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चलमेका तीनवटा सहायक जलवयुत ् आयोजना लुने कमचारकै यास
कानुनवपरत आदोलन गरे र आयोजना तहसनहस बनाउने काम

कानुनवपर त सेयर मादै चलमे जलवयुत ् कपनीका कमचार हले वषनीजसो आ"दोलन गदा उ%त
आयोजना धराशायी ब"ने दे )खएको छ । कमचार हले आ.नो कत/य 0बसएर ज1हले प2न सेयर मादै
काममा अवरोध गदा कपनीका दै 2नक ग2तवध ठ5प भएको छ । कानुनअनुसार चलमे आयोजनाले
सेयर वतरण गरे प2न प2छ8ला वषहमा चलमेका कमचार हले चलमेका सहायक कपनीह
रसव
ु ागढ , सा"जेन, म:यभोटे कोशीज<ता आयोजनाको सेयर मादै चलमेमा धना 1दने, गु=डागद?को
शैल मा गाडीको साँचो 2नय"Aणमा लने, दै 2नक Bशास2नक काममा अवरोध गनाले उ%त आयोजनाले
आ.ना कामह 2नधाCरत म2तभ"दा प2छ सादD जान बा:य भएको छ । कमचार को अवरोधले गदा ती
आयोजना समेत 2नधाCरत म2तमा सप"न नहुने प%का भएको छ । ‘दे शमा चरम ऊजासंकट बGदै
गएको बेला हाHा कमचार साथीहले कत/य 0बसएर आ"दोलन गदा रसुवागढ , सा"जेन र
म:यभोटे कोशी आयोजनाको काम समेत Bभावत हुने दे )खएको छ’, चलमेमा कायरत एक कमचार ले
भने, ‘ती तीन आयोजनाको सेयर चलमेको Bशासन तथा सJचालक सम2तले समेत 1दन नस%ने BKट
हुँदाहुँदै प2न आ"दोलन गनु भनेको दलालहको उ%साहटमा लागेर आयोजना समयमै सप"न हुन न1दनु
हो । यो आ"दोलन दे श र जनताकै लाग ठूलो अपराध हो ।’
कानुनवपर त चलमेका कमचार ले जार राखेको आ"दोलन तMकाल रो%न चलमेको Bशासन र नेपाल
वयुत ् Bाधकरणले आNह गदD आएको छ । तर, उ%त आNहलाई बेवा<ता गदD अगाPड बढे मा उचत
समयमा उचत कारबाह गन Bाधकरणका एक अधकार ले जानकार 1दए । ‘चलमेका कमचार ले
आ.नो कत/य 0बसएर जसर आ"दोलन गरे का छन ्, Mयो अराजकता हो’, Bाधकरणका एक अधकार ले
भने, ‘अराजकहले दे शलाई अ"धकार बनाउने Bयास गरे मा उनीहलाई सयम आएप2छ उचत कारबाह
गCरनेछ ।’ Qोतका अनुसार Bाधकरणका कायकार 2नद शक मक
ु े शराज का.लेले प2न गैरकानुनी
आ"दोलन तMकाल रो%न 2नद शन 1दइसकेका छन ् । Qोतका अनुसार आ"दोलन जार राखेमा बल Bयोग
पSमा कायकार 2नद शक का.ले पुगेका छन ् । सेयर दलालको जसर चलमेका कमचार हले सेयरकै
लाग भनेर वषको तीन÷चारपटक आ"दोलन गन गरे का छन ् । चलमेका कमचार को मासक तलब र
सुवधा नेपालकै वभ"न सरकार र 2नजी SेAका अ"य कमचार को भ"दा आकषक छ ।
Qोतका अनुसार केह कमचार बदमास ठे केदारहको Bलोभनमा परे र उनीहको ठे %का लTयाउने
योजनाअनुसार समेत आ"दोलनमा उ0Aएका छन ् । चलमेले ती तीन कपनीको सेयर संरचना पCरवतन
गरे र कमचार लाई 1दनस%तैन भ"ने जा"दाजा"दै आ"दोलन गनुक
 ो उदे Uय नै ती आयोजना समयमा
ब"न न1दनु हो । आयोजनाको कारण काम रोVकएको भनेर ठे केदारले रकम दाबी गन गछ न ् । वभ"न

आयोजनाहमा वगतदे )ख नै ठे केदारले केह कमचार का नेता Bयोग गरे र यसर आयोजना 1ढला गराएर
पैसा अस8
ु दै नेता कमचार लाई चटाउँ दै आएका छन ् । चलमेका केह कमचार ठे केदारको भCरया ब"दा
सबै कमचार बदनाम हुँदै गएका छन ् । अ1हले प 2न Bाधकरण र ऊजा म"Aालयमा चलमेका कमचार
दे Wासाथ सेयर दलाल आयो भ"छन ् ।
चलमे जलवयुत ् कपनीका सहायक कप नीह रसव
ु ागढ हाइXोप ावर कपनी, सा"जेन जलवयुत ्
कप नी र म:यभोटे कोशी जलवयुत ् कप नीको सेयर कमचार हलाई लगानीको आधारमा 1दनुप छ
भ"दै प ुस २३ गतेदे)ख चलमेका कमचार हले आ"दोलन गCररहे का छन ् । कमचार सJचयकोष, चलमे
जलवयुत ् आयोजना, नेप ाल वयुत ् Bाधकरण र सबि"धत कप नीबीच लोन एNमे"ट भएको बेला
जुन सेयर संरचना थयो, Mयसलाई कुनै एउटा पSले चाहे र वा आ"दोलन गरे र संशोधन गनस%तैन ।
तामाकोशी आयोजनामा प2न लोन एNमे"ट भएको बेलाभ"दा फरक तCरकाले सेयर मागेर आ"दोलन गन
तथा अदालतमा मुदा हा8दा अदालतले लोन एNमे"टको शतवप र त सेयर 1दन म8दै न भनेर 1दएको
आदे श निजरको प मा हुँदाहुँदै चलमेमा कमचार हले आ"दोलन गनुक
 ो मु]य उदे Uय केह ठे केदारले
कमचार मा लगानी गरे को आशंकालाई बल प ु-याएको छ ।
भूकप र भारतीय नाकाब"द को कारण शथल बनेका ती आयोजनाहलाई 2छटो बनाउन
/यव<थाप नलाई दबाब 1दनुप नमा Bशास2नक काम समेत रोकेर चलमेका कमचार ले जसर आ"दोलन
गरे का छन ्, Mयसलाई धेरैले कमचार को लु^ने Bयासको सं_ा 1दएका छन ् । ‘चलमेमा अ1हले आ"दोलन
भएको होइन’, Bाधकरणका एक उ`च अधकार ले भने, ‘Mयहाँ केह /यि%तह गु=डागद? गरे र ल^
ु ने
Bयासमा छन ् । Mयसलाई सJचारमा:यमले आ"दोलन भनेर लुटेराहको मनोबल उका<ने काम गCर1दनु
भएन ।’ ती अधकार ले चलमेमा Bशास2नक कारबाह गन 1ढला भएको र करारका कमचार लाई
2नकालेर अलाई तह लगाउन अ2त 1ढला भइसकेको समेत बताए । ‘सSम कमचार भना गन भनेर
सुवधा प 2न राHो 1दइएको थयो’, ती अधकार ले रोष Bकट गदD भने, ‘चलमेले त गु=डाह पो भना
गरे छ । यसले सबै आयोजनालाई चौपट पाछ ।’
ती कुनै प 2न तीनवटा कपनीमा चलमेको बहुमत सेयर छै न । बहुमत लगानी नभएकाले चलमे
होि8डङ कप नी नै होइन । Mयो जा"दाजा"दै प2न कमचरा◌ीहले आ"दोलन गनुक
 ो उदे Uय
आयोजनालाई नै आथक, Bावधक, Bशास2नक पमा कमजोर बनाउनु प %का हो । कमचार ले सेयर
मागेको एक सय ११ मेगावाटको रसुवागढ हाइXोप ावर कपनीमा चलमेको ३३ B2तशत, सवसाधारणको
१५ B2तशत, आयोजना Bभावत <थानीय जनताको दश B2तशत, कमचार सJचयकोषका
सJचयकताहको १९ दशमलव पाँच B2तशत, कमचार सJचयकोषका कमचार हको एक B2तशत,
सं<थापक सं<था र कप नीहका कमचार हको तीन दशमलव प ाँच B2तशत र नेप ाल वयुत ्
Bाधकरणको १८ B2तशत छ । Mय<तै, सा"जेन जलवयुत ् कप नीमा चलमेको ३८ B2तशत,

सवसाधारणको १५ B2तशत, आयोजना Bभावत <थानीय जनताको १० B2तशत, कमचार सJचयकोषका
सJचयकताहको १९ दशमलव पाँच B2तशत, कमचार सJचयकोषका कमचार हको एक B2तशत,
सं<थापक सं<था र कप नीका कमचार हको तीन दशमलव प ाँच B2तशत, रसुवा िजवस र १८ गावसको
तीन B2तशत, नेप ाल वयुत ् Bाधकरणको १० B2तशत सेयर छ ।
चलमेका अनुसार म:यभोटे कोशी जलवयुत ् कप नीमा चलमेको ३८ B2तशत, नेप ाल
वयुत ् ◌ंBाधकरणको १० B2तशत, नेप ाल अर2नको हाइXोपावर कप नीको एक B2तशत, स"धु
इ"भेKटमे"ट कप नीको एक B2तशत, स"धुप ा8चोक हाइXोप ावर कपनीको एक B2तशत, कमचार
सJचयकोषका सJचयकताहको १९ दशमलव पाँच B2तशत, सं<थापक सं<थाका कमचार हको तीन
दशमलव प ाँच B2तशत, कमचार सJचयकोषका कमचार हको एक B2तशत, आयोजना Bभावत
<थानीय जनताको दश B2तशत र सवसाधारणको १५ B2तशत छ ।
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लोडसे%डङमा प'न (बजुल पाउने )ाहकको महसुल दो*बर
सचेन ग ौतम
डेPडकेटे ड Vफडरमाफत २४सै घ"टा 2नर"तर वयुत ् पाइरहे का औयोगक, /यापाCरक र गैर/यापाCरक Nाहकको
महसल
ु दोTबर भएको छ । वयुत ् महसल
ु 2नधारण आ योगको बुधबारको बैठकले सरकार अ<पतालबाहे कका
डेPडकेटे ड Vफडरका Nाहकको महसल
ु शतB2तशत बढाउने नेपाल वयुत ् Bाधकरणको B<तावलाई <वीकृत गरे को
हो । डेPडकेटे ड Vफडरका Nाहकसँग Bाधकरणले लँ दै आ एको Pडमा"ड शु8क र B2तयु2नट महसल
ु दर बढे को छ ।

ययप, Bाधकरणले आ योगबाट <वीकृत नगराई कानुनवपर त गत साउनबाटै डेPडकेटे ड Vफडरका Nाहकलाई
दोTबर महसल
ु (Bमयम शु8क) लगाइरहे को थयो । आ योगका अ:यS जगMकुमार भस
ु ालले डेPडकेटे ड Vफडरको
महसल
ु दर कायम नहुँदासम सरकार अ<पतालबाहे कका Nाहकका लाग Bाधकरणले
साउनबाटै लागू गरे को दरलाई कायम गन <वीकृ2त 1दएको जानकार 1दए ।
‘ऊजा अभाव भइरहे को अव<थामा अMयावUयक सेवा सJचालन गन सं<थाबाहे क अ"यलाई डेPडकेटे ड Vफडरमाफत
वयुत ् आ पू2त 1दने या न1दने वषयमा सरकारको नी2त आ एप2छ माA आ योगले य<ता Nाहकको महसल
ु दरबारे
अ:ययन र 2नणय गनछ,’ उनले भने, ‘महसल
ु कायम नहुँदासम सरकार अ<पतालबाहे क अ"यलाई साउनबाटै
लँ दै आ एको महसल
ु दर कायम गन Bाधकरणलाई <वीकृ2त 1दएका छm ।’

Bाधकरणले भने सरकार अ<पतालसँग प2न गत साउनबाटै दोTबर महसल
ु लँ दै आएको थयो । तर, आयोगले
सरकार अ<पतालसँग दोTबर महसल
ु लन नपाउने 2नणय गरे को छ ।
‘सरकार नी2तप2छ डेPडकेटे ड Vफडरको महसल
ु दर आयोगबाट नहुँदासम ०६९ मा <वीकृ2त भएको दरमा कुनै प2न
थप द<तुर नलई महसल
ु उठाउन Bाधकरणलाई 2नद शन 1दने’ आयोगको 2नणयमा उ8लेख छ ।
६६ केभी र Mयसभ"दा माथको भो8टे जबाट 2नर"तर २४ घ"टा वयुत ् पाइरहे का औयोगक Nाहकले B2तम1हना
B2तकेभए २ सय २० पैयाँ Pडमा"ड शु8क 2तCररहे कोमा अब २ सय ६५ पैयाँ 2तनछन ् ।
साँझ ५ बजेदे)ख रा2त ११ बजेसम (पक समय), रा2त ११ बजेदे)ख 0बहान ५ बजेसम (अफ पक) र 0बहान ५
बजेदे)ख साँझ ५ बजेसम (अ"य समय) तय गर सोह आधारमा Bाधकरणले महसल
ु लँ दै आएको छ । ६६ केभी र
Mयसभ"दा माथका Nाहकले B2तय2ु नट पकमा ७ पैयाँ ७५ पैसा, अफ पकमा ३ पैयाँ ३० पैसा र अ"य समयमा ६
पैयाँ २५ पैसा 2तदD आएकोमा अब qमश: १५ पैयाँ ५० पैसा, ६ पैयाँ ६० पैसा र १२ पैयाँ ५० पैसा 2तनप
ु नछ ।
यसैगर , ३३ केभी र ११ केभीबाट वयुत ् लएका आयौगक, /यापाCरक र गैर/यापाCरक Nाहकको Pडमा"ड शु8क र
B2तयु2नट महसल
ु दर बढे को छ ।
Bमख
ु Bशास2नक के"r संहदरबार, राKsप2त कायालय शीतल 2नवास, Bधानम"Aी 2नवास बालुवाटार, पूवर ाजा
_ाने"rको 2नमल 2नवास, पूवर ाजकुमार BेSा राtयलuमीको 2नवासमा २४सै घ"टा Bाधकरणले 0बजल
ु 1द"छ ।
पाटन औयोगक SेA, बालाजु औयोगक SेA, टे कु हि<पटल, 1टचङ हि<पटल महाराजग"ज, रािKsय सवा
रोग 2नय"Aण के"r टे कु, नेपाल टे लकम, रािKsय वा)णtय बvक के"r य कायालय, कृष वकास बं◌ैक के"r य
कायालय, <वा<wय म"Aालय, सवx`च अदालत, रािKsय समाचार सम2त, एनसेल डाटा से"टर हे टmडालगायतमा
डेPडकेटे ड Vफडरमाफत लोडसेPडङका वेला प2न 2नर"तर वयुत ् आपू2त भइरहे को छ ।
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ऊजाको -दगो वकासका लाग स.कटकाल
ई.भानु पोखरे ल
अ:यS
नेपाल हाइXोपावर एशोसएशन
नेपाल हाइXोपावर एशोसएशनका अ:यS ई.भानु पोखरे ल २०२१ सालमा <याyजामा ज"मेका हुन ्। उनले zक{
वUववयालय, भारतबाट बीई तथा पCरयोजना /यव<थापनमा |ा"सबाट एमएस पूरा गरे का छन ्। नेपाल वयुत ्
Bाधकरणमा समेत सेवा गCरसकेका उनी कर ब ३ दशकदे )ख नेपाल तथा द}Sण एशयाको ऊजाSA
े सँग सिब"धत
छन ्। उनी साJजेन जलवयत
ु ्कपनी लमटे डका Bब"ध 2नद शक हुन ्।
अ1हले मल
ु क
ु मा ऊजाको चरम अभाव छ । स%
ु खायाममा १५/१८ घ=टा लोडशेPडङ भोनु नेपाल हको दै 2नक{ बनेको
छ । मल
ु क
ु मा उपलTध जलवयMु को थोरै माA वकास गन सकेको भए आज इ"धनको पर2नभरता भोनुपन
थएन । आज धेरैलाई थाहा नहुन स%छ, लोडशेPडङकै बीचमा बालने 0बजल
ु म:ये झ=डै आधा 1ह<सा (२ सय ७५
मेवा) भारतबाट आयात हु"छ । जलQोतको धनी हाHो दे शमा आ.ना मल
ु ुकको पानी Bयोग गन आया2तत Pडजल
नभई हँ◌ुदैन । हामीसँग १ शताTद लामो वयत
ु ्वकासको अनभ
ु व छ । तर, वयMु ले रािKsय ऊजा खपतको २
दशमलव ९ B2तशत माAै योगदान गन स%नु Mय2त सख
ु द कुरा होइन । नेपाल को B2त/यि%त वाषक वयुत ्खपत
(१ सय २८ य2ु नट) द}Sण एशयामै "यन
ू छ।
अ1हले नेपालमा ऊजाको वकास हुन नस%नम
ु ा म]
ु य तीन कारण छन ्। प1हलो, अपया5त वयुत ्उMपादन र
Mयसमा आउने मौसमी घट बढ पन, दोQो, अपया5त Bसारण तथा वतरण र पव
े मा
ू ाधार Bणाल र तेQो, ऊजाSA
/या5त नी2तगत वा सं<थागत अSमता, 2नKBभावी शासनBणाल , सं<थागत संरचनाह हुन ्। यसैबीच सरकारले
ऊजा सyकटकाल लागू गन तयार गCररहे को छ । ऊजा सyकटकाल केका लाग ? <पKट ~िKटकोण आवUयक छ ।
परपरागत सोचाइ र गराइले ऊजाSेAको वकास हुन स%दै न । जलवयुMको 1दगो वकास नेपालको आथक
वकासको इिJजन हो । तर, Mयसका लाग समN ऊजाSA
े को वकासको समN अवधारणा (होलKटक भजन)
आवUयक छ । परपरागत सोचाइबाट म%
ु त भएर 5याराडाइम स.ट (पध2तमै पCरवतन आउन)ु का लाग
नी2त2नमाता, 2नणयकता तयार रहनप
ु छ । अ1हलेको नाकाब"द ले हामीलाई आMम2नभरतामा अNसर हुन केह
हदसम पाठ सकाएको छ । यो सyकटलाई :यानमा रा]दै ऊजा वकासको अ8पकाल न र द घकाल न योजना
तथा रणनी2तका साथ अ2घ बGनु नै हाHो एकमाA वक8प हो ।
सबैभ"दा प1हला आ"तCरक ऊजाको अभाव कम गन गभीर पहल आवUयक छ । यसका लाग हाल 2नमाणाधीन
जलवयत
ु ्तथा Bसारण लाइन आयोजना 2नमाण सप"न गन राtयले सहयोग तथा सहुलयत उपलTध
गराउनुपछ । अ1हलेसमम
् वयुत ्आयोजनाका Bवधकहले भोदै आएका सम<या समाधान गन राtयको
~ढइ`छा शि%तको खाँचो छ । केह नी2तगत तथा सं<थागत सम<या भएमा सyकटकाल न /यव<था गरे र तMकाल
समाधान गन सVक"छ । उMपादन र Bसारण माA नभई नेपाल वयुत ्Bाधकरणको वतरणBणाल लाई /यापक
स~
ु ढ गनु प2न उकै आवUयक छ । रािKsय <तरको एक{कृत ऊजानी2त लागू गर ऊजा सरु Sाको BMयाभ2ू त गनु

अकx महवपण
ू  आवUयकता हो । यसका लाग अ8पकाल न एव द घकाल न पमा योजना 2नमाण गरे र
सोह अनस
ु ार नी2त2नयम बनाउनु जर छ ।
हामीसँग अ1हले जलवयुMलगायत ऊजाका अ"य Qोतहको सभावत Sमता वा वयुMको वा<तवक मागको
आधकाCरक तwयाyक छै न । स<तोमा वयुत ् उMपादन गर मल
ु क
ु को पूवाधार एवम ् आथक पा"तरण गन
अवधारणा पुरानै भए प2न Mयसको काया"वयन गनतफ गभीर Bयास हुन सकेको छै न ।
0बजल
ु को उMपादन बढाई Mयसलाई क`चा पदाथकै पमा 2नयात गन Bयास भइरहे को छ । तर, बढ वयुत ् खपत
हुने उयोगहमा वैदेशक लगा◌ानी 8याई तयार व<तु कम लागतमा उMपादन गरे र संसारभर 2नयात गन
सVक"छ । वयुMलाई Bड%टका पमा 2नयात गनतफ प2न अ:ययन हुनु जर छ । नेपालमा केह वषयताको
तरल राजनी2तक अव<था, आयोजना 2नमाण वकासमा भोनुपरे को कमचार त"Aीय तथा Bशास2नक झ"झट,
B2तकूल भूराजनी2तक अव<था, लगानीको जोखीम, ऊजा बजारको अ2निUचतता आ1द कारणहले गदा मझौला
एवम ् ठूला आयोजना 2नमाण गन ठूलो वैदेशक लगानीको आकषण भइहा8ने अव<था तMकालका लाग चुनौतीपण
ू 
दे )ख"छ । बूढ ग=डक{ज<ता जलाशयय%
ु त आयोजनाको 1दगो वकास गन तथा यसका लाग नी2तगत एवम ्
भौ2तक पूवाधार तयार पान सyकटकाल उपयु%त समय हुनस%छ । ऊजाSेAको तMकाल तथा योजनाबध पमा
गनुप
 न कायहका लाग आवUयक सं<थागत संरचनाको पुनःसंरचना र पुनः2नमाण गनु आवUयक छ ।
के"r य<तरमा म]
ु य चारओटा म"Aालयबीच नै सम"वय अभावले वयुत ् वकास अ2घ बGन नसकेको हो । मल
ु ुक
सyघीयतामा Bवेश गCरसकेको अव<थामा के"r तथा Bादे शक सरकारबीचको सहकाय एवम ् सम"वय स2ु निUचत
गनसमेत 1ढलाइ गन हुँदैन ।
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-दगो ऊजा 2यव3थापनको खाँचो
रघुराम पराजल
ु
नाकाब"द को द घकाल न समाधान नहुने हो भने यसले पारे का असरह मानव जनजीवकामा माA सीमत नरहे र
द घकालमा वातावरणीय SेAमा समेत पन स%छ । Pडजेल, पेsोल तथा याँसज<ता इ"धनको अभावबाट सिजत
ववध सम<याले जनजीवन अMय"त कKटकर र संवेदनशील ब"दै गइरहे को छ । कलकारखाना, उयोगध"दा,
यातायातका साधन, 0बजल
ु ज"य मेसनर तथा उपकरण सबैका लाग ऊजा अMयावUयक हु"छ । ऊजा वशेषगर
नवीकरणीय र अनवीकरणीय गर दई
ु Vकसमको हु"छ । नवीकरणनीय ऊजा पुनः Bा5त गन सVक"छ भने
अनवीकरणीय ऊजाको पुनःBाि5त सभव हुँदैन या सभव भयो भने प2न सय वष लान स%छ । तसथ,
अनवीकरणीय ऊजाको Bयोग सकेसम "यन
ू गन र नवीकरणीय ऊजाको उMपादन र सदप
ु योगमा जोड 1दँ दै 1दगो
ऊजा /यव<थापनमा :यान 1दनु अ1हलेको आवUयकता हो ।

अनवीकरणीय ऊजाको बढ दोहनले एकातफ ऊजाको <टक Cरँदै जाने र अकxतफ कावनलगायतका
हCरतगह
ृ ध भइरहे को हु"छ । यसका कारण वUव तापमान व
ृ ध हुँदै गइरहे को
ृ याँसको उMसजनमा व
छ । वशेषगर नेपालज<ता वकासमा पछाPड परे का र कावन उMसजनमा "यून भूमका रहे का मुलुक बढ
मकामा पछ न ् । पेCरसमा सप"न कोप २१ मा हCरतगह
ृ ध २
ृ याँस उMसजन कटौती गन, तापमान व
PडNी सेि8सयसभ"दा तल झान तथा जलवायु अनुकूलनका लाग सहकाय र वीय Bवाह गन मु]य
सझौता भएका छन ् । मधेस आ"दोलन र भारतीय नाकाब"द का कारण ३ खब पैयाँभ"दा बढ S2त
भएको, ४ लाखभ"दा बढ मजदरु बेरोजगार भएका र २२ हजारभ"दा बढ उयोग ब"द भएका छन ् ।
लाख वयाथको पठनपाठन 0बच8ल भएको छ भने लाख मा2नस अभाव र महँगीले थचएका छन ् ।
भूकपले गराएको S2तको पुन2नमाण तथा नव2नमाण गनका लाग प2न वनज"य Qोतहको अMयधक
माग छ । मधेस आ"दोलन तथा नाकाब"द का कारण अ"य इ"धनको <थान प2न दाउराले लने qम
ब1ढरहे काले वन SेAमा ठूलो Bहार हुने सभावना छ । नेपालको ऊजाको सभा/यता उMखन"मा भरपुर
Bयास हुन नस%नु र सबैखाले ऊजामा पर2नभर रहनाको पCरण2त आज भोनुपCररहे को छ ।
Pडजेल, पेsोलको उपयोगमा कमी 8याउन वयुतीय रे ल एवं वयुतीय गाडीहमा /यापकता 1दन
सVक"छ । /यापक पमा जलवयुत ् उMपादन गन सकेमा अ1हले भइरहे को लोडसेPडङ कम भई याँसको
ठाउँ वयुMले लँ दै जानेछ ।
हाHो पर2नभरता प2न कम हुँदै जानेछ । Mयसैगर , उपयु%त सुरSा तथा लगानीको वातावरण बनाउन
स%ने हो भने वदे शी लगानी <वतः<फूत पमा ओइCरनेछ । तर, यसका लाग बहृ त ् सोच, सह योजना,
ठोस कायqम र Bभावकार काया"वयन तथा उMसाहजनक सहभागता हुनु जर छ । यहाँका जल,

जमन, जंगल र जलवायु वUवकै लाग उदाहरणीय छन ् । 2यनै Qोतको महŒवपूण पमा स दप
ु योग गन
स %दा माA मल
ु क
ु वकास ो"मख
ु मल
ु क
ु को स च
ू ीबाट वकास शील हुँदै वकस त राKsको स च
ू ीमा पन स %छ ।
अ1हलेको ज<तो दै 2नक लोडस ेPडङको मार, याँस तथा इ"धनको हाहाकार, ब"द, हzताल तथा नाकाब"द
झे8नुपन अव<था Mयस प2छ नआउला । नेपालमा याँस र इ"धनज<ता व<तुहको उपयोगमा स केस म
मीत/ययीता अपनाउने खालका कायqम स Jचालन गन, स Jचालनमा रहे का जलवयुत ् पCरयोजनाको
काम शी स प"न गर याँस इ"धनको स ^टा जलवयुत ् तथा स ौय ऊजा र बायो ऊजा Bयोगमा बढावा
1दने, नेपालको भारत र चीनस ँगको आपस ी स ब"ध तथा स ि"धस झौताको पुनरावलोकन गन, नभई हुने
खालका ऊजाहको भ=डारण Sमतामा /यापक व<तार गनतफ :यान 1दनु जर छ ।
जलवयुत ् नेपालका लाग ऊजाको भरपदx तथा स भा/य Qोत हो । वयमान ऊजा स ंकट स माधान गन
एका2तर Bभावकार अ8पकाल न कायqम तय गर काया"वयन गनु आवUयक छ भने अका◌े2तर ऊजा
माग र आपू2तबीच 2नर"तर स "तुलन कायम गन स मयबध पमा "यून लागतका आयोजनाह
स प"न गनुप
 न हु"छ । आयोजनाह 2नधाCरत स मयमा स प"न हुन नस %नाले आयोजनाको लागत
बGदै गइरहे को छ । नेपालले वUव /यापार स ंगठन, जैवक ववधता, महास ि"ध, 1दगो वकास , जलवायु
पCरवतनका

अस र

"यूनीकरण,

स ुशास न,

लvगक

स मानता,

स बैका

लाग

1दगो

ऊजाको

अवधारणालगायतका वभ"न अ"तरािKsय<तरका स ि"धस झौतामा B2तबधता जनाएको छ । तस थ,
वकास 2नमाणका कायह गदा हाHा B2तबधतालाई प2न म:यनजर गनुप
 न भएकाले हCरत
अथत"Aलाई Bवधन गदD नवीकरणीय ऊजा वकास माफत <थानीय आवUयकता र वातावरण स "तुलन
कायम गराउनमा कायqमह केि"rत हुनु आवUयक छ ।
वायो ऊजाका Qोतहको उपयोग, ज<तै ◌ः गोबर याँस 5ला"ट, वायु ऊजा, स ौय ऊजा र जलवयुत ्
ऊजामा बढ भ"दा बढ :यान 1दँ दै qमशः अनवीकरणीय ऊजाह व<थापन गदD जानु आवUयक छ ।
Mयस ैगर , इ"धनको Bयोगमा कमी 8याउन मोटरस ाइकलको <थान वयुतीय स ाइकल र स ाधारण
स ाइकल, ^यापु, ^या%स ीको <थान अटोCर%स ाले लनुपछ । यस र , व<थापत हुनुपछ भ"नुभ"दा प2न
आफ स े आफ स ुधार हुँदै प2न जाने हु"छ । नेपालको तराई–मधेस SेAमा भएका ब"द, हzताल तथा
नाकाब"द लगायतका कारण अ1हले तराईका स हर तथा टोलटोलमा अटोCर%स ाको बा%लै Bयोग भएको
दे )ख"छ । वातावरणमैAी प2न हुने र ऊजा स ंकट स माधानमा प2न योगदान गन स Vकने भएकाले नेपालले
वा<तवमा अ1हले भए गरे का नाकाब"द लगायतका ग2तवधह तMकालका लाग 2नकै ठूलो स म<या
हुँदाहुँदै प2न आMम2नभर हुनेतफ र नवीकरणीय ऊजा उMपादन तथा उपयोगमा :यान 1दनेतफ बढ
आकृKट हुनेमा दई
ु मत रहन स %तैन ।
ठुलाठुला जलवयुत ् आयोजनाह स Jचालन गनुप
 छ । वषय लगानीको हुन स %छ तर यस लाई प2न
आमस वस ाधारणमा स ेयर लगानीका लाग आवान गन स Vक"छ । जुन कुरा प2छ8लो स मयमा Cरडी

हाइXो, अपी हाइXो, माथ8लो तामाकोसी र जलवयुत ् लगानी तथा वकास कपनी लमटे डले गरे को
सेयर आवानमाथ परे को लगानी चापबाटै सवसाधारणको लगानी इ`छा के क2त छ भ"ने कुरा <पKट
हु"छ । लगानी Sमता भœयाउन /यापक BचारBसारको जरत पर् छ र लगानी सुरSण प2न उकै
महŒवपूण छ ।
नेपालका अधकांश Nामीण ब<ती छCरएर रहे काले रािKsय वयुत ् Bसारण लाइन पु¥याउन क1ठन भएका
SेAमा वैकि8पक तथा नवीकरणीय ऊजाको वकास र Bवधन गर सेवा पु¥याउनु आवUयक दे )ख"छ ।
भूकपले पु¥याएका S2तहको पुन2नमाण तथा नव2नमाण गदा प2न वैकि8पक तथा नवीकरणीय
ऊजाको उपयोगमा :यान 1दनुपछ । वन जोगाएर वातावरणमैAी मुलुकका पमा पCरचत नेपालले वन
SेAको बढोर गराइरहनु 2नकै चुनौतीपूण छ ।
वन SेAमा पन जाने चौतफ दबाब र अ2तqमण नै म]
ु य चुनौती हो । Mय<तै, वन SेAको अMयधक दोहन
अकx चुनौती हो । दाउरा बा8दा कावन मोनोअ%साइड तथा कावन डाईअ%साइडज<ता हCरतगह
ृ याँस
उMसजन हु"छन ् । यसका कारण जलवायु पCरवतनका असरह बGछन ् । हामीले ज2त स%छ , 0बजल
ु को
Bयोगमा जोड 1दनु जर छ । अ1हलेकै हालतमा जलवयुत ् प2न 2नकै अपया5त भएको हुनाले सरकार,
2नजी तथा सावज2नक SेA सबै2तर सबैले वैकि8पक ऊजाको उपयोग र खोजीनी2तमा बढ :यान केि"rत
गनु आवUयक छ । यसो हुन सकेमा अ1हलेको ज<तो Pडजेल, पेsोल, म^ट तेल तथा याँस इ"धनको
हाहाकार झे8नुपन थएन ।
/यापक पमा जलवयुत ् उMपादन गन सकेमा अ1हले भइरहे को लोडसेPडº ह^ने छ र या“सको ठाउ“
वयुMले ल“दै जानेछ भने हाHो पर2नभरता प2न कम हु“दै जानेछ । Mयसैगर , उपयु%त सुरSा तथा
लगानीको वातावरण बनाउन स%ने हो भने वदे शी लगानी <वतः<फूत पमा ओइCरनेछ। तर, यसका
लाग बहृ त ् सोच, सह योजना, ठोस कायqम र Bभावकार काया"वयन तथा उMसाहजनक सहभागता
हुनु जर छ।
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बूढग8डक9 आयोजना -ढलाइ'त 3थानीय चितत
शवBसाद उBेती
रािKsय गौरवको आयोजना बूढ ग=डक{ जलवयुत ् आयोजनामा भइरहे को 1ढलाइB2त Bभावत SेAका
बास"दाले च"ता /य%त गरे का छन ्।
आयोजनाका वषयमा छलफल गन श2नबार आयोिजत कायqममा गोरखा र धा1दङका २७ गावसका
बास"दाले यथाशी काम था8न सरकारसँग B2तबधता माग गरे का हुन ्।'हु"छ-हु"छ भनेर Bभावत
SेAका बास"दालाई लामो समयसम सम<यामा राWु हँदैन', बूढ ग=डक{ आयोजना सरोकार सम2त
आघाटका 1दनेश ढकालले भने, 'Vक ७२ सालभAै काम सु गरोस ्। नभए भूकपले भMकाएको घर लाख
खच गर बनाउने Vक नबनाउने ? क2त म1हना, क2त वषसम हामी टहरोमा ब<ने ? सरकारको
B2तबधता आउनुपर्यो।'
डुबान SेAभA पनस%ने आघाट बजारका भMकेका घरले अ1हले बनेको टहरोको मुआTजा पाउने Vक
भMकेको प%क{ घरको मुआTजा पाउने ? भ"ने प2न Vकटान गCर1दन उनले माग गरे । 'भMकेको प%क{ घर
ममत गन Vक नगन ?' ढकालले भने, 'मुआTजा भूकपप2छ बनेको टहरोको माA 1दने पो हो Vक ?
वUवासलो B2तबधता नआए हामी डुबानमा पन 1दँ दैन ।'
१२०० मेगावाट Sमतामा वयुत ् उMपादन गदा आघाट बजारभ"दा माथसम प2न डुबानमा पन
अ:ययनले दे खाएको छ।अका <थानीय Vकशोरजंग थापाले बाजेको पालामा स
ु भएको आयोजना ना2तको
पालामा माA सप"न हुने हो Vक भ"ने िज_ासा ऊजाम"Aी टोपबहादरु रायमाझीसँग राखेका थए।
उनले भूकपपीPडतको घर बनाउने Vक नबनाउने <पKट पानसमेत म"Aीसँग अनुरोध गरे का थए।बोलाङ
६ क{ मालती ढकालले बूढ ग=डक{को डुबानमा पन भ"दै वगत तीन÷चार वषदे)ख सडक, भवनलगायतका
पूवाधारका काय ठ5प भएकोमा दःु ख /य%त गCरन ्।
सांसद कृKण धतालले बूढ ग=डक{ Bभावतलाई अ"याय नहुने गर मुआTजा 1दन माग गरे । अका सांसद
चीनकाजी ेKठले बूढ ग=डक{ Bभावत SेAका बास"दालाई वशेष सुवधा Bदान गन आNह गरे ।
कायqममा सांसद परशुराम, तामाङ, बूढ ग=डक{ आयोजना वकास सम2तका अ:यS लuमीBसाद
दे वकोटाले प2न बोलेका थए।
उपBधान तथा ऊजाम"Aी रायमाझीले आयोजना यथाशी १२ सय मेगावाटकै ब"ने आUवासन 1दएका
थए। भूकपप2छको पुन2नमाणका वषयमा भने एक म1हनाभA <पKट नी2त आउने उनले बताए।

'धमाधम लगतक^टा गनुप
 न जगाको नापन%सा भइरहे को छ', रायमाझीले भने, 'एक म1हनाभAै यो
काम सVक"छ। अ2न मुआTजाको काम था8छ ।'
नेपाल कांNेस गोरखाका सचव पूण दाहाल, एमालेका सचव कृKण नेपाल , एमाओवाद का अ:यS
लेखबहादरु थापाले प2न आआ.ना धारणा राखेका थए।
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बूढग8डक9 आयोजना -ढलाइ'त 3थानीय चितत
शवBसाद उBेती
रािKsय गौरवको आयोजना बूढ ग=डक{ जलवयुत ् आयोजनामा भइरहे को 1ढलाइB2त Bभावत SेAका
बास"दाले च"ता /य%त गरे का छन ्।
आयोजनाका वषयमा छलफल गन श2नबार आयोिजत कायqममा गोरखा र धा1दङका २७ गावसका
बास"दाले यथाशी काम था8न सरकारसँग B2तबधता माग गरे का हुन ्।'हु"छ-हु"छ भनेर Bभावत
SेAका बास"दालाई लामो समयसम सम<यामा राWु हँदैन', बूढ ग=डक{ आयोजना सरोकार सम2त
आघाटका 1दनेश ढकालले भने, 'Vक ७२ सालभAै काम सु गरोस ्। नभए भूकपले भMकाएको घर लाख
खच गर बनाउने Vक नबनाउने ? क2त म1हना, क2त वषसम हामी टहरोमा ब<ने ? सरकारको
B2तबधता आउनुपर्यो।'
डुबान SेAभA पनस%ने आघाट बजारका भMकेका घरले अ1हले बनेको टहरोको मुआTजा पाउने Vक
भMकेको प%क{ घरको मुआTजा पाउने ? भ"ने प2न Vकटान गCर1दन उनले माग गरे । 'भMकेको प%क{ घर
ममत गन Vक नगन ?' ढकालले भने, 'मुआTजा भूकपप2छ बनेको टहरोको माA 1दने पो हो Vक ?
वUवासलो B2तबधता नआए हामी डुबानमा पन 1दँ दैन ।'
१२०० मेगावाट Sमतामा वयुत ् उMपादन गदा आघाट बजारभ"दा माथसम प2न डुबानमा पन
अ:ययनले दे खाएको छ।अका <थानीय Vकशोरजंग थापाले बाजेको पालामा स
ु भएको आयोजना ना2तको
पालामा माA सप"न हुने हो Vक भ"ने िज_ासा ऊजाम"Aी टोपबहादरु रायमाझीसँग राखेका थए।
उनले भूकपपीPडतको घर बनाउने Vक नबनाउने <पKट पानसमेत म"Aीसँग अनुरोध गरे का थए।बोलाङ
६ क{ मालती ढकालले बूढ ग=डक{को डुबानमा पन भ"दै वगत तीन÷चार वषदे)ख सडक, भवनलगायतका
पूवाधारका काय ठ5प भएकोमा दःु ख /य%त गCरन ्।
सांसद कृKण धतालले बूढ ग=डक{ Bभावतलाई अ"याय नहुने गर मुआTजा 1दन माग गरे । अका सांसद
चीनकाजी ेKठले बूढ ग=डक{ Bभावत SेAका बास"दालाई वशेष सुवधा Bदान गन आNह गरे ।
कायqममा सांसद परशुराम, तामाङ, बूढ ग=डक{ आयोजना वकास सम2तका अ:यS लuमीBसाद
दे वकोटाले प2न बोलेका थए।
उपBधान तथा ऊजाम"Aी रायमाझीले आयोजना यथाशी १२ सय मेगावाटकै ब"ने आUवासन 1दएका
थए। भूकपप2छको पुन2नमाणका वषयमा भने एक म1हनाभA <पKट नी2त आउने उनले बताए।

'धमाधम लगतक^टा गनुप
 न जगाको नापन%सा भइरहे को छ', रायमाझीले भने, 'एक म1हनाभAै यो
काम सVक"छ। अ2न मुआTजाको काम था8छ ।'
नेपाल कांNेस गोरखाका सचव पूण दाहाल, एमालेका सचव कृKण नेपाल , एमाओवाद का अ:यS
लेखबहादरु थापाले प2न आआ.ना धारणा राखेका थए।
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१२ सय मेगावाटको बूढग8डक9 आयोजना त>काल शु@ गन 3थानीयको माग
उपBधानम"Aी तथा ऊजाम"Aी टोपबहादरु रायमाझीले बूढ ग=डक{ जलवयत
ु ् आयोजना १२ सय मेगावाट
Sमताको बनाउने बताएका छन ् ।
श2नवार ऊजाम"Aी रायमाझीले जार वयुMभार कटौती अ"Mय गन बूढ ग=डक{ जलवयत
ु ् आयोजना 2नमाण
शु गनुप
 नमा पुनः जोड 1दए । गोरखाका एक कायqममा बो8दै म"Aी रायमाझीले आयोजना १२ सय मेगावाटकै
ब"ने र 2नमाणको काम शु हुने भएकाले आयोजना ब"दै न भ"ने ह8लाबाट म%
ु त रहन <थानीयवासीलाई आNह गरे
।
जगाधनीलाई मआ
ु Tजा वतरण गरे र आयोजनाको कामलाई तीपमा अ2घ बढाउने बताइएको छ । कायqममा
बो8दै गोरखा र धा1दङका २७ गावसका बास"दाले आयोजनाको काम तMकालै शु गन म"Aीसँग आNह गरे का
थए ।
बूढ ग=डक{ आयोजना सरोकार सम2त आघाटका 1दनेश ढकालले तMकालै काम शु गन आNह गदD भक
ू पले घर
भMकेकै बेला Bभावत SेAका <थानीयलाई मआ
ु Tजा वतरण गरे र सुर}Sत ठाउँ मा सानप
ु न बताए । रासस
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ठूला नेता नै रोBछन ् वयुत आयोजना
कले"r सेजव
ु ाल
नेपालग"ज- २०६८ जेठ ८ गते मोहन वैय पSीय एमाओवाद कायकताले माथ8लो कणाल जलवयत
ु
आ योजनाको Bवधक भारतीय 2नमाण कपनी िजएमआ रको दै लेख, पा8तडाि<थत Vफ8ड कायालयमा आ गजनी
गरे । पाट? वभाजनप2छ प2न वैय नेतMृ वको नेकपा–माओवाद ले आ योजनामाथ भौ2तक तथा मानसक ह<तSेप
गCररहे को छ।
'घटनायता Vफ8डमा काम गन उपयु%त वातावरण छै न,' कपनीका इि"ज2नयर Bद प नेपाल भ"छन ्, 'सरकारका
तफबाट BVqयागत 1ढलासु<ती हुँदा समयमै आ योजना सप"न हुनेमा झन ् आ शंका छ।' ९ सय मेगावाट Sमताको
माथ8लो कणाल माथ वैय नेतMृ व माओवाद माA होइन, नेमVकपा, नेकपा (मसाल) लगायत केह साना दल प2न
2नर"तर ख2नइरहे का छन ्।
'माथ8लो कणाल नेपाल र नेपाल जनताले नै बनाउनुपछ भनेर हामीले भारतीय कपनीको वरोध गरे का ह ,'
माओवाद के"r य सद<य तथा भेर उपSेAीय TयुरोBमख
ु कृKण धमला भ"छन ्, 'यसलाई हामी कुनै हालतमा ब"न
1दँ दैन ।'
प2छ8लो समय माथ8लो कणाल राजनी2तको सकार भएको महŒवपण
ू  जलवयत
ु आ योजना हो। नेपालको
जलवयत
ु वकासमा अण तेQोदे )ख Bवेश गरे को राजनी2तले अधकांश आ योजना Bभावत छन ्। कतै
आ योजनाको जस लने नाममा राजनी2त भइरहे को छ भने कतै वदे शी लगानी (वशेषगर भारतीय) को वरोध गदा
'राKsवाद ' भइ"छ भ"ने मा"यताले राजनी2तको आ वरणमा वरोध भइरहे को छ।
रािKsय तथा अ"तरािKsय 2नजी SेAबाट Bवधत माA होइन, सरकार आ फvले 2नमाण गन लागेका आ योजनामा
समेत ती राजनी2त दे )ख"छ।
सद
ु रू पिUचमले ठूलो आ शाले हे Cररहे को पिUचम सेती 'अ~Uय' राजनी2तको उ8झनमा छ। <थानीय राजनी2तक दल,
सभासद र नागCरक समाजले आ योजना अ2घ बढाउन 2नर"तर दबाब 1दइरहे का छन ्, वयुत Bाधकरण बोडले भने
BVqया अवध गCर1दएको छ। पिUचम सेती सरोकार सम2तका अ:यS रतन साउद उ`च राजनी2तक दबाबमा
BVqया रोVकएको बताउँ छन ्।
'नA सझौता भइसकेको आ योजना काम गन सबै वातावरण 1ठक हुँदा प2न Vकन अ2घ बGन सकेन?' साउदको BUन
छ।
७ सय ५० मेगावाट Sमताको पिUचम सेती 2नमाणका लाग ७५ B2तशत च2नयाँ 2नमाण कपनी ी गजज र २५
B2तशत नेपाल सरकारले गन सझौतामा उ8लेख छ। सरकारको तफबाट गन भ2नएको लगानी वयत
ु
Bाधकरणले गन भ"दै मि"AपCरषदले 2नणय गर पठाए प2न Bाधकरणले उ%त B<ताव बोडमा नलदा काम
रोVकएको Qोतको भनाइ छ। लगानी टुंगो नलादा काम अ2घ बढाउन आ वUयक पन <पेसल Bोपोज भेइकल

(एसपभी) <थापना भएको छै न।
माथ8लो कणाल र पिUचम सेतीमा राजनी2त Bायोिजत पमा Bवेश गरे को जलQोत SेAमा संलनह बताउँ छन ्।
वैदेशक लगानीलाई कारण दे खाएर माथ8लो कणाल को वरोध गन माओवाद पाट? च2नयाँ लगानीको पिUचम
सेतीमा भने मौन छ। यह BUन के"r य सद<य धमलासँग रा]दा उनले तकसंगत जवाफ 1दएनन ्।
भारतले नेपालको जलQोतमाथ 'गदे ~िKट लगाएको' भ"दै उनले 'पिUचम सेतीमा भने Mय<तो अव<था नरहे को'
िजVकर गरे । ययप, पिUचम सेती रोVकनम
ु ा शीष नेतामाथ च2नयाँ लगानी मन नपराउने वैदेशक शि%तले
2नर"तर दबाब 1दइरहे को आ योजनालाई निजकबाट 2नयालेका एक जलQोतव_ बताउँ छन ्।
'शीष नेताले भारतीय चासोलाई बGता :यान 1दँ दा पिUचम सेती अनावUयक पमा अ2घ बGन 1दइएको छै न,' ती
व_ले भने, 'नेताहले आ .नो <वाथका लाग दे शलाई झन ् अँ:यारोमा राWे काम गCररहे का छन ्।'
राजनी2तक जस कसले लने भ"ने होडले समेत पिUचम सेतीलाई स
ु चरणमा अ2घ बGन 1दएन। सरकारले कCरब
दई
ु दशकअ2घ अ<sे लयाल कपनी <मेकलाई 2नमाण िजमा लगाए प2न १० पटकसम याद थ5दै बसेप2छ
उसको इजाजत रद गर ी गजजसँग समझदार गCरएको थयो।
<वत"A ऊजा उMपादक संघका अ:यS खzकबहादरु वKट अण तेQोबाट एमालेले स
ु गरे को जलवयत
ु माथको
राजनी2त प2छ8लो समय माओवाद ले सको गरे को बताउँ छन ्। यसका साथै नेपाल वयुत Bाधकरणसमेत
राजनी2तक दबाब वा अ"य खाले Bभावमा वयत
ु वकासमा अवरोधक हुने गरे को छ। उनका अनस
ु ार अ1हले प2न
नेपालमा बढ मा ३० B2तशत माA वयुत कभरे ज छ। Bाधकरण भने बजारमा 'Pडमा"ड' छै न भ"दै वयुत
उMपादकलाई 2नMसा1हत गCररहे को छ। 'नेपाललाई जलवयत
ु मा सप"न बनाउने हो भने वयत
ु SेAमा /यापक
सुधार आ वUयक छ,' उनी भ"छन ्, 'अनावUयक राजनी2तक ह<तSेप र <वाथ अ"Mय गCरनुपछ ।'
राजनी2तक ह<तS्◌◌
े ाप र बेथ2तले जलवयत
ु आ योजनालाई य2तसम हा2न गरे को छ, 2नमाणसप"न हुनै
लादासमेत काम रोVकएका ~Kटा"त छन ्। सरकार लगानीमा सन ् २००६ दे )ख 2नमाण स
ु भई २०११ मा सप"न
हुनुपन चमेलया जलवयत
ु आ योजना चार वष याद गुिज ्रँदासमेत अधुरै छ।
प2छ8लो समय साँघCु रएको स
ु ङ खो8न लाने खच (भेCरएसन) मा अ2नयमतता भएको भ"दै संसदको सावज2नक
लेखा सम2तले छान0बनका लाग काम रो%न 2नद शन 1दयो। एमाओवाद नेता जनादन शमा सभाप2त रहे को
सम2तको 2नद शनप2छ चमेलयामा प2न राजनी2त घ<
ु यो। कांNेस नेता गगन थापा सभाप2त रहे को संसदकै कृष
तथा जलQोत सम2तले यो वषयमा आ .नो प2न चासो रहने भ"दै संयु%त बैठक बसी सहजीकरण गन वातावरण
मलाउन सभामख
ु लाई आ Nह गयxष।
छान0बन टुंगए प2न घम
ु ाउरो तबरले घस
ु ेको यह राजनी2तको सकार अ1हलेसम चमेलया ब2नरहे कै छ।
'सावज2नक लेखा सम2तदे )ख अि]तयार द
ु पयोग अनस
ु "धान आ योगसमले आ वUयक छान0बन गर काम अ2घ
बढाउन 2नद शन 1दँ दा प2न Bाधकरणले रोकेर राखेको छ,' आ योजनाका स2नयर Pडभजनल इि"ज2नयर रतन ऐर

भ"छन ्, 'ज2त Bयास गरे प2न काम गनD 1दँ दैनन ्, कसको के 'इ"sे <ट' हो बु‰नै सVकँदै न।'
३० मेगावाट Sमताको चमेलयामा ९६ B2तशत काम सप"न भइसकेको छ। Bाधकरणले भेCरएसन पुनम8
ू यांकन
गर काम अ2घ बढाउन बाटो खो8ने0बकै 1ढलोमा नौ म1हनाभA सबै काम सVकने ऐर बताउँ छन ्।
ठूला जलवयत
ु आयोजना आ"तCरक राजनी2त माA होइन, बाय राजनी2तक (<वाथ) को जाँतोमा समेत पि8सने
गरे का छन ्। दई
ु दशकअ2घ 2नमाण सु भइस%नुपन कCरब ६ हजार ५ सय मेगावाट Sमताको पJचेUवर
बहुउदे Uयीय पCरयोजना वशेषगर भारतीय उदासीनताकै कारण अ1हलेसम काया"वयन हुन सकेको छै न।
२०५२ माघ २० गते भएको महाकाल सि"धमा एक वषभA पJचेUवर सु गन उ8लेख छ। तर, उ%त पCरयोजनाबाट
नेपालभ"दा भारतले बढ हा2न बेहोनप
ु न दे )खएप2छ काया"वयन BVqया नै स
ु भएन। डेढ वषअ2घ भारतीय
Bधानम"Aी नरे "r मोद नेपाल मणमा आएप2छ पJचेUवर फेCर Tय)ुँ झएको छ, तर भारतमै यसको वरोध भएप2छ
काया"वयनमा ज1टलता स
ु भएको छ।
Bधानम"Aी मोद को मणप2छ भारत, उराख=ड qाि"त दलले पJचेUवर पCरयोजना 2नमाण भएमा <थानीय
जनजीवनमाथ ठूलो नो%सानी हुने भ"दै आ"दोलन घोषणा गयxव। उ%त पाट?ले यसअ2घ प2न थुBैपटक
के"rसरकारलाई पCरयोजना काया"वयन नगन दबाब 1दएको <थानीय दै 2नक प0Aका अमर उजलाले उ8लेख गरे को
छ।
जलवयत
ु आयोजनामा राजनी2त प<दा Mयसले सबैभ"दा बढ आयोजनालाई नै गाँtने गछ । 'टाइम लाइन'
अनस
ु ार काम हुन स%दै न। माथ8लो कणाल मा िजएमआरले २०१६ सम वीय /यव<थापन (फाइनाि"सयल
%लोजर) को काम सप"न गन र २०२३ सम वयत
ु उMपादन स
ु गन योजना बनाएको छ। तर, कायSेAमा काम
गन वातावरण नहुन,ु प2छ8लो समय भारतीय नाकाब"द को Bभाव पनु र सरकार पSले BVqयागत 1ढलाई गनल
ु े
भनेकै समयमा काम स%न गाो भइरहे को िजएमआरका इि"ज2नयर नेपाल बताउँ छन ्।
'राजनी2तक अवरोध र अ"य Bभावले क2त 1ढलो हु"छ भ"ने अ1ह8यै थाह हुँदैन,' उनले भने, 'तैप2न काम गदD जाँदा
0ब<तारै यसले Bभाव पाCररहे को हु"छ।'
केह दल र शीष राजनी2तक नेतMृ वले आयोजनामा भाँजो हाले प2न <थानीय <तरमा भने जलवयत
ु आयोजनाको
पSमा बलयो जनमत दे )ख"छ। केह समयअ2घ पिUचम सेतीको <थलगत मणमा सुदरू पिUचम पुगेको संसद य
टोल का एक सद<य नेमVकपाका Pड8ल Bसाद का.लेले जनआवाज सन
ु ेप2छ आ.नो पाट? वैदेशक लगानीको
वरोधमा भए प2न पिUचम सेतीको हकमा भने सकाराMमक रहे को B2तVqया 1दएका थए।
आयोजना 2नमाण<थल डडेलधुराका कांNेस सभाप2त कणबहादरु म8ल पिUचम सेती 2नमाणका लाग <थानीय
जनता र राजनी2तक दलको एउटै आवाज रहे को बताउँ छन ्। 'यहाँ कुनै प2न सम<या छै न, तैप2न माथबाट काम
रोVकइरहे को छ,' उनले भने, 'यसमा उ`च राजनी2तक दबाबले काम गरे को हाHो बुझाइ छ।'

प2छ8लो समय आयोजना 2नमाणको िजमा लएको ी गजजले आवासका लाग भौ2तक 2नमाण गCररहे को उनले
बताए।
जलवयत
ु आयोजनालाई आवUयक सहयोग गन ग1ठत Bधानम"Aी अ:यSताको लगानी बोड प2न राजनी2तक
अवरोधले वयुत वकासमा बाधा पCररहे को बताउँ छ। बोडका कायकार Bमुख राधेश प"त <थानीय जनता
जलवयत
ु आयोजनाबाट उMसाह भए प2न वभ"न राजनी2तक <वाथका कारण हुने अवरोधले सम<या भइरहे को
बताउँ छन।्
उनका अनस
ु ार प2छ8लो समय दे )खने गर राजनी2तक Bभाव परे को माथ8लो कणाल मा हो। Mयसलाई प2न
सहजीकरण गन Bयास भइरहेको उनको भनाइ छ। 'काम गन qममा अवरोध आउनु सामा"य हो, तर यसलाई
लबाएर आयोजनालाई ठ5प पानु राHो होइन,' उनले भने, 'वयुत वकासका लाग सबैले सकाराMमक ढं गले
सहयोग गनुप
 छ ।'
कुनमा कसको अवरोध?
माथ8लो कणाल : माओवाद , नेमVकपा, मसाल
पिUचम सेती : Bाधकरण बोड
(भारतपर<त नेताको दबाबमा)
चमेलया : Bाधकरण (एमाओवाद –कांNेस दबाब)
पJचेUवर : भारतीय <वाथ टकराब
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‘रे मट हाइDो’ 3थापना- वदे शमा रहे का नेपालले कुल लागतको २४ 'तशत
लगानी गन पाउने
प1हलो चरणमा १३२ मेगावाट Sमताका दईु आयोजना ब"ने

वदे शमा कायरत नेपाल ले मल
ु क
ु को जलवयुत ् SेAमा BMयS लगानी गन पाउने भएका छन ् । वदे शमा
रहे का नेपाल कामदारको कमाइ (रे म^या"स) जलवयुत ् SेAको वकासमा सदप
ु योग गन र उनीहलाई
लगानीको उचत B2तफल 1दन सरकारले ‘रे मट हाइXो’ कपनी <थापना गरे को छ । हाइXोमा लगानी
गदा वदे शमा कायरत नेपाल ले लामो समयसम वयुत ् आयोजनाबाट लाभ लइरहन पाउनेछन ् ।
रे मट हाइXो कपनीले प1हलो चरणमा कुल १ सय ३२ मेगावाट वयुत ् उMपादन Sमता भएका दई
ु
आयोजनाको 2नमाण BVqया अ2घ बढाएको छ । वUवका जुनसुकै मुलुकमा रहे का नेपाल कामदारले उह ं
बसी बvकबाट रकम पठाएर उ%त कपनीमाफत दई
ु जलवयुत ् आयोजनामा BMयS लगानी गन
पाउनेछन ् ।
सरकार मातहतको जलवयुत ् वकास तथा लगानी कपनीले वदे शमा रहे का नेपाल कामदारको Bमुख
लगानी रहने गर रे मट हाइXो कपनी <थापना गर प1हलो चरणमा ता5लेजुङमा दई
ु आयोजना 2नमाण
गह
ु आयोजनाको 2नमाण गन १९ अब पैयाँ लाने अनुमान कपनीको छ ।
ृ काय गCररहे को छ । ती दई
ती आयोजना 2नमाण गन रे मट हाइXो कपनीमा वदे शमा कायरत नेपाल ले कुल लागतको २४ B2तशत
लगानी गन पाउनेछन ् । रे मट हाइXोमा जलवयुत ् वकास तथा लगानी कपनीको ५१, वदे शमा
कायरत नेपाल कामदारको २४, सवसाधारणको १५ र आयोजना<थलका <थानीयवासी (ता5लेजुङवासी)
को १० B2तशत सेयर रहने छ । जलवयुत ् वकास तथा लगानी कपनीले दई
ु आयोजनामा लगानी गन
रणनी2तक साझेदार खोिजरहे को छ ।
जलवयुत ् वकास तथा लगानी कपनीका Bमुख कायकार अधकृत (सीईओ) द पक रौ2नयारका
अनुसार नागCरक लगानी कोष र 0बमा सं<थान प2न रे मट हाइXोमा साझेदार ब"न तयार भइसकेका छन ् ।
अ वीय सं<थाले समेत रे मट हाइXोमा साझेदार ब"न उMसुकता दे खाइसकेका छन ् । जलवयुत ्
वकास तथा लगानी कपनीले ५१ B2तशत सेयरमा १५ दे )ख २५ B2तशत माA राखेर बाँक{ सेयर अ
साझेदार कपनीलाई 1दने जानकार उनले 1दए ।
रौ2नयारले रे मट हाइXो कपनीले ७१.२ मेगावाटको घुसा खोला र ५३.७ मेगावाटको संबुआ खोला
जलवयुत ् आयोजना 2नमाण गनका लाग वयुत ् वकास वभागमा आवेदन 1दएको लामो समय

भइसकेको र लाइसे"स पाउने अि"तम BतीSामा रहे को जानकार 1दए । उनका अनुसार वभागले एक/डेढ
सातामै रे मट हाइXोलाई ती दई
ु आयोजना 2नमाणका लाग लाइसे"स 1दनेछ ।
वयुत ् वकास वभागले नै घु"सा खोला जलवयुत ् आयोजनाको सभा/यता अ:ययन गCरसकेको छ
भने संबुओ आयोजनाको पूवस
 भा/यता अ:ययन माA भएको छ । लाइसे"स पाउनासाथ रे मटले दव
ु ै
आयोजनाको सभा/यता तथा व<तत
ृ इि"ज2नयCरङ अ:ययन र ए%सेस रोड (Bवेश माग) 2नमाण
एकसाथ बढाउनेछ ।
यी दई
ु आयोजनाको वकास गन जलवयुत ् वकास तथा लगानी कपनीले कपनी रिज<टर
कायालयमा दता गरे को रे मट हाइXो कपनीमा हाल अधकृत पँज
ु ी ५० करोड र चु%ता पँज
ु ी २५ करोड
पैयाँ रहे को जानकार रौ2नयारले 1दए । रे मट हाइXो कपनीले ती दई
ु आयोजना वकास गन लाने कुल
लागत १९ अब पैयाँको ३० B2तशत अथात ् कCरब ५ अब पैयाँ इि%वट जुटाउनुपनछ ।
Mयसमा जलवयुत ् वकास कपनी र साझेदारको साढे २ अब र वदे शमा रहने नेपाल कामदारलाई
कतीमा २४ B2तशत सेयर अथात ् सवा अब पैयाँ BMयS लगानी गन 1दने 2नणय कपनीले गCरसकेको
छ, बाँक{ सवा अब सवसाधारण र <थानीयवासीको सेयरबाट जुटाइनेछ । रे मट हाइXोले Bाथमक सेयर
2नKकासन गदा नै वदे शमा कायरत नेपाल ले कपनीमा "यूनतम क2त र बढ मा क2त सेयर लगानी गन
पाउने 2नणय हुने जानकार रौ2नयारले 1दए । उनका अनुसार वदे शमा रहे का नेपाल कामदारले
अनलाइनमाफत वयुMमा सेयरमा आवेदन 1दन र बvक खातामाफत लगानी गन स%नेछन ् ।
वयुMमा गरे को लगानीबाट वदे शमा रहे का कामदारले अ"यA गरे को लगानीमा भ"दा बढ B2तफल
पाउने रौ2नयारले बताए । ‘वदे शमा कायरत नेपाल ले मुलुकमा घर, घडेर लगायतमा लगानी गCररहे का
छन ् । घरघडेर मा लगानी गदा ज2त B2तफल पाइ"छ, Mयोभ"दा बढ B2तफल, Mयो प2न िज"दगीभर
वयुMमा गरे को लगानीबाट पाइनेछ ।’
इि%वट जुटाइसकेप2छ दई
ु आयोजनालाई 2नमाण गन आवUयक वीय Qोत <वदे शी वीय सं<थाको
ऋणबाट जट
ु ाइनेछ । नागCरक लगानी कोष, 0बमा सं<थान र कमचार सJचय कोष तथा <वदे शी बvकहले
ऋण लगानी गन तMपरता दे खाएका छन ् । दव
ु ै आयोजना २०–२२ Vकम आसापासमा छन ् । Bवेश माग
जमा २० Vकम माA बनाए पुनेछ । ‘रे मट हाइXोले दव
ु ै आयोजना 2नमाण गन ऊजा म"Aालयबाट
एक/डेढ सातामै लाइसे"स पाउनेछ,’ रौ2नयारले भने, ‘पाँच वषभAै बनाइस%ने योजना छ ।’ ती आयोजना
बनाएप2छ रे मट हाइXोले वदे शमा कायरत नेपाल कामदारको लगानीमा थप आयोजना बनाउँ दै जाने
योजनासमेत बनाएको छ ।
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Fसबोडरको काम २ साताभG
यो म1हनाभA थप 0बजल
ु आउने सभावना
काठमाड , ४ माघ – बहुB2त}Sत नेपाल–भारत अ"तरदे शीय ४०० केभी Bसारणलाइन (qसबोडर) को काम आगामी २
साताभA सVकने भएको छ । 2नधाCरत समयमा काम सप"न गनगर टावर जडान र फाउ"डेसन 2नमाणको काम
ती ग2तमा अ2घ बढे को नेपाल वयत
ु ् Bाधकरणले बताएको छ ।
गत असोज प1हलो साता सप"न गन लuय लएकोमा मधेश आ"दोलनले काम अवध भएको थयो । 2नधाCरत
समयमा Bसारणलाइनको काम सप"न भएको भए ९० मेगावाट थप 0बजल
ु आयात भई लोडसेPडङ कम हुने
Bाधकरणको भनाइ छ । हाल "यन
ू तम ८ दे )ख १४ घ=टासम लोडसेPडङ भइरहे को छ ।
2नधाCरत समयमा सप"न गनगर Bसारणलाइनको काम ती ग2तमा काम भइरहे को वयत
ु ् Bाधकरण Bणाल
सJचालन वभागका Bमुख भव
ु नकुमार SेAीले बताए । उनका अनस
ु ार जनवर ३० अथात ् माघ १६ गतेसम
qसबोडरको काम सप"न भई यो म1हनाको अ"Mयसम भारतबाट थप 0बजल
े मा
ु आयात हुनेछ । “हाल कायSA
अवरोध नरहे काले 2नधाCरत समयमा qसबोडरको काम सप"न हुने दे )खएको छ,” SेAीले भने, “फेुअर को दोQो
सातासम अथात ् माघ अ"Mयसममा थप 0बजल
ु आउने सभावना बढे को छ ।”
मधेश आ"दोलनले qसबोडरको काम अवध भएप2छ ९० मेगावाट थप 0बजल
ु आयात गरे र 1हउँ दको लोडसेPडङ
कम गन वयत
ु ् Bाधकरणको योजना Bभावत भएको छ । हाल दै 2नक ८ दे )ख १४ घ=टासम लोडसेPडङ भइरहे को
छ । वयुत ् आयातका लाग भारतको मt
ु जफरपरु मा सय एमबीको sा"सफरमर जडान भइसकेको छ । ४०० केभी
Sमताको Bसारणलाइन १३२ केभीमा चाज गरे र ९० मेगावाटसम आयात गन Bाधकरणको तयार छ ।
थप 0बजुल आयात गन वयुत ् Bाधकरणले ऊजा /यापार कपनी पावर sे Pडङ कपxरे सन अफ इि"डया लमटे ड
(पीट सी)सँग २५ वषका लाग वयत
ु ् खCरद–0बq{ सझौता गCरसकेको छ । पीट सीसँगको सझौता सन ् २०१५
दे )ख काया"वयनमा आइसकेको छ । Bसारणलाइन नब"दा आयात हुन सकेको छै न । ४०० केभी Bसारणलाइनमा १२
सय मेगावाट 0बजल
ु आदानBदान गनका लाग Sमता बक
ु भएको छ । ढ8केबरमा सब<टे सन नबनेका कारण ४००
केभी लाइनलाई १३२ केभीमा चाज गरे र ९० मेगावाटसम 0बजुल आयात गन तयार भएको हो ।
Bाधकरणले यो वष भारतबाट थप सय मेगावाट वयत
ु ् आयात बढाई ३३७ मेगावाटसम पु¥याउने लuय लएको छ
। यो वष वयुMको माग बढे र १ हजार ३९६ मेगावाट पुने र भारतबाट समेत आयात गदा स]
ु खा याममा ७९६
मेगावाटमाA आप2ू त हुने Bाधकरणको BSेपण छ । गत वष Bाधरकणले भारतबाट २३७ मेगावाटसम 0बजल
ु
आयात गरे को थयो । स]
ु खाका कारण नद मा जल<तर घ^न गई यसको असर उMपादनमा पदा आगामी माघ,
फागुन र चैतमा दै 2नक १३ घ=टासम लोडसेPडङ हुने Bाधकरणको BSेपण छ ।
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बूढग8डक9 र नलसंहगाडलाई कJपनी ढाँचामा लैजाने तयार
सरकारले रािKsय गौरवको आयोजनाका पमा रहे का बूढ ग=डक{ र नलसंहगाड जलवयत
ु ् आयोजनालाई कपनी
ढाँचामा अगाPड बढाउने भएको छ ।
हाल वकास सम2त माफत सJचालत ती आयोजनामा <थानीय जनताको समेत <वामMव रहने गर उ%त ढाँचा
अपनाउन लागएको हो । एक हजार द ई
ु सय मेगावाट Sमताको बढ
ू ग=डक{ आयोजना(धा1दङ र गोरखा)को हाल
|ा"सेल कपनी ^या%टबेलले व<तत
् ाएको छ ।
ृ आयोजना B2तवेद न(Pडपआर)को काम अि"तम चरणमा पुरय
चार सय १० मेगावाट Sमताको नलसंहगाड(जाजरकोट)को भने Pडपीआर भइसकेको छै न ।

ऊजा म"Aालयका सहायक Bव%ता गोकणराज प"थका अनुसार बूढ ग=डक{सँगै नलसंहगाड जलवयुत ्
आयोजनालाई प2न कपनी ढाँचामा अगाPड बढाउन लागएको हो । यसअ2घ बूढ ग=डक{ बहृ त ् Bाधकरण
गठन हुनुपन माग प2न उठे को थयो ।
म"Aालयले गत पुस ६ गते गठन गरे को छ सम2तको Bारिभक B2तवेद नमा समेत कपनी ढाँचामा ती
आयोजना अगाPड बढाउने B2तवेद न 1दएको प"थको भनाइ छ ।
धा1दङ र गोरखाका कCरब ४५ हजार जनताले थातथलो छाzनुपन सो आयोजना कुन ढाँचामा ब"छ भ"ने
बारे मा हालसम 2नया◌ेल हुन नस%दा 2नमाण BVqयाले ग2त लन सकेको छै न ।
मुलुकमा जार वयुMभार कटौतीलाई कम गन महMवपूण मा2नएको सो आयोजना काठमाडm, पोखरा,
नारायणगढ ज<ता महMवपूण शहरको वयुत ् मागलाई सबोधन गन Bभावकार हुने वUवास लइएको
छ । जलाशययु%त आयोजना भएकाले पयट क{य ग2तवध अगाPड बढाउन प2न सहयोग पुनेछ ।
कुल द ई
ु सय ६३ म अलो बाँध बनाउँ दा सो आयोजनाबाट फेवातालभ"दा १५ गुणा ठूलो ताल ब"ने र
पयट क{य ग2तवध समेत बGने भएकाले सामा"य आयोजनाभ"दा प2न बहुउदे Uयीय बनाउनुपन
बूढ ग=डक{ जलवयुत ् आयोजना वकास सम2तका अ:यS लuमीBसाद दे वकोटाले बताए ।
सरकारले सो आयोजनाका लाग चालु आवमा . तीन अबको बजेट /यव<था गरे को छ । रासस
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बूढग8डक9 र नलसंहगाडलाई कJपनी ढाँचामा लैजाने तयार
सरकारले रािKsय गौरवको आयोजनाका पमा रहे का बढ
ू ग=डक{ र नलसंहगाड जलवयुत ्
आयोजनालाई कपनी ढाँचामा अगाPड बढाउने भएको छ । हाल वकास सम2तमाफत सJचालत ती
आयोजनामा <थानीय जनताको समेत <वामMव रहने गर उ%त ढाँचा अपनाउन लागएको हो । एक
हजार २०० मेगावाट Sमताको बूढ ग=डक{ आयोजना(धा1दङ र गोरखा)को हाल |ा"सेल कपनी
^या%टबेलले व<तत
ृ आयोजना B2तवेदन (डीपीआर)को काम अि"तम चरणमा पु¥याएको छ । चार सय
१० मेगावाट Sमताको नलसंहगाड(जाजरकोट)को भने डीपीआर भइसकेको छै न । वकास सम2तमाफत
अगाPड बढाउँ दा <थानीय जनताले अपनMव महसुस नगन र 2नमाण BVqया अगाPड बढाउन समेत
सम<या भएकाले सरकारले कपनी ढाँचामा लैजान लागेको हो । ऊजा म"Aालयका सहायक Bव%ता
गोकणराज प"थका अनुसार बढ
ू ग=डक{सँगै नलसंहगाड जलवयुत ् आयोजनालाई प2न कपनी
ढाँचामा अगाPड बढाउनलागएको हो ।
यसअ2घ बूढ ग=डक{ बहृ त ् Bाधकरण गठन हुनुपन माग प2न उठे को थयो । म"Aालयले गत पुस ६ गते
गठन गरे को छ सम2तको Bारिभक B2तवेदनमा समेत कपनी ढाँचामा ती आयोजना अगाPड बढाउने
B2तवेदन 1दएको प"थको भनाइ छ । ठोस काययोजना र कपनीको ढाँचाका वषयमा भने नी2तगत
पमा नै /यव<था गCरनेछ । यसअ2घ नेपाल वयुत ् Bाधकरणको सहायक कपनीले अगाPड बढाएका
चलमे, माथ8लो तामाकोशीलगायत आयोजनामा प2न कपनी ढाँचा नै अपनाइएको छ । धा1दङ र
गोरखाका कCरब ४५ हजार जनताले थातथलो छाzनुपन सो आयोजना कुन ढाँचामा ब"छ भ"नेबारे
हालसम 2नया◌ेल हुन नस%दा 2नमाण BVqयाले ग2त लनसकेको छै न ।
हालको Bावधानअनुसार आयोजना वकास सम2तमाफत अगाPड बढे को छ तर <थानीय र Bभावत
SेAका जनतालाई प2न आयोजनामा सहभागी गराउने हो भने हालको /यव<थाले काम गनस%दै न ।
Mयसका लाग कपनी ऐनअ"तगत नयाँ कपनी दता गनुप
 न हु"छ । सेयर बजारको 2नयामक 2नकाय
धतोपA बोडले <थानीय तथा Bभावतका लाग ३० B2तशत सेयर 1दनस%ने /यव<था गरे को छ ।
जलवयुत ् आयोजनामा कुल लगानीको ३० B2तशतसम नागCरकबाट सेयरका पमा रकम उठाउन
सVक"छ तर वकास सम2तले सो Bावधानलाई आMमसात ् गनस%दै न । आयोजना Bभावत <थानीयबासी
आफूले पाउने S2तपू2त, मुआTजा, पुनवास, पुनथापनाको ढाँचा के हो भ"नेमा सरकार 2नकायबाट BKट
जवाफको अपेSामा छन ् तर हालसम म"Aालयले <थानीयबासीलाई आUव<त बनाउनसकेको छै न ।
“<थानीयबासीलाई समेत वUवासमा लएर आयोजना अगाPड बढाउन प2न कपनी मोडल उपयु%त हुने
वUवासका आधारमा काम स
ु गCरएको हो”, प"थले भने । आयोजनाका कारण Bमख
ु पमा गोरखाका
या`चोक, फुजेल, नाजुङ, बुyकोट, अQाङ, बोलाङ, धावा, ता"rाङ, आपोखर , आचनौटे , आअबाङ

सबैभ"दा बढ Bभावत हुनेछन ् । य<तै धा1दङका सलाङ, मैद , खर , चैनप ुर, स8यानटार, आग"चोक,
0Aप रु ास"
ु दर , माप ाक, मल
ू प ानी, बसेर , बढ
ु ाथुम गावसको महMवप ण
ू  धान खेत तथा टार प2न Bभावत
हुनेछन ् । भीमसेन थापाको बगचा, प wृ वीनारायण शाहको "वागी खाने धान खेत, Bसध 0Aप ुरासु"दर
मि"दर, मास र भटमासका लाग Bसध मासटार, %यामुनटार, जोगीटार र स8यानटारको त8लो भाग र
गोरखा तथा धा1दङको Bमुख /यापाCरक के"r आघाट बजार प 2न आयोजनाका कारण Bभावत हुनेछन ् ।
मल
ु क
ु मा जार वयुMभार कटौतीलाई कम गन महMवप ण
ू  मा2नएको सो आयोजना काठमाडm, पोखरा,
नारायणगढ ज<ता महMवप ूण सहरको वयुत ् मागलाई सबोधन गन Bभावकार हुने वUवास लइएको
छ । जलाशययु%त आयोजना भएकाले पयटक{य ग2तवध अगाPड बढाउन प2न सहयोग प ुनेछ । कुल
२६३ म अलो बाँध बनाउँ दा सो आयोजनाबाट फेवातालभ"दा १५ गुणा ठूलो ताल ब"ने र पयटक{य
ग2तवध समेत बGने भएकाले सामा"य आयोजनाभ"दा प2न बहुउदे Uयीय बनाउनुप न बूढ ग=डक{
जलवयुत ् आयोजना वकास सम2तका अ:यS लuमीBसाद दे वकोटा उ8लेख गनुह
 ु "छ । सरकारले सो
आयोजनाका लाग चालु आवमा  तीन अबको बजेट /यव<था गरे को छ । रासस

>f]tM /fhwfgL, 2072÷10÷5

राधी वयुत ् कJपनीको साधारण सेयर आउँ दै
काठमाड ÷रास– राधी वयुत ् कपनी लमटे डले १ सय पैयाँ दरका १० करोड २५ लाख पैयाँबराबरको सेयर
सवसाधारणमा जार गन भएको छ । सो सेयर सावज2नक 2नKकासन गन सब"धमा कपनी र धतोपA
2नKकासन तथा 0बq{ Bब"धक न0बल इ"भे<टमे"ट बvVकं ङ लमटे ड0बच सझौता सप"न भएको छ । सो
सझौतापAमा कपनीका तफबाट Bब"ध 2नद शक वनयकुमार भ=डार र 2नKकासन तथा 0बq{ Bब"धकका
तफबाट Bमख
ु कायकार अधकृत Bवीणरमण पराजुल ले ह<ताSर गरे ।
सो कपनीले घेम–ु ३, लमजुङमा राधी खोलाको पानी उपयोग गर ४.४ मेगावाट Sमताको राधी साना जलवयत
ु ्
आयोजना सफलतापूवक
 2नमाण सप"न गर ३१ जेठ २०७१ बाट /यापाCरक उMपादनसमेत स
ु गर रािKsय
Nडमा 0बq{ गCररहे को छ । सो आयोजना सJचालनमा आएको डेढ वष परू ा भएको छ । यसको सJचालनमा
सीईडीबी हाइXो फ"ड लमटे डले प2न प2न 2नर"तर पमा सघाइरहे को छ । सो आयोजना ६० करोडमा सप"न
भएको र आयोजना लागत इि<टमेट र समयसीमाभAै 2नमाण काय सप"न गन सफल भएको कपनीको भनाइ
छ । बं◌ैक अफ काठमाड को नेतMृ वमा सा2नमा बं◌ैक, लोबल आई.एमई बं◌ैक, कुमार बं◌क
ै र जनता बं◌ैकले ४४
करोड संय%
ु त ऋण लगानी गरे कामा १ करोड ८० लाख पैयाँ कपनीले च%
ु ता गCरसकेको छ ।
कपनीकोअधकृतपँज
ु ी६०करोडतथाजार पँज
ु ी४१करोडपैयाँरहे कोछ सं<थाले 2नKकासनगCरनेसेयरBचलतकानन
ु ब
मोिजमआयोजनाBभावतSेAकाबास"दालाई४लाख१०हजारVकासेयरछु^टयाईसवसाधारणलाई६लाख१५हजारVक
ाछु^टयाइएकोकपनीले बताएको छ ।
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बल योग गरे र भएप'न NखJती आयोजना सJपन गन ऊजा मGीको 'नदO शन
न(बनबाबु अधकार
माघ ५, स"धल
ु । उपBधान तथा ऊजाम"Aी टोपबहादरु रायमाझीले वकासका आयोजनामा अवरोध गनलाई
‘ठोकेरै ’ भएप2न आयोजना सप"न गराउन Bमख
ु िज8ला अधकार लाई 2नद शन 1दएका छन ् । )खती ढ8केवर
२२० के.भको 2नमाणाधन आयोजनाको अवलोकनका qममा 2नमाण कायमा अवरोध भएको जानकार पाएप2छ
उनले य<तो 2नद शन 1दएका हुन ् ।
अ1हले भएको अवरोध तMकाल हटाई रोVकएको कायलाई ७ 1दन भA शु गन म"Aी रायमाझीले स"धल
ु का Bमख
ु
िज8ला अधकार 1दपकराज नेपाललाई 2नद शन 1दएका हुन ् । एमाओवाद स"धल
ु को कायकता भेलालाई
सबोधन गन िज8ला आएका म"Aी रायमाझीले वकास 2नमाणबाट व<थापत तथा जगा पन नागCरकलाई
राtयले सुवधा 1दने र सुवधा लएर प2न आयोजनाको वरोध गनलाई ठोकेरै भएप2न सरकारले आयोजना सप"न
गराउने बताए ।
2नमाण काय रोVकदा सरकारको एक बष भA लोडसेPडङ अ"Mय गन लuयलाई Bभावत हुने भ"दै म"Aीले
सरकारको योजनालाई जनताले साथ 1दए नेपाल लोडसेPडङ म%
ु त वनाउन कुनै ज1टल वषय नभएको समेत बताए
। रायमाझीले भने, ‘)खती ढ8केवरको 2नमाण कायमा लामो समयदे खी अवरोध भएको छ, 2नमाणकाय
सहजताका साथ अगाडी नवGने हो भने म आफv आएर भएप2न 2नमाण सप"न गन छु ।”
ज1टल पCरि<थतीमा सरकार गठन भएकाले जनताको अपेSा अनस
ु ार काम गन नसकेको <वीकार गदD रायमाझीले
जनताको 2नद शन अनस
ु ार चाँह काम गCररहे को दाव गरे । सरकारले रातारात कुनै आमल
ू पCरवतन 8याउन
नस%ने भएकाले पCरवतनको अनभ
ु ुती 1दलाई जनताको वUवास िजMनेगर अ1हलेको सरकारले काम गCररहे को
उनले बताए ।
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एक वषभG वयुत ् भार कटौती योजना सफल तुSयाउन 'नदO शन
उपBधानम"Aी तथा ऊजाम"Aी टोपबहादरु रायमाझीले म:यमाJचल SेAीय वयुत ् Bाधकरण, नेपाल वयुत ्
Bाधकरण हे टmडा वतरण के"r र 2नमाणाधीन कुलेखानी तेQो आयोजनाको आज अपरान <थलगत 2नर Sण
गनुभ
 यो ।
2नर Sणका qममा सबोधन गदD उहाँले सरकारले एक वषभA वयत
ु ् भार कटौती म%
ु त गन काययोजनालाई
Vqयाशील तु8याउन हाइXो पावर र Pडजल 5ला"ट व<तार गर उMपादन व
ृ ध गन लuय रहे कामा कमचार ले
इमा"दाCरताकासाथ उ%त योजनालाई सफल त8
ु याउन 2नद शन 1दनभ
ु यो ।
म:यमाJचल SेAीय वयुत ् 2नद शक द घायु ेKठले म:यमाJचलको तराई र पहाडी िज8लामा नयाँ वयुMलाइन
व<तार र वतरण काय भइरहे को Bवधको ववरण B<तत
 एको थयो । रासस
ु गनुभ

>f]tM cleofg, 2072÷10÷6

ऊजा स.कटकाल घोषणासJबधी नी'तगत 2यव3था गन सम'त गठन
ऊजा म"Aालयले ऊजा सyकटकाल घोषणालगायतका वषयमा आवUयक नी2तगत तयार गन वयुत ् वकास
वभागका महा2नद शक 1दनेशकुमार 2घमरे को संयोजकMवमा एक सम2त गठन गरे को छ ।
सरकारले UवेतपAमा समावेश गरे को Bावधानअनुसार ऊजा सyकटकाल घोषणालगायत नी2तगत /यव<था गन
आवUयक तयार गन उदे Uयले सो सम2त गठन गCरएको हो । सोमबार गठन गCरएको सम2तलाई पाँच 1दनभA
B2तवेदन 1दन 2नद शन 1दइएको छ ।
सो सम2तमा ऊजा म"Aालय मातहतका वभ"न 2नकायमा कायरत नवीनराज संह, स"द प दे व, Bवीणराज
अयाल, अणकुमार झा, Bवल अधकार लगायत छन ् । म"Aालयले गत पुस ६ गते वभ"न छ ओटा सम2त गठन
गरे को थयो । वयत
ु ् /यापार र बजार /यव<थापनसब"धी अ:ययन गन डा. सJजय शमाको नेतMृ वमा कायदल
गठन गCरएको थयो ।
य<तै आयोजना वकाससब"धी अ:ययन गन समररMन शा%य, सं<थागत संरचना स~
ु ढ करणमा 1दनेशकुमार
2घमरे , वन तथा <थानीय सरोकार नवीनराज संह, वयुत ् चुहावट 2नय"Aण र वतरणमा नेपाल वयुत ्
Bाधकरणका उपकायकार 2नद शक रामच"r पा=डेय, वयत
ु ् खCरद /यव<थापन र Bाधकरणको सध
ु ारको
अ:ययन गन सुरे"rराज भ=डार को संयोजकMवमा कायदल गठन गCरएको थयो ।
ती कायदलले बझ
ु ाएको B2तवेदनका आधारमा म"Aालयले सोमबार सहसचव 2घमरे को संयोजकMवमा सम2त
गठन गCरएको ऊजा म"Aालयका सहायक Bव%ता गोकणराज प"थले जानकार 1दए ।
सम2तले 1दएको B2तवेदनका आधारमा म"Aालयले ऊजा सyकटकाल घोषणा गन, अ"य नी2तगत /यव<था गन
सझ
ु ाव 1दने र नयाँ वयुत ् ऐनको म<यौदा गनसमेत आवUयक 1दशा2नद श गन सहायक Bव%ता प"थको भनाइ छ
। रासस
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कागजमा माGै बSछ (बजुल
लuमण वयोगी
सरकारले वयुत उMपादनमा महMवाकांSी योजना बनाउने गरे प2न आवधक योजना सु भएको साढे
पाँच दशकसम मुलुकमा औसत कCरब २९ B2तशत प2न 0बजल
ु उMपादन भएको छै न ।
जलवयुत आयोजनाबाट 0बजल
ु उMपादन थालेको १ सय १ वष पुदा मुलुकले ७ सय ३६ मेगावाट माA
0बजल
ु उMपादन गरे को छ । नेपालभ"दा एक वषप2छ जलवयुतमा हात हालेको 2छमेक{ चीनले अ1हले ३
लाख २५ हजार मेगावाट 0बजल
ु उMपादन गCरसकेको छ । अझ झ"डै दशकअ2घ माA जलवयुत उMपादन
थालेको भारतले पानीबाट माA कCरब ४१ हजार मेगावाट 0बजल
ु उMपादन गCरसकेको छ । प2छ8लो तीन
वषय योजनाको गणना नगन हो भने अ1हलेसम मुलुकमा जलवयुत, लघुजलवयुत र अ"य गर
जमा ७ सय ६८ मेगावाट माA 0बजल
ु उMपादन भएको छ ।
आवधक योजनापूव राणाशासकले /यि%तगत <वाथका लाग माA 0बजल
ु उMपादन गन गरे का थए ।
तMकाल न रणा Bधानम"Aी च"rशमशेरले वसं १९६८ मा च"rtयो2त वयुत ( फपङ, ५ सय Vकलोवाट)
बाट जलवयुत उMपादन स
ु गरे का थए । २००७ को Bजात"A Bाि5त, पJचायत हुँदै बहुदल र
गणत"Aसम आइपुदा लuयअनुसार 0बजल
ु उMपादन नहुनुमा ततका सरकारले काम नगरे को पिु Kट
हु"छ ।
प1हलो पJचवषय योजना (२०१३–२०१८) दे )ख नै लuयअनुसारको 0बजल
ु उMपादन भएको भए अ1हले
जलवयुत माA २ हजार ६ मेगावाट उMपादन हु"wयो । राजनी2तक तरलता र योजना काया"वयनमा
दे )खएको सम<याले अ1हलेको सम<या उMप"न भएको ऊजा सचव सुमनBसाद शमाले बताए ।
'यो सम<या अ1हले माA दे )खएको होइन, बहुदलप2छ योजना काया"वयनमा सम<या दे )खएकै हो,' उनले
मंगलबार नागCरकसँग भने, 'Mयसयता 2नजी SेAलाई जलवयुत उMपादनमा सहभागी गराइयो तर उसले
प2न ल}Sत काम गन सकेन ।' अि<थर सरकार र सम"वय अभावमा प2न यो SेAमा 2नजी कपनीले
ल}Sत काम गन नसकेको उनको तक छ ।
आवधक योजना स
ु हुनुपूव (१९६८–२०१२) मुलुकमा कCरब ४ मेगावाटको Pडजेल 5ला"टस1हत २
मेगावाट माA जलवयुत उMपादन भएको थयो । Bजात"A <थापनाप2छ अथात ् २०१३ दे )ख सु भएको
प1हलो पJचवषय योजनामा २० मेगावाट जलवयुत उMपादनको लuय रा)खयो । तर, १ मेगावा◌ाट प2न
उMपादन हुन नसकेको रािKsय योजना आयोगले तयार पारे को प1हलो योजनाको समीSामा उ8लेख छ ।
Bजाताि"Aक कालमा राजनी2तक दल र राजाबीचको सा टकरावका कारण प2न ल}Sत आयोजना ब"न

नसकेको यो SेAका जानकारको बझ
ु ाइ छ ।
तMकाल न राजा महे "rले २०१७ मा सा हMयाएप2छ सु भएको दोQो पाँच वष योजनामा २२ मेगावाट
उMपादन लuय रा)खए प2न उपलिTध २.४ मेगावाट माA भयो । ३० वष पJचायतकालमा ल}Sत कुनै प2न
योजना परू ा भएनन ् ।
जलवयुत उMपादनमा पJचायतदे )ख स
ु भएको काम नहुने पCरपाट बहुदलप2छ प2न 2नर"तर रयो ।
ययप, पाँच र छै ट योजनामा कुलेखानी प1हलो (६० मेगावाट) र दोQो (३२ मेगावाट) दई
ु वटा
जलाशययु%त आयोजना बने । यी दई
ु आयोजना नै अ1हले लोडसेPडङ धा"ने मेद=ड भएका छन ् । ती
आयोजना प2न नबनेको भए वयुत सं
कट भयावह हुने थयो ।
कुलेखानी 2नमाणप2छ जलाशय आयोजना 2नमाणमा सरकारको :यान नजाँदा प2न वतमान अव<था
उMप"न भएको सचव शमाले बताए । 'तोVकएका Bसारण लाइन नब"दा धेरै आयोजना आउन सकेनन ्,'
उनले भने, 'अनुम2तपA बाँzदै गए प2न सोह अनुसार 2नजी SेAले काम गन सकेनन ्, एउटा माA कारणले
आयोजना ब"न नसकेको भ"न सVक"न ।'
योजनाका ठे ल सान तर काम नगन सरकार पCरपाट का कारण आजको अव<था उMप"न भएको जलQोत
उयमी _ाने"rलाल Bधानले बताए । 'योजना तजुम
 ा र काया"वयनबीच सम"वय नहुँदा योजनामा
तोVकएको 0बजल
 "दा रो%न
ु उMपादन भएन,' उनले नागCरकसँग भने, 'कमचार त"A सहजीकरण गनुभ
खोtछ, यह कारण बजेट खच हुँदैन ।'
जलवयुत आयोजना 2नमाणको िजमा 2नजी SेAको टाउकोमा राखेर सम<या समाधान नहुने Bधानको
भनाइ छ । 'अनुम2त 1दँ दैमा आयोजना 2नमाण 2नजी SेAलाई छाडेर काम भएन भ"नु गलत हो,' उनले
भने, '2नजी SेAले काम गरे न भ"ने हो भने सरकारले क2त काम गन स%यो ?' 2नजी SेAलाई लगानीमैAी
वातावरण बनाइ1दनुपछ भ"नेमा सरकारको :यान नगएको उनको तक छ ।
सरकारले योजना तय गरे प2न Mयह अनुसार बजेट /यव<था नगदा ल}Sत 0बजल
ु उMपादन हुन नसकेको
<वत"A ऊजा उMपादकको सं
<था (इपान) का अ:यS खzगबहादरु वKटले बताए ।
'बहुदलप2छ 2नजीकरणका धेरै कुरा भए, जापान अ"तरािKsय सहयोग 2नयोग (जाइका) को सहयोगमा
अण तेQो, माथ8लो कणाल अ:ययन भए,' उनले भने, 'Mयसलाई बजेटले सहयोग गरे न, राजनी2तक
दल र गैरसरकार 2नकायको वरोधमा आयोजना तु1हए ।' यह बाट जलवयुत उMपादनले ग2त लन
नसकेको उनको तक छ ।

नेपाल वयत
ु Bाधकरणको गठन तथा सात योजना (२०४३–२०४७) अवधमै सरकारले अण र
कणाल स1हत कणाल चसापानी (१०,८०० मेगावाट, बहुदे Uयीय पJचेUवरलगायत आयोजना अ:ययन
गर 2नमाण योजना तय गCरएको थयो । तर, अ1हलेसम ती आयोजना 2नमाणमा जान सकेका छै नन ्।
सरकारले योजनाअनुसार काम गन त सकेन नै, माग र आपू2तको सह BSेपण प2न गरे न । पाँच
योजनामै वयुतको माग १५.८ B2तशतले बढे को थयो । छै ट योजनामा Mयो १६ B2तशतले बGने BSेपण
थयो । तर, नेपाल वयत
ु Bाधकरणले भने अ1हलेसम वषको १० B2तशतले माA माग बGने
परपरागत BSेपण अ2घ सादD आएको छ ।
'माग र आपू2तको सह आँकलन गरे र Mयह अनुसार काम भएको भए आजसम जलवयुत उMपादनले
फzको मान स%wयो,' Bधानले भने । २०४९ दे )ख २०५४ समको आठ योजनामा यस SेAलाई /यवि<थत
गन उदे Uयस1हत वयुतसब"धी ऐन 2नयम जार गCरएको थयो । तMकाल न जलQोतम"Aी शैलजा
आचायले जलवयुत उMपादनमा 2नजी SेA भœयाउने र आवUयक कानुन बनाउने काम गरे क{ थइन ्।
यह योजनामा ठूला आयोजना बनाएर 0बजल
ु भारत बे`ने गर दई
ु दे शबीच प1हलोपटक वयुत /यापार
सझौता भएको थयो ।
आठ योजनासम ल}Sत आयोजना नबने प2न नव योजनाप2छ वयुत माग पूरा हुने अपेSा गCरएको
थयो । Bाधकरण सुधारस1हत २५ B2तशतसम रहे को चुहावट नव योजनाको अ"Mयसम २०
B2तशतमा झान लuय रा)खएको योजनामा उ8लेख छ । तर, आजसम Mयसको काया"वयन हुन सकेको
छै न ।
2नजी SेAले )खती–भोटे कोसी बनाएप2छ यसको वरोध र माओवाद युध एकसाथ हुँदा प2न
जलवयुत वकासको लuय पूरा हुन नसकेको वKटको भनाइ छ ।
सरकारले योजना बनाउन भने छाडेन । २०६२/६३ को आ"दोलनप2छ संवधानसभा चुनाव नहुँदासम
सरकारमा रहे को गCरजाBसाद कोइराला सरकारले ५ वषमा ५ हजार मेगावाट 0बजल
ु उMपादन योजना
अ2घ सारे को थयो ।
कोइराला सरकारले तय गरे को योजना Mयसप2छको पKु पकमल दाहाल सरकारले 2नर"तरता 1दएन, ब १०
वषमा १० हजार मेगावाट 0बजल
ु उMपादनको योजना नयाँ बनायो । ९ म1हनामै दाहाल सरकार ढ8यो ।
Mयसप2छ बनेको माधवकुमार नेपाल सरकारले उ%त योजना काया"वयन गरे न । नेपाल नेतMृ व सरकारले
पुनः २० वषमा २५ हजार मेगावाट 0बजल
ु उMपादन लuय 2नधारण गरे को थयो ।
अ2घ8ला सरकारले बनाएका योजना काया"वयन नगन र एकप2छ अकx योजना थप
ु ान पCरपाट का कारण

प2न सम<या थपँदै गयो ।
<वदे शको माग पूरा नगन तर भारतमा 0बजल
ु बेचेर धनी हुने सपना दे खेकाले आजको सम<या
2नितएको पूवज
 लQोत म"Aी द पक _वाल को 1ट5पणी छ ।
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१० वषमा १० हजार मेगावाट
भीम गौतम
ऊजा म"Aालयवारा ग1ठत कायदलहले ऊजा संकट 2नवारण दशक घोषणाका लाग B<ताव गरे का छन ्।
मल
ु ुकमा दे )खएको चरम ऊजा संकट समाधानका लाग ऊजा संकट घोषणा गन ठहरका साथ ऊजा म"Aालयले
गठन गरे का वभ"न ६ ओटा कायदलले B2तवेदन पेस गन qममा सो B<ताव गरे को हो ।
B2तवेदन पेस गन qममा उपBधान एवं ऊजाम"Aी टोपबहादरु रायमाझीलाई 0Vफङ गदD कायदलका संयोजकहले
१० हजार मेगावाट वयत
ु ्उMप ादन गन Bयोजनका लाग ऊजा संकट 2नवारण दशक घोषणा गनुप न B<ताव
गरे को म"Aालयका सहसचव एवं Bव%ता डा. सJजय शमाले जानकार 1दए । ‘कायदलहको B2तवेदनमा ऊजा
संकट 2नवारण दशकको B<ताव आएको छ,’ Bव%ता शमाले राजधानीसँग भने, ‘अब वभ"न कायदलले 1दएको
B2तवेदनका आधारमा एउटा म<यौदा ब"नेछ, Mयसका आधारमा 2नवारण काल घोषणाका लाग वधेयकको
म<यौदा ब"नेछ ।’ सोमबार ऊजा म"Aालयले संकट 2नवारण दशकका लाग अवधारणा पA बनाउन वयत
ु ्
वकास वभागका महा2नद शक 1दनेश 2घमरे को संयोजकMवमा ऊजा म"Aालय, वभाग र नेप ाल वयुत ्
Bाधकरणका B2त2नधह रहे को अवधारणा प A तयार सम2त गठन गरे को छ । सम2तले प ाँच 1दनभA
अवधारणा प A तयार गन समय 1दइएको छ ।
B2तवेदनका आधारमा ब"ने म<यौदामा ऊजा संकट 2नवारण दशकभA तMकाल न, म:यकाल न र द घकाल न
योजना र काया"वयन मोडालट बारे उ8लेख गन लuय म"Aालयको छ । कायदलहबाट आएको B2तवेदनका
आधारमा ऊजा सचवको संयोजकMवमा सरोकारवाला म"Aालय र सरोकारवाला रहे को अकx कायदल बनाई
Mयसमाफत वधेयक तयार गन र यसका लाग सरोकारवाला 2नकायसँग छलफल गन लuय म"Aालयको छ ।
Bधानम"Aी केपी शमा ओल ले एक वषभA लोडसेPडङ अ"Mय गन घोषणा गरे प 2छ गत ८ मंसरमा अथम"Aी
वKणुBसाद पौडेलले जार गरे को Uवेत प Aमा प ुस मसा"तभA ऊजा संकटकाल लगाउने उ8लेख छ । सोह
संकटकालका लाग ७ प स
ु मा ऊजा म"Aालयले ऊजा संकटकालमा समे1टनुप न वषयहका लाग वभ"न ६
कायदल गठन गरे को थयो । कायदलहले 1दएको B2तवेदनमा ऊजा संकटकाल नभनी 2नवारण दशक उ8लेख
गCरएको छ । ऊजा म"Aालयका सहसचव समीररMन शा%यको संयोजकMवमा रहे को आयोजनाको वीय
/यव<थाप नका लाग ऋण जार तथा आयोजनाको Bाथमक{करण र लगानी /यव<थाप नबारे को B2तवेदनमा १०
वषका लाग 2नवारण दशक घोषणा गनुप न उ8लेख छ । B2तवेदनमा १० वषसम ऊजा SेAलाई वशेष
Bाथमकतामा राWुप न उ8लेख छ ।
वशेष Bाथमकतामा रा]दा रािKsय प ुन2नमाण Bाधकरणकै ज<तो जलवयत
ु ्आयोजना 2नमाणमा 1ढलाइ हुने
कारणका पमा दे )खएका सावज2नक खCरद ऐन, वातावरण अ:ययन, जगा Bाि5तलगायतलाई छु^टै कायवध
बनाई छोटो समयमा गन गर कानुनी /यव<था गनुप न उ8लेख छ ।
B2तवेदनहमा डलरमा वयुत ्खCरद सझौता (प ीप ीए) बारे <प Kट उ8लेख छै न । यसमा लागतका आधारमा
सोलार र वायु ऊजाको वयMु B2त य2ु नट ९ प य
ै ाँ ६० प ैसासम 1दन सVकने B<ताव गCरए प2न Bव%ता शमा भने
यसबारे ठोस 2नणय नभइसकेको बताउँ छन ्। वगतमा ऊजा वकासका लाग वभ"न योजना र कायqम

सावज2नक भए प2न काया"वयन नभएको स"दभमा अ1हले आएका B2तवेदनले यथाथतामा आधाCरत भएर
काया"वयनमा जोड 1दएको म"Aालयले जनाएको छ ।
‘प1हलाको भ"दा फरक भनेको यथाथतामा आधाCरत भएर B2तवेदन आएका छन ्, वशेष गर काया"वयन कायशैल
र /यव<थापनको पSलाई बढ जोड 1दइएको छ,’ सहसचव शमाले भने ।
९ चैत २०६७ मा तMकाल न उपBधान एवं ऊजाम"Aी भरतमोहन अधकार ले लगाएको साढे चारबस ऊजा संकटकाल
काया"वयनमा नआएकाले म"Aालय काया"वयन योय संकटकालको पSमा छ । वयमान कानुनको अ:ययन,
सम<याहको प1हचान र समाधान उपाय तथा २०६७ सालमा संकटकाल लगाउन तयार गCरएको वयुत ् संकट
2नपण वधेयकलाई समेत अ:ययन गरे र कायदलहले B2तवेदन तयार गरे का छन ् ।
B2तवेदनमा 2नजी SेAका Bवधकहलाई सहुलयत 1दने, लगानीयोय वातावरण बनाउने, बुढ ग=डक{
जलाशयय%
ु त जलवयत
ु ् आयोजनाको मोडालट तु"तै चयन गरे र अ2घ बढाउने, नलसंहगाढ जलाशयको
2नमाण दरतग2तमा
लैजाने, मत ऊजाका लाग सोलार र वायु ऊजामा अ2घ बGने, सम"वयका लाग छु^टै
ु्
अधकार सप"न संय"A बनाउनुपनलगायत उ8लेख छ ।
‘B2तवेदनमा 2नवारण दशक घोषणाका लाग योजना र कायqम काया"वयनदे )ख नी2त, कानुन सध
ु ारसमका
वषयक उ8लेख छन ्,’ ऊजा म"Aालयका सहBव%ता गोकणराज प"थले भने । ऊजा म"Aालयले Bव%ता शमालाई
वयुत ् /यापार तथा Nड सोलारको वयुत ् खCरद सझौता (पीपीए) का साथै शा%यलाई आयोजनाको वीय
/यव<थापनका लाग ऋण जार तथा आयोजनाको Bाथमक{करण र लगानी /यव<थापनबारे राय 1दन िजमेवार
तोकेको थयो ।
Mयसैगर , सं<थागत संरचनाबारे वयत
ु ् वकास वभागका महा2नद शक 2घमरे तथा वन, जगा Bाि5त, <थानीय
सरोकार लगायतबारे वभागकै उपमहा2नद शक नवीनराज संहलाई राय 1दन िजमेवार तोVकएको थयो ।
य<तै, वतरण /यव<थापन सध
ु ारका लाग वयत
ु ् Bाधकरणका उपकायकार 2नद शक रामच"r पा=डे र खCरद
/यव<थाका लाग राय 1दन अका उपकायकार 2नद शक सुरे"rराज राजभ=डार लाई िजमेवार 1दइएको थयो ।
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चमेलया जलवयुत ् आयोजनाको गाँठो फुBयो
संसको सावज2नक लेखा सम2तको 2नद शनप2छ रोVकएको ३० मेगावाटको चमेलया जलवयत
ु ् आयोजनाको
भ%
ु तानी BVqयाको गाँठो फुकेको छ । नेपाल वयत
ु ् Bाधकरणको बोड बैठकले चमेलया जलवयMु को
साँघुCरएको सुङ (<%युिजङ टनेल) को भ%
ु तानी बारे को ववादमा पुनम8
ू यांकन गदD र भु%तानी गदD जाने 2नणय
गरे प2छ गाँठो फुकेको हो । भेCरएसन नबर ६ को साँघCु रएको स
ु ङको १ अब ९ करोड भेCरयसनबारे लेखा सम2तले
अ2नयमतता भएको भ"दै डेढ वषअ2घ भु%तानी रो%न 2नद शन 1दएकामा MयसB2त नरम ब"दै पुसको दोQो साता
ऊजा म"Aालय िजमेवार हुने गर भ%
ु तानी 1दन 2नद शन 1दएको थयो । सोह 2नद शनको आधारमा बोडले
भ%
ु तानी BVqया अ2घ बढाउने 2नणय गरे को हो ।
‘चमेलया जलवयत
ु ् आयोजनाको लामो समयदे )ख भ%
ु तानीमा दे )खएको गाँठो फुकेको छ, पुनम8
ू यांकन गदD र
भ%
ु तानी गदD जाने 2नणय भएको छ,’ वयुत ् Bाधकरणका कायकार 2नद शक मुकेशराज का.लेले भने ।
८ सय ४३ मटर स
ु ङम:ये २ सय ३२ मटर साँघCु रएको स
ु ङ 2नमाण बाँक{ छ । 2नमाण परू ा भएको ६ सय ११
मटर सुङको भ%
ु तानी नभएप2छ ठे केदार कपनीले सुङ 2नमाण रोVकएको छ । ९६ B2तशत काम सVकएर प2न
यसको काम नहुँदा ३० मेगावाटको जलवयत
ु ् आयोजनाको 2नमाण परू ा हुन सकेको छै न । भ%
ु तानी भएर स
ु ङ
2नमाण अ2घ बढे १० म1हनाभA आयोजना पूरा हुने Bाधकरणले जनाएको छ ।
आठ अब ४९ करोड ५४ लाख ८४ हजार कुल लागत अनम
ु ान गCरएको आयोजनाको लागत १५ अब ६ करोड
पुगसकेको छ । २०६४ सालबाट 2नमाण स
ु भएर २०६८ सालमै 2नमाण सप"न हुने लuय रा)खएको आयोजनाको
काम अझै सVकएको छै न । स
ु मा B2त मेगावाट २८ करोडमा 2नमाण सप"न हुने लuय रहे प2न Mयसको दोTबर
पुन थालेप2छ यसमा अ2नयमतता भएको आरोप लादै आएको छ ।
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बंगलादे श ५ हजार मेगावाट वयुत ् आयात गन इWछुक
नेपाल र बंगलादे शको /यापाCरक एवम ् वपSीय सब"ध व<तारमा थप टे वा पुयाउने उदे Uयका साथ काठमाड मा
बंगलादे श ए%<पो आयोजना हुने भएको छ। भक
ृ ु ट म=डपमा आयोजना हुने ए%<पोमा बंगलादे शी /यवसायीले
आ.ना उMपादनहको Bदशनी तथा 0बq{ वतरण गनछन ्।
मेलामा 2नमाण सामNी, तयार पोसाक, 5लािKटकज"य उMपादन, सेराम%स, जट
ु तथा जट
ु ज"य उMपादन,
छालाज"य उMपादन, टे %सटाइलका उMपादन, औषधज"य उMपादन, सौ"दय सामNी, जुाच5पल, वयुतीय
सामNी म]
ु य आकषणका पमा रहने छन ्।
Mयसै गCर ह<तकलाका उMपादन, कृषज"य उMपादन तथा औजार, तयार खाय सामNी, Bवधज"य सेवा सुवधा
तथा पयटनसब"धी व<तु तथा सेवा प2न मेलामा उपलTध हुने बताइएको छ। काठमाड ि<थत बंगलादे शी
राजदत
ू ावासको आयोजनामा 0बह बारदे )ख भक
ृ ु ट म=डपमा शु हुने ए%<पो सोमबार समापन हुनेछ।
बंगलादे शका कCरब ७० /यावसा2यक कपनीका १ सयभ"दा बढ /यवसायी मेलामा सहभागी हुने बताइएको छ।
यसबारे मा जानकार 1दन आयोिजत पAकार समेलनमा बो8दै नेपालका लाग बंगलादे शक{ राजदत
ू मा<फ{ व"ते
सासले नेपाल–बंगलादे शबीच व<तु तथा सेवाको पहुँच आदान Bदान गन ए%<पो महवपण
ू  हुने बताउनभ
ु यो।
‘हामी चाहा"छौ नेपालले भारतप2छ दोQो /यावसा2यक मल
ु क
ु बंगलादे शलाई बनाओस, उहाँले भ"नभ
ु यो–‘दव
ु ै
मल
ु क
ु बीच अव सां<कृ2तक पSसँगै /यापार, सडक, हवाईमागसँगै दव
ु ै मल
ु क
ु का जनताको सोच र च"तनलाई
जोzनुपछ ।’ बंगलादे शले सन ् २०३० सममा ३० हजार मेगावाट वयुत ् खपत गन योजना बनाएकाले नेपालबाट ५
हजार मेगावाट वयत
ु ् आयात गन बंगलादे श इ`छुक रहे को राजदत
ू सासले बताउनभ
ु यो। यसका लाग आ.नो
वयुत ् उMपादक कपनीका B2त2नधले 2छ^टै नेपाल मण गन तयार गरे को उहाँले जानकार 1दनभ
ु यो।
ए%<पोसँ◌ग
ं ै बंगलादे शी राजदत
ू ावासले नेपाल बंगलादे श वजनेस फोरमको समेत आयोजना गदD छ। यह शq
ु बार र
श2नबार दरबारमागि<थत अ"नपण
ू  होटलमा आयोजना हुने उ%त गोKठ ‘नेपाल बंगलादे शको /यापाCरक सब"धः
सम"
ु rदे )ख 1हमालसम /यापाCरक आबधता, व<तार तथा लगानी’ भ"ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको
हो। गोKठमा दई
ु दे शका सरकारका उ`च पदाधकार , 2नजी SेA, /यावसा2यक संघ संगठनका B2त2नध तथा
वभ"न SेAका व_को सहभागता रहने बताइएको छ।
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ऊजास.कट र नी'तगत दु वधा
राजन फुयाल
वगत केह समयदे )ख भारतले लगाएको अघोषत नाकाब"द का बीच मल
ु क
ु ऊजाको वकराल सyकटबाट
गुिरहे को छ । सyकटका बीच नेपाल डाय<पोरामा वैकि8पक ऊजाका सब"धमा बहसह छे Pडएका छन,्
पेsोलयम आयातको वैकि8पक /यव<थाका सब"धमा वक8पहको खोजी श
ु भएको छ र जैवक ऊजाको
खपत कम गराउँ दै नवीकरणीय ऊजा Bवधन गन स"दभ थप Bबल बनेको छ । पर2नभरता कम गराउँ दै
आMम2नभर हुनप
ु न वषय चचाको शखरमा छ । B2त<पधाMमक लाभ भएका SेAहमा काम नभएकोमा आलोचना
गदD सो SेAमा काम गनुप
 न कुरा उठाइएको छ । जलवयMु को अपार सभावना हुँदाहुँदै प2न वयुत ्आयात
गCरनुपन ददनाक अव<थाको वगतदे )ख हुँदै आएको संUलेषण, वUलेषण अझै थप भई सम<या प1हचान गर
समाधान खोिजनुपन दे )खएको छ । ऊजा वकासकै पCरपेरuयमा
वयुत ्वकासमा सSम सं<थाको आवUयकता
्
महसस
ू गर वसं २०४१ मा वयत
ु ्कपxरे शन, वयत
ु ्वकास वभागलगायत सं<थाहको एक{करण गर वयत
ु ्
Bाधकरणको <थापना गCरयो, जसबाट वयुत ्वकास काय Bभावकार र वUवसनीय भई वयुत ्सेवा उपलTध
हुने बताइएको थयो । वयत
ु ्ऐन २०४९ र जलवयत
ु ्नी2त २०५८ 8याइयो । सरकारले आथक Vqयाकलापहमा
कम :यान 1दने सधा"तअन
ु प जलवयMु मा प2न उदार करण Bवेश गराइयो । BMयS वैदेशक लगानीमा
)खती, भोटे कोशी र केह 2नजी ऊजा उMपादकबाट जलवयत
ु ्आयोजना 2नमाणप2छ उMपादनमा रहे को
एकाधकार समा5त भयो । तर, उMपादकहबाट थोक खर दकताको है सयत Bाधकरणको अयावध छ ।
<थापनाको ३ दशकभ"दा बढ अवधसम प2न Bाधकरणले वयत
ु ्उMपादन, Bसारण र वतरणमा लगभग
एकाधकार उपभोग ग¥यो । तथाप सावज2नक र 2नजीसमेतको सहभागताका हुँदाहुँदै प2न वयुत ्उMपादन,
Bसारण र वतरणको अ1हलेसमको Bग2त स"तोषजनक छै न । तर, जलवयत
ु ्वकासमा अ1हलेसमको
अव<था हे दा 2नजीSेA प2न Bभावकार हुन नसकेको <पKट छ । Mयसैले हालैका वषहमा सरकारको जलवयMु मा
लगानी बGदै गइरहे को छ ।
यसै पKृ ठभूममा नेपाल वयुत ्Bाधकरण ए%लैले उMपादक, Bसारक र वतरकको भू मका खे8नु परे काले
/यव<थापन Bभावकार हुन नसकेको सरकार ठयाइ छ । तसथ वयत
ु ्उMपादन, Bसारण र वतरणका तीन
छु^टाछु^टै कपनीका पमा नेपाल वयुत ्Bाधकरणको पुनःसंरचना गर Bसारण एकाइलाई ऊजा /यापार
गनसमेत सSम कपनीका पमा वकास गCरने वषय सरकार द<तावेजमा नै परे को छ । यस वधमाफत
Bाधकरणको /यावसा2यक Sमता अभव
ृ ध गर ऊजा वकासमा Bभावकार बनाइने योजना बु2नएको छ ।
वगतमा छCरएर रहे का 2नकाय Bभावकार नभएकाले ती 2नकायहको एक{करण गCरयो । तथाप अपे}Sत
उदे Uय Bा5त भएन । केह अ2घ नेवBा सुधारका लाग ग1ठत कायदलको सझ
ु ावअनस
ु ार २७ अबको सिJचत
नो%सानी अपलेखनको काय गCरयो । केह वषमा नै सोह अyकको हाराहार मा नो%सानी वीय B2तवेदनले
दे खाइसकेको छ । तwयाyकमै हे दा आव २०७१/७२ सम लेखापर Sण अ2घको वीय B2तवेदनले २६ अब ८० करोड
सिJचत नो%सानी दे खाउँ छ । य<तोमा अचेल सरकार Bाधकरण टुयाएर ऊजा वकासको सम<या समाधान गन
बताउँ छ । रािKsय Bसारण Nीड कपनी <थापना भइसकेको छ भने पिTलक इलेि%sसट जेनेरेशन कपनीको
दताको BVqया Bारभ भइसकेको बताइ"छ । यह कपनीमाफत सावज2नक SेAबाट वकास गCरने

पCरयोजनाहको 2नमाण गCरने योजना तयार पाCरएको छ । तMपUचात ् नेवBालाई वयुत ् वतरणको काय माA
गन वशKट कृत 2नकाय बनाइने योजना अगाPड बढे को दे )ख"छ ।
Bाधकरणको <थापना गदा एउटै Bकृ2तको काय गन सं<थानहलाई एकआपसमा गाभेर 2तनको Sमता व
ृ ध
तथा सJचालन खच "यन
ू ीकरण गर /यव<थापन सध
ु ार गन बताइएको थयो । 2नःस"दे ह यसबाट दोहोरोपन घ^ने
र उMपादनको पCरणाMमक लाभसमेत Bा5त हुँदा लागत Bभावी हु"छ । वयुMको उMपादन, Bसारण र वतरणको
भूमका एउटै 2नकायले सपादन गदा एक{कृत Bयास भई कायसपादन बGने वUवास गCरएको थयो । यहाँनेर
उMपादन, Bसारण र वतरणको िजमा एउटै 2नकायको हुँदा अ"तर2नकाय सम"वयको अभावमा हुने सम<यालाई
सबोधन गन Bश<त अवसर उपलTध छन ् । तथाप अवसरको सदप
ु योग हुन नसकेकाले सम<याको मल
ू प1हचान
गर सोको समाधानमा पहल कदमी लने काय हुन सकेको छै न । यसवपर त Bाधकरण ठूलो भएकाले Bभावकार
हुन नसकेको हौवा प1टएको छ । वUवमा लाख कमचार स1हत अब डलर कारोबार गन B2तKठानह Bभावकार
पमा चलेका उदाहरणह छन ् । हाHो कर ब ८ हजार कमचार र .२९ अब ८७ करोड कारोबार गन सं<था
Bभावकार नहुनु 2नयत िजमेवार छ भ"ने आमसवसाधारणको धारणा रहे को छ ।
सरकार Qोत लगानी गर जलवयत
ु ् आयोजना वकास गन ऊजा म"Aालयअ"तगत रहे को नेपाल वयुत ्
Bाधकरण आफै र उसका भगनी सं<था कायरत रहे कोमा हालै वयुत ् वकास वभागको भगनी सं<था,
जलवयत
ु ् लगानी तथा वकास कपनी ल र उसले <थापना गरे को भगनी सं<था समेत थप भएको छ ।
<थापनाको अि"तम चरणमा रहे को पिTलक इलेि%sसट जेनेरेशन कपनीसमेत वयुत ् उMपादनमा सरकारका
चार 2नकाय Vqयाशील रहने अव<था छ । वयुत ् उMपादनको अनम
ु 2त Bदान गन 2नयमनकार वयुत ् वकास
वभाग प2न सरकारकै लगानीमा सहायक कपनीमाफत वयत
ु ् उMपादन /यापार गन होडमा दे )ख"छ । यो ज<तो
बु)झनस%नु नी2तगत 1दवालयापन केह होइन । य<ता 2नकायहको उप8लो नेतMृ वको हे दा Bाधकरण र
जलवयत
ु ् लगानी तथा वकास कपनीको बोडमा ऊजा म"Aालयको नेतMृ व आफै रहे को कसैसँग 2छपेको छै न ।
<थापना हुने भ2नएको पिTलक इलेि%sसट जेनेरेशन कपनीको बोडमा प2न म"Aालयको B2त2नधMव हुने
2निUचत छ । वयत
ु ् वकास वभाग म"Aालयको सyगठन संरचनाको महŒवपण
ू  एकाइ भएकाले उसको आँखा
नपुने कुरै हुँदैन । यसले के बताउँ छ भने नी2तगत तहमा काम गन 2नकायको तोVकएको काममा कम च हुने तर
काया"वयन 2नकायका Vqयाकलापहमा सहभागतामाफत लाभाि"वत हुने वा अ कसैलाई लाभ Bदान गन
मनसाय BेCरत Vqयाकलापले जलवयMु को समN वकास प2छ परे को छ ।
य<ता Vqयाकलापको सुधारपUचात ् माA आशाअन
ु प वयत
ु ् वकास गन सVक"छ । क1हले जोzने र क1हले
फुटाउने माA काय गदा काह  पुगँदैन । सबि"धत 2नकायहले इमानदार पव
 पूव2 नधाCरत काय गन हो भने
ू क
वयत
ु ् वकासका सम<या पार लगाउन सVक"छ । अ1हलेको अव<थामा वयत
ु ् महशल
ु 2नधारण आयोगलाई
बलयो र सबल बनाई सपण
ू  वयुत ् SेAको 2नयमन गन बलयो 2नकाय बनाउने, वयुत ् Bाधकरणलाई
कपनीमा पा"तरण गदD Bाधकरणलाई होPडङ बनाई MयसभAका /यवसायहलाई सहायक कपनीमा
पा"तरण गर सपण
ू  एकाइहलाई B2त<पध बनाउने मोडल सरकारले अवलबन गनप
ु नमा Mयसतफ :यान
गएको दे )खँदैन । यसको सफल उपयोग चलमे, तामाकोशी तथा पावर sा"समशन कपनीसमेतमा भइसकेप2छ
अब यो मोडल Vकन अलमलमा परे को छ, बुन सVकएको छै न । य<ता सफल Bापको उपयोगबाट सरकार Qोत
आदशतम उपयोग गदD Mयसमा 2नजीSेA, समद
ु ाय र कमचार समेतका सहभागतामाफत काम गन सVक"छ । नयाँ

सरकारले ऊजा सyकटकाल घोषणा गन बताइरहँदा वगतमा प2न ऊजा सyकटकाल लगाएप2छको अव<था प2न
~िKटगत गदD इमानदार भएर B<तत
ु हुँदा राHै पCरणाम हात लाने अव<थाह प2न छन ्।

लेखक नेपाल वयत
ु ्Bाधकरणमा कायरत छन ्।
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१३.६ मेगावाट थापाखोलाको 'नमाण काय अितम चरणमा
म<
ु ताङको टुकुचेमा 2नमाणाधीन १३.६ मेगावाट Sमताको थापाखोला जलवयुत ् आयोजनाको 2नमाण
काय अि"तम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको अ1हलेसम ८० B2तशत पूरा भएको आयोजनाले
जनाएको छ ।
आयोजनाको सुङमाग, वयुMगह
ृ , zयाम 2नमाण, खबा व<तार लगायतका ८० B2तशत काम सप"न
भएको आयोजनाका साइट यानेजर सुद प खzकाले जानकार 1दए । आयोजनाको मुहानदे )ख
टुकुचेि<थत वयुMगह
ृ सम एक हजार ८३० मटर लामो सुङ ख"नुपनमा ४०० मटर माAै ख"न बाँक{ छ
। माउ"ट कैलाश इनज Bालले कCरब दई
ु अब ६० करोड पैयाँको लागतमा 2नमाण गCररहे को
आयोजनाबाट उMपा1दत वयुत ् पवतको मोद ि<थत सब<टे सनमा जोPडनेछ । Mयसका लाग कोबाङ र
दानामा सब<टे सन 2नमाण र खबा व<तारको काम प2न भइरहे को छ ।
सरकारले २३२ केभए Bसारण लाइनका लाग याद का दाना गावसमा सब<टे सन 2नमाण गन BVqया
स
ु गरे प2न आयोजनाले भने दाना निजकै धरापमा सJचालत तातोपानीका जलवयुत ् आयोजनाबाट
मोद खोला सब<टे सनसम जोzने तयार गरे को छ । वसं २०६८ दे )ख 2नमाण स
ु गरे को आयोजनाले
स
ु मा ११ मेगावाट वयुत ् उMपादन हुने अ:ययन गरे प2न प2छ Mयसलाई बढाएर १३।२ मेगावाट
पु¥याएको हो । आयोजना 2नमाण सप"न हुने भएप2छ <थानीयवासी उMसा1हत भएका छन ् । रासस
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यसकारण जलवयु>मा 3वदे शी लगानीकतालाई ो>साहन

शैले"r गुरागाई उपा:यS 2नजी SेAका ऊजा उMपादकहको सं<था, नेपाल (इ5पान)
ङाद )ुपका 'नदO शक शैलेZ गुरागा[ 'नजी \ेGका ऊजा उ>पादकह@को सं3था (इ]पान)का उपा^य\ हुन ्
। गुरागाईले ४.५ मेगावाटको होवा खोला र ५ मेगावाटको सउर खोला जलवयुत ्आयोजनाको 'नमाण
ग`रसकेका छन ्। 3वदे शी लगानीकतालाई सुवधा -दइएमा 3वदे शी लगानीमै १० हजार मेगावाट वयुत ्
उ>पादन गन सaकने गुरागाईले बताए । उनले 3वदे शी लगानीकतालाई ो>साहन गनुप
 नO कारण यसर
सुनाए :
०४९को वयुत ् ऐनले जलवयMु मा 2नजी SेAलाई खुला गर्यो । Mयसप2छ 2नजी SेAले जलवयMु लाई प2न
लगानीको सभा/य SेAका पमा प1हचान गर्यो । साना, मझौला र ठूला जलवयत
ु ् आयोजना 2नजी SेAले
आ.नो घरबार नै धतोमा राखेरै भए प2न लगानी गन थाले । रािKsय वयुत ् Bसारण Bणाल मा 2नजी SेAबाट ३
सय मेगावाटभ"दा बढ का आयोजना जोPडइसVकएका छन ् । तर, सरकारको वभेदकार नी2तका कारण यस SेAमा
<वदे शी लगानीकता 2नराश भइरहे का छन ् । आयोजना छाडेर 1हँडm लगानी भइसकेको छ, नछोडm आयोजना अगाPड
बढाउन स%ने अव<था छै न । सबै <वदे शी लगानीकता य<तै सम<यामा छन ् । राtयको /यवहारका कारण यस
SेAमा लागेका कैयm लगानीताले आ.नो घरबार नै गम
ु ाइसकेका छन ् ।
<वदे शी लगानीकतालाई हे लाँ गन, तर वदे शी लगानीकतालाई रातो कापट ओयाएर <वागत गन सरकारको
वभेदकार नी2त छ । राtय संय"Aका कुनै प2न 2नकायले <वदे शी लगानीकतालाई BोMसाहन हुने गर काम
गCररहे का छै नन ् । <वदे शी लगानीकतालाई जताततैबाट द:ु ख 1दने, 2नराश तथा हतोMसा1हत बनाउने माAै काम
भइरहे को छ । <वदे शी Qोत र लगानीमा 2नमाण हुने जलवयत
ु ् आयोजनालाई Bाथमकता 1दनुपनमा Mय<तो हुन
सVकरहे को छै न । <वदे शी लगानीकतालाई BोMसाहन गन सVकएमा माAै मल
ु क
ु सम
ृ धको 1दशातफ अगाPड बGछ ।
वदे शी लगानीलाई BोMसाहन गर मल
ु क
ु क1ह8यै सम
ृ ध हुन स%दै न । वदे शी सम
ृ ध हु"छन ् <वदे शी हुँदैनन ् ।
यतातफ राtयको िजमेवार 2नकायमा ब<नेको पट%कै :यान जान सकेको छै न ।
वदे शी लगानीकताले 2नमाण गन वयुत ् आयोजनाको Bावधक, वीय, लगानी जो)खमलगायतका सबै पSको
वUलेषण गर वयुत ् खCरद0बq{ सझौता (पपए) दर तय गCरएको हु"छ । उनीहले माग गरे कै पपए रे ट 1दन
सरकार तयार छ । यसको tवल"त उदाहरणका पमा च2नयाँ कपनी सनो हाइXोले लमजङ
ु मा 2नमाण गCरएको

५० मेगावाटको माथ8लो मयाyद जलवयत
ु ् आयोजनालाई लन सVक"छ । आयोजनाको पपए अमेCरक{
डलरमा गCरएको छ, Mयो प2न <वदे शी लगानीकतालाई 1दएको रे टभ"दा बढ मा । Bसारण लाइन तोVकएको समयमा
2नमाण गन नसVकएमा ९७ B2तशतसम जCरवाना (पेना8ट ) नेपाल वयुत ् Bाधकरणले 2तनप
ु न /यव<था
गCरएको छ । जबVक <वदे शी लगानीकतालाई ५ B2तशत माAै पेना8ट को /यव<था गCरएको हु"छ । अ2न य<तो
वभेदकार अव<थामा <वदे शी लगानीकता कसर आकषत हु"छन ् ? वगतमा <वदे शी लगानीकतालाई पपए दर
३/४ पैयाँ 1दँ दा वदे शी लगानीमा 2नमाण भएका ६० मेगावाटको )खती र ४५ मेगावाटको भोटे कोसी दोTबरमा
पपए गCरएको थयो । उनीहको उMपादन अनम
ु 2तपAको अवध प2न ४०/५० वष 1दइएको छ । अथात ् <वदे शीलाई
1दएको भ"दा बढ 1दइएको छ ।
राtयको नी2तले <वदे शी लगानीकतालाई दोQो दजाका नागCरकका पमा /यवहार गCररहे को छ । भ2नएको छ
<वदे शी लगानीकता तर /यवहार दोQो दजाको नागCरकको छ । <वदे शी लगानीकतालाई वदे शीलाई 1दएजकै
पपए दर, याट छुट, Bसारण लाइन, वन वातावरणको सु वधा राtयले 1दन सVकरहे को छै न । वदे शी
लगानीकतालाई लगानी बोडमाफत वातावरण, वनलगायतका काम फा<ट sयाकमाफत गCरने भ2नएको छ । तर,
<वदशी लगानीकता य<तो सु वधा पाइरहे का छै नन ् । फा<ट sयाकको /यव<था <वदे शी लगानीकतालाई प2न
गCर1दनुपछ ।
ज<तो लमजङु को मयाyद कCरडोरमै च2नयाँ लगानीमा ब2नरहे को माथ8लो मयाyद लाई 1दएजकै सु वधा र
सहुलयत 1दइएमा Mयस भेगका अ"य <वदे शी आयोजना सिजलैसँग ब"न स%छन ् । वीय /यव<थापन
सिजलैसँग हु"छ । Mयसैले वदे शीलाई 1दन तयार भएजकै सु वधा र सहुलयत 1दएमा <वदे शी लगानीकताले
आयोजना सिजलैसँग बनाउन स%छन ् ।
वदे शी लगानीकतालाई मू8य अभव
ृ ध कर (याट) स1हतमा कर छुट 1दइएको छ । अझ )खतीमा त रोय8ट
प2न छुट 1दइएको छ । Bाधकराणले नै रोय8ट 2तCर1दइरहे को छ । आदानीमा लाने करमा वदे शी
लगानीकतालाई <वदे शीलाई भ"दा बढ सहुलयत (^या%स होलडे) 1दइएको छ । जुन <वदे शी लगानीकतालाई
1दइँदैन । तMकाल न उBधानम"Aी एवं ऊजाम"Aी भरतमोहन अधकार ले ३ चैत ०६७ मा संसमाफत 2नजी SेAका
Bवधकलाई 1दने भ2नएको सुवधाको घोषणा अ1हलेसम काया"वयन भएको छै न । याटबापत B2तमेगावाट १०
लाख र प2छ बढाइएको B2तमेगावाट ५० लाख पैयाँ अनद
ु ान 1दने घोषणा गCरएको थयो । घोषणाप2छ
2नमाणसप"न भएका आयोजनालाई य<तो अनुदान 1दनप
ु छ भ"दै माग गCररहे का छm । तर, संसमा घोषणा
गCरएको सु वधा अ1हलेसम काया"वयन गCरँदैन भने सरकारलाई कसर वUवास गन ?
वदे शीलाई 1दनुपन सुवधा राtयले 1दइनै रहे को छ । )खती र भोटे कासीले Bाधकरणलाई कंगाल बनायो भ"दै
कराउँ दै 1हँPडरहे का छm । चलमेलाई बढ दर 1दएर पपए गCरएको छ । चलमे <वदे शी लगानीमा ब"यो । Mयो
लगानी <वदे शभAै छ । उसले २ सय ७० मेगावाटका ४ आयोजना अगाPड बढाउन स%यो । आयोजना<थलका
रसव
ु ावासी धनी भए । <वदे शीलाई सु वधा 1दएर लगानी गरे मा <वदे शमै धनी हुँदा रहे छन ् भ"ने चलमेले
दे खाइसकेको छ । )खती र भोटे कोसी वदे शीलाई बनाउन 1दएर को धनी भयो ? Mयसले अ क2तवटा आयोजना
बनायो ? यसको अथ )खती र भोटे कासीको वरोध गरे को होइन । तर, द घकाल न Bभाव राtयले हे नप
ु छ ।
माथ8लो मयाyद <वदे शीले बनाएको भए लमजुङ वासी धनी हु"थे । वदे शीलाई 1दएबराबरको सुवधा <वदे शीलाई
1दइयो भने जलवयMु मा वदे शी लगानी आवUयक नै छै न ।

आयोजना 2नमाण गदा ख कटानको ठूलो सम<या छ । भौगोलक पमा धेरै टाढा 2नमाण भइरहे को आयोजनाले
ख कटानको <वीकृ2त लन संहदबार धाउनुपन बा:यता छ । <वीकृ2त लन माAै झ"डै एक वष लाछ । य<तो
अव<थामा आयोजना कसर 2नमाण हु"छ ? एक वष लगाएर प2न Mय2त नै र एक ह5ता लगाएर प2न Mय2त नै ख
का^ने हो । वातावरणीय Bभाव म8
ू यांकन (इआइए) नगन भनेका होइनm । BVqया छो^याउनुपछ भनेका हm ।
<वीकृ2तमा लाने समय घटाउनुपछ भनेका हm ।
आयोजना 2नमाणमा Bयोग हुने व<फोटक पदाथ आयतमा tयादै BVqयागत झ"झट छ । <वीकृ2तमा नै धेरै समय
लाने गरे को छ । व<फोटक पदाथ समयमा 8याउन नस%दा आयोजनाको लागत र समय दव
ु ै ब1ढरहे को अव<था छ
। आफ उMपादन गन स%ने व<फोटक पदाथका लाग पूण
 पमा भारतमै 2नभर छm । यसलाई <वदे शमै उMपादनको
/यव<था गCरनुपछ । Mयसो गन नसVकएमा आयात गदाको BVqयागत झ"झटलाई हटाउनुपछ ।
वदे शीलाई 1दएबराबरको कर छुट, पपए दर, आयोजना 1ढला भएमा राtयका तफबाट 1दइएको
यारे "ट लगायतका सु वधा <वदे शी लगानीकतालाई 1दने हो भने १० हजार मेगावाट <वदे शी पँज
ू ीबाटै ब"न स%छ ।
मल
ु ुक सम
ु कमा गएर जल
ु स
ु लगाउनु
ृ धीको 1दशातफ अगाडी बGछ । नाकाब"द हटाउन दवाव 1दन वभ"न मल
पन आवUयकता पदDन । तर, राtयका नी2त <वदे शी लगानीकतालाई 2नMसा1हत बनाउने खालका माAै दे )ख"छन ् ।
वदे शी सरह सुवधा 1दएमा <वदे शी लगानीमा आयोजना बनाउन सभव छ । लगानीकता सSम प2न छन ् ।
जलवयत
ु ् SेAका लगानीकता सबैभ"दा बढ BVqयागत झझ"ट /यहोCररहे का छन ् । <वीकृ2तमा Tयुरोया1टक
अवरोध tयादै छ । आयोजना 2नमाणका वभ"न चरणमा गनुप
 न कामलाई ७ म"Aालय तथा २३ वभाग धाउनुपछ
। Mयहाँ जाँदा कमचार बाट हुने /यवहार र 2नणयमा 1ढला गCर1दँ दा लगानीकतालाई हुने तनाव छु^टै छ । ती
2नकायले BोMसाहन गनभ"दा प2न 2नMसा1हत हुने /यहार माAै गछ न ् । लगानीकताको समय आयोजनाको फाइल
बोकेर <वीकृत गराउनमै 0बMछ । ३६ वटा कानुनको पालना गनुप
 छ । कानुनमा जनाएका B2तबधताअनुसारको
समयमा सरकार 2नकायबाट काम हुँदैन । फाइल अzकाएर राWे Bवृ  हाबी छ । य<तो अव<थामा जलवयत
ु ्
आयोजनाको वकास कसर हु"छ ?
BVqयालाई छो^याउन एकल डे<कको माग गदD आएका छm । संकटकाल लगाएर या नलगाई एकल डे%सबाट फा<ट
sयाकमा 2नणय गन /यव<था गCरनुपछ , ता Vक कोठा–कोठामा धाउनु नपरोस ् ।
अकxतफ जलवयत
ु ् वकासको वाधकका पमा अ"तरम"Aालय तथा वभागीयहबीच सम"वयको कमी नै
दे )खएको छ । अ"तरम"Aालय सम"वयको कमीले गदा वन, वातावरण, अथ, <थानीय वकास म"Aालयबाट
जलवयत
ु ् 2नमाणका लाग गCरनुपन काम एवं <वीकृ2तह भ"झ1टलो, एवं ज1टल ब"दै गएको छ । तसथ वन,
वातावरण, उयोग, जगा Bाि5तलगायत वषयको सहजीकरणका लाग दरत
ु ् ग2तमा 2नणय गनका लाग वभ"न
म"Aालयका B2त2नधसमेत सहभागी गराई एकल <वीकृ2त डे<कको /यव<था गCरनुपछ ।
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बूढग8डक9को बाटो खोलदे ऊ
छे वाङ या8जेन लामा
1हउँ पनु आधा सJचो आधा 0बसJचो भनेज<तो भएको छ । 1हउँ परे यता डामाडोल छ, गाउँ को अव<था ।
कCरब एक हजार एक सय वष पुरानो ना%सा छुलङ गुबा छ । 1हउँ परे न भने Mयहाँ पूजा गCर"छ । पुसको
१७-१९ 2तर 1हउँ परे न भने Mयहाँ 1हउँ पदD न भ"ने जनवUवास छ । यो पूजा गदा प2न 1हउँ परे न भनेर उर
SेAमा च"ता थयो, पूजा सVकएको पाँच 1दनप2छ 1हउँ पर्यो।
1हउँ नपदाको च"ता बाल फ8दै न भनेर है न, डढे लो लाछ भनेर हो । अकx, हाHो SेAमा व"यज"तु
संरSण एकदमै च"ताको वषय हु"छ । पानी नपदा सकार लाई खु8ला हु"छ । पासो था5न जंगल खु8ला
हु"छ । एकचो1ट 1हउँ पर्यो भने सबै बरफ हु"छ । कोह प2न जान स%दै न।
चोर सकार रोकथाम हु"छ । डढे लो प2न लादै न । गाउँ घरका Vकसान चmर लाई 1दने घाँस गाउँ वCरपCर
थुपारे र रा]छन ्, तल2तर पराल थुपारे ज<तै । Mयो आगलागीको 1हसाबले जो)खमपूण हु"छ । 1हउँ परे प2छ
यो प2न जोग"छ।
भूकपप2छका दई
ु चार 1दनसम त केह सोचै आएन । Mयसप2छ केह राहत पाइएला भनेर पहल गन
िज8ला2तर लाग । सदरमुकाममा तीन 1दन बस, केह सुनुवाइ भएन । Mयसप2छ सभास खोtयm । हाHो
SेAका चीनकाजी ेKठलाई सांNला होटे लबाट 8यायm।
कमला प"तलाई प2न खोtयm । उहाँहलाई गाडीमा हालेर िज8ला लयm । सेना, Bहर –Bशासन कसैले
उहाँहका कुनै कुरा नखाँदो रहे छ । छमबहादरु भ"ने माओवाद एकजना युवा सांस छन ् । उनलाई लएर
गएको त न सेनाले ग"छ, न Bहर ले।
पोखराबाट सेनाको हे लक5टर लाने भनेको तीनपटक रोVकयो । हे लक5टर छचा1हँ भ"ने तर पाँच लाख
1दए प2न हे लक5टर नजाने प2न हु"छ ? Mय<तै भयो । गह
ृ म"Aालयले एउटा प2न हे लक5टर उzन 1दएको
थएन। Mयसबेलाका गोरखाका सPडओ उधव 2तमि8सनासँग वशेष कुरा गर।
उनले वशेष 2नणय गरे र 2नजी हे लक5टर लैजान खुला गCर1दए । मैले 2नणय फोटोकपी गरे र 2नजी
हे लक5टर कपनीहकहाँ 1दएँ । हे लक5टरको अनुम2तले ठूलो सहयोग भयो । सPडओलाई ध"यवाद
1दएँ । िज8ला पCरषमा गएर फेCर उनलाई वशेष ध"यवाद 1दनेछु।

वकृ2त जहाँ प2न छ । Mय2त ठूलो भक
ू प आयो । आ)खर मरे र लानु के छ र भ"ने चेत अझै छै न हामीमा ।
राहत बाँzदा प2न प1हला सबैभ"दा पीPडतलाई 1दनुपन हो । दोQोमा Mयोभ"दा अल कम भएकालाई 1दने
भ"ने नै थएन । सकेसम आफ जमा पान धेरै भए । 8होमा अल कम भए Mय<तो भ"ने धेरै आए।
स
ु मा त केह राहत थएन । मेरो नेतMृ वमा समN वकास सेवा के"r र Bेमसागर फाउ"डेसनमाफत राहत
वतरण स
यm । छ गी फाउ"डेसन भ"ने अकx सं<था छ । कमापा फाउ"डेसन प2न छ । अ संघसं<था
ु गर्
प2न 1दए । मैले नै सबैभ"दा प1हला हे लक5टरमा २८ 1sप राहत लग ।
पाल दई
ु 1sप गदा ३० भो । अि<त भखर फेCर पाँच 1sप चुला लयm । यो चीनबाट 8याएका हm । ज<ता प2न
जाँदैछ । तलको बारपाक र लाBाकमा प2न धेरै सहयोग गर्
यm । मेरो छोरा अवतार लामा कमापा
फाउ"डेसनको Bमख
ु प2न हो । बारपाक र लाBाकमा त एक करोड पैयाँबराबरको राहत त ऊ ए%लैले
बाँzयो।
Mयोबेला पCरवारको 1हसाबले चामल बाँडन
े m । पैसा, चामल, खुसानी, तेल, कबल बाँzयm । कबल
पCरवारको सं]या हे रेर कम सं]या भए तीन र बढ भए १० वटासम बाँzयm । Mय<तै 0Aपाल चारवटा, Mयो
प2न अव<था हे र –हे र 1दयm।
तेल र खुसानी प2न दामासाह घरको 1हसाबले बाँzयm । खुसानीचा1हँ अल कम भयो। Mयहाँ तेल र खुसानी
पुयो भने त जंगलको साग खाएर भए प2न बाँ`छन ्भ"ने लागेर Mयह B<ताव गर। तMकाल खानै
नपाएका एकदई
ु जनालाई चार-पाँच बोरा चामल 1दयm । पैसाचा1हँ एउटा गावसलाई २०–२० लाख पैयाँको
1हसाबले पठाइ1दएँ । प2छ पाँच-१० हजार धेरैचो1ट पठाएँ । हे लक5टर दघ
ु टना भएप2छ चा1हँ जान प2न
अल डर लायो । लगेका सामNी चबुदो गर बाँzन पायm।
वैशाख २९ को भइ
ु ँचालो जानुअ2घ नै राहत लगसकेका थयm । Mयोबेला त मा"छे मा डर, Aास थयो । एउटा
0Aपालम2ु न १५–२० जना बसेका थए । Mयोबेला त धैरै चmर लडेर मरे का थए।
लाज नमानी भ"नुपछ -अ2घप2छ हाHो2तर चmर भीरबाट लzदा Mयसको मासु खाने गCर"छ। Mयो सं<कारै
हो, तर भूकपको बेला चmर को मासु लन कोह गएन । Vकनभने माथबाट ढुंगा खसेर लागी मCर"छ भ"ने
डर थयो । Mय<ता S2त त क2त हो क2त ?
1हमालपाCर अकD संसार छ । 1हमालपाCर गोरखाका सात गावस पछ न ्। "हुी याल (मनासलु) SेAमा
0बह , Bोक, सामा, 8हो गावस पछ न ्। चुम याल SेAमा स1द बास, चुचेत, छे कपार गावस छन ्।
बूढ ग=डक{ र <यार खोला सद बासमा पुगेर मस"छ।

सात गावस गर नौ हजार घरधुर छन ् । अकx कुरा, सरकारB2त जनता Mय2त खस
ु ी छै नन ् । गोरखा माA
है न, जहाँ-जहाँ भक
ू प गएको छ, Mयहाँ सरकारबाट खस
ु ी भएको कोह भे1टनँ ।
प1हला सरकार राहत १५ हजारम:येको ज<ता आयो । Mयो सरकारको कोषबाट आयो Vक कुनै संघसं<थाबाट ? सं<थाबाट आए प2न सरकारको १५ हजारचा1हँ का1टँ दो रहे छ । दोQो, अि<त भखरै "यानो
कपडाको लाग भनेर B2त पCरवार १० हजार पैयाँ गयो । Mयो सातै गावसमा पुयो।
उbर गोरखाको सबैभदा दःु खचा-हँ बाटो नै हो । बूढग8डक9 या@ खोलाको भbामा ठोaकएको छ ।
>यहाँको पानी पुरानै मागमा नफaकएसJम उbर \ेGमा पयटक आउन सBदै नन ् ।
समN नामक सं<थाले Bारिभक राहत<वप 0Aपालको /यव<था गरे कै हो । Mयसप2छ तेल, चमलह
आ1द उर SेAका लाग धेरै छु^^याउनुप¥यो । राहत वतरणका लाग छु^^याए प2न बाटो मु]य
सम<याका पमा रहे को छ । बूढ ग=डक{ साँघुरो भएकाले दव
ु ै Vकनारमा प1हरो गएको छ । Mयहाँ त पहाडै
जुधेर हे Cरसा:य छै न।
मैले Bधानसेनाप2तलाई फोन गरे र भन । उहाँले ‘च"ता नगनुस ्, दई
ु म1हनामा बाटो खोल1द"छु’
भ"नुभयो । उहाँले दई
ु सय सै2नक खटाइ प2न 1दनुभयो । फौज 8हो प2न पुयो । माथबाट पहाड
खसरहे काले 'हामी स%दै नm' भनेर सेना फयो।
Bमख
ु िज8ला अधकार ले प2न सहयोग नचाहे को है न । बाटो खोि8द"छु भनेको हो । हर Bयास गदा प2न
सभव भएन । राजनी2तक /यि%त त कोह आए प2न दे )खएन । एमालेका नेता आएको प2न दे )खएन।
म कांNेसको िज8ला सम2त सद<य हुँ । कांNेस त एकदमै अ8छ छ। ती साना2तनाकहाँ पुने Mयो पाट? नै
है न । एउटा 0Aपाल प2न 8याउन नस%ने केको सांस, केको सचेतक ? एकदमै दःु ख लाछ।
नाकाब"द ले गदा धेरै काम गन 1ढलाइ भइसकेको छ । "हुी याल SेAका 8हो, Bोक, 0बह , सामा चारै
गावसलाई नमुना बनाउने कायqम थयो । Mय<तै मा"छे ले सकून ् भनेर 8होको वडा नबर ३ र ४ लाई
१८० घर भएको संगो ब<ती नमुना बनाउन लागेको छु। भूकपअ2घ घरमा फ8याकको छानो थयो।
घर भिMकँदा आगलागी भो । फ8याक ढ8ने0बकै आगो सि8कयो । आगो लागेर एउटा चचा प2न
2नका8न पाइएन । Bेमसागर फाउ"डेसनले 1दएको केह ज<ता छ, Mयसले अलक2त याउँ छ । पुगेन भने
कतैबाट खोजेर 8याएर भए प2न बनाउने मेरो Bयास रहनेछ।
मेरो छोरा अवतार संलन कमापा फाउ"डेसनले एक ठाउँ माA होइन, सबैलाई सहयोग गछ । चीनले
सोलार 1दएको छ । ५० Vकलोका दरले चामल 1दयो । 8होको पाCरप^1ट चीनको इ गाउँ सम गाडी आउँ छ
। २५ Vकलोमटर ज2त टाढाबाट 8हो आउन एक 1दन लाछ।

8होको उर नाका खो8ने हो भने अ1हलेको ज2त जोड नगदा हु"छ । व8लोप8लो गाउँ भएकाले इ गाउँ का
मा2नसको र हाHो भाषा, सं<कृ2त सबै म8छ । अ1हलेसम वाCरपाCर ववाह एउटा-दइ
ु टा माA भएको छ।
चीन बोडर छुने गावसका लाग अकx काड प2न 1दएको छ । अलाई इ जानुप¥यो भने भसा नै
लगाउनुपछ । एक 1दन ब<यो भने प2न कCरब १७० पैयाँ (च2नयाँ युआन) शु8क 2तनुपछ ।
अ1हले त यहाँ दःु ख धेरै घ1टसकेको छ । सबैभ"दा दःु खचा1हँ बाटो नै हो । बढ
ू ग=डक{ या खोलाको
भामा ठोVकएको छ । Mयहाँको पानी परु ानै मागमा नफVकएसम उर SेAमा पयटक आउन स%दै नन ्।
मैले दई
ु चो1ट हे लक5टर अवतरण गरे र प2न हे र । Mयो फकाउन Mय2त गाो छै न । िज8ला वकास
सम2तले प2न चासो दे खाएन । Vक भीर Tला<ट गरे र फुटाउनु पर्यो, नA भने अ उपाय छै न।
अ1हले तीन ठाउँ मा अ<थायी काठे पुल बनाइएको छ । वैशाखप2छ खोला बढे प2छ ती पुल बगाइहा8छ ।
Mयसप2छ अव<था उ<तै हु◌ुनेछ । मनाङ भएर 1हँ zनुपनछ । यसपाल त मनाङ भएरै 1हँzयm।
माथका पो मनाङ भएर 1हँ zछm। स1द बासका मा2नसलाई त हाHो गाउँ 8हो पुनै तीन 1दन 1हँ zनुपछ ।
फेCर लाक पास भएर 1हँ zनुपछ । Mयो नखोलु"जेल उर SेA ब"द हुनेछ।
(भूकJपप'छ गोरखाका उbर सात गावसमा राहत तथा पुन'नमाणमा aFयाशील लामासँगको

कुराकानीमा आधा`रत ।)

