गोरखापत्र
जलविद्युत ् विकासमा सञ्चय कोष
शान्ता गौतम

नेपालले अवलम्बन गरे को योजनाबद्ध ववकासको चौधौँ आधारपत्र तयार गरररहँदा नेपालको जलववद्यत
ु ्

उत्पादनको ववद्यमान अवस्था ८२९ मेगावाट र सोको उपयोग गने जनसङ्ख्या ७४ प्रततशत रहे को जनाइएको छ

। अहहले पतन दे शमा अझै २६ प्रततशत जनता ववद्यत
ु ् सेवाबाट वञ्चचत छन ् । ७४ प्रततशत जनताले पतन परू ा समय
ववद्यत
ु ् उपयोग गनन पाइरहे का छै नन ् । वतनमान कमनचारी सचचय कोष श्री ३ जुद्ध शमशेरको पररकल्पना अनरू
ु प
वव.सं. १९९१ मा सैतनक द्रव्य कोषको स्थापनाबाट सरु
ु भएको हो । नेपालको जलववद्यत्ु को ववकासमा राणा

शासकहरूको योगदान भएजस्तै सचचय कोष व्यवस्थाको पररकल्पना पतन राणाकालीन समयमै भएकाले यी दव
ु ै
ववषय तत्कालीन शासन व्यवस्थाको ववकास र सामाञ्जक सरु क्षाको ववषयमा भएको मागनदशननको रूपमा ललन
सककन्छ ।

नेपाललाई ब्राञ्जलपतछ ववश्वको अधधक जलववद्यत
ु ् उत्पादनको सम्भावना भएको मल
ु क
ु का रूपमा धचनाउने

गररन्छ । नेपालमा हाल ८२९ मेगावाट ववद्यत
ु ् उत्पादन गरररहँदा ब्राञ्जलले भने २०१५ सम्ममा ९१ हजार ८०१

मेगावाट ववद्यत
ु ् उत्पादन गररसकेको अवस्था छ । नेपालले अवलम्बन गरे को आधथनक उदारीकरणबाट बैङ्खककङ,

लशक्षा, स्वास््य क्षेत्रमा जुन दरमा ववकास र ववस्तार भयो सो अनरू
ु प जलववद्यत
ु ् क्षेत्रमा ववकास हुन सकेन । केही
ववश्लेषकले जलववद्यत
ु ् ववकासको बाधक राज्यको नीतत संस्थागत संरचना भन्ने गरे का छन ् भने केहीले साधन

स्रोतको अभाव र राजनीततक अञ्स्थरता हो भन्ने गरे का छन ् । वव.सं. १९९१ बाट सरु
ु भएको सचचय कोष व्यवस्था

वव.सं. २०१९ मा कमनचारी सचचय कोषको रूपमा अलग्गै ऐनद्वारा स्थावपत हुँदा तत्कालीन सैतनक द्रव्य कोषबाट ३७
लाख रुवपयाँ कोष प्राप्त गरे को धथयो । आज कररब सवा दईु खबन रुवपयाँ सचचय कोषको व्यवस्थापन गने

अवस्थामा आइपग
ु ेको छ कोष । उस्तै शासनकालमा पररकल्पना गररएका एउटा ववकाससम्बन्धी र अको

सामाञ्जक सरु क्षासम्बन्धी काम गने संस्थाबीचको सम्बन्ध शासन व्यवस्थाले नभई एकले अकोको ववकासमा
प¥ु याएको योगदानबाट सम्बञ्न्धत हुनपग
ु ेको छ । कोषले नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले आफ्नो ज्ञान, सीप र

व्यवस्थापनबाट तयार गरे को २२ मेगावाटको धचललमे जलववद्यत
ु ् आयोजनामा आधथनक वषन २०५६।५७ मा रु. ८०

करोड कजान लगानी गरी पररयोजना अगाडड बढाउन मद्दत गरे को धथयो । यो पररयोजनालाई स्वदे शी ज्ञान, सीप र
लगानीमा तनमानण भएको नमन
ू ा पररयोजनाको रूपमा आज पतन ववश्लेषण गने गररएको छ । आधथनक वषन

२०५६।५७ मै कोषले दे शको आधथनक ववकासमा योगदान प¥ु याउने अलभप्रायले धचललमे जलववद्यत्ु बाट कजान लगानी
सरु
ु गरी तनजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धधत नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले इन्द्रावती खोलामा तनमानण गरे को ७ दशमलव ५

मेगावाटको पररयोजनाका लाधग सहववत्तीयकरण कजानअन्तगनत २० करोड रुवपयाँ ऋण लगानी गरे को धथयो । त्यस्तै

गरी आधथनक वषन २०५८।५९ मा अरूण भ्याली हाइड्रोपावरको तीन मेगावाट जलववद्यत
ु ् उत्पादनका लाधग ३ दशमलव
५० करोड रुवपयाँ सहववत्तीयकरण कजान प्रवाह गरे को धथयो । आधथनक वषन २०६०।६१ मा एलायन्स पावर लल. ले चाकु
खोलामा तनमानण गरे को चाकु खोला प्रथम १ एक दशमलव ५ मेगावाट पररयोजनाका लाधग सहववत्तीयकरण

कजानअन्तगनत ५ दशमलव ६३ करोड रुवपयाँ कजान लगानी गरे कोमा उञ्ल्लखखत सम्पण
ू न पररयोजनाले कोषको कजान

चुक्ता गररसकेका छन ् । आधथनक वषन २०६०।६१ सम्ममा कोषले ३४ मेगावाट ववद्यत
ु ् उत्पादनका लाधग एक अबन नौ
करोड रुवपयाँ कजान लगानी गरी ववद्यत
ु ् उत्पादनमा लगानी गनप
ुन ने र लगानीको एउटा क्षेत्र हो भन्ने ववषयलाई ववत्त

बजारमा स्थावपत गराउनक
ु ा साथै समयमै कजान असल
ु ी हुनल
ु े उच्च प्रततफल हदने क्षेत्र पतन हो भन्ने प्रमाखणत गरे को
छ । कोषमा सङ्खकललत स्रोतलाई दे शको आधथनक ववकासमा पररचालन गने कोषको दीर्नकालीन लक्ष्य अनरू
ु प

जलववद्यत
ु ् क्षेत्रमा स्वदे शी लगानीका लाधग नेपाल सरकारसँग आधथनक वषन २०६२।६३ दे खख नै तनरन्तर प्रयासपतछ
आधथनक वषन २०६४।६५ मा कोष, नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरण र माधथल्लो तामाकोशी जलववद्यत
ु ् आयोजनाबीच
समझदारी भई ४५६ मेगावाट ववद्यत
ु ् उत्पादनका लाधग कोषले १० अबन रुवपयाँ कजान प्रवाह गने तनणनय भयो

। यसअनरू
ु प आधथनक वषन २०६८।६९ दे खख कजान प्रवाह भइरहे को छ । यस जलववद्यत
ु ् आयोजनामा कोषले आफ्ना
सचचयकतानका लाधग १७ दशमलव २८ प्रततशत सेयर सतु नञ्श्चत गरी कररब एक अबन ८३ करोड रकम

सचचयकतानबाट उठाई पररयोजनामा लगानी गराउन सफल हुनक
ु ा साथै दे शमा सेयर लगानीका सम्बन्धमा बह
ृ त्

बहस पैरवी भई सवनसाधारणलाई सेयरप्रतत आकवषनत हुन अलभप्रेररतसमेत गरायो । भक
ू म्प र नाकाबन्दी नभएको
भए २०७३ चैतमा सम्पन्न हुने राञ्रिय महŒवको यो पररयोजनाको हाल ८० दशमलव ५ प्रततशत काम सम्पन्न

भइसकेको छ । कोषले जलववद्यत
ु ् क्षेत्रको ववकासका लाधग नेपाल सरकारले स्थापना गरे को जलववद्यु
ु ुत ् ववकास
कम्पनीमा एक अबन रुवपयाँ संस्थागत सेयर लगानी गरी संस्थागत संरचना तनमानण गननमा योगदानमात्र प¥ु याएको
छै न उक्त संस्थालाई नेतत्ृ वसमेत प्रदान गरे र संस्थालाई सबलीकरण गने कायन गरे को छ ।

कोषले जलववद्यत
ु ् क्षेत्रको ववकासमा गररने कजान लगानीलाई तनरन्तरता हदँ दै धचललमे जलववद्यत
ु ् कम्पनीले

प्रवद्र्धन गरे का चार वटा पररयोजना माधथल्लो साचजेन १४ मेगावाट, तल्लो साचजेन ४२ मेगावाट, रसव
ु ागढी १११

मेगावाट र मध्य भोटे कोशी १०२ मेगावाट गरी जम्मा २६९ मेगावाटका लाधग कोष एक्लैले १६ अबन ५० करोड रुवपयाँ
कजान प्रवाह गने समझदारी अनरू
ु प आधथनक वषन आधथनक वषन २०६८।६९ दे खख नै कजान प्रवाह भइरहे को छ । यी

पररयोजनामा समेत तामाकोशी जलववद्यत्ु मा जस्तै आफ्ना सचचयकतानका लाधग १९ दशमलव ५ प्रततशत सेयरमा
लगानी गनन पाउने अवसरको व्यवस्था गररएको छ । यी सबै पररयोजनाको तनमानण अवधध भक
ू म्प र नाकाबन्दीको
कारणले केही समय पर जाने अवस्था रहे को छ । आधथनक वषन २०७२।७३ मा कोषले सहववत्तीयकरण कजानअन्तगनत
वपपल्
ु स हाइड्रोपावरले तनहुँको दोदी खोलामा तनमानण गनन लागेको ४९ दशमलव ६ मेगावाटको जलववद्यत
ु ्

पररयोजनाका लाधग ५० करोड रुवपयाँ सहववत्तीयकरण कजान लगानी गनन ऋण सम्झौता गररसकेको छ । चौधौँ

योजनाको समाञ्प्तसँगै उञ्ल्लखखत पररयोजना पतन सम्पन्न हुंुँदा योजनाले पररकल्पना गरे को दईु हजार २७९

मेगावाट ववद्यत
ु ् उत्पादनमा कोषले लगानी गरी प्रवद्र्धन गरे का पररयोजनाको योगदान ८०८ मेगावाट अथवा कुल
उत्पादनको ३५ दशमलव ४५ प्रततशत हुनेछ । यसबाट कोषले नेपालमा जलववद्यत
ु ् ववकासका लाधग गरे को

योगदान प्रस्ट पाछन । भखनरै ऊजान क्षेत्र ववकासमा स्वदे शी स्रोतको अवस्थाका सम्बन्धमा गररएको अन्तरकियामा
कोषले ६७ अबनसम्म जलववद्यत
ु ् ववकासमा लगानी गननसक्ने धारणा राखखएको छ । यसैबीच गत असार १६ गते

व्यवस्थावपका संसद्बाट पाररत कमनचारी सचचय कोष ऐन, २०१९ को संशोधनमा कोषले जलववद्यत
ु ् पररयोजनामा
पँज
ु ी लगानी गनन सक्ने व्यवस्था थप रहे काले आगामी हदनमा कोषले जलववद्यत
ु ् ववकासमा अझ बढी भलू मका
खेल्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

राजधानी दै तनक, २०७३/०६/२२
अपरमादीले काविकको अन्ततममा परीक्षण उत्पादन गने

कास्कीको लसल्दज
ु ुरे गाउँ ववकास सलमतत–९ बाहुनडाँडामा तनमानणाधीन अपरमादी जलववद्यत
ु ् आयोजनाले

कावत्तकको अञ्न्तममा परीक्षण उत्पादन गने भएको छ । मादी खोलाबाट तनकाललने २५ मेगावाट क्षमताको सो

जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानणको अधधकांश काम सककएकाले परीक्षण उत्पादनको अञ्न्तम तयारीमा लागेको
आयोजनाका को–अडडननेटर राजकुमार बरालले जानकारी हदनभ
ु यो ।

आयोजनाको चार हजार २०० लमटर सरु
ु ङलभत्रको भागमा कङ्खकिट लाइतनङ गने काम पतन सककएकोुे छ । ववद्यत
ु ्
लाइनलाई लेखनाथ नगरपाललकाञ्स्थत सवस्टे सनसम्म जोड्नका लाधग ३२ वटा ववद्यत
ु ् टावर तनमानण
गररसककएको र त्यसमा तार तान्ने काम पतन सम्पन्न भएको छ ।

टावरमतु न पने जङ्खगलमा रहे का रुख काट्न वन तथा भ–ू संरक्षण ववभागबाट स्वीकृत आइसकेको र कावत्तक १५
गतेसम्म ती रुख पतन काहटसक्ने बताइएको छ । आयोजनाले परीक्षण उत्पादन गरे पतछ त्यसमा केही कमी

कमजोरी भए एक महहनालभत्र सध
ु ार गने र मङ्खलसर महहनाको अञ्न्तमततरबाट तनयलमत उत्पादन गरी राञ्रिय
प्रसारण लाइनमा जोडडने को–अडडननेटर बरालले बताउनभ
ु यो ।

कररब रु पाँच अबन २८ करोड बराबरको स्वदे शी तथा वैदेलशक सहयोग जुटाइ तनमानण सरु
ु गररएको सो आयोजना

अवधधमा नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, ववनोशकारी भक
ू म्प र सरु
ु ङ खन्ने िममा पहहरो गएकाले लागत बढे र रु

आठ अबन पग्ु न गएको बताइएको छ । कुल लागतमध्ये आयोजनाका कायनकारी अध्यक्ष ववजय मल्लको २० प्रततशत
र चाइना थ्री गजेज कपोरे सनको ८० प्रततशतको सहयोगमा ववसं २०६९ को पस
ु महहनाबाट आयोजना सरु
ु गररएको
धथयो । आयोजना सरु
ु भएको ३० महहनामा सक्ने लक्ष्य राखखए पतन ववववध कारणले ४८ महहनामा आयोजना
सककन लागेको बताइएको छ । रासस

अलभयान, २०७३/०६/२२
अपरमादीले काविकको अन्ततममा परीक्षण उत्पादन गने

कास्कीको लसल्दज
ु ुरे गाउँ ववकास सलमतत–९ बाहुनडाँडामा तनमानणाधीन अपरमादी जलववद्यत
ु ् आयोजनाले
कावत्तकको अञ्न्तममा परीक्षण उत्पादन गने भएको छ।

मादी खोलाबाट तनकाललने २५ मेगावाट क्षमताको सो जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानणको अधधकांश काम सककएकाले
परीक्षण उत्पादनको अञ्न्तम तयारीमा लागेको आयोजनाका को–अडडननेटर राजकुमार बरालले जानकारी हदए।
आयोजनाको चार हजार २०० लमटर सरु
ु ङलभत्रको भागमा कङ्खकिट लाइतनङ गने काम पतन सककएको छ।
ववद्यत
ु ् लाइनलाई लेखनाथ नगरपाललकाञ्स्थत सवस्टे सनसम्म जोड्नका लाधग ३२ वटा ववद्यत
ु ् टावर तनमानण
गररसककएको र त्यसमा तार तान्ने काम पतन सम्पन्न भएको छ ।

टावरमतु न पने जङ्खगलमा रहे का रुख काट्न वन तथा भ–ू संरक्षण ववभागबाट स्वीकृत आइसकेको र कावत्तक १५
गतेसम्म ती रुख पतन काहटसक्ने बताइएको छ।

आयोजनाले परीक्षण उत्पादन गरे पतछ त्यसमा केही कमी कमजोरी भए एक महहनालभत्र सध
ु ार गने र मङ्खलसर

महहनाको अञ्न्तमततरबाट तनयलमत उत्पादन गरी राञ्रिय प्रसारण लाइनमा जोडडने को–अडडननेटर बरालले बताए।
कररब रु पाँच अबन २८ करोड बराबरको स्वदे शी तथा वैदेलशक सहयोग जुटाइ तनमानण सरु
ु गररएको सो आयोजना

अवधधमा नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, ववनोशकारी भक
ू म्प र सरु
ु ङ खन्ने िममा पहहरो गएकाले लागत बढे र रु
आठ अबन पग्ु न गएको बताइएको छ।

कुल लागतमध्ये आयोजनाका कायनकारी अध्यक्ष ववजय मल्लको २० प्रततशत र चाइना थ्री गजेज कपोरे सनको ८०
प्रततशतको सहयोगमा ववसं २०६९ को पस
ु महहनाबाट आयोजना सरु
ु गररएको धथयो।

आयोजना सरु
ु भएको ३० महहनामा सक्ने लक्ष्य राखखए पतन ववववध कारणले ४८ महहनामा आयोजना सककन लागेको
बताइएको छ। रासस

कारोबार, २०७३/०६/२६
दरौँदी ‘ए’मा परीक्षण उत्पादन सुरु, गोरखामा बिजुली नजाने

गोरखाको मच्
ु चोकमा तनमानण परु ा भएको ६ मेगावाटको दरौँदी 'ए' जलववद्यत
ु आयोजनाले परीक्षण उत्पादन शरु
ु
गरे को छ।

परीक्षण चरणमा सफलतापव
न ववजल
ू क
ु ी उत्पादन भइरहे काले यसको सफल परीक्षणपतछ उत्पाहदत बबजल
ु ी नेपाल
ववद्यत
ु ् प्राधधकरणलाई बेधचने भएको छ ।

एक अबन १० करोड रुपैयाँमा तनमानण भएको यो आयोजनाबाट ठे केदार कम्पनीले परीक्षण उत्पादन गरररहे को छ ।

परीक्षण उत्पादन सफल भएपतछ यो आयोजना दरौँदी काललका हाइड्रोपावरलाई हस्तान्तरण गररने तयारी थाललएको
छ।

रन अफ हद ररभर प्रणालीमा आधाररत यस आयोजनाको बबजुली गोरखा सदरमक
ु ाम गोरखा बजारञ्स्थत नेपाल

ववद्यत
ु प्राधधकरणको सब-स्टे सनबाट केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडडएसँगै गोरखा लोडसेडडङ मक्
ु त हुने भएको छ
।

अतर्ल्लो वषनको भारतीय नाकाबन्दी र भक
ू म्पका कारण यो आयोजना तनमानण परु ा हुन एक वषन हढलाई भएको धथयो
। दब
ु ै कारण यसको लागत पतन बढ्न पग
ु ेको काललका हाइड्रोपावरका प्रबन्धक ववरणु पन्तले जानकारी हदए ।
दरौँदी ए को बबजुली गोरखा बजारञ्स्थत हरमटारीमा रहे को प्राधधकरणको सब-स्टे सनमा जोडेसँगै गोरखामा
लोडसेडडङ नहुने बताइएको छ ।

गोरखालाई लोडसेडडङमक्
ु त बनाउन हरमटारी सब-स्टे सनको क्षमता बढाउन लाधगएको छ । प्राधधकरणको गोरखा
ववतरण केन्द्रले ३ एमभीए क्षमताको सब-स्टे सनलाई ८ एमभीए क्षमताको बनाउन शरु
ु गररएको जनाएको छ ।

अन्नपण
ु न पोरट, २०७३/०६/२९

प्राधिकरण र मतरालयको वििादले जलविद्युत ् आयोजना िमािम ितदै हुुँदै
ववकास थापा

ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले ववद्यत
ु ीकरणका नाममा वातावरण मन्त्रालयअन्तगनतको वैकञ्ल्पक ऊजान प्रवद्र्धन केन्द्रलसत
समन्वय नगरी राञ्रिय प्रसारण लाइन ववस्तार गरे पतछ ती क्षेत्रमा सचचाललत लर्ु जलववद्यत
ु ् अुायाुेजना
धमाधम बन्द हुन थालेका छन ् ।

केन्द्रका लर्ु जलववद्यत
ु ् ववज्ञ एवं कायनिम संयोजक जगदीश कोजूका अनस
ु ार कररब तीन मेगावाटबराबरका लर्ु
जलववद्यत
ु ्ु् आयोजना राञ्रिय प्रसारण लाइन (धिड) पग
ु ेपतछ बन्द भएका वा सचचालनमा आउन छाडेका छन ् ।
‘राञ्रिय प्रसारण लाइनको बबजुलीको गण
ु स्तर उच्च हुने भएकाले धिड पग
ु ेपतछ स्थानीय बालसन्दा लर्ु

जलववद्यत्ु का लाइन ललन मान्दै नन ्', कोजूले शि
ु बार अन्नपण
ू लन सत भने, ‘लर्ु जलववद्यत
ु ्ु्को बबजुली धिडमा
जोड्न सककन्छ तर त्यसो पतन हुन सककरहे को छै न ।'

कोजूका अनस
ु ार २६ हजार नौ सय तीन र्रधुरीले बत्ती बाल्दै आएका लर्ु जलववद्यत
ु ्ु् आयोजनाहरू धिड पग
ु ेपतछ
नराम्ररी प्रभाववत भएका छन ् । लर्ु जलववद्यत
ु ् प्रभाववत ञ्जल्लामा इलाम, पाँचथर, तेहथम
ु , धनकुटा, दोलखा,

रामेछाप, खोटाङ, लसन्धुली, काभ्रे, लमजुङ, नव
ु ाकोट, धाहदङ, गल्
ु मी, अर्ानखाँची, पाल्पा, स्याङ्खजा, बागलङ
ु , कास्की
र कालीकोट छन ् ।

केन्द्रका अनस
ु ार प्राधधकरणको धिड तान्ने कायन परू ा भएपतछ ५५८ ककलोवाटबराबरका २३ वटा लर्ु जलववद्यत
ु ् बन्द
भएका छन ् । यी लर्ु जलववद्यत
ु ले पाँच हजार सात सय १९ र्रधुरीलाई बबजुली बाल्ने सवु वधा हदँ दै आएका धथए ।
त्यसैगरी ९२४ ककलोवाटबराबरका ४३ वटा लर्ु जलववद्यत्ु बाट उत्पादन भइरहे का ठाउँ मा प्राधधकरणले धिड तान्ने
कायन गदै आएको छ । यसबाट नौ हजार आठ सय ४९ र्रधुरीले बबजुली बाल्दै आएका छन ् ।

यस्तै ४५३ ककलोवाटका ११ वटा लर्ु जलववद्यत
ु ् तनमानणाधीन रहे का बेला प्राधधकरणले धिड तानेको छ । यसबाट
चार हजार पाँच सय र्रधरु ीले लर्ु जलववद्यत्ु मापनmत ववद्यत
ु ीकरण गने केन्द्रको योजना धथयो ।

६ हजार आठ सय ३१ र्रधुरीका लाधग बत्ती बाल्ने उद्दे श्यका साथ केन्द्रले ७ सय ७९ ककलोवाटका १३ वटा लर्ु
जलववद्यत
ु ् बनाइरहे को ठाउँ मा प्राधधकरणले धिड ववस्तार गने योजना अतर् बढाएको छ ।

कोजूका अनस
ु ार एक ककलोवाट लर्ु जलववद्यत
ु ् तनमानण गनन औसतमा ५ लाख रुपैयाँ खचन लाग्छ । यसमा राज्यले
कररब ६० प्रततशत अनद
ु ान र बाँकी समद
ु ाय (गाववस र ञ्जववस) ले लगानी बेहोनप
ुन छन । एक ककलोवाट लर्ु
जलववद्यत्ु बाट ५ र्रधरु ीलाई बत्ती बाल्न पग्ु छ ।

लर्ु जलववद्यत
ु ् भएका स्थानमा धिड ववस्तार नगने नीतत नरहे को ववद्यत
ु ् प्राधधकरणको ववतरण तथा िाहक
सेवाका उपकायनकारी तनदे शक गोपालबाबु भट्टराईले बताए ।

िामीण ववद्यत
ु ीकरण पतन नेपाल सरकारकै बजेटबाट हुने भएकाले नीततगत रूपमा लर्ु जलववद्यत
ु ् भएका ठाउँ मा
प्रसारण लाइन ववस्तार गने वा नगने योजना नै नरहे को भट्टराईले बताए ।

‘लर्ु जलववद्यत
ु का बबजुलीलाई राञ्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न प्राववधधक हहसाबले सककन्छ', भट्टराईले शि
ु बार
अन्नपण
ू लन सत भने, ‘तर कमजोर संरचना भएका लर्ु जलववद्यत
ु लाई मञ्ु स्कल पछन । यसका लाधग योजनागत
हहसाबले जानप
ु छन ।'

केन्द्रका कायनकारी तनदे शक रामप्रसाद धधतालले प्राधधकरणले धनकुटाको लेगव
ु ाखोला र नव
ु ाकोटको स्याफ्रुखोलाका
दईु लर्ु जलववद्यत्ु को बबजल
ु ी खररद गने सम्झौता (पीपीए) गररसकेको र अब सम्भाव्य अन्य आयोजनाको
बबजुलीलाई पतन धिडमा तान्न लागेको बताए ।

उनले आगामी हदनमा लर्ु जलववद्यत्ु लाई धिडमा जोडेर ततनलाई प्राववधधक र ववत्तीय रूपमा हदगो बनाउन
प्राधधकरणलसत सम्झौता भइसकेको बताए ।

‘उपयोग नभएर खेर गएका, धिड पग
ु ेर बन्द भएका लर्ु जलववद्यत्ु लाइन समेत उपयोग गने नीतत ललएका छौं',
धधतालले भने, ‘अब ऊजान मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा थप नीततगत बन्दोबस्ती गनन
आवश्यक दे खखन्छ ।'

नया¤ पबत्रका, २०७३/०६/२९
चमेललयाको ननमााण सककन अझै एक िषा

३० मेगावाटको चमेललया जलववद्यत
ु ् आयोजनाको तनमानण सककन अझै एक वषन लाग्ने भएको छ । नेपाल ववद्यत
ु ्
प्राधधकरण, आयोजना, ठे केदार कम्पनीहरू र परामशनदाताले प्रततबद्धताअनस
ु ार काम गरे मा चमेललयाको तनमानण
०७४ पस
ु को दोस्रो साता (डडसेम्बर ०१७) सककएर ववद्यत
ु ् उत्पादन सरु
ु हुनेछ ।

प्राधधकरण, ठे केदार कम्पनीहरू र परामशनदाताले आयोजनाबीच तनमानण सन ् २०१७ को डडसेम्बरलभत्र सक्ने सम्झौता
भएको आयोजना प्रमख
ु अजयकुमार दाहालले बताए । ‘लसलभलतफनको तनमानण ०७४ असोजको दोस्रो साता सककन्छ,
इलेक्िोमेकातनकलका उपकरण जडान गनन कररब ७० हदन लाग्छ, त्यसपतछ परीक्षणलगायतका काम सम्पन्न गरे र
उत्पादन सरु
ु गनन पस
ु पग्ु ने दे खखएको छ,’ उनले भने, ‘सबै पक्ष बसेर नयाँ ताललका बनाएर ऊजान मन्त्रालयमा
पठाइसकेका छौँ ।’

प्राधधकरण, ठे केदार र परामशनदाताबीच ६ असोजमा साँर्रु रएको सरु
ु ङ खुलाउन असोजको दोस्रो साताबाट सरु
ु गने ८
बँद
ु े प्रततबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर भएको धथयो । खतनसककएको सरु
ु ङमध्ये कमजोर भब
ू नोटका कारण ८ सय ४३
लमटर खञ्ु म्चएको धथयो । त्यसमध्ये ६ सय १५ लमटर खल
ु ाइएको छ । २ सय २८ लमटर खल
ु ाउन बाँकी छ ।
लसलभलको तनमानण समयावधधलाई र्टाउने प्रयास भइरहे को आयोजना प्रमख
ु दाहालले बताए ।

नेपाल सरकार र प्राधधकरणको खचनमा चमेललयाको बाँध, सरु
ु ङ, ववद्यत्ु गह
ृ लगायतका लसलभल संरचनाको तनमानण
भइरहे को छ । यसको ठे केदार चाइना गेजुवा िप
ु अफ कम्पतनज (लसञ्जञ्जसी) र परामशनदाता साह लसल्ट हुन ् ।
यसैगरी, कोररयन एञ्क्जम बैंकको सहुललयत ऋणमा आयोजनाको प्रसारण लाइन, इलेक्िोमेकातनकल र

हाक्िोमेकातनकलको काम भइरहे को छ । यसको ठे केदार कोररयन कम्पनी केएचएनपी हो । लसलभल संरचना तनमानण
प्रभाववत हुँदा यसको असर म्
ु य गरी इलेक्िोमेकातनकल र हाक्िोमेकातनकलमा परे को छ ।
लागत पन
ु मल
मा याांकन गना सलमनत

प्राधधकरण सचचालक सलमततले साँर्रु रएको सरु
ु ङ खल
ु ाउन यसअतर् भएको १ अबन ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ

(भ्याटसहहत) लागतको पन
ु मल्
ून यांकन गनन सलमतत गठन गरे को छ । ‘सलमतत गठन गने तनणनय भएको छ, तर
त्यसमा रहने व्यञ्क्तको तय भएको छै न,’ आयोजना प्रमख
ु दाहालले भने, ‘यसलाई तछटै टुंग्याउँ छौँ ।’ लागत

स्वीकृततमा चलनचल्तीभन्दा बढी दर हदएर अतनयलमतता भएको ठहर गदै संसद्को सावनजतनक लेखा सलमततले
भक्
ु तानी रोक्न तनदे शन हदएको धथयो ।

लेखा सलमततको तनदे शनपतछ प्राधधकरणले भक्
ु तानी रोकेको धथयो । भक्
ु तानी नपाएको भन्दै ठे केदार लसञ्जञ्जसीले
खुञ्म्चएको सरु
ु ङ खुलाउने काम दईु वषनदेखख रोकेको धथयो । लेखा सलमततले पतछ पन
ु मल्
ून यांकन गराएर भक्
ु तानी
हदन तनदे शन हदएको धथयो । ‘परामशनदातालाई पन
ु मल्
ून यांकन गनन हदयौँ, तर उसले परु ानै लागतलाई नै पठायो,’
दाहालले भने, ‘अब स्वतन्त्र ववज्ञ समह
ू माफनत पन
ु मल्
ून यांकन गराउन लाधगएको हो ।’

नया¤ पबत्रका, २०७३/०६/२९
धचललमे–बरशमली विद्युत ् प्रसारण लाइन अतयोलमा
अनु आचायन

रसव
ु ाको गोल्जुङ गाववसका स्थानीय बालसन्दासँग अधधिहण गररने जग्गाको मआ
ु ब्जामा सहमतत जुट्न नसक्दा
धचललमे–बत्रशल
ू ी २२० केभी प्रसारण लाइन तनमानण अन्योलमा परे को छ । सबस्टे सन तनमानणका लाधग आवश्यक

जग्गा अधधिहण गनन जग्गाधनीले चलनचल्तीको खररद–बबिी दरभन्दा बढी माग गरे पतछ आयोजना नै अन्योलमा
पने अवस्था आएको हो ।

आयोजनाले चलनचल्तीको खररद–बबिी दरभन्दा कम हदएको भन्दै स्थानीयले मआ
ु ब्जा ललन अस्वीकार गदै

आएका छन ् । आयोजना भने स्थानीयले माग गरे को दर हदनैनसक्ने अडानमा छ । जग्गाधनीले सडकले छोएको

जग्गाको प्रततआना पाँच लाख (८० लाख प्रततरोपनी) र सडकले नछोएको जग्गाका लाधग प्रततआना चार लाख (६४
लाख प्रततरोपनी) माग गरे का छन ् ।

सब–स्टे सन बनाउन ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पने आयोजनाले जनाएको छ । जसमा स्थानीयको ५० रोपनी पदन छ
। बाँकी धचललमे जलववद्यत
ु ् कम्पनी र सान्जेन जलववद्यत
ु ् आयोजनाको जग्गा
प्रयोग गररनेछ ।

शक्र
ु िारको छलफलमा पनन सहमनत भएन

आयोजना र जग्गाधनीबीचको वववाद लमलाउन गत शि
ु बार ञ्जल्ला प्रशासन कायानलय धुन्चेमा छलफल भएको
धथयो । छलफलका िममा जग्गाधनीले सडकले छोएको जग्गाको साढे २ लाख र सडकले नछोएको जग्गाको २

लाख प्रततरोपनी माग गरे का छन ् । तर, स्थानीय प्रशासनले सडकलाई छोएकोलाई २ लाख र नछोएकोलाई १ लाख
७५ हजार प्रततरोपनी हदने गरी मध्यमागी प्रस्ताव ल्याएको धथयो । तर, त्यसमा जग्गाधनी सहमत नभएपतछ

छलफल ववनातनरकषन टुंधगएको धथयो । प्रमख
ु ञ्जल्ला अधधकारीको अध्यक्षतामा रहे को मआ
ु ब्जा तनधानरण सलमततले
जग्गाधनीसँग छलफल गरररहे को छ । तर, सहमतत अझै नजट
ु े को आयोजना प्रमख
ु केदार लसलवालले बताए ।

कररब चार वषनअतर् सोही स्थानमा सान्जेन जलववद्यत
ु ् कम्पनीले प्रततरोपनी ५ लाख रुपैयाँ मआ
ु ब्जा हदएर जग्गा
अधधिहण गरे को धथयो । ञ्जल्ला प्रशासन कायानलय रसव
ु ाले अधधिहण हुने जग्गाको मल्
ू य थोरै तनधानरण गरे को

भन्दै अधधिहण रोक्न एक वषनअतर् धचललमेका स्थानीयले सवोच्चमा ररट तनवेदन दतान गराएका धथए । सवोच्चले
गत २७ भदौमा स्थानीयको ररट खारे ज गदै परमादे श जारी गरे को धथयो । जग्गाको मआ
ु ब्जाको ववषयमा

स्थानीयलाई न्यायोधचत हुने गरी अधधिहण गनन सवोच्चले परमादे श हदएको धथयो । तर, स्थानीयले ठूलो रकम

पाउनप
ु ने अडान कायमै राखेकाले सहमतत नभएको लसलवालले बताए । हटमरु े मा तनमानण हुने सक्
ु खा बन्दरगाहका
लाधग पतन मआ
ु ब्जा पाउने स्थानीयले प्रततआना ४ दे खख ६ लाख रुपैयाँसम्म पाएका धथए । तर, त्यहाँको अधधकांश
जग्गा सडकमा जोडडएको धथयो ।

विद्यत
ु ् आयोजनाको ननमााण प्रभावित

प्रसारण लाइन तनमानण सम्पन्न हुने हो कक होइन भन्ने आशंकाका बीचमा धचललमे जलववद्यत
ु ् आयोजनाले तनमानण
गरररहे को सान्जेन, माधथल्लो सान्जेन, रसव
ु ागढी जलववद्यत
ु ् आयोजनाको कामसमेत प्रभाववत हुँदै आएको छ ।
‘अहहलेसम्म हामीले ५०–६० वटा प्रसारण लाइन बनाइसकेका छौँ । अथन मन्त्रालयले यतत ठूलो रकम भनेर प्रश्न

उठाइरहे को छ । अब हामीले भनेको रकममा जग्गा नहदए अन्य वैकञ्ल्पक स्थान खोज्ने वा त्यसैमा केही हे रफेर गने

भन्ने ववषयमा अबको केही हदनपतछ बैठक बस्ने तयारी भइरहे को छ,’ आयोजना प्रमख
ु लसलवालले बताए । सब–
स्टे सन र प्रसारण लाइन नबनेमा धचललमे जलववद्यत
ु ् कम्पनीको अगव
ु ाइमा तनमानणाधीन १११ मेगावाटको

रसव
ु ागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १८.८ मेगावाटको माधथल्लो सान्जेनलगायतका आयोजनाको ववद्यत
ु ् राञ्रिय
प्रसारण लाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ । आधथनक वषन ०७५-७६ मा प्रसारण लाइनको तनमानण सक्ने
लक्ष्य राखखएको छ ।

अलभयान, २०७३/०६/३०
अपर चमेललया जलविद्युत ननमााणका लाधग ७ अिा लागत अनुमान

सद
ु रू पञ्श्चमको पहाडी ञ्जल्ला दाचल
ुन ामा तनमानण हुने ४० मेगावाटको अपर चमेललया जलववद्यत
ु आयोजना

तनमानणका लाधग ७ अबन रुपैयाँ लाग्ने अनम
ु ान गररएको छ । अवप हाइड्रोपावर कम्पनीले ३ वषनमा तनमानण सम्पन्न हुने
भन्दै उक्त लागत अनम
ु ान गरे को हो ।

१५ महीनामै ८ मेगावाट क्षमताको नौगाड जलववद्यत
ु आयोजना तनमानण गरे को उक्त तनजी कम्पनीले असोज दोस्रो
साताबाट अको ८ मेगावाट क्षमताको नौगाड दोस्रोको तनमानण शरु
ु गरे को छ । १ अबन ४० करोड रुपैयाँको लागतमा

तनमानण हुने नौगाड दोस्रो जलववद्यत
ु आयोजनाको तनमानण आगामी १७ महीनालभत्रै सम्पन्न गरी ववजुली बाल्ने

लक्ष्य अनरु
ु प काम अगाडी बढाइसकेको आयोजनाका सचचालक इन्द्रमखण बत्रतालले बताए । दाचल
ुन ाको लसप्टी र

धुलीगडा गाववसको सीमामा रहे को नौगाड दोस्रो जलववद्यत
ु को ड्याम साइट र पावरहाउस तनमानण स्थलसम्मको
सडक तनमानण अतर् बढाइसककएको उनले बताए । सडक तनमानणलगत्तै ड्याम र पावरहाउसको काम अतर् बढ्ने

कम्पनीले बताएको छ । पहहलो नौगाडको १८ महीनामै ववजुली उत्पादन गनन सकेको त्यअनरु
ु प नौगाड दोस्रोको
पतन १५ दे खख १७ महीनामै ववजल
ु ी बाल्ने लक्ष्यका साथ तनमानण शरु
ु गरे को आयोजना प्रमख
ु बत्रतालले बताए ।
नौगाड दोस्रोको तनमानणपश्चात ३ वषनलभत्रै ववजुली उत्पादन हुने लक्ष्यका साथ ४० मेगावाटको अपर चमेललया

जलववद्यत
ु आयोजनाको तनमानण पतन शरु
ु गने कम्पनीले जानकारी गराएको छ । जलववद्यत
ु तनमानणको िममा
कुनै अवरोध नआए आफूहरुले गरे को लागत अनम
ु ान र तोकेको लमततलभत्रै दव
ु ै आयोजनाहरुको तनमानण सम्पन्न
गरी राञ्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गनन सक्षम हुने आयोजनाको दाबी छ ।

अलभयान, २०७३/०६/३०
१ िषालभरै चमेललयािाट बिजुली उत्पादन हुने आयोजनाको दािी

९ वषनअतर् तनमानण शरु
ु भएको ३० मेगावाटको चमेललया जलववद्यत
ु आयोजना तनमानणको बाँकी काम आगामी १

वषनलभत्रै सम्पन्न भई बबजुली उत्पादन हुने आयोजनाले बताएको छ । लागत स्वीकृततमा चलनचल्तीभन्दा बढी दर

हदएर अतनयलमतता भएको ठहर गदै संसदको सावनजतनक लेखा सलमततले भक्
ु तानी रोक्न तनदे शन हदएपतछ भक्
ु तानी
नपाएको भन्दै ठे केदार कम्पनी चाइना गेजुवा िप
ु अफ कम्पनी (लसञ्जञ्जसी)ले खुञ्म्चएको सरु
ु ङ खुलाउने काम दईु
वषनदेखख रोकेको धथयो । लेखा सलमततले पन
ु ःमल्
ु याकङ्खन गराएर भक्
ु तानी हदन तनदे शन हदएपतछ चमेललया
जलववद्यत
ु आयोजनाको काम शरु
ु भएको हो ।

नेपाल ववद्यत
ु प्राधधकरण आयोजना, ठे केदार कम्पनीहरु र परामशनदाताले प्रततवद्धताअनस
ु ार आयोजनाको

तनमानण २०७४ पस
ु को दोस्रो साता सकाएर ववद्यत
ु उत्पादन शरु
ु हुनेछ । उक्त समयमै चमेललयाबाट बबजुली बाल्न
सककने गरी ववद्यत
ु प्राधधकरण सलमततले ठे केदारलाई तनदे शन हदएपतछ बाँकी रहे को काम शरु
ु भएको हो ।

प्राधधकरण, ठे केदार कम्पनीहरु र परामशनदाताले आयोजनाको तनमानण ववसं २०७४ पस
ु लभत्र सक्ने सम्झौताअनरु
ु प

लसलभलतफनको तनमानण २०७४ असोज दोस्रो साता र इलेक्िोमेकातनकल उपकरण जडान ७० हदनलभत्र गनन समयावधध
तोकेको छ । समयलसमालभत्रै चमेललयाको काम सम्पन्न गनन नयाँ ताललका तनमानण गरी उजान मन्त्रालयमा

पठाइसककएको छ । सरु
ु ङ तनमानण गरररहे को धचतनयाँ कम्पनी लसञ्जञ्जसीले ववसं २०७४ पस
ु सम्म तनमानण सम्पन्न

गने बताएको छ । चमेललयाको तनमानण शरु
ु गदान २०६८ मै तनमानण सम्पन्न हुने दावी गररएको धथयो । खतनसककएको
सरु
ु ङमध्ये कमजोर भब
ु नोटका कारण ८४३ लमटर खुञ्म्चएकोमा ६१५ लमटर खुलाइएको छ । अहहले २२८ लमटर

खल
ु ाउन बाँकी छ । २०६४ सालमा तनमानण शरु
ु गरी २०६८ मै सम्पन्न गने लक्ष्य ललएको भएपतन अतनयलमतता,
राजनीततक खखचातानी र ववववध कारणले तनमानणमा हढलाई भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार र ववद्यत
ु प्राधधकरणको खचनमा चमेललयको बाँध, सरु
ु ङ, ववद्यत
ु गह
ृ लगायतका लसलभल संरचनाको
तनमानण भइरहे को छ । यस आयोजना तनमानणको ठे केदार चाइना गेजव
ु ा िप
ु अफ कम्पनीज (लसञ्जञ्जसी) र

परामशनदाता साह लसल्ट हुन ् । आयोजनाको प्रसारण लाइन, इलेक्िोमेकातनकल र हाइिोमेकातनकलको काम

कोररयन एञ्क्जम बैङ्खकको सहुललयत ऋण लगानीमा भइरहे को छ । चमेललया तनमानणपश्चात प्रत्येक वषन दाचल
ुन ाले
२ करोड रुपैयाँ राजस्वबापत प्राप्त गने स्थानीयको भनाई छ ।

कारोबार, २०७३/०६/३०
विद्युत ् उत्पादन कम्पनी खोलन मन्तरपररषद्को स्िीकृनत, सिासािारणको २९
प्रनतशत सेयर रहने
भीम गौतम

जलववद्यत
ु ् उत्पादन आयोजना तनमानण गनन ऊजान मन्त्रालयले अतर् बढाएको जलववद्यत
ु ् उत्पादन कम्पनी लललमटे ड
स्थापनाका लाधग मञ्न्त्रपररषद्ले स्वीकृतत हदएको छ ।

सरकारी संस्थानको रूपमा रहे को नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानण गने गरे कोमा
सवनसाधारणको २९ प्रततशत सेयर रहने गरी उत्पादन कम्पनी स्थापना गनन स्वीकृतत हदएको हो ।

ऊजान मन्त्रालयका सहसधचव एवं प्रवक्ता हदनेश तर्लमरे ले मञ्न्त्रपररषद्को स्वीकृततपतछ कम्पनी दतान, कम्पनीका
लाधग प्रमख
ु कायनकारी अधधकृतलगायतका कायनअतर् बढ्ने जानकारी हदए ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी’सहहतको अल्पकालीन तथा दीर्नकालीन योजना र राञ्रिय ऊजान संकट तनवारण
कायन योजनालाई कायानन्वयन गनन अतर् बढाउन लाधगएको कम्पनीमा सवनसाधारण नागररकको १७, आयोजना
प्रभाववत ञ्जल्लाका स्थानीय बालसन्दाको १० र अततववपन्न पररवारको २ प्रततशत रहने छ ।

मन्त्रालयका अनस
ु ार कम्पनीमा ऊजान मन्त्रालयको २०, अथन मन्त्रालयको ५, कानन
ु , न्याय तथा संसदीय मालमला
मन्त्रालयको ५ प्रततशत रहने छ ।

त्यसैगरी नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणको १०, कमनचारी सचचय कोषको १०, नागररक लगानी कोषको ५, जलववद्यत
ु ्

लगानी तथा ववकास कम्पनी लललमटे ड (एचआईडीसीएल)को ४, नेपाल दरू सचचार कम्पनी लललमटे डको १० र राञ्रिय
बबमा संस्थानको २ प्रततशत सेयर रहने छ ।

३० करोड कुल पँज
ु ी रहने कम्पनीको अधधकृत पँज
ु ी २० अबन, तत्काल जारी पँज
ु ी १० अबन र संस्थापकहरूले तत्काल
चुक्ता गनन कबोल गरे को पँज
ु ी २ अबन रहने छ ।

कम्पनीमाफनत नललसंङगाड, बढ
ू ीगण्डकी, नौमरु े , सन
ु कोसी, कणानली धचसापानीजस्ता ठूला जलाशययक्
ु त आयोजना
तनमानण गने उद्दे श्य राखखएको ऊजान मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणको पन
ु संरचना
गने गरी प्रकिया अतर् बढाएकोमा यसअतर् राञ्रिय प्रसारण धिड कम्पनी स्थापना भइसकेको छ ।

धिड कम्पनीमा नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले प्रतततनधध नपठाएपतछ हालसम्म यसले कामअतर् बढाउन सकेको छै न
। गतवषनको असारमा दतान भएको धिड कम्पनीले आगामी काततनक ११ गते पहहलो साधारणसभा गनन लागेको छ ।

कारोबार, २०७३/०६/३०
मुआब्जा वििादले धचललमे–बरशमली प्रसारणलाइनको ननमााण अतयोलमा
रामहरर न्यौपाने

रसव
ु ाको गोल्जुङ–२ थम्बच
ु ेतमा केन्द्र बनाएर तनमानण गनन लाधगएको धचललमे–बत्रशल
ू ी २२० केभी प्रसारण लाइनको

सवस्टे सन तनमानण जग्गाको मआ
ु ब्जा वववादले अन्योलमा परे को छ । सवस्टे सन तनमानणका लाधग आवश्यक जग्गा
अधधिहण गनन जग्गाधनीले प्रचललत मल्
ू यभन्दा तनकै महँगो दाबी गरे का छन ् ।

धचललमे–बत्रशल
ू ी प्रशारणलाइन पररयोजनाले जग्गाधनीलाई प्रततआना ८० हजारदे खख १ लाख रुपैयाँ हदन सहमतत

जनाए पतन २ लाख रुपैयाँदेखख २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउनप
ु ने जग्गाधनीको अडानका कारण तनमानण अतर् बढ्न
सकेको छै न ।

प्रसारण लाइन केन्द्र तनमानणका लाधग आवश्यक जग्गा अधधिहण नहुँदा तनमानणको काम अन्योल भएको धचललमे–
बत्रशल
ू ी पररयोजना हबका प्रम
ु ख केदार लसलवालले बताए ।

“रसव
ु ाको गोल्जुङदे खख म्
ु य प्रसारणलाइन नव
ु ाकोटको मनकामना ञ्स्थत पैरेवेशीसम्म कररब २७ ककलोलमटर

ववद्यत
ु ीय लाइन ववस्तार परू ा गनन कम्तीमा तीन वषन समय लाग्ने भए पतन जग्गाको खररद प्रकिया अन्योल हुँदा
रसव
ु ामा तनमानणधीन जलववद्यत
ु ् आयोजनाको उत्पादन खेर जाने संकेत दे खखएको छ,” लसलवालले भने ।

उनले धचललमे ववद्यत
ु ् कम्पनीमाफनत तनमानणाधीन रहे को चार आयोजनाबाट उत्पादन हुने ववद्यत्ु लाई नव
ु ाकोटको

पैरेवेशी ल्याएर माधथल्लो बत्रशल
ू ी ववद्यत
ु ् प्रसारण लाइनको हबमा जोडेर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा पठाउने योजना
बनाइएकामा त्यो पतन अपरु ो हुने दे खखएको बताए ।

रसव
ु ामा धचललमे ववद्यत
ु ् कम्पनीमाफनत १११ मेगावाट क्षमताको रसव
ु ागढी, ४२ दशमवल ५ मेगावाटको साचजेन,
१४ दशमलव ८ मेगावाटको माधथल्लो साचजेन जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानण भइरहे का छन ् ।

धचललमे–बत्रशल
ू ी प्रसारण लाइनको केन्द्र स्थापनाका लाधग गोल्जुङमा ८० रोपनी जग्गा आवश्यक पनेमा धचललमे

जलववद्यत
ु ् कम्पनी र साङजेन जलववद्यत
ु ् आयोजनाको ३० रोपनी जग्गा रहे को र बाँकी कररब ५० रोपनी जग्गा
खररद गनप
ुन नेमा स्थानीयवासीले प्रततआना २ लाखदे खख साढे दईु लाख रुपैयाँ मागेपतछ धचललमे–बत्रशल
ू ी हब
पररयोजना तनमानण अन्योलसँगै ववकल्प खोज्ने तयारीमा रहे को पररयोजना प्रमख
ु लसलवालले बताए ।
सिोच्चको परमादे शले झन ् समस्या

जग्गाधनीले मागअनस
ु ार मआ
ु ब्जा नपाएपतछ अधधिहण रोक्न माग गदै सवोच्व अदालत गए पतन गएको भदौ २७
गते ररट नै खारे ज गदै ‘न्यायोधचत’ आधारमा मआ
ु ब्जा उपलब्ध गराउन परमादे श हदएको धथयो ।

प्रसारण पररयोजनाले अहहले अधधिहण गनन लागेको जग्गासँग सीमा जोडडएको जग्गा साचजेन जलववद्यत
ु ्

आयोजनाले सडकले छोएको जग्गाको प्रततरोपनी ५ लाख र नछोएको जग्गा ४ लाख रुपैयाँमा खररद गरे को भन्दा
बढी रकम हदने तयारी गरे को छ ।

“साचजेन आयोजनाले पाँच वषनअतर् हदएको भन्दा तीन गण
ु ा बढी रकम हदन लागेका छौं,” पररयोजना प्रमख
ु

लसलवालले भने, “अहहले सडकको छोएकोलाई प्रततआना १ लाख र नछोएकोलाई प्रततआना ८० हजार रुपैयाँ हदने
तनणनय गरे का छौं ।”

पररयोजनाले हदने रकम अपग
ु भएको भन्दै अधधिहणको रोक्न माग गदै सवोच्च अदालत पग
ु ेका जग्गाधनीहरू
परमादे शअनस
ु ार न्यायोधचत रकम नपाएसम्म जग्गा नहदने पक्षमा अडान रा्दै आएका छन ् । प्रसारण केन्द्र
स्थापनाका लाधग खररद गनप
ुन ने कररब ५० रोपनी जग्गाको धनी ६ जना छन ् ।

आयोजनामा भइरहे को हढलाइका बारे मा ऊजान मन्त्रालयले चासो दे खाएको छ । आधथनक वषन ०७५/७६ मा प्रसारण

लाइनको तनमानण सक्ने लक्ष्य बनाएको दईु वषन भए पतन अहहलेसम्म जग्गा अधधिहणको प्रकिया नै सरु
ु नभएपतछ
मन्त्रालयले चासो हदएको हो ।

नव
ु ाकोट र रसव
ु ामा उत्पादन भएका ववद्यत्ु हरू एकै ‘हब’ माफनत केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्म जोड्न मनकामनाको
लसम्लेमा तनमानण गनन लाधगएको प्रसारण लाइनको ववस्तार पतन सस्
ु त गततमा छ ।

मनकामनादे खख काठमाडौंको थानकोटसम्म (४८ ककमी) २२० केभी प्रसारण लाइन तनमानण गरी नव
ु ाकोट र रसव
ु ामा
उत्पादन भएका/हुने ववद्यत
ु ् प्रसारण लाइनमा जोड्न प्रसारण लाइन ववस्तारको काम २३ प्रततशतमात्र भएको छ ।
प्रसारण लाइनको ववस्तार हढला हुँदा माधथल्लो बत्रशल
ू ी थ्री ‘ए’ र रसव
ु ामा तनमानणाधीन आयोजनाहरूले तोककएको
समयमा ववद्यत
ु ् उत्पादन गरे मा खेर जाने आयोजना थ्री ‘ए’ आयोजना प्रमख
ु फखणन्द्रराज जोशीले बताए ।

नया¤ पबत्रका, २०७३/०६/३०
सांयुक्त लगानी सम्झौता गना धचननयाुँ कम्पनी तत्काल नआउने
पन्चचम सेती जलविद्युत ् आयोजना
सचेन गौतम

७ सय ५० मेगावाटको पञ्श्चम सेती जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानणका लाधग नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरण र चाइना थ्री
गजेज इन्टरनेसनल कपोरे सनबीच संयक्
ु त लगानी सम्झौता (जेलभए) तत्काल नहुने भएको छ । यसले गदान २०
वषनदेखख चचानमा रहे को आयोजनाको तनमानण झन ् अन्योलमा परे को छ ।

कपोरे सन सचचालक सलमततका अध्यक्ष लु गओ
ु जनले शि
ु बार लगानी बोडनका प्रमख
ु कायनकारी अधधकृत महाप्रसाद
अधधकारीलाई पत्र ले्दै सम्झौताका लाधग तत्काल आउन नसक्ने जानकारी गराएका हुन ् । संयक्
ु त लगानी

सम्झौताका बारे मा अञ्न्तम छलफल गनन आिह गदै बोडनले केही हप्ताअतर् कापोरे सनलाई पत्राचार गरे को धथयो ।

पत्रको जवाफ हदँ दै कपोरे सनले नोभेम्बर (१६ मंलसरलभत्र)को उपयक्
ु त समयमा टोली पढाउने जानकारी गराएको बोडन
स्रोतले बतायो । ‘हाम्रो समह
ू का सदस्य अकफ्रका गएकाले तत्काल नेपाल आउन सक्ने अवस्था छै न’, कम्पनीले
लेखेको पत्र उल्लेख गदै स्रोतले भन्यो, ‘नेभेम्बरको उपयक्
ु त समयमा मात्रै छलफल गनन टोली पठाउनेछौँ ।’
साढे ४ िषामा पनन कम्पनी खल
ु ेन

०७१ को साउनबाट तनमानण सरु
ु गरी ०७६ को पस
ु दोस्रो सातामा आयोजनाको तनमानण सम्पन्न गने लक्ष्य राखी ऊजान
मन्त्रालय र चाइना थ्री गजेज इन्ट रनेसनल कपोरे सनबीच १७ फागन
ु ०६८ मा समझदारी भएको धथयो ।

तर, कररब साढे ४ वषन बबत्दासमेत अहहलेसम्म आयोजना तनमानण गने कम्पनी नै खुल्न सकेको छै न । संयक्
ु त
लगानी सम्झौता नै अतनञ्श्चत भएकाले कम्पनी खोल्ने प्रकिया झन ् अन्योलमा परे को छ । लगानी सम्झौता

भएपतछ मात्रै कम्पनीको लगानी संरचना टुंधगन्छ । कम्पनी खोललएपतछ मात्रै आयोजनाको लाइसेन्स सरकारले
कम्पनीलाई हदनेछ । ‘अस्िे ललयन कम्पनी स्मेकले १५ वषन आयोजना ओगट्यो, धचतनयाँ कम्पनीले त्यस्तै गने

लक्षण दे खखएको छ,’ बोडन स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रोमा रहे का कानन
ु ी तछद्र पहहल्याउँ दै आयोजना ललने, तर काम नगने
प्रववृ त्त ववदे शी कम्पनीमा पतन दे खखँदै गएको छ ।’

आयोजना तनमानणका लाधग वेस्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गने समझदारी भएको धथयो ।

कम्पनीमा सरकारका तफनबाट ववद्यत
ु ् प्राधधकरणको २५ प्रततशत, लसडब्लई
ु इन्भेस्टमेन्ट कपोरे सनको ७५ प्रततशत
स्वपँज
ु ी रहने ऊजान मन्त्रालय र कम्पनीबीच समझदारी भएको धथयो । ७५ प्रततशतमध्ये २ दे खख ५ प्रततशत
स्थानीयवासीलाई सेयर हदने समझदारी भएको धथयो ।

तत्कालीन संसद्को प्राकृततक स्रोत र साधन सलमततले सद
ु रू पञ्श्चमवासीलाई १० प्रततशत र नेपालभररका

सवनसाधारणलाई १४ प्रततशत सेयर छुट्याउन तनदे शन हदएको धथयो । प्राधधकरणले लगानी गने २५ प्रततशत रकम
जट्
ु न नसकेमा धचतनयाँ एञ्क्जम बैंकबाट सहुललयतपण
ू न ब्याजदरमा ऋण ललन लसडब्लई
ु इन्भेस्टमेन्टले सहयोग

गने सम्झौतामा व्यवस्था छ । आयोजनाको अनम
ु ातनत लागत एक खबन ६० अबन रुपैयाँ छ । आयोजनाको लगानी
२५ प्रततशत इञ्क्वटी र ७५ प्रततशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गररएको छ । बोडनले आयोजनामा ववदे शी लगानी

स्वीकृत गररसकेको छ । नेपाललभत्रै ववद्यत
ु ् खपत हुने गरी सावनजतनक–तनजी साझेदारी (वपवपपी) मोडेलमा तनमानण
गनन लाधगएको हो ।

खचा पुँज
ु ीकरणमा मख्
ु य वििाद

आयोजना अध्ययनका िममा अहहलेसम्म भएको खचनको पँज
ु ीकरण गनेबारे मा नेपाली र धचतनयाँ पक्षबीच म्
ु य
वववाद छ । धचतनयाँ पक्षले अहहलेसम्म भएको खचनलाई कम्पनी स्थापनापतछ आयोजनाको लागतमा पँज
ु ीकरण
गनप
ुन ने अडान राखेको छ । तर, नेपाली पक्षले यसलाई कानन
ु ी जहटलता रहे को भन्दै स्वीकार गनन सकेको छै न ।

धचतनयाँ कम्पनीले आयोजना स्थलसम्म पग्ु ने सडक सदृ
ु ढीकरण, कमनचारी आवास बनाउन, आयोजना स्थलको
भौगलभनक अन्वेषणका लाधग डड्रललङलगायतका काम आफ्नै खचनमा गरररहे को छ । आयोजनाको अध्ययन

कम्पनीमाफनत गने समझदारी भएको धथयो । कम्पनीले प्रयोग गरे को खचन मल्
ू यांकन गरी प्राधधकरणको इञ्क्वटीमा
समावेश गने समझदारीमा व्यवस्था छ ।

आयोजनाको ववद्यत
ु ् खररद–बबिी सम्झौता (वपवपए) दर, ५ सय ककलोलमटर प्रसारण लाइन तनमानण, २५ सय हे क्टर
जग्गा प्राञ्प्त, ववस्थावपतको पन
ु स्र्थापना तथा पन
ु वानसलगायतका ववषयमा धचतनयाँ कम्पनीले चासो जनाउँ दै
आएको बोडनले जनाएको छ ।

आधथनक दै तनक, २०७३/०७/०१
दरौँदी ए जलविद्युत्को परीक्षण उत्पादन

गोरखाको मच्
ु चोकमा तनमानण गररएको ६ मेगावाट क्षमताको दरौँदी ए जलववद्यत
ु ् आयोजनाको परीक्षण उत्पादन

सरु
ु गररएको छ । असोज २२ गतेदेखख ववलभन्न चरणमा परीक्षण उत्पादन गररँदै आएको आयोजनाले जनाएको छ ।
उक्त आयोजना काललका हाइड्रोपावर कम्पनीले रु एक अबन १० करोडको लगानीमा तनमानण गरे को हो ।

आयोजनाको सम्पण
ू न परीक्षण सककएपतछ नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणलाई तछट्टै ववद्यत
ु ् बबिी सरु
ु गररने आयोजना
तनमानण कम्पनीका प्रबन्धक ववरणु पन्तले बताउनभ
ु यो । ‘रन अफ द ररभर’ प्रकृततको आयोजनाको पावर हाउस

चनौटे मा तनमानण गररएको छ । चनौटे देखख गोरखा सदरमक
ु ामको हरमटारीञ्स्थत ववद्यत
ु ् सवस्टे सनसम्म प्रसारण
लाइन ल्याइएको छ ।

आयोजनाको ववद्यत
ु ् १५ हदनसम्म नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले तनःशल्
ु क रुपमा प्रयोग गरे पतछ व्यावसातयक रुपमा
आयोजनाको ववद्यत
ु ् उत्पादन गररने बताइएको छ । गत असारमा ववद्यत
ु ् उत्पादन हुने लक्ष्य राखखएको भए पतन
भक
ू म्प, नाकाबन्दी जस्ता समस्याले गदान तोककएको समयभन्दा केही हढलो ववद्यत
ु ् उत्पादन भएको हो ।

आयोजनाको ववद्यत
ु ् गोरखाञ्स्थत सवस्टे सनमा जडान गरे पतछ गोरखामा ववद्यत
ु ् भार कटौती नहुने बताइएको छ
। तीन केभीए क्षमताको सवस्टे सनलाई क्षमता बढाएर आठ केभीए क्षमताको बनाउने काम भइरहे को छ । दरौँदी ए

आयोजना तनमानण सककएपतछ दरौँदीमै १० मेगावाट क्षमताको अको आयोजना तनमानण गररने पन्तले बताउनभ
ु यो ।
रासस

अन्नपण
ु न पोरट, २०७३/०७/०१

ऊजाामतरीको भेटघाट परराष्ट्रमाफात मार
ववकास थापा

प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्री र सधचवहरुले ववदे शी तनयोगका पदाधधकारीहरुलाई पररारि मन्त्रालयलाई

जानकारी नै नहदई भेटर्ाट गरररहे का बेला ऊजान मन्त्री जनादन न शमानले भने कूटनीततक आचार संहहताको पण
ू न पालना
गदै पररारिमाफनत मात्र भेटर्ाट गनन थालेका छन ् । शमानले ववदे शी तनयोगका कूटनीततज्ञसँग भेटर्ाट गदान पररारि
मन्त्रालयका प्रतततनधधलाई समेत अगाडड राखेर त्यसको अलभलेखसमेत राख्न लगाउने गरे का छन ् ।

ववदे शी राजदत
ू हरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई लसधै भेटर्ाट गदान राञ्रिय मयानदा र हहतमा आँच पनन सक्ने खतरा
रहे कोतपनm पररारिववद्हरुले सचेत गराउँ दै आएका धथए । पररारि मन्त्रालयले आचार संहहता नै लागू गरे पतन
अधधकांश मन्त्री र सधचवहरुले पालना गरे का छै नन ् ।

आपm
ू ले आचार संहहता पालन गरे र पद्धतत ववकास गने प्रयास गरे को ऊजान मन्त्री शमानले बताए । ‘मैले सबै ववदे शी
लमत्रहरुलाई पररारि मन्त्रालयमापनmत भेट्नका लाधग अनरु ोध गरे को छु,' शमानले आइतबार अन्नपण
ू लन सत भने,
‘लसधै भेटर्ाट गदान मल
ु क
ु को स्वाथनका बारे मा र उसको (भेट्न आउने ववदे शी) को परृ ठभलू म थाहा हुँदैन, तर
पररारिमापनmत आउँ दा ककन भेट्न खोजेको, मल
ु क
ु को के कुरामा हहत छ भन्ने जानकारी पहहले नै हुन्छ ।'

शमानका अनस
ु ार आपm
ू ले ववदे शी राजदत
ू हरुलसत भेटर्ाट गदान पररारिका अधधकारीले भेटर्ाट र ववषयवस्तब
ु ारे पव
ू न
जानकारी हदन्छन ् । ‘दे शको मन्त्रीले ववदे शी राजदत
ू लसत गोप्य वातान गदान भोलल मल
ु क
ु को हहतमा काम नहुन पतन
सक्छ,' उनले भने, ‘पररारिकै अधधकारीको सामन्
ु ने द्ववपक्षीय वातान गदान त्यसको रे कडन समेत दव
ु ै मन्त्रालयमा

हुन्छ ।'
आपm
ू ऊजान मन्त्रीमा तनयक्
ु त भएदे खख नै पररारिमापनmत मात्र भेटर्ाट गने बन्दोबस्ती लमलाएको शमानले बताए ।

हालसम्म शमानले भारत, कोररया, जापान, अमेररकाका राजदत
ू हरुलाई आचार संहहता अनस
ु ार भेट गररसकेका छन ् ।
पररारि मन्त्रालयका तनलमत्त सधचव भरतराज पौडेलले संयक्
ु त अरब इलमरे टसका राजदत
ू सईद हमदान अल
नक्बीले ऊजान मन्त्री शमानलाई सोमबार पररारिमापनmत भेट्न लागेको जानकारी हदए ।

तनलमत्त सधचव पौडेलका अनस
ु ार सरकारी तनकायहरुले आंलशक रुपमा आचार संहहता पालना गरे का छन ् । ‘आचार
संहहता पालना गदान मल
ु क
ु को हहत, मयानदा र कूटनीततक पद्धतत स्थावपत हुन्छ,' पौडेलले सोमबार अन्नपण
ू लन सत
भने, ‘अरु सबै मल
ु क
ु हरुले यस्तो पद्धतत बसाएका छन ् र पालना गछन न ् ।'

पदाधधकारीको मयानदाका लाधग संहहता पालना गनुन सबैको कतनव्य रहे को तनलमत्त सधचव पौडेलले बताए । ‘ऊजान

मन्त्रीको भोलल (सोमबार) को भेटर्ाटका लाधग दत
ू ावासबाट हामीलाई पत्र आयो, त्यही अनस
ु ार भेटर्ाट अतर् हाम्रो

मन्त्रालयको अधधकारीले ऊजान मन्त्रीज्यल
ू ाई सबै जानकारी हदनेछ, अतन भेटमा पररारिका अधधकृत पतन सहभागी
हुन्छन ्,' उनले भने ।
रारिसंर्का लाधग पव
ू न स्थायी प्रतततनधध मधुरमण आचायनका अनस
ु ार आचार संहहता पालना गदान मल
ु क
ु को हहतका

लाधग लाभदायक छ । ‘आचार संहहता आपैmमा कानन
ु होइन र यो बाध्यात्मक रुपमा गनैपछन भन्ने पतन होइन, यो
पदीय मयानदाअनस
ु ार पालना गने नैततक कुरा हो,' पररारिववद् आचायनले सोमबार अन्नपण
ू लन सत भने, ‘यो पालना

गदान नजानेर कुनै गलत कुरा गलानन ् कक भन्ने भय हुँदैन, पररारिले एकथोक भन्ने अकानुे मन्त्रालयले अकै कुरा गने
ञ्स्थतत हुँदैन ।'

काञ्न्तपरु , २०७३/०७/०१

पाुँच जलविद्युतको लाइसेतस वििाद: अन्ख्तयारको ननणाय खारे ज

सवोच्च अदालतले ५ जलववद्यत
ु ् कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गनन अञ््तयारले हदएको तनदे शन संववधानववपरीत

भएको ठहर गदै बदर गररहदएको छ । अञ््तयारको तनदे शनमा ती कम्पनीलाई जलववद्यत
ु ् आयोजनाको सवेक्षण
तथा उत्पादन गनन हदइएको लाइसेन्ससमेत ऊजान मन्त्रालयले खारे ज गररहदएको धथयो ।

सवोच्चले ऊजान मन्त्रालयले अञ््तयारको तनदे शनमा ती कम्पनीको ववद्यत
ु ् आयोजनाको सवेक्षण

लाइसेन्स खारे ज गने ऊजान मन्त्रालयको तनणनयसमेत बदर गररहदएको छ । अब ती कम्पनीले आयोजनाको
अध्ययन र तनमानण कायन अतर् बढाउने बाटो खल
ु ेको छ ।

सवोच्चका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद तर्लमरे र ईश्वरप्रसाद खततवडाको संयक्
ु त इजलासले सोमबार
ररट जारी गदै लाइसेन्स रद्द गने तनणनय खारे ज हुने फैसला गरे को हो । ‘तनवेदक कम्पनीको लाइसेन्स

रद्द गनन तनदे शन हदने अञ््तयारको तनदे शन गैरसंवध
ै ातनक दे खखयो,’ फैसला उद्धत
ृ गदै स्रोतले भन्यो,
‘यसअतर् पतन अञ््तयारले तनदे शन हदन नपाउने भनी पटकपटक आदे श भएको हो । अञ््तयारको

तनदे शनमा लाइसेन्स रद्द गने ऊजान मन्त्रालयको तनणनयसमेत बदर हुने ठहछन ।’ फैसलाको पूणन पाठ
आउन भने बाँकी छ ।

सवोच्चको फैसलाले मोञ्ल्नया पावर, एपोलो, काललका, वेलकम र ज्यामालम्बा इनजीको ववद्युत ्
आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गने ऊजानको तनणनय खारे ज भएको हो ।

अञ््तयारले २०७१ पुस १३ मा १३ कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गनन ऊजान मन्त्रालयलाई तनदे शन हदएको

धथयो । तनदे शनअनुसार ऊजानले पुस ३० मा लाइसेन्स रद्द गरे को हो । त्यसववरुद्धको उजुरी सुनुवाइका

िममा संसदीय सलमततले ३ वटाको लाइसेन ्स रद्द गने ऊजान मन्त्रालयको तनणनय खारे ज गरे को धथयो । ५
वटा कम्पनी भने अञ््तयारको तनणनयप्रतत मौन धथए ।

असन्तुरट ५ कम्पनीले अञ््तयारले अधधकार क्षेत्र लमचेर आदे श हदएको, ऊजान मन्त्रालयले बबना कुनै

आधार र कारण लाइसेन्स खारे ज गरे को र दव
ु ै तनकायको तनणनयले ऊजान संकट समाधानमा योगदान नगने
भएकाले तनणनय खारे जीको माग गदै सवोच्चमा गएका धथए । जलववद्युत ् कम्पनीहरूका तफनबाट कानुन
व्यवसायीहरू शम्भु थापा, पूणम
न ान शाक्य, टीकाराम भट्टराई, रामप्रसाद भण्डारी, डम्बर राउत र यादव
ढुंगानाले बहस गरे का धथए ।

अलभयान, २०७३/०७/०१
जलविद्युत ् आयोजनालाई जग्गा हदितदीले समस्या

व्यञ्क्तको हकमा लागू हुने जग्गाको हदबन्दी जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरूमाधथ पतन लगाइँदा समस्या उत्पन्न भएको छ
। जग्गा धधतो राखी प्राप्त कजानबाट जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानण गनप
ुन ने कम्पनीहरूमाधथ जग्गामा हदबन्दी

लगाइँदा समस्या उत्पन्न भएको हो । ‘प्रकियागत साथै अन्य ववववध झमेलाले आयोजना सम्पन्न गनन समय त
लाग््यो नै, यो तनयमले त झन ् आयोजना अतर् बढाउनै बाधा परु य
् ाएको छ,’ बट
ु वल पावर कम्पनीका प्रमख
ु
कायनकारी अधधकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेरठले भने । कम्पनीले १२ मेगावाट क्षमताको खझमरुक

जलववद्यत
ु ् आयोजना र ९ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको आँधीखोला आयोजनामापनmत ४६ हजारभन्दा बढी
उपभोक्तालाई ववद्यत
ु ् आपतू तन गदै आएको छ ।

हरे क २/३ वषनमा ५० दे खख १०० मेगावाटसम्म ववद्यत
ु ् उत्पादन गने लक्ष्य ललएको कम्पनीले १०० मेगावाटको तल्लो
मनाङ–मस्र्याङ्खदीको काम अतर् बढाइरहे को छ भने काबेली र न्यादी पाइपलाइनमा छन ् ।

पहाडको जग्गामा प्रतत व्यञ्क्त तथा कम्पनी ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने तनयमका कारण नयाँ

आयोजना प्रारम्भमा समस्या हुने गरे को ररडी हाइड्रोपावरका तनदे शक कुवेरमखण नेपाल बताउँ छन ् । ‘७५ रोपनीभन्दा
बढी जग्गा ललन भलू मसध
ु ार मन्त्रालयको स्वीकृतत ललनप
ु ने प्रावधान रहे को छ । स्वीकृतत प्रकिया पतन झन्झहटलो
भएकाले तनकै नै अप््यारो परे को छ,’ नेपाल भन्छन ्, ‘सरकारबाट जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानणको स्वीकृतत
पाइसकेको कम्पनीलाई पन
ु ः अको स्वीकृतत ललइरहनप
ु ने प्रावधान हटाउनु जरुरी छ ।’ सरकारले अतर् सारे को

ऊजानसङ्खकट तनवारण कायनयोजना सफल बनाउन यस्ता प्रावधान बाधक बनेको स्वतन्त्र ऊजान उत्पादकहरूको संस्था
इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादरु बबरटको भनाइ छ ।

जलववद्यत
ु ् आयोजनाहरूले पररयोजना डडजाइन गदान आवश्यक भने जतत जग्गा पाउने भलू मसध
ु ार तथा व्यवस्था
मन्त्रालयका सधचव मोहनकृरण सापकोटा बताउँ छन ् । ‘तर, ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गाका लाधग भने प्रकिया परू ा
गरी स्वीकृतत ललनप
ु छन ,’ उनी भन्छन ् ।

यसरी आयोजनाको नाममा पतन जग्गाको हदबन्दी लगाइनाले पतछ राज्यलाई नै नोक्सान पग्ु ने सम्भावना रहे को छ
। आयोजनाका नाममा पयानप्त जग्गा नपाएपतछ प्रवद्नधकहरू भटाभट आफू र आफ्ना नातेदारका नाममा जग्गा

ललन थालेका छन ् । यसरी आयोजना रहे कोबाहे कका व्यञ्क्तका नाममा रहे का जग्गा आयोजना सरकारलाई कफतान
गने समयमा अतनयलमतता हुने सम्भावनाका कारण पतछ समस्या नहोला भन्न सककन्न ।

यससम्बन्धमा व्यवस्था गने गरी ऊजान मन्त्रालयले ऐन संशोधन गनन लागेको सहायक प्रवक्ता गोकणन पन्थले

बताए । ‘कायनववधध पयानप्त नभएका कारण ऐनमै संशोधन गनन संशोधधत ववधेयक अथन र कानन
ू मन्त्रालय पठाएका
छौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट आएर संसद्ले पाररत गरे पतछ समस्या सञ्ु ल्झन्छ ।’ वातावरणीय अध्ययनले आवश्यक
दे खाए जतत जग्गा ललन आयोजनालाई कुनै बन्दे ज नरहने व्यवस्था संशोधनमा आउने उनको भनाइ छ ।

अलभयान, २०७३/०७/०१
दरौँदी ए जलविद्युतको परीक्षण उत्पादन

गोरखाको मच्
ु चोकमा तनमानण गररएको ६ मेगावाट क्षमताको दरौँदी ए जलववद्यत
ु आयोजनाको परीक्षण उत्पादन
शरु
ु गररएको छ ।

असोज २२ गतेदेखख ववलभन्न चरणमा परीक्षण उत्पादन गररँदै आएको आयोजनाले बताएको छ । उक्त आयोजना
काललका हाइड्रोपावर कम्पनीले रू. एक अबन १० करोडको लगानीमा तनमानण गरे को हो । आयोजनाको सम्पण
ू न

परीक्षण सककएपतछ नेपाल ववद्यत
ु प्राधधकरणलाई तछट्टै ववद्यत
ु ् बबिी शरु
ु गररने आयोजना तनमानण कम्पनीका

प्रबन्धक ववरणु पन्तले बताए । ‘रन अफ द ररभर’ प्रकृततको आयोजनाको पावर हाउस चनौटे मा तनमानण गररएको
छ । चनौटे देखख गोरखा सदरमक
ु ामको हरमटारीञ्स्थत ववद्यत
ु सवस्टे शनसम्म प्रसारण लाइन ल्याइएको छ ।

आयोजनाको ववद्यत
ु १५ हदनसम्म नेपाल ववद्यत
ु प्राधधकरणले तनःशल्
ु क रुपमा प्रयोग गरे पतछ व्यवसातयक रुपमा
आयोजनाको ववद्यत
ु उत्पादन गररने बताइएको छ । गत असारमा ववद्यत
ु उत्पादन हुने लक्ष्य राखखएको भए पतन
भक
ू म्प, नाकाबन्दी जस्ता समस्याले गदान तोककएको समयभन्दा केही हढलो ववद्यत
ु उत्पादन भएको हो ।

आयोजनाको ववद्यत
ु गोरखाञ्स्थत सवस्टे शनमा जडान गरे पतछ गोरखामा ववद्यत
ु भार कटौती नहुने बताइएको छ
।

तीन केभीए क्षमताको सवस्टे शनलाई क्षमता बढाएर आठ केभीए क्षमताको बनाउने काम भइरहे को छ । दरौँदी ए
आयोजना तनमानण सककएपतछ दरौँदीमै १० मेगावाट क्षमताको अको आयोजना तनमानण गररने पन्तले बताए
। रासस

नया¤ पबत्रका, २०७३/०७/०१
कायाकारी ननदे शकविरुद्ि अततररम आदे श अस्िीकार

सवोच्च अदालतले नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणका कायनकारी तनदे शक कुलमान तर्लसङको तनयञ्ु क्त रोक्न अन्तररम
आदे श हदन अस्वीकार गरे को छ । सवोच्चका न्यायाधीशहरू ववश्वम्भरप्रसाद श्रेरठ र सपना प्रधान मल्लको
आइतबारको इजलासले ररट तनवेदनको मागबमोञ्जम अन्तररम आदे श अस्वीकार गरे को हो ।

सरकारले प्रकिया लमचेर तर्लसङलाई कायनकारी तनदे शकमा तनयञ्ु क्त गरे को भन्दै प्राधधकरणका चारजना

उपकायनकारी तनदे शकले सवोच्चमा ररट दायर गरे का धथए । उपकायनकारी तनदे शकहरू शेरलसंह भाट, कन्है याकुमार
मानन्धर, सरु े न्द्र राजभण्डारी र सतु नलकुमार ढुंगेलले संयक्
ु त ररट दायर गरे का हुन ् । मञ्न्त्रपररषद्ले २९ भदौमा
तर्लसङलाई कायनकारी तनदे शकमा ४ वषनका लाधग तनयक्
ु त गरे को धथयो ।

ररट तनवेदकले प्रकिया लमचेर तर्लसङलाई तनयक्
ु त गरे को भन्ने ववषय मद्
ु दाको अञ्न्तम ककनारा लाग्दा तनरूपण हुने
सवोच्चले ठहर गरे को छ । ‘उपकायनकारी तनदे शकहरू प्राधधकरणमै कायनरत रहे काले सवु वधा सन्तल
ु नको

दृञ्रटकोणबाट तनवेदकहरूलाई अपरु णीय क्षतत पग्ु ने नदे खखँदा मागबमोञ्जम अन्तररम आदे श जारी गनन लमलेन,’
सवोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

यसअतर् सवोच्चले अन्तररम आदे शका बारे मा छलफल गनन ररट तनवेदक र ववपक्षी प्रधानमन्त्री तथा

मञ्न्त्रपररषद्को कायानलय, ऊजान मन्त्रालय, प्राधधकरणलगायतलाई १२ असोजमा बोलाएको धथयो । १२ असोजमा
बहस नसककएपतछ आइतबारलाई साररएको धथयो ।

प्रकिया लमचेर आफूभन्दा कतनरठ ११ तह (तनदे शक)लाई कायनकारी तनयक्
ु त गररएको भन्दै तर्लसङलाई असहयोग
गदै भाट, मानन्धर र राजभण्डारी बबदामा बसेका छन ् ।

प्राधधकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनीको प्रबन्ध तनदे शक रहे का ढुंगेलले भने काम गरररहे का छन ्
। ४ सय ५६ मेगावाटको माधथल्लो तामाकोसी प्रमख
ु मा ११ तहका कमनचारी राखेको प्राधधकरणले १ सय ४०

मेगावाटको तनहुँ जलववद्यत्ु मा भने १२ तहको कमनचारी खटाएको छ । आयोजनाको प्रगतत भने खासै नभएको
प्राधधकरणका कमनचारी बताउँ छन ् ।

नया¤ पबत्रका, २०७३/०७/०१
२५ मेगािाटको रोलिाललङ डाइभसान ननमााण गदै तामाकोसी
माधिललो तामाकोसीिाट हहउुँ दको ऊजाा िढाउन ननमााण गना लाधगएको डाइभसानिाट छुट्टै विद्यत
ु ् गह
ृ िनाउने
ननणाय

सचेन गौतम

अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले रोल्वाललङ खोला डाइभसननबाट अको छुट्टै २५ मेगावाटको जलववद्यत
ु ्

आयोजना तनमानण गने भएको छ । यसअतर् माधथल्लो तामाकोसी आयोजनामै रोल्वाललङ खोलाको पानी लमसाउन

मात्रै डाइभसनन बनाउने गरी ववस्तत
ृ इञ्न्जतनयररङ डडजाइन भएको धथयो । अब त्यसमा २५ मेगावाटसम्मको छुट्टै
आयोजना तनमानण गररने कम्पनीले जनाएको छ ।

तामाकोसीको जलाशय रहे को उचाइभन्दा कररब दईु सय लमटरमाधथ उचाइबाट रोल्वाललङ डाइभसनन सरु
ु ङ आउँ छ ।
उक्त उचाइ (वाटर हे ड)लाई प्रयोग गरी अको २२ दे खख २५ मेगावाटसम्मको छुट्टै जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानण
गररने कम्पनीले जनाएको छ ।

रोल्वाललङ डाइभसननबाट सस्तोमा वावषनक कररब १६ करोड यतु नट ऊजान उत्पादन गने दे खखएपतछ त्यसमा

जलववद्यत
ु ् आयोजना पतन बनाउने तनणनय गररएको कम्पनीका अध्यक्ष एवं नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणका कायनकारी
तनदे शक कुलमान तर्लसङले जानकारी हदए ।

‘बाँध, सरु
ु ङलगायतका संरचना खोला डाइभसनन गदान बनाउनु नै पछन , त्यसमा बालव
ु ा धथग्राउने बेलसन र ववद्यत्ु गह
ृ
मात्रै थप बनाएर २५ मेगावाटसम्मको आयोजना बनाउन सककन्छ,’ उनले भने, ‘मल्
ू यवान ् ऊजान खेर जान नहदन
तनमानणको आवश्यक प्रकिया तरु
ु न्त सरु
ु गने तनणनय गरे का छौँ ।’

डाइभसनन तनमानणपतछ माधथल्लो तामाकोसीमा वावषनक कररब १७ करोड यतु नट ऊजान थप हुनेछ । तनमानण गनन

लाधगएको छुट्टै ववद्यत्ु गह
ृ बाट थप कररब १६ करोड यतु नट ऊजानसमेत उत्पादन हुनेछ । यसरी तनकै सस्तोमा कररब
८० मेगावाटको ववद्यत
ु ् आयोजनाबाट प्राप्त हुनेबराबरको ऊजान रोल्वाललङ डाइभसननबाट पाउन सककने तर्लसङले
बताए ।

माधथल्लो तामाकोसीको दोस्रो चरणमा रोल्वाललङको पानी डाइभसनन गरी दोलखाको लामाबगरमा रहे को

आयोजनाको बाँधमा लमसाउन लाधगएको हो । यसबाट हहउँ दमा आयोजनाबाट कररब १७ करोड ऊजान थप हुने

कम्पनीले जनाएको छ । डाइभसननमा कररब ७ ककलोलमटर सरु
ु ङ बनाउनप
ु ने छ । यसकोुे ववस्तत
ृ इञ्न्जतनयररङ
डडजाइन भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।
आयोजना कम्पनीले नै िनाउने

रोल्वाललङ डाइभसनन जलववद्यत
ु ् आयोजना अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले नै बनाउने भएको छ ।

‘आयोजना तनमानणका लाधग छुट्टै कम्पनी खडा गररँदैन,’ तर्लसङले भने, ‘रोल्वाललङ डाइभसननमा ववद्यत
ु ् अयोजना
पतन बन्नु माधथल्लो तामाकोसीका लाधग धेरै राम्रो हो।’

लागत तय भएपतछ माधथल्लो तामाकोसीमै ऋण लगानी गरररहे का कमनचारी सचचय कोष, नागररक लगानी
कोषलगायतलाई लगानीका लाधग आिह गररने उनले बताए ।
िाुँिस्िलसम्म पग्ु न भौगोललक जहटलता

रोल्वाललङ डाइभसननको बाँधस्थल ववकटमा रहे काले त्यहाँसम्म पग्ु न भौगोललक जहटलता छ । यसका लाधग

दोलखाको छे तछे तदे खख गौरीशंकर गाववसको ररखु गाउँ सम्म कररब २ ककलोलमटर रोपवे बनाउने तयारी भइरहे को
कम्पनीले जनाएको छ । रोपवेबाटै तनमानण सामिीलगायत ढुवानीको योजना बनाइएको छ ।

नया¤ पबत्रका, २०७३/०७/०२
जलविद्युतको लाइसेतस खारे ज गने ननणाय िदर

सवोच्च अदालतले जलववद्यत
ु ् आयोजनाको लाइसेन्स खारे ज गनन अञ््तयार दरु
ु पयोग अनस
ु न्धान आयोगले
हदएको तनदे शन कानन
ु ववपरीत भएको फैसला गरे को छ । न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद तर्लमरे र ईश्वरप्रसाद

खततवडाको इजलासले सोमबार अञ््तयारको तनदे शनअनस
ु ार लाइसेन्स खारे ज गने ऊजान मन्त्रालयको तनदे शन बदर
गरे को छ । अब यसअतर् ऊजान मन्त्रालयले खारे ज गरे का लाइसेन्स परु ानै कम्पनीले पाउनेछन ् ।

लाइसेन्समा राखखएका सतनअनस
ु ार काम नगरे को भन्दै अञ््तयारले दईु वषनअतर् १४ जलववद्यत
ु ् आयोजनाको

लाइसेन्स खारे ज गनन ऊजान मन्त्रालयलाई तनदे शन हदएको धथयो । मन्त्रालयले बट
ु वल वापर कम्पनीले तनमानण गनन
लागेको ३७.७ मेगावाटको काबेली ए जलववद्यत
ु ् आयोजनाबाहे क अन्य १३ आयोजनाको लाइसेन्स खारे ज गरे को
धथयो । लाइसेन्स खारे ज गरी ती आयोजना सरकारी बास्केटमा राखखएको धथयो ।

लाइसेन्स खारे ज गररएकामध्ये ६० मेगावाटको भोटे कासी–५ को प्रवद्र्धक कम्पनी काललका इनजी, २० मेगावाटको

तल्लो बलेफीको प्रवद्र्धक वेलकम इनजी डेभलपमेन्ट, १४.३ मेगावाटको प्रवद्र्धक माधथल्लो मोञ्ल्नया पावर र ३.३
मेगावाटको बक
ु ु खोलाको प्रवद्र्धक एपोलो हाइड्रो पावर कम्पनी सवोच्च गएका धथए ।

यसअतर् लाइसेन्स खारे जीमा परे कामध्ये १८ मेगावाटको माधथल्लो सोलु र ६.८ मेगावाटको माधथल्लो खोरुं गास“ग
ववद्यत
ु ् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी सरकारले परु ानै कम्पनीसँग करार गररसकेको छ ।

यसकारण प्रमख
ु कायनकारी अधधकृतको नेतत्ृ वमा रहने ववज्ञ समह
ू लाई कायनकारी अधधकार हदएर माधथल्लो
तनकायमा त्यसलाई सदर मात्र गने गरी धिड कम्पनीको संरचना नबनाएसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गनन सक्ने
अवस्था छै न ।
प्रमख
ु कायनकारी अधधकृतका साथै प्राववधधक, व्यवस्थापन र प्रशासतनक ववज्ञहरू रहे को कायनकारी सलमतत गठन गनुन
उपयक्
ु त हुन्छ । यसले दरत
ु ् गततमा तनणनय गरे र काम अतर् बढाउन सक्छ । नत्र अहहलेको संरचनामा

सदस्यहरूलाई ववषयवस्तु बझ
ु ाउँ दै मा महहनौं लाग्ने अवस्था लसजनना हुन सक्छ । यसले जलववद्यत
ु ् क्षेत्रमा झन ्
ठूलो समस्या पैदा गनन सक्छ ।

ववद्यत
ु ् प्राधधकरणको एकाधधकार अन्त्य गननका लाधग गठन गररएका कम्पनीहरूले प्रभावकारी काम गनन नसके

फेरर प्राधधकरणलाई जस्तै कम्पनीलाई गाली गने हदन आउँ छ र जलववद्यत
ु ् क्षेत्रमा कम्पनी राम्रो कक प्राधधकरण
राम्रो भनेर परीक्षण गदानगदै वषौं बबताउनप
ु ने अवस्था लसजनना हुन सक्छ ।

यसकारण अहहलेको संरचनामा पररवतनन गरे र कायनकारी तनणनय गनन सक्ने शञ्क्तशाली संरचना तनमानण गनुन
आवश्यक छ ।

१२खरी डट्कम ्, २०७३/०७/०२
कुलेखानी नभररए पनन मांलसरभरर लोडसेडडङ निढ्ने
बाबुराम खड्का

नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले लोडसेडडङ मंलसरभरर नबढ्ने प्रक्षेपण गरे को छ । प्राधधकरणको प्रणाली सचचालन

ववभागले तयार पारे को ऊजानको माग र आपतू तनको प्रक्षेपणले मंलसरसम्म लोडसेडडङ नबढ्ने अनम
ु ान गरे को हो ।

हाल दै तनक ७ र्ण्टासम्म लोडसेडडङ भइरहे को छ । ववगतका वषनमा नदीहरूमा जलस्तर र्ट्दै गएको भन्दै ववद्यत
ु ्
प्राधधकरणले मंलसरको दोस्रो सातादे खख नै लोडसेडडङ बढाउने गरे को धथयो ।

मंलसरभरर लोडसेडडङ नबढ्ने प्राधधकरण प्रणाली सचचालन ववभागका प्रमख
ु ववरणु श्रेरठले बताए । “अहहलेसम्मको

माग र आपतू तनको ववश्लेषणले मंलसरभरर लोडसेडडङ नबढ्ने दे खखएको छ,” उनले भने, “तनधानररत समयमा ढल्केबरमा

सबस्टे सनको काम सम्पन्न भएर भारतबाट थप ववद्यत
ु ् आपतू तन बढे मा लोडसेडडङ पस
ु मा पतन बढ्दै न ।” भारतबाट ६

सय मेगावाटसम्म बबजुली आयात भए लोडसेडडङ बढीमा दै तनक ८ र्ण्टामा सीलमत हुने उनले बताए । उनका अनस
ु ार
आउँ दो हहउँ दमा भारतबाट समेत गरी बबजुलीको आपतू तन ९ सय मेगावाट र र माग १ हजार ६०० मेगावाट हुनेछ ।
प्रणालीमा ७ सय मेगावाट अपग
ु हुन गई स्
ु खायाममा दै तनक ८ र्ण्टासम्म लोडसेडडङ हुने उनको भनाइ छ ।

यद्यवप, भारतबाट आयात हुने बबजुलीको पररमाणका आधारमा पस
ु को माग र आपतू तनको अवस्था ववश्लेषण गनन

सककने उनको भनाइ छ । लोडसेडडङ न्यन
ू गनन हहउँ दमा भारतबाट ६ सय मेगावाटसम्म बबजुली आयात गने तयारी
प्राधधकरणको छ ।

प्राधधकरणले जनवरीदे खख आयात गने भतनएको थप ववद्यत्ु को भाउ तनधानरण गनन भारतको एनभीभीएन (ववद्यत
ु ्
व्यापार कम्पनी)लाई पत्राचार गरे को छ । अन्तरदे शीय प्रसारणलाइनअन्तगनत मज्
ु जफरपरु –ढल्केबरबाट आयात

गररएको बबजुलीको सम्झौता आउँ दो डडसेम्बरदे खख सककने भएपतछ ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले थप ववद्यत
ु खररद–बबिी
दर तनधानरण गनन पत्राचार गरे को हो । हहउँ दमा थप २८० मेगावाट गरी भारतबाट कुल ६ सय मेगावाट बबजुली

आयातको तयारी छ । ऊजान मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरे को कायनयोजनामा लोडसेडडङ बढीमा ७ र्ण्टामा
सीलमत गनन भारतबाट बबजुली आयातको तयारी भएको हो । ढल्केबरमा २२० केभी क्षमताको सबस्टे सन तनमानण
भइरहे को छ । यो लाइनबाट थप १५० मेगावाट, कटै या–कुसाहबाट थप ५० र परवानीपरु – रक्सौलबाट ५० र

टनकपरु बाट थप ४० मेगावाट आयात गने तयारी प्राधधकरणको छ । हाल ढल्केबरमा द्रत
ु गततमा सबस्टे सन

तनमानणको काम भइरहे को छ । आगामी डडसेम्बरसम्ममा सक्ने लक्ष्य प्राधधकरणको छ । यस्तै कटै या–कुसाह र
परवानीपर–रक्सौल प्रसारणलाइन ममनतको काम पतन डडसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य छ । गत वर्ष भारतबाट ३४५

मेगावाटसम्म बबजुली आयात भएको धथयो । थप आयात भएपतछ भारतबाटमात्र ६ सय मेगावाट बढी ववद्यत
ु
आयात हुनेछ ।

कुलेखानी भररएन

वषान सककँदा पतन दे शको एकमात्र जलाशय आयोजना कुलेखानी भररएन । कुलेखानीको जलाशय अझै ८ लमटर भररन
बाँकी छ । ऊजानको ब्याकअपको रूपमा कुलेखानीको जलाशय १ हजार ५२१.७२ लमटरमात्र भररएको श्रेरठले जानकारी
हदए । असोजको दोस्रो सातासम्म कुलेखानीमा पानीको सतह १ हजार ५२० लमटर धथयो । आयोजनाको जलाशय १
हजार ५३० लमटर छ । यो वषन १ हजार ५२५ लमटरमात्र भररने सम्भावना रहे को उनले जानकारी हदए । गत हहउँ दमा

कुलेखानीको जलाशय र्टे र १ हजार ५०३ लमटरमा झरे को धथयो । लोडसेडडङलाई तनयन्त्रणमा राख्न कुलेखानीको ठूलो

भलू मका रहँदै आएको छ । जलाशय नभररँदा आउँ दो हहउँ दमा प्राधधकरणलाई माग व्यवस्थापन गनन समस्या पने
दे खखएको छ ।

कुलेखानीको जडडत क्षमता ९२ मेगावाट हो । तेस्रो आयोजना पतन तनमानण भइरहे काले जडडत क्षमता बढे र १०६

मेगावाट पग्ु नेछ । कुलेखानी पहहलो ६०, दोस्रो ३२ र तेस्रो १४ मेगावाट क्षमता छ । तेस्रो आयोजना चालू आधथनक

वषनमा सम्पन्न हुने लक्ष्य छ । कुलेखानी पहहलोको जडडत क्षमता ६० मेगावाट हो । पहहलोबाट २१ करोड १० लाख

यतु नट बबजुली उत्पादन हुने गरी डडजाइन गररएको छ । पानीको सतहमा कमी आएपतछ ववद्यत
ु ् गह
ृ बाट ७ करोड १३
लाख ५६ हजार यतु नटमात्र बबजल
ु ी उत्पादन भएको छ । यो अतर्ल्लो वषनको तल
ु नामा २०.७९ प्रततशत ववद्यत
ु ्

उतपादन कम भएको प्राधधकरणले जनाएको । ३२ मेगावाटको कुलेखानी दोस्रोको पतन उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।
दोस्रो गह
ृ १० करोड ४६ लाख यतु नट बबजुली उत्पादन हुने गरी डडजाइन गरे कोमा गत वषन ४ करोड ४७ लाख ४० हजार
यतु नटमात्र उत्पादन भएको छ ।

कारोबार, २०७३/०७/०२
विद्युत ् उत्पादन कम्पनीको गलत सांरचना

हालै मञ्न्त्रपररषद्ले जलववद्यत
ु ् उत्पादन आयोजना तनमानण गनन छुट्टै उत्पादन कम्पनी लललमटे ड बनाउन स्वीकृतत
हदएपतछ ऊजान मन्त्रालयले यसको प्रकिया अतर् बढाएको छ ।

सरकारी तनकायका रूपमा रहे को नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले मात्र उत्पादन गदै आएकोमा सवनसाधारणको समेत
सेयर रहने गरी सरकारले उत्पादन कम्पनी अतर् बढाउन लाग्नु जलववद्यत
ु ् क्षेत्रका लाधग सकारात्मक कुरा हो ।

जल तथा ऊजान आयोगले गरे को पतछल्लो अध्ययनको प्रारञ्म्भक प्रततवेदनका आधारमा नेपालसँग १ लाख ६० हजार
मेगावाटभन्दा बढी जलववद्यत
ु ् उत्पादनको क्षमता भए पतन उत्पादनको अवस्था अत्यन्त न्यन
ू छ । हालसम्म ८
सय मेगावाटभन्दा बढी ववद्यत
ु ् उत्पादन हुनै सकेको छै न ।

१ प्रततशत पतन ववद्यत
ु ् उत्पादन नभएका बेला सरकारी स्तरमा ववद्यत
ु ् प्राधधकरणमा उत्पादन, ववतरण र

प्रसारणमा रहे को एकाधधकार तोडेर कम्पनी खोल्नल
ु े जलववद्यत
ु ् उत्पादनमा अझ धेरै आयोजना अतर् बढ्लान ्
भनेर आशा गने ठाउँ प्रशस्त छ ।

अझ कम्पनीमाफनत नललसङगाड, बढ
ू ीगण्डकी, नौमरु े , सन
ु कोसी, कणानली धचसापानीजस्ता ठूला जलाशययक्
ु त

आयोजना तनमानण गने उद्दे श्य जुन मन्त्रालयले राखेको छ, यसलाई राम्रो सङ्खकेतका रूपमा ललनप
ु छन । तर, कम्पनी
बन्दै मा ववद्यत
ु ् उत्पादन भइहाल्ने होइन । यसको संरचना गततशील हुनप
ु छन ।

१६ महहनाअतर् प्रसारणलाइन तनमानणमा हढलाइ भएपतछ सरकारले धिड कम्पनी दतान गरे को धथयो तर हालसम्म

कियाशील हुन सकेको छै न । अहहलेसम्म प्रमख
ु कायनकारी अधधकृत तनयञ्ु क्तसम्म हुन सकेको छै न ।

ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले प्रतततनधध नपठाएको लगायतका कारण कम्पनी सकिय हुन नसकेको आरोप ऊजान

मन्त्रालयका अधधकारीहरूले लगाइरहे का छन ् तर धिड कम्पनीको गलत संरचना पतन यो गततशील हुन नसक्नक
ु ो
कारण हो भन्ने बबसननु हुन्न ।

धिड कम्पनीको अध्यक्ष ऊजान मन्त्रालयका सधचव तथा अन्य सदस्यमा सेयर राख्ने मन्त्रालयका सहसधचव र
प्रतततनधधहरू राख्ने व्यवस्था गररएको छ ।

ववशेषज्ञहरू राखेर बनाउनप
ु ने धिड कम्पनीमा सधचव र सहसधचवहरू राखेर औपचाररकता दे खाउन खोञ्जएको र

प्रसारण व्यवसाय सचचालनका लाधग ववज्ञहरू राख्नुपनेमा नराखखएका कारण यसलाई गततशील बनाउन नसककएको
हो । हुन पतन प्रसारणलाइनजस्तो प्राववधधक ववषयमा सहसधचवहरूले द्रत
ु गततमा तनणनय ललन सक्दै नन ् ।

यसका लाधग अधधकारसम्पन्न प्रमख
ु कायनकारी अधधकृतसहहतको ववज्ञ समह
ू सञ्म्मललत धिड कम्पनी आवश्यक

छ । अहहले धिड कम्पनीकै जस्तो संरचनालाई आधार मानेर ऊजान मन्त्रालयले उत्पादन कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार
गरे को छ ।

फेरर उत्पादन कम्पनीको बोडन पतन मन्त्रालयका सधचव अध्यक्ष तथा अन्य सेयर हाल्ने मन्त्रालय र तनकायहरूका
प्रतततनधधहरू सदस्य रहने व्यवस्था गररएको छ । यो संरचना गलत छ ।

हुन त उत्पादन कम्पनीमा सवनसाधारणको प्रतततनधधत्वसमेत हुने कारणले धिड कम्पनीमा जस्तो समस्या त
नआउला, तर पतन सवनसाधारणको भन्दा सरकारी तनकायको सेयर बढी हुने हुनाले उनीहरूको धचत्त नबझ
ु ेसम्म कुनै
पतन तनणनय हुन सक्दै न ।

कारोबार, २०७३/०७/०२
विद्युत ् उत्पादन कम्पनीको गलत सांरचना

हालै मञ्न्त्रपररषद्ले जलववद्यत
ु ् उत्पादन आयोजना तनमानण गनन छुट्टै उत्पादन कम्पनी लललमटे ड बनाउन स्वीकृतत
हदएपतछ ऊजान मन्त्रालयले यसको प्रकिया अतर् बढाएको छ ।

सरकारी तनकायका रूपमा रहे को नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले मात्र उत्पादन गदै आएकोमा सवनसाधारणको समेत
सेयर रहने गरी सरकारले उत्पादन कम्पनी अतर् बढाउन लाग्नु जलववद्यत
ु ् क्षेत्रका लाधग सकारात्मक कुरा हो ।

जल तथा ऊजान आयोगले गरे को पतछल्लो अध्ययनको प्रारञ्म्भक प्रततवेदनका आधारमा नेपालसँग १ लाख ६० हजार
मेगावाटभन्दा बढी जलववद्यत
ु ् उत्पादनको क्षमता भए पतन उत्पादनको अवस्था अत्यन्त न्यन
ू छ । हालसम्म ८
सय मेगावाटभन्दा बढी ववद्यत
ु ् उत्पादन हुनै सकेको छै न ।

१ प्रततशत पतन ववद्यत
ु ् उत्पादन नभएका बेला सरकारी स्तरमा ववद्यत
ु ् प्राधधकरणमा उत्पादन, ववतरण र

प्रसारणमा रहे को एकाधधकार तोडेर कम्पनी खोल्नल
ु े जलववद्यत
ु ् उत्पादनमा अझ धेरै आयोजना अतर् बढ्लान ्
भनेर आशा गने ठाउँ प्रशस्त छ ।

अझ कम्पनीमाफनत नललसङगाड, बढ
ू ीगण्डकी, नौमरु े , सन
ु कोसी, कणानली धचसापानीजस्ता ठूला जलाशययक्
ु त

आयोजना तनमानण गने उद्दे श्य जुन मन्त्रालयले राखेको छ, यसलाई राम्रो सङ्खकेतका रूपमा ललनप
ु छन । तर, कम्पनी
बन्दै मा ववद्यत
ु ् उत्पादन भइहाल्ने होइन । यसको संरचना गततशील हुनप
ु छन ।

१६ महहनाअतर् प्रसारणलाइन तनमानणमा हढलाइ भएपतछ सरकारले धिड कम्पनी दतान गरे को धथयो तर हालसम्म

कियाशील हुन सकेको छै न । अहहलेसम्म प्रमख
ु कायनकारी अधधकृत तनयञ्ु क्तसम्म हुन सकेको छै न ।

ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले प्रतततनधध नपठाएको लगायतका कारण कम्पनी सकिय हुन नसकेको आरोप ऊजान

मन्त्रालयका अधधकारीहरूले लगाइरहे का छन ् तर धिड कम्पनीको गलत संरचना पतन यो गततशील हुन नसक्नक
ु ो
कारण हो भन्ने बबसननु हुन्न ।

धिड कम्पनीको अध्यक्ष ऊजान मन्त्रालयका सधचव तथा अन्य सदस्यमा सेयर राख्ने मन्त्रालयका सहसधचव र
प्रतततनधधहरू राख्ने व्यवस्था गररएको छ ।

ववशेषज्ञहरू राखेर बनाउनप
ु ने धिड कम्पनीमा सधचव र सहसधचवहरू राखेर औपचाररकता दे खाउन खोञ्जएको र

प्रसारण व्यवसाय सचचालनका लाधग ववज्ञहरू राख्नुपनेमा नराखखएका कारण यसलाई गततशील बनाउन नसककएको
हो । हुन पतन प्रसारणलाइनजस्तो प्राववधधक ववषयमा सहसधचवहरूले द्रत
ु गततमा तनणनय ललन सक्दै नन ् ।

यसका लाधग अधधकारसम्पन्न प्रमख
ु कायनकारी अधधकृतसहहतको ववज्ञ समह
ू सञ्म्मललत धिड कम्पनी आवश्यक

छ । अहहले धिड कम्पनीकै जस्तो संरचनालाई आधार मानेर ऊजान मन्त्रालयले उत्पादन कम्पनीको प्रबन्धपत्र तयार
गरे को छ ।

फेरर उत्पादन कम्पनीको बोडन पतन मन्त्रालयका सधचव अध्यक्ष तथा अन्य सेयर हाल्ने मन्त्रालय र तनकायहरूका
प्रतततनधधहरू सदस्य रहने व्यवस्था गररएको छ । यो संरचना गलत छ ।

हुन त उत्पादन कम्पनीमा सवनसाधारणको प्रतततनधधत्वसमेत हुने कारणले धिड कम्पनीमा जस्तो समस्या त
नआउला, तर पतन सवनसाधारणको भन्दा सरकारी तनकायको सेयर बढी हुने हुनाले उनीहरूको धचत्त नबझ
ु ेसम्म कुनै
पतन तनणनय हुन सक्दै न ।

यसकारण प्रमख
ु कायनकारी अधधकृतको नेतत्ृ वमा रहने ववज्ञ समह
ू लाई कायनकारी अधधकार हदएर माधथल्लो

तनकायमा त्यसलाई सदर मात्र गने गरी धिड कम्पनीको संरचना नबनाएसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गनन सक्ने
अवस्था छै न ।

प्रमख
ु कायनकारी अधधकृतका साथै प्राववधधक, व्यवस्थापन र प्रशासतनक ववज्ञहरू रहे को कायनकारी सलमतत गठन गनुन
उपयक्
ु त हुन्छ । यसले दरत
ु ् गततमा तनणनय गरे र काम अतर् बढाउन सक्छ । नत्र अहहलेको संरचनामा

सदस्यहरूलाई ववषयवस्तु बझ
ु ाउँ दै मा महहनौं लाग्ने अवस्था लसजनना हुन सक्छ । यसले जलववद्यत
ु ् क्षेत्रमा झन ्
ठूलो समस्या पैदा गनन सक्छ ।

ववद्यत
ु ् प्राधधकरणको एकाधधकार अन्त्य गननका लाधग गठन गररएका कम्पनीहरूले प्रभावकारी काम गनन नसके

फेरर प्राधधकरणलाई जस्तै कम्पनीलाई गाली गने हदन आउँ छ र जलववद्यत
ु ् क्षेत्रमा कम्पनी राम्रो कक प्राधधकरण
राम्रो भनेर परीक्षण गदानगदै वषौं बबताउनप
ु ने अवस्था लसजनना हुन सक्छ ।

यसकारण अहहलेको संरचनामा पररवतनन गरे र कायनकारी तनणनय गनन सक्ने शञ्क्तशाली संरचना तनमानण गनुन
आवश्यक छ ।

कारोबार, २०७३/०७/०३
अिरुद्ि बरशमली ३ ‘ए’ को ननमााण मांलसरदे खख अनघ िढाइने
भीम गौतम

भक
ू म्पका कारण तनमानण अवरुद्ध भएको ६० मेगावाटको बत्रशल
ू ी ३ ‘ए’ जलववद्यत
ु ् आयोजनाको काम आगामी
नोभेम्बर अथानत मंलसरमा सरु
ु गररने भएको छ ।

नव
ु ाकोट र रसव
ु ा ञ्जल्लामा तनमानणाधीन बत्रशल
ु ी ३ एक जलववद्यत
ु ् आयोजनाको पहुँचमागन पण
ू न रुपमा क्षतत
भएपतछ अवरुद्ध भएको तनमानण कायन मंलसरदे खख सरु
ु गररन लागेको हो ।

नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले अतर् बढाइरहे को आयोजनाको काम भक
ू म्पका कारण १२ वैशाख २०७२ दे खख पण
ू न

रूपमा अवरुद्ध छ । प्राधधकरणका कायनकारी तनदे शक कुलमान तर्लसङले आगामी नोभेम्बरदे खख तनमानण सरु
ु गने
गरी तयारी अतर् बढाइएको जानकारी हदए ।

“पहुँच मागन तनमानणका लाधग नेपाली सेनालाई पत्र लेखेर अनरु ोध गररसकेका छौं, आगामी मंलसरदे खख तनमानण
अवरुद्ध भएको आयोजनाको काम गने गरी प्राधधकरण अतर् बढे को छ,” उनले भने ।

नव
ु ाकोटबाट मैलङ
ु हुँदै चीनको नाका रसव
ु ागढीसम्मको सडक तनमानणको ञ्जम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई हदने
तनणनय गररसकेको छ । यी सडकलभत्र आयोजनाको पहुँचमागन समेत पने भएकाले प्राधधकरणले तछटो तनमानणका
लाधग सेनालाई अनरु ोध गरे को छ ।

आयोजना प्रमख
ु फखणन्द्रराज जोशीले लसम्लेदेखख छारे टारसम्मको ५ ककलोलमटर सडकका साथै कततपय स्थानमा
पहहरोको उच्चजोखखम रहे काले यसलाई दृञ्रटगत गरी तनमानण गररहदन नेपाली सेनालाई अनरु ोध गररएको र

आगामी नोभेम्बरदे खख सरु
ु गने गरी तयारी अतर् बढाएको जानकारी हदए । सेनाले सडक तनमानणको कायन भने सरु
ु
गररसकेको छ ।

सन ् २०१६ को जुनमा तनमानण सम्पन्न गने लक्ष्य राखखएको आयोजनाको तनमानणमा भक
ू म्पका साथै अन्य ववववध
कारणले हढलाइ हुँदै आएको छ । ववगतमा ठे केदार कम्पनीले ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउनका लाधग गरे को

चलखेलका कारण तनमानणमा हढलाइ भएको आयोजनाको काम पतछल्लो समयमा भक
ू म्पका कारण हढलाइ भएको
हो ।

भक
ू म्पका कारण दईु दे खख साढे दईु वषनसम्म तनमानणमा हढलाइ हुने आयोजनाले जनाएको छ । सन ् २०११ को जुनमा
सरु
ु भएर ३५ महहनालभत्र सम्पन्न गने लक्ष्य राखेको आयोजनाको तनमानण सम्पन्न म्याद पटक–पटक थवपँदै
आएको छ ।

चाइनाको एञ्क्जम बैंकको ऋण सहयोगमा तनमानण गरररहे को बत्रशल
ू ी ३ ‘ए’ जलववद्यत
ु ् आयोजना कररब १० अबन ६
करोड रुपैयाँमा तनमानण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेकोमा हढलाइ हुँदा लागत पतन बढ्दै गएको छ ।

कारोबार, २०७३/०७/०३
अझै आएन सलमनतको प्रनतिेदन : हढलाइले जलविद्युत ् कम्पनीहरू मकाामा
दग
ु ान लालमछाने

नेपाल धधतोपत्र बोडनद्वारा गहठत सलमततले तोककएको म्यादलभत्र प्रततवेदन पेश नगदान जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरू

मकानमा परे का छन ् । सलमततले प्रततवेदन नबझ
ु ाउँ दासम्म जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरूको हकप्रद तथा फदन र पञ्ब्लक
अफररङ (एफपीओ) तनकाल्ने कायन रोककएकाले उनीहरू समस्यामा परे का हुन ् ।

जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरूको तनयामक तनकाय नभएका कारण उनीहरूले तनकाल्ने हकप्रद र एफपीओ शेयरको

औधचत्य पञ्ु रट गनन गाह्रो पने बोडनले बताएको छ । त्यसैले यस्ता शेयरका लाधग तनञ्श्चत मापदण्ड बनाउन भनी
बोडनले तत्कालका लाधग उक्त कम्पनीहरूको हकप्रद र एफपीओ शेयर तनरकाशन रोकेको हो ।

जलववद्यत्ु सँगै तनयामक तनकाय नरहे का होटल, उत्पादन तथा प्रशोधनलगायत बोडनमा सच
ू ीकृत कम्पनीहरूका
सम्बन्धमा मापदण्ड बनाउने गह
ु ाउने गरीुे गठन
ृ कायनमा बोडन लागेको छ । बोडनले १ महीनालभत्र प्रततवेदन बझ
गरे को ववज्ञसहहतको सलमततले समय सीमा नाघ्दा पतन प्रततवेदन भने बझ
ु ाएको छै न ।

प्रततवेदन आएर तनञ्श्चत मापदण्ड तनधानरण भई कायनववधध नआएसम्म कम्पनीहरूले त्यस्तो शेयर तनरकाशन

अनम
ु तत पाउने सम्भावना छै न । सो कारणले गदान साधारणसभाबाट १ुः२ को अनप
ु ातमा हकप्रद शेयर ववतरण गने
अनम
ु ततका लाधग अवप पावर कम्पनीले बोडनमा बझ
ु ाएको तनवेदन त्यसै थञ्न्कएको छ । उक्त कम्पनीले ७५

मेगावाटको बत्रशल
ू ी गल्छी जलववद्यत
ु ् आयोजना तनमानणका लाधग भनी उक्त शेयर जारी गनन लागेको हो । अवपले

बोडनबाट अनम
ु तत ललई असोज १ गतेदेखख शेयर तनरकाशन गने उद्दे श्य राखेको भए पतन १ महीना हढलो भइसकेको
छ । अवपले ६५ दे खख ८० प्रततशतसम्मको हकप्रद शेयर तनकाल्ने योजना बनाएको छ ।

अवपकै तनवेदनको पतन टुङ्खगो नलागेकाले हकप्रद शेयर जारी गने योजनामा रहे का अन्य केही कम्पनी पतन ‘पखन र

हे र’को अवस्थामा छन ् । तीमध्ये सातनमा हाइड्रोपावर लललमटे ड एक हो । भदौ २० गतेको आप ्mनो साधारणसभाबाट
हकप्रद शेयर तनकाल्ने र्ोषणा गरे को सातनमाले अनम
ु ततका लाधग आवश्यक कागजात तयार गने कायन लगभग
सकेको कम्पनी सधचव जयन्तकुमार रे ग्मी बताउँ छन ् । ‘सलमतत गठन गरी बोडनले मागेको समयसम्म प्रतीक्षा

गर्यौं,’ उनी भन्छन ्, ‘बोडनसँग मौखखक रूपमा बझ्
ु दा मापदण्ड नआएसम्म अनम
ु तत नहदने भन्ने जानकारी आएको
छ । हामीचाहहँ अब ३–४ हदनमा कागजात तयार गरी बोडनमा पेश गछौं ।’

सातनमाले २८ दशमलव १ मेगावाटको ललखु जलववद्यत
ु ् आयोजना र ५४ मेगावाटको मध्यतमोर जलववद्यत
ु ्
आयोजना तनमानणका लाधग भनी १ुः१ अनप
ु ातमा शेयर तनरकाशन गने र्ोषणा गरे को धथयो ।

धधतोपत्र बोडनका कायनकारी तनदे शक नीरज धगरीले भने सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग छलफल चललरहे काले

प्रततवेदन आउन समय लागेको बताए । ‘हामीले यस्ता शेयरप्रतत प्रततबन्ध लगाउन खोजेका होइनौं, सही बाटो

खोज्न लागेका हौं । जन
ु उद्दे श्यले पँज
ू ी सङ्खकलन हुन्छ सोही उद्दे श्यमा लगानी होस ् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले
भने, ‘त्यसैले स्वतन्त्र ऊजान उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)लगायत केही सरोकारवालासँग छलफल

गररसकेका छौं भने नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणसँग छलफल गने प्रकियामा छौं ।’ यो बीचमा परे का चाड तथा अन्य
बबदाहरूका कारण पतन केही हढलाइ हुन गएको उनको भनाइ छ ।

बोडनले आफूहरूसँग छलफल गरे को इप्पानका अध्यक्ष खड्गबहादरु ववरट पतन बताउँ छन ् । बोडनको उद्दे श्य राम्रो भए

पतन प्रकिया व्यवञ्स्थत हुन नसकेको उनको आरोप छ । ‘बोडनले उठाएका कुराहरूका लाधग तनयामक तनकाय चाहहने

भन्नेमा हामी पतन सहमत छौं,’ उनले भने, ‘तर अहहले अनम
ु तत माधगरहे काहरूलाई रोकेर नभई सँगसँगै दव
ु ै काम

गनप
ुन थ्र्यो ।’ तनयामक संरचना बन्ने काम सलमततको प्रततवेदनपतछ भए पतन हाललाई तदथन सलमतत बनाई अनम
ु तत
हदने कामलाई तनरन्तरता हदनप
ु ने उनको धारणा छ ।

बैङ्खकहरूले तनकाल्ने शेयरका सम्बन्धमा औधचत्य पञ्ु रट गने रारि बैङ्खक छ । यस्तै तनयामक तनकाय जलववद्यत
ु ्
कम्पनीको पतन हुनप
ु नेमा बोडनका साथै जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरू पतन एकमत रहे का छन ् । तर, हाल रहे का

जलववद्यत
ु ् सम्बद्ध तनकायहरूलाई तनयामक मान्न सककने अवस्था नरहे को इप्पानका अध्यक्ष ववरट बताउँ छन ् ।

‘बरु धधतोपत्र बोडनले नै आफैलभत्र एउटा संरचना तयार गरी तनयमन गरे हुन््यो,’ उनी भन्छन ् । बोडनका कायनकारी
तनदे शक धगरी भने इप्पान आफैले यसको ञ्जम्मा ललए हुन््यो भन्छन ् । उनले भने, ‘इप्पान यस क्षेत्रको ववज्ञ संस्था
भएकाले उसैले एक आचारसंहहता बनाएर आफ्ना सदस्यहरूलाई मागनतनदे श गरे हुन््यो ।’

१२खरी डट्कम ्, २०७३/०७/०४
नेपालले भारतसुँग विनाभेदभाि विद्युत व्यापार गना पाउनप
ु ने विषय उठाउने
बाबुराम खड्का

ववद्यत
ु व्यापार सम्झौता (पीटीए) ववपररत भारतले नेपालसँग ववद्यत
ु व्यापार गनन नोडल एजेन्सी
तोकेपतछ यसलाई हटाउने ववषयमा नेपालले कुरा उठाउने भएको छ ।

आउदो साता भारतको नयाँहदल्लीमा बस्ने नेपाल–भारत पररारिमन्त्री स्तररय संयक्
ु त आयोगको चौथो
बैठकमा नेपालले ववनाभेदभाव जन
ु सक
ु ै कम्पनीबाट बबजल
ु ी खररद गने पीटीएमा भएको व्यवस्था

कायानन्वयनका लाधग कुरा उठाउन ऊजान मन्त्रालयले सझ
ु ाएको छ । बैठकमा नेपालको नेतत्ृ व पररारिमन्त्री
डा.प्रकाशशरण महत र भारतीय टोलीको नेतत्ृ व ववदे शमन्त्री सरु मा स्वराजले गनेछन ् ।

बैठकमा नेपालले उठाउने ववषय तय गनन बबहीबार बसेको ववलभन्न मन्त्रालयका अधधकारी सञ्म्मललत
बैठकमा ऊजानले पीटीएमा भएको व्यवस्था अनुसार भारतले कायनन्वयवन गनन नमानेको भन्दै यसलाई

गम्भीर रुपमा उठाउन सुझाएको छ । दईु दे शबीच २ वषनअतर् भएको पीटीएमा ववनाभेदभाव नेपाले ववद्युत
व्यापार गनन पाउने व्यवस्था कायनन्वयनमा जोड हदन पररारिमन्त्रालयलाई सुझाएको छ । २ वषनअतर् दईु
दे शबीच सहज रुपमा ववद्युत आदनप्रदान गननका लाधग पीटीए भएको धथयो । पीटीएको दफा २ को बीमा
ववनाभेदभाव दब
ु ै दे शका अधधकार प्राप्त र अनुमततपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त संस्थाले ववद्युत व्यापार गनन
सक्ने भनेपतन भारतले गत वषन नेपालसंग ववद्युत व्यापार गननका लाधग एनभीभीएन ववद्युत व्यापार
कम्पनीलाई तोकेको छ ।

भारतले अन्तरदे लशय ववद्युत व्यापारको नीतत र तनदे लशका नबनेको भन्दै तत्कालका लाधग भन्दै

एनभीभीएनमाफनत व्यापार गने एजेन्सी तोकेको हो । ववद्युत प्राधधकरणले सोही अनुसार नेपालले

एनभीभीएनबाट बबजुली खररद गरररहे को छ । नेपाल–भारतबीच िीड जोड्ने ववषयमा कुरा उठाउन ऊजानले
पररारटमन्त्रीको ध्यानकषनण गरे को छ । बैठक आउँ दो बुधबारदे खख बबहीबारसम्म २ हदन चल्नेछ ।
मन्त्रीस्तररय बैठकअतर् दईु दे शका पररारिसधचवको बैठक बस्ने छ । यसअतर् दईु दे शबीच भएको

सम्झौता कायनन्वयनमा बैठक केन्द्रीत हुने भएको छ । यसअतर् काठमाडौमा संयुक्त आयोगको बैठक
बसेको धथयो ।

१२खरी डट्कम ्, २०७३/०७/०४
जलविद्युत ् कम्पनीिारे सेिोनको िुझाइ

आफैले गठन गरे को ववज्ञ सलमततले समयमा प्रततवेदन बझ
ु ाउन नसकको कारण जनाई नेपाल धधतोपत्र बोडन

(सेबोन)ले राइट शेयर (हकप्रद शेयर) र फदन र पञ्ब्लक अफररङ (एफपीओ) तनरकासन गनन नहदने तनणनय गरे का कारण
जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरू आआफ्ना आयोजना थाती राख्न बाध्य भएका छन ् । यसरी ती कम्पनी पञ्ब्लकमा जानक
ु ो

अथन नै के रह्यो र भन्ने अवस्थामा पग
ु ेका छन ् । सवनसाधारण लगानीकतानमा पतन कम्पनीप्रततको ववश्वास कमजोर

हुने अवस्था दे खखएको छ । सेबोनले यस्तो अन्योलको अवस्था सज
ृ ना गनुन हुँदैन्यो ।
जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरूको छुट्टै तनयामक तनकाय नभएको कारण उनीहरूले तनकाल्ने हकप्रद र एफपीओ शेयरको
औधचत्य पञ्ु रट गनन गाह्रो परे को भन्ने सेबोनको भनाइले उसले आफ्नै हकअधधकार नबझ
े ो हो कक भन्ने दे खखएको
ु क

छ । जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरूको स्थापना भई शेयरबजारमा आएको धेरै वषनपतछ उनीहरूको तनयामक तनकाय नै छै न
भन्नु सेबोनको कमजोरी हो । त्यस्तै बझ
ु ाइमा सेबोन रहने हो भने अन्य कम्पनीका हकमा पतन त्यस्तै अवस्था
आउन सक्छ । त्यसतफन पतन सेबोनले बेलम
ै ा ध्यान परु य
् ाउनप
ु छन ।

जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरूले हकप्रद र एफपीओ तनरकासन गनन नपाएमा तनजीक्षेत्रबाट ववद्यत
ु ् उत्पादन गने लक्ष्य

परू ा हुन सक्दै न । सेबोनको तनणनयकै कारण नयाँ जलववद्यत
ु ् कम्पनीहरूले जारी गने इतनलशयल पञ्ब्लक अफररङ
(आईपीओ) पतन सबै वविी नहुने अवस्था आउँ छ । यस्तो अवस्था रहहरहे मा ववद्यत
ु ् ववकास गने योजना परू ा हुन
सक्दै न ।

ववद्यमान तनयम कानन
ू का कारण कुनै कम्पनीलाई अप््यारो पनन गएमा त्यस्ता तनयमकानन
ू संशोधन गने काम

तनयामक तनकायको हो । सेबोनले जलववद्यत्ु को तनयमक तनकाय नै छै न भन्नक
ु ा पछाडड कम्पनीले शेयरवालालाई
झुक्याउने वा ठग्ने काम मात्र गछन न ् भन्ने सोच छ । तर, अहहले शेयरमा लगानी गनेहरू तनकै जानकार भइसकेका
छन ्, ववगतमा तनम्रड फमानस्यहु टकल्समा जसरी ठधगने अवस्थामा छै नन ् भन्ने कुरा सेबोनले राम्ररी बझ्
ु नप
ु छन ।
एफपीओ तनरकासन गने सम्बन्धमा सेबोनले पहहले नै तनयम बनाइसकेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरे न्स

कम्पनीको एफपीओ तनरकासनमा गरे को व्यवस्था जलववद्यत
ु ् कम्पनीका हकमा पतन केही पररमाजननसहहत लागू
गरी एफपीओ तनरकासन गनन हदँ दा के आपवत्त हुन्छ र ? सम्बञ्न्धत तनकायले तनयम बनाएन भनेर सवनसाधारण र
लगानीकतानलाई दञ्ण्डत गनन पाइँदैन । तनयम पररमाजनन गनुन तथा बललयो बनाउनु ठीक हो । यसका लाधग केही

समय पतन लाग्छ । तर, तनयम नै छै न भनेर कम्पनी तथा लगानीकतानलाई अप््यारो पाने काम भने गनुन हुँदैन ।

सेबोनले यसअतर् कुनै पतन कम्पनीको क्षमता वद्
ृ धधका लाधग हकप्रद वा एफपीओ तनरकासनको स्वीकृतत हदएको छ
कक छै न, त्यो पतन ववचार गनप
ुन छन । जलववद्यत
ु ् कम्पनीले पतन आफ्नो क्षमता वद्
ृ धध गने उद्दे श्यले नै शेयर
तनरकासनका लाधग आवेदन हदएका हुन ् भन्ने कुरा सेबोनले बझ्
ु नु आवश्यक छ ।

सेबोनले जलववद्यत
ु ् कम्पनीका हकमा ववद्यत
ु ् ववकास ववभागस“ग सल्लाह गरे र आवश्यक तनणनय हदन र तनदे शन
जारी गनन सक्छ । बैङ्खक तथा ववत्तीय कम्पनीका हकमा रारि बैङ्खकले हदएको आदे शलाई पालना गने र त्यसैका

आधारमा आफ्नो रवाफ दे खाउने सोख सेबोनले छाड्नप
ु छन । हरे क कम्पनीका लाधग फरकफरक तनयम बन्दै नन ् ।
बैङ्खक, बीमा, ववद्यत
ु ् कम्पनीका हकमा छुट्टाछुट्टै तनयमक भएजस्तै स्टील, लसमेण्ट, औषधध, होटललगायत

कम्पनीका लाधग पतन फरक फरक तनयमक बनाउनप
ु ने हुन्छ । त्यसरी हरे क क्षेत्रका लाधग छुट्टाछुट्टै तनयामक

बनाउन कवत्तको व्यावहाररक हुन्छ ? वास्तवमा धधतोपत्र तनरकासन गनन इच्छुक तथा नेप्सेमा सच
ू ीकृत भएका सबै

कम्पनीको धधतोपत्र कारोबारसम्बन्धी ववषयमा सेबोन नै सवोच्च तनकाय हो र यसका लाधग आवश्यक नीतततनयम
उसैले बनाउनप
ु छन । त्यसैले सेबोन आफैले गठन गरे को सलमततलाई चाँडै प्रततवेदन तयार गनन लगाउनप
ु छन र शेयर

तनरकासनलगायत अत्यावश्यक तनणनयमा आफै सकिय भएर लाग्नप
ु छन । ववद्यत
ु ् कम्पनीको यो समस्या समाधान
गने ञ्जम्मा पतन सेबोनकै हो ।

कारोबार, २०७३/०७/०४
लोडसेडडङ घटाउने व्यिस्िा लमलाउन ननदे शन

सरकारले गत वषन तयार भएको ववद्यत्ु भार कटौती न्यन
ू ीकरण कायनयोजना अनरु
ु प नै ववद्यत्ु भार कटौती

न्यन
ू ीकरण हुने व्यवस्था लमलाउन सम्बञ्न्धत तनकायलाई समन्वयात्मक रुपमा कायन गनन तनदे शन हदने तनणनय
गरे को छ ।

सरकारका म्
ु यसधचव डा। सोमलाल सव
ु ेदीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मञ्न्त्रपररषद्को कायानलयमा बसेको
बैठकले तनणनय गरे को हो । बैठकले गत आव दईु सय मेगावाट ववधुत ् उत्पादन गने ववद्यत्ु भार कटौती न्यन
ू ीकरण

कायनयोजनाको लक्ष्य रहे कोमा हालसम्म ८६ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको पाइएकाले आगामी असार मसान्तलभत्र

कम्तीमा दईु सय मेगावाट ववधुत ् उत्पादन कायन सम्पन्न गनेगरी कायन गनन ऊजान मन्त्रालयलाई तनदे शन हदएको छ
।

यो बषन हहउँ दयाममा हुनसक्ने ववद्यत्ु भार कटौतीलाई मध्यनजरगदै ववद्यत्ु भार कटौती न्यन
ू ीकरण गनन ववलभन्न

वैकञ्ल्पक उपायहरु अवलम्बन गरी ववद्यत्ु भार कटौती न्यन
ू गने व्यवस्था उजान मन्त्रालयले लमलाउने तनणनय समेत
बैठकले गरे को छ ।

दीर्नकालीनरुपमा जलववद्यत
ु ् उत्पदन, प्रशारण र ववतरण प्रणालीलाई अनम
ु ान योग्य र प्रभावकारी बनाउन नेपाल

सरकार, तनजी क्षेत्रलगायतबाट उत्पादन हुनसक्ने जलववद्यत्ु को उत्पादन क्षमता, आवश्यक पने जनशञ्क्त र अन्य
स्रोत साधनको आँकलन गनन उजान मन्त्रालयले यथाशीघ्र ववस्तत
ृ अध्ययन ववश्लेषण गने तनणनय बैठकले गरे को

प्रधानमन्त्री तथा मञ्न्त्रपररषद्को कायानलयका उपसधचव एव्म सहायक प्रवक्ता धचरञ्चजवी पौडेलद्वारा जारी प्रेस
ववज्ञञ्प्तमा उल्लेख छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मञ्न्त्रपररषद्को कायानलय, उजान मन्त्रालय, वन तथा भस
ू रं क्षण मन्त्रालयका सधचव,
जनसं्या तथा वातावरण मन्त्रालयका तनलमत्त सधचव र नेपाल ववधुत ् प्राधधकरणका कायनकारी तनदे शकको
उपञ्स्थतत धथयो ।

काञ्न्तपरु , २०७३/०७/०४

नललसांहगाडको जग्गा अधिग्रहण अलपर
भीमबहादरु लसंह

बजेट अभावमा ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको नललसंहगाड जलववद्यत
ु ् आयोजनाको जग्गा अधधिहण कायन अलपत्र
परे को छ । सरकारले मआ
ु ब्जा ववतरणका लाधग आवश्यक बजेट ववतनयोजन नगदान जग्गा अधधिहण अतर् नबढे को
हो । आयोजना ववकास सलमततले लशववर, पावर हाउस र बाँधस्थल क्षेत्रको जग्गाको समेत मआ
ु ब्जा ववतरण गनन
सकेको छै न ।

०७० मार्दे खख आयोजनाका लाधग जग्गा अधधिहण गनन सरु
ु गरे दपतन गत वषनसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र मआ
ु ब्जा
ववतरण भएको छ । आयोजनाले हालसम्म २ सय २५ रोपनी जग्गाको मआ
ु ब्जा ववतरण गरे को जनाएको छ ।
आयोजनाले लशववर तथा पावर हाउसका लाधग ववद्यालय, गौचरण, नसनरी, जंगल, सडक, चौतारी र स्थानीय

बालसन्दाको गरी ५ सय ३१ रोपनी जग्गा अधधिहण गनन गत वषन नै तनणनय गरे को धथयो । यसका लाधग गत आधथनक

वषन २ करोड ७५ लाख र चालम
ु ा १ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट रहे को आयोजनाका कायनकारी तनदे शक मोतीबहादरु कँु वरले
बताए । तनणनय भएकै जग्गा अधधिहणका लाधग १३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पने तनदे शक कँु वरले जनाए ।

‘आयोजनालाई आवश्यक पने ६ हजार रोपनी जग्गा अधधकरण गनन मआ
ु ब्जाका लाधग ३ अबन बजेटको खाँचो पछन ,’

कँु वरले भने, ‘जग्गाको मल्
ू यांकन वञ्ृ ुद्ध भए यो रकम पतन कम हुने अवस्था आउँ छ । आयोजनाले आगामी ३
वषनमा ६ हजार रोपनी जग्गा अधधिहण गनप
ुन ने हुन्छ ।

आयोजनालाई आवश्यक पने ८० प्रततशत जग्गा अधधिहण नगरीकन तनमानण चरण जान नलमल्ने कानन
ु ी

प्राब्वधान भएको तनदे शक कँु वरले जनाए । अबको २ वषनमा आयोजनाको डीपीआर परू ा हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसलगत्तै तनमानण प्रकिया अगाडड बढाउनप
ु ने आयोजनाले जनाएको छ । तर, मआ
ु ब्जा ववतरणकै लाधग रकमको

समस्या भएको उनले बताए । चालु आधथनक वषनमा मआ
ु ब्जा ववतरणका लाधग रकम न्यन
ू ववतनयोजन भएकाले अथन
मन्त्रालयसँग थप रकमको माग गरे को कँु वरले बताए ।

आयोजनालाई पावरहाउस तथा लशववरस्थलमा बत्रभव
ु न उच्च माध्यलमक ववद्यालय दल्लीको मात्र १ सय १४ रोपनी
र स्थानीय बालसन्दाको २ सय ५० रोपनी जग्गा अधधिहण गनप
ुन ने बाध्यता रहे को छ । आयोजनाले जग्गा

अधधिहण, भौततक पव
ू ानधार तनमानण, डीपीआर, कन्स्िक्सन पावर उत्पादनको ववस्तत
ृ सभेक्षणलगायत अतर्

बढाएको उनले बताए । मल
ु क
ु कै ठूलोमध्येको ४ सय ५० मेगावाट ववद्यत
ु ् उत्पादन क्षमताको यो आयोजना उच्च
प्राथलमकता (पी वान) मा परे को छ ।

यो आयोजना वातावरणमैत्री, ड्याम कम परु रने, जलाशयको आयु हदगो रहने, खेतीयोग्य जलमनको न्यन
ू क्षतत हुने,
ववस्थापन कम हुने र भौगलभनक अवस्था अत्यन्त राम्रो मातनएको छ । आयोजनाको तनमानण सन ् २०२३ सम्म

सम्पन्न गने लक्ष्य रहे को कँु वरले बताए । आयोजना तनमानणमा १ खबन रुपैयाँको लागत खचन हुने अनम
ु ान गररएको
छ । तनमानण सम्पन्न भएमा आयोजना मध्यपञ्श्चमकै ऊजानको प्रमख
ु स्रोत बन्नेछ ।

कारोबार, २०७३/०७/०५
माधिललो तामाकोसी २०७५ असारसम्ममा सम्पतन हुने
हदलबहादरु केसी

भक
ू म्प र नाकाबन्दीले तनमानण रोककँदा अतनञ्श्चत बनेको माधथल्लो तामाकोसी जलववद्यत
ु ् आयोजना २०७५
असारसम्ममा परू ा हुने भएको छ । डेढ वषनअतर्को भक
ू म्पले झण्डै एक वषन रोककएको आयोजनाको काम पव
ू न
तनधानररत ताललकाभन्दा दईु वषन हढला गरी परू ा हुन लागेको हो ।

भक
ू म्प र नाकाबन्दीले हढलाइ भएपतछ आयोजना आउँ दो ०७५ को असारसम्म काम सककने गरी नयाँ योजना तयार
गररएको हो । भक
ू म्पले पहुँचमागनमा सडकमा ठूलो क्षतत प¥ु याएपतछ बाँधस्थलको काम प्रभाववत भएको धथयो ।

दोलखा बजारबाट लामाबगरसम्मको ६८ ककलोलमटर पहुँचमागन मध्ये भोले र काब्रे भीरमा सबैभन्दा बढी सडक क्षतत
भएको धथयो । सबै सडक सध
ु ार भए पतन काब्रे भीरमा ३ महहनादे खख ३ सय ६० लमटर सरु
ु ङमागन तनमानणको काम
जारी छ ।

आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेका अनस
ु ार बबहीबार बबहानसम्म २२५ लमटर सरु
ु ङमागनको काम परू ा भएको
छ । “यही गततमा काम गदान अबको एक महहनामा सरु
ु ङ मागनको काम परू ा हुन्छ,” उनले भने । सरु
ु ङ मागनको काम
परू ा भएपतछ लामाबगरसम्मको आवतजावत सच
ु ारु हुनेछ ।

पहुँचमागन सच
ु ारु भएपतछ हे डरे स सरु
ु ङको काम भैंसे खण्डबाट र हे ड बक्सको कामसमेत सच
ु ारु हुनेछ । हे ड बक्समा
बाँध, इन्टे क, पानी धथिाउने पोखरीलगायतको संरचना पछन । हे ड रे स सरु
ु ङको ३ ककलोलमटरमा डेढ वषनयता पानी
जमेको छ । जमेको पानी फाल्न पतन ३ महहना बढी लाग्ने आयोजनाको अनम
ु ान छ ।

आयोजनाको गाँगरडाँडाबाट पतन हे डरे स सरु
ु ङ तनमानणको तयारी भएको छ । ठाडो सरु
ु ङको शीरबबन्दस
ु म्म पग्ु ने ३

ककलोलमटर पहुँचमागन पतन क्षतववक्षत भएकाले वैकञ्ल्पक मागन बनाएर त्यहाँसम्म गाडी पग्ु ने व्यवस्था भएको छ ।

आयोजनाको लसलभल तनमानण कम्पनी लसनो हाइड्रो कपोरे सनले सरु
ु ङ तनमानणका लाधग रक बोल्डको काम सरु
ु गरे को
उनले बताए । “अब एक/दईु हदनमै ठाडो सरु
ु ङततर र हे डरे सततरको सरु
ु ङ एक साथ सरु
ु हुन्छ,” डा. न्यौपानेले भने,
“त्यहाँबाट ठाडो सरु
ु ङसम्म १० लमटर सरु
ु ङ खन्नप
ु छन ।”

दईु वटा ठाडो सरु
ु ङमध्ये ३ सय ६० लमटरको तल्लो २ वषन अतर् नै परू ा भएको छ । माधथल्लो ३ सय १० लमटरमध्ये १
तलबाट १ सय ४० लमटर परू ा भएको छ ।

बाँकी माधथबाट खन्नप
ु ने अवस्था भएको उनले बताए । आयोजनाको ववद्यत
ु गह
ृ को काम र प्रसारण लाइनको काम
भक
ू म्प र नाकाबन्दीले ८ महहना रोककए पतन त्यसपतछ तनरन्तर जारी छ ।

आयोजना सम्पन्न भएपतछ वषानतमा हुँदै आएको लोडसेडडङ हट्नेछ । आयोजनाबाट वावषनक २ अबन २८ करोड यतु नट
बबजुली उत्पादन हुने अध्ययनले दे खाएको छ । आयोजनाको लसलभल तनमानणको काम ०६७ भदौदे खख सरु
ु भएको हो
।

प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लललमटे डले आगामी २०७३ साउनदे खख पहहलो इकाईबाट बबजुली उत्पादन गने
नयाँ लमतत तय गरे को धथयो ।

तनमानण अवधधको ब्याजबाहे क आयोजनाको अनम
ु ातनत लागत ३५ अबन २९ करोड रुपैयाँ (४४ करोड १० लाख
अमेररकी डलर) छ । यो लागत १ डलर बराबर ८० रुपैयाँलाई आधार मानेर तय गररएको हो ।

हाल डलरको भाउ बढे र १०७ रुपैयाँसम्म पग
ु ेको र १ वषनजतत समय काम ठप्प भएकाले र बजार मल्
ू यको कारण थप
८ अबनभन्दा बढी लागत बढ्ने सम्भावना छ ।

माधथल्लो तामाकोसीको अको आयोजना रोल्वाललङको पानी तामाकोसीमा लमसाएर स्
ु खायामममा बबजुली
उत्पादन गनन रोल्वाललङ डाइभसनन आयोजनाको ववस्तत
ृ इञ्न्जतनररङको काम भइरहे को छ ।

यसका लाधग जमननको ल्याह्यमेयर इन्टरनेसनलले ववस्तत
ृ आयोजना प्रततवेदन (डीपीआर) गरररहे को छ ।

तामाकोसीको परामशनदातमा ल्याह्यमेयर नै हो । उसैले तामाकोसीको ववस्तत
ृ इञ्न्जतनयररङ तयार गरे को हो ।

आयोजनामा कररब साढे २ अबन रुपैयाँ लाग्ने (२ करोड ६० लाख डलर) लाग्ने प्रारञ्म्भक अध्ययनले दे खाएको छ ।
६ ककलोलमटर लामो सरु
ु ङ खनेर रोल्वाललङको पानी तामाकोसीमा लमसाई स्
ु खायाममा थप १७ करोड ६० लाख

यतु नट बबजुली उत्पादन गने लक्ष्य ललएको छ । योसमेत गरी माधथल्लो तामाकोसीबाट वावषनक २ अबन ४५ करोड ६०
लाख यतु नट बबजल
ु ी उत्पादन हुनेछ ।

कारोबार, २०७३/०७/०५
जलविद्युत ् आयोजना अि कम्पनी मोडलमा, विज्ञ भतछन ् : ननणाय
अपररपक्ि
भीम गौतम

सरकारी लगानीमा तनमानण हुने आयोजनाहरू अब कम्पनी मोडलमा बन्ने भएका छन ् । हालसम्म ववकास सलमतत र
नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणमाफनत जलववद्यत
ु ् आयोजनाहरू तनमानण गरररहे को सरकार योभन्दा कम्पनी मोडलको
अनभ
ु व राम्रो रहे को तनरकषनमा पग
ु ेको हो ।

सरकारले अब छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर आयोजना अतर् बढाउन लागेको हो । सावनजतनक तनजी साझेदारी
(पीपीपी) मोडेलमा बनाइएका जलववद्यत
ु ् आयोजनाहरू समेत समयमै बन्ने अवस्था दे खखएका छै नन ् ।

ऊजानमन्त्री जनादन न शमानका अनस
ु ार प्राधधरकरणले अतर् बढाएका आयोजनाहरूको समय र लागत दोब्बरभन्दा बढी
भएपतछ जनताको समेत सेयर हुने गरी कम्पनी मोडेलमा तनमानण गने तयारी भएको छ ।

एक वषन अतर्सम्म प्राधधकरणले सहायक कम्पनीको रूपमा जलववद्यत
ु ् आयोजनाहरू अतर् बढाउँ दा प्राधधकरण

कमनचारीको सेयर र प्राधधकरणले गने ववद्यत
ु ् खररद सम्झौता (पीपीए) बीच स्वाथन साटासाट हुने भन्दै आलोचना
हुने गरे को धथयो ।
तर, अहहले त्यही ऊजान मन्त्रालयमा कम्पनी मोडेलमा जलववद्यत
ु ् आयोजना अतर् बढाउन अिसर भएको छ ।

प्राधधकरणले अतर् बढाएका ३० मेगावाटको चमेललया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ६० मेगावाटको बत्रशल
ू ी३एर
३२ मेगावाटको राहुर्ाट जलववद्यत
ु ् आयोजनाको लागत र समय दव
ु ै दोब्बरभन्दा बढी भइसकेका छन ् ।

पीपीपी मोडेलमा अतर् बढाइएका चमेललयाको सफलता र तनमानणाधीन माधथल्लो तामाकोसीको सकारात्मक
प्रगततको आधारमा कम्पनी मोडेलमा अतर् बढाउन लागेको तकन ऊजान मन्त्रालयका अधधकारीहरूको छ ।

मन्त्री शमान प्राधधकरणले समेत छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाएर जलाशययक्
ु त र नदी प्रवाहमा आधाररत (आरओआर)
आयोजना अतर् बढाउन लागेको र यसले जलववद्यत
ु ् क्षेत्रको उत्पादनमा धेरै ठूलो सहयोग प¥ु याउने बताउँ छन ् ।

ववज्ञहरू भने पीपीपी मोडेल सकारात्मक भए पतन अहहले तत्काल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणले कम्पनी मोडेलमा जानका
लाधग प्रकिया अतर् बढाउनु अपररपक्व कदम भएको बताउँ छन ् ।

“पहहला जलववद्यत
ु ् नीतत र ववद्यत
ु ् तनयमन आयोगसम्बन्धी नीतत ल्याएर नीततगत रूपमै अतर् बढाउने तनणनय
भएको भए सकारात्मक हुन््यो, यो अलल हतारमा गररएको अपररपक्व तनणनय हो,” पव
न धचव श्रीरचजन लाकौलले
ू स
भने, “यो मोडेल असफल भयो भने यसले तनजी क्षेत्रलाई समेत ठूलो असर प¥ु याउँ छ ।”

उनका अनस
ु ार बाढीपहहरो, भक
ू म्पजस्ता दै वीप्रकोप र ववपत्तीबाट आउने जोखखम सरकारले जस्तो तनजीक्षेत्र र
समद
ु ायले बेहोनन नसक्ने भएकाले भववरयमा यसमा पतन समस्या आउन सक्छ ।

नेपालमा उत्पाहदत बबजल
ु ी अत्यन्त महँगो हुने गरे को छ भने प्राधधकरणले हालसम्म अतर् बढाएका
आयोजनाहरूको अवस्था र भववरयका प्रक्षेपणलगायतका कारणले थप पीपीएको समस्या रहन्छ ।

आयोजनाको ववस्तत
ृ अध्ययन प्रततवेदन (डीपीआर) तयार नहुन,ु ववत्तीय व्यवस्थापनको मोडाललटी तनञ्श्चत
नहुनज
ु स्ता कारण कम्पनी मोडेलमा जलववद्यत
ु ् आयोजना अतर् बढाउन कहठन रहे को तकन धेरैको छ । तर

पव
न धचव लाकौल तनयमनकारी आयोग बनेपतछ पीपीएको दररे ट तनधानरणलगायतमा भने समस्या नहुने बताउँ छन ्
ू स
।

प्राधधकरण सचचालक सलमततले हालै ६७२ मेगावाटको तमोर, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ३ सय मेगावाटको
दध
ू कोसी, ३३५ मेगावाटको माधथल्लो अरुण, ८७ मेगावाटको तामाकोसी–५ लगायतका ६ आयोजनाहरूलाई
छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउने गरी छलफल अतर् बढाएको छ ।

ऊजानमन्त्री शमानले प्राधधकरणले कम्पनीमाफनत अतर् बढाउने तनणनय भैसकेको र यसले जलववद्यत
ु ् उत्पादनको
क्षेत्रमा फड्को माने ववद्यत
ु ् प्राधधकरणका कायनकारी तनदे शक कुलमान तर्लसङले जानकारी हदए ।

धिड कम्पनी स्थापना गररसकेको ऊजान मन्त्रालयले प्राधधकरणको एकाधधकार तोडेर छुट्टै उत्पादन, इञ्न्जतनयररङ
र व्यापार कम्पनी स्थापनाको प्रकियासमेत अतर् बढाइसकेको मन्त्री शमानले जानकारी हदए ।

नागरीक, २०७३/०७/०५
ननष्ट्प्राण िनाउने विद्युत ् नीनत
हररकृरण उप्रेती

वव. सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संववधान जारी भएसँगै उत्पन्न राजनीततक वववाद अझै ककनारा लाधगसकेको
छै न। संववधान तनमानणमा जट
ु े का दल तथा ततनका नेता/कायनकतानले भखनरै संववधान हदवस भव्यरूपमा मनाए

यद्यवप संववधान जारी गदान सँगै जुटेका दलहरु हदवस मनाउँ दा फुटे का दे खखए। त्यसको ववरोधमा उत्रनेहरु भने कालो
हदनका रूपमा धचत्रण गरी जोडतोडका साथ संववधानको ववरोधमा सामेल भए।

यही रस्साकस्सीका बीच अतर्ल्लो सरकारले ऊजान ववकासमा दे खखएका सबैखाले चुनौती र समस्या समाधान गने

सोचका साथ कायानन्वयनमा ल्याएको 'राञ्रिय ऊजान सङ्खकट तथा ववद्यत
ु ् ववकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र

कायनयोजना २०७२' पतन ववगतका जस्तै कागजी र्ोडामात्रै हुने हो कक भन्ने शङ्खका बढ्दै जान थालेको छ। नयाँ ऊजान
मन्त्रीले लोडसेडडङ दईु वषनमा अन्त्य गने उद्र्ोषका साथ भखनरै ल्याएको ३८ बँद
ु े नयाँ कायनिमले 'राञ्रिय ऊजान

सङ्खकट तथा ववद्यत
ु ् ववकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कायनयोजना २०७२' अझ कफतलो बन्ने लगभग पक्का
भएको छ। यसरी हे दान कसैले खनेको जगलाई थप मजबत
ु बनाउने भन्दा नयाँ जग खनी र्र बनाउने प्रववृ त्त नै पन
ु ः
हावी बन्दै जाने अभ्यासको पन
न ा नपाउने सनातनी
ु राववृ त्तले परु ानो जग रुग्ण बन्दै जाने र नयाँ र्रले पतन पण
ू त

रोगकै शख
ंृ ला दोहोररने ववगतका पररपाटीकै पक्षपोषण गछन । राम्रालाई हाम्राका रूपमा िहण गरी कायानन्वयनमा

लग्नक
ु ो साटो हाम्रामात्रै राम्रा हुन्छन ् भन्ने मनोरोगले राज्यका सबै क्षेत्रलाई िलसत बनाएको ज्वलन्त दृरटान्त हो
भन्दा अततशयोञ्क्त नहोला।

अन्तरानञ्रिय बोलपत्र आह्वानमाफनत ववधधसम्मत ढं गले लभबत्रएका ऊजान उद्यमीले सरकारले गररहदनप
ु ने काम

समयमा नै सम्पन्न गनन नसक्दा क्षततपतू तन दाबी गरी आयोजनाबाट हात खझक्ने हुन ् कक भन्ने सन्दे ह पैदा भएको
छ।

नेपालको जलववद्यत
ु ् ववकासको इततहास हे दान सन ् १९११ अथानत ् वव.सं. १९६८ मा काठमाडौं उपत्यकामा तनलमनत ५००
ककलोवाट क्षमताको फवपनङ जलववद्यत
ु ् पररयोजनाबाट प्रारम्भ भएको दे खखन्छ। यसलाई एलसयाकै दोस्रो

जलववद्यत
ु ् पररयोजना भन्ने गरे को पाइन्छ। तत्कालीन प्रधान मन्त्री चन ्›शमशेरले तनमानण गनन लगाएको हुनाले

यस केन ्›बाट उत्पाहदत बबजल
ु ीलाई 'श्री चन्द्रज्योतत प्रकाश' भन्ने गररन््यो। अलभलेखअनस
ु ार फवपनङ जलववद्यत
ु ्
गह
ृ वीवीरवविमले १९६८ साल जेठ ९ गते गरे का धथए। तत्कालीन समयमा यस केन ्›बाट
ृ को उद्र्ाटन राजा प्
उत्पाहदत बबजल
ु ी ववतरणका लाधग 'बबजल
ु ी अ•ुा' पतन स्थापना भएको धथयो। बेलायत सरकारको आधथनक

सहयोगमा तनलमनत यो आयोजनाबाट उत्पाहदत ववद्यत
ु ् ववतरणका लाधग ११ केभी क्षमताको ववतरण प्रणाली बनाई
काठमाडौं उपत्यकालभत्र आपतू तन गररएको धथयो।

यसरी ववद्यत
ु ् ववकासको इततहासले १ सय ५ वषन व्यतीत गरे को छ तर आज पतन हहउँ दमा मात्र होइन, भदौरे झरीमा
समेत लोडसेडडङको मारबाट मल
ु क
ु प्रताडडत भइरहे को छ। अब पतन पररञ्स्थततको गाम्भीयनता नबझ्
ु ने र नचेत्ने हो र
यही गततमा जलववद्यत
ु ् आयोजनाहरु तनमानण गने अतन तोककएकै समयमा भरपदो प्रसारण लाइन पतन बनाउन

नसक्ने हो भने आउने वषनहरु अझै कठीन र कारुखणक बन्दै जाने तनश्चतप्रायः छ। तराई बन्दका बेला लभत्र्याइएका
इन्डक्सन चुलो र कुकरका कारण ववद्यत्ु को माग ह्वात्तै बढ्दा ववतरण प्रणालीले धान्न नसकी िान्सफमनर जलेको
अतत तनकटको ववगत पतन सबैलाई ताजै हुनप
ु छन ।

कततपय स्थानमा आज पतन चन ्›शमशेरकै पालामा जडडत ववतरण प्रणालीमाफनत ् ववद्यत
ु ् ववतरण भइरहे को छ।

प्रणालीमा समयसापेक्ष सध
ु ार गनन नसके ववद्यत
ु ् उत्पादन बढे पतन ववतरण गनन सककँदै न र लोडसेडडङ मत्थर हुन

सक्दै न। प्रसारण लाइन तनमानण समयमा नै सम्पन्न गनन नसक्दा भखनरै उत्पादन सरु
ु गरे को माधथल्लो मस्यानङ्खदी

'ए' को सम्पण
ू न (५० मेगावाट) ववद्यत
ु ् राञ्रिय प्रणालीमा तत्काल आबद्ध हुन नसक्ने अवस्था लसजनना भएको छ।
हामीले जलववद्यत
ु ् क्षेत्रलाई सेतो सन
ु को बबल्ला लभराएको पतन धेरै भइसक्यो तर त्यसको भरपरु उपयोग गरी

आधथनक है लसयत सध
ु ाने र जनजनको मनमनमा रहे को दे श ववकासको उत्कट चाहनालाई अगाडड बढाउन नसकेको
तीतो यथाथनले हामी आफैँ लाई धगज्याइरहे को छ।

तनरन्तर 'कतार पठाउने हतार' गनभ
ुन न्दा मल
ु क
ु को मह
ु ार उञ्जल्याउने माध्यमका रूपमा रहे का जलववद्यत
ु ्

आयोजनाहरुलाई तीव्र गततमा तनमानणमा लानसके कतारमा जस्तै श्रममल
ू क रोजगरी मल
ु क
ु लभत्रै लसजनना गनन

सककन्छ भन्ने भेउ पाउन पो नसकेको हो कक? यसो गदान कोही कसैलाई ववप्रेषणको मह
ु ानमा धक्का पग्ु छ भन्ने लागे
पतन कटु यथाथन के हो भने थुप्रै सपना साँचेर खाडी मल
ु क
ु तछरे को एउटा सग्लो, हट्टाकट्टा र जोलसलो जाँगरयक्
ु त
लक्का जवान हठटोलाई अङ्खगभङ्खग हुन वा ककफनमा फकननप
ु ने बाध्यात्मक तनयततबाट बचाउन सककन्छ।
तर वास्तववकता त्योभन्दा तनकै फरक छ। ककनभने आज पतन ऊजान उद्यमीहरु वन, वातारणर भलू म

प्रशासनसम्बन्धी पररणामशन्
ू य प्रकियाको तनयतत बेहोनन बाध्य भइरहे का छन ् जसले गदान उनीहरु लगभग तनरप्राण
भएका छन ्, आवत्तएका छन ्। राज्यले रातो कापेट बबछ्याएर स्वागत गरे को उद्यमीलाई उपत्यकामा रहे का कैयन ्

र्रधनीले आफ्नो आँगनमा रहे को इनार सफा गनन आकषनक ज्याला हदन्छु भनी कबोल गरे को मजदरु लाई इनारलभत्र
उत्सञ्जनत ग्यासको प्रभावबाट मक्
ु त गनन अत्यावश्यक प्राणवायु हदन नसकी आफ्नै अगाडड मत्ृ यव
ु रण गनप
ुन ने

बाध्यतामा परु य
् ाए जस्तै नीचस्तरको व्यवहार गने गरे को छ। थोरै बढी ज्यालाको लोभमा अधधकांश मजदरु ले

ज्यानको बाजी थापेर इनारलभत्र प्रवेश गरी ज्यानै गम
ु ाएजस्तै अन्तरानञ्रिय बोलपत्र आह्वानमाफनत ववधधसम्मत

ढङ्खगले लभबत्रएका ऊजान उद्यमीले सरकारले गररहदनप
ु ने काम समयमा नै सम्पन्न गनन नसक्दा क्षततपतू तन दाबी गरी
आयोजनाबाट हात खझक्ने हुन ् कक भन्ने सन्दे ह पैदा भएको छ। म्
ु यगरी तीनवटा ववषयले जलववद्यत
ु ्

आयोजनालाई धगजोल्ने गरे को छ। पहहलो वन क्षेत्रको जग्गा चचेको अवस्थामा समान भौगोललक अवञ्स्थतत र

पाररञ्स्थततकीय प्रणाली भएको तनजी जग्गा उपलब्ध गराउनप
ु ने अव्यावहाररक व्यवस्था, कटान गनप
ुन ने रुखबबरुवा
वा क्षेत्रमा हुने सानोततनो फेरबदलमा पतन बाध्यात्मकरूपमा अगाडड आइरहे को परू क वातावरणीय प्रभाव
मल्
ू याङ्खकन अध्ययन र स्वीकृतत प्रकिया तथा जग्गाको हदबन्दी।

ऊजान क्षेत्रलाई उद्योग हो भनी न्वारान गने राज्यका तनकायहरुले जग्गा राख्ने हकलाई भने व्यञ्क्तका रूपमा धचबत्रत
गरी सोहीअनस
ु ार िहण गदै आएका छन ्। मौजुदा व्यवस्थाअनस
ु ार काठमाडौं उपत्यकाबाहहर रहे का पहाडी क्षेत्रमा

प्रततव्यञ्क्त ७० रोपनी क्षेत्रफल बराबरको जग्गा राख्न पाइन्छ। जलववद्यत
ु ् आयोजनाहरु पहाडी भग
ू ोलमै बन्ने हुन ्।
ऊजान उद्योगलाई व्यञ्क्तसरह मानी जग्गाको हदबन्दी लगाउनु आफैँ मा ववरोधाभाषपण
ू न नीतत त हो नै। त्यसका

अततररक्त एउटा संगहठत संस्थालाई व्यञ्क्तसरह जग्गाको हदबन्दी लगाउनु अन्याय पतन हो। अहहले अञ््तयार

गररएको नीततले काम गने उद्यमीलाई भन्दा गौंडो कुरे र बस्ने दलाललाई सहज बनाएको छ। जसले गदान आयोजना
बनाउने उद्यमी, जग्गा हडपेर बस्ने दलालीका सामु तनरीह दे खखन्छन ्। ववगतमा मौलाएको झोलामा खोला बोक्ने
रोग, हाल जग्गाको हदबन्दी, सट्टाभनान, भोगाधधकार तथा परू क वातावरणीय प्रभाव मल्
ू याङ्खकनका नाममा
सरकारी संयन्त्रमा पन
ु रागमन भएजस्तो आभाष हुन्छ। आयोजनाको समय र लागत दव
ु ै बढाउने यसखाले

संिमणले व्यवसायीहरुको ढाड भाँच्ने गरे को छ र िमशः सङ्खकट तनम्त्याउँ दै छ। त्यसैले यसलाई तनयमन्भन्दा
तनयन्त्रणमख
ु ी कदम हो भन्न करै लाग्छ।

आयोजना ववकासका लाधग आवश्यक पने तनजी आवादी जग्गा प्राञ्प्तमै कैयन ् कहठनाई भोग्नप
ु रररहे को अवस्थामा
सरकारी जग्गा (वन क्षेत्रसमेत) को भोगाधधकार (ललज) का लाधग लड्नप
ु ने लडाइँको कथा थप पेधचलो बन्ने गरे को

छ। जग्गाको हदबन्दी, सरकारी जग्गा (वन क्षेत्रसमेत) को सट्टाभनान एवम ् भोगाधधकार (ललञ्जङ) वा तनजी जग्गा
प्राञ्प्त र वातावरणीय स्वीकृतत अतन परू क वातावरणीय अध्ययन जस्ता प्रावधानलाई सरल बनाउन न ठूलो
धनरालश जट
ु ाउनप
ु छन न त दातस
ु ायलाई नै गह
ु ानप
ुन ने अवस्था छ। यसका लाधग त केवल नीतत तनमानताले
ृ मद

ववगतदे खख लगाइरहे को भदौरे चश्मा खोल्ने आँट अतन दृढ इच्छाशञ्क्त, थोरै मेहनत र कम्तीमा आमनेपालीको

ववकासको चाहना सम्बोधन गने ववकासवादी सोच पलाए पग्ु छ। नीततगत व्यवधान यथावतै रहने हो र रारिवादी वा
रारिर्ातीकै चश्मालाई अब पतन नफुकाल्ने हो भने रातो कापेट बबछ्याएर लभत्र्याएको प्रत्यक्ष वैदेलशक लगानी बन्द
गनेतफन अतर् बढ्दा सबैलाई हाइसचचो हुन्छ, चेतना भया!

नागरीक, २०७३/०७/०५
विद्युत ् उत्पादन िढाउन ननदे शन

सरकारका म्
ु य सधचवले लोडसेडडङ र्टाउन आगामी असार मसान्तलभत्र कम्तीमा थप दईु सय मेगावाट ववद्यत
ु ्
उत्पादन गनन ऊजान मन्त्रालयलाई तनदे शन हदएका छन ्। बबहीबार प्रधानमन्त्री तथा मञ्न्त्रपररषद्को कायानलयमा

बसेको राञ्रिय ऊजान संकट सम्बन्धी बैठकपतछ म्
ु य सधचव सोमलाल सव
ु ेदीले 'लोडसेडडङ न्यन
ू ीकरण कायनयोजना'
कायानन्वयन गनन उत्पादन बढाउन नदे शन हदएका हुन।

गत वषन सरकारले २ सय मेगावाट बबजुली उत्पादन गरी लोडसेडडङ र्टाउने कायनयोजना बनाएको धथयो। तर,
कायनयोजना कायानन्वयन नहुँदा हालसम्म जम्मा ८६ मेगावाट मात्र ववद्यत
ु ् उत्पादन भएको छ। कायनयोजना
अनस
ु ार काम नहुँदा हहउँ दमा अझै लोडसेडडङ बढ्ने सम्भावना रहे काले र्टाउन सम्बञ्न्धत तनकायलाई
समन्वयात्मक रुपमा काम गनन मन्
ु यसधचवले तनदे श गरे का हुन ्।

चारबँद
ु े तनदे शन हदँ दै म्
ु य सधचव सव
ु ेदीले आगामी असार मसान्तलभत्र कम्तीमा २ सय मेगावाट ववद्यत
ु ्

उत्पादनको काम सक्न ऊजान मन्त्रालयलाई तनदे शन हदएका छन ्। गत हहउँ दमा दै तनक १२ र्न्टा लोडसेडडङ

झेल्नप
ु रे काले आगामी हहउँ दयाममा लोडसेडडङ न्यन
ू ीकरण गनन ववलभन्न वैकञ्ल्पक उपाय अवलम्बन गरी व्यवस्था
लमलाउन मन्त्रालयलाई थप ञ्जम्मेवारी हदइएको छ।

दीर्नकालीन रुपमा जलववद्यत
ु ् उत्पादन, प्रसारण तथा ववतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी, तनजी

क्षेत्रलगायतबाट हुनसक्ने उत्पादन, आवश्यक जनशञ्क्त र अन्य स्रोत साधनको आंकलन गनन ऊजान मन्त्रालयलाई
यथालशघ्र अध्ययन गननसमेत उनले तनदे शन हदएका छन ्।

बैठकमा उ,जान मन्त्रालय, वन तथा भस
ू रं क्षण मन्त्रालय, जनसं्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सधचव, ववद्यत
ु
प्राधधकरणका कायनकारी तनदे शकको उपञ्स्थतत रहे को प्रधानमन्त्री तथा मञ्न्त्रपररषद् कायानलयले जनाएको छ।

१२खरी डट्कम ्, २०७३/०७/०५
हररयाणा र कणााटकमा बिजुली िेच्ने सम्झौता अन्ततम चरणमा : जीएमआर

प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकणानली हाइड्रोपावर लललमटे डले ९ सय मेगावाट क्षमताको माधथल्लो कणानली
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बबजल
ु ी भारतका २ राज्यमा बेच्ने सम्झौता हुन लागेको जानकारी गराएको छ
।

जीमआरले कणानलीको बबजुली भारतको हररयाणा र कणानटक राज्यमा बेच्ने गरी समझदारीपत्र (एमओयू)
हस्ताक्षर हुन लागेको जानकारी हदएको लगानी बोडनका प्रमुख कायनकारी अधधकृत (सीईओ) महाप्रसाद

अधधकारीले बताए । “ववद्युत खररद–बबिी सम्झौता (पीपीए) नभएसम्म आयोजनामा बैंकले लगानी

नगने भएपतछ उसले तछट्टै सम्पन्न गने जानकारी गराएको छ,” उनले भने, “पीपीए भएपतछ लगानी
जुट्छ । जीएमआरले हररयाणा र कणानटक राज्यसँग सम्झौता अञ्न्तम चरणमा पुगेको जानकारी गराएको
छ ।” यसअतर् जीएमआरले ऊजान संकट भोधगरहे को तछमेकी बंगलादे शसँग एमओयुमा हस्ताक्षर
गररसकेको छ ।

जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपतछ एक वषन म्याद थप्न बोडनमा प्रस्ताव गररसकेको छ । यस ववषयमा
बोडनले तनणनय नगरे को उनले बताए । बोडन बैठक बसेपतछ आवश्यकताअनुसार म्याद थपको ववषयमा

तनणनय हुने अधधकारीको भनाइ छ । गत असोजको पहहलो सातालभत्र लगानी जुटाउने गरी सन ् २०१४
सेप्टे म्बर १९ मा बोडन र जीएमआरबीच आयोजना ववकास सम्झौता (पीडीए) भएको धथयो । लगानी

जटाउन नसक्ने अवस्था आएपतछ जीएमआरले थप १ वषन म्याद थपको प्रस्ताव गरे को ६ महहनाभन्दा बढी
समय बबततसकेको छ । पीडीएमा सन ् २०१६ सेप्टे म्बर १९ सम्म लगानी जुटाउन नसके १ वषन म्याद थप्न
सक्ने व्यवस्था छ ।

पीडीएअनुसार जीएमआरले आयोजना आगामी सन ् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन ् २०४६ मा

सरकारलाई हस्तान्तरण गनप
ुन ने हुन्छ । प्रततस्पधानबाट सन ् २००८ मा माधथल्लो कणानली तनमानण गनन ऊजान
मन्त्रालयबाट अनुमततपत्र (लाइसेन्स) पाएको जीएमआरले ८ वषन बबततसक्दा पतन उसले लगानी जुटाउन
सकेको छै न । भारत तनकासी प्रयोजनका लाधग सरकारले माधथल्लो कणानली जीएमआरलाई हदएको हो ।

यस्तै, ६ सय मेगावाट क्षमताको माधथल्लो मस्र्याङ्खदी २ आयोजनाको सवेक्षण लाइसेन्स ललएको धेरै वषन
भइसके पतन आयोजना ववकास शल्
ु क ततनन नमानेपतछ यसको पतन पीडीए वातान भएको छै न ।

जीएमआरले आधा दजनन अन्तराञ्रटय« बैंक तथा ववत्तीय संस्थाले लगानी गने भनेपतन हालसम्म
उनीहरुबाट आशयपत्र ललने बाहे क ऋण सम्झौताको अवस्थामा पग
ु ेको छै न ् । कुल १ खबन ३९ अबन

रुपैयाँमध्ये ववलभन्न अन्तराञ्रिय बैंक तथा ववत्तीय संस्थाले १ खबन १० अबन रुपैयाँसम्म लगानीको
आसयपत्र हदएका छन ् । आयोजनामा ववश्व बैंकअन्तगनतको अन्तराञ्रिय ववत्त तनगम (आइएफसी),

एलसयाली ववकास बैंक (एडीबी) युरोवपयन इन्भेरटमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराञ्रिय सहयोग

तनयोग (जाइका) जमनन ववकास बैंक (केएफडब्ल्यु) सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा ववत्तीय संस्थाले लगानीका
लाधग आशयपत्र मात्र हदएका छन ् ।

लगानी व्यवस्थापन नगरे पतन जीएमआरले आयोजनाको ववलभन्न लटको काम सुरु गनन अन्तराञ्रिय
ठे केदार कम्पनीबाट आशयपत्र मागेको छ । माधथल्लो कणानलीमा २७ प्रततशत ववद्युत ् प्राधधकरण, १०

प्रततशत आइएफसी र ६३ प्रततशत जीएमआरको स्वालमत्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गररएको छ ।

उसले बाँकी रहे को ३० प्रततशत स्वालमत्व बबिी गनन रणनीततक साझेदार खोज्दै छ । १२ प्रततशत तनःशुल्क

ऊजान अथानत १०८ मेगावाट बबजल
ु ी र २७ प्रततशत तनःशल्
ु क सेयर हदने प्रस्ताव गरे पतछ सन ् २००८ मा उसले
माधथल्लो कणानली आयोजना पाएको हो । आयोजनाले सख
ु ेत, दै लेख र आछम ञ्जल्लालाई प्रभाववत

बनाउने छ । स्थानीयलाई वषनभरी ववद्यत
ु आपतू तन गनन अको २ मेगावाटको सानो आयोजना तनःशल्
ु क
बनाइहदनेछ ।

अलभयान, २०७३/०७/०५
अरुण कािेलीको आईपीओ काविक ९ गते

अरुण कावेली पावर लललमटे डले कावत्तक ९ गतेदेखख ३० लाख ककत्ता प्राथलमक शेयर तनरकासन (आईपीओ) गदै छ ।
कम्पनीले सोमध्ये ९० हजार ककत्ता कम्पनीको कमनचारी र १ लाख ५० हजार ककत्ता सामहू हक लगानी कोषको लाधग
छुट्ट्याएको छ । १ सय रुपैयाँ प्रततशेयर मल्
ू य रहे को कम्पनीको शेयरमा सवनसाधारणले न्यन
ू तम ५० ककत्तादे खख
अधधकतम १५ हजार ककत्तासम्मका लाधग आवेदन हदन सक्नेछन ् ।

कम्पनीको शेयर वविी तछटोमा कावत्तक १२ गते र हढलोमा २३ गते बन्द हुनेछ । कम्पनीको संस्थापक शेयरधनी र
आयोजना प्रभाववत क्षेत्रका शेयरधनीबाट गरी हाल उक्त कम्पनीको चुक्तापँज
ू ी रू. १ अबन २० करोड रहे को छ ।
आईपीओ जारी गरे पतछ कम्पनीको चक्
ु तापँज
ू ी रू. १ अबन ५० करोड पग्ु नेछ ।

कम्पनीको धधतोपत्र तनरकासन तथा वविी प्रबन्धक लसद्धाथन क्यावपटल रहे को छ । इच्छुक लगानीकतानले अरुण
कावेली, शेयर रञ्जरिार र लसद्धाथन बैङ्खकका सम्पण
ू न शाखाबाट आवेदन हदन सक्नेछन ् । कम्पनीको आईपीओले
इिा नेपालबाट िेड ४ रे हटङ प्राप्त गरे को छ ।

यस रे हटङले कम्पनीको आईपीओको अवस्था आधारभत
ू पक्षभन्दा कमजोर रहे को दे खाउँ छ । जलववद्यत
ु ्

कम्पनीमध्ये प्रायले यस्तो रे हटङ पाउँ दै आएका छन ् । कम्पनीका प्रमोटर र व्यवस्थापक जलववद्यत
ु ् क्षेत्रमा

अनभ
ु वी रहे काले यसलाई रे हटङमा सकारात्मक पक्षका रूपमा ललइएको छ । सन ् २००३ मा कम्पनीले पहहलो १४

दशमलव ४ मेगावाटको जलववद्यत
ु ् आयोजना शरू
ु गरे को धथयो । त्यसैगरी, अरुण कावेलीको पाँचथरमा स्थापना

भइरहे को २५ मेगावाट क्षमताको जलववद्यत
ु ् आयोजना नेपालकै ठूलो तनजी जलववद्यत
ु ् पररयोजनामध्ये एक हो ।
कम्पनीका संस्थापकहरूले आयोजनाका लाधग आवश्यक रू. १ अबन २० करोडमध्ये रू. १ अबन ५ लाख रकम जम्मा
गररसकेका छन ् । त्यसैगरी, कजानका लाधग पतन फाइनाञ्न्सयल क्लोजर भइसकेको छ ।

सन ् २०१६ माचनसम्म आयोजनाको २५ प्रततशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसबेलासम्म कम्पनीको कुल
पँज
ू ीको ५० प्रततशत खचन भइसकेकोलाई भने इिा नेपालले नकारात्मक पक्षका रूपमा ललएको छ । कम्पनीले
आयोजना समयमा नै परू ा गनन सक्यो भने पतन १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन तनमानण गनन हढला हुन सक्ने

सम्भावना र त्यसले तनम्त्याउने जोखीमलाई पतन इिा नेपालले रे हटङमा समावेश गरे को छ । अरुण कावेलीले एरटर
टे ललसलभनसलाई प्रसारण लाइनको केही भाग तनमानण गनन ञ्जम्मा हदएर सम्झौता गररसकेको छ । कम्पनीको यस

आयोजनाबाट हुने आम्दानी प्रसारण लाइन तनमानणमा लाग्ने समयले पतन प्रभाववत गने इिाले उल्लेख गरे को छ ।
अरुण कावेलीले सन ् २०१२ जल
ु ाईमा नेपाल ववद्यत
ु ् प्राधधकरणसँग ववद्यत
ु ् खरीद वविी सम्झौता गररसकेको छ ।
कम्पनीले ववद्यत
ु ् उत्पादन गने लाइसेन्स सन ् २०१३ जुलाई १२ मा ऊजान मन्त्रालयबाट प्राप्त गरे को धथयो ।

ववद्यत
ु ् खरीद मल्
ू य वषानत्का महीनाहरूमा प्रततयतु नट ४ दशमलव ८० र हहउँ द महीनामा ८ दशमलव ४० रुपैयाँ हुने
सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यो आयोजनाको कुल लागत रू. ४ अबन रहे को छ । त्यसमध्ये रू. २ अबन ८० करोड बैङ्खक तथा ववत्तीय संस्थाबाट कजान

ललइएको छ भने रू. १ खबन २० करोड इञ्क्वटीद्वारा उठाइनेछ । इञ्क्वटीमा रू. १ अबन ५ करोड संस्थापक शेयरधनीले
लगानी गरे का छन ् भने रू. ४५ करोड सवनसाधारणबाट आईपीओ जारी गरी जम्मा गनन लाधगएको हो ।
९ कम्पनीको आईपीओ प्रस्ताि

आईपीओ जारी गनन ९ कम्पनीले सेबोनमा आवेदन बझ
ु ाएका छन ् । तीमध्ये ७ जलववद्यत
ु ् कम्पनी छन ् भने बाँकी २

ववकास बैङ्खक हुन ् । गजानङ उपत्यका हाइड्रोपावर, हहमालयन पावर पाटननर, नेपाल हाइड्रो डेभलपर, आँखुखोला

जलववद्यत
ु ्, च्याङ्खगडी हाइड्रोपावर, मैलङ
ु खोला जलववद्यत
ु ्, राधी ववद्यत
ु ् कम्पनीहरूले पतन स्थानीय बालसन्दाका
लाधग आईपीओ जारी गनन सेबोनमा तनवेदन हदएका छन ् । यीमध्ये नेपाल हाइड्रो डेभलपरलाई सेबोनले कावत्तक २
गते स्थानीय बालसन्दाका लाधग आईपीओ तनरकासन गनन अनम
ु तत प्रदान गररसकेको छ । बोडनबाट वववरणपत्र,

वविी प्रस्ताव वा सम्बञ्न्धत वववरण स्वीकृतत भएको लमततदे खख २ महीनालभत्र धधतोपत्र तनरकासन गनप
ुन ने प्रावधान
रहे को छ । यी ७ कम्पनीले कुल ३९ लाख १३ हजार ५ सय ६० ककत्ता साधारण शेयर स्थानीय बालसन्दाका लाधग
आईपीओ जारी गनन लागेका छन ् ।

फरवाडन कम्यतु नटी माइिोफाइनान्स र समता माइिोफाइनान्स ववत्तीय संस्थाले पतन आईपीओ जारी गनन सेबोनमा
तनवेदन पठाइसकेका छन ् । फरवाडन कम्यतु नटीले ६ लाख ककत्ता र समताले ९४ हजार ८ सय ककत्ता साधारण शेयर

जारी गनन लागेका छन ् । रारि बैङ्खकको तनदे शनअनस
ु ार चालू आवको अन्त्यसम्ममा वाखणज्य बैङ्खकको चक्
ु तापँज
ू ी
रू. ८ अबन प¥ु याउनु पने भएको छ । सोहीअनस
ु ार नेपाल एसबीआई बैङ्खकले चुक्तापँज
ू ी वद्
ृ धधका लाधग ६७ हजार ७

सय ६७ दशमलव ८७ ककत्ता फरदर पञ्ब्लक अफररङ (एफपीओ) जारी गनन सेबोनमा असोज १८ गते आवेदन बझ
ु ाएको
छ । बैङ्खकले रू. १ सय अङ्खककत मल्
ू य रहे को प्रततशेयर रू. ८ सय ८० वप्रलमयममा एफपीओ जारी गने आवेदन
बझ
ु ाएको हो । अधधकांश बैङ्खक तथा ववत्तीय संस्थाले चुक्तापँज
ू ी वद्
ृ धधका लाधग हकप्रद, बोनस शेयर र

मजनर/एक्वीञ्जशनको ववकल्प राखेका छन ् । एभरे रट बैङ्खकले रू. ४५ करोड र एनएमबी बैङ्खकले रू. ८८ करोड ८०
लाखको एफपीओ जारी गने आफ्नो पँज
ू ी योजनामा उल्लेख गरे का छन ् ।

