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त्रिशर
ू ी–यसव
ु ा
आमोजना

खण्डभा

भािै

३०

जरववद्मत
ु ्

बोरायाज ऩौडेर

ऩछछल्रो सभम नव
झ ाकोट य यसव
झ ाभा जजल्राभा फग्ने त्रिशर
ू ी नदीको ऩानीराई प्रमोग गये य जरववद्मत
झ ्
आमोजना सञ्चारन गने रहय नै चरेको छ । यसव
झ ा य नव
झ ाकोट हझॉदै फग्ने त्रिशर
ू ी नदीभा अहहरे आधा
दजजन आमोजना छनभाजणका क्रभभा यहे का छन ् बने तीन दजजनबन्दा धेयै आमोजना सम्बाव्मता
अध्ममनका क्रभभा यहे का छन ् ।

५५ भेगावाटज ऺभताको भध्म–त्रिशूरी वेिगॊगा आमोजनारे आमोजना सञ्चारनका रागग गत भाघ २५ गते
सावजजछनक सझनझवाइसभेत गरयसकेको छ । त्मसको एक भहहना नत्रफत्दै मस ऺेिका फाससन्दारे आमोजनारे

फेिावतीको धासभजक भहŒवराई ओझेरभा ऩानज खोजेको बन्दै स्थानीमवासीरे आमोजनाको ववद्मझत्गह
ृ
फेिावतीदे खख टाढा सानज भाग गये का छन ् ।

स्थानीमवासीको बेरारे आमोजनाराई ऩछन सञ्चारन गनज हदने य फेिावतीको ऐछतहाससक तथा धासभजक
भहŒवराई ऩछन घट्न नहदनेतपज सयकायको ध्मानाकषजण गयाउने नेकऩा एभारेका नेता अशोक छघसभये रे
फताए । „धासभजक ऺेिको रूऩभा गचछनएको फेिावतीभा फग्ने ऩानी नै मस ऺेिको ववशेष हो,‟ छघसभये रे बने,
„मसराई केही तरभागथ फनाउनका रागग हाभीरे ऩहर सझरु गये का छौँ ।‟
छघसभये रे जरववद्मत
झ ् आमोजना छनभाजण जस्तो भहŒवऩण
ू ज आमोजना छनभाजणभा स्थानीमको सहभछत य

सहबागगता हझनऩ
झ ने फताउॉ दै आमोजना ऩछन सञ्चारन हझने फेिावतीको धासभजक भहŒव ऩछन नखस्कने गयी
भध्मभागॉ उऩाम खोजी बइयहे को फताए ।

५५ भेगावाट ऺभताभा छनभाजण हझन रागेको मस आमोजनारे धासभजक तथा ऐछतहाससक भहŒवराई
ओझेरभा ऩानज खोजेको फताउॉ दै स्थानीम ऩजडडत वसन्तकझभाय रासभछानेरे धासभजक धाभभा आमोजना
छनभाजणरे ओझेरभा ऩने फताए । „मो ६ ओटा गमाभध्मेको एउटा गमा हो त्मसैरे मसको भहŒवराई
हाभीरे फचाइयाख्नऩ
झ छज , रासभछानेरे बने, „ववकास छनभाजण अन्म ऺेिभा सानज ऩछन सककन्छ, तय धासभजक
भहŒव सानज सभल्दै न ।‟

आमोजना छनभाजणऩछछ ऩझस्तौंदे खख भाछा भाये य आफ्नो जीवन गझजाया गदै आएका साभझदामराई सभेत

आफ्नो ऩेसा सॊकटभा ऩने हो कक बन्ने गचन्तारे छोएको छ । स्थानीम धनफहादयझ नेऩारी आफ्नो ऩरयवाय
मस ऺेिभा दै छनक भाछा भाये य दै छनक गझजाया चराउॉ दै आएकाभा जरववद्मझत ् आमोजना छनभाजणऩछछ ऩेसा
सॊकटभा ऩने हो कक बन्ने गचन्ता व्मक्त गदज छन ् ।

ऩछछल्रो सभम जरववद्मझत्भा रगानी ह्वात्तै फढे ऩछछ भध्मभ खारका आमोजना छनभाजण गनज त्रिशूरी नदी
धेयैको योजाइभा ऩये को छ । ववकासका नाभभा ऩानीको स्रोत सफै सझकाएय ऩववि तीथजस्थरभा काजककरयमा,

धासभजक कामजसभेत प्रबाववत हझने स्थानीम सभाजसेवी ईश्वयभान श्रेष्ठ फताउॉ छन ् । „हाभीरे धासभजक
आस्था य ववश्वासराई ऩछन जीवन्त याख्नऩ
झ छज , श्रेष्ठरे बने– „त्मसैरे ववद्मझत गह
ृ छनभाजण केही तरभागथ
सानऩ
झज छज बन्ने हाम्रो भाग हो ।‟

ववद्मत
झ ् ववकास ववबागका अनस
झ ाय त्रिशर
ू ी नदीको यसव
झ ागढीदे खख दे वीघाटसम्भ नमाॉ आमोजना
छनभाजणका रागग थऩ अनभ
झ छत हदने ठाउॉ छै न । अहहरे ववबागफाट ऩाॉचओटा नमाॉ आमाजनारे प्रायजम्बक

सवेऺण अनभ
झ छत सरइसकेका छन ् बने सात आमोजनारे अनभ
झ छतका रागग ववबागभा प्रस्ताव ऩेस गये का
छन ् । मी सफै आमोजना छनभाजण बए त्रिशर
ू ी नदीको यसव
झ ा–नव
झ ाकोट खडडभा भािै आमोजनाको सॊख्मा २०
ऩझग्नेछ । साथै, प्रस्तावअनझसायको उत्ऩादन गनज सककए त्रिशूरीको मो खडडभा भािै ११ सम ६० भेवा
ववद्मझत ् उत्ऩादन हझनेछ ।

छनभाजण व्मावसामी गेल्जे राभा शेऩाज य ससभोन जजज राभाको सॊमझक्त रगानीभा छनभाजण हझन रागेको
आमोजनारे वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनको सम्ऩूणज काभ ऩूया गये को य अफ ववद्मझत ् खरयद सम्झौताको
काभ भाि फाॉकी यहे को ऩपेक्ट इनजॉ डेबरऩभेन्ट प्रासररे जनाएको छ । आमोजनको रागत १० अफज ३७

कयोड रुऩैमाॉ यहे को छ । आमोजनाको नझवाकोटको भनकाभना गाववस–३ य यसझवाको रहये ऩौवा–१ भा फाॉध
छनभाजण गयी तप्झ चे–२ भा उत्ऩादन गह
ृ फन्नेछ । केन्रीम प्रशायण राइनभा जोड्ने गयी आमोजनाफाट एक

वषजभा ३ सम ३५ दशभरव ५ सम ५४ गेगावाट ववद्मत
झ ् उत्ऩादन गने रक्ष्म सरइएको छ । ऩपेक्ट इनजॉ
डेबरभेन्ट प्रासरका नाभभा यहनेगयी सो ऩरयमोजना स्वदे शी रगानीभा छनभाजण गनज रागगएको हो ।

फेिावती धासभजक तथा ऐछतहाससक रूऩभा ऩववि धाभ हो । मसको धासभजक तथा ऐछतहाससक भहŒवराई
सफैरे भनन गनऩ
झज छज । तय, दे शभा फढ्दो उजाज सॊकटका साथै रोडसेडडङको अन्त्म गयी दे शकै आगथजक
ववकासभा भहŒवऩूणज मोगदान हदने जरववद्मझत ् आमोजना छनभाजणराई ऩछन हाभीरे सॉगै अछघ

फढाउनझऩछज । त्मसैरे उत्तयगमाको धासभजक भहŒवराई जीवन्त याख्दै मसको फह
ृ तय ववकासका रागग
आमोजनारे ऩछन ववशेष बूसभका खेल्नझऩछज ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/11/24

जरववद्मत्ु भा साढे १ खफब ववदे शी रगानी थवऩॉदै
कृष्ण आचामज
झन्डै दईझ दशकको अन्मोरऩछछ ७ सम ५० भेगावाट ऺभताको ऩजश्चभ सेती जरववद्मझत ् आमोजना अगाडड
फढ्ने बएको छ । मसको रगानीकताज गचछनमाॉ कम्ऩनीरे डेढ खफज रुऩैमाॉ प्रत्मऺ वैदेसशक रगानी
(एपडीआई) ल्माउन रगानी फोडजभा प्रस्ताव ऩेस गये को छ ।
आमोजनाभा रगानी गनजका रागी थ्री गजेजअन्तगजतको चाइना इन्टयनेसनर वाटय एन्ड इरेजक्ट्यक
(सीडब्रई
झ ) रे रगानी फोडजसभऺ प्रस्ताव ऩेस गये को हो । 'उसको प्रस्तावअनस
झ ायको स्वीकृछतका रागग

आगाभी फोडज फैठकभा जाॉदैछ,' फोडजका प्रभख
झ कामजकायी अगधकृत याधेश ऩन्तरे बने, 'फोडज फैठक मसै साता
फस्दै छ ।' फोडजरे स्वीकृछत हदएऩछछ उद्मोग ववबाग य कम्ऩनी यजजस्टायको कामाजरमभा दताज गनऩ
झज नेछ ।

फोडज स्रोतका अनझसाय गत साता सीडब्रझईरे एपडीआई स्वीकृछतका रागग प्रस्ताव ल्माउने बएकारे फैठक
केही साताऩछछ धकेसरएको हो । त्रिबझवन य दोस्रो अन्तयाजजष्िम ववभानास्थरको काभ प्माकेजभा अछघ

फढाउने म्मान्डेडका रागग प्रस्ताव तमाय बइसकेको गथमो । उक्त कम्ऩनीरे प्रस्ताव गरयसकेकारे मसै
सातासबि फैठक फस्ने फोडजरे जनाएको छ । सीडब्रझईसॉग ऊजाज भन्िारमरे साढे दईझ वषजअछघ (सन ् २०१२
अगस्त ११) भा सभझदायीऩि (एभओम)ू भा हस्ताऺय गरयसकेको छ । हस्ताऺ्ाायऩछछ सीडब्रझईरे ६

भहहनासबि अध्ममन ऩूया गयी काभ अछघ फढाउनझऩने सभझदायी गथमो । नेऩारको याजनीछतक वातावयण य
थ्री गजेजको आन्तरयक व्मवस्थाऩनको ववषमका कायण आमोजनाको काभ अछघ फढ्न सकेको गथएन ।

नेऩारको वातावयणको ववषमभा फोडजरे ऩिाचाय गयी ववसबन्न प्रछतफद्धता जनाएको छ । थ्री गजेजको ऩछन
व्मवस्थाऩन ऩरयवतजन बएय उक्त आमोजना अछघ फढाउने छनणजम बएकारे एपडीआईको प्रस्ताव आएको
हो । सन ् २०१२ को अन्त्मऩछछ फोडज आएकारे सीडब्रझईसॉग भध्मस्थताको काभ उसैरे गरययहे को छ ।

एभओमूको सभझदायीअनझसाय उक्त आमोजनाभा प्रफद्जधक कम्ऩनीको ७५ प्रछतशत रगानी हझनेछ । २५

प्रछतशत सयकायको रगानी यहनेछ । 'दव
झ ैतपजको रगानीफाट सभराएय १० प्रछतशतसम्भ स्थानीमराई सेमय
हदने सहझदायी बएको छ,' ऩन्तरे बने, 'मसका रागग आवश्मक ऩने प्रसायण राइन बने नेऩार सयकायरे
फनाउनझऩनेछ ।'
बायत य साकज भझरझकहरूफीच छझट्टाछझट्टै ऊजाज व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बइसकेकारे प्रसायण राइनको
ववषमभा बने सयकायरे ऩछछ टझॊगो रगाउने ऩन्तरे फताए । 'प्रसायण राइन ववसबन्न दात ृ छनकामको

सहमोगभा फनाउने कक बन्ने ववषमभा ऩछन छरपर बइयहे को छ,' फोडजका अकाज एक अगधकायीरे बने ।
उक्त आमोजनाको ववद्मझत ् आन्तरयक खऩतका रागग प्रमोग सम्झौता छ । त्मसका रागग ववद्मझत ्
प्रागधकयणरे खरयद गनऩ
झज ने हझन्छ । आमोजना डोटी, डडेरधयझ ा, फैतडी, फझाङभा फन्नेछ ।
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भस्र्माङ्दी करयडोयभा दजबन ववद्मत
ु ् आमोजना
छववरार फगारे

रभजझङ, २३ पागझन- जरववद्मझत्को खानी भाछनने भस्र्माङ्दी करयडोयभा झन्डै दजजन आमोजना

छनभाजणाधीन अवस्थाभा छन ् । भस्र्माङ्दी नदीको अनभ
झ ाछनत रम्फाइ १५० ककरोसभटय छ । हहभारऩारयको

जजल्रा भनाङका जायसाङ य खाङसाय खोराको दोबानफाट फग्न सरु
झ हझने मो हहभनदीको तीब्र फहावको ऩानी
ववद्मत
झ ् उत्ऩादनका रागग छनकै उऩमक्
झ त बएकारे धेयैजसो आमोजना मही नदीभा केजन्रत छन ् ।
ववद्मत
झ ् ववकास ववबागरे मो करयडोयभा ववद्मत
झ ् उत्ऩादनकै रागग बनेय अहहरे ऩछन ववसबन्न ८

ऩरयमोजनाराई सम्बाव्मता अध्ममन, उत्ऩादन अनभ
झ छत प्रदान गरयसकेको छ । भनाङफाट दÔजाणतपज

सीभा जोडडएको जजल्रा रभजङ
झ हझॉदै फग्ने मो नदी फेससनभै नेऩारकै २ ठूरा ऩरयमोजना सञ्चारनभा आई
ववद्मझत ् उत्ऩादनसभेत थासरसकेका छन ् ।

मही नदीभा रभजझङजस्थत ७० भेगावाट Ôभताको भध्मभस्र्माङ्दी, तनहझॉजस्थत ६९ भेगावाटको तल्रो

भस्र्माङ्दी जरववद्मझत ् आमोजनारे राभो सभमदे खख १३९ भेगावाट ववद्मझत ् उत्ऩादन गदै आएका छन ् ।
मता, रभजझङको बझरबझरेभा ५० भेगावाटको भागथल्रो भस्र्माङ्दी–ए छनभाजणाधीन अवस्थाभा छ । मो
आमोजना जझराईभा सक्ने रक्ष्म छ ।

ववबागरे भस्र्माङ्दी करयडोयभै छनभाजण य सञ्चारन गने गयी झन्डै ६ आमोजनाराई स्वीकृत हदइएको छ ।
मसभा प्रस्ताववत य छनभाजणाधीन ५० भेगावाटदे खख ६ सम भेगावाटसम्भका ठूरा ऩरयमोजना छन ् ।

ऩछछल्रो सूचनाअनझसाय ववबागरे भागथल्रो भस्र्माङ्दी–१ य २, भागथल्रो भस्र्माङ्दी–ए, भस्र्माङ्दीफेसी,
तल्रो भनाङ भस्र्माङ्दी, हदव्मज्मोछतरगामत आमोजनाराई स्वीकृछत हदएको छ । मही नदीभा

जरववद्मझत ् आमोजना सञ्चारन गनज छनजी Ôाेिका प्रवद्र्धकहरूरे ववसबन्न चयणभा अध्ममन जायी
याखेका छन ् ।

ववबागरे स्वीकृछत हदएका प्रवद्र्धकहरूभा हहभतार हाइड्रोाे, बायतीम कम्ऩनी जीएभआय, गचछनमाॉ

कम्ऩनी ससनो हाइड्रो, सगयभाथा ऩावय कम्ऩनी, हदव्मज्मोछत हाइड्रोऩावय, फझटवर ऩावय कम्ऩनीरगामतरे
रगानी गरययहे का छन ् ।

मही करयडोयभा ऩने रभजझङ जजल्रा बएय फग्ने य भस्र्माङ्दी नदीभा गएय सभससने अन्म सहामक

खोराहरूभा साना य भध्मभस्तयका आमोजना छनभाजणका ववसबन्न चयणभा छन ् । जजल्राका कझर ४

करयडोयभा हार झन्डै १२ सम भेगावाटबन्दा धेयै Ôभताका आमोजना छनभाजणाधीन अवस्थाभा छन ् ।

रभजझङका दोदॊ, न्मादी, ससउयी, सभहदभ, याॉधी, म्मादॊरगामत खोराहरूभा धभाधभ आमोजना फन्दै छन ्
बने कोही छनभाजण सम्ऩन्न बई याजष्िम प्रसायणराइनभा सभेत जोडडसकेका छन ् ।

एउटै नदी फेससनभा धेयै ऩरयमोजना सञ्चारन गदाज एउटै प्राकृछतक प्रकोऩरे सफै ऩरयमोजनाभा Ôछत
ऩझ¥माउने खतया हझने बएकारे त्मसतपज सयकाय य सयोकायवारा छनकामको ध्मान बने ऩझगेको छै न ।

अकाजछतय याज्मरे एउटै खोराभा कछत आमोजना कछत दयू ीभा सञ्चारन गनज सककन्छ बन्ने भाऩदडड ऩछन
फनाएको छै न ।

आमोेेजना प्रवद्र्धक
भध्मभस्र्माङ्दी

तल्रो भस्र्माङ्दी

Ôभता (भेगावाट)

ववद्मझत ् प्रागधकयण

ववद्मझत ् प्रागधकयण

भागथल्रो भस्र्माङ्दी–ए

७० (छनभाजण सम्ऩन्न)

६९ (छनभाजण सम्ऩन्न)

ससनो–सगयभाथा हाइड्रोऩावय

५० (छनभाजणाधीन)

भागथल्रो भस्र्माङ्दी–२ हहभतार हाइड्रोऩावय य जीएभआय
भागथल्रो भस्र्माङ्दी–१ भल्टी भोडर डेबरऩसज प्रासर

६०० (छनभाजणाधीन)

१३८ (छनभाजणाधीन)

भस्र्माङ्दी फेसी हदव्मज्मोछत हाइड्रोऩावय ५० (छनभाजणाधीन)
तल्रो भनाङ भस्र्माङ्दी

फझटवर ऩावय कम्ऩनी

२१० (छनभाजणाधीन)
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भध्मबोटे कोसी आमोजना अवयोध नगनब ७ कयोड
प्रस्ताव
टॊ क खड्का
ससन्धऩ
झ ाल्चोक, २४ पागन
झ – गाती य भासभजङ दईझ गाववस छोएय छनभाजणधीन अवस्थाभा यहे को १०२ भेगावाटको
भध्मबोटे कोसी आमोजनारे जर,जगॊर,जसभन,जनताभा प्रत्मऺ असय ऩ¥
झ माएको य ऩमजटकीम एवॊ ऩमाजवयणभा ह्रास
ऩझग्ने बन्दै स्थानीम य होटर व्मवसामी आमोजनाको ववऩऺीभा उिेका छन ् ।
उनीहरुरे आमोजना छनभाजणसॊगै जरचय–थरचय प्राणीको ववनाश हझने, ऩहहयो जाने, बूऺम हझने,गाउॉ –घय जोखखभभा
ऩने, ¥माजफ्टङ रगामत अन्म ऩमजटकीम ऺिभा ससधै असय ऩझग्ने बन्दै आमोजनाको ववऩऺीभा दे खखएका हझन ् ।
आमोजनाराई छनवाजध सञ्चारन गनज य कझनै अवयोध नगनज बनेय भध्मबोटे कोसी आमोजनारे स्थानीम, होटर
व्मवसामी य ऩमजटन व्मवसामीको तपजफाट कोसी आमोजनाको ववऩऺीको नेतत्ृ व गरययहे का नदी सॊयऺण ससभछतका
अध्मऺ एवॊ फोडजयल्माडड रयसोटज का सॊस्थाऩक भेघ आरेराई ७ कयोडको प्रस्ताव याखेको आरेरे फताए । उनरे ७
कयोडबन्दा स्थानीम, वतावयण य ऩमजटन भहत्वऩूणज बएकारे त्मो प्रस्ताव अस्वीकाये को फताए । “याष्िको सम्ऩदा
जोगाउनझ हाम्रो दाछमत्व हो”उनरे बने ।
१३ जना वातावयण ऺिभा काभ गने वातावयण कानन
ू ससभछतका वककर, नेऩार वाय एसोससमसन, नदी सॊयऺण
ससभकका अध्मऺ रगामतरे भध्म बोटे कोसी आमोजना ऺिको स्थरगत भ्रभणका क्रभभा स्थानीमसॊग अन्र्तकक्रमा
गदाज उनीहरु आमोजनाको ववऩऺभा दे खखएका हझन ् । स्थानीमराई आश्वसन भाि फाॉडये जर, जॊगर, जसभन य
जनताको नाश आमोजाना गने ऩऺभा यहे को बन्दै सवोच्चभा भध्मबोटे कोसी ववरुद्धको ववचायधीन अवस्थाभा
यहे को भझद्धाराई तत्कारै उचाल्न य प्रबाववतको ऩऺभा पैसारा गने वातावयण सभराउन वातावयण कानून ससभछत य
वककरसॊग स्थानीमरे आग्रह गये ।
जरमािका रागग बोटे कोसी ववश्वकै सातौँ स्थानभा ऩने बएकारे बोटे कोसी भास्नारे जरमािा ऩछन ठप्ऩ हझनेबन्दै
नेऩार नदी सॊयऺण ससभछतका अध्मऺ भेघ आरेरे आपूहरु ववकास छनभाजणकै ऩऺभा यहे को य आमोजना नयोके ऩछन
वातावयण तथा ऩमजटनभा कभ ऺती हझने गयी भध्मबोटे कोसी आमोजना अछघ फढ्नझऩने फताए । उनरे १०२ भेगावाटको
आमोजनाराई घटाएय ७५ भेगावाटभा झानऩ
झज ने य जसरे गदाज वातावयणभा असय नऩ¥झ माई ऩमजटन रगामत अन्म
कझयाभा फढी सभस्मा नदे खखने फताए ।
स्थानीम मझवा सझजन ऩौडेर बोटे कोसी फचाउ असबमान सॊघषज ससभछत ववकासको छनस्तेज ऩानज नहोससएको तय
जनताराई ववकासको अऩनत्व हझनेगयी य ऩमाजवयणीम प्रबाव नऩने गयी आमोजनाको भझद्धा पैसारा हझनझऩने

फताउॉ छन ् ।
ववश्वकै सम्ऩछत कोसी स्थानीम जनतारे गझभाउन रागेको बन्दै आमोजनारे दै छनक ६ हजाय स्थानीमराई योजगायी
हदने फताए ऩछन अन्म जजल्राको भान्छे राई याजछतक दाउऩेज य आग्रह ऩव
ू ाग्रहको आधयभा आमोजनारे योजगायी
हदएय स्थानीराई खखल्री उडाएको टझङटझङ बूभे आभा सभूहकी अध्मऺरे फताइन ् । गातीका स्थानीम ववखरार श्रेष्ठरे
भध्मबोटे कोसी आमोजनाफाट चल्
झ ठे भझरे,गझडडाहरु य दरारीराई भािराई ऩोष ्ाोय स्थानीमराई थाभथभ
झ ऩानज खोजेको
बन्दै बोटे कोसीकै कायण गड
झ डाहरु अगथजक रुऩभा ककनो ढाडडएझैँ ढाडडएको फताए । नेऩार होटर एसोससमसनका
केन्रीम सदस्म याभकझभाय ऩझयीरे जरमािाका रागग भहत्वऩूणज यहे को कोसी य वतावायणभा प्रबाव हझनेगयी छनभाजण हझन
रागेको आमोजनारे ववकास नबइ ववनाश छनम्ताएको य बौछतक य प्राकृछतक सौन्दमजभा ह्रास आएको फताए ।
स्थानीम याभदास श्रेष्ठरे कोसी आमोजनारे वातावयणभा असय ऩरयसकेको फताए । उनरे छनभाजणधीन आमोजनारे
ऩहहयो जान थारेको,ऩहाडभा धाॉजा पाटे को य ऺछत दे खखन थारेको जनकाय जाहदए । भ्रभणभा गएका वातावयण
सम्वन्धी वककरहरु डा. तायाप्रसाद साऩकोटा, गचयञ्जीवी बट्टयाई रगामतरे स्थानीम य ववकास दव
झ ैको ऩऺभा
ऩमटन य वातावयणभा प्रबाव नऩने गयी य आमोजना ऩछन सञ्चार हझने गयी मो ववषराई टझङ्ग्मााृनझऩने फताए । २७
भेगावाट बन्दा कभी ऺती हझनेहझॉदा आमोना ७५ भेगावाट भाि छनभाजण हझनझऩने फताए । स्थानीम ऩीडत दे खखएकारे
आपूहरु स्थानीमको ऩऺभा ओकारत गने उनीहरुरे फताए ।
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ववद्मत
ु ् भहसर
ु फढाउन फाटो खल्
ु मो
फाफझयाभ खड्का
काठभाडौं, २४ पागझन– ववद्मझत ् भहसझर ५ प्रछतशतभाि फढाउन तथा फढे को भहसझर तत्कार कामाजन्वमन योक्न भाग
गदै ऩये को रयट सवोच्च अदारतरे खाये ज गये को छ । उऩबोक्ता हहत सॊयऺण भञ्चरे बदौको अजन्तभ साता दामय
गये को रयटभागथ अजन्तभ सझनझवाइ गदै सवोच्चरे छनणजम यद्दको भाग ‘छनमभसॊगत नबएको’ ठहयसहहत खाये ज गये को
हो । मससॉगै ववद्मझत ् भहसझर छनधाजयण आमोगराई फाटो खर
झ ेको छ । बदौको अजन्तभ साता आमोगरे औसत १३.७
प्रछतशत भहसर
झ फढाएको गथमो ।
आमोगको औऩचारयक छनणजम फाहहय नआउॉ दै ाे भहसझर फढाउने छनणजम योक्न भञ्चरे सवोच्चभा रयट हारेको गथमो ।
न्मामाधीश चोरेन्र शभशेय याणाको एकर इजरासरे तत्कार ववद्मझत ् भहसझर नफढाउन अन्तरयभ आदे श हदएको
गथमो । त्मससॉगै ववद्मत
झ ् भहसर
झ फढाउने आमोगको छनणजम कामाजन्वमन स्थगगत बएको गथमो ।
सवोच्चरे सभेत फाटो खर
झ ा गये कारे अफ आमोगरे भहसझर वद्
झज ने ववद्मझत ्
ृ गधको छनणजम कामाजन्वमन गनऩ
प्रागधकयणका कामजकायी छनदे शक भझकेशयाज काफ्रे फताउॉ छन ् । “मसअछघ ०६९ भा ऩछन भहसझर फढाउॉ दा सवोच्चरे
योकेय ऩछछ खर
झ ा गये को गथमो,” उनरे बने “अहहरे ऩछन सभान प्रकृछतको पैसरा आएकोरे भहसर
झ वद्
ृ गधको ववकल्ऩ
छै न ।”
भहॉ गोभा खरयद गयी सस्तोभा फेच्दा प्रागधयकणराई वावषजक ६ अफज रुऩैमाॉ तथा ६ भहहनाभा भाि बायतफाट त्रफजझरी
खरयद गदाज सवा अफज नोक्सान बइसकेकारे भहसर
झ फढाउनऩ
झ ने उनको जजककय छ । प्रागधकयणका अनस
झ ाय चारू
आवभा प्रागधकयणको सजञ्चत नोक्सानी फढे य २५ अफज रुऩैमाॉ ऩझग्दै छ । मसअछघको साढे २७ अफज रुऩैमाॉ अऩरेखन गये य
सयकायरे प्रागधकयणराई नापा–नोक्सान फयाफयीको अवस्थाभा ल्माएको गथमो ।
ववद्मझत ् छनमभावरीभा वषजको १ ऩटक ५ प्रछतशतसम्भ भहसझर फढाउने उल्रेख बए ऩछन सूि तमाय नबएकारे
कामाजन्वमन नबएको प्रागधकयणका उऩछनदे शक जमयाज बडडायी फताउॉ छन ् । “सूि तमाय बए ५ प्रछतशत भहसझरभाि
फढाउन फाध्म बइन््मो,” उनरे बने, “सूि नै तमाय नबएको अवस्थाभा मो कामाजन्वमन हझन सक्दै न । ऩटक–ऩटक
भहसझर फढ्दै आएकारे सभस्मा हझॉदैन ।”
आमोग अध्मऺ जगतकझभाय बस
झ ार सवोच्चरे रयट खाये ज गये ऩछन मसअछघ आमोगरे गये को छनणजम कामाजन्वमन
नहझने फताउॉ छन ् । “फढाउनझ ऩये ववद्मझत ् छनमभावरीभा बएको व्मवस्थाफभोजजभ फढीभा ५ प्रछतशतसम्भ भाि भहसझर
फढाउनेछौं,” उनरे बने, “भहसझर फढाउनझअछघ प्रागधकयणरे गये को प्रछतफद्धता कवत्तको कामाजन्वमन गये को छ,
त्मसका आधायभा भाि छनणजम गरयनेछ ।”
आमोगरे रागत, आम्दानी, खचज, छन्शझल्क त्रफजझरी, ववद्मझत ् खरयद–त्रफक्री दय (ऩीऩीए), ऩीऩीए गदाज अऩनाइएका सूि,

रोडसेडडङ न्मूनीकयण कामजमोजना, चह
झ ावट छनमन्िणका साथै प्राववगधक य नीछतगत रक्ष्मरगामत १० फॉद
झ ाको
वववयण उऩरब्ध गयाउन प्रागधकयणराई ऩिाचाय गये को उनरे फताए । “प्रागधकयणको प्रछतकक्रमा ऩखेका छौं,”
बा
झ झसाररे बने, “उताफाट कस्तो खाका आउॉ छ, त्मसऩछछ फल्र छनणजम सरनेछौं ।”
चह
झ ावट ५ प्रछतशत घटाए प्रागधकयणको आम्दानी डेढ अफज रुऩैमाॉ फढ्ने उनको बनाइ छ । “प्रागधकयणरे चह
झ ावट
छनमन्िणभा ध्मान हदने हो बने फसेछन अफौं रुऩैमाॉ आम्दानी फढाउन सक्छ,” उनरे बने, “भहसझर फढाउन दफाफ
हदनेभाि होइन, चह
झ ावट छनमन्िणभा ऩछन उसरे ध्मान हदनऩ
झ छज ।” प्रागधकयणका अनस
झ ाय वावषजक ५ अफज रुऩैमाॉबन्दा
फढीको ववद्मझत ् चह
झ ावट हझने गये को छ ।
बदौभा आमोगरे २० मझछनटसम्भ ववद्मझत ् खऩत गने ग्राहकको भहसझर साववकफाट २० रुऩैमाॉ फढाएय १ सम रुऩैमाॉ
ऩ¥
झ माउने छनणजम गये को गथमो । ववद्मत
झ ् सेवाको फढ्दो रागतका कायण ववत्तीम घाटा सन्तर
झ न कामभ गनज सभस्मा
ऩये को बन्दै अछघल्रो जेठभा प्रागधकयणरे २० प्रछतशत भहसझर फढाउन प्रस्ताव गये ऩछछ आमोगरे प्रकक्रमा अछघ
फढाएको गथमो । त्मसअछघ आमोगरे औसत २० प्रछतशत भहसझर फढाइसकेको छ ।
प्रागधकयणरे खखम्ती य बोटे कोसीका अछतरयक्त बायतफाट ववद्मझत ् खरयद गदाज धेयै नोक्सान बएको फताउॉ दै आएको छ
। हार प्रागधकयणको चह
झ ावट २४ प्रछतशत हायाहायीभा छ । आमोगरे ०५८ असोजभा ३० प्रछतशत भहसझर फढाएको
गथमो ।
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सवेऺण अनुभततका रागग गचलरभेरे ददएको आवेदन खाये ज
ववद्मझत ् ववकास ववबागरे राङटाङ जरववद्मझत ् आमोजनाको सवेऺण अनझभछतका रागग गचसरभे जरववद्मझत ्
कम्ऩनी सरसभटे डरे ऩेश गये को छनवेदन खाये ज गये को छ । गचसरभेरे २०६८ सारभा ३ सम भेगावाट ऺभताको
उत्तयगङ्गा जरववद्मझत ् आमोजना य २०६९ सारभा ४ सम भेगावाट ऺभताको राङटाङ जरववद्मझत ् आमोजनाको
सवेऺण अनभ
झ छतका रागग छनवेदन हदएको गथमो । ‘छनमभफभोजजभ प्रकक्रमा नऩग
झ ेका छनवेदन य अनभ
झ छत ऩछन
छनयन्तय रूऩभा खाये ज हझन्छन ्,’ ववबागका भहाछनदे शक हदनेश छघसभये रे बने, ‘फढे को दस्तझय नफझझाउने य प्रकक्रमा
नऩ¥झ माएका छनवेदन खाये जीभा गचसरभेको ऩछन ऩये को हो ।’
भागथल्रो भागथल्रो साञ्जेन (१४ दशभरव ८ भेवा), तल्रो साञ्जेन (४२ भेगावाट), यसव
झ ागढी (१ सम ११ भेवा) य
भध्मबोटे कोशी (१ सम २ भेवा) जरववद्मझत ् आमोजनाहरूको नभाजण अछघ फढाइयहे को गचसरभेरे थऩ ३ ठूरा
आमोजना सवेऺणका रागग अनझभछत भाग्दै ववबागभा छनवेदन हदएको गथमो । त्मसभध्मे भागथल्रो अरुण ३ सम ३५
भेवा सयकाय आऩैmरे फनाउने बन्दै आवेदन तत्कारै खाये ज बएको गथमो । त्मस्तै, उत्तयगङ्गाको अध्ममन गनज ऩछन
गचसरभेको भातस
ृ ॊस्था नेऩार ववद्मझत ् प्रागधकयणराई अनझभछत हदएको गथमो ।
गचसरभेका तत्कारीन प्रभझख कामजकायी अगधकृत कझरभान छघससङको कामजकारभा उक्त आमोजनाहरूको सवेका
रागग कम्ऩनीरे सकक्रमता सरएको बए ऩछन उनको ऩदावगध सककएऩछछ आएको नमाॉ व्मवस्थाऩनरे अनझभछत सरने
हदशाभा खासै काभ गये का गथएनन ् । वतजभान प्रभख
झ कामजकायी अगधकृत (सीईओ याभगोऩार सशवाकोटीरे कम्ऩनीभा
आऩm
ू आउनझअछघ नै ववबागरे अनझभछत शझल्कभा वद्
ृ गध गये को सूचना जायी गये को य उक्त सूचनाफभोजजभ प्रकक्रमा
नऩझग्दा आवेदन खाये ज बएको फताए । ववबागरे शझल्कवद्
ृ गधका ववषमभा २०६९ पागझन ११ गते सूचना जायी गये को
बए ऩछन त्मछतफेरा आऩm
ू ऩदभा फहार नयहे को उनरे फताए । ‘मस ववषमभा हाभी फोडजभा छरपर गछौं,’ उनरे बने,
‘याजष्िम छनकझञ्ज ऺेिभा ऩये कोरे राङटाङको अनझभछत सरन गाह्रो छ ।’
ऊजाजऺेिका केही जानकाय बने ऊजाजभन्िी, सगचवरगामत भन्िारमका ऩदागधकायी य सयकाय नै छनजी जरववद्मझत ्
प्रवद्र्धकहरूको प्रबावभा ऩये य ‘गचसरभे भोडर’ बत्काउन रागगऩये कारे मस्तो सभस्मा दे खखएको फताउॉ छन ् ।
गचसरभेका कामजकायी प्रभख
झ ऩरयवतजन गन,झज अन्तगजतका कम्ऩनीहरूराई ऩछन खडडीकयण गनज थाल्नझ आहद
गचसरभेराई असपर फनाउने अघोवषत कामज बएको उनीहरूको ठहय छ । तथावऩ कछतऩम जानकाय बने गचसरभे,
प्रागधकयणजस्ता सयकायी स्वासभत्वका सॊस्थाहरूरे आमोजना फनाउने य त्मसको राब सम्फजन्धत आमोजनाका
सीसभत कभजचायीहरूरे सरने मस्तो तयीका ठीक नबएको फताएका छन ् ।

गचसरभेका सकक्रम सॊस्थाऩक सीईओ डा डम्फय नेऩारी बने गचसरभेरे कभाएको दाभ, नाभका रागग खचज गने रारचरे
गचसरभेराई धयाशमी फनाउने फताए । उनका अनझसाय छनभाजणाधीन आमोजनाहरू नै सभमभा ऩूया गनज अग्रसय नबई
ठूरा आमोजनाहरूको अध्ममन थाल्नझ कम्ऩनीका रागग हहतकय हझॉदैन ।
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याभेछाऩवासीराई सभावेश गनेफाये सवोच्चको आदे श
भागथल्रो ताभाकोशी जरववद्मझत ् ऩरयमोजनाका रागग शेमय फाॉडपाॉटभा याभेछाऩवासीराई सभावेश नगनक
झज ो कायण
ऩेश गनज सवोच्च अदारतरे शझक्रवाय सयकायका नाभभा आदे श जायी गये को छ । अग्रागधकाय हदई इजराशसभऺ ऩेश
गनज न्मामाधीश गगयीशचन्द रारको एकर इजराशरे जायी गये को सो आदे शभा अन्तरयभ आदे श जायी गने मा नगने
बन्ने ववषमभा छरपर गनज चैत ३ गते दव
झ ै ऩऺराई उऩजस्थत हझन ऩछन बनेको छ ।
प्रबाववत ऺेि बनी दोरखावासीराई भाि छनजश्चत भािभा सेमय उऩरब्ध गयाइएको तय सदयभझकाभ भन्थरी य
स्थानीम ववभानस्थरसहहत याभेछाऩका ११ गाववसका जनता १२ राख घनसभटयको जराशम बएको च्छोयोल्ऩा
तारफाट ताभाकोशी नदी बई प्रवाहहत हझने जराशमफाट प्रबाववत हझने बन्दै अगधवक्ताद्वम मादवप्रसाद ढझङ्गाना य
थयीप्रसाद कॉडेरसहहतका स्थानीम फाससन्दारे सॊमझक्तरूऩभा गत फझधवाय प्रधानभन्िी तथा भजन्िऩरयषद्को
कामाजरम, ऊजाज भन्िारम य सो आमोजनाववरुद्ध रयट छनवेदन दामय गये का गथए । सो ऩरयमोजनाको शेमय
फाॉडपाॉटका सम्फन्धभा मसअछघ दामय अन्म रयट छनवदे न सवाचय्ा्ाे च अदारतभा ववचायाधीन छन ् । यासस
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सेमय उत्साहरे स्वदे शी रगानीप्रतत गौयव फढाएको छ
अहहरे भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मझत ् आमोजनाको सेमय सफैबन्दा फढी चचाजभा छ । ताभाकोसीरे
ऩहहरोऩटक नेऩारभा एकै ऩटक साढे ३ अफज रुऩैमाॉको सेमय आह्वान गये ऩछछ सेमय हाल्नेको बीड छ । ताभाकोसी
जरववद्मझत ् आमोजनाको सेमय ववतयण, सेमयभा दे खखएको आकषजण तथा जरववद्मझत्भा सेमय हाल्नका रागग
उऩमझक्त वातावयणरगामतफाये आमोजना प्रभझख ववऻान श्रेष्ठसॉग याजधानीका रागग बीभ गौतभरे गये को सॊक्षऺप्त
कझयाकानी :

० ताभाकोसी जरववद्मुत्को सेमय ववतयण प्रणारी कस्तो छ ?
ताभाकोसीको प्रफन्धऩिभा उल्रेख बएअनझसाय प्राथसभकता प्राप्त सेमय छनष्कासन गरयएको छ ।

प्राथसभकताका आधायभा हदइएको सेमय ववतयणऩछछ मसभा ऩछन केही फाॉकी यहन्छ बने त्मोसभेत गयी
सवजसाधायणका रागग सेमय खर
झ ा हझन्छ । सवजसाधायणरे १५ प्रछतशत सेमय ऩाउने व्मवस्था छ ।
० ताभाकोसी जरववद्मत
ु ् आमोजनाको चचाब तनकै छ, मो ककन मतत चगचबत बएको हो ?
ताभाकोसी त सफैबन्दा आकषजण बएको जरववद्मझत ् आमोजना हो । प्रछतपर याम्रो आउॉ छ बनेय सफैरे

थाहा ऩछन ऩाए । आमोजना ऩछन सभमभै फन्दै छ । जनभानसभा आमोजनाफाट धेयै आशा ऩराएको छ
त्मसकायण आएको हझनझऩछज ।

० मस आमोजनाको ऩे ब्माक वऩरयमड कतत छ ? सेमय हाल्दा सवबसाधायणरे कतत पाइदा ऩाउॉ छन ् ?
रगानी कपताज (ऩे ब्माक ऩेरयमड) ५÷६ वषज छ तय ऋण सम्झौताका आधायभा १० वषजसम्भा छतरयसक्छाॊाै ।
उत्ऩादन बएको ऩहहरो वषजभै हाभीरे राबाॊश खव
झ ाउॉ छौ । रगबग १६ दे खख २० प्रछतशतसम्भ फाॉड्न सक्ने
अऩेऺा गये का छौं ।

० फढी पाइदा दे खेयै सेमय कभ बमो बनेय फढी असन्तष्ु टट फढे को हो य ?
राबाॊशरे भाि होइन होरा । टे सरकभको ऩछन राबाॊश त याम्रै छ । ऩॉज
झ ीफजायभा गचसरभेरे जझन दे खामो,

सेमयको बाउ फढ्मो त्मो कायणरे ऩछन मस्तो बएको हझन सक्छ । फढी आकषजणको कायण ऩछन मही होरा
तय मो आमोजनावऩच्छे पयक हझन सक्छ । ऩॉझजी कछत ऩरयचारन य प्राजप्त हझन्छ बन्ने त फजायरे बन्ने कझया
हो ।

० सेमयफाये ववतयणफाये फढ्दो असन्तष्ु टट य भद्
ु दाभागथ भद्
ु दा ककन आमो जस्तो राग्छ तऩाइंराई ?
सेमय फढी चाहहमो बन्दा ऩछन प्राथसभक सेमयप्रछत आकाॊऺा फढे को हो । मो साभाजजक ऩऺ हो । सेमय
न्मामसॊगत हहसाफरे ववतयण बमो बने खासै सभस्मा आउॉ दै न । सेमयको ऺभता एक हदसम्भ हझन्छ ।
एउटा गगरासभा ऩानी नबये सम्भ हाल्ने हो । फढी ऩानी त अट्दै न । सेमय बनेको ऩछन त्मही हो ।
सीसभतसम्भ भाि हाभी हाल्न सक्छाॊाै ।
० भुद्दारे सेमय ववतयणभा असय गदै न य ?
सेमय ववतयणफाये प्रफन्धऩिभा स्ऩष्ट व्मवस्था छ । त्मो अनझसाय अछघ फढे का छौं । अदारतरे थऩ पैसल्रा
गमो बने त्मो हाभीरे भान्ने हो । जे जछत गरययहे का छौं त्मो त गधतोऩि फोडजफाट स्वीकृछत ऩाएयै गरयएको
हो । मो कानझनववऩयीत छै न । कानझनववऩयीत बए त गधतोऩि फोडजफाट स्वीकृछत ऩाउॉ दै ऩाउॉ दै न्मौ ।

जहाॉसम्भ भद्
झ दा हारेको कझया छ, रोकताजन्िक व्मवस्थाभा आफ्नो अगधकाय प्रमोग गये य भद्
झ दा हाल्न
ऩाउने व्मवस्था त छॉ दै छ । अदारतफाट न्मामऩण
ू ज तरयकारे पैसरा होरा छन ।
० कभ सेमय बएय हो कक, कतत ऩाउॉ छन ्, सवबसाधायणरे सेमय ?
स्वॉऩज
झ ी (ईक्वेटी) त १० अफज ५ कयोड ९० राख रुऩैमाॉ बमो । त्मसभध्मे ५१ प्रछतशत प्रवद्र्धकको बमो ।

प्राथसभकतपज कभजचायी, जजल्रावासी, सञ्चमकताज य सवजसाधायण गयी ४९ प्रछतशत सेमय हझनेछ ।
सवजसाधायणका रागग डेढ अफज रुऩैमाॉबन्दा फढी छझट्माएको छ । जस्तै वरुण जरववद्मत
झ ् आमोजनाभा

जम्भा ४ कयोड रुऩैमाॉको सेमय छ । राइन कहाॉ छ ? उसको ब्मारेन्स ससट थाहा छॉ दै छ । ताभाकोसीको
ब्मारेन्स ससट हे नस
ूज ्, रागत हे नस
ूज ् । सेमय यकभ छन ठूरो छ, ताभाकोसीभा आकषजण ऩछन धेयै छ ।
० सवबसाधायणरे कदहरेसम्भ सेमय ऩाउॉ छन ् ?
प्राथसभकताभा सेमय ववतयणऩछछ त्मसरगत्तै सवजसाधायणरे सेमय ऩाउॉ छन ् । छछटोभा ६ भहहनासबि
सवजसाधायणका रागग खर
झ ा गछौं ।

० ष्जल्रावासीराई १० प्रततशत सेमय ददने तनणबमरे ष्जल्रावासीभा के ऩरयवतबन ल्माउॉ रा जस्तो राग्छ ?
जरववद्मत
झ ् आमोजना ऺेिभा भख्
झ मतमा आमोजना प्रबाववतराई य रगानीका आधायभा ठूरो आमोजना
बएका कायण जजल्रावासीराई सेमय हदने व्मवस्था बएको हो । मसफाट के सन्दे श जान्छ बने ववकास

मोजनाभा स्थानीम साझेदायी आवश्मक यहे छ । साझेदायीऩछछ सहबागगता हझन्छ य मसफाट जनताको
अऩनत्व हझन्छ । मसफाट आमोजना छनभाजणभा सभेत सहमोग ऩग्झ छ । हाभीरे स्थानीम सहमोग धेयै ऩामाॊाै
। स्थानीमवासीराई आगथजक रूऩभा ऩछन भजफत
झ फनाउन सभेत मसरे सहमोग गछज ।

० ष्जल्रावासीभा ऩतन सेमय कभ बमो बनेय आवाज त उदियहे को छ, मसराई कसयी हे नब
ुब एको छ ?
घयसबि ऩछन असरअसर असन्तझजष्ट बैहाल्छ छन । मो त दोरखावासीको घयसबिको असन्तझजष्ट हो । आखखय
घयसबि यहे को बाॉडासबि जछत छ, त्मछत फाॉड्ने हो । सकेसम्भ सफैराई गचत्त फझझाएय फाॉड्ने हो । ऩाउनेजछत
नखोससमोस ् बन्ने चाहाना हाम्रो छ । घयसबिको कझया त फाॉडीचॉ ड
झ ी सरने हो ।

० आमोजनारे प्रबाववत, अतत प्रबाववत छुट्माउॉ दा वैऻातनक बएन बन्ने गुनासो ऩतन छ तन ?
जजल्राभा सेमय फाॉडपाॉट गनजका रागग जजल्रा सभन्वम ससभछतको सॊमन्ि छ । मस सॊमन्िभा जजल्राका
याजनीछतक दरदे खख नागरयक सभाजका प्रछतछनगधसभेतको सॊरग्नता छ । सबासद् ऩछन हझनझहझन्छ । उहाॉरे
जे गनब
झज एको छ, त्मसराई आमोजनारे सभन्वम भाि गरयहदने हो । मसभा हाभी हस्तऺेऩ गदै नौं ।

० अदहरे आह्वान गये को सेमयभा फढ्दो सेमय आकषबणको प्रववृ ि हे दाब कततसम्भ ऩने आॊकरन तऩाईंहरूको
छ?

सञ्चमकताजफाहे कको सेमयभा त एक÷दईझ गझणा भाि फढी ऩछज होरा । तय सञ्चमकताज झन्डै साढे चाय राख

छन ् । हारसम्भ करयफ ५०००० सञ्चमकताजवाट करयफ ५ अफजको आवेदन ऩये को छ । हाम्रो प्रमास बनेको
मस प्राथसभकता प्राप्त सेमयभा सफैरे आवेदन गनज ऩाऊन ् बन्ने हो । त्मही बएय अहहरे १५ चैतसम्भका

रागग म्माद थऩ गये का छौं । प्राथसभक सेमयभा यकभ ऩझ¥माउनेबन्दा ऩछन धेयैको सहबागगता होस बन्ने

कम्ऩनीरे खोजेको छ । झन्डै साढे ३ अफज रुऩैमाॉको सेमय खर
झ ा गरयएको नेऩारभै मो ऩहहरोऩटक हो ।
सामद मो रेबरको त्रफक्री गधतोऩिको छनमभरे कल्ऩना गये को बन्दा ऩछन फाहहय होरा ।

० सेमयप्रतत जुन आकषबण दे खखएको छ, सेमय बनबका रागग बीडबाड दे खखएको छ, मसरे त
सवबसाधायणफाट यकभ उिाएय ऩतन आमोजना फनाउन सककन्छ बनेय दे खखमो तन होइन ?

मसरे हौसरा अवश्म सभरेको छ । तय सवजसाधायणफाट सेमय उठाएय भाि जरववद्मझत ् आमोजना फन्न

सक्छ बन्न त गाह्रै छ । आमोजना अछघ फढाउनका रागग प्रवद्र्धक त चाहहमो छन । नेऩार ववद्मझत ्
प्रागधकयण त घाटाभा छ तय प्रागधकयणरे स्ऩेसर ऩऩजस बेइकरका आधायभा अछघ फढाएको ताभाकोसीभा

दे खखएको मो उत्साहरे नेऩार जरववद्मत
झ ् ऺेिभा छनयाश हझनझ नऩने अवस्था सॊकेत गये को छ । आशावादी
हझने ठाउॉ धेयै छ । सेमय उत्साहरे स्वदे शी रगानीप्रछत गौयव ऩछन फढाएको छ, उत्साह ऩछन फढाएको छ ।

सकक्रम बएभा अछघ फढ्न सककन्छ बन्ने सॊकेत मसरे गये को छ । मसरे जनतारे जरववद्मत
झ ्
आमोजनाभा ववश्वास गछज न ् बन्ने ऩछन दे खाएको छ ।

० सेमय बीडबाडरे ताभाकोसी कम्ऩनीरे अको जरववद्मुत ् आमोजना फनाउनुऩछब बन्ने सन्दे श ददएजस्तो
राग्छ कक राग्दै न तऩाइंराई ?

मसरे याम्रो आमोजना अछघ फढामो बने जनतारे साथ हदन्छन ् बन्ने सॊकेत हदएको छ । जनता रगानी

गनज तमाय छन ् । जनताफाट स्वऩॉज
झ ी उठाउन सककन्छ बन्ने दे खखएको छ । मसरे उत्साह फढे को छ तय
प्रवद्र्धकभा स्वाथजको द्वन्द्व बएन य याम्रा आमोजना बए याम्रो गयी अछघ फढाउन सककन्छ बन्ने

दे खखएको छ । ताभाकोसी आमोजनाका प्रवद्र्धकभा कझनै द्वन्द्व छै न । स्वाथज सॊस्थागत छ, छनजी छै न ।

मसयी आमोजना प्रवद्र्धन य याम्रा आमोजना छनोट गनज सक्मो बने जनताको सभथजनभा आमोजना अछघ
फढाउन गाह्रो हझॉदैन बन्ने दे खखएको छ ।
० अदहरे जरववद्मत
ु ् ऺेिभा सेमय हाल्ने फाढी नै छ, मसरे बववटमभा नकायात्भक असय ऩानब सक्ने
सम्बावनाराई कसयी हे नब
ुब एको छ ?

अवश्म असय ऩानज सक्छ । ऩहहरे सवजसाधायणको सेमय ववत्तीम सॊस्थाछतय फढी केजन्रत गथमो । मस्ता
ववत्तीम सॊस्थाभा ऩछन सवजसाधायणरे सेमय हारे, जझनभा नकायात्भक नेटवकजछतय गइयहे को गथमो ।
जरववद्मझत्भा ऩछन मस्तो हझन सक्छ । सेमय रगानी गनेरे ववचाय ऩझ¥माएय भाि रगानी गनऩ
झज छज ।

० तऩाइं कस्ता जरववद्मुत ् आमोजनाभा सेमय हाल्नोस ् बनेय सवबसाधायणराई सुझाव ददनुहुन्छ ?

ताभाकोसी त रागतको हहसाफरे सस्तै छ तय ऩछन उत्ऩादनको हाइड्रोरोजी (नदीको फहाव) अवस्थाफाये
अझै मककन बन्न सक्ने त्माॊक धेयै छै न । उत्ऩादन हझन थारेऩछछ मसरे रक्ष्मप्राजप्त गछज कक गदै न, त्मो
हे नज फाॉकी छ । वास्तववक नापा घाटा बनेको त्मो फेरा हे ने हो । कन्ट्माक्ट इनजॉ सभट गनज सकेन बने
नापाभा कभी हझन सक्छ । ताभाकोसीभा योल्वासरङ खोराराई डाइबसजन गये य ल्माउॉ दा सझक्खामाभको
उत्ऩादनभा सन्तझरन ल्माउन धेयै भद्दत ऩझ¥माउनेछ नै । अरू जरववद्मझत ् आमोजनाभा बने

हाइड्रोरोजजकर त्माॊकभा खेरेको दे खखन्छ । मसकायण भझख्मत् सवजसाधायणरे आमोजनाको रागत हे येय
भाि सेमय हाल्नझ उऩमक्
झ त नहोरा । सवजसाधायणरे रागतसॉगै उत्ऩादनऩछछ हझने ववद्मत
झ ् त्रफक्री य त्मसफाट
हझने कभाइराई ऩछन हे नऩ
झज छज ।
० प्रऺेवऩत ववद्मुत ् उत्ऩादन (कन्ट्माक्ट इनजॉ) य वास्तववक उत्ऩादन (लभटय इनजॉ) भा पयक दे खखन
थारेको छ बन्न खोज्नुबएको हो ?

हो, कछतऩम आमोजनाभा मस्तो दे खखएको छ । सभटय इनजॉ कभ बमो बने छनजश्चत रूऩभा आमस्रोत कभ
हझन्छ । महीकायण कभ उत्ऩादन बएय प्रागधकयणभा धेयै आमोजनारे जरयवाना छतरययहे का छन ् । मस्तोभा
रगानीकताजराई भाि घाटा हझने यहे छ, फैंकराई खासै घाटा हझने यहे नछ । फैंकभा मस्तोभा भानाॊाै ६ वषजभा
उठ्ने ऋण दईझ ÷चाय वषज फढी राग्ने भाि हो ।

० के कायणरे ताभाकोसी फढी आकषबक छ त ?
आकषजक ककन छ बने रागत नै कभ छ य प्रछतपर याम्रो छ । आमोजना फन्दै जाॉदा धेयै जरववद्मझत ्
आमोजनाको रागत फढ्छ । मसभा त्मस्तो फढे को छै न । रागत फढ्ने सम्बावना ऩछन कभ छ । ऩहहरेको

रागत ३५.२९ अफज रुऩैमाॉभै फन्ने अवस्था गथमो तय मो डरयको बाउ घटफढका कायण करयफ ४१ अफजसम्भ
ऩझग्ने प्रऺेऩण छ ।
० ताभाकोसी आमोजनाराई आकषबक फनाउनका रागग कविको सॊघषब गनऩ
ुब ये को छ, छोटोभा सॊघषबफाये ऩतन
फताइददनोस ् न ?

ठूरो आमोजना बएकारे ऩहहरो त रगानी जझट्न सक्दै न बनेय ववदे शीको भझख ताक्ने प्रववृ त्त मसभा ऩछन

दे खखएकै हो । मो सस्तो य आकषजक बएकारे गचसरभे आमोजना जसयी फनाउन सककन्छ बनेय रत्रफङ बमो
। स्वदे शी रगानी य व्मवस्थाऩनभा आमोजनाराई सस्तो फनाउन सककन्छ बन्ने ऩछन दे खखएको गथमो,
गचसरभेभा । याम्रो आमोजना छनोट बमो बने आमोजना अछघ फढाउन सककन्छ बन्ने दे खाएको छ, मो
आमोजनारे

० सफैरे गौयव गने आमोजना फन्नका रागग सॊघषबसॉगै के कतत चन
ु ौती बोग्नुऩ¥मो ? कस्तो चन
ु ौती ऩाय
गनऩ
ुब ¥मो ?

आमोजना फनाउनका रागग धेयै चन
झ ौती त आए । प्राववगधक चन
झ ौती त आफ्नो ठाउॉ भा छ । मसको अरावा

अन्तयछनकाम सभन्वमको सभस्मा ऩछन ठूरै बोग्नझऩ¥मो । साभाजजक, याजनीछतक चन
झ ौतीको कझया गने हो
बने जजल्रावासीराई १० प्रछतशत सेमय छझट्माएको कायणरे धेयै सहज बएको भहसझस हझन्छ । ककनबने
आमोजनाभा मसफाट सफैको अऩनत्व दे खखएको छ ।
० मो आमोजना सपर फनाउने क्रभभा तऩाईंरे के ऩाि लसक्नब
ु मो त ?
ऩहहरो त आमोजना नै सही छनोट हझनझऩने यहे छ । त्मसऩछछ गचसरभे य ताभाकोसीरे भागजदशजन गये अनझसाय
स्वदे शी रगानीरे आमोजनाराई सपर फनाउन प्रवद्र्धनको काभ गनऩ
झज छज । ववदे शी रगानीको आमोजना
बमो बने ववद्मझत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) रगामतभा जोखखभ हझने यहे छ । ववदे शी रगानीकताजका रागग
हाम्रो दे शभा जोखखभ उच्च छ । ताभाकोसीको हकभा प्रवद्र्धक य क्रेता दव
झ ै ववद्मझत ् प्रागधकयण हो । मसरे

ऩछन आमोजना अछघ फढाउनका रागग धेयै सहमोग ऩझगेको छ । हझन त धेयैरे ताभाकोसीभा प्रागधकयण
आपॊाै फोक्सी य आपैं धाभी छ बनेय आयोऩ ऩछन रगाउॉ छन ् । नेऩारको ऩरयजस्थछतभा मो नबई आमोजना
अछघ फढ्न सक्ने अवस्था नै छै न । मो धेयै भहŒवऩूणज कझया छ । महाॉ जरववद्मझत ् आमोजनाभा धेयै जोखखभ

छ । प्रागधकयणरे धेयै जोखखभ सरएको छ । मही जोखखभ सरएकारे आमोजना अछघ फढे को हो ।
प्रागधकयणराई ऩछन उत्ऩाहदत त्रफजझरी फेच्न सक्ने नसक्ने जोखखभ छ । तय, प्रागधकयणरे आमोजनाको

सफै जोखखभ फहन गये कारे ताभाकोसी सस्तो य आकषजक आमोजना फनेको हो । अरू कसैरे वा नीजज
ऺेिका प्रवद्र्धकरे मछत ठूरो आमोजनाभा मछत धेयै जोखखभ सरएय फनाउन सक्दै नन ् ।

० सफै जोखखभ य चन
ु ौतीववना जरववद्मुत ् आमोजना अतघ फढाउनका रागग सयकायी तनकामदे खख अन्म
सयोकायवारारे के गनऩ
ुब छब बन्ने तऩाईंराई राग्छ ?

जोखखभ य चन
झ ौतीववना आमोजना फनाउॉ छझ बन्नझ तत कल्ऩना भाि हो । जछत चन
झ ौती हझन्छन ्, त्मछत अवसय

ऩछन हझन्छन ् । त्मो फहन गये य अछघ फढ्न सक्नऩ
झ छज । जहाॊसम्भ सयकायी छनकाम य अन्म सयोकायवारारे के
गनऩ
झज ने सवारभा धेयै फहस हझनझ आवश्मक छ ।

० अफ ताभाकोसीको प्रसायण राइन तनभाबणको कुया गयौं, सभमभै प्रसायण राइन आमोजना नफन्ने
कुयाफादहय आएको छ तन, के अवस्था छ ?

प्रसायण राइनका जछत टावयछन ् छन ती हये क एक÷एक आमोजना हझन ् । मो आमोजनाभा १ सम २७ ओटा

टावय छन ् । मो सफै दोरखा जजल्राभा ऩछज । मसभा दोरखावासीको अऩनत्व छ । सानाछतना त सभस्मा छ

तय आमोजना अछघ फहढयहे का छन ् । ०७३ को असायभा हाभी सससबर वकज सक्ने रक्ष्मभा छौं । ०७३ सारको
ऩझससम्भ सफै काभ सककएय उत्ऩादन नै सझरु हझन्छ । १ सम २७ भध्मे २८ ओटाको पाउन्डेसन सककएको छ ।
५० ओटा जछतभा काभ बइयहे को छ । मो यफ्तायरे सभमभै प्रसायण राइन सककन्छ ।

० ताभाकोसीको ववद्मुत ् आहोयदोहोय गने खखम्ती–ढल्केफय वा ताभाकोसी–कािभाडाॊेै प्रसायण राइनको
तनभाबण त अझै अन्मोर छ तन ?

खखम्ती–ढल्केफयको काभ मो सारभै सझरु हझन्छ । तसथज, ताभाकोसी आउनझअछघ नै राइन तमाय हझन्छ ।
० खखम्ती–ढल्केफय फनेन बने त ताभाकोसीको ऩतन त्रफजुरी खेय जान्छ कक जाॉदैन ?
फनेन बने त त्रफजर
झ ी खेय जान्छ । तय, हाभी धेयै छनयाशावादी फन्नह
झ झ ॉ दैन । अफ फन्छ बन्ने आशा छ ।
छनयाशावादी बमो बने त आमोजना फन्दै फन्दै न छन । मछत भाि होइन अझ क्रस फोडजयको राइनसभेत
तमाय हझनेछ जसफाट भागथल्रो ताभाकोसीको ववद्मत्झ राई वषाजत्भा छनमाजत गनजसभेत ठूरो आधाय हझनेछ ।
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फुढीगण्डकीभा ऊजाब भन्िी य सगचवफीच गम्बीय भतबेद

याजष्िम गौयवका आमोजनाको सच
ू ीभा यहे को फढ
झ ीगडडकी जराशममक्
झ त जरववद्मत
झ ् आमोजनाराई कझन
भोडरफाट अगाडड फढाउने बन्ने ववषमभा ऊजाजभन्िी याधा ऻवारी य ऊजाज सगचव याजेन्रककशोय ऺेिीफीच
भतबेद दे खखएको छ। हार फढ
झ ीगडडकी ववकास ससभछतभापजत ववस्तत
ृ अध्ममनको काभ बइयहे को उक्त
आमोजना ववकास ससभछतरे नै छनभाजण गने भन्िी ऻवारीरे फताइन ्।

'ववकास ससभछतभापजत आमोजना छनभाजण गने ववषमभा हाम्रो मो ऩहहरो अनब
झ व हो,' भन्िी ऻवारीरे

बछनन ्, 'ससभछतभापजत अछघ फढे का आमोजना सपर हझन्छन ् बन्ने उदाहयण प्रस्तझत गनज ऩछन मो ससभछतरे
नै मो आमोजना छनभाजण ऩूया गनऩ
झज छज ।'

फझढीगडडकी य नरससङगाड आमोजनाराई ववकास ससभछत भापजत अछघ फढाएको भन्िारमरे तल्रो अरुण
य नौभझये आमोजनाराई ऩछन छझट्टाछझट्टै ववकास ससभछतभापजत अछघ फढाउने भन्िारमको तमायी यहे को

भन्िी ऻवारीरे फताइन ्। ससभछतको कामजकायी अगधकाय अध्मऺफाट कामजकायी छनदे शकभा साये ऩछछ दफ
झ ै
आमोजनाको प्रगछत याम्रो बएको उनको बनाइ गथमो। तय, ऊजाज सगचव याजेन्रककशोय ऺेिीरे बने

ससभछतभापजत ् आमोजना अछघ फढाइए छनभाजण सम्ऩन्न नहझने फताए। 'प्रागधकयण, ससभछत, ववबाग सफैरे
आमोजना छनभाजण गनब
झज न्दा एउटा छझट्टै ऩजब्रक कम्ऩनीभापजत मो आमोजना छनभाजण गनऩ
झज छज ,' सगचव
ऺेिीरे बने।

सॊसदको कृवष तथा ऊजाज ससभछतरे सोभफाय आमोजना गये को छरपरभा भन्िी य सगचवफीच मस्तो
भतबेद दे खखएको हो। फैठकभा उऩजस्थछत आमोजना प्रबाववत ऺेिका सबासद्रे बने आमोजनाराई
तत्कार अछघ फढाउनझ ऩने भाग गये का छन ्।
सबासद् याजेन्र ऩाडडेरे आमोजनाफाट ववस्थावऩत हझनेहरुराई उनीहरुको जग्गा अगधग्रहण गये फाऩत ५०

प्रछतशत नगद य ५० प्रछतशत आमोजना शेमय हदएय बए ऩछन तत्कार जग्गा अछघग्रहणको प्रकक्रमा थाल्न
भाग गये । सबासद् गॊगारार तर
झ ाधयरे उक्त आमोजना छनभाजणभा भन्िारमरे सकक्रम ऩहर नसरए

प्रबाववत ऺेिका सबासदरे नै एक ससभछत गठन गयी आमोजनाराई छनभाजणभा राने फताए। सबासद्
आभोदप्रसाद ऩोखये ररे बने उक्त आमोजना नफनाउन ववदे श य बायतऩयस्त रागी ऩये को फताए।
'अथजभन्िी याभशयण भहत नै स्वदे शी रगानीभा कझनै आमोजना फन्नै हझॉदैन बन्ने ऩऺभा दे खखन्छन ्,' उनरे
आयोऩ रगाउॉ दै बने, 'ववसबन्न फहाना दे खाउॉ दै फझढीगडडकी फन्नझ हझन्न य फनाउन सककॉदै न बन्नेहरु
बायतऩयस्त हझन ्।'

ससभछतका सबाऩछत गगनकझभाय थाऩारे बने सयोकायवारा छनकामहरु सफैसॉग ववसबन्न चयणको छरपर

गयी अजन्तभभा प्रधानभन्िीसहहतको वह
ृ त ् छरपरफाट आमोजनाराई आगाभी आवफाट नै छनभाजणभा

राने गयी छनणजम सरएने फताएका छन ्। 'भ सानो छॉ दादे खख फन्ने बनेय बछनएको उक्त आमोजना फनाउन

हार भ नै सबाऩछत बएय अध्ममन गनझज ऩये को छ,' सबाऩछत थाऩारे बने, 'मो जस्तो ववडम्फना अरु के हझन
सक्छ य?'

याजष्िम गौयवको सूचीभा यहे को उक्त उक्त आमोजनाराई चारू आगथजक वषजभा सयकायरे ५४ कयोड फजेट
ववछनमोजन गये ऩछन २५ प्रछतशत भाि खचज बएको छ। फझढी गडडकी आमोजनाको ऩयाभशजदाता फ्रान्सेरी
कम्ऩनी िक्टवेररे आमोजनाको ववस्तत
ृ अध्ममन प्रछतवेदन(डीऩीआय) तमाय ऩारययहे को छ।

ऩयाभशजदातारे हारम्भ फझझाएको अध्ममन प्रछतवेदन अनझसाय उक्त आमोजना १ हजाय २ सम भेगावाट

ऺभताभा छनभाजण गनज सककन्छ। आमोजना छनभाजण ऩयू ा गनज ७ दे खख ८ वषजसम्भ राग्ने य कझर ३ खफज ५०

अफजको रगानी हझने अनभ
झ ान गरयएको छ। आमोजनाफाट फावषजक ३० दे खख ३५ अफज रुऩैमाॉ फयाफयको ३ हजाय
३ सम ३८ गगगावाट आवय(३ सम ३८ कयोड मछझ नट)ववद्मत
झ ् उत्ऩादन हझने अनभ
झ ान छ। आमोजनास्थभा

हारको पेवा तारबन्दा करयफ १५ गण
झ ा ठूरो कयीफ ४६ ककरोसभटय राभो भानव छनसभजत तार फन्ने य उक्त
तारफाट प्रमजटन प्रफद्जधन गनज सककने ऩछन फताइएको छ।

कझर ३० भहहनासबि प्रछतवेदन तमाय ऩोने ठे क्का सरएको उक्त कम्ऩनीहरे हारसम्भ ऩहहरो य दोस्रो

चयणको अध्ममन प्रछतवेदन ससभछतराई फझझाइसकेको छ। तय, अजन्तभ प्रछतवेदन तमाय ऩाने अझ ८
भहहना राग्ने बएकोरे पाष्ट िमाकफाट उक्त प्रछतवेदन चाॉडै स्वीकृत गयी आगाभी आगथजक वषजफाट
आमोजना छनभाजणभा रानझ ऩने फताएका छन ्।

आमोनाफाट गोयखा १४ य धाहदङका १३ गयी २७ गाववस प्रबाववत हझने अनभ
झ ान छ। जग्गा अछघग्रहणका

रागग भािै तत्कारको भूल्मभा ६१ अफज राग्ने छ। बायत सयकायफाट नेऩारराई प्राप्त हझने सम्झौता बएको
१ खफज सहझरीमत ऋण भध्मेफाट ५० अफज उक्त आमोजनाभा रगाउने अनौऩचारयक छरपर बए ऩछन
छनणमज नबइसकेको ऊजाज सगचव ऺेिीरे जानकायी हदए।
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ताभाकोसीभा धेयै भाग्नेराई धेयै सेमय

भागथल्रो ताभाकोसी हाइड्रोऩावय सरसभटे डको सेमय धेयै भाग्ने सञ्चमकताजरे धेयै नै ऩाउने बएका छन ्।

करयफ साढे ४ राख सञ्चमकताजरे न्मन
ू तभ ५० ककत्ता ऩाउने छन ्। सफै सञ्चमकताजरे भाग नगये फाॉकी यहने
सेमय धेयै भाग्नेराई फढी हदने ककससभरे ववतयण गरयने त्रफक्री प्रफन्धक नागरयक रगानी कोषका भख्
झ म

व्मवस्थाऩक तथा प्रवक्ता सश
झ ीरकझभाय अमाजररे फताए। 'धेयै सेमय भाग्नेराई धेयै य कभ भाग्नेराई कभका
हहसावरे हदइने छ,' अमाजररे बने। तय, धेयै सञ्चमकताजरे आवेदन हदने अनभ
झ ान गरयएको उनको बनाइ
छ।

कम्ऩनीरे अगधकतभ ५ हजाय ककत्ताका रागग आवेदन हदन ऩाउने व्मवस्था गये को छ। धेयैजसो
सञ्चमकताजरेाे धेयै ऩाइन्छ बनेय फढी ऩैसा फझझाएको उनरे फताए। उनका अनझसाय सञ्चमकताजरे भाग गये
जछत सेमय नऩाउने छनजश्चत छ। '५ हजाय ककत्ता भाग गनेरे तीन-चाय समबन्दा फढी ऩाउने सम्बावना
छै न,' उनरे बने, 'तैऩछन सञ्चमकताजरे धेयै यकभ फझझाउन छाडेका छै नन ्।'
सफैबन्दा ऩहहरा आवेदक सफैराई न्मूनतभ ककत्ता (५०) हदइने छ। त्मसऩछछ आवेदन नगने सञ्चमकताजको
सेमय धेयै भाग्नेराई हदइने छ। हजाय सेमय भाग्नेराई ६० य २ हजाय भाग्नेराई ७० ककत्ता हदइने छ। 'प्रत्मेक

सञ्चमकताजरे न्मन
ू तभ सेमय ऩाउने बए ऩछन धेयैरे ३ हजाय ककत्ताबन्दा फढी भागेका छन ्,' उनरे आइतफाय
नागरयकसॉग बने।

ताभाकोसीरे अहहरेसम्भकै ठूरो आइवऩओ (सेमयको प्रायजम्बक छनष्कासन) जायी गये ऩछछ

आमोजनास्थरका स्थानीमदे खख फहारवारा तथा सेवाछनवत्त
ृ सयकायी कभजचायीसम्भ आकवषजत बएका
छन ्। पागझन ११ गते आइवऩओ खर
झ ा गये ऩछछ २०६७ साउन १४ गतेसम्भ सञ्चम कोषभा फचत गने
कभजचायी आवेदन बनज ब्मस्त छन ्। सेवाछनवत्त
ृ कभजचायीभा ऩछन सेमय ककन्ने चासो फढे को छ।

करयफ साढे ४ राख सञ्चमकताजभध्मे ३ राख ६० हजायरे दयखास्त पायभ रगगसकेका छन ्। आवेदन हदने

अजन्तभ सभछत चैत १५ गतेसम्भभा सञ्चमकताजफाट ६ अफज रुऩैमाॉबन्दा फढी सॊकरन हझने अनभ
झ ान गरयएको
अमाजररे फताए। सञ्चमकताजका रागग १ अफज ८२ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको एक कयोड ८२ राख ककत्ता सेमय
छझट्ट्माइएको छ।
कम्ऩनीराई ऋण हदने कभजचायी सञ्चम कोष, नेऩार टे सरकभ, त्रफभा सॊस्थान य नागरयक रगानी कोषका
कभजचायीका रागग बने आफ्नै कामाजरमभा आवेदन फझझाउने व्मवस्था छ। सञ्चम कोषभा यकभ जम्भा
गनेरे नागरयक रगानी कोष, एनससएभ भचेन्ट फैंक सरसभटे ड, कभरऩोखयी य वाखणज्म फैंकका ६५
शाखाभा आवेदन हदन ऩाउनेछन ्।

आमोजनारे दोरखाका स्थानीमका रागग १ कयोड ५ राख य सञ्चमकताज कभजचायीका रागग १ कयोड ८२
राख ककत्ता सेमय छनष्कासन गये को छ। आमोजनाराई ऋण हदने कम्ऩनीभध्मे सञ्चम कोषका
कभजचायीराई १५ राख २४ हजाय, नागरयक रगानी कोष य त्रफभा सॊस्थानका कभजचायीराई ६ राख ८ हजाय,
नेऩार टे सरकभका कभजचायीराई ९ राख १४ हजाय य नेऩार ववद्मझत प्रागधकयणका कभजचायीराई ४० राख
६६ हजाय ककत्ता सेमय छझट्ट्माइएको छ।

आमोजनारे ऩहहरो चयणभा स्थानीम फाससन्दा, ऋणदाता कम्ऩनीका कभजचायी य सञ्चम कोषका
सञ्चमकताजका रागग ३ अफज ५० कयोड रुऩैमाॉको सेमय छनष्कासन गये को हो। दोस्रो चयणभा सवजसाधायणका
रागग १ अफज ५८ कयोड रुऩैमाॉको छनष्कासन हझॉदैछ।
आमोजनाको सेमय छनष्कासनसॉगै वववाद ऩछन उठे को छ। दोरखाका स्थानीमरे सेमय फाॉडपाॉटभा
आपूहरूराई कभ हदएको बन्दै ववयोध गये का छन ्। ऋण हदने कम्ऩनीका कभजचायीराई सभेत सेमय हदनझ
'अन्माम' बन्दै मसको ववयोधभा सवोच्चभा भझद्दा दामय गरयएको छ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/11/25
फुदढगण्डकी कुन भोडरभा अगाडड फढ्छ ?
प्राववगधक जनशजक्तको व्मवस्थाऩन नगने य जग्गा प्राजप्त तथा भआ
झ ब्जारगामतका काभ सम्ऩन्न नगने हो बने
फझहढगडडकी जरववद्मझत ् आमोजना अगाडड फढ्न नसक्ने बन्दै प्रबाववत ऺेिका साॊसदरे सयकायको ध्मानाकषजण

गयाएका छन ् । स्थानीमस्तयभा आमोजना अगाडड फढ्ने ववश्वासका साथ जग्गा ककनफेचको काभ फन्द बएको तय

याजनीछतकस्तयभा छनणजम नहझॉदा आमोजना अगाडड फढ्ने हो वा होइन बन्नेभा अन्माॉाैर यहे को बन्दै साॊसदहरुरे सो

आमोजनाराई याजष्िम भहत्वको हो बन्ने सभेत दे खाउन नसककएकोभा गचन्ता व्मक्त गये का छन ् । सो आमोजनाका
कायण २० हजाय बन्दा फढी स्थानीमवासी ववस्थावऩत हझन,े २४ हजाय बन्दा फढीको जग्गा जसभन डझफानभा ऩने,

थातथरो छोड्नझऩने बए ऩछन हारसम्भ कझनै ऩछन काभ सझरु नबएको बन्दै आमोजना अगाडड फढ्ने ववश्वाससरो

आधाय तमाय ऩानज ध्मानाकषजण गयाएका गथए । सझरुवातीको चयणभा कझर ऺभता ६०० भेगावाट बछनए ऩछन फ्रान्सेरी
ऩयाभशजदाता ट्माक्टफेररे तमाय ऩारययहे को ववस्तत
ृ ऩरयमोजना प्रछतवेदन(डडऩीआय) भा एक हजाय २०० भेगावाट

ववद्मझत ् उत्ऩादन हझनसक्ने दे खखएको छ । धाहदङ य गोयखाका २० गाववस प्रत्मऺ रुऩभा य अप्रत्मऺ रुऩभा थऩ सात

गयी २७ गाववस प्रबाववत हझने सो आमोजनाराई अगाडड फढाउन प्रधानभन्िीको सॊमोजकत्वभा नै उच्चस्तरयम ससभछत
गठन गनऩ
झज ने आवश्मकता साॊसदहरुरे आॉाैल्माउनब
झ मो । जरववद्मत
झ ् ववकासको इछतहासभै सफैबन्दा ठूरो

आमोजनाको रुऩभा अगाडड फढाउन रागगएको सो आमोजनाभा स्थानीमवासीको सहबागगता य याजष्िम रगानीराई
नै ऩहहरो प्राथसभकताभा याख्नऩ
झ ने, ववदे शी रगानीराई दोस्रो य सहामक रुऩभा भािै याख्न प्रबाववत ऺेिका

जनप्रछतछनगधरे जोड हदएका छन ् । व्मवस्थावऩका–सॊसद् भातहतको कृवष तथा जरस्रोत ससभछतको आजको फैठकभा
धाहदङ तथा गोयखाका जनप्रछतछनगधरे आमोजना कझन भोडरभा फनाउने हो, त्मसको आधाय के हो, कहहरेफाट सझरु

हझन्छ , स्थानीमवासीको सहबागगता हझन्छ कक हझॉदैँनरगामतका जजऻासा ऊजाज भन्िी याधा ऻवारीसॉग याखेका गथए ।
धाहदङका साॊसद याजेन्रप्रसाद ऩाडडेरे बन्नझबमो ‘‘आमोजना अगाडड फढाउनका रागग स्थानीमवासीराई सेमय हदने,
स्थानीमवासीको रगानीराई सझयक्षऺत गने ववषम भहत्वऩूणज बएकारे कझन भोडरभा आमोजना अगाडड फढाउने हो

त्मसको छनक्र्मााैर ऩहहरे गरयनझऩदज छ ।’’ सयकायरे हार सो आमोजनाराई ववकास ससभछतभापजत अगाडड फढाएको छ
। ववकास ससभछतभापजत आमोजना अगाडड फढाउॉ दा स्थानीमवासी य नागरयकरे रगानी गनज ऩाउॉ दॉ ाैनन ् । सयोकाय
बएका सफैराई रगानीका रागग प्रेरयत गनज कम्ऩनी दताज गनऩ
झज दज छ । हारको व्मवस्थारे सयकाय फाहे क अन्म कझनै
ऩछन छनकामरे रगानी गनज सक्ने अवस्था छै न । साॊसदहरु हहतयाज ऩाडडे, चीनकाजी श्रेष्ठ, धनफहादयझ घरे,

गझरुप्रसाद फझराजकोटी, कभरा ऩन्त, हदरभान ऩाखिन, गङ्गारार तझराधयरगामतरे तत्कार ववस्तत
ृ ऩरयमोजना
प्रछतवेदन तमाय ऩाये य आगाभी आगथजक वषजको सरु
झ दे खख नै छनभाजण सरु
झ गनज ऊजाज भन्िारमको ध्मानाकषजण

गयाउनझबएको गथमो । साॊसद चीनकाजी श्रेष्ठरे त सो आमोजनाका कायण आफ्नो घयवास नै उठ्ने बए ऩछन सहमोग
गनज तमाय यहे को धायणा याख्दै तत्कार काभ सझरु गनज आग्रह गनब
झज एको गथमो । मस्तै सो आमोजनाभा जम्भा बएको
ऩानीको प्रमोग कझन उऩामफाट गने, ऩमजटकीम ववकासको रागग के कसयी अगाडड फढ्ने बन्ने ववषमभा ऩछन ठोस

अवधायणा अगाडड फढाउनझऩनेभा जोड हदइएको गथमो । सो आमोजनाको कझर रागत रु दईझ खफज ५० अफज यहे को छ ।
हार आमोजनारे वातावयीणम प्रबाव भल्
ू माङ्कन (इआइए) को काभ बइयहे को छ । तय वातावायण भन्िारमरे
स्वीकृछत नहदएका कायण काभ अगाडड फढाउन सभस्मा यहे को ऊजाज भन्िारमको दाफी छ । ऊजाज भन्िी याधा

ऻवारीरे भझरझकको ऩहहरो प्राथसभकताभा यहे को सो आमोजनाराई अगाडड फढाउनका रागग सयकायरे कझनै ऩछन कसय
फाॉकी नयाख्ने य फहझउदे श्मीम फनाइने फताउनब
झ मो । आगाभी असाय १५ गतेसबि सो आमोजनाको ववस्तत
ृ ऩरयमोजना
प्रछतवेदन तमाय ऩाने काभरे ऩूणत
ज ा ऩाउने य स्थानीमस्तयभा दे खखएका सभस्मा सभाधान गये य काभ सझरु गरयने

उहाॉको बनाइ छ । ऊजाज भन्िारमका सगचव याजेन्रककशोय ऺेिीरे ववकास ससभछतभापजत आमोजना अगाडड फढाउॉ दा
स्थानीमवासी य सयोकायवारारे सेमय रगानी गनज नसक्ने बएकारे त्मसभा सॊशोधनको आवश्मकता दे खखएको

फताउनझबमो । ससभछतका सबाऩछत गगन थाऩारे आमोजनाराई कागजभा भािै अगाडड फढाएय नहझने बन्दै तत्कार
छनभाजण सरु
झ गनज ऊजाज भन्िारमराई छनदे शन हदनब
झ मो ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/11/25

फढ
ु ीगण्डकी फनाउनेफाये भन्िी–सगचव दईु ततय
सयकायरे याजष्िम गौयवको आमोजना घोषणा गये को फझढीगडडकी जराशममझक्त जरववद्मझत ् आमोजना
छनभाजणफाये ऊजाजभन्िी याधाकझभायी ऻवारी य ऊजाजसगचव याजेन्रककशोय ऺिीफीच नै दईझ थयी कझया
सावजजछनक बएको छ ।

स्वदे शी ऺभताकै आधायभा नेऩारफाट रोडसेडडङ हटाउने य ऊजाज भन्िारमको सभन्वमववना अछघ फढ्न
नसक्ने सो आमोजना छनभाजणको ढाॉचाफाये ऊजाजभन्िी य सगचवका दईझ थयी ववचाय सावजजछनक बएको हो ।

फझढीगडडकी य नरससॊहगाड जरववद्मझत ् आमोजनाफाये सोभफाय सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत ससभछतको

फैठकभा ऊजाजभन्िी ऻवारीरे अहहरेकै ढाॉचा ववकास ससभछतभापजत अछघ फढाउनझऩने फताएकी गथइन ् बने
सगचव ऺिीरे कम्ऩनीभापजत छनभाजण अछघ फढाउनझऩने फताएका गथए । मी बनाइसॉगै फझढीगडडकी

जरववद्मझत ् आमोजना कझन ववगधफाट छनभाजण गने य रगानी कसयी जझटाउने बन्ने कझयाभा सयकायी
छनकामभै अन्मोरता दे खखएको छ । सगचव ऺिीरे बने ववकास ससभछतको ढाॉचाभा फझढीगडडकी अछघ फढ्न
नसक्ने फताएका गथए ।

ऩयाभशजदाता कम्ऩनी िाकफेररे फझढीगडडकी आमोजनाको ववस्तत
ृ अध्ममन प्रछतवेदन (डीऩीआय) तमाय
गरययहे को य आगाभी ऩाॉच भहहनासबि ऩूया गनऩ
झज ने सम्झौता सयकायरे गये को छ । तय, डीऩीआय तमाय
हझन्जेरसम्भ आमोजनाको ववत्तीम व्मवस्थाऩनदे खख जग्गा अगधग्रहणरगामत कामज दयतगछतभा
अछघ
झ्
फढाउनझऩनेभा ऊजाज भन्िारमफीच नै दईझ थयी कझया सावजजछनक बएऩछछ आमोजनाको बववष्मसभेत
अन्मोरभा ऩये को छ ।

सयकायरे बायतफाट थऩ त्रफजर
झ ी ल्माएय आगाभी साढे दईझ वषजसबि रोडसेडडङ अन्त्म गने रक्ष्म याखेको छ

। तय, स्वदे शी उत्ऩादनकै आधायभा रोडसेडडङ अन्त्म गनज बने १२ सम भेगावाट ऺभताको मस आमोजना
छनभाजण सम्ऩन्न बएऩछछ भाि सम्बव बएको नेऩार ववद्मत
झ ् प्रागधकयणका अगधकायी फताउॉ छन ् । झन्डै २

खफज ५० अफज रुऩैमाॉ रागत अनभ
झ ान गरयएको सो आमोजनारे गोयखा य धाहदङका २० हजाय ऩण
ू ज रूऩभा

ववस्थावऩत हझनेछन ् बने ववस्थावऩतका साथै डझफानभा ऩने जग्गाको ऺछतऩछू तजका रागग भाि झन्डै ६० अफज
रुऩैमाॉ खचज राग्ने अनझभान ववकास ससभछतको छ । जरस्रोत ससभछतको फैठकभा सभेत गोयखा य धाहदङका

सबासद्रे ठूरो स्रोतको व्मवस्थाऩन कसयी गने बन्ने कझयाको टझॊगो राग्न नसक्दा प्रबाववत ऺेिका जनता
अन्मोरभा ऩये को गझनासो

गये का गथए ।
प्रबाववत दईझ जजल्राका २७ ओटा गाववसवासीरे ववगत दईझ वषजदेखख घयजग्गाको खरयदत्रफक्री गनज नऩाएको
तथा जग्गाको बाउ ऩछन अकाससॉदै गएको बन्दै उनीहरूरे सयकायराई तझरुन्तै भझआब्जा य ऩझनफाजसको काभ

चाॉडै थाल्न सझझाव हदएका गथए । धाहदङ य गोयखाका सबासद्हरू चीनकाजी श्रेष्ठ, कभरा ऩन्त,
धनफहादयझ घरे, एकयाज ऩाडडेरगामतरे भझरझकको आगथजक ववकास, योजगायी ससजजना, ऊजाज सॊकरन
न्मूनीकयण य ऩमजटन प्रवद्र्धनभा सहमोग ऩझग्ने मस आमोजनाको छनभाजणभा बएको हढराइप्रछत

असन्तझजष्ट जनाएका गथए । सबासद् आनन्द ऩोखये र, अभत
ृ फोहोया, ऻानेन्र काकीरगामतरे फझढीगडडकी
छनभाजणका रागग आन्तरयक रूऩभा प्रशस्त रगानी जझट्नसक्ने सम्बावना यहे को बन्दै स्वदे शी रगानीभा
छछटोछरयतो फनाउन सझझाव हदएका गथए ।

जरस्रोत ससभछतरे सयकायको नीछत तथा कामजक्रभभा मसै वषज छनभाजण कामज थाल्ने बछनए ऩछन ववद्मभान
प्रगछत य तमायी हे दाज छनकट बववष्मभा आमोजनाको छनभाजण कामज प्रायम्ब हझनसक्छ बन्ने कझयाभा आपू ऩण
ू ज
आश्वस्त हझन नसकेको छनष्कषज छनकारेको छ । ससभछतरे ऩजश्चभ सेती, नरससॊङगाडजस्ता अन्म
जराशममक्
झ त आमोजना य प्रसायण राइन छनभाजणको ववषमभा प्रधानभन्िीराई नै आभन्िण गयी छरपर
गने छनणजम गये को छ ।

ससभछतका सबाऩछत गगन थाऩारे फझढीगडडकीको अहहरेको काभ य अन्मोर हे दाज अझै एक÷दईझ वषज
आमोजना फन्ने छाॉट नदे खखएको फताए । आगाभी असायसबि ववस्तत
ृ अध्ममन सम्ऩन्न गयी सन ् २०१७
भा छनभाजण सझरु गये य २०२२ सबि छनभाजण ऩूया गने रक्ष्म याखखएको छ ।
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फढ
झ ीगडडकी जरववद्मत
झ ् आमोजना अगाडड फढाउन
हढरा नगनज सबासद्हरुको भाग

१२ सम भेगावाट ऺभताको जराशममझक्त फझढीगडडकी जरववद्मझत ् आमोजना तत्कार अगाडड फढाउन

व्मवस्थावऩका सॊसद्भा प्रछतछनगधत्व गने याजनीछतक दरहरुरे भाग गये का छन ् । सोभफाय फसेको कृवष
तथा जरस्रोत ससभछतको फैठकभा भख्
झ म प्रबाववत गोयखा य धाहदङ जजल्राफाट प्रछतछनगधत्व गने

सबासद्हरे उक्त आमोजना तत्कार अगाडड फढाउन भाग गये का हझन ् । काठभाडौं य ऩोखयाजस्ता धेयै

जनघनत्व बएका सहयको साथै ठूरा औद्मोगगक ऺेि बएका गचतवन, फाया, ऩसाज य भकवानऩयझ जस्ता

जजल्रासॉग नजजक बएको उक्त आमोजना छनभाजण हझॉदा त्मसरे आगथजक ववकासभा ठूरो मोगदान हदने

बन्दै सबासद्हरुरे हढरा नगयी आमोजना अगाडड फढाउन भाग गये का हझन ् । छनभाजण सरु
झ गनज हढरा गदाज

जरववद्मत
झ ् आमोजनाका ववयोधीहरुरे चरखेर गये य ववसबन्न जहटरता थप्ने बन्दै सबासद्हरुरे तत्कार
काभ अगाडड फढाएभा स्थानीमराई सहभत गयाउन आपूहरुरे जस्तोसक
झ ै बसू भका खेल्ने प्रछतफद्धता
व्मक्त गये का हझन ् । तय, उनीहरुरे उक्त आमोजनाको केही छनजश्चत प्रछतशत सेमय स्थानीमराई बने
सझछनजश्चत गनैऩने शतज अगाडड साये का छन ् ।

नेऩारी काॉग्रेस, नेकऩा एभारे य एकीकृत भाओवादीका सबासद्हरुरे आमोजनाको छनभाजण तत्कार अगाडड
फढाउन आपूहरु ऩूणरु
ज ऩभा सहभत बएको फताएका हझन ् । ती जजल्राभा मी तीन ऩाटॊफाहे क अन्म दरको
उऩजस्थछत साभान्म छ । „हढरा गदाज आमोजना नै सझरु नहझन सक्तछ‟, फैठकभा धाहदङ–३ का नेकऩा
एभारेका सबासद् याजेन्र प्रसाद ऩाडडेरे बने, „स्थानीमराई केही छनजश्चत प्रछतशत सेमय हदएभा

आमोजना अगाडड फढाउन साथ सभल्नेछ । महद हढरा गने काभ बमो बने ऩैसा खचज धेयै हझन,े उच्च फाॉधको
कायण डझफान सभस्मा आउनेजस्ता ववसबन्न फहाना खझकेय आमोजना योक्ने प्रमास हझनेछ ।‟सबासद्

ऩाडडेरे आमोजना छनभाजण बएऩछछ ४५ ककरोसभटय राभो तार फन्ने हझनारे ववस्थावऩतहरुराई त्मसको

वरयऩरय सडक छनभाजण गये य त्मही सडकको ककनायाको जग्गा हदन सककने य उक्त ऺेि ऩमजटकीम दृजष्टरे
याम्रो हझॉदा फस्नेहरुको व्मवसाम याम्रोसॉग पस्टाउने दाफी गये । उनरे सो ऺेिका डझफानभा ऩने घय य जग्गाको
एकीन गये य उनीहरुको जग्गा वैऻाछनक तरयकारे नाऩजाॉच हझनझऩने फताए । ऩहहरे याजस्व कभ गनज

जग्गाको ऺेिपर घटाइएको य केहीरे बने आफ्नो जग्गाको वरयऩरय सावजजछनक जग्गा ऩछन कब्जा गये को
कायण वास्तववक जग्गा कछत हो बन्ने एकीन नबएकारे त्मसरे भझआब्जा ववतयणभा सभस्मा आउने बन्दै

ऩाडडेरे वैऻाछनक तरयकारे जग्गाको नाऩजाॉच गनज भाग गये का हझन ् ।
फैठकभा धाहदङ–१ का सबासद् धनफहादयझ घरेरे आमोजना छनभाजण गदाज पाइदा नै पाइदा हझने बएकारे
तत्कार काभ अगाडड फढाउन सझझाव हदए । त्मस्तै धाहदङ–२ का सबासद् गझरुप्रसाद फझराजकोटीरे

आमोजनाको छनभाजणकामज सझरु गनज सयकाय तमाय बए स्थानीम सभस्मा सभाधान गनज सफै दरहरु एकजझट
हझने फताए । उनरे सो ऺेिभा आमोजना छनभाजण हझने बन्दै जग्गा खरयद–त्रफक्री फन्द बएकारे कछतऩम
व्मजक्तहरु जग्गा त्रफक्री गये य औषगध उऩचाय गनज य छोयाछोयीराई ऩढाउन सभेत वजञ्चत बएको बन्दै

तत्कार आमोजना छनभाजण सझरु बएभा ती सभस्मा सभाधान हझने दाफी गये । उनरे आमोजनाऩछछ तारको
आसऩासभा सडक छनभाजण गदाज अगधकाॊश ववस्थावऩतहरुराई सोही ठाउॉ भा ऩझनफाजस गयाउन सककने दाफी
गये ।

गोयखाकी नेऩारी काॉग्रेसकी सबासद् कभरा ऩन्तरे आमोजना छनभाजणको काभ सरु
झ गनज जछत हढरा गरयमो
त्मछत नै जहटरताहरु थवऩने य स्थानीमरे जग्गाको भआ
झ ब्जा फढाउॉ दै भाग्ने हझनारे छछटो छनणजम गनज आग्रह
गरयन ् । ववकास ससभछतरे उक्त आमोजना अगाडड फढाउन नसक्ने सबासद् ऩन्तको दाफी छ । गोयखाका
एभाओवादीका सबासद् हहतयाज ऩाडडेरे काभ छछटो सरु
झ गये भा एभाओवादी सहमोग गनज तमाय यहे को

प्रछतफद्धता व्मक्त गये । त्मस्तै, गोयखाका काॉग्रेस सबासद् गचनकाजी श्रेष्ठरे उक्त आमोजनाफाट आपू

ऩण
ू ज रुऩभा ववस्थावऩत हझने बए ऩछन आमोजना अगाडड फढाउन सहमोग गने प्रछतफद्धता व्मक्त गये । „भेयो
घय य जग्गा सफै आमोजनारे डझफाउॉ छ‟, सबासद् श्रेष्ठरे बने, „डझफानभा ऩये य ववस्थावऩत बएय छनवाजचन नै
रड्न नऩाए ऩछन उक्त आमोजना फन्नझऩछज बन्ने ऩऺभा भ छझ ।‟

धाहदङका एभारे सबासद् गॊगारार तर
झ ाधयरे याजष्िम गौयवको घोषणा गरयए ऩछन प्राथसभकता प्राप्त
आमोजना हझन नसकेकाभा गचन्ता व्मक्त गदै तत्कार याज्मरे नेतत्ृ व नगये आपूहरुरे नेतत्ृ व गये य

दे खाइहदने चेतावनी हदए । ससभछतका सदस्म सबासद् आनन्द ऩोखये ररे उक्त आमोजना तत्कार अगाडड
फढाउन सयकायरे ठोस छनणजम गनऩ
झज ने फताए । सबासद्हरु अभत
ृ फोहया य ऻानेन्र फहादयझ काकीरे ऩछन
उक्त आमोजना अगाडड फढाउन ववरम्फ गनज नहझने फताए । फैठकभा आमोजनाका कामजकायी छनदे शक

गोऩार फस्नेतरे आमोजनारे अहहरेसम्भ गये को प्रगछतको साथै सभस्मा य सभाधानका उऩामका फाये भा
जानकायी गयाएका गथए । उनका अनझसाय अहहरे आमोजनाको प्रायजम्बक काभ अगाडड फढाउन फझढीगडडकी
ववकास ससभछतराई जनशजक्त अबाव यहे को फताएका गथए । गोयखा य धाहदङ जजल्राको सीभा बएय फग्ने
फझढीगडडकी नदीभा उक्त आमोजना छनभाजण गनज अध्ममन बइयहे को छ ।
भन्िी य सगचव ऩतन सकायात्भक

१२ सम भेगावाटको जराशममझक्त फझढीगडडकी जरववद्मझत ् आमोजनाफाट स्थानीमराई अगधकतभ राब

ऩझग्ने गयी काभ अगाडड फढाउन ऊजाजभन्िी याधा ऻवारी य सगचव याजेन्र ककशोय ऺेिी सकायात्भक

दे खखएका छन ् । अहहरेको जहटरताराई हर गनज ववकास ससभछत गठन गये य काभ अगाडड फढाइए ऩछन
आमोजनाफाट जनताराई अगधकतभ राब ऩझग्ने गयी ससभछतराई कझन रुऩभा अगाडड फढाउने बन्नेफाये

छरपर जायी यहे को भन्िी ऻवारीरे फताइन ् । „जनताराई अगधकतभ राब ऩझग्ने गयी आमोजनाको काभ
अगाडड फढ्छ‟, भन्िी ऻवारीरे बछनन ्, „कसयी रैजाने बन्नेफाये सफै ऩऺसॉग छरपर जायी छ ।‟ उनरे

आमोजना छनभाजण गनज कम्ऩनी य ससभछत दव
झ ै सऺभ हझने बन्दै आमोजना कभ रागतभा जनताको भाग

सम्फोधन गने गयी अगाडड फढाइने प्रछतफद्धता व्मक्त गरयन ् । त्मस्तै, सगचव ऺेिीरे आमोजनाको काभ
रत
झ रुऩभा अगाडड फढाउन ससभछत गठन गरयए ऩछन क्रसभक रुऩभा कम्ऩनीभा प्रवेश गयाइने फताए ।

„ससभछत गठन गये को आमोजना अगाडड फढाउन नै हो । मसरे सेमयको कझया गदै न‟, सगचव ऺेिीरे बने,

„जनताराई सेमयसभेत हदन ऩजब्रक जेनेयेशन कम्ऩनी फनाएय सफैराई त्मसैभा क्रसभक रुऩभा हासरनेछ
।‟ आमोजनाहरुराई क्रभश् कम्ऩनीभा रैजानेफाये बने भन्िी ऻवारीको ऩछन ववयोध छै न । सगचव ऺेिीरे
फोरेऩछछ फैठकभा सबासद्हरुको प्रश्नको जवाप हदॉ दै फोरेकी भन्िी ऻवारीरे बछनन ्, „काभ अगाडड

फढाउन ससभछत गठन बए ऩछन मसराई कझन रुऩभा अगाडड फढाउने बन्नेफाये हे रययहे का छौं ।‟ उनरे अन्म

आमोजना ऩछन अगाडड फढाउन ववकास ससभछत गठन हझने फताइन ् । ससभछत गठन गये य आमोजना अगाडड
फढाइए ऩछन स्थानीमको हहतराई प्राथसभकता हदने उनको बनाइ छ ।
ववद्मुत ् आमोजना फन्न नददने ऩऺभा अथबभन्िी

ससभछत फैठकभा सबासद् आनन्द ऩोखये ररे अथजभन्िी डा. याभशयण भहत स्वदे शी रगानीभा जरववद्मझत ्
आमोजना फनाउन अनझदाय बएको बन्दै उनको कडा आरोचना गये । „स्वदे शी रगानीभा आमोजना

फनाउन अथजभन्िी फाधक छन ्‟, सबासद् ऩोखये ररे बने, „ववदे शीराई उक्त आमोजना फनाउन हदन
अथजभन्िी भहत सकायात्भक य सहमोग हझन्छन ् ।‟ ताभाकोशी जरववद्मझत ् आमोजना ऩछन स्वदे शी

रगानीभा छनभाजण थाल्न य स्थानीमराई सेमय हदनेफाये डा. भहत अनझदाय यहे को उनरे स्भयण गये । तय,

अहहरे ताभाकोशी स्वदे शी रगानीभा सझरु बएको कायण याम्रोसॉग अगाडड फढे को बन्दै फझढी गडडकीभा ऩछन

स्थानीमराई सेमय हदएय स्वदे शी रगानीभै अगाडड फढाउनझऩने फताए । उनरे जरववद्मझत्भा ऩैसा छै न बनेय
नडयाउन ऊजाजभन्िी य सगचवराई सझझाव हदॉ दै बने, „याज्मरे ऩैसा खोजेय रगानी गये ऩछछ जनतारे ऩछन
ऩैसा छनकाल्छन ् ।‟

चभेलरमाफाये उऩमुक्त तनणबम गनब अष्ततमायको ऩि

अजख्तमाय दरु
झ ऩमोग अनझसन्धान आमोगरे सझदयू ऩजश्चभको दाचर
झज ाभा छनभाजणाधीन चभेसरमा जरववद्मझत ्
आमोजनाफाये उऩमझक्त य औगचत्मऩूणज छनणजम गनज ऊजाज भन्िारमराई सझझाव हदएको छ । अछघल्रो साता
ऊजाजराई ऩि रेख्दै अजख्तमायरे उक्त सझझाव हदएको हो । व्मवस्थावऩका सॊसद्को सावजजछनक रेखा

ससभछतरे उक्त आमोजनाभा भ्रष्टाचाय बएको बन्दै ववसबन्न छनणजम प्रकक्रमाभा सॊरग्न दोषीहरुराई
कायफाही गनज अजख्तमायराई य ठे केदायराई काभ सझचारु गनज य „बेरयएसन‟फाऩतको यकभ बझक्तानी नहदन
ऊजाज भन्िारमराई छनदे शन हदएको गथमो । उक्त छनदे शनऩछछ ठे केदायरे काभ छाड्ने चेतावनी नेऩार

ववद्मझत ् प्रागधकयणराई हदएको गथमो । प्रागधकयणरे ठे केदायको बनाइफाये ऊजाज भन्िारमराई जानकायी

गयाएऩछछ ऊजाज भन्िारमरे अजख्तमायराई ऩिभापजत जानकायी गयाउॉ दै के गने बनेय सझझाव भाग गये को

गथमो । ऊजाजको ऩिको जवाप हदॉ दै अजख्तमायरे „उऩमझक्त य औगचत्मऩूण‟ज छनणजम गनज सझझाव हदएको हो ।
अजख्तमायको उक्त सझ
झ ावको कायण ३० भेगावाटको उक्त आमोजनाको ठे केदायरे काभफाऩतको बक्
झ तानी
ऩाउन सहज बएको छ । „अजख्तमायको ऩिका कायण आमोजनारे िाण ऩामो‟, ऊजाजसगचव याजेन्र ककशोय
ऺेिीरे बने, „अफ आमोजनाको काभ सच
झ ारु हझन्छ य छछट्टो सककनेछ । आमोजनाको काभ ९५ प्रछतशत

बन्दा भागथ सककएको कायण अजख्तमायरे „उऩमक्
झ त य औगचत्मऩण
ू ‟ज छनणजम गनज ऊजाजराई सझ
झ ाव हदएको
हो ।
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फूढीगण्डकी फनाउन सयकायै अन्मोरभा
रक्ष्भण ववमोगी

ववस्तत
ृ आमोजना प्रछतवेदन (डडवऩआय) सककन राग्दासम्भ फूढीगडडकी जराशम जरववद्मझत आमोजना कझन
भोडरभा फनाउने बन्नेभा सयकाय आपैं अन्मोरभा दे खखएको छ। ऊजाजभन्िी य सगचवरे आमोजना छनभाजणको
भोडरफाये पयक–पयक धायणा याखेऩछछ अन्मोर फढ्दै गएको हो।

अफको ८ वषजभा छनभाजण ऩूया गने रक्ष्म छ तय छनभाजणको 'भोडासरटी' के हझने बन्नेभा वववाद हझनझरे आमोजना फन्नेभा

द्ववववधा उत्ऩन्न गये को छ। फहारवारा भन्िी य सगचवको धायणा नै फाॉडडएऩछछ जरववद्मझत आमोजनाभा याजनीछत
य कभजचायीतन्ि हाफी हझने गये को ऩझजष्ट बएको छ। फाफझयाभ बट्टयाई नेतत्ृ वको सयकायरे फूढीगडडकी य नरससॊहगाढ
दईझ जराशम आमोजनाराई 'याजष्िम गौयवका आमोजना' घोषणा गयी दयत
झ ् गछतभा फनाउन ववकास ससभछत गठन

गये को गथमो। ववकास ससभछतफाट आमोजना फन्न नसक्ने ऊजाजसगचव याजेन्रककशोय ऺेिीको तकज छ बने भन्िी याधा
ऻवारीरे ससभछतफाटै आमोजना फनाउनझऩनेभा जोड हदएकी छन ्।

सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत ससभछत फैठकभा सोभफाय आमोजनाको प्रगछतफाये सभीऺा गदै भन्िी य सगचवरे खर
झ ेयै

पयक धायणा याखे। ससभछतभापजत आमोजना फनाउने ऩहहरो अनब
झ व हझने बन्दै ऻवारीरे मही भोडरभा फनाउनऩ
झ ने
फताइन ्।

'प्रस्ताववत २ सम ४५ भेगावाटको नौभझये य ४ सम भेगावाटको तल्रो अरुणसभेत ससभछत फनाएयै छनभाजण गनऩ
झज छज ,'
उनरे बछनन ्। सगचव ऺेिीरे भन्िीको कझया काट्दै ववकास ससभछतभापजत अछघ फढाए आमोजना अरऩि हझने दाफी
गये । 'छझट्टै ऩजब्रक कम्ऩनी फनाएय भाि दईझ आमोजना अगाडड फढाउनझऩछज ,' उनरे बने।

फ्रान्सको ट्र्माक्टवेर कम्ऩनीरे डडवऩआयको काभ अजन्तभ चयणभा ऩझमाजनएको छ। डडवऩआय ऩूया नहझॉदा अन्म

ऩव
ू ाजधाय सॊयचना तमाय ऩाये य छनभाजण सरु
झ गनऩ
झज छज । तय सयकायकै कायण आमोजना नफन्ने सॊकेत दे खखएको छ।

भन्िी य सगचवफीच भतबेद फढ्दै गएऩछछ गोयखा य धाहदङ जजल्राका सबासदरे तत्कार आमोजना छनभाजण प्रकक्रमा
सझरु गनऩ
झज ने फताए।

सबासद आनन्दप्रसाद ऩोखये ररे फढ
ू ीगडडकी स्वदे शी रगानीभा फनाउनऩ
झ ने बन्दै आमोजना नफनाउन अथजभन्िी
याभशयण भहतरे बाॉजो हाल्न खोजेको आयोऩ रगाए। 'ववसबन्न फहानाभा मो आमोजना फनाउन हझन्न बन्नेहरु

बायतऩयस्त हझन ्,' उनरे बने। ससभछतका सबाऩछत गगन थाऩारे आगाभी फैठकभा प्रधानभन्िीसॉग छरपर गये य
आमोजना छनभाजणको प्रकक्रमा अगाडड फढाइने फताए।

ऊजाजभन्िी ऻवारीरे ववकास ससभछतको गठन आदे श ऩरयवतजन गये ऩछछ आमोजनाभा थऩ सभस्मा उत्ऩन्न बएको
छ। उनरे कामजकायी अध्मऺ ऩद खाये ज गयी कामजकायी छनदे शकभा सफै अगधकाय हस्तान्तयण गने छनणजम गरयन ्।

ससभछत स्थाऩना हझॉदा कामजकायी अध्मऺ यहे का रक्ष्भीप्रसाद दे वकोटाको अगधकाय कटौतीऩछछ ऩयाभशजदातारे सभेत
प्रबावकायी रुऩभा काभ नगये को ससभछतका अगधकायी फताउॉ छन ्।

ससभछत भोडरभा सझरु बएको आमोजनाको भोडर ऩरयवतजन गदाज नफन्ने सम्बावना हझने हझॉदा सभस्मा सभाधान गयी
अछघ फढाउनऩ
झ ने फताए। 'ववकास ससभछतअन्तगजत नै ववकास कम्ऩनी फनाएय जान सककन्छ,' सबासद ऩोखये ररे
नागरयकसॉग बने, 'मसराई स्वामत्त वा अगधकायसम्ऩन्न फूढीगडडकी प्रागधकयण फनाउॉ दा ऩछन हझन्छ, तय अगाडड
फहढसकेको आमोजनाभा ती ववकल्ऩभा जान हझॉदैन।'

ऩूवज सम्बाव्मता अध्ममन हझॉदा ६ सम भेगावाट ककटान गरयएको आमोजनाको ऺभता अहहरे ऩयाभशजदातारे १ हजाय
दईझ समसम्भ फनाउन सककने प्रस्ताव गये को छ। ऺभता फढे ऩछछ मसको रागत फढाएय २ अफज ५५ कयोड अभेरयकी

डरय (करयफ दईझ खफज ५३ अफज रुऩैमाॉ) प्रस्ताव गरयएको छ। नेऩारको ववद्मझत सॊकट फढ्दै गएकारे स्रोतको अगधकतभ
उऩमोग गदै ऺभता फढाएय फनाउन उगचत हझने ऩयाभशजदाताको सझ
झ ाव छ।

भहहनाभा अध्ममन सक्ने गयी ट्र्माक्टवेरसॉग सम्झौता बएको गथमो। २५ भहहना ऩूया बइसकेकारे अफको ऩाॉच

भहहनाभा उसरे डडवऩआय फझझाउनझऩछज । २ प्रछतशत सहझसरमत ऋणभा आमोजना फनाउॉ दा प्रछतपर (इन्टयनर ये ट

अप रयटनज) साढे १७ प्रछतशत हझनेछ बने प्रछतमछझ नट त्रफजर
झ ीको भल्
ू म करयफ ७ रुऩैमाॉ ऩनेछ। आमोजनाफाट हहउॉ दभा
भाि १ अफज ४१ कयोड मझछनट त्रफजझरी उत्ऩादन हझनेछ।

अध्ममनअनझसाय आमोजनाको छनभाजण सन ् २०२३ सम्भ ऩूया गनज सककने छ। गोयखा य धाहदङको ससभानाभा फन्ने
आमोजनाफाट २० हजाय व्मजक्त ववस्थावऩत हझने य करयफ २५ हजाय प्रबाववत हझने अध्ममनरे दे खाएको छ। मस्तै ६

हजाय ६ सम ३७ हे क्टय जसभन अगधग्रहण गनऩ
झज नेछ। ऩझनफाजस य ऩझनस्थाजऩना गनज उगचत स्थानको अध्ममन बइयहे को
ट्र्माक्टवेरका कपसरऩरे फताए। ऩयाभशजदातारे आमोजनाका रागग रय–ये गझरेहटङ ड्माभ फनाउन उगचत हझने
सझ
झ ावसभेत हदएको छ।

३० भहहनाभा डडवऩआय ऩूया गने गयी ९२ कयोड रुऩैमाॉभा ट्र्माक्टवेरसॉग २०६९ असोजभा सम्झौता बएको गथमो।

सम्झौताभा रय–ये गझरेहटङ ड्माभ फनाउने फॉद
झ ा गथएन। आमोजनाफाट गोयखाका ३७, धाहदङका २७, नझवाकोटका २ य
भनाङ जजल्राको १ गयी ६७ गाववस प्रबाववत हझनेछन ्। जराशमफाट भाि गोयखाका १२ य धाहदङका ११ गाववस
प्रबाववत हझने अध्ममनभा उल्रेख छ। मसको बूसभगत ववद्मझतगह
ृ गोयखाको घ्माल्चोक य धाहदङको सराङभा
छनभाजण हझनेछ।

>f]tM gful/s, 2071/11/27

भागथल्रो ताभाकोसीको सेमय फाॉडपाॉट प्रकक्रमा योक्नु ऩदै न : सवोच्च
दग
झ ाज दर
झ ार

भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मत
झ आमोजनाको सेमय फा"डपाॉट सम्फन्धभा जायी काभ योक्न सवोच्च
अदारतरे अस्वीकाय गये को छ। न्मामाधीश सश
झ ीरा काकी य ओभप्रकाश सभश्रको सॊमक्
झ त इजरासरे

भद्
झ दाका दव
झ ै ऩऺसॉग छरपरऩछछ अन्तरयभ आदे श जायी गयी सेमय फाॉडपाॉट प्रकक्रमा योक्नझ नऩने छनणजम
गये को हो।

सवोच्चको मो आदे शऩछछ पाॉडपाॉट प्रकक्रमा योककने हो कक बन्ने आशॊका टये को छ। मसअछघ पागझन ११ गते
सवोच्चरे दव
झ ै ऩऺराई छरपरभा आउन आदे श हदएको गथमो। भझद्दाका ऩऺ य ववऩऺ दव
झ ैको वहस
सझनेऩछछ अदारतरे जायी प्रकक्रमा तत्कार योक्न ऩने आवश्मकता नदे खखएको बन्दै अन्म ववषमका
भझद्दाको अजन्तभ ककनाया हॉाझदा मसफाये छनणजम हझने बनेको छ।

सेमय ववतयणभा बेदबाव बएको बनी दोरखाका स्थानीम, ववसबन्न सयकायी कामाजरमका कभजचायी य अन्म
स्थानीम रगामतरे सवोच्चभा रयट दामय गये का गथए।
मसअछघ न्मामाधीश गोववन्दकझभाय उऩाध्मामको एकर इजरासरे भहान्मामागधवक्ताको कामाजरमभापजत
सफै सयोकायवाराराई सवोच्चभा उऩजस्थत हझन आदे श हदएको गथमो।

केही व्मजक्तको प्रबावभा ऩये य छनमभववऩरयत सेमय फा"डपाॉट गये को बन्दै स्थानीमरे सवोच्चभा गत
शक्र
झ फाय रयट दामय गये का गथए। स्थानीमको रयटरगत्तै नेऩार छनजाभती कभजचायी सॊगठन सवोच्च

अदारत, हदनेश ससवाकोटी रगामतरे आइतफाय रयट दामय गये का गथए। छनवेदकरे ताभाकोसीको सेमयका
रागग आवेाेदन सरने प्रकक्रमा सरु
झ बइसकेकारे तत्कार योक्न भाग गये ऩछन सवोच्चरे दव
झ ै ऩऺको

छरपरऩछछ भाि आदे श जायी हझने छनणजम सन
झ ाएको गथमो। छनवेदकको तपजफाट वहसभा सेमय त्रफक्री योक्न
भाग गरयए ऩछन आमोजना य अन्म सयोकायवारा छनकामको कझया सन्
झ न उऩमक्
झ त दे खखएकारे हार कायण
दे खाउ आदे शभाि जायी हझने छनणजम बएको छ।

छनवेदनभा स्थानीम स्रोत–साधनभा सभान अगधकाय, गधतोऩि फोडजको ऐन–छनमभ य वातावयणीम
भूल्माॊकन रयऩोटज अनझसाय सेमय फा"डपाॉट हझनझऩने उल्रेख छ।
रयटभा कभजचायी सञ्चम कोष, नागरयक रगानी कोष, नेऩार ववद्मत
झ प्रागधकयण, अऩय ताभाकोसी

हाइड्रोऩावय सरसभटे ड, गधतोऩि फोडज, ऊजाज य अथज भन्िारम, कम्ऩनी सञ्चारक ससभछत रगामतराई
ववऩऺी फनाइएको छ।

सेमय ववतयणभा असन्तझष्ट नेऩार ववद्मझत प्रागधकयण य कभजचायी सञ्चम कोÈका कभजचायी य

सञ्चमकताजको तपजफाट रयट दामय बएको छ। आमोजनारे सवजसाधायणको हहतववऩयीत सेमय फा"डपाॉट
गनज रागेकारे रयटभापजत आउनझ ऩये को छनवेदनभा जजककय छ।
गधतोऩि फोडजको छनमभावरी तथा वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन (इआइए) भा बएको व्मवस्थाववऩयीत
सेमय फा"डपाॉट गये को रयटभा छ। इआइए रयऩोटज भा आमोजना ऺेिका १० गाववस य १ नगयऩासरकाराई
प्रबाववत ऺेि घोÈणा गरयए ऩछन सेमय ववतयणभा सभानता नबएको छनवेदकको जजककय छ। तय केही
व्मजक्तको प्रबावभा राभाफगय य गौयीशॊकय गाववसराई भाि अछत प्रबाववतको सूचीभा याखेय फढी सेमय
ववतयण गरयएको दाफी रयटभा छ ।

फाॉडपाॉट ताभाकोसीको ववत्तीम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भजन्िऩरयषदको २०६६ चैत १७ गतेको छनणजमअनस
झ ाय
बएको दे खखएको, कम्ऩनीको प्रफन्धऩि फभोजजभ नै काभ गरयएको य सोहीफभोजजभ सेमय खरयदका रागग
दयखास्त आह्वान गरयएको बन्दै सवोच्चरे अन्तरयभ आदे श जायी नहझने छनणजम गये को छ ।
केही व्मजक्तरे आपूखस
झ ी दइझ टा गाववसराई भाि अछत प्रबाववतको सूचीभा याखेय फढी सेमय हदन नसभल्ने
रयटभा उल्रेख छ। हार आमोजनारे ऩरयमोजना ऺेिका दईझ गाववसका जनताराई अछत प्रबाववत बन्दै
प्रछतव्मजक्त तीन सम ककत्ताका दयरे सेमय हदन रागेको छ। आमोजनारे ११ गाववसराई प्रबाववत ऺेि

घोÈणा गये कोरे ती सफैरे फयाफय सेमय ऩाउनझऩने रयटभा छ। सफै दोरखाफासीरे सभान सेमय ऩाउनझऩने

स्थानीमको रयटभा उल्रेख छ। तय सवोच्चरे ताभाकोसीको ववत्तीम व्मवस्थाऩनफाये २०६६ चैत १७ गते

भजन्िऩरयषदरे गये को छनणजमअनझसायै सेमय फाॉडपाॉट बएको दे खखएको जनाएको छ। कम्ऩनीको प्रफन्धऩि

फभोजजभ सेमय फाॉडपाॉट गरयएको य सोही फभोजजभ दयखास्त आह्वान गरयएको हझॉदा अन्तरयभ आदे श जायी
नहझने सवोच्चको छनणजमभा छ ।

छनवेदकरे दाफी गये झैं सॊवैधाछनक वा कानझनी हक प्रत्मऺ हनन बएको नदे खखएकारे भझद्दाको अजन्तभ
सझनझवाइ हझॉदा छनरुऩण हझने बएकारे सझववधा य सन्तझरनको दृजष्टकोणरे आदे श जायी गयी योक्नझ नऩने
सवोच्चरे प्रस्ट ऩाये को छ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/11/27
इराभभा छ वटा ववद्मुत अमोजना तनभाबणगधन ष्जल्राफाट ८० भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन हुने
फुद्धवीय याई
इराभ, पागन
झ २७ गते । इराभ जजल्राभा ववद्मत
झ उत्ऩादनका रागग जरववद्मत
झ अमोजना छनभाजण कामजरे
छतब्रता ऩाएको छ । इराभभा छनभाजण सम्ऩन्न तीन आमोजना तथा छनभाजणागधन छ वटा आमोजनाफाट
करयफ ८० भेगावाट ऺभताको ववद्मत
झ उत्ऩादन हझने बएको हो ।

अहहरे साछनभा भाई हाईड्रोऩावय गचसाऩानी २२ भेगावाट, हहभार दोरखा जरववद्मत
झ अमोजना याजदव
झ ारी
४.५ य ऩव
झ ाखोरा जरववद्मत
झ आमोजनारे ६.५ भगावाटरे ववद्मत
झ उत्ऩादन गरययहे को छ ।

भावझ गाववसभा छनभाजणागधन अप्ऩयभाई हाईड्रोऩावय ९.८ भगावाट आमोजनाको ८० प्रछतशत काभ सम्ऩन्न
बइसकेको भाईभ्मासर हाईड्रोऩावय प्रासरका कामजकायी छनदे शक सन्तोष कझभाय प्रधानरे फताउनझबमो ।

भाईखोराभा छनभाजणागधन साना भाईखोरा जरववद्मझत आमोजना ८ भेगावाट, साछनभा भाई जरववद्मझत
आमोजना दोस्रो ७ भेगावाट आमोजना छनभाजणगधन अवस्थाभा छन ् ।

जोसश हाईड्रोऩावय ऩझवाखोरा ४.५ भेगागाट, जोगभाई जरववद्मझत अमोजना ७ भेगावाट, ऩझवाखोरा एक ४
भेगावाट ऺभता बएको आमोजना छनभाजणागधन अवस्थाभा छन ् । ऩझवाखोराफाट भािै ३ वटा आमोजना
छनभाजण हझने बएका छन ् ।

साछनभा भाई हाईड्रोऩावयरे ७ भेगावाटको थऩ आमोजना छनभाजण गरययहे को छ । साछनभारे हार करयव ७
भेगावाट ववद्मझत उत्ऩादन गरययहे को छ । जजल्राका खोराहरुफाट ववजझसर छनकाल्नका रागग थप्र
झ ै
राईसेन्स सरईएऩछन थोयै भाि आमोजनाहरु छनभाजण बईयहे का छन ् ।

मता काफेरी ववद्मझत प्रशायण राइन (कोरयडोय) को काभ सभमभा नै सम्ऩन्न नहझॉदा ववद्मझत उत्ऩादन

गनजभा आमोजनाहरुराई सभस्मा बएको छ । कावेरी कोरयडोयको काभ सम्ऩन्न नहझॉदा ववद्मझत उत्ऩादन
थारेको साछनभा भाईरे नेऩार ववद्मझत प्रागधकयणको ३२ केवी प्रसायण राईनभा जडान गये य ववद्मझत
उत्ऩादन थारेको छ ।

झाऩाको दभकदे खख ऩाॉचथयको कपहदभसम्भ ववस्ताय हझने कावेरी ववद्मझत कोरयडोयका रागग २५७ टावय
फनाउनझऩने बए ऩछन अहहरेसम्भ आधा ऩछन फछनसकेका छै नन ् ।

१३२ केबी ववद्मझत प्रशायण राइनराई कोरयडोयभा ऩरयणत गनज टावय फनाउनभै हढराइ बईयहे को छ ।
करयडोय सभमभै नफन्दा साछनभा भाईसहहत भेचीका थप्रै आमोजनारे उत्ऩादन गनज ऩाएका छै नन ् ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/11/27

‘बोटे कोसीको योग’ खखम्तीभा स¥मो
बीभ गौतभ, तनयज साऩकोटा

ववद्मत
झ ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) अवगध सककन ऩाॉच वषज भाि फाॉकी यहे को ६० भेगावाट ऺभताको खखम्ती
जरववद्मत
झ ् आमोजनासॉग याभेछाऩ जजल्राका प्रभख
झ याजनीछतक दररे सेमय भाग्दै आन्दोरनको

चेतावनी हदएका छन ्। १५ वषजअछघदे खख ववद्मत
झ ् उत्ऩादन सरु
झ बएको सो आमोजनाको सेमय भाग्दै सत्तारूढ
दर नेऩारी काॊग्रेस य नेकऩा एभारेका साथै प्रभख
प्रछतऩऺी दर एकीकृत भाओवादीका
झ
नेता÷कामजकताजहरूरे आन्दोरनको चेतावनी हदएका हझन ्।

४५ भेगावाट ऺभताको बोटे कोसी जरववद्मझत ् आमोजनाभा प्रभझख दरहरूरे आन्दोरन गये कै कायण ६

प्रछतशत सेमय ऩाउने सहभछत बएऩछछ याभेछाऩका याजनीछतक दरहरूरे ऩछन सेमय ऩाउनका रागग
खखम्तीको प्रवद्र्धक हहभार ऩावय कम्ऩनीसभऺ भागऩि याखेका छन ्। गत बदौभा ससन्धऩ
झ ाल्चोकभा

आएको जझये ऩहहयोरे टावयभा ऺछत ऩझ¥माएऩछछ सेमय भाग्दै उनीहरूरे छनभाजण कामजभै अवयोध गदाज

बोटे कोसी आमोजना सेमय हदन फाध्म बएको गथमो। २०७७ सारभा सम्झौताअनझसाय खखम्ती आमोजनाको
५० प्रछतशत सेमय नेऩार ववद्मझत ् प्रागधकयणभा हन्तान्तयण हझनेछ बने ऩीऩीएको अवगध सककने बएकारे
फाॉकी यहे को २५ वषजका रागग नमाॉ सम्झौता हझनेछ। आधा सेमय प्रागधकयणभा आउन ऩाॉच वषज भाि फाॉकी
यहे को अवस्थाभा सेमय भाग्दा मसरे जरववद्मत
झ ् ऺेिको रगानी प्रवद्र्धनभै नकायात्भक असय ऩाने बन्दै
मस्तो कदभको आरोचना बएको छ।

कम्ऩनी स्रोतका अनझसाय सत्तारूढ दर काॊग्रेसका कामजकताजरे १० प्रछतशत य प्रछतऩऺ एकीकृत भाओवादीका

कामजकताजरे ३० प्रछतशत सेमय भागेका छन ् बने सत्तारूढ अको दर एभारेका कामजकताजरे ऩाॉच वषजऩछछ

प्रागधकयणराई ५० प्रछतशत सेमय गएऩछछ त्मसको आधा य फाॉकी यहे को आमोजनाको आधा सेमय
स्थानीमराई हदनझऩने भाग गये का छन ्। हहभार ऩावय कम्ऩनीका जनसम्ऩकज प्रछतछनगध श्माभ बट्टरे
याभेछाऩका दरहरूरे सेमय भागेय ऩि ऩठाएको स्वीकाय गये ।

याभेछाऩ सदयभझकाभभा फह
ृ त ् बेरा नै गये य उनीहरूरे सेमय नहदए आन्दोरन गने चेतावनी हदएका छन ्।
बोटे कोसीरे ससन्धऩ
झ ाल्चोकवासीराई सेमय हदएजस्तै गयी खखम्तीरे ऩछन याभेछाऩराई सेमय हदनझऩने
काॊग्रेस सबासद् आङटावा शेऩाजरे फताए। „खखम्तीभा याभेछाऩवासीहरू ठगगएकारे अफ मसको ववरुद्ध

आन्दोरनको ववकल्ऩ छै न,‟ उनरे बने। एभारे जजल्रा अध्मऺ शाजन्त ऩौडेररे ऩाॉच वषजऩछछ ५० प्रछतशत
सेमय प्रागधकयणराई हस्तान्तयण गदाज त्मसफाट ५० प्रछतशत य कम्ऩनीफाट ५० प्रछतशत सेमय

याभेछाऩवासीराई हदनझऩने फताए। „ऊजाज भन्िारम, प्रागधकयण, कम्ऩनीका प्रछतछनगधहरू याखेय
याभेछाऩवासीराई सेमय हदने ग्माये न्टी हझनझऩछज ,‟ उनरे बने।

याभेछाऩवासीको अगधकायको रडाइॉका रागग आऩूmहरू प्रछतफद्ध बएय रड्ने एकीकृत भाओवादी सबासद्

श्माभ श्रेष्ठरे फताए। „सोझो हहसाफरे अगधकाय भाग्दा नहदए खखम्ती खोराको फाॉध बत्काएय ऩानी
जताफाट फगेको हो त्मतै पकाजउॉछौं,‟ श्रेष्ठरे बने। काॊग्रेसका अकाज सबासद् सशवफहादयझ खड्कारे शाजन्तऩूणज
रूऩभा नै भागको सम्फोधन गयाउन ऩहर गने फताए।

बेराभा आन्दोरन अछघ फढाउनका रागग सबासद् शेऩाजको सॊमोजकत्वभा सॊघषज ससभछत गठन गरयएको
छ। जसको सहसॊमोजकभा सबासद् श्माभ श्रेष्ठका साथै सदस्मभा सबासद्द्वम खड्का य कभरा सव
झ ेदीका

साथै याभेछाऩका ऩव
ज ाॊसद तथा सबासद्हरू य जजल्रा ववकास ससभछत याभेछाऩभा प्रछतछनगधत्व गने
ू स

याजनीछतक दरका प्रभख
झ हरू यहे का छन ् । बेराभा उनीहरूरे भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मत
झ ्
आमोजनाको सेमय ऩछन याभेछाऩवासीरे ऩाउनऩ
झ ने फताएका गथए ।

छनभाजण सम्ऩन्न बइसकेका आमोजनाहरूको सेमय भाग्न थारेऩछछ जरववद्मझत ् प्रवद्र्धकहरू बने छनयाश
बएका छन ् । „नमाॉ फन्ने आमोजनाभा १० प्रछतशत सेमय हदन प्रवद्र्धकहरू सहभत छन ्, हदइयहे का ऩछन

छन ् तय एउटा ऩरयवेशभा छनभाजण सम्ऩन्न बइसकेको आमोजनाभा सेमय भाग्नझ उगचत होइन,‟ स्वतन्ि
ऊजाज उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान) का ऩूवअ
ज ध्मऺ डा. सझवणजदास श्रेष्ठरे बने, „सयकायरे छनभाजण
सम्ऩन्न बएका आमोजनाफाट सेमय हदने प्रववृ त्त योक्नझऩछज , बोटे कोसीको योग अन्त सनज हदनझहझॉदैन ।‟

>f]tM sflGtk'/, 2071/11/27

ताभाकोसी वववादभा अन्तरयभ नहुने सवोच्चको
आदे श

कभजचायी सञ्चम कोषरे आपूअनझकूर हझने गयी भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मझत ् आमोजनाभा सेमय फाॉडपाॉड गये को
बन्दै त्मसववरुद्ध ऩये को रयटभा सवोच्च अदारतरे अन्तरयभ आदे श हदन अस्वीकाय गये को छ। न्मामाधीश सझशीरा
काकी य ओभप्रकाश सभश्रको सॊमझक्त इजरासरे भॊगरफाय 'सझववधा य सन्तझरनका दृजष्टरे' तत्कार अन्तरयभ हदन
नऩने आदे श गये को हो।

>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/11/28

भागथल्रो ताभाकोसीको सेमय 'सुनको पुर ऩाने रगानी'
कझफेय चासरसे/नवयाज ढकार

हाइड्रोऩावय कम्ऩनीका सेमयरे मछतफेरा फजाय तताएको छ। ववशेषगयी भागथल्रो ताभाकोसीको सेमयभा रगानी गनज
सवजसाधायण छनकै ब्मग्रताका साथ प्रतीऺा गरययहे का छन ्। ताभाकोसीरे हार स्थानीम फाससन्दा, ऋण रगानी गने
कम्ऩनीका कभजचायी य सञ्चमकताजराई सेमय छनष्कासन गये को छ।

छनकट बववष्मभा नै सवजसाधायणरे ऩछन मो कम्ऩनीको सेमयभा रगानी गने भौका आउॉ दै छ। मसैगयी, जरववद्मझत

ववकास कम्ऩनीको सेमय ऩछन सवजसाधायणभा छछट्टै आउने तमायीभा छ। मी फाहे क थऩ केही सानाठूरा हाइड्रोऩावय
कम्ऩनीको सेमय ऩछन क्रभश: सवजसाधायणरे ककन्न ऩाउने बएका छन ्।

आखखय हाइड्रोऩावय कम्ऩनीभा रगानीकताज ककन मछतधेयै आकवषजत हझॉदैछन ् त? ववगतभा सवजसाधायणभा सेमय जायी
गये का हाइड्रोऩावय कम्ऩनीफाट रगानीकताजरे ऩाएको राबको ववश्रेषण गदाज आगाभी हदनभा भागथल्रो

ताभाकोसीभा रगानी गनेरे ऩछन ठूरो राब सरनसक्ने अवस्था कम्ऩनीको प्रऺेवऩत ववत्तीम वववयणरे दे खाएको छ।
उदाहयणका रूऩभा अरुण भ्मारी हाइड्रो ऩावयको १०० ककत्ता सेमय खरयद गने साधायण रगानीकताजको हकप्रद सेमय
नजोडडकनै ऩछन हार दईझ सम २५ ककत्ता सेमय बएको छ।

साधायण रगानीकताजरे प्राथसभक सेमयको वप्रसभमभ सहहत प्रछत ककत्ता एक सम ८४ छतये का गथए। अथाजत

रगानीकताजरे १८ हजाय चाय सम छतये का गथए। तय आजको फजायभा बाउ अनझसाय त्मो उनीहरूको ७८ हजाय चाय
समको सम्ऩवत्त बएको छ। त्मसफाहे क उनीहरूरे ११ हजाय रुऩैमाॉबन्दा फढी नगद राबाॊस ऩछन ऩाइसकेका छन ्।
अरुण भ्मारीको ववद्मझत उत्ऩादन ऺभता जम्भा ३.५ भेगाफाटभाि हो।

त्मस्तै, गचसरभे हाइड्रोको एक हजायभा एक सम ककत्ता साधायण सेमय ककनेका ववद्मझत प्रागधकयणका कभजचायीको
आजको सभछतभा ३६ हजाय नौ सम ५२ रुऩैमाॉ नगद राबाॊस सहहत एक सम ९७ ककत्ता सेमय बएको छ।

गचसरभेको एक सम ९७ ककत्ता सेमयको आजको भल्
ू मभा करयफ तीन राख २० हजायको सम्ऩवत्त बएको छ। सेमय
ववश्रेषक यत्रफन्र बट्टयाईका अनझसाय दीघजकासरन रगानीका रूऩभा रगानी गने रगानीकताजका रागग

जरववद्मझतको सेमय सफैबन्दा राबप्रद छ। सेमयको छनमसभत कायोफाय गनेबन्दा ऩछन भागथल्रो ताभाकोसीजस्ता
सन
झ को अडडाऩाने सेमय दीघजकासरन रगानीको रागग उऩमक्
झ त हझन्छ।

त्मसफाहे क ऩछन सयकायरे हाइड्रोऩावयको नापाभा कय छझटको ब्मवस्था गये कोरे अन्म कम्ऩनीको बन्दा हाइड्रोका
रगानीकताजरे फढी राबाॊस प्राप्त गने बट्टयाईको बनाइ छ।

'सयकायरे १० वषजसम्भ ऩयझ ै आमकय छझट य त्मसऩछछको ऩाॉच वषज ५० प्रछतशत आमकय छझटको ब्मवस्था गये कोरे ऩछन
जववद्मझतको सेमय रगानीका रागग झन ् अकषजक बएको छ', उनरे बने,'सयकायरे प्रछतभेगावाट ५० राख अनझदान
हदने नीछत ल्माएकोरे ऩछन जरववद्मझतका सेमयभा रगानी गनझज राबप्रद छ।' फजायको कभी बएको य उद्मोग

करकायखाना ववद्मझतको अबावभा ५० प्रछतशत ऺभताभा चसरयहे को अवस्थाभा जरववद्मझतका सेमयरे याम्रो
भन
झ ापा हदनेभा शॊका नयहे को उनको ववश्रेषण छ।

भागथल्रो ताभाकोसी हाइड्रोऩावयको वववत्तम ववश्रेषण वववयण अनस
झ ाय कम्ऩनीरे आगथजक वषज २०७३/७४

सम्भभा ५० रुऩैमाॉ ८६ ऩैसा प्रछतसेमय आम्दानी गनेछ। त्मस आगथजक वषजसम्भभा कम्ऩनीरे ५८ कयोड ९८
राख ६० हजाय रुऩैमाॉ भन
झ ापा कभाउन सक्नेछ। चाय सम ५६ भेगावाट ऺभताको मो ऩरयमोजना २०७३ को
कावत्तकफाटभाि ऩण
ज ऩभा सञ्चारनभा आउने छ। तय नौ भहहनाकै अवगधभा उक्त आगथजक वषज कम्ऩनीरे
ू रू
कयीफ ५९ कयोड रुऩैमाॉ कभाउने प्रऺेऩण गरयएकारे अको आगथजक वषज २०७४/७५ भा कभाई अझै फढ्नेछ।

कम्ऩनीको आव २०७४/७५ भा प्रछतसेमय आम्दानी ८० रुऩैमाॉसम्भ ऩग्झ ने अनभ
झ ान गरयएको छ। प्रत्मेक वषज कम्ऩनीको
प्रछतसेमय कभाई फढ्दै जानेछ। मसफाहे क कम्ऩनीरे फोनस सेमय हदएभा त्मसको फजाय भ्मारझ छनकै भागथ जाने
अनझभान गनज सककन्छ।

साथै, दोस्रो फजायभा कामभ हझने भल्
ू मफाट प्राप्त गने राबको ऩाटो छझट्टै हझन्छ। सेमय फजाय ववश्रेषकहरूरे
ताभाकोसीको सेमयको भूल्म दोस्रो फजायभा गचसरभेको बन्दा ऩछन भागथ जाने आॉकरन गये का छन ्। गचसरभेको
फजाय बाउ मसअछघ दईझ हजाय आठ सम हायाहायीभा ऩझगगसकेको छ। कम्ऩनीरे हदएको फोनस सेमय य नगद

राबाॊशको हहसाफ फेग्रै छ। ताभकोसीको रागत खचज न्मून यहे कारे ऩछन छछटो कभाई गनज य रगानीकताजराई

तझरनात्भक रूऩभा फढी प्रछतपर हदन सक्छ। ताभाकोसीरे थऩ सहामक खोरी रगानी गये भा फोनस सेमय ववतयण
गने सम्बावना फढी हझन्छ।

नेऩार गधतोऩि फोडजका छनदे शक छनयज गगयी भागथल्रो ताभाकोसीरे रगानीकताजभा आकषजक भझनापा हदनसक्ने
फताउॉ छन ्। 'ऩरयमोजना तझरनात ्भक रूऩभा सस्तो छ। अन्म कम्ऩनीभा रगानी गने सम्बावना ऩछन छ। मस

आधायभा राभो सभमसम्भ होल्ड गने रगानीकताजरे आकषजक राब सरनसक्ने अ नभ
झ ान गनज सककन्छ,' उनरे बने।
भागथल्रो ताभाकोशी हाइड्रोऩावयरे सवजसाधायणभा १५ प्रछतशत सेमय छनष्कासन गदै छ। मस आधायभा कम्ऩनीको

एक कयोड ५८ राख ८५ हजाय ककत्ता सेमय सवजसाधायणको रागी जायी हझनेछ। मो नेऩारको ऩॉज
झ ी फजायको इछतहासभै
अहहरेसम्भको सफैबन्दा ठूरो सावजजछनक छनष्कासन हो।

कम्ऩनीरे ववद्मत
झ प्रागधकयण, ऋण रगानी गने सॊस्थाका कभजचायी, कभजचायी सञ्चमकोषका सञ्चमकताजका रागग
८५ प्रछतशत सेमय छझट्माएको छ। जझन नौ कयोड १५ हजाय ककत्ता हझन आउॉ छ। जसभा सफैबन्दा ठूरो ऩॉज
झ ी सॊयचना
नेऩार ववद्मत
झ प्रागधकयणको ४१ प्रछतशत यहे को छ। भागथल्रो ताभाकोसीभा ववद्मत
झ प्रागधकयणफाहे क नेऩार
टे सरकभ, याजष्िम फीभा सॊस्थान, नागरयक रगानी कोष, कभजचायी सञ्चम कोषरे रगानी गये का छन ्।

>f]tM gful/s, 2071/11/28

रगानी सुयऺाफाये छरपर सुरु
रक्ष्भण ववमोगी

जरववद्मत
झ आमोजनाभा गये को सेमय रगानी ३०/३५ वषजऩछछ के हझने बन्ने गचन्ता एवॊ वहस बइयहॉ दा

नेऩार गधतोऩि फोडजरे नीछतगत व्मवस्थाका रागग सयकायसॉग छरपर सरु
झ गये को छ। ऩॉज
झ ीफजायभा सभेत
सवजसाधायणको अफौं रुऩैमाॉ रगानी सयझ ऺाफाये सयकाय उदासीन फनेको हटप्ऩणी फढ्दै गएऩछछ मसको
दीघजकारीन सभाधान खोज्ने गयी फोडजरे छरपर सरु
झ गये को हो। आमोजना सयकायभा हस्तान्तयण

बएऩछछ सवजसाधायण (ऩजब्रक) को रगानी सझछनजश्चत गने छझट्टै सॊमन्ि फनाउनझऩने फोडजका अध्मऺ
फाफझयाभ श्रेष्ठरे फताए।

'आमोजना अनझभछतऩि हदने य हस्तान्तयण ऩछन सयकायभै हझने हो, फोडजरे सेमय छनष्कासनको प्रकक्रमा

अध्ममन गये य स्वीकृछतभाि हदने हो, त्मसैरे तत्कारै केही बन्न सककन्न,' उनरे फझधफाय नागरयकसॉग बने,
'मसफाये स्ऩष्ट भाऩदडड फन्नझऩछज बनेय अथज भन्िारम वा सयकायभा जानकायी गयाइएको छ, मसफाये
छरपर सझरु बइसकेको छ।'

आमोजना छनभाजण क्रभभा बएको सम्झौताभा धेयै ववषम छनबजय हझने बए ऩछन सवजसाधायणको रगानी

सॊयऺण हझनऩ
झ नेभा फोडजरे जोड हदएको अध्मऺ श्रेष्ठरे फताए। आमोजना हस्तान्तयणको सभम अझै फाॉकी
यहे कारे सयकायरे दीघजकारसम्भ कामभ यहने गयी मसफाये स्ऩष्ट कानन
झ ल्माउनऩ
झ ने उनको धायणा छ।

छनजी ऺेिरे छनभाजण गये का आमोजनाभा सवजसाधायणरे हारसम्भ साढे २ अफज रुऩैमाॉ रगानी गये का छन ्।
अफको दईझ वषजसबि ववसबन्न जरववद्मझत कम्ऩनीरे २० अफज रुऩैमाॉबन्दा फढीको सेमय जायी गदै छन ्।

जरववद्मझतभा सवजसाधायणको रगानी तथा चासोराई छनयाश नफनाउन ऩछन सयकायरे उनीहरुको रगानी
सझयक्षऺत हझने कानझनी व्मवस्था ल्माउनझऩने एक रगानीकताजरे फताए।

साढे ४ भेगावाटको हे वाखोरा (फरुण हाइड्रोऩावय कम्ऩनी) का रागग सवजसाधायणफाट भाग गरयएको ४
कयोड ५१ राख रुऩैमाॉभा ४ अफज ४१ कयोड रुऩैमाॉ (९८ गण
झ ा फढी) फयाफय आवेदन ऩये को छ। 'जरववद्मत
झ भा
सवजसाधायणको रगानी फढे को छ, मो सकायात्भक ऩऺ हो,' स्वतन्ि ऊजाज उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान) का
उऩाध्मऺ शैरेन्र गझयागाईंरे बने, 'मो उत्साह भनज हदनझ हझॉदैन।' मही हहसाफरे आकषजण फढ्दै गए ठूरा
आमोजनासभेत स्वदे शी रगानीभा फनाउन सककने उनको धायणा छ।

ऩॉज
झ ीफजाय य सवजसाधायणफाट गचन्ता व्मक्त गनझज स्वाबाववक बएको बन्दै अथज भन्िारमभा अनझगभन तथा
भूल्माॊकन भहाशाखा प्रभझखको जजम्भेवायीभा यहे का सहसगचव याभशयण ऩझडासैनीरे प्रवद्जधकफाट

आमोजना सयकायभा हस्तान्तयण बए ऩछन सवजसाधायणको रगानी उनीहरुभै सझयक्षऺत यहने फताए।

'अहहरेसम्भ स्ऩष्ट कानझनी व्मवस्था त छै न, तय प्रवद्जधकको रगानी भािै सयकायभा आउॉ छ,
सवजसाधायणको रगानी सयकायरे त्मवत्तकै तान्न सभल्दै न,' उनरे बने।

सयकायी छनकाम तथा सयोकायवारा ऩऺरे सवजसाधायणको रगानी सझछनजश्चत गनज सयकाय नै जजम्भेवाय
फन्नझऩने धायणा याखेका छन ्। ऩॉज
झ ीफजायभा अफौं रुऩैमाॉको कायाफाय गने व्मजक्तसभेत ३५ वषऩछछको
व्मवस्था के हझनझऩछज बन्नेभा अनसबऻ दे खखएका छन ्।

'रगानीकताजभा ऩछन ३५ वषजऩछछ सेमय वा रगानीको व्मवस्थाऩन कसयी हझन्छ बन्नेभा स्ऩष्ट छै नन ्,'

नत्रफर इन्बेस्टभेन्टका प्रभझख कामजकायी अगधकृत प्रवीणयभण ऩयाजझरीरे बने, 'आमोजना फन्दै हझने बए
अकै ववषम हझन््मो तय सयकायभा हस्तान्तयणऩछछ ऩछन सञ्चारन हझन्छ, मसैरे सयकायरे नीछतगत
व्मवस्था गनऩ
झज छज ।'

साधायण सेमय जायीका रागग गधतोऩि फोडजरे स्वीकृत हदने हझॉदा सवजसाधायणभा जानझअछघ नै मसफाये स्ऩष्ट

व्मवस्था गनऩ
झज ने उनरे फताए। 'ऩॉज
झ ीफजायभा रगानी गने व्मजक्तको सम्ऩवत्त सझयक्षऺत गने छनकाम फोडज हो,'
उनरे थऩे, 'मछत ठूरो जोखखभको ववषमभा ऊ भौन फस्न सभल्दै न।'

अन्तयाजजष्िम अभ्मास य दे शको आवश्मकताका आधायभा याज्मरे सवजसाधायणको रगानी सछझ नजश्चत गने

नीछतगत व्मवस्था गनऩ
झज नेभा उनरे जोड हदए। जरववद्मत
झ आमोजनाभा भाि नबई ऩव
ू ाजधाय आमोजनाभा
३० वा ३५ वषजऩछछ स्वासभत्व हस्तान्तयण गनऩ
झज ने अवस्था आउन सक्ने बन्दै ऩयाजर
झ ीरे मसभा सयकाय

सॊवेदनशीर हझनऩ
झ ने फताए। 'सवजसाधायणरे गये को रगानीरे भर
झ क
झ को अथजतन्िभा सभेत मोगदान ऩग
झ ेको
छ, मसैरे २० वा २५ वषजऩछछ उऩाम खोजौंरा बन्ने होइन, आजै त्मो व्मवस्था हझनऩ
झ छज ,' उनरे बने।

सयकायरे आजैदेखख सयोकायवारा छनकामसॉग छरपर गयी सभमभै उगचत व्मवस्था गनऩ
झज ने उनको धायणा
छ। '३५ वषजभा आमोजना हस्तान्तयण हझन्छ। तय ३२औॊ वषजभा सेमय ककनेको व्मजक्तरे फेच्न सकेन बने

त्मसको ग्माये न्टी सरने फोडज वा सयकाय नै हो,' उनरे बने। 'म्मझचअ
झ र पन्ड' भापजत सवजसाधायणको रगानी
सझछनजश्चत गनज सककने फहस बए ऩन मसरे दीघजकारीन छनकास नहदने उनरे फताए। 'म्मझचअ
झ र

पन्डभापजत हझने रगानी सवजसाधायण गये जस्तै रगानी बएकारे मसरे छोटो सभमसम्भ जोखखभ योक्ने
भािै हो,' उनरे थऩे।

सयकायरे ३५ वषजऩछछ रगानीकताजको सेमय तथा रगानी सझछनजश्चत गने कझनै व्मवस्था ल्माउन नसके

अनझभछतऩिको अवगध फढाएय ५० वषज कामभ गनऩ
झज ने छनजी उत्ऩादक फताउॉ छन ्। '५० वषज राभो अवगध हो,
त्मछतफेरासम्भ जझनसझकै रगानीकताजरे अऩेक्षऺत रगानी य प्रछतपर उठाउॉ छन ्,' इऩानका उऩाध्मऺ

गझयागाईंरे बने, 'मसऩछछ सफै दाछमत्व हस्तान्तयण गये ऩछन पयक ऩदै न। सयकायरे अनझभछतऩिको म्माद

फढाइहदए आमोजनाभा रगानी जोहो गनज सजजरो हझने य रगानीकताजरे चाॉडै भझनापा ऩाउने उनको तकज छ।

ववद्मत
झ ऐन, २०४९ अनस
झ ाय आमोजनाका प्रवद्जधक वा छनकामराई उत्ऩादन अनभ
झ छतऩि फढीभा ५० वषजका
रागग हदन सककन्छ। जरववद्मझत ववकास नीछत, २०५८ भा अनझभछतऩि हदने सभम घटाएय ३५ वषजभा
झारयएको हो। आमोजनाको छनभाजण अवगध, ऋण छतने य प्रछतपर कभाउने सभमको आधायभा
अनझभछतऩिको अवगध छोट्माइएको ऊजाज भन्िारमका अगधकायी फताउॉ छन ्।
आगाभी दईझ वषजसबि जरववद्मझत रगानी तथा ववकास कम्ऩनी, चाय सम ४५ भेगावाटको भागथल्रो

ताभाकोसी, एक सम ११ भेगावाटको यसझवागढी, एक सम दईझ भेगावाटको भध्मबोटे कोसी य ६० भेगावाटको
सान्जेनरे झन्डै १८ अफज रुऩैमाॉ फयाफयको साधायण सेमय जायी गने छन ्। मस्तै छनजी ऺेिरे फनाइयहे का

साढे ८ भेगावाटको नौगाढ, ४० भेगावाटको आॉखख
झ ोरा, २० भेगावाटको भोदीरगामत आमोजनाको २ अफज
रुऩैमाॉ फयाफयको साधायण सेमय जायी हझॉदैछ।
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रोडसेडडङ दईु घन्टा कभ

नेऩार ववद्मत
झ प्रागधकयणरे चैत ५ गतेदेखख सरु
झ हझने एसएरसी ऩयीऺाराई रक्षऺत गयी दईझ घन्टा

रोडसेडडङ घटाउने छनणजम गये को छ। प्रागधकयणको आन्तरयक व्मवस्थाऩन य चह
झ ावट छनमन्िण बएकारे

रोडसेडडङ घटाउन सककएको कामजकायी छनदे शक भक
झ े शयाज काफ्रेरे फताए। 'चैत २ गतेदेखख रागू हझने गयी
रोडसेडडङ घटाउने छनणजम बएको छ,' उनरे बने, 'मस अवगधभा कझरेखानी ऩण
ू ज ऺभताभा सञ्चारन
गनऩ
झज छज ।'

प्रागधकयणका अनझसाय अहहरे ववद्मझतको उच्च भाग एक हजाय दईझ सम भेगावाट य आऩूछतज ५ सम ६५

भेगावाट छ। ६ सम ५० भेगावाट फयाफयको अऩझग त्रफजझरीका रागग प्रागधकयणरे रोडसेडडङ गदै आएको छ।
केन्रीम प्रसायण राइनभा हारसम्भ ७ सम ६० भेगावाट त्रफजझरी जडान बएको छ।

प्रागधकयणका ववद्मझतगह
ृ फाट हार २ सम २५ भेगावाट उत्ऩादन बइयहे को छ। छनजी ऺेिका ववद्मझतगह
ृ फाट

१ सम २० भेगावाट आऩूछतज बइयहे को छ। हार बायतफाट २ सम २० भेगावाट आऩूछतज बइयहे को प्रागधकयणरे
जानकायी हदएको छ।
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कय वववादरे ऩयाभशबदाता तनमक्
ु त बएन
कृष्ण न्मौऩाने
दभौरी, २८ पागझन-कय सम्फजन्ध वववादका कायण तनहझॉ हाइड्रोको ऩयाभशजदाता छनमझजक्तभा हढराई बएको
छ । केही सभम अगाडड उजाजभन्िारमरे ऩयाभशजदाता छनमझजक्त प्रकक्रमा नै खाये ज गये य वववाद बएऩछछ
सयकायरे ऩझन् सोही ऩयाभशजदाताराई नै छनमझक्त गने छनणजम गये ऩछन हारसम्भ तनहझॉ हाइड्रोभा

ऩयाभशजदाता छनमझक्त हझन सकेको छै न । हारैभाि एससमारी ववकास फैंकरे तनहझॉ हाइड्रोभा केही हप्तासबिै
ऩयाभशजदाता छनमझक्त हझने फताएको गथमो ।

जभजनीको कम्ऩनी ल्माह्भय इन्टयनेशनर य उजाजभन्िारमफीच एक चयणको वाताज बइसकेऩछन कयको
ववषमभा कझया नसभल्दा ऩयाभशजदाता छनमजझ क्तभा हढराई बएको आमोजनाका उऩछनदे शक रोकप्रसाद
नेऩाररे जानकायी हदए । „वाताजको क्रभभा कयको ववषमभा उठे का कझयाहरुराई हाभीरे उजाजभन्िारम

भापजत ् अथजभन्िारमभा जानकायी गयाएका छौं,‟ उनरे बने, „अथजभन्िारमरे कानझन अनझसायको याम हदने
अजन्तभ चयणभा छ । उक्त यामआएऩछछ भािै के हझन्छ बन्न सककन्छ ।‟ नेऩारका अनझसाय ल्माह्भयरे
कय छझटको भाग गये को छ ।

ऩयाभशजदाता छनमझजक्तऩछछ भाि सससबर, इरेक्िोभेकाछनकर य हाइड्रोभेकाछनकरका रागग फोरऩि

आह्वान सझरु हझन्छ । ऩयाभशज सेवा खरयदका रागग एडीफीरे ऩौने ३ अफज रुऩैमाॉ (२ कयोड ७० राख डरय छ)
कजाज हदएको छ । उसरे आमोजनाभा १५ अफज रुऩैमाॉ रगानी सम्झौता गये को छ । मसअघी आमोजनाको

काभ हढराइ हझॉदा रागत ५ अफज रुऩैमाॉ थऩ बइसकेको छ । जछत हढराइ बमो, त्मवत्त नै रागत ऩछन फढ्छ ।

मसअघी सन ् २०१८ भा आमोजना सम्ऩन्न गने रक्ष्म सरइएकोभा ऩरयभाजजन गयी २०२० अन्त्म ऩम
झ ाजइएको
छ । मो सभछत ऩछन प्रबाववत बएको छ ।

तनहझॉ हाइड्रोभा सफैबन्दा धेयै ऋण जाऩान अन्तयाजजष्िम सहमोग छनमोग (जाइका)को १८ कयोड अभेरयकी
डरय, दोस्रोभा एडीफीको १५ कयोड य मझयोवऩमन इन्बेष्टभेन्ट फैंक (इआइफी)को साढे ८ कयोड अभेरयकी डरय
छ । फाॉकी यकभ बने नेऩार सयकायरे व्महोनेछ । आमोजना सन ् २०२० को अन्त्मसम्भ सक्ने प्रफद्र्धक
तनहझॉको मोजना छ ।

आन्तरयक खऩतका रागग तनहझॉ आमोजना फन्न रागेको हो । १ सम ४० भेगावाट जडडत ऺभताको मो

आमोजनाफाट वावषजक ८५ कयोड ७७ राख मझछनट त्रफजझरी उत्ऩादन हझने ववस्तत
ृ अध्ममनरे दे खाएको छ ।
आमोजनारे फेरझका (ऩीक आवय) को ववद्मझत भागराई ऩूया गने छ ।

दभौरीफाट ३ ककरोसभटय भागथ सेती नदीभा १ सम ४० सभटय अग्रो कॊकक्रट फाॉध छनभाजण गयी २७
ककरोसभटय राभो जराशम फनाइने य सात वगजककरोसभटय ऺेिपर ढाक्ने जराशमभा जम्भा गरयएको
ऩानी १ सम १३ सभटय अग्रो हे टफाट खसारेय १ सम ४० भेगावाट ववद्मझत उत्ऩादन गरयनेछ । जराशम

ऺेिरे जजल्राका बीभाद, छाङ, भाझकोट, रयससङ यानीऩोखयी, कोटदयफाय, जाभझने, काहॉाझसशवऩझय गाववस य
व्मास नगयऩासरकाराई प्रबाववत गनेछ ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/11/26
भागथल्रो ताभाकोसीफाये ऩये को रयटभा अन्तरयभ आदे श जायी बएन
याजष्िम गौयवको ववषम फनेको भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मझत ऩरयमोजनाका सम्फन्धभा ऩये को रयट छनवेदनभा
सवोच्च अदारतफाट अन्तरयभ आदे श जायी नहझॉदा अजन्तभ सझनझवाईका फखत हझने आदे शभा बय ऩनऩ
झज ने बएको छ ।
न्मामाधीशद्वम सझशीरा काकी य ओभप्रकाश सभश्रको सॊमझक्त इजरासरे छनवेदकका जजककयअनझसायको सॊवैधाछनक
वा कानन
झ ी हक प्रत्मऺ हनन ् बएको नदे खखॉदा उठाइएका ववषमको सम्फोधन अजन्तभ सन
झ व
झ ाइका फखत छनरुऩण हझने
बएकारे सझववधा य सन्तझरनको दृजष्टकोणरे अन्तरयभ आदे श जायी गनज ऩये न बनेको छ ।
सञ्चमकोषका कभजचायीसयह कोषका सञ्चमकताजहरुराई ऩछन सेमय उऩरब्ध गयाइनझऩने, ववद्मझत प्रागधकयणका
कभजचायीराई ऩहहरे तोककए फभोजजभ ६ प्रछतशत नै सेमय हदनझऩने, ऩरयमोजनाफाट फढी प्रबाववत हझने स्थानीम
फाससन्दाराई फढी सेमय हदनऩ
झ ने, ऩरयमोजनाफाट प्रबाववत सफैराई सभान सेमय हदनऩ
झ ने य २०६७ साउन १० ऩछछ
सञ्चमकोषभा यकभ सञ्चम गने कभजचायीराई ऩछन सेमय हदनझऩने जस्ता भाग गदै सयोकायवाराहरू हदनेश
सशवाकोटी, ज्मोछत दाहार, प्रकाश ऩयाजझरी य हरयकृष्ण शाहरे छझट्टाछझट्टै रयट दामय गनब
झज एको गथमो ।

सो ऩरयमोजनाभा सॊस्थागत सेमयअन्तगजत नेऩार ववद्मझत प्रागधकयणराई ४१ प्रछतशत, नेऩार टे सरकभराई छ
प्रछतशत य याजष्िम त्रफभा सॊस्थान तथा नागरयक रगानी कोषराई दईझ –दईझ प्रछतशत सेमय ववतयण गरयएको गथमो बने
साधायण सेमयअन्तगजत सञ्चमकताजराई १७ दशभरव २८ प्रछतशत, दोरखाफासीराई दश प्रछतशत, सवजसाधायणराई
१५ प्रछतशत, ववद्मझत प्रागधकयण तथा उक्त आमोजनाका कभजचायीराई तीन दशभरव ८४ प्रछतशत सेमय ववतयण
गरयएको गथमो । यासस
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प्रसायण राइन गुरुमोजना तमायी कामबशारा
नेऩार–बायत ववद्मझत ् प्रसायण राइन तथा व्माऩाय ऩरयमोजना कामाजन्वमन बइयहे को सन्दबजभा प्रसायण राइन गझरु
मोजना तमायी कामजशारा आज याजधानीभा आमोजना गरयमो ।
ववश्व फैंकको आगथजक सहमोगभा इरेजक्िससटी डड फ्रान्स नाभक ऩयाभशजदाता कम्ऩनीरे आमोजना गये को एकहदने
कामजशाराको उद्घाटन गदै ऊजाज भन्िारमका सहसगचव केशवध्वज अगधकायीरे ववद्मत
झ ् उत्ऩादन तथा प्रसायण
राइन छनभाजणराई सयकायरे उच्च प्राथसभकताभा याखेकारे ती ऺेिभा हयतयहरे सहमोग गनज सयकाय तमाय यहे को
फताउनझबमो ।
कामजशाराभा प्रसायण राइन छनभाजणका चन
झ ौती, प्रसायण ऩरयमोजना कामाजन्वमन प्रकक्रमा, अन्तयाजजष्िम अभ्मास
एवभ ् भान्मता, प्राववगधक सध
झ ाय य त्मसछनजम्त सझ
झ ाव कस्ता ‘टावय, कन्डक्टय’ जडान गने, कामाजन्वमन प्रकक्रमा,
प्रववगध हस्तान्तयणरगामत प्राववगधक ऩऺभा छरपर गरयने नेऩार–बायत ववद्मझत ् प्रसायण राइन तथा व्माऩाय
ऩरयमोजनाका छनदे शक गोऩारफाफझ बट्टयाईरे जानकायी हदनझबमो ।
उक्त ऩरयमोजनाअन्तगजत हार ४०० ककरोबोल्ट हे टौडा–ढल्केवय–इनरुवा २८५ ककरोसभटय प्रसायण राइन रत
झ
गछतभा छनभाजण बइयहे को ऩरयप्रेक्ष्मभा प्रसायणराइन गझरु मोजना भझरझकका छनजम्त अत्मावश्मक बएको उहाॉरे
फताउनझबमो । उक्त खडडभा प्रसायण राइन छनभाजणसॉगै हे टौँडा, ढल्केवय य इनरुवाभा ‘सफ स्टे सन’ ऩछन फनाउन
थासरएको जानकायी ऩछन उहाॉरे हदनझबमो । यासस
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३ जरववद्मत
ु ् आमोजनारे गतत लरए
ववद्मझत ् प्रागधकयणरे ३ नमाॉ जरववद्मझत ् आमोजनाको काभराई तीव्रता हदएको छ । ती आमोजनाभा ८७
भेगावाटको ताभाकोसी ५, ३ सम ३५ भेगावाटको भागथल्रो अरुण य ३ सम भेगावाटको दध
ू कोसी छन ् ।
दध
ू कोसी जरववद्मझत ् आमोजनाको ऩयाभशजदाता वैशाख १० सबि छान्ने प्रागधकयणरे जनाएको छ ।
त्मसका रागग ववसबन्न कम्ऩनीफाट ऩये को प्रस्तावभा अध्ममन बइयहे को छ । 'प्रस्ताव आह्वान य

सॊकरनको काभ सककएको छ,' प्रागधकयणका कामजकायी छनदे शक भझकेशयाज काफ्रेरे बने, 'ऩये काभध्मे
उऩमझक्त प्रस्ताव छनोट गयी ऩयाभशजदाता छनमझक्त गने प्रकक्रमाभा छौं ।'

प्रागधकयणरे दध
ू कोसीका रागग गत असाय ५ भा ईओआई आह्वान गये को गथमो । ऩयाभशजदातारे

जराशमभा आधारयत उक्त आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममनका आधायभा ववस्तत
ृ प्राववगधक अध्ममन
गयी नक्सा य फोरऩिसॉग सम्फजन्धत कागजात तमाय गनेछ । त्मसऩछछ प्रागधकयणरे फोरऩि आह्वान

गयी उक्त आमोजना छनभाजणका रागग ठे केदाय छनोट गनेछ । प्राववगधक अध्ममन, वातावयणीम अध्ममन
य फोरऩिसम्फन्धी कागजात छनभाजणका रागग एससमारी ववकास फैंक -एडीफी) को करयफ १ अफज २९ कयोड
७९ राख रुऩैमाॉ अनझदान सहमोग छ ।
खोटाङ य ओखरढझॊगाको फीचभा ऩने मो आमोजनाको ऩहहचान सन ् १९८५ भा कोसी नदी गझरुमोजना तमाय
गने क्रभभा बएको हो । सन ् १९८८ भा ववद्मझत ् प्रागधकयणरे सम्बाव्मता अध्ममन गदाज उक्त आमोजना
आकषजक दे खखएको गथमो । जाइकाको अध्ममनभा सभेत सफैबन्दा आकषजक १० आमोजनाको सच
ू ीभा

ऩये को दध
ू कोसीको वास्तववक ऺभता य रागत ववस्तत
ृ अध्ममनऩछछ छनक्र्मोर हझनेछ । तय सम्बाव्मता

अध्ममनरे फाॉधको उचाइ फढाएय मो आमोजना ८ सम भेगावाट ऺभतासम्भको फनाउन सककने दे खाएको

छ । ववद्मत
झ ् ववकास ववबागरे करयफ २ वषजअछघ मो आमोजनाको अनभ
झ छतऩि प्रागधकयणराई हदएको हो ।

मो आमोजनारे तल्रो तटभा यहे को सन
झ कोसी-कभरा ससॉचाइ आमोजनाराई ऩानी छाड्नऩ
झ ने सतज छ । चैत
भध्मसम्भ ऩयाभशजदाता छान्ने, त्मसको ३० भहहनासबि ववस्तत
ृ अध्ममन, नक्सा छनभाजण य ठे केदाय
छनोट गने य २०७४ बदौदे खख छनभाजण सरु
झ गने प्रागधकयणको रक्ष्म छ ।

प्रागधकयणरे ताभाकोसी ५ को ऩयाभशजदाता छनोट गनज गत भॊससय १९ भा ४५ हदनको सभम हदएय प्रस्ताव
आह्वान गये को गथमो । छाछनएको ऩयाभशजदातारे १८ भहहनासबि ववस्तत
ृ अध्ममन, नक्सा छनभाजण य
फोरऩिसम्फन्धी कागजात तमाय गरयसक्नझऩनेछ । ४ सम ५६ भेगावाटको भागथल्रो ताभाकोसी

जरववद्मझत ् आमोजनाको 'क्मास्केट प्रोजेक्ट' बएकारे ताभाकोसी ५ को छझट्टै जराशम वा 'हे डवकज'

छनभाजण गनझज ऩदै न । त्मही बएकारे आकषजक य सस्तो मो आमोजना चारू आगथजक वषजभा सझरु बए करयफ ६
वषजभा छनभाजण सककने प्रागधकयणरे जनाएको छ । प्रागधकयणरे मो आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन

करयफ ५ वषजअछघ गये को गथमो । मो आमोजनाभा एडीफीको ऋण रगानी यहने कामजकायी काफ्ररे फताए ।
भागथल्रो अरुणको ऩयाभशजदाता छनोटका रागग प्रागधकयणरे गत भाघ ९ भा ४५ हदनको सभम हदएय
प्रस्ताव आह्वान गये को गथमो । तय प्रागधकयणरे प्रस्ताव ऩेस गने म्माद
१८ हदन थऩेय पागझन १९ सम्भ ऩझयम
् ाएको गथमो ।
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फढ
ू ीगण्डकी सभमभै फन्ने सम्बावना न्मन
ू
सयकायसबिै अन्तय छनकाम सभन्वम नहझॉदा जराशमभा आधारयत फूढीगडडकी जरववद्मझत ् आमोजना चारू
आगथजक वषजसबिै छनभाजण सझरु हझने अवस्था न्मून फन्दै गएको छ । फढ्दो ऊजाजको भाग कभ गनज तझरनात्भक
रूऩभा याम्रो आमोजनाको काभ तीव्र गछतभा अगाडड फढाउन सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत ससभछतरे
प्रधानभन्िी सश
झ ीर कोइयारा य सयोकायवारा भन्िारमसॉग छरपर गने बएको छ ।

ससभछतरे १२ सम भेगावाटको उक्त आमोजना छनधाजरयत सभमभै छनभाजणका रागग सहजीकयण गनज मस्तो
छनणजम गये को हो । 'ववद्मभान प्रगछत य तमायीका आधाय हे दाज छनकट बववष्मभा आमोजनाको छनभाजण कामज
प्रायम्ब हझन सक्छ बन्ने कझयाभा ससभछत ऩूणज रूऩभा आश्वस्त हझन सककन्न,' ससभछतका सबाऩछत

गगनकझभाय थाऩारे बने, 'सम्भाननीम प्रधानभन्िीज्मूको सभेत सभझऩजस्थछतभा अथज, ऊजाज, वन,
वातावयण, बूसभसझधाय, स्थानीम ववकासरगामत भन्िारमहरू, याजष्िम मोजना आमोग, ववद्मझत ्

प्रागधकयण, सम्फजन्धत आमोजना य अन्म सयोकायवारासभेतराई आभन्िण गयी मस सन्दबजभा ववस्तत
ृ
छरपर गनेछौं ।'

सूचीभा यहे का ऩजश्चभ सेती, नरससॊङ गाड, इन्रावतीरगामत अन्म आमोजना य प्रसायण राइनफाये
छनधाजरयत छरपर सकेय चैतसबिै फूढीगडडकीफाये छरपर गने ससभछतरे जनाएको छ । ववद्मझत ्

प्रागधकयणको आमोजना ववकास ववबागरे ऩयाभशजदातारे फनाएको प्रछतवेदनभा सझधायका रागग हटप्ऩणी,
वन तथा बूसभसझधाय भन्िारमरे जग्गा तथा रूख कटान य वातावयण भन्िारमरे वातावयणीम प्रबाव

भूल्माॊकन स्वीकृछतभा सभम रगाइहदएऩछछ फूढीगडडकी चारू आगथजक वषजसबिै छनभाजण सझरु हझने सम्बावना
न्मून फन्दै गएको हो । सयोकायवारा भन्िारम य छनकामफाट सभमभा काभ नबएऩछछ ऩयाभशजदाता
िमाक्टवेर इजन्जछनमरयङरे २ भहहनाको सभम थऩ भागेको ससभछतका कामजकायी छनदे शक गोऩार
फस्नेतरे फताए । 'वातावयण -भन्िारम) रे टीओय फनाउन हढराइ गदाज ऩयाभशजदातारे ऩझनवाजस य

ऩझन्स्थाऩनाको मोजना फनाउन सकेको छै न,' उनरे बने, 'वातावयणीम प्रबाव अध्ममन भूल्माॊकन -

ईआईए) ऩछन पास्टिमाकफाट स्वीकृत गनऩ
झज छज ।' मो आमोजना चारू आगथजक वषजसबिै छनभाजण सझरु गने

सयकायी मोजना छ । फैठकभा प्रबाववत ऺेिका सबासदहरू फोराइएको गथमो । उनीहरू सफै फूढीगडडकी
जरववद्मझत ् आमोजना प्रबावकायी रूऩभा प्राथसभकताका साथ अछघ फढाउनझऩनेभा एकभत दे खखए । तय

ऊजाजभन्िी याधाकझभायी ऻवारी य ऊजाजसगचव याजेन्रककशोय ऺेिीफीच फूढीगडडकीराई ववकास ससभछतभापज
नै फनाउने कक कम्ऩनीभापजत फनाउने बन्नेभा भतसबन्नता दे खखमो ।

'ववकास ससभछत सयकायरे छझट्माएको फजेटका आधायभा काभ गने हो । सेमय -स्थानीम जनता य

अन्मराई) का सम्फन्धभा केही गदै न,' सगचव ऺेिीरे बने, 'मही सॊयचनाअनझसाय फूढीगडडकी अछघ फढ्दै न ।
मसरगामत अन्म आमोजना उत्ऩादन कम्ऩनी स्थाऩना गयी छनभाजण गनज अनौऩचारयक रूऩभा छरपर
गरययहे को छझ ।' भन्िी ऻवारीरे बने फूढीगडडकी ववकास ससभछतभापजतै अछघ फढाउने फताइन ् । 'अहहरे

ववकास ससभछतफाटै अछघ रैजाने हो,' उनरे बछनन ्, 'तल्रो अरुण य नौभझये जरववद्मझत ् आमोजनाराई ऩछन
ववकास ससभछतभापजत नै फनाउने बएका छौं ।'

मसअछघ सगचव ऺेिीरे खाये ज गये का १४ भध्मे १३ वटा जरववद्मझत ् आमोजनाको अनझभछतऩि सम्फजन्धत
प्रवद्जधकराई नै हदन भन्िी ऻवारीरे भजन्िऩरयषद्भा प्रस्ताव रगेकी गथइन ् । मी घटनाफाट ऩछछल्रो
सभम भन्िी ऻवारी य सगचव ऺेिीफीच दयू ी फहढयहे को दे खखन्छ ।

'ववकास ससभछत य उत्ऩादन कम्ऩनीको दव
झ ै कझया भन्िारमफाटै आमो,' सबाऩछत थाऩारे बने, 'छनजी

प्रवद्जधकको एउटा भोडेर छ । हाभी कम्ऩनी भोडेरभा ऩछन आमोजना फनाइयहे का छौं । उत्ऩादन कम्ऩनी
स्थाऩना गने भोडेर य ववकास ससभछत भोडेरको कझया ऩछन उठ्मो । भोडेर जे बए
ऩछन उऩरब्ध थोयै स्रोत साधनको सदऩ
झ मोग मो ससभछतको चासोको ववषम हो । नीछतगत तहभा छझट्टै
छरपर हझन्छ । मो आमोजना कझयाभा भाि सीसभत यहन हदॉ दैनौं ।'
सगचव ऺेिीरे कझन भोडेरभा फझढीगडडकी फनाउने बन्ने छनक्र्मोर
बएऩछछ भाि रगानीको टझॊगो राग्ने फताए । प्रबाववत ऺेिका सबासदहरूरे ३८ वषजअछघ ऩहहचान बए ऩछन
मो आमोजना फन्न नसकेको बन्दै स्थानीम जनताराई ववश्वास हदराउन सयकायरे कम्तीभा रगानी

जझटाउनझऩने य जग्गा अगधग्रहण सक्नझऩने फताएऩछछ सगचव ऺेिीरे उक्त जजककय गये का हझन ् । प्रबाववत
ऺेिका सबासदहरू फढ
झ ीगडडकी फन्ने बन्दै स्थानीम स्तयभा ४ वषजदेखख जग्गा ककनफेच हझन छाडेको य

त्मसफाट जसभनदाय नै त्रफयाभी बए ऩछन वा सन्तान ऩढाउन जग्गा फेचये खचजको जोहो गनज नसकेको फताए
। उनीहरूरे फढ
झ ीगडडकीराई याजष्िम गौयवको आमोजना घोषणा गये ऩछन त्मसअनस
झ ाय काभ नगये को
गन
झ ासो गये । उनीहरूरे फढ
झ ीगडडकीराई फहझउद्दे श्मीम आमोजनाको रूऩभा ववकास गनज, जनताराई
आमोजनाको ऩऺभा ल्माउन सवजदरीम ससभछत फनाउन रगामतका सझ
झ ाव हदए ।
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फढ
ू ीगण्डकीको जग्गा अगधग्रहण य ऩन
ु फाबसभा ६१
अफब

फजेट जट
ु ाउन ऊजाबद्वाया अथब भन्िारमसॉग छरपर

फाफयझ ाभ खड्का

काठभाडौं, २५ पागन
झ - फढ
ू ीगडडकी जराशममक्
झ त आमोजनाभा जग्गा अगधग्रहण य ववस्थावऩतराई

ऩन
झ फाजस गनज ६१ अफज रुऩैमाॉ खचज हझने बएको छ । ऩयाभशजदाता फ्रान्सको ट्र्माक्टवेर इजन्जछनमरयङरे गये को
सम्बाव्मता अध्ममनरे आमोजनाको जराशमरे ढाक्ने ४६ ककरोसभटय ऺेिसबि ऩने जग्गा खरयद य

ववस्थाऩन हझने वस्तीको ऩन
झ फाजस व्मवस्थाऩन गदाज मो यकभ राग्ने दे खाएको हो । ट्र्माक्टवेररे आमोजना
फनाउन २ खफज ५० अफज रुऩैमाॉ राग्ने दे खाएको छ ।

जग्गा अगधग्रहण, ऩझनफाजस य ऩझनस्र्थाऩना गनज ५४ अफज रुऩैमाॉ राग्ने अनझभान गरयएकोभा अहहरे फढे य ६१
अफज रुऩैमाॉ ऩझगेको फूढीगडडकी जरववद्मझत ् आमोजना ववकास ससभछतका कामजकायी छनदे शक गोऩार

फस्नेतरे फताए । “धेयै कझया छझटे कारे छतनराई सभेट्दा यकभ फढे को हो,” उनरे बने, “जनगणनाको काभ
जायी यहे कारे अजन्तभ प्रछतवेदन आएऩछछ यकभ अझ फढ्ने सम्बावना छ ।”

फस्नेतका अनझसाय आमोजनाको जराशमफाट गोयखाका १४ य धाहदङका १३ गाववसका ४५ हजाय १८८

व्मजक्त ववस्थावऩत हझनेछन ् । “धाहदङको त्रिशूरी नदीजस्थत फेनीघाटभा ऩझर फनेकारे स्थानीमरे ऩ्
ृ वी

याजभागज ऺेिकै फयाफय जग्गाको बाउ ऩाउनझऩने भाग गये का छन ्,” उनरे बने, “बाउ फढ्दै गएकारे काभ
जछत हढरा बमो, त्मछत नै रागत फढ्नेछ ।”

आमोजना फन्ने हल्रा चरेऩछछ ३ वषजदेखख त्महाॉ जग्गाको कायोफाय फन्द छ । प्रबाववत फाससन्दा जग्गाको
आधा यकभ आमोजनाभा सेमय रगानी गनज इच्छझक यहे को फस्नेतरे जानकायी हदए । चारू आगथजक वषजभा
सयकायरे आमोजनाको प्रायजम्बक काभ सक्न ५७ कयोड रुऩैमाॉ ववछनमोजन गये को छ ।

उनका अनझसाय फूढीगडडकीको ववस्तत
ृ आमोजना प्रछतवेदन (डीऩीआय) आगाभी जझराईसम्भ आउनेछ ।
वातावयण भन्िारमरे वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रछतवेदन (ईआईए) स्वीकृछतभा हढराइ गदाज

डीऩीआय छनधाजरयत सभमभा तमाय नहझने सम्बावना छ । हढराइ हझने सम्बावना दे खेऩछछ ऩयाभशजदातारे २
भहहना म्माद थऩको प्रस्ताव गरयसकेको उनरे फताए । “पास्ट ट्र्माकफाट ईआईए स्वीकृत नबए म्माद
थप्नझऩने हझन्छ,” उनरे बने, “मसरे आमोजनाको रागत केही फढाउनेछ ।”

कृवष तथा जरस्रोत ससभछतको सोभफायको फैठकभा ऊजाज भन्िारमका सगचव याजेन्रककशोय ऺेिीरे जग्गा
अगधग्रहणका रागग आवश्म यकभ जझटाउन अथज भन्िारमसॉग छरपर अछघ फढे को फताए । जग्गा

अगधग्रहण य ऩझनफाजसका रागग तत्कार ६१ अफज रुऩैमाॉ व्मवस्था गनज नसककने ऩछन उनरे फताए । बायतरे

हदने बनेको १ खफज रुऩैमाॉ सहझसरमत कजाज आमोजनाभा रगानी गने बछनए ऩछन ठोस छनणजम नबएको बन्दै
उनरे आमोजनाको रगानी भोडर (प्रारूऩ) ऩछन अझै तम नबएको जानकायी हदए । आमोजनाराई ववशझद्ध
त्रफजझरी उत्ऩादन गनेगयी डडजाइन गरयएको बन्दै उनरे ससॉचाइ, जरऩरयवहन य ऩमजटन ऩूवाजधाय
प्राथसभकताभा नबएको स्ऩष्ट ऩाये ।

१२ सम भेगावाट ऺभताको आमोजनाफाट वावषजक ३ अफज ३८ कयोड ३० राख मझछनट त्रफजझरी उत्ऩादन हझने

अध्ममनरे दे खाएको छ । आमोजना ववद्मत
झ ् खऩत केन्र काठभाडौं, ऩोखया य नायामणगढ नजजक ऩछज ।
आमोजनाको फाॉध २६३ सभटय अग्रो हझनेछ । आमोजना फनाउन प्रछतभेगावाट रागत २१ कयोड २५ राख
रुऩैमाॉ ऩने दे खखएको छ । त्मस्तै, त्रफजर
झ ी उत्ऩादन रागत प्रछतमछझ नट ७.३५ रुऩैमाॉ छ ।

सन ् २०२२ भा सम्ऩन्न गने कामजमोजना तम बए ऩछन प्रायजम्बक काभ जायी यहे कारे छनधाजरयत सभमभा
नसककने सम्बावना छ । ठूरो जराशम हझने बएकारे जग्गा अगधग्रहण, ऩन
झ फाजस य ऩन
झ स्र्थाऩनाभा धेयै
सभस्मा आउने य मो सभधानभा सभम राग्ने दे खखएको छ ।
ऊजाबभन्िी य सगचवफीच वववाद

फूढीगडडकीको रगानी भोडरका ववषमभा ऊजाजभन्िी याधाकझभायी ऻवारी य ऊजाजसगचव याजेन्रककशोय
ऺेिीफीच धायणा फाखझएको छ । कृवष तथा जरस्रोत ससभछतको फैठकभा सगचव ऺेिीरे आमोजनाभा

प्रबाववत स्थानीम य अन्म नागरयकको रगानी आवश्मक हझने बन्दै कम्ऩनी भोडरभा जानझऩने खाका

प्रस्तझत गये का गथए । रगानीका रागग हारको ववकास ससभछत फाधक यहे को बन्दै उनरे कम्ऩनीभाय्पत
छनभाजण हझनझऩने तकज गये का गथए । “अफ आमोजना ववकास ससभछतभा अछघ फढ्न सक्दै न,” उनरे बने,
“प्रबाववत स्थानीम य नागरयकको रगानी खर
झ ा गनज कम्ऩनी खाकाभा अछघ फढाउनझऩछज ।”

सगचवको बनाइराई तत्कार खडडन गदे भन्िी ऻवारीरे अहहरेको ववकास ससभछत भोडरफाटै आमोजना
अछघ फढाइने दाफी गरयन ् । अहहरे आमोजनाको भोडर ऩरयवतजनका ववषमभा कझनै तमायी नबएको ऩछन

उनरे फताइन ् । “फढ
ू ीगडडकी, नरससॊहगाडभाि होइन, अफ तल्रो अरुण, भागथल्रो अरुणरगामत अन्म

आमोजना ऩछन ववकास ससभछतभापजत अछघ फढाइनेछ,” उनरे बछनन ्, “ठूरा आमोजना ससभछतभापजत नै
अछघ फढ्नेछन ् ।”
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ताभाकोशीभा शेमय रगानी गनेको बीड
दीऩेन्र अगधकायी

कभबचायी फैङ्क धाउॉ दा सयकायी काभ प्रबाववत
पागझन २६, गचतवन । जजल्राभा यहे का सयकायी कामाजरमका कभजचायी शेमय रगानीका रागग वाखणज्म
फैङ्क धाउॉ दा कामाजरमको काभ प्रबाववत बएको छ । सयकायी सेवाभा कामजयत कभजचायीरे ऩछन शेमय

रगानी गनज ऩाउने बएऩछछ उनीहरू कामाजरमको काभको वास्तै नगयी घडटौंसम्भ राइनभा फसेय शेमय
छनऺेऩको काभ गरययहे का छन ् । एउटै कामाजरमका सफैजसो कभजचायी एकैऩटक शेमय हाल्न जाॉदा
कामाजरमभा आउने सेवाग्राही झनै सभस्माभा ऩने गये का छन ् ।

सयकायी कभजचायीहरूरे ४ सम ५६ भेगावाट ववद्मझत ् उत्ऩादन ऺभताको भागथल्रो ताभाकोशी

हाइड्रोऩावयभा शेमय रगानीका रागग बयतऩझयजस्थत याजष्िम वाखणज्म फैङ्क बयतऩझय शाखाभापजत रगानी
गरययहे का छन ् । „स्कूर नै त्रफदा सरएय फैङ्कभा आएको हझॉ,‟ फैङ्कभा बेहटएका एक सशऺकरे बने । मसयी
स्कूर एवभ ् अन्म सेवाप्रदामक सयकायी कामाजरमका प्रभझखदे खख कामाजरम सहमोगीसम्भ सम्फजन्धत
कामाजरम छाडेय फैङ्क धाउॉ दा सेवाग्राही बने सभस्माभा ऩये का हझन ् ।

गचतवन य आसऩासका जजल्राका केही ऺेिराई रक्षऺत गयी शेमय बनज वाखणज्म फैङ्कको बयतऩझय शाखा
भाि तोककएऩछछ फैङ्कको काभ ऩछन प्रबाववत फनेको छ । पागन
झ ११ गतेदेखख हारसम्भ झडडै ८ हजाय
कभजचायीरे शेमयभा रगानी गये को याजष्िम वाखणज्म फैङ्क, बयतऩयझ शाखाका उऩप्रफन्धक बोजयाज
काफ्रेरे जानकायी हदए ।

मही पागन
झ ११ गतेफाट शेमय रगानी खर
झ ा गरयएकोभा पागन
झ २५ सम्भ म्माद गथमो । तय, शेमय

रगानीकताजको उच्च चाऩका कायण शेमय हल्ने सभम थऩ गयी चैत १५ गतेसम्भका रागग छनधाजयण
गरयएको छ । शेमय छनष्कासन तथा ववक्री प्रफन्धक नागरयक रगानी कोषरे छछटोभा पागन
झ २५ य हढरोभा
चैत १५ गतेसम्भ आवेदन हदन सककने व्मवस्था गये को हो ।

ताभाकोशीरे ऩहहरो चयणभा कम्ऩनीभा कामजयत तथा नेऩार ववद्मझत ् प्रागधकयणका कभजचायी, कभजचायी
सञ्चम कोषका सञ्चमकताज य ऋण प्रदान गने सॊस्थाका कभजचायीराई पागझन ११ दे खख शेमय छनष्कासन
गये को हो ।
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फूढीगण्डकी तनभाबण आगाभी आवफाट शुरू
प्रबाववत ऺेिका सबासद्द्वाया तनभाबणका रागग चको दफाफ
पागन
झ २६, काठभाडौं । व्मवस्थावऩका–सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत ससभछतरे फढ
ू ीगडडकी जराशममक्
झ त

जरववद्मत
झ ् आमोजनाको छनभाजण तत्कार थाल्न सयोकायवाराहरूसॉग साथजक छरपर गने छनणजम गये को

छ । गोयखा य धाहदङभा ऩने उक्त आमोजनाराई सयकायरे याजष्िम गौयवको आमोजनाको सच
ू ीभा याखेको
बए ऩछन हारसम्भ प्रगछत छनयाशाजनक दे खखएको बन्दै ससभछतरे मस्तो छनणजम गये को हो । उक्त
आमोजनाको डीऩीआय ऩयू ा गयी चारू आगथजक वषजफाट छनभाजणभा रगगने „सयकायको नीछत तथा
कामजक्रभ‟भा उल्रेख छ ।

आमोजनाका ववषमभा छरपर गनज सोभवाय ससभछतरे डाकेको फैठकभा ससभछतको सबाऩछत गगन थाऩारे
आमोजना फनाउने बछनएको तीन दशकसम्भ छरपर नै गये य त्रफताउनझ ववडम्फनाऩूणज बएको फताए ।

ऊजाजभन्िी याधाकझभायी ऻवारीरे उक्त आमोजनाभा जग्गाप्राजप्त, कभजचायी दयफन्दी य आवश्मक ऩॉज
ू ीको

व्मवस्थाऩन नै भझख्म चन
झ ौतीका रूऩभा दे खखएको फताइन ् । उक्त आमोजनाराई ववकास ससभछतभाऩजmत नै
अछघ फढाउनझऩने भन्िी ऻवारीको बनाइ गथमो । „जरववद्मझत ् आमोजना ववकास ससभछतभापजत फनाउन

रागगएको हाम्रो मो ऩहहरो अनझबव हो,‟ उनरे बछनन ्, „मसैराई सपर भोडर फनाउनझऩछज ।‟ तल्रो अरुण य
नौभयझ े जरववद्मत
झ ् आमोजनाराई ऩछन ववकास ससभछतभापजत नै छनभाजण गने तमायी बइयहे को उनरे

फताइन ् । तय, ऊजाज सगचव याजेन्रककशोय ऺेिीरे उक्त आमोजनाराई ववकास ससभछतभापजत छनभाजण गनज

नसककने बन्दै ऩजब्रक कम्ऩनीभापजत छनभाजणभा रैजानऩ
झ ने फताएका छन ् । „ऩजब्रकराई शेमय जायी गयी
आमोजनारे ऩॉज
ू ी छनभाजण गने बन्ने हो बने ऩजब्रक जेनेयेशन कम्ऩनीभाऩजmत आमोजना ववकास गनझज
आवश्मक हझन्छ,‟ ऺेिीरे बने, „ववकास ससभछतरे मो आमोजना फनाउन सक्दै न ।‟

आमोजनाका कामजकायी छनदे शक गोऩार फस्नेतरे आमोजनाका रागग आवश्मक कभजचायीको
अबावरगामत कायणरे सयकायरे चारू आवभा रू. ५४ कयोड ववछनमोजन गये भध्मे २५ प्रछतशत आगथजक

प्रगछत प्राप्त बएको फताउॉ दै आगाभी हदनभा आमोजनाको प्रगछतरे गछत सरने फताए । उक्त आमोजनाराई
१ हजाय २ भेगावाट ऺभताभा छनभाजण गनज सककने फ्रान्सेरी ऩयाभशजदाता कम्ऩनीरे िक्टवेररे फझझाएको
दोस्रो चयणको ववस्तत
ृ अध्ममन प्रछतवेदन (डीऩीआय)भा उल्रेख छ ।

प्रबाववत ऺेिका सबासद्हरू याजेन्र ऩाडडे, आभोदप्रसाद उऩाध्माम, गचनकाजी श्रेष्ठ य गङ्गारार
तझराधयरे आमोजनाराई भौसभी फहसको ववषम नफनाई तत्कार छनभाजणभा रैजानझऩनेभा जोड हदए ।

आमोजनाफाट ववस्थावऩत हझने फाससन्दाराई जग्गा अगधग्रहणफाऩत ५० प्रछतशत नगद य ५० प्रछतशत शेमय
हदएय बए ऩछन तत्कार जग्गा अगधग्रहणको काभ शझरू गनऩ
झज ने उनीहरूको बनाइ गथमो ।

गत कावत्तक १७ गते आमोजनाको दोस्रो चयणको डीऩीआय आमोजना ववकास ससभछतराई फझझाएको गथमो ।
३० भहीनासबि आमोजनाको अध्ममन सक्ने जजम्भा ऩाएको उक्त कम्ऩनीरे ववसबन्न तीन चयणभध्मे
दोस्रो चयणको प्रछतवेदन २१औॊ भहीनाभा कावत्तकभा फझझाएको हो । डीऩीआयअनझसाय उक्त आमोजना १
हजाय २ सम भेगावाट ऺभताको हझनेछ । त्मस्तै, आमोजनाभा कयीफ रू. ३ खफज ५० अफज रगानी हझनेछ ।

आमोजना छनभाजण बएभा गोयखा य धाहदङ जजल्राका गयी २७ गाववसका २० हजाय व्मजक्त ववस्थावऩत हझने
य २४ हजाय व्मजक्त प्रबाववत हझनेछन ् । त्मस्तै, आमोजनास्थरभा कयीफ ४८ ककरोसभटय राभो तार
छनभाजण हझने, ससॉचाइ सझववधा ऩझ¥माउन सककने य ऩमजटन प्रवद्र्धन गनज सककने फताइएको छ ।

आमोजनाभा बायत सयकायरे नेऩारराई प्रदान गने सम्झौता बएको रू. १ खफज सहझसरमत ऋणभध्मेको ५०

प्रछतशत ऩॉज
ू ी रगानी गने अनौऩचारयक छरपर बएको ऊजाज सगचव ऺेिीरे फताए । कयीफ ७ दे खख ९ वषजभा
छनभाजण ऩयू ा हझने अनभ
झ ान गरयएको उक्त आमोजनाभा सयकायरे प्रत्मेक वषज रू. १० अफजका दयरे रगानी
गने य केही थऩ सहझसरमत ऋणको व्मवस्था गरयए रगानी सहजै जट्
झ ने अनभ
झ ान गरयॉ दै आएको छ ।

ऩयाभशजदाता कम्ऩनीरे अफको ७ भहीनासबि डीऩीआयको अजन्तभ प्रछतवेदन फझझाइसक्ने सम्झौता बए
ऩछन पाष्ट ट्र्माकफाट उक्त प्रछतवेदन चाॉडै तमाय गनज रगाउने य आमोजनाराई छनभाजणभा रैजानझऩने
ससभछतको छनष्कषज छ ।

जग्गाप्राष्तत, कभबचायी य ऩॉज
ू ी व्मवस्थाऩनको चन
ु ौती

नेऩार आऩैmरे छनभाजण गनेभध्मेको हारसम्भकै ठूरो उक्त आमोजनाका रागग जग्गाप्राजप्त प्रकक्रमा ऩयू ा
गनज चन
झ ौतीऩूणज यहे को ऊजाजभन्िी याधाकझभायी ऻवारीरे फताएकी छन ् । जग्गाको भूल्म फढ्दै जाने,
अगधग्रहण गने जग्गाको भूल्म छनधाजयण, स्थानीम फाससन्दाको सहभछत य ऩझन् स्थाऩनाको ववषम

चन
झ ौतीऩूणज यहे को उनको बनाइ छ । जग्गा अगधग्रहणका रागग भािै ६१ अफज रुऩैमाॉ राग्ने अनझभान

बएकारे ऩॉज
ू ी जझटाउने चन
झ ौती ऩछन छ । आमोजनाराई हार प्राववगधक कभजचायीहरूको अबाव यहे को

कामजकायी छनदे शक गोऩार फस्नेतरे फताए । त्मस्तै, आमोजनाराई ठूरो ऩॉज
ू ी आवश्मक यहे कारे ऩॉज
ू ी
व्मवस्थाऩन ऩछन चन
झ ौतीऩूणज दे खखएको उनको बनाइ गथमो ।
प्रधानभन्िीसदहतका सयोकायवारासॉग छरपरऩतछ तनणबम

फढ
ू ीगडडकी य नरससङगाड दईझ याजष्िम गौयवको सच
ू ीभा यहे का आमोजनाहरूको छनभाजणका रागग ववसबन्न
चयणको छरपरऩछछ अजन्तभभा प्रधानभन्िीसहहत सयोकायवाराहरूसॉगको छरपरफाट छनणजम सरइने
कृवष तथा जरस्रोत ससभछतरे छनणजम गये को छ । आमोजनाका रागग जग्गाप्राजप्त, वातावयणीम

प्रावधानरगामत ववषमसॉग जोडडएको वन, वातावयण, बूसभसझधाय तथा व्मवस्था, अथजरगामत

भन्िारमका प्रछतछनगधहरूसॉगको छरपरऩछछ छनणजम सरइने ससभछतका सबाऩछत गगन थाऩारे फताए ।
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प्रसायण राइन गुरुमोजना तमायी कामबशारा
नेऩार–बायत ववद्मझत ् प्रसायण राइन तथा व्माऩाय ऩरयमोजना कामाजन्वमन बइयहे को सन्दबजभा प्रसायण
राइन गझरुमोजना तमायी कामजशारा भङ्गरवाय काठभाडौंभा आमोजना गरयमो । ववश्व फैङ्कको आगथजक
सहमोगभा इरेजक्िससटी डड फ्रान्स नाभक ऩयाभशजदाता कम्ऩनीरे आमोजना गये को
एकहदने

कामजशाराभा प्रसायण राइन छनभाजणका चन
झ ौती, प्रसायण ऩरयमोजना कामाजन्वमन प्रकक्रमा,

अन्तययाजष्िम अभ्मास एवभ ् भान्मता, प्राववगधक सझधाय य त्मसछनजम्त सझझाव, कस्ता „टावय, कडडक्टय‟

जडान गने, कामाजन्वमन प्रकक्रमा, प्रववगध हस्तान्तयणरगामत प्राववगधक ऩऺभा छरपर गरयएको गथमो ।
उक्त ऩरयमोजनाअन्तगजत हार ४ सम ककरोबोल्ट हे टौंडा–ढल्केवय–इनरुवा २ सम ८५ ककरोसभटय प्रसायण
राइन छनभाजण बइयहे को छ । उक्त खडडभा प्रसायण राइन छनभाजणसॉगै हे टौंडा, ढल्केवय य इनरुवाभा „सफ
स्टे शन‟ ऩछन फनाउन थासरएको फताइएको छ । यासस
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ऩष्चचभ सेतीको वऩडडए ऩाॉच भदहनालबि
रक्ष्भण ववमोगी

रगानी फोडजरे आउॉ दो साउनसबि सात सम ५० भेगावाटको ऩजश्चभ सेती जराशम आमोजनाको 'आमोजना
ववकास सम्झौता' (वऩडडए) सक्ने गयी काभ अगाडड फढाएको छ। आमोजना फन्नेभा द्ववववधा बइयहॉ दा
फोडजरे छछटो छनभाजण सरु
झ गने रक्ष्मसाथ वऩडडएको काभ सरु
झ गये को हो। चाइना थ्री गोजेज (ससहटजी) को
सहामक कम्ऩनी ससडब्रई
झ इन्बेस्टभेन्ट कऩोये सन आमोजना छनभाजणभा उत्सक
झ दे खखएकारे तोककएको
सभमभै वऩडडए ऩूया गने तमायी गरयएको फोडजका प्रभझख कामजकायी अगधकृत याधेश ऩन्तरे फताए।

'बायतसॉग ववद्मझत व्माऩाय सम्झौता (वऩहटए) बएकारे फढी बएको त्रफजझरी बायत फेच्ने फाटो खर
झ ेको छ,'

उनरे बने, 'उत्ऩाहदत त्रफजझरी खऩत हझने आधाय दे खखएकारे ऩछन कम्ऩनी चाॉडो आमोजना छनभाजणभा जान

हतारयएको छ।' मसअछघ उसरे उत्ऩाहदत त्रफजझरीको फजाय छनधाजयण गये ऩछछ भािै छनभाजण प्रकक्रमा सझरु गनज
सककने तकज याखेको गथमो।

गचछनमाॉ कम्ऩनीरे महाॉको त्रफजझरीको फजायफाये गरययहे को अध्ममन प्रछतवेदन बने सावजजछनक गये को छै न।
'चैतको अजन्तभसम्भ कम्ऩनीरे प्रछतवेदन सावजजछनक गछज , तय वऩहटए बएकारे ऩजश्चभ सेतीको सफै
त्रफजर
झ ी खऩत हझनेभा ऊ ववश्वस्त छ,' ऩन्तरे बने। ससडब्रई
झ रे महाॉ आफ्नो शाखा खोरेय फखाजअछघ
डड्रसरङरगामत वातावयणीम अध्ममन ऩयू ा गने प्रछतफद्धता जनाएको छ।

आमोजनाभा प्रायजम्बक काभ गनऩ
झज ूवज वैदेसशक ऋण स्वीकृत य वऩडडए प्रकक्रमा अगाडड फढाउन ऩछन

कम्ऩनीरे आग्रह गये को छ। कम्ऩनीका तपजफाट आवश्मक काभ ऩूया गनज थ्री गोजेजका अध्मऺ रझ चन
झ को

नेतत्ृ वभा ११ सदस्मीम टोरी शझक्रफाय काठभाडौं आउॉ दै छ। उक्त टोरीरे आमोजनास्थरको अवरोकन गयी
कम्ऩनी दताज गने फोडजरे जानकायी हदएको छ। कम्ऩनी खोल्नझअछघ प्रागधकयणरे आन्तरयक प्रकक्रमा ऩूया
गनऩ
झज ने बन्दै तत्कार मसफाये जानकायी गयाउन फोडजरे आग्रह गये को छ।

आमोजनाभा गचछनमाॉ कम्ऩनीको ७५ य नेऩार ववद्मत
झ प्रागधकयणको २५ प्रछतशत रगानी हझनेछ।

कम्ऩनीसॉग आमोजना छनभाजणको सभझदायी (एभओमझ) हझॉदा दईझ वषजसबि ववत्तीम व्मवस्थाऩन गने सभम

हदइएको गथमो। ऊजाज भन्िारम नै आमोजना छनभाजणफाये स्ऩष्ट नबएकारे तोकेको सभम रगानी जझटाउन
सकेको गथएन। थ्री गोजेज अन्तयाजजष्िम प्रछतजष्ठत कम्ऩनी बएकारे अफको एक वषजसबिै ववत्तीम स्रोत
जझटाउने फोडज अगधकायीको दाफी छ।
आमोजनाभा रगानी गने १ खफज ५० अफज रुऩैमाॉ वैदेसशक ऋण स्वीकृत गरयहदन कम्ऩनीरे ससपारयस गये को
छ। अफ फस्ने फोडज फैठकरे स्वीकृछत हदने ऩन्तरे फताए। कम्ऩनीरे रगानी जोहो गनजऩूवज प्रागधकयणसॉग

ववद्मझत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गनऩ
झज छज । आमोजनाको त्रफजझरी खऩत नहझने बन्दै प्रागधकयणरे वऩवऩए

गनज भानेको गथएन। तय, वऩहटए बएकारे फढी बएको त्रफजझरी बायत फेच्ने आधाय बएकारे ऊ सकायात्भक
दे खखएको छ।

आमोजना छनभाजण प्रकक्रमा अगाडड फहढयहॉ दा ऩछन ऊजाज सगचव याजेन्रककशोय ऺेिीरे गचछनमाॉ कम्ऩनीरे
आमोजना फनाउन नसक्ने तकज गदै आएका छन ्। ५ सम भेगावाट भागथका आमोजना फोडजको

ऺेिागधकायसबि ऩने हझॉदा ऊजाज भन्िारम वा सगचवरे आऩवत्त जनाए ऩछन आमोजना अगाडड फढाउन
फोडजराई छनदे शन हदइसकेको छ।

रगानी खोज्ने नाभभा १७ वषज अस्िे सरमाको स्नोइए भाउन्टे न इजन्जछनमरयङ कऩोये सन (स्भेक) रे
ओगटे को राइसेन्स २०६८ साउनभा सयकायरे खाये ज गये को गथमो। खाये ज हझनासाथ फास्केटभा आएको
आमोजना प्रछतस्ऩधाजफाट हदनऩ
झ नेभा हचव
झ ाभा हदइएको बन्दै ऺेिीरे ववयोध गदै आएका हझन ्।

आमोजना ऩूवऊ
ज जाज भन्िी गोकणज ववष्टको कामजकारभा खाये ज गयी ववद्मझत ऐन, २०४९ को दपा ३५

अनझसाय गचछनमाॉ कम्ऩनीराई हदइएको गथमो। थ्री गोजेज चीनभा साढे २२ हजाय भेगावाट त्रफजझरी उत्ऩादन
गये को कम्ऩनी बएकारे मही कम्ऩनीको ववश्वसनीमताका आधायभा सयकायरे उसको सहामक
कम्ऩनीराई आमोजना हदने छनणजम गये को गथमो।
कम्ऩनीसॉग २०६८ पागन
झ भा सभझदायी हझॉदा आमोजना सन ् २०२० सबि छनभाजण ऩयू ा गने रक्ष्म याखखएको

गथमो। तय, रगानी फोडजरे अहहरेदेखख प्रकक्रमा अगाडड फढाए सन ् २०२२/०२३ भा भाि ऩयू ा हझने नमाॉ तासरका
सावजजछनक गये को छ।

सभझदायी अनझसाय कझर रागतको १० प्रछतशत सेमय स्थााीमराई छझट्ट्माउनझऩने उल्रेख छ। साथै

सझदयू ऩजश्चभ ऺेिको ववद्मझतीकयणका रागग १ सम ५० भेगावाट त्रफजझरी उऩरब्ध गयाउन कम्ऩनी सहभत
बएको गथमो। त्रफजझरी आमोजनास्थरदे खख फझटवरसम्भ ल्माउन ४ सम केबी प्रसायाण राइन फनाउनझऩने
ऩूवस
ज म्बाव्मता अध्ममनभा उल्रेख छ।

स्भेकसॉग सम्झौता हझॉदा करयफ एक खफज रागत अनझभान गरयए ऩछन फोडजरे अहहरे मसको रागत करयफ १
खफज ४९ अफज रुवऩमाॉ अनझभान गये को छ। सेती नदी फझाङ जजल्राराई छोएय फगे ऩछन आमोजनाको
जराशमरे डोटी, फझाङ य डडेल्धयझ ासम्भ प्रबाववत ऩाछज ।
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ऩजश्चभ सेती छनभाजणका रागग कम्ऩनी स्थाऩना गदै थ्री गजेज
भोदनाथ ढकार

- कम्ऩनीका अध्मऺ य उऩाध्मऺ आज नेऩार आउॉ दै

- आजै ऩष्चचभ सेतीका रागग ववदे शी रगानी स्वीकृतत
पागझन २८, काठभाडौं । ७ सम ५० भेगावाट ऺभताको ऩजश्चभ सेती जरववद्मझत ् आमोजना छनभाजणका रागग गचछनमाॉ
कम्ऩनी चाइना थ्री गजेज कऩोये शनरे नेऩारभा कम्ऩनी स्थाऩना गने बएको छ । थ्री गजेजरे नेऩारभा कम्ऩनी

स्थाऩनाको प्रकक्रमा तीव्र फनाएकारे रगानी फोडजरे ऩजश्चभ सेतीभा ववदे शी रगानी स्वीकृत गने बएको छ । शक्र
झ वाय
फस्ने रगानी फोडजको फैठकरे ऩजश्चभ सेतीका रागग ववदे शी रगानी स्वीकृत गने फोडजरे जानकायी हदएको छ । फैठक
प्रधानभन्िी सझशीर कोइयाराको अध्मऺताभा फस्दै छ ।

उता थ्री गजेजरे बने नेऩारका रगानी गने यकभ स्वीकृत गरयसकेको फोडजको बनाइ छ । ऩजश्चभ सेतीभा ववदे शी
रगानी स्वीकृत बएसॉगै थ्री गजेजरे नेऩारभा छझट्टै जरववद्मझत ् कम्ऩनी दताज गने छ । सझदयू ऩजश्चभका फैतडी,

फझाङ, डॉडर
े धयझ ा य डोटीको बूबागराई प्रबाववत गने सो आमोजनाका फाये भा ववस्तत
ृ जानकायी सरन थ्री गजेजका

अध्मऺ सरन चस
झ ई
झ को नेतत्ृ वभा उऩाध्मऺ फी आससमोङसहहत १२ जनाको टोरी शक्र
झ वाय नेऩार आउॉ दै छ । सो टोरीरे
ऩजश्चभ सेती जरववद्मझत ् छनभाजणस्थरको भ्रभणसभेत गने फताइएको छ । फोडजका प्रभझख कामजकायी अगधकृत

(सीईओ) याधेश ऩन्तका अनझसाय उनीहरूरे आमोजनासॉग सम्फजन्धत थऩ ववषमभा छरपर गनेछन ् । ‘हारसम्भको

वाताज य छरपरफाट उनीहरू नेऩारभा रगानी गनज ज्मादै उत्साहहत बएका छन ् । ऩरयमोजना अछघ फढाउन उनीहरूको
प्रछतफद्धता आइसकेको छ,’ ऩन्तरे बने । उनीहरूरे फोडज सीईओ ऩन्त, प्रभ कोइयारा, अथजभन्िी डा. याभशयण भहत,
ऊजाजभन्िी याधा ऻवारीरगामत भन्िी तथा अन्म उच्च अगधकायीहरूसॉग बेट गनेछन ् । गत भङ्ससयभा ऩछन

कम्ऩनीका ८ जना उच्च अगधकायी तथा प्राववगधकरे छनभाजणस्थरको भ्रभण गये का गथए । सो भ्रभणको चाॉजोऩाॉजो
रगानी फोडज आऩैmरे सभराएको गथमो । ववश्वकै ठूरो जरववद्मझत ् ऩरयमोजना थ्री गजेज ड्माभ (२२ हजाय ५ सम
भेगावाट) छनभाजण गये को सो कम्ऩनी गचछनमाॉ सयकायको ऩण
ू ज स्वासभत्वको कम्ऩनी हो ।

१ खफज ५० अफज रुऩैमाॉ रगानी राग्ने ऩजश्चभ सेती जरववद्मत
झ ् ऩरयमोजनाभा कझर रगानीको ७५ प्रछतशत थ्री गजेज य
फाॉकी २५ प्रछतशत नेऩार सयकायरे जझटाउने सहभछत बएको छ । सयकायरे चीनको एजक्जभ फैङ्कको ऋण वा
सावजजछनक सॊस्थाहरूफाट रगानी जझटाउने सम्बावना यहे को फोडज सम्फद्ध स्रोतरे जानकायी हदएको छ ।

सयकायरे २० वषज अछघ नै अष्िे सरमारी कम्ऩनी स्भेकराई छनभाजणको जजम्भा रगाए ऩछन उसरे १० ऩटकसम्भ

इजाजतऩि नवीकयण भाि गये को य छनभाजण अछघ नफढाएकारे ३ वषजअछघ इजाजत यद्द गरयएको गथमो । गोकणज

ववष्ट ऊजाजभन्िी बएका फेरा थ्री गजेजसॉग ऩजश्चभ सेती छनभाजणका रागग सभझदायीऩिभा हस्ताऺय बएको गथमो ।

तय, ऩजश्चभ सेती छनभाजणभा याजनीछतक दर तथा ऊजाज भन्िारम य रगानी फोडजफीच वववाद चककिंदा प्रकक्रमाभा हढराइ
बएको गथमो ।
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थ्री गजेजका अध्मऺ आउॉ दै
ऩजश्चभ सेती जरववद्मत
झ ् आमोजनाको गचछनमाॉ प्रवद्जधक कम्ऩनी थ्री गजेजका अध्मऺ रझ चन
झ शक्र
झ फाय नेऩार आउॉ दै
छन ् । ७ सम ५० भेगावाट जरववद्मझत ् आमोजनाको ववषमभा प्रधानभन्िी सझशीर कोइयारा, ऊजाजभन्िी, रगानी

फोडजका अगधकायी य अन्म भन्िीहरूसॉग छरपर गनज अध्मऺ चन
झ को नेतत्ृ वभा ११ सदस्मीम प्रछतछनगधभडडर आउने
बएको हो । 'उनीहरू ४ हदन फस्नेछन ्,' रगानी फोडजका एक अगधकायीरे बने, 'भझख्म एजेन्डा आमोजनाभा गने

रगानीफाये चचाज गनझज हो । थऩ रगानीका ऺेिफाये ऩछन फझझ्ने उनीहरूको मोजना छ ।' कझन छनकामसॉग कझन सभमभा

कामजक्रभ गने बन्ने ववषमभा बने टझॊगो रागगसकेको छै न । 'ऩहहरो हदन सामद उनीहरूको स्वागतको कामजक्रभ भािै
हझनेछ,' फोडजका ती अगधकायीरे बने, 'अको हदनफाट छरपर य फैठकहरू सञ्चारन हझनेछन ् ।'

ऩजश्चभ सेतीको रगानीकताज कम्ऩनीका अध्मऺको भ्रभणऩछछ काभ अछघ फढ्ने सम्बावना बएको ऊजाज
अगधकायीहरूको फझझाइ छ ।

टोरीभा उऩाध्मऺ य थ्री गजेजका अन्म अगधकायी ऩछन सहबागी हझनेछन ् । थ्री गजेजको ४ उऩाध्मऺ छन ् । 'त्मसभध्मे
एक जना उऩाध्मऺ ऩछन टोरीभा सहबागी हझनेछन ्,' रगानी फोडजका प्रभख
झ कामजकायी अगधकृत याधेश ऩन्तरे बने । थ्री
गजेजअन्तगजतको चाइना इन्टयनेसनर वाटय एन्ड इरेजक्ट्यक (सीडब्रूई) रे फहझप्रछतक्षऺत ऩजश्चभ सेती आमोजना

फनाउने सभझदायी बएको छ । त्मसका रागग सीडब्रझईरे रगानी फोडजसभऺ प्रत्मऺ वैदेसशक रगानी (एपडीआई) को
प्रस्ताव गत साता ऩेस गरयसकेको छ । 'उसको प्रस्ताव आगाभी फोडज फैठकभा रगेय स्वीकृत गरयॉ दै छ,' ऩन्तरे बने ।
एपडीआई स्वीकृछतऩछछ उद्मोग ववबाग य कम्ऩनी यजजस्िायको कामाजरमभा दताजका रागग फाटो खर
झ ा हझनेछ ।

सीडब्रूईसॉग ऊजाज भन्िारमरे साढे दईझ वषजअछघ (सन ् २०१२ अगस्त ११) भा सभझदायीऩि (एभओम)ू भा हस्ताऺय
गये को गथमो ।
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सेमय वववादरे ताभाकोसीभा अवयोध
याजेन्र भानन्धय

भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मझत ् आमोजनाभा सेमय ववतयण प्रकक्रमाको सभस्मा फजल्झएऩछछ त्मसको असय
छनभाजणभा ऩनज थारेको छ । सेमय ववतयण प्रकक्रमाभा गचत्त नफझझक
े ा ववसबन्न सभूहफाट आमोजनाभा अवयोध
ऩझयम
् ाउनझका साथै चेतावनीस्वरूऩ ववऻजप्तहरू जायी हझन थारेका छन ् । सेमय ववतयणभा वातावयणीम प्रबाव

भल्
ू माॊकनको बावनाराई रत्माएको बन्दै पागन
झ ११ दे खख चाय हदन आमोजनाको काभभा अवयोध गये का ससॊगटी
आसऩासका फाससन्दारे पेरय चेतावनी हदएका छन ् ।

भाग ऩूया नबए उनीहरूरे पागझन २९ दे खख आमोजनाको सम्ऩूणज काभ नै फन्द गरयहदने चेतावनीऩि आमोजनाभा
फझझाएका छन ् । दोरखारीराई हदने बछनएको १० प्रछतशतबन्दा फढी सेमय हदनझऩने बन्दै गरयएको आन्दोरनका

कायण आमोजना ऺेिका कभजचायीहरू चाय हदनसम्भ आउजाउ गनज ऩाएनन ् । िान्ससभसन राइनको काभ योककमो ।
ढझवानीभा अवयोध आएकारे ससभेन्ट अबाव हझॉदा आमोजनारे ऺछत फेहोनझज ऩये को गथमो ।

ससॊगटीवासीरे उठाएको भाग रागू गयाउन जजल्रास्तयीम सभन्वम ससभछतरे प्रमास गने छनणजमऩछछ अवयोध

हटाएका उनीहरूरे प्रागधकयणका कामजकायी छनदे शकराई सभेत आमोजना ऺेि जान योकेका गथए । छनदे शक य

आमोजना प्रभझख कामज ऺेि ऩझग्न नसकी काठभाडौं पककजएऩछछ आमोजनासबि खैराफैरा भजच्चएको गथमो । ससॊगटी
आसऩासका फाससन्दारे उठाएको भागऩछछ सेमयफाये गरयएका छनणजमको ववयोध गदै सभडडमाभा फोरेको बन्दै

जजल्राजस्थत याजनीछतक दरहरूरे ववयोध गये य वक्तव्म जायी गये ऩछछ आमोजना प्रभख
झ ववऻान श्रेष्ठरे ववऻजप्त
जायी गयी आपूरे त्मस्तो नफोरेको खडडन सावजजछनक गनऩ
झज ये को गथमो ।

आन्दोरन सझरु गने चेतावनीसॉगै भजदयझ को भाग ऩछन थवऩएको छ । नेऩार त्रफजझरी, ऩेन्टय, प्रम्फय तथा छनभाजण
भजदयझ मझछनमनका करयफ ४ सम नेऩारी भजदयझ रे सेमय नऩाउने अवस्था बए आन्दोरनभा उिने चेतावनी ऩि
आमोजनाराई थभाएका छन ् । भाग ऩूया नबए उनीहरूरे काभ अवयोधकै चेतावनी हदएका छन ् । आमोजना

सञ्चारन गने भागथल्रो ताभाकोसी हाइड्रो ऩावय कम्ऩनीको प्रफन्धऩिभा कभजचायीराई सेमय हदने व्मवस्था छै न ।
मसैफीच ववप्रव सभूहको नेकऩा भाओवादी ऩाटॊरे अको दफाफऩूणज ऩि दताज गये ऩछछ आमोजनाको व्मवस्थाऩकदे खख
कभजचायीसभेतभा िास छाएको छ । उक्त ऩाटॊको जजल्रा ससभछतको नाभभा दताज बएको ऩिभा ताभाकोसीरे

मसअछघ फेहोनऩ
झज ये को डडजाइन ऩरयवतजनका झभेरादे खखका कायण खोजजएको छ । सझरुङको बाग चकनक
झज ा कायण
स्ऩष्ट ऩानझज बछनएको छ । बायतीम यड य ससभेन्ट प्रमोगफाये प्रश्न उठाइएको छ । प्रवेशभागज छनभाजणभा हढराइ य

ऺछतऩछू तज छतनऩ
झज ने फाध्मताफाये स्ऩष्ट ऩानऩ
झज ने उल्रेख छ । आमोजनाको हारसम्भको खचजको सावजजछनक गनऩ
झज ने,

चको ब्माजभा सरइएको ऋणको कायण खोसरनझऩने य सेमयरगामतको १० फॉद
झ े भाग १० हदनसबि ऩूया गनऩ
झज ने उल्रेख
छ।

उक्त ऩाटॊरे हदएको अजल्टभेटभको म्माद जछत नजजककॉदै छ, त्मछत नै आमोजना ऺेिभा काभ गने कभजचायीहरूभा

िास फढे को एक कभजचायीरे काजन्तऩझयराई फताए । ताभाकोसी आमोजना प्रभझख ववऻान श्रेष्ठरे भागहरूराई छनमभ
कानन
झ अनस
झ ाय ऩयू ा गने य प्रस्ट ऩानज प्रमत्न गरयने फताए ।

जजल्रासबिैफाट भागऩिको चाङ रागेको फेरा आमोजनाराई फाहहयी जजल्राको दफाफ ऩछन ऩनज थारेको छ ।

याभेछाऩका दईझ सबासदको हस्ताऺयसहहत सेमय भाग गये को ऩि ऩछन आमोजनाभा आएको छ । सबासद् आङ्टावा
शेऩाज य श्माभकझभाय श्रेष्ठद्वाया प्रेवषत वक्तव्मभा ताभाकोसी आमोजनाफाट १० दे खख ३० प्रछतशत सेमय प्राजप्तका

रागग सॊघषज ससभछत फनाएको उल्रेख छ । आमोजनारे सेमयफाये को भागहरू कम्ऩनीको प्रफन्धऩि, गधतोऩि फोडजको
कानझन भझतात्रफक हझने फताएको छ । भागहरूको सम्फोधन गनज सककने ववषमभा सैद्धाजन्तक य व्मावहारयक प्रमत्न
जायी यहे को आमोजना प्रभख
झ श्रेष्ठरे फताए ।

