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माथथल्ऱो सोऱुमा ३ अर्बभन्दा र्ढी ऱगानी गनब सम्झौता
सोरुखम्
ु फु जजल्राको सोरु खोराभा ननभााण गना रागगएको २३ दशभरव ५ भेगावाट ऺभताको सोरु

जरववद्मुत ् आमोजनाका रागग नौओटा फैङ्क तथा ववत्तीम सॊस्था मभरेय ३ अफा ७ कयोड ५० राख रुऩैमाॉ

ऋण रगानी गने सम्झौता बएको छ । उक्त फैङ्क तथा ववत्तीम सॊस्थारे सहववत्तीमकयणभा रगानी गना
रागेको ऋण सम्झौताऩत्रभा जरववद्मुत ् आमोजनाका प्रवद्र्धक अप्ऩय सोरु हाइड्रो इरेजक्िक कम्ऩनी
तथा आईसीटीसी ग्रूऩका प्रफन्ध ननदे शक प्रवीण श्रेष्ठ य रक्ष्भी फैङ्कका प्रभुख कामाकायी अगधकृत
(सीईओ) सुदेश खामरङरे हस्ताऺय गये का छन ् ।

आमोजनाका कुर रागत अनुभान रू. ४ अफा १० कयोडभध्मे ७५ प्रनतशत ऋण य २५ प्रनतशत प्रवद्र्धकहरूरे
आऩैmसॉग यहे को ऩॉज
ू ी रगानी गने कम्ऩनीका सीईओ शशीसागय याजबण्डायीरे फताए । उक्त

आमोजनाभा आईसीटीसी सभूहको ८० प्रनतशत य ब्रु इनजॉ मरमभटे डको २० प्रनतशत स्वामभत्व यहे को
उनरे फताए ।

आमोजनारे सन ् २०१८ को जुराई १७ सम्भभा ववद्मुत ् उत्ऩादन गयी प्रसायण राइनभा जोडडसक्ने रक्ष्म
मरएको सीईओ याजबण्डायीरे फताए । आमोजनाका रागग सन ् २०१३ नोबेम्फय १० भा ववद्मुत ् खयीद
सम्झौता (ऩीऩीए) बएको गथमो ।

सन ् २०१४ भाचा २७ भा अनुभनत प्राप्त गये को ७ भहीनाऩनछ कम्ऩनीरे ववत्तीम व्मवस्थाऩन (पाइनाजन्समर
क्रोजय) ऩूया गये को हो । उत्ऩादन अनुभनत प्राप्त गये को १ वषामबत्र ववत्तीम व्मवस्थाऩन गरयसक्नु ऩने
ननमभ छ । कम्ऩनीरे उत्ऩादन अनुभनतऩत्र प्राप्त गये रगत्तै जग्गा खयीद, आमोजना ननभााणका रागग
आधायबूत आवास, सडकजस्ता आधायबूत सॊयचना ननभााण अनघ फढाइसकेको छ ।

सन ् २०१५ को शरू
ु फाट भख्
ु म सॊयचना ननभााणको काभ अनघ फढाउने सीईओ याजबण्डायीरे फताए ।
फोरीचारीको बाषाभा „सुऩय मसक्स‟ बननने ६ आमोजनाभध्मेको एक मो आमोजना हो । सयकायरे सन ्
२००९ भा ववमबन्न ८ आमोजनाका रागग फोरऩत्र आह्वान गदाा ववमबन्न ६ आमोजनाका रागग भात्रै

ननजीऺेत्ररे फोरऩत्र दताा गये का गथए । उक्त फोरऩत्रकै आधायभा सऺभ कम्ऩनी छनोट गयी सयकायरे सन ्
२०१० भा सोरुसहहत ६ आमोजनाराई अनुभनतऩत्र प्रदान गये को गथमो । मी आमोजनाभध्मे ववत्तीम
व्मवस्थाऩन ऩूया गने सोरु ऩहहरो आमोजना फनेको प्रवद्र्धकरे फताएका छन ् ।

गत बदौभा अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोगरे ऊजाा भन्त्रारमराई अनभ
ु नत खाये ज गना हदएको

ननदे शनभा मो आमोजना ऩये को छै न । अनुभनत खाये जीको ननदे शनभा १८ भेगावाटको „भागथल्रो सोरु‟
ऩये को बए ऩनन नाभ उस्तै ऩये कारे सवासाधायण झुजक्कने गये का छन ् । मो आमोजना बने खोरुखोराभै
अऩय सोरु हाइड्रो इरेजक्िक कम्ऩनीरे ननभााण गने „सोरु जरववद्मुत ् आमोजना‟ हो ।
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इन्रे णी रङमा कणाबऱी ऩररयोजना
दीऩेन्रर्हादरु ऺेत्री
जरववद्मत
ु को प्रचयु सम्बावना यहे को भर
ु क
ु वषैबरय दईु अङ्कको घण्टे रोडशेडडङ खप्न फाध्म छ । मसै

सभम बायतीम प्रधानभन्त्री भोदी नेऩार आएय ववगतदे खख अरभरभा ऩये को जरववद्मत
ु आमोजना अनघ
फढाउने सभमसीभा तोकेय पके । ववद्मत
ु ् सम्झौता नबए ऩनन नेऩारभा अबाव यहे का फेरा बायतफाट

सीमभत भात्राभा ववद्मुत ् आमात हुने गये को छ । भजन्त्रभण्डर पेरयएऩनछ रोडशेडडङ घटाउन बायतफाट
ववद्मुत ् आमात गयी वा थभार प्राण्ट जडान गयी व्मवस्था मभराउने प्रनतऻा ऩनन गरयन्छ । अहहरेको

सयकायरे ३ वषाभा रोडशेडडङफाट भुक्त गयाउने वचन हदएको छ । मसका आधायभध्मे बायतसॉग ववद्मुत ्
व्माऩाय सम्झौता गनुा ऩनन एउटा हो बननएको छ ।

भोदीŔकोइयारा सहभनतअनुसाय ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता य उऩल्रो कणाारी जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाको

ववकास सम्झौता गने सभमसीभा ४५ हदन तोककएको गथमो । सन ् १९९७ भा दईु दे शफीच सम्ऩन्न ववद्मुत ्
व्माऩाय सम्झौता त्मवत्तकै ओझेरभा ऩये को गथमो । सन ् २०१० भा नेऩाररे ववद्मुत ् व्माऩायसम्फन्धी

भस्मौदा ऩठाए ऩनन बायतरे वास्ता गये न । भोदी सत्तासीन हुनुअनघ नै ववगतका प्रसङ्ग नकोट्माई नमाॉ

ववद्मत
ु ् व्माऩाय सम्झौताको भस्मौदा नेऩारराई हदइमो । मो भस्मौदारे नेऩारको जरस्रोतको अगधऩनत
बायतराई फनाउने रक्ष्म याखेको दपा २ को उऩदपा „ख‟रे ऩजु ष्ट गय्मो । पेरय अन्म सभह
ू सॉग ववगतभा
बएका सम्झौताराई असय नगने बन्ने आशमरे आगाभी हदनभा अन्म सभह
ू सॉग जरववद्मत
ु ्

आमोजनाफाये को सहकामाराई ननषेध गने रक्ष्म दे खखमो । मो प्रस्ताव भनभोहन मसॊह सयकायका ऩाराभा
ऩठाइएको बए ऩनन नेऩारभा चचाा गरयएको गथएन । भोदीको „स्ऩष्टोजक्त‟ नेऩारको ववद्मत
ु ् ववकासभा

सहबागगता याख्ने य फजायभल्
ू मभा खयीद गने आए ऩनन नेऩाररे सॊशोगधत भस्मौदा ऩठाएका आधायभा केही
हे यपेयसहहत सहभनत बएको भाननन्छ ।

ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौतारे उत्ऩादन, आमात ननमाात, ववतयण राइनको व्मवस्था य बायत बएय तेस्रो

भुरुक ऩनन ववक्री गना ऩाउने व्मवस्थासहहत सुधारयएको जस्थनत दे खखन्छ । मसैफीच कणाारी ऩरयमोजनाको
ववकास सम्झौताभा ऩनन ववशेष जोड हदई ननहदा ष्ट सभममबत्रै नेऩार सयकायरे बायतीम प्रवद्र्धन कम्ऩनी
जीएभआयसॉग सम्झौता गना रगानी फोडाराई अजख्तमायी हदएको गथमो ।
ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) य भागथल्रो कणाारी ऩरयमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) दव
ु ै

सम्झौता नेऩार सयकायरे स्वीकाय गरयसकेको छ । ऩीटीए बायतीम भजन्त्रभण्डररे ऩनन अनुभोदन

गरयसकेको छ । ऩीडीए बायतीम कम्ऩनी जीएभआयसॉग बएकारे बायतीम सयकायको स्वीकृनत आवश्मक

नऩये ऩनन ऩष्ृ ठ सहमोग खाॉचो हुन्छ । त्मसैरे ऩीडीएभा दस्तखत गने अवसयभा नेऩारका प्रभ, ऊजााभन्त्री,
सत्ता साझेदाय दर एभारेका अध्मऺ य गह
ृ भन्त्री य साकाको फैठकभा आएका बायतीम गह
ृ भन्त्रीको

उऩजस्थनत गथमो । दईु दे शफीच ववद्मुत ् व्माऩाय य ववकासको फाटो खोमरएको भात्र नबई दक्षऺण एमशमाकै
रागग नभूना आमोजना फन्ने य प्रत्मऺ वैदेमशक रगानी मबœमाउन कडीका रूऩभा मो सम्झौता यहे को
जनाइएको छ ।

मी सम्झौताभध्मे ऩीटीएभा याजनीनतक दरका भख्
ु म नेताहरूफीच सहभनत बएको फखु झन्छ । हुन ऩनन
ववद्मत
ु ् उत्ऩादनको सम्बाव्मता प्रचयु यहनु तय भर
ु क
ु रे ननयन्तय रोडशेडडङ खवऩयहनु ऩने अवस्था

ववडम्फनाऩण
ू ा हो । ववद्मत
ु ् व्माऩाय सम्झौतारे फजायको ढोका खोल्मो बनी हाभी ऩर
ु ककत बएका छौं ।

भर
ू ववषम हो, बायतीम कम्ऩनीका रगानीमक्
ु त ऩरयमोजनाफाट उत्ऩाहदत ववद्मत
ु भात्र बायतरे आमात
गने हो कक नेऩारभा उत्ऩाहदत सभग्र स्रोतको ववद्मत
ु ् व्माऩाय हो स्ऩष्ट छै न । बायतफाट तेस्रो भर
ु क
ु भा
ननमाात गना ऩनन ऩाइने सम्झैताभा व्मवस्था बएको कुया उठाइन्छ ।

मस ववषमभा ध्मान हदनुऩने ऩऺ हो, ववद्मुत्को भाग य आऩूनताको अवस्था य व्माऩायभा रागू हुने

नीनतननमभ । बायतराई खाॉचो ऩये का फखत अथाात ् वषाामाभभा नेऩाररे ननमाात गयी त्महाॉको आवश्मकता

ऩूनता गने छ । नेऩाररे खऩतऩनछको अनतरयक्त उत्ऩादनको भूल्म ऩनन तरभागथ ऩने कुया स्वत् मसद्ध छ
। बायतभा भात्र सीमभत याख्ने यणनीनत ऻात वा अऻात रूऩरे रागू गना खोजजएभा अकााेे ठे स राग्ने ववषम
फन्न सक्नेछ । ककनबने बायत एकर खयीदकताा हुन खोजेभा ववद्मुत ् व्माऩाय फजायभा ववकृनत ऩैदा हुन
सक्छ ।

नेऩारमबत्रैको उदाहयण ऩमााप्त छ । नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयण नेऩारभा उत्ऩाहदत ववद्मुत्को एकर

खयीदकताा हो । उसको खयीद सम्झौताफेगय ऩरयमोजना अनघ फढ्न सक्दै न । ववद्मुत ् प्रसायणका रागग
ऩनन प्रागधकयणभै बय ऩनऩ
ुा ने अवस्था छ । कनतऩम ऩरयमोजना उत्ऩादनको अवस्थाभा छन ् । प्रसायण

राइनको अबावभा झोक्राएय फस्नुऩये को अवस्था छ । खयीद सम्झौता गना हहचककचाइ यहे को अवस्था ऩनन
छ । तय, रोडशेडडङको कामाातामरका बने वषाा भौसभभा सभेत अनन्त छ । मसको एउटै कायण

प्रागधकयणराई मभरेको एकागधकाय हो । कनतऩम सयकायी प्रमासभापात प्रागधकयणराई टुक्र्माएय चस्
ु त

दरु
ु स्त फनाउने प्रमास सपर हुन सकेको छै न । ननजी प्रवद्र्धकहरूरे खयीद सम्झौता नगना प्रागधकयणरे

ववद्मुत ् भागको प्रऺेऩणभा नै सङ्कीणाता अऩनाएको फताएका छन ् । भुरुकमबत्रकै सॊस्थाफाट बोग्नुऩये को
मो जस्थनत दईु दे शफीच त झन ् जहटर फन्न सक्छ ।

ववश्व व्माऩाय सङ्गठनको सदस्म बएका हाम्रा दईु दे श व्माऩायभा बएको ववबेदको आवाज उठान

सक्तैनौं । बायतीम भारवस्तु नेऩारी फजायराई नै तहसनहस हुने गयी ठूरो ऩरयभाणभा मबत्रत्रन्छन ् ।

नेऩारको धान, चाभर, तयकायीको आऩूनता जस्थनत मसको उदाहयण हो । नेऩारफाट बायत ननमाात गरयने

कृवषजन्म वस्तुभा कडा ननगयानी गरयॉदा ननमाानतत वस्तु मसभानाभा नै सड्ने सम्बवाना फढी बएकारे
व्माऩाय चल्दै न । नेऩारको अखफाय य छावऩएका ऩुस्तक बायतभा व्मावसानमक रूऩरे नछना नऩाउने

व्मवस्था ननमभन छ । मही प्रकृनत य प्रकक्रमा तेस्रो दे शभा ऩनन ववद्मुत ् ननमाात गने हाम्रो अऩेऺाभा रागू
बइहदएभा एकरौटी व्माऩाय धायण गने बायतसॉगको सम्झौतारे कनत पाइदा दे रा ? प्राववगधक रूऩरे
नेऩाररे मसको साभना गना तमायी गरयहाल्नु ऩछा ।
प्रभ कोइयारारे आफ्नो न्मूमोका मात्राअनघ नै हतायहतायभा भागथल्रो कणाारी ऩरयमोजनाको ऩीडीए

सम्ऩन्न गना ननदे शन हदए । सयकायभा सहबागी एभारे नेताहरूको अमबभतरे केही असजजरो अनुबव

बएको भध्मकारीन अवस्था ४५ हदन ऩुग्नै राग्दा सजजरो फनेको गथमो । जसयी ऩीटीएभा खर
ु ा छरपरभा
उठे का फॉद
ु ाहरू नेऩाररे प्रस्ताव ग¥मो य ठूरो हदसम्भ बायतरे स्वीकाय गय्मो बननमो । तय, त्मस्तो
ऩायदमशाता भागथल्रो कणाारी ऩरयमोजना „ऩीडीए‟ गदाा बएन ।

प्रत्मऺ सयोकाय याख्ने सयकायभा सजम्भमरत दरहरूभा नेऩारी काङ्ग्रेस ववद्मत
ु ् ववकासको „ढोका खोल्ने‟

जस मरन हतारयएको दे खखन्छ । „जनत ऩाउने हो त्मो बन्दा फढी नहदने‟ गयी सम्झौता गयौं ऩनछ

आवश्मकताअनस
ु ाय व्मवस्थाऩन गयौंरा बन्ने हचव
ु ा तका अनघ सारयएको छ । सावाजननक रूऩभा

जीएभआयका अन्तययाजष्िम ऩरयमोजनाहरू ववत्तीम स्रोत अबावका कायण अऩण
ू ा यहे का तकाराई ऩछाना
„कामाान्वमनभा शङ्कै नगयौं‟ बनी टारटुर गरयएको छ । ऊजााभन्त्रीरे सम्झौता याष्िको हहतभा छ

बननसकेऩनछ उऩप्रधानभन्त्री गौतभ चऩ
ु रागी फस्ने अवस्था सज
ृ ना बमो । हुन त भहाकारी सजन्धफाट

„खफाांेै‟ रुऩैमाॉ फसान्छ बन्ने तका हदने नेता ओरी मस ऩीडीएको ऩनन „गवाह‟ फनेका छन ् । अन्म दरको

हकभा „याजष्िम हहत‟भा सम्झौता गयौं बन्ने भात्र यह्मो । अॉध्मायोभा तीय हान्ने मो जस्थनत „ऩीडीए‟भा के
छ बन्ने जानकायीको अबावभा ऩनन „ताक ऩये नतवायी नत्र गोताभे‟जस्तै अभूता अमबव्मजक्त सावाजननक
बएका छन ् ।

„हतायको काभ रतयऩतय‟ बने जस्तै ४५ हदने सभमसीभा य प्रभको न्मूमोका मात्रारे च्माऩेको अवस्थाभा

„जीएभआय‟रे दईु थऩ आगथाक बायमुक्त ऩरयमोजनाभा सहभनत जनाउन ऩये को छ । ऩहहरो, दईु

भेगावाटको ववद्मत
ु ् आमोजना जसरे स्थानीम ऺेत्रभा ननयन्तय ववद्मत
ु ् आऩनू ता गने छ । दोस्रो, ननमाातका
रागग ववतयणराई ननभााण गयी २५ वषाऩनछ कणाारी ऩरयमोजना नेऩारराई हस्तान्तयण गनऩ
ुा ने छ । मी

दव
ु ै थऩ आमोजना „जीएभआय‟रे स्वीकृनत जनाएको त छ तय आफ्नो भात ृ सॊस्थासॉग ऩरयणाभ, ननभााण
अवगधफाये ऩमााप्त छरपर य अध्ममन गये को छ बन्न सककॉदै न । „जीएभआय‟ ऩनन बायतीम सयकायको
अहहरेको „उछरकुदभा‟ ऩाइरा अनघ साना कजस्सएको छ । ववत्तीम व्मवस्थाऩनका रागग ऩाउने २ वषा

आफ्ना सहमात्री फ्रान्सेरी रगानीकताा य अन्तययाजष्िम ववत्त ननगभसॉग रगानी, प्रनतपरका ऩद्धनतफाये
अजल्झनु ऩनेछ ।

नेऩारका हकभा ऩदागधकायीहरू सुयक्षऺत रगानीका रागग ऩमााप्त जस्थनत सज
ृ ना नगरयहदए कसरे

रगानी गछा ? बन्ने ऩूवक
ा जल्ऩत सोचफाट गचजन्तत दे खखए । हुन ऩनन ऩजश्चभ सेती १४ वषासम्भ „स्नोमी

भाउण्टे न‟रे अरभल्मामो । मसफीच कुनै ठूरा ऩरयमोजना रागू गना सककएको छै न । भागथल्रो कणाारीको
„ऩीडीए‟राई नजीयका रूऩभा उभ्माउन सककन्छ बन्ने हहसाफरे केही ऩऺ हल्कापुल्का रूऩभा ऩनन प्रस्तुत

बए य खासगयी याजनीनतक घटना वा फन्द, हडतारजस्ता अकजल्ऩत कुयारे ऩरयमोजनभा नोक्सान ऩुगेभा
सयकायरे ऺनतऩूनता हदने बन्ने शता साभान्म रागे ऩनन जहटर य अन्तत् खनतमुक्त छ ।

रगानीकतााहरू नापाका रागग खट्छन ् बन्नेभा शङ्का छै न । ठे केदायहरू नापाकै रागग प्राववगधक,

कानूनी व्मवस्थाका चय खोजेय ननउॉ खोज्छन ् । कामरगण्डकी ऩरयमोजनाको ऺनतऩूनतारे उठाएको सभस्मा,
चभेमरमा ऩरयमोजनाको रागतको कीनताभानफाट ऩाठ मसक्नुऩने अवस्था छ । अहहरे सफै शता स्वीकाये को
जीएभआय ऩरयजस्थनतजन्म कुया उठाई ऺनतऩूनताका रागग नेऩारराई भुद्दा भामभराभा अल्झाई फन्धक
फनाउने यणनीनत अजख्तमाय गना सक्ने सम्बावना ऩनन छ । त्मसका रागग कामाान्वमन शीघ्रता हदन

फनेको उच्चस्तयीम समभनतरे सतका हुनुऩने दे खखन्छ । „आपू केही नगने गना रागेकाराई त्रफथोल्ने‟ उजक्त
हार सवासाधायण नेऩारीभा ऩाइन्छ । सत्ताऩऺरे सञ्चाय भाध्मभभा उछारेका स्वैयकल्ऩानामुक्त
अमबव्मजक्त „ऊजााको प्रनतपर‟ हो ।

प्रस्ताववत मोजना शरू
ु भा ३ सम भेगावाट हो य ऩनछ ९ सम भेगावाट फनाइएको हो । फाॉधको स्थर ऩनन

भागथ सारयएको हो । ४ हजाय भेगावाटको ऩरयमोजना भागथल्रो तटभा फनाउने कामा ऩनन थामरएको

चचााभा छ । तय, „ऩीडीए‟भा कणाारी ऩरयमोजनाका रागग „ऩानीको फहाउको ननयन्तयता‟को कुया ऩनन छ ।
मो थोऩा, फॉद
ु जस्ता प्राववगधक ऩऺ कसयी हे रयन्छ य तल्रो तटीम मसॉचाइ मोजनाफाये कसयी हे रयन्छ,

गम्बीय गचन्तन बएजस्तो राग्दै न । तल्रो तटीम मसॉचाइफाये ध्मान ऩु¥माइएको अमबव्मजक्त „ऩीडीए‟

टुङ्ग्माउन सकक्रम ऩदागधकायीको गथमो । „सयकायी‟ शब्दावरी सफैको य अन्त्मभा कसैको ऩनन होइन बन्ने
अथा राग्न सक्छ ।

ववद्मुत ् ववकासभा ऩमााप्त ध्मान जानुऩने अवस्थाभा जफजफ कोइयारा याज शुरू हुन्छ नेऩारका

नदीनारा रगरग काम्छन ् बन्ने उजक्त छ । गण्डकी, कोशी य भहाकारीको इनतहास कोइयारा त्रमफाटै

यगचमो । कणाारीको ववषम ऩनन अकााेे कोइयारारे हतायभा अनघ फढाएका छन ् । „भनब
ुा न्दा फहुराउनु

ननको‟ चरयताथा हुने नतीजा कणाारी ऩरयमोजनाफाट नननस्कोस ् य ऩरयमोजनारे नेऩार नत्रफमसामोस ् बन्ने
काभना गयौं ।
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हहउॉ दभा बायतफाट चाय सम भेगावाट ववद्मत
ु ्
आमात गरयने

नेऩाऱी टोऱी र भारतर्ीच आज सहमतत हुने

रामप्रसाद ऩुडासैनी ,

काठमाडौं, असोज १३ ,
आउॉ दो हहउॉ दभा बायतरे नेऩारराई थऩ दईु सम

भेगावाट ववद्मुत ् हदने बएको छ । अहहरे बायतफाट

झन्डै दईु सम १५ भेगावाट ववद्मुत ् आमात बइयहे को छ

। त्मसभा दईु सम भेगावाट थप्दा हहउॉ द (सख्
ु खा) माभभा
रोडसेडडङ गत वषाको बन्दा केही घट्ने अऩेऺा नेऩार

ववद्मत
ु ् प्रागधकयणको छ । प्रागधकयणका कन्है मा कुभाय
भानन्धय, अननर याजबण्डायी य भननरननधी नतवायी

सॊरग्न तीन सदस्मीम टोरीरे बायतको नमाॉ हदल्रीभा
थऩ दईु सम भेगावाट ववद्मत
ु ् ल्माउने फाये भा बायतीम अगधकायीहरुसॉग वाताा गरययहे का छन ् । वाताा गना
प्रागधकयणको उक्त टोरी गत त्रफहीफाय बायत गएको गथमो । सो टोरीरे बायतको ऊजाा भन्त्रारमका

अनतरयक्त सगचव दे वेन्र चौधयीसॉग शुक्रफाय वाताा गये को गथमो । वातााको क्रभभा चौधयीरे नेऩाररे भाग
गये अनुसाय ववद्मुत ् हदन बायत तमाय बएको फताएऩनछ दव
ु ै दे शभा प्रसायण राइनभा गनऩ
ुा ने सुधायको

फाये भा छरपर जायी छ । उक्त छरपर आज भॊगरफाय सहभनतभा ऩुगेय टुॊगगने प्रागधकयणका ननमभत्त
कामाकायी ननदे शक याभचन्र ऩाण्डेमरे जानकायी हदए । अजन्तभ वाताा आज १२:३० फजेका रागग तम
बएको छ । सोभफाय ऩनन मस फाये भा वाताा बएको गथमो ।
„वातााभा बायतीम ऩऺ आफ्नो दे शमबत्र त्रफगग्रएको प्रसायण राइन भभात गये य नेऩारराई हहउॉ दभा थऩ दईु
सम भेगावाट ववद्मत
ु ् हदन सहभत बएको छ‟, ऩाण्डेमरे बने, „त्रफगग्रएका प्रसायण राइन भभात गये य

डडसेम्फयमबत्रभा नेऩाररे भाग गये अनस
ु ाय ववद्मत
ु ् हदन बायतीम ऩऺ याजी बमो ।‟ मही असोज ६ य ७ गते

काठभाडौंभा बएको ऩञ्चेश्वय ववकास प्रागधकयणको ववधान तमायीको फैठकभा बाग मरन आएका बायतीम
जरस्रोत सगचव आरोक यावतको टोरीसभऺ नेऩारी अगधकायीहरुरे अहहरे आइयहे को बन्दा थऩ दईु सम

भेगावाट ववद्मुत ् हदन आग्रह गये का गथए । त्मनतफेरा बायतीम अगधकायीहरुरे मस ववषमभा वाताा गना

नेऩारी प्राववगधक टोरी बायत ऩठाउन बनेको गथमो । बायतीम ऩऺ थऩ ववद्मुत ् हदन सकायात्भक बएऩनछ
प्रागधकयणरे वातााका रागग बायत ऩठाएको हो । नेऩाररे कुशाहाŔकटै मा प्रसायण राइनफाट भात्रै थऩ एक
सम ऩाॉच भेगावाट ववद्मुत ् आमात गने मोजना फनाएको छ । त्मसको रागग बायततपा धेयै ठाउॉ भा सुधाय

गनऩ
ुा नेछ । त्मस्तै, टनकऩुयफाट थऩ २० भेगावाट, वाजल्भकीनगयफाट २० भेगावाट, नेऩारगञ्ज नाकाफाट
१५ भेगावाट ल्माउने प्रस्ताव प्रागधकयणरे बायतसभऺ याखेको छ । अहहरे नेऩारगञ्ज नाकाफाट सात
भेगावाट भात्र ववद्मत
ु ् आमात बइयहे को छ ।
त्मस्तै मसयहा, जरेश्वय, ऩयवानीऩुयŔयक्सौर रगामतका एक दजान ठाउॉ फाट ३३ केबीए प्रसायण

राइनभापात नेऩारभा ववद्मुत ् आमात बइयहे को छ । ती सफै प्रसायण राइनफाट ववद्मुत ् आमात थप्न
नेऩाररे प्रस्ताव गये को छ । बैयहवा, कृष्णनगय, धनगढी, गड्डाचौकी नाकाफाट आउने ववद्मुत ् अहहरे
फन्द छ । बायतका ववमबन्न स्थानभा ऩोर ढरेको तथा कनतऩम ठाउॉ भा ताय नै चोयी बएको कायण ती
नाकाफाट ववद्मुत ् आमात फन्द बएको हो । बायततपाको सफै ठाउॉ भा भभात गये य ववद्मुत ् ल्माउनुऩने

नेऩारको प्रस्तावभा बायत सकायात्भक छ । बायतरे टकनऩुयफाट कुर ३५ भेगावाट ववद्मुत ् हदन ऩनन

सहभनत गये को छ । मससम्फन्धी सहभनतऩत्रभा प्रागधकयणका तपाफाट हहतेन्रदे व शाक्मरे बायतभा गएय
सम्झौता गरयसकेका छन ् । नेऩाररे भाग गये अनुसाय सफै प्रसायण राइनभापात बायतफाट ववद्मुत ् आएभा
सफै ऺेत्रभा सन्तुमरत तरयकारे रोडसेडडङ हुनेछ । नेऩाररे आफ्नो दे शमबत्रको रोडसेडडङभा एक रुऩता

ल्माउनको रागग बायतसॉग प्रसायण राइन जोडडएका सफै ठाउॉ फाट ववद्मुत ् ल्माउनुऩने प्रस्ताव याखेको हो ।
सफै प्रसायण राइनफाट ववद्मुत ् ल्माउन बायतरे आफ्नो दे शमबत्र धेयै ठाउॉ भा भभात गनऩ
ुा नेछ । अहहरे

अवरुद्ध बएको बोटे कोशीको ववद्मुत ् डडसेम्फयसम्भ आएभा गतवषाको बन्दा एक/डेढ घन्टा रोडसेडडङ
अझै कभ हुने ऩाण्डेमरे फताए । गतवषा हहउॉ दभा १२ घन्टा रोडसेडडङ बएको गथमो । बायतफाट दईु सम
भेगावाट ववद्मत
ु ् थऩ नबएभा १५ दे खख १८ घन्टासम्भ रोडसेडडङ हुनेछ ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/6/19
भोटे कोसीको सेयर माग्दै स्थानीयद्वारा आन्दोऱन
नयाॉ ऩत्रत्रका

काठमाडौं, १९ असोज

बोटे कोसी जरववद्मुत्को ३५ प्रनतशत सेमय ऩाउनुऩने भाग गदै आमोजनास्थर मसन्धऩ
ु ाल्चोकवासीरे आन्दोरन
सुरु गये का छन ् ।

स्थानीमवासीरे आमोजनाको प्रवद्र्धक कम्ऩनी बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनी प्रामररे सेमय हदने प्रनतफद्धता
नजनाएसम्भ जुयेभा गएको ऩहहयोरे ऺनतग्रस्त प्रसायण राइन ननभााण गना नहदने घोषणा गये का छन ् ।
स्थानीमको आन्दोरनरे प्रसायण राइन ननभााण अवरुद्ध छ ।

गत १७ साउनभा गएको ऩहहयोरे ७ वटा टावय ऺनतग्रस्त बएऩनछ आमोजनाफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन फन्द छ
। आमोजनारे ११ भाघ ०५७ दे खख व्माऩारयक रूऩभा ववद्मुत ् उत्ऩादन गदै आएको छ ।

बोटे कोसी जरववद्मत
ु ् सयोकाय सॊघषा समभनतका सॊमोजक दीऩेन्रकुभाय श्रेष्ठरे कम्ऩनीरे ३५ प्रनतशत
सेमय हदने प्रनतफद्धता नजनाएसम्भ प्रसायण राइन टावय ननभााण गना नहदने फताए । „सेमय हदने

ववषमभा कम्ऩनीका अगधकायी छरपर नै गना चाहॉ दैनन ्, सेमय हदने प्रनतफद्धता नजनाएसम्भ हाभी ऩनन
प्रसायण राइन ननभााण गनै हदॉ दैनौँ,‟ उनरे बने । श्रेष्ठरे आन्दोरनभा सफै याजनीनतक दरको सभथान
यहे को दाफी गये ।
सॊघषा समभनतरे आमोजनाफाट प्रत्मऺ प्रबाववत तातोऩानी य खजु ल्ऩङकट्टी गाववसको ववकासका रागग
वावषाक रूऩभा ५०/५० राख रुऩैमाॉ छुट्माउनुऩने, प्रसायण राइन टावयफाट प्रबाववत गाववसराई प्रनतटावय
वावषाक रूऩभा ३ राख हदनुऩनेरगामतका भाग याखेको छ ।

बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनी प्रामरका प्रभुख कामाकायी अगधकृत (मसइओ) नये न्र प्रजाऩनतरे सेमयको
ववषमराई सयकायरे सम्फोधन गनऩ
ुा ने फताए । „स्थानीमरे याखेका भाग य ननभााणभा बइयहे को
अवयोधफाये ऊजाा भन्त्रारमराई जानकायी गयाइसकेका छौँ, मसभा सयकायरे जे ननणाम गछा , हाभी त्मही
भान्न तमाय छौँ,‟ प्रजाऩनतरे बने । उनरे कम्ऩनी सयकायको ननणाम ऩखखाएय फमसयहे को फताए ।
ववद्मत
ु ् प्रागधकयणरे खखम्तीको ववद्मत
ु ् अभेरयकी डरयभा ककन्दै आएको छ । प्रागधकयणरे बोटे कोसीफाट

१९ अफा १२ कयोड १९ राख ६१ हजाय रुऩैमाॉको ववद्मत
ु ् खरयद गरयसकेको छ । खखम्तीफाट खरयद गरयएको
ववद्मत्ु को औसत भल्
ू म ८ रुऩैमाॉ ३५ ऩैसा ऩने प्रागधकयणरे जनाएको छ ।

ववद्मुत ् खरयद गये फाऩतको यकभ बुक्तानी गदााको फैंक शुल्क य डरयको ववननभम जोखखभ सफै

प्रागधकयणरे व्महोनऩ
ुा छा । बोटे कोसीभा सुरुभा अभेरयकन कम्ऩनी ऩान्डा इनजॉको रगानी यहे कोभा ९५
प्रनतशत स्वामभत्व नेऩारीकोभा आइसकेको छ । वऩवऩए ऩुनयावरोकन गना प्रागधकयणरे ऩहर गये ऩनन
कम्ऩनीरे अस्वीकाय गदै आएको छ । आमोजनाको वऩवऩए अवगध २५ वषासम्भको छ ।

सुरुभा ३६ भेगावाटको उत्ऩादन अनुभनत मरएको कम्ऩनीरे ४५ भेगावाटको उऩकयण जडान गये को गथमो ।
प्रागधकयणरे ०६९ असायभा ९ भेगावाट ववद्मुत ् प्रनतमुननट १ रुऩैमाॉ ६२ ऩैसाभा ककन्ने ननणाम गये को गथमो
।
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ववद्यत
ु ् प्राथधकरणको व्यवस्थाऩन र महसऱ
ु
ववद्मुत ् प्रागधकयण मनत ठूरो घाटाभा जानुऩने कायण नै हु“दै न, ककनकक मसरे ऊजाा फेचये भामसक रूऩभा भहसुर
असुर गछा य भहसुर ननतनेको तत्कार राइन काट्न सक्छ । तय, ऩहु“च य प्रबावभा काभ हुने य अनावश्मक

कभाचायी याख्नर
ु े ऩनन प्रागधकयणको घाटा फढ्ने गये को हो । याजनीनत गने थरो फनेको कायण ऩनन मो सभस्मा बएको
हो ।

ववनोद नेऩाऱ

जरस्रोत, कृवष य ऩमाटनराई नेऩारको सभद्
ृ गधका आधायका रूऩभा मरइन्छ । जरववद्मुत्को सम्बावनाका दृजष्टरे त
नेऩार ववश्वकै एक प्रभुख भुरुक हो । तय, हाभीरे मसफाट अऩेक्षऺत राब मरन बने सकेका छै नौं । ककनबने एकानतय
हाम्रो याजनीनतक नेतत्ृ वस“ग सोअनरू
ु ऩको अठोट य इच्छाशजक्त नै छै न बने अकाानतय हाभीकहाॉ ववयोधका रागग
ववयोध हुन्छ य हुनुऩने काभ ऩनन हुन सक्दै नन ् । जरस्रोत त हाम्रो सफैबन्दा वववाहदत ऺेत्र नै हो ।

जरस्रोतको य त्मसभा ऩनन ऊजााको कुया गदाा ऊजााको भाग ननयन्तय वद्
ृ गध बइयहे ऩनन ठूरा ऩरयमोजना सम्ऩन्न हुन
नसक्दा राभो सभमदे खख हाभी चको रोडसेडडङको ऩीडा बोगगयहे का छौं । ऩनछल्रो तथमाॊकअनुसाय आगथाक वषा

०७०÷७१ भा याजष्िम ववद्मुत ् प्रणारीभा ववद्मुत्को उच्चतभ भाग १२०१ भेगावाट प्रऺेऩण गरयएकोभा ७९१ भेगावाट

भात्र आऩनू ता गना सककएको य फा“की ४१० भेगावाट अऩग
ु हुन गई रोडसेडडङ गनऩ
ुा ये को गथमो । आऩनू ता गरयएको ७९१

भेगावाटभध्मे नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणका उत्ऩादन केन्रहरूफाट ४३६।४ भेगावाट, प्रागधकयणको थभार प्रान्टफाट
२२ भेगावाट य ननजी ऺेत्रफाट २१६।४ भेगावाट उत्ऩादन बएको गथमो बने फा“की ११६।२ भेगावाट बायतफाट आमात
गरयएको गथमो । अनघल्रो आगथाक वषाभा यहे को १०९४।६ भेगावाटको तुरनाभा आगथाक वषा ०७०÷७१ भा याजष्िम

ववद्मुत ् प्रणारीभा ववद्मुत्को उच्चतभ भाग ९।७ प्रनतशतरे वद्
ृ गध बएको गथमो । ववद्मुत ् प्रागधकयणका अनुसाय
आगथाक वषा ०७०÷७१ को अन्त्मसम्भ सफै वगाका गयी कुर ग्राहक सॊख्मा २७ राख १० हजाय ऩग
ु ेको छ, जसभा
गाहास्थम उऩबोक्ताको हहस्सा भात्र ९४।३७ प्रनतशत अथाात ् २५ राख ६० हजाय ऩुगेको छ । आव ०७०÷७१ भा

प्रागधकयणरे रु। ५ अफा ७० कयोड ४२ राख ४० हजाय खद
ु नोक्सान गये को प्रागधकयणको ऩनछल्रो प्रनतवेदनभा उल्रेख
गरयएको छ ।

मसैगयी आव ०७०÷७१ भा प्रागधकयणको प्रणारीभा ववद्मुत ् चह
ु ावट अनघल्रो आगथाक वषाभा यहे को २५।११

प्रनतशतको तुरनाभा ०।३२ प्रनतशतरे घटे य २४।७९ प्रनतशत यहन गएको ऩनन उक्त प्रनतवदे नभा उल्रेख छ । चह
ु ावट
ननमन्त्रणका रागग गरयएका ऩरयणाभभुखी उऩामहरू एवॊ प्रमासको ननयन्तयताका कायण मो ‘उत्साहजनक उऩरजब्ध’
हामसर गना सम्बव बएको प्रागधकयणरे जनाएको छ । प्रागधकयणरे चारू आगथाक वषाको अन्त्मसम्भ ववद्मुत ्

चह
ु ावटराई २३ प्रनतशतभा झाने रक्ष्म मरएको छ । स्भयण यहोस ्, नेऩारका सधैं घाटाभा चल्ने सयकायी सॊस्थानभध्मे
नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयण ऩनन एक हो ।

अहहरे ऩनन हाभीरे ७–८ घण्टाको रोडसेडडङ बोगगयहे का छौं । ऩनछल्रो ऩटक गत बदौ २१ गतेदेखख रोडसेडडङ

फढाइएको छ । मसऩटक केही ववद्मत
ु ् आमोजनाभा फाढीऩहहयोका कायण ऩग
ु ेको ऺनतराई फहाना फनाउने भौका
मभरेको छ । तय, मस्तो ववद्मुत ् कटौती ववगतभा ऩनन नबएको होइन । भुरुकभा मसऩटक ननकै वषाा बमो ।

फाढीऩहहयोरे समौंको सॊख्माभा भानवीम ऺनत बमो बने हजायौं ववस्थावऩत बए य अफौंको बौनतक ऺनत बएको छ ।
बायी वषाा बए ऩनन कुरेखानी जराशम अझै नबरयएको प्रागधकयणरे कायण दे खाएको छ, जसभा ऩत्माउने आधाय
कभ छ । मसैफीच आगाभी हहउ“दभा १ हजाय ३ सम ५० भेगावाटसम्भ ववद्मुत्को भाग हुने तय आऩूनता बने ५०

प्रनतशतबन्दा कभ हुने बई १७ घण्टासम्भ रोडसेडडङ हुन सक्ने अनुभान गरयएको छ । उत्ऩादन नथवऩन,ु भागबन्दा
कभ आऩूनता, प्रणारी सुधायभा प्रागधकयणको फेवास्ता य अत्मगधक चह
ु ावटका कायण गत वषाबन्दा आगाभी
हहउ“दमाभभा ववद्मुत ् सॊकट थवऩने प्रागधकयणकै अगधकायीहरूको अनुभान छ ।

मसैफीच अहहरे ववद्मत
ु ् भहसर
ु वद्
ु फढाउनऩ
ु ने कायणभा फढ्दो घाटाराई
ृ गधको ववषम चचााभा छ । भहसर

दे खाइएको छ । मही फहाना फनाएय भहसुर फढाउने ननणाम बएको सभाचाय सावाजननक बएकोभा भहसुर वद्
ृ गधका

ववरुद्ध ऩये को एक रयटभा सम्भाननत सवोच्च अदारतरे भहसुर वद्
ृ गध नगना आदे श हदएऩनछ मो केही अरभमरएको
छ, तय रागू हुने कुयाभा बने कुनै सन्दे ह छै न । ककनकक साभान्मत् प्रकक्रमाभा त्रहु ट बएभा त्मस्तो ननणाम

कामाान्वमनभा भात्र योक रगाउॉ छ । सम्फजन्धत ननकामफाट प्रकक्रमासम्भत ढॊ गभा स्वीकृत बइसकेकारे अदारतफाट
ऩूणा आदे श आएऩनछ हढरोचाॉडो भहसुर वद्
ृ गध हुने ननजश्चत नै छ । प्रश्न नमाॉ भहसुर रागु हुनु वा नहुनु वा स्थगन

हुनुको भात्र होइन । भहसुर वद्
ृ गधका क्रभभा अनघ सारयएको तकाको हो । ननश्चम नै भहसुरराई सभमसाऩेऺ फनाउनु
अनुगचत होइन । तय, प्रणारी सुधायभा चासो नयाख्ने, चह
ु ावट ननमन्त्रणभा सकक्रमता नदे खाउने तथा ववमबन्न नाभभा
हुने गये का खचा नघटाई वा घटाउनेतपा कुनै ध्मान नहदई य मभतव्मनमता नअऩनाई घाटा ऩनू ता गने नाभभा
उऩबोक्ताको ढाड सेक्ने गयी भहसुर फढाउने प्रमास आपॊेैभा गरत हो । उद्मोगी, व्मवसामीरे ऩनन मो प्रस्तावको
ववयोध गरयसकेका छन ्, ककनकक मसफाट उत्ऩादन रागत फढ्दछ । प्रनतमुननट केही रुवऩमाॉका दयरे भहसुर फढ्दा
उत्ऩादन रागत फढ्न गई सफै गचजको भल्
ू म फढ्छ । मसको भाय आभउऩबोक्ताभागथ ऩछा । पेरय घाटा ऩनू ताको

भाध्मभ सधैं जनता नै फन्नुऩछा य जनताको ढाड सेक्नुऩछा बन्ने ऩनन छै न, प्रागधकयणका कभी–कभजोयी सुधायफाट
ऩनन मस्तो घाटा ननकै कभ गना सककन्छ । चाहे को य आवश्मक ऩये को सभमभा ववद्मत
ु ् नऩाउने तय भहसर
ु फढे को
फढ्मै गने हो बने त्मो जनताको हहतववऩयीत हुने बएकारे ऩनन याज्म मसभा गम्बीय हुनुऩछा ।

ननममभत आऩूनताको सुननजश्चतता हुन सके सेवाफाऩत सभमसाऩेऺ भहसुर मरनु बने अनुगचत हु“दै न । तय, एकानतय

ववद्मत
ु ् उत्ऩादन नफढ्ने, आऩनू ता अननममभत हुने य दै ननकी नै उरटऩर
ु ट फनाउने तथा अकाानतय भहसर
ु फढाउने कुया
आपैंभा स्वाबाववक होइन । ऊजााको आवश्मकता ऩनेरे अन्म वैकजल्ऩक व्मवस्था ऩनन गनैऩने फाध्मता छ य

उऩबोक्ता दोहोयो भायभा ऩये का छन ् । एकानतय मस्तो अवस्था छ बने अकाानतय अनावश्मक रूऩभा उऩकयण खरयद
गये य याख्ने प्रववृ त्त ऩनन प्रागधकयणभा छ जुन अनुगचत छ । फेराफेराभा अनुगचत राबका रागग गुणस्तयहीन साभग्री

खरयद गरयएका घटना ऩनन सावाजननक बएकै छन ् बने मस्तो अवस्थाको अन्त्म गनऩ
ुा नेभा त्मसतपा उनतसायो ध्मान
हदइएको ऩाइॉदैन बने हये क ऩटक घाटाराई अगाडड तेस्र्माएय भहसर
ु वद्
ु न्मामोगचत छै न ।
ृ गध गरयन्छ, जन

मसैगयी प्रागधकयणका सवायी साधन आहदको दरु
ु ऩमोग य उऩकयण खरयदभा हुने गये को अऩरचनको कुया खमु रसकेकै
हो बने त्मस्ता अननमभनतता कभ गने य सभग्र व्मवस्थाऩन एवॊ कामाप्रकक्रमाभा सुधाय गनऩ
ुा छा । घाटा ऩूनताका रागग
सफैरे दहु ु नो गाई फनाउन खोज्ने सावाजननक सॊस्थानहरू नापाभा जान सक्दै नन ् । मसैरे याज्म मसप्रनत गम्बीय

हुनुऩछा । ववद्मुत ् प्रागधकयण मनत ठूरो घाटाभा जानुऩने कायण नै हु“दै न, ककनकक मसरे ऊजाा फेचये भामसक रूऩभा
भहसुर असुर गछा य भहसुर ननतनेको तत्कार राइन काट्न सक्छ । तय, ऩहु“च य प्रबावभा काभ हुने य अनावश्मक
कभाचायी याख्नर
ु े ऩनन प्रागधकयणको घाटा फढ्ने गये को हो । याजनीनत गने थरो फनेका कायण ऩनन मो सभस्मा बएको

हो । मसभा सुधाय हुनुऩछा । सयकायी सॊस्थानहरूको घाटा ऩूनता गने नाभभा भहसुर वा दस्तुय फढाउने वा मसैराई भात्र

ननववाकल्ऩ उऩाम ठान्ने होइन नतनभा हुने चह
ु ावट, साधनको दरु
ु ऩमोग य व्माप्त फेगथनतको अन्त्म गनऩ
ुा छा य नतनको
खचा ननमन्त्रणभा ध्मान हदनऩ
ु छा ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/6/21

सऩ
ु रससक्समा ‘ब्रेक थ्र’ु
सयकायरे प्रनतस्ऩधााफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइसेन्स) हदएका ६ जरववद्मुत ् आमोजनाभध्मे २३.५

भेगावाट ऺभताको सोरु आमोजनारे सफैबन्दा ऩहहरे रगानी जुटाएको छ । कुर ४ अफा १० कयोड रुऩैमाॉ रागत यहे को
सोरु आमोजनाभा ९ फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थारे आइतफाय ३ अफा ७ कयोड रुऩैमाॉ कजाा रगानी सम्झौता गये का छन ् ।
अऩुग १ अफा ३ कयोड रुऩैमाॉ प्रवद्र्धकरे आपैं रगानी गदै छन ् । रगानी जुटेऩनछ आमोजना फनाउनका रागग फाटो
खर
ु ा बएको छ । आमोजना आगाभी ४ वषाभा सम्ऩन्न गने गयी प्रवद्र्धक अऩयसोरु हाइड्रोइरेजक्िक कम्ऩनीरे

आमोजनाको काभ अनघ फढाएको छ । आमोजनाभा ७५ प्रनतशत फैंकको य २५ प्रनतशत प्रवद्र्धकरे रगानी गनेछन ् ।
हहभारी जजल्रा सोरुखम्
ु फुभा ननभााण हुन रागेको मो ऩहहरो जरववद्मुत ् आमोजना हो । मो आमोजना सम्ऩन्न

बएऩनछ ऩमाटनभा भात्र ननबाय सोरुखम्
ु फु जजल्रारे जरववद्मुत ् ववकासफाट फसेनन कयोडौं रुऩैमाॉ योमल्टी ऩाउनेछ ।
मसरे जरववद्मुत ् ववकासभा ठुरो ब्रेक थु ्य नै गये को छ । अन्म ५ आमोजना रगानी जुटाउने तमायीभा यहे का छन ् ।
सयकायरे ४ वषाअनघ प्रनतस्ऩधााफाट सोरक
ु ा अनतरयक्त तल्रोसोर,ु खाये , मसॊगटी, भेवा य भामाखोरा आमोजना

ववकास गयी २ सम १० भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गना ऊजाा भन्त्रारमरे प्रवद्र्धकराई राइसेन्स हदएको गथमो । सफै
आमोजनारे ववस्तत
ृ इजन्जननमरयङ, वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनका अनतरयक्त नेऩार ववद्मुत ् प्रागधयकयणसॉग
ववद्मत
ु ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) सभेत गरयसकेका छन ् ।

सोरु आमोजनाफाट भात्र वावषाक १३ कयोड २५ राख २० हजाय मुननट त्रफजुरी उत्ऩादन हुने कम्ऩनीरे गये को

अध्ममनरे दे खाएको छ । रगानीकताारे आमोजना ननधाारयत सभमभा सम्ऩन्न गना सयकायराई ऩयपयभेन्स
ग्माये न्टी ऩनन फुझाएको छ । आन्तरयक खऩतका रागग मो आमोजना फन्न रागेको हो ।

आगाभी ४ वषाभा (सन ् २०१८ को जुराई) दे खख ववद्मुत ् उत्ऩादन गने तमायीभा आमोजना यहे को छ । प्रवद्र्धकरे

आमोजनाको भख्
ु म सॊयचना आगाभी ३ भहहनामबत्र सरु
ु गने कामामोजना तमाय गरयसकेको छ । आमोजना ननभााण

सुरु बए ऩनन नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणरे कटायीदे खख आमोजनाजस्थरसम्भ ऩुग्न झन्डै ९० ककरोमभटय राभो १ सम

३२ केबी प्रसायणराइनको काभभा गये को हढराइ प्रवद्र्धकरे शॊका उत्ऩन्न गयाएको छ । ववद्मुत्गह
ृ ननभााण सम्ऩन्न
बई उत्ऩादन हुने त्रफजर
ु ी खेय जाने सम्बावना ऩनन त्मवत्तकै छ । प्रवद्र्धकराई सभमभा प्रसायणराइन नफन्नरा कक
बन्ने गचन्ता य चासो छ ।

रगानी जुटाउन नसक्दा अझै ऩनन दजानौं जरववद्मुत ् आमोजना कामाान्वमनभा आउन सकेका छै नन ् ।

जरववद्मुत्भा ठुरो दीघाकारीन रगानी आवश्मक ऩछा । दीघाकारीन प्रकृनतका ठूरा जरववद्मुत्भा रगानी गना फैंक

तथा ववत्तीम सॊस्थारे नचाहदा प्रवद्र्धकराई रगानी जुटाउन सभस्मा ऩदै आएको छ । हुनत नेऩार याष्ि फैंकरे कृवष य
जरववद्मत्ु भा १२ प्रनतशतसम्भ अननवामा रगानीको प्रावधान फनाएऩनछ ऩनछल्रो सभमभा फैंक तथा ववत्तीम
सॊस्थाको रगानी मस ऺेत्रभा फढे को छ, तय ऩनन मो ऩमााप्त बने होइन ।

धेयै आमोजना ननभााण सुरु बए ऩनन ववद्मुत ् खऩत केन्रसम्भ ऩ¥
ु माउन आवश्मक प्रसायणराइनको काभभा हढराइ

हुने गये को छ । अहहरे नेऩारको जरववद्मुत ् ववकासको फाधाभा जग्गा प्राजप्तऩनछ प्रसायणराइन बएको छ । याज्मरे
प्रबावकायी रूऩभा जग्गा अगधग्रहणको व्मवस्था मभराउन सकेको छै न बने ववद्मुत ् प्रागधकयणरे ऩनन फजेटको

सभस्मा दे खाउॉ दै प्रसायणराइनको काभभा हढराइ गरययहे को छ । मसरे गदाा ननभााणाधीन १ हजाय २ सम भेगावाटका
आमोजना प्रबाववत हुने खतया छ । अहहरे फैंककङ ऺेत्रभा ७० अफा रुऩैमाॉ बन्दा फढी तयरता यहे को छ ।

तयरता व्मवस्थाऩन गना फैंकका अनतरयक्त याष्ि फैकराई सभेत हम्भे ऩये को अवस्था छ । मस्तो अवस्थाभा फैंक

तथा ववत्तीम सॊस्थारे याष्ि फैंकरे तोकेको सीभामबत्रै फसेय आगथाक रूऩभा आकषाक आमोजनाभा रगानी गना हढराइ

गनुा हुन्न । दे शभा हार १ हजाय २ सम भेगावाट ऺभताका आमोजनाका प्रवद्र्धकरे रगानी जुटाई ननभााण गरययहे का

छन ् । मस्तै ६ सम भेगावाट ऺभताका आमोजना रगानी जुटाउने तमायीभा छन ् । आगाभी ५ वषासम्भ दे शभा ववद्मुत ्
उत्ऩादन ऺभता फढे य २ हजाय ५ सम भेगावाट नाघ्नेछ ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/6/21
थचतनयाॉ एक्क्जम र्ैंकऱे माथथल्ऱो त्रत्रशूऱीको भुक्तानी रोक्यो
सचेन गौतम/नयाॉ ऩत्रत्रका
काठमाडौं, २१ असोज

गचननमाॉ एजक्जभ फैंकरे ननभााणाधीन भागथल्रो त्रत्रशूरीŔ३ ए जरववद्मुत ् आमोजनाको बुक्तानी योकेको छ ।

ननभााण अवगध २६ भहहना थप्ने ननणामका आधायभा आमोजना य ठे केदायफीच ऩयू क ठे क्का सम्झौता (सजप्रभेन्िी
कन्िमाक एगग्रभेन्ट) अननवामा रूऩभा हुनुऩने बन्दै एजक्जभ फैंकरे बुक्तानी योकेको हो ।

एजक्जभ फैंकभापात हदएको सहुमरमतऩूणा ऋण, नेऩार सयकाय य ववद्मुत ् प्रागधकयणको रगानीभा
आमोजना ननभााण बइयहे को छ । एजक्जभ फैंकको ऋण बएका कायण आमोजनाको ऩयाभशादाता, मसमबर,
इरेक्िो भेकाननकर तथा हाइड्रो भेकाननकर य प्रसायण राइन ननभााणका सफै ठे केदाय गचननमाॉ कम्ऩनी
छन ् ।
आमोजना प्रभुख उत्तभ अभात्मरे एजक्जभ फैंकरे ऩयाभशादाताको बुक्तानी योकेको जानकायी हदए । „म्माद

थऩको सजप्रभेन्िी कन्िमाक एगग्रभेन्ट नबएसम्भ फैंकरे ऩयाभशादाताको बुक्तानी योकेको छ, मसमबर,
इरेक्िो भेकाननकर तथा हाइड्रो भेकाननकरको बक्
ु तानी ऩनन योक्ने फताइसकेको छ,‟ अभात्मरे बने ।

गत १७ वैशाखभा सककएको ३५ भहहने ठे क्का सम्झौताको म्माद ववद्मुत ् प्रागधकयणरे २६ भहहना थप्ने

ननणाम गये को गथमो । आमोजनाको ननभााण १६ असाय २०७३ (३० जुन २०१६)मबत्र सम्ऩन्न बइसक्नुऩनेछ
।

प्रागधकयणरे ठे क्का सम्झौताको म्माद २६ भहहना थवऩएको जानकायी एजक्जभ फैंकराई गयाएको गथमो ।
„एजक्जभ फैंकका प्रनतननगध आएय गचठीरे भात्रै हुॉदैन, सजप्रभेन्िी कन्िमाक एगग्रभेन्ट नै हुनुऩछा , नत्र
बुक्तानी हदन नसककने फताइसकेका छन ्,‟ आमोजना प्रभुख अभात्मरे जानकायी हदए ।
इजन्जननमरयङ, खरयद य ननभााण (इवऩसी) भोडरअनुसाय मसमबर सॊयचना ववद्मुत्गह
ृ , फाॉध,

सुरुङरगामतका सॊयचना ननभााण य इरेक्िो भेकाननकर तथा हाइड्रो भेकाननकरको काभ गना चाइना
गेजुवा ग्रुऩ कम्ऩनी (मसजजजजसी)सॉग ८ कयोड ९१ राख ८० हजाय अभेरयकी डरयभा ठे क्का सम्झौता बएको
गथमो ।

मसैगयी, आमोजनाको ऩयाभशादाताभा चीनको नथा वेस्ट हाइड्रो कन्सजल्टङ इजन्जननमरयङराई ३९
राख ३० हजाय डरयभा ननमक्
ु त गरयएको गथमो ।

प्रागधकयण सञ्चारक समभनतरे आमोजनाको म्माद २६ भहहना थप्ने य बुक्तानीभा यहे को वववाद वववाद

सभाधान फोडा (डडआयफी)भापात सभाधान गदै जाने ननणाम गये को गथमो । प्रागधकयणरे म्माद थऩफाऩत
ठे क्का सम्झौता यकभको ५ प्रनतशत जरयवाना ठे केदायरे नतनऩ
ुा ने ननणाम गये को गथमो । ठे केदायरे जरयवाना
नतना अस्वीकाय गदै १ अफा रुऩैमाॉबन्दा फढीको दाफी ऩेस गये को छ ।

एजक्जभ फैंकरे ऩूयक सम्झौता नगयी ऩैसा नहदने फताएऩनछ ठे केदाय य आमोजनाफीचको बुक्तानी वववाद
अहहरे नै सभाधान गनऩ
ुा ने बएको छ ।

„कसको गल्तीरे आमोजना तोककएकै सभमभा ननभााण हुन सकेन, मसभा आमोजना य ठे केदाय को कनत
जजम्भेवाय, ठे केदायको दाफी, ठे क्का सम्झौताको म्माद थवऩएको अवगधको यकभ (प्रोरङगेसन
कस्ट)रगामतराई टुॊग्माउनऩ
ु नेछ,‟ आमोजना प्रभख
ु अभात्मरे बने । वववाद सभाधान गना अहहरेसम्भ
डडआयफी गठन हुन सकेको छै न ।

उनरे ऩयाभशादातासॉग सजप्रभेन्िी कन्िमाकको प्रकक्रमा अजन्तभ चयणभा ऩुगेको फताए । „सफै प्रकक्रमा
टुॊगगएको छ, केही हदनभै सम्झौताभा हस्ताऺय हुन्छ,‟ अभात्मरे बने । ऩयाभशादाताको ठे क्का सम्झौता
करयफ ६५ राख डरय ऩुग्ने आमोजनारे जनाएको छ ।
प्रागधकयण व्मवस्थाऩनरे मसमबरतपाको सजप्रभेन्िी कन्िमाक एगग्रभेन्टको भस्मौदा तमाय गने
इजन्जननमरयङ ननदे शनारमका प्रभुख रीरानाथ बट्टयाईको सॊमोजकत्वभा कानुन ववबागकी ननदे शक

शाजन्तरक्ष्भी शाक्म, आमोजना प्रभुख उत्तभ अभात्म य ऻानेन्र कामस्थ सदस्म यहे को समभनत गठन
गये को छ ।

सभमभा ननभााणस्थर हदन नसक्दा, ववद्मुत्गह
ृ बूमभगत फनाउने वा सतही फनाउने वववाद, ऺभता फढाउने
ननणामरगामत कायणरे आमोजनाको ननभााण हढरा बएको गथमो ।

कानुनी जहटरता हुॉदाहुॉदै गेजुवा तथा त्मसको स्थानीम एजेन्टको रत्रफङ य कमभसनको रोबभा तत्कारीन

ऊजााभन्त्री उभाकान्त झा अध्मऺ यहे को प्रागधकयण सञ्चारक समभनतको फैठकरे आमोजनाको ऺभता
फढाएय ९० भेगावाट फनाउने ननणाम ०७० जेठभा गये को गथमो । कमभसनको रोबभा ऺभता फढाइएको बन्दै
चौतपी ववयोध बएऩनछ प्रागधकयण आफ्नो ननणामफाट ऩनछ हटे को गथमो ।
अहहरे थवऩएको २६ भहहनामबत्र आमोजनाको ननभााण सम्ऩन्न बए ऩनन प्रसायण राइनको बने
अहहरेसम्भ टुॊगो छै न ।

२२० केबी प्रसायण राइन ननभााणभा स्थानीमको अवयोधका कायण ननभााण अगाडड फढ्न सकेको छै न । ४८
ककरोमभटय प्रसाय राइन ननभााण गने चाइना इन्टयनेसनर वाटय एन्ड इरेजक्िक कऩोये सनसॉग काभ सुरु
गये को ३० भहहनामबत्र ननभााण सम्ऩन्न गने गयी भाचा २०११ भा सम्झौता बएको गथमो ।
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ऊजाबमैत्री र्जेटऱे जगाएकोेे आशा
रक्ष्भणकुभाय हभार

सयकायरे आगथाक वषा २०७१।७२ को फजेटभा "उज्मारो नेऩार सभद्
ृ ध नेऩारको" नायासहहत ३ वषामबत्र

रोडसेडडङ्ग अन्त्म गने भख्
ु म रक्ष्मका साथ मस वषाको फजेटभा ३८ अवा ७८ कयोड ववननमोजन गये को छ।
जरस्रोतको दोस्रो धनी भर
ु क
ु बएय दै ननक रोडसेडडङ्गभा अत्मास राग्दो जीवन बोग्नऩ
ु ये को नेऩारीको
भनभा मो फजेटरे खझनो आशा जगाएको छ।

ऱक्ष्मणकुमार हमाऱ
एकानतय ववद्मुत ् ववकास ववबागरे जरववद्मुत ् आमोजनाको सबेऺण अनुभनतऩत्रको शुल्कभा बायी वद्
ृ गध
गये को कायणरे राइसेन्स होल्ड गरययाख्नेराई ननरुत्साहहत तुल्माएको छ। अकोनतय मस वषाको फजेट
वक्तव्मभा ववद्मुत ् आमोजनाहरु सभमभा सम्ऩन्न गनाका रागग आ.व. २०७९।०८० सम्भ ववद्मुत ्
उत्ऩादन गयी याजष्िम प्रशायण राइनभा जोड्ने य ननमाात गने उत्ऩादकहरुराई दश वषासम्भ ऩुयै य

त्मसऩनछ ५ वषा ५० प्रनतशत आमकय छुट हदने व्मवस्था छ। साथै मस्ता उत्ऩादकरे उत्ऩाहदत ववद्मुत ्

याजष्िम प्रशायण राइनभा जोडेऩनछ प्रनतभेगावाट ५० राखका दयरे एकभुष्ट अनुदान ऩाउने प्रावधान ऩनन

छ। मसफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन फढ्न गई रोडसेडडङ्गको भायफाट गथरगथरो बएका सफै ऩऺराई अफ याहत
मभल्नेभा ववश्वास मसजाना बएको छ।

ववद्युतको ऩररभाषा, आवश्यकता र महत्व
ववद्मुत ऐन, २०४९ भा "ववद्मुत ्" बन्नारे ऩानी, खननज तेर, कोइरा, ग्मास, सौमा शजक्त, वामु शजक्त,
आणववक शजक्त वा अन्म कुनै साधनफाट उत्ऩादन हुने ववद्मुत ् शजक्त सम्झनुऩछा बनी ऩरयबावषत
गरयएको छ। ववद्मुत ् भानव जीवनको अऩरयहामा वस्तुका रूऩभा ववकमसत बइयहे को छ। उद्मोग,

व्मवसामी, कृवष, करकायखाना, घयामसी प्रमोजन, मातामात, सञ्चायरगामत हये क ऺेत्रभा मसको उऩमोग
भहŒवऩण
ू ा भाननन्छ। मयु ोवऩमन भर
ु क
ु हरुभा ववद्मत
ु ्, ऩानी य एरऩी ग्मासको आऩनू ता त्महाॉको सयकायरे
आफ्नो नागरयकराई चौफीसै घण्टा ननवााध उऩरब्ध गयाएको ऩाइन्छ। नेऩारभा उऩरब्ध जरस्रोतको

अऩाय बण्डायको सदऩ
ु मोग गयी सभग्र ववकास गना सककने अवस्था छ। त्मसतपा कसैको ध्मान ऩुग्न

सकेको दे खखॉदैन। रोडसेडडङ्गको फढोत्तयीरे नेऩारी नागरयकको साभान्म जनजीवन खल्फमरएको छ,।
उद्मोगधन्दा चौऩट बएको छ,। एक्काइसौं शताब्दीभा आइऩुग्दा २४ घण्टाभा १९ घण्टासम्भ अॉध्मायोभा
फस्न फाध्म हुनुऩये को छ। मसरे गदाा याजष्िम आम घट्न गई ववदे शी सहमोग, अनुदान य ये मभट्मान्सभा

अथातन्त्र ननबाय हुनुऩने अवस्था मसजाना बएको छ। कृवष प्रधान दे श बएय ऩनन खाद्मान्न आमात गनऩ
ुा ने
अवस्था मसजाना बएको छ।

आथथबक उन्नततका ऱाथग जऱववद्युत ् ववकास
जरस्रोतको उऩमोग गयी जरववद्मुत ् उत्ऩादन प्रचयु भात्राभा गना सके भुरुकको आगथाक ववकास हुने
दे खखन्छ। मयु ोवऩमन, अभेरयकन तथा अन्म ववकमसत भर
ु क
ु हरुको आगथाक सभद्
ु ो ऩछाडड
ृ गध हुनक

ववद्मत
ु ीम ववकासरे भहŒवऩण
ू ा मोगदान गये को दे खखन्छ। जरववद्मत
ु ् भात्र नबएय आणववक बट्टीफाट
ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गयी ठूरा ठूरा उद्मोगधन्दा, करकायखाना, अस्ऩतार सञ्चारन बएका छन ्। मसका
भाध्मभफाट भेिो िे न, फर
ु ेट टे य् न, िाभरगामत मातामातका साधन ववकास गरयएको छ। घयामसी

प्रमोजनका रागग चौफीसै घण्टा, ववद्मत
ु ्, ऩानी य ग्मास आऩनू ता ननवााधरूऩभा हुन सकेको छ। परस्वरूऩ

त्महाॉका नागरयकको आगथाक सभद्
ृ गध बइयहे को छ। ऩमाटन व्मवसाम हदनानहु दन पस्टाएको अवस्था छ।
तय दब
ु ााग्म नै बनौं, नेऩार जरस्रोतको दोस्रो धनी दे श बएय ऩनन ३ चौथाई सभम अन्धकायभा

त्रफताउनुऩये को छ। आगथाक ववकासको भेरुदण्डका रूऩभा यहे को उद्मोगधन्दा, करकायखाना, अस्ऩतार,
सञ्चाय ऺेत्ररगामत सफै ऺेत्र तहसनहस हुने अवस्थाभा ऩुग्दासभेत याज्मरे अझै गनतरो प्रमास गना
सकेको ऩाइॉेॊदैन।

वेबसाइटफाट प्राप्त सूचनाअनुसाय १ भेगाेावाटबन्दा कभ २०२ वटा आमोजनाको कुर १४९ भेगावाट, २५
भेगावाटफाट सम्भको १६१ वटा आमोजनाको कुर ९४९ भेगाफाट, १०० भेगावाटसम्भको ४८ वटा

आमोजनाको कुर २५५७ भेगावाट य १०० भेगावाटबन्दा भागथका ३१ वटा आमोजनाको कुर ९५९० भेगावाट
ववद्मुत ् उत्ऩादन ऺभता बएको आमोजनाहरुको इजाजतऩत्र ववतयण बइसकेको दे खखन्छ। ववद्मुत ्

उत्ऩादनभा ठूरा रगानीकतााराई आकवषात गना आकषाक प्माकेज उऩरब्ध गयाउने वताभान सयकायको
रक्ष्म छ। रगानी फोडारे अगाडड फढाएका ९०० भेगावाटको भागथल्रो कणाारी, ९०० भेगावाटको अरुण

तेस्रो, ६५० भेगावाटको भागथल्रो ताभाकोसीŔ३ य ६०० भेगावाटको भागथल्रो भस्मााङ्गदीŔ२ आमोजनाको
वातााराई अजन्तभ रूऩ हदई आमोजना ववकास सम्झौता सम्ऩन्न गने रक्ष्म मरएको छ। त्मस्तै ऩजश्चभ
सेती आमोजना कामाान्वमनभा ल्माउने कामाक्रभ छ।
मसदे खख फाहे क जरववद्मुत ् य सौमा ऊजाा उत्ऩादनराई प्राथमभकताभा याखेको छ बने उत्ऩाहदत ववद्मुत ्
याजष्िम प्रशायण राइनभा जोड्नका ननमभत्त मो वषाको फजेटभा ननभााणाधीन ३३ वटा १३२ के.बी. तथा

अन्म प्रशायण राइन ननभााण कामाराई प्राथमभकता, ननभााणाधीन ढल्केफयŔभुजफ्ऩुय, ४०० के.बी.

अन्तयदे शीम प्रशायण राइनका साथै १३२ के.बी. ऺभताका फुटवरŔकोहरऩुय, कुशाहाŔकटै मा प्रशायण

राइनहरु य २२० के.बी. ऺभताको खखम्तीŔढल्केफय प्रशायण राइन ननभााण सम्ऩन्न गना आवश्मक फजेट
छुट्माइएको हुॉदा नेऩार अफ अॉध्माॊयोफाट उज्मारोनतय रम्केको आबास बएको छ। नेऩारी जनतारे अफ
राभो सभम अॉध्माॊयोभा फस्न नऩने हदन नछट्टै आउने आशा गना सककन्छ।
सुधारको अऩेऺा र उत्ऩादन वद्
ृ थध
नेऩारभा उऩरब्ध अऩाय जरस्रोतको भहत्तभ उऩमोग, सौमा तथा वामु ऊजााको सदऩ
ु मोगफाट ववद्मुत्को

याजष्िम आवश्मकता ऩरयऩूनता गनक
ुा ा साथै अगधक ऊजााको ननकासीफाट ववदे शी भुरा आजान गने फहानारे
जथाबावी अनभ
ु नत ववतयण गना नहुन,े आगथाक तथा प्राववगधक दृजष्टरे सऺभ व्मजक्तराई ववशेष

प्राथमभकता य याज्मफाट उऩरब्ध गयाउनऩ
ु ने सम्ऩण
ू ा सहमोग य सहुमरमतसहहत अनभ
ु नतऩत्र उऩरव्ध

गयाउन आवश्मक छ। ववद्मत
ु ् उत्ऩादन वद्
ू गना जरववद्मत्ु भात्र ऩमााप्त नहुने
ृ गध गयी रोडसेडडङ्ग न्मन

हुॉदा अन्म नवीकयणीम ऊजााको उत्ऩादन सम्बाव्मता हे यी सौमा प्रववगधफाट उत्ऩाहदत ववद्मत्ु राई प्रशायण
राइनभा जोडडने, काठभाडौं उऩत्मकाभा आगाभी आ.व. मबत्रै सम्ऩन्न गने गयी २५ भेगावाट ऺभताको
सौमा उजाा प्रान्ट जडान गरयने, काठभाडौ उऩत्मका तथा अन्म सहयी ऺेत्रभा घयघयको छानाभा सोराय
प्मानर याखी आफ्नै रगानीभा सौमा ऊजाा उत्ऩादन गने व्मजक्त वा सॊस्थाको फचत ववद्मत
ु ् याजष्िम

प्रशायण राइनभा जोडेभा नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणरे खरयद गरयहदने, नेऩारमबत्र अटोभोफाइर, कृवष

औजाय, मसभेन्ट, अल्भुननमभ, यासामननक भर, सूचना प्रववगध तथा सोराय प्रववगध उद्मोग स्थाऩना गने
स्वदे शी तथा ववदे शी कम्ऩनीरे आफ्नो उद्मोगको खऩतका रागग जरववद्मुत ् उत्ऩादन गने प्रस्ताव

ल्माएभा त्मस्ता कम्ऩनीराई जरववद्मुत ् उत्ऩादन गने अनुभनतऩत्र हदने य उद्मोगका रागग खऩत हुने

ववद्मुत्को योमल्टी मभनाहा हदने, अनुभनतऩत्रको अवगध ५० वषा कामभ गरयने फजेट वक्तव्मभा उल्रेख छ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/6/22

माथथल्ऱो ऱप्चे खोऱामा स्थानीयऱाई ऺमता
अनस
ु ार शेयर ददने

हदरफहादयु केसी-दोरखा, २१ असोज । भागथल्रो रप्चे खोरा जरववद्मत
ु आमोजनारे स्थानीम
प्रबाववतराई ऺभता अनस
ु ाय सेमय रगानीको अवसय हदने बएको छ । ननभााणागधन भागथल्रो

ताभाकोसीरे स्थानीमराई १० प्रनतशत शेमय हदएकारे रप्चेरे ऩनन प्रबाववत गाउॉ रप्चीफासीराई ऺभता
अनस
ु ायको रगानीको अवसय हदने घोषणा गये को हो ।
जरववद्मुत आमोजनाहरुभा स्थानीम प्रबाववत ऺेत्रफासीराई १० प्रनतशत सेमय रगानी अवसय हदन

थारेको अवस्थाभा भागथल्रो रप्चेभा अनतप्रबाववत रप्चीफासीराई ऺभता अनुसाय मसभा नतोकी रगानी

गना हदने य दोरखा जजल्राफासीराई सभेत १० प्रनतशत सेमय रगानी गना हदने जनाएको छ । प्रस्ताववत
भागथल्रो रप्चे खोरा भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत आमोजना यहे को राभाफगयबन्दा २० ककरोमभटय
भागथ ऩदा छ । रप्ची खोरा ताभाकोसीकै सहामक नदी हो ।

नदीको वहावभा आधारयत आमोजनाफाट वावषाक ४ सम ८७ गगगावाट ऊजाा उत्ऩादन हुने आमोजनाका
प्रायजम्बक अध्ममनरे दे खाएको छ । आमोजनाको प्रफद्र्धक इनजॉ बेन्चय प्रामरका ननदे शक मुवयाज
फस्नेतरे आमोजनाको ऺभता ५० भेगावाटभा झाये य बए ऩनन जजल्राफासीसॉग मभरेय फनाउन रागेको
फताए । “स्थानीम जजल्राफासीका रागग न्मूनतभ १० प्रनतशत शेमय रगानीका अवसय हदन्छौं” उनरे

कायोफायसॉगको कुयाकानीभा बने “जजल्राफासीहरु इच्छुक दे खखए जजल्राफासीराई आधाबन्दा फढी सेमय
हदएय ऩनन नभुना आमोजना फनाउन हाभी तमाय छौं ।” आमोजनाको सम्ऩूणा सॊयचना रप्ची खोराको
दामाॉ ककनायभा प्रस्ताव गरयएको छ । आमोजनाको ऺभता ९९ भेगावाट छ ।

प्रनतसेकेन्ड २२ घनमरटय प्रनतसेकेण्ड ऩानीको वहाव यहे को उनरे फताए । आमोजनाको रप्चीको पेम्फु

फगयको रप्ची खोरा य रप्ची गढभा फाॉध फाॉधेय ८ ककरोमभटय सरु
ु ङ भापात ऩानीराई थारङ
ु भा ननभााण हुने
ववद्मत
ु गह
ृ सम्भ ल्माउने रक्ष्म यहे को भागथल्रो राप्प्चे खोराका सञ्चारक फस्नेतरे जानकायी हदए ।

आमोजनाको ३३ भेगावाट ऺभताका ३ वटा ऩेल्टन जडान हुनेछ । आमोजनाको ग्रसहे ड ५ सम २० मभटय
यहे को छ । ववद्मुतगह
ृ फाट १ सम ५० मभटय राभो टे रये सभापात ऩानीराई ऩुन् रप्ची खोराभा मभसाउने
मोजना छ ।

आमोजना ननभााणका रागग ८ ककरोमभटय आन्तरयक प्रवेशभागा ननभााण गनऩ
ुा ने य आमोजनाफाट उत्ऩाहदन

ववद्मुत २५ ककरोमभटय १३२ केबीको डफर सककाट ऺभताको प्रसायण राइन भापात गोंगयभा ननभााण हुने
भागथल्रो ताभाकोसीको जस्वच्माडभा जोड्ने मोजना छ । आमोजनाको अनुभाननत रागत १४ अफा ३७
कयोड ६४ राख छ ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/6/23
सचेन गौतम/नयाॉ ऩत्रत्रका
काठमाडौं, २३ असोज

ववद्मुत ् प्रागधकयणरे प्रसायण राइन तथा सफस्टे सन तोककएको सभममबत्र नफनाए ववद्मुत ् खरयद सम्झौता
(वऩवऩए)अनुसाय प्रवद्र्धकरे जरयवाना नतनन
ुा ऩने बएको छ ।

प्रसायण राइन तथा सफस्टे सन वऩवऩएभा बएको सभमभा ननभााण नबए व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु हुनुऩने
मभनत (आयमसओडी) सॊशोधन गना सककने व्मवस्था प्रागधकयणरे गये को छ । प्रागधकयणरे प्रसायण राइन
ननभााण गना नसकेका आमोजनाको भात्रै आयमसओडी सॊशोधन हुनेछ ।
मसअनघ प्रागधकयणरे प्रसायण राइन नफनाएको अवस्थाभा ऩनन आयमसओडी नबए आमोजना प्रवद्र्धकरे
जरयवाना नतनऩ
ुा ने व्मवस्था गथमो ।
वऩवऩएअनुसाय आयमसओडी गना नसके प्रवद्र्धकको कामासम्ऩादन जभानत (ऩयपभेन्स ग्माये न्टी) जपत

हुने, वावषाक भूल्मवद्
ृ गध नऩाउनेरगामत जरयवाना व्मवस्था गथमो । नमाॉ व्मवस्थाऩनछ प्रसायण राइन
फनाउन नसक्ने प्रागधकयणको अऺभताका कायण प्रवद्र्धकरे जरयवाना नतनऩ
ुा ने अवस्था अन्त्म बएको छ
। प्रागधकयणरे प्रसायण राइन तथा सफस्टे सन नफनाएका कायण ननजी ऺेत्ररे ननभााण गरययहे का कैमौँ
आमोजना अन्मोरभा छन ् ।
प्रागधकयण ववद्मत
ु ् व्माऩाय ववबागका ननदे शक हहतेन्रदे व शाक्मरे प्रसायण राइन नफनाएका कायण
भायभा ऩये का प्रवद्र्धकराई नमाॉ व्मवस्थारे केही याहत मभल्ने फताए ।

„प्रवद्र्धकराई दोहोयो भाय ऩना नहदन आमोजनाको बौनतक प्रगनत हे यी आयमसओडी सॊशोधन गना सककने
व्मवस्था गरयएको छ । तय, प्रागधकयणरे प्रसायण राइन नफनाएको बन्दै ननभााण सुरु नगने प्रवद्र्धकरे
त्मस्तो सुववधा ऩाउने छै नन ्,‟ ननदे शक शाक्मरे बने ।

आयमसओडी सॊशोधनका रागग प्रागधकयणरे तोकेका सता प्रवद्र्धकरे ऩूया गनऩ
ुा नेछ । प्रागधकयण कामाकायी
ननदे शक कामाारम प्रभुख भदन नतजम्सनारे आयमसओडी सॊशोधनका रागग आमोजनारे ववत्तीम
व्मवस्थाऩन य उत्ऩादन अनुभनतऩत्र ऩाइसकेको हुनुऩने फताए ।

„आमोजनाको सभग्र बौनतक प्रगनत य प्रागधकयणको दानमत्वमबत्र ऩये का प्रसायण राइन तथा सफस्टे सन
ननभााण प्रगनतको अनऩ
ु ात मथाथा ववश्रेषण गयी आयमसओडी सॊशोधनको ऩमााप्त आधाय स्ऩष्ट
दे खखनऩ
ु नेछ,‟ प्रभख
ु नतजम्सनारे बने ।

त्मस्तै, प्रागधकयणको दानमत्वमबत्रका प्रसायण राइन तथा सफस्टे सन ननभााण सककने मभनत, ववतयण तथा
ग्राहक सेवा य प्रसायण राइन ननदे शनारमफाट मरई प्रवद्र्धकरे मरखखत रूऩभा उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ ।
आयमसओडी सॊशोधनऩनछ ०७१ मबत्र ननभााण सम्ऩन्न हुने ननजी ऺेत्रका जरववद्मुत ् आमोजनाराई
सयकायरे हदने सुववधा ऩाउने छै नन ् ।
सयकायरे रोडसेडडङ न्मूनीकयण कामाामोजनाअन्तगात ०७१ मबत्र ननभााण हुने आमोजनाराई ऋण नतने
अवगध (ऩे ब्माक वऩरयमड) सम्भका रागग वऩवऩएभा हार कामभ यहे को दय (ऩोस्टे ड ये ट) हहउॉ दको ८ रुऩैमाॉ
४० ऩैसा य फखाामाभभा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा प्रनतमनु नट ऩाउने व्मवस्था गये को छ ।
नमाॉ फैंक ग्माये न्टी म्माद आयमसओडीदे खख ९० भहहनासम्भ फहार यहनेगयी प्रवद्र्धकरे ऩुन: ऩेस गये ऩनछ
भात्रै नमाॉ आयमसओडी तम हुने प्रागधकयणरे जनाएको छ ।

