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सयकाय न ैऊजाा सॊकट फढाउॉ दै 
रक्ष्भण विमोगी  
सयकायरे जरविद्मुत आमोजना ननभााणको काभ गरययहेका आधा दजान कम्ऩनीराई सहजीकयण गनुाको 
सट्टा नतनका अनुभनतऩत्र खायेज गयेय ऊजाा सॊकट फढाउॉ दै रगेको छ।  
५ कम्ऩनीरे ननभााण गरययहेका जरविद्मुत आमोजनाभा काभ बइयहे ऩनन सयकायरे रक्षऺत प्रगनत 

नबएको बन्दै अनुभनतऩत्र खायेज गयेको हो । ती आमोजना खायेज हुॉदा विकासकताारे अहहरेसम्भ 

ननभााणभा खचा गयेको करयफ ५७ कयोड रुऩैमाॉ गुभाएका छन ्। 
 

ऊजाा भन्त्रारमरे तोककएको सभमभा काभ नगयेकारे १८ भेगािाटको भाथथल्रो सोरु, १४.३ भेगािाटको 
भाथथल्रो भैरुङ, ९.९ भेगािाटको इङ्िाखोरा, साढे ७ भेगािाटको भाथथल्रो खोरुॊगाखोरा य ३.४ 

भेगािाटको मभहदभखोराको अनुभनतऩत्र खायेज गयेको छ । 
 

भन्त्रारमरे गत िर्ा न ैअख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको ननदेशनका आधायभा मी ५ सहहत १४ 

आमोजनाको अनुभनत खायेज गयेको थथमो । तय, खायेज बएको १५ हदन नहुॉदै फुटिर ऩािय कम्ऩनीरे 

ननभााणकोे ेख्जम्भा मरएको ३७.६ भेगािाटको काफेरी 'ए' उल्ट्माइसकेको छ । 
 

अन्म आमोजनाका विर्मभा भन्त्रारम य विद्मुत विकास विबागरे दईु ऩटकसम्भ समभनत गठन गयेय 

अध्ममन गयेको थथए । भन्त्रारमरे गठन गयेका दिुै समभनतरे ५ आमोजनाको प्रगनत सन्तोर्जनक यहेको 
प्रनतिेदन सभेत ऩेस गयेको थथमो । तय, समभनतको प्रनतिेदन य भख्न्त्रऩरयर्दको ननदेशन अिऻा गदै ऊजाा 
सथचिरे अनुभनतऩत्र खायेज गयेका हुन ्। 
 

भख्न्त्रऩरयर्दको गत िर्ा पागुन २२ गतको फैठकरे अध्ममन अनुमभतऩत्र मरएका फाहेकको हकभा प्रत्मेक 

आमोजनाको िास्तविक रगानी, बौनतक प्रगनतरगामतको प्रगनत हेयी उथचत ननणाम मरन ऊजाा 
भन्त्रारमराई ननदेशन हदएको थथमो । उक्त फैठकरे तत्तत ्आमोजनाको काभ हेयी विद्मुत ऐन, २०४९ को 
दपा ३५ अनुसाय भन्त्रारमराई आिश्मक य उऩमुक्त ननणाम मरन बनेको थथमो । 
 

भख्न्त्रऩरयर्दको ननदेशनऩनछ भन्त्रारमरे विबागका उऩभहाननदेशक थचयञ्जीिी चटौतको सॊमोजकत्िभा 
कमभटी गठन गयी ५ आमोजनाको स्थरगत अध्ममन सभेत गयेको थथमो । मसअनघ विबागकै अकाा 
उऩभहाननदेशक प्रिीण अमाारको सॊमोजकको कमभटीरे आमोजनाको प्रगनतका विर्मभा अध्ममन गयेको 
थथमो । 
 

अमाार कमभटीरे केही आमोजनाको प्रगनत सन्तोर्जनक यहेको प्रनतिेदन ऩेस गयेको थथमो । चटौत 
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सॊजोजकको कमभटीरे आमोजनाको हारसम्भको िास्तविक रगानी मनत नै हो बनी ककटान गना 
नसककएको तथावऩ आमोजनाराई मस अिस्थासम्भ ऩु¥माउन रगानी गयेको गयेको बन्दै िैशाख २७ गते 
न ैप्रनतिेदन हदएको थथमो । 
 

चटौत सॊमोजकको कमभटीको अध्ममनअनुसाय भाथथल्रो सोरुरे सुरु गयेको य अन्म ४ आमोजना ननभााण 

चयणभा छन ्। तय, प्रिद्र्धकरे बने सोरुको सुरुङसभेत खन्न सुरु गरयएको जानकायी हदएका छन ्। अन्म 

आमोजनाका प्रिद्र्धकरे जग्गा खरयद, ऩहुॉचभागा ननभााणरगामत काभ गयेका छन ्। 
 

भुरुकभा ऊजााको मनत ठूरो सॊकट हुॉदा प्रनतकूर सभमभा ऩनन आमोजना फनाइयहेका प्रिद्र्धकराई 

सयकायरे ननयाश फनाएको तेह्रथभु ऩािय कम्ऩनी (भाथथल्रो खोरुॊगा खोरा) का कामाकायी ननदेशक 

भोहनकुभाय डाॉगीरे फताए । '२६ कयोड रुऩैमाॉ प्रनतभेगािाट रागत ऩुग्न ेकाफेरीको ऩटक–ऩटक म्माद 

थवऩॉदै आएको छ,' उनरे नागरयकसॉग बने, 'बफवऩसी (फुटिर ऩािय कम्ऩनी) को न्मादी ३ ऩटकसम्भ म्माद 

थवऩमो तय िास्तविक रगानीराई ननरुत्साहहत गरयएको छ ।' 
 

भन्त्रारमरे कोफेरीराई गत चतैभा खायेजीको ननणाम उल्ट्माउॉ दै ६ भहहनाको म्माद थऩेको थथमो । तय, 

रक्षऺत प्रगनत नगये ऩनन विदेशी रगानी यहेको बन्दै असोज ७ गत े६ भहहना म्माद थऩेको छ । काफेरीको 
दईुऩटक म्माद थप्ने तय अन्म प्रगनत बएका आमोजनाको अनुभनत ऊजाा सथचिरे ननमतिश खायेज गयेको 
डाॉगीरे आयोऩ रगाए । 
 

'तत्कारीन ऊजाा भन्त्री याधा ऻिारीरे भख्न्त्रऩरयर्द रगेका ९ आमोजनाभध्मे ५ आमोजनासॉग 

भन्त्रारमराई कयाय सम्झौता गना ननदेशन हदइएको थथमो,' डाॉगीरे बने, 'भख्न्त्रऩरयर्दको ननणामसभेत 

अिऻा गदै सथचिरे वित्तीम व्मिस्थाऩन गना एक िर्ा ऩनन म्माद थप्ने काभ गनुाबएन ।' 
 

सथचि याजेन्रककशोय ऺेत्रीरे बने प्रिद्र्धकराई ऩटक–ऩटक ननणामभा थचत्त नफुझ ेअदारत जान सुझाि 

हदएका छन ्। अख्ततमायको ननदेशनअनुसाय नै अनुभनतऩत्र खायेज बएकारे आपू ननणामफाट ऩनछ हट्न 

नसक्न ेफताउॉ दै आएका छन ्। विद्मुत ऐनरे आमोजनाको अनुभनतऩत्र हदने, म्माद थप्ने य खायेज गन े

सम्ऩूणा अथधकाय बन ेऊजाा सथचिराई हदएको छ । 
 

'नेऩार विद्मुत प्राथधकयणरे सभमभा विद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) नगने य भन्त्रारमरे प्रकिमा 
अगाडड फढाउन भहहनौं रगाउन ेअनन कम्ऩनीरे काभ गयेन बन्दै अनुभनत खायेज गने ननमत खयाफ छ,' 

डाॉगीरे बने । ननभााण सुरु बइसकेका आमोजनासभेत खायेज गदाा जरविद्मुत उत्ऩादनभा चासो नदेखाएय 

सयकायरे ऊजाा सॊकट फढाउन खोजेको उनको आयोऩ छ । 
 

काभ बइयहेका आमोजनाको अनुभनतऩत्र खायेज गना नमभल्ने बन्दै उऩप्रधान तथा ऊजाा भन्त्री टोऩफहादयु 



यामभाझीरे मसभा भन्त्रारमरे सहजीकयण गरयहदने आश्िासन हदएका छन ्। 'काभ बएका आमोजना 
खायेज नहुन ेय प्रगनतको आधायभा अनुभनत हदइने भन्त्री यामभाझीराई उद्धतृ गदै फेनी हाइड्रोऩािय 

कम्ऩनी (भाथथल्रो सोरुखोरा) का प्रिद्र्धक गणेश काकीरे फताए । 
 

आमोजना खायेज बएको जानकायी हदॉदै विबागरे सोरुका प्रिद्र्धकराई अनघल्रो शुिफाय ऩत्र काटेको 
थथमो । तय, ३ हदन नबफत्दै विबागरे सोभफाय नै फेनी हाइड्रोराई अको ऩत्र ऩठाएको छ । उक्त ऩत्रभा 
उत्ऩादन अनुभनतऩत्रको सताअनुसाय ६÷६ भहहनाभा प्रगनत विियण फुझाउनुऩन ेतय कम्ऩनी सो नगयेकारे 

७ हदनमबत्र सम्ऩूणा विियण विबागभा ऩेस गना ननदेशन हदइएको छ । 
 

सोरुरगामत ५ आमोजनाको बौनतक य आथथाक प्रगनत प्रिद्र्धकरे फुझाउॉ दै आएका छन ्। भन्त्रारम य 

विबागरे ऩनन दईुऩटक कमभटी गठन गयेय बौनतक य आथथाक प्रगनतको अध्ममन गयेका छन ्। उक्त 

सम्ऩूणा काभ हुॉदाहुॉदै विबागरे ऩुन् प्रगनत विियण ऩेस गना ननदेशन हदनुभा अको ननमत देखखएको एक 

प्रिद्र्धक फताउॉछन ्। 'भन्त्री यामभाझीको ननदेशनभा अनुभनतऩत्र हदने तय त्मसभा भोटो कमभसन हदनुऩने 
रऺण देखखमो,' ती प्रिद्र्धकरे बने । 
 

नमाॉ अिस्थाका आधायभा ५ आमोजनाराई अनुभनत हदने भन्त्रारमको तमायी बए थऩ ७ आमोजनाराई 

ऩुन् अध्ममन अनुभनतऩत्र हदनुऩने अन्म प्रिद्र्धकको तका  छ । उत्ऩादन अनुभनतऩत्र मरएका ५ सहहत १२ 

आमोजनाभा हारसम्भ झन्डै २ अफा रुऩैमाॉ खचा बएको छ । भन्त्रारमरे ननभााण बइयहेका, अध्ममन 

सककएका, वित्तीम स्रोत जुटाउॉ दै गयेका य विद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गने तमायीका आमोजना खायेज 

हो । 
 

विद्मुत ऐन, २०४९ को दपा ५ अनुसाय आमोजनाको अध्ममन गना फढीभा ऩाॉच िर्ा अनुभनतऩत्र हदइन्छ । 
तय, सन्तोर्जनक प्रगनत नबएको कायण देखाउॉ दै भन्त्रारमरे ५ िर्ा नऩुग्दै आमोजनाको अध्ममन 

अनुभनतऩत्र खायेज गयेको छ ।  
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खाना ऩकाउने सभमभा रोडसेडडङ ह ॉदैन् उऩप्रधानभन्त्री यामभाझी  
उऩप्रधान तथा उजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे बायतको नाकाफन्दीको कायण सिासाधायण 

उऩबोक्ताराई याहत हदन विहान य फेरुका खाना ऩकाउने सभमभा रोडसेडडङ नहुन ेफताएका छन।्  
रयऩोटासा क्रफ नेऩारको अन्र्तकिमात्भक देउसी बैरो कामािभभा उजााभन्त्री यामभाझीरे काठभाडौं य शहयी 
ऺेत्रभा विहान ६ फजेदेखख ९ फजेसम्भ य फेरुका ऩनन त्मस्तै सभमभा खान ऩकाउन रोडसेडडङ हुन नहदने 
मोजना उजााभन्त्रारमरे फनाएको फताए। मस फाहेक दाउया ल्माउने य कभाचायीरे मरइयहेको सुविधासभेत 

कटौती गने मोजना फनाएको उनरे बनाइ थथमो। 
 

बूकम्ऩको आरो घाउभा बायतीम नाकाफन्दीरे नुन चकु दरेको बन्दै आऩूनता असहज नबए ऩनन नेऩारी 
जनताभा बने याख्रिम एकता काभम बएकोरे मो गिा गना रामक विर्म बएको उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे 

फताए । 
 

'नाकाफन्दीको विरुद्धभा याख्रिम एकता कामभ बएको छ । मो गिा गना रामक विर्म हो,' उनरे बने,' 
मसराई सदऩुमोग गयी कुटनीनतक ऩहर गयेय नाका खोल्ने य भधेसी भोचााको भाग सम्फोधन गना कोमशस 

गनुा ऩछा। सॊविधान कामाान्िमन गना नाकाफन्दी य आन्दोरन सॊफोधन गन ैऩछा  ।' 
 

उनरे सभािेशी सभानुऩानतक प्रनतननथधत्ि य जनसॊतमाको आधायभा ननिााचन ऺेत्र ननधाायणभा सफैको 
प्रनतफद्धता आइसकेकोरे अहहरे सीभाॊकनभा केही पेयफदर गना छरपर बइयहेको बन्दै सभस्मा 
सभाधानभा अथधकतभ रचक बएय प्रस्तुत हुने फताए। 
 

उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी स्िमभरे आगाभी नतहायफाट रोडसेडडङ अन्त्म 

गने प्रनतफद्धता व्मक्त गरयसकेकोरे सोही अनुसाय काभ बइयहेको बन्दै जरविद्मुत उत्ऩादनराई मुद्ध 

स्तयभा अगाडड फढाउने य सोराय, िामु, हाईबिड, थभार य म्माग्नेहटकसहहतका सफै उऩामहरुभा ऩहर गयेय 

उजाा सॊकट अन्त्म गरयने दृढता ब्मक्त गये।  
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बायतफाट थऩ ९० भेगावाट ववद्म त ्आमात गन ेतमायी तीव्र  

ऩुरऩयाज कोइयारा  

नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणरे अफको १ भहहनामबत्र बायतफाट थऩ ९० भेगािाट विद्मुत ्आमात गन ेतमायी 
गरययहेको जनाएको छ। हार बायतफाट करयफ २ सम ३० भेगािाट विद्मुत ्आमात बइयहेको छ। 'ढल्केफय–

भुजफ्ऩुय ४ सम केमबए प्रशायण राइनफाट डडसेम्फय २० सम्भभा ९० भेगािाट विद्मत ्आमात शुरु 

गरयसक्न ेहाम्रो रक्ष्म छ,' प्राथधयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बन,े 'त्मो ऩरयभाणभा 
विद्मुत ्आमत बए रोडसेडडङ धेयै फढ्दैन।' 
 

नेऩारफाट विद्मुत ्आमातका राथग बायतरे भहत्िऩूणा भानेको ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय सीभाऩाय विद्मुत ्

प्रसायणराइनको ननभााण कामा १ भहहनामबत्र ऩूया हुन ेय मस ैराइनभापा त थऩ विद्मुत ्आमात गरयन ेउनरे 

फताए। बायतरे गयेको नाकाफन्दीका कायण इन्धन आऩूनता कभ हुॉदा जरविद्मुत ्भाथथको ननबायता फढ्दै 

गएकोरे विद्मुत ्आऩूनता फढाउनु ऩन ेबएको छ। बायतफाट आमात गरयन े९० भेगािाट विद्मुतफाहेक थऩ 

विद्मुतका राथग हारसम्भ अन्म कुन ैविकल्ऩ नदेखखएको कामाकायी ननदेशक काफ्रेरे फताए। 
 

'चीनरे ऩनन विद्मुत ्व्माऩायको प्रस्ताि गयेको सुनेका छौं,' उनरे बने, 'मो हहउॉदका राथग बन ेबायतफाट 

आमात हुने ९० भेगािाट विद्मुतको अन्म कुन ैविकल्ऩ देखखएको छैन।' उनरे बन े। ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय 

प्रशायण राइन ननभााण बएऩनछ मस राइनभापा त १ सम ५० भेगािाट विद्मुत ्नेऩाररे आमात गनै ऩने 
सम्झौता सन ्२०१२ भै बएको छ । मसका राथग ढल्केफयभा फनाउनु ऩन ेसफ स्टेशनको काभ अनघ फढ्न 

सकेको छ । थचननमाॉ ठेकेदाय कम्ऩनीरे सफ स्टेशन ननभााणको ठेक्का मरएको छ । उक्त ठेकेदायरे काभ 

शुरु गयेको अिस्थाभा ऩनन राइन ननभााणसॉगै सफ स्टेशन ननभााण ऩूया नहुन ेहुॉदा फैकख्ल्ऩक व्मिस्था गयी 
९० भेगािाट भात्र विद्मुत ्ल्माउने तमायी बएको हो। 'सफ स्टेशन नफनेकोरे १ सम ३२ केमबएकै राइनफाट 

९० भेगािाट विद्मुत ्ल्माउन सककने छ,' उनरे बन े। 
 

ऩािय िान्समभशन कम्ऩनी नेऩार (ऩीटीसीएन)का प्रभुख अशोककुभाय ऩख्डडतरे उक्त प्रसायण 

राईनअन्तगात ५ ओटा टािय भात्र फनाउन फाॉकी यहेकोरे तीव्र गनतभा काभ गये १ भहहनामबत्र ननभााण ऩूया 
बइसक्न ेफताए । भधेश अन्दोरनरे फनद् यहेको उक्त राइन ननभााण कामा आन्दोरनकायीसॉगको 
सहभनतभा केहीहदनअनघफाट भात्र ननभााण शुरु बएको हो । 'थगट्हट, फारुिा, मसमभन्टरगामत साभान 

ल्माउन गाडी चल्न हदए भात्र सहज हुने थथमो,' उनरे बने । उक्त राइन ननभााण राथग बायतीम ठेकदाय 

टाटा कम्ऩनीका अथधकायीहरुसॉग आइतफाय जनकऩुयभा छरपर गना राथगको उनरे जानकायी हदए। 
 

बायतीम कम्ऩनीहरुरे नेऩारभा ननभााण ठेक्का ऩाएका आमोजना(अरुण तेस्रोरगामत)फाट विद्मुत ्
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उत्ऩादन शुरु बएऩनछ आपूकहाॉ गहहरयॉदै गएको ऊजाा सॊकटराई टाना नेऩारफाट विद्मुत ्आमातका राथग 

मही राइन प्रमोग गन ेबायतको मोजना छ । नेऩार–बायतफीच बएको सम्झौताअनुसाय विसॊ २०६४ बदौभा 
नेऩाररे आफ्नोतपा को राइन ननभााणका राथग ऩािय िान्समभशन कम्ऩनी (ऩीटीसीएन) स्थाऩना गयेको हो 
। मस कम्ऩनीराई एख्क्जभ फैंकरे ऋण सहमोग उऩरब्ध गयाएको छ । बायततपा को राइन ननभााणका 
राथग िशफोडाय ऩािय िान्समभशन कम्ऩनी (मसवऩहटसी) स्थाऩना गयी काभ बइयहेको छ । 
 

वऩहटमसएनभा नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको ५० प्रनतशत, बायतीम ऩूिााधाय ननभााण कम्ऩनी आईएर एडड 

एपएसको १० प्रनतशत, बायतकै ऩािय ग्रीड कम्ऩनीको २६ प्रनतशत य नेऩारको जरविद्मुत ्विकास तथा 
रगानी कम्ऩनीको १४ प्रनतशत शमेय स्िामभत्ि छ । उता मसवऩहटसीभा बन ेनेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको 
१० प्रनतशत भात्र शमेय स्िामभत्ि छ ।  
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बायतीम कम्ऩनी जजएभआयराई कामाारम फन्त्द गना चतेावनी  
विप्रि नेततृ्िको नेकऩा भाओिादीरे भाथथल्रो कणाारी आमोजना ननभााणको ठेक्का ऩाएको बायतीम 

ननभााण कम्ऩनी ख्जएभआयराई एक भहहनामबत्र सुखेत य दैरेखभा यहेका सम्ऩका  कामाारम फन्द गना 
चतेािनी हदएको छ।  
ख्जएभआयको सुखेतख्स्थत सम्ऩका  कामाारमभा ऩुगेय फुधफाय विप्रि भाओिादीरे ऩुस १ गतेमबत्र दैरेख य 

सुखेतका कामाारम फन्द गयेय कपताा जान चतेािनी हदएको हो । 
 

'एक भहहनामबत्र हाभीरे सुखेत य दैरेखका कामाारमहरु फन्द गना अनुयोध गयेका छौं,' विप्रि भाओिादीका 
बेयी–कणाारी इन्चाजा बयत फभ 'यणिीय'रे बने, 'हाम्रो अनुयोधको फेिास्ता गरयए फर प्रमोग गना फाध्म हुन े

छौं ।' उनरे ऩुस १ गतेमबत्र फन्द नगरयए २ गते फर प्रमोग गयेय बए ऩनन सुखेत य दैरेखका कामाारम फन्द 

गयाउन ेदाफी गये। 
 

आपूहरु सुरुदेखखनै भाथथल्रो कणाारी आमोजना बायतीम कम्ऩनीराई हदने ननणामको वियोधभा यहेको 
ऩनन उनरे फताए । नेऩारभाथथ अनािश्मक चासो याखेय बायतरे हस्तऺेऩ गयेको उनको बनाइ थथमो ।  
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ऩेट्रोलरमभ ऩदाथा योकेको बायतफाटै ववद्म त ्खरयद गयेय रोडसेडडङ हटाउने 
ऊजााभन्त्रीको मोजना 
याभप्रसाद ऩ डासैनी , 
काठभाडौं, काविक ३० , 

बायतरे ऩेिोमरमभ ऩदाथाभा अघोवर्त नाकाफन्दी गयेय नेऩारभा ऊजााको चयभ अबाि मसजाना गयाएको 
फेरा उऩप्रधान एिॊ ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे बने बायतसॉग ैविद्मुत ्खरयद गयेय रोडसेडडङ 

घटाउन ेय बायतरे योकेको ग्मासको विकल्ऩ नेऩारी जनताराई बायतफाटै खरयद गरयने विद्मुत्फाट हदने 
मोजना फनाएका छन ्। नेऩारी जनताहरु बायतफाट विद्मुत ्खरयद गनुाबन्दा नेऩारभा सौमारगामतका 
िैकख्ल्ऩक ऊजााको व्मिस्था गनुाऩन,े ननभााणाधीन जरविद्मुत ्आमोजनाराई तीव्रता हदनुऩन ेय सम्बि 

बएभा चीनफाट विद्मुत ्खरयद गनुाऩने ऩऺभा यहेको फेरा ऊजााभन्त्री यामभाझीरे चीनफाट विद्मुत्भात्र 

नबई तत्कार कुनै ऩनन ऊजाा व्मािसानमक रुऩभा ल्माउन सम्बि नबएको बन्दै विद्मुत ्खरयद बायतफाटै 

गयेय रोडसेडडङ एक िर्ाभा हटाउने फताएका हुन ्।  
 

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे आइतफाय देशिासीको नाभभा सम्फोधन गदै बायतसॉगको ननबायताको 
दीघाकारीन सभाधान खोज्ने बन्दै बायतरे ऩेिोमरमभ ऊजाा नहदए ऩनन विद्मुत ्उत्ऩादन गयेय एक िर्ाभा 
ऩेिोमरमभ ऊजााको विकल्ऩ हदने य रोडसेडडङ अन्त्म गने घोर्णा गयेका थथए । तय, ऊजााभन्त्री यामभाझीरे 

विद्मुत्को फढ्दो भाग थेग्न नेऩारको साभथ्र्मरे नधान्ने बएकारे बायतफाट विद्मुत ्खरयद गनुाको अको 
विकल्ऩ नबएको बन्दै बायतसॉगको ननबायता विद्मुत्भा कामभ यहन ेसॊकेत गयेका हुन ्। बायतरे ग्मास 

नहदएको कायण नेऩारभा खाना ऩकाउनको राथग सभेत विद्मुत्को भाग फढेको छ ।  
 

„अहहरे बायतफाट एक सम ८० भेगािाट विद्मुत ्आइयहेको छ‟, ऊजााभन्त्री यामभाझीरे एक िर्ाभा 
रोडसेडडङ हटाउने सयकायी मोजनाराई प्ररट ऩादै बने, „बायतफाट अहहरे आएको एक सम ८० भेगािाटभा 
तत्कार एक सम थऩेय दईु सम ८० भेगािाट फनाउने य पेरय एक सम थऩ गयेय तीन सम ८० भेगािाट हुन्छ 

। अनन ढल्केफय–भुजफ्पऩुय प्रसायणराइन सुधाय गयेय ऩाॉच सम भेगािाट ल्माउने हो ।‟ भन्त्री यामभाझीका 
अनुसाय अहहरे हहउॉदको सभमभा नेऩारभा विद्मुत्को भाग एक हजाय चाय सम भेगािाट बए ऩनन 

आन्तरयक रुऩभा फढीभा साढे तीन सम भेगािाट भात्र आऩूनता बइयहेको छ । त्मसभा बायतफाट आएको 
एक सम ८० भेगािाट विद्मुत ्थऩ गरयएको छ बने ननजी उत्ऩादकरे हदएको विद्मुत ्ऩनन खऩत गरयएको 
छ । भन्त्री यामभाझीरे रोडसेडडङ हटाउन विद्मुत ्चहुािट ननमन्त्रणफाट १० भेगािाट थप्ने, सौमा ऊजााफाट 

तत्कार २५ भेगािाट य छ भहहनामबत्र ननभााणाधीन जरविद्मुत ्आमोजनाफाट दईु सम भेगािाट थऩ गरयने 
सभेत फताए ।  
 



प्रधानभन्त्रीरे घोर्णा गयेअनुसायको दईु सम भेगािाट सौमा ऊजाा उत्ऩादन गन ेसॊस्थाहरुसॉग प्रनतस्ऩधााका 
आधायभा सकेसम्भ सस्तोभा विद्मुत ्खरयद गरयन ेसभेत भन्त्री यामभाझीरे फताए । सौमाको कुया सुनेय 

आउनेहरुराई कनतभा विद्मुत ्हदनसक्छौ बनेय आपूरे सोध्नथामरसकेको बन्दै भन्त्री यामभाझीरे 

ऩायदशॉ तरयकारे सौमा ऊजाा खरयद गने फताए । सौमा ऊजाा खरयदभा हुनसक्न ेघोटाराको आशॊकाराई 

हटाउॉ दै भन्त्री यामभाझीरे बने, „तऩाईंहरु सफैराई साऺी याखेय सौमा ऊजाा खरयद गछौं ।‟भन्त्री यामभाझीका 
अनुसाय कारीगडडकी, कुरेखानी, भस्र्माङ्दी, भध्मभस्र्माङ्दीजस्ता जरविद्मुत ्आमोजनाराई वऩककङ यन 

अप हद रयबय फनाएय साॉझभा भात्र विद्मुत ्हदइनेछ । िर्ाामाभभा ती आमोजनारे ऩूणा ऺभताभा विद्मुत ्

उत्ऩादन गन ेबएकारे हहउॉदभा हदनको केही घडटा ऩानी थनुेय िर्ााको जनत नै विद्मुत ्उत्ऩादन गरयनेछ । 
मसरे साॉझको सभमभा रोडसेडडङ हटाउन सहमोग ऩुग्ने भन्त्री यामभाझीको दाफी छ ।  
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इऩीएस शाखारे जरववद्म त ऩरयमोजना ननभााणभा 
सभन्त्वम थाल्मो  
केऩी र इॉटेर 

िैदेमशक योजगाय विबाग अन्तयगतको इवऩएस कोरयमा शाखारे नेऩारभा जरविद्मुत ऩरयमोजना 
ननभााणका राथग सभन्िम गने बएको छ ।  
नेऩारभा उजाा सङ्कट गहहरयॉदै गएको अिस्थाराई भध्मनजय गदै शाखारे योजगायीका राथग दक्षऺण 

कोरयमा ऩुगेय पकेका नेऩारीको प्रत्मऺ रगानीभा जरविद्मुत ऩरयमोजना ननभााणको अिधायणा अनघ 

सायेको हो ।  
सो अमबमानको ऩहहरो चयणभा कोरयमा शाखारे कोरयमा रयटनॉको प्रत्मऺ रगानीभा विद्मुत उत्ऩादन 

ऩरयमोजनाको  सम्बाव्मता सम्िन्धभा सयोकायिारासॉग सुझाि भाग गयेको छ ।  
देशभा प्रचयु भात्राभा जरविद्मुत उत्ऩादनको सम्बािना हुॉदाहुॉदै ऩनन भाग अनुसायको उत्ऩादन य आऩूनता 
हुन नसक्दा भुरुकरे गम्बीय उजाा अबाि झले्नु ऩरययहेको बन्दै शाखाका ननदेशक डडल्रीयाभ फाॉस्तोरारे 

कोरयमाभा कामायत य काभ गयी पकेकाहरुसॊग यहेको ऩुॉजी ,सीऩ य अनुबिराई जरविद्मुत उत्ऩादनभा 
रगानी गना ऩहर थामरएको फताए । 
 „कोरयमाफाट पकेका मुिाहरुरे विमबन्न सन्दबाभा रगानी भैत्री िाताियण य आिश्मक सभन्िमका राथग 

अनुयोध गयेका थथए‟, फाॉस्तोरारे थऩे, त्मसराई भध्मनजय गदै शाखारे २ देखख १० भेघािाट सम्भका 
साना जरविद्मुत आमोजना ननभााणको ऩहर थारेको हो ।  
शाखारे ऩरयमोजनाभा रगानी गना िा व्मिस्थाऩन कामाभा सहमोग गना इच्छुक कोरयमाफाट पकेका िा 
कामायत काभदायहरुको पोयभ ननभााण गयेय ऩरयमोजना ऩहहचान य श्रोत व्मिस्थाऩनफाये यचनात्भक 

सुझाि सङ्करन गयी सयोकायिारासभऺ प्रस्तुत गन ेफताएको छ । „इऩीएस कोरयमा शाखा 
ऩरयमोजना  सञ्चारनभा प्रत्मऺ सङ्ॊरग्न हुन ेहोइन‟,ननदेशक फाॉस्तोरारे बन,े „सम्फद्ध ऩऺफीच पोयभ 

ननभााण गना सघाउने य छरपरको सहजीकयण भात्र ैगने हो ।‟  सयोकायिाराफाट प्राप्त सुझािको 
विश्रेर्ण ऩनछ थऩ ऩरयमोजना ननभााण फाये थऩ गहृकामा आयम्ब हुनेछ ।  
याज्मरे विद्मुत उत्ऩादन, प्रशायण तथा वितयणभा स्िदेशी तथा विदेशी रगानी प्रिद्र्धन गना अफरम्फन 

गयेका नीनतगत एिभ ्सॊस्थागत व्मिस्था य आमोजना प्रिद्र्धकहरुराई प्रदान गने सुविधाको सदऩुमोग 

गना कोरयमा रयटनॉहरुराई आकवर्ात गना सो अिधायणा अनघ सायेको शाखारे फताएको छ  । 
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कोरयमाफाट पकेऩनछ जरववद्म त्भा रगानी  
केऩी र इॉटेर 

ऩरयमोजनाभा रगानी अिधायणा अनघ सादै ईऩीएस शाखा, पकेकाहरूको भञ्च ननभााण गरयन े

योजगायीको मसरमसराभा दक्षऺण कोरयमा गएय पकेका नेऩारीहरूराई जरविद्मुत ्ऩरयमोजना ननभााणभा 
रगानीको अिसय जुट्ने बएको छ । ईऩीएस कोरयमा शाखाको सभन्िमभा उनीहरूको प्रत्मऺ रगानीभा 
जरविद्मुत ्ऩरयमोजना ननभााणको अिधायणा अनघ फढाइएऩनछ रगानीको अिसय जुटेको हो । ऩहहरो 
चयणअन्तगात कोरयमा शाखारे „कोरयमा रयटनॉ‟को प्रत्मऺ रगानीभा विद्मुत ्उत्ऩादन ऩरयमोजनाको 
सम्बाव्मताका राथग सयोकायिारासॉग सुझाि भागेको छ । 

जरविद्मुत ्उत्ऩादनको सम्बािना हुॉदाहुॉदै भागअनुसायको उत्ऩादन य आऩूनता हुन नसक्दा भुरुकरे 

गम्बीय ऊजाा अबाि झले्नुऩयेको बन्दै कोरयमाभा कामायत य काभ गयी पकेकाहरूसॉग यहेको ऩूॉजी, शीऩ य 

अनुबिराई जरविद्मुत ्उत्ऩादनभा रगानी गना ऩहर थामरएको शाखाका ननदेशक डडल्रीयाभ फास्तोरारे 

फताए । „कोरयमाफाट पकेका मुिाहरूरे विमबन्न सन्दबाभा रगानीभैत्री िाताियण य आिश्मक सभन्िमका 
राथग अनुयोध गयेका थथए,‟ उनरे बने, „त्मसराई सम्फोधन गदै शाखारे २ देखख १० भेगािाट 

ऺभतासम्भका साना जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणको ऩहर थारेको हो ।‟ उनका अनुसाय ईऩीएस 

शाखारे त्मस्ता आमोजनाको ऩहहचान गयी विप्रेर्णसम्फद्घ नभूना ऩरयमोजना ननभााण गना श्रभ तथा 
योजगाय भन्त्रारम तथा सयकायका अन्म ननकामसॉग सभन्िम गयी सहमोग ऩुयम्ाउन सुझाि भागेको 
फताएको छ । 

शाखारे ऩरयमोजनाभा रगानी गना िा व्मिस्थाऩन कामाभा सहमोग गना इच्छुक कोरयमाफाट पकेका िा 
कामायत काभदायहरूको भञ्च फनाएय ऩरयमोजना ऩहहचान य स्रोत व्मिस्थाऩनफाये यचनात्भक सुझाि 

सङ्करन गयी सयोकायिारासभऺ प्रस्तुत गन ेफताएको हो । „ईऩीएस कोरयमा शाखा ऩरयमोजना 
सञ्चारनभा प्रत्मऺ सॊरग्न हुॉदैन,‟ फास्तोरारे बन,े „हाभीरे सम्फद्ध ऩऺफीच भञ्च ननभााण गना सघाउने 
य छरपरको सहजीकयण गने भात्र हो ।‟ उक्त भञ्चरे गयेको ननणाम कामाान्िमनभा आिश्मक सॊस्थागत 

सॊयचना ननभााण तथा कागजात भस्मौदा गना शाखारे सहमोग गनेसभेत उनरे जानकायी हदए । 

सयोकायिाराफाट प्राप्त सुझािको विश्रेर्णऩनछ ऩरयमोजना ननभााणफाये थऩ गहृकामा गरयन ेशाखाको 
तमायी छ । जरविद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण तथा वितयणभा स्िदेशी तथा विदेशी रगानी प्रिद्ाधन गना 
अिरम्फन गरयएका नीनतगत एिभ ्सॊस्थागत व्मिस्थामबतय् यहेय आमोजना प्रिद्ाधकराई सो सुविधाको 
सदऩुमोग गना कोरयमाफाट पकेकाहरूराई शाखारे अिसय जुटाइहदएको फताएको छ । 
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फलरमो अन्त्तयदेशीम प्रसायणराइन ह न ऩछा  
हहतेन्त्रदेव शाक्म 

विद्मुत ्प्रसायणराइन विऻ 

नेऩारभा प्रसायणराइन ववस्तायको वताभान अवस्था कस्तो छ ? 

विद्मुत ्प्रसायण राइन ननभााणभा बएको प्रगनत सन्तोर्जनक छैन । प्रसायणराइनको विकासका राथग 

गरयएको रगानी उत्ऩादनभा गरयएकोबन्दा कभ छ । मसरे विद्मुत ्आमोजनाको विकासभा नयाम्रो असय 

ऩयेको छ । कनतऩम आमोजनाफाट उत्ऩादन बइयहेको विद्मुत ्प्रसायण राइनको अबािरे जोड्न सककएको 
छैन । विशरे्गयी स्थानीमको अियोध य िान्समभशन राइन विकासको स्ऩरट नीनत नहुन ुसभस्माको 
रूऩभा छन ्। त्मसराई दृख्रटगत गयेय नै हाभी प्रसायणराइन गुरुमोजना तजुाभाको प्रकिमाभा छौं । मसरे 

प्रसायणराइन विकासका राथग उख्ल्रखखत सभस्मा य सम्फख्न्धत अन्म विर्मको ऩनन सभाधान गनेछ । 

प्रस्ताववत ग रुमोजनारे सभस्माको सभाधान कसयी गराा ? 

भस्मौदा गरयएको प्रसायणराइन गुरुमोजना आगाभी ५, १०, १५ य २० िर्ाभा भाग हुने ऊजााको 
आिश्मकताराई ध्मान हदएय तमाय गरयएको छ । मद्मवऩ, ननख्श्चत अिथधका राथग तजुाभा गरयएको 
आिथधक मोजनारे अन्म आिथधक मोजनाको कामाान्िमनराई बफथोल्न सक्ने सम्बािनाप्रनत हाभी सचते 

यहनुऩछा  । तोककएको अिथधभा ननभााण मोजना सम्ऩन्न गन ेय प्रसायणराइनका राथग सम्बावित 

भागफीच हाभीरे सन्तुरन कामभ गनुाऩछा  । मसका राथग प्रसायणराइन गुरुमोजनाराई आिथधक रूऩभा 
अद्मािथधक गरयनुऩछा  । साथ,ै प्रसायणराइन विकासका राथग मोजनागत रूऩभा रगानी गरयनुऩछा  । 
स्रोतको प्रबािकायी ऩरयचारनभा ध्मान हदनुऩछा  । 

प्रसायणराइन ववस्तायको प्रगनत अन्त्त्मन्त्त हढरो गनतभा बइयहेको देखखन्त्छ । मसको भ ख्म कायण के हो ? 

जग्गा प्राख्प्तका राथग आमोजनास्थरका स्थानीमफाट हुने अियोध य िनसम्फन्धी विर्मराई कसयी 
सभाधान गना सककने बनेय अझै ऩनन हाभी मसकाइकै अिस्थाभा छौं । आउॉदा हदनभा मस्ता सभस्मा 
सभाधानका राथग सयर प्रकिमाद्िाया प्रबािकायी उऩाम अिरम्फन गना सक्न ेअिस्थाभा ऩुग्नेछौं । 
प्रसायणराइन विकासका राथग ठूरो रगानी आिश्मक ऩछा  । हाम्रा विकास साझदेायहरू विश्ि फैङ्क, 

एमशमारी विकास फैङ्क, मभरेननमभ च्मारेञ्ज कऩोयेशनरगामतरे ऩनन सहमोगके राथग प्रनतफद्धता 
गयेका छन ्। विशरे्गयी बायत जोड्न ेप्रसायणराइन ननभााणका राथग त्मस्तो प्रनतफद्धता आएको छ । 
मस्ता प्रसायणराइन ननभााणका राथग हाभीरे भस्मौदा गयेको प्रसायणराइन गुरुमोजनाको „यप 



इख्स्टभेट‟अनुसाय ऩनन अभेरयकी डरय ३ दशभरि ३ बफमरमन रगानी आिश्मक ऩछा  । तथावऩ, रगानी 
आऩैmभा भुतम विर्म होइन, कसयी रगानी गन ेबन्ने विर्म भहŒिऩूणा हुन्छ । आउॉदा हदनभा मस 

ऺेत्रका सभस्मा सभाधान गना सऺभ हुनेछौं । साथै, जग्गा प्राख्प्त, रूख कटान  य अन्म प्रकिमागत 

अफ््मायारगामत विर्मभा अझ याम्रोसॉग काभ हुनेभा विश्िस्त छु । ककनकक, अहहरे उख्ल्रखखत सभस्मा 
न ैप्रसायणराइन विस्तायभा हढराइ गन ेकायकका रूऩभा छन ्। 

प्रसायणराइन विस्तायभा हढराइ हुॉदा प्रत्मऺ रूऩभा विद्मुत ्उत्ऩादन गने आमोजना प्रबावित हुन्छन ्। 
मसरे विद्मुत ्उत्ऩादन ऺेत्रभा नमाॉ रगानी आउन ऩनन अियोध गछा  । जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रिद्र्धक 

भात्र होइन, उऩबोक्ता य औद्मोथगक ऺेत्र ऩनन रोडशडेडङरे नयाम्रोसॉग प्रबावित हुन्छ । हाभीरे विद्मुत ्

उत्ऩादन य प्रसायण विस्तायराई सन्तुमरत रूऩभा अगाडड फढाउन सकेनौं बन ेसभग्र ऊजााऺेत्रभा 
नकायात्भक असय ऩछा  । 

नेऩारको जरववद्म त ्ऺेरभा ननजी रगानी आकवषात गना केकस्ता नीनत तज ाभा गन ाऩछा  ? 

विद्मुत ्प्रसायणराइन विस्तायको तुरनाभा विद्मुत ्उत्ऩादन ऺेत्रभा बएको प्रगनत याम्रो छ । नेऩार 

विद्मुत ्प्राथधकयणसॉग विद्मुत ्खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) बइसकेका आमोजनाहरूफाट उत्ऩादन हुने 
विद्मुत्रे आगाभी ४ देखख ५ िर्ासम्भको विद्मुत ्भाग ऩूया गछा  । त्मसैरे, नमाॉ आमोजना विकास गनुाको 
अथा ती आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने विद्मुत ्बायतीम फजायभा ननमाातका राथग हुनुऩछा  । त्मसका राथग 

फजायको खोजी गनुा आिश्मक छ । मसको ऩूिाशताको रूऩभा फमरमो अन्तयदेशीम प्रसायणराइन हुनुऩछा  । 
मसको अबािभा विद्मुत ्ननमाात धेयै गाह्रो हुनेछ । उऩमुक्त सभम य ठाउॉभा प्रसायणराइन विकास गना 
सकेभा स्िाबाविक रूऩभा आमोजना ननभााणराई उत्साह प्रदान गनेछ । मसरे अन्म आमोजना ननभााणका 
राथग ऩनन रगानी आकवर्ात गछा  । 

(मो अन्तयिाताा रगानी फोडा नेऩारको आठौं भामसक न्मूजरेटयभा अङ्गे्रजी बार्ाभा छावऩएको हो । 
सान्दमबाक देखखएका कायण ऩुन् छाऩेका हौं) 
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तीन फषाका रागग ऊजाा सङ्कटकार घोषणा गन े

सयकायको तमायी 
दश वषाभा दश हजाय भेगावाट ववद्म त ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म 

भुरुकभा जायी ऊजाा सङ्कटराई सभाधान गने उद्देश्मरे सयकायरे ऩुन् ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गने 
तमायी गयेको छ ।  

विद्मुत ्उत्ऩादनराई मोजनािद्ध रुऩभा अगाडड फढाउने याख्रिम सङ्कल्ऩका साथ सङ्कटकार घोर्णा 
गना राथगएको हो । ऊजाा भन्त्रारमरे सयोकाय बएका ऩऺसॉग गयेको छरपर य आिश्मक ऩयाभशाका 
आधायभा अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन मोजना तमाय गयेय विद्मुत ्सङ्कट घोर्णा गने तमायी 
गयेको जनाएको छ । बायतरे अघोवर्त नाकाफन्दी गयेऩनछ इन्धनका सफ ैस्रोतभा सङ्कट उत्ऩन्न बएऩनछ 

कुन ैन कुनै उऩाम खोज्ने उद्देश्मका साथ सयकाय रागेको छ ।  

काभ गन ेय भुरुकराई सङ्कटफाट ऩाय रगाउने उद्देश्मका साथ सयकाय रागेको छ । प्रधानभन्त्री केऩी 
शभाा ओरीरे एक िर्ामबत्र विद्मुत ्बाय कटौती भुक्त गने य ननभााणाथधन आमोजनाराई तत्कार सम्ऩन्न 

गने मोजनाभा सयकाय रागेको यारिको नाभभा गयेको  सम्फोधनभा सभेत उल्रेख गयेका थथए । नेऩार 

विद्मुत ्प्राथधकयण य ननजी ऺेत्ररे ननभााण गरययहेका विद्मुत ्आमोजनाफाट आगाभी छ भहीनामबत्र दईु 

सम भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन सक्न ेसयकायरे विश्िास मरएको छ । सङ्कटराई अिसयभा ऩरयणत 

गने ध्मेमका साथ आगाभी तीन िर्ा ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गन ेसयकायको मोजना यहेको छ ।  

उऩप्रधानभन्त्री एिभ ् ऊजाा भन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे रक्ष्म य कामाकायी मोजनासहहत ऊजाा 
सङ्कटकार घोर्णा गना राथगएको फताए । ननभााणका िभभा यहेका आमोजना ऩूया गन,े नमाॉ आमोजना 
शुरु गन ेउद्देश्मका साथ सङ्कटकार घोर्णा गरयन ेय देखखएका सफै सभस्माराई सभाधान गरयन ेउनको 
बनाइ छ । ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा बएऩनछ दश िर्ाभा दश हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म 

याखखनेछ । विगतभा ऩनन सयकायरे ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गरयएऩनन मोजनाको अबािभा काभ बन े

अगाडड फढ्न सकेन । तत्कारीन अथाभन्त्री एिभ ् ऊजाा भन्त्री बयतभोहन अथधकायीरे ऩनन ऊजाा 
सङ्कटकारको घोर्णा गयेका थथए ।  



विसॊ २०६५ ऩुस ९ गत ेघोर्णा गरयएको सङ्कटकाररे ऊजाा ऺेत्रभा कुन ैप्रबािकायी काभ गना नसककएको 
नततो मथााथराई सभेत मसऩटक आत्भसात ्गरयन ेउऩप्रधानभन्त्री एिभ ्ऊजाा भन्त्री यामभाझीको बनाइ 

छ । तत्कारीन सयकायरे घोर्णा गयेको सङ्कटकारभा २५ भेगािाटसम्भका जरविद्मुत ्आमोजनाका 
राथग एकभुरठ विद्मुत खयीद दय ननधाायण गने २०६८ सार चतै्रमबत्र ननभााणभा जाने ५० भेगािाटसम्भका 
जरविद्मुत आमोजनाको राथग िन तथा बू–सॊयऺण भन्त्रारमको सहभनत मरन नऩने व्मिस्था गरयएको 
थथमो ।  

मस्तै २०६८ सार चतै्रमबत्र ननभााणभा जाने िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन गनुाऩन े आमोजनाराई 

प्रायख्म्बक िाताियणीम ऩयीऺण भात्र गयेय हुन ेव्मिस्था गरयएको थथमो । सॊविधान ननभााणको िभ ऩनन 

शुरु बएको बन्दै उत्साहका साथ ल्माइएका ती कामािभ कामाान्िमभा जान सकेन । दहुिी–कटैमा प्रसायण 

राइन ऩुन्ननभााण गन ेय त्मसभा कुनै ऩनन अबाि हुन नहदने रक्ष्म याखखएको थथमो । सो ऩरयमोजनाका 
राथग रू. तीन कयोड उऩरब्ध गयाइएको थथमो । कटैमाफाट थऩ ४० भेगािाट य टनकऩुयफाट थऩ २० 

भेगािाट आमात गन े य सो कामाका राथग तत्कार रू. ३६ कयोड ७९ राख २० हजाय उऩरब्ध गयाउन े

कामािभ तम गरयएको थथमो । फढीभा २ सम भेगािाट ऺभताको ताऩीम ऊजाा प्रान्टफाट विद्मुत ्उत्ऩादन 

गयी विद्मुत ्बाय कटौती गने सयकायको मोजना थथमो ।  

ताऩीम ऊजाा प्रान्टफाट उत्ऩाहदत प्रनतमुननट रागतको अन्तय अनुदान हदने व्मिस्थासभेत उक्त 

घोर्णाभा सभािेश गरयएको थथमो । फदाघाट–बयतऩुय २२० केबी प्रसायण राइन ननभााण गने य त्मसका 
राथग प्राथधकयणराई रू. दईु अफा उऩरब्ध गयाउने, भस्र्माङ्दी–काठभाडौँ २२० केबी प्रसायण राइन, 

बयतऩुय–हेटौँडा २२० केबी प्रसायण राइन ऩूया गने य कामरगडडकी, काफेरी, मसङ्गटी राभो साॉघु, सुनेकाशी 
दोरखा, धनकुटा नतयनतये कोरयडोय ऩूया गने रक्ष्म याखखएको थथमो । त्मसका राथग अथा भन्त्रारमरे रू. 

तीन अफा तत्कार उऩरब्ध गयाउने य अन्म प्रसायण राइन ननभााण तथा हस्तान्तयण भोडरेभा फनाउने 
सयकायको मोजनाभा सभािेश गरयएको थथमो । मस्तै विद्मुत ्आऩूनता गने आमोजनाराई सात िर्ाको 
राथग विद्मुत्को आमकय छूट हदने मोजनाभा उल्रेख थथमो । तय मोजनाभा उल्रेख बएका कुन ैऩनन काभ 

अगाडड फढ्न सकेनन ्। 

स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था इऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु विरट ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गन ेहो 
बने कामाकायी मोजना ऩनन सॉगै आउनुऩनेभा जोड हदए । “मोजना, कामािभ य रगानीको सभेत जोहो गन,े 

नीनतगत अियोध य भन्त्रारमगत सभन्िमराई ऩनन मभराउने हो बन े सङ्कटकार घोर्णा गदाा याम्र ै

हुन्छ,” विरटरे बने– “अफ केही न केही नगन ेहो बने भुरुक झन ्ठूरो सङ्कटभा पस्छ ।” ऊजाा ऺेत्रका 
जानकाय अभतृभान नकभॉका विचायभा याज्मरे सफ ैप्रकायको विकल्ऩ प्रमोग गने सुिणा अिसय आएको 
बन्दै तत्कार काभ शुरु गनुा ऩने फताए ।  । “सङ्कटकार नबनेय ऩनन आमोजना अगाडड फढाउन सककन्छ, 

भुतम विर्म काभ गन ेहो कक होइन बन्नेभा ध्मान हदनुऩछा” उनरे बन े। यासस 
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तमायीववनाको ‘ऊजाा सङ्कटकार घोषणा’ अथाहीन 
जीवन फस्नेत 

ऊजाा भन्त्रारमरे सम्बित् १ हप्तामबत्र ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गने गयी तमायी थारेको छ । त्मसका 
राथग आन्तरयक य अनौऩचारयक छरपर य फैठकहरू बइयहेको भन्त्रारमका अथधकायीहरूरे जानकायी 
हदएका छन ्। तय, आिश्मक तमायी य मोजना नहुन ेहो बन ेसङ्कटकारको घोर्णा भात्र अथाहीन हुन े

विद्मुत ्उत्ऩादक य विऻहरूरे फताएका छन ्। 

स्ितन्त्र विद्मुत ्उत्ऩादकहरूको सॊस्था  नेऩार (इप्ऩान)का भहासथचि कुभाय ऩाडड े सफबन्दा ऩहहरे 

सङ्कटकार ककन आमो ? कसका कायणहरूरे अहहरेको ननमनत बोग्न ुऩरययहेको छ ? त्मसका अियोध के 

हुन ्? त्मस्ता विर्मराई ऩहहचान गनुाऩनेभा जोड हदन्छन । त्मसयी अियोध ल्माउने ऐन ननमभराई 

ननरम्फन, सॊशोधन िा खायेज गयेय सङ्कटकार घोर्णा गरयमो बने भात्र त्मसको अथा यहन ेउनको बनाइ 

छ । „ऊजााऺेत्रको विकासका राथग अियोधका रूऩभा देखखएका विर्महरूराई मथाख्स्थनतभा याखेय 

सङ्कटकार घोर्णा गनुाको कुनै तुक यहन्न,‟ उनरे बने । ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा भात्ररे ऩनन विद्मुत्को 
विकास बइहाल्छ बन्नु भूखाता हुने य त्मसका राथग सङ्कटकार घोर्णा भात्र ऩमााप्त नहुन ेस्ितन्त्र 

विद्मुत ्उत्ऩादकहरूको भत छ । 

सयकायरे मसअनघ २०६७ चतै ९ गत ेऩनन घोर्णा गयेको थथमो । तय, मोजनाविहीन घोर्णारे कुन ै

उऩरख्ब्ध प्राप्त हुन नसकेको तीतो मथाथा स्ऩरट छ । त्मसफेरा साढे ४ िर्ाका राथग सङ्कटकार घोर्णा 
गरयएको थथमो । उक्त अिथधभा सयकायरे २ हजाय ५ सम भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय २०७१ सम्भभा 
रोडशडेडङ अन्त्म गने रक्ष्म याखेको थथमो । तय, त्मस अिथधभा २ सम भेिा विद्मुत ्ऩनन उत्ऩादन हुन 

सकेन । भाग बन े४ सम भेिारे िदृ्थध बइसकेको छ । 

मसऩटक मसअनघजस्तै राजभदो घोर्णा हुनफाट फचाउने हो बने अहहरेका चरनचल्तीका ऩरयऩाटी, काभ 

गने शैरी, ननणाम प्रकिमा, नीनतगत सुधायरगामतभा ऩनन ऩरयितान आउनुऩछा  । „हाभीराई मवत्तको 
िर्ादेखख अगाडड फढ्न नहदएका य जरविद्मुत्को विकासका राथग फाधक देखखएका विर्मराई ननभूार नगयी 
घोर्णाभात्ररे हाभीराई कतै ऩनन ऩु¥माउॉ दैन,‟ इप्ऩान भहासथचि ऩाडडरेे बन े। 

उनका अनुसाय िन, ऊजाा, उद्मोग य िाताियण भन्त्रारम तथा अख्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान 

आमोगफीच सभन्िम नहुॉदासम्भ केही उऩरख्ब्ध प्राप्त नहुन ेउनरे फताए । इप्ऩान अध्मऺ खड्गफहादयु 
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विरटका अनुसाय ऊजााऺेत्रभा त्मस्तो प्रणारीको विकास गनुाऩयम्ो, जसरे उख्ल्रखखत ननकामफीच सभन्िम 

गना नहदन ेिा योक्न ेऐन ननमभराई ननरम्फन गने, सॊशोधन गने िा नमाॉ भस्मौदा गयेय हदशा हदनसक्ने 
हुनुऩछा  । 

सङ्कट टाना के गन ेबन्ने विर्म स्ऩरट नबई सङ्कटकारको घोर्णा जनत िर्ा गये ऩनन कुन ैताŒख्ेिक 

अन्तय नआउन ेऊजााविद्हरू फताउॉछन ्। बोथगयहेको सङ्कट टुङ्ग्माउनका राथग नै सङ्कटकार घोर्णा 
हुनुऩछा  । जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणका अियोध ऩहहचान गने य त्मस्ता अियोधराई योकेय िा ननस्तेज 

ऩायेय सहजरूऩभा अगाडड फढाउनका राथग सङ्कटकार हुनुऩछा  । ऊजााऺेत्र जसयी विबाख्जत य रथामरङ्ग 

बएको छ, त्मसराई प्रणारीअनुसाय चल्ने ननकाम फनाउनका राथग ऊजाा सङ्कटकार रगाउनु ऩने 
विद्मुत ्उत्ऩादकहरूको बनाइ छ । 

अहहरे ऊजाा भन्त्रारमको नेततृ्ि गरययहेका उऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे मसअनघको 
सङ्कटकार घोर्णाभा कुनै प्रबािकायी काभ गना नसककएको तीतो मथाथाराई सभेत मसऩटक आत्भसात ्

गरयने फताएका छन ्। तय, भन्त्रारमभा के कस्तो तमायी बइयहेका छन,् केही हदनभा सािाजननक हुन ेनै छ 

। ऊजाा भन्त्रारमको नेततृ्िसाभ ुमसऩटक सफैबन्दा ठूरो अिसय य सफैबन्दा ठूरो चनुौती एकैसाथ 

देखखएको छ । 
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एक वषाभा ववद्म तबाय कटौती सम्बव छ ? 

भाथथल्रो बत्रशूरी थ्री ए, कुरेखानी तेस्रो, याहुघाट य चभेमरमाको ननभााण प्राम्ठप्ऩ 
भुरुक ऊजाा सङ्कटभा नयाम्रयी पसेको छ । सयकायरे ऩटक ऩटक ऊजाा सङ्कट सभाधानका राथग प्रबािकायी कदभ 

चाल्न ेफताउॉ दै आएको छ । तय प्रबािकायी मोजना, कामािभ य रगानीको अबािभा सयकायरे घोर्णा गयेका मोजना 
ऩनन सम्ऩन्न हुन सकेका छैनन ्। 

विद्मुतबाय कटौतीका कायण नागरयकको दैननकी प्रबावित बएको छ । ऩनछल्रो ऩटक त बायतरे जायी 
याखेको अघोवर्त नाकाफन्दीका कायण भुरुकरे उ्नै नसक्न ेसङ्कट व्मोहोयेको छ । तय सयकायरे अगाडड 

फढाएका जरविद्मुत ्आमोजनाको अिस्था बने झन ्दरुुहऩूणा नै यहेको छ । नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणरे 

अगाडड फढाएका चाय आमोजनाको अिस्था त गत िैशाख १२ गतेऩनछको बूकम्ऩरे नयाम्रयी प्रबावित 

ऩायेको छ । प्राथधकयणरे ननभााण गरययहेको भाथथल्रो बत्रशूरी थ्री ए, कुरेखानी तेस्रो, याहुघाट य 

चभेमरमाको ननभााण प्राम्ठप्ऩ अिस्थाभा छ । 

मस्तै प्राथधकयणको सहामक कम्ऩनी भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनारे ननभााण गरययहेको 
जरविद्मुत ्आमोजना ऩनन सोही कायण ननभााण अिरुद्ध बएको छ । ननजी ऺेत्ररे ननभााण गरययहेका 
अन्म आमोजनाको अिस्था ऩनन उस्तै छ । सयकायरे आगाभी एक िर्ामबत्र विद्मुत्बाय कटौती गन े

मोजना सािाजननक गयेको छ । प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे त ऩटक ऩटक एक िर्ामबत्र जुनसुकै 

हारतभा ऩनन विद्मुत्बाय कटौती गने फताउॉ दै आउका छन ् । एक िर्ामबत्र सौमा ऊजाा, िैकख्ल्ऩक 

ऊजाासभेतको सहमोगभा विद्मुत ् सङ्कट हटाउने य दईु िर्ामबत्र जरविद्मुतफाटै विद्मुतबाय कटौती 
अन्त्म गने प्रधानभन्त्रीको मोजना छ । 

तय ननभााणाथधन आमोजना बूकम्ऩ, नाकाफन्दीका कायण सभस्माभा ऩयेको, बायतरे जायी याखेको 
अघोवर्त नाकाफन्दीका कायण ननभााण साभग्री आमातभा सभेत सभस्मा ऩैदा बएको सन्दबाभा सयकायको 
घोर्णा ऩूया होरा त बन्ने आशङ्का ऩनन सॉगसॉग ै आएको छ । नेकऩा ९एभारे०का नेता बयतभोहन 

अथधकायी कामािभ, नीनत य मोजनासहहत ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गयेय अगाडड जाने हो बन ेएक िर्ाभा 
भुरुकराई विद्मुतबाय कटौती भुक्त गना सककने फताउछन ्। आऩूmरे २०६५ सारभा ऊजाा सङ्कट घोर्णा 
गदाा न ैसभमसीभा न ैतोकेय कामािभ अगाडड सायेको स्भयण गदै ऩूिाअथाभन्त्री अथधकायीरे तत्कारीन 

नीनत तथा कामािभराई ऩनन अनुसयण गना सयकायराई सुझाि हदएका छन ् ।  ऊजाा य प्राथधकयणराई 

काभकाजी फनाउनुऩने, ननमभकानून सभमानुकूर फनाउनुऩने, जरभाकपमाको चक्कय तोड्नका राथग 

उच्चस्तयीम आमोग फनाएय सभमसीभा तोकेय काभ गने हो बने जस्तोसुकै अिस्थाभा ऩनन याख्रिम रक्ष्म 

ऩूया हुन सक्ने उने फताए । 



„„ननभााण साभग्री बएन, बूकम्ऩरे काभ गना हदएन बनेय फहानाफाजी गने सभम छैन य ऩाइॉदैन, विश्ि 

नेऩारराई सहमोग गना तमाय छ बने अफ के को फहानाफाजी‟‟ ऩूिा ऊजााभन्त्रीसभेत यहेका नेता 
अथधकायीरे बन े “जरविद्मुत ् आमोजना अगाडड फढाउन ख्जविस, गाविस, साभुदानमक विद्मारम, 

सहकायीराई ऩनन अनुदान हदएय उत्साह थप्न सककन्छ, स्िदेशी तथा विदेशी रगानीकताारे सौमा ऊजााभा 
रगानी गना सक्छन,् त्मसभा सयकायरे सहजीकयण गरयहदनुऩछा  ।”     

स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था –इऩान)का उऩाध्मऺ शैरेन्र गुयागाइौऄ प्रबािकायी मोजना फनाएय 

भुरुकराई नै आह्िान गने हो बने एक िर्ामबत्र विद्मुत्बाय कटौती भुक्त हुन सक्न ेविश्िास व्मक्त गछान ्

। तत्कारीन ऊजााभन्त्री अथधकायीरे ल्माएको ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्धी दस्तािेज हारसम्भकै उत्कृरट 

यहेको बन्दै उनरे ननजी ऺेत्ररे ननभााण गरययहेको २१६ भेगािाट य ननभााण शुरु गने िभभा यहेका विमबन्न 

आमोजनाको एक हजाय भेगािाट भात्र ै उत्ऩादन गने हो बने भुरुरकको कामाऩरट हुन े फताए । 
नेऩारबन्दा गरयफ भुरुक इथोवऩमारे टेमरपोन भहसुरफाटै यकभ जुटाएय छ हजाय भेगािाट ऺभताको 
आमोजना अगाडड फढाएको जानकायी हदॉदै उऩाध्मऺ गुयागाइौःरे शुिफाय भात्र ै६५० भेगािाट विद्मुत ्सो 
भुरुकरे उत्ऩादन गयेको य आगाभी एक िर्ामबत्र फाॉकी उत्ऩादन गन ेिभभा यहेको फताए । 

जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे रू. दईु अफाको साधायण शमेय जायी गदाा रू. ४० अफा यकभ उ्न 

सक्छ बने एउटै ननकामफाटै सफै ननणाम हुने य रगानीका राथग सयकायरे भागा प्रशस्त गयेको खडडभा 
एकाध िर्ाभा नेऩाररे दश हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गना सक्न ेउनको कथन छ । 

उऩप्रधानभन्त्री एिभ ् ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे नीनत, कामािभ, मोजना य रगानीको 
स्रोतसहहतको एक िर्ामबत्र विद्मुत्बाय कटौती गना य भुरुकराई ऊजााभा आत्भननबाय फनाउन सयकाय 

रागेको फताए । विगतका सफै कभीकभजोयीराई सुधाय गयेय सभमसीभा सभेत तोकेय नै काभ गन े

मोजनाभा सयकाय यहेको उल्रेख गदै यामभाझीरे ननमभ कानूनभा केही उल्झन यहेको बए ऩनन त्मसराई 

पुकाएय जाने फताउछन ्। यासस 
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इन्त्धन अबावरे तीन ठ रा ववद्म त आमोजनाको काभ ठप्ऩ 

देिचन्र बट्ट 

 हहभारी यसुिाभा ननभााणाथधन तीन जरविद्मुत आमोजनाको ननभााण कामा इन्धन अबािका कायण एक 

भहहनादेखख ठप्ऩ बएको छ ।  
  

इन्धन अबािरे ननभााणाथधन भाथथल्रो सान्जेन,  सान्जेन य यसुिागढी जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ गत असोज 

२६ गतेदेखख ठप्ऩ यहेको आमोजनारे जनाएको हो ।  
  

थचमरभे जरविद्मुत ्कम्ऩनीभापा त यसुिाभा ननभााण गरययहेको सान्जेन जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ इन्धन 

अबािका कायण अिरुद्ध बएको हो ।  
  

गत िैशाख १२ गतेको बूकम्ऩका कायण राभो सभम अिरुद्ध बएय ननभााण सुरु बए ऩनन ऩनछल्रो सभम बायतको 
नाकािन्दीरे इन्धन अबािका कायण आमोजना ननभााण कामा अिरुद्ध बई थऩ सभस्माभा ऩयेको हो । 
  

बायतरे अघोवर्त नाकाफन्दी गयेऩनछ इन्धन आमातभा कहठनाई बएऩनछ नत आमोजनाको सुरुङ ननभााणको काभ 

प्रबावित बएको हो । बडडायण गरयएको इन्धन ऩनन सककएऩनछ ननभााण ऩूणारुऩभा ठप्ऩ बएको आमोजनारे 

जनाएको छ । 
  

आमोजनाका राथग दैननक एक हजाय मरटय इन्धनको खऩत हुदै आएको थथमो । बायतको नाकाफन्दीका कायण 

बन्सायभा मसभेन्ट, यडरगामतका साभग्री योककएका 
छन ्बन ेसुरुङ ननभााण तथा अन्म बौनतक ननभााणको काभसभेत प्रबावित बएको आमोजना प्रभुख थगरययाज 

अथधकायीरे जानकायी हदए । 
  

बूकम्ऩऩनछ अिरुद्ध ननभााण कामा गत असाय १९ गतेफाट ननभााण कामा ऩुन् सुरु बएको भाथथल्रो सान्जेन य 

सान्जेन जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ गत असोज २६ गतेदेखख ठप्ऩ यहेको छ ।   
 

इन्धन अबािका कायण काभ योक्न ुऩयेको छ, आमोजना प्रभुख अथधकायीरे अगाडड बन–े„बूकम्ऩऩनछ ऩनन थोयै 

सभमभात्र योककएको आमोजना इन्धन सङ्कटका कायण योककॉ दा थऩ सभस्मा बएको छ ।‟ 
  

सान्जनेका दईु ठुरा आमोजना ननभााणका िभभा यहेका छन ्। भाथथल्रो सान्जेनको ऺभता १८ दशभरफ ८ 

भेगािाट यहेको छ बन ेसान्जेनको ऺभता ४२ दशभरफ ५ भेगािाट यहेको छ ।   
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हाईड्रो ऩरयमोजनाराई ईऩीएस कामाारमरे सहजीकयण गने 
मरर ुडुम्र े

दक्षऺण कोरयमाभा आख्जात येमभटेन्सभा आधारयत नभुना हाईड्रो ऩरयमोजनाका राथग ईऩीएस कामाारमरे 

सहजीकयण गने बएको छ।  
  

कोरयमाभा कामायत य पकेकाहरूको सॊमुक्त ऩहरभा दईुदेखख १० भेघािाट ऺभताको ऩरयमोजना ननभााणका 
राथग कामाारमरे सभन्िम गनेछ।  
  

िैदेमशक योजगाय विप्रेर्ण सम्फद्ध नभुना ऩरयमोजना ननभााणका राथग ईऩीएस कामाारमरे श्रभरगामत 

अन्म भन्त्रारमसॉग सभन्िम गयी सहज िाताियण ननभााण गने कामाारमरे जनाएको छ। 
  

कोरयमाभा यहेका य पकेकाहरूको प्रत्मऺ सॊरग्नता यहने उक्त आमोजना ननभााण गना कामाारमरे 

यचनात्भक सुझाि सॊकरन गरययहेको छ। 
  

उऩमुक्त ऩरयमोजनाको ऩहहचान, व्मिस्थाऩन य रगानीकाका राथग कामाारमरे सुझाि प्राप्त गरययहेको 
ईऩीएस कामाारमका ननदेशक डडल्रीयाभ फास्तोरारे जानकायी गयाए। 
  

कोरयमाभा कामायत, पकेका साथै व्मिस्थाऩन य हाइड्रोभा अनुबिी सॊरग्न यहेको एक पोयभ ननभााण 

ऩश्चात ऩरयमोजना ननभााण समभनत गठन गने प्रकिमाभा कामारम रागेको छ।  
  

हाइड्रोका विर्ेशऻ ,इख्न्जननएय य कोरयमाफाट पकेकाको सॊस्था अॊकुय नेऩारसॉग छरपर गरययहेको 
ननदेशक फास्तोरारे जानकायी हदए। 
  

  

सयकायको प्राथमभकताको ऩरयमोजनाको रूऩभा अनघ फढाउन कामाारम अनघ फढेको फताउॉ दै फास्तोरारे 

बने कानुनी प्रकिमाका राथग सम्फद्ध भन्त्रारमभा ऩत्राचाय गयी ननभााण कामा अबफरम्फ अनघ फढाइनेछ। 
  

ईऩीएस शाखारे ऩरयमोजनाको िैधाननक प्रकिमाका राथग सहजीकयण गरयहदने तय प्रत्मऺ सहबागी 
कामाारम नहुने स्ऩरट ऩायेको छ । ईऩीएस शाखा ऺेत्र अथधकाय फाहहय नजान सचते यहेको ननदेशक 

फास्तोरारे प्रस्ट्माए। 
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072÷8÷4 

ताभाकोशीको ननभााण स चारु ह न सकेन 

सुिास मोञ्जन 

नाकाफन्दीरे इन्धन अबािभा काभ ठप्ऩ  

चयीकोट : याख्रिम गौयिको भाथथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत आमोजना िैशाखको बूकम्ऩऩनछ अझै सञ्चारनभा 
आउन सकेको छैन ।  
  

बूम्ऩकाकायण अिरुद्ध आमोजनाको काभ बायतरे रगाएको नाकाफन्दीऩनछ इन्धन अबाि हुॉदा सुचारु हुन 

नसकेको हो ।  
बूकम्ऩको केही भहहनाऩनछ प्रिेशभागा ननभााण थामरएऩनन सॊविधान जायी बएसॉग ैबायतरे गयेको अघोवर्त 

नाकाफन्दीको कायण इन्धन योककॉ दा काभ योककएको आमोजनाका प्रिक्ता डा. गणेश न्मौऩानेरे जानकायी हदए ।  
  

इन्धन उऩरब्ध गयाउन उजाा भन्त्रारमसॉग अनुयोध गरययहेको फताउॉ दै इन्धन सहज बएसॉग ैआमोजनाको 
काभ सुरु हुन ेफताए । इन्धन अबाि बएऩनछ आमोजनाको सम्ऩूणा काभ अिरुद्ध बएको । काभ 

नबएऩनछ अथधकाॊश कभाचायीहरु याजधानी गएका छन ्बन ेभजदयु घय पकका एका छन ्। 
 

२०७३ मबत्र ननभााण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म मरइएको आमोजना बूकम्ऩ य इन्धन अबािका कायण केही िर्ा 
ऩछाडड धकेमरएको छ ।  

 
आमोजना फन्द हुॉदा दैननक कयोडौँ रुऩैमाॉ नोक्सानी बइयहेको छ । बूकम्ऩफाट आमोजनाभा बएको ऺनतको विियण 

सािाजननक नबइयहेको अिस्थाभा बायतको नाकाफन्दीरे इन्धन अबाि हुॉदा अफौंेॉ रुऩैमा नोक्सानी हुन ेअनुभान 

गरयएको छ ।  
  

७५ प्रनतशत काभ सम्ऩन्न बइसकेको आमोजनाको काभ अिरुद्ध हुॉदा समौँ भजदयु भकााभा ऩयेका छन ्। 
आमोजनाभा भजदयुी गदै आएका याभशयण केसीरे ७ भहहनादेखख काभ नहॉेुदा आपुहरुको जीविकोऩाजानभा सस्मा 
आएको फताए ।  
 

आमोजनाभा काभ गयी आफ्नो ऩरयिाय ऩाल्दै आएका केसी फैकख्ल्ऩक काभसभेत नऩाउॉदा गाउॉभै 
ज्माराभजदयुी गयेय ऩरयिाय ऩामरयहेको फताउॉछन ्।  
 

दोरखाको राभाफगयभा ननभााण बइयहेको ४ सम ५६ भेगािाट विद्मुत ऺभता बएको सो आमोजनाको 
ड्माभसाइड बामसॉद केही घय ऺनतग्रस्त बएका छन ्बने सडक ऩूणारुऩभा बत्केको थथमो ।  
 

रतु गनतभा ननभााण बइयहेको ताभाकोशी आमोजनाभा बूकम्ऩऩनछ बएको ऺनतका कायण ननभााण 

सम्ऩन्न हुने सभम य रागत दिुै फढ्ने बएको छ ।  



 

सात भहहनादेखख आमोजनाको काभ अिरुद्ध बएऩनन अथधकायीहरुरे आमोजनास्थरभा ऺनतको विियण 

सािाजननक नगयेको, काभ सुचारु हुनेफाये जानकायी नहदएको य आमोजना प्रभुख रगामत ख्जम्भेिाय 

व्मख्क्तहरु नआएको बन्दै स्थानीम रुरट बएका छन ्।  
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बायतफाट थऩ ९० भेगावाट ववद्म त ्ल्माउन ेतमायी 

नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणरे भुरुकभा जायी ऊजाा सङ्कटराई कभ गन ेउद्देश्मरे बायतसॉग थऩ ९० भेगािाट विद्मुत ्

आमात गन ेतमायी गयेको छ । ‘ऩािय िान्समभशन कम्ऩनी नेऩार’रे ननभााण गरययहेको अन्तयदेमशम प्रसायण 

राइनको काभ अख्न्तभ चयणभा ऩुगेको य फढीभा डढे भहहना मबत्रभा सम्ऩन्न हुन ेबएकारे प्राथधकयणरे विद्मुत ्

आमातको तमायी गयेको हो । नेऩार य बायतरे सॊमूक्त रुऩभा ननभााण गरययहेको ढल्केफय भुजफ्पयऩुय प्रसायण 

राइनको काभ तयाई भधेसको आन्दोरनको कायण केही सभम अिरुद्ध बएऩनन ऩनछल्रो हदनभा काभ सुरु बएको 
छ । प्रसायण राइन ननभााणभा कुन ैसभस्मा नआएको खडडभा आगाभी ऩुस १५ सम्भभा सम्ऩूणा काभ ऩूया हुन ेछ । 
ऩािय िान्समभशन कम्ऩनीका प्रभुख अशोककुभाय ऩख्डडतकाअनुसाय प्राथधकयणका उच्च अथधकायी य बायतीम 

ऩऺसॉग केही हदन ऩहहरे बएको द्विऩऺीम िातााको िभभा तत्कार नेऩारराई ९० भेगािाट विद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन े

सहभनत बएको थथमो । हार उक्त प्रसायण राइनको ऩाॉच िटा टाियको ‘पाउडडशेन’ याख्न फाॉकी यहेको छ । मस्त ै९।५ 

ककरोमभटय प्रसायण राइन जोड्न य केही स्थानभा प्रसायण राइन मभराउन फाॉकी यहेको छ । बायततपा  ऩनन एकाध 

टािय भात्र ैमभराउन फाॉकी यहेको छ । आमोजना प्रभुख ऩख्डडतरे आन्दोरनरे प्रबाि नऩायेको खडडभा अफको डढे 

भहहना मबत्र बायतफाट ९० भेगािाट विद्मुत ्आमात गना सककन ेफताउनुबमो । हार बायतफाट २०० भेगािाट विद्मुत ्

आमात बईयहेको छ । मस्त ैभहेन्रनगयफाट थऩ ३० भेगािाट विद्मुत ्आमात गन ेतमायी बईयहेको उहाॉको बनाइ छ । 
नेऩार य बायतफीच बएको द्विऩऺीम सहभनतअनुसाय सन ्२०१५ को डडसेम्फय २० सम्भभा सो प्रसायण राइनको 
काभ ऩूया हुनुऩनेछ । ‘‘सिायी साधन सहज रुऩभा चराउन सककमो य मसभेन्ट, थगट्टी, फारुिा ल्माउन सककमो बन े

तोककएको सभमभा काभ सम्ऩन्न गना सभस्मा ऩनेछैन’’ ऩख्डडतरे बन्नुबमो । प्राथधकयणरे गयेको आग्रह फभोख्जभ 

न ैबायतीम ऩऺरे नेऩारराई तत्कार ९० भेगािाट विद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन ेिचन हदएको हो । सोही सहभनतअनुसाय 

न ैढल्केफयभा १०० एभमबए ऺभताको िान्सपभाय जडान कामा सभेत सुरु बएको छ । उक्त ऺभताको िान्सपभायफाट 

९० भेगािाट आमात गना सककन्छ । बायतीम ऩऺरे अको िान्सपभाय व्मिस्था गयेय थऩ ९० भेगािाट विद्मुत ्हदन े

विश्िास सभेत हदराएको उहाॉको बनाइ छ । प्रसायण राइन सम्ऩन्न बएऩनछ तत्कार १३२ केबीभा विद्मुत ्प्रिाह 

गयाएय प्रसायण राइनको ऺभता ऩरयऺण गरयनेछ । सो प्रसायण राइनको ऺभता बन े४०० केबीको यहेको छ । तयाई 

भधेसभा आन्दोरनयत दर य अन्म याजनीनतक दर, नागरयक सभाजरे सभेत नछटो बन्दा नछटो प्रसायण राइन 

सम्ऩन्न गना आमोजनासॉग आग्रह गयेको छ । नेऩार य बायतफीच २०६४ सारभा बएको सम्झौताअनुसाय आफ्नो 
तपा को प्रसायण राइन ननभााणका राथग ऩािय िान्समभशन कम्ऩनी स्थाऩना गयेको थथमो । कुर १२९ दशभरि ५ 

ककरोमभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण करयफ १५ भहीनामबत्र ऩूया गन ेरक्ष्म याखखएको थथमो । नेऩारतऩाm रु एक 

अफा ५० कयोड रागतभा ४१ दशभरि ५ ककरोमभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न हुन ेरक्ष्म याखखएको 
बएऩनन आन्दोरनका कायण केही रागत फढ्न सक्न ेदेखखएको छ । नेऩारतऩाm ११५ िटा टािय ननभााण अख्न्तभ 

चयणभा छ । प्रसायण राइन ननभााणको काभ बायतको टाटा इख्न्जननमरयङरे गरययहेको छ । नेऩारी बूबागभा ऩन े

प्रसायण राइन ननभााणका राथग स्थाऩना बएको ऩीटीसीएन कम्ऩनीभा नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको ६४ प्रनतशत, 

ऩािय ग्रीड बायतको २६ प्रनतशत तथा आईएर एडड एपएस इनजॉ समबासेजको १० प्रनतशत सेमय छ । मसैगयी 
बायतीम बूमभभा ऩन े८८ ककरोमभटय प्रसायण राइनको ननभााण िश फोडाय ऩािय िान्समभशन कम्ऩनी ९सीऩीटीसी० 



रे गरययहेको छ । बायततऩाm कुर २३९ टािय ननभााण बइयहेको छ । सीऩीटीसीभा ऩािय ग्रीड बायत य सतरज 

जरविद्मुत ्ननगभको २६÷२६ प्रनतशत, आईएर एडड एपएस इनजॉ समबासेजको ३८ प्रनतशत तथा नेऩार विद्मुत ्

प्राथधकयणको १० प्रनतशत सेमय छ । नेऩार बायतफीच विद्मुत ्व्माऩाय गन ेउद्देश्मरे प्रसायण राइन ननभााण गना 
राथगएको हो । प्रसायण राइन ननभााणऩनछ नेऩारफाट बायतभा य बायतफाट नेऩारभा सहज विद्मुत ्आमात ननमाात 

हुन ेछ 
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याजरट्रम गौयवका आमोजना ठप्ऩ 

कानताक २५, २०७२- इन्धन अबािका कायण महाॉ सञ्चामरत ठूरा विकासे आमोजना सुनसान फनेका छन।् 
याख्रिम गौयिको भध्मऩहाडी रोकभागा, ९ सम भेगािाटको भाथथल्रो कणाारी तथा नौभूरे ऺेत्रभा 
ननभााणाधीन साना जरविद्मुत ्आमोजनारे राभो सभम इन्धन अबािको सभस्मा झले्नुऩयेको छ। 
ठेकेदायको राऩयफाहीका कायण भध्मऩहाडी िर्ाा सुरु हुनु अगािै अिरुद्ध थथमो। 

इन्धन नहुॉदा ननभााणभा सॊरग्न कभाचायी तथा भजदयुहरू फेकाभे बएका छन।् स्थानीमफासीको वििाद य 

ननभााण कम्ऩनीका प्रनतननथधहरू राभो सभम सम्ऩका विहीन बएकारे भध्मऩहाडी रोकभागाको दैरेख 

खडडभा ऩहहरो चयणको िमाक खन्न ेकाभ अझैं अधयुो छ। „सात भहहनाबन्दा फढी ठेकेदायहरू सम्ऩका भा 
आएनन।् त्मसऩनछ िर्ाात ्सुरु बमो,‟ आमोजनाका इख्न्जननमयरे जगिीय साहरे बने, „काभ सुचारु 

गयाउन ेसभमभा फन्द, आन्दोरन य बायतको नाकाफन्दीरे इन्धनको सॊकट ननम्त्मामो। ठेकेदायराई त 

अफ झन ्नाकाफन्दी िहाना बइहाल्मो।‟ 

नाकाफन्दीरे चयभ इन्धन अबाि बएऩनछ आमोजनाको दैरेख खडड सुनसान छ। कनतऩम स्थानभा 
प्रायख्म्बक चयणको िमाक खन्न,े ऩहहयो हटाउने, नारी य ऩखाार रगाउने, ऩक्की ऩुर ननभााण गने 
रगामतका काभहरू बइयहेका थथए। अहहरे सफ ैकाभ ठप्ऩ छ। 

आमोजनाको ऩख्श्चभ खडड कामाारम तुल्सीऩुयका अनुसाय करयफ एक िर्ासम्भ ठेकेदायकै राऩयफाहीरे 

ठोस प्रगनत हुन ऩाएन। „फखाा सककमो। त्मसऩनछ हदनहदनै आन्दोरन सुरु बइहारे। चाडऩिाको मसजन 

ऩनन आमो,‟ इख्न्जननमय साहरे बने। याख्रिम गौयिको भध्मऩहाडी भात्र होइन नाकाफन्दीको असय अन्म 

मोजनारे सभेत उवत्तकै बोग्नुऩयेको छ। नौभूरेभा ननभााण चयणभा यहेका ३.७५ भेगािाटको द्िायीखोरा य 

४.२ भेगािाटको रोहोयेखोरा जरविद्मुत ्आमोजना ठप्ऩ छन।् 
  

द्िायीखोरारे अियोध बोग्नु नऩये चतैभा विद्मुत ्उत्ऩादन गने रक्ष्म याखेको थथमो। प्रिद्र्धक बूगोर 

इनजॉ प्रामरका सञ्चारक भोहनवििभ काकीरे एक भहहनामबत्र आऩूनता सहज नबए ऩूयै फन्द गनुाको 
विकल्ऩ नयहेको फताए। स्टक याखखएको इन्धन, मसभेन्ट सककएको छ। „थपु्रै उऩकयण इख्न्डमाफाट 

ल्माउनुऩछा ,‟ उनरे बने, „अझैं ३० प्रनतशत जनत उऩकयण आउन फाॉकी छ। डोजय, स्काबेटय रगामतका 
ह्माबी उऩकयणहरू थख्न्कएका छन।्‟ आमोजना फन्द हुॉदा कभाचायी तथा भजदयुहरू आआफ्नो घय 

पकका एका छन।् 



नाकाफन्दीरे मसख्जात इन्धन अबािको सॊकट बायतीम कम्ऩनी जीएभआयरे सभेत बोग्नुऩयेको छ। दईु 

भहहना राभो नाकाफन्दीरे नेऩारभा इन्धन सॊकट बएऩनछ ननभााणका साथै कभाचायीको आउजाउभा सभेत 

सभस्मा उत्ऩन्न बएको छ। आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) बएको एक िर्ा बफनतसक्दासभेत 

जीएभआयरे ननभााणको िाताियण फनाउन सकेको छैन। 

ननभााणाधीन आमोजनाको बिनको काभ योककएको छ। „नाकाफन्दी तथा तयाईभा चमरयहेको आन्दोरनरे 

अत्मािश्मक साभग्री आऩूनताभा कहठनाइ बएको छ,‟ एक कभाचायीरे बन,े „सानानतना ऩूिााधायका मोजना 
सञ्चारन हुन सकेका छैनन।् भाथथल्रो कणाारीको ऩीडीएभा मुद्ध, नाकाफन्दी तथा सॊकटकारका कायण 

आमोजनाभा प्रबाि ऩये नेऩारी ऩऺरे ऺनतऩूनत ा नतनुाऩन ेप्रािधान छ। 
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खाना ऩकाउने सभमभा रोडसेडडङ ह ॉदैन: ऊजााभन्त्री 
कानताक २६, २०७२- उऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे बायतको नाकाफन्दीको कायण 

सिासाधायण उऩबोक्ताराई याहत हदन बफहान य फेरुका खाना ऩकाउने सभमभा रोडसेडडङ नहुन ेफताएका 
छन ्। 

रयऩोटासा क्रफ नेऩारको देउसी बैरो कामािभभा उनरे बने,„ काठभाडौं य शहयी ऺेत्रभा बफहान ६ फजेदेखख ९ 

फजेसम्भ य फेरुका ऩनन त्मस्तै सभमभा खान ऩकाउन रोडसेडडङ हुन नहदने मोजना ऊजाा भन्त्रारमरे 

फनाएको छ । मो सॉगै दाउया ल्माउने य यारिसेिक कभाचायीरे मरइयहेको सुविधा सभेत कटौती गन ेमोजना 
फनाएका छौ ।‟ 

बूकम्ऩको आरो घाउभा बायतीम नाकाफन्दीरे नुन चकु दरेको बन्दै आऩूनता असहज नबए ऩनन नेऩारी 
जनताभा बने याख्रिम एकता कामभ बएकोरे मो गिा गना रामक विर्म बएको भन्त्री यामभाझीरे फताए । 

उनरे बन,े„ नाकाफन्दीको विरुद्धभा याख्रिम एकता कामभ बएको छ । मो गिा गना रामक विर्म हो । 
मसराई सदऩुमोग गयी कुटनीनतक ऩहर गयेय नाका खोल्ने य भधेसीको भाग सम्फोधन गना कोमशस गनुा 
ऩछा  । सॊविधान कामाान्िमन गना नाकाफन्दी य आन्दोरन सम्फोधन गन ैऩछा  ।‟ 

उनरे सभािेशी सभानुऩानतक प्रनतननथधत्ि य जनसॊतमाको आधायभा ननिााचन ऺेत्र ननधाायणभा सफैको 
प्रनतफद्धता आइसकेकोरे अहहरे सीभाॊकनभा केही पेयफदर गना छरपर बइयहेको बन्दै सभस्मा 
सभाधानभा अथधकतभ रचक बएय प्रस्तुत हुने विश्िास व्मक्त गये । 

उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी स्िमभरे आगामभ नतहायफाट रोडसेडडङ अन्त्म 

गने प्रनतफद्धता व्मक्त गरयसकेकोरे सोही अनुसाय काभ बइयहेको बन्दै जरविद्मुत उत्ऩादनराई मुद्ध 

स्तयभा अगाडड फढाउने य सॉगै सोराय, िामु, हाइबिड, थभार य म्माग्नेहटकसहहतका सफ ैउऩामहरुभा ऩहर 

गयेय ऊजाा सॊकट अन्त्म गरयने दृढता व्मक्त गये । 

वातााभा फस्दा इरयटेड ह न ेकाभ नगयौं : गहृभन्त्री 

गहृभन्त्री शख्क्त फस्नेतरे भधेसी भोचााराई िाताा प्रनतको प्रनतिद्धताभा व्मिहारयक ढॊगरे सोच्न आग्रह 

गदै िातााभा फस्दा 'इरयटेड' नहुन ेगयी आन्दोरनको स्िरुऩ ऩरयितान गनुा ऩने फताएका छन ्। 
  



उनरे भुरुकभा दखखएको सभस्मा सभाधान गना सयकाय अनघकतभ रचकताका साथ अनघ फढ्न ेफताए । 
उनरे नेऩारी जनताको बािना य आत्भसम्भानभा चोट नऩुग्न ेगयी सभस्माको सभाधान गने विश्िास 

व्मक्त गये । 
  

उनरे छरपरफाट सभस्माको सभाधान ननकाल्न सयकाय तमाय बएको फताए । „सभस्माको सभाधान 

सॊिादफाटै हुन्छ,‟गहृभन्त्री फस्नेतरे बने, 'आऩूनता असहजतारे बएको सभस्माभा जनता य सयकाय दिुै 
जानकाय छ । मसराई मभरेयै साभान गनुाऩछा  । ' 
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रोडसेडडङ फढ्न नहदन थऩ ९० भेगावाट बफज री 
बायतफाट आमात गरयन े

कानताक ३०, २०७२- सयकायरे भुरुकभा हहउॉद य सुक्खामाभभा रोडसेडडङ फढ्न नहदन बायतफाट आगाभी 
ऩुस तेस्रो सातादेखख थऩ ९० भेगािाट बफजुरी आमात गने बएको छ। दिुै देशका ऩािय िान्समभसन 

कम्ऩनीरे ननभााण गरययहेको नेऩार–बायत अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको काभ अख्न्तभ चयणभा ऩुगेको य 

आगाभी जनियीसम्भभा सम्ऩन्न बई विद्मुत ्प्राथधकयणरे त्मसैफाट थऩ बफजुरी आमात गने तमायी 
बएको जानकायी ऊजाा सथचि याजेन्रककशोय ऺेत्रीरे हदए। 

नेऩार य बायतरे सॊमुक्त रूऩभा ननभााण गरययहेको ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको 
काभ तयाई–भधेसको आन्दोरन य स्थानीम अियोधका कायण केही सभम अिरुद्ध बए ऩनन ऩनछल्रो 
हदनभा काभ सुचारु छ। मसफीचभा कुनै अियोध नआए प्रसायण राइन ननभााणकामा आगाभी ऩुस १५ 

सम्भभा करयफ–करयफ सम्ऩन्न हुन ेजानकायी ऊजाा भन्त्रारमका अथधकायीरे हदए। 
 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण गना नेऩार य बायतफीच २०६४ सारभा बएको सम्झौताभा उक्त 

प्रसायण राइनफाट कम्तीभा डढे सम भेगािाट बफजुरी आमात मा ननमाात गनुाऩन ेउल्रेख छ। ऩुस १५ 

सम्भभा उक्त प्रसायण राइनभा ठूरो ऺभताको िान्सपभाय जडान  

गने रगामतका थोयै काभ भात्र फाॉकी यहनेछ। ती कामा सम्ऩन्न नबएसम्भ फननसकेको ठाउॉभा 
अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट य फन्न फाॉकी ठाउॉभा १ सम ३३ केबीको प्रसायण राइनफाट आगाभी ऩुस 

१५ (जनियी) देखख ९० बफजुरी आमात गरयने जानकायी ऊजाा सथचि ऺेत्रीरे हदए। 
 

उनका अनुसाय १ सम ५० भेगािाट बफजुरी आमात गने सहभनत बए ऩनन १ सम ३३ केबीको प्रसायण 

राइनफाट ९० भेगािाट भात्र ल्माउन सककन्छ। हार बायतफाट प्राथधकयणरे १ सम ८० देखख १ सम ९० 

भेगािाट बफजुरी आमात गरययहेको छ। नेऩाररे बायतफाट आिश्मकताअनुसाय फढीभा २ सम २६ 

भेगािाटसम्भ बफजुरी आमात गन ेगयेको छ। ९० भेगािाट थवऩएऩनछ बायतफाट आमात हुने बफजुरी ३ सम 

भेगािाटबन्दा फढी ऩुग्नेछ।  
 

हहउॉदभा दैननक १२ घडटाबन्दा फढी रोडसेडडङ हुन ेप्राथधकयणको आॉकरन थथमो। बायतफाट थऩ बफजुरी 
आमात बएऩनछ भुरुकभा रोडसेडडङ दैननक १० घडटाबन्दा फढ्न ेछैन। नेऩाररे बायतफाट व्माऩारयक 

भूल्मभा बफजुरी आमात गरययहेको छ। व्माऩारयक भूल्मभा ककन्दा प्रनतमुननट करयफ ९ रुऩैमाॉ ऩने गयेको 



छ।  
 

ऊजाा सथचि ऺेत्रीका अनुसाय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ऩूणा रूऩभा फनेऩनछ बने त्महाॉफाट १ सम ५० 

भेगािाट बफजुरी आमात गरयनेछ। प्राथधकयणका उच्च अथधकायी य बायतीम ऊजाा दरार कम्ऩनी 
(ऩीटीसी) फीच केही हदन ऩहहरे बएको द्विऩऺीम िातााभा तत्कार नेऩारराई ९० भेगािाट बफजुरी 
उऩरब्ध गयाउने सभझदायी बएको थथमो। प्राथधकयणको आग्रहभा न ैऩीटीसीरे नेऩारराई तत्कार थऩ ९० 

भेगािाट विद्मुत ्उऩरब्ध गयाउने सहभनत जनाएको हो। 
 

हार उक्त प्रसायण राइनको नेऩारतपा  ऩाॉचिटा टािय ननभााण गना फाॉकी छ। ९.५ ककरोमभटय प्रसायण 

राइन जोड्न फाॉकी छ। बायततपा  ऩनन केही टािय ननभााण गना फाॉकी छ। बायतमसत बएको 
सहभनतअनुसायै ढल्केफयभा १०० एभबीए ऺभताको िान्सपभाय जडान काभसभेत सुरु बएको छ। त्मो 
िान्सपभायफाट ९० भेगािाट आमात गना सककन्छ। बायत सयकायरे अको िान्सपभाय जडान गयेय थऩ ९० 

भेगािाट बफजुरी हदने आश्िासनसभेत हदएको छ। 
 

बायतमसत ०६४ सारभा बएको सम्झौताअनुसाय नेऩाररे आफ्नोतपा को प्रसायण राइन ननभााणका राथग 

ऩािय िान्समभसन कम्ऩनी स्थाऩना गयेको छ। १ सम २९ दशभरि ५ ककरोमभटय राभो अन्तयदेशीम 

प्रसायण राइन ननभााण डढे िर्ाभा गने रक्ष्म याखखएको थथमो।  
भधेस आन्दोरन य स्थानीम अियोधका कायण नेऩारतपा को ४१ दशभरि ५ ककरोमभटय राभो प्रसायण 

राइन ननभााण कामाभा केही हढराइ बएको हो। ननभााणभा हढराइ बएकारे रागत फढ्ने जानकायी 
प्राथधकयणका अथधकायीरे हदए।  
 

नेऩारतपा  १ सम १५ िटा टािय ननभााणकामा अख्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ। बायतीम बूमभभा ऩन े८८ 

ककरोमभटय प्रसायण राइनको ननभााण बायतको फोडाय ऩािय िान्समभसन कम्ऩनीरे गरययहेको छ। 
बायततपा  २ सम ३९ िटा टािय ननभााण बइयहेका छन।्  
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इन्त्धन अबावरे सान्त्जेन य भागथल्रो सान्त्जेनको 
ननभााणकामा प्रबाववत 
छविरार फगारे 

रभजुङ २२ कावत्तक – इन्धन अबािका कायण यसुिाख्स्थत थचमरभे गाविसभा ननभााणाथधन ५७.३ भेगािाट 

ऺभताका २ जरविद्मुत आमोजनाको ननभााणकामा योककएको छ । फैशाख १२ को बुकम्ऩऩनछ ऩनन नति 

गनतभा काभ अनघ फढेको ४२.५ भेगािाटको सान्जेन य १४.८ भेगािाटको भाथथल्रो सान्जेनरे इन्धन 

अबािभा ननभााण कामा योक्नुऩयेको हो । 
बुकम्ऩऩनछ ख्जल्राभा ननभााणाथधन जरविद्मुत आमोजनाहरु फन्द बएऩनन प्रिद्र्धक कम्ऩनी थचमरभेरे 

ननधाारयत सभमभै आमोजना ननभााणको कामा सक्न ेरक्ष्मका साथ आमोजना ननभााणको कामाभा 
राथगऩयेको भाथथल्रो सान्जेन जरविद्मुत आमोजनाका आमोजना प्रभुख थगरययाज अथधकायीरे फताए । 
„आमोजना ननभााणका राथग कहहरे बुकम्ऩरे योक्मो त कहहरे बायतीम नाकाफन्दीरे ।‟ आमोजना प्रभुख 

अथधकायीरे बन,े „नाकाफन्दीरे इन्धन आमातभा कहठनाइ बएऩनछ आमोजनाको सुरुङ ननभााणको कामा 
ऩूणा रुऩभा ठप्ऩ बमो । मता नाकाफन्दी अनघ नै बडडायण गरय याखेको इन्धन ऩनन सककमो । अहहरे 

ऩूणारुऩभा आमोजनाको ननभााण कामा ठप्ऩ छ, तय सयकायरे ननभााणाथधन जरविद्मुत आमोजनाहरुको 
फायेभा कहहल्मै ऩनन िास्ता गयेन ्। मो ननकै दु् ख राग्दो घटना हो ।‟ 
एक साथ २ िटै आमोजनाको ननभााण गरययहेको थचमरभेरे इन्धन अबाि बएऩनछ गत असोज २६ गतेदेखख 

ननभााण कामा योकेको छ । आमोजनाका आमोजना प्रभुख अथधकायीका अनुसाय आमोजना ननभााणका राथग 

दैननक १ हजाय मरटय इन्धनको खाॉचो ऩदाछ । मसका साथै आमोजनाभा इन्धनसॉगै अन्म ननभााणका 
साभाग्रीहरुको ऩनन अबाि बएको उनरे फताए । राभो सभम अनघदेखख जायी नाकाफन्दीका कायण 

बन्सायभा मसभेन्ट, यडरगामतका ननभााण साभग्रीहरु योककएका छन ्बन ेसुरुङ ननभााण तथा अन्म बौनतक 

ननभााणको काभ सभेत प्रबावित बएको प्रभुख अथधकायीको गुनासो छ । 
प्रतमात थचमरभे भोडरेभा ननभााण गरयन रागेको मी २ आमोजना इन्धन अबािका कायण फन्द बएऩनछ 

दफुै आमोजनाको रागत य सभम फढ्ने देखखएको छ । प्रफद्र्धक कम्ऩनीरे ४२.५ भेगािाटको सान्जेन 

ननभााणको मसमबर कामाको राथग ठेकेदाय कम्ऩनी मसउ य तुडडीराई ख्जम्भा हदएको छ बने १४.८ 

भेगािाटको भाथथल्रो सान्जेनको मसमबर कामाको राथग ठेकेदाय इमसआई य फज्रगुरु कन्िक्सन 

कम्ऩनीराई ख्जम्भा हदएको थथमो । ठेकेदाय कम्ऩनीहरुरे भाथथल्रो सान्जेनको भुतम य सहामक गयी ९२५ 

मभटय य सान्जेनको ७१० मभटय बुमभगत सुरुङको ननभााण कामा सककएको आमोजनाका प्रशासककम 



अथधकृत सुनीरप्रसाद येग्भीको बनाई छ । 
िभश्  ५ अफा २१ कयोड ९० राख य २ अफा २१ कयोड ८८ राखको रागतभा ननभााणाथधन २ जरविद्मुत 

आमोजना इन्धन अबािका कायण फन्द बएऩनछ आमोजनाको रागत य सभम दफुै फढ्ने आमोजनारे 

जनाएको छ । 
भाथथल्रो सान्जेनरे थचमरभे गाविसको नतरोचखे्स्थत सान्जेन खोराभा १४ मभटय रम्फाई य ३.३० मभटय 

उचाईको फाॉध फाॉधी १ हजाय ४ सम मभटय राभो हेडयेस सुरुङ य ४ सम ७० मभटय राभो बुमभगत ऩेनस्टक 

ऩाइऩभापा त ल्माइएको ऩानीराई मसम्फु गाउॉको पेदीभा ननभााण गयीने विद्मुत गहृभा खसामरने 
आमोजनाको रक्ष्म छ । मस्तै भाथथल्रो सान्जेनरे विद्मुत उत्ऩादन गरय ऩठाएको ऩानीराई मसधै ४२.५ 

भेगािाटको सान्जेनको सुरुङभा ऩठाई आमोजनाको विद्मुत गहृ यहने स्थान थचमरभे गाविसको थचमरभे 
गाउॉभा विद्मुत उत्ऩादन गरयनेछ । मसका साथै तल्रो सान्जेनफाट विद्मुत उत्ऩादन बई फाहहय 

ननख्स्कएको ऩानीराई ऩुन् २.७ मभटय चौडा टेरयेसभापा त हार चारु अिस्थाभा यहेको २२ भेगािाटको 
थचमरभे जरविद्मुत केन्रको ऩािय क्मानरभा ऩठाइन ेआमोजनाको रक्ष्म छ । मसकायण ३ िटा 
आमोजना सान्जेन भाथथल्रो, सान्जेन य थचमरभे आमोजना क्मास्केट (श्रङृखरफद्ध आमोजना) 
प्रोजेक्टको रुऩभा यहेका छन ्। 

फैशाख १२ ऩनछ यस वागढी ठप्ऩ 

नेऩार य चीनको स्िशामसत ऺेत्र नतब्फतको सीभानाभा ननभााण गना राथगएको १११ भेगािाट ऺभताको 
यसुिागढी जरविद्मुत आमोजनाको ननभााण कामा ठप्ऩ बएको छ । फैशाख १२ गत ेय ऩटक ऩटक गएको 
ऩयाकम्ऩनका कायण आमोजना ननभााणरे गनत मरन नसकेको हो । मो आमोजना यसुिाको थभुन य हटभुये 

गाविसभा ननभााण गना राथगएको हो । 
यसुिा ख्जल्राको यसुिागढी नख्जकै नतब्फत हुदै फग्दै आएको बोटेकोसी नदीभा फाॉधफाॉधी ४२ सम मभटय 

राभो हेडयेस सुरुङ य ३ सम १३ मभटय राभो ऩेनस्टकभापा त ल्माईएको ऩानीराई तातोऩानी मबयमबत्र 

ननभााण गरयने बुमभगत विद्मुत ्गहृभा ऩु¥माई विद्मुत उत्ऩादन गरयन ेप्रिद्र्धक कम्ऩनी थचमरभेको रक्ष्म 

यहेको छ । अबुकम्ऩ अनघ नति गनतभा आमोजना ननभााणको कामाभा जुटेको मस आमोजनारे छोटो अिधी 
भ ैझडड ै३ ककरोमभटय सुरुङको ननभााण कामा सकाएको थथमो । मो आमोजनाको अनुभाननत रागत १३ अफा 
६४ कयोड यहेको छ । 
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बायतफाट थऩ ९० भेगावाट ववद्म त ्ल्माउने तमायी 

नेऩार विद्मुत ् प्राथधकयणरे भुरुकभा जायी ऊजाा सङ्कटराई कभ गने उद्देश्मरे बायतसॉग थऩ ९० 

भेगािाट विद्मुत ्आमात गन ेतमायी गयेको छ । 

„ऩािय िान्समभशन कम्ऩनी नेऩार‟रे ननभााण गरययहेको अन्तयदेमशम प्रसायण राइनको काभ अख्न्तभ 

चयणभा ऩुगेको य फढीभा डढे भहहना मबत्रभा सम्ऩन्न हुने बएकारे प्राथधकयणरे विद्मुत ्आमातको तमायी 
गयेको हो । 

नेऩार य बायतरे सॊमूक्त रुऩभा ननभााण गरययहेको ढल्केफय भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनको काभ तयाई 

भधेसको आन्दोरनको कायण केही सभम अिरुद्ध बएऩनन ऩनछल्रो हदनभा काभ सुरु बएको छ । 

प्रसायण राइन ननभााणभा कुन ैसभस्मा नआएको खडडभा आगाभी ऩुस १५ सम्भभा सम्ऩूणा काभ ऩूया हुन े

छ । ऩािय िान्समभशन कम्ऩनीका प्रभुख अशोककुभाय ऩख्डडतकाअनुसाय प्राथधकयणका उच्च अथधकायी य 

बायतीम ऩऺसॉग केही हदन ऩहहरे बएको द्विऩऺीम िातााको िभभा तत्कार नेऩारराई ९० भेगािाट 

विद्मुत ्उऩरब्ध गयाउने सहभनत बएको थथमो । 

हार उक्त प्रसायण राइनको ५ िटा टाियको „पाउडडशेन‟ याख्न फाॉकी यहेको छ । मस्त ै९.५ ककरोमभटय 

प्रसायण राइन जोड्न य केही स्थानभा प्रसायण राइन मभराउन फाॉकी यहेको छ । बायततपा  ऩनन एकाध 

टािय भात्र ैमभराउन फाॉकी यहेको छ । 

आमोजना प्रभुख ऩख्डडतरे आन्दोरनरे प्रबाि नऩायेको खडडभा अफको डढे भहहना मबत्र बायतफाट ९० 

भेगािाट विद्मुत ्आमात गना सककने फताए । हार बायतफाट २०० भेगािाट विद्मुत ्आमात बइयहेको छ । 
मस्तै भहेन्रनगयफाट थऩ ३० भेगािाट विद्मुत ्आमात गन ेतमायी बइयहेको उनको बनाइ छ । नेऩार य 

बायतफीच बएको द्विऩऺीम सहभनतअनुसाय सन ्२०१५ को डडसेम्फय २० सम्भभा सो प्रसायण राइनको 
काभ ऩूया हुनुऩनेछ । 

„„सिायी साधन सहज रुऩभा चराउन सककमो य मसभेन्ट, थगट्टी, फारुिा ल्माउन सककमो बने तोककएको 
सभमभा काभ सम्ऩन्न गना सभस्मा ऩनेछैन‟‟ ऩख्डडतरे बने । प्राथधकयणरे गयेको आग्रह फभोख्जभ न ै

बायतीम ऩऺरे नेऩारराई तत्कार ९० भेगािाट विद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन ेिचन हदएको हो । 



सोही सहभनतअनुसाय नै ढल्केफयभा १०० एभमबए ऺभताको िान्सपभाय जडान कामा सभेत सुरु बएको छ । 
उक्त ऺभताको िान्सपभायफाट ९० भेगािाट आमात गना सककन्छ । बायतीम ऩऺरे अको िान्सपभाय 

व्मिस्था गयेय थऩ ९० भेगािाट विद्मुत ्हदने विश्िास सभेत हदराएको उनको बनाइ छ । 

प्रसायण राइन सम्ऩन्न बएऩनछ तत्कार १३२ केबीभा विद्मुत ्प्रिाह गयाएय प्रसायण राइनको ऺभता 
ऩरयऺण गरयनेछ । सो प्रसायण राइनको ऺभता बन े४०० केबीको यहेको छ । तयाई भधेसभा आन्दोरनयत 

दर य अन्म याजनीनतक दर, नागरयक सभाजरे सभेत नछटो बन्दा नछटो प्रसायण राइन सम्ऩन्न गना 
आमोजनासॉग आग्रह गयेको छ । नेऩार य बायतफीच २०६४ सारभा बएको सम्झौताअनुसाय आफ्नो 
तपा को प्रसायण राइन ननभााणका राथग ऩािय िान्समभशन कम्ऩनी स्थाऩना गयेको थथमो । 

कुर १२९ दशभरि ५ ककरोमभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण करयफ १५ भहीनामबत्र ऩूया गन ेरऺ्म 

याखखएको थथमो । नेऩारतऩाm रु १ अफा ५० कयोड रागतभा ४१ दशभरि ५ ककरोमभटय राभो प्रसायण 

राइन ननभााण सम्ऩन्न हुने रक्ष्म याखखएको बएऩनन आन्दोरनका कायण केही रागत फढ्न सक्न े

देखखएको छ । नेऩारतऩाm ११५ िटा टािय ननभााण अख्न्तभ चयणभा छ । 

प्रसायण राइन ननभााणको काभ बायतको टाटा इख्न्जननमरयङरे गरययहेको छ । नेऩारी बूबागभा ऩन े

प्रसायण राइन ननभााणका राथग स्थाऩना बएको ऩीटीसीएन कम्ऩनीभा नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको ६४ 

प्रनतशत, ऩािय ग्रीड बायतको २६ प्रनतशत तथा आईएर एडड एपएस इनजॉ समबासेजको १० प्रनतशत सेमय 

छ । 

मसैगयी बायतीम बूमभभा ऩने ८८ ककरोमभटय प्रसायण राइनको ननभााण िश फोडाय ऩािय िान्समभशन 

कम्ऩनी सीऩीटीसीरे गरययहेको छ । बायततऩाm कुर २३९ टािय ननभााण बइयहेको छ । सीऩीटीसीभा ऩािय 

ग्रीड बायत य सतरज जरविद्मुत ्ननगभको २६÷२६ प्रनतशत, आईएर एडड एपएस इनजॉ समबासेजको ३८ 

प्रनतशत तथा नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको १० प्रनतशत सेमय छ । 

नेऩार बायतफीच विद्मुत ् व्माऩाय गन े उद्देश्मरे प्रसायण राइन ननभााण गना राथगएको हो । प्रसायण 

राइन ननभााणऩनछ नेऩारफाट बायतभा य बायतफाट नेऩारभा सहज विद्मुत ्आमात ननमाात हुने छ । 
यासस 
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ऩ सलबर ैथऩ ९० भेगावाट ववद्म त ्ल्माइॉदै 

अिरुद्ध िसफोडाय प्रसायणराइनको काभ १ भहहनाभा सक्न ेरक्ष्म 

फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, ३० कावत्तक – भधेस आन्दोरनरे अिरुद्ध नेऩार–बायत अन्तयदेशीम ४०० केबी (िसफोडाय) 

प्रसायणराइनको काभ ऩुस दोस्रो सातासम्भ सक्न ेतमायी बएको छ । ऩािय िान्समभसन कम्ऩनी नेऩार 

मरमभटेड (ऩीटीसीएन) य बायतीम साझदेाय िसफोडाय ऩािय िान्समभसन कम्ऩनी मरमभटेड (सीऩीटीसी) का 
अथधकायीफीच नतहायअनघ बायतको नमाॉहदल्रीभा सम्ऩन्न छरपरऩश्चात ्िसफोडायको काभ आउॉदो ऩुस 

५ सम्भ सम्ऩन्न गने रक्ष्म मरइएको छ । बदौभा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म मरइएकोभा भधेस आन्दोरनका 
कायण प्रसायणराइनको काभ अिरुद्ध छ । 
ऩुसको दोस्रो सातामबत्र प्रसायणराइनफाट ९० भेगािाट बफजुरी आमात गन ेरक्ष्मसहहत नमाॉ कामातामरका 
तमाय गरयएको विद्मुत ्े ् प्राथधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे फताए । “सीऩीटीसीका 
अथधकायीसॉग प्रसायणराइनको काभ सम्ऩन्न गनाराई िाताियण फनाउन ेविर्मभा छरपर बएको 
थथमो,” उनरे बने, “स्थानीमस्तयभा छरपर गयेय नेऩारतपा को प्रसायणराइनको काभ खरुाउन ऩहर 

हुनेछ ।” 

नेऩारको ढल्केफयदेखख मब्ठाभोडसभभ् ४० ककरोमभटय राइनको काभ खरुाउन स्थानीम याजनीनतक 

दरसॉग छरपर अनघ फढाइनेसभेत उनरे जानकायी हदए । काफ्रेका अनुसाय सुरु गयेको १ भहहनामबत्र 

नेऩारतपा को काभ सम्ऩन्न हुनेछ । प्रसायणराइनको ढल्केफयदेखख भुज्जपऩुयसम्भ १४० ककरोमभटय 

राभो छ । 
प्रसायणराइनको काभ सम्ऩन्न नबए ९० भेगािाट थऩ बफजुरी आमात गयेय हहउॉदको रोडसेडडङ कभ गने 
विद्मुत ्े  ्प्राथधकयणको मोजना प्रबावित हुनेछ । विद्मुत ्े ् प्राथधकयणरे बायतको ऩािय िेडडङ कऩोयेसन 

(ऩीटीसी) मरमभटेडसॉग २५ िर्ाका राथग १५० भेगािाट बफजुरी ककन्ने सम्झौता गरयसकेको छ, जसभध्मे 

९० भेगािाट आमात गना रागेको हो । ऩीटीसीसॉगको सम्झौता मो िर्ादेखख कामान्िमनभा आइसकेको छ । 
बफजुरी आमात नगये प्राथधयकणरे ऩीटीसीराई ऺनतऩूनत ा नतनुाऩन ेछ । ४०० केबी प्रसायणराइनभा १ हजाय 

२०० भेगािाट बफजुरी आदनप्रदान गनाका राथग ऺभता फुक बएको छ । ढल्केफयभा सफ–स्टेसन नफनेका 
कायण ४०० केबी राइनराई १३२ केबीभा चाजा गयेय ९० भेगािाटसम्भ बफजुरी आमात गने तमायी बएको 
हो । 
विद्मुत ्े  ्आमातका राथग बायतको भुज्जपऩुयभा १०० एभफीको िान्सपभाय जडान बइसकेको छ । हार 

बायतफाट १८० भेगािाटसम्भ बफजुरी आमात बइयहेको छ । मो िर्ा कुरेखानी जराशम नबरयएकारे 



रोडसेडडङ व्मिस्थाऩनभा प्राथधकयणराई दफाफ ऩनेछ । 
प्राथधकयणरे मो िर्ा बायतफाट थऩ सम भेगािाट विद्मुत ्े ् आमात फढाई ३३७ भेगािाटसम्भ ऩु¥माउने 
रक्ष्म मरएको छ । बायतफाट विद्मुत ्े ् आमात फढाए ऩनन मो िर्ा प्रणारी सञ्चारनभा ६०० भेगािाट 

अऩुग बई रोडसेडडङ दैननक १३ घडटासम्भ हुन ेप्राथधकयणको प्रऺेऩण छ । 
मो िर्ा विद्मुत ्े ्को भाग फढेय १३९६ भेगािाट ऩुग्न ेय बायतफाट सभेत आमात गदाा सुतखामाभभा ७९६ 

भेगािाटभात्र आऩूनता हुने उसको प्रऺेऩण छ । प्राथधकयणरे ऩीटीसीसॉग थऩ ३५ भेगािाट विद्मुत ्े  ्खरयद 

गने सम्झौता गयेको छ । मो बफजुरी टनकऩुय नाकाफाट डडसेम्फयदेखख नेऩारभा आमात हुनेछ । 

१ हजाय ३८२ भेगावाट भाग 

फुधफाय रक्ष्भीऩूजाको हदन विद्मुत ्े ्को भाग फढेय १ हजाय ३८२ भेगािाट ऩुगेको छ । गत िर्ा भाग १ हजाय 

२९० भेगािाट थथमो । मो िर्ा ९२ भेगािाट भाग फढेको प्राथधकयण प्रणारी सञ्चारन विबागका प्रभुख 

बुिनकुभाय ऺेत्रीरे जानकायी हदए । उनका अनुसाय प्राथधकयणफाट ८३२ भेगािाट आऩूनता बइयहेको छ बन े

५५० भेगािाट अऩुग बएको थथमो । िावर्ाक ९० भेगािाट बफजुरीको भाग फढ्ने गयेको छ । 
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१ वषाभै रोडसेडडङ अन्त्त्म गन ेघोषणा हावादायी : ववऻ 

फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, ३० कावत्तक – ३ िर्ामबत्र रोडसेडडङ अन्त्म गन ेअनघल्रो सयकायको मोजनाराई उनछन्दै प्रधानभन्त्री केऩी 
शभाा ओरीरे एक िर्ाभ ैरोडसेडडङ अन्त्म गन ेघोर्णा गयेऩनछ उनको कडा आरोचना सुरु बएको छ । विऻहरूरे 

प्रधानभन्त्रीको घोर्णाराई ‘हािादायी’ बएको हटप्ऩणी गयेका छन ्। 
प्रधानभन्त्री ओरीरे आइतफाय देशफासीका नाभभा सम्फोधन गदै १ िर्ाभा देशराई रोडसेडडङभुक्त गन ेघोर्णा 
गयेका थथए । ननभााणाधीन जरविद्मुत ्आमोजनाराई चाॉडो सक्न ेविकल्ऩसभेत ऩन्छाएय २०० भेगािाटको सोराय 

प्रान्ट ल्माउन ेभहत्िाकाॊऺी मोजना सयकायरे अनघ सायेको छ । अध्ममन य तमायीबफना प्रधानभन्त्रीरे घोर्णा 
गयेको मो मोजना कामाान्िमन हुन ेसम्बािना नयहेको ननजी ऺेत्ररे फताएको छ । कमभसनको चक्कयभा सोराय 

प्रान्टको मोजनाभा प्रधानभन्त्रीराई रोभ्माएय भाकपमाहरूरे चरखेर गयेको आशॊका ऩनन कनतऩमरे गयेका छन ्। 
थभार प्रान्टसभेत गयी जडडत ऺभता ८०० भेगािाट छ । अहहरे भाग फढेय १ हजाय ३८२ भेगािाट ऩुथगसकेको छ । 
कुरेखानीफाहेक सफ ैआमोजना नदीको फहािभा आधारयत बएकारे सुतखामाभभा उत्ऩादन ३० प्रनतशतभा झन े

गयेको छ । 
ननभााणाधीन भाथथल्रो ताभाकोसी, यसुिागढी, भध्मबोटेकोसी, सान्जेनरगामत अन्म साना–ठूरा आमोजना 
बायतको अघोवर्त नाकाफन्दीरे ठप्ऩ छन ्। बूकम्ऩरे ऩनन ननभााणाधीन य सञ्चामरत अथधकाॊश आमोजनाभा ऺनत 

ऩुगेको छ । बूकम्ऩरे सञ्चारनभा यहेको ४५ भेगािाटको भाथथल्रो बोटेकोसीरगामत १० आमोजना फन्द हुॉदा 
अनघल्रो िर्ाको तुरनाभा मो िर्ा याख्रिम प्रणारीभा ९० भेगािाट बफजुरी आऩूनता घटेको छ । 
१ िर्ाभा रोडसेडडङ अन्त्म असम्बि यहेको नेऩार उद्मोग िाखणज्म भहासॊघ जरविद्मुत ्समभनतका सबाऩनत तथा 
ऊजाा उद्मभी ऻानेन्ररार प्रधान फताउॉछन ्। “बूकम्ऩरे अिरुद्ध आमोजना सुरु हुन सकेका छैनन,् बायतको 
अघोवर्त नाकाफन्दीरे इन्धन, मसभेन्ट, डन्डीरगामत अन्म उऩकयण आमात फन्द छ,” उनको प्रश्न छ, “कहाॉफाट 

बफजुरी ल्माएय रोडसेडडङ अन्त्म गन े?” 

प्रधानभन्त्रीको सम्फोधन अऩत्मारयरो य हािादायी बएको उनको हटप्ऩणी छ । “नमाॉ थभार प्रान्ट सञ्चारन गन े

इन्धन छैन, सोरायको रागत भहॉगो छ, २५ भेगािाट सोराय जडान गना सकेका छैनौं, इन्धन अबािभा अिरुद्ध 

जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ सुरु हुन सकेको छैन,” उनरे बन,े “बफनामोजना य तमायी ल्माएको मो मोजना ऩूया हुन े

आधायै छैन ।” 

बायतफाट आमात गयेय रोडसेडडङ कभ गन ेसम्बािनासभेत टदै गएको उनको फुझाइ छ । “बायतसॉग सम्फन्ध 

बफथग्रएकारे तत्कार धेयै बफजुरी आमात हुन ेसम्बािना ऩनन छैन,” प्रधानरे बन े। इन्धन अबािभा उनरे ननभााण 

गरययहेको २० भेगािाटको भोदी आमोजना ऩनन फन्द छ । 
स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादक सॊस्था (इऩान) का अध्मऺ खड्गफहादयु विरट ऩनन १ िर्ाभा रोडसेडडङ हट्न ेआधाय नबएको 
फताउॉछन ्। “प्रधानभन्त्रीरे कुन आधायभा १ िर्ाभा रोडसेडडङ अन्त्म गन ेबन्नुबमो ?” उनरे बन,े “भैरे त हट्न े

आधाय देख्तदन ।” 

प्रधानभन्त्रीको ननदेशनअनुसाय रोडसेडडङ अन्त्मका राथग भन्त्रारमरे काभ सुरु गरयसकेको ऊजााका सहसथचि डा. 
सञ्जम शभाा फताउॉछन ्। मो िर्ा विद्मुत ्प्राथधकयण, ननजी, सोराय, थचनी मभर य बायतफाट आमात गयेय रोडसेडडङ 



अन्त्मका राथग तमायी बइयहेको उनरे जानकायी हदए । 
शभााका अनुसाय िसफोडाय य कटैमा–कसाह प्रसायणराइनफाट थऩ ११५ भेगािाट आऩुनता गन,े ननजी ऺेत्रका १९ य 

विद्मुत ्प्राथधकयणका २ गयी २१ आमोजनाफाट २२३ भेगािाट उत्ऩादन फढाउन,े थचनी उद्मोगफाट २५ भेगािाट य २५ 

भेगािाट सोराय जडान गयेय आऩूनता गने सयकायको मोजना यहेको उनरे सुनाए । नाकाफन्दीरे इन्धन 

आऩूनतारगामत उऩकयण आमातभा बएको सभस्मारे आमोजनाको काभ प्रबावित बएको बन्दै ऊजाारे प्रधानभन्त्री 
तथा भख्न्त्रऩरयर्द् कामाारमराई आमोजना ननभााणभा सहजीकयण गरयहदन आग्रह गरयसकेको छ । 
कुरेखानी जराशम नबरयएको य बायतफाट थऩ ९० भेगािाट बफजुरी आऩूनता बए ऩनन भाघ य पागुनभा रोडसेडडङ 

दैननक १३ घडटासम्भ हुन ेविद्मुत ्प्राथधकयणको प्रऺेऩण छ । विऻहरूका अनुसाय १ दशकसम्भ ऩनन ‘वऩक रोड’ य 

सुतखामाभराई धान्न आिश्मक जराशममुक्त आमोजना नफन्न ेबएकारे प्रधानभन्त्रीको दाफीझैं रोडसेडडङ हट्दैन 

। 
प्राथधकयणसॉग विद्मुत ्खरयद–बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) गयेका सफ ैआमोजना ननधाारयत सभमभा सम्ऩन्न बए सन ्

२०१६ सम्भ जडडत ऺभता फढेय १ हजाय ७०० भेगािाट ऩुग्नेछ । सो अिथधभा भाग फढेय १ हजाय ६४० भेगािाट (७ अफा 
६० कयोड ३७ राख मुननट) ऩुग्न ेप्रऺेऩण प्राथधकयणको छ । सफ ैआमोजना ‘यन अप द रयबय’ प्रकृनतका बएकारे 

िर्ाात्भा १ हजाय ७०० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन बए ऩनन सुतखामाभभा नदीको जरस्तय घटेऩनछ करयफ ८०० 

भेगािाटभात्र उत्ऩादन हुन्छ । त्मसफेराको सुतखामाभभा ऩनन प्रणारी सञ्चारनभा ९०० भेगािाट विद्मुत ्आऩूनता 
कभ हुनेछ । 
सभमभा प्रसायणराइन नफन्न ेअिस्था आएऩनछ ननभााण सक्न ेरक्ष्म याखखएका मभस्त्रीखोरा, यसुिागढी य 

सान्जेनका २ आमोजना ऩनन ननधाारयत सभमभा सम्ऩन्न नहुन ेदेखखएको छ । मस्त ैसोर ुकरयडोय प्रसायणराइनभा 
बएको हढराइरे १०५ भेगािाट ऺभताका २ आमोजनाको काभ ऩनन प्रबावित बएको छ । मस्त ैमी आमोजनाराई भात्र ै

विद्मुत ्प्राथधकयणरे िावर्ाक १ अफा ४१ कयोड रुऩैमाॉ ऺनतऩूनत ा नतनुाऩन ेसम्झौताभा उल्रेख छ । मी आमोजना ऩनन १ 

हजाय ७०० भेगािाटमबत्रका हुन ्। 
प्राथधकयणरे मो िर्ा बायतफाट थऩ १०० भेगािाट विद्मुत ्आमात फढाई ३३७ भेगािाटसम्भ ऩ¥ुमाउन ेरक्ष्म मरएको 
छ । बायतफाट विद्मुत ्आमात फढाए ऩनन मो िर्ा प्रणारी सञ्चारनभा ६०० भेगािाट अऩुग बई रोडसेडडङ दैननक १३ 

घडटासम्भ हुन ेअनुभान गरयएको छ । 
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सयकाय ऊजाा सङ्कटकार घोषणा गन ेतमायीभा 
भुरुकभा जायी ऊजाा सङ्कटराई सभाधान गने उद्देश्मरे सयकायरे ऩुन् ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गने 
तमायी गयेको छ । 

विद्मुत ्उत्ऩादनराई मोजनािद्ध रुऩभा अगाडड फढाउने याख्रिम सङ्कल्ऩका साथ सयकायरे सङ्कटकार 

घोर्णा गना रागेको हो । ऊजाा भन्त्रारमरे सयोकाय बएका ऩऺसॉग गयेको छरपर य आिश्मक ऩयाभशाका 
आधायभा अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन मोजना तमाय गयेय विद्मुत ्सङ्कट घोर्णा गने तमायी 
गयेको जनाएको छ । बायतरे अघोवर्त नाकाफन्दी गयेऩनछ इन्धनका सफ ैस्रोतभा सङ्कट उत्ऩन्न बएऩनछ 

कुन ैन कुनै उऩाम खोज्ने उद्देश्मका साथ सयकाय रागेको छ । 

काभ गन ेय भुरुकराई सङ्कटफाट ऩाय रगाउने उद्देश्मका साथ सयकाय रागेको छ । प्रधानभन्त्री केऩी 
शभाा ओरीरे एक िर्ामबत्र विद्मुत ्बाय कटौती भुक्त गने य ननभााणाथधन आमोजनाराई तत्कार सम्ऩन्न 

गने मोजनाभा सयकाय रागेको यारिको नाभभा गयेको सम्फोधनभा सभेत उल्रेख गयेका छन ् । नेऩार 

विद्मुत ्प्राथधकयण य ननजी ऺेत्ररे ननभााण गरययहेका विद्मुत ्आमोजनाफाट आगाभी छ भहहनामबत्र २०० 

भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन सक्ने सयकायरे विश्िास मरएको छ । सङ्कटराई अिसयभा ऩरयणत गन े

ध्मेमका साथ आगाभी ३ िर्ा ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गने सयकायको मोजना यहेको छ । 

उऩप्रधानभन्त्री एिभ ् ऊजाा भन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे रक्ष्म य कामाकायी मोजनासहहत ऊजाा 
सङ्कटकार घोर्णा गना राथगएको फताए । ननभााणका िभभा यहेका आमोजना ऩूया गन,े नमाॉ आमोजना 
सुरु गन ेउद्देश्मका साथ सङ्कटकार घोर्णा गरयन ेय देखखएका सफै सभस्माराई सभाधान गरयन ेउनको 
बनाइ छ । ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा बएऩनछ १० िर्ाभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म 

याखखनेछ । विगतभा ऩनन सयकायरे ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गरयएऩनन मोजनाको अबािभा काभ बन े

अगाडड फढ्न सकेन । तत्कारीन अथाभन्त्री एिभ ् ऊजाा भन्त्री बयतभोहन अथधकायीरे ऩनन ऊजाा 
सङ्कटकारको घोर्णा गयेका थथए । 

विसॊ २०६५ ऩुस ९ गत ेघोर्णा गरयएको सङ्कटकाररे ऊजाा ऺेत्रभा कुन ैप्रबािकायी काभ गना नसककएको 
नततो मथााथराई सभेत मसऩटक आत्भसात ्गरयन ेउऩप्रधानभन्त्री एिभ ्ऊजाा भन्त्री यामभाझीको बनाइ 

छ । यासस 
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नाकाफन्त्दी ख रेऩनछ ववद्म त ्भहस र वदृ्गध 

फाफुयाभ खड्का 
विद्मुत ्भहसुर ननधाायण आमोगरे औसत १८.३५ प्रनतशत बफजुरीको बाउ फढाउन प्रस्ताि तमाय गयेको छ । 
आमोगरे हारको भहसुर सॊयचनाभा ऩयभाजान गयी नमाॉ भहसुर दय तोक्न ेतमायी गयेको छ । प्रस्तावित भहसुर 

दयभा आमोगरे ७ तहका अनतरयत्त खऩतका आधायभा दय य दामया दफुै फढाएको छ । मस्त,ै मभटयको ऺभता 
एख्म्ऩमयअनुसाय भहसुर दय प्रस्ताि गरयएको छ । 
मसॊगर पेज राइनभापा त ५ देखख ६० एख्म्ऩएयसम्भका ग्राहकको भहसुर दय प्रनतमुननट न्मूनतभ ३ रुऩैमाॉदेखख 

फढीभा १४ रुऩैमाॉसम्भ तोककएको छ । मसऩटक भहसुर दयसॉग ैन्मूनतभ शुल्क ननधाायण गरयएको छ, जसअनुसाय 
२० मुननटसम्भ विद्मुत ्खऩत गन ेसाना गाहास््मको भहसुर १० रुऩैमाॉ फढाएय ९० रुऩैमाॉ ऩु¥माइॉदैछ बन ेसाना 
गाहास््मको दय ८० रुऩैमाॉ छ । 
भहसुर फढाएऩनछ विद्मुत ्प्राथधकयणको आम्दानी ५ अफा रुऩैमाॉ फढ्न ेआमोगरे जनाएको छ । ०७९ असायभा 
आमोगरे २० प्रनतशत भहसुर फढाएको थथमो । सभमभा भहसुर सभामोजन नहुॉदा विद्मुत ्खरयद–बफिीदेखख 

वितयणसम्भ प्रनतमुननट २.४९ रुऩैमाॉ नोक्सान बइयहेको प्राथधकयणरे जनाएको छ । गत असाय भसान्तसम्भ 

प्राथधकयणको नोक्सानी झन्ड ै२७ अफा रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । २७ अफा रुऩैमाॉ सयकायरे अऩरेखन गयेय नापा–घाटा शून्म 

अिस्थाभा प्राथधकयणराई ल्माएको थथमो । 
भामसक २० मुननट खऩत गनेरे ३० रुऩैमाॉ न्मूनतभ शुल्क य प्रनतमुननट ३ रुऩैमाॉका दयरे भहसुर नतन ेप्रस्तािभा 
उल्रेख छ । २१ देखखा ३० मुननट खऩत गनेरे ५० रुऩैमाॉ न्मूनतभ शुल्क य प्रनतमुननट ७ रुऩैमाॉ, ३१ देखख ५० 

मुननटसम्भ खऩत गनेरे ७५ रुऩैमाॉ न्मूनतभ शुल्क य प्रनतमुननट साढे ८ रुऩैमाॉ, ५१ देखख १५० मुननट खऩत गनेरे सम 

रुऩैमाॉ न्मूनतभ शुल्क य प्रनतमुननट ११ रुऩैमाॉ, १५१ देखख २०० मुननट खऩत गनेरे १२५ रुऩैमाॉ न्मूनतभ शुल्क य 

प्रनतमुननट १२ रुऩैमाॉ २०१ देखख ४०० मुननट खऩत गनेरे १५० रुऩैमाॉ न्मूनतभ शुल्क य प्रनतमुननट १३ य ४०१ देखख 

६०० मुननट खऩत गनेरे १७५ रुऩैमाॉ न्मूनतभ शुल्क य प्रनतमुननट १४ रुऩैमाॉ प्रस्ताि गरयएको छ । 
दसैंअनघ न ैभहसुर फढाउन ेतमायी गये ऩनन बायतको नाकाफन्दीरे गदाा भहसुर िदृ्थधको काभ योककएको आमोगरे 

जनाएको छ । नाकाफन्दी खरेुऩनछ भहसुर फढाउन ेतमायी आमोगको छ । “भहसुर िदृ्थधको प्रस्ताि तमाय बएको 
छ,” आमोगका एक अथधकायीरे बन,े “नाकाफन्दी खरेुऩनछ फैठक गयेय भहसुर िदृ्थधको औऩचारयक ननणाम हुनेछ 

।” प्रस्तावित नमाॉ दयभा आमोगका सदस्मफीच सहभनत फननसकेको छ । औऩचारयक ननणाम गना फाॉकी यहेको 
फताइएको छ । 
गत िर्ा आमोगरे १३.७ प्रनतशत भहसुर िदृ्थध ननणाम गये ऩनन सिोच्च अदारतरे योक्न अन्तरयभ आदेश हदएऩनछ 

कामान्िमनभा आएन । सिोच्चरे भहसुर फढाउन फाटो खरुा गरयसकेको छ । प्राथधकयणरे ऩनन सॊस्थागत सुधाय, 

खचा कटौती, चहुािट ननमन्त्रण, सस्ता आमोजनाको ननभााण गनुाऩन ेसता आमोगको छ । हार प्राविथधक य 

गैयप्राविथधक गयी साढे २५ प्रनतशत हायहायीभा बफजुरी चहुािट हुन ेगयेको छ । चहुािटफाट प्राथधकयणरे फसेनन अफौं 
रुऩैमाॉ आम्दानी गुभाउॉ दै आएको छ । 



आमोगरे डरय ऩीऩीए योक्ने 
भहसुर फढाएऩनछ आमोगरे विदेशी भुराभा विद्मुत ्खरयद–बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) योक्न ेबएको छ । 
मसअनघका डरय ऩीऩीएरे प्राथधकयणको नोक्सानी फढाएको ठहय गदै आमोगरे योक्न रागेको हो । 
जरविद्मुत्भा ऩमााप्त स्िदेशी रगानी हुनसक्न ेआधाय तमाय बएको आमोगको ठहय छ । नेऩार यारि 

फैंकफाट रगानी डरयफाट कपताा रैजाने व्मिस्था बएकारे विदेशी रगानीकतााराई डरयभा ऩीऩीए 

आिश्मक नऩन ेबएकारे मस्तो व्मिस्था गना राथगएको आमोगका अध्मऺ जगतकुभाय बुसाररे 

जानकायी हदए । प्राथधकयणरे प्रिद्र्धकसॉग गन ेऩीऩीए दयको अख्न्तभ स्िीकृनत मरनुऩने ननणाम आमोगरे 

गयेको छ । भहसुर फढाउन तय ऩीऩीए दय जथाबािी ननधाायण गने ऩयम्ऩयाराई ननरुत्साहहत गना आमोगरे 

स्िीकृनत मरने अननिामा व्मिस्था गना रागेको बुसारको दाफी छ । ऊजाा भन्त्रारमरे डरय ऩीऩीएको 
अध्ममन गयी मसपारयस गना समभनत गठन गयेको छ । 
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भोदीखोराको उत्ऩादन स रु 

६ हदनअनघदेखख फाढीरे फन्द बएको भोदीखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु बएको छ 

। ऩिातको ऩानतचौय ख्स्थत १४.८ भेगािाटको भोदीखोरा जरविद्मुत ्आमोजनारे बफहीफाय फेरुकादेखख 

विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु गयेको हो । अनघल्रो फुधफाय यानत आएको िर्ााका कायण भोदीखोराभा फाढी आउादा 
फन्द बएको आमोजनाको प्रसायण राइन भभातऩनछ विद्मुत ्उत्ऩादन सुचारु बएको हो । 
नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको स्िामभत्िभा यहेको आमोजनाफाट भभातऩनछ १० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन 

बइयहेको छ । ऩहहयोरे  अिरुद्ध ऩोखया फागरुङ याजभागा सुचारु बएऩनछ ऺनतग्रस्त प्रसायण राइन भभात 

गयी विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु गरयएको भोदीखोरा जरविद्मुत केन्रका प्रभुख तायादत्त बट्टरे जानकायी हदए 

। तय भोदीखोराभा आएको फाढीरे चिुाख्स्थत विद्मुत ्गहृभा ऺनत ऩुगेऩनछ १० भेगािाट ऺभताको तल्रो 
भोदीखोरा एक जरविद्मुत ्आमोजनाको उत्ऩादन बन ेफन्द न ैयहेको छ । 
तल्रो भोदीखोरा जरविद्मुत ्आमोजना एकको उत्ऩादन सुचारु गना दईु भहहना राग्ने बएको छ । फाढीरे 

विद्मुत ्गहृको सुयऺाका राथग रगाइएको ऩखाार बत्काएय विद्मुत ्गहृभा न ैफाढी ऩसेऩनछ उऩकयणभा 
ऺनत ऩुगेको फताइएको छ । उऩकयण भभात गना बायतफाट भेकाननक य उऩकयण खझकाउनुऩने बएकारे 

सभम राग्न ेबएको आमोजनाका ननदेशक उऩेन्र गौतभरे जानकायी हदए । आमोजनाभा ३० कयोड 

रुऩैमाेा ऺनत बएको गौतभरे फताए ।  
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/7/21 

भहस र ननधाायण आमोगका कायण वऩवऩए योककमो 
सचने गौतभ 

 विद्मुत ्भहसुर ननधाायण आमोगका कायण नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयण य ननजी ऊजाा उत्ऩादकफीच हुन ेविद्मुत ्

खरयद सम्झौता (वऩवऩए) योककएको छ । आमोगफाट अख्न्तभ स्िीकृनत मरएय भात्र ैविद्मुत ्खरयद दय तम गना 
आमोगरे ननदेशन हदएऩनछ प्राथधकयणरे वऩवऩए योकेको हो । 
आमोग य प्राथधकयणफीचको ऺेत्राथधकायको वििादरे वऩवऩएका राथग ननिेदन हदएका थपु्रै जरविद्मुत ्आमोजना 
भायभा ऩयेका छन ्। ऊजााभा आत्भननबाय हुनेतपा  उन्भुख हुनुऩन ेिेरा वऩवऩए योककॉ दा ननभााणभा जान प्रमास 

गरययहेका आमोजनाका रगानीकताा हतोत्साहहत फनेका छन ्। आमोगरे ऺेत्राथधकायबन्दा फाहहय गएय गयेको 
ननणामफाट ऊजाा ऺेत्र थऩ धयाशमी फनाउन ेरगानीकताारे फताएका छन ्। 
आमोगको गत २३ बदौको फैठकरे खरयद दय ननधाायण आफ्नो ऺेत्राथधकायमबत्र यहेकारे आमोगरे अख्न्तभ स्िीकृनत 

हदएऩनछ भात्र ैवऩवऩए गना प्राथधकयणराई ननदेशन हदन ेननणाम गयेको थथमो । आमोगका अध्मऺ जगतकुभाय 

बुसाररे फैठकको ननणाम २८ बदौभा प्राथधकयणभा ऩठाएका थथए । 
„याख्रिम थग्रडफाट वितयण बई उऩबोक्ताभाझ बफिी गरयन ेविद्मुत ्खरयद दययेट ननधाायण गन/ेगरयन ेविर्मभा मस 

आमोगको अख्न्तभ स्िीकृनत मरन ेव्मिस्था हुनुऩन ेदेखखएकारे सोहीअनुसाय आमोगको स्िीकृनत मरनुहुन 

प्राथधकयणराई ननदेशन हदन,े‟ आमोगको ननणामभा उल्रेख छ । साथ ैयाख्रिम थग्रडभा सभािेश बई उऩबोक्ताभा 
बफिीवितयण गरयन ेसफ ैप्रकायका उत्ऩादकफाट विद्मुत ्खरयद गदाा खरयद दय ननधाायण मस आमोगको 
ऺेत्राथधकायमबत्र यहन जान ेदेखखएकारे सोहीअनुसाय गनासभेत सम्फख्न्धत सफैराई जानकायी गयाउन ेआमोगरे 

ननणाम गयेको छ । 
उऩबोक्ताको भहसुर ननधाायण गना गठन बएको आमोगरे ऺेत्राथधकायबन्दा फाहहय गएय ननणाम गयेको हो । 
प्राथधकयणरे भहसुर िदृ्थधका राथग दईु िर्ाअनघ गयेको प्रस्तािभाथथ बन ेआमोगरे अहहरेसम्भ कुन ैननणाम गयेको 
छैन । 
प्राथधकयणका मोजना, अनुगभन तथा सूचना प्रविथध ननदेशनारमका कामभभुकामभ उऩकामाकायी ननदेशक याजीि 

शभाारे आमोगको ननदेशनऩनछ वऩवऩए योककएको जानकायी हदए । „आमोगको ननदेशनऩनछ सञ्चारक समभनतफाट 

स्िीकृत बएका करयफ ११ आमोजनाको वऩवऩए योककएको छ,‟ उनरे बन,े „वऩवऩएका राथग ननिेदन हदएका 
आमोजनाको प्रकिमा ऩनन अगाडड फढाएका छैनौँ ।‟ 
सञ्चारक समभनतफाट स्िीकृनत बएका २५ भेगािाटसम्भका आमोजनासॉग वऩवऩए गन ेअथधकाय मोजना, अनुगभन 

तथा सूचना प्रविथध ननदेशनारमका उऩकामाकायी ननदेशकराई हदइएको छ । २५ भेगािाटबन्दा ठूरा आमोजनासॉग 

वऩवऩएभा प्राथधकयणका कामाकायी ननदेशकरे हस्ताऺय गन ेव्मिस्था छ । 
„आमोगको ननदेशन उल्रॊघन गन ेअख्ततमायी भसॉग छैन,‟ उनरे बन,े „आमोगको ननदेशनका फायेभा सञ्चारक 

समभनतको ननणामका आधायभा वऩवऩए गन/ेनगन ेतम हुन्छ ।‟ 
प्राथधकयण सञ्चारक समभनत (फोडा)को फैठक गत ४ बदौऩनछ फस्न सकेको छैन । ननिताभान प्रधानभन्त्री सुशीर 

कोइयाराको गत २१ असोजको भख्न्त्रऩरयर्द्को अख्न्तभ फैठकरे फोडा अध्मऺभा ऊजाासथचि याजेन्रककशोय ऺेत्रीराई 

भनोनीत गन ेननणाम गयेको थथमो । तय, ऺेत्रीरे फोडा फैठक याख्न सकेका छैनन ्। 



ननिताभान ऊजााभन्त्री िाभदेि गौतभरे गत १५ असोजभा प्राथधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेराई 

अको व्मिस्था नबएसम्भ भन्त्रारमभा हाख्जय गयाउन ेननणाम गदै प्राथधकयणका िरयरठ उऩकामाकायी ननदेशक 

याभचन्र ऩाडडमेराई ननमभत्तको ख्जम्भेिायी हदएका थथए । प्राथधकयणभा अहहरे दईुजना कामाकायी ननदेशक छन,् 

जसरे गदाा फोडा फस्न नसकेको प्राथधकयणका कभाचायी फताउॉछन ्। 
ननजी ऺेत्रका ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था, नेऩार (इप्ऩान)रे वऩवऩए प्रकिमा सहज फनाइहदन आमोगरे आग्रह 

गरयसकेको छ । इप्ऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु विरटरे वऩवऩए प्रकिमा न ैफन्द हुन ुरगानीकतााराई ठूरो थचन्ताको 
विर्म बएको फताए । „भुरुकको जहटर अिस्थाभा ऩनन ननजी रगानीकताा जरविद्मुत्भा रगानी गना तमाय छन,् 

दईु सयकायी ननकामफीचको असभझदायीका कायण याख्रिम उद्मभीराई कदावऩ भायभा ऩानुाहुॉदैन,‟ अध्मऺ विरटरे 

बन,े „मस्तो अन्मोरराई तुरुन्त ननयाकयण गयी वऩवऩएराई सहज फनाइहदनुऩछा  ।‟ 
आमोगभा ननजी ऊजाा उत्ऩादक य नेऩार उद्मोग िाखणज्म भहासॊघ प्रनतननधी ऩनन सदस्म हुन्छन ्। मसैगयी, ऊजाा 
भन्त्रारमको नीनत भहाशाखाका सहसथचि सदस्म य विद्मुत ्विकास विबागका भहाननदेशक आमोगका सथचि यहन े

व्मिस्था छ । „ननजी रगानीराई हतोत्साहहत फनाउन ेननणाम ननणाम गदाासभेत मसराई योक्न ननजी ऺेत्रफाट 

प्रनतननथधत्ि गन ेसदस्मरे कुन ैबूमभका खेरेको देखखॉदैन,‟ एक प्रिद्र्धकरे बन,े „ऊजाा भन्त्रारम य केही 
रगानीकताासभेत ननजी रगानीराई योक्न रागेको जस्तो देखखन्छ ।‟ 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/7/24 

अवऩ हाइड्रोऩावयको सेमय सूचीकृत 

वऩ हाइड्रोऩािय कम्ऩनीको सेमय कायोफाय हुन ेबएको छ । नेप्सेभा सेमय सूचीकयणऩनछ सेमय कायोफायका 
राथग फाटो खरेुको हो । सोभफाय अवऩ हाइड्रोऩािय य नेप्सेफीच १ कयोड ककत्ता सेमय सूचीकयण सम्झौता 
बएको छ । 
कम्ऩनीरे गत असायभा सिासाधायणका राथग ३० राख ककत्ता सेमय ननरकासन गयेको थथमो । मस्तै, 
स्थानीमिासीराई वितयण गरयएको १० प्रनतशत (१० राख ककत्ता) य कभाचायीराई वितयण गरयएको ६० 

राख ककत्ता गयी उक्त सेमय सूचीकयण गरयएको हो । 
विद्मभान कानुनी व्मिस्थाअनुसाय मस्तो सेमय सूचीकयण बएको सात हदनऩनछ विथधित ्कायोफायभा 
आउनेछ । मससॉगै नेप्सेभा सूचीकृत जरविद्मुत ्कम्ऩनी सॊतमा ८ िटा य सूचीकृत कम्ऩनी सॊतमा २ सम 

३३ िटा ऩुगेको छ । सम्झौताभा अवऩका तपा फाट प्रफन्ध सञ्चारक सञ्जीि न्मौऩाने य नेप्सेका 
भहाप्रफन्धक सीतायाभ थऩमरमाफीच हस्ताऺय बएको हो ।  
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/7/25 

तायाखोरा जरववद्म तको सेमय सॊकरन 

आथथाक अबािका कायण अरऩत्र तायाखोरा साभुदानमक जरविद्मुत ्आमोजनाराई ऩूणाता हदन सेमय 

सॊकरन अमबमान सुरु गरयएको छ । गल्कोट ऺेत्रका हहर, ताया य अगार गाविसका २ हजाय २ सम 

घयधयुीराई रक्षऺत गयी सुरु गरयएको आमोजना आथथाक अबािका कायण केही भहहनामता अिरुद्ध 

फनेको थथमो । 
आमोजनाराई ऩूणाता हदन ३ गाविसफाट ९ कयोड रुऩैमाॉको सेमय सॊकरन गने रक्ष्म याखखएको छ । ०६९ 

िैशाखदेखख ननभााण सुरु गरयएको ३ सम ९४ ककरोिाट ऺभताको तायाखोरा साभुदानमक साना जरविद्मुत ्

आमोजनाको करयफ ६० प्रनतशत कामा सम्ऩन्न बएऩनछ अरऩत्र ऩयेको थथमो । 
१७ कयोड रागतभा सुरु गरयएको आमोजना ताया गाविस घप्रेङ भुहानदेखख ऩानी रगेय सोही िडाको 
धस्भयभा विद्मुत ्गहृ ननभााण गरयने मोजना यहेको छ । आमोजना ननभााणका राथग स्थानीमको २ कयोड 

३२ राख सेमय, िैकख्ल्ऩक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्रको ६ कयोड २३ राख अनुदान य ख्जल्राकै ऩहाडी हाइड्रोऩािय 

कम्ऩनीको एक कयोड रगानी छ । 
०६९ िैशाखदेखख ननभााण सुरु गरयएको ३ सम ९४ ककरोिाट ऺभताको आमोजना सम्ऩन्न गना १७ कयोड 

रागत राग्न ेअनुभान छ । जसभध्मे ६ कयोड २८ राख िैकख्ल्ऩक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्रभापा त नेऩार 

सयकायको अनुदान, २ कयोड ३२ राख स्थानीम उऩबोक्ताफाट मसअनघ सेमय सॊकरन बइसकेको 
उऩबोक्ता समभनत सथचि कुरफहादयु योकारे जानकायी हदए । उनरे थऩ ९ कयोड यकभ अऩुग यहेको फताए 

। 
स्थानीमफाट सॊकमरत २ कयोड ३२ राख, ऩहाडी हाइड्रोऩािय कम्ऩनी सञ्चारक फरफहादयु केसीको १ कयोड 

सेमय रगानी य ८० राख समभनतरे मरएको ऋण गयी जम्भा करयफ ४ कयोड रगानीभा कुरो, पोय ि,े 

भुहानरगामत मसमबर ननभााणका काभ सम्ऩन्न बइसकेका छन ्। नऩुग यकभ रगानी हहभारमन 

फैंकभापा त ऋण मरएय जुटाउने गयी फैंकरे सहभनत हदएऩनछ १८ भहहनाभा काभ सक्न ेगयी १० कयोडभा 
चयेु जेफी कम्ऩनीसॉग ठेक्का सम्झौता गरयएको थथमो । 
हहभारमन फैंकरे अख्न्तभ सभमभा आएय ऋण कपताा गने ग्मायेन्टी नबएको बन्दै रगानी गना अस्िीकाय 

गयेऩनछ काभ अनघ फढ्न नसकेको सथचि योकारे जानकायी हदए । ऩनछल्रो सभम समभनतरे ताया 
गाविसफाट ४ कयोड, हहर गाविसफाट ३ कयोड य अगार गाविसफाट २ कयोड सेमय सॊकरन गयी रगानी 
जुटाई आमोजना सम्ऩन्न गने ननणाम गयेको थथमो ।  
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/7/30 

प्रसायण राइन फन ेभारै बायतफाट थऩ ९० भेगावाट बफज री  
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय ४ सम केबी प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न बए भात्र ैबायतफाट मसै िर्ा थऩ ९० 

भेगािाट बफजुरी आमात हुने बएको छ । गत बदौको दोस्रो सातामबत्र ननभााणसम्ऩन्न हुन ेरक्ष्म याखखएको 
सो प्रसायण राइन अहहरेसम्भ फननसकेको छैन । प्रसायण राइनको नेऩारतपा का १ सम ११ िटा 
टाियभध्मे ५ िटाको ननभााण फाॉकी छ । बायततपा का २ सम ३३ िटा टाियभध्मे ६ िटाको ननभााण फाॉकी छ 

। 
साथ,ै सो प्रसायण राइनअन्तगात धनुर्ाको ढल्केफयभा सफस्टेसन ननभााण सम्ऩन्न बएको छैन । तयाई 

भधेसभा बइयहेको आन्दोरनका कायण अहहरे ननभााण ठप्ऩ छ । 
केही हदनअनघ बायतको नमाॉहदल्रीभा फसेको ऩािय िान्समभसन कम्ऩनी नेऩार मरमभटेड‟ 

(वऩहटमसएन)को सञ्चारक समभनतरे प्रसायण राइन ५ ऩुसमबत्र (२० डडसेम्फय ०१५) ननभााण सम्ऩन्न गन े

ननणाम गयेको छ । कम्ऩनीका अध्मऺ एिॊ नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज 

काफ्रेरे तयाईभा बइयहेको अियोध खरेुभा २० डडसेम्फयमबत्र प्रसायण राइन सम्ऩन्न बई थऩ ९० भेगािाट 

विद्मुत ्आमात गना सककने फताए । „थऩ ९० भेगािाट विद्मुत ्आमात गनासक्मौँ बने मस िर्ाको 
रोडसेडडङ कभ गना ठूरो याहत मभल्नेछ,‟ काफ्रेरे बने, „थऩ विद्मुत ्ल्माउन सककएभा बायतफाट आमात 

गरयने विद्मुत ्करयफ ३ सम ५० भेगािाट हुनेछ ।‟ 
सफस्टेसनभा ननभााण सम्ऩन्न नहुन ेअिस्था देखखएऩनछ िैकख्ल्ऩक व्मिस्थाका रूऩभा ढल्केफयभा अहहरे 

यहेको १ सम ३२ केबी सफस्टेसनभापा त ९० भेगािाट विद्मुत ्ल्माउने तमायी नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणरे 

गयेको हो । बायतपा  सम एभबफएको िान्सपभाय याख्न सुरु बइसकेको कामाकायी ननदेशक काफ्रे जानकायी 
हदए । 
४ सम केबी प्रसायण राइनको नेऩारतपा  ४० ककरोमभटय य बायततपा  १ सम ककरोमभटय ऩछा  । प्राथधकयण 

य बायतको ऊजाा दरार कम्ऩनी (वऩहटसी) फीच ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तदेशीम प्रसायणभापा त २५ 

िर्ासम्भ आमात गन े१ सम ५० भेगािाट विद्मुत ्खरयदबफिी सम्झौता (वऩवऩए) बएको छ ।  
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लसॊगटी जरववद्म त ्आमोजनाको ऩूयक ईआईए गना सॊसद्को ननदेशन 

बीभ गौतभ 

िाताियण भन्त्रारमरे कानुनविऩयीत बन्दै योकेको मसॊगटी जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩूयक िाताियणीम 

प्रबाि अध्ममन (सख्प्रभेन्िी ईआईए) गना सॊसद्को िाताियण सॊयऺण समभनतरे ननदेशन हदएको छ ।  

आइतफाय फसेको समभनतको फैठकरे कानुनभा ऩूयक ईआईएको व्मिस्था नबए ऩनन विगतको नख्जयराई 

टेकेय मसॊगटी जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩूयक ईआईए गना विऻानप्रविथध तथा िाताियण भन्त्रारमराई 

ननदेशन हदएको समभनतका सबाऩनत जनकयाज चौधयीरे जानकायी हदए । „मसॊगटीको ऩूयक ईआईए नगदाा 
उत्ऩादन अनुभनतऩत्र नऩाउने य आमोजना ऩनन अनघ नफढ्ने देखखएकारे विगतको नख्जयराई टेकेय 

ईआईए गना िाताियण भन्त्रारमराई ननदेशन हदएका छौं,‟ उनरे याजधानीसॉग बने, „मसॊगटीको ऩूयक 

ईआईए नबएभा राइसेन्स खायेजीरगामतका सभस्मा देखखएकारे सहजीकयण गना बननएको छ ।‟ 

विगतभा िाताियण भन्त्रारमरे ऩूयक ईआईए गदै आए ऩनन भन्त्रारमका सथचि डा. कृरणचन्र ऩौडरेरे 

कानुनभा व्मिस्था नबएको बन्दै मसराई सथचिस्तयीम ननणाम बन्दै योकेका थथए । ऩूयक ईआईए 

योकेऩनछ मसॊगटीरगामतका आधा दजान जरविद्मुत ्आमोजना अरऩत्र ऩयेका छन ्। फैठकभा सभेत 

सथचि ऩौडरेरे कानुनभा ऩूयक ईआईएको कानुन व्मिस्था नबएकारे योककएको फताएका थथए । „विगतभा 
कसयी बए थाहा छैन तय कानुनभा व्मिस्था नबएकारे योकेका हौं,‟ उनरे बन े। सुऩय मसक्सको नाभरे 

ऩरयथचत ६ आमोजनाभध्मेको एक मसॊगटीरे ऩूयक ईआईए नबएको बन्दै िाताियण भन्त्रारमराई ननदेशन 

हदन सॊसद्को िाताियण सॊयऺण समभनतभा ननिेदनसभेत हदएको थथमो । त्मसऩनछ समभनतको फैठकरे 

मसॊगटीका अथधकायीका साथ ैआइतफाय सथचि ऩौडरेराई फोराएको थथमो । फैठकभा सथचि ऩौडरेरे 

जरविद्मुत ्उत्ऩादन अनुभनतऩत्रको विर्म ऊजाा भन्त्रारमको बएको उल्रेख गदै ऩूयक ईआईए कानुनभा 
व्मिस्था नबएकारे गना सक्न ेअिस्था नयहेको फताएका थथए ।  

ऊजाा भन्त्रारमका अनुसाय मसन्धऩुाल्चोकभा ननभााणाधीन मसॊगटी जरविद्मुत ्आमोजनाको Ôभता ६ 

दशभरि ४ भेगािाटफाट १६ भेगािाट फनाउन ईआईएका राथग ननिेदन हदएको छ । ऊजाा भन्त्रारमभा 
मसॊगटीरे ननिेदन हदएकाभा ईआईएका राथग िाताियण भन्त्रारमभा ऩेस गयेको थथमो । सथचि ऩौडरेरे 

ऩूयक ईआईए कानुनविऩयीत बएको फताएऩनछ ऊजाा भन्त्रारमराई सभेत सभस्मा ऩयेको छ । िाताियण 

भन्त्रारमरे आथधकारयक रूऩभा ऩूयक ईआईए गना अस्िीकाय गयेऩनछ ऊजाा भन्त्रारमरे मसफाये 

प्रधानभन्त्री कामाारमका साथ ैअन्तयभन्त्रारम सभन्िम समभनत तथा प्रधानभन्त्रीको सॊमोजकत्िभा यहेको 



सहजीकयण समभनतका साथ ैसॊसद्को िाताियण समभनतभा सभेत मसफाये जानकायी गयाएको छ । मसॊगटी 
जरविद्मुत ्आमोजनारे सभेत ऩूयक ईआईए योककएको बन्दै गयाउन प्रधानभन्त्री कामाारमको 
ध्मानाकयÈ्ण गयाएको छ । 

सबेका राथग राइसेन्स (अनुभनतऩत्र) मरएका जरविद्मुत ्आमोजनारे आमोजनाहरूरे अध्ममनका 
िभभा आमोजनाको Ôभतादेखख ऩूिााधाय थऩ गनुाऩये ऩूयक ईआईए गन ेगरयएको छ । कानुनका ऩूयक 

ईआईए गय्ानेफाये छुट्टै कानुन नबए ऩनन गनुाहुन्न बन्ने ऩनन व्मिस्था छैन । विगतभा िाताियण 

भन्त्रारम सम्हाल्दै आएका अथधकायीरे ऩूयक ईआईए गदै आए ऩनन उनरे योकेऩनछ ऩूयक ईआईएका राथग 

ऊजाा भन्त्रारमभा ननिेदन हदएका आमोजना अप्ठेयोभा ऩयेका छन ्।  

त्मसैगयी, कास्कीभा ननभााणाधीन भाथथल्रो भादीरे २० भेगािाटराई २५ भेगािाट फनाउन प्रस्ताि गयेको 
छ । ६० प्रनतशत प्रगनत गरयसकेको सो आमोजना ऩूयक ईआईएको प्रतीÔेाभा छ । तनहु“भा ननभााणाधीन 

१ सम ४० भेगािाटको तनहु“ जरविद्मुत ्आमोजनारे सडक ननभााणका िभभा केही थऩ ऩूिााधाय फनाउन 

ईआईए ननिेदन हदएको थथमो । तय, िाताियण भन्त्रारमरे योकेऩनछ ऩहहराकै अिस्थाभा सडक ननभााण 

गयेय आमोजना अनघ फढाउन रागेको छ । त्मसैगयी, रुरखोरा–१ जरविद्मुत ्आमोजनारे ६ दशभरि ८ 

भेगािाटको ८ दशभरि ८ भेगािाट फनाउन ऩूयक ईआईएका राथग भन्त्रारमभा ननिेदन हदएको छ । 
िाताियण भन्त्रारमरे योकेऩनछ केही ऩूयक ईआईएका ननिेदनहरू ऊजाा भन्त्रारमभै यहेको य िाताियण 

भन्त्रारमभा नऩठाएको एक अथधकायीरे जानकायी हदए ।  

सॊसद्को िाताियण समभनतरे मसॊगटीको राथग भात्र ननदेशन हदए ऩनन अन्म ऩूयक ईआईए ननिेदन हदएय 

अरऩत्र अिस्थाभा यहेका आमोजनाको हकभा बने के हुने अन्मोरनै छ । ऊजाा भन्त्रारम य िाताियण 

भन्त्रारमफीचको सभन्िम अबािका कायण जरविद्मुत ्आमोजनाहरूको ईआईए योककएकाभा ननजी 
Ôेेत्रका प्रिद्र्धकहरू आिोमशत बएका छन ्तय ऊजाा भन्त्रारम य अन्तयभन्त्रारममबत्र यहेको सभन्िम 

समभनतरे मो सभस्मा सभाधान गना सकेको छैन । 

िाताियण सॊयऺण समभनतको फैठकभा सथचि ऩौडरे तथा िाताियण भहाशाखा प्रभुख भहेन्रभान गुरुङरे 

ईआईएफाये जानकायी हदएका थथए । िाताियण भन्त्रारमका अनुसाय, हारसम्भ भन्त्रारमरे जरविद्मुत,् 

विद्मुत ्प्रसायण राइन, सडक, उद्मोग, खानेऩानी, अस्ऩतार, मसॉचाइ, अऩाटाभेन्टरगामतका १ सम ८५ 

ओटा ईआईए ऩारयत बइसकेका छन ्बन े१ सम ३५ भूल्माॊकनको चयणभा छन ्। 
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ऊजाा सॊकटका कायक 

बायतरे गयेको अघोवर्त नाकाफन्दीको कायण ऊजााको सॊकट अझै चको बएको छ । अको देशसॉग ऩयननबाय 

हुनुऩन े ऩेिोर, डडजेर, ग्माॉसरगामतको मो चयभ अबाि सभाधानका रूऩभा नेऩारभा सफैबन्दा 
भहŒिऩूणा जरविद्मुत ्ऺेत्रराई भाननॉदै आएको छ । तय, जरविद्मुत ् विकासका राथग सकिम हुनुऩन े

ऊजाा भन्त्रारम, नेऩार विद्मुत ् प्राथधकयणरगामतका सयोकायिारा ननकामराई मस चयभ अबािरे 

छोएकोजस्तो देखखॉदैन । बार्णभा ऊजाा सॊकट हटाउनका राथग ऩहर गन े प्रनतफद्धता जनाउने मी 
ननकामका अथधकायीहरू व्मिहायभा बने गम्बीय देखखएका छैनन ् । फरु ऊजाा भन्त्रारम य विद्मुत ्

प्राथधकयणका उच्च अथधकायीबफच देखखएको भनभुटाि य व्मख्क्तगत रयसइफीको कायण आथथाक िर्ा सुरु 

बएको एक चौभामसक बफनतसक्दा ऩनन आमोजनाहरू स्िीकृत बएय आएका छैनन ् बने बएकै 

आमोजनाहरूको प्रगनत शून्म छ । नेऩारभा रोकताख्न्त्रक आन्दोरन सपर बएऩनछकै जरविद्मुत्को 
विकासका राथग फनेका मोजना हेन ेहो बने ऩनन आकर्ाक छन ्। ऩाॉच िर्ाभा ५ हजाय भेगािाट, १० िर्ाभा 
१० हजाय, २० िर्ाभा २५ हजाय, साढे चाय िर्ाभा य नतन िर्ाभा रोडसेडडङ अन्त्मरगामतका धेयै मोजनाहरू 

सािाजननक बइसकेका छन ्तय ती कामाान्िमन नबएय रोडसेडडङ चयभ सभस्मा बोग्नुऩरययहेको छ । 
मस्तो अिस्थाभा जरविद्मुत ्आमोजनाहरूको उत्ऩादन, प्रशायण य वितयण गने विद्मुत ्प्राथधकयणको 
बूमभका सफैबन्दा सशक्त य प्रबािकायी हुनुऩछा  । तय, विडम्फना विद्मुत ्प्राथधकयणको काभ ठप्ऩ जस्तै छ 

। ऩनछल्रो सभमभा सोरु कोरयडोयको ठेक्काको विर्मभा फढेको वििादरे कामाकायी ननदेशकराई भन्त्रारम 

तान्ने, सञ्चारक ऩरयितान हुनेजस्ता घटनारे ४ बदौऩनछ प्राथधकयणको फोडा फैठकसभेत फस्न सकेको 
छैन । विद्मुत ्प्राथधकयणरे ऩठाए ऩनन चाय भहहनासम्भ कुन ैआमोजनाहरू स्िीकृत बएय नआउनु तथा 
झन्ड ैनतन भहहनासम्भ प्राथधकयण फोडा फैठक नफस्नु जरविद्मुत ्विकासका राथग विडम्फना न ैहो । ऊजाा 
सॊकट सफबन्दा गहहरयएको फेरा सफैबन्दा सकिम हुनुऩने ननकाम नै अस्तव्मस्त हुनु भुरुककै राथग  

राजभदो हो । ककनकक इन्धनराई अबाि टाना हाभीकहाॉ जरविद्मुत्बन्दा  

अको शसक्त विकल्ऩ छैन ।  

जरविद्मुत ् विकासका राथग भन्त्रारम य विद्मुत ् प्राथधकयणबफच सुसभन्िम हुनुऩछा  । नीनत य 

कामािन्मनबफच फेभेर बएभा त्मसरे प्रनतपर प्राप्त गना सककॉ दैन । अहहरेको फेभेरको ख्स्थनतरे 

जरविद्मुत ्आमोजनाका काभ ठप्ऩ हुॉदा मसरे ऩान ेदीघाकारीन असय ठुरो छ । भन्त्रारमरे ऩनन आपू 

भठाधीश ठान्न े य प्राथधकयणरे ऩनन भन्त्रारम केही होइन बन्दै अटेय गने प्रिवृत्तको अन्त्म हुनुऩछा  । 



नछटोबन्दा नछटो जरविद्मुत ् आमोजनहरू ननभााण बएय जनतारे सहज रूऩभा विद्मुत ् ऩाउनुऩछा  । 
अहहरे ऩनन ५ सम भेगािाट विद्मुत ्कभ हुनु तथा ननभााणाधीन आमोजनाहरू सभेत सभमभ ैसम्ऩन्न हुन 

नसक्नुको ऩछाडड धेयै कायणभध्मे प्राथधकयण य भन्त्रारमबफचको द्िन्द्िराई ऩनन मरइन्छ । कमभसन 

तथा व्मख्क्तगत पाइदाका राथग कहहरे मभरेभतो गन ेय कहहरे वििाद गन ेप्रिवृत्तको अन्त्म हुन ैऩछा  । 
अन्म भन्त्रारमफाट य प्राथधकयणफाट हढराइ बएभा सहज िाताियण फनाउन सकिम हुनुऩन ेभन्त्रारमका 
अथधकायी न ैप्राथधकयणराई विश्िास नगन ेय अन्त्म ननकामसॉग ऩनन सहजीकयण नगने प्रिवृत्त अन्त्म हुन ै

ऩछा  । नत्र हाम्रो हार अहहरेको अघोवर्त नाकाफन्दीरे ननम्त्माएको चयभ ऊजाा सॊकटफाट कहहल्मै भुक्त 

हुन सककॉ दैन । मसतपा  भन्त्रारम य प्राथधकयण भात्र होइन, सयकायका भन्त्रीदेखख याख्रिम मोजना 
आमोगसम्भ सफैको सकिमता जरुयी छ ।  

 

 


