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त्रिशर
ू ी थ्री ए जरविद्मत्ु को स्रोत उऩमोग दईु जजल्रारे गने
जजविस नुिाकोट य यसुिारे फागेश्ियी–उरेनी सडक अन्तगगत नुिाकोट–फोहोये बन््माङ सडक खण्ड तत्कार भभगत
गयी सञ्चारनभा ल्माउने ननणगम गये का छन ् । दि
ु ै जजल्राका स्थानीम विकास अधधकायीसहहत प्राविधधक

कामागरमका इजन्जननमयसहहतको भङ्गरफायको फैठकरे ननभागणाधीन त्रिशूरी थ्री ए जरविद्मुत ् आमोजनाको स्रोत
उऩमोग य कयका विषमभा ऩनन दि
ु ै जजल्रा सॊमुक्त रुऩभा अनघ फढ्ने ननणगम गये को छ । फैठकभा दि
ु ै जजल्राको
प्राकृनतक स्रोतको फाॉडपाॉट, विकास ननभागण रगामत विषमभा छरपर बएको धथमो ।

फैठकभा नुिाकोट य यसुिाका स्थानीम विकास अधधकायी नायामण रयसार य विष्णुप्रसाद कोइयारा ऩनन

सहबागी हुनुबएको धथमो । सो सडकरे नुिाकोटका फागेश्ियी, रच्माङ, हल्दे कालरका, उरेनी, गेखुग रगामत

गाविस सहहत यसुिाका मासाग य सयभथरी गाविसका नागरयकराई प्रत्मऺ पाइदा ऩुग्ने जजविस नुिाकोटका
कामगक्रभ अधधकृत ऩुष्कय शभाग रयभाररे जानकायी हदनुबमो ।

स्थानीम स्िामत्त शासन ननमभािरी, ननमभ २ सम ७३ रे स्थानीम ननकाम सॊमक्
ु त सलभनत गठन गनग य
दि
ु ै जजल्राको साझा सयोकायका विषमभा ननणगम य कामागन्िमन गने अधधकाय हदएको छ । यासस
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सम्बि छ एक िर्षभा रोडसेडडङ घटाउन
भुरुक ऊजाग सङ्कटभा नयाम्रयी पसेको छ । सयकायरे ऩटक ऩटक ऊजाग सङ्कट सभाधानका राधग

प्रबािकायी कदभ चाल्ने फताउॉ दै आएको छ । तय प्रबािकायी मोजना, कामगक्रभ य रगानीको अबािभा
सयकायरे घोषणा गये का मोजना ऩनन सम्ऩन्न हुन सकेका छै नन ् ।
विद्मुत्बाय कटौतीका कायण नागरयकको दै ननकी प्रबावित बएको छ । ऩनछल्रो ऩटक त बायतरे जायी
याखेको अघोवषत नाकाफन्दीका कायण भुरुकरे उठ्््नै नसक्ने सङ्कट व्मोहोये को छ । तय सयकायरे
अगाडड फढाएका जरविद्मुत ् आमोजनाको अिस्था बने झन ् दरु
ु हऩूणग नै यहे को छ । नेऩार विद्मुत ्

प्राधधकयणरे अगाडड फढाएका चाय आमोजनाको अिस्था त गत िैशाख १२ गतेऩनछको बूकम्ऩरे नयाम्रयी
प्रबावित ऩाये को छ ।

प्राधधकयणरे ननभागण गरययहे को भाधथल्रो त्रिशर
ू ी थ्री ए, कुरेखानी तेस्रो, याहुघाट य चभेलरमाको ननभागण
प्राम्ठप्ऩ अिस्थाभा छ । मस्तै प्राधधकयणको सहामक कम्ऩनी भाधथल्रो ताभाकोसी जरविद्मत
ु ्

आमोजनारे ननभागण गरययहे को जरविद्मुत ् आमोजना ऩनन सोही कायण ननभागण अिरुद्ध बएको छ ।
ननजी ऺेिरे ननभागण गरययहे का अन्म आमोजनाको अिस्था ऩनन उस्तै छ ।

सयकायरे आगाभी एक िषगलबि विद्मुत्बाय कटौती गने मोजना सािगजननक गये को छ । प्रधानभन्िी केऩी
शभाग ओरीरे त ऩटक ऩटक एक िषगलबि जुनसुकै हारतभा ऩनन विद्मुत्बाय कटौती गने फताउॉ दै

आउनुबएको छ । एक िषगलबि सौमग ऊजाग, िैकजल्ऩक ऊजागसभेतको सहमोगभा विद्मुत ् सङ्कट हटाउने य
दईु िषगलबि जरविद्मुत्फाटै विद्मुत्बाय कटौती अन्त्म गने प्रधानभन्िीको मोजना छ ।

तय ननभागणाधधन आमोजना बूकम्ऩ, नाकाफन्दीका कायण सभस्माभा ऩये को, बायतरे जायी याखेको

अघोवषत नाकाफन्दीका कायण ननभागण साभग्री आमातभा सभेत सभस्मा ऩैदा बएको सन्दबगभा सयकायको
घोषणा ऩूया होरा त बन्ने आशङ्का ऩनन सॉगसॉगै आएको छ ।
नेकऩा ९एभारे०का नेता बयतभोहन अधधकायी कामगक्रभ, नीनत य मोजनासहहत ऊजाग सङ्कटकार घोषणा
गये य अगाडड जाने हो बने एक िषगभा भर
ु क
ु राई विद्मत्ु बाय कटौती भक्
ु त गनग सककने फताउनह
ु ु न्छ ।
आऩूmरे २०६५ सारभा ऊजाग सङ्कट घोषणा गदाग नै सभमसीभा नै तोकेय कामगक्रभ अगाडड साये को स्भयण
गदै ऩूिअ
ग थगभन्िी अधधकायीरे तत्कारीन नीनत तथा कामगक्रभराई ऩनन अनुसयण गनग सयकायराई सुझाि
हदनुबमो । ऊजाग य प्राधधकयणराई काभकाजी फनाउनुऩने, ननमभकानुन सभमानुकूर फनाउनुऩने,

जरभाकपमाको चक्कय तोड्नका राधग उच्चस्तयीम आमोग फनाएय सभमसीभा तोकेय काभ गने हो बने
जस्तोसुकै अिस्थाभा ऩनन याजष्िम रक्ष्म ऩूया हुन सक्ने उहाॉको कथन छ ।
„„ननभागण साभग्री बएन, बूकम्ऩरे काभ गनग हदएन बनेय फहानाफाजी गने सभम छै न य ऩाइॉदैन, विश्ि
नेऩारराई सहमोग गनग तमाय छ बने अफ के को फहानाफाजी‟‟ ऩूिग ऊजागभन्िीसभेत यहनुबएका नेता

अधधकायी बन्नुहुन्छ “जरविद्मुत ् आमोजना अगाडड फढाउन जजविस, गाविस, साभुदानमक विद्मारम,

सहकायीराई ऩनन अनुदान हदएय उत्साह थप्न सककन्छ, स्िदे शी तथा विदे शी रगानीकतागरे सौमग ऊजागभा
रगानी गनग सक्छन ्, त्मसभा सयकायरे सहजीकयण गरयहदनुऩछग ।” स्ितन्ि ऊजाग उत्ऩादकको सॊस्था

९इऩान०का उऩाध्मऺ शैरेन्र गुयागाइौऄ प्रबािकायी मोजना फनाएय भुरुकराई नै आह्िान गने हो बने एक
िषगलबि विद्मुत्बाय कटौती भुक्त हुन सक्ने विश्िास व्मक्त गनह
ुग ु न्छ ।

तत्कारीन ऊजागभन्िी अधधकायीरे ल्माउनब
ु एको ऊजाग सङ्कटकारसम्फन्धी दस्तािेज हारसम्भकै

उत्कृष्ट यहे को बन्दै उहाॉरे ननजी ऺेिरे ननभागण गरययहे को २१६ भेगािाट य ननभागण सरु
ु गने क्रभभा यहे का
विलबन्न आमोजनाको एक हजाय भेगािाट भािै उत्ऩादन गने हो बने भर
ु र
ु कको कामाऩरट हुने
फताउनब
ु मो ।

नेऩारबन्दा गरयफ भुरुक इथोवऩमारे टे लरपोन भहसुरफाटै यकभ जुटाएय छ हजाय भेगािाट ऺभताको
आमोजना अगाडड फढाएको जानकायी हदॉ दै उऩाध्मऺ गुयागाइौः शुक्रफाय भािै ६५० भेगािाट विद्मुत ् सो
भुरुकरे उत्ऩादन गये को य आगाभी एक िषगलबि फाॉकी उत्ऩादन गने क्रभभा यहे को फताउनुहुन्छ ।

जरविद्मुत ् रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे रु दईु अफगको साधायण सेमय जायी गदाग रु ४० अफग यकभ उठ्न
सक्छ बने एउटै ननकामफाटै सफै ननणगम हुने य रगानीका राधग सयकायरे भागग प्रशस्त गये को खण्डभा
एकाध िषगभा नेऩाररे दश हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गनग सक्ने उहाॉको कथन छ ।

उऩप्रधानभन्िी एिभ ् ऊजागभन्िी टोऩफहादयु यामभाझी नीनत, कामगक्रभ, मोजना य रगानीको स्रोतसहहतको
एक िषगलबि विद्मत्ु बाय कटौती गनग य भर
ु क
ु राई ऊजागभा आत्भननबगय फनाउन सयकाय रागेको

फताउनह
ु ु न्छ । विगतका सफै कभीकभजोयीराई सध
ु ाय गये य सभमसीभा सभेत तोकेय नै काभ गने

मोजनाभा सयकायको यहे को उल्रेख गदै उऩप्रधानभन्िी यामभाझी ननमभ कानन
ु भा केही अल्झन यहे को
बए ऩनन त्मसराई पुकाएय जाने विश्िास हदराउनह
ु ु न्छ । यासस
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बायतद्िाया नेऩार–बायत जरस्रोतसम्फन्धी भहत्िऩूणष फैठक गनष प्रस्ताि
फाढी ननमन्िणका रागग सहमोग गने बन्दै केही नदीको नाभ भाग

याभप्रसाद ऩुडासैनी ,

काठभाडौं, भॊससय ५ ,

नेऩारभा ऩेिोलरमभ ऩदाथग आमातभा नाकाफन्दी गये को बायतरे राभो सभमदे खख अिरुद्ध
जरस्रोतसम्फन्धी दईु िटा भहत्िऩूणग फैठक गय्न प्रस्ताि गये को छ । लसॉचाइ भन्िारमका अनुसाय बायतरे
नेऩार–बायत सॊमुक्त स्थामी प्राविधधक सलभनत (जेएसटीसी) य नेऩार–बायत जरस्रोत सॊमुक्त सलभनत
(जेसीडब्लल्मूआय)को फैठक गनग प्रस्ताि गये को हो । जेएसटीसीको फैठकको नेतत्ृ ि सहसधचि य

जेसीडब्लल्मूआयको नेतत्ृ ि ऊजाग भन्िारमका सधचि तहरे गनेछन ् । नेऩारका राधग बायतीम याजदत
ू

यणजीम याम (यजञ्जत ये )रे लसॉचाइभन्िी उभेश कुभाय मादिराई केही हदनअनघ बेटी ती सलभनतका फैठक
याख्न आग्रह गये का हुन ् । „राभो सभमदे खख अिरुद्ध नेऩार–बायत जरस्रोतसम्फन्धी जेएसटीसी य

जेसीडब्लल्मूआयको फैठक तत्कार गनग बायतीम याजदत
ू ये रे सहमोग गने फताएका छन ्‟, लसॉचाइभन्िी

मादिरे आधथगक दै ननकसॉग बने, „राभो सभमदे खख हुन नसकेका फैठक गनग सहमोग गछुग बन्ने याजदत
ू को
बनाइरे सकायात्भक सन्दे श हदएको छ ।‟ जेएसटीसीको फैठक २०७० सार बदौ २७ य २८ गते सम्ऩन्न
बएऩनछ हुनसकेको छै न । सहसधचिस्तयीम जेएसटीसीको फैठक िषगको दईु ऩटक य सधचिस्तयीम

जेसीडब्लल्मआ
ू य फैठक िषगको एकऩटक फस्ने सभझदायी दईु दे शफीच बएको धथमो । नेऩारका केही

भहत्िऩण
ू ग नदीराई २ नम्फय प्रदे शभा याख्ने गयी सॊघीम प्रदे शको लसभाना हे यपेय गनग नेऩारका भधेशी

भोचागभापगत तीव्र दफाफ हदएको आयोऩ बायतभाधथ राधगयहे को फेरा ती फैठक गनग प्रस्ताि गरयएको हो । दईु
दे शफीचको ऩानी य त्रफजर
ु ीसम्फन्धी ननणगम गनग ती दईु सलभनतको फैठकरे भहत्िऩण
ू ग बलू भका खेल्नेछ ।

मसैफीच, नेऩार य बायतफीच फाढी ननमन्िण य डुफानसम्फन्धी फैठक बने डडसेम्फय ऩहहरो साता गने तम
बएको छ । लसॉचाइ भन्िारमका सधचि अनुऩकुभाय उऩाध्मामका अनुसाय फाढी ननमन्िण य डुफान

योक्नेसम्फन्धी उक्त फैठकको नेतत्ृ ि जर उत्ऩन्न प्रकोऩ ननमन्िण विबागका भहाननदे शक ननयाजनदे ि

ऩाण्डेरे गने तम बएको छ । उक्त फैठक ननमलभत प्रकृनतको हो । दईु दे शफीच हुने मस्ता फैठकरे दि
ु ै दे शका
सीभाऺेिभा हुने डुफान ननमन्िण गने कामग अगाडड फढाउन सहमोग ऩु-माउनेछ । भन्िी मादिका अनुसाय
बायतरे फाढी ननमन्िण गनगका राधग एक/दईु िटा थऩ नदीको नाभ भाग गये को छ । „नेऩारको फाढी
ननमन्िण य दईु दे शको डुफान सभस्मा सभाधान गनग बायतरे थऩ एक/दईु नदीको नाभ भागेको छ ।

फैठकभै त्मो फाये भा छरपर होरा‟, भन्िी मादिरे बने । भन्िी मादिका अनुसाय नेऩार य बायतको
सीभाऺेिको डुफान योक्ने दीघगकारीन मोजना फनाउने तमायी सभेत भन्िारमरे गये को छ ।

भन्िी मादिका अनुसाय डुफान हुनाका सभस्मा य सभाधानका कायण सम्फजन्धत ननकामफाट लरखखत

रुऩभा भाग गरयएको छ । नदी ननमन्िणको ऺेिभा नदीको अधधकाय सम्फन्धभा अन्म दे शभा बएका
प्रमासको फाये भा सभेत अध्ममन गनग ननदे शन हदइएको छ । बायतको केन्रीम जरस्रोतभन्िी उभा बायतीरे
ऩनन गत साउन २७ गते त्महाॉको रोकसबाभा साॊसद्हरुको प्रश्नको जिाप हदॉ दै नेऩारभा फाढी ननमन्िण य
ऩानी बण्डायणका राधग बायत सयकायरे विशेष मोजनाहरु द्विदे शीम सहभनतभा अनघ फढाएको जानकायी
हदॉ दै ऩनछल्रोऩटक दईु दे शको सभझदायीभा काभ अनघ फहढयहे को ऩञ्चेश्िय फहुउद्दे श्मीम ऩरयमोजना
त्मसैको उदाहयण बएको जानकायी गयाएकी धथइन ् । मस्तै, लसॉचाइभन्िी मादिका अनुसाय सयकायरे

सातिटै प्रदे शभा नभन
ू ा लसॉचाइका मोजना सञ्चारन गने तमायी गये को छ । तयाई य ऩहाडभा स्थानको
आिश्मकताअनस
ु ायका लसॉचाइ आमोजना छनोट गरयनेछ । „तयाईभा ऩनन सफै ठाउॉ भा एकै ककलसभको
आमोजना हुॉदैन य ऩहाडभा ऩनन त्मस्तै अिस्था छ‟, भन्िी मादिरे बने, „अध्ममन गये य जहाॉ जस्तो

आमोजना सञ्चारन गदाग लसॉचाइको सभस्मा बय ऩदो तरयकारे सभाधान हुन्छ, त्मस्तै आमोजना छनोट
गरयनेछ ।‟
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एक िर्षभा विद्मुतबाय कटौती सम्बि छ ?
भागथल्रो त्रिशूरी थ्री ए, कुरेखानी तेस्रो, याहुघाट य चभेसरमाको ननभाषण प्राम्ठप्ऩ
भुरुक ऊजाग सङ्कटभा नयाम्रयी पसेको छ । सयकायरे ऩटक ऩटक ऊजाग सङ्कट सभाधानका राधग

प्रबािकायी कदभ चाल्ने फताउॉ दै आएको छ । तय प्रबािकायी मोजना, कामगक्रभ य रगानीको अबािभा
सयकायरे घोषणा गये का मोजना ऩनन सम्ऩन्न हुन सकेका छै नन ् ।
विद्मुतबाय कटौतीका कायण नागरयकको दै ननकी प्रबावित बएको छ । ऩनछल्रो ऩटक त बायतरे जायी
याखेको अघोवषत नाकाफन्दीका कायण भुरुकरे उठ्नै नसक्ने सङ्कट व्मोहोये को छ । तय सयकायरे अगाडड
फढाएका जरविद्मत
् नै यहे को छ । नेऩार विद्मत
ु ् आमोजनाको अिस्था बने झन ् दरु
ु हऩयू ण
ु ् प्राधधकयणरे

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

ऩाये को छ । प्राधधकयणरे ननभागण गरययहे को भाधथल्रो त्रिशर
ू ी थ्री ए, कुरेखानी तेस्रो, याहुघाट य
चभेलरमाको ननभागण प्राम्ठप्ऩ अिस्थाभा छ ।
मस्तै प्राधधकयणको सहामक कम्ऩनी भाधथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजनारे ननभागण गरययहे को
जरविद्मुत ् आमोजना ऩनन सोही कायण ननभागण अिरुद्ध बएको छ । ननजी ऺेिरे ननभागण गरययहे का

अन्म आमोजनाको अिस्था ऩनन उस्तै छ । सयकायरे आगाभी एक िषगलबि विद्मुत्बाय कटौती गने
मोजना सािगजननक गये को छ । प्रधानभन्िी केऩी शभाग ओरीरे त ऩटक ऩटक एक िषगलबि जुनसुकै
हारतभा ऩनन विद्मुत्बाय कटौती गने फताउॉ दै आउका छन ् । एक िषगलबि सौमग ऊजाग, िैकजल्ऩक

ऊजागसभेतको सहमोगभा विद्मुत ् सङ्कट हटाउने य दईु िषगलबि जरविद्मुतफाटै विद्मुतबाय कटौती
अन्त्म गने प्रधानभन्िीको मोजना छ ।

तय ननभागणाधधन आमोजना बूकम्ऩ, नाकाफन्दीका कायण सभस्माभा ऩये को, बायतरे जायी याखेको
अघोवषत नाकाफन्दीका कायण ननभागण साभग्री आमातभा सभेत सभस्मा ऩैदा बएको सन्दबगभा सयकायको

घोषणा ऩूया होरा त बन्ने आशङ्का ऩनन सॉगसॉगै आएको छ । नेकऩा ९एभारे०का नेता बयतभोहन
अधधकायी कामगक्रभ, नीनत य मोजनासहहत ऊजाग सङ्कटकार घोषणा गये य अगाडड जाने हो बने एक िषगभा

भुरुकराई विद्मुतबाय कटौती भुक्त गनग सककने फताउछन ् । आऩूmरे २०६५ सारभा ऊजाग सङ्कट घोषणा
गदाग नै सभमसीभा नै तोकेय कामगक्रभ अगाडड साये को स्भयण गदै ऩूिअ
ग थगभन्िी अधधकायीरे तत्कारीन
नीनत तथा कामगक्रभराई ऩनन अनुसयण गनग सयकायराई सुझाि हदएका छन ् । ऊजाग य प्राधधकयणराई

काभकाजी फनाउनुऩने, ननमभकानून सभमानुकूर फनाउनुऩने, जरभाकपमाको चक्कय तोड्नका राधग

उच्चस्तयीम आमोग फनाएय सभमसीभा तोकेय काभ गने हो बने जस्तोसुकै अिस्थाभा ऩनन याजष्िम रक्ष्म
ऩूया हुन सक्ने उने फताए ।

„„ननभागण साभग्री बएन, बूकम्ऩरे काभ गनग हदएन बनेय फहानाफाजी गने सभम छै न य ऩाइॉदैन, विश्ि

नेऩारराई सहमोग गनग तमाय छ बने अफ के को फहानाफाजी‟‟ ऩूिग ऊजागभन्िीसभेत यहे का नेता
अधधकायीरे बने “जरविद्मुत ् आमोजना अगाडड फढाउन जजविस, गाविस, साभुदानमक विद्मारम,

सहकायीराई ऩनन अनुदान हदएय उत्साह थप्न सककन्छ, स्िदे शी तथा विदे शी रगानीकतागरे सौमग ऊजागभा
रगानी गनग सक्छन ्, त्मसभा सयकायरे सहजीकयण गरयहदनुऩछग ।”

स्ितन्ि ऊजाग उत्ऩादकको सॊस्था –इऩान)का उऩाध्मऺ शैरेन्र गयु ागाइौऄ प्रबािकायी मोजना फनाएय

भर
ु क
ु राई नै आह्िान गने हो बने एक िषगलबि विद्मत्ु बाय कटौती भक्
ु त हुन सक्ने विश्िास व्मक्त गछग न ्
। तत्कारीन ऊजागभन्िी अधधकायीरे ल्माएको ऊजाग सङ्कटकारसम्फन्धी दस्तािेज हारसम्भकै उत्कृष्ट

यहे को बन्दै उनरे ननजी ऺेिरे ननभागण गरययहे को २१६ भेगािाट य ननभागण शरु
ु गने क्रभभा यहे का विलबन्न

आमोजनाको एक हजाय भेगािाट भािै उत्ऩादन गने हो बने भर
ु र
ु कको कामाऩरट हुने फताए ।
नेऩारबन्दा गरयफ भुरुक इथोवऩमारे टे लरपोन भहसुरफाटै यकभ जुटाएय छ हजाय भेगािाट ऺभताको
आमोजना अगाडड फढाएको जानकायी हदॉ दै उऩाध्मऺ गुयागाइौःरे शुक्रफाय भािै ६५० भेगािाट विद्मुत ् सो
भुरुकरे उत्ऩादन गये को य आगाभी एक िषगलबि फाॉकी उत्ऩादन गने क्रभभा यहे को फताए ।

जरविद्मुत ् रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे रू. दईु अफगको साधायण शेमय जायी गदाग रू. ४० अफग यकभ उठ्न
सक्छ बने एउटै ननकामफाटै सफै ननणगम हुने य रगानीका राधग सयकायरे भागग प्रशस्त गये को खण्डभा
एकाध िषगभा नेऩाररे दश हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गनग सक्ने उनको कथन छ ।

उऩप्रधानभन्िी एिभ ् ऊजागभन्िी टोऩफहादयु यामभाझीरे नीनत, कामगक्रभ, मोजना य रगानीको

स्रोतसहहतको एक िषगलबि विद्मुत्बाय कटौती गनग य भुरुकराई ऊजागभा आत्भननबगय फनाउन सयकाय

रागेको फताए । विगतका सफै कभीकभजोयीराई सुधाय गये य सभमसीभा सभेत तोकेय नै काभ गने
मोजनाभा सयकाय यहे को उल्रेख गदै यामभाझीरे ननमभ कानूनभा केही उल्झन यहे को बए ऩनन त्मसराई
पुकाएय जाने फताउछन ् । यासस
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बक
ू म्ऩरे ऺनतग्रस्त विद्मत
ु आमोजना अझै फन्द
ध्रुि दॊ गार

विनाशकायी बूकम्ऩफाट ऺनतग्रस्त ऩाॉच जरविद्मुत आमोजना अझै सञ्चारनभा आउन सकेका छै नन ्।
झन्डै आठ भहहनादे खख दै ननक साढे ६२ भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन योककएको छ।

बायतरे रगाएको 'अघोवषत नाकाफन्दी'रे इन्धन अबाि हुॉदा ऺनतग्रस्त आमोजना भभगत य ऩुन्ननभागण
अनघ फढ्न सकेको छै न। मनत ठूरो ऩरयभाणभा उत्ऩादन योककॉदा आमोजनाहरुरे दै ननक कयोड रुऩैमाॉ
नोक्सानी फेहोरययहे का छन ्। उऩबोक्ता थऩ दईु घन्टा रोडसेडडङ खेप्न फाध्म छन ्।

िैशाख १२ को बक
ू म्ऩ य त्मसऩनछका शजक्तशारी ऩयाकम्ऩफाट जजल्राभा सञ्चालरत ६ आमोजना

ऺनतग्रस्त बएका धथए। तीभध्मे भभगत, सम्बायऩनछ ६ भेगािाट ऺभताको तल्रो चाकुखोरा दसैंअनघ

सञ्चारनभा आए ऩनन अरु फन्द नै छन ्। बक
ू म्ऩरगत्तैको फखाग, चाडिाडरे भभगतरे गनत लरन नसकेका
फेरा नाकाफन्दीरे इन्धन अबाि हुॉदा आमोजना नयाम्रयी थलरन ऩग
ु ेका छन ्।

बूकम्ऩऩनछ ननजी ऺेिको ४५ भेगािाटको बोटे कोसी, ३.२ को बैयिकुण्ड, ४.५ को फयाम्ची य सयकायी

स्िालभत्िको १०.०५ भेगािाटको सुनकोसी जरविद्मुत केन्रको उत्ऩादन योककएको छ। बूकम्ऩसॉगैको
ऩहहयोरे ती आमोजनाको फाॉध, ऩेनस्टक ऩाइऩ, उत्ऩादन गह
ृ , िान्सपभगय, िान्सलभसन राइन जस्ता
सॊयचना य भेलसन औजायभा ऺनत ऩुगेको धथमो।

फखाग सककएऩनछ सफै आमोजनारे भभगत, सम्बाय थारेकोभा इन्धन अबाि चलु रएऩनछ योककएको हो।

कनतऩम आमोजनारे भानिीम शजक्त ऩरयचारन गयी भभगत, सम्बायराई ननयन्तयता हदए ऩनन भेलसन,
उऩकयण नचराई आमोजना सञ्चारन सम्बि छै न।
बोटे कोसीका कामगकायी अधधकृत नये न्र प्रजाऩनतरे इन्धन अबािकै कायण ऩुन्ननभागण योककएको फताए।
उनका अनुसाय साउन ३० फाट थालरएको ऩुन्ननभागण योककएको छ। 'भान्छे ऩरयचारन गरययहे का छौं। तय
ठूरा भेलसन नचराई अियोध नै हटाउन सम्बि छै न,' प्रजाऩनतरे नागरयकसॉग बने। सफैबन्दा ठूरो ऺनत
ऩग
ु ेको मो आमोजना तीव्र रुऩभा काभ हुन सके सञ्चारनभा ल्माउन ऩयू ै ८ भहहना राग्ने उनरे जनाए।

तातोऩानीको १० ककरोनजजक फाॉध य खझऩभ
ूग ा उत्ऩादन गह
ृ यहे को बोटे कोसीको फाॉध नै ठाउॉ –ठाउॉ भा पुटे को
छ। डुफानभा ऩये को उत्ऩादनगह
ृ रेदोरे ऩयु े को छ।

'काभ अिरुद्ध हुॉदा आमोजना सञ्चारनभा ल्माउने रक्ष्म ७ साताऩनछ धकेलरइसकेको छ,' कामगकायी
अधधकृत प्रजाऩनतरे बने। इन्टे क ऩुरयएको य नहय नै पुटे को सयकायी स्िालभत्िको सुनकोसी केन्रको

ऩुन्ननभागण ऩनन इन्धन अबािकै कायण योककएको अधधकायीरे फताए। जुये ऩहहयोरे ऺनत ऩुमागदएऩनछ मो
केन्र िैकजल्ऩक नहयफाट सञ्चारनभा ल्माइएको धथमो। बूकम्ऩरे त्मो ऩनन पुटाइ हदमो।

बूकम्ऩफाट नछमानछमा बैयिकुण्ड आमोजना भभगत इन्धन अबािरे योककएको सञ्चारक याभकाजी

ऩौडेररे फताए। 'फाॉध ऩहहयोरे ऩुयेको छ। टनेर य तीनटा ऩेनस्टक ऩाइऩ पुटे को छ। िान्सलभसन राइनका
३५ ऩोर ढरेका छन ्,' उनरे बने, 'मी सफै काभ गनग भेलसन, औजायकै खाॉचो ऩछग ।' बजत्कएको उत्ऩादन
गह
ृ को काभ बने काभदायभापगत बइयहे को सञ्चारक ऩौडेररे जनाए।

भध्म ऺेिको फयाम्चीको काभ ऩनन इन्धन अबािरे प्रबावित बएको आमोजनारे जनाएको छ। फाॉधदे खख
उत्ऩादनगह
ृ सम्भ ऩानी ल्माउन त्रफच््माइएको राभो दयु ीको ऩेनस्टक ऩाइऩ धेयै ठाउॉ भा ऺनतग्रस्त छ।

ऩेनस्टक ऩाइऩ रगामत भेलसन, उऩकयण नाकाफन्दीरे आउन सकेका छै नन ्। बोटे कोसी, बैयिकुण्ड, चाकु

य सन
ु कोसी आमोजना गत िषग साउन १७ को जयु े ऩहहयोरे िान्सलभसन टािय य राइन फगाउॉ दा राभो सभम
अिरुद्ध हुन ऩग
ु ेका धथए। कयोडौं खचग गये य सञ्चारनभा ल्माएको ६ भहहनाभै मी आमोजना

भहाबक
ू म्ऩको ननशानाभा ऩये का धथए। जयु े ऩहहयोरे उत्ऩादनगह
ृ डुफाएको २ भेगािाटको साननभा

हाइड्रोऩािय त्मनत फेरैदेखख फन्द छ। भभगत, सम्बाि तमायी थाल्दै गदाग बक
ू म्ऩरे योकेको ऩन
ु ्ननभागण
अहहरे इन्धनरे योकेको छ।

साभान्म ऺनत ऩुगेको हहभारी गाउॉ थाङऩारकोटभा ननलभगत १ भेगािाटको हाॉडीखोरा जरविद्मुत

आमोजना य साढे ७ भेगािाटको इन्रािती तेस्रो बने सञ्चारनभा छन ्। हाॉडीखोराको उत्ऩादन केही सभम
अिरुद्ध बए ऩनन इन्रािती ननयन्तय सञ्चारनभा छ। प्रिद्गधक उभेश कसजू ठूरो धनयालश खधचगएका
आमोजना इन्धन अबािरे योककनु त्रफडम्फना बएको फताउॉ छन ्। उनका अनुसाय अिरुद्ध आमोजना

सञ्चारनभा ल्माउन सके जायी रोडसेडडङ झन्डै दईु घन्टासम्भ घटाउन सककन्छ। उत्ऩादन योककॉदा दै ननक
१ कयोड रुऩैमाॉ भहसुर गुलभयहे को छ। जरविद्मुत प्रिद्गधक कसजू अहहरे १ भेगािाट विद्मुतको दै ननक
साढे १ राख रुऩैमाॉ भहसुर सॊकरन हुन्छ।
ननभाषणाधीन आमोजना ऩनन प्रबावित

बूकम्ऩरे ऺनत ऩुमागज्उॉ दा अिरुद्ध ननभागणाधीन तीन ठूरा आमोजनाको काभ अनघ फढाउन ऩनन

इन्धनकै सभस्मा छ। १०२ भेगािटको भध्मबोटे कोसी, साढे २२ भेगािाटको भाधथल्रो चाकु य साढे १०
भेगािाटको फरेपी–ए को ननभागण अनघ फढ्न सकेको छै न। 'आमोजनास्थरभा ऩुग्ने ऩहहयोरे अिरुद्ध

प्रिेशभागगको काभ इन्धन अबािरे हुन सकेको छै न। त्मसैरे कुनै काभ अनघ फढ्न सकेको छै न,' भाधथल्रो
चाकुका कामगकायी अध्मऺ यहे का कसजूरे बने। बूकम्ऩअनघ लशिश्री हाइड्रोऩािय कम्ऩनीद्िाया

ननभागणाधीन आमोजनाको ८५ प्रनतशत काभ सककएको धथमो। बूकम्ऩको ऩहहयोरे आमोजनाको ३० िटा
ऩेनस ्टक ऩाइऩ फगाएको धथमो।

बक
े ा ननजी ऺेिको सफैबन्दा ठूरो भध्मबोटे कोसी आमोजना ननभागणभा सॊरग्न
ू म्ऩऩनछ कपल्ड छोडेय हहॉडक
धचननमाॉ ठे केदाय य काभदाय इन्धनराई कायण दे खाउॉ दै अझै पकेका छै नन ्। बखगय साइट प्रिेश गये को

भुनराइट हाइड्रो प्रालरद्िाया भध्मऺेिको सेराङ य फतासेभा ननभागणाधीन फरेपी–एको काभदाय फस्ने

क्माम्ऩ रगामत सॊयचना बूकम्ऩरे ध्िस्त ऩाये को धथमो। ऩहहयोरे फगाएको आमोजना ऩुग्ने सडक खर
ु ाउने
काभ इन्धन अबािरे योककॉदा ननभागण नै योककन ऩुगेको आमोजनारे जनाएको छ।
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अाान्दााेरनरे ९० भेगािाट विद्मत
ु ् अाामात अननजचचत
ऩुष्ऩयाज कोइयारा

मसै िषगको डडसेभ ्फय अन्त्मसम्भभा ९० भेगािाट विद्मुत ् आमात गने गयी ननभागण बइयहे को ढल्केफय–
भुजफ्पयऩुय सीभाऩाय विद्मुत ् प्रसायण राइन ननभागण कामग ऩुन् अिरुद्ध बएको छ।

मसै िषगको अन्त्मसम्भभा उक्त राइन ननभागण ऩूया गयी १ सम ३२ केलबए ऺभताको कण्डक्टय(ताय) जडान
गयी उक्त राईनभापगत बायतफाट ९० भेगािाट विद्मुत ् आमात गने विद्मुत ् प्राधधकयणको मोजना धथमो।
प्रसायण राइन ननभागण कामग ऩूया बई उक्त ऩरयभाणभा विद्मुत ् आउने अिस्था फनेको बए हहउॉ दको
रोडसेडडङ केही हदसम्भ कभ गनग सककने प्राधधकयणको आशा धथमो।

'आन्दोरनयत ऩऺ य ठे केदाय टाटा कम्ऩनीसॉगको सभन्िमभै केही हदनअनघ भाि उक्त राइन ननभागण शरु
ु
गरयएको धथमो,' ऩािय िान्सलभशन कम्ऩनी नेऩार(वऩहटलसएन)का प्रभख
ु अशोककुभाय ऩजण्डतरे बने,
'टािय ननभागणका राधग आिश्मक स्काबेटयिारारे नै चराउन भानेका छै नन ्।' उक्त राइन ननभागणको

ठे क्का बायतीम टाटा कम्ऩनीरे लरएको बए ऩनन उसरे नेऩारकै स्काबेटय बाडाभा लरएय काभ गने गये को
छ। तय, आन्दोरनकायीको आक्रभण तथा सम्बावित ऺनतको डयरे स्काबेटयिारारे नै काभ गनग नभानेको
उनरे फताए।
'आन्दोनरकायत ऩऺरे त काभ गनग हदने बनेकै हुन ्, तय आजाबोलर अिस्था केही प्रनतकुर दे खखएऩनछ

स्काबेटय नै चराउन भानेका छै नन ्,' उनरे बने। अिस्था केही सहज बमो बने ऩुन् सञ्चारनभा आउने

उनरे फताए । नेऩार तपगको ४१ दशभरि ५ ककरोलभटय बूलभभा १ सम १३ ओटा टािय भध्मे अफ धनुषाको
ढल्केफयभा ऩने ५ ओटा टािय भािै ननभागण कामग फाॉकी यहे को छ। उक्त राइनको डडजाइन ४ सम केलबए

ऺभताभा गरयएको बए ऩनन ढल्केफयभा ननभागण गरयनु ऩने सफस्टे शन ननभागण कामग अनघ फढ्न नसकेका

कायण तोककएकै सभमभा उक्त ऺभताको राइन सञ्चारन गनग नसककने बएको हो । हारका राधग १ सम
३२ केलबए ऺभताको कन्डक्टयफाट नै विद्मत
ु ् आमात गरयने तमायी प्राधधकयणरे गरययहे को छ ।
इन्धन अबािको सभमभा बायतफाट आमात गरयने ९० भेगािाट विद्मुत्रे ऩनन ननकै ठूरो याहत हदने सक्ने
प्राधधकयणको विश्िास छ । तय, बायततपगको राइन डडसेम्फयलबिैभा ननभागण बए ऩनन नेऩारतपग ननभागण
ऩूया नबएको अिस्थाभा विद्मुत ् आमात गयी इन्धनअबािभा याहत ऩाउने सम्बािना ऩनन नेऩाररे
गुभाउने दे खखएको छ।
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विद्मत
ु ् खऩत फढ्मो, धभाधभ ट्रान्सपभषय जल्न थारे

इन्धन अबािका कायण विद्मुत ् खऩत अत्मधधक फढे ऩनछ रोड धान्न नसक्दा ठाउॉ ठाउॉ का िान्सपभगय

जल्न थारेका छन ् । विशेषगयी साॉझको सभमभा उऩबोक्तारे फढी विद्मुत ् खऩत गदाग िान्सपभगय य कारो
ताय जल्न थारेको बन्दै प्राधधकयणरे विद्मुत ् खऩत कभ गनग उऩबोक्ताराई आग्रह गये को हो।

नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयण बक्तऩयु शाखा अन्तगगतको ऺेिभा चायिटा य हठभी शाखा अन्तगगतको ऺेिभा
दईु िटा िान्सपभगय जरेका छन ्। विद्मत
ु ् प्राधधकयण बक्तऩयु शाखाका प्रभख
ु विक्रभ अभात्मरे

त्रफहानबन्दा साॉझको सभमभा विद्मत्ु को खऩत फढी हुने बएकारे साॉझ िान्सपभगय य कारो तायसभेत
जल्ने गये को फताए।

एकैऩटक फढी विद्मुत ् खऩत हुने बएऩनछ रोड धान्न नसक्दा िान्सपभगय जल्ने, फ्मूज जाने गये को उनको
बनाइ छ। मसरे ऩटक-ऩटक फत्ती ननभ्ने गये कारे स्थानीमिासीरे ननमलभत विद्मुत ् आऩूनतगको भाग गदै
प्राधधकयणभा आउने गये का छन ्।

विशेष गयी बक्तऩुयको व्मासी, कारीघाट, सूमत्रग फनामक, सुन्दय फस्ती, सल्राघायी, ऩाण्डुफजाय, कटुञ्जे,
खौभारगामत ऺेिभा विद्मुत ् फढी खऩत हुॉदा फत्ती ननलबयहने गये को छ। यासस
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चिेतऩिभा ऊजाष : प्रसायण राइन ननभाषणभा सेना खटाउने घोर्णा
जीिन फस्नेत

सयकायरे भङ्गरिाय सािगजननक गये को श्िेतऩिभा ऊजागऺेिराई उच्च प्राथलभकताभा याखेको छ । तय,
मस ऺेिभा तत्कार गरयने बननएका काभहरू तत्कारीन नबएय दीघगकारीनजस्ता दे खखन्छन ् । हुन त,
जरविद्मुत ् आमोजना ननभागण आपैभा दीघगकारीन मोजना हुन ् । श्िेतऩिभा धेयै िषगदेखख फजेटभा

याखखएका, नीनत तथा कामगक्रभभा सभेहटएका य ऊजाग भन्िारमरे „गने बनेय प्रनतफद्धता‟ गये का तय
अहहरेसम्भ „हुन नसकेका‟ अधधकाॊश मोजनाराई ऩुनयािवृ त्त गरयएको छ । त्मसका साथै केही नमाॉ य
ननजीऺेिरे ऩनन ऩटकऩटक आिश्मकता भहसूस गयी भाग गये का विषमहरू ऩये का छन ् ।

जरविद्मुत ् उत्ऩादन, प्रसायण य वितयण प्रकक्रमाराई तीव्र फनाउन ऊजागसङ्कटकार घोषणा गरयने बएको

छ । मसका राधग सफै प्रकायका ऊजाग ऩरयमोजनाको सहज कामागन्िमनका राधग िाताियण तमाय गने य ती
आमोजनाराई आिश्मक वित्तीम स्रोत जुटाउन „आमोजना विशेष ऋणऩि‟ जायी गरयने बएको छ ।
श्िेतऩिभापगत विद्मत
ु ् उत्ऩादनबन्दा ऩनन डयराग्दो सभस्माको रूऩभा दे खाऩये को प्रसायण राइन
ननभागणभा सेनाराई सॊरग्न गयाउने उल्रेख गरयएको छ ।

जग्गा प्राजप्त, िन य स्थानीमको अियोधका कायण प्रसायण राइन ननभागण हुन नसकेको नेऩार विद्मुत ्
प्राधधकयण य ननजीऺेिको बनाइ छ । ननजीऺेिरे त ऩटकऩटक सेनाराई हदनुऩने भाग ऩनन गये को छ ।
अन्तत् सयकायरे श्िेतऩिभाऩगmत प्रसायण राइन ननभागणभा सेना सॊरग्न गयाउने बएको छ ।

त्मस्तै, सयकायरे ननभागण साभग्रीको अबािरे रघु जरविद्मुत्का लसलबर ननभागण कामग, प्रसायण तथा

वितयण राइनसम्फन्धी कामग प्रबावित बइयहे को श्िेतऩिभा उल्रेख गये को छ । याजष्िम प्रसायण राइनफाट
विद्मुत ् सेिा ऩुग्न नसकेका ठाउॉ भा िैकजल्ऩक ऊजागको उत्ऩादन य वितयणभा सहुलरमत य अनुदानराई

प्रबािकायी फनाइने बएको छ । िैकजल्ऩक ऊजाग प्रिद्गधन केन्र य ननजीऺेिफाट सभेत िैकजल्ऩक ऊजागका
प्रविधध य उऩकयण जनतासम्भ ऩुयम
् ाउन सहजीकयण गरयने बएको छ ।
भख्
ु म फॉद
ु ाहरू

- विद्मत
ु ् आमोजनाराई वित्तीम स्रोत जट
ु ाउन ‘आमोजना विशेर् ऋणऩि’ जायी

- भागथल्रो ताभाकोशी, कुरेखानी तेस्रो य चभेसरमा जरविद्मत
ु ् आमोजना ननभाषणराई तीव्रता

- ग्रीड सोराय आमोजनाफाट २५, सौय्म विद्मत
ु ् आमोजनाफाट २ सम य ननजीऺेिफाट १ सम ५५ गयी कुर

३ सम ८० भेगािाट विद्मुत ् १ िर्षभा याजरट्रम प्रसायणभा जोड्ने प्रनतफद्धता
- फूढीगण्डकी य नरससॊहगाड जरविद्मुत ् ननभाषणराई तीव्रता

- सयकाय, प्रागधकयण य सिषसाधायणको सॊमुक्त रगानीभा ५ सम भेिा आमोजना विकास

- ये सभट हाइड्रो अिधायणाअनुसाय ७२ भेिाको घुन्सा य ५१ भेिाको ससॊफुिा आमोजना ननभाषण
- नेऩारको सम्बाव्म जरविद्मत
ु ् ऺभताको अध्ममन चाॉडो सम्ऩन्न
- शहयी सौमष ऊजाष कामषक्रभ विस्ताय

- तयाई–भधेश य ऩहाडका ग्राभीण ऺेिभा फामोग्मास प्राण्ट जडान
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विद्मत
ु ् आमोजनाभा कय, भहशर
ु य भ्माट ०.१५ भा झानष प्रस्ताि
अफ साॉच्चैको ‘ऊजाष सङ्कटकार’ : अथष भन्िी
इनजॉ डेबरऩभेण्ट काउजन्सररे ऊजागसङ्कटराई घटाउन य व्मिजस्थत फनाउन अथग भन्िारमराई
ऩाॉचफॉद
ु े अल्ऩकारीन प्रस्ताि फझ
ु ाएको छ । फध
ु िाय काउजन्सरका अध्मऺ सजु जत आचामगको नेतत्ृ िको
टोरीरे अथगभन्िी विष्णु ऩौडेरराई उक्त प्रस्ताि फझ
े नछ अथगभन्िी ऩौडेररे
ु ाएको हो । प्रस्ताि फझ
ु ऩ

कामागन्िमन हुनसक्ने प्रस्तािराई अनघ फढाइने फताए । „ऊजाग सङ्कटकार रगाउने विगतभा प्रमास बए

ऩनन कामागन्िमन हुन सकेन,‟ उनरे बने, „मसऩटक ननजश्चत सभमसम्भ, ननजश्चत उद्दे श्म ऩयू ा गने गयी
साॉच्चैको ऊजाग सङ्कटकार रगाउने तमायी बइयहे को छ ।‟ त्मसका राधग आिश्मक ऩने सफै विषमराई
ऊजाग विकासभा केजन्रत गरयने उनको बनाइ छ ।
प्रस्तािको ऩहहरो फॉद
ु ाभा विद्मुतीम सिायीसाधन, खाना ऩकाउने चल्
ु हो य विद्मुत्सॉग सम्फजन्धत सफै

आमोजनाभा सफै प्रकायका कय, भहशुर य भूल्म अलबिद्
ृ धध कय अल्ऩकारीन रूऩभा शून्म दशभरि १
प्रनतशतभा झानग प्रस्ताि गरयएको छ । काउजन्सररे विद्मुतीम सिायीसाधन, विद्मुतीम चल्
ु हो, सौमग

ऊजागका साभग्री, जरविद्मुत्का इरेक्िो–भेकाननकर, हाइड्रो–भेकाननकर उऩकयणहरू नेऩारभै एसेम्फल्ड
गनगका राधग विलबन्न १३ ओटा सुविधा हदन ऩनन प्रस्ताि गये को छ ।

त्मस्ता सुविधाभा आमात गरयने ऩाटग ऩुजागभा शून्म बन्साय य कय, १० िषगका राधग आमकय छूट,
रगानीकतागरे चाहे भा मस्ता उद्मोग स्ित् विशेष आधथगक ऺेिलबि याख्न व्मिस्था य विद्मुतीम

सिायीसाधनका राधग सयकायी फैङ्कफाट औसत फजायको ब्लमाजदयबन्दा २ प्रनतशत कभभा ऋण उऩरब्लध
गयाउने छन ् । त्मस्तै, विद्मुतीम सिायीसाधन „एसेम्ब्लरी प्राण्ट‟राई ननमलभत विद्मुत ् आऩूनतगको

प्रत्माबूनत, फहुिषॉम निीकयण हुने सुविधासहहत कम्तीभा ३० िषगका राधग सयकायरे बाडाभा जग्गाको

व्मिस्था य विदे शी काभदाय य ऩयाभशगदाताका राधग एकैऩटक ५ िषगको „िककगङ लबसा‟ हदन ऩनन प्रस्ताि
गरयएको छ ।
मसैगयी एसेम्फर कम्ऩनीराई „कभलसगमल्री इम्ऩोटे ण्ट ऩसगन (सीआईऩी)को सम्भान य नेऩारभा फनेका
त्मस्ता उत्ऩादनराई विदे श ननमागत गदाग कय य बन्साय नलरने व्मिस्था ऩनन प्रस्ताि गरयएको छ ।
काउजन्सरको प्रस्तािभा सफै प्रकायका सौमग ऊजागभा सभान कय रगाउन मुजक्तसङ्गत सॊयचना रागू

गनऩ
ग िीकृनत
ुग ने उल्रेख छ । िैकजल्ऩक ऊजाग प्रिद्गधन केन्र य निीकयणीम ऊजाग ऩयीऺण केन्रको ऩूिस्
अन्त्म गयी ऩायदशॉ प्रणारी अिरम्फन गनऩ
ुग ने ऩनन ऩरयषद्को सुझाि छ ।

काउजन्सररे गये को प्रस्तािभा घयको छतभा सौमग ऩाता प्रिद्र्धनभा जोड हदइएको छ । त्मस्तै, केन्रीम
निीकयणीम ऊजाग कोषभा सहज ऩहुॉच िद्
ुग ने ऩनन प्रस्तािभा उल्रेख छ । नेऩार चीनफीच त्रफप्ऩा
ृ धध गनऩ
सम्झौता गनग ऩनन काउजन्सररे प्रस्ताि गये को छ । उद्मोग भन्िारमरे चीनसॉग त्रफप्ऩा सम्झौताको
तमायी बइयहे को बने ऩनन अझै सम्झौता हुन सकेको छै न ।
काउजन्सरका अथष भन्िारमसॉग ऩाॉच प्रस्ताि

१. कय, भहशुर य भ्माट शून्म दशभरि १ प्रनतशत भाि
२. „एसेम्फर ्ड इन नेऩार‟ कामगक्रभ
३. सौमग ऊजागभा सभान कय
४. छतभा सौमग ऩाता
५. चीनसॉग त्रफप्ऩा सम्झौता
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इन्धन अबािरे विद्मुत ् आमोजना ननभाषण कामष ठप्ऩ
बूकम्ऩऩनछ सहज िाताियण हुॉदै गए ऩनन इन्धन रगामत सभस्मारे १ सम ११ भेगािाट यसुिागढी
जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभागणरे ननयन्तयता ऩाउन सकेको छै न ।

गत िैशाख १२ गतेको बक
ू म्ऩरे फन्द यहे को सो आमोजनाको काभ आिश्मक इन्धन य बक
ू म्ऩका कायण

अनघ फढे को छै न । उऩकयण चीनफाट आमात गयी ननभागण तीव्र रूऩभा अगाडड फढाउने कामगभा सहज
ऩारयहदन महाॉ कामगयत प्राविधधकरे व्मिस्थावऩका–सॊसद्, विकास सलभनतका ऩदाधधकायीराई आग्रह गये का
छन ् ।
मस्तै ५७ दशभरि १ भेगािाट ऺभताको साङ्जेन जरविद्मुत ् आमोजनाको ऩनन ननभागण अगाडड फढ्न
सकेको छै न । आमोजना प्रभुख धगरययाज अधधकायीका अनुसाय इन्धन अबािका कायण उऩकयण चराउन

नसक्दा दशैँऩनछ ननभागण स्थगन बएको छ । यसुिागढी य साङ्जेन दि
ु ै आमोजनाको सुरुङ ननभागण कयीफ
३० प्रनतशत ऩूया बइसकेको प्राविधधकरे फताएका छन ् । यासस
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इन्धन अबािभा हाइड्रोऩाियको काभ ठप्ऩ
बायतीम नाकाफन्दीरे इन्धन अबाि हुॉदा खोटाङको भेिा खोरा हाइड्रोऩाियको काभ ठप्ऩ छ ।
आगाभी भाघभा सक्ने रक्ष्मका साथ काभ सुरु गरयएको एक भेगािाट ऺभताको सो जरविद्मुत
आमोजनाको काभ इन्धनफाट चल्ने उऩकयण सञ्चारन नहुॉदा ठप्ऩ बएको हो ।

िामरयङ गनग प्रमोग गरयने भेलसन चराउने ग्मास, डड्रर भेलसन, भककजम्ऩरगामतका उऩकयण चराउने
ऩेिोर नहुॉदा हाइड्रोऩाियको काभ ठप्ऩ बएको आमोजना प्रभुख रलरतकुभाय याईरे जानकायी हदए ।
जजल्राराई विद्मुत्बाय कटौतीभुक्त फनाउने रक्ष्मका साथ साप्सु–कालरका हाइड्रोऩािय कम्ऩनी प्रालरको
प्रिद्र्धनभा जजल्राभै ऩहहरोऩल्ट २०७१ सार भङ्लसयदे खख हाइड्रोऩाियको काभ सुरु गरयएको धथमो ।

इन्धन अबािभा भारफाहक सिायी साधन नचल्दा हाइड्रोऩाियको काभका राधग आिश्मक लसभेन्ट, यड,
फारि
ग ऩभा ऺनत
ु ा तथा धगट्टी ओसानग सककएको छै न । मस ऩटकको विनाशकायी बक
ू म्ऩ तथा फाढीरे ऩण
ू रु
ऩम
ु ागएको आमोजनाराई ऩन
ु ् बायतीम नाकाफन्दीरे प्रबावित ऩाये को आमोजना प्रभख
ु याईको बनाइ छ ।

ऩेिोलरमभ ऩदाथगको अबािभा ठप्ऩ फनेको हाइड्रोऩाियको काभराई सञ्चारन गनग जजल्रा प्रशासनभापगत
नेऩार आमर ननगभ सभऺ तेरको भाग गरयएको जनाइएको छ । यासस
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इन्धन अबािभा जरविद्मत
ु ् आमोजनाको काभ ठप्ऩ
बायतीम नाकाफन्दीरे इन्धन अबाि हुॉदा खोटाङको भेिा खोरा हाइड्रोऩाियको काभ ठप्ऩ छ ।
आगाभी भाघभा सक्ने रक्ष्मका साथ काभ सुरु गरयएको एक भेगािाट ऺभताको सो जरविद्मुत
आमोजनाको काभ इन्धनफाट चल्ने उऩकयण सञ्चारन नहुॉदा ठप्ऩ बएको हो ।

िामरयङ गनग प्रमोग गरयने भेलसन चराउने ग्मास, डड्रर भेलसन, भककजम्ऩरगामतका उऩकयण चराउने
ऩेिोर नहुॉदा हाइड्रोऩाियको काभ ठप्ऩ बएको आमोजना प्रभख
ु रलरतकुभाय याईरे जानकायी हदनब
ु मो ।
जजल्राराई विद्मुत्बाय कटौतीभुक्त फनाउने रक्ष्मका साथ साप्स–ु कालरका हाइड्रोऩािय कम्ऩनी प्रालरको
प्रिद्र्धनभा जजल्राभै ऩहहरोऩल्ट २०७१ सार भङ्लसयदे खख हाइड्रोऩाियको काभ सुरु गरयएको धथमो ।

इन्धन अबािभा भारफाहक सिायी साधन नचल्दा हाइड्रोऩाियको काभका राधग आिश्मक लसभेन्ट, यड,
फारि
ग ऩभा ऺनत
ु ा तथा धगट्टी ओसानग सककएको छै न । मस ऩटकको विनाशकायी बक
ू म्ऩ तथा फाढीरे ऩण
ू रु
ऩ¥ु माएको आमोजनाराई ऩन
ु ् बायतीम नाकाफन्दीरे प्रबावित ऩाये को आमोजना प्रभख
ु याईको बनाइ छ ।

ऩेिोलरमभ ऩदाथगको अबािभा ठप्ऩ फनेको हाइड्रोऩाियको काभराई सञ्चारन गनग जजल्रा प्रशासनभापगत
नेऩार आमर ननगभ सभऺ तेरको भाग गरयएको जनाइएको छ । यासस
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त्रफजर
ु ी रोड धान्न सकेनन ् ट्रान्सपभषयरे
विकास थाऩा

बायतीम नाकाफन्दीका कायण खाना ऩकाउने ग्मासको चयभ अबाि बएकारे सिगसाधायण विद्मुतीम चर
ु ो
फाल्न फाध्म बएऩनछ त्रफजुरीभा बाय (रोड) फढे य धभाधभ िान्सपभगय ऩड्कन य ताय जल्न थारेका छन ्।

विशेष गये य फेरुका ६ दे खख ८ फजेसम्भ खाना ऩकाउने सभमभा जुनसक
ु ै कपडयभा ऩनन ताय फल्ने य
िान्सपभगय ऩड्कने गये को छ । मसरे गदाग नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणराई बाय व्मिस्थाऩन गनग हम्भे
ऩये को छ।

प्राधधकयणका कामगकायीननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे एक सातामता नदीभा जरस्तय घट्न गई विद्मुत ्
उत्ऩादनभा सभेत कभी हुन थारेका फेरा सिगसाधायणरे हहटय, इन्डक्सन चर
ु ोजस्ता विद्मुतीम
उऩकयणभा बात ऩकाउन थारेऩनछ प्राधधकयणराई प्रणारी व्मिस्थाऩन गनग कहठन ऩरययहे को फताए।

अनघल्रो साता प्राधधकयणका आफ्ना विद्मुत्गह
ृ फाट तीन सम ८० भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन बइयहे कोभा
त्रफहीफाय तीन सम ४४ भेगािाटभाि उत्ऩादन बएको छ।

प्राधधकयणका विलबन्न वितयण केन्र य ऺेिीम कामागरमफाट विद्मत
ु ीम रोड फढे का कायण ताय य

िान्सपभगय जल्ने गये को जानकायी आउन थारेको प्राधधकयणका वितयण तथा ग्राहक सेिाका
उऩकामगकायीननदे शक याभचन्र ऩाण्डेमरे फताए। उऩत्मकासहहत दे शका विलबन्न बागभा िान्सपभगय,
एभसीसीसीबी (िान्सपभगय कन्िोरय), वितयण ताय (केफर) फल्ने गये कारे तत्कार अको भभगत गनग ऩनन
िान्सपभगय य ऩेिोलरमभ अबािरे उवत्तकै सभस्मा बएको ऩाण्डेरे फताए।
दे शबय खाना ऩकाउने सभमभा सफैबन्दा फढी त्रफजुरीको रोड बक्तऩुयभा ऩये को छ। बक्तऩुय वितयण

केन्रका प्रभुख विक्रभ अभात्मका अनुसाय मो साता बक्तऩुयभा ऩाॉचिटा िान्सपभगय जलरसकेका छन ्।
सम केबीएको िान्सपभगयरे दईु सम घयभा त्रफजुरी फाल्न ऩुग्ने ठाउॉ भा सफैरे हहटय फारेका कायण ३०
ऩरयिायराईसभेत विद्मत
ु ् ऩग
ु ेको छै न।

बक्तऩुयका कारीघाट, व्मासी, सूमवग िनामकचोक, खौभा, नागऩोखयी, कभरविनामक, सुन्दयफस्ती,
लसजगनानगय, कटुञ्जेरगामत ऺेिभा िान्सपभगयभाधथ अत्मधधक रोड ऩये को अभात्मरे फताए। 'अहहरे

विद्मुत ् प्रणारीभा दै िीविऩवत्त ऩये जस्तो बइयहे को छ', उनरे बने, 'प्रणारीरे धेयै हदन मस्तो बाय थेग्न
सक्दै न।'

ग ्मास नहुॉदा विद्मुतीम चर
ु ो फार ्न सिषसाधायण फाध ्म बएऩनछ त्रफजुरीभा बाय फढे य ट्रान ्सपभषय ऩड्कन
य ताय जर ्न थारेका हुन ्।

उऩकामगकायीननदे शक ऩाण्डेका अनस
ु ाय बायतीम नाकाफन्दीऩनछ विद्मत्ु भा गाहग स््मतपग ३० प्रनतशतसम्भ
रोड ऩये को छ। साभान्म अिस्थाभा एउटा िान्सपभगयभा ८० प्रनतशतसम्भ बाय हुने ग्मो।

एउटा िान्सपभगयरे अधधकतभ २५ प्रनतशत फढी बाय फहन गने गयी डडजाइन गरयएको हुन्छ। मसरे आधा
घन्टादे खख अधधकतभ एक घन्टासम्भ अधधक रोड धान्न सक्छ । तय ननयन्तय रोड कामभै यहॉ दा ऩड्कने
िा जल्ने ऩाण्डे फताउॉ छन ्।

'आजबोलर एउटा िान्सपभगयरे एक सम ३० प्रनतशत बाय फहन गरययहे को छ‟, ऩाण्डेरे त्रफहीफाय
अन्नऩण
ग ॉग बने, „ऺभताबन्दा फढी रोड लरइयहॉ दा मस्ता िान्सपभगय ऩड्कने गछग न ्।'
ू स
दे शबय ४० हजाय िान्सपभगय प्रणारीभा आफद्ध छन ्। मीभध्मे औसत १० दे खख १५ प्रनतशतसम्भ
िान्सपभगय जल्ने गये को ऩाण्डेमरे फताए। 'जुनसुकै कपडयका िान्सपभगय अत्मधधक त्रफजुरी खऩत हुने
सभमभा जल्न सक्छन ्', उनरे बने, 'हाभी तत्कार नमाॉ िान्सपभगय जडान गनगसक्ने अिस्थाभा छै नौं।'
त्रफग्रेका, जरेका य ऩड्केका िान्सपभगय भभगत गनग िा नमाॉ जडान गनग नऩाएऩनछ नतनका बायसभेत अन्म
िान्सपभगयभा ऩने बएकारे अन्म सद्दे यहे का सभेत धभाधभ जल्न थारेको ऩाण्डेरे फताए।बायतीम
नाकाफन्दीका कायण तीन समिटा िान्सपभगय श्रीरॊकाभा अड्ककएका छन ् बने हे टौंडाभा यहे का ६ सम ५०
िटा िान्सपभगय इन्धन अबािरे काठभाडौंसम्भ ल्माउन सककएको छै न।

चीनफाट ८ सम ५० िटा नमाॉ िान्सपभगय आगाभी पागुनसम्भभा नेऩार लबत्र्माउने मोजना छ। तय
बायतीम नाकाफन्दी कामभै यहे ती िान्सपभगय ल्माउने ऩनन अननजश्चत छ।

प्राधधकयणको भध्मभाञ्चर ऺेिीम कामागरमका ननदे शक प्रकाश श्रेष्ठरे हठभी, बक्तऩुय य भहायाजगन्जभा
धेयै चाऩ ऩये को फताए। सफैरे हहटय फाल्न थारेऩनछ िान्सपभगय जल्नुअनघ फायम्फाय फ्मुज जाने,
एभसीसीबी हिऩ हुने य अन्तत् विद्मुत ् आऩूनतग ठप्ऩ हुने गये को श्रेष्ठरे फताए।

कुनै प्राविधधक कायणिश विद्मत
ु ् आऩनू तग ठप्ऩ बए त्मसराई तरु
ु न्तै सञ्चारन गने प्राधधकयणको सेिा

(नो राइट) ऩेिोर अबािरे प्रबावित बएको छ। रलरतऩयु य कुरेश्िय वितयण केन्ररे इन्धन अबािभा नो
राइट सेिा फन्द हुने जानकायी केन्रराई हदएका छन ्।

>f]tM gof¤ klqsf, 2072/8/11

एडडफी सहामताका विद्मुत ् आमोजना अन्मोरभा
सचेन गौतभ

नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणका कायण एलसमारी विकास फैंक (एडडफी)को सहमोगभा ननभागण हुने विद्मत
ु ् आमोजना

अन्मोरभा ऩये का छन ् । प्राधधकयण सञ्चारक सलभनत (फोडग) फैठक फस्न नसक्दा एडडफीको सहामताभा ननभागण हुने
जरविद्मुत ् आमोजनाका ठे क्का प्रकक्रमा सुरु नबएका हुन ् ।

सोरु करयडोय प्रसायण राइनको ठे क्काऩट्टाभा अननमलभता गये को बन्दै अजततमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोगरे
तत्कारीन ऊजागभन्िी एिॊ फोडग अध्मऺ याधाकुभायी ऻिारीसहहत सञ्चारकराई कायफाही गनग ननदे शन हदएऩनछ
गत १० बदौफाट फोडग फैठक फस्न सकेको छै न । सािगजननक खरयद ऐन य ननमभािरीविऩयीत प्राधधकयण फोडग
ठे क्काऩट्टाभा सहबागी हुॉदै आएको छ ।

सुस्त गनतभा ऩरयमोजना कामागन्िमनभा जाॉदा एकातपग प्रनतफद्धताअनुसायको यकभ खचग हुन सकेको छै न बने
अकोतपग ऋण तथा अनद
ु ानको म्माद थप्नऩ
ु ने अिस्था छ, मसरे आमोजना भहॉगो फन्दै गएका छन ् ।

एडडफीका नेऩार कामागरमका प्रभुख केननची मोकोमाभारे प्राधधकयण फोडगफाट खरयद स्िीकृनत नहुॉदा एडडफीको २०
कयोड अभेरयकी डरय (२० अफग रुऩैमाॉ) खचग हुने ऩरयमोजना कामागन्िमनभा जान नसकी योककएको फताए ।

„ऊजाग ऺेिभा प्रनतफद्धता जनाइएको ४५ कयोड डरयभध्मे १० कयोड डरय खचग हुने आमोजनाको ठे क्का सम्झौता
बएको छ, बने ५ कयोड ७० राख डरय भािै खचग बएको छ,‟ उनरे बने, „प्राधधकयणको फोडग फैठक ३ भहहनादे खख
फस्न नसक्दा २० कयोड डरय खचग हुने आमोजनाको ठे क्का प्रकक्रमा नै सुरु हुन सकेको छै न ।‟

४० कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी रागत बएका आमोजनाको रागत अनुभान य फोरऩि प्राधधकयण फोडगरे स्िीकृनत गनऩ
ुग ने
व्मिस्था छ । मसैगयी, ५० कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी रागत बएका आमोजनाका ठे क्काऩट्टा फोडगफाट स्िीकृत

गयाउनऩ
ु ने व्मिस्था छ । सािगजननक खरयद ऐन, २०६३ को दपा ७(१) रे खरयदसम्फन्धी सफै कामग गने िा गयाउने

जजम्भेिायी सम्फजन्धत ननकामको प्रभुखको हुने बनी ककटान गये को छ । सािगजननक खरयद ननमभािरी, २०६४ को
ननमभ १४, ६७, ८१(क) रे रागत अनुभान तथा फोरऩि िा ऩयाभशग सेिासम्फन्धी प्रस्ताि स्िीकृनत गने विलबन्न
तहका ऩदाधधकायीको हदसीभा सभेत ककटान गयी खरयद कामगसम्फन्धी स्िीकृनत गने अधधकायको
विकेन्रीकयणसभेत गये को छ ।

खरयद कामगसम्फन्धी स्िीकृनत हदने अजन्तभ अधधकायी विबागीम प्रभुख यहने व्मिस्था खरयद कानुनभा छ । तय,

आधथगक चरखेर गनग ऩाउने हुॉदा िस्तु तथा सेिा खरयदको रागत, मोजना, टे न्डय स्िीकृनतरगामतका सम्ऩूणग काभ
फोडगरे गदै आएको छ ।

फोडग फैठक नफस्दा एडडफी य मयु ोवऩमन इन्बेस्टभेन्ट फैंकको रगानीभा ननभागण हुन रागेको नि
ु ाकोटको सभन्
ु रटाय–
त्रिशुरी १३२ केबी प्रसायण राइनको प्राविधधक प्रस्ताि स्िीकृत हुन सकेको छै न ।

„प्राविधधक प्रस्तािको भूल्माॊकन गयी फोडगभा ऩेस गरयसकेका छौँ,‟ प्राधधकयणका आमोजना कामागन्िम

ननदे शनारमका उऩकामगकायी ननदे शक सुयेन्रयाज बण्डायीरे बने, „एडडफीका तपगफाट सफै काभ फढीभा १५
हदनलबिभा हुन्छ । तय, हाभी ३ भहहनाभा ऩनन ननणगम गनग सक्दै नौँ, फोडगभा गएय अड्ककन्छ ।‟

मसैगयी, एडडफीको सहामताभा सञ्चारन हुने वितयण प्रणारी गरु
ु मोजना तमाय गने ऩयाशगदाता ऩनन प्राधधकयणरे
छनौट गनग सकेको छै न । फोरऩि प्रस्ताि फोडगभा ऩुगेय थजन्कएको हो ।

मसैगयी, ऩूिागञ्चर य ऩजश्चभाञ्चरभा ननभागण हुने वितयण सिस्टे सनको फोरऩि प्रस्ताि स्िीकृत हुन सकेको छै न ।
३ सम ५० भेगािाटको दध
ू कोसी जराशममक्
ु त आमोजनाको विस्तत
ृ अध्ममनका राधग ऩयाभशगदाता छनोटको
प्रस्ताि ऩनन फोडगभै ऩुगेय थजन्कएको छ । सफै ऩरयमोजना एडडफीको सहामताभा सञ्चालरत हुन ् ।

एडडफी नेऩार प्रभुख केननची मोकोमाभारे प्राधधकयण फोडग फैठक तत्कार फसारी सभस्मा सभाधान गरयहदन

अथगसधचि रोकदशगन ये ग्भीराई आग्रह गये का छन ् । „फोडग नफस्दा यकभ सहामता नै खफग नहुने अिस्था आएको छ,

सभस्मा सभाधानका राधग सयकाय गम्बीय राग्नुऩछग ,‟ उनरे बने । अथगसधचि प्राधधकयण फोडगको ऩदे न सञ्चारक
हुने व्मिस्था छ ।
ननिगतभान प्रधानभन्िी सुशीर कोइयारा नेतत्त्ृ िको २१ असोजको भजन्िऩरयषद्को अजन्तभ फैठकरे फोडग अध्मऺभा
तत्कारीन ऊजागसधचि याजेन्रककशोय ऺेिीराई भनोनीत गने ननणगम गये को धथमो । तय, ऺेिीरे फोडग फैठक याख्न
सकेनन ् । ऺेिीको अहहरे सरुिा बएको छ । त्मसिेराका अथगसधचि तथा फोडगका ऩदे न सदस्म सभ
ु न शभाग
ऊजागसधचि फनेका छन ् ।

उऩप्रधानभन्िी एिॊ ऊजागभन्िी टोऩफहादयु यामभाझीरे आपैँ अध्मऺ फन्ने मा ऊजागसधचिराई नै फनाउने केही ननणगम
गनग सकेका छै नन ् । प्राधधकयण ऐनभा ऊजागभन्िी/या्मभन्िी िा नेऩार सयकायरे भनोनीत गये को व्मजक्त फोडग
अध्मऺ हुने व्मिस्था गये को छ ।

यामभाझीरे फोडग सदस्मभा यहे को अन्मोर ऩनन हटाउन सकेका छै नन ् । ननिगतभान ऊजागभन्िी िाभदे ि गौतभरे

बगिती विष्ट, वििेक तातेड य सुिणगरार श्रेष्ठराई सञ्चारनभा ननमुक्त गये का धथए । ऩूिऊ
ग जागभन्िीहरू उभाकान्त
झा य याधाकुभायी ऻिारीरे ननमुक्त गये का सञ्चारकहरू रक्ष्भणप्रसाद अग्रिार, भनोज लभश्र य सुयज

रालभछानेराई हटाएय उनीहरूराई ननमक्
ु त गये को धथमो । हटाइएका तीनैजनारे सिोच्च अदारतभा रयट दामय
गये का छन ् ।

