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भोटे कोसी के य शारण लाइनमा जोडयो, लोडसेडङ घने
व
ु दगाल
नजी ेको ४५ मेगावाट मताको माथलो भोटे कासी जलवयुत आयोजना साढे पाँच म%हनाप छ
के()*य +शारण लाइमा जो0डएको छ। +ावधक पर*णमा 5य6त आयोजनाले स7भवत आइतबार साँझ
या सोमबार :बहानदे ;ख 5यवसा यक उ>पादन थाने तयार* ग?ररहे को छ।
'का(ले प%हरोले  त@6त संरचना पुनः नमाCणप छ आयोजना के()*य +सारण लाइनमा जो0डयो',
भाटे कोसी पावर क7पनीका महा+व(धक नरे () +जाप तले नाग?रकसँग भने, ...सकेस7म भोल*
(आइतबार) साँझै या +ावधक सम6या उ>प(न सोमबार :बहानबाट उ>पादनमा जा(छE।' उनकाअनुसार
नद* बहाब नकै कम भएकाले आयोजनाले मताको आधा भ(दा नकै कम मतामा मा उ>पादन गछC ।
१८ दे ;ख २० मेगावाट मतामा मा उ>पादन हुने उनले बताए। यK मतामा माै उ>पादन भएप न
बLदो लोडसे0डङ दै नक एक घOटा कम हुने :बPवास ग?रएको छ।
साउन १७ गतेको Rभमकाय का(ले चSटाने प%हरोले आयोजनाको चारवटा Tा(सRमसन टावर बगाएप छ
उ>पादन ठVप हुँदै आएको थयो। १ सय ३२ केभी मताको +शारण लाइन जोXन टावर गाXने काम
भइरहे का बेला 6थानीय राजनी तक दलले सYचालनको १४ वषCप छ सेयर माग गद[ काममा अवरोध
पय
ु ाCि◌ए। 6थानीयलाई ६ + तशत सेयर %दने सहम तमा ९७ %दन लामो दल*य अवरोध हटे प छ
आयोजनाले पस
ु दोaो साताबाट रोbकएको संरचना नमाCण अ घ बढाएको थयो। यसअ घ काKक नौ
गतेबाट उ>पादन थाने तयार* साथ काम थाRलएप न अबरोधले पूरा हुन पाएन।
आयोजनाले सातवटा नयाँ टावर ठXयाएर +शारण लाइन सुनकोसी जलवयुत के()ि6थत आeनै
Rमट?रङ Vवाइ(टमा जोडेको छ। Rमट?रङ Vवाइ(टमा तार टाँगएसँगै के()*य +शारण लाइनमा जो0डन
स7भव भएको हो। प%हरो6थल छोXदै सुनकोसी पार* दाबी खोला नकानु पदाC घुमाउरो दरु *का कारण
तीनटा टावर बढ* लागेको हो। +शारण लाइन जो0डएसँगै आयोजनाले वRभ(न खाले पर*णका काम
ग?ररहे को महा+व(धक +जाप तले बताए। ...चार–पाँच पर*ण सbकसकेका छE,' उनले भने।
उ>पादन गह
C े ;ख Rमट?रङ Vवाइ(ट रहेको लामोसाँघुस7म र नयाँ गा0डएका टावरमा सफल वयुत
ृ झीपूद
+शारण पर*ण भइरहे को छ। Tा(सफमCर, Rमट?रङ Vवाइ(टदे ;ख के()स7मका सबै Tा(सRमसन टावरको
पर*ण सकेप छ उ>पादन थाने आयोजनाको तयार* छ। ...यी सबै पर*णका काम आइतबार
%दउँ सोस7म सhने लiय छ,' +जाप तले भने।

दई
ु टा Tा(सRमसन टावर उठाएप छ एमाले, एमाओवाद*, रा+पा लगायत दलले ३५ र कां@ेसले छुSटै १०
+ तशत सेयर माkदै असोज प%हलो सातादे ;ख अवरोध पय
ु ाlएका थए। सरकारले सरु ा %दने नणCय
गरे प छ बल +योग गरे रै भएप न टावरको काम गनm तयार* भइरहँदा क7पनी–दलबीच सहम त भएको
थयो। आ योजनाले पूणC मतामा उ>पादन ग?ररहँदा +ाकृ तक वपK नि7तएको थयो। आ योजनाले
बखाCदे;ख मंRसरस7म झOडै ६ म%हना मा पूणC मतामा उ>पादन थाछ। भोटे कासी %हमनद* भएकाले
फागुन अि(तमबाट उ>पादन nमश बLदै जा(छ।
उ>पादन रोbकंदा आ योजनाले दै नक ८६ लाख oपैयाँ महशुल गुमाइरहे को छ। पूणC मतामा उ>पादन हुने
समयमा रोbकँदा आ योजना झOडै साढे १ अवC oपैयाँ नोhसानी pयहोनC बाqय भयो। अमे?रकr लगानीमा
सन ्२००१ बाट उ>पादन गद[ आ एको क7पनीको ३६ मेगावाट उ>पादन ख?रद स7झौता (पपए) डलर र
बाँकr उ>पादन ख?रद स7झौता भने नेपाल* oपैयाँमा भएको थयो। फूिपङकSट* गावसको झीपूम
C ा
उ>पादनगह
ृ रहे को आ योजनाको मुtय लगानीकताC आ र0डसी अफ नेपाल हो।
यतो सहमतमा हको थयो अबरोध
सहम तअनुसार Rस(धव
ु ासीले ६ + तशतले झOडै १२ करोड oपैयाँ सेयर पाउँ दै छन।्Rस(धव
ु ासी
सि7मRलत क7पनी बनेप छ मा सेयर वतरणको +bnया अ घ बLछ। भोटकोसी नजी ेको क7पनी
हो, यसमा सं6थापक लगानीकताC मा छन।्Rस(धुवासीको क7पनी नयाँ सेयर होडरको oपमा
भोटे कोसीमा छछC न।्
नयाँ क7पनी दताCप छ उयोग म(ालय, वयुत वकास वभाग र उजाC म(ालय हुँदै +bnया अ घ
बLनुपनm महा+व(धक +जाप त बताउँ छन।्...नयाँ सेयर होडर आ उने भएप छ क7पनीको +व(धप नै
प?रवतCन गनुप
C छC । यी सबै +bnया पूरा गनC समय लाkने भएकाले सेयर वतरण गनC प न केह* समय
लाkछ,' उनले भने। क7पनीको चूhता पँज
ू ी १ अबC ९४ करोड oपैयाँ छ। सय दरले ६ + तशत नuकासन गदाC
Rस(धुवासीले झOडै १२ सय bकKा सेयर पाउँ छन।्बजार म
ू यमा %हसाव गदाC भोटे कोसीको + तbकKा सेयर
८–१२ oपैयाँ पनC जाने +जाप त बताउँ छन।्तर भोटे कोसी सेयर बजारमा दताCवाल क7पनी भने होइन।
क7पनी कसर* बनाउने, कसलाई क त सेयर %दने, सेयर होडर को–को रहने भ(ने िज7मा 6थानीय
राजनी तक दलले नै पाएका छन।् सहम त अनुसार क7पनीले तातोपानी र फुिपङकSट*लाई मुtय
+भावत गावस मानेर बाषCक + तमेगावाट उ>पादनको १ लाख oपैयाँ दरले रकम उपलpध गराउनेछ।
यस अनुसार यी दई
ु गावसले बाषCक ४५ लाख oपैयाँ पाउनेछन।्आ धा बाँXदा एउटा गावसको भागमा
साढे २२ लाख oपैयाँ पछC । >य6तै टावर गा0डएका गावसले +भावतको है Rसयतमा वाषCक + तमेगवाट

उ>पादनको ५० हजारको दरले एकमuु ट साढे २२ लाख oपैयाँ पाउने भएका छन ्। टावर +भावत गावस
संtया झOडै १० हुन आउँ छ। ती गावसले दामासाह*ले रकम पाउँ छन ्।
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१ सय ६७ 'दनपछ भोटे कोसीमा +व-युत ् उ1पादन
स2
ु
'दनेश थापा
सुनकोसीको प%हरोले अवoध भएको ४५ मेगावाटको भोटे कोसी जलवयुत ् आयोजनाले आइतबारदे ;ख
नयRमत वयुत ् उ>पादन सo
ु गनm भएको छ । प%हरोले भोटे कोसीका चारओटा टावर बगाएप छ १ सय ६७
%दनदे ;ख आयोजनाले वयुत ् उ>पादन गनC सकेको थएन । टावर नमाCण स7प(न भएप छ भोटे कोसीले
श नबार लाइनको पर*ण सकेको भोटे कोसी पावर क7पनीका कायCकार* +मुख नरे () +जाप तले
जानकार* %दए ।
साउन १७ गते आएको भीषण प%हरोले टावर बगाएप छ असोज ३ दे ;ख टावर नमाCण सुo गरे प न
िजलाका राजनी तक दलले सेयर माkदै टावर नमाCणमा अवरोध गरे प छ नमाCणको कायC रोbकएको
थयो । राजनी तक दलको अवरोधका कारण ९७ %दन काम रोbकयो, +मुख +जाप तले भने, ‘आयोजनामा
अवरोध नगरे को भए दसvअ घ नै वयुत ् उ>पादन सुo हुने थयो । राजनी तक दल र प%हरोका कारण १
सय ६७ %दन भोटे कोसीले वयुत ् उ>पादन गनC नसकेको कायCकार* +मुख +जाप तले बताए ।
िजलावासीलाई भोटे कोसीले ६ + तशत सेयर %दन सहमत भएप छ दई
ु सातादे ;ख टावर नमाCणको काम
सo
ु भएको थयो । हामीले सोचेको भ(दा छटो काम सbकएको छ +जाप तले भने, ‘अब आइतबारदे ;ख नै
भोटे कोसीको वयुत ् रािuTय +सारणमा
जो0डनेछ ।
भोटे कोसीले उ>पादन गरे को वयुत ् नेपाल वयुत ◌्+ाधकरणको लामोसाँधि6थत १३२ केभी +सारण
लाइनमा जो0डएको छ । प%हरोले चारओटा टावर बगाए प न नयाँ ठाउँ बाट टावर लैजाँदा सातओटा नयाँ
टावर नमाCण गनुप
C रे को +जाप तले जानकार* %दए । टुटे को +सारण लाइन नमाCण गदाC झ(डै ८ करोड
oपैयाँ लागेको आयोजनाले जानकार* %दएको छ । १ सय ६७ %दन वयुत ् उ>पादन नहँ◌ुदा झ(डै १ सय १०
करोड घाटा भएको छ भने राwयलाई ६ गुना घाटा भएको +जाप तले जानकार* %दए । सरकारका कारण
आयोजाले य6तो सम6या खेVनुपरे को +जाप तले आरोप लगाए । लगानीमैी वातवरण नहुँदा जलवयुत ्
आयोजनाले सम6या खेVनुपरे को +जाप तको भनाइ थयो ।

बखाCमा ४५ मेगावट वयत
ु ् उ>पादन हुने गरे प न अ%हले भने २० मेगावाट माै वयुत ् उ>पादन हुन
सhने आयोजानले जानकार* %दएको छ । भोटे कोसीको वयुत ् रािuTय +सारण लाइनमा जोडेसँगै अ%हले
दै नक भइरहे को लोडसे0डङ केह* घSन सhने +जाप तले बताए ।
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ऊजा4 म5ालय-वारा संसद य स7मतलाई अटे र
भीम गौतम

ऊजाC म(ालयले संसको कृष तथा जलaोत सRम तलाई अटे र गरे को छ ।पुस म%हनाRभै वयुत ्
वधेयक र वयुत ् नयमन आयोगस7ब(धी वधेयक संसमा पेस गनm + तबधता जनाएको ऊजाC
म(ालयले पेस नगरे र संसद*य सRम तलाई अटे र गरे को हो । १८ काKकमा सRम तको बैठकमा उपि6थत
ऊजाCम(ी राधा yवाल* र सचव राजे()bकशोर ीले पस
ु Rभै दव
ु ै वधेयक संसमा +6तत
ु गनm
+ तबधता जनाएका थए भने सRम तले प न पेस गनC नदm शन %दएको थयो । तर, ऊजाC म(ालयले
अझै संसमा पेस गरे को छै न । ऊजाC म(ालयका सहसचव एवं +वhता केशवqवज अधकार*ले
म(ालय अ(य सम6यामा अझनुपरे काले संसमा पेस नगरे को र पेस गनCका लाग तयार* भइरहे को
जानकार* %दए । ‘ऊजाC म(ालय केह* सम6यामा अझनुपरे काले वधेयक पेस गनC सकेका छै नां◌ै,
माघRभ पेस गछz ।’ उनले भने, ‘म(ालयले तयार* ग?ररहे को छ ।’
०६५ सालमै तयार भएका वधेयक >यसप छका कुनै प न ऊजाC म(ीह{ले संसमा पेस नगरे प छ १८
काKकमा सभासह{ले ऊजाCम(ीको आलोचना गरे का थए । वधेयक नआउँ दा जलवयुत ् े
अ6त5य6त बनेको र पुराना ऐन कानुनले +भावकार* काम गनC नसhदा सम6या बLदै गएको भ(दै
म(ालयको आलोचना गरे का हुन ् । म(ी yवाल*ले त काKकRभै वयुत ् वधेयक पेस ग?रसhने
बताएकr थइन ् । >यसप छ सRम तका सभाप त गगन थापाले काKकRभै वयुत ् वधेयक र मंRसरRभ
नयमनकार* नकाय वधेयक पेस गनC नदm शन %दए प न बैठकमै रहे का ऊजाCसचव ीले पुसअ घ
नसhने बताएप छ सRम तले पुसको समयसीमा तोकेर नदm शन %दएको थयो ।
ऊजाC म(ालयले सवाCधकार स7प(न संसको सRम तलाई अटे र गरे को सRम तले जनाएको छ ।
सRम तका सभाप त थापाले सRम तको नदm शन अटे र गरे र ऊजाC म(ालयले हे पाहा +वृ K दे खाएको बताए
। ‘ऊजाC म(ालयले सRम तले %दएका अधकांश नदm शन पालना गरे न, अटे र गरे र हे पाहा +वृ K दे खायो,
आफं◌ैले गरे को + तबधता प न पूरा गरे न ।’ थापाले भने, ‘ऊजाCम(ी र सचवले गफ धेरै गरे , काम
गरे नन ्, ८ माघप छ बैठक बसेर नदm शन उलंघन गरे काबारे ग7भीर नणCय गछz ।’
०६५ सालमा तयार भएको वधेयक >यसप छ बनेका कुनै प न ऊजाCम(ीले चासो न%दएर अलप परे प छ
जलवयु>का लगानीकताCसमेत खुसी छै नन ् । >यसप छ +मुख दल नेपाल* कां@ेस, एमाले र माओवाद*का

+ त नध ऊजाCम(ी ब नसकेका छन ् । नेप ाल उयोग वा;णwय महासंघ ऊजाC सRम तका सभाप त
yाने()लाल +धान ऊजाCम(ीह{को qयान वधेयकभ(दा कRमसनमा बढ* केि()त भएको बताए । ‘ऊजाC
म(ीको qयान कRमसनमा बढ* हु(छ, जलवयु>को लाग अ>यावPयक वधेयक तर qयानै छै न,’ उनले
भने ।
जलवयुत ् ऐन २०४९ ले गरे को 5यव6थाले जलवयुत ् वकास हुन नसकेप छ त>काल*न संसको
+ाकृ तक aोतसाधन सRम तको समेत सहभागतामा दव
ु ै वधेयक तयार भएका थए । >यसप छ ऊजाC
म(ालय स7हालेका वuणु प ौडेल, डा. +काशशरण महत, भरतमोहन अधकार*, गोकर्C ण वuट र
पोuटबहादरु बोगट*ले वधेयक तुo(तै संसबाट पा?रत गराउन पहल गनm बताए प न पेस गरे नन ् । ०६९
साल जेठस7म संवधानसभा रहे प न उनीह{ले चासो न%दएप छ >यो वधेयक ऊजाC म(ालयमै
थि(कएको छ ।
वधेयक पा?रत गदाC ऊजाC ेको छाता नकाय नमाCण हुने र जलवयुत ् लाइसे(सलगायतमा भएको
अधकार कटौती हुने कारण वयेयक तर ऊजाC म(ीह{ले चासो नदे खाउने गरे को ऊजाC म(ालयका एक
अधकार*ले बताए । ‘ऊजाCम(ीको अधकार कटौती हुने र अ%हले लाइसे(स वतरणलगायतमा हुने
चलखेल र कRमसनत(को अ(>य हुने भएकाले म(ी नै वधेयकअ घ बढाउन चाहँदैनन ्,’ ती अधकार*ले
भने । हाल ऊजाC म(ालयले %दने लाइसे(स तथा नेप ाल वयुत ् +ाधकरणले गनm वयुत ् ख?रद
स7झौता (पीप ीए) मा ऊजाCम(ीको +>य +भाव रहँदै आएको छ । वधेयक आएप छ यो अव6था अ(>य
हुने थाहा प ाएप छ ऊजाCम(ीह{ले बेवा6ता गद[ आएकाले वधेयक बनेर प न ६ वषC थि(कँदै आएको छ ।
दोaो संवधानसभा चुनाव भएको एक वषC :बते प न अझै दव
ु ै वधेयक संसमा पेस भएको छै न ।
ऊजाC म(ालयले अटे र गरे र हे प ाहा +वृ K दे खायो ◌ः सभाप त गगन थाप ा
म(ालय सम6यामा अझेकाले पेस गरे नE, माघRभ गछz ◌ः ऊजाC म(ालय
म(ीको qयान वधेयकमा भ(दा कRमसनमा जा(छ ◌ः लगानीकताC

>f]tM sflGtk'/, 2071/10/4

चमे7लयालाई १८ करोड भ=
ु तानी
वयुत ् +ाधकरणले चमेRलया जलवयुत ् आयोजनालाई क?रब १८ करोड oपैयाँ भुhतानी %दएको छ।
+ाधकरणले >यसका लाग :बह*बार अ(त?रम भुhतानी +माणप -आईपीसी) जार* गरे को छ। रकम
अभावका कारण ३० मेगावाटको चमेRलया जलवयुत ् आयोजनाको काम नरोbकयोस ् र समयमा भुhतानी
नगदाC हजाCना तनुCपनm अव6था नआओस ् भनेर भुhतानी गरे को +ाधकरणले जनाएको छ। 'यो नयRमत
भुhतानी गनुप
C नm रकम हो,' +ाधकरणका कायCकार* नदm शक मुकेशराज काeलेले भने, 'भुhतानी नगदाC
दै नक २५ हजार oपैयाँ हजाCना तनुCपनm र कामसमेत रोbकने अव6था थयो।'
bफ0डक क(Tयाhटको +ावधान अनुसार :बल अफ hवाि(टट* (बीओhयू) ठे hकामा आयोजनाको काम
सुचाo रा} रोजगारदाताले ठे केदारलाई नयRमत {पमा अ(त?रमकाल*न भुhतानी गनुप
C छC । +ाधकरणले
नयRमत {पमा आईपीसी भुhतानी नगदाC चमेRलयामा लाखE oपैयाँ हजाCना तनुप
C रे को छ।
प छलो भुhतानीस%हत चमेRलयाको RसRभल ठे केदार चाइना गजुबा वाटर एOड पावर क7पनीले क?रब ६
अर्ब २७ करोड ६७ लाख oपैयाँ पाएको छ।
चमेRलयाको RसRभल कामको सुo ठे hका रकम २ अबC ८८ करोड १३ लाख ४३ हजार oपैयाँ थयो। तर, पटक
पटकको भे?रएसन, नयाँ सं
रचना नमाCण र ठे केदार तथा +ाधकरणको 'लापरवाह*' का कारण सo
ु ङ
साँघु?रने सम6या तथा चरम अ नयRमतताका कारण RसRभल ठे hका लागत ७ अबC ५० करोड ९५ लाख
oपैयाँ पुkने प छलो अनुमान छ। यसस%हत चमेRलयाको कूल लागत कि7तमा १५ अबC ६ करोड ३ लाख
७७ हजार oपैयाँ पुkने अनुमान छ। >यसबाहे क गजुबाले अ त?रhत १ अबC २० करोड oपैयाँ  तपू तC दाबी
गरे को छ। यो + त मेगावाट नमाCण लागत ५४ करोड oपैयाँ ना~ने निPचत भएको सबैभ(दा महंगो
आयोजना हो।
सं
सदको सावCज नक लेखा सRम तले सुoङ साँघु?रने सम6यामा मा क?रब ५५ करोड oपैयाँ अ नयRमतता
भएको ठहर गद[ नणCय +bnयामा सं
लkन स7पूणC अधकार*लाई नल7बन गर* १० %दनRभ कारबाह* गनC
+धानम(ी तथा मि(प?रषको कायाCलय, ऊजाC म(ालय र अिtतयार दo
ु पयोग अनुस(धान
आयोगलाई नदm शन %दएको थयो। >यसअनुसार सुoङ साँघु?रने सम6यामा RसRभल ठे केदार गजुबाले दाबी
गरे ज त १ अबC ९ करोड oपैयाँ भे?रएसन 6वीकृत गनm ऊजाCम(ी राधाकुमार* yवाल*लाई समेत कारबाह*

गनुप
C नm भएप छ +धानम(ी तथा मि(प?रषको कायाCलयले लेखा सRम तको नदm शन अवyा गरे को छ।
यसबाट सRम तकै औच>यमाथ +Pन उpजेको छ।
ऊजाC म(ालयले भने लेखा सRम तको नदm शन आवPयक कारबाह*का लाग अिtतयारमा पठाएको छ।
अिtतयारले सRम तलाई चमेRलया अ नयRमतता +करणमा छान:बन गनC अनुस(धान अधकृत नयुhत
गरे को जानकार* %दएको छ। तर अिtतयारको अनुस(धानले ग त Rलएको छै न। पटक पटक नमाCण
अवध थपएको चमेRलयाको क?रब ९५ + तशत काम सbकएको छ।
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म>यम?याङद दई
ु साता बद हुने

द*पक अधकार*
लमजुङ
७० मेगावाट मताको मqयमयाद* जलवयुत ् के() ममCतका लाग दई
ु साता ब(द हुने भएको छ।
ब(दका कारण आयोजनाको ममCतको काम प छ सा?रएको छ। यसअ घ आइतबारदे ;ख ममCत थाRलने तय
भएकोमा सो कायC एक साताका लाग प छ सरे को छ। ‘ नयRमत कायCताRलका अनुसार माघ ४ गतेदे;ख
ममCतको Rम त तय गरे र सोह* %दनदे ;ख उ>पादन ब(द गनm नणCय भए प न प छलो समयमा भएका
ब(द हXताल र चाडबाडका कारण ममCत कायC एक साताप छ सा?रएको छ’ मqयमयाद* जलवयुत ्
के()का +मुख राजेशकुमार पाOडेयले बताउनुभयो।
कूल उ>पादन मता ७० मेगावाट रहे को मqयमयाद* जलवयुत ् के() ब(द भएसँगै वयुत ्
+ाधकरणले लोडसे0डङको अवध दै नक १ घOटा बढाएर अब ११ घ(टा पुयाCउने भएको छ। अब
मqयमयाद*को ममCत अवधभर सातामा ७५ घ(टा लोडसे0डङ हुने +ाधकरणले जनाएको छ।
मqयमयाद* जलवयुत ् के()को बाँध ेको ममCतका लाग kयावन पखाCल लगाउन ढुंगा आवPयक
पनm भएको हुँदा >यसका लाग ब(द हXताल हुने समयले गदाC ममCत कायC +भावत भएको सो कायC
एकसाता प छ सा?रएको आयोजनका इलेिhTकल शाखा +मुख वकास रघुवंशीले नेपाल समाचारपलाई
जानकार* %दनुभयो।
उहाँका अनुसार kयावनका लाग ढुंगा संकलन ग?रसकेप छ माै ममCतको काम थाRलने छ, सो काम
एकसाता Rभ स7प(न गनm लiय नधाCरण ग?रएको छ।
बाँध 6थलमा ८ हजार पीपीएमभ(दा बढ* बालुवा भ?रएमा आयोजना सYचालन गनC नपाइने नेपाल
वयुत ् +ाधकरणको नयममा उलेख भए प न मqयमयाद* प?रयोजना6थलमा वष[पछे सफा गदाC
प न बाँध6थलमा ५ हजार ‘पीपीएम’ बालुवा हुनुपनmमा यसअ घ २१ हजार ‘पीपीएम’ स7म पुगेको थयो ।
८ हजार पीपीएम बालव
ु ा हुँदास7म आयोजना सYचालन गनC सbकनेमा बLदो लोडसे0डङलाई दे खाएर २१
हजार पीपीएम बालव
ु ा भ?रदास7म प न आयोजना सYचालन ग?रएको थयो। ३५⁄३५ मेगावाटको २ वटा
टवाईन रहे को मqयमयाद* जलवयुत ् के()बाट अ%हले औसतमा ३५ दे ;ख ४० मेगावाटस7म वयुत ्
उ>पादन भइरहे को के(दले जनाएको छ।
मqयमयाद* जलवयुत ् के() राो ‘मोडRलङ’ नहुँदा आवPयकताभ(दा बढ* बालुवा थ@ने गरे को
वyह{को भनाइ छ। नागबेल* {पमा बगेको मयाद* नद*को Rसधा 6थानमा नभई घुमेको 6थानमा
बाँध बाँधएको हुनाले प न बाँध6थलमा अ>याधक बालुवा भ?रएको +ावधकह{ बताउँ छन ्।
मqयमयाद* जलवयुत ् के()को नयRमत ममCतका लाग फागुन चैतको Rम त तोhने ग?रएको भएता

प न यो वषC बाँध ेमा अ>याधक माामा बालव
ु ा जमेका कारणले >यसलाई नकान वयत
ु ् उ>पादन
नै ब(द गर* ममCत गनC लागएको पाOडेयको भनाइ छ। उहाँका अनुसार अ>याधक बालव
ु ा ज7मा हुँदा
संरचनाका साथै टवाCइनमा धhका पुkने गरे को छ।
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ठे उलेखोला जल+व-यत
ु ् आयोजना शुC
बाkलङ
ु को दणी कुPमीशेरामा १ दशमलव ५ मेगावाट मताको ठे उलेखोला जलवयत
ु ् आयोजनाको नमाCण शु{
भएको छ। बाराह* हाइोपावर RलRमटे डले उhत आयोजनाले मंRसर दे ;ख नमाCण शु{ गरे को हो।
क?रब २७ करोड oपयाँ लागतमा नमाCण भइरहे को आयोजना एक वषCRभमा नमाCण स7प(न गनm लiयस%हत काम
थालेको छ। हालस7म इ(टे क नमाCण थाRलएको छ। क7पनीले >यस ेमा ३० रोपनी जkगा ख?रद ग?रसकेको छ।
RसRभलतफCको काम आगामी जेठRभमा सhने र इलेhTोमेका नकलको काम मंRसरRभ सकेर वयुत ् उ>पादन गनm
लiय रहे को नमाCण क7पनीका +ोजेhट मेनेजर मुिhतनाथ गौतमले जानकार* %दनभ
ु यो। ‘आयोजनाको छटो काम
स7प(न गनm उदे Pयले काम अ घ बढाइरहे का छEउहाँले भ(नभ
ु यो।
ठे उलेखोलाको पानीलाई कुPमीशेरामा ४ Rमटर अkलो बाँध बाँधेर २ हजार १ सय ६० Rमटर लामो पेन6टक पाइपमाफCत
जैRमनुघाटि6थत वयुत ् गह
ृ मा खसाले र वयुत ् उ>पादन हुनेछ। उ>पा%दत वयुत ् ८ सय Rमटर लामो Tा(सRमसन
लाइनमाफCत ् कु6मीशेराकै टुनीबोटबाट १ सय ३३ केभीए +सारण लाइनमा जो0डने आयोजनाले जानकार* %दएको छ।
गौतमका अनस
ु ार 6थानीयबासीलाई १० + तशत शेयरसमेत %दने तयार* भएको छ। अ%हलेस7म जRमन ख?रदका
nममा ४० जना 6थानीयबासीले शेयर ख?रद ग?रसकेका छन ्। (यन
ू तम २५ हजारदे ;ख अधकतम ५ लाख ५० हजार
oपयाँस7म शेयर ख?रद भइसकेको छ।
ठे उलेखोलामा यसअ घ साना तथा लघु जलवयत
ु ् नमाCण भएका थए। आठभ(दा बढ* लघु जलवय>ु माफCत ्
सकुCवा, कुPमीशेरा, पैयु थ(थाप र राङखानी गावसमा वयुतीकरण ग?रएको थयो।
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सानमा माईको Dबजल
ु अझै खेर
नेपाल वयुत ् +ाधकरणले काबेल* को?रडोरमा १३२ केभीए +सारणलाइन समयमा नमाCण नगदाC २२ मेगावाटको
माई जलवयत
C रे को छ।
ु ् आयोजनाले वयुत ् उ>पादन गनC नपाएर पावर हाउस ब(द गनुप
दई
ु म%हना अगा0ड नमाCण स7प(न भएर टे ि6टङका सबै काम स7प(न भइसकेको भए प न उhत आयोजनाको
वयुत ् के()*य +सारणमा जोXन %ढलाइ भएको छ।
सा नमा माई हाइोपावर RलRमटे डले आयोजनाको सबै काम स7प(न भएर 6वीच अनको ि6थ तमा रहे को र %हउँ द
याममा समेत साढे सात मेगावाट वयत
ु ् उ>पादनको लाग तयार रहे को जनाएको छ। आयोजना नमाCण सकेर प न
ब(द गनुC पदाC करोडौको घाटा बेहोनप
ुC नm अव6था आएको र शेयरधनीसमेत +भावत भएका छन ्।
गैरआवासीय नेपाल*को लगानीमा नमाCण स7प(न सो आयोजनाको वाषCक साढे १२ करोड यु नट वयुत ्
उ>पादनको लiय रहे को छ।
झापाको दमकदे ;ख इलामको गोदकस7म प%हलो खOडमा काबेल* क?रडोर आयोजनाले हालस7म ९३ वटा टावरको
फाउ(डेसन रा}े काम स7प(न गरे को छ। य6तै दई
ु टावरको फाउ(डेसन कायC बाँकr रहे को छ। य6तै ९५ टावरमqये
५२ टावर जडान भइसकेको छ। आयोजनाका अनस
ु ार ३४ bकलोRमटर खOडमqये ८ bकलोRमटर तारसमेत टाँkने कायC
स7प(न भएको छ।
काबेल* कोर*डोर १३२ +सारण लाइन आयोजनाको दमक र गोदकका दव
ु ै 6थानमा सब6टे सन नमाCण पूरा भएको र
सा नमा माई आयोजनाबाट उ>पा%दत वयुतई आयोजना स7प(न नभएस7मका लाग ३३ केभी +सारणलाइन
माफCत झापाको अनारम नस7म पुयाCउने तयार* भइरहे को आयोजना +मुख उधवलाल ेuठले जानकार* %दनभ
ु यो।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/10/4
म>यम?याHद मम4तका लाग बद गIरँदै

िजलाि6थत मqयमयाद* जलवयुत ् आयोजना ममCतका लाग ब(द ग?रने भएको छ । नद*मा
आएको अ>यधक बालव
ु ाका कारण आयोजनामा सम6या भएप छ दई
ु साताका लाग वयुत ् उ>पादन
ब(द गनC लागएको हो ।
यसअ घ ४ माघदे ;ख वयुत ् उ>पादन ब(द गनm भ नए प न बीचमा नेपालब(द घोषणा ग?रएकाले
आयोजना ममCत प छ सरे को छ । आयोजना ममCत गनC वयुत ् +ाधकरण के()*य कायाCलयले ४
माघदे ;ख ११ घ(टे लोडसे0डङ ताRलका सावCज नक ग?रसकेको छ ।
आयोजनाले वयुत ् वभागको अनुम त Rलई ममCतका लाग दई
ु सातास7म वयुत ् उ>पादन ब(द ग?रने
बताएको छ । यसअ घ मqयमयाद*को फागुन/चैतमा नयRमत ममCत ग?रँदै आए प न हाल बाँधेमा
अ>यधक बालव
ु ा जमेकाले नकान वयुत ् उ>पादन ब(द गर* ममCत गनC लागएको के()ले जनाएको छ
।
आयोजना इ(टे कमा रहे को सbफC ङ गेट ममCत र इ(टे कमै थु+एको बालुवा फानुपनm हुँदा दई
ु सातास7म पूरै
वयुत ् उ>पादन ब(द ग?रने आयोजनाको भनाइ छ । बाँधेमा जमेको अ>यधक बालुवाका कारण
आयोजनाको टबाCइनदे ;ख Rलएर अ(य संरचनामा समेत असर पुगेको छ । ययप जलवयुत ् के()मा
ज0डत टबाCइन ममCत तथा फेनुप
C नm भए फागुन–चैतमा माै फे?रने बताइएको छ ।
टबाCइन बदन उ>पादन ब(द गनुC नपनm हुँदा प छ फे?रने आयोजनाको इलेिhTकल शाखा +मुख वकास
रघुवंशीले जानकार* %दए । +ाधकरणले अ घलो वषC आयोजनामा जडान ग?रएको एक न7बर टबाCइन
फेरे को थयो ।
आयोजना बाँध6थलमा मोडRलङ नहुँदा आवPयकताभ(दा बढ* बालुवा थ@एका कारण पावरहाउस
उपकरणमा धhका पुkने गरे को +ावधक बताउँ छन ् ।
रन अफ ?रभर +वधको आयोजना भए प न पानी ब6नुपनm 6थानमा बालुवा भ?रएप छ यसले टबाCइनमा
असर पारे को छ । वषCमा एकपटक सफा गदाC प न बाँध6थलमा ५ हजार पपएम बालुवा हुनुपनmमा २०
हजार पपएमस7म पुkने गरे को आयोजनाले जनाएको छ ।
नद*को पानी जुन ठाउँ मा ठोिhकनुपनm हो सो 6थानभ(दा अ(य(ै जाँदा बाँध6थलमा अ>यधक बालुवा
ज7मा भई सRभCस गेट र लेeट बvकमा धhका पुगेको आयोजनाका +ावधक बताउँ छन ् ।

>f]tM gful/s, 2071/10/5

रोKकएको +प+पए खुला
नेपाल वयुत +ाधकरणले हचव
ु ामा जलवयुत आयोजनाको वयुत ख?रद स7झौता (पपए) खल
ु ा
गरे को छ। ऊजाC म(ी राधा yवाल*ले नयाँ अवधारणामा आइतबार ह6तार गरे कr छन।् यसलगKै डेढ
वषCदे;ख रोbकएको २५ दे ;ख एक सय मेगावाटस7मको पपए खुला भएको हो। +ाधकरणले यसअ घ
आयोजनापछे वाताC गर* फरक–फरक पपए दर तोhने +ावधान थयो। 'पपए नभएर रोbकएका
आयोजनाको सम6या अब समाधान हु(छ,' +ाधकरणका कायCकार* नदm शक मुकेशराज काeलेले बताए।
२५ दे ;ख सय मेगावाटस7मका आयोजनाको छुSटै पपए दर कायम गनC +ाधकरणले सYचालक मनोज
Rम ाको संयोजक>वमा कRमट* गठन गरे को थयो। उhत + तवेदन अब ब6ने सYचालक सRम त बैठकले
पास गनm Rम ाले बताए। नयाँ +ावधानअनुसार पपए गनC हाल संसदमा वचाराधीन वयुत नयमन
आयोग त>काल गठन गनुप
C छC ।
पपए गदाC +वCधक वा +ाधकरणलाई आथCक नाफा–घाटाको लेखाजोखा वा अनुमगन र म
ू यांकन गनm
काम उhत आयोगले गनmछ। यसप छ कुनै प न आयोजनाको पपए +वCधकसँगको Rमलेमतोमा गनm
आरोपको अ(>य हुने +ाधकरणका एक इि(ज नयरले बताए।
सय मेगावाटस7मका आयोजनाको पपए गदाC अब आयोजनाको कुल लागत, वातावरणीय अqययन,
वKीय घाटा–नाफाको वPलेषण ग?रने Rम ाले बताए। 'पपए दर %हउँ दमा + तयु नट ८ oपैयाँ ४० पैसा र
बखाCमा ४ oपैयाँ ८० पैसा (पो6टे ड रे ट) नै नधाCरण हुनेछ,' उनले भने, 'पपए दरमा ३ + तशत व
ृ धदर
कायम गर* औसत ८ पटकस7म व
ृ धदर %दने 5यव6था ग?रएको छ।'
+ाधकरणले २५ मेगावाटभ(दा साना आयोजनाको पपएमा प न सोह* पो6टे ड दर %दने गरे को छ। तर,
य6ता आयोजनाको पपएमा ३ + तशतका दरले ५ पटकस7म व
ृ धदर %दने 5यव6था छ। २५ दे ;ख सय
मेगावाटस7मका आयोजनाको हकमा भने लागतका आधारमा अधकतम ११ पटकस7म व
ृ धदर %दन
सbकने Rम ाले जानकार* %दए।
उनका अनुसार औसत आठ + तशतको पपए दरमा चK नबुझे 6वत( नयामक नकायमाफCत
आयोजनाको लागत पुनरावलोकन गराउने अधकार +वCधकलाई हुनेछ। +ाधकरणभ(दा बा%हरको
6वत( नयामक नकायले गरे को आयोजनाको म
ू यांकन तथा वKीय वPलेषणका आधारमा पपए
व
ृ धदर थप गनC सbकनेछ।
आयोजना तोbकएभ(दा कम लागतमा नमाCण भए ३ + तशतको पपए व
ृ धदर औसत आठपटक र
अव6थाअनुसार घटाएर पाँच पटकमा %दन सbकने प न Rम ाले बताए। यसका लाग प न +ाधकरणले
6वत( नयामक नकायमाफCत आयोजनाको वKीय अव6थाको वPलेषण गराउनुपनmछ। यो मापदOडले
5यिhतगत 6वाथCका आधारमा पपए गनm प?रपाट* अ(>य हुने वभाग नदm शक शाhयले बताए।

+ाधकरणले पपए गदाC Rलने शुकमा प न २५ दे ;ख सय मेगावाटस7मका आयोजनाका लाग बढाएको
छ। यसअ घ य6ता आयोजनाको हकमा साढे चार लाख oपैयाँ Rलने ग?रएकोमा अब + तआयोजना ६ लाख
oपैयाँ पपए शुक Rलइनेछ। सय मेगावाट ठूला आयोजनाको हकमा भने अझैस7म कुनै नयम तय
ग?रएको छै न। ठूला आयोजनाको पपए भने +ाधकरणले अ%हले रोकेको छ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/5

ऊजा4 सतुलन तवेदन तयार मा 'ढलाइ
पिPचमसेती आयोजना +भावत हुने स7भावना
काठमाडE, ४ माघ – नेपाल वयुत ् +ाधकरणले आगामी १० वषCप छ दे शमा हुने ऊजाCको स(तल
ु न अव6था + तवेद न
तयार*मा %ढलाइ गरे को छ ।
+6तावत साढे ७ सय मेगावाट मताको पिPचमसेती जलाशययुhत वयुत ् आयोजना नमाCणप छ दे शको ऊजाCको
अव6थालाई हे नक
C ा लाग गनm ऊजाCको स(तल
ु नको अqययन + तवेद न तयार हुन सकेको छैन । गत नोभे7बरमै
अqययन + तवेद न तयार* गनm सहम त भएको थयो । तर, जनवर*को तेaो साता सbकन लाkदासमेत +ाधकरणले
अqययन + तवेद न तयार गनC सकेको छैन ।
पिPचमेसतीको +वधक चाइना ी गजmजअ(तगCतको सीडpलुई इ(भे6टमे(ट कपरे सनले अ(य पको अqययन
गनm सहम त गरे को◌े थयो । +ाधकरणले ऊजाC स(तल
ु नको अव6था + तवेद न तयार*मा सहयोग नगरे को लगानी
बोडCको गन
ु ासो छ । +ाधकरणले आगामी सन ् २०२५ प छ नमाCण स7प(न हुने आयोजनाका अ त?रhत >यसबेलाको
ऊजाCको माग र आपू तC स(तल
ु नका वषयमा अqययन गनm भनेको थयो ।
पिPचमसेतीबाट आगामी सन २०२५ प छ :बजल
ु * उ>पादन सुo गरे प छ दे शको ऊजाCको माग र खपतको अव6था
क6तो हुने भ(ने वषयमा +ाधकरणले अqययन गनm सहम त गरे को थयो । बोडCका एक अधकार*ले भने “उसले
+ तवेद न तयार गरे को छैन, आयोजना अ घ बढाउन सम6या पनm भएको छ ।”
सीडpलूईले आगामी सन ् २०२१ को अ(>यस7म आयोजना स7प(न गनm लiय Rलएको छ । यता ऊजाCसचव
राजे()bकशोर ेीले संसको कृष तथा जलaोत सRम तमा बोदैपिPचमसेती नेपाललाई आवPयक नभएको र
नब(ने सावCज नक अRभ5यिhत %दएका थए । तर ऊजाCम(ी राधाकुमार* yवाल* पिPचमसेती सन ् २०२० अगावै
नमाCण हुनुपनmमा जोड %ददैआएकr छन ् ।
७ सय ५० मेगावाट मताको जलाशययh
ु त आायोजना बनाउन +सारणलाइन पूवाCधारसमेत गर* क?रब २ सय ५०
अबC oपै
याँ लाkने स7भा5यता अqययनले दे खाएको छ । +सारणलाई व6तारमा माैझ(डै३५ अबC oपै
याँ लाkने
बताइएको छ । आयोजना सीडpलूई, नेपाल सरकार र आयोजना +भावत सवCसाधारणको सये र लगानी हुने खाका
तयार ग?रएको छ । आयोजना नमाCण, सYचालन र ह6ता(तरण (बुट) नी तअतगत बनाउने समझदार*प
(एमओय)ू मा उलेख छ ।
एमओयूअनस
ु ार आ(त?रक खपतका लाग आयोजना बनाउने सहम त भएको छ । २ वषCअ घ बोडC र सीडpलूबीच
आयोजना अ घ बढाउने वषयमा समझदार*प (एमओय)ू मा ह6तार भएको थयो । सीडpलूई चाइना ी गजmज
कपरे सनअ(तगCतको क7पनी हो । आयोजनाको आवPयकता 6पuट नभएप छ सीडpलूईको एक +ावधक टोल*

आफं◌ैले सन ् २०२५ प छ नेपालको ऊजाCको माग र आपू तCको स7भावत अव6थाको अqययन थालेको छ ।
:बजल
ु *को बजार सु निPचत हुनुपनm भ(दै उसले जुन बेला पिPचमसेतीको :बजल
ु * खपत हु(छ, >यसै आधारमा आपm
ू
बनाउन तयार रहे को 6पuट पा?रसकेको छ । यसका लाग वयत
ु ् उ>पादन र खपतको वैyा नक +ेपण गनC
सीडpलूईले बोडCलाई आ@ह गरे को छ ।
सीडpलूईले आयोजनाको आथCक एवं +ावधक पको वPलेषण गर* दव
ु ै + तवेदन बोडCलाई उपलpध गराइसकेको
छ । दव
ु ै + तवेदनले आयोजना आथCक {पमा आकषCक दे खाएको छ । आयोजनाबाट वाषCक ३ अबC ३३ करोड यु नट
:बजल
ु * उ>पादन हुने स7भा5यता अqययनले दे खाएको छ । +सारणलाइनका लाग नेपालले सहुRलयत ऋणका लाग
चीनसँग अनुरोध ग?रसकेको छ ।
6थानीयलाई आयोजनामा १० + तशतस7म सेयर लगानी गनC %दइनेछ । आयोजनामा सीडpलई
ू क
C ो ६५ र सरकारको
२५ + तशत सेयर लगानी हुनेछ । आयोजना सुदरू पिPचमका डोट*, डडेलधुरा र बझाङ िजलामा पछC ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/10/5
सय मेगावाटसNमको +प+पए दर तय, आठ वष4सNम तीन तशतले मूQय बढाइने
सचेन गौतम
२५–१०० मेगावाटका जलवयत
ु ् आयोजनाले 5यापा?रक {पमा वयुत ् उ>पादन सुo (Rसओडी) भएप छ ३
+ तशतले आठ वषCस7म सामा(य म
ू यव
ृ ध (6कालेसन) पाउने भएका छन ् । वयुत ् +ाधकरणले २५–१००
मेगावाटका आयोजनालाई वाषCक ३ + तशतले ८ वटा 6कालेसन %दने नणCय गरे को हो ।

सय मेगावाटस7ममा आयोजनाको वयुत ् ख?रददर बखाCका लाग ४ oपैयाँ ८० पैसा र %हउँ दका लाग ८
oपैयाँ ४० पैसा तय ग?रएको +ाधकरणले जनाएको छ । +ाधकरण सYचालक सRम तको हालै बसेको
बैठकले वयुत ् ख?रद–:बnr स7झौता (पपए) दर टुंगो लगाएको हो ।
आयोजनाको अनुमा नत वKीय लागतको आधारमा 6वपँज
ु ी (इिhवट*) मा साढे १५ + तशत + तफल
पाउने गर* वाषCक ३ + तशत आठपटकस7म ख?रददरमा सामा(य व
ृ ध %दइने +ाधकरणले जनाएको छ
। >य6ता आयोजनाले पपएअनुसार वयुत ् उ>पादन गनC नसके +वधकको कायCस7पादन जमानत
जफत हुने, ज त %ढला हु(छ, >य त नै वषC 6कालेसन घSने 5यव6था ग?रएको छ । य6तो 5यव6था २५
मेगावाटस7मका आयोजनाको पपएमा प न ग?रएको हु(छ ।
+ाधकरणले २५ मेगावाटस7म आयोजनाको वयुत ् प न सोह* दरमा ख?रद गद[ आएको छ । अ%हले २५
मेगावाटस7मका आयोजनाले वाषCक ३ + तशतले ५ वटा माै साधारण 6कालेसन पाउँ दै आएका छन ् ।
‘आधारम
ू यबाट वाषCक ३ + तशतले ८ वटा सामा(य 6कालेसन %दने नणCय भएको छ,’ +ाधकरणका
कायCकार* नदm शक मुकेशराज काeलेले भने ।
उनले रे ट तय भएकाले २५–१०० मेगावाटस7मका आयोजनाको पपए धमाधम हुने बताए । ‘कायCवध
तय ग?रएकाले यसले झ(झ%टलो +bnया अ(>य गरे को छ,’ काeलेले भने । ३८.४ मेगावाटको माथलो
सानीगाड, ३० मेगावाटको (याद*खोला, ४२.९ मेगावाटको आँखख
ु ोला, ३३.४ मेगावाटको Rलखख
ु ोला, ८६
मेगावाटको सोलुखोलालगायतका आयोजनाले पपएका लाग नवेदन %दएका छन ् । +ाधकरणले २५–
१०० मेगावाटस7मका आयोजनाको वयुत ् ख?रददर नधाCरण, पपए कायCवध र नदm Rशका बनाउन
सYचालक मनोजकुमार Rम ाको संयोजक>वमा कायCदल गठन गरे को थयो ।
पपए गदाC सबैभ(दा ववा%दत मा नएको ज?रवाना वषयमा २५–१०० मेगावाटस7मको कायCवध मौन
छ । +ाधकरणले अ%हलेस7म गरे का पपएमा ५–४५ + तशतस7म ज?रवाना 5यव6था ग?रएको छ ।
नदm शक काeलेले +वधक क7पनीले तोbकएको समयमा वयुत ् उ>पादन गनC नसके र +ाधकरणले

+सारण लाइन बनाउन नसhदा तनुCपनm ज?रवाना वाताCका nममा तय ग?रने बताए । ‘+सारण लाइन
नमाCण अव6था र आयोजनाको +6तावत वयुत ् उ>पादन गनुप
C नm Rम तलाई आधार मानी पेनाट* टुंगो
लाkछ,’ उनले भने ।
यसैगर*, +वधकले पपएका लाग ६ लाख oपैयाँ आवेदन शुक बुझाउनुपनm 5यव6था ग?रएको छ ।
‘आवेदन %दँ दा ६० + तशत र बाँकr ४० + तशत पपए म6यौदा 6वीकृत भएप छ +वधकले भh
ु तानी
गनुप
C नm 5यव6था ग?रएको छ,’ +ाधकरणका +वhता मदन ति7सनाले भने ।
१३ +व-युत ् आयोजनाको लाइसेस खारे ज
ऊजाC म(ालयले अिtतयार दo
ु पयोग अनस
ु (धान आयोगको नदm शनअनस
ु ार १३ जलवयत
ु ् आयोजनाको
लाइसे(स खारे ज गरे को छ । अिtतयारले १४ आयोजनाको लाइसे(स खारे ज गनC नदm शन %दएकोमा कावेल*–
एबाहे क म(ालयले सबै आयोजनाको लाइसे(स खारे ज गरे को हो । म(ालयले लाइसे(स खारे ज गर* राwयको
बा6केटमा राखेको छ ।

तोbकएको समयमा वKीय 5यव6थापन र वयुत ् ख?रद–:बnr स7झौता (पपए) नगरे को भ(दै ऊजाCले
ती आयोजनाको लाइसे(स खारे ज गरे को हो ।
म(ालयका +वhता सहसचव केशवqवज अधकार*ले अधकांश आयोजनाको लाइसे(स ३० पुसमा
खारे ज ग?रएको बताए । ‘अिtतयारको नदm शनअनुसार कावेल*बाहे क सबै आयोजनाको लाइसे(स खारे ज
ग?रएको छ, कावेल*को वषयमा छलफल ग?ररहे छ,’ उनले भने ।
ऊजाCम(ी राधाकुमार* yवाल*ले मि(प?रषबाट नणCय गराएर भए प न लगानीकताCलाई बचाउने
बताउँ दै आएकr थइन ् । तर, म(ीले कुनै प न आयोजनाको लाइसे(स खारे ज गनCबाट रोhन सbकनन ् ।
वयुत ् आयोजनाको लाइसे(स जार*, नवीकरण र खारे ज गनm अधकार ऊजाCसचवलाई छ ।
४ सय मेगावाटको तलो अoण, ४६ मेगावाटको भोटे कोसी–५, ३६ मेगावाटको कoवाखोला, १४.३
मेगावाटको माथलो मैलुङ, १८ मेगावाटको माथलो सोलुखोला जलवयुत ् आयोजनाको लाइसे(स
खारे ज भएको हो ।
यसैगर*, २० मेगावाटको तलो बलेफr, १७.५ मेगावाटको छाहारे खोला, ६ मेगावाटको बुकुखोला, ४.५
मेगावाटको तलो इ()ावती, ३.४ मेगावाटको Rम%दमखोला, ६.८ मेगावाटको माथलो खोoङगाखोला, ९.७
मेगावाटको माथलो इङगवा र ४.५ मेगावाटको बलेफr–बी आयोजनाको लाइसे(स खारे ज भएको छ ।
लाइसे(समा रा;खएका सतCअनुसार काम नगरे को भ(दै अिtतयारले १४ आयोजनाको लाइसे(स खारे ज
गनC ऊजाCलाई नदm शन %दएको थयो । १४ आयोजनाको लाइसे(स खारे ज गनC अिtतयारले ऊजाCलाई प

पठाएप छ संसको कृष तथा जलaोत र अथC सRम तमा छलफल भएको थयो । जलaोत सRम तले
अqययन, अनुस(धान, वPलेषण, अनुगमन तथा म
ू यांकन गर* आयोजना कानुनस7मत सYचालन हुने
अव6थामा रहे /नरहे को नयोल गर* कारबाह* एवं नणCय गनC ऊजाCलाई नदm शन %दएको थयो ।
अथC सRम तले लाइसे(स Rलएर लामो समयदे ;ख काम नगरे का आयोजनाको अनुम तप खारे ज गनC
+धानम(ी कायाCलय र ऊजाCलाई नदm शन %दएको थयो ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/10/5

‘हतSेपम=
ु त +व-यत
ु ् नयमन आयोग’
काठमाडE÷रास— सरोकारवालाले याउन लागएको वयुत ् नयमनकार* आयोगस7ब(धी वधेयकमा
ह6तेपमुhत आयोग बनाउनुपनm बताएका छन ् । सामुदा यक वयुत ् उपभोhता महासं
घ नेपालले
आइतबार आयोजना गरे को +6तावत वयुत ् नयमन आयोग ऐनमा उपभोhता सरोकारस7ब(धी
अ(त: ्रmयामा उनीह{ले आयोग पूणC 6वायK र 6वत( बनाउनुपनm बताए ।
‘आयोगलाई ह6तेपमुhत बनाउनुपछC , यसका लाग पहल गछुC,’ उनले भने । सभास कमल पंगेनी,
बलराम अधकार*, जRम()मान घलेलगायतले प न आयोगको भूRमकालाई जलवयुत ् ेको
नयमनका लाग +भावकार* बनाउनुपनm बताए । वन उपभोhता महासंघकr पूवअ
C qय अVसरा
चापागाइlले प न आयोगलाई 6वायK र 6वत( बनाउनुपनm बताइन ् ।
जलवयुत ् +वधक गुo+साद (यौपानेले भने नयमनकार* आयोगस7ब(धी ऐन याउने वातावरण
अ%हले नभएको बताउँ दैआयोगमा सरकार* कमCचार*लाई रा} +वृ Kको अ(>य गनुप
C नm र +ाधकरणको
भूRमका 6पuट पानुप
C नm बताए ।
6वत( ऊजाC उ>पादकह{को सं
6था (ईVपान) अqय खXगबहादरु वuटले :बजल
ु * :बnrप छको
नयमनको अधकार मा आयोगलाई %दनुपनm बताए । उपभोhता मYचका वuणु तमिसनाले
+ाधकरणले उ>पादन, वतरण र +सारण तीन ेकैिज7मा %दइएको बताए ।
कायCnममा बट
ु बल पावर क7पनीका +मख
ु कायCकार* अधकृत उKरकुमार

ेuठ, आयोजक सं
6थाका

अqय नारायण yवाल*, पूवअ
C qय 0डल* घRमरे लगायतले सरकारले +6ताव गरे को नयमनकार*
आयोगस7ब(धी 5यव6थामा प?रवतCन आवPयक रहे को बताए ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/6

१ सय मेगावाटसNमका आयोजनालाई एउटै दर
नेपाल वयुत ् +ाधकरणले १ सय मेगावाट मतास7मका आयोजनाका +वधकसँग एउटै दर (eयाट रे ट) मा
वयुत ् ख?रद स7झौता (पीपीए) दर नधाCरण गरे को छ ।
+ाधकरण सYचालक सRम तको ६९५ औं बैठकले १ सय मेगावाट मतास7मका आयोजनालाई eयाट पीपीए दर
तय गर* 6वीकृ त +दान गरे को हो । यो नणCयसँगै १ सय मेगावाट मताका आयोजनाका +वधकसँग सहज {पमा
पीपीए हुनेछ । यस अग २५ मेगावाटस7मका आयोजनाका +वधकसँग मा eयाट दरमा पीपीए हुने गरे को थयो
। २५ मेगावाटभ(दा बढ* मताका आयोजनासँग पीपीए रोbकएको थयो । नयाँ पीपीए दरअनस
ु ार वषाCतको ८ म%हना
+ तयु नट ४ oपैयाँ ८० पैसा र %हँउदको ४ म%हना ८ oपैयाँ ४० पैसामा पीपीए हुनेछ । औसत पीपीए दर ५ oपैयाँ ४०
पैसा पुkनेछ । य6तै वाषCक म
ू य व
ृ ध (6hयालेसन) ८ पटकस7म %दने भएको छ । हाल बढ*मा ५ पटकस7म
+वधकले म
ू यव
ृ ध पाएका थए । हालस7म +ाधकरणले २ हजार मेगावाट मताका १ सय ५० आयोजनासँग
पीपीए गरे को छ ।
नयाँ नी तले पीपीए दरमा एक{पता कायम गनुक
C ा साथै दायरा प न फराbकलो बनाएको छ । +ाधकरणमा पीपीएको
पखाCइमा रहे का धेरै आयोजनाका +वधकको अब पीपीए +bnया सुo हुनेछ । +ाधकरणले २५ मेगावाट
मतास7मका आयोजनासँग एउटै दरमा (पो6टे ट रे ट) मा पीपीए गद[ आएको छ । २५ मेगावाटभ(दा ठूला
आयोजनाका +वधकसँग आपसी वाताCका आधारमा पीपीए गद[ आएको छ । ठूला आयोजनासँग पीपीएको अqययन
गर* दर Rसफा?रस गनC सYचालक मनोजकुमार Rम को संयोजक>वमा एक सRम त गठन भएको थयो । नेपाल*
oपैयाँमा पीपीए हुने नद*को बहावमा आधा?रत (रन अफ %द ?रभर) +कृ तका आयोजनालाई मा लागू नयाँ नी त
लागु हुनेछ । पीपीए नी तले डलर र जलाशययh
ु त आयोजनाका साथै वदे शी लगानीलाई स7बोधन गनmछैन ।
डलर पीपीए नी त बनाउन 5यव6थापका संसको सावCज नक लेखासRम तमा छलफल भइरहे को छ । ऊजाC
म(ालयले डलर पीपीए नी त तयारका लाग सहसचव केशवqवज अधकार*को संयोजक>वमा एक कायCद ल गठन
गरे को छ । हाल +ाधकरणले डलरमा पीपीए रोकेको छ ।
नेपाल* oपैयाँको तल
ु नामा डलर मजबत
ु भएप छ नमाCण साम@ी र उपकरणको भाउ बढे को भ(दै इपानले
+ तbकलोवाट २ हजार डलरका आधारमा पीपीए नधाCरण हुने पनm सझ
ु ाएको थयो । हाल +ाधकरणले +वधकसँग
5यापा?रक उ>पादन Rम तस7म +सारणलाइन नबनेर आयोजनाबाट वयुत ् खेर जाने अव6था आएमा (युनतम ् ५,
८, ४५ र शत+ तशतस7म  तपू तC %दने स7झौता गरे को छ । य6तै वाषCक मूयव
ु ार
ृ धको प न आयोजनाअनस
वाषCक ३, ५ र ८ + तशतस7म %दँ द ै आएको छ ।
व.सं. २०५६ मा त>काल*न जलaोतम(ी शैलजा आचायCले ५ मेगावाटस7मका आयोजनासँग एउटै दरमा पीपीए गनm
नी त याएकr थइन ् । ०६५ मा +ाधकरणले यसको दायरा र दर बढाएर २५ मेगावाटस7म एउटै दरमा पीपीए गनm
नी त याएको थयो ।
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+व-युत ऐन Qयाउन नजी Sे5को दबाब
वैदेRशक लगानी 5यव6थापन र जलवयुत आयोजना नमाCणमा ज%टलता थपँदै गएको भ(दै संसदमा
वचाराधीन वयुतस7ब(धी दई
ु ऐन त>काल याउन नजी ेले सरकारलाई दबाब %दएको छ।
आयोजना अनुम तप, वयुत ख?रद स7झौता (पपए) र जलवयुत ेको अनुगमन तथा
नयमनका लाग ऐन याउन दबाब %दइएको हो। ‘वयुत ऐन' र ‘वयुत नयमन आयोग ऐन' साढे ६
वषCदे;ख पा?रत हुन सकेको छै न।
संशोधनका लाग संसदबाट ऊजाC म(ालयमा पुगेको वधेयक (ऐन) म(ालयले अ%हलेस7म संसदमा
bफताC पठाएको छै न। म(ालयले जलवयुत वकासलाई 5यवि6थत गन[ नचाहे को आरोप लगाउँ दै नजी
उ>पादकले संशोधत वधये क त>काल संसद पठाउन समेत आ@ह गरे का छन।्
6वत( ऊजाC उ>पादकको सं6था (इपान) का अqय खXगबहादरु वuटले अनुम तप %दने सहज +bnया
नहुँदा लगानीकताCले सा6ती खेVनुपरे को बताए। ‘अqययन र उ>पादन दई
ु खालका अनुम त %दने +ावधान
हSनुपछC ,' उनले आइतबार नाग?रकसँग भने, ‘ नजी ेले प न >यह* सझ
ु ाव %दएको छ, एकैपटक
अनुम तप जार* गनm र >यसको अनुमगन गनm +णाल* छटो कायम हुनुपयो्
C।'
जलवयुत वकासमा एकवार +णाल* कायम गनm बताउँ दै आए प न सरकारले यसतफC चासो न%दएको
नजी ेको %टVपणी छ। नजी उ>पादक गुo+साद (यौपानेले राजनी तक दलका आ–आeना 6वाथC पूरा
नहुँदा ऐन आउन नसकेको बताए। ‘भारतसँग वयुत 5यापार स7झौता (प%टए) भइसकेकाले अ%हलेकै
वधेयकले काम गद[ न,' उनले भने, ‘आवPयक संशोधन गद[ छटो पा?रत गनC सरोकारवाला नकायले
सं6थागत दबाब %दनुपछC ।'
कृष तथा जलaोत सRम तले पुसRभ वधयेक पेस गनC नदm शन %दए प न म(ालयले यसलाई बेवा6ता
गरे को छ। म(ालयका सह–सचव तथा +वhता केशवqवज अधकार*ले भने वधेयक संशोधन अि(तम
चरणमा पुगेकाले माघRभ संसद पठाउने जानकार* %दए। ‘म(ालयमा अनावPयक कामको चाप बढे काले
केह* समय लागेको हो, अब छSटै संशोधनको काम टुंkयाइने छ,' उनले भने।
वधेयकको प%हलो संशोधन सbकएको बताउँ दै उनले भने, ‘अब पव
C चव तथा वyको राय Rलएर अि(तम
ू स
oप %दइनेछ।' प%टए भइसकेकाले अब ब(ने ऐनलाई भारतको ऐनसँग तालमेल Rमलाउने गर* काम
भइरहे को प न उनले 6पuट पारे ।
इपानका अqय वuटले प न साकC े र भारतसँग प%टए भएकाले नेपालको ऐन >यह*अनुकूल बनाउन
नसbकए >यसले काम नगनm बताए। समयमै वधयेक पेस नगरे र म(ालयले संसदको अपमान गरे काले
म(ालयसँग यसबारे 6पuट*करण सोधने सभासद आन(द+साद पोखरे लले नाग?रकलाई बताए।
राजनी तक पाटपछे का सरकार र आफूअनुकूल वषय थVने वा हटाउने ववादले प न यी कानुन आउन
समय लागेको हो। जलवयुत वकास नी त, २०५८ जार* भएलगKै ऐन याउन +bnया थाRलएको थयो।

तर, २०६० प छ ग?रजा+साद कोइरालादे ;ख सुशील कोइराला +धानम(ी र ११ जलaोत तथा ऊजाCम(ी
बने प न कसैले वधेयक पा?रत गनC पहल गरे का छै नन ्।
वयुत ऐन, २०४९, जलवयुत वकास नी त र अनुम तपस7ब(धी कायCवधमा bकटान ग?रएका
नी तगत 5यव6था सरल*कृत गनm गर* वधेयकको म6यौदा तयार पा?रएको थयो। राजनी तक
असहम तका कारण वधेयक आउन नसकेको एक पूवऊ
C जाCम(ी समेत 6वीकाछC न ्।
ऊजाCम(ी राधा yवाल*ले जलवयुत ेमा 6वदे शी र वदे शी लगानी बढाउन दईु ऐन असोजRभै
मि(प?रषदबाट पा?रत गनm + तबधता जनाएकr थइन ्। तर, उनको अमताले वधेयक संसदस7म
प न आउन नसकेको एमाले सभासदको आरोप छ। ऊजाCसचव राजे()bकशोर ेीले म(ीलाई समेत
अनावPयक सुझाव %दएकाले ऐन अगा0ड बLन नसकेको म(ालयका केह* अधकार* बताउँ छन ्।
प%हलो संवधानसभा चुनावप छ लामो समयस7म संसदको +ाकृ तक aोत र साधन सRम तमा छलफल
भएको थयो। कां@ेस, एमाले र एकrकृत माओवाद*स%हतका सभासदले एक सय ४२ वटा बँद
ु ा संशोधन
गनुप
C नm +6ताव राखेप छ अगा0ड बढे को थएन।
दई
ु ऐनको म6यौदा जलवयुत वकास नी त, २०५८ आएलगKै तयार भएको थयो। पव
ू रC ाजा yाने()को
कायCकालमै वधेयक पा?रत गनm तयार* थयो। तर, लगKै जनआ(दोलन भयो र सरकार प?रवतCनप छ
+भावत भएको म(ालयका अधकार* %टVपणी गछC न ्। एक अधकार*ले नाग?रकसँग भने, ‘एमाओवाद*,
एमाले सि7मRलत सरकारले राजाको कालमा बनेको म6यौदा भ(दै संसदमा लैजान चाहे न र 5यापक
संशोधन गनC म(ालयमै फकाCइयो।'
म(ालयका अनुसार वuणु पौडेल जलaोत म(ी हुँदा एमालेका नेता तथा कायCकताCसँग बढ*
आयोजनाका अनुम तप थयो। >य तबेला पौडेलले पाट कायाCलय बखु लगेर सोह* अनुकूल म6यौदा
संशोधन गरे का थए। संशोधत म6यौदा मि(प?रषद हुँदै वधायन सRम तस7म छलफल भयो।
सRम तमा कां@ेस र एमाओवाद*ले आपK जनाएप छ पास हुन सकेन।
सरकार संघीयतामा गएको बेला आइएलओ–१६९ अनुसार पानी र :बजल
ु *माथको अधकार कसर*
सु निPचत गनm भ(ने ववाद र ववधाका कारण प न नयमन ऐन र वधेयकको टुंगो लाkन नसकेको
जल तथा ऊजाC आयोगका एक उच अधकार* बताए। उनले भने, ‘ नयमन ऐन र वधेयक सरकारको
+ाथRमकतामा त पयए तर राजनी तक पाटको +ाथRमकतामा पनC सकेन।'
२०४९ सालमा बनेको वयुत ऐन, जलवयुत वकास नी त र २०५० मा बनेको वयुत नयमावल*मा
जलवयुत आयोजना नमाCणका लाग फरक–फरक वषय उलेख छ। ऐनअनुसार अनुम तप
सरकारले करारमा समेत %दन सhने उलेख छ भने नी त र अनुम तप स7ब(धी कायCयोजनाले
+ त6पधाCबाट %दनुपनm उलेख गरे को छ।
आयोजना बनाउन %दएबापत सरकारले पाउने :बजल
ु *को रोयट*, लगानीको सु निPचतता, वैदेRशक
लगानी आकषCण, डलरमा ग?रने पपए र 6थानीयको अधकार सबै पमा ऐन, नी त र नयमावल*
बा;झएको छ। कानुन एक अकाCमा बा;झँदा जलवयत
ु वकासमा हरे क सरकार वा म(ीले आफूअनुकूल

5याtया गनm प?रपाट* छ।
सामद
ु ा यक उपभोhता महासंघले गत आइतबार कायCnम गर* दई
ु ऐन त>काल याउन सरकारलाई आ@ह
गरे को थयो। महासंघका अqय नारायण yवाल*ले ऐन आएप छ माै @ामीण उपभोhताका अधकार
6थापत गनC सbकने बताए।
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बद4 घाट–गोरखपुर सारण लाइनको अ>ययन
लiमण वयोगी
नेपाल वयुत +ाधकरणले ४ सय केभी बदC घाट–गोरखपुर (क?रब तीन सय bकलोRमटर) अ(तरदे शीय
+सारण लाइनको व6तत
ृ आयोजना अqययन (0डपआर) अगा0ड बढाउने नणCय गरे को छ।
नेपाल–भारतबीच वयुत आदान+दान तथा 5यापारका लाग उhत +सारण लाइन आवPयक रहे को मनन ्
गद[ अqययन अगा0ड बढाइएको हो। +ाधकरण सYचालक सRम तको सोमबारको बैठकले एक म%हनाRभ
परामशCदाता नयुhत गर* अqययन थाने नणCय गरे को कायCकार* नदm शक मुकेशराज काeलेले बताए।
एRसयाल* वकास बvक (ए0डबी) को अनुदान सहयोगमा उhत +सारण लाइनको अqययन पूरा हुने काeलेले
बताए। ‘पावर @ड कपरे शन इि(डयासँगको सहकायCमा केह* अqययन भइसकेको छ,' उनले मंगलबार
नाग?रकसँग भने, ‘अब बाँकr स7भा5यता अqययन र 0डपआर ग?रनेछ।'
+ाधकरणले सन ्२०१७ प छ बखाCमा :बजल
ु * खेर जाने हुँदा ठूला आयोजनाको वयुत ख?रद स7झौता
(पपए) रोकेको छ। बजारको सु निPचता वा दोaो अ(तरदे शीय +सारण लाइन ब(ने निPचत भएप छ
मा पपए गनC सbकने +ाधकरण उच अधकार*को तकC छ। एक सय मेगावाटस7मका आयोजनाको
पपए खुला भए प न >यसभ(दा ठूला आयोजनाको पपए भने +ाधकरणले गरे को छ।
दोaो अ(तरदे शीय +सारण लाइनको अqययन अगा0ड बढे प छ यसले पपएका लाग सहज वातावरण
RसजCना गरे को +ाधकरण वयुत 5यापार वभागका नदm शक %हते()दे व शाhयले बताए। ‘ठूला
आयोजनाको अमे?रकr डलरमा हुने पपएका लाग भने अझै प न छुSटै मापदOड ब(नुपछC ,' उनले भने।
नमाCणाधीन ४ सय केभी ढकेबर–मुजeफरपुर लाइनमा एक हजार दई
ु सय मेगावाटस7म :बजल
ु * +हाव
हुन सhछ। हालस7म ग?रएको पपएका आधारमा यो +सारण लाइनको ‘लोड Vयाक' भइसकेको
+ाधकरणको दाबी छ। नयाँ पपए गनC र :बजल
ु *को बजार खोwन दोaो अ(तरदे शीय लाइन ब(नुको
वकप नरहे को शाhय बताउँ छन।्
बदC घाट–गोरखपुर +सारण लाइन अ%हले +ाधकरण इि(ज नय?रङ नदm शनालय अ(तगCतको ‘आयोजना
वकास वभाग'ले अqययन ग?ररहे को छ। नदm शनालयका अधकार* पयाCVत जनशिhत नहुँदा
लiयअनुसार अqययन अगा0ड बLन नसकेको बताउँ छन।् बाँकr रहे को सबै काम अब अ(तराCिuTय
परामशCदाताले पूरा गनm काeलेले बताए।
सन ्२०१७ प छ बखाCमा झ(डै दई
ु हजार दई
ु सय मेगावाट :बजल
ु * उ>पादन हुने +ेपण ग?रएको छ।
+ाधकरणका अनुसार यसप छ बखाCमा पाँच सय मेगावाट खेर जानेछ। >य तबेला :बजल
ु *को उच माग
क?रब एक हजार सात सय मेगावाट मा हुनेछ।
%हउँ दको अभाव पूरा गनC भने भारतबाट आयात गनुप
C नm बाqयता यथावत नै रह(छ। +सारण लाइन बने
बखाCको बढ* :बजल
ु * भारतलाई %दने र %हउँ दमा याउन सbकने ‘इनज बvbकङ +णाल*' अवधारणा अनुसार

काम गनुप
C नm अधकार*हo बताउँ छन ्।
+धानम(ी सुशील कोइराला भारतीय समकी नरे () मोद*को औपचा?रक न7तोमा भारत जाँदा प न
दोaो अ(तरदे शीय +सारण लाइन नमाCण अगा0ड बढाउने बारे छलफल भएको थयो। ‘नेपालको
:बजल
ु *को बजार भारत नैभएकाले उच सरकार* तहमा सम(वय गर* दोaो लाइन बनाउन जoर* छ,'
ऊजाC म(ालयका नी त महाशाखाका सह–सचव केशवqवज अधकार*ले भने।
नेपाल–भारतबीच ब(न सhने ४ सय केभीका थप चार +सारण लाइनको स7भा5यता अqययनसमेत
+ाधकरणले ग?ररहे को छ। भरतपुर–पु;णCया, सुनौल*–गोरखपुर हे टौडा–गोरखपुर र हे टEडा–बRलया +सारण
लाइनको अ%हले अqययन भइरहे को थयो। तीमqये +ावधक र वKीय %हसाबले बदC घाट–गोरखपुर स6तो
पनm हुँदा त>लकालका लाग यह* आ योजना अगा0ड बढाइएको +ाधकरण कमCचार* बताउँ छन ्।
दोaो अ(तरदे शीय लाइन बनाइ :बजल
ु * आ यात– नयाCत र ढकेबर–मुजeफरपुर +सारण लाइनसँग जोXन
(कनेhसन Rमलाउन) हे टEडा–भरतपरु र भरतपरु –बदC घाट २२० केभी लाइन बनाउन जoर* रहे को +सारण
नदm शानलयका कमCचार* बताउँ छन ्। हाल नमाCणाधीन ४ सय केभी ढकेबर–मज
ु eफरपुरको +सारण
लाइनको सहायकका oपमा प न बदC घाट–गोरखपुर नमाCण गनC जoर* दे ;खएको छ।
उhत लाइनको नमाCणप छ म6याCद*, काल*गOडकr, तामाकोसी र Rलखु नद* बेRसनमा ब(ने
आ योजनाको :बजल
ु * भारत नयाCत गनC सहज हुनेछ। य6तै%हउँ दमा नेपाललाई आ वPयक पदाC उताबाट
आ यात गनCसमेत सहज हुने हुँदा नजी ेले समेत दोaो अ(दरदे शीय लाइन बनाउन +ाधकरणलाई
सुझाव %दएका छन ्।
+ाधकरणले ढकेबर–मुजeफरपुर लाइन व6तार गद[ ढकेबर–Rलखु–तामाकोसी–३ स7मको ४ सय केभी
लाइन प न अqययन ग?ररहे को छ। उhत लाइन ४ सय केभीमै;ख7ती–बा:बसे–मुलपानी जोXने र
यसलाई सोह* मतामा मुलपानी–नौ:बसे–हे टEडास7म व6तार गरे र अ(तरदे शीय लाइनमा जोXने
+ाधकरणको योजना छ। चnrय +सारण लाइनले सVतकोसी, दध
ु कोसी, भोटे कोसी नद* बेसीनमा ब(ने
आ योजनाको :बजल
ु * भारतमा pयापार गनC सbकनेछ।
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अ2ण उपत ्यका जल+व-युत ् +वकास अवधारणा
मग
ृ े()बहादरु ेuठ
आगामी १५ वषCमा नेपालको वयु>को उचतम माग क?रब चार हजार मेगावाट पुkने अनुमान छ। हाल
वयुत ् +ाधकरणको अगुवाइमा 6वदे शी लगानीमा माथलो तामाकोसी (४५६ मेगावाट), रसुवागढ*
(१११ मेगावाट), सा(जेन माथलो/तलो (५७ मेगावाट), मqय भोटे कोसी (१०२ मेगावाट) गर* ७२६
मेगावाट नमाCण भइरहे का छन ्।
यीबाहे क भवuयको वयुत ् मागलाई िuटगत गर* नयाँ जलवयुत ् आयोजना अqययन तथा नमाCणका
चरणमा छन ्। यस स(दभCमा आ(त?रक खपतका लाग आकषCक ठूला मताका आयोजना nमश: नेपाल*
लगानीमै नमाCण गद[ सम
ृ ध नेपाल बनाउने साझा रािuTय एजे(डाको खाँचो छ।
वगतका अनुभवले दे खाउँ छ bक आकषCक ठूला जलवयुत ् आयोजना नेपाल* लगानीमा नमाCण गनC सके
मा नेपाल*ले स6तो :बजल
C पले नेपालमा रहन गई
ु * पाउनेछन ्। साथै >यसको स7पूणC + तफल पूण{
नेपालका वKीय सं6था, 6थानीय बाRस(दा तथा सवCसाधारण नेपाल* लाभाि(वत हुनेछन ्।
माथQलो अ2णको आकष4क पS
पूव नेपालको अoण नद* जलवयुत ् उ>पादनको िuटले आकषCक नद* हो। काठमाडEदे ;ख
Rसिhकमस7मको उKर उच तpबती ेमा पानी तीन सय bकRम पूवप
C S%ट बगेर नेपालको उKर* सीमा
bकमाथा(काबाट अoण नद* नेपाल Rभ:(छ र दण तर बkदै सुनकोसी नद*मा RमRस(छ।
यस नद*को ल7बाइ पाँच सय १० bकRम र जलाधार े क?रब ३० हजार चार सय वगC bकRम छ, जसमqये
२५ हजार तीन सय वगC bकRम जलाधार े तpबतमा पछC । यसैकारण अoण नद*को (यूनतम माRसक
औसत बहाब क?रब ५८ घनRमटर + तसेके(ड छ।
नेपालका धेरै खोला नद*को बहाब वषाC>मा धेरै र सुtखा याममा wयादै थोरै हुनाले एका तर पानीको बहाब
5यव6थापन गनC खचC बLने र अक तर थोरै पानी हुँदा वयुत ् उ>पादन कम भई आयोजना खचCलो हु(छ।
अoण नद*को हकमा भने सुtखायाममा प न पानीको प?रमाण राो भएको, जलाधार ेको अधकांश
भाग कम वषाC हुने तpबतमा परे कोले वषाCयामको बहाब धेरै नभएको, नद* Rभरालो भई बगेकोले पानीको
Rशर (हे ड) नकै अkलो हुने, भौगRभCक अव6था राो पाइनु र वातावरणीय +भाव (यून भएकोले अoण
नद*मा ब(ने आयोजना आकषCक दे ;खएका छन ्।

आतIरक +व-युत ् खपतका लाग आकष4क ठूला Sमताका आयोजना Uमश: नेपाल लगानीमै नमा4ण
गदV समृ ध नेपाल बनाउने साझा रािYZय एजेडाको खाँचो छ।
हाल अoण- ३ आयोजना नमाCण गनC भारतीय क7पनीलाई %दइएको र तलो अoण प न सवmण
लाइसे(सको +bnयामा छ। माथलो अoणको सवmण लाइसे(स वयुत ् +ाधकरणलाई %दने
मि(प?रषबाट नणCय भइसकेको छ।
+ारि7भक अqययनअनुसार उKर* सीमा bकमाथा(का र अoण- ३ को बाँध6थलबीच अoण नद*मा तीनोटा
आयोजनाबाट क?रब एक हजार ६ सय मेगावाट वयत
ु ् उ>पादन हुनसhने दे ;ख(छ।
माथलो अoणबाट ६ सय ५० मेगावाट, माथलो अoण र अoण- ३ को बीचको भाग (माथलो अoण१) बाट तीन सय ५० मेगावाट र माथलो अoण र चीनको Rसमानास7मको भाग (माथलो अoण-२) बाट
६ सय मेगावाट गर* ज7मा क?रब एक हजार ६ सय मेगावाट उ>पादन हुने स7भावना छ।
आयोजनाको ारिNभक लागत अनुमान
माथलो अoणबाट वयुत ् उ>पादनपPचात ् hयासकेडमा माथलो अoण- १ (तीन सय ५० मेगावाट)
नकान सbक(छ। यस आयोजनामा बाँध, बालुवा थ@ाउने पोखर* बनाउनुपनm छै न तर सुoङको ल7बाइ
क?रब १५ bकलोRमटर हुनेछ।
माथलो अoण- २ (६ सय मेगावाट) लाई एक वा दई
ु चरणमा नमाCण गनC सbकनेछ। यी आयोजनाको
सु(दर प भनेकै आथCक {पले wयादै आकषCक र वातावरणीय +भाव कम पनm दे ;खनु हो।
हालस7म भएका अqययन तथा वRभ(न आयोजनाको अनुभवबाट यी तीन आयोजनाको लागत wयादै
स6तो हुने +ारि7भक अनुमान छ (हे नुCहोस ् ताRलका)।
आयोजनाको नाम वयुत ् उ>पादन (मेगावाट) आयोजनाको लागत (डलरमा) ( नमाCण अवधको
pयाजबाहे क) + त bकलोवाट लागत (डलरमा)
माथलो अoण- ६५० ६९ करोड १०६१
माथलो अoण- १, ३५० ५१.७ करोड १४८८
माथलो अoण-२, ६०० ७६ करोड १२६६
ज7मा १६०० १९६.७ करोड
जल+व-युत ् +वकासको नेपाल मोडेल

चRलमेको सफलतापPचात ् माथलो तामाकोसीको नमाCणकायC अ घ ब%ढरहे को छ। हालस7म यसको
नमाCण कायC ७१ + तशत परू ा भइसकेको छ।
+ाधकरणको अगुवाइमा अपर तामाकोसी हाइोपावर RलRमटे ड क7पनी खडा गर* कमCचार* सYचयकोष,
नेपाल टे Rलकम, नाग?रक लगानी कोष र :बमा सं6थानलगायत नेपाल* लगानीमा माथलो तामाकोसी
नमाCणाधीन छ।
अत: अoण नद*को माथलो भागमा उhत तीन आकषCक आयोजनाअपर तामाकोसी मोडेलमा नमाCण
अ घ बढाए भवuयको वयुत ् संकट समाधान, रािuTय पँ◌ुजीको प?रचालन, स6तो :बजल
ु * तथा >यस
भेगका 6थानीयवासी तथा सवCसाधारणलाई फाइदा हुनेछ।
आयोजना नमा4णका चरण
माथलो अoणको व6तत
ृ 0डजाइन, वKीय 5यव6थापन सन ् २०१६ Rभ स7प(न गनm तथा आयोजना
नमाCण कायC सन ् २०२२ स7म स7प(न गनm लiय रा} सbक(छ।
>यसैगर* माथलो अoण नसbकँदै अ(य दई
ु आयोजना माथलो अoण- १ र माथलो अoण- २ को
व6तत
ु गर* माथलो अoण- १ लाई सन ् २०२४ मा र माथलो अoण- २ लाई
ृ स7भा5यता अqययन सo
सन ् २०२८ स7ममा स7प(न गनm लiय राखी अ घ बढाउन सbक(छ।
यसर* आउँ दो १३ वषCमा नेपाल* लगानीमा थप एक हजार मेगावाट वयुत ् उ>पादन गनC स7भव छ।
+ाधकरणले चीनको Rसमानादे ;ख अoण- ३ को बाँध6थलस7म अoण नद*को माथलो भागमा तीनोटै
आयोजना समेSने गर* सवmण लाइसे(स पाउनुपछC । आयोजनाको व6तत
ु गराउन र
ृ इि(ज नय?रङ सo
साथसाथै माथलो अoण याल* बहृ त ् वकास क7पनी 6थापना गनC आवPयक पहल थाRलनुपछC ।
कNपनीको ता+वत सेयर संरचना
नेपाल वयुत ् +ाधकरण- ३१, माथलो तामाकोसी क7पनी- १२, चRलमे क7पनी- ८, कमCचार*
सYचयकोष- १२,
नेपाल टे Rलकम- ५, नाग?रक लगानी कोष- २, :बमा सं6थान- १, 6थानीय बाRस(दा- १०, सवCसाधारण- १५,
क7पनी, सं6थामा काम गनm कमCचार*- ४ + तशत छ।

राा जलवयुत ् आयोजनाम ा लगानी गनC कम च
C ार* सYचयकोष, नेपाल टे Rलकम , नाग?रक लगानी कोष,
:बम ा सं6थान इछुक दे ;ख(छन ्। म ाथलो ताम ाकोसीले वयुत ् उ>पादन थालेप छ वाषCक नौ अबC
oपैयाँ आय गनm हुँदा आउने १३ वषCम ा सात अबC आठ करोड oपैयाँ लगानी गनC सम हुनेछ।
चRलम े क7पनीलाई प न १३ वषCम ा ४.७२ अबC लगानी गनC गाो पनm छै न। दे शम ा खबz oपैयाँ रे Rम टे (स
Rभ:रहे को हुँदा 6थानीय बाRस(दा तथा सवCसाधारणले य6तो आकषCक आयोजनाम ा १४.७५ अबC आगाम ी
१३ वषCको दौरान खस
C ार*बाट कम च
C ार*
ु ीसाथ लगानी गनmछन ्। साथै साढे चार लाख कम च
सYचयकोषम ाफCत सेयरबापत ७.०८ अबC सिजलै उने दे ;ख(छ।
हाल आयोजना6थल पुkने +वेश म ागC नम ाCण भइरहे को र हाल उhत भेगका लाग ब(न लागेको २२० केभी
+सारण लाइनलाई ४४० केभी बनाउन प%हले गर* अoण नद*को यी तीन आकषCक आयोजना नेपाल*
लगानीम ा बनाउन सके दे श र जनताको भलाइ हुने भएकोले नेपाल सरकारबाट यसलाई +ाथRम कताम ा
राखी ताम ाकोसी म ोडेलम ा अ घ बढाउनु अ त उपयुhत दे ;ख(छ।
साथै अoण नद*म ा Rम Rसने खोला बoण, इपसव
ु ा आ%दबाट प न क?रब एक हजार म ेगावाट वयुत ्
उ>पादन गनC सbकने दे ;खएकाले +6तावत वकास क7पनीले नै उपरोhत आयोजना वकास गनुC उपयुhत
दे ;ख(छ।
नेपालको जलवयुत ् वकासलाई रािuTय %हतको खा तर सह* %दशा र ग त %दन नी त नम ाCता,
स7बि(धत नकाय, राजनी तक दल, आयोजना6थलका िजलाबासी तथा स7पण
ू C सरोकारवालासम 
म ाथलो अoण याल* बहृ त ् वकासको अवधारणा +6तुत ग?रएको छ। सबैले म नन गर* आवPयक पहल
गनm आशा छ।
-जल+व-युत ् इिजनयर \ेYठ माथQलो तामाकोसी आयोजनाका पूव4 मुख हुन ्।
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भोटे कोसीबाट रािYZय सारणमा १८ मेगावट थ+पयो
जरु े मा झरे को प%हरो र पाँच दलको अवरोधले ६ म%हनादे ;ख अवoध ४५ मेगावाटको माथलो भोटे कोसी
आयोजनाबाट बुधबारबाट 5यापा?रक उ>पादन सo
ु भएको छ ।
श नबारदे ;ख ग?रएको पर*ण उ>पादनबाट सफलता Rमलेप छ 5यापा?रक उ>पादन सo
ु भई रािuTय
+सारण लाइनमा जो0डएको हो ।
४५ मेगावाट मताको सो आयोजनाबाट हाल नद*मा पानीको बहावमा कमी आएप छ १८ मेगावाट मा
वयुत ् उ>पादन ग?रएको भोटे कोसी पावर क7पनी +ाRलका +मुख कायCकार* अधकृत नरे () +जाप तले
जानकार* %दए ।
साउन १७ गते Rस(धुपाचोकको रा7चे–५ ि6थत जुरेमा गएको प%हरोले पाँचवटा टावरमा  त पुगेप छ
उ>पादन ब(द भएको थयो ।
चारवटा टावरलाई  त पुरय
् ाए प न प%हरोले 6थान प?रवतCन गनुC परे काले क?रब आठ करोडको लागतमा
सातवटा टावर नमाCण ग?रएको पावर क7पनीका +ब(धक ववन +धानले बताए ।
 त@6त टावरलाई असोज ३ गते पुनः नमाCण कायC सुo गराउँ दा पाँच दलले सेयरको मागका साथै
टावरमा पनm गावसले  तपू तCको दाबी गद[ अवरोध गरे का थए ।
कां@ेसले १० + तशत तथा एमाले, एमाओवाद*, रा+पा र वैय माओवाद*ले ३५ + तशत सेयर माkदै
वरोधमा उ:एका थए । क7पनी र दलबीच पाँच + तशत सेयर %दने सहम त भएप छ पुस १० गतेबाट
टावरको पुनः नमाCण थाRलएको थयो ।
आयोजना एक सय ७२ %दनस7म ब(द हुँदा क7पनीलाई दै नक ८६ लाखका दरले सवा अबC oपैयाँ घाटा
भएको आयोजनाले जानकार* %दएको छ । रासस
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६ म'हना पछ भोटे कोशीवाट उ1पादन सु2
वगत ६ म%हना दे ;ख अवoध ४५ मेवाको माथलो भोटे कोशी आयोजनावाट वुधवार दे ;ख 5यपा?रक
उ>पादन सo
ु भएको छ ।
िजलाको रा7चे ५ जुरेमा गएको प%हरोले  त@6त ७ वटा टावरको पुन नमाCण कायC स7प(न भए प छ
वुधवार वाट उ>पा%दत वयुत रािuTय +शारण लाईनमा आवध ग?रएको भोटे कोशी पावर क7पनी
+ाRलका +मुख नरे () +जाप तले बताए ।
४५ मेगावाट मताको सो आयोजनावाट हाल नद*मा पानीको वहावमा कRम आए प छ १८ मेवामा
वयुत उ>पादन ग?रएको भोटे कोशी पावर क7पनी +ाRलका +मुख कायCकार* अधकृत नरे () +जापतीले
जानकार* %दनुभयो ।
४ वटा टावरलाई  त पु¥याए प न प%हरोले 6थान प?रवतCन गनुC परे कोले क?रव ८ करोडको लागतमा ७
वटा टावर पुन नमाCण ग?रएको पावर क7पनीका +व(धक ववन +धानले जानका?र %दए । ४५ मेवाको सो
आयोजनावाट नद*मा पानीको वहावमा कमी आएप छ हाल १८ मेवा मा वयुत उ>पादन भएको
क7पनीका +व(धक ववन +धानले जानका?र %दए । आयोजना ज7मा १सय ७२ %दन स7म व(द हुदा
क7पनीलाई दै नक ८६ लाख ले क?रव सवा अवC घाटा भएको आयोजनाले जानका?र %दएको छ।
 त@6त टावरलाई असोज ३ गते पुन नमाCण कायC सुo गराउदा ५ दलले शेयरको मागका साथै टावरमा
पनm गावसले  तपु तCको दावी गदm अवरोध पु¥याएका थए । नेपाल* कां@ेसले १० + तशत र एमाले ,
एमाओवाद* , रा+पा र वैय माओवाद*ले ३५ + तशत शेयरको माग ग?र वरोधमा उ:एका थए । क7प न
र दलहo वच ५ + तशत शेयर %दने सहम त भए प छ पुस १० गतेवाट टावरको पुनः नमाCण कायC सुo
ग?रएको थयो ।
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सवा अब4 घाटा ]यहोरे को भोटे कोसीले उ1पादन थाQयो
जुरे प%हरो र पाँच दलको अवरोधबाट कर*ब ६ म%हनादे ;ख अवoध ४५ मेगावाटको माथलो भोटे कोसी
आयोजनाबाट बुधबारदे ;ख 5यापा?रक उ>पादन शुo भएको छ ।
श नबारदे ;ख ग?रएको पर*ण उ>पादनबाट सफलता Rमलेप छ बुधबारदे ;ख 5यापा?रक उ>पादन शुo भई रािuTय
+सारण लाइनमा जो0डएको हो । ४५ मेगावाट मताको सो आयोजनाबाट हाल नद*मा पानीको बहावमा कमी
आएप छ १८ मेगावाट मा वयुत ् उ>पादन ग?रएको भोटे कोसी पावर क7पनी +ाRलका +मख
ु कायCकार* अधकृत
नरे () +जाप तले जानकार* %दए ।
साउन १७ गते Rस(धुपाचोकको रा7चे–५ ि6थत जुरेमा गएको प%हरोले पाँचवटा टावरमा  त पु¥याएप छ उ>पादन
ब(द भएको थयो । चारवटा टावरलाई  त पु¥याए प न प%हरोले 6थान प?रवतCन गनुC परे काले कर*ब आठ करोडको
लागतमा सातवटा टावर नमाCण ग?रएको पावर क7पनीका +ब(धक ववन +धानले बताए ।
 त@6त टावरलाई असोज ३ गते पुनः नमाCण कायC शुo गराउँ दा पाँच दलले सेयरको मागका साथै टावरमा पनm
गावसले  तपू तCको दाबी गद[ अवरोध पु¥याएका थए । नेपाल* काँ@ेसले १० + तशत र एमाले, एमाओवाद*, रा+पा
एवं वैय माओवाद*ले ३५ + तशत सेयरको माग गर* वरोधमा उ:एका थए । क7पनी र दलबीच पाँच + तशत सेयर
%दने सहम त भएप छ पुस १० गतेबाट टावरको पुनः नमाCण कायC शुo ग?रएको थयो ।
आयोजना ज7मा १ सय ७२ %दनस7म ब(द हुँदा क7पनीलाई दै नक ८६ लाखले कर*ब सवा अबC oपैयाँ घाटा भएको
आयोजनाले जानकार* %दएको छ । रासस
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तीन दशकदे ^ख अलप5 रहे को◌े नौमुरे जल+व-युत आयोजना पुनः सवaSण हुने
नेपालकै स6तो नौमुरे जलवयत
ु ् आयोजनाको २७ बषCप छ पुनः सवmण ग?रने भएको छ । पYचायत सरकारले
२०४४ मा द ई
ु बषC लगाएर सवmण गरे को सो आयोजना नमाCण कायC शo
ु भएको केह* समयमै ब(द भएको थयो ।
आयोजनामा यस बषC पुनः सवmण तयार* भएको रािuTय योजना आयोगले जनाएको छ । Vयठ
ू ान र अघाCखाँचीको
Rसमानामा पनm २ सय ४५ मेगावाट वयुत उ>पादन मता भएको नेपालकै स6तो जलवयत
ु ् आयोजना झOडै तीन
दशकदे ;ख अलप अव6थामा रहे को थयो ।
Vयठ
ू ानको ;झमoक र माOडवी नद*को संगम6थल एैरावतीदे ;ख द ई
ु bकलोRमटर द रु *मा रहे को नौमुरे आयोजनाको
पुनः सवmण ग?रने आयोगका उपाqय डा. गोव(दराज पोेलले वताए । नेपालकै स6तो वयुत उ>पादन हुने
ेको oपमा नौमरु े आयोजना रहे को छ । उपाqय डा. पोेलले भने ‘लामो समयस7म अलप परे को नौमुरेमा यस
वषC पुनः सवmण हु(छ ।’
आयोगले उजाC म(ालयसँग सहकायC गर* यसै बषCमा यहाँ व6तत
ृ सवmण शुo गनm बताएको छ । नौमुरेलाई
वहुउदे Pयीय आयोजनाका oपमा सवmण गनm तयार* भएको छ । जलासय बनाएर ;झमoक नद*को बरला
गावसस7म र माOडवी नद*को नयाँगाउँ गावसको दे वी6थान स7ममा वहु आयोजना सYचालनको स7भावनाका
वषयमा अqययन हुने उनले जानकार* %दए ।
जलासय नमाCण गरे र –याeट*ङ, माछा पालन, Rसंचाइ लगायत नमूना आयोजनाहo सYचालन गनC सbकने :बषयमा
अqययन हुने वताइएको छ । लगानी र उ>पादनको %हसावले स6तो आयोजनाको oपमा रहे को नौमुरेलाई
वहुउदे Pयीय आयोजनाको oपमा अगाडी वढाएर ऊजाC संकट अ(तसँगै रोजगार*को समेत व
ृ ध गनC सbकने उयोग
बा;णwय सघ मqय पिPचम े:य सद6य तथा Vयठ
ू ान खलंगा ईकाइका अqय +मोद पोेलले वताए ।
‘िजलाका उयोगी, 5याबसायी र राजनी तक दलका + त नधहoले नौमुरे आयोजनाको अqययनसँगै नमाCणका
लाग ऊजाC म(ी राधा yवाल*लाई हालै qयानाकषCण समेत गराएका छ ’ े:य सद6य पोेलले भने । िजलाको
वकासमा यो आयोजना मह>वपुणC आयोजनाको oपमा रहे को छ ।
नौमुरे आयोजनासँगै उपलो ;झमoक जलवयत
ु आयोजनाको सवmण तथा नमाCण र १ सय ३२ केबी :बयुत
+सारण लाइन 6थापनाका :बषयमा प न िजलाका + त नधहoले ऊजाC म(ी yवाल* स%हत आयोगका उपाqय
पोेलको समेत qयानाकषCण गराएको छ ।
िजलावाट काठमाड गएको उयोग बा;णwय सघका अqय माधवराज भOडार*, ेयी महासचव ईमानRसंह
भारती, ेीय सद6य +मोद पोेल, गैसस महासंघ िजला अqय अजुन
C कुमार कप त, नेपाल* का@ेसका
महाधवेशन + त नध ;खमानRसंह रायमाझी, नमा गर*, उयोग वा;णwय सघ खलगा बजार ईलाका अqय

+मोद पोेल लगायत सहभागी सद6यहoले के()मा आयोजनाको बारे मा qयानाकषCण गराएका छन ् ।
पYचायत कालको व6तत
ृ अqययन सवmणले ९० Rमटरको बाँध बाँधेर वयुत नकान सbकने + तवेदन तयार
गरे को थयो । यसको लागत सन २००७ को म
ू यमा ३२ करोड अमे?रकr डलर लाkने अनम
ु ान ग?रएको थयो ।
नौमुरेलाई जलासय युhत बनाएर कपलब6तु हुँदै भारतको वहारमा पानी लैजाने सतCमा आयोजना भारत सरकारले
उपहार 6वoप बनाइ%दन तयार भएप न >यसको वरोध भएप छ नेपाल सरकारले २०७१ साउनमा काम आफv अ घ
बढाउने नणCय गरे को थयो ।
नौमुरे आयोजनामा खुtखायाममा प न २ सय ४५ मेगावाट वयुत नकान सbकने मता रहे को छ । आयोजनाको
यस बषC सवmणप छ nमागत योजनामा समाबेश गरे र वयुत उ>पादनको कायC शुo ग?रने आयोगले जानकार*
%दएको छ । रासस
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‘थानीयको माग बेवाता गIरए आयोजना बन
'ददै नb’
छवलाल बगाले
लमजुङ ७ माघ । पूब लमजुङको दोद कर*डोरमा नमाCणको +bnयामा गएका २ जलवयुत
आयोजनाहoले +भावत ेका 6थानीयले उठाएका मागलाई स7बोधन नगरे आयोजना ब(न न%दने
चेतावनी %दएका छन ्। आयोजना +भावत े च त, नौथर, ीमYयाङ, अचCलबोट, ढोडेनी र नौथर
गावसका बाRस(दाले राखेका वRभ(न छ बुँदे मागहo आयोजनाले एक म%हनाRभ पुरा नगरे नमाCण
+bnया नै रोhने बताएका हुन ्।
आयोजना +भावत े नौथर शेरामा भएको 6थानीयको एक भेलाले +भावत े bकटान, रोजगार*,
शेयर, मुनाफा, वकास योजना र रोयट* RशषCकमा आयोजना सम वRभ(न मागहo राtदै आएका थए
। सोह* कर*डोरमा आयोजना नमाCणमा गएका २७ मेगावाट मताको +बधक क7पनी %हमालय पावर
पाटC नर +ाRल र २५ मेगावाट मताको +बधक क7पनी Rलवट इनज +ा.Rल.सम 6थानीयबासीले
वRभ(न छ बुँदे मागहo राखेका थए ।
6थानीयहoले दई
C नm, 6था नयलाई रोजगार*को
ु आयोजनाको +भावत गाउँ वकास सRम त bकटान गनुप
kयारे Oट* गनुप
C नm, रोजगार*का लाग 6थानीय युवाहoलाई ताRलमको 5यव6था गनुप
C नm, ८ घOटास7मको
(यूनतम wयाला ७ सय हुनुपनm, नमाCण6थलमा दघ
ु Cटना भएमा उचत  तपूतको 5यव6था हुनुपनm
लगायतका माग राखेका छन ्। य6तै आयोजनामा 6था नयले पाउनुपनm १० + तशत शेयरको ५० + तशत
शेयर बा6तवक +भावतले पाउनुपनm, +>येक घरधुर*ले १ लाख बराबरको शेयर लगानी गनC पाउनुपनm, १
लाख शेयर हान नसhनेले ३० + तशत घरमल
ु *ले र बाँकr बvकबाट लगानी गनC लगाई >यसको kयारे Oट*
आयोजनाले गनुप
C नm 6था नयको माग छ ।
आयोजना +भावत ेका 6था नयबासीले आयोजना स7प(न भएप छ आeनो लगानी बराबरको
उ>पादन गरे प छ १० + तशत मुनाफा +>य +भावत गावसले पाउनुपनm, आयोजनाको कुल लगानीको ३
+ तशत रकम +भावत गावसमा लगानी गनुप
C नm माग राखेका छन ्। आयोजनाको वकास खचCका लाग
+भावत गावसका राजनी तक दलका संय(, नाग?रक मYच, युवाhलब, आमा समूह आ%दको सRम तले

नणCय गनुप
C नm र सो आयोजना नमाCणप छ िजलामा आउने वयुत रोयट* ५० + तशत +भावत
गावसले पाउनुपनm 6था नयको माग छ ।
यता, आयोजना +भावत ेका बाRस(दाले राखेका वRभ(न ६ बुँदे माग पुरा गनC दब
ु ै +बधक सहमत
भएका छन ्। 6थानीयले राखेका मागहाई nमशः पुरा गद[ जान आफुँहo तयार रहे को दई
ु अया◌ोजनाका
+वधकले + तवधता जनाएको दोदखोला सरोकार सRम तका अqय चनबहादरु गुoङले बताए ।
%हमालय पावर पाटC नर +ा.Rल.का +वधक गुo+साद ढकाल, च() ढकाल र Rलवट इनज +ा.Rल.का
+वधक राजे() व6ती र यादवराज मैनाल*ले 6थानीयको माग पुरा गनC + तवधता जनाएका छन ्।
स%दयEदे ;ख दोदखोलाको सकरा>मक र नकरा>मक +भाव सहदै आएका 6था नयबासीको उ>थान,
रोजीरोट* र वकास नहुनेगर* आयोजना सYचालन गनC न%दने 6था नयबासीले चेतावनी %ददv आएका थए
। दोद क?रडोरमा नमाCण हुन लागेका आयोजनाहoले 6थानीयबासीलाई भ(दा बा%हरका मा(छे लाई
सहकायC गरे र अगाडी बLन लागेको भ(दै गुनासो समेत गरे का छन ्।
6थानीयका माग र सम6यालाई सं
बोधन ग?र आयोजना अगाडी बढे ज6तोसुकै अब6थामा प न सहकायC
गनC सbकने 6था नयबासीले + तबधता जनाएका छन ्। 6थानीयसँग सहकायC गरे र अगाडी बढे
अ(य(बाट कसैले अवरोध पय
ु ाCउन खोजे आफँु हoले + तकार गनm◌े 6थानीय %दलबहादरु घलेले बताए ।
दोदखोला माै १ सय १२ मेगावाटका ४ वटा आयोजनाहo पाइपलाइनमा रहे का छन ्।
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माथQलो तामाकोसीमा अकc सफलता
परु ानै +वधबाट ख
ु यो ठाडो सo
ु ङ
%दलबहादरु केसी
दोलखा, ६ माघ- रािuTय गौरवको माथलो तामाकोसी जलवयत
ु ् आयोजनाको सबैभ(दा क%ठन ३७४ Rमटर ग%हरो
ठाडो सुoङ नमाCणमा सफलता +ाVत भएको छ । ४५६ मेगावाट मताको यो आयोजना 5यव6थापनले ठाडो
सुoङलाई सबैभ(दा क%ठन काम मा(दै आएको थयो । यो सo
ु ङ नमाCणका लाग २ वषCदे;ख ५ पटकस7म ग?रएका
+यास असफल भएका थए ।
आयोजना +मख
ु वyान+साद ेuठले सुoङको ‘ेकु’ प छ अब आयोजना समयमै पूरा हुने आशा बढे को बताए ।
मंगलबार %दउँ सो २ बजे अि(तम :ब6फोटनप छ सुoङ खुलेको जानकार* उनले %दए । पटक–पटकको असफलताप छ
आयोजनाले संसारका अ>याधु नक +वध +योग गरे को उनले बताए ।
सुoङमाथबाट आवPयक ४.४ Rमटर र तलबाट २.१ Rमटरको pयासमा ख नएको छ । माथबाट २१५ Rमटर र तलबाट
१५८ Rमटर सुoङ ख नएको आयोजना +वhता डा. गणेश (यौपानेले जानकार* %दए । आवPयकताअनुसारको सo
ु ङ
बनाउन अब १ म%हनामाै लाkने उनले बताए ।
(यौपानेका अनस
ु ार सo
ु ङ पूरा भएप छ हाइो मेका नकलअ(तगCत नमाCण क7पनीले ि6टल पेन6टल पाइप जडान
थानेछ । प%हलो साeट पूरा गरे प छ मt
ु य सुoङको 0डजाइन प?रवतCन भएकाले क?रब ३२० Rमटरको अक पेन6टक
साeट प न बनाउनुपनm भएको छ ।
पुरानै +वध सफल
अ>याधु नक रे जबो?रङ मेRसन आरबीएम +वधबाट ठाडो सo
ु ङ नमाCणको काम पटक–पटक असफल भएप छ
पुरानै +वध सफल भएको हो । आधु नक मेRसनबाट ठाडो सo
ु ङ ख(ने +यास गदाC ६ पटकस7म असफल भएको
थयो । असार २६ दे ;ख पर7परागत +वधबाटै पुनः नमाCण थाRलएको थयो ।
Rसनो हाइो कपरे सन क7पनीले चीनबाट याएको रे जबो?रङ मेRसनमाफCत ठाडो पेन6टक साeट ख(दासमेत :बफल
भएप छ १ वषCदे;ख काम रोbकएको थयो । १९३ %दनप छ काममा सफलता Rमले को (यौपानेले बताए । परामशCदाता
क7पनी यामेयर इ(टरनेसनलको सहयोगी Rसनो हाइोले वPव+Rसध जमCनीको मेकोन इि(ज नय?रङ
क7पनीबाट रे जबो?रङ याए प न असफल भएको थयो ।
Rसनोले मा काम गदाC %ढला हुने भएप छ हाइोमेका नकलको ठे hका पाएको भारतीय क7पनी टे hस7याको रे वे
इि(ज नय?रङले सब–क(याhटर राखेर तलबाट समेत एRल7याक +वधबाट काम थालेको थयो । काम छटो
गराउन दव
ु ै क7पनीलाई आयोजना 5यव6थापनले सम(वय गराएको (यौपानेले बताए । खानीखोलामा >यह*
मेRसनबाट सोह* +कृ तको सुoङ तयार गरे प छ तामाकोसीमा लगएको हो । यसबाट ८ सय Rमटरस7मको ठाडो सुoङ
ख(न सbकने अधकार*ह{ बताउँ छन ् ।
ठाडो सुoङ बनाउने चSटानको बीचमा छXके कमजोर चSटान भएप छ अ>याधु नक +वध असफल भएको
(यौपानेले बताए । रे जबो?रङ मेRसनले ख(न सo
ु गरे को सुoङ नधाC?रतभ(दा ४ Rमटर छXके गएप छ >यसलाई ब(द

ग?रएको थयो ।
आयोजनाले हे डवस र सo
ु ङ खनेको १ वषCRभ स7पण
ू C आयोजना पूरा गनm गर* :बहान, %दउँ सो र रा त ३ चरणमा
नमाCण काम भइरहे को छ । हे डवसको बायाँ तरको काम पूरा गरे र अ%हले नद*लाई फकाCई दायाँ तर काम भइरहे को
छ । बायाँतफC ३० Rमटरको बाँधस%हत इ(टे क, २ सय Rमटर लामो बालुवा थkाउने पोखर* नमाCण ग?रएको छ ।
हे डवसको ८६ + तशत काम बायाँ तर नै भएको छ ।
दोलखाको उKर* े लामाबगरमा नमाCण भइरहे को आयोजनाको सम@ भौ तक +ग त ७१ + तशत (मंRसरस7म)
स7प(न भएको छ । कुल १६.६ bकलोRमटर सुoङमqये १४.६ bकलोRमटर नमाCण भइसकेको छ । (यौपानेका अनस
ु ार
RसRभल, हाइोमेका नकल, मेका नकल, इलेिhTकल, +सारणलाइन र सब6टे सन नमाCण ०७३ पुसस7म पूरा हुनेछन ्
। यो आयोजनाको अनम
ु ा नत लागत ३५ अबC २९ करोड oपैयाँ छ ।
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बीपीसीले १७० मेगावाटका ३ आयोजना बनाउँ दै छ
उfरकुमार \ेYठ

+मख
ु कायCकार* अधकृत, बट
ु वल प ावर क7पनी RलRमटे ड
5यावसा यक {पमा चाटडC एकाउ(टे (ट उKरकुमार ेuठले गत जेठदे ;ख बुटवल प ावर क7पनी RलRमटे ड
(बीपीसी)मा सीईओको िज7मेवार* स7हालेका हुन ् । ेuठले यसअ घ नेप ाल वयुत ् +ाधकरणको
कायCकार* नदm शकको िज7मेवार*समेत स7हाRलसकेका छन ् । उनले वयुत ् महसुल नधाCरण आयोगको
सद6यको िज7मेवार*समेत स7हालेका छन ् । अढाई दशक +ाधकरणमा :बताएका ेuठ >यसको
कायCकार* नदm शक हुँदा ऊजाC संकटकाल घोषणा भएको थयो । ययप, घोषणा भने कायाC(वयन हुन
सकेन । +ाधकरणको कायCकार* नदm शक भएका बेला उनले वयुत ् ख?रद–:बnr स7झौता (प ीप ीए) मा
१० मेगावाटको eयाट दर बढाएर २५ मेगावाट कायम गरे का थए । >य6तै, आयोजनाको 0डजाइन
प?रवतCन गर* hयू ४० का आयोजनासँग पीप ीए गनm नी तसमेत Rलएका थए । ेuठ अ%हले बीपीसीलाई
अ घ बढाउन ५ वषm 5यावसा यक योजना तयार*मा जट
ु े का छन ् । बीपीसीको भावी योजनाका वषयमा
केि()त रहे र ेuठसँग कारोबारकमवय बाबरु ाम खXका र राधका ढकालले गरे को कुराकानी :
+व-युत ् ाधकरणमा काय4कार नदa शकको िजNमेवार सNहालेपछ अ'हले बीपीसीमा सीईओ हुनुहुछ,
साव4जनक र नजी संथामा काम गदा4 कतो 7भनता पाउनुभयो ?
हरे क सं6थाका आ–आeनै नी त– नयम हु(छन ् । तनै नी त– नयमले कमCचार*को दा य>व नधाCरण
गरे का हु(छन ् । वयत
ु ् +ाधकरणमा ऐनले तोकेको आeनो दा य>व र िज7मेवार* छ । वयुत ्
+ाधकरण सरकारको 6वाRम>वमा रहे को सं6था हो । जनतालाई स6तो दरमा सवCसुलभ {प मा वयुत ्
उप लpध गराउने िज7मेवार* वयुत ् +ाधकरणको हो । वयुत ् उ>प ादन, +सारण र वतरण,
ख?रद:बnrको िज7मेवार* +ाधकरणले पाएको छ । यता बीपीसी नजी ेबाट सYचाRलत सं6था हो ।
यसमा सवCसाधारण र केह* + तशत सरकारको प न लगानी छ । यसको आeनै bकRसमको अRभयान,
दरू %ट र लiयह{ छन ् । >यसैले +ाधकरण र बीप ीसीबीच फरक छ । 5यव6थाप नमा आeनो नी त र
कायCnम हु(छ । >यसैले +ाधकरण र बीप ीसीको काम गराइमा Rभ(नता छ ।
बीपीसीले के–कता नयाँ योजनाहC अघ बढाएको छ ?
बीपीसीले अ%हले २ bकRसमको काम ग?ररहे को छ । एउटा, होिडस क7पनीका {प मा ऊजाC वकासमा
तल*न छ । अक, आफv ले दइ
ु टा आयोजना सYचालन ग?ररहे को छ । बीपीसीले १२ मेगावाटको ;झुक र

९.४ मेगावाटको आँधीखोला आयोजना सYचालन ग?ररहे को छ । आँधीखोलाको मता व
ृ ध स7प(न भई
पर*ण उ>पादनको चरणमा छ । १ म%हनाप छ आयोजनाबाट 5यावसा यक {पमा वयुत ् उ>पादन हुँदैछ
। प छलो समयमा जलवयुत ् वकासमा लगानीका वRभ(न +ा{प आएका छन ् । वRभ(न लगानीका
+ा{पमqये बीपीसीले सहायक क7पनी 6थापना गर* सोह*माफCत आयोजना वकासको काम थालेको छ ।
यसअतगत बीपीसीले बेkलै क7पनीबाट ४ मेगावाटको खुद* आयोजना बनाइसकेको छ । बाढ*ले  त
पु¥याएप छ खुद* हाइोपावर RलRमटे ड घाटामा थयो । गत आथCक वषCदे;ख खुद* नाफा गइसकेको छ ।
काबेल* इनज RलRमटे डमाफCत ३७.६ मेगावाटको काबेल* ए र (याद* हाइोपावर RलRमटे डबाट ३०
मेगावाटको (याद* आयोजना नमाCण हुँदैछ । काबेल* इ(ाको एRसया नामक क7पनीको साझेदार*मा
नमाCण हुँदैछ । (याद*मा प न इ(ाकोले लगानी गद[ छ । (याद*को व6तत
ृ आयोजना + तवेदन
(डीपीआर) समेत तयार भइसकेको छ । वयुत ् ख?रद:बnr स7झौता (पीपीए) को +तीामा छE । १ सय
मेगावाटस7मको आयोजनासँग eयाट दरमा पीपीए गनm +ाधकरणले नी तगत 5यव6था गरे काले
आगामी १ म%हनाRभ (याद*को प न पीपीए हुनेमा हामी आशावाद* छE । वयुत ् +ाधकरणले २५
मेगावाटभ(दा ठूला आयोजनासँग पीपीए रोकेका कारण आयोजना अ घ बLन नसकेको हो । पीपीए भएको
५ म%हनामा हामी (याद*लाई नमाCणको चरणमा लैजानेछां◌ै । लगानी जुटाउनका लाग केह* बvकसँग
छलफल सo
ु भइसकेको छ । य6तै १ सय मेगावाट मताको तलो मनाङ आयोजनाको स7भा5यता
अqययन स7प(न गरे का छE । यो आयोजनाको प न वयुत ् उ>पादन अनुम तप (लाइसे(स) Rलने
तयार*मा छE । काबेल*, (याद*, तलो मनाङ गर* १७० मेगावाट मताका ३ वटा जलवयुत ् आयोजना
अ घ बढाइसकेका छE । यी आयोजनामा बीपीसीले लगानी गनm नणCय ग?रसकेको छ । पीपीए नभएका
कारण आयोजना नमाCणमा %ढलाइ भएको हो । पीपीए हुन नसकेको अव6थामा थप आयोजना अ घ
बढाउने कुरै भएन । यी आयोजना अ घ बढाएर बीपीसी चुप लागेर ब6दै न । +>येक २ वषCमा एउटा नयाँ
आयोजना अ घ बढाउनेछ । आगामी सन ् २०१९ स7म काबेल* र (याद* आयोजना स7प(न हुनेछन ् । यी
दई
ु आयोजना आउनुअ घ नै हामी अ(य आयोजनालाई अ घ बढाउनेछE । काबेल*मा वPव बvक र
अ(तराCिuTय वK नगम (आईएफसी)ले लगानी गनmछन ् । य6तै +ाधकरणसँग सैधाि(तक पीपीए प न
भइसकेको छ । आयोजना अ घ बLने तयार*मा छ । यसका लाग परामशCदाता नयुिhतको काम अ घ
ब%ढसकेको छ । काबेल* + त6पधाCबाट Rलएको आयोजना हो । सरकारसँग आयोजना वकास स7झौता
(पीडीए) हुँदा नै सबै वषयमा 6पuट भइसकेको छ ।
>य6तै, बीपीसीले वयुत ् उ>पादनका अ त?रhत जलवयु>मा परामशCसेवा +दान गनC बीपीसीले हाइो
क(सट RलRमटे ड नामक छुSटै क7पनी खडा गरे को छ । यसले 6वदे शका अ त?रhत वदे शमा समेत
परामशC सेवा %दन थाRलसकेको छ । जलवयु>का लाग टबाCइन उ>पादन र जेनेरेटरको ममCत गनC नेपाल
हाइो ए(ड इलेिhTक RलRमटे ड सYचालनमा छ ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/10/7

तामाकोसीको ज'टल सु2ङ खनयो
४ सय ५६ मेगावाटको माथलो तामाकोसी जलवयत
ु ् आयोजनाको सबैभ(दा ज%टल र जो;खमयh
ु त मा नएका
दई
ु वटा ठाडो सo
ु ङ (भ%टCकल 6याeट) ख नएको छ । ३ सय ७३ Rमटर अkलो र ४.४ Rमटर 5यासको तलो भाग र
माथलो भागबाट ख नँदै आएको 6याeट (ेक ु) मंगलबार जो0डएको हो ।

‘आयोजना नमाCण पूरा गनC बाटो खुला भएको छ,’ आयोजना +मुख वyान+साद ेuठले भने । नेपालकै
सबैभ(दा अkलो मा नएको तलो पेन6टक 6याeटको ेक थु ्र भएसँगै वRभ(न शंका समाVत भएको
आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका सहायक +ब(धक वमल गुoङले 6याeटको तलो भागबाट १ सय ५८ Rमटरको २.१ Rमटर
pयासको पाइलट 6याeट र माथलो भागबाट बाँकr २ सय १५ Rमटर परू ै pयासमा ख नएको जानकार*
%दए । ‘तलो भागको पाइलट 6याeटलाई आगामी दईु म%हनाRभ ४.४ Rमटर pयासमा चौडा ग?रने योजना
छ, >यसप छ ि6टल पाइप जडान सo
ु हु(छ,’ गुoङले भने ।
यसअ घ 6याeट ख(न रे ज बो?रङ मेRसनबाट ०७० जेठमा सo
ु ग?रए प न सातपटकको +यासमा समेत
सफलता Rमलेको थए । >यसप छ गत असारदे ;ख पेन6टक 6याeटको माथलो भागमा ‘डाउन द होल
मेथड’बाट पूरै सेhसनमा र पुछारमा ‘रे ज hलाइ7बर’ मेRसनले असोजदे ;ख पाइलट होल ख(न सo
ु
ग?रएको थयो । सहायक +ब(धक गुoङले केह* समयRभै ३ सय १० Rमटर अkलो माथलो पेन6टक
6याeट ख(न सo
ु ग?रने जानकार* %दए ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/10/7

बद भोटे कोसी-वारा उ1पादन स2
ु
ऋषराम पौXयाल
राजनी तक दलहo र सुनकोसी प%हरोका कारण चार म%हनादे ;ख ब(द Rस(धप
ु ाचोकको ४५
मेगावाटको भोटे कोसी वयुत आयोजनाले बुधबार :बहानदे ;ख उ>पादन सुo गरे को छ । गत साउन १७
गतेको प%हरोले Tाि(सRमशन लाईनका टावर ढलेप छ उ>पादन ब(द भएकोमा राजनी तक दलहoले सेयर
माग गद[ >यसको ममCत र नमाCण गनC अवरोध RसजCना गरे का थए । यसबाट दै नक ८६ लाखको वयुत
खेर गई १ घOटा लोडसे0डङ बढे को थयो ।
दलहo र भोटे कोसी हाईो पावर क7पनीबीच गत मंRसर ९ गते रा त राजधानीमा सेयर स7ब(धी स7झौता
भएप छ १० गतेदे;ख टावर नमाCण सुo ग?रएको थयो । क7पनीका +मुख कायCकार* अधकृत नरे ()
+जाप तका अनुसार ७ वटा टावर नमाCण पूरा गरे र आज :बहान ३ बजेदे;ख १८ मेगावाट वयुत उ>पादन
सo
ु भएको छ । भोटे कोसीमा पानीको माा कम भएकाले हाल उ>पादन कम भएको हो । स7झौता
अनुसार 6थानीयलाई ६ + तशत सेयर %दने शतCमा टावर नमाCण सुo ग?रएको थयो ।
सKाoढ र + तप दलहo एवं >यसका सभासहoले संघषC सRम त गठन गरे र गत असोज ३ गतेदे;ख
टावर नमाCणमा अवरोध गरे का थए । नेपाल* कां@ेसले १० + तशत र अ(य दलले ३५ + तशत सेयर माग
गरे का थए ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/10/7

माथQलो तामाकोसी स2
ु ङ नमा4णमा अकc फhको
तQलो पेनटक साiट सु2ङको jेक थुर्
भीम गौतम

नमाCणाधीन ४ सय ५६ मेगावाटको माथलो तामाकोसी जलवयुत ् आयोजनाको ज%टल सo
ु ङ
नमाCणको ‘ेक थु ्र’ (स7प(न) भएको छ । १६ दशमलव ५ bकलोRमटर सo
ु ङमqये सबैभ(दा ज%टल
सम6याका {पमा रहे को ३ सय ७४ Rमटर तलो पेन6टक साeट (इनार) को सo
ु ङ नमाCण स7प(न भएको
हो ।
यो पेन6टक साeट नेपालकै जलवयुत ् आयोजनामqयेको सबैभ(दा ग%हरो र ठूलो सुoङ हो ।
‘तामाकोसीको सबैभ(दा ज%टल तलो पेन6टक साeटको सo
ु ङको ेक थु ्र भएको छ, यो सo
ु ङ नमाCणमा
सबैभ(दा बढ* च(ता थयो, यसले खुसी तुयाएको छ,’ माथलो तामाकोसी आयोजनाका +मुख वyान
ेuठले भने, ‘नेपालमै य त ठूलो र ग%हरो पेन6टक साeट अ{ छै न, यो स7प(न हुनुलाई आयोजनाले
एउटा ज%टल सo
ु ङमा भएको कोसेढुंगाको {पमा Rलएका छE ।’
६ म%हनाअ घदे ;ख नमाCण सुo ग?रएको सो साeट सुoङ नमाCणलाई माथलो तामाकोसी जलवयुत ्
आयोजनाले सबैभ(दा गाो कामको {पमा Rलँ दै आएको थयो । यो नमाCण स7प(नसँगै झ(डै ३ सय ५०
Rमटरको माथलो पेन6टक साeट सo
ु ङ नमाCणमा सहज भएको छ । माथलो पेन6टक सुoङ
नमाCणको 0डजाइनमा सम6या आएप छ प?रवतCन ग?रएको छ । सो पेन6टक साeट भने अब नमाCण सo
ु
ग?रने आयोजनाले जनाएको छ ।
6वदे शी लगानीमा नमाCणाधीन नेपालकै प%हलो जलवयुत ् आयोजनाको हालस7म ७१ + तशत काम
स7प(न भइसकेको छ । आयोजनाका अनुसार, १६ दशमलव ५ bकलोRमटर सुoङमqये हालस7म १४ हजार
२ सय Rमटर नमाCण स7प(न भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘हालस7म १४ हजार २ सय Rमटर
सo
ु ङ नमाCण सbकएको छ, आगामी सेVटे 7बरRभ स7प(न गनm लiय रा;खएको छ,’ तामाकोसी
जलवयुत ् आयोजना +मुख ेuठले भने ।
२०७३ असारRभ नमाCण स7प(न गनm लiय रा;खएको आयोजनाबाट वयुत ् उ>पादन भइसकेप छ
नेपालमा हुँदै आएको लोडसे0डङ अ(>य हुने अपेा ग?रएको छ । आयोजनाका अनुसार, आयोजनाको
RसRभलतफCको काम ८५ + तशत, इलेhTोमेका नकलतफC ६० + तशत र हाइोमेका नकलतफC ५० + तशत

काम स7प(न भएको छ । माथलो तामाकोसीका अनुसार, हाइोमेका नकल कायC २०७२ वैशाख,
मेका नकल तथा इलेिhTकल कायC २०७२ चैत र +सारण लाइनको नमाCण २०७२ असारRभ परू ा गनm लiय
छ।
३५ अबC २९ करोड oपैयाँ लागत रहे को तामाकोसीको सo
ु ङमा सम6यालगायतका कारणले बढे र ४१ अबC
पुगेको छ । नेपाल वयुत ् +ाधकरणले सहायक क7पनी तामाकोसी जलवयुत ् क7पनी नमाCण गरे र
सo
ु ग?रएको सो आयोजनामा ४१ + तशत +ाधकरण रहे को छ । नेपाल टे Rलकमले ६ अबC, कमCचार*
सYचय कोषले १० अबC, नाग?रक लगानी कोषले २ अबC र रािuTय वमा सं6थानले २ अबC ऋण %दएप छ
6वदे शमै लगानी लगानीमा आयोनजा नमाCण सुo भएको हो । ३५ अबC २९ करोड oपैयाँ लागत रहे को
तामाकोसीको सुoङमा सम6या लगायतका कारणले बढे र ४१ अबC oपैयाँ पुगेको छ ।
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7स=लेस जल+व-यु1ले एक वष47भ5 उ1पादन थाQने
आश गo
ु ङ

का6कrको Rसhलेसमा नमाCणाधीन १३ मेगावाट मताको Rसhलेस जलवयुत ् आयोजनाले एक वषCभ
वयुत ् उ>पादन गनm तयार* गरे को छ ।पाचm गाउँ वकास सRम तको Rसhलेस गाउँ निजकै बkने
मXhयुखोलामा बाँध बनाई ज7मा ग?रएको पानीलाई पेन6टक पाइपबाट ३ bकलोRमटर तल झारे र वयुत ्
उ>पादन गनm तयार* गरे को हो ।
वयुत ् आयोजनाको ७० + तशत नमाCणकायC सbकएको आयोजनाको +वधक सं6था Rसhलेस
हाइोपावर क7पनी +ाRलले जनाएको छ । Rसhलेस हाइोपावरका +ब(ध नदm शक रोशन केसीले
आयोजनाको बाँधेको नमाCणकायC ८५ + तशत सbकएको र सोह* अनु{प वयुत ् गह
ृ को नमाCणकायC
सRम त भइरहे को जानकार* %दए ।
उनले सन ् २०१५ Rभमा आयोजनाको नमाCणकायC सकेर सन ् २०१६ को जनावर*बाट उ>पा%दत वयुत ्
रािuTय +सारण लाइनमा जडान ग?रने बताए । रािuTय +सारण लाइनमा जोXनुअ घ सबै संरचनाको
पर*ण सhकाउने आयोजनाले जनाएको छ । Rसhलेस जलवयुत ् आयोजना २०६९ को वैशाखबाट
नमाCण थाRलएको हो ।
वयुत ् गह
ु ओटा पेटन टवाइन रहने आयोजनाले जनाएको छ ।
ृ मा ६ दशमलव ५ मेगावाट मताको दई
वयुत ् गह
ृ मा ३ सय ६० Rमटरको @सहे ड बाट पानी खसाRलने आयोजनाले जनाएको छ ।
ठे केदार क7पनी केसी क(Thसन +ाRलले नमाCण ग?ररहे को आयोजना रन अफ ?रभर +वधमा ब(न
लागेको हो । आयोजनाले नेपाल वयुत ् +ाधकरणसँग वयुत ् उ>पादन हुने वषC %हउँ दको समय
+ तयु नट ७ र वषाCयामको समय + तयु नट ४ oपैयाँमा वयुत ् ख?रद:बnr स7झौता अथाCत ् पीपीए
गरे को छ ।
कुल २ अबC oपैयाँको लगानीमा नमाCण हुने Rसhलेस जलवयुत ् आयोजनामा 6वदे शी क7पनी Rसनो
हाइोपावरको ९३ + तशत लगानी रहे को छ । बाँकr ७ + तशत लगानी गैरआवासीय नेपाल* (एनआरएन)
का केह* 5यिhतको रहे को आयोजनाका +ब(ध नदm शक केसीले बताए ।

आयोजनामा भइरहे को नमाCणकायCबारे केह* %दनअ घ एनआरएनए आईसीसीका नवतCमान अqय
िजवा लाRमछाने र एनआरएन आईसीसी यूकेका नवतCमान अqय कुल आचायC, आयोजनाका
+मुखलगायतको टोल*ले नर*ण तथा अवलोकन गरे का थए ।
२६ Kकलो7मटर सारण लाइन आफl बनाउने

Rसhलेसको मXhयुखोलामा नमाCण भइरहे को Rसhलेस जलवयुत ् आयोजनाको +वधक Rसhलेस
हाइोपावर क7पनी +ाRलले लेखनाथस7मको वयुत ् +सारण लाइन आफv नमाCण गनm तयार* गरे को छ ।
लेखनाथमा रहे को नेपाल वयु>+ाधकरणको १३२ केभीको रािuTय +सारण लाइनमा जोXने गर* आeनो
+सारणको नमाCण थालेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका +ब(ध नदm शक रोशन केसीले १०
म%हनाRभमा वयुत ् +सारण लाइनको नमाCणकायC सhने जानकार* %दए । यसका लाग कानुनी तथा
अ(य तयार* पूरा भएको उनले बताए ।
लेखनाथस7म आएको नेपाल वयुत ् +ाधकरणको के()*य +सारण लाइनमा जोXन Rसhलेस हाइोपावर
+ाRलले २६ bकलोRमटरको तार टाँkन लागेको हो । वयुत ् आयोजनाको नमाCण पूरा भएसँगैउ>पा%दत
वयुत ् रािuTय +सारण लाइनमा जडान गरे प छ मुलुकमा जार* लोडसे0डङलाई कम गराउन केह* सहयोग
पुkने नमाCण क7पनीले दाबी गरे को छ । आयोजनाको +वधक क7पनीले वयुत ् +सारण लाइन
नमाCणका लाग थप खचC नलाkने जनाएको छ ।
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भोटे कोसीले ]यावसायक उ1पादन थाQयो, लोडसेडङ १ घटा घन स=ने
व
ु दं गाल
मांखा प%हरोले भ>काएको Tा(सRमसन टावर नमाCणमा 6थानीय राजनी तक दलले अवरोध गरे प छ १
सय ७२ %दनदे ;ख अवoध माथलो भोटे कोसी आयोजनाले बुध बारबाट 5यावसा यक उ>पादन थालेको
छ।  त@6त संरचना पुनः नमाCण गर* के()*य +सारण लाइनमा जोडेर साता लामो पर*णप छ यसले
बुध बार :बहानदे ;ख उ>पादन थालेको हो।
%हउँ दमा भोटे कोसी बहाव नकै घटे काले मताको एक तहाइभ(दा अRलक त बढ* (१८ मेगावाट) उ>पादन
गरे को छ। आयोजनाको मता ४५ मेगावाट हो। उhत :बजल
ु *ले हाल जार* लोडसे0डङ झ(डै एक घ(टा
घटाउने वPवास ग?रएको छ। भोटे कोसी पावर क7पनीका महा+ब(ध क नरे () +जाप तले सफल
पर*णस%हत आयोजनाले उ>पादन थालेको बताए।
 त@6त टावर पुन नCमाणप छ पस
ु अि(तम साता आयोजना के()*य +सारण लाइनमा जो0डएको थयो।
उ>पादन गह
ृ , नयाँ गा0डएका Tा(सRमसन टावर, Tा(सफमCर, Rमट?रङ Vवाइ(टदे ;ख के()स7मका सबै
टावरको पर*ण गनुC पदाC उ>पादनमा जान समय लागेको महा+ब(ध क +जाप तले जनाए।
साउन १७ गतेको प%हरोले आयोजनाको चारवटा Tा(सRमसन टावर बगाएप छ उ>पादन ठVप भएको
थयो। १ सय ३२ केभी मताको +सारण लाइन टावर गाXने काम भइरहँदा 6थानीय राजनी तक दलले
क7पनीको सेयर माkदै काम गनC %दएनन ्। 6थानीयलाई ६ + तशत सेयर %दने सहम तमा ९७ %दन लामो
दल*य अवरोध हटे प छ आयोजनाले पुस दोaो साताबाट रोbकएको संरचना नमाCण अ घ बढाएको थयो।
आयोजनाले मंRसरस7म झ(डै ६ म%हना पूणC मतामा उ>पादन गछC । भोटे कासी %हमनद* भएकाले फागुन
अि(तमबाट उ>पादन nमशः बLदै जाने +जाप त बताउँ छन ्।
अo प न ध माध म
प%हरोले संरचना बगाउँ दा अवoध वयुत आयोजना ध माध म सYचालनमा आउन थालेका छन ्।
भोटे कोसीसँगै अवoध चार आयोजना उ>पादनमा आएका छन ्। एक आयोजना सYचालनमा आउन अझै
एक वषC लाkने छ।
प%हरोले Tा(सRमसन टावर, पोल बगाउनुको साथै र उ>पादनगह
ृ नै डुबानमा पादाC ६७.२२ मेगावाट
मताका पाँच आयोजनाको उ>पादन लामो समय रोbकएको थयो। उ>पा%दत :बजल
ु * एउटै पोलबाट
के()*य +सारण लाइनमा जो0डएको ६.५ मेगावाटको चाकु र ३.२ मेगावाटको भैरवकुOड आयोजना दसvबाट
सYचालनमा आएका थए। पोल गाडे पुkने हुँदा यी आयोजना छटै सYचालनमा आए। १०.०२ मेगावाट
मताको सुनकोसी के() मंRसर ९ बाट अ6थायी सYचालनमा आएको छ। यसले ६ मेगावाट उ>पादन
ग?ररहे को छ।
३७ %दन डुबानमा परे को साढे २ मेगावाट मताको सा नमा हाइो पावर सYचालनमा आउन अझै एक वषC

लाkने छ। यसको नहरबाहे क सबै संरचना नuट छ। मह>वपण
ू C संरचना उ>पादन गह
ृ नै डुबानमा पदाC
सo
C नm सा नमाले जनाएको छ। उ>पादनगह
ु दे ;ख नै पुन नCमाCण गनुप
ृ को संरचना र जेनेरेटर, टबाCइन ज6ता
मेRसनर* औजार कामै नलाkने गर* नuट भएका थए।
सुनकोसी ममCत गनC १५ करोड लाkने
उता, >यह* प%हरोले  त@6त सरकार* 6वाRम>वको सुनकोसी जलवयुत के() ममCतस7भार गर* पुरानै
हालतमा याउन १५ करोड oपैयाँ लाkने %हसाब नकाRलएको छ।
वयुत +ाधकरणस%हत जल उ>प(न +कोप (यूनीकरण वभाग र सडक वभागका अधकार* सि7मRलत
उच 6तर*य सRम तले  तको म
ू यांकन गर* ममCत लागत अनुमान ग?रएको हो। प%हरोले आयोजनामा
 त पुयाCसउनुका साथै अर नको राजमागC र 6थानीयको नजी स7पK (घर, जRमन) प न कटान गरे काले
संयुhत oपमा बजेट व नयोजन गर* सँगै काम गनm उदे Pयले तीनै नकायका अधकार*को उच6तर*य
सRम त बनाई अqययन ग?रएको वयुत +ाधकरण Rस(धु दोलखा शाखाका उ>पादन +मख
ु ब%)
फुयालले बताए।
‘लागत अनुमान ग?रएकाले संयुhत oपमा काम गनm +bnया सo
ु भएको छ,' उनले नाग?रकसँग भने।
साउन १७ को प%हरोले १०.०२ मेगावाट मताको सुनकोसी के()मा ठूलो  त पुयाCनएको थयो। मंRसर ९
गतेबाट के() अ6थायी oपमा सYचालन ग?रए प न ममCतस7भार गर* पुरानै अव6थामा फकाCउन बाँकr
छ।
प%हरोले के()को बाँध, नहरमा  त पुयाCतएको थयो। नहर र बाँधका १० ढोकामqये दई
ु फो?रएका छन।्
बाँकr पु?रएका छन।्ढोका ढुंगा, माटो र लेदोले पुद[ तीन bकमी लामो नहरमा छदाC उ>पादन गह
ृ को टबाCइन,
जेनेरेटर लगायत संरचनामै  त भएको थयो। टबाCइन, जेनेरेटर सुhखा बनाउँ दै नहर सफा गरे र
आकि6मक संरचना माफCत के() अ6थायी ससYचालनमा याइएको थयो। के()ले अ%हले सामा(य
अव6थामै झv झ(डै ६ मेगावाट वयत
ु उ>पादन ग?ररहे को फुयाल बताउँ छन।्
अ%हले प न नहर र बाँधको मख
ु मा ठूलो माामा ढुंगा, माटो थु +एको छ। उनका अनुसार बखाC अगावै
ममCत, स7भार गर* के()लाई परु ानै ि6थ तमा फकाCएर 6थायी oपमा सYचालनमा याउन ‘फा6ट
याक'मा काम गनm नणCय +ाधकरणले गरे को छ।
‘एकrकृत oपमा वयुत +ाधरकणले के() 6थायी सYचालनमा याउन ममCत, स7भार, जल उ>प(नले
कटान नय(ण र सडकले राजमार्
ग ममCतको काम गनm तयार* छ,' फुयालले भने। घटनाप छ
+ाधकरणले के()को  त ववरण संकलन र ममCत गर्
C न आeनै सभm टोल* पठाएको थयो।
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र=सौल–परवानीपुर १३२ के7भए यसै वष4
?रतेश :पाठ
१८ घ(टास7मको लोडसे0डङ झेRलरहे का वीरग(ज ेका उयोग 5यवसायले वषC %दनRमै राहत पाउने
भएका छन।् नजी ेबाट चक माग हुँदै आएको भारतको Rसमावत सहर रhसौलदे ;ख पसाCको
परवानीपुरस7मको १३२ केRभए वयुत +सारण लाइन २०१५ Rभै पूरा हुने भएकोले आशा पलाएको हो।
भारत सरकारले नेपालका तीन नाकामा बढ* मताका दई
ु दे शीय वयुत +सारण लाइन नमाCण ग?र%दन
सहम त जनाएको छ। भारतीय वदे श म(ालयले टे (डर +bnया पूरा गरे र नमाCणकताC नयुhत
ग?रसकेको नेपालको लाग भारतीय महावा;णwयदत
ू अ(जु रYजनले बताइन।् सहम तअनुसार रhसौल–
परवानीपुरको +सारण लाइन अ%हलेको ३३ केRभएभ(दा ४ गुणा बढ* मताको बनाइने छ।
‘यो योजना सानो आकार र धेरै मह>वको छ। बनाउन धैरै समय लाkने खालको छै न, नमाCण क7पनीले
पाएको कायाCदेश अनुसार २०१५ Rभ ब नसhने छ,' महावा;णwयदत
ू रYजनले भ नन,्‘३३ केRभएको
लाग प%हलेदे;ख नै +योगमा रहेको ठाउँ मा +सारणलाइन ब(ने भएकोले अध@हणको सम6या छै न।'
योजना कायाC(यवन सहज हुने उनको अनुमान छ। भारतीय वदे श म(ालयले २४ असोज २०६९ मै यसको
टे (डर +bnया पूरा ग?रसकेको छ। योजनाअनुसार +सारण लाइन रhसौलि6थत :बहार सरकारको वयुत
6टे सनबाट दसगजास7म चार bकलोRमटर बनाइँदै छ। यता नेपालमा परवानीपुरि6थत १३२ केRभए सब–
6टे सनस7म १३ bकलोRमटर गर* क?रब १७ bकलोRमटर १३२ केRभए नयाँ +सारण लाइन ब(ने छ।
योजना कायाC(यवनमा नजी ेको जोड छ। वीरग(ज उयोग वा;णwय संघले यसको नमाCणको लाग
नेपाल र भारतका सरोकारवालाको बार7बार qयानाकषCण गराउँ दै आएको छ।
‘ऊजाC अभाव यहाँको उयोग 5यापार ेले भोगीरहे को सबभ(दा ठूलो सम6या हो,' उयोगी अशोककुमार
वैयले भने, ‘सामाधानको वकप मा नएको रhसौल–परवानीपुर १३२ केRभए लाइन कायाC(यवन %ढलो
हुनुहुँदैन।' १३२ केRभएबाट आपू तC सo
ु भएप छ यस ेमा आम मा नसले प न >य तकै लाभ पाउने
भएकोले उनले यसलाई ‘अ(धकारमh
ु त बनाउने मह>वपण
ू C योजना' भने।
नेपालमा पयाCVत वयुत उ>पादन नभएस7म भारतबाट आयात गनm भ नएको छ। पयाCVत मताको
+सारणलाइन नहुँदा >यसो गनC सbकएको छै न। ‘वयुत +सारण लाइन भनेको राजमागC ज6तै हुन,'्
वीरग(जि6थत महावा;णwयदत
ू रYजनले भ नन,्‘यो तयार भएप छ अ%हले आयातमा र प छ नयाCतमा
उपयोग हुन सhछ।' भारतको भरपद सं6थाले योजना कायाC(यवनको िज7मा पाएकोले उनी २०१५ Rभ
यो +सारण लाइन तयार हुनेमा ढुhक छन।्
भारत सरकारको जल संशाधन म(ालय अ(तगCतको वाVकोस RलRमटे डले योजना कायाC(यवनको िज7मा
पाएको छ। रYजनका अनुसार जलवयुत वकासमा tया त+ाVत अ(तरािuTय परामशCदाताको oपमा
वाVकोसलाई च न(छ।

रhसौल–परवानीपुर +सारण लाइन बनेप छ भारतबाट आयात हुने वयुत यस ेको लाग उपयोगी
मा नभई रािuTय +सारण लाइनसँग जोडेर अ(य प न उपयोग गनC सbकने छ। यो एउटै योजनाRभ
सVतर*को कुसाहादे ;ख :बहारको कटै यास7म र टनकपुर जलवयुत योजनाबाट नेपाल जोXने +सारण
लाइनको मता बढाउने कायC रा;खएको छ।
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चार म'हनापछ भोटे कोसीको उ1पादन सु2
ऋषराम पौXयाल
राजनी तक दल र सुनकोसी प%हराका कारण चार म%हनादे ;ख ब(द Rस(धुपाचोकको ४५ मेगावाटको
भोटे कोसी वयुत ् आयोजनाले बुधबारदे ;ख उ>पादन सo
ु गरे को छ । गत साउन १७ गतेको प%हराले
Tाि(सRमसन लाइनका टावर ढलेप छ उ>पादन ब(द भएका थयो । >यसप छ राजनी तक दलले सेयर
माग गद[ ममCत र नमाCण गनC अवरोध गरे का थए । उ>पादन ब(द हुँदा लोडसे0डङको समय मुलुकभर १
घOटा बढे को थयो ।
क7पनीले कमCचार* तलबबाहे क क?रब १ अबC १० करोड नोhसानी बेहोनुप
C रे को थयो । दलह{ र भोटे कोसी
हाइो पावर क7पनीबीच गत मंRसर ९ गते राजधानीमा सेयरस7ब(धी स7झौता भएप छ १० गतेदे;ख
टावर नमाCण सo
ु ग?रएको थयो । क7पनीका +मुख कायCकार* अधकृत नरे () +जाप तका अनुसार ७
टावर नमाCण पूरा गरे र १८ मेगावाट वयुत ् उ>पादन भएको छ । भोटे कोसीमा पानीको माा कम भएकाले
उ>पादन आधाभ(दा कम हुनेछ । सुtखायाममा भने दै नक क?रब ४० लाखको वयुत ् उ>पादन हुने गछC ।
प%हराले टावर भ>काएको मौका छोपे र सKा{ढ र + तप दलह{ एवं >यसका सभासदले संघषC
सRम तलाई अ घ बढाएर गत असोज ३ गतेदे;ख टावर नमाCणमा अवरोध पुरय
् ाएका थए । भोटे कोसीको
वयुत ् ख?रद स7झौता (पीपीए) अमे?रकr डलरमा भएको भ(दै डेढ वषCदे;ख नै संसददे ;ख 6थानीय तहमा
आवाज उठे को थयो । स7झौताले +ाधकरण घाटामा गएको आवाज उठे प न हाल सेयर %दने सहम तमा
ववाद टुंगएको छ ।
पीपीए स7झौता पुनरावलोकनको माग गद[ आएका दलह{ले +धानम(ी सुशील कोइरालाले आयोजनाको
नमाCण त>काल सुo हुनुपनm नदm शन %दएप छ 6थानीयलाई सेयर %दने सतCमा चK वुझाएका हुन ् । सo
ु मा
कां@ेसले १० + तशत र अ(य दलले ३५ + तशत सेयर माग गरे का थए । साथै दलह{कै अनुरोधमा
+भावत गावसलाई वाषकC {पमा %दँ दै आएको वकास रकम थप गनm सहम त प न भएको थयो ।
१४ वषCअ घ उ>पादन सुo गरको आयोजना अमे?रकr लगानीमा नमाCण भएको थयो । ३६ मेगावाटको
आयोजनाले सन ् ०१२ अग6टदे ;ख थप ९ मेगावाट वयुत ् भने + तयु नट १ oपैयाँ ६२ पैसामा
+ाधकरणलाई बेचेको थयो । हाल आयोजनामा ९५ + तशत सेयरको 6वाRम>व नेपाल* लागनीकताCको छ
।
आयोजनाले रोयट*बापत बसm न सरकारलाई ५ करोड २७ लाख तद[ आएको छ । अ%हले त?ररहे को

रोयट* १५ वषCमा पाँच गुणा व
C नm +ावधान छ । सन ्२०१६ जनवर*बाट सरकारलाई + तवषC
ृ ध गनुप
क?रब २७ करोड तनुCपनmछ ।
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कुलेखानी तेmोको Nयाद ९ म'हना थ+पँदै
वयुत ् +ाधकरणले कुलेखानी तेaो जलवयुत ् आयोजनाको 7याद ९ म%हना थपेर आगामी जेठस7म
प ुरय
् ाउने भएको छ । +ाधकरणले परामशCदाता वाVकोस RलRमटे डको Rसफा?रसअनुसार 7याद थVने भएको
हो ।
'काम सhन परामशCदाताको +6तावअनुसार जेठ मसा(तस7म 7याद थVनुप नm भयो,' +ाधकरणका
कायCकार* नदm शक मक
ु े शराज काeलेले भने । वाVकोसको Rसफा?रसअनुसार १४ मेगावाटको कुलेखानी
तेaो जलवयुत ् आयोजना +मुख मधुसुधन+ताप मलले 7याद थपको Rसफा?रस +ाधकरणमा याउने
भएका छन ् । कायCकार* नदm शक काeलेले सYचालक सRम तको बैठकमा 7याद थपको +6ताव रा}ेछन ् ।
सRम तले आवPयकता हे र* 7याद थप को नणCय गनmछ ।
नमाCण अवध ४४ म%हना रहे को यो आयोजना २०६८ प स
ु मै सYचालनमा आइसhनुप यो । तर सो
अवधमा आयोजना नमाCण नसbकएप छ RसRभल ठे केदार Rसनो हाइो कपरे सनले थप ३० म%हना समय
पाएको थयो । थप एको समय गत असोज ५ मै सbकएको छ । >यसयता Rसनो हाइोले नमाCण अवध
थVन आ@ह गद[ आएको छ । कमजोर भूबनोटका कारण आयोजनाको 'इ(hलाइ(ड साeट' ख(ने nममा
सo
ु ङ भि>कएर प ु?रएको भ(दै RसRभल ठे केदार Rसनो हाइाले नमाCण अवध थVन माग गरे को हो ।
कायCकार* नदm शक काeलेले अ%हले कुलेखानीको RसRभल काम रार* +ग त भइरहे को बताए । 'भि>कएको
इ(hलाइ(ड साeट ख नसhन ३० Rमटर मा बाँकr छ,' उनले भने, '३ म%हनामा ख नसbक(छ ।' उनले
कुलेखानी तेaोबाट असारमै वयुत ् उ>प ादन सुo हुने बताए ।
+ाधकरणले स7झौताअनुसार इलेhTोमेका नकल काम नगनm ठे केदार जेिजयाङ िज(लुङबाट Rलिhवडेटेड
Xयामेजको  तप ू तCबाप त दै नक ४ लाख oपैयाँ  तप ू तC Rलइरहे को छ । 'हालस7म Rलिhवडेटेड
Xयामेजबापत डेढ करोड oपैयाँ त?रसकेको छ,' काeलेले भने । ठे hका स7झौताअनुसार Rलिhवडेटेड
Xयामेजबापत कुल ठे hका रकमको १० + तशतस7म  तप ू तC Rलन सbक(छ । इलेhTोमेका नकल
कामको कुल ठे hका रकम क?रब ८० करोड oपैयाँ हो । काeलेले Rलिhवडेटेड Xयामेज Rलन थालेप छ
इलेhTोमेका नकल ठे केदारले प न काम गनC थालेको र लगभग सबै सामान याइसकेको बताए ।
कुलेखानी तेaो १४ मेगावाटको जलाशय बनाउन नपनm 'hया6केड +ाजेhट' हो । तर यो आयोजनाको लागत
बढाएर मेगावाटकै ३० करोड oपैयाँ प ुगसकेको छ । जलाशय नै बनाउन पनm १४ दशमलव ८ मेगावाटको
माथलो साYजेनका लागत भने जलाशयस%हत + तमेगावाट १५ करोड १४ लाख oपैयाँ मा छ ।

कुलेखानी तेaोको सo
ु नमाCण लागत नै २ अबC ४३ करोड oपैयाँ (+ तमेगावाट क?रब १७ करोड ३६ लाख
oपैयाँ) थयो । हाल यसको लागत बढे र ४ अबC २० करोड oपैयाँ (+ तमेगावाट ३० करोड oपैयाँ) पुगेको छ ।
सo
ु को परामशCदाता वाटर ?रसोसC क(सट, Rसट क(सSया(ट र हाइो इि(ज नय?रङ डेभलपमे(ट
क7पनीको संयुhत उपnमलाई हटाएर वाVकोसलाई नयुhत गनC ९ म%हनाभ(दा बढ* समय लगाएको,
कामदार र मेRसन आइडल बसेको र भौगोRलक सम6या मt
ु य {पमा यो आयोजनाको लागत बLनुको
कारण दाबी ग?रएको छ ।
तर य6तो दाबी मा लागत बLनुको कारण भएको मा(न +ाधकरणकै +ावधकह{ तयार छै नन ्।
उनीह{ आयोजना +मख
ु को लापरबाह* र लागत बढाउने योजनाअ(तगCत भएका कामले कुलेखानी तेaोको
लागत बढे को बताउँ छन ्।
+ाधकरण aोतका परामशCदाता फेनुक
C ो कारण लागत बढाउनु थयो । 'RसRभल ठे केदारले ३ वटा क7पनीको
संयुhत उपnम परामशCदातासँग सo
ु ङ ख(ने nममा आवPयकताभ(दा धेरै बढ* व6फोटक पदाथC +योग
गनm अनुम त मागेको थयो,' aोतले भ(यो, '>यसो गदाC सo
ु ङ भि>कएर प?ु रने र >यसलाई पुन: नमाCण गनm
नाममा लागत बढाउने योजना थयो । >यो योजनामा साथ न%दएप छ परामशCदाता फे?रयो ।'
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माथQलो तामाकोशीको ठाडो सु2ङको पन jेक oु
माथलो तामाकोशी जलवयत
ु ् आयोजनाकै सबैभ(दा क%ठन मा नएको ठाडो सुoङ (भ%टC कल साeटको प न ‘ेक
ु’ स7प(न भएको छ । वRभ(न +वधबाट ६ पटकस7म रे जबो?रङ ग?रए प न सफल हुन नसकेको ठाडो सo
ु ङ
साeट राइिजङ (तलबाट माथ ख(ने) र साeट Rसङbकङ (माथबाट तल ख(ने) दई
ु नयाँ +वध +योग गर* दव
ु ै
तपCmबाट खनेप छ ेक थु ्र भएको आयोजनाका +वhता डा गणेश (यौपानेले जानकार* %दए । ३ सय ७३ Rमटर ग%हरो
ठाडो सुoङको नमाCण क%ठन भएकै कारण आयोजनाको सम@ +ग त ६ मह*ना %ढला भएको थयो ।
साप ्mट Rसङbकङ +वधबाट ४ दशमलव ४ Rमटर 5यासको ठाडो सुoङ गत असार २६ दे ;ख शु{ गर* कर*ब ७
मह*नामा २ सय १५ Rमटर नमाCण ग?रएको छ । य6तै साप ्mट राइिजङ +वधबाट २ दशमलव १ Rमटर 5यासको
सुoङ असोज ७ दे ;ख ख(न शु{ गर* कर*ब ४ मह*नामा १ सय ५८ Rमटर नमाCण गर* ेक ु भएको छ । तलबाटमाथ
ख नएको सo
ु ङमा २ दशमलव २ Rमटर 5यासको १ सय ५८ Rमटर लामो सo
ु ङलाई ४ दशमलव ४ Rमटर 5यासमा
नमाCण गर* 6ट*ल लाइ नङको कायC थाRलने +वhता (यौपानेले बताए ।
२०७० वैशाखदे ;ख नै नमाCण थाRलएको दई
ु मqये तलो पेन6टक 6याप ्mट नमाCण गनC RसRभल ठे केदार Rसनो हाइो
कपरे शनमापCmत आयोजनाकै पहलमा नयाँ +वधको +योग गर* तलबाट माथ र माथबाट तल गर* दव
ु ै तपCmबाट
सo
ु ङको काम श{
ु ग?रएको थयो । ३ सय १० Rमटर उचाइको दोaो भ%टC कल साeट सo
ु ङको प न सोह* +वधबाट
केह* समयप छ नमाCण थाRलने +वhता (यौपानेले जानकार* %दए । हालस7म आयोजनाको नमाCण कायC कर*ब ७२
+ तशत स7प(न भएको छ ।
आयोजनाका परामशCदाता तथा नमाCण कायCमा संलkन ठे केदारका +ावधकह{को सझ
ु बझ
ु का कारण नै अ>य(तै
जोखीमपूणC मा नएको सुoङ नमाCण गदाC कुनै प न मानवीय  त नभएको आयोजनाले बताएको छ ।
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तामाकोसीको अpठे रो सु2ङ नमा4ण सKकयो
राजे() मान(धर
माथलो तामाकोसीको सबैभ(दा चुनौतीपण
ू C मा नएको ठाडो सo
ु ङको नमाCण कायC सफल {पमा सbकएको छ । अब
आयोजनाले नधाC?रत समयमै वयुत ् उ>पादन हुने दाबी गरे को छ ।
रािuTय गौरवको◌े माथलो तामाकोसी जलवयत
ु ् आयोजनाको सबैभ(दा क%ठन मा नएको ३ सय ७३ Rमटर
ग%हरो सुoङ (तलो पेन6टक 6याeट) लाई ६ पटकको असफल +यासप छ मा ेकथु ्र गनC सbकएको हो । '६
पटकस7म असफल भएप छ प न लगातार ग?रएको +यासले डरलाkदो चुनौती मा नएको कायC सफल भयो,'
आयोजनाका +वhता गणेश (यौपाले काि(तपरु सँग भने, 'अब आयोजनाबाट नधाC?रत सयममै वयुत ् हुने कुरामा
ढुhक हुन सbक(छ ।'
२०७३ सालRभ ४५६ मेगावाट मताको आयोजनाले हाRसल गरे को यो सफलतासँगै ८४ + तशत सo
ु ङ नमाCण कायC
सbकएको +ग त सच
े मा ख%टरहेका अधकार*ह{का अनस
ू ीले दे खाउँ छ । आयोजनाको कायC
ु ार लगभग
तामाकोसीको क%ठन र चुनौतीपण
ू C कामह{ सbकएका छन ् । तामाकोसीले स7पण
ू C काममा ७० + तशत लiय हाRसल
ग?रसकेको छ ।
क?रब १६ bकलोRमटर सo
ु ङ नमाCण अ(तगCत पनm ठाडो सo
ु ङलाई २०७० वैशाखदे ;ख नमाCण +यास थाRलएको थयो ।
लट न7बर १ का ठे केदार क7पनी Rसनो हाइो कपरे सनले रे ज बो?रङ मेRसन +वधबाट सo
ु ङ नमाCण +यास गरे को
थयो ।
जRमनRभबाट तल तर Vवाल पाद[ जानुपनm कायCमा ६ पटकस7म ग?रएको +यासले प न कुनै सफलता Rमन
नसकेप छ आयोजनाको पहलमा अक वRशuट +वध +योग ग?रएको थयो । साeट राइिजङ र साeट ि6क नङ
+वधमाफCत जRमनको दई
ु भागबाट काम सुo ग?रएप छ सo
ु ङ नमाCणले ग त Rलन थालेको हो । यो सफलताले
6वदे शी लगानीमा सYचालन भइरहे को ३५ अबC २९ करोड लागतको जलवयत
ु ् आयोजनालाई सफलताको झन
निजक पुरय
् ाएको उलेख छ ।
लगKै ठाडो सुoङमा मजबत
ु ीका लाग ि6टल :बयाउने कायC थाRलने आयोजनाको लiय छ । +ेषत स(दे शमा
आयोजनाको अक महवपण
ू C हे डवकC ेको कायC ८५ + तशत सbकएको उलेख छ ।
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दोmो अतरदे शीय

सारण लाइनको डीप ीआर गनa

नण4य
काठमाडE÷रास— नेपाल वयुत ् +ाधकरणले ४ सय केभीको नेपाल–भारत दोaो अ(तरदे शीय +सारण
लाइन नमाCणका लाग व6तत
ृ आयोजना + तवेदन (डीपीआर) गनm नणCय गरे को छ ।
नेपाल र भारतबीच ऊजाC 5यापार स7झौता (पीट*ए) कायाC(वयनका लाग भ(दै अ घ बढाउन लागएको सो
अ(तरदे शीय +सारण लाइनको डीपीआर तयार गनm नणCय +ाधकरण सYचालक सRम तले गरे को हो ।
हाल दई
ु दे शबीच प%हला अ(तरदे शीय +सारण लाइन नमाCण भइरहे का बेला +ाधकरणले नेपालको
बदC घाटदे ;ख भारतको गोरखपुरस7मको १ सय ३० bकलोRमटर दोaो +सारण लाइन बनाउने नणCय गरे को
हो ।
+ाधकरणका कायCकार* नदm शक मुकेशराज काeलेले +ाधकरणले दोaो अ(तरदे शीय +सारण लाइन
बनाउने नणCय गरे को जानकार* %दए । +ाधकरणका अनुसार, दोaो +सारण लाइनको डीपीआरका लाग
अब टे (डर +bnया अ घ बLनेछ । नयाँ ब(न लागेको अ(तरदे शीय +सारण लाइनमqये नेपालतफC ३०
bकलोRमटर र भारततफC १ सय bकलोRमटर छ । एRसयाल* वकास बvक (एडीबी) को एक RमRलयन डलरको
अनुदानमा नमाCण हुन लागेको अ(तरदे शीय +सारण लाइनको डीपीआर तयार भएप छ +सारण
लाइनबाट नेपाल र भारतबीच २५ सय मेगावाटस7म वयुत ् आदान+दान ग?रने +ाधकरणले जनाएको
छ।
गत असारमा नयाँ %दल*मा भएको नेपाल र भारतबीचको ऊजाC6तर*य बैठकमा दोaो अ(तरदे शीय
+सारण लाइन अ घ बढाउन सहमत भएका थए । नेपाल र भारतबीच भएको ऊजाCस7ब(धी स7मेलनमा
समेत दोaो अ(तरदे शीय +सारण लाइन नमाCणको चचाC हुँदै आएको छ ।
चार केभीको ४१ दशमलव लामो ढकेबरदे ;ख मुजफपुरस7मको प%हलो अ(तरदे शीय +सारण लाइन हाल
नमाCणाधीन अव6थामा छ । सन ् २०१५ Rभ पूरा गनm लiय रा;खएको सो +सारणबाट १२ सय
मेगावाटस7म :बजल
ु * आदान+दान गनC सbक(छ ।
प%हलो अ(तरदे शीय +सारण लाइन बनेप छ त>कालका लाग भारतबाट थप :बजल
ु * याएर लोडसे0डङ
(यूनीकरण गनm सरकारको लiय छ ।
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बद हडतालका कारण म>यम?याHद को मम4त
अयोलमा
आश गo
ु ङ

मुलुकमा भइरहे को ब(द र हडतालका कारण ७० मेगावाट मताको मqयमयाद* जलवयुत ्
प?रयोजनाको ममCतकायC अ(योलमा परे को छ । गए रा त १० बजेदे;ख वयुत ् गह
ृ मा पठाइँदै गरे को
पानीलाई नद*को बहाव तर पठाएर ममCतकायC सo
ु ग?रने भ नए प न फे?र प न ब(द र हडताल हुने डरले
ममCतकायC अ घ बLन सकेको छै न ।
अब फे?र ब(द भएमा मqयमयाद* प?रयोजनाको ममCतकायC अ घ बढाउन नसbकने मqयमयाद*
जलवयुत ् के()ले जनाएको छ । सोमबार रा त संवधान सभाRभ भएको घटनाले थप असहज ब(न
सhने, वRभ(न ठाउँ मा आ(दोलनकार*माथको धरपकड र संवधान जार* गनm %दन निजbकँदै जाँदा ब(द
हडताल हुने संकेत दे ;खएप छ मqयमयाद* जलवयुत ् प?रयोजनाको ममCतकायC अ(योलमा परे को हो
। मqयमयाद* जलवयुत ् के()का इलेिhTकल शाखा +मख
ु वकास रघुवंशीले प?रयोजनाको ममCतका
लाग आफूह{ अझै वचाराधीन अव6थामा रहे को बताए । उनले नेपाल वयुत ् +ाधकरणले
‘ब(द हडताल भएमा ममCत गनC सbक(छ bक सbकँदै न’ भनेर सोधेको र ब(द हडतालका बेला ममCतकायC
अगा0ड बढाउन नसbकने जवाफ पठाएप छ +ाधकरणले यसबारे नणCय Rलन Rलन नसhदा ममCतकायC
अ(योलमा परे को बताए । यसअ घ मqयमयाद*ले गए रा त १० बजेदे;ख मqयमयाद* जलवयुत ्
प?रयोजना ममCतका लाग ब(द ग?रने र प?रयोजनाको े नद*का bकनारमा बालबाRलका र व6तुभाउ
जान न%दन सूचना जार* ग?रसbकएको छ ।
‘हामीले ब(द र हडताल हुँदा ममCतकायCमा पनm असरबारे +ाधकरणमा जानकार* गराइसकेका छE,’
रघुवंशीले भने, ‘माघ ८ गते व?रप?र ब(द हXताल हुने खतरा बढे प छ हामी अ(योलमा परे का छE ।’ उनले
+ाधकरणको नणCय नआएस7म ममCतकायC अ घ बढाउन नसbकने बताए । ब(द हडतालमा ममCत ग?रए
सबै काम हुन नसhने र सरकारलाई घाटा पनm उनको भनाइ छ ।
यसअ घ माघ ३ र ५ गते नेपाल ब(द भ नएको, केह* %दनअ घको पिPचमाYचल ब(द, माघे संnाि(त
पवCलगायतका कारणले माघ ४ गतेदे;ख ममCत सo
ु गनC नसbकएको मqयमयाद* के()ले जनाएको छ ।

मqयमयाद*को नयRमत ममCतका लाग फागुन चैतमा Rम त तोhने ग?रएकामा अ%हले बाँध ेमा
अ>याधक माामा बालव
ु ा जमेकाले >यसलाई नकान आयोजनाबाट वयुत ् उ>पादन नै ब(द गर*
ममCत गनC लागएको के()ले जनाएको छ । आयोजनाको इ(टे कमा रहे को सbफC ङ गेटको ममCत गनुप
C नु,C
इ(टे कमा थु+एको बालुवालाई फानुपनm भएकाले क7तीमा २ सातास7म पूरै वयुत ् उ>पादन ब(द
गनुप
C नm मqयमयाद*ले जनाएको छ ।
बाँध ेमा जमेको अ>याधक बालव
ु ाका कारण मqयमयाद*को टवाCइनदे ;ख Rलएर अ(य संरचनामा
धhका पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । तर, जलवयुत ् के()मा ज0डत टवाCइनको ममCतस7भार तथा
फेनुप
C नm भएमा फागुन चैतमा फे?रने आयोजनाले जनाएको छ । टवाCइन फेनुप
C नm भए प न >य तबेला
वयुत ् उ>पादन नै ब(द भने नहुने
रघुवंशीले बताए ।
३५÷३५ मेगावाटको दई
ु ओटा टवाCइन रहे को मqयमयाद* जलवयुत ् के()बाट अ%हले औसतमा ३५
दे ;ख ४० मेगावाटस7म वयुत ् उ>पादन भइरहे को के()ले जनाएको छ । रन अफ ?रभरको +वधमा
नमाCण ग?रएको मqयमयाद*मा पानीको बहाव कम भएकाले उ>पादन घSको के()ले जनाएको छ ।
मqयमयाद* के()को वयुत ् उ>पादन ब(द भएमा मल
ु क
ु मा दै नक एक घ(टा लोडसे0डङ बLने नेपाल
वयुत ् +ाधकरणले जनाएको छ ।
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दई
ु आयोजनामा ^खचातानी
लiमण वयोगी
बLदो वयुत संकट कम गनC वकास सRम त गठन गर* )त
ु ग तमा नमाCण गनm लiय रा;खएका
बूढ*गOडकr र नलRसंहगाढ जलाशय जलवयुत आयोजना अ%हले राजनी तक भागबOडा र ;खचातानीको
Rसकार बनेका छन।्
दई
ु आयोजनाका उच अधकार*लाई ऊजाCम(ी राधा yवाल*ले आफूअनुकूल काम गनC दबाब %दइरहे कr
छन।् एमाओवाद* कोटामा नयुhत दव
ु ै वकास सRम तका अqयले नयमानुसार काम गनm +यास गदाC
6थानीय6तरमा नेपाल* कां@ेसका नेता कायCकताCले वरोध ग?ररहे का छन।्
वयमान वकास सRम तको संरचना पुरानो भएको भ(दै मि(प?रषदबाटै प?रवतCन गराएकr म(ी
yवाल*ले पाट नकट 5यिhत आयोजनामा नयुhत गनC नसhदा नमाCण +bnया नै रोकेको म(ालय aोत
बताउँ छ। 'एमाओवाद* कोटाका दव
ु ै वकास सRम त अqयको कायाCवध चार वषC तोbकएकाले उनीहoले
छाXन मानेका छै नन,'् aोतले भ(यो, 'यह* कारण ती दव
ु ैलाई म(ीले असहयोग ग?ररहे कr छन।'्
बाबरु ाम भSटराई सरकारले आयोजना )त
ु ग तमा नमाCण गनm भ(दै वकास सRम त गठन गरे र
+ाधकरणबाट यी आयोजना तानेका सRम तलाई सु7पेका थए। सo
ु मा सRम तमा अqय र कायCकार*
नदm शक रहने 5यव6था थयो। प छ उनैले अqयलाई नै वशेष अधकार %दने गर* कायCकार* अqय
रहने 5यव6था बनाए। >य तबेला बूढ*गOडकr वकास सRम तमा लiमी+साद दे वकोटा र नलRसंहगाढमा
शेरबहादरु शाह*लाई कायCकार* अqय तोbकयो।
माओवाद*ले राखेका 5यिhत हटाएर एमाले नकट भ तC गनC नसकेप छ म(ी yवाल*ले उनीहoको
अधकार कटौती गर* सRम तमा पुनः अqय र कायCकार* नदm शक रहने पुरानै 5यव6था फकाCइन।्
आयोजना बनाएर अँqयारो हटाउने र वकास नमाCणलाई नर(तरता %दनेभ(दा +bnया भाँXने र
आयोजनामा एमालेको हाल*मुहाल* गनm yवाल*को योजना रहे को वकास सRम तका अधकार* तकC
गछC न।्
प%हचान गदाC बढ
ू *गOडकr ६ सय र नलRसंहगाढको मता चार सय मेगावाट तोbकएको थयो। अ%हले
बूढ*गOडकr एक हजार दई
ु सय र नलRसंहगाढ चार सय १० मेगावाट मतास7म बनाउन सbकने
अqययनले दे खाएको छ। बूढ*गOडकrको व6तत
ृ आयोजना + तवेदन (0डपआर) तयार पानC झ(डै एक
अबC oपैयाँ राwयले नकासा ग?रसकेको छ भने नलRसंहगाढ अगा0ड बढाउन प न करोडE oपैयाँ खचC
भइसकेको छ।
यो अव6थामा एमाओवाद*ले अगा0ड बढाएको +bnयामा अस(तिृ uट जनाउँ दै म(ी yवाल*ले वकास
सRम त नै खारे ज गनm +bnया अ घ बढाएकr थइन।् तर, यसको सरकारबाटै वरोध भएप छ उनले

वयमान संरचनामा आयोजना ब(न नसhने भ(दै सRम तको संरचना प?रवतCन गर* कायCकार*
अqयको अधकार कटौती गद[ आयोजनामा कायCकार* नदm शक रहने 5यव6था ग?रन ्।
म(ीले फेरे को संरचनामा ouट दे वकोटा र शाह*ले कायCकाल पूरा नभई नछोXने अडान Rलएका छन ्। उता
बूढ*गOडकr नमाCण6थल गोरखा र धा%दङमा नेपाल* कां@ेसका 6थानीय नेता कायCकताCले आयोजनामा
आeनो उपि6थ तलाई बेवा6ता गरे को भ(दै वरोध थालेका छन ्। य6तै नलRसंहगाढ ब(ने जाजरकोटमा
प न कां@ेसलगायत राजनी तक शिhतले आeनो उपि6थ त हुनुपनm बताएर अवरोधको +यास ग?ररहे का
छन ्।
जलवयुत आयोजना यसर* राजनी तक भागबOडामा ता नएकाले नमाCणमा अ(योल उ>प(न भएको
बूढ*गOडकr सRम तका अqय दे वकोटाले बताए। 'बूढ*गOडकrमा जनशिhत नकै कम छ, म(ालयले
हाो अधकारसमेत कटौती गयक,' उनले :बह*बार नाग?रकसँग भने, 'आवPयक कमCचार* %दन प न
सकेको छै न। काम गनm वातावरण नै :बथोRलएको छ।'
आयोजना नमाCण6थलबाट झ(डै २५ हजार 5यिhतलाई पुन6थाCपना गनुप
C छC । यसतफC समेत म(ालयले
कुनै योजना नबनाएको उनले बताए। उनका अनुसार पुन6थाCपना र पुनबाCसका वषयमा गनुप
C नm
वातावरणीय अqययनको फाइल अ%हलेस7म म(ालयमै थि(कएको छ। ा(सको याhटे वेल क7पनीले
आयोजनाको 0डपआर तयार* अि(तम चरणमा पुयाCमएको छ। कमCचार* अभाव र राजनी तक
;खचातानीले क7पनीले +ारि7भक 0डपआर बुभाएको तीन म%हना सbकँदा प न सRम तले यसबारे
+ तbnया %दएको छै न।
संरचना फेरे प छ अ%हलेस7म दव
ु ै सRम तको बैठकसमेत ब6न सकेको छै न। नलRसंहगाढको 0डपआर
तयार पानC परामशCदाता छा(न +ारि7भक काम सुo भए प न अि(तम छनोट रोbकएको छ। यो आयोजना
के()बाट टाढा भएकाले अझ बढ* राजनी तक ;खचातानी हुने हुँदा वकास सRम तले बनाउन नसhने
+ाधकरण अधकार*को तकC छ। यो चलखेलस"गै लोडसे0डङ अ(>य गनm सरकारको योजना असफल हुने
छलlग भएको छ।
जनशिhत अभावले कमCचार* पठाउन नसbकएका कारण कारण दे खाउँ दै आयोजनामा लiयअनुसार काम
हुन नसकेको म(ालयका +वhता केशवqवज अधकार*ले बताए। 'बूढ*गOडकr परामशCदाताले बुझाएको
+ारि7भक 0डपआरको अqययन भइरहे को छ,' उनले भने, 'नलRसंहगाढको प न परामशCदाता छा(ने
+bnया अगा0ड बढाइएको छ, जनशिhत अभावले समयअनुसार काम गनC सbकएको छै न।' कमCचार*
अभावभ(दा राजनी तक ;खचातानी र भागब(डाले काम हुन न%दएको म(ालयकै अधकार* %टVपणी
गछC न ्।
त>काल*न +धानम(ी भSटराईले सo
ु मा अqय र कायCकार* नदm शकको 5यव6था हटाएर कायCकार*
अqय रा}े 5यव6था गरे । यह*बाट आयोजनामा सरकारै पछे वा पाटपछे 5यिhत भ तC गनm र
नकाने प?रपाट* सुo भयो। 'राजनी तक आ6थाकै आधारमा अ%हले कायCकार* अqय हटाइयो, भोRल
फे?र अक सरकार आउ"दा यो 5यव6था प?रवतCन हु(छ,' +ाधकरणका एक उच अधकार*ले भने, 'ऊजाC

म(ालयमा आउने नेताको लहडमा बढ
ू *गOडकr र नलRसंहगाढ फसे। यी आयोजना ब(नुभ(दा राजनी तक
पाटका 5यिhतले जागर खाने ग तलो थलो ब(ने भए।'
असारRभ 0डपआर पूरा गर* सन ् २०१७ मा नमाCण सo
ु गरे र २०२२ Rभ बूढ*गOडकr सhने योजना छ।
तर अि(तम 0डपआर पूरा हुन अक एक वषC लाkने दे ;खएको छ। +ारि7भक 0डपआर अqययन गरे र
यसको मता, असर र वातावरणीय अव6थाबारे म(ालयले परामशCदातालाई नचोड %दएको छै न। उसले
+ तवेदन बुझाएको १५ %दनRभ + तbnया %दनुपनmमा हालस7म %दन नसbकएकाले क7पनीले समय थVन
दबाब %दइसकेको सRम तले जनाएको छ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/10/9
म>यम?याHद आयोजना मम4त शु2
लमजुङमा रहे को ७० मेगावाट Ôमताको मqयमयाद* जलवयुत आयोजनाको शुnबार बाट ममCत
कायC शुo भएको छ ।
ममCतका लाग आयोजना २ साता ब(द ग?रने मqयमयाद* के()ले जानकार* %दएको◌े छ । यसअ घ
माघ ४ गतेदे;ख ममCत शुo गनm भ नएप न ब(द हXतालका कारण रोbकएको थयो । मqयमयाद*
जलवयुत के()का +मुख राजेशकुमार पाOडेयले आयोजनाको ममCत कायC शुo भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आयोजनाको ई(टे कमा रहे को सbफC ङ गेट, ई(टे कमा र बाँध6थलमा थु+एको बालुवा नकाने,
आयोजनाको इ(टे ल भव, +ेसर ?रRलज पाईप, वकेट गेट, 6पाइरल केRसङ लगायत पावरहाउसमा ज0डत
उपकरणको ममCत ग?रने बताउनुभयो ।
आयोजनाको बाँधेमा जमेको अ>याधक बालव
ु ाका कारण मqयमयाद*को टवाCइनदे ;ख Rलएर अ(य
संरचनामा धhका पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । तर, जलवयुत के()मा ज0डत टवाईनको
ममCतस7भार तथा फेनुC पनm भएमा फागुनचैतमा मा फे?रने आयोजनाका ईलेिhTकल शाखा +मुख
वकास रघुबंशीले बताउनुभयो । मqयमयाद*को नयRमत ममCतका लाग फागुनचैतमा Rम त तोhने
ग?रएकोमा अ%हले बाँधेमा अ>याधक माामा बालुवा जमेकाले >यसलाई नकान आयोजनाबाट
वयुत उ>पादन नै ब(द ग?रएको के()ले जनाएको छ ।
नद*मा आएको अ>याधक बालुवाका कारण आयोजनाको टबाCइनमा धhका पुkने गरे को◌े मqयमयाङद*
के()ले जनाएको छ । नेपाल वयुत +ाधकणले यसअ घ आयोजनामा ज0डत दईु वटै टवाCइन ममCत
ग?रसकेको छ । वगत ५ वषCको तयाXढ हे दाC मqय मयाङद* आयोजनाले वाषCक एक करोड ममCतमा
खचC ग?ररहे को दे ;ख(छ । यसको +मुख कारण आयोजनाको बाँध6थलमा बढ* माामा ढुगामाटो र
बालव
ु ा थे@दाँ आयोजनाको टवाCइन लगायतका मेRसनमा धhका पुगेको मqयमयाद*का
+ावधकहoको भनाई छ ।
>यसो त आयोजनाको राो ‘मोडRलङ’ नहुँदा आब6यकता भ(दा बढ* बालुवा थ@एको बताइ(छ ।
नागबेल* oपमा बगेको म6याद* नद*को Rसदा 6थानमा नभै घुमेको 6थानमा बाँध बाँधएकाले
बाँध6थलमा अ>याधक बालुवा भ?रएको +ावधकहoले बताएका छन ्। जसका कारण अ>याधक बालुवा
ज7मा हुँदा संरचनामा धhका पुगेको हो ।
रन अफ ?रभर +वधको आयोजना भएप न पानी ब6नुपनm 6थानमा ढुगामाटो र बालुवा भ?रएप छ
यसले टवाCइनमा असर पारे को बता(छ । बष[ साल सफा गदाCप न बाँध6थलमा ५ हजार ‘पपएम’ बालुवा
हुनुपनmमा तीनबषC अ घ २१ हजार ‘पपएम’ स7म पुगेको थयो । नेपाल वयुत +ाधकरणको नयम
अनुसार ८ हजार पपएम भ(दा बढ* बालुवा भ?रएमा आयोजना सYचालन गनC पाइँदैन ्।

३५÷३५ मेगावाटको २ वटा टवाईन रहे को मqयमयाद* जलवयुत के()बाट अ%हले औषतमा ३५ दे ;ख
४० मेगावाटस7म वयुत उ>पादन भईरहे को छ । पानीको बहाब कम भएकाले उ>पादन घSको के()ले
जनाएको छ । मqयमयाद* के()को वयुत उ>पादन ब(द भएमा मुलुकमा लोडसे0डङ बLने नेपाल
वयुत +ाधकरणले जनाएको छ ।

