>f]tM uf]/vfkq, 2071/12/14
अरुण तेस्रोराई रक्षऺत गदे प्राविधधक कऺा
ध्मान कुरुङ
सङ्खव
ु ासबा, चैत १४ गते । फहुचर्चित अरुण तेश्रो जरववद्मुत ऩरयमोजनाराई रक्षऺत गरय सदयभुकाभ

खाॉदवायीभा धभाधभ प्राववर्धक सीऩभुरक कऺा सॊचारन सुरु बएको छ । अरुण तेस्रो ननभािणको क्रभभा
ववभबन्न बफषमभा दऺ प्राववर्धक उत्ऩादन गने उदे श्मरे ताभरभको सॊचारन बईयहे को हो ।

खाॉदवायीभा फयाहा सभबिसेस प्राभररे भसटिईभबिीफाि भान्मता प्राप्त ऩटहरो तहको ववभबन्न बफषमभा
ताभरभ सॊचारन गरययहे को छ । अरुण तेस्रोराई आवश्मक ऩने जनशक्तत क्जल्राभै उत्ऩादन गनि
प्राववर्धक ववषमको ताभरभ सुरु गरयएको सॊचारक नानीयाभ दाहाररे फताउनुबमो । „मस ऺेत्रका

फेयोजगाय मुवाहरुराई भसऩभुरक ताभरभ टदएय दऺ जनशक्तत तमाय गदै छौ‟ उहाॉरे बन्नुबमो, हाभीरे

प्रक्बफङ, वेक्ल्िङ ईरेक्तिभसमन, जेनेयर कुक, कबप्मुिय अऩये िय, हाििवेमय तथा नेिवकीङ आटद बफषमभा
कऺा सॊचारन गरययहे का छौँ । हार ताभरभ भरनेको सॊख्मा फढे को उहाॉरे फताउनुबमो । मो ताभरभ केन्रभा
अटहरे ६० फढीरे ताभरभ भरइयहे का छन ् ।

खाॉदफायीभै यहे को भशखयऩुय िे तनीकर सेन्ियरे ऩनन अरुण तेस्रोराई रक्षऺत गरय कबप्मुिय कऺा य हाउस
वाईरयङका कऺाहरु सॊचारन गरययहे को सॊचारक गोववन्द याईरे फताउनुबमो । कबप्मुिय अऩये िय

आवश्मक ऩने बएकारे बफशेष प्राथभभकता टदएय कऺा सॊचारन गने गये को भसजिन िे ननङ एण्ि िे «ि का
सॊचारक भसजिन कुरुङरे फताउनुबमो । ऩरयमोजना ननभािणको क्रभभा स्थानीमराई प्राथभभकता टदने
बएकोरे दऺ जनशक्तत तमाय गनि मस्ता प्कायका प्राववर्धक कऺा सॊचारन बईयहे को छ ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/14
भाधथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजनाको काभ अझै ठप्ऩ
ददरफहादयु केसी
दोरखा, १४ चैत- भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मत
ु ् आमोजनाको २ हप्तादे खख जायी भजदयु आन्दोरन
स्थर्गत गने सहभती बए ऩनन भजदयु हरुफाि ऩारना नहुॉदा आमोजनाको काभ ठप्ऩ छ । भजदयु य

आमोजना व्मवस्थाऩन ऩऺ फीच तत्कार आमोजनाको काभभा पकिने ४ टदन अघी सहभती गये ऩनन
भजदयु हरु फीच याजनैनतक ववबाजनका कायण आमोजनाको काभ १६ औॊ टदनसबभ सच
ु ारु हुन सकेको छै न
।

आमोजनाको प्रफद्र्धक कबऩनी अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩावय कबऩनी व्मवस्थाऩकरे एभारे सबफद्ध
भजदयु नेताहरुसॉग भात्र वाताि गये य आपूहरुको अऩभान गये को बन्दै काॉग्रेस य ववभबन्न भाओवादीका

भजदयु सॊगठनहरुरे सॊमुतत ववऻप्ती जायी गयी भजदयु हरु काभभा पकेका छै नन ् । आमोजनाको भसभबर
ननभािणको भसनो हाइड्रोरे गने व्मूयो ६ को काभ भात्र सुरु बए ऩनन व्मूयो ११ भा भजदयु हरु काभभा पकेका
छै नन ् ।

भसभबर ननभािणको व्मूयो ६ अन्र्तगत ऩावय हाउस य िे रये सको काभ काभ हुॉदैछ । व्मूयो ११ रे हे िवतस,

भुख्म सुरुङ, ठािो सुरुङको काभ ऩदि छ । सफैबन्दा धेयै काभ य भजदयु ऩनन व्मूयो ११ भा ऩदि छ । सॊमुतत

आन्दोरन सॊघषि सभभनतका सॊमोजक योशन खड्कारे आफ्नो हड्तार जायी यहे ऩनन व्मवस्थाऩन ऩऺरे
वाताि प्रक्रक्रमा सरु
ु गये को जानकायी टदए ।
सहभनत अनुसाय दव
ु ै ऩऺको सहभनतभा ७ टदनभबत्र कामिदर गठन गने ननणिम बएको र्थमो । भार्थल्रो

ताभाकोसी जरववद्मुत आमोजनाका प्रवतता िा. गणेश न्मौऩानेका अनुसाय भजदयु का काभ सबफोधन हुने
गयी कामिदररे ३० टदनभबत्र प्रनतवेदन टदनेछ ।

कामिदरभा दव
ु ै ऩऺको सहभनतभा ववऻ िोरी सभेत सहबागी गयाई शेमय ववतयणको ववर्ध तमाय गने छन ्
। भजदयु य आमोजना व्मवस्थाऩन ऩऺ फीच भॊगरफाय वातािभा सहभनत हुन नसकेऩनछ फुधफाय बएको
वातािभा सहभती बएको हो ।

सहभती ऩत्रभा अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩावय कबऩनीका तपिफाि सञ्चारक सभभनत सदस्म शेयभसॊह बाि,
आमोजना प्रभुख ववऻनप्रसाद श्रेष्ठ, आमोजनाका प्रफतता िा. गणेश न्मौऩानेरे हस्ताऺय गये का छन ् ।
त्मस्तै गयी भजदयु का तपिफाि तमूऩेक नेऩारका अध्मऺ नयनाथ रुइिे र, क्जपन्ि दोरखाका अध्मऺ
भहे न्र ऩुयी य तमूऩेक भसनो हाइड्रो इकाइ अध्मऺ सोनाभदोजे शेऩािरे हस्ताऺय गये का र्थए ।

सबासद ऩावित गुरुङरे कुनै ऩनन फहानाभा याक्ष्िम गौयवको आमोजना फन्द गनि नहुने फताए । ननभािणको
काभ ठे केदाय कबऩनीको बएकारे नम भजदयु रे नगये ऩनन खल्
ु रा फजायभा यहे को अरु भजदयु खोजेय बए
ऩनन उसरे काभ गनुि ऩने फताए । ठे केदाय कबऩनीभा काभ गने भजदयु हरुरे अनावश्मक सेमय भाग गये
ताऩनन अनावश्मक नक्जय फनाउन नहुनेभा उनरे जोि टदए । भजदयु हरुराई कुनै ऩनन हारतभा सेमय
व्मवस्था गनै नसक्रकने उनरे फताए ।

मता, नेऩकऩा भाओवादी ववप्रफ सभूहको भाओवादीरे चरयकोि क्स्थत च्छोयोल्ऩा नभसङ करेजको सेमय

खोजी गये को छ । भाओवादी नेता प्रेभ तभाङरे एक ववऻप्ती जायी गयी नभसिङ करेज खोल्ने फेराभा नेकऩा
भाओवादीको काभभा कफोर गये को १० प्रनतशत सेमय तत्कार बुततानी गनि व्मवस्थाऩन ऩऺरे आह्वान
गये को छ ।

करेज सञ्चारनको क्रभभा भाओवादी नेता र्गयीयाजभखण ऩोखये र स्वास््म भन्त्री हुॉदा कानन
ु ी प्रक्रक्रमा य
करेज सञ्चारनको क्जबभा तत्काभरन भाओवादी नेताहरुरे भरने य रगानी र्गता याना रगामतरे गने

फीच २०६६ सारभा बएको सहभनत कामािन्वमन हुनऩ
ु ने उनको भाग छ । तत्काभरन एकीकृत भाओवादी
पुिे य ववभबन्न िुक्रा बए ताऩनन सेमय नहयाउने बन्दै कामािन्वमका रार्ग उनीहरुरे भाग गये को हो ।
नभसिङ करेज २०६६ दे खख सञ्चारन हुॉदै आएको छ । करेज अन्र्तगत च्छोयोल्ऩा जनयर अस्ऩतार

सञ्चारन हुॉदै आएको छ । मता करेज व्मवस्थाऩनरे बने कानुनी रुऩभा कुनै ऩनन ऩािॊको कुनै सेमय
नयहे को दाफी गये को छ ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/14
सयकायकै कायण प्रसायण राइनभा सभस्मा : प्राधधकयण
बीभ गौतभ/याजधानी
काठभािौं, १४ चैत

नेऩार ववद्मुत ््् प्रार्धकयणरे सयकायरे सभन्वम नगदाि य प्रक्रक्रमाभा टढराइ गदाि प्रसायण राइन

ननभािणभा सभस्मा दे खखएको जनाएको छ । सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सभभनतभा ऩठाएको प्रसायण
प्रणारी ननभािणका फाधा, अवयोध, सभस्मा य नतनको सभाधानफाये उऩरब्ध गयाएको वववयणभा सयकायको
कायणरे सभेत प्रसायण राइन ननभािणभा टढराइ बएको उल्रेख गये को छ ।

सन ् २०२० भबत्र ३ हजाय ३ सम क्रकरोभभिय प्रसायण राइन फनाउने रक्ष्म याखेकोभा हारसबभ २ सम
क्रकरोभभिय ऩनन फनाउन नसकेको ववद्मुत ््् प्रार्धकयणरे सयकायराई दोष रगाएको हो । „सवेऺण
राइसेन्स प्रक्रक्रमा तथा मससॉग सबफक्न्धत प्रक्रक्रमाभा राग्ने सभमरगामतका कायणरे प्रसायण राइन
रत
ु गनतभा अनघ फढ्न सकेको छै न,‟ उनरे बने । प्रार्धकयणरे ऩठाएको ऩत्रभा सयकायरे प्रार्धकयणराई

ननजी ऺेत्रसयह व्मवहाय नगयी सयकायको ननकामकै रूऩभा ववद्मुत ््् ववकास ववबागका साथै ऊजाि, वन,

वातावयण य अथि भन्त्रारमरे ववभबन्न प्रक्रक्रमाभा सयरीकयण गनऩ
ुि ने तथा ननजी ऺेत्रसयह उऩेऺा गनि
नहुने उल्रेख छ ।

प्रार्धकयण ननजी जग्गा, ऐरानी य सयकायी जग्गाको सहज उऩरब्धता, रूखहरू हिाउने, वन भन्त्रारमराई
सट्िा जग्गा उऩरब्ध गयाउने, किान गने रूखको दईु गण
ु ा रूख योप्ने य ऩाॉच वषिसबभ सॊयऺण गनऩ
ुि ने,
ववकास भैत्री नीनतको सभस्मा, प्रार्धकयणको कानन
ु ी है भसमतरगामतभा सभस्मा यहे को फताएको छ ।

मसैगयी, ववस्पोिक ऩदाथिको खरयद, बण्िायण एवॊ प्रमोगभा सहजता, सयु ऺा, फजेि, दक् ष जनशक्तत,

खरयद, ननणिम प्रक्रक्रमाभा झन्झटिरो य रबफेतान प्रक्रक्रमा ऩनन सभस्मा यहे को उल्रेख छ । नीनतगततपि
प्रार्धकयणको कानुनी है भसमतभा सभस्मा यहे को उल्रेख गदै प्रार्धकयण फोिि अध्मऺ, कामिकायी ननदे शक य
सञ्चारक सदस्म ननमुक्ततभा सभेत सभस्मा यहे को उल्रेख गये को छ ।

प्रार्धकयणरे थानकोि–चाऩागाउॉ , खखबती–ढल्केफय, हे िौंिा–कुरेखानी, भसॊगिी–राभोसाॉघु, हे िौंिा–

बयतऩुय, बुरबुरे–भध्मभस्माङदी, बयतऩुय–फदि घाि, काफेरी कोरयिोय य नेऩार बायत ववद्मुत ््् प्रसायण
तथा व्माऩाय आमोजनाभा सभस्मा यहे को ऩत्रभा उल्रेख गये को छ । अटहरे झन्िै १ हजाय ७ सम ५८

क्रकरोभभिय प्रसायण राइन ननभािणाधीन अवस्थाभा यहे ऩनन अर्धकाॊश सभस्माग्रस्त छन ् । प्रसायण
राइनववना ववद्मत
ु ् ओहोयदोहोय गनि सक्रकॉदै न तय सफैबन्दा चन
ु ौती नै प्रसायण राइन ननभािण दे खखएको छ
।

६ वषिअनघ सबऩन्न बइसतनुऩने २ सम २० केबीको ७५ क्रकरोभभिय राभो खखबती–ढल्केफय प्रसायण राइन

अझै ननभािण ऩूया हुन सकेको छै न । १७ फषिअनघ सुरु बएको १ सम ३२ केबीको थानकोि–चाऩागाउॉ –
बततऩुय प्रसायण राइन अझै फनेको छै न । एक वषिअनघ ऩूया हुनुऩने भसॉगिी–राभोसाॉघु, िुम्रे–दभौरी,
काफेरी कोरयिोय, हे िौिा–कुरेखानी स्मुचािाय अझै ऩूया बएको छै न । ७५ क्रकरोभभिय राभो २ सम २०

केबीको हे िौंिा–बयतऩुय सन ् २०१२ तथा ७५ क्रकरोभभियकै बयतऩुय–फदि घाि सन ् २०१३ भा सबऩन्न

बइसतनुऩने बए ऩनन अझै ऩूया बएको छै न । प्रार्धकयणका अनुसाय हार १ सम ३२ केबीको २१ सम ३०
क्रकरोभभिय य ६६ केबीको ५ सम १२ क्रकरोभभिय सक्रकिि प्रसायण राइन ननभािण सबऩन्न बइसकेको छ ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/12/14
अऩय भाई हाइड्रोको काभ अन्ततभ चयणभा
इराभ, चैत १४ गते । भाइभ्मारी हाइड्रोऩावय प्राभरद्वाया इराभको भावु य भाइभझुवा गाववसभा
ननभािणाधीन अऩय भाई हाइड्रोको काभ अक्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ ।

रक्ष्मअनुरुऩ मही भटहनाको चैत भसान्तसबभ काभ सतन भुक्स्कर दे खखए ऩनन ववद्मुत ् उत्ऩादनका रार्ग
धेयै सभम कुनुि नऩने आमोजनारे जनाएको छ । ९ दशभरफ ८ भेगावाि ऺभताको मो आमोजना थाभरएको
ऩा“च वषि धेयै बए ऩनन तीन वषिदेखख भात्र काभभा तीव्रता टदइएको हो ।

हे िफतस, िनेररगामतका भहत्वऩण
ू ि कामि सक्रकएको छ । ननभािण थाभरएऩनछ काभ तीव्र ऩारयए ऩनन

बौगोभरक ववकिता, फन्द हितारजस्ता कायणरे सभमभा काभ सतन भक्ु स्कर ऩये को आमोजनाका प्रभख
ु
सन्तोष प्रधानरे जानकायी टदनब
ु मो ।

आमोजनाको ऩेनस्िक ऩाइऩ जिानको काभ धभाधाभ बइयहे को छ । ववद्मुतगह
ृ दे खख गोदकको

सवस्िे सनसबभको १८ क्रकरोभभिय राभो प्रसायण राइनका रार्ग सफै िावयको पाउन्िेसन ननभािण बएय
जिानको काभ बइयहे को य िवािइनरगामतका भेभसन ननभािण ऺेत्रभा आइसकेको आमोजनारे जनाएको छ
।
आमोजनाको कुर रागत रु एक अफि ६० कयोि यहे को प्रधानरे फताउनुबमो । मही ऩानीराई प्रमोग गये य

जभुना य सुरुफुङफीचभा तमासकेि प्रोजेति सञ्चारनका रार्ग आमोजनारे प्रक्रक्रमा अनघ फढाएको छ ।
यासस
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चाय सम ककरोिाटभा अफब घोटरा गने खेर, प्रस्तािभा फाेेडब नै विबान्जत
ववकास थाऩा

दईु दईु सम क्रकरोवािका दईु विा जरववद्मुत ् केन्रको साभान्म भभितका नाभभा एक अफि घोिर हुने गयी
गरयएको करयफ सफ अफिको सबझौताराई कानुनी भान्मता टदराउन गरयएको प्रस्तावभा ववद्मुत ्
प्रार्धकयण सञ्चारक सभभनत (फोिि) ववबाक्जत बएको छ।

ननमभअनुसाय ठे तका टदनु य ऩयाभशिदाता ननमुतत गनअ
ुि नघ नै आर्धकारयक ननकामफाि प्रस्ताव ऩारयत

गनऩ
ुि नेभा ठे केदायरे काभ सुरु गरयसकेऩनछ प्रार्धकयणको सञ्चारक सभभनतफाि ऩारयत गयाउन बफहीफाय
बफहान फसेको फोिि फैठकभा सदस्महरूफीच भत ववबाजन बएको हो।

स्रोतका अनस
ु ाय सञ्चारक सभभनतका सदस्महरू रक्ष्भण अग्रवार, भनोजकुभाय भभश्रा, सन्तोषनायामण

श्रेष्ठ य सयु ज राभभछानेरे स झौता कुनै हारतभा ऩनन ऩारयत नगने अिान भरएऩनछ फोिि ववबाक्जत फनेको
हो।

अक्ख्तमायको दरु
ु ऩमोग गदै चाय सम क्रकरोवािका रार्ग एक अफि रुऩैमाॉको ठे तका सबझौता हुनु गबबीय
बएको य त्मसको छानबफन गयी कायफाही नगये सबभ ऩारयत नगने अिान ती चाय सञ्चारकरे भरएको
स्रोतरे फतामो।
प्रार्धकयणका कामिकायीननदे शक भक
ु े शयाज काफ्रेरे मो प्रस्तावउऩय छरपर बएको य छानबफनका रार्ग
सभभनत फन्ने सबबावना यहे को फताए। 'ननणिम के हुन्छ, बन्न सक्रकन्न तय छानबफनभा जाराजस्तो
दे खखन्छ', काफ्रेरे बफहीफाय अन्नऩूणभि सत बने।

स्रोतका अनुसाय प्रार्धकयणरे ठे तका सबझौता स्वीकृत नै नगयी ऊजाि भन्त्रारमरे फुधफाय नेऩार याष्ि

फैंकराई जाऩानी ठे केदाय भारुभसन भसताका कन्स्ितसन कबऩनीको खाता खोल्न अनुभनत टदन ऩत्राचाय
गये को छ।

ऊजािभन्त्री याधाकुभायी ऻवारीको ननदे शनअनुसाय भन्त्रारमरे ठे केदायको खाताका रार्ग याष्ि फैंकराई
ऩत्राचाय गये को हो। ठे केदायरे खाता खोल्नेबफविकै अथि भन्त्रारमरे ननकासा गयी टदने गयी व्मवस्था
भभराइएको जानकायी स्रोतरे टदमो।
वास्तववक रागतबन्दा १८ गुणा फढी यकभ बुततानी टदने गयी बएको मो सबझौता प्रकयणको ववस्तत
ृ

छानबफन नबएसबभ ऩारयत हुन नटदने अिान याखेऩनछ ऊजािभन्त्री ऻवारीरे फहुभतका आधायभा बए ऩनन
ननणिम भरने चेतावनी टदएको एक सञ्चारकरे फताए।

प्रार्धकयण सञ्चारक सभभनतफाि भात्र होइन, मोजना आमोगफाि सभेत कामिक्रभ स्वीकृत नगयाई

ऊजािभन्त्री ऻवारीको दफाफभा ऩारयत गयाउन रार्गएको सभाचाय अन्नऩूणर
ि े गत भाघ अक्न्तभ साता
प्रकाभशत गये को र्थमो।

प्रार्धकयणरे फझाङ य स्माऩद
ुि ह (रुकुभ) का दईु दईु सम क्रकरोवािका दईु विा रघु जरववद्मुत ् केन्र

भभितका रार्ग जाऩानी ऩयाभशिदाता ननप्ऩोन कोईभसत जेठ ४, २०७१ भा य ठे केदाय भारुभसन भसताका
कन्स्ितसनभसत २५ काविक, २०७१ भा सबझौता गये को र्थमो।
दईु सम क्रकरोवाि ऺभताको जरववद्मुत ् जनतसुकै ववकि ऺेत्रभा ननभािण गये ऩनन ६ कयोि रुऩैमाॉबन्दा
फढी ऩदै न।
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भार्थल्रो कणािरी फेच्नेहरुराई खफयदायी जरुयी
गोयख फहादयु िी.सी.,
भुरुकभा रोिसेडिङ छ, खोराहरु झोराभा छन ् । नेऩारका ठूरा नदीहरु ववदे शीको कब्जाभा झोराभा छन ् ।
जनताहरुराई गरत भ्रभ छये य भूखि फनाउने काभ याज्मफाि बएको छ । याजनीनत गनेहरुद्वाया याक्ष्िम
अक्स्भतासॉग जोडिएका प्राकृनतक स्रोत य साधनहरु ठूरो कभभसन खाएय फेच्ने काभ बएको छ । मसै

सन्दबिभा नेऩारका ठूरा य दीघिकारीन असय ऩने नदीहरु कणािरी कोशी य गण्िकी धभाधभ ववदे शीराई

बफक्री गरयसकेका छन ् । आफ्नो स्रोत य साधनको यऺाथिभा आवाज उठाउने जनसभुदामहरुराई थन
ु छे क
गने काभ बएको छ । मसथि अटहरे भुरुकभा आर्थिक तथा याजनीनतक रुऩभा उऩननवेश फनाइयहे को

अवस्थाभा दे शका स्रोतहरु फचाउन कबभय कस्नु जरुयी छ । दे शभा उत्ऩादन हुनसतने कुर ८३ हजाय

भेगावि ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गनिसतने त्माॊकरे दे खाएको छ । त्मसभा कणािरी प्रदे शभा भात्रै ३४ हजाय
ववद्मत
ु ् ननकाल्नसतने रयऩोिि भा दे खखन्छ । आज वववादास्ऩद अवस्थाभा बायतीम एवॊ ववदे शीहरूको

कब्जाभा छन ् कणािरी प्रदे शका जरस्रोतहरू । चाहे ऩञ्चेश्वय ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाि क्रकन ् नहोस ्,

ऩक्श्चभ सेती ७ सम ५० भेगावाि, भार्थल्रो कणािरी ९ सम भेगावाि वा अरु थऩ
ु ै ्य खोरानाराहरू क्रकन
नहुन ्, मी सफै कब्जा गरयएका छन ् । कणािरीको बावी अक्स्तत्व ओझेरभा ऩारयएको छ । ववकासको
नाभभा नदी कब्जा गयी दीघिकारीन रुऩभा नै कणािरीराई अझ तर ऩाने काभ शासक वगिहरूरे गदै
आएका छन ् ।
कणािरी नदीभा भात्रै २० हजाय भेगावाि उत्ऩादन गनिसतने ववश्व फैंकको एउिा रयऩोिि भा उल्रेख गरयएको
छ । हार चचािभा आएको भार्थल्रो कणािरी ऩरयमोजनाको वास्तववकताराई भध्मनजय गनि मस
ऩॊक्ततकायरे मस रेखभा सान्दभबिक ठानेको छ । के हो त भार्थल्रो कणािरी ऩरयमोजना बन्ने कुया व्माऩक
जनववयोध हुॉदाहुॉदै ऩनन २०६४ ऩुस १४ गतेको भक्न्त्रऩरयषद्को फैठकरे भार्थल्रो कणािरी ऩरयमोजना ववना

गह
ृ कामि, ववना याजनीनतक दर तथा स्थानीम जनतासॉग छरपर य सहभनतको सॊस्कृनतववऩयीत सयकायरे
ववदे शीराई टदने ननणिम य सबझौता गये फाि मो ऩरयमोजना वववादभा ऩये को हो । चीनको स्वशाभसत ऺेत्र
नतब्फतको भानसयोवय तारफाि उत्ऩवि बई नेऩार प्रवेश गने कणािरी नदी कणािरी प्रदे शको कारीकोि,
अछाभ, दै रेख य सुखेत क्जल्राको फीचभा आमोजना स्थर यहने कणािरी ऩरयमोजना यन अप रयबय

ऩरयमोजना हो । मस ऩरयमोजना आर्थिक दृक्ष्िकोणरे दे शकै सफैबन्दा आकषिक दे खखन्छ । मसको याम्रो
ऩऺ सस्तो रगानीभा फढी बफजुरी ननस्कनु, वातावयणीम ऺनत अरु आमोजनाबन्दा कभ हुनु, वऩक्रकङ्ग
आवयभा सभेत जराशम आमोजनाझैं एकनासरे बफजुरी टदनु हो । ४६ कयोि ८६ राख अभेरयकी िरय

अथाित ् २७ अफि नेऩारी रुऩैमाॉ अनुभाननत रागत यकभ यहने बननएको मो आमोजनाको फाॉधस्थर सुखेत–
जुबरा याजभागि नक्जक छ ।

दै रेखको बैयवस्थान याभघािको स्मारगाि नक्जक फाॉध फाॉधी कणािरी नदीको ऩानी ९ दशभरव ५
िाइभभिय गोराइ य २ दशभरव ४ भभिय रबफाइ यहने सुरुङ्गभापित अछाभको तुभािखाद (याहवल्मा)
गाववस वाॉल्दे सबभ ऩूयै मुयेनभा घुभाउयो भागिका रार्ग फन्न रागेको मस आमोजना २ दशभरव य्४

्ाकरोभभिय सुरुङ्ग खनी एक सम ५० भभिय तर झदि छ । मो आमोजनाको सफैबन्दा याम्रो ऩऺ हो । ७
क्रकरोभभिय रबफाइ यहने मस आमोजनाको जराशमरे ननबत्माउने िुफान सभस्मा ऩनन अरु

आमोजनाबन्दा कभ छ । मस आमोजनाफाि उत्ऩादन हुने सबऩूयण
्ि ्ाफजुरी बने २२० के.बी ऺभताको
प्रसायणभापित नेऩारगञ्ज हुॉदै बायतभा ननमाित गरयने बननएको छ । उतत ऩरयमोजना बायतको

क्जएएआय इनजॉ प्राभरराई अनभ
ु नतऩत्र सभेत नेऩार सयकायरे टदइसकेको छ । मो ३० वषिसबभ सबझौता
गरयएको छ । अत् हाम्रो दे शभा जे जनत कणािरी होस ् अरुण वा ऩक्श्चभ सेती होस ्, ननभािण गदाि ६÷७ वषि
राग्ने नै छ । त्मससबभ नेऩारको आन्तरयक बफजर
ु ी भागऩनू तिभा सभेत २/३ हजाय भेगावाि हाभीराई

चाटहन्छ तय कणािरी जस्तो सस्तो य नेऩारी रगानीसभेत गनिसतने ऩरयमोजनाराई क्रकन बायतराई बेिी
चढाउने बने अकोतपि मो ऩरयमोजना ननमाितभख
ु ी स्वदे शी ऩॉज
ु ी एवॊ रगानी य आन्तरयक उऩमोगभख
ु ी

ऩरयमोजना हुनसतदछ तय कणािरी जस्तो फहुभल्
ू म प्राकृनतक स्रोतराई हचव
ु ा बयभा बायतीम कबऩनीराई
बायतीम नेताको दफाफभा टदनु य सफै बफजुरी बायतराई ननमाित गनुि बनेको कणािरीको कुया भात्रै नबएय
याष्िघात य याष्िटहत ववऩयीत छ । नेऩारको अन्तरयभ सॊववधानको धाया १३८(१) भा प्रष्ि व्मवस्था
बएअनुसाय याज्म सॊघीम प्रणारीभा प्रवेश गये को छ ।
सॊघीम याज्मको ऩुन् सॊयचना नहुन्जेर प्राकृनतक स्रोत चाहे खननज होस ् वा वनस्ऩनत हुन ्, नतनीहरु

फाॉिपाॉि य ननणिम गने अर्धकाय प्रान्तीम सयकायसॉग सुयक्षऺत हुन्छ । टहजोको अन्तरयभ सयकायरे ठूरा–

ठूरा ऩरयमोजना ववदे शीराई स्वीकृत टदनु बनेको स्वमॊ अवैधाननक र्थमो तय सयकायरे सबझौता य सन्धी
गनऩ
ुि ूवि सॊसद्को दईु नतहाइ फहुभतफाि ऩारयत गनऩ
ुि दि ्मो तय गये न य मसरे याष्िराई गबबीय य

दीघिकारीन रुऩभा असय य सभस्मा झेल्नुऩने हुन्छ । नेऩारको अन्तरयभ सॊववधान २०६३ रे व्मवस्था

गये को सक्न्धसबझौताराई सभेत फेवास्ता गदै ऩिक–ऩिक गयी सॊशोधन तथा नवीकयण हुॉदै आएको छ ।

मसथि ववश्वकै दोस्रो जनसॊख्मा बएको बायतभा अफ आउने ५० वषिभा एक सम ३५ दे खख एक सम ५८ कयोि
जनसॊख्मा हुने अनुभान गरयएको छ । हार भात्रै झण्िै एक अफिबन्दा फढी जनसॊख्मा बायतभा फसोफास
गदि छन ् ।

अफ आउने टदनभा बायतराई ववश्वकै सफैबन्दा फढी खाद्मान्न आवश्मकता ऩने य धेयै उत्ऩादन गनऩ
ुि ने
हुन्छ । मस्तो अवस्थाभा बायतरे नदी जिान जस्तो भहत्वाकाॊऺी आमोजनाहरू अगाडि साये य नेऩारको

ऩानी सरितकै ननल्ने कोभसस गरयएको छ । जटहरे ऩनन नेऩारको तयर याजनीनतक अवस्थाको पाइदा
उठाउॉ दै आएको तीतोसत्म सफैराई थाहा बएको कुया हो । नेऩारभा एउिा ऩरयवतिनको नाभभा एउिा नदी
बायतराई फभर टदनुऩने अवस्था भसजिना गरयटदन्छ । ववभबन्न ऩत्रऩबत्रकाका प्रकाभशत रेखका आधायभा
बन्ने हो बने अभेरयकारे इयाकभा तेरको आर्धऩत्म एकरौिी ऩानि सैननक आक्रभण गये को र्थमो बने

बायतरे नेऩारको ऩानी कब्जा गने ननहुॉभा नेऩारभा कुनै न कुनै टदन सैननक आक्रभण गने सबबावनाहरु

फढ्दै जाने प्रसॊग उठाएको दे खखन्छ बने अकोतपि तत्कारीन बायतीम सिारुढ दरकी नेता सोननमा गान्धी
य बायतीम कबमनु नष्ि ऩािॊका नेता भसतायाभ माचयु ीरे नेऩारी नेतासॉग रववङ गये को कतैफाि नछऩेको छै न
। त्मसैरे नेऩारभा सिा टिकाउनको रार्ग बायतीमहरूसॉग हायगह
ु ाय भाग्ने ऩयबऩयारे ऩरयवतिनको नाभभा
नेऩारी शासकरे बायतराई केही न केही फझ
ु ाउनऩ
ु ने सॊस्काय ववकास गये का छन ् । मसैरे याष्िराई नै

नोतसानी फनाउने सक्न्धसबझौता एवभ ् जनववयोधी ववकासका ठे री दे खाउनेहरूफाि ऩनन होभसमाय हुन
जरूयी छ ।

मसथि ठूरा–ठूरा ऩरयमोजनाहरू फनाउनु नै ववकास हो बन्ने भ्रभ य प्रचाय गनेहरू अटहरे हाम्रो दे शभा
फढोियी रुऩभा ववद्मभान छन ् । ववकास केका रार्ग ववकास के हो बन्ने कुया नेता, नीनत ननभािता य

ववश्रेषकहरू ऩनन स्ऩष्ि छै नन ् । मस सबफन्धी थाहा ऩाउनेहरू ऩनन फझ
ु ये फझ
ु ऩचाएका छन । फझ
ु

ऩचाउनक
ु ो ऩछाडि ठूरो आर्थिक स्वाथि रक
ु े को ऩनन छ य गरत तरयकाफाि मस्ता मोजनाहरू ननबत्माउॉ छन ्
य ववकास कसयी गने मोजना कसयी ल्माउने बन्ने ववषमभा सयकाय य नागरयकफीच अन्तयसॊवाद

हुनुऩदि ्मो तय सॊवाद य छरपर ववहीनताको क्स्थनत छ । याष्ि य सभाजराई असय ऩुग्ने मोजना ल्माएय
द्वन्द्वको सुरुवात गने नेतत्ृ व य ववशेषऻ जगत्को फौद्र्धक दरयरता एवॊ भानभसक सोचको अबाव छ ।
बफजुरी फाल्न नऩाएका जनताराई बफजुरी फेच्ने य धनी हुने हल्रा वऩिाई हास्माऩद काभ गये का छन ् ।

आभ नेऩारीराई पाइदा हुनेगयी साना तथा भझौरा जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाहरुभा रगानी ववस्ताय गनि

आवश्मक छ । मसो गनािरे ऺेत्रीम ववकासभा सन्तुरन ल्माउने तथा ववदे शी कबऩनी, काभदाय, ववशेषऻ य
ऩॉज
ु ीको सट्िाभा नेऩारी कबऩनी काभदाय, ववशेषऻ य ऩॉज
ु ीको प्रवद्र्धन गने अवसय प्राप्त हुनेछ । मसैरे
कणािरी नदीको भुहान कब्जा गने बायतीम षड्मन्त्रराई वतिभान क्राक्न्तकायी सयकायरे ऩुन् ववचाय गनि

अनत आवश्मक छ । त्मसको असय कणािरी र्चसाऩानीको १० हजाय ८ सम भेगावाि, त्महाॉबन्दा भार्थ ४२
सम भेगावाि बफजुरी उत्ऩादनभा सभेत योकावि हुनसतने बएकोरे बायतीम एकार्धकायराई सफैरे
सोच्नैऩने हुन्छ ।

याज्मरे सटदमौंदे खख उऩेक्षऺत एवॊ उत्ऩीडित फनाइएको कणािरी प्रदे शका जनताको आवाजराई अफ सॊघ
याज्मभा गइसकेको वतिभान ऩरयवेशभा भसॊहदयफायरे ननणिम गने अर्धकाय नबएकोरे मस्ता सक्न्ध
सबझौताराई तुरुन्त खाये ज गनऩ
ुि दि छ । सिकदे खख कानुनसबभ कणािरीका जनताहरू उटठयहे कै अवस्थाभा

ववकासको नाभभा ववनाश ननबत्माउने ननणिम वतिभान सयकायरे गनि खोज्दै छ । सुयऺाको नाभभा फर

प्रमोग गने ननणिमसभेत गरयसकेको छ । िुकी फारेय यात कािे का जनताराई बफजुरी नटदई बायत ननमाित
गने याष्िघाती ननणिमको जनताको जागयणराई दफाउने क्राक्न्तकायी सयकायरे नीनत भरन्छ बने त्मो
ववकास हो क्रक ववनाश हो आभ कणािरीका जनताहरूरे जवाप भार्गयहे का छन ् । मसथि काठभािौंरे

कणािरीराई सधैं उऩननवेश याख्ने हो बन्ने प्रऩञ्च हो बन्ने कुया प्रष्ि हुॉदै छ । कणािरी फेच्ने ननणिम गने
अर्धकाय भसॊहदयफायभा छै न ।

सन ् १९९३ भबएना सबभेरनरे याक्ष्िम तथा ऺेत्रीम ववशेषत् ऐनतहाभसक, साॊस्कृनतक तथा धाभभिक

ऩष्ृ ठबूभभराई ध्मानभा याख्दै याजनीनतक, आर्थिक, साॊस्कृनतक आटद जेसुकै बए ऩनन भानव अर्धकाय

तथा भौभरक स्वतन्त्रताको सॊयऺण तथा सॊवद्र्धन गनुि याज्मको कतिव्म हो बननएको छ तय काठभािौंरे

याजनीनतक सभान सहबार्गता आर्थिक एवॊ प्रशासननक ऺेत्रभा ववबेद गये को छ । कणािरी नदी कणािरीको
सभ्मता, धभि एवॊ सॊस्कृनतको धयोहय य अक्स्भता रटु िएको छ । मसभा नेऩारका नागरयक सभाज बन्नेहरू

भानव अर्धकायका ठे तका भरनेहरू कहीीँकतै फोरेका छै नन ् । अफ नेऩारको याज्म व्मवस्था अननवामि सॊघीम

हुन्छ य सॊघीम याज्म ननभािणववना कुनै ऩनन स्रोत य साधनको अर्धकाय स्थानीम जनताभा हुन्छ य स्थानीम
जनताको ऩण
ू ि अर्धकाय ववना भसॊहदयफायरे स्रोत य साधनहरु फेच्न ऩाउॉ दै न । मसथि कणािरी प्रदे शका
जन
ु सक
ु ै स्रोत य साधनहरु हुन ् नमनीहरुरे फेच्न ऩाउॉ दै नन ् । मटद फर गये भा मो दे शको दद
ु ि शा के हुन्छ बन्ने
कुया सभमरे फताउॉ नेछ । बखियै कणािरी फचाउन त्महाॉका स्थानीम नेता तथा केही याष्िवादी नेताहरुराई
थन
ु छे क गने काभ गरययहे को छ । मसरे नेऩारको कटहरे नक्जत्ने मुद्ध अवश्मबबावी छ । मसथि अफ

कणािरी फेच्नेहरुराई खोजी–खोजी रखेट्ने काभभा अफका याष्िवादी शक्तत य स्थानीम जनता राग्नुऩदि छ
।
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त्रिशूरी धि ए को प्रशायण राइन ननभाणबभा खदटएका
काभदायभाथी आक्रभण

बत्रशूरी र्ि ए आमोजनारे प्रशायण राइन ऺेत्रभा ऩने जग्गाको उर्चत भुआब्जा नटदएको बन्दै काभभा

अवयोध गदै आएका स्थानीमवासीरे आमोजनाको काभभा खटिएका भजदयु भार्थ आक्रभण गये का छन ् ।
आमोजनाको ववद्मुत उत्ऩादन हुने भनकाभनाको अचिरेदेखख याजधानीको भातानतथिसबभ ननभािण हुने

२२० केभबए ऺभताको ४५ क्रकरोभभिय प्रशायण राइन जग्गा अर्धग्रहण गरयसकेको अवस्थाभा स्थानीमरे
उर्चत नबएको बन्दै प्रशायण राइनको काभभा अवयोध गदै आएका छन ् । आमोजनारे िावय ननभाणि

ऺेत्रको जग्गा अर्धग्रहण य ताय ऩने ऺेत्रभा ऺ्ॉतीऩनू ति भात्र उऩरब्ध गयाउने बएऩनछ स्थानीमहरुरे ताय ऩने
ऺेत्रको सभेत भआ
ु ब्जा ऩाउनऩ
ु ने भाग गदै काभभा अवयोध गदै आएका छन ् । ६० भेघावाि ऺभताको

बत्रशर
ि ती गाववस ९
ू ी र्ि ए प्रशायण राइनभा जबभा १४३ विा िावय ननभािण हुन्छ । प्रशायण राइनको सम
ु भ
भा ऩने िावय नॊ ४२ दशभरव १ को काभ गदै गये का आमोजनाका भजदयु भार्थ स्थानीम मव
ू ाहरुरे

आक्रभण गये का छन ् । टदउसो िावयको पाउण्िेसनको काभ सकेय साभान कुनि सत
ु ेका भजदयु राई स्थानीम
१०/१२ जनाको सभह
ू भा आएका मव
ू ाहरुरे कुिवऩि गये का र्थए । भजदयु सत
ु ेको ऩार फ्माकी टदएऩनछ
मूवाहरुरे भजदयु हरुराई काभभा नआउन बन्दै रखेिेका र्थए ।

प्रहयीरे आमोजनाका काभदाय भार्थ आक्रभण गने सभूहका दईु जना सुमभ
ि ती ९ का सुभन ताभाङ य हरय

ताभाङ राई ऩक्राउ गये को छ । ऩक्राउ ऩये का दव
ु ै जनाराई साविजननक ऐन अन्र्तगत भुद्दा चराईएको प्रहयी
ननयीऺक वीये न्र थाऩारे फताए ।

केही टदन अनघ प्रशायण राईनको गेखभ
ुि ा स्थानीमरे िावयको रेग वोल्ि काटिटदएका टदए । आमोजनाको
भुख्म सॊयचना ननभाणिको तुरनाभा प्रशायण राइनको काभ ननतकै सुस्त गनतभा बइयहे को छ । भुआब्जा
वववादराई सभमभा सभाधान गनि नसतदा प्रशायण राइनको काभभा टढराई बएको आमोजनाको

अर्धकृत नायामण आचामिरे फताए । प्रशायण राइनका १४३ िावय ननभाणि गनऩ
ुि नेभा हारसबभ ३० ओिा
िावयको पाउण्िेसनको भात्र काभ सक्रकएको आचामिरे फताए । वाकी भध्म १२ ओिा पाउण्िेसनको काभ
बइयहे को छ ।

प्रशायण राईन ननभाणिको क्जबभेवायी ऩाएको चाईननज कबऩनी चाईना ईन्ियनेशनर वािय एण्ि
कऩोये सनरे २०१६ अवप्रर ३० सबभ काभ सतनुऩने अनुभती ऩाएको ऩाएको छ । प्रशायण राईन ऺेत्रभा २४
ओिा साभुदामीक वनका १५ हजाय रुख कािन वाकी यहे को छ ।

आमोजनाको भुख्म सॊयचना ननभाणिभा बन्दा प्रशायण राइन ननभािण झण्झि य जटिर हुने बएऩनछ

प्रार्धकयणरे ६० भेगावाि ऺभताको बत्रशूरी र्ि ए वाि उत्ऩाटदत ववजुरीका साथै नुवाकोि य यसुवाभा वन्ने

बत्रशूरी र्ि वी, सानजेन, यसुवागढी, भार्थल्रो बत्रशूरी ए, फॉि उत्ऩाटदत हुने ववद्मुत सभेत केन्रीम प्रशायण
राइनभा जोिन आमोजनारे ठूरो ऺभताको २२० केभबए प्रशायण राइन ननभािण गनि रागेको हो ।
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रगानी फोडब फैठकभा विभानस्थर य ऩन्चचभ सेती भुख्म एजेतडा
कृष्ण आचामि
भन्त्रीहरूको ववदे श भ्रभण, प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयाराको व्मस्थता य स्वास््मका कायण दे खाउॉ दै ऩिक
ऩिक सदै आएको रगानी फोििको फैठक ४ भटहनाऩनछ आइतफाय (आज) फस्ने बएको छ । मसऩिक
ववभानस्थर, ऩक्श्चभ सेती य थऩ आमोजना ववकास सबझौता (ऩीिीए) फोििका भुख्म एजेन्िा छन ् ।

बत्रबुवन अन्तयािक्ष्िम य दोस्रा्े अन्तयािक्ष्िम ववभानस्थर, ७ सम ५० भेगावाि ऺभताको ऩक्श्चभ सेती

जरववद्मुत ् आमोजना य ठूरा आमोजनाको ऩीिीए वाताि सभभनत गठनको ववषम फैठकका भुख्म एजेन्िा

छन ् । मी तीनविै ववषमका एजेन्िा करयफ एक भटहनाअनघ नै तम बएका र्थए । मसअनघ गत भॊभसय ५ गते
फोिि फैठक फसेको र्थमो ।

उतत फैठकरे ९ सम भेगावाि ऺभताको अरुण तेस्रो जरववद्मुत ् आमोजनाको ऩीिीए अनुभोदन गयी प्रभुख
कामिकायी ननदे शक याधेश ऩन्तराई सबझौताका रार्ग अक्ख्तमायी टदने ननणिम गये को र्थमो । स्रोतका
अनुसाय आइतफाय फस्ने फैठकरे दईु ववभानस्थरको काभ प्माकेजभा अनघ फढाउने ववषम प्रभुख छ ।

ववभानस्थरको रगानी, रगानीकताि य प्रक्रक्रमा एकैऩिक अनघ फढाउने अक्ख्तमायी सटहत ऩमििनभन्त्री
दीऩकचन्र अभात्मको सॊमोजकत्वभा एक उच्चस्तयीम सभभनत ननभािण हुने प्रस्ताव छ । ऺेत्रार्धकाय य
ननभािण प्रक्रक्रमाभा वववाद िुॊगो नरागेऩनछ प्माकेजभा काभ अनघ फढाउने तमायी फोििरे गये को हो ।

'मसको सबऩण
ू ि अर्धकाय ऩमििनभन्त्री अध्मऺ यहने उच्चस्तयीम सभभनतरे गनेछ,' फैठकभा सहबागी हुने
एक अर्धकायीरे फैठकको एजेन्िाफाये बने । दव
ु ै ववभानस्थरको काभ अनघ फढाउने ववषमभा ऩमििन

भन्त्रारम, याक्ष्िम मोजना आमोग, फोिि, नागरयक उड्ममन प्रार्धकयणफीच नेतत्ृ व गने ननकाम य भोिरभा
राभो सभमदे खख वववाद र्थमो । बत्रबव
ु न अन्तयािक्ष्िम ववभानस्थरको स्तयोन्ननत य दोस्रो अन्तयािक्ष्िम

ववभानस्थर ननजगढको ननभािणजस्ता सॊवेदनशीर ववषम मी ननकामको वववादरे ओझेरभा ऩये का र्थए ।
मी दव
ु ै ववषमभा तीन सयकायी ननकामफीच ऩमििनभन्त्री सॊमोजक यहने गयी उच्चस्तयीम सभभनत फनाएय
प्माकेजभा काभ अनघ फढाउने ववषमभा फोिि य भन्त्रारमफीच दईु भटहनाअनघ सहभनत जि
ु े को हो ।

'फोिि फैठकरे मो अवधायणाको अनुभोदन गयाउने हो,' फोिि स्रोतरे बन्मो, 'दव
ु ै ववभानस्थरभा अटहरे

बइयहे का काभको ननयन्तयता टदॊदै अको रगानी गने/गयाउने क्जबभा उतत सभभनतराई हुनेछ ।' उनका
अनुसायभन्त्री सॊमोजक यहने सभभनतभा आमोगका उऩाध्मऺ, फोििका प्रभुख कामिकायी, प्रार्धकयणका

प्रभुख, अथि, ऩमििन रगामत भन्त्रारमका सर्चव सदस्म यहनेछन ् । उतत सभभनतबन्दा एक तहभुनन

सयोकायवारा ननकामका कभिचायीहरूफीचको अको सभभनत ऩनन फन्नेछ । उनका अनुसाय सभभनत गठन
ऩनछ बत्रबुवन अन्तयािक्ष्िम ववभानस्थरको स्तयोन्ननत य दोस्रो अन्तयािक्ष्िम ववभानाथरको ननभािणको
रगानी जुिाउने काभ उतत सभभनतरे गनेछ ।
फैठकको अको एजेन्िा ऩक्श्चभ सेती जरववद्मुत ् आमोजनाको र्चननमाॉ प्रवद्िधक कबऩनी िी गजेजको

प्रत्मऺ वैदेभशक रगानी (एपिीआई) स्वीकृनत गनेफाये ऩनन छ । मो आमोजना अनघ फढाउने ववषमभा िी

गजेजका अध्मऺरे मसै भटहना नेऩारको भ्रभण गयी अनघ फढाउने बन्दै एपिीआईको प्रस्ताव गये का छन ्
। एपिीआई स्वीकृनतका रार्ग िी गजेजअन्तगितको चाइना इन्ियनेसनर वािय एन्ि इरेक्तट्यक
(सीिब्रई
ु ) रे फोििसभऺ प्रत्मऺ वैदेभशक रगानी (एपिीआई) को प्रस्ताव ऩेस गये को हो ।

आमोजना ननभािणको सभझदायीऩत्र (एभओमू) सन ् २०१२ भा हस्ताऺय बएको र्थमो । आमोजना

ननभािणका रार्ग िेढ खफि रुऩैमाॉ रगानीको अनुभान छ । त्मसभध्मे २५ प्रनतशत ववद्मुत ् प्रार्धकयणको

सेमय हुनेछ । उतत आधायभा सीिब्रुईरे १ खफि १२ अफि रुऩैमाॉको एपिीआई स्वीकृत गयाउन रागेको हो ।
फोिि फैठकरे एपिीआई स्वीकृनत गये सीिब्रुईराई उद्मोग ववबाग य कबऩनी यक्जस्िायको कामािरमभा

दताि गनि फािो खल्
ु नेछ । उतत आमोजना २० वषिअनघफाि ननभािणको चचाि सुरु बएको हो । आमोजनाफाि
प्रत्मऺ/अप्रत्मऺ रूऩभा १८ हजाय ऩरयवाय प्रबाववत हुनेछन ् । साथै आइतफायकै फोिि फैठकभा ऩक्श्चभ

सेतीसटहत अन्म दईु जरववद्मुत ् आमोजनाको ऩीडिए वातािका रार्ग सभभनत फनाउने अको एजेन्िा छ ।
भार्थल्रो कणािरी य अरुण तेस्रो जरववद्मुत ् आमोजनाको ऩीडिए वाताि गने सभभनतका अर्धकायीहरू सरुवा
य अवकाशका कायण नबएऩनछ अको सभभनत फन्न रागेको हो । 'सभभनत प्रभुख कामिकायी ऩन्तको

सॊमोजकत्वभा फनाउने प्रस्ताफ छ,' फैठकभा सहबागी हुने ती अर्धकायीरे बने । सभभनतभा अथि, ऊजाि, वन,
कानुन य फोििका सहसर्चफ सदस्म यहनेछन ् । उनीहरूरे भार्थल्रो भस्र्माङ्दी य ताभाकोसी तेस्रोको

ऩीिीएको प्रक्रक्रमा अनघ फढाउनेछन ् । फोिि सर्चवारमका अनुसाय दव
ु ै आमोजना प्रवद्िधकहरूसॉग केही
चयणभा वाताि सुरु बइसकेको छ ।

६ सम भेगावािको भार्थल्रो भस्र्माङ्दी आमोजनाभा बायतको जीएभआय कबऩनीरे रगानी गने तत्ऩयता
दे खाएको छ । ६ सम ५० भेगावािको ताभाकोसी तेस्रो आमोजनाभा बने नवेक्जमन स्िे िक्राफ्ि कबऩनीरे
रगानीको तत्ऩयता दे खाएको हो । दव
ु ै आमोजनाको ऩीिीए िुॊग्माउन तीन भटहना राग्ने फाििरे जनाएको छ
।

सभभनत ननभिणसॉगै तीब्र छरपर गने फोििरे जनाएको छ । भनाङभा ऩने भार्थल्रो भस्र्माङ्दीभा १ खफि ५
अफि रुऩैमाॉ रगानी राग्ने अनुभान छ । दोरखाको ताभाकोसी तेस्रोको ननभािण बने

१ खफि ११ अफि रुऩैमाॉ राग्ने अनुभान छ । मी दव
ु ै आमोजनारे सन ् २००७ भा अनुभनतऩत्र ऩाएका हुन ् ।
तत्कारीन अध्ममनअनुसाय उतत रगानी यहने अनुभान गये ऩनन वतिभान भूल्मभा बने फढ्न सतने
अनुभान फोििको छ ।
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खखम्ती-ढल्केफय प्रसायणराइन २० भदहना दढरो
यणनीनतक भहत्त्वको खखबती-ढल्केफय प्रसायण राइनको काभ २० भटहना योक्रकएको छ । ऩनछल्रो सभम
ववद्मुत ् प्रार्धकयणरे एकतपी रूऩभा काभ सुरु गनि रागेका फेरा ववश्व फैंकरे काभ योतनुको कायणफाये
छानबफन प्रनतवेदन अगाडि ल्माइटदएऩनछ उतत प्रसायण राइनको काभ पेरय योक्रकएको प्रार्धकयणका
अर्धकायीहरू फताउॉ छन ् ।
२ सम २० केबी ऺभताको उतत प्रसायण राइन ननभािणभा ववश्व फैंकरे २०७० असायभा ऩटहरोऩिक आऩवि
जनाएको र्थमो । उसरे ऊजाि भन्त्रारमराई ऩत्र ऩठाएय स्थानीम फाभसन्दारे ऺनतऩनू ति नऩाएको,

अन्मामभा ऩये को बन्नेरगामतका उजयु ी गये को बन्दै काभ योकेको र्थमो । त्मनतफेरा ववश्व फैंकरे आफ्नो
ऋण सहमोगभा सञ्चाभरत उतत प्रसायण राइनभा आपैँरे छानबफन गये ऩनछ भात्र काभ सरु
ु गनि बनेको
र्थमो । तय, उसरे २० भटहना बफनतसतदा ऩनन छानबफन प्रनतवेदन फुझाएको छै न ।

राभो सभम काभ योक्रकएऩनछ प्रार्धकयणरे ७५ क्रकरोभभियभध्मे ३ क्रकरोभभिय ऺेत्रको ७ विा िावयभात्र
ननभािण हुन फाॉकी राइन आऩै+mरे एकतपी रूऩभा ननभािण गने प्रक्रक्रमा सुरु गये को र्थमो । त्मसका रार्ग
प्रार्धकयणरे करयफ एक भटहनाअनघ भुआब्जा भरन फाॉकी यहे का स्थानीमका नाभभा साविजननक सूचना
ऩनन जायी गये को र्थमो । त्मही फेरा फैंकरे छानबफन प्रनतवेदन प्रबाववत ऺेत्रभा रगेय साविजननक गयी

छरपर गये ऩनछ अन्मोर फढे को प्रार्धकयण स्रोतको दाफी छ । त्मसफाि प्रार्धकयणरे छानबफन प्रनतवेदन
नछट्िै ऩाउने य ववश्व फैंकसॉगको सबफन्ध ऩनन नबफग्रने आशाभा अनघ फढाइसकेको प्रक्रक्रमा प्रार्धकयणरे
योकेको छ ।

'भुआब्जा भरन फाॉकी स्थानीम फाभसन्दा सबऩकिभा आउनुबएको र्थमो । उहाॉहरू भुआब्जा भरन तमाय ऩनन
हुनुहुन्छ,' प्रार्धकयण स्रोतरे बन्मो, 'तय, मही फेरा ववश्व फैंकरे प्रनतवेदन साविजननक गदै स्थानीम
फाभसन्दासॉग छरपर ऩनन गरयटदएऩनछ अन्मोर फढे को छ ।' स्रोतका अनुसाय ववश्व फैंकरे प्रनतवेदन

साविजननक गये को ऩनन करयफ एक साता बइसकेको छ । तय उतत प्रनतवेदन प्रार्धकयणरे ऩाएको छै न ।
'प्रार्धकयण ववश्व फैंकजस्तो ठूरो दाताराई र्चढ्माउने ऩऺभा छै न,' प्रार्धकयणकै एक उच्च अर्धकायीरे
बने ।

यणनीनतक भहत्त्वको मो प्रसायण राइन करयफ ६ वषिअनघ ननभािण बइसतनुऩने र्थमो । तय, स्थानीम

फाभसन्दाको ववयोधका कायण मो आमोजना रक्बफएको हो । ववयोध बएऩनछ ववश्व फैंकरे 'बूभभगत प्रसायण
राइन' फनाउने वा प्रसायण राइनको 'अराइनभेन्ि' ऩरयवतिन -अकै स्थानफाि प्रसायण राइन फनाउने)

गनऩ
ुि ने कुया उठाउॉ दै आएको र्थमो । तय साविजननक गरयएको प्रनतवेदनभा मी दव
ु ै काभ नगदाि ऩनन हुने
उल्रेख बएको स्रोतको बनाइ छ । प्रार्धकयणका कामिकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे ववश्व फैंकरे

प्रनतवेदन साविजननक गये ऩनन औऩचारयक रूऩभा प्रार्धकयणरे नऩाएको फताए । 'प्रनतवेदन ऩोक्जटिब छ
बन्ने सुनेको छु,' उनरे बने, 'केही टदनभा प्राप्त होरा ।' ववश्व फैंकको प्रनतवेदन ऩखखिंदा उतत प्रसायण
राइन फन्न अझ टढराइ हुन सतने जानकायहरू फताउॉ छन ् । 'ववश्व फैंकरे प्रनतवेदन वाभसङ्िनक्स्थत

आफ्नो भुख्मारमफाि स्वीकृत गयाएको छै न,' स्रोतरे बन्मो, 'त्मसका रार्ग सभम राग्छ । तत्कार काभ
सरु
ु नगये मो वषि खखबती-ढल्केफय ननभािण सक्रकॉदै न ।'

खखबती-ढल्केफय ननभािण गनि करयफ ३ भटहना राग्छ । तत्कार काभ सुरु नगये वषय््ा राग्नुअनघ उतत
प्रसायण राइन ननभािण सक्रकॉदै न । वषय््ा रागेऩनछ काभ गनि सक्रकॉदै न । साथै, ठे तका अवर्ध करयफ ३

भटहनाभात्र फाॉकी बएकारे उतत प्रसायण राइन ननभािणका रार्ग नमाॉ ठे केदाय खोज्नुऩछि । '७ विा वऩरय
ठड्माउन कुन ठे केदाय आउरा ?,' स्रोतको बनाइ छ ।
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अऩय भाई हाइड्रोको काभ अन्ततभ चयणभा
इराभ/यासस– भाई भ्मारी हाइड्रोऩावय प्राभरद्वाया इराभको भावु य भाई भझुवा गाववसभा ननभािणाधीन

अऩय भाई हाइड्रोको काभ अक्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ । रक्ष्मअनुरूऩ मही भटहनाको चैत भसान्तसबभ

काभ सतन भुक्स्कर दे खखए ऩनन ववद्मुत ् उत्ऩादनका रार्ग धेयै सभम कुनन
ुि ऩने आमोजनारे जनाएको छ
। ९ दशभरव ८ भेगावाि ऺभताको मो आमोजना थाभरएको ऩा“च वषिबन्दा धेयै बए ऩनन तीन वषिदेखख
भात्र काभभा तीव्रता टदइएको हो ।
हे िफतस, िनेररगामतका भहŒवऩूणि कामि सक्रकएको छ । ननभािण थाभरएऩनछ काभ तीव्र ऩारयए ऩनन

बौगोभरक ववकिता, फन्द हितारजस्ता कायणरे सभमभा काभ सतन भक्ु स्कर ऩये को आमोजनाका प्रभख
ु
सन्तोष प्रधानरे जानकायी टदए ।

आमोजनाको ऩेनस्िक ऩाइऩ जिानको काभ धभाधाभ बइयहे को छ । ववद्मुत ् गह
ृ दे खख गोदकको

सफस्िे सनसबभको १८ क्रकरोभभिय राभो प्रसायण राइनका रार्ग सफै िावयको पाउन्िेसन ननभािण बएय
जिानको काभ बइयहे को य िवािइनरगामतका भेभसन ननभािण ऺेत्रभा आइसकेको आमोजनारे जनाएको छ
।
आमोजनाको कुर रागत १ अफि ६० कयोि यहे को प्रधानरे फताए । मही ऩानीराई प्रमोग गये य जभन
ु ाय
सुरुफुङफीचभा तमासकेि प्रोजेति सञ्चारनका रार्ग आमोजनारे प्रक्रक्रमा अनघ फढाएको छ ।
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बायतको भनोभानीरे विद्मुत ् उत्ऩादन फतद
हरय शभाि

नवरऩयासीक्स्थत गण्िक जरववद्मुत ् केन्रको उत्ऩादन फन्द बएको छ। बायतरे ऩूवस
ि ूचना नै नटदई
नहयको ऩानी फन्द गरयटदएऩनछ १५ टदन अनघदे खख उत्ऩादन फन्द बएको हो।

ववद्मत
ु ् केन्रका प्रभख
ु सयु े श याउतका अनस
ु ाय नहय सपाइ य अन्म भेभशनयी साभान भभितका रार्ग

बायतरे प्रत्मेक वषि दईु ऩिक सच
ू ना टदएय ऩानी फन्द गने गये को र्थमो। तय, मो वषि बने सच
ू ना नै नगयी
ऩानी योतदा उत्ऩादन फन्द बएको हो।

कानतक भटहनाभा १५ टदन य चैत भटहनाभा एक भटहना नहयभा ऩानी फन्द गने बए ऩनन अटहरे बने
बायतरे तीन भटहनाका रार्ग फन्द गये को याउतरे फताए। ' ऩूवस
ि ूचना टदएको बए हाभी ववद्मुत ् गह
ृ को
सयसपाइरगामत भेशनयी साभानको भभित गनि ताभरका फनाउने र्थमौं' उनरे बने,' र्थमौँ तय जानकायी नै
नगयाइ ऩानी फन्द गये ऩनछ अन्मोर बएको छ।
मसफाये बायतसॉग भौखखक रूऩभा फझ्
ु दा जेठको अक्न्तभसबभ ऩानी आउॉ दै न बन्नेभात्र जवाप ऩाएका छौं।'
ऩावय हाउस फन्द बएऩनछ अटहरे भेशनयी भभित य अन्म सपाइको काभ बइयहे को छ।

तीनविा ियवाइनय यहे को ववद्मुत ् गह
ृ भध्मे एउिाभात्र सञ्चारनभा छ। तीनविै ियवाइनयफाि १५ वाि

ववद्मुत ् उत्ऩादन हुने बए ऩनन बफर्ग्रएका कायण एउिाभात्र सञ्चारनभा छ। हार साढे तीन वाि ववद्मुत ्
उत्ऩादन बइयहे को छ। गतवषि दईु विा ियवाइनय भभित गये य ६ भेगावाि ववद्मुत ् उत्ऩादन गरयएको र्थमो।
तीनविा ियवाइनय 'रयहाव' गनि ५० दे खख ६० कयोि रुऩैमाॉ राग्ने प्राववर्धक अनुभान छ। उत्ऩादन बएको

ववद्मुत ् याक्ष्िम प्रसायण(फुिवर-बैयहवा) र्ग्रिभा ऩठाइने गरयएको र्थमो। उत्ऩादन फन्द हुॉदा दै ननक ऩाॉच
राख घािा बइयहे को केन्र प्रभुख याउतरे फताए।

१८ हजाय तमूसेक ऩानीको ऺभता बए ऩनन ववद्मुत ् उत्ऩादनका रार्ग नहय क्जणि हुॉदै गएऩनछ १० दे खख १२
राख बन्दा फढी धान्न नसतने अवस्था छ। ववद्मुत ् गह
ृ भा ७४ जनाको दयफन्दी यहे ऩनन ३४ जना कभिचायी
भात्र कामियत छन ्।
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विजमऩुय–२ य इदीभदी जरविद्मुत ् आमोजना ६ भहीनाऩनछ शुरू हुॉदै
सुयेन्र ऩौिेर

‘ववजमऩयु –२’ जरववद्मत
ु ् आमोजना ननभािणको काभ ६ भहीनाऩनछ अगाडि फढ्ने बएको छ । ४ दशभरव ५ भेगावाि
ऺभताको उतत आमोजना ९५ कयोि रुऩैमाॉभा फन्न रागेको रगानीकताि सूमफ
ि हादयु केसीरे जानकायी टदए ।

‘ऩरयमोजना ननभािणको काभ गनअ
ुि गाडि ववद्मुत ् खयीद सबझौता (ऩीऩीए)को तमायी हुॉदै छ,’ उनरे बने । उतत
आमोजनाको प्रवद्र्धक सॊस्था भसभबर हाइड्रोऩावय यहने केसीरे फताए । अग्रज व्मवसामी केसीकै अगव
ु ाइभा

कास्कीको ल्वाङघरेरक्स्थत भसटदङभा इदीभदॊ जरववद्मुत ् आमोजना ऩनन ननभािण हुने बएको छ । ७ भेगावाि

ऺभताको उतत आमोजनाको रागत कयीफ रू. १ अफि २० कयोि यहे को छ । ‘दव
ु ै आमोजनाको ऩीऩीएका रार्ग ननवेदन
टदइसकेका छौं,’ केसीरे बने, ‘आमोजना ननभािणको काभ ६ भहीनाऩनछ हुॉदै छ ।’ मो आमोजनाराई इदीभदॊ आयफी
हाइड्रोऩावय कबऩनीरे प्रवद्र्धन गने केसीरे जानकायी टदए ।

टहभश्री पुड्सका कामिकायी अध्मऺ केसीकै अगुवाइभा मसअनघ ४ भेगावाि ऺभताको गण्िकी हाइड्रोऩावय, १ भेगावाि
ऺभताको सेती–१ य ४ दशभरव ५ भेगावाि ऺभताको सेती–२ आमोजना ननभािण बइसकेका छन ् । ऩत्रकाय

सबभेरनभा फोल्दै केसीरे आऩूmरे नेऩारको ववकासका रार्ग जरववद्मुत ् ऺेत्रभा रगानी गरययहे को फताए ।

‘जरववद्मुत्भा रगानी गछुि बन्दा ऩनन रगानीभैत्री वातावयण दे शभा फननयहे को छै न,’ उनरे बने, ‘रगानी गनि खोज्दा
एउिा–एउिा झन्झि आउॉ छ ।’

ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गरयसकेऩनछ याक्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्न ऩव
ू ािधाय अबाव हुनु द्ु खद बएको उनरे फताए ।

ऊजाि य अथि भन्त्रारम तथा अक्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगफीच सभन्वमको अबाव हुॉदा जरववद्मुत ् ऺेत्रभा
रगानी गनेहरूरे सभस्मा झेल्नऩ
ु ये को केसीको बनाइ छ ।

कास्कीको भाछाऩुच्छे « गाववसक्स्थत सेती नदीभा ननभािण गने बननएको करुवा जरववद्मुत ् आमोजनाको राइसेन्स
नवीकयण नबएकोप्रनत उनरे र्चन्ता व्मतत गये । ‘सेतीभा ३ वषिअगाडि आएको फाढीका कायण जरववद्मत
ु ्

आमोजनाको अगाडि फढ्न सकेन,’ उनरे बने । राइसेन्स नवीकयण नगनि अक्ख्तमायरे आदे श टदएऩनछ अटहरे काभ
अगाडि फढाउन नसकेको उनको बनाइ र्थमो ।

‘राइसेन्स भरएको ५ वषिभबत्र क्रकन काभ गरयनस ् बनेय अक्ख्तमायरे प्रश्न गछि ,’ केसीरे बने, ‘ववद्मुत ् जोड्ने ठाउॉ

छै न, ववद्मत
ु ् क्रकन्न सक्तदन बनेय ऊजाि भन्त्रारमरे बन्छ । मस्तो अवस्थाभा कसयी रगानीको वातावयण फन्छ ?’
करुवा आमोजना ३६ भेगावाि ऺभताको यहे को र्थमो । ‘राइसेन्स नवीकयण गये य ऩीऩीए गरयटदए ५ वषिभबत्र काभ
सतछु,’ उनरे बने । ऩूवस
ि बासद्सभेत यहे का केसीरे रगानीभैत्री वातावयण फनाएय ऊजाि, ऩमििन य कृवषऺेत्रभा
रगानी फढाउन सयकायराई सल्राह टदए ।
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ताभाकोसीभा पेरय अियोध

स्वदे शी रगानीभा फननयहे को ४ सम ५६ भेगावािको भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत आमोजनाभा

कामियत भजदयु रे पेरय काभभा अवयोध गये का छन ्। भसभबर ठे केदाय (भसनो हाइड्रो कऩोये सन) का नेकऩा

एभारेननकि भजदयु हिताररे मसअनघ १० टदन काभ ठप्ऩ बएको र्थमो। आमोजना प्रवद्िधक कबऩनीको
सेमय जनही ऩाॉच सम क्रकिाका दयरे ऩाउनऩ
ु ने उनीहरुको भाग र्थमो। उतत भाग सबफोधन गनि कामिदर
गठन गने सहभनतऩनछ चैत ११ गते उनीहरुरे हितार क्रपताि भरएका र्थए।

हितार क्रपताि बए ऩनन ववववध कायणवश काभ सरु
ु हुन फाॉकी यहे कै फेरा उही भाग उठाएय नेऩारी काॊग्रेस य
एभाओवादीननकि भजदयु रे शक्र
ु फाय हितार सरु
ु गये को ताभाकोसी कबऩनीका अध्मऺसभेत यहे का नेऩार

ववद्मत
ु प्रार्धकयणका कामिकायी ननदे शक भक
ु े शयाज काफ्रेरे फताए। उनका अनस
ु ाय भजदयु रे हे िवतसिको
काभ योकेका छन ्। एकथरय भजदयु सॉग वाताि बयी काभ सरु
ु बइसकेऩनछ अको सभह
ू त्मही भाग याखेय
ववयोधभा उत्रेको उनरे फताए।

ताभाकोसी व्मवस्थाऩनरे अनघल्रोऩिक सेमय भागेय आन्दोरन गने एभारेसबफद्ध भजदयु सॉग सबझौता
गयी उनीहरुराई भात्र पाइदा हुने काभ गये को बन्दै काॊग्रेस य एभाओवादीननकि भजदयु आन्दोरनभा
उत्रेका हुन ्।

कामिकायी ननदे शक काफ्रेरे ऩावय–हाउसभा काभ बइयहे को य हे िवतसिभा योक्रकएको फताए। आमोजना
प्रभुख ववऻानप्रसाद श्रेष्ठ बने चैत ११ गते सहभनतभा आएका भजदयु ऩनन अझ काभभा नपकेको

फताउॉ छन ्। एउिा सभूहसॉग गये को सहभनत अकोराई र्चि नफुझ्दा काभ सुरु हुन नसकेको उनरे फताए।
आन्दोरनयत केही भजदयु घय गएको य पकिन सभम रागेकारे काभ सुरु हुन फेय रागेको श्रेष्ठको बनाइ
छ। आमोजनाभा भसनो हाइड्रोका ८ सम ५० भजदयु कामियत छन ्। एभाओवादी सबफद्ध भजदयु रे सेमय

भाग फढी उचारेको य त्मसराई नेतत्ृ व गने काॊग्रेस–एभारेकै भजदयु यहे को आमोजनाका केही अर्धकायी
दाफी गछि न ्।

ताभाकोसी व्मवस्थाऩन य भजदयु फीच चैत ११ गते बएको सबझौताभा भजदयु रे उठाएका भाग अध्ममन
गयी सेमय टदने ववर्ध तम गनि एक कामिदर गठन गने उल्रेख छ। व्मवस्थाऩनरे कामिदरराई ३०
टदनभबत्र श्रभभकको भाग सबफोधन गने प्रनतवेदन तमाय ऩानिसभेत ननदे शन टदएको र्थमो।
दोरखाका सबासद ऩशऩ
ु नत चौरागाइिं ठे केदायका भजदयु रे आमोजना फनाउने कबऩनीको सेमय भाग्न

भाग्ने चरन कतै नबएको फताउॉ छन ्। एभारेकै अकाि सबासद आनन्दप्रसाद ऩोख्रेर बने ननमभरे सेमय

टदन नभभरे ऩनन भजदयु का जामज भाग सबफोधन गनऩ
ुि ने तकि गछि न ्। 'बोि फैंक'भा असय ऩने ठानेय उनरे

मस्तो दईु थयी कुया गये को एभारेकै केही नेताको टिप्ऩणी छ।
आमोजनाका प्राववर्धक एक टदन काभ योक्रकॉदा साढे दईु कयोि रुऩैमाॉ घािा हुने फताउॉ छन ्। त्मही टहसाफरे
भजदयु हितारका कायणरे अटहरेसबभ आमोजनाराई झन्िै ५० कयोि रुऩैमाॉ घािा बइसकेको छ।
आमोजना प्रभुख श्रेष्ठ बने काभ टढरा हुॉदा ब्माजको बाय भात्र थवऩने फताउॉ छन ्।
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सञ्चमकताबरे भागे १० गुना फढी सेमय
ववष्णु फेल्वासे

भार्थल्रो ताभाकोसी हाइड्रोऩावय भरभभिे िको सेमय क्रकन्न सञ्चमकताि कभिचायीरे ९.७९ गुनाबन्दा फढी

यकभको भाग गये का छन ्। सञ्चमकताि कभिचायीका रार्ग १ अफि ८२ कयोि रुऩैमाॉको सेमय छुट्ट्माइएकोभा
१७ अफि ८३ कयोि रुऩैमाॉबन्दा फढी यकभको आवेदन ऩये को सेमय ननष्कासन तथा बफक्री प्रफन्धक नागरयक
रगानी कोषरे जनाएको छ। ताभाकोसीको सेमय खरयदका रार्ग आइतफाय अक्न्तभ बमाद तोक्रकएको
र्थमो।
आइतफायसबभ करयफ १ राख ६५ हजाय सञ्चमकतािरे आवेदन फझ
ु ाएको नागरयक रगानी कोषका भख्
ु म
व्मवस्थाऩक तथा प्रवतता सश
ु ीरकुभाय अमािररे फताए। उनरे बने, 'आइतफायसबभ सफै सॊकरन
के्ेन्दफाि मथाथि वववयण आइनसकेकोरे मो त्माॊकभा केही थऩघि हुन सतछ।'

४ राख २९ हजाय सञ्चमकताि कभिचायीभध्मे ३८.४६ प्रनतशतरे भात्र सेमयको पायाभ बये को अमािररे
फताए। मथेष्ि सूचना प्रवाह गये ऩनन कभ कभिचायीभात्र सहबागी बएको उनको बनाइ र्थमो। 'तीन

वषिसबभ सेमय बफक्री गनि नऩाइने, आमोजनाववरुद्धका भुद्दाभाभभरा जस्ता कायण ऩनन आवेदन कभ
ऩये को हुन सतने अनुभान गरयएको छ,' अमािररे बने। आशा गये बन्दा फढी यकभ सॊकरन बए ऩनन
सहबागी सॊख्मा बने बएको उनको बनाइ र्थमो।

कबऩनीराई ऋण टदने कभिचायी सञ्चम कोष, नेऩार िे भरकभ, बफभा सॊस्थान, य नागरयक रगानी कोषका
प्राम् सफै कभिचायीरे सेमयका रार्ग पायाभ बये का छन ्। कभिचायी सञ्चम कोषका ४ सम ७७ जना

कभिचायीफाि १५ कयोि २७ राख रुऩैमाॉ यकभ सॊकरन बएको छ। मसैगयी बफभा सॊस्थानका १ सम ९२
कभिचायीफाि ३ कयोि ५ राख रुऩैमाॉ, नागरयक रगानी कोषका १ सम ९ कभिचायीफाि ३ कयोि ५ राख
रुऩैमाॉ, नेऩार िे भरकभका ४ हजाय ६ सम ३९ कभिचायीफाि ९ कयोि २ राख रुऩैमाॉ सॊकरन बएको छ। साथै
ववद्मुत प्रार्धकयणका ८ हजाय ९ सम ३३ कभिचायीफाि ७९ कयोि २१ राख रुऩैमाॉ सॊकरन बएको ऩनन
अमािररे फताए।

आमोजनारे ऩटहरो चयणभा स्थानीम फाभसन्दा, ऋणदाता कबऩनीका कभिचायी य सञ्चम कोषका
सञ्चमकतािका रार्ग ३ अफि ५० कयोि रुऩैमाॉको सेमय ननष्कासन गये को हो।
ताभाकोसीरे अटहरेसबभकै ठूरो आइवऩओ (सेमयको प्रायक्बबक ननष्कासन) जायी गये ऩनछ फहारवारा तथा
सेवाननवि
ु ा गये ऩनछ २०६७ साउन
ृ सयकायी कभिचायीरे आवेदन बये का छन ्। पागुन ११ गते आवेदन खर
१४ गतेसबभ सञ्चम कोषभा फचत गने कभिचायी आवेदन बये का र्थए।

कबऩनीराई ऋण टदने कभिचायी सञ्चम कोष, नेऩार िे भरकभ, बफभा सॊस्थान य नागरयक रगानी कोषका
कभिचायीका रार्ग बने आफ्नै कामािरमभा आवेदन फुझाउने व्मवस्था गरयएको र्थमो। सञ्चम कोषभा
यकभ जबभा गनेरे नागरयक रगानी कोष, एनभसएभ भचेन्ि फैंक भरभभिे ि, कभरऩोखयी य वाखणज्म
फैंकका ६५ शाखाभा आवेदन फुझाउने व्मवस्था गरयएको र्थमो।
आमोजनारे दोरखाका स्थानीमका रार्ग १ कयोि ५ राख रुऩैमाॉ छुट्ट्माइएको छ। तय, आमोजनाभा

कामियत काभदायरे सभेत सेमय भाग गये ऩनछ स्थानीमराई छुट्ट्माइएको सेमयका रार्ग आवेदन भरने
काभ सुरु हुन सकेको छै न। आमोजनारे सञ्चमकताि कभिचायीका रार्ग १ कयोि ८२ राख क्रकिा सेमय

ननष्कासन गये को र्थमो। आमोजनाराई ऋण टदने कबऩनीभध्मे सञ्चम कोषका कभिचायीराई १५ राख २४
हजाय, नागरयक रगानी कोष य बफभा सॊस्थानका कभिचायीराई ६ राख ८ हजाय, नेऩार िे भरकभका
कभिचायीराई ९ राख १४ हजाय य नेऩार ववद्मुत प्रार्धकयणका कभिचायीराई ४० राख ६६ हजाय क्रकिा
सेमय छुट्ट्माइएको छ।

आमोजनारे ऩटहरो चयणभा स्थानीम फाभसन्दा, ऋणदाता कबऩनीका कभिचायी य सञ्चम कोषका
सञ्चमकतािका रार्ग गये को हो। दोस्रो चयणभा सविसाधायणका रार्ग १ अफि ५८ कयोि रुऩैमाॉको सेमय
ननष्कासन हुॉदैछ।
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तनहुॉ हाइड्रोको ऩयाभशबदाता सॉग छरपर
कृष्ण तमौऩाने
दभौरी, १६ चैत-तनहुॉ हाइड्रोऩावयको ऩयाभशिदाता ल्माह्भय इन्ियनेशनरसॉग एक चयणको वाताि सक्रकएको
छ । तनहॉ्ु हाइड्रोका ननदे शक सुननर ढुॊगेर सटहतको िोरीरे ल्माह्भयका प्रनतननर्धसॉग छरपर गये का
हुन ् ।

नेऩारभा कय छुिको व्मवस्था गनि भाग गये को ल्माह्भयसॉग चैत्र १२ य १३ गते वाताि गरयएको हाइड्रोका

उऩननदे शक रोकप्रसाद नेऩाररे जानकायी टदए । कय छुिको वववादकै कायण तनहुॉ हाइड्रोभा ऩयाभशिदाता

ननमुतत हुन सकेको छै न । सयकायरे हारै ल्माह्भय इन्ियनेशनराई नेऩारको कानुन अनुसाय नै कय राग्ने
जानकायी गयाइसकेको छ ।

„हाभीरे वाताि गनि आउ बनेय उसराई र्चठी रेखेका र्थमौं,‟ नेऩाररे बने, „सोही फभोक्जभ ल्माह्भयसॉग
कयका ववषमभा कुयाकानी गमाि्ै्ॊ ।‟ छरपरका क्रभभा ल्माह्भयरे मस ववषमभा एभसमारी ववकास

फैंकराई सभेत जानकायी गयाउने य त्महाॉफाि के सझ
ु ाव आउॉ छ त्मसऩनछ भात्रै सबझौता गने ननणिम बएको
नेऩाररे जानकायी टदए ।

ऩयाभशिदाता ननमुक्ततऩनछ भात्र भसभबर, इरेतिोभेकाननकर य हाइड्रोभेकाननकरका रार्ग फोरऩत्र

आह्वान सुरु हुन्छ । ऩयाभशि सेवा खरयदका रार्ग एिीफीरे ऩौने ३ अफि रुऩैमाॉ (२ कयोि ७० राख िरय छ)
कजाि टदएको छ । उसरे आमोजनाभा १५ अफि रुऩैमाॉ रगानी सबझौता गये को छ । मसअनघ आमोजनाको

काभ टढराइ हुॉदा रागत ५ अफि रुऩैमाॉ थऩ बइसकेको छ । जनत टढराइ बमो, त्मवि नै रागत ऩनन फढ्छ ।

मसअघी सन ् २०१८ भा आमोजना सबऩन्न गने रक्ष्म भरइएकोभा ऩरयभाजिन गयी २०२० अन्त्म ऩुमािइएको
छ । मो भभनत ऩनन प्रबाववत बएको छ ।

केही सभम अगाडि उजािभन्त्रारमरे ऩयाभशिदाता ननमुक्तत प्रक्रक्रमा नै खाये ज गये य वववाद बएऩनछ

सयकायरे ऩुन् सोही ऩयाभशिदाताराई नै ननमुतत गने बनेय ननणिम गये ऩनन हारसबभ तनहुॉ हाइड्रोभा
ऩयाभशिदाता ननमुतत हुन सकेको छै न ।

तनहुॉ हाइड्रोभा सफैबन्दा धेयै ऋण जाऩान अन्तयािक्ष्िम सहमोग ननमोग (जाइका)को १८ कयोि अभेरयकी
िरय, दोस्रोभा एिीफीको १५ कयोि य मयु ोवऩमन इन्बेष्िभेन्ि फैंक (इआइफी)को साढे आठ कयोि अभेरयकी

िरय छ । फाॉकी यकभ बने नेऩार सयकायरे व्महोनेछ । आमोजना सन ् २०२० को अन्त्मसबभ सतने
प्रफद्र्धक तनहुॉको मोजना छ ।

आन्तरयक खऩतका रार्ग तनहुॉ आमोजना फन्न रागेको हो । १ सम ४० भेगावाि जडित ऺभताको मो

आमोजनाफाि वावषिक ८५ कयोि ७७ राख मुननि बफजुरी उत्ऩादन हुने ववस्तत
ृ अध्ममनरे दे खाएको छ ।
आमोजनारे फेरुका (ऩीक आवय) को ववद्मुत भागराई ऩूया गने छ ।

दभौरीफाि ३ क्रकरोभभिय भार्थ सेती नदीभा १ सम ४० भभिय अग्रो कॊक्रक्रि फाॉध ननभािण गयी २७

क्रकरोभभिय राभो जराशम फनाइने य सात वगिक्रकरोभभिय ऺेत्रपर ढातने जराशमभा जबभा गरयएको
ऩानी १ सम १३ भभिय अग्रो हे िफाि खसारेय १ सम ४० भेगावाि ववद्मुत उत्ऩादन गरयनेछ । जराशम

ऺेत्ररे क्जल्राका बीभाद, छाङ, भाझकोि, रयभसङ यानीऩोखयी, कोिदयफाय, जाभुने, काहॉ्ुभशवऩुय गाववस य
व्मास नगयऩाभरकाराई प्रबाववत गनेछ ।
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िरयभा बफजुरी : आर्थिक अऩयाध
ववकास थाऩा

बायतीम रयजबि फैंकका गबनिय यघुयाभ याजनरे गत साता हे याल्ि टिब्मुनराई अन्तवािताि टदॉ दै बने,
'अभेरयकी िरयभा ऋण भरनु बनेको यभसमन रुरेि खेल्नुजस्तै हो।' यभसमन रुरेि मस्तो ववदे शी जुवा हो,
जसभा खेल्ने खेरािी कटहरे ऩनन क्जत्दै न, हाछि भात्र।

नेऩारभा ऩनन अभेरयकी िरयभा बफजुरी खरयद सबझौता (ऩीऩीए) गये य ऊजािभन्त्रीहरूरे यभसमन रुरेि खेर
खेराइयहे का दृष्िान्त धेयै छन ्। हाइड्रो बेन्चय नाभक एउिा कबऩनीरे हुग्दी ऩाॉच भेगावािको राइसेन्स
भरएय ६ वषिसबभ केही गनि नसकी फस्मो।

मही आमोजना साहस ऊजािरे भरएय अनघ फढामो य उसरे १३ भटहनाभा सबऩूणि ननभािण कामि ऩूया ग:मो।
नेऩारभा मनत थोयै अवर्धभा मनत नछट्िै आमोजना फनाएको मही हुग्दी हो। अटहरे साहस ऊजािरे ८६
भेगावािको सोरुखोरा (दध
ू कोसी) आमोजना ननभािण गनि रागेको छ।
मो आमोजनारे ववद्मत
ु ् प्रार्धकयणभसत टहउॉ दभा प्रनतमनु नि ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य फखािमाभभा चाय रुऩैमाॉ ८०
ऩैसाभा ऩीऩीए गये को छ। मसको औसत ऩीऩीए दय ऩाॉच रुऩैमाॉ १० ऩैसा हो।

नेऩारभा २५ भेगावािबन्दा भार्थका आमोजना ननभािण गनि ववदे शी रगानी चाटहन्छ बन्ने भान्मता छ।
मो भान्मताराई चन
ु ौती टदॉ दै साहस ऊजािरे ८६ भेगावाि नै स्वदे शी रगानीभा ननभािण गनि सॊस्थाऩक
रगानीकतािहरूका रार्ग आह्वानसभेत गये को छ।

तीन साताअनघ साढे चाय भेगावािको वरुण हाइड्रोऩावयरे सविसाधायणका रार्ग सेमय आह्वान गदाि ९१
गुना आवेदन ऩ:मो। उसरे सेमय आह्वान गये को र्थमो चाय कयोि ९१ राख रुऩैमाॉको, आवेदन ऩ:मो चाय
अफि ४१ कयोि रुऩैमाॉको।

त्मसैगयी साननभा भाईरे आह्वान गये को ३० कयोि रुऩैमाॉफयाफयको सेमयभा ऩनन ३१ गुणा आवेदन ऩ:मो।
भार्थल्रो ताभाकोसीरे कभिचायी सञ्चम कोषका सञ्चमकतािका रार्ग सेमय खर
ु ाउॉ दा ऩाॉच अफि रुऩैमाॉको
आवेदन ऩरयसकेको छ, जफक्रक कोषरे दईु अफि रुऩैमाॉका रार्ग सेमय आह्वान गये को र्थमो।

मही सेमय नऩाएय भार्थल्रो ताभाकोसीका दरहरूद्वाया सॊयक्षऺत भजदयु मुननमनरे दईु साताबन्दा फढी

काभै ठप्ऩ ऩाये का छन ्। ताभाकोसी ननभािण बइयहे को दोरखावासीरे ऩनन 'उर्चत सेमय' नऩाए आन्दोरन
गने चेतावनी टदइसकेका छन ्।

मसयी सेमयका रार्ग जताततै भायाभाय बइयहे को छ। मसको अथि नेऩारीभसत प्रशस्त ऩैसा छ। फैंकहरूरे
ननऺेऩभा टदने ब्माज घटियहे को छ, जुन फजायभा अत्मर्धक तयरता यहे को सॊकेत गये को हो।
अकोतपि, २५ भेगावािबन्दा भार्थका आमोजना स्वदे शी रगानीभा फनाउन सक्रकन्छ बन्ने प्रशस्त
उदाहयण छन ्। तय सऺभ य सही व्मक्ततका हातभा जरववद्मुत्का राइसेन्स नै छै न। हाइड्रो बेन्चयरे
फनाउन नसकेकै कायण साहस ऊजािका भाभरकरे राइसेन्स क्रकनेय फनाएयै दे खाइटदए।

अटहरे मही कबऩनीरे ८६ भेगावािको नदीप्रवाही आमोजना स्वदे शी भुराभा ऩीऩीए गयी सविसाधायणको
सभेत रगानीभा ननभािण गनि रागेको छ।

मता रगानीका रार्ग नेऩारीफीच भायाभाय चभरयहॉ दा ऊजािभन्त्री याधा ऻवारी बने जरववद्मुत्भा ववदे शी
रगानी भबत्र्माउने नाभभा झन्िै आधा दजिन आमोजनाका ऩीऩीए अभेरयकी िरयभा गनि रागेकी नछन ्।

िरयभा ऩीऩीए गये य प्रार्धकयणराई हुने घािाका कायण अक्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगरे
छानबफन गने ियरे उनरे भक्न्त्रऩरयषद्भा रगेय सैद्धाक्न्तक ननणिम गयाउने तमायी करयफ ऩूया गये की छन ्।

नेऩारका जरभाक्रपमा कनत शक्ततशारी छन ् बने अक्ख्तमायराई फाइऩास गयाउन सपर हुन्छन ् बन्ने मो
अको उदाहयण हो।
भार्थल्रो बत्रशूरी- १, नतरा- १, नतरा- २ य भोदी खोरा जस्ता आमोजना िरयभा ऩीऩीए गनि भन्त्रीरे

सबफद्ध ननकामभा ननदे शन टदइसकेकी छन ्। प्रार्धकयण सञ्चारक सभभनतरे गने मस्ता ननणिम ऩनन
भक्न्त्रऩरयषद्फाि गयाउन खोज्नु मोजनतको आर्थिक अऩयाध अरू केही हुन सतदै न।

क्रकनबने प्रार्धकयण आपैंरे आर्थिक वषि ०७५/७६ ऩनछ दै ननक २० घन्िाका दयरे वावषिक तीन अफि मनु नि
फयाफयको बफजर
ु ी फखािमाभका ऩाॉच भटहना खेय जाने त्माॊक साविजननक गरयसकेको छ।

मो बफजुरी बनेको ३२ अफि रुऩैमाॉ हुन आउॉ छ। टहजो िरयभा ऩीऩीए गये कै कायण प्रार्धकयणको घािा
अटहरेको अवस्थाभा आइऩुगेको हो। वावषिक साढे चाय अफि रुऩैमाॉका दयरे प्रार्धकयणको घािा चभु रॉ दै
गइयहे को छ।

उसको मस्तो घािा सयकायरे बड्तार गदै आइयहे को छ। अथाित ् भन्त्रीरे खाएको घस
ू का कायण ऩये को
घािाको बड्तार सविसाधायणरे नतये को नतयोफाि बइयहे को छ।

अकोतपि, प्रार्धकयण जटहरे ऩनन घािा बएको दे खाएय बफजुरीको बाउ फढाउन उद्मत ् हुन्छ। बफजुरीको
बाउ फढ्दै ऩनन आइयहे को छ। िरयभा गरयएको ऩीऩीएका कायण जनतारे भहॉ गोभा बफजुरी फाभरयहे छन ्।

िरयभा ऩीऩीए गनि हये क ऊजािभन्त्री उद्मत ् हुनुको एउिै कायण हो- अकूत घूस। मसयी ऩीऩीए गयाउॉ दा
प्रवद्र्धकरे ऊजािभन्त्री य ननजको दरराई सभेत ऩुग्ने गयी भोिो यकभ कभभसन टदन्छ।
त्मही रारचरे प्रार्धकयणराई ३० वषिसबभ घािा ऩुग्ने गयी ऩीऩीए हुॉदै आए य मो क्रभ योक्रकएको छै न। अझ
अक्ख्तमायको आॉखा छल्न भक्न्त्रऩरयषद्फािै ननणिम गयाउने अको ियराग्दो खेर सुरु बएको छ।

जफक्रक नदी प्रवाही (यन अप रयबय) का रार्ग िरयभा ऩीऩीए आवश्मक छै न। नदी प्रवाहीराई स्वदे शी
भुराभा ऩीऩीए गयाएय ननभािण गनि सक्रकन्छ बन्ने उदाहयण साहस ऊजािरे दे खाइसकेको छ। प्रार्धकयणको

प्रणारीभा नदी प्रवाही होइन, जराशममुतत (पभि इनजॉ) बफजुरी आवश्मक छ। मस्तोखारे बफजुरीरे भात्र
रोिसेडिङ कभ गयाउन सतछ।

सािबजननक रेखा समभनतरे 'डरयभा ऩीऩीए भर
ु क
ु को जरविद्मत्ु भा िैदेमशक रगानी मबत्र्माउने अचक
ु
अस्ि हो, त्मसैरे डरयभा ऩीऩीए गय' बनेय ननदे शन गय्मो बने ऩनन अनौठो नभाने हुतछ।

हार अऩुग सात सम भेगावािफयाफयको पभि इनजॉका रार्ग झन्िै २५ सम भेगावाि फयाफयको नदी प्रवाही
आमोजना फनाउनुऩछि , जुन फनाउन हाम्रोजस्तो ऩरयक्स्थनत बएको भुरुकभा १० वषिभा ऩनन सबबव छै न।

िरयभा ऩीऩीए गयाएय अकूत सबऩवि आजिन गनि सक्रकने रोबकै कायण ऊजािभन्त्रीहरूरे अटहरेसबभ

जराशममुतत बफजुरीको ऩीऩीए दय तोकेका छै नन ्। क्रकनबने टहजोसबभ २५ भेगावािबन्दा भार्थका
आमोजनाको ऩीऩीए दय भन्त्रीरे चाहे जनत हुने अवस्था र्थमो।

भन्त्रीभसत हुने नेगोभसएसनअनुसाय ऩीऩीएभा प्राप्त हुने भूल्मवद्
ृ र्ध, ऩीऩीए दय तम हुन्छ। मसको
ज्वरन्त उदाहयण हो- ५० भेगावािको भार्थल्रो भस्र्माङ्दी ए हो। प्रनतमुननि सात रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩीऩीए
दय ऩामो।

प्रार्धकयणरे प्रसायण राइन ननभािण गनि नसके ९५ प्रनतशत ऺनतऩनू ति नतने, १५ ऩिकसबभ भल्
ू मवद्
ृ र्ध
टदने गयी िरयभा ऩीऩीए गयाएय तत्कारीन भन्त्रीरे कयोिौं रुऩैमाॉ हात ऩाये को चचाि प्रार्धकयणभा अटहरे
ऩनन सेराएको छै न।
मसभा भ्रष्िाचाय बमो बनेय कसयी मक्रकनसाथ बन्न सक्रकन्छ बने िरयभा ऩीऩीए नेऩारका रार्ग ऩनन
यभसमन रुरेि हो, जहाॉ घािाजनत उऩबोतताका थाप्राभा, िरयको बाउ वद्
ृ र्धको जोखखभ ऩनन
उऩबोतताकै, केवर नापा भात्र प्रवद्िधकको।

उऩबोतताराई ३०-३० वषिसबभ घािा ऩाने गयी िरयभा ऩीऩीए गन,ुि गयाउनु बनेकै आपैंभा भ्रष्िाचाय भात्र
होइन, अऩयाध ऩनन हो। त्मही बएय िरयभा ऩीऩीए गनेहरूराई प्रार्धकयणका कभिचायीहरूरे 'अऩयाधी' को

सॊऻा टदॉ दै आएका छन ्। नेऩारीरे औसत ऩाॉच रुऩैमाॉ १० ऩैसाभा, ववदे शीरे सात अभेरयकी सेन्ि (प्रनतमुननि
सात रुऩैमाॉ) ऩीऩीए आपैंभा अऩयाध हो।

व्मवस्थावऩका-सॊसद्को साविजननक रेखा सभभनतरे हचव
ु ाका बयभा िरयभा ऩीऩीए गनुि हुॉदैन बनी
ववश्रेषण य आधाय तम गनि छुट्िै उऩसभभनत फनाएको छ। मो उऩसभभनतराई सभेत प्रबाव ऩाने गयी
जरभाक्रपमाहरूरे ननकै गोिभेर गदै आएका छन ्।

सॊसदीम सभभनतफािै 'िरयभा ऩीऩीए भुरुकको जरववद्मुत्भा वैदेभशक रगानी भबत्र्माउने अचक
ु अस्त्र हो,
त्मसैरे िरयभा ऩीऩीए गय' बनेय ननदे शन गय्मो बने ऩनन अनौठो नभाने हुन्छ।

क्रकनबने जरभाक्रपमा कनत शक्ततशारी हुन्छन ् बने ऩूवि सर्चव सोभनाथ ऩौिेररे भध्म भस्र्माङ्दीभा
बएको भ्रष्िाचाय छानबफन गये य तमाय गये को प्रनतवेदनभा बनेका छन ्, 'जरभाक्रपमाहरू श्रीऩेचबफनाको
याजा फनाउन सतने है भसमतका हुन्छन ्।'

अटहरे रेखा सभभनतरे िरयभा ऩीऩीए योतमो, रगानी आएन बनेय िरयभा ऩीऩीए चाहने भाक्रपमाका
ऩऺभा भभडिमा रबफङसभेत सरु
ु बइसकेको छ। तसथि ऊजािभन्त्रीको ननमत सपा हो बने जनत ऩनन नदी

प्रवाही आमोजना छन ्, नतनराई स्वदे शी भर
ु ाभा ऩीऩीए खर
ु ा गने, जराशममत
ु त आमोजनाका रार्ग िरय
ऩीऩीए खर
ु ा गरयनऩ
ु छि ।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/12/16

र्चभरभे जरववद्मत
ु ् आमोजनाभा कभिचायीको
दादार्गयी

सरुिा गये को ठाउभा नगएय आतदोरन गयाए ऩनन भतिी ऻिारीरे नघमसङराई कायफाही गनब सककनन ्

र्चभरभे जरववद्मुत ् आमोजनाका ऩूवप्र
ि फन्धसञ्चारक कुरभान नघभसङको मोजना य नेऩार ववद्मुत ्
प्रार्धकयणका केही िे ि मुननमनका नेताहरुको सहमोगभा र्चभरभेभा कामियत केही कभिचायीहरुरे
आपूहरुराई छुट्िै तरयकारे प्रनतकभिचायी ३७ हजाय क्रकिा सेमय टदनुऩने भाग गदै आमोजनाको

कामािरमभा ताराफन्दी गये का छन ् । सोभफाय कामािरम सभम सक्रकन राग्दा उनीहरुरे सेमय टदने ननणिम
नबएसबभका रार्ग बनेय काठभािौंको धब
ु वायाहीक्स्थत कामािरमभा ताराफन्दी गये का हुन ् । प्रार्धकयण
सञ्चारक सभभनतरे नघभसङराई याहुघाि जरववद्मत
ु ् आमोजनाभा सरुवा गये ऩनन उनी गएका छै नन ् ।

नघभसङ जसयी ऩनन र्चभरभेभै पक्रकिने मोजनासटहत ववभबन्न आन्दोरनको „डिजाइन‟ गदै आएका छन ् ।
सरुवा गये को ठाउॉ भा आफ्नो कभिचायी हाक्जय गनि नगई र्चभरभे आमोजनाराई अक्स्थय ऩाने काभभा
सॊरग्न हुॉदा ऩनन ऊजािभन्त्री याधा ऻवारीरे कायफाही गनिसकेकी छै नन ् ।
„कुरभानरे भन्त्रीको भात्र होइन, प्रार्धकयण सञ्चारक सभभनतकै ननणिम नभाने ऩनन भन्त्रीरे कायफाही

गनि नसतनु राजभदो कुया हो‟, प्रार्धकयणकै फाह्रौँ तहका एक कभिचायीरे बने । नघभसङ प्रार्धकयणभा फसेय
षड्मन्त्रभा सॊरग्न हुॉदा सभेत कुनै कायफाही नहुनर
ु े र्चभरभेभा कामियत कभिचायीहरु सभेत पेरय नघभसङ
पक्रकिने हुन ् क्रक बन्नेभा छन ् । नघभसङरे एकऩिक जसयी ऩनन र्चभरभेभा पक्रकिने फताउॉ दै आएका छन ् ।

नघभसङराई ववगतदे खख नै प्रार्धकयणको प्रशासन य कामिकायी ननदे शकको कामािरमरे सहमोग गदै आएको
छ । कामिकायी ननदे शक य प्रशासन शाखारे नघभसङराई सहमोग गये य आपूराई नगये को कायण भन्त्री

ऻवारी नघभसङको षड्मन्त्रको अगाडि ननयीहजस्तै बएकी हुन ् । „एउिा कभिचायी खिाएको ठाउॉ भा जाॉदैन
बने प्रार्धकयणभा अनुशासन छ बनेय कसयी बन्ने ?‟, एक कभिचायीरे प्रश्न गये ।

आमोजनाभा दादार्गयीशैरीरे ववप्रव खड्का य सुर्धभान श्रेष्ठ सभूहरे ताराफन्दी गये को हो । खड्का सातौँ
तहका य श्रेष्ठ ऩाॉचौँ तहका कयायभा कामियत कभिचायी हुन ् । खड्का यसुवाको वेत्रावती य श्रेष्ठ िा. हरयभान

श्रेष्ठका छोया हुन ् । हरयभानरे आफ्नो थेभससभा नेऩारभा ८३ हजाय भेगावाि जरववद्मत
ु ् ननकाल्न सक्रकने
सबबावना छ बनेय रेखेऩनछ अटहरेसबभ नीनतननभाितादे खख सफैरे ८३ हजाय भेगावािको ऺभता बएको
दे शबय बाषण गदै छन ् । तय उनकै छोया सर्ु धभान बने आमोजनारे थेग्नै नसतने भाग याखेय

आमोजनाराई बफगाने काभभा सॊरग्न छन ् । खड्का य श्रेष्ठ सभूहरे कभिचायीहरुराई भध्मबोिे कोशी

आमोजनाफाि १३ हजाय क्रकिा, साञ्जेनफाि नौ हजाय क्रकिा य यसुवागढी आमोजनाफाि १६ हजाय क्रकिा

र्चभरभेका कभिचायीराई टदनुऩने ऩऺभा छन ् । अटहरे र्चभरभेभा ९६ जना कभिचायी छन ् । मटद खड्का य

श्रेष्ठको भागअनुसाय सेमय टदने हो बने जुनसुकै आमोजना ऩनन कभिचायीको आफ्नो सबऩविजस्तै हुन्छ ।
त्मसफाि याज्मरे आफ्नो आबदानी गुभाउॉ दै जानेछ । कभिचायीको उतत ज्मादती सफै आमोजनाभा ऩदाि
रगानीकतािहरु सभेत हक्च्कनेछन ् ।

प्रार्धकयण, र्चभरभे य त्मसका सहामक कबऩनीका कभिचायीका रार्ग साढे तीन प्रनतशत सेमय
छुट्माइएको छ । मटद खड्का य श्रेष्ठ सभूहको भाग ऩूया गने हो बने उतत सेमय र्चभरभेका कभिचायीका

रार्ग भात्र दईु दशभरव सात प्रनतशत हुनेछ । आमोजनारे बने कामियत कभिचायीराई ननमभफाटहय गएय

कुनै ऩनन हारतभा सेमय टदन नसक्रकने फताएको छ । र्चभरभेका एक कभिचायीरे बने, „अटहरेको भाग ऩयू ा
गने हो बने आमोजना फनाउन कोही ऩनन आउॉ दै नन ् ।‟ भार्थल्रो ताभाकोशी आमोजनाभा ऩनन कामियत
भजदयु हरुरे कानन
ु ववऩयीत गएय सेमय भागेका र्थए । खड्का य श्रेष्ठ सभह
ू रे आमोजनाको कामािरमभा
तारा रगाए ऩनन कानन
ु भभचेय सेमय टदन नसक्रकने बन्दै आमोजनारे बने दफाफ नसहने बएको छ ।

आमोजनाका एक अर्धकायीरे बने, „व्मक्ततका फरका बयभा आमोजनाभबत्र बाॉिबैरो हुन टदइने छै न ।

व्मक्तत बन्दा याज्म फभरमो हुन्छ बन्ने कुया र्चभरभेभा पेरय दे खखने छ ।‟ मसअनघ कुरभानरे ऩनन आपू
बन्दा कोही शक्ततशारी छै न बन्ने दे खाउॉ दै आन्दोरन गयाएका र्थए । स्थानीम सयोकाय सभभनतरे
आमोजना स्थरभा कामिक्रभ गदाि सभेत नघभसङ ऩऺरे आक्रभण गये को र्थमो ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/12/17

भध्म बोटे कोसीको कामाबरमभा तोडपोड
फारृबफसेभा यहे को भध्म बोिे कोसी आमोजनाको साईि कामािरमभा भॊगरफाय अऩयान्ह २ जना मुवारे तोिपोि गये को
छ । उतत कामािरमका कभिचायीरे जनाए अनुसाय धारयरो हनतमाय भरएय आएका तासी शेऩाि य अन्म एक मुवकरे

एतकासी तोिपोिभा उत्रेका र्थए । उनीहरुरे २ थान ल्माऩिऩ, पोिोकऩी भेभसन य ऩॊखा तोिेका छने । प्रहयीरे तासी
शेऩािराई ननमन्त्रणभा भरएय छानववन थारेको छ ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/12/17
ऩञ्चेचियको डीऩीआयभा नेऩारी सॊरग्नता बएन
रोकभखण याई
सयकायरे ऩञ्चेश्वय प्रार्धकयणभा नेऩारतपिका अर्धकायी ननमत
ु त नगदाि बायतीम ऩयाभशिदाता कबऩनीरे
फनाइयहे को ववस्तत
ृ ऩरयमोजना अध्ममन (िीऩीआय) भा महाॉको टहतका ववषम नसभेटिने खतया फढे को छ
। पाइदा फाॉिपाॉि ननधाियण य अन्म प्राववर्धक ऩऺ क्रकिान गने िीऩीआय ननभािणको क्रभभा नेऩारी
अर्धकायीहरूको ऩयाभशि ऩनन आवश्मक हुन्छ ।
ऩञ्चेश्वयको िीऩीआय बायतीम सयकायी कबऩनी वाप्कोस भरभभिे िरे तमाय ऩारययहे को छ । उतत
कबऩनीरे गत भॊभसय ३ दे खख छ भटहनाभबत्र िीऩीआय तमाय गने कामािदेश ऩाएको छ । वाप्कोस य
िीऩीआयको काभ ऩञ्चेश्वय कामिकायी सभभनतको सॊमुतत िोरीरे सुऩरयवेऺण गने सबझौता छ ।
वाप्कोसरे काभ सुरु गये को साढे ३ भटहना बफनतसतदा ऩनन सयकायरे ऩञ्चेश्वय प्रार्धकयणको प्रभुख

कामिकायी अर्धकृतरगामत कभिचायी ननमुतत गये को छै न । मसरे गदाि वाप्कोसरे फनाइयहे को िीऩीआयफाये
नेऩार अनभबऻ छ । 'सयकायरे प्रभुख कामिकायी अर्धकृत य कामिकायी ननदे शक ननमुतत गये को छै न,' ऊजाि
भन्त्रारम स्रोतरे बन्मो, 'मसरे गदाि बायतरे िीऩीआय एकतपी रूऩभा फनाउने भौका ऩाएको हो ।
िीऩीआयभा के छ य के याखखॉदै छ बन्ने सयकायको जानकायी फाटहय छ ।'
बायतरे ऩञ्चेश्वय प्रार्धकयणका रार्ग आफ्नो तपिफाि अनतरयतत प्रभख
ु कामिकायी अर्धकृत य िीऩीआयका
रार्ग आवश्मक ऩने कामिकायी ननदे शक (प्राववर्धक) ननमत
ु त गयी नाभावरीसभेत ऩठाइसकेको छ ।

वाप्कोस बायतको सयकायी कबऩनी बएकारे आफ्नो दे शको टहत हुने गयी िीऩीआय ननभािण गनि सतने
खतया यहे को ऊजाि स्रोतको दाफी छ । 'पाइदा फाॉिपाॉिभा हाभी अन्मामभा ऩनि सतछौं,' स्रोतरे बन्मो ।

जरस्रोत ववऻ सूमन
ि ाथ उऩाध्मामरे वाप्कोस बनेको बायत नै बएको फताए । 'वाप्कोस बनेको बायत नै
हो,' उनरे बने, 'उसरे पाइदा फाॉिपाॉिभा आफ्नो टहत हे नुि स्वाबाववक छ ।' उनरे मसअनघ ऩनन पाइदा
फाॉिपाॉिभा कुया नभभरेय ऩञ्चेश्वय फन्न नसकेको फताए ।

'जुन ववषमभा जोसॉग कुया नभभरेको हो त्मो उसैराई क्जबभा रगाइएको छ,' उनरे बने, 'मस्तो अवस्थाभा

सयकायरे वाप्कोस य उसको काभको याम्रयी भोननिरयङ गनि सतनुऩथ्र्मो । मसयी आॉखा र्चबरने हो य जे भन
राग्मो त्मही गने हो बने हाभीरे क्रकन सोच्नुऩय्मो ? उसैराई क्जबभा रगाइटदए बइगमो । हाम्रा रार्ग
उसैरे सोर्चटदन्छ ।'

मसअनघ ऩनन ऩञ्चेश्वयको िीऩीआय वाप्कोसरे तमाय गये को र्थमो । आमोजनाभा बायतरे नेऩाररे बन्दा
फढी रगानी गने सहभनतभा कुया िुॊर्गए ऩनन सहभनतऩत्रभा हस्ताऺय बएको छै न । मस्तो अवस्थाभा

िीऩीआय 'थिि ऩािॊ' राई फनाउन टदएको बए याम्रो हुने उऩाध्मामको बनाइ छ । राभो सभमभा नदीको धाय
ऩरयवतिन बएको, स्थानीम फाभसन्दा य खेतीमोग्म जभभनको अवस्थाभा ऩरयवतिन बइसकेको बन्दै पेरय

वाप्कोसराई नै िीऩीआय फनाउने क्जबभा टदइएको हो । करयफ १८ वषिअनघ बएको भहाकारी सक्न्धअनुसाय
पाइदा फाॉिपाॉिको अनुऩातका आधायभा उतत फहुउदे श्मीम आमोजनाभा नेऩार य बायतरे सॊमुतत रगानी
गने उल्रेख छ ।

खासगयी भसॉचाइ आमोजनाको पाइदा फाॉिपाॉिको टहसाफ ज्मादै जटिर हुने जानकायहरू फताउॉ छन ् ।

'भसॉचाइ सुववधा अनघ य ऩनछको कृवष उत्ऩादनको तुरनात्भक टहसाफ गनऩ
ुि ने हुन्छ,' भसॉचाइसबफन्धी

जानकाय एक अर्धकायीरे उदाहयण टदॉ दै बने, 'मस्तो टहसाफभा सधै वववाद ननकाल्न सक्रकने ठाउॉ सुयक्षऺत
हुन्छ । ऩञ्चेश्वयफाि बायतभा बफहाय य मूऩीको २० राख हे तियबन्दा फढी जभभन भसॉचाइ गनि सक्रकने
अवस्थाभा अॊकभा सानो अन्तयरे ऩनन पाइदा फाॉिपाॉिभा खफौं रुऩैमाॉको तरभार्थ ऩनि सतछ ।' उनका
अनुसाय एकतपी रूऩभा िीऩीआय फन्दा बायतराई ऩुग्ने पाइदा प्राववर्धक रूऩभा घट्न सतछ । मस्तो
अवस्थाभा ऩञ्चेश्वयभा बायतरे नै फढी रगानी गये ऩनन अन्म आमोजना वा ऺेत्रभा सहकामि गदाि
बायतसॉग नेऩारको फागेननङ ऩावय घट्छ ।
ऊजािका ती अर्धकायीरे वाप्कोसरे पाइदा फाॉिपाॉिरगामत काभ गदाि कसयी टहसाफ गछि बन्ने कुयाको
भभटहन अनुगभन हुनुऩने फताए । ऊजाि भन्त्रारमरे ऩञ्चेश्वयभा प्रभुख कामिकायी अर्धकृतरगामत

अर्धकायी ननमुक्तत गनि टढरो बएको क्स्वकाये को छ । 'वाप्कोस भरभभिे िफाि िीऩीआय तमाय गने काभ
बइयहे को छ । त्मसराई ऩञ्चेश्वयको कामिकायी सभभनतरे सॊमुतत रूऩभा सुऩरयवेऺण गनऩ
ुि छि ,' ऊजाि

भन्त्रारमका प्रवतता केशवध्वज अर्धकायीरे बने । तय ऩयाभशिदाता ननमुतत गने ननणिम दव
ु ै भुरुकरे
गये का हुन ् ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/17
भध्मबोटे कोसीको कामाबरम तोडपोड
याजधानी सॊिाददाता

भसन्धऩ
ु ाल्चोक १७ चैत

१ सम दईु भेगावािको भध्मबोिे कोसी जरववद्मुत ् आमोजनाको साइि अक्रपसभा स्थानीम दईु मुवारे

भॊगरफाय टदउॉ सो तोिपोि गदाि राखौंको ऺनत बएको छ । फाह्रबफसे खोसािनीफायीभा यहे को कामािरमभा
टदउॉ सो साढे ३ फजेको सभमभा खोसािनीफायीका िसी शेऩाि य वववेक राभारे तोिपोि गये को आमोजनारे
जानकायी टदएको छ । हातभा चतकु भरएय कामािरम प्रवेश गये का शेऩािरे अन्धाधन्
ु द कामािरमभा आक्रभण
गये को आमोजनाका जमफहादयु श्रेष्ठरे जानकायी टदए ।

उनको आक्रभणफाि दईु ओिा ल्माऩिऩ, कबप्मि
ु य, पोिोकऩी भेभसनरगामत अन्म साभग्रीभा ऺनत ऩग
ु ेको
श्रेष्ठरे जानकायी टदए । „उनरे क्रकन कामािरम तोिपोि गये थाहा छै न,‟ श्रेष्ठरे बने, „केही टदनअनघ

आमोजनाभा काभ गये को हो बन्ने फेहोयाको ऩत्र भागेका र्थए, हाभीरे टदन भानेनौं, त्मही बएय आक्रभण
बएको हुन सतछ ।‟ आक्रभणऩनछ उनी पयाय यहे ऩनन रगिै प्रहयीरे उनराई ननमन्त्रणभा भरएको छ ।
इराका प्रहयी कामािरम फाह्रबफसेका प्रहयी ननयीऺक भक्न्जर भक
ु ारुङका अनस
ु ाय तोिपोिफाि ऺनतको
वववयण सॊकरन बइयहे को फताए ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/17
ठूरा आमोजनाफाये सोच
नेऩारको ऩानीराई अर्धकतभ उऩमोग गये भा २ राख भेगावािसबभ जरववद्मत
ु ् उत्ऩादन हुने ववभबन्न
अध्ममनरे दे खाएको छ । ऺभताका आधायभा जरववद्मत
ु ् उत्ऩादन हुने हो बने नेऩारका रार्ग रोिसेडिङ

एकादे शको कथा हुन सतछ । द्ु खको कु्ुया टहउॉ दभा दै ननक १२ घन्िासबभ रोिसेडिङ बोग्नऩ
ु ने फाध्मता
छ । रोिसेडिङ नहुनुभा ववद्मुत्को भाग य आऩूनतिराई दृक्ष्िगत गयी जरववद्मुत ् आमोजना अनघ फढाउन
नसतनु नै भुख्म कायण हो । नेऩारभा रोिसेडिङ सुरु बएको सभम हे ने हो बने ११ वषि ऩुर्गसकेको छ ।
०६० सारऩनछ सुरु बएको रोिसेडिङको सभस्मा झन ् फढ्दो छ ।

अटहरेकै अनुऩातभा उद्मोग–व्मवसाम फढ्दै जाने हो बने प्रत्मेक वषि फढ्ने १ सम भेगावािको बन्दा
दोब्फय हुने ननक्श्चत छ । मसराई भुरुकको भागको प्रऺेऩणराई व्मावहारयक रूऩभा सभाधान गये य त्मसका
आधायभा क्रभश् जरववद्मुत ् आमोजना फनाउनु आवश्मक छ तय बफिबफना अटहरे ननभािणाधीन

सफैबन्दा ठूरो ४ सम ५६ भेगावािको जरववद्मुत ् आमोजना ०७३ भबत्र सबऩन्न बएऩनछ त्मसको कनत

वषिऩनछ त्मविकै ठूरो जरववद्मत
ु ् आमोजना फन्छ ? बन्ने प्रश्नको उिय अटहरे ऩनन सयकायसॉग छै न ।
अटहरे ववद्मत्ु को भागबन्दा झन्िै ४ सम भेगावाि ववद्मत
ु ् अऩग
ु छ । सन ् २०२२ भबत्र नेऩारराई
ववकासोन्भख
ु याष्िभा ऩु¥माउने सयकायी अठोि ऩयू ा गनि आर्थिक वद्
ु ् उत्ऩादन
ृ र्धदयका रार्ग जरववद्मत

फढाउनक
ु ो ववकल्ऩ छै न । तय, सयकायसॉग त्मसका रार्ग ठूरा आमोजनाहरू ऩाइऩराइनभै छै नन ् । मो
अवस्थाको ववश्रेषण गदाि अझै नेऩाररे आफ्नै उत्ऩादन ऺभताका

आधायभा कटहरे रोिसेडिङभुतत हुन सतछ बनेय अनुभान गनि गाह्रो छ । तत्कार अनघ फढाउन सक्रकने
बननएका ६ सम भेगावािको फूढीगण्िकी य ७ सम ५० भेगावािको ऩक्श्चभ सेतीरगामतका अर्धकाॊश ठूरा
जरववद्मुत ् आमोजनाहरू नछट्िै ननभािण हुन सतने अवस्था छ तय सयकायी फेवास्ता य असभन्वमका
कायण मी आमोजनाफाये अझै अन्मोर छ । अन्म सफै ठूरा जरववद्मुत ् आमोजना अध्ममनकै चयणभा
छन ् ।

रोिसेडिङ अन्त्म गने याभवाणका रूऩभा चचाि गरयएको फूढीगण्िकीको ववस्तत
ृ अध्ममन अफको ऩाॉच
भटहनाभा सक्रकएऩनछ त्मो आमोजनाराई कसयी अनघ फढाउने बन्ने सयकायको स्ऩष्ि कामिमोजना अझै

फननसकेको छै न । मसका आधायभा अफको दईु वषिभबत्र ताभाकोसी फनेऩनछ त्मसको ऩाॉच वषिऩनछसबभ

ऩनन ठूरा आमोजना आउने रऺण दे खखॉदैन । मसभा ववगत य वतिभानभा सयकायको नेतत्ृ व गनेको
कभजोयी दे खखन्छ । वतिभान सयकायरे ऩनन भागका आधायभा ऩूनति गने तथा सन ् २०२२ भबत्रराई रक्ष्म

गये य क्रभश् ठूरा आमोजना अनघ फढाउनका रार्ग स्ऩष्ि कामिमोजना फनाएको दे खखॉदैन । राइसेन्स य
ननभािणाधीन आमोजनाभा अनावश्मक चरखेरभा याख्ने सयकाय य मसको

नेतत्ृ व गने अर्धकायीरे जरववद्मुत ् उत्ऩादनतपि गबबीय बएय ठूरो आमोजना फनाउनेफाये सोच्नुऩछि ।
अफ ऩनन मसफाये सोचेय ववस्तत
ृ रूऩभा अनघ नफढ्ने हो बने जरववद्मुत्को अबाव नै नेऩारको ववकासका

रार्ग सफैबन्दा ठूरो फाधक फन्ने ननक्श्चत छ । मसका रार्ग दृक्ष्िगत गयी प्रधानभन्त्री, ऊजािभन्त्री,
याक्ष्िम मोजना आमोगरगामतका ननकामभा नेतत्ृ व गनेहरूरे गबबीय बएय स्ऩष्ि कामिमोजना य त्मसका
रार्ग ववश्वस्त वातावयण ननभािण गनुि अत्मावश्मक छ ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/17
ताभाकोसीभा पेयी सहभनत
भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मत
ु ् आमोजनाका सफै भजदयु १८ टदनऩनछ काभभा पक्रकिएका छन ् ।
आमोजनाको काभ सोभफाय साॉझफािै सच
ु ारु बएको छ ।

क्जल्रा प्रशासन कामािरमभा सफै भजदयु सॊगठनका प्रनतननर्ध य आमोजना व्मवस्थाऩनको सॊमत
ु त

फैठकरे सहभनत गये ऩनछ भजदयु हरू काभभा पक्रकिएका हुन ् । अनघल्रो फुधफाय बएको सहभनतअनुसाय
सेमयसबफन्धी कामिदरभा एभारे, काॊग्रेस, भाओवादीका ३ विै सॊगठनराई सहबागी गयाउने सहभनत
बएको छ ।
फुधफाय आमोजनाको प्रवद्र्धक अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩावय कबऩनीसॉग वाताि गयी तत्कार काभभा पकिने
सहभनत गये ऩनन काॊग्रेस य भाओवादीका ववभबन्न भजदयु सॊगठनरे आपूराई वातािभा फेवास्ता गये को

आन्दोरन जायी याखेका र्थए । भसभबर ननभािण कबऩनी भसनो हाइड्रोअन्तगित भसभबर काभ गने ब्मुयो– ६
को ऩावय हाउस य िे रये सको काभ सुचारु बए ऩनन ब्मुयो ११ अन्तगितका हे िवक्र्स, भुख्म सुरुङसटहतका
काभ ठप्ऩ र्थए । ब्मुयो ११ भा भात्र दईु नतहाइ भजदयु कामियत छन ् ।

वातािभा भजदयु हरूराई सेमय टदने ववर्ध तम गनि ववशेषऻसटहतको अर्धकायसबऩन्न कामिदर गठन गने य
कामिदररे १ भटहनाभबत्र प्रनतवेदन ऩेस गने सहभनत बएको आमोजना प्रवतता िा .गणेश न्मौऩानेरे फताए
। कामिदरभा भजदयु सॊगठनका तपिफाि ६ य आमोजनाका तपिफाि ३ सदस्म यहनेछन ् ।

भसनो हाइड्रोभा कामियत करयफ ८५० भजदयु रे आपूहरूराई ५ सम क्रकिाका दयरे सेमय टदनुऩने भाग याख्दै
करयफ ३ सातादे खख काभ ठप्ऩ ऩाये य आन्दोरन गदै आएका र्थए ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/12/17
जनीनत छाडेय हाइड्रोनतय
कास्की, चैत १७ गते । कास्कीका सूमफ
ि हादयु केसीसॉग ऩूवि सबासद् हुन ् । ऩटहरो सॊववधानसबाको चन
ु ावभा
याक्ष्िम प्रजातन्त्र ऩािॊरे उहाॉराई सभानुऩानतकतपिफाि सबासद् फनामो । उहाॉ याजनीनतक रुऩरे अटहरे
ऩनन याक्ष्िम प्रजातन्त्र ऩािॊभा आफद्ध हुनुहुन्छ ।

तय, आजकर उहाॉको याजनीनतप्रनत खासै भोह छै न । उहाॉ मनतफेरा याजनीनत छािेय „हाइड्रो‟नतय
राग्नब
ु एको छ । “भ अटहरे सक्रक्रम याजनीनतभा छै न, हाइड्रोनतय रागेको छु”, केसीरे बन्नब
ु मो “दे शरे
चयभ ऊजाि सङ्कि बोगेको फेरा नागरयकको है भसमतरे ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गयी दे शराई सेवा गनि
कक्स्सएको हुॉ ।”

ऩािॊको सक्रक्रम याजनीनतफाि केही सभममता िाढा दे खखनुबएका उहाॉरे सबासद् बएको ऩाॉच वषिको अवर्ध
आफ्नो जीवनबयको व्मथि सभम बएको फताउनुबमो । “सबासद् हुॉदाको अवर्ध उऩरक्ब्धववहीन हुनगमो”
उहाॉरे बन्नुबमो ।

अटहरे केसीरे अन्म रगानीकतािसॉग भभरेय कास्कीभा तीन विा जरववद्मुत ् मोजना सबऩन्न

गरयसतनुबएको छ । एउिा जरववद्मुत मोजना ननभािणको अक्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ । उहाॉको मो
अभबमानभा ऩूवि जरस्रोतभन्त्री हरय ऩाण्िेरगामतरे साथ टदनुबएको छ ।

केसीरे ननभािण गये को कास्की क्जल्राको ऩोखया उऩभहानगयऩाभरकाको ववजमऩयु हाइड्रो ४।५ भेगावाि,
कास्कीकै भदॊ हाइड्रो ४।८ य िातस हाइड्रोफाि १ भेगावाि बफजर
ु ी उत्ऩादन बइयहे को छ ।

त्मस्तै १३ भेगावािको भसतरेस हाइड्रोको काभ ७० प्रनतशत सबऩन्न बएको उहाॉरे फताउनुबमो । “मो
हाइड्रोभा रु दईु अफि ऩाॉच कयोि रगानी राग्ने दे खखन्छ” केसीरे बन्नुबमो ।

मसैगयी ववजमऩयु गाववस–२ य रवाङघरेर गाववसको भसटदङभा इटदभदॊ हाइड्रोऩावय ननभािण प्रक्रक्रमा

अगाडि फढे को उहाॉरे जानकायी टदनब
ु मो । “दईु विै हाइड्रोऩावयको छ भटहनाऩनछ काभ सरु
ु हुन्छ” केसीरे
बन्नुबमो ।

ती ऩरयमोजनाभा रु दईु अफि १५ कयोि खचि राग्ने अनुभान गरयएको छ । ववजमऩुय–२ फाि ४।५ भेगावाि य
इटदभदॊफाि सात भेगावाि बफजुरी ननस्कने छ । ववजमऩुय–२ भा ९५ कयोि य इटदभदॊभा रु एक अफि २०

कयोि रागनी हुने उहाॉको अनुभान छ । केसीरे सेती नदीभा सभेत तीन विा हाइड्रोऩावय ननभािण गने
मोजना यहे को सुनाउनुबमो ।

ठे केदायीफाि व्मवसाम सुरु गनब
ुि एका उहाॉरे दक्षऺण एभसमाभा नै ऩटहरो ऩिक चाउचाउ कबऩनीको
स्थाऩना गनब
ुि मो । याया ब्रान्िको चाउचाउ अटहरे ऩनन उत्ऩादन हुॉदै आएको छ । यासस

>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/12/17

भाधथल्रो कणाबरीको ऩीडीए गोप्म याख्न सिोच्चराई ऩि

भार्थल्रो कणािरी जरववद्मत
ु ् ऩरयमोजना ववकास सबझौता (ऩीिीए) गोप्म याख्न रगानी फोििको
कामािरमरे सवोच्च अदारतराई ऩत्र रेखेको छ।

आर्थिक एवॊ व्माऩारयक गोऩननमताको दृष्िीरे ऩीिीए सबझौता साविजननक गनि उऩमुतत नबएको बन्दै
गोप्म याख्न फोििरे सवोच्चराई ऩरयऩत्र गये को हो।

भार्थल्रो कणािरीको ऩीिीएयाष्िटहत य अन्तरयभ सॊववधानको भभिववऩरयत यहे को दाफीसटहत फदय गनि
भाग गदै दामय रयिकासबफन्धभा ऩीिीएसबझौताको सतकरप्रनत ऩठाइटदन सवोच्च अदारत प्रसाशनरे
गत पागन
ु ८ गते फोििराई ऩत्र ऩठाएको र्थमो। गत असोज ३ गते सबझौता सबऩन्न बएको र्थमो।
सॊसदको दईु नतहाई फहुभतरे ऩारयत गनऩ
ुि ने सॊवैधाननक प्रावधानववऩरयत सबझौता गरयएको दाफीसटहत
फदय गनि फझाङ यामर गाववसका यतन बण्िायीद्वाया रयि दामय बएको हो।
सरु
ु भा तीन सम भेगावािका रार्ग सबझौता गये य नौ सम भेगावािभा ऩीिीए सबझौता गये य ठे केदाय
कबऩनी जीएभआयराई सहुभरमत टदने कामि बएको प्रश्न ऩनन बण्िायीरे उठाएका र्थए।

मस्तै सबझौताभा वववाद आएभा फेरामती कानुनअनुसाय अन्तययाक्ष्िम अदारतभा वववाद ननरुऩण गरयने
शति ऩनन याष्िटहत ववऩरयत यहे को क्जक्रकय उनको र्थमो।

वववादको सुनुवाईऩनछ सवोच्चरे प्रधानभन्त्री तथा भक्न्त्रऩरयषद्को कामािरम, ऊजाि भन्त्रारम,
फोििरगामत ववऩऺीसॉग भरखखत जवाप ऩनन भाग गये को छ। मसफाहे क फोििराई भबन्नै ऩरयऩत्र गदै
ऩीिीएको सतकर ऩठाउन बननएको र्थमो।
फोििरे गत चैत ३ गते सवोच्चराई रेखेको ऩत्रभा बननएको छ, 'आर्थिक एवॊ गोऩननमताको दृष्िीकोणफाि
ऩीिीएको दपा १७ (१) भा उल्रेख बएको व्मवस्थासभेतको आधायभा हारराई सबझौता साविजननक गनि
उऩमुतत नबएको हुॉदा सोही फभोक्जभको व्मवस्था हुन सभेतको ननभभि ननणिम अनुसाय अनुयोध छ।'

मता रयि ननवेदकराईसभेत सबझौता उऩरब्ध नगयाइएको बन्दै बण्िायीरे सूचना आमोगभा उजुयी दताि
गये का छन ्।
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भाधथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ् आमोजना : कामबदर गठन गने सहभनतऩनछ
काभ शुरू

यवीन्र गौतभ

भार्थल्रो ताभाकोशी जरववद्मत
ु ् आमोजनाका काभदायहरू सोभवाय साॉझदे खख काभभा पक्रकिएका छन ् । आपूहरूरे
ऩनन शेमय ऩाउनुऩने भाग याखी भजदयू रे थारेको आन्दोरन १७ टदनऩनछ सुक्ल्झएसॉगै सफै काभदाय काभभा

पक्रकिएका छन ् । भजदयू हरूरे शेमय ऩाउनुऩने भाग गदै आमोजनाको काभ ठप्ऩ ऩाये ऩनछ उनीहरूसॉग ऩिकऩिक वाताि
बएको र्थमो ।

ऩनछल्रोऩिक चैत ११ गते काठभािौंक्स्थत कामािरमभा बएको वाताि एभारेसबफद्ध भजदयू सॉग भात्र बएको बन्दै
अन्म भजदयू सङ्गठनरे फटहष्काय गये का र्थए । सोभवाय आमोजनाभा कामियत सफै भजदयू सङ्गठनको
सहबार्गताभा दोरखा सदयभक
ु ाभ चरयकोिभा वाताि बएऩनछ सभस्मा सक्ु ल्झएको हो ।

वातािभा ववभबन्न याजनीनतक दरसॉग आफद्ध भजदयू सङ्गठनसटहतको कामिदर गठन गने सहभनत बएको छ ।

आन्दोरनयत काभदाय य आमोजनाका अर्धकायीफीच बएको वातािभा सोभवायदे खख नै काभ शुरू गने सहभनत ऩनन

बएको र्थमो । सहभनतअनुसाय भजदयू हरूराई शेमय टदने ववर्ध तम गनि ववशेषऻसटहतको अर्धकायसबऩन्न कामिदर
गठन गने य सो कामिदररे १ भहीनाभबत्र प्रनतवेदन ऩेश गने छ ।

आमोजनाका प्रवतता िा. गणेश न्मौऩानेरे कामिदरभा भजदयू सङ्गठनहरूका तऩिmफाि ववभबन्न ६ ओिा

सङ्गठनका १÷१ जना प्रनतननर्ध य आमोजनाका तऩिmफाि तीन जना गयी ९ सदस्म यहने जानकायी टदए ।
वातािभा नेऩार ननभािण तथा सबफद्ध श्रभभक सङ्घ, नेऩार बफजुरी, ऩेण्िय, प्रबफय तथा ननभािण भजदयू मुननमन,

अखखर नेऩार ऊजाि तथा खानी भजदयू सङ्घ, अखखर नेऩार क्राक्न्तकायी ननभािण सङ्घ, अखखर नेऩार क्राक्न्तकायी
ऊजाि तथा खानी भजदयू , नेऩार क्राक्न्तकायी स्वतन्त्र ऊजाि, खानी तथा प्राववर्धक श्रभभक सङ्गठनका प्रनतननर्ध

सहबागी र्थए । त्मसैगयी प्रभुख क्जल्रा अर्धकायी प्रेभरार राभभछाने, भसनो हाइड्रोका तऩिmफाि प्रभुख सल्राहकाय
बीभ नघभभये य आमोजनाका प्रवतता न्मौऩानेको सहबार्गता र्थमो ।

आमोजनाभा कामियत कयीफ ८ सम ५० भजदयू रे आऩm
ू हरूरे ५ सम क्रकिाका दयरे शेमय हाल्न ऩाउनऩ
ु ने भाग याख्दै
आमोजनाको काभ ठप्ऩ ऩायी आन्दोरन गदै आएका र्थए । उनीहरूरे आमोजना प्रभुख ववऻानप्रसाद श्रेष्ठ य

सञ्चारक शेयभसॊह बािको याजीनाभाको भागसभेत गदै आएका र्थए । रू. ३५ अफि २९ कयोि रुऩैमाॉको रागतभा

ननभािण हुॉदै गये को स्वदे शी रगानीको हारसबभ सफैबन्दा ठूरो ननभािणाधीन आमोजनाको काभ कयीफ ७३ प्रनतशत
सबऩन्न बइसकेको छ ।
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'दईु िर्बऩनछ तऩाइॉको घयभा फत्ती जाॉदैन'
ऩष्ु ऩयाज कोइयारा

भक
ु े शयाज काफ्रे, कामिकायी ननदे शक, नेऩार ववद्मत
ु ् प्रार्धकयण

जरववद्मत
ु ् उत्ऩादनको एक शताब्दी राभो इनतहास फोकेको नेऩारका सविसाधायण टदनयात फिी जाने

सभस्मारे ऩीडित छन ्। भोफाइर पोन चाजि गनिसभेत ववद्मत
ु ् छै न। ववद्माथॉरे गह
ृ कामि गनि य गटृ हणीरे
खाना फनाउनसभेत उज्मारो ऩाएका छै नन ्। चको रोसेडिङरे आक्रान्त सविसाधायण सोध्छन ्- आखखय

कटहरे हुन्छ रोिसेडिङको अन्त्म ? नेऩार ववद्मुत ् प्रार्धकयणका कामिकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेराई
नागरयकन्मुजका ऩुष्ऩयाज कोइयारारे मही प्रश्न याखेका र्थए। ऩढ्नुहोस ् ववस्तत
ृ कुयाकानी्
कदहरे हुतछ रोडसेडडङ अतत्म?

रोिसेडिङ अन्त्म बन्नुबन्दा ऩनन भ रोिसेडिङ व्मवस्थाऩन बन्ने शब्द प्रमोग गछुि। चारू आर्थिक वषिकै
शुरुभा सयकायरे आफ्नो नीनत तथा कामिक्रभभापित आगाभी ३ वषिभबत्र रोिसेडिङ अन्त्म गने बन्ने

घोषणा गमो। मसको १ वषि त बफनतसकेको छ। सयकायको घोषणाअनुसाय रोिसेडिङ व्मवस्थाऩनका रार्ग
नेऩार ववद्मुत ् प्रार्धकयणरे एउिा कामिमोजना(योि बमाऩ) फनाएय काभ गरययहे को छ। फाॉकी यहे को २

वषिभा रोिसेडिङ व्मवस्थाऩन गरयसतनु ऩनेछ। मसका रार्ग हाभीरे कामिमोजना फनाएय काभ गरययहे का
छौं । फोरेय वा घोषणा गये य भात्र रोिसेडिङ अन्त्म हुनेवारा छै न । हार नेऩार ववद्मुत ् प्रार्धकयणको

प्रणारीभा कयीफ ८ सम भेगावाि ववद्मुत ् उत्ऩादन जडित ऺभता छ । कुर भाग १ हजाय २ सम १ भेगावाि
जनत छ। फषेनी १० प्रनतशतका हायाहायीभा प्रणारीभा ववद्मुत ् भाग फढ्दै गएको छ। त्मसो हुॉदा अटहरेकै
अवस्थाभा वषािभा कयीफ ४ सम ५० भेगावाि य टहउॉ दभा कयीफ ६ सम भेगावाि ववद्मुत ् अऩुग छ। भाग य
आऩूनतिफीचको असन्तुरतका कायण नै रोिसेडिङ फढे को छ । त्मसो बएय हाभीरे काभै गये य दे खाउनका
रार्ग कामिमोजना अनघ फटढयहे का छौं।

अफको २ िर्बभा रोडसेडडङ अतत्म गनब सक्ने त्मस्तो ठोस कामबमोजना चादहॉ के छ त ?

ववगतका वषिहरुभा अटहरेकै भौसभ(सुख्मामाभ)भा दै ननक १२ दे खख १३ घण्िा रोिसेडिङ बइयहे को र्थमो।
तय, अटहरे दै ननक ८ घण्िाभा रोिसेडिङराई सीभभत गनि सकेका छौं। मो ऩनन भध्मे ऺेत्रभा। ऩूवॉ य

ऩक्श्चभी ऺेत्रभा त रोिसेडिङ अझ दै ननक ६–७ घण्िा भात्र छ। मसराई हाभीरे सकायात्भक सूचकका रुऩभा
भरएका छौं। मद्मवऩ, मसयी रोिसेडिङ कभ हुनुभा चह
ु ावि ननमन्त्रण, बायतफाि गरयएको आमातभा वद्
ृ र्ध
य आमोजनाहरु सुधायका हाम्रा प्रमासहरुरे काभ गये का छन ्।

अफ ऩूणि रुऩभा रोिसेडिङ शून्मभा झानुि ऩने छ। मसका रार्ग कयीफ २ हजाय १ सम भेगावािका आमोजना
ननजी ऺेत्रसॉग ववद्मत
ु ् खरयदबफक्रक्र सबझौता(ऩीऩीए) गये का छौं। मी आमोजनाहरु ववभबन्न चयणभा

ननभािणार्धन छन ्। अफको २ वषिभबत्रका ववभबन्न भभनतभा मी आमोजनाहरुको ननभािण ऩूया बई

व्मवसामीक उत्ऩादन शुरु हुनेछ । ववद्मुत ् प्रार्धकयण, सयकाय य सविसाधायणको शेमय रगानी यहे का कुर

८ सम ६२ भेगावािका आमोजनाहरु ननभािणाधीन छन ्। मी आमोजनाहरुभा र्चभरभेका सहामक कबऩनीहरु
भार्थल्रो साञ्जेन, तल्रो साञ्जेन, भध्म–बोिे कोशी, यसुवागढीगयी २ सम ७० भेगावाि ऺभताका छन ्।
मस्तै, ४ सम ५६ भेगावािको ताभाकोशी, ३० भेवाको चभेभरमा, ६० भेवाको बत्रशुरी ३ ए, १४ भेवाको

कुरेखानी तेस्रो, ३२ भेवाको याहुघािरगामतका आमोजना ऩनन ननभािणार्धन नै छन ्। मी ४ भध्मे याहुघाि
फाहे कका आमोजनाहरुको प्रगनत ऩनन ननकै याम्रो छ । कुनै अवयोध नआइकन रक्ष्मअनस
ु ाय नै तोक्रकएकै

सभमभा मी आमोजनाहरु सबऩन्न गरयमो बने अफको २ वषिभा वषािमाभभा हुने रोिसेडिङ अन्त्म भात्र हुने
होइन क्रक हाभीराई जडित प्रणारीभा ववद्मत
ु ् फढी ऩनन हुने छ। अटहरेकै अवस्थाभा ऩनन वषािमाभभा ४

दे खख ५ घण्िाभा सीभभत नै छ। तय, भार्थल्रो ताभाकोशीरगामतका आमोजनाहरुभा जस्तो अवयोधहरु
दे खखमो बने त वषािको रोिसेडिङ ऩनन २ वषिभबत्र हिाउन सक्रकन्न । त्मसो हुॉदा आमोजनाहरुभा कुनै

अवयोध आउन नटदन सफैको सक्रक्रम प्रमास आवश्मक छ । तय, उत्ऩादनतपिका आमोजना फनेय भात्रै ऩनन
हुॉदैन । रोिसेडिङ हिाउन त प्रसायणतपिका खखबती–ढल्केफय, हे िौंिा–ढल्केफय–दहु वी, ढल्केफय–
भुजफ्पयऩुयजस्ता प्रसायणराईन ऩनन ऩूया गनुि ऩने छ ।

त्मसो हो बने २ िर्बमबि िर्ाबमाभको रोडसेडडङ भािै अतत्म हुतछ, दहउॉ दभा रोडसेडडङ कामभै यहने यहे छ
है न?

रोिसेडिङको भुख्म सभस्मा बनेकै टहउॉ दको हो। त्मनतफेरा भाग एकदभै फढी हुने य उत्ऩादन कभ हुने

बइयहे को छ। नदी प्रवाहभा आधारयत आमोजनाका कायण ऩानीको सतह घिे सॉगै आमोजनाको उत्ऩादन ३०
प्रनतशतसबभ घट्छ। जस्तो १ सम ४४ भेगावािको काभरगण्िकी आमोजनाको ३ विा िवािइन फषािमाभभा
चराउन सतछौं बने टहउॉ दभा २ विा िवािइन चराउन ऩनन ऩानी ऩुग्दै न। त्मसो हुॉदा उत्ऩादन स्वबाववक
रुऩभा घट्छ । टहउॉ दको रोिसेडिङ हिाउन हाभीरे कुरेखानी जरववद्मत
ु ् आमोजनाजस्तो जराशमभा

आधारयत आमोजनाहरुको ववकास गनै ऩछि । त्मस्ता जराशममत
ु त आमोजनाहरु नफनन्
ु जेर बायतफाि
आमात फढाएय बए ऩनन टहउॉ दको रोिसेडिङराई काफभ
ु ा याख्ने हाम्रो प्रमत्न छ। मसका रार्ग ववद्मत
ु ्

प्रार्धकयण, ऊजाि भन्त्रारम, ववद्मत
ु ् ववकास ववबाग, रगानी फोिि य ननजी ऊजाि उत्ऩादकहरुरे ऩनन प्रमास
गरययहे का छन ्। दीघिकाभरन रुऩभा ववद्मत
ु ् भाग य आऩनू तिको व्मवस्थाऩन गनि ऩक्श्चभसेती, फढ
ु ीगण्िकी,
दध
ु कोशी, उियगॊगा, भार्थल्रो अरुण, ताभाकोशी ऩाचौं, फढ
ु ीगॊगारगामतका जराशममत
ु त आमोजनाहरु
अनघ फढाउने सफै ननकामको प्रमास जायी छ।

अदहरेकै अिस्थाभा ऩनन नेऩारभा ५ हजाय भेगािाट विद्मुत ् खऩत हुतछ बतने विऻहरुरे फताउॉ दै आएका
छन ्, त्मसो हो बने त २ िर्बभा रोडसेडडङ अतत्म बतने कुया त हास्मास्ऩद हुॉदैन य ?

हार हाभीरे प्रऺेऩण गये को भाग प्रार्धकयणको प्रणारीभा जडित सतही भाग हो। मसै भागका आधायभा

हाभीरे रोिसेडिङको अन्त्म हुने वा ववद्मुत ् फढी हुन्छ बन्ने ववश्रेषण गरययहे को अवस्था हो। तय, हार

खाना ऩकाउन प्रमोग बइयहे को एरऩी ग्मास, सवायी साधनभा प्रमोग बइयहे को ऩेिोभरमभ ऩदाथिराई ऩनन
ववस्थावऩत गने गयी इरेक्तिक स्िोब, इरेक्ति सवायी साधनहरु प्रमोग गने, औद्मोर्गकीकयणभा जाने हो
बने त हाभीराई ५ हजाय भेगावािरे ऩनन नऩुग्न सतछ। त्मसो हुॉदा ववद्मुत ् खऩतको हाम्रो यणनीनत य
प्रववृ िभा नै आवश्मक ऩरयभाण य अऩुग ववद्मुतको ववश्रेषण गनि सक्रकन्छ ।

चयभ रोडसेडडङका कायण भोफाइर पोन चाजब गनब नऩाएका सिबसाधायण, ऩयीऺाको तमायी गनब नऩाएका
विद्माथीरगामत प्रत्मऺ रुऩभा भायभा ऩये का आभ सिबसाधायणराई अफको २ िर्बभा कन्म्तभा ऩनन
फर्ाबभा 'फत्ती जाॉदैन' बतने विचिास कसयी ददराउनु हुतछ ?

ऩटहरो कुया त हाभीरे रोिसेडिङ अन्त्म गने टदशाभा काभ शुरु गरयसकेका छौं। प्रार्धकयणभा भ कामिकायी
ननदे शक बएको ५ भटहना बमो। भैरे महाॉ आउने ववविकै बनेको र्थएॉ क्रक ववद्मुत ् भाग वषेनी फढे कै छ,
आन्तरयक प्रणारीभा ववद्मुत ् थवऩएको छै न। मस्तै अवस्थाभा ऩनन गत वषिको बन्दा रोिसेडिङ फढ्न

टदन्न बन्ने भेया घोषणा र्थमो। त्मसैअनुरुऩ हाभीरे रोिसेडिङ दै ननक ८ घण्िाभा सीभत गनि सपर बमौं।
ववगत वषिबन्दा टहउॉ दभा दै ननक कयीफ ४ घण्िा रोिसेडिङ कभ बएको छ। त्मो ऩनन भध्म ऺेत्रभा भात्र ८

घण्िा रोिसेडिङ छ। ऩूवि य ऩक्श्चभ ऺेत्रभा अझ दै ननक ६–७ घण्िा भात्र रोिसेडिङ छ । त्मसो हुनारे हाभी
मो टदशाभा सपर नै बएका छौं।

हाभीसॉग बएका ताभाकोशीरगामतका ठूरा आमोजनाहरु २ वषिभबत्र ऩूया हुन्छ। ननजी ऺेत्रका

आमोजनाहरु ऩनन फनेऩनछ वषािको रोिसेडिङ अन्त्म हुन्छ। ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायणराईन ननभािण
ऩनन अफको केही भटहनाभबत्रै ऩूया हुॉदैछ। रक्ष्म बन्दा करयफ २ भटहना अनघ नै मो आमोजना ऩूया हुन्छ।

त्मस राइन ऩूया बएऩनछ १ सम ५० भेगावाि ववद्मुत ् आमात गनै ऩने प्रावधान छ। ४ सम केबी ऺभताको

उतत प्रसायणराईनफाि भात्र १ हजाय २ सम भेवा ववद्मुत ् आमात–ननमाित गनि सक्रकन्छ। मोसटहत १३ विा
क्रसफोििय राइनभापित बायतफाि थऩ ववद्मुत ् आमात गयी टहउॉ दको ववद्मुत ् अबावराई ऩनन ऩूया गनेछौं।
वषािभा हाम्रो प्रणारीभा फढी हुने ववद्मुत ् त्मही प्रसायणराइनभापित बायतराई टदन सक्रकन्छ। मसयी

अफको २ वषिभा रोिसेडिङ अन्त्म गने हाम्रो कामिमोजना छ। त्मसो हुॉदा आउॉ दो २ वषिभबत्र 'फिी जाने'
सभस्माको अन्त्म हुन्छ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/18

के हुॉदै छ, बोटे कोसीको ६ प्रनतशत सेमय ?
दरहरूकै कायण वितयणभा सभस्मा
ननभािण सबऩन्न बएको झन्िै १४ वषिऩनछ ४५ भेगावाि ऺभताको बोिे कोसी ऩावय कबऩनीरे
क्जल्रावासीराई ६ प्रनतशत सेमय टदने ननणिम गये को धेयै सभम बइसकेको छ । क्जल्राका प्रभख
ु

याजनीनतक दरहरुको अगव
ु ाइभा बएको बोिे कोसीववरुद्धको आन्दोरनरे क्जल्रावासीराई ६ प्रनतशत
सेमय टदन सहभत बएको र्थमो ।

बोिे कोसीसॉग सेमयको सहभनत बए ऩनन कसयी ववतयण गने बन्नेभा दरहरूफीच सहभनत नहॉ ्ुदा सेमय
ववतयणको भोिाभरिी फन्न सकेको छै न । क्जल्राका प्रभुख याजनीनतक दरहरू बोिे कोसीसॉग सहभनत
बएको ६ प्रनतशत सेमयको ववषमभा आफ्नै तवयरे ववतयण हुनुऩने अिानभा छन ् । केही दरहरू आमोजना
प्रबाववत तातोऩानी य पुक्ल्ऩङकट्िी गाववसराई प्राप्त सफै सेमय टदनुऩने भान्मताभा छन ् बने केही दर

केही फढी प्रनतशत प्रबाववत दईु गाववसराई टदएय फाॉकी सेमय १ नबफय ऺेत्रबय ववतयण हुनु ऩने अिानभा
छन ् ।
याजनीनतक दरहरूभबत्रै ऩनन बोिे कोसीफाि प्राप्त सेमय ववतयण कसयी गने बन्नेभा एकभत छै न । प्रभुख

दरका नेतत्ृ व तह बने बोिे कोसीरे टदएको सेमय क्जल्राबय सभान रूऩभा ववतयण गनऩ
ुि ने अिानभा छन ्
। बोिे कोसीरे ऩावय कबऩनीरे आन्दोरनको अगुवाइ गने क्जल्राका प्रभुख ऩाॉच दर नेऩारी काॊग्रेस,

एभारे, एभाओवादी, याप्रऩा य नेकऩा–भाओवादीफीच सहभनत बएय आएऩनछ भात्रै सेमय फाॉिपाॉि गने
फताएको छ । बोिे कोसीसॉग ऩुसको ऩटहरो साता सहभनत बएऩनछ दररे दईु भटहनाभा मसको
भोिाभरिीको फाये भा िुॊगोभा ऩुग्ने सहभनत गये का र्थए ।

बोिे कोसीसॉग सहभनत बएऩनछ क्जल्राका प्रभख
ु दरहरू छरपरभा जि
ु े ऩनन काॊग्रेस सहबागी नबएऩनछ

फैठक हुन नसकेको नेकऩा एभारेका ऩोभरिब्मुयो सदस्म अरुण नेऩाररे फताए । „हाभी दरहरूफीच फैठक
फसेय मो ववषम िुॊगोभा ऩु¥माउन खोजे ऩनन काॊग्रेस फैठकभा नआएऩनछ सभस्मा बमो,‟ नेता नेऩाररे बने,
„ऩनछ ऩनन फैठक फस्न खोजेका हौं तय भाओवादीहरु आन्दोरनभा गएऩनछ फैठक हुनै सकेन ।‟ अन्म
याजनीनतक दरहरूरे मसराई गबबीयताऩूवक
ि नभरएको नेता नेऩाररे आयोऩ रगाए ।

एभारेभबत्र ऩनन सेमयको ववषमभा एकभत हुन नसकेको नेऩाररे फताए । „हाभीफीच अटहरे मसयी नै
ववतयण गने बन्ने ववषमभा एकभत नबए ऩनन एभारेरे मसराई नछिो ननष्कषिभा रैजान्छ,‟ नेऩाररे
बने, „तीनै ऺेत्रका साथीहरु एकै ठाउॉ भा फस्नासाथ हाम्रो साझा धायणा आउॉ छ ।‟
नेता नेऩार बने व्मक्ततगत रूऩभा बोिे कोसीरे टदएको ६ प्रनतशत सेमय प्रबाववत दईु गाववसराई केही फढी

य १ नबफय ऺेत्रका फाॉकी गाववसराई नै सेमय हाल्न टदॉ दा याम्रो हुने ऩऺभा छन ् । प्रबाववत गाववसराई
व्मक्ततगत रूऩभा य अन्म गाववसरे नै सेमय हाल्न ऩाउने गयी टदॉ दा याम्रो हुन सतछ नेऩाररे बने ।
बोिे कोसीको िावय बएको गाववसरे ऩनन प्रबाववत गाववसको जस्तै सभान सेमय ऩाउनुऩने भाग ऩनन
गये का छन ् ।

काॊग्रेस क्जल्रा सबाऩनत एवॊ सबासद् भोहनफहादयु फस्नेत ऩनन सफै दरका नेताहरू व्मस्त बएकारे सेमय
फाॉिपाॉिभा टढरा बएको फताउॉ छन ् ।

बोिे कोसी प्राइबेि कबऩनी बएकारे अटहरे टदएको ६ प्रनतशत सेमय प्रबाववत गाववसराई अभर फढी य
फाॉकी सेमय १ नबफय ऺेत्रका गाववसभा टदनुऩने फस्नेतको बनाइ छ । भेरबची खानेऩानी आमोजनारे ऩनन
आमोजना प्रबाववत गाववसहरूभा भात्रै सुऩ कामिक्रभ सञ्चारन गये य फजेि टदएको य २ नबफय ऺेत्रभा ऩनन

जरबफये आसऩासभा ठूरा आमोजना ननभािणको चयणभा यहे कारे बोिे कोसीको सेमय १ नबफयभा टदनुऩने
फस्नेतरे फताए ।

एभाओवादीका नेता सयर सहमात्री ऩौिेर ऩनन दरहरूफीच अटहरे ववभबन्न भोिाभरिीभा छरपर
बइयहे को फताउॉ छन ् । „बोिे कोसी सेमय टदन हतारयएको छ तय हाभीफीचभा नै सहभनत हुन सकेको छै न ्,‟
ऩौिेररे बने । कनतऩम दरका नेतारे व्मक्ततगत रूऩभा नबएय क्जल्रा ववकास सभभनतभापित सेमय
भरनुऩने ऩऺभा ऩनन यहे को ऩौिेररे जानकायी टदए । प्रबाववत दईु गाववसराई सेमय टदनेभा सफै दर
सहभत बए ऩनन फाॉकी सेमय बने कसयी ववतयण गने बन्नेभा अन्मोर नै यहे को ऩौिेररे फताए ।

एभाओवादी नेता ऩौिेर ऩनन प्रबाववत गाववसराई केही प्रनतशत टदएय फाॉकी गाववसराई टदनऩ
ु ने ऩऺभा

छन ् । „क्जल्राको अटहरेको जनसॊख्माराई हे ने हो बन क्जल्रा बय ववतयण गदाि प्रनतव्मक्तत चाय क्रकिा
ऩनन ऩग्ु दै न, चाय क्रकिा सेमयका रार्ग ननकै झन्झि हुन्छ, त्मसैरे ऺेत्रगत रुऩभा त्मो ऩनन गाववसरे हाल्दा
सही हुन सतछ,‟ ऩौिेररे थऩे ।

बोिे कोसी ऩावय कबऩनीका भहाप्रफन्धक नये न्र प्रजाऩनत ऩनन दरहरूकै कायण सविसाधायणराई टदने
बनेको सेमय ववतयणभा सभस्मा बइयहे को फताउॉ छन ् । „हाभी नछिो मो प्रक्रक्रमा िुॊगोभा ऩुगोस ् बन्ने ऩऺभा
छौं तय दरहरूका तपिफाि साझा धायणा नआउॉ दा हाभी ऩनन अन्मोरभा छौं,‟ प्रजाऩनतरे बने । „दरहरूफीच

तत्कार सहभनत बएय आएभा सफै प्रक्रक्रमा सतदा ६ भटहना राग्न सतछ‟, प्रजाऩनतरे बने, „जनत टढरा
ग¥मो त्मनत नै सविसाधायणराई घािा हुन्छ ।‟ आन्दोरन गये य बाग खोज्ने अनन टदएको ऩनन खान
नसतने दरहरुको यफैमाप्रनत क्जल्रावासी बने आक्रोभशत छन ् ।
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ताभाकोसीभा दोरखाफाट साॉढे ३३ कयोड सेमय भाग
ददरफहादयु केसी

भार्थल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत आमोजना यहे को क्जल्रा दोरखाफाि साॉढे ३३ कयोि सेमय भाग बएको
छ । आमोजनाका रार्ग कभिचायीहरुका तपिफाि १५ सम ६६ जनारे ३३ कयोि ५५ राखको सेमय आवदे न
गये का छन ् ।
कभिचायी सञ्चम कोषका दोरखा क्जल्राभा कामियत १४ सम ८६ सञ्चमकतािहरुफाि करयफ ३३ कयोि रुऩैमाॉ
सॊकरन बएको छ । त्मसैगयी आमोजनाभा कामियत कभिचायी य ववद्मुत प्रार्धकयणका ८० जनारे ५५ राख
फयाफयको सेमय भाग गये को सेमय सॊकरनको क्जबभेवायी ऩाएका फैंकहरुरे जानकायी टदएका छन ् ।

शेमय सॊकरन गने भभनत सक्रकएऩनछ याक्ष्िम वाखणज्म फैंकरे सािवज
ि ननक गये को जानकायी अनस
ु ाय

दोरखाका १४ सम ८६ सञ्चमकतािहरुरे ३२ कयोि ९६ राख ८८ हजाय रुऩैमाॉ फयाफयको शेमय भाग गये का
छन ् । आमोजनाका कभिचायी य ववद्मत
ु प्रार्धकयणका कभिचायीका रार्ग मनत िेबरऩभेन्ि फैंकभा आवेदन
टदने व्मवस्था गये को र्थमो ।

नागरयक रगानी कोषरे आवेदनका रार्ग तोकेको याक्ष्िम फाखणज्म फैंक चरयकोि शाखाभा आवेदन
सॊकरनका रार्ग करयफ २ हजाय ७ सम पायाभ ववतयण बएको र्थमो । पागुन ११ दे खख आह्वान खर
ु ा

बएको बए ऩनन सभम अऩुग बएको बन्दै नागरयक रगानी कोषरे गत पागुन २४ गते एक ववऻक्प्त जायी
गयी आवेदन सभम चैत १५ सबभ थऩ गये को र्थमो ।

सेमय आवेदन कबतीभा ५ हजायदे खख ५ राखसबभ यहे को फै्ै्ॊक स्रोतरे जनाएका छन ् । सेमय खरयद

गनेभा सफैबन्दा फढी भशऺक यहे का छन ् बने ननजाभती, प्रहयी, सेनाहरु ननकै कभ यहे को ववष्िरे जानकायी
टदए ।

क्जल्राभा करयफ ४ हजाय सञ्चमकतािहरु कामियत यहे को कोष तथा रेखा ननमन्त्रण कामािरम दोरखाको
अनुभान यहे को छ । कबऩनीरे कभिचायी सञ्चमकोषभा यकभ जबभा गये का सञ्चमकताि, कबऩनीराई ऋण
टदने सॊस्थाका कभिचायी तथा कबऩनी य नेऩार ववद्मत
ु प्रार्धकयणका कभिचायीका रार्ग सेमय ननष्कासन
गये को र्थमो । कबऩनीरे प्रनतशेमय एक सम अॊक्रकत ३ कयोि ६० राख ६ हजाय (३ अफि ६० कयोि ६ राख)
फयाफयको साधायण सेमय ननष्काशन गये को र्थमो ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/18
नफेको स््माटक्रापटद्िाया १ िर्ब म्माद थप्न प्रस्ताि
फाफुयाभ खड्का

काठभािौं, १७ चैत – नवेको स्ट्मािक्राफ्िरे ताभाकोसी–३ जरववद्मुत ् आमोजनाको अध्ममनको काभ फाॉकी यहे को
बन्दै १ वषि बमाद थप्न प्रस्ताव गये को छ । स्ट्मािक्राफ्िरे आमोजनाभा हुनसतने थऩ बौगोभरक जोखखभको

अध्ममन गनि १ वषि सभम भागेको हो । रगानी फोिि य स्ट्मािक्राफ्िरफीच ऩीिीएका केही चयण वाताि बइसकेको छ ।
सभम भागेकारे फोिि य स्ट्मािक्राफ्िरफीच ऩीिीए वाताि १ वषि टढराइ हुनेछ । उसरे आमोजनाको डड्रभरङ, आधा

क्रकरोभभिय राभो सुरुङ खनेय बूगबिको अध्ममनरगामत अन्म काभ गनिराई रगानी फोििभा ननवेदन टदएको छ । मो

अध्ममन ऩयू ा गनि ६० कयोि रुऩैमाॉ राग्ने उसरे जानकायी टदएको छ । स्ट्मािक्राफ्िररे ववस्तत
ृ आमोजना प्रनतवेदन
(िीऩीआय) तमाय गरयसकेको छ । स्ट्मािक्राफ्िरराई ०६३ सारभा ववद्मुत ् उत्ऩादनका रार्ग सवेऺण अनुभनतऩत्र
(राइसेन्स) टदएको र्थमो ।

बमाद थऩ प्रस्ताव छरपरका रार्ग रगानी फोििरे प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयाराको अध्मऺताभा फस्ने फैठकभा

रैजाने तमायी गये को छ । सबबवत शुक्रफायको फैठकभा बमाद १ वषि थप्ने वा नथप्ने बन्ने ववषमभा ननणिम हुनेछ ।

ऩटहरा एसएन ऩावयको नाभफाि आमोजनाको राइसेन्स भरएकाभा अटहरे स्वाभभत्व स्ट्मािक्राफ्िररे भरएको छ ।
स्ट्मािक्राफ्िररे ६० भेगावािको खखबती जरववद्मुत ् आमोजना सञ्चारन गरययहे को छ ।

आमोजनाको केही काभ फाॉकी यहे कारे सभम थप्न भाग गये को स्ट्मािक्राफ्िका दे भशम ननदे शक िा. सन्दीऩ साहरे
फताए । कायोफायसॉग कुया गदे उनरे रगानी फोििको फैठकरे बमाद थऩेऩनछ फाॉकी काभ सरु
ु हुने जानकायी टदए ।

आमोजनाको अद्मावर्धक गयी ऺभता फढाएय ८८० भेगावाि ऩ¥
ु माएकाभा ऩनछ बूगबि जेखखभ फढ्ने बन्दै जडित

ऺभता घिाएय ६५० भेगावािभा झाये को छ । वषािको सभमभा बायत ननकासी गदाि उर्चत भल्
ू म ऩाउन नसतने य ठूरो
सुरुङ फनाउॉ दा जोखखभ फढे को बन्दै एसएनरे आमोजनाको ऺभता घिाएको हो । मो ऺभताअनुसाय आमोजनाफाि

वावषिक २ अफि ४० कयोि मुननि बफजुरी उत्ऩादन हुने अध्ममनरे दे खाएको छ । आमोजनाको अनुभाननत रागत करयफ
१ खफि ५० अफि रुऩैमाॉ (१ अफि ५० कयोि अभेरयकी िरय) छ । आमोजनाको काभअनघ नफढे ऩनछ स्ट्मािक्राफ्िरे
कभिचायी किौती गरयसकेको छ ।

मसअनघ आगाभी सन ् २०१७ भा सबऩन्न गने मोजना र्थमो । ऩीिीएभा टढराइ बएऩनछ आमोजना सबऩन्न हुने
भभनत सये को छ । ऩीिीए वातािऩनछ आमोजना सबऩन्न गने नमाॉ भभनत तम हुनेछ । आमोजनाफाि उत्ऩादन हुने

बफजुरी नेऩारभा फेच्ने ऩटहरो प्राथभभकता यहे को स्ट्मािक्राफ्िरे फताउॉ दै आएको छ । नेऩार य बायतफीच ववद्मुत ्
खरयद बफक्री सबझौता (ऩीिीए) बइसकेकारे बायतभा ननकासी गनिराई फािो खर
ु ा बएको छ ।

आमोजना ववकास गनि एसएनरे बायतको िािा ऩावयसॉग सभझदायीऩत्र (एभओम)ू भा हस्ताऺय गये को छ ।

एभओमूअनुसाय आमोजना फनाउन एसएन य िािारे आधा–आधा रगानी गनेछन ् । आमोजनाको सुरुङ १७

क्रकरोभभिय राभो हुनेछ । बीभेश्वय नगयऩाभरका य नाबदभ
ु ा ९६ भभिय अग्रो फाॉध ननभािण हुनेछ । आमोजनाफाि
दोरखाको एक नगयऩाभरकासटहत १९ गाववस य याभेछाऩको पुरासी गाववस प्रबाववत हुनेछन ् ।

आमोजना कामािन्वमनका रार्ग ५२८ हे तिय जभभन आवश्मक ऩनेछ, जसभा ४५२ हे तिय स्थामी य ७६ हे तिय अस्थामी
रूऩभा चाटहन्छ । आमोजनाफाि ८७ घयऩरयवाय प्रत्मऺ प्रबाववत हुने वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनको प्रनतवेदनभा

उल्रेख छ । आमोजना ननभािण गदाि दोरखाको ऩुयानो व्माऩारयक केन्र गुभुखोरा य नागदह वस्ती ऩूयै िुफानभा ऩने
आमोजनारे जनाएको छ ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/18
तनहुॉ हाइड्रोको ऩयाभशबदातासॉग छरपर
कृष्ण न्मौऩाने

दभौरी, १७ चैत – तनहुॉ हाइड्रोऩावयको ऩयाभशिदाता ल्माह्भय इन्ियनेसनरसॉग एक चयणको वाताि सक्रकएको छ ।
तनहॉ्ु हाइड्रोका ननदे शक सुननर ढुॊगेरसटहतको िोरीरे ल्माह्भयका प्रनतननर्धसॉग छरपर गये का हुन ् ।

नेऩारभा कय छुिको व्मवस्था गनि भाग गये को ल्माह्भयसॉग चैत १२ य १३ गते वाताि गरयएको हाइड्रोका उऩननदे शक
रोकप्रसाद नेऩाररे जानकायी टदए । कय छुिको वववादकै कायण तनहुॉ हाइड्रोभा ऩयाभशिदाता ननमुतत हुन सकेको

छै न । सयकायरे हारै ल्माह्भय इन्ियनेसनराई नेऩारको कानुनअनुसाय नै कय राग्ने जानकायी गयाइसकेको छ ।
“सोहीफभोक्जभ ल्माह्भयसॉग कयका ववषमभा कुयाकानी ग¥मौं,” छरपरका क्रभभा ल्माह्भयरे मस ववषमभा

एभसमारी ववकास फैंकराई सभेत जानकायी गयाउने य त्महाॉफाि के सुझाव आउॉ छ त्मसऩनछ भात्रै सबझौता गने
ननणिम बएको नेऩाररे जानकायी टदए ।

ऩयाभशिदाता ननमुक्ततऩनछ भात्र भसभबर, इरेतिोभेकाननकर य हाइड्रोभेकाननकरका रार्ग फोरऩत्र आह्वान सुरु

हुन्छ । ऩयाभशि सेवा खरयदका रार्ग एिीफीरे ऩौने ३ अफि रुऩैमाॉ (२ कयोि ७० राख िरय छ) कजाि टदएको छ । उसरे
आमोजनाभा १५ अफि रुऩैमाॉ रगानी सबझौता गये को छ । मसअनघ आमोजनाको काभ टढराइ हुॉदा रागत ५ अफि रुऩैमाॉ
थऩ बइसकेको छ । मसअनघ सन ् २०१८ भा आमोजना सबऩन्न गने रक्ष्म भरइएकोभा ऩरयभाजिन गयी २०२० अन्त्म
ऩ¥
ु माइएको छ । मो भभनत ऩनन प्रबाववत बएको छ ।

केही सभम अगाडि ऊजािभन्त्रारमरे ऩयाभशिदाता ननमक्ु तत प्रक्रक्रमा नै खाये ज गये य वववाद बएऩनछ हारसबभ तनहुॉ
हाइड्रोभा ऩयाभशिदाता ननमुतत हुन सकेको छै न ।

तनहुॉ हाइड्रोभा सफैबन्दा धेयै ऋण जाऩान अन्तयािक्ष्िम सहमोग ननमोग (जाइका)को १८ कयोि, दोस्रोभा एिीफीको १५

कयोि य मुयोवऩमन इन्बेस्िभेन्ि फैंक (ईआईफी)को साढे ८ कयोि अभेरयकी िरय छ । फाॉकी यकभ बने नेऩार सयकायरे
फेहोने छ । आमोजना सन ् २०२० को अन्त्मसबभ सतने प्रफद्र्धक तनहुॉको मोजना छ ।

आन्तरयक खऩतका रार्ग तनहुॉ आमोजना फन्न रागेको हो । १४० भेगावाि जडित ऺभताको मो आमोजनाफाि

वावषिक ८५ कयोि ७७ राख मुननि बफजुरी उत्ऩादन हुने ववस्तत
ृ अध्ममनरे दे खाएको छ । आमोजनारे फेरुका (ऩीक
आवय) को ववद्मुत ् भागराई ऩूया गने छ ।

दभौरीफाि ३ क्रकरोभभिय भार्थ सेती नदीभा १४० भभिय अग्रो कॊक्रक्रि फाॉध ननभािण गयी २७ क्रकरोभभिय राभो

जराशम फनाइने य ७ वगिक्रकरोभभिय ऺेत्रपर ढातने जराशमभा जबभा गरयएको ऩानी ११३ भभिय अग्रो हे िफाि
खसारेय १४० भेगावाि ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गरयनेछ । जराशम ऺेत्ररे क्जल्राका बीभाद, छाङ, भाझकोि, रयभसङ
यानीऩोखयी, कोिदयफाय, जाभुन,े काहॉ्ुभशवऩुय गाववस य व्मास नगयऩाभरकाराई प्रबाववत गने छ ।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/12/18

जरस्रोतको उऩमोग अऩरयहामब

(जनकयाज आचामि) अऩाय जरस्रोतको ऩमािप्तता तय प्रमोगववहीन अवस्था छ। नछिपुिरूऩभा ननभािण थाभरएका
आमोजनाका गनत ऩनन मनत भन्द अव स्थाभा छ क्रक ननभािण अवर्ध य रागत फढ्दै जाॉदा आमोजनाफाि ऩमािप्त
पाइदा ऩाउन नसक्रकने अवस्था सज
ृ ना बइयहे छ।

याष्िको ववकास, दे श ननभािण, याष्िराई सभद्
ृ ध फनाउनु बन्नु याष्िको स्रोतको सभुर्चत प्रमोग गयी मसराई

जनजीववका तथा जनताका जीवन सुधायका रार्ग प्रमोग गयी त्मसको प्रनतपर प्रत्मऺरूऩभा उऩबोग गनि ऩाउनु दे श
ववकास हो। जरस्रोत य ववकास नेऩारका रार्ग अनोन्मार्श्रतरूऩभा यहे का ववषम हुन ्, जरस्रोतको उऩमोगरे ववकास
गनत य दे श ववकासको गनत ननधाियण गदि छ। अटहरेको नेऩारको अवस्था जहाॉ रगानीका रार्ग अझै उऩमुतत

वातावयण छै न, याजनीनतक सॊक्रभण रक्बफइयहे को छ। नीनतगत क्स्थयता छै न। कानन
ु ी शासन य सयु ऺाको कायण
आमोजनाहरू शुरु हुन सकेका छै नन ् बने शुरु बएकाहरूको गनत अनत नै र्धभा छ।

गरयखाने वगिका रार्ग याज्म कटहल्मै कल्माणकायी बूभभकाभा प्रस्तुत हुन सकेन। मसै गयी स्वदे शभा नै रगानी गछुि
बन्ने ऩॉज
ु ीऩनत वा स्वदे शी ऩॉज
ु ीको रगानी भैत्री वातावयण याज्मरे ननभािण गनि सकेको छै न। रगानी गने ऩॉज
ु ीको

सुयऺा, सबभान तथा सदऩ
ु मोगको ननक्श्चन्तता नबएसबभ कुनै ऩनन आमोजनाभा ऩमािप्त रगानी भबत्रॉदैन। मसराई
वातावयण फनाइटदने कसरे ? अवश्म ऩनन मो दानमत्व याष्िको हो, याजनीनतक दरको हो य सभस्त नेऩारीको

प्रनतननर्धभूरक सॊस्था य सयकायको हो। जरववद्मुत ् ववकासको रार्ग रक्बफयहे को याजनीनतक सॊक्रभण, भुख्म

चन
ु ौतीका रूऩभा यहे को छ। जरस्रोतको ववकासभा याक्ष्िम सहभनत बएको ऩाइॉदैन। भन्त्रारम य सर्चवस्तयभा नै

भभरेय काभ गने वातावयण छै न, राइसेन्स खाये जीभा मो अवस्था अटहरेसबभ दे खखएको छ। बोभर मसको चन
ु ौती

कसयी सबफोधन गने ? त्मससबफन्धभा कुनै नीनत ननमभ ऩाइॉदैन। जरववद्मुत ् आमोजना शुरु बएको ३५ वषिऩनछ

स्वत् सयकायभा हस्तान्तयण हुने बन्ने कानुन छ, मसराई सबफोधन गने स्ऩष्ि खाका अटहरे नै ननभािण गरयनुऩदि छ
अन्मथा पेरय मसरे अको सभस्मा बववष्मभा ननबत्माउॉ छ।

जनताको ऩॉज
ु ी सॊकरन गयी ननभािण गरयएका आमोजनाहरू याज्मरे सभमान्तयभा स्वत् आफ्नो भातहतभा याख्ने हो
बने उदायीकयण य ननजीकयणराई कसयी प्रोत्साहन भभल्रा ? नेऩाररे जरस्रोतको ववकास ववद्मत
ु ् उत्ऩादनभा

गनऩ
ुि ने आवश्मकता एकानतय छ बने अकोतपि उत्ऩाटदत ववद्मुत्को ववस्ताय, व्माऩाय तथा प्रसायण भुख्म चन
ु ौती हो।
मसयी हे दाि उत्ऩादन य मसका रार्ग आवश्मक व्माऩारयक प्रमोजनतपि ऩनन ध्मान टदन नसकेभा बववष्म
चन
ि ऩभा प्रकि हुने मथाथि आज दे खखन्छ।
ु ौतीऩण
ू रू

आजसबभ फनेका आमोजनाहरू एकदभै र्धभा गनतभा फनेका छन ्, ऩीऩीए य ऩीिीएका स्वरूऩता, सॊरग्नता तथा दयू
बववष्मराई भध्मनजय गये को दे खखॉदैन, मसयी कसयी जरववद्मुत ् ववकासफाि दे शरे प्रगनतको फािो सभात्न सतछ,

ववद्मुत्को भुख्म फजाय बायतराई नै भान्ने हो बने ऩनन नेऩार य बायतको व्माऩाय घािा नेऩारको ववद्मुत ् उत्ऩादनभा
प्राप्त हुने राबभा नै बायतराई टदनुऩने दे खखन्छ। मसथि आज नै केही ववषमहरूभा नेऩाररे ध्मान टदनुऩदि छ। जस्तै–
रगबग उस्तै अवस्थाफाि अनघ फढ्दै गये का याष्िहरूको अनब
ु व तथा भसकाइ अनक
ु यणीम बएभा त्मसफाि अनब
ु व

सािासाि गनुि तथा अनुसयण गनुि उऩमुतत हुन्छ। जरववद्मुत्को ववकास य मसको सपर मोजनाहरूराई उदाहयणका
रूऩभा भरॊदा हार इर्थमोवऩमाराई भरन सक्रकन्छ। याजनीनतक क्स्थयताको परस्वरूऩ अटहरे इर्थमोवऩमा सफैबन्दा

फढी आर्थिक वद्
ृ र्धदय बएको भुरुकभध्मे ऩदि छ। एक दशकदे खख उसको आर्थिक वद्
ृ र्धदय १० प्रनतशतको हायाहायीभा
छ, जफक्रक नेऩारको भक्ु स्कररे ५ प्रनतशत। सन ् २००८ भा नेऩार य इथोमोवऩमाभा ववद्मत
ु ् उत्ऩादन झन्िै ६ सम

भेगावाि जनत भात्रै र्थमो। सात वषिभा उसको ववद्मुत ् उत्ऩादन २३ सम भेगावाि ऩुर्गसकेको छ, जफक्रक नेऩारको
बने ८ सम भेगाफाि। इर्थमोवऩमाफाि अनुकयण गने हो बने नेऩाररे ऩनन ववद्मुत ् ववकासभा पड्को भानि सतछ,
मसका रार्ग याजनीनतक क्स्थयता य अठोि भात्र आवश्मक छ।

बूिान अको उदाहयण हुन सतछ, जहाॉ जरववद्मुत ् ववकास मोजनाहरू एकऩनछ अको गदै सपरताका साथ सबऩन्न
बइयहे का छन ्। बि
ु ानरे चन
ु ौतीहरूसॉग साभना गदै जरववद्मत्ु भा बववष्म सनु नक्श्चत ऩाये को छ। नेऩारभै सबऩन्न
बएको र्चभरभे भोिर ऩनन अनुकयणमोग्म आमोजनाको उदाहयणका रूऩभा ऩदि छ। मसयी सभग्रभा हे दाि, नेऩाररे

ववद्मुत ् ववकासभा अनुसयण य उदाहयणहरू मथेष्ि भात्राभा भरन ऩाउन सक्रकन्छ, मसराई कसयी प्रमोग गने बन्ने

भात्र फखु झन्छ। जरववद्मत
ु ् ववकासका रार्ग नेऩारभा रगानी चन
ु ौती होइन, रगानी भबत्र्माउने वातावयण चन
ु ौतीका
रूऩभा खिा छ। सभग्र याजनीनतक अन्मोर य अननश्चततारे ववद्मुत ् ववकास मोजनाहरूराई असपर ऩारययहे छ य
बववष्मभा चन
ु ौतीका रूऩभा खिा गने भुख्म तत्व नै याजनीनतक अक्स्थयता हो।

प्रसायण राइन बववष्मभा चन
ु ौतीका रूऩभा उभबन सतछ। मसका रार्ग आमोजनासॉगसॉगै प्रसायण राइन ऩनन

एकैसाथ ननभािण गदै रानुऩदि छ। नेऩार ववद्मुत ् प्रार्धकयण एतरैरे ववद्मुत्को ववकास, ववस्ताय तथा भूल्माॊकन

अनग
ु भन गने व्मवस्था उर्चत दे खखॉदैन। धेयै राभो सभम रगबग ३० वषिको अवर्धभा जबभा ३ सम भेगावािको
नक्जक उत्ऩादन गये को प्रार्धकयणराई ववद्मुत ् ननभािणफाि छुट्माएय आमोजना ननभािण तथा प्रसायण छुट्िै

ननकामका रूऩभा ववकास गरयनुऩदि छ। प्रार्धकयणराई भहसुर ननधाियण गने, सॊकरन गने भात्र प्रमोजन गयी

बववष्मका चन
ु ौतीराई ननयाकयण गनऩ
ुि ने दे खखन्छ। नेऩाररे जरस्रोतको सही उऩमोग गनेका रार्ग बववष्मका

खाका, याक्ष्िम नीनत तथा सभझदायीभा एकरूऩता आजको आवश्मकता हो। बववष्मका चन
ु ौतीराई साभना गनि
आजको याक्ष्िम नीनत, जरववद्मत
ु ् ववकासभा एकभत तथा दृढववश्वास य याक्ष्िम सहभनत आवश्मक छ।
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धचमरभेका कभबचायी आतदोरनभा

सॊस्था सदृ
ु ढीकयणको भाग याख्दै र्चभभभे जरववद्मत
ु ् कबऩनीका कभिचायी आन्दोरनभा उबत्रएका छन ्।

र्चभरभे जरववद्मत
ु ् कबऩनीका कभिचायी मनु नमनका अध्मऺ ववप्रव खड्काका अनस
ु ाय त्रटु िऩण
ू ि तवयरे

रेखा प्रभख
ु राई कबऩनीको सर्चव फनाएको, प्रार्धकयणभा काज क्रपताि गएका कभिचायीराई ववदे श भ्रभण
ऩठाउने गये को, कभिचायीरे ऩाउनऩ
ु ने सेमय उऩरब्ध गयाउन ध्मान नटदएकाजस्ता गनतववर्ध बएकारे

कबऩनी य कभिचायीको टहतभा कामि गनि १२ फॉद
ु े ऻाऩनऩत्र कबऩनीभा ऩेस गयी अननक्श्चतकारीन दोस्रो
आन्दोरन चैत १७ गतेफाि सुरु गरयएको हो।

सयकायरे भान्मता प्राप्तिे ि मुननमनभापित गटठत मुननमनरे सेमय धनीराई सभेत मथोर्चत राबाॊश
टदनुऩने भान्मताका साथ शाक्न्तऩूणि आन्दोरनभापित ् अनघ फटढयहे को अवस्थाभा वाताि नगयी प्रहयी
हस्तऺेऩ गयाएकारे दोस्रो चयणअन्तगित केन्रीम कामािरम तथा र्चभरभे केन्रका सफै क्रकभसभका
प्रशासननक काभ फन्द गरयएको अध्मऺ खड्कारे फताए।यासस
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१० अफबको त्रफजुरी चदु हएयै खेय

नेऩार ववद्मत
ु प्रार्धकयणरे बफजर
ु ी चोयी तथा चह
ु ावि ननमन्त्रण हुॉदै आएको दाफी गये ऩनन वषिको करयफ
१० अफि रुऩैमाॉ फयाफयको बफजर
ु ी चह
ु े य खेय जाने गये को छ। उच्च प्राववर्धक चह
ु ावि य चोयीका कायण ठूरो
ऩरयभाणभा बफजर
ु ी खेय गएको हो।

प्रार्धकयणरे गत वषिसबभ वावषिक औसत ५ अफि मनु नि बफजर
ु ी जोहो गदै आएको छ। मसभध्मे १ अफि १५

कयोि मनु नि बफजर
ु ी चह
ु ावि तथ तथा चोयीफाि खेय जाने गये को प्रार्धकयण अथि ननदे शनारमरे जानकायी
टदएको छ।

कामिकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे बने चह
ु ावि ननमन्त्रण गनि दे शबरय राइन काट्दै दोषीराई

कायफाही गरययहे को फताए। „बफजुरी चोने साभान्म ग्राहकदे खख ठूरा औद्मोर्गक ऺेत्रभा राइन काट्ने

अभबमान सुरु गरयएको छ,' उनरे बने, „चह
ु ाविभा कभी आएकैरे गत वषिको तुरनाभा रोिसेडिङ कभ
बएको हो।'

काफ्रे ऩमािप्त चह
ु ावि घिे को दाफी गये ऩनन तीन वषिअनघ करयफ २५ प्रनतशत यहे को चह
ु ाविभा कभी

आएको छै न। प्रार्धकयणरे १५ प्रनतशत प्राववर्धक य फाॉकी अप्राववर्धक (चोयी) चह
ु ावि हुने गये को फताउॉ दै

आएको छ। कभजोय प्रसायण राइन सुधाय नहुॉदा बफजुरी चह
ु ावि दयभा कभी आउन नसकेको प्रार्धकयणकै
अर्धकायी स्वीकाछि न ्।

चारु वषिको अन्त्मसबभ प्रार्धकयणरे सवा ५ अफि मुननि बफजुरी केन्रीम प्रसायण राइनफाि प्रवाह हुने
अनुभान गये को छ। त्मसभध्मे १ अफि २२ कयोि मुननि खेय जाने अनुभान छ। औसत ८ रुऩैमाॉ ४ ऩैसा
प्रनतमुननिका दयरे खेय जाने बफजुरीको भूल्म झन्िै १० अफि रुऩैमाॉ हुन्छ।

प्राववर्धक दृक्ष्िरे एक भेगावाि उत्ऩादन गनि १५ कयोि रुऩैमाॉ राग्छ। मही टहसाफरे ऩनन खेय जाने बफजुरी
फयाफयको यकभफाि साढे ६ भेगावािको आमोजना फनाउन सक्रकन्छ। १ सम ४४ भेगावािको कारीगण्िकी
„ए'फाि वावषिक करयफ ८४ कयोि मुननिभात्र बफजुरी उत्ऩादन हुन्छ। तय, वषिको सवा अफि मुननि चोयी वा
चह
ु ाविफाि खेय जाने गये को छ। उत्ऩादनको टहसाफ गदाि ऩनन खेय जाने बफजुरीको ऩरयभाण
कारीगण्िकीको बन्दा फढी हो।

चोयी तथा चह
ु ावि ननमन्त्रणभा प्रार्धकयणरे प्रमास गये ऩनन किा अनुगभन य सुयऺा सॊमन्त्र ऩरयचारन
नगदािसबभ रक्ष्म प्राक्प्त नहुने प्रार्धकयण चह
ु ावि ननमन्त्रण शाखाका एक अर्धकायीरे फताए। उतत

शाखाका अनस
ु ाय चह
ु ावि अझै ऩनन २४.६४ प्रनतशत छ। „चह
ु ावि २० प्रनतशतसभ ्भ झनि सके ऩनन अफौं
रुऩैमाॉ जोर्गन्छ, मसरे जरववद्मत
ु आमोजना फनाउन सक्रकन्छ,' उनरे बने।

प्रार्धकयणका अनस
ु ाय वषिको ५ अफि मनु नि बफजर
ु ी जोहो गछि , त्मसभध्मे करयफ २ अफि ३२ कयोि मनु नि
आफ्नै आमोजनाफाि उत्ऩादन हुन्छ। १ अफि ३० कयोि मनु निसबभ ननजी ऺेत्रफाि खरयद गछि । फाॉकी
बायतफाि आमात हुन्छ।

अथि ननदे शनारमका अनुसाय प्रार्धकयणरे गत वषि ननजी ऺेत्रफाि १ अफि ३१ कयोि मुननि क्रकनेको र्थमो।
चारु वषिको अन्त्मसबभ १ अफि ३७ कयोि मुननि ननजी ऺेत्रफाि खरयद हुने अनुभान छ। ननजी ऺेत्र य
बायतफाि क्रकन्ने य प्रार्धकयणका आमोजनाफाि उत्ऩादन हुने बफजुरीको ऩरयभाण घट्दै गएको छ।
बायतफाि आमात गने बफजुरीभा प्राववर्धक चह
ु ावि फढी हुने हुॉदा ऩनन चह
ु ावि घट्न नसकेको एक

इक्न्जननमय फताउॉ छन ्। मो वषि बायतफाि औसत ८ रुऩैमाॉ ८ ऩैसा प्रनतमुननिभा बफजुरी क्रकननएको छ। २५
प्रनतशतको चह
ु ावि जोिेय बफक्री गदाि प्रनतमुननि २ रुऩैमाॉ घािा खानुऩये को ननदे शनारमका काभु उऩ–
कामिकायी ननदे शक रेखनाथ कोइयारारे फताए।

रोिसेडिङ कभ गनि बायतफाि क्रकनेय फेच्दा बएको घािा यकभ प्रार्धकयणराई शोधबनाि टदने बने ऩनन
चारु वषिभा अथि भन्त्रारमरे मस्तो यकभ उऩरब्ध गयाएको छै न। „मो वषि बायतफाि ६ अफि ४६ कयोि रुऩैमाॉ
फयाफयको ८४ कयोि मनु नि क्रकननसकेको छ। „उताफाि क्रकनेय फेचक
े ो बफजर
ु ीको पयक करयफ १ अफि ३३
कयोि रुऩैमाॉ ऩग
ु ेको छ,' कोइयारारे बने।

रोडसेडडङ अफ ८ घतटा भािै
काठभािौं– प्रार्धकयणरे आउॉ दो शननफायदे खख रागू हुने गयी २ घन्िा घिाएय रोिसेडिङ दै ननक ८ कामभ
गने बएको छ। चह
ु ावि ननमन्त्रण, आन्तरयक व्मवस्थाऩनभा आएको सुधाय य कुरेखानी जराशमभा
ऩानीको तह फढे को बन्दै रोिसेडिङ घिाएको हो।

प्रार्धकयणरे चारु वषिको टहउॉ दभा दै ननक ११ घन्िाबन्दा फढी रोिसेडिङ नहुने साविजननक गदै आएको

र्थमो। गत वषि मही सभमभा दै ननक १२ घन्िासबभ रोिसेडिङ बएको सक्बब ्कॉदै प्रार्धकयणका कामिकायी
ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे कुरेखानीको जराशम भभतव्ममी ढॊ गरे सञ्चारन गरयएको फताए।

„खोरा तथा नदीभा ऩानीको फहाफ फढे को छै न, मो नदीभा ऩानीको „रेबर' सफैबन्दा कभ हुने सभम हो,'

उनरे बने, „बएका ववद्मुतगह
ृ प्रबवकायी रुऩभा सञ्चारन सक्रकमो बने ववद्मुत सॊकि कभ गनि सक्रकने
ऩुक्ष्ि बएको छ।'

प्रार्धकयणरे गत वषि बायतफाि करयफ २ सम भेगावाि बफजुरी आमात गये को र्थमो। चारु वषिभा २ सम ५०
भेगावािसबभ क्रकननएको छ। तय, भाग बने हये क वषि १ सम भेगावािका दयरे फढ्ने गये को छ। ९२

भेगावािको कुरेखानी जराशमको ऩानी गत वषिबन्दा ५ भभिय भार्थ यहे कारे रोिसेडिङ घिाउन सक्रकएको
बायप्रेषण केन्रका प्रभुख बुवनकुभाय ऺेत्रीरे फताए। उनका अनुसाय फुधफाय कुरेखानीभा ऩानीको तह
१५२६ भभिय छ।
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स्थानीमराई १० प्रनतशत सेमय अननिामब
फाफुयाभ खड्का

काठभािौं, १८ चैत – सयकायरे जरववद्मुत ् आमोजनाफाि प्रबाववत स्थानीमराई १० प्रनतशतसबभ सेमय टदनुऩने

गयी कानन
ु ी व्मवस्था गनि रागेको छ । स्थानीमरे आमोजनासॉग सेमय भाग्दै अवयोध गने क्रभ फढे ऩनछ सयकायरे

ववद्मुत ् ऐन सॊशोधन ववधेमक तमाय गयी १० प्रनतशतसबभ सेमय सुननक्श्चत गये को हो । ७५ फॉद
ु ा यहे को ववधेमकभा
आमोजना प्रवद्र्धकरे सविसाधायणराई सेमय अननवामि बने गये को छै न ।

भार्थल्रो ताभाकोसी, यसुवागढी, भध्मबोिे कोसी, सान्जेन, कावेरी ‘फी’ रगामत ऩनछल्रो सभम ननभािणाधीन य

ननभािण चयणभा यहे का धेयै आमोजनारे स्थानीमराई १० प्रनतशतसबभ सेमय रगानीको व्मवस्था गये का छन ् । सेमय
टदने कानन
ु ी प्रावधानरे आमोजनाभा स्थानीमस्तयफाि हुने धेयै सभस्मा सभाधान हुने अऩेऺा गरयएको छ ।

ववधेमकरे प्रबाववत स्थानीमका अन्म अर्धकाय ऩनन सुननक्श्चत गये को छ । आमोजनाको फाॉध य ववद्मुत्गह
ृ फाि ५
सम भभियसबभ फसोफास गनेराई प्रनतऩरयवाय २० मुननि बफजुरी नन्शुल्क टदनुऩने व्मवस्था गये को छ ।

आमोजनाप्रबाववत क्जल्राका व्मक्ततको मोग्मताका आधायभा योजगायी टदनुऩने व्मवस्था ऩनन छ । त्मस्तै,

आमोजना ननभािणका क्रभभा प्रवद्र्धक कबऩनीरे ववदे शफाि आवश्मक उऩकयण ऩैठायी गदाि राग्ने भूल्म अभबवद्
ृ र्ध
कय (भ्माि) छुि गरयएको छ । १ प्रनतशत बन्साय शल्
ु क प्रस्ताव गरयएको छ ।

०८० सबभ सबऩन्न हुने आमोजनाराई १० वषि ऩूयै य ५ वषि आधा आमकय छुिसबफन्धी व्मवस्था ऩनन ववधेमकभा छ
। मो सुववधा सौमि, वामु य ववभबन्न जैववक ऩदाथिफाि उत्ऩादन हुने ऊजािभा टदइनेछ । अनुभनतऩत्र ऩाउॉ दा कामभ
नयहे को नमाॉ कय, योमल्िी य दस्तयु रागू बई प्रवद्र्धकराई थऩ आर्थिक दानमत्व फढ्न गए सयकायरे त्मसको

शोधबनाि टदने बएको छ । योमल्िी दय ऩनन ऩरयभाजिन गरयएको छ । १ हजाय भेगावाि ऺभतासबभका अमोजनाराई
राग्ने योमल्िी दय तोक्रकएको छ । सोबन्दा ठूरा आमोजनाका हकभा राइसेन्सप्राप्त कबऩनीसॉग आऩसी वातािफाि

योमल्िी दय ननधाियण हुने व्मवस्था छ । आमोजनारे प्रत्मेक वषि काभदाय तथा कभिचायीराई फोनस टदनुऩने व्मवस्था
ऩनन गरयएको छ ।

सयकायरे कुनै ऩनन आमोजनाराई याक्ष्िमकयण नगने व्मवस्था गरयएको छ । ववद्मत
ु ् ऊजाि आऩनू तिभा अत्मर्धक

कभीका कायण भुरुकभा ऊजाि सॊकि उत्ऩन्न बए य सोको सभाधान गनि एकऩिकभा २ वषि नफढ्ने गयी ववद्मुत ् ऊजाि
सॊकिकार घोषणा गनि ऩाउने प्रावधान ऩनन थवऩएको छ ।

हार ववद्मत
ु ् प्रार्धकयणरे प्रवद्र्धकसॉग ववद्मत
ु ् खरयद–बफक्री सबझौता (ऩीऩीए) गदै आएकोभा मसराई ऩरयभाजिन
गयी प्रनतस्ऩधािका आधायभा भात्र साविजननक ननकामरे ववद्मुत ् खरयद गने व्मवस्था गरयएको छ । हारको ववद्मुत ्

ऐनभा उत्ऩादन अनुभनतऩत्र ५० वषिसबभको छ, मसराई ऩरयभाजिन गयी व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु बएको अवर्धफाि
३० वषि ननधाियण गरयएको छ ।

त्मस्तै, प्रनतस्ऩधािफाि भात्रै ननजी ऺेत्रराई जरववद्मुत ् आमोजनाको राइसेन्स टदइने बएको छ । ऊजािरे ऩटहरा

ननवेदन (पस्र्ि कभ पस्र्ि सभबिस)कै बयभा राइसेन्स टदॉ दै आएकोभा मो व्मवस्था खाये ज गरयएको छ । हार प्रवद्र्धक
आपैंरे आमोजना ऩटहचान गये ऩनछ त्मसको सबबाव्मता अध्ममन गनि फढीभा ५ वषिका रार्ग सवेऺण राइसेन्स

टदने व्मवस्था छ । कामिप्रगनतका आधायभा ऊजािरे राइसेन्सको बमाद थप्ने गरयएको छ । राइसेन्स प्रणारीराई फढी

ऩायदशॉ य सभमसाऩेऺ फनाउन सयकायरे प्रनतस्ऩधािको व्मवस्था गनि रागेको हो ।

ऐन सॊशोधनका रार्ग ऊजाि भन्त्रारमरे ऩव
ि रस्रोत सर्चव तथा जरस्रोत कानन
ि ाथ उऩाध्माम य
ू ज
ु का ऻाता सम
ू न

ऩूवक
ि ानुन सर्चव भाधव ऩौिेरसक्बभभरत भस्मौदा सभभनत गठन गये को र्थमो । व्मवस्थावऩका सॊसद्को कृवष तथा

जरस्रोत सभभनतभा छरपर गयी ऩारयतका रार्ग सॊसद्भा रैजाने तमायी ऊजािको छ । ०४९ भा ल्माइएको ऐन अऩुयो य
मसरे रगानीभैत्री वातावयण फनाउन नसकेको क्जक्रकय गदे ननजी ऺेत्ररे ऐन ऩरयभाजिनको भाग गदै आएको छ ।
सॊशोधन ववधेमकसॉगै ववद्मुत ् ऺेत्रको ननमभनका रार्ग नेऩार ववद्मुत ् ननमभन आमोग ववधेमक ऩनन तमाय
गरयएको छ । सबासद् य सयोकायवारासॉग छरपर गये य ऐन ल्माउने तमायी छ ।
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धचमरभेका कभबचायी आतदोरनभा

सॊस्था सुदृढीकयणको भाग याख्दै र्चभरभे जरववद्मुत ् कबऩनीका कभिचायी आन्दोरनभा उबत्रएका छन ् ।
र्चभरभे जरववद्मुत ् कबऩनीका कभिचायी मुननमनका अध्मऺ ववप्रव खड्काका अनुसाय त्रटु िऩूणि तरयकारे रेखा

प्रभुखराई कबऩनीको सर्चव फनाएको, प्रार्धकयणभा काज क्रपताि गएका कभिचायीराई ववदे श भ्रभण ऩठाउने गये को,

कभिचायीरे ऩाउनुऩने सेमय उऩरब्ध गयाउन ध्मान नटदएकाजस्ता गनतववर्ध बएकारे कबऩनी य कभिचायीको टहतभा

कामि गनि १२ फॉद
ु े ऻाऩनऩत्र कबऩनीभा ऩेस गयी अननक्श्चतकारीन दोस्रो आन्दोरन चैत १७ गतेफाि शुरु गरयएको हो ।
सयकायरे भान्मता प्राप्त िे ि मुननमनभापित ् गटठत मुननमनरे सेमय धनीराई सभेत मथोर्चत राबाॊश टदनुऩने

भान्मताका साथ शाक्न्तऩण
ू ि आन्दोरनभापित ् अनघ फटढयहे को अवस्थाभा वाताि नगयी प्रहयी हस्तऺेऩ गयाएकारे दोस्रो
चयणअन्तगित केन्रीम कामािरम तथा र्चभरभे केन्रका सफै क्रकभसभका प्रशासननक काभ फन्द गरयएको अध्मऺ
खड्कारे फताए । यासस

>f]tM cleofg, 2071/12/19

शननिायफाट हप्ताको ८ घण्टा रोडसेडडङ कभ, तामरका सदहत

हप्ताभा ६७ घण्िा रोिसेडिङको भाय खेवऩयहे का नेऩारीराई केही याहात भभरेको छ । नेऩार ववद्मुत ् प्रार्धकयणरे
शननवायफाि रोिसेडिङको सभमभा किौती गये को छ । कुरेखानी जराशामभा ऩानीको सक्ञ्चत अनुकुर यहे कारे
रोिसेडिङ घिाउन रार्गएको प्रर्धकयणरे जानकायी टदएको छ । हप्ताको ६७ घण्िा रोिसेडिङ् बइयहे कोभा
शननवायदे खख हप्ताभा ५९ घण्िा रोिसेडिङ हने छ ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/20
भाधथल्रो म्माग्दीको ऩीऩीए सम्ऩतन
नेऩार ववद्मुत ् प्रार्धकयण य २० भेगावािको भार्थल्रो बमाग्दी आमोजनाको प्रवद्र्धक हाइड्रो इबऩामय प्राभरफीच
ववद्मुत ् खरयद बफक्री सबझौता (ऩीऩीए) बएको छ ।

प्रार्धकयण य प्रवद्र्धक कबऩनीफीच वषाित्को ८ भटहना प्रनतमुननि ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा तथा सुख्खामाभको ४ भटहना
प्रनतमनु नि ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसाभा ऩीऩीए बएको हो । इबऩामयरे गत वषि ऊजाि भन्त्रारमफाि ववद्मत
ु ् उत्ऩादन

अनुभनतऩत्र (राइसेन्स) ऩाएको र्थमो । उसरे अफ रगानी जुिाउन फाॉकी छ । ऩीऩीएअनुसाय आमोजनाफाि आगाभी
वव.सॊ. ०७७ भा व्माऩारयक रूऩभा ववद्मुत ् उत्ऩादन हुने सहभनत बए ऩनन ३ वषिअनघ ०७४ को अन्त्मभा आमोजना
सबऩन्न गने कबऩनीका कामिकायी अध्मऺ िा. रक्ष्भण शभािरे फताए ।

आमोजनाफाि वावषिक ११ कयोि ४३ राख मुननि बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । आमोजना फनाउन करयफ साढे ३ अफि रुऩैमाॉ
राग्ने कबऩनीरे गये को सॊबाव्मता अध्ममनरे दे खाएको छ, जसअनुसाय प्रनतभेगावाि रागत १७ कयोि २५ राख

रुऩैमाॉ ऩनेछ । आमोजनाको प्रनतपर १८ प्रनतशत यहने शभाि फताउॉ छन ् । आमोजना आर्थिक रूऩभा आकषिक यहे को
उनको बनाइ छ । आमोजनाभा स्थानीमराई १० प्रनतशतसबभ सेमय रगानी गनि टदइने बएको छ ।

नेऩारी भर
ु ाभा ऩीऩीए बए ऩनन कबऩनीरे ववदे शी रगानी ल्माउने तमायी गये को छ । मसका रार्ग फेरामत य

रग्जबफगिका फैंक य रगानीकतािफीच वाताि बइयहे को उनरे जानकायी टदए । “उनीहरू आमोजनाभा रगानी गने

बएका छन ्,” उनरे बने, “ऩीऩीए नेऩारी भुराभा बए ऩनन रगानी िरय रगानी गनि तमाय छन ् ।” प्रवद्र्धकरे स्वऩॉज
ु ी
(इतमि
ु ी) ५ प्रनतशत भात्र रगानी गनेछन ् । फाॉकी कजाि हुने रगानीको खाका तमाय बएको उनरे फताए ।

हार ववस्तत
ृ आमोजना प्रनतवेदन (िीऩीआय) तमायीको काभ जायी यहे को उनरे फताए । आमोजना स्थरदे खख

बमाग्दीको दाना सवस्िे सनसबभ ४३ क्रकरोभभिय राभो १३२ केबी प्रसायणराइनको काभ कबऩनी आपैंरे फनाउने

तमायी गये को छ । प्रसायणराइको रागतसभेत जोड्दा रागत केही फढी हुन गएको उनको बनाइ छ । आमोजनाको
सॊयचना बमाग्दीको भुना, भुदी य भायन गाववसभा ऩछि ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/20
विद्मुत ् ऐनभा सॊशोधन
सयकायरे चारू आर्थिक वषिको नीनत तथा कामिक्रभ य फजेिभा झन्िै ३ दजिन ऐन ल्माएय नीनतगत सुधायराई गनत
टदने प्राथभभकता टदएको र्थमो । अथितन्त्र य व्मवसामसॉग सबफक्न्धत मी ऐनरे भुरुकभा दोस्रो चयणको आर्थिक
सुधायका कामिक्रभराई अनघ फढाउने अऩेऺा गरयए ऩनन सयकायी प्रनतफद्धता ऩूया हुन सकेनन ् । अर्धकाॊश ऐन

सयकायकै कायण अनघ फढ्न सकेका छै नन ् बने सहभनत बइसकेका ऐनहरूभा ऩनन सॊसदीम अवयोधका कायण ऩारयत

हुने सबबावना अत्मन्त कभ छ । भुरुकको रगानीभैत्री वातावयणसॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्ने मीभध्मे ऩनन ननकै
भहŒवऩूणि भाननएको ‘ववद्मुत ् ऐन सॊशोधन ववधेमक’ बने अफ तमाय बएको छ । भध्म वषािमाभभा सभेत रोिसेडिङ

हुने भर
ु क
ु राई मो ऐनरे अफ भर
ु क
ु उज्मारो फनाउने आशाभात्र नबई चाॉिै नै ननकासी गनि सतने अवस्थाभा ऩ¥
ु माउन
सतछ ।
ववद्मुत ् ऐन सॊशोधन ववधेमक ल्माउन ननकै टढरा बइसकेको र्थमो । मो ऐनकै अबावभा जरववद्मुत ् ऺेत्रभा रगानी

गनि तमाय बएका धेयै व्मवसामीरे अनेकौं अल्झन साभना गनऩ
ुि रययहे को अवस्था छ । भूरत् प्राकृनतक स्रोतभार्थको
स्थानीमको अर्धकायसबफन्धी कानुनी व्मवस्था नहुॉदा आमोजना प्रवद्र्धकरे अनेकौं सबझौता गनऩ
ुि ने फाध्मता छ ।

हारैभात्र भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मत
ु ् आमोजनाभा कामियत भजदयु य प्रबाववत ऺेत्र नक्जकैका स्थानीमरे सेमय
भाग्दै २ साताबन्दा राभो सभमसबभ ननभािण नै ठप्ऩ ऩाये का कायण आमोजनारे कयोिौं ऺनत फेहोनऩ
ुि ¥मो । याम्रो

बननएको ताभाकोसीभा त मो घिना बमो बने अन्म आमोजनाभा मस्ता अनेकौं उदाहयण छन ् जसरे आमोजनाको
रागत फढाउने काभ गरययहे का हुन्छन ् । आमोजनाको रागत जन
ु सक
ु ै फहानाभा फढे ऩनन त्मसरे प्रवद्र्धकको

प्रनतपरभा भात्र नबई बफजुरी नै भहॉगो हुने बएकारे सविसाधायणसबभराई बाय ऩछि । ताभाकोसीको सेमय वववाद

ववद्मत
ु ् ऐनभा स्ऩष्ि व्मवस्था नहुॉदाको ऩरयणाभ हो य अफ फन्ने ऐनरे मसराई स्ऩष्ि ऩानऩ
ुि छि । प्राकृनतक स्रोतभार्थ
स्थानीमवासीको अग्रार्धकाय स्वाबाववक बए ऩनन उनीहरूरे अर्धकायका नाउॉ भा आमोजना नै अवरुद्ध ऩाने
ऩरयऩािीको अफ बने अन्त्म हुनैऩछि ।

सफै ववद्मत
ु ् आमोजनाराई ऩायदशॉ रूऩभा अनघ फढाउन सतनऩ
ु छि । ववद्मत
ु ् आमोजना ननभािण बनेको चाउचाउ

कायखाना खोरेजस्तो ननजी उद्मोगको भोिाभरिीभा अनघ फढाउन खोक्जमो बने त्मो दब
ु ािग्मऩूणि हुनेछ य मसरे हारै

बोिे कोसी जरववद्मुत ् आमोजनाभा दे खखएजस्तै वववाद ननबत्माउन सतछ । मसथि, स्थानीमवासीराई १० प्रनतशत य
सविसाधायणराई ऩनन अनतरयतत १० प्रनतशत सेमयको सुननक्श्चतता गये भात्रै आमोजनाप्रनत सविसाधायणसबभरे
अऩनत्व ग्रहण गनि सतछन ् य मसरे आमोजनाकै बववष्मसभेत उज्ज्वर हुने दे खखन्छ । सविसाधायणरे हये क

जरववद्मत
ु ् आमोजनाको सेमयभा दे खाएको अभबरुर्चको सबभान गनऩ
ुि छि य मसरे छरयएको ऩॉज
ु ी ऩरयचारनभा ऩनन

सहमोग ऩ¥
ु माउनेछ । ७५ फॉद
ु े ववद्मुत ् ऐन सॊशोधन ववधेमक सॊसद्भा रैजानुअनघ मो व्मवस्था गनुि जरुयी छ । मस्तै,
आमोजनाको फाॉध य ववद्मुत ्््गह
ृ फाि ५ सम भभिय ऩरयर्धसबभ फसोफास गनेराई प्रनतऩरयवाय २० मुननि नन्शुल्क
बफजर
ु ी टदनऩ
ु ने व्मवस्था सयाहनीम छ य मसरे रगानीभैत्री वातावयण ननभािणभा सहमोग ऩु¥माउनेछ ।

भुरुकको जरववद्मुत ् ऺेत्रभा स्वदे शी य ववदे शी दव
ु ै रगानी जरुयी छ । साना य भध्मभस्तयका आमोजनाभा स्वदे शी

रगानी नै ऩमािप्त यहे ऩनन ठूरा य ननकासीजन्म आमोजनाभा ववदे शी रगानी जरुयी छ । मसकायण कयछुिरगामतका
सुववधाका भाध्मभरे रगानी आकवषित गरयनुऩछि । सयकायको ऩूवघ
ि ोषणा अनुसाय नै २०८० सबभ सबऩन्न हुने

आमोजनाराई १० वषि ऩूयै य ५ वषि आधा आमकय छुिको व्मवस्था ववधेमकभा याखखनु अत्मन्त सयाहनीम छ ।

भार्थल्रो बोिे कोसी य खखबती आमोजनाको िरयभा ववद्मत
ु ् खरयद सबझौता गरयएका कायण आरोचना हुने गये को
छ य मी आमोजनाराई याक्ष्िमकयण गनऩ
ुि ने आवाज नीनत ननभािता तथा उच्चऩदस्थ सयकायी अर्धकायीहरूरे नै
उठाउॉ दै आएको अवस्था छ । रगानीभैत्री वातावयणका दृक्ष्िरे ननश्चम नै मो गरत हो य मस्ता अभबव्मक्ततरे

रगानीकताि ढुतक हुन सतदै नन ् । त्मसैरे अफको ऐनभा गरयएको सयकायरे कुनै ऩनन आमोजनाराई याक्ष्िमकयण
नगने व्मवस्था स्ऩष्िसाथ उल्रेख गरयनुऩछि । ववद्मुत ् ऐन सॊशोधनभा सफैबन्दा भहŒवऩूणि ववषम बनेको

ननमभनकायी ननकामको स्थाऩना हो । हारको ववद्मत
ु ् प्रार्धकयण व्माऩाय गने ननकामभात्रै बएको य ववद्मत
ु ् ववकास
ववबाग सयकायको प्रत्मऺ ननदे शनभा चल्ने बएकारे स्वामि ननकाम जरुयी छ । मस्तो ननकाम फनाउन सकेभा
ववद्मुत ् भहसुर ननधाियणका रार्ग छुट्िै आमोग जरुयी ऩनन यहॉ दैन ।

