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ममतपछ माथ लो म याद ‘ए’ बाट वयुत ् उपादन
ममतका लाग ब द ग रएको माथलो मयाद ‘ए’ जलवयत
ु ् आयोजनाबाट शु बार वयुत ् उ"पादन सु%
भएको छ ।
एक म)हनाको ममतप+छ ५० मेगावाटको उ/त आयोजनाबाट २५ मेगावाट वयुत ् उ"पादन भएको आयोजनाले
जनाएको छ । दई
ु वटा टबाइन रहे को उ/त आयोजनाको य+ु नट ‘१’ बाट वयत
ु ् उ"पादन ग रएको हो । आयोजनाका
जनस4पक अधकृत कण अधकारले ममतप+छ शु बारदे 9ख वयुत ् उ"पादन स%
ु भएको बताए । आयोजनाले
;यावसा+यक उ"पादन थाले प+न आयोजनाको टनेलमा पानी च)ु हनेलगायतको समया आएप+छ वयत
ु ् उ"पादन
ब द गरे र ममत था>लएको आयोजनाको ?ावधक @ोतले बतायो । ‘Aबहबारस4म ममतकाय पूण Cपमा सकेर
शु बारदे 9ख रािEFय ?सारण लाइनमा उ"पा)दत वयत
ु ् जडान ग रएको छ,’ ?ावधक @ोतले भ यो । माथलो
मयाद ‘ए’ आयाजनाले गत असोज १० दे 9ख ;यावसा+यक उ"पादन स%
ु भएको घोषणा गर काठमाडK र
आयोजनाथलमा एक भ;य काय मको आयोजना गरे र आयोजनाको उघाटन गरे को थयो । ‘आयोजनाबाट
वयुत ् उ"पादन ग रएको चौबीस घMटामै समया दे 9खएको थयो । "यसप+छ वयुत ् उ"पादन ब द गरे र ममत
ग रएको थयो,’ ?ावधक @ोतले भ यो । नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरणका अनस
ु ार आयोजनाले ममत सकेर काOक १
गतेबाट वयुत ् जडान गनP भनेको थयो । तर, जडान स/ने भ+नएको झ डै ३ साताप+छ माSै ममतकाय सTकएको
छ।
नेपाल वयुत ् ?ाधकरणका अनस
ु ार माथलो मUयाद ‘ए’ आयोजनाको वयुत ् १३२ केभीको रािEFय ?सारण
लाइनमा जडान भएप+छ लमजुङ का अ य ससाना आयोजनाबाट उ"पा)दत १५ मेगावाट वयत
ु ् 9झTकएको छ ।
उ/त वयुतलाई ३३ केभीको उ)दपुर सबटे सनमा जडान गर दमौलतफ पठाएको नेपाल वयुत ् ?ाधकरण
लमजङु वतरण के Xका ?मख
ु माधव यौपानेले बताए । उनका अनस
ु ार तलो मUयादमा जYडत िवचले लोड
नधा ने भएकाले यसअ+घ मZय मUयाद जलवयत
ु ् के X हुँदै १३२ केभीमा जYडत १५ मेगावाट वयुत ् शु बार
)दउँ सो ३ बजेदे9ख दमौलतफ पठाएको छ । मZय मUयादबाट हाल ७२ मेगावाट वयत
ु ् उ"पादन भएको र
माथलो मUयाद ‘ए’ आयोजनाको २५ मेगावाट गर ९७ मेगावाट तलो मUयादमा जडान भएको ?ाधकरणले
जनाएको छ ।
माथलो मUयाद ‘ए’ बाट उ"पा)दत वयुतको महसल
गलबार माSै
ु नेपाल वयुत ् ?ाधकरणले आगामी मं
+तनP @ोतले बताएको छ । ?ाधकरणको _ड वभागबाट आउने टोलले सोमबार आयोजनामा ‘>मट रङ य+ु नट’
जडान गनP र मं
गलबारदे 9ख वयुत ् ख रदAब ` स4झौता (पीपीए) अनस
ु ार नेपाल वयुत ् ?ाधकरण र माथलो
मUयाद ‘ए’ बीच कारोबार हुनेछ । "यसअ+घ उ"पा)दत वयत
ु ् आयोजनाले ?ाधकरणलाई +न:शुक )दनेछ ।
आयोजनाले एक म)हनाप+छ यु+नट ‘२’ बाट प+न वयुत ् उ"पादन गनP जनाएको छ ।
?ाधकरणले ?सारण लाइन +नमाण नगरे प+छ आयोजनाले क रब ३५ करोड %पैयाँ लगानी गर भल
ु भल
ु ेबाट मZय
मUयादस4मको २० Tकलो>मटर ‘>सं
गल सTकट’ ?सारण लाइन +नमाण गरे को थयो । असोज प)हलो सातामै
उ/त ?सारण लाइनको परaण ?सारण सफल भएको थयो ।
चीनको पावर चाइना रसोसPस >ल>मटे ड (>सनो हाइbो रसोसPस) र चतवन को–ई समूह (सगरमाथा पावर क4पनी)
वारा १६ अब %पैयाँको लगानीमा +न>मत माथलो मयाद ‘ए’ जलवयत
ु ् आयोजना २०५२ मा अमे रक`

डलरमा ?+तय+ु नट ५ दशमलव ९ से टमा पीपीए भएको थयो । सन ् २०१३ को जनवरदे 9ख बाहुनडाँडा र भल
ु भुलेको
सीमा aेS मUयाद र ङाद दोभानमा बाँध बनाइएको छ । ५ दशमलव ३ Tकलो>मटर सु%ङ +नमाण गर भल
ु भुले ३
को मUयाद नद Tकनारमा वयु"गहृ +नमाण गरे र वयुत ् उ"प ादन ग रएको छ ।
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ममतपछ माथ लो मयाद–‘ए’ बाट पुनः वयुत उपादन
लामो समयको ममतप+छ माथलो मUयाद–‘ए’ जलवयत
ु आयोजनाबाट पुनः वयुत ् उ"पादन सु% भएको छ
। गत असोज १० गते ;यवसा+यक %पमा वयत
ु उ"पादन स%
ु ग रएप+न ११ गतेबाटै उ"पादन ब द ग र ममत स%
ु
ग रएको थयो ।
५० मेगावाट aमताको आयोजनाले शु बार साँझबाट २५ मेगावाट वयत
ु उ"पादन गरे को जनस4पर्क अधकृत
कण अधकारले जानकार )दनभ
ु यो । वयुत गह
ु वटा टनेलमZये टनेल न4बर १ बाट वयुत उ"पादन
ृ मा रहे का दई
ग रएको छ । उ"पा)दत वयत
ु शु बार साँझबाटै रािEFय ?शारण लाइनमा जडान ग रएको छ ।
तोTकएको समयमै +नमाण पुरागर गत असोज १० गते काठमाडKको हायत रजे सी र लमजुङ को भल
ु भुलेमा रहे को
पावरहाउसबाट एकैसाथ उघाटन ग र ;यवसा+यक %पमा वयत
ु उ"पादन ग रएको थयो ।
तर, आयोजनाको टनेल लगायतका aेSमा समया दे 9खएप+छ वयुत उ"पादन रोकेर ममत स%
ु ग रएको +नमाण
क4पनी @ोतले बताएको छ । आयोजनाले क रब २० )दनमा ममत स/ने बताएप+न ४० )दन लगाएको थयो । नेपाल
वयुत ?ाधकरणका अनस
ु ार माथलो मUयाद ‘ए’ आयोजनाको वयुत १३२ केभीको रािEFय ?सारण लाइनमा
जडान भएप+छ लमजुङ का अ य स–साना आयोजनाबाट उ"पा)दत वयत
ु 9झTकएको छ ।
>सउरको पाँच मेगावाट, खुदको चार मेगावाट, राँधीको ४.४ मेगावाट, fयादको २ मेगावाट वयुतलाई ३३ केभीको
उ)दपरु सबटे सनमा जडान गर दमौलतफ पठाएको नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरण लमजङु वतरण के Xका ?मख
ु
माधव यौपानेले जानकार )दनभ
ु यो । तलो मUयादमा जYडत िवचले लोड नधा ने भएप+छ यसअ+घ
मZयमUयाद जलवयत
ु के X हुँदै १३२ केभीमा जYडत १५ मेगावाट वयत
ु दमौलतफ पठाएको यौपानेले
बताउनभ
ु यो । मZयमUयाद र माथलो मUयाद–एको वयुत माS तलो मUयादमा जडान ग रएको छ ।
हाल मZय मUयादबाट उ"पा)दत ७२ मेगावाट र माथलो मUयाद ‘ए’ बाट उ"पा)दत २५ मेगावाट गर ९७
मेगावाट वयुत उ"पादन भएको छ ।
नेपाल वयत
ु ?ाधकरणले माथलो मUयाद ‘ए’ बाट उ"पा)दत वयत
ु को महसल
ु भने एकसाताप+छ माSै +तनP
भएको छ । सोमबार ?ाधकरणको _ड वभागबाट आउने टोलले आयोजनामा >मट रङ यु+नट जडान गरे प+छ माS
वयत
ु ख रद व ` स4झौता (पपए) अनस
ु ार कारोबार ग रने बताइएको छ । आयोजनाले एक म)हनाप+छ य+ु नट
‘२’ बाट प+न वयुत ् उ"पादन गनP जनाएको छ ।
माथलो मUयाद ‘ए’ आयोजना >सनोहाइbो–सगरमाथा पावर क4पनीले +नमाण गरे को हो । आयोजनामा
च+नया बहुरािEFय क4पनीको >सनो होइbोको ९० र नेपालको सगरमाथा हाइbोपावर क4पनीको १० ?+तशत लगानी
रहे को छ । रन अफ रभर ?वधमा +नमाणाधन उ/त आयोजनाका लाग शु%मा साँढे १२ अब %पैयाँ लाhने अनम
ु ान
ग रएको थयो ।
अ)हले करब १६ अब पुhने अनुमान ग रएको आयोजना @ोतले बताएको छ । आयोजनाबाट उ"पा)दत वजल
ु  नेपाल
वयुत ?ाधकरणको दमौल ?सारणलाइनमा जोगएको छ । आयोजनाले सi
ु खायाममा अथात पुसदे 9ख
चैतस4ममा ५ करोड ७० लाख य+ु नट र वषायाममा २६ करोड ६ लाख य+ु नट गर एक वषमा कुल ३१ करोड ७६ लाख
यु+नट वजुल उ"पादन गनP जनाएको छ ।
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बूढग"डक%का लाग पे'ो(लयम पदाथबाटै २ अब ५० करोड कर
सरकारले १२ सय मेगावाट वयुत ् उ"पादन aमताको बूढगMडक` जलवयत
ु ् आयोजना +नमाण गन पेFो>लयम
पदाथबाट २ अब ५० करोड %पैयाँ कर उठाएको छ । सरकारले डेढ म)हनाको अवधमै बढ
ू गMडक`का लाग सवा अब
%पैयाँ उठाएको हो । सरकारले गत १५ जेठमा आथक वष २०७३÷०७४ को बजेट भाषणमाफत बूढगMडक` +नमाणका
लाग लगानी जट
ु ाउन पेFो>लयम पदाथ (पेFोल, Yडजल र हवाई इ धन)को आयातमा ?+त>लटर ५ %पैयाँ पव
ू ाधार कर
उठाउने घोषणा गरे को थयो ।
गत १६ जेठदे 9ख नै भ सार वभागले भ सार Aब दम
ु ा पेFो>लयम पदाथमा पव
ू ाधार कर उठाउन थालेको थयो ।
नेपाल आयल +नगमका अनस
ु ार १५ काOकस4म २ अब ५० करोड %पैयाँ कर उ)ठसकेको छ । यस ?T याबाट
वषभ रमा ७ अब %पैयाँभ दा बढ राजव रकम उjने सरकारको अनम
ु ान रहे को छ । यसर उठे को राजव पव
ू ाधार
कर बूढगMडक` आयोजनाको वकास +नमाणमा खच ग रनेछ । "यसबाहे क सरकारले बूढगMडक`का लाग छुkटै ५
अब %पैयाँ बजेट प+न व+नयोजन गनP भएको छ । आयोजनाको मुआlजा +नधारण स>म+तले प+न जhगाको
वगmकरण स/दै काOक मसा त>भS एकैजनालाई भए प+न मआ
ु lजा )दँ दा मआ
ु lजा वतरणको काम थालनी गनP
तयार गरे को छ । बढ
ू गMडक` ?भावत गोरखा र धा)दङका थानीय ?शासनले मआ
ु lजा वतरणका लाग ११ वटा
मोडा>लटसमेत तय ग रसकेको छ । मआ
ु lजा वतरणका लाग माSै ६० अब खच लाhने सो आयोजनको अनुमान
रहे को छ ।
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बुढग"डक% मुआ0जाको अि3तम तयार
सद
ु प कैनी
बढ
ु गMडक` जलवयत
ु ् आयोजना ?भावत aेSका ६ गावसका बा>स दालाई मआ
ु lजा )दने तयार अि तम
चरणमा पग
ु ेको छ । ?भावत २७ गावसमZये गोरखा र धा)दङका ३/३ गावसका ?भावतलाई मं>सर प)हलो
साताबाट मआ
ु lजा वतरण था>लने भएको हो ।
जhगाको वगmकरण सTकएकाले मआ
ु lजा )दन था>लने गोरखाका ?मख
ु िजला अधकार नारायण भkटले बताए ।
धा)दङका सलाङ, मैद, खर र गोरखाको nयाचोक, भिु 4लचोक र दबङ
ु गावसबाट मआ
ु lजा वतरण था>लने उनले
बताए । ‘६ गावसको जhगाको वगmकरण गरे र सTकएको छ, अझै ?ावधक टोल Tफडमै छन ्,’ उनले भने, ‘अब
?भावत बा>स दाले मआ
ु lजा पाउँ छन ् ।’ जhगा वगmकरण गन मालपोत, नापी, ?शासन र वन कायालयका
?ावधक टोल ख)टएका थए । उ/त टोलले डुबानमा पनP जhगाको वगmकरण गरे को थयो । धा)दङका १३ स)हत
गोरखा १४ गावसकै वगmकरण एक साता>भS सTकने उनले बताए ।
मआ
ु lजा +नधारण स>म+तका अनस
ु ार ?भावत aेSका बा>स दाका लाग ११ ?कार जhगा छुkटाइएको छ । तीनै
?कारका आधारमा मआ
ु lजा उपलlध गराउने ?िजअ भkटले बताए । १२ सय मेगावाट aमताको बहुचचत
जलवयत
ु ् आयोजनाबाट ?भावत जनताले भोगचलन गदo आएको कागजपSका आधारमा मआ
ु lजा वतरण गनP
गर जhगाको ?कार +नधारण ग रएको हो । ‘मोटामोट Cपमा जhगाको म
ू य प+न थाहा भइसकेको छ,’ उनले भने ।
मआ
ु lजा +नधारण स>म+तले प)हलो चरणमा जhगाको TकOाकाटदे 9ख वगmकरणसमेत ग रसकेको हो । आयोजनाको
वातावरणीय म
ू यांकनका लाग सरकारले +नय/
ु त गरे को pा सेल परामशदाता क4पनी Fयाकबेलले जhगा
अध_हण, मुअlजा वतरण, पुन:थापना तथा पुनवासका लाग ६० अब %पैयाँ लाhने अनम
ु ान गरे को छ ।
?+तवेदनअनस
ु ार मआ
ु lजामा माSै ४३ अब लाhने बताइएको छ । बढ
ु गMडक` आयोजनाका कारण ४५ हजार
जनसंiया पूणC
 पमा वथापत हुनेछन ् ।
आयोजनाले ;यि/तका नाममा रहे को ५८ हजार रोपनी र बाँक` सरकार वा>म"वमा रहे कोस)हत डेढ लाख रोपनी
aेSफल ओगkनेछ । प)हलो चरणमा +नजी वा>म"वमा रहे का जhगाको माSै मआ
ु ;जा )दन लागएको हो ।
सक
ु ु 4बासी, भ>ू महन र सावज+नक जhगाको मापदMड बनाएर पुन:वगmकरण ग रने स>म+तले जनाएको छ ।
मआ
ु lजा वतरणको तयार भएप+छ भूक4पले घर a+त पुगेका ?भावत aेSका पीYडतलाई सरकारले घर बनाउने
अनद
ु ानको प)हलो Tकता उपलlध गराउन थालेको छ । आयोजना स4प न नभएस4म अथायी Cपमा बसोवास
गन अनद
ु ान वतरण ग रएको थानीय वकास अधकार नारायण आचायले बताए ।
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रसुवागढ जलवयुत ् आयोजनाको काम अब सु5 हुने
अनु आचाय
भक
ू 4प र नाकाब दले १ वषभ दा बढ ब द भएको रसव
ु ागढ जलवयत
ु ् आयोजनाको कामले ग+त >लने भएको
छ । च+नयाँ ठे केदार चाइना वाटर ए ड इलेि/F>सट कपsरे सनले +नमाणथलमा सुरaाको कारण दे खाउँ दै काममा
नआएप+छ ब द भएको काम चाँडै स%
ु हुने भएको छ । लामो वाताप+छ च+नयाँ ठे केदार काममा फTकन सहमत
भएप+छ कामले ग+त >लने भएको हो ।
च+नयाँ ठे केदार क4पनी चाइना इ टरनेसनल वाटर ए ड इलेि/Fक कप (>सडlलई
ु ) नोभे4बर>भSै +नमाणथलमा
फकन सहम+त भएसँगै आयोजनाको काम +नय>मत हुन लागेको रसुवागढका ?मुख कायकार अधकृत माधव
कोइरालाले बताए । वषा"का कारण लगातार प)हरो र ढुंगा खन नरोTकएप+छ >सडlलई
ु ले सरु aाको कारण दे खाउँ दै
एकपaीय Cपमा साउन २६ गतेदे9ख काम पूण Cपमा ब द गरे को थयो ।
कोइरालाका अनस
ु ार प)हलो चरणमा प)हरोले a+त पु¥याएका पव
ू ाधार +नमाणको काम स%
ु हुनेछ । ‘अब प)हलो
चरणमा कामदार बने ठाउँ को +नमाण पावरहाउसमा ज4मा भएको पानीलाई +नकास )दने र वयुत ् लाइन जडान
ग रने काम हु छ,’ कोइरालाले भने ।
भूक4प, नाकाब द र प)हरोले +नमाणमा अवरोध भएको जलवयत
ु ् आयोजनामा समयाको चाङ थु?एको छ ।
+नमाणथलमा झरे का ठूला–ठूला प)हरो कसले प छाउने भ नेबारे हालस4म छलफल भएको छै न । ठे /का
स4झौता हुँदा यता ठूला वपका बारे मा उलेख नभएका कारण काममा पुनः अवरोध हुने हो Tक भ ने च ता
आयोजनाकै छ ।
च+नयाँ ठे कादारले काममा फकने सहम+त जनाए प+न आयोजनामा सवारसाधन सtचालन अवरोध हुने गरे को छ ।
स/
ु खा ब दरगाह +नमाणमा भएको )ढलाइ र अ;यविथत पाTकङका कारण +नमाणथलमा सवारसाधन रोTकएका
छन ् भने +नमाणथल जाने बाटोमा समेत सवारसाधन रोTकँदा यसअ+घ प+न आयोजनाको काममा अवरोध हुने
गरे को थयो ।
सन ् २०१७ को अगटमा +नमाण स4प न गनP लuय रा9खएको◌े आयोजना भूक4प र नाकाब दपwचात ् २०१८
Yडसे4बरमा स4प न गनP गर काम अ+घ बढे को थयो । तर, वषाको समयमा +नमाणथलमा ठूला–ठूला प)हरो
झरे प+छ पुनः साढे दई
ु म)हना रोTकएप+छ क)हलेस4ममा +नमाण स4प न हु छ भ न सTकने अवथा छै न । १ सय
११ मेगावाट aमताको आयोजना अब सन ् २०१९ को मZयमा स4प न हुने स4भावना बढे को रसव
ु ागढका ?मख
ु
कायकार अधकृत कोइरालाले बताए । अ)हलेस4म आयोजनाको काम ३० ?+तशत माS स4प न भएको छ ।
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‘नल(सङगाड आयोजना क8पनी ढाँचामा नमाण ग=रने’
ऊजाम Sी जनादन शमाले सरकारले वतत
ृ प रयोजना ?+तवेदन (Yडपआर) तयार भएको पाँच वष>भS
नल>सङगाड जलवयत
ु आयोजना +नमाण स4प न गनP योजना बनाएको बताएका छन ्। नल>सङगाड
जलवयत
ु ्आयोजनावारा आइतबार दलमा आयोिजत काय ममा उनले सो आयोजना सरकार, जनता र
अ यको लगानीबाट आयोजना क4पनी ढाँचामा +नमाण ग रने बताए ।
वयुत ्उ"पादन तथा आयोजना वकास स>म+त गठन भइसकेको बताउँ दै उनले सो आयोजनालाई रािEFय गौरवको
आयोजनामा समावेशन गन पहल गनP ?+तबधतासमेत ;य/त गरे ।
ऊजाम Sी शमाले आइतबार नै आयोजनाथलको थलगत +नरaणसमेत गरे का छन ्। मल
ु ुकका ९३ वटा
जलाशयय/
ु त आयोजनामZये नल>सङगाड उ"कृEट भएको सो आयोजनाका कायकार +नदP शक मोतीकुमार कँु वरले
बताए । सन ्२०१२ को ?ारि4भक अZययनअनस
ु ार ४१० मेगावाट aमताको सो आयोजना % ७३ अब ७३ करोड ९०
लाखको लागतमा +नमाण गन सTकने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाअ तगत स/ला–१ अँधेर खोलामा ६ दशमलव ३ वग Tकलो>मटर aेSफलमा फै>लएको २०० >मटर अhलो
बाँध +नमाण ग रने छ । बाँधदे 9ख खगेनकोट गावसको काँडादलस4म कुल आठ हजार २१५ >मटर लामो स%
ु ङ
+नमाण ग रने छ । रासस
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अ5ण ते>ो ?भावतलाई ३० करोडभ3दा बढ मुआ0जा
दपे X राई
संखव
ु ासभा िजलािथत अCण ते@ो जलवयत
ु ् प रयोजना +नमाण थलका ?भावत थानीय जनताका लाग
मआ
ु lजा वतरण सु% ग रएको छ ।थानीय जनताका लाग मआ
ु lजा वतरणका लाग प)हलो चरणमा ३५ )दने
सच
ू ना ?काशन गर मआ
ु lजा वतरण स%
ु ग रएको िजला ?शासन कायालयले जनाएको छ ।
प रयोजनाबाट ?भावत aेS पाथभरा, नम
ु , )द)दङ र याफू गावसका २ सय ६९ प रवारले क रब ३० करोडभ दा
बढ रकम मआ
ु lजा पाउने भएका छन ् ।मुआlजा वतरणमा अ%ण ते@ो पावर डेभलzमे ट ?ा>ल (एसजेबीएन) का
महा?ब धक रोसनलाल नेगी, मआ
ु lजा +नधारण स>म+तका सदय थानीय वकास अधकार कृEण?साद सुवेद,
मालपोत कायालयका ?मख
ु ह रबहादरु खSी, राजनी+तक दलका ?+त+नधहC, िजला ?शासन कायालयका
?+त+नध लगायतको उपिथ+तमा प)हलो चरणको मुआlजा वतरण ग रएको थयो ।
मआ
ु lजा वतरणका लाग प)हलो पटक जार ग रएको सच
ू नाको 4याद>भS उपिथत हुन नस/नेहCका लाग दो@ो
पटक १५ )दने सूचना जार ग रने, दो@ो पटक जार ग रएको सच
ू नाको 4याद>भS प+न उपिथत हुन नस/नेहCका
लाग थप ७ )दने सच
ू ना जार ग रने र "यो सच
ू नाको 4याद>भS प+न उपिथत हुन नस/नेहCको मआ
ु lजा रकम
धरौट खातामा रकम ज4मा हुने कानुनी ?ावधान रहे को िजला ?शासन कायालयले जनाएको छ ।
?भावतहCले अ तरािEFय मापदMड बमोिजम जhगा, बोट Aब%वा, घर टहरालगायत थानीयको प{
ु यौल अचल
स4पO, ५ वषअ+घ ख रद ग रएको जhगाबाट २ दशमलव ५ लाभकर र "यसमा थप ५ ?+तशत रकम थप गर
मआ
ु lजा पाउनेछन ् ।
०७१ मं>सर ९ गते सरकारसँग अ%ण ते@ो प रयोजना +नमाण क4पनी सतलजले आयोजना वकास स4झौता
(पीडीए) मा हताaर गर २ वषप+छ +नमाण काय स%
ु गनP सहम+त भएको थयो ।स4झौता अनस
ु ार २०२२ सालमा
वयुत ् उ"पादन स%
ु गनु पनP, २१ दशमलव ९ ?+तशत +नःशुक Aबजल
ु , रोयट र अ य करबापत रा|यलाई
वाषक Cपमा १३ अब १२ करोड %पैयाँ लाभ हुने Tक>समबाट गनP र २५ वषप+छ प रयोजना नेपाल सरकारलाई पण
ू 
Cपमा Tफता गनP सहम+तमा काम सु% ग रएको हो
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माथ लो मयाद–ए Cयवसायक उपादनको पखाइमा
छवलाल बगाले
जYडत aमता ५० मेगावाट रहे को लमजुङिथत माथलो मUयाद–ए जलवयत
ु ् आयोजना सीओडी अथात ्
;यापा रक उ"पादन >म+तको पखाइमा छ ।
+नधा रत समयमा आयोजना +नमाण काय स4प न गर परaणसमेत भइसकेको ?व}धक क4पनी >सनो–
सगरमाथा वगत एक म)हनादे 9ख ;यापा रक उ"पादन >म+त कुरे र बसेको हो ।
वगत ३ वषअ+घ लमजुङको भल
ु भल
ु ेमा +नमाण काय स%
ु गरे को यो आयोजनाले +नधा रत अवध मै आयोजना
+नमाणको काय स4प न गन सफल भएको हो ।
आयोजनाले गत असोज १० गते एक काय मका बीच २५ मेगावाट वयत
ु ् उ"पादन गर ?सारण लाइनमा पठाएको
थयो । तर समयमा नेपाल वयुत ् ?ाधकरणले ;यापा रक उ"पादन >म+त नतोTक)दँ दा य+तबेला आयोजना
अ योलमा परे को छ ।
आयोजनामा कायरत एक कमचारका अनस
ु ार माथलो मUयाद–ए ले १ म)हना १० )दनप+छ पुनः वयुत ्
उ"पादन स%
ु गरे को छ ।
आयोजना +नमाण स4प न भएको य+तका समय Aब+तस/दा प+न ?ाधकरणले ?सारण लाइनको aमता व
ृ ध,
इलो/Fो मेका+नकल र हाइbो मेकाम+नकल लगायतको परaण गनुप
 नP भ दै वयत
ु ् उ"पादन रो/दै आएको थयो
।
आयोजनाको पीपीएका

ममा आयोजना र ?ाधकरण बीच १६८ घMटा अथात ् एक हzतास4म उ"पा)दत वयत
ु ्

?ाधकरणलाई +नःशुक )दनेगर स4झौता भए प+न ?ाधकरणले )ढलो गर +नदP शन )दएको ती कमचार बताउँ छन ्
।
“हामी स4झौता भएबमोिजमको काम गन तयार थयK ।” उनले भने, “आयोजनाको उघाटन भएप+छ वयुत
उ"पादन प+न रोTकयो, १ म)हना १० )दन आयोजनाबाट उ"पादन भएन ।”
पीपीएका

ममा भएको स4झौता अन%
ु प आयोजनामा जYडत २५ मेगावाटको एउटा टबाइनबाट उ"पा)दत

वयु"लाई शु बारदे 9ख ?सारण लाइनमा पठाइएको छ । आयोजनाले उ"पा)दत वयत
ु ् एक हzतास4म
?ाधकरणलाई +नःशुक Cपमा )दन लागेको हो ।
पावर Fे डका सहायक ?ब धक सव
ु ण सापकोटाका अनस
ु ार माथलो मUयाद–ए ले एक साता अथात ् १६८
घMटास4म वयुत ् उ"पादन ग रसकेको भो>लपट एउटा यु+नटको माSै सीओडी हुनेछ ।
“अ)हले जुन च>लरहे को छ "यसको माSै सीओडी गनPछK ।, उनले भने, “अकs य+ु नट ज)हले चछ "य+तबेलै पुनः
अकs सीओडी हुनेछ ।” उनका अनस
गलबार माSै >मटर जडान ग रनेछ ।
ु ार आगामी मं
आयोजनाको जYडत aमता कुल ५० मेगावाट रहे प+न नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरणले मZयमUयाद–तलो मUयाद
खMडको १३२ केभीए ?सारण लाइनको aमता व
ृ ध गन )ढलाइ गरे का कारण आयोजनाले ३ म)हनास4मको लाग
२५ मेगावाट माSै वयत
ु ् उ"पादन गनP भएको छ । तर ?सारण लाइनको aमता वधको काय अ)हलेस4म प+न
अ यौलमै रहे को छ ।

३ वषअ+घ माSै चनिथत पावर चाइना र नेपालिथत चतवन कोई समूहको सगरमाथा पावर क4पनीको संयु/त
लगानीमा +नमाण ग रएको यो आयोजनाको कुल १६ अब लगानी पुगेको आयोजनाले दाबी गरे को छ ।
“३ वषअ+घ +नमाण सु% भएको आयोजनाको प)हलो यु+नटबाट उ"पादन था>लएको छ ।” आयोजनाका जनस4पक
अधकृत कण अधकारले भने, “अकs यु+नट आगामी २ म)हना>भS चनेछ ।”
?ाधकरणले >सनोसँग ?+तयु+नट ५.९९ से टमा वयुत ् ख रद–Aब ` स4झौता (पीपीए) गरे को हो भने यसको
लागत ?+तयु+नट ७ से ट पनPछ ।
बाहुनडाँडा–७ ङाद दोभानमा बाँध बाँधी ङाद बजारबाट ५.३ Tकलो>मटर लामो भू>मगत स%
ु ङमाफत भल
ु भुलेको वडा
नं ३ िथत मUयाङद तटमा +नमाण ग रएको वयुत ् गह
ृ मा पानी खसाल वयुत ् उ"पादन था>लएको छ ।
“उ"पा)दत २५ मेगावाट वयुत ् रािEFय ?सारण लाइनमा जोYडएको छ ।” पावर चाइना रसोसP >ल>मटे ड +नमाणका
यआ
ु न याङले भने ।
साना आयोजनाको १५ मेगावाट वयुत ् ३३ केभीमा
माथलो मUयाद–ए बाट उ"पा)दत २५ मेगावाट वयुतलाई १३२ केभीको रािEFय ?सारण लाइनमा पठाउनको
लाग लमजुङका साना ५ आयोजनाबाट उ"पा)दत १५ मेगावाट वयुतलाई ३३ केभीको उ)दपुर सबटे सनमा
जोYडएको छ ।
यो वयुत १३२ केभीको लाइनमा जोYडएको थयो । उ/त वयुतलाई ३३ केभीको उ)दपरु सबटे सनमा जडान गर
दमौलतफ पठाएको नेपाल वयुत ् ?ाधकरण लमजुङ वतरण के Xका ?मख
ु माधव यौपानेले बताए ।
“तलो मUयादमा जYडत िवचले लोड नधा ने भएकाले यसअ+घ मZयमUयाद जलवयत
ु ् के X हुँदै १३२
केभीमा जYडत १५ मेगावाट वयत
ु ् शु बार )दउँ सो ३ बजेदे9ख दमौलतफ पठाएका छK” उनले भने, “अ)हले
मZयमUयाद–तलोमUयाद १३२ को >संगल सTकटबाट माथलो मUयाद–ए को २५ र मZयमUयादको ७२
गर कुल ९७ मेगावाट वयत
ु ् तनँहुको खैरेनीिथत ६९ मेगावाटको तलो मUयादमा जोYडएको छ ।”
उनका अनस
ु ार िजलामा उ"पादन )दइरहे का साना आयोजनाको १५ मेगावाट वयु"लाई लमजङ
ु , तनहुँ र
गोरखामा खपत गराउनका लाग दमौल पठाइएको हो ।
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वयुत ् वकासमा भइरहे का पहल
कृEणह र बाँकोटा
दे शको सवा~गीण वकासका लाग पयाzत वयत
ु ् आप+ू त गर नेपाल जनताको जीवनतरमा सध
ु ार याउने र सबै
जनतालाई भरपदs Cपमा गण
ु तरय, )दगो तथा सवसल
ु भ सेवा उपलlध गराई जलवय"ु लाई +नयातयोhय
वतक
ु ा Cपमा थापत गनP िEटकोण राखेको ऊजा म Sालयले साउनदे 9ख असोजस4मको तीनम)हने ववरण
सावज+नक गरे को छ ।
हाल उ/त म Sालय र अ तगत ३५ वटा आयोजना सtचालनमा छन ्, जसअनस
ु ार प)हलो ?ाथ>मकता ?ाzत
आयोजनाको संiया ३०, दो@ो ?ाथ>मकता?ाzत आयोजनाको संiया ३ र ते@ो ?ाथ>मकता ?ाzत आयोजनाको
संiया २ वटा छन ् ।
यस ववरणबाट मल
ु ुकको ऊजा वकासको प+छलो आधका रक सच
ू ना ?ाzत गर सोको वwलेषण गन सTकने
िथ+त बनेको छ ।
कोसी, गMडक`, कणाल तथा महाकाल बे>सनका जलवयत
ु ् वकास गु%योजनाहCबाट अधकतम ?+तफल
हा>सल गनP गर अयावधक गनP लuयमा टओआर +नमाणको चरणमा ?ग+त दे 9ख छ ।
जल@ोतको एक`कृत एवं )दगो वकासका लाग जल@ोत ऐनलाई संशोधन गनP वषय ?T यामै रहे को पाइएको छ ।
यसर दशकKदे 9ख ऐन संशोधन ?T यामै रहे बाट लोकत S महँगो र ?T यागत झ झ)टलो ;यवथाका Cपमा
आलोचत हुन पुगेको छ ।
यस ऐनको संशोधनमा एकपटक मल
ु क
ु मा वwवसनीयताको >शखरमा पुगेका तीन जना ;यि/तको
अधकारस4प न आयोग वा स>म+त गठन गनP र उनीहCले कुनै प+न जलवयत
ु ् आयोजना वकास गन
इजाजतपS जार गनP वा काम नगर ओगkनेको इजाजतपS खारे ज गनP गर गरे को +नणयउपर कुनै ?wन नउठाउने
?ावधान कानुनमा राे गर छलफल भएको थयो ।
तर, मा+नसहCको भीडमा, वचारको बहुलतामा यतो मल
ु क
ु को )हत गनP ?ताव सु ने, ब
ु ने र पा रत गनP फुसद
िज4मेवार ;यि/तहCलाई भए जतो लागेन ।
?सारणलाइनको +नमाणकायमा बट
ु ?णाल लागू गनP नी+तबमोिजम रािEFय _ड क4पनी थापना भएको छ ।
यसलाई एक चरणको ?ग+त मा नुपछ । जल तथा ऊजा आयोगलाई अधकारस4प न तुयाउने लuयमा कायदल
गठन भएको छ ।
यसैगर नेपाल र भारतबीच अ तरदे शीय ?सारणलाइन +नमाण गनP वषयमा प+न संयु/त कायदल गठन भएको छ
। यसको +नदP शक स>म+तको बैठक बन थालेको छ । जनताको वयत
ु ् जनताकै लगानी काय म सtचालनमा
सरोकारवालाहCको ?+तबधता >लने चरणमा रहे को जनाएको छ ।
तर, यसै अवधारणअनC
ु प १२.५ मेगावाटको मोद खोलामा नेपाल सेनामाफत लगानी जट
ु ाउने ?यास अगाYड बढे को
छ।
मल
ु ुकलाई वयुत ् उ"पादन र +नकासीमाफत समिृ ◌धतफ डो¥याउने बह
ृ Oर लuयमा बहुउwयेwयीय
जलाशयय/
ु त जलवयत
ु ् आयोजनाको प)हचान गनP, +तनको स4भा;यता अZययन गनP र वकास गनP लuयमा
जीआईएस 4यापङ ?+तवेदन तयार भएको छ ।

वwववiयात pे च परामशदाताले बूढगMडक` जलवयत
ु ् आयोजनाको डीपीआर तयार गर सावज+नक
सन
ु ुवाइसमेत स4प न गर जhगा ?ािzतमा अगाYड बढे को अवथा छ ।
यस आयोजनाको +नमाण गन चालू आवको बजेटमा %. ५ अब ३३ करोडको बजेट व+नयोजन गनुक
 ा साथै पेFोल,
Yडजेल र हवाई इ धनमा ?+त>लटर अ+त र/त ५ %पैयाँ पूवाधार कर लगाई आयोजनामा लगानी गनP भ+नएको छ ।
यो कर असल
ु  भइस/यो, यसथ बूढगMडक`को +नमाणमा )ढलाइ गनु हुँदैन ।
कुल ४ सय १० मेगावाटको नल>संहगाड जलाशययु/त जलवयत
ु ् आयोजनाको डीपीआर तयार गन परामशदाता
छनोटको ?T या अगाYड बढे को ऊजा म Sालयले जानकार )दएको छ ।
+नमाणाधीन वयुत ् आयोजना र ?सारणलाइन समयमै स4प न गनP लuयमा दे 9खएका समया समाधान गनP र
समयमा +नमाण गनP ?T या अगाYड बढे को बताइएको छ । तर, +नमाण गरे कारबाहमा प रने, हात बाँधेर बसे
सुरaत हुने र सदाचार ठह रने वातावरणको अ "य नभएस4म +नमाणको◌े आशा गन सTक न ।
हामी ४ सय ५६ मेगावाटको माथलो तामाकोसी, १४ मेगावाटको कुलेखानी ते@ो, ३० मेगावाटको चमे>लया, १ सय
४० मेगावाटको तनहुँ जलवयत
ु ् आयोजना स4प न नहुने र +नमाण स%
ु नहुने रोगले _त छK ।
यसथ नयाँ वयुत ् आयोजनाको अZययन र Yडजाइन गनP लuयमा ‘सोचँदै छ र वचार हुँदै छ’ को िथ+तमा रहे को
अनभ
ु ू+त हु छ ।
वयमान जलवयत
ु ् आयोजनाको ममत गर पूण aमतामा सtचालन गनP लuयमा कालगMडक`, कुलेखानी,
मUयाद, ASशूल, सन
ु कोसीलगायतका आयोजना ममत गर स/
ु खायाममा लोडसेYडङलाई ८ घMटामा सी>मत गनP
लuयका साथ काम भइरहे को दाबी ग रएको छ ।
गत आथक वष ०७२/७३ मा १ सय ८३ मेगावाट वय"ु शि/त थप गनP लuयमा ३१ मेगावाट माS उपलि;ध हा>सल
भएको थयो । यसैगर २५ मेगावाटको सौयशि/त उ"पादन गनP लuयमा शू य ?ग+त भएको छ ।
वयत
ु ् चुहावट कम गनP लuयको वपरत १.३४ ?+तशतले चुहावट बढे को तिबर दे 9खएको छ । यसैगर मल
ु क
ु भर
३ सय ८३ Tक>म वयुत ् ?सारणलाइन जडान गनP लuयमा १ सय ६० Tक>ममाSै जडान हुन स/यो ।
तर, वयत
ु ् सेवा १ लाख ५० हजार नयाँ घरघरु मा थप गनP भ+नएकोमा यो सेवा र २ लाख ८३ हजार घरघरु मा
वतार भयो । तेK योजनाले वयुत ् जडान aमता १ हजार ४ सय २६ मेगावाट पु¥याउने भ+नएकोमा ०७२/७३
स4ममा ८ सय ५१ मेगावाट पुगेको छ । तर, वयत
ु ् ?सारणलाइन २ हजार ९ सय ४० Tक>म पु¥याउने लuयमा
उपलि;ध २ हजार ९ सय ६७ Tक>म भएको छ । तेK योजनाले ८७ ?+तशत जनसंiयामा वयुत ् सेवाको पहुँच
पु¥याउने भ+नएकोमा यो सेवा ७४ ?+तशतम सी>मत छ ।
ऊजा म Sालयले काय ?T यामा कटौती गनP र शी +नमाण गनP उदे wयले १ सय मेगावाटस4मका वयुत ्
आयोजना तथा ?सारण आयोजनामा सवPaण, उ"पादन तथा वतरणको अनम
ु +त वयत
ु ् वकास वभागबाटै
स4प न गनP गर वयुत ् +नयमावलमा संशोधन गरे को छ ।
२ मेगावाट aमताको यार जलवयत
ु ् आयोजना गत २०७३ भदौदे 9ख सtचालनमा आएको छ । ५० मेगावाट
aमताको माथलो मUयाद जलवयत
ु ् आयोजना सtचालनमा आएकोमा परaण ?सारण भइरहे को छ ।
चमे>लया, कुलेखानी, माथलो ASशल
ू  ी–ए जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाणमा तीता )दन ठे केदारहCसँग
सम वय भइरहे को छ । माथलो ASशूल–१ जलवयत
ु ् आायोजनाको वकास स4झौतामा ?ारि4भक हताaर
स4प न भएको छ ।

२५ मेगावाटको सौय वयुत ् उ"पादन गन परामशदाता छनोट गनP काम सTकएको छ । >संहदरबार प रसरमा १ सय
मेगावाटको सौयशि/त उ"पादन गन चीन सरकारसँग स4झौता भएको छ ।
अकs ६४ मेगावाटको सौय ऊा उ"पादन गन ?ाzत बोलपSहCको मूयांकन भइरहेको छ । वयुत ् चुहावट तथा
+नय Sण कायदल गठन भई यस )दशामा काय भइरहे को पाइएको छ ।
वयुत ् वकासका लाग १ सय मेगावाटस4मको पीडीए स4झौता गनP अधकार नेपाल वयुत ् ?ाधकरणका
कायकार ?मुखलाई )दइएको छ ।
ढकेबार सबटे सन +नमाणको काम युधतरमा भइरहेको छ भने ढकेबार–हे टKडा Fा स>मसन लाइन +नमाणको
कामलाई तीता )दन ताकेता भइरहे को समेत ववरण दे 9ख छ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी नारा’ लाई साकार Cप )दन रे >म kया सको १० ?+तशत लगानी गराउने नी+त
+नमाण हुँदैछ । माट >मटर जडानको +नणय भएको छ । कुलेखानी ते@ो स4प न गन ताकेता ग रएको छ ।
काठमाडKमा भ>ू मगत लाइनको वतारमा ?ावधक तयार हुनु सकारा"मक पa हो । हुTकङमाफत वयुत ् चोर
काय रो/न कडाइ ग रएको छ । व/यौता असुलमा १६ करोड ५३ लाख २० हजार २ सय ७५ असल
ु  गन सफलता हात
परे को छ ।
?ाधकरणको पुनस~रचनातफ उ"पादन, इि ज+नय रङ वयुत ् ;यापार क4पनी थापना गनP, काठमाडK उप"यका
वतरण क4पनी खडा गनP र ?"ये क ?दे शमा वयुत ् ?ाधकरणको ?ादे >शक तरय कायालय खोने, उ"पादनका
लाग ७ वटा क4पनी खोल नेपाल वयुत ् ?ाधकरण र लगानीकताहCको सहकायमा २ हजार ५ सय मेगावाट
वयुत ् उ"पादन गनP काय अगाYड बढे को ऊजा म Sालयले उलेख गरे को छ ।
यसैगर सबै+नकायले आमनाग रकको सच
ू ना पाउने हकको स4मान गर +नय>मत Cपमा तीन–तीनम)हने वतः
?काशन जार गरे मा वकास–+नमाण ?T यामा के भइरहे को छ भ ने जानकार पाउन सहज हुनेछ ।
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दाचुला र बझाङमा जलवयुत ् आयोजना : साढे १८ अब लगानी
वीरे X भkट
सद
ु रू पिwचमका पहाडी िजला दाचल
ु ा र बझाङमा +नजीaेSको सT यतामा दई
ु ओटा जलवयत
ु ् आयोजनाको
+नमाण शुC भएको छ । यतै अपर चमे>लया जलवयत
ु ् आयोजना +नमाणका लाग अZययनस)हतको लागत
इिEटमेटको काम प+न परू ा भएको छ । बझाङ िजलाको बँुगल aेSमा पनP ६५ मेगावाट aमताको कालगागाड
जलवयत
ु ् आयोजना र दाचल
ु ाको >सzट र धुलगडा गावसको सीमामा रहे को ८ मेगावाटको नौगाड दो@ो
जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाण शC
ु भएको हो ।
कालगागाडको १० अब, नौगाडको १ अब ४० करोड तथा अपर चमे>लयाको ७ अब गर झMडै साढे १८ अब %पैयाँ
लागत अनम
ु ान ग रएको छ । कालगागाड जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाण सानीगाड हाइbो ?ा>ल तथा
कालगागाड हाइbो ?ा>लले र नौगाड दो@ोको +नमाण अपी हाइbोपावर क4पनीले गदo छ । यतै ४० मेगावाटको
अपर चमे>लया जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाण प+न अपीले नै गदo छ ।
कालगागाड जलवयत
ु ् आयोजना +नजीaेSले +नमाण गन लागेको मल
ु ुककै सबैभ दा ठूलो आयोजना हो ।
यसको +नमाणमा बैकहCको ७५ ?+तशत, थानीयको १० तथा ?+तिEठत ;यापारहCको १५ ?+तशत शेयर लगानी
रहे को ?व}धक क4पनी सानीगाड हाइbो ?ा>ल तथा कालगागाड हाइbो ?ा>लका संथापक वीरे X मलले
जानकार )दए । उनका अनस
ु ार आयोजना +नमाणका लाग २ सय रोपनी जhगा खरद गर काम शC
ु ग रएको छ ।
करब १० अब %पैयाँको लागत अनम
ु ान ग रएको उ/त आयोजना सन ् २०२० >भS स4प न गनP लuय छ ।
सानीगाडले ?व}धन गन लागेको आयोजना +नमाणका लाग दहबगरमा ३८ दशमलव ४६ मेगावाट इMटे क बनेर
9खरातडीको वजगडामा वयु"गह
ृ ब नेछ भने कालगागाडले ?व}धन गन लागेको १५ दशमलव ३३ मेगावाटको
9खरातडीको पाउटामा इMटे क +नमाण गर सन
ु कुडा गावसको घोडादाउनमा वयु"गहृ +नमाण ग रने छ । "यतै
सानीगाडले नै ?व}धन गन लागेको १० दशमलव शू य ७ मेगावाट aमताको वयुत ् कफलसेरको जुनैबाट झारे र
पीपलकोट गावसको खौलाधारमा वय"ु गह
ृ +नमाण ग रने क4पनीले बताएको छ । तीनओटै आयोजनाको
वयु"लाई एकै ठाउँ मा जोडेर ६४ दशमलव ४९ मेगावाट वयुत ् उ"पादन हुने भएको हो ।
नौगाड दो@ो जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाण आगामी १७ महना>भSै स4प न गर Aबजल
ु  बाने लuयअनC
ु प
काम अगाYड बढाइएको अपी हाइbोपावर क4पनीका सtचालक इ Xम9ण ASतालले बताए । दाचल
ु ाको >सzट र
धल
ु गडा गावसको सीमामा रहे को नौगाड दो@ो जलवय"ु को बाँधथल र वयु"गह
ृ +नमाण थलस4मको सडक
+नमाण अ+घ बढाइसTकएको उनले बताए ।
८ मेगावाट aमताको प)हलो नौगाड आयोजनाबाट १८ महनामै वयत
ु ् उ"पादन ग रएको जानकार )दँ दै
आयोजनाले सोहअनC
ु प नौगाड दो@ोको प+न १५ दे 9ख १७ महनामै Aबजुल बाने लuयका साथ ती ग+तमा
+नमाण भइरहे को बताएको छ ।
नौगाड दो@ोको +नमाणप+छ ४० मेगावाटको अपर चमे>लया जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाण थाने क4पनीको
भनाइ छ । +नमाण शC
ु गरे को ३ वष>भSै स4प न गनP लuयका साथ +नमाण था>लने आयोजना ?मख
ु ASतालले
बताए । जलवयत
ु ् +नमाणका

ममा कुनै अवरोध सज
ु ा र बझाङमा +नमाण भइरहे का तीनैओटा
ृ ना नभए दाचल

आयोजनाको +नमाण स4प न तोकेकै >म+त र लागतमा हुने +नमाण क4पनीहCले बताएका छन ् ।
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अगाडी बIने भो ७ सय ६२ मेवाको तमोर जलाशय आयोजना
खवन लइ
ु टे ल
पाँचथर, ताzलेजङ
ु र तेथम
ु का नेताह%को संय/
ु त पहलले ग+त >लएको भ दै तमोर जलाशय?+त थानीय
आशावाद बनेका छन ् । +तन दशकअ+घ सन ् १९८६ मा जापानी सहयोग +नयोग (जाइका) र नेपाल वयुत
?ाधकरणले कोसी जलवयत
ु वकासको अZययनका स दभमा तमोर जलाशयय/
ु त आयोजना +नमाण गन
सTकने +नEकष +नकादै उ/त आयोजनाबाट ७ सय ६२ मेगावाट वयुत उ"पादन गन सTकने जानकार नेपाल
सरकारलाई गराएका थए । सो समयप+छ उ/त आयोजना +नमाणको वषयमा चचासमेत हुन सकेको थएन,तर
प+छलो समय जलाशयय/
ु त जलवयत
ु सरोकार स>म+त गठन गरे र काममा +तता )दइएसँगै पुनः एकपटक
आयोजना?+त थानीयह% आशावाद बनेका हुन ् । पव
ू  सांसद वस तकुमार ने4वाङलाई संयोजक बनाएर स>म+तले
प+छलो पटक ?धानम Sी पुEपकमल दाहाललाई समेत ापन पS बुझाइसकेको छ ।
योसँगै नेपाल वयत
ु ?ाधकरणको न)द ?वाहमा आधा रत जलवयत
ु आयोजनाले माSै मल
ु क
ु को उजा सकट
समाधान गन नसTकने +नEकषसाथ जलाशयय/
ु त जलवयत
ु उ"पादनमा चासो दे खाएसँगै पुनः तमोर
जलाशय/
ु त जलवयत
ु ?+त आशावाद ब न सTकने नेपाल अलची ;यवसायी महासघका के Xय उपाZयa तथा
;यवसायी )दपक नेपाल बताउँ छन ् ।
गत श+नबार एन न4बर ?दे श अतगत तमोर जलाशयय/
ु त आयोजना +नमाणका लाग Zयानाकषण गराउन
गएको सम वय स>म+तका पदाधकारह%सँगको भेटमा ?धानम Sी दाहालले ‘उ/त प रयोजनाबारे सरकारको
Zयान गैसकेको र आफूले उजा म Sालयलाई काम अगाडी बढाउन +नदP शन )दइसकेको बताएका थए । दाहालले
उ/त आयोजना एक न4बर ?दे शकै गौरव हुने भ दै "यसको +नमाणमा थानीयसँग सम वय गन स>म+तका
पदाधकारलाई अनरु ोध गरे को समेत संयोजक ने4वाङले बताए ।
?ारि4भक अZययन अनस
ु ार उ/त प रयोजनाबाट तमोर नद Tकनारमा रहे का मा9झटार, न/कलेघाट, पनासीघाट,
लब
ु ट
ु ार लगायत aेSका झMडै १ सय ५० प रवार वथापत हुने दे 9खएको छ भने तलो हे वा जलवयत
ु आयोजना,
माथलो हे वा जलवयत
ु आयोजना र कावेल ए आयोजना समेत ?भावत हुने दे 9खएको छ । प रयोजनाबाट
?भावत हुन स/ने घरप रवार, भौ+तक संरचना लगायतका वषयमा वतत
ृ अZयन पwचातमाSै बोन सTकने
संयोजक ने4वाङ बताउँ छन ् । प रयोजना +नमाणको वषय पुनः चु>लएप+छ पाँचथर, ताzलेजङ
ु र तेथम
ु का
बा>स दामा भने खस
ु ीको सtचार भएको छ ।
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ऊजाका फाइल अथमा रोOकए, उजाम3Pी शमा अस3तुQट
भीम गौतम
उजाम Sी जनादन शमाले मि Sतरय +नणय गरे र तीन क4पनी थापनाका लाग गरे को ?ताव फेर अथ
म Sालयमा अTकएको छ । ?धानम Sी तथा मि Sप रष कायालयमा पेश गरे को यी फाइल यसअ+घ Tफता
ग रएको थयो ।
असोज ते@ो साता म Sी शमाले वयुत ् ;यापार, इि ज+नय रङ परामशदाता र बूढगMडक` जलाशयय/
ु त
आयोजनाको लाग क4पनी थापना गन सैधाि तक वीकृ+तका लाग मि Sप रष कायालयमा पेश गरे का थए
।
तर, अथ म Sालयको वीकृ+त न>लई ?ताव याएको भ दै कायालयले Tफता पठाएको थयो । काOकको प)हलो
साता ऊजा म Sालयले अथ म Sालयको वीकृ+तका लाग पठाएकोमा हालस4म अथले वीकृ+त )दएको छै न ।
उजाका सह–?व/ता गोकणराज प थले क4पनी थापनाका लाग अथ म Sालयमा पठाईएको र वीकृ+त आएप+छ
सो आधारमा क4पनी थापनाको काम अ+घ बने बताए ।
“वीकृ+तका लाग अथ म Sालयमा गएको छ, अथ म Sालयले )दएको वीकृ+तको आधारमा म Sीप रषमा गएर
?कृया अ+घ बनेछ,” उनले भने ।
ऊजा म Sालय @ोतका अनस
ु ार, क4पनी थापनाको लाग वीकृ+त )दन लामो समय लाhने भएप+छ म Sी शमाले
>सधै +नणय गरे र मि Sप रष कायालय दताका लाग लगेका थए ।
तर, दता गन नमानेप+छ फकPको थयो । ऊजा म Sालय @ोतका अनस
ु ार, मि Sतरय +नणय ७२ घMटा>भS अ+घ
नबढे कोले अथबाट वीकृ+त आएप+छ फे र म Sीले नै +नणय गनप
ु नPछ ।
जलवयत
काम अ+घ बढाउन किसएका म Sी आफूले गरे को +नणय काया वयन अ+घ
ु ् aेSमा दरतग+तमा
ु्
नबढे को भ दै अस तुEट बनेका छन ् ।
नेपालले दई
ु बषअ+घ भारतसँग गरे को वयत
ु ् ;यापार स4झौता (पीटए) को काया वयनका लाग मह"वपण
ू 
मा+नएको वयुत ् ;यापार क4पनी थापना गन )ढलाई भैसकेको छ ।
२०७२ फागुनमा मि Sप रषले पा रत गरे को ऊजा संकटकालको ९९ बँद
ु े काययोजनाको तीन म)हना>भS ?कृया
अ+घ बढाउने उलेख छ ।
शमा उजाम Sी भएप+छ याइएको ३७ बँद
ु े काययोजनामा ;यापार क4पनीस)हत इि ज+नय रङ परामशदाता
क4पनी थापना गनP उलेख छ ।
)ढलोगर असोजमा मि Sप रषमा सैधाि तक वीकृ+तका लाग लगएकोमा "यहाँबाट Tफता भएर फे र अथ
म Sालयमा अTकएप+छ क4पनी थापना अझै )ढलाई हुने दे 9खएको छ ।
हाल वकास स>म+तमार्फत अ+घ बढे को १२ सय मेगावाटको बढ
ू गMडक` जलाशयय/
ु त जलवयत
ु ् आयोजनामा
समेत सवसाधारणको सेयर रहनेगर क4पनी थापना गनP ?कृया ऊजा म Sालयले अ+घ बढाउन लागेको छ ।
वतत
ृ प रयोजना ?+तवेदन (डीपीआर) तयार भैसकेको आयोजनालाई कुन मोडलमा लैजाने भ ने अझै तय भएको
छै न । परामशदाता क4पनीले डीपीआर तयार गरे र बुझाएको लामो समय Aब+तसकेको छ ।
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बूढग"डक%मा मुआ0जाको मोडा(लट ब3यो,काRक मसा3तदे Sख वतरण
था(लने
बढ
ू गMडक` जलवयत
ु ् आयोजना अ तगत मआ
ु lजा +नधारण स>म+तले ?भावत aेSका बा>स दाका लाग
व>भ न ११ वटा मोडा>लट तयार प ारे को छ । यह मोडा>लटअनस
ु ार आगामी ३० काOकदे 9ख मुआlजा बाँन स%
ु
ग रने थानीय ?शासनले जनाएको छ ।
कुल १२ सय मेगावाट उ"प ादन aमता रहे को यस जलवयत
ु ् आयोजनाबाट ?भावत जनताले भोगचलन गदo
आएको जhगाज>मनको कागजप Sका आधारमा मआ
ु lजा वतरण गनP गर मोडा>लट तय भएको छ । मआ
ु lजा
+नधारण स>म+तले आयोजनाबाट ?भावत जनतालाई मुआlजा वतरणका लाग ११ वटा मोडा>लट तय गरे को
गोरखाका ?मख
ु िजला अधकार नारायण?साद भkटले जानकार )दए । उनले भ>ू मसध
ु ार ऐनमा रहे को जhगा
वगmकरणका आधारमा खेतबारलाई आठ तहमा वभाजन गर मआ
ु lजा बाँYडने बताए । आयोजना>भS प नP प ाखो
बारअ तगत अlबल, दोयम, >सम र चाहारसमेत गर चारवटा वगमा प नP ज>मनका लाग छुkटाछुkटै मआ
ु lजा
रकम तोTकएको छ ।
यसैगर, खेतको हकमा प+न अlबल, दोयम, सीम र चाहारका लाग चारवटा बेhलाबेhलै म
ू य +नधारणको मोडा>लट
बनाइएको स>म+तले जनाएको छ । बाँक` तीनवटा माप दMडअ तगत बजार aेS, सडकसँग जोYडएको aेS र
बतीनिजकैको जhगालाई छुkkयाइएको छ । यी थानहCको म
ू य अ यSको भ दा केह बढ हुने बताइएको छ ।
मआ
ु lजा +नधारण स>म+तले तय गरे को यतो मोडा>लटबारे प ुनः एकप टक जनतामा लगेर छलफल गर आगामी
३० काOक>भSै मआ
ु lजा वतरण गनP तयार भएको धा)दङका ?मख
ु िजला अधकार वwव?काश सव
ु ेदले बताए
। यो अ)हले तय भएको मआ
ु lजा वतरणको मोडा>लटमा खहरे र आ%घाट बजार aेS भने नपनP सुवेदले बताए ।
मआ
ु lजा बाँYडने जhगाको ११ वटा मापदMड बनाइए प +न "यसको म
ू य क+त तोTकएको छ भ नेचा)हँ िजला
?शासनले खल
ु ाएको छै न । तर, सबैभ दा कम मआ
ु lजा बारअ तगतको चाहार जhगाले प ाउनेछ । बढ रकम पाउने
जhगाले "यसको तीनगण
ै ाँ
ु ा बढ पाउने भkटले बताए । जतै, सतो जhगाले ?+तरोपनी २ लाख २५ हजार %प य
मआ
ै ाँस4म
ु lजा प ाएको अवथामा सबैभ दा बढ मआ
ु lजा पाउने जhगाले ?+तरोपनी ६ लाख ७५ हजार %प य
मआ
ु lजा प ाउनेछ । मआ
ु lजा +नधारण स>म+तले काOक ३० गते>भS एकै ;यि/तलाई भए प+न मआ
ु lजा वतरण
गरे र कामको थालनी गनPछ ।
मआ
ु lजा वतरणका ११ वटा मोडा>लटमा भए प +न रकम भने खासै धेरै फरक नपनP भkटले बताए । बढ
ू गMडक`
जलवयत
ु ् आयोजना वकास स>म+तले आथक वष ०७२÷७३ मै मआ
ु lजा वतरणका लाग गोरखा र धा)दङका
?मख
ु िजला अधकारको नेत"ृ वका मआ
ु lजा +नधारण स>म+त गठन गरे को थयो । ठूलो आयोजना हुनक
ु ा साथै
?भावतहCको संiया र जhगासमेत धेरै भएका कारण स>म+तलाई मआ
ु lजाको मोडा>लट तय गन क)ठनाइ भएको
स>म+तका सदयले बताएका छन ् । अ ततः मआ
ु lजा +नधारण स>म+तले एक वषभ दा बढ समय लगाएर
मआ
ु lजाको मोडा>लट तय गरे को हो ।
मआ
ु lजा +नधारण स>म+तले नापी र मालपोत कायालयलगायत सरोकारवालाहCसँगको सहयोगमा मआ
ु lजाको
मोडा>लट तय गरे को गोरखाका ?मुख िजला अधकार भkट र धा)दङका ?मख
ु िजला अधकार सुवेदले बताए
। मआ
ु lजा +नधारण स>म+तले प )हलो चरणमा धा)दङको सलाङ, मैद र खर र गोरखाको nयाचोक, भ
ु मी चोक र

दबङ
ु बाट मआ
ु lजा वतरण गनP तयार पूरा गरे को छ । मआ
ु lजा +नधारण स>म+तले यी ६ गावसमा जhगाको
TकOाकाटदे 9ख वगmकरण समेत ग रसकेको छ । अ य गावसका प+न एक साता>भS नै ?ावधक काम स4प न हुने
भkटले बताए ।
आयोजनाको वातावरणीय म
ू यांकनका लाग सरकारले +नयु/त गरे को pा सेल परामशदाता क4पनी याकबेलले
जhगा अधकरण, मुअlजा वतरण, पुनःथापना तथा पुनवासका लाग ६० अब %पैयाँ लाhने ?+तवेदन वातावरण
म Sालय र वकास स>म+तलाई बुझाइसकेको छ । ?+तवेदनअनस
ु ार मआ
ु lजामा माSै ४३ अब %पैयाँ लाhने
?ारि4भक अनम
ु ान ग रएको छ ।
बुढगMडक` आयोजना ब दा ४५ हजार जनसंiया पूण Cपमा वथापत हुनेछन ्। आयोजनाले ;यि/तका नाममा
रहे को ५८ हजार रोपनी र बाँक` सरकार वा>म"वमा रहे को गर डेढ लाख रोपनी ज>मन ओगkनेछ । यस
आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धा)दङका १३ गावसका बा>स दा ?भावत हुनेछन ्।
भौ+तक Cपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर प रवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंiया वथापत हुनेछन ्।
आथक Cपमा ४५ सय ५६ घर प रवार र २५ हजार ६३ जनसंiया ?भावत हुनेछन ्। आयोजनाबाट धा)दङको ३५
हजार २ सय ७ रोपनी ज>मन डुबानमा पनPछ भने गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी डुबानमा पनPछ ।
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माथ लो तामाकोसी आयोजनाः क=रब ८२ ?तशत काम प ूरा
लuमण खका
दोलखामा +नमाणाधीन माथलो तामाकोसी जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाण काय क रब ८२ ?+तशत प रू ा भएको
छ । असोज मसा तस4म आयोजनाको +नमाण काय ८१ दशमलव ९ ?+तशत प ूरा भएको र अ)हलेस4म ३१ अब ८४
करोड %प य
ै ाँ खच भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका ?व/ता डा. गणेश यौपानेले आइतबार विzत जार गर यतो जानकार )दएका हुन ् । आथक वष
०७२÷७३ को अ "यस4म भएको भौ+तक ?ग+तलाई आधार >लई ८२ दशमलव ३ ?+तशत भौ+तक लuय >लएकोमा
चालू वषको प )हलो तीन म)हनास4ममा ८१ दशमलव ९ ?+तशत भौ+तक ?ग+त भएको उनले बताए । आयोजनाका
अनस
ु ार हे ड वस कंT ट गनP काम ८५ दशमलव ३ ?+तशत, मi
ु य स%
ु ङ ख ने काम ८१ दशमलव २ ?+तशत र
टे लरे स सु%ङ +नमाणको काम शत?+तशत प ूरा भएको छ ।
यतै, अYडट टनेललगायतका सहायक स%
ु ङ मागहC ख ने काम ९९ दशमलव २ ?+तशत सTकएको छ भने
वयु"गहृ र Fा सफमर /याभन ख ने काम शत?+तशत प ूरा भएको छ । वयु"गह
ृ र Fा सफमर /याभनमा
कंT ट गनP काम भने ८८ दशमलव २ ?+तशत माSै प रू ा भएको छ । भक
ू 4प, नाकाब दलगायतका कारण आयोजना
+नमाण स4प न हुने समय २ वष धके>लएको छ । १० प स
ु ०७२ मा ३ सय ९ मेगावाट र ३० असार ०७३ मा ४ सय ५६
मेगावाट वयत
ु ् उ"प ादनको लuय रा9खए प +न आगामी असार ०७५ मा माSै आयोजना स4प न हुने अनम
ु ान
ग रएको छ ।
वनाशकार भक
ू 4पले >सँगटदे 9ख लामाबगरस4मको ?वेश मागमा a+त प ुगेप +छ माथलो तामाकोसीको काम
लामो समयस4म सुचा% हुन सकेको थएन । भक
ू 4पले a+त_त भएको गगरिथत वयु"गहृ दे 9ख
लामाबगरिथत बाँधथलस4मको ११ Tकलो>मटर सडकमZये क रब ४ Tकलो>मटर खMड अझै ख
ु न बाँक` रहे को छ
। बाँक` खMडको काे>भरनिजकै ३ सय ३० >मटर लामो स%
ु ङ माग ख न स%
ु ग रए प +न अ)हलेस4म १ सय ८८
>मटर माSै ख ने काम प रू ा भएको छ । स%
ु ङ मागस)हत ?वेश मागको प ुन+नमाणको काम आगामी मं>सर
म)हना>भS स/ने लuय रा9खएको आयोजना ?मुख वान?साद ेEठले जानकार )दए ।
आयोजनाको वय"ु गहृ मा कंT ट गनP काम धमाधम भइरहे प +न माथलो पेन टक याटको ‘पाइलट होल’
ख ने काम अझै अ+घ बन सकेको छै न । यसअ+घ याटको प ुछारबाट ‘पाइलट होल’ ख ने काय भइरहेकामा १
सय ८७ >मटर स4प न भएप+छ कमजोर चkटानका कारण थगत ग रएको थयो । बाँक` ख ने काम माथबाट
‘डाउन द होल’ ?वधबाट ग रने लuय रहे को आयोजनाले जनाएको छ ।
यसैगर मi
ु य स%
ु ङको तलो खMडबाट स%
ु ङ ख ने काम गत असार म)हनाबाट स%
ु गनP लuय रा9खए प +न
अ)हलेस4म सु% हुन सकेको छै न । आयोजना ?मख
ु ेEठले मi
ु य सु%ङको तलो खMड जाने सहायक माग
भक
ू 4पका कारण भि"कएकाले रोTकएको काम अब आउँ दो वषाप +छ माSै स%
ु गन सTकनेछ ।
३५ अब २९ करोड कुल लागत रहे को ४ सय ५६ मेगावटको माथलो तामाकोसी आयोजना +नमाणमा लागत
अनम
ु ान ग रएको रकममZये अब ३ अब ४५ करोड माSै खच हुन बाँक` रहे को छ । भक
ू 4प, नाकाब द,
ब दहडताललगायतका कारण +नमाण काय दई
ु वष प +छ धके>लँ दा माथलो तामाकोसीको ?aेपत लागत ४१ अब
७२ करोड अनम
ु ान ग रएको छ ।

gof¤ klqsf, 2073÷07÷22

भारतबाट थप वयुत ् आयात अनिTचत
ढ केबरमा सब टे सन नमाण सOकने समयबारे अ3योल भएपछ ढ केबर–मुजUफरपरु Vस बोडर ?सारण
लाइनमाफत भारतबाट थप वयुत ् आयात अनिTचत

सचेन गौतम
)हउँ दको लोडसेYडङ कम गन भारतबाट थप वयत
ु ् आयात अ+निwचत बनेको छ । धनुषाको ढकेबरमा सबटे सन
+नमाण आगामी १६ पुस>भS (Yडसे4बर) सTक छ–सTकँदै न भ ने अ योलले ढकेबर–मुजफरपरु

स बोडर

?सारण लाइनमाफत भारतबाट थप वयत
ु ् आयात अ+निwचत बनेको हो । थप वयत
ु ् आयात आउन नसकेमा
लोडसेYडङको समय थप बनेछ ।
सबटे सन बनेप+छ अ)हले आयात भइरहे को ८० मेगावाटस)हत ?सारण लाइनबाट २ सय ३० मेगावाट वयत
ु ्
आयात गनP तयार नेपाल वयुत ् ?ाधकरणको छ । ढकेबर–मज
ु फरपरु

स बोडर ?सारणलाइनमाफत ८०

मेगावाटको वयत
ु ् ख रद–Aब `का लाग ?ाधकरण र एन)टपसी वयत
ु ् ;यापार +नगमबीच भएको वयत
ु ्
ख रद–Aब ` स4झौता (पपए)को 4याद प+न Yडसे4बरमा सTकँदै छ ।
सबटे सन नबनेमा वैकिपक ;यवथाअ तगत मज
ु फरपरु Aब दम
ु ा सय एम>भएको Fा सफमर राखेर ८०
मेगावाट याउन सTक छ । वैकिपक ;यवथा गनP–नगनPमा अझै अ योलमै रहे को ?ाधकरण @ोतले बतायो ।
‘गत वष प+न सबटे सन बनाउन नसकेप+छ मज
ु फरपरु मा Fा सफमर भाडामा >लएर "यहा“ राखी ८० मेगावाट
वयुत ् आयात ग ररहे को थयो, यस वष प+न वैकिपक ;यवथाअ तगत एउटा टा सफमर रा सTक छ,’
@ोतले भ यो, ‘तर, वैकिपक ;यवथा अपनाउने–नअपनाउनेबारे केह भएको छै न ।’
एन)टपसी वयुत ् ;यापार +नगमले सबटे सन ब न नसकेमा थप वयुत ् आयातका लाग मुजफरपरु मा
+नःशुक Fा सफमर उपलlध गराइ)दने मौ9खक आwवासन ?ाधकरणलाई )दएको छ । एन)टपसी वयत
ु ्
;यापार +नगमबीच थप वयुत ् आयातका लाग छलफल भइरहे को ?ाधकरणका ;यापार वभाग ?मुख ?बल
अधकारले बताए । ‘ढकेबर–मज
ु फरपरु बट अ)हले भइरहे को र थप आयातका लाग +नगमस“ग ?ाधकरण
;यवथापनले ग4भीर Cपमा छलफल भइरहे को छ,’ उनले भने, ‘यसलाई +छkटै टुंगो लगाउनेछ ।’
पपए प+न अ योलमा
ढकेबर–मज
ु फरपरु

स बोडर ?सारणलाइनमाफत ८० मेगावाटको वयुत ् ख रद–Aब `का लाग ?ाधकरण र

एन)टपसी वयत
ु ् ;यापार +नगमबीच भएको वयत
ु ् ख रद–Aब ` स4झौता (पपए)को 4याद प+न Yडसे4बरमा
सTकँदै छ । सबटे सन +नमाण अ योलमा रहे को र वैकिपक ;यवथाका बारे मा कुनै +नणय नभएकाले ८०
मेगावाटको माSै गनP या थप वयत
ु ् आयातका लाग प+न पपए गनP अ+निwचत छ । ‘८० मेगावाटस)हत थप
वयुत ् आयातका लाग पपए गर, सबटे सन बनेन भने के गनP ?’ @ोतले भ यो, ‘अ)हले ८० मेगावाटको माSै या
थप वय"ु को पपए गनP भ नेमा ?ाधकरण अzjयारोमा छ ।’
गत ४ भदौमा +नमाणथलको थलगत +नरaण गर ऊजाम Sी जनादन शमाले १६ पुस (३१ Yडसे4बर २०१६) >भS
सबटे सन +नमाण स/ने >ल9खत ?+तबधता आयोजना ?मख
ु र ठे केदारलाई गराएका थए । तर, काम गन अझै
धेरै रहे काले तोTकएको समयमा काम स/न अझै चुनौतीपण
ू  रहे को बुधबार आयोजनाको थलगत +नरaणमा

गएका ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङले बताएका थए । कुनै प+न हालतमा ?+तबधता
जनाइएको समयमा काम स/ने +नदP शन )दएर उनी काठमाडK फTकएका थए ।
पपए रे टको प+न टुंगो छै न
ढकेबर–मज
ु फरपरु बाट आयात हुने वयु"को पपए दरको प+न टुंगो छै न । सु%मा ?ाधकरण र एन)टपसी
वयुत ् ;यापार +नगमबीच मज
ु फरपरु Aब दम
ु ा ?+तयु+नट ३.४४ भारतीय %पैया“ (५ %पैया“ ५० पैसा)मा पपए
भएको थयो । प+छ यसलाई बढाएर ३.६० भा% (५ %पैयाँ ७६ पैसा) पु¥याइएको थयो । ?ाधकरणले मज
ु फरपरु बाट
याउँ दाको ?सारणलाइन शुक (िव>लङ चाज) १ %पैया“ ५३ पैसा +तनप
ु छ । ‘भारतीय पaबाट नयाँ दर ?ताव
भएको छै न,’ ?ाधकरण @ोतले भ यो, ‘अ)हलो ३.६० भा%मा वयुत ् )द छ–)दँ दैन अ योलमै छ ।’
टनकपुरबाट थप याउन पहल
?ाधकरणले टनकपुरबाट क रब ४० मेगावाट थप वयुत ् आयातको तयार गरे को छ । टनकपुरमा थप Fा सफमर
राखी थप वयुत ् "यहाँबाट याउन सTकने ?ाधकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको महाकाल
सि धअ तगतको ७ करोड यु+नट +नःशुक ऊजा र २२–३० मेगावाटस4म वयुत ् टनकपरु बाट आयात भइरहे को छ
। ?ाधकरण र भारतीय ऊजा दलाल क4पनीबीच टनकपुरबाट वयुत ् आयातका लाग भएको स4झौताको 4याद
गत जुनमै सTकएको थयो । ?ाधकरणले टनकपुरबाट हरे क वष नोभे4बरबाट जुनस4म ३० मेगावाटस4म वयुत ्
आयात गदo आएको छ ।
भारतले नेपालसँगको वयुत ् ;यापारका लाग एन)टपसी वयुत ् ;यापार +नगमलाई स4पक +नकाय (नोडल
एजे सी) तोTक)दएकाले स4झौता कोसँग गनP अ योल थयो । कह )दनअ+घ भारतको राजधानी नया“)दलमा
स4प न परराEFम Sी सि4म>लत नेपाल–भारत सं
यु/त आयोगको बैठकले भारतले नयाँ सीमापार वयत
ु ्
+नयमन तथा +नदP >शका काया वयनमा नयाएस4म प)हलेकै ;यवथाअनस
ु ार दई
ु मलक
ु बीच वयु"को ख रद–
Aब ` हुने +नणय भएको थयो । ‘टनकपरु बाट वयत
ु ् आयातका लाग स4झौता एन)टपसी वयत
ु ् ;यापार
+नगमस“ग गनP या प)टसीसँग गनP अ योल थयो, परराEFम Sी तरय बैठकप+छ अ योल हटे को छ,’ ?ाधकरण
;यपार वभाग ?मख
ु अधकारले भने, ‘यस प)टसीसँग त"कालै वाता गर स4झौता गछ ।’ Fा सफमर थप
गनPबारे भारतको के Xय वयुत ् ?ाधकरणले जाँच गनP दई
ु मल
ु ुकबीच स4झौता सहम+त भएको थयो ।
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यसर लोडसेWडङमुXत भयो काठमाडZ उपयका
नेपाल वयुत ् ?ाधकरणले सध +नकाने वयु"भार कटौतीको सूचना यस पटक भने फरक भएको छ ।
सध वय"ु भार कटौतीको सच
ू ना माSै +नकाने ?ाधकरणले प+छलो एक सातादे 9ख अनौपचा रक %पमा
काठमाड उप"यकालाई वयु"भार कटौती म/
ु त घोषणा गरे को छ ।
पयाzत वयत
ु उपलlध भएर यतो घेषणा गरे को नभइ राजधानीमा उपलlध भएको वय"ु लाई ;यवथापन माSै
ग रएको हो ।
उपलlध वय"ु लाई ;यवथापन गरे कै कारण वय"ु भार कटौती म/
ु त गनP अ>भयान साकार भएको ?ाधकरणले
जनाएको छ । यसअ+घ उपलlध वयु"को ;यवथापनमा सुधार नग रएका कारण वयु"भार कटौतीको सच
ू ना
पटक पटक सावज+नक गनुप
 रे को थयो ।
काठमाड उप"यकामा बढ वयुत ् माग हुने साँझको समयमा क रब ३०० मेगावाट वयुत ् आवwयक पछ ।
मागअनस
ु ार वयत
ु ् उपलlध गराउन ?ाधकरणले आ त रक ;यवथापनमा सुधार ग रएको जनाएको छ ।
?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङले मागअनस
ु ार वयुत ् उपलlध गराउने सरकारको र
?ाधकरणको योजनालाई साकार पान आ त रक %पमा ;यवथापन ग रएको बताए ।
यह +तहारको लuमीपूजाको )दन सबैभ दा बढ वयुत ् माग भएको थयो । एक हजार ४८५ मेगावाट वयुत ् उ/त
)दन माग भएको ?ाधकरणको भार?ेषण के Xले जनाएको छ ।
उप"यका र काेपलाtचोकको पाँचखालस4मको वतरण ?णाल एकापसमा जोYडएको र वतरणसमेत सहज
रहे काले वय"ु भार कटौती म/
ु त गन सहज भएको हो ।
भारतबाट आयात ग रएको वयुत ् काठमाड उप"यकामा नयाइए प+न मUयाद क रडोरमा उ"पा)दत वयुत ्
भने सहज %पमा >भयाइएको छ । सो ?णालबाट क रब दई
ु सय मेगावाट वयत
ु ् आप+ू त हुने गदछ ।
यतै बढ माग हुने साँझको समयमा जगेडा शि/तका %पमा रहे को कुलेखानी आयोजना चलाइएको ?ाधकरणले
जनाएको छ । साँझको समयको माग तीन सय मेगावाट भएकाले सहज %पमा वयत
ु ् उपलlध गराउन सTकने
?ाधकरणको भनाइ छ ।
काठमाड उप"यका र काेपलाtचोकको पाँचखालस4म उयोग ;यवसायमा क रब १२ मेगावाट माSै वयत
ु ् खपत
हुने गरे को छ ।
उप"यकालाई वय"ु भार कटौतीम/
ु त गनP योजना सफल बनाउन उप"यकाको वतरण ?णाललाई समेत सुधार
ग रएको छ । Aब_एका र ममत गनुप
 नP Fा सफमर तथा क ड/टरलाई समेत सध
ु ार ग रएको छ ।
?धानम Sीमा +नवाचत भएलगOै पEु पकमल दाहालले एकाध समय>भSै उप"यकालाई परaणका %पमा
वयु"भार कटौतीम/
ु त गनP योजना सावज+नक गन ऊजा म Sालय माफत ?ाधकरणलाई +नदP श गरे का थए ।
आजमाSै ?धानम Sी दाहालले ?ाधकरणका कायकार +नदP शक +घ>सङलाई बोलाएर त"काल वय"ु भार
कटौतीम/
ु त काययोजनालाई काया वयन गन +नदP शन )दए ।
?धानम Sीको +नदP शनप+छ कायकार +नदP शक +घ>सङले परaणका %पमा उप"यकामा वयु"भार कटौतीम/
ु त
गनP अ>भयान सु% भइसकेको र "यसलाई केह समयप+छ पूणत
 ा )दइने बताए ।

ऊजा म Sी जनादन शमा उप"यकाप+छ

मशः मल
ु ुकलाई नै वयु"भार कटौती म/
ु त गनP काययोजना अगाYड

बढाइएको बताउँ छन ्। आगामी )हउँ दमा भारतबाट थप २५० मेगावाट वयुत ्याउने पहल भइरहे को छ ।
"यसका लाग धनुषाको ढकेबरका सवटे सनको काम युधतरमा अगाYड ब)ढरहे काले आगामी पुस मZयस4ममा
उ/त सवटे सनको काम स4प न हुनेछ ।
दई
 नP सवटे सनको काम दई
ु वषमा स4प न गनुप
ु तीन म)हनामा स4प न गनप
ु दा अ>लक गाो भए प+न सफल
हुने कायकार +नदP शक +घ>सङ बताउँ छन ्।
काठमाड उप"यकामा थप वयुत ्याउन 9ख4ती ढकेबर ?सारण लाइनको कामसमेत अि तम चरणमा पुगेको
छ भने थानकोट मातातीथ–हे टडा ?सारण लाइन +नमाण स4प न भइसकेको छ । यतै उप"यकामा सुधार गनुप
 नP
वतरण ?णाल तथा अ य ?ावधक वषयलाई समेत सध
ु ार गनP ?ाधकरणको योजना छ ।
यतै चुहावट +नय Sण तथा ब/यौता रकम उठाउने कामलाई समेत +नर तरता )दने र +नमाणमा रहे का
आयोजनालाई त"काल स4प न गनPसमेत ?ाधकरणले तयार गरे को छ ।
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काठमाड[लाई लोडसेWडङ मुXत बनाउन ?धानम3Pीको नद] शन
?धानम Sी पुEपकमल दाहाल ?चMडले काठमाडKलाई लोडसेYडङ मु/त बनाउने योजनाको मत
ु  खाका याउन
+नदP शन )दएका छन ्।
सोमबार Aबहान ?धानम Sी ?चMडले नेपाल वयुत ् ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङलाई आफुले
काठमाडK उप"यकालाई त"कालै लोडसेYडङम/
ु त गनP आनो संकप भएकोमा जोड )दँ दै अब उप"यकामा सधका
लाग बOी नजाने ;यवथा गन र कुनै अzjयारो परे सरकारसँग सहयोग माhन +नदP शन )दएका हुन ्।
?चMडले भने,‘काठमाडK उप"यकालाई त"काल लोडसेYडङम/
ु त बनाउने मेरो संकप परु ा हुँदैछ, यसमा म खस
ु ी छु।
अबदे 9ख उप"यकामा क)हयै बOी नजाने गर आवwयक ;यवथा गनस
ु ्, अzjयारा के छन ्? सरकारलाई भ नस
ु ्,
सरकार सबै Tक>समको सहयोग गन तयार छ।’
भेटमा ?धानम Sीले ‘दे शलाई लोडसेYडङमु/त गनP काययोजना तयार गन, वयुत ् चोर, ब/यौता न+तनP जता
समयामा कठोर भएर लाhन, ठूला आयोजना +छटै स4प न हुने वातावरण +नमाण गन, नयाँ योजना सtचालनका
लाग तयार गन’ प+न +नदP शक +घ>सङलाई +नदP शन )दए।
भेटमा +नदP शक +घ>सङले ?धानम Sीको यसअ+घकै +नदP शनप+छ वयत
ु ् ?ाधकरण उप"यकामा लोडसेYडङ
हटाउन लागेको जानकार )दँ दै दे शभ र लोडसेYडङ अ "य गनP काययोजना याउने बताएका थए।
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वयुत ् ?ाधकरणको ?वXतामा अधकार नयुXत
वयुत ् ?ाधकरणले वयुत ;यापार वभागका ?मख
ु ?बल अधकारलाई ?व/ताको िज4मेवार )दएको छ।
लामो समयदे 9ख ?व/ता नहुँदा सtचारकमm, उपभो/ता र _ाहक>सत ?ाधकरणका ग+तवधबारे सच
ू ना ?वाह हुन
नसकेप+छ कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङले सोमबार अधकारलाई ?व/ता +नयु/त गरे का हुन ्।
?ाधकरणको वयत
ु ;यापार वषयमा ?ावधक र आथक पaबारे वशेष दaता राखेका इलेि/Fकल इि ज+नयर
अधकारले ऊजा संकट +नवारण काययोजना तजम
् ाएका थए।
ु ामा प+न योगदान पुरय
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ईडीसी र ^वाजाउ के3_बीच ऊजा वकासका लाग समझदार
इनजm डेभलपमेMट काउि सल (ईडीसी) र चीनको वाजाउ aेSीय के Xबीच ऊजा वकास, वतार तथा ?वधनका
लाग समझदार पS (एमओय)ू मा हताaर भएको छ । समझदार पSमा ईडीसीका अZयa सिु जत आ चाय र
के }रका +नदP शक सु िजनसाईले हताaर गरे का छन ्। वाजाउ aेSीय के X, चीन सरकार र संयु/त राEFसघको
सहयोगमा थापना भएको संथा हो ।
समझदारको उदे wय दव
ु ै दे शमा जलवयत
ु ्तथा नवीकरणीय ऊजाको वकास, वतार तथा ?वधन गनु रहे को
ईडीसीले बताएको छ । "यसका लाग मैSीपण
ू  वातावरण सज
ु ै पaबीच उचतरय छलफल र तालमको
ृ ना गदo दव
आ योजना गनP काय म रहे को ईडीसीवारा जार विzतमा उलेख छ । साथै ऊजा ?व}धनका लाग एकअका
दे शको मणलगायत T याकलाप प+न हुने बताइएको छ । के Xको यस संथाको मi
ु य उदे wय वकासशील
दे शमा जलवयत
ु ्तथा नवीकरणीय ऊजाको वतार र वकास गनु रहे को छ । "यसैगर नेपालको ऊजाaेSका
सरकार तथा गैरसरकार +नकायहCको ?+त+नधमल
ू क संथा ईडीसीनेपालको स4पण
ू  ऊजाaेSको वकास तथा
?वधनमा T याशील रहँदै आ एको छ ।
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तमोर जलाशय आयोजना अघ बIने सकेत
खवन लइ
ु टे ल
जलाशयमा आधा रत तमोर जलवयत
ु ् आयोजना +नमाणका लाग पाँचथर, ताzलेजङ
ु र तेथम
ु का नेताहCको
संयु/त पहलले ग+त >लएप+छ सो आयोजना +नमाण?+त थानीय बा>स दामा आशा पलाएको छ ।
३ दशकअ+घ सन ् १९८६ मा जापानी सहयोग +नयोग (जाइका) र नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरणले कोशी जलवयत
ु ्
वकासको अZययनका स दभमा तमोर जलाशययु/त आयोजना +नमाण गन सTकने +नEकष +नकालेको थयो ।
"यसबेला आयोजनाबाट ७ सय ६२ मेगावाट वयत
ु ् उ"पादन गन सTकने जानकार नेपाल सरकारलाई )दइएको
थयो । "यसप+छ भने उ/त आयोजना +नमाणको वषयमा चचासमेत हुन छाडेको थयो । तर, प+छलो समय
जलाशयय/
ु त जलवयत
ु ् सरोकार स>म+त गठन गरे र आयोजना +नमाणका लाग ती दबाब )दइएसँगै
आयोजना?+त थानीयहC आशावाद बनेका हुन ् ।
दबाबकै

ममा पव
 ांसद वस तकुमार ने4वाङ संयोजक रहे को उ/त स>म+तले प+छलोपटक ?धानम Sी
ू स

पुEपकमल दाहाललाई समेत ापनपS बुझाइसकेको छ । साथै नेपाल वयुत ् ?ाधकरणले नद ?वाहमा आधा रत
जलवयत
ु ् आयोजनाले माSै ऊजासकट समाधान गन नसTकने +नEकषसाथ जलाशयय/
ु त जलवयत
ु ्
उ"पादनमा चासो दे खाएसँगै पुनः जलाशयमा आधा रत तमोर जलवयत
ु ् आयोजना?+त थानीय बा>स दा
आशावाद बनेको नेपाल अलची ;यवसायी महासघका के Xय उपाZयa दपक नेपालले बताए ।
गत श+नवार एक न4बर ?दे शअ तगत तमोर जलाशयय/
ु त आयोजना +नमाणका लाग Zयानाकषण गराउन
गएको सम वय स>म+तका पदाधकारहCसँगको भेटमा ?धानम Sी दाहालले ‘उ/त प रयोजनाबारे सरकारको
Zयान गइसकेको र आफूले ऊजा म Sालयलाई काम अ+घ बढाउन +नदP शन )दइसकेको बताएको स>म+तका संयोजक
ने4बाङले जानकार )दए । उनका अनस
ु ार ?धानम Sीले उ/त आयोजना एक न4बर ?दे शकै गौरव हुने भ दै
"यसको +नमाणमा थानीयसँग सम वय गन स>म+तका पदाधकारलाई अनुरोध गरे का थए ।
?ारि4भक अZययनअनस
ु ार उ/त आयोजनाबाट तमोर नदTकनारमा रहे का माझीटार, न/कलेघाट, पनासीघाट,
लुबुटारलगायत aेSका झMडै १ सय ५० प रवार वथापत हुने दे 9खएको छ । साथै, तलो हे वा जलवयत
ु ्
आयोजना, माथलो हे वा जलवयत
ु ् आयोजना र कावेल ए आयोजनासमेत ?भावत हुने दे 9खएको छ ।
प रयोजनाबाट ?भावत हुनस/ने घरप रवार, भौ+तक संरचनालगायत वषयमा वतत
ृ अZययनप+छ माSै बोन
सTकने संयोजक ने4वाङले बताए । आयोजना +नमाणको वषय पुनः च>ु लएप+छ पाँचथर, ताzलेजुङ र तेथम
ु का
बा>स दामा भने खश
ु ीको सtचार भएको छ ।
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वयुत ् Cयव थापनपछ काठमाड[ उपयका लोडशेWडङबाट मुXत हुँदै
नेपाल वयुत ् ?ाधकरणले सध +नकाने वयुतभार कटौतीको सच
ू ना यस पटक भने फरक भएको छ ।
सध वयत
ु भार कटौतीको सच
ू ना माSै +नकाने ?ाधकरणले प+छलो एक सातादे 9ख अनौपचा रक %पमा
काठमाडK उप"यकालाई वयुतभार कटौती म/
ु त घोषणा गरे को छ । पयाzत वयुत उपलlध भएर यतो घोषणा
गरे को नभई राजधानीमा उपलlध भएको वयत
ु लाई ;यवथापन माSै ग रएको हो । उपलlध वयत
ु लाई
;यवथापन गरे कै कारण वयुतभार कटौती म/
ु त गनP अ>भयान साकार भएको ?ाधकरणले बताएको छ ।
यसअ+घ उपलlध वयत
ु को ;यवथापनमा सध
ु ार नग रएका कारण वयत
ु भार कटौतीको सच
ू ना पटक पटक
सावज+नक गनुप
 रे को थयो ।
काठमाडK उप"यकामा बढ वयत
ु ् माग हुने साँझको समयमा करब ३ सय मेगावाट वयत
ु आवwयक पछ ।
मागअनस
ु ार वयुत उपलlध गराउन ?ाधकरणले आ त रक ;यवथापनमा सुधार ग रएको बताएको छ ।
?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङले मागअनस
ु ार वयत
ु उपलlध गराउने सरकारको र
?ाधकरणको योजनालाई साकार पान आ त रक %पमा ;यवथापन ग रएको बताए । यह +तहारको लuमीपूजाको
)दन सबैभ दा बढ वयत
ु ् माग भएको थयो । एक हजार ४ सय ८५ मेगावाट वयत
ु ् उ/त )दन माग भएको
?ाधकरणको भार?ेषण के Xले बताएको छ । उप"यका र काेपलाtचोकको पाँचखालस4मको वतरण ?णाल
एकापसमा जोYडएको र वतरणसमेत सहज रहे काले वयत
ु भार कटौती म/
ु त गन सहज भएको हो ।
भारतबाट आयात ग रएको वयुत ् काठमाडK उप"यकामा नयाइए प+न मUयाद क रडोरमा उ"पा)दत वयुत ्
भने सहज %पमा >भयाइएको छ । सो ?णालबाट करब दई
ु सय मेगावाट वयत
ु ् आप+ू त हुने गदछ । यतै बढ
माग हुने साँझको समयमा जगेडा शि/तका %पमा रहे को कुलेखानी आयोजना चलाइएको ?ाधकरणले बताएको छ ।
साँझको समयको माग तीन सय मेगावाट भएकाले सहज %पमा वयत
ु ् उपलlध गराउन सTकने ?ाधकरणको
भनाइ छ ।
काठमाडK उप"यका र काेपलाtचोकको पाँचखालस4म उयोग ;यवसायमा करब १२ मेगावाट माSै वयत
ु ् खपत
हुने गरे को छ । उप"यकालाई वयुतभार कटौतीम/
ु त गनP योजना सफल बनाउन उप"यकाको वतरण ?णाललाई
समेत सध
 नP Fा सफमर तथा क ड/टरलाई समेत सध
ु ार ग रएको छ । Aब_एका र ममत गनुप
ु ार ग रएको छ ।
?धानम Sीमा +नवाचत भएलगOै पुEपकमल दाहालले एकाध समय>भSै उप"यकालाई परaणका %पमा
वयत
ु भार कटौतीम/
ु त गनP योजना सावज+नक गन ऊजा म Sालय माफत ?ाधकरणलाई +नदP श गरे का थए ।
सोमवार माSै ?धानम Sी दाहालले ?ाधकरणका कायकार +नदP शक +घ>सङलाई बोलाएर त"काल वयुतभार
कटौतीम/
ु त काययोजनालाई काया वयन गन +नदP शन )दए ।
?धानम Sीको +नदP शनप+छ कायकार +नदP शक +घ>सङले परaणका %पमा उप"यकामा वयुतभार कटौतीमु/त
गनP अ>भयान शु% भइसकेको र "यसलाई केह समयप+छ पण
 ा )दइने बताए । ऊजा म Sी जनादन शमा
ू त
उप"यकाप+छ

मशः मल
ु ुकलाई नै वयुतभार कटौती मु/त गनP काययोजना अगाYड बढाइएको बताउँ छन ् ।

आगामी )हउँ दमा भारतबाट थप २ सय ५० मेगावाट वयत
ु याउने पहल भइरहे को छ । "यसका लाग धनुषाको
ढकेबरका सवटे शनको काम युधतरमा अगाYड ब)ढरहे काले आगामी पुस मZयस4ममा उ/त सवटे शनको

काम स4प न हुनेछ । दई
 नP सवटे शनको काम दई
 दा अ>लक
ु वषमा स4प न गनुप
ु तीन महनामा स4प न गनुप
गाो भए प+न सफल हुने कायकार +नदP शक +घ>सङ बताउँ छन ् ।
काठमाडK उप"यकामा थप वयुत याउन 9ख4ती ढकेबर ?सारण लाइनको कामसमेत अि तम चरणमा पुगेको
छ भने थानकोट मातातीथ–हे टडा ?सारण लाइन +नमाण स4प न भइसकेको छ । यतै उप"यकामा सुधार गनुप
 नP
वतरण ?णाल तथा अ य ?ावधक वषयलाई समेत सध
ु ार गनP ?ाधकरणको योजना छ ।
यतै चुहावट +नय Sण तथा ब/यौता रकम उठाउने कामलाई समेत +नर तरता )दने र +नमाणमा रहे का
आयोजनालाई त"काल स4प न गनPसमेत ?ाधकरणले तयार गरे को छ । रासस
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नल(सङगाड आयोजना क8पनी ढाँचामा नमाण ग=रने’
ऊजाम Sी जनादन शमाले सरकारले वतत
ृ प रयोजना ?+तवेदन (Yडपआर) तयार भएको पाँच वष>भS
नल>सङगाड जलवयत
ु आयोजना +नमाण स4प न गनP योजना बनाएको बताएका छन ्।
नल>सङगाड जलवयत
ु ्आयोजनावारा आइतवार दलमा आयोिजत काय ममा उनले सो आयोजना सरकार,
जनता र अ यको लगानीबाट आयोजना क4पनी ढाँचामा +नमाण ग रने बताए । वयत
ु ्उ"पादन तथा आयोजना
वकास स>म+त गठन भइसकेको बताउँ दै उनले सो आयोजनालाई रािEFय गौरवको आयोजनामा समावेशन गन
पहल गनP ?+तबधतासमेत ;य/त गरे । ऊजाम Sी शमाले आइतवार नै आयोजनाथलको थलगत
+नरaणसमेत गरे का छन ्। मल
ु ुकका ९३ ओटा जलाशयय/
ु त आयोजनामZये नल>सङगाड उ"कृEट भएको सो
आयोजनाका कायकार +नदP शक मोतीकुमार कँु वरले बताए । सन ्२०१२ को ?ारि4भक अZययनअनस
ु ार ४१०
मेगावाट aमताको सो आयोजना C. ७३ अब ७३ करोड ९० लाखको लागतमा +नमाण गन सTकने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाअ तगत स/ला–१ अँधेर खोलामा ६ दशमलव ३ वग Tकलो>मटर aेSफलमा फै>लएको २ सय >मटर
अhलो बाँध +नमाण ग रने छ । बाँधदे 9ख खगेनकोट गावसको काँडादलस4म कुल आठ हजार २१५ >मटर लामो
स%
ु ङ +नमाण ग रने छ । रासस
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वयुत ् जलाशयको जोखीम
नेपाल वयुत ् ?ाधकरणको पावर lयाकअप के Xका Cपमा रहे को कुलेखानी जलवयत
ु ् आयोजनाको जलाशय
(इ X सरोवर) फुkने खतरा बदै गएको?+त चासो र चचा बदै गएको छ । "यससँगै जोखीम यन
ू ीकरण गन
स4बध ?ाधकरणका तफबाट खासै चासो नदे खाइएको गन
ु ासो प+न "यOकै बदै गएको छ ।
गतवषको भक
ू 4प र "यसप+छका अनक
ु 4पले कुलेखानी जलवयत
ु ् जलाशयको बाँध चTकएका कारण कुनै प+न
बेला फुkने खतरा बदै गएको हो । त"कालन अवथामा यो वषय +नकै चचा प+न भयो◌े । उ/त जलाशयको बाँध
फुटे मा मकवानपरु का साथै तराईका िजला हुँदै भारतको वहारस4म a+त पुhने हुँदा थानीय जनता तथा नेपाल र
भारतका व>भ न सtचारमाZयमले जोखीम कम गन ?भावकार कदम चानुपनP माग प+न गरे का थए । तर, डेढ
वषको अवधमा उ/त जोखीम कम गन ?ाधकरणका तफबाट कुनै ?यास भएको दे 9खँदैन । उटै ?ाधकरणको
स4बध +नकाय कुनै खतरा छै न भ दै कानमा तेल हालेर ब>सरहेको छ । यतो ;यवहारले नेपाल वयुत ्
?ाधकरणलाई जनताको सरु aा?+त ग4भीर नरहे को आरोप लाhनु वाभावक नै हो ।
नेपाल वयुत ् ?ाधकरण वयुत ् उ"पादनका aेSमा ?मख
ु र िज4मेवार +नकाय हो । उसले व>भ न आयोजनाबाट
उ"पा)दत वयत
ु ् वतरण गरे र जनता?+त उOरदायी बनेको रटान लगाउँ दै आएको छ । मागअनस
ु ारको वयत
ु ्
उ"पादन नहुँदा लोडशेYडङको ता>लका )दएर जनतालाई स तुEट बनाएको भनेर मiख परे को छ । उसले बेलाबेलामा
घाटाको ववरण पेश गरे र सरकारसँग अनद
ु ान >लन प+न छाडेको◌े छै न । तर, वयत
ु ् उ"पादन गह
ृ को जोखीमका
कारण थानीय जनतामा पनP सकटका बारे मा Tकन मौन बसेको हो बुन सTकएको छै न । जोखीम छै न भने
जनतालाई आwवत पान स/नप
ु छ । होइन, जोखीम कायमै छ भने "यसबाट पन जाने a+त कम गन व>भ न
उपाय अपनाउनुपछ ।
जापानी र को रयन ?ावधकले +नमाण ग र)दएको बाँधको अवथाका बारे मा जानकार >लन +तनै ?ावधकको भर
पनप
ु नP अवथा ?ाधकरणका लाग नसुहाउने कुरा हो । बाँधको अवथाका बारे मा अZययन गन आएको जापानी
टोलले ?+तवेदन बझ
ु ाएको छै न भनेर ?ाधकरणले बाँधको वातवक तय बा)हर याउन आनाकानी गरे को हो भने
"यसो गनु हुँदैन । जलाशयको बाँध चTकएको नै हो भने "यसलाई ढाकछोप गरे र राु प+न उचत होइन । ब% केह
समय जलाशयको पानी कम गराएरै भए प+न चTकएको बाँधको ममत गनुप
 छ । साथै कमजोर बाँध कुनै प+न बेला
फुkन स/ने हुँदा थानीय जनताको मागअनस
ु ार सुरaा सतकताका लाग खतराको सूचक साइरन जडान गन
?ाधकरणले कtज
ु याइँ गनु हुँदैन । "यतै जलाशयबाट हुने a+तको प+ू त गन बीमा गनप
ु नP थानीयको माग प+न
उचत नै छ । ?ाधकरणले ?भावत हुने aेSका जनधनको बीमा गराइ)दँ दा जनता प+न ढु /क हु छन ् र
?ाधकारणले उनीहCको वwवास प+न िज"न स/छ । होइन, कुनै प+न ?भावकार कदम नचाने हो भने कुलेखानी
aेSका बा>स दा माS नभई अ य aेSका जनतामा ?ाधकरण?+तको वwवास कमजोर हुँदै जा छ । यसले गदा
वयत
ु ् उ"पादनका अ य आयोजना सtचालनमा प+न नकारा"मक ?भाव पन स/छ ।
?ाधकरणले कुलेखानी जलाशयमा थप पानी ज4मा गन अथायी बाँध थzनु जोखीम बढाउनु हो । यतो अथायी
बाँध बनाउनभ
ु दा प)हले नै सोनुपनP थयो । अ)हले जोखीम प+न बदै गएको र जनताले प+न अथायी बाँधको
वरोध गन थालेकाले बालुवा भरे र रा9खएका बोरालाई हटाउनु नै उचत हु छ । यसले गदा जनतामा खतराको
अनभ
ु +ू त कम हु छ भने बा“ध भि"कएर ?ाधकरणलाई हुने ठूलो a+तबाट जोगन स/छ ।
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माथ लो तामाकोशी जलवयुत ् आयोजनाको नमाण काय ८२ ?तशत
स8प3न
रािEFय गौरवको वदे शी पँज
ू ीमा दोलखाको लामाबगर गावसमा +नमाणाधन ४ सय ५६ मेगावाट aमताको
माथलो तामाकोशी जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाण काय ८२ ?+तशत स4प न भएको छ ।
२०६८ सालबाट +नमाण शु% भएको आयोजना २०७४ असारस4म +नमाण स4प न हुनु पनPमा २०७२ सालको
वनाशकार भूक4प, +नर तरको पराक4प र भारतीय नाकाव दले ?+तकूल असर गरे को आयोजनाले काय?ग+त
?+तवेदनअनस
ु ार ८१ दशमलव ९० ?+तशत +नमाण काय स4प न गरे को हो । व>भ न ४ लट गर +नमाण शु%
गरे को आयोजनाको ८२ ?+तशत लuय हा>सल गदा कुल C. ३१ अब ८४ करोड खच भएको माथलो तामाकोशी
जलवयत
ु ् आयोजनाका वातावरण वभाग ?मुख एवम ् ?व/ता डा. गणेश यौपानेले जानकार )दए । आयोजना
+नमाणको लाग C. ३५ अब २९ करोड बजेट व+नयोजन ग रएको भए प+न व>भ न कारणले लागत बढे र C. ४१
अब ७२ करोड पुhने अनम
ु ान ग रएको छ ।
आयोजनामा लट–१ को मi
ु य ठे केदार च+नयाँ क4पनी >सनो हाइbोले >स>भल +नमाण काय करब ८५ ?+तशत
स4प न गरे को आयोजनाका ?व/ता डा. यौपानेले बताए । ?व/ता यौपानेका अनस
ु ार >स>भल +नमाण काय
अतगतको बाँध +नमाण ८५ ?+तशत, मi
ु य सु%ङ ८१ ?+तशत, टे लरे स सु%ङ शत?+तशत, अYडट लगायत अ य
स%
ु ङ ९९ ?+तशत, भ>ू मगत वयत
ु गह
ृ तथा Fा सफमर /याभन कंT ट काय ८८ ?+तशत काय परू ा भएको छ ।
लट–२ को इले/Fोमेका+नकलले प+न बाँधथलमा गेट हबस4व धी कायह% करब ५५ ?+तशत पूरा भएको छ भने
पावर हाउसमा Fा सफमरको पाइपङ कायह% अि तम चरणमा पुगेको छ । लट–३ मा पनP हाइbोमेका+नकल
अ तगत टवाइनका पाटसह% आयोजनाथल पुगी ‘डेभलपङ’ काय भैरहे को आयोजनाले बताएको छ ।
आयोजनाको लट–४ अतगत पनP वयत
ु ?सारणको लाग २२०/१३२ केभीको ?सारण लाइन भारतीय क4पनी
केइसी इMटरनेशनल >ल>मटे डले शु% गरे को +नमाण काय करब ७० ?+तशत स4प न भएको ?व/ता डा. यौपानेले
जानकार )दए । केइसीले गगरखोलादे 9ख 9ख4तीस4मको ४७ Tकलो>मटर लाइन ?शारण गनP १ सय २७ ओटा
टावरमाफत ६४ ओटा टावर +नमाण स4प न, थप ३० ओटा टावरको जग ख ने काय स4प न ग रसकेको ?व/ता
डा. यौपानेले जानकार )दए ।
लट–१ को ठे केदारले भूक4पले a+त_त भएको ?वेशमाग अ तगत काे भीरमा ३ सय ३० >मटर ल4बाइ हुने
स%
ु ङमागको गत असारदे 9ख शु% गर शु वारस4म २ सय ७२ >मटर ख ने काय स4प न गरे को छ । स%
ु ङमागको
+नमाण स4प न भएप+छ बाँधथलको व>भ न थप काय गन स)हने आयोजनाले बताएको छ ।
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दई
ु मaहनामा ७ आयोजनाको अbययन
लuमण वयोगी
सशाlद वकासका चुनौती स4बोधन गनP कायालय ‘अTफस अफ द >मले+नयम याले ज नेपाल (ओएम>सएन)’ ले
प)हचान गरे का ७ आ योजनाको अZययन दई
ु म)हना>भS पूरा गनP भएको छ ।
तोTकएको समयमाकाम सकेर आ गामी चैत>भS ए>ससीमा ?+तवेदन बझ
ु ाउनुपनP हुँदा अZययनलाई तीता )दइएको
हो ।सन ् २०१७ दे 9खकाय म प रचालन हुने हुँदा चैतस4म काया वयनमा जाने आ योजनाको ?ारि4भक छनोट हुने
ओएम>सएनका ऊजा व )हते Xदे व शा/यले बताए ।
ओएम>सएनले दई
ु ?सारण लाइन र क रब ३ सय Tकलो>मटरबराबरका ५ सडक आ योजना प)हचान गरे र
स4भा;यता अZययन ग ररहे को छ । ‘दई
ु म)हना>भS अZययन सTक छ, चैतमा एम>ससी सtचालक स>म+तले
काया वयन हुने स4भा;य आ योजना छनोट गछ ,’ उनले आ इतबार नाग रकसँग भने, ‘अमे रक` काँ_ेसले २०७४
असारमा माS अि तम छनोट गनPछ ।’
पूवाधार वकासबाट ग रबी हटाउने लuयले ग)ठत अमे रक` सरकार +नकाय एम>ससी (>मले +नयम याले ज
कपsरे सन) अ तगतप रचालन हुने ‘एम>ससी क4zया/ट वकास काय म’ले आ योजना +नमाण ?T या अ+घ
बढाउनेछ । अमे रकाको अनुदानमा +नमाण हुने आ योजना अि तम छनोट भएको ५ वष>भS +नमाण पूरा गनुप
 नP
सत छ ।
हे टKडा–दह
ु बी–गछ र हलेद (काठमाडK)–नौबीसे–गछ ४ सय केभी ?सारण लाइन र ५ वटा सडक आ योजना
स%
ु मा प)हचान ग रएको थयो । काठमाडK–मधेस÷तराई फाट याकस)हत महे X राजमागसँग जोYडएका पकल–
काँकर>भkटा, बुटवल–पोखरा, अ>म>लया–तल
ु सीपुर–सयान (९२ Tकमी) र >सलगढ–साँफेबगर (६० Tकमी)
सडकको अ)हले अZययन भइरहे को छ ।
ओएम>सएनका अनस
ु ार दई
ु राजमागको दरु  छो)टने गर +नमाण एवंवतार र कमजोर अवथाका अ य दई
ु
सडक तरो न+तको ?T या अ+घ बढाइनेछ । ‘७ आ योजनाको स4भा;यता अZययन भए प+न सबै काया वयनमा
जाँदैनन ्,’ शा/यले भने, ‘बढमा दइ
ु टा सडक र एउटा ?सारण लाइनको काम स%
ु हु छ । यी आ योजनातोTकएको
समयमा परू ा भए अ यमा एम>ससीले अनद
ु ान उपलlध गराउन स/छ ।’
एम>ससीले ओएम>सएनलाई आ योजना प)हचान र अZययनका लाग २ वष समय तोकेको छ । आ योजना
प)हचानमै क रब ८ म)हना लागेको थयो । ओएम>सएनले आ गामी पस
ु दो@ो सातास4म (२०१६ Yडसे4बर) अZययन
पूरा गनुप
 नPछ । छा+नने आ योजना ५ वष>भS +नमाण गनुप
 नP सत छ । तर, ठूला जलवयत
ु आ योजना +नमाणको
काम उ/त अवधमा परू ा नहुने हुँदा ?सारण लाइन प)हचान ग रएको शा/यले बताए।
+नमाणाधीन आ योजना पूरा भए सन ् २०१७ प+छ वषाको Aबजुल ;यवथापन गनुप
 नP हुँदा दे श>भS र भारतीय
सीमास4म ४ सय केभी ?सारण लाइन +नमाणको खाँचो दे 9खएको छ । नेपाल वयत
ु ?ाधकरणले प+न
राणनी+तक महŒवका ?सारण लाइनको +नमाणलाई तीता )दएको छ ।
ए>ससीले क4zया/ट र ेसहोड गर दई
ु ?कारका अनद
ु ानका काय म प रचान गदo आ एको छ । क4zया/ट
वकास काय म ५ वषP अनुदान काय म र ेसहोट अपकालन काय म हो ।नेपालमा ओएम>सएनको नेत"ृ व
अथम Sी र एम>ससीको अZयa अमे रक` अथम Sी रहने ?ावधान छ ।

काया वयनमा जाने आयोजनाको अि तम छनोट भएप+छ अमे रका र नेपाल सरकारबीच स4झौता हुनेछ ।
स4झौता भएको ५ वष>भS छा+नएका आयोजनाको +नमाण पूरा ग रस/नुपनPछ । उ/त अवध>भS आयोजना पूरा
नभए अनद
ु ान काय म रोTकने ?ावधान छ ।
एम>ससीले ५ वष>भS आयोजना पूरा गनुप
 नP, आथक ?+तफल क4तीमा १० ?+तशत हुनुपनP, वातावरणीय एवं
सामािजक वकास, +नजी aेSको सहभागता र लगक समानता कायम हुने गर आयोजना प)हचान गनुप
 नP
मापदMड तोकेको थयो । यसै
लाई आधार मानेर ७ वटा आयोजना प)हचान ग रएको थयो ।
चालु आथक वषका लाग एम>ससीले +नधारण गरे को २० वटा वकास सच
ू कांकमZये नेपाल १६ वटामा सफल
भएको छ । आथक नी+त, Eटाचार +नय Sण, सूचनाको हक, भ>ू म अधकार र पहुँच, सरकारको ?भावका रता,
?ाकृ+तक @ोत संरaणलगायत सच
ू कांकमा सफल भएको छ । तर, म
ू यव
ृ ध +नय Sण, राजनी+तक अधकार,
नाग रक वत Sता र ;यापार नी+तमा मल
ु ुक असफल भएको छ ।
एम>ससीले यन
ू तम आथक उपलिlध १० ?+तशत कायम गरे प+न ओएम>सएनले २५–३० ?+तशतस4म ?+तफल
आउने गर आयोजना प)हचान गरे को दाबी गरे को छ । एम>ससीले वषको घटमा ३५ र बढमा ७० करोड अमे रक`
डलरस4म सहयोग )दने ?+तबधता जनाएको छ ।
वयमान ऐन, +नयम र प रपाटका आधारमा छा+नएका आयोजना तोTकएको समयमा पूरा नहुने हुँदा यसबारे
छुkटै+नयम बनाउनुपनP दे 9ख छ । छा+नएका आयोजना काया वयन गन सरकारबाट वशेष अधकार ?ाzत
‘>मले +नयम याले ज एकाउ ट नेपाल’ गठन हुनेछ ।
एम>ससी प रचालन गरे र अ+त वप न र वकासशील मल
ु क
ु लाई आथक र ?ावधक सहयोग गदo आएको
अमे रकाले नेपालमा ब)ढरहे को ऊजा संकट र यसले +न4"याएको समया समाधान गन सहयोग गन लागेको हो ।
आयोजना अZययनका

ममा २०७१ वैशाखमा एम>ससीले ४ वटा aेS प)हचान गरे को +ययो।

अमे रकाले एम>ससी माफत अ)हलेस4म ३५ वप न तथा वकासशील दे शमा सहयोग प रचालन गरे को छ।
ए>सयामा नेपाल चौथो हो । Tफ>लप स, मंगो>लयालाई यसअ+घ सहयोग )दइसकेको थयो। मZयए>सयाका
काजTकतानलगायत अधकांश अTpक` दे शले यतो सहयोग >लइरहे का छन।्
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लोडसेWडङ अ3य र चुहावट नय3Pणमा पूण सहयोग : ?धानम3Pी
?धानम Sी पुEपकमल दाहाल ‘?चMड’ले लोडसेYडङ अ "य र वयुत ् चुहावट +नय Sणमा सरकारको पूण सहयोग
रहने बताएका छन ् । लोडसेYडङ अ "य र चुहावट +नय Sणका लाग ऊजा म Sालय तथा नेपाल वयत
ु ्
?ाधकरणले सtचालन गनP अ>भयानका लाग बजेटको अभाव हुन न)दने ?धानम Sी ?चMडले ?+तबधता
जनाएका हुन ् ।
सोमबार ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङलाई बालुवाटार बोलाएर काठमाडK उप"यकालाई त"काल
लोडसेYडङम/
ु त बनाउन +नदP शन )दएको ?धानम Sीको सचवालयले जनाएको छ । ?धानम Sीले काठमाडK
उप"यकालाई त"कालै लोडसेYडङम/
ु त गनP आनो संकप भएकोमा जोड )दँ दै अब उप"यकामा सधका लाग बOी
नजाने ;यवथा गन र कुनै अzjयारो परे सरकारसँग सहयोग माhन +नदP शन )दएको +घ>सङले बताए ।
‘काठमाडK उप"यकालाई त"काल लोडसेYडङमु/त बनाउने मेरो संकप पूरा हुँदै छ, यसमा म खस
ु ी छु । अबदे 9ख
उप"यकामा क)हयै बOी नजाने गर आवwयक ;यवथा गनस
ु ्, अzjयारा के छन ् ? सरकारलाई भ नस
ु ्, सरकार
सबै Tक>समको सहयोग गन तयार छ ।’ ?चMडको भनाइ उलेख गदo +घ>सङले भने ।
?चMड र ऊजाम Sी जनादन शमाको +नदP शनमा ?ाधकरणले अ)हले लोडसेYडङ अ "य र चुहावट +नय Sणका
लाग व>भ न काम भइरहे को +घ>सङले ?ट पारे । म Sी शमाले ऊजा aेSका वकासका लाग अगाYड सारे का
अपकालन र दघकालन ३७ बँद
ु े काययोजनामा चुहावट +नय Sण र ऊजा दaता काय मलाई ?भावकार Cपमा
लागू गनP उलेख छ ।
?धानम Sीले मल
ु क
ु भर लोडसेYडङम/
ु त गनP काययोजना तयार गन, वयत
ु ्, चोर, ब/यौता न+तनPजता
समयामा कठोर भएर लाhन, ठूला आयोजना +छkटै स4प न हुने वातावरण +नमाण गन, नयाँ योजना
सtचालनका लाग तयार गन प+न +नदP शक +घ>सङलाई +नदP शन )दएका छन ् । ‘चुहावट +नय Sण अ>भयानलाई
सफल गराउन ?धानम Sीले +छkटै सुरaा +नकाय र गह
ु एको छ,’ +घ>सङले भने,
ृ ?शासनको बैठक राे बताउनभ
‘?ावधक चुहावट घटाउन ?ाधकरणले कदम चा>लसकेको छ ।’
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१९ आयोजनालाई वयुत ् उपादन अनुमत
सरकारले यस वषको सात म)हनामा व>भ न १९ वटा जलवयत
ु ् आयोजनालाई उ"पादनको अनम
ु +त ?दान गरे को
छ।
ऊजा म Sालय मातहतको वयुत ् वकास वकास वभागले त"काल +नमाण ?T या स%
ु गन आ_ह गदo ८ सय ४८
मेगावाट aमताका ती आयोजनालाई उ"पादनको अनम
ु +त )दएको हो । अनम
ु +त पाउने आयोजनामा धा)दङमा
आयोजनाथल रहे को ASशूलगछ आयोजना रहे को छ ।
>सधकाल पावरले +नमाण गनP सो आयोजनाको aमता ७५ मेगावाट रहे को छ । अप पावर >ल>मटे डको
;यवथापनमा सो आयोजना अगाYड बढाउन लागएको हो । नेपाल वयुत ् ?ाधकरणसँग )हउँ दमा आठ %पैयाँ ८०
पैसा र वखामा चार %पैयाँ ८० पैसामा ?+तय+ु नट वयत
ु ् ख रद स4झौता भएको छ ।
यतै १२७ मेगावाट aमताको तनहु सेती जलवयत
ु ् आयोजनालाई समेत उ"पादनको अनम
ु +त )दइएको वभागले
जनाएको छ । "यतै म
ु ताङको कोवाङमा आयोजनाथल रहने कालगMडक` कोवाङ ४०० मेगावाट रहे को छ । सो
आयोजना अ4बेवर इि ज+नय रङ हाइbो पावरले +नमाण गनP आयोजना हो ।
यस वष अनम
ु +त )दइएका आयोजनामा रामेछापको चौर खोला पाँच मेगावाट, गोरखाको दरौद ११० र रसव
ु ाको
सा जेन खोला ७८ मेगावाट छन ् । पलाखु खोला पाँच मेगावाट, पलाखु खोला माथलो १४, माथलो बलेफ` ३६,
>लपङ खोला १६, तलो खोराङ ५, वजयपरु खोला ४, माथलो खो%गा खोला ७ र माथलो सोलु खोला १८
मेगावाट छन ् ।
"यतै मकार गाड १० मेगावाट, या4बा>लङ खोला ७, सानो >मती खोला तीन र माद भोलPटार १० मेगावाट छन ् ।
अ य आयोजनामZये केहको ?ाधकरणसँग वयुत ् ख रद स4झौता भएको छ भने केह स4झौताको चरणमा
रहे का छन ् ।
वभागले हालस4म कुल ११९ आयोजनालाई वयुत ् उ"पादनको अनम
ु +त ?दान गरे को र "यसको aमता तीन
हजार ३१५ मेगावाट रहे को >स+नयर Yड>भजनल इि ज+नयर बाबरु ाज अधकारले जानकार )दए । उ"पादन
अनम
ु +तपS )दइएकामZये दई
ु हजार २०० मेगावाट aमताका आयोजना +नमाणको

ममा रहे का छन ् । तीमZये

केह आयोजना +नकट भवEयमा नै स4प न हुने ममा छन ् ।
प+छलो पटक सरकारले +नमाणको ममा रहे का आयोजनालाई >श स4प न गन सहजीकरण गरे का कारण केह
आयोजना +नकट भवEयमा नै स4प न हुने ?ाधकरणले वwवास >लएको छ । रासस
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?ाधकरणको ?वXतामा अधकार
नेपाल वयुत ् ?ाधकरणको ?व/तामा ?बल अधकार +नयु/त भएका छन ् । ?ाधकरणका कायकार +नदP शक
कुलमान +घ>सङले अधकारलाई ?व/ताको िज4मेवार )दएका हुन ् ।
१०औ तहका ?ब धक अधकार अ)हले वयुत ् ;यापार वभागका ?मुख छन ् । ?ाधकरणमा लामो समयदे 9ख
?व/तावहन थयो । ?ाधकरणका T याकलापलाई पारदशm बनाई सवसाधारणमा संथाको iया+त बढाउन
T याशील हुने अधकारले बताए ।
‘?ाधकरणले अ)हले धेरैनयाँ काम गन लागेको छ, लोडसेYडङ अ "यका लाग योजना ब+नरहे का छन ्, अकsतफ
?ाधकरणका _ाहकले सूचनासमेत पाउन सTकरहे का छैनन ्,’ उनले भने, ‘>मYडयामाफत सूचना ?वाहमा T याशील
रहनेछु ।’
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२५ मेगावाटको अपर मादको ९९ ?तशत काम स8प3न
रो)हतराज पराजल
ु 
काक`को >सदज
ु रु े गावसमा +नमाणाधीन अपर माद जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाणकाय अि तम चरणमा
पुगेको छ । आयोजनाको हालस4म क रब ९९ ?+तशत +नमाण सTकएको र आउँ दो मं>सर प)हलो साताबाट परaण
?सारण स%
ु ग रने आयोजनाले जनाएको छ । परaणमा केह खराबी नदे 9खए "यसको १ म)हना>भS उ"पा)दत
वयुत ् काक`को लेखनाथमा रहे को सबटे सनमाफत के Xय ?सारण लाइनमा जोYडने भएको छ ।
काक`को >सदज
ु रु े र नामाजङ
ु गाउँ वकास स>म+तको बीचमा पनP >सदज
ु रु े –४ चासम
ु ा +नमाण भइरहे को २५
मेगावाट aमताको आयोजनाको काम २५ मं>सर ०६९ मा स%
ु भएको थयो । १३ पुस ०६९ मा त"कालन ?धानम Sी
डा. बाबरु ाम भkटराईले आयोजनाको >शला यास गरे का थए ।
५ अब ५८ करोड लागतको आयोजना चैत ०७१ मा स4प न गनP लuय थयो । सु%ङ +नमाणका

ममा आएको

प)हरो, भक
ू 4प र भारतीय नाकाब दका कारण +नधा रत समयमा काम स4प न नहुँदा आयोजनाको लागत क रब
१ करोड ५० लाख तथा +नमाण समय क रब १६ म)हना लि4बन पुगेको छ । नेपाल सरकारको नी+तगत
अपEटताका कारण आवwयक सामान तथा उपकरण भ सार छुटाएर याउँ दा )ढलाइ भएकाले प+न लागत तथा
समय बढे को आयोजना अZयa वजय मलले जानकार )दए ।
चीनको ी गजPज क4पनीको ८० ?+तशत ऋण सहयोग र नेपालको माद पावरको २० ?+तशत लगानीमा
आयोजनाको +नमाण ग रएकोसमेत मलले बताए । आयोजनाको Yडजाइन, सुप रवेaण तथा अ य स4पण
ू 
?ावधक काम चीनको ीध क सटे सी तथा +नमाणको ठे /का च+नयाँ क4पनी >सनो हाइbोले इपसी
मोडेलमा गरे को मलले जानकार )दए ।
आयोजना +नमाणका

ममा भदौ ०७० मा प)हरो जाँदा एक मजदरु को म"ृ यु भएको थयो । १३ वैशाख ०७१ मा पुनः

सोह थानमा माथबाट आएको प)हरोका कारण १६ जना मजदरु सु%ङ>भS थु+नएका थए । उनीहCमZये १३
जनाको १५ घ टाप+छ सकुशल उधार ग रएको थयो, भने बाँक` ३ जनाको म"ृ यु भएको थयो । "यसप+छ २१
असार ०७१ मा +नमाणधीन स%
ु ङ माथबाट आएको )ढकोले पुदा ८ जना मजदरु घाइते भएका थए । लगातार
माथबाट प)हरो आएप+छ ख+नएको क रब १ सय ३५ >मटर लामो स%
ु ङलाई रध गर क रब ५ सय >मटर तल सारे र
फे र ख नुपरे काले प+न समय बढे को आयोजनाका संयोजक राजकुमार बरालले जानकार )दए ।
"यसप+छ वैशाख ०७२ मा आएको भक
ू 4प र लगOै भारतले गरे को नाकाब दका कारण इ धन अभाव र अ य कारण
गर क रब ७ म)हना काम ठzप भएको बरालले बताए ।
आयोजनाका लाग >सदज
ु रु े –४ िथत चासब
ु ाट स%
ु ङ ख न स%
ु गर सोह गावसको वडा नं ९ अ तगत पनP◌े
बाहुनडाँडाको ग)हरखेतस4म गर ४ हजार ३ सय >मटर लामो स%
ु ङ बनाएर आयोजनाको वयु"गहृ +नमाण
ग रएको छ भने वयत
ु ् उ"पादनका लाग १२.५ मेगावाट aमताका २ वटा टबाइन रा9खएको छ । उ"पा)दत वयत
ु ्
टे सनस4म याउन ३२ वटा टावरमाफत क रब १०.५ Tकलो>मटर टाढा रहे को लेखनाथ याइएको छ ।
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१९ आयोजनालाई वयुत ् उपादन अनुमत
सरकारले यस वषको सात म)हनामा व>भ न १९ वटा जलवयत
ु ् आयोजनालाई उ"पादनको अनम
ु +त ?दान गरे को
छ । ऊजा म Sालय मातहतको वयत
ु ् वकास वकास वभागले त"काल +नमाण ?T या स%
ु गन आ_ह गदo ८४८
मेगावाट aमताका ती आयोजनालाई उ"पादनको अनम
ु +त )दएको हो । अनम
ु +त पाउने आयोजनामा धा)दङमा
आयोजनाथल रहे को ASशल
ू  गछ आयोजना रहे को छ ।
>सधकाल पावरले +नमाण गनP सो आयोजनाको aमता ७५ मेगावाट रहे को छ । अप पावर >ल>मटे डको
;यवथापनमा सो आयोजना अगाYड बढाउन लागएको हो । नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरणसँग )हउँ दमा आठ %पैयाँ ८०
पैसा र बखामा चार %पैयाँ ८० पैसामा ?+तयु+नट वयुत ् ख रद स4झौता भएको छ ।
यतै, १२७ मेगावाट aमताको तनहु सेती जलवयत
ु ् आयोजनालाई समेत उ"पादनको अनम
ु +त )दइएको वभागले
जनाएको छ । "यतै, म
ु ताङको कोवाङमा आयोजनाथल रहने कालगMडक` कोवाङ ४०० मेगावाट रहे को छ । सो
आयोजना अ4बेwवर इि ज+नय रङ हाइbो पावरले +नमाण गनP आयोजना हो ।
यस वष अनम
ु +त )दइएका आयोजनामा रामेछापको चौर खोला पाँच मेगावाट, गोरखाको दरौद ११० र रसुवाको
सा जेन खोला ७८ मेगावाट छन ् । पलाखु खोला पाँच मेगावाट, पलाखु खोला माथलो १४, माथलो बलेफ` ३६,
>लपङ खोला १६, तलो खोराङ ५, वजयपुर खोला ४, माथलो खो%ं गा खोला ७ र माथलो सोलु खोला १८
मेगावाट छन ् । "यतै मकार गाड १० मेगावाट, या4बा>लङ खोला ७, सानो >मती खोला तीन र माद भोलPटार १०
मेगावाट छन ् ।
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‘नल(सङगाड आयोजना क8पनी ढाँचामा‘
ऊजाम Sी जनादन शमाले सरकारले वतत
ृ प रयोजना ?+तवेदन (डीपीआर) तयार भएको पाँच वष>भS
नल>सङगाड जलवयत
ु ् आयोजना +नमाण स4प न गनP योजना बनाएको बताएका छन ् । नल>सङगाड जलवयत
ु ्
आयोजनावारा आज दलमा आयोिजत काय ममा उनले सो आयोजना सरकार, जनता र अ यको लगानीबाट
आयोजना क4पनी ढाँचामा +नमाण ग रने बताए । वयत
ु ् उ"पादन तथा आयोजना वकास स>म+त गठन
भइसकेको बताउँ दै उनले सो आयोजनालाई रािEFय गौरवको आयोजनामा समावेश गन पहल गनP ?+तबधतासमेत
;य/त गरे । ऊजाम Sी शमाले आयोजनाथलको थलगत +नरaणसमेत गरे का छन ् ।
मल
ु त आयोजनामZये नल>सङगाड उ"कृEट भएको सो आयोजनाका कायकार +नदP शक
ु ुकका ९३ वटा जलाशयय/
मोतीकुमार कँु वरले बताए । सन ् २०१२ को ?ारि4भक अZययनअनस
ु ार ४ सय १० मेगावाट aमताको सो आयोजना
७३ अब ७३ करोड ९० लाखको लागतमा +नमाण गन सTकने उनको भनाइ छ । आयोजनाअ तगत स/ला–१ अँधेर
खोलामा ६ दशमलव ३ वग Tकलो>मटर aेSफलमा फै>लएको २ सय >मटर अhलो बाँध +नमाण ग रनेछ । बाँधदे 9ख
खगेनकोट गावसको काँडादलस4म कुल ८ हजार २ सय १५ >मटर लामो स%
ु ङ +नमाण ग रनेछ ।
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मं(सर दो>ो सातादे Sख फे=र लोडसेWडङ
लuमण वयोगी
चाड पवमा Aबजल
ु  कटौती नगरे को भ दै नेपाल वयत
ु ?ाधकरणको ?शंसा भएप+न मं>सरको दो@ो साताप+छ
उप"यकामा पुनःअँZयारो छाउन थानेछ।
पव
ु ार Aबजल
ु  आप+ू त नभएकाले अँZयारोको समया यथावत
ू ाधार संरचनामा सामा य सुधार भएको तर माग अनस
रहने दे 9खएको हो। दस, +तहार र छठजता पवमा औयोगक aेSमा कम माग, भारतबाट बढ Aबजुल आयात
तथा झ डै ३० मेगावाट आ त रक उ"पादन थपएकाले समया दे 9खएको छै न।्
?ाधकरणले अ)हले भारतबाट क रब ३ सय मेगावाट Aबजल
ु  आयात गरे को छ भने ५० मेगावाटको माथलो
मUयाद ‘ए’ बाट ?णालमा २५ मेगावाट थपएको छ । यतै, औयोगक aेSको झ डै ३ सय मेगावाटको माग
चाडपवमा वाkटै घटे को छ ।उप"यकाका केह थानका पुराना Fा सफमर फे रएकाले प+न?ाधकरणलाई माग र
आप+ू त ;यवथापन गन सिजलो भएको हो।
चाड पवमा Aबजुल कटौती नगरे को भ दै नेपाल वयुत ?ाधकरणको ?शंसा भएप+न मं>सरको दो@ो साताप+छ
उप"यकामा पुनःअँZयारो छाउन थानेछ। पव
ू ाधार संरचनामा सामा य सुधार भएको तर माग अनस
ु ार Aबजल
ु 
आपू+त नभएकाले अँZयारोको समया यथावत रहने दे 9खएको हो।
?ाधकरणले चालु आथक वषको उचमाग १ हजार ४ सय २३ पुhने ?aेपण गरे को थयो। तर, +तहार लuमी पज
ू ाका
)दन माग क रब १ हजार ५ सय मेगावाट थयो। औयोगक aेSमा माग नभएकाले साँझ दई
ु वा तीन घ टाको माS
माग ;यवथापन गन सिजलो भएको ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङले बताए।
‘युचाटारिथत ?मख
ु वतरण के X र बानेwवर वतरण के Xमा ३० एम>भएको Fा सफमर फे रएको छ,’ उनले
सोमबार भने, ‘उप"यकामा वतरणको "य+त ठूलो समया छै न तर ;यवथापन मi
ु य वषय हो।’ उनका अनस
ु ार
चपल सबटे सन एक म)हना >भS पूरा हुने र ‘ओभर लोड’ भएका वतरण के Xका Fा सफमर ममत तथा
तरो न+त गदा यो वष लोडसेYडङ यन
ू तममा झान सTक छ।
गतवष यह समयमा ?ाधकरणले भारतबाट क रब २ सय मेगावाट आयात गरे को थयो। यतै, ढकेबर–
मज
ु फरपरु अ तरदे शीय ?सारण लाइन+नमाण परू ा भएको थएन। यो ?सारण लाइन परू ा भएर यहाँबाट अ)हले ७०
दे 9ख ८० मेगावाट +नर तर आयात भइरहे को छ। यहकारणले लोडसेYडङ बन नसकेको ?ाधकरणका पूवक
 ायकार
+नदP शक मक
ु े शराज कालेले बताए।
‘गतवष भारतको नाकाब दका कारण hयास अभाव थयो, स4पण
ू  सवसाधारणले Aबजुल उपभोग गन थालेका
थए,’ कालेले भने, ‘भक
ू 4पका कारण क रब ८० मेगावाट ?णाल बा)हरै थयो। ?णालले लोड था न नस/दा
याzप–याzपलाइन का)टने समयाथयो तर अ)हले "यतो कुनै समया छै न।’
गत वषको यह समयको तल
ु नामाअ)हलेको मागखासै नबढे को ?णालमा झ डै सय मेगावाट Aबजल
ु  थपएकाले
लोडसेYडङ कमभएको उनको तक छ। उसो त भक
ू 4पले a+त पुगेको आयोजनाको Aबजल
ु  उ"पादन भएर ?णालमा
जोYडएको छै न। Aबजल
ु को उच माग साँझदई
ु घ टा हुने हुँदा यो ;यवथापन गन सकेकै कारण लोडसेYडङ गन
नपरे को +घ>सङले तक गरे । उनका अनस
ु ार उचत ;यथापन गरे )दउँ सो र रा+त बढमा ५० मेगावाटस4म Aबजल
ु 
बढ हु छ।

भारतबाट बढ आयात भएको र मZयमUयादको Aबजल
ु  थपएकाले वयुत संकट कम दे 9खएको ?ाधकरण
भार?ेषण के Xका ?मख
ु वEणु?साद ेEठले बताए। ‘खोलामा पानीको बहाव घटे को छै न, पानी सलो भएकाले
उ"पादन राो हु छ,’ उनले भने, ‘मं>सरस4म लोडसेYडङको खासै समया हुँदैन। "यसप+छमाS बढ हुने हो।’
उप"यकालाई लोडसेYडङ म/
ु त गनP योजना भएप+न अ)हले उपलlध Aबजल
ु कै आधारमा सिजलो नरहे को ेEठले
बताए। ‘?णालमा अ)हले क रब ९ सय मेगावाट उपलlध छ तर उयोग कलकारखाना सtचालन भएप+छ यसले
धा दै न,’उनले भने । सरकारले यो वषको )हउँ दमा लोडसेYडङ ७ घ टामा सी>मत गनP लuय राखेको छ । ेEठका
अनस
ु ार भारतबाट ज+त बढ Aबजुल याउन स/यो "यह आधारमा लोडसेYडङ कम हु छ।
वयुत संकट कमगन ?णालमा बढ Aबजल
ु  नथपएप+न माग, आप+ू त र पूवाधार संरचनाको उचत
;यवथानलाई ?ाथ>मकता )दइएको +घ>सङले बताए। ‘उयोग कलकारखाना चलेका छै नन,्वतारै "यस aेSको
माग बदै जा छ,’ उनले थपे, ‘सोमबारदे 9ख नै माग बछ, यो १ हजार २ सय मेगावाटस4म पुhन स/छ। हामीले
यसको ;यवथापनमा जोड )दएका छK।’
गत वषको अव था
?ाधकरणले गत वष यह समयमा भारतबाट क रब २ सय मेगावाट Aबजुल आयात गरे को थयो। अ)हले ३ सय
मेगावाट आयात गरे को छ। गतवष भारतको नाकाब दका कारण hयास आयात ठzप हुँदा Aबजल
ु को उपभोग बढे को
थयो। "य+तबेलाको उचमाग १ हजार ८ सय मेगावाटस4म पुगेको थयो।
भूक4पका कारण Aब_एका संरचना पुन+नमाण भइसकेका थएनन।्"यहकारण पटक–पटक लाइन का)टने
समया रहे को भार?ेषण के Xका पूव  +नदP शक भुवनकुमार aेSीले बताए। ‘गतवष ढकेबर–मज
ु फरपरु ?सारण
लाइन परू ा भएको थएन। फागुन ७ बाट माS ८० मेगावाट आएको थयो,’ उनले भने, ‘यो वष "यहाँबाट +नर तर
उ/त प रमाणको Aबजुल आइहे को छ।’
यो वष सय मेगावाट ?णालमा थपएकाले माग र आप+ू त >मलाउन सिजलो भएको aेSीको तक छ। ‘लोडसेYडङ
अ)हले नै हkने वा घkने भ ने वषय साि द>भक होइन,’उनले भने, ‘मं>सरप+छ माSयसको असर दे 9ख छ ।’ उनका
अनस
ु ार Aबजल
ु को मागगतवषको तल
ु नामाखासै बढे को छै न।
सरकारको ?तबधता
?धानम Sी पुEपकमल दाहालले लोडसेYडङ कम गन सरकारले आवwयक सबै संय S प रचालन गनP बताएका छन।्
चुहावट +नय Sण गन सुरaा संय Sदे 9ख आवwयक बजेट उपलlध गराउने ?धानम Sीलाई उधत
ृ गदo कायकार
+नदP शक +घ>सङले बताए।
‘?धानम Sीले चुहावट +नय Sण गन काययोजनास)हत अ+घ बन +नदP शन )दनभ
ु एको छ,’ उनले भने,
‘चुहावटबाट क रब ३० मेगावाटस4म Aबजल
ु  बचत हु छ, यसले ?ाधकरणको वाषक २ अब %पैयाँ बचत हु छ।’
चुहावट +नय Sण गन सरकारले गनुप
 नP सबै सहयोग गनP भएप+छ ?ाधकरणले काया वयनलाई चुत बनाउने
उनको भनाइ छ ।
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माथ लो तामाकोशीको ११ अब सरकार लगानी वपन ्न र सaहद प=रवारलाई
)दलबहादरु केसी
?धानम Sी पEु पकमल दाहालले माथलो तामाकोसी जलवयत
ु आयोजनामा सरकारको तफ ग रएको लगानी
सेयरव%प अ+तवप न र स)हद प रवारलाई बाँने तयार भइरहे को बताएका छन ्।
?धानम Sी दाहालले माथलो तामाकोसी बनाउन सरकारले )दएको ११ अब ऋण अ+तवप न र स)हद प रवारका
लाग सेयरका Cपमा Cपा तरण गनP बताएका हुन ्।
ऋणलाई सेयरमा Cपा तरण गनका लाग सरकारले गह
ृ काय ग ररहे को प+न उनले जानकार )दए । आयोजना
+नमाणमा कमचार सtचय कोषको १० अब, नेपाल टे >लकमको ६ अब, नाग रक लगानी कोष र Aबमा संथानको २२ अब ऋण लगानी छ । नपग
ु ११ अब सरकारले ऋण लगानी गनP ?+तबधता गरे को छ ।
आयोजनाको सेयर संरचनाअनस
ु ार नेपाल वयुत ्?ाधकरण ४१ ?+तशत, नेपाल टे >लकम ६ ?+तशत, नाग रक
लगानी कोष २ ?+तशत, रािEFय Aबमा संथान २ ?+तशत र कमचार सtचय कोषका सtचयकताह% १७ दशमलब
२८ ?+तशत लगानी रहे को छ ।
"यसैगर सवसाधारणको १५ ?+तशत, आयोजनामा ऋण लगानीकता संथाका कमचारको २ दशमलब ८८
?+तशत, क4पनी र वयुत ?ाधकरण कमचारको ३ दशमलब ८४ ?+तशत र दोलखाबासीको १० ?+तशत सेयर
हुनेछ ।
यसमZये अC सेयर सकलन भइसके प+न सवसाधरण र दोलखाबासीको सेयर सकलन हुन बाँक` छ ।
लामाबगर–त0बत नाका खो न यातायात सचवलाई नद] शन
?धानम Sी लामाबगर आउने जानकार पाउनेAबOकै २ )दनको क)ठन बाटोको याSा गदo आएको लामाबगर–१
लzचीबासीले सडक बनाउन माग गरे का छन ्।
थानीयले सडक माग गरे प+छ मण टोलमा रहे का भौ+तक यातायात म Sालयका सचवलाई के गन सTक छ ?
भनेर उनले त"कालै सोधे ।
उनले बजेट र +नदP शन भए त"काल स%
ु गन सTकने जवाफ )दएलगOै ?धानम Sी दाहालले काम अ+घ बढाउन
थलगत Cपमै )दए ।
लामाबगरदे 9ख लzचीस4म ३० Tकलो>मटर सडक Fयाक खोने काम ६ वषदे9ख Yड>भजन सडक कायालय
च रकोटले गदo आएको छ ।
तर प+न खासै उपलिlध हुने सकेको छै न । लामाबगर तातोपानीभ दा परु ानो +तlबतसँगको ;यापा रक नाका समेत
हो ।
यहाँ सीमा ?शासन र भ सार कायालय समेत छ । तर कायालय वष दे 9ख कामवहन छन ्। लामाबगरबाट
याङलुङ जोदा १२ Tकलो>मटर र लzची जोदा ३० Tकलो>मटर सडक +नमाण गदा +तlबतको >समानामा जोYड छ
।
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माथ लो तामाकोशीको ?गतबाट ?धानम3Pी उसाaहत
)दलबहादरु केसी
हुचचत माथलो तामाकोशी जलवयत
ु ् आयोजनाको कामको ?ग+त दे खेर ?धानम Sी पEु पकमल दाहाल ?चMड
उ"सा)हत भएका छन ् ।
तामाकोशी आयोजना +नमाणथलको मंगलवार अवलोकन गदo ?धानम Sी ?चMडले "यहाँ कायरत अzपर
तामाकोशी हाइbो पावर क4पनीका कमचार र ;यवथापनलाई ती¡ ग+तमा काम गन प+न +नदP शन )दए ।
‘तामाकोशीको ?ग+त दे खेर म उ"सा)हत भएको छु’, ?धानम Sीले भने, ‘ती¡ ग+तमा काम गनस
ु ्, यो आयोजना
स4प न भएप+छ लोडसेYडङ अ "य हुनेछ र दे शले वकासको ग+त >लनेछ ।’
४५६ मेगावाटको यो आयोजना २०७३ साउनमा सTकनुपनPमा २०७२ वैशाखको भक
ू 4प र "यसप+छको भारतीय
नाकाब दका कारण +नमाण ठzप हुँदा २ वष पर धके>लएको छ ।
भक
ू 4प र नाकाब दकारण दईु वष प+छ अथात २०७५ असारस4म +नमाण परु ा गनP नयाँ लuयका साथ ती¡ ग+तमा
काम अ+घ बढाइएको अपर तामाकोशी हाइbो पावर क4पनीका ?मुख कायकार अधकृत (सीईओ) वान?साद
ेEठले जानकार )दए ।
सीईओ ेEठका अनस
ु ार यो असोजस4म यस आयोजनाको ८२.३ ?+तशत काम पुरा भइसकेको छ । ‘अबको १७.७
?+तशत काम हामी २०७५ असारस4ममा परु ा गरे र वजल
ु  बाछK’, उनले भने, ‘भक
ू 4प र नाकाब दले लागत
बढे प+न यो आयोजना +नमाण सकेर दे शलाई लोडसेYडङ मु/त गराउँ छK ।’
३१ अब ८४ करोड खच
आयोजनाका अनस
ु ार हालस4म ८२.३ ?+तशत काम सTकँदा ३१ अब ८४ करोड %पैयाँ खच भइसकेको छ ।
३५ अब २९ करोड लागत अनम
ु ान ग रएको यो आयोजना भक
ू 4प र नाकाब दले महंगो हुन गएको छ । +नमाण शु%
गदा र अ)हलेको Aब+नमय दर धेरै फरक भएकाले प+न आयोजनाको लागत बढे को हो ।
सीईओ ेEठका अनस
ु ार भक
ू 4प र नाकाब दको असर तथा Aब+नमय दरको फेरबदलले यो आयोजनाको लागत
बढे र ४१ अब ७२ करोड %पैयाँ पुगेको छ ।
सु5ङ माग तीन हgतामा सOकने
आयोजना +नमाणथत लामाबगरको काेभीरमा भक
ू 4पले भ"काएको बाटोमा सु%ङ माग +नमाणलाई आयोजनाले
ती¡ता )दएको छ ।
गत असारदे 9ख बनाउन था>लएको ३३० >मटर लामो यो स%
ु ङमागलाई अबको २० )दनमा +नमाण पुरा गनP गर काम
अ+घ बढाएको छ ।
भूक4पले बाटो भ"काएप+छ रोTकएको हे डो/सको काम प+न यो सु%ङमाग पुरा भएसँगै शु% हुनेछ ।
हे डो/स +नमाणथलको भने ?धानम Sीले हे >लकोzटरबाट अवलोकन गरे का थए । वयत
ु ् गह
ृ को भने उनले >भSै
पसेर +नरaण गन ¢याए ।

चीन जोhने सडक नमाण गन] ?तवधता
तामाकोशी आयोजनाको +नरaणका

ममा थानीयले चीनसँग जोन सTकने सडकको अवथाबारे प+न जानकर

गराएका थए ।
तामाकोशी आयोजना +नमाणथल लामा बगरबाट चीनको सीमाना पुhनका लाग आवwयक १२ Tकलो>मटर सडक
+नमाणका लाग थप बजेट ;यवथा गन आफूले पहल गनP ?+तवधता प+न ?मले गरे का छन ्।
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दध
ू कोसी जलवयुत आयोजना ‘फा ट iयाक’मा था(लने
नेपाल वयुत ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान तामाङले खोटाङमा उ"पादन गन लागएको दध
ू कोसी
जलवयत
ु आयोजनालाई ‘फाट याक’मा लैजाने काम भइरहे को बताएका छन ्।
रािEFय गौरवका आयोजनाको अनग
ु मन र +नरaणका ममा ?धानम Sी पुEपकमल दाहालसँग मगलबार खोटाङ
आएका +नदP शक तामाङले दध
ू कोसी जलवयत
ु आयोजनालाई तामाकोसीकै मोडलमा सtचालन ग रने जानकार
)दए ।
सांसद पाँचकण राई (पके)लगायत िजलावासीले दध
ू कोसी जलवयत
ु आयोजनालाई रािEFय मह"वको
आयोजनाका%पमा राखेर कामलाई तीता ?दान गन माग राखेप+छ तामाङले आयोजनालाई वदे शी मोडलमा
सtचालन गन क4पनी दता गनP तयार भइरहे को बताए ।
खोटाङको लामीडाँडािथत रभव
ु ाघाटबाट उ"पादन गन लागएको ३०० मेगावाट aमताको सो आयोजना रहे को छ ।
तीन वषअ+घदे 9ख ?T या था>लएको दध
ू कोसी जलवयत
ु आयोजनाका लाग अ)हले स4भा;यता अZययन,
इि ज+नय रङ Yडजाइ+नङ, जलाशय परaणलगायतका काम भइरहे को छ ।
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कुलमानले भने– ‘३०० मेगावाटको दध
ू कोसी फा ट iयाकमा नमाण’
नेपाल वयुत ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङले ३ सय मेगावाटको दध
ू कोसी जलाशययु/त
जलवयत
ु आयोजना +नमाण कायलाई ‘फाट याक’मा लैजाने काम भइरहे को बताएका छन।्
रािEFय गौरवका आयोजनाको अनग
ु मन र +नरaणका

ममा ?धानम Sी पुEपकमल दाहालसँग मंगलबार खोटाङ

सदरमक
ु ाम )द/तेल आइपग
ु ेका कायकार +नदP शक +घ>सङले मल
ु क
ु कै आकषक आयोजनाका%पमा रहे को दध
ू कोसी
जलाशयय/
ु त जलAबयत
ु आयोजनालाई ‘फाट याक’मा सtचालन गनP पहल भइरहे को जानकार )दए। उनका
अनस
ु ार दध
ू कोसी जलवयत
ु आयोजनालाई प+न तामाकोसीकै मोडलमा सtचालन ग रने छ। सांसद पके
राईलगायत िजलाबासीले दध
ू कोसी जलAबयत
ु ्आयोजनालाई रािEFय मह"वको आयोजनाका %पमा राखेर
कामलाई तीता ?दान गन माग राखेप+छ +घ>सङले आयोजनालाई वदे शी मोडलमा सtचालनका लाग क4पनी
दता गनP तयार भइरहे को बताए। ‘दध
ू कोसी जलवयत
ु आयोजनालाई फाट याकमा सtचालन गन क4पनी दता
गनP काम अ+घ बढाइएको छ,’ कायकार +नदP शक +घ>सङले भने, ‘+छkटै खोटाङबासीले समेत शेयर हान पाउने
अवथा हुँदैछ।’
खोटाङ र ओखलढुंगाको रँभव
ु ािथत दध
ु कोसीमा बाँध हालेर +नका>लने आकषक आयोजनाको वतत
ृ
इि ज+नय रङ Yडजाइन, सामािजक तथा वातावरणीय र स4भा;यता अZययनको काम आगामी ३० म)हनामा पूरा
गनPगर इटल र जापानको संयु/त इएल>स इले/Fो क सट एसपए इन एसो>सएसन वथ यज
ू ेक नामक
क4पनीले गत जेठ–१७ गतेदे9ख ग ररहे को छ। ए>सयाल वकास बककै सहयोगमा सन ्२०२४ स4ममा काम
स4प न गनPगर हाल आयोजनालाई ?ाथ>मकतामा राखेर छुkटै वभाग गठन गर काम भइरहे को छ। पौने एक
खबको लागतमा पूरा हुने जलवयत
ु आयोजनाबाट वाषक एक अब ८० करोड यु+नट वयुत उ"पादन हुने
जनाइएको छ। ?ाधकरणका अनस
ु ार खोटाङको लामीडाँडा Aबमानथलबाट ११ Tकलो>मटर उOरपिwचममा रहे को
रँभुवा बजारमा १६० >मटर अhलो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ Tकलो>मटर हे डरे स सु%ङमाफत पानी खसाएर
वयत
ु उ"पादन ग रने छ । आयोजनाका अनश
ु ार १० बगTकलो>मटर aेSफल हुने जलाशयको ६८ करोड ७० लाख
घन>मटर जलायश aमता हुनेछ । जापान सरकारको सहयोगमा कोसी बे>शन अZययन ग%
ु योजनाअ तगत २०४२
सालमा प)हचान भएको आयोजनाको काम अ+घ बढाउन >सफा रस ग रएको थयो।
आथक वष २०७५÷०७६ को मZयस4ममा आयोजना +नमाणको टे डर आ;हान तथा स4झौताको काम सकेर
आथक वष २०८२÷०८३ मा स4प न गनPगर २०७६÷०७७ दे 9ख +नमाणका काम स%
ु ग रने बताइएको छ।
अ तरािEFय परामशदाता क4पनीले आयोजनाको इि ज+नय रङ Yडजाइन, सामािजक तथा वातावरणीय र बाँक`
स4भा;यता अZययनको काम अढाई वष>भS परू ा गनP नेपाल वयत
ु ?ाधकरणले जनाएको छ ।
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लोडशेWडङमुXत योजनाको खाका याउन नद] शन
?धानम Sी पुEपकमल दाहालले ‘काठमाडKलाई वयु"भार कटौतीम/
ु त बनाउने’ योजनाको खाका याउन नेपाल
वयत
ु ् ?ाधकरणलाई +नदP शन )दएका छन ् । सोमवार वहान ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान
+घ>सङसँगको भेटका

ममा ?धानम Sीले "यतो +नदP शन )दएका हुन ् । दाहालले उप"यकालाई त"कालै वयु"भार

कटौती गनP आनो सकपअनC
ु प अ+घ सारे को ‘काठमाडKलाई वय"ु भार कटौती बनाउने’ योजनामा सहयोग गन
+नदP शन )दएका थए ।
नयाँ योजना सtचालनका लाग तयार गन, वयत
ु ् चोर, ब/यौता न+तनPजता समया समाधान गन, दे शलाई
वयु"भार कटौती गनP काययोजना तयार गन र ठूला आयोजना +छटै स4प न हुने वातावरण +नमाण गनसमेत
?धानम Sी दाहालले +नदP शन )दए । सो अवसरमा +नदP शक +घ>सङले ?ाधकरणले उप"यकामा लोडशेYडङ अ "य
गदo दे शभ र नै अ "य गनP काययोजना याउने तयार ग ररहे को जानकार )दएका थए । रासस
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माथ लो तामाकोशी जलवयुत ् आयोजना : ८२ ?तशत नमाणकाय
स8प3न
वदे शी पँज
ू ीमा दोलखाको लामाबगर गावसमा +नमाणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट aमताको माथलो तामाकोशी
जलवयत
ु ् आयोजनाको +नमाण काय ८२ ?+तशत स4प न भएको छ । यो आयोजना रािEFय गौरवको आयोजना
हो । २०६८ सालदे 9ख +नमाण शC
ु भएको यो आयोजनाको +नमाण परू ा हुनप
ु नP समय २०७४ असारस4म रहे को छ ।
२०७२ सालको वनाशकार भक
ू 4प, +नर तरको अनक
ु 4पन र भारतीय नाकाब दका कारण ?+तकूल असर परे प+न
काययोजना ?+तवेदनअनस
ु ार आयोजनाको +नमाण काय ८१ दशमलव ९० ?+तशत परू ा भएको छ ।
व>भ न ४ खMडमा +नमाण था>लएको आयोजनाको ८२ ?+तशत लuय ?ाzत गदा कुल C. ३१ अब ८४ करोड खच
भएको आयोजनाका वातावरण वभाग ?मख
ु एवम ् ?व/ता डा. गणेश यौपानेले बताए । उनका अनस
ु ार
आयोजनाको +नमाणका लाग C. ३५ अब २९ करोड व+नयोजन ग रएको भए प+न व>भ न कारणले लागत बढे र C.
४१ अब ७२ करोड पुhने अनम
ु ान ग रएको छ ।
आयोजनामा खMड–१ को मi
ु य ठे केदार च+नयाँ क4पनी >सनो हाइbोले >स>भल +नमाण काय करब ८५ ?+तशत
परू ा गरे को डा. यौपानेले जानकार )दए । >स>भल +नमाण कायअ तगतको बाँध ८५ ?+तशत, मi
ु य स%
ु ङ ८१
?+तशत, टे लरे स स%
ु ङ शत?+तशत, अYडटलगायत अ य स%
ु ङ ९९ ?+तशत, भू>मगत वयु"गह
ृ तथा Fा सफमर
/याभन कT ट काय ८८ ?+तशत परू ा भएको छ ।
खMड–२ को इले/Fोमेका+नकलतफको काममZये बाँधथलमा ‘गेट हब’स4ब धी काय करब ५५ ?+तशत पूरा
भएको छ । यतै वयु"गहृ मा Fा सफमरको पाइपङ गनP काय अि तम चरणमा पुगेको छ । खMड–३ मा पनP
हाइbोमेका+नकलअ तगत टवाइनका पाkसहC आयोजनाथल पुरय
् ाइसTकएको र अ)हले ‘डेभलपङ’ काय
भइरहे को आयोजनाले बताएको छ ।
आयोजनाको खMड–४ अ तगत पनP वयुत ् ?सारणका लाग २२०/१३२ केभीको ?सारण लाइनको काम प+न करब
७० ?+तशत सTकएको डा. यौपानेले जानकार )दए । सो काय भारतीय क4पनी केईसी इMटरनेशनल >ल>मटे डले
ग ररहे को छ । उनका अनस
ु ार केईसीले गगरखोलादे 9ख 9ख4तीस4मको ४७ Tकलो>मटर लाइन ?सारण गनP १ सय
२७ ओटा टावरमाफत ६४ ओटा टावरको +नमाण र थप ३० ओटा टावरको जग ख ने काम परू ा ग रसकेको छ ।
खMड–१ को ठे केदारले भूक4पले a+त_त भएको ?वेशमागअ तगत काे भीरमा ३ सय ३० >मटर ल4बाइ हुने
स%
ु ङमागको काम गत असारमा शC
ु गर शु वार (काOक २०) स4ममा २ सय ७२ >मटर ख ने काय परू ा गरे को छ ।
आयोजनाका अनस
ु ार सु%ङमागको +नमाण सTकएप+छ बाँधथलको व>भ न थप काय ग रने छ ।

cleofg, 2073÷07÷23

मोदखोला ‘बी’ को शेयर बाँडफाँट, साना लगातीकता लाभाि3वत
यन
ू ाईटे ड मोद हाइbोपावरले तलो मोद ‘बी’ का लाग +नEकासन गरे को शेयरको बाँडफाँट गरे को छ । +नजी
aेSबाट सtचा>लत आयोजनाले तलो मोदखोला ‘बी’ को लाग गत भदौ २६ गतेदे9ख असोज ९ गतेस4म ११ लाख
५० हजार TकOा अथात C. ११ करोड ५० लाख बराबरको शेयर सवसाधारणको लाग जार गरे को थयो । क4पनीले
आयोजना ?भावत पवतका बा>स दाका लाग शेयर आवेदन माग गरे कोमा १५ गण
ु ा बढ अथात ् १ करोड ७३ लाख
TकOा शेयर आवेदन परे को थयो ।
 आवेदन गरे का
क4पनीले काOक १९ गते शेयर बाँडफाँट गरे को हो । क4पनीले )दएको जानकार अनस
ु ार रतपव
ू क
११ हजार ४ सय ४ जना आवेदकलाई शेयर बाँडफाँटमा सामेल ग रएको छ । ५० हजार स4मको ५ सय TकOा आवेदन
गनPह% साना लगानीकता र "यसभ दा बढ लगानी गनPह%लाई ठूला लगानीकता मानी शेयर बाँडफाँट ग रएको
?ब ध +नदP शक सुधर +त>मसीनाले जानकार )दए । साना लगानीकतालाई ४० ?+तशत र ठूला लगानीकतालाई
६० ?+तशतका दरमा बाँडफाँट ग रएको छ ।
शेयर बाँडफाँट हुँदा ५ हजार दे 9ख ५० हजार स4मको आवेदन गनP साना लगानीकतालाई बढ शेयर परे को छ भने ५०
हजार भ दा बढ शेयर आवेदन गनPमा कम लाभाि वत भएका छन । सबैभ दा कम पनPले ५ हजारको २० ?+तशत,
१० लाख भनPलाई ५ ?+तशत शेयर परे को छ । यसले गदा ५ सय TकOा शेयर आवेदन गनPले १० TकOा शेयर पाएको छ
भने १० हजार TकOा भनPले ५ सय १९ TकOा शेयर शेयर पाएका छन ् ।
यन
ू ाईटे ड मोद हाइbोपावर >ल>मटे डले ११ करोड ५० लाख %पैयाँको शेयर आवेदन भएकोमा १ अब ७३ करोड आवेदन
सकलन भएको छ । आवेदन परे का शेयरको अ)हले पुनरावलोकनको काम भैरहे को छ । क4पनीले काOक २४
गतेदे9ख शेयर बाँडफाँट वतरण गनP जानकार )दएको छ । अ)हले खुला ग रएको शेयर यन
ू ाइटे ड मोद हाइbोपावर
क4पनीसँगै नयाँ ब न लागेको तलो मोद जलवयत
ु ् आयोजनासमेतका लाग )हसेदार हुने क4पनीले बताएको
छ।
+नमाणको तयार भएको साढे १० मेगावाटको तलो मोद ‘बी’ जलवयत
ु ् आयोजना स)हत यन
ू ाइटे ड मोद
हाइbोपावर क4पनीले सवसाधारणलाई शेयर खुला गरे को थयो । यन
ू ाइटे ड मोद हाइbोपावर क4पनीले आउँ दो
म>सरदे 9ख मोदखोलामा साढे १० मेगावाटको दो@ो जलवयत
ु ् आयोजना +नमाण गनP तयार गरे को छ ।
यसअ+घ २०६९ मा +नमाण स4प न भएको तलो मोद ‘ए’ को उपलिlधसँगै वातावरणीय ?भाव म
ू याकन शु%
गरे को क4पनीले भौगो>लक अZययन सकेर प)हलो आयोजना निजकैबाट दो@ो आयोजना श%
ु गन लागेको बताएको
छ । दो@ो आयोजनाका लाग स4पण
ू  तयार सकेर सवसाधारणसँग लगानीका लाग शेयर Aब ` गरे को हो ।
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सात महनामा १९ आयोजनालाई वयुत ् उपादन अनुमत
सरकारले यस वषको सात महनामा व>भ न १९ ओटा जलवयत
ु ् आयोजनालाई उ"पादनको अनम
ु +त ?दान गरे को
छ ।ऊजा म Sालय मातहतको वयत
ु ् वकास वकास वभागले त"काल +नमाण ?T या शु% गन आ_ह गदo ८ सय
४८ मेगावाट aमताका ती आयोजनालाई उ"पादनको अनम
ु +त )दएको हो । अनम
ु +त पाउने आयोजनामा धा)दङमा
आयोजनाथल रहे को ASशल
ू गछ आयोजना रहे को छ ।
>सधकाल पावरले +नमाण गनP सो आयोजनाको aमता ७५ मेगावाट रहे को छ । अप पावर >ल>मटे डको
;यवथापनमा सो आयोजना अगाYड बढाउन लागएको हो । नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरणसँग )हउँ दमा आठ %पैयाँ ८०
पैसा र वषामा चार %पैयाँ ८० पैसामा ?+तयू+नट वयुत ् खरद स4झौता भएको छ ।
यतै १२७ मेगावाट aमताको तनहँ◌ु सेती जलवयत
ु आयोजनालाई समेत उ"पादनको अनम
ु +त )दइएको
वभागले बताएको छ । "यतै, म
ु ताङको कोवाङमा आयोजनाथल रहने कालगMडक` कोवाङ ४ सय मेगावाट
रहे को छ । सो आयोजना अ4बेवर ईिtज+नय रङ हाइbो पावरले +नमाण गनP आयोजना हो । यस वष अनम
ु +त
)दइएका आयोजनामा रामेछापको चौर खोला पाँच मेगावाट, गोरखाको दरौद १ सय १० र रसुवाको सा जेन खोला
७८ मेगावाट छन ् । पलाखु खोला पाँच मेगावाट, पलाखु खोला माथलो १४, माथलो बलेफ` ३६, >लपङ खोला १६,
तलो खोराङ ५, वजयपुर खोला ४, माथलो खो%गा खोला ७ र माथलो सोलु खोला १८ मेगावाट छन ् ।
"यतै, मकार गाड १० मेगावाट, या4बा>लङ खोला ७, सानो >मती खोला तीन र माद भोलPटार १० मेगावाट छन ् ।
अ य आयोजनामZये केहको ?ाधकरणसँग वयुत ् खरद स4झौता भएको छ भने केह स4झौताको चरणमा
रहे का छन ् ।
वभागले हालस4म कुल १ सय १९ आयोजनालाई वयुत उ"पादनको अनम
ु +त ?दान गरे को र "यसको aमता तीन
हजार ३ सय १५ मेगावाट रहे को >स+नयर Yड>भजनल ईिtज+नयर बाबरु ाज अधकारले जानकार )दए । उ"पादन
अनम
ु +तपS )दइएकामZये दई
ु हजार २ सय मेगावाट aमताका आयोजना +नमाणको

ममा रहे का छन ् । तीमZये

केह आयोजना +नकट भवEयमा नै स4प न हुने ममा छन ् ।
प+छलो पटक सरकारले +नमाणको ममा रहे का आयोजनालाई >श स4प न गन सहजीकरण गरे का कारण केह
आयोजना +नकट भवEयमा नै स4प न हुने ?ाधकरणले वwवास >लएको छ । रासस
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पaहलो काम वयु भार कटौती गराउने : म3Pी शमा
ऊजा म Sी जनादन शमाले आफनो म Sालयको प)हलो काम वयु"भार कटौती गराउने रहे को बताउनभ
ु एको छ ।
राzती शाि त उयानको आज अवलोकनप+छ एउटा काय ममा बोदै उहाँले म Sालयले वयु"भार कटौती घटाउँ दै
लगेको बताउनभ
ु यो । म Sी शमाले सो उयानमा वयुत ् वतारका लाग आफूले पहल गनP आwवासन )दनभ
ु यो ।
म Sी शमालाई राzती शाि त उयान स>म+तका अZयa टोपबहादरु केसीले उयान>भS वयुत ् वतार,
Fा सफमरको ;यवथालगायत माग राखी ापनपS बझ
ु ाउनुभएको थयो । रासस

sflGtk'/, 2073÷07÷23

थानीयवारा जलवयुत ् सेयर माग
>सदज
ु ुरे र नामाजन
ु मा +नमाणाधीन २५ मेगावाट aमताको अपरमाद जलवयत
ु ् आयोजनाको सेयर थानीयले
माग गरे का छन ् । +नमाण स%
ु हुने बेला भएको सहम+तअनस
ु ार थानीयले काक` िजलालाई लोडसेYडङम/
ु त
बनाउन र सेयर )दन भनेका हुन ् ।
माद नद जलाधार ?भावत aेS सम वय तथा सरोकार स>म+त र उचतरय दबाब स>म+तले सोमबार काक`का
राजनी+तक दलका नेत"ृ वसमa छलफल गरे का छन ् । ‘त"काल आयोजनासँग वाता गर सेयर +नEकासन गन
अनरु ोध ग रनेछ’, छलफलमा सहभागी थानीय लालबहादरु ग%
ु ङले भने, ‘ऊजा म Sालय, वयत
ु ् वभाग र
?ाधकरणमा डे>लगेसन गएर लोडसेYडङम/
ु त बनाउन माग गनP प+न +नणय भएको छ ।’ २५ मेगावाट aमताको
आयोजनाको +नमाण अि तम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजना +नदP शक वजयबाबु मलले ?T यागत Cपमा आएमा च+नयाँले सेयर )दन स/ने तर अ)हयै )दइहाने
अवथा नरहे को बताए । ‘सेयर भ नसाथ पाउने वषय होइन,’ उनले भने । माद पावर ?ा>लअ तगतको
आयोजनामा मलको २० ?+तशत र चीनको चाइना ी गजPज कपsरे सनसँग आबध चाइना इ टरनेसनल वाटर
ए ड इलेि/Fक कपsरे सन (सीडlलई
ू ) को ८० ?+तशत लगानी छ ।
आयोजना २०६९ पुस १३ बाट च+नयाँ ठे कदार क4पनी >सनो हाइbोले +नमाण सु% गरे को हो ।
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उपयकालाई लोडसेWडङमुXत बनाउन ?धानम3Pीको नद] शन
स4भव छै न : म Sालयका अधकार
?धानम Sी पEु पकमल दाहालले वयत
ु ् ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङलाई सोमबार Aबहान
बालुवाटार बोलाएर काठमाडK उप"यकालाई त"काल लोडसेYडङम/
ु त बनाउन +नदP शन )दएका छन ् । ?ाधकरणले
चरम लोडसेYडङ हुने बेलामा माS चलाउनुपनP कुलेखानी जलाशयय/
ु त आयोजना दसदे9ख लगातार चलाएर
उप"यकामा बढ समय Aबजल
ु  )दइरहे को छ । ?धानम Sीले राजधानीमा बढ समय Aबजल
ु  ब>लरहे को मौका छोपी
+घ>सङलाई बोलाएर ‘काठमाडK उप"यका’ लाई लोडसेYडङम/
ु त बनाउन ‘पप>ु लट’ +नदP शन )दएको जानकार @ोतले
)दएको छ ।
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?धानम3Pी दाहालले भने- 'अत वप3न, सaहद र वेपRा प=रवारलाई पन
माथ लो तामाकोशीको सेयर'
राजे X मान धर
?धानम Sी पुEपकलम दहालले सरकारले माथलो तामाकोशी आयोजनालाई ऋणका %पमा )दएको ११ अब रकम
अ+त वप न, स)हद र वेपOा प रवारलाई सेयरका %पमा वतरण गन गह
ृ काय भइरहे को बताएका छन ् । मंगलबार
माथललो तामाकोशी आयोजनाको आकिमक +नरaणमा आएका ?धानम Sी दाहालले सरकार ऋणलाई
सेयरका %पमा वरतण गन लागएको बताएकाहुन ् ।
?धानम Sी दहालले +नधा रत >म+त भ दा ६ म)हना अ+घ नै माथलो तामाकोशी आयोजनाको काम स/न
+नदP शन समेत )दएका छन ् । वदे शी लगानीमा दोलखाको लामाबगरमा +नमाणाधन ४ सय ५६ मेगावाटको
माथलो तामाकोशीमा कायरत ?ावधक र ?ाधकरणका कायकार +नदP शकलाई यतो +नदP शन )दएका हुन ् ।
हाल ८२ ?+तशत काम सTकएको आयोजना भक
ू 4पका कारण डेढ वषप+छ धके>लएको छ । नयाँ समयता>लका
अनस
ु ार काम भइरहे को आयोजना २०७५ असारमा स/ने लuय >लइएको छ । ?धानम Sी दहालले अिछ नगरे र
ती¡ %पमा काम गन +नदP शन )दँ दै ६ म)हना अ+घ काम स4प न गरे तामाकोशीमा कायरत सबै कमचारलाई
सरकारले पुरकृत गनP घोषणा समते गरे ।
यतै रोवा>लङ डाइभसन र ८७ मेगावाट aमताको तामाकोशी पाँचौ +नमाण काया वयनका लाग ?ाधकरणका
+नदP शक कुलमान +घ>सङलाई काम थान +नदP शन )दए । माथलो तामाकोशी आयोजनालाई नमूनाका %पमा
+नमाण स/न पटकपटक कमचारसँग आ_ह गरे का ?धानम Sी दहालले लामाबगर लzची हुँदै चीन जोने सडकको
अZययन गन भौ+तक +नमाण तथा यातायात सचवलाई प+न +नदP शन )दएका छन ् ।
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सय वषस8म लाडसेWडङ हुन नaदने योजना बनाएका छ[– उजा म3Pी शमा
उजा म Sी जनादन शमा ‘?भाकर’ ले आफूले एकसय वषस4म उजा संकट समाधान गनP योजना तजम
ु ा गरे को
बताउनभ
ु एको छ । रपोटस  /लव दाङले मंगलबार तल
ु सीपरु मा गरे को साaा"कारमा ?भाकरले जल@ोतमा वwवको
दो@ो धनी दे शमा लोडसेYडङ हुनु राEFकै बेइ|जत भएको भ दै आगामी एकसय वषस4म लोडसेYडङ नहुने गर
योजना तजम
 यो ।
ु ा ग रएको दाबी गनुभ
‘म म Sी भएप+छ एकसय वषस4म उजा संकटको समाधान हुनेगर ३७ बुँदे योजना याएको छु’, म Sी शमाले
भ नभ
ु यो, ‘"यो काया वयन भयो भने नेपालमा ५० दे 9ख १ सय वषस4म लोडसेYडङ हुँदैन ।’ आनै योजनामा
काठमाडK उप"यकास)हत दे शका ठूला सहरमा लोडसेYडङ अ "य गरे को दाबी गदo उहाँले नेत"ृ वको इछाशि/त भए
प रवतन स4भव छ भ ने कुराको पिु Eट आफूले गरे को बताउनभ
ु यो ।
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aहउँ दमा पन लोडसेWडङ नगन] ता(लका ब3दै
>शव दव
ु ाडी
सरकारले आगामी )हउँ दमा लाडसेYडङ नगनका लाग आवwयक गह
ु गरे को छ । ऊजाम Sी जनादन
ृ काय स%
शमाको +नदP शनमा नेपाल वयुत ् ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङले जुनसुकै वकपको ?योग
गरे र भए प+न आगामी )हउँ दमा सके दे शभर र नसके काठमाडK उप"यकामा माSै भए प+न लोडसेYडङ नगनका लाग
पहल सु% गरे का हुन ् ।
यसका लाग कायकार +नदP शक +घ>सङले चुहावट +नय Sण, ममत संहार, भारतबाट थप आयात, ?सारण लाइनको
वतार एवंममतस4हार र +नमाण स4प न हुन अवथामा पुगेका आयोजनाको ती काया वयनलगायतको
पaमा जोड )दन थालेका छन ् । यसका लाग स4बध पaसँग पटकपटक कुराकानी भइरहे को र लोडसेYडङ
अ "यको एउटा खाका ब ने अवथमा पुगसेकेको र "यसलाई केह )दनमै सावज+नक गनP उनले बताए ।
यसअ+घ, ?ाधकरणको िज4मेवार तहमा रहे का ;यि/तहCले हचव
ु ाका भरमा वनायोजना लोडसेYडङ गदo आएकाले
समया वकराल दे खाइएको भए प+न बजारमा हलाजतो ठूलो समया नरहे को दाबी गरे । भएको Aबजल
ु 
सबैलाई समानप
ु ा+तक Cपमा आप+ू त गदा काठमाडK उप"यकालगायत दे शका ?मख
ु थानमा गत दई
ु सातादे 9ख
लोडसेYडङ हटाएका +घ>सङले
अब उप"यकामा यसलाई +नर तरता )दने र उप"यकाबा)हरको लोडसेYडङ हटाउने योजना बनाउन स%
ु गरे को बताए
।राजधानीसँग वशेष कुराकानी गदo कायकार +नदP शक +घ>सङले काठमाडK उप"यकामा दै +नक ९ घ टास4म
Aबजल
ु  आप+ू त कटौती हुँदै आएकामा "यसलाई ;यविथत माSै गदा अ)हलेको अवथामा आउन सTकएको दाबी
गरे ।
‘हामीले समानप
ु ा+तक Cपमा Aबजल
ु  वतरण गरे का माS हK,’ +घ>सङले राजधानीसँग भने, ‘भएको Aबजल
ु लाई सह
त रकारले ;यवथापन गर वतरण गदा उप"यकाको लोडसेYडङ हटे को हो ।’
कायकार +नदP शक +घ>सङका अनस
ु ार दे शभर २४ घ टामा २२ घ टास4म ७ सय मेगावाट Aबजल
ु को माSै माग हु छ
। बाँक` दई
ु घ टा माSै उचतम अथात १ हजार ४ सय मेगावाटको Aबजल
ु  माग हुँदै आएको छ । "यो दई
ु घ टाका
लाग वैकिपक ;यवथा गदo बाँक` २२ घ टा वयत
 पनP उनको भनाइ छ ।
ु ् कटौती गनुन
हाल अपुग भएको Aबजल
ु  अभावलाई माग ;यवथापन र लोड >सºट (भार थाना तरण) गदo ;यविथत ग रएको
+घ>सङले बताए । उनका अनस
ु ार उप"यकामा +तहारको लuमी पज
ू ाका )दन उचतम माग ३ सय मेगावाट थयो ।
अ य सामा य समयमा उप"यकामा रा+त सय मेगावाट र )दउँ सो १ सय ५० दे 9ख २ सय मेगावाटस4म माग हुने
+घ>सङले बताए । ‘बेलक
ु `को उचतम वयत
ु ् माग (पक आवर) का बेला एकदे 9ख डेढ घ टास4म जलाशयय/
ु त
कुलेखानी सtचालन ग रएको छ,’ उनले भने ‘कुलेखानीलाई दै +नक डेढ घ टाका )हसाबले चलाउँ दा प+न )हउँ दभ र
पुhछ ।’
यसअ+घ, ?ाधकरणले कुलेखानी प)हलो र दो@ो गर ९२ मेगावाटको Aबजल
ु  >सटम कोयाzस (दे शभर एकसाथ
वयु"गहृ ब द) हुँदाका बखत र यदाकदा आं
>शक Cपमा माS सtचालन गदo आएको थयो । ?ाधकरणको
भार?ेषण के Xका ?मख
ु वEणु ेEठले समानुपा+तक Cपमा Aबजल
ु  वतरण ग रएको र केह )दनयता उप"यकामा

लोडसेYडङ नभएको बताए । भारतबाट थप Aबजल
ु  याउन था>लएको र २५ मेगावाटको माथलो मUयाद ‘ए’ को
Aबजल
ु  प+न थपएकाले लोडसेYडङ अ "य गन सफल भएको उनले बताए ।
?ाधकरणले पूवाtचल र मZयमाtचलका केह उयोग र हे टKडािथत एक >समे ट उयोगलाई चौबीसैघ टा
Aबजल
याँस4म पनP Yडजेल zला ट चलाउँ दैआएका ती केह
ु  वतरण गदo आएको छ । ?+तयु+नट ३० दे 9ख ३५ %पै
उयोगले ?ाधकरणको सतोमा ?+तयु+नट तीन %पै
याँ २५ पै
सा (रा+त) र बेलुक` ?+तयु+नट ९ %पै
याँ पनP
?ाधकरणको Aबजल
ु  उपयोग गदo आएका छन ्। ?ाधकरणले ती उयोगकैप रसरमा सTकट ¡ेकर (लाइन काkने)
ब दोबती गरे र २४ घ टा आपू+त हुने ;यवथा >मलाउँ दैआएको थयो ।
हाल नेपालमा रजभ वायरका Cपमा जलाशययु/त ९० मेगावाटको कुलेखानी आयोजना र हे टKडामा १० मेगावाटको
Yडजेल zला ट रहे को छ । यी दव
ु ैzला ट पक आवरमा माS चलाउने र अC बेला अ य आयोजनाबाट उ"पा)दत
वयु"को स तु>लत वतरण गरे र लोडसेYडङ हुन न)दने बताए । +घ>सङ इलेि/Fकल इि ज+नयर हुन ्। उनले
?ाधकरणको >सटम र ?ावधक पa बुझक
े ो हुनाले प+न उनलाई अ)हले वयुत ्;यवथापन गन सहज भएको हो
। ;यवथापनमा समेत एमबीए गरे का +घ>सङले वयु"को ;यवथापन गनP कायलाई अ>भयानकैCपमा अगाYड
बढाएका छन ्।
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लोडसेWडङ अ3यको महवाकांkा
वनोद नेपाल
वष दे 9ख लोडसेYडङको मार खेzदै आएका उप"यकावासीले य+तखेर केह राहत महसस
ु गरे का छन ् । सामा यतः दस–
+तहारजता ?मख
ु चाड सTकएलगOै लोडसेYडङको अवध बने गरे कोमा यसपटक वयुत ् आपू+त कटौती नै भएन ।
काठमाडK उप"याकाका तीन िजलालाई लोडसेYडङम/
ु त गनP योजनाअनC
ु प चुहावट र वतरण ;यवथापनका
माZयमबाट यतो महसस
ु गराउन सTकएको नेपाल वयुत ् ?ाधकरणको दाबी छ ।
उप"यकाका तीन िजलालाई लोडसेYडङ म/
ु त गन ?ाधकरणवारा अZययन स>म+त गठन भई व>भ न वकप
खोजी भइरहे को र स>म+तले आनो ?+तवेदन पेस गनासाथै काया वयनमा जाने तयार रहे को प+न बताइएको छ ।
?ाधकरणका कायकार +नदP शकका अनस
ु ार नेपालमा २४ घMटामा दे शभर २२ घMटा ७ सय मेगावाट Aबजल
ु को माग
हु छ । कुल उचतम माग १ हजार ४ सय मेगावाटको Aबजुल माग क रब दई
ु घMटा माS हु छ ।
क रब ३ सय मेगावाट वय"ु को अभावलाई ;यवथापन गन ?ाधकरण लागपरे को छ । केह _ाहकलाई +नर तर
उपलlध गराइएको Aबजल
ु को ;यवथापनबाट त"कालका लाग लोडसेYडङ अ "य स4भव भएको ?ाधकरणका
कायकार +नदP शकको भनाइ छ ।
"यसो त वगत लामो समयदे 9ख लोडसेYडङ अ "य गनP कुरा ग रँदै आएको र व>भ न उपायको चचा गदo आइएको
हो । तर, उलेiय उपलिlध हा>सल हुन नसकेको र बसP+न वय"ु भार कटौती समय बदै जाने गरे कोमा अ)हले
सोहअनC
ु प काम अ+घ बढाउने ?यास भएको हो ।
मरणीय छ, नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरणका अनस
ु ार काठमाडK उप"यकामा साँझको बढ खपत हुने समय अथात ्
‘पक आवर’मा ३ सय मेगावाट वयु"को माग रहे को छ भने आपू+त भने क रब २ सय मेगावाट माS छ ।
उप"यकाको सो माग परू ा गन सय मेगावाट माS ;यवथापन गनु ज%र छ भने यसका लाग उप"यकाबा)हरको
वयुत ् कटौती गनुप
 नP अवथा समेत नरहे को दाबी ?ाधकरणको छ ।
अ"यधक माग भएका समयमा कुलेखानी जलवयत
ु ् आयोजनालाई माS सtचालन गदा प+न उप"यका
लोडसेYडङम/
ु त हुन स/ने ?ाधकरणले जनाएको छ । काठमाडK उप"यकालाई लोडसेYडङम/
ु त तुयाएप+छ
अ य िजलामा प+न यो
यसै

मशः

म अ+घ बढाइने उसको योजना छ ।

ममा +नमाणाधीन जलवयत
ु ् आयोजनाका काम–कारबाह +छटो गराउन सTकए अ य िजलामा प+न

लोडसेYडङ अ "य गन धेरै समय लाhनेछैन । यसका +नि4त सरकारले सरोकारवाला पaहCलाई सT य हुन +नदP शन
)दएको छ ।
जल@ोतको धनी र जलवय"ु को ?चरु स4भावना भएर प+न नेपाल लामो समयदे 9ख लोडसेYडङको च ;यूहमा
फसेको छ । राजनी+तक अिथरता र अका+तर ऊजासक
ं टका कारण नयाँ लगानी >भASनु त परै छ, भएका
लगानीसमेत संकुचत हुन पुगेको यथाथ?+त कोह प+न अन>भ छै न ।
यसले एका+तर रोजगारमा ?भाव प ररहे को छ भने अका+तर अथत S आयातमुखी भएको छ । ऊजाका लाग
पर4परागत @ोतमा भर पनप
ु दा वनजंगलको वनाश भएको छ भने पेFो>लयम पदाथको आयातमा +नर तर व
ृ ध
हुन जाँदा "यसले शोधना तर घाटा बढाएको छ ।

हामीले वैदे>शक लगानी आकषत गन ?य"न गरे प+न ऊजालाई नै कारण बनाएर लगानीकता >भASन हिकए भने
पँज
ु ी पलायनको

म प+न बयो ।

य)द ऊजाको उपलlधता हुने र राजनी+तक िथ+तमा समेत सुधार आउने हो भने लगानीकताहC वतः आकषत
हुनेछन,्जसले उयोगध दाहC फटाउनुका साथै नयाँ लगानीकता उ"सा)हत हुँदा रोजगारका अवसर >सजना
हुनेछन ्। यसबाट मल
ु क
ु को अथत S सबल र सुढ हुनेछ ।
कुलेखानी ते@ो तथा चमे>लया जलवयत
ु ्आयोजनाको काम यथाशी स4प न हुन सके यसले लोडसेYडङ घ टाउन
मदत गनPछ । यसैगर +नजी aेSका ?व}धकसँग गनुप
 नP वयुत ्ख रद स4झौतामा )ढलाइ गनP तथा
?सारणलाइन वतारमा प+न )ढलाइ हुने गरे को हालस4मको अवथामा सुधार हुनुपछ ।
झोलामा खोला हालेर )हंनेहC?+त थप कठोर हुनु आवwयक छ । क+तपय जलवयत
ु ्अयोजनाका काम स4प न
भइसकेता प+न ?सारणलाइनको अभावले "यसलाई के Xय ?णालमा जोन नसTकएको अवथा प+न छ । यतो
समयाको स4बोधन ग रनुपछ । साथै स4भा;य थानहCमा ससाना जलवयत
ु ्आयोजना सtचालन गर
के Xय ?सारणलाइनमा जोनेतफ प+न तदाCकता दे खाइनुपछ । यसो हुन सके वयु"को aेSमा Xत
ु ?ग+त हुनेछ
।
यसैबीच ?धानम Sी पुEपकमल दाहालले काठमाडKलाई लोडसेYडङ मु/त बनाउने योजनाको मत
ू  खाका याउन
+नदP शन )दएको समाचार आएको छ ।
उप"यकालाई लोडसेYडङम/
ु त बनाउने आनो संकप रहे को भ दै उनले उप"यकामा सधका लाग बOी नजाने
;यवथाका लाग सबै ?कारको सहयोग गन सरकार तयार रहे को बताएका छन ्।
दे शलाई लोडसेYडङम/
ु त गनP काययोजना तयार गन, वयत
ु ्चोर, व/यौता न+तनP जता समया समाधानका
लाग कठोर भएर लाhन, ठूला आयोजना +छटै स4प न हुने वातावरण +नमाण गन, नयाँ योजना सtचालनका लाग
तयार गन प+न +नदP शन )दएका समाचारमा उलेख छ । यी नयाँ कुरा होइनन ्।
वयु"भार कटौती कम भएमा पेFो>लयम पदाथको खपत घ kनेछ । यसबाट एका+तर इ धनको आयातमा हुँदै
आएको खच कम हुनेछ भने अका+तर जेनेरेटर आ)दको ?योगले गदा हुने ?दष
ू णबाट प+न म/
ु त हुन सTकनेछ ।
वयुतीय सवार साधनको सtचालन तथा वयु"बाटै खाना पकाउनेदे9ख अ य सबै Tक>समका काम गन सकेमा
hयासको आयातमा प+न वतः कमी आउनेछ ।
+नमाणाधीन आयोजनाहC +छटो र समयमै स4प न गन तदाCकता दे खाउने, आवwयक सहयोग गनP, नयाँ
आयोजनाहC ?ार4भ गनP ?यासका अ+त र/त चुहावट +नय Sण गनPतफ प+न उOकै तदाCकता आवwयक छ ।
चुहावट एक चौथाइ वयुत ्चुहावट हुने गरे को तयांक रहे कोमा यो रोTकँदा नै लोडसेYडङ एकचौथाइ घ kने वतग
ु त
यथाथ?+त प+न ग4भीर हुनु ज%र छ ।
लuय >लनु अनुचत होइन, तर वयुत ्उ"पादनमा उलेiय सुधार नगर काठमाडK उप"यका र दे शलाई नै
वयु"भार कटौतीम/
ु त गनP लuय भने अ"य त मह"वाकांaी हो ।
जलवयत
ु ्आयोजनाको वकासका लग सरकार, गैरसकार ?यासलाई ती बनाउँ दै मल
ु ुकबाटै लोYडसेYडङ
समाzत गनु वतमान आवwयकता हो । तर, यसबाहे क अ य वकपको खोजी प+न जार रहनप
ु छ ।
लोडसेYडङले गदा गाहय उपभो/तालाई उ|यालोको समया परे को माS नभई उयोगध दालाई प+न ठूलो असर
परे को छ ।

तर, स4बध +नकायहCले िज4मेवारपूवक
 काम गनP र सरकारले आवwयक चाँजोपाँजो >मलाउनक
ु ा साथै
+नमाणाधीन आयोजनाका काम र काय?ग+तको +नय>मत अनग
ु मन गनP हो भने "यसले "यता आयोजना समयमै
स4प न गन सहयोग पुhने तथा यसो हुन सकेमा केह वष>भS मल
 ः अ "य हुने भएकाले
ु ुकबाटै लोडसेYडङ पूणत
प+न यसतफ वशेष सT य हुनु ज%र छ ।
सम_मा, प+छलो एक सातादे 9ख नेपाल वयुत ् ?ाधकरणले काठमाडK उप"यकालाई अनौपचा रक Cपमा
वयु"भार कटौती मु/त गरे को छ । पयाzत वयुत ् उपलlध भएर यसो गरे को नभई राजधानीमा उपलlध
वयु"लाई ;यवथापन माSै ग रएको हो ।
मरणीय छ, गत वष केपी ओल नेत"ृ वमा सरकार गठन हुनासाथै एक वष>भSमा वयु"भार कटौती आधारभत
ू
Cपमा घटाइने र दई
ु वष>भSमा मल
ु क
ु लाई वयु"भार कटौतीम/
ु त बनाउने घोषणा ग रएको थयो । क+तपयले यो
उपलिlध सोह लuयको प रणाम भएको दाबी गरे का छन ् ।
जेसक
ु ै भए प+न वयु"भार कटौतीको यो ?यास सराहनीय हो । तर, नयाँ जोगीले धेरै खरानी घसेजतो वयुत ्
?ाधकरणका ?मख
ु कायकार प रवतन भएप+छको यो चचामा आउने मेलो माS हो या वातवक एवं)दगो सध
ु ार
हो, "यो भने समयले बताउनेछ ।
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त लो तादखोला जलवयुत ् आयोजना : आईईई ?तवेदन संशोधन गन माग
दग
ु ा ला>मछाने
नव
ु ाकोटको ताद खोलामा ब ने तयारमा रहे को तलो तादखोला जलवयत
ु ् उ"पादन प रयोजनाको ?ारि4भक
वातावरणीय म
ू याकन परaण (आईईई) ?+तवेदन संशोधन गन आयोजना ?भावतहCले माग गरे का छन ् ।
आयोजना ?भावत aेSका ७ सय घरधरु ले "यतो माग गरे का हुन ् । आयोजनाको आईईईको ?+तवेदनमा उ/त
aेSको >सँचाइमा पनP ?भाव उलेख नग रएको ?भावतहCको भनाइ छ । ‘आयोजना aेSमा रहे को +नय>मत >सँचाइ
गनP नहर ?+तवेदनमा उलेख ग रएको छै न ।’ घkटे बुधुने >सँचाइ उपभो/ता स>म+तका अZयa ाने Xबहादरु
केसीले भने, ‘जसले गदा भो>लका )दनमा नहरमा आउने पानी आयोजनाका कारण ब द हुँदा हामीले पाउनुपनP
a+तप+ू त नपाउने अवथा आयो ।’
?+तवेदनमा वातावरणीय ?भाव यन
ू ीकरणका लाग शू य दशमलव ३५ घन>मटर (३ सय ५० >लटर) ?+तसेकेMड
आवwयक रहे को उलेख भएको बताइएको छ । तर, पीYडतहCले भने हाल >सँचाइका लाग छुkkयाइएको शू य
दशमलव ५० घन>मटर (५ सय >लटर) ?+तसेकेMड पानी नै अपुग रहे को बताएका छन ् ।
‘यस aेSको >सँचाइका लाग १ घन>मटर (१ हजार >लटर) ?+तसेकेMड पानी आवwयक रहे को छ,’ अZयa केसीले
भने, ‘"यसबाट ४ सय ५० हे /टर जमीन >सँचाइ हुँदै आएको छ । य)द नहरमा पानी नहुने हो भने ७ सय घरधुरका ५
हजार जनामा असर पुhनेछ ।’ आईईईमा उिल9खत नहरको मुहानभ दा ८ सय ५० >मटर माथ रहे को आयोजनाको
इMटे कका कारण यो समया उ"प न भएको ?भावत सिचदान द उ?ेतीले बताए ।
?भावत बा>स दाले सोमवार वशेष भेला गर आना मागहC राखेका छन ् । उनीहCले आयोजनाले चौबीसै घMटा
नहरमा ?+तसेकेMड १ हजार >लटर पानी छोने सु+निwचतता गनुप
 नP माग गरे का छन ् । "यसैगर नहर ममतस4भार
तथा पुन+नमाणका लाग आयोजनाले ?"ये क वष C. १० लाखका साथै ?"येक वष ५ ?+तशत थप रकम उपभो/ता
स>म+तलाई )दनुपनP वषय आईईई र वयुत ् खरद स4झौता (पीपीए)मै उलेख गनुप
 नP माग प+न उनीहCको छ ।
"यसैगर नहरमा आउने पानी तलमाथ भए आयोजनाले a+तप+ू त +तनप
ु नP, >सँचाइ स>म+तमा सच
ू ीकृत सबै
उपभो/तालाई क4तीमा १ हजार TकOा शेयर )दनुपनP भेलावारा पा रत +नणयमा उलेख छ । उनीहCले खरानीटार
र रालक
 नP माग राखेका छन ् ।
ु ादे वी गावसलाई प+न आयोजना ?भावत aेS घोषणा गनुप
उिल9खत मागको स4बोधन आईईईमा समावेश ग रएप+छ माSै आयोजनाको काम अ+घ बन )दने भेलाले +नणय
गरे को छ । पानी )दने कुरामा आफूहCले कुनै समया नपारे को ब
ु धभ>ू म नेपाल हाइbोपावर क4पनीका ?वधक
पूणल
 ाल ेEठले बताए । ‘आयोजनाको इMटे कभ दा मु+न नहरको मुहान परे को र "यसले Tकसानले पानी नपाउने
िथ+त बनेकाले हामीहCले बाँधभ दा माथबाटै नहरको मुहान ता नेगर जhगासमेत Tक+न)दइसकेका छK,’ उनले
भने, ‘हामी प)हले Tकसानलाई आवwयक पानी )दएर माSै आयोजना सtचालन गछ । सो वषय आईईईमा समेत
उलेख छ ।’ आयोजना +नमाणका लाग >सफा रश पSमा हताaर गनP ;यि/तहC नै अ)हले वरोधमा उASएको
ेEठको भनाइ छ ।
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?धानम3Pीवारा माथ लो तामाकोशी नरkण
‘आयोजना समयमै स8प3न गरे पुर कार’
?धानम Sी पुEपकमल दाहालले माथलो तामाकोशी जलवयत
ु ् आयोजनाको काम समयमै स4प न गन +नदP शन
)दएका छन ् । आयोजनाको थलगत +नरaणप+छ आयोिजत पSकार स4मेलनमा ?धानम Sी दाहालले +नधा रत
समयमै काम स4प न गरे कमचार र ठे केदारलाई सरकारले पुरकृत गनP घोषणासमेत गरे ।
दोलखाको लामाबगर गावसमा +नमाणाधीन आयोजनाको +नरaण गन मगलवार लामाबगर आएका ?धानम Sी
दाहालले आयोजनाको काम +नधा रत समयमै स/न +नदP शन )दएका हुन ् । २०७२ सालको वनाशकार भूक4प र
"यसको पराक4प तथा भारतीय नाकाब दले थलथलो बनेको आयोजनाले ग+त >लन शु% गरे सँगै ?धानम Sी
दाहालले चासोस)हत +नरaण गरे का हुन ् ।
सरकारवारा आयोजनामा लगानी ग रएको साढे ११ अब ऋणलाई अ+तवप न प रवार, स)हद तथा बेपOा
प रवारलाई सेयरको %पमा %पा तरण गन गह
ु ासा गरे । नेपाल वयुत ्
ृ काय ग ररहे को ?धानम Sी दाहालले खल
?ाधकरणका कायकार ?मख
ु कुलमान +घ>सङ सि4म>लत छलफलमा ८७ मेगावाट aमताको तामाकोशी–५ र २५
मेगावाट रोवा>लङ डाइभसन त"काल शु% गन +नदP शन )दँ दै सरकारको आवwयक सहयोग हुने ?+तबधतासमेत
दोहो¥याए । ?धानम Sी दाहालले माथलो तामाकोशी जलवयत
ु ् आयोजनाको भ>ू मगत वयु"गह
ु य
ृ , मi
सु%ङह% र बाँधथलको +नरaण गरे ।
रािEFय गौरवको वदे शी पँज
ू ीमा लामाबगर गावसमा +नमाणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट aमताको माथलो
तामाकोशी जलवयत
ु ् आयोजना +नमाणको काम ८२ ?+तशत स4प न भएको छ । आयोजना स4प न गन ३५
अब २९ करोड %पैयाँ लाhने ?ारि4भक अनम
ु ान ग रए प+न व>भ न कारणले लागत बढे र ४१ अब ७२ करोड %पैयाँ
पुhने अनम
ु ान ग रएको छ ।
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युनाइटे ड मोदको सेयर बाँडफाँट
माया अधकार
मोदखोलामा दई
ु वटा जलवयत
ु ् आयोजनाको ?वधन गरे को +नजी aेSको युनाइटे ड मेद हाइbोपावर >ल>मटे डले
पवत िजलाबासीका लाग खल
ु ा गरे को साधारण सेयर बाँडफाँट गरे को छ ।
+नजी लगानीको हाइbोपावरले पवत िजलाका बा>स दालाई माSै लaत गर ११ लाख ५० हजार TकOा साधारण
सेयर बाँडफाँट गरे को हो । क4पनीले काOक १९ गते सेयर बाँडफाट गरे को थयो ।
क4पनीले )दएको जानकारअनस
 आवेदन गरे का ११ हजार चार सय चार जना आवेदकलाई सेयर
ु ार रतपव
ू क
)दइएको छ । ५० हजारस4मको पाँच सय TकOा आवेदन गनP साना लगानीकता र "यसभ दा बढ लगानी गनPलाई
ठूला लगानीकता मानी सेयर बाँडफाँट ग रएको ?ब ध +नदP शक सु धर +त>मिसनाले जानकार )दए । साना
लगानीकतालाई ४० ?+तशत र ठूला लगानीकतालाई ६० ?+तशतका दरमा बाँडफाँट ग रएको छ ।
सेयर बाँडफाँट हुँदा पाँच हजारदे 9ख ५० हजार स4मको आवेदन गनP साना लगानीकतालाई बढ सेयर परे को छ भने
५० हजारभ दा बढ सेयर आवेदन गनPमा कम लाभाि वत भएका छन ् । सबैभ दा कम पाउनेले पाँच हजारको २०
?+तशत र १० लाख भनPलाई पाँच ?+तशत सेयर परे को छ ।
क4पनीले आयोजना ?भावत पवतका बा>स दाका लाग भदौ २६ गतेदे9ख असोज ८ गतेस4म सेयर आवेदन माग
गरे कोमा एक अब ७३ करोड TकOा सेयरका लाग आवेदन परे को थयो । क4पनीले माग गरे भ दा १५ गण
ु ा बढ सेयर
आवेदन परे को थयो ।
यन
ु ाइटे ड मोद हाइbोपावर >ल>मटे डले ११ करोड ५० लाख %पैयाँको सेयर आवेदन भएकोमा एक अब ७३ करोड
आवेदन संकलन भएको थयो । अ)हले खल
ु ा ग रएको सेयरमा यन
ु ाइटे ड मोद हाइbोपावर क4पनीसँगै नयाँ ब न
लागेको तलो मोद जलवयत
ु ् आयोजनासमेतका लाग )हसेदार हुने क4पनीले जनाएको छ ।
+नमाणको तयार भएको साढे १० मेगावाटको तलो मोद ‘बी’ जलवयत
ु ् आयोजनास)हत यन
ु ाइटे ड मोद
हाइbोपावर क4पनीले सवसाधारणलाई सेयर खल
ु ा गरे को थयो । यन
ु ाइटे ड मोद हाइbोपावर क4पनीले आउँ दो
मं>सरदे 9ख मोदखोलामा साढे १० मेगावाटको दो@ो जलवयत
ु ् आयोजना +नमाण गनP तयार गरे को छ ।
यसअ+घ २०६९ मा +नमाण स4प न भएको तलो मोद ‘ए’ को उपलिlधसँगै वातावरणीय ?भाव म
ू यांकन स%
ु
गरे को क4पनीले भौगो>लक अZययन सकेर प)हलो आयोजना निजकैबाट दो@ो आयोजना स%
ु गन लागेको
जनाएको छ । दो@ो आयोजनाका लाग स4पण
ू  तयार सकेर सवसाधारणसँग लगानीका लाग सेयर Aब ` गरे को हो
।
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माथ लो तामाकोसी आयोजनाको ८३ ?तशत नमाण स8प3न
दा◌ेलखा लामाबगर गावसमा +नमाण भइरहे को माथलो तामाकोसी जलवयत
ु ् आयोजना +नमाण ८३ ?+तशत
स4प न भएको छ । वदे शी लगानीमा +नमाण भएको यो आयोजना २०७५ साल असार म)हना>भS स4प न
ग रस/ने लuय आयोजनाले >लएको छ ।
चार सय ५६ मेगावाट aमताको रािEFय गौरवको तामाकोसी जलवयत
ु ् आयोजनाको ?धानम Sी पEु पकमल
दाहालले मंगलबार थलगत +नरaण गरे का छन ् । "यस अवसरमा आयोजना ?मुख वान ेEठले भूक4प र
नाकाब दका कारण दई
ु वष )ढलाइ भएको भ दै २०७५ साल असारमा कुनै प+न हालतमा आयोजना स4प न
ग रस/ने ?+तबधता जनाए ।
उनले हाल व>भ न चार लट गर +नमाण स%
ु गरे को आयोजनाको ८२ ?+तशत लuय हा>सल भएको जानकार )दए ।
आयोजनामा लट–१ को मi
ु य ठे केदार च+नयाँ क4पनी >सनो हाइbोले >स>भल +नमाण काय क रब ८२ ?+तशत
स4प न गरे को छ ।
यतै >स>भल +नमाण कायअतगतको बाँध +नमाण ८५ ?+तशत, मi
ु य स%
ु ङ ८१ ?+तशत, टे लरे स सु%ङ
शत?+तशत, अYडटलगायत अ य स%
ु ङ ९९ ?+तशत, भ>ू मगत वयु"गहृ र Fा सफमर /याभन कंT ट काय ८८
?+तशत पूरा भएको ?धानम Sी दाहाललाई जानकार )दइयो । यतै लट–२ को इले/Fोमेका+नकलले प+न
बाँधथलमा गेट हवस4ब धी काय क रब ५५ ?+तशत परू ा गरे को छ ।
चार सय ५६ मेगावाट aमताको रािEFय गौरवको तामाकोसी जलवयत
ु ् आयोजनाको ?धानम Sी पुEपकमल
दाहालले मंगलबार थलगत +नरaण गरे का छन ् ।
पावर हाउसमा Fा सफमरको पाइपङ काय अि तमचरणमा पुगेको छ । लट–३ मा पनP हाइbोमेका+नकल अ तगत
टवाइनका पाट स आयोजनाथल पुगी ‘डेभलपङ’ काय भैरहे को आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाको लट–४ अतगत पनP वयुत ् ?सारणका लाग २२०÷१३२ केभीको ?सारण लाइन भारतीय क4पनी
केईसी इ टरनेसनल >ल>मटे डले स%
ु गरे को हो । यसको +नमाण काय क रब ७० ?+तशत स4प न भएको छ ।
केईसीले गगरखोलादे 9ख 9ख4तीस4मको ४७ Tकलो>मटर लाइन ?सारण गनP एक सय २७ वटा टावरमाफत ६४ वटा
टावर +नमाण स4प न गरे को छ । थप ३० वटा टावरको जग ख ने काय परू ा भएको छ । यसैगर लट–१ को
ठे केदारले भूक4पले a+त_त भएको ?वेशमागअ तगत काे >भरमा तीन सय ३० >मटर ल4बाई हुने स%
ु ङमागको
गत असारदे 9ख स%
ु गर शु बारस4म दई
ु सय ७२ >मटर स4प न गरे को छ ।
यसैबीच ?धानम Sी दाहालले आयोजनाको काम स तोषजनक रहे को बताउँ दै +नधा रत समयभ दा ६ म)हनाअ+घ
स4प न गरे परु कृत गनP जानकार )दए । तामाकोसी आयोजना जतै ठूला मेगा ?ोजे/ट प+न वदे शी लगानीमै
+नमाण गन सTक छ भ ने ग+तलो स दे श यसले )दएको उनले बताए । तामाकोसी आयोजनामा सरकारले क रब
११ अब ऋण लगानी गरे को छ । यसको सेयर वप न, स)हद र वेपOा प रवारलाई प+न बाँडफाँट गनP गर अZययन
भइरहे को ?धानम Sी दाहालले जानकार )दए ।
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माडीको पानी दाङ झारे र ६६ मेगावाट lबजुल
गजे X बोहरा
सरकारले रोपाको माडी नदको पानीलाई दाङको >सरानस4म याएर Aबजल
ु  +नकाने र "यह पानीले दाङको
ज>मन >सँचाइ प+न ¢याउने गर ?ावधक अZययन स%
ु गरे को छ । रोपाको जेडवाङमा बाँध बनाएर माडीको
पानीलाई दाङको >सरानमा झानP सरकार योजना छ ।
ऊजाम Sी जनादशन शमाले "यो पानीले क रब ६६ मेगावाट वयुत ् +नकान सTकने जानकार )दएका छन ् ।
यसबाट दाङको क रब ७५ हजार हे /टर ज>मनमा >सँचाइका लाग पानी पुhनेछ । सरकारले आगामी ६ वष>भSमा यो
योजना स4प न गनP लuय >लएको छ । यसका लाग क रब ५४ अब %पैयाँ लाhने ?ारि4भक अनम
ु ान ग रएको छ ।
माडी जलवयत
ु ् आयोजनाका नाममा "यसको स4पण
ू  ?ावधक अZययनसमेत भइसकेको म Sी शमाले
जानकार )दए ।
क रब १७ Tकलो>मटर स%
ु ङ बनाएप+छ माडी नदको पानी दाङको >सरानस4म आउन स/छ । "यह आयोजनाको
काम हुनेछ । ‘आगामी ६ वष>भSमा जलवयु"को काम सबै स4प न हुनेछ', म Sी शमाले भन,◌े ‘नभए प+न "यो
+नर तर च>लरहनेछ यसबाट दाङ र व रपरका िजलासमेत लोडसेYडङ म/
ु त हुनेछन ् ।' >सँचाइका लाग दाङभ र
नहर बनाउने अकs ठूलो योजना प+न म Sी शमाले सन
ु ाए ।
यो आयोजनामा +नजी aेSले ४० ?+तशत सेयर लगानी गनPछन ् भने ३१ ?+तशत सेयर आम नाग रकको हुनेछ ।
यतै २९ ?+तशत सेयरमा सरकारको वा>म"व हुनेछ । ‘घरघरमा Aबजल
ु , घरघरमा वरोजगार र घरघरमा सेयर'
भ ने सरकार अ>भयानअतगत सरकारले यता थ?
ु ै ठाउँ मा वयत
ु ् आयोजनाको स4भा;यता अZययन
ग ररहे को म Sी शमाले बताए ।
‘यसबाट हामी दे शलाई लोडसेYडङम/
गलबार आयोजना गरे को ‘नेपालको
ु त गनPछK' नेकपा माओवाद के X दाङले मं
पानी, जनताको लगानी' वषयक अ तरT या काय ममा उनले भने ‘सबै जनताले साथ )दने हो र यता रािEFय
योजनालाई जनताले आनै सि4झने हो भने दे शको वकास टाढा छै न, सय वषस4म ऊजा सं
कट नहुने काययोजना
बनाउँ दै छK ।'
यसैबीच ऊजाम Sी शमाले दे शका ?मख
ु सहरलाई प+न वतारै लोडसेYडङम/
ु त ग रने बताएका छन ् । राजधानी
सहरबाट "यसको स%
ु वात ग रएको भ दै उनले "यहाँको परaण सफल भएमा दे शका अ य सहर प+न लोडसेYडङ
म/
ु त हुने बताए ।
‘हामीले अ)हले राजधानीबाट लोडसेYडङम/
ु त अ>भयान थालेका छK, "यसको परaणमा सफल भयK भने वतारै
दे शका अ य सहर प+न लोडसेYडङम/
ु त गन वकप खो|नेछK', उनले भने, ‘ सरकारमा इछाशि/त र
"यहअनुसारको कमचारत S भए दे श वकास चाँडै हु छ ।' "यसका लाग एउटा ?ावधक स>म+तसमेत गठन
गरे र लो
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अ5ण ते>ोमा मुआ0जावापत १ खब २५ अब वतरण ग=रंदै
भीम गौतम
नौ सय मेगावाटको अ%ण ते@ो जलवयत
ु ् आयोजनाबाट वथापत संखव
ु ासभावासीले करोडK मुआlजा ब
ु न
थालेका छन ् । आयोजनाबाट ?भावत संखुवासभाको वकट aेSहC नम
ु , पाथीभरा, याखु र िजवङ गावसका
वथापतले मआ
ु lजावापतको ठूलो प रमाणमा रकम ब
ु न थालेका हुन ् ।
?मख
ु िजला अधकारको संयोजक"वमा रहे को जhगा a+तप+ू त +नधारण स>म+तले ती गावसका २ सय ६९
घरधरु लाई ?+तरोपनी जhगाको माSै ८ दे 9ख १२ लाख %पैयाँस4म मुआlजा +नधारण गरे को छ ।
आयोजनाको ?व}धक भारतीय क4पनी एसजेभीएन अ%ण–३ पावर डेभलपमे ट क4पनीले यो रकम उपलlध
गराएको छ ।
संखुवासभाका ?मख
ु िजला अधकार खुमका त आचायले मआ
ु lजा वतरण सु% ग रएको जानकार )दए ।
“जhगाको मआ
ु lजावापत झMडै सवा एक खब वतरण गन लागेका छK ” उनले भने ।
अ%ण ते@ोको +नमाण अ+घस4म ?+तरोपनी एक लाख %पै◌य
ै ाँ प+न नपनP सो aेSमा एक प रवारले ५ करोडस4म
ब
ु ने आयोजना @ोतले जनाएको छ । अ+तवकट र आथक Cपमा समेत कमजोर अ%ण ते@ो ?भावत aेSका
क+तपय बा>स दा मआ
ु lजाबाट एकैपटक करोडप+त ब नेछन ् ।
िजला ?शासन कायालय संखव
ु ासभाका अनस
ु ार, ३५ )दन>भS मआ
ु lजा ब
ु न आउने सच
ू नाअनस
ु ार हालस4म ९९
प रवारले +नवेदन )दइसकेका छन ् भने १० घरधुरले रकम >लइसकेका छन ् ।
?मख
ु िजला अधकार आचायले ?+तप रवार करोडK ब
ु ने भएकाले िजला ?शासन कायालयले ?भावत
प रवारको संयु/त बैक खाता खोलेर खातामा जाने गर चेक उपलlध गराइएको जानकार )दए ।
जhगाको मआ
ु lजासँगै ?भावतहCले स4बि धत गावसमै जhगा Tकनेमा +तरे को म
ू यको ५० ?+तशत तथा +छमेक`
गावसमा Tकनेमा ३० ?+तशतस4म थप मआ
ु lजा क4पनीबाट पाउनेछन ् ।
"यसैगर वथापतहCलाई ?च>लत म
ू यको आधारमा ?+तवग Tफटको खचका साथ ?+तथापन हुँदाको खच तथा
a+त_त काठ, %ख र फलफूलको मूयसमेत )दइने बोडले जनाएको छ ।
वथापन हुने जhगामा भएको बालको ?च>लत म
ू य, ६ म)हनाको घरबहाल, बसाइँ–सराइ तथा सामान लैजाने
तथा लोड, अनलोड खचवापतको रकमसमेत आयोजना ?व}धक क4पनीले )दने ;यवथा ग रएको छ ।
घर भ"काएप+छ वा %ख, फलफूल, वाललगायत समेत लाने पाउने ;यवथा ग रएको छ । वथापत हुँदा जhगामा
रहे को बालबाट उlजनी हुने तथा कुनै ;यवसाय रहे मा "यो ;यवसाय अकs ठाउँ मा थाना तरण भएको एक वषस4म
मन
ु ाफावापतको रकमलगायतका थप सं मणकालन खचसमेत वथापतलाई )दइने आयोजनाले जनाएको छ ।
वथापतहCले करोडK पाउने भएप+छ मआ
ु lजाको रकम द%
ु पयोग नगन लगानी बोडले भने वOीय साaरता
काय म सtचालन गन लागेको छ ।
कुलेखानी जलाशय +नमाण गदा वथापत भएका प रवारले पाएको मआ
ु lजा सदप
ु योग र द%
ु पयोगस4ब धी
वO
ृ चS ?शारण गर यतो काय म सtचालन ग रएको हो । वO
ृ चSस)हत पोटर वतरण ग रएको बोडका सचव
एवं ?व/ता रव भkटराईले जानकार )दए ।
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जल>ोत स8झौताको अनुमोदन
र"नसंसार ेEठ
नोभे4बर २७, २०१४ मा दतखत भएको साक वयत
ु ् ;यापार स4झौता (साक प)टए) अगट २९, २०१६ मा
नेपालको संवधानको धारा २७९ बमोिजम संसबाट अनम
ु ोदन ग रयो। यो स4झौता स4प न भएप+छ साकका
सदय राEFबीच वयत
ु ् ;यापार (आयात–+नयात)गनP बाटो खल
ु ेको छ।
संवध
ै ानक Cयव था
संवधानको धारा २७९ को उपधारा (१) मा 'नेपाल रा|य वा नेपाल सरकार पa हुने सि ध वा स4झौताको अनम
ु ोदन'
इ"या)द गनP ;यवथा छ र उपधारा (२) मा (क) शाि त र मैSी, (ख) सुरaा एवं साम रक स4ब ध, (ग) नेपाल
रा|यको >समाना र (घ) ?ाकृ+तक @ोत तथा "यसको उपयोगको बाँडफाँटका वषयह%मा भएको सि ध स4झौता
संसबाट अनम
ु ोदन ग रनुपनP भ+नएको छ। 'राEFलाई ;यापक, ग4भीर वा दघकालन असर पनP भएमा त"काल
कायम रहे का स4पण
 नP' नS साधारण बहुमतबाट ग रने ;यवथा छ।
ू  सदय संiयाको दई
ु +तहाई बहुमतले गनुप
दे शमा कमलर राे चलन गैरकानन
ु ी भइस/यो तर जल@ोतलाई कमलरकरण गन सरकार उयत छ। यसमा
;यवथापकाको मौन सहम+त दे 9खयो भने यायपा>लकाले प+न असंवैधा+नक ठहर्याएन।
तसथ नेपाल रा|य/सरकारले (१) ?ाकृ+तक @ोतको बाँडफाँट वा (२) ?ाकृ+तक @ोतको उपयोगको बाँडफाँट गनP
?योजनले ग रने सि ध/स4झौता संसबाट अनम
ु ोदन ग रनुपछ । जल@ोतको स दभमा ?ाकृ+तक @ोतको बाँडफाँट
भ नाले (१) एउटा खास नदको पानी यसलाई र अकs नदको उसलाई अथवा (२) नदवशेषको पानीको यो य+त
प रमाण यसलाई र उ+त प रमाण उसलाई भनेर बाँने हो। ?ाकृ+तक @ोतको उपयोगको बाँडफाँट भ नाले पानी, जुन
?ाकृ+तक @ोत हो, उपयोग गरे र उ"पादन हुने उपज—जलवयत
ु ्—को बाँडफाँट गनु हो र जलवयत
ु ् ;यापार गनु
भनेको ?ाकृ+तक @ोतको उपयोगको बाँडफाँट हो। यसै कारण साक प)टए संसबाट अनम
 रे को हो।
ु ोदन गनुप
भारतीय संवधानमा यतो ;यवथा नभएकाले भारत सरकारबाट ग रएका सि ध स4झौता संसबाट अनम
ु ोदन
गराइँदैन।
पWडएको संसदय अनम
ु ोदन
तर +नजी aेSसँग स4प न +नकासीमल
ू क माथलो कणाल, अ%ण ३ जता आयोजनाका ?बधकह%सँग
ग रएका आयोजना वकास स4झौता, जसलाई अं_ेजीमा ?ोजे/ट डेभलेzमे ट अ_मे ट (पYडए)भ+न छ,
संसबाट अनम
ु ोदन गराइएका छै नन ्। सतहCपमा हे दा यी स4झौता वयत
ु ् ;यापार स4झौता है नन ्, आयोजना
काया वयन स4झौता हुन ्। तर +नकासीमल
ू क आयोजना +नमाण गन पYडए ग रएको र उ"पा)दत Aबजुल +नकासी
ग रने हुनाले ?ाकृ+तक @ोत, पानी, उपयोग गर जलवयत
ु ् उ"पादन गरे र उ"पा)दत उपज (जलवयत
ु ्) +नकासी
ग रने हुनाले ?ाकृ+तक @ोतको उपयोगको बाँडफाँट हुन जा छ, साक प)टएबाट जतै। तसथ यी स4झौताको प+न
संसदय अनम
ु ोदन अप रहाय छ।
यसबाट संसदय अनम
ै ा+नक ;यवथाको उलंघन भएको छ भने संसबाट अनम
ु ोदनस4ब धी संवध
ु ोदन
नगराइनाले संसको हक हनन ् भएको छ, अवम
ू यन प+न। सांसदह%ले खाजा मीठो नहुँदा प+न वरोध/अवरोध
गछ न ् भने यस स4ब धमा मौन रहनु रहयमय छ, संवधान उलंघनमाS भएको नभएर संसको अधकारसमेत
कंु िMठत भएको छ। कायपा>लका र ;यवथापका दध
ू को साaी Aबरालो बसेको त है न होला?

संसदय अनम
ु ोदनको इतहास
नेपालको संवैधा+नक इ+तहास केलाउँ दा २०४७ सालअ+घका संवधानमा संसदय अनम
ु ोदनको ;यवथा थएन।
शायद, ती ;यवथाह%मा दे शको सावभौमसOा र राजक`य सOा राजामा +नहत भएकाले उनले अनम
ु ोदन गरे प+छ
संसदय अनम
ु ोदन आवwयक ठा+नँदैनयो। Tकनभने "यस बखतका व>भ न नामकरण ग रएका संस जतो
दे 9खने +नकायह% सावभौम थएनन ्।
नेपालमा प)हलो पटक २०४७ सालको संवधानमा धारा १२६ मा यतो ;यवथा ग रयो भने अ त रम संवधानको
धारा १५६ मा र वतमान संवधानको धारा २७९ मा प+न सोह ;यवथा छ। पEट छ, २०४७ सालको संवधान
+नमाताह%ले यस स4ब धमा कायपा>लकालाई पूण अधकार स4प न बनाउन चाहे न र +निwचत वषयह%मा
भएका स4झौता/सि ध संसबाट अनम
ु ोदन गनoपनP बाZया"मक ;यवथा गर्यो जुन वतमान संवधानले प+न
+नर तरता )दएको छ।
3यायपा(लका
+नकासीमल
ू क पिwचम सेती आयोजनाको स4झौता स4ब धमा सवsच अदालतमा रट +नवेदन परे र यस
पंि/तकारसमेतले बहस गरे को मुदाको २०६५ भदौ २४ मा यायाधीश अनुपराज शमा र कयाण ेEठको संयु/त
इजलासले संसदय अनम
ु ोदन अनावwयक ठहर्यायो (+नणय नं. ८०५९)। फैसलामा उ/त 'करारय स4झौता दई
ु
दे शबीचको वा बहुरािEFय ?कृ+तको ?ाकृ+तक @ोत बाँडफाँटस4ब धी स4झौता नभएको' भ+नएकाले यता स4झौता
दई
ु दे शबीचको वा बहुरािEFय ?कृ+तका भएमाS संसदय अनम
ु ोदन आवwयक हुने नS नहुने ;याiया दे 9खयो।
यो ;याiयाले अ%ण ३ आयोजना स4ब धमा सतलज जलवयत
ु ् +नगमसँग सरकारले गरे को स4झौताको संसदय
अनम
ु ोदन आवwयक हु छ। Tकनभने यो स4झौता भारतको संघीय सरकार तथा एक ?ा तीय सरकारको
वा>म"वमा खडा ग रएको क4पनी र नेपाल सरकारबीच भएको हुनाले वतत
ु ः नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच
न स4झौता भएको छ। यस स4ब धमा सवsच अदालतमा परे को रट +नवेदन हाल वचाराधीन छ। आशा गरK,
सवsच अदालतबाट भारत सरकारसँगै स4झौता भएको भएमाS संसदय अनम
ु ोदन अ+नवाय हुने र भारत
सरकारको वा>म"व भएको क4पनीसँग ग रएको स4झौता हुनाले संसदय अनम
ु ोदन आवwयक नहुने ;याiया हुने
छै न।
२०४७ सालको संवधान
२०४७ सालको संवधान +नमाताह%को मनसाय पEट थयो र यो धारा बुधमOापण
ू  तवरले +नमाण ग रएको छ।
उ/त धारामा 'नेपाल रा|य वा सरकार पa हुने' माS भ+नएको छ। एक पa नेपाल रा|य/सरकार र अकs पa अकs
रा|य/सरकार भ+नएको छै न। यसबाट अकs राEF/सरकारसँग भएका सि ध/स4झौता माSमा संसदय अनम
ु ोदन
गनुप
 नP र +नजी aेSसँग ग रएको सि ध/स4झौता संसदय अनुमोदन आवwयक नहुने भ ने दे 9खँ◌द
ं ै न। तसथ धारा
२७९(२) का वषयह%मा (१) नेपाल रा|य/सरकार र अकs रा|य/सरकारबीच सि ध/स4झौता भएमा वा (२) नेपाल
रा|य/सरकार एक पa र कुनै वदे शी वा वदे शी ;यि/त, संघसंथा, +नकाय वा +नजी aेS अकs पa रहे र स4झौता
भएमा प+न संसदय अनम
ु ोदन अप रहाय हु छ। सम_मा नेपाल रा|य/सरकार एक पa भएर यी वषयमा सि ध
स4झौता भएमा संसदय अनुमोदन आवwयक हु छ, अकs पa अकs रा|य/सरकारसँग होस ्, बहुराEF होस ् वा कुनै
कुनै वदे शी वा वदे शी ;यि/त, संघसंथा, +नकाय वा +नजी aेSसँग होस ्।
सि3ध र स8झौताका श0दह5का अ3योल

सामा यतया रा|य/सरकारह%बीच हुने स4झौतालाई सि ध (अं_ेजीमा )kरट) भ ने चलन छ र यो वषय >भयना
क भे सन अन द ल अफ )kर)टजको धारा २ को (क)ले समेkछ। अ+न गैरसरकार तरमा ग रने स4झौतालाई
सामा यतया सि ध भ+नँ◌द
ं ै न। यी कुरालाई £दयंगम गरे र संवधान +नमाताह%ले सि ध र स4झौता दव
ु ै शlदह% यो
धारामा ?यु/त गरे का हुन।्अवwय प+न संवधान जतो मह"वपूण दतावेजमा नेपाल रा|य/सरकार र अ य
रा|य/सरकारबीच भएका स4झौताको स दभमा माS लागु हुने भए दव
ं ै नयो, सि ध
ु ै शlदह% ?योग ग रँ◌द
शlदमाS ?योग ग र यो।
वयुत ् Cयापार स8झौता
सरकारले १९९७ मा भारतसं◌ग
ँ गरे को वयुत ्;यापार स4झौतालाई सि ध नामकरण गरे को नभए ताप+न संसदय
अनम
ु ोदन आवwयक थयो र संसदय अनम
ु ोदन हुन नसकेकैले उ/त सि ध मत
ृ भयो। २०१४ मा फे र अकs वयुत ्
;यापार स4झौता ग रयो। यसबाट के ?िEट छ भने नेपाल रा|य/सरकारले अकs रा|य/सरकारसँग गरे का सबै
स4झौतालाई सि ध नामकरण ग रं◌द
ँ ै न र धारा २७९ को मनसाय सि ध माS संसदय अनम
ु ोदनको अधकार
aेS>भS पनP र स4झौता नामकरण ग रएकाले संसदय अनम
ु ोदन आवwयक नपनP है न।
तर भारतसँग २०१४ मा भएको वयुत ्;यापार स4झौता, जुन सवsच अदालतकै ;याiयाअनस
ु ार सि ध हो (साक
प)टए जतै), अ)हलेस4म संसबाट अनुमोदन ग रएको छै न र अनम
ु ोदन गराउन नपनP मनगढ ते ;याiया गरे र
सरकार ढु/क बसेको छ। यसबाट प+न संवधान उलंघनमाS है न, संसको हकसमेत हनन ्भएको छ। सवsच
अदालतको पिwचम सेतीको नजीरलाई समेत सरकारले उपेaा गरे काले सवsच अदालतको अपहेलना भएको छ।
आशा गरK, सवsच अदालतबाट आनै अ_सरतामा यस स4ब धमा जानकार >लएर परमादे श वा अ% कुनै
उपय/
ु त आदे श जार गरे र संसदय अनम
ु ोदन स+ु निwचत ग रनेछ।
जलवयत
ु ् आयोजनाको कमलरकरण
सवsच अदालतले यो स4झौता खास अवधस4मका लाग भएको र उ/त अवधप+छ सरकारले आयोजना Tफता
पाउने हुनाले प+न दघकालन ?+तकूल असरय/
याएको छ। ओझेलमा के परे को छ भने >सम ट
ु त नभएको ठहर्
छडले बनेको बाँध, कुलो जता संरचनाको आयु ५० वष ज+त भए ताप+न टबाइ जेनरे टर जता उपकरणको आयु
२५/३० वषमाS हुने हुनाले नेपाल सरकारले २५/३० वषमा आयोजना Tफता पाउँ दा कवाडी अवथामा हु छ। यो
;यवथा त हुकPक` छोर (आयोजना)लाई +निwचत अवधलाई कमलर बनाउने (Aबजल
ु  +नकासी गन )दने) र २५/३०
वषप+छ, स तानो"पादन गनP aमता सTकएप+छ घर फकाएर याउने (नेपालको हुने) भनेजतै हो। यसबाट
नेपाललाई सोचएभ दा बढ ग4भीर दघकालन ?+तकूल असर पछ । दोहन गन >मलेस4म गनP, न>मने भएप+छ
फकाउने जुन औप+नवे>शक दोहन हो, यसो ग रँदा हात लाhयो शू यको अवथामा पुग छ, जसको म+तयार नेपाल
सरकार बनेको छ। दे शमा कमलर राे चलन गैरकानन
ु ी भइस/यो तर जल@ोतलाई कमलरकरण गन सरकार
उयत छ। यसमा ;यवथापकाको मौन सहम+त दे 9खयो भने यायपा>लकाले प+न असंवध
ै ा+नक ठहर्
याएन।
यस पंि/तकारले सवsच अदालतको अवहे लनामा कारबाह भोhन तयार भएरै प+न भ नैपनP हु छ– सरकारको
यतो असंवैधा+नक काममा उ/त अदालत साaी बसेको दे 9खयो। के +नजी aेSले हात हादै मा जल@ोतस4ब धी
स4झौताले संसदय अनम
ु ोदनबाट उ मिु /त पाउँ छ? उटोबाट हे दा ?ाकृ+तक @ोत स4ब धमा +नजी aेSसँग
ग रएका स4झौताको संसदय अनम
ु ोदन आवwयक नठहनP हो भने यो धाराको ?योजनै रह न। ?ाकृ+तक
@ोतस4ब धी सबै स4झौता +नजी aेS (वदे शी सरकारको वा>म"वमा रहे प+न) सँग गरे प+छ संसदय अनम
ु ोदन
आवwयकै नपनP प+न हु छ?

य)द +नजी aेSसँग करारय स4झौता गरे संसको अनम
ु ोदन >लनु नपनP हो भने◌े सरकारले +नजी aेSसँग (१)
शाि त र मैSी, (२) सुरaा एवं साम रक स4ब ध र/वा (३) नेपाल रा|यको >समाना स4ब धमा प+न करारय
स4झौता गरे संसदय अनम
ु ोदन आवwयक हु न। "यसो भए कसैले इट इि डया क4पनीको मोडेलमा वदे शी
सरकारको वा>म"व रहे को वा नरहे को सरकार वा +नजी वदे शी वदे शी क4पनी खडा गरे र (१) शाि त र मैSी, (२)
सुरaा एवं साम रक स4ब ध (३) र/वा नेपाल रा|यको >समाना स4ब धमा स4झौता गरे मा संसदय अनम
ु ोदन
आवwयक ठहदo न। यसो भए नेपालको भवEय के हु छ? सरकारले कुनै +नजी aेSलाई नेपालको पूरै वा केह भभ
ू ाग
ठे /कामा )दए प+न संसदय अनम
ु ोदन अनावwयक नहुने भयो।
यो प+न तक हुन स/छ Tक (१) शाि त र मैSी, (२) सुरaा एवं साम रक स4ब ध (३) र/वा नेपाल रा|यको >समाना
स4ब धमा जोसँग स4झौता भए ताप+न संसदय अनम
ु ोदन आवwयक पनP तर ?ाकृ+तक @ोतको स4ब धमा भएका
स4झौता माS अनम
ु ोदन आवwयक नहुने। के यो युि/तसंगत तक हो? नेपाल एक सावभौमसOा स4प न मल
ु क
ु
हुनाले +नजी aेSसँग भएको करारय स4झौता होस ्वा अकs राEF वा बहुराEFह%सँग भएको सि ध, धारा २७९ को
वषयको सि ध/स4झौता संवधानले संसदय अनम
ु ोदन आवwयक छ भनेप+छ यसलाई छन >मदै न।

sflGtk'/, 2073÷07÷25

उपयकाको लोडसेWडङमुXत अ(भयान नर3तर : ऊजाम3Pी
सरकारले परaणका Cपमा काठमाडK उप"यकामा सु% ग रएको लोडसेYडङम/
ु त अ>भयानलाई +नर तरता )दने
जनाएको छ । म Sालयमा Aबहबार आयोिजत पSकार स4मेलनमा ऊजाम Sी जनादन शमाले काठमाडK
उप"यकामा जतै दे शका अ य भागमा समेत लोडसेYडङम/
ु त अ>भयान सु% गनP बताए ।
उनले ?ाzत भएकै @ोतलाई प रचालन गरे र परaणका Cपमा काठमाडK उप"यकालाई लोडसेYडङम/
ु त ग रएको
उलेख गदo "यसलाई जार राे तयार भइरहे को बताए । उनले दस–+तहारदे 9ख जार रहे को लोडसेYडङम/
ु त
अ>भयानलाई साथक बनाउन वयत ् ?ाधकरणले ?ावधक तयार ग ररहे को, वैकिपक @ोतको प)हचान र
भारतबाट थप Aबजल
ु  आयात गनP पहल भइरहे को दाबी गरे ।
?धानम Sी पEु पकमल दाहाल र ऊजाम Sी शमाको काठमाडK उप"यकालाई लोडसेYडङम/
ु त गन )दएको +नदP शन
पूरा गन ?ाधकरणले नदको बहावमा आधा रत (रन अफ रभर) आयोजनाबाट पूण aमतामा वयुत ् उ"पादन
भइरहे को समयमा समेत कुलेखानी जलाशयय/
ु त आयोजना )दनहुँ तीन घ टास4म चलाइरहे को र औयोगक
क रडोरमा बढ समय वयुत ् कटौती ग ररहे को दाबी ऊजा म Sालयकै अधकारको छ । )हउँ दयाम र चैत–
वैशाखलाई साँचेर राप
ु नP कुलेखानी आयोजना अ)हयै चलाउँ दा प+छ बढ लोडसेYडङ हुने च तासमेत ती
अधकारले ;य/त गरे ।
ती अधकारका अनस
ु ार अ+घला वषहCमा कुलेखानी नदको पानीको बहावमा आधा रत आयोजनामा बहाव घटे र
वयुत ् उ"पादन कम भई बढ समय लोडसेYडङ हुने )हउँ दयाम र चैत–वैशाखमा माS चलाउने ग र यो । यस वष
?ाधकरणले दसदे9ख नै )दनहुँ साँझमा कुलेखानी दई
ु दे 9ख तीन घ टा चलाएर वयत
ु ् उ"पादन ग ररहे को छ ।
यसबारे मा सtचारकमmहCले िजासा राiदा म Sी शमाले कुलेखानीको पानी >सZयाउने र उप"यका बा)हर
लोडसेYडङ थप गरे र काठमाडKमा +नय>मत वयत
ु ् )दइएको भ ने कुरामा स"यता नरहे को दाबी गरे । उनले
आमजनता अँZयारामा बनन
ु परोस ् भनेर पक आवर अथात साँझको समयमा माS तीन घMटा औयोगक
क रडोरहCमा लोडसेYडङ गनP ग रएको भने वीकार गरे ।
उनले उप"यकामा साँझको समयमा ३ सय मेगावाट Aबजल
ु को माग रहे को र अC समयमा माग आधाभ दा कममा
घkने भएकाले ;यवथापन नै ?मख
ु वषय भएको दाबी गरे । हाल मल
ु क
ु मा १४ सय मेगावाट वयत
ु को माग भए
प+न के Xय ?णालमा आठ सय मेगावाटको हाराहारमा Aबजुल उ"पादन भइरहे को छ । भारतबाट ?ाधकरणले ३
सय ३५ मेगावाटस4म Aबजल
ु  आयात ग ररहे को छ ।
शमाले आगामी एक म)हना>भS ४५ मेगावाट वयुत ् थप हुने जानकार )दए । उनले लामो समयदे 9ख अव%ध
रहे का चमे>लया, कुलेखानी ते@ो र माथलो ASशल
ू  ी ‘ए’ जता आयोजनालाई य
ु धतरमा अगाYड बढाइएको
दाबी गरे । उनले 9ख4ती–ढकेबर ?सारण लाइन र ढकेबरमा सबटे सनको +नमाणले समेत ग+त >लएकाले
आगामी )हउँ दमा सहज Cपमा वयत
ु ् उपलlध हुने दाबी गरे ।
ढकेबर–मज
ु फरपरु अ तरदे शीय ?सारण लाइन हुँदै ?ाधकरणले आगामी )हउँ दस4म २ सय ५० मेगावाट Aबजुल
आयात गनP गह
ृ काय ग ररहे को छ । 9ख4ती–ढकेबर ?सारण लाइन र सबटे सन ब+नसकेप+छ भारतबाट आयात
ग रने Aबजल
ु  राजधानीमा याउने योजना ?ाधकरणको छ । यो योजना सफल भएमा )हउँ दयाममा राजधानीमा
लोडसेYडङ घटाउन मदत पुhने वwवास ऊजा म Sालयका अधकारहCको छ ।
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पिTचम सेती आयोजना Oकन ?
डा. गण
ु ाकर भkट
पिwचम सेती जलवयत
ु आयोजनाको चचा चनथालेको द ई
ु दशक पु गसकेको छ । बझाङ, बैतडी, डडेलधरु ा र डोट
िजलाको >समाना भएर बhने सेती नदको उपयोग गदo वयुत उ"पादन गन +नमाण गनP भ+नएको यस
आयोजनाको वातावरणीय म
ू यांकन सन ्१९९७ मा नै स%
ु ग रए प+न काया वयन अगाYड बनसकेको छै न । लामो
समयस4म अEFे >लयाल क4पनी नोई माउ टे नले +नमाण गनP भ+नए प+न पिwचम सेतीको काम अगाYड बन
सकेन ्। प+छलो समय नेपाल वयत
ु ?ाधकरण समेतको सहभागतामा च+नयाँ क4पनी ी–गजPजले +नमाण
गनP भ ने वषय प+न चचामै सी>मत छ ।
पिwचम सेती जलवयत
ु आयोजनाको चचा चनथालेको द ई
ु दशक पु गसकेको छ । बझाङ, बैतडी, डडेलधरु ा र डोट
िजलाको >समाना भएर बhने सेती नदको उपयोग गदo वयुत उ"पादन गन +नमाण गनP भ+नएको यस
आयोजनाको वातावरणीय म
ू यांकन सन ्१९९७ मा नै स%
ु ग रए प+न काया वयन अगाYड बनसकेको छै न । लामो
समयस4म अEFे >लयाल क4पनी नोई माउ टे नले +नमाण गनP भ+नए प+न पिwचम सेतीको काम अगाYड बन
सकेन ्। प+छलो समय नेपाल वयत
ु ?ाधकरण समेतको सहभागतामा च+नयाँ क4पनी ी–गजPजले +नमाण
गनP भ ने वषय प+न चचामै सी>मत छ ।
नेपालको वतु तथा सेवा आयातमा ऊजाको )हसा बदै गएको प र?ेuयमा पिwचम सेतीजता रािEFय मह¤वका
आयोजनाको आवwयकता टकारो ब दै गएको छ । वगत केह वष यताका तयाक हे द ा नेपालको पेFो>लयम
पदाथ आयातमाSै % एक सय अब नाघेको छ । पाँच म)हना लामो नाकाब द हुँद ाहुँदै प+न गत आथक वषमा % ६५
अबको पेFो>लयम पदाथ औपचा रक Cपमै आयात भएको थयो । "यसभ दा प)हले का द ईु आथक वषमा मश: %.
१३४ अब र %. ११२ अबको पेFो>लयम पदाथ आयात ग रयो । पेFो>लयम पदाथको वकपको Cपमा वयत
ु ?योग
बढाउनुपनPमा नेपालले आनो वयमान वयुत आपू+तको एक +तहाइभ दा बढ भारतबाटै आयात ग ररहे को छ ।
गत आथक वषमा आप+ू त भएको कुल वयत
ु मZये ३४ ?+तशत भारतबाटै आयात ग रएको थयो । भारतबाट
आयात गरे र प+न जाडो मौसममा क रब सात सय मेगावाट यन
ु हुने गछ । आगामी )दनमा नेपालको अथत Sको
वतार र अ य पव
ू ाधारको वकाससँगै वयत
ु को माग बने +निwचत छ । तर उलेखनीय पa के हो भने पिwचम
सेती आयोजना दे शमा वयमान ऊजा संकट समाधान गनमाS नभएर अ य िEटकोणले समेत मह¤वपण
ू  दे 9ख छ
।
नेपालको जलवयत
ु वकासको इ+तहास हे द ा एउटै aेS र थान वरपरमाS ठूला जलवयत
ु आयोजनाको
+नमाणलाई केि Xत गनP ?वृ O दे 9ख छ । हाल सtचालनमा रहे का र +नमाणो मख
ु जलवयत
ु आयोजनाहC प+न
मZयमाtचल aेS र यसैको व रप र बढ केि Xत छन ्। तसथ पिwचम सेतीको मह¤व वयुत उ"पादनमा हुनस/ने
सम_ भौगो>लक जो9खम ववधीकरणका लागसमेत दे 9ख छ । नेपालमा ऊजाको मi
ु य @ोत जलवयत
ु नै हो ।
संसारका वक>सत र तल
ु ना"मक Cपमा सहजै पेFो>लयम पदाथ उपल;ध हुनस/ने दे शहC प+न वातावरणीय
पaलाई समेत Zयानमा राiदै वयत
ु को ?योग बढाउने अ>भयानमा लागरहे को समयमा नेपालले ऊजाको
आपू+तमा कुनै ;यवधान नहुनेगर जलवयत
 छ भ ने धारणा +नववाद छ ।
ु को वकास गनुप

केह समययता नेपालमा जलवयत
ु वकासका लाग +नकै धेरै बहस तथा छलफल भइरहे का र ?T यासमेत
अगाYड बढे का छन ्। तथाप अधकांश चचा र बहसहC भौगो>लक जो9खम ववधीकरणस)हत आयोजना वकास
गनPतफ केि Xत भएका छै नन ्। केह समयअ+घ क4पनी मोडलमा सु% गनP भनी सावज+नक ग रएका अधकांश
आयोजनाहC प+न एउटै aेS र थानमा केि Xत छन ्। बाढ—प)हरो र भूक4पजता ?ाकृ+तक वपOले एउटै
aेSमा केि Xत वयुत आयोजनाहCमा a+त पुhन गएमा मल
ु ुकको अथत S र आम जनजीवन माS ठzप हुने होइन
। यसको ?"यa ?भाव त"काल गनुप
 नP राहत, उधार र उपचारमा समेत पनP हु छ । यस ?सगमा वयुत
उ"पादनमा उ"प न हुनस/ने के Xकृत भौगो>लक जो9खमलाई यन
ु ीकरण गनका लागसमेत पिwचम सेती
जलवयत
ु प रयोजनाको आवwयकता बढे को छ ।
पिwचम सेतीको अकs आवwयकता भनेको मल
ु ुकको सबैभ दा बढ ग रब घरप रवार बने aेSको वकास र
सम
ृ धलाई ग+त )दनका लाग हो । नेपाल जीवनतर सवPaण २०६७/६८ ले सबैभ दा उच ग रब रहे का भ+नएका
१० िजलाहCमZये सद
ु रू पिwचममा माSै ६ िजला अथात ्बाजुरा, बझाङ, दाजल
ु ा, डोट, अछाम र बैतडी पछ न ्।
पिwचम सेती आयोजना ?ार4भ हुनासाथ यस aेSको ग रबी दर घटाउन र ग रब घरप रवारलाई ग रबीको
दwु च बाट बा)हर +नकान ठूलो मदत पुhने +निwचत छ । आयोजनाको काम सु% हुनासाथ यस aेSमा सडक,
कुल, अपताल, ;यापा रक के X आ)दको वकास हुने हु छ । सेवाज य संथाको थापनासँगै तरकार तथा
फलफूल खेती, ;यावसा+यक पशुपालन र सम_ कृष aेSको वकासमा मदत पुhने हु छ । आयोजनाहC सँगसँगै
सुदरू पिwचमाtचलमा ;यावसा+यक खेतीको वकासका लाग सरकार तवरबाट वशेष काय म ?ार4भ गनP हो भने
यो aेS वतभ
ु ाउ, खाया न, फलफूल तथा तरकारमा आ"म+नभर ब न स/छ र यसले आयात ?+तथापन
गनसमेत सहयोग पुhने दे 9ख छ ।
पिwचम सेती वयुत आयोजना सँगसँगै सद
ु रू पिwचमका पयटक`य ग त;यहCको वकास भई मल
ु ुककै पयटन
उयोगले फEटाउने अवसर पाउनेछ । चचत खzतड aेSको वकासका लागसमेत पिwचम सेती आयोजना
आवwयक दे 9ख छ । सुदरू पिwचमको सदरमक
ु ाम डोटबाट खzतड जोने केबल कार +नमाण गनP हो भने खzतड
नेपालकै नमुना पयटक`य ग त;य ब ने स4भावना छ । पिwचम सेतीको +नमाणले खzतडमाS नभई बडीमा>लका,
शैलेwवर, उ_तारा, ASपरु ा सु दर, मिलकाजन
ु जता सांकृ+तक–धा>मक मह¤वका aेSको वकास हुने र
यसमाफत भारतीय पयटकहCलाई नेपाल >भयाउन सिजलो हुने हु छ । यसबाहे क बझाङ हुँदै मानसरोवर जानेका
लाग सडक यातायातको वतार गन तथा नेपाल भाषा, संकृ+त र स¢यताको उगम मा+नएको सुदरू पिwचम
aेSको )दगो वकास गन पिwचम सेती वयत
ु आयोजनाले उ"?ेरकको भ>ू मका खेन स/छ । धा>मक र पयटक`य
वकासका लागमाS नभई सद
ु रू र मZयपिwचम aेSको जैवक र भौगो>लक ववधतालाई आथक उ न+तको
माZयम बनाउन प+न पिwचम सेती आयोजनाको महOव् छ । अ न भMडारका Cपमा रहे का कैलाल र कtचनपरु को
अ न उ"पादनकै लाग अधकतम उपयोग गनP र पहाडी aेSलाई जडीबुट उ"पादन एवं ?शोधन, पशुपालन, शैaक,
आयुवP)दक तथा पयटक`य के Xको Cपमा वकास गन प+न पिwचम सेती आयोजनाले सहयोग परु य
् ाउने स4भावना
छ।
उ"पा)दत वयत
ु को थानीय खपतस4ब धी दघकालन स4भावनालाई माथ भ+नएझ पँज
ु ीकृत गनP वषयलाई
त"काल काया वयन गन नसTकए प+न आयोजना aेSसँगै जोYडएका भारतका उOर ?दे श र उOराखMडमा वयुत
+नयात गर भारतसँग बदै गएको वयत
ु ;यापार घाटासमेत कम गनP अवसर ?ाzत हुने दे 9ख छ । गत वषको

पाँच म)हना लामो सीमानाका अवरोधप+छ भारतसँगको अ"यधक +नभरता घटाउँ दै अ तर–+नभरता बढाउनप
ु नP
भ ने धारणालाई यथाथमा बदन प+न पिwचम सेती सहायक>सध हुनस/छ ।
नेपालमा >भASने ?"यa वैदे>शक लगानी ववधीकरणका लागसमेत पिwचम सेती उपयु/त अवसर हो । नेपालको
?"यa वैदे>शक लगानीमा हालस4म भारतको नै ठूलो )हसा रहँदै आएको छ । चचामा आएझ च+नयाँ पaको ठूलो
लगानी >भयाउन प+न पिwचम सेतीलाई त"काल अगाYड बढाइन आवwयक छ ।
अ "यमा, वयुत उ"पादनमा दे 9खएको के Xकृत भौगो>लक जो9खम ववधीकरण गन, दे शको सबभ दा
पछYडएका aेSका जनतालाई वकासको मल
ू ?वाहमा समा)हत गन, ग रबी +नवारण गन र रोजगारका )दगो
अवसर >सजना गन प+न पिwचम सेती आयोजना काया वयन गनुप
 नP भएको छ । पँज
ु ीगत खच हुन नसक`
सरकारको ढुकुटमा माSै क रब % २०० अब रहे को अवथामा Aब>भ न कोणबाट रणनी+तक मह¤व बोकेको पिwचम
सेती आयोजना काया वयन गन वल4ब ग रनु हुँदैन । शत?+तशत वैदे>शक लगानी, शत?+तशत नेपाल सरकारको
लगानी वा +नजी–सावज+नक लगानी मZयेको जन
ु सुकै वकप अपनाएर भए प+न पिwचम सेती आयोजना +नमाण
गनु स त>ु लत aेSीय वकासका लागसमेत मल
ु क
ु कै आवwयकता र ?+तEठाको वषय हो ।
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उपयकाको लोडसेWडङ मुXत अ(भयानलाई नर3तरता aद3छु :
ऊजाम Sी ऊजाम Sी जनादन शमाले काठमाडK उप"यकामा अ)हलेको वयुत ् आपू+तलाई +नर तरता )दन सरकार
लागपरे को बताएका छन ् ।
काठमाडK उप"यका लगायत दे शका व>भ न भागमा माग ;यवथापनको काम भइरहे को ऊजाम Sी शमाले
जानकार )दए । उनले अ)हले वयु"भार कटौती (लोडसेYड) हटाउन प रaणको %पमा काम भइरहे को बताए ।
“उप"यकाका लाग दे शका अधकांश aेSमा लोडसेYडङ नभए प+न यसलाई +नर तरता )दन अ)हले प रaणकालमा
छK,” उनले भने “नदमा पानीको वहाव घkदै गएप+छ ;यवथापन गनका लाग काम भइरहेको छ ।”
आफु म Sी भएको एक सय )दन पुगेको अवसर पारे र यस अवधमा गरे को कामको बारे मा जानकार )दन Aबहबार
म Sालामा आयोिजत पSकार स4मेलनमा ऊजाम Sी शमाले लोडसेYडङम/
ु त गनP अ>भयान स%
ु भएको बताए ।
कुलेखानी आयोजना चलाएर बा)हर Aबजल
ु  कटौती गरे र उप"यकालाई लोडसेYडङम/
ु त बनाएको भ ने आरोपको
खMडन गदo उनले भने “माग ;यवथापन गरे र उप"यकालाई लोडसेYडम/
ु त बनाइएको हो । +य सबै हला माS हुन ्
। कुलेखानी चलाएका छै न र बा)हरको Aबजुल प+न कटौती भएको छै न । यी सबै आरोप माS हुन ् ।” लuमीपूजाको
)दन बाहे क अ य )दन कुलेखानी आवwयकता परे माSै केह समय चलाउने गरे को उनले बताए ।
माग ;यवथापन गन सकेका कारण दे शभर अ)हले दै +नक २ घMटा माS लोडसेYड भएको उनले जानकार )दए ।
आफुले ऊजा म Sालयको कायभार स4हालेप+छ माग ;यवथापन गरे र लोडसेYड हटाएको, चमे>लया, कुलेखानी र
ASशुल ३ ए आयोजनाको काम अ+घ बढे को बताए ।
गत भदौमा सावज+नक गरे को ३७ बँद
ु े ?+तवधतापSमा आधा रत भएर काम भइरहे को उनले जानकार )दए ।
>मटरब/स ;यवथा गरे को, Fा सफमर सु)ढकरणको काम सु% भएको, ढकेबरमा २२० केभी aमताको सवटे शन
+नमाणको काम ती¡ ग+तमा अ+घ बढे को, जनताको गन
ु ासो ;यवथापनका लाग ऊजा म Sालयमा य+ु नट खडा
गरे को, वयुत ् चुहावट +नय Sणका लाग सहसचवत रय स>म+त बनाएर काम स%
ु भएको र यसले सकारा"मक
?भाव पारे को उनले जानकार )दए ।
यतै काठमाडKको माग र आपु+तको ;यवथापन ?भावकार %पमा अ+घ बढे को, ब/यौता असल
ू  बढे को, सरकार
कायालयले अझ महशल
ु +तन आनाकानी गरे को उनले जानकार )दए । नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरणको पुनःसंरचनाको
काम सु% भइसकेको र यस अ तगत एक साता>भS वयुत ् उ"पादन क4पनी गठन हुने, सोलारबाट प+न वयुत ्
उ"पादन गनP योजनाको काम अ+घ बढे को बताए । उनले सहायक क4पनीमा ?मख
ु कायकार अधकृत (सीईओ)
+नयुि/तको ?T या अकs साताबाट सु% हुने म Sी शमाले जानकार )दए ।
यसैगर १ सय मेगावाट aमतास4मको आयोजनाको वयत
ु ् उ"पादन अनम
ु +तपS (लाइसे स) वयत
ु ् वकास
वभागका महा+नदP शकले )दने र १ सय मेगावाटस4मका आयोजनाबाट वयुत ख रदवT

स4झौता (पीपीए)

वयत
ु ?ाधकरणका कायकार +नदP शकबाट गनP ;यवथा ग रएको उनले जानकार )दए । अमे रक` डलरमा हुने
पीपीएको जो9खम ;यवथापनका लाग हे िजङ फMडको तयार भइरहे को समेत उनले सन
ु ाए ।
जलवयत
ु ?व}धकलाई राहत )दन, व>भ न आयोजनाका ?व}धकसँग आयोजना वकास स4झौता (पीडीए) को
काम अ+घ बढे को र यसका लाग अथ म Sालयले सहम+त )दएको उनले जानकार )दए ।
जhगा ?ािzत, वन र वातावरणको काम अ+घ बढाउन मि Sप रषदबाट गाँठो फुकाइएको उनले जानकार )दए ।

सो अवसरमा ?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङले माग र आपू+त ;यथापन गरे र लोडसेYडङ
हटाउन लाग परे को बताए । काठमाडK उप"यकामा केह थानमा तार र Fा सफमर प रवतन गदा ?ावधक
कारणले लोडसेYडङ हुने गरे को बताउँ दैउनले अ य थानमा नभएको जानकार )दए । उनले साँझमा ३ सय, राती
१२०, )दउँ सो १७० र Aबहान २१० मेगावाट Aबजल
ु को माग रहे को बताए ।
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लाइन गु5योजना ब3ने
लuमण वयोगी
दaण ए>सयाल aेSीय सहयोग संगठन (साक) मल
ु क
ु भर Aबजुल आदान?दान तथा ;यापार गन ‘सासेक (दaण
ए>सयाल उपaेSीय आथक सहकाय) ?सारण लाइन गु%योजना’ ब ने भएको छ ।
अ तरदे शीय ?सारण आवधता, वयुत ;यापार र ऊजा दaता वकास गनP लuयले गु%योजना बनाउन लागएको
हो । यसका लाग ए>सयाल वकास बक (एYडबी) ले आथक सहयोग उपलlध गराउने भएको छ ।
एYडबीका अनस
ु ार सन ्२०२० दे 9ख २०३० स4म नेपाल, भारत, भट
ु ान, बंगलादे शलगायत दे शमा उ"पादन हुने Aबजल
ु 
आदान?दा तथा ;यापार गनP गर ग%
ु योजना तयार हुँदैन । सन ्२०१६ दे 9ख २०२५ स4मको सासेक सtचालन
योजना जार गदo एYडबीले दaण ए>सयाल राEFको आथक वकासमा सहयोग पु¥याउन लuयले यो काम सु%
ग रने जनाएको छ ।
‘सासेक इलेि/F>सट Fा स>मसन यु)ट>लट फोरम’ ले यसअ+घ नैगु%योजनाको अZययन सु% गरे को एYडबीले जार
गरे को १० वषP सtचालन योजनामा उललेख छ । सन ्१९९६ मा सासेकमा नेपाल, भारत, भट
ु ान र बंगलादे श
सि4म>लत थए । सन ्२०१४ मा यस काय ममा ीलंका र माल)द¢स जोYडएका थए ।
प+छला समय भट
ठकले समेत गु%योजना बनाउनुपनPमा जोड
ु ानमा भएको सासेक ऊजा aेS हे नP कायालयहCको बै
)दएको छ । सासेक राEFभ र वयुतीय सtचाल वकास गन आवwयक ?ावधक सहयोग, सtचालन +नदP >शका र
+नर तर सहयोग आवwयक रहे को प+न पa राEFका अधकारले बताएका छन ्।
अ तरदे शी ?साराण लाइन सtचाल वकास गन ‘सासेक इलेि/F>सट Fा स>मसन य)ु ट>लट फोरम’ सासेक
गु%योजनाका लाग मi
ु य सहयोगी +नकाय हुन स/ने अपेaा ग रएको छ । एYडबीका अनस
ु ार वछ ऊजा वकास
संय S र वयुत माग ;यवथापनमा समेत यो +नकायले सहयोग गनPछ ।
सासेक राEF भर वयुत ;यापार र ?सारण सtचाल वकास भएप+छ ती राEFमा उच आथक वकास सु% हुने
एYडबीको दाबी छ । प)हलो चरणको अ तरदे शीय ?सारण लाइन आवधताअनस
ु ार भारत र बंगलादे शबीच ?सारण
लाइन +नमाण भएको छ । यहाँबाट बंगलादे शले ५ सय मेगावाट Aबजुल आयात ग ररहे को छ ।
यसैगर, भारतको ASपरु ाबाट बंगलादे श ?सारण लाइन जोYडएको छ । यहाँबाट प+न उसले सय मेगावाट Aबजल
ु 
Tकनेको छ । प+छलो एक वषयता भारत र नेपालबीच प+न अ तरदे शीय ?सारण लाइन +नमाण भएको छ ।
ढकेबर–मज
ु फरपरु ४ सय केभी लाइनबाट नेपालले अ)हले क रब ८० मेगावाट Aबजल
ु  Tक+नरहे को छ । यतै
भुटानसँग समेत भारतको ?सारण आवधता छ ।
टु ा–टु ा ?सारण लाइनलाई एTककृत गदo )दगो र उच aमताको ?सारण लाइन सtचाल वकास गन गु%योजना
आवwयक रहे को एYडबीको ?+तवेदनमा उलेख छ । ?+तवेदनअनस
ु ार सासेक राEFले ऊजा ;यापार गन पूवाधारमा
सुधार, दaण ए>सयामा वयुत बजार वतार र काबन घटाउने वकपको %पमा ऊजा दaता वकास गन
जोड)दनुपनPछ ।
साक राEFभ र Aबजल
ु  Tकनबेच गन स/ने गर यसअ+घ नै‘साकतरय वयुत ;यापार स4झौता (साक प)टए)’
भएको छ । २०७१ मं>सर १० र ११ मा काठमाडKमा भएको १८ औं साक >शखर स4मेलन

ममा प)टए भएको थयो

। ‘ऊजा सहयोगका लाग साक ?ा%प स4झौता (वयुतीय)’ नाम )दइएको स4झौता नेपालस)हत अ)हलेस4म
भारत र भट
ु ानले अनम
ु ोदन गरे का छन ्।
aेSीय ;यापार संगठनको अवधारणा भनेकै सदयराEFबीच एकअकाको प रपरू क स4ब ध कायम गनु हो । वकास
+नमाणमा ऊजा नै सबभ दा ठूलो चुनौती दे 9खएकाले यसलाई स4बोधन गन साकले संयु/त रणनी+त
अपनाउनुपनPमा वहCले जोड )दँ दै आएका छन ्। साक वयुत ;यापार स4झौता अवधारणा यह >सधा तबाट
?े रत भएर ग रएको हो ।
सदयराEFबीच एकबाट अकsमा Aबजल
ु  Tकनबेच गदा ?सारणलाइनको ;यवथापन मi
ु य समया दे 9ख छ ।
यसका लाग ते@ो राEFले समेत आनो भभ
ू ाग ?योग गन )दएर सहयोगी भू>मका खेनुपनP हु छ । नेपालस)हत
साकमा आबध भारत, बंगलादे श, भुटान, पाTकतान, ीलंका, माल)द¢स र अफगा+नतानको भौगो>लक
अविथ+त हे दा खासगर भारतले नै aेSीय Aबजल
ु  Tकनबेचमा सहयोगी भ>ू मका खेनुपनP दे 9ख छ ।
नेपालसँग +नकट रहे का भारत, बंगलादे श र भुटान नै Aबजल
ु  Tकनबेच हुनस/ने मi
ु य साकराEF हुन ्। चार दे शको
?सारण सtजाल माS जोYडए प+न दे शको Aबजल
ु को बजार फराTकलो हुने जल@ोत उयमीहC बताउँ छन ्। भारतीय
िजएमआर इनजm क4पनीले नेपालमा उ"पादन हुने AबजुलमZये ५ सय मेगावाट बंगलादे श बेने बताउँ दै आएको छ
। क4पनीले ९ सय मेगावाटको माथलो कणाल र ६ सय मेगावाटको माथलो मUयाद–२ +नमाणको अनम
ु +त
पाएको छ ।
एWडबीले ९ खब लगानी गन]
ए>सयाल वकास बक ) एYडबीले सासेक राEFमा क रब ९ खब %पैयाँ (८ अब ३८ करोड अमे रक` डलर) लगानी गनP
भएको छ । सन ्२०१६ दे 9ख २०२० स4म ऊजासँग स4बि धत आयोजनामा उ/त रकम लगानी गन लागेको हो ।
नेपालमा क रब २ खब ३७ अब ५४ करोड (२ अब २२ करोड अमे रक` डलर) लगानी गनP भएको छ । एYडबीका अनस
ु ार
३ सय मेगावाटको दध
ू कोसी, ४ सय १० मेगावाटको नल>संहगाढ र ?सारण लाइन +नमाणमा

मशः ६६ करोड, १

अब २८ करोड र २८ करोड अमे रक` डलर लगानी हुनेछ ।
बंगलादे शमा २ अब ९२ करोड ५० लाख डलर, भट
ु ानमा ३ अब २२ करोड डलर, ीलंकामा १ करोड डलर र सासेक
काय ममा क रब ५० लाख डलर लगानी गनP जनाएको छ । नेपालमा सtचा>लत सासेक आयोजनाको ?ग+त
स तोषजनक रहे को एYडबीका आवासीय ?+त+नध के+नची योकोआमाले बताए ।

/fhwfgL b}lgs, 2073÷07÷25

ऊजामा लगानी गन म3Pी शमाको आmह
सरकारले ऊजा aेSमा लगानी बढाउनुपनP आवwयकता औंयाउँ दै यसका लाग आवwयक नी+तगत ;यवथा गनP
घोषणा गरे को छ । ऊजाम Sी जनादन शमाले Aबहबार पSकार स4मेलनको आयोजना गर वैदे>शक रोजगारमा
गएकाहCले पठाउने रे >मkया सको १० ?+तशत रकम वयुत ् आयोजनामा खच गनoपनP गर नी+त बनाउने घोषणा
गरे का हुन ् ।
ऊजा म Sालयले +नमाण गदo गरे को नयाँ नी+तअनुसार वैदे>शक रोजगारबाट नेपाल नाग रकले कमाएको १०
?+तशतस4म वयत
 नPछ । ऊजाम Sी शमाले यो ;यवथा अ+नवाय हुने जानकार )दए ।
ु ् आयोजनामा खच गनुप
उनले काठमाडK उप"यकामा सकभर लोडसेYडङ नगनP गर तयार था>लएको बताए । म Sी शमाले काठमाडKको
वयत
ु ् वतरण ?णालमा दे 9खएका समया हटाउने काम भइरहे को बताउँ दै उप"यकालाई लोडसेYडङम/
ु त बनाउने
योजनालाई सफल बनाउन थप गह
ृ काय प+न भइरहे को जानकार )दए । अ)हले काठमाडKमा लोडसेYडङ नभए प+न
लोडसेYडङम/
ु त भनेर घोषणा नग रएको बताउँ दै उनले यसलाई +नर तरता )दन गह
ृ काय भइरहे को जानकार )दए ।
म Sी शमाले लोडसेYडङ अ "यको घोषणा अ)हले नै गन नसTकने भ दै जनतामा अ)हले जागेको आशालाई कायम
रा भने अधकतम ?य"न गनP उलेख गरे । अब नदमा पानीको बहाव कम हुँदै जाने भएकाले लोडसेYडङलाई कम
गनP चुनौती रहे को भ दै उनले वैकिपक उपायहCको खोजी सु% ग रएको बताए । म Sालयमा फाइल अकाएर राे
काम अ)हले नग रएको बताउँ दै उनले ऊजा संकट +नवारणका लाग हरस4भव ?य"न ग रने प+न जनाए । उनले
वयुत ् चुहावट रो/न युवा र थानीयलाई सहभागी गराएको र धेरै सध
ु ार भएको बताएका छन ् । यतै, म Sी
शमाले वयत
ु ् ;यवथापनको काम गन वयत
ु ् ?ाधकरणको पुनःसंरचना गनP काम थालेको समेत जानकार
)दएका छन ् । लोडसेYडङबाट म/
ु त हुने जनताको अधकार थापत गनु नै आनो मi
ु य लuय भएको उनले बताए
।

sf/f]af/, 2073÷07÷26

aहमाल हाइnोलाई १६ करोड कर तोOकयो
आशीष वाल
वा>म"व प रवतन भएको चार वषप+छ )हमाल हाइbो ए ड जनरल क F/सनलाई १६ करोड %पैयाँ कर लगाउने
+नणय कर कायालय गरे को छ ।
ठूला करदाता कायालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अ तगत रहे र )हमाल हाइbोको वा>म"व प रवतनमा
लाभ भएको भ दै कर लाhने +नणय गरे को हो ।
चार वष अगाYड नेपालकै ठूलो +नमाण क4पनी )हमाल हाइbो ए ड जनरल क F/सनको सtचालक क4पनी
नेपाल जलवयत
ु ् ?ब धक तथा वकास >ल>मटे ड (एनजेपीबी)को सेयर चौधर समूहले ख रद गरे को थयो ।
भारतीय क4पनी कोटल ?ोजे/kस >ल>मटे डअ तगत चौधर समूहले )हमाल हाइbोको सेयर ख रद गरे को थयो ।
क रब ५५ करोड %पैयाँको सेयर ख रद–Aब `मा लाभकरको ववाद थयो । योगे X ेEठ र उनको प रवारको नाममा
रहे को सेयर चौधर समूहले ख रद गरे को थयो ।
नेपाल सेयर माकPट ए ड फाइना स क4पनीका कायकार अZयa रहे का ेEठले २ अब %पैयाँ अ+नय>मता गरे र
बैTकङ कसरु गरे प+छ बोलकबोल ?T याबाट सेयर Aब ` भएको थयो ।
“चार वषप+छ )हमाल हाइbोको वा>म"व प रवतनमा लाhने करको वषय टुंगो लागेको छ,” कर कायालय @ोतले
भ यो, “ठूलो दबाब भए प+न कर लगाउने +नणय भएको छ । यसले वा>म"व प रवतनमा कर लाhछ भ ने स दे श
)दएको छ ।”
‘अ डरलाइन ओनर>सप’को ववाद दे 9खएको र क4पनीमा ?+त+नध"व हुने सेयरधनी यथावत रहे को भ दै )हमाल
हाइbो कर नलाhने दाबी गदo आएको थयो । कर कायालयले भने आयकर ऐनको दफा ५७ मा रहे को वा>म"व
प रवतनस4ब धी ;यवथामा टे केर कर +नधारण गरे को हो ।
ज रवानास)हत गरे र १६ करोड %पैयाँ कर +नधारण भएको कर कायालयले जानकार )दएको छ । कर +नधारण
?T यामा चO नबझ
े ा आयकर ऐनअनस
ु म
ु ार ३५ )दन>भS +नधारण ग रएको ५० ?+तशत रकम धरौट राखेर
पुनरावलोकनका लाग +नवेदन )दन स/ने ;यवथा छ ।
२०३४ सालमा थापना भएको )हमाल हाइbो जलवयत
ु ् आयोजनाको बाँध, स%
ु ङजता >स>भल +नमाणको काम
गनP क4पनी हो । )हमाल हाइbोले जलवयत
ु ् आयोजनाको बाँध, सु%ङजता >स>भल +नमाणको काम गदo आएको
छ।
क4पनीले ६० मेगावाटको 9ख4ती, आँधखोला, 9झक
ु , मोदखोला वयुत ् आयोजनाको >स>भल +नमाणको काम
स4प न गनुक
 ा साथै +नमाणाधीन माथलो तामाकोसी वयत
ु ् आयोजनाको वय"ु गहृ पुhने ७.५ डाय>मटरको
सु%ङ +नमाण ग ररहे को छ ।
क4पनीमा स%
ु मा नेपाल सरकारको ३४ ?+तशत र यन
ु ाइटे ड >मसन नेपालको ६६ ?+तशत सेयर थयो ।
प+छ सेयर संरचना प रवतन भएर जलवयत
ु ् ?व}धन तथा वकास >ल>मटे डको ८० ?+तशत सरकारको ९ ?+तशत
र बाँक` सेयर युनाइटे ड >मसन नेपालको थयो । सामािजक संथाको Cपमा दता भएको यन
ु ाइटे ड >मसन नेपालको
सेयर सरकारले >लने +नणय गरे को थयो ।

के छ दफा ५७ मा ?
आयकर ऐनको दफा ५७ मा +नय Sणमा प रवतनस4ब धी ;यवथा रहे को छ । यस दफाको उपद फा १ मा भ+नएको
छ, “कुनै +नकायको वगत तीन वष अ+घस4मको वा>म"वको तल
ु नामा पचास ?+तशत वा सोभ दा बढ वा>म"व
प रवतन भएमा सो +नकायले आनो वा>म"वको स4पO वा आफूले बहन गरे को दा+य"व +नसग गरे को मा+ननेछ
।”
करदाताले वा>म"व प रवतन भएको जानकार कर कायालयलाई बुझाउनुपनP र यह दफाअ तगतका व>भ न
उफदफाले वा>म"व प रवतनमा कर लगाउने अधकार कर कायालयलाई )दएको छ ।
प+छलो समय वा>म"व प रवतनमा लाभकरस4ब धी ववादमा परे को वा>म"व प रवतनमा लाभकर स4ब धी
ववादमा आएको मोबाइल सेवा ?दायक क4पनी एनसेललाई प+न दफा ५७ मा टे केर कर लगाउन कर कायालय कर
लगाउन )हमाल हाइbोको उदाहरणले थप सहज भएको छ ।
वा>म"व प रवतन नभएको तक गरे को एनसेलले दफा ५७ अनस
ु ार वा>म"व प ररवतनसँगै ८९ करोड %पैयाँ कर
दा9खला गरे को छ । कर कायालयका अधकारहC वा>म"व प रवतनको दफा ५७ वीकार गरे को हुँदा कर
+नधारणको ?T या चलेको बताउँ छन ् ।
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उपयकालाई लोडसेWडङमुXत गन] ?यास परkणमै
लuमी?साद उपाZयाय
काठमाड, काOक २६ गते । काठमाड उप"यकालाई लोडसेYडङम/
ु त पान +नकै क)ठन रहे काले हाल यो काय
परaणकै Cपमा रहे को ऊजाम Sीले पEट गनुभ
 एको छ । म Sालयले Aबहबार पSकार स4मेलन आयोजना गर
उप"यकालाई लोडसेYडङम/
ु त पान परaण (Fायल) ग रएको र "यसलाई +नर तरता )दने ?यास भइरहेको पEट
पारे को हो । म Sालयले सबै वकप ?योग गरे र उप"यकालाई लोडसेYडङमक
ु ् त aेS बनाइने पुनः ?+तबधता प+न
;य/त गरे को छ ।
काय ममा ऊजाम Sी जनादन शमाले भ नभ
ु यो, “यो परaणका Cपमा रहे को छ । यसलाई +नर तरता )दन
सTक छ भ ने आ"मवwवास बढे को छ तर लोडसेYडङम/
ु त पान सTक छ भ न सTकने अवथालाई हामीले ठूलो
चुनौतीका Cपमा हे ररहे का छ । ”
उहाँले भ नुभयो, “हामी परaण अवधमै छ, ?यास गनP हो, ?यास नगरे र त कह प+न पुhन सTकँदै न । ”
कुलेखानीको पानी >सZयाएर सतो लोक?यता कमाउन सरकारले लोडसेYडङम/
ु त पानP काय म याएको भनेर
सबै+तरबाट सोधने गरे को बताउँ दै म Sी शमाले भ नभ
ु यो, “कुलेखानीको पानीमा माS भर नपनP र अ य
वकपको प+न सहयोग >लइनेछ ।
हाो ?यास जार छ, सफलता >मछ होला । ” ययप उप"यकालाई लोडसेYडङम/
ु त पान व>भ न वैकिपक
उपायका बारे मा अZययन भइरहे को बताउनभ
ु एका म Sी शमाले ती वकपबारे भने पEट पानभ
ु एन ।
सरकारले सय )दन परू ा गरे को अवसरमा आयोिजत सो पSकार स4मेलनमा अधकांश समयमा आना योजना
सन
ु ाउनुभएका म Sी शमाले ऊजा म Sालयजतो ?ावधक काययोजना भएको म Sालयको काम वीकृत गन
अ?ावधक बने अथ म Sालयका अधकारलाई कुनप
ु नP भएकाले सोचेअनC
ु प काम हुन नसकेको गन
ु ासोसमेत
गनुभ
 यो ।
उहाँले भ नुभयो, “?ावधक कामको +नणय अ?ावधकहCले गनP र अ?ावधकहCले गनुप
 नP +नणय
?ावधकहCले गनुप
 नP भएप+छ सोचेअनC
ु प काम हुन स/दै न रहे छ । अ)हले यो म Sालयमा "यह भइरहे को छ । ”
नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरणको पुनःसंरचना गनP काय हाल भइरहे को जानकार )दँ दै म Sी शमाले केह समय>भSै
आमनाग रकका घरघरमा कमचार गएर वयुत ् क4पनीका लाग सेयर भराउने कामको थालनी ग रने र जनताको
सहभागतामा ऊजा वकासको अ>भयान थालनी ग रनेसमेत बताउनभ
ु यो ।
ऊजा म Sालयका सचव अनप
ु कुमार उपाZयायले चमे>लया, कुलेखानी ते@ो लगायतका +नमाणको अि तम
चरणमा रहे का आयोजनालाई यथाश/य स4प न गनP लuयका साथ काम भइरहे को र आउँ दो एक म)हना>भS ४५
मेगावाट र दई
ु म)हना>भS १२ मेगावाट Aबजल
ु  रािEFय ?सारण लाइनमा थपन लागेकाले उप"यकाबा)हर प+न
लोडसेYडङको समय कम गनP ?यास भइरहे को जानकार )दनभ
ु यो ।
हालस4म कुलेखानीको पानी खासै ?योग नगरे काले आउँ दो )हउँ द यामभ र +निwचत समयमा कुलेखानी चलाउँ दा
प+न खासै समया नपनP बताउँ दै उहाँले आउँ दा )दनमा औयोगक क रडोरमा चार घ टाको लोडसेYडङको
समयता>लका अनस
ु ार माS काम ग रने बताउनभ
ु यो ।
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जनताले चाहे जत जलवयुतको सेयरमा लगानी गन पाउँ छन ्: ऊजाम3Pी
ऊजाम Sी जनादन शमाले जनताले चाहे ज+त जलवयत
ु ् आयोजनाको सेयरमा लगानी गन पाउने ;यवथा गन
लागएको बताएका छन ्।
सरकारको सय )दन पुगेको अवसरमा म Sालयमा ग रएको पSकार स4मेलनमा म Sी शमाले ग रब तथा वप नले
सेयर ?माणपS धतोमा राखी ऋण >लएर सेयरमा लगानीको ;यवथा गन लागएको जानकार )दए । यसका लाग
नेपाल राEF बक, बकस सं
घलगायतकासँग छलफल ग रसकेको र उनीहC सकारा"मक रहे को शमाको भनाइ छ ।
‘अ)हले कुनैजलवयत
ु ् आयोजनाले सेयर खल
ु ाउँ दा सवसाधारण सेयरमा लाइन लागेको र मागभ दा अ"यधक
रकम पनP गरे को दे खेर नैजनताले चाहे ज+त लगानी गन पाउने ;यवथा गदo छ,’ उनले भने, ‘अब जनताले सेयरका
लाग लाइनमा बने हैन, कमचार घर–घरमा गएर क+त सेयर लगानी गनP भ दैउनीहCलाई सोZनेछन ् ।’
जलवय"ु को सेयरमाफत नैजनताको जीवनतर अवथा सुधारका लाग ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’
अवधारणा अ+घ रा9खएको म Sी शमाले बताए । सरकारले ठूला जलाशयय/
ु त आयोजना +नमाणका लाग उ"पादन
क4पनी खोने +नणय ग रसकेको छ । क4पनी आफले प+न सवसाधारणलाई सेयर +नEकासन गनPछ ।
उ"पादन क4पनीमाफत +नमाण हुने आयोजनाले प+न सेयर +नEकासन गनPछन ् । नेपाल वयत
ु ् ?ाधकरणले
लाइसे स >लएका आयोजना प+न सवसाधारणलाई सेयर +नEकासन गर क4पनीमाफत +नमाण ग रनेछ ।
काठमाड[ परkणका oपमा लोडसेWडङमX
ु त
काठमाडK उप"यकालाई अ)हले परaणका Cपमा लोडसेYडङम/
ु त ग रएको म Sी शमाले बताए । उनले भने,
‘वगतमा गलत ;यवथापनका कारण लक
ु ाएको Aबजल
ु  पOा लगाइएको हो, ;यवथापनमा सध
ु ार गर परaणका
Cपमा काठमाडKलाई लोडसेYडङम/
ु त अ¢यास ग ररहे का छ । )हउँ दसँगैखोलामा पानी घkता वयुत ् उ"पादन कम
हुने भएकाले यसलाई +नर तरता )दन चुनौतीपण
ू  छ, तर गन सTक छ भ नेमा हाो स4पण
ू  )टम आ"मवwवासका
साथ लागपरे को छ ।’
परaणका Cपमा काठमाडK उप"यकालाई लोडसेYडङम/
मा सकारा"मक आशा जगाएको उलेख गदo
ु त गदा सबै
उनले मल
ु क
ु भर गन ?ावधक Cपमा अZययन र छलफल भइरहे को बताए । सतो लोक?यताका लाग कुलेखानी
चलाइरहे को भ ने आरोपको म Sी शमाले खMडन गरे । गत वषभ दा कम चलाइएको उनले दाबी गरे ।
?ाधकरणका कायकार +नदP शक कुलमान +घ>सङले प+न अ)हले लोड ;यवथापनका लाग माSैकुलेखानी
चलाइएको बताए । ‘लuमीपज
ू ाको )दन क रब तीन घ टा कुलेखानी चलाएका थय, अ)हले ब दजतैअवथामा
छ,’ उनले भने, ‘कालगMडक`को ममत )हउँ दमा गनP ता>लका तय ग रएको रहे छ, यसलाई अ)हले प+छ सारे का छ,
वयु"गहृ )हउँ दमा ममतस4भार नगन +नदP शन )दइएको छ ।’
वयु"को बढ माग हुने साँझमा उयोगलाई वयुत ् न)दने ;यवथा ग रएको प+न उनले जानकार )दए ।
वयु"गहृ को अधकतम सtचालन, चुहावट +नय Sण, ?सारण तथा वतरण सं
रचना सुधार र भारतबाट वयत
ु ्
आयात गर लोडसेYडङ कम गदo जाने योजना सरकारको छ ।
एक म)हना>भS क रब ४५ मेगावाट र दई
ु म)हना>भS १२ मेगावाट ?णालमा थपने भएकाले यसले लोड
;यवथापनमा केह सहज हुने ऊजासचव अनुपकुमार उपाZयायले बताए ।

‘डर लाpन थालेको छ’
ऊजाम Sी शमाले लोडसेYडङ अ "य गन अ>भयानमा सफल ब न न)दन खेल स%
ु हुने हो Tक भ ने डर लागरहे को
बताएका छन ् । ‘लोडसेYडङ अ "य भएप+छ यसले केह न केहलाई वथापत गछ ,’ सोलार, इ भट रलगायतका
;यापारतफ संकेत गदo उनले भने, ‘"यताले अ>भयान असफल बनाउने हुन ् Tक भ ने च ता छ । तर, यसलाई
चरे र अगाYड बन मेरो )टम सaम छ ।’
बजेट बनाउनभ
ु 3दा वीकृतमा धेरै समय
बजेट +नमाणभ दा "यसमाफत घोषणा ग रएका काय म वीकृ+तमा दोहोरो–तेहेरो ?T याले काया वयनमा
)ढलाइ भइरहे को उनले बताए । ‘?ावधक कुराको +नणय अ?ावधकले र अ?ावधक कुराको +नणय ?ावधकले
गदा समया छ,’ अनभ
ु व सन
ु ाउँ दै म Sी शमाले भने, ‘अथ म Sालयका अ?ावधकले ?ावधक वषय वीकृ+त
गनुप
 दासमेत )ढलाइ भइरहे को छ ।’

