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ऩञ्चशे्वय आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन सम्ऩन्न 

फहुउद्देश्मीम ऩञ्चशे्वय आमोजनासम्भ ऩुग्न ेब्रह्भदेव–ऩञ्चशे्वय ऩहुॉच भार्गको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन 

९इआइए० सम्ऩन्न बएकोे ेछ । 
फाॉधस्थरको १२३ ककभी तथा ऩरयमोजना ऺेत्रसम्भ १२८ ककभी ऩहुॉच भार्गको इआइए सम्ऩन्न र्रयएको हो । 
पुरब्राइट कन्सल्टेन्सीरे करयफ तीन वषग रर्ाएय र्येको अध्ममन अनुसाय सो ऩहुॉच भार्गको ९० प्रततशत बूबार्भा 
जङ्र्र यहेको छ । 
कञ्चनऩुयको ब्रह्भदेवदेखि डडले्धयुाको ऩयशुयाभ नर्यऩालरका हुॉदै फैतडीको शभागरी, भहाकारी य ऩञ्चशे्वय 

र्ाववससम्भ ऩहुॉच भार्ग ऩुग्न ेइआइएभासॊरग्न सभाजशास्त्री कृष्ण िनाररे फताउनुबमोे े। 
इआइए प्रततवेदन जजववस फैतडी, सम्फजन्धत र्ाववस य अन्म सम्फजन्धत जजववसभा फुझाइएको फताउॉ दै िनाररे 

प्रततवेदनराई ऊजाग भन्त्रारमभा ऩेस र्रयन ेफताउनुबमो । उहाॉरे बन्नुबमो, Ŗनौ लभटय चौडा सो ऩहुॉच भार्गको एक 

ककरोलभटय तनभागणका रागर् झन्ड ैरु १० कयोड िचग हुन ेअनुभान छ ।ŗ 

सो ऩहुॉच भार्ग तनभागणका रागर् नेऩार य बायत सयकायको फयाफय रर्ानी यहन ेबएकारे दवुै देशको सम्झौताभा 
तनभागण अति फढ्न ेफताइएको छ । 
ऩहुॉच भार्ग तनभागणको लसरलसराभा हुन ेनकायात्भक असय न्मूनीकयणका उऩाम सभेत प्रततवेदनभा सभेटटएका छन ्

। ऩञ्चशे्वय ऩहुॉच भार्ग तनभागणको इआइए सम्ऩन्न हुनारे सो ऩरयमोजनाको भहत्वऩूणग काभ सम्ऩन्न बएको 
फताइएको छ । यासस  
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इन्धन अबावभा ननभााणाधीन तीन जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ ठप्ऩ 

बायतीम नाकाफन्दीका कायण म्माग्दीभा तनभागणाधीन अवस्थाभा यहेका ७१ भेर्ावाट ऺभताका तीनवटा जरववद्मुत ्

आमोजनाको काभ तीन भटहनादेखि ठप्ऩ बएको छ । 
म्माग्दीको नायच्माङभा तनभागणाधीन अवस्थाभा यहेको चाय भेर्ावाट ऺभताको िरेम्दी जरववद्मुत ्आमोजना, 
योवटग इनजॉ प्रालरको ४२ भेर्ावाट ऺभताको लभस्त्रीिोरा जरववद्मुत ्आमोजना य २५ भेर्ावाट ऺभताको दयफाङŔ

म्माग्दीिोरा जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ इन्धन अबावभा ठप्ऩ बएको हो । 
उत्तयी म्माग्दीको नायच्माङभा यहेको चाय भेर्ावाट ऺभताको िरेम्दी जरववद्मुत ्आमोजनाको सुरुङ तनभागण कामग 
तीव्रर्ततभा अर्ाडड फटढयहेका फेरा बायतीम नाकाफन्दीरे तनभागण साम्रर्ीराई आवश्मक ऩन ेइन्धनको अबाव 

बएऩतछ काभ योककएको छ । 
सुरुङ, इन्टेक, ऩावय हाउसभा प्रमोर् र्रयएको भेलसनभा डडजेरको अबाव बएऩतछ दईु भटहना अर्ाडड आमोजना 
फन्द र्यी कभगचायीराई िय ऩठाइएको िरेम्दी िोरा जरववद्मुत ्आमोजनाका कामागरम प्रभुि ववभर रयजाररे 

फताउनुबमो । 
आमोजनास्थरसम्भ एक्सस्टेन्सन राइनसभेत नऩुरे्कारे अन्म प्रमोजनका रागर्सभेत जेनेयेटयसटहतका 
उऩकयणभा सभेत डडजेरको आवश्मकता ऩन ेर्येको छ । जजल्रावासीको सकिमताभा तनभागण बइयहेको 
आमोजनाको ३०० लभटय सुरुङ ितनएको छ । 
सडकसटहत अन्म आवश्मक तनभागण कामगराई सभेत तीव्रता टदइयहेको अवस्थाभा इन्धनको अबाव बएऩतछ 

सभस्मा बएको अध्मऺ ककशोय सुवेदीको बनाइ छ । कयोडौँको नोक्सनासी हुन ेदेखिएऩतछ भहॉर्ोभा बए ऩतन इन्धन 

िरयद र्येय तनभागणकामगराई अर्ाडड फढाउने आमोजनारे जनाएको छ । यासस 

 

 

  



>f]tM sf/f]af/, 2072÷08÷27 

ऊजाा सॊकटकार : सयकाय नै अन्मोरभा 
फाफुयाभ िड्का 
काठभाडौं, २७ भॊलसय – भुरुकभा चयभ ऩेट्रोलरमभ अबावरे ववद्मुत ्भार् फढेऩतछ सयकाय ऊजाग सॊकटकार िोषणा 
तमायीभा जुटेको छ । ऊजाग सॊकटकार रर्ाएय तनभागणाधीन जरववद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्न र्न ेबतनए ऩतन मसको 
ऩूवगतमायी बन ेशून्मप्राम् छ । मसअति २ ऩटक ऊजाग सॊकटकार रर्ाइए ऩतन मोजना कामागन्वमन नबएऩतछ 

मसऩटक सयकायका उच्च अगधकायी न ैअन्मोरभा ऩयेका छन ्। 
अन्मोरकै कायण ऊजाग भन्त्रारमरे सॊकटकारसम्फन्धी आवश्मक मोजना तमाय र्नग सकेको छैन । सयकायरे ऩुस 

भसान्तसम्भ फढीभा ३ वषगका रागर् ऊजाग सॊकटकार रर्ाएय धभाधभ जरववद्मुत ्आमोजना फनाउन ेबनेको छ । 
मसअति सयकायरे ०६५ य ०६८ भा ऊजाग सॊकटकार िोषणा र्येको गथमो । मी दफुै मोजना कामागन्वमन बएनन ्। 
प्रधानभन्त्री केऩी शभाग ओरीरे याष्ट्रको नाभभा र्येको सम्फोधनभा ‘१ वषगलबत्र रोडसेडडङभुक्सत र्न’े य अथगभन्त्री 
ववष्णु ऩौडरेरे सावगजतनक र्येको श्वेतऩत्रभा ‘ऊजाग सभस्मा सभाधान र्नग ऊजाग सॊकटकार िोषणा र्न’े उल्रेि छ । 
उऩप्रधान तथा ऊजागभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे २ वषगभा रोडसेडडङ हटाउने बनेका छन ्। 
सॊकटकार रर्ाउन ेववषमभा सयकाय आपू न ैअरभरभा ऩयेको ऊजागसगचव सुभनप्रसाद शभाग फताउॉछन ्। “मसअति 

ऩतन सॊकटकार रर्ाइएको गथमो,” उनरे बन,े “त्मसैरे मसऩटक कामागन्वमन कसयी र्न ेबन्नेभा अन्मोर बएको हो 
।” 

सयोकायवारासॉर् ववस्ततृ छरपर र्येय मोजनाफद्ध रूऩभा ऊजाग सॊकटकार रर्ाउनुऩन ेऊजागका सहप्रवक्सता 
र्ोकणगयाज ऩन्थ फताउॉछन ्। “मसअति न ैहाभीरे २ ऩटक सॊकटकार िोषणा र्ये ऩतन कामागन्वमन र्नग सकेनौं,” 

उनरे बन,े “अफ कामागन्वमन हुन ेर्यीभात्र सॊकटकार मोजना ल्माउनुऩछग  ।” कसयी रर्ाउन ेबन्न ेववषमभा 
भन्त्रारम न ैअन्मोरभा यहेको ऩन्थ फताउॉछन ्। 
“सॊकटकार रर्ाउन ेहो बन ेवन, वातावयण, जग्र्ा प्राजप्त य स्थानीम अवयोध हटाउन ेर्यी आउनुऩछग ,” उनरे बन,े 

“ऩटहराको जस्तै र्यी सॊकटकार रर्ाउॉदा कामागन्वमन नहुन ेअवस्था आउन सक्सछ । स्थानीम अवयोध आएऩतछ 

ववश्व फैंकरे सहमोर् योक्सछ, मस्तो अवस्थाभा सॊकटकार कामागन्वमन हुन सक्सदैन ।” तनजी ऺेत्रको बूलभका, रर्ानी य 

आमोजना ववकासको प्रारूऩ, प्रसायणराइन सक्सन ेकामगमोजनारर्ामतभा स्ऩष्ट हुनुऩन ेउनको जोड छ । 
सॊकटकार रर्ाउन ेववषमभा सयकाय न ैअन्मोरभा यहेको स्वतन्त्र ऊजाग उत्ऩादक सॊस्था (इऩान) अध्मऺ 

िड्र्फहादयु ववष्ट फताउॉछन ्। “अटहरेको तमायीको अवस्था हेदाग भन्त्रारम न ैअन्मोरभा यहेको ऩाएका छौं,” उनरे 

बन,े “न्मूनतभ १० हजाय भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन नहुन्जेरसम्भ सॊकटकार जायी याख्नऩुन ेहाम्रो भार् हो ।” 

०६५ भा सॊकटकार रर्ाउॉदा सयकायरे १० वषगभा १० हजाय भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनको मोजना सावगजतनक र्येको 
गथमो । त्मसफेरा हारका अथगभन्त्री ऩौडरे ऊजागभन्त्री गथए । त्मसफेरा िोषणा र्रयएका अगधकाॊश मोजना 
कामागन्वमन बएनन ्। त्मस्त ै०६८ भा िोषणा र्रयएको सॊकटकार ऩतन रार् ूहुन सकेन । तत्कारीन उऩप्रधान तथा 
ऊजागभन्त्री बयतभोहन अगधकायीरे ऊजाग सॊकट िोषणा र्दै ५ वषगभा साढे ४ हजाय भेर्ावाट बफजुरी उत्ऩादन र्ने 
मोजना ल्माएका गथए । त्मसफेरा प्रवद्र्धकराई टदन िोषणा र्रयएका सहुलरमत उनीहरूरे अझै ऩाएका छैनन ्। 
सयकायरे िोषणा र्न ेतय कामागन्वमन नर्न ेप्रववृत्तरे प्रवद्र्धक तनयाश छन ्। सोर ुकरयडोयभा सयकायरे 

प्रसायणराइन फनाउन ेप्रततफद्धता जनाए ऩतन कामागन्वमनभा टढराइ र्दाग सोरुभा तनभागणाधीन १०५ भेर्ावाट 



ऺभताका २ आमोजना अतनजश्चत बएका छन ्। 
०६५ य ०६८ भा ऊजाग सॊकट सभाधान र्नग दजगनौं जरववद्मुत ्य प्रसायणराइन आमोजनाका काभ तत्कार थाल्न े

बतनए ऩतन हारसम्भ तनभागण हुन सकेका छैनन ्। तत्कारीन सयकायरे िोषणा र्येको सॊकटकारभा २५ 

भेर्ावाटसम्भका जरववद्मुत ्आमोजनाका रागर् एकभुष्ठ ववद्मुत ्िरयददय तनधागयण र्न,े ०६८ चतै्रलबत्र तनभागणभा 
जान े५० भेर्ावाटसम्भका आमोजनाका रागर् वन तथा ब–ूसॊयऺण भन्त्रारमको सहभतत लरन नऩन ेव्मवस्था 
र्रयएको गथमो 
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ऩीडडतराई थनुेय प्रसायणराइन ववस्ताय 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको हेटौंडा–कुरेिानी २– स्मुचाटाय १३२ केबी दोस्रो सककग ट आमोजनाफाट प्रत्मऺरूऩभा 
प्रबाववत महाॉका ऩीडडतराई तनमन्त्रणभा लरएय प्रसायणराइन ववस्ताय थालरएको छ। प्रागधकयणरे सावगजतनक 

सचूना जायी र्यी राइन ववस्ताय थारेको हो। 
प्रबाववत ऺेत्र हेटौंडा–१ य २ चौकीटोरका स्थानीमरे ववयोध र्येऩतछ उनीहरूराई प्रहयीरे तनमन्त्रणभा लरएय राइन 

ववस्ताय शुरू र्रयएको हो। 
राइन ववस्तायफाट ३२ ियधयुीका करयफ १० बफर्ाह जग्र्ा ऩूणगरूऩभा प्रबाववत हुनुका साथ ैउक्सत ऺेत्रभा फसोफास 

र्नेभा शायीरयक य भानलसक स्वास््मभा प्रबाव ऩन ेस्थानीमको दाफी छ। प्रसायणराइन ववस्ताय हुॉदा आपूहरूको 
जग्र्ाभा िय तनभागण र्नग नक्ससा ऩास हुन नसक्सन ेय फैंककङ कायोफायका रागर् गधतोसभेत नलरन ेबएकारे 

ियजग्र्ाको उगचत भुआब्जा य चरनचल्तीको भूल्मअनुसाय ऺततऩूतत ग उऩरब्ध र्याइनुऩन ेऩीडडत केदाय फतौरारे 

फताउनुबमो। 
२००४ सारदेखि न ैफसोफास हुॉदै आएको आपूहरूको ऺेत्र भानवफस्ती यहेकारे दोस्रो सककग ट ताय तान्न योकी दईु 

टावयको फीचभा थऩ एक टावय तनभागण बए सावगजतनक जग्र्ा तथा जॊर्र ककनाय राइन ववस्ताय हुन ेववकल्ऩ प्रस्तुत 

र्दागसभेत प्रागधकयणरे फेवास्ता र्येय फर प्रमोर् र्येको आयोऩ ऩीडडत ककशोय ढकाररे रर्ाउनुबमो। ‘२०६१ सारभा 
प्रसायणराइन ववस्ताय र्न ेिभभा प्रागधकयणरे सेना य प्रहयी ऩरयचारन र्येको गथमो। अटहरे ऩतन प्रहयी ऩरयचारन 

र्मो। हाभी भछौं तय, अगधकाय प्राप्त नबएसभभ् रड्नेछौं,’ ऩीडडत ऩद्भा आचामगरे बन्नुबमो– ‘र्ाउॉको सफ ैसम्ऩवत्त 

फेचये िय फनाइमो। अटहरे जग्र्ा काभ नराग्न ेबमो। प्रहयी, प्रशासन य प्रागधकयण लभरेय सम्ऩवत्त य स्वास््मप्रततको 
अगधकाय हनन ्र्न ेकाभ बमो।’ ऩीडडत र्ोववन्द जोशीरे प्रहयी टहयासतभा प्रहयीरे तनमन्त्रणभा लरएका कायण 

कानुनी प्रकिमा अर्ाडड फढाउन नऩाएको बन्दै दु् िेसो ऩोख्नबुमो– ‘प्रहयीरे हाभीराई टहयासतभा याख्दा कानुनी 
प्रकिमा अर्ाडड फढाउन सभस्मा बमो,’ 
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रोडसेडडङ हटाउने काभभा ऊजाा भन्रारम न ैफाधक 

भन्त्रारमरे प्रागधकयणराई तीन भटहनादेखि नाकाफन्दी रर्ामो : एभडी काफ्रे 

क वषगलबत्र रोडसेडडङ हटाउने सयकायी िोषणा कामागन्वमनभा ऊजाग भन्त्रारम नै फाधक देखिएको छ । 
बायतरे असोजदेखि नाकाफन्दी र्येऩतछ ऩेट्रोलरमभ ऩदाथगको हाहाकाय हुॉदा सयकायी स्वालभत्वभा 
तनभागणाधीन जरववद्मुत ्आमोजनाहरुराई ऊजाग भन्त्रारमरे डडजेरको व्मवस्था सभेत र्नगसकेको छैन 

बने नऩेार ववद्मुत ्प्रागधकयणको कामगकायी तनदेशकको फायेभा सभेत भौन यहॉदा काभकाज ठप्ऩ हुनऩुरे्को 
छ । एक वषगलबत्रभै तनभागण ऩूया हुनसक्सन ेआमोजनाहरुको न्मूनतभ भार् सभेत ऩूया र्नग ऊजाग भन्त्रारमरे 

अग्रसयता लरन नसक्सदा रोडसेडडङको भाय सवगसाधायणरे अझै केही वषग बोग्नुऩन ेप्रष्ट बएको छ । 
प्रागधकयणरे आमोजनाको नाभ नै तोकेय ऊजाग भन्त्रारम भापग त ऩटकऩटक डडजेर भार् र्ये ऩतन ऊजागेा 
भन्त्री य सगचवरे कुनै वास्ता नर्दाग तनभागणाधीन जरववद्मुत ्आमोजनाहरुको काभ रथालरङ् हुन ऩुरे्को 
छ ।  
 

कतैफाट सहमोर् प्राप्त हुन नसक्सदा काभ र्नग ज्मादै अप््मायो ऩयेको बन्दै प्रागधकयणका कामगकायी 
तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे व्मवस्थावऩका सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभततको आइतफायफायको 
फैठकभा बने, Řसुन्दा तततो राग्ने तय मथाथग कुया तीन भटहनादेखि ववद्मुत ्प्रागधकयण ऊजाग भन्त्रारमको 
िोवषत नाकाफन्दीभा छ ।ř असोज १७ र्त ेतत्कारीन ऊजाग भन्त्री वाभदेव र्ौतभरे कामगकायी तनदेशक 

काफ्रेराई भन्त्रारमभा हाजजय हुन आउन तनदेशन जायी र्ये ऩतन उनरे आपूराई भजन्त्रऩरयषद्रे तनमुजक्सत 

र्येको कायण भजन्त्रऩरयषद्को तनणगम बफना कतै नजाने अडान लरएऩतछ वववाद जायी छ । भन्त्रारमरे 

उऩकामगकायी तनदेशक याभचन्र ऩाण्डमेराई तनलभत्त एभडीको रुऩभा ऩत्र टदए ऩतन उनरे ऩतन एभडी 
स्वीकाय र्येका छैनन ्बने काफ्रेरे ऩतन भन्त्रारमभा हाजजय हुन आउन स्वीकाय र्येनन ्। काफ्रे 

प्रागधकयणभा फसेय काभ र्रययहेऩतछ भन्त्रारम य भजन्त्रऩरयषद् कतैफाट ऩतन उनको फायेभा तनणगम र्नग 
सकेको छैन । ऩाण्डमेरे आपू उऩकामगकायी तनदेशक भात्र बएको कायण प्रागधकयण सञ्चारक सलभतत 

फैठक याक्सन नसक्सन ेफताउॉ दै आएका छन ्। त्मही कायण प्रागधकयण फोडगफाट कुन ैतनणगम हुन सकेको छैन । 
काफ्रेरे एभडीको रुऩभा र्येको तनणगम य हस्ताऺय भन्त्रारमरे स्वीकाय नर्ये ऩतन प्रधानभन्त्री कामागरम य 

अजख्तमाय दरुुऩमोर् अनुसन्धान आमोर् तथा व्मवस्थावऩका सॊसद्रे काफ्रेराई एभडी भानेय ऩत्राचाय 

र्रययहेको छ ।  
 

एभडीको रुभऩा काफ्रेरे तनभागणाधीन याजष्ट्रम र्ौयवको ४५६ भेर्ावाटको भागथल्रो ताभाकोसी 
जरववद्मुत ्आमोजना, यसुवार्ढी, दफुै साञ्जेन, भध्म बोटेकोसीको रागर् डडजेर िरयद र्नग भार् र्ये ऩतन 

ऊजाग भन्त्रारमरे कुन ैवास्ता र्येको छैन । तनभागणाधीन आमोजनाको काभ सञ्चारन र्नगको रागर् डडजेर 

िरयद र्नग टदनुऩ-मो बनेय भाग्दा सभेत भन्त्री य सगचवरे वास्ता नर्यी फस्दा आमोजना अर्ाडड नफढेको 



अऩजस प्रागधकयणराई जाने तनजश्चत बएको छ । प्रागधकयणका अनुसाय ४५६ भेर्ावाटको भागथल्रो 
ताभाकोसीराई प्रतत भटहना ५० हजाय लरटय, यसुवार्ढीराई ३० हजाय लरटय, दफु ैसाञ्जेनराई ४० हजाय 

लरटय, भध्म बोटेकोसीको रागर् ४०/५० हजाय लरटय डडजेर आवश्क ऩछग  । तय, त्मतत डडजेर िरयद र्न े

व्मवस्था भन्त्रारमरे नलभराईटदॉदा ती आमोजनाको काभ थऩ एक वषग धकेलरने बएको छ । ऊजाग 
भन्त्रारमरे प्रागधकयणभा नाकाफन्दी रर्ाएको बन्ने कामगकायी तनदेशक काफ्रेको र्ुनासोको सलभततका 
अगधकाॊश साॊसद्रे स्वीकाय र्यी ऊजाग भन्त्रारमको जवाप भार् र्येका गथए । भन्त्रारमका तनलभत्त सगचव 

सलभययत्न शाक्समरे जवाप टदने कोलसस र्ये ऩतन नसकेऩतछ सलभततको अको फैठकभा जवाप टदने 
फताएका गथए । शाक्समरे भन्त्रारमरे ऩाण्डमेराई एभडीको जजम्भेवायी टदएको फताए ऩतन साॊसद्हरुरे प्रश्न 

र्येऩतछ उनरे जवाप अको फैठकभा टदने फताएका हुन ्।  
 

ऊजाग भन्त्रारमरे एक वा दईु वषगभा रोडसेडडङ हटाउने फताउॉ दै आए ऩतन कामगकायी तनदेशक काफ्रेका 
अनुसाय भन्त्रारमरे प्रागधकयणसॉर् अटहरेसम्भ मस फायेभा कुन ैछरपर न ैर्येको छैन । प्रागधकयणसॉर् 

भन्त्रारमरे छरपर न ैन र्येको कायण रोडसेडडङ हटाउने बनेय प्रधानभन्त्री य ऊजाग भन्त्रीरे ऩटकऩटक 

फोरेका कुयाहरु व्मजक्सतर्त बएको प्रष्ट बएको छ । रोडसेडडङ हटाउन सहमोर्ीको बूलभका िेल्ने 
चभेलरमा जरववद्मुत ्आमोजनाको टनेर िजुम्चएय ऩुन् र्रयएको तनभागणको बुक्सतानी सॊसद्कै रेिा 
सलभततरे नै योकेऩतछ उक्सत आमोजना सभेत योककन ऩुरे्को छ । जरस्रोत सलभततरे सभन्वमकायी बूलभका 
िेरेय सलभततको उक्सत तनणगम सॊशोधन र्ने व्मवस्था र्नग एभडी काफ्रे साॊसद्हरुसॉर् भार् र्ये । त्मस्तै, 
तनभागणाधीन बत्रशूरी थ्री ए को फाॉधसम्भ ऩुग्न ेसडक बूकम्ऩरे बत्काएको कायण त्मसको तनभागण र्रयटदने 
प्रागधकयणरे ऩटकऩट आग्रह र्ये ऩतन टेयेको छैन । उक्सत आमोजनाको फाॉधसम्भ ऩुग्ने फाटो सयकायरे 

फनाइटदनुऩन ेअडान आमोजनाको ठेकेदायको छ । उक्सत आमोजना तनभागण र्नग टदॉदा सयकायरे 

फाॉधस्थरसम्भ सडक बएको बन्दै सम्झौता र्येको गथमो । ऩाॉच ककरोलभटय सडक याज्मको प्राथलभकताभा 
नऩदाग उक्सत आमोजनाको काभ धेयै ऩतछ धकेलरएको एभडी काफ्रेरे फताए । 
 

 

र्ोल्छाको कायण कुरेिानी तेस्रो अतनजश्चत 

१४ भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनको ऺभता यहेको कुरेिानी तेस्रोको काभ र्ोल्छा अर्गनाइजेसनको 
राऩयफाहीको कायण अस्तव्मस्त बएको छ । प्रागधकयणरे काभ र्नग ताकेता र्दाग याजनीततक Řपोसगř 
रर्ाउन ेतथा आपू भुख्म ठेकेदाय होइन बन्दै र्ैयजजम्भेवायऩूवगक फोल्न ेर्दाग उक्सत आमोजनाको 
इरेक्सट्रोभेकातनकर, हाइड्रोभेकातनकर तथा ट्रान्सलभसनराइनको काभ ठप्ऩ छ । 
इरेक्सट्रोभेकातनकरतपग को काभ नहुॉदा लसलबरतपग को काभ सभेत योककनऩुरे्को प्रागधकयणका कामगकायी 
तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे जानकायी टदए ।  
उक्सत आमोजनाको इरेक्सट्रोभेकातनकर, हाइड्रोभेकातनकरको ठेक्सका चीनको झजेजमाङ जजनरुङ 

इरेक्सट्रोभेकातनकर कम्ऩनीरे लरएको गथमो । उसरे काभ लरएऩतछ नेऩारी एजेन्ट र्ोल्छा 



अर्गनाइजेसनराई टदएय ऊ चीन पककग एको गथमो । चीन र्एऩतछ उक्सत कम्ऩनीका कुनै ऩतन प्रतततनगध 

नेऩार पककग एका छैनन ्। 
भुख्म ठेकेदाय कम्ऩनीका कुनै ऩतन गचतनमाॉ आमोजनास्थर नै नऩुर्ी अरुराई नै एजेन्टको रुऩभा काभ 

टदॉदा सभस्मा आएको बन्दै प्रागधकयणरे भुख्म ठेकेदायको िोजी कामग जायी यािेको जनाएको छ । 
प्रसायणराइनको तीनवटा ऩोर सभेत र्ाड्न ेकाभ र्ोल्छारे र्नगसकेको छैन । सन ्२०१० भा ठेक्सका 
सम्झौता र्येऩतछ उक्सत कम्ऩनी सम्ऩकग ववहीन बएको हो । र्ोल्छाको ऺभता नै नबएको कायण भुख्म 

ठेकेदायराई निोजेसम्भ काभ अर्ाडड फढ्न नसक्सने तनचोडभा प्रागधकयण ऩुरे्को छ ।  
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ऊजाा भन्रारमरे नाकाफन्दी ग¥मो प्राधधकयण 

बीभ गौतभ 

ऊजाग भन्त्रारम य मसअन्र्तर्तको नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणफीच सुभधयु सम्फन्ध हुनुऩन ेबए ऩतन प्रागधकयणरे 

बन ेआफ्न ैतारुकदाय तनकाम भन्त्रारमरे नाकाफन्दी र्येको आयोऩ रर्ाएको छ ।  
प्रधानभन्त्री केऩी शभाग ओरीरे एक वषगलबत्र रोडसेडडङ अन्त्म र्न ेिोषणा र्रयसकेको तथा वतगभान अवस्थाभा 
सवगसाधायणरे चयभ ऊजाग सॊकट बोगर्यहेका फेरा रतूर्ततभा बफजुरी व्मवस्थाऩन र्नग सकिम हुनुऩन ेप्रागधकयणरे 

न ैआफ्नो तारुकदाय तनकाम भन्त्रारमराई नाकाफन्दी रर्ाएको आयोऩ रर्ाएको हो । ऊजाग भन्त्रारमको उगचत 

तनदेशन य प्रागधकयणको फढी सकिमताराई रोडसेडडङ न्मूनीकयणको आधाय भान्न ेसवगसाधायण बन ेप्रागधकयणको 
मो आयोऩफाट तनयाश फनेका छन ्। आइतफायको सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभततका सफ ैसाॊसद् तथा ऊजाग 
भन्त्रारमका तनलभत्त सगचवरर्ामतका अगधकायीकै साभ ुप्रागधकयण कामगकायी तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे ऊजाग 
भन्त्रारमरे ववद्मुत ्प्रागधकयणभागथ नाकाफन्दी र्येको आयोऩ रर्ाएका छन ्।  
‘ववर्त तीन भटहनादेखि ऊजाग भन्त्रारमरे ववद्मुत ्प्रागधकयणराई िोवषत रूऩभ ैनाकाफन्दी र्येको छ,ř उनरे 

ववद्मुत ्प्रागधकयणफायेको छरपरभा सलभतत फैठकभा बने, Řमसफाये सलभततरे छानबफन र्येय भ दोषी बए कायफाही 
र्योस,् नत्र ववद्मुत ्प्रागधकयणराई फन्धक नफनाओस ्।ř कामगकायी तनदेशक काफ्रेरे ऊजाग भन्त्रारमरे नाकाफन्दी 
र्येको फताएऩतछ फैठकभा फोल्ने साॊसद्हरू अभतृकुभाय फोहोया, काशीनाथ अगधकायी, तप्तफहादयु ववष्ट, बवानी 
िाऩुङ य ककयण मादवरर्ामतरे मसफाये प्रश्न उठाएका गथए । Řववद्मुत ्प्रागधकयणभागथ ठूरो अन्माम बएको छ, 

मसफाये भफाटै छानबफन सुरु हुनुऩछग  बन्न ेभार् छ, सलभतत मसफाये र्म्बीय होस ्।ř भन्त्रारम य प्रागधकयणफीचको 
द्वन्द्वका कायणरे प्रधानभन्त्री ओरीरे एक वषगलबत्र रोडसेडडङ अन्त्म र्न ेिोषणा र्ये ऩतन मसफाये ऊजाग 
भन्त्रारमरे प्रागधकयणसॉर् हारसम्भ छरपर नर्येको फताए ।  
सोर ुकरयडोयका ववषमभा तत्कारीन ऊजागभन्त्री, सगचव य सञ्चारक सदस्मफीच फढेको ततक्सततासॉर् ै१० बदौऩतछ 

ववद्मुत ्प्रागधकयण सञ्चारक सलभतत फसेको छैन बन ेमसको कायण दईु दजगनजतत तत्कार र्नुगऩन ेतनणगम अरऩत्र 

ऩयेका छन ्। खिम्तीŔकाठभाडौँ, कारीर्ण्डकी करयडोयको प्रसायण राइन तनभागण, ववद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) 

का तनणगमभा फैठक नफस्दा अरऩत्र ऩयेको प्रागधकयणरे जनाएको छ ।  
सोर ुकरयडोयको वववादभ ैतत्कारीन प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारारे असोज तेस्रो साता तत्कारीन ऊजागभन्त्री याधा 
ऻवारीराई फिागस्त र्येऩतछ ऊजाग भन्त्रारमको सभेत जजम्भेवाय सम्हारेका तत्कारीन उऩप्रधान एवॊ र्हृभन्त्री 
वाभदेव र्ौतभरे ववद्मुत ्प्रागधकयणका कामगकायी तनदेशक काफ्रेराई भन्त्रारमभा हाजजय र्याउन तनदेशन टदएका 
गथए बन ेतीन सञ्चारक पेयेका गथए । भन्त्रारमरे तनलभत्त कामगकायी तनदेशकका रूऩभा काभ र्नग उऩकामगकायी 
तनदेशक याभचन्र ऩाण्डरेाई ऩत्र टदए ऩतन उनरे काभ र्येनन ्बन ेतनदेशक काफ्रेरे हाजजय हुन नर्ई काभ 

र्रययहेका छन ्। तय, त्मसऩतछ भन्त्रारमरे कामगकायी तनदेशकरे हस्ताऺय र्येको कुन ैऩत्र फुझकेो छैन । सोही कायण 

ववद्मुत ्प्रागधकयणको काभ ठप्ऩ छ । मसतपग  रक्षऺत र्दै कामगकायी तनदेशक काफ्रेरे ऊजाग भन्त्रारमरे नाकाफन्दी 
रर्ाएको फताएका गथए । फैठकभा उऩजस्थत ऊजाग भन्त्रारमका तनलभत्त सगचव सभीययत्न शाक्समरे तीन भटहनादेखि 

प्रागधकयण फैठक नफसेको फताउॉ दै कामगकायी तनदेशकफायेको वववादफाये बन ेथऩ फताउन चाहेनन ्।  



फैठकभा ववद्मुत ्प्रागधकयणका उऩकामगकायी तनदेशक शयेलसॊह बाटरे तनभागणाधीन कुरेिानी तेस्रोभा इरेजक्सट्रो 
भेकातनकर ठेकेदायरे काभ नर्दाग, चभेलरमाभा सावगजतनक रेिा सलभततरे टनेर ईजस्वजजङको बुक्सतानी योक्सन 

तनदेशन टदॉदा, बत्रशूरीŔ३ एभा ऩहुॉच भार्गराई बूकम्ऩरे ऺतत ऩ¥ुमाउॉदा तथा याहुिाट जरववद्मुत ्आमोजनाभा 
ठेकेदायरे ठेक्सका तोडकेा कायण सभस्मा आएको फताउॉ दै मी सभस्मा सभाधान बए चभेलरमा य कुरेिानी एक 

वषगलबत्र ऩूया हुन ेफताए । त्मसैर्यी, अकाग उऩकामगकायी तनदेशक कन्हैमारार भानन्धयरे ६० प्रसायण राइनभध्मे २८ 

तनभागणाधीन य चाय प्रसायण राइनको रर्ानी सुतनजश्चत बएको फताएका गथए । उनरे नेऩारŔबायत िस फोडगय 

प्रसायण राइन आर्ाभी एक भटहनालबत्र तनभागण ऩूया र्येय ९० भेर्ावाट उत्ऩादन हुन सक्सन ेफताए ।  
कामगिभभा सबासद्हरूरे तनभागणाधीन जरववद्मुत ्आमोजनाहरूराई आवश्मकताका आधायभा सयकायरे इन्धन 

व्मवस्थाऩन र्नुगऩनेभा जोड टदएका गथए बन ेकामगकायी तनदेशक काफ्रेरे भागथल्रो ताभाकोसीभा ऩमागप्त य अन्म 

आमोजना तथा नो राइन सलबगस सञ्चारन र्नगसभेत इन्धन नटदॉदा सभस्मा ऩयेको फताएका गथए । भन्त्रारमका 
तनलभत्त सगचव शाक्समरे जरववद्मुत ्आमोजनाको प्राथलभकता तनधागयण र्यी इन्धन व्मवस्थाऩनका रागर् प्रमास 

बइयहेको जानकायी टदएका गथए ।  
फैठकरे बूकम्ऩका कायण तनभागणाधीन भागथल्रो बत्रशूरीŔ३ ए जरववद्मुत ्आमोजनाको ऩावय हाउसदेखि फाॉधसम्भ 

ऩुग्न े५ ककरोलभटय सडक िण्ड ऩूणग रूऩभा ऺतत बएको य सो सडक भभगत नबएसम्भ सो आमोजना तनभागण कामग 
अर्ाडड फढ्न नसक्सन ेबएकारे तछटो तनभागणका रागर् अति फढाउन सयकायराई तनदेशन टदएको छ । सयकायरे 

र्ल्छीदेखि यसुवार्ढीसम्भ ऩुग्न ेछोटो दयुीको सडक तनभागणका रागर् नेऩारी सेना य सडक ववबार्राई जजम्भा 
टदएको छ । भागथल्रो बत्रशूुरीŔ३ ए को ऩावय हाउसदेखि फाॉधसम्भ ऩुग्न े५ ककरोलभटय ऺततग्रस्त सडक िण्ड ऩतन 

सोही सडक भार्गभा ऩछग  । 
त्मसैर्यी, नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण य तनजी ऺेत्रफाट तनभागण बएका ववद्मुत ्आमोजना सञ्चारन, भभगतसम्बाय, 
ववद्मुत ्आऩूततग य ववतयण कामग सहज फनाउन अत्मावश्मक न्मूनतभ इन्धन (डडजेर) प्राथलभकताका आधायभा 
ऩटहचान र्यी उऩरब्ध र्याउन प्रधानभन्त्रीको ध्मानाकषगण र्याउन ेतनणगम र्येको सलभततका सबाऩतत र्र्न थाऩारे 

जानकायी टदए ।  
चभेलरमा जरववद्मुत ्आमोजनाभा देखिएको सभस्मा य सभाधानका रागर् अववरम्फ सावगजतनक रेिा सलभतत य 

कृवष तथा जरस्रोत सलभततको सॊमुक्सत फैठकको ऩहर र्रयटदनका रागर् सबाभुिराई अनुयोध र्न ेतनणगम र्दै 

सलभततरे नेऩारभा ववद्मुत ्आमोजनाको हारको अवस्था स्ऩष्ट हुन ेर्यी सवेऺण राइसेन्सदेखि उत्ऩादनसम्भको 
अवस्था िलु्न ेर्यी आर्ाभी फुधफायसम्भभा सलभततभा ऩेस र्नग ववद्मुत ्ववकास ववबार्राई तनदेशन टदने तनणगम 

र्येको छ ।  
प्रसायण राइनको अवस्था य ववद्मुत ्प्रागधकयणको तमायी, नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे सञ्चारन य तनभागण 

र्रययहेका आमोजनाहरूको अवस्था य सभस्मा य अध्ममन र्रययहेका आमोजनाका सन्दबगभा आमोजना ववशषे 

जानकायी फुधफायसम्भ सलभततभा ऩेस र्नग ववद्मुत ्प्रागधकयणराई तनदेशन टदन ेतनणगम ऩतन सलभततरे र्येको छ । 
कभगचायी सॊर्ठनभा शाही 
काठभाडौं÷यासŕ नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण कभगचायी सॊर्ठनको अगधवेशनरे िरे्न्र शाहीको नेततृ्वभा ५१ 

सदस्मीम नमाॉ कामग सलभतत चमन र्येको छ । सॊर्ठनको वरयष्ठ उऩाध्मऺभा बीभयाज कडरयमा, उऩाध्मऺहरूभा 
याभजी कुभार, याजायाभ ढकार, केदायफहादयु रालभछान,े र्ोऩी चौधयी य यवीन्र आचामग, भहासगचवभा झुलरयाभ 



थाऩा, सगचवत्रमभा भाधव ढकार, भाधव अगधकायी य नवीन आचामग, कोषाध्मऺभा रीराफहादयु थाऩा य सहŔ

कोषाध्मऺभा ववश्वेश्वय ऩजण्डत छन ्।  
ववद्मुत ्प्रागधकयणको केन्रीम कामागरमभा बएको सो अगधवेशनको उऩप्रधान एवॊ ऊजागभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे 

उद्िाटन र्येका गथए । कामगिभभा फोल्दै भन्त्री यामभाझीरे ववद्मुत ्प्रागधकयणलबत्र फढेको सभस्मा एक सातालबत्र ै

सभाधान र्न ेफताए । 
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'भन्रारमरे न ैआमोजनाको काभ योक्मो'  
नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणरे ऊजाग भन्त्रारमकै कायण तनभागणाधीन जरववद्मुत आमोजनाको काभ 

योककएको आयोऩ रर्ाएको छ। भन्त्रारमरे आमोजना तनभागण तथा अन्म ऺेत्रभा देखिएका सभस्मा 
सभाधानभा सभन्वम र्नुगको साटो फेवास्ता र्दै आएको प्रागधकयणको तकग  छ। तारुकवारा भन्त्रारम नै 
ऊजाग ववकास य मसको व्मवस्थाऩनभा र्ैयजजम्भेवाय फनेको उच्च अगधकायीको आयोऩ छ। 

ववर्त तीन भटहनादेखि भन्त्रारमरे प्रागधकयणभा िोवषतरुऩभा नाकाफन्दी र्येको कामगकायी तनदेशक 

भुकेशयाज काफ्रेरे सभेत फताए। 'बूकम्ऩऩतछ तनभागण बइयहेका आमोजना सुरु हुन सकेनन,् 

प्रागधकयणको ऩहररे भात्र काभ बएन,' 'सभस्मा सभाधान र्नग धेयैऩटक भन्त्रारमराई आग्रह र्दागसभेत 

फेवास्ता बएको छ।' 
 

कृवष तथा जरस्रोत सलभततको आइतफाय फसेको फैठकभा कामगकायी तनदेशक काफ्रेरे भन्त्रारमरे सहमोर् 

नर्दाग बूकम्ऩका कायण बत्केको भागथल्रो बत्रशूरी ३ 'ए' जरववद्मुत आमोजनास्थर ऩुग्न ेऩहुॉचभार्ग 
अटहरेसम्भ िलु्न नसकेको जानकायी र्याए। 'ऩटकŔऩटक ऩहुॉचभार्ग िोल्न आग्रह र्दाग ऩतन फेवास्ता 
बमो, मसैरे काभ सुरु हुन सकेको छैन,' उनरे बने। 
 

सयकायरे हारै र्ल्छीदेखिŔयसुवार्ढी सडकको फेत्रावतीŔस्माफु्रफेसी िण्ड तनभागणको जजम्भा नेऩारी 
सेनाराई टदन ेतनणगम र्येको छ। सेनाराई नै सुरुभा आमोजनाको ड्माभसम्भ ऩुग्न ेऩहुॉचभार्ग िोल्न ऩहुर 

र्नुगऩन ेसलभततका सबाऩतत र्र्नकुभाय थाऩारे फताए। 
 

'सयकायरे तत्कार आवश्मक ऩहर र्नुगऩछग , मस ववषमभा सलभततरे सयकायराई तनदेशन टदने तनणगम 

र्येको छ,' उनरे बने, 'आमोजना तनभागण सहज फनाइटदन आवश्मक इन्धन उऩरब्ध र्याउन 

प्रधानभन्त्रीको ध्मानकषगण र्याइएको छ।' 
 

फैठकभा प्रागधकयणरे चभेलरमा जरववद्मुत आमोजना सावगजतनक रेिा सलभततरे तनदेशन टदएका कायण 

काभ योककएको सलभततराई जानकायी र्याएको गथमो। सलभततरे मस ववषमभा रेिा य कृवष जरस्रोत 

सलभततको सॊमुक्सत फैठक यािेय तनकास तनकाल्ने तनणगम र्येको छ। 
 

सॊमुक्सत फैठकको ऩहर र्रयटदन सलभततरे सबाभुि आनसयीराई अनुयोध र्ने तनणगमसभेत र्येको छ। 
प्रसायण राइन तनभागणको अवस्था, प्रागधकयणरे सञ्चारन र्येका आमोजना य अध्ममन बइयहेका 
आमोजनाफाये फुधफायसम्भ सलभततभा ववस्ततृ जानकायी र्याउन प्रागधकयणराई तनदेशन टदइएको छ। 
 

फैठकभा अगधकाॊश सबासदरे भन्त्रारम य प्रागधकयणको चऩेुवाभा सवगसाधायणराई ऩानग नहुन ेफताएका 



गथए। 'उत्ऩन्न सभस्मा तछटो सभाधान र्नुगऩछग , एकरे अकागराई देिाएय जनताराई दु् ि टदने काभ 

र्नुगहुन्न,' साॊसद कभरप्रसाद ऩॊरे्नीरे बने।  
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सयकायरे ऩहर गये एक भहहनाभै जुट्न सक्छ जरववद्मुतभा रगानी  
यभेश रम्सार 

नेऩार राभो सभमदेखि ऊजागको चयभ सङ्कटभा छ। बायतको अिोवषत नाकाफन्दीका कायण ऩतछल्रो 
सभमभा जरववद्मुतभा रर्ानी फढाउनुऩने आवाज ऩतन फढ्दै र्एको छ।  
नेऩारलबत्र रर्ानीको स्रोत छैन, यकभ जुटाउन सककदैन बन्ने ववषम ऩतन उवत्तकै उठेको छ। सयकायरे 

ववश्वालसरो वातावयण फनाउने हो बने कुर एक हजाय भेर्ावाट जरववद्मुत ्उत्ऩादनका रागर् तत्कार 

कहीीँ कत ैऩतन रर्ानीको स्रोत िोज्न जान नऩन ेअवस्था भुरुकलबत्रै यहेको छ। 
 

ऩतछल्रो ऩटक नेऩार सयकायको स्वालभत्वभा यहेको जरववद्मुत ्रर्ानी तथा ववकास कम्ऩनीरे रु दईु 

अफगको साधायण सेमय जायी र्दाग रु ४० अफग फयाफयको आवेदन ऩयेको गथमो। रर्ानीको ववश्वालसरो 
वातावयण नफन्दा जनतासॉर् बएको यकभ सुन तथा ववरालसताका साभान िरयदभा िचग बइयहेको छ। 
 

ववप्रेषणफाट आएको यकभ ऩतन ियव्मवहाय चराउने नाभभा अनुत्ऩादक ऺेत्रभा फढी िचग हुन ेर्येको छ। 
चयभ ऊजाग सङ्कट बोगर्यहॉदा सभेत याज्मरे कुन ैऩतन आमोजनाराई मोजनावद्ध रुऩभा अर्ाडड फढाउन 

सकेन। 
 

याज्मरे नार्रयकराई ववश्वास भात्रै टदराउने हो बन ेएक भटहनालबत्र फुढीर्ण्डकी जस्तो ठूरो य 

फहुउद्देश्मीम आमोजना फनाउन सक्सन ेयकभ जुट्न सक्सन ेऊजाग ऺेत्रका ववऻहरुको बनाइ छ। नेऩारीसॉर् 

यकभ नबएय होइन, सोच य गचन्तन नबएका कायण ऊजाग ऺेत्रको ववकास हुन नसकेको बन्दै उनीहरुरे 

भुरुकरे ऩतछल्रो टदनभा बोग्नुऩयेको ऊजाग सङ्कटराई सभाधान र्नग याज्मको तत्ऩयता भात्रै जरुयी यहेको 
फताए। 
 

याज्मरे ववश्वास टदराउने य कानुनको तनभागण र्येय कुनै एउटा आमोजना फनाउन ेबमौँ, य मतत वषगभा 
उक्सत आमोजना सम्ऩन्न र्छै बनेय ववश्वास भात्रै टदराउने हो बन ेजरववद्मुत ्रर्ानी तथा ववकास 

कम्ऩनीभा ऩयेको रु ४० अफग भध्मे रु ३८ अफग तत्कार जरववद्मुत्भा रर्ानी र्नग सककन्छ। तय याज्मरे कुनै 
सोच फनाउन नसक्सदा सभस्मा िट्नुको साटो फल्झदै र्एको छ । 
 

स्वतन्त्र ऊजाग उत्ऩादकहरुको सॊस्था(इऩान)का उऩाध्मऺ शैरेन्र र्ुयार्ाईँ सयकायरे ववश्वास भात्रै टदराउने 
हो बन ेजरववद्मुत ्कम्ऩनीको नाभभा उठेको यकभ अको कुन ैआमोजनाभा रर्ानी र्नग रर्ानीकताग 
तमाय यहेको फताउॉछन।् कुर ६०० भेर्ावाट ऺभताको भागथल्रो अरुण भात्रै सयकायरे ववश्वास टदराएय 

सुरु र्न ेहो बने एक भटहनाभा भुरुकलबत्रै रर्ानी जुट्न सक्सन ेउनको बनाइ छ। हार जम्भा बएको रु ३८ 

अफग भात्र ैरर्ानी र्ने हो बने भागथल्रो ताभाकोसी जस्तो भहत्वऩूणग आमोजना सुरु हुन सक्सन ेर्ुयार्ाईँ 



फताउॉछन।् 
 

ऊजाग ऺेत्रका जानकाय एवभ ्हाइड्रो सोरुसनका प्रभुि ऻानेन्ररार प्रधान नेऩारभा प्रकिमार्त झन्झट 

फढी बएका कायण ऊजाग ऺेत्रको ववकास हुन नसकेको फताउॉछन।् नेऩारबन्दा र्रयफ भुरुक इगथमोवऩमारे 

टेलरपोन भहसुरफाट कय उठाएय सफै सयकायी स्वीकृतत एउटै सॊमन्त्रफाट टदने प्रकिमा सुरु र्येकै कायण 

केही टदन ऩटहरे भात्र ै६०० भेर्ावाटको जरववद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्न र्येको छ बने कुर ६ हजाय 

भेर्ावाट तनभागणको िभभा यहेको छ। 
 

याजनीततक दर, सयकायी कभगचायी नसुध्रदासम्भ नेऩारभा काभ र्नग र्ाह्रो बएको उल्रेि र्दै प्रधानरे 

बने 'इगथमोवऩमाभा सफै काभ एकद्वाय प्रणारीफाट हुन्छ, हाम्रोभा अनुभततऩत्र लरनदेखि तनभागण प्रकिमा 
सुरु र्नग भात्र ैसात वषग बन्दा फढी सभम राग्छ। कभगचायी सहमोर्ी छैनन।्' 
 

जग्र्ा प्राजप्त, भुआब्जा ववतयणदेखि प्रसायण राइन तनभागणभा सभेत सभस्मा छ। नेऩार ववद्मुत ्

प्रागधकयणको काभ र्न ेशैरी ऩयम्ऩयार्त भान्मताफाट भागथ उ्न नसकेको र्ुनासो ऩतन उवत्तकै छ। 
नेऩारको नभुना ऩरयमोजनाको रुऩभा यहेको गचलरभे जरववद्मुत ्आमोजना तनभागणभा सकिम बूलभका 
तनवागह र्येका डम्फयफहादयु नेऩारी फहुदरीम प्रणारीभा कसरे फढी जस लरन ेबन्ने अस्वस्थ प्रततस्ऩधागका 
कायण जरववद्मुत ्ऺेत्रको ववकास हुन नसकेको फताउॉछन।् 
 

'रर्ानीको अबाव छैन, नेऩार लबत्रै रर्ानी जुट्न सक्सछ, नेऩारी रर्ानी र्नग तमाय छन ्बन्ने जान्दा 
जान्दै ऩतन याज्मरे कुनै भार्ग देिाउन सकेन, दु् िराग्दो ववषम मही नै छ' उनी बन्छन।् 
 

वषेनी रु सात िफग बन्दा फढी ववप्रेषण अटहरे नेऩार लबबत्रन्छ। मूयोऩ, अभेरयकारर्ामतका भुरुकभा काभ 

र्ने नेऩारीको सङ्ख्मा उल्रेख्म छ। कोरयमा जाने नेऩारीको सङ्ख्मा भात्र ै३५ हजाय नािेको छ। याज्मरे 

ववश्वास टदराउने हो बने नेऩारी रर्ानीभा तत्कार दईु हजाय भेर्ावाट ऺभताका तीन-चाय वटा आमोजना 
सुरु र्नग सककन्छ । 
 

जरववद्मुत ्रर्ानी तथा ववकास कम्ऩनीका प्रभुि कामगकायी अगधकृत दीऩक यौतनमायकाअनुसाय एक 

हजाय ५०० भेर्ावाट ऺभताको जरववद्मुत ्आमोजना सुरु र्नग यकभ िोज्न कटहॉ कतै जानु ऩदैन। 'हाम्रो 
कम्ऩनीप्रतत देखिएको रर्ानीकतागको उत्साहरे ऩतन सोही कुयाको सङ्केत र्छग ' उनी बन्छन।् 
 

ऊजाग ऺेत्रका अकाग जानकाय अभतृभान नकभॉरे त सयकायरे नीतत य मोजना भात्र ैफनाएय जनताराई 

ववश्वासभा लरन ेहो बने करयफ दईु हजाय भेर्ावाट जरववद्मुत ्उत्ऩादन र्नग कोही कसैसॉर् हात नै 
थाप्नुनऩन ेउल्रेि र्छगन।् रु दईु िफग दश अफग जोहो र्ने हो बन ेआर्ाभी ऩाॉच वषगलबत्र ऊजाग सङ्कट 

सभाधान हुने नकभॉको ववश्वास छ। 



 

प्रकिमार्त झन्झट कभ र्ने, एकद्वाय प्रणारीफाट सफै सयकायी काभ सम्ऩन्न र्ने प्रणारीको ववकास य 

रर्ानीकतागराई ववश्वासभा लरने भात्रै हो बने एकाध वषगभा नेऩाररे जरववद्मुत्को ऺेत्रभा पड्को भानग 
सक्सछ। यासस  
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प्राधधकयणरे वषा हदनभा ४४ भेवा उत्ऩादन गन ेसम्बावना 
जीवन फस्नेत 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे तनभागण र्रययहेका चाय आमोजनाभध्मे चभेलरमा य कुरेिानी तेस्रो भात्र १ वषग 
(२०७३ भङ्लसय) लबत्र सम्ऩन्न हुने बएका छन ्। आइतवाय व्मवस्थावऩकाŔसॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत 

सलभततभा प्रागधकयणरे उक्सत जानकायी टदएको हो । प्रागधकयणअन्तर्गतको उत्ऩादन तनदेशनारमका 
अनुसाय ती आमोजना ऩतन ववववध कायणरे ऩूया हुन नसक्सन ेसम्बावना छ । 

Řचभेलरमा आमोजना िजुम्चएको सुरुङको सम्फन्धभा तनकास टदएभा य अन्म ऩरयजस्थतत सहज बएभा ९ 

भहीनाभा ऩूया हुनेछ,ř तनदेशनारमका उऩकामगकायी तनदेशक शयेलसॊह बाटरे बने । त्मस्त,ै अको ३ 

भहीनाभा ऩयीऺण र्येय १ वषगभा ऩूया र्यन् सककने उनरे फताए । तय, मसअति आमोजनाको िजुम्चएको 
सुरुङ िोल्ने सम्फन्धभा बुक्सतानी र्दाग अतनमलभतता बएको बन्दै सॊसद्कै सावगजतनक रेिा सलभततरे 

बुक्सतानी योक्सकाको तनणगम र्येको छ । Řबुक्सतानी नहुॉदा ठेकेदायरे काभ टढरो र्रययहेको छ,ř उनरे बने । 
बुक्सतानी उऩरब्ध र्याउन सकेभा आमोजनाभा प्रर्तत देखिने य वषगटदनलबत्र ैसम्ऩन्न हुने प्रागधकयणको 
दाफी छ । 

त्मस्त,ै कुरेिानी तेस्रो आमोजना १० भहीनाभा सम्ऩन्न र्नग सककने सम्बावना छ । तय, मस 

आमोजनाको ऩतन भुख्म गचतनमाॉ ठेकेदाय सम्ऩकग भै नयहेको उऩकामगकायी तनदेशक बाटरे जानकायी टदए । 
साइट ठेकेदायराई काभ जजम्भा रर्ाएको जस्तो देखिए ऩतन उसको काभ र्ने ऺभता न ैनबएको उनको 
बनाइ छ । अटहरे मो आमोजनाभा इन्धनरर्ामत सभस्मा बए ऩतन भुख्म सभस्मा इरेक्सट्रोभेकातनकर 

ठेकेदाय यहेको छ । 

ठेकेदायरे काभ र्ये १० भहीनाभ ैउत्ऩादन र्नग सककने प्रागधकयणको दाफी छ ।   

त्मस्त,ै भागथल्रो बत्रशूरी ३ ए आमोजना ऩुग्न ेऩहुॉच भार्ग वैशाि १२ र्तेको बूकम्ऩको कायण काभै 
नआउन ेर्यी िण्डहय बएको छ । ऩहुॉचभार्ग तनभागण र्यी इन्धनरर्ामत सभस्मा सभाधान बए २ वषगभा 
उत्ऩादन र्न ेमोजना छ । मसैर्यी याहुिाट आमोजना बने अतिल्रो ठेक्सका प्रकिमा यद्द र्येय नमाॉ प्रकिमा 
शुरू र्रयएको बाटरे फताए । Řमो आमोजना ऩूया र्नग कम्तीभा ऩतन ४२ भहीना राग्नेछ,ř उनरे बन े।      

 

‘ऩहुॉचभागा ननभााण य इन्धन उऩरब्ध गयाऊ’ 

कृवष तथा जरस्रोत सलभततरे भागथल्रो बत्रशूरी ३ ए आमोजनाको ऩहुॉचभार्ग तनभागणको कामग अववरम्फ 
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शुरू र्नग सयकायराई तनदेशन टदएको छ । आमोजनाको ऩावय हाउसदेखि फाॉधसम्भ ऩुग्न े५ ककरोलभटय 

सडक िण्ड ऩूणग रूऩभा ऺतत बएको य सो सडक भभगत नबएसम्भ उक्सत आमोजना तनभागण कामग अर्ाडड 

फढ्न नसक्सन ेअवस्थाभा छ । Řउक्सत ऩहुॉच भार्ग तनभागणको जजम्भा नेऩारी सेना य सडक ववबार्राई नै 
टदन सलभतत तनदेशन टदन्छ,ř सलभततका सबाऩतत र्र्न थाऩारे बने । मसअति नै सयकायरे र्ल्छीदेखि 

यसुवार्ढीको सडक भार्ग तनभागणको जजम्भा सेना य सडक ववबार् टदइसकेको छ । 

त्मस्त,ै प्रागधकयण य तनजीऺेत्रफाट तनभागण बएका ववद्मुत ्आमोजना सञ्चारन, भभगत सम्बाय, ववद्मुत ्

आऩूततग य ववतयण कामग सहज फनाउन अत्मावश्मक न्मूनतभ इन्धन (डडजेर) उऩरब्ध र्याउन ऩतन 

सलभततरे तनदेशन टदएको छ । Řप्रागधकयणरे ववद्मुत ्आऩूततग य ववतयण कामग सहज फनाउन तथा 
तनभागणाधीन आमोजना सभमभै सम्ऩन्न र्नग अत्मावश्मक इन्धन उऩरब्ध र्याउने कुयाराई उच्च 

प्राथलभकताभा यािी सम्फजन्धत तनकामराई तनदेशन टदन सम्भाननीम प्रधानभन्त्रीराई मो फैठक 

ध्मानाकषगण र्याउॉछ,ř तनणगमभा उल्रेि छ । त्मस्तै, चभेलरमा जरववद्मुत ्आमोजनाभा देखिएको 
सभस्मा य सभाधानका रागर् अववरम्फ सावगजतनक रेिासलभतत य कृवष तथा जरस्रोत सलभततको सॊमुक्सत 

फैठक र्नग ऩहर र्रयटदन सबाभुिराई अनुयोध र्येको छ । 

‘प्राधधकयण ऊजाा भन्रारमको घोवषत नाकाफन्दीभा’ 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणका कामगकायी तनदेशक भुकेशयाज काऩm्रेरे प्रागधकयण ऊजाग भन्त्रारमको 
िोवषत नाकाफन्दीभा यहेको फताएका छन ्। उनरे सॊसदीम सलभततसभऺ प्रागधकयणराई कतैफाट ऩतन 

सहमोर् नहुने तय दोषजतत सफै थोऩने र्रयएको फताए । Řसककन्छ बने सहमोर् र्नुगस,् होइन बन ेअवयोध 

नर्नुगस,्ř उनरे बने । साॊसदहरूरे कस्तो नाकाफन्दी बनेय प्रश्न र्दाग ऩतन उनरे प्रागधकयणरे बोगर्यहेको 
नाकाफन्दीफाये केही फताएनन ्। तय, उनको आशम भन्त्रारमरे र्येको असहमोर्प्रतत केजन्रतजस्तो 
फुखझन््मो । 
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१० भेगावटको तल्रो भोदीभा उत्ऩादन सुचारु  

भोदीिोराभा आएको फाढीरे ऺतत ऩुयम्ाउॉ दा फन्द यहेको ऩवगतको चवुाजस्थत १० भेर्ावाट ऺभताको तल्रो 
भोदीिोरा एक जरववद्मुत ्आमोजनाफाट चाय भटहनाऩतछ ववद्मुत ्उत्ऩादन सुरु बएको छ ।  
  

साउन १३ र्त ेआएको फाढीरे ऺततग्रस्त बएको ववद्मुत्र्हृ य उऩकयणको भभगत र्रयएऩतछ आइतफाय साॉझदेखि 

ववद्मुत ्उत्ऩादन सञ्चारन बएको हो ।   
भुरुकबय इन्धन अबाव य ववद्मुत्बाय कटौतीको भाय िेवऩयहेको अवस्थाभा आमोजनाफाट उत्ऩाटदत ववद्मुत ्

केन्रीम प्रसायणभा थवऩएको छ । भोदीिोराको फाढी ववद्मुत्र्हृभा ऩसेऩतछ त्महाॉ यहेका सफ ैउऩकयण य साभानभा 
ऺतत ऩुरे्को गथमो ।  
  

ऺततग्रस्त ववद्मुत्र्हृ य अन्म सॊयचना भभगत र्यी एउटा टवागइनफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन सञ्चारन र्रयएको 
आमोजनाका तनदेशक उऩेन्र र्ौतभरे जानकायी टदए । 
  

आमोजनाको भभगतकामग सम्ऩन्न र्नग चाय भटहना राग्मो' तनदेशक र्ौतभरे बन,े 'ऩयीऺण सकेय ववद्मुत ्उत्ऩादन 

र्यी केन्रीम प्रसायणभा ऩठाउन सकेका छौँ।'  
  

आमोजनारे एक नम्फय टवागइनको भभगत सकेकारे तत्कार एउटा टवागइनफाट ऩाॉच भेर्ावाट ववद्मुत ्केन्रीम 

प्रसायणभा ऩठाउन ेतमायी र्येको छ । दईु नम्फय टवागइनसभेत सञ्चारन र्नग अझै दईु हप्ता राग्न ेतनदेशक र्ौतभरे 

फताए । 
  

भोदीिोराभा ६० वषगऩतछ आएको ठूरो फाढीरे आमोजनाको ववद्मुत्र्हृ, सडक य नहयभा र्यी रु ३० कयोडबन्दा फढी 
ऺतत ऩुयम्ाएको गथमो ।  
  

ववद्मुत्र्हृको सुयऺाका रागर् रर्ाइएको ऩिागर बत्काएय भोदीिोराको फाढी ववद्मुत्र्हृभा ऩसेऩतछ सफैबन्दा ठूरो 
ऺतत ऩुरे्को गथमो । ववद्मुत्र्हृ ऩानीरे बरयएऩतछ इरेजक्सट्रक य इरेक्सट्रोभेकातनकर सफ ैसाभान काभ नराग्न े

अवस्थाभा ऩुरे्का गथए ।  
  

ववद्मुत्र्हृभा दईु लभटयबन्दा फढी ऩानीको सतह ऩुरे्ऩतछ जेनेयेटय, टवागइन, प्मानरफोडगभा सभेत ऩानीरे बरयएको 
गथमो ।  
  

तनजी ऺेत्रको मुनाइटेड भोदी हाइड्रोऩावय लरलभटेडरे तनभागण र्येको आमोजनारे तीन वषग ऩटहरेदेखि ववद्मुत ्

उत्ऩादन थारेको गथमो । यासस  
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फढ्दो रोडसेडडङभा चाय भहीनाऩनछ तल्रो भोदीखोरा एकको बफद्मुत जोडडमो  

भोदीिोराभा आएको फाढीरे ऺतत ऩु¥माउॉदा फन्द यहेको ऩवगतको चवुाजस्थत १० भेर्ावाट ऺभताको तल्रो 
भोदीिोरा एक जरववद्मुत ्आमोजनाफाट चाय भहीनाऩतछ ववद्मुत ्उत्ऩादन शुरु बएको छ । 

साउन १३ र्ते आएको फाढीरे ऺततग्रस्त बएको ववद्मुत्र्हृ य उऩकयणको भभगत र्रयएऩतछ आइतफाय 
साॉझदेखि ववद्मुत ्उत्ऩादन सञ्चारन बएको हो । भुरुकबय इन्धन अबाव य ववद्मुत्बाय कटौतीको भाय 

िेवऩयहेको अवस्थाभा आमोजनाफाट उत्ऩाटदत ववद्मुत ् केन्रीम प्रसायणभा थवऩएको छ । भोदीिोराको 
फाढी ववद्मुत्र्हृभा ऩसेऩतछ त्महाॉ यहेका सफ ै उऩकयण य साभानभा ऺतत ऩुरे्को गथमो । ऺततग्रस्त 

ववद्मुत्र्हृ य अन्म सॊयचना भभगत र्यी एउटा टवागइनफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन सञ्चारन र्रयएको 
आमोजनाका तनदेशक उऩेन्र र्ौतभरे फताए । 

Ŗआमोजनाको भभगतकामग सम्ऩन्न र्नग चाय भटहना राग्मोŗ, तनदेशक र्ौतभरे बन्नुबमो Ŕ Ŗऩयीऺण 

सकेय ववद्मुत ्उत्ऩादन र्यी केन्रीम प्रसायणभा ऩठाउन सकेका छौँŗ आमोजनारे एक नम्फय टवागइनको 
भभगत सकेकारे तत्कार एउटा टवागइनफाट ऩाॉच भेर्ावाट ववद्मुत ्केन्रीम प्रसायणभा ऩठाउने तमायी र्येको 
छ । दईु नम्फय टवागइनसभेत सञ्चारन र्नग अझै दईु हप्ता राग्न ेतनदेशक र्ौतभरे फताए । भोदीिोराभा 
६० वषगऩतछ आएको ठूरो फाढीरे आमोजनाको ववद्मुत्र्हृ, सडक य नहयभा र्यी रू. ३० कयोडबन्दा फढी 
ऺतत ऩ¥ुमाएको गथमो । ववद्मुत्र्हृको सुयऺाका रागर् रर्ाइएको ऩिागर बत्काएय भोदीिोराको फाढी 
ववद्मुत्र्हृभा ऩसेऩतछ सफैबन्दा ठूरो ऺतत ऩुरे्को गथमो । ववद्मुत्र्हृ ऩानीरे बरयएऩतछ इरेजक्सट्रक य 

इरेक्सट्रोभेकातनकर सफै साभान काभ नराग्न ेअवस्थाभा ऩुरे्का गथए । 

ववद्मुत्र्हृभा दईु लभटयबन्दा फढी ऩानीको सतह ऩुरे्ऩतछ जेनेयेटय, टवागइन, प्मानरफोडगभा सभेत ऩानीरे 

बरयएको गथमो । तनजी ऺेत्रको मुनाइटेड भोदी हाइड्रोऩावय लरलभटेडरे तनभागण र्येको आमोजनारे तीन वषग 
ऩटहरेदेखि ववद्मुत ्उत्ऩादन थारेको गथमो । यासस 
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अरुण-३ योककनेवारा छैन : भहत 
दीऩेन्र शाक्सम  

काॊगे्रस केन्रीम सदस्म एवॊ ऩूवग ऊजागभन्त्री प्रकाशशयण भहतरे अरुण तेस्रो आमोजना तनभागणभा कसैरे योक्सन 

नसक्सन ेफताएका छन ्। उनरे अफ अरुण तेस्रोको ववयोधबन्दा तनभागण तपग  सफ ैराग्न ुऩन ेजययी बएको फताए । 
'अरुण तेस्रोको बफयोध हैन, मसराई सपर ऩानुग ऩछग ,' उनरे बन,े 'धभक्समाएय य त्रास देिाएय अरुण तेस्रो योककनेवारा 
छैन ।' सॊिवुासबा काॊगे्रसको आमोजनाभा िाॉदफायीभा भॊर्रफाय बएको बेटिाट कामगिभभा उनरे बायतरे र्येको 
अिोवषत नाकाफजन्दका कायण नेऩारराइ बन्दा बायतराई न ै धेयै िाटा बइयहेको फताए । 
उनरे नेऩारको आन्तरयक भाभराभा हस्तऺेऩ नर्नग बायतराई आग्रह र्येका छन ्।  भहतरे भुरुक बायतीम 

नाकाफन्दीका कायण स्थामी अजस्थयता बोगर्यहेको बन्दै तत्कार भानववम सॊकट अन्त्म हुन ुऩन ेफताए । 
जततसक्सदो चाॉडो सभस्माको सभाधान िोजेय जनजीवनराई सहज फनाउन ुऩन ेउनरे फताए । 
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असीमभत सम्बावनाको ऺेर : ऊजाा 
फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, २९ भॊलसय- वैशाि १२ र्तेको ववनाशकायी बूकम्ऩ य त्मसऩतछका ऩयकम्ऩहरूरे साना/ठूरा र्यी १ दजगन 

ववद्मुत ्आमोजनाभा ऺतत ऩु¥मामो, तनभागणधीन अगधकाॊश जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ प्रबाववत बमो । 
बूकम्ऩरे र्दाग याजष्ट्रम प्रणारीभा ९० भेर्ावाट ववद्मुत ्आऩूततग िट्मो । जसका कायण मो वषग नेऩार ववद्मुत ्

प्रागधकयणराई ववद्मुत ्कटौती अवगध (रोडसेडडङ) न्मनू र्नग थऩ दफाफ ऩयेको छ । बूकम्ऩ र्एको झन्ड ै३ 

भटहनाऩतछ अवरुद्ध आमोजनाको काभराई फल्रतल्र र्तत टदन ेतमायी बइयहॉदा त्मसैफेरा जायी बएको 
सॊववधानभा असन्तुजष्ट जनाउॉ दै तछभेकी बायतरे नाकाफन्दी र्येऩतछ देश चयभ ऊजाग सॊकटभा पस्मो । 
आऩूततग असहज बएऩतछ ऩेट्रोर, डडजेर य िाना ऩकाउने लरक्समुपाइड ऩेट्रोलरमभ (एरऩी) ग्मासका रागर् राभो 
सभम राइनभा फस्नुऩन ेअवस्था छ । नाकाफन्दीरे अन्म यचनात्भक काभभा बन्दा फढी ऩेट्रोर, डडजेर य िाना 
ऩकाउन ेग्मास कसयी जुटाउन ेबन्नेभा आभ जनताको ध्मान केजन्रत र्नुग ऩयेको छ । नाकाफन्दीरे ठूरो असय र्ये 

ऩतन मसरे अफ ऊजागभा आत्भतनबगय हुनका रागर् देशभा जरववद्मुत्को ववकास अऩरयहामग देिाएको छ । मो त्म 

याजनीततक दर, कभगचायीतन्त्ररर्ामत सयोकायवारा सफैरे फुझकेा छन ्। 
भधेस आन्दोरनको Řप्रोक्ससी कबयřभा बायतरे रर्ाइयहेको नाकाफन्दीरे ऩेट्रोलरमभ ऩदाथगको हाहाकाय बएऩतछ 

उऩबोक्सतारे कारोफजायभा तेब्फयसम्भ भूल्म ततयेय ऩेट्रोŔप्रडक्सट िरयद र्रययहेका छन ्। अबावको भौका छोऩेय 

कारोफजायीरे एकागधकाय जभाएको छ ।  झण्ड ै६० प्रततशत ऩेट्रोलरमभ आऩूततग तस्कयरे चराएको कारोफजायफाट 

बइयहेको छ । भुरुकराई आवश्मक ऩेट्रोŔप्रडक्सटको एकभात्र स्रोत भरुुक बायतरे न ैनाकाफन्दी रर्ाउॉदा जस्थतत 

असहज फन्दै र्एको छ । मसरे भुरुकको सभग्र अथगतन्त्रराई दीिगकारीन असय त ऩ¥ुमाउन ेछ न,ै तय जरस्रोत 

उऩमोर्को र्ततराई फढावा टदन ैऩन ेसकायात्भक फाध्मताभा बन ेभुरुक फाॉगधएको छ । 
केही अध्ममनराई आधाय भान्दा नेऩारको जरस्रोतराई ववद्मुत ्उत्ऩादनकै रागर् दोहन र्दाग ऩतन करयफ ऩौन ेराि 

भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेदेखिन्छ । तय, स्रोत हुॉदाहुॉदै जरस्रोत ववकासको र्तत तनकै धीभा छ । सन ्१९११ भा 
पवऩगङ जरववद्मुत ्आमोजना तनभागण हुॉदा अगधकाॊश एलसमारी भुरुक ववद्मुजत्वहीन गथए । तय, ववद्मुत ्उत्ऩादनभा 
अग्रणी भुरुक नेऩार अटहरे ऊजागका रागर् कभ स्रोत बएका तछभेकीभा तनबगय छ । जरस्रोतभा सम्ऩन्न भुरुक 

नेऩार बायतफाट ऩेट्रोŔप्रडक्सटका अततरयक्सत वावषगक झन्ड ै२५० भेर्ावाटसम्भ ववद्मुत ्आमात र्न ेअवस्थाभा छ । 
मसको भुख्म कायण स्रोत हुनु तय उऩमोगर्ताभा उदासीन यहन ुन ैहो । 
१०० वषगबन्दा राभो ववद्मुत ्उत्ऩादन अवगधभा नेऩाररे आफ्नो आवश्मकता ऩूया र्यी अततरयक्सत ५००० भेर्ावाट 

ववद्मुत ्भात्र ैबायत तनकासी र्येको बए ऊजाग सौदावाजीभा बायतसॉर् नेऩाररे दह्रो अडान लरन सक्स्मो । तय, 

जरस्रोत उऩमोगर्ताको ऺेत्रभा ऩमागप्त जाॉर्य य रर्ानी ऩरयचारन नर्दागको ऩरयणतत भुरुकरे मततिेय बोगर्यहेको 
छ । मसफीचभा जरववद्मुत ्उत्ऩादनको साटो जरस्रोतभा अतत याजनीतीकयण र्यी सभदृ्गधका उधाया सऩना फाॉड्न े

काभ तनकै बमो । तय, याजनीततरे ऊजाग ववकासराई कटहल्म ैडो¥माउन सकेन । मततिेय भुरुकभा १० वषगभा १० 

हजाय, २० वषगभा २५ हजाय भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनका ऩऩुलरस्ट याजनीततक रक्ष्महरू तम छन ्। तय दोस्रो 
जनआन्दोरनरर्त्त ैतम र्रयएका मस्ता रक्ष्म याजनीततक अदयूदलशगताका कायण १ दशकभ ैधलुरसात बएका छन ्। 
मसैको ऩरयणाभ हो : ववद्मभान ऊजाग सॊकट । ऊजाग िऩतको ववद्मभान सॊयचना हेदाग मततिेय नेऩारभा १ हजाय ३०० 



भेर्ावाट बफजुरी उत्ऩादन र्नग सकेको बए िाना ऩकाउने एरऩी ग्मास य रोडसेडडङको कायणरे िऩत हॉेुदै आएको 
डडजेर िऩत कभ हुन ेगथमो । 
ऊजागववद्ध प्रा.डा. अभतृभान नकभॉका अनुसाय ऩमागप्त भात्राभा ऊजाग उत्ऩादन र्येको बए ५० अफग रुऩैमाॉफयाफयको 
डडजेर य एरऩी ग्मास आमात िटाउन सककन््मो । नकभॉरे र्येको अध्ममनअनुसाय रोडसेडडङका कायण 

आवश्मकताबन्दा १७ प्रततशतबन्दा फढी डडजेर आमात बइयहेको छ । मसको भुख्म कायण आवश्मक ववद्मुत ्

उऩरब्ध नहुन ुन ैहो । नकभॉको बनाइराई आधाय भान्दा आवश्मक भात्राभा भात्र ैववद्मुत ्े  ्उत्ऩादन हुन ेहो बन े

शतप्रततशत एरऩी ग्मास प्रततस्थाऩन र्नग सककन्छ बन े२० प्रततशतसम्म्भ डडजेर आमात कभ र्नग सककन्छ । 
अफको भार्गगचत्र स्वदेशभा ऩमागप्त ऊजाग उत्ऩादन फढाउनु न ैहो । जरस्रोतका अततरयक्सत नववकयणीम ऊजाग 
उत्ऩादनभा याज्म य रर्ानीकतागको ध्मान जानुऩन ेदेखिन्छ । ठूरा आमोजना फनाउन स्वदेशी ऩुॉजी ऩमागप्त छ । 
भागथल्रो ताभाकोसी, यसुवार्ढी य भध्मबोटेकोसीजस्ता ठूरा आमोजना स्वदेशी रर्ानीभा तनभागण बइयहेका छन ्। 
हार जरववद्मुत ्रर्ानी तथा ववकास कम्ऩनी (एनएचडीसीएर) रे २ अफग रुऩैमाॉफयाफयको सवगसाधायण सेमय 

(आईऩीओ) तनष्कासन र्दाग झन्ड ै२२ र्ुणा आवेदन ऩनुगरे ऩतन स्वदेशभ ैऩमागप्त ऩूॉजी यहेको त्मराई ऩुजष्ट र्छग  । 
ऊजागभा रर्ानी जुटाउन सयकायरे येलभट हाइड्रो रर्ानी अवधायणासभेत ल्माएको छ । ऊजाग भन्त्रारमका अनुसाय 

सयकायरे इन्धनरर्ामत नीततर्त सहजीकयण र्ये १ वषगलबत्र २१ आमोजना सम्ऩन्न बई प्रणारीभा २२३ भेर्ावाट 

ववद्मुत ्े  ्थऩ हुनेछ । ऊजागका अनुसाय मी आमोजनाको काभ ७० प्रततशत सम्ऩन्न बइसकेको छ । मस्त,ै अको वषग 
भागथल्रो ताभाकोसीरर्ामत अन्म आमोजना सम्ऩन्न बई साढे ६०० भेर्ावाट बफजुरी थऩ हुन ेसम्बावना छ । 
बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे तनभागणाधीन आमोजनाको काभ कम्तीभा १ वषग टढराइ बइसकेको छ । सावगजतनक य तनजी 
रर्ानीफाट आमोजनाको काभ सुरु बएकारे मसभा याज्मरे सहजीकयण र्नुगऩन ेदेखिन्छ, जुन काभ याज्मको 
दातमत्वलबत्र ऩछग  । 
जरसम्ऩदाको सदऩुमोर्फाट कैमाॉे ैभुरुक आगथगक रूऩभा सभदृ्ध बएका छन ्। वऩउने ऩानी, लसॉचाइ, 

जरऩरयवहनका अततरयक्सत जरववद्मुत ्ववकासभापग त फहुआमालभक राब लरन सककन्छ । तनकै सम्बावना हुॉदाहॉेुदै 

ऩतन हाभीरे जरस्रोतको उऩमोर् र्नग सकेका छैनाॉे,ै त्मसैरे आगथगक रूऩभा कभजोय छौँ । जर तथा ऊजाग आमोर्का 
अनुसाय नेऩारका ववलबन्न सानाठूरा ६ हजाय नदीनाराफाट वावषगक २२४ अफग िनलभटय ऩानी र्ॊर्ा नदी हॉेुदै 

फॊर्ारको िाडीभा ऩुग्छ । मसको २० प्रततशत ऩतन हाभीरे सदऩुमोर् र्नग सकेका छैनौँ । मो वषग दैतनक १२ 

िण्टासम्भ रोडसेडडङ हुन ेववद्मुत ्प्रागधकयणको प्रऺेऩण छ । मो ववकयार सभस्मारे देशको आगथगक ववकासको 
र्ततराई कछुवा चारभा सीलभत ऩायेको छ । ऊजागसॊकटको असय साभाजजक जीवनभा ऩतन ऩरययहेको छ । ठूरा 
जराशममुक्सत आमोजना तनभागण न ैऊजाग सॊकटको दीिगकारीन सभाधान हो । 

रगानीको चनुौती य सयकायी मोजना 
ऩतछल्रो सभमभा जरववद्मुत्भा तनजी रर्ानी ऩतन फढ्दै र्एको छ । ठूरो रर्ानी, प्रततपरका रागर् धेयै वषग 
कुनुगऩन ेय स्वदेशी फैंकरे ठूरा तथा दीिगकारीन रर्ानीका ऺेत्रभा जोखिभ हुन ेबनेय िरेुय रर्ानी नर्दाग मो ऺेत्ररे 

अऩेऺाकृत र्तत लरन सकेको छैन । ठूरा आमोजनाभा रर्ानी र्नग फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थासॉर् ऩमागप्त रर्ानीमोग्म 

यकभ (तयरता) ऩतन छैन । मसैरे र्दाग आमोजना ववकासभा असय र्येको छ । अकागतपग  ववदेशी रर्ानी लबœमाउन 

ऩतन सभस्मा छ । नेऩार अझै याजनीततक सॊिभणकारफाट र्ुजियहेकारे ववदेशी रर्ानीकताग Řऩिग य हेयřको 
अवस्थाभा छन ्। उनीहरूरे नेऩारभा याजनीततक जोखिभ अगधक यहेको बन्दै मसको सभाधान याजनीततक 

स्थातमत्व य जस्थय सयकाय न ैबएको दोहो¥माउॉ दै आएका छन ्। 



अकागतपग  ववद्मुत ्े  ्िरयदकताग प्रागधकयणको आगथगक अवस्था हेयेय कुन ैऩतन ववदेशी फैंकरे नेऩारको 
जरववद्मुत ्े ्भा रर्ानी र्न ेअवस्था छैन । मही कायणरे र्दाग नेऩारभा रर्ानी र्दाग जोखिभ छ बन्न ेववदेशीको 
फुझाइ छ । ऩतछल्रो सभम जरववद्मुत ्ववकासभा र्ुणात्भक प्रर्तत बएको छ । मसका फाफजुद रोडसेडडङफाट 

भुक्सत हुन अझै केही वषग कुनुगऩन ेअवस्था छ । हारको अवस्थाराई हेदाग आर्ाभी ५ वषगलबत्र नेऩारको ववद्मुत ्े  ्

उत्ऩादन ४ र्ुणा फढेय २ हजाय ६०० भेर्ावाट ऩुग्दैछ । 
ऩतछल्रा वषग देशभा ऊजाग सॊकट फढ्दै र्एऩतछ सयकायरे ववलबन्न जरववद्मुत ्ववकास मोजना सावगजतनक र्येका 
छन ्। देशका प्रभुि याजनीततक दर जरववद्मुत ्ववकासभा सकायात्भक यहेको ऩाइएको छ । दीिगकारीन ऊजाग सॊकट 

सभाधान र्नग सयकायरे ववलबन्न सभमभा याजष्ट्रम जरमोजना, जरववद्मुत ्े  ्ववकास नीतत, ववद्मुत ्े  ्सॊकट 

तनवायण कामगमोजना, १० वषगभा १० हजाय भेर्ावाट, १० वषगभा ५ हजाय य २० वषगभा २५ हजाय भेर्ावाट बफजुरी 
उत्ऩादन र्येय याष्ट्रराई सभदृ्ध फनाउन ेदीिगकारीन भहत्वाकाॊऺी मोजना सावगजतनक र्दै आएको छ । मस्त ैसाढे ४ 

वषगभा २ हजाय ५०० भेर्ावाट बफजुरी उत्ऩादन र्न ेकामगिभ ऩतन ल्माइमो । सयकायरे दीिगकारीन ऊजाग सभस्मा 
सभाधानका मोजना ल्माए ऩतन ऩटकऩटक सयकाय फदलरयहन ेय अतिल्रो सयकायरे ल्माएका मोजना ऩतछल्रो 
सयकायरे अऩनत्व नलरन ेप्रववृत्तरे मी सफ ैमोजना कामगन्वमन हुन सकेका छैनन ्। मी मोजना कामागन्वमनभा 
ल्माउॉदा न ैदेशफाट दीिगकारीनरूऩभा रोडसेडडङ अन्त्म हुनुका साथ ैऊजाग तनकासी र्येय व्माऩायिाटा कभ र्नग भार्ग 
प्रशस्त हुनेछ । वतगभान सयकायरे ऩतन आर्ाभी ३ वषगलबत्र रोडसेडडङ भुक्सत देश फनाउन ेिोषणा र्येको छ । 
नेऩार य बायतफीच हार ैऊजाग व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बएऩतछ ववद्मुत ्फजायीकयणको केही सभस्मा सभाधान 

बएजस्तो देखिन्छ । मसरे रर्ानीको ढोका ऩतन िरुाएको छ । मद्मवऩ सयकायरे मसराई अति फढाउन आवश्मक 

तनमभावरी फनाएको छैन बन ेबायतको ऩतछल्रा व्मवहायफाट सम्झौताअनुसाय नेऩाररे राब लरन सक्सनेभा ऩतन 

शॊका उब्जाएको छ । मो शॊका तनवायण नबएसम्भ ऩीटीए सम्झौता ऩूणग कामागन्वमनभा नआउने सम्बावना छ । 
सम्झौताअनुसाय नेऩारभा बफजुरी उत्ऩादन र्न ेस्वदेशी तथा ववदेशी प्रवद्र्धकरे बफनाअवयोध बायतभा बफजुरी 
फेच्न ऩाउन ेछन ्। प्रवद्र्धकराई ववद्मुत ्िरयद दयभा सौदाफाजीको अवसय प्राप्त छ । प्रवद्र्धकरे फॊर्रादेश, 

ऩाककस्तानरर्ामत गग्रड जोड्न सककने सफ ैभुरुकभा र्एय ववद्मुत ्े  ्व्माऩाय र्नग ऩाउनेछन ्। मो रर्ानीकतागका 
रागर् ठूरो अवसय हो । मस्त ैबायतीम रर्ानीभा फन्न रारे्का भागथल्रो कणागरी य अरुण तेस्रो आमोजनाका 
प्रवद्र्धकसॉर् रर्ानी फोडगरे आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) र्येको छ । मसरे र्दाग ववदेशी रर्ानीकतागभाझ 

सकायात्भक सन्देश र्एको छ । 
अफको ववकल्ऩ 

हाभीसॉर् तनहुॉ, ऩजश्चभसेती, फूढीर्ण्डकी, दधूकोसी य नरलसॊहर्ाड जराशममुक्सत आमोजना छन ्। मी आमोजनाको 
सम्बाव्मता अध्ममन बइयहेको छ । मी जराशममुक्सत आमोजनाहरूभात्र फनेभा झन्ड ै३ हजाय भेर्ावाट बफजुरी 
उत्ऩादन हुन सक्सन ेअध्ममनरे देिाएका छन ्। अटहरे तत्कार तनभागणभा जान सक्सन ेजराशममुक्सत आमोजना 
तनहुॉभात्र हो । मस्त ैफूढीर्ण्डकीको ऩतन अध्ममन ्सम्ऩन्न बइसकेकारे अफ रर्ानी जुटाएय आमोजना अति 

फढाउनुऩछग  । ववद्मुत ्फढी िऩत हुन ेसभमावगध (वऩक आवय) को रोडसेडडङ हटाउन फूढीर्ण्डकीजस्ता ठूरा 
जराशममुक्सत ववद्मुत ्आमोजना फनाउन जरुयी बइसकेको छ । 
हारसम्भ नेऩारभा जराशममुक्सत आमोजनाका रूऩभा कुरेिानीभात्र सञ्चारनभा छ । नदीको फहावभा तनबगय Řयन 

अप टद रयबयř आमोजनाफाट वषागमाभभा ऩूया ऺभताभा बफजुरी उत्ऩादन हुन,े सुख्िामाभभा ववद्मुत ्उत्ऩादनभा 
व्माऩक गर्यावट आई ववद्मुत्र्हृको ऺभता २५ प्रततशतभा झन ेअवस्था छ । अफ याज्मरे Řयन अप टद रयबयř 



प्रकृततको आमोजनाभा भात्र ध्मान टदनु हुॉदैन । जराशममुक्सत आमोजना न ैफनाउनुऩछग  । मसका रागर् ऩजश्चभसेती 
य फुढीर्ण्डकी आमोजना तत्कार सुरु र्नुगऩछग  । मो आमोजनाफाट आर्ाभी ७/८ वषगभा Řवऩक आवयř य टहउॉदमाभभा 
हुन ेववद्मुत ्भार्राई सन्तुरन कामभ याख्न सहमोर् ऩुग्न ेदेखिएको छ । 
Řयन अप टद रयबयř आमोजनाभा तनजी ऺेत्रको आकषगण हुन्छ  । तय, धेयै रार्त य कभ प्रततपर हुन ेबएकारे 

जराशममुक्सत आमोजनाभा आकषगण कभ देखिएको हो । डुवान ऺेत्र फढी हुन ेबएकारे ऩुनवागसभा ऩतन सभस्मा 
आउॉछ । सयकायरे ऩतन जराशममुक्सत आमोजनाको रार्त प्रततपर य ववद्मुत ्े  ्िरयद दय तनधागयण र्यी 
आमोजनाफाट प्रबाववतराई ऩुन्स्थाऩना य ऩुनवागस मोजना, जग्र्ा अगधग्रहण, प्रसायणराइनको ववस्तायका साथ ै

जराशममुक्सत आमोजनाराई टदइन ेववद्मुत ्िरयद दय तम र्नुगऩछग  । 
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जरववद्मुत्को प्रदेश 

१००२ भेर्ावाट ऺभताका डढे दजगन आमोजना प्रदेश नॊ.३भा तनभागणाधीन छन ्। मो ऺभता अटहरेसम्भ सञ्चारनभा 
यहेका देशबयका जडडत ववद्मुत ्ऺभताको झन्ड ैदोब्फय हो । मी १ देखि ३ वषगलबत्र ऩूया र्ने रऺ याखिएका 
आमोजनाहरू हुन ्। 
हदरफहादयु केसी 
देशको याजधानीसभेत यहेको  प्रदेश नॊ ३ तुरनात्भक रूऩभा अरू प्रदेशबन्दा सफर छ । सडक, लशऺा, जरववद्मुत,् 

स्वास््मभा नार्रयकको सहज ऩहुॉच छ । ववकासका ऩूवागधायहरू ऩतन अरू प्रदेशबन्दा उल्रेिनीम छ । प्राकृततक 

स्रोतभा ऩतन ३ नॊ. प्रदेश धनी छ । 
भुरुक चम्काउन ेसेतो सुन : जरववद्मुत ्

ववद्मुत ्ववकासका कुया र्दाग मसराई ववश्वकै Řसेतो सुन’ को िानी भान्नेहरू प्रशस्त ैबेटटन्छन ्। नेऩारको 
बौर्ोलरकताका आधायफाट ऩानीको फहाव (कयेन्ट) ऺभता भाऩन र्येय त्मसफाट जरववद्मुत ्ववकास र्नग देशैबयका 
६ हजायबन्दा फढी नदीनारा उऩमुक्सत छन ्। टहभारम ऺेत्रफाट दक्षऺणततय लबयारो बई फग्न ेऩानी बएकै कायण 

जरस्रोतभा ववश्वको दोस्रो धनी य जरववद्मुत ्उत्ऩादन र्नग सक्सन ेऺभताका टहसाफरे चौथो धनी याष्ट्र भातनन्छ । 
नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासरे १ शताब्दी ऩूया र्येको छ । वव.सॊ १९६८भा चन्रशभशयेरे ५०० ककरोवाटको Řश्री 
चन्रज्मोतत प्रकाशř नेऩारको ऩटहरो जरववद्मुत ्अमोजना हो, जुन पवऩगङ जरववद्मुत ्मोजनाका रुऩभा ऩरयगचत 

छ । १०४ वषग ऩटहरे सुरु बएको ववद्मुत ्ववकासरे आजका टदनसम्भ ऩतन न्मूनतभ आवश्मकता ऩूया र्न ेऊजाग 
उत्ऩादन र्नग नसक्सदा दैतनक १६ िण्टासम्भ रोडसेडडङको भाय नेऩारीरे िेप्न ुऩयेको गथमो । 
तथावऩ अवस्था ऩूयै तनयाशाजनक ऩतन होइन । स्वदेशी रर्ानीभ ैभागथल्रो ताभाकोसीजस्ता जरववद्मुत ्

आमोजनाहरू तनभागणाधीन छन ्। ४५६ भेर्ावाटको भागथल्रो ताभाकोसी, १११ भेर्ावाटको यसुवार्ढी, १०२ 

भेर्ावाटको भध्मबोटेकोसी, ५७ भेर्ावाटको साञ्जेन, ६० भेर्ावाटको बत्रशूरी Řएř, २१६ भेर्ावाटको भागथल्रो 
बत्रशूरी, २२ भेर्ावाटको भागथल्रो चाकु, १४ भेर्ावाटको कुरेिानी तेस्रो जस्ता तनभाणागधीन आमोजना ३ 

नॊ.  प्रदेशभा ऩन ेयाष्ट्रकै भहत्वऩूणग आमोजना हुन ्। 
मो प्रदेशको दोरिा, लसन्धऩुाल्चोक, यसुवा य नुवाकोट जजल्रा ववशषे र्यी जरववद्मुत ्उत्ऩादनका दृजष्टकोणफाट 

भहŒवऩूणग छन ्। देशबय तनभागणाधीन आमोजनाहरूभध्मे आधाबन्दा फढी मही प्रदेशभा ऩछगन ्। त्मसैर्यी ४० 

भेर्ावाटको िानीिोराŔ१, ३० भेर्ावाटको िानीिोरा, २४ भेर्ावाटको िाये िोरा, १६ भेर्ावाटको लसॊर्टी िोरा, 
२० भेर्ावाटको खिम्ती दोस्रोसटहत अन्म साना आमोजनाहरूसभेत र्यी १००२ भेर्ावाट ऺभताका डढे दजगन 

आमोजना तनभागणाधीन छन ्। मो ऺभता अटहरेसम्भ सञ्चारनभा यहेका देशबयका जडडत ववद्मुत ्ऺभताको झन्ड ै

दोब्फय हो । मी १ देखि ३ वषगलबत्र ऩूया र्न ेरक्ष्म याखिएका आमोजनाहरू हुन ्। 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको Řब्माकअऩř का रूऩभा यहेको देशकै एकभात्र ९२ भेर्ावाटको जराशममुक्सत कुरेिानी, 
२४ भेर्ावाटको बत्रशूरी, १४ भेर्ावाटको देवीिाट, १० भेर्ावाटको सुनकोसी, २२ भेर्ावाटको गचलरभे चार ूअवस्थाका 
आमोजना ऩतन ३ नॊ. प्रदेशभै छन ्। तनजी ऺेत्रफाट तनभागण बई सञ्चारनभा यहेका ६० भेर्ावाटको खिम्तीŔ१, ४५ 

भेर्ावाटको बोटेकोसी, १० भेर्ावाटको लसवप्रङ, ७ भेर्ावाटको इन्रावती, ५ भेर्ावाटको बैयवकुण्ड, ५ भेर्ावाटको 
फयाम्ची, ५ भेर्ावाटको चाकु, ३.५२ भेर्ावाटको चनागवतीरर्ामतका आमोजनासटहत देशबय उत्ऩादन बएको 



एकततहाइ ववद्मुत ्३ नॊ. प्रदेशफाटै उत्ऩादन बइयहेको छ । 
ऊजाग भन्त्रारम य भातहातका तनकाम ववद्मुत ्ववकास ववबार् य नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको आॉकडाअनुसाय 
हारसम्भ याजष्ट्रम प्रसायणराइनभा देशको जरववद्मुत ्उत्ऩादन अटहरे ७१८ भेर्ावाट छ, जसभा नेऩार ववद्मुत ्

प्रागधकयणको ४७३ भेर्ावाट य तनजी ऺेत्रको २४५ भेर्ावाट छ । थभगर प्रान्टफाट ववयाटनयको दफुही य हेटाॊेैडाभा 
र्यी ५३ भेर्ावाट ऺभताको छ, तय मो असाध्म ैभहॉर्ो उत्ऩादन हुन्छ । 
३ नॊ. प्रदेशका ववद्मुत ्उत्ऩादनका दृजष्टरे ताभाकोसी, सुनकोसी, बत्रशूरी, लरि,ु इन्रावती य योसी त्मसका सहामक 

नदी तथा िोराहरू हुन ्। ववद्मुत ्उत्ऩादन बइसकेका य तनभागणाधीन आमोजनाफाहेक दजगनौं ठाउॉभा सयकायी तथा 
तनजी ऺेत्रका तपग फाट ववलबन्न चयणभा अध्ममन बइयहेका छन ्। अध्ममनयत आमोजनाहरू सुनकोसी डाइबसगन, 

ताभाकोसी तेस्रो य इन्रावतीजस्ता ठूरा जराशममुक्सतआमोजनासभेत यहेका छन ्। ततब्फतको लसभानादेखि २ नॊ. 
प्रदेशको लसभानासम्भ अध्ममनयत आमोजनाहरूफाट थऩ ३ हजायबन्दा फढी ववद्मुत ्उत्ऩादन र्यी हजायौं हेक्सटय 

जलभनभा लसॉचाइ सुववधासभेत ऩ¥ुमाउन सककने र्यी अध्ममन बइयहेको छ । 
सडक सञ्जार 

उद्मोर्, व्माऩाय, ऩमगटन, जरववद्मुत्को ऩूवागधायका रूऩभा यहेको सडक ३ नॊ. प्रदेशको हयेक जजल्रा सदयभुकाभभा 
ऩक्सकी सडक ऩहुॉच ऩुरे्को छ । ग्राफेर तथा धरेु सडकको ऩहुॉच टहउॉद भटहनाभा हयेकजसो र्ाववसहरूभा सीध ै

याजधानी काठभाडौंसॉर् जोडडन्छ । 
याजधानीफाट ऩूवगŔऩजश्चभ नेऩार जोड्न ेबत्रबुवन याजऩथ य ऩृ् वी याजभार्ग मही प्रदेशफाट जान्छ । ऩूवॉ नेऩारराई 

याजधानीसॉर् जोड्न ेदेशकै नभुना याजभार्ग फीऩी याजभार्ग महाॉ ऩछग  । फीऩी याजभार्गरे भध्मऩहाडी याजभार्गराई 

सभेत जोड्न भहŒवऩूणग मोर्दान ऩुरे्को छ । मसरे ऩूवग नेऩारका ववकट जजल्रा सोरुिमु्फु, िोटाङ, 

ओिरढुङ्र्ाराई छोटो भार्गरे याजधानी जोडकेो छ । 
सडक सञ्जाररे हयेक जजल्राको कृवषजन्म उत्ऩादन सहजै फजायसम्भ ऩ¥ुमाउन सहमोर् ऩुरे्को छ । याजभार्ग 
आसऩासका कृषकहरूराई व्मावसातमक हुनसभेत सडकरे सिाएको छ । याजभार्गआसऩासभा योजर्ायीका नमाॉ 
अवसय लसजगना र्येकारे स्थानीम जीवनस्तयसभेत भागथ उ्दै र्एको छ । 
चीनसॉर् भुरुकराई जोड्न े२ वटा नाका मही प्रदेशभै छन,् जुन लसन्धऩुाल्चोकको तातोऩानी य यसुवाको केरुङ नाका 
छन ्। दवुै नाकाराई अयतनको याजभार्ग य ऩासाङल्हाभ ुयाजभार्गरे जोडकेो छ । 
ऩुयानो नाका दोरिाको राभाफर्य ऩतन गचब्फत लसभानासम्भ जोड्न १२ ककरोलभटय भात्र फाॉकी छ । त्मो ऩतन 

सयकायरे चाॉड ैिोल्न ेनाकाको उच्च सूचीभा ऩयेको छ । बायतसॉर् ऩतन ऩसागको ठोयी नाकाफाट मो प्रदेशको नाका 
जोडडन्छ । 
राभाफर्य नाकाराई चीनसॉर् जोड्न सयकायरे ५ वषगदेखि रर्ाताय फजेट ववतनमोजन र्येय काभ र्दै आएको छ, तय 

त्मो प्रबावकायी रूऩभा कामागन्वमन हुन सकेको छैन । ३ भटहनादेखि बायतरे रर्ाएको नाकाफन्दीऩतछ सयकायरे 

चीनसॉर्का थऩ ६ वटा नाका िोल्न ेउच्चप्राथलभकताभा राभाफर्य ऩतन ऩयेको छ । राभाफर्य नाका ऩतन चीनसॉर् 

जोडऩेतछ ३ नॊ. प्रदेशका चीनसॉर् जोडडएका सफ ैजजल्रा व्माऩारयक नाकाका रूऩभा ऩरयणत हुनेछन ्। 
तयाईराई काठभाडौंसॉर् जोड्न ेसफैबन्दा छोटो भार्ग काठभाडौं तनजर्ढ पास्ट ट्र्माकरे ऩतन धेयै आगथगक पाइदा 
ऩ¥ुमाउन ेअनुभान छ । ट्र्माक िलुरसके ऩतन तनभागणको स्रोत य भोडालरटटको फहसभा सयकाय छ । सो पास्टट्र्माक 

२ नॊ. य ३ प्रदेशफीचको आगथगक भेरुदण्ड मो फन्नेछ । 
तनजी ऺेत्ररे फनाउन ेप्रततवद्धता जनाएको देशकै ऩटहरो सुरुङभार्ग तनभागण मही प्रदेशभा हुनेछ । प्रस्ताववत 



सुरुङभार्ग कामागन्वमन बए काठभाडौं हेटाॊेैडाको मात्रा १ िण्टाको भात्र हुनेछ । मो सुरुङभार्ग य काठभाडौं तनजर्ढ 

जोड्न ेपास्टट्र्माक ऩूया बएऩतछ तयाईसॉर्को मात्रा ऩतन छोटटनेछ बन ेइन्धन य र्ाडीका ऩाटगऩुजागको िचगफाऩतको 
वावषगक ५० अफगबन्दा फढी फचत हुनेछ । 
सम्बावना ऩमाटनभा ऩनन 

नेऩारको ऩमगटनको ऩटहरो र्न्तव्म काठभाडौं नै हो । धालभगक तथा साॊस्कृततक रूऩभा य आधतुनक ववकासका 
टहसाफरे ऩतन काठभाडौं िनी हो । देशको एकभात्र अन्तयागजष्ट्रम ववभानस्थर ऩतन काठभाडौंभ ैछ । 
काठभाडौं उऩत्मकालबत्र ववश्वसम्ऩदा सूचीभा यहेका सम्ऩदाहरू य काठभाडौं उऩत्मकाआसभासका नर्यकोट, 

र्ोदावयी, दक्षऺणकारीरर्ामतका स्थान ऩमगटनका अरू भहŒवऩूणग स्थान हुन ्। दोरिाको योल्वालरङ ऺेत्र, 

कालरन्चोक, जजयी, बीभेश्वय भजन्दय, शैरुङ, काभ्रेको धलुरिेर, नभोफुद्ध, लसन्धऩुाल्चोकको तातोऩानी, हेरम्फ,ु 

यसुवाको र्ोसाइॉकुण्ड, राङटाङ ऩमगटनका भहŒवऩूणग स्थानहरू हुन ्। 
भकवानऩुयको ऩारुङ, गचतवनको सौयाह, नुवाकोट दयफाय, लसन्धरुीर्ढी ऩतन ऩमगटकका योजाइका ठाउॉहरू हुन ्। 
सर्यभाथा प्रवेशभार्ग जजयी य याभेछाऩको फाम्तीबण्डाय ऩतन ऩमगटकीम ऺेत्र हुन ्। देशकै ऩटहरो ऩटहरो चरगचत्र 

नर्यी दोरिाको राॉकुयीडाॉडाभा प्रस्ताव र्रयएको छ । 
ऩमगटनरे स्थानीम स्तयभा योजर्ायीको लसजगना, स्थानीम उत्ऩादनको सहज ऩहुॉच हुन्छ । ववदेशी ऩैसाराई सेवाको 
भाध्मभफाट तान्नका रागर् ऩमगटन व्मवसाम भहŒवऩूणग हुन्छ । ऩमगटन ऺेत्रभा रर्ानी ऩतन फढ्दै र्एका छन ्। 
लसन्धऩुाल्चोक फाह्रफीसेको फजन्जजम्ऩ साहलसक िेरका रागर् भहŒवऩूणग छ । सुनकोसी य बत्रशूरी ¥माजफ्टङका 
रागर् भहŒवऩूणग भातनन्छ । महाॉ फसेतन हजायौं स्वदेशी तथा ववदेशीरे ¥माजफ्टङ र्छगन ्। 
खानी तथा उद्मोग 

मस प्रदेशभा िानी तथा उद्मोर्को अवस्था ऩतन उल्रेख्म छ । काठभाडौंभा फाराजु औद्मोगर्क ऺेत्र य हेटौंडा 
औद्मोगर्क ऺेत्रभा ठूराठूरा समौं उद्मोर् छन ्। ती उद्मोर्भा अफौं रर्ानी छ बन ेहजायौंरे योजर्ायी ऩाएका छन ्। 
सञ्चारनभा यहेका ठूराŔठूरा उद्मोर्हरूसॉर् ैठूराŔठूरा िानीहरू ऩतन यहेको ववलबन्न अध्ममनरे ऩुजष्ट र्येका छन ्

। काठभाडौं उऩत्मकाभा भात्र ३१ कयोड ६० राि िनलभटय प्राकृततक ग्मास छ । त्मसको उत्िनन हुन सकेको छैन । 
दोरिाको िरयढुङ्र्ाभा १८ कयोड टन म्माग्नेसाइटको बण्डायण छ । िरयढुङ्र्ाको म्माग्नेसाइट एलसमाकै दोस्रो 
ठूरो िानी हो । २ वर्गककरोलभटय ऺेत्रपरभा यहेको िानी ऺेत्रभा ४ ककलसभको म्माग्नेसाइट ऩाइएको छ । त्मसराई 

वर्ॉकयण र्यी ऩोल्नुऩछग  । महाॉको म्माग्नेसाइट २५० वषगराई ऩुग्न ेअनुभान छ । 
सयकायरे ओयेन्ट म्माग्नेसाइट कम्ऩनीको नाभफाट सञ्चारन र्ये ताऩतन िानी ऺेत्रफाट अटहरे ियीढुङ्र्ा भात्र 

उत्िनन र्दै आएको छ । िानी ऺेत्रभा १५ वषगदेखि ववलबन्न सॊयचना फेवारयस ेबएका छन ्। म्माग्नेसाइट प्रशोधन 

र्नगका रागर् लसन्धऩुाल्चोकको राभोसाॉिुभा फनाएको बट्टी छ । िरयढुङ्र्ादेखि बट्टीसम्भ तनभागण र्येको योऩव े

३० वषगदेखि बफगे्रको अवस्थाभा छ । 
याभेछाऩ (ठोस)े भा ऩुयानो पराभिानी छ । सो िानीभा १ कयोड टन पराभ बएको अनुभान छ । वविभ सॊवत ्

१९६३ भा याणा प्रधानभन्त्री देवशभशयेको ऩाराभा ठोस ेपराभिानी सञ्चारनभा ल्माइएको गथमो । ठोस े

फजायबन्दा भागथका ठोस,े प्रीतत, चचुयेुरर्ामतका र्ाववसभा यहेका पराभिानीफाट धाउ तनकारी ठोस ेफजायभा 
यहेको कायिानाभा ल्माई प्रशोधन र्येय पराभ उत्ऩादन र्न ेर्रयन््मो । पराभ उत्ऩादन र्न ेभेलसनहरू स्वीडनेफाट 

आमात र्रयएको गथमो । 
महाॉको पराभिानीफाट दैतनक ८ नार फन्दकु तमाय हुन ेर्थे । ती फन्दकुहरू बोटसॉर्को रडाइॉभा प्रमोर् हुन्थे । 



बोटसॉर्को रडाइॉका रागर् प्रमोर् हुन ेहततमायहरूफाहेक तछनो, झ्माम्ऩर, िोडाको टाऩ तथा ियामसी य दयफारयमा 
प्रमोर्का पराभका साभानहरू तथा ऩुरका रट्ठाहरू ऩतन मही पराभिानीफाट उत्ऩादन र्यी लसॉहदयफायसम्भ 

ऩठाइन ेर्रयन््मो । महाॉ उत्ऩाटदत पराभफाट याभेछाऩ, दोरिा य ओिरढुङ्र्ा जजल्राका धेयै िोराभा ऩुरका 
रट्ठाहरू तनभागण र्रयएका गथए । 
स्थानीम प्रेभरार शे्रष्ठका अनुसाय याणाशासकहरूका फीचभा फढेको खिचातानीसॉर् ैमो पराभिानी ऩतन सॊकटभा 
ऩ¥मो । नेऩारी काॊगे्रसरे सशस्त्र आन्दोरन सुरु र्येऩतछ सयकायराई असपर ऩानग काॊगे्रस कामगकतागहरूरे महाॉको 
पराभ कायिानाका भुख्म भेलसनभध्मेको एउटा भेलसन रुटेय बोजऩुय ऩ¥ुमाए । त्मसऩतछ कायिाना फन्द बमो । 
कायिाना फन्द बएऩतछ त्महाॉका पराभका भेलसनहरू ऩञ्चामत कारभा तत्कारीन सयकायरे कवाडीको भूल्मभा 
लरराभी र्¥मो । फाॉकी भेलसन ठोस ेस्वास््मचौकी ऩरयसयभा स्थानीमरे यािेका छन ्। 
अटहरे ठोसेसम्भ सहज रूऩभा वषैबरय सवायी चल्न ेसडक तनभागण बएको छ । िानी सुचारु र्नग ववलबन्न सभूहरे 

अध्ममन सुरु र्येका छन ्। दोरिाको फुरुङिानी, भाफुगको िानी िोराफाट वषाांेैसम्भ ताभा उत्िनन बएको गथमो 
। ताभािानीकै कायण अटहरे त्मस ठाउॉको नाभ िानी बएको छ । त्मसको थऩ अध्ममन हुन सकेको छैन । 
दोरिाकै भारीफाट धेयै वषग अति पराभका धाउ उत्िनन र्यी ठोसेभा ररे्य प्रशोधन र्रयन््मो । 
भकवानऩुयको कारीटायभा ताभािानी बएको अध्ममनरे ऩुजष्ट र्येको छ । त्मस्तैर्यी भकवानऩुय य धाटदङभा 
चनुढुङ्र्ा िानीको ठूरो ऺेत्र छ । त्महीीँको चनुढुॊर्ा प्रमोर् र्येय लसभेन्ट उद्मोर्भा कच्चाऩदाथगका रूऩभा प्रमोर् 

र्रयॉदै आएको छ । 
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२३ आमोजनारे भागे २६ राख मरटय डडजेर  

रक्ष्भण ववमोर्ी  
ऊजाग भन्त्रारमरे तनभागण अजन्तभ चयणका जरववद्मुत आमोजनाराई डडजेर आऩूततगको व्मवस्था 
लभराइटदने तमायी र्रययहॉदा २३ आमोजनारे २६ राि लरटयबन्दा फढी डडजेर भाग्दै तनवेदन टदएका छन।् 
चारु आगथगक वषग अथागत आउॉदा ७ भटहनासम्भका रागर् उक्सत ऩरयभाणको डडजेररर्ामत अन्म इन्धन 

उऩरब्ध र्याइटदन ती आमोजनारे आग्रह र्येका हुन।् डडजेररर्ामत तनभागण साभग्री आऩूततगको व्मवस्था 
सहज बए मो आवलबत्र ैकरयफ २ सम ६३ भेर्ावाट बफजुरी याजष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोडडने तनजी ऺेत्रको 
दाफी छ। 
 

तनभागणाधीन २३ भध्मे १४ आमोजनाराई ऩटहरो प्राथलभकताभा यािेय इन्धन उऩरब्ध र्याइटदन आऩूततग 
भन्त्रारमराई आग्रह र्रयएको भन्त्रारमका सहसगचव सलभययत्न शाक्समरे फताए। 'हाभीरे आऩूततग 
भन्त्रारमसॉर् आग्रह र्रययहेका छौं, तय भारे्अनुसाय डडजेर उऩरब्ध नहुन ऩतन सक्सछ,' उनरे नार्रयकसॉर् 

बने, 'आऩूततगरे सुरुभा ऩटहरो प्राथलभकताका १० आमोजनाराई भात्र टदन सककने बनेको छ।' 
 

डडजेररर्ामत इन्धन भारे्का आमोजनाको प्रर्तत य आवश्मकता हेयेय भन्त्रारमरे प्राथलभकता तोकेको 
छ। ऩटहरो प्राथलभकताका १४ आमोजनारे १८ राि ऩाॉच हजाय लरटय डडजेर भारे्को ववद्मुत ववकास 

ववबार्रे जानकायी टदएको छ। दोस्रो चयणभा तीनवटा आमोजना छुट्ट्माएको छ। तनभागण बएय 

सञ्चारनभा आइसकेका तीन आमोजना बूकम्ऩऩतछ फन्द छन।् ऩुन् सञ्चारन र्नग डडजेर आवश्मक 

बएकारे मी आमोजनारे भात्र चाय भटहनासम्भ एक राि ५९ हजाय डडजेर भारे्का छन।् 
 

ववबार्का अनुसाय दोस्रो प्राथलभकताका ६ आमोजनारे आउॉदो सात भटहनासम्भका रागर् ६ राि ५१ 

हजाय लरटय डडजेर भारे्का छन।् आमोजनारे भारे्को आधायभा डडजेर उऩरब्ध र्याउने हो बन े

प्रत्मेकराई दैतनक १३ हजाय एक सम ६ लरटय डडजेर आवश्मक ऩछग। सञ्चारनभा यहेको ६० भेर्ावाटको 
खिम्तीरे सभेत दैतनक १२ हजाय लरटय भारे्को छ। 
 

सयकायरे आउॉदो वषगको ववद्मुत सॊकट टानग मो वषगदेखि नै प्रकिमा सुरु र्येको जानकायी टदॉदै ववबार्का 
भहातनदेशक टदनेशकुभाय तिलभयेरे तनजी ऺेत्ररेभात्र आउॉदो वषग दईु सम ५० भेर्ावाट बफजुरी थऩ र्ने 
फताए। 'आऩूततग भन्त्रारमसॉर् मसफाये छरपर बइसकेको छ, हाभीरे प्राथलभकताभा यािेकै आधायभा 
आमोजनाराई इन्धन टदन ऊ सहभत बएको छ,' उनरे बने। आर्ाभी टहउॉदको ववद्मुत सॊकट कभ र्नग 
मसरे सहमोर् ऩुग्ने उनरे फताए। 
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बायतरे र्येको नाकाफन्दीऩतछ इन्धन तथा तनभागण साभग्री आमात नहुॉदा दजगनौं आमोजना मसफाट 

प्रबाववत बएका छन।् तनभागण साभग्री य इन्धन आऩूततग लभराइटदन तनजी नेऩार ववद्मुत 

प्रागधकयणरर्ामत तनजी ऺेत्ररे भन्त्रारमसॉर् आग्रह र्दै आएका गथए। तत्तत ्तनकामको आग्रह य फढ्दो 
ववद्मुत सॊकटराई भनन ्र्दै ऊजागरे आऩूततग भन्त्रारमसॉर् सभन्वम र्येय आऩूततग व्मवस्था लभराइटदन 

रारे्को छ। 
 

तनजी ऺेत्रका आमोजनाफाहेक ३० भेर्ावाटको चभेलरमा, १४ भेर्ावाटको कुरेिानी तेस्रोरर्ामत 

आमोजनाराई सभेत इन्धन उऩरब्ध र्याइटदन नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणरे भन्त्रारमसॉर् आग्रह र्दै 

आएको छ। तय, भन्त्रारमरे मो ववषमभा चासो नटदएको प्रागधकयण उच्च अगधकायीको आयोऩ छ। 
 

प्रागधकयणको सहामक भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत कम्ऩनीरे सभेत साताको १२ हजाय लरटय डडजेर 

उऩरब्ध र्याइटदन भन्त्रारमराई आग्रह र्दै आएको छ। मस्तै, तनजी ऺेत्ररे तनभागण र्रययहेको सफैबन्दा 
ठूरो ५० भेर्ावाटको भागथल्रो भस्मागङ्दी 'ए' रे सभेत टदनको दईु हजाय ऩाॉच सम लरटयका दयरे आउॉदो 
साता भटहनासम्भ ऩाॉच राि २५ हजाय लरटय डडजेर उऩरब्ध र्याइटदन आग्रह र्येको छ। 
 

बायतको नाकाफन्दीका कायण लसभेन्टरर्ामत तनभागण साभग्री आमात बइयहे ऩतन डडजेर तथा ऩेट्रोर 

जम्भा भार्को १० प्रततशतभात्र लबबत्रइयहेको तनर्भरे जानकायी टदएको छ। तनर्भका अनुसाय भुरकबय 

दैतनक चाय राि ५० हजाय लरटय डडजेर य तीन राि ५० हजाय लरटय ऩेट्रोरको भार् छ। तय, आऩूततग बने 
मसको १० प्रततशतभात्र बइयहेको छ। 
 

केही आमोजनारे कारोफजायभा ककनेयसभेत तनभागणको काभ र्रययहेको स्वतन्त्र ऊजाग उत्ऩादकको सॊस्था 
(इऩान) रे जानकायी टदएको छ। 'सयकायरे एक वषगलबत्र रोडसेडडङ अन्त्म र्न ेिोषणा र्येको छ,' इऩानका 
अध्मऺ िड्र्फहादयु ववष्टरे बने, 'त्मो कुनै अवस्थाभा ऩतन सम्बव छैन, तय कभ र्नग सककन्छ। त्मसका 
रागर् सयकायको सहमोर् य बूलभका उल्रेख्म हुनुऩछग।' 
 

बायतफाट आऩूततग फढ्न नसके ऩतन ववद्मुत सॊकट कभ र्नग ऩतन जरववद्मुत आमोजना तनभागणको 
ववकल्ऩ नयहेकारे भन्त्रारमरे डडजेर उऩरब्ध र्याउन सहजजकयणको बूलभका िेरेको भन्त्रारमका 
अगधकायी फताउॉछन।् भन्त्रारमरे आउॉदो वषगको टहउॉदभा ववद्मुत सॊकट कभ र्नग बायतफाट थऩ ववद्मुत 

आमात र्न ेमोजनासभेत अर्ाडड फढाएको छ। प्रागधकयणरे मो वषग बायतफाट अगधकतभ दईु सम ४० 

भेर्ावाटसम्भ बफजुरी ककनेको गथमो। आउॉदो वषग एक सम १५ भेर्ावाट साबफककै नाकाका प्रसायण राइन 

सुदृढीकयण र्येय ल्माउन सककने प्रगधकयणरे जानकायी टदएको छ। मही मोजना अनुसाय काभ बइयहेको 
प्रागधकयणका अगधकायी फताउॉछन।्  
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ऊजाा ऺेरको नीनतगत, प्रशासननक सभस्मा सभाधान गयेय अगाडड फढ्न सयकाय 

तमाय : ऊजाा भन्री 

ऩयम्ऩयागत तवयरे ऊजाा सङ्कट असम्बव 

ऩुस १, काठभाडौँ । उऩप्रधान एवभ ् ऊजाग भन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे साभुदातमक ग्राभीण 

ववद्मुतीकयणभा रारे्का सॊस्थारे  प्रसायण य ववतयणभा भात्रै ध्मान नटदई सहकायीको अवधायणाभा 
ववद्मुत ्उत्ऩादनभा राग्नुऩन ेफताएका छन ्। 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण, साभुदातमक ववद्मुत ्उऩबोक्सता याजष्ट्रम भहासङ्ि य जभगन सहमोर् तनमोर्रे 

फुधफाय रलरतऩुयभा आमोजना र्येको Řनेऩारभा साभुदातमक ग्राभीण ववद्मुतीकयण, नीतत, प्रमोर् तथा 
चनुौतीř ववषमक कामगशाराको उद्िाटन र्दै यामभाझीरे हारको प्रभुि आवश्मकता ववद्मुत ् उत्ऩादन 

बएकारे त्मसभा जोड टदनुऩने फताए । प्राकृततक स्रोत तथा साधनरे धनी बएय ऩतन भुरुक ऩछाडड ऩनुगको 
िास कायण व्मजक्सतवादी सोच तथा Řिरेु गचन्तनř यहेको बन्दै उनरे ऊजाग ऺेत्रभा देखिएको तभाभ 

नीततर्त, प्रशासतनक सभस्मा सभाधान र्येय अर्ाडड फढ्न सयकाय तमाय यहेको फताए । 

ऩयम्ऩयार्त तवयरे ऊजाग सङ्कट सभाधान हुन नसक्सन ेस्ऩष्ट ऩादै उनरे आर्ाभी एक वषगलबत्र जनतारे 

अनुबव र्ने र्यी ववद्मुतबाय कटौती कभ र्रयने ववश्वास टदराए । बायतको अिोवषत नाकाफन्दीऩतछ 

भुरुकबय ववद्मुतको भार् एक हजाय ८ सम भेर्ावाट यहेको जानकायी टदॉदै उनरे जरववद्मुत, सौमग ऊजाग, 
वैकजल्ऩक ऊजागको भाध्मभफाट ववद्मुतबाय कटौती कभ र्रयन ेस्ऩष्ट ऩाये । 

ऊजाग भन्त्रारम य प्रागधकयणफीचको सभस्मा, भन्त्रारमŔभन्त्रारमफीचको सभस्माराई रतुभार्गफाट 

सभाधान र्नग सयकाय रागर्ऩयेको फताउॉ दै भन्त्री यामभाझीरे सफै सभस्मा एकाध टदनभा सभाधान र्ने 
फताए । Řऩतछल्रो टदनभा प्रागधकयणभा कामगकायी प्रभुिको वववादका कायण र्त बदौ १० र्तेदेखि फोडग 
फैठक फस्न सकेको छैनř उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीको सङ्केत गथमो, Řप्रागधकयणको कामगकायी प्रभुिको 
वववाद ऩतन केही टदनलबत्रै सभाधान हुन्छ ।ř सयकाय ग्राभीण साभुदातमक ववद्मुतीकयणराई अर्ाडड 

फढाउन तमाय यहेको स्ऩष्ट ऩादै उनरे जनताको प्रत्मऺ सहबागर्ता फढाउन, उनीहरुको ऺभता वदृ्गध र्नग, 
चहुावट तनमन्त्रण र्नग य योजर्ायीको वदृ्गध र्न े बएकारे सयकाय मो प्रणारीराई अर्ाडड फढाउन तत्ऩय 

यहेको फताए । 

एकीकृत नेकऩा (भाओवादी) का नेता एवभ ्ऊजाग ववबार् प्रभुि रीराभखण ऩोियेररे बायतको अिोवषत 

नाकाफन्दीऩतछ काठभाडौँभा भात्र ै १४८ भेर्ावाट थऩ ववद्मुत ् भार् फढेको बन्दै उनरे प्रागधकयणराई 



वैऻातनक आधायभा ववद्मुत ्भार्को प्रऺेऩण र्नग आग्रह र्ये । आमोजना कब्जा र्येय याख्ने प्रववृत्त बायतीम 

रर्ानीकतागभा देखिएको बन्दै उसको ध्मेम ववद्मुत ् नबई ऩानी बएकारे नीततर्त रुऩभा देखिएका 
सभस्मा सभाधान र्येय भहत्वऩूणग आमोजना नेऩारी रर्ानीभै तनभागण र्नुगऩनेभा जोड टदए । 

साभुदातमक ववद्मुत ् उऩबोक्सता याजष्ट्रम भहासङ्िका अध्मऺ नायामण ऻवारीरे साभुदातमक 

ववद्मुतीकयणभा देखिएका सभस्मा सभाधान र्नग सयकायसॉर् आग्रह र्येका छन ् । उनरे दयूदयाजका 
ऺेत्रका सहजरुऩभा सेवा टदॉदै आएका सहकायी सॊस्थाराई सफर फनाउन सयकायरे ववशषे ध्मान टदनुऩनेभा 
जोड टदएका छन ् । जभगन सहमोर् तनमोर् (जजआइजेड)का प्रभुि प्राववगधक सल्राहकाय वटग जानबान 

वेजेकोनरे साभुदातमक ववद्मुतीकयणभा नेऩाररे अझै धेयै काभ र्नग फाॉकी यहेको फताए । ग्राभीण 

ववद्मुतीकयणको ऺेत्रका सहकायी सॊस्थाहरुको बूलभका प्रबावकायी रुऩभा अर्ाडड फढेको बएऩतन केही 
नीततर्त तथा व्मवस्थाऩकीम सभस्मा बने कामभ न ैयहेको उहाॉको बनाइ गथमो । 

कामगिभभा ववद्मुत ्तथा ऊजाग ऺेत्रभा किमाशीर तथा सयोकाय बएका व्मजक्सतको सहबागर्ता यहेको गथमो 
। यासस 
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भाधथल्रो फरेपी–ए ननभााणको फाटो खलु्मो  
ध्रवु दॊर्ार 
हुआतनङ डबेरोऩभेन्ट प्रालरद्धाया एक वषगदेखि फह्भामणी नदीभा तनभागणाधीन ३६ भेर्ावाट ऺभताको 
भागथल्रो फरेपीŔए जरववद्मुत आमोजनाको ववद्मुत िरयद सम्झौता (वऩवऩए) बएको छ।  
हुआतनङ य नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणफीच भॊर्रफाय िरयद सम्झौता बएको हो। सम्झौताअनुसाय 

प्रागधकयणरे हुआतनङसॉर् वावषगक १ सम १२ रे्र्ावटआवय ववद्मुत िरयद र्नेछ। हुआतनङका कामगकायी 
अध्मऺ उभेश कसजूरे प्रागधकयणरे टहउॉदभा प्रततमुतनट उत्ऩादन ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य फषागभा ४ रुऩैमाॉ ८० 

ऩैसाका दयरे ववद्मुत ककन्ने फताए। 
 

'िरयद सम्झौताऩतछ रक्ष्मलबत्र ैआमोजना सम्ऩन्न र्न ेटदशाभा अति फढेका छौँ,' कसजूरे 

नार्रयकन्मुजसॉर् बने। वषौंदेखि ऩहुॉचभार्ग य अन्म सॊयचना तनभागण र्रययहेको हुआतनङरे आर्ाभी तीन 

वषगलबत्र आमोजना ऩूया र्यी उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म लरएको छ । २०७५ को अन्त्मततय उत्ऩादन थाल्ने 
कामगकायी अध्मऺ कसजूरे जनाए । 
 

भध्मऺेत्रका टहभारी र्ाववस र्ोल्चे य र्ुम्फाभा तनभागणाधीन आमोजनारे ऩहुॉचभार्ग अन्तर्गत सडक, 

आवश्मक जग्र्ा िरयद, काभदाय तथा कभगचायी आवास रर्ामत सॊयचना तनभागण र्रयसकेको छ। िरयद 

सम्झौता बएसॉर्ै आमोजनाको भुख्म सॊयचना तनभागणको फाटो िरेुको छ। ६ अवग रुऩैमाॉ िचग हुने अनुभान 

र्रयएको आमोजना तनभागणभा स्वदेशी रर्ानी भात्र ऩरयचारन हुने हुआतनङरे जनाएको छ। 
 

'३० प्रततशत रर्ानी स्वऩूॉजी य ७० प्रततशत फैंक ऋणफाट जुटाउॉछौँ,' आमोजनाका सभेत कामगकायी अध्मऺ 

यहेका कसजूरे बन े। उनका अनुसाय अगधकाॊश रर्ानीकताग लसन्धऩुाल्चोककै यहनेछन।् कसजू 

लसन्धऩुाल्चोकका सपर जरववद्मुत प्रवद्र्धक हुन।् उनकै अर्ुवाईभा १ भेर्ावाट ऺभताको हाॉडीिोरा 
जरववद्मुत आमोजना केही वषगदेखि उत्ऩादनभा छ बने २२ भेर्ावाटको तनभागणाधीन भागथल्रो चाकुिोरा 
आमोजना अजन्तभ चयणभा ऩुरे्को छ। 
 

जरववद्मुत ऺेत्रको प्रवद्र्धन र्दै िोरानाराभा जजल्रावासीको हक स्थावऩत र्नग य आगथगक स्तय उकास्न 

हुआतनङरे स्थानीमराई सेमय जायी र्न ेकसजूरे जानकायी टदए। भुख्म सॊयचना तनभागण नथाल्दै 

जजल्राभा स्थानीमराई सेमय िोषणा र्न ेहुआतनङ तनजी ऺेत्रको ऩटहरो आमोजना बएको छ । मसअति 

तनभागणाधीन १ सम २ भेर्ावाट ऺभताको भध्मबोटेकोसी आमोजनारे सेमय िोषणा र्येऩतन मो ऩजब्रक 

कम्ऩनी हो। भागथल्रो फरेपीŔए जजल्राको तनजी ऺेत्रको तेस्रो ठूरो आमोजनासभेत हो। तनजी ऺेत्रकै 

ऩटहरो ४४ भेर्ावाटको भागथल्रो बोटेकोसीरे सोही ऺेत्रभा ३९ भेर्ावाट ऺभताको अको आमोजना तनभागण 

प्रकिमा थालरसकेको छ। 



 

हुआतनङका अनुसाय भागथल्रो फरेपीŔए को फाॉध र्ोल्चकेो लरदी य र्ुम्फाको ऩाङर्ाऩूग र्ाउॉभूतन फह्भामणी 
नदीभा य उत्ऩादनर्हृ र्ोल्चकैे फैकुन्ठेभा फन्नेभा छ। फाॉध य उत्ऩादनर्हृभा सडक ऩुगर्सकेको छ। ४५ 

लभटय राभो सुरुङभापग त उत्ऩादनर्हृभा फह्भामणी नदीको ऩानी ऩु¥माइने छ बने २ सम ७ लभटय 

हेडभापग त ऩानी िसालरने छ । उत्ऩादनर्हृभा िस्ने प्रततसेकेन्ड २१ हजाय लरटय फहावभापग त ३६ भेर्ावाट 

ववद्मुत उत्ऩादन हुने कसजू फताउॉछन।् उनका अनुसाय उत्ऩाटदत ववद्मुत २२ ककभी राभो १ सम ३३ केबी 
ऺभताको प्रशायणराइन भापग त राभोसाॉिु ऩु¥माइन ेछ। त्महाॉ ववद्मुत प्रागधकयण स्वालभत्वको सुनकोसी 
जरववद्मुतको आफ्न ैप्रशायण राइन छ।  
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जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ ठप्ऩ 

बायतीम नाकाफन्दी तथा भधेश आन्दोरनका कायण इन्धन अबाव हुॉदा म्माग्दीभा तनभागणाधीन तीनओटा 
जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ ठप्ऩ बएको छ । म्माग्दीको नायच्माङभा तनभागणाधीन अवस्थाभा यहेको ४ 

भेर्ावाट ऺभताको िरेम्दी जरववद्मुत ्आमोजना, योफटग इनजॉ प्रालरको ४२ भेर्ावाट ऺभताको 
लभस्त्रीिोरा जरववद्मुत ्आमोजना य २५ भेर्ावाट ऺभताको दयफाङ म्माग्दीिोरा जरववद्मुत ्

आमोजनाको काभ ३ भहीनादेखि ठप्ऩ बएको हो । इन्धन आऩूततग हुन नसक्सदा उत्तयी म्माग्दीको 
नायच्माङभा यहेको ४ भेर्ावाट ऺभताको िरेम्दी जरववद्मुत ्आमोजनाको सुरुङ तनभागण कामग २ 

भहीनादेखि योककएको छ । त्मस्तै, इण्टेक तथा ऩावयहाउसभा प्रमोर् र्रयएको भेलशन चराउन डडजेर 

नबएऩतछ आमोजना नै फन्द र्यी कभगचायीराई िय ऩठाइएको आमोजनाका कामागरम प्रभुि ववभर 

रयजाररे फताए । 

आमोजना स्थरसम्भ एक्ष्टेन्शन राइनसभेत नऩुरे्कारे अन्म प्रमोजनका रागर् सभेत जेनेयेटयरर्ामत 

उऩकयणका रागर् इन्धन आवश्मक छ । जजल्रावासीको सकिमताभा तनभागण बइयहेको िरेम्दी 
आमोजनाको ३ सम लभटय सुरुङ ितनएको छ । सडकसटहत अन्म आवश्मक तनभागण कामगराई सभेत 

तीव्रता टदइयहेको अवस्थाभा इन्धनको अबाव बएऩतछ सभस्मा बएको अध्मऺ ककशोय सुवेदीरे फताए । 
आमोजनाभा टढराइ हुॉदा कयोडौं नोक्ससान हुने बएकारे भहॉर्ोभा बए ऩतन इन्धन ियीद र्येय तनभागण कामग 
अति फढाउन रागर्एको उनको बनाइ छ । 

इन्धनको अबावरे जजल्राभा तनभागणाधीन अवस्थाभा यहेका अन्म जरववद्मुत्का साथै ववकास तनभागण 

प्रबाववत बएका छन ्। सडक, ऩुरसटहत अन्म ऩूवागधायका काभ सककएऩतछ सुरुङ तनभागणको तमायीभा 
यहेको ४२ भेर्ावाट ऺभताको लभस्त्रीिोरा आमोजनाको ऩतन काभ अति फढ्न सकेको छैन । बूकम्ऩऩतछ 

काभ योककएको उक्सत आमोजनारे दशैंततहायरर्त्त ैकाभ शुरू र्ने फताएको गथमो । त्मस्त,ै इन्धन आऩूततग 
सहज नहुॉदा ऩजश्चभ म्माग्दीभा तनभागणाधीन २५ भेर्ावाट ऺभताको दयफाङŔ म्माग्दीिोरा जरववद्मुत ्

आमोजनाको काभ ठप्ऩ बएको छ । सडकसटहतका ऩटहरो चयणका काभ र्नग इन्धनको आवश्मकता ऩने 
बए ऩतन त्मसको व्मवस्थाऩन हुन नसक्सदा काभ योककएको आमोजनारे फताएको छ । 
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७ भहीनामबर २ सम ५ भेगावाट ववद्मुत ्! 

इन्धन उऩरब्धता य प्रसायण राइन दईु शतग 
जीवन फस्नेत 

ववद्मुत ्ववकास ववबार्रे आर्ाभी ७ भहीनालबत्र तनभागणाधीन २१ ओटा आमोजना सम्ऩन्न हुन ेनमाॉ िाका 
सावगजतनक र्येको छ । ‘मी आमोजनाफाट २ सम ५ दशभरव ५९ भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ,’ ववबार्का 
भहातनदेशक टदनेशकुभाय तिलभयेरे बन े। तय, ती आमोजना सम्ऩन्न र्नग दईुओटा प्रभुि सभस्मा यहेको ववबार्का 
उनरे फताए । ‘उजल्रखित सभमावगधभा आमोजनाहरू सम्ऩन्न र्नग ऩटहरो, दैतनक कुर ११ हजाय ७ सम ६२ लरटय 

डडजेरको उऩरब्धता य दोस्रो, उत्ऩादन बएको ववद्मुत्का रागर् आवश्मक प्रसायण राइन तनभागण हुनुऩछग ,’ तिलभयेरे 

बन े। 
बफहीवाय सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभततभा ववबार्को मोजनाफाये जानकायी टदन उऩजस्थत ववबार्का 
अगधकायीहरूरे ऩतछल्रो सभम तनभागण साभग्रीको अबाव ऩतन सभस्मा फन्दै र्एको फताए । ववबार्रे  आगथगक वषग 
२०७२/७३ (७ भहीना)लबत्र सम्ऩन्न हुन ेबनेय वर्ॉकयण र्येका आमोजना सफ ैतनजीऺेत्रफाट तनभागणाधीन हुन ्। 
ववबार्रे प्रस्तुत र्येको िाकाअनुसाय चार ूआवभा सम्ऩन्न हुन ेबतनएको भागथल्रो भस्र्माङ्दी आमोजना सफैबन्दा 
ठूरो ५० भेर्ावाट ऺभताको छ । मस आमोजनाराई दैतनक २ हजाय ५ सम लरटय इन्धन आवश्मक ऩनेछ ।  ७ 

भेर्ावाटको भाई क्समासकेड, २ भेर्ावाटको छ्माङदीिोरा, २ भेर्ावाटको िानीिोरा य  ४ दशभरव ३६ भेर्ावाटको 
टोङ्र्न ठोस्न ेिोरा जरववद्मुत ्आमोजनाहरू ऩतन आवश्मक इन्धन प्राप्त बएय डढे भहीनालबत्र सम्ऩन्न हुनेछन ्

।   
त्मस्त,ै ववबार्को मोजनाअनुसाय आर्ाभी आवभा २३ ओटा आमोजना सम्ऩन्न हुन ेसक्सन ेजानकायी टदएको छ । 
Řती आमोजनाफाट ८ सम ४८ भेवा ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ,ř भहातनदेशक तिलभयेरे बन े। तय, सलभततका सबाऩतत 

र्र्न थाऩारे बन ेइन्धनकै अबावरे आमोजना सभमभा सम्ऩन्न हुन नसक्सन ेववबार्को तकग सॉर् सहभत नयहेको 
फताए । Řककनकक ऩटहरा इन्धन सहज हुॉदा ऩतन आमोजनाको प्रर्तत सन्तोषजनक गथएन,ř उनरे बन े। ऊजाग 
भन्त्रारमका सगचव सुभनप्रसाद शभागरे ऊजागऺेत्रको ववकासको रागर् सम्फजन्धत भन्त्रारमभा ऊजागराई भात्र हेन े

Řपोकर डके्ससř याख्नऩुनेभा जोड टदए । Řअटहरेको ऊजाग अबावराई सम्फोधन र्नग अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य 

दीिगकारीन कामगमोजनाको तमायीभा सयकाय यहेको छ,ř सगचव शभागरे बन े। 
ऊजाा सङ्कटकार घोषणा होस ्: इप्ऩान 

सलभततको फैठकभा स्वतन्त्र ववद्मुत ्उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान)का भहासगचव कुभाय ऩाण्डरेे जरववद्मुत ्

उत्ऩादन, प्रसायण तथा ववतयण प्रकिमाराई तीव्रताको साथ अर्ाडड फढाउनु ऩने फताए । Řमसका रागर् ऊजाग 
सङ्कटकार िोषणा र्येय अति फढ्दा सहज हुनेछ,ř उनरे बन े। त्मस्त,ै सञ्चारनका यहेका, ऩुनतनगभागणभा यहेका य 

तनभागणाधीन आमोजनाराई सयकायरे सहमोर् र्नुगऩन ेइप्ऩानको बनाइ छ । Řजरववद्मुत्सम्फन्धी प्रकिमार्त 

टढराइ कभ र्नग एकर स्वीकृतत डके्ससको व्मवस्था हुनुऩछग ,ř उनरे बन े। 
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'साना आमोजनाभा रगानी फढाउनुऩछा ' 
उऩप्रधान तथा ऊजागभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे साभुदातमक ववद्मुतीकयणभा काभ र्ने सॊिŔसॊस्थारे 

स्थानीमस्तय जरववद्मुत आमोजनाभा रर्ानी र्नुगऩन ेसुझाव टदएका छन ्। ववद्मुत उत्ऩादनभा स्वदेशी 
ऩुॉजी य सीऩको ववकासभा जोड टदनुऩने बन्दै उनरे मस्तो सुझाव टदएका हुन ्।  
 

साभुदातमक ववद्मुतीकयणभापग त जनताराई अगधकाय सम्ऩन्न र्नुगऩन ेहुॉदा ववद्मुत उत्ऩादनभा 
उनीहरुको रर्ानी आवश्मक यहेको उनरे फताए । 'साना आमोजनाभा सभुदामरे रर्ानी र्दाग स्थानीमराई 

जजम्भेवाय फनाउन सककन्छ, मसरे योजर्ायी लसजगना र्छग ,' उनरे बने, 'ववद्मुतीकयण र्नग ऩमागप्त बफजुरी 
आवश्मक ऩन ेहुॉदा आमोजना फनाउन सभुदाम जोड टदनैऩछग  ।' 
 

सयकायरे आउॉदो एक वषगलबत्र रोडसेडडङ हटाउने यणनीतत फनाएकारे ऩतन स्थानीमस्तयका साना 
आमोजनाभा सभुदामको रर्ानी आवश्मक यहेको उनको बनाइ छ । साभुदातमक ववद्मुतीकयण भहासॊिरे 

फुधफाय आमोजना र्येको एक अन्तकि्यमा कामगिभभा भन्त्री यामभाझीरे एक वषगलबत्र सवगसाधायणरे 

भहसुस र्नग सक्सने र्यी रोडसेडडङ कभ र्नग सककने दाफी र्ये । 
 

'२४ सै िन्टा रोडसेडडङ हटाउन नसककएरा तय २० िन्टा बफजुरी टदन सककमो बने जनताराई ठूरो याहत 

हुन्छ,' उनरे बने, 'मसैका रागर् सयकायरे कामगमोजना फनाएको छ ।' एक वषगलबत्र रोडसेडडङ हटाउन 

सयकायरे एक सातालबत्र कामगमोजना सावगजतनक र्ने जानकायी टदॉदै जरववद्मुत उत्ऩादनभा फाधक नीतत 

तनमभ तनरम्फन र्रयने फताए । 
 

कामगिभभा नेऩार ववद्मुत प्रागधकयण ववतयण तथा ग्राहक सेवा तनदेशनारमका उऩकामगकायी तनदेशक 

याभचन्र ऩाण्डमेरे ग्राभीण ववद्मुतीकयणसॉर्ै स्थानीमस्तयको ववकासभा ऩतन उवत्तकै जोड टदनुऩने फताए 

। 'सयकायरे फोकेका दातमत्वसभेत प्रागधकयणरे लरएको छ, मसैरे केही सभस्मा त हुन ेनै बए,' उनरे बने, 
'स्थानीमको ववकास नहुॉदासम्भ त्महाॉ ववद्मुतीकयण र्नुगको कुनै अथग हुॉदैन ।' 
 

सहयी ऺेत्रको ववद्मुतीकयणफाहेक र्ने हो बने ग्राभीण ऺेत्रभा जम्भा १० प्रततशतभात्र ववद्मुतीकयण बएको 
ऩाण्डमेरे फताए । 'ववद्मुतीकयणसॉर्ै सभुदामको ववकास र्ने रक्ष्मरे नै मो कामगिभ सुरु बएको हो, 
आजको ठूरो चनुौती स्थानीमभा तालरभ य ववद्मुतीकयणको अलबमान चराउनु हो ।' 
 

प्रागधकयणरे मो वषग करयफ एक हजाय तीन सम भेर्ावाट फयाफयको ववद्मुत भार्को प्रऺेऩण र्येको गथमो । 
तय, बायतरे नाकाफन्दी र्येऩतछ ग्मास आमात योककएका कायण भार् १८ सम भेर्ावाटसम्भ ऩुरे्को उनरे 

जानकायी टदए । ववद्मुत उऩमोर् र्न ेग्राहक फटढयहेकारे त्महीअनुरुऩ ववतयण प्रणारीभा सुधाय र्नुगऩन े



िाॉचो देखिएको छ । ऩयम्ऩयार्त ववतयण प्रणारीकै बयभा अफ ववद्मुत ववतयणको काभ फढाउन नसककने 
उनरे फताए । 
 

मसैर्यी, ऩूवगजरस्रोत भन्त्री दीऩक ऻवारीरे ववद्मुत उत्ऩादन फढाउन सकेभात्र भार् फढ्न ेतकग  र्ये । 
'प्रसायण य ववतयण र्न ेबफजुरी बए नै सवगसाधायणरे उऩमोर् र्नग सक्सछन,्' उनरे बने, 'उत्ऩादन नै नर्यी 
भार् छैन बन्न ुतकग सॊर्त हुॉदैन ।' भहासॊिरे स्थानीमस्तयभै ववद्मुत उत्ऩादन र्यी गग्रडभा जोड्ने 
मोजनाका साथ काभ र्नुगऩने उनरे सुझाए । ववद्मुत ववतयण र्ने य भहसुर उठाउने काभभात्र र्नग नहुन े

उनको जोड गथमो । 
 

भहासॊिका अध्मऺ नायामण ऻवारीरे भहासॊिरे ग्राभीण ऺेत्रको ववतयण प्रणारीराई सुधाय र्दै ररे्को 
फताए । 'भहासॊिरे ववद्मुत ऩु¥माएका अगधकाॊश ऺेत्रभा चहुावटको भात्रा ज्मादै न्मून छ, मसभा थऩ सुधाय 

र्दैछौं,' उनरे बन,े 'आमोजनाभा रर्ानी र्न ेय स्थानीमस्तयभा गग्रड ववकास र्यी केन्रीम राइनभा जोड्ने 
मोजनासभेत अर्ाडड फढाउनेछौं ।'  
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अफ दैननक १० घण्टा रोडसेडडङ हुने, नेऩारको वताभान बफद्मुत ऺभताको 
नारीफेरी मस्तो छ 

नदीभा ऩानीको प्रवाह िटेकारे ववद्मुत ् उत्ऩादनभा कभी आएको बन्दै नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणरे 

ववद्मुतबाय कटौतीको सभम फढाएको छ । 

प्रागधकयणरे शुिफायदेखि रार्ू हुन ेर्यी साताभा ७० िण्टाको दयरे ववद्मुतबाय कटौती र्नग रारे्को हो । 
नऩेारभा हार ४३ जरववद्मुत ्आमोजनाफाट ७ सम १८ भेर्ावाट बफद्मुत उत्ऩादन हुॉदै आए ऩतन सफ ै

आमोजना नदी प्रवाहभा आधारयत बएका कायण ववद्मुत ्उत्ऩादन ५० प्रततशतबन्दा फढीरे िटेको छ । 
प्रागधकयणका आमोजनाभध्मे कुरेिानी ऩटहरो य दोस्रो आमोजनाको कुर ऺभता ९२ भेर्ावाट बए ऩतन 

त्मसफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन र्रयएको छैन । तनजी ऺेत्ररे उत्ऩादन र्रययहेकाभध्मे १०० भेर्ावाटबन्दा फढी 
ववद्मुत ्बूकम्ऩका कायण याजष्ट्रम प्रसायण राइनफाट ववच्छेद बएको छ । 

प्रागधकयणको केन्रीम प्रसायण राइनभा हार ३०० भेर्ावाट भात्रै प्रवाह बइयहेको छ । बायतफाट हार 

ववलबन्न स्थानभा २३० भेर्ावाट ववद्मुत ्आमात बइयहेको छ । नेऩारलबत्र उत्ऩाटदत य बायतफाट आमात 

र्रयएको ववद्मुत ्र्यी कुर ५२० भेर्ावाटभात्रै प्रवाह बइयहेको छ । बायतको अिोवषत नाकाफन्दीऩतछ 

िाना ऩकाउने सभमभा ववद्मुत्को अत्मगधक भार् फढेऩतछ ववद्मुत्को भार् एक हजाय ८०० भेर्ावाट 

ऩुरे्को छ । 

प्रागधकयणका बायप्रेषण केन्रका प्रभुि बुवनकुभाय ित्रीका अनुसाय नदीभा ऩानीको सतह िटेको य भार् 

अनुसाय ववद्मुत ्आऩूततग र्नग नसक्सदा ववद्मुत्बाय कटौती थऩ र्रयएको हो । नमाॉ तालरका अनुसाय अफ 

दैतनक १० िण्टा ववद्मुत्बाय कटौती हुनेछ । मसअति प्रागधकयणरे साढे आठ िण्टा आगधकारयक रुऩभा 
ववद्मुत ्कटौती र्दै आएको बए ऩतन ट्रान्सपभगय य  कन्डक्सटय जल्दा याजधानीरर्ामत भुरुकका ववलबन्न 

स्थानभा असीलभत कटौती हुॉदै आएको छ । 

ववद्मुत्को भार् फढी हुॉदा प्रागधकयणको प्रसायण प्रणारीभा न ैसभस्मा थवऩएको गथमो । याजधानीलबत्र य 

फाटहय र्यी हारसम्भ ५ सम ३० बन्दा फढी ट्रान्सपभगय जलरसकेको छ । नार्रयकरे िाना ऩकाउन े

सभमभा ववद्मुत ्उऩरब्धता होस ्बनेय बफहान फेरुकाको सभमभा बन ेववद्मुत्बाय कटौतीको तालरका बने 
लभराइएको छ । प्रभुि ित्रीका अनुसाय एक टदन बफहान य साॉझभा बने िाना ऩकाउने सभमभा ववद्मुत ्

उऩरब्ध हुने छैन, अन्म टदनभा बन े सकेसम्भ उऩरब्ध र्याउने प्रमास र्रयएको छ । ट्रान्सपभगयभा 
अत्मगधक सभस्मा देखिॉदा प्रागधकयणको ट्रान्सपभगय भभगत केन्र रैनचौयभा भभगतसम्बाय र्नग 
भ्माइनभ्माइ बएको छ । 



भभगतसम्बाय केन्रका प्रभुि याजेन्रकुभाय चौधयीका अनुसाय भभगतका रागर् ल्माइएका ट्रान्सपभगय भभगत 

र्नग जनशजक्सतको सभेत अबाव हुॉदा तोककएकै सभमभा कपताग र्नग सभेत सककएको छैन । उनरे दैतनक एक 

दजगनबन्दा फढी ट्रान्सपभगय भभगतका रागर् आउने र्येको फताए । प्रागधकयणका अनुसाय कततऩम स्थानभा 
ट्रान्सपभगय फढी ऺभताको याख्दा कन्डक्सटय य प्रसायण राइनभा फढी बाय ऩदाग सभस्मा थवऩएको छ । 
साभान्मतमा १५ केलबएदेखि २०० केलबएसम्भको ट्रान्सपभगय प्रमोर्भा यहेको छ । 

फढी बाय ऩयेय जरेका ट्रान्सपभगय, कन्डक्सटय तथा फ्मुज भभगतको प्रमास जायी यहेको य याजधानीका सफ ै

ववतयण केन्ररे भभगत तथा ऺभता अलबवदृ्गध र्रययहेका कायण केही टदनभा नै सभस्मा सभाधान हुन ेय 

तोककएको सभमभा ववद्मुत ् उऩरब्ध र्याउन कुनै सभस्मा नहुन े प्रागधकयणका कामगकायी तनदेशक 

भुकेशयाज काफ्रेको बनाइ छ । प्रागधकयणसॉर् भौज्दात यहेको ट्रान्सपभगय तथा कन्डक्सटय प्रमोर् र्येय बए 

ऩतन ववद्मुत ्उऩरफध् र्याउन ेप्रमासभा रागर्यहेको उनरे फताए । यासस 
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तीन वषाभा दईु हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन सम्बव 
सयकायरे अत्मावश्मक इन्धन य आवश्मक सभन्वम र्ने हो बन ेआगथगक वषग २०७४/७५ लबत्र दईु हजाय 

४२९ भेर्ावाट जरववद्मुत ्उत्ऩादन हुन सक्सने देखिएको छ ।  
  

ऊजाग भन्त्रारमरे आज व्मवस्थावऩकाŔसॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभततभा ऩेस र्येको 
त्माङ्कअनुसाय इन्धनको सहज उऩरब्धता हुन ेहो बने चारु आवको अन्त्मसम्भ २०५ भेर्ावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादन हुन सक्सनेछ ।   
चारु आवको अन्त्मसम्भ तनभागण सम्ऩन्न हुन सक्सने ठातनएका कुर २१ वटा आमोजना बूकम्ऩ य 

नाकाफन्दीका कायण ऩतछल्रो सभमभा तनभागण अवरुद्ध यहेका छन ्। केही आमोजनारे बन ेइन्धन प्राप्त 

र्ने चयणभा यहेका छन ्।  
  

सयकायरे मसै वषग सम्ऩन्न हुन सक्सन ेआमोजनाका रुऩभा भानेको भाई क्समासकेड सात भेर्ावाट, छ्माङ्दी 
िोरा दईु भेर्ावाट, िानीिोरा दईु भेर्ावाट, टोङ्र्न ठोस्ने िोरा ४.३६ भेर्ावाट, दयभ िोरा Řएř २.५ 

भेर्ावाट, झ्माडी िोरा दईु भेर्ावाट, हेवािोरा Řएř १४.९ भेर्ावाट, पावािोरा ऩाॉच भेर्ावाट य द्वायी 
िोरा ३.७५ भेर्ावाट यहेका छन ्।  
  

मस्तै भागथल्रो भाई हाइड्रो ऩावय ९.९८ भेर्ावाट, भागथल्रो भाई Řसीř ६.१ भेर्ावाट, थाऩािोरा १३.६ 

भेर्ावाट, सबािोरा चाय भेर्ावाट, भागथल्रो भस्र्माङ्दी Řएř ५० भेर्ावाट, भागथल्रो भादी २५ भेर्ावाट, 

भागथल्रो चाकु Řएř २२.२ भेर्ावाट, दयौंदी Řएř ६ भेर्ावाट, सादॊ िोरा चाय भेर्ावाट, भडक्सम ूिोरा १० 

भेर्ावाट, भाई क्समासकेड आठ भेर्ावाट य रे्रुनिोरा ३.२ भेर्ावाट र्यी कुर २०५.५९ भेर्ावाट छन ्।  
  

सहज रुऩभा इन्धन प्राप्त बए य अन्म सयकायी सभन्वम बएको िण्डभा ती आमोजना आर्ाभी एक 

भटहनादेखि सात भटहनालबत्र सम्ऩन्न हुन सक्सनेछन ् । अगधकाॊश आमोजना तनजी ऺेत्ररे तनभागण 

र्रययहेका आमोजना हुन ्।  
  

ती आमोजनारे वाखणज्म तथा आऩूततग भन्त्रारमसॉर् दैतनक कुर १३ हजाय लरटय इन्धन भार् र्येका छन ्। 
कुर २१ आमोजनाभध्मे आठवटा आमोजना त चाय भटहनालबत्र ैसम्ऩन्न हुन सक्सनेछन ्।  
 

मस्तै आव २०७३/७४ लबत्र सम्ऩन्न हुनसक्सन े २३ वटा आमोजना तनभागणको चयणभा यहेका छन ् । ती 
आमोजनाफाट ८४८ भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन सक्सछ ।  
  



त्मसभा १४ भेर्ावाट ऺभताको कुरेिानी तेस्रो य ३० भेर्ावाटको चभेलरमा यहेका छन ्। अन्म आमोजना 
बने तनजी ऺेत्ररे तनभागण र्रययहेका आमोजना हुन ्। तनभागणका िभभा यहेका ती आमोजनारे सयकायसॉर् 

३१ हजाय लरटय इन्धन भार् र्येका छन ्।  
  

ऊजाग भन्त्रारमका सगचव सुभनप्रसाद शभागका अनुसाय वाखणज्म तथा आऩूततग भन्त्रारमरे तनभागणाधीन 

आमोजनाराई ऩुग्दो भात्राभा इन्धन उऩरब्ध र्याए सयकायरे िोषणा र्येको एक वषगलबत्र ववद्मुत्बाय 

कटौती र्ने मोजना ऩूणग रुऩभा कामागन्वमन हुन नसकेऩतछ आधाबन्दा फढी बन ेसपर हुन सक्सछ ।  
  

उहाॉरे नेऩार आमर तनर्भको थानकोट डडऩोफाट भागथल्रो ताभाकोसी ४५६ भेर्ावाट, चभेलरमा ३० 

भेर्ावाट य कुरेिानी तेस्रो १४ भेर्ावाटराई बन ेइन्धन आऩूततग हुन थारेको य अन्म आमोजनाराई ऩतन 

भार्अनुसाय नै इन्धन प्राप्त हुन ेववश्वास व्मक्सत र्ये ।  
  

ववद्मुत ्ववकास ववबार्का भहातनदेशक टदनेशकुभाय तिलभयेका अनुसाय आव २०७४/७५ लबत्र कुर ६३ वटा 
आमोजनाफाट एक हजाय ३७१ भेर्ावाट उत्ऩादन हुन सक्सनेछ । ववबार्रे हारसम्भ २५७ वटा जरववद्मुत ्

आमोजनारे अनुभततऩत्र लरएका छन ्।  
  

ती आमोजनाफाट कुर ऩाॉच हजाय ३२७ भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन सक्सछ । त्मसभा एक भेर्ावाटबन्दा 
साना ऺभताका १७५ वटा आमोजनाफाट १२४ भेर्ावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन हुन सक्सनेछ बने एक 

भेर्ावाटबन्दा ठूरा ८२ वटा आमोजनाफाट ऩाॉच हजाय २०३ भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ ।  
  

त्मसैर्यी उत्ऩादन अनुभततऩत्र लरएका आमोजना १०७ यहेका छन ् । त्मसभा नौवटा आमोजना एक 

भेर्ावाटबन्दा कभ ऺभताका यहेका छन ् । ती आमोजनाफाट ७.३ भेर्ावाट ऺभता यहेको छ । एक 

भेर्ावाटबन्दा ठूरा ऺभताका ९८ वटा आमोजनाफाट दईु हजाय ३७७ भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन सक्सछ 

।  
  

स्वतन्त्र ऊजाग उत्ऩादकहरुको सॊस्था इऩानका भहासगचव कुभाय ऩाण्ड ेएकद्वाय प्रणारीभापग त अनुभततऩत्र 

लरने य अन्तय सयकायी तनकामफीच आवश्मक सभन्वम बए आर्ाभी दईु वषगलबत्र ववद्मभान ऊजाग सङ्कट 

सभाधान हुन सक्सन ेफताउॉछन।्  
  

फैठकभा साॊसदहरु अभतृ फोहोया, नवयाज शभाग, लशवजी मादव, हरयचयण साह, बवानीप्रसाद िाऩुङ, 

काशीनाथ अगधकायी, डडल्रीप्रसाद काफ्रेरर्ामतरे ववद्मुत ् ववकास ऐन तत्कार ल्माउन, तनभागणाधीन 

आमोजनाराई तत्कार इन्धन उऩरब्ध र्याउन य प्रसायण राइन तनभागणभा देखिएको सभस्मा सभाधान 

र्नग जोड टदएको गथमो ।  
  



सबाऩतत र्र्न थाऩारे मसअति सलभततरे टदएका तनदेशन कामागन्वमन नबएको, ऩटकŔऩटक ववद्मुत ्

ऐन ल्माउन ेप्रततफद्धता भन्त्रारमरे जनाए ऩतन नल्माएको बन्दै तत्कार तनदेशन कामागन्वमन र्नग ऩुन् 
ध्मानाकषगण र्याए । यासस 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072÷09÷2 

‘ऊजाा य प्राधधकयणफीचको वववाद नछट्टै सभाधान’ 

उऩप्रधान एवॊ ऊजागभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे ऊजाग भन्त्रारम य ववद्मुत ्प्रागधकयण व्मवस्थाऩनफीच देखिएको 
वववाद तछट्टै सभाधान हुन ेफताएका छन ्। साभुदातमक ववद्मुत ्उऩबोक्सता याजष्ट्रम भहासॊिरे फुधफाय रलरतऩुयभा 
र्येको कामगिभभा उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे वववाद Řपास्ट ट्रमाकřभापग त अन्त्म र्रयन ेजानकायी टदएका हुन ्। 
Řअतिल्रो सयकायको तनणगमका कायण भन्त्रारम य प्रागधकयणफीचको सभस्मा जकडडएको छ, सभग्र ऊजाग ऺेत्रराई 

प्रबाववत ऩान ेमस्तो वववाद राभो सभमसम्भ यहनुहुॉदैन,ř यामभाझीरे बन,े Řपास्ट ट्रमाकभा तनणगम र्यी सभस्माको 
अन्त्म तछट्टै हुन्छ।ř 

 

तत्कारीन उऩप्रधान एवॊ ऊजागभन्त्री वाभदेव र्ौतभरे १५ असोजभा प्रागधकयणका कामगकायी तनदेशक भुकेशयाज 

काफ्रेराई भन्त्रारमभा हाजजय र्याउन ेय उऩकामगकायी तनदेशक याभचन्र ऩाण्डमेराई तनलभत्त कामगकायीको 
जजम्भेवायी टदन ेतनणगम र्येका गथए । तय, अगधकाय ऺेत्रबन्दा फाटहय र्एय तनणगम र्रयएको बन्दै काफ्रेरे 

भन्त्रारमभा हाजजय हुन अस्वीकाय र्येका गथए । 
हाजजय हुन अस्वीकाय र्येऩतछ तत्कारीन ऊजागसगचव याजेन्रककशोय ऺेत्रीरे काफ्रेरे ऩठाएका ऩत्र नफुझ्न 

भन्त्रारमभा उदॊ जायी र्येका गथए । अटहरेका उऩप्रधान एवॊ ऊजागभन्त्री यामभाझीरे ऩतन अतिल्रो भन्त्रीरे र्येको 
तनणगम ऩरयवतगन र्येका छैनन ्। प्रागधकयणभा अझै दईु कामगकायी तनदेशक छन ्। सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत 

सलभतत फैठकभा कामगकायी तनदेशक काफ्रे भन्त्रारमरे प्रागधकयणभागथ िोवषत रूऩभ ैनाकाफन्दी रर्ाएको 
फताएका गथए । 
स्रोतका अनुसाय, भन्त्री यामभाझीरे कही टदनअति याजीनाभा टदन काफ्रेराई भौखिक रूऩभा आग्रह र्येका गथए । 
तय, सवोच्च अदारतको पैसराअनुसाय कामगकायी तनदेशकभा तनमुक्सत बएकारे याजीनाभा नटदन ेय कसैरे हटाउन 

ऩतन नसक्सन ेकाफ्रेरे फताइयहेका छन ्। Řउऩप्रधानभन्त्री काफ्रेराई हटाउने तनष्कषगभा ऩुगर्सक्सनुबएको छ,ř स्रोतरे 

बन्मो, Řतय, उनराई नहटाउन ववलबन्न शजक्सतकेन्रफाट ठूरो दफाफ आइयहेको छ ।ř 
िरुा प्रततस्ऩधागफाट छनोट बएका काफ्रे सवोच्च अदारतको आदेशभा ३० असोज ०७१ भा कामगकायी तनदेशकभा 
तनमुक्सत बएका गथए । ऊजाग भन्त्रारम य काफ्रेफीच १३ कावत्तक ०७१ भा कामगसम्ऩादन सम्झौता बएको गथमो । 
कामगसम्ऩादन भूल्माॊकनराई लरएय ऊजाग भन्त्रारम य काफ्रेफीच वववाद छ । सम्झौताको दपा ९ अनुसाय कामगकायी 
तनदेशकको कामगसम्ऩादन भूल्माॊकन य त्मसको ऩुनभूगल्माॊकनभा वववाद उत्ऩन्न बए भजन्त्रऩरयषद्रे स्वतन्त्र ववऻ 



सभूह र्ठन र्यी वववाद सभाधानको भध्मस्थता र्नेछ । 
स्रोतका अनुसाय स्वतन्त्र ववऻ सभूह र्ठन र्यी कामगसम्ऩादनको वववाद सभाधानका रागर् उऩप्रधानभन्त्री 
यामभाझीरे प्रस्ताव भजन्त्रऩरयषद्भा रैजानेछन ्। भजन्त्रऩरयषद्रे र्ठन र्येको स्वतन्त्र ववऻ सभूहको लसपारयसऩतछ 

भात्र ैभन्त्रारमरे आवश्मक तनणगम र्नग सक्सछ, तय हटाउनुबन्दा अर्ाडड स्ऩष्टीकयणको भौका टदनुऩन ेअतनवामग 
व्मवस्था छ । 
स्ऩष्टीकयणभा गचत्त नफुझ ेभात्र ैऩदफाट हटाउन ेप्रस्ताव ऊजाग भन्त्रारमरे भजन्त्रऩरयषद्भा रैजान सक्सनेछ । 
तत्कारीन ऊजागसगचव ऺेत्रीको टोरीरे काफ्रेको कामगसम्ऩादन भूल्माॊकन र्येको गथमो । सलभततरे काफ्रेको तीन य 

६ भटहन ेकामगसम्ऩादनको भूल्माॊकन र्यी ४८ नभफ्य टदएको गथमो । त्मसभा गचत्त नफुझये काफ्रेरे ऩुनभूगल्माॊकका 
रागर् तनवेदन टदएका गथए । 
ऩूवगऊजागसगचव फारानन्द ऩौडरे नेततृ्वको ऩुनभूगल्माॊकन सलभततरे ऩतन ४८ नम्फयराई नै सही ठहय र्येको गथमो । 
कामगिभभा उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे स्वदेशी तथा ववदेशी रर्ानीकतागराई आकवषगत र्नग सयकायरे ऊजाग 
सॊकटकार िोषणा र्यी पास्ट ट्रमाकफाट तनणगमको व्मवस्था र्नग रागर्एको जानकायी टदए । उनरे ववद्मुत ्

ववतयणभा जस्त ैउत्ऩादनभा ऩतन सहबार्ी हुन साभुदातमक ववद्मुतीकयणका अलबमन्ताराई आग्रह र्ये । 
ऩूवगजरस्रोतभन्त्री दीऩक ऻवारीरे प्रागधकयणरे र्रययहेको ववद्मुत ्भार् य आऩूततगको प्रऺेऩण न ैर्रत बएको फताए 

। Řववर्तभा ऩेट्रोलरमभ ऩदाथगको १ रुऩैमाॉ बाउ फढ्दा आन्दोरन र्न ेमुवा तथा ववद्माथॉ सॊर्ठन अटहरे इन्धनको 
कारोफजायी हुॉदा रुकेय फसेका छन,्ř उनरे बन,े Řकारोफजायीफाट आजगन र्येको सम्ऩवत्त जपत र्यी याज्मरे 

जरववद्मुत्भा रर्ानी र्नुगऩछग।ř 
साभुदातमक ववद्मुतीकयणभा सॊरग्न इकाइराई जरववद्मुत ्आमोजनाभा रर्ानी र्नग सक्सन ेव्मवस्था र्नग ऩहर 

आवश्मक बएको उनरे फताए । 
ऻवारीरे जरस्रोतभन्त्री बएका वेरा ०६० भा साभुदातमक ग्राभीण ववद्मुतीकयण सुरु र्येका गथए । २ सम १७ 

इकाईभापग त ५१ जजल्राभा ग्राभीण ववद्मुतीकयण ववस्ताय बएको छ । 
मसफाट करयफ ३ राि उऩबोक्सतारे ववद्मुत ्सेवा प्रमोर् र्रययहेका छन ्। भहासॊिका अध्मऺ नायामण ऻवारीरे 

ग्राभीण ववद्मुतीकयणभा सयकायको स्ऩष्ट नीतत नहुॉदा उऩबोक्सता भायभा ऩरययहेको फताए । उनरे छुट्टै ग्राभीण 

ववकास फोडग र्ठन र्नग भार् र्ये । 
  



>f]tM sf/f]af/, 2072÷09÷3 

देशबयका आमोजनाराई इन्धन सॊकट, ९ आमोजना ९ भहहनादेखख ठप्ऩ 
‘दैतनक १२ हजाय लरटय डडजेर उऩरब्ध र्याए २१ आमोजनाफाट मस ैवषग २०५ भेर्ावाट बफजुरी’ 
काठभाडौं, ३ ऩुस Ŕ दैतनक १२ हजाय लरटय डडजेर उऩरब्ध र्याउनसके तनभागणाधीन २१ जरववद्मुत ्आमोजना चार ू

आगथगक वषगलबत्र ैसम्ऩन्न बई याजष्ट्रम प्रसायणŔराइनभा २०५ भेर्ावाट बफजुरी थऩ हुन ेबएको छ । बायतीम 

नाकाफन्दीरे इन्धन सॊकट हुॉदा सफ ैआमोजना ठप्ऩ छन ्। 
दैतनक १२ हजाय लरटय डडजेर उऩरब्ध र्याउन सके चार ूआवभा ५० भेर्ावाटको भागथल्रो भस्र्माङ्दी Řएř, ७ 

भेर्ावाटको भाई क्समास्केड, ८ भेर्ावाटको भाई क्समास्केड, १५ भेर्ावाटको हेवािोरा, १३ भेर्ावाटको थाऩािोरा, २५ 

भेर्ावाटको भागथल्रो भादी, २२ भरे्ावाटको भागथल्रो चाकुिोरारर्ामतका २१ सम्ऩन्न हुन ेववद्मुत ्ववकास 

ववबार्का भहातनदेशक टदनेशकुभाय तिलभयेरे जानकायी टदए । 
Ŗसयकायरे दैतनक ३२ हजाय लरटय डडजेर उऩरब्ध र्याएभा आव ०७३÷७४ भा भागथल्रो ताभाकोसी, िानीिोरा, 
काफेरी Řफीř, दोदॊिोरा, तल्रो भोदीरर्ामत २३ आमोजना सम्ऩन्न बई ८४८ भेर्ावाट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ,ŗ 

व्मवस्थावऩका सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभतत फैठकभा बफहीफाय उनरे बन,े Ŗइन्धन अबावभा तनभागणाधीन २ 

हजाय ३८४ भेर्ावाट ऺभताका १०७ आमोजना ठप्ऩ छन ्।ŗ 

आव ०७४÷७५ भा थऩ ६३ आमोजना सम्ऩन्न बई १ हजाय ३७१ भेर्ावाट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेजानकायी उनरे टदए । 
उनका अनुसाय आमोजनाहरूरे न्मूनतभ दैतनक ७८ देखि २ हजाय ५०० लरटयसम्भ डडजेर भारे्का छन ्। 
इन्धन अबावभा सफ ैआमोजना ठप्ऩ यहेको भहातनदेशक तिलभयेरे जानकायी टदए । Ŗआवश्मकताअनुसाय डडजेर 

उऩरब्ध बए चाॉडोभा १ भटहनादेखि टढरोभा ७ भटहनालबत्र सम्ऩन्न हुन ेआमोजना छन,्ŗ उनरे बने, Ŗइन्धन 

नहॉेुेॉदा अततरयक्सत प्रसायणŔराइनको काभभा ऩतन टढराइ बएको छ ।ŗ मी सफ ैआमोजना तनजी रर्ानीभा तनभागण 

सुरु बएका हुन ्। 
प्रसायणŔराइन तनभागणभा बएको टढराइरे चार ूआवभा सम्ऩन्न हुन े२७ भेर्ावाट ऺभताका ४ आमोजना प्रबाववत 

हुन ेसम्बावना फढेको छ । १५ भेर्ावाटको हेवािोरा Řएř, ६ भेर्ावाटको िानीिोरा, २.५ भेर्ावाटको दयभिोरा य 

३.७५ भेर्ावाटको द्वारयिोराभा प्रसायणŔराइनको सभस्मा बएको ववबार्रे जनाएको छ । 
ऊजागका सहसगचव सुभनप्रसाद शभागरे आमोजना सुचारु र्नग इन्धन आऩूततगको ऩहर बइयहेको जानकायी टदए । 
सलभततका सबाऩतत र्र्नकुभाय थाऩारे इन्धन उऩरब्ध र्याउन सयकायको ध्मानकषगण र्याएका छन ्। ववद्मुत 

ऐन ल्माउन सयकायराई ऩटकŔऩटक अनुयोध र्दाग ऩतन चासो नदेिाएको बन्दै थाऩारे योष प्रकट र्ये । 
व्मवस्थावऩका सॊसद्भा ऩमागप्त छरपर र्येयभात्र ऊजाग सॊकटकार रर्ाउन ऩतन उनरे सयकायको ध्मानाकषगण 

र्याएका छन ्। 
फैठकभा स्वतन्त्र ऊजाग उत्ऩादक सॊस्था (इऩान) का भहासगचव कुभाय ऩाण्डरेे नाकाफन्दीरे जरववद्मुत्का उऩकयण 

आऩूततग हुन नसकेको य इन्धन सॊकटरे काभ सुरु र्नग नसकेको जानकायी जनाउॉ दै तत्कार सभस्मा सभाधान र्नग 
सयकायको ध्मानाकषगण र्याएका गथए । 

९ आमोजना ९ भहहनादेखख ठप्ऩ 



वैशािको ववनासकायी बूकम्ऩरे सडकरर्ामतका बौततक सॊयचना ऺतववऺत हुॉदा भागथल्रो 
ताभाकोसीसटहत ९ जरववद्मुत ्आमोजना ९ भटहनादेखि ठप्ऩ छन ्। तीव्र र्ततभा तनभागण बइयहेका ४५६ 

भेर्ावाटको भागथल्रो ताभाकोसी, ३० भेर्ावाटको िानीिोरा, ४० भेर्ावाटको िानीिोरा १ सटहतका 
आमोजना सुचारु हुन नसकेका हुन ्। 
तनभागणको अजन्तभ चयणभा ऩुगर्सकेको भागथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजना २ भटहनाअति नै 
सुचारु र्याउन ेप्रमास र्रयए ऩतन सम्बव बएको छैन । बूकम्ऩसॉर्ै आएको ऩयकम्ऩका कायण आमोजनाको 
प्रवेशभार्गभ ैसफैबन्दा फढी ऺतत ऩुरे्को छ । 
२ अफगबन्दा फढी रर्ानी र्येय तनभागण र्येको चरयकोटदेखि राभाफर्यसम्भको ६८ ककभी सडकभध्मे 

लसॊर्टीदेखि राभाफर्यसम्भको २८ ककभी सडकका दजगनौं ठाउॉभा ऩटहयो र्एको गथमो । लसॊर्टी फजायदेखि 

र्ाॉेेर्यसम्भको सडक वषागतअ्ति नै सपा र्येय सडक सुचारु र्याइसककएको छ । 
सफैबन्दा फढी ऺतत बएको र्ोर्यदेखि राभाफर्यसम्भको सडक सुचारु र्याउन आमोजनारे ऩुनतनगभागण 

थालरसकेको छ । तय, तेर अबावभा बनेजस्तो काभ हुन नसकेको आमोजनाका अगधकायी फताउॉछन ्। 
आमोजनारे ववद्मुत ्प्रागधकयण हुॉदै आमर तनर्भसॉर् तेर भारे्को २ भटहना बफततसक्सदा ऩतन बनेजतत 

ऩाउन सकेको छैन । 
०७३ साउनलबत्र ववद्मुत उत्ऩादन र्रयसक्सने रक्ष्म यािेको ताभाकोसीको काभ बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे थऩ 

२ वषग ऩतछ धकेलरने बएको छ । प्रागधकयणको केन्रीम प्रसायणŔराइनसभेत ऺततग्रस्त बएकारे 

आमोजना ऩूणगरूऩभा डडजेरकै बय ऩनुगऩन ेअवस्थाभा छ । ताभाकोसीरे तनभागण ऊजागको रूऩभा प्रमोर् र्दै 

आएको १० भेर्ावाटको लसवप्रङ िोरा जरववद्मुत ्आमोजना ऩतन बूकम्ऩरे ऺततग्रस्त छ । लसवप्रङको 
ऩेनस्टक ऩाइऩ य फाॉधभा ऺतत बएको छ । 
८० प्रततशत काभ ऩूया बएको ४० भेर्ावाटको िानीिोरा १ जरववद्मुत ्आमोजना ऩतन सडक बजत्कएकै 

कायण अवरुद्ध छ । िानीिोरा जाने बोरेदेखि भाफुग कोप्राङसम्भको ३० ककरोलभटय सडकभध्मे केही 
ठाउॉ  ऩुनतनगभागण र्नुगऩन ेबएको छ । 
िानीिोरा १ मसै भटहना ऩूया र्न ेरक्ष्म बए ऩतन काभ सुचारु हुन नसक्सदा थऩ १ वषगबन्दा फढी राग्ने 
अनुभान छ । ३० भेर्ावाटको िानीिोरा ऩतन सुचारु हुन सकेको छैन । आमोजनाका सञ्चारक तछरयङ 

शऩेागरे तेरको अवस्था सहज नबएसम्भ आमोजनाको काभ सुरु नहुन ेफताए । 
सडककै कायण मस ैवषगदेखि तनभागण सुरु हुन रारे्का २४ भेर्ावाटको िाये िोरा, ११ भेर्ावाटको तल्रो 
िाये िोरा य १६ भेर्ावाटको लसॊर्टी िोराको काभ ऩतन योककएको छ । 
लसॊर्टीदेखि सोरुङ िोरासम्भको सडक ऩूणग रूऩभा ऺतत बएऩतछ लसॊर्टी िोराको काभ सुरु हुन नसकेको 
हो । लसॊर्टीŔसोरुङ ९ ककरोलभटय सडक िोल्नेफाये कुनै ऩतन तनकामरे चासो टदएको छैन । 
दोरिा य याभेछाऩको लसभाना खिम्ती िोराभा तनभागणाधीन २ आमोजना ऩतन बूकम्ऩ य नाकाफन्दीको 
लसकाय बएका छन ्। टहभारमन ऊजाग ववकास कम्ऩनीरे तनभागण र्रययहेको १२ भेर्ावाटको उऩल्रो खिम्ती 



य र्जागङ उऩत्मका हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे तनभागण र्रययहेको ३.५ भेर्ावाटको चाके िोरा जरववद्मुत ्

आमोजनाको काभ ऩतन प्रबाववत छ । 
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सयकायरे ऩहर गये दईु वषाभा हजाय भेगावाट बफजुरी 
सयकायरे जरववद्मुत ्ऺेत्रका सभस्मा सभाधान र्यी तीव्र तनभागणभा जाने वातावयण फनाए दईु वषगभा १ 

हजाय ५२ भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेदेखिएको छ । 
बायतीम नाकाफन्दीरे लसजगना र्येको इन्धन आऩूततग सभस्मा सभाधान, प्रसायण राइन तनभागणरर्ामतभा 
सयकायरे सहजीकयण र्रयटदएभा चारू आगथगक वषग (आव) ०७२/७३ भा २ सम ५ भेर्ावाटका २१ आमोजना 
तनभागण सम्ऩन्न हुनेछन ्। 
ववद्मुत ्ववकास ववबार्का अनुसाय आर्ाभी आव ०७३/७४ भा ८ सम ४८ भेर्ावाटका २३ आमोजना य आव 

०७४/७५ तथा त्मसऩतछ १ हजाय ३ सम ७१ भेर्ावाटका ६३ आमोजना तनभागण सम्ऩन्न हुनेछन।् 
सयकायरे ऩहर र्ये चारू आवभा ५० भेर्ावाटको भागथल्रो ए भस्र्माङ्दी, २५ भेर्ावाटको भादी, २२.२ 

भेर्ावाटको भागथल्रो चाकु एरर्ामतका २१ आमोजना तनभागण सम्ऩन्न हुनेछन ्। 
आर्ाभी आवभा ४ सम ५६ भेर्ावाटको भागथल्रो ताभाकोसी, ३० भेर्ावाटको चभेलरमा, १४.८ भेर्ावाटको 
भागथल्रो सान्जेनरर्ामतका २३ आमोजना तनभागण सम्ऩन्न हुने ववबार्रे जनाएको छ । इन्धन 

अबावभा तनभागणाधीन सफै आमोजनाको काभ ठप्ऩ छ । 
प्रधानभन्त्री केऩी शभाग ओरीरे एक वषगलबत्र रोडसेडडङ अन्त्म र्ने िोषणा र्येका छन ्। तय, मसराई भूतग 
रूऩ टदन सयकायफाट कुनै ऩतन ठोस प्रमास बएको छैन । िोषणा बाषणभ ैसीलभत छ । 
आमोजना तनभागण सम्ऩन्न बए फिागको रोडसेडडङ अन्त्म य टहउॉदको केही कभ हुने ऊजाग भन्त्रारमरे 

फताएको छ । 
जग्र्ाप्राजप्तभा स्थानीमको अवयोध, ववद्मुत ्प्रागधकयणको कभजोय आमोजना व्मवस्थाऩनरर्ामत 

कायणरे प्रसायण राइन तनभागण हुन सकेको छैन । मसफाट ववद्मुत ्आमोजना तनभागण सम्ऩन्न बए ऩतन 

याजष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोड्न नसक्सदा ववद्मुत ्िेय जाने अवस्था छ । 
सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभततको बफहीफायको फैठकभा ऊजागसगचव सुभनप्रसाद शभागरे तनभागणाधीन 

आमोजनाको काभ प्रबाववत हुन नटदन इन्धन सहज आऩूततगका रागर् ताकेता र्दाग कतैफाट सहमोर् 

नऩाइएको फताए । 
Řतनभागणाधीन ववद्मुत ्आमोजनाका रागर् इन्धन सहज रूऩभा उऩरब्ध र्याइटदन आऩूततग, र्हृसगचव य 

आमर तनर्भका उच्च अगधकायीसॉर् ऩटकŔऩटक ताकेता र्रययहेको छु, तय तनर्भको थानकोट डडऩोरे 

इन्धन टदन भान्दैन,ř शभागरे बने, Řसॊकट सभाधानका रागर् कोही र्म्बीय बएको देखिॉदैन, प्रकिमार्त 

रूऩभ ैपसेका छौँ ।ř 
ऊजाग सॊकटकारबन्दा ऩतन ऊजाग सॊकटकार तनवायणकार िोषणा र्यी सोहीअनुसाय काभ र्नग 
अनौऩचारयक रूऩभा छरपर बइयहेको उनरे जानकायी टदए । Řववद्मुत ्आमोजनाका रागर् एकद्वाय 

सेवाको कुया उटठयहेको छ, मोबन्दा सयोकाय भन्त्रारमभा पोकर डके्सस स्थाऩना आवश्मक छ,ř उनरे बने, 



Řऊजाग सॊकट सभाधानका रागर् जराशममुक्सत आमोजना तत्कार तनभागण सुरु र्नुगको ववकल्ऩ छैन।ř 
ववबार्का भहातनदेशक टदनेशकुभाय तिलभयेरे ववद्मुत ्उत्ऩादनको राइसेन्स लरइसकेका आमोजनारे 

प्रसायण राइन सुतनजश्चत नहुॉदा तनभागणभा टढराइ बइयहेको फताए । Řउत्ऩादन राइसेन्स जायी बइसकेका 
आमोजनारे प्रसायण राइनको अतनजश्चतताका कायण ववद्मुत ्िरयदŔबफिी सम्झौता र्नग नसक्सदा ऩटकŔ

ऩटक म्माद थप्दा ऩतन ववत्तीम व्मवस्थाऩन हुन नसक्सन ेअवस्था छ,ř भहातनदेशक तिलभयेरे बने । 
राइसेन्स दस्तुय छल्ने उद्देश्मरे आमोजनाको ऺभता कभ र्यी प्रवद्र्धकरे दयिास्त टदने र्येको, सबे 
राइसेन्सको चौथो य ऩाॉचाॉेै वषगभा सभेत राइसेन्स सॊशोधनभा र्दाग ऩाॉच वषगभा सम्ऩूणग अध्ममन ऩूया हुन 

नसकेकोरर्ामतका सभस्मा यहेको उनको बनाइ छ ।  
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अफ दैननक १० घन्टा रोडसेडडङ 

नेऩार ववद्मुत ्े  ्प्रागधकयणरे आर्ाभी शतनफायदेखि रार् ुहुन ेर्यी रोडसेडडङ फढाएको छ । हप्ताको ५८ िन्टा 
रोडसेडडङ र्दै आएको प्रागधकयणरे फढाएय ७० िन्टा ऩ¥ुमाएको हो । ववद्मुत ्प्रागधकयण बायप्रेषण केन्रका अनुसाय 

अफ प्रत्मेक टदन १० िन्टा रोडसेडडङ हुनेछ । नदीभा ऩानीको सतह िटेय उत्ऩादनभा कभी आएऩतछ रोडसेडडङ फढेको 
प्रागधकयण बायप्रेषण केन्रका प्रभुि बुवन ऺत्रीरे जानकायी टदए ।  
हार १२ सम २५ भेर्ावाट ववद्मुत्को भार् यहेकाभा ६ सम भेर्ावाट अबाव छ । प्रागधकयणका अनुसाय कुरेिानी 
जराशमफाहेक प्रागधकयण य तनजी ऺेत्रफाट ३ सम १५ भेर्ावाट तथा बायतफाट २ सम ३० भेर्ावाट ववद्मुत ्आमात 

बइयहेको छ ।  
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‘ववद्मुत ्आमोजनाराई इन्धन हदइएन’ 

ऊजाग सगचव सुभनप्रसाद शभागरे जरववद्मुत ्आमोजनाहरुराई इन्धन उऩरब्ध नर्याउॉदा अति फढाउन सभस्मा 
ऩयेको फताएका छन ्। बफहीफाय सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत सलभततको फैठकभा फोल्दै सगचव शभागरे ऩटक ऩटक 

वाखणज्म तथा आऩुततग भन्त्रारमराई अनुयोध र्दाग ऩतन इन्धन उऩरब्ध नर्याएको फताए । ‘अटहरेको ऊजाग सॊकटको 
अवस्थाराई हेयेय सयकायरे चाॉड ैतनभागण सम्ऩन्न आमोजनाको प्राथलभकताको आधायभा इन्धन उऩरब्ध र्याउन े

ववशषे तनणगम र्नुगऩछग  ।’–उनरे बन े।  
चार ुआगथगक फषगलबत्र इन्धन उऩरब्ध बएभा १ सम ५५ भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनको सम्बावना यहेको फताउॉ दै 

उनरे जग्र्ा प्राजप्तको सहजता, सुयऺा व्मवस्था रर्ामतभा जोड टदनुऩन ेफताए । Řतत्कारका रागर् आमात, 

भध्मकारका रागर् ववकल्ऩको रुऩभा सोराय तथा दीिगकारका रागर् जराशममुक्सत आमोजनाभा जानुऩछगř उनरे 

बन ेŘसयकायी प्रकृमार्त झन्झट हटाउनका रागर् एकर डसे्कबन्दा ऩतन भन्त्रारमवऩच्छे पोकर डसे्क याख्नऩुछग  ।ř  
कामगिभभा ववद्मुत ्ववकास ववबार्का भहातनदेशक टदनेश तिलभयेरे इन्धन रर्ामतको अबावराई ऩुतत ग र्नग 
सककएभा आर्ाभी एक फषगलबत्र २ सम २२ तथा दईु फषगलबत्र ६ सम ४८ भेर्ावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन र्नग सक्सन ेअवस्था 
यहेको जानकायी टदए ।  
 

 
 

 

 

 


