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१५ वषे ऊजजा उऩमोग कजमामोजनज फन्दै
रक्ष्भण विमोगी

याष्ट्रिम मोजना आमोगरे १५ िर्षे ऊजाा उऩमोग सम्फन्धी कामामोजना ननभााणको काभ सुरु गये को छ। 'सफैका रागग
ऊजाा' कामाक्रभ ऩरयचारन गदै भुरुकका सफै ऺेत्रभा ऊजाा ऩुयम
् ाउने रक्ष्मरे कामामोजना फनाउन रागगएको हो।
सन ् २०१६ भा सुरु बएय २०३० भा सककने 'ददगो विकास रक्ष्म'को उद्दे श्म ऩूया गदै ऊजााभा ऩहुॉच य ऊजाा दऺता

विकास गना ऩनन आमोग कामामोजना ननभााणको तमायीभा जुटेको हो। ददगो विकास रक्ष्मको उद्दे श्म प्राप्त गना
सफैको ऩहुॉचभा ऊजाा ऩम
ु ााणउन जरुयी यहे कारे मसको काभ सरु
ु गरयएको आमोग उऩाध्मऺ मि
ु याज खनतिडारे
फताए।

'अदहरे ऩमााप्त ऊजाा य मसको विस्ताय दि
ु ै चन
ु ौतीऩूणा छ,' उनरे बने, 'भुरुकभा जरविद्मुत प्रभुख स्रोत हो, मसका
अरािा िैकष्ट्पऩक ऊजााको उऩमोगसभेत फढाउॉ दै रैजानऩ
ु छा ।' ऩमााप्त ऊजाा बएभात्र सफै नागरयकको ऩहुॉचभा
मसराई ऩुमााकउन सककने हुॉदा ऊजाा उत्ऩादन य ऩहुॉच विस्ताय ठूरो चन
ु ौती यहे को उनरे फताए।

सन ् २०३० सम्भ सफैभा ऊजााको ऩहुॉच ऩुमाायउने कामाक्रभ ऩरयचारन गना आमोगरे तीनिटा उऩमोजना तम गये को
छ। सफैभा ऊजााको ऩहुॉच, ऊजाा दऺता य िैकष्ट्पऩक ऊजाा उऩमोग अदहरेको तर
ु नाभा दोब्फय फनाउने यणनीनतका
साथ काभ बइयहे को आमोग सहसगचि गोवऩनाथ भैनारीरे फताए।

'अन्म ननकामरे ष्ट्जम्भेिायी नलरॉ दासम्भ आमोगरे नै मो काभ गरययहे को छ,' उनरे बफहीफाय नागरयकसॉग बने,

'कामामोजना ननभााणसॉगै ऊजााको ऩमााप्तता य ऩहुॉचभा दे खखएको अन्तयफाये अध्ममन बइयहे को छ।' उनका अनस
ु ाय
२०७३ असाय दोस्रो सातासम्भ कामामोजना तमाय हुनेछ।

आमोग उऩाध्मऺ खनतिडाको सॊमोजकत्िभा गदठत ननदे शन सलभनतरे कामामोजनाको काभ सुरु गये को आमोगरे
जानकायी ददएको छ। सलभनतभा ऊजाा, अथा, िाताियण, ऩययारि भन्त्रारम य जर तथा ऊजाा आमोगका सगचि

सदस्म छन ्। िैकष्ट्पऩक ऊजाा प्रिद्ाधन केन्रका कामाकायी ननदे शक, सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्था एिॊ ऊजाा
प्रिद्ाधकसभेत कामामोजना ननभााण कलभटीभा छन ्।

ददगो ऊजाा विकासको अिधायणाराई सॊमक्
ु त यारि सॊघरे सन ् २०१२ दे खख अनघ फढाएको हो। नेऩार मसभा २०१३
दे खख सहबागी छ। 'इनजॉ प्रस' कामाक्रभअन्तगात सफैका रागग ऊजाा अलबमानभा निेरे सहमोग गना चासो
दे खाएको भैनारीरे जानकायी ददए।

'जरविद्मुत तथा िैकष्ट्पऩक ऊजााका केही आमोजनाभा सहमोग गना निेरे इच्छा दे खाएको छ,' उनरे बने, 'तय,

हाभीरे नछटो काभ गना सकेनैआ बने मस्तो सहमोग अन्म दे शभा जान सक्छ। मसैरे नछटो कामामोजना फनाएय काभ
सुरु गनऩ
ुा ने चन
ु ौती छ।'

ऊजाा विकासभा सहमोग गने जरिामु ऩरयितान वित्त, जभान प्राविगधक सहमोग ननकाम (ष्ट्जदटजेड) रगामत

अन्तयााष्ट्रिम ननकामफाट सहमोग लरन कामामोजना नछटो फनाउनुऩने ऩनन भैनारीको बनाइ छ। आमोगरे भुुुकबय
ऊजाा उऩमोगको रक्ष्म ऩयू ा गना तीनिटा प्राविगधक सभह
ू सभेत गठन गये को छ।

आमोगका अनुसाय ऊजाा ऩहुॉचको कामामोजना फनाउने ष्ट्जम्भा ऊजाा भन्त्रारमका सगचिको सॊमोजकत्िभा गदठत

सलभनतराई ददइएको छ। मस्तै, ऊजाा दऺता य िैकष्ट्पऩक ऊजाा उऩमोग दोब्फय फनाउने मोजना तमायीका रागग जर
तथा ऊजाा आमोग य विऻान, प्रविगध तथा िाताियण सगचिको सॊमोजकत्िभा गदठत सलभनतराई ष्ट्जम्भा ददइएको
छ।

काठभाडैआभा बफहीफायफाट सुरु बएको दईु ददने सॊस्थागत ऊजाा दऺताका रागग अन्तयााष्ट्रिम सम्भेरनका क्रभभा

सभेत नेऩारभा ऊजाा विकास य मसभा ऩहुॉचको विर्षमभा छरपर बएको गथमो। जरविद्मत
ु तथा िैकष्ट्पऩक ऊजाा
विकासका ऺेत्रभा काभ गरययहे का अन्तयााष्ट्रिम सॊघ–सॊस्थारे ऊजााभा ऩहुॉच य दऺता विकास गना सयकायरे
उत्ऩादकराई सहुलरमत ददनुऩने धायणा याखेका गथए।

ष्ट्जदटजेडरे ऊजाा 'दऺता विकास कामाक्रभ'का रागग नेऩारराई ४० राख मयु ो (करयफ ४५ कयोड रुऩैमाॉ) सहमोग गये को
छ। २०७१ जेठ दोस्रो सातादे खख सुरु बएको ४ िर्षे कामाक्रभ ऊजाा भन्त्रारमफाट ऩरयचारन बइयहे को छ।

विश्िव्माऩी भान्मताअनुसाय भुरुकभा उत्ऩादन बएको कुर ऊजााको करयफ ८५ प्रनतशत उत्ऩादन य औद्मोगगक

ऺेत्रभा उऩमोग बएभा त्मसराई ऊजाा दऺता भाननन्छ। तय, नेऩारभा प्राप्त ऊजााको झन्डै ८० प्रनतशत घयामसी
प्रमोजनभा उऩमोग हुन्छ।

सन ् २०३० सम्भ सफै नागरयकको ऩहुॉचभा ऊजाा ऩुमाा।उन करयफ ऩाॉच हजाय भेगािाट बफजुरी आिश्मक ऩने नेऩार
विद्मत
ु प्रागधकयणरे अनभ
ु ान गये को छ। तय, अदहरे आठ सम भेगािाटभात्र उत्ऩादन छ। साना तथा भझौरा
जरविद्मुत आमोजनाफाट अदहरेसम्भ २५ भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन बइयहे को छ। केन्ररे लभगित ऊजाा
अिधायणाअनुसाय फामोग्मास य सोरायका कामाक्रभसभेत अगाडड फढाइयहे को छ।

ददगो विकास रक्ष्मभा आउॉ दो १५ िर्षासम्भ विश्िका सफै दे शफाट गरयफी उन्भर
ू न गने फॉद
ु ासभेत छ। २०३० भा
सककने उक्त कामाक्रभअन्तगात १ सम ६९ उद्दे श्म प्राष्ट्प्तका रागग १७ रक्ष्म तम गरयएको छ।
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नेऩजरको जरश्रोतभज बजयतीम ननमत
विचाय/विश ्रेर्षण

सॊविधान ननभााणऩि
ू ा ‘बायतीम धायणा’ फझ
ु ये पकेका शीर्षा नेताहरु कोठे फैठकभा बन्छन ्, ‘बायतको चाहना कोशी य

कणाारीभा उच्च फाॉध ननभााण गने ऩरयष्ट्स्थनत ननभााण गनुा हो, त्मसकायण दि
ु ै नदी उसको चाहनाअनुरुऩको प्रदे शलबत्र
ऩाय्न चाहन्छ । बायतीम नेताहरु ककन फुझ्दै नन ् कक ऩहाडी प्रदे शरे नचाहे सम्भ त्महाॉ उच्च फाॉध फन्दै नन ् बन्ने विर्षम
।’ दब
ु ााग्म, नेताहरु त्मही तथ्म ऩनन खर
ु ेय सािाजननक गरययहे का छै नन ् । अथाात ्, नतनीहरु ऩनन बायतीमको नजयभा
‘फेइभानी’ दे खखन चाहॉदैनन ् । अन्मौरकै फीच भुरक
ु रे दईु भदहनामता नाकाफन्दी खेवऩयहे को छ ।

सॊक्रभणकारीन याजनीनतको ननयन्तयताभा नेऩारराई चेऩि
ु ाभा ऩाये य बायत „उऩरष्ट्ब्ध‟ हालसर गछा ।
ककनबने अस्थीय याजनीनतकै भौका छोऩी बायतरे कोशी य गण्डकीभा फाॉध फाॉधी बफहाय य उत्तयप्रदे श

हयाबया फनाएको हो । मनतखेय बायत जसयी ऩनन कोशी–कणाारीभा उच्च फाॉध ननभााण गना चाहन्छ । उच्च
फाॉध ननभााणसॉगै बायत दईु प्रदे शका ननष्ट्म्त ऩानीको दीघाकारीन जोहो सऺभ हुनेछ । कोशी उच्च फाॉध
ननभााण बायतको धेयै ऩुयानो चाहना हो ।

२०४८ भा काॊग्रेसको सुविधाजनक फहुभतका प्रधानभन्त्री गगरयजाप्रसाद कोइयाराको बायत भ्रभणकै „कोशी
उच्चफाॉध‟ ऩरयमोजनाभा सहभत गयाएको हो । तय नेऩारलबत्र मसको वियोध बएका कायण ननभााणरे भूता
रुऩ लरन नसकेको हो । सुनसयी य भोयङ ऩनन भधेश प्रदे शभा ऩाना सककएको खण्डभा कोशी उच्च फाॉध

ननभााण गना सककने यणनीनतभा बायत छ । उसरे सॊघीमताभापात ् „घुभाउयो ऩाया‟भा ऩानीको याजनीनत
गरययहे को छ य त्मसका ननष्ट्म्त भधेसिासीराई प्रमोग गरययहे को छ । बायत दरीम नेता तथा

शासकहरुराई आकर्षाक प्रस्तािभा योभाष्ट्चचत तप
ु माएय आफ्नो चाहना ऩयू ा गछा बने कदहरे भर
ु क
ु राई
अस्थीय तप
ु माएय पाइदा लरन्छ । जफ नेऩारराई चयभ सॊक्रभण य चेऩि
ु ाभा ऩाना सककन्छ तफ भात्र

सम्झौताका ननष्ट्म्त सहज हुन्छ बन्ने बायतीमहरुको ऩयु ानो पभर
ूा ा हो– २००७ को ददपरी सम्झौतामताका
हये कखारे सम्झौता त्मही ऩरृ ठबलू भभा बएका हुन ् ।

दरविहीन ऩचचामतविरुद्ध जनआन्दोरन चककायहे कै फखत २०४६ भा ऩनन बायतीम शासकरे
„ऩरयष्ट्स्थनतको उऩमोग‟ गने प्रमत्न नगये को होइन । तत्कारीन याष्ट्रिम ऩचचामत अध्मऺ नियाज
सुिेदीरे आफ्नो ऩुस्तक „इनतहासको एक कारखण्ड‟भा रेखेका छन ्, „२०४६ चैत १८ भा बायतीम विदे श

सगचि एस.के. लसॊह काठभाडैआ आएय याजा िीये न्रराई बेटे । याजाराई अप््मायो ऩये को हुॉदा भाननहापछन ्
कक बनी दश फॉद
ु ाको प्रस्ताि आएको गथमो । त्मो प्रस्ताि भानेको बए नेऩारको जरस्रोतभा बायतको

आगधऩत्म भात्र कामभ हुने गथएन, नेऩाररे बायतको सुयऺा छाता ऩनन स्िीकानऩ
ुा थ्र्माुे । याजा िीये न्ररे

भानेनन ् । याजसॊस्था मसैकायणफाट जान्छ बने ऩनन जाओस ्, तय भ बूटानको जस्तो याजा हुन चाहन्न ।
फरु ऩचचामत य आपूराई फलर ददन्छु ।‟

मनतखेय ऩनन उसको चाहना नेऩारी „ऩानी‟भा „आगधऩत्म‟ जभाउनु नै हो । बफहायभा बखायै सम्ऩन्न

विधानसबा चन
ु ािका फेरा हये क ठाउॉ का बार्षणभा बायतीम प्रधानभन्त्री नये न्र भोदीरे नेऩारफाट ऩानी

पमाएय बफहाय हयाबया गने आश्िासन वितयण गये का गथए । त्मसो त, नेऩारको ऩानी फगेय जाने बायत नै
हो । बायतरे ऩूिद
ा े खख ऩष्ट्श्चभसम्भका ठूरा य साना नदीका ऩानी सहज „बोग‟ गरययहे को छ । तय त्मो

ऩानीको प्रिेश अननमष्ट्न्त्रत छ, ऊ ननमष्ट्न्त्रत चाहन्छ । िर्षााका फेरा फाढीरे नेऩार भात्र होइन, बायतराई
ऩनन डुफाउने गये को छ बने दहउॉ दभा ऩानीको अबािभा जलभनहरु सुखा यहने गये को छ । त्महीकायण

बायतरे „उच्च–फाॉध‟ ननभााण गये य „ननमष्ट्न्त्रत ऩानी‟ (ये गर
ु ेटेड िाटय) उऩमोग गने दीघाकारीन यणनीनतभा
छ । उसरे ननमष्ट्न्त्रत ऩानी रैजाने क्रभभा नेऩारको धेयै ऩहाडी ब–ू बाग डुफानभा ऩछा न ् ।

ऩरृ ठबूलभ य यिैमा हे ने हो बने बायतको प्रभुख य भूरबूत चाहना बनेको „नेऩारको ऩानी‟भा यजाइॉ गने हो ।
नेऩारको ठूरो बूबाग लसॊचाई हुन नसकी सुखा छन ् । नेऩाररे आफ्नो बू–बागभा ऩानी उऩमोग गना

नसक्ने य नददने ऩरयष्ट्स्थनत ऩनन बायतरे लसजाना गदै आएको छ । लसॊचाई ऩरयमोजनाका ननष्ट्म्त नेऩाररे
विदे शीसॉग ऋण लरने ऩटक–ऩटक मोजना सभेत उसरे तुहाउॉ दै आएको छ । लसक्टा य फफई आमोजनाभा
स्िीकृत ऋण बायतीम दफाफकै कायण योककन ऩुगेको हो । ठूरो रगानी रगाएय अध्ममन गरयएका कोसी
डाइबसान, कन्काई लसॊचाइ आमोजना य बेयी डाइबसान लसॊचाइ आमोजना ऋण सहमोग ऩाउन नसकेय
अरऩत्र ऩये । सन ् १९८० कै दशकभा फफईका ननष्ट्म्त साउदी विकास कोर्षरे १ अफा रुऩैमाॉ ऋण ददने

उत्सुकता दे खाएको गथमो, सम्झौताको भस्मौदासभेत तमाय बइसकेको गथमो । तय ऩनछ कोर्षरे बायतफाट
आऩवत्त आएको छ, उसको सहभनत पमाएभात्रै ऋण ददने जानकायीसदहत सयकायराई यकभ ददन भानेन ।
ऩूिभ
ा ा सुनकोशी डाइबसान गये य १ राख ३८ हजाय हे क्टय, भध्मभा कन्काईफाट ६८ हजाय हे क्टय य

ऩष्ट्श्चभभा बेयी डाइबसान गये य ४० हजाय हे क्टय जलभन लसॊगचत मोजना सभमभै अनघ फढ्न नसक्नुभा
बायतकै चार हो । बायतीम घेयाफन्दी फझ
े नछ नेऩाररे फफई य लसक्टा आफ्नै रगानीभा ननभााण शरु
ु ऩ
ु
गये को हो ।

दब
ु ााग्म, हाम्रा शासकहरुरे ऩानीभागथको बायतीम „फद्ननमत‟हरु तथ्मऩण
ू ा ढॊ गरे तयाईिासीराई फझ
ु ाउन
कदहपमै ऩनन चाहे नन ् । तयाई लसॊगचत नहुनभ
ु ा बायतीम „खेर‟ स्ऩरटसॉग फझ
ु ाउन सकेको बए त्महाॉको

शैरी फेग्रै हुने गथमो । तयाईरे बोग गने ऩानीको बाग बायतीम खोस्ने हुन ्, ऩहाडरे होइन । ठूरा नदीका
ऩानी ऩहाडका ननष्ट्म्त आिश्मक छै न, ककनबने उऩमोग गने जलभन छै न । त्मो ऩानी तयाईराई हयाबया
फनाउन काभ राग्थ्मो ।
अकाानतय फहुदरऩनछका हाम्रा नेताहरु बायतराई „बफजुरी फेच्ने‟ भोहभा पॉसे । तय नतनरे कदहपमै फुझन
े न्
कक बायतीम चाहना „बफजुरी‟ होइन, „ऩानी‟ हो बन्ने तथ्म । बफजुरीको अनेकन आधनु नक विकपऩ छन ्,
तय ऩानीको छै न । बायत स्ऩरट यणनीनत छ– „नेऩारीराई बफजुरीको सऩना दे खाएय ऩानीको एकरौटी

बोग गरययहने ।‟ बायतरे बफजुरी ककन्दै न य विदे शी रगानीराई ऩनन ननरुत्सादहत गरययहन्छ । त्मसको

उदाहयण अरिे लरमन रगानी ननभााण प्रकक्रमा अनघ फढे को ऩष्ट्श्चभ सेती ऩरयमोजनाको दब
ु ााग्मऩूणा हविगत

हे येभा स्ऩरट हुन्छ । बायतीम स्ऩरट फुझाइ हो, „नेऩाररे बफजुरी फेचये याम्रो आम्दानी गये को खण्डभा बोलर
लसॊचाईका ननष्ट्म्त नदीभा फाॉध फाॉध्ने है लसमत फनाउॉ छ, आगथाक रुऩरे नेऩारराई त्मो है लसमतभै ऩुग्नै
ददनुहुन्न ।‟ मो नाकाफन्दी ऩनन नेऩारको अथातन्त्र उ्न नददने यणनीनतकै उऩज हो ।

बायतरे अस्थीय य सॊक्रभणकारीन ऩरयष्ट्स्थनत लसजाना गये य ऩानीको सम्झौता गदै आएको छ । काॊग्रेस
चयभ आन्तरयक झगडाभा पॉसेको य दयफाय कभजोय बएको भौका छोऩी नेऩार–बायतफीचका कोशी–
सम्झौता हुन ऩुग्मो– २०११ िैशाख १२ का ददन । त्मनतखेय काॊग्रेस भातक
ृ ाप्रसाद कोइयारा य

विश्िेश्ियप्रसाद कोइयाराफीचको ऩदीम झगडा ऩॉmसेको गथमो बने दयफाय बायतीमहरुकै दिदिा गथमो ।
तत्कारीन याजाका सगचि य सपराहकायभा बायतीमहरु नै गथए बने भष्ट्न्त्रऩरयर्षद्भा बायतीमहरुको
हारीभुहारी चरेको गथमो ।
उनतफेरै काॊग्रेस नेता गणेशभान लसॊह कोशी मोजनासम्फन्धी सष्ट्न्धभा हस्ताऺय गनुा दे शराई डुफाउनु हो
बनी वियोधभा उत्रेका गथए बने तत्कारीन प्रधानभन्त्री भातक
ृ ाप्रसाद कोइयारारे मदद नेऩारभा ननभााण

गय्न नददए बायतरे अलर तर टे ढीफजायभा फाॉध ननभााण गयी नेऩारराई डुफाउॉ छ बन्ने तका ददॊदै सम्झौता
गना उद्मत बए । सम्झौताऩूिा बायतफाट प्रस्तावित „इष्ट्न्जननमरयङ‟को विकपऩ नेऩाररे ददन सकेनन ् ।
नेऩाररे आपूराई फढी दहत हुने विकपऩ ददन नसक्दा उसकै प्रस्तािरे भूता रुऩ ऩाएको हो । बायतराई
„कोशी दान‟ ददएको नाया ननयन्तय चपदै आमो, तय त्मसभा सम्ऩूणा काॊग्रेस त्मसभा सहभत गथएन ।

कोशी सम्झौताभा बायतीमरे याम्रैसॉग झुक्माएको भात्र होइन कक विश्िासघात गये को दे खखन्छ । तत्कारीन
नहय तथा विद्मुत ् भन्त्रारम सगचि रक्ष्भणप्रसाद रयभाररे रेखेका छन ्, „अनघपरो ददन हाभीरे स्ऩरट

रुऩभा कोशी ब्माये ज नेऩाररे बायतराई ९९ िर्षाका रागग लरजभा ददनेछ बनी टुॊग्माएका गथमैआ । बायतीम
ऩऺ १९९ िर्षाका रागग लरन चाहन्थ्मो । ९९ िर्षाभा नै सहभनत बएको गथमो । तय धेयै ऩनछ औऩचारयक

सम्झौताऩत्रभा „१९९ िर्षा‟ ऩये को दे खखमो । भ एकदभ हतप्रब बएॉ ।‟ मसरे ऩनन दे खाउॉ छ कक बायतीमहरु
मो हदसम्भ तर झना तमाय हुन्छन ् ।
कोशी मोजनाप्रनत काॊग्रेस सबाऩनत विश्िेश्ियप्रसाद कोइयारारे त्मनत ठूरो आमोजनाको दईु –तीन

ददनलबत्रै तभाभ छरपर गयी टुॊग्माएकोभा आशॊका व्मक्त गये का गथए । „कसयी मत्रो ठूरो मोजना तभाभ
पाइदा, फेपाइदा टे ष्ट्क्नकर प्िाइन्टभा विचाय गरयमो ?‟ कोइयाराको प्रश्न गथमो– „मदद हाभीसॉग त्मस्ते

ठूरा विशेर्षऻ छै नन ् बने विदे शी विशेर्षत्रहरुसॉग सपराह लरइमो ? हडफडरे त काभ बएन ? दहन्दस्
ू तानरे

हाभीसॉग अन्तसम्भ कुया नगये य हडफडीभा हाभीराई ऩाये य अष्ट्न्तभ घडीभा हाम्रो स्िीकृनत लरएको हो । मो
एउटा नयाम्रो ऩयम्ऩया बइआएको छ । कोशी मोजनाको दहत मा अदहतको दृष्ट्रटफाट याम्रयी अध्ममन बएन
।‟

मो फाॉध २०१६ िैशाख १७ भा ननभााण लशरान्मास बएको हो । जनतखेय काॊग्रेसरे आभननिााचन फहुभत

प्राप्त गरयसकेको गथमो, तय सयकाय ननभााण प्रकक्रमा शुरु नहुॉदैकै सॊक्रभणकारभा लशरान्मास हुन ऩुग्मो ।
२०१६ भॊलसय १९ भा गण्डक लसॊचाई तथा विद्मुत ् मोजना सम्झौता हुन ऩुग्मो । सम्झौताफाये सॊसदभा खास
फहस नगरयएऩनछ विऩऺीहरु सशॊककत हुन ऩुगेका गथए । „असभान गण्डक सम्झौता यारिको ननष्ट्म्त

करॊक हो‟ बन्ने नाया राग्मो । २०१६ ऩुसभा दाङ–दे उखयु ी डुफाउने गयी बायतरे „जरकुन्डी‟ ननभााण गने

विर्षमरे याजनीनत तताएको गथमो । बायतरे फाॉध ननभााणका विर्षमभा अध्ममन गना बिनहरु ननभााण शुरु

गये ऩनछ स्थानीम िालसन्दा आक्रोलशत हुन ऩुगेका गथए । त्महाॉ बायतीम कभाचायीहरुरे भौसभ अध्ममनका
साथै धभाधभ फाटो ननभााणको क्रभ शुरु गये का गथए । बायतीमहरुरे हये क नदीको ऩानीको है लसमत फुझ्न
सबे राइसेन्स फोकेय फसेका गथए । नतनीहरुरे त्मही आधायभा उच्च फाॉध ननभााणका सबेऺण अनघ
फढाएका हुन ् ।
सॊसदीम सॊयचनाभा अप््मायो य अस्थीय शासनको भौका छोऩी २०५३ असोज ४ भा भहाकारी सष्ट्न्ध हुन

ऩग्ु मो । त्मो सष्ट्न्धका फखत „अफ सम
ा ाट होइन, ऩष्ट्श्चभफाट उदाउनेछ, रोडसेडडङ होइन, ऩात–ऩातभा
ू ा ऩि
ू फ
फत्ती फपनेछ‟ बन्ने नाया रगाए, तत्कारीन जरस्रोतभन्त्री ऩशऩ
ु नत शभशेय याणारे । सम्झौताऩनछ
बायतरे शायदा ब्माये जराई फैधाननकता ददमो, नेऩाररे कुनै प्रनतपर प्राप्त गना सकेन ।
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यसुवजकज सफै आमोजनजको कजभ ठप्ऩ
ननयाजन ऩौडेर

बुइॉचारोऩनछ योककएको काभ ऩुन् सुरु गये का ष्ट्जपराका जरविद्मुत आमोजनाको काभ अदहरे इन्धन अबािरे

योककएको छ। कनतऩम आमोजनाको फाटो ऩदहयोरे बत्काएको छ। इन्धन नहुॉदा अियोध ऩन्छाउन सभेत नसकेको
सम्फद्ध अगधकायी फताउॉ छन ्। काभ कदहरेफाट सुरु हुन्छ बन्न सक्ने अिस्थाभा उनीहरु छै नन ्।

बूकम्ऩऩनछ ऩनन तीव्र गनतभा काभ सुरु गरयसकेको ४२.५ भेगािाटको साचजेन य १४.८ भेगािाटको भागथपरो

साचजेनरे इन्धन नऩाएय काभ योक्नऩ
ु ये को फताएका छन ्। प्रिद्ाधक कम्ऩनी गचलरभेरे ननधाारयत सभमभै सक्ने गयी
काभ अनघ फढाए ऩनन इन्धन अबािरे योककएको साचजेन आमोजनाका प्रभुख गगरययाज अगधकायीरे फताए। 'असोज
२६ गतेसम्भ जेनतेन काभ गरययहे का गथमैआ, त्मसऩनछ सककएन,' अगधकायीरे बने, 'नष्ट्जकैको चीनफाट ककन्ने
व्मिस्था लभराइददन सयकायसॉग आग्रह गये ऩनन सुनुिाइ बएन।'

अमोजनाको काभ योककॉदा भजदयु बायत ऩरामन हुने गचन्ता फढे को उनरे सुनाए। 'ठे केदाय कम्ऩनीरे पमाएको
अगधकाॊश भजदयु तयाई ऺेत्र य बायतका छन ्। काभ नबए उनीहरु नफस्न सक्छन ्,' अगधकायीरे बने।

अगधकायीका अनस
ु ाय आमोजनाराई दै ननक हजाय लरटय इन्धन आिश्मक ऩछा । नाकाफन्दीरे आमोजना ननभााणका
रागग चादहने लसभेन्ट, यड रगामत साभग्रीसभेत योककएको उनरे फताए।

भनसुन सककएऩनछ काभ सुरु गने बत्रशूरी ३ एको मोजना ऩनन इन्धन अबािरे योककएको आमोजना प्रभुख

पखणन्रयाज जोशीरे फताए। 'इन्धन अबािकै कायण ठे केदायराई सरु
ु गय बन्न सक्ने अिस्था छै न,' उनरे बने।
दसैंरगत्तै काभ थापने मोजना यहे कोभा सडक ननभााण नै योककएको छ। ६० भेगािाट ऺभताको बत्रशूरी ३ एको काभ
७० प्रनतशत सककइसकेको छ।

एक सम ११ भेगािाट यसुिागढी जरविद्मुत आमोजनाका प्रफन्ध ननदे शक भाधिप्रसाद कोइयारारे ननभााण साभग्री
य इन्धन अबािरे सरु
ु बएको काभ ऩनन योककएको फताए। बक
ू म्ऩरे ऺनत ऩम
ु ाा एको ठाउॉ भा गचननमाॉ ठे केदायरे २०
गचननमाॉ य ६० नेऩारी काभदाय खटाएय काभ गरययहे को तय इन्धन अबािरे अनघ फढ्न नसकेको उनरे फताए। दईु
सम १६ भेगािाटको ननभााणाधीन भागथपरो बत्रशर
ू ी १ को काभ ऩनन योककएको छ।
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इन्धन अबजवरे योककमो ववद्मुत ् उत्ऩजदन
ख्मजभ बज
ु ेर

तयाईभा जायी फन्दहडतार य बायतको नाकाफन्दीका कायण इन्धन अबाि बएऩनछ ष्ट्जपराभा

ननभााणाधीन विद्मुत ् आमोजना योककएका छन ् । ष्ट्जपराभा ननभााण हुॉदै आएका विद्मुत ् आमोजनाका
रागग आिश्मक साभग्री फन्द य नाकाफन्दीका कायण आमात गना नसक्दा सभस्मा दे खखएको हो ।
ऩमााप्त इन्धन य ननभााण साभग्री ऩाएको बए इराभको गचसाऩानीभा ननभााणाधीन साननभा भाई
हाइड्रोऩाियअन्तगातको सात भेगािाटको क्मासकेट आमोजनाफाट दसैँअनघ नै विद्मत
ु ् उत्ऩादन हुने गथमो
।

तय, बायतरे अघोवर्षत रूऩभा गये को नाकाफन्दी य तयाई आन्दोरनका कायण इन्धन य ननभााण साभग्री
अबाि बएऩनछ विद्मत
ु ् उत्ऩादन हुन सकेको छै न । ननभााणको सफैजसो काभ ऩयू ा बइसकेको आमोजनाका

रागग विद्मुत ् उत्ऩादन सुरु गनऩ
ुा ूिा गने केही साना काभ भात्र फाॉकी छन ् । इन्धन य ननभााण साभग्री बए ती
काभ ऩूया गना १५ ददन ऩनन नराग्ने साननभा हाइड्रोऩाियका िसन्त ऩौडेर फताउॉ छन ् ।

„डडजेर, यड य लसभेन्ट ऩाएको बए दसैँअनघ नै काभ सककन्थ्मो,‟ हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका आिासीम
इष्ट्न्जननमय ऩौडेररे बने, „इन्धन य ननभााण साभग्री अबािरे िेरैदेखख विद्मुत ् उत्ऩादन गना सककएन ।‟
करयफ दईु भदहना साननभा भाईफाट उत्ऩाददत २२ भेगािाट विद्मुत ् काफेरी कोरयडोयभापात केन्रीम

प्रसायण राइनभा जडान बइसकेको छ । क्मासकेट आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत ् काफेरीभापात

केन्रीम प्रसायणभै जोडडन्छ । इन्धन य ननभााण साभग्री सहज नबएसम्भ फाॉकी काभ नहुने बएकारे
क्मासकेट आमोजनाको विद्मुत ् केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडने सम्बािना छै न ।

इन्धन य ननभााण साभग्री ऩाए १५ ददनलबत्रै क्मासकेट आमोजनाको विद्मुत ् उत्ऩादन हुने ऩौडेररे दाफी गये
। इन्धन अबािकै कायण इराभको भाफुभा ननभााण बएको १० भेगािाट विद्मुत ् केन्रीम प्रसायणभा जोड्न
सककएको छै न । विद्मुत ् आमोजनाको प्राम: सफै काभ सककए ऩनन उत्ऩाददत विद्मुत ् काफेरी कोरयडोयभा
जोड्न प्रसायण राइन ननभााण बइयहे को छ ।

इन्धन अबािका कायण प्रसायण राइन ननभााण प्रबावित बएको आमोजनाका ननदे शक िसन्त प्रधानरे
जानकायी ददए । „इन्धन नबएऩनछ ननभााण उऩकयण फन्द छन ्,‟ प्रधानरे बने, „भेलसन नरगाई काभ

हुॉदैन ।‟
भाफुफाट गोदकको सफस्टे सनसम्भ प्रसायण राइन ऩूया बएऩनछ अप्ऩय भाईफाट उत्ऩाददत विद्मुत ् ऩनन

केन्रीम प्रसायणभा जोडडनेछ । अप्ऩय भाईको ६ भेगािाट ऺभताको क्मासकेट आमोजना ननभााणाधीन छ ।
इन्धन य ननभााण साभग्री अबाि हुॉदा उक्त आमोजनाभा ननभााण ऩनन प्रबावित फनेको छ । एक िर्षालबत्र

सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखेय गत जेठदे खख ननभााण थालरएको आमोजना इन्धन य ननभााण साभग्री अबािका
कायण िेरैभा सम्ऩन्न गना सभस्मा हुने प्रधानरे फताए ।

इन्धन अबािका कायण इराभको ऩुिाखोरा य जोगभाई खोराभा ननभााण सुरु बएको जरविद्मुत ्

आमोजनाको काभ ऩनन प्रबावित बएको छ । मही िर्षा सम्ऩन्न हुने बननएको ऩाॉचथयभा ननभााणाधीन १५
भेगािाटको हेँिाखोरा „ए‟ को ननभााणको काभ ऩनन प्रबावित फनेको छ ।

डेढ िर्षालबत्र भेचीको ऩहाडफाट ६० भेगािाट विद्मुत ् काफेरी कोरयडोयभापात केन्रीम प्रसायणभा जोड्ने
रक्ष्म याखखएको बए ऩनन नाकाफन्दीका कायण रक्ष्म ऩूया गना नसककने अिस्था आएको छ ।

िैशाखको बूकम्ऩऩनछ आमोजनाको काभराई तीव्रता ददएका कम्ऩनी अदहरे बायतको अघोवर्षत

नाकाफन्दीका कायण लसजाना बएको इन्धन अबािऩनछ काभ योक्न फाध्म बएका छन ् । अन्म उऩबोक्तारे
थोयै ऩरयभाणभा सभेत इन्धन ऩाउन नसककयहे का िेरा आमोजनाराई ऩग्ु न इन्धन ऩाउन कदठन हुने
बएकारे काभ योक्नऩ
ु ये को ननभााण कम्ऩनीरे फताएका छन ् ।

दहउॉ दमाभ सरु
ु बएऩनछ ऩानीको फहाि घट्दा अदहरे सचचारन बइयहे का विद्मत
ु ् उत्ऩादन गह
ू ा
ृ रे ऩण
ऺभताभा विद्मत
ु ् उत्ऩादन गना नसक्ने बएकारे रोडसेडडङ फढ्नेछ ।
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ववद्मुत ् सभस्मज : कजनूनी प्रश्न
तुरसी कजफ्रे
विद्मुत ् भानिीम आिश्मकता कक व्माऩारयक िस्तु हो, अदहरेसम्भ सयकायको स्ऩरट नीनत छै न । विद्मुत ्
विकासभा सयकायी ऩऺ उदासीन छ । सयकायरे ननजीऺेत्रको भात्र बय गये य मनतका िर्षा व्मतीत गये को छ ।
विदे शभा बफजर
ु ी फेचये दे श धनी हुने केही ऊजााविऻको गचन्तन य सयकायी मोजना अऩण
ू ा छ । त्मसका
अरािा रगानीको उगचत िाताियण नहुन,ु याजनीनतक ऩाटॊ य नतनका कामाकतााराई चन्दा ददनैऩने,
भर
ु क
ु रे राभो द्िन्द्िको साभना गनुा आददइत्मादद कायक तत्त्ि छॉ दै छन ् । मस रेखभा केही मस्ता
कानन
ू ी प्रश्न सभािेश छन ्, जसकयण विद्मत
ु ् उत्ऩादनभा थऩ असहज अिस्था सज
ृ ना बएको छ ।

विद्मुत ् ऐन २०४९ रे ऩदहरोऩटक ननजीऺेत्रराई विद्मुत ् उत्ऩादन, वितयण य प्रसायण गना फाटो खर
ु ा

गय्मो । रगत्तै सयकायरे २०४९ सारभा जरविद्मुत ् विकास नीनत रागू गय्मो, जसको ९ िर्षाऩनछ नमाॉ

जरविद्मुत ् विकास नीनत २०५८ रागू गये को छ । नीनतभा भ्माट, आमकय, योमपटी, अन्त्शुपकरगामत

सफै ककलसभका कय छूट ददने उपरेख गरयएको छ । खखम्ती बोटे कोशीजस्ता केही आमोजना त्मस्तो सुविधा
लरन ऩनन सपर बए । अदहरे त्मस्तो छूट अथाभन्त्रीको फजेट बार्षणरे खाये ज गरयददएको छ । स्िदे शी

कम्ऩनीरे १ हजाय ककरोिाट ऺभताका जरविद्मुत ् उत्ऩादन गना अनुभनत लरनु नऩने (विद्मुत ् ऐन २०४९
दपा ३) जानकायी ददए ऩुग्ने बननए ऩनन जानकायीराई नै अनुभनतसयह भान्ने गरयन्छ । जरस्रोत ऐन

(२०४९ को दपा ८)फभोष्ट्जभ जुनसुकै ककलसभका जरविद्मुत ् कायोफाय गनेरे अनुभनत लरनुऩने, नलरए
(दपा २३) जयीिानासभेत हुने ऩयस्ऩय वियोधी व्मिस्था छ । जरस्रोत नीनत (फॉद
ु ा न.५.१७) भा सहकायी

सॊस्था य अन्म ननजीऺेत्रको सॊरग्नताराई प्रोत्साहन गरयने बननए ऩनन विद्मत
ु ् ननमभािरी (२०५० को

ननमभ ९३)भा विद्मत
ु ् उत्ऩादन, वितयण य प्रसायण गना औद्मोगगक व्मिसाम ऐन २०४९ फभोष्ट्जभ दताा

बएको य विदे शी रगानी बए विदे शी रगानी तथा प्रविगध हस्तान्तयण ऐन २०४९ फभोष्ट्जभ िैदेलशक रगानी
शाखाफाट अनभ
ु नत लरनऩ
ु ने बन्ने छ । ती दि
ु ै ऐनफभोष्ट्जभ सहकायी सॊस्था दताा हुॉदैनन ् । जरविद्मत
ु ्

विकास नीनत (२०५८ (६.९.२.घ)भा नेऩारी भर
ु ाभा शेमय विक्री बएको बए सोको ७५ प्रनतशत भर
ु ाको भात्र
सटही सुविधा प्राप्त हुने व्मिस्था छ । त्मसयी विक्री बएको जरविद्मुत ् आमोजनाको फाॉकी २५ प्रनतशत

यकभ विदे शीरे रैजान नऩाउने व्मिस्था याख्नक
ु ो कुनै औगचत्म नै छै न । मसको अथा हुन्छ विदे शीरे रगानी
गये को जरविद्मुत ् व्मिसाम नेऩारीरे खयीद गना ऩाउॉ दै नन ् ।

नेऩार विद्मुत ् कऩोये शन ऐन २०१६ खाये ज बई विद्मुत ् प्रागधकयण ऐन २०४१ अदहरे रागू यहे को छ ।
ऐनरे प्रगधकयणराई स्िामत्त (दपा ४) सॊस्थाको ऩरयकपऩना गये को छ । प्रागधकयण ऐन (दपा ५) भा

प्रायष्ट्म्बक अगधकृत शेमय ऩॉज
ू ी नेऩार सयकायरे याजऩत्रभा सूचना प्रकालशत गयी तोकेफभोष्ट्जभ हुने य शेमय

ऩॉज
ू ीको विबाजन गयी ननरकासन गये को शेमयभध्मे नेऩार सयकायरे खयीद गयी फाॉकी यहे को शेमय

सिासाधायण जनताराई विक्री गरयने कानूनी व्मिस्था छ । नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयण ऐन (दपा ९(३))भा
साधायणसबाद्िाया सचचारकहरू ननिाागचत हुने व्मिस्था नबएसम्भका रागग सचचारक सलभनतभा

जरस्रोत भन्त्री िा नेऩार सयकायरे भनोनीत गये को व्मष्ट्क्त अध्मऺ, अथा य जरस्रोत सगचि, उद्मोग
िाखणज्म िा वित्तीम ऺेत्रभा सॊरग्न व्मष्ट्क्तभध्मे नेऩार सयकायरे भनोनीत एक, विद्मुत ् ऺेत्रभा विशेर्षता
हालसर गये को गैयसयकायी व्मष्ट्क्त दईु य कामाकायी प्रभुख यहने व्मिस्था छ । लसद्धान्तत् सॊस्थागत

सश
ु ासनराई भान्ने हो बने त्मस्तो साधायणसबा हुनऩ
ु ने अिगध १ िर्षाको भाननन्छ । मदद १ िर्षासम्भ

साधायणसबा हुन नसकेभा के य कुन कायणरे हुन नसकोको हो, त्मसकोुे कायण खोरी सचचारकहरूरे
सयकायराई प्रनतिेदन हये क िर्षा ऩेश गनऩ
ुा ने हुन्छ । तय, प्रागधकयणरे त्मसयी प्रनतिेदन िर्षेनन फनाएय
ककन फझ
ु ाउॉ थ्मो ? फरु दाउऩेच रगाएय उम्कन्छ । सयकायरे ननमक्
ु त गये का व्मष्ट्क्तफाट नै प्रगधकयण

सचचारन बइयहोस ् बन्ने कानन
ू फनाउने विगध ननभााताको भनसाम बने होइन । ऐन रागू बएको ३१ िर्षा
ऩयू ा बए ऩनन सचचारकहरू साधायणसबाद्िाया ननिाागचत हुने िाताियण सयकारे फनाएको छै न ।
साधायणसबा नबएसम्भ सयकायरे सचचारक तथा कामाकायी प्रभुख ननमुक्त गना सक्ने मस्तो

अपऩकारीन व्मिस्थाराई अनन्तकारसम्भ रम्ब्माएको छ । मसरे गदाा प्रागधकयणका तभाभ व्माऩारयक
लसद्धान्त (दपा १६) अिरुद्ध छन ् बने प्रागधकयण जरस्रोत भन्त्रारमको एजेन्सीबन्दा भागथ उक्रन
सकेको छै न ।

अरुण तेस्रोभा विश्ि फैङ्करे रगानी गना अनघ साये का शताभध्मे प्रागधकयणको रेखाऩयीऺण गनऩ
ुा ने ऩनन

गथमो । साधायणसबा नबएसम्भ भहारेखारे रेखाऩयीऺण गनऩ
ुा ने (दपा ३०(२)) य साधायणसबा बएऩनछ
साधायणसबारे तोकेको रेखाऩयीऺकद्िाया रेखाऩयीऺण हुने व्मिस्था सोही ऐनभा बए ऩनन

रेखाऩयीक् र्षण नगने त्मतो सॊस्था वित्तीम अनश
ु ासनहीनताको कोटीभा छ । िताभान मग
ु भा कानन
ू फनाएय

स्थाऩना गरयएको त्मस्तो चाटा डा कम्ऩनीको रेखाऩयीऺण नहुनब
ु न्दा सयकायीुे सॊरग्नताभा चयभ आगथाक
घोटारा हुने सॊस्थाको रूऩभा गचबत्रत हुन्छ । अऩिादफाहे क अदहरेसम्भ प्रागधकयणका अध्मऺ ऊजााभन्त्री
यहने गये का छन ् ।

फेराफखत विदे शीका शतारे ऩनन नेऩार कानूनको सभेत खखपरी उडाएका छन ् । त्मसभा हाम्रो

कानूनविरुद्ध हुने शता भान्दै नैआुॊ बन्न सक्दै नन ् हाम्रा आगधकायीहरू । भस्र्माङ्दी आमोजनाभा ऋणदाता
जभानीरे आमोजना कामाान्िमन जभान ठे केदाय, जभानी ऩयाभशादाता य मन्त्र उऩकयण मूयोवऩमन

मुननमनका सदस्म दे शफाट खयीद गनऩ
ुा ने शता याखेय प्रनतस्ऩधाा लसद्धान्त य नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयण
आगथाक प्रशासनसम्फन्धी विननमभ २०४२ को खखपरी उडामो । चभेलरमाभा ऩनन प्रनतस्ऩधॉ व्माऩारयक

लसद्धान्तको अिरम्फन गरयएन । कजाा ददने दे शकै दईु ओटा कम्ऩनीको टे ण्डय ऩायी कृबत्रभ झगडा ऩायी
प्रागधकयणका ऩदागधकायीकै लभरेभतोभा एउटा कम्ऩनीराई ठे क्का ऩारयमो । मसराई अष्ट्ततमाय,

भन्त्रारम सभेतरे होस्टे भा हैंसे गये । बत्रशरी थ्री „ए‟भा चीन सयकायको ऋण सम्झौता हुनुअगाडड नै

चीनरे बनेको कम्ऩनीराई लसलबर ठे क्का ददनुऩने शता अनघ सारयमो । अन्तत् नेऩारको कानूनविरुद्ध
हुने गयी चीनरे बनेकै कम्ऩनीराई ठे क्का ददने सम्झौता बमो । मस्तै, स्िदे शी ऋणदाताका शतारे ऩनन
कानूनविहीनताको झरक ददन्छ । ऋण ददनेरे शेमय भाग्नु व्माऩारयक लसद्धान्तको विरुद्ध हुन्छ ।

तथावऩ, भागथपरो ताभाकोशीभा सचचम कोर्षरगामत दाताका कभाचायीराई शेमय ददनुऩने ष्ट्स्थनत फन्मो ।
अन्तययाष्ट्रिम प्रनतस्ऩधााका आधायभा कामाकायी ननदे शक प्रचलरत िभ ऐन (दपा ४)को प्रनतकूर ननमुक्त
हुनऩ
ु ने शता याखखमो । उत्ऩादकरे योमपटी (विद्मत
ु ् ऐन २०४९ दपा ११) नतनऩ
ुा ने व्मिस्थाविऩयीत
खखम्तीभा प्रागधकयणरे योमपटी नतनऩ
ुा ने सम्झौता गरयमो । कानन
ू विऩयीत मस्तो सम्झौता

गने÷गयाउनेराई कायफाही बएन । मस्तै, बोटे काशीभा ३६ भेगािाटको अनभ
ु नत लरएय ४५ भेगािाटको

भेलशन जडान गरयएको छ । मसभा बन्साय, प्रागधकयणका इष्ट्चजनीमय, ऩयाभशादाता कसैराई अष्ट्ततमाय य
अन्म कुनै सयकायी सॊमन्त्ररे छोएन । कस्ता विर्षेशऻको कनत ऩारयिलभक हुने बन्ने कानन
ू ी व्मिस्थाको

अबािको पाइदा उठाउॉ दै ऩयाभशादातारे भध्म भस्र्माङ्दीभा २ अफा ४५ कयोड य कारीगण्डकी „ए‟भा २ अफा
४० कयोड रुऩैमाॉ ऩयाभशाफाऩत लरए । मो चरन अन्म आमोजनाभा ऩनन चरेकै छ ।
कारीगण्डकीभा प्रागधकयणका कामाकायी ननदे शकरे नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयण आगथाक प्रशासनसम्फन्धी
विननमभ (२०४२ (२.५)विऩयीत ठे क्का यकभ बन्दा ५ अफा फढी ठे केदायराई बुक्तानी गये का गथए । त्मसभा

सॊरग्न कसैराई भ्ररटाचाय भुद्दा रागेन । मो एउटा प्रनतननगध उदाहयण भात्र हो । साभान्मतमा उत्ऩादकरे
आफ्नो िस्तु िा सेिाको भूपम तोक्ने गछा तय प्रागधकयणरे खयीद गये को बफजुरीको बाउ तोक्न छुट्टै

विद्मुत ् भहशुर आमोग फनाएको छ । मस्तो ऩरयऩाटीरे प्रागधकयणको व्माऩारयक लसद्धान्त अिरम्फन
हुन सक्दै न ।

विदे शीरे विद्मुत्का रागग अनुदानभा ददएको ऩैसा सयकाय प्रागधकयणराई ब्माजभा रगाउॉ छ ।

लसद्धान्तत् रोक कपमाणकायी याज्मरे त्मसयी ब्माजफाट आष्ट्जत
ा यकभ विद्मुत्फाहे कका ऺेत्रभा रगानी
गनुा हुॉदैन । तय, सयकाय त्मस्तो ब्माजफाऩतको यकभ विद्मुतीम ऺेत्रभा रगाउॉ दै न । मस्तो काभ सयकायी
फेइभानी हो ।

सयकायरे २०६५ सारभा त्मसताका १० िर्षाभा १० हजाय भेगािाट बफजर
ु ी उत्ऩादन गने कामामोजाना

फनामो, पेरय रगत्तै १ िर्षाऩनछ २० िर्षाभा २५ हजाय भेगािाट बफजर
ु ी उत्ऩादन गने कामामोजना फनामो । दि
ु ै
कामामोजना याजनीनतक ऩाटॊका ढ्िाङ सावित बएका छन ् । ऩदहरो कामामोजनाफभोष्ट्जभ १० हजाय

भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन बइसकेको बए दोस्रो मोजना तजभ
ुा ा गनक
ुा ो औगचत्म हुन्थ्मो । सयकायरे सभम

य ऩैसा खचेय प्रनतिेदन फनामो तय आजसम्भ दि
ु ै प्रनतिेदनको प्रगनत सभीऺासम्भ गये को छै न । मनतभात्र

होइन, सयकाय पेरय अको प्रनतिेदन फनाउने तमायी गदै छ । सयकायका दि
ु ै प्रनतिेदनभा ऩॉज
ू ी ऩरयचारनको
नमाॉ मोजना छै न । रगानी साझेदायभा सहकायी सॊस्था य ननजाभती, जङ्गी, सॊस्थानरगामत अन्म

ननजीऺेत्रभा कामायत कभाचायी बन्ने याखखएको छै न । जनताभा छरयएय यहे को ऩॉज
ू ी ऩरयचारन य त्मस्तो
ऩॉज
ू ीको ग्माये ण्टी गना सयकायरे कसयी ऩहर गछा बन्ने कुनै ठोस कामामोजना नै छै न ।

१ भेगािाटको १५ कयोड रुऩैमाॉ खचाको अदहरेको सयकायी भाऩदण्डराई आधाय भान्दा २ अफा चक्
ु ता ऩॉज
ू ी
ऩु¥माउन हम्भे ऩये का ठूरा बननएका वित्तीम सॊस्थारे िताभान आिश्मकता १ हजाय भेगािाटका रागग
ननभााण खचा जुटाउन सक्ने ष्ट्स्थनत दे खखॉदैन । कम्ऩनी ऐन य गधतोऩत्र ऐनरे मोजनाभा ७० प्रनतशत

सॊस्थाऩक य ३० प्रनतशत सिासाधायणफाट ऩॉज
ू ी सङ्करन गनऩ
ुा ने प्रािधान याख्नु य ननजीऺेत्रफाट विद्मुत ्
आमोजनाको कपऩना गनुा „पराभको गचउया चऩाउनु‟सयह हुन्छ ।

जरविद्मत
ु ् विकासभा केही अगधकायिादीको एकऩऺीम गचन्तनको ठूरो नकायात्भक प्रबाि छॉ दै छ । यसी
सराई घोर्षणाऩत्र (२००३ थाइपमाण्ड)भा „हाभी जरविद्मत
ु ् तथा ठूरा फाॉधहरू विश्ि ताऩक्रभ िद्
ृ गधराई

भन्द तप
ु माउन य नतनका अिसयहरूराई ग्रहण गना आिश्मक हुन्छन ् बन्ने भ्रभको बत्र्सना गदा छैआ‟ बनी
प्रस्ताि नै ऩास गये का छन ् । त्मस्तो लसद्धान्तका प्रणेताहरूरे महाॉ सष्ट्जरै जरविद्मत्ु को विकास हुन
दे रान ् बन्ने छै न । अगधकायिादीरे जर, जभीन, िनजस्ता प्राकृनतक स्रोतभागथ सभद
ु ामको अहभ ्

अगधकायको सत्र
ू तेस्र्माएका छन ् । त्मस्ता अलबमन्ता बननएकाहरू त्मसराई िैधता ददन कम्भय कसेयै
रागगऩये का छन ् बने त्मस्ता कुयाको लभदहन विश्रेर्षण गना सयकायी ऩऺ उनत सफर हुन सकेको छै न ।

सयकायरे महाॉसम्भ आइऩुग्दा १० अफा रुऩैमाॉ चक्
ु ता ऩॉज
ू ी बएको विद्मुत ् विकास कम्ऩनीको स्थाऩनासम्भ
गयाएको छ बने प्रागधकयणराई कसयी स्िामत्त फनाएय सयकायी स्तयफाट ठूरा आमोजना सचचारन गने

बन्ने सोचको सिाथा अबाि यहे को ऩाइन्छ । ठूरा आमोजनाका रागग रगानी विकास फोडाको स्थाऩना बए
ऩनन याष्ट्रिम मोजना आमोग य रगानी विकास फोडाको कामाऺेत्रको विबाजनभै दे शरे राभो सभम

खगचाएको छ । पेरय रगानी विकास फोडाको काभ ऊजाा विकासभा सीलभत हुने दे खखॉदैन । स्िदे शी रगानीभा
४ सम ५६ भेगािाटको भागथपरो ताभाकोशी ननभााणाधीन अिस्थाभा छ ।

अकाानतय सयकायरे २०६५ सारभा विद्मुत ् कानूनराई सॊशोधन य एकीकयण गना विधेमक ऩेश गये को छ ।

मसभा ननजीऺेत्ररे अनुभनत लरनेसम्फन्धभा केही सुस्ऩरट व्मिस्था गरयए ऩनन सयकायी ऺेत्रको रगानीभा
कुनै जागरुकता दे खखॉदैन । विदे शी रगानीको अपाऩ बोटे कोशी य खखम्तीरे दे खाइसकेका छन ् । मसफाट

आमोजना अिगधबयभा खफौं रुऩैमाॉ सयकायराई व्ममबाय ऩनेछ । तय, सयकाय अझै ऩनन विदे शी रगानीको
आशभा यहे को दे खखन्छ । जरविद्मुत ् सम्फन्धभा बखाय यारि फैङ्करे सािाजननक गये को श्िेतऩत्ररे ऩनन
मस कुयाको थऩ ऩुष्ट्रट गदा छ । िताभान सयकायरे श्िेतऩत्र जायी गयी ऊजाा सङ्कट घोर्षणा गने, सयकायी

मोजना य ऩरयमोजनाका रागग ऋणऩत्र जायी गने, सोरायफाट २ सम भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गनेजस्ता
भहŒिाकाङ्ऺी घोर्षणा गयको छ बने १ िर्षालबत्र रोडशेडडङ अन्त्म गने प्रधानभन्त्रीको मोजना बने
श्िेतऩत्रभा उपरेख छै न ।

मसयी ऊजाा ऺेत्रभा सयकायी उदासीनता एकानतय छ बने अकाानतय कानून लभच्ने प्रिवृ त्त ऩनन व्माप्त छ ।
मसको भायभा आज दे शका तभाभ ऺेत्र प्रबावित छन ् । मसथा, विद्मुत ् विकासका रागग याष्ट्रिम फहस
उठाई याष्ट्रिम ऩॉज
ू ी ऩरयचारन गना सफै ऺेत्रफाट जभको गरयनुऩछा ।

रेखक िाखणज्म कानून ऺेत्रभा सॊरग्न अगधिक्ता हुन ्
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ववद्मुत ् आमोजनजरजई इन्धन उऩरब्ध गयजइने

सयकायरे इन्धन अबािका कायण ननभााण अिरुद्ध बएका जरविद्मुत ् आमोजनाराई अगाडड फढाउन कामाविगध
फनाएय इन्धन उऩरब्ध गयाउने बएको छ ।

ऊजाा सङ्कटका कायण भुरुक चयभ सङ्कटभा ऩये को अिस्थाराई ध्मान ददॊदै ननभााणाधीन आमोजनाराई

केहीभात्राभा इन्धन उऩरब्ध गयाएको खण्डभा अगाडड फढ्न सक्ने अिस्था दे खखएऩनछ सयकाय त्मसतपा रागेको हो
।

नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयणरे ननभााण गरययहे को भागथपरो बत्रशूरी थ्री ए, भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मुत ्

आमोजनारे ननभााण गरययहे को भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजना, गचलरभे जरविद्मुत ् कम्ऩनीरे

ननभााण साचजेन य भागथपरो साचजेन य यसुिागढी आमोजना इन्धन अबािका कायण फन्द अिस्थाभा यहे का छन ् ।
ननजी ऺेत्ररे ननभााण गरययहे का विलबन्न आमोजनासभेत इन्धन अबािका कायण योककॉदै आएको छ । ननजी ऺेत्ररे
हार दईु सम १६ भेगािाट ऺभताको विद्मत
ु ् ननभााण गरययहे को छ ।

एक िर्षालबत्र विद्मुत ् बाय कटौती गने मोजनाका साथ अगाडड फढे को सयकायरे जुनसुकै हारतभा ननभााणाधीन
आमोजना ऩूया गने रक्ष्म याखेको छ ।

भागथपरो साचजेन य साचजेन आमोजनाका रागग दै ननक एक हजाय लरटय इन्धनको आिश्मकता ऩदा छ । बायतको
अघोवर्षत नाकाफन्दीका कायण बन्सायभा लसभेन्ट, यडरगामतका साभग्री योककएका छन ् बने सुरुङ ननभााण तथा
अन्म बौनतक ननभााणको काभसभेत प्रबावित बएको आमोजना प्रभुख गगरययाज अगधकायीरे जानकायी ददए ।

सान्जनेका दईु िटा आमोजना ननभााणका क्रभभा यहे का छन ् । भागथपरो सान्जेनको ऺभता १८.८ भेगािाट यहे को छ
बने सान्जेनको ऺभता ४२.५ भेगािाट यहे को छ । २०७४ को साउन बदौसम्भ ननभााण सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखखएको

ती दईु आमोजना बूकम्ऩ य इन्धन अबािका कायण एक िर्षा ऩछाडड धकेलरएको आमोजना प्रभुख अगधकायीरे फताए
।

याष्ट्रिम गौयिका आमोजनाराई सम्बि बएसम्भ इन्धन उऩरब्ध गयाउने सयकायको तमायी यहे को छ ।

उऩप्रधानभन्त्री एिभ ् ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे ननकट बविस्मभा नै ऊजाा सङ्कटकार घोर्षणा गने तमायी
गरययहे का छन ् । उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीका प्रभुख स्िकीम सगचि विधान यामभाझीरे भन्त्रारम आिश्मक

मोजनाका साथ विद्मुत ् सङ्कटकार घोर्षणा गने तमायीभा रागेको य ननभााणाधीन आमोजनाराई इन्धन उऩरब्ध
गयाई ननभााण शरु
ु गयाउने तमायीभा रागेको फताए । यासस
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प्रकोऩको प्रबजव : ववद्मुत ् आमोजनजको घजटज अढजई अफा
जीिन फस्नेत

ननजी रगानीकतााद्िाया सचचालरत ८६ भेगािाट ऺभताका विद्मत
ु ् आमोजना प्राकृनतक प्रकोऩका कायण फन्द

बएऩनछ अझै सचचारनभा आउन सकेका छै नन ् । िैशाख १२ गतेको विनाशकायी बूकम्ऩ, त्मसऩनछको ऩदहयो य

िर्षााभा आएको फाढीरे ऺनत ऩु¥माएऩनछ ती आमोजना सचचारनभा आउन नसकेका हुन ् । मो िर्षाबरय फन्द बएका
आमोजना सचचारनभा नआउने हो बने ती आमोजनाहरूफाट भात्र २ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉको घाटा हुने स्ितन्त्र

विद्मुत ् उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार (इप्ऩान)रे जानकायी ददएको छ । नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयण य िैकष्ट्पऩक ऊजाा
प्रिद्र्धन केन्रभापात सचचारन बई फन्द बएका विद्मुत ् ऺभता जोड्ने हो बने मो घाटा अझ फढ्नेछ ।

इप्ऩानका भहासगचि कुभाय ऩाण्डेका अनुसाय मो िर्षा ननजी रगानीकताारे सफैबन्दा धेयै कभाउने माभ कटे को छ ।
नेऩारका अगधकाॊश आमोजना नदी प्रिाह प्रणारी (यन अप दी रयबय) भा ननभााण बएका छन ् । त्मसकायण ऩनन

दहउॉ दको तर
ु नाभा िर्षाामाभभा धेयै विद्मत
ु ् उत्ऩादन हुने गये को छ । धेयै विद्मत
ु ् उत्ऩादन हुॉदा धेयै कभाइ हुने उनको
बनाइ छ ।

सयकाय य ननजीऺेत्ररे िर्षााको सभाष्ट्प्तसॉगै ननभााण कामाभा प्रगनत हुने य चाॉडै नै फन्द आमोजना सचचारनभा

पमाउन सककने फताएका गथए । तय, १ सम ५ ददनदे खख तयाई ऺेत्रभा बएको आन्दोरन, फन्दहडताररे विद्मत
ु ्

आमोजना ऩनन नयाम्रयी प्रबावित बएका छन ् । ऩनछपरो ऩटक त असोज ३ गते सॊविधान जायी बएऩनछ बायतरे

रगाएको नाकाफन्दीका कायण आमोजना ऩुनननाभााणको काभ ठप्ऩ बएको इप्ऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु विरटरे
फताए ।

अदहरे एकानतय विद्मुत ् आमोजनाभा प्रमोग हुने ननभााण साभग्रीको अबाि छ बने अकोनतय ऩेिोलरमभ ऩदाथा छै न ।
„मस्तो अिस्थाभा ननभााणस्थरभा सचचारन हुनऩ
ु ने भेलशन सचचारनभा आउन सकेको छै न,‟ उनरे बने ।

इप्ऩानका अनुसाय िैशाख १२ ऩनछ ननभााणाधीन य सचचारनभा यहे का तय बूकम्ऩरे ऺनत ऩुयम
् ाएय फन्द िा ऺनत
बएका कुनै ऩनन आमोजनाभा प्रगनत हुन सकेको छै न । „विद्मुत ् आमोजना ननभााणको काभ ऩूणा रूऩरे ठप्ऩ छ,‟
अध्मऺ विरटरे बने ।

अदहरेराई ८६ भेगािाट ऺभताका विद्मुत ् आमोजना सचचारनभा आउने िाताियण भात्र फनाउने काभ सयकायरे
गये ऩनन धेयै हुने ननजी विद्मुत ् उत्ऩादनहरूको बनाइ छ । सयकायरे बूकम्ऩऩनछ ननजी रगानीकतााराई याहत

ददनेसम्भको प्रनतफद्धता गये ऩनन केही नगये को इप्ऩानका भहासगचि ऩाण्डेरे फताए । „मसरे अन्तत् याज्मराई नै
घाटा हुन्छ,‟ उनरे बने ।
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इन्धन अबजवरे योककमो ववद्मुत ् उत्ऩजदन
ख्मजभ बज
ु ेर

तयाईभा जायी फन्दहडतार य बायतको नाकाफन्दीका कायण इन्धन अबाि बएऩनछ ष्ट्जपराभा

ननभााणाधीन विद्मुत ् आमोजना योककएका छन ् । ष्ट्जपराभा ननभााण हुॉदै आएका विद्मुत ् आमोजनाका
रागग आिश्मक साभग्री फन्द य नाकाफन्दीका कायण आमात गना नसक्दा सभस्मा दे खखएको हो ।
ऩमााप्त इन्धन य ननभााण साभग्री ऩाएको बए इराभको गचसाऩानीभा ननभााणाधीन साननभा भाई
हाइड्रोऩाियअन्तगातको सात भेगािाटको क्मासकेट आमोजनाफाट दसैँअनघ नै विद्मत
ु ् उत्ऩादन हुने गथमो
।

तय, बायतरे अघोवर्षत रूऩभा गये को नाकाफन्दी य तयाई आन्दोरनका कायण इन्धन य ननभााण साभग्री
अबाि बएऩनछ विद्मत
ु ् उत्ऩादन हुन सकेको छै न । ननभााणको सफैजसो काभ ऩयू ा बइसकेको आमोजनाका

रागग विद्मुत ् उत्ऩादन सुरु गनऩ
ुा ूिा गने केही साना काभ भात्र फाॉकी छन ् । इन्धन य ननभााण साभग्री बए ती
काभ ऩूया गना १५ ददन ऩनन नराग्ने साननभा हाइड्रोऩाियका िसन्त ऩौडेर फताउॉ छन ् ।

„डडजेर, यड य लसभेन्ट ऩाएको बए दसैँअनघ नै काभ सककन्थ्मो,‟ हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका आिासीम
इष्ट्न्जननमय ऩौडेररे बने, „इन्धन य ननभााण साभग्री अबािरे िेरैदेखख विद्मुत ् उत्ऩादन गना सककएन ।‟
करयफ दईु भदहना साननभा भाईफाट उत्ऩाददत २२ भेगािाट विद्मुत ् काफेरी कोरयडोयभापात केन्रीम

प्रसायण राइनभा जडान बइसकेको छ । क्मासकेट आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत ् काफेरीभापात

केन्रीम प्रसायणभै जोडडन्छ । इन्धन य ननभााण साभग्री सहज नबएसम्भ फाॉकी काभ नहुने बएकारे
क्मासकेट आमोजनाको विद्मुत ् केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडने सम्बािना छै न ।

इन्धन य ननभााण साभग्री ऩाए १५ ददनलबत्रै क्मासकेट आमोजनाको विद्मुत ् उत्ऩादन हुने ऩौडेररे दाफी गये
। इन्धन अबािकै कायण इराभको भाफुभा ननभााण बएको १० भेगािाट विद्मुत ् केन्रीम प्रसायणभा जोड्न
सककएको छै न । विद्मुत ् आमोजनाको प्राम: सफै काभ सककए ऩनन उत्ऩाददत विद्मुत ् काफेरी कोरयडोयभा
जोड्न प्रसायण राइन ननभााण बइयहे को छ ।

इन्धन अबािका कायण प्रसायण राइन ननभााण प्रबावित बएको आमोजनाका ननदे शक िसन्त प्रधानरे
जानकायी ददए । „इन्धन नबएऩनछ ननभााण उऩकयण फन्द छन ्,‟ प्रधानरे बने, „भेलसन नरगाई काभ

हुॉदैन ।‟
भाफुफाट गोदकको सफस्टे सनसम्भ प्रसायण राइन ऩूया बएऩनछ अप्ऩय भाईफाट उत्ऩाददत विद्मुत ् ऩनन

केन्रीम प्रसायणभा जोडडनेछ । अप्ऩय भाईको ६ भेगािाट ऺभताको क्मासकेट आमोजना ननभााणाधीन छ ।
इन्धन य ननभााण साभग्री अबाि हुॉदा उक्त आमोजनाभा ननभााण ऩनन प्रबावित फनेको छ । एक िर्षालबत्र

सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखेय गत जेठदे खख ननभााण थालरएको आमोजना इन्धन य ननभााण साभग्री अबािका
कायण िेरैभा सम्ऩन्न गना सभस्मा हुने प्रधानरे फताए ।

इन्धन अबािका कायण इराभको ऩुिाखोरा य जोगभाई खोराभा ननभााण सुरु बएको जरविद्मुत ्

आमोजनाको काभ ऩनन प्रबावित बएको छ । मही िर्षा सम्ऩन्न हुने बननएको ऩाॉचथयभा ननभााणाधीन १५
भेगािाटको हेँिाखोरा „ए‟ को ननभााणको काभ ऩनन प्रबावित फनेको छ ।

डेढ िर्षालबत्र भेचीको ऩहाडफाट ६० भेगािाट विद्मुत ् काफेरी कोरयडोयभापात केन्रीम प्रसायणभा जोड्ने
रक्ष्म याखखएको बए ऩनन नाकाफन्दीका कायण रक्ष्म ऩूया गना नसककने अिस्था आएको छ ।

िैशाखको बूकम्ऩऩनछ आमोजनाको काभराई तीव्रता ददएका कम्ऩनी अदहरे बायतको अघोवर्षत

नाकाफन्दीका कायण लसजाना बएको इन्धन अबािऩनछ काभ योक्न फाध्म बएका छन ् । अन्म उऩबोक्तारे
थोयै ऩरयभाणभा सभेत इन्धन ऩाउन नसककयहे का िेरा आमोजनाराई ऩग्ु न इन्धन ऩाउन कदठन हुने
बएकारे काभ योक्नऩ
ु ये को ननभााण कम्ऩनीरे फताएका छन ् ।

दहउॉ दमाभ सरु
ु बएऩनछ ऩानीको फहाि घट्दा अदहरे सचचारन बइयहे का विद्मत
ु ् उत्ऩादन गह
ू ा
ृ रे ऩण
ऺभताभा विद्मत
ु ् उत्ऩादन गना नसक्ने बएकारे रोडसेडडङ फढ्नेछ ।
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नतब्फतभज ववद्मुत भजग, चीनसॉग तत्कजर वऩटटए गना भजग

स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादनको सॊस्था (इऩान)रे ऊजाा सङ्कटराई सभाधान गना अपऩकारीन, भध्मकारीन य
दीघाकारीन मोजनाका साथ अगाडड फढ्न ऊजाा सगचि सुभनकुभाय शभााराई आग्रह गये को छ।

इऩानरे आज ऻाऩनऩत्र फुझाउॉ दै नेऩारको ऊजाा ऺेत्रभा दे खखएका सभस्माराई सभाधान गना सयकायरे

प्रबािकायी कदभ चापनु आिश्मक यहे को य सयकायसॉग लभरेय काभ गना आपूसभेत तमाय यहे को जनाएको
हो।

बूकम्ऩका कायण प्रबावित बएका आमोजनाराई तत्कार सचचारनको िाताियण फनाउन य ननभााण

प्रकक्रमा सुरु गनाका रागग सयकायका तपाफाट प्रस्ट सहमोगको आिश्मकता यहे काभा जोड ददॉ दै इऩानरे

आमोजनाराई ऋण नतने अिगधसम्भका रागग विद्मुत ् खरयद सम्झौताभा केही सहुलरमत ददन आग्रह
गये को छ।

नेऩार विद्मत
ु ् प्रागधकयणरे २०१७ ऩनछ विद्मत्ु को भागभा कभी आउने प्रऺेऩण गये का आधायभा चादहएको
फेराभा भात्र ककन्ने सताभा विद्मत
ु ् खरयद सम्झौता गये कारे ती आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩन हुन
नसक्ने बएकारे सो व्मिस्थाराई सच्माउन भाग गरयएको इऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु विरटरे
जानकायी ददए।

मस्तै विद्मुत्को िैऻाननक रुऩभा भूपम सभामोजन गना य फढी प्रमोग गदाा फढी भूपम नतनऩ
ुा ने य कभ प्रमोग

गदाा कभ नतने प्रािधान फनाउन तथा जराशमुक्त आमोजनाको हकभा पयक दय कामभ गना भाग गरयएको
छ।

चीनको स्िशालसत ऺेत्र नतब्फतभा विद्मुत्को प्रचयु भाग बएकारे विद्मुत ् प्रसायण राइन ननभााणभा जोड
ददई नेऩार य चीन सयकायफीच विद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) गना इऩानरे भाग गये को छ।

मस्तै इऩानरे कुर विद्मुत ् उत्ऩादन १० हजाय भेगािाट उत्ऩादन नहुॉदासम्भ विद्मुत ् सङ्कटकार कामभ
गना य नीनत कामाक्रभ य प्रस्ट अिधायणासदहत तत्कार विद्मुत ् सङ्कटकार रगाउन सभेत आग्रह गये को
छ।

कामाक्रभ, मोजना नफनाई घोर्षणा गरयने सङ्कटरे सभस्माको सभाधान नगने बन्दै अध्मऺ विरटरे
विगतफाट ऩाठ लसकेय अगाडड फढ्न सगचि शभााको ध्मानाकर्षाण गयाए।
सगचि शभाारे व्मिसामीको जामज भागराई ऩयू ा गना सयकाय तमाय छ बन्दै एक िर्षालबत्र विद्मत्ु बाय

कटौती भुक्त गने सयकायको मोजनाराई ऩूया गना प्रनतफद्ध बएय राग्ने फताए। उनरे सयकाय ननजी
ऺेत्रसॉग लभरेय काभ गना तमाय यहे के उपरेख गये । यासस
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३० प्रनतशत बफजुरी बजयतफजट आमजत
सचेन गौतभ

नेऩारको आन्तरयक भाग ऩयू ा गना बायतफाट िावर्षाक रूऩभा औसत ३० प्रनतशत बफजर
ु ी आमात बइयहे को छ ।

जरस्रोतको प्रचयु सम्बािना बएय ऩनन जरविद्मुत ् आमोजना ननभााण गना नसक्दा हये क िर्षा अफौं रुऩैमाॉ बायतफाट
विद्मुत ् आमातभै खचा बइयहे को छ ।

नेऩार विद्मत
ु ् प्रागधकयणका अनस
ु ाय अदहरे बफहान ५ दे खख ६ फजेसम्भ भागको तर
ु नाभा करयफ ९४ भेगािाट

विद्मुत ् अऩुग छ । साॉझ ६ दे खख ८ फजेसम्भ अगधकतभ ५ सम १२ भेगािाट विद्मुत ् अऩुग छ । याष्ट्रिम वितयण
प्रणारीभा ७ सम १६ भेगािाट भात्रै विद्मुत ् आऩूनता बइयहे को छ ।

भागअनुसायको आऩूनता गना नसक्दा बायतफाट अगधकतभ २ सम ३६ भेगािाट आमात बइयहे को छ । बायतफाट
आमातीत विद्मुत्रे िावर्षाक औसत आऩूनताको ३० प्रनतशत दहस्सा ओगटे को प्रागधकयणरे जनाएको छ । मसयी
आमात हुॉदासभेत उच्च भागभा करयफ ४ सम ७० भेगािाट न्मन
ू बई रोडसेडडङ गनऩ
ुा ने फाध्मता छ ।

प्रागधकयणका कामाकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे उऩबोक्तारे खाना ऩकाउन विद्मुतीम उऩकयण प्रमोगभा

पमाएकारे विद्मुत्को भाग ह्िात्तै फढे को फताए । „मस िर्षा नतहायको रक्ष्भीऩूजाको ददन १ हजाय ३ सम ८२ भेगािाट
विद्मत्ु को उच्चतभ भाग गथमो, अदहरे सोही हायाहायीभा भाग छ,‟ कामाकायी ननदे शक काफ्रेरे बने, „प्रागधकयण,
ननजी ऺेत्रको उत्ऩादन य बायतफाट आमात गयी बफहान य साॉझको सभमभा रोडसेडडङ कभ गना प्रमास गरययहे का
छाॉु,ै तय भाग उच्च यहे कारे आऩूनता व्मिस्थाऩन असहज फननयहे को छ ।‟

दहउॉ द सुरु बएसॉगै खोराभा ऩानी घटे य बफजुरीको उत्ऩादन घदटयहे को छ । बायतीम नाकाफन्दीरे खाना ऩकाउने

ग्मासको आऩूनता हुन नसक्दा बफजुरीको भाग बफहान य साॉझभा उच्च रूऩभा फढी यहे को छ । नमाॉ आमोजना नफन्ने
तय बफजर
ु ीको भाग िावर्षाक १० प्रनतशतरे फदढयहे को छ ।

बूकम्ऩरे ऺनत ऩुयम
् ाउॉ दा य बायतीम नाकाफन्दीरे इन्धन आऩूनता असहज फन्दा ननभााणधीन आमोजना सम्ऩन्न हुने
सभम कम्तीभा ऩनन दईु िर्षा ऩनछ धकेलरएको छ । नाकाफन्दीरे काभ ठप्ऩ हुॉदै सफै आमोजनाको रागत फढे य भहॉगो
फन्ने बएका छन ् । तयाई/भधेसभा बइयहे को आन्दोरनरे उद्मोगव्मिसाम सचचारनभा नबई खऩतभा कभी
आएकारे रोडसेडडङ केही कभ बएको छ ।

तय, खाना ऩकाउन दहटय, इन्डक्सक चर
ु ोरगामतका विद्मुतीम उऩकयण प्रमोग हुॉदा अननमलभत रूऩभा विद्मुत ्

आऩूनता बइयहे को छ । „उद्मोग फन्द बएकारे विद्मुत ् आऩूनताका रागग केही सहज त बएको छ, तय घयामसी भाग

उच्च छ,‟ कामाकायी ननदे शक काफ्रेरे बने । प्रधानभन्त्री केऩी ओरीरे एक िर्षालबत्र रोडसेडडङ अन्त्म गना घोर्षणा
गये का छन ् । तय, रोडसेडडङ अन्त्मका रागग ऩनन बायतकै बय ऩनऩ
ुा ने फाध्मता छ ।

स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान)का अध्मऺ खड्गफहादयु विरटरे आमातीत ऊजााभागथको चयभ

ऩयननबायतारे नाकाफन्दीको नकायात्भक प्रबाि दे खखएको फताए । „जरविद्मुत्को रत
ु गनतभा विकास य आमातीत

ऊजााको अगधकतभ प्रनतस्थाऩनरे भात्रै ऩयननबायताफाट याष्ट्रिम अथातन्त्रराई ननकापन सककन्छ,‟ अध्मऺ विरटरे

बने, „मो मथाथाराई आत्भसात गदै सम्बाव्मता अध्ममन, ननभााण एिॊ उत्ऩादन चयणभा यहे का सयकायी, ननजी ऺेत्र
तथा विलबन्न तियरे विकास बइयहे का आमोजना रत
ु गनतभा सम्ऩन्न गने िाताियण सयकायरे फनाउनऩ
ु छा ।‟

उनरे १० िर्षाभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन नबएसम्भ कामाान्िमभै जाने गयी याष्ट्रिम विद्मुत ् सॊकटकार

घोर्षणा गरयनुऩने फताए ।

प्रागधकयणरे रोडसेडडङ कभ गना अपऩकारीन रूऩभा बायतफाटै विद्मत
ु ् आमातको कामामोजना फनाएको छ । नेऩार
य बायतफीच विद्मुत ् आदान–प्रदान गना ढपकेफय–भुजफ्पयऩुय ४ सम केबी प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न बएभा
त्महाॉफाट मसै िर्षा थऩ ९० भेगािाटसम्भ विद्मुत ् आमात गने मोजना प्रागधकयणको छ ।
चीनसॉग वऩटटए गना ननजी ऺेत्रको भजग

चीनसॉग विद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) गना सयकायसॉग ननजी ऺेत्ररे भाग गये को छ । नेऩारको सीभा जोडडएको
चीनको स्िशालसत ऺेत्र नतब्ितभा विद्मत्ु को प्रचयु सम्बािना यहे को बन्दै वऩदटए गना इप्ऩानरे सयकायसॉग भाग
गये को हो ।

„नतब्फतभा विद्मुत्को प्रचयु सम्बािना बएकारे नेऩाररे हारराई त्महाॉफाट खरयद गने य बविरमभा बफक्री गने

सम्बािना छ,‟ इप्ऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु विरटरे बने, „सयकायरे चीनसॉग मसै िर्षालबत्र वऩदटए गरयसक्नऩ
ु छा
।‟ नेऩाररे बायतसॉग वऩदटए गरयसकेको छ ।

इप्ऩानको टोरीरे सोभफाय ऊजाासगचि सुभनप्रसाद शभााराई बेटी १० हजाय भेगािाट उत्ऩादन नबएसम्भ विद्मुत ्

सॊकटकार घोर्षणा गना भाग गये को छ । इप्ऩानका उऩाध्मऺ शैरेन्र गुयागाइंरे जरविद्मुत ् आमोजना तीव्र गनतभा
ननभााण गना/गयाउन सम्फष्ट्न्धत भन्त्रारम िा विबागको अगधकाय प्राप्त प्रनतननगध सष्ट्म्भलरत एकर स्िीकृनत
डेस्कको व्मिस्था गरयनऩ
ु ने फताए । „डेस्करे िाताियणीम स्िीकृनत, जग्गा अगधग्रहण, रूख कटान आददको
स्िीकृनत ननष्ट्श्चत तोकेको ददनलबत्र ददने व्मिस्था गरयनुऩछा ,‟ उनरे बने ।

इप्ऩानरे फूढीगण्डकी य नरलसॊहगाड जरविद्मुत ् आमोजना विकास सलभनत विघटन गयी कम्ऩनी स्थाऩना गना भाग
गये को छ । कम्ऩनी स्थाऩना गयी प्रनतस्ऩधााका आधायभा कामाकायी प्रभख
ु छनोट गना इप्ऩानको भाग छ ।

मस िर्षा नतहायको रक्ष्भीऩूजाको ददन १ हजाय ३ सम ८२ भेगािाट विद्मुत्को उच्चतभ भाग गथमो, अदहरे सोही

हायाहायीभा भाग छ, प्रागधकयण, ननजी ऺेत्रको उत्ऩादन य बायतफाट आमात गयी बफहान तथा साॉझको सभमभा
रोडसेडडङ कभ गना प्रमास गरययहे का छैअ, तय भाग उच्च यहे कारे आऩूनता व्मिस्थाऩन असहज फननयहे को छ
भुकेशयजज कजफ्रे

कजमाकजयी ननदे शक, ववद्मत
ु ् प्रजधधकयण

जरविद्मुत्को रत
ु गनतभा विकास य आमातीत ऊजााको अगधकतभ प्रनतस्थाऩनरे भात्रै ऩयननबायताफाट याष्ट्रिम

अथातन्त्रराई ननकापन सककन्छ, मो मथाथाराई आत्भसात ् गदै सम्बाव्मता अध्ममन, ननभााण एिॊ उत्ऩादन चयणभा
यहे का सयकायी, ननजी ऺेत्र तथा विलबन्न तियरे विकास बइयहे का आमोजना रत
ु गनतभा सम्ऩन्न गने िाताियण
सयकायरे फनाउनुऩछा
खड्गफहजदयु ववष्ट
अध्मऺ, इप्ऩजन

>f]tM cleofg, 2072÷8÷15

ननगभरे भजधथल्रो तजभजकोसीरजई ६ हजजय लरटय इन्धन उऩरव्ध गयजउॉ दै
सम्ऩन्न अवधध एक वषा धकेलरमो
भङ्लसय १५, काठभाडैअ । बूकम्ऩका कायण ननभााण कामा अिरुद्ध बएको भागथपरो ताभाकोसी
जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभााण शुरु हुने बएको छ ।

िाखणज्म तथा आऩनू ता भन्त्रारमरे ननभााणागधन जरविद्मत
ु ् आमोजनाराई इन्धन उऩरब्ध गयाउने

ननणाम गये ऩनछ सो आमोजना शरु
ु हुन रागेको हो । सयकायरे याष्ट्रिम गौयिको आमोजनाको रुऩभा अगाडड
फढाएको भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मत
ु ् आमोजनाको करयफ ६० प्रनतशत ननभााण कामा सम्ऩन्न
बइसकेको छ ।

बूकम्ऩऩनछ आमोजनाको काभ ऩूणरु
ा ऩभा प्रबावित बएऩनछ आमोजना सम्ऩन्न हुने अिगध एक िर्षा ऩय
धकेलरएको छ । सयकायरे सो आमोजना सन ् २०१६ को डडसेम्फयभा सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखेको गथमो ।

बूकम्ऩ य बायतको अघोवर्षत नाकाफन्दीका कायण अफ आमोजना सन ् २०१७ को डडसेम्फयभा भात्रै सम्ऩन्न
हुने बएको छ ।

उऩप्रधानभन्त्री एिभ ् ऊजाा भन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीको आग्रहभा िाखणज्म तथा आऩूनता भन्त्रारमरे

ननभााणागधन आमोजनाराई इन्धन उऩरब्ध गयाउन नेऩार आमर ननगभराई ननदे शन ददएको गथमो ।
ननगभरे आज भात्रै उक्त आमोजनाराई ६ हजाय लरटय इन्धन उऩरब्ध गयाउने बएको छ । „„हाभीरे
इन्धन प्राप्त सूचना ऩाएका छैअ, आज ६ हजाय लरटय इन्धन ऩाउने बन्ने सूचना आएको छ । उक्त

ऩरयणाभको इन्धन प्राप्त बमो बने तत्कार ननभााण शुरु हुन सक्छ,‟‟ भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मुत ्

आमोजनाका प्रिक्ता गणेशप्रसाद न्मौऩानेरे यासससॉग बन्नुबमो “इन्धन प्राप्त बए ननभााण शुरु हुन्छ ।”
इन्धन प्राप्त बएरगत्तै ऩदहरो चयणभा बक
ू म्ऩरे ध्िस्त ऩाये को ऩहूॉचभागा सध
ु ाय गने आमोजनारे रक्ष्म

याखेको छ । दोरखाको लसङ्गटीदे खख आमोजनास्थर राभाफगय य फाॉधस्थर गोगयसम्भ सडक सध
ु ाय गने
य बौनतक ननभााणको काभ सरु
ु गरयनेछ । प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे ननभााणागधन जरविद्मत
ु ्

आमोजनाराई एक िर्षालबत्र ऩयू ा गना सफै प्रकायको सहमोग उऩरब्ध गयाइने मसअनघ नै सािाजननक

गरयसकेका छन ् । अथाभन्त्री विरणु ऩौडेररे केही ददन ऩदहरे सािाजननक गये को श्िेतऩत्रभा सभेत सो विर्षम
सभािेश गये का छन ् ।

ऊजाा भन्त्री यामभाझीका प्रभुख स्िकीम सगचि विधान यामभाझीरे भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मुत ्

आमोजनाराई इन्धन ददने ननणाम बएको जानकायी ददए। बूकम्ऩऩनछ आमोजना स्थर छाडेका भजदयु
काभभा पककाए आमोजनाकाअनुसाय बौनतक ननभााणभा सङ्रग्न यहे का नेऩारी, गचननमाॉ य बायतीम

प्राविगधक तथा भजदयु ननभााण ऺेत्रभा पककाइसकेका छन ् । इन्धन अबािका कायण आमोजना योककएऩनन
ननभााण स्थरभा भजदयु पककाएऩनछ आमोजनाराई ननभााण शुरु गने दफाि ऩये को गथमो ।

सोही दफाि ऩनछ आमोजनारे ऊजाा भन्त्रारमभापात इन्धन उऩरब्ध गयाइददन आग्रह गये को गथमो ।

आमोजनाका प्रिक्ता न्मौऩानेरे गचननमाॉ प्राविगधक सभूहरे प्राविगधक काभ शुरु गरयसकेको य अरु काभ
ऩनन शुरु हुने फताए । विद्मुत ् गह
ृ दे खख फाॉधस्थरसम्भ ऩुग्ने सडकराई भभात सम्बाय गरयनेछ ।
वनरे स्वीकृनत नटदॉ दज प्रसजयण रजइन ननभजाणभज सभस्मज

भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मत
ु ् आमोजनाको विद्मत
ु ् प्रसायण गरयने प्रसायण राइन ननभााणभा िन तथा
बस
ू ॊयऺण भन्त्रारमरे स्िीकृनत नददॉ दा सभस्मा ऩैदा बएको छ । कुर १ सम २७ ओटा टािय ननभााण

गनऩ
ुा नेभा ४८ ओटा टाियको प्रायष्ट्म्बक काभ सरु
ु बइसकेको छ । केही टाियको ननभााण कामा सम्ऩन्न
बएऩनन केहीको बने काभ नै शरु
ु हुन नसकेको प्रिक्ता न्मौऩानेरे फताए।

ताभाकोसी– लसङ्गटी प्रसायण राइन ननभााणको चयणभा यहे को छ । िन तथा बूसॊयऺण भन्त्रारमरे

आिश्मक ननणाम नगरयददॉ दा आऩूmराई काभ गना सभस्मा बएको आमोजनारे फताएऩनन िन भन्त्रारमरे
बने सो विर्षमभा केही ददनलबत्रै आिश्मक ननणाम गरयने जनाएको छ ।
बूकम्ऩरे ऩजये को प्रबजवको अध्ममन हुॉदै

बूकम्ऩका कायण आमोजनाभा ऩये को प्रबािका विर्षमभा प्राविगधक अध्ममन बइयहे को आमोजनारे

फताएको छ । बूकम्ऩरे कयीफ १७ सेष्ट्न्टलभटय इन्टे क बाॉलसएको छ । बाॉलसएको इन्टे कराई कसयी भभात
गने बन्नेभा आिश्मक ननणाम लरइने प्रिक्ता न्मौऩानेको बनाइ छ । बाॉलसएको इन्टे कराई लसभेन्टको
घोर जलभनभुनी ऩठाएय भभात गने आमोजनाको तमायी छ । यासस
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ऊजजाभज ऩयननबायतज कभ गना जरववद्मुत्भज रगजनी फढजउन सुझजव

विद्मुत ् उत्ऩादन य िैकष्ट्पऩक ऊजााको विकासफाट ननयन्तयको ऩयननबायताराई कभ गयी आगथाक विकास
गना सककने बएकारे त्मसतपा ध्मान ददन विऻरे सुझाएका छन ्।

सॊसद्को िाताियण सॊयऺण सलभनतको आजको फैठकभा सम्फष्ट्न्धत ऺेत्रका जानकायरे चको इन्धनको
सङ्कटराई कभ गदै ुै ऊजााभा सऺभ हुनका रागग आिश्मक नीनत अफरम्फन गनऩ
ुा नेभा जोड ददएका

हुन ्। सलभनतरे दीघाकारीनरुऩभा ऊजाा ऺेत्रको विकासका रागग आिश्मक नीनत तथा कामाक्रभका विर्षमभा
प्राप्त सझ
ु ाि लरइएको य मसराई ननयन्तयता ददइने सलभनतका सबाऩनत जनकयाज चौधयीरे फताए।
उनरे विऻको सुझािका आधायभा ऊजाा, उद्मोग य विऻान, प्रविगध तथा िातायणरगामतका भन्त्री एिभ ्
उच्च अगधकायीसॉगको छरपरऩनछ उगचत नीनत तमाय गना सहमोग ऩुग्ने विश्िास व्मक्त गये ।

ऊजाा मोजना प्रणारी तथा विश्रेर्षण केन्रका सॊमोजक तथा प्रा डा अभत
ृ भान नकभॉरे िताभान सभमभा
ऩेिोलरमभ ऩदाथाको प्रमोगराई कभ गना जरविद्मुत्भा रगानी विस्ताय गनऩ
ुा ने फताए।

उनरे ऩेिोलरमभ ऩदाथाको विकपऩभा सौमा य विद्मत
ु ीम ऊजााको विकासफाटै दे शको विकास गना सककने
बएकारे त्मसतपा रत
ु कामा अनघ फढाउनऩ
ु नेभा जोड ददए।

िैकष्ट्पऩक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्रका कामाकायी ननदे शक याभप्रसाद गधताररे विद्मुतीम सिायी साधनराई

प्राथलभकता ददने य सौमा ऊजााको प्रमोग तथा प्रिद्र्धनका रागग कामाक्रभ फनाएय अगाडड फढ्नुऩने फताए।
साॊसदहरु िीयफहादयु फरामय, भानफहादयु विश्िकभाा य याजायाभ स्माङ्तानरगामतरे सङ्कटको सभमभा
भात्र ऊजाा विकासका विर्षमभा कुया गने त्मसऩनछ बफसाने ऩयम्ऩयागत शैरीरे सभस्मा फपझदै गएको

फताए। उनीहरुरे स्ऩरट नीनतसदहत कामामोजना फनाएय कामाान्िमनभा जानका रागग भन्त्रारम एिभ ्
अन्म सयकायी सॊमन्त्रराई ष्ट्जम्भेिाय फनाउनुऩनेभा जोड ददए। यासस
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ट्रजन्सपभायरे रोड धजन्न सकेनन ्
रक्ष्भण विमोगी

नेऩार विद्मत
ु प्रागधकयण केन्रीम कामाारमलबत्र भॊगरफाय ४\५ जनाको सभह
ू खाना फनाउन लभपने गयी ननमलभत

बफजुरी उऩरब्ध गयाइददन आग्रह गरययहे को गथमो। बायतको नाकाफन्दीऩनछ ग्मास हाहाकाय बएकारे प्रागधकयणभा
अदहरे ददनहुॉ कम्तीभा आधा दजान सभूह मस्तै गुनासो य आग्रह लरएय आउने गये का छन ्।

ग्मास नऩाइएऩनछ बफजुरीफाट दहटय, इन्डक्सन चर
ु ोरगामत फारेय दै ननक खाना फनाउन ऩाइने आसभा
सिासाधायण प्रागधकयण धाइयहे का छन ्। तय, प्रागधकयण बने ननमलभत विद्मुत आऩूनताको रोड धान्न

नसक्दा ऩनछपरो एक भदहनाभा दे शबय करयफ दईु सम िान्सपभाय जरेऩनछ उत्ऩन्न सभस्मा सुपझाउन
हम्भे ऩरययहे को फताउॉ छ । मसयी िान्सपभाय जपदा १० कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढीको ऺनत बएको
प्रागधकयणको दाफी छ ।
ददनहुॉ २÷३ िटासम्भ िान्सपभाय ऩड्ककॉदा काठभाडैआ उऩत्मकाभा भात्र एक भदहनाभा २३ िटा िान्सपभाय
जरेका छन ् । िान्सपभायका साथै केफर (ताय), िान्सपभाय फ्मज
ु , एभलसलसफीरगामत उऩकयणभा ऺनत
ऩग
ु ेको प्रागधकयण वितयण तथा ग्राहक सेिा ननदे शनारमका उऩकामाकायी ननदे शक याभचन्र ऩाण्डेमरे
जानकायी ददए ।

'जरेका िा ऩड्केका ठाउॉ भा नमाॉ िान्सपभाय जडान गदाा रक्षऺत ऺेत्रभा ऩु¥माउन सककएको छै न,' उनरे

भॊगरफाय नागरयकसॉग बने, 'काठभाडैआभा भात्र २३ बन्दा फढी िान्सपभाय जरेका छन ्, नमाॉ ठाउॉ का रागग
पमाइएका उऩकयण ती ठाउॉ भा याख्नऩ
ु ने फाध्मता छ ।'

खाना ऩकाउने साॉझ य बफहानको सभम उऩबोक्तारे उच्च बोपटे जका विद्मत
ु ीम उऩकयण प्रमोग गने तय
त्मस्तो रोड धान्ने ऺभताका िान्सपभाय नहुॉदा ऩड्ककने सभस्मा फढ्दै गएको प्रागधकयणका अगधकायी

फताउॉ छन ् । अन्तयााष्ट्रिम भाऩदण्डअनुसाय िान्सपभाय ऺभताको २० प्रनतशतसम्भ एक घन्टाभात्र रोड
धान्ने गयी फनाइएको हुन्छ । तय, अदहरे ३५ प्रनतशतसम्भ फढी रोड थवऩएको ऩाण्डेमरे फताए ।

'िान्सपभायभा फढी रोड ऩदाा त्मो स्ित् अप हुन्छ िा ऩड्ककन्छ । मही सभस्माका कायण उऩबोक्तारे

खाना ऩकाइयहॉदा झ्माप्ऩ फत्ती जाने गये को हो,' उनरे बने । ददनहुॉ िान्सपभाय ऩड्ककॉदा स्थानीमको गुनासो
तथा 'डेलरगेनस' आउने क्रभ फढे को छ । केन्रीम कामाारमभा भात्र ददनको ३÷४ जनाको सभूह िान्सपभाय
ऩड्केको िा राइन कादटएको सभस्मा लरएय आउने ऩाण्डेमरे फताए ।

बायतरे गये को नाकाफन्दीऩनछ औद्मोगगक ऺेत्र ठप्ऩ हुॉदा त्मता खऩत हुने बफजुरी प्रागधकयणरे

सिासाधायणराई वितयण गरययहे को छ । औद्मोगगक ऺेत्रभा करयफ तीन सम ५० भेगािाट फयाफय विद्मुत

भाग छ । तय, उद्मोगतपाको बफजुरी सिासाधायणराई फाॉड्दा ऩनन उऩबोक्तारे सहज भहसुस गना सकेका
छै नन ् ।

प्रागधकयणसॉग अदहरे सिासाधायणराई वियतण गने बफजुरी बए ऩनन उच्च ऺभताका िान्सपभाय जडान

गना नसक्दा नछननछनभै कादटने सभस्मारे उऩबोक्ता है यान बएको त्महाॉका अगधकायी सभेत स्िीकाछा न ् ।
तय, ऩाण्डेमरे बने िान्सपभायको अबाि नयहे को दाफी गये । उनका अनुसाय हे टैआडा बण्डायण कामाारमभा
अदहरे ६ सम ५० थान िान्सपभाय यहे को य काठभाडैआका रागग भात्र तीन सम ३५ थान छुट्माइएको छ ।
उऩबोक्ताको आधायभा स्थानीमस्तयभा ५० दे खख २०० केबीएसम्भका िान्सपभाय जडान गछा । ५०
केलबएको िान्सपभाय जडान बएका ऺेत्रभा २० जनाबन्दा फढी उऩबोक्तारे ननमलभत बफजुरी उऩबोग गना
सक्दै नन ् । ग्राहकको सॊतमा फढ्दै गए ऩनन उच्च ऺभताका िान्सपभाय जडान नहुॉदा नछननछनभा बफजर
ु ी
कादटने िा ऩडककने सभस्मा दे खखएको प्रागधकयणका इष्ट्न्जननमय फताउॉ छन ् ।

'उऩबोक्तारे बफजुरी आउनासाथ 'इन्डक्सन' जस्ता 'हे बी' उऩकयण एकसाथ प्रमोग गछा न ्, रोडरे कनत

धान्छ, धान्दै न बन्ने प्राविगधक ऻान हुॉदैन,' बायप्रेर्षण केन्रका ननदे शक बुिनकुभाय ऺेत्रीरे बने, 'मस्ता
हे बी उऩकयण एक ऩटकभा एउटाभात्र प्रमोग गनऩ
ुा छा ।'

प्रागधकयणरे बफजर
ु ी आऩनू ता सहज हुन नसकेको कायण उऩबोक्ताभा ऩन्छाउने गये ऩनन उच्च ऺभताका
िान्सपभाय जडान नगनुा य सभमभा भभात नगनुा प्रभख
ु कायण हुन ् ।

डडजेर तथा ऩेिोर अबािरे सिायी नचपदा सभमभा बफग्रेका िान्सपभाय भभात य नमाॉ जडान गना
नसककएको ऩाण्डेमरे दोहो¥माए । 'इन्धन छै न, सिायी चपदै नन ् । गुनासा मनत धेयै आउॉ छन ् ।
त्महीअनुसाय सेिा ददन सककएको छै न,' उनरे प्रनतप्रश्न गये , 'िान्सपभायभात्र बएय के गनुा ?'

प्रागधकयणरे उऩबोक्ताको आधायभा उच्च ऺभताका िान्सपभाय याख्न नसकेको उनरे स्िीकाये । 'अदहरे
बक
ू म्ऩका फेराजस्तो आकष्ट्स्भक सभस्मा दे खखएको छ, िान्सपभाय बए ऩनन इन्धन अबािरे सिायी
नचपदा सभमभा पेना सककएको छै न,' िेरठरे बने ।'

उऩत्मकाभा तीन हजाय िान्सपभाय जडान बएका छन ् । तत्कार तीन सम िान्सपभाय बए रोड

व्मिस्थाऩन गना सककने काठभाडैआ ऺेत्रीम कामाारमरे जानकायी ददएको छ । कामाारमका अनुसाय

भहायाजगन्ज, फानेश्िय, जोयऩाटी, कुरेश्िय, कीनताऩुय, ऩुपचोक, जािराखेर, बक्तऩुयरगामत दजानैआ
ठाउॉ भा िान्सपभाय ऩड्केय सभस्मा दे खखएको छ ।

इन्धन अबािरे भभात य नमाॉ जडानभा सभस्मा दे खखएको छ । तय, साभान्म अिस्थाभा ऩनन मी सभस्मा

सभाधानभा सुधाय हुन नसकेको प्रागधकयणकै अगधकायीको दटप्ऩणी छ । जीणा हुॉदै गएको वितयण प्रणारी
सुधाय गना उच्च ऺभताका नमाॉ िान्सपभाय भभात तथा जडान, केफर िा ताय पेनेरगामत काभ गनऩ
ुा ने
दे खखन्छ ।

कभजोय िान्सपभाय जपदा िा ऩड्ककॉदा य ताय जपदा हये क िर्षा समैआ सिासाधायणको भत्ृ मु हुने गये को छ ।
प्रागधकयणरे बने वितयण तथा प्रसायण प्रणारी सुधायभा कभ ध्मान ददएय ऩीडडतराई ऺनतऩूनता फाॉड्दै
विगतदे खख नै मस्ता घटना ऩन्छाउने गये का उदाहयण छन ् ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2072÷8÷16

ऩुसलबत्र ऊजजा सॊकटकजर घोषणज

दे शको वताभजन आधथाक अवस्थज य सयकजयको तत्कजरको कजमाटदशजसम्फन्धी श्वेतऩत्रभज घोषणज गरयएको
व्मवस्थजरजई कजमजान्वमन गना भन्त्रजरमरे कजमामोजनज फनजएको हो, श्वेतऩत्र कजमजान्वमन गना तमजय
ऩजरयएको कजमामोजनज ऊजजा भन्त्रजरमरे भॊगरफजय अथाभन्त्री ववष्णप्र
ु सजद ऩौडेररजई फझ
ु जएको छ ।

ऊजाा भन्त्रारमरे जरविद्मुत ् उत्ऩादन, प्रसायण य वितयण प्रकक्रमाराई तीव्र रूऩभा अनघ फढाउन ऩुसलबत्र
ऊजाा सॊकटकार घोर्षणा गने तमायी गये को छ ।

दे शको िताभान आगथाक अिस्था य सयकायको तत्कारको कामाददशासम्फन्धी श्िेतऩत्रभा घोर्षणा गरयएको
व्मिस्थाराई कामाान्िमन गना भन्त्रारमरे कामामोजना फनाएको हो । श्िेतऩत्र कामाान्िमन गना तमाय
ऩारयएको कामामोजना ऊजाा भन्त्रारमरे भॊगरफाय अथाभन्त्री विरणुप्रसाद ऩौडेरराई फुझाएको छ ।

ऊजाा भन्त्रारमका सहामक प्रिक्ता गोकणायाज ऩन्थरे आिश्मक कानुन फनाएय ऩुसलबत्र सॊकटकार

घोर्षणा गरयने कामामोजना यहे को जानकायी ददए । „विद्मुत ् आमोजना रत
ु गनतभा ननभााण गना कुनकुन
कानुन ननरम्फन गनऩ
ुा छा , ननजी ऺेत्रका आमोजनाराई कस्तो सुविधा ददन सककन्छ, जग्गाप्राष्ट्प्तराई

सहज फनाउन के गना सककन्छरगामतका विर्षमको ऩदहचान गयी विधेमकभा सभेटेय त्मसराई सॊसद्फाट
ऩारयत गयाएय भात्रै सॊकटकार घोर्षणा गरयनेछ,‟ ऩन्थरे बने ।
विगतभा कानुनी व्मिस्थाविना सॊकटकार घोर्षणा गरयएकारे मस िर्षा कानुनी व्मिस्था बएऩनछ भात्रै

सॊकटकार घोर्षणा गना भन्त्रारमको मोजना यहे को उनरे फताए । मसअनघ सयकायरे ०६५ य ०६७ भा ऊजाा
सॊकटकार घोर्षणा गये को गथमो । तय, सॊकटकारभा घोर्षणा गरयएका अगधकाॊश कामामोजना
कामाान्िमनभा नै जान सकेनन ् । ननजी ऺेत्रका ऊजाा उत्ऩादकरे कामाान्िमनभा जानसक्ने मोजना सभेटेय
१० हजाय भेगािाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन नबएसम्भ ऊजाा सॊकटकारको घोर्षणा गना सयकायसॉग भाग गदै
आएका छन ् ।

ऩन्थरे ऋणऩत्र जायी गनाका रागग ६ भदहनालबत्र जरविद्मत
ु ् आमोजनाको ऩदहचान गरयने जानकायी ददए
। अथाभन्त्री ऩौडेररे श्िेतऩत्रभापात वित्तीम स्रोत जट
ु ाउन आमोजना विशेर्ष ऋणऩत्र जायी गने घोर्षणा
गये का गथए ।

ऊजाा भन्त्रारमरे ४ सम ५६ भेगािाटको भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मत
ु ् आमोजना ०७३ को भाघलबत्र
ननभााण सम्ऩन्न गने कामामोजना तमाय गये को छ । बूकम्ऩ य त्मसऩनछको ऩदहयोका कायण

आमोजनास्थरसम्भ ऩुग्ने ऩहुॉच सडकभा ऺनत ऩुयम
् ाएको छ । बायतीम नाकाफन्दीरे इन्धन आऩूनताभा

सभस्मा हुॉदा ऺनत ऩुगेको सडक ऩुनननाभााण सुरु हुन सकेको छै न । „िैशाखलबत्र ऩहुॉच सडक खर
ु ाएय ०७३
को भाघलबत्र ताभाकोसीको ननभााण सक्ने कामामोजना छ,‟ ऩन्थरे बने, „ननजी ऺेत्रका आमोजनाको

ननभााणराई तीव्रता ददन इन्धन आऩूनताको सभस्मा सम्फोधन गना भन्त्रारमरे सभन्िमकायी बूलभका
ननिााह गनेछ ।‟

सयकायरे एक िर्षालबत्र ननजी प्रिद्र्धकफाट थऩ १ सम ५५ भेगािाट विद्मुत ् याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा

जोड्ने व्मिस्था लभराउने घोर्षणा गये को छ । इन्धन अबािरे अदहरे सफै आमोजनाको ननभााण ठप्ऩ छ ।
१ हजाय २ सम भेगािाटको फुढीगण्डकी जराशममुक्त आमोजना ननभााणको सॊस्थागत सॊयचना य वित्तीम

व्मिस्थाऩनको भोडालरटी आगाभी असायलबत्र टुॊगो रगाउने ऊजाा भन्त्रारमको कामामोजना छ । सयकायरे
आमोजना ननभााणका रागग विकास सलभनत गठन गये को छ । तय, अदहरे आमोजना कम्ऩनी भोडरभा
ननभााण गना सयकायभागथ दफाफ ऩरययहे को छ ।
भहत्त्िऩण
ू ा याष्ट्रिम प्रसायण राइनको ननभााणभा सेनाराई सहबागी गयाउने भोडालरटी ३ भदहनालबत्र टुॊगो
राग्ने सहामक प्रिक्ता ऩन्थरे फताए । „३ सम ५० भेगािाटको भागथपरो अरुण, ३ सम ५० भेगािाटको

दध
ू कोसी य ८७ भेगािाटको ताभाकोसी ऩाॉचैअ आमोजना अध्ममन तत्कार अगाडड फढाइनेछ,‟ उनरे बने ।
श्िेतऩत्रभापात सयकाय, नेऩार विद्मत
ु ् प्रागधकयण य सिासाधायणको सॊमक्
ु त रगानीभा ५ सम

भेगािाटसम्भका आमोजना ऩदहचान गयी ननभााण अगाडड फढाउने घोर्षणा गरयएको गथमो । मसका रागग
ऊजाा भन्त्रारमरे ३ आमोजनाको ऩदहचान गये को हो ।
प्रागधकयणरे ३ भदहनालबत्रभा सौमा ऊजााको विद्मुत ् खरयद–बफक्री सम्झौता (वऩवऩए) दय तम गने
कामामोजना फनाएको छ ।
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रोडसेडडङ १० घण्टजबन्दज फढ्दै न
बायत जरविद्मुत्बन्दा थभारप्रान्टभा ननबाय छ । त्मसैरे बायतराई िर्षाात ् य दहउॉ द दि
ु ै लसजनको बफजुरी
आिश्मक छ । ऊजाा फैंककङ गये य सुतखाभा आमात य िर्षाात्भा फेचे मो सम्बि छ । त्मसैरे भ स्ऩरट बन्छु,

स्िदे शी उत्ऩादनरे सुतखामाभको रोडसेडडङ हटाउन गना फूढीगण्डकी, नरलसॊहगाड, तनहुॉजस्ता
जराशममुक्त आमोजना नफनाई हुन्न । ती आमोजनाराई पास्ट ट्र्माकभा रैजानुऩछा । अपऩकारको
रोडसेडडङ बायतफाट बफजुरी ककनेयभात्र न्मूनीकयण हुन्छ ।

प्रधाभन्त्रीज्मूको १ िर्षालबत्र रोडसेडडङ अन्त्म गने मोजनाराई भैरे ष्ट्स्ऩरयटको रूऩभा फुझक
े ो छु । जुन

ष्ट्स्ऩरयटभा मो कुया आएको छ सफै सॊमन्त्र ऩरयचारन गये य सफैरे इभानदायीऩूिक
ा काभ अनघ फढाउने हो बने
प्रधानभन्त्रीको अिधायणरे १ िर्षालबत्र साथाक रूऩ ऩाउन नसके ऩनन दढरोभा २ िर्षालबत्र दे शराई
रोडसेडडङभुक्त गना सककन्छ । मसका रागग गप कभ काभ फढी गनुऩ
ा छा ।
भुकेशयजज कजफ्रे (कामाकायी ननदे शक, नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयण)
बायतको अघोवर्षत नाकाफन्दीरे इन्धन आऩूनताभा सभस्मा आएऩनछ नेऩारीरे खाना ऩकाउन बफजुरीको

बय ऩनुऩने अिस्था आएको छ । मसरे गदाा विद्मुत्को भाग ह्िातै फढे को छ । मसै ऩनन सुतखामाभ सुरु

बएऩनछ विद्मुत ् उत्ऩादन घट्ने य भाग फढ्ने हुन्छ । प्रागधकयणरे थऩ आमोजना फनाएय रोडसेडडङ कभ
गना सकेको छै न । इन्धनभा जस्तै बफजुरीभा ऩनन नेऩार बायतसॉग ननबाय छ । हार बायतफाट २१५
भेगािाटसम्भ बफजुरी आइयहे को छ । मो िर्षा रोडसेडडङ कभ गने प्रागधकयणरे बायतफाट ३५०
भेगािाटसम्भ बफजुरी आमात गदै छ । विद्मुत्भा बायतभा ननबाय यहनुऩने अिस्थाको अन्त्म य फढ्दो
रोडसेडडङ व्मिस्थाऩनका विर्षमभा विद्मुत ् प्रागधकयणका कामाकायी ननदे शक भुकेशयजज कजपरेसॉग
कायोफायकभॉ फजफुयजभ खड्कजरे गये को कुयाकानी :

बजयतको नजकजफन्दीरे इन्धन आऩूनताभज बजयी कटौती बएऩनछ ववद्मुत ् खऩत फढे को छ । प्रजधधकयणरे फढ्दो
बफजुरीको भजग कसयी व्मवस्थजऩन गदै छ ?

उऩरब्ध स्रोतसाधनको अगधक प्रमोग गये य व्मिस्थाऩन गरययहे का छैआ । इन्धन आऩनू ताभा बायी गगयािट आएऩनछ
विद्मुतीम ऊजााभा सफैको ननबायता फढे को छ । सुतखामाभ सुरु बएको तथा नदीभा जरसतह घट्नासाथ विद्मुत ्
उत्ऩादन ऩनन घटे का फेरा विद्मुत्को भाग फढे को छ । मसरे भाग व्मिस्थाऩनभा कदठनाइ पमाएको छ । तथावऩ,
अदहरे दे शको प्राथलभकता लसफ्ट बएको अिस्था छ । धेयै ठूरा कुया गनब
ुा न्दा उऩबोक्ताराई दईु छाक खाना

ऩकाउने गयी ऊजााको व्मिस्थाऩन गनऩ
ुा ने छ । आशा गयैआ, मसखारको ऩरयष्ट्स्थनत धेयै राभो सभमसम्भ नजारा ।
हाभी कम्तीभा बफहान य फेरक
ु ा फढी सभम विद्मत
ु ् आऩनू ता गनातपा केष्ट्न्रत बएका छैआ । बोलर कस्तो अिस्था
आउॉ छ, त्मसैअनुसाय आऩूनता व्मिस्थाऩन गनेछैआ ।

सुख्खजमजभ सुरु बएसॉगै ववद्मुत्को भजग फढ्ने य उत्ऩजदन घट्दै गएको छ, मस्तो अवस्थजभज भजग व्मवस्थजऩन गना
कसयी सम्बव दे ख्नह
ु ु न्छ ?

विद्मुत ् आऩूनता फढाउन हाभीरे उऩरब्ध स्रोतहरूराई ३ बागभा फाॉडक
े ा छैआ । एउटा विद्मुत ् प्रागधकयणका नदीका

प्रबािका आधायभा उत्ऩाददत विद्मुत्गह
ृ छन ् । मी विद्मुत्गह
ृ फाट आजको ददनभा ३४५ भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन
बइयहे को छ । ननजी ऺेत्रफाट १८० भेगािाट उत्ऩादन बएको छ । विनासकायी बूकम्ऩको ऺनतरे ९० भेगािाट

ऺभताका आमोजना फन्द बएऩनछ अनघपरो िर्षाको तुरनाभा मो िर्षा आऩूनता घटे को छ । ती आमोजना भभात हुन
राभो सभम राग्ने दे खखएको छ । मी आमोजना सचचारनभा आएका बए रोडसेडडङ व्मिस्थाभा केही सहज हुने

गथमो । ती आमोजना भभातका रागग सयकायरे विशेर्ष उद्धाय मोजना पमाएय भभात थापनुऩने दे खखएको छ । अको
कुया, बायतफाट २१५ भेगािाटसम्भ आमात बइयहे को छ, मसराई फढाएय रोडसेडडङ व्मिस्थाऩन गने हाम्रो मो

िर्षाको मोजना हो । अदहरे केही गनतयोधका कायण तयाई ऺेत्रका उद्मोगधन्दा चरेका छै नन ् । उद्मोगको बफजर
ु ी
गाहास्थ्मतपा ददएकारे भाग व्मिस्थाऩनभा केही सहज बएको छ ।

नेऩजर–बजयत अन्तदे शीम प्रसजयण–रजइन (क्रसफोडाय)फजट थऩ बफजुरी आमजत गये य रोडसेडडङ न्मून गने
प्रजधधकयणको मोजनज छ, ऩस
ु सम्भ मो रजइनफजट थऩ बफजर
ु ी आउने सम्बजवनज कनत छ ?

डडसेम्फय २० फाट थऩ ९० भेगािाट बफजुरी आमात गने हाम्रो सम्झौता बइसकेको छ । मसराई भध्मनजय याखेय
प्रसायण–राइन ननभााण बइयहे को छ । ननधाारयत सभमभा थऩ ९० भेगािाट आउॉ छ ।
बजयतफजट आमजत गरयएको बफजुरीरे भजत्र रोडसेडडङ न्मून गने बमो, होइन त !
मो तीतो मथाथा हो, मसराई सफैरे स्िीकानऩ
ुा छा ।

कुरेखजनी जरजशम ऩनन बरयएको छै न, अनघल्रो वषाको तर
ु नभज मो वषा ९० भेगजवजट बफजर
ु ी आऩनू ता घटे को छ,
रोडसेडडङ कनत घण्टजभज यजख्नह
ु ु न्छ ?

कुरेखानी नबरयए ऩनन ष्ट्स्थनत नयाम्रो छै न । कुरेखानी जराशम ३ लभटय बरयन फाॉकी छ । मसराई ये गर
ु ेट गना

सककन्छ । क्रसफोडाय प्रसायण–राइन ननभााण सकेय हाभीरे सोचेजस्तो अिस्था यह्मो बने दै ननक १० घण्टाबन्दा फढी
रोडसेडडङ हुॉदैन । ढुक्क हुनूस ्, रोडसेडडङ १० घण्टाभा सीलभत हुनेछ ।
बजयतफजट कनत भेगजवजटसम्भ बफजर
ु ी आमजत हुॉदै छ ?

बायतफाट थऩ ९० भेगािाट पमाउने रक्ष्म हो । मोसदहत ३५० भेगािाट बफजुरी बायतफाट आऩूनता हुनेछ ।

बजयतफजट फसेनन बफजुरी आमजत फटढयहे को छ, अन्म उत्ऩजदनभज जस्तै बफजुरीभज ऩनन बजयतभज ननबाय यहनुऩने
अवस्थज आएको हो ?

५ िर्षासम्भका रागग मो अिस्था यहन्छ । हाभीरे विलबन्न जरविद्मुत ् आमोजनाका प्रिद्र्धकसॉग २ हजाय २ सम

भेगािाटसम्भ विद्मत
ु ् खरयद–बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) गये का छैआ । ती आमोजनाको विलबन्न उत्ऩादन लभनत छ ।
दढरोभा ५ िर्षाभा ती सफै आमोजनाफाट विद्मुत ् उत्ऩादन बई याष्ट्रिम प्रसायण प्रणारीभा जोडडसक्छ । त्मसरे

िर्षाात्को सभस्मा सभाधान गछा । आउॉ दो ३ िर्षालबत्र ७ भदहनाका रागग हाभीराई सभस्मा छै न । कुरेखानीफाहे क सफै
विद्मत्ु गह
ु खामाभभा ७० प्रनतशतसम्भ घट्छ ।
ृ नदीको फहािभा आधारयत बएकारे मी आमोजनाको उत्ऩादन सत
मसकायण दहउॉ दको भाग ऩूया गना मी विद्मुत्गह
ृ फाट सम्बि छै न । त्मो सभमसम्भ फूढीगण्डकी, नरलसॊहगाड,

तनहुॉसेती जस्ता जराशममुक्त आमोजना फनाउन सुरु गनऩ
ुा छा । हाभी जुन फेसभा काभ गरययहे का छैआ, मसराई
आधाय भान्दा ठूरा आमोजना सम्ऩन्न हुन ८ दे खख १० िर्षासम्भ राग्छ । जराशममुक्त आमोजना सम्ऩन्न

नहुन्जेरसम्भ सुतखाको भाग ऩूनता गना बायतफाट आमात गनऩ
ुा छा । िर्षाात्भा फढी बएको बफजुरी पेरय बायतराई

फेच्न सक्छैआ । मसका रागग ऊजाा फैंककङ अिधायणाभा जानुऩछा । बायत जरविद्मुत्बन्दा थभारप्रान्टभा ननबाय छ
। त्मसैरे बायतराई िर्षाात ् य दहउॉ द दि
ु ै लसजनको बफजर
ु ी आिश्मक छ । ऊजाा फैंककङ गये य सत
ु खाभा आमात य

िर्षाात्भा फेचे मो सम्बि छ । त्मसैरे भ स्ऩरट बन्छु, स्िदे शी उत्ऩादनरे सुतखामाभको रोडसेडडङ हटाउन गना

फूढीगण्डकी, नरलसॊहगाड, तनहुॉजस्ता जराशममुक्त आमोजना नफनाई हुन्न । ती आमोजनाराई पास्ट ट्र्माकभा
रैजानुऩछा । अपऩकारको रोडसेडडङ बायतफाट बफजुरी ककनेयभात्र न्मूनीकयण हुन्छ ।

सॊववधजन जजयीऩनछ नेऩजर–बजयत सम्फन्ध धचलसएको छ, मसरे बफजुरी आमजतभज सभस्मज ऩुग्ने सम्बजवनज कनत छ
?
हाभीरे त्मस्तो अिस्था आउने सोचेका छै नैआ । मो गनतयोध अस्थामी हो य चाॉडै सभस्मा सभाधान हुन्छ । दईु
भुरुकफीच मही अिस्था रष्ट्म्फए बन्न सककन्न । सम्फन्धभा सुधाय नबएय इन्धन आऩूनता य उऩकयण आमात राभो
सभमसम्भ अियोध जायी यह्मो बने भैरे बनेको २ हजाय २०० भेगािाट ऺभताका आमोजनाको ननभााण योककन्छ ।
अदहरे सफै साभान सीभानाकाभा योककएको छ । आमोजनाका साभान बायत, चीन िा हिाईभागाफाट पमाउनऩ
ु छा ।
हिाईभागाफाट मो सम्बािना छै न । सफै आमोजनाको साभान बायतीम भागाफाट पमाउनुऩने बएकारे हारको

गनतयोध रष्ट्म्फमो बने आमोजनाको काभभा असय ऩनेछ । हाम्रो सफै प्रणारीभा असय ऩछा । तय, मो अिस्था
अस्थामी हो, ननकट बविरमभा सभाधान हुन्छ बन्ने अनभ
ु ान भैरे गये को छु ।

प्रजधधकयण आपैंरे य सहजमक कम्ऩनीभजपात ननभजाणजधीन आमोजनजको कजभ योककएको छ, मी आमोजनजको कजभ
अनघ फढजउने के–कस्तज प्रमजस बएकज छन ् ?

विनासकायी बूकम्ऩरे ६ भदहना आमोजनाको काभ योककमो । बूकम्ऩको प्रबािफाट अिरुद्ध आमोजनाको काभ

सुचारु गने फेराभा इन्धन अबाि बएको छ, मसरे गदाा आमोजना ऩुन् सुचारु बएका छै नन ् । आमोजनाराई इन्धन
उऩरब्ध गयाउन सयकायराई अनयु ोध गये का छैआ । सयकायरे ददने बनेको छ । जन
ु ददन ऩमााप्त इन्धन आऩनू ता हुन्छ,
त्मसऩनछ आमोजनाको काभ सुचारु हुनेछ । तत्कारको काभ सुचारु बएको छ तय साभान आमात राभो सभम
योककए मो सम्बि छै न । मो गनतयोध नछट्टै अन्त्म हुने आशाभा भैरे मो बननयहे को छु ।

भन्त्री य सधचवफीचको आऩसी द्वन्द्वरे प्रजधधकयणको कजभ अस्तव्मस्त छ, अफ प्रजधधकयणको सञ्चजरक सलभनत
फैठक कटहरे फस्छ य सभस्मज सभजधजन हुन्छ ?

विद्मुत ् प्रागधकयण य ऊजाा भन्त्रारमफीच बएको वििाद सफैराई जानकायी नै छ । मस विर्षमभा प्रिेश नगयैआ ।

भन्त्रारमभा नमाॉ नेतत्ृ ि आएको छ । सफै काभ टुॊगगएय ऩूिि
ा त ् अिस्थाभा काभ सुचारु हुनेछ । सिोच्च अदारतको
भॊलसय ६ गते भराई ऊजाा भन्त्रारमभा हाष्ट्जय गयाउने तत्कारीन सयकायको ननणाम कामाान्िमन नगयीकन भैरे

मथाित ् काभ गरययहे को विर्षमभा सिोच्चरे जन
ु आदे श ददएको छ त्मसरे गनतयोधको ऩनन अन्त्म बइसकेको छ ।

भराई विश्िास छ, ऩूिि
ा त ् रूऩभा सफै काभ सुचारु हुन्छ । ऊजाासगचि प्रागधकयणको अध्मऺ यहने व्मिस्था छ, उहाॉ

बखायै ऩदफहारी हुनुबएकारे फुझ्ने चयणभा हुनुहुन्छ जस्तो राग्छ । २–४ ददनभै ऩूिि
ा त ् अिस्थाभा पककाने विश्िास
लरएको छु ।

ववद्मुत ् प्रजधधयकयणरे कजभ थजरेकज आमोजनजको ठे क्कजऩट्टजभज वववजद आएय अवरुद्ध हुने गये को छ, मसको
कजयण के हो ?

अष्ट्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोग, सािाजननक खरयद ऐनको बािना य सािाजननक रेखासलभनतरे

ठे क्काऩट्टाको विर्षमभा „करेष्ट्क्टब विज्डभ‟भा ननणाम गने होइन । मसकायण सचचारक सलभनत ठे क्कऩट्टाको
प्रकक्रमाभा सहबागी नहुनु बन्ने ओबयसाइड ननकामको ननदे शन छ य खरयद ऐनको बािना ऩनन त्मही हो । तय,

हाभीरे विद्मुत ् प्रागधकयणभा प्रशासननक विननमभािरी सॊशोधनका रागग प्रमत्न ऩनन ग¥मैआ । मो विर्षमको

अष्ट्न्तभ अगधकाय कामाकायी ननदे शकराई ददनऩ
ु छा बन्ने सफैको बािना हो । त्मसका रागग विननमभ सॊशोधन नगयी
हुॉदैन । ऩनछपरो चयणभा जुन सभस्मा आएको छ, खरयद प्रकक्रमाभा सचचारक सहबागी हुने व्मिस्थाको अन्त्म
हुनुऩछा बन्ने प्रस्ट बएको छ । विननमभ सॊशोधन नगदाासम्भ ठे क्काऩट्टाभा सधैं वििाद आउनेछ ।
मो ववषमभज सजवाजननक खरयद ऐनरे स्ऩष्ट ऩजरयसकेको छ नन, ककन कजमजान्वमन नबएको हो ?

मसभा कुनै अस्ऩरटता छै न । सचचारक सलभनत साभूदहक विद्िता प्रमोग गये य ननणाम गने ननकाम हो । मसरे
ठे क्काऩट्टाभा हस्तऺेऩ गने होइन । जसरे ननणाम गछा त्मसरे नै ष्ट्जम्भेिायी लरने विर्षम हो । मो अगधकाय

कामाकायी ननदे शकभा यहनुऩछा बन्नेभा कुनै दबु फधा छै न । तथावऩ, कागजी रूऩभा विननमभ सॊशोधन नबई नहुन,े मो
सॊशोधन गने अगधकाय सचचारक सलभनतभा यहने य व्मिस्थाऩनरे ऩटक–ऩटक ऩेस गदाा ननणाम कामाान्िमन नहुने
अिस्था जायी छ, मसरे सभस्मा पमाएको हो । विननमभ सॊशोधनको आिश्मकता टड्कायो बएको छ, तरु
ु न्त
सचचारक सलभनत विननमभ सॊशोधन प्रस्ताि ऩारयत गनऩ
ुा छा ।

सोरु करयडोय प्रसजयण–रजइनभज ऩनन ठूरो सभस्मज छ, ३ वषालबत्र प्रसजयण–रजइन नफने ववद्मुत ् प्रजधधकयणरे २

आमोजनजकज प्रवद्र्धकरजई वजवषाक १ अफा ४० कयोड रुऩैमजॉ ऺनतऩनू ता टदनऩ
ु ने अवस्थज छ, मो कजभ कसयी अनघ फढ्छ
?
सोरु करयडोयको ठे क्का प्रकयण धेयै चगचात फन्मो । सचचारक सलभनतरे ननणाम गदाा विबागीम सगचिरे पयक भत
याख्नब
ु मो । सचचारक सलभनतभा प्रस्ताि जाॉदा भन रागे भैरे ननणामभा हस्ताऺय गने बएॉ, भन नरागे भैरे पयक

भत रेख्ने बएॉ । सत्म त एउटै कुया हुन्छ नन ! ठे क्काऩट्टाभा वििाद हुनुऩने कुया होइन । त्मसकायण खरयद प्रकक्रमाभा
सचचारक सलभनत सॊरग्न हुनु हुॉदैन बन्ने कुयाको ऩुष्ट्रट सोरु करयडोय प्रसायण–राइन ठे क्काभा बएको वििादरे

गये को छ । भन ऩये को ठे केदायरे ठे क्का ऩाउने अिस्था आउने बमो बने सचचारक सलभनतको ननणाम भान्ने बए नत्र
बने पयक भत याख्ने बए । पयक भत रेतदा कुनै नैनतक ष्ट्जम्भेिायी नहुने दे खखमो । सगचिरे पयक भत रेख्ने बनेको
प्रागधकयणको इनतहासभा ऩदहरोऩटक हो । हाम्रो फुझाइ के हो बने ठे क्काऩट्टा ननणाम प्रागधकयणको

विननमभािरीभा आधारयत छ । भराई जसराई भन राग्मो त्मसराई ठे क्का ददने नरागे नददने हुन सक्दै न ।

सोरुको विर्षमभा वििाद आएऩनछ अष्ट्ततमायरे ऩनन ठे क्का वििादभा आपनो ननणाम सुनाएको छै न । कागजातफाट
दे खखएका केही विर्षमिस्तु कागजातका भाध्मभफाट विद्मुत ् प्रागधकयणभा ऩठाइएको हो । अष्ट्ततमायरे सचचारक
सलभनतको ननणाम यद्द गये को छै न ।

सोरु करयडोय प्रसजयण–रजइन ठे क्कजको ननणाम कटहरे गनह
ुा ु न्छ ?

सचचारक सलभनतराई एउटा ननदे शन आइसकेको छ । फैठक फसेको छै न, त्मो ननदे शन फैठकभा छरपरका रागग
ऩेस हुन्छ, फैठकरे एउटा उऩमुक्त ननणाम गनेछ । सचचारक सलभनतको फैठक चाॉडै फसेय मो विर्षमभा उऩमक्
ुा त
ननणाम लरनेछ ।

कोसी करयडोय प्रसजयण–रजइनको ठे क्कजको ननणाम हुन ऩनन टढरजइ हुनक
ु ो कजयण के होरज ?

अदहरेको विद्मभान ननमभानुसाय सचचारक सलभनतभा जानुऩछा , फैठक फस्न सकेको छै न । फैठक नफसी मसको
ननणाम ऩनन हुन सक्दै न ।

ठे क्कजऩट्टजको कजभभज सञ्चजरक सलभनत फजधक दे खखएको हो ?

खरयद प्रकक्रमा सचचारक सलभनतफाट हट्नेबफवत्तकै मस्ता ठे क्काऩट्टाभा वििाद आउॉ दै न । सचचारक सलभनत

आिश्मकताअनुसाय २–३ भदहनाभा फैठक फस्दा ऩनन कुनै पयक ऩदै न । विननमभ सॊशोधनभा दढराइ गरयनु हुन्न ।
सगचिज्मू ऩनन खरयद प्रकक्रमाको विऻ नै हुनह
ु ु न्छ । मो सभस्मा सभाधान हुनेभा भ विश्िस्त छु ।

प्रसजयण–रजइनको गनतयोधरे सोर,ु कोसीरगजमतकज थप्र
ु ्यै करयडोयभज ननभजाणकज तमजयीभज यहे कज आमोजनजको
कजभभज अवयोध आएको छ, मो सभस्मज सभजधजन गना महजॉरे के गदै हुनुहुन्छ ?

मो कुया सही हो । सभस्मा सभाधान गना रुट कजभा जानुऩछा । प्रसायण–राइन भेयो प्राथलभकताभा यहे को विर्षम हो ।
साधनस्रोत य ऺभतारे भ्माएसम्भ सभाधान गनऩ
ुा छा । िर्षौंदे खख अडडएको खखम्ती–ढपकेफयको काभ सुरु बएको छ
तय नाकाफन्दीको असय मसभा ऩनन ऩये को छ । साननभाभाईको ऩनन सभस्मा गथमो, भ आपैं रागेय सभस्मा

सभाधान गये , भागथपरो भस्र्माङ्दी „ए‟को प्रसायण–राइनको ठूरो सभस्मा गथमो, त्मो भैरे सभाधान गरयसकेको छु
। मसभा ऩनन ठे केदायराई सहभनत गयाएय उसैको खचाभा िैकष्ट्पऩक राइन फनाउने सहभनत बएको छ । नबएको

होइन, केही ठे केदाय भत
ु म सभस्मा दे खखए । भत
ु मगयी बायतीम ठे केदाय, जसको आगथाक अिस्था कभजोय बएकारे

प्रसायण–राइनको काभभा असय ऩुयेको छ । अकोऩाटो िनको सम्फन्धभा सयकायफाट सहमोग ऩाएका छै नैआ । अदहरे
हे टैआडा– ढपकेफय– दहु फी ४०० केबी य हे टैआडा– बयतऩुय– फदा घाट प्रसायण–राइनभा िनको अियोधरे अऩेऺाकृत अनघ
फढ्न सकेको छै न । उत्ऩादन आमोजनाराई खासै सभस्मा छै न तय प्रसायण–राइनभा गनतयोध दे खखएको छ ।
गनतयोध अन्त्म हुनेबफवत्तकै ३ िर्षाभा प्रसायण–राइन मोजना सम्ऩन्न हुन्छ ।

१ वषाभज रोडसेडडङ अन्त्म गना सयकजयरे २०० भेगजवजट ऺभतजको सोरजय प्रजन्ट जडजन गने बनेको छ, मसभज
प्रजधधकयणको बूलभकज के हुनेछ ?

सयकायरे ननजी ऺेत्रराई प्रोत्सादहत गना खोजेजस्तो राग्छ । विश्ि फैंकको सहमोगभा २५ भेगािाटको सोराय प्रान्ट
याख्न ठे क्काऩट्टा भप
ू माॊकन जायी छ । मस्तै, अको २५ भेगािाटका रागग हाभीरे विश्ि फैंकराई बनेका छैआ । भराई
राग्छ, २०० भेगािाटको सोराय जडान गने विर्षमभा प्रागधकयणको बूलभका ऩीऩीएभा भात्र हुनेछ । याख्ने ननणाम

बएऩनछ इच्छुक सॊस्था ऩीऩीए गना आउनेछन ्, उनीहरूरे आफ्नो दय याख्नेछन ् य हाभीरे ऩनन आफ्नो तपाफाट आफ्नो

धायणा याख्नेछैआ । २०० भेगािाट कहाॉ याख्न खोष्ट्जएको हो ? स्ऩरट बइसकेको छै न । एउटै स्थानभा यातदा उत्ऩादन हुने
बफजुरी प्रिाह गना गग्रडको सभस्मा ऩछा । विस्तत
ृ कामामोजना आएऩनछ भात्र फोपदा उऩमुक्त होरा । सयकायको
रोडसेडडङ न्मन
ू ीकयणभा हाम्रो सहमोग हुनेछ ।

प्रधजनभन्त्रीरे १ वषालबत्र रोडसेडडङ अन्त्मको घोषणज गनब
ुा एको छ, मो सम्बव छ ?

प्रधाभन्त्रीज्मूको १ िर्षालबत्र रोडसेडडङ अन्त्म गने मोजनाराई भैरे ष्ट्स्ऩरयटको रूऩभा फुझक
े ो छु । जुन ष्ट्स्ऩरयटभा मो
कुया आएको छ सफै सॊमन्त्र ऩरयचारन गये य सफैरे इभानदायीऩूिक
ा काभ अनघ फढाउने हो बने प्रधानभन्त्रीको

अिधायणरे १ िर्षालबत्र साथाक रूऩ ऩाउन नसके ऩनन दढरोभा २ िर्षालबत्र दे शराई रोडसेडडङभुक्त गना सककन्छ ।
मसका रागग गप कभ काभ फढी गनऩ
ुा छा ।

ऩीऩीए दय तोक्ने ववषमभज ववद्मुत ् भहसुर ननधजायण आमोग य महजॉफीच ऩत्र द्वन्द्व नै चरेको छ, ककन द्वन्द्व
फढे को हो ?

आमोगको ऩदहरो काभ भहसर
ु सभामोजन गनुा हो । आमोगरे आफ्नो कामाऺेत्रराई डाइबटा गनह
ुा ु न्न । सफै

सॊस्थाका आफ्ना कामाऺेत्र छन ् । कामाऺेत्र लभचेय कसैरे काभ गना सक्दै न । आमोगको भुतम काभ भहसुर िद्
ृ गध हो,
त्मो बएको छै न । सभमभा भहसुर सभामोजन नहुॉदा प्रागधकयणराई आगथाक सभस्मा आएको छ । अदहरेको

आिश्मकता ऩीऩीए दय कनत हुने हो कक भहसुर फढाउने हो ? िर्षौंदे खख भहसुर दय ननधाायण गना सकेको छै न । नमाॉ

भहसुर दय ननधाायण नहॉ ुुदा ऩीऩीएभा असय ऩरयसकेको छ । मसतपा ध्मान ददनुऩछा । भुरुक य सॊस्थाको दहतभा
ननणाम गने हो, जसरे ऩीऩीए दय ननधाायण गदाा पयक ऩदै न ।

सम भेगजवजटबन्दज ठूरज आमोजनजभज ऩीऩीए बएको छै न, ककन होरज ?

कुनै ऩनन आमोजनाको प्रिद्र्धक ऩीऩीए गना प्रागधकयणभा आएका छै नन ् । सम भेगािाटसम्भका आमोजनाको
ऩीऩीए धभाधभ बइयहे को छ ।
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भजधथल्रो तजभजकोसी ८ भटहनजदे खख ठप्ऩ
टदरफहजदयु केसी

दोरखा, १५ भॊलसय : स्िदे शी रगानीभा ननभााणाधीन ४५६ भेगािाटको भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मत
ु ्

आमोजनाको काभ बूकम्ऩ य इन्धन अबािरे ८ भदहनादे खख ठप्ऩ बएको छ । भुरुकको रोडसेडडङ कभ गना ननकै
भहत्िऩूणा भाननएको याष्ट्रिम गौयिको मो आमोजना दोरखाको राभाफगय गाविसभा ननभााण बइयहे को छ ।

८ भदहनाअनघको विनाशकायी बक
ू म्ऩरे ऺनत ऩ¥ु माएको सडक खर
ु ाउने काभ सरु
ु हुन रागेरगत्तै इन्धन अबािरे
पेरय योककएको छ । बूकम्ऩरे आमोजनाको प्रिेशभागा गाुेुॊगयदे खख राभाफगयसम्भ ऩूणा रूऩभा ऺनत बएको
प्रिद्र्धक अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका प्रभुख कामाकायी अगधकृत विऻानप्रसाद िेरठरे फताए ।

“जेठदे खख दसैंअनघसभ ्भ बूकम्ऩका ऩयकम्ऩ य िर्षाात्रे काभ सुरु गना सककएन,” उनरे बने, “अदहरे इन्धन
अबािभा पेरय काभ ठप्ऩ छ । डडजेर व्मिस्था गरयददन सयकायराई ऩटक–ऩटक गुहाये ऩनन ऩाएनैआ ।”

राभो सभमको ताकेताऩनछ सयकायरे इन्धन व्मिस्था गरयददने आश्िासन बने ददएको छ । िेरठका अनस
ु ाय

इन्धनका रागग आमोजनारे आमर ननगभको खाताभा ऩैसासभेत जम्भा गरयसकेको छ । “अदहरे सकायात्भक
आश्िासन ऩाएका छैआ,” उनरे बने, “नऩाउॉ दासम्भ मसै बन्न सककन्न तय अफ काभ चाॉडै सुरु हुन्छ ।”

सयकायरे भर
ु क
ु राई १ िर्षाभा रोडसेडडङभक्
ु त गयाउने घोर्षणा गये को छ । तय, दे शकै ठूरो ननभााणाधीन आमोजनाको

काभ सुचारु गयाउन ऩरयणाभ ननस्कने गयी ननणाम गये को छै न । आमोजनारे विद्मुत ् प्रागधकयण, ऊजाा भन्त्रारम हुॉदै
आमर ननगभसम्भ डडजेरका रागग व्मिस्थाऩन गरयददन आग्रह गये को छ ।
आमोजनजको अवस्थज कस्तो छ ?

बूकम्ऩअनघसम्भ आमोजनाको ७५ प्रनतशत काभ ऩूया बएको छ । लसलबरको काभ ८० प्रनतशत सककएको छ ।

प्रिेशभागाफाहे क अरु ऺनत नबएको आमोजनाको फाॉध १७ इन्च बालसएको छ । अभेरयकी विशेर्षऻहरूफाट अध्ममन
गयाउॉ दा बूकम्ऩकै कायण फाॉध बालसएको ननरकर्षा ननष्ट्स्कएको छ ।

बूकम्ऩरे ऺनत बएको लसॊगटीदे खख राभाफगयसम्भको २८ ककरोलभटय सडकभध्मे गैऄगयसम्भको सडक खर
ु ाएय
अदहरे ननमलभत गाडी सचचारन बइयहे को छ । गैऄगयफाट फाॉधस्थर राभाफगय जाने सडक सफैबन्दा फढी

सभस्माभा छ । ऩदहयोरे ऩूयै ट्र्माकभा ऺनत ऩ¥ु माएको हुॉदा ठे केदायरे सफैबन्दा ऩदहरे सडक खोपने काभ सुरु
गनऩ
ुा छा ।

ऩदहयो ऩन्छाएय सडक सुचारु गयाउन ४ भदहनासम्भ राग्नेछ । ४ ककरोलभटय राभो हे डये स टनेरभा ऩानी जभेको छ,
सपा गना भदहनैआ राग्ने अनुभान छ । बूकम्ऩरे ऩदहयो जाॉदा लसॊगटीदे खख राभाफगयसम्भको ३३ केबी

प्रसायणराइनका खम्फा य ताय ऺतविऺत बएका छन ् । ती भभात गना ऩनन सडक खर
ु ाउन आिश्मक छ । याष्ट्रिम

प्रसायणको विद्मुत ् नबएकारे ऩनन डोजय, स्काबेटय, जेनेयेटय, डड्रर गने भेलसन चराउन डडजरको विकपऩ छै न ।
आमोजनाको काभ सुचारु गयाउन साताभा न्मूनतभ १२ हजाय लरटय डडजेर आिश्मक ऩछा ।

िर्षाात्भा ऩदहयोरे गैऄगय खोरा थन
ु ेय फाढी आउॉ दा भजदयु फस्ने क्माम्ऩ, उऩकयण याख्ने गोदाभ य ऩुर फगाएको गथमो ।
उऩकयण य लसलबर िक्र्स गयी २ अफा रुऩैमाॉको ऺनत बएको अनुभान छ । ०७३ साउनफाट उत्ऩादन सुरु गने रक्ष्मका
साथ काभ बइयहे को आमोजना बक
ू म्ऩ य नाकाफन्दीरे ८ भदहना दढरो बइसकेको छ । ऩि
ू ााधाय ननभाणाका काभ
तत्कार सुरु गना सककए ०७४ अष्ट्न्तभसम्भभा ऩूया हुने िेरठरे फताए ।

आमोजनाका रागग विलबन्न साभग्री लरएय आएका ७० बन्दा फढी िक िीयगन्जभा अड्ककएय फसेको आमोजनारे
जनाएको छ । उऩरब्ध थोयै इन्धनरे प्रसायणराइनको काभराई बने ननयन्तयता ददइएको िेरठरे फताए ।
भजधथल्रो बोटे कोसीको बफजुरी असजयभज भजत्र

बायतको नाकाफन्दीरे इन्धन आऩूनता प्रबावित बएऩनछ बूकम्ऩफाट ऺनतग्रस्त ४५ भेगािाटको भागथपरो बोटे कोसी

ऩुनननाभााण २ भदहना दढरो हुने बएको छ । प्रिद्र्धक बोटे कोसी ऩािय कम्ऩनीरे ०७३ िैशाखसम्भ ऩुनननाभााण गयी

विद्मुत ् उत्ऩादन ननमलभत गने रऺ्म लरएको गथमो । तय, नाकाफन्दीरे इन्धन अबाि य उऩकयण आमातभा असय
ऩये ऩनछ सभम रष्ट्म्फएको हो ।

आमोजनाको काभ असाय अन्त्मसम्भभा सककने बोटे कोसीका प्रभुख कामाकायी अगधकृत नये न्र प्रजाऩनतरे फताए ।

नाकाफन्दी खर
ु ेय अिस्था सहज नहुन्जेर काभ प्रबावित हुने उनको बनाइ छ । विद्मुत्गह
ृ य ऩेनस्टक ऩाइऩरगामत
ऩि
ू ााधायभा ऺनत ऩग
ु ेऩनछ सफै उऩकयण ऩरयितान गना रागगएको जानकायी प्रजाऩनतरे ददए । “अदहरे केही भात्राभा
डडजेर ऩाइएकारे ऩुनननाभााणको काभ बइयहे को छ,” उनरे बने, “इन्धन सॊकट जायी यहे काभ दढरो हुन्छ ।”
आमोजना ऩुनननाभााणभा भात्रै साढे २ अफा रुऩैमाॉ (२ कयोड ५० राख डरय) राग्ने उनरे फताए ।

कम्ऩनीरे इरेक्िोभेकाननकररगामत आिश्मक उऩकयण चीनफाट आमात गदै छ । ठे केदाय साउथ एलसएन

इन्रास्िक्चयरे ननभााण काभ गरययहे को छ । िैशाखको बूकम्ऩरे साढे २ अफा रुऩैमाॉबन्दा फढी नोक्सान बएको य
सोहीफयाफय आम्दानीसभेत गभ
ु ाएको कम्ऩनीरे जनाएको छ । आमोजना सचचारनभा आएको बए हार २५
भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन हुने प्रजाऩनतरे फताए ।

सन ् २००१ दे खख आमोजनाफाट व्माऩारयक रूऩभा विद्मुत ् उत्ऩादन थारेको आमोजनारे सन ् २०११ भा विलबन्न

अन्तयााष्ट्रिम फैंक÷वित्तीम सॊस्थाफाट लरएको कजाा चक्
ु ता गरयसकेको छ । आमोजनारे प्रबावित स्थानीमराई ६

प्रनतशत सेमय ददने सम्झौतासभेत गये को छ । मसफाट िावर्षाक २९ कयोड ३२ राख मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुन्छ ।

मसभध्मे ४ कयोड मनु नट बफजर
ु ी विद्मत
ु ् प्रागधकयणराई १.६२ रुऩैमाॉभा फेच्दै आएको छ । फाॉकी बफजर
ु ी व्माऩारयक
दयभा फेगचयहे को छ ।

आमोजना अभेरयकी कम्ऩनी ऩान्डा इनजॉरे फनाएको हो । मसको राइसेन्स अिगध ४० िर्षाको छ । आपैं ननभााण,
सचचारन य हस्तातयण (फट
ु ) नीनतअन्तगात आमोजना ननभााण बएको हो । सन ् २००७ भा नेऩारको ताया
म्मानेजभेन्टरे बोटे कोसीको स्िालभत्ि ककनेको हो । ५ प्रनतशत अभेरयकी कम्ऩनी हाजााको सेमय छ ।
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२ भटहनजदे खख भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी–ए को ननभजाण कजमा अफरुद्ध
छविरार फगारे

रभजङ
ु १५ भॊलसय- इन्धन तथा ननभााण साभाग्रीको अबािभा रभजङ
ु को बर
ु बर
ु ेभा ननभााणागधन ५० भेगािाट
ऺभताको भागथपरो भस्र्माङ्दी–ए जरविद्मुत आमोजनाको ननभााण कामा अफरुद्ध बएको छ । फैशाख १२ गते

गएको बुकम्ऩऩनछ ऩनन नतब्र गनतभा आमोजना ननभााणको कामाभा जुटेको प्रिद्र्धक कम्ऩनी लसनो सगयभाथा ऩािय
कम्ऩनीरे आिश्मक इन्धन य ननभााण साभाग्री नआएऩनछ २ भदहनादे खख ननभााण कामा योक्न फाध्म बएको हो ।

प्रिद्र्धक कम्ऩनी लसनोरे ऩौर्ष भसान्तसम्भ आमोजनाको सम्ऩुणा ननभााण कामा सम्ऩन्न गयी उत्ऩाददत विद्मुतराई
याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोड्ने रक्ष्म लरएको गथमो । बायनतम नाकाफन्दीका कायण आमोजनाराई आिश्मक ऩने
इन्धन य ननभााण साभाग्रीको अबाि बएऩनछ आमोजना ननभााण सम्ऩन्न हुने सभम ६ भदहनाऩनछ धकेलरएको
फताइएको छ ।

‘ननभााणागधन जरविद्मत
ु आमोजना सॊचारनका रागग सयकायरे प्राथलभकताका साथ इन्धनको ब्मिस्था

लभराउनुऩने हो । तय िास्तै गये न ् ।’ आमोजनाका जनसम्ऩका अगधकृत कणा अगधकायीरे बने, ‘ऩेिोलरमभ ऩदाथाको
अबािऩनछ ननभााणाधीन आमोजना फन्द हुॉदा दै ननक १ कयोड फदढ घाटा फेहोनऩ
ुा ये को छ । त्मो कस्रे फुझ्छ ?’ इन्धन

अबाि बएऩनछ विगत २ भदहनादे खख ननभााणकामा ठप्ऩ फनेको मो आमोजनाराई सफैबन्दा फढी घाटा राग्ने दे खखएको
छ । आमोजनाका अनुसाय आमोजना फन्द हुॉदा दै ननक ५० राख रुऩैमाॉ घाटा ऩछा । आगाभी ऩुसको अन्त्मसम्भभा
विद्मुत उत्ऩादन थापने रक्ष्म लरएको आमोजनाको घाटा य ननभााण अिधी दफ
ु ै फढ्ने सॊकेत दे खखएको छ ।

करयफ १२ अफा अनुभाननत रागत यहे को मो आमोजना बायनतम नाकाफन्दीका कायण इन्धन य ननभााण साभाग्रीको

अबाि बई आमोजना ननभााणको कामा ६ भदहनाऩनछ धकेलरदाॉ रागत फढ्ने आमोजनाको दािी छ । भुरुकभा ननभााण
बइयहे का अन्म जरविद्मत
ु आमोजनाहरुबन्दा नछटो ननभााण गरयएको मो आमोजना इन्धनसॉगै यड, लसभेन्ट,
विद्मुतगह
ृ का भहत्िऩूणा ऩाटा सहरुको अबाि बएको छ ।

प्रिद्र्धक कम्ऩनी लसनोरे विद्मुत गह
ृ सॉगै िान्सलभसन राइनका साभाग्रीहरु चीनफाट कोरकत्ता हुदै नेऩार पमाउन

रागेको साभानद फोकेका समैआ कन्टे नयहरु बायतभा अरऩत्र ऩये य फसेको फताएको छ । बायनतम नाकाफन्दीका कायण
फाटोभै अरऩत्र अिस्थाभा फसेको साभानहरु ऩुन् चीन ऩठाएय तातोऩानी य केरुङ नाकाफाट पमाउन ऩनन भहॊ गो ऩने
आमोजनाका जनसम्ऩका अगधकृत अगधकायीरे फताए ।

मसैबफच, ष्ट्जपराभा अदहरे ५० भेगािाटको भागथपरो भस्र्माङ्दी–ए सॉगै २७ भेगािाटको दोदॊखोरा, २५ भेगािाटको
भागथपरो दोदॊ–ए, २ भेगािाटको छ्माङदी खोरा, ३ भेगािाटको लभददभखोरा (कयाऩ¬ु ) जरविद्मुत आमोजनाहरु
ननभााणागधन छन ् । इन्धन य ननभााण साभाग्रीको अबािभा सफैजसो आमोजनाहरुरे ननभााण कामा योकेका छन ् ।
कुनैऩनन जरविद्मुत आमोजना ननधाारयत लभनतभा नसककए उत्ऩादनको ५ प्रनतशत यकभ भालसक रुऩभा
प्रागधकयणराई फुझाउनुऩने विद्मुत खरयद बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) भा उपरेख छ ।

यन अप द रयबय प्रणारीका नम सफै आमोजनाहरु ननभााण सम्ऩन्न ऩश्चात सयकायरे लरएको रक्ष्मराई सहमोग गने
आमोजनाका प्रिद्र्धकहरुको बनाई छ ।
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वषेनी ५० अफा यकभ जरववद्मुतभज रगजनी गना सके चजय वषालबत्रै ऊजजाभज
आत्भननबाय : ऊजजाववद्

ऊजजाभज आत्भननबाय फन्ने कजमाक्रभभज रजग्न बफद्मजथॉ नेतजरजई ऊजजाववद्को सुझजव
भङ्लसय १६, काठभाडैअ । दे शभा यहे को ऩमााप्त जरविद्मत
ु को उत्ऩादन नगयी आमानतत इन्धनभा ननबाय
यहॉदा ऊजाा सङ्कट झेपनऩ
ु ये को याजधानीभा आमोष्ट्जत गोरठीभा सहबागी सयोकायिारा विऻहरुरे
फताएका छन ् ।

याजनीनतक ऩाटॊका विद्माथॉ सङ्गठनका नेताहरुराई िताभान ऊजाा सङ्कटका फाये भा प्रलशक्षऺत गयाउने
उद्दे श्मरे विश्ि िन्मजन्तु कोर्ष(डब्रुडब्रुएप) नेऩारको सहमोगभा मुथ एरामन्स पय इन्बामयोभेन्टरे
आमोजना गये को सो गोरठीभा जरविद्मुतको विकास नबएसम्भ दे श विकास हुन नसक्ने बएकारे
मसतपा याजनीनतक नेतत्ृ िराई अग्रसय गयाउन मुिा नेताहरु राग्नुऩने विऻहरुको धायणा यहे को गथमो ।
इष्ट्न्जननमरयङ अध्ममन सॊस्थानका डा.अभत
ृ भान नकभॉरे नेऩारको ददगो विकासका रागग स्िच्छ
ऊजााभा आभ जनताको ऩहुॉच विस्ताय गना दे शभा उऩरब्ध जरविद्मुत जस्तै निीकयणीम ऊजाा प्रविगधको

विकासको अको विकपऩ नयहे को फताए । आमातीनत इन्धनको ऩरयननबायतारे गदाा नै अदहरे भुरुकरे ऊजाा

सङ्कट झेपनुऩये को बन्दै उनरे खननज इन्धनको फचतफाट िर्षेनी रू.५० अफा यकभ जरविद्मुतभा रगानी
गना सककएभा चाय िर्षालबत्रै ऊजााभा आत्भननबाय फन्न सककने फताए ।

एरऩी ग्मास, डडजेरको भप
ू म िद्
ृ गध हुॉदा आन्दोरन गने विद्माथॉ नेताहरुरे अफ आमानतत इन्धनको
ननबायता कभ गना जरविद्मत
ु को विकास गयी ऊजााभा आत्भलबाय गयाउन सयकायराई फाध्म
तप
ु माउनऩ
ु नेतपा राग्नऩ
ु ने ऊजााविद् नकभॉको सझ
ु ाि गथमो । कोर्षका ननदे शक सन्तोर्षभखण नेऩाररे

नेऩारको सॊविधानभा व्मिस्था गरयएका प्राकृनतक स्रोत साधनको उऩमोग, अगधकाय य व्मिस्थाऩनका
विर्षमभा आभ नागरयकराई सुसूगचत गयाउनुऩने फताए ।

सो अिसयभा मुथ एरामन्स पय इन्बामयोभेन्टका अध्मऺ सनोत अगधकायीरे मुिा नेताहरुराई
याजनीनतक िादबन्दा भुरुकको स्रोत साधनको उऩमोग, आगथाक विकास य जनजीविकाका सफारभा
प्रलशक्षऺत गयाउन मसखारका कामाक्रभहरु सचचारन गरयने फताए । गोरठीभा विलबन्न विद्माथॉ

नेताहरुरे विगतभा याजनेताहरुरे भुरुकराई आत्भननबाय फनाउनेतपा ध्मान नददॊदा अदहरे नेऩारी
जनतारे ऊजाा सङ्कटको साभना गनऩ
ुा ये कारे आगाभी ददनभा दरीम याजनीनतबन्दा भागथ उठे य
स्िाधीनता, आत्भननबाय अथातन्त्रको विकासभा दहॉ डाउन ऩहर गने प्रनतिद्धता जनाएका गथए । यासस
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जरववद्मुत्भज रगजनी फढजऊ

विद्मुत ् उत्ऩादन य िैकष्ट्पऩक ऊजााको विकासफाट ननयन्तयको ऩयननबायताराई कभ गयी आगथाक विकास गना सककने
बएकारे त्मसतपा ध्मान ददन विऻरे सझ
ु ाएका छन ् । सॊसद्को िाताियण सॊयऺण सलभनतको फध
ु िायको फैठकभा
सम्फष्ट्न्धत ऺेत्रका जानकायरे चको इन्धनको सङ्कट कभ गदै ुै ऊजााभा सऺभ हुन आिश्मक नीनत अिरम्फन

गनऩ
ुा नेभा जोड ददए । सलभनतरे दीघाकारीन रूऩभा ऊजााऺेत्रको विकासका रागग आिश्मक नीनत तथा कामाक्रभका
विर्षमभा प्राप्त सझ
ु ाि लरइएको य मसराई ननयन्तयता ददइने सलभनतका सबाऩनत जनकयाज चौधयीरे फताए ।
विऻको सुझािका आधायभा ऊजाा, उद्मोग य विऻान, प्रविगध तथा िातायणरगामतका भन्त्री एिभ ् उच्च

अगधकायीसॉगको छरपरऩनछ उगचत नीनत तमाय गना सहमोग ऩुग्ने उनको बनाइ छ । िैकष्ट्पऩक ऊजाा प्रिद्र्धन

केन्रका कामाकायी ननदे शक याभप्रसाद गधताररे विद्मुतीम सिायीसाधनराई प्राथलभकता ददने य सौमा ऊजााको प्रमोग
तथा प्रिद्र्धनका रागग कामाक्रभ फनाएय अगाडड फढ्नुऩने फताए । यासस
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जरववद्मुत ् ववकजसभज ‘वन कजमाववधध’ फजधक
फजधज हटजउन सयकजय सकजयजत्भक : वनभन्त्री

जीिन फस्नेत

भङ्लसय १६, काठभाडैआ । ननजी जरविद्मुत ् प्रिद्र्धकहरूरे जरविद्मुत ् ऺेत्रको विकास गना „िन कामाविगध २०६३‟

फाधक यहे को फताएका छन ् । उक्त कामाविगधभा िनको सॊयऺणका रागग भहत्त्िऩूणा व्मिस्था गये को बए ऩनन केही
फॉद
ु ा बने जरविद्मत
ु ् आमोजना ननभााणका रागग प्रत्मत्ु ऩादक यहे को उनीहरूको ननरकर्षा छ । फध
ु िाय िन तथा

बूसॊयऺणभन्त्री अष्ट्ग्नप्रसाद साऩकोटासॉगको बेटभा जरविद्मुत ् प्रिद्ाधकहरूरे कामाविगधभा बएका अियोधक

व्मिस्थाहरूराई तत्कारै खाये ज गना भाग गये । इनजॉ डेबरऩभेण्ट काउष्ट्न्सरको नेतत्ृ िभा गएको टोरीरे उक्त

भाग गये को हो । „जरविद्मुत ् आमोजनाहरूको हकभा कामाविगधभा नमाॉ व्मिस्था गना आिश्मक छ,‟ काउष्ट्न्सरका
अध्मऺ सुष्ट्जत आचामारे बने ।

कामाविगधको चौथो य ऩाॉचैआ फॉद
ु ाराई विद्मत
ु ् उत्ऩादकहरूरे आमोजना ननभााणको फाधक य प्रिद्र्धकराई
ननरुत्सादहत फनाउने ककलसभको यहे को फताए । ती फॉद
ु ाभा „जरविद्मत
ु ् आमोजनारे ओगट्ने

िनऺेत्रजनतको जग्गाफयाफय हुने सभान बौगोलरक तथा ऩारयष्ट्स्थनतकीम ऺेत्रभा िनऺेत्रसॉग जोडडएको

जग्गा सट्टा उऩरब्ध गयाई ष्ट्जपरा िन कामाारमको नाभभा यष्ट्जरिे शन ऩास गयाउनऩ
ु ने‟ उपरेख छ । मो
व्मिस्थाअन्तगात िन भन्त्रारमरे प्रिद्र्धकसॉग जग्गा लरनक
ु ा साथै सो जग्गाभा आमोजनारे ओगटे को
िनभा कादटएका रुख सङ्तमाको दोब्फय िऺ
ु छा ।
ृ योऩण गयी ५ िर्षासम्भ सॊयऺण गये य सयकायराई ददनऩ
साथै, सो कामाविगधरे आमोजनारे ओगटे को िनऺेत्रराई कफलु रमती िन भान्ने य िन ननमभािरीरे

तोकेको दस्तुय नतयी हये क िर्षा निीकयण गनऩ
ुा ने व्मिस्था गये को छ । „मस्तो व्मिस्थारे प्रिद्ाधक दोहोयो
भायभा ऩये का छन ्,‟ काउष्ट्न्सरका कानूनी सपराहकाय रेखनाथ बट्टयाईरे बने ।

आमोजना ननभााणको फेरा कादटएका रुखको दोब्फय सङ्तमाभा थऩ रुख योप्नुऩने कुया उगचत बए ऩनन
जग्गा नै खोजेय िऺ
ुा ने व्मिस्था अव्मािहारयक यहे को प्रिद्ाधकहरूको बनाइ छ ।
ृ योऩण गनऩ

आमोजना ननभााण ऺेत्रको स्िालभत्ि प्रिद्ाधकसॉग ३५ िर्षासम्भ यहने गयी सयकायरे „लरज‟ (ननष्ट्श्चत
सभमको रागग बाडा नतये य बोगागधकायभात्र यहने)भा ददएको हुन्छ । सोका रागग तोककएको „योमपटी‟

नतनऩ
ुा छा । „तय, सयकायी स्िालभत्िभा यहने िनऺेत्रको रागग ऺनतऩूनताफाऩत जग्गा ददनुऩने, आमोजना

ऺेत्रको िन कफुलरमती सयह भानी दस्तुय नतनऩ
ुा ने व्मिस्था ऊजाा नीनत य िन नीनतफीच यहे को असभानता
य असभझदायीका उदाहयण हुन ्,‟ काउष्ट्न्सर अध्मऺ आचामारे बने ।

विबेद गने प्रािधान खाये ज गना िा ३५ िर्षा ऩूया बएऩनछ आमोजना सयकायराई कपताा गये जस्तै खयीद गये य
िन भन्त्रारमराई ददने जग्गा य हुकााएय ददइने िन प्रिद्ाधकराई कपताा गने व्मिस्था गरयनुऩने
प्रिद्ाधकहरूको बनाइ छ ।

त्मस्तै, आमोजनारे ओगट्ने ऺेत्र खर
ु ाई स्िीकृनत ददएऩनछ ऩनन ऩुन् िनऺेत्र उक्त स्िीकृत ऺेत्रभा ऩने

बनेय िन भन्त्रारम भातहतका ननकामरे योक्ने गये का छन ् । उनीहरूसॉग प्रनतफद्धतासाथ ऩुन् स्िीकृनत
लरनुऩने अदहरेको व्मिस्था गरत यहे को काउष्ट्न्सरका फोडा सदस्म भग
ृ ेन्र बुतेररे फताए । मसैगयी

कानूनी आधायविना नै िाताियणीम सेिािाऩत बन्दै आमोजनाको खद
ु भुनापाको १ प्रनतशत यकभ िन
भन्त्रारमराई फुझाइयहनु ऩये को दख
ु ेसो प्रिद्र्धकहरूरे भन्त्रीसॉग गये ।

बेटभा िन तथा बस
ू ॊयऺण भन्त्री अष्ट्ग्नप्रसाद साऩकोटारे जरविद्मत
ु ् विकासको रागग फाधाको रूऩभा
यहे को विर्षमराई हटाउनको रागग सकायात्भक यहे को फताए । „विर्षमको गाम्बीमाता फझ
ु ,ेँ सभाधानका

रागग अझै छरपर गनऩ
ुा ने आिश्मकता भहशस
ू बएको छ,‟ उनरे बने । भन्त्रारमभा ऩनन मसफाये थऩ
छरपर गरयने भन्त्री साऩकोटारे फताए ।
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जरववद्मुत ववकजसको ववकल्ऩ छै न :ऊजजाववद्

दे शभा यहे को ऩमााप्त जरविद्मुत्को उत्ऩादन नगयी आमानतत इन्धनभा ननबाय यहॉ दा ऊजाा सङ्कट झेपनुऩये को महाॉ
आमोष्ट्जत गोरठीभा सहबागी विऻहरुरे जोड ददएका छन ् ।

याजनीनतक ऩाटॊका विद्माथॉ सङ्गठनका नेताहरुराई िताभान ऊजाा सङ्कटका फाये भा प्रलशऺत गयाउने उद्दे श्मरे

विश्ि िन्मजन्तु कोर्ष(डब्रुडब्रुएप) नेऩारको सहमोगभा मुथ एरामन्स पय इन्बामयोभेन्टरे आमोजना गये को सो
गोरठीभा जरविद्मत्ु को विकास नबएसम्भ दे श विकास हुन नसक्ने बएकारे मसतपा याजनीनतक नेतत्ृ िराई
अग्रसय गयाउन मुिा नेताहरु राग्नुऩने विऻहरुको धायणा यहे को गथमो ।

इष्ट्न्जननमरयङ अध्ममन सॊस्थानका डा अभत
ृ भान नकभॉरे नेऩारको ददगो विकासका रागग स्िच्छ ऊजााभा आभ
जनताको ऩहुॉच विस्ताय गना दे शभा उऩरब्ध जरविद्मुत्कोजस्ता निीकयणीम ऊजाा प्रविगधको विकासको अको
विकपऩ नयहे को स्रट ऩाये ।

आमातीनत इन्धनको ऩरयननबायतारे गदाा नै अदहरे भर
ु क
ु रे ऊजाा सङ्कट झेपनऩ
ु ये को हो बन्दै उनरे खननज

इन्धनको फचतफाट िर्षेनन रु ५० अफा यकभ जरविद्मुत्भा रगानी गना सककएभा चाय िर्षालबत्रै ऊजााभा फन्न सककने
तका गरयन ् ।

एरऩी ग्मास, डडजेरको भप
ू म िद्
ृ गध हुॉदा आन्दोरन गने विद्माथॉ नेताहरुरे अफ आमानतत इन्धनको ननबायता कभ
गना जरविद्मुत्को विकास गयी ऊजााभा आत्भलबाय गयाउन सयकायराई फाध्म तुपमाउनुऩनेतपा राग्नुऩने ऊजााविद्
नकभॉको सुझाि गथमो ।

कोर्षका ननदे शक सन्तोर्षभखण नेऩाररे नेऩारको सॊविधानभा व्मिस्था गरयएका प्राकृनतक स्रोत साधनको उऩमोग,
अगधकाय य व्मिस्थाऩनका विर्षमभा आभ नागरयकराई सुसूगचत गयाउनुऩनेभा जोड ददइन ् ।

सो अिसयभा मथ
ु एरामन्स पय इन्बामयोभेन्टका अध्मऺ सनोत अगधकायीरे मि
ु ा नेताहरुराई याजनीनतक
िादबन्दा भुरुकको स्रोत साधनको उऩमोग, आगथाक विकास य जनजीविकाका सफारभा प्रलशक्षऺत गयाउन
मसखारका कामाक्रभहरु सचचारन गरयने फताए ।

गोरठीभा विलबन्न विद्माथॉ नेताहरुरे विगतभा याजनेताहरुरे भर
ु क
ु राई आत्भननबाय फनाउनेतपा ध्मान नददॊदा
अदहरे नेऩारी जनतारे ऊजाा सङ्कटको साभना गनऩ
ुा ये कारे आगाभी ददनभा दरीम याजनीनतबन्दा भागथ उठे य
स्िाधीनता, आत्भननबाय अथातन्त्रको विकासभा दहॉडाउन ऩहर गने प्रनतिद्धता जनाएका गथए । यासस
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भजधथल्रो तजभजकोसीको प्रवेश भजगा भभात सुरु
रक्ष्भण खड्कज

बूकम्ऩऩनछ काभ ठप्ऩ बएको भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजनाको प्रिेश भागा ननभााणको काभ
सुरु बएको छ । िैशाख १२, १३ य २९ गतेको बूकम्ऩऩनछ गएको ऩदहयोरे ऺतविऺत बएको भागथपरो

ताभाकोसी आमोजनास्थर गैःगयदे खख फाॉधस्थर राभाफगयसम्भको सडक भभातको काभ फध
ु फायदे खख सरु
ु
बएको हो ।

लसलबर सॊयचना ननभााणको ष्ट्जम्भा ऩाएको गचननमाॉ कम्ऩनी लसनो हाइड्रोरे दईु िटा एस्काबेटयरगामतका
उऩकयण प्रमोग गयी भागथपरो ऩेनस्टकदे खख छ्मोतछ्मोत्तपा य गैःगयदे खख छ्मोत्छ्मोत्सम्भ ऩग्ु ने सडक

भभातको काभ सरु
ु गये को आमोजनाका प्रिक्ता डा.गणेश न्मौऩानेरे जानकायी ददए । आिश्मकताअनस
ु ाय

थऩ उऩकयणसभेत व्मिस्था गयी ऩदहयोरे ऺनतग्रस्त सडक भभातको काभराई अनघ फढाउने उनरे फताए ।
बूकम्ऩऩनछ प्रिेश भागा ऩूयै अिरुद्ध बएका कायण भागथपरो ताभाकोसी आमोजनाको काभ ७ भदहनादे खख
ठप्ऩ छ । गैःगयदे खख राभाफगयसम्भको ११ ककरोलभटय सडक ऩूयै ऺनतग्रस्त बए ऩनन इन्धन अबािका

कायण काभ अनघ फढ्न सकेको गथएन । नेऩार आमर ननगभरे आमोजनाराई ६ हजाय लरटय तेर उऩरब्ध
गयाएऩनछ काभ अनघ फढे को हो । बूकम्ऩऩनछको ऩदहयोरे लसॊगटीदे खख राभाफगयसम्भको २८ ककरोलभटय
प्रिेश भागा ऺनतग्रस्त बए ऩनन गैःगयसम्भको सडक बने दसैँअनघ सचचारन
गरयएको गथमो ।
अदहरे उऩरब्ध तेररे एक साता ऩनन नधान्ने आमोजना प्रभुख विऻानप्रसाद िेरठरे फताए । „थोयै

ऩरयभाणभा आएको इन्धनफाट काभ सुरु गये का छैअ,‟ िेरठरे बने, „थऩ इन्धन नआए काभ अनघ फढ्न
सक्ने अिस्था छै न ।‟ भागथपरो ताभाकोसीभा एक साताभा १२ हजाय लरटय इन्धन आिश्मक ऩदा छ ।

सडक भभातका रागग लसनो हाइड्रोको व्मिस्थाऩन तहभा यहे का केही अगधकायी य इष्ट्न्जननमयसदहतको
प्राविगधक टोरी राभाफगय ऩुगेको छ । बूकम्ऩसॉगै आमोजनास्थर छाडेय गएका लसनो हाइड्रोका अगधकायी
य प्राविगधकभध्मे करयफ १५ जना भात्रै कामास्थर ऩुगेका छन ् ।

मसअनघ भागथपरो ताभाकोसीको लसलबर सॊयचना ननभााणको काभभा करयफ ३ सम गचननमाॉ य १ हजाय ५
सम फढी नेऩारी काभदाय कामायत गथए ।
७५ प्रनतशत काभ ऩूया बइसकेको भागथपरो ताभाकोसीफाट सन ् २०१६ को डडसेम्फयफाट विद्मुत ् उत्ऩादन
गने रक्ष्म याखखएको गथमो । तय, बूकम्ऩ, भजदयु हडतार, स्थानीम अियोध य अन्म सभस्मा कायण
आमोजनाको ननभााण अिगध एक िर्षा ऩय धकेलरएको छ बने रागत सभेत िद्
ृ गध हुने ननष्ट्श्चत छ ।

>f]tM gfu/Ls, 2072÷8÷17

शुक्रफजयदे खख रोडसेडडङभज वद्
ृ धध, सजतजको ५७ घन्टजसम्भ फवि जजने

नेऩार विद्मुत प्रागधकयणरे रोडसेडडङको सभम फढाएको छ। साताको ४४ घन्टा रोसेडडङ हुॉदै आएकोभा
शुक्रफादे खख साताको ५७ घन्टासम्भ रोडसेडडङ हुने प्रागधकयणरे जनाएको छ। विद्मुत आऩूनताभा िद्
ृ गध
हुनु, बूकम्ऩफाट ऺनतग्रस्त फनेका विद्मुत गह
ृ सचचारनभा नआउनु य ऩानीको सतह घट्दै गएऩनछ
रोडसेडडङको सभम िद्
ुा ये को प्रागधकयणरे जायी विऻप्तीभा उपरेख गये को छ।
ृ गध गनऩ
तजलरकज हे नस
ुा ्
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जरववद्मुत ् आमोजनजरजई इन्धन दे ऊ

बायतको अघोवर्षत नाकाफन्दीरे ननम्त्माएको इन्धनको चयभ अबािको असय अफ जरविद्मुत ् आमोजनाभा ऩना
थारेको छ । ननभााणको चयणभा यहे का य ननभााण ऩयू ा हुने अिस्थाभा यहे का कनतऩम जरविद्मत
ु ् आमोजना
इन्धनकै कायण योककने अिस्थाभा छन ् । िैशाखभा आएको विनाशकायी बूकम्ऩरे केही सभम ठप्ऩ बएका

आमोजनाभध्मे केहीको काभ बखायै सुरु बएको गथमो । तय, पेरय नाकाफन्दीको भायभा ऩये । अदहरेको अिस्थाभा

इन्धनविना कुनै ऩनन जरविद्मत
ु ् आमोजनाको साभान्म काभ ऩनन अनघ फढ्दै न । इन्धन अबाि जनतसभम यह्मो
उनत नै आमोजनाको काभ ठप्ऩ हुन्छ बने आमोजनाको रागत ऩनन फढ्ने रगबग ननष्ट्श्चत छ ।

अदहरे लसन्धऩ
ु ापचोकको भध्म बोटे कोसी, अऩय चाकुरगामत केही आमोजनाको काभ इन्धन अबािकै कायण

सचचारन हुन सकेको छै न । लसन्धऩ
ु ापचोकरगामत दोरखा, धाददङ, फागरुङ, रभजुङ, कास्की, तनहुॉरगामत धेयै
ऩहाडी ष्ट्जपराभा साना–ठुरा गये य दजानैआ जरविद्मुत ् आमोजना ननभााणका क्रभभा छन ् । धेयैरे त्मही सभस्मा

बोगेका छन ्, „इन्धनको अबाि‟ । नेऩारको हकभा इन्धनको सॊकट भोचनको एक भात्र विकपऩ बनेकै बफजर
ु ी हो ।
त्मसकायण जरविद्मुत ् आमोजना ननभााणका रागग जसयी हुन्छ इन्धन उऩरब्ध गयाउनुको विकपऩ दे खखॉदैन ।

अदहरे जनत ऩनन आमोजना इन्धन अबािकै कायण योककएका छन ् नतनराई तत्कार सचचारन गने गयी सयकायरे

विशेर्ष ननमभ फनाउनऩ
ु छा । त्मसका रागग „स्ऩेसर प्माकेज‟ नफनाई सख
ु ै छै न । ताकक इन्धन अबािकै कायण कुनै
ऩनन जरविद्मुत ् आमोजनाको काभ योककएको सुन्नभा नआओस ्। नेऩारभा इन्धनको हाहाकाय कभ गना सककने

एक भात्र विकपऩ नै जरविद्मुत ् हो बन्नेभा सिासाधायणसभेत जानकाय छन ् बने सयकायराई थाहा नहोरा बन्ने

अनुभानसभेत गना सककन्न । ननभााणको अष्ट्न्तभ चयणभा यहे का सफै आमोजना सभमभै ऩूया गना सककए आगाभी
दहउॉ दभा मो िर्षाको जस्तो रोडसेडडङको हुभात बोग्नुऩने छै न । त्मसैरे ऩनन मो अिस्थाभा „सयकाय विद्मुत ्
आमोजनाराई इन्धन चादहमो‟ बननयहन जरुयी छै न । मो त सयकाय आपैंरे फझ्
ु ने कुया हो ।
प्रधानभन्त्री केऩी ओरी स्िमॊरे ऩटक–ऩटक बनेका छन ्,

‘इन्धनको एक भात्र विकपऩ बफजुरी नै हो य मसराई तत्कार सुरु गरयन्छ ।‟ जरविद्मुत ् आमोजना आपैंभा खगचारो
आमोजनाभध्मे एक हो बने साभान्म जरविद्मत
ु ् आमोजना ननभााण गना ऩनन केही िर्षा राग्छ । साभान्म अिस्थाभा
त ननभााण साभग्रीको अबाि, काभदायको अबाि, स्थानीमको अियोध बन्दै ननभााण व्मिसामीरे सभमभा काभ

नगरययहे को अिस्थाभा अदहरे कनतऩम ननभााण व्मिसामीराई इन्धन अबाि दढरासुस्ती गने फहाना ऩनन फनेको
हुन सक्छ । तसथा, सयकायरे तत्कार मस विर्षमभा ध्मान ददनुऩछा । तत्कारको अिस्थाभा जरविद्मुत ्
आमोजनाराई ऩदहरो प्राथलभकताभा याख्नु सयकायको ऩदहरो कताव्म हुनुऩछा । आशा गयैआ, आपैं इन्धनको भाय

खेवऩयहे को हाम्रो सयकाय पेयी मस्तै हाहाकाय नहोस ् बन्नका रागग ऩनन जरविद्मत
ु ् आमोजना ननभााणभा सकक्रम
बएय राग्नेछ । आगाभी ददनभा कुनै ऩनन जरविद्मुत ् आमोजनारे इन्धन अबािकै कायण काभ ठप्ऩ बमो बनेय
गुनासो गनऩ
ुा ने छै न ।
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भजधथल्रो तजभजकोसीको कजभ सुरु
सुिास मोचजन

विनासकायी बूकम्ऩऩनछ अिरुद्ध बएको भागथपरो ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजनाको काभ ऩुन् सुरु
बएको छ।

ताभाकोसी जरविद्मत
ु आमोजनाका प्रिक्ता गणेश न्मौऩानेरे बक
ू म्ऩ गएको आठ भदहनाऩनछ
फध
ु फायफाट काभ सरु
ु बएको जानकायी ददए।दोरखाको राभाफगयभा ननभााण बइयहे को चाय सम ५६
भेगािट ऺभताको मो आमोजनाको करयफ ७३ प्रनतशत सम्ऩन्न बइसकेको छ।

बूकम्ऩऩनछ आमोजनाको काभ सुचारु गने बननए ऩनन बायतरे गये को अघोवर्षत नाकाफन्दीरे इन्धन
नहुॉदा काभ योककएको गथमो। आमोजनारे केही ददन अनघ ऊजााभन्त्रारमराई इन्धन भाग गये को गथमो।

ऊजाा भन्त्रारमको लसपारयसभा आमोजनारे फध
ु फाय भात्र ६ हजाय लरटय डडजेर प्राप्त गये ऩनछ काभ
थालरएको हो। फध
ु फाय गोगयफाट राभाफगयसम्भको सडक भभातको काभ थालरएको छ । अफ ऩािय
हाउसरगामतका अन्म काभ ऩनन सच
ु ारु हुनेछन ्।

२०७३ सार लबत्र ननभााण सम्ऩन्न गने रक्ष्म लरएको आमोजना बूकम्ऩ य इन्धन अबािका कायण केही िर्षा
ऩछाडड धकेलरएको छ। आमोजना फन्द हुॉदा दै ननक कयोडौ रुऩैमाॉ नोक्सानी बएको छ। अफ आमोजनाको
रागत ऩनन फढ्ने ननष्ट्श्चत बएको छ।

आमोजनाको काभ अिरुद्ध हुॉदा समौ भजदयु भकााभा ऩये का छन ्। आमोजनाभा भजदयु ी गदै आएका
याभशयण केसीरे सात भदहनादे खख काभ नहुॉदा आपूहरूको जीविकोऩाजानभा सभेत सभस्मा बएको फताए।

आमोजनाभा काभ गयी ऩरयिाय ऩापदै आएका केसी िैकष्ट्पऩक काभ सभेत नऩाएको य गाउॉ भै
ज्माराभजदयु ी गये य ऩरयिाय ऩालरयहे को फताउॉ छन ्। बूकम्ऩऩनछ िान्सलभसन राइनको काभ केही भात्राभा
बए ऩनन सन्तोर्षजनक नबएको आमोजनारे जनाएको छ।
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ववद्मुत ् आमोजनजरजई इन्धन अबजव

बायतीम नाकाफन्दीका कायण इन्धन य ननभााण साभग्री आऩूनता असहज हुॉदा इराभभा सचचालरत

जरविद्मुत आमोजना नयाम्रयी प्रबावित छन ् । ननभााणको अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेका आमोजना ठप्ऩ प्राम्
छन ् । आिश्मक साभग्री सहज उऩरब्ध बए ती आमोजनाफाट चाॉडै उत्ऩादन सुरु हुन्छ।

साननभा भाई हाइड्रोऩािय कम्ऩनीअन्तगात गचसाऩानीभा ननभााणाधीन भाइखोरा क्मासकेड आमोजनाफाट
दसैंअनघ नै उत्ऩादन गने रक्ष्म अधयु ो छ । सात भेगािाट ऺभताको मो आमोजनाका सानानतना फा"की
काभ इन्धन य ननभााण साभग्री अबािरे योककएको छ । मसरे आमोजनाको रागत य सभम फढे को छ ।
उत्ऩादन सुरु गनऩ
ा ो थोयै काभ भात्र फाॉकी यहे को जनाउ"दै आमोजनाका फसन्त ऩौडररे इन्धन य
ुा ूिक

ननभााण साभग्री बए १५ ददन ऩनन नराग्ने फताए । 'डडजेर, यड य लसभेन्ट ऩाएको बए दसैंअनघ नै काभ
सककन्थ्मो,' उनरे बने ।
केही भदहनाअनघ साननभा भाईफाट उत्ऩाददत २२ भेगािाट बफजर
ु ी काफेरी करयडोयभापात केन्रीम प्रसायण
राइनभा जडान बइसकेको छ । क्मासकेड आमोजनाफाट उत्ऩाददत बफजर
ु ी ऩनन काफेरीभापात केन्रीम
प्रसायणभा जोडडन्छ ।

इराभकै भाफुभा ननभााणाधीन १० भेगािाट ऺभताको अऩय भाई जरविद्मुत आमोजनाको काभ ऩनन
प्रबावित छ । आमोजनाको प्राम् सफै काभ सककए ऩनन उत्ऩाददत बफजुरी काफेरी करयडोयभा जोड्न
प्रसायण राइन ननभााण बइयहे को छ । मसरे रगानीको बाय फढाइयहे को आमोजनारे जनाएको छ ।

इन्धन अबािरे प्रसायण राइन ननभााण प्रबावित बएको आमोजनाका ननदे शक फसन्त प्रधान फताउ"छन ् ।
'इन्धन नबएऩनछ ननभााण उऩकयण फन्द छन ्,' प्रधान बन्छन ्, 'भेलसन नरगाई काभ नै हुॉदैन, भेलसन

चराउन इन्धन चादहन्छ ।' भाफुफाट गोदकको सफ–स्टे सनसम्भ प्रसायण राइन ऩूया बएऩनछ त्महा"को
बफजुरी ऩनन केन्रीम प्रसायणभा जोडडनेछ ।

सोही ठाउॉ भा ६ भेगािाट ऺभताको क्मासकेड आमोजना ननभााणाधीन छ । उक्त आमोजना ऩनन इन्धन य
ननभााण साभग्री अबािको चऩेटाभा छ । मो आमोजना एक िर्षालबत्रै सक्ने रक्ष्म याखेय गत जेठभा ननभााण
थालरएको गथमो ।
इन्धन अबािका कायण इराभको ऩुिाखोरा य जोगभाई खोरा तथा मसै िर्षा सक्ने बननएको ऩाॉचथयभा

ननभााणाधीन १५ भेगािाटको हे िाखोरा 'ए'को ननभााणको काभ ऩनन प्रबावित छ । कम्ऩनीहरुरे आिश्मक
इन्धन जुटाउन सकेका छै नन ्।

डेढ िर्षालबत्र भेची ऩहाडफाट ६० भेगािाट बफजुरी काफेरी करयडोयभापात केन्रीम प्रसायणभा जोड्ने रक्ष्म
याखखए ऩनन नाकाफन्दीका कायण त्मो रक्ष्म ऩूया गना गाह्रो बएको छ । िैशाख १२ को बूकम्ऩऩनछ

योककएको काभ सुरु गये का ददएका कम्ऩनीहरू इन्धन अबाि हु"दा काभको गनत योक्न फाध्म छन ्।

