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दध
ू कोसीको विस्तत
ृ अध्ममन अघघ फढ्ने

३ सम भेगावाटको दध
ू कोसी जरववद्मुत ् आमोजनाको ववस्तत
ृ अध्ममन अघघ फढ्ने बएको छ ।चाय भहिनाअघघ नै
ऩयाभर्शदाता छनोट गनऩ
ुश ने बए ऩघन हढराइ गदै आएको नेऩार ववद्मत
ु ् प्राधधकयण सञ्चारक समभघतरे

अध्ममनका राधग ६ ऩयाभर्शदाताको सटश मरष्ट तमाय ऩाये ऩघछ अघघ फढ्ने बएको िो । ऩयाभर्शदाताका राधग २२
कम्ऩनीरे घनवेदन हदएकाभा ६ ओटा छनोट गरयएको य घछट्टै ऩयाभर्शदाता छनोट गये य प्रक्रिमा अघघ फढाइने
प्राधधकयणका कामशकायी घनदे र्क भक
ु े र् काफ्रेरे जानकायी हदए ।

सन ् १९९८ भै सम्बाव्मता अध्ममन सक्रकएको आमोजनाको फल्र ववस्तत
ृ अध्ममन अघघ फढाउन

राधगएको िो । ओखरढुॊगा य खोटाङ जजल्राको फीचभा ऩने दध
ू कोसी सप्तकोसीको सिामक नदी िो ।
सम्बाव्मता अध्ममनका िभभा आमोजनाका राधग ६ सम ९० मभमरमन डरय खचश राग्ने दे खखएको छ ।
सम्बाव्मता अध्ममनरे प्रघतक्रकरोवाट २ िजाय ३ सम डरय ऩने दे खाएको छ ।
मसैगयी, प्राधधकयण फोडश फैठकरे १ सम ३२ केबीको सोरु कोरयडोयको ठे केदाय कम्ऩनी छनोटका राधग

रागत य घनदे मर्काराई ऩघन स्वीकृत गये को छ । मसैगयी, १ सम ३२ केबीको कोिरऩयु –भिे न्द्रनगय
प्रसायण राइनको दोस्रो सक्रकशटको ठे केदाय छनोट प्रक्रिमासभेत अघघ फढाउने घनणशम गये को छ । एक
वर्शदेखख सो प्रसायण राइनफाये प्राधधकयण अघनखणशत फन्द्दै आएको धथमो । मसैगयी, प्राधधकयणरे ववद्मुत्को
कायण दघ
श ना बएय क्षघतऩूघतश घतनशका राधग क्षघतऩूघतश कोर् स्थाऩना गने घनणशम गये को छ ।
ु ट
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बोटे कोसी अियोध कामभै, दै घनक ८१ कयोड घाटा
टॊ क खड्का-मसन्द्धऩ
ु ाल्चोक,२२ काविक । ३ भहिनादे खख अवरुद्ध यिे को भाधथल्रो बोटे कोसी जरववद्मुत

आमोजनाभा स्थानीम, याजनीघतक दर य बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीफीच सेमय फागेघनङभा कुया नमभल्दा
अझै सञ्चारनभा आउन सकेको छै न ।

४५ भेगावाटकोेे बोटे कोसी जरववद्मुत आमोजना ठप्ऩ िुॉदा ववद्मुत उजाश सॊकट फढ्दो छ बने कम्ऩनीरे
कयोडौँ रुऩैमाॉको नोक्सानी ब्मिोये को छ ।
याम्चे–भाॊखा ऩहियोरे ध्वस्त फनाएको ५ वटा ट्रान्द्समभसन टावय सभेत स्थानीमरे भभशत गनश नहदॉ दा
भाधथल्रो बोटे कोसी अझै अन्द्मौरभा ऩये को िो । जरववद्मुत आमोजना सञ्चारनका राधग स्थानीम,
याजनीघतक दरका प्रघतघनधध य ऩावय कम्ऩनीफीच याजधानी य जजल्राभा ऩटक–ऩटक छरपर िुॉदा ऩघन
कुनै टुङ्गो राग्न सकेको छै न ।

जजल्रावासीको राधग बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनी प्रामररे ३५ प्रघतर्त सेमयको आह्रवान गनऩ
ुश ने, प्रत्मक्ष

प्रबाववत गाववसराई प्रघत गाववस वर्शको ५० राख रुऩैमाॉ क्षघतऩूघतश वाऩत ववकास घनभाशणको राधग उऩरब्ध
गयाउनुऩने जस्ता प्रभुख भाग उनीिरुको छ ।

त्मसैगयी टावय प्रबाववत बएका गाववसराई प्रघत टावयका दयरे वर्शको ३ राख रुऩैमाॉ हदनऩ
ु ने, अहिरे सम्भ
प्रबाववत गाववसराई आएको साभान्द्म सिमोग सभेत कटौती गनश नऩाइने जस्ता भागिरु याख्दै स्थानीमरे
३ भहिनादे खख बोटे कोसीभा अवयोध ऩम
ु ाशउॉदै आएका िुन ् ।
स्थानीमका राधग केिी सभम ऩहिरे ३५ प्रघतर्त सेमय भाग गये ऩघन दरिरुभा सेमय वागेघनङको जस
कसरे मरने बन्द्ने ववर्मभा दरवऩच्छे को िानाथाऩरे २२ प्रघतर्त य १० प्रघतर्त सम्भ आइऩुगेका छन ् ।

नेकऩा एभारे, एकीकृत नेकऩा भाओवादी य याप्रऩा घनकट सॊघर्श समभतरे ३५ प्रघतर्त सेमयको भागराई

बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीरे रचकता अऩनाउॉ छ बने २२ प्रघतर्त सेमयसम्भ कुया मभल्न सक्ने फताएको छ
। त्मसैगयी नेऩारी काॉग्रेस बने स्थानीमराई बोटे कोसीरे १० प्रघतर्तसम्भ सेमय भाग गदै आएको छ ।

अहिरे जजल्राका नेता तथा सबासदिरु बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीसॉग सेमय फागेघनङभा िोमभएका छन ् ।

सबासद भोिनविादयु फस्नेत, यभेर् राभा, ऩूवस
श बासद दावा ताभाङ य केन्द्रीम तथा जजल्रा तिका
नेतािरुको अगुवाईभा आन्द्दोरन बइयिे को छ । ववमबन्द्न सभमभा बएको वाताशभा बोटे कोसी य स्थानीमरे
अडान नछोडेऩघछ कुनै सिभघत िुन सकेको छै न ।

याम्चे–भाॊखा ऩहियोरे बोटे कोसी जरववद्मत
ु आमोजनाको ७ वटा ट्रान्द्समभसन टावयभा क्षघत ऩम
ु ाशउॉदा ७

कयोड रुऩैमाॉको क्षघत बमो बने स्थतानीमरे जरववद्मुत आमोजना ठप्ऩ ऩादाश दै घनक ८१ कयोड क्षघत
बएको बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीका भिाप्रवन्द्धक नये न्द्र प्रजाऩघतरे जनाकयी हदए । उनरे ऐन कानूनभा जे
छ त्मिी िुन्द्छ नबए अको ऐन फनाएय ल्माउनुऩने फताए ।

उता स्थानीम बने बोटे कोसीसॊग सेमय मरएयै छाड्ने दावी गछश न ् । “िाम्रो भूर भाग बनेको स्थानीमराई २२

प्रघतर्त सम्भ सेमय हदराउनुनै िो ”स्थानीम सॊघर्श समभघतका सॊमोजक दीऩेन्द्र श्रेष्ठरे बने –“भाग
सम्वोधन नबएसम्भ बोटे कोसी सञ्चारन गनश हदॉ दैनौ आन्द्दोरन जायी यिन्द्छ ।”

नेऩारी काॊग्रेसका जजल्रा सबाऩघत एवॊ सबासद भोिनविादयु फस्नेतरे ९ भहिनादे खख सॊसदको सावशजघनक

रेखा समभघतभा बोटे कोसीभा सेमयको कुया उठाएको य बोटे कोसी ऩजब्रक कम्ऩनी नबई प्राइबेट कम्ऩनी य
ऩयानो कुया बएकारे स्थानीमरे १० प्रघतर्त सेमयभै धचि फुझाउनुऩने फताए । उनरे अन्द्म दरको
भित्वकाॊक्षी भागरे १० प्रघतर्त सेमय ऩघन खतायाभा ऩये को फताउॉ दै सफै दरिरु मभरेय सभाधानको फाटो
खोज्नुऩने फताए । १० प्रघतर्त सेमय आपूिरुरे मरएयै छाड्ने ठोकुवा गये । अघघल्रो वाताशभै बोटे कोसी २
िुॉदै ५ प्रघतर्त सम्भ सेमय स्थानीमराई हदन याजी धथमो य ९.५ भा कुयो मभल्ने ऩक्का धथमो, उनरे बने–
“अन्द्म दरका िठका कायण कुयो मभरेन ।”
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अप्ऩय ताभाकोशीको शेमय याभेछाऩका जनताराई
ऩघन ददन भाग

यभेर् ढुॊगेर-याभेछाऩ,२२ काविक । याभेछाऩका याजनैघतक दरिरुरे दोरखाको राभावगयभा घनभाशणाधधन

अप्ऩय ताभाकोमर् जरववद्मुत आमोजनाको र्ेमय याभेछाऩका जनतािरुरे ऩघन क्रकन्द्न ऩाउनुऩने भाग
याखेका छन ् ।

उक्त जरववद्मुतको प्रर्ायण राइन याभेछाऩ जजल्राको बुबाग िुदै जाने बएका कायण याभेछाऩ जजल्रा
तल्रो तहटम क्षेत्र प्रबाववत िुने बएकारे र्ेमयको भाग गने घनणशम गरयएको िो । सो आमोजनारे दोरखा
जजल्राका स्थानीम वासीरे भात्र र्ेमय खरयद गनश ऩाउने घनणशम गये को धथमो । याभेछाऩको भन्द्थरीभा

नेऩारी काॊगे ्यस, नेकऩा एभारे य एकीकृत नेकऩा भाओवादी रगामतको सवशदमरम फैठकरे सो घनणशम
गरयएको िो ।

फैठकरे याभेछाऩभा स्वीस सयकाय य नेऩार सयकायको सॊमुक्त रगानीभा

िुन रागेको फि
ृ त
खानेऩानीको काभ सफे रगत स्टभेट तमाय बइसकेको दइु वर्श ववघतसक्दा ऩघन सयकारे चासो नदे खाउदा
काभ प्रबाववत बएकोरे मथासक्म चाडो आमोजनाको काभ अगाडड फढाउन सयकायसॉग भाग गने घनणशम
गरयएको छ ।
त्मस्तै गयी नेऩार सयकायद्धाया मसै आधथशक वर्शभा सॊञ्चारनभा आउने भध्म ऩिाडड रोकभागश काभ्रेको
ऩाॉचखार –दोबानटाय याभेछाऩको मसत्खा फेनी घाट िुॉदै ऩन
ु खक
ु ोटफाट घभ
ु ॉ िुॉदै खोटाङको रुट कामभ िुने

गयी सबे डडजाइन बैयिे कोभा उक्त सडक खण्ड भध्म ऩिाडड क्षेत्रका जनतािरुराई कुनै पाइदा नऩुग्ने
बएकोरे उक्त सफे डडजाइनराई तत्कार फन्द्द गयी ऩाॉचखार–दोरारघाट–चौफास –चौयी– गुयाॉस–े गाल्वा

फाट भन्द्थरी – साघुटाय–ओखरढुॊगा िुॉदै िरेसी खोटाङको रुट कामभ गयी सफे डडजाइन गनश ऩघन नेऩार
सयकाय सॉग भाग गये को छ ।

त्मसैगयी फैठकरे याभेछाऩ जजल्राभा सञ्चारन िुन रागेको सडस घनभाशण सम्फजन्द्धको ऩरयमोजना
ववबफध कायणवस अगाडड फढन नसकेको िुॉदा स्थानीम स्वामि र्ासन ऐन घनमभावरी अनुसाय जजववसको
अधधकाय िनन निुने गयी तत्कार कामशिभ सञ्चारन गनश सम्फजन्द्धत ऩक्षराई अनुयोध गने घनणशम सभेत
गरयएको नेऩारी काॉग्रेसका उऩ सबाऩघत झप्ऩड याज बण्डायीरे जानकायी हदए ।
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साञ्जेन जरविद्मुत ् आमोजना द्रत
ू रुऩभा अगाडड फढ्दै

उियी यसुवाको धचमरभे गाववसभा घनभाशण गनश राधगएको साञ्जेन जरववद्मुत ् आमोजनाको घनभाशण कामश रत
ू

गघतभा अगाडड फढे को छ । सारासुङ्गी हिभारफाट घनस्कने धचमरभे खोराको ऩानीराई सदऩ
ु मोग गदै धचमरभे–४

घतरोचे क्षेत्रभा सानो फाॉध फाॉधी दईु वटा ववद्मत
ु ् गि
ु ् उत्ऩादन गने रक्ष्मका साथ ववद्मे
ु ुत ्
ृ फाट ५७ भेगावाट ववद्मत
सॊयचना फनाउने कामश रत
ू गघतभा अगाडड फढाइएको साञ्जेन जरववद्मुत ् कम्ऩनीरे फताइएको छ ।

धचमरभे जरववद्मत
ु ् कम्ऩनीअन्द्तगशत छुट्टै स्वामि कम्ऩनीका रुऩभा साञ्जेन जरववद्मत
ु ् कम्ऩनी दताश
गयी धचमरभे कम्ऩनीकै अगव
ु ाइभा घनभाशण प्रक्रिमा अगाडड फढे को सो आमोजना सन ् २०१५ मबत्र सम्ऩन्द्न
गने रक्ष्म यिे को छ । तय ववकट स्थानभा १८ क्रकमभ सडक घनभाशण, आवासको व्मवस्थाऩन आमोजनारे

जग्गा अधधग्रिण ववस्थावऩत ऩरयवायको ऩन
ु वाशसको व्मवस्था िुनक
ु ा साथै घतरोचेभा १३० मभटयबन्द्दा फढी
सरु
ु ङ घनभाशण बइसकेको छ ।

आमोजना दईु बागभा ववबाजन गरयएको छ । धचमरभे गाववस–४ भा १४।८ एवभ ् वडा नॊ २ को धचमरभे गाउॉ
नजजकै ४२।५ भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्म याखखएको य ववद्मुत ् गि
ु ै स्थानका
ृ का सॊयचना बने दव
फाहिय सतिभा घनभाशण िुने आमोजनाका भिाप्रफन्द्धक मभराऩफिादयु ऩाण्डेरे फताए ।
घनभाशण सॊयचना
सभुरी सतिफाट कयीफ दईु िजाय ३ सम मभटय उचाइभा अवजस्थत घतरोचेभा सानो फाॉध फाॉधी १४ सम
मभटय सुरुङ घनभाशण गयी मसम्फु गाउॉ भाधथ डडरभा ४० मभटयको अग्रो सचशटैंन यिनेछ । १६१।३ मभटय

ऩेनस्ट्रकको सिामतारे मसम्फु गाउॉ भघु न प्रघतसेकेन्द्ड ११।७ घनमभटय ऩानी ऩ¥ु माई फाहियी सतिको ववद्मत
ु ्
गि
ृ भा जडान िुने तीनवटा टवाशइनफाट प्रघतघन्द्टा १४।८ भेगावाट अथाशत ् वावर्शक आठ कयोड २४ राख ४०
िजाय मघु नट ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गने य िे डये स सरु
ु ङ खन्द्ने काभ ४० मभटय ऩयू ा बइसकेको प्राववधधकरे
फताएका छन ् ।

मसैगयी, सभुरी सतिफाट दईु िजाय १ सम मभटयको उचाइभा यिे को मसम्फुको भाधथल्रो ववद्मुत ् गि
ृ फाट
घनस्केको ११।७ घनमभटय ऩानी य नजजकै यिे को छ्मोबाय ठाडोखोराको ऩानीराई सभेत प्रमोग गयी तीन

िजाय ६ सम मभटय रम्फाइको अको िे डये स सुरुङ य ५१ मभटय अल्को सचशटैंक घनभाशण गरयनेछ । धचमरभे–२
धचमरभे गाउॉ नजजकै फाहियी बागभा यिने ववद्मुत ् गि
ृ भा ४ सम ४२ मभटय राभो ऩेनस्ट्रकको सिामतारे

प्रघतसेकेन्द्ड ११।५७ घनमभटय ऩानी ऩठाई प्रघतघन्द्टा ४२।५ भेगावाट अथाशत ् २४ कयोड १८ राख ६५ िजाय
मुघनट ववद्मुत ् उत्ऩादन िुनेछ । ववद्मुत ् गि
ृ भा १५ भेगावाट क्षभताको तीनवटा ऩेरटन टयवाइन जडान
िुनेछन ् ।

कडा चट्टानमबत्र िे डये स सुरुङ बएकारे घनयन्द्तय ऩानी प्रवािभा फाधा निुने य ववद्मुत्गि
ृ को स्थान फमरमो

बूफनोट य सभथय बएकारे कभ जोखखभमुक्त यिे को फताइएको छ । मसम्फुफाट छ क्रकमभ य धचमरभे सञ्जेन
दईु क्रकमभ छुट्टाछुट्टै राइन घनभाशण गयी गोल्जुङ गाववसको गोल्जुङफईःसीभा ऩु¥माई सवस्टे सन घनभाशण
गयी िाकु िुॉदै करयफ ४५ क्रकमभ राभो केफर राइनफाट बत्रर्ूरीसम्भ ऩु¥माई याजष्ट्रम प्रर्ायणभा ऩठाइने
आमोजनारे फताएको छ ।
वित्तीम व्मिस्था
धचमरभे जरववद्मत
ु ् कम्ऩनीको आधथशक तथा जभानतफाट कभशचायी सञ्चम कोर्को ऋण सिमोग यिे को
छ । साथै आमोजनाका राधग जजववस यसव
ु ा तथा जजल्राका १८ ओटै गाववस सॊस्थाऩक सेमय धनी

बएकारे ऩघछ ती स्थानीम घनकामरे प्राप्त गने राबाॊर् यसव
ु ाकै ववकास घनभाशणभा रगानी बई त्मसको
राब िये क यसव
ु ावासीरे ऩाउने नागरयक सभाजको ठम्माइ छ ।

सेमयको फाॉडपाॉडभा जजववस तथा गाववसरे तीन प्रघतर्त, धचमरभे जरववद्मुत ् कम्ऩनीको ३८ प्रघतर्त,

नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणको १० प्रघतर्त य फाॉकी ४९ प्रघतर्त सवशसाधायण नागरयक, प्रवद्र्धक सॊस्थाका
कभशचायी, यसुवावासी, आमोजनाका राधग ऋण प्रवाि गने दाता सॊस्था कभशचायी सञ्चम कोर् य कभशचायी
सञ्चम कोर्का फचतकताश याष्ट्रसेवकराई छुट्माइएको छ ।

िारसम्भ धचमरभेको थाम्फुचत
े दे खख घतरोचेसम्भ ११ क्रकमभ य सचशटैंक जाने स्थानभा सात क्रकमभ सडक

घनभाशण, प्रबाववत स्थानीम फामसन्द्दाको ऩुनवाशसको आवास य घतरोचेभा ४० मभटय सुरुङ एवभ ् कभशचायीका

आवास गि
ृ घनभाशण सम्ऩन्द्न बएको छ । सन ् २०१५ सम्भभा ववद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्म यिे ऩघन थऩ केिी
सभम राग्न सक्ने सिआमोजना प्रभुख गुरुदास अभात्मरे फताए । घनभाशण कामश रत
ू रुऩभा अगाडड रैजान

४२।५ भेगावाटका राधग मसउ य टुण्डी जेबी एवभ ् साञ्जेन भाधथल्रो १४।८ को कामश गनश इमसआई य फज्रगुरु
जेबी कन्द्स्ट्रक्सन कम्ऩनीराई आमोजनारे ठे केदायका रुऩभा घनमुजक्त गरयसकेको य ती कम्ऩनीिरुरे
आफ्ना उऩकयण आमोजनाका ठाउॉ ठाउॉ भा ऩु¥माइसकेका छन ् ।
स्थानीमस्तयको उत्थान
जजल्राकै ववकट मसम्वु टे ताङ्चे य ब्रप्चे क्षेत्रभा अहिरे सडक भागश ऩुगेऩघछ स्थानीमवासी िर्शववबोय बएका
छन ् । मस आमोजनाभा ३ समबन्द्दा फढीरे योजगायी ऩाएका छन ् । साञ्जेन जरववद्मुत ् आमोजनारे दईु

बागभा घनभाशण गने ववद्मुत्गि
ृ का राधग अधधग्रिण गये का घनजी जग्गा कयीफ ३ सम ५० योऩनी यिे को य ती
जग्गाको भुआब्जाफाऩत ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉबन्द्दा फढी यकभ स्थानीम फामसन्द्दाराई आमोजनारे बुक्तानी
गरयसकेको प्रर्ासकीम अधधकृत सुघनरप्रसाद ये ग्भीरे जानकायी हदए ।

आमोजना प्रबाववत क्षेत्रभध्मे फसोवासभा असय ऩुगेका स्थानीम १८ ऩरयवायराई आवास घनभाशण गने कामश
सम्ऩन्द्न गयी १० वर्शसम्भ बफिी ववतयण गनश नऩाउने गयी स्वामभत्व िस्तान्द्तयण गरयने बएको छ ।

स्थानीमवासीराई आमआजशनभा क्षभता अमबवद्
ृ धध गनश फेकयी उत्ऩादनको तामरभसभेत प्रदान गरयएको
छ । िारै सम्ऩन्द्न आॉखा मर्ववय सञ्चारन गयाई २ सम ८० जनाको आॉखाको उऩचाय गरयएकाभध्मे ४८
जनाको भोघतमाबफन्द्दक
ु ो र्ल्मक्रिमा गरयएको धथमो ।
विद्मारम सहमोग कामयक्रभ
ववद्मारम सिमोग कामशिभअन्द्तगशत ४२।५ भेगावाट क्षभताको ववद्मत्ु गि
ृ सेयोपेयोभा यिे को सयस्वती
घनभाववराई जस्ताऩाता, पघनशचय य आधथशक सिमोग, तातोऩानी य टे ताङ्चे प्राववराई जस्ताऩाता य
गोङ्गाङ प्राववराई र्ौचारम घनभाशण साभग्री प्रदान गरयएको छ ।
खानेऩानीको व्मवस्था मभराउन धचमरभे गाववसका वडा नॊ १, २, ३ य ४ भा खानेऩानीको ट्माङ्की तथा धाया
घनभाशण भभशत सुधाय, ७० घयऩरयवायराई र्ौचारम साभग्री ववतयण, नारी घनभाशण, खकश जाने य सडक

घनभाशण गदाश बजत्कएका सफै गाउॉ भा जाने फाटो घनभाशणसभेत आमोजनारे ऩूया गये को फताएको छ । यासस
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अजख्तमायको घनदे र्न नभान्द्ने ऊजाश भन्द्त्रारमको
सॊकेत

भन्त्रिऩरयषद्फाट राइसेरस जोगाउने भरिी ऻिारीको बनाइ

अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्द्धान आमोगरे केिी जरववद्मुत ् आमोजनाको राइसेन्द्स खाये ज गनश घनदे र्न
हदए ऩघन त्मसरे नेऩारी प्रवद्र्धकिरु भकाशभा ऩये को बन्द्दै ऊजाश भन्द्त्रारमरे अध्ममन सुरु गये को छ ।

अध्ममनऩघछ ती आमोजनािरुको राइसेन्द्स जोगाउन भजन्द्त्रऩरयर्द्भै प्रस्ताव रैजान ऩये ऩघन तमाय यिे को
ऊजाशभन्द्त्री याधा ज्ञवारीरे जानकायी हदएकी घछन ् । तय, सधचव याजेन्द्रक्रकर्ोय क्षेत्रीरे बने अजख्तमायको
घनणशम भान्द्नक
ु ो ववकल्ऩ आपूसॉग नयिे को फताएका छन ् । व्मवस्थावऩका सॊसद्को अथश समभघतका

सदस्मिरुरे „काभ सरु
ु गने तमायी बइसकेका केिी आमोजनािरुको राइसेन्द्स खाये ज गनश अजख्तमायरे

घनदे र्न हदएको फेरा घतनीिरुको सयु क्षा कसयी गदै िुनि
ु ु न्द्छ ?‟ बनेय र्ि
ु फायको फैठकभा गये को प्रश्नको
उिय हदॉ दै भन्द्त्री ज्ञवारीरे बघनन ्, „नेऩारी प्रवद्र्धकिरु बखशय उठ्दै छन ् य उनीिरुराई भकाश ऩने गये य
िाभीरे काभ गनि
ुश ु ॉदैन ।‟ भन्द्त्रीको थऩ बनाइ धथमो, „अजख्तमायरे ऩत्र ऩठाएऩघछ िाभीरे िे ¥मौं ।

अजख्तमायरे उठाउन नऩने कुयािरु उठाएऩघछ भैरे सधचवरगामतका कभशचायीराई अजख्तमायभा ऩठाएय
कुया गयईः । अहिरे ववद्मुत ् ववकास ववबागका राइसेन्द्स र्ाखाका प्रभुख प्रववण अमाशरको सॊमोजकत्वभा
समभघत गठन गये य अध्ममन गरययिे को छु ।‟

भन्द्त्री ज्ञवारीका अनुसाय दर्वटा आमोजनाको राइसेन्द्स खाये ज गनश अजख्तमायरे घनदे र्न हदएऩघछ

अध्ममन बइयिे को फेरा पेरय चायवटाको राइसेन्द्स खाये ज गनश घनदे र्न आएको िो । „अजख्तमायरे औॊरा
उठामो तय भैरे अजख्तमायको फाये भा केिी फोरेको छै न‟, समभघत फैठकभा भन्द्त्री ज्ञवारीरे बघनन ्, „तय,

भैरे प्रवद्र्धकिरुराई तऩाईँिरुको रगानी डुब्न हदनेछैन य मिाॉफाट सभस्मा घनयाकयण गनश सक्रकनॉ बने

„क्माबफनेट‟भा रगेय ऩघन कुया अगाडड फढाउॉ छु बनेको छु ।‟कुनै आमोजनारे कयोडौं ऩैसा खचश गरयसकेको
अवस्थाभा राइसेन्द्स खाये ज गनश अजख्तमायरे घनदे र्न हदए ऩघन खाये ज बएका छै नन ् । अध्ममन
नसक्रकएको कायण खाये ज गने वा फचाउनेफाये केिी घनणशम नबएको िो । भन्द्त्री ज्ञवारीरे कावेरी

आमोजनाको धेयै काभ बइसकेको य घनभाशणभा जाने तमायी बएको फेराभा अजख्तमायफाट खाये ज गनश ऩत्र
आएको जानकायी हदइन ् । „ऩत्र आएऩघछ क्षेत्राधधकाय अघतिमभत बएको िो क्रक बन्द्ने भराई राग्मो‟,
भन्द्त्री ज्ञवारीरे थवऩन, „याज्म व्मवस्थाऩनभा कामशकायी अॊगको आफ्नै बमू भका िुन्द्छ । कघत खाये ज

गने/नगने आ–आफ्ना क्षेत्रगत िुन्द्छन ् । व्मवस्थावऩका सॊसद्, न्द्मामऩामरका, अजख्तमायरगामत ववमबन्द्न

सॊवैधाघनक घनकामको ऩघन आ–आफ्नो काभ छ । अजख्तमाय ऩघन भुरुकराई आवश्मक बएय नै फनाइएको
िो । तय िाभी सफैरे आ–आफ्नो दामया नबफमसशऔ ॊ ।‟

ऊजाश भन्द्त्रारमका सधचव याजेन्द्रक्रकर्ोय क्षेत्रीरे बने आपूिरु कानुनफाट फाॉधधएको बन्द्दै अजख्तमायफाट
प्राप्त घनदे र्न कामाशन्द्वमन गने प्रष्ट कुया याखे । „अजख्तमायरे हदएको घनदे र्नराई िाभीरे स्वाबाववक

रुऩभा मरन्द्छौं, कामाशन्द्वमन गनुश िाम्रो ववगतदे खखको ऩयम्ऩया ऩघन िो‟, सधचव क्षेत्रीरे बने, „जसराई त्मो
घनणशमरे सभस्मा ऩाछश उिाॉिरु अदारत प्रवेर् गनि
ुश ु न्द्छ । अदारतफाट जे जस्तो घनष्कर्श घनजस्कन्द्छ
स्वाबाववक रुऩभा त्मो आधायभा घनणशमिरु िुन्द्छन ् । त्मिी क्रकमसभको प्रचरन आजको हदनसम्भ

चमरयिे को अवस्था िो ।‟अजख्तमायको घनदे र्न सयकायको सॊमन्द्त्ररे ऩारना नगने िो बने धेयै प्रश्निरु
मसजशना गनश सक्ने बन्द्दै सधचव क्षेत्रीरे बने, „कानुनभा अजख्तमायी एउटा ऩाटो छ बने ववधधवत्रऩ
ु भा अको
कानुनरे पेरय अको घनकामराई त्मिी क्रकमसभरे अजख्तमायी हदएको अवस्था ऩघन छ । त्मो कायणरे गदाश
केिी अन्द्मोर घनश्चम ऩघन छ । त्मो आधायभा ऊजाश भन्द्त्रारमरे आफ्ना कुयािरु याखखसकेको य

ववर्मवस्तुको गम्बीयता ऩघन भाननीमिरुफाट अवगत बइसकेको सन्द्दबशभा त्मोबन्द्दा फढी फोल्नुऩने
अवस्था दे खखएन ।‟ सधचवको बनाइप्रघत चन्द्र बण्डायी, र्ॊकय बण्डायी, र्जक्त फस्नेतरगामतका
सबासद्रे चको आरोचना गदै कुयै नआएको फताएका धथए ।
फैठकभा नेकऩा एभारेका सबासद् सयु े न्द्र ऩाण्डेरे „झोराभा खोरा याख्ने‟राई घनरुत्साहित गने उद्दे श्मरे
अजख्तमायको कायफािी अगाडड नफढे को बन्द्दै घनभाशणभा जान राधगसकेका आमोजनािरुराई द्ु ख हदने
उद्दे श्मरे खाये ज गनश घनदे र्न हदइएको फताए । „झोराभा खोरा याख्नेराई कायफािी थामरएको छै न‟

ऩाण्डेरे बने, „आमोजना फनाउन बनेय जग्गा खरयद गये का, सडक फनाएका य वविीम व्मवस्थाऩन गनश
रागेकािरुराई द्ु ख हदने काभ बएको छ ।‟ एभाओवादीका सबासद् र्जक्तफिादयु फस्नेतरे भन्द्त्रारमरे
ऩिरकदभी नमरएको कायण मस्तो सभस्मा आएको फताए । नेऩारी काॉग्रेसका चन्द्र बण्डायीरे

प्रवद्र्धकिरुराई ऩये को भकाशफाट जोगाउने काभ भन्द्त्रारमको यिे को फताए । त्मस्तै, काॉग्रेसकै सबासद्
र्ॊकय बण्डायीरे सफै आमोजनाको वास्तववक अवस्था फाहिय ल्माउन भाग गये । एभारेका केर्व फडाररे
ऩघन अजख्तमायको ठीक घनमत नदे खखएको फताए । भारेका सीऩी भैनारीरे घनभाशणभा जान रागेका
आमोजनाफाट केिी यकभ झाने उद्दे श्मरे काभ बइयिे को िो क्रक बनेय आर्ॊका व्मक्त गये । फैठकभा २४
जना सबासद्िरुरे भन्द्त्रारमराई प्रश्न गये का धथए ।
समभघतरे जरववद्मत
ु आमोजनाका सम्फन्द्धभा अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्द्धान आमोगरे आफ्नो

क्षेत्राधधकायबन्द्दा फाहिय गएय राइसेन्द्स खाये ज गनश घनदे र्न हदएको बन्द्दै ऊजाश भन्द्त्रारम य घनकामिरुराई
उक्त घनदे र्न कामाशन्द्वमन नगन,ूश नगयाउनू बन्द्ने घनदे र्न हदएको छ । अजख्तमायरे राइसेन्द्स खाये ज गनश
घनदे र्न हदएका बघनएका आमोजनािरुको सम्फन्द्धभा तत्कार अध्ममन गयी सञ्चारन िुन सक्ने

आमोजनािरुका सम्फन्द्धभा आवश्मक प्रक्रिमा ऩूया गयी, ऩूया गनश रगाई अगाडड फढाउने, अनुभघतऩत्र

मरएय राभो सभमदे खख कुनै काभ अघघ नफढाएका आमोजनािरुका अनुभघतऩत्र एक भहिनामबत्र काभ
सम्ऩन्द्न गने गयी खाये ज गने प्रक्रिमा अघघ फढाउने य दताश खाये ज गनश घनदे र्न हदइएका जरववद्मुत ्

आमोजनािरुको सम्फन्द्धभा मथाथश वववयण मथार्ीघ्र सावशजघनक गनश बनेको छ । ववश्व फैंकअन्द्तगशत
आइएपसी य फुटवर ऩावय कम्ऩनी सभेतको रगानीभा कामश प्रायम्ब गयी करयफ ५४ कयोड रगानी

बइसकेको कावेरी ए जरववद्मुत ् आमोजना, बोटे कोर्ी–५ जरववद्मुत ् आमोजना, मभहदभ जरववद्मुत ्
आमोजना, भाधथल्रो भैरुङ्ग जरववद्मुत ् आमोजना, भाधथल्रो खोयङ्गा खोरा साना जरववद्मुत ्
आमोजना, भाधथल्रो सोरु खोरा जरववद्मत
ु ् आमोजना, भाधथल्रो करुवा जरववद्मत
ु ् आमोजना,

वरेपी–फी जरववद्मत
ु ् आमोजना, भाधथल्रो इङ्गवा खोरा साना जरववद्मत
ु ् आमोजना, तल्रो इन्द्रावती
जरववद्मत
ु ् आमोजना, तल्रो वरेपी जरववद्मत
ु ् आमोजना, वक
ु ु खोरा जरववद्मत
ु ् आमोजना य छिाये
खोरा आमोजनाको राइसेन्द्स यद्द गनश अजख्तमायरे घनदे र्न हदइसकेको छ ।
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ठाडो सुरुङ फनाउन अत्माधघु नक प्रविधध असपर,
ऩुयानै प्रविधध सपर
" सभग्रभा ७० प्रघतशत काभ सककमो "
हदरफिादयु केसी-दोरखा, २२ काविक । भाधथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत आमोजनाको ठाडो सुरुङ (ऩेनस्टक साफ्ट)
घनभाशणभा अत्माधघु नक प्रववधध असपर बए ऩघन ऩुयानै प्रववधध बयऩदो बएको छ । अत्माधघु नक ये जफोरयङ
भेमसनफाट ठाडो सरु
ु ङ घनभाशणको काभ ऩटक ऩटक असपर बएऩघछ ऩयु ानै प्रववधधफाट सरु
ु ङ घनभाशणको काभ सरु
ु
बएका िो ।

आधघु नक भेमसनफाट ठाडो सुरुङ घनभाशणको प्रमास ७ ऩटकसम्भ असपर बएऩघछ ४ भहिना अघघफाट ऩयम्ऩयागत
प्रववधधफाट ऩुन् घनभाशण सुरु बएको छ । अहिरे सुरु गरयएको प्रववधधफाट आवश्मक सुरुङको आधाय एकै ऩटक
घनभाशण गरयएको छ । अहिरे ठाडो सरु
ु ङको भाधथफाट य तरफाट काभ बइयिे को आमोजनाका प्रवक्ता डा. गणेर्
न्द्मौऩानेरे जानकायी हदए ।

अहिरे भाधथफाट सुरु गरयएको सुरुङ १ सम १० मभटय खघनसक्रकएको छ । तरफाटसभेत इमरम्माक प्रववधधफाट ८०
मभटय ऩूया बएको छ । नेऩारी सेनारे २४ घण्टा ववष्पोटक ऩदाथश नहदएकारे तरफाट खन्द्ने सुरुङको काभ २४ घण्टा
िुन नसकेको उनरे फताए । दव
ु ै सरु
ु ङको काभ २४ घण्टा गनश नेऩारी सेनासॉग सभन्द्वम बइयिे को उनरे जानकायी हदए
। अहिरे दव
ु ैघतयफाट दै घनक औसत ३ मभटयको दयभा सुरुङ खन्द्ने काभ बइयिे को छ । ठाडो सुरुङ घनभाशणको काभराई
अत्मन्द्तै जहटर भाघनन्द्छ ।

मसनो िाइड्रो कऩोये सन कम्ऩनीरे धचनफाट ल्माएको ये जफोरयङ भेमसनभापशत खन्द्ने ठाडो ऩेनस्टक साफ्ट सभेत
ववपर बएऩघछ एक वर्शदेखख काभ योक्रकएको धथमो । ऩयाभर्शदाता कम्ऩनी ल्माह्भेयको सिमोगीभा मसनो िाइड्रोरे
ववश्वप्रमर्द्ध जभशनीको भेकोन इजन्द्जघनमरयङ कम्ऩनीफाट ये जफोरयङराई गाइड गने अको भेमसन १० भहिना अघघ
ऩुन् ल्माएय काभ सुचारु बए ऩघन ऩुन् असपर बएको िो ।

मसनो िाइड्रोरे भात्र काभ गदाश हढरा िुने बएऩघछ िाइड्रोभेकाघनकरको ठे क्का ऩाएको बायतीम कम्ऩनी टे क्सम्माको
ये ल्वे इजन्द्जघनमरयङरे सव कन्द्ट्माक्टय याखेय तरफाट काभ सुरु गये को िो । काभ घछटो गयाउन दव
ु ै कम्ऩनीराई
आमोजना व्मवस्थाऩनरे सभन्द्वम गयाएको उनरे फताए । खानी खोराभा त्मिी भेमसनफाट उिी प्रकृघतको सरु
ु ङ
तमाय गये ऩघछ त्मसैराई ताभाकोसीभा ऩघन रगेको िो । मसफाट ८ सम मभटयसम्भको ठाडो सुरुङ खन्द्न सक्रकने
अधधकायीिरु फताउॉ छन ् ।

ठाडो सुरुङ फनाउने चट्टानको फीचभा छड्के कभजोय चट्टान बएऩघछ अत्माधघु नक प्रववधध सभेत असपर बएको
फताए । सॊसायकै अत्माधघु नक प्रववधध असपर बएऩघछ ठे केदाय कम्ऩनीरे ऩयु ानै प्रववधधको भेमसन ल्माएय तमायीको
काभ बइसकेको फताए । अफ केिी हदनभै काभ सुरु िुने जानकायी हदए । ऩुयानो प्रववधधफाट ठाडो सुरुङ घनभाशण गदाश
खन्द्दै त्मसको चट्टान य भाटो भाधथफाट पाल्नु ऩने फताए । मो प्रववधधफाट आपूराई चाहिने सुरुङ एकै ऩटक घनभाशण
िुने फताए ।

आमोजनाभा ३ सम ७२ मभटयको ऩेनस्टक साफ्ट तमाय िुन्द्छ । ऩेनस्टक साफ्टको काभ ऩूया गये ऩघछ भुख्म सुरुङको
डडजाइन ऩरयवतशन बएकारे करयफ ३२० मभटयको अको ऩेनस्टक साफ्ट ऩघन फनाउनु ऩने बएको छ । ऩहिरो साफ्टको
काभ ऩसु भसान्द्तसम्भभा सक्रकने रक्ष्म यिे को छ । त्मसऩघछ त्मसराई ऩेनस्टक ऩाइऩको काभ सुरु िुने उनरे फताए
। ठाडो सुरुङ तमाय निुॉदा ऩेनस्टक ऩाइऩको काभ सभेत हढरा बएको छ । ऩेनस्टक ऩाइऩ जडान य ऩयीक्षणको काभ
रट २ अन्र्तगत बायतीम कम्ऩनी टे क्सम्माको ये ल्वे इजन्द्जघनमरयङरे गनेछ । बन्द्सायको झन्द्झट य दोिोयो रुऩभा
भेमसन ल्माउनु ऩदाश ऩेनस्टक साफ्टको काभ ऩुवश घनधाशरयत तामरका बन्द्दा काभ करयफ डेढ वर्श हढरा बएको छ ।

ववद्मत
ु गि
ु ङ (टे रये स) को दईु घतयफाट गरयएको घनभाशण सक्ने िभभा बएको “ब्रेक
ृ फाट फगेको ऩानी घनकास िुने सरु
थ्र”ु बइसकेको छ । त्मस्तै राभाफगयदे खख बैंसेसम्भको ३ क्रकरोमभटय भुख्म सुरुङ ऩूया बएको एक वर्श बमो ।
सुरुङमबत्र रेफर मभराउने, ढरान गने काभ बइयिे को छ । साॉढे १६ क्रकरोमभटय सुरुङ भध्मे भुख्म सुरुङको २ िजाय ४
सम मभटय सरु
ु ङ घनभाशणको काभ भात्र फाॉकी छ ।

दोरखाको राभाफगयभा घनभाशणाधीन चाय सम ५६ भेगावाटको उक्त आमोजनाका ववबन्द्न सरु
ु ङभध्मे तीन
क्रकरोमभटय राभो टे रये सराई जोड्ने छ । अफ सुरुङको काभ १९ प्रघतर्त भात्र फाॉकी यिे को आमोजनाको बनाइ छ ।
ताभाकोसीको मसमबर, िाइड्रो भेकाघनकर, इरेक्ट्रो भेकाघनकर य प्रसायण राइन तथा सफ(स्टे सनको सम्ऩूणश काभ

अगाडड फढे को छ । सभग्रभा आमोजनाको ७० प्रघतर्त काभ सक्रकएको छ । आमोजनाका काभु प्रभुख ववज्ञानप्रसाद
श्रेष्ठका अनुसाय कुर ३५ अफश २९ कयोड रागतभा घनभाशणाधधन आमोजना ऩूया िुन अफ ३० प्रघतर्त काभ भात्र फाॉकी
छ । ०७३ साउनभा ऩयू ा गये य उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म छ ।

उक्त आमोजनाभा नेऩार ववद्मुत प्राधधकयण, नेऩार टे मरकभ, नागरयक रगानी कोर्, याजष्ट्रम बफभा सॊस्थान,
दोरखावासी, सवशसाधायण य कभशचायीको सेमय यिनेछ । भित्त्वऩूणश भाघनने जरार्म क्षेत्रको िे डवकशसम्फन्द्धी काभ
ऩघन ८४ प्रघतर्त सक्रकएको छ । फाॉमाघतयको काभ ऩूया बएकारे फाॉधको अफ नदीराई पकाशएय दामाॉघतयको फाॉकी काभ
सरु
ु गने तमायी बइयिे को उनरे फताए । भेमसन जडासम्फन्द्धी िाइड्रो भेकाघनकर काभ करयफ ३० प्रघतर्त सक्रकएको
छ । ऩावय िाउसभा जडान िुने टफाशइनका ६ मुघनटभध्मे ५ वटाभा डडजस्ट्रब्मुटय याखखसक्रकएको छ । आमोजनारे ४७
क्रकरोमभटय राभो दईु सम २० केबी प्रसायण राइनका राधग ४० क्रकरोमभटयसम्भको जग्गा अधधग्रिण सकेको छ ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/7/23
भस्र्माङ्दी–२ को ऩीडीए ३ भदहनाभबि
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, २२ काविक- रगानी फोडशरे ६ सम भेगावाट क्षभताको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी–२ जरववद्मुत ् आमोजनाको
आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) आगाभी ३ भहिनाभा सक्ने बएको छ । भाधथल्रो कणाशरी य अरुण तेस्रोको
ऩीडीए भस्मौदाभा सिभघत जुटाएको फोडशरे भस्र्माङ्दी आमोजना अघघ फढाउन बायतको जीएभआय इनजॉ

मरमभटे डसॉग ऩीडीए वाताश सरु
ु गनश रागेको िो । ऩीडीए िुन फाॉकी भाधथल्रो भस्र्माङ्दी य ६ सम ५० भेगावाटको
ताभाकोसी तेस्रो आमोजना छन ् ।

भाधथल्रो कणाशरीको प्रवद्र्धक जीएभआयसॉग चाॉडै वाताश थाल्ने फोडशका प्रभुख कामशकायी अधधकृत याधेर् ऩन्द्तरे

फताए । ऩीडीएको खाका तमाय बइसकेकारे हढरोभा आगाभी ३ भहिनाभा भस्र्माङ्दीको ऩीडीए वाताश सक्रकने उनको
बनाइ छ । कणाशरी य अरुण आमोजनाका प्रवद्र्धकसॉग ६ वर्शअघघ नै घन्र्ुल्क ऊजाश य सेमयरगामत अन्द्म धेयै

ववर्मभा सिभघत जट
ु े को धथमो । भस्र्माङ्दीभा धेयै ववर्मभा सिभघत कामभ गनऩ
ुश ने बएकारे ऩीडीए गनश केिी सभम
राग्ने ऩन्द्त फताउॉ छन ् ।

रगानी गने ववर्मभा गत वर्श नै प्रवद्र्धक जीएभआय य ववश्व फॊेैकअन्र्तगतको अन्द्तयाशजष्ट्रम ववि घनगभ

(आईएपसी) फीच सॊमक्
ु त आमोजना ववकास सभझौता बएको धथमो, जसअनस
ु ाय आईएपसीरे आमोजनाभा १०
प्रघतर्त सेमय तथा १५ प्रघतर्त कजाश रगानी गनेछ । जीएभआयरे गये को सम्बाव्मता अध्ममनअनुसाय
भस्र्माङ्दीभा १ खफश रुऩैमाॉ बन्द्दी रगानी िुनेछ ।

बायत घनकासीका राधग आमोजना घनभाशण िुन रागेको िो । मसभा जीएभआय य आईएपसीका अघतरयक्त नेऩारी
एजेन्द्ट वन्द्ृ दाभान प्रधानाॊगको ऩघन सेमय छ । आमोजना जीएभआयअन्द्तगशतको हिभतार िाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे
फनाउनेछ । नदीको विाव (यन अप हद रयबय ) प्रकृघतको मो आमोजना घनभाशण, सञ्चारन य िस्तान्द्तय (फट
ु )

नीघतअन्द्तगशत जीएभआयरे २५ वर्शका राधग ववद्मुत ् उत्ऩादन अनुभघतऩत्र (राइसेन्द्स) ऩाउनेछ । ऩीडीएऩघछ भात्र
उसरे राइसेन्द्स ऩाउनेछ ।

जीएभआयरे सन ् २०१६ को अन्द्त्मसम्भ आमोजना सम्ऩन्द्न गने रक्ष्म मरए ऩघन ऩीडीए य अन्द्म प्रक्रिमागत हढराइरे
आमोजनाऩघछ धकेमरएको छ । ऩीडीएऩघछ भात्र आमोजना घनभाशण कामशमोजना तमाय िुनेछ । हिभताररे

आमोजनाको ववस्तत
ृ अध्ममन प्रघतवेदन (डीऩीआय) य वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनको काभ सकेको छ ।

आमोजना भनाङ य रम्जुङ जजल्राभा ऩछश । आमोजनाफाट भनाङको तार गाउॉ धायाऩानी य रभजुङको तागहिरयङ य

घेभुश गाववसका फामसन्द्दा प्रबाववत िुनेछन ् । आमोजनारे प्रबाववत गाववसभा साभुदाघमक ववकास मोजनाअन्र्तगत १
अफश रुऩैमाॉबन्द्दा फढी रगानी गरयसकेको छ ।

ऩीडीए कामशन्द्वमनभा चन
ु ौती यिे को ऩन्द्त फताउॉ छन ् । आमोजना घनधाशरयत सभमभा सम्ऩन्द्न गनशका राधग फोडशरे

प्रमास गने उनरे स्ऩष्ट ऩाये । भाधथल्रो कणाशरीको ऩीडीए सम्झौता गये को जीएभआयरे ५ कयोड रुऩैमाॉ ऩयपयभेन्द्स

फन्द्ड याखेको छ । कणाशरीभा रगानीका राधग जीएभआय य इरेजक्ट्रमसटी डे फ्रान्द्स (ईडीएप) फीच वाताश चमरयिे को छ ।
काभ सुरु बएको ५ वर्शभा आमोजना सम्ऩन्द्न िुनेछ । भनाङको धायाऩानी गाववसको तारगाउॉ भा फाॉध फाॉधी ११.२
क्रकरोमभटय बूमभगत सुरुङफाट ऩानी ल्माई रभजुङको ताघघ्रङजस्थत स्माॉगेभा ववद्मुत्गि
ृ फनाउने मोजना छ ।

वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रघतवेदनभा आमोजना सञ्चारनका राधग सयकायी जग्गा ६९.१३ िे क्टय य
व्मजक्तगत जग्गा ६७.८७ िे क्टय गयी जम्भा १३७.११ िे क्टय जग्गा अधधग्रिण गरयने उल्रेख छ ।
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बायतफाट २६० भेगािाट बफजुरी ल्माइने
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, २२ काविक- हिउॉ दभा िुने रोडसेडडङ दै घनक १२ घण्टाभा सीमभत गनश ववद्मुत ् प्राधधकयणरे बायतको ऩावय
ट्रे डडङ कऩोये सन (ऩीटीसी) मरमभटे डसॉग १७० भेगावाटसम्भ बफजुरी खरयद गने बएको छ । प्राधधकयण य ऩीटीसीका
अधधकायीफीच फुधफाय नमाॉहदल्रीभा खरयद–बफिी सम्झौता बएको िो । ऩीटीसीरे भॊमसय १५ दे खख थऩ ववद्मुत ्
उऩरब्ध गयाउनेछ ।

ऩीटीसीफाट व्माऩारयक दय प्रघतमुघनट ७.९२ रुऩैमाॉ (४.९५ बारु)भा प्राधधकयणरे ववद्मुत ् ल्माउनेछ । ववद्मुत ्
आदानप्रदान सम्झौताअनुसाय बायतफाट सस्तो दयभा ऩघन ववद्मुत ् आमात बइयिे को छ ।

सम्झौताअनस
ु ाय ऩीटीसीरे १२५ भेगावाट चौफीसै घण्टा य फाॉकी ४५ भेगावाट प्राधधकयणको भागअनस
ु ाय चािे को
फेराभा उऩरब्ध गयाउनेछ । मो वर्श प्राधधकयणरे ऩीटीसीका अघतरयक्त बायतकै नथश बफिाय ऩावय डडजस्ट्रब्मुसन

कम्ऩनी मरमभटे ड, उियप्रदे र् इरेजक्ट्रमसटी फोडश य उियाखण्ड इरेजक्ट्रमसटी फोडशफाट बफजर
ु ी खरयद गदै छ । रोडसेडडङ
न्द्मून गनश उसरे गत वर्श ०७०÷७१ भा बायतफाट ८ अफश २५ कयोड रुऩैमाॉफयाफय बफजुरी आमात गये को धथमो ।
बायतफाट ववद्मुत ् आमात गदाश िुने नोक्सान सयकायरे फेिोदै आएको छ ।

िारको प्रसायण प्रणारीफाट २३७ भेगावाटसम्भ आमात गनश सक्रकने बए ऩघन प्रसायणराइन भभशत तथा सदृ
ु ढीकयण
गये य २६० भेगावाटसम्भ आमात िुने प्राधधकयणका कामशकायी घनदे र्क भुकेर्याज काफ्रेरे फताए । “मसऩटक
ऩीटीसीसॉग १२५ भेगावाट चौफीसै घण्टा आऩूघतशको प्रघतफद्धता गयाएका छौं,” उनरे बने, “फाॉकी ववद्मुत ्
आवश्मकताअनुसाय आमात िुनेछ ।”

मसअघघ सम्झौता गये ऩघन बायतरे ऩूया बफजुरी हदने गये को धथएन । मो वर्श प्राधधकयणरे १३ नाकाफाट ववद्मुत ्

आमात गनेछ । िार कटै मा, जरेश्वय, यक्सौर याभनगय य टनकऩयु रगामत १० नाकाफाट बफजर
ु ी आमात बइयिे को
छ । कटै मा–कुसाि १३२ केबी प्रसायणराइन घनभाशण सम्ऩन्द्न बइसकेकारे मो राइनफाट थऩ १२५ भेगावाट बफजुरी
आमात िुनेछ ।

गत वर्शसम्भ नेऩारको कुर आऩघू तशभा आमातीत ववद्मत्ु को हिस्सा फढे य २३ प्रघतर्त ऩग
ु ेको छ । मो वर्श अझ फढ्नेछ
। भागअनुसाय ऩमाशप्त ववद्मुत ् उत्ऩादन िुन नसक्दा ऩघछल्रा वर्श ववद्मुत्भा ऩघन बायतभाधथ घनबशयता फढे को छ ।
त्मिाॉका प्रधानभन्द्त्री नये न्द्र भोदीरे नेऩारको रोडसेडडङ िटाउन केिी सभमका राधग ववद्मुत ् आऩूघतशराई दोब्फय
फनाउने घोर्णा गरयसकेका छन ् ।

कुरेखानीको जरार्म बरयएको य बायतफाट ऩघन गत वर्शको बन्द्दा फढी बफजुरी आमात िुने बएऩघछ रोडसेडडङ १२

घण्टाफाट नफढ्ने काफ्रेको दावी छ । “मो वर्श रोडसेडडङ दै घनक १२ घण्टाबन्द्दा फढ्दै न,” उनरे बने, “मो ऩरयभाणको
ववद्मुत ् आमात गनश आवश्मक प्रसायणराइन सक्षभ छ ।” प्राधधकयणरे गत वर्श बायतफाट २ सम भेगावाटसम्भ
बफजुरी आमात गये को धथमो ।

िार रोडसेडडङ ऩव
ू श य ऩजश्चभ क्षेत्रभा कभ छ । भध्मक्षेत्रभा फढी छ । प्रणारी सञ्चारनभा दै घनक ४ सम भेगावाट

अऩुग बएऩघछ दै घनक ७ घण्टा िायािायीभा रोडसेडडङ िुॉदै आएको छ । मो वर्श ववद्मुत्को भाग फढे य १ िजाय ४ सम २६
भेगावाट ऩुग्ने प्राधधकयणको प्रक्षेऩण छ । भाग वावर्शक ८० भेगावाटका दयरे फढ्दै गएको प्राधधकयणरे जनाएको छ ।

रोडसेडडङ फढ्दै गएऩघछ आगाभी २५ वर्शसम्भका राधग प्राधधकयणरे ऩीटीसीफाट डेढ सम भेगावाटसम्भ बफजुरी

व्माऩारयक भल्
ू मभा आमात गने सम्झौता गरयसकेको छ । अन्द्तयदे र्ीम प्रसायणराइनको काभ घनधाशरयत सभमभा
सम्ऩन्द्न बए सन ् २०१५ भध्मदे खख बफजुरी आमात िुनेछ ।

प्राधधकयणरे तमाय गये को सॊस्थागत मोजनारे २०१५÷१६ भा ४८६, २०१६÷१७ भा ५३३ य ०१७÷०१८ भा ८८ भेगावाट

भात्र ववद्मुत ् अऩुग िुने दे खाएको छ । त्मसऩघछका वर्शभा िभर्् रोडसेडडङ फढ्दै जाने दे खखएको छ । िार ववद्मुत्को
जडडत क्षभता (ताऩीम प्रान्द्टको सभेत गयी) ७७० भेगावाट ऩुगेको छ ।
विद्मुत ् आमातको अिस्था
वर्श सन ् मघु नट

२०१० ६३ कयोड ८६ राख ८० िजाय
२०११ ६९ कयोड ४ राख ५ िजाय

२०१२ ७४ कयोड ६० राख ७० िजाय
२०१३ ७९ कयोड २५ राख २० िजाय
२०१४ १ अफश ७ कयोड
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अरुण तेस्रो फरने खफयरे खस
ु ी
अरुण तेस्रो घनभाशण िुने खफयरे खाॉदफायी ११ का बोराभान गौरी घनकै िवर्तश छन ् । ०३८ सारदे खख उक्त

आमोजनाफाये चचाश सुरु बएको िो । 'अहिरेसम्भ िल्राभै सीमभत धथमो, अफ िल्राभात्रै नफनोस ्,' गौरीरे
बने ।

तुरुन्द्त उजाश ववकास सम्झौता (ऩीडीए) गये य आमोजना सञ्चारनभा ल्माउनुऩने उनरे फताए । साकश मर्खय
सम्भेरनकै अवधधभा सयकायरे ऩीडीएभा िस्ताक्षय गने तमायी गये ऩघछ सॊखव
ु ासबा य बोजऩुयका फामसन्द्दा
िवर्तश छन ् ।

आमोजनाको ववकासकताश बायतको सतरज जरववद्मत
ु घनगभसॉगको सम्झौताअनस
ु ाय ६ प्रघतर्तसम्भ

सेमय ऩाउने बएऩघछ स्थानीम फामसन्द्दाभा उत्साि थवऩएको छ । 'तीन दर्कदे खखको सऩना फल्र ऩयू ा िुने

बमो,' गौरीरे बने । उनका अनुसाय २४ मुघनट ववद्मुत ् घन्र्ुल्क उऩबोग गनश ऩाउनु स्थानीम फामसन्द्दाका

राधग ठूरो कुया िो । आमोजना घनभाशणसॉगै जजल्राको ववकास य आमस्तयभा वद्
ृ धध िुने खाॉदफायीका उभेर्
श्रेष्ठरे फताए । अरुण सयोकाय समभघत बोजऩुय-सॊखव
ु ासबा सॊमोजक भिे र् थऩमरमारे अरुण तेस्रो फन्द्ने
आर्ाभा फसेका जजल्रावासीभा आर्ाको सञ्चाय बएको फताए ।

ऩाथीबया गाववसभा फाॉध य हदहदङको वऩखव
ु ाभा बफद्मुत गि
ृ फन्द्ने आमोजनाफाट नौ सम भेगावाट उत्ऩादन
िुने छ । मसफाट सॊखव
ु ासबाका ६ गाववस प्रबाववत िुने छन ् । उक्त आमोजना सयकायराई िस्तान्द्तयण
गनअ
ुश घघको आमकयफाट ८० अफश, योमल्टीफाट एक खफश १६ अफश य घन्र्ल्
ु क ववद्मत्ु फाट एक खफश ६६ अफश
रुऩैमाॉ नेऩाररे ऩाउने छ । सतरजरे २५ वर्शऩघछ आमोजना सयकायराई िस्तान्द्तयण गनऩ
ुश नेछ । ०६५

काविक २७ दे खख सतरजरे ड्माभसाइट नभ
ु को फ्माजक्सन्द्दा य बफद्मत
ु गि
ु व
ु ाफाट ववस्तत
ृ
ृ हदहदङको ऩख
सबे थारेको धथमो । सतरजरे नभ
ु , खाॉदफायी, कुवाऩानी, काठभाडौंभा साइट कामाशरम सञ्चारन गदै
कभशचायी घनमजु क्तराई तीव्रता हदएको छ ।

सदयभुकाभ खाॉदफायीफाट नुभको फ्माजक्सन्द्दासम्भ सडकको ट्रमाक ऩुधगसकेको छ । जजल्राभा

घनभाशणाधीन जरववद्मुत आमोजनाको रागत प्रघतभेगावाट करयफ १५ कयोड छ । फरुण िाइडो (४.५

भेगावाट) ५६ कयोड रागतभा घनभाशण बइसकेको छ बने फानेश्वय िाइड्रोऩावय -१ भेगावाट) ऩघन १५
कयोडभै घनभाशण बइसकेको छ ।
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कारीगण्डकी ड्माभ बत्कन थाल्मो

कारीगण्डकी नदीको तीव्र फिावरे कटान गनश थारेऩघछ अहिरे कारीगण्डकी जरववद्मुत आमोजनाको
ड्माभसाइड य जरार्म क्षेत्र बजत्कन थारेको छ। नदीको कटानकै कायण ड्माभभा क्षघत ऩुग्नुका साथै

जरार्मको क्रकनाय–क्रकनायभा ऩहियो गइयिे को छ। सुक्खा ऩहियोफाट फग्ने ढुॊगा, भाटो, झायऩात य फुट्मान
ऩानीभा मभमसॉदा जरार्म ऩरु यॉ दै जाने खतयासभेत फढे को छ।

ववगत ऩाॉच/सात वर्शदेखख जरार्मको क्रकनाया बजत्कने िभ सुरु बएकारे स्थामी सभाधानका घनजम्त

सभस्माको अध्ममन गनश अन्द्तयाशजष्ट्रम ऩयाभर्शदाता घनमुक्त गने प्रक्रिमा सुरु बइसकेको कारीगण्डकी
आमोजना प्रभुख दीघाशमुकुभाय श्रेष्ठरे फताए।

'ववश्वको फैंकको ऋण सिमोगभा 'कारीगण्डकी सुदृढीकयण आमोजना' कामाशन्द्वमन िुॉदैछ, मसका राधग
ऩयाभर्शदाता घनमुजक्तको प्रक्रिमा अजन्द्तभ चयणभा छ,' उनरे नागरयकसॉग बने।

एक सम ४४ भेगावाटको कारीगण्डकी 'ए' आमोजनाको जरार्म स्माङ्जाको मभभॉ, गुल्भीको िमभशचौय य
ऩवशतको सेतीवेणी क्षेत्रसॉग जोडडएको छ। गुल्भीतपशको क्षेत्रभा खासै असय नदे खखए ऩघन स्माङ्जा य
ऩवशतसॉग जोडडएका क्षेत्रभा नदीको कटानरे घनकै असय ऩारयसकेको छ।

नदीको कटान योक्न अस्थामी रुऩभा क्रकनायभा ढुॊगा तथा फारुवा बये का फोया याखखएको छ। फखाशको

तुरनाभा हिउॉ दभा जरार्म बरयॉ दै जाने िुॉदा बजत्कने वा क्रकनायभा ऩहियो जाने िभ हिउॉ दभा फहढयिे को
स्थानीम जीवन न्द्मौऩानेरे फताए।

कारीगण्डकी 'ए' दे र्कै ठूरो अधशजरार्म (वऩआयओआय) आमोजना िो। मसफाट असायदे खख

असोजसम्भका चाय भहिना ऩण
ू श क्षभताभा बफजर
ु ी उत्ऩादन िुन्द्छ। फाॉकी आठ भहिना दै घनक ८ घन्द्टासम्भ
ऩानी जम्भा गये य आवश्मकताअनस
ु ाय फढी भाग बएका फेरा बफजर
ु ी उत्ऩादन गने गरयएको छ।

'फखाशभा ऩण
ू श क्षभताभा बफजर
ु ी उत्ऩादन गनश नदीको ऩानी सोझै ववद्मत
ु गि
ृ भा खसामरन्द्छ, जसका कायण
नदी गहिरयने िभ फढे को छ बने हिउॉ दभा बरयने जरार्मरे क्रकनाय कटान गरयियिे को छ,' स्थानीम

न्द्मौऩानेरे नागरयकसॉग बने, 'कटानका कायण कृष्णगण्डकी गाववसका मभभॉ, आरभदे वी रगामत क्षेत्रभा
घनकै असय ऩारयसकेको छ।'

कटानका कायण खेतीमोग्म जमभन य फस्तीसभेत जोखखभभा यिे को न्द्मौऩानेको बनाइ छ। नदी वा
जरार्मरे ऩुमाशतइयिे को क्षघतको तुरनाभा आमोजनारे कटान घनमन्द्त्रणका काभ नगये को बन्द्दै उनरे

आमोजनारे ऩहियोको अस्थामी घनमन्द्त्रण गनश बत्केका ठाउॉ भा ढुॊगा थऩ
ु ाने काभभात्र गये को गुनासो गये ।

केिी ठाउॉ भा ऩहियोराई प्राजस्टकरे छोऩेय फग्नफाट योक्ने प्रमास गरयएको छ। जरार्म क्षेत्रभा ऩहियो जाने
तथा कटान िुने सभस्मा फढ्नुका साथै भाटो फारुवारे जरार्म क्षेत्र ऩुरयॉ दै गएको छ।

जरार्मभा फाटो तथा फारुवा कभ गनश िये क वर्श ववद्मुतगि
ुश छश ।
ृ का तीनवटै ढोका खोरेय 'फ्रमसङ' गनऩ
तय, दे र्कै ठूरो आमोजना फन्द्द गदाश रोडसेडडङ बमावि िुने िुॉदा तामरकाअनुसाय 'फ्रमसङ' गनश

नसक्रकएको आमोजना अधधकायी फताउॉ छन ्।

आमोजना प्रभुख श्रेष्ठका अनुसाय फखाशभा ठूरो फाढी आउॉ दा तीनवटा ढोका खोरेय नौ हदनसम्भ फाटो,
फारुवा य रेदो फगाउनुऩछश । जरार्म भभशत गने मो अन्द्तयाशजष्ट्रम भाऩदण्ड ऩघन िो। तय, त्मो काभ

वर्य्ेौेॊदेखख िुन सकेको छै न। 'जरार्म ऩुरयने सभस्माको स्थामी सभाधान 'फ्रमसङ' नै िो तय अको ठूरो
आमोजना नफन्द्दासम्भ त्मो सम्बावना दे खखॉदैन,' उनरे बने।

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणरे आमोजनाको जरार्म ऩुरयने, ऩहियो जाने, क्रकनाय कटान सभस्मा सभाधान य
स्थानीम फोटे सभद
ु ामको जीवनस्तय सध
ु ानश ववश्व फैंकको ऋण सिमोगभा 'कारीगण्डकी सदृ
ु ढीकयण
आमोजना' कामाशन्द्वमन गने तमायीसभेत गरययिे को छ।

ववश्व फैंकरे हदएको करयफ ३ अफश रुऩैमाॉ (३ कयोड अभेरयकी डरय) ऋण सिमोग सयकायरे सदृ
ु ढीकयण

आमोजनाका राधग प्राधधकयणराई उऩरब्ध गयाएको छ। उक्त आधथशक सिमोगकै आधायभा ऩयाभर्शदाता
घनमक्
ु त गयी प्रबाववत क्षेत्रको अध्ममन गने मोजना यिे को श्रेष्ठरे फताए।

श्रेष्ठका अनस
ु ाय एक/दईु भहिनामबत्र ऩयाभर्शदाता घनमक्
ु त बइसक्ने छ। ऩयाभर्शदातारे अध्ममन गये य
प्रघतवेदन नहदएसम्भ सभस्माको अस्थामी सभाधान गनक
ुश ो ववकल्ऩ नयिे को उनरे फताए। बौगोमरक
अवस्थाभा केिी अध्ममन प्राधधकयणका इजन्द्जघनमयफाट सभेत सुरु बइसकेको उनरे जानकायी हदए।

ऩयाभर्शदाताभा आवेदन आधा दजशन कम्ऩनीभध्मे प्रायजम्बक छनोटफाट चाय कम्ऩनी मोग्म ठिरयएका
छन ्। जभशनीको ल्माभेमय य क्रपस्नय, अभेरयकाको एनडब्रुएच य बायतको वाऩकोस कम्ऩनी छनोटभा

ऩये का छन ्। तीभध्मे आगाभी डडसेम्फयसम्भ एक कम्ऩनी ऩयाभर्शदाता घनमुक्त बइसक्ने प्राधधकयणरे
जानकायी हदएको छ।

सुदृढीकयण आमोजना अन्द्तगशत स्थानीम क्षेत्रको सॊयक्षणका राधग फखाशभा फाढी आउॉ दा अधग्रभ सूचना तथा
जानकायी हदने साइयन ऩघन याखखने आमोजनाका सिामक घनदे र्क तुरसीप्रसाद साऩकोटारे जानकायी

हदए। उनका अनुसाय फेरटायी मसॉचाइ आमोजना तथा खानेऩानी आऩूघतश य ववमबन्द्न धामभशक भठभजन्द्दयको
जीणोद्धायको मोजनासभेत अगाडड फढाइएको छ।
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भध्मभस्मायङ्दी भभयत खचय फढ्मो
क्रकसान सॊगीत नेऩारी

जरार्मभा थवु प्रएको फारुवा रगामत अनावश्मक वस्तु वर्ेनी खझक्ने नीघतगत व्मवस्था निुॉदा

भध्मभस्माशङ्दी जरववद्मुत ऩरयमोजनाको भभशतसम्बायभा वर्ैवऩच्छे ४५ राखबन्द्दा फढी खधचशनु ऩये को
छ।

फारव
ु ाकै कायण िुने क्षघतका कायण भभशतसम्बायभा उक्त यकभ खधचशनु ऩये को िो। ऩरयमोजनाको ववस्तत
ृ
प्रघतवेदनभा वर्ेनी फारव
ु ा रगामत अन्द्म वस्तु खझक्ने ववर्मभा केिी उल्रेख नबएको य ऩघछल्रो

सभस्माप्रघत सयकायको ऩघन ध्मान नगएकारे खचश फढ्न गएको ववद्मत
ु प्राधधकयणरे जनाएको छ।
अरु ऩरयमोजनाभा ऩघन बौघतक सॊयचना, भेमसनका ऩाटश ऩुजाशभा क्षघत िुने तय भध्मभस्माशङ्दीभा क्षघतको दय
फढी यिे को भध्मभस्माशङ्दी जरववद्मुत केन्द्र मसउॉ डीफायका प्रभुख याजेर्कुभाय ऩाण्डेरे फताए। „कायण धेयै
िुन सक्छन ्, तीभध्मे एउटा फ्माक्टय अत्माधधक फारुवा दे खखएको छ,‟ ऩाण्डेरे बने, „कम्तीभा वर्शको
एकऩटक फारुवा खझक्ने नीघतगत व्मवस्था छै न।‟
तीव्र गघतभा फग्ने भस्माशङ्दीभा अन्द्म नदीको तर
ु नाभा फारव
ु ा धेयै आउने, ऩरयमोजनादे खख भाधथल्रो
बागभा अरु जरववद्मुत आमोजना घनभाशण बइयिे को, गाउॉ गाउॉ सम्भ ऩुमाशयइएका सडक य ववमबन्द्न

स्थानभा गएको ऩहियोरगामत कायणरे जरार्मभा अत्मधधक फारुवा थवु प्रने गये को छ। ऩरयमोजनाको

„ये ट अप ड्माभेज‟ धेयै बएको तय फारुवाकै कायणरे िो वा अन्द्म कायणरे बन्द्नेभा एक्रकन िुन नसकेको
ऩघन प्राववधधक फताउॉ छन ्। टफाशइनको गुणस्तय नै कभ बएको िो वा फारुवारे फढी क्षघत गयाएको िो
बन्द्नेभा छुट्टै अध्ममन गनऩ
ुश ने उनीिरुको बनाइ छ।

फारुवा रगामत अन्द्म वस्तु खझक्न सके भभशत खचश कभ राग्ने प्राधधकयणका इजन्द्जघनमय ववकास

यघव
ु ॊर्ीरे फताए। ६ िजाय वऩवऩएभबन्द्दा फढी फारव
ु ा थवु प्रए ऩरयमोजनाराई थऩ िाघन िुन सक्छ। तय
राभो सभमसम्भ फारव
ु ा खझक्न नऩाउॉ दा जोखखभ न्द्मन
ू ीकयण गनश नसक्रकएको उनरे फताए।

फारुवाका कायण ववद्मुतगि
ृ भा जडडत ३५.९ भेगावाट क्षभताका २ वटा टफाशइनभा धेयै असय ऩुगेको

भेकाघनकर इजन्द्जघनमय सुयेर् याउतरे फताए। मसअघघ एकऩटक टफाइन भभशत गरयसक्रकएको छ। एउटा
टफाशइन भभशत गये य जगेडाभा याखखएको छ। फारुवारे ऩरयमोजनाको फाॉधस्थरका सॊयचना योरयफकेट,

डडसेजन्द्डङ फेयी, धथग्र्माउने ऩोखयी िुॉदै ववद्मुतगि
ृ का सॊयचनासम्भ असय ऩुमाशफएको ऩघन याउत फताउॉ छन ्।
ववगतभा फारव
ु ा भाऩन गने उऩकयण नबएकोभा गत बदौदे खख „अनराइन भघनटरयङ‟ भेमसन जडान

गरयएको छ। अहिरे जरार्म क्षेत्रभा करयफ २९ सम वऩवऩएभ फारुवा जम्भा बएको जरववद्मुत केन्द्रको
अनुभान छ। फारुवा िटाउन कम्तीभा १० उत्ऩादन फन्द्द गनऩ
ुश ने िुन्द्छ।

जरार्म क्षेत्रको फारुवा खझकेय बफिी गनश भध्मभस्माशङ्दी ऩरयमोजनारे ऩिर य कुनै सभन्द्वम नगये को

गुनासो जजल्रा ववकास समभघतको छ। उता, ऩरयमोजनारे बने नीघतगत व्मवस्था बएभा जजववससॉगको
सभन्द्वमभा वारुवा खझक्न हदन कुनै सभस्मा नबएको जनाएको छ। यन अप द रयबय क्रकमसभको ७२

भेगावाट क्षभताको भध्मभस्माशङ्दी ऩरयमोजना जभशन सयकाय केएपडब्ल्मु, नेऩार सयकाय य ववद्मुत

प्राधधकयणको सॊमुक्त रगानीभा घनभाशण गरयएको िो। नेऩार य जभशन सयकायको दौत्म सम्फन्द्धको स्वणश
जमन्द्तीको अवसय ऩाये य २०६५ भॊमसय २९ गते तत्कारीन प्रधानभन्द्त्री ऩुष्ऩकभर दािाररे उद्घाटन
गये ऩघछ मो ऩरयमोजना सञ्चारनभा आएको िो।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/7/24

‘२५ भेगािाटबरदा कभका आमोजनाभा ऩीऩीए योन्त्ददनॉ’

नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणका कामशकायी घनदे र्क भुकेर्याज काफ्रेरे २५ भेगावाटबन्द्दा तरका जरववद्मुत ्

आमोजनािरूको ववद्मत
ु ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) नयोक्रकने फताएका छन ् । सोभफाय जरस्रोत ऩत्रकायसॉगको

अन्द्तक्रि् यमाभा कामशकायी घनदे र्क काफ्रेरे ऩीऩीए नयोक्रकने स्ऩष्ट ऩाये । „अफ २५ भेगावाटको ऩीऩीए योक्रकॉदै न,
प्रक्रिमा ऩूया गये का सफै आमोजना घछटो िुन्द्छ,‟ उनरे बने, „२५ भेगावाटभाधथका आमोजनाको िकभा भाऩदण्ड
फघनयिे को छ, घछट्टै फनाएय मसराई अघघ फढाउॉ छौं ।‟

कामशकायी घनदे र्क काफ्रेरे प्राधधकयणद्वाया घनभाशणाधीन जरववद्मुत ् आमोजनािरूको काभ घछटो अघघ

फढाउन आपूरे ऩिरकदभी अघघ फढाएको जानकायी हदॉ दै तीन भहिनामबत्र प्राधधकयणभा केिी सुधाय

बएको दे ख्न सक्रकने फताए । „तीन भहिनामबत्र प्राधधकयणभा सुधाय बएको तऩाईंिरूरे दे ख्न ऩाउनुिुनेछ,‟
उनरे बने, „रोडसेडडङ घटाउन भेयो अधधकतभ प्रमास िुनेछ ।‟

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/7/24

‘रोडसेडडङ अरत्मका राधग ठूरा जरविद्मत
ु ् आमोजना’
अथशभन्द्त्री डा याभर्यण भितरे सयकायरे तीन वर्शमबत्रैभा रोडसेडडङको अन्द्त्मगने सॊकल्ऩसहित ठूरा जरववद्मत
ु ्

आमोजना घनभाशण गरययिे को, बायतसॉग ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता गयी उत्ऩाहदत ववजुरीको बफिीको राधग फजायको
सुघनजश्चतता गये को य रगानीराई आकवर्शत गरययिे को फताउनुबएको छ। आइतफाय आमोजजत एक कामशिभभा

सम्फोधन गदै भन्द्त्री भितरे एकसम ५० अफशको रागतभा फूढीगण्डकी जरववद्मुत ् आमोजनाको घनभाशण प्रक्रिमा
थामरसकेको जानकायी ऩघन हदनुबमो।

भर
ु क
ु को आधथशक ववकासराई जोड हदइएकारे दे र्भा फढ्दो रोडसेडडङ िट्ने, बफजर
ु ी घनमाशतफाट आधथशक ववकासका

राधग चाहिने यकभ जुट्ने य मुवार्जक्तरे स्वदे र्भै योजगायी ऩाउने ववश्वास ऩघन उिाॉरे व्मक्त गनब
ुश मो। १६ वर्शदेखख
दे र्भा स्थानीम घनकामको घनवाशचन ऩघन िुन नसकेको कायण ववकास घनभाशण स्थानीम सिबाधगता गयाउन मसको
ऩघन आवश्मक यिे को उिाॉको बनाइ धथमो।

ववदे र्भा नेऩारी मुवार्जक्तको ऩरामन योक्नका राधग कृवर् तथा वाखणज्म फैंकभापशत ् ६ प्रघतर्त ब्माजभा सुरब

ऋणको व्मवस्था गरयएको उल्रेख गदै उिाॉरे मसको सदऩ
ु मोग गनश क्रकसानराई आग्रि गनब
ुश मो। कृवर्भा योजगायी

मसजशना गने प्रचयु सम्बावना बएकारे सिुमरमतऩूणश कजाशको व्मवस्था, कृवर् उऩकयणको खरयदभा बन्द्साय छुट तथा

सिुमरमतऩूणश कजाशको व्मवस्था य फजायको सुघनजश्चतता ऩघन गरयएको उिाॉको बनाइ धथमो।
कामशिभभा सबासद्िरू फिादयु मसॊि राभा, हदरभान ऩाखिन, ऩयर्यु ाभ ताभाङरगामतरे दे र्भा धामभशक ववववधताको
सम्भान गरयनुऩनेभा जोड हदएका धथए।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/7/24
कुरेखानी बरयएऩघछ रोडसेडडङभा याहत
" प्रणारीभा ९२ भेगािाट बफजुरी थऩ "
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, २३ काविक- कुरेखानीजस्थत इन्द्रसयोवय जरार्म बरयएऩघछ फढी बएको ऩानीरे ववद्मत
ु ् उत्ऩादन िुॉदा
काठभाडौं उऩत्मकारगामत क्षेत्रभा रोडसेडडङ घटे को छ । अहिरे दै घनक ५ घण्टाभात्रै फिी काहटॉ दै आएको ववद्मुत ्
प्राधधकयणरे जनाएको छ । घतिायदे खख तामरकाबन्द्दा घनकै कभभात्र ववद्मुत ् कटौती बइयिे को छ । मसफाट
उऩबोक्तारे प्रत्मक्ष याित भिसुस गये का छन ् ।

जरार्मभा ऩमाशप्त ऩानी बएऩघछ प्राधधकयणरे कुरेखानी आमोजना साॉझ दै घनक २ घण्टा चराएय ९२ भेगावाट
ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गरययिे को छ । ववद्मत
ु ् भाग फढी िुने सभमभा ववद्मत
ु ् आऩघू तश फढे ऩघछ रोडसेडडङ घटे को

प्राधधकयण प्रणारी सञ्चारन ववबागका प्रभुख बुवनकुभाय क्षेत्री फताउॉ छन ् । उनका अनुसाय मो भहिनाबरय

कुरेखानी सञ्चारन िुने अवस्था छ । मसअघघ दै घनक ८ घण्टासम्भ रोडसेडडङ िुने गये को धथमो । ऩानी कभ

बएऩघछ अघघल्रो वर्श काविकभै कुरेखानी फन्द्द बएको धथमो । कुरेखानीभा ऩानीको फिाव कभ बएरगिै रोडसेडडङ
ऩुन् फढ्ने बएकारे प्राधधकयणरे नमाॉ तामरका बने सावशजघनक गये को छै न । कुरेखानीको जरार्म सभुन्द्री
सतिदे खख १,५५० मभटयभा छ ।

कुरेखानी सञ्चारनभा आए ऩघन प्रणारीभा अझै साढे ३ सम भेगावाट ववद्मुत ् आऩूघतश कभ यिे कारे रोडसेडडङ जायी
यिे को क्षेत्री फताउॉ छन ् । उनका अनुसाय िार ववद्मुत ् भाग १,१५० भेगावाट छ । बायतफाट आमात गरयएको

ववद्मत्ु सभेत जोड्दा प्रणारीभा ८ सम भेगावाट आऩघू तश बइयिे को छ । बायतफाट दै घनक १८० भेगावाटसम्भ आमात
बइयिे को छ ।

दसैंरगिै हिन्द्द भिासागयभा मसजशना बएको िुदिुद आॉधीको प्रबावरे नेऩारभा बायी वर्ाश िुॉदा इन्द्रसयोवय बरयएको
धथमो । अहिरे इन्द्रसयोवयभा ऩानीको सति फढे य जस्ऩर ओबय िुॉदै आएको छ । मिी भौकाभा प्राधधकयणरे दै घनक
साॉझ दै घनक २ घण्टाका दयरे आमोजना सञ्चारन गरययिे को छ ।

साउन तेस्रो साता मसन्द्धऩ
ु ाल्चोकको भाङ्खाभा गएको ऩहियोरे सॊयचनाभा क्षघत ऩ¥ु माएऩघछ िार ४५ भेगावाटको

भाधथल्रो बोटे कोसी य १० भेगावाटको सुनकोसी आमोजना फन्द्द छन ् । मी आमोजनासभेत सञ्चारनभा यिे को बए

५७ भेगावाट ववद्मुत ् थऩ बई रोडसेडडङ दै घनक ४ घण्टाबन्द्दा कभ िुने उनको बनाइ छ । ऩघछल्रो सभम स्थानीमरे
सेमय हदनऩ
ु ने भाग गये य क्षघतग्रस्त टावय भभशतको काभ योकेऩघछ आमोजना फन्द्द बएको िो । बोटे कोसी अघनजश्चत
बएको छ ।

त्मस्तै, प्राधधकयणको सुनकोसी आमोजना ऩघन भभशत िभभा छ । प्राधधकयणरे भॊमसयको ऩहिरो सातासम्भ

सुनकोसी सञ्चारनभा ल्माउन कोमसस गरययिे को छ । सोिी प्रकोऩफाट क्षघत ऩुगेको २.५ भेगावाटको साघनभा
आमोजना ऩघन फन्द्द छ ।

रोडसेडडङराई १२ घण्टाभा सीमभत याख्न प्राधधकयणरे २६० भेगावाटसम्भ बफजर
ु ी आमात गदै छ । मसभध्मे

बायतको ऩावय ट्रे डडङ कऩोये सन (ऩीटीसी)सॉग व्माऩारयक दयभा १७० भेगावाट खरयद सम्झौता बइसकेको छ । फाॉकी
बफजर
ु ी बफिाय, उियप्रदे र् य उियाखण्डफाट आमात िुनेछ ।

>f]tM cleofg, 2071/7/24

तल्रो तादीको डडटे र इन्त्ञ्जघनमरयङ् अन्त्रतभ चयणभा
भसद्धाथय फैङ्कको अगुिाईभा ५ फैङ्करे रगानी गने
काविक २४ काठभाडौं । नुवाकोट जजल्राभा ऩने तल्रो तादी खोरा जरववद्मुत ् आमोजनाको डडटे र इजन्द्जजेघनमरयङ
डडजाइनको कामश अजन्द्तभ चयणभा ऩुगेको छ । आमोजना घनभाशणको कामश अघघ फढाउन फोरऩत्र आह्वान गनश ‘टे ण्डय
डकुभेन्द्ट’को तमायी सभेत अजन्द्तभ चयणभा ऩुगेको प्रवद्शधक कम्ऩनी फुद्वबुभी नेऩार िाइड्रो ऩावय कम्ऩनी

मरमभटे डका अध्मक्ष ऩूणर
श ार श्रेष्ठरे फताए । ‘अहिरे आमोजनाराई आवश्मक ऩने ऩेनस्टक ऩाइऩ तथा इरेक्ट्रो

भेकाघनकर उऩकयणिरु उत्ऩादन गनश कम्ऩनीिरुसॉग साभगी खरयदका राधग छरपर बइयिे को छ’ उनरे बने ।
५ भेगा वाट क्षभताको उक्त आमोजना घनभाशण कामश २०७४ को अन्द्त्मसम्भभा सम्ऩन्द्न िुने य रगतै सञ्चारनभा

ल्माइने उनरे जानकायी हदए । १ अवश रागतभा फन्द्न रागेको सो आमोजनाफाट जम्भा २ समरे योजगायी ऩाइयिे का
उनरे फताए । आमोजना सञ्चारन बएऩश्चात ३० जनारे योजगायी ऩाउने श्रेष्ठरे फताए ।

। आमोजना घनभाशका राधग मसद्वाथश फैंकको अगुवाइभा फैंक अप काठभाडौं, भाछाऩुच्रे फैंक तथा नेऩार िेडडट एण्ड
कभसश फैंकरे ऋण उऩरब्ध गयाउने बएका छन ् । वविीम व्मवस्थाऩन ऩयू ा बएको अवसयभा आईतफाय प्रवद्र्धक

कम्ऩनीरे नुवाकोटफाट दे र्का ववमबन्द्न घनकामभा प्रघतघनधधत्व गने व्मजक्तत्विरुराई एकै ठाउॉ भा बेरा ऩायी एक

कामशिभको आमोजना ग¥मो । उक्त कामशिभभा नुवाकोटफाट प्रघतघनधधत्व गने नेतािरु अथशभन्द्त्री याभर्यण भित,
ऩययाष्ट्रभन्द्त्री भिे न्द्र फिादयु ऩाण्डे, नेऩारी काॊग्रेसका नेता अजन
ुश नयमसॊि केसीरगामतरे उक्त आमोजनारे सभमभै
घनभाशण सम्ऩन्द्न गयी दे र्को रोडसेडडङ कभ गनश सिमोग ऩ¥
ु माउने ववश्वास व्मक्त गये का धथए ।

>f]tM cleofg, 2071/7/24

भाधथल्रो कणायरी जरविद्मुत ् आमोजनाभा अरतरयभ आदे श जायी नहुने

भाधथल्रो कणाशरी जरववद्मुत ् आमोजना घनभाशणका सम्फन्द्धभा बएको सम्झौताभा तत्कारका राधग योक रगाउन
नऩने सवोच्च अदारतरे आदे र् गये को छ ।

न्द्मामाधीर् धगयीर्चन्द्र रारको एकर इजरासरे ववद्मुत ् अबावफाट भुजक्त ऩाउनका राधग गरयएको उक्त

आमोजनाको ववद्मुत ् ववकास सम्झौता (वऩडडए) व्माऩारयक दृजष्टकोणसभेतको बएको य सम्झौता याष्ट्रको

ववकाससॉग प्रत्मक्ष सम्फजन्द्धत बएकारे घनवेदकको भागफभोजजभ अन्द्तरयभ आदे र् जायी गरययिन ऩये न बनेको छ ।
आमोजनास्थरका स्थानीम र्यद्मसॊि बण्डायीरगामत ३६ जनाको तपशफाट डम्फय यावररे सो सम्झौता नेऩारको

अन्द्तरयभ सॊववधान, प्रचमरत ऐन, घनमभववरुद्ध बएकारे फदय गयी ऩाउॉ बन्द्दै गत असोज ८ भा घनवेदन दताश
गयाएका धथए ।

सो आमोजनाका प्रवद्र्धक जजएभआय य नेऩार सयकायको तपशफाट रगानी फोडशफीच गत असोज ३ गते वऩडडएभा

िस्ताक्षय बएको धथमो । यासस

>f]tM gful/s, 2071/7/25

‘कुनै ऩघन आमोजनाको वऩवऩए योककॉदै न'

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणका कामशकायी घनदे र्क भुकेर्याज काफ्रेरे २५ भेगावाट साना कुनै आमोजना

ववद्मुत खरयद सम्झौता नयोक्रकने फताएका छन ्। घनजी क्षेत्रका प्रवद्शधकफाट प्राधधकयणरे वऩवऩए योकेय

जरववद्मुत ववकासभा सभस्मा खडा गये को बन्द्ने हटप्ऩणी आइयिॉ दा कामशकायी घनदे र्क काफ्रेरे मस्तो
फताएका िुन ्।

ऩाइऩराइनभा यिे का आमोजनाको धभाधभ वऩवऩए बइयिे को जानकायी हदॉ दै उनरे बने, „२५ भेगावाट ठूरा
आमोजनाको वऩवऩए गने ववर्मभा एक कमभटीरे काभ गरययिे को छ, मसको ऩघन केिी हदनमबत्र टुॊगो
राग्छ।' अरु प्रवद्शधकरे वऩवऩए योक्रकमो बनेय धचन्द्ता गनुश नऩने ऩघन काफ्रेरे प्रस्ट्माए।

सोभफाय ऊजाश ऩत्रकायसॉगको बेटघाटभा उनरे कसैको प्ररोबनभा काभ नगने य आपू सॊस्थामबत्रको चन
ु ौती
स्वीकाये य आएको फताए। आमोजनाका प्रवद्शधकराई प्राधधकयणरे वऩवऩए नगये को बन्द्ने गरत सूचना
नपैराउन सुझाए। प्रक्रिमा ऩुयम
् ाएका कुनै आमोजनाको काभ नयोक्रकनेभा उनरे जोड हदए।

घनभाशणाधीन जरववद्मुत य प्रसायण राइन आमोजनाका सभस्मा सभाधानभा आपू प्रघतवद्ध यिे को
काफ्रेको बनाइ छ। मी आमोजनाभा दे खखएका प्रक्रिमा य सॊस्थागत सभस्मा प्राधधकयणरे सजजरै
सभाधान गनश सक्ने तय साभाजजक य याजनीघतक सभस्मा सभाधान गनश सयकाय तथा याजनीघतक दररे
ऩघन सिमोग गनऩ
ुश ने उनको धायणा छ।

आमोजना तथा क्षेत्रीम य ववतयण केन्द्रभा काभ गने कभशचायीको िकभा ऩुयस्काय य दण्डको व्मवस्था गने

तमायी बइयिे को उनरे जानकायी हदए। उनका अनुसाय गरत काभ गने कभशचायीराई ववबागीम कायफािी
गने य याम्रो गनेराई प्रोत्सािन गने प्रणारी ववकास गने तमायी बइयिे को छ।

औद्मोधगक क्षेत्रभा बइयिे को चि
ु ावट एवॊ चोयी घनमन्द्त्रण गयी हिउॉ दभा रोडसेडडङ दै घनक १२ घन्द्टाबन्द्दा

फढी िुन नहदने उनरे प्रघतफद्धता जनाए। कुरेखानीको जरार्म बरयएकारे ऩघन रोडसेसडडङ व्मवस्थाऩन
गनश सिज िुने उनरे स्ऩष्ट ऩाये । मो वर्श बायतफाट अधधकतभ २ सम ६० भेगावाटसम्भ बफजर
ु ी ल्माउन
सक्रकने उनरे जानकायी हदए।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/7/25

फूढीगण्डकी आमोजनाको डीऩीआय तमाय
" रागत प्रघतमघु नट साढे ७ रुऩैमाॉ "
काठभाडौं, २४ काविक- प्रस्ताववत फूढीगण्डकी जरार्ममुक्त आमोजनाको ववद्मुत ् उत्ऩादन रागत प्रघतमुघनट साढे
७ रुऩैमाॉ (७.५४ सेन्द्ट डरय) ऩने सम्बाव्मता अध्ममनरे दे खाएको छ ।

ऩयाभर्शदाता फ्रान्द्सको ट्र्माक्टफेर इजन्द्जघनमरयङरे फूढीगण्डकी जरववद्मुत ् आमोजना ववकास समभघतराई िारै

फझ
ु ाएको ववस्तत
ृ आमोजना प्रघतवेदन (डीऩीआय) रे आमोजना आधथशक रूऩभा आकर्शक बनेको छ । आमोजनाको
ववद्मुत ् उत्ऩादन रागत अभेरयकी डरयभा घनबशय िुने उसरे बनेको छ । डरय भजफुत य कभजोय बएभा रागतभा
पयक ऩनेछ । आमोजनाको रागत ऩघन घटे ववद्मुत ् उत्ऩादन सस्तो ऩनेछ । सयकायरे आमोजनाराई याजष्ट्रम
गौयवभा याखेको छ ।

आमोजनाको क्षभता फढाएय १ िजाय २ सम भेगावाटसम्भ फनाउन सक्रकने प्रघतवेदनभा उल्रेख छ । २ सम

भेगावाटको ६ वटा टफाशइन याख्नऩ
ु ने ट्रमाक्टवेररे सुझाएको छ । डीऩीआयअनुसाय आमोजना फनाउन २ सम ४९ अफश

५५ कयोड रुऩैमाॉ राग्नेछ । मस्तै आमोजनाफाट वावर्शक ३ अफश ३८ कयोड ३० राख मुघनट उत्ऩादन िुने ऩयाभर्शदातारे
गये को अध्ममनरे दे खाएको छ । मसअघघ वावर्शक साढे २ अफश मुघनट ववद्मुत ् उत्ऩादन िुने सम्बाव्मता अध्ममनरे
दे खाएको धथमो । ववद्मत
ु ् उत्ऩादन ३५ प्रघतर्त फढे को छ । भॊमसयदे खख वैर्ाखसम्भ ५ भहिना आमोजनाफाट १ अफश
४० कयोड मुघनट बफजुरी उत्ऩादन िुनेछ । आमोजना आगाभी वव.सॊ. २०७९ भा सम्ऩन्द्न गने रक्ष्म याखखएको छ ।
बायतरे हदने घोर्णा गये को १ खफश रुऩैमाॉ सिुमरमत कजाश फूढीगण्डकीभा रगानीको तमायी सयकायरे गये को छ ।
आमोजना काभ सुरु बएको साढे ६ वर्शभा सक्रकने समभघतका अध्मक्ष रक्ष्भीप्रसाद दे वकोटारे फताए । आगाभी ९
भहिनामबत्र आमोजनाको ऩूणश प्रघतवेदन आएऩघछ मसमबर घनभाशणका राधग फोरऩत्र डकुभेन्द्ट तमाय गरयने

दे वकोटारे जानकायी हदए । आमोजनाराई अघघ फढाउन रगानी य ववकासको खाका तमाय िुन फाॉकी यिे को उनरे
जानकायी हदए । खफौं रुऩैमाॉ रागतको आमोजना फनाउन स्वदे र्ी तथा ववदे र्ी रगानी आवश्मक िुने बएकारे

रगानीको खाका आवश्मक बएको उनको तकश छ । ववदे र्ी बन्द्दा स्वदे र्ी रगानीभा आमोजना फनाउन सक्रकने

उनको बनाइ छ । ववद्मत
ु ् खऩतकेन्द्र नजजक बएकारे मो जरार्ममक्
ु त आमोजना आवश्मक बएको दे वकोटा
फताउॉ छन ् ।

आमोजनाभा फाॉधमबत्र बूमभगत ववद्मुत्गि
ृ फनाई बफजुरी उत्ऩादन िुने बएकारे सुरुङ फनाउनुनऩने उनरे फताए ।

आमोजना धाहदङको सराङघाट य गोयखाको घ्माल्चोकभा ऩछश । आमोजनाको फाॉधको उचाइ २ सम ६३ मभटय िुनेछ ।
आमोजनाको जरार्मरे आरुघाटसम्भ प्रबाव ऩाने दे खखएको छ । जरार्ममुक्त आमोजना बएकारे मसफाट
प्रबाववत स्थानीमराई ऩन
ु स्र्थाऩना गनश ठूरो चन
ु ौती छ ।

ऩहिरो ववकल्ऩअनुसाय फाॉधकै तर ववद्मुत्गि
ृ फनाउने य त्मसबन्द्दा तर अको रय–ये गुरेटेड फाॉध ऩघन फनाउनुऩने

प्रघतवेदनभा उल्रेख छ । „वऩक आवय‟भा आमोजनाराई ऩूणश क्षभताभा सञ्चारन गदाश त्मिाॉफाट घनस्कने ऩानीरे
फाढीकै रूऩ मरने य त्मसरे नदी आसऩासको प्राकृघतक, वातावयण य भानव जनजीवनभा असय ऩाने बएकारे „रय–

ये गुरेटेड‟ फाॉधको आवश्मकता ऩये को दे वकोटारे फताए । उनका अनुसाय मस्तो फाॉधरे एकैऩटक आएको ऩानीराई

योकेय बफस्तायै नदीभा छाड्ने काभ गछश ।

ऩहिरो २ वर्शभा सम्बाव्मता अध्ममन, ऩन
ु फाशस य ऩन
ु ्स्थाऩना, वविीम व्मवस्थाऩान य ठे क्काऩट्टा काभ सकेको ५
वर्शभा घनभाशण सम्ऩन्द्न िुनेछ । आमोजनारे ववदे र्ी रगानी ल्माउनुका साथै कभशचायी सञ्चम कोर्, ववमबन्द्न
फैक÷वविीम सॊस्था य सवशसाधायणफाट रगानी जुटाउने मोजना तमाय गये को छ ।

फूढीगण्डकी फनेऩघछ दे र् रोडसेडडङभुक्त िुनेछ । ऩयाभर्शदातारे आमोजनाको ववस्तत
ुश ा
ृ अध्ममन सम्ऩन्द्न गनक
साथै आमोजनाराई घनभाशणको चयणभा ऩ¥ु माउन फोऩरत्रसभेत तमाय गने जजम्भेवायी ऩाएको छ ।

फाॉध घनभाशणसॉगै गोयखा य धाहदङका २३ गाववस प्रबाववत िुने मो आमोजना ववश्वका ठूरा य अग्रा फाॉध बएका ३६
आमोजनामबत्र ऩछश । नदीको ५० क्रकरोमभटय भाधथसम्भ तार फन्द्नेछ ।

>f]tM gful/s, 2071/7/25

साकय विद्मुत सम्झौता तमायी
रक्ष्भण ववमोगी

आसन्द्न साकश मर्खय सम्भेरन िभभा सदस्मयाष्ट्रफीच बफजुरी आदानप्रदान तथा ऊजाश व्माऩाय गने
उद्दे श्मरे साकशस्तयीम ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩहटए) गने तमायी बएको छ।

मिी भॊमसय १० य ११ गते काठभाडौंभा िुने १८ औॊ साकश मर्खय सम्भेरनभै साकशस्तयीम वऩहटए िस्ताक्षय
गने गयी सफै सदस्मयाष्ट्र आन्द्तरयक तमायीभा जट
ु े का छन ्।

ऊजाश भन्द्त्रारमका प्रवक्ता केर्वध्वज अधधकायीरे प्रस्ताववत साकश ववद्मुत व्माऩाय सम्झौताफाट सदस्म
याष्ट्रफीच बफजुरी उत्ऩादन, प्रसायण य व्माऩायका सफै ववर्म सिज ढॊ गरे सम्फोधन िुने फताए।

'सम्झौताऩघछ नेऩारफाट बायत य फॊगरादे र् भात्र िोइन, बुटान, ऩाक्रकस्तानरगामत दे र्भा ऩघन बफजुरी
फेच्ने ढोका खल्
ु नेछ,' उनरे सोभफाय नागरयकसॉग बने, 'िाभीराई आवश्मक ऩदाश ऩघन जुनसुकै

सदस्मयाष्ट्रफाट बफजुरी क्रकन्द्न सक्रकनेछ।' मसका राधग साकश क्षेत्रीम प्रसायणराइन तथा क्षेत्रीम धग्रडको
सभेत अवधायणाभा छरपर बइयिे को उनरे जानकायी हदए।

साकश सदस्मयाष्ट्रभध्मे बफजुरी क्रकनफेच सिज फनाउन प्रसायण राइन घनभाशणदे खख क्षेत्रीम धग्रड

स्थाऩनासम्भ ववर्म सभेटेय क्षेत्रीम ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता गनेफाये तीन/चाय वर्शदेखख नै छरपर िुॉदै
आएको िो। बायतको नमाॉहदल्रीभा गत असोज ३० य ३१ गते बएको साकश ऊजाशभन्द्त्रीस्तयीम ऩाॉचौं
फैठकका सिबागीरे वऩहटए भस्मौदा ऩारयत गयी प्रायजम्बक सम्झौतासभेत गये का धथए।
त्मिी सम्झौताका आधायभा आसन्द्न मर्खय सम्भेरन िभभा साकश ऩययाष्ट्रभन्द्त्रीस्तयभा अजन्द्तभ
सम्झौता गने रक्ष्म याखखएको ऊजाशसधचव याजेन्द्रक्रकर्ोय क्षत्रीरे फताए। 'क्षेत्रीम ववद्मत
ु ऊजाश सिमोगका
राधग छाता सम्झौता' नाभ हदइएको साकशस्तयीम वऩहटएराई आ–आफ्ना सयकायफाट औऩचारयक रुऩफाट

स्वीकृत गयाउन सम्फजन्द्धत सफै सदस्मयाष्ट्रका ऊजाशभन्द्त्रीरे प्रघतफद्धता जनाइसकेका छन ्। मसका राधग
सफै दे र्का ऊजाश भन्द्त्रारमरे वऩहटए भस्मौदाभाधथ आन्द्तरयक छरपरसभेत तीव्र ऩाये का छन ्।
सयोकायवारा ऩक्षसॉग ऩघन प्रस्ताववत वऩहटएभाधथ छरपर बइयिे को छ।

'साकश ववद्मत
ु व्माऩाय सम्झौताभा िस्ताक्षय गये य काठभाडौंफाट सकायात्भक सन्द्दे र् प्रवाहित गने िाम्रो
रक्ष्म छ,' प्रवक्ता अधधकायीरे बने, 'मसभा सपर बइए मो १८ औॊ मर्खय सम्भेरनकै ठूरो उऩरजब्ध

िुनेछ।'
क्षेत्रीम व्माऩाय सॊगठनको अवधायणा बनेकै सदस्मयाष्ट्रफीच एकअकाशको ऩरयऩूयक सम्फन्द्ध कामभ गनुश
िो। ववकास घनभाशणका राधग अहिरे ऊजाश नै सफबन्द्दा ठूरो चन
ु ौती दे खखएकारे मसराई सम्फोधन गनश

साकशरे सॊमुक्त यणनीघत अऩनाउनुऩनेभा ववज्ञिरूरे जोड हदॉ दै आएका छन ्। दक्षक्षण एमसमारी भुरुकिरूरे
सॊमुक्त रूऩभा ऊजाश सभस्मा सम्फोधन गनश सके ववकासका अन्द्म क्षेत्रभा अघघ फढ्न सिज िुने उनीिरूको
धायणा छ। साकश ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता अवधायणा मिी मसद्धान्द्तफाट प्रेरयत बएय ल्माइएको िो।

सदस्मयाष्ट्रफीच एकफाट अकोभा बफजुरी क्रकनफेच गदाश प्रसायणराइनको व्मवस्थाऩन भुख्म सभस्मा

दे खखन्द्छ। मसका राधग तेस्रो याष्ट्ररे सभेत आफ्नो बूबाग प्रमोग गनश हदएय सिमोगी बूमभका खेल्नुऩने

िुन्द्छ। प्रायजम्बक सम्झौताभा सिमोगी बूमभकासम्फन्द्धी प्रावधान ऩघन उल्रेख छ। नेऩारसहित साकशभा
आफद्ध बायत, फॊगरादे र्, बुटान, ऩाक्रकस्तान, श्रीरॊका, भारहदभ्स य अपगाघनस्तानको बौगोमरक
अवजस्थघत िे दाश खासगयी बायतरे नै क्षेत्रीम बफजुरी क्रकनफेचभा सिमोगी बूमभका खेल्नुऩने दे खखन्द्छ।

मस्तो सम्झौतारे नेऩारका राधग फखाशमाभभा फढी िुने बफजुरी प्रचमरत भूल्मभा जुनसुकै दे र्भा फेच्न

सक्रकने ऊजाशसधचव क्षत्रीरे फताए। नेऩार ववद्मत
ु प्राधधकयणका अनस
ु ाय सन ् २०१७ ऩघछ फखाशभा करयफ १
िजायदे खख १ िजाय ५ सम भेगावाट बफजर
ु ी खेय जानेछ।

नेऩार–बायतफीच बएको वऩहटएरे मसको फजाय खर
ु ा गये को प्राधधकयण अधधकायी फताउॉ छन ्। दीघशकारका
राधग अन्द्म याष्ट्रसॉग ऩघन बफजर
ु ी क्रकनफेच गनऩ
ुश नेभा प्राधधकयणरे जोड हदॉ दै आएको छ। अहिरे बायतभा

करयफ २५ िजाय भेगावाट बफजर
ु ी अबाव छ। उसरे आवश्मकताअनस
ु ाय नेऩारफाट फखाशको बफजर
ु ी क्रकन्द्न
तमाय यिे को फताउॉ दै आएको छ।

नेऩारसॉग घनकट यिे का बायत, फॊगरादे र् य बुटान नै बफजुरी क्रकनफेच िुनसक्ने भुख्म साकशयाष्ट्र िुन ्। चाय
दे र्को प्रसायण सञ्जार भात्र जोडडए ऩघन दे र्को बफजुरीको फजाय पयाक्रकरो िुने जरस्रोत उद्मभी
ज्ञानेन्द्ररार प्रधान फताउॉ छन ्।

३० िजाय भेगावाट उत्ऩादन क्षभता बएको बुटानरे िार करयफ १ िजाय ५ सम भेगावाट उत्ऩादन गरययिे को
छ। बायतरे फखाशभा बुटानफाट १ िजाय २ सम भेगावाट क्रकन्द्ने गछश बने हिउॉ दभा बुटानराई फेच्दै आएको
छ। मसैगयी फॊगरादे र्रे ऩघन बायतफाट िार ५ सम भेगावाट क्रकघनयिे को छ। मसराई फढाएय १ िजाय
भेगावाट ऩुमाश उने उसको रक्ष्म छ।

फॊगरादे र्को ववद्मुतको स्रोत प्राकृघतक ग्मास िो। त्मिाॉ ग्मासको सजञ्चघत २० वर्शका राधग भात्र बएकारे
उसरे नेऩारभा जरववद्मुत आमोजना फनाउने य बफजुरी क्रकन्द्ने अवधायणा अघघ साये को छ।

ऩाक्रकस्तानभा अहिरे नै करयफ ५ िजाय भेगावाट बफजुरी अबाव छ जिाॉ ववद्मुत उत्ऩादन कभ िुॉदा दै घनक
८/९ घन्द्टासम्भ रोडसेडडङ िुने गये को स्वतन्द्त्र ऊजाश उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान) का अध्मक्ष खड्गफिादयु
ववष्टरे जानकायी हदए। उनका अनुसाय ऩाक्रकस्तानको जडडत क्षभता २३ िजाय भेगावाटजघत बए ऩघन
ऩुयाना ववद्मुतगि
ृ बएकारे १५ िजाय भेगावाटबन्द्दा फढी उत्ऩादन िुॉदैन।

साकशस्तयीम वऩहटएरे प्राधधकयणरे बनेअनुसाय बफजुरीको फजाय व्माऩक फनाउने ऊजाश भन्द्त्रारमका
अधधकायीको तकश छ। मसफाट नेऩार भात्र नबई आठै याष्ट्ररे फयाफयी पाइदा मरन सक्ने उनीिरू
फताउॉ छन ्।

बायत य ऩाक्रकस्तानफीच सीभा वववादका कायण हदल्रीभा बएको साकश ऊजाशभन्द्त्रीस्तयीम फैठकभा
ऩाक्रकस्तान बने साभेर धथएन। ऊजाश भन्द्त्रारमका प्रवक्ता अधधकायीका अनुसाय साकश सधचवारमरे
हदल्रीको सम्झौताफाये ऩाक्रकस्तानराई जानकायी गयाइसकेको छ। उसरे अहिरेसम्भ नकायात्भक
हटप्ऩणी गये को छै न।

'साकश सम्भेरन िभभै सम्झौताभा अजन्द्तभ िस्ताक्षय गनेफाये ऩाक्रकस्तान भौन यिे न बने सम्झौताको टुॊगो
राग्नेछ,' प्रवक्ता अधधकायीरे बने, 'मो छाता सम्झौतारे साकशयाष्ट्रको बफजुरीको फजायराई मसॊगो

एमसमासम्भ पैराउन सिमोग ऩुमाशतउनेछ।' उनका अनुसाय िस्ताक्षय बएको मभघतदे खख नै सम्झौता
कामाशन्द्वमन गनश सफै याष्ट्र सिभत बइसकेका छन ्।

'साकशस्तयीम वऩहटएभा नेऩार य बायतफीच गरयएको वऩहटएजस्तो खास–खास आमोजनाको कुया िुॉदैन,'

अधधकायीरे थऩे, 'साकश याष्ट्रभा उत्ऩादन िुने बफजुरी, आदानप्रदान, व्माऩाय य ऩूवाशधाय घनभाशणका कुया मस
छाता सम्झौताभा सभेहटनेछन ्।'

सम्झौतारे बफजर
ु ी उत्ऩादन, ववतयण य व्माऩायफाये साकश दे र्भा यिे का ववद्मभान ऐन, घनमभ य कानन
ु भा
एकरुऩता कामभ गदै जानेछ। बफजर
ु ी आमात–घनमाशतभा आइऩने भ्माट, कय तथा अन्द्म जन
ु सक
ु ै र्ल्
ु करे
उत्ऩन्द्न गने अवयोधसभेत िट्दै जाने अधधकायीको बनाइ छ।

प्रायजम्बक सम्झौताअनस
ु ाय साकश याष्ट्ररे आ–आफ्नो दे र्को ऐन घनमभअनस
ु ाय बफजर
ु ीको व्माऩाय गनश
सक्नेछन ्। सम्फजन्द्धत दे र्का कम्ऩनी तथा सॊघ–सॊस्थाराई बफजर
ु ी क्रकन्द्न सयकायरे स्वीकृघत हदनेछ।

मसॊगो ववद्मुत ववकासराई सभान रूऩभा अघघ फढाउन एकरे अको दे र्राई ऊजाश तथमाॊक आदानप्रदान गनश
सक्ने ऩघन ऊजाश भन्द्त्रारमरे जनाएको छ।

सन ् १९९२ दे खख छरपर िुॉदै आएको नेऩार–बायत वऩहटए गत काविक ४ गते औऩचारयक रूऩभा टुॊधगएको
छ। फॊगरादे र् ऩघन नेऩारसॉग वऩहटए गनश इच्छुक छ। मससम्फन्द्धी प्रस्ताव भन्द्त्रारमभा ऩठाइएको
प्रवक्ता अधधकायीरे फताए।

>f]tM gful/s, 2071/7/25

दईु भदहनाभबि दध
ू कोसीभा ऩयाभशयदाता
रक्ष्भण विमोगी

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणरे दध
ू कोसी जरार्म आमोजनाको अधयु ो सम्बाव्मता य ववस्तत
ृ अध्ममन

(डडवऩआय) का राधग दईु भहिनामबत्र ऩयाभर्शदाता घनमुक्त गने गयी प्रक्रिमा अघघ फढाएको छ। डडवऩआय

गनश ऩयाभर्शदाता घनमुक्त गने एजेन्द्डा ६ भहिनासम्भ सञ्चारक समभघतभा योक्रकएको धथमो। समभघतको
र्ुिफायको फैठकरे ऩयाभर्शदाता घनमुक्त गने घनणशमसॉगै योक्रकएको प्रक्रिमा अघघ फढाएको िो।

आमोजना अध्ममनका राधग एमसमारी ववकास फैंक (एडडफी) रे करयफ ८६ कयोड ४० राख रुऩैमाॉ (९० राख
अभेरयकी डरय) सिमोग गने प्रघतफद्धता जनाइसकेको छ। आमोजनाको अध्ममन एडडफीको सिमोगभा
िुने िुॉदा उसको सिभघतबफना ऩयाभर्शदाता घनमुक्त गनश ऩाइॉदैन।
सिभघतका राधग प्रायजम्बक छनोटभा ऩये का ६ कम्ऩनीको वववयण एडडफीराई ऩठाउने तमायी बइयिे को
प्राधधकयणका कामशकायी घनदे र्क भुकेर्याज काफ्रेरे फताए। 'सिभघत प्राप्त बएऩघछ कम्ऩनी छनोटको
प्रक्रिमा सुरु िुन्द्छ,' उनरे नागरयकसॉग बने, 'सफै प्रक्रिमा ऩूया गये य दईु भहिनामबत्र ऩयाभर्शदाता घनमुक्त
गने गयी काभ सुरु गरयएको छ।'

ऩयाभर्शदाताको प्रायजम्बक छनोटभा ऩये का कम्ऩनी एभडब्रुएच इन्द्टयनेसनर (अभेरयका), इएरसी

इरेजक्ट्रक ऩावय (इटरी), जे ऩावय घनऩोन (जाऩान), स्भेक (अष्टे य् मरमा), राभेमय (जभशनी), वाऩकोस

(बायत) य ट्र्माक्टे फेर इजन्द्जघनमरयङ (फ्रान्द्स) छन ्। ती सफै कम्ऩनीरे नेऩारभा ववमबन्द्न आमोजनाभा
अहिरे ऩघन ऩयाभर्शदाताको काभ गरययिे का छन ्।

दाताघनबशय आमोजनाभा दाताका सतश भान्द्नुऩदाश आमोजना अध्ममन तथा घनभाशणभा ववगतदे खख नै हढराइ

िुॉदै आएको छ। प्रधधकयणका एक उच्च अधधकायी बन्द्छन ्, 'ऩयाभर्शदाता घनमुजक्तफाये घनणशम िुन नसकेय ६
भहिना सञ्चारक समभघतभा योक्रकमो, अफ एडडफीरे कघत सभम मरने िो?' ठे केदाय वा ऩयाभर्शदाता छनोट य
घनमुजक्त भै सभम राग्दा तोक्रकएको सभमभा कुनै ऩघन आमोजना फन्द्न नसक्ने उनको हटप्ऩणी छ।
ऩूवस
श म्बाव्मता अध्ममनफाट आमोजना आकर्शक दे खखएकारे एडडफी करयफ एक प्रघतर्त ब्माजभा

सिुमरमत ऋण हदन तमाय बएको िो। नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणरे एडडफीसॉग आमोजनाका राधग ६० राख
डरयका राधग सम्झौता गरयसकेको छ। फाॉकी ३० राख डरय हदने औऩचारयक सिभघत जनाएको
प्राधधकयण अधधकायी फताउॉ छन ्।

आमोजनाको प्रस्ताववत ववद्मत
ु गि
ृ सम्भ फाटो ऩधु गसकेकारे केिी ठाउॉ भा भभशत गये भात्र िुन्द्छ।

आमोजनाफाट जम्भा ७५ घय ववस्थावऩत िुने य घभ
ु ॉ–िरेसी–हदक्तेर सडक भध्मऩिाडी रोकभागशरे

फनाउने िुॉदा सडक घनभाशणभा आमोजनाराई थऩ बाय नऩने इजन्द्जघनमरयङ घनदे र्नारमका घनमभि उऩ–

कामशकायी घनदे र्क रीरानाथ बट्टयाईरे फताए। ववस्तत
ृ अध्ममन गनश प्राधधकयणरे सन ् २०१३ अवप्ररभा

ववद्मुत ववकास ववबागफाट अनुभघतऩत्र मरएको धथमो।

प्राधधकयणका अनुसाय ववबागरे १ सम २० मभटय उचाइको फाॉध घनभाशण िुने गयी ववस्तत
ृ अध्ममन गने

अनुभघत हदएको छ। तय मसो गदाश ऩानीको उधचत दोिन निुने िुॉदा १ सम ६० मभटय अग्रो फाॉध घनभाशण

गये य ३ सम ६५ भेगावाटसम्भ आमोजनाको क्षभता फढाउने प्राधधकयणरे तमायी गरययिे को छ। सुनकोसी य

दध
ू कोसीको दोबानबन्द्दा भाधथ सुरुङ खनेय जरार्म फनाई आमोजना घनभाशण गदाश कभरा–डाइबसशनराई
प्रर्स्त ऩानी ऩुग्ने प्राधधकयण अधधकायी फताउॉ छन ्।

आमोजनाको फाॉध १ सम ८० मभटय अग्रो फनाउॉ दा ४ सम ८५ भेगावाट, २ सम फनाउॉ दा ६ सम ४० भेगावाट
य २ सम २० मभटय अग्रोफाट ८ सम ४० भेगावाट बफजर
ु ी उत्ऩादन गनश सक्रकने अध्ममनरे दे खाएको छ।
कभ उचाइको फाॉधभै ८ सम ४० भेगावाटसम्भ बफजर
ु ी उत्ऩादन गनश सक्रकने िुॉदा स्रोतको उधचत दोिन
गनऩ
ुश ने प्राधधकयणका इजन्द्जघनमयको तकश छ।

बट्टयाईका अनस
ु ाय प्राधधकयण य एडडफीको सॊमक्
ु त रगानीभा ववस्तत
ृ इजन्द्जघनमरयङ अध्ममन गने

सिभघत बएको छ। आमोजनाको अध्ममन गनश प्राधधकयणरे ३० राख अभेरयकी डरय रगानी गने ऩघन
उनरे जानकायी हदए। प्राधधकयणरे दोिोमाश एय गये को अध्ममनरे ववमबन्द्न ६ क्षेत्रको ववस्तत
ृ अध्ममन

गनऩ
ुश ने घनष्कर्श घनकारेको छ। मस्तै सम्बाव्मता अध्ममनभा आमोजनाको क्षभता ३ सम भेगावाट दे खखए
ऩघन ५ सम १० भेगावाटसम्भ क्षभता वद्
ृ धध गनश सक्रकने दे खखएको छ।

ववस्तत
ृ अध्ममनका िभभा बौगोमरक, जर तथा भौसभसम्फन्द्धी य वातावयणीम तथा साभाजजक

ववर्मभा थऩ अध्ममन गनुश ऩनेछ। मसैगयी, आमोजनाको ववस्तत
ृ अध्ममन, गुणस्तयीम अध्ममन तथा
रागत अनुभान, रगानीका राधग वविीम ववश्रेर्ण, ववस्तत
ृ आमोजना रागत, कामाशन्द्वमन तामरका,

जोखखभ व्मवस्थाऩन य घनभाशणका राधग ऩयाभर्शदाता य ठे केदाय छनोटको दस्तावेज तमायीको काभ सभेत
गनऩ
ुश छश ।

जाइकारे ववमबन्द्न जजल्राफाट छानेको १० जरार्ममुक्त आमोजनाभा मो ऩहिरो प्राथमभकताभा ऩये को

छ। सयकायरे २०६५ सारभा घोर्णा गये को 'ववद्मुत सॊकट घनरुऩण कामशमोजना' अनुसाय बफजुरीको भाग
ऩूया गनश आमोजनाको कामाशन्द्वमन तत्कार गने मोजना फनेको धथमो।

तत्कारीन सयकायरे घोर्णा गये को १० वर्शभा १० िजाय भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन गने मोजनाभा उक्त

आमोजना सन ् २०१८ सम्भ ऩूया गने रक्ष्म धथमो। २०६६ सारभा फनेको एभारे नेतत्ृ वको सयकायरे घोर्णा
गये को २० वर्शभा २५ िजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गने मोजनाभा मो सन ् २०२४ सम्भ ऩूया गने रक्ष्म
छ।

ओखरढुॊगा य खोटाङ जजल्राभा फन्द्ने आमोजनाका राधग राभो दयु ीको प्रसायण राइन ऩघन घनभाशण गनुश
नऩने अध्ममनभा उल्रेख छ। चाय सम केबी िे टौंडा–दिु फी प्रसायण राइननजजक सफस्टे सन फनाएय

उत्ऩाहदत बफजुरी जडान गनश सक्रकनेछ। त्मसका राधग करयफ ५० क्रकरोमभटयको भात्र प्रसायण राइन फनाए
िुने प्रायजम्बक अध्ममनरे दे खाएको छ।
जाऩान अन्द्तयाशजष्ट्रम सिमोग घनमोग (जाइका) रे सन ् १९८५ भा गये को कोसी नदी फेमसन गरु
ु मोजनाको

अध्ममन िभभा उक्त आमोजना आकर्शक बन्द्दै अगाडड फढाउन प्राधधकयणराई सुझाव हदएको धथमो।
जाइकाको सुझावअनुसाय प्राधधकयणरे सन ् १९८८ भा ऩूवस
श म्बाव्मता अध्ममन सुरु गये को धथमो।
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फारुिारे बफगादै भध्मभस्र्माङ्दी आमोजना
छववरार फगारे

रभजङ
ु , २५ काविक- ६ वर्शअघघ भात्रै रभजङ
ु भा दोब्फय सभम य तेब्फय रागतका साथ घनभाशण गरयएको ७० भेगावाट
क्षभताको भध्मभस्र्माङ्दी जरववद्मुत ् आमोजनाको सॊयचना नाजुक फन्द्दै गएको छ ।

जभशन सयकायको ८० प्रघतर्त अनुदान तथा नेऩार सयकाय य नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणको २० प्रघतर्तको सॊमुक्त
रगानीभा घनभाशण गरयएको मो आमोजनाको फाॉधस्थर तथा मसमबर सॊयचनाभा फारव
ु ाका गम्बीय सभस्मा बोग्दै
आएको छ ।

ऩानीको फिावभा आधारयत यिे को आमोजना बए ऩघन ऩानी फस्नुऩने स्थानभा अत्मधधक फारुवा जम्भा बएऩघछ

मसरे ववद्मुत्गि
ृ को टफाशइन तथा अन्द्म बागभा गम्बीय असय ऩाने गये को ऩाइएकोेे छ । फाॉधस्थरभा ५ िजायसम्भ

‘ऩीऩीएभ’ फारुवा िुनु स्वाबाववक भाघनए ऩघन फसेघन सपा गदाश ऩघन गत वर्श २१ िजाय ‘ऩीऩीएभ’ ऩुगेको धथमो । मस
वर्श १० िजाय ‘ऩीऩीएभ’ बन्द्दा फढी फारव
ु ा जम्भा िुन ऩग
ु ेको छ । अधधकतभ ८ िजाय ऩीऩीएभ फारव
ु ा िुॉदासम्भभात्र
आमोजना सञ्चारन गनश सक्रकनेभा ऩरयमोजनारे गत वर्शदेखख नै ऩरयमोजनाको जरार्मभा अत्मधधक फारुवा
बरयॉदासम्भ ऩघन आमोजना जफयजस्ती सञ्चारन गये को ऩाइएको छ ।

भस्र्माङ्दी नदीभा आएको अत्मधधक फारव
ु ाका कायण आमोजनाको टफाशइनभा धक्का ऩग्ु ने गये को भध्मभस्र्माङ्दी
केन्द्ररे जनाएको छ । फा“धस्थरभा ‘भोडमरङ’ निु“दा आवश्मकताबन्द्दा फढी फारुवा धथधग्रएकारे त्मसरे

ऩावयिाउसका उऩकयणभा धक्का ऩुग्ने गये को प्राववधधकिरूको बनाइ छ । आमोजना घनभाशणका फेरा भस्र्माङ्दी

नदीभा सीधा स्थानभा नबई घुभेको स्थानभा फा“ध फा“धधएकारे अत्मधधक फारुवा बरयने गये को प्राववधधकिरूरे

फताएका छन ् । अत्मधधक फारुवा जम्भा िु“दा सॊयचनाभा धक्का ऩुग्ने गये को भध्मभस्र्माङ्दी ऩरयमोजनाका प्रभुख
याजेर्कुभाय ऩाण्डेरे फताए ।

मता रगातायको अववयर वर्ाश, रभजुङ, भनाङभा गएका अधधकाॊर् फाढीऩहियो, अनधधकृत रूऩभा खोमरएका ग्राभीण

सडक य घनभाशणाधीन जरववद्मुत ् आमोजनका कायण जरार्मभा फढी फारुवा थवु प्रएको ऩरयमोजनाका प्रभुख ऩाण्डेरे
कायोफायराई फताए । उन जेबन्द्छन ्, “सभमभा फारव
ु ाको सभस्मा घनयाकयण गनश सक्रकएन बने ऩरयमोजनाफाट
ववद्मुत ् उत्ऩादन गनश असजजरो ऩनेछ । ”

आमोजनाको फा“धस्थरभा यिे को ‘योरय फकेट’, ‘अऩजस्टभ रयऩमाशऩ, फारुवा धथग्राउने ऩोखयीको ‘डडसेजन्द्डङ पेयी’,

फारुवा धथग्राएय पाल्ने ‘फ्रमसङ टनेर’ Ôेेत्र, ववद्मुत ् उत्ऩादनगि
ृ भा टफाशइनको ‘यनय’ जस्ता सॊयचना जीय्ण फन्द्दै
गएको छ । फा“धस्थर वयऩय ब–ू बागभा फाढीको कटान, घनमभशत सॊयचना बजत्कने, स्वचामरत ‘अऩये हटङ मसस्टभ’

फन्द्द िुने जस्ता सभस्मा आएको फताइएको छ । अनावश्मक ऩानी सरु
ु ङभा नऩठाई नदीकै फिावभा फ्मा“क्ने ३ वटा
फाटो ‘योरय फकेट’ Ôेेत्रभा ढरान पुटे को छ बने मबिाभा धचया ऩये को तथा पराभे मरगभा खखमा रागेय जीणश फन्द्दै
गएको छ ।

आमोजनाको फाॉधस्थरबन्द्दा भाधथको बागभा यिे का डाॉडा तथा थम्
ु कािरू कोिी काटे य त कोिी थऩेय मभराउनुऩनेभा
त्मसो नगरयॉ दा सभस्मा आएको प्राववधधकिरूरे फताउॉ दै आएका छन ् । जभशनी प्राववधधकको डडजाइनभा फनेको सो

आमोजनाको भोडमरङ निुॉदा बएको क्षघत य मसको सभाधानको ववर्मभा अहिरे जभशनी प्राववधधकिरूरे अनस
ु न्द्धान
गरययिे का छन ् । आमोजनाका एक प्राववधधक बन्द्छन ्, “अनुसन्द्धान गनेिरू नै अन्द्मोरभा ऩये का छन ्े् । गत वर्श नै

ऩरयमोजनाको फाॉधस्थरको सभस्माका फाये भा जभशनी प्राववधधक डा. प्मासनयको नेतत्ृ वभा ववज्ञिरूसभेत साभेर
बएय मसको अनस
ु न्द्धान गरयएको धथमो, तय अहिरेसम्भ ऩघन कुनै काभ बने अगाडड फढ्न सकेको छै न ।”

गत वर्श फाॉधस्थरभा जम्भा बएको फारुवारे आमोजनाको फा“ध क्षेत्रभा यिे को समबशस गेट य रेफ्ट फैंकको रयऩ¥माऩ
तथा ववद्मुत्गि
ृ भा यिे का इरेक्ट्रोभेकाघनकरअन्द्तगशतका टफाशइन, जेनेयेटय, ट्रान्द्सपभशय, गाइडबेन, फटभ

रयङरगामतका भेकाघनकर ऩाटश स्िरू बफधग्रएऩघछ भोटो यकभ खचेय भभशत गरयएको धथमो । राभो बूमभगत सुरुङ य

फारुवा धथग्राउने बूमभगत ऩोखयी फनाउॉ दा ऩघन फाॉधस्थरफाटै धेयै फारुवा घछये कोरे मसको असय टफाशइनभा ऩये को
फताइएको छ ।

ऩरयमोजनाको फाॉधस्थर िुॉदै ववद्मुत्गि
ृ भा ऩुगेको फारुवारे ऩरयमोजनाको भिŒवऩूणश ऩाट्शसिरू ध्वस्त ऩाये ऩघछ

नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणरे वावर्शक ४० दे खख ५० राख रुऩैमाॉ खचश गयी भभशत गने गये को फताइएको छ । ऩरयमोजना
सम्ऩन्द्न बएको ६ वर्शको अवधधभा प्रघतवर्श ४ सम २५ धगगावट ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गदै आइयिे को छ । ऩरयमोजनाका

प्रभुख ऩाण्डे बन्द्छन ्, “६ वर्शभा ऩरयमोजनारे साढे १४ अफश भात्रै कभाएको छ । नेऩारका अन्द्म आमोजनािरू घनभाशण

बएको १०÷१५ वर्शसम्भ केिी िुॉदैन, मो ऩरयमोजना घनभाशण सम्ऩन्द्न बएको २ वर्शदेखख नै भभशतको ऩखाशइभा छ, जसरे
गदाश मो भध्मभस्र्माङ्दीरे आफ्नो रगानी उठाउन अझै ६ वर्श राग्नेछ ।”

भध्मभस्र्माङ्दीको रागत ऩघन १३ अफश ६५ कयोडफाट फढे य २७ अफश ८७ कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको धथमो । अझ ठे केदायको
दाफी, डडजाइन ऩरयवतशन, भद्
ु दाभामभरा आहद प्रकयणरे कुर रागत अझै घोर्णा गरयएको छै न ।

रागत य सभम दव
ु ै फढ्दा मस आमोजनाफाट उत्ऩाहदत बफजुरी भुरुकको जरववद्मुत ् इघतिासभै सवाशधधक भि“गो
िुन ऩुगेको धथमो ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/7/26

ऩीऩीए योककरन : विद्मत
ु ् प्राधधकयण
ववद्मुत ् प्राधधकयणका नवघनमुक्त कामशकायी घनदे र्क भुकेर् काफ्रेरे २५ भेगावाट भुघनका जरववद्मुत ्
आमोजनाका ववद्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) कुनै ऩघन िारतभा नयोक्ने फताएका छन ् ।

उनरे र्ुिफाय ऩत्रकाय सम्भेरन गयी कानुनी प्रक्रिमा ऩूया गये य आएका २५ भेगावाट भुघनका आमोजनाको
ऩीऩीए नयोक्ने फताएका िुन ् । 'कानुनी प्रक्रिमा ऩूया गये य आएका २५ भेगावाट भुघनका कुनै ऩघन

आमोजानको ऩीऩीए योक्रकन्द्न,' उनरे बने, 'आज (सोभफाय) भात्र ५ वटा पाइरभा िस्ताक्षय गये को छु ।'

उनरे २५ भेगावाट भाधथका आमोजनाको िकभा ऩघन तत्कार ऩीऩीएसम्फन्द्धी कामशववधध फनाउन आग्रि
गये को फताए । 'सञ्चारक समभघतफाट कामशववधध फनाउन समभघत गठन बएको यिे छ,' उनरे बने, 'भैरे
उिाॉिरूराई घछटो कामशववधध फनाउन बनेको छु ।'
अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गने सम्फन्द्धभा सॊसदको सावशजघनक रेखा समभघतरे टोऩफिादयु यामाभाझीको
सॊमोजकत्वभा उऩसमभघत फनाएय अध्ममन गरययिे को छ । ऊजाशभन्द्त्री याधाकुभायी ज्ञवारीरे डरयभा
ऩीऩीए गने काभराई स्थगन गये की छन ् ।

कामशकायी घनदे र्क काफ्रेरे आफ्नो दाघमत्वका कानुन य ववद्मुत ् प्राधधकयणप्रघत भात्र बएको फताए । 'भेयो
दाघमत्व कानुन य मो सॊस्था -प्राधधकयण) प्रघत भात्र छ,' उनरे बने, 'अरू कसैप्रघत छै न ।' उनरे

प्राधधकयणमबत्रको सभस्मा आपैं सुधाय गने फताए । 'तय याजनीघतक, साभाजजक य सुयक्षाजस्ता सभस्मा
याज्मरे सभाधान गरयहदनऩ
ु छश ।'

>f]tM sf/f]jf/, 2071/7/27

स्थानीम दरका कायण भाधथल्रो ताभाकोशीको शेमय घनष्कासनभा दढराइ
हदरफिादयु केसी

दोरखा, २७ काविक- भाधथल्रो ताभाकोर्ी जरववद्मत
ु आमोजनाको सेमय घनष्कासन स्थानीम याजनैघतक दरकै

कायण हढराइ बएको छ । आमोजनको सेमयको भोडामरटी घनधाशयण सभन्द्वम समभघतभा यिे का दरका नेतािरु फीच नै
राभो सभमदे खख सिभघत िुन नसक्दा सेमय घनष्कासन तथा फाॉडपाॉडभा हढराइ बएको िो ।

आमोजनाको प्रफद्र्धक अऩय ताभाकोसी िाइड्रो ऩावय कम्ऩनीरे सेमय घनष्कासन प्रक्रिमा ३ वर्श अघघ नै सरु
ु गये

ताऩघन अहिरेसम्भ त्मसको टुङ्गो रागेको छै न । स्थानीमराई हदने सेमयको भोडामरटी घनधाशयणका राधग ४ वर्श अघघ
नै स्थानीम ववकास अधधकायीको सॊमोजकत्वभा जजल्रास्तयीम सभन्द्वम समभघतको गठन गये को छ । समभघतभा
जजल्राका सबासदिरु य दरका प्रभुखिरु सदस्म छन ् ।

आमोजनाको सेमय दसैं अघघ नै घनष्कासनका राधग घनष्कासन तथा वविी प्रफन्द्धक नागरयक रगानी कोर्रे तमायी
गये ताऩघन दरका नेतािरुकै फैठकैवऩच्छे का घनणशमरे ऩघछ धकेमरएको छ । स्थानीमको तथमाङ्क सॊकरन गने
ववगतको घनणशम कामाशन्द्वमन नगयी सेमय सॊकरन नगने दरका नेतािरुको अडानका कायण दसैं अघघ सेमय

घनष्कासन प्रक्रिमा सपर िुन सकेन । फैठकरे भॊमसयसम्भ दोरखाफासीको स्ऩष्ट तथमाङ्क सॊकरन गने घनणशम गये
ऩघन काविक भसान्द्त िुॉदा ऩघन सरु
ु बएको छै न ।

स्थानीमरे सॊस्थाऩक सेमय की साधायण सेमय मरने बन्द्ने अन्द्मौरभा ऩये य २ वर्श योक्रकएको धथमो । साधायण सेमयको

ऩक्षभा फोल्ने नेतािरु अल्ऩभतभा ऩदाश सुरुभा सॊस्थाऩक सेमय मरने एभारेका नेतािरुको अडानभै घनणशम घनणशम बमो
। अहिरे ऩुन् साधायण सेमय नै ठीक बन्द्ने ऩक्षभा सफै नेतािरु घनणशमभा ऩुगेका छन ् ।

अहिरे ऩुन् तथमाङ्क सॊकरन गये य वास्तववक तथमाङ्कऩघछ सेमय दाभासामीरे ववतयण गने घनणशम गयाएका छन ् ।
तथमाङ्क सॊकरनका ऩक्षभा नेऩारी काॉग्रेसका सबाऩघत तायाफिादयु कोइयारा य भाओवादी नेतािरु छन ् । एभारे
नेतािरुरे बने भौन यिे य सिभघत जनाएका छन ् । सेमय खरयद गनश नसक्ने ववऩन्द्निरुका राधग सयकायरे वविीम
सॊस्थाभापशत ववकल्ऩ खोज्नु ऩने उनीिरुको तकश छ ।

स्थानीमराई न्द्मन
ू तभ ५० क्रकिादे खख ५ सम क्रकिासम्भ सेमय खरयद गनश ऩाउने व्मवस्थाको घनणशम गये का नेतािरु
त्मसको दईु साताऩघछ नै आपू अनुऩजस्थत बएको बन्द्दै अघघल्रो भाइन्द्मुटको घनणशम नै रुकाउन रगाए ।
आमोजनाफाट स्थानीमरे १ कयाड ५ राख ९० िजाय क्रकिा सेमय ऩाउॉ छन ् ।

दोरखाका स्थानीम ववकास अधधकायी ववजमयाज सुवेदीरे भॊमसय ऩहिरो साताफाटै गाउॉ गाउॉ भा तथमाङ्क सॊकरनको

काभ सुरु िुने फताए । याजष्ट्रम जनगणना २०६८ को तथमाङ्कबन्द्दा अहिरे धेयै पयक नऩने िुॉदा तथमाङ्क सॊकरनभा

अनावश्मक खचश गनश निुने एकाथयीको तकश छ । तथमाङ्क सॊकरनभा ५० राखबन्द्दा फढी खचश िुने अनभ
ु ान छ । त्मो
यकभ ऩघन आमोजनाभा व्मम बाय थवऩन्द्छ ।

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयण य आमोजनाको कम्ऩनीभा कामशयत कभशचायीिरुरे सभेत ववगतभा सेमय सॊयचनाभा ववबेद
गये को बन्द्दै एक साता अघघ सवोच्चभा रयट दामय गये का छन ् । सवोच्चको आदे र् ववना कभशचायीियको सेमय

घनष्कासन प्रक्रिमा सभेत योक्रकएको छ । कभशचायीिरुरे फढे को रागतभा आपूिरुरे सेमय ऩाउनु ऩने भाग गये का छन ् ।
आमोजनाभा अभेरयकी डरय य फजाय भल्
ू म वद्
ृ धधरे ६ अफश रागत फढ्ने सॊकेत छ ।

आमोजनाका प्रफक्ता डा. गणेर् न्द्मौऩानरे जजल्रास्तयीम सॊमन्द्त्ररे तथमाङ्क सॊकरन नगयी प्रक्रिमा नफढाउने

घनणशम गये कारे त्मसऩघछ भात्र सेमय सॊकरन प्रक्रिमा सुरु िुने जानकायी हदए । नागरयक रगानी कोर्रे ताभाकोसीको
सेमय घनष्कासनको प्रक्रिमा अजन्द्तभ चयणभा ऩग
ु ेय धधतोऩत्र फोडशसॉग छरपर गयी अनभ
ु घत मरन रागेको फेरा

स्थानीमको ऩघछल्रो घनणशमरे असय गये को िो । अहिरेसम्भ ४ जजल्राभा जरववद्मुत आमोजनाको सेमय ववतयण

गये ताऩघन दोरखाभा धेयै हढरा बएको दाफी बफश्रेर्किरुको छ । ताभाकोसीको सेमय स्थानीम य कभशचायीराई ऩहिरो
चयणभा य दोस्रो चयणभा सवशसाधायणराई घनष्कासन गने तमायी छ ।

आमोजनाका काभु प्रभुख ववज्ञानप्रसाद श्रेष्ठरे सेमय सॊकरनभा हढराइ िुॉदा आमोजना घनभाशणभा सभेत आधथशक
सॊकट ऩनश सक्ने फताए । आमोजनाको २ घतिाइ फढी काभ ऩयू ा बएको अवस्थाभा अहिरेसम्भ ऋण य सॊस्थाऩक
सेमयको यकभफाट भात्र खचश बइयिे को छ ।

दोरखाको राभाफगयभा घनधाशणाधधन४५६ भेगावाटको भाधथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत आमोजनाभा ७० प्रघतर्त
ऋण य ३० प्रघतर्त स्वऩॉज
ु ी छ । सॊकरन िुने सेमय स्वऩॉज
ू ीको रुऩभा खचश िुन्द्छ ।

>f]tM cleofg, 2071/7/27

‘नेऩार विश्िभै ऊजायभा रगानीको आकषयक गरतव्म’
भाधथल्रो कणायरी नेऩारको ऩऺभै : जीएभआय
काविक २६, काठभाडौं । नेऩारको ऊजाशक्षेत्र ववश्वभै आकर्शक रगानीको गन्द्तव्मका रूऩभा ववकास िुन थारेको नेऩार
ऩूवाशधाय सम्भेरनभा उऩजस्थत ऊजाशक्षेत्रका सयोकायवारािरूरे फताएका छन ् । ऊजाश ववकासभा ऩघछल्रो सभम

नेऩार–बायतफीच अघघ फढे को सिकामशरे नेऩारराई ऊजाशक्षेत्रभा रगानीमोग्म फनाउॉ दै रगेको उनीिरूको बनाइ छ ।
सम्भेरनअन्द्तगशत आमोजना गरयएको ‘ऩीटीए य ऩीडीएऩघछ ऊजाशक्षेत्रको क्षेत्रगत ऩुन्सॊयचना’ ववर्मक साभूहिक
छरपर कामशिभका अधधकाॊर् वक्तारे मस्तो फताएका िुन ् ।

कामशिभभा ऊजाश भन्द्त्रारमका सधचव याजेन्द्रक्रकर्ोय क्षत्रीरे नेऩारभा ऊजाश ववकासरे गघत मरएको फताउॉ दै नेऩार

ववद्मुत ् प्राधधकयणको ऩुनगशठन गयी उत्ऩादन, ववतयण य प्रसायणका राधग तीन छुट्टाछुट्टै घनकाम स्थाऩना गनश
राधगएको फताए । ‘केिी भिीनामबत्रै ऩीटीए य ऩीडीए सम्ऩन्द्न गयी ऩञ्चेश्वय फिुउद्दे श्मीम आमोजनासभेत अघघ

फहढसकेको छ,’ उनरे बने, ‘ऊजाश ववकासको मो गघतराई हदगो फनाउन िाभीरे आऩ ्mना नीघतघनमभ य सॊयचनाभा
ऩरयभाजशन गनुश आवश्मक छ ।’

ववद्मुत ् ऐनरगामत ऊजाशक्षेत्रका ऐनिरू ऩरयभाजशनका िभभा यिे को य नेऩारभा ववद्मुत ् ववकासको भुख्म बूमभका

यिे को सॊस्था नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणको ऩुन्सॊयचना जघतसक्दो घछटो सक्ने गयी काभ बइयिे को क्षत्रीरे फताए ।

प्राधधकयणको ऩुनगशठन गयी उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयणका राधग तीन छुट्टाछुट्टै घनकामरे काभ गने उनरे फताए ।
नेऩारको ऊजाशक्षेत्रभा रगानी गनेिरूका राधग भुनापाको ऩूणश सुघनजश्चततासहित अन्द्तययाजष्ट्रम कानूनअनुसाय
व्मविाय गनेसम्भको रचकता नेऩाररे दे खाइसकेको फताए ।

कामशिभभा ऩावय एक्सचेञ्ज इजण्डमा मरमभटे डका वरयष्ठ उऩाध्मक्ष एसजी टे न्द्ऩेरे ‘बफजनेर् डेबरऩभेण्ट एण्ड भाकेट
अऩये र्न्द्स’ ववर्मक कामशऩत्र प्रस्तुत गदै केिी नीघतगत य सॊयचनात्भक सुधाय गनश सके नेऩारको ऊजाशक्षेत्रभा प्रत्मक्ष
वैदेमर्क रगानी फढ्ने फताए । ववद्मुत ् प्राधधकयणका घनदे र्क र्ेयमसॊि बाटरे प्राधधकयणरे क्रकन्द्ने ववद्मुत्को भात्र

नबई उसरे फेच्ने ववद्मुत्को ऩघन सभमसाऩेक्ष भिर्ुर घनधाशयण गनश सक्ने घनमाभक सॊमन्द्त्रको ववकास गरयनुऩनेभा
जोड हदए । भिर्ुर घनधाशयणसम्फन्द्धी घनमभन कभजोय यिे को उनको बनाइ धथमो ।

बायतीम कम्ऩनी जीएभआय इनजॉ मरमभटे डका प्रभुख सञ्चारन अधधकृत (सीओओ) ियमबन्द्दय भनोचारे भाधथल्रो
कणाशरी जरववद्मत
ु ् आमोजना नेऩारका राधग घनकै राबदामक यिे को फताए । ‘आमोजनाको ववकास सम्झौता

िुनुअघघ नेऩारभा ३ भिीना घनीबूत छरपर य फिस बए,’ उनरे बने, ‘त्मसैको ऩरयणाभ िुनुऩछश , मो आमोजना
नेऩारको ऩक्षभै फन्द्न रागेको छ ।’
जीएभआय य नेऩार दव
ु ैरे केिी ववर्मभा रचकता दे खाएकैरे आमोजनाको ववकास सम्झौता सम्बव बएको

आमोजनारे नेऩारराई ऩ¥
ु माउने पाइदा आकर्शक बएको उनरे चचाश गये । मो आमोजना नेऩारको ऩक्षभा बएकारे नै

नेऩारी जनता, याजनीघतक दर य सयकायरे सभथशन गये को उनरे उल्रेख गये । आभ रूऩभा छरपर बएय

याष्ट्रहितभा जरववद्मत
ु ् आमोजनािरू घनभाशण िुनु घनकै स्वागतमोग्म थारनी बएको उनको बनाइ धथमो ।

कामशिभभा इप्ऩानका अध्मक्ष खड्गफिादयु ववष्ट, ऩूवअ
श ध्मक्ष सन्द्दीऩ साि, साउथ एमर्मा प्मामसक्रपक ईडीएपका
घनदे र्क गेयाडश स्जाफासनरगामतरे धायणा याखेका धथए ।

मसैफीच सम्भेरनअन्द्तगशतकै ‘नेऩारभा रगानीको वातावयण’ ववर्मक छरपर कामशिभभा फोल्दै याष्ट्र फैङ्कका
गबनशय डा मुवयाज खघतवडारे अफ नेऩारको ववकासात्भक प्रववृ ि नै ऩरयभाजशन गनऩ
ुश ने फताए । ‘िाभीरे िाम्रो

कामशगत प्रववृ ि, नीघत य सोचभा नै ऩरयभाजशन गनुश जरुयी छ,’ उनरे बने, ‘सुर्ासन, ववकास, व्माऩायरगामत िये क

क्षेत्रभा सयकायरे फेिोरययिे को घाटा घनभर
ूश ऩानश िाभीरे आऩ ्mनो क्षभता य दृढताभा सध
ु ाय ल्माउनु ऩघन आवश्मक छ
।’ अफ िाम्रा ववकासात्भक काभ कायफािी अऩायदर्ॉ िुन निुनेभा उनको जोड धथमो ।

छरपरभा र्ियी ववकास भन्द्त्रारमका सधचव अजन
ुश कुभाय काकीरे आऩm
ू नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणको कामशकायी
घनदे र्क िुॉदा प्राधधकयणराई सुधानश धेयै प्रमास गये को फताए । तय, याम्रै काभ गदाश ऩघन कहिरेकािीीँ याजनीघतक

स्तयफाट कभशचायीभाधथ िस्तक्षेऩ गयी वातावयण बफगाने काभ बएको उनको बनाइ धथमो । उनरे बने, ‘नेऩारका

घनजी ऊजाश उत्ऩादकिरूभा ऩघन रगानी नगयी राब मरन खोज्ने प्रववृ ि दे खखॉदा सभस्मा आएको िो ।’ िाभीरे रगानी

नै नगयी प्रघतपर प्राप्त गने भनसाम त्माग्नऩ
ु छश बन्द्दै उनरे उऩमक्
ु त ऐनकानन
ू तथा नीघत घनभाशण य कामाशन्द्वमनभा
याजनीघतक क्षेत्रको सक्रिम बूमभका यिनुऩने चचाश गये ।

छरपरभा नेऩारका राधग बायतका ऩूवयश ाजदत
ू याकेर् सुदरे आर्ावादी बएय सक्रिम प्रमास गने िो बने नेऩारको

ववकास टाढा नयिे को फताए । ‘आधथशक, साभाजजक, याजनीघतक सूचकिरू ववगतको तुरनाभा याम्रो िुॉदै आइयिे को छ,’
उनरे बने, ‘ववदे र्को ऩव
ू ाशधाय ववकासका राधग काभ गनश गइयिे का सक्रिम उभेयका मव
ु ार्जक्तराई नेऩाररे स्वदे र्कै
ऩूवाशधाय ववकासभा रगाउन सक्नुऩछश ।’
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कोहरऩुय–सुखेत १३२ केबी प्रसायण राईन विस्ताय गरयॉ दै

फिुप्रघतक्षक्षत कोिरऩुय–सुखेत ववद्मुत प्रसायण राईनराई ववस्ताय गरयने बएको छ । नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणरे
िारको ३३ केबीराई स्तयोन्द्नती गयी १ सम ३२ केबी ववद्मुत प्रसायण राईन ववस्ताय गनश रागेको िो । ववद्मुत

प्रसायण राईन ववस्तायका राधग दईु वर्श ऩहिरे नै ववद्मत
ु ् प्राधधकयण वातावयण तथा साभाजजक अध्ममन ववबागरे
वातावयणीम प्रबाव भूल्माकॊन भस्मौदा प्रघतवेदन सावशजघनक गरयसकेको धथमो ।

२६ वर्शदेखख सञ्चारनभा आएको कोिरऩुय–सुखेत ३३ केबी प्रसायण राईन ववस्तायका राधग अहिरे राहटकोइरीभा

जग्गा खयीद गयी सवस्टे र्न घनभाशण गने तमायी बएको छ । जग्गा खयीद गनश सयकायरे ऩहिरो चयणभा आठ कयोड

रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाएको कोिरऩुय–सुखेत १३२ केबीए प्रसायण आमोजनाका प्रभुख श्रीयाभ ऩोखये ररे जानकायी हदए ।
ऩहिरे ५२ क्रकरोमभटय प्रसायण राईन ववस्ताय गनश साढे ७६ कयोड राग्ने अनुभान गरयएको धथमो । तय, आमोजना
घनभाशण हढराई बएका कायण अफ एक अफश फढी राग्न अनभ
ु ान आमोजनारे गये को छ ।

आमोजनारे बेयी अञ्चरका फाॉके, फहदश मा य सख
ु ेतका ८ वटा गाववसका २६ घयधयु ी प्रत्मक्ष प्रबाववत िुने भस्मौदा

प्रघतवेदनभा उल्रेख छ । जसभा १२ घयधयु ी ऩूणश य १४ घयधयु ी आॊमर्क प्रबाववत िुनेछन ् । प्रबाववत िुने गाववसभा
फाॉकेका कोिरऩुय, यझेना, नौवस्ता य धचसाऩानी, फहदश माको फेरवा तथा सुखेतको घछन्द्च,ु याभघाट य राहटकोइरी
गाववस यिे का छन ् ।

आमोजनाफाट प्रबाववत भध्मे ९७ दर्भरव ४९ िे क्टय क्षेत्रपर कृवर्मोग्म बूमभ ऩदश छ । जभीन अधधग्रिणफाट २६

घयधयु ी प्रबाववत िुनेछन ् । २६ घयधयु ी भध्मे १२ घयधयु ीरे आफ्नो घयटिया सानुश ऩनेछ । उनीिरुराई ऩुनस्र्थाऩना

गनऩ
ुश ने आमोजनारे जनाएको छ । प्रसायण राईनको रम्वाई फाॉकेको कोिरऩयु दे खख सख
ु ेतको राहटकोइरी जस्थत

ढोरढुङ्गासम्भ कयीफ ५२ क्रकरोमभटय यिे को छ । आमोजना प्रबाववत ऩरयवायको कुर जनसॊख्मा १ सम १८ यिे को छ ।
प्रसायण राईन भागशको चौडाई १८ मभटय िुनेछ । प्रसायण राइनभा २० ओटा साभुदाघमक तथा भध्मवतॉ वनको ७६

दर्भरव १४ िे क्टय वनको क्षेत्रपर प्रसायण राईनफाट प्रबाववत िुनेछ । प्रसायणराईन फाॉके, फहदमाॉ याजष्ट्रम घनकुञ्ज
तथा भध्मवतॉ क्षेत्र िुॉदै यत्न याजभागशको दाॉमाफाॉमा बएय जानेछ । एङगर टावयिरु वीचको दयू ी २ समदे खख ७ सम

मभटयसम्भ िुनेछ । टावयिरुको सॊख्मा रगबग १ सम ५० िुनेछ । टावयको उॉ चाई १५ दे खख २२ मभटय िुनेछ । मस्तै
टावयको राधग आवश्मक ऩने जमभन र्न्द्
ु म दर्भरव ९६ िे क्टय यिे को छ बने प्रसायण राईनभा ऩने जभीन ९२
दर्भरव ६४ िे क्टय यिे को छ ।

फाॉके य फहदश मा याजष्ट्रम घनकुञ्जिरुभा करयफ २९ दर्भरव ९४ िे क्टय य सुखेतभा ४६ दर्भरव २० िे क्टय वन प्रबाववत

िुने छ । वन क्षेत्रको ७६ दर्भरव १४ िे क्टयभा ५ िजाय ३६ ठूरा रुखिरु य ११ िजाय ९१ ऩोर साइज रुखिरु गयी जम्भा
१६ िजाय १ सम २६ रुखिरु कटान गनऩ
ुश ने अनभ
ु ान गरयएको छ । आमोजनाको वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाको
राधग ६ कयोड २२ राख ८७ िजाय रुऩैमाॉ फजेट प्रस्ताववत गरयएको छ । उक्त फजेटफाट प्रबाव न्द्मूघनकयण तथा

घनयाकयणका कामशिभिरु, सकायात्भक प्रबावको अमबवद्
ृ धध, वातावयणीम अनुगभन तथा ऩयीक्षण कामशिरु िुने छन ्

।
आमोजनाको भुख्म उद्दे श्म डफर सक्रकशट १ सम ३२ केबी प्रसायण राइन घनभाशण गनुश य ववद्मभान कोिरऩुय

सवस्टे र्नको क्षभताभा फद्
ृ धध गयी राहटकोइरी गाववसभा नमाॉ सवस्टे र्न (१३२/३३ केबी क्षभता) घनभाशण गनुश िो ।
ववसॊ. २०४५ सारभा तत्कारीन याजा वीये न्द्रको ठाडो आदे र्भा ितायरे फनाईको कोिरऩुय–सुखेत ३३÷११ केबी

ववद्मुत प्रसायण राईनको बाय क्षभता ववगत राभो सभमदे खख अऩमाशप्त यिे को छ । सुखेत आसऩासका जजल्रािरुको
औद्मोधगक तथा आधथशक सभद्
ृ धधका राधग अऩरयिामश यिे को १ सम ३२ केबी ववद्मुत ् प्रसायण राईन फनेऩघछ मस
क्षेत्रको औद्मोधगक तथा साभाजजक ववकासभा टे वा ऩुग्ने मस क्षेत्रका फामसन्द्दा फताउॉ छन ् ।
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अन्त्ततमायरे सिोच्च अदारतको ऩयभादे शजस्तो घनदे शन ददन ऩाउॉ दै न
शङ्कय सुिेदी
अधधवक्ता

अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्द्धान आमोगरे ववमबन्द्न १४ ओटा जरववद्मत
ु ् आमोजनाको अनभ
ु घतऩत्र

खाये जी गनश घनदे र्न हदएऩघछ आमोगको क्षेत्राधधकायको ववर्मभा चको फिस सज
ृ ना बएको छ । सॊसदीम
समभघतिरूरे ऩघन आ–आफ्ना क्षेत्राधधकाय मभच्दै चाहिॉदा नचाहिॉ दा घनदे र्निरू हदएका बन्द्ने

आरोचनासभेत बइयिे को छ । अजख्तमायरे ववद्मत
ु ् आमोजनाको राइसेन्द्स खाये ज गनश घनदे र्न हदनु य
त्मसको कामाशन्द्वमन नगनूश बनेय सॊसद्को अथशसमभघतरे अको घनदे र्न हदनु दव
ु ै क्षेत्राधधकायफाहियका
बएको अधधवक्ता र्ङ्कय सुवेदी फताउॉ छन ् । नेऩारभा अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्द्धान आमोग य

सॊसद्का ववर्मगत समभघतिरूको क्षेत्राधधकायका ववर्मभा केजन्द्रत यिे य नेऩार भेरमभराऩकताश सभाजका
वरयष्ठ उऩाध्मक्षसभेत यिे का सुवेदीसॉग आधथशक अमबमानका जनादश न फयार य ऩुष्ऩयाज कोइयारारे गये को
कुयाकानीको साय :

अन्त्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु रधान आमोगरे जरविद्मत
ु ् आमोजनाहरूको अनभ
ु घत खाये जीका सम्फरधभा
ददएको घनदे शन ऩदहरा कामायरिमन नगनय य त्मसरगत्तै २४ घण्टाऩघछ उदत घनणयम कामायरिमन गनय
घनदे शन ददमो । मस घटनाराई कसयी भरनह
ु ु रछ ? आपूराई धचत ्त नफझ्
ु ने सॊिैधाघनक आमोगका
घनदे शनहरू सॊसदीम सभभघतरे उल््माउन सदने अधधकाय उसराई कानन
ू रे ददरछ ?

अहिरे सफैजसो घनकामका सफैजसो अधधकायीिरूभा आफ्नो क्षेत्राधधकाय नाघेय काभ गने प्रववृ ि फढ्दै

गएको छ । सॊववधान य ऐनरे सफैको क्षेत्राधधकाय क्रकटान गरयहदएको छ । किीीँ क्रकटानी कानन
ू ी व्मवस्था छ
बने किीीँ क्षेत्राधधकायका अदारतरे सैद्धाजन्द्तक आधायिरू तमाय गरयहदएको छ । क्रकटानी गरयएको
व्मवस्था वा सैद्धाजन्द्तक आधायभा कुन घनकामरे के गने बन्द्ने तम िुने िो । अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग

अनस
ु न्द्धान आमोगरे भ्रष्टाचाय, अघनममभतता य अजख्तमायको दरु
ु ऩमोग बए/नबएको अनस
ु न्द्धान गने िो
। घुस भ्रष्टाचाय, अघनममभतता य फदघनमतफािे कको ववर्मभा अजख्तमायरे घनदे र्न हदन मभल्दै न । कुनै
सयकायी घनकामरे कानूनववऩयीत काभ गय्मो वा गये न बन्द्ने ववर्म न्द्माघमक घनरूऩणको ववर्म िो ।
गैयकानूनी काभ बमो बने त्मसको घनरूऩण अदारतरे गछश ।

िाभीरे (नेऩाररे) सॊसदीम सवोच्चता नबईकन सॊवैधाघनक सवोच्चता अङ्गीकाय गये का छौं । त्मसो िुॉदा
सफैरे सॊववधानको सवोच्चताराई स्वीकाय गनऩ
ुश ने िुन्द्छ । सॊसद्को ववर्मगत समभघतिरूरे िाभी नै

सवाशेेच्च घनकाम िौं बनेय कुनै गैयकानूनी घनणशम गछश न ् बने त्मसराई भान्द्न सक्रकन्द्न । अको कुया,

सॊसदीम ववर्मगत समभघतिरू त व्मवस्थावऩका सॊसद्राई „बफजनेर्‟ हदने स–साना कमभटीिरू िुन ् । मी
समभघतिरूरे कामशऩामरकाराई सीधै घनदे र्न हदनु नै गैयकानूनी काभ िो । मी समभघतिरूरे आ–आफ्नो
समभघतको कामशक्षेत्रमबत्र ऩने ववर्मिरूभा अध ्ममन–अनुसन्द्धान य छरपर गयी आवश्मक घनणशमका

राधग आ–आफ्ना प्रस्ताव व्मवस्थावऩका सॊसद्को ऩूणश फैठकभा प्रस्तुत गनऩ
ुश ने िो । अघनभात्रै सॊसद्को

ऩूणश फैठकरे कुनै ऩघन ववर्मको घनदे र्न हदन सक्छ । तय, मस्तो कानूनी व्मवस्थाको अभ्मास गनशफाट

चक
ु े को िुॉदा नेऩारभा घनदे र्नको फाढी आएको िो । य, ती घनदे र्न कामाशन्द्वमन ऩघन िुन नसकेका िुन ् ।
मिाॉ त अजख्तमायरे ऩघन सवोच्चरे हदने ऩयभादे र्जस्तो घनदे र्न हदने, सॊसदीम समभघत, सयकाय,

भन्द्त्रारमिरूरे ऩघन त्मसै गने अवस्था दे खखएको छ । मसयी सफै घनकामिरूरे घनदे र्न हदन थारेऩघछ
न्द्माघमक अयाजकता आउॉ छ ।
ऐनअनुसाय जरववद्मुत ् आमोजनाको अनुभघत हदएका ववद्मुत ् ववकास ववबागरे नै उक्त अनुभघत

मरनेिरूरे र्तश ऩारना गये ÷नगये को िे येय आवश्मक बए खाये ज गनऩ
ुश ने धथमो । उसरे त्मो काभ नगरयहदॉ दा
अजख्तमायरे सक्रिमता मरएय क्षेत्राधधकाय मभच्दै अनुभघत खाये जीको घनदे र्न हदमो । पेरय, सॊसद्को अथश

समभघतरे आफ्नो क्षेत्राधधकाय मभचेय अजख्तमायको घनदे र्न उल्ट्माउन य पेरय सदय गनश घनदे र्न हदमो ।
मी दव
ु ै घनकामरे क्षेत्राधधकाय मभचेका छन ् ।
सयकायका साभारम कामयसञ्चारनका विषमभा ऩघन अन्त्ततमायरे हस्तऺेऩ गरयएको दे खखरछ ।
उदाहयणका राधग, अन्त्ततमायरे बिबुिन अरतययान्त्ष्िम विभानस्थरको शौचारम सपा याख्न घनदे शन ददमो
। मसो गनय भभल्छ ?

आमोगरे दईु ओटा काभ गछश । सावशजघनक ऩद धायण गये का व्मजक्तराई भ्रष्टाचायको सम्फन्द्धभा

अनुसन्द्धान गयी भुद्दा चराउने य कानूनरे तोकेको काभ नगने तथा नतोकेको काभ गने सावशजघनक ऩद
धायण गये का ऩदाधधकायीराई ववबागीम कायफािीका राधग रेखी ऩठाउने काभ उसको िो । तय, ववबागीम

कायफािीका राधग रेखी ऩठाउॉ दा ऩघन उसराई मस्तै क्रकमसभको वा मिी कायफािी गय बनेय तोक्न मभल्दै न
। आवश्मक कायफािीका राधग बन्द्दै रेखी ऩठाउन सक्छ । मसयी िे दाश ववद्मुत ् ववकास ववबागका
अधधकायीराई ववबागीम कायफािीका राधग रेखी ऩठाउन उसरे सक्ने धथमो । तय, जरववद्मुत ्

आमोजनासॉग बएका सम्झौताको ववर्मवस्तु घछये य आमोजनाको राइसेन्द्स खाये ज गय वा नगय बनेय
घनदे र्न हदने अधधकाय उसराई छै न । वववादको अवस्था आएको ऩघन त्मिीीँनेय िो बन्द्ने राग्छ ।

अन्त्ततमायरे सयकाय सञ्चारनका साभारम विषमहरूभा ऩघन घनदे शन ददनऩ
ु ने अिस्था ककन आमो बनेय
ऩघन हे नऩ
ुय ने हुरछ कक ?

सिी कुया िो । कामशऩामरकारे गनऩ
ुश ने काभ उधचत ढॊ गरे नगये का कायण अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्द्धान
आमोगजस्तो एउटा सॊवैधाघनक घनकामरे आफ्नो क्षेत्राधधकाय नै नबएका य याज्म सञ्चारनका साभान्द्म

ववर्मिरूभा ऩघन घनदे र्न हदनुऩने अवस्था आएको िो जस्तो राग्छ । ववकास य सुर्ासनप्रघत कामशऩामरका

आपै सक्रिम य चस्
ु तदरु
ु स्त छ बने अजख्तमायरे आफ्नो क्षेत्राधधकायबन्द्दा फाहियको क्षेत्रभा गएय सक्रिमता
दे खाउनुऩने अवस्था नै आउॉ दै न । उदाियणका राधग, बत्रबुवन ववभानस्थरको र्ौचारम सयकाय वा

सम्फजन्द्धत घनकामरे सपा याखेको बए अजख्तमायरे त्मिाॉको र्ौचारम सपा गनश घनदे र्न हदनुऩने नै

धथएन । त्मसो िुॉदा सयकाय सुर्ासन य ववकासप्रघत इभानदाय नबएको अवस्थारे गदाश त्मस्तो घनदे र्न
आएको दे खखन्द्छ । मद्मवऩ, क्षेत्राधधकाय कसैरे ऩघन मभच्न मभल्दै न ।

अन्त्ततमाय ऺेिाधधकायफादहय गएय विद्मुत ् आमोजनाभा आउन रागेको रगानी कपताय ऩठाउने य िाताियण
धभु भल्माउने काभ बमो गरने गुनासो ऩघन आएको छ । मसराई कसयी भरनुहुरछ ?

मसभा मथाथश के िो बने जरववद्मुत ् आमोजनाको राइसेन्द्स मरने य काभ अघघ नफढाउने प्रववृ ि फढे य

गएकै िो । झोराभा राभो सभमसम्भ खोरा याख्ने गरत प्रववृ ि भौराएकै िो । मस प्रववृ िको अन्द्त्मका

राधग सयकायरे सक्रिमता दे खाएको बए अजख्तमाय क्षेत्राधधकाय मभच्दै मस क्षेत्रभा आइऩुग्नुऩने धथएन ।

आगाभी हदनभा मस्तो िुन नहदन मिाॉघनय केिी नीघतगत स्ऩष्टता ल्माउनु आवश्मक छ । सयकायरे िये क
आमोजनाराई टे ण्डय प्रक्रिमाफाट अघघ फढाउने नीघत ल्माउनुऩछश । कसैरे भाग्दै भा कुनै खोरा झोराभा

याख्न अनुभघत प्रदान गने नीघत (राइसेन्द्स नीघत)कै कायण मस्तो सभस्मा आएको िो । िये क आमोजनाराई

टे ण्डय प्रक्रिमाभा राने िो बने आफ्नो क्षभता, दक्षता प्रदर्शन गने कम्ऩनीरे नै आमोजनाको ठे क्का ऩाउॉ छन ्
। य, पटापट घनभाशणभा जान्द्छन ् । तय, मसो गदाश कुनै घनश्चत क्षभताबन्द्दा भाधथका राधग भात्रै टे ण्डयभा
राने बनेय तोक्नु आवश्मक छ ।

भन्त्रिऩरयषद्को घनणयमराई अन्त्ततमायरे हे नय नभभल्ने िा उसको ऺेिाधधकायभबि नऩने बएकारे
अन्त्ततमायरे ददएका घनदे शनहरू कामायरिमन गनब
ुय रदा ऩघन घनदे शन उल््माउन भन्त्रिऩरयषद्फाट ऩारयत
गयाउन गरत प्रथा भौराएको गुनासो अन्त्ततमाय प्रभुखको छ घन ?

भजन्द्त्रऩरयर्द्राई मर्यानी िाल्दै भा कुनै गैयकानूनी काभ कायफािीको दामयाबन्द्दा फाहिय जाॉदैन ।

भजन्द्त्रऩरयर्द्रे गल्ती गये सजामका दईु तयीका छन ् । ऩहिरो– कुन दरको भजन्द्त्रऩरयर्द्रे त्मस्तो

गैयकानूनी काभ गये को िो, त्मो दरराई जनतारे आवधधक घनवाशचनभा ऩयाजजत गये य सजाम हदन सक्छन ्
। दोस्रो– भजन्द्त्रऩरयर्द् वा त्मसका कुनै सदस्म (फिारवारा प्रधानभन्द्त्री य भन्द्त्रीसभेतरे) घुस, भ्रष्टाचाय,

अघनममभतता य फदघनमतसाथ कुनै घनणशम गये –गयाएको यिे छ बने त्मसको छानबफन गने य भुद्दा िाल्ने
अधधकाय अजख्तमायराई छ । त्मिी, अधधकायको प्रमोग गदै अजख्तमायरे फिारवारा य ऩूवभ
श न्द्त्रीिरूराई

अनुसन्द्धान गयी भ्रष्टाचायको भुद्दा प्रभाखणत गयाई जेर ऩठाएको ऩघन घनकट इघतिास साक्षी छ । त्मसो

िॉेुदा भजन्द्त्रऩरयर्द्को घनणशमराई उसरे िे नश नमभल्ने बए ऩघन भ्रष्टाचायको भुद्दाभा प्रधानभन्द्त्रीसम्भराई
छानबफन य अनुसन्द्धान गय्न ऩाउने अधधकाय अजख्तमायराई छ । साथै, भजन्द्त्रऩरयर्द्रे कुनै घनणशम

गैयकानूनी तयीकारे गये को यिे छ बने जोसुकै नागरयक अदारत जान सक्छ । त्मसववरुद्ध सवाशेेच्चभा

भुद्दा िाल्न ऩाइन्द्छ । य, त्मसफाट ऩघन गरत काभिरू घनमन्द्त्रण गनश सक्रकन्द्छ बन्द्ने उदाियणिरू िाम्रोभा

प्रर्स्तै छन ् ।
अन्त्ततमाय ‘िाच डग कक फाइदटङ डग’ बरने वििाद ऩघन घनकै चको रूऩभा उठे को छ । अन्त्ततमाय
िास्तिभा के चादहॉ हो ?

अजख्तमाय „वाच डग‟ य „फाइहटङ डग‟ दव
ु ै िो । य, धेयै फाइहटङ डग नै िो । क्रकनबने, भ्रष्टाचाय बएको

भुद्दाभा ऩदाधधकायीराई ऩिाउ गये य भुद्दा चराउन य कायफािी गनश ऩाउॉ छ । मस काभराई िे ने िो बने मो
फाइहटङ डग िो । केिी भुद्दाभा सतकश गयाउने, ध्मानाकर्शण गयाउने य ववबागीम कायफािीका राधग रेखी
ऩठाउने बएकारे मसराई वाच डग बघनमो । तय, भ्रष्टाचायका ववर्मभा भुद्दा चराउने, जेर ऩठाउने य
उसरे कायफािी गये ऩघछ ऩद स्वत् घनरम्फन िुने बएकारे मो फाइहटङ डग िो । मसद्धान्द्तत् मो

घनकामराई केिी ववर्मभा वाच डग य केिी ववर्मभा फाइहटङ डगकै रूऩभा ववकास गनश खोजजएको िो ।
आमोगरे आफ्नो ऺेिाधधकाय विस्ताय गनय सयकायराई ऩटकऩटक घनदे शन ददॉ दै आएको छ । खासभा
अन्त्ततमायको ऺेिाधधकाय विस्ताय गनुय आिश्मक छ कक छै न ? छ बने उसको ऺेिाधधकाय कघतसम्भ
विस्ताय गनऩ
ुय राय ?

नेऩार सयकाय य नेऩार सयकायभा व्ममबाय िुनेसम्भका ठाउॉ िरू अजख्ममायको क्षेत्राकाधधकायमबत्र ऩछश न ् ।

तय, घनजी फैङ्क तथा अन्द्म घनजीक्षेत्रका कुनै ऩघन उद्मोग तथा प्रघतष्ठान मसको क्षेत्राधधकायमबत्र ऩदै नन ्
। य, ऩानश ऩघन मभल्दै न । क्रकनबने, सयकाय वा याज्मको स्वामभत्वभा बएका सॊस्था, घनकाम, उद्मोग,

प्रघतष्ठानभा िुने घाटा सयकायरे फेिोनऩ
ुश छश । ती घनकामिरूरे राब प्राप्त गदाश सयकायराई राब िुन्द्छ ।
तय, घनजी रेनदे नको ववर्म अजख्तमायको क्षेत्रमबत्र ऩदै न । त्मसो गने िो बने त व्मजक्तगत रेनदे नको
ववर्मराई ऩघन अजख्तमायको कामशक्षेत्रमबत्र ऩानऩ
ुश ने िुन्द्छ । अजख्तमायराई कामशक्षेत्र ऩुगेन, ववस्ताय

गनऩ
ुश छश बन्द्ने भ भाजन्द्दनॉ । सयकायी तथा सावशजघनक क्षेत्रभै िुने अजख्तमायीको दरु
ु ऩमोग वा भ्रष्टाचायका

गघतववधधराई मभहिन रूऩभा अनुसन्द्धान गने िो बने ऩघन अजख्तमायराई कामशक्षेत्र ऩमाशप्त छ । फरु मसको
साङ्गठघनक सॊयचनािरू जजल्रा–जजल्राभा सक्रिम य भजफूत ऩादै ववस्ताय गनश सक्रकन्द्छ । अजख्तमायकै
राधग छुट्टै सेवा सभूि घनभाशण गयी छुट्टै ऩमाशप्त जनर्जक्त तामय गनश ऩघन सक्रकन्द्छ ।

विगतभा फैङ्क तथा वित्तीम सॊस्थाहरूको ऩघन वित्तीम विियणहरू भाग्ने य अनस
ु रधान गने गयी आमोगरे
कदभ अघघ फढाएऩघछ याष्ि फैङ्कसॉग ऩघन ऺेिाधधकायको विषमभा द्िरद्ि दे खखएको धथमो । वित्तीम
सॊस्थाहरू अन्त्ततमायरे हे नय ऩाउनऩ
ु ने हो त ?

सयकायी स्वामभत्वका फैङ्क तथा वविीम सॊस्थाराई आमोगरे िे नश ऩाउॉ छ । क्रकनबने, त्मस्ता वविीम
सॊस्थािरूभा िुने नापाघाटाको बागीदाय याज्म िुन्द्छ । मस्ता सॊस्थािरूराई िुने राब याज्मरे प्राप्त गछश ,
बने घाटाभा गए याज्मरे फेिोनऩ
ुश ने िुन्द्छ । तय, घनजी फैङ्क तथा वविीम सॊस्थाराई ऩघन िे नश ऩाउनऩ
ु ने

अजख्तमायको भाग मसद्धान्द्तत् नमभल्ने क्रकमसभको छ । वविीम क्षेत्रराई िे नश छुट्टै ऐन फैङ्क तथा वविीम
सॊस्थासम्फन्द्धी ऐन (फाक्रपमा) छ । फीभाक्षेत्रराई िे नश फीभा ऐन छ । य, घनमाभक घनकाम याष्ट्र फैङ्क, फीभा

समभघतरगामत छॉ दै छन ् ।
अन्त्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसरधान आमोगरे कसैराई कुनै आयोऩ रगाएय ऩक्राउ गनेबफवत्तकै अभबमुदतराई
हतकडी रगाएय रगेका विषमहरू सञ्चायभाध्मभहरूभापयत प्रचायप्रसाय गने गये को छ । अऩयाध प्रभाखणत
नबई कुनै आयोऩीराई मसयी साियजघनक गनय भभल्छ ?

कानूनभा एउटा ववश्वव्माऩी य सवशभान्द्म मसद्धान्द्त के िो बने जफसम्भ कुनै व्मजक्त भाधथल्रो

अदारतफाट अजन्द्तभ रूऩभा दोर्ी प्रभाखणत िुॉदैन, तफसम्भ उसराई दोर्ी छ बन्द्न मभल्दै न । आमोग,
सञ्चायभाध्मभ य कसैरे ऩघन अजन्द्तभ दोर्ी प्रभाखणत िुनु अघघसम्भ उसराई साभान्द्म अमबमुक्त नै

बन्द्नुऩछश । त्मसो िुॉदा अनुसन्द्धान र्ुरू गनेबफविकै सञ्चायभाध्मभभा ितकडी रगाएको पोटो खखचाएय
अऩयाधीकै रूऩभा सावशजघनक गनुश सयासय गैयकानूनी काभ िो । मो व्मजक्तको गोऩनीमताको

िकववरुद्धको काभ िो । मिाॉ त अजख्तमायरे भात्रै िोइन, प्रियीरे ऩघन भुद्दा कसैराई ऩिाउ गने बफविकै

अऩयाधीका रूऩभा सावशजघनक रूऩभा उभ्माउने प्रचरन छ । महद अनुसन्द्धान गरयएको व्मजक्त अजन्द्तभभा
दोर्ी प्रभाखणत बएन बने उसको जीवनभा िुने साभाजजक, आधथशक य भानवीम नोक्सानी घनकै ठूरो िुन
सक्छ । त्मसो िुॉदा अनुसन्द्धानयत व्मजक्तका गोऩनीमता सावशजघनक गनि
ुश ु ॉ दैन ।

अको कुया, नेऩारभा कुनै ऩघन व्मजक्तराई ऩिाउ गयी थन
ु ेय दोर्ीको रूऩभा सावशजघनक गरयसकेऩघछ

अदारतभा भद्
ु दा चराइन्द्छ य व्मजक्तराई थन
ु ेको वर्ौंऩघछ ऊ घनदोर् प्रभाखणत िुन्द्छ । मस्तो अवस्थाभा

याज्मरे उसराई क्षघतऩूघतश ऩघन हदनुऩने अन्द्तययाजष्ट्रम प्रचरन छ । तय, नेऩारभा क्षघतऩूघतशसम्फन्द्धी ऐन
फनेकै छै न । त्मसो िुॉदा वर्ौं जेर फसेको कुनै व्मजक्त अजन्द्तभभा घनदोर् साववत बमो बने उसरे
त्मसफाऩत ऩुगेको क्षघतको क्षघतऩूघतश दाफी गने आधाय नै छै न ।

अन्त्ततमायराई अझ व्मिन्त्स्थत, भमायददत य प्रबािकायी सॊमरि फनाउन के गनऩ
ुय राय ?

अजख्तमायभा ल्माइने भान्द्छे याजनीघतक बागफण्डाफाट भुक्त िुनुऩय्मो । उच्च व्मावसाघमक दक्षता बएको
भान्द्छे चाहिमो । मसका राधग उसरे आफ्नै जनर्जक्त (काजका िोइनन ्)का भाध्मभफाट ऩूघतश गनश
आवश्मक छ । तारीभप्राप्त, दक्ष य ववज्ञ अनुसन्द्धानकताशिरू िुनुऩय्मो । अजख्तमायमबत्रका

अनस
ु न्द्धानका ववर्मगत अनस
ु न्द्धान गने समभघतिरूभा ववज्ञ ऩदाधधकायीिरूको व्मवस्था िुनऩ
ु य्मो ।

अजख्तमायकै ववज्ञताको अबावरे कोिी घनदोर्रे सजाम ऩाउने अवस्था त आउनब
ु एन घन । छुट्टै सेवा

सभि
ू घनभाशण गयी र्रू
ु फाटै अजख्तमायकै कभशचायी घनमक्
ु त िुनुऩय्मो । य, साङ्गठघनक सॊयचनाराई अझ
ववस्तत
ू य सक्रिम ऩानुश आवश्मक छ ।
ृ , भजफत

>f]tM sflGtk'/, 2071/7/27

भध्मबोटे कोसीभा आरतरयक सभस्मा
याजनीघतक िस्तक्षेऩ, स्थानीम अवयोध य कभशचायीफीचको भनभुटावका कायण आन्द्तरयक व्मवस्थाऩन

कभजोय फन्द्दै गएऩघछ १ सम २ भेगावाटको भध्मबोटे कोसी ववद्मुत ् आमोजनाको घनभाशण ऩूया िुने सभम
अघनजश्चत फनेको छ । प्रबाववतराई सेमय प्रदान गये य गरयफी घनवायणराई सभेत टे वा ऩयु म
् ाउने

उद्दे श्मअनरू
ु ऩ घनभाशण सरु
ु गरयएको धचमरभे 'भोडर' को आमोजना तोक्रकएको सभमभा ऩयू ा निुने य
रागत फढ्ने प्राम् घनजश्चत बएको छ ।

सम्फद्ध प्राववधधकका अनुेुसाय सुरुको तामरकाअनुसाय कुनै ऩघन काभ ऩूया िुन नसकेऩघछ आमोजनाको
घनभाशण अवधध अघनजश्चत बएको िो । ०६८ भा प्राधधकयणसॉग ववद्मुत ् खरयद सम्झौता -ऩीऩीए) गये को

आमोजनारे त्मघतफेरै सन ् २०१३ भा सुरु गये य २०१६ भा ऩूया गने रक्ष्म याखेको धथमो । तामरकाबन्द्दा एक
वर्शऩघछ सन ् २०१४ अवऩ ्यरभा भात्र आमोजनाको सुरुङसहित मसमबर य िाइड्रोभेकाघनकरको सफै काभको
जजम्भेवायी धचघनमाॉ ठे केदाय कम्ऩनी ग्वाजन्द्सङ िाइड्रोइरेजक्ट्यक कन्द्स्ट्रक्सन ब्मुयोराई हदएको धथमो ।
तोक्रकएबन्द्दा एक वर्श हढरो सुरु बएको आमोजना अहिरे सन ् ०१७ भा भात्र ऩूया गने रक्ष्म आमोजनारे
याखेको छ । 'मस्तै गघतभा घनभाशण िुने िो बने तोक्रकएबन्द्दा तीन वर्शऩघछ भात्र ऩूया िुन्द्छ,' एक

इजन्द्जघनमयरे बने । 'आमोजनाको िये क काभ कुनै मोजनाबफनै सञ्चारन बइयिे को छ । मुद्धस्तयभा काभ
गने िो बने सन ् २०१८ को अन्द्त्मसम्भभा ऩूया िुन सक्छ,' उनरे बने, 'आमोजनाको फोडशरे नै सक्रिमता
दे खाएन ।'

स्थानीम अवयोधका कायण 'अडडशट टनेर' जाने प्रवेर् भागश घनभाशण अऩूयो छ । 'प्रवेर् भागश अबावभा टनेर

घनभाशण सुरु िुन सकेको छै न,' क्रपल्डका प्राववधधक बन्द्छन ्, 'आमोजनाको भाधथल्रो तिरे चासो नहदॉ दा १५
हदनभा ऩूया िुने काभ दईु भहिनादे खख अरऩत्र छ ।' सोिी प्रवेर्भागश फनाउने िभभा अवयोध गरययिे को
साभुदाघमक वनराई क्षघतऩूघतश यकभ बुक्तानी हदन कभशचायीफीच भत फाखझएऩघछ आमोजनाका

जनसम्ऩकश तथा वातावयण प्रभुख िरयकृष्ण उप्रेतीरे मसै साता याजीनाभा हदएका छन ् । उनको याजीनाभा
कभशचायीफीचको गुटफन्द्दीका कायण आएको िो । फाॉध घनभाशण स्थर चाकु फजायवासीराई चाय-चाय आना
घडेयी हदएय अन्द्मत्र साने घनणशम कामाशन्द्वमन िुन नसक्दा आमोजनाको भुिानभा इन्द्टे कको काभ िुन
सकेको छै न । प्रबाववतका नाभभा आएका भागको घनवेदन हदन प्रघतहदन चमु रॉ दै छ । प्रबाववत ऩाॉच

गाववसराई फसेघन २० राखका दयरे अनुदान हदने आमोजनाको घनणशम कामाशन्द्वमन िुन सकेको छै न ।

याजनीघतक दरका तपशफाट उक्त यकभ अऩुग बएकारे थऩ गनऩ
ुश ने दफाफ फढे ऩघछ आमोजना अघनणशमको
फन्द्दी फनेको छ । एकाथयीरे आपूिरूरे आमोजनाफाट आउने यकभ ऋण गये य ववकास कामशिभभा खचश

गरयसकेकारे तत्कार बुक्तानी हदन दफाफ हदएका छन ् । दरिरूको अडानरे चारू आवकै घनकास गने

सभमभा गत आवकै अनुदान गाउॉ गएको छै न । आमोजना हढरो बएकै िो, आमोजनाका घनमभि प्रभुख डा.
सुनीर राभारे बने, 'मसभा एउटा भात्र कायण छै न । एउटा सभस्मा सभाधान गय्मो, अको थवऩन्द्छ ।' उनी
बन्द्छन ्, 'मिी ऩायारे िो बने आमोजना ऩूया िुने सभम सन ् ०१९ सम्भ राग्न सक्छ ।'

ववर्ेर्त् गत साउनभा अध्मक्ष तथा प्रफन्द्धक सञ्चारकफाट कुरभान घघमसङराई िटाएऩघछ आन्द्तरयक

वववाद फढ्दै गएय आमोजनाको कुनै ऩघन काभ मोजनाभुताबफक िुन नसकेको घनभाशणभा सॊरग्न प्राववधधक
कभशचायी फताउॉ छन ् । ऊजाश भन्द्त्रारमरे घघमसङ िटाएय प्राधधकयणका व्माऩाय ववबागका घनदे र्क हितेन्द्र
र्ाक्मराई आमोजनाको अध्मक्ष फनाएको धथमो ।

फोडशका एक सदस्मका अनस
ु ाय र्ाक्मराई अध्मक्ष फनाए ऩघन कामशकायी अधधकाय नहदएकारे उनी एक्रैरे
चािे य ऩघन सफै घनणशम गनश सक्दै नन ् । त्मसभा ऩघन र्ाक्म प्राधधकयणभै फढी व्मस्त िुने बएकारे
आमोजनाका राधग सभम हदन सकेका छै नन ् । आमोजनाका कघतऩम पाइर घनणशमबफना

थन्द्केका छन ् । आमोजना प्रभुख राभा य प्रभुख कामशकायी अधधकृत ववजमरार श्रेष्ठसभेत राभो
सभमदे खख घनमभि छन ् ।

आमोजना अघनणशमको फन्द्दी िुॉदा घनभाशण प्रक्रिमा हढरो बएऩघछ अभेरयकी डरयको अधधभूल्मन िुॉदै जाने य
तोक्रकएको सभमभा काभ निुने सभस्मारे रागत फढ्ने घनजश्चत बएको िो । सुरुभा १४ अफशभा ऩूया गने
रक्ष्मा याखखएको धथमो । मिी गघतभा जाने िो बने २-३ अफश फढ्छ, प्राववधधक फताउॉ छन ् ।

उत्ऩादन सुरु गये ऩघछ भामसक ३० कयोड आम्दानी गने रक्ष्म याखखएको आमोजनारे घनभाशण हढरो िुॉदा
त्मघत नै घाटा फेिोनऩ
ुश छश । कभशचायी सञ्चम कोर्रे ५० य धचमरभेरे ३८ प्रघतर्त रगानी गने उक्त
आमोजनाभा गाववस, जजववस य जजल्रावासीराई ऩघन सेमय प्रदान गने यणनीघत फनाइएको छ ।
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'अन्त्ततमायको व्मिहायरे रगानी फढ्दै न'
ऩूवन्द्
श मामाधीर् बयतयाज उप्रेतीरे अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्द्धान आमोगको ऩघछल्रा गघतववधधरे
रगानी नफढ्ने फताएका छन ् । उच्चस्तयका धेयैजसो सयकायी अधधकायीरे रगानीभैत्री वातावयण

मसजशनाको दाफी गरययिॉदा उप्रेतीरे बने जरववद्मत
ु ् कम्ऩनीको राइसेन्द्स खाये जीको घनदे र्नरगामत
ववर्म कोट्माउॉ दै मस्तो फताएका िुन ् ।

'कसराई अनुभघतऩत्र हदने/नहदने बन्द्ने ववर्मभा अजख्तमायको बूमभका दे खखएको छ,' उनरे बने,

'रगानीका राधग भुरुकभा िजायौं सभस्मा छन ् । त्मसभाधथ अजख्तमायरे गये को मस्तो व्मफिायफाट

रगानी फढ्दै न ।' उक्त ववर्मभा ऩत्रऩबत्रकाफाट जानकायी ऩाएको बन्द्दै उप्रेतीरे रगानी घनरुत्साहित िुने
गयी अजख्तमायरे अन्द्म गघतववधधसभेत गये को सॊकेत गये ।

अजख्तमाय प्रभुख घनमुक्त बएरगिै फैंक वविीम सॊस्थाफाट १० राखबन्द्दा फढी कजाश िुनेिरूको वववयण
भागेको प्रसॊग ऩघन उप्रेतीरे उल्रेख गये का धथए । मीरगामत कायणरे ऩघन नेऩारको रगानी प्रबाववत

बएको उनको बनाइ धथमो । रगानीका राधग अको सभस्मा अन्द्तयसयकायी घनकामफीचको अन्द्तयद्वन्द्द्व
ऩघन यिे को उनरे उल्रेख गये । 'ववर्ेर् गये य जरववद्मुत्भा स्थानीमिरूरे ऩघन सभस्मा मसजशना गये को

खफय सुन्द्ने गये का छौं,' उनरे प्रश्न गये , 'मस्तो अवस्थाभा नेऩारको जरववद्मुत ् क्ष्ेाेेत्रभा कसयी ठूरो
रगानी आउॉ छ ?'

अजख्तमायको व्मविाय, सयकायी घनकामफीचको भतबेत, कभशचायीको भानमसकता, सयकायको
उियदाघमत्वरगामत ववर्म रगानीका भख्
ु म सभस्मा यिे को उनको बनाइ धथमो । साथै रगानी फढाउनका
राधग ववर्मगत न्द्माघमक घनकामको व्मवस्था िुनऩ
ु ने उनको सझ
ु ाव धथमो ।
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'अफ विद्मुत व्माऩाय कम्ऩनी'

बायतसॉग गरयएको ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩहटए) य भाधथल्रो कणाशरी फनाउन जजएभआय कम्ऩनीसॉग गरयएको
आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) कामाशन्द्वमन गनश तत्कार ववद्मत
ु व्माऩाय कम्ऩनी खोल्न ववज्ञिरुरे
सयकायराई सुझाएका छन ्।
वऩहटए य वऩडडए गदै भा मसको औधचत्म ऩूया निुने बन्द्दै उनीिरुरे ववद्मुत उत्ऩादनसॉगै व्माऩाय कम्ऩनी खोल्नुऩनेभा
जोड हदएका िुन ्। भॊगरफायदे खख काठभाडौंभा सुरु बएको 'नेऩार ऩूवाशधाय सम्भेरन, २०१४' को दोस्रो हदन फुधफाय
'वऩहटए य वऩडडएऩघछ मसको क्षेत्रगत सुधाय' ववर्मक अन्द्तक्रिशमाभा ववज्ञिरुरे बफजुरीको व्माऩाय गनश कम्ऩनी य
प्रसायण राइनको ववकल्ऩ नयिे को धायणा याखे।
नेऩार य बायतका उच्च अधधकायीरे दव
ु ै दे र्भा सिज रुऩभा बफजुरी व्माऩाय गनश ऩघन कम्ऩनी चाहिने फताए।
कामशिभभा ऊजाश सधचव याजेन्द्रक्रकर्ोय क्षेत्रीरे नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणराई खण्डीकयण गने तमायी बइयिे को
जानकायी गयाउॉ दै घछट्टै ववद्मत
ु व्माऩाय य प्रसायण कम्ऩनी खोमरने फताए।
'सॊसदीम समभघतभा छरपर बइयिे को नमाॉ ववद्मुत ऐन घछट्टै आउने छ, मो ऐनरे प्रसायण य बफजुरीको व्माऩाय गने
कम्ऩनीको अनुभगन गनेछ,' उनरे बने, 'रगानीकताशराई थऩ सुववधा हदएय बफजुरी उत्ऩादन गनशसभेत प्रोत्साहित
गने प्रावधान ऐनभा सभेहटएको छ।'
दईु िजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन निुॉदासम्भ घनमाशत सम्बव निुने िुॉदा उत्ऩादन फढाउन घनजी क्षेत्रराई प्रोत्सािन
गने मोजना फनाइएको क्षेत्रीरे फताए। घनजी क्षेत्र य सयकायरे सभानरुऩभा काभ नगदाशसम्भ वऩहटएको औधचत्म ऩूया
निुने उनको बनाइ छ। उनका अनुसाय सयकायरे जरववद्मुत तथा ऩूवाशधाय घनभाशणभा सिमोग गने दातासॉग ऩघन
अन्द्तयदे र्ीम प्रसायण राइनभा सिमोग गनश आग्रि गनेछ।
प्राधधकयण उत्ऩादन घनदे र्नारमका उऩ–कामशकायी घनदे र्क र्ेयमसॊि बाटरे सयकायरे जग्गा अधधग्रिण य
क्षघतऩूघतशको सभस्मा सभाधान नगदाशसम्भ वऩडडए कामाशन्द्वमनभा सभस्मा िुने फताए। उनरे बने, 'भाधथल्रो
कणाशरीको वऩडडए सकायात्भक रुऩभा बएको छ तय आमोजना घनभाशणभा जानुअघघ गनऩ
ुश ने काभ सयकायरे गनश
सकेन बने कम्ऩनीराई ठूरो यकभ क्षघतऩूघतश घतनऩ
ुश छश , मसभा चन
ु ौती दे खखन्द्छ।'
िारसम्भ ववद्मुत क्षेत्रभा घनमाभक घनकाम नबएको तकश गदै बाटरे जह्वमरङ चाजश (प्रसायण राइन र्ुल्क) घनधाशयण
िुनऩ
ु ने फताए। 'नेऩारभा उत्ऩाहदत बफजर
ु ी बायत तथा तेस्रो भर
ु क
ु भा सिजरुऩभा प्रसायण गनश प्रसायण क्षेत्रभा सिज
ऩिुॉच ऩुमा्शउन सयकायरे जोड हदनुऩछश ,' उनरे थऩे।
वऩहटए य वऩडडएको क्षेत्रगत सुधाय गनश स्वतन्द्त्र प्रसायण कम्ऩनी, बफजुरीको उधचत भूल्म य जह्वमरङ चाजश
ताक्रकनऩ
ु नेभा उनरे जोड हदए।
स्वतन्द्त्र ऊजाश उत्ऩादक सॊघ (इऩान) का अध्मक्ष खड्गफिादयु ववष्टरे बफजुरी क्रकनफेचका राधग सयकायरे घछटो

ववद्मुत व्माऩाय कम्ऩनी खोल्नुऩने फताए।
उनरे बने, 'ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्द्तयदे र्ीम प्रसायण राइनको घनभाशण ऩूया िुन रागेको छ, अफ दव
ु ै दे र्को
ऩिरभा दोस्रो य तेस्रो अन्द्तयदे र्ीम राइन फनाउन ऩिर गनऩ
ुश छश ।' त्मसअघघ सयकायरे ववद्मत
ु ऐन य घनमभन
आमोग फनाउन जरुयी यिे को उनको बनाइ धथमो।
वऩडडएरे नेऩारको जरववद्मुत ववकास अगाडड फढे को तकश गदै जजएभआयका प्रभुख सञ्चारन अधधकृत िववशन्द्दय
भनोचारे भाधथल्रो कणाशरीफाट नेऩाररे बफजर
ु ीसहित ऩमाशप्त आधथशक पाइदा मरन सक्ने दाफी गये ।
मसैगयी, स्ट्माटक्र्माफ्ट इन्द्टयनेसनरका आवासीम घनदे र्क सन्द्दीऩ र्ािरे ववद्मुत व्माऩाय कम्ऩनीसॉग ववदे र्ी
रगानीभा फन्द्ने आमोजनाभा गरयने ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) तोक्रकनुऩने फताए। 'ववदे र्ीरे रगानी गने
आमोजनाको िकभा डरयभा वऩवऩए गनुश ठूरो सभस्मा फनेको छ,' उनरे बने, 'सभस्माकै कायण आमोजना घनभाशणभा
जान धेयै सभम राधगयिे को छ, उत्ऩादन निुॉदा व्माऩाय गनश सक्रकॉदै न, मसैरे मसतपश ऩघन सयकायको ध्मान जानुऩछ।'
अफको फाटो
• बौघतक ऩूवाशधायफाट साभाजजक आधथशक ववकासको गघत फढाउने
• जरववद्मुत य सडक मातामातफाट योजगायी मसजशना य आमस्तय वद्
ृ धध
• बौघतक ऩव
ू ाशधाय क्षेत्रको रगानी अबाव ऩयू ा गनश घनजी क्षेत्रको प्रवेर्
• कानुन, नीघत य घनमाभक घनकामको सुधाय
• बौघतक ऩूवाशधाय क्षेत्रको स्तयोन्द्नघतका राधग सावशजघनक–घनजी साझेदायीराई प्राथमभकता
• तीन वर्शभा रोडसेडडङ अन्द्त्म
• ठूरा ऩूवाशधाय आमोजना फनाएय फजायीकयण
• 'प्रोजेक्ट फैंक' स्थाऩना
• बौघतक ऩूवाशधाय सेर गठन
• उद्मभर्ीरता, नवीनता य मसजशनर्ीरताको ववकास
• सॊस्थागत उियदाघमत्व य जवापदे हिताको ववकास
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कोहरऩुय–सुखेत प्रसायणराइन विस्ताय गरयॉदै

फिुप्रतीक्षक्षत कोिरऩुय–सुखेत ववद्मुत ् प्रसायण राइन ववस्ताय गरयने बएको छ । नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणरे िारको
३३ केबीराई स्तयोन्द्नघत गयी १ सम ३२ केबी ववद्मुत ् प्रसायण राइन ववस्ताय गनश रागेको िो । प्रसायण राइन
ववस्तायका राधग २ वर्शअघघ नै ववद्मत
ु ् प्राधधकयणअन्द्तगशत वातावयण तथा साभाजजक अध्ममन ववबागरे
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन भस्मौदा प्रघतवेदन सावशजघनक गरयसकेको धथमो ।

२६ वर्शदेखख सञ्चारनभा आएको कोिरऩुय–सुखेत ३३ केबी प्रसायण राइन ववस्तायका राधग अहिरे सुखेत,

राटीकोइरीभा जग्गा खयीद गयी सफस्टे र्न घनभाशण गने तमायी बएको छ । जग्गा खयीद गनश सयकायरे ऩहिरो

चयणभा ८ कयोड रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाएको कोिरऩुय–सुखेत १३२ केबीए प्रसायण आमोजना प्रभुख श्रीयाभ ऩोखये ररे
जानकायी हदए । घनभाशण कामशभा हढराइ बइयिे को आमोजनाको काभ चारू आधथशक वर्शभै र्ुरू िुने उनरे फताए ।
र्रू
ु भा ५२ क्रकरोमभटय प्रसायण राइन ववस्ताय गनश साढे ७६ कयोड रुऩैमाॉ राग्ने अनभ
ु ान गरयएको धथमो । तय,
आमोजना घनभाशणभा हढराइ बएका कायण अफ १ अफश रुऩैमाॉबन्द्दा फढी राग्ने आमोजनाको अनुभान छ ।

आमोजनारे बेयी अञ्चरका फाॉके, फहदश मा य सुखेतका आठओटा गाववसका २६ घयधयु ी प्रत्मक्ष प्रबाववत िुने भस्मौदा
प्रघतवेदनभा उल्रेख छ । मसभा १२ घयधयु ी ऩूणश य १४ घयधयु ी आॊमर्क रूऩभा प्रबाववत िुनेछन ् । प्रबाववत िुने

गाववसभा फाॉकेका कोिरऩुय, यझेना, नौवस्ता य धचसाऩानी, फहदश माको फेरवा तथा सुखेतको घछञ्च,ु याभघाट य
राटीकोइरी गाववस छन ् ।

आमोजनाफाट प्रबाववतभध्मे ९७ दर्भरव ४९ िे क्टय क्षेत्रपर कृवर्मोग्म बूमभ ऩछश । प्रसायण राइनको रम्फाइ

फाॉकेको कोिरऩयु दे खख सख
ु ेतको राटीकोइरीजस्थत ढोरढुङ्गासम्भ कयीफ ५२ क्रकरोमभटय यिे को छ । आमोजनाको
वातावयणीम व्मवस्थाऩन मोजनाका राधग ६ कयोड २२ राख रुऩैमाॉ फजेट प्रस्ताववत गरयएको छ । उक्त फजेटफाट
प्रबाव न्द्मूनीकयण तथा घनयाकयणका कामशिभ, सकायात्भक प्रबावको अमबवद्
ृ धध, वातावयणीम अनुगभन तथा
ऩयीक्षण कामश िुनेछ ।

आमोजनाको भुख्म उद्दे श्म डफर सक्रकशट १ सम ३२ केबी प्रसायण राइन घनभाशण गनुश य ववद्मभान कोिरऩुय

सफस्टे र्नको क्षभता वद्
ृ धध गयी राटीकोइरी गाववसभा नमाॉ सफस्टे र्न (१ सम ३२÷३३ केबी क्षभता) घनभाशण गनुश िो
। सख
े आसऩासका जजल्राको औद्मोधगक तथा आधथशक सभद्
ु त
ु ् प्रसायण राइन
ृ धधका राधग अऩरयिामश ववद्मत
घनभाशण सम्ऩन्द्न बएऩघछ मस क्षेत्रको औद्मोधगक तथा साभाजजक ववकासभा टे वा ऩुग्नेछ ।
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सभमभै ऩरयमोजना कामायरिमनभा जोड
काविक २८, काठभाडौँ । दक्षक्षण एमसमा उऩक्षेत्रीम आधथशक सिमोग (सासेक) ऊजाश ववस्ताय ऩरयमोजनाका
घनजम्त नेऩार सयकाय, एमसमारी ववकास फैङ्क(एडडफी) य नवेफीच झण्डै रू. छ अफशको सिरगानी सम्झौता
बएको छ ।
आमोजनाका घनजम्त नवेरे रू. ऩाॉच अफश ८५ कयोड अनुदान स्वरुऩ उऩरब्ध गयाएको यकभ एडडफीभापशत

ऩरयचारन िुनेछ ।

गरयफी घटाउने य ७० िजाय घयभा ववद्मत
ु ् ववतयण गने रक्ष्म यिे को उक्त आमोजनाभा एडडफीरे १८ कयोड

अभेरयकी डरय सिुमरमत ऋण य १२ कयोड अभेरयकी डरय ऋण तथा मयु ोऩेरी रगानी फैङ्करे एक कयोड
११ राख अभेरयकी डरय रगानी गये का छन ् ।

नेऩारको ऊजाश सङ्कट सभाधान गने तथा ऊजाशभा सवशसाधायणको ऩिुॉच सुघनजश्चत गने उक्त

ऩरयमोजनाको उद्दे श्म छ । त्मसैगयी, प्रसायण क्षभता ववस्ताय तथा सञ्जार सुदृढीकयणका साथै नेऩार य
बायतफीच ऊजाश आमात–घनमाशतभा ऩरयमोजनारे सिमोग ऩु¥माउनेछ ।

कारीगण्डकी, बत्रर्र
ु ी य भस्र्माङ्दी करयडोयभा नेऩार ववद्मत
ु ् प्राधधकयण य वैकजल्ऩक ऊजाश केन्द्रको

व्मवस्थाऩकीम क्षभता अमबवद्
ृ धध गदै ४५ क्रकरोमभटय, ४ सम क्रकरोबोल्ट प्रसायण राइन य १ सम ९२
क्रकरोमभटय २ सम २० क्रकरोबोल्ट प्रसायण राइन घनभाशण गरयनेछ ।

सिरगानीसम्फन्द्धी सम्झौताभा र्ुिफाय अथशभन्द्त्रारमभा नेऩारका राधग नवेका याजदत
ू चेर टोयभोड

वऩटयसेन य नेऩारजस्थत एमसमारी ववकास फैङ्कका दे र्ीम घनदे र्क केघनची मोकोमाभा य अथश
भन्द्त्रारमका सिसधचव भधक
ु ु भाय भयामसनीरे िस्ताक्षय गये का छन ् ।

नेऩारको ऊजाश क्षेत्रभा नवेरे सवाशधधक सिामता गये को उक्त ऩरयमोजनाफाट घनजी क्षेत्रराई रगानीका
राधग प्रोत्सािन िुने फताउॉ दै याजदत
ू वऩटयसेनरे आफ्नो दे र्को ऊजाश ववकास नीघतअनुरुऩ उक्त सिामता
उऩरब्ध गयाइएको जानकायी हदए । उनरे नेऩारको ववकास प्रमासभा नवेको सिमोगराई जायी याख्ने
प्रघतफद्धता व्मक्त गये का छन ् ।
घनदे र्क मोकोमाभारे नेऩारको आधथशक ववकासभा ऊजाशको भित्वऩूणश बूमभका यिे कारे सफै नेऩारीको

ऊजाशभा ऩिुॉच सुघनजश्चत गनश ऩरयमोजनाभा रगानी गरयएको स्ऩष्ट गये का छन ् । उनरे सभमभै

ऩरयमोजना कामाशन्द्वमन गनऩ
ुश नेभा जोड हदए ।
त्मसैगयी, सिसधचव भयामसनीरे नेऩारको साभाजजक–आधथशक ववकासभा एडडफी य नवेरे घनवाशि गये को
बूमभकाको सयािना गदै ती घनकामफाट आधथशक एवभ ् प्राववधधक सिामता बववष्मभा ऩघन घनयन्द्तय जायी
यिने नेऩारको अऩेक्षा यिे को फताए । यासस

>f]tM sflGtk'/, 2071/7/28

बायत ३७ भेगािाट थप्न तमाय
बायतफाट करयफ २ सम ७ भेगावाट ववद्मुत ् आमात गने तमायी बएको छ । िार करयफ १ सम ९० भेगावाट
ववद्मुत ् उऩरब्ध गयाइयिे को य थऩ ७० भेगावाट ववद्मुत ् उऩरब्ध गयाउने ववर्मभा अजन्द्तभ चयणभा
गि
ृ कामश बइयिे का फेरा बायतरे थऩ ३७ भेगावाट ववद्मुत ् उऩरब्ध गयाउन सक्ने जनाएऩघछ मस्तो

सम्बावना दे खखएको िो । उल्रेखखत भात्राभा ववद्मुत ् आऩूघतश िुन सके रोडसेडडङ दै घनक १० घन्द्टाबन्द्दा
फढी निुने प्राधधकयणका एक उच्च अधधकायीरे फताए ।

बायतरे कोरकाताजस्थत 'इस्टनश रोड डडस्प्माच सेन्द्टय' फाट थऩ ३७ भेगावाट ववद्मुत ् हदन सक्रकने

जनाएऩघछ प्राधधकयणको दईु सदस्मीम टोरी भॊमसय ४ गते प्राववधधक अध्ममनका राधग बायत जाने

बएको छ । 'प्राधधकयणको टोरीरे थऩ ववद्मुत ् ल्माउन सक्रकने/नसक्रकने ववर्मभा प्राववधधक अध्ममन

गनेछ,' प्राधधकयण स्रोतरे बन्द्मो । िार ७० भेगावाट ववद्मुत ् आमात गने सम्फन्द्धभा अजन्द्तभ गि
ृ कामश

गनश प्राधधकयण बाय प्रेर्ण केन्द्रका प्रभुख बुवन क्षेत्री य उऩकामशकायी घनदे र्क कन्द्िै मा भानन्द्धयसहितको

प्राधधकयणको एउटा टोरी बायतभा छ । उक्त टोरीकै सूचनाका आधायभा थऩ ३७ भेगावाट ववद्मुत ् आमात
गने सम्फन्द्धभा प्राववधधक अध्ममनका राधग अको टोरी बायत जाने बएको िो ।

प्राधधकयणका कामशकायी घनदे र्क भक
ु े र्याज काफ्रेरे बायतफाट ७० भेगावाट ववद्मत
ु ् आमात गने

सम्फन्द्धभा प्राधधकयणको एउटा टोरीरे बायत गएय गि
ृ कामश गरययिे को फताए । 'मो ७० भेगावाटसहित

बायतफाट आमात गने ववद्मत्ु को भात्रा करयफ १ सम ४० भेगावाट ऩग्ु छ,' उनरे बने, 'िाम्रो बएको प्रसायण

राइनराई सध
ु ाय गये य अको १५/२० भेगावाट ववद्मत
ु ् आमात गनश सक्रकन्द्छ ।' करयफ ३ साताअघघ ववद्मत
ु ्
व्माऩाय सम्झौता -ऩीटीए) भा अजन्द्तभ िस्ताक्षय गनश आएका बायतका ववद्मत
ु ् सधचव ऩीके मसन्द्िारे ऩघन
मिी वर्शमबत्रै बायतरे नेऩारराई फेच्ने ववद्मत्ु को भात्रा फढ्ने फताएका धथए । िार ७० भेगावाट ववद्मत
ु ्
साकश सम्भेरनअघघ नै ल्माउने गयी तमायी बइयिे को छ ।
प्राधधकयणको फजेटभा एकद्वाय प्रणारी
वविीम अनुर्ासन कामभ गनश ववद्मुत ् प्राधधकयणरे फजेटभा एकद्वाय प्रणारी रागू गने बएको छ ।

घनकासा बएको फजेट भनऩयी खचश बएको, एउटा आमोजनाका राधग छुट्माइएको फजेट अकै आमोजनाभा
खचश बएका तथा फजेटको घनमन्द्त्रण य अनुगभन प्रणारी प्रबावकायी नबएको बन्द्दै प्राधधकयणका
नवघनमुक्त कामशकायी घनदे र्क भुकेर्याज काफ्रेरे एकद्वाय प्रणारी रागू गनश रागेका िुन ् ।

'फजेट घनमन्द्त्रण य अनुगभन गनश एकद्वाय नीघत रागू गने तमायी िो,' कामशकायी घनदे र्क काफ्रेरे बने,

'मोजना घनदे र्नारमफाट स्वीकृघत मरएय भात्र फजेट घनकासा गने य त्मिीीँफाट फजेट घनमन्द्त्रण य अनुगभन
गने काभ िुन्द्छ ।' मसअघघ प्राधधकयणको िये क घनदे र्नारम य ववबागका राधग अथश घनदे र्नारमफाट

फजेट घनकासा िुने य एउटा आमोजनाका राधग छुट्माइएको फजेट अको आमोजनाभा खचश िुने ऩरयऩाटी
यिे को प्राधधकयणका अधधकायीिरू फताउॉ छन ् ।
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२० अफयको बफजुरी ककरदै प्राधधकयण
रक्ष्भण ववमोगी

काठभाडौं- नेऩार ववद्मत
ु प्राधधकयणरे मो वर्श आफ्नो वावर्शक आम्दानीको दईु घतिाइ यकभ बफजर
ु ी क्रकन्द्न
खचश िुने प्रक्षेऩण गये को छ। प्रणारीभा भागअनस
ु ाय बफजर
ु ी नथवऩएको य बायतफाट ऩोिोयबन्द्दा फढी
क्रकन्द्नऩ
ु ने िुॉदा फढी यकभ खचश िुने दे खखएको िो।

चारु आधथशक वर्श २०७१/०७२ भा प्राधधकयणरे करयफ ३० अफश रुऩैमाॉ आम्दानी गने रक्ष्म याखेको छ।

मसभध्मे झन्द्डै २० अफश रुऩैमाॉ बफजुरी क्रकन्द्न खचश नगये सम्भ हिउॉ दको रोडसेडडङ व्मवस्थाऩन गनश उसराई
िम्भे ऩनेछ।

'गत वर्शको तुरनाभा मो हिउॉ दभा बायतफाट फढी बफजुरी क्रकन्द्ने रक्ष्म छ, त्मिी अनुरुऩ फजेट व्मवस्था
गनऩ
ुश छश ,' प्राधधकयण अथश घनदे र्नारमका काभु उऩ–कामशकायी घनदे र्क रेखनाथ कोइयारारे बने,
'प्राधधकयण एक्रैको प्रमास भात्ररे सम्बव िुॉदैन, सयकायरे सिमोग गनऩ
ुश छश ।'

प्राधधकयणरे प्रघतमुघनट ८ रुऩैमाॉ १६ ऩैसाभा बफजुरी फेधचयिे को छ। बायतफट औसत ८ रुऩैमाॉ ७४ ऩैसाभा
क्रकन्द्न सुरु गये को छ। मसभा २५ प्रघतर्त चि
ु ावट जोड्दा प्रघतमुघनट १० रुऩैमाॉ ७४ ऩैसा ऩछश । थभशर
प्रान्द्टफाट उत्ऩाहदत बफजुरी प्रघतमुघनट करयफ २८ रुऩैमाॉ ऩने प्राधधकयणरे जनाएको छ।

बायतफाट क्रकघनएको य थभशर प्रान्द्टफाट उत्ऩाहदत बफजुरी फेच्दा िुने घाटा सयकायरे नफेिोये रक्ष्मअनुसाय
बफजुरी क्रकन्द्न नसक्रकने उनरे फताए। कोइयाराका अनुसाय बायतफाट क्रकघनने य थभशर प्रान्द्टफाट

उत्ऩाहदत बफजुरीभा प्राधधकयणराई िभर्् प्रघतमुघनट २ रुऩैमाॉ ७४ ऩैसा य १९ रुऩैमाॉ ८४ ऩैसा घाटा ऩछश ।
स्वदे र्ी घनजी क्षेत्र य बायतफाट गयी ऩोिोय करयफ १६ अफश रुऩैमाॉको बफजुरी क्रकघनएको धथमो। मो वर्श

मसन्द्धऩ
ु ाल्चोक, जुयेको ऩहियोरे सॊयचना बत्काएका कायण त्मस क्षेत्रफाट उत्ऩादन िुने करयफ ६७ भेगावाट

बफजुरी घटे को छ। घटे को बफजुरी सोधबनाश गनश ऩघन प्राधधकयणरे बायतफाट थऩ क्रकन्द्ने मोजना फनाएको
िो।

आम्दानीको दईु घतिाइ यकभ बफजुरी क्रकन्द्न खचश गदाश प्राधधकयणरे िये क वर्श करयफ ऩाॉच दे खख ६ अफश

रुऩैमाॉ घाटा फेिोदै आएको छ। िारसम्भ प्राधधकयणको सजञ्चत घाटा १९ अफश रुऩैमाॉ ऩुगेको छ। 'सयकायरे
व्मावसाघमक घनकाम बन्द्छ तय मसरे वर्ेनी घाटा फेिोये य सवशसाधायणभा सेवा ऩुमाशधउॉ दै आएको ऩक्ष
िे रयॉ दैन,' प्राधधकयणका एक उच्च अधधकायीरे बने।

व्मवसाम गने िो बने िये क वर्श बफजर
ु ी भिसर
ु सभामोजन िुनऩ
ु छश । तय सयकायरे नै भिसर
ु फढाउने

काभभा अवयोध गदै आएको प्राधधकयण कभशचायीको आयोऩ छ। गत वर्श २५ प्रघतर्तसम्भ भिसर
ु फढाउन
भिसर
ु घनधाशयण आमोगभा मसपारयस गरयएको धथमो।

उऩबोक्ताको नाभभा सवोच्चभा अदारतभा रयट ऩये को धथमो। सवोच्चरे अको व्मवस्था नबएसम्भ

भिसुर नफढाउन आमोगराई घनदे र्न हदएऩघछ भिसुर वद्
ृ धध योक्रकएको छ। उऩबोक्ता सम्फद्ध सॊघ–
सॊस्थारे प्राधधकयणरे चि
ु ावट य आन्द्तरयक सुधायभा ध्मान नहदई भिसुर फढाएयभात्र घाटा ऩूघतश गने
मोजना फनाउने आयोऩ रगाउॉ दै आएका छन ्।

वविीम अवस्था सुधानश फढ्दै गएको चि
ु ावट कभ गनश नसक्नु प्राधधकयणको कभजोयी ऩघन िो। तीन

वर्शअघघ नै २७ प्रघतर्तसम्भ यिे को चि
ु ावट गत वर्श २२ प्रघतर्तसम्भभा झाने रक्ष्म धथमो। तय, गत

आवसम्भ चि
ु ावट झन्द्डै २६ प्रघतर्त छ। उऩबोक्ता अधधकायकभॉ बने चि
ु ावट झन्द्डै ३० प्रघतर्तबन्द्दा
फढी यिे को दाफी गछश न ्।

चि
ु ावट २० प्रघतर्तभा झानश सके वविीम अवस्थाभा सध
ु ाय आउनक
ु ा साथै रोडसेडडङभा सभेत याित ऩग्ु ने
प्राधधकयण कभशचायी फताउॉ छन ्। प्राधधकयणको वावर्शक आम्दानीको दईु घतिाइ हिस्सा बफजर
ु ी क्रकन्द्नभात्र
खचश गनऩ
ुश ने अवस्थाप्रघत सयकायको ध्मान जानऩ
ु ने फताउॉ छन ्, ऊजाश भन्द्त्रारमका अधधकायी।

प्राधधकयणको वविीम अवस्थाफाये एमसमारी ववकास फैंक (एडडफी) रे गये को अध्ममनरे ऩघन आम्दानीको
ठूरो हिस्सा बफजर
ु ी क्रकन्द्नभा खचश िुने दे खाएको छ। सयकायरे रोडसेडडङ घटाउन घनदे र्न हदन्द्छ। तय

बफजुरी क्रकन्द्न अऩुग यकभ नहदने िो बने मो हिउॉ दको रोडसेडडङ प्रक्षेऩण गरयएजस्तो दै घनक १२ घन्द्टाभा
मसमभत गनश नसक्रकने काभु उऩ–कामशकायी घनदे र्क कोइयारारे फताए।

अथश भन्द्त्रारमरे गत वर्श बायतफाट क्रकनेय फेधचएको बफजुरीभा बएको घाटाको र्ोधबनाश हदमो। तय थभशर
प्रान्द्टफाट उत्ऩाहदत बफजुरीफाट बएको घाटा यकभ नहदएको प्राधधकयण कभशचायी फताउॉ छन ्। थभशर
प्रान्द्टको बफजुरीभा गत दईु वर्शभा बएको घाटा ३५ कयोड रुऩैमाॉ अथश भन्द्त्रारमरे हदएको छै न।

भिसुर फढाएय घाटा ऩूघतश गनूश बन्द्दै भन्द्त्रारमरे गत वर्श नै प्राधधकयणराई अफ र्ोधबनाश यकभ नहदइने
प्राधधकयणराई ऩत्राचाय गये को धथमो। भिसुर फढाउन नहदने य घाटाको र्ोधबनाश ऩघन नहदने िो बने
रोडसेडडङ घटाउने दाघमत्व प्राधधकयणरे भात्र मरन नसक्ने कोइयारारे फताए। घाटा यकभ उऩरब्ध
गयाउन ऊजाश भन्द्त्रारमरे सभेत ऩिर नगये को प्राधधकयणको आयोऩ छ।
गत वर्श प्राधधकयणरे भॊमसयदे खख भात्रै बायतफाट बफजुरी क्रकन्द्न सुरु गथमो। मो वर्श रोडसेडडङ फढ्न नहदन

असोजदे खख नै टनकऩुयफाट बफजुरी क्रकघनयिे को छ। भिाकारी नदी सम्झौताअनुसाय टनकऩुयफाट करयफ ८
भेगावाट (वावर्शक ७ कयोड मुघनट) बफजुरी नेऩाररे घन्र्ुल्क मरॉ दै आएको छ। थऩ ३५ भेगावाट व्माऩारयक

दयभा क्रकन्द्ने सम्झौता बएको छ। गत वर्शबन्द्दा दईु भहिनाअघघ नै बफजुरी क्रकन्द्न थामरएकारे ऩघन मो वर्श
बायतराई थऩ ३ अफश रुऩैमाॉ फढी घतनऩ
ुश ने बएको छ।

