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तल्ऱो मोदी–१ मममतका ऱागग दईु महहना ऱाग्ने
फाढीफाट ३० कयोड ऺतत
दग
ु ााप्रसाद शभाा
ऩर्ात

अवर्यर र्र्ााका कायण भोदीखोराभा आएको फाढीरे ऩर्ातको चर्
ु ास्थथत १० भेगार्ाट ऺभताको तल्रो भोदीखोरा–१
जरवर्द्मत
ु आमोजनाभा ३० कयोड रुवऩमाॉको ऺतत ऩम
ु ााएको छ।

फाढीरे आमोजनाको वर्द्मुत ् गह
ृ , सडक य नहयभा गयी ३० कयोडबन्दा फढी ऺतत ऩुमााएको हो। फाढीरे ऺततग्रथत

आमोजना भभातका रागग दईु भहहनाबन्दा फढी सभम राग्ने आमोजनारे जनाएको छ। वर्द्मुत ् गह
ृ को सुयऺाका

रागग रगाइएको ऩखाार बत्काएय वर्द्मत
ु ् गह
ु ेको छ। वर्द्मत
ु ् गह
ृ भा फाढी ऩसेऩतछ सफैबन्दा ठूरो ऺतत ऩग
ृ ऩानीरे
बरयएऩतछ इरेस्रिक य इरेरिोभेकातनकरका सफै साभान काभ नराग्ने अर्थथाभा ऩुगेका छन ्।

वर्द्मुत ् गह
ृ भा २ मभटयबन्दा फढी ऩानीको सतह ऩुगेऩतछ जेनेयेटय, टर्ाइन, प्मानर फोडाभा सभेत ऩानीरे बरयएको
गथमो। इरेरिोभेकातनकर साभानभात्रै २६ कयोड रुवऩमाॉको ऺतत ऩुगेको आमोजनाका तनदे शक उऩेन्र गौतभरे
फताउनुबमो। दोबफल्राको सुन्दये खोरा नहयभा ऩसेका कायण नहय धेयै ठाउॉ भा ऩुरयएको छ बने स्थर्चमाडादेखख

वर्द्मत
ु ् गह
ृ सम्भ जाने फाटो नदीरे कटान गये को छ। नहय य फाटो तथा सयु ऺा ऩखााररगामतका सॊयचनाभा झण्डै ४
कयोडको ऺतत ऩुगेको तनदे शक गौतभरे जानकायी हदनुबमो।‘वर्द्मुत ् गह
ृ य अन्म बौततक सॊयचनाभा गयी ३०

कयोडको ऺतत ऩुगेको प्रायस्म्बक अनुभान गये का छौं’ गौतभरे बन्नुबमो–‘वर्द्मुत ् गह
ृ मबत्रका उऩकयणहरू खोरेय
हे येऩतछ भात्रै ऺततको मककन तथमाॊक आउॉ छ’ फाढीरे १ सम २५ केमबए ऺभताको जेनेयेटय फगाएको छ।

तनजी ऺेत्रको मुनाइटे ड भोदी हाइड्रोऩार्य मरमभटे डरे तनभााण गये को आमोजनारे तीन र्र्ा अगाडडदे खख वर्द्मुत ्

उत्ऩादन थारेको गथमो। आमोजनाभा फाढीरे ऺतत ऩुमााएऩतछ दईु भहहनाबन्दा फढी राभो सभम राग्ने आमोजनाका
तनदे शक उऩेन्र गौतभरे फताउनुबमो। इरेरिोभेकातनकरको काभ गना वर्दे शफाट प्रावर्गधक आउनुऩने बएकारे

भभातका रागग सभम राग्ने दे खखएको छ। आमोजना दईु भहहनासम्भ फन्द हुॉदा थऩ २० कयोडबन्दा फढी घाटा हुने
तनदे शक गौतभको बनाइ छ।

मसै गयी फाढी य ऩहहयोका कायण ऩर्ातको दे उऩुयस्थथत १४.८ भेगार्ाट ऺभताको भोदीखोरा जरवर्द्मुत केन्रभा ऩतन
वर्द्मुत ् उत्ऩादन फन्द बएको छ। ऩर्ातको ततरहाय– ९ फेतनीभा गएको ऩहहयोरे प्रसायणराइनभा ऺतत ऩुमााएऩतछ

भोदीखोरा जरवर्द्मत
ु ् आमोजनाको उत्ऩादन फन्द बएको हो। प्रसायणराइन अर्रुद्ध बएऩतछ इन्टे कभा वर्द्मत
ु ्
आऩूतता नहुॉदा उत्ऩादन फन्द बएको भोदीखोरा जरवर्द्मुत ् केन्रका प्रभुख तायादत्त बट्टरे जानकायी हदनुबमो।
प्रसायणराइन भभातको काभ बइयहे कोरे शतनफायसम्भ वर्द्मुत उत्ऩादन हुने बट्टरे फताउनुबमो
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विद्युत गह
ृ मा बाढी ऩस्दा करोडौं ऺतत
छवर्रार ततर्ायी

र्र्ााका कायण भोदीखोराभा आएको फाढीरे महाॉका दईु र्टा जरवर्द्मत
ु आमोजनाभा वर्द्मत
ु उत्ऩादन
फन्द बएको छ। फाढी–ऩहहयोका कायण ऩर्ातको दे उऩयु भा यहे को १४ दशभरफ ८ भेघार्ाट ऺभताको

भोदीखोरा जरवर्द्मत
ु केन्र य चर्
ु ाको १० भेघार्ाट ऺभताको तल्रो भोदीखोरा–१ भा वर्द्मत
ु उत्ऩादन
फन्द बएको हो।ततराहाय–९ फेतनीभा गएको ऩहहयोरे प्रसायण राइनभा ऺतत ऩम
ु ाास् एऩतछ भोदीखोरा

जरवर्द्मुत केन्रको उत्ऩादन फन्द बएको हो। प्रसायण राइन अर्रुद्ध बएऩतछ इन्टे कभा वर्द्मुत आऩूतता
नहुॉदा उत्ऩादन फन्द बएको भोदीखोरा जरवर्द्मुत केन्रका प्रभुख तायादत्त बट्टरे फताए।

फेतेनीभा ऩहहयोरे सडकसॉगै वर्द्मुतको प्रसायणको ऩोर ढारेऩतछ प्रसायण राइनफाट वर्द्मुत ऩास हुन

नसरदा उरत आमोजनाको उत्ऩादन फन्द बएको हो। उनरे शुक्रफायदे खख नै प्रसायण राइनको भभात थाल्ने
फताए। 'केही हदनभै वर्द्मुत उत्ऩादन तनममभत हुन्छ' उनरे बने।

मता भोदीखोराभा आएको फाढीरे चर्
ु ाको तल्रो भोदी–१ जरवर्द्मुत आमोजनाभा ठूरो ऺतत ऩुमााभएको
छ। वर्द्मुत गह
ृ को सुयऺाका रागग रगाइएको ऩखाार बत्काएय वर्द्मुतगह
ृ भा नै फाढी ऩसेऩतछ ठूरो ऺतत

बएको हो। फाढीरे ३० कयोडको ऺतत ऩुमाागएको दाफी आमोजनारे गये को छ। वर्द्मुत गह
ृ , नहय य सडकभा
फाढीरे ऺतत ऩुमााडउॉ दा ३० कयोड फढीको ऺतत बएको कामाकायी तनदे शक उऩेन्र गौतभरे फताए।
'टफााइनसहहत भहत्र्ऩूणा साभानहरु काभै नराग्ने बएको छ,' उनरे बने।

तल्रो भोदीखोरा–१ जरवर्द्मत
ु आमोजनाको वर्द्मत
ु गह
ृ भोदीखोराफाट नस्जक यहे का कायण ऩतन ठूरो
ऺतत बएको हो। गौतभरे ३० कयोड फयाफयका साभान ऺतत बए ऩतन दईु भहहना वर्द्मत
ु उत्ऩादन फन्द

हुॉदा आमोजनाराई ४० कयोड फयाफय ऺतत ऩग्ु ने फताए। वर्द्मत
ु गह
ृ ऩानीरे बरयएऩतछ इरेस्रिक य
इरेरिोभेकातनकर सफै साभान काभ नराग्ने अर्थथाभा ऩग
ु ेका छन ्। वर्द्मत
ु गह
ृ भा दईु मभटय बन्दा फढी
ऩानीको सतह ऩग
ु ेऩतछ जेनेयेटय, टर्ाईन, प्मानरफोडा ऩानीरे बरयएको गथमो।

इरेरिोभेकातनकर साभान भात्रै २६ कयोड रुऩैमाॉको ऺतत ऩुगेको आमोजनाका तनदे शक गौतभरे फताए।
त्मथतै दोबफल्राको सुन्दये खोरा नहयभा ऩसेका कायण नहय धेयै ठाउॉ भा ऩुरयएको छ। स्थर्चमाडादेखख
वर्द्मुतगह
ृ सम्भ जाने फाटो नदीरे कटान गये को छ। नहय य फाटो तथा सुयऺा ऩखाार रगामतका

सॊयचनाभा झण्डै ४ कयोडको ऺतत ऩुगेको तनदे शक गौतभरे जानकायी हदए। फाढीरे १ सम २५ केमबए
ऺभताको जेनेयेटयसभेत फगाएको छ।

त्मथतै एक भेघार्ाटको ऩातीखोरा जरवर्द्मुत आमोजना ऩतन ऩातीखोराभा आएको फाढीका कायण फन्द

बएको छ। ऩर्ातका २५ दशभरफ ८ भेघार्ाटका मी तीन र्टा आमोजना फन्द हुॉदा भुरुकभा एक घन्टा
बन्दा फढी रोडसेडडङ थऩ हुने फताइएको छ।

मसैगयी तनयन्तयको र्र्ाारे तनभााणाधीन २० भेघार्ाट ऺभताको तल्रो भोदीखोरा जरवर्द्मुत

आमोजनाको काभ सभेत प्रबावर्त फनेको आमोजनाका जनसम्ऩका अगधकृत सुयेन्र फेरफासेरे फताए।
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ठे केदारको ऱाऩरबाहीऱे मध्य भोटे कोसीमा समस्या
रोकभखण याई

मसमबर तथा हाइड्रोभेकातनकर ठे केदाय ग्र्ाङ्सी हाइड्रो इरेस्रिक कन्थिरसन ब्मुयोको आगथाक सॊकटका
कायण १ सम २ भेगार्ाटको भध्म बोटे कोसी जरवर्द्मुत ् आमोजना सभथमाभा ऩये को छ ।

ग्र्ाङ्सीरे आगथाक सॊकट दे खाउॉ दै काभ गना ऩैसा भागेऩतछ तथा वर्द्मत
ु ् प्रागधकयणरे सम्झौताअनस
ु ाय
थऩ ऩैसा हदन नमभल्ने बएऩतछ भध्म बोटे कोसी सभथमाभा ऩये को हो । ग्र्ाङ्सीरे एड्बान्सफाऩत ८०

कयोड रुऩैमाॉ रगगसकेको छ बने कपल्डभा करयफ अढाइ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको भात्र काभ गये को छ । गये को
काभको अढाइ कयोड रुऩैमाॉसभेत बुरतानी मरएऩतछ ग्र्ाङ्सीरे आगथाक सॊकट दे खाउॉ दै थऩ ऩैसा भागेको हो
। मसफाट ठे केदाय ग्र्ाङ्सीको तनमतभा सभेत प्रश्न उब्जेको छ ।

ग्र्ाङ्सीरे करयफ ६ भहहनाअतघ नै ऩत्राचाय गयी आगथाक सॊकट दे खाउॉ दै काभ अतघ फढाउन प्रागधकयण
अन्तगातको भध्म बोटे कोसी जरवर्द्मुत ् कम्ऩनीसॉग ऩैसा भागेको गथमो । ठे रका सम्झौताअनुसाय काभ

नगयी थऩ ऩैसा हदन नमभल्ने बएकारे कम्ऩनीरे सभथमा सभाधान गने हहसाफरे केही ऩैसा हदन सककन्छ
कक बनेय गह
ु ाय „आऩतकारीन व्मर्थथा‟ गये य ठे केदाय ग्र्ाङ्सीराई
ृ कामा ऩतन गये को गथमो । त्मसअनस
झन्डै २० कयोड रुऩैमाॉ थऩ ऩैसा हदन सरने अर्थथा दे खखएको गथमो ।
तय त्मतत यकभरे ठे केदायको सभथमा सभाधान
नहुने बएऩतछ कम्ऩनीरे ऩैसा हदन नसरने जर्ाप हदएको छ ।
„ठे केदायको आगथाक अर्थथाका कायण उसरे नगद प्रर्ाह गना नसकेको ५/६ भहहना भहहना बमो,‟
कम्ऩनीका प्रफन्ध सञ्चारक भनोज मसल्र्ाररे बने, „थथानीम सप्रामसा य ठे केदायराई नै १५/२० कयोड
रुऩैमाॉ हदन फाॉकी दे खखएकारे हाभीरे ऩैसा हदए ऩतन सभथमा सभाधान हुने
दे खखएन ।‟ उनरे ठे केदाय ग्र्ाङ्सीराई नगद
प्रर्ाह गयी काभ सुचारु गना ऩतन बतनसकेको फताए ।
ग्र्ाङ्सीरे इस्न्जतनमरयङ प्रोरमुयभेन्ट कन्िमारट (ईऩीसी) भोडेरभा सन ् २०१४ को जनर्यीदे खख भध्म

बोटे कोसीभा काभ सुरु गये को हो । साढे ३ र्र्ाभा काभ सरनुऩने बए ऩतन बूकम्ऩ जानु अतघसम्भको करयफ
१४ भहहनाभा ठे केदायरे झन्डै २ प्रततशत भात्र काभ सकेको प्रागधकयण स्रोतको बनाइ छ ।

„अहहरेसम्भ कम्तीभा १५ प्रततशत काभ सककनुऩथ्र्मो,‟ स्रोतरे बन्मो, „सन्तोर्जनक काभ नगये को बन्दै
आऩवत्त जनाएऩतछ ठे केदायरे फीचभा रयकबयी प्रान ऩतन ल्माएको गथमो । तय काभ बएन ।‟

प्रफन्ध सञ्चारक मसल्र्ाररे बने भध्म बोटे कोसीभा ५/६ प्रततशत काभ बएको दाफी गये । „ठे केदायको
काभ सन्तोर्जनक य थर्ीकामा छै न,‟ उनरे बने । उनका अनुसाय भध्म बोटे कोसीको काभराई ६० र्टा

„भाइरथटोन‟ भा वर्बाजन गरयएको छ । त्मसभध्मे ग्र्ाङ्सीरे २ र्टा भाइर थटोन भात्र ऩूया गये को छ ।
र्ैशाख १२ को बूकम्ऩऩतछ ठे केदायरे चीनफाट काभदाय पककान नभानेको बन्दै करयफ १७ भहहना सभम
थवऩभागेको छ । „काभ सरन अफ ४१ भहहना राग्छ बन्ने ठे केदायको कुया छ,‟ मसल्र्ाररे बने, „त्मो

बनेको करयफ १६/१७ भहहना हो । हाभीरे हुॉदैन बन्ने जर्ाप हदइसकेका छौं ।‟ उनका अनस
ु ाय बक
ू म्ऩका
कायण आमोजनाको काभ ६ भहहनाबन्दा फढी हढराइ हुॉदैन ।

भध्म बोटे कोसीभा ठे केदाय ग्र्ाङ्सीरे करयफ अढाई कयोड रुऩैमाॉको भात्र काभ गये को छ । तय
एड्बान्सफाऩत करयफ ८० कयोड रुऩैमाॉ मसअतघ नै रगगसकको छ । एड्बान्सफाऩत रगेको यकभको काभ
बएको छै न । सन ् २०११ को अनुभानअनुसाय मो आमोजनाको रागत १२ अफा २८ कयोड ३३ अफा रुऩैमाॉ हो ।

ग्र्ाङ्सीरे आमोजनाको मसमबर य हाइड्रोभेकातनकर ठे रका ईऩीसी भोडरभा करयफ ८ अफा रुऩैमाॉभा मरएको
हो ।
सभम फढे य आमोजना हढरा तनभााण बए ठे केदायरे हजााना ततनऩ
ुा छा । बूकम्ऩका कायण सभम फढे ऩतन
सम्झौताअनुसाय ठे केदायरे रागत र्द्
ृ गध दाफी नगने गयी ठे रका सम्झौता बएको प्रागधकयण स्रोतको

बनाइ छ । तय मसमबर य हाइड्रोभेकातनकर काभभा हढराइ बए इरेरिोभेकातनकर काभ ऩतन रस्म्फने
अर्थथा छ । आमोजनाको इरेरिोभेकातनकर ठे रका बने एस्न्ड्रज इस्न्डमा प्रामररे ऩाएको छ । काभ
रस्म्फए इरेरिोभेकातनकर ठे रका फीओरमू (बफर अप रर्ास्न्टहटज) भोडरभा बएकारे एस्न्ड्रजरे
प्रागधकयणसॉग ऺततऩूतता दाफी गने तनस्श्चत छ ।

भध्म बोटे कोसीभा ग्र्ाङ्सीरे एड्बान्स ग्माये न्टी य ऩपाभेन्स फन्डफाऩत करयफ १ अफा ६० कयोड रुऩैमाॉ
जभानत याखेको छ । जभानतका रागग थटान्डडा चाटा डा फैंक काउन्टय ग्माये न्टी फसेको छ । आगथाक
सॊकटका कायण काभ गना नसकेऩतछ प्रागधकयणरे हारै याहुघाटको ठे केदाय आईबीआयसीएर मरमभटे डसॉग
ठे रका सम्झौता खाये ज गयी जभानत जपत गये को छ ।
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तल्ऱो मोदीखोऱा एक जविआमा ३० करोडको ऺतत

भङ्गरफाय याती ऩये को भुसरधाये ऩानीसॉगै आएको फाढीरे ऺतत ऩ¥
ु माउॉ दा ऩर्ातको चर्
ु ाभा यहे को १० भेघार्ाट
ऺभताको तल्रो भोदीखोरा एक जरवर्द्मुत ् आमोजनाभा ३० कयोड रुऩैमाॉको ऺतत ऩुगेको छ ।

फाढीरे आमोजनाका आगधकाॊश बागभा ऺतत ऩु¥माउॉ दा उत्ऩादन फन्द हुनुका साथै कयोडौँ रुऩैमाॉको
नोरसानी बएको छ ।

एकाएक आएको फाढीरे वर्द्मुत्गह
ृ , सडक य नहयभा ऺतत ऩु¥माउॉ दा कयोडौँको ऺतत बएको आमोजनारे
जनाएको छ ।

चर्
ु ास्थथत दोबफल्राको नहयभा फाढी ऩथदा नहयका वर्मबन्न ठाउॉ ऩुरयएको छ बने स्थर्चमाडादेखख
वर्द्मत्ु गह
ृ सम्भ जाने फाटो नदीरे कटान गये य ऺततग्रथत फनाएको छ ।

नहय य फाटो तथा सुयऺा ऩखाार रगामतका सॊयचनाभा झण्डै रु. चाय कयोडको ऺतत ऩुगेको आमोजनाका
तनदे शक उऩेन्र गौतभरे जानकायी हदनुबमो ।

भोदीखोरा फढे य आएको फाढीका कायण वर्द्मत्ु गह
ृ को सयु ऺाका रागग रगाइएको ऩखाार बस्त्कएय

वर्द्मत्ु गह
ृ मबत्रै फाढी ऩसेऩतछ आमोजनाको इरेरिीक य इरेरिोभेकातनकर सफै साभान काभ नराग्ने
अर्थथाभा ऩग
ु ेका छन ।

वर्द्मुत्गह
ृ भा दईु मभटयबन्दा फढी ऩानीको सतह ऩुगेऩतछ जेनेयेटय, टर्ाईन, प्मानरफोडाभा सभेतभा ऺतत
ऩुगेको गथमो । त्मसफाट इरेरिोभेकातनकर साभान भात्रै २६ कयोड रुऩैमाॉको ऺतत बएको आमोजनाका
तनदे शक गौतभरे फताउनुबमो ।

फाढीरे ऺततग्रथत फनाएको आमोजना भभातका रागग दईु भहहनाबन्दा फढी सभम राग्ने जनाइएको छ ।
“वर्द्मुत्गह
ृ य अन्म बौततक सॊयचनाभा गयी रु. ३० कयोडको ऺतत ऩुगेको प्रायस्म्बक अनुभान गये का छौँ”,

गौतभरे बन्नुबमो, “वर्द्मुत्गह
ृ मबत्रका उऩकयण खोरेय हे येऩतछ भात्रै ऺततको मककन तथमाङ्क आउॉ छ” ।
फाढीरे १२५ केमबए ऺभताको जेनेयेटय ऩतन फगाएको छ ।
तनजी ऺेत्रको मन
ु ाईटे ड भोदी हाइड्रोऩार्य मरमभटे डरे तनभााण गये को आमोजनारे तीन फर्ा ऩहहरेदेखख
वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन थारेको गथमो ।

आमोजना दईु भहहनासम्भ फन्द हुॉदा आमोजनाराई रु. २० कयोडबन्दा फढी घाटा हुने तनदे शक गौतभको
बनाइ छ । एक हदन वर्द्मुत ् फन्द हुॉदा झण्डै आठ राखबन्दा फढी रुऩैमाॉ घाटा हुन्छ । भभात, फैङ्कको
ऋणको व्माज सभेत जोड्दा अझै फढी घाटा हुने दाफी तनदे शक गौतभको छ ।

मसैफीच फाढी य ऩहहयोका कायण ऩर्ातको दे उऩुय स्थथत १४.८ भेघार्ाट ऺभताको भोदीखोरा जरवर्द्मुत ्
केन्रभा ऩतन उत्ऩादन फन्द बएको छ ।

ऩर्ातको ततरहाय गाउॉ बफकास समभतत–९ फेतनीभा खसेको ऩहहयोरे प्रसायण राइनभा ऺतत ऩु¥माएऩतछ
भोदीखोरा जरवर्द्मत
ु ् आमोजनाको उत्ऩादन फन्द बएको हो ।

प्रसायणराइन अफरुद्ध बएऩतछ इण्टे कभा वर्द्मुत ् आऩूतता नहुॉदा उत्ऩादन फन्द बएको भोदीखोरा
जरवर्द्मुत ् केन्रका प्रभुख तायादत्त बट्टरे जानकायी हदनुबमो ।

प्रसायणराइन भभातको काभ बइयहे कोरे शतनफायसम्भ वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन हुने बट्टरे फताउनब
ु मो ।
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तल्ऱो मोदी एक जऱविद्युत ् मममत गनम दईु महहना ऱाग्ने बाढीका कारण रु ३० करोड ऺतत
अवर्यर र्र्ााका कायण भोदीखोराभा आएको फाढीरे ऩर्ातको चर्
ु ास्थथत १० भेघार्ाट ऺभताको तल्रो भोदीखोरा

एक जरवर्द्मुत ् आमोजनाभा करयर् रु ३० कयोडको ऺतत ऩुगेको छ । वर्द्मुत्गह
ृ को सुयऺाका रागग रगाएको ऩखाार
बत्केय वर्द्मत्ु गह
ु ेको छ । वर्द्मत्ु गह
ृ भा फाढी ऩसेऩतछ सफैबन्दा ठूरो ऺतत ऩग
ृ ऩानीरे बरयएऩतछ इरेस्रिक य
इरेरिोभेकातनकर सफै साभान काभ नराग्ने अर्थथाभा ऩुगेका छन ् ।

“वर्द्मत्ु गह
ु ेको प्रायस्म्बक अनभ
ु ान गये का छौँ”
ृ य अन्म बौततक सॊयचनाभा गयी रु ३० कयोडको ऺतत ऩग

आमोजनाका तनदे शक उऩेन्र गौतभरे फताउनब
ु मो । गौतभरे बन्नब
ु मो– “वर्द्मत्ु गह
ृ मबत्रका उऩकयण

खोरेय हे येऩतछ भात्रै ऺततको मककन तथमाङ्क आउॉ छ” फाढीरे १२५ केमबए ऺभताको जेनेयेटय फगाएको छ ।
तनजी ऺेत्रको मुनाइटे ड भोदी हाइड्रोऩार्य मरमभटे डरे तनभााण गये को आमोजनारे तीन र्र्ा ऩहहरेदेखख

वर्द्मुत ् उत्ऩादन थारेको गथमो । आमोजनाभा फाढीरे ऺतत ऩु¥माएऩतछ दईु भहहनाबन्दा फढी राभो सभम
राग्ने जानकायी तनदे शक गौतभरे हदनुबमो । इरेरिोभेकातनकर काभका रागग वर्दे शफाट प्रावर्गधक
आउनुऩने बएकारे भभातका रागग सभम राग्ने उहाॉको बनाइ छ ।

आमोजना दईु भहहनासम्भ फन्द हुॉदा आमोजनाराई रु २० कयोडबन्दा फढी घाटा हुने तनदे शक गौतभरे
फताउनुबमो । एक हदन वर्द्मुत ् फन्द हुॉदा रु आठ राखबन्दा फढी ऺतत हुन्छ ।

मसैफीच फाढी य ऩहहयोका कायण ऩर्ातको दे उऩुयस्थथत १४ दशभरर् ८ भेघार्ाट ऺभताको भोदीखोरा
जरवर्द्मुत ् केन्रभा ऩतन उत्ऩादन फन्द बएको छ ।

ऩर्ातको ततरहाय गावर्स–९ फेतनीभा गएको ऩहहयोरे प्रसायण राइनभा ऺतत ऩु¥माएऩतछ भोदीखोरा

जरवर्द्मुत ् आमोजनाको उत्ऩादन फन्द बएको हो । प्रसायण राइन अर्रुद्ध बएऩतछ इन्टे कभा वर्द्मुत ्
आऩूतता नहुॉदा उत्ऩादन फन्द बएको भोदीखोरा जरवर्द्मुत ् केन्रका प्रभुख तायादत्त बट्टरे जानकायी
हदनुबमो । यासस
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४ करोड २५ ऱाखमा खोऱाको ठे क्का

स्जल्रा वर्कास समभतत नर्रऩयासीरे न्मन
ू तभ अॊक १ कयोड २० राख तोके ऩतन ४ कयोड २५ राख

रुऩैमाॉभा ठे रका रागेको छ । स्जवर्सरे आह्र्ान गये को टे न्डयभा ४७ र्टा पाभारे पायभ खरयद गये का गथए ।
१८ पाभारे टे न्डय बये य फझ
ु ाएकाभा सर्ाागधक अॊक ४ कयोड २५ राख बएको स्जवर्स याजथर् शाखा प्रभख
ु
रयजर्ान अन्सायीरे फताए । भ्माट जोड्दा ४ कयोड ८० राख रुऩैमाॉसम्भ ऩग्ु ने उनको बनाइ छ ।

स्जवर्सको टे न्डयभा सफैबन्दा फढी यकभभा टे न्डय फोरकफोर बएको ऩहहरोऩटक हो । अन्सायीका अनस
ु ाय
सम्झौताको सूचना गना फाॉकी यहे को य कफोरअनुसायको यकभभा ५० प्रततशत जम्भा गयाएय भात्र
सम्झौता गरयनेछ ।

स्जल्राफाहहय तनकासी हुने खोराजन्म साभग्रीभा प्रततघनकपट २ रुऩैमाॉका दयरे याजथर् असुरी हुनेछ

। स्जल्राफाट २ कयोड १२ राख घनकपट खोराजन्म साभग्री तनकासी बए भात्र ठे केदायरे रागत उठाउन
सरनेछ ।
अहहरे रगाएको ठे रकारे चयु े ऺेत्रका खोराको अत्मगधक दोहन बई प्राकृततक प्रकोऩसभेत हुन

सरने सयोकायर्ारा फताउॉ छन ् । खोराजन्म तनकासीभा वर्नाभाऩदण्ड उत्खनन गदाा सभथमा हुने
दे खखएको र्न प्रावर्गधकरे फताएका छन ् ।

२ कयोड घनकपट तनकासी गना सरने चयु े का खोराको ऺभता नबएको र्न प्रावर्गधकको बनाइ छ
। स्जवर्सरे ठे रका रगाउॉ दा प्राकृततक स्रोतराई ख्मार नगये को उनीहरू फताउॉ छन ् ।

नदीजन्म साभग्री तनकासी ठे रकाभा सर्ाागधक यकभ कफोर गने कम्ऩनी प्राकृततक तनभााण प्रामर मसद्धाथा
नगयऩामरका रुऩन्दे ही फनेको छ । कम्ऩनी रुस्म्फनी तनभााण व्मर्सामी सॊघ अध्मऺ
टोऩफहादयु यामभाझीको हो ।
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तल्ऱो मोदी ऩुनतनममामण गनम २ महहना ऱाग्ने
सन्तोष थाऩा

अवर्यर र्र्ााका कायण भोदीखोराभा आएको फाढीरे चर्
ु ाभा सञ्चामरत तल्रो भोदीखोरा एक जरवर्द्मत
ु ्
ऩरयमोजनाको उत्ऩादन ऩण
ा ऩभा फन्द बएको छ । भोदीखोराको फाढी ऩरयमोजनाको उत्ऩादन गह
ू रू
ृ भा
ऩसेऩतछ उत्ऩादन फन्द बएको हो ।

१० भेगार्ाट ऺभताको आमोजनाभा फाढीरे ३० कयोड रुऩैमाॉको ऺतत ऩग
ु ेको छ । उत्ऩादन गह
ृ , सडक य
नहयभा गयी २० कयोडबन्दा फढी ऺतत ऩुयम
् ाएको हो ।

फाढीरे ऺततग्रथत आमोजना भभातका रागग दईु भहहनाबन्दा फढी सभम राग्ने आमोजनारे जनाएको छ ।

आमोजनाको सुयऺाका रागग रगाइएको ऩखाार बत्काएय वर्द्मुत्गह
ृ भा फाढी ऩसेऩतछ सफैबन्दा ठूरो ऺतत
ऩुगेको छ ।

वर्द्मुत्गह
ृ ऩानीरे बरयएऩतछ इरेस्रिक य इरेरिोभेकातनकर सफै साभान काभ नराग्ने अर्थथाभा ऩुगेका
छन ् । वर्द्मुत्गह
ृ भा २ मभटयबन्दा फढी ऩानीको सतह ऩुगेऩतछ जेनेयेटय, टर्ााइन, प्मानर फोडाभा सभेत
ऩानीरे बरयएको छ ।

इरेरिोभेकातनकर साभान भात्रै २६ कयोड रुऩैमाॉको ऺतत ऩुगेको आमोजनाका तनदे शक उऩेन्र गौतभरे
फताए । दोबफल्राको

सुन्दये खोरा नहयभा ऩसेऩतछ धेयै ठाउॉ भा ऩुरयएको छ बने स्थर्चमाडादेखख वर्द्मुत्गह
ृ सम्भ जाने फाटो नदीरे
कटान गये को छ । नहय य फाटो तथा सुयऺा ऩखााररगामतका सॊयचनाभा झन्डै ४ कयोडको ऺतत ऩुगेको
तनदे शक गौतभरे जानकायी हदए । फाढीरे १ सम २५ केमबए ऺभताको जेनेयेटयसभेत फगाएको छ ।

तनजी ऺेत्रको मुनाइटे ड भोदी हाइड्रोऩार्यरे तनभााण गये को आमोजनारे तीन र्र्ादेखख वर्द्मुत ् उत्ऩादन गदै

आएको छ । इरेरिोभेकातनकर काभ सरन वर्दे शफाट प्रावर्गधक आउनुऩने बएकारे भभातका रागग सभम
राग्ने गौतभरे फताए ।

दईु भहहनासम्भ फन्द हुॉदा आमोजनाराई २० कयोडबन्दा फढी घाटा हुने उनको बनाइ छ । एक हदन
वर्द्मुत ् फन्द हुॉदा झन्डै ८ राखबन्दा फढी रुऩैमाॉ ऺतत ऩुग्नेछ ।

भभात, फैंकको ऋण ब्माजसभेत जोड्दा अझै फढी ऺतत हुने दाफी तनदे शक गौतभको बनाइ छ । ऩर्ातका
अन्म वर्द्मत
ु ् आमोजना ऩतन फध
ु फाय यातत आएको र्र्ाारे प्रबावर्त बएका छन ् ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2072/4/16

तल्ऱो अरुणमा ऊजाम र ऱगानी बोडमबीच वििाद

 आमोजना सार्ाजतनक–तनजी साझेदायी भोडरभा वर्कास गना आर्श्मक प्रकक्रमा अगाडड फढाउन फोडा
कामाारमराई तनदे शन
 दईु तनकामफीचको वर्र्ादरे करयफ १४ र्र्ादेखख चचााभा यहे को आमोजना झनै अन्मोरभा

 फोडा फैठकभा तल्रो अरुणको एजेन्डाभा नबएको वर्र्म तनणाम बएको मभडडमाफाट थाहा ऩाएॉ, तनणाम
गदै भा आमोजना फोडाराई हदन सककॉदै न : ऊजााभन्त्री
सचेन गौतम

ऊजाा भन्त्रारम य रगानी फोडाफीच तल्रो अरुण जरवर्द्मुत ् आमोजना तनभााण अगाडड फढाउनेभा वर्र्ाद
दे खखएको छ । फोडा फैठकरे आमोजना सार्ाजतनक–तनजी साझेदायी (वऩवऩऩी) भोडरभा वर्कास गना
आर्श्मक प्रकक्रमा अगाडड फढाउन फोडा कामाारमराई तनदे शन हदएको गथमो ।
ऊजाा भन्त्रारमरे ऺभता अहहरे ४ सम भेगार्ाट यहे कारे आमोजना फोडाको ऺेत्रागधकायमबत्र नऩने बन्दै
तनणामप्रतत आऩवत्त जनाएको छ ।
रगानी फोडा ऐनरे ५ सम भेगार्ाटबन्दा ठूरा आमोजना फोडाको ऺेत्रागधकायभा ऩने व्मर्थथा गये को छ । दईु
तनकामफीचको वर्र्ादरे करयफ १४ र्र्ादेखख चचााभा यहे को आमोजना झनै अन्मोरभा ऩये को छ ।

ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻर्ारीरे ऺेत्रागधकायमबत्रै नऩने आमोजनाफाये गरयएको तनणामरे आश्चमाभा ऩये को
फताइन ् । „फोडा फैठकभा आभस्न्त्रत सदथमका रूऩभा सहबागी गथएॉ, तल्रो अरुणको एजेन्डा नै गथएन,

एजेन्डाभै नबएको वर्र्म तनणाम बएको मभडडमाफाट थाहा ऩाएॉ, भन्त्री ऻर्ारीरे बतनन ्, „तनणाम गदै भा
आमोजना फोडाराई हदन सककॉदै न ।‟

फैठकऩतछ फोडाका उऩसगचर् खगेन्रप्रसाद रयजाररे जायी गये को वर्ऻस्प्तभा „तल्रो अरुण जरवर्द्मुत ्

आमोजना वऩवऩऩी अर्धायणभा वर्कास गना आर्श्मक प्रकक्रमा अगाडड फढाउन रगानी फोडा कामाारमराई
तनदे श गये को‟ उल्रेख छ।
ब्रास्जरको कम्ऩनी ब्रास ऩार्यरे उत्ऩादन राइसेन्सभा याखखएको सताअनुसाय काभ गना नसकेऩतछ

अस्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगको तनदे शनअनुसाय ऊजाारे आमोजनाको राइसेन्स खाये ज गये को
गथमो ।

हार सयकायी फाथकेटभा यहे को आमोजनाको रागत करयफ १ खफा रुऩैमाॉ छ । अस्ख्तमायरे आमोजना
आकर्ाक बएकारे सयकाय र्ा अन्तगातको तनकामफाट तनभााण गना सयकायराई तनदे शन हदइसकेको छ ।
ब्रास ऩार्यरे आमोजनाको ऺभता फढाएय ६ सम ५० भेगार्ाट फनाउने प्रथतार् प्रधानभन्त्री कामाारम, ऊजाा
य फोडाभा ऩेस गये को गथमो । तय, ऊजाारे ऺभता फढाउन अथर्ीकाय गये को गथमो । फोडारे आमोजना ऩन
ु :
ब्रास ऩार्य र्ा अन्म कुनै कम्ऩनीसॉगको साझेदायीभा तनभााण गनेफाये प्रथट ऩाये को छै न ।

ऊजाारे १८ भहहनामबत्र वर्थतत
ु ् खरयद–बफक्री सम्झौता
ृ इस्न्जतनमरयङ, वर्त्तीम व्मर्थथाऩन, वर्द्मत

(वऩवऩए) य र्ातार्यणीम प्रबार् भल्
ू माॊकन (इआइए) सम्ऩन्न गयी बौततक रूऩभा तनभााण सरु
ु गने सता

याखी १ भॊमसय ०६९ भा ३० र्र्ाका रागग जेनेयेसन राइसेन्स हदएको गथमो । तय, कम्ऩनीरे राइसेन्स मरॉ दा
याखखएका सता ऩूया गना नसकेऩतछ गत भाघभा राइसेन्स खाये ज गये को हो ।

ऊजाारे वर्कास समभततभापात आमोजना अगाडड फढाउने प्रथतार् अथा भन्त्रारमसॉग गये को गथमो ।
ऊजााभन्त्री ऻर्ारीरे वर्कास समभतत गठन गना अथारे अथर्ीकाय गये को जानकायी हदइन ् । „वर्कास
समभतत गठन गने प्रथतार् अथारे अथर्ीकाय गय्मो, थथानीमराई ऩतन सेमय हदएय कम्ऩनीभापात

आमोजना तनभााण गने सोच भन्त्रारमको छ,‟ उनरे बतनन ् । ऻर्ारीरे अरुण नदीका कुनै ऩतन आमोजना
वर्दे शी कम्ऩनीराई नहदइने प्रथट ऩारयन ् ।

बायतीम कम्ऩनी सतरज जरवर्द्मत
ु ् कम्ऩनीरे तनभााण गना रागेको अरुण तेस्रोको टे रये सको ऩानी सीधै
प्रमोग गयी तल्रो अरुण फनाउन सककने बएकारे आमोजनाराई आकर्ाक भातनएको छ । अस्ख्तमायरे

ऩतन अरुण तेस्रोको प्रर्ेश भागा य प्रसायण राइनसभेत प्रमोग गयी न्मन
ू तभ भल्
ू मभा वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन गना
सककने बएकारे अरुण तेस्रोसॉग सभन्र्म गयी तल्रो अरुण फनाउन तनदे शन हदएको गथमो ।
ऊजााका सहामक प्रर्रता गोकणायाज ऩन्थरे तल्रो अरुणरगामतका केही आमोजना वर्श्र्
फैंकअन्तगातको अन्तयाास्रिम वर्त्त तनगभ (आइएपसी) को सहमोगभा वर्थतत
ृ अध्ममन गना रागगएको
जानकायी हदए ।

ब्रस ऩार्यरे आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन भात्रै गये को छ । सॊखर्
ु ासबा य बोजऩुयभा ऩने

आमोजनाको करयफ १५ ककरोमभटय भुख्म सुरुङ तनभााण गनऩ
ुा नेछ । सप्तकोसी उच्च फाॉध फनेभा
आमोजनाको वर्द्मुत ् गह
ृ डुफानभा ऩने अध्ममनरे दे खाएको छ ।

>f]tM cleofg, 2072/4/18

उजाम मन्राऱय र ऱेखा सममततविच भएको चमेमऱयाको वििादमा प्रधानमन्री समेत तातनए
व्मर्थथावऩका–सॊसद् भातहतको सार्ाजतनक रेखा समभततरे चभेमरमा जरवर्द्मुत ् आमोजनाभा दे खखएको

अतनममभतताको ऩुन् छानबफन गयी तत्कार तनभााण शुरु गना ऊजाा भन्त्रारम य नेऩार वर्द्मुत ् प्रागधकयणराई
हदइएको तनदे शन अर्ऻा बएको बन्दै प्रधानभन्त्री सश
ु ीर कोइयाराको ध्मानाकर्ाण गयाएको छ ।

समभततको सोभफायको फैठकरे प्रागधकयणरे तनभााण गरययहे को सो आमोजनाको सुरुङ खस्ु म्चएको बन्दै

त्मसको बेरयमसनफाऩत रू. एक अफा नौ कयोड यकभ तनकासा गने बन्ने तनणाम गरत बएको य छानबफन
गये यभात्रै बुरतानी हदन हदइएको तनदे शनको अर्ऻा बएकाभा आऩवत्त प्रकट गदै प्रधानभन्त्री य

व्मर्थथावऩका–सॊसद्भा मो वर्र्मराई रैजाने तनणाम गये का छ । ऊजाा भन्त्रारमरे व्मर्थथावऩका–
सॊसद्को तनदे शनराई उल्रङ्घन गदै केही हदन ऩहहरे भात्रै रेखा समभततको तनदे शनराई कामाान्र्मन गना
नसककने ऩत्र ऩठाएको गथमो ।
ऊजाारे रेखेको ऩत्रभा छानबफन समभतत गठन गना सककने उल्रेख बए ऩतन बर
ु तानी हदन कुनै ऩतन

अर्योध गना नसककने जनाएको छ । ऊजाारे रेखा समभततको तनणाम कामाान्र्मन गने हो बने आमोजना
अगाडड नफढ्नेसभेत उल्रेख गये को छ । ऊजाा भन्त्रारमको ऩत्ररे व्मर्थथावऩका–सॊसद्को अऩभान बएको
बन्दै समभततरे प्रधानभन्त्री कोइयारा य व्मर्थथावऩका–सॊसद्को ध्मानकर्ाण गयाउने तनणाम गये को
सबाऩतत जनादा न शभाारे जानकायी हदएका छन ् ।

फैठकभा साॊसद् याभहरय खततर्डारे व्मर्थथावऩका–सॊसद् भातहत समभततको तनदे शन कामाान्र्मन नगने
प्रर्वृ त्त गरत बएकारे तत्कार प्रबार्कायी कदभ चाल्नुऩने फताएका छन ् । उनरे ऊजाा भन्त्री, ऊजाा

सगचर्राई कायफाहीको दामयाभा ल्माउनुऩने य चभेमरमाभा दे खखएको अतनममभतताभा सॊरग्न सफैभागथ

कायफाही हुनऩ
ु ने फताए । चभेमरमाको रागत चाय गण
ु ाबन्दा फढी बएको बन्दै साॊसद् जमदे र् जोशीरे सो

आमोजनाको सरु
ु दे खख अहहरेसम्भ सहबागी सफैराई कायफाहीको दामयाभा ल्माउनऩ
ु ने य सदनको तनदे शन
अर्ऻा गनेराई ऩतन कानन
ू ी कायफाही गनऩ
ुा ने फताए ।

रेखा समभततरे गत असाय १३ गते छानबफन गये यभात्रै बुरतानी हदन य छानबफन समभतत गठन गना

तनदे शन हदएको गथमो । रेखारे गत भङ्मसय १७ गते सो आमोजनाभा अतनममभतता बएको बन्दै बुरतानी
नहदन तय, सोही फहानाभा काभ नयोरन तनदे शन हदएको गथमो । सो तनदे शनऩतछ ठे केदायरे काभ योकेको
नेऩार वर्द्मुत ् प्रागधकयणरे जनाएको गथमो । समभततरे चभेमरमा जरवर्द्मुत ् आमोजनाको खस्ु म्चएको
सुरुङ भभातका क्रभभा सन ् २०१३ को भूल्मअनुसाय बेरयएसन अडाय हदॉ दा प्रागधकयणराई घाटा ऩये को
समभततरे मसअतघ नै ठहय गये को गथमो ।

वर्गतको तनणामभा कामभ यहॉ दै समभततरे तत्कार काभ शुरु गना य कुनै ऩतन फहानाफाजी नगना तनदे शन
हदएको समभततका सबाऩतत जनादा न शभाारे जानकायी हदएका छन ् । प्रागधकयणरे सन ् २००६ को ठे रका
सम्झौताभा उल्रेख नबएको नमाॉ काभका रागग छ र्र्ाअतघको भूल्मभा काभ गना नभानेको बन्दै सन ्

२०१३ को प्रचमरत दयअनुसाय काभ हदएको य अगग्रभ बुरतानीभात्र हदएको जनाएको गथमो । आमोजनाको
बेरयएसन अडायफाऩत रू. ८२ कयोड ९३ राख राग्नुऩने बतनए ऩतन प्रागधकयणरे रू. एक अफा नौ कयोड

बुरतानी हदएको गथमो । समभततरे बेरयएसनफाऩतको रू. एक अफा नौ कयोड बुरतानी नहदन य हदनुऩने

कायण थऩरट ऩेस गना तनदे शन हदएको गथमो । रेखा समभततका सदथम याजेन्र केसीको सॊमोजकत्र्का
गहठत उऩसमभततरे आमोजनाभा भ्ररटाचाय बएको ठहय गदै बर
ु तानी नहदन तनदे शन हदएको हो ।

ऩतछल्रो ऩटक ऊजाारे सो आमोजनाका सम्फन्धभा दे खखएको अतनममभतता छानबफन गना तीन सदथमीम
कामादर गठन गने य सोही कामादररे हदएको प्रततर्ेदनका आधायभा सरु
ु ङ खस्ु म्चएको सम्फन्धभा

छानबफन गने आशमको ऩत्र रेखा समभततराई ऩठाएको गथमो । बौगमबाक कायणरे आमोजनाको कुर ४
दशभरर् ६७ ककरोमभटयभध्मे ८ सम ४३ मभटय सरु
ु ङ खस्ु म्चएको गथमो ।

दाचर
ुा ा य फैतडीभा तनभााणाधीन सो आमोजना सन ् २००६ को जनर्यीदे खख तनभााण शुरु बई सन ् २०११ को
भेभा सम्ऩन्न हुनुऩने गथमो । ऩटक–ऩटक बेरयएसन हुॉदाहुॉदा सो आमोजनाको रागतसभेत रू.१५ अफा छ
कयोड ऩुगेको छ । यासस
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खखम्ती–ढल्केिर प्रसारण ऱाइन विस्तार हुने

खखम्ती–ढल्केफय २२० केबी प्रसायण राइनअन्तगात मसन्धर
ु ीको कभराभाई नगयऩामरका ७ भा तायऩोर वर्थतायका
रागग दरहरू तथा प्रशासतनक तनकामफीच सहभतत बएको छ ।

राभो सभमदे खख थथानीम फामसन्दारे तायऩोर वर्थतायभा अर्योध गदै आएका गथए । सहभतत बएरगत्तै
वर्ऻस्प्त जायी गये य आन्दोरनकायीरे आफ्नो भाग ऩूया नबए ऩुन: अर्योध गने चेतार्नी हदएका छन ् ।
शास्न्त समभततका सॊमोजक एर्ॊ अर्रुद्ध प्रसायण राइन वर्थताय सभथमा सभाधान समभतत सॊमोजक
प्रराद ऩोखये रका अनुसाय ऩीडडतहरूरे उठाएका भाग सम्फोधन गना तछटो भुआब्जा फुझ्न आह्र्ान
गरयएको छ ।

यास्रिम प्रसायण राइन बएकारे सधैंको अर्योध सह्म नहुने उनको तका छ । प्रसायण राइनभा ऩये का केही
भात्ररे भुआब्जा मरन फाॉकी यहे को उनरे फताए ।

„खक
ु ोटफाट ऩोर गाड्ने काभ हुन्छ, जन
ु हदन ऩोर गाडडन्छ, त्मही हदनफाट मसन्धर
ु ीराई रोडसेडडङ भर
ु त
फनाउने सहभततसभेत बएको छ,‟ उनरे बने ।

सकबय याज्मरे फर प्रमोग नगयी सहभततका आधायभा तायऩोर वर्थताय गना खोजेको प्रस्जअ दीऩकयाज
नेऩाररे फताए । उनरे बने „हाभीरे भुआब्जा फुझ्न आउनुहोस ्, बनेको बन्मै छौं, केही भात्र आएका छै नन ्,
यास्रिम भहत्त्र्को आमोजना बएकारे तनदे शन बए रगत्तै जथतोसुकै ऩरयस्थथततको साभना गये य बए ऩतन
काभ सुरु हुन्छ ।‟

ऩीडडत सॊघर्ा समभततका अध्मऺ सुयेन्रथर्य भोरतानका अनुसाय वर्कल्ऩ सहहतका ७ र्टा भागहरू ऩूया

बए तायऩोर वर्थतायभा अर्योध नगने जनाएका छन ् । भाग नै सम्फोधन नबई भुआब्जा नफुझ्ने उनरे
अडान याखे ।
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चमेमऱया अतनयममतता प्रकरणबारे प्रधानमन्रीको ध्यानाकषमण

सॊसद्को सार्ाजतनक रेखा समभततरे तनभााणाधीन ३० भेगार्ाटको चभेमरमा जरवर्द्मुत ् आमोजनाको अतनममभतता
प्रकयणफाये प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयाराको ध्मानाकर्ाण गयाउने तनणाम गये को छ ।

चभेमरमा जरवर्द्मुत्फाये छानबफन गना ऊजाा भन्त्रारम य नेऩार वर्द्मुत ् प्रागधकयणराई हदइएको तनदे शन

अर्ऻा गये को बन्दै ऩुन् छानबफनका रागग प्रधानभन्त्री कोइयाराको ध्मानाकर्ाण गयाउने तनणाम गये को हो
। मस वर्र्मराई सॊसद्भा सभेत रगेय छानबफनका रागग आर्ाज उठाउने तनणाम गये को छ ।

फैठकभा समभततका सबाऩतत जनादा न शभाारे अस्न्तभ ऩटक प्रधानभन्त्रीको ध्मानाकर्ाण गयाएय चभेमरमा
अतनममभतता छानबफन गनाका रागग अनुयोध गने फताए ।
हारै समभततरे ऊजाा भन्त्रारमराई चभेमरमाको बेरयएसनफाऩत १ अफा ९ कयोड रुऩैमाॉ हदने तनणामफाये ऩन
ु ्
छानबफन गयी बर
ु तानी गना बन्दै १३ असायभा नयभ तनणाम गदै तनदे शन हदएको गथमो े । तय, प्रागधकयण

सञ्चारक समभततरे सो तनदे शन कामाान्र्मन गना नसरने तनणाम गदै ऩत्र ऩठाएऩतछ रेखा समभततको
सोभफायको फैठकरे सो तनणाम गये को हो ।
प्रागधकयणरे रेखाराई रेखेको ऩत्रभा रेखा समभततको तनणाम कामाान्र्मन बए आमोजना अतघ फढ्न
नसरने उल्रेख गये को छ ।
समभततको फैठकभा सॊसदीम समभततको तनणाम अर्ऻा गने य कामाान्र्मन नगने तनणामरे आपूहरू
अऩभातनत बएको बन्दै समभततका सदथमहरूरे ऊजााभन्त्री याधा ऻर्ारी य ऊजाा सगचर् याजेन्रककशोय
ऺत्रीराई कायफाही गनासभेत भाग गये का गथए ।
सन ् २००६ दे खख तनभााण सुरु बएको आमोजनाको तनभााण कामा अझै ऩूया बएको छै न बने रागतसभेत
प्रततभेगार्ाट ५५ कयोड रुऩैमाॉ ऩुग्न रागेको छ ।
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घऱेम्दी जऱविद्युत्को टनेऱ तनमामण धमाधम
नीरगगरय हहभारको पेदीभा तनभााणाधीन ४ भेगार्ाट ऺभताको घरेम्दी जरवर्द्मुत ् आमोजनाको टनेर
तनभााण धभाधभ छ ।

आमोजनाको १ हजाय ५ सम ५० मभटय राभो टनेनको पोय–र्े य इन्टे क दर्
ु ैऩट्हटफाट हदर्ा य याबत्र मसफ्टभा
काभ गरयहे को छ । आमोजनाको टनेर खन्न सम भजदयु हदनयात जट
ु े का छन ् । आमोजनारे पोय–

हे डतपाफाट ६० मभटय य इन्टे कतपाफाट १० मभटय टनेर ऩयू ा बएको जनाएको छ । तय वर्द्मत
ु ् प्रागधकयणरे
आमोजनाका रागग बफजुरी उऩरब्ध नगयाउॉ दा डडजेर जेनेयेटयफाट काभ गनऩ
ुा ये कारे तनभााणभा हढराइ
हुनुका साथै रागत फढे को गुनासो व्मर्थथाऩकको छ ।

„बूकम्ऩऩतछ ढुॊगा खथने सम्बार्ना दे खेय केही सभम काभ योकेका गथमौं तय तनभााणथथरभा खासै ठूरो
प्रबार् ऩये न । असायदे खख नै टनेरको काभ सुरु गरयमो,‟ घरेम्दी हाइड्रो मरमभटे डका अध्मऺ ककशोय
सुर्ेदीरे बने, „भजदयु फथने रमाम्ऩ साइटभा भात्रै ढुॊगा खसेकारे सुयक्षऺत ठाउॉ भा साये का छौं ।‟

आमोजनाको ऩार्य हाउसको एराइभेन्ट ऩतन ऩरयर्तान गयी ५० मभटय तर साना रागेको उनरे फताए । ०७४
असायमबत्र तनभााण सरने रक्ष्मसहहत नायच्माङ १ भा ऩने घरेम्दी खोराभा मो आमोजना तनभााणाधीन छ
। „यन अऩ द रयबय‟ प्रकायको घरेम्दी खोरा जरवर्द्मत
ु ् आमोजनाको नायच्माङ १ घरेम्दीखोराभा फाॉध

फनाई सरु
ु ङफाट ऩानी ल्माएय २ सम ११ मभटय तर नीरगगरय खोराको छे उभा वर्द्मत्ु गह
ृ फनाउने मोजना छ
। अधाबमू भगत वर्द्मत्ु गह
ृ फाट तनथकने ऩानीराई टे रेयेसभापात नीरगगरय खोराभा मभसाइने आमोजनारे
जनाएको छ ।

„हाम्रो सुरुङसम्भ ऩुग्ने सडक नहुॉदा भानर् श्रभभा फढी तनबाय हुनुऩये को छ । ऩार्यहाउससम्भ सडक जोड्ने
काभ ऩूया बएऩतछ काभ अझ तछटो हुन्छ,‟ आमोजनाका प्रफन्ध तनदे शक प्रभोद श्रेरठरे बने, „डडथटबेन्स
नबएकारे काभ गना सस्जरो छ ।
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तनहुॉ जऱविद्युत ् आयोजनाको ऩरामर्मदाताद्िारा काम सुरु

ऩयाभशादाता छनोटकै क्रभभा ठुरो वर्र्ादभा ऩये को तनहुॉ (भागथल्रो सेती) जरवर्द्मुत ् आमोजनाको
ऩयाभशादातारे काभ सुरु गये को छ । तनहुॉ जरवर्द्मुत ् आमोजनाको ऩयाभशादाताभा तनमुरत ल्माहभेय य
भतनतोफाको सॊमुरत कम्ऩनी ऩयाभशादाता कम्ऩनीरे काभ सुरु गये को हो ।„तनहुॉ जरवर्द्मुत ् आमोजनाको

ऩयाभशादाता कम्ऩनीरे आफ्नो काभ सुरु गये को छ,‟ आमोजनाका प्रभुख सुतनर ढुॊगेररे बने, „आगाभी १०

अगथटभा ऊजाा भन्त्रारम, नेऩार वर्द्मुत ् प्रागधकयण, तनहुॉ जरवर्द्मुत ् आमोजनारगामतका
सयोकायर्ारासॉग छरपर गये य सुरुआती प्रततर्ेदन तमाय गयी सोहीअनुसाय कामाान्र्मन अतघ फढाउनेछ
।‟

आमोजनाका अनस
ु ाय, सयोकायर्ारा तनकामहरूरे हदने सझ
ु ार्का आधायभा फन्ने सो प्रततर्ेदनको

आधायभा ऩयाभशादातारे गने काभको तम य कामाान्र्मन वर्गध अतघ फढ्नेछ । छनोटको स्जम्भा ऩाएको
एमसमारी वर्कास फैंक (एडीफी) रे छनोट गये को ऩयाभशादाताराई ऊजाा भन्त्रारमरे अथर्ीकाय गये ऩतछ
भस्न्त्रऩरयर्द्फाटै ठुरो वर्र्ादबफच ल्माहभेय य भतनतोफा रमानाडाको सॊमर
ु त कम्ऩनीराई छनोट गरयएको
गथमो ।

मही वर्र्ादका कायण सन ् २०२० मबत्र आमोजना सम्ऩन्न गने गयी २०१४ को जनर्यीभा ठे रका सम्झौता

गये य पेब्रुअयीदे खख ऩयाभशादाताराई काभभा खटाइसरने रक्ष्म याखखएकोभा झन्डै डेढ र्र्ाऩतछ सम्झौता
हढराइ बएको हो । एक भहहनाअतघ भात्र तनहुॉ हाइड्रो ऩार्य कम्ऩनी य ऩयाभशादाताबफच सम्झौता बएको
गथमो । ऩहहरा सन ् २०१८ भै सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखखए ऩतन सयकायकै कायण दईु र्र्ा हढराइ बएको सो
आमोजनाभा तनभााणभा कुनै अर्योध नआएभा सन ् २०२२ मबत्र सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखखएको छ ।

१२ र्र्ाका रागग बएको सो ऩयाभशादाता कम्ऩनीरे ऩयाभशा सेर्ाका रागग १ कयोड ३४ राख २१ हजाय १ सम
९० मुयो तथा ८१ राख ५६ हजाय २० अभेरयकी डरय ऩाउनेछ । सम्झौताअनुसाय, ततन चयणभा ऩयाभशा सेर्ा
कामाान्र्मन हुनेछ ।

एक र्र्ा आमोजना ऩर्
ू ााधायको तनभााण, वर्थतत
ृ इस्न्जतनमरयङ अध्ममन तथा डडजाइनसम्फन्धी प्रततर्ेदन
अध्ममन (रयभ्म)ू तथा भख्
ु म तनभााण कामाका रागग टे न्डय आह्र्ान गयी ठे केदाय छनोटरगामतभा
ऩयाभशादाता सकक्रम हुनेछ ।

मसैगयी सम्झौता अनुसाय, ऩयाभशादातारे दोस्रो चयणको ६ र्र्ा आमोजनाको भुख्म तनभााण कामाको

अनुगभन तथा सुऩयीर्ेऺण कामा गनुा तथा अस्न्तभ चयणको ऩाॉच र्र्ाभा वर्द्मुत ् उत्ऩादनको सञ्चारन
तथा सम्बायका कामा हुनेछ । मी सफै कामा सुरुआती प्रततर्ेदनको आधायभा हुनेछ ।

एमसमारी वर्कास फैंक (एडीफी) रे ल्माहभेयराई छनोट गये काभा त्मसप्रतत असन्तुरट जनाउॉ दै ८ असोजभा
ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻर्ारीरे सो छनोटराई यद्द गये की गथइन ् । त्मसऩतछ एडीफीरे आमोजनाफाट हात

सभेत खझरने चेतार्नी हदएऩतछ १७ ऩुसभा भस्न्त्रऩरयर्द्रे ऊजााभन्त्रीको तनणाम उल्टाएय ल्माहभेयराई
हदने तनणाम गये को गथमो ।

भस्न्त्रऩरयर्द्को तनणाम बएको सात हदनमबत्रै तनहुॉरे नेगोसेसनका रागग ल्माहभेयराई ऩत्र रेखेको गथमो ।
ऩटक ऩटक र्ाताा बए ऩतन आमकय नेऩाररे नै ततनऩ
ुा ने सता याखेकाभा कम्ऩनीरे त्मसराई अथर्ीकाय
गये ऩतछ प्रागधकयण य ऩयाभशादाता कम्ऩनीबफच वर्र्ाद बएको गथमो । त्मसऩतछ तनहुॉ फोडारे १५ हदनमबत्र

ठे रका सम्झौताका रागग गत चैतको दोस्रो साता १५ हदनमबत्र सम्झौताभा नआए ठे रका तोडेय वर्कल्ऩभा
जाने चेतार्नी हदएको गथमो । सो चेतार्नीऩतछ ऩयाभशादाता कम्ऩनी ठे रका सम्झौताका रागग आएको
गथमो ।
५ सम ५ मभमरमन अभेरयकी डरय अथाात ् झन्डै ५० अफा रुऩैमा“ रागत बएको सो आमोजनाभा जाऩानको

अन्तयाास्रिम सहमोग एजेन्सी (जाइका) को १८ अफा रुऩैमा“ (१८४ मभमरमन डरय), एडीफीको करयफ १५ अफा
रुऩैमा“ (१५० मभमरमन डरय) य मयु ोवऩमन इन्बेथटभेन्ट फैंक (ईआईफी)को करयफ साढे ६ अफा (८५ मभमरमन
डरय) सहमोग यहनेछ ।

जाऩान सयकायराई जाऩान अन्तयाास्रिम सहमोग तनमोग (जाइका) को प्रावर्गधक सहमोगअन्तगात
थतयर्द्
ृ गध सम्बाव्मता अध्ममनका रागग आग्रह गये ऩतछ जाइका अध्ममन टोरीरे २०६२ सारको
हहउॉ दफाट सो अध्ममन सुरु गये को गथमो ।

हार मस आमोजनाको वर्थतत
ृ इस्न्जतनमरयङ अध्ममन य डडजाइन कामा एमसमारी वर्कास फैंकको आगथाक
सहमोगभा जाऩातनज अन्तयाास्रिम ऩयाभशादाता जे ऩार्यरे गये को गथमो ।
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मोदीखोऱा जऱविद्युत ् आयोजना सञ्चाऱन

अवर्यर र्र्ााका कायण भोदीखोराभा फाढी आउॉ दा फाढी ऩहहयोका कायण फन्द बएको ऩर्ातको ऩातीचौयस्थथत १४
दशभरर् ८ भेघार्ाट ऺभताको भोदीखोरा जरवर्द्मुत ् आमोजनाफाट उत्ऩादन सुरु बएको छ । आमोजनाको

इन्टे कभा फाढीरे जम्भा गये को िमास ¥माक सपा गने तथा ऺततग्रथत प्रसायणराईन भभात ऩतछ वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन
सुरु बएको हो । ऩर्ातको ततरहाय गावर्स–९ फेतनीभा गएको ऩहहयोरे प्रसायण राइनभा ऺतत ऩ¥
ु माएऩतछ फुधफाय
याततदे खख वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन फन्द बएको गथमो । नेऩार वर्द्मत
ु ् प्रागधकयणको थर्ामभत्र्भा यहे को आमोजनाफाट
भभात ऩतछ १० भेघार्ाट वर्द्मुत ् उत्ऩादन बएको छ । ऩहहयोरे अर्रुद्ध ऩोखया फागरुङ याजभागा भभात ऩतछ

ऺततग्रथत प्रसायण राइन भभात गयी वर्द्मुत ् उत्ऩादन सुरु गरयएको भोदीखोरा जरवर्द्मुत ् केन्रका प्रभुख तायादत्त
बट्टरे जानकायी हदनब
ु मो । मसैगयी भोदीखोराभा आएको फाढीरे चर्
ु ास्थथत वर्द्मत
ु ् गह
ु माएऩतछ १०
ृ भा ऺतत ऩ¥

भेघार्ाट ऺभताको तल्रो भोदीखोरा एक जरवर्द्मुत ् आमोजनाको उत्ऩादन फन्द बएको छ । फाढीरे वर्द्मुत ् गह
ृ को
सुयऺाका रागग रगाइएको ऩखाार बत्काएय वर्द्मुत ् गह
ृ भा नै फाढी ऩसेऩतछ फन्द बएको सो आमोजना भभातका
रागग दईु भहहनाबन्दा फढी सभम राग्ने छ ।

आमोजनाभा रु ३० कयोडको ऺतत बएको आमोजना तनदे शक उऩेन्र गौतभरे फताउनुबमो । यासस
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ऊजामऱे नमानेऩति प्रधानमन्रीऱाई तनदे र्न

सॊसद्को सार्ाजतनक रेखा समभततरे चभेमरमा जरवर्द्मत
ु ् आमोजनाको साॉघरु यएको (इस्थरर्गचङ) सरु
ु ङ
खोल्न राग्ने खचाको ऩन
ु भल्
ूा माॊकन गना हदइएको तनदे शन कामाान्र्मन गना प्रधानभन्त्री सश
ु ीर

कोइयाराराई तनदे शन हदएको छ । समभततको सोभफायको फैठकरे मसअतघ हदइएको तनदे शन कामाान्र्मन
गना ऊजाा भन्त्रारम य वर्द्मत
ु ् प्रागधकयणरे अथर्ीकाय गये को बन्दै तनणाम कामाान्र्मन गयाइहदन
प्रधानभन्त्री कोइयाराराई तनदे शन हदएको हो ।

प्रागधकयण सञ्चारक समभततको २७ असायको ७१२औँ फैठकरे खचाको ऩुनभल्
ूा माॊकन गना कानुनी जहटरता
दे खखएको बन्दै रेखा समभततको तनदे शन कामाान्र्मन गना अथर्ीकाय गये को गथमो । प्रागधकयणरे तनदे शन
ऩुनयार्रोकनका रागग रेखा समभततराई आग्रह गये को गथमो ।

समभतत सबाऩतत जनादा न शभाारे चभेमरमाका फाये भा मसअतघ गरयएका तनदे शनफाट समभतत कुनै ऩतन
हारभा ऩतछ नहट्ने फताए । „प्रागधकण सञ्चारक समभततरे आफ्नो थर्ाथा य पाइदाअनुसाय बएका

बुरतानी हदने नत्र तनदे शन कामाान्र्मन नगने तनणाम गये को दे खखन्छ,‟ सबाऩतत शभाारे बने, „तनदे शन

कामाान्र्मनका रागग प्रधानभन्त्रीराई तनदे शन हदएका छौँ, प्रधानभन्त्रीरे ऩतन तनदे शन कामाान्र्मन नगये
वर्र्मराई सॊसद्को फैठकभा प्रर्ेश गयाउॉ छौँ ।‟
उनरे प्रागधकयण सञ्चारक समभततको तनणाम ठे केदायसॉग गरयएको सम्झौतावर्ऩयीत बएको फताए । रेखा
समभततको १३ असायको फैठकरे साॉघुरयएको सुरुङ खोल्न राग्ने खचाको ऩुनभल्
ूा माॊकन गयी भात्रै

ठे केदायराई बुरतानी हदन ऊजाा भन्त्रारम य प्रागधकयणराई तनदे शन हदएको गथमो । ऩयाभशादातारे गये को
रागत मसपारयसराई प्रागधकयणको इस्न्जतनमरयङ वर्बागफाट ऩुनभल्
ूा माॊकन गयाएय भात्रै ठे केदायराई
बुरतानी हदन समभततको तनदे शन गथमो ।

आमोजनाको ठे केदाय कम्ऩनी चाइना गेजुर्ा ग्रुऩ अप कम्ऩतनज (मसस्जस्जसी) रे बुरतानी नऩाएसम्भ
इस्थरर्गचङ खर
ु ाउने काभ नगने फताउॉ दै आएको छ ।

प्रागधकयणरे ठे रका सम्झौताभा तोककएको य थर्ीकाय गये को ऩऺफाहे क अन्म कसैरे कयाय प्रशासनराई
तनदे शन हदन नसरने ठहय गये को गथमो । अन्म ऩऺरे हदएका तनदे शनरे ऩतछ ठे रकाराई जहटरताततय
राने प्रागधकयणरे तनणाम गये को गथमो ।
सबाऩतत शभाारे प्रागधकयणको मथतो तनणाम ठे रका सम्झौतावर्ऩयीत बएको स्जककय गये । „प्रागधकणको
तनणाम ठे रका सम्झौतावर्ऩयीत छ, उनीहरूरे बनेअनस
ु ाय बए रेखा समभततको तनदे शन भान्ने नबए

नभान्ने स्थप्रटभा तनणाम बएको छ,‟ उनरे बने । प्रागधकयणरे कभजोय ब–ू फनार्टका कायण साॉघरु यएको
सरु
ु ङ खर
ु ाउन १ अफा ९ कयोड ३८ राख रुऩैमाॉ (भ्माटसहहत) को रागत थर्ीकृत गये को गथमो ।

चरनचल्तीबन्दा फढी दय थर्ीकृत गयी अतनममभत रूऩभा रागत थर्ीकृत गये को बन्दै समभततरे बर
ु तानी
योरन तनदे शन हदएको गथमो । रेखारे बर
ु तानी योरने तनणामफाट ऩतछ हट्दै प्रागधकयणको इस्न्जतनमरयङ
वर्बागफाट ऩन
ु भल्
ूा माॊकन गयाएय भात्रै ठे केदायराई बर
ु तानी हदन तनदे शन हदएको गथमो ।

फैठकभा सबासद्रे रेखा समभततको तनणाम कामाान्र्मन नगना ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻर्ारी य सगचर्

याजेन्रककशोय ऺेत्री रागेको आयोऩ रगाउॉ दै कायफाहीको भाग गये का गथए । „रेखा समभततराई दोर् दे खाएय
चभेमरमा फन्न नहदन ठूरो गगयोह रागेको छ, रेखाको टाउकाभा तीय याखेय अन्म ठाउॉ भा ऩट्काउने जथतो
दे खखएको छ,‟ सबासद् याभहरय खततर्डारे बने । सबासद् धनयाज गुरुङरे अतनममभतताभा सॊरग्न
व्मस्रतरे रेखाराई दे खाएय बाग्न खोजेको फताए ।

सबासद् टे कफहादयु फथनेतरे चभेमरमाभा अतनममभतता बएको प्रततर्ेदन आइसरदा ऩतन कसैराई
कायफाही नहुनु दब
ु ााग्मऩण
ू ा बएको हटप्ऩणी गये ।

अस्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोगरे ऩतन बेरयएसनभा बएको अतनममभतता छानबफन गरययहे को छ
। अस्ख्तमायरे चभेमरमाफाये „औगचत्म य आर्श्मकताका आधायभा उऩमर
ु त तनणाम मरन‟ तनदे शन

हदइसकेको छ । अस्ख्तमायरे तनणाम प्रकक्रमाभा सॊरग्न ऩर्
ू ा तथा हारका सञ्चारक, कामाकायी तनदे शन य
प्रागधकयणका उच्च तहका कभाचायीसॉग फमान मरइयहे को छ ।
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वििादको घेरामा ऊजाममन्री ऻिाऱी
रोकभखण याई

ऊजााभन्त्री तनमुरत हुने बफवत्तकै अतघल्रो चैतभा एसएरसी ऩयीऺाको फेरा रोडसेडडङ नगने घोर्णा गये की गथइन ्।

तय रोडसेडडङ योककएन। सुरुभा भन्त्रीरे वर्द्मुत्को अर्थथा जानकायी नऩुगेको होरा बन्दै सर्ासाधायणरे त्मसराई

त्मतत भहत्त्र् हदएनन ्। रोकसेर्ा आमोग य न्माम सेर्ा आमोगको वर्योध हुॉदाहुॉदै ऩतन उनरे कानन
ु का याजेन्रककशोय
ऺेत्रीराई सगचर् फनाएय छाडडन ्।

तय उनका अऩरयऩरर् तनणाम एकऩतछ अको गदै भुरुकको वर्कासभै प्रबार् ऩाने गयी हुन थारे। ऩहहरो वर्र्ादाथऩद
तनणाम डरयभा वर्द्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) नगने उनको अडान गथमो। थर्दे शी रगानी नबएको अर्थथाभा

जरवर्द्मुत्भा वर्दे शी रगानी तनरुत्साहहत हुने बन्दै थर्तन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊथथा नेऩार (इप्ऩान) रे चको
वर्योध ऩतन गय्मो। ऩहहरे डरय ऩीऩीए नगने ठोकुर्ा गये की भन्त्री ऻर्ारीरे ऩतछ अध्ममन गये य टुॊगो रगाउने
प्रततफद्धता सॊसदको रेखा समभततभा जनाइन ्। समभततरे अध्ममन त गय्मो तय ऩीऩीए हुने नहुने टुॊगो अझै

रागगसकेको छै न। मसरे भुरुकको जरवर्द्मुत ् ऺेत्रभा वर्दे शी रगानीको बवर्रमभागथ अन्मोर फढे को छ। वर्द्मुत ्
प्रागधकयण सञ्चारक समभतत अध्मऺको है मसमतरे भन्त्री ऻर्ारीरे करयफ ६ भहहनाअतघ सोरु करयडोय प्रसायण

राइनभा ठे केदायको आगथाक य प्रावर्गधक मोग्मता ऩरयर्तान गयाइन ्। मसफाट आगथाक य प्रावर्गधक ऺभता कभजोय
बएका ठे केदायरे ऩतन ठे रका प्रकक्रमाभा सहबागी हुने भौका ऩाए। २०७० पागुन १३ भा ऊजााभन्त्री तनमुरत बएकी

याधाकुभायी ऻर्ारीरे करयफ १८ भहहनाको कामाकारका साना ठूरा गयी करयफ २ दजान वर्र्ाहदत तनणाम गये कक तछन ्।
करयफ डेढ भहहनाअतघ कोसी करयडोय प्रसायण राइनभा ठे केदायको आगथाक तथा प्रावर्गधक मोग्मता घटाउन खोज्दा
उनी चको वर्र्ादभा तातनइन ्। प्रागधकयणका कामाकायी तनदे शक भुकेशयाज काफ्रेको वर्योधका कायण मोग्मता
घटाएय आपू तनकट ठे केदायराई ठे रका प्रकक्रमाभा सहबागी गयाउने उनको मोजना दोस्रो ऩटक बने तुहहमो।

सर्ासाधायणसॉग प्रत्मऺ जोडडएको तनणामभा ऩतन उनको अऩरयऩरर्ता दे खखमो। सञ्चारक समभततका सदथमहरूरे

हथताऺय गये को कागजात ऻर्ारीरे ९ भहहनासम्भ ‘हयामो’ बन्दै रक
ु ाएय वर्द्मत
ु ् भहसर
ु फैंकभापात ततने व्मर्थथा
रागू हुनफाट योककन ्। सञ्चारक समभततरे प्राइभ फैंकराई उऩबोरतारे ततने भहसुर जम्भा गना ‘आउटसोमसाङ’ गने

तनणाम गये को गथमो। ९ भहहनासम्भ योककएका पाइर भन्त्री ऻर्ारीरे अकथभात करयफ डेढ साताअतघ सदय गरयन ् य
सोही फैंकराई भहसुर उठाउने स्जम्भा हदइन ्। ‘भन्त्रीज्मूरे अकथभात फोराउनुबमो य प्राइभ फैंकराई आउटसोमसाङ

गना पेरय अको कागज तमाय गयी हथताऺय गयाउनुबमो,’ एक जना सञ्चारकरे बने, ‘अकथभात के ऩय्मो कुस्न्न।’
कभाचायीहरूको वर्योध, धनाा य घेयाउका फाफजुद करयफ डेढ भहहनाअतघ वर्र्ाहदत सीजीजीसी नाभक गचतनमाॉ

कम्ऩनीराई १ सम ८० भेगार्ाटको आॉधीखोरा जरवर्द्मत
ु ् आमोजना अध्ममन गयी तनभााण गना फाटो खोमरहदइन ्।
सॊसदको कृवर् तथा जरस्रोत समभततरे ६ ऩटक तनदे शन हदॉ दा ऩतन भन्त्री ऻर्ारीकै थर्ाथाभा तमाय बइसकेको

वर्द्मुत ् ऐन य तनमभन आमोगको वर्धेमक छरपरका रागग समभततभा ऩेस गये को छै न। भन्त्रारमरे आपैंरे ऩेस

गना तोकेको समभ सीभा ऩटक ऩटक मभगचएको छ। ‘आॉधीखोराऩतछ दध
ू कोसी य उत्तयगॊगाजथता ठूरा जराशममुरत

आमोजना तनजी ऺेत्रराई सोझै नेगोमसएसन गयी हदने तमायी छ,’ भन्त्रारम स्रोतरे बन्मो, ‘वर्द्मुत ् वर्धेमकअनुसाय

आॉधीखोरासहहत कुनै ऩतन आमोजना नेगोमसएसन गये य सोझै हदन मभल्दै न। सभथमा हुन्छ बनेय वर्धेमक योककएको
हो।’

तनहुॉ जऱविद्युत ् आयोजनाको
ऩयाभशादाता तनमुस्रत प्रकक्रमा ऊजााभन्त्रीकै इततहासभा सम्बर्त: सफैबन्दा राजभदो घटना हो। करयफ ४

भहहनाअतघ उनरे कान्साइ इरेस्रिक न्मुजेक ऩार्य नाभक कम्ऩनीराई ऩयाभशादाता तनमुरत गये की गथइन ्। ऩतछ
भस्न्त्रऩरयर्द्भा आपैँ प्रथतार् रगेय ल्हे भेमय इन्टयनेसनरराई ऩयाभशादाता तनमुरत गयाई आफ्नो तनणाम आपैँ
उल्टाइन ्।

प्रागधकयण सञ्चारक सुयज रामभछानेको मरखत भागका आधायभा ऻर्ारीरे कानुन, अभ्मास य प्रचरन वर्ऩयीत

प्रागधकयणको ऩदऩतू ता वर्बागका तनदे शक हुभफहादयु केसीको सरुर्ा थथगन गना प्रागधकयणका कामाकायी तनदे शक

काफ्रेराई मरखत तनदे शन हदइन ्। र्रयरठताराई मभचेय प्रागधकयणका ११ औॊ तहका वर्र्ाहदत कभाचायी रीरानाथ

बट्टयाईराई फढुर्ा गना हदै सम्भको प्रमत्न गरयन ्। ऩञ्चेश्र्य प्रागधकयणको प्रभुख कामाकायी अगधकृतभा मसपारयस
गरयएका व्मस्रतराई नबएय आपू तनकटराई तनमुरत गना तनमुस्रत प्रकक्रमा करयफ ६ भहहना रम्ब्माएय वर्र्ादभा
तातनइन ्। प्रभुख कामाकायी अगधकृतको तनमुस्रतभा हढराइरे ऩञ्चेश्र्यको डीऩीआय तनभााणभा नेऩाररे सुरुदे खख
सऩ
ु यीर्ेऺण गना सकेन।

ऊजााभन्त्री ऻर्ारीरे गचमरभेका तत्कारीन प्रफन्ध सञ्चारक कुरभान तघमसङराई बफनाकायण हटाउॉ दा यसर्
ु ाका
थथानीम फामसन्दारे वर्योधभा करयफ १ भहहना आन्दोरन गये । करयफ ३ भहहनाअतघ ऻर्ारी थर्ाथा फाखझने गयी

फुढीगण्डकीको ऩयाभशादाताको आततथमभा फ्रान्स भ्रभणभा गइन ्। अको भहहना हुन रागेको प्रावर्गधक प्रमशऺणभा
जाऩान जान प्रागधकयणरे मसपारयस गये को प्रावर्गधकको नाभ हटाएय उनरे भन्त्रारमका प्रशासनको कभाचायीका
नाभ याखेकी छन ्।

चभेमरमाको साॉघुरयएको सुरुङ खोल्न ऻर्ारीरे भूल्माॊकन नगयी थर्ीकृत गये को बेरयएसन ऩतन वर्र्ाहदत तनणाम हो।
उनरे ८ सम ४३ मभटय सुरुङ खोल्न करयफ १ अफा ९ कयोड रुऩैमाॉ बेरयएसन थर्ीकृत गये ऩतछ सॊसद्को रेखा समभततरे
छानबफन गयी त्मसभा करयफ ५५ कयोड रुऩैमाॉ अतनममभतता बएको ठहय गय्मो। त्मसभा अस्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग

अनुसन्धान आमोगरे छानबफन गरययहे को छ। सुरुङको काभ ठे केदायरे बुरतानी नऩाएको बन्दै करयफ एक र्र्ादेखख
योकेको छ।

अस्ख्तमायरे अनभ
ु ततऩत्र खाये जी गये का १४ जरवर्द्मत
ु ् आमोजनाभध्मे ३७ दशभरर् ६ भेगार्ाटको काफेरी ए को
भात्र ऩुन: अनुभततऩत्र हदएय उनी वर्र्ादभा तातनइन ्। अहहरे १४ भध्मे उत्ऩादन अनुभततऩत्र ऩाएका भागथल्रो

सोरुखोरा, भागथल्रो खोरुङ्गा खोरा, भागथल्रो भैरुङ, मभहदभ य इङा खोरा जरवर्द्मुत ्आमोजनाका प्रर्द्र्धक

भन्त्रारम य भन्त्री रर्ाटय धाइयहे का छन ्। ‘भस्न्त्रज्मूरे ऩुन: अनुभततऩत्र हदन्छौं बनेको राभो सभम बइसरमो,’ एक
जना प्रर्द्र्धकरे बने, ‘तय, राभो सभम बइसरमो झुराइयहनुबएको छ।’

दयू ी फढ्दै गएऩतछ ऩतछल्रो सभम ऊजााभन्त्री ऻर्ारीरे कामाकायी तनदे शक काफ्रेराई हटाउने उद्दे श्मरे ऩहहरो ३
भहहनाको कामासम्ऩादनराई मरएय थऩरटीकयण सोधेकी छन ्। आपूराई ‘अन्मामऩूण’ा तरयकारे हटाउने सॊकेत

ऩाएऩतछ काफ्रे थऩरटीकयणवर्रुद्ध ऩन
ु यार्ेदनभा सभेत जाने तमायी गरययहे का छन ्। ‘कामा सम्ऩादन सम्झौताको
प्रकक्रमाअनुसाय जान्छु,’ ऩुनयार्ेदन जाने हो? बन्ने प्रश्नभा काफ्रेरे बने।

ऊजाा भन्त्रारमको काभको सुऩयीर्ेऺण गरययहे को कृवर् तथा जरस्रोत समभततका सबाऩतत गगनकुभाय थाऩारे

भन्त्रारम य भन्त्रीको कामासम्ऩादन ज्मादै तनयाशाजनक य गैयस्जम्भेर्ायऩूणा बएको हटप्ऩणी गये । ‘आपैंरे ऩटकऩटक
मभतत तोकेय गछुा बनेको काभ बएन। कततऩम वर्र्मभा ऊजाा भन्त्रारमको एउटा य ऊजााभन्त्रीको अको दृस्रटकोण
दे खखमो,’ उनरे काभको सभग्र भूल्माॊकन गदै बने, ‘आगथाक र्र्ाका रागग बनेय तम बएका मोजना य कामाक्रभभा

दत्तगचत्त बएय ज्मादै कभ रागेको ऩाइमो। गचमरभे य आॉधीखोराभा हात हारेको हहसाफरे कुनै न कुनै रूऩभा रुगच
अन्तैततय बएको दे खखमो।’

‘भविष्यमा सन्तोष मऱने ठाउॉ ि’
तत्कारको अर्थथा हे येय भेयो आरोचना गये ऩतन बवर्रमका रागग केही आशार्ादी काभ भैरे गये की छु। द:ु खका साथ
बन्नऩ
ु छा चौतपी रूऩभा भेया हात फाॉध्ने काभ बएकै हुन ्। जसरे केही नगये को जथतो दे खखएको हो। सयकायभा आए

रगत्तै ‘उज्मारो नेऩार सभद्
ृ ध नेऩार’ बन्ने नाया ल्माएॉ। एसएरसीभा रोडसेडडङ नगने बने। भहहरा हददीफहहनीको
सुवर्धाका रागग साॉझभा रोडसेडडङ नगने बनेको हो। फोल्दा केही वर्चाय नऩुगेको हुन सरछ। तय बायतफाट वर्द्मुत ्
ल्माउने, साना आमोजनाको काभ तत्कार सरने, र्ैकस्ल्ऩक ऊजाा प्रर्ाद्धनफाट ऩतन केही काभ गये य रोडसेडडङ

घटाउने सोच गथमो। त्मसका रागग आर्श्मक यकभ अथा भन्त्रारमरे सहमोग गये न। हये क कामाक्रभभा अर्योध भात्रै

बमो। अथाभन्त्रीरे खल्तीफाटै ऩैसा हदनऩ
ु छा जथतो गनह
ुा ु न्छ। डरयभा ऩीऩीए नगने वर्र्मभा सॊसदको समभततफाट नै
अर्योध बमो। सार्ाजतनक रेखा समभततरे अध्ममनका रागग समभतत फनामो। एउटा ऩतन फैठक फसेन।
हाभीरे छुट्टै समभतत फनाएका गथमौं। अफ डरयभा ऩीऩीए गने काभ अतघ फढाउने तमायीभा छौं।
प्रभुख कामाकायीराई काभ रगाउने वर्र्मभा ऩतन अर्योध हुने गये का छन ्। सॊसदका समभततभा ऩतन अर्योध,

अदारतफाट ऩतन अर्योध बमो। मथतो अर्थथाभा केही काभ नगये जथतो दे खखएऩतछ भैरे नेतत्ृ र् गये को १८ भहहनाभा
आशराग्दा काभ बएका छन ्। बायतसॉग वर्द्मुत ् व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बमो। रगानी फोडासॉग सभन्र्म गये य
ठूरा आमोजनाका काभ अतघ फढाएकी छु। रगानी आकर्ाण गना छुटका तनणाम ऩतन गयाउन सपर बएॉ। ग्राभीण

वर्द्मत
ु ीकयणका काभ ऩतन प्राथमभकताका साथ अतघ फढे का छन ्। त्मसैरे जसयी खाडी भर
ु क
ु भा तेरफाट ऩैसा अजान
बएको छ, भैरे ऩानीफाट ऩैसा आजान हुने फाटो खोरेकी छु। बवर्रमका रागग सन्तोर् मरने ठाउॉ छ।
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२७ र्र्ाऩतछ नरमसॊह गाडभा डीऩीआय
बीभफहादयु मसॊह

दे शकै ठूरो भध्मेको एक नरमसॊह गाड जरवर्द्मुत ् आमोजनाको डीऩीआय सुरु हुने बएको छ। आमोजना

ऩहहचान बएको २७ र्र्ाऩतछ मो र्र्ादेखख डीऩीआय (वर्थतत
ृ आमोजना प्रततर्ेदन) को काभ सुरु हुने बएको
हो।

आमोजना वर्कास समभततरे चारू आगथाक र्र्ाभा उरत कामाका रागग २४ कयोड ३५ राख वर्तनमोजन
गये को छ। डीऩीआयका रागग अन्तयाास्रिम सूचीकृत ऩयाभशादाताहरूफाट दताा बएका आगथाक तथा

प्रावर्गधक प्रथतार्को भूल्माॊकन बइयहे को आमोजना वर्कास समभततका अध्मऺ शेयफहादयु शाहीरे फताए।
„छनोट बएका ऩयाभशादातारे नै आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममनराई ऩरयभाजान गयी वर्द्मुत ् उत्ऩादन

तथा प्रसायण राइनको र्ातार्यणीम प्रबार् भूल्माॊकनको कामा गनेछ,‟ अध्मऺ शाहीरे बने। चारू आगथाक

र्र्ाभा सयकायरे आमोजनाको रागग ४७ कयोड ५२ राख छुट्माएको छ। ४ समदे खख ६ सम भेगार्ाट वर्द्मुत ्
उत्ऩादन ऺभता बएको मो आमोजनाको फाॉधथथर य जराशम आसऩासभा अटोभेहटक एन्ड डडसाजा गेस्जङ
तथा र्ेदय थटे सन थथाऩना गनेरगामत सम्बार्ना अध्ममनका काभ बएका छन ्।
वर्स्ल्डङ एन्ड रमाम्ऩ प्रान, र्ाटयसेड म्मानेजभेन्ट प्रान, पाइननसमर भोडामरटी थटडी, भाकेट सबे,

ल्मान्ड एन्ड प्रोऩटी इन्बेन्टोयी सबे, सोमसमोइकनोमभक फेसराइन सबे, हाइड्रोरोस्जकर, बूकम्ऩ सबे,
बौगमबाक सबे, कोय डड्रमरङ, ऩार्य अहटभाइजेसन, कपल्ड सबेरगामत सम्बाव्मता अध्ममनका कामा
सम्ऩन्न बइसकेको शाहीरे फताए।

गत आगथाक र्र्ादेखख आमोजनारे जग्गा अगधकयण तथा त्मसको भआ
ु ब्जा वर्तयण य बौततक ऩर्
ू ााधायको
कामा गदै आएको छ। गत आगथाक र्र्ाभा ऩार्यहाउस साइड दल्री ऺेत्रको २ सम ३९ योऩनी जग्गा

अगधकयण गये य सोको ११ कयोड भुआब्जा वर्तयण गये को शाहीरे फताए। आमोजनाको फाॉधथथरभा थऩ ६
हजाय योऩनी जग्गा अगधकयण हुने बएको छ। आमोजनाको वर्द्मुत ् गह
ृ दे खख फाॉधथथर सम्भको

ऩहुॉचभागा, मशवर्य कामाारम बर्न य सभुदाम सहमोग कामाक्रभ अन्तगातका वर्मबन्न मोजनाहरूको
तनभााण बइयहे को उनरे फताए।

त्मथतै चारू आगथाक र्र्ाभा फागथभेहिक सबे य आमोजनाको कन्थिरसन ऩार्यको रागग अको साना

जरवर्द्मत
ु ् आमोजनाको वर्थतत
ृ अध्ममनको कामा गरयनेछ। कन्थिरसन ऩार्यका रागग यग्दा गावर्सको
चौखास्थथत ताॉसग
ु ायको वर्थतत
ृ अध्ममन गरयने तनस्श्चत बएको शाहीको बनाइ छ। चारू आगथाक र्र्ाभै

फाॉधथथरसम्भको ऩहुॉच भागाको िमाक ओऩन सम्ऩन्न य सडकको खायाभा ऩुरको तनभााण कामा ऩतन सुरु
हुने बएको छ।

सयकायरे फूढीगण्डकी य नरमसॊहगाड जरवर्द्मुत ् आमोजनाराई उच्च प्राथमभकताभा याखेको छ।

सम्बाव्मता अध्ममन बएकाभध्मे दे शभै सफैबन्दा उऩमुरत य सथतो भेघा प्रोजेरट नरमसॊह गाड बएको

शाहीको बनाइ छ। नरगाड वर्र्ादयहहत आमोजना ऩतन हो। तय मसको तनभााणरे गतत मरन सकेको छै न।
सयकाय तथा याजनीततक दरका नेताको सकक्रमता नहुॉदा अमोजना तछटो तनभााणतपा अतघ फढ्न नसकेको

हो। आमोजनाको तनभााण सन ् २०२३ सम्भ सम्ऩन्न गने य १ खफाको रागत खचा अनुभानको रक्ष्म याखखए
ऩतन मसको व्मर्थथाऩन हुन फाॉकी नै छ।

तनभााण सम्ऩन्न बएभा आमोजना भध्मऩस्श्चभकै ऊजााको प्रभख
ु स्रोत फन्नेछ य दे शकै रोड वऩक अऩको
ऩण
ू ा ग्माये न्टी गने शाहीको बनाइ छ। मो आमोजना र्ातार्यणभैत्री, ड्माभ कभ ऩरु यने, जराशमको आमु
हदगो यहने, खेतीमोग्म जमभनको न्मन
ू ऺतत हुन,े वर्थथाऩन कभ हुने य बौगमबाक अर्थथा भजफत
ु

भातनएको छ। आमोजना तनभााणका क्रभभा २ सम हे रटय जमभन य १ सम ५० घयधयु ीका ८ सम थथानीम
प्रबावर्त हुनेछन ्।
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ऊजामद्िारा प्रागधकरण कायमकारी तनदे र्कसॉग स्ऩष्टीकरण माग
वर्मबन्न वर्मबन्न तनणामभा जुहायी फढदै गएऩतछ असन्तुरट फनेको ऊजाा भन्त्रारमरे वर्द्मुत

प्रागधकयणका कामाकायी तनदे शकसॉग थऩरटीकयण सोधेको छ। प्रागधकयणका कामाकायी तनदे शक भुकेशयाज
काफ्रेको ऩहहरो ३ भहहनाको कामा सम्ऩादनराई मरएय „थऩरटीकयण‟
सोधेको हो।
एक र्र्ाअतघ तनमुरत बएका काफ्रेरे ऊजााका वर्मबन्न तनणामभा आऩवत्त जनाएऩतछ असन्तुरट

भन्त्रारमरे ऩहहरो तीन भहहनाको कामासम्ऩादनका वर्र्मभा प्रश्न गये को हो। स्रोतका अनुसाय काफ्रेराई
हटाउने तमायीका साथ कायफाही प्रकक्रमा अतघ फढाएको हो।

काफ्रेरे प्रागधकयणको खरयद प्रकक्रमा, सरुर्ा फढुर्ा य वर्दे श भ्रभणभा ऊजाारे हथतऺेऩ गये काभा आऩवत्त
जनाउॉ दै आएका गथए। ऊजाारे प्रागधकयणका खरयदभा ठाडो हथतऺेऩ गने गये को गथमो। वर्दे श भ्रभणभा

ऩतन प्रागधवर्कराई ऩठाउनुऩनेभा ऊजाा भन्त्रारमरे प्रशासनका कभाचायीराई प्राथमभकताभा याख्ने गये को
गथमो।

„कामा सम्ऩादनभा गचत्त नफझ
े ो बए तत्कार थऩरटीकयण सोध्न सककन्थमो,‟ ऊजाा भन्त्रारम स्रोतरे
ु क

बन्मो, „काफ्रेराई कामाकायी तनदे शकफाट हटाउने तनमतरे ९ भहहनाऩतछ थऩरटीकयण सोगधएको हो।‟
काफ्रेरे ऩहहरो ३ भहहनाभा गये को काभको प्रततर्ेदन त्मततफेरै भन्त्रारमभा फुझाएका गथए। उरत
प्रततर्ेदनभागथ अध्ममन गयी सम्झौताअनुसाय ४८ प्रततशत भात्र कामा सम्ऩादन गये को भूल्माॊकन
प्रततर्ेदन भन्त्रारमरे तमाय गये को छ।

कामा सम्ऩादन सम्झौताअनस
ु ाय ५० प्रततशतबन्दा कभ कामा सम्ऩादन गये कामाकायी तनदे शकराई हटाउने

फाटो खल्
ु ने प्रार्धान छ। कामासम्ऩादन सम्झौताअनुसाय कामा प्रगतत ७० प्रततशतबन्दा फढी बए प्रोत्साहन
बत्ता ऩाउने व्मर्थथा छ। कामा प्रगतत ५० दे खख ७० प्रततशतका फीच बए थऩ सुधायका रागग अर्सय हदइने
व्मर्थथा छ। गत आगथाक र्र्ा प्रागधकयणको सभग्र कामा प्रगतत करयफ ७० प्रततशत छ। „सॊथथाको कामा

प्रगतत ७० प्रततशत हुॉदा कामाकायी तनदे शकको ४८ प्रततशत भात्र दे खखनु मभल्दो बएन,‟ प्रागधकयणका एक
अगधकायीरे बने।

काफ्रेरे भन्त्रारमफाट थऩरटीकयण नबएय „प्रततकक्रमा‟ का रागग भूल्माॊकन प्रततर्ेदन ऩठाइएको दाफी
गये । „मरखत जर्ाप ऩेस गछुा,‟ उनरे बने, „तमायी गरययहे को छु।‟

स्रोतका अनुसाय काफ्रेराई कामाकायी तनदे शकफाट मही भहहना हटाउने तमायी छ। „कामा सम्ऩादन

सम्झौताअनुसाय प्रागधकयणको कामाकायी तनदे शकफाट १४ हदनमबत्र मरखत जर्ाप आउनुऩछा ,‟ स्रोतरे

बन्मो, „भन्त्रारमरे मरखत जर्ाप ऩाएको ३ हदनमबत्र त्मसभा असन्तुस्रट दे खाई हटाउन भस्न्त्रऩरयर्द्भा
प्रथतार् रैजाने सुतनएको छ।‟

काफ्रेराई भस्न्त्रऩरयर्दको तनणामअनुसाय कामाकायी तनदे शकभा तनमुरत गये कारे उसैरे भात्र हटाउन
सरछ। तय हटाउन त्मतत सस्जरो नबएको स्रोतको दाफी छ।

ऩतछल्रो सभम ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻर्ारी य काफ्रेको सम्फन्ध बफगग्रएको छ। खासगयी प्रागधकयणका
कभाचायी सरुर्ा, फढुर्ा तथा वर्मबन्न आमोजनाको ठे रका प्रकक्रमाभा ठे केदायको आगथाक तथा प्रावर्गधक
ऺभता घटाउन काफ्रेरे असहमोग गये ऩतछ ऊजााभन्त्री ऻर्ारी काफ्रेसॉग गचहढएकी हुन ्। „काफ्रेराई

हटाएय प्रागधकयणको कामाकायी तनदे शकभा आपू तनकट भान्छे ल्माउने तमायी छ,‟ ऊजाा स्रोतरे बन्मो।
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ऩञ्चेश्िरको तनररऺण

ऩञ्चेश्र्य फहुउद्दे श्मीम प्रागधकयणका नेऩार य बायतका नर् तनमुरत ऩदागधकायीहरु आमोजनाथथरको थथरगत
भ्रभणभा गएका छन ् ।

थथरगत भ्रभणभा खहटएकाभा प्रागधकयणका मसइओ भहे न्र गुरुङ, एडडसनर मसइओ एच के साहु (बायत),
तनदे शकहरु ए के खारयमा (बायत), रुर मसटौरा (नेऩार–कानुन) हदमरऩ कुभाय सडौरा (र्ातार्यण) य
फाफुयाभ अगधकायी (प्रशासन) छन ् ।

मो टोरीरे दईु हदनसम्भ ऩञ्चेश्र्यको भुख्म य सहामक फाॉध फनाउने ठाउॉ को अध्ममन गनेछ ।

प्रागधकयणको थथामी कामाारम याख्ने थथान ऩतन मही टोरीरे तम गनेछ । आमोजनाको बायतीम कम्ऩनीरे
डडवऩआय तमाय ऩारययहे को छ ।

>f]tM cleofg, 2072/4/21

सुनसान बन्यो तामाकोसी आयोजना
बफचाय / प्रततकक्रमा

थर्दे शी रगानीभा तनभााण बइयहे को भागथल्रो ताभाकोसी जरवर्द्मत
् ाएको
ु ् आमोजनाभा बक
ू म्ऩरे ऩयु म
ऺतत य त्मसऩतछ रगाताय गएको ऩहहयोका कायण थऩ सङ्कटभा ऩये को छ ।

बूकम्ऩ य ऩहहयाका कायण काभ गना नसकेऩतछ आमोजनाका कभाचायी, ठे केदाय कम्ऩनी य भजदयु रे
मसअतघ नै आमोजनाथथर छाडेय पककासकेका छन ् । साथै आमोजनाका चायओटै वर्दे शी ठे केदाय

कम्ऩनीरे आफ्ना काभदाय थर्दे श पकााएऩतछ आमोजनाथथर मततफेरा सुनसान नै फनेको छ । बूकम्ऩरे
आमोजनाका आठओटा बर्न बत्काइहदएको छ । बूकम्ऩऩतछको ऩहहयोभा आमोजनाथथरको सुयऺाथा

खहटएको सैतनक मशवर्य तथा मशवर्यको गोदाभभा बण्डायण गरयएको एक हजाय २ सम केजी वर्थपोटक
ऩदाथा सॉगै ऩरु यएको गथमो । त्मथतै सडक भागाका कततऩम बाग ऩण
ा ऩभा ऺतत बएका छन ् ।
ू रु
आमोजना कामाारमको आसऩासका सडक ताभाकोसी नदीरे कटान गरययहे को आमोजनाका प्रर्रता डा
गणेश न्मौऩानेरे जानकायी हदए । उनका अनुसाय आमोजना कामाारम आसऩासभा अहहरे ऩतन स–साना
ऩहहयो गइयहे को छ । बूकम्ऩ य ऩहहयाका कायण ठे केदायहरूरे कामाथथर छाडेऩतछ आमोजनाभा तीन

भहीनादे खख काभ ठप्ऩ बएको छ । आमोजना कम्ऩनीरे सभेत आफ्ना कभाचायीराई याजधानीस्थथत
ऻानेश्र्यभा यहे को कामाारमभा केन्रीकृत गये को छ । “साइटभा फथन सककने अर्थथा नै छै न,”

आमोजनाका प्रर्रता न्मौऩानेरे बने– “दर्
ु ैततय ऩहाडको खोंच य ताभाकोसी नदी ककनायभा आमोजनाथथर
यहे का कायण ऩहहयाका डयरे त्महाॉ फसेय काभ गने र्ातार्यण नै नबएकारे कभाचायीराई काठभाडौं
कामाारमभा याखेय काभ गयाएका हौँ ।”
दोरखाको मसॉगटीफाट कयोडौँ खचेय आमोजनाथथर राभाफगयसम्भ रगगएको प्रशायण राइनका कयोडौँ
भूल्म ऩने खम्फा य ताय ऩहहयोभा ऩुरययहे का छन ् । र्ैशाख १२ को बूकम्ऩ य त्मसऩतछका रगातायको

कम्ऩनरे आमोजनाको फाॉधथथर १७ सेस्न्टमभटय बामसएको छ । “फाॉधथथरको एक बाग बामसएको हो
जसराई साभान्म भभात गयी ऩानी नचहु हने फनाउन सककन्छ,” प्रर्रता न्मौऩानेरे बने “अफ पेरय ठूरो
बूकम्ऩ आएन बने मसरे फाॉधथथरराई कुनै असय गदै न ।”

आमोजनाका अगधकायीकाअनस
ु ाय गोंगयदे खख राभाफगय खण्डका कततऩम थथानभा फाटोको आकाय नै

दे खखॉदैन । बक
ू म्ऩरगत्तै गएको ऩहहयाका कायण अर्रुद्ध फनेको मसगॉटीदे खख गोंगयसम्भको सडकखण्ड
बने आमोजनारे ऩटक ऩटक खर
ु ा गये ऩतन ऩहहयोका कायण ऩटक ऩटक फन्द हुने गये को छ । नेऩार

वर्द्मत
ु ् प्रागधकयण, नेऩार सयकाय, नेऩार टे मरकभ, कभाचायी सञ ्चम कोर्, बफभा सॊथथान, नागरयक

रगानी कोर्, टे मरकभरगामत सॊथथाका ऋण रगानी य रगानीकताा सॊथथाका कभाचायी, सञ्चम कोर्भा
यकभ जम्भा गने सञ्चम कताा, दोरखाफासी य आभ सर्ासाधायणको शेमय रगानीभा फन्न रागेको मो
थर्दे शी रगानीको हारसम्भकै ठूरो आमोजना हो । यासस
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अऩी अझै अन्योऱमा
डीआय ऩन्त

सयकायी तनकाम य तनभााण कम्ऩनीको राऩयफाहीरे साढे ८ भेगार्ाट वर्द्मुत ् उत्ऩादन ऺभता बएको अऩी

ऩार्य कम्ऩनीको उत्ऩादन नेसनर गग्रडभा जोडडन सकेको छै न। जसका कायण उरत वर्द्मुत ् उत्ऩादन हुन
सकेको छै न।

„ऺततऩतू ताजथतो साभान्म वर्र्ादका कायण १३२ केबी प्रसायण राइन सरु
ु हुन नसरदा वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन

हुन नसकेको हो,‟ अऩी ऩार्यका कामाकायी तनदे शक सॊजीर् न्मौऩानेरे बने, „प्रसायण राइन सच
ु ारु हुन सके
साढे ८ भेगार्ाट वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन हुन्छ।‟ उनका अनस
ु ाय फैतडीको ऩन्जन
ु मा गाउॉ य डडेरधयु ाका केही
ठाउॉ को जग्गा भआ
ु ब्जा सभथमारे गदाा प्रसायण राइन सच
ु ारु हुन नसकेको हो। अहहरे ऩयीऺणका रूऩभा
हदउॉ सो ४ भेगार्ाट य यातत ७ भेगार्ाट वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन बइयहे को छ।

धनगढी–डडेरधयु ा ३३ केबी प्रसायण राइनरे दोहयो वर्द्मुत ् आऩूतता „टु र्े‟ िाकपक हुन नसकेका कायण

ऩतन नेसनर गग्रडभा वर्द्मुत ् जोड्न नसककएको न्मौऩानेरे फताए। „१ सम ३० ककरोमभटय राभो य ऩुयानो
वर्द्मुत ् प्रसायण राइनको ठाउॉ ठाउॉ भा प्रावर्गधक सभथमा दे खखएको छ,‟ उनरे बने, „राइन पल्ट हुने

बफततकै वर्द्मुत ् उत्ऩादन फन्द हुने बएकारे ३३ केबी प्रसायण राइनभा सभथमा दे खखएको हो।‟ सयकायरे

अवर्रम्फ सभथमा सभाधान गयी प्रसायण राइन वर्थताय गनफ
ुा ाहे क अको वर्कल्ऩ नबएको उनरे फताए।
„ऩार्य कम्ऩनीरे उत्ऩादन गये को वर्द्मुत्रे सुदयू ऩस्श्चभका ७ र्टा ऩहाडी स्जल्रा रोडसेडडङ भुरत हुने
बएका छन ्,‟ न्मौऩानेरे बने, „ऩहाडी स्जल्राका रागग हारको स्थथततभा साढे ७ भेगार्ाट वर्द्मत
ु ्
आर्श्मक छ ।‟

१३३ केबी प्रसायण राइन तनभााण कम्ऩनीरे ऩतन कुनै चासो नयाखेको य सयकायी तनकामरे ऩतन चासो
नयाखेका कायण उत्ऩाहदत बफजुरी उऩबोग गना नऩाएको गुनासो उऩबोरतारे गये का छन ्। „सयकायरे

गये को भूल्माॊकनअनुसाय सफैरे भुआब्जा य ऺततऩूतता फुखझसकेका छन ्,‟ डडेरधयु ाका थथानीम र्ीयफहादयु
भहया बन्छन ्, „सयकायरे एउटै ठाउॉ को जग्गाको कसैराइ फढी य कसैराई कभ ऺततऩूतता हदनु हुॉदैन,

प्रशासतनक तनकामभापात प्रसायण राइन वर्थताय गरयनुऩछा ।‟ अऩी ऩार्य कम्ऩनीरे तनममभत उत्ऩादन

सुरु गना सके सुदयू ऩस्श्चभका ऩहाडी स्जल्रा रोडसेडडङ भुरत हुने बएकारे सयकायरे अवर्रम्फ सभथमा
साभाधान गनऩ
ुा ने नागरयक सभाज डडेरधयु ाका अध्मऺ रक्ष्भण मसॊहरे फताए। उनरे साउनमबत्रै सफै
सभथमा सभाधान गय्न सयकायी ऩऺ अग्रसय नबए सर्ासाधायण आन्दोरनभा उबत्रने चेतार्नी हदए।

„डडेरधयु ाभा यहे को जग्गा भुआब्जा वर्र्ाद सभाधानका रागग बफहीफाय सर्ाऩऺीम फैठक आमोजना

गरयएको छ,‟ प्रभुख स्जल्रा अगधकायी प्रेभप्रसाद रुइॉटेररे बने, „मो स्जल्राको सभथमा सभाधान हुन्छ।‟
उनका अनुसाय ऺततऩूतता ऩाउनेभध्मे ५० ऩरयर्ायरे मरइसकेको य केही ऩरयर्ायरे ऺततऩूतता कभ बएको

गुनासो गदै फुझ्न नभानेका कायण प्रसायण राइन वर्थतायभा सभथमा दे खखएको छ। „१/२ ऩरयर्ायकै कायण
७ ऩहाडी स्जल्रा रोडसेडडङ भुरत हुनफाट र्स्ञ्चत हुनु हुॉदैन,‟ उनरे बने।
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त्ररर्ूऱी अझै बन्द
प्रकाश अगधकायी

तीन भहहनादे खख ६० भेगार्ाट ऺभताको बत्रशूरी „थ्री ए‟ जरवर्द्मुत ् आमोजनाको काभ सुरु हुन सकेको
छै न। बूकम्ऩऩतछ घय पकेका नेऩारी य गचतनमाॉ काभदाय नपकेकारे आमोजना सुचारु नबएको हो।

सन ् २०१६ को जन
ु सम्भभा तनभााण सरने रक्ष्म मरइएको ८ अफा फयाफयको आमोजनाको ७५ प्रततशत कामा

सम्ऩन्न बएको छ। बक
ू म्ऩरे आमोजना ऩार्यहाउस थथर भनकाभनाको मसम्रेदेखख हे डगेट सम्भको ऩाॉच
ककरोमभटय सडक ऩहहयारे ऩयु े को छ। आमोजनाको भख्
ु म तनभााण थथरभा सडक नहुॉदा ठे केदाय चाइना

गेजर्
ु ा ग्रऩ
ु अप कम्ऩनीरे काभ अतघ फढाउन सकेको छै न। आमोजनारे ठे केदाय कम्ऩनीराई काभ सरु
ु

गना आग्रह गदाा कम्ऩनीको ऩऺफाट सडक नबएको य कम्ऩनीका काभदाय फसोर्ास गना फनाइएको शास्न्त
फजायस्थथत कोरनीभा बक
ू म्ऩऩीडडतरे आश्रम मरएकारे नहटाएसम्भ काभ गना नसरने प्रततकक्रमा हदएको
आमोजनाका उऩप्रफन्धक छवर् गैयेरे फताए।

र्र्ाा अगाडड नै आमोजनाको हे डगेटको काभ सरने अर्थथा गथमो। आमोजनाको भुख्म काभ ऩार्यहाउसभा
भेमसन जडान गने कामा सुरु बइसकेको छ। ४ दशभरर् ७६ ककरोमभटय सुरु बएको भध्मे २ सम ४० मभटय
भात्र खन्न फाॉकी छ।

आमोजना ऺेत्रको सडकभा ऩहहयाका कायण भातनस हहॉ ड्न ऩतन नसरने अर्थथा छ। „ऩहहयाको अर्थथा
हे दाा नमाॉ खन्न सरने अर्थथासम्भ छै न,‟ गैयेरे बने। नेऩार वर्द्मुत ् प्रागधकयण, कन्सल्टे न्सी य ठे केदाय
ऩऺरे बूकम्ऩका कायण आमोजनाभा ऩुगेको ऺततको वर्र्यणसम्भ सार्ाजतनक गना सकेको छै न।

आमोजनाथथर र्यऩय बूकम्ऩरे खसारेको ठूरा ढुॊगाहरू हटाउन सककने अर्थथा ऩतन छै न। बत्रशूरी „थ्री ए‟
जरवर्द्मुत्रे आमोजनाको काभ सुचारु गना ऩहहयो ऩन्छाएय सडक खर
ु ाउन स्जल्रा दै र्ी प्रकोऩ उद्धाय
समभततरे आग्रह गये को छ।

आमोजना सरु
ु हुन नसरनभ
ु ा ऩहहरो कायण सडक फनेको छ बने काभदायका रागग फनाइएको बर्नभा
बक
ू म्ऩऩीडडतरे आश्रमथथर फनाउनु दोस्रो कायण फनेको छ। बक
ू म्ऩरे भनकाभना मसम्रेरगामत

यसर्
ु ाको डाॉडागाउॉ य ठूरोगाउॉ का ऩीडडतरे आश्रमथथर फनाएका छन ्। सरु
ु भा २ सम ८ घयरे आश्रम मरएको
आमोजनाको ११ ओटा आर्ासीम बर्नभा अझै १ सम ३३ ऩरयर्ाय फसोर्ास गदै आएका छन ्। यसुर्ाका
बूकम्ऩऩीडडतका रागग र्ेत्रार्ती नस्जकको सातबफसेभा आश्रमथथर फनाउन सुरु बए ऩतन

बूकम्ऩऩीडडतहरू आमोजनाको कोरनी छोड्ने ऩऺभा दे खखएका छै नन ्। शास्न्त फजायस्थथत कोरनीभा

आश्रम मरई फथदै आएका यसुर्ा ठूरोगाउॉ का बूकम्ऩऩीडडत याभफहादयु ताभाङरे याज्मरे ऩुनफाासका रागग

वर्कल्ऩ तमाय नगये सम्भ आमोजनाको आर्ासीम बर्न नछाड्ने फताए। ठे केदाय कम्ऩनीराई काभ सुरु
गना आग्रह गदाा बूकम्ऩऩीडडतरे आर्ासीम बर्नराई ऩतन भुख्म आधाय फनाउदै मोजना सञ्चारनभा

आनाकानी गरययहे को आमोजनाका गैयेरे फताए। आर्ासीम बर्नभा आश्रम मरइयहे का यसुर्ा ठूरोगाउॉ का

ऩदभकान्त न्मौऩानेरे आश्रमथथर खारी गयाउन कोही नआएको य छाड बन्दै भा जाने वर्कल्ऩ नहदएसम्भ
थथान खारी नगयाइने फताए।
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मागको ६३% मार विद्युत ् आऩूततम, थऩ ४ सय ७३ मेिा आिश्यक
बफचाय / प्रततकक्रमा

जीिन बस्नेत
दे शभा आर्श्मक वर्द्मत
ु ् भाग ऩयू ा गना थऩ ४ सम ७३ भेगार्ाट वर्द्मत
ु ् आर्श्मक दे खखएको छ । आगथाक सर्ेऺण

२०७१/७२ य चारू आगथाक र्र्ाको फजेटअनुसाय अहहरेसम्भ दे शभा कुर वर्द्मुत ् उत्ऩादन ८ सम १८ भेगार्ाट ऩुगेको

छ । तय, दे शभा वर्द्मुत्को उच्चतभ भाग बने १ हजाय २ सम ९१ दशभरर् १ भेगार्ाट यहे को छ । उत्ऩादन बइयहे को
वर्द्मत
ु ् अहहरेको कुर भागबन्दा ३७ प्रततशत कभ हो । अहहरे भागको ६३ प्रततशत वर्द्मत्ु भात्र आऩतू ता हुॉदै आएको
छ।

ऊजाा भन्त्रारमको ऩतछल्रा ३ आगथाक र्र्ाको तथमाङ्कअनस
ु ाय प्रत्मेक आर्भा ८८ भेगार्ाट वर्द्मत
ु ् थऩ
भाग हुने गये को छ । सोअनस
ु ाय चारू आर्भा थऩ भाग हुने वर्द्मत
ु ् ८८ भेगार्ाट जोड्ने हो बने ५ सम ६१
भेगार्ाट वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन गना सके भात्र चारू आर्सभेतको भाग ऩयू ा हुनेछ । भाग ऩयू ा गनाकै रागग

सयकायरे चारू आर्को फजेटभा ६ सम भेगार्ाट वर्द्मत
ु ् थऩ गने रक्ष्म याखेको छ । तय, अहहरे र्ावर्ाक
थऩ हुॉदै आएको वर्द्मुत ् उत्ऩादन दय हे दाा मो रक्ष्म ऩूया हुने स्थथतत बने दे खखॉदैन । ककनकक ऩतछल्रा ५
र्र्ाको औसत उत्ऩादन दय २४ भेगार्ाटभात्र छ । ऊजाा भन्त्रारम य नेऩार वर्द्मुत ् प्रागधकयणकै
अगधकायीहरूका अनुसाय ऩतन उरत रक्ष्म ऩूया हुने स्थथतत छै न ।

चारू आर्भा ऩूया हुने ठूरा आमोजना नयहे कारे उरत रक्ष्म ऩूया हुन सम्बर् नयहे को प्रागधकयण स्रोतरे

फताएको छ । र्ावर्ाक २४ भेगार्ाटकै दयभा वर्द्मुत ् उत्ऩादन हुने हो बने चारू आर्सम्भको भाग ऩूया गना

भात्र थऩ २३ र्र्ा राग्नेछ । नेऩार वर्द्मुत ् प्रागधकयणका अगधकायीहरू बने मो र्र्ा रक्ष्मअनुसाय उत्ऩादन
नबए ऩतन मथतो अर्थथा हये क र्र्ा नयहने फताउॉ छन ् ।

नेऩार वर्द्मुत ् प्रागधकयण, वर्तयण तथा ग्राहक सेर्ा तनदे शनारमका उऩकामाकायी तनदे शक याभचन्र
ऩाण्डेमका अनुसाय चारू आर्भा चभेमरमा, कुरेखानी तेस्रोरगामत आमोजना सम्ऩन्न बई १ सम २
भेगार्ाट उत्ऩादन हुनेछ । त्मथतै, ४ सम ५६ भेगार्ाट ऺभताको भागथल्रो ताभाकोशी जरवर्द्मुत ्

आमोजनाफाट ऩतन मसै आर्भा वर्द्मुत ् उत्ऩादन हुने बतनए ऩतन बूकम्ऩका कायण २ र्र्ा हढरो हुने चारू
आर्को फजेट र्रतव्मभा उल्रेख छ ।

बक
ू म्ऩऩतछ चारू आर्भा तनजीऺेत्रफाट उत्ऩादन हुने आशा गरयएको २ सम भेगार्ाट ऩतन उत्ऩादन हुन

नसरने सम्बार्ना छ । „धेयै आमोजना बूकम्ऩरे प्रबावर्त बएकारे तनधाारयत रक्ष्मअनुसाय उत्ऩादन हुन
गाह्रो छ,‟ थर्तन्त्र वर्द्मुत ् उत्ऩादकहरूको सॊथथा (इप्ऩान) का अध्मऺ खड्गफहादयु वर्रटरे बने । तय,
चारू आर्भा मवत्त नै उत्ऩादन गछौं बनेय घोर्णा गना बने नसककने उनको बनाइ छ । बूकम्ऩ य अन्म

कायणरे रक्ष्म ऩूया हुन नसरने अर्थथा यहे को प्रागधकयणका उऩकामाकायी तनदे शक ऩाण्डेमरे ऩतन थर्ीकाय
गये । मसैफीच वर्द्मुत ् सुवर्धा उऩमोग गने ग्राहकको सङ्ख्मा बने ३१ राख ७२ हजाय ऩुगेको छ । चारू

आर्भा थऩ २ राख ५० हजाय ग्राहक सङ्ख्मा थप्ने रक्ष्म याखखएको छ । मससॉगै कुर ग्राहक सङ्ख्मा ३४
राख २२ हजाय ऩुग्नेछ ।

