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माथथल्ऱो त्रिशुऱी थ्री ए को ऺततको ऱगत समेत संकऱन हुन सकेन
रामहरर न्यौऩाने
असोज ९, नव
ु ाकोट : बक
ू म्ऩरे आमोजना ननभााण स्थरभा ऩम
ु ााएको ऺनतको रगत सॊकरन सभेत तमाय
नहुदाॉ यसव
ु ा य नव
ु ाकोटभा ननभााण बइयहे को भाथथल्रो त्रिशर
ु ी थ्री ए आमोजनाको ननभााण अन्मोर बएको
छ । बक
ू म्ऩरे ऺनत ऩम
ु ााएको आमोजनाको ठे केदाय ऩऺ थचननमाॉ गेजव
ु ा गु ु्यऩ अप कम्ऩनी (ससजजजजसी)
पकान सक्ने अफस्था नबएको बन्दै ननभााण स्थरभा नआउदा आमोजनाको काभ अफरुद्ध बएको हो ।

बूकम्ऩ जानुअनघ वैशाख ऩहहरो साता ननभााणको काभ करयफ ८५ प्रनतशत ऩूया बएको आमोजनाराई
ठकेदाय कम्ऩनीरे जनाएको थथमो । वैशाख १२ भा गएको बूकम्ऩरे ननभााणस्थरभा ऩुमााएको ऺनतको

रगत सॊकरन ऩाॉच भहहना ऩूया हुनराग्दा ऩनन अझै हुन नसकेको भाथथल्रो त्रिशुरी थ्री ए आमोजना प्रभुख
यववन्रयाज श्रेष्ठरे फताए ।

―बूकम्ऩरे आमोजना ननभााणस्थरसम्भ ऩुग्ने सडक नै अफरुद्ध बएको छ ।‖ श्रेष्ठरे बने ―आमोजनाको
सुरुङको अफस्था, आमोजना स्थरभा याखखएको ननभााण साभाग्री, आमोजना ननभााणको राथग प्रमोग

बएका सवायी साधन बूकम्ऩको ऺनत य त्मसऩनछ सभमभै प्रमोग नहुदा आमोजनारे ठूरो ऺनत
फेहोनाऩुगेको छ ।‖ उत्ऩादन गह
ृ यहने स्थानफाट फाॉध ननभााण स्थरसम्भ ऩुग्ने ऩाॉच ककरो सभटय सडक ऩूणा
रुऩभा ऺनत ऩुगेको छ बने ववद्मुत सेवा ऩनन अफरुद्ध बएको छ ।

आमोजनाको फाॉधको दईु हे ड वक्स, सरु
ु ङ भागा ननभााणको राथग दईु सम ४० सभटय भाि फाॉकी यहे को वैशाख
ऩहहरो साता सीजीजीसीको कामा प्रगनत प्रनतवेदनभा उल्रेख बएऩनन अहहरे ती धेयैभा ऺनत ऩग
ु ेको

अनभ
ु ान आमोजना ऩऺरे गये को छ । आमोजनाको हे ड वक्र्सभा ऺनत ऩग
ु ेको दे खखएऩनन कनत ऩग
ु ेको
बन्नेभा ठे केदाय ऩऺ ऺनतको रगत सॊकरन गना ननभााणस्थर नऩग्ु दा थ्री ए को ननभााण अन्मोर बएको हो
।

ववद्मुत उत्ऩादन केन्रभा ननभााण गरयएको दईु ड्राफ्ट ट्मुव जडान बएको स्थानसम्भ जान सुरुङ भागा
सुचारु नहुदा त्महाॉको अवस्था सभेत थाहा नबएको आमोजना प्रभुख श्रेष्ठरे फताए । सन ु् २०१६ जुराईभा
आमोजना ननभााण ऩूया गने जजम्भा ऩाए अनुसाय सीजीजीसीरे काभभ तीव्रता हदएऩनन बूकम्ऩ ऩनछ बने
ऺनतको दाफी गना य म्माद थऩनतय रागेकारे आमोजनाभा ऩुगेको ऺनतको सॊकरनभा हढराइ बएको हो ।
सन ु् २०११ जूनभा ननभााण सुरू बई ३५ भहहनासबि आमोजना सक्नुऩने सम्झौता बए ऩनन आमोजनाको
म्माद ऩटक–ऩटक थऩ गयी सन ु् २०१६ को जून ३० सम्भभा सम्ऩन्न गने सम्झौता बएको छ ।

चीनको एजक्जभ फैंकको ऋण सहमोगभा ननभााण बइयहे को आमोजना ऩूया गना ७ अफा ५५ कयोड रुऩैमाॉ

राग्ने प्रायजम्बक अनुभान गरयएको छ । यसुवा डाडाॉगाउॉ को भैरुङभा फाॉधफाॉधेय चाय हजाय ७६ सभटयको

सुरुङभागा हुॉदै नुवाकोटको भनकाभना गाववसको अचेरेभा ववद्मुतगह
ृ ननभााण गयी ववद्मुत उत्ऩादन गने
गयी आमोजनाको ननभााण थासरएको हो । भाथथल्रो त्रिशूरी थ्री ए आमोजना नेऩारभा ऩहहरो ऩटक
इजन्जननमरयङ, प्रोक्मुयभेन्ट कन्रमाक्ट (ईऩीसी) भोडरभा ननभााण सुरु गरयएको हो ।
माथथल्ऱो थ्री बी ऩतन अन्योऱ
थ्री ए जरववद्मत
ु ु् आमोजनाको काभ सरु
ु हुन नसक्दा भाथथल्रो त्रिशर
ू ी थ्री फी आमोजनाको काभ ऩनन
स्थथगत बएको छ । भाथथल्रो त्रिशर
ु ी थ्री ए को उत्ऩादन गह
ु ङ भापात ४२
ृ फाट ननस्केको ऩानीराई सरु

भेगावाट ऺभताको थ्री फी आमोजना ननभााणको प्रकिमा सरु
ु गरयएको थथमो । बक
ू म्ऩरे भाथथल्रो थ्री एभा
ऺनत ऩम
ु ााएऩनछ अफरुद्ध बएको काभ सरु
ु नहुदा थ्री फीको आमोजना सम्फजन्ध प्रकिमा ठप्ऩ बएको हो ।
―ऩहहरो चयणभा जग्गा अथधग्रहण गयी कोरनी, उत्ऩादन गह
ृ यहने स्थानको व्मवस्थाऩनभा रागेका
थथमौ‖ आमोजना प्रभख
ु दाभोदयबक्त श्रेष्ठरे बने ―अहहरे त भख्
ु म ढोका नै फन्द बएकारे काभ सच
ु ारु
गना बन्दा ऩनन कहाॉफाट थाल्ने बन्ने अन्मोरभा छौ ।‖
प्रशारण ऱाईन ऩतन अबरुद्ध
यसुवा य नुवाकोटभा उत्ऩादन बएको ववद्मुतराई एकै हफफाट केन्रीम प्रशायण राइनभा जोड्न गयी
ननभााण बइयहे को प्रशायण राइनको काभ ऩनन अफरुद्ध बएको छ ।

नुवाकोटको भनकाभनाको अचारेदेखख काठभाडाॊैैको भातानतथासम्भको ४५ ककरोसभटय प्रसायण राइनको
टावय ननभााणका राथग जग्गा अथधग्रहण सम्ऩन्न बएऩनन प्रशायण राईन ननभााणरे गनत नसरदाॉ

भाथथल्रो त्रिशर
ु ी थ्री ए आमोजनारे तोकेको सभमभा उत्ऩादन सरु
ु गये ववद्मत
ु खेय जाने बएको छ ।
प्रसायण राइन ऺेिभा ऩने २४ साभुदानमक वनभा यहे का झन्डै १८ हजाय रूख कटानका राथग टाॉचा

रगाइएको बए ऩनन काट्न बने ऩूणा रूऩभा अनुभनत ऩाएको छै न । अझै ६ साभुदानमक वनको रूखको टाॉचा
रगाउन फाॉकी यहे को छ । आमोजनाको प्रसायण राइनभा २४ ओटा साभुदानमक वनका १८ हजाय रूख
काट्नुऩने आमोजना ऩऺरे जनाएको छ ।

आमोजनारे प्रसायण राइनका राथग चाइननज कम्ऩनी चाइना इन्टयनेसनर वाटय एन्ड कऩोये सनरे
प्रसायण राइनको एक सम ४५ ओटा टावय ननभााणको थारनी गये को छ । एक अफा ८० कयोड रुऩैमाॉको
रागतभा आमोजनाको प्रसायण राइनको काभ बूकम्ऩ ऩनछ अफरुद्ध हुदै आएको छ ।
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सवा ४ अबबमा २७ मेगावाटको तल्ऱो दोदीखोऱा जऱववद्युत आयोजना तनमाबण
सरु
ु

छववऱाऱ बगाऱे
रभजुङ ९ असोज : ऩूवॉ रभजुङको थचतीजस्थत दोदॊखोराभा २७ भेगावाट ऺभताको ‗दोदॊ खोरा
जरववद्मुत आमोजना‘ को ननभााणकामा थासरएको छ । ऩूफााधाय ननभााणभा जुटेको मस आमोजनारे दोदॊ
करयडोयभा ऩहहरो ऩटक आमोजना ननभााणको काभ थारेको हो ।

आमोजना स्थर थचनतको याभचोक फेशीभा सम्ऩका कामाारम याख्नक
ु ो साथै ऩूवााधाय ननभााणका कामाहरु
आफश्मक जग्गा खरयद, फाटो ननभााण, ऩुर ननभााण रगामतका काभ सुैुरु गरयएको कामाकायी ननदे शक
गुरु ढकाररे फताए । २०७४ असायफाट व्मवसानमक रुऩभा ववद्मुत उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म अनुसाय ऩूवााधाय
ननभााणका कामा सुरु गरयएको आमोजनाको कामाकायी ननदे शक गुरु गढकारको बनाइ छ ।

झण्डै ४ अफा २३ कयोडको रगानीभा ननभााण थासरएको मस आमोजनाभा गैयआवासीम नेऩारीको ५१
प्रनतशत इकु् उइटी सेमय यहे को छ । कामाकायी ननदे शक ढकार बन्छन ु्,‗ऩजलरक सरसभटे ड कम्ऩनी बएकारे

३० प्रनतशत सेमय सवासाधायणराई हदनऩ
ु ने प्रावधान अनस
ु ाय आमोजनाभा अन्म फैंकहरुरे ऩनन रगानी
गये का छन ु् ।‘

आईएभई सभूह अन्तयगतको हहभारमन ऩावय ऩाटा नय कम्ऩनीको स्वासभत्वभा यहे को ‗दोदॊ खोरा

जरववद्मुत आमोजना‘ को ५१ प्रनतशत सेमय एनआयएन इन्बेष्टभेन्ट कम्ऩनीरे खरयद गये को हो ।
एनआयएनका अध्मऺ शेष घरे, ननवताभान अध्मऺ जीवा राभीछानेसहहत अष्रे सरमाभा फससयहे का

नेऩारीहरु याभेश्वय साह य भहे शकुभाय श्रेष्ठको अगुवाइभा ववश्वका अन्म दे शभा यहे का नेऩारीहरुको सभेत

सहमोगभा एनआयएन इन्बेष्टभेन्ट कम्ऩनीभापात आमोजनाभा रगानी बएको एनआयएनका ननफतानभा
अधमऺ एवॊ हहभारमन ऩावय ऩाटा नयका अध्मऺ जीवा रासभछानेरे फताए । उनरे फन्द हड्तार नबए
तोककएको सभमभा आमोजना सक्ने दावी गये । ववकासभा फन्द य हड्तार हुन नहुने उनको बनाइ छ ।
मस्तै एनआयएनका अध्मऺ शेष घरेरे गैय आवासीम नेऩारीहरुरे साभूहहक रुऩभा ऩहहरोऩटक दोदॊखोरा
आमोजनाभा रगानी गये को फताए ।

आमोजनाभा उजाा ववकास ववबाग अन्र्तगतको जरववद्मत
ु रगानी कोषको ५० कयोडसहहत ववसबन्न

फैंकहरुको ३ अफा १७ कयोड रोहन यहे को ननदे शक ढकारको बनाइ छ । २०६८ असायभा राईसेन्स ऩाएको

दोदॊ खोरा जरववद्मुत आमोजनारे नेऩार त्रफद्मुत प्राथधकयणसॉग सुख्खामाभभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य
फषाामाभभा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा दयये टभा ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) बएको आमोजनारे फताएको छ ।

दोदॊखोराभा फग्ने ऩानीराई ५ ककरोसभटय राभो बुसभगत सुरुङभापात भस्र्माङदी नदीभा रथग सभसाइने

फताइएको छ । सो आमोजनाफाट फावषाक १४२.४८६ भेगावाट प्रनतघण्टा ववद्मुत शजक्त उत्ऩादन हुनेछ ।
उक्त आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने ववद्मुत नेऩार ववद्मुत प्राथधकयणको उहदऩुय सवस्टे शनभा जोडडने
आमोजनारे फताएको छ ।

आमोजनारे सयोकायवारा ऩऺसॊग छरपर तथा अन्तयकिमा सभेत गयी आमोजना ननभााणको कामा
अगाडी फढाएको छ । दोदॊखोराको न्मन
ू तभ प्रवाह ४२९ घनसभटय प्रनत सेकेण्ड यहे को अवस्थाभा

वातावयणीम प्रबाव अनस
ु ाय ऩमाावयणीम दृजष्टरे ०.४२९ नौ घनसभटय प्रनत सेकेण्ड ऩानी खोराभा छोडडनु

ऩने य याभचोक पाॉट ससञ्चाई आमोजनाको प्रवाह ऺभता ०.५५३ घन सभटय प्रनतसेकेण्ड यहे को हुॉदा
आमोजनारे ऩमाावयणीम प्रमोजन य ससञ्चाईका राथग सभेत ०.४८२ घनसभटय प्रनतसेकेण्ड ऩानी खोराभा
छोड्ने लमवस्थाफाट ५ कयोडको सयकायी ससञ्चाई आमोजना प्रबाववत हुने स्थाननमफासीरे फताएका छन ु् ।
मो आमोजना छनौट गनअ
ुा नघ १८ वटा सम्बाववत ऩरयमोजनाका फाये भा अध्ममन गरयएको फताइएको छ ।
अजन्तभ छनौटभा ऩये का दईु ऩरयमोजनाभध्मे दोदॊखोरा ऩरयमोजनासॉग साझेदायी गरयएको हो ।

>f]tM /fhwfgL, 2072/6/9

‘जनताको जऱववद्युत ्’ कायबक्रम अऱऩि
भीम गौतम

ऊजाा भन्िारमरे अनघ साये को ‗जनताको जरववद्मत
ु ु्, जनताकै रगानी‘ कामािभ अरऩि ऩये को छ । ऊजाा

भन्िारमरे आमोजनाफाये स्ऩष्ट धायणा फनाएय य आमोजना अनघ फढाउनका साथाक ऩहर नगदाा तथा अथा

भन्िारमरे फेवास्ता गदाा जनताकै सकिमताभा अनघ फढाउने रक्ष्म याखखएको जनताको जरववद्मुत ु् अरऩि ऩये को
हो ।

आथथाक वषा २०७१÷०७२ दे खख भन्िारमरे जनताको जरववद्मुत ु्अन्तगात दईु जरववद्मुत ु् आमोजना अनघ
फढाउने सावाजननक गये को थथमो तय अनघल्रो वषा शून्म प्रगनत बमो बने मस वषा ऩनन कामािभ अनघ
नफढ्ने दे खखएको छ ।

ताप्रेजङ
ु को १३ दशभरव ५ भेगावाट भेवाखोरा य योल्ऩाको १२ दशभरव २ भेगावाटको भाडी खोरा

जरववद्मत
ु ु् आमोजना जनताको जरववद्मत
ु ु् कामािभअन्तगात अनघ फढाउने गयी आथथाक वषा

२०७१÷०७२ को फजेटभा सावाजननक गये को थथमो तय चारू वषाभा सयकायरे त्मसभध्मे भाडीखोरा नेऩारी
सेनारे फनाउने उल्रेख बएऩनछ सो आमोजना कसयी अनघ फढाउने बन्ने अन्मोर फनेको छ । फजेटभा
कसयी अनघ फढाउने बन्ने स्ऩष्ट छै न ।
भन्िारमरे जनताको जरववद्मुत ु् आमोजना कामािभको प्रफन्धऩि फनाएय स्वीकृनतका राथग तीन
भहहनाअनघ नै अथा भन्िारमभा ऩठाए ऩनन स्वीकृनत हदएको छै न । अथा भन्िारमरे सभेत फेवास्ता

गये ऩनछ आमोजना फढाउन अझै सभस्मा ऩये को छ । ‗हाभीरे जनताको जरववद्मुत ु्, जनताकै रगानी
कम्ऩनीको प्रफन्धऩि फनाएय अथा भन्िारमभा ऩठाएका छौँ,‘ उनरे बने, ‗अथा भन्िारमरे स्वीकृत हदएको
छै न, मसरे अनघ आमोजनाहरू अनघ फढाउनका राथग सभस्मा ऩये को छ ।‘

जनताको जरववद्मुत ु् कामािभअन्तगात अनघल्रो वषा ५÷५ कयोड रुऩैमाॉ छुट्माएको थथमो तय सो यकभ

खचा हुन सकेन बने मसऩासर दव
ु ै आमोजनाका राथग १०÷१० कयोड फजेट छुट्माइएको छ । जनताको
रगानीभा तीन वषासबि तीन सम भेगावाट जरववद्मुत ु् उत्ऩादन गने उद्दे श्मसहहत भन्िारमरे कामािभ
अगाडड साये को थथमो ।

ऩहहरो वषा ऊजाा भन्िारमरे सावाजननक–ननजी–जनताको साझेदायी (ऩीऩीऩीऩी) भोडरअन्तगात २५
भेगावाट, दोस्रो वषा १ सम २५ भेगावाट य तेस्रो वषा १ सम ५० भेगावाट उत्ऩादन गने गयी कामािभ अनघ
फढाइएको थथमो तय ऩहहरो वषाकै मोजना अनघ फढ्न सकेन । चारु आथथाक वषाभा मस कामािभअन्तगात

थऩ १ सम २५ भेगावाटको जरववद्मुत ु् आमोजना अनघ फढाउनुऩनेभा ऩहहरो वषाकै कामािभ अनघ फढ्न
नसकेऩनछ थऩ गरयएको छै न ।

जनताको जरववद्मुत ु् कामािभफाये ऊजाा भन्िारमका अथधकायीहरूरे अनघल्रो वषा ऩटक ऩटक अथा
भन्िारमका अथधकायीहरूराई भोडरफाये जानकायी गयाए ऩनन फजेट सबन्न तरयकारे आएऩनछ ऊजााका
अथधकायीहरूसभेत आश्चमाचककत बएका छन ु् ।
त्मसऩनछ कामािभको भोडर ऩरयवतान गना अथा भन्िारमसॉग ऩटक ऩटक आग्रह गये ऩनन नभानेऩनछ दईु
साना जरववद्मत
ु ु् आमोजनाका राथग कम्ऩनी नै फनाएय अनघ फढ्ने ननष्कषाभा भन्िारम ऩग
ु ेको थथमो ।
अहहरे एउटा आमोजना नेऩारी सेनारे फनाउने बए ऩनन कामािभ अनघ फढाउन झन ु् सभस्मा ऩये को छ ।

जनताको जरववद्मुत ु् कामािभअन्तगात ७० प्रनतशत ऋणभा ५० प्रनतशत जरववद्मुत ु् रगानी तथा

ववकास कम्ऩनीभापात सहुसरमत दयभा ऋण तथा ५० प्रनतशत व्माऩारयक फैंकहरूफाट तथा ३० प्रनतशत
इक्वेटी सेमयभध्मे ३० प्रनतशत सयकाय य जजल्रा ववकास ससभनतरगामतका स्थानीम सयकायी
ननकामहरूराई य फाॉकी ७० प्रनतशत स्थानीम जनता, ववसबन्न ननजी ऺेि, सहकायी, सॊघ÷सॊस्था आहदराई
हदने प्रस्ताव गरयएको छ ।

>f]tM sf/f]af/, 2072/6/10

ऊजाब ऺेि सुधारका ऱाथग दईु अबब बढी ऋण
ववश्व फैंकरे ऊजाा ऺेि सुधाय तथा हदगो जरववद्मुत ु् ववकास ऩरयमोजना कामाान्वमनका राथग सयकायराई
करयफ रु दईु अफा १४ कयोड ऋण सहमोग गने बएको छ ।

ऊजाा ऺेिसॉग सम्फजन्धत सॊस्थाहरूको ऺभता ववस्ताय, जरववद्मत
ु ु् उत्ऩादन तथा प्रसायण राइनरगामत
काभका ननजम्त फैंकरे आज ऋण सहामता स्वीकृत गये को हो ।

नेऩार सयकायरे प्राथसभकता ननधाायण गये का भाथथल्रो अरुण य इखव
ु ाखोरा जरववद्मुत ु् आमोजनाजस्ता
सावाजननक रगानीका ऩरयमोजनाभा ऋण यकभ उऩमोग हुने वाससङ्गटनडडसीजस्थत फैंकको
प्रधानकामााररे आज जायी गये को प्रेस ववऻजप्तभा जनाइएको छ । यासस

>f]tM cleofg, 2072/6/10

ऊजाब ऺेि सुधारका ऱाथग ववश्व बैङ्कको ऋण सहयोग

ववश्व फैङ्करे ऊजाा ऺेि सुधाय तथा हदगो जरववद्मुत ु् ववकास ऩरयमोजना कामाान्वमनका राथग नेऩार सयकायराई
रू. दईु अफा १४ कयोड ऋण सहमोग गने बएको छ ।

ऊजाा ऺेिसॉग सम्फजन्धत सॊस्थाहरूको ऺभता ववस्ताय, जरववद्मुत ु् उत्ऩादन तथा प्रसायण राइनरगामत काभका
ननजम्त फैङ्करे आइतफाय ऋण सहामता स्वीकृत गये को हो । नेऩार सयकायरे प्राथसभकता ननधाायण गये का

भाथथल्रो अरुण य इखव
ु ाखोरा जरववद्मत
ु ु् आमोजनाजस्ता सावाजननक रगानीका ऩरयमोजनाभा ऋण यकभ
उऩमोग हुने वाससङ्गटनडडसीजस्थत फैङ्कको प्रधानकामााररे जायी गये को प्रेस ववऻजप्तभा जनाइएको छ ।

>f]tM uf]/vfkq, 2072/6/10

ऊजाब ऺेि सुधारका ऱाथग दईु अबबभन्दा बढी ऋण
ववश्व फैंकरे ऊजाा ऺेि सुधाय तथा हदगो जरववद्मुत ु् ववकास ऩरयमोजना कामाान्वमनका राथग सयकायराई
करयफ रु दईु अफा १४ कयोड ऋण सहमोग गने बएको छ ।

ऊजाा ऺेिसॉग सम्फजन्धत सॊस्थाहरूको ऺभता ववस्ताय, जरववद्मत
ु ु् उत्ऩादन तथा प्रसायण राइनरगामत
काभका ननजम्त फैंकरे आज ऋण सहामता स्वीकृत गये को हो ।

नेऩार सयकायरे प्राथसभकता ननधाायण गये का भाथथल्रो अरुण य इखव
ु ाखोरा जरववद्मुत ु् आमोजनाजस्ता
सावाजननक रगानीका ऩरयमोजनाभा ऋण यकभ उऩमोग हुने वाससङ्गटनडडसीजस्थत फैंकको
प्रधानकामााररे आज जायी गये को प्रेस ववऻजप्तभा जनाइएको छ । यासस

>f]tM gof¤ klqsf, 2072/6/11

ऊजाब ऺेि सुधारमा ववश्व बैंकको २ अबब ऋण

ववश्व फैंकरे ऊजाा ऺेि सध
ु ाय य हदगो जरववद्मत
ु ु् ववकास ऩरयमोजनाका राथग नेऩारराई २ अफा रुऩैमाॉ (२
कयोड अभेरयकी डरय) ऋण हदने बएको छ । नेऩारराई हदइने ऋण केही हदनअनघ स्वीकृत बएको ववश्व
फैंकरे जनाएको छ । अन्तयााजष्रम अभ्मास तथा भाऩदण्डअनस
ु ाय जरववद्मत
ु ु् आमोजनाको उत्ऩादन य
प्रसायण मोजना फनाउन ऊजाा ऺेिका सॊस्थाको ऺभता सदृ
ु ढीकयणरगामतभा ऋण खचा गरयनेछ ।

ववश्व फैंकरे हदने ऋण सॊखव
ु ासबाभा ऩने भाथथल्रो अरुण य इखव
ु ा खोरा जरववद्मत
ु ु् आमोजनाको
ववस्तत
ृ अध्ममनभा खचा हुनेछ । अरुण तेस्रोफाट हात खझकेको ववश्व फैंकरे ३ सम ३५ भेगावाटको
भाथथल्रो अरुण जरववद्मुत ु् आमोजनाभा रगानी गने इच्छा व्मक्त गदै आएको छ ।

ववश्व फैंकको उच्चस्तरयम टोरी करयफ दईु वषाअनघ नेऩार आएय आमोजनाको स्थरगत ननयीऺण गये को
थथमो । सयकायरे आमोजनाभा रगानी गना ववश्व फैंकराई आग्रह गये को थथमो ।

सयकायरे पागुन ०६९ भा आफ्नो स्वासभत्वभा यहने गयी प्राथधकयणभापात आमोजना ननभााण गने ननणाम

गये को थथमो । प्राथधकयणरे भाथथल्रो अरुण आमोजनाको ववस्तत
ृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन (डडवऩआय) तमाय
गना ऩयाभशादाता छनोट अजन्तभ चयणभा ऩुगेको जनाएको छ ।

भाथथल्रो अरुणभा सेमय हदन नसक्ने बएऩनछ प्राथधकयणरे साभाजजक न्मूनीकयणका रूऩभा स्थानीमको
ऩनन रगानी सुननजश्चत गयी इखव
ु ा खोरा आमोजना अगाडड फढाउन रागेको हो । इखव
ु ा खोराराई
भाथथल्रो अरुणकै अॊगका रूऩभा ननभााण गने प्राथधकयण य ववश्व फैंकको मोजना छ ।

भाथथल्रो अरुण जरववद्मुत ु् आमोजना रगानीका हहसाफरे आकषाक यहे को प्राथधकयणरे गये को

अध्ममनरे दे खाएको छ । करयफ २३ वषाअनघ गरयएको सम्बाव्मता अध्ममनराई प्राथधकयणफाट बएको
ऩुनयावरोकन अध्ममनरे आमोजनाको प्रनतमुननट रागत २ रुऩैमाॉ १० ऩैसा ऩने दे खाएको छ ।

प्रनतमुननट रागतका हहसाफरे आमोजना अत्मन्तै आकषाक यहे को प्राथधकयणरे जनाएको छ ।

आमोजनाको रागत ४४ कयोड ५५ राख ४० हजाय अभेरयकी डरय हुने अनुभान गरयएको छ । आमोजनाफाट
वावषाक रूऩभा २ अफा ७३ कयोड ४२ राख मुननट ऊजाा उत्ऩादन हुने दे खाएको छ । आमोजनाफाट उत्ऩादन

हुने ववद्मुत ु् जस्थय इनजॉ (पभा) हो । प्राथधकयणका अनुसाय वावषाक रूऩभा उत्ऩादन हुने त्रफजुरीभध्मे ६०
प्रनतशतबन्दा फढी हहउॉ दभा हुन्छ ।

अरुण तेस्रोको ववद्मत्ु गह
ु फाट २४ ककरोसभटय भाथथ यहे को भाथथल्रो अरुणभा रगानी गना ववश्व
ृ यहने नभ
फैंकरे इच्छा व्मक्त गये को हो । नभ
ु सम्भ सडक ऩथु गसकेको छ । नभ
ु फाट भाथथल्रो अरुणको प्रस्ताववत

ववद्मत्ु गह
ु छा । प्राथधकयणरे सन ु् २०१९ को सरु
ु फाट ननभााण गयी साढे ४
ृ यहने स्थानसम्भ सडक फनाउनऩ
वषासबि सक्ने रक्ष्म याखेको छ ।

आमोजना ननभााणस्थरभा नदीको वावषाक फहाव दय उच्च यहे को य उच्च हहभारी ऺेिभा यहे का कायण
खेतीमोग्म जसभन, भानव फस्ती कभ बएकारे वातावयणीम प्रबाव कभ ऩनेछ ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2072/6/11

काबेऱी कररडोरको ऩहहऱो खण्ड तनमाबण सम्ऩन्न

काफेरी करयडोय प्रसायण राइनको दभक–गोदक (इराभ) खण्ड ननभााण सम्ऩन्न बएको छ । ववद्मुत ु्

प्राथधकयणरे दभक–गोदक ३५ ककरोसभटय प्रसायण राइन बौनतक रूऩभा ननभााण सम्ऩन्न गये को हो ।
दभक–गोदक खण्डभा ९३ टावय ऩदा छन ु् । काफेरी करयडोयको गोदक–कपहदभ खण्डको ननभााण बने
अहहरेसम्भ सरु
ु बएकै छै न ।

ववद्मत
ु ु् प्राथधकयणका कामाकायी ननदे शक भक
ु े शयाज काफ्रेरे काफेरी करयडोय प्रसायण राइन ऩहहरो
खण्डको बौनतक ननभााण सककएको य अफ साभान्म प्राववथधक काभ भािै फाॉकी यहे को जानकायी हदए ।

‗बौनतक रूऩभा ननभााण सककएको छ, २२ भेगावाटको साननभा भाईको त्रफजर
ु ी भॊगरफायसम्भभा याजष्रम
प्रसायणभा जोडडइसक्छ,‘ कामाकायी ननदे शक काफ्रेरे बने ।

प्रसायण राइन अबावभा २२ भेगावाटको आमोजनारे अहहरे ४ भेगावाट भािै त्रफजर
ु ी उत्ऩादन गरययहे को
छ । फाॉकी १८ भेगावाट खेय गइयहे को छ । १ सम ३२ केबी प्रसायण राइन फनाउन नसकेऩनछ गोदक
सफस्टे सनफाट ३३ केबी प्रसायण राइनभापात प्राथधकयणको ऩुवा खोरा जरववद्मुत ु् केन्रभा यहे को
सफस्टे सनभा त्रफजुरी जोडडएको छ ।

साननभाकै अको आमोजना भाई क्मासकेट आमोजना ऩनन ननभााणको अजन्तभ चयणभा छ । ७ भेगावाटको
सो आमोजनाको ववद्मुत ऩनन मही प्रसायण राइनभा जोडडनेछ ।

साननभा भाई ऩूणा ऺताभा चल्न थारेऩनछ ऩेरोसरमभ ऩदाथाको अबाव बइयहे को अहहरेको अवस्थाराई
केही याहत ऩुग्ने काफ्रेरे फताए । ‗आमोजना ऩूणा ऺभताभा चल्न थारेऩनछ मसरे ऩूवााञ्चरको

रोडसेडडङराई केही कभ गने बएकारे ऩेरोसरमभ ऩदाथाको खऩतराई ऩनन केही घटाउॉ छ,‘ उनरे बने ।
काफेरी करयडोयको दभक–गोदक (इराभ) खण्डको झाऩा रखनऩुयभा ऩने एक य दईु नम्फय टावयभा ताय
टाॊग्न स्थानीमरे अवयोध गये का थथए । टावय बने खडा बइसकेका थथए । प्राथधकयण य जग्गाधनीसॉग
ऺनतऩूनताभा सहभनत जुटेऩनछ स्थानीमरे ताय टाॊग्न हदएका छन ु् । एक य दईु नम्फय टावय जोड्ने

तायभुननको जग्गा (याइट अप वे) भा एभारे ननकटको मुवा सॊघका केन्रीम उऩाध्मऺ गोववन्द थाऩा य प्रबा
अथधकायीको नाभ यहे को ५ कट्ठा ११ धयु जग्गा ऩछा । उनीहरूरे रयसोटा खोल्न जग्गा सरएका हुन ु् ।

कामाकायी ननदे शक काफ्रे जग्गाधनीराई भूल्माॊकनको २० प्रनतशतसम्भ ऺनतऩूनता हदने गयी सहभनत

बएको जानकायी हदए । ‗याइट अप वेभा यहे को जग्गाराई कनतसम्भ ऺनतऩूनता हदने बन्ने कानुनभा ऩनन
स्ऩष्ट छै न,‘ उनरे बने, ‗मसअनघ ऩनन आऩसी सहभनतभा २० प्रनतशतसम्भ ऺनतऩूनता हदइएको अवस्था
यहे कारे सोही आधायभा हदने गयी सहभनत गये का छौँ ।‘

काफ्रेरे ऺनतऩूनताको ननणाम सञ्चारक ससभनतफाट गरयने फताए । ऊजााभन्िी एवॊ प्राथधकयण सञ्चारक

ससभनतकी अध्मऺ याधाकुभायी ऻवारी, कामाकायी ननदे शक काफ्रेरगामतका अथधकायी य जग्गाधनीफीच
बएको छरपरभा ऺनतऩनू ताभा सहभनत जट
ु े को थथमो । झाऩाका प्रभख
ु जजल्रा अथधकायी (ससडडओ)को

सॊमोजकत्वको ऺनतऩूनता ननधाायण ससभनतरे जग्गाको भूल्माॊकन गयी करयफ २८ राख रुऩैमाॉ ऺनतऩूनता तम
गये को थथमो ।
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दोदीखोऱाको सुरुङ तनमाबण सुरु
छववरार फगारे

रभजङ
ु १० असोज – ऩव
ू ॉ रभजङ
ु को थचतीजस्थत दोदॊखोराभा २७ भेगावाट Ôभताको ‘दोदॊ खोरा जरववद्मत
ु ु्

आमोजना’ को सुरुङ ननभााण थासरएको छ । डेढवषा अनघदे खख ऩूवााधाय ननभााणभा जुटेको मस आमोजनारे सससबर
सॊयचनाअन्तगात सुरुङ ननभााण थारेको हो ।

आमोजनाफाट ०७४ भॊससयदे खख व्मवसानमक रूऩभा ववद्मत
ु ु् उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म सरइएको छ । प्रवद्र्धक कम्ऩनी

हहभारमन ऩावयका अध्मऺ एवॊ एनआयएनका ननवताभान अध्मऺ जीवा रासभछाने, एनआयएनका अध्मऺ शेष घरे,
आइएभई ग्रुऩका अध्मऺ चन्र ढकार, आमोजनाका कामाकायी ननदे शक एवॊ सञ्चारक गुरुप्रसाद ढकाररे सॊमुक्त
रुऩभा सुरुङ खन्ने कामाको उद्घाटन गये का थथए ।

४ अफा २३ कयोड ३५ राखको रगानीभा ननभााण थासरएको मस आमोजनाभा गैयआवासीम नेऩारीको ५१ प्रनतशत
इजक्वटी सेमय छ । कामाकायी ननदे शक ढकाररे ३० प्रनतशत सेमय सवासाधायणराई हदनऩ
ु ने प्रावधानअनस
ु ाय

आमोजनाभा अन्म फैंकरे ऩनन रगानी गये को जानकायी हदए । आईएभई सभूहअन्तगातको हहभारमन ऩावयको

स्वासभत्वभा यहे को ‘दोदॊ खोरा जरववद्मुत ु् आमोजना’को ५१ प्रनतशत सेमय एनआयएन इन्बेस्टभेन्ट कम्ऩनीरे
खरयद गये को हो । हहभारमन ऩावय ऩाटा नयका अध्मऺ जीवा रासभछानेरे फन्द हड्तार नबए तोककएको सभमभा

आमोजना सक्ने दावी गये । ववकासभा फन्द य हड्तार हुन नहुने फताए । मस्तै एनआयएनका अध्मऺ शेष घरेरे गैय
आवासीम नेऩारीरे साभूहहक रुऩभा ऩहहरोऩटक दोदॊखोरा आमोजनाभा रगानी गये को फताए ।

ऩानीको वहावभा आधारयत मस आमोजनाभा ९ भेगावाट ऺभताका ३ वटा फ्राजन्सस टफााइन जडान हुनेछन ु् । ढोडेनी
गाववसजस्थत फन्साय नजजकै फाॉध फाॉधेय २.६७ ककरोसभटय राभो ऩेनस्टक य २.६ ककरोसभटय बूसभगत सुरुङभापात

ल्माइएको ऩानीराई थचनत–७ याभचोक फेशीको भस्र्माङ्दी नदी ककनायभा ननभााण गरयने ववद्मत
ु ु् गह
ृ भा खसासरने छ ।
कुर १४७.६९ थगगावट प्रनत घण्टा उत्ऩादन गने उक्त आमोजनारे चह
ु ावटका कायण वावषाक १४२.४८६ भेगावाट
प्रनतघण्टा ववद्मुत ु् शजक्त उत्ऩादन हुने फताएको छ । ०६८ असायभा राइसेन्स ऩाएको दोदॊ खोरा जरववद्मुत ु्

आमोजनारे नेऩार त्रफद्मत
ु ु् प्राथधकयणसॉग सख्
ु खामाभभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य फषाामाभभा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा दयभा
ववद्मुत ु् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ ।

उक्त आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने ववद्मुत ु् नेऩार ववद्मुत ु् प्राथधकयणराई १.२ ककरोसभटय राभो १३२ केबीको प्रसायण
राइनभापात प्राथधकयणको उहदऩुयजस्थत सवस्टे सनभा जोडडने आमोजनारे फताएको छ । मसका साथै आमोजनारे
६० सभटय राभो भोटये फर ऩुर, सुरुङसम्भ जाने सडक, कामाारम बवन तथा ववद्मुत ु् गह
ृ नजजकै गेस्ट
हाउसरगामतका ऩव
ू ााधाय ननभााण गरययहे को छ ।
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कुथऱीबुखरी जऱववद्युत्बाट ववद्युत ् उत्ऩादन शुरू
यवीन्र गौतभ

असोज १०, दोरखा । कुथरीफुखयी साना जरववद्मुत ु् आमोजनारे व्माऩारयक उत्ऩादन शुरू गये को छ । आमोजनारे
सष्ु ऩाऺभावती–४ जस्थत कुथरीखोरा य सष्ु ऩाऺभावती–३ तथा सन्
ु रावती–२ को सीभाभा यहे को ऩख
ु यीखोराभा

छुट्टाछुट्टै ड्माभ फनाई १५ हदनको ऩयीऺण उत्ऩादन अवथध ऩाय गयी व्माऩारयक उत्ऩादन शुरू गये को हो । उत्ऩाहदत
९ सम ९८ ककरोवाट ववद्मुत ु् नेऩार ववद्मुत ु् प्राथधकयणको भकैफायी सफस्टे शनभा जोडडएको छ ।

कुथरीफाट १ हजाय ३ सम य ऩुखयीफाट १ हजाय ७ सम सभटयको छुट्टाछुट्ट ऩेनस्टकभापात टाॉडीजस्थत

सजा ट्माङ्कभा ऩानी खसारी २ सम १८ सभटय वाटय हे डफाट सुष्ऩाऺभावती–३ ऩातरेजस्थत सतही ववद्मुत ु्
गह
ृ भापात गत सोभवायफाट व्माऩारयक उत्ऩादन शुरू गरयएको कम्ऩनीका अध्मऺ सन्तोष भैनारीरे फताए

। आमोजनाको हे डफक्स, कुरो, ऩेनस्टक ऩाइऩ य ऩावयहाउसका भेसशनको प्राववथधक ऩयीऺणऩनछ उत्ऩादन
थासरएको हो । ‗ऩयीऺण सपर बएय व्माऩारयक उत्ऩादन शरू
ु ग¥मौं,‘ उनरे बने । आमोजनाभा एनएभफी
फैङ्कको ६५ य कम्ऩनीको ३५ प्रनतशत रगानी यहे को उनरे फताए ।

डेढ वषाअनघ सससबर ननभााणको काभ शुरू गये को आमोजनारे प्राथधकयणसॉग गये को ववद्मुत ु् खयीद

सम्झौताअनुसाय ववद्मुत ु् उत्ऩादन गने ननधाारयत सभनतबन्दा २ भहीना हढरा ववद्मुत ु् उत्ऩादन गये को होैे
। ऩीऩीएअनुसाय ०७२ असाय भसान्तसम्भ प्राथधकयणराई आमोजनारे ववद्मुत ु् उऩरलध गयाउने उल्रेख
छ । बूकम्ऩका कायण आमोजनाफाट ववद्मुत ु् उत्ऩादनभा हढराइ बएको भैनारीको बनाइ छ ।

कुथरीखोराको ऩानी हहउॉ दभा कभ हुने हुॉदा थऩ कुरो ननभााण गयी सुन्रावती खोराको ऩानीसभेत पकााएय
सभसाउने मोजना यहे को उनरे फताए । आमोजनाको कुर रागत १७ कयोड रुऩैमाॉ अनुभान गरयए ऩनन
कयीफ १९ कयोड रुऩैमाॉ खचा बएको उनको बनाइ छ । आमोजनाफाट वावषाक ३ कयोड ६५ राख
रुऩैमाॉफयाफयको ववद्मुत ु् उत्ऩादन हुने अनुभान छ ।
आमोजनारे प्रबाववत ऺेिका फाससन्दाराई १० प्रनतशत शेमय रगानीको अवसयसभेत हदएको छ । मसअनघ
खखम्तीखोरा, ससवप्रङखोरा य चनाावती खोरा गयी ७३ दशभरव ५२ भेगावाट ववद्मत
ु ु् उत्ऩादन गयी याजष्रम
प्रसायण राइनभा सभेत जडान बइसकेको छ ।
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भूकम्ऩऩतछ माथथल्ऱो तामाकोसी जऱववद्युत्को तनमाबण आगामी सातादे खख
याजष्रम गौयवको स्वदे शी रगानीभा दोरखाभा ननभााणाधीन ४ सम ५६ भेगावाटको भाथथल्रो ताभाकोसी
जरववद्मुत ु् आमोजनाको ननभााण कामा सुरु हुने बएको छ ।

१२ वैशाखको बक
ू म्ऩऩनछ ननभााण ठप्ऩ बएको भाथथल्रो ताभाकोसीको आमोजनाको ननभााण कामा
आगाभी सातादे खख सरु
ु गरयने बएको हो । भाथथल्रो ताभाकोसी जरववद्मत
ु ु् कम्ऩनी य थचननमाॉ ठे केदाय

कम्ऩनी ससनो हाइड्रोको उच्च व्मवस्थाऩनत्रफच बएको छरपरऩनछ आगाभी सातादे खख नै काभ गना
ठे केदाय कम्ऩनी सहभत बएको हो । ‗ठे केदाय कम्ऩनी आगाभी सातादे खख ताभाकोसी जरववद्मत
ु ु्
आमोजनाको ननभााण कामा अनघ फढाउन तमाय बएको छ,‘ आमोजना प्रभख
ु श्रेष्ठरे बने, ‗ऩहहरा
आमोजना स्थरको ननभााणका राथग कनत सयु क्षऺत छ बनेय अध्ममन गये य काभ अनघ फढ्नेछ ।‘

आमोजना स्थरको सुयऺा जाॉचफाये अध्ममन बएऩनछ त्मसको आधायभा आमोजनाको ननभााण कामा अनघ
फढाउने

आमोजनारे

जनाएको

छ ।

आगाभी

सातादे खख

बूकम्ऩफाट

ऺनतग्रस्त

गोगयदे खख

राभाफगयसम्भको १२ ककरोसभटय सडकको ननभााण सुरु गने य दसॊैैअनघ नै सक्ने रक्ष्म ताभाकोसीको छ
। आमोजना स्थरको सुयऺा चेकजाॉच य ऩहुॉचभागा ऩूया गये ऩनछ आमोजनाको सससबर कामा अनघ फढाउने
आमोजना प्रभुख श्रेष्ठरे जानकायी हदए ।
आमोजनाका अनुसाय बूकम्ऩफाट सससबरतपा भाि डेढ अफाबन्दा फढी नोक्सान बएको छ बने बूकम्ऩको
कायण आमोजनाको ननभााैाण कामा एक वषा हढरा हुने अनुभान छ । ऩयाभशादाता य ववऻहरूरे
आमोजनास्थर ऩुगेय गरयएको अध्ममनरे आमोजना खतयाभुक्त दे खखएको थथमो तय अझै बक
ू म्ऩका

ऩयाकम्ऩन गइयहे को तथा ऩहहरा बएको ऺनतको आधायभा अफ ननभााणभा जाॉदा कनत खतयाऩूणा हुन्छ
बन्ने ववस्तत
ृ अध्ममनरे भाि आमोजनाको ननभााण सम्ऩन्न सभनत य थऩ रागतको तम हुने आमोजना
प्रभुख श्रेष्ठरे फताए । बूकम्ऩको कायण ६ भहहनादे खख ननभााण ठप्ऩ बएको आमोजनाको ऩूणा काभ
दसैंनतहायऩनछ भाि सुरु हुने दे खखएको छ ।

आमोजनाका अनस
ु ाय आमोजनाका बसू भगत सॊयचनाहरू सरु
ु ङ य ववद्मत
ु ु् गह
ृ भा कुनै ऺनत बएको छै न बने
फाॉध १७ सेजन्टसभटय धससएको छ । बक
ू म्ऩका कायण गोगयदे खख राभाफगयसम्भको १२ ककरोसभटयको

सडक बने ऺनतग्रस्त बएको छ । सात ठाउॉ भा ठुरो ऩहहयो गएको छ । त्मसैगयी, आमोजनाको कबय
ड्माभसभेत बत्केको छ ।

आमोजना ०७३ असायसम्भभा ननभााण सम्ऩन्न बएय आगाभी वषादेखख नै वषााभा रोडसेडडङ हट्ने अऩेऺा
गये ऩनन बूकम्ऩको कायणरे थऩ सभस्मा ऩये को नेऩार ववद्मुत ु् प्राथधकयणरे जनाएको छ । ०६८ सार

जेठभा सशरान्मास बएको सो आमोजनाको भुख्म सससबरको काभ ०६७ सार बदौदे खख नै सुरु बएको थथमो
।

हाइड्रोभेकाननकर कामा ०७२ वैशाख, भेकाननकर तथा इरेजक्रकर कामा ०७२ चैत य प्रसायण राइनको
ननभााण ०७२ असायसबि ऩूया गने रक्ष्म याखखएकोभा बूकम्ऩऩनछ हढराइ बएको छ । ववद्मुत ु् प्राथधकयण,

नेऩार टे सरकभ, नागरयक रगानी कोष, याजष्रम त्रफभा सॊस्थान य कभाचायी सञ्चम कोष रगानी तथा
ऋणभा सुरुभा ३५ अफा २९ कयोड रुऩैमाॉ रागत यहे को ताभाकोसीको सुरुङभा सभस्मारगामत कायणरे फढे य
४१ अफा ऩुगेको छ । बूकम्ऩरे २ अफाबन्दा फढी रागत फन्ने अनुभान आमोजनाको छ ।

>f]tM sf/f]af/, 2072/6/12

इन्धन अभाबमा तल्ऱो मोदी आयोजनाको तनमाबण ठप्ऩ
ऱक्ष्मीप्रसाद साऩकोटा
ऩवात, १२ असोज : इन्धनको अबावभा ऩवात जजल्राभा ननभााणाथधन जरत्रफद्मुत आमोजनाको ननभााण

कामा प्रबाववत बएको छ । ननभााणााथधन २० भेघावाट ऺभताको तल्रो भोहदखोरा जरववद्मत
ु
आमोजनाको ननभााण कामा भॊगरफाय दे खख योककएको हो ।

ननजी ऺेिको भनाङ्ग टे «ड सरॊक सरसभटे डरे ननभााण गरययहे को तल्रो भोदीखोरा आमोजनाको इन्टे क य
ववद्मुत गह
ृ भा इन्धनको अबाफभा ननभााण कामा योककएको आमोजनारे जनाएको छ । ‗इन्टे क य

ववद्मुतगह
ृ भा सॊयचना ननभााणको काभ त्रफद्मुतकै अबाफभा योककएको छ‘ आमोजनाका जनसम्ऩका
अथधकृत सुयेन्र फेरवासेरे बने ‗अफ एक दईु हदनभा फाॉकी काभ ऩनन ऩुयै योककन्छ ।‘

आमोजनाको इन्टे क य ववद्मत
ु गह
ृ भा गरय २ सम काभदायरे काभ गरययहे का छन ु् । पेवा कन्रक्सन

कम्ऩनीरे ठे क्काभा सरएय मी सॊयचना ननभााण गरययहे को छ । भेससन य सवायी साधनफाट गरयने सफै काभ
योककएको उनरे फताए । डेढ भहहना राभो आन्दोरनका कायण ससभेन्टको भौज्दात सभेत सककएको
फेल्वासेरे फताए ।
आमोजनाको ४ ककरोसभटय राभो सुरुङ्गको ननभााण कामा ऩनन एक दईु हदनभा नै फन्द हुने अवस्थाभा
ऩुगेको छ । चाय ककरोसभटय भध्मे आधा बन्दा फढी ननभााण बएकोभा इन्धन सककएकारे फन्द हुने
अवस्था आएको आमोजनाका जनसम्ऩका अथधकृत सुयेन्र फेल्वासेरे फताए ।

‗स्टक सककने अवस्थाभा ऩुगेकारे एक दईु हदनभा नै सुरुङ्गको ऩनन ननभााण कामा योककन्छ‘ उनरे बने

‗त्रफद्मुत आमोजनाहरुको ननभााण कामा प्रबात्रफत हुन नहदनका राथग इन्धन आऩुनताको लमफस्था
सभराइनुऩछा ‘ आमोजनाको सुरुङ्ग ननभााणको काभ साउथ एससमन इन्फ्रास्टक्चय प्रासररे ठे क्का सरएको
छ । सुरुङ्ग ननभााणभा २ सम बन्दा फढी भज्दयु सॊरग्न छन ु् । उक्त आमोजनाको अहहरे सम्भ ६०
प्रनतशत बन्दा फढी काभ सककएको छ ।
कमबचारीको आन्दोऱन स्थथगत
मसैफीच तल्रो भोदी खोरा जरववद्मुत आमोजनाको प्रफाद्धक भनाङ्ग टे «ड सरॊक य सुरुङ्ग ननभााणको
ठे केदाय कम्ऩनी साउथ एससमन इन्फ्रास्टक्चय प्रासरभा कामायत आन्दोरनयत कभाचायी य भजदयु का

फीचभा सहभनत बएको छ । तरफ सुत्रफधा फद्
ृ थधको भाग सम्फोधन गना प्रफाद्धक कम्ऩनी य सुरुङ्ग

ननभााणको ठे केदाय कम्ऩनी सहभत बएऩनछ दईु साता बन्दा राभो सभम दे खख जायी आन्दोरन सहभनतभा
टुॊथगएको हो ।

आमोजना प्रफाद्धक कम्ऩनी १५ प्रनतशत तरफ फद्
ृ थध गने तथा खाजा तथा मातमात सुत्रफधा हदन सहभत
बएऩनछ आन्दोरन कपताा सरइएको आन्दोरनयत कभाचायी हरयनायामण थगयीरे जानकायी हदए । सुरुङ्ग
ननभााणको ठे केदाय कम्ऩनीरे ८ प्रनतशत तरफ फद्
ृ थध गने ननणाम गये को छ ।

>f]tM /fhwfgL, 2072/6/12

जऱववद्युत ् कम्ऩनीको सेयर दसैंऩतछ

काठभाडौं÷यास– जरववद्मुत ु् रगानी तथा ववकास कम्ऩनी सरसभटे डरे दसैंऩनछ रगत्तै कावत्तक दोस्रो साताभा

सवासाधायणका राथग सेमय जायी गने बएको छ । मसका राथग आह्वान ऩि बने दसैंअनघ नै प्रकासशत गने बएको
त्रफिी प्रफन्धक नागरयक रगानी कोषरे फताएको छ ।

कम्ऩनीरे साभूहहक रगानी कोष (म्मुचअ
ु र पन्ड)राई छुट्माइएको १० राख ककत्ता सेमय फाॉडपाॉट गये को

छ । थधतोऩिसम्फन्धी ऐन, ०६३ को व्मवस्थाअनुसाय साभूहहक रगानी कोषराई फाॉडपाॉट गये को फताएको
छ।

नेऩार थधतोऩि फोडाको स्वीकृत वववयण ऩिराई कम्ऩनी ऐन, ०६३ भा बएको व्मवस्थाअनुसाय साभूहहक

रगानी कोष ननमभावरी, ०६७ को ननमभ ४६ फभोजजभ म्मुचअ
ु र पन्डराई छुट्माएको ५ प्रनतशत अथाात ु्
१० राख ककत्ता सेमय खरयदका राथग ऩरयऩि ववथधद्वाया आह्वान गरयएको थथमो ।

त्मसभा ६ ओटा साभूहहक रगानी कोष मोजनाफाट दयखास्त ऩये को थथमो । साभूहहक रागनी कोषरे भाग

गये अनुसायको १० राख ककत्ता सेमयराई भाग गये को अनुऩातभा १० राख ककत्ता अथाात ु् १० कयोड रुऩैमाॉको
सेमय फाॉडपाॉट गरयएको कोषरे फताएको छ ।

मसका राथग सेमय ननष्कासन तथा त्रफिी प्रफन्धक नागरयक रगानी कोष, सह ननष्कासन तथा त्रफिी
प्रफन्धक एनसीएभ भचेन्ट फैककङ तथा एनएभफी क्मावऩटर सरसभटे ड य कम्ऩनीको ननणामअनस
ु ाय
फाॉडपाॉट गरयएको हो ।

>f]tM uf]/vfkq, 2072/6/12

ऊजाब सङ्कट हटाउन साना र मझौऱा जऱववद्युत ् आयोजना महत्वऩूणब
भुरुकभा जायी ऊजाा सङ्कटराई सभाधान गना साना तथा भझौरा जरववद्मुत ु् आमोजनाको ववकास य
ववस्ताय गनऩ
ुा ने आवश्मकता औँल्माइएको छ ।

नेऩारभा सानाठूरा धेयै खोरा यहे कारे त्मसराई व्मवजस्थत गये य जरववद्मत
ु ु् आमोजना सञ्चारन गदाा
भर
ु क
ु भा जायी फेयोजगायीको अन्त्म गना सककने य आथथाक उऩाजानको भागासभेत प्रशस्त हुने बएकारे
त्मसराई ववशेष ध्मान हदनऩ
ु ने दे खखएको छ ।

वैकजल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्र य ववश्व फैंकरे आज महाॉ आमोजना गये को ‗नेऩारभा साना तथा भझौरा
जरववद्मुत ु् आमोजनाको ऺभता वद्
ृ थध‘ ववषमक कामािभभा हारसम्भ २५ भेगावाट ववद्मुत ु् उत्ऩादन
बएकारे आगाभी हदनभा थऩ रगानी गनऩ
ुा ने दे खखएको जानकायी हदइमो ।

नेऩारभा सन ु् १९६० फाट साना तथा भझौरा ववद्मत
ु ु् आमोजना सञ्चारन गरयए ऩनन सयकायी तवयफाट
बने वैकजल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्रको स्थाऩना बने सन ु् १९९६ भा भािै स्थाऩना बए ऩनन वैकजल्ऩक
ऊजााको ऺेिभा नेऩारको ववकास य ववस्ताय बएको छ ।

हारसम्भ एक हजाय साना तथा भझौरा आमोजनाफाट २५ भेगावाट ववद्मुत ु् उत्ऩादन बइसकेको य हार

करयफ ९० आमोजना ननभााणको चयणभा यहे को छ । साना आमोजनारे नेऩारको ग्राभीण ऺेिभा उज्मारो
भािै प्रदान नगयी आथथाक सभद्
ुा ने आवश्मकता
ृ थधको भागाभा सभेत डो¥माएकारे थऩ रगानी गनऩ
दे खखएको छ ।

नेऩार ववद्मुत ु् प्राथधकयणरे सहज य सयर रुऩभा ववद्मुत ु् उत्ऩादन गना नसक्ने, रगानी तथा प्रववथधको

कायणरे ऩनन जहटर बएकारे नेऩारको भाटो सुहाउॉ दो आमोजना बनेको साना तथा भझौरा आमोजना नै
बएको जनाएको छ ।

प्राथधकयणरे हार २८ राख ग्राहक फनाए ऩनन नेऩारको ग्राभीण ऺेिभा सेवा ऩ¥ु माउन नसककएको

अवस्थाभा साभाजजक, सहकायीका भाध्मभफाट ऩनन ती आमोजना अगाडड फढाउन सककन्छ । साना तथा
भझौरा जरववद्मत
ु ु् आमोजनाभा ऩनन एक सम ककरोवाट ऺभताका ऩरयमोजना अगाडड फढाइए अनद
ु ान
हदन य रगानी गना ऩनन सहज हुने ववऻहरुको बनाइ छ ।

ववश्व फैंकका ऊजाा ववऻ तोभोमकी मसासभतारे नेऩारको ग्राभीण ऺेिका राथग साना तथा भझौरा
आमोजना नै उत्तभ हुने बएकारे त्मसका राथग आपूहरु ऩनन रगानी गना तमाय यहे को फताउनुबमो ।

साना तथा भझौरा आमोजनाफाट उत्ऩाहदत ववद्मुत्राई ‗सभनी थग्रड‘ ननभााण गये य याजष्रम प्रसायण
राइनभा जोड्न सककए खेय जाने ऊजााराई जोगाउन सककने उहाॉको बनाइ थथमो ।

वैकजल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्ररे वैकजल्ऩक ऊजााको ऺेिभा उल्रेख्म मोगदान ऩु¥माएको बन्दै साननभा
जरववद्मुत ु् आमोजनाका वरयष्ठ प्राववथधक अजम काकीरे सयकायरे सन ु् २०२२ सम्भ भुरकुराई

ववकासोन्भुख भुरुकभा स्तयोन्ननत गने रक्ष्म ऩूया गना ग्राभीण ऺेिभा साना जरववद्मुत ु् आमोजना नै
उत्तभ बएको धायणा याख्नब
ु मो ।

उहाॉरे सयकायरे वैकजल्ऩक ऊजााको ऺेिभा रगानी फढाउनऩ
ु ने, अनद
ु ान यकभ वद्
ुा ने य सहकायी
ृ थध गनऩ
तथा सावाजननक ननजी साझेदायीका आधायभा अगाडड फढाउन सककए प्रबावकायी हुने फताउनब
ु मो ।
ऩेरोसरमभ ऩदाथाको खरयद गनब
ुा न्दा वैकजल्ऩक ऊजाा त्मसभा ऩनन साना तथा भझौरा जरववद्मुत ु्
आमोजना रागतको हहसाफरे ऩनन ७४ प्रनतशत सस्तो ऩने उहाॉको बनाइ छ ।

सौमा ऊजाा ऩेरोसरमभ ऩदाथाको तर
ु नाभा ४५ प्रनतशत सस्तो ऩने य त्मो बन्दा साना जरववद्मत
ु ु् आमोजना
अझै सस्तो ऩने दे खखन्छ । आथथाक य प्राववथधक रुऩभा ऩनन नेऩारको भाटो सह
ु ाउॉ दो ऩरयमोजनाका रुऩभा
साना तथा भझौरा जरववद्मत
ु ु् आमोजना बएकारे त्मसराई सयकायरे ववशेष ध्मान हदएको याजष्रम
मोजना आमोगका सदस्म बायतेन्र सभश्ररे फताउनुबमो ।

‗‗प्रनतवेदन भाि तमाय ऩाने, अध्ममन गने य ती सफै प्रनतवेदनराई दयाजभा थन्क्माएय भाि केही नहुने

बएकारे त्मसको कामाान्वमन य किमाशीरता आवश्मक हुन्छ । सयकाय भुरुकभा जायी ऊजाा सङ्कटराई
सभाधान गना तत्ऩय छ‘‘ उहाॉरे बन्नुबमो ।

नेऩारराई आथथाक रुऩभा सफर य सऺभ फनाउनका राथग ऊजाा ऺेिको ववकास य ववस्ताय सफैबन्दा
अत्मावश्मक ववषम बएकारे त्मसभा ववशेष ध्मान हदइएको उहाॉरे फताउनुबमो ।
वैकजल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्रका कामाकायी ननदे शक याभप्रसाद थधताररे केन्ररे मोजनाफद्ध रुऩभा
वैकजल्ऩक ऊजााको ऺेिभा काभ गरययहे को य आगाभी हदनभा सफै सयोकाय बएका ऩऺराई साथभा सरएय
अगाडड फढ्ने ववश्वास व्मक्त गनब
ुा मो ।
कामािभभा सहबागी कनतऩमरे प्राथधकयणरे साना तथा भझौरा जरववद्मुत ु् आमोजनाफाट उत्ऩाहदत

ववद्मुत ु् खरयद सम्झौता नहॉैुदा सभस्माभा ऩये को य रगानी डुलन रागेको बन्दै तत्कार सानो ऺभताको
प्रसायण राइन ननभााण गनऩ
ुा ने फताएका थथए ।

कुर ११ ककरोबोल्ट ऺभताको प्रसायण राइन ननभााण गना सककए साना जरववद्मुत ु् आमोजनाफाट

उत्ऩाहदत ववद्मुत्राई याजष्रम प्रसायण राइनभा जोड्न सककने य ऊजाा सङ्कटराई केही हदसम्भ हर गना
सककनेभा जोड हदइएको छ । यासस
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स्वाधीनताका ऱाथग अबको प्राथममकता ऊजाब सुरऺा

खड्गबहादरु ववष्ट स्वतन्ि ऊजाब उत्ऩादक संस्था, नेऩाऱ (इप्ऩान)का अध्यऺ हुन ् । उनीसाग जऱववद्युत ् ऺेिको
ऱामो अनुभव छ । ववष्ट ६० मेगावाटको खखम्ती–१ जऱववद्युत ् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्ऩनी हहमाऱ ऩावर
मऱममटे डमा कायबरत छन ् ।

सॊववधान जायी बइसकेऩनछ भुरुकको अवस्थाभा ऩरयवतान बएको छ । मसअनघ ऩनन भुरुकभा सॊववधान थथमो । तय,
कनतऩम सन्दबाभा हाभी उग्र बएय पसेका हौँ कक कहहरे सॊववधान मस्तो याम्रो आएकै छै न बन्दै अनत खस
ु ी हुने पेरय
केहीऩनछ ननयाश हुने प्रववृ त्त हाभीभा छ ।

ववगतभा भुरुकराई ५ ववकास ऺेिभा ववबाजन गरयएको थथमो । तय, मसराई भहे न्रको ववबाजन बन्दै ववयोध

गरयमो । मसको अथा ऩहहरेका सफै याम्रा, अहहरे खयाफ बमो बन्ने होइन । ववगतभा बएका कनतऩम याम्रा ननणाम य
व्मवस्थाराई ऩनन हाभीरे स्वासभत्व सरन सकेनौं ।

सॊववधान जायी बइसकेऩनछ उक्त दस्तावेजरे ववसबन्न जातजानतराई एकताफद्ध गना सकेन । पेसफक
ु ,

ट्ववटयरगामत साभाजजक सञ्जारभा वैभनश्मता भािै ऩोखखएको दे खखन्छ । मसफाट भुरुक कता गइयहे को छ बन्ने
कुयाको सॊकेत ऩाइन्छ । सॊववधानसबाफाट उत्कृष्ट सॊववधान जायी बएको नेतारे फताएका छन ु् । उनीहरूरे

खस
ु ीमारी भनाउन सफैराई आह्वान गये । हाभी सफैरे घय–घयभा दीऩावरी गयु्मौँ । सॊववधान जायी हुॉदा ऩनन

भुरुकरे ननकास त ऩाएन । सॊववधान–सॊववधान बन्दै सफै कुहदयहे का थथए । तय ऩनन रगानीकताा बने ववश्वस्त हुन

सककयहे का थथएनन ु् । सॊववधान आएको छ । सॊववधान ननतजाभूखी फन्नुऩछा । कागजभा याम्रो रेख्न,े दह्रो बाषण गने,
सफैरे ट्वाल्र ऩये य सुन्ने तय, ननतजा नहुने अवस्था यहनुहुॉदैन । याजष्रम ववद्मुत ु् प्रणारीभा भेगावाट थवऩनुऩछा ।
०४५ भा ऩनन बायतरे नेऩारभाथथ नाकाफन्दी गयु्मो । तय, त्मनतवेरा याजाराई रगाएको बन्ने व्माख्मा गरयमो ।

तय, मसफाट बायतरे जहहरे ऩनन नेऩारभाथथ छुया हान्छ बन्ने कहहरे ऩनन सोथचएन । त्मसराई त्रफससामौँ । सॊववधान
जायी बएऩनछ ऩुन: बायतरे नाकाफन्दी रगाएय छुया हानेको छ ।

नेऩार य बायतफीच ऊजाा व्माऩाय सम्झौता (वऩहटए) बएको छ । बायतसॉग वऩहटएका राथग ननजी ऺेि ऩनन धेयै

रागेको हो । वऩहटए बएय धेयै याम्रो बमो बन्दै मस ऺेिभा रागेका सफैरे प्रशॊसा गये का थथए । तय, सॊववधान आएऩनछ
बायतरे जुन ककससभको व्मवहाय गरययहे को छ, मसफाट हाभी ननयाश बएका छौँ । मसफाट सफै झस्माॊग हुने अवस्था
ससजाना बएको छ । वऩहटए अगाडड फढाउन बायतीम याजदत
ू रगामत दत
ू ावासका अथधकायीसॉग धेयै रत्रफङ गये का
थथमौँ । ऩनछल्रा हदनका बायतका किमाकराऩरे सफैराई ननयाश फनाएको छ ।

नेऩार य बायतफीच ववद्मुत्को आदान–प्रदान गना फनाइएको प्रसायण राइनफाट आऩूनता बइयहे को ववद्मुत ु्
बायतरे काहटहदमो बने के हुन्छ ? काट्दै न बन्ने आधाय के छ ? सॊववधान ननभााणभा अजन्तभ चयणभा
बएका य जायी बइसकेऩनछका बायतीम किमाकराऩ हे दाा बायतरे आगाभी हदनभा ऩनन धोका हदन्छ बन्ने
प्रष्टै सॉग दे खखन्छ । मसको भतरफ वऩहटए अगाडड फढ्दै न, अरू केही ऩनन हुॉदैन बन्ने होइन । ननजी ऺेिको

ऊजाा उत्ऩादकको नेतत्ृ वभा तहभा यहे कारे अहहरे वऩहटए अगाडड नै फढ्दै न बन्ने सोच्न ऩनन सजक्दन ।
आगाभी हदनभा बायतफाट हुन सक्ने सम्बाववत धोकाप्रनत सभमभै सचेत बएय अगाडड फढ्नु जरुयी छ ।

सॊववधान भुरुकको भूर कानुन बएकारे मसभा ववद्मुत्का सफै भुद्दाराई सभेट्न सम्बव हुॉदैन । य, रेख्न
ऩनन हुॉदैन ।केन्र, प्रदे श य स्थानीम सॊयचनाफीच स्रोत य कय फाॉडपाॉडका ववषमराई सॊववधानको अनुसूचीभा
सभेहटएको छ । सॊघीम सॊयचना कामाान्वमनभा आइसकेऩनछ हये क प्रदे शराई याजश्वको आवश्मकता फढी

हुन्छ । हहजो मस्तो अवस्था थथएन । जरववद्मुत्फाट प्राप्त हुने योमल्टी केन्ररे सॊकरन गयी जजल्राभा
फाॉडपाॉड हुॉदै आएको छ । केन्रफाट योमल्टी प्राप्त हुने बएकारे जजल्राहरू ऩनन सोहीअनुसाय काभ गदै
आएका थथए ।

याज्मरे खचा जट
ु ाउन स्थानीम रूऩभा ऩनन केही कय रगाउन सक्छ । आमोजना नछटो फनेभा मसफाट योमल्टी चाॉडो
ऩाइन सक्ने बएकारे प्रदे शरे जरववद्मुत्राई झन ु् भामा गना सक्छन ु् । एक हदन ननभााण हढरा बमो बने भेयो मनत
योमल्टी गुम्छ बन्ने हहसाफरे आमोजनाराई भामा गछा । ननभााण हुॉदा ऩनन भेयो प्रदे शको आमोजना बन्ने हुन्छ ।

प्रदे शरे आमोजनाराई भामा त गराा तय ऩनन कयभा अझै स्ऩष्ट हुनु आवश्मक छ । प्रदे श चल्ने भख्
ु म आधाय बनेको
कय नै हो । त्मसैरे जेभा ऩनन कय रगाइहदॉ दा आमोजना रगानीमोग्म नहुने सम्बावना ऩनन उवत्तकै छ ।

आमोजना स्वीकृनतको ववषमरे आगाभी हदनभा सभस्मा आउन सक्छ । स्थानीम स्रोत य साधनभा स्थानीमवासीको
अथधकाय य अग्राथधकायको कुया उठे को छ । अथधकाय हुनुऩछा , तय अग्राथधकयका फाये भा ऩनछ फन्ने कानुनफाट प्रष्ट
ऩारयनुऩछा । अहहरेको सॊववधानभा उत्तयदानमत्वबन्दा ऩनन अथधकायको फढी व्मवस्था गरयएको छ । ऩनछ मही
अथधकायको बभ
ू यीभा जरववद्मत
ु ु् आमोजना ऩछा न ु् कक बन्ने डय छ ।

ठूरा य साना आमोजना सञ्चारनभा ऩनन सचेत हुनुऩछा । अहहरे ऩनन जरववद्मुत ु् आमोजनाको वातावयणीम

अध्ममन प्रनतवेदन स्वीकृत हुन एक/डेड वषा राग्छ । जनशजक्त, ऺभताको कायण दे खाउॉ दै ननणाम प्रकिमाभा हढराइ
बइयहे को सयोकायवारा ननकामरे बननयहे को अवस्था छ ।

बोसरका हदनभा सॊघीमता रागू बइसकेऩनछ मस्ता काभ गने कामाारम प्रदे श तथा जजल्राभा कहहरे खल्
ु रान ु् ?

कभाचायीको कहहरे व्मवस्था होरा ? जरववद्मुत ु् आमोजनारे फुझाएको प्रनतवेदन स्वीकृत हुन ऩनन धेयै सभम राग्ने
अवस्था दे खखन्छ । त्मस्तो गोरभटोर चक्कयभा पस्न सक्ने अवस्था आउॉ छ, जसरे गदाा आमोजना, रगानीकताा य
सभग्रभा भुरक नै प्रबाववत हुने सम्बावना यहन्छ । साना आमोजना प्रदे श य ठूरा केन्ररे नै सञ्चारन गनऩ
ुा छा ।
ऺभता वद्
ृ धीसॉगै ठूरा आमोजना ऩनन ववस्तायै हदन सककन्छ ।

ऊजाा सुयऺा ऩनन उवत्तकै टड्कायो रूऩभा उहठयहे को छ । नेऩाररे आफ्नो ऊजाा सुयऺा कसयी गने बन्नेभा गम्बीय

बएय राग्नुऩने अवस्था छ । बायतफाट जुन हदनदे खख तेर आउन फन्द बमो, त्मही हदनफाट ऊजाा सुयऺाभा राग्नुऩने
हो । शतप्रनतशत ऩेरोसरमभ ऩदाथा बायतफाट आइयहे को छ ।

अन्म भुरुकफाट ल्माउने ववकल्ऩभा हाभीरे कहहरे ऩनन चेष्टा गये नौँ । तीन/चायवटा जराशममुक्त जरववद्मुत ु्

आमोजना अगाडड फढाउने बन्मौँ, तय गप य बाषणभै सीसभत बमौँ । केही जराशममक्
ु त आमोजना रगानीमोग्म
नबएको बननयहे का छौँ । भुरुकको आवश्मकता बएभा जे ऩनन सम्बाव्म हुन्छ । अहहरे हाभीसॉग त्रफजुरी य
ऩेरोसरमभ ऩदाथा केही ऩनन छै न । मस्तो फेहार अवस्थाभा भुरुक ऩुगेको छ ।

सभस्मा सभाधानका राथग अहहरे १२ सम भेगावाटको फढ
ू ीगण्डकी, ७ सम ५० भेगावाटको ऩजश्चभ सेती, ४ सम १०

भेगावाटको नरससॊहगाड जराशममुक्त जरववद्मुत ु् आमोजना छन ु् । सफै आमोजना ननभााण अगाडड फढाउन ननणाम
तुरुन्त गरयनुऩछा । सफै आमोजना ऊजाा उत्ऩादनका हहसाफरे आकषाक यहे कोरे सयकायरे तीनवटै आमोजनाराई

ऩमााप्त फजेट व्मवस्था गनऩ
ुा छा । अथाभन्िीरे ननमन्िक बूसभका भाि ननवााह गने होइन कक जरववद्मुत ु् आमोजना
फन्नऩ
ु छा बन्ने बावना याख्नऩ
ु छा य सोहीअनस
ु ाय फजेट ऩनन ववननमोजन गरयहदनऩ
ु छा ।

ऊजाा सुयऺाभा आऩूनता, राजन्जट य ववववधीकयण ऩदा छन ु् । ऊजााको ननयन्तय आऩूनता हुन सक्छ मा सक्दै न ? ऊजाा

प्राप्त गना ऩेरोसरमभ ऩदाथाभा भािै बय ऩरयएको छ मा अन्म ववकल्ऩ ऩनन अवरम्फन गरयएको छ ? मस्ता ववषम
ऊजाा सुयऺाभा ऩछा न ु् ।

नेऩारभा इन्धनको स्रोतभा ववववधीकयण हुन सकेको छै न । हाभी ऩेरोसरमभ ऩदाथाभा भािै फढी बय ऩदाा अहहरेको

अवस्था आएको हो । ऩेरोसरमभ ऩदाथाका राथग बायतको भािै बयभा ऩनब
ुा एन यणनीनतक रूऩभा अन्म भर
ु क
ु सॉगको
ववकल्ऩभा ऩनन सोच्न हढरा बइसकेको छ । चीनफाट ऩनन ऩेरोसरमभ ऩदाथा आमत गना ववकल्ऩभा सोथचनुऩछा ।

सहयी ऺेिभा ववद्मुतीम सवायीसाधनको प्रमोगराई प्रोत्साहन गनऩ
ुा छा । नेऩारसॉग ४/५ हजाय भेगावाट जरववद्मुत ु्
उत्ऩादन हुन सक्ने अवस्था बएभा मस प्रकायका दफाफफाट डयाउनऩ
ु ने छै न ।
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ववदे शी ऱगानी नीतत २०७१ : जऱववद्युत ् उच्च प्राथममकतामा
जीवन बस्नेत

ववदे शी रगानी य एकद्वाय नीनत २०४९ कामाान्वमनभा आएको २२ वषाऩनछ सयकायरे ‗ववदे शी रगानी
नीनत–२०७१‘ सावाजननक गये को छ । नमाॉ नीनत अनघल्रो नीनतबन्दा स्ऩष्ट य फह
ृ त ु् हुनुका अनतरयक्त

मसभा रगानीका प्राथसभक ऺेिसभेत सभेहटएको छ । ववदे शी रगानी तथा एकद्वाय नीनतभा बने मी कुया
सभेहटएको थथएन ।

रगानी नीनतभा याजष्रम प्राथसभकताका आधायभा ५ ओटा ऺेि ननधाायण गरयएको छ । प्राथसभकताको
ऺेिअन्तगात ऩनन जरववद्मुत्राई उच्च प्राथसभकता हदइएको छ । जरववद्मुत ु्अन्तगात ववद्मुत ु् उत्ऩादन
य प्रसायण राइन ननभााण ववदे शी रगानीको ऩहहरो प्राथसभकताभा याखखएको छ । जरववद्मुत्ऩनछ

मातामात ऺेिको ऩव
ू ााधाय ववकासरे दोस्रो प्राथसभकता ऩाएको छ । मसअन्तगात दयत
ु ु् भागा, ये रवे, टनेर,
केफर काय, भेरो ये र सेवा, ऩ ु्mराइओबय य अन्तययाजष्रम ववभानस्थर यहे का छन ु् ।

कृवषजन्म, खाद्म प्रशोधन तथा जडीफुटी प्रशोधन उद्मोग, ऩमाटन उद्मोग य खानीजन्म एवभ ु्

उत्ऩादनभूरक उद्मोग िभश् तेस्रो, चौथो य ऩाॉचौं प्राथसभकताभा यहे का छन ु् । नीनतभा बएका प्राथसभकता
ऺेिराई सभमानुसाय ऩरयवतान गना सककने उद्मोग भन्िारमकी प्रवक्ता माभकुभायी खनतवडारे फताइन ु् ।
याजष्रम प्राथसभकताका ऺेिभा रगानी सबœमाउने नीनतको भुख्म रक्ष्म याखखएको छ ।

मस्तै, ववदे शी रगानीका आमोजना ननभााणका राथग अत्मावश्मक ऩने जग्गा प्राजप्तफाये ऩनन नमाॉ नीनतभा
स्ऩष्ट ऩारयएको छ । त्मसअनुसाय ननभााण, सञ्चारन य हस्तान्तयण (फूट) ववथधभा ननभााण हुने

जरववद्मुत ु् तथा ऩूवााधाय ऺेिका आमोजनाहरूका राथग प्रमोग हुने जग्गाको बोगाथधकाय फूट सम्झौताको
अवथधबय रगानीकतााकै नाभभा यहनेछ । तय, रगानीकताारे चाहे भा सो जग्गाको स्वासभत्व शुरूभै नेऩार
सयकायकै नाभभा सरखत ऩास गयी फूट सम्झौता अवथधबय रगानीकताारे बोगचरन गना सक्ने व्मवस्था
छ।

ववदे शी रगानी नीनत २०७१ भा ववदे शी रगानीका जरववद्मत
ु ु् आमोजनाराई हदने सवु वधा य

सहुसरमतसम्फन्धी व्मवस्था ऩनन गरयएको छ । त्मसअन्तगात जरववद्मत
ु ु् आमोजनाको व्मावसानमक
कायोफाय शरू
ु बएको सभनतरे ननजश्चत अवथधसम्भ शतप्रनतशत आमकय छूट प्रदान गरयने उल्रेख छ ।

त्मस्तै, तोककएफभोजजभका ऩव
ू ााधाय ववकासभा हुने ववदे शी रगानीभा तोककएफभोजजभ राग्ने आमकयभा
छूट हदइनेछ ।

मस्तै, ववद्मुत ु् य ऩूवााधाय ववकासका आमोजना ननभााणभा प्रमोग हुने ननभााण साभग्रीभा रगानीकताारे
नतनऩ
ुा ने कय तथा भहशुरफाऩतको यकभको राथग प्रनतएकाइ ननभााण रागतका आधायभा सयकायरे
ननधाायण गये अनुसाय एकभुष्ट नगद अनुदान उऩरलध गयाउने व्मवस्था गरयएको छ । त्मस्तै, ठूरा

रगानीकतााराई जरववद्मुत ु् आमोजनाको प्रमोजनका राथग आमात गरयने भेसशनयी तथा उऩकयणभा
तोककएफभोजजभ बन्साय छूट हदइने बएको छ ।
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५० ककऱोवाट माथथका ऱघु जऱववद्युत ् आकषबक
भीम गौतम/राजधानी

५० ककरोवाटबन्दा फढीका रघु जरववद्मत
ु ु् आमोजना रगानीका राथग ववत्तीम रूऩभा आकषाक हुने अध्ममनरे
दे खाएको छ । वैकजल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्द ु (एईऩीसी) य ववश्व फैंकरे गये को नेऩारभा साना य रघु

जरववद्मुत्भापात ववद्मुत ु् ऩहुॉचभा वद्
ृ थधफाये को अध्ममन ऩुनतवेदनरे ५० ककरोवाटभाथथका रघु जरववद्मुत ु्

आमोजना आथथाक य ववत्तीम दव
ु ै रूऩभा आकषाक दे खाएको हो । सन ु् २०१४ दे खख सरु
ु गये य भॊगरफाय सावाजननक

गरयएको प्रनतवेदनभा प्राववथधक य व्मवस्थाऩन, आथथाक, ननमभन य सॊस्थागत दृजष्टकोणरे ५० ककरोवाटबन्दा
भाथथका सफै रघु जरववद्मुत ु् आकषाक दे खखएको उल्रेख छ ।

ग्राभीण सभुदामभा ववद्मुत ु् ऩहुॉच वद्
ृ थधका राथग ननजी ऺेिरे सभेत रगानी गना सक्ने उल्रेख गदै
सावाजननक प्रनतवेदनभा ५० ककरोवाटबन्दा फढीका आमोजनाभा ननजी ऺेि य फैंकहरूरे रगानी गनुा
उऩमुक्त हुने उल्रेख छ । रघु जरववद्मुत्फाट उत्ऩाहदत त्रफजुरी नेऩार ववद्मुत ु् प्राथधकयणको केन्रीम
थग्रडभा जोडडसकेको उल्रेख गदै प्रनतवेदनभा ववत्तीम प्रनतपर (पयआयआयआई) य आथथाक प्रनतपर
(ईआयआयआई) का ववसबन्न सूचाॊकहरूको ववश्रेषण गरयएको छ ।
ववश्व फैंककका तोभोमुकी माभाससता य प्रीनत कुभायसहहतको ऩयाभशादाता सभूहरे तमाय गये को अध्ममन

प्रनतवेदनभा ५० ककरोवाटभुननका रघु जरववद्मुत ु् आमोजना ववत्तीम रूऩभा मोग्म नहुने उल्रेख छ ।
तत्कारको ववद्मुत ु् सॊकट तथा ग्राभीण ऺेिभा ववद्मुत्को ऩहुॉच वद्
ृ थधका राथग ऩयम्ऩयागत तथा
भट्हटतेररगामतका ऊजााबन्दा रघु जरववद्मुत्भापातको ऊजााभा जोड हदनुऩने प्रनतवेदनभा उल्रेख छ ।

अध्ममनभा सॊरग ु्न ववश्व फैंकका वरयष्ठ ऊजाा ववऻ माकाससतारे अझै ऩनन २४ प्रनतशत जनता ववद्मत्ु को

ऩहुॉचफाट टाढा यहे को उल्रेख गदै ववद्मत
ु ु् ऩ¥ु माउनका राथग एईऩीसी य ववद्मत
ु ु् प्राथधकयणरे सॊमक्
ु त
रूऩभा याजष्रम ग्राभीण ववद्मत
ु ीकयण गरु
ु मोजना प्रनतवेदनरे औॊल्माएको छ ।
नीनतफाये सुझाव हदॉ दै प्रनतवेदनभा ग्राभीण ववद्मुतीकयणका राथग ववद्मुत ु् प्राथधकयण य वैकजल्ऩक
केन्रत्रफच सभन्वम हुनुऩने, याजष्रम थग्रडभा जोड्नुऩने, जोड्न प्राववथधक रूऩभा मोग्म फनाउने, आकषाक
अनुदानको व्मवस्था गनऩ
ुा ने, दऺ रागतराई ध्मान हदनुऩने प्रनतवेदनभा उल्रेख छ । हार नवीकयणीम

ऊजााभापात १६ प्रनतशत ववद्मुत ु् सेवा उऩबोक्तारे ऩाएको य ७ प्रनतशत रघु जरववद्मुत्भापात ऊजाा
उऩरलध हुॉदै आएको छ । जरववद्मुत्भापात ६० प्रनतशत जनतारे ववद्मुत ु् सेवा ऩाएका छन ु् ।

प्रनतवेदन सावाजननक गदै याजष्रम मोजना आमोगका सदस्म बायतेन्द ु सभश्ररे रोडसेडडङ न्मूनीकयणका
राथग रघु जरववद्मुत्भापात मोगदान ऩ¥ु माउन सककने फताए । वैकजल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्रका

कामाकायी ननदे शक याभप्रसाद थधताररे सफैराई ऊजााको ऩहुॉच वद्
ृ थधका राथग रघु जरववद्मुत्को ठुरा

आमोजना ननभााण आवश्मक यहे को फताए । कामािभभा सहबागीरे ननजी ऺेि य फैंकहरूरे रगानी गनाका
राथग उथचत वातावयण फनाउनुऩने तथा थग्रड कनेक्सन य ववद्मुत ु् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) राई

सहजीकयण गनऩ
ुा ने फताएका थथए । उनीहरूरे रघु जरववद्मुत ु् फनाउनका राथग धेयै झन्झहटरा
प्रकिमाहरू यहे को य कामाान्वमन ऩऺभा जोड हदनुऩने फताए ।
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१८ मेगावाट त्रबजुऱी थिडमा

काठभाडौं÷यास— प्रसायण राइनको अबावभा खेय गइयहे को साननभा भाई जरववद्मुत ु् आमोजनाको १८ भेगावाट
त्रफजर
ु ी नेऩार ववद्मत
ु ु् प्राथधकयणको याजष्रम प्रसायण राइनभा जोडडएको छ ।

काफेरी करयडोय प्रसायण राइनको दभक–गोदक (इराभ) खण्ड ननभााण सम्ऩन्न बएऩनछ फुधफायदे खख खेय

गइयहे को त्रफजुरी प्रसायण राइनसॉग जोडडएको हो । ‗दभकदे खख गोदकसम्भको काफेरी प्रसायण राइनको
ऩहहरो खण्ड सम्ऩन्न बएय साननभा भाई जरववद्मुत ु् आमोजनाको १८ भेगावाट त्रफजुरी चाजा गरयएको

छ,‘ ववद्मुत ु् प्राथधकयणका कामाकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे बने, ‗ववद्मुत ु् सॊकट बइयहे को फेरा
मसरे ऩूवााञ्चर ऺेिको रोडसेडडङ घटाउनका राथग सहमोग ऩ¥ु माउनेछ ।‘ २२ भेगावाट ऺभताको साननभा
भाईको ४ भेगावाट त्रफजुरी बने ३३ केबी प्रसायण राइनभापात चाजा बए ऩनन काफेरी ननभााणभा हढरा हुॉदा
१८ भेगावाट बने खेय गइयहे को थथमो ।

दभक–गोदक ऩहहरो खण्डको ननभााण ऩूया बए ऩनन दोस्रो खण्ड गोदक–कपहदभ तथा कपहदभ–काफेरी खण्ड

ननभााण हुन फाॉकी छ । १ सम ३२ केबी प्रसायण राइन फनाउन नसकेऩनछ गोदक सफ स्टे सनफाट ३३ केबी
प्रसायण राइनभापात प्राथधकयणको ऩुवा खोरा जरववद्मुत ु् केन्रभा यहे को सफ स्टे सनभा त्रफजुरी
जोडडएको थथमो । प्रसायण राइन फनेऩनछ साननभा हाइड्रो ऩावयको क्मासकेट आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने ७
भेगावाटसभेत मही प्रसायण राइनभा जोडडने आमोजनारे जनाएको छ ।
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बरयने सबावना कभ : प्राथधकयण
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, १४ असोज – वषाात कभ बएऩनछ ववद्मत
ु ु् सजञ्चत गने कुरेखानी आमोजनाको जरासम बरयन अझै ७
सभटय फाॉकी छ ।

कुर १५३० सभटय यहे को जरासमभा हारसम्भ १५२३ सभटयभाि बरयएको छ । जराशम बना नेऩार ववद्मुत ु्

प्राथधकयणरे कुरेखानी आमोजना फन्द गये को छ । कुरेखानी ऩहहरो य दोस्रो आमोजनाको ऺभता ९२ भेगावाट छ ।

कुरेखानी आमोजना नबरयए आगाभी भॊससयदे खख फैशाखसम्भ रोडसेडडङ व्मवस्थाऩन गना प्राथधयणराइ सभस्मा हुने
प्राथधकयण प्रणारी सञ्चारन ववबागका प्रभख
ु बव
ु नकुभाय ऺेिीरे फताए । भध्मअसोज बइसकेकारे आमोजना फन्द
गदाा ऩनन ऩानी बरयने सम्बावना कभ यहे को ऺेिीरे जानकायी हदए । कुरेखानी तेस्रो ननभााणधीन छ ।

“गतवषा बायतभा आएको हुदहुद आॉथधरे वषाा बई जरासम बरयएको थथमो,” उनरे बने, “वषाा कभ बएकारे मो ऩटक

ऩानी बरयने सम्बावना कभहॉैुदै गएको छ ।” कुरेखानीको जराशम ८ वगा ककरोसभटयभा पैसरएको छ । कुरेखानीभा
ऩानी बरयएन बने रोडसेडडङ न्मून गने सयकायको मोजना प्रबाववत हुने बएको छ । सयकायरे आउदो हहउॉ दभा

रोडसेडडङराई ८ घण्टाभा सससभत गने मोजना ल्माएको छ । वैशाखभा गएको ववनासकायी बूकम्ऩरे १० जरववद्मुत ु्

आमोजनाभा ऺनत बई ८० भेगावाट ववद्मुत ु् आऩूनता फन्द छ । ४५ भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो बोटे कोसी आमोजना
वैशाखसम्भ सञ्चारनभा ल्माउने तमायी बएको प्रफद्र्धक बोटे कोसी ऩावय कम्ऩनीरे जानकायी गयाएको ऺेिीरे
फताए । उनका अनस
ु ाय हार प्रणारीभा १२०० भेगावाट त्रफजर
ु ीको भाग छ । बायतफाट आमातसभेत गयी ६५०

भेघावाट आऩूनता बइयहे को छ । ५५० भेगावाट अऩुग बएऩनछ दै ननक ७ घण्टा रोडसेडडङ जायी छ । सुख्खामाभ सुरु हुन

रागेकारे नदीभा जरप्रवाह कभ हुनसाथ रोडसेडडङ फढ्ने गये को छ । मस्तै नेऩार–बायत अन्तयदे शीम प्रसायणराइन
आमोजनाअन्र्तगत ढल्केफय भज्
ु जपऩयु को काभ तयाई–भधेश आन्दोरनका कायण योककएको छ । प्रसायणराइनको
काभ योककएऩनछ मो प्रसायणराइनफाट ८० भेगावाटसम्भ त्रफजुरी आमात गने प्राथधकयणको मोजनासभेत प्रबाववत
हुने बएको छ । बायतफाट हार १७५ भेगावाटसम्भ त्रफजुरी आमात बइयहे को छ ।
सयकायरे चारू आथथाक वषाको फजेट वक्तव्मभा रोडसेडडङराई दै ननक ८ घण्टाभा सससभनत गने मोजना ल्माए ऩनन
सॊबावना यहे को १६० भेगावाट त्रफजुरी आऩूनता नहुने बएऩनछ प्रबाववत हुने सॊबावना फढे को छ । मता प्राथधकयणरे
रोडसेडडङ दै ननक १३ घण्टासम्भ ऩग्ु ने ऩव
ू ाानभ
ु ान गरयसकेको छ । बायतफाट थऩ ८०, कुरेखानी जराशम बरयने य

फन्द यहे का आमोजना सम्ऩन्न हुनसक्ने सॊबावनाका आधायभा प्राथधकयणरे १३ घण्टा रोडसेडडङ हुने प्रऺेऩण गये को
ऺेिी फताउछन ु् ।

चारू आवको नीनत तथा कामािभभा जरववद्मत
ु ु् आमोजना भभात गये य उत्ऩादन फढाउने, सौमा ऊजाा य थचनी

उद्मोगफाट थऩ ऊजाा उत्ऩादन गयी रोडसेडडङराई दै ननक ८ घण्टाभा सीसभत गने रक्ष्म सरइएको छ । प्राथधकयणको
प्रणारी सञ्चारन ववबागरे मो वषा रोडसेडडङ न्मूनतभ ७ दे खख फढीभा १३ घण्टासम्भ हुने प्रऺेऩणसहहत प्रनतवेदन
तमाय गये को छ ।

सुख्खाका कायण नदीभा जरस्तय घट्न गई मसको असय उत्ऩादनभा ऩदाा आगाभी भाघ, पागुन य चैतभा दै ननक १३
घण्टासम्भ रोडसेडडङ हुने प्राथधकयणको प्रऺेऩण छ । प्राथधकयणरे मो वषा बायतफाट थऩ १ सम भेगावाट ववद्मत
ु ु्

आमात फढाई ३३७ भेगावाटसम्भ ऩ¥
ु माउने रक्ष्म सरएको छ । बायतफाट ववद्मुत ु् आमात फढाए ऩनन मो वषा प्रणारी

सञ्चारनभा ६०० भेगावाट अऩुग बई रोडसेडडङ दै ननक १३ घण्टासम्भ हुने दाफी गरयएको छ । मो वषा ववद्मुत्को भाग

फढे य १३९६ भेगावाट ऩुग्ने य बायतफाटसभेत आमात गदाा सुख्खामाभभा ७९६ भेगावाटभाि आऩूनता हुनेछ ।

मो वषा प्राथधकयणरे ननभााण गरययहे को ३० भेगावाटको चभेसरमा य चीनको ससनो हाइड्रो कऩोये सनरे फनाइयहे को ५०
भेगावाटको भाथथल्रो भस्र्माङ्दीरगामत केही साना आमोजना सम्ऩन्न हुने दे खखएको छ । मसैगयी सयकायरे

प्रनतव्मजक्त ववद्मुत ु् खऩत वावषाक २७० मुननट ऩ¥
ु माउने रक्ष्म सरएको छ । गत आवभा १३० मुननट त्रफजुरी खऩत
यहे कोभा चारू वषा १४० मुननट फढाउने मोजना सयकायको छ ।

>f]tM sf/f]af/, 2072/6/14

उजाबमन्िी ऻवाऱी बखाबस्त

प्रधानभन्िी सुशीर कोइयारारे उजााभन्िी याधा ऻवारीराई ऩदफाट फखाास्त गये का छन ु् । याजीनाभाका राथग

हदइएको सभमसीभासबि याजीनाभा नफझ
ु ाएऩनछ प्रधानभन्िी कोइयारारे त्रफहीफाय साॉझ भन्िी ऻवारीराइ फखाास्त
गये का हुन ु् ।

ऊजाा भन्िी ऻवारीभाथथ सोरु कोरयडोय प्रशायण राइन ननभााण सम्फन्धी ननभााणभा अनुथचत कामा गये को
बन्दै अजख्तमायरे कायवाहीको ससपारयस गये ऩनछ प्रधानभन्िी सुशीर कोइयारारे एभारे अध्मऺ केऩी
ओरीराई भन्िी कपताा फोराउन आग्रह गये का थथए ।

मसफैफीच, प्रधानभन्िी कोइयारारे आजै याजीनाभा हदएका खेरकूदभन्िी ऩुरूषोत्तभ ऩौडेरको याजीनाभा

स्वीकृत गये का छन ु् । ऩौडेरभाथथ याजष्रम खेरकुद ऩरयषदको सदस्म सथचवभा केशव त्रफष्टराई ननमुक्त
गये कोभा अजख्तमायरे आऩवत्त जनाएको थथमो । त्रफष्टभाथथ ववदे शभा खेराडी रगेय छोडेकोरगामतका
असबमोग यहे को अजख्तमायरे फताउदै आएको छ ।
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नाकाबन्दीमा माई हाइड्रोको २९ मेगावाट त्रबजुऱी राहत
साननभा भाई हाइड्रो ऩावय सरसभटे डरे ननभााण गये को भाई हाइड्रो ऩावय आमोजनाको ववद्मुत ु् याजष्रम
प्रसायण राइनभा जोडडने बएको छ। उक्त आमोजनाको त्रफजुरी त्रफहीफाय साॉझसम्भ याजष्रम

प्रसायणराइनभा जोडडसककने कम्ऩनीका प्रभुख कामाकायी अथधकृत(ससइओ) सुवणादास श्रेष्ठरे फताए।
'राइन जोडडसककएको छ, प्राववथधक कायणरे ववद्मुत ु् छोड्न भाि फाॉकी छ,' आमोजनास्थरफाट ससईओ श्रेष्ठरे
नागरयकन्मूजसॉग बने, 'त्रफहीफाय साॉझसम्भ ववद्मुत ु् चाजा गरयसककन्छ।'

उक्त आमोजनाफाट याजष्रम प्रसायण राइनभा २२ भेगावाट ववद्मत
ु ु् प्रसायण हुनेछ। आमोजना नदीप्रवाही बए ऩनन
आगाभी कावत्तक भसान्तसम्भ नदीभा ऩमााप्त ऩानी यहने बएकोरे ऩूणा ऺभताभा उत्ऩादन हुने उनरे फताए।
आमोजनाफाट गत पागुनभै ४ भेगावाट ववद्मुत ु् याजष्रम प्रसायणभा जोडडसककएको थथमो।

इराभको थचसाऩानीभा ननभााण बएको उक्त आमोजनाको त्रफजुरी काफेरी कोरयडोयअन्तगात इराभको गोदकदे खख

झाऩाको दभकसम्भ ननभााण बएको १३२ केसबए ऺभताको प्रसायण राइनभापात याजष्रम प्रसायणभा जोड्ने सम्झौता
प्रानघकयण य आमोजनाफीच बएको थथमो। तय, ननधाारयत सभमभा प्राथधकयणरे उक्त प्रसायणराइन ननभााण गना

नसक्दा गत भाघभै ननभााण सम्ऩन्न बएको उक्त आमोजनाको ४ भेगावाट त्रफजुरी फैकजल्ऩक राइनभापात ु् याजष्रम

प्रसायणभा जोडडएको थथमो। प्रसायणराइनकै अबावभा आमोजनाफाट अरु १८ भेगावाट ववद्मुत ु् खेय गइयहे को थथमो।
आमोजनाको ऩयीऺण प्रसायण सककएय ऩनन गत पागन
ु फाट व्मावसामीक उत्ऩादनसभेत सरु
ु गरयसकेको थथमो।

करयफ रु. ३ अफा १० कयोडको रागतभा आमोजना ननभााण ऩूया बएको उक्त आमोजनाभा गैयआवसीम नेऩारीहरु
उऩेन्र भहतो, जीवा रासभछाने य अरुण ओझाको रगानी छ।

भाई हाइड्रोकै सहामक कम्ऩनीका रुऩभा भाई क्मासकेड आमोजनाको सभेत ननभााण ऩूया बइसकेको ससइओ श्रेष्ठरे
फताए। ७ भेगावाट ऺभताको उक्त आमोजनाफाट अफ करयफ २० हदनभा ऩयीऺण उत्ऩादन सुरु गना सककने उनरे
फताए। भाई क्मासकेड आमोजनाको त्रफजुरी ऩनन सपरताऩूवक
ा प्रसायण राइनभा जोड्न सककए उक्त
आमोजनाफाट भािै २९ भेगावाट ववद्मत
ु ु् याजष्रम प्रसायणभा जोडडने छ।

बायतरे नेऩारभाथथ रगाएको नाकाफन्दीका कायण बइयहे को ऊजाा अबावराई सम्फोधन गना उक्त आमोजनाको
ननकै ठूरो मोगदान हुने दे खखएको छ। 'ववद्मुत ु् प्राववधकयणरे सम्झौताफभोजजभ सभमभै प्रसायण राइन

नफनाइहदएकैरे उत्ऩादन शरु
ु गना नसकेका अन्म आमोजनाहरुको प्रसायण राइन ननभााणराई ऩनन प्राथधकयणरे
ध्मान हदनुऩछा ,' ससइओ श्रेष्ठरे बने।
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मोचाबको आन्दोऱनको असर अन्तरदे शीय प्रसारण ऱाइन ऩतन
सॊववधान ननभााणको ववषमभा असन्तुजष्ट व्मक्त गदै भधेशी भोचाारे आन्दोरन गये ऩनछ ढल्केफय–
भुजफ्पयऩुय अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााण अवरुद्ध बएको छ ।

तयाई भधेसको आन्दोरन नबएको बए मनतखेय सो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न बइसक्ने थथमो ।
आमोजनाका प्रभख
ु फरीनायामण शाहका अनस
ु ाय तयाई भधेसभा पैसरएको आन्दोरन य असन्तजु ष्टरे

नेऩार–बायत दफ
ु ै तपाको काभ योककएको य आन्दोरन योककएऩनछ डेढ भहहनासबिै काभ सम्ऩन्न हुनेछ ।

मही असोजसबिै आमोजना सम्ऩन्न हुनऩ
ु ने थथमो । तय आन्दोरनका कायण आमोजना आगाभी भङ्ससय
१५ सबि जसयी ऩनन ऩयू ा गनऩ
ुा ने फाध्मता थवऩएको छ ।

सो प्रसायण राइनफाट १५० भेगावाट ववद्मुत ु् बायतफाट तत्कार आमात गने रक्ष्म याखखएको छ ।
आमोजना सम्ऩन्न बएको बए भुरुकभा जायी ववद्मुत ु् बाय कटौती तीन घन्टा कभ हुने थथमो ।
प्राथधकयणरे हार दै ननक दश घन्टा ववद्मुत ु् बाय कटौती गदै आएको छ ।

बायतफाट नेऩारभा ववद्मुत ु् आमात गने सफैबन्दा ठूरो भागाका रुऩभा सरइएको सो प्रसायण राइन ववद्मुत ु्
बाय कटौती गने प्रभुख आमोजनाका रुऩभा सरइएको छ । सो प्रसायण राइनफाट नेऩार–बायत दव
ु ै तपाफाट
एक हजाय दइु सम भेगावाटबन्दा फढी ववद्मुत ु् आमात–ननमाात गना सककन्छ ।

चाय सम केबी ऺभताको सो अन्तयदे शीम प्रसायण राइनको ननभााण कामा ऩावय रान्ससभसन कम्ऩनी
नेऩार सरसभटे ड (वऩहटससएन) रे ननभााण गरयहे को छ ।
नेऩारतपा रू. एक अफा ५० कयोड रागतभा ४१.५ ककरोसभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न हुने

रक्ष्म याखखएको बए ऩनन आन्दोरनका कायण केही रागत फढ्न सक्ने दे खखएको शाहरे फताए । नेऩारतपा
करयफ ११५ टावय ननभााण अजन्तभ चयणभा छ ।
नेऩार बायतफीच ववद्मुत ु् व्माऩाय गने उद्दे श्मरे प्रसायण राइन ननभााण गना राथगएको हो । प्रसायण

राइन ननभााणऩनछ नेऩारफाट बायतभा य बायतफाट नेऩारभा सहज ववद्मुत ु् आमात ननमाात हुनेछ । यासस
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असन्तुष्ष्टको मार तनमाबणधीन ववद्युत ् प्रसारण ऱाइनमा ऩतन
सॊववधान ननभााणको ववषमभा असन्तुजष्ट व्मक्त गदै केही याजनीनतक दररे आन्दोरन गये ऩनछ ढल्केफय–
भुजफ्पयऩुय अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााण अवरुद्ध बएको छ ।

तयाई भधेसको आन्दोरन नबएको बए मनतखेय सो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न बइसक्ने थथमो । तय
आन्दोरनका कायण भजदयु रे काभ गना नसकेऩनछ आमोजना प्रबाववत बएको छ । आमोजनाका प्रभख
ु

फरीनायामण साहका अनस
ु ाय तयाई भधेसभा पैसरएको आन्दोरन य असन्तजु ष्टरे नेऩार–बायत दफ
ु ै तपाको
काभ योककएको य आन्दोरन योककएऩनछ डेढ भहहनासबिै काभ सम्ऩन्न हुनेछ ।

सो प्रसायण राइनफाट १५० भेगावाट ववद्मुत ु् बायतफाट तत्कार आमात गने रक्ष्म याखखएको छ ।

आन्दोरनका कायण सो आमोजना नयोककएको बए दसैँसम्भ बायतफाट ववद्मुत ु् आमात गना सककने थथमो
। आमोजना सम्ऩन्न बएको बए भुरुकभा जायी ववद्मुत ु् बाय कटौती तीन घन्टा कभ हुने थथमो ।
प्राथधकयणरे हार दै ननक दश घन्टा ववद्मुत ु् बाय कटौती गदै आएको छ ।

आमोजना ऩय धकेसरॉ दा नेऩारराई नै घाटा ऩने दे खखन्छ । आमोजना प्रभुख साहका अनुसाय आन्दोरन

सुरु हुनुऩहहरे नेऩारतपा ऩाॉचवटा टावयको ‗पाउन्डेसन‘ याख्न य ११ वटा टावय जोड्न फाॉकी थथमो । कुर नौ
हजाय ऩाॉच सम सभटय प्रसायण राइन सभराउन य प्राववथधक ऩयीऺण गना फाॉकी यहे को छ ।

‗‗आन्दोरनरे काभ ऩूणा रुऩभा अवरुद्ध बमो, जनजीवन साभान्म अवस्थाभा ऩुग्मो बने डेढ भहहनासबि
काभ ऩूया हुन्छ‘‘–आमोजना प्रभुख साहरे बन्नुबमो ।

बायततपा ऩनन एकाध टावय भािै फनाउन फाॉकी य प्रसायण राइन जोड्न फाॉकी यहे कोैे छ । गत बदौभा नै
सो आमोजना सम्ऩन्न गनऩ
ुा ने थथमो । नेऩारतपाको ननभााण नै केही हढरा बए ऩनन मही असोजसबिै

आमोजना सम्ऩन्न हुनुऩने थथमो । तय आन्दोरनका कायण आमोजना आगाभी भङ्ससय १५ सबि जसयी
ऩनन ऩूया गनऩ
ुा ने फाध्मता थवऩएको छ ।

आन्दोरनका कायण ननभााण प्रकिमा अगाडड फढाउनका राथग ऺनत भल्
ू माङ्कन ‗पोसा भेजय‘ गनऩ
ुा ने
ठे केदायरे भाग गये को आमोजना प्रभख
ु साहको बनाइ छ । बायतफाट नेऩारभा ववद्मत
ु ु् आमात गने

सफैबन्दा ठूरो भागाका रुऩभा सरइएको सो प्रसायण राइन ववद्मुत ु् बाय कटौती गने प्रभुख आमोजनाका

रुऩभा सरइएको छ । सो प्रसायण राइनफाट नेऩार–बायत दव
ु ै तपाफाट एक हजाय २०० भेगावाटबन्दा फढी
ववद्मुत ु् आमात–ननमाात गना सककन्छ ।

चाय सम केबी ऺभताको सो अन्तयदे शीम प्रसायण राइनको ननभााण कामा ऩावय रान्ससभसन कम्ऩनी
नेऩार सरसभटे ड ९वऩहटससएन० रे ननभााण गरयहे को छ । कुर १२९। ५ ककरोसभटय राभो प्रसायण राइन

ननभााण करयफ १५ भहहनासबि ऩूया गने रक्ष्म याखखएको थथमो । त्मसभा ३५४ टावय ननभााण सम्ऩन्न हुने
चयणभा छ ।

नेऩारतऩाm रु एक अफा ५० कयोड रागतभा ४१।५ ककरोसभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न हुने
रक्ष्म याखखएको बए ऩनन आन्दोरनका कायण केही रागत फढ्न सक्ने दे खखएको साहरे फताउनुबमो ।
नेऩारतऩाm करयफ ११५ टावय ननभााण अजन्तभ चयणभा छ ।

प्रसायण राइन ननभााणको काभ बायतको टाटा इजन्जननमरयङरे गरययहे को छ । नेऩारी बब
ू ागभा ऩने

प्रसायण राइन ननभााणका राथग स्थाऩना बएको वऩहटससएन कम्ऩनीभा नेऩार ववद्मत
ु ु् प्राथधकयणको ६४

प्रनतशत, ऩावय थग्रड बायतको २६ प्रनतशत तथा आइएर एन्ड एपएस इनजॉ ससबासेजको १० प्रनतशत सेमय
छ।
मसैगयी बायतीम बूसभभा ऩने ८८ ककरोसभटय प्रसायण राइनको ननभााण िस फोडाय ऩावय रान्ससभसन

कम्ऩनी ९ससवऩहटसी०रे गरययहे को छ । बायततऩाm कुर २३९ टावय ननभााण बइयहे को छ । ससवऩहटसीभा

ऩावय थग्रड बायतको २६ प्रनतशत, सतरज जरववद्मुत ु् ननगभको २६ प्रनतशत, आइएर एन्ड एपएस इनजॉ
ससबासेजको ३८ प्रनतशत तथा नेऩार ववद्मुत ु् प्राथधकयणको १० प्रनतशत सेमय छ ।

नेऩार बायतफीच ववद्मुत ु् व्माऩाय गने उद्दे श्मरे प्रसायण राइन ननभााण गना राथगएको हो । प्रसायण

राइन ननभााणऩनछ नेऩारफाट बायतभा य बायतफाट नेऩारभा सहज ववद्मुत ु् आमात ननमाात हुनेछ । यासस
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सातनमाको थऩ १८ मेवा िीडमा जोडडयो
साननभा भाई जरववद्मुत ु् आमोजनाको २२ भेगावाट ववद्मुत ु् १३२ केबीएको याजष्रम प्रसायण राइनभा
जोडडएको छ । त्रफहीवाय प्रसायण राइनभा जोडडए ऩनन ववद्मुत ु् प्रसायण सुचारु (ससङ्िोनाइज) बई

नसकेको नेऩार ववद्मुत ु् प्राथधकयण, प्रसायण ननदे शनारमका ननसभत्त उऩकामाकायी ननदे शक कन्है माकुभाय
भानन्धयरे जानकायी हदए । तय, प्राववथधक ववषम सभल्नेत्रफवत्तकै सुचारु हुने उनको बनाइ छ ।

ऊजाा अबाव बइयहे को अवस्थाभा मसरे थोयै बए ऩनन याहत हदनेछ । गत चैतभै सम्ऩन्न बएको उक्त
आमोजनाको १८ भेगावाट ववद्मत
ु ु् प्रसायण राइनको अबावभा खेय गइयहे को थथमो । फाॉकी ४ भेवा बने ३३
केबीए प्रसायण राइनफाट याजष्रम ग्रीडभा जोडडएको थथमो । मो प्रसायण राइन काफेरी कोरयडयको ऩहहरो
खण्ड हो । प्रसायण राइन सभमभा नफन्दा आमोजनाफाट उत्ऩाहदत ववद्मत
ु ु् कयीफ ६ भहीना खेय गएको
थथमो । स्थानीमको अवयोधका कायण प्रसायण राइन ननभााणभा हढराइ बएको हो । ऩनछल्रो ऩटक
झाऩाको रखनऩुयभा दईु ओटा टावय ननभााण गना अवयोध हुॉदा काभ योककएको थथमो । प्राथधकयण य
जग्गाधनीफीच ऺनतऩूनताभा सहभनत जुटेऩनछ स्थानीमरे ताय टाॉग्न हदएका थथए ।
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सेती ऩररयोजना जोड्ने छोटो सडक तनमाबणमा तीव्रता
प्रस्ताववत सेती ऩरयमोजनाराई जोड्ने सफैबन्दा छोटो सडक ननभााण कामारे तीव्रता ऩाएको छ । फैतडीको

ससद्धऩुयफाट ढुॊगाड जोड्ने सडक ववफ्माकटारदे खख ढुॊगाडसम्भ ऩ¥
ु माउने रक्ष्मका साथ सुरु गरयएको सो सडक

ससद्धऩुयको नेटा फजायसम्भ ऩुगेको मुवा सङ्घका भहाकारी अञ्चर सॊमोजक दे वेन्र कॉु वयरे फताउनुबमो । जजल्रा
ववकास ससभनत फैतडीरे सुरुवात गये को सो सडक ससद्धऩुयको खोडानेटासम्भ सञ्चारनभा आएको थथमो ।

कॉु वयरे बन्नुबमो – ―मो वषा स्थानीम फाससन्दाको श्रभदान य चन्दा सङ्करन गयी चाय ककरोसभटय थऩ

ननभााण गरयएको हो ।‖ ―करयफ रु ४० राखको रागतभा चाय ककरोसभटय सडक ननभााण गरयएको य रु १०
राख जनत चन्दा सङ्करन बएको हो ।‖
फाॉकी स्थानीमवासीरे श्रभदान गयी सडक ननभााण गये का हुन ु् । फैतडीको ववकट भाननने ढुॊगाड गाववसराई
जोड्ने सो सडक नेटा फजायसम्भ सञ्चारनभा आएऩनछ स्थानीम फाससन्दा ऩनन हवषात बएका छन ु् । मो
सडकराई ऩमाटकीम सडकका रुऩभा सभेत ववकास गना सककने स्थानीमवासीरे फताएका छन ु् । यासस
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अन्तरदे शीय प्रसारण ऱाइन तनमाबण अवरुद्ध

सॊववधान ननभााणको ववषमभा असन्तुजष्ट व्मक्त गदै केही याजनीनतक दररे आन्दोरन गये ऩनछ ढल्केफय–

भज
ु फ्पयऩयु अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााण अवरुद्ध बएको छ । तयाई भधेसको आन्दोरन नबएको बए
मनतखेय सो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न बइसक्ने थथमो । तय आन्दोरनका कायण भजदयु रे काभ गना

नसकेऩनछ आमोजना प्रबाववत बएको छ । आमोजनाका प्रभुख फरीनायामण साहका अनुसाय तयाई भधेसभा
पैसरएको आन्दोरन य असन्तजु ष्टरे नेऩार–बायत दफ
ु ै तपाको काभ योककएको य आन्दोरन योककएऩनछ डेढ
भहहनासबिै काभ सम्ऩन्न हुनेछ ।

सो प्रसायण राइनफाट १५० भेगावाट ववद्मत
ु ु् बायतफाट तत्कार आमात गने रऺु्म याखखएको छ ।

आन्दोरनका कायण सो आमोजना नयोककएको बए दसैँसम्भ बायतफाट ववद्मत
ु ु् आमात गना सककने थथमो
। आमोजना सम्ऩन्न बएको बए भर
ु क
ु भा जायी ववद्मत
ु ु् बाय कटौती तीन घन्टा कभ हुने थथमो ।
प्राथधकयणरे हार दै ननक दश घन्टा ववद्मुत ु् बाय कटौती गदै आएको छ ।

आमोजना ऩय धकेसरॉ दा नेऩारराई नै घाटा ऩने दे खखन्छ । आमोजना प्रभुख साहका अनुसाय आन्दोरन

सुरु हुनुऩहहरे नेऩारतपा ऩाॉचवटा टावयको ‗पाउन्डेसन‘ याख्न य ११ वटा टावय जोड्न फाॉकी थथमो । कुर नौ
हजाय ऩाॉच सम सभटय प्रसायण राइन सभराउन य प्राववथधक ऩयीऺण गना फाॉकी यहे को छ ।

‗‗आन्दोरनरे काभ ऩूणा रुऩभा अवरुद्ध बमो, जनजीवन साभान्म अवस्थाभा ऩुग्मो बने डेढ भहहनासबि
काभ ऩूया हुन्छ‘‘–आमोजना प्रभुख साहरे बन्नुबमो ।

बायततपा ऩनन एकाध टावय भािै फनाउन फाॉकी य प्रसायण राइन जोड्न फाॉकी यहे कोैे छ । गत बदौभा नै
सो आमोजना सम्ऩन्न गनऩ
ुा ने थथमो । नेऩारतपाको ननभााण नै केही हढरा बए ऩनन मही असोजसबिै

आमोजना सम्ऩन्न हुनऩ
ु ने थथमो । तय आन्दोरनका कायण आमोजना आगाभी भङ्ससय १५ सबि जसयी
ऩनन ऩयू ा गनऩ
ुा ने फाध्मता थवऩएको छ ।

आन्दोरनका कायण ननभााण प्रकिमा अगाडड फढाउनका राथग ऺनत भूल्माङ्कन ‗पोसा भेजय‘ गनऩ
ुा ने
ठे केदायरे भाग गये को आमोजना प्रभुख साहको बनाइ छ । बायतफाट नेऩारभा ववद्मुत ु् आमात गने

सफैबन्दा ठूरो भागाका रुऩभा सरइएको सो प्रसायण राइन ववद्मुत ु् बाय कटौती गने प्रभुख आमोजनाका

रुऩभा सरइएको छ । सो प्रसायण राइनफाट नेऩार–बायत दव
ु ै तपाफाट एक हजाय २०० भेगावाटबन्दा फढी
ववद्मुत ु् आमात–ननमाात गना सककन्छ ।

चाय सम केबी ऺभताको सो अन्तयदे शीम प्रसायण राइनको ननभााण कामा ऩावय रान्ससभसन कम्ऩनी
नेऩार सरसभटे ड (वऩहटससएन) रे ननभााण गरयहे को छ । कुर १२९. ५ ककरोसभटय राभो प्रसायण राइन

ननभााण करयफ १५ भहहनासबि ऩूया गने रक्ष्म याखखएको थथमो । त्मसभा ३५४ टावय ननभााण सम्ऩन्न हुने
चयणभा छ ।

नेऩारतऩाm रु एक अफा ५० कयोड रागतभा ४१.५ ककरोसभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न हुने
रक्ष्म याखखएको बए ऩनन आन्दोरनका कायण केही रागत फढ्न सक्ने दे खखएको साहरे फताउनुबमो ।
नेऩारतऩाm करयफ ११५ टावय ननभााण अजन्तभ चयणभा छ ।

प्रसायण राइन ननभााणको काभ बायतको टाटा इजन्जननमरयङरे गरययहे को छ । नेऩारी बूबागभा ऩने प्रसायण राइन
ननभााणका राथग स्थाऩना बएको वऩहटससएन कम्ऩनीभा नेऩार ववद्मुत ु् प्राथधकयणको ६४ प्रनतशत, ऩावय थग्रड
बायतको २६ प्रनतशत तथा आइएर एन्ड एपएस इनजॉ ससबासेजको १० प्रनतशत सेमय छ ।

मसैगयी बायतीम बूसभभा ऩने ८८ ककरोसभटय प्रसायण राइनको ननभााण िस फोडाय ऩावय रान्ससभसन

कम्ऩनी (ससवऩहटसी)रे गरययहे को छ । बायततऩाm कुर २३९ टावय ननभााण बइयहे को छ । ससवऩहटसीभा

ऩावय थग्रड बायतको २६ प्रनतशत, सतरज जरववद्मुत ु् ननगभको २६ प्रनतशत, आइएर एन्ड एपएस इनजॉ
ससबासेजको ३८ प्रनतशत तथा नेऩार ववद्मुत ु् प्राथधकयणको १० प्रनतशत सेमय छ ।

नेऩार बायतफीच ववद्मुत ु् व्माऩाय गने उद्दे श्मरे प्रसायण राइन ननभााण गना राथगएको हो । प्रसायण

राइन ननभााणऩनछ नेऩारफाट बायतभा य बायतफाट नेऩारभा सहज ववद्मत
ु ु् आमात ननमाात हुनेछ । यासस
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सातनमा माई राष्ष्िय प्रसारणमा जोडडयो

साननभा भाई जरववद्मत
ु ु् आमोजनाको त्रफजर
ु ी याजष्रम प्रसायणराइनभा जोडडएको छ। इराभभा उत्ऩाहदत उक्त
त्रफजुरी झाऩासम्भको काफेरी करयडोय प्रसायणराइनभापात त्रफहीफाय जोडडएको हो। उत्ऩादन सुरु बएको राभो
सभमसम्भ प्रसायणराइनभा ऩूयै त्रफजुरी जोड्न सककएको थथएन ।

‗त्रफहीफायफाट साननभाको सफै त्रफजुरी याजष्रम प्रसायणराइनभा जोडडएको छ,‘ ववद्मुत ु् प्राथधकयणका

कामाकायी ननदे शक भुकेश काफ्रेरे काजन्तऩुयससत बने। ननजी उत्ऩादकरे उत्ऩादन गये को त्रफजुरी याजष्रम
प्रसायणराइनभा ल्माउने जजम्भा प्राथधकयणको हो ।

काफेरी प्रसायणराइनभा ऩने जग्गाको भुआलजा वववादका कायण सफै त्रफजुरी ल्माउन सककएको थथएन।

झाऩाभा भुआलजा वववाद सककएऩनछ प्रसायणराइनभा जोडडएको हो। काफ्रेका अनुसाय साननभा भाईको
ऩूयै त्रफजुरी जोडडएको छ ।

साननभाको ऺभता २२ भेगावाट हो। मसअनघ करयफ ४ भेगावाट वैकजल्ऩक भाध्मभफाट याजष्रम प्रसायणभा
जोडडएको थथमो। साननभा भाई नदीको फहाव (आयओआय) भा आधारयत जरववद्मत
ु ु् आमोजना हो ।

