछाप िजAलाका सभास Iयाम pे=ठ र ?शवबहादरु खकाले अSययन काय1लाई अगाZड बढाउन -थानीयवासीले
नै सकारामक दबाब "दनुपन आवIयकता औAयाउनुभयो । रासस
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माथलो मयाद–ए आयोजनाको नमाणकाय ६५ \तशत स^पन
नवीनराज कुइँकेल भुलभुले, पुस २३ गते । यहाँको भुलभुलेि-थत म_या`द/ न"दमा नमा1णाधन
माथAलो म_याङद/–ए जलMबयुत आयोजनाको नमा1णकाय1 ६५ # तशत स6पन भएको छ ।
५० मेगावाट

मताको माथAलो म_या`द/–ए जलवयुत आयोजनाको नमा1ण क6पनी ?सनोहाइdो

सगरमाथा पावर क6पनीले ६५ # तशत नमा1णकाय1 स6पन भएको जानकार/ "दएको हो । भुलभुलेको
ङाद/मा आयोजनाको बाँध नमा1णकाय1 ९७.५६ # तशत काम स6पन भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
जसमा २ लाख घन?मटर खने काम स6पन भएको छ । बाँध-थलमा ४५ हजार घन?मटर कं>Nट र ५०
हजार घन?मटर >फ?लङको काम स6पन भएको नमा1ण क6पनीका जनस6पक1 अधकृत अजुन
1 गुeङले
बताउनुभयो ।
आयोजनाको कुल ५.२ >कलो?मटर लामो सeङमा ८६.५४ # तशत खने काम स6पन भएको नमा1ण
क6पनीले जनाएको छ । जसमा ४.५ >कलो?मटर ख नस>कएको र अब ७ सय ?मटर खन बाँकO रहे को
बताइएको छ । चार ठाउँ बाट ती eपमा सe
ु ङ नमा1ण भैरहेको नमा1ण क6पनीले बताएको छ । खनेको
टनेलमा ‘>फ न?सङ’ भने भएको छै न ्।
आयोजनाको पावरहाउसमा खने काम ९८.७७ # तशत स6पन भएको छ । पावरहाउसमा १ लाख ६०
हजार खने काम भएकोमा कं>Nटको काम ८ हजार घन?मटर मा स6पन भएको छ । पावरहाउसमा
>फ?लङको काम भएको छन । आयोजनाको बाँध

े ९ सय ५ ?मटर उचाईमा हुने भएकोले आयोजनबाट

तो>कएको ५० मेगावाट वयुत उपादन हुने बताईएको छ । आयोजनामा २५ मेगावाटका २ वटा टवा1इन
राखने छ ।
आयोजनामा हाल १ हजार ४५ जना कामदार काय1रत छन ्। जसमा पुeष १ हजार २६ र म"हला १९ जना
छन ्। आयोजनमा २ सय भदाबढ/ च नया मजदरु प न काय1रत छन ्। िजAलाका ५७.२२ # तशत मजदरु
काय1रत रहे को आयोजनाले जनाएको छ । लगानीकता1 ?सनोहाइdो सगरमाथा पावर क6पनीको मुxय
काया1लयको भवन नमा1णकाय1 अितम चरणमा पुगेको र म_या`द/ नद/मा मोटरे वल पुल नमा1णकाय1
स6पन भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले पावरहाउसदे ख बाँध-थलस6म ५ >कलो?मटर
सडक नमा1ण स6पन गरे को छ । यसलाई -तरोन त गदB साव1ज नक #योगका लाग खल
ु ा ग.रने
आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको नमा1णकाय1 २०१५ ?भ सTने लय राखएको छ । आयोजनाको नमा1णकाय1 चीनको ?सनो
हाइdो र नेपालको सगरमाथा पावर क6पनीले संयुTत eपमा ग.ररहे का छन ्। हाल आयोजनाको बाँध
नमा1णका साथै सुeङ नमा1ण, आवास नमा1ण, पुल तथा सडक नमा1ण र पावरहाउस नमा1णका काय1हe
भैरहे को छ । िजAलाका राज न तक दलहeवच जलवयुत आयोजनामा कुनै बद हताल नगन

# तवधता जनाएप न नमा1णकाय1 दज1नौ पटक बद हुँदै आएको छ । -था नयबासी, राज न तक
काय1कता1, मजदरु आ"दको अबरोधका कारण आयोजना नमा1णमा केह/ "ढलाई भएको आयोजना #मख
ु
याङ ?स याङले बताउनुभयो ।
२०७३ असोजदे ख यापार/क eपमा Mबयुत उपादन गन लय ?लएको सो आयोजना चाइ नज क6पनी
?सनो हाइdोको ९० र सगरमाथा हाइdोपावरको १० # तशत लगानीमा नमा1ण भएको हो । ५.२ >कलो?मटर
सe
ु ङबाट भुलभुलेको वडा नं २ ि-थत म_याङद/ तटमा Mबयुत गह
ृ नमा1ण ग.र वयुत उपादन गन
योजना छ । रन अफ .रभर #वधमा बन लागेको सो आयोजना नमा1णका लाग क.रब १३ अब1 eपैयाँ
लाsने क6पनीले जनाएको छ । नमा1ण क6पनीले Mबयुत #ाधकरणसँग आयोजना नमा1ण स6पन
पIचात Mबयुत उपादन हुने बष1 # तयु नट ६.९५ सेटमा पपए गरे को थयो ।
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mXशूल uए आयोजनामा थानीयको अवरोध
दे वचQ भ%ट

व युतीय लाइनको टावर का*टयो
गेखु,1 नुवाकोट : बहुचच1त नमा1णाधीन ६० मेघावाट मताको माथAलो M शूल/ ए जलवयुत
आयोजनाको #सारण लाइन नमा1णको काममा -थानीयवासीले अवरोध गरे का छन ्। २२० के?भए #शारण
लाईनको लाग टावर नमा1ण #>Nया सe
ु भएका -थानमा समेत -थानीयले का%न र भकाउन थालेका
छन ्

।

चीनको एिTजम ब\कको सहु?लयतपण
ु 1 ऋण ८९ ?म?लयन युएस डलर अथा1त ्आठ अब1 eपैयामा आयोजनाको
नमा1ण भइरहे को छ । नेपाल सरकारले आगामी २०१६ मेदेख एिTजम ब\कलाई सो ऋण रकमको एक दशमलव ७५
# तशत Eयाज तनप
ु1 न स6झौता छ ।

यसअ घ पटक/पटकको ववादका कारण ६० मेगावाट

मताको M शूल/  ए जलवयुत आयोजनाको◌े

काम तीUग तमा भइरहँदा #सारण लाइनको काम भने सोह/ अनुपातमा हुन सकेको छै न । -थानीयले
वरोध जनाउँ दै गेखु1 गावस– ५ मा रहे को टावर नं. १६ iवाइट २ को मुxय नट नै का"ट"दएका छन ्।
यसबाट आयोजनालाई ५० लाख eपैयाँ

त पुगेको छ । आयोजना गत सन ्२०११ जुनदे ख नुवाकोटको

मनकामना गावस–९ र रसुवाको ठुलोगाउँ –९ मा नमा1ण भइरहे को छ ।
मनकामनाको अच1लेदेख काठमाडौको मातातीथ1स6मको ४५ >कलो?मटर #सारण लाइनको टावर
नमा1णका लागी जsगा अधtहण ग.रस>कएको छ । #सारण लाइन े मा पन २४ वटा सामद
ु ा यक
वनमा रहे का १८ हजार eख कटानका लाग टाँचा लाएप न का%न अनुमती पाएको छै न । अझै ६ वटा
सामुदा यक वनको eखमा टाँचा लगाउन बाँकO छ ।
सन ्२०१६ जुनस6म नमा1ण स6पन ग.रसTनु पन आयोजनाको #शारण लाइन स6पन गनु1 नै मx
ु य
चुनौतीको रहे को आयोजनाका #मख
ु उPम अमायले बताए । प"हले ३५ म"हना?भ

नमा1ण गन लय

रहे को आयोजनाको 6याद ववध कारणले प छ थपएको थयो ।
Eयवसायीहeको ?सिXडकेटले वीरगwजमा आयोजनाको ८० टन सामान आएर रो>कँदा प न सम-या
आएको उनले बताए । आयोजनाको ६० # तशत टावर वन े मा नमा1ण गनुप
1 न हुछ ।
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भोटे कोसीको निजरले लगानी वातावरण mबगाछ

नरे v \जापत
#मख
ु काय1कार/ अधकृत, भोटे कोसी पावर क6पनी
प ाँचतारे होटल सोAट/मा #शास नक अधकृतबाट सेवा #वेश गरे का नरे Q #जाप तले सोह/ होटलमा #मुख
इिज नयर र आयोजना #मख
ु समेत रहे र काम ग.रसकेका छन ् । सन ् २००२ मा सोAट/ होटल छाडेप छ उनले २००४
मा सोह/ होटलका #वधकह9कै समूहअतग1तको .रयलइ-टे ट Eयाप ार स6हालेका थए । सन ् २००६ मा तारा
6यानेज6याटले अमे.रकO क6प नीको भोटे कोसी आयोजना ख.रद गरे प छ उनी हालस6म यह/ क6पनीमा
सीईओको 9पमा काय1रत छन ् । यो आयोजना प छAलो समय ववादको घेरामा रयो । तर, -थानीय राजनी तक
दलले सेयर माग राखी बद गरे को ९७ "दनप छ क6प नी र दलबीच सहम त भएको छ । भोटे कोसी आयोजना
आगामी माघको प "हलो साता Mबजल
ु / उप ादन थाAने भएको छ । एउटामा टावर उठाउने काम बाँकO छ । आयोजना
बद हुँदा यो वष1मा १ अब1 १० करोड eप य
ै ाँ आ6दानी गुमाएको छ । यसले गदा1 अतरा1ि=य जगमा नकारामक
सदे श गएको छ । यह/ सेरोफोरोमा केिQत रहे र #जाप तसँग कारोबारकम बाबरु ाम खकाले गरे को कुराकानी ◌ः
पाडा इनजwले माथलो भोटे कोसी आयोजना तपा_हRलाई बेxनुको कारण के थयो ?
य तबेला अमे.रकO रा=प त जज1 डAयू बस
ु #शासनले सन ् २०२५ स6ममा कुल इधनको २५ # तशत बायो
Lयुलबाट उप ादन गन लय ?लएको थयो । यसका लाग व?भन दे शमा भएका ऊजा1 लगानी -वदे शमा >फता1
लैजाने नण1य गरे प छ प ाडा इनजले भोटे कोसी आयोजना बेचेको हो । यसबेला अमे.रकOले नेप ालको मा नभई
चीनलगायत अय मल
ु क
ु का आयोजनासमेत बेचेका थए । प छ इथानोल योजना सफल हुन सकेन ् ।

माथलो भोटे कोसीबाट mबजल
ु  क*हलेदेQख उ9पादन हुँदैछ ?
माघ १ दे ख "ढलोमा ४ गतेस6म वयुत ् उपादन गन लय ?लएका छG । हाल आयोजनाको एउटामा टावर रा{
बाँकO छ । आयोजनाबाट २० मेगावाट Mबजल
ु / उपादन हुनेछ ।
भोटे कोसीले गलत निजर थापत ग¥यो भनछ, यसमा तपा_ के भनुहुछ ?
-थानीय राजनी तक दलह9ले सेयर "दनुपन माग राखी आयोजना बद गरे प छ सरकारले Eयव-थापन गछ1 >क
भने आशा थयो । हामीले ९७ "दनस6म कु¥यG तर सरकारले आयोजना खुलाउनतफ1 Sयान "दएन । सरकारको
उपि-थ त भएको भए ७ "दनमै यो सम-या समाधान हुuयो । सरकारको नर/हता हे ¥यG र ९७ "दनमा आएर बAल
हा|ो आLनै पहलमा सहम त ग¥यG । यो गलत निजर हो । अवरोध भएको "दनदे ख नै मैले यह/ भदै आएको कुरा हो
। अब यसलाई गलत निजर हो भनेर भन सTदैनG, >कनभने हामीले एउटा सहम त ग.रसकेका छG । सहम तको
एउटा प

भएर र वगतलाई हे रेर गलत भन ?मAदै न । एउटा स6झौता गरे प छ यसलाई -वीकानप
ु1 छ1 । आयोजना

सwचालनमा आएको १४ वष1प छ प न भोटे कोसीले #भावत -थानीयलाई # त>कPा १ सय eपैयाँमै ६ # तशत सेयर
"दँ दैछ । #भावत

े का बा?सदालाई लाभ हुने गर/ ५ #मख
ु राजनी तक दलह9को मागबमोिजम हामीले सेयर "दने

स6झौता गरे का हG । ५ दलको सहम तमा एउटा काय1वध बनाएर क6पनी गठन हुछ । सोह/ क6पनीमाफ1त
-थानीयको सेयर लगानी हुनेछ ।
थानीयले क*हले क^पनीको सेयर पाउनेछन ् ?
जब कानुनी #>Nया पूरा भएर क6पनी गठन हुछ, यसप छ मा सेयरको काम सुe हुछ । सेयरको #>Nयामा जाँदा
आत.रक र बाय धेरै #>Nया परू ा गनुप
1 न हुनाले केह/ समय लाsछ । सेयर बाँडफाँडमा ६ म"हना लाsन सTछ ।
भोटे कोसी र थानीयबीचको स^झौताले अतरािJcय जग9मा नकारा9मक सदे श गएको छ । सरकारसँग एउटा
स^झौता गनH, पछ दबाबबाट स^झौता पnरवतन गन सLकछ भने \माQणत गरे को छ । यसर अब कसर लगानी
आउँ छ त ?
यसले लगानीको वातावरण Mबगाछ1 भनेर हामीले सe
ु दे ख नै भदै आएको कुरा हो । खोई त सरकारले वातावरण
बनाएको ? ९७ "दन आयोजना बद, १ अब1 १० करोड आ6दानी गम
ु ाउँ दा प न सरकारले पहल गरे न र अयमा
हामीले -थानीयसँग स6झौता ग¥यG । Eयापारको ?सधातअनस
ु ार एकपटक सहम त गरे प छ यसबाट नाफा–
नोTसान के भयो भनेर हे नु1 हँ◌द
ु ै न । स6झौताले गलत निजर -थापना गन1 सTने भए प न यसलाई सकारामक
9पमा ?लनुपछ1 भने हा|ो मायता छ ।
स^झौताबा*हर गएर पन नणय गन सLकछ भने निजर भोटे कोसीले बनाएको छ । हाल सरकारले \वyधकसँग
धमाधम आयोजना वकास स^झौता (पीडीए) गदz छ । पीडीए पन अ9यमा पnरमाजन हुन सLकने रहे छ न होइन ?

यो एउटा रोग हो । यो रोगले सबैलाई माछ1 भने छै न । ३० वष1अ घ टाइफाइड रोगले माछे को मृ यु हुuयो तर
अ"हले औषधले रोकथाम गरे को छ । भोटे कोसीमा दे खएको रोग अय आ योजनामा फैलन न"दन सरकारले औषध
वकास गनु1पछ1 । सरकारले कानुन बनाएर सेयर "दने Eयव-था गनुप
1 छ1 । सेयरका कारण कुनै प न आ योजना बद
हुनु नपरोस ् । कानुनी Eयव-था भयो भने यो सम-या -वतः समाधान हुछ । भोटे कोसीमा -थानीय राजनी तक
दलको माग हक–अधकार -थापना गन1 थयो । सरकारले कानुनी Eयव-था गरे प छ यो रोग नै लाsदै न ।
डलरमा व युत ् खnरद mबd6 स^झौता (पीपीए)क ा कारण आफू घाटामा गएक ो व युत ् \ाधक रण बताउँ छ । यता
तपा_हR यसलाई वीक ार गनुह
 ु न । खास क ु रो के हो ?
#ाधकरण र भोटे कोसीबीचको स6झौता वशुध Eयापा.रक भएकाले हामी नबोलेको हो । य-तो स6झौता गोiय
रा{ुपछ1 । गोiय रा{ुपन कुरा बा"हर Aयाउन हुन भने हा|ो मायता भएकाले चुप लागेर बसेका हG । हामीलाई
Eयव-थापका संसको साव1ज नक लेखा स?म तले बोलायो । हामी रा यको #च?लत नयम–कानुन पालना गन
क6पनी र EयिTत भएकाले बोलाएप छ स?म तमा जानैप¥यो । हामीले स?म तलाई सयतuय जानकार/
गराइसकेका छG । यसप छ हामीलाई सwचारमाSयममा बोAन प न बाटो खुला भयो ।
#ाधकरणले भनेको ज-तो कुल आ 6दानीको ४० # तशत "ह-सा भोटे कोसी र ख6तीले लैजाछ भने कुरा सरासर
गलत हो । #ाधकरणको घाटाको मल
ू कारण भोटे कोसी हो भने तक1मा हामी पटTकै सहमत छै नG । यो सरासर झुट
हो । सन ् २००१ जनवर/दे ख गत वष1को जुलाईस6म हामीले बेचेको र #ाधकरणले उठाएको रकमलाई हे दा1 हालस6म
भोटे कोसीको Mबजल
ु /बाट #ाधकरणले झडै १ अब1 ३४ करोड eपैयाँ नाफा कमाइसकेको छ । उसको सwचालन खच1 २
अब1 हो >क २ करोड eपैयाँ हो, यो हामीलाई थाहा हुँदैन । Eयापा.रक स6झौताअनस
ु ार भोटे कोसीका कारणले घाटा
भएको हो भन ?मAदै न ।
भोटे कोसीले मा ै #ाधकरणलाई १३४ करोड eपैयाँ नाफा गराइसकेको छ । प छAलो ३ वष1मा डलर अधमूAयन
भएप छ प न भोटे कोसीको Mबजुल/बाट #ाधकरणलाई नाफा भएको छ । दोJो कुरा #ाधकरणको कुल ऊजा1
आ पू त1मा भोटे कोसीको ८ # तशतमा योगदान छ । हामीले "दएको Mबजल
ु / ८ # तशत र भT
ु तानी १२ # तशत भए
पो नोTसान भन ?मAछ । यसकारण #ाधकरण घाटाको कारण हामी होइनG । ८ # तशत Mबजल
ु / >कनेर ४०
# तशत नोTसान हुने आ धार उसले दे खाउन सTनुपछ1 । लेखास?म तले अSययन गरे र सयतuय चाँडै साव1ज नक
गरोस ् भने हा|ो चाहना छ । हामी यसको # त ामा छG ।
अब भोटे क ोसीले नयाँ आयोजना बनाउँ दै न ?
माथAलो भोटे कोसीको तल रहे को ३९ मेगावाटको Tयासकेड आ योजनामा हामीले ७ करोड eपैयाँ लगाएर स6भाEयता
अSययन स6पन ग.रसकेका छG । स6भाEयता अSययन ?सSयाएर हामीले #ाधकरणसँग पीपीए गन1का लाग
नवेदन "दएको २ वष1 २ म"हना भइसकेको छ । पीपीए नभइकन वयुत ् उपादन लाइसेस हुँदैन । हा|ो
फाइलस6म उठे को छै न । हामीले आ योजनामा परू ै अSययन प न ग.रसTयG । Tयासकेड आ योजना भएकाले बाँध

बनाउनुपदBन यसैले ?स?भल लागत २५ # तशतस6म स-तो हुने दे खएको छ । # तफल यन
ू तम ् १६ # तशत आउने
गर/ पीपीए भए आयोजना नमा1ण हुछ ।
यो आयोजनामा वदे शी साझेदार पन याउँ दै हुनुहुछ ?
आयोजनामा -वपँ◌ज
ु ी लगानी गन1 नेपाल/ नै स म छां◌ै । तर, कजा1 चा"हछ, यो -वदे श वा वदे श जताबाट प न
हुनसTछ ।
जलव य9ु मा लगानीको धेरै \तब धता आएको छ तर पैसा भने आएको छै न । य तो हुनुको कारण के होला ?
लगानीमै ी वातावरण नै भएन । जलवयत
ु ् लगानीमा धेरै जोखम छन ् । जोखम यन
ू ीकरणको वातावरण
सरकारले बनाउनुपछ1 । लगानी गदा1 कुनै प न सम-या हँ◌ुदैन भने सदे श सरकारले "दनप
ु छ1 । उचत # तफल
"दएर पीपीएको #याभू त हुनप
ु छ1 । Mबनाअवरोध समयमै आयोजना स6पन गन वातावरण सरकारले
बनाइ"दनुपछ1 । य"द रा|ो वातावरण र उचत # तफल आउने अव-था भए डेढ दशकको अवधमा नेपालमा >कन
आयोजना बन सकेन ? वIव ब\कको अSययनले प न वातावरण Mबगान1मा राजनी तक र नी तगत अि-थरतालाई
दे खाएको छ । यो Eयापार २५ वष1स6मका लाग हो । यसप छ आयोजना सरकारमा ह-तातरण भएप छ क6पनीको
मूAय शूय हुछ । जलवयु मा वदे शी लगानी आवIयक छ । आगामी सन ् २०२२ मा वकासशील मल
ु ुक बनाउन
ऊजा1 े मा लगानी बढाउनुपछ1 । यसबेला ४ हजार मेगावाट Mबजुल/ आवIयक हुने दे खएको छ । १ हजार मेगावाट
आत.रक लगानीबाट स6भव होला । यो लय पूरा -वदे शी लगानीबाट मा यो स6भव छै न । यसका लाग वैदे?शक
लगानी प न चा"हछ । वैदे?शक लगानी Aयाउने वातावरण बनाउनुपछ1 । यसका लाग डलरमा पीपीए र # तफल
सु निIचतता गनप
ु1 छ1 ।
रा{यले १० वष पूरै र ५ वष आधा गर १५ वषस^म आय कर छुट *दएको छ । \वyधकसँग धमाधम पीडीए गरे को छ ।
भारतसँग व युत ् |यापार स^झौता (पीटए) समेत भइसकेको छ । यत हुँदा पन लगानीमैXी वातावरण छै न र ?
भन सिजलो छ तर गन1 गाो छ । भारत नकासीका लाग केह/ आधार बनुपछ1 । एउटा अतरदे शीय
#सारणलाइनमा बदै छ । धेरै #सारणलाइन आवIयक छ । वयुगहृ दे ख अतरदे शीय लाइनस6म जोनलाई
आवIयक #सारणलाइन बनाउनुपछ1 । य-तो संरचना #ाधकरणसँगमा छ । tड क6पनी छु%टै भए प न उसैसँग
स6झौता गन1 जानुपछ1 । अक महवपूण1 कुरा वयुत ् ऐन संशोधन हुनुका साथै वयुत ् नयमन आयोग ऐन
संसबाट पास भई आयोग गठन हुनुपछ1 ।
नयामक नकाय नभएर अ*हले सम या भएको दे }ुहुछ ?
केह/ हदस6म हो । #ाधकरण उपादन, #सारण, वतरण, नयमन र ख.रद MबNO गन सं-था हो । उसले मेरो दर यो
हो, आए आऊ नभए जाऊ भने अव-था छ । १६ # तशत # तफल नभइकन लगानी गन1 कोह/ प न आउँ दै न ।

आजको "दनमा आयोजनाको लागत बढे र # त>कलोवाट २ हजार डलरस6म प ुगेको छ । यो लागतलाई आधार मादा
# तयु नट ७ सेट प न1 आउँ छ । नयामक नकाय भएप छ उसले यसको Eयव-थाप न ग.र"दछ । धेरै सम-या
समधान हुछ ।
लगानीमैXी वातावरण बनाउन रा{यले के गनुप
 छ ?
नकासी #योजनका लाग बने आयोजनामा जsगा अधtहणदे ख वन र वातावरणका अ त.रTत अतरदे शीय
#सारणलाइन नमा1ण भए प ुsछ । लगानी Aयाउने काम उनीह9कै हो । भारतसँगको वयुत ् Eयाप ार स6झौता
(प ीट/ए)ले प न नकासीका लाग बाटो खोलेको छ ।
\ाधकरणले १ सय मेगावाट ]मतास^मका आयोजनाका \वyधकसँग चलनचतीको दरमा पीपीए गनH भएको छ ।
यसमा तपा_को धारणा के हो ?
यसबाट आशावाद/ छG । -वत ऊजा1 उप ादक सं-था (इपान)बाट प ा न हामीले आLनो अवधारणाप #-तत
ु गरे का
थयां◌ै । अ"हलेको ८.४० eप य
ै ाँ र ४.८० eप य
ै ाँ पीप ीए दरले # तफलको सु निIचतता गदB न । # त>कलोवाट १,५००
डलरमा आयोजना बयो भने यो १४ # तशत # तफल हुने आयोजनालाई मा हुछ । २ हजार डलर >कलोवाटका
आधारमा प ीपीए भएमा १६ # तशत # तफल आउने दे खएको छ ।
उसो भए \तमेगावाट लागत २० करोड 2पैयाँ पु:यो त ?
२० करोड नभनुस ् न । अधकांश उप करण डलरमा >कनपु छ1 । हामीले डलरमा चा"हछ भनेको होइन । क-ट
.रLलेTसन हुनुप छ1 भनेको हो ।
पीपीए दर कत हुनुपछ ?
हालको मूAयव
ु ार ७ सेट हुनुप छ1 ।
ृ धअनस
यो धेरै महँगो भएन र ?
महँगो कसर/ भने ? तप ा~ले भनुहुछ यसको लागत य त हो भने अ"हले १६ # तशत # तफल नआई कोह/ प न
लगानी गन1 आउँ दै न । महँगो भने प.रIयबाट बा"हर न-कनुप छ1 । महँगो भनेको साप े क हो । # तफल १२
# तशत प ुsने आयोजनालाई अ"हलेको दर नै पया1iत छ न ! य-तो दरमा को आउँ छ लगानी गन1 ? हामीले १४ वष1
हे .रसTयG, कोह/ प न लगानी गन1 आएन ।
नदको बहावमा आधाnरत आयोजना माX नमाण भइरहे का छन ्। यी आयोजनाले माX लोडसेaडङ हटाउन स=ने
अव था छै न, यसका लाग जलाशयय=
ु त आयोजना आव~यक छन ्। जलाशय=
ु त आयोजनामा नजी लगानी आउने
स^भावना कfको छ ?

लगानीमै ी वातावरण नहुँदा ‘रन आफ "द .रभर’ #कृ तका आयोजनामा लगानी आइरहे को छै न । # तफल रा|ो
आउँ छ भने जलाशययT
ु त आयोजनामा प न लगानी आउँ छ । पुनबा1स, जsगा अधtहण, वन र वातावरणका
सम-या रा यले समाधान गन र यन
ू तम # तफलको sयारे ट/ हुछ भने जलाशययT
ु त आयोजनामा प न लगानी
आउँ छ । जहाँ सुर ा र लगानीको #याभू त छ, यहाँ #वधकले खोजीखोजी लगानी गछ1 न ् । यहाँ जलाशयको
पीपीए दर छै न । # तफल नधा1रण ग.रएको छै न । यो आधार संरचना बयो भने लगानीकता1ले यहाँ लगानी गन ठाउँ
रहे छ भनेर लगानी गन1 आउँ छ ।
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४ अबमा अपर सोलु हाईोपावर
सोलख
ु ु6बु-थीत सोलु खोलाबाट उiतादन हुन लागेको २३।५ मेगावट

मताको हाईdोपावरको काम आगामी म"हना

दे खी सe
ु हुने भएको छ । उजा1 म ालयबकाट -वीकृती ?लने दे खी अय सबै कागजी #>Nया पुरा भईसकेकोले अब
>फAडमै काम सe
ु गन ग.र माघको अितम साताबाट काम सe
ु गन1 लागेको अपर सोलु हाईdोपावर क6प नका
नद शक कMबQ pे=ठले बताए । बहाब ग त १२।२६ Tयुसेक # तसेकेXड रहे को "हमाल/ िजAला सोलल
ु 6
ु बब
ु ाट बsने
उTत खोलामा सन ् २०११ दे खी नमा1ण सe
ु ग.र २०१५ मा स6पन गन सहम त भएको थयो । तर कागजी
#>Nयामा लामो समय अिAझएकाले काम "ढलो ग.र सe
ु हुन लागेको नद शक pे=ठले बताए ।
सदरमक
ु ाम सAलेर/ बजार निजकै रहने हाईdोपावर आयोजनाको १० # तशत शेयर -था नयबा?सलाई "दने प न
जानकार/ "दइएको छ । हाईdोवावरका बारे मा -था नय -तरमा जानकार/ #दान गन हे तल
ु े सAलेर/मा आयोजीत एक
काय1Nममा नद शक कMबQ pे=ठले आयोजनाको स6पण
ु 1 #>Nयागत काम स>कएकाले एक दे ख डेढ म"हना ?भ
नमा1ण काय1 सुe हुने बताउदै नमा1णका Nममा सहयोग गन1 -था नयबा?स तथा सरोकारवालालाई अनुरोध गरे ।
उपा"दत Mबयुत Mबतरणका लाग सरकारसंग पपए सझौता समेत भैसकेको सो आयोजना आगा?म सन ् २०१८
स6ममा नमा1ण स6पन गन क6पनीको लय रहे को छ ।
आयोजना क.रब चार अब1 लागतमा चार वर्È?भ

नमा1ण ्ँ सTने लय राखएको छ । नमा1ण ्ँ अवधको याजस"हत

४ अब1 १० करोड eपैया“ अनम
ु ा नत लागत रहे को आयोजनामा बा“कO रकम -वप“ु जी ९इTवीट/० बाट लगानी हुनेछ ।
आयोजनामा ७५ # तशत ऋण ्ँ र २५ # तशत इTवीट/बाट लगानी जट
ु ाइएको क6पनीले जनाएको छ । आयोजनामा
लमी ब\कको नेतृ वमा, नेपाल इभे=टमेट ब\क, एनएमवी ब\क, एभरे =ट बैक, एनआइसी ए?सया बैक, sलोवल
आइएमी बैक, लु6वीनी बैक, सेचुर/ कम?सय1ल ब\क तथा जलवयत
ु लगानी तथा वकास क6पनी ?ल?मटे डले
वPय कजा1 लगानी गन भएका छन ् । आयोजनाले उपा"दत Mबयुत केिQय Mबयुत #शारण लाईनमा जोने र
के"ह Mबयुत -था नय -तरमै खपत गराउने बताईएको छ ।
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काबेल ए अघ बढाउन एक साताFभX
मिXपnरष मा लगने
ऊजा1 म ालयले ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेल/ ए जलवयुत ् आयोजना अ घ बढाउन
आयोजनास6बधी #-ताव एक साता?भ मि प.रषमा लैजाने भएको छ।
अिxतयार दe
ु पयोग अनुसधान आयोगले 6याद?भ वPीय Eयव-थापन गन1 नसकेको भदै गत
काPक ९ मा उTत आयोजनाको अनुम तप रद हुने सत1अनुसार कारबाह/ गन1 लेखी पठाउने नण1य
गरे को थयो।
यस आयोजनामा बट
ु वल पावर क6पनीको क.रब ५५ # तशत र सरकारको समेत १३ # तशत सेयर
रहे काले आयोजना अ घ बढाउन मि प.रषमा #-ताव लैजाने तयार/ भएको हो। 'काबेल/ ए अ घ बढाउन
यह/ साता?भ मि प.रषमा #-ताव लैजाने तयार/ छ,' म ालय
Jोतले भयो।
ऊजा1 सचव राजेQ>कशोर

े ीले फरक >क?समको आयोजना भएकाले काबेल/ ए को #-ताव

मि प.रषमा लैजाने तयार/ भएको बताए। 'काबेल/ ए मा सरकारले लगानी स6झौता गरे को छ,' उनले
भने, 'यो फरक >क?समको आयोजना हो।' अिxतयारको खारे जीस6बधी नद शन आएको एक म"हनाप छ
अथ1 म ालयले वIव ब\कसँग काबेल/ ए मा लगानीस6बधी स6झौता गरे को हो। यसअनुसार वIव
ब\कले काबेल/ ए मा ४ अब1 ६० करोड अमे.रकO डलर -स6झौता हुँदाको मQ
ु ा व नमय दरअनुसार क.रब ४
अब1 ५३ करोड २० लाख eपैयाँ) ऋण सहयोग उपलध गराउनेछ।
काबेल/ ए को अनुम तप को 6याद भदौ २० गते स>कएको थयो। यसप छ अिxतयारले अनुम तप
खारे ज हुने सत1अनुसार कारबाह/ गन1 ऊजा1 म ालयलाई लेखी पठाउने नण1य गरे को थयो। अिxतयारको
नण1य बाSयकार/ भएकाले म ालयले अनुम तप स6बधी #-ताव मि प.रषमा लैजान लागेको हो।
मि प.रषले गरे को नण1य अिxतयारले हे न1 नपाउने भएकाले म ालयले काबेल/ ए अ घ बढाउन यो
वकAप छानेको हो।

अिxतयारले काबेल/ ए स"हत १४ वटा जलवयुत ् आयोजनाको अनुम तप खारे जी गनस6बधी नण1य
गरे को थयो। यसमSये ४ सय मेगावाटको तAलो अeणस"हत ३ आयोजनाको अनुम तप म ालयले
खारे ज ग.रसकेको छ। आयोजना-थलमा लगानी ग.रसकेका क.रब आधा दज1न जलवयुत ् आयोजनाका
स6बधमा भने म ालयले कुनै तयार/ गरे को छै न। यसबाट ती आयोजनाको भव=य अयोलमा परे को
छ। म ालयका एक उcच अधकार/का अनुसार अिxतयारको नद शन म ालयले का%न नसTने
भएकाले मि प.रषको नण1यबेगर यी आयोजना अ घ बन सTदै नन ्।
ऊजा1 सचव

े ीले कृष तथा जलJोत स?म तमा अिxतयारको नद शन बाSयकार/ हुने बताएका थए।

कृष तथा जलJोत र अथ1 स?म तले अिxतयारको खारे जीस6बधी नण1यमा परे का सबै आयोजनाका
स6बधमा आफ\ नण1य गन1 म ालयलाई नद शन "दएको थयो।
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गाउँ -गाउँ मा बुढगrडक6 हाइोको चचा
बढ
ु /गXडकO जलाशययुTत जलवयुत ् आयोजनाको डीपीआरको काम अितम चरण ्◌ामा पुगेका बेला
#भावत

े गोरखा र धा"दङका टोलटोल, चयापसलह9मा यसकै चचा1 उकष1मा पुगेको छ। व-तत
ृ

अSययन गन क6पनीको ३० म"हने अवध स>कन ५/६ म"हना मा बाँकO छ। बुढ/गXडकO >कनारका दज1नG
सानाठूला बजार, साव1ज नक काय1Nममा राजनी तकलगायत अय गफ हुनै छाडेका छन ्। २/४ जना भेट
भएलगPै उचत -थानमा पुनः -थापना, -थानीयवासीको सेयर र लगानी जु%ने/नजुटने य-तैमा
शंकाउपशंका ग.रछ।
'आयोजना सe
ु हुने/नहुने अयोलले #भावत

े गोरखाका १७ र धा"दङका १० गावसमा "दगो वकास

योजना नमा1णमा समेत असर परे को छ,' गोरखा आeघाटका Eयापार/ बेल#साद pे=ठले भने।
'िजAलाि-थत सं
घसं
-थाले गन -थानीय -तरका काय1Nममा समेत बढ
ु /गXडकOबारे छलफल हुछ।
लगानीभदा प न सरु  त पुनः -थापनामा चासो राखेका छन ्, #भावत े का बा?सदाले,' आयोजना
सरोकार स?म तमा रहे का आeघाटका Eयापार/ भरत ढकालले बताए।
आयोजनाबारे चासो ब"ढरहे का बेला डुबान

े का बा?सदाको चासो चन1 -थानीय सामुदा यक

रे Zडयोमाफ1त नय?मत काय1Nम सwचालन ग.ररहे का धा"दङ रे Zडयोका -टे सन 6यानेजर राजाराम शमा1ले
भने, 'आफू जिमएको थातथलो सध\का नि6त आयोजनाको जलाशयमा डुबाएर नयाँ ठाउँ खो नुपन
अव-थाका -थानीयवासी आफूह9लाई सरकारले पूरै बेवा-ता गरे को र अझै अयोलमै राखेको गुनासो
आउने गरे को छ।'
बढ
ु /गXडकO >कनारका गोरखा र धा"दङका आeघाट, सAयानटार, वशालनगर, खहरे , >कताङ फेद/, वेलुङ
भ याङ, याङ -याङ, लपाङफेद/, टोडे, जु|े, से6जोङचौतारा, सातदोबाटो, .रताउला, गोलाभ याङ
लगायतका सानाठूला बजार #भावत

े २७ गावसका -थानीयवासीले #योग गन सानाठूला बजार हुन ्।

यी बजारमा -थानीयवासी आLना कृषजय उपादनको MबNO र दै नक उपभोsय व-तु >कनमेल गछ1 न ्।
यी बजारमा -थानीयवासी जPकै गैरिजAलावासी ठूला Eयापार/ह9 प न छन ्। पuृ वी राजमाग1को
बेनीघाटबाट जोZडएको यो सडकमाग1 मना-ल,ु लाकपास जाने पय1टकOय गतEयको सबैभदा बढ/ चAने
सडक प न हो।

गाउँ घरमा लगानी गन िजवस, गावस र अय सानाठूला सं-थाले ठूला वकास नमा1णका काम ठiप
पारे का छन ्। आयोजना -थलमा जsगा >कनबेच परू ै रो>कएको छ।
राि=य गौरवको आयोजनाको व-तत
ृ अSययन गन िज6मा ?लएको
इिज नय.रङले कामलाई अितम चरण ्◌ामा पुरय
् ाएको र कुन

ाससको %याTटबेल

मतामा आयोजनालाई अगाZड बढाउने

भनेमा अितम # तवेदन भने आउन बाँकO रहे को छ। उTत अSययन गन ठे केदार क6पनीले आगामी
असारस6ममा # तवेदन बझ
ु ाउने बढ
ु /गXडकO जलवयुत ् आयोजना वकास स?म त अSय

डा. लमी

दे वकोटाले बताए। धा"दङि-थत tामीण सwचार सहकार/ सं-था ?लवारा सwचा?लत रे Zडयो धा"दङ आठG
वष1 #वेश अवसरमा गरे को 'राि=य गौरवको बुढ/गXडकO जलवयुत ् आयोजनाः >कन, कसर/ र क"हले?'
अतर>Nया काय1Nममा बोAदै अSय

दे वकोटाले भने, 'अSययनको सe
ु वातमा कुल ६०० मेगावाट

अनुमान ग.रए प न हाल १२ सय मेगावाट

मता

मता बनाउन स>कने दे खएको छ।' # तवष1 ३ हजार ३८३

गगावाट आवर अथा1त ् ३३८ करोड यु नट वयुत ् उपादन हुने उTत आयोजनालाई सरकारले उcच
#ाथ?मकतासाथ काम अ घ बढाएको उनले जानकार/ "दए।
'जलवयुत ् वकास तथा नमा1णका लाग आवIयक जनिTतको

मता व
ृ ध गन तथा वषयव@ तयार

गन, आयोजनालाई समt जलJोत वकाससँग जोने र बहुउदे Iयीय बनाउन स>कने भएकाले
आयोजनाबाट बढ/भदा बढ/ उपयोग गन लय सरकारको रहे को' पूवस
1 चव कृ=णह.र बाँ-कोटाले बताए।
डीपीआर ग.ररहे को

ाससेल/ क6पनीले तीनवटा

मताको #-ताव गरे को जानकार/ "दँ दै दे वकोटाले

मुलुकको आवIयकताअनुसार ७५०, ९०० वा १२ सय मेगावाटस6म -तरोन त गन1 स>कने बताए। उनका
अनुसार डीपीआरको काम पूरा भएप छ मा ै आयोजनालाई कुन 'मोडल' मा लsने भने टु`गो लाsने छ।
आयोजनामा जलाशयका लाग २६३ ?मटर अsलो बाँध बनाउनुपन छ। बाँधका कारण ६३ वग1>कलो?मटर
लामो ताल बने छ। यो का-कOको फेवातालभदा १५ गुणा ठूलो हुने भएकाले अतरा1ि=य -तरकै
पय1टकOय

े बन सTछ।

आयोजनाबाट सुTखायाममा ३५० घन?मटर पानी उपलध हुने भएकाले चतवन, नवलपरासीमा ?सँचाइ
सुवधासमेत #ाiत हुने छ। खानेपानी, जल यातायात, माछापालन र पानी खपत हुने आAमु नयम उयोग
चलाउने पाइने छ।
यसलाई अनुसधानसँग जोन स>कने, व?भन #कारका रोजगार/, राि=य वPीय सं-थालाई लगानीको
अवसर #दान गन1 स>कने भएकाले मुलुक?भ ैको लगानीलाई #pय "दन स>कने र आमजनता वशेषतः
#भावत

े का जनतालाई सेयर उपलध गराएर लगानी जुटाउन स>कने स?म तको योजना रहे को छ।

तर धा"दङ र गोरखाको १८-२० हजारस6म EयTत पुनवा1स गराउने तथा खेतीयोsय ज?मन डुने भएकाले
क-तो रणनी त र काय1Nम तय गन भनेबारे सरकारले #-ट अवधारणा बा"हर Aयाउनुपछ1 ,' एमाले
सभासद राजेQ पाXडेले बताए। पाXडेले आयोजनाको डीपीआर तयार भएलगPै नमा1ण काय1मा
जानुपनमा जोड "दए। लामो समयस6म थाती रयो भने बुढ/गXडकO क"हAयै बन नसTने उनको धारणा
थयो।
कांtेस #मख
ु सचेतक चीनकाजी pे=ठले जलवयुत ् आयोजनाको हकमा जsगा #ािiत र मुआजामा
सम-या दे खएका कारण आयोजनाबाट #भावत जनतालाई के कसर/ सुवधा "दने भने वषयमा केह/
समय?भ ै ठोस नणय गन1 सरकार?सत आtह गरे । आयोजना अ त आवIयक भएको -थानीय
बा?सदाले बुझसकेकाले वकासमा कुनै अवरोध नहुने उनले भने।
तर स?म तले आयोजना नमा1ण हुने वा नहुनेमा भने शंका EयTत गरे को छ। जsगा >कनबेचस"हत वकास
नमा1ण को काम ठiप भएका कारण ्◌ा -थानीयमा आNोश बदै गएको छ भने #भावत जनतालाई कहाँ,
कसर/ पुनः -थापना गन, कसर/ जीवकोपाज1न सु निIचत गनज-ता वषय नै ज"टल रहे को अSय
दे वकोटाको भनाइ थयो।
काय1Nममा सभासदह9 गंगालाल तुलाधर, गुe बल
1 लJोत
ु ा1कोट/, धनबहादरु घले, परशुराम तामाङ, पव
ू ज
रा यम ी ठाकुर#साद शमा1लगायतले आयोजना धा"दङ र गोरखाको मा ै नभई परू ै दे शको मुहार फेन
भएकाले डीपीआर स>कनासाथ नमा1ण #>Nयामा जानुपनमा जोड "दएका थए।
अ"हले आयोजनाको Zडजाइन, वातावरणीय, भौग?भ1क अSययन चालु रहे को र वातावरणीय #भाव
मA
ू यांकनको समेत #ारि6भक काम भइरहे को छ। पुनवा1स एवं पुनः -थापनाका लाग -थानीय जनतालाई
वIव-त पान1 केQ/य तथा -थानीय तहमा राजनी तक नेतृ वले वशेष पहल ?लनुपन, डुबान

े का

जनतालाई राहत कोष -थापना, लगानीको Jोत जुटाउनुपन चुनौती रहे को काय1Nमका सहभागीले जोड
"दएका छन ्।

>f]tM cleofg, 2071/9/23

‘सुनकोशी आयोजना अYययन त9काल शुR गर’
सुनकोशी दोJो र तेJो जलवयुत ् आयोजनाको स6भाEयता अSययन तकाल शु9 गन1 -थानीयवासीले
आtह गरे का छन ् । सुनकोशी तेJो आयोजना सरोकार स?म त र -थानीयवासीवारा काठमाडGमा
म`गलवार आयोिजत काय1Nममा -थानीयवासीले काे, रामेछाप, ?सधुपाAचोक र ?सधुल/मा नमा1ण
हुन लागेको ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेJो र १ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोJो जलवयुत ्
आयोजनाको स6भाEयता अSययन छटो अगाZड बढाउन आtह गरे ।
ऊजा1 म ालयअतग1तको वयुत ् वकास वभागले सो जलवयुत ् आयोजना अSययन गन िज6मेवार/
?लएको छ । तर, ए?शयाल/ वकास बै`क (एडीबी) र नेपाल सरकारको गर/ २ करोड ६० लाख डलरमा
सुनकोशी दोJो र तेJो जलवयुत ् आयोजनाको अSययन हुने भ नए प न जापान सहयोग नयोग
(जाइका)को अनुरोधमा एडीबीलाई अSययन काय1 रोTन लगाएको -थानीयवासीको भनाइ छ ।
बीपी राजमाग1 डुनेलगायतका कारण दे खाउँ दै जाइकाले अSययनसमेत गन1 न"दन एडीबीलाई दबाब
"दएको -थानीयवासी लालSवज लामाले बताए ।
रासस

>f]tM gful/s, 2071/9/23

मनपर \सारण शुक असुदै \ाधकरण
लमण वयोगी
नेपाल वयुत #ाधकरणले नजी

े का आयोजनासँग #सारण लाइनको जथाभावी जडान स6झौता

(कनेTसन एtमेट) गर/ मनपर/ #सारण (चुहावट) शA
ु क असA
ु ने गरे को पPा लागेको छ। आयोजनाको
मता र tड सब-टे सनस6म Mबजल
ु / पय
ु ा1यउने दरु / फरक–फरक हुने भदै मनोमानी शA
ु क असA
ु ने
ग.रएको हो। #ाधकरणले नजी

े का आयोजनाको Mबजल
ु / ३३ हजार >कलोभोAट वा सोभदा बढ/

मताको tड सब-टे सनमा जडान गदा1 #सारण शुAक ?लँ दैन। सोभदा साना सब–-टे सनस6म Mबजल
ु /
जडान गन वयुतगह
ृ सँग भने य-तो शुAक उठाउँ दै आएको छ।
ठूला आयोजनाको तुलनामा सानाको आ6दानी एवं वPीय आकार सानै हुछ। य-ता आयोजनाले मनsय
मुनाफासमेत कमाउँ दै नन।् यनै आयोजनालाई ल त गदB #ाधकरणले #सारण लाइनमा हुने
चुहावटबापतको रकम ?लने गरे को नजी उपादकको गुनासो छ। एक जलवयुत Eयवसायीले
नाग.रकसँग भने, 'शुAक ?लएकोमा हामीले कुनै आपP जनाएका छै नG तर समान

मता र दरु /मा

बनाइएका आयोजनाको #सारण शुAक फरक–फरक तो>कछ, यसमा हा|ो आपP हो।'
नजी

े ले #ाधकरणसँग वयुत ख.रद स6झौता (पपए) गदा1 उपा"दत Mबजुल/ तो>कएको #सारण

लाइन वा tड सब–-टे सनस6म पुया1ि◌उन जडान स6झौतासमेत गनुप
1 छ1 । आयोजनाको

मता र

वयुतगह
ृ दे ख तो>कएको सब–-टे सनस6मको दरु / फरक हुने भएकाले #सारण शुAक प न फरक हुने
#ाधकरण वयुत Eयापार वभागका नद शक "हतेQदे व शाTय बताउँ छन।्
'साना उपादकले आLना आयोजनाबाट उपा"दत Mबजल
ु / तो>कएको सब–-टे सनस6म आफ\ले #सारण
लाइन बनाएर जडान गरे ती आयोजनाको हकमा #सारण शुAक (#ावधक चुहावटबापतको रकम)
?लइँदैन,' उनले नाग.रकसँग भने, 'अधकांश आयोजनामा उपादकले वयुतगह
ृ मै '?मट.रङ पोइट'
राखेका हुछन,्य-ता आयोजनाका हकमा #सारण दरु / र

मताको आधारमा शुAक ?लइछ।' #सारण

शA
ु क वा #ावधक चुहावट क त ?लने भने कुरा जडान स6झौता हुँदा नै तो>कने उनले #-ट पारे ।
#ाधकरणले साना उपादकलाई व?भन

े ीय काया1लय मातहतका tड सब–-टे सनसँग जडान

स6झौता गन1 तोकेको हुछ। ती सब–-टे सनसँग यसर/ स6झौता गदा1
#मख
ु ले एकeपता कायम नगन शाTयले -वीकार गरे । एकै

े ीय काया1लय वा काया1लय

मताका आयोजना र समान दरु /का सब–

-टे सनस6म Mबजल
ु / Aयाउँ दासमेत #ाधकरणले फरक–फरक शुAक असA
ु ने गरे को नजी

े को आरोप

छ। #ाधकरण भने कम1चार/ले गन अवैध कामलाई नयम?भ को काम भदै पिछने गरे को छ।

वयुतगह
ु / पुया1 उने तारको मोटाइ वा गुण-तरले चुहावट घटबढ
ृ दे ख तो>कएको सब–-टे सनस6म Mबजल
हुछ। यसैले नजी े सँग ?लइने #सारण शुAकमा फरक पन #ाधकरण इिज नयर बताउँ छन।्मोटो
तार (कडTटर) को तुलनामा पातलोमा Mबजल
ु / #वाह गदा1 #ावधक चुहावट बढ/ हुछ। कम गुण-तरका
तार फेन1 वा सुधार गन1 भने #ाधकरणले चासो दे खाउँ दै न। नजी

े ले प न #ाधकरण तर दोष पछाएर

आफ\ ले सुधार गन1 सTने #सारण लाइनको काम गदB न।
#सारण शुAक वा #ावधक चुहहावटबापत ?लने शुAकबारे #ाधकरणले अ"हलेस6म कुनै मापदXड
बनाएको छै न। यसबारे न कुनै तयार/ नै ग.रएको छ। #सारण शुAक ?लने वध वा मापदXड नभएकाले नै
#ाधकरणले यसर/ मनपर/ शA
ु क उठाउँ दै आएको -वत ऊजा1 उपादकको सं-था (इपान) का उपाSय
शैलेQ गुरागा~ले बताए।
'#ाधकरणले आयोजनाको

मता र दरु /का कारणले शुAकमा फरक पन बताए प न सामान दरु /का सब–

-टे सनस6म उपा"दत Mबजुल/ जडान गदा1 एकeपता कायम गदB न,' उनले भने, '#ाधकरणका केह/
कम1चार/ले तोकेकै आधारमा य-तो शA
ु क तनु1पछ1 , यो नी तगत =टाचार हो।' #ाधकरणले उपयT
ु त
नी त Aयाएर यसर/ ?लइने शA
1 नमा उनले जोड "दए।
ु कमा औसत एकeपता कायम गनुप
लमजुङ िजAलामा बनेका क.रब पाँच मेगावाटको ?सउर/खोला र साढे चार मेगावाटको राधीखोलाको
Mबजल
ु / खुद/ सब–-टे सनमा जाडन हुछ। तर यी आयोजनाका लाग #ाधकरणले Nमशः ३.८ # तशत र
४.६ # तशत #सारण शA
ु क तोकेको छ। य-तै संखव
ु ासभाको तर तरे सब–-टे सनमा जडान हुने पाँच
मेगावाटस6मका आयोजनामा प न य-तो शA
ु क फरक–फरक छ। समान

मताका आयोजना र दरु /मा

पन सब–-टे सनमा जडान हुने Mबजल
ु /को हकमा प न शुAकमा वभेद गनु1 #ाधकरणको बदमासी हो,' एक
नजी #व1धकले "टiपणी गरे ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/9/24
अ2ण तेPोको पaडए सावजनक गन माग
सारोकारवालाले लगानी बोड1 र भारतीय क6पनी सतलज जलवयुत ् नगमबीच अeण तेJो जलवयुत ्
नमा1णका लाग भएको आयोजना वकास स6झौता (पZडए) साव1ज नक गन1 माग गरे का छन ् ।
संखुवासभा–काठमाडG जना1?ल-ट एसो?सएसनले राजधानीमा बुधबार गरे को काय1Nममा उनीह9ले पZडए
गोiय राखँदा आयोजनाका वषयमा सव1साधारणमा म उपन भइरहे को बताए । ऊजा1म ी
राधाकुमार/ @वाल/ले पZडए साव1ज नक गन1 पहल थाAने बताइन ् ।
Eयापा.रक द-तावेज भएको भदै बोड1ले अeण तेJो र माथAलो कणा1ल/ले पZडए गोiय राखेको छ ।
गोiय राखँदा पZडएमा राखएका Eयव-थामाथ #Iन उrदै आएको छ ।
पूवस
1 ांसदवय ह.र वैरागी दाहाल र पशुर1 ाम मेघी गुeङले पZडए साव1ज नक गर/ हरे क नाग.रकले हे न1 र
पन पाउनुपन Eयव-था ग.रनुपन बताए । ‘साव1ज नक ग.रएन भने पZडएमा भएका तuय बा"हर
आउँ दै नन ्, सव1साधारणले जानकार/ नपाउँ दास6म आयोजनामा भएका रा|ा र नरा|ा प

कसर/ बा"हर

आउँ छन ् ?’ गुeङले #Iन गरे ।
वयुत ् वकास वभागका महा नद शक "दनेशकुमार घ?मरे ले साव1ज नक ग.रए पZडएमा दे खएका
ववधा ह%ने बताए । ‘पZडएमा जनाइएका # तबधता पूरा गन1 सरकारलाई चुनौतीपूण1 छ,’ उनले भने
।
लगानी बोड1का उपसचव खगेQ .रजाल र सतलजका नेपाल # त नध हरे राम सुवेद/ले कानुनी
ज"टलताले पZडए साव1ज नक गन1 नस>कएको दाबी गरे । ‘अक प को सहम त न?लई एउटा प ले मा ै
पZडए साव1ज नक गन1 सTदै न,’ उनले भने । जलJोतव डा. बलबहादरु पराजुल/ले अeण तेJोको
भौ तक पूवा1धार, सेयर वतरण, वातावरणीय प लगायतमा -प=ट Eयव-था नग.रएको बताए ।
‘रा="हतमा ग.रएको छ भने पZडए साव1ज नक गदा1 के Mबtछ ?’ उनले भने ।
काय1Nममा सहभागीले अeण तेJोको वातावरणीय #भाव मूAयांकन कमजोर रहे काले पुन: गनुप
1 न
बताएका थए । उनीह9ले आयोजना नमा1णमा # तबधता जनाएका थए ।
आयोजनाको अनुमा नत लागत नमा1ण अवधको याजस"हत १ खब1 ३० अब1 eपैयाँ छ । आयोजनाबाट
नेपालले २१.९ # तशत (१९७.१ मेगावाट) वयुत ् न:शुAक पाउनेछ । बाँकO वयुत ् भारत नया1त हुनेछ ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/9/24
नलFसंह गाड जलव युत ् आयोजनाले ज:गा अधकरण सु2
नल?संह गाड जलवयुत ् आयोजनाले जsगा अधकरण काय1 सुe गरे को छ । आयोजना वकास स?म तले
प"हलो चरणमा ?शवर र पावर हाउस

े को जsगा अधकरण गन1 लागेको हो । वसं २०७० माघमा

सरकारको सचव-तरको नण1यअनुसार आयोजनाले जsगा अधकरणका लाग मुआजा वतरणबारे
साताअ घ सूचना #काशन गरे र काम थालेको छ ।
आयोजनाले ?शवर तथा पावर हाउसका लाग वयालय, गौचरण, नस1र/, ज`गल, सडक, चौतार/ र
-थानीय बा?सदाको गर/ ५३१ रोपनी जsगा अधकरण गन1 लागेको अSय

शेरबहादरु शाह/ले जानकार/

"दनुभयो ।
जसमSये M भुवन उcचमाSय?मक वयालय खगेनकोट दAल/को ११४ रोपनी र -थानीय बा?सदाको
२५० रोपनी जsगा अधकरण हुनेछ । उTत जsगाको मुआजाका लाग चालु आवमा e एक करोड २५ लाख
छु%याएको अSय

शाह/ले बताउनुभयो ।

आयोजनाले जsगा अधकरण, भौ तक पव
ू ा1धार, Zडपआरलगायत काय1 अ घ बढाएको जनाएको छ । चालु
आवमा आयोजनाको पहँ◌ुच माग1 नमा1णका लाग e १४ करोड र काया1लय भवनका लाग e छ करोडको
टे डर आवान भइसकेको छ ।
य-तै आयोजनाको Zडपआर, #ावधक काय1 र अय भौ तक Eयव-थापनका लाग e चार करोड बजेट
व नयोजन भएको छ । चालु आवमै व-तत
ृ सभ ण र आयोजनाको क-Tसन पावर उपादनको
व-तत
ृ सभ णलगायत काय1 सwचालन हुने शाह/ले बताउनुभयो ।
चार सय ५० मेघावाट वयुत ् उपादन

मताको यो आयोजना उcच #ाथ?मकता–९ पी वानमा परे प छ

भौ तक तथा #ावधक काय1 सe
ु भएको हो । सरकारले बढ
ु /गXडकO र नल?संहगाड जलवयुत ्
आयोजनालाई उcच #ाथ?मकतामा राखेको छ ।
आयोजनाको नमा1ण सन ् २०२३ स6म स6पन गन लय रहे को शाह/ले बताउनुभयो । आयोजना
नमा1णमा e एक खब1को लागत खच1 हुने अनुमान ग.रएको छ । आयोजना नमा1णका लाग
एZडबीलगायतका दात ृ नकाय र दे श?भ कै वPीय स`घसं-था प न इcछुक रहे को शा◌ाह/ले जानकार/
"दनुभयो ।

नमा1ण स6पन भएमा आयोजना मSयपिIचमकै ऊजा1को #मख
ु Jोत बनेछ । यो आयोजना वातावरण
मै ी, याम कम प.ु रने, जलाशयको आयु "दगो रहने , खेतीयोsय ज?मनको यून

त हुने, व-थापत

कम हुने र भौग?भ1क अव-था अयत रा|ो मा नएको छ । आयोजना-थल जाजरकोट सदरमुकामबाट २०
कोस पूवम
1 ा रहेको छ ।
यो आयोजना सTला र खगेनकोट गावसमा आयोजनाको प"हचान भएको २७ वष1प छ उTत मेघा
#ोजेTटको नमा1ण #>Nया अ घ बढे को हो । रासस

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/9/24

फेnर ऊजा संकटकालको तयार
भीम गौतम

जलवयुत ् आयोजनालाई नबा1ध 9पमा अ घ बढाउन सरकारले फे.र ऊजा1 संकटकाल लगाउने #>Nया
अ घ बढाएको छ । चार वष1अ घ सरकारले साढे चारबस संकटकाल लगाउँ दा काया1वयनमै नआएर
उपलिधवह/न भए प न ऊजा1 म ालयले फे.र ऊजा1 संकटकाल लगाउने #>Nया अ घ बढाएको हो ।
बद, हडताल, अवरोधलगायत कारणले समयमै जलवयुत ् आयोजना बनाउन नसकेप छ सरकारले
संकटकाल लगाउने तयार/ अ घ बढाएको हो । ऊजा1 म ालय र नेपाल वयुत ् #ाधकरणका अधकार/ह9
ऊजा1 संकटकाल लगाउनका लाग #-ताव तयार/को Nममा जुटेका छन ् । ‘जलवयुत ् आयोजनामा कुनै
बाधा, अवरोध नआओस ् र समयमै बनोस ् भनेर संकटकाल लगाउने तयार/ अ घ बढाएका छां◌ै,’
ऊजा1म ी राधाकुमार/ @वाल/ले राजधानीसँग भ नन ्, ‘संकटकालका लाग म ालयले #-ताव बनाउन
सe
ु ग.रसकेको छ ।’
म ी @वाल/ले ऊजा1 म ालयले #-ताव तयार गर/ Eयव-थापका संसबाट पा.रत गरे र काया1वयनमा
लैजाने जानकार/ "दँ दै यसले जलवयुत ् आयोजना र #सारण लाइन नमा1णमा सहयोग पुsने बताइन ् ।
जलवयुत ् आयोजनामा हुने अवरोध, हडताल, अनावIयक मुआजा ववादलगायतका कारणले प छAलो
समयमा जलवयुत ् र #सारण लाइन आयोजना बनाउनु सरकार र नजी

े का लाग फलामको

चउराज-तै भएको छ । संकटकाल लगाएमा जलवयुत ् एवं #सारण लाइन र यसस6बधी कुनै प न
आयोजनाको काममा कसैले अवरोध गन1 पाउने छै नन ् । तकाल/न राजा @ानेQले २०५८ सालमा
लगाएको संकटकालमा ५ सय ?मटर #सारण लाइन बनेकोमा यसप छ हालस6म एक >कलो?मटर प न
#सारण लाइन बन सकेको छै न । बार6बार जलवयुत ् आयोजना बनाउन नसकेप छ जलवयुमा
संकटकाल नलगाई आयोजना बन नसTने नयोलमा पुगी ऊजा1 म ालयले संकटकाल लगाउने तयार/
अ घ बढाएको हो । क त समयस6म र कसर/ संकटकाल लगाउने भने वषयमा भने अझै टुंगो लागेको
छै न ।
यसअ घ ९ चै

२०६७ मा तकाल/न ऊजा1 एवं अथ1म ी भरतमोहन अधकार/ले साढे चारबस

संकटकालको घोषणा गरे का थए । संसबाट पा.रत सो घोषणाअनुसार अ"हले प न दे शमा ऊजा1
संकटकाल छ तर काया1वयनमा छै न । संसबाट पा.रत संकटकालको अवध नस>कँदै फे.र सरकारले
संकटकाल लगाउनका लाग #>Nया अ घ बढाएप छ यसको काया1वयनबारे भने धेरैले आशंका गरे का

छन ् । ‘संकटकाल लगाएर मा हुँदैन, यसप छ आउने सरकार र म ीले यसलाई नरतरता "दनुपछ1 ,
अ न मा यसको अथ1 हुछ,’ पव
1  ी अधकार/ले राजधानीसँग भने, ‘मैले जलवयुत ् वकासका
ू म
लाग लगाएको संकटकाल काया1वयन नभएकाले जलवयुत ् वकास भएन र दे शले लोडसेZडङ
भोगरहे को छ ।’
पव
1  ी अधकार/का अनुसार य तबेलाको संसबाट पा.रत संकटकालको #-तावमा साढे चार वष1?भ
ू म
दे शलाई लोडसेZडङमT
ु त गन -प=ट खाका थयो तर प छ आउने म ीले यसलाई नरतरता "दएनन ् ।
‘ऊजा1 संकटकालमा उAलेख भएअनुसार यसप छ ऊजा1म ी गोकण1 व=टले चुहावट नय णमा रा|ै
#यास गरे का हुन ् तर अयमा उनले खासै चासो "दएनन ्, यसप छका म ीले त कुनै वा-ता नै गरे नन ्,’
अधकार/ले भने, ‘#येक वष1 क त वयुत ् उपादन गन ? वदे शी लगानी कसर/ Aयाउने ? नी त क-तो
बनाउने ? ऊजा1 द ता कसर/ बढाउनेलगायतका सहकार/, िजAला वकास स?म त, नगरपा?लका
आ"दमाफ1त जलवयुत ् उपादनस6मका योजना थए तर काय1वयन भएन ।’
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‘अ2ण तेPो बनाउन स हयोग गरh’
काठमाडG÷रास— ऊजा1म ी राधाकुमार/ @वाल/ले ९ सय मेगावाटको अeण तेJो जलवयुत ् बनाउनका
लाग सबै
ले सहयोग गनुप
1 न बताएकO छन ् ।बुधबार सं
खुवासभा–काठमाडां◌ैप कार समाजले अeण तेJो
जलवयुत ् आयोजना ◌ः सरोकार र चुनौती वषयक छलफलमा उनले अeण तेJो -थानीयवासीलाई
फाइदा पुsने गर/ अ घ बढाउन सरकार तयार रहे को बताउँ दैसहयोग गन1 आtह ग.रन ् । अeण तेJोका
साथैतAलो र माथAलो अeण, अeण छैटGलगायतका सबैआयोजना नमा1ण हुनुपछ1 भने प मा आफू
रहे को बताउँ दैउनले यसका लाग ऊजा1 म ालयले पहल गन बताइन ् । सभास तारामान गुeङले अeण
आयोजना -थानीयको "हतमा हुनुपन प मा सं
खुवासभावासी रहे को बताउँ दैअeण तेJोका अनावIयक
वरोध गन1 नहुने बताए । अeण नद/ े का सबैआयोजना अ घ बढाउनका लाग पहल गनुप
1 न उनको
भनाइ थयो ।
वयुत ् वकास वभागका महा नद शक "दनेश घ?मरे ले अeण तेJो आयोजनाबाट ७ हजारभदा बढ/ले
#य

रोजगार/ पाउने तथा # तघर मा?सक 9पमा ३० यु नट पाउनु सकारामक भएको बताए ।

अeण तेJोको #वधक सतलज नगमका # त नध ह.रराम सुवेद /ले -थानीयवासीको माग स6बोधनका
लाग १० पटक साव1ज नक सुनुवाइ गरे को बताए । काय1Nममा इिज नयर डा. बलबहाद रु पराजुल/ले
आयोजनाबारे काय1प #-तुत गदB -थानीयलाई फाइदा हुने गर/ आयोजना अ घ बढाउनुपन बताए । उनले
हालस6म आयोजना वकास स6झौता (पीडीए) द-तावेज साव1ज नक सरकारले नगरे को बताएका थए ।
लगानी बोड1का उपसचव खगेQ .रजालले एक अका1को -वीकृ तमा मा पीडीए साव1ज नक गन #ावधान
रहे कोले नग.रएको र छ%टैग.रने जानकार/ "दए । काय1Nममा -थानीयवासीले आयोजना बनाउँ दा सडक,
-वा-uयचौकOलगायतका वकास पूवा1धारमा समेत सहयोग गन1 आtह गरे का थए ।
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अ2ण छै टh वदे शीलाई *दने तयार
ऊजा1म ी राधाकुमार/ @वाल/ले अeण छै टG (>कमाथाका-अeण) जलवयुत ् आयोजनाको लाइसेस
एक वदे शी क6पनीलाई "दने तयार/ भइरहे को खुलासा गरे कO छन ्।
# त-पधा1 गराएर नजी

े लाई "दने वा वयुत ् #ाधकरणको मा पूण1 -वा?मव (सरकार/) मा नमा1ण

गन वयुत ् वकास वभागको सं-थागत सोचवपर/त उनले य-तो तयार/ गरे कO हुन ्।
अयत #ारि6भक अSययनमा भएको यो आयोजनामा कुन चा"हँ वदे शी क6पनीले चासो दे खाएको हो,
यसबारे भने म ी @वाल/ले बताइनन ्।
अeण तेJो जलवयुत ् आयोजनाबारे -थानीय सरोकारवालाको "हत र आयोजना वकासबारे संखुवासभाकाठमाडG प कार समाजले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरे को अतर>Nयामा उनले >कमाथाकाअeण एउटा पाटलाई "दने कुरा भइरहे को जानकार/ "दइन ्।
यो आयोजनाको लाइसेस हात पान1 लाला यत क6पनीलाई वभागले फका1इ"दएको थयो। वभाग Jोतका
अनुसार हालस6म १६ वटा क6पनीले >कमाथाका-अeणका लाग "दएका आवेदन वभागले रद गरे को
थयो।
नेपाल- तबत सीमा
मेगावाट

े मा पन यो आयोजनाको #ारि6भक प"हचानअनुसार तीन सयदे ख चार सय

मता छ। हाल #ाधकरणले वIव ब\कको ऋण सहयोगमा अSययन गन1 लागेको माथAलो

अeणभदा उपAलो भेगमा पन यो आयोजना ऊजा1 उपादनका स6भावनाले अयत आकष1क दे खएको
छ।
सरकार आफ\ले आगामी वष1 अSययन गर/ सरकार/ वा #ाधकरणको मा

-वा?मवमा नमा1ण गन

योजना रहेको यो आयोजनामा एक च नयाँ क6पनीले चासो दे खाइरहे को छ। वभागले प न अeण
सबै आयोजना # त-पधा1 गराएर वा सरकार/ -वा?मवमा मा

े का

नमा1णमा "दने नी त ?लएको छ।

नेपाल-तबत सीमा ]ेXमा पनH यो आयोजनाको \ारि^भक प*हचानअनुसार तीन सयदे Qख चार सय
मेगावाट ]मता छ। हाल \ाधकरणले व~व बकको ऋण सहयोगमा अYययन गन लागेको माथलो
अ2णभदा उपलो भेगमा पनH यो आयोजना ऊजा उ9पादनका स^भावनाले अ9यत आकषक दे Qखएको
छ।

यह/ नी तअनुसार २०६९ सालमा तकाल/न ऊजा1 सचव ह.रराम कोइरालाले #ाधकरणले सहायक
क6पनी -थापना गदB कम1चार/लाई सेयर "दएर आयोजना नमा1ण गन भदै माथAलो अeण (३३५
मेगावाट) को लाइसेस "दँ दा 'सहायक क6पनीमाफ1त नमा1ण गन1 नपाइने' सत1 राखेर #ाधकरणलाई
लाइसेस "दएका थए।
अe भदा अe ण

े का आयोजनाले "हउँ दमा ३० # तशतस6म ऊजा1 उपादन गन भएकाले आकष1क

मा नछ। अय आयोजनाले य तबेला "हउँ दमा अधकतम १७ # तशतमा ऊजा1 उपादन गछ1 न ्।
'रा यका लाग सुर त राखएका आयोजना म ीले "दने हो भने भो?ल सरकार आफ\ आयोजनावह/न
बने ि-थ त छ', वभागका एक अधकार/ले बुधबार अनपण
ू ?1 सत भने।
अSययन नै नभएका आयोजनामा समेत वदे शी क6पनीको चासो दे खनु र म ीले प न लाइसेस
वतरण गन1 चाख रा{ुलाई नेपालको जलवयुका लाइसेसको माग बढ/ भएको यसले दे खाएको छ।
काय1Nममा वयुत ् वकास वभागका महा नद शक "दनेशकुमार घ?मरे ले अeण तेJोका #वधक
शतलजले सरकार?सत अ घAलो म"हना गरे को आयोजना वकास स6झौता (पीडीए) मा उिAलखत सत1
पूरा गन1 नसके स6झौतै रद गन1 स>कने #ावधान रहे को बताए।
'पीडीएमा स6झौता रदस6म गन1 स>कने सत1 छन ्' उनले भने, 'यह/ सत1का कारण #वधक ग6भीर भएर
नमा1णमा लाsछ र यसबाट सं
खुवासभाले मा

आयोजना अवधमा १२ अब1 eपैयाँबराबरको रोयAट/

पाउनेछ।'
घ?मरे ले पीडीएमा सरकार/ दा यवबारे Eयव-था ग.रएको र यो पूरा गन सं
रचना -प=ट 9पमा नभएकाले
N?मक सुधार गदB जानुपन बताए। उनले वभागले शतलजलाई छ%टै उपादन अनुम त प "दन लागेको
जानकार/ "दए।
सं
खुवासभाका पूवस
1 ां
सद ह.रबैरागी दाहालले -थानीयलाई "दने भ नएको ६ # तशत सेयर अपुग भएको र
क6तीमा १० # तशत हुनुपन, #भावत े का बा?सदालाई #वधकले "दने भनेको # तघरधुर/ ३० यु नट
Mबजल
ु /ले चुरोट सAकाउन प न नपुsने भदै Eयंsय गरे ।
काय1Nममा सं
खुवासभाका सभास तारामान गुe ङले नमा1णकाय1 सe
ु भइसकेप छ आयोजनामा अवरोध
आउन न"दन आयोजनाले जनताका गुनासो ग6भीर भएर सुनुपन र आयोजनालाई सबैले सहयोग
गनुप
1 न आवIयकता औं
Aयाए।

फेnर ऊजा संकटकाल
वगतमा दई
ु दई
ु पटक लागू ग.रएको ऊजा1 संकटकाल अथ1ह/न भएका बेला ऊजा1म ी @वाल/ले पुन: ऊजा1
संकटकाल लागू गन घोषणा गरे कO छन ्।
नमा1णाधीन आयोजनामा व?भन बाधा Eयवधान गरे को, #सारण लाइन नमा1ण गन1 न"दएको, व?भन
माग राखेर वयत
ु ् #सारण हुन न"दएको कारण उAलेख गदB ऊजा1म ी @वाल/ले सरकारले ऊजा1
संकटकाल लागू गन1 लागेको बताइन ्।
म ी @वाल/ले संकटकाल क"हलेदेख र कुन आधारमा लागू गनबारे केह/ उAलेख ग.रनन ्। 'सहम त
भइसकेका वषयमा प न खोच थाiने, #वधक र नाग.रकको अधकार सरु  त गन1 प न संकटकाल लागू
गन1 जeर/ छ।'
यसअ घ तकाल/न जलJोतम ी व=णु पौडेल, तकाल/न ऊजा1 तथा अथ1म ी भरतमोहन अधकार/को
पालामा प न ऊजा1 संकटकाल घोषणा भएको थयो। हाल दै नक १० घटा लोडसेZडङ छ।
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सेयर पाउन घरधुर बढाइयो
सुवास योwजन
चरकोट : माथAलो तामाकोसी जलवयुत ् आयोजनामा सेयर हाAन िजAला वकास स?म तले गरे को
तuयांक संकलनकै कारण िजAलाको घरधुर/ संxया बने भएको छ।
ज त धेरै घरधुर/ संxया बयो, उPनै पैसा बने भएप छ एकै घरको प.रवारलाई प न दई
ु दे ख चार
प.रवारस6म बनाइएको रह-य खुलेको छ। 'एकै प.रवारमा बसोबास ग.ररहे का छG, तर सामािजक
प.रचालकले छु%टाछु%टै घरधुर/ बनाउन आtह गरे प छ ?भनै घरधुर/ बनाइयो' नाम नलेख"दने सत1मा
एक -थानीयले अनपण
1 ाई भने।
ू ल
िजAला वकास स?म त दोलखालाई तuयांक संकलनका लाग ६० लाख eपैयाँ व नयोजन ग.रएको थयो।
सेयरको तuयांक संकलनकै लाग केह/ EयिTतको दबाबमा लाखG eपैयाँ अनावIयक 9पमा खच1 ग.रएको
छ।
राि=य जनगणनाको तuयांकलाई बेवा-ता गर/ अनावIयक खच1 ग.रएको बुधजीवीको भनाइ छ।
नाग.रकता र जमदता1को आधारमा सेयर हाAन पाउने भएप छ तuयांक संकलनको कुनै आवIयकता
नपन जानकारको भनाइ छ। तuयांक संकलनमा आLनो नाम भन1 छुटे काले प न सेयर हाAने अधकार
पाउनेछन ्।
िजAला वकास स?म त दोलखाका पूवस
1 भाप त e Qबहादरु खकाले तuयांक संकलनका लाग ग.रएको
खच1ले आयोजनालाई घाटातफ1 उमुख गरे को बताए। उनले सबै दोलखाल/ले सेयर हाAन पाउने उAलेख
गदB सेयरको नाममा अनावIयक बखेड ा झTन नहुने बताए।
केह/ दोलखाल/ले नाग.रकताको आधारमा सेयर पाउने भएकाले तuयांक संकलनमा आफूले नाम नभरे को
भीनपा- १० का -थानीय रवीQ गौतमले बताए। उनले आयोजनाले तuयांक संकलनको नाममा लाखG
eपैयाँको दe
ु पयोग गरे को आरोप लगाए।
-वदे शी लगानीमा नमा1ण भइरहे को तामाकोसी आयोजनाले दोलखावासीलाई १० # तशत सेयर "दने
नण1य ग.रसकेको छ। १० # तशत सेयरको तuयांक संकलनको कारण मं?सर म"हनामा EयिTतगत घटना
दता1 गनको सxयामा व
ृ ध भएको छ।

िजAला वकास स?म तअतरगत जनसंxया तथा पwजीकरण Eयव-थापन शाखाको तuयांकअनुसार
मं?सर म"हना?भ मा मा नौ हजार तीन सयजनाले EयिTत गत घटना दता1 गराएका छन ्।
सेयर ?लनकै लाग वगतदे ख नै आLनो ववरण उAलेख नगराएकाह9 प न EयिTतगत घटना दता1 गन1
आएका थए। िजAलाको दई
ु नगरपा?लकास"हत ४८ गावस रहे को दोलखाको सबैभदा बढ/ दता1 िजर/
नगरपा?लका रहे को छ भने सबैभदा कम दता1 गन गावसमा का?लwचोक रहेको छ।
यसर/ दता1 गराउनेमा िजर/ नगरपा?लकामा एक हजार पाँच सय ५२ जना रहे का छन ् भने का?लwचोक
गावसमा पाँचजना रहे का छन ्।
एकजनालाई ५७ Lकfा सेयर
यसैबीच माथAलो तामाकोसी जलवयुत ् आयोजनालाई #भावत

े का -थानीय बा?सदा, कम1चार/

सwचय कोषका बचतकता1, ऋ ण लगानी गन सं-थाका कम1चार/ र नेपाल वयुत ् #ाधकरणका
कम1चार/लाई साधारण सेयर जार/ गन1 बाटो खुला ग.र"दएको छ।
नेपाल धतोप बोड1ले तामाकोसीलाई तीन करोड ६० लाख ६ हजार >कPा सेयर जार/ गन1 -वीकृ त "दएको
आयोजनाले जनाएको छ। बोड1ले दोलखाल/ लाग एक करोड पाँच लाख ९० हजार >कPा सेयर जार/ गन1
-वीकृ त "दएको जनाएको छ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार दोलखामा एक लाख ८८ हजार जनसंxया भएकोले एकजना दोलखाल/ले
५७ >कPा सेयर पाउनेछन ्।

>f]tM sflGtk'/, 2071/9/24

'अ2ण तेPोको पीडीए प न दे ऊ'
-थानीय बा?सदा र सरोकारवालाले अeण तेJो जलवयुत ् आयोजनाको आयोजना वकास स6झौता
(पीडीए) साव1ज नक गन1 माग गरे का छन ् । संखुवासभा काठमाडG जना1?ल-ट एसो?सएसनले राजधानीमा
बुधबार आयोजना गरे को अतर>Nया काय1Nममा लगानी बोड1 र भारतीय क6पनी सतलज जलवयुत ्
नगमसँग य-तो माग गरे का हुन ् ।
उनीह9ले पीडीएलाई गोiय रहँदा सव1साधारणमा आयोजनाबारे म उपन भइरहे को बताए ।
पूवस
1 ांसदवय ह.र बै
रागी दाहाल र पशुर1 ाम मेघी गुeङले पीडीए हरे कले पन पाउनुपन Eयव-था गन1 माग
गरे । 'सव1साधारणले पीडीए नपाउँ दास6म आयोजनामा भएका रा|ा र नरा|ा प

कसर/ बा"हर आउँ छन ्

?', पूवस
1 भासद गुeङले #Iन गरे ।
Eयापा.रक द-तावेज भएको भदैबोड1ले अeण तेJो र माथAलो कणर्◌ाल/ले पीडीए गोiय राखेको छ ।
यसले बोड1को नयतमाथ नै#Iन उठाएका छ । ए?सयाल/ वकास ब\क र वIव ब\कको #ावधानअनुसार
-थानीय बा?सदा र सरोकारवालालाई आयोजनाबारे स6पूण1 जानकार/ -थानीय भाषामा समेत अनुवाद
गरे र "दनुपछ1 । वयुत ् वकास वभागका महा नद शक "दनेशकुमार घ?मरे ले साव1ज नक ग.रए पीडीएमा
दे खएका ववधा ह%ने बताए । 'पीडीएमा जनाइएका # तबधता पूरा गन1 सरकारलाई चुनौतीपूण1 छ,'
उनले भने ।
लगानी बोड1का उपसचव खगेQ .रजाल र सतलजका नेपाल # त नध ह.रराम सुवेद/ले कानुनी
ज"टलताले पीडीए साव1ज नक गन1 नस>कएको दाबी गरे । 'पीडीएमा भएको Eयव-थाअनुसार एउटा प ले
मा ैपीडीए साव1ज नक गन1 सTदैन,' उनले भने । जलJोतव बलबहादरु पराजुल/ले अeण तेJोको
पूवा1धार, सेयर, वातावरणीय प मा -प=ट Eयव-था हुनुपन बताए । उनले रा= "हत भए पीडीए
साव1ज नक गदा1 केह/ नMबtने िज>कर प न गरे ।
सहभागीले अeण तेJोको वातावरणीय #भाव मूAयांकनमाथ #Iन गरे का थए भने -वा-थ चौकO, सडक,
?श ा, खानेपानीलगायतका पूवा1धार वकासको माग गरे का थए । उनीह9ले आयोजनाले
च>कसाशा- मा वाषक1 9पमा २ जनालाई छा वृ Pको Eयव-था गनुप
1 नलगायतका माग प न गरे का
थए । आयोजनाका अनुमा नत लागत एक खब1 ३० अब1 eपैयाँ छ । आयोजनाबाट नेपालले २१.९ # तशत
वयुत ् नःशुAक पाउनेछ ।

>f]tM cleofg, 2071/9/24

युएसआइडीले पन जलव युत ् ]ेXमा सहयोग गनH
अमे.रकO वकास नयोग (युएसएड)ले नेपालको ऊजा1

े को वकासमा सहयोग गन1 तपरता दे खाएको छ

।
नयोगका ?मसन डाइरे Tटर वेथ डनफोड1 नेतृ वको टोल/ले बुधबार ऊजा1 म ी राधा @वाल/लाई भेट/
अमे.रकO सरकार नेपालमा ऊजा1 वकासको काय1Nममा सहयोग गन1 तपर रहे को जानकार/ गराएको हो ।
ऊजा1 म ालयमा भएको भेटमा अमे.रकO सरकार नेपालमा ऊजा1 वकासका लाग वPीय एवम ् #ावधक
सहयोग गन1 र नेपाल वयुत ् #ाधकरणको खXडीकरण, वयुत ् ऐन, नयमन, आयोग ऐनलगायतका
वषयमा आवIयक सहयोग गन1 इcछुक रहेको जानकार/ उTत टोल/ले गराएको थयो । भेटमा ऊजा1 म ी
@वाल/ले ऊजा1को

े मा अमे.रकO सरकारबाट जार/ सहयोगका लाग धयवाद "दएकO थइन ् ।

सरकारले भारतसँग वयुत ् Eयापार स6झौता(प"टए) स6पन गरे को, माथAलो कणा1ल/ र अeण तेJो
जलवयुत ्◌् आयोजनाको #वधकसँग प.रयोजना वकास स6झौता(पZडए) स6पन गरे को र पwचेIवर
बहुउदे Iयीय आयोजनासमेत अगाZड बन लागेको जानकार/ गराउँ दै ऊजा1 म ी @वाल/ले खुलेर सहयोग
गन1 युएसएडलाई आtह गरे कO थइन ् ।
नेपालको मुxय सम-या #सारण लाइनको नमा1ण भएकाले यसमा खास सहयोग उपलध गराउन म ी
@वाल/ले आtह गरे कO थईन ् । रासस
( युएसआइडीले प न जलवयुत ् े मा सहयोग गन, जलवयु े , जलवयुत ्)

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/9/24

अeण तेJो जलवयत
ु ् आयोजनाको वातावरणीय
अSययन सध
ु ान1 सझ
ु ाव
‘व यत
ु ् संकटकाल लगाएर भए पन ठूला आयोजना नमाण हुछ’

आथक संवाददाता ,
काठमाडh, पुस २३ ,

संखुवासभाबाट काठमाडGमा आएर बसोबास
ग.ररहे काहeले अeण तेJो जलवयुत ् आयोजनाले
वातावरणीय अSययन रा|ो नगरे को भदै यसले धेरै
सम-या न6याउने बताएका छन ् । उनीहeले
वकासलाई आथ1क प सँग मा जोडेर नहे न1 प न
आtह गरे का छन ् । -थानीय बा?सदा इQ
या6फूलगायतका वTताहeले -थानीयको धा?म1क,
सां-कृ तक प मा रा|ो अSययन नभएको िज>कर
गरे का छन ् । संखव
ु ासभा–काठमाडG जना1?ल=ट एसो?सएसन(एसकाज)वारा बुधबार राजधानीमा
आयोिजत ‘अeण तेJो जलवयुत ् आयोजना ◌ः सरोकार र चुनौती’ वषयक अतM ्रmया काय1Nममा
बोAदै उनीहeले य-तो धारणा राखेका हुन ् । काय1Nममा ऊजा1म ी राधा @वाल/ले -थानीयका सम-या
समाधान गनबारे सरकारले कुनै कसर बाँकO नरा{े बताए प न पाँच सय मेगावाटभदा माथका
आयोजनाबारे लगानी बोड1ले नण1य गन भदै -थानीयको सम-या कसर/ स6बोधन गन भने #मुख
िज6मेवार/ बोड1को समेत रहेको बताइन ् ।

म ी @वाल/ले मल
ु क
ु को वकासका लाग ठूला आयोजनाहe सwचालनका लाग उचत वातावरण
आवIयक भएकाले साना तना वषयहeलाई ?लएर अeण तेJो जलवयुत ् आयोजना सwचालनमा
सम-या खडा नगन1 आtह ग.रन ् । म ी @वाल/ले -थानीयका अधकार प न स6बोधन गन र मुलुकलाई
फाइदा प न हुने ढं गले आयोजना सwचालन हुने बताइन ् । ‘वयुत ् संकटकाल लगाएर भए प न ठूलो
आयोजनाहe सwचालन हुने वातावरण बनाउनुपछ1 ’, @वाल/ले भ नन ्, ‘अeण तेJो आयोजना

सwचालनमा -थानीयले प न र मल
ु क
ु ले प न अधकतम फाइदा पाउनुपछ1 ।’ वगतमा व?भन कारणले
आयोजना रो>कए प न अब राजनी तक वातावरण ठक रहे काले अय

े बाट प न यसमा अवरोध आउन

नहुने उनको भनाइ थयो ।

आयोजना सwचालनमा सहजीकरण गन1का लाग एसकाजले आयोजना गरे को उTत अतM ्रmयामा
संखुवासभा–१ का सभास तारामान गुeङले आयोजना सwचालनमा -थानीय जनताको चासोलाई
स6बोधन गरे र जानुपन बताए । ‘आयोजना सwचालन भएप छ जनताले आLनो गुनासो गनुप
1 न अव-था
आउन "दनुहुँदैन’, सभास गुeङले भने । काय1Nममा वयुत ् वकास वभागका महा नद शक "दनेश
घ?मरे ले भारतसँग गरे को पीडीएमा केह/ सम-या आए यह/बाट समाधान गन #ावधान रहे को बताए ।
काय1Nममा काय1प #-तत
ु गदB जलJोतव डा. बलबहादरु पराजल
ु /ले आयोजना सwचालनस6बधी
पीडीएको द-तावेज साव1ज नक नभएकोमा चासो राखेका थए । उनले आयोजना सwचालन हुने

े का

बा?सदाले आLनो सरोकारको कुरा गदा1 वरोधीको eपमा नबुzन सरोकारवालाको Sयानाकष1ण गराए ।
-थानीय रोजगार/लाई वशेष #ाथ?मकता "दने र झXडै सात हजारले #य

रोजगार/ पाउने भ नएकोमा

यसबारे के तयार/ भइरहे को छ भदै उनले आयोजना सwचालकसँग #Iन गरे । लगानी बोड1का उपसचव
खगेQ .रजालले पीडीएको द-तावेजमा गोiय रा{ुपन कुनै #ावधान नरहे को तर #ावधक कारणले केह/
"ढलाइ भएको जानकार/ "दए ।

काय1Nममा आयोजना सwचालक सतलज जलवयुत ् नगमका # त नध ह.रराम सव
ु ेद/ले आयोजनाबारे
पया1iत छलफल ग.रएको दाबी गरे । सो आयोजना नमा1णप छ उTत

े का अय जलवयुत ्

आयोजनाको लाग प न #सारण लाइनको सम-या नहुने बताए । पूवस
1 ांस ह.रबैरागी दाहालले
-थानीयबासीलाई ३० यु नट मा Mबजल
ु / "दने कुरा हा-या-पद रहे काले यसलाई बढाउन माग गरे ।
#भावत

े का बा?सदाहeलाई समेटेर ‘-याटे लाइट ?सट/’को eपमा वकास गनबारे प न Sयान "दनुपन

उनको धारणा थयो । पूवस
1 ांस डेडराज खकाले छ # तशत मा सेयर "दने #ावधान गलत भएकाले
अय अयोजनाज-तै १० # तशत हुनुपन माग गरे । पूवस
1 भास पासाङ शेपा1ले छवटा मा नभई अय
गावसहe प न #भावत हुने भएकाले #भावत

े बारे थप अSययन गरे र अ घ बनुपन सझुाव "दए ।

ऊजा वकासमा अमेnरकाले सहयोग गनH
अमे.रकO वकास नयोग (युएसएआईडी)ले नेपालको ऊजा1 वकासमा सहयोग गन बताएको छ । ?मसन
डाइरे Tटर वेथ डनफोड1को टोल/ले ऊजा1म ी राधा @वाल/लाई बुधबार भेट/ अमे.रकO सरकार नेपालमा
ऊजा1 वकासको काय1Nममा सहयोग गन1 तपर रहे को जानकार/ गराएको हो । भेटका अवसरमा अमे.रकO
सरकार नेपालमा ऊजा1 वकासको लाग वPीय एवं #ावधक सहयोग गन1 तपर रहे को र नेपाल वयुत ्

#ाधकरणको खXडीकरण, वयुत ् ऐन, नयमन, आयोग ऐन लगायतका वषयहeमा आवIयक सहयोग
गन1 इcछुक रहे को ?मसनले जनाएको छ । उTत भेटमा ऊजा1म ीले ऊजा1को

े मा अमे.रकO सरकारको

सहयोग आवIयक रहे को र सहयोग गन1 तपरता दे खाएकोमा धयवाद "दँ दै नेपालमा हाल भइरहे का
वयुत ् Eयापार स6झौता, पwचेIवर आयोजना लगायतका वषयमा जानकार/ गराउँ दै नेपालको मुxय
सम-या #सारण लाइनको नमा1ण रहे काले यसमा सहयोगका लाग अनुरोध गरे को म ीको नजी
सचवालयले जनाएको छ ।

f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/9/25

अि थर राजनीतमा 2मिलएको जलव यत
ु
गोपीकेश आचाय
जलवयुत ् उपादन नेपालमा Eयापक आथ1क सुधारको एक मा

वकAप हो । आथ1क–#ावधक

"हसाबले पूण1 स6भावना रहे को ४३ हजार मेगावाटको सपना क"हले स>कछ ? हालका नी त नयम,
तनको >फतलो काया1वयन, अि-थर राजनी त आ"द यो सपनाको आयु मा ल6याउने कारक हुन ् ।
यीमSये प न राजनी तक अि-थरता #मुख कारक हो । १९६८ सालमा सुe भएको फप1ङ जलवयुत ्
आयोजनादे ख हालको अव-थास6म आइपुsदा १ हजार मेगावाट वयुत ् उपादन प न हुन नसTनुमा
दे शको आथ1क, #ावधक, नी तगत या राजनी तक कुन कारण बढ/ िज6मेवार छ त ? पTकै प न
राजनी तक कारण नै अगाZड दे खछ, >कन>क नेपालको प.रवेशमा आथ1क, #ावधक तथा नी तगत
द.रQताको अव-था आउनुप छ प न यहाँको अि-थर तथा अनुपादक राजनी त नै #मुख कारण मान
स>कछ ।
व.स. २०६७ मा कांtेसका तकाल/न ऊजा1म ी डा. #काशशरण महतले अ घAलो नी तमा प.रवत1न गर/
‘जलवयुत ् आयोजनाको अनुम तप Eयव-थापनस6बधी (आत.रक) काय1वध’ जार/ गरे । जार/
ग.रएको यो नी तलाई महतपछाZड ऊजा1म ी भएका एमालेका गोकण1 व=टले खारे ज गरे । यसपIचात ्
उनले
‘जलवयुत ् अनुम तप Eयव-थापन (आत.रक) काय1वध’ जार/ गरे । अ घAला नी त खारे ज गन र
आफूअनुकूलको अक नी त जार/ गन यो #>Nया यह/ रो>कएन । व=टपIचात ् ऊजा1म ी बनेका एकOकृत
माओवाद/का पो=टबहादरु बोगट/ले प न परु ानै सं-कारको अवल6बन गर/ जार/ गरे को काय1वधको
नी तलाई खारे ज गर/ ‘जलवयुत ् आयोजना अनुम तप स6बधी नद ?शका–२०६८’ जार/ गरे । अब
#Iन उrछ, दई
ु वष1भदा प न कम समयमा पालैपालो सPाको साँचो समाएका यी तीन #मुख दलह9लाई
कुन -वाथ1ले जलवयुत ् आयोजना अनुम तप बारे का नी त नयमह9 खारे ज गन र आफूअनुकूलका
नी त जार/ गन1 #े.रत गरे । फल-व9प, दल/य भागबडा र उनीह9का न"हत -वाथ1ले जलवयुको
वकासमा तय ग.रएका आवधक योजनाह9 सफल हुन सकेका छै नन ् ।
व.स. २०४६ को राजनी तक प.रवत1नले दे शमा उदार आथ1क नी त तय गरायो । यो नी तले जलवयुको
वकासमा नजी

े को भू?मका र औचय प न पुि=ट ग¥यो र Nमशः वयुत ् ऐन २०४९ र वयुत ्

नयमावल/ २०५० प न जार/ भए । यी प छAला ऐन तथा नयमावल/ले जलवयुको स6भावना
आँकलन (सव ण), उपादन, #सारण तथा वतरणलाई अझ Eयवि-थत गन1 सTने स6भावना दे खाए ।
तर, अि-थर राजनी तको जज1रमा पटक–पटकका राजनी तक नेतृ व प.रवत1नसँगै यनको #भावका.रता
गौण हुँदै गयो । अझ सन ्१९९६ दे ख २००६ (शाित स6झौता स6म)को प.रवेशलाई हे न हो भने नेकपा
माओवाद/ पाट जलवयुत ्आयोजना नमा1णको बाधक नै बयो । ववले t-त यो समयावधमा त
झन ्लगानीकता1ले नेपालका खोलानालमा लगानी गन1 स>कने कुरा सोcन प न सकेनन ्। शाित स6झौता
भएप छ भने जलवयुत ्आयोजनाको लाइसेस ?लने र यसलाई आLनो तकालको Eयावसा यक -वाथ1
?सध गन लागपनेको जमात नै तयार भयो । राजनी तक स6बध बनाएका र अय #भावह9 दे खाएर
लाइसेस #ाiत गरे काको यो जमातले लाइसेसलाई नै Eयापारको व-तु बनाउने #यन ग¥यो । यो
समयावधमा लाइसेस #ाiत गनह9को योsयतालाई नै आधार बनाउने हो भने कोह/ त य तस6म
अयोsय थए >क– उनीह9सँग योजना नमाण1को लागत "हसाब गनस6मको खब
ु ी थएन । तकालको
Eयावसा यक लाभ मा उठाउन लाइसेस ?लएकाले १ मेगावाट जलवयुत ्उपादन गन1 क.रब २० करोड
eपैयाँस6मको लागत लाsन सTछ भने आंकलन कसर/ गन1 सTथे र ? लाइसेस ?लएप छ नै >कन नहोस ्
लागत आंकलन गन1 याएका लाइसेसवालाले प न आथ1क Jोत Eयव-थापन कसर/ गन भने रणनी त
तयार गन1 सकेका थएनन ्। यसर/ नै eमिAलयो नजी

े # तको आशा र स6भावना प न ।

नेपाल/ बजारमा वयुको माग वाष1क ९ दे ख १० # तशतले व
ृ ध भइरहे को छ । वयुको हालको
मागलाई स6बोधन गन1का लाग मा प न क.रब १ हजार २ सय मेगावाट वयुत ्उपादन जeर/ छ ।
तर, हामीकहाँ जलवयुत ्उपादनको #ग त ववरण क-तो छ त ? म यहाँ व?भन राि=य दै नक तथा
वेबसाइटह9मा #का?शत जलवयुत ्स6बिधत केह/ लेखका शीष1कह9 #-तुत गन1 खो दै छु ।
यसपछाZड मैले EयिTतगत 9पमा गरे को अनुसधानका न तजा प न छन ्जसलाई म यो लेखको प छAलो
अंशमा #-तुत गनछु । धेरैजसो #का?शत लेखका शीष1कह9 य-ता >क?समका छन ्(क) गलत राजनी तले
थ?लएको जलवयुत,् (ख) >कन रोTदै छन ्ऊजा1 सचव पिIचम सेती जलवयुत ्आयोजना ?, (ग)
म ालयले ईआईए रोकेप छ जलवयुत ् आयोजना अलप , (घ) पिIचम सेती जलवयुत ्
आयोजनालाई तकाल अगाZड बढाउन नद शन, (ङ) २२ मेगावाट वयुत ्उपदन सुe भयो तर #सारण
लाइन छै न, (च) दई
ु जलवयुत ्आयोजनाको ब\क जमानत जफत, (छ) १० जलवयुत ्आयोजनाको
लाइसेस खारे ज #करण, (ज) २७ वष1स6म प न बनेन नौमुरे जलवयुत ्प.रयोजना, (झ) चमे?लया
जलवयुत ्आयोजनामा ५० करोड =टाचार, (ञ) धमाधम बद हुँदै लघु जलवयुत ्प.रयोजना, (ट)
एक वष1स6म प न पा.रत भएन जलवयुत ्घोषणाप , (ठ) जलवयुत ्वकासवeध राजनी त
नगरG◌ः अथ1म ी, (ड) जलवयुत ्वकासः अ-प=ट ि=टकोण, (ढ) जलवयुत ्लगानीकता1 अझै
असुर त, (ण) कुलेखानी तेJो जलवयुत ्आयोजना अ निIचत, (त) लगानी >फता1 गन जापानको
चेतावनी, (थ) पीडीए नहुँदा माथAलो M शूल/ जलवयुत ् नमा1णमा "ढलाइ, (द) ऊजा1 र अथ1म ीको

झगडाले तनहुँ जलवयुत ् अयोल, आ"द । म यो ‘क’ दे ख सe
ु भएका लेखह9को शीष1क सच
ू ीकृत गन
काम यह/ टुंगाउँ छु, >कनकO ‘क’ बाट सe
ु भएका यी र य-तै शीष1कह9 ‘@’ मा पुगेर स>कनेवाला छै नन ् ।
यस #कार, क.रब दई
ु वष1को समयावधमा वनापूवा1tह संकलन
ग.रएका ५ सय ८० ओटा शीष1कमा #का?शत लेखह9को अSययन गदा1य-ता खालका न तजा पPा लागे ।
अSययन ग.रएका मSये ६१ # तशत लेखह9ले नेपालमा जलवयुत ् े को वकासको अवरोधक यहाँको
‘अि-थर राजनी त’ रहे को ठहर गरे का छन ्, जब>क ७ # तशत लेखह9ले ‘=टाचार’लाई अवरोधकका
9पमा ?लएका छन ् । यसैगर/ १३ # तशत लेखह9ले ‘ नजी

े का लाइसेस #ाiत तर अयोsय

लगानीकता1ह9’ नै नेपालको जलवयुत ् वकासका अवरोधक भएको संकेत गरे का छन ् भने १९ # तशत
लेखह9ले ‘रा यको आथ1क–#ावधक द.रQता’ लाई अवरोधकको 9पमा ?लइएको पाइयो । यो
आँकडालाई tाफमा हे दा1 य-तो -व9पको दे खछ ।
यस #कार हे दा1, नेपालको जलवयुत ् े को वकास नहुनुमा यहाँको ‘अि-थर राजनी त’ सबैभदा बढ/
िज6मेवार दे खन पुsछ । यसप छ Nमशः ‘रा यको आथ1क–#ावधक द.रQता’, ‘ नजी े का
लाइसेस #ाiत तर अयोsय लगानीकता1ह9’, र ‘=टाचार’ िज6मेवार भएको न=कष1 न-कछ । र अझै
प न #येक कारकह9को गहन अSययन गदा1 हरे क कारकह9मा ‘राजनी तक अि-थरता’ कह/ न कह/बाट
जोZडन आउँ छ । यसैले, नेपालमा जलवयुत ् े को वकासका लाग जलवयुलाई राि=य -वाथ1को
वषय बनाएर स6पूण1 राजनी तक दलह9ले एकOकृत धारणा बनाउनुपछ1 र बेलाबेलाका राजनी तक
प.रवत1नह9मा पूव1 नधा1.रत नी तह9को अवमूAयन गर/ आफूअनुकूल नी त तय गन #वृ Pलाई
याsनुपछ1 ।
(आचाय1 नेपाल सेटर फर कटे 6पोरर/ .रसच1मा आबध छन ् ।)
तकालको Eयावसा यक लाभ मा उठाउन लाइसेस ?लएकाह9ले १
मेगावाट जलवयुत ् उपादन गन1 क.रब २० करोड 9पैया“स6मको लागत लाsन सTछ भने आंकलन
कसर/ गन1 सTथे र ? लाइसेस ?लएप छ नै >कन नहोस ् लागत आंकलन गन1 याएका
लाइसेसवालाह9ले प न आथ1क Jोत Eयव-थापन कसर/ गन भने रणनी त तयार गन1 सकेका थएनन ्
। यसर/ नै eमिAलयो नजी

े # तको आशा र स6भावना प न।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/9/25

\ाधकरणले चासो न*दँ दा १२ हजार बाFसदा
mबजुलवहन
भीम गौतम

नेपाल वयुत ् #ाधकरणले चासो न"दँ दा tामीण

े का १२ हजार उपभोTता वयुतीकरणबाट विwचत

भएका छन ् ।२०६० सालमा -थापना भएको सामुदा यक वयुतीकरण काय1Nम अ घ बढाउन ग"ठत
वभाग २०६७ सालमा खारे ज भएप छ चार आयोजना अलप

पदा1 उपभोTताह9 वयुतीकरणबाट

विwचत भएका हुन ् । २०७० सालमा सामद
ु ा यक वयुतीकरण वभाग पुनजवत गराइए प न ती चार
आयोजना अलप अव-थामै छन ् ।
‘वभाग खारे जीको बेला #ाधकरणले चासो न"दएर अलप

परे का चार आयोजना अझै अलप

छन ्,

जसको कारण १२ हजारभदा बढ/ उपभोTता वयुतीकरणबाट विwचत छन ्,’ राि=य सामुदा यक
वयुतीकरण महासंघ नेपालका अSय

नारायण @वाल/ले भने, ‘#ाधकरणले चासो "दने हो भने

उपभोTताह9 सामद
ु ा यक वयुतीकरणबाट विwचत हुनु पदB नuयो ।’
महासंघका अनुसार अ◌ाि◌थ1क बष1 २०६३÷०६४ मा गुAमीको व-तुमा सुe भएको सव-टे सन हालस6म
प न पूरा हुन नसTदा १० हजार उपभोTता वयुतीकरणबाट विwचत छन ् । सो सब–-टे सनमाफ1त १०
सामद
ु ा यक वयुतीकरण सहकार/को काम अ घ बन सकेको छै न । जसको कारण ह-तीचौर, धक
ु ु ट,
जैसीथोक, दला1मचौर, दोहोल/लगायतका १८ गावसका बा?सदा वयत
ु ीकरणबाट विwचत छन ् ।
यसैगर/, २०६३÷०६४ मै सe
ु भएको गुAमीको eQवती, जु नया र भास सामुदा यक वयुतीकरणका
लाग >फडर बन नसTदा ११ सय घर–प.रवार Mबजल
ु /बाट विwचत छन ् ।
यसैगर/, २०६४ सालमा सe
ु भएको झापा संयुTत वडा वकास स?म त वयुतीकरण आयोजना
ठे केदारलाई #ाधकरणले समयमै काम लगाउन नसTदा हालस6म नमा1ण पूरा हुन सकेको छै न ।
महासंघका अनुसार जसको कारण १२ सय उपभोTता वयुतीकरणबाट विwचत छन ् ।
उपयका?भ कै ल?लतपुरको नयाँ उयौचौर सब–-टे सन बन नसTदा यस
घरधुर/ले ध?मलो उ यालोमा ब-न बाSय छन ् ।

े का ६ हजारभदा बढ/

‘#ाधकरण अ?ल ग6भीर भएको भए यी

े का Mबजल
ु /को काम स6पन भइसTuयो । वभाग खारे ज

भएप छ यसलाई अ घ बढाउन ठे Tकाप%टादे ख धेरैको सम-या प¥यो, परु ाना काम भनेर #ाधकरणले
खासै चासो "दएन,’ महासंघका अSय

@वाल/ भछन ् ।

#ाधकरण tाहक तथा वतरण सेवा नद शनालयले भने केह/

े मा सम-या दे खए प न यसको

समाधानका लाग अtसर भएको जनाएको छ ।
‘सामुदा यक वयुतीकरणमा झडै चार ठे Tका भइसकेका छन ्, केह/ आयोजनामा सम-या प न छन ्,’
वतरण नद शनालयका उपकाय1कार/ नद शक रामचQ पाXडेले भने, ‘ती आयोजनाको प न सम-या
समाधानका लाग स>Nय भएका छG,’ उनले भने ।
हाल सामुदा यक वयुतीकरणमाफ1त दे शभरका ३ लाख उपभोTतालाई Mबजल
ु / पुगेको छ भने २ सय ३१
आयोजना नमा1ण स6पन भइसकेका छन ् । हाल झडै ३० हजार घरधुर/लाई वयुतीकरण गन
उदे Iयस"हत ३२ आयोजना नमा1णाधीन अव-थामा छन ् ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/9/25
तलो इvावती व युत ् आयोजना Fललामीमा
सचेन गौतम
ब\कबाट ?लएको ऋण तन1 नसकेप छ एनबी समूहले नमा1ण ग.ररहे को ४.५ मेगावाटको तAलो इQावती
जलवयत
ु ् आयोजना ?ललामीमा परे को छ । ऋण तन1 नसकेर जलवयत
ु ् आयोजना ?ललामीमा परे को
प"हलोचो"ट हो ।

उपादन लाइसेसमा राखएका सत1अनुसार काम नगरे को भदै अिxतयार दe
ु पयोग अनुसधान
आयोगले आयोजनाको लाइसेस खारे ज गन1 ऊजा1 म ालयलाई नद शन "दइसकेको छ । य-तै,
अिxतयारले वयुत ् ख.रद स6झौता (पपए) प न खारे ज गन1 वयत
ु ् #ाधकरणलाई नद शन
"दइसकेको छ ।
आयोजनामा ऋण "दएका ब\कले धतोमा राखएको स6पP, जsगा र सोमा नमा1ण भएका सe
ु ङलगायत
सं
रचना ?ललाम MबNOका लाग मंगलबार साव1ज नक सच
ू ना जार/ गरे का छन ् । ब\कले बोलकबोलमाफ1त
आयोजनाको स6पP MबNOका लाग १५ "दने सच
ू ना जार/ गरे का हुन ् ।
नMबल ब\कको नेतृ वमा राि=य वाण य ब\क र नेपाल ब\कको सहवPीयकरण (कसो"ट1 यम)माफ1त
आयोजनाको #वधक क6पनी सुनकोसी हाइdोपावरलाई ऋण "दइएको थयो ।
सुनकोसीमा नेसनल हाइdोपावर क6पनीको क.रब ९७ # तशत सेयर लगानी छ । ऋण ?लँ दा नेसनल
हाइdोपावर क6पनी, एनबी इभे-टमे%स, एनबी इटरनेसनल र एनबी tुप सं
-थागत जमानीकता1 थए
। यसैगर/, एनबी tुपका #बध नद शक लमीबहादरु pे=ठ र अSय

जीतबहादरु pे=ठका छोरा जेन

EयिTतगत जमानीकता1 छन ् ।
ब\कले ?सधुपाAचोकको मेल6ची गावस–२ र दव
ु ाचौर गावस–९ मा रहे को आयोजना -वा?मवको जsगा
र यसमा नमा1ण भएको सुeङ, साइफनलगायत स6पूण1 स6पP ?ललामीमा लगेको हो ।
नेसनल हाइdोपावर क6पनीका अSय

कुमार पाXडेले आयोजनाले ब\कलाई क.रब २२ करोड eपैयाँ ऋण

तन1 बाँकO रहे को जानकार/ "दए । ‘एनबी tुपले बद नयतपूवक
1
नमा1ण नगदा1 आयोजना सम-यामा
परे को हो,’ पाXडेले भने ।

९० करोड eपैयाँ अनुमा नत लागत रहे को आयोजनाको क.रब १० वष1अ घ वPीय Eयव-थापन भएको
थयो । ५० # तशत -वपज
ँु ी (इिTवट/) र ५० # तशत ऋणमा आयोजनाको वPीय Eयव-थापन भएको
थयो ।
अSय

पाXडेका अनुसार आयोजनामा ऋण र इिTवट/स"हत क.रब ६५ करोड eपैयाँ खच1 भइसकेको छ ।

‘आयोजनामा लगानी गन भदै नेसनल हाइdोले हक#द (राइट सेयर)बाट उठाएको क.रब ४० करोड eपैयाँ
प न दe
ु पयोग भएको छ भने आयोजना प न अलप छ,’ उनले भने ।
वयुत ् वकास वभागका अनुसार आयोजनाले लाइसेस पाएप छ ५० # तशत भौ तक #ग त भएको छ
। सेयरहोAडरबीचको आपसी ववादले आयोजना नमा1ण रो>कएको हो । आयोजनाले उपादन अनुम तप
२२ जेठ ०६१ मा ३५ वष1का लाग पाएको थयो ।
#ाधकरणसँग भएको पपएअनुसार आयोजनाको वयुत ् उपादन गनुप
1 न ?म त १५ असार ०६३ थयो ।
#ाधकरण र आयोजनाबीच २३ पुस ०५९ मा पपए भएको थयो ।
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\ाथFमकता जलव युत ् वकास
द/पक चौधर/
वकेQ/करणको असफलता तथा वकासको असतु?लत अव-थाका (केह/ सी?मत ठाउँ र यसमा केह/
सी?मत EयिTत तथा समूहको पहुँच आ"दका सदभ1मा) कारण अधकांश

े अ"हले प न उपे त महसुस

गछ1 न ् र यसले केह/ हदस6म प"हचानको सदभ1लाई प न मलजल गन गरे को बताइछ।
काठमाडGको नागढुंगा क%नासाथ छु%टै संसारको अनुभू त नगन थोरै होलान ्। प.रणामत: रा यको
संरचनामक सुधार #>Nयाका कुरा जोडतोडले उrयो र नेपाल/ राजनी त अ"हले यसको Eयव-थापनमा
Eय-त छ।
ययप मान?सक 9पमा अझ प न यहाँ बहृ त ् सोचका आयामह9ले ग त ?लन स>करहे को छै न, वशेषगर/
वकासको छनोट र यसमा सहभागता सदभ1मा। अगाZडको बाटो सहज 9पमा प"हAयाउनु छ भने
वगतबाट सह/ पाठ ?लएर अ घ बनुपछ1 भने पुखा1ह9को उिTत -मरणयोsय छ।
अ"हलेको भूमXडल/करणको यस समयमा कुनै प न दे श, ठाउँ चाहे र प न अलगथलग भएर ब-नै सTदै न।
दे शमा सामािजक-आथ1क अवयव चलायमान हुन आवIयक मा नछ, अयथा ज"टलताको चाङ प न
बढे र जाने गछ1 ।
अ"हले सबैभदा बढ/ #ाथ?मकतामा परे को

े

जलवयुत ्

े

हो तर यसको छनोट योजना नी त

आचोलनामT
ु त छै न, ठूला भौ तक पव
ू ा1धार आयोजनाह9को छनोट र यसका #ाथ?मकताह9 हे दा1।
सामािजक वकासको सदभ1 प न उ-तै-उ-तै छ। भारतीय #धानम ी नरे Q मोद/को नेपाल मोह तथा
उनको नेपाल मणका Nममा पानी र जवानी उिTतसँगै नेपालमा जलवयुत ् े मा नयाँ तरं ग आएको
वIवास ग.रछ, तर यसस6बधी #ाथ?मकताह9को फेह.र-त सकारामक र उसाहजनक पTकै छै न।
वयुत ् उपादन

े ह9 सी?मत

े मा मा

हुँदा यसको वतरण #णाल/ प न असतु?लत हुनु

-वाभावक छ।
उदाहरणका लाग नेपाल वयुत ् #ाधकरणको २०१३-१४ को वाष1क # तवेदनअनुसार उपादन
सय वष1को अनुभव भईकन प न व?भन कारणले मा

े मा

क.रब ६१८ मेगावाट (५३ मेगावाटको Zडजेल

iलाट र ११६ मेगावाट आयातबाहेक) वयुत ् उपादन रहे को नेपालमा यी आयोजनाको

े गत

अवि-थत हे न हो भने २.५ # तशत पव
ू ा1wचल, ४२.५ # तशत मSयमाwचल, ५४ # तशत पिIचमाwचल र १
# तशत मSय तथा सद
ु रू पिIचमाwचलमा रहे का छन ्।
यसमSये तराईमा गXडक, तनाउ र चतरा गर/ क.रब २० मेगावाटको जलवयुत ् केQह9 अवि-थत छन ्
र बाँकO पहाड तथा "हमालमा। यसैगर/ सरकार/ -तरबाट #-तावत र नमा1णका Nममा रहे को भ नएका
आयोजनाह9को अवि-थ त हे दा1 पव
ू ा1wचलमा ४.६ # तशत, मSयमाwचलमा ६२.५, पिIचमाwचलमा १३.१,
मSय पिIचममा १८.३ र सद
ु रू पिIचममा १०.५ # तशत रहे का छन ्।
समtमा भनुपदा1, काठमाडG र पोखरा वरपर अधकांश जलवयुत ् आयोजनाह9 रहे का छन ् र ती

े

वकासको ि=टकोणमा तल
1 ा कोशी स6झौताअनुसार भारतबाट Mबजल
ु नामक रा|ो छ। जब>क पव
ू म
ु /
आयातसमेत गर/ यहाँ जेनतेन Mबजल
् ाइएको छ।
ु / परु य
पूवम
1 ा ३३५ मेगावाटको माथAलो अeण, ६४० मेगावाटको खोटाङको दध
ू कोशी र ५३० मेगावाटको
जलाशययुTत तमोर #-तावत छन ्। यी आयोजना सभाEय अSययनका Nममा रहे को र यसको उपादन
आधा दशकभदा बढ/ लाsने वIवास ग.रछ।
सानो प.रणाममा वशेषगर/ पाँचथरको कावेल/ र हे वा, इलामको माई र संखुवासभाको पलुवा
नमा1णाधीन अव-थामा छन ्। औयोगक र सामािजक आथ1क वकासको ग त तेज रहे को पूवम
1 ा
आत.रक ऊजा1 अभाव रहे को कुरा यहाँ रहे को सवा1धक लोडसेZडङबाट प न पुि=ट हुछ।
यसैगर/ वपन र बाटोघाटोको असुवधा रहे को मSय पिIचमाwचल (कणा1ल/स"हत)

े मा एउटै प न

मSयम तथा ठूला आयोजना छै नन ्। चाँडो काम हुने आशामा वकास स?म तमा लगएको जाजरकोटको
क.रब ४१० मेगावाटको नल-याङगाडको रLतार शूय बराबर छ।
स6भवत:

े गत सतुलनका "हसाबले नल-याङगाड र पूवम
1 ा तमोर उपयुTत आयोजनाह9 हुन ् र यी दव
ु ै

जलाशययुTत आयोजना हुन ्। तर राजनी तक आtह तथा पूवा1tहका कारण अय आयोजनाकै कुरा बढ/
सु नछ।
धेरै ठूला आयोजनाबाट उपा"दत वयुत ् स6भवत: भारततफ1 नकासी ग.रने लय रहने हुनाले मSयम
आकारका केह/ आयोजना तराईका औयौगक े ह9लाई केिQत गर/ बनाउन नस>कने होइन र यसले
यहाँको रोजगार तथा पुन न1मा1ण #>Nयामा समेत सकारामक #भाव पानछ।

अ*हले सबैभदा बढ \ाथFमकतामा प रे को ]ेX जलव युत ् ]ेX हो तर यसको छनोट योजना नीत
आचोलनामु=त छै न, ठूला भौतक प ूवाधार आयोजनाहRको छनोट र यसका \ाथFमकताहR हे दा।
सामािजक वकासको सदभ पन उ तै-उ तै छ।
यसका लाग झापाको ककाई, उदयपरु , राiती, बबई आ"द
कणा1ल/को तAलो तट/य

े

तथा नद/ह9 हुन सTछन ्। कोशी,
े मा गXडक ज-तै मोडेल (#ावधक 9पले) मा जान नस>कने होइन।

जलवयुत ् केQसँगसँगै #सारण लाइनका बारे मा प"हAयै सोचएन भने प"हले अडा >क चAला भने
ववादमै अAम?लनुपन हुन सTछ।
जुन

े मा आयोजनाह9 रहे का छन ्, यस

े को मानवीय वकास सच
ू कांक तुलनामक रा|ो रहे को,

भौ तक पव
ू ा1धार वकासले केह/ भए प न ग त ?लने गरे को र लोडसेZडङ कम पाइछ।
संवधानको भावमा समानता र वकासमा सबैको पहुँच हुनुपन कुरा रहे प न Eयवहारत: नण1य #>Nयाह9
अझ प न पुरानै मान?सकताबाट ओत#ोत दे खछन ्। नेपालमा वकासको

े गत असतुलन भयावह

रहे को तuयांकका ढरा1 पAटाउनै पदB न। सानो उदाहरणको 9पमा यहाँनेर मधेस र कणा1ल/लाई ?लन
स>कछ।
पानी, जडीबुट/, ख नज (चुन ढुंगा) तथा अय #ाकृ तक Jोत साधनको धनी कणा1ल/मा हालस6म प न
एक मेगावाटको एउटै जलवयुत ् केQ छै न।
यसैगर/ उcच स6भावना रहे को जZडबुट/ तथा यासा1गु6बाका लाग कणा1ल/मा एउटै जZडबुट/ #शोधन
केQ तथा आधु नक यासा1गु6बा संकलन केQह9 छै नन ् र उयोग कारखानाको त नामो नशान छै न।
समथर मधेसका िजAला सदरमुकामको तीन >कलोमीटर दरू /प छको बाटोघाटो जीण1 छ, धानमा नया1त
गदB आएको तराईका िजAलाह9 ?सँचाइ तथा उनत मल, खाय र #वधको अभावमा कृष

े बाट

मा नसह9को वमुखता बढे को छ र रोजीरोट/का लाग मा नसह9 मeभू?ममा आLनो भाsय खो न बाSय
छन ्।
नयाँ उयोगधदाह9 खुAन सकेका छै नन ्। कणा1ल/ माग1 होस ् वा हुलाकO माग1 होस ्, दव
ु ैको Eयथा लगभग
उ-तै छ। माथAलो कणा1ल/ जलवयुको अवरोध तथा बद र मोरङ तथा झापाको सूय1 तथा मोमेटो
टे Tसटाइल ज-ता उयोगको अवरोध तथा बदले ती

े ह9को वकास र रोजगारमा पन1 गएको असरका

कुरा कथत राि=यता र ?भजनMबनाको Nाितका.रताका कुरासँगै ओझेलामा पदB आएको छ।

तथाप कणा1ल/को तुलना मधेसको सम-याको भावनामक पाटो अ?ल ग"हरो रहे कोमा अब दई
ु मत छै न
होला। तर दव
ु ै

े ह9 शै क, भौ तक पव
ू ा1धार र रोजगारका

े ह9मा उपे त रहे कोमा प न दई
ु मत

छै न।
ययप मधेसको भौगो?लक सुगमताका कारण यहाँ सडक सwजाल रा|ो हुनु प¢यो, थप उयोगधदा
खA
्1 ो >कन>क कृषको मेeदXड नेपालको तराई े नै हो।
ु नु प¢यो र कृष े आम नभ1र हुनुपथय
कणा1ल/को हकमा जलवयुत ् े को वकासले फको मान1 सTनुपथय
्1 ो।
नेपालकै ठूला आयोजनाह9 क.रब नौ सय मेगावाटको हाराहार/को कणा1ल/, भेर/ र तला जलवयुह9
कणा1ल/

े मै छन ्। जल तथा ऊजा1 क?मसनको # तवेदनअनुसार नेपालको कुल स6भाEय जलवयुत ्

उपादन

मता ८३,२९० मेगावाटमSये कणा1ल/ नद/ बे?सनको

मता ३६१८० (४३ # तशत) रहेको छ।

रा|ो वातावरण हुने हो भने केह/ वष1मै #ावधक 9पमा रा|ो र स-तो कणा1ल/ आयोजना ब नसTनेछ तर
नेपालका ठूला भौ तक आयोजनाह9का समयसीमाबारे का कुरा अब व@ह9का हातमा मा
केQ तथा ठालूह9को उपे त हे राइको मारमा यी दव
ु ै

रहे न। तर

े ह9प छ पदB आएका छन ्।

राजनी तक वकास Nमले प न यसमा #भाव पाछ1 , तर राजनी तक नकाससँगसँगै वकास अगाZड
बढाउन नस>कने होइन >कन>क द ण ए?सयाको राजनी त यसर/ नै घ?सपट चAदै आइरहे को सबैका
सामु छलगै छ र नेपाल मा यसबाट मुTत हुन सTदै न।
नजी

े ह9ले छनोट र लगानीका लाग हरे क #कारले सुर त वातावरण र

मधेस, कणा1ल/-मSय पिIचम आ"द
तसथ1 रा यको #य

े ह9मा तनका नजरमा नपन1 सTछ।

(आफ\ आयोजनाह9 सwचालन गनु)1 तथा परो

सदभ1मा) आवIयक मा नछ। वकासको
बेलैमा Sयान जान आवIयक छ।

े खो ने गरे को पाइछ।

दा यव (उचत वातावरण बनाउने

े गत असतुलन हटाउनमा नी त नमा1ताह9को यसतफ1
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कालगrडक6 जलव युत आयोजना: नयाँ \मुख 'नयमवपरत'
वकास थापा
तकाल/न ऊजा1म ी गोकण1 Mब=टको पालामा वयुत ् #ाधकरणको एमाले समथ1त कम1चार/
यु नयनको '?सफा.रस' मा १४ मेगावाटको वयुगहृ मा काम गरे का रामकुमार यादव एकैचो"ट ७०
मेगावाटको अयाधु नक मSयम_या`द/ जलवयुत ् केQको #मुख बने।
मSयमसय
्1 ा`द/को Zडजाइनदे ख नमा1णस6म काम गरे का र द ई
ु वष1दे ख वयुगह
ृ सwचालन गरे का
केQ #मख
ु महे Qराज अधकार/लाई म ी Mब=टले काठमाडG

े ीय काया1लय सeवा गरे ।

केQ #मुख भएप छ यादवले 'क6iयुटराइ ड ?स-टम' भएको मSयमसय
्1 ा`द/ सwचालन गन1 सकेनन ्।
एकैपटक वयुगह
ृ ठiप भयो। क6iयुटरबाट पूण1 9पमा -वचा?लत नेपालको प"हलो उTत वयुगह
ृ मा
'अटोमे"टक कोल ?स-टम' को मx
1 न अव-थामा थयो। अ घAला #मख
ु य भाग मम1त गनुप
ु अधकार/ले
आउँ दो "हउँ दयाममा मम1त गन ता?लका बनाएका थए।
मम1त गनुप
1 न मुxय यु नटलाई यादवले चलाइ"दएप छ टबा1इनह9 घु6न छाडे, बाँधबाट सe
ु ङमा पानी
#वाह बद भई केQ ठiप भयो।
बद भएको वयुगह
ृ खुलाउन #ाधकरणले

ास र जम1नीमा ता?लम गरे र आएका '?स-टम

इिज नयर'ह9 मनोहर राजभXडार/, गगन मानधर र रोशन यौपानेलाई पठायो।
उनीह9ले वयुगह
ृ खुलाउन सकेनन ्। केह/ सीप नलागेप छ #ाधकरणले जम1नीबाट वशेष@
झकाउनुप:यो।
#ाधकरणलाई उपा"दत Mबजल
ु /को आधारमा करोडG घाटा भइसकेको थयो। जम1न वशेष@ले २० "दन
लगाएर बAलबAल वयुगह
ृ खुलाए।
'जम1न वशेष@को खच1, अय भPा र मSयमसय
्1 ा`द/ले Mबजल
ु / उपादन गन1 नपाएको घाटाको "हसाब
गदा1 झडै एक अब1को

त भयो', #ाधकरणका एक इिज नयरले भने।

१० तहको दरबद/ भएको मSयमसय
्1 ा`द/मा भख1र आठबाट नौ तहमा बढुवा भएका यादवले िज मेवार/
पाउँ दा यो

त भएको थयो।

'नजानेको र अनुभव नभएका EयिTतले वयुगह
्1 ा`द/बाट
ृ सwचालन गनु1 खतरनाक हुछ', मSयमसय
हटाइएका तकाल/न केQ #मख
ु अधकार/ले अनपण
ू ?1 सत भने, 'वयुगह
ृ ज-तो #ावधक वषयमा
राजनी त हाबी भएप छ #ाधकरणका अधकांश वयुगह
ृ मा य-तै सम-या छ।'
मSयम_या`द/को घटना #ाधकरणका इिज नयर र तकाल/न Eयव-थापनले भA
ु न नपाउँ दै वत1मान
ऊजा1म ी राधा @वाल/ले १० तहको मेका नकल दरबद/ रहे को दे शकै सबैभदा ठूलो काल/गXडकO ए
जलवयुत ् केQ #मख
ु मा नौ तहका इलेिTकल इिज नयरलाई सeवा गरे कO छन ्।
@वाल/ले केह/ "दनअ घ कुलेIवर वतरण केQ #मुख pीराम पाXडेलाई काल/गXडकOमा काय1रत १०
तहका इिज नयर द/घा1यक
ु ु मार pे=ठलाई हटाएर सeवा गरे कO हुन ्।
एक सय ४४ मेगावाटको दे शकै ठूलो जलवयुगह
ृ भएकाले #ाधकरणले छु%टै वभाग खडा गर/ ११
तहको दरबद/को Eयव-था गरे को थयो। यसको तह घटुवा गर/ 'आLना माछे लाई हा>कम बनाउन'
वगतका ऊजा1म ीह9ले १० तहमा झारे का हुन ्।
#ाधकरणले गत वष1देख लागू गरे को नयाँ संगठनामक संरचनाअनुसार काल/गXडकOमा १० तहको
मेका नकल इिज नयर केQ #मुख दरबद/को Eयव-था छ।
मSयमसय
्1 ा`द/लाई ठूलो

त गराएका यादवज-तै पाXडे प न इलेिTकल इिज नयर हुन ्। उनलाई
"हलेस6म क6iयुटरजZडत वयुगह
1 ना भएमा
ु ट
ृ सwचालन अनुभव छै न। 'काल/गXडकO एमा कुनै दघ
आIचय1 नमाने हुछ', #ाधकरणका एक इिज नयरले भने।
Jोतका अनुसार कांtेस नकट पाXडेलाई एमालेबाट ऊजा1म ी रहेकO @वाल/ले नयमवपर/त सeवा
गनुक
1 ो मुxय कारण वIव ब\कको दई
्1 ापना
ु अब1 eपैयाँको ऋणमा सe
ु हुन लागेको 'काल/गXडकO पुनसथ
आयोजना' हो। यस आयोजनाको टे डर #>Nया सुe भइसकेको छ जसको #मुख काल/गXडकO #मुख नै
हुनेछन ्।
#ाधकरणको उपादनका उपकाय1कार/ नद शक शेर?संह भाटले तहले भदा
#ाधकरणको कम1चार/ सeवामा सPा9ढ दल नकट यु नयनको हाबी हुछ।

मताले काम गन बताए।
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२२ मेगावाटको सानमा बयो
वiलव भ%टराई
सा नमा माई हाइdोपावरको लगानीमा सwचा?लत माईखोला जलवयत
ु ् आयोजनाको नमा1ण काय1 पूरा भएको छ ।
नमा1ण काय1 परू ा भएर सफल पर/ णसमेत ग.रएको आयोजनाले जनाएको छ ।
चार वष1अ घ काम सe
ु गरे को सा नमाले सबा तीन अब1 eपैयाँको लागनीमा २२ मेग ावाट
सकेको हो । यह/ पानीलाई #योग गरे र नका?लने सात मेगावाट

मताको आयोजनाका काम

मताको Tयासकेट आयोजनाको प न नमा1ण

काय1 तीU छ ।
गैरआवासीय नेपाल/को लगानीमा न?म1त यो आयोजना नमा1ण भएकामSये पूवा1wचलकै ठूलो हो । आयोजनाले
वयुत ् उपादन गन1 थालेप छ पूवक
1 ा िजAलामा लोडसेZडङ कम हुने वIवास ग.रएको छ ।
एक वष1 आत.रक तयार/ र काया1लय भवन नमा1णमा खच1ए प न बाँकO तीन वष1को अवधमा सबै काम स6पन
भएको हो । 'बद, हडताल, भलबाढ/ज-ता सम-या झेलेर प न आयोजनाले समयमा काम स6पन गर्यो,' व.र=ठ
वातावरण तथा #शासकOय अधकृत वसत पौडेलले भने, 'आयोजनाका सबै प

वयुत ् उपादन गन1 तयार/

अव-थामा छन ् ।'
तर काबेल/ क.रडोर १३२ केभीए #सारणको गोदकि-थत राजदव
ु ाल/दे ख झापाको दमकस6मको लाइन
ब ननसकेकाले नय?मत 9पमा वयुत ् उप ्◌ा◌ादन गन1 नस>कएको आयोजनाको भनाइ छ । यता क.रडोर
आयोजनाले भने यसअ घ सwचालनमा रहे को ३३ केभी #सारण लाइनलाई नै #योग गर/ सा नमाको उपादनलाई
#योग गन तयार/ गरे को छ । "हउँ दयाममा

मताअनस
ु ार कुनै प न आयोजनाले वयुत ् उपादन नगन भएकाले ३३

केभी #सारण लाइनलाई आवIयक प.रमाज1न गर/ सा नमाको उप ्◌ा◌ादन जोने #यास ग.रएको हो ।
'आयोजनाको सेTटर 'ए' अतग1त गोदकदे ख दमकस6मको लाइनमा तीU 9पमा काम भइरहे प न नमा1ण स>कन
केह/ समय लाsने भएको छ,' आयोजना #मख
ु उधवलाल pे=ठले भने, 'स>कएको आयोजनाको उपादनलाई #योग
गन1 यो अबल वकAप हो ।' केह/ "दन?भ मै ३३ केभी लाइनमा सा नमाको उपादन जोन स>कने उनको भनाइ छ ।
गएको साउनमा नै आयोजनाको हे डबTसका याम, रे Zडयल गेट, tाभल £याप, सेट?लङ बे?सनज-ता संरचनाको
पर/ ण भएको थयो । यसप छ पावरहाउसबाट वयुत ् चाज1 गरे र राजदव
ु ाल/ि-थत क.रडोरको सब-टे सनस6मको
#सारण लाइनको सफल पर/ ण भएको छ ।
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माथलो मयाङद–‘ए’ मा ईआईए अनुसार काम गन दबाब
द/पक अधकार/
लमजङ
ु
िजAलामा नमाणा1धीन माथAलो म_याङद/–‘ए’ प.रयोजनालाई वातावरणीय #भाव मूAयाकंन # तवेदन (ईआईए)
अन9
ु प काम गन1 िजAलाका सरोकारवालाले सझ
ु ाव "दएका छन ्।
प.रयोजनाले ईआई .रपटलाई वेवा-था गदB काम गरे को समाचार नेपाल समाचारप मा दै नकमा #का?शत भएप छ
िजAलामा सरोकावला नकायले सो प.रयोजनाको -थलगत नर/ ण गर/ # तवेदन अन9
ु प नै काम गन1 सझ
ु ाव
"दएका हुन। ?सनो सगरमाथा हाइdोपावर क6पनीले आयोजना गरे को अतM ्रmया काय1Nममा सहभागी
राजनी तक दलका # त नध तथा सरोकारवालाह9ले -थानीयह9को सम-या# त चासो न"दएको गन
ु ासो गरे का
थए। उनीह9ले वातावरणीय सम-या यन
ू ीकरणका लाग आयोजनाले बेवा-ता गरे को समेत आरोप लगाएका थए।
सरोकारवालाले आयोजनाले छर छमेक काय1Nममाफ1त ् #भावत गावसह9मा गन भ नएका काय1ह9को बजेट
तकाल नकासा गनुप
1 नमा जोड "दएका छन ्। आयोजनाको साव1ज नक सन
ु ुवाई हुँदा १६ करोड eपयाँ छर छमेक
काय1Nममाफ1त ् #भावत

े को वकासका लाग खच1ने बताइए प न १० करोड eपयाँ रकम आयोजनाको जsगा

ख.रदमा खच1एको -थानीयको गन
ु ासो छ।
सभास जमीQमान घलेले आफू #भावत वडाको बा?सदा भएकाले आयोजनाका हरे क ग तवधलाई निजकबाट
हे .ररहे को भदै वातावरणीय #भाव मA
1 नमा जोड "दनभ
ू याकंन # तवेदनअन9
ु प नै काम गनुप
ु यो। # तवेदनको
काया1वयनका लाग आयोजनालाई -थानीय सरोकार स?म त साथै -थानीय बा?सदाले सहयोग गनु1पन धारणा
घलेले EयTत गनुभ
1 यो। य-तै नेपाल/ कांtेसका िजAला सभाप त कृ=ण#साद कोइरालाले आयोजना र सरोकार
स?म तले अझै प न जनताको सम-या बुzन नसकेको दाबी गदै आयोजनाले आLनो काय1शैल/ नसcयाए अझै
आयोजनामा धेरै हताल वा नोTसानका टना हुनसTने भएको हुँदा -थानीय बा?सदासँग समवय गनुप
1 नमा जोड
"दनभ
ु यो।
कय1Nममा नेकपा एमालेका िजAला अSय

धनwजय दवाडीले सामािजक दा यवको काम गन1 आयोजना तपर

नदे खएको भदै -थानीय नकाय नहुँदा सबै

े लाई आफूखस
ु ी चलाउने गरे को बताउनभ
ु यो । आयोजनाले

सामािजक दा यवको काम गरे मा -थानीयको आNोस बद हुने हुँदा यसतफ1 आयोजना सचेत हुनुपन सुझाव
"दनभ
ु यो।एकOकृत नेकपा माओवाद/का िजAला अSय
रा#पाका िजAला अSय

पारसमण पौडेल, नेकपा माओवाद/का वजय गe
ु ङ,

बालचQ pे=ठलगायतले वातावरणीय #भाव मA
ू याकंन # तवेदनबारे जनतालाई रा|ोसँग

नबझ
ु ाउँ दा सम-या आएको बताएका थए।
#मख
ु िजAला अधकार/ pवणकुमार त?मिAसनाले आयोजनालाई पटकपटक सुर ास6बधी सतक1 रहन आtह

ग.रए प न आयोजनाले यसबारे वा-ता नगन गरे को बताउनभ
ु यो । उहाँले केह/ "दनअ घ आयोजनामा घटे को
घटनाको छानवन गन1 स?म त नै गठन ग.रएको र तोडफोडमा संलsनलाई कानुनी कारबाह/ ग.रने # तबधता
EयTत गनुभ
1 यो।सो आयोजनाका सरोकार तथा समवय स?म तका अSय

जीतबहादरु गe
ु ङले आLना

सझ
ु ावह9लाई आयोजनाले नसुनेको भदै राजीनामा "दने अव-थामा पुगेको बताउनभ
ु यो। आयोजना #मख
ु याङ?स
याङले नेपाल #जाताि क मल
ु क भए प न कानुन काया1वयनतफ1 >फतलो पाइएको दाबी गदB आयोजना तोडफोडका
दोषीलाई कानुनी कारबाह/ गन1 #शासन उदा?सन बनेको आरोप लगाउनुभयो।
सो अवसरमा माथAलो म_या`द/–‘ए’ जलवयत
ु ् आयोजनाको नमा1ण क6पनी ?सनोहाइdो सगरमाथा पावर
क6पनीका जनस6पक1 अधकृत अजन
ु1 गुeङले आयोजनामा भएको नमा1णको काय1#ग त एवम ् सम-या, चुनौती र
स6भावनाका बारे मा जानकार/ "दँ दै आयोजनाको कूल ६५ # तशत नमा1ण काय1 स6पन भएको बताउनभ
ु यो।
भल
ु भुलेको ङाद/मा रहे को आयोजनाको बाँध नमा1णकाय1 ९७.५६ # तशत काम स6पन गरे को उहाँले जानकार/
"दनभ
ु यो। आयोजनामा २ लाख घन?मटर खने काम, बाँध-थलमा ४५ हजार घन?मटर कं>Nट र ५० हजार घन?मटर
>फ?लङको काम स6पन भएको छ।
य-तै सो प.रयोजनाका वातावरणीय

े को अSययन गदB आउनु भएका सुवण1 जोशीले आयोजनाको केह/ ठाउँ मा

ईआईए .रपोट1 अनस
ु ार काम नभएको -वीकादB अब आयोजनाले ईआईए .रपटलाई बेवा-ता नगन नेपाल
समाचारप सँग बताउनभ
ु यो। ५० मेगावाट

मताको सो आयोजनामा ५.२ >कलो?मटर लामो सeङको नमा1ण काय1मा

८६.५४ # तशत काम स6पन भएको र ७ सय ?मटर खन बाँकO रहे को #वधकले बताएका छन ्।
२०७३ असोजदे ख वयुत ् उपादन गन लयका साथ नमा1ण भइरहे को सो आयोजना चाइ नज क6पनी ?सनो
हाइdोको ९० र सगरमाथा हाइdोपावरको १० # तशत लगानीमा रहे को छ।१३ अब1 eपयाँ लागतमा स6पन
आयोजनाको नमा1ण क6पनीले वयुत #ाधकरणसँग # तयु नट ६.९५ सेटमा पीपीए गरे को छ।

>f]tM gful/s, 2071/9/25

‘अ2णको वातावरणीय अYययनमा Xुट'
नौ सय मेगावाटको अeण तेJो जलवयुत आयोजना #भावत संखव
ु ासभाका -थानीयले सतलज
जलवयुत नगमले गरे को वातावरणीय अSययन ुट/पूण1 रहे को बताएका छन।्आयोजना नमा1णको
अनुम त पाएको उTत क6पनीले #भावत

े का बा?सदाको Eयव-थापन प लाई अSययनमा

नसमेटेको भदै पुनः अSययन गन1 माग गरे का छन।्
राजधानीमा काय1Nम आयोजना गरे र सरोकारवाला नकायसमेतले #भावत

े को पुनःअSययन गनुप
1 न

माग गरे का छन।्साथै हालस6म भएको अSययन साव1ज नक गन1 प न माग गरे का छन।्ऊजा1म ी राधा
@वाल/ले -थानीयको "हत सु नIचत हुने # तवधता जनाउँ दै ठूला आयोजनामा अवरोध गन1 नगन1 आtह
ग.रन।्
‘अeण तेJो जलवयुत ्आयोजनाःसरोकार र चुनौती' वषयक अत>N1यामा -थानीय-तरमा उठे का
सम-याको समाधान ग.रने म ी @वाल/ले बताइन।् ‘साना सम-या भए यसलाई रा य र आयोजना
#व1धक क6पनीले समाधान गछ1 ,' उनले भ नन,्‘एउटा #>Nया अ घ बढे प छ यसमा सम-या खडा गन1
थाAयो भने लगानीकता1 आउदै नन ्,यसैले साना तना सम-या दे खाएर वकास रोTनु हुँदैन।'
ठूला आयोजनामा सम-या खडा भए ‘वयुत ्संकटकाल' लगाएरै प न आयोजना नमा1ण गनुप
1 नमा उनले
जोड "दइन।् अeण तेJो आयोजना सwचालनमा प न -थानीय र मुलुकले अधकतम फाइदा पाउनुपन
भदै उनले वगतमा व?भन कारणले आयोजना रो>कए प न अब राजनी तक वातावरण ठक रहे काले
अय

े बाट अवरोध आउन नहुने बताइने।

अत>N1यामा संखुवासभाका सभास तारामान गुeङले आयोजना सwचालनमा -थानीय जनताको
चासोलाई स6बोधन गरे र जानुपन बताए। ‘आयोजना सwचालन भएप छ जनताले आLनो गुनासो गनुप
1 न
अव-था आउन "दनुहुदैन,' उनले भने, ‘सबै जनताले हामी अeणको मा?लक हG भने वातावरण हुनुपयञ।'
काय1Nममा वयतु वकास वभागका महा नद शक "दनेश घ?मरे ले -थानीयको हक"हत सु निIचत
गनुप
1 नमा केह/ कमी भए यसलाई आयोजना वकास स6झौतामा संशोधन गर/ सम-या समाधान ग.रने
बताए। सतलज क6पनीले ८० लाख >कPा सेयर जार/ गन र यसबाट -थानीयवासी लाभािवत हुने दाबी
गरे ।
लगानी बोड1 उप–सचव खगेQ#साद .रजाललले पZडएको द-तावेजमा गोiय रा{ुपन कुनै #ावधान
नरहे को तर #ावधक कारणले साव1ज नक गन1 केह/ "ढला भएको बताए। ‘साव1ज नक गदा1 दव
ु ै प को
सहम त हुनुपन #ावधान भएकाले तकाल बा"हर उपलध गराउन न?सकएको हो,' उनले भने।
जलवयुत उयमी ह.रबैरागी दाहालले -थानीयलाई ३० यु नट मा Mबजल
ु / "दने कुरा हा-या-पद
रहे काले यसलाई बढाउनुपनमा जोड "दए। #भावत
उनले क6पनीलाई सुझाव "दए।

े लाई समेटेर ‘-याटे लाइट ?सट/' बनाउन प न

