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ऊजजा सङ्कटकजरको प्रबजवकजयी उऩमोग
गुरुप्रसजद न्मौऩजने

अध्मऺ, अरुण भ्मारी

हाइड्रोऩावय डेबरऩभेण्ट कम्ऩनी

नेऩारको ननजीऺेत्रको जरववद्मत
ु ् उत्ऩादनभा अग्रणी भाननने गरु
ु प्रसाद न्मौऩानेरे ३०

वषषसम्भ नेऩार याष्ट्र फैङ्कभा ववभबन्न तहभा सेवा गये का थथए । याष्ट्र फैङ्कफाट सेवाननवत्त
ृ

बएऩनछ उनरे सन ् १९९९ भा अरुण भ्मारी हाइड्रोऩावय डेबरऩभेण्ट कम्ऩनीको स्थाऩना गये य
जरववद्मत
ु ् ववकासभा ऩाइरा याखेका हुन ् । उनी अध्मऺ यहे को उक्त कम्ऩनीको रयडी

हाइड्रोऩावय डेबरऩभेण्ट कम्ऩनी, अऩय वऩरुवाखोरा डेबरऩभेण्ट कम्ऩनीरगामत १० ओटा

जरववद्मुत ् कम्ऩनीहरूभा रगानी यहे को छ । याष्ट्ष्ट्रम वाणणज्म फैङ्कका अध्मऺ यहहसकेका
उनी जनता फैङ्कका ननदे शक हुन ् । उनरे थाइल्माण्डको थम्भासट मनु नबभसषटी य त्रत्रबव
ु न
ववश्वववद्मारमफाट अथषशास्त्रभा डफर एभए गये का छन ् ।

नेऩारभा ऩाइने ऊजाषका ववभबन्न स्रोतभध्मे जरस्रोत एक हो । जरस्रोतको अथधतभ उऩमोगफाट नेऩाररे आफ्नो
आवश्मकता ऩरयऩूनतष गयी ननमाषतसभेत गनषसक्ने ऺभता याख्छ । तय, जरववद्मुत ् उत्ऩादनको शताब्दी राभो

इनतहास फोकेय ऩनन दे श ऊजाष अबावको चयभ सङ्कट बोग्न फाध्म छ । जरववद्मत्ु का कैमौं आमोजनाहरुको ननभाषण
शुरु गरयएको राभो सभम बए ताऩनन ननभाषण ऩूया बई सञ्चारनभा आउन नसक्नारे दे शभा रोडशेडडङ बएको हो ।
सयकायी आमोजनाहरु तोककएको सभम य तोककएको भूल्मभा ऩूया गने गयी ठे केदाय कम्ऩनीराई काभ हदनुऩने

आवश्मकता छ । २०६० सारभा शुरु गरयएका आमोजनाहरु अहहरेसम्भ सम्ऩन्न बएका छै नन ् बने ठे केदायको

ठे क्का ऩनन यद्द बएका छै नन ् । आमोजना तोककएको सभमभा ऩूया नगये फाऩत कसैरे ऩनन ष्ट्जम्भेवायी वहन गनुष
नऩने ववडम्फनाऩण
ू ष ष्ट्स्थनत हाभीकहाॉ ववद्मभान छ ।

सयकायरे ननभाषण शुरु गये का आमोजनाहरु ववभबन्न कायण दे खाउॉ दै सम्ऩन्न बएका छै नन ् । ती आमोजनाको

ननभाषण सभमभा ऩूया गयी ववद्मुत्को आऩूनतष वद्
ृ थध गनषतपष राग्नु अहहरेको याष्ट्ष्ट्रम आवश्मकता हो । ऊजाषको चयभ
सङ्कटका कायण अथषतन्त्र नै प्रबाववत फनेको मो घडी हाभीरे ठोस कामषभा खथचषनु अत्मावश्मक छ ।

अहहरे १ वषषभबत्र रोडशेडडङ अन्त्म गने प्रनतफद्धताहरु सयकाय य दे शको प्रधानभन्त्रीफाट आइयहे का छन ् । मस्ता

प्रनतफद्धता गनऩ
ुष ूवष दे श तथा सयकायको कामषकायी नेतत्ृ वरे ववभबन्न आमोजनाको स्थरगत भ्रभण तथा अध्ममन
गयी सभस्मा तथा सम्बावनाको ऩहहचान गनुष आवश्मक छ । ४ सम ५६ भेगावाटको याष्ट्ष्ट्रम भहत्त्वको भाथथल्रो

ताभाकोशी आमोजना, त्महाॉफाट उत्ऩाहदत त्रफजुरी प्रसायण गनष चाहहने णखम्ती–ढल्केवय २ सम २० को रान्सभभशन
राइन आमोजना १ वषषभबत्र ननभाषण ऩयू ा गनष द्रत
ु गनतभा काभ गनुष ऩनन जरुयी छ ।

मसअनघ २०६८ सारभा ऩनन ऊजाष सङ्कटकार रागू बएकै हो । तय, कामाषन्वमन हुन सकेन । दे शभा ऊजाषको चयभ

सङ्कट हुॉदा ऩनन ववद्मुत ् ऐन सॊशोधन ववधेमक सॊसद्भा छरपर य अनुभोदनको ववषम फनेन । एभशमारी ववकास
फैङ्क, जाइकारगामत अन्तययाष्ट्ष्ट्रम सॊस्थाहरुरे वववत्तम स्रोत जुटाई हदएका सॊमुक्त रगानीभा ननभाषणाधीन तनहुॉ

जराशममुक्त आमोजनाको काभ अनघ फढाइएन । त्मसकायण अहहरे सङ्कटकार रागू गदाष मस्ता कभजोयी
सच्माउन ववशेष ध्मान हदनु आवश्मक छ ।

सङ्कटकार रागू बएऩनछ भाथथल्रो ताभाकोशी, चभेभरमा, कुरेखानी तेस्रो, त्रत्रशूरी ३–ए आमोजनाको ननभाषण
नछटो सम्ऩन्न गनष सक्नुऩछष । राभो सभमदे णख ननभाषणाधीन रान्सभभशन राइन आमोजनाहरु सम्ऩन्न गयी
उत्ऩाहदत त्रफजुरी दे शबय ववतयण गनषसक्ने वातावयण तमाय गरयनुऩछष । ननजीऺेत्रफाट ननभाषण बइयहे का

आमोजनाका सभस्माको उथचत सम्फोधन गयी मस ऺेत्रभा नमाॉ रगानी प्रवद्षधन गने वातावयण फनाउने दानमत्व
ऩनन सयकायको हो ।

तत्कारका राथग बायतफाट थऩ ववद्मुत ् आमात गनष ऩनन ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइन शीघ्र फनाउनुऩछष ।

साथै दे शका हये क कुनासम्भ त्रफजुरीको ऩहुॉच ऩुयम
् ाउन आवश्मकताअनुसाय सफै ठाउॉ भा प्रसायण राइन ननभाषण गने
कुया प्राथभभकताभा याख्नऩ
ष ऩभा उऩमोग गनुष आवश्मक छ । ववदे शी
ु छष । मसका राथग सयकायी सॊमन्त्रहरुराई ऩण
ू रु

रगानी थऩ प्रोत्साहहत गनष रगानीभैत्री वातावयण फनाउनु ऩनन सयकायको भहत्त्वऩूणष ष्ट्जम्भेवायी हो । मसका राथग
सवषसाधायण तथा सफै सयोकायवाराको उवत्तकै दानमत्व छ । सयकायरे फनाएको जरववद्मुत ् ववकास तथा रगानी
कम्ऩनीराई ऩनन सकिम फनाउनु उऩमुक्त हुन्छ ।

भाथथ उल्रेख गरयएका अथधकाॊश काभ कामाषन्वमन गने भूरथरो बनेको नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयण हो । मसथष

सॊस्थाको कामषकायी प्रभख
ु तथा प्राथधकयणको सञ्चारक सभभनतराई चस्
ु त फनाउन आवश्मक छ । जरववद्मत्ु को

ववकास गनष अनावश्मक रुऩभा हुने कुनै ऩनन प्रकायको हस्तऺेऩको अन्त्म गने कानूनी आधाय ऊजाष सङ्कटकार य
त्मसका राथग ल्माउन राथगएको ववधेमकभा स्ऩष्ट्ट हहसाफरे व्मवस्था हुनु अत्मावश्मक छ । मसो गनष सककएभा
भात्र सङ्कटकार रागू गये को अथष हुने य वास्तववक तवयरे दे शभा जरववद्मत्ु को ववकास हुनसक्छ ।
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उजजा सङ्कटकजरको भजग
ऊजाष सङ्कटकारभा गनैऩने काभ
वीये न्रफहजदयु न्मौऩजने

अध्मऺ, हहभार दोरखा

हाइड्रो ऩावय कम्ऩनी भरभभटे ड

ऊजाषको अबावभा ववकासको कल्ऩना ऩनन गनष सककन्न । नेऩारको सन्दबषभा ऊजाषको भुख्म आधाय जरववद्मुत ् हो
। मस ऺेत्रको ववकास मात्रारे शताब्दी ऩाय गये को बए ऩनन जरववद्मुत ् को मथोथचत ववकास बने हुन सकेको छै न ।

जरववद्मत
ु ् को ववकास हुन नसकेकै कायण हाभीरे अहहरे असहज ऩरयष्ट्स्थनतको साभना गनुष ऩरययहे को छ । दे शभा
धेयैओटा जरववद्मुत ् आमोजना ननभाषणाधीन छन ् । त्मसबन्दा धेयै ननभाषण मोजनाका साथ अनघ फढे का छन ् ।
ववद्मुत ् ववकासको सम्बावना अत्मथधक बएय ऩनन नीनतगत अप्ठ्माया, प्रशासननकरगामत ववववध झभेराका

कायण सम्बावनाको सानो अॊश ऩनन काभ हुन सकेको छै न । मसै सन्दबषभा अहहरे जरववद्मुत ् ववकासभा गनत हदने
उद्दे श्मरे दे शभा ऊजाष सङ्कटकार रागू हुने तमायी चरेको छ ।

ऊजाष सङ्कटकर रागू बएऩनछ ववद्मत
ु ् उत्ऩादन, प्रसायण राइन ननभाषण य उऩमोग सहजीकयण हुनऩ
ु छष । ववद्मत
ु ्
ववकासका राथग बएका प्रनतफद्धता ऩूया गनष सयकाय य सयोकायवाराराई फाध्म ऩने व्मवस्था हुनुऩछष ।

सङ्कटकार रागू बएभा हाम्रा ननभाषणाधीन आमोजना शीघ्र सम्ऩन्न हुनेभा हाभी रगानीकताष आशावादी छौं ।

सयकायरे सङ्कटकारको अवथध वषषभा नयाखेय १० हजाय भेगावाट सम्ऩन्न बइन्जेरको अवथधराई सभेट्नऩ
ु छष ।
आधाय रक्ष्म प्राष्ट्प्ठतका राथग सयकाय स्वमम्रे बन्दा ऩनन सहकायी, दे शी/ववदे शी ननजीऺेत्रराई ऊजाष उत्ऩादन
गने वातावयण भभराइहदनु ऩछष । अध्ममन, उत्ऩादन य ऩमाषवयणीम प्रबाव, सयकायी तथा वनजग्गा

उऩरष्ट्ब्धसम्फन्धी प्रकिमा सहज फनाइनुऩछष । ननभाषणभा चाहहने ववस्पोटक य अन्म ननभाषण साभग्रीभा राग्ने
बन्साय छूट प्रकिमाराई छरयतो फनाउन छुट्टै अथधकाय सम्ऩन्न ननकामको व्मवस्था गरयनुऩछष ।

सयकायी वा ननजी जरववद्मत
ु ् आमोजना वा प्रसायण राइनका राथग ननजी जग्गा उऩरब्ध गयाउन भारऩोत

कामाषरमरे ननधाषयण गये को भूल्मको आधायभा शहयी ऺेत्रभ दईु गुणा य ग्राभीण ऺेत्रभा तीन गुणा भूल्म ननधाषयण

गयी ननफाषध जग्गा ऩाउने हुने व्मवस्था गनऩ
ुष छष । मसरे गदाष जग्गा उऩरष्ट्ब्ध गनष नसकी अड्ककएय आमोजना फन्द
हुनु नऩने हुन्छ । आमोजना स्थर य आमोजनाभा कामषयत सम्ऩण
ू ष ऩऺराई ऩण
ू ष सयु क्षऺत हुने व्मवस्थाको
ग्माये ण्टीको बयऩदो व्मवस्था हुनुऩछष ।

ननजी दे श, ववदे श वा सहकायी, ऺेत्ररे उत्ऩादन गने ऊजाष ननववषवाद सभमनुकूर भूल्म सभामोजन हुने गयी „ऩीऩीए‟
गनऩ
ुष छष । ववस्तत
ृ आमोजना प्रनतवेदन प्राप्ठत गये को भभनतरे १ भहीनाभबत्र ग्रीड करेक्शन गयी ऩीऩीए गनष भ्माउने

गयी नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको ऩावय रे डको सॊयचना ववकास गनऩ
ुष छष । हार बएको ऩावय रे डको सॊयचनारे धान्न
नसक्ने ननष्ट्श्चत छ । हार प्राथधकयणसॉग बएको प्रसायण राइन ववकास गने शाखाको ऺभतारे कुनै हारतभा

ननहदष ष्ट्ट रक्ष्म प्राप्ठत गनष सक्दै न । त्मसैरे मसको सॊयचनाभा सुधाय गनऩ
ुष छष वा छुट्टै ववबाग खडा गनष हढरो गनुष

हॉुुदैन । हार सञ्चारनभा यहे को ऊजाष व्माऩायको ऺभता य सोचरे रक्षऺत ऊजाष ववकास असम्बव बएकारे मसराई

सयकायका तपषफाट ववकास गनुष वा छुट्टै फनाउने य ननजीऺेत्रराई ऩनन ऊजाष व्माऩाय गनषसक्ने कानून य व्मवस्था
भभराउनऩ
ु छष ।

दे शरे ऊजाषऺेत्रभा रक्ष्म प्राप्ठत गनषका राथग सञ्चारनभा यहे का, ननभाषणाधीन य ननभाषणभा जाने प्रकिमाभा यहे को
आमोजनाको सभस्मा सम्फोधन गनष अनत आवश्मक हुन्छ । ननभाषण सम्ऩन्न गयी सञ्चारनभा यहे का ववद्मुत ्

आमोजनाहरू ऋण भरएका ववत्तीम सॊस्थाको चको ब्माज य अल्ऩ वषाषरे नदीभा ऩानीको फहाव कभी बई रक्षऺत ऊजाष
उत्ऩादन गनष अऺभ बएका छन ् । त्मसफाट ती आमोजना फैङ्कको ऋण य प्राथधकयणको हजाषनाको भायभा ऩये का

छन ् । उक्त ऺेत्रभा हार भात्र प्राथभभक शेमय ननष्ट्कासनफाट केही याहत भभरेको छ । त्मसकायण सङ्कटकारभापषत
सयकायरे ववद्मुत ् प्राथधकयणको कभ आऩूनतष गदाष कम्ऩनीभाथथ रगाउने हजाषना हटाउनुऩछष । मसैगयी सञ्चारनभा
यहे का सम्ऩूणष ववद्मुत ् आमोजनहरूराई ऋण अवथधसम्भ न्मून ब्माजको ऩुनकषजाष व्मवस्था याष्ट्र फैङ्कफाट

गरयनऩ
ु छष । मसो गदाष याष्ट्र फैङ्कभा सष्ट्ञ्चत यहे को यकभ अथषतन्त्रभा सञ्चाय हुने य सष्ट्ञ्चत यकभभा याष्ट्र फैङ्करे
ऩनन केही ब्माज आजषन गने बएकारे सफै ऩऺराई पाइदा ऩुग्ने दे णखन्छ ।

मसैगयी ननभाषण सम्ऩन्न बएऩनछ सयकायरे घोषणा गये को रू. ५० राख प्रनतभेवा अनुदान यकभ आमोजनाको ७५
प्रनतशत ननभाषण सम्ऩन्न हुनेत्रफवत्तकै हदने व्मवस्था गरयनुऩछष । मसरे आमोजना नछटो सम्ऩन्न गनष सहमोग
ऩुग्नेछ ।

आमोजनाभा गरयएको रगानीराई वावषषक रूऩभा अद्मावथधक गने, याष्ट्र फैङ्कभापषत दीघषकारीन ऩन
ु कषजाष

व्मवस्था गयी रगानीकताषराई ब्माज सहज फनाइहदनु ऩछष । त्मसका राथग प्राथभभक शेमय ननष्ट्कासनफाट दे शबरय
छरयएको ऩॉज
ू ी एकीकृत गयी रगानी फढाउन सककन्छ ।

हार उत्ऩादनभा यहे को सयकायी जरववद्मत
ु ् आमोजनाहरूको भभषत सम्बाय गयी सञ्चारनभा चस्
ु ती ल्माई ऩण
ू ष
ऺभताको प्रसायण राइन ननभाषण गरयनुऩछष ।

यजज्मको फलरमो उऩस्थथतत आवश्मक
गणेश कजकी

कामषकायी सञ्चारक

भसॊगटी हाइड्रो इनजॉ प्राभर

आज दे श ववकयार ऩरयष्ट्स्थनतभा ऩग
ु ेको छ, इन्धन सङ्कट चयभ उत्कषषभा ऩग
ु ेको छ । बक
ू म्ऩको असय जरववद्मत
ु ्
आमोजनाभा ऩनन ऩये को थथमो । त्मसफाट जसोतसो अनघ फढ्नै रगेको फेरा बायतीम नाकाफन्दीरे ऩुन् भायभा

ऩये को छ । इन्धन अबावभा बूकम्ऩरे ऺनतग्रस्त आमोजना स्थरसम्भ ऩुग्ने फाटो ननभाषण गनष सककएको छै न ।

भसभेण्ट, डण्डी य ववस्पोटक ऩदाथषरगामत साभग्रीको अबाव छ । आमोजनारे धान्न नसक्ने ककभसभरे भूल्म वद्
ृ थध
बएको छ । हार ननभाषणाधीन अवस्थाका आमोजना २ वषष रष्ट्म्फने दे णखएको छ । त्मसो बमो बने फैङ्कको ब्माज
तथा भल्
ू म वद्
ृ थधरे गदाष आमोजनाको रागत धेयै भाथथ ऩग्ु ने दे णखन्छ । याष्ट्ष्ट्रम गौयवको आमोजना ताभाकोशी

ननभाषणभा सभेत सयकाय उदासीन दे णखएको छ बने ननजीऺेत्रका आमोजनाहरू सयकायको प्राथभभकताभा ऩने कुयै
आएन ।

हारै प्रधानभन्त्रीको १ वषषभबत्र रोडशेडडङ अन्त्म गने प्रनतफद्धता आएको छ । तय, मसका राथग खासै गह
ृ कामष

बएको दे णखॉदैन । हाभीकहाॉ धेयै सम्बावना बएय ऩनन जरववद्मत्ु को ववकासभा प्रनतफद्ध प्रमास बएका छै नन ् ।
प्रशस्त ऊजाष बएको बए बायतरे नाकाफन्दी गये ऩनन खासै पयक ऩने थथएन । हाम्रो चल्
ू हो फाल्नकै राथग ऩनन
हाभीरे मनतधेयै अरूसॉग ऩयननबषय हुनुऩने थथएन । अफका हदनभा मस्तो अवस्थाको अन्त्म गनष प्रशस्त ऊजाष

उत्ऩादन गनष नै ऊजाष सङ्कटकार घोषणाको आवश्मकता भहसूस बएको हो । ननभाषणाधीन आमोजनाफाट चाॉडै

त्रफजुरी ननकाल्ने हो बने ३० प्रनतशत आमानतत इन्धन कटौती गनष सक्ने अवस्था हुन्छ । तय, मसका राथग सयकाय
गम्बीय दे णखएको छै न ।

हारको असहज ऩरयष्ट्स्थनतका कायण जनभानसभा दे शबष्ट्क्तको बावना जागेको छ । मही भौका ननजीऺेत्र तथा

सवषसाधायण जनताहरूराई सभेत जरववद्मुत ् ववकासभा आकवषषत गनुष उऩमुक्त हुन्छ । हुन त मसअनघ ऩनन ऊजाष
सङ्कटकार घोषणा बएकै थथमो । तय, त्मसको कामाषन्वमन हुन सकेन । मसऩटक दे शको अथषतन्त्र नै सङ्कटभा

ऩये को हुॉदा जरववद्मुत्को तीव्र ववकास गनुष अत्मन्त आवश्मक छ । त्मसकायण सङ्कटकार घोषणा गनुष भात्र भुख्म
कुया होइन, त्मसको प्रबावकायी कामाषन्वमन गन,ुष त्मसअनुसायको सॊमन्त्र फनाउनु भहत्त्वऩूणष कुया हो । ऊजाषको
ववकास हुन सके दे शको औद्मोथगक ववकास हुन्छ य त्मसफाट अथषतन्त्रभै सकायात्भक प्रबाव ऩछष । त्मसो हुॉदा

सयकायरे ऊजाष ववधेमक चाॉडोबन्दा चाॉडो ल्माउनु आवश्मक छ । त्मसफाट ववद्मभान कानूनी तथा प्रशासननक

झभेराहरूफाट भक्
ु त बई ऊजाषको ववकास नै दे शको ववकास बन्ने एउटै नाया भरएय सयकाय अगाडड फढ्नऩ
ु ने हुन्छ ।

महद साॉच्चै ऊजाष सङ्कटकार घोषणा गयी ऊजाषको ववकास गने हो कानूनी तथा प्रशासननक प्रकिमा तथा ववभबन्न ७

भन्त्रारम, ३० ओटा ववबाग धाउनुऩने अवस्थाको अन्त्म गनष अन्तयसयकायी सभन्वमराई चस्
ु त फनाउनु आवश्मक
छ । मसका राथग जरववद्मत
ु ् तथा ऊजाषसम्फन्धी सम्ऩण
ू ष कामष, राइसेन्स हदने, ववद्मत
ु ् उत्ऩादन तथा

ववतयणसम्भका स्वीकृत हदने एक उच्चस्तयीम सभभनत ननभाषण गयी त्मसैभापषत काभ गने वातावयण भभराउनु
आवश्मक छ ।

जरववद्मुत ् उत्ऩादन सॉगसॉगै ववद्मुत ् उत्ऩादनऩश्चात ् चाहहने प्रसायण राइनको ऩनन त्मवत्तकै आवश्मकता छ ।

त्मसैरे सयकायरे मथासक्दो चाॉडो प्रसायण राइन ववस्ताय गनष नेऩारी सेनाराई सभेत प्रमोग गयी प्रसायण राइन

सम्ऩन्न गने व्मवस्था गनऩ
ुष छष । साथै सम्फष्ट्न्धत करयडोयका आमोजनाहरूरे सयकायरे तोकेको सभमभा ननभाषण
गने उद्दे श्मरे आपूराई आवश्मक प्रसायण राइन ननभाषण गनष चाहे भा ननजीऺेत्रराई स्वीकृनत हदनुऩछष ।

हारको ववद्मुत ् सङ्कटराई दृष्ट्ष्ट्टगत गयी ननभाषणाधीन तथा बूकम्ऩफाट प्रबाववत आमोजनाराई याज्मको तपषफाट
ववशेष सुववधा उऩरब्ध गयाई आमोजना चाॉडोबन्दा चाॉडो सम्ऩन्न गयाउन सहमोग गनऩ
ुष छष । साथै मी

आमोजनाहरूराई ऩुनकषजाषको व्मवस्था गयी सम्ऩूणष जरववद्मुत ् आमोजनाभा सवषसाधायणरे सभेत रगानी गने

वातावयण फनाउनऩ
ु छष । साथै, सौमष कजाषभा जस्तै जरववद्मत
ु ् आमोजना ववकास गनष ऩनन न्मन
ू तभ ब्माजदयभा

यकभ उऩरब्ध गयाउनुऩछष । ववभबन्न कायणरे गदाष २०७१ सार चैत्र भसान्तभबत्र सम्ऩन्न नबएका आमोजनाराई

सभेत २०७४ सार भसान्तसम्भभा सम्ऩन्न गने आमोजनाहरूको हकभा रागू हुने गयी नमाॉ ऩीऩीएको दयये ट कामभ
गरयनऩ
ु छष ।

ऊजाषसङ्कटकार अवथधबय ऊजाष उत्ऩादन गनेहरूराई राग्ने कयभा सुववधा हदई भ्माटभा ऩूणरू
ष ऩभा छूट हदनुऩछष ।
मस अवथधबय उत्ऩादन बएको ववद्मुत ् ननफाषध रूऩभा ववद्मुत ् प्राथधकयणरे खयीद गयी ननजी रगानीकताषहरूराई
प्रोत्साहन गनऩ
ुष छष । साथै सयकायका तपषफाट १ हजाय भेगावाट आमोजना ननभाषण गनऩ
ुष छष ।

स्थानीमस्तयका सभस्माहरू, जग्गा प्राष्ट्प्ठत, वन कटान तथा अन्म साभाष्ट्जक तथा याजनीनतक सभस्माहरू सभाधान
गनष याज्मको उऩष्ट्स्थनत हुने गयी ऊजाष सङ्कटकार घोषणा गरयनऩ
ु छष । त्मसो हुनसके केही वषषभबत्र ऊजाषसङ्कट

सभाधान बई दे शको अथषतन्त्रभा सभेत पाइदा ऩुग्छ । त्मसैरे ऊजाषसङ्कटको नाभभा नबएय सभस्त ऊजाषऺेत्रको
ववकास गने उद्दे श्मरे ऊजाष सङ्कटकार घोषणा गनऩ
ुष छष ।

ववद्मुत ् ववकजसकज अवसयहरू
कुवेयभणण नेऩजर
सञ्चारक, रयडी

हाइड्रोऩावय डेबरऩभेण्ट कम्ऩनी भर

नेऩारभा जरववद्मुत ् उत्ऩादन शुरू बएको शताब्दी त्रफनतसक्दा ऩनन मस ऺेत्रको ववकास अझै ननकै ऩछाडड छ ।

ववकासको भहत्त्वऩूणष आधाय हो बन्ने जानेय ऩनन मसको ववकासभा मथोथचत ध्मान हदन नसक्नु हाम्रो नेतत्ृ वको

ठूरो कभजोयी हो । ऩरयणाभस्वरूऩ दे शभा ववद्मभान असहज ऩरयष्ट्स्थनतभा बायतफाट इन्धन आऩनू तष नहुॉदा हाम्रो
चल्
ू होदे णख आथथषक ववकासको गनत नै अवरुद्ध बएको छ ।

दे शभा ऩमाषप्ठत ववद्मुत ् उत्ऩादन ककन हुन सकेन ? मसतपष गहहरयएय अध्ममन गनुष जरुयी छ । जफ ववद्मुत ्

आऩूनतषभा सङ्कट शुरू हुन्छ, तफ हावा, कोइरा, डडजर तथा घाभ आहदफाट ऊजाष उत्ऩादन गने प्रसङ्ग आउॉ छन ् य
तत्कार जडानको कुया ऩनन हुने गछष । तय, सौमष ऊजाषभा केही काभ बएफाहे क अन्म प्रसङ्ग केही सभमऩनछ मसै
हयाएय जाने गये को छ ।

सभस्माको जयो सभाउन धेयै ऩय जानु ऩदै न । ऊजाष भन्त्रारमको वेफसाइट हे ये ऩुग्छ । त्महाॉ ववद्मुत ् भाग आऩूनतष
गने सन्दबषभा ३ ओटा ह्वाइट ऩेऩय याणखएको छ । ऩहहरो, याष्ट्ष्ट्रम ववद्मुत ् सङ्कट कामषमोजना २०६५, दोस्रो,

रोडशेडडङ कामषमोजना २०६८ य तेस्रो, रोडशेडडङ कामषमोजना २०६९ । मी कामषमोजनाको कामाषन्वमन हुन सकेको
बए आज घयको चल्
ू हो हाम्रो आफ्नै उत्ऩादन ववद्मुत्फाट जल्ने थथमो । महाॉ कभजोयी कामाषन्वमनको ने हो ।

हाभीकहाॉ मोजनाफद्ध काभको असाध्मै अबाव छ । उदाहयणका राथग अहहरे जरववद्मुत ् आमोजना धभाधभ अनघ
फहढयहे का छन ् तय प्रसायण हाइवे ननभाषण हुन सककयहे को छै न । बइयहे को काभको गनत ऩनन ज्मादै सुस्त छ । मसैरे
हाम्रो भाग य आऩूनतष फीचको खाडर ऩूनतष गनष मोजनाफद्ध काभ हुनु जरुयी छ ।

एउटै ऺेत्रको ष्ट्जम्भेवायी ववबाष्ट्जत बएय हाम्रा मोजनाहरू कामाषन्वमन हुन सभस्मा ऩये को हो । सयकायका तपषफाट
ववद्मुत ् भाग य आऩूनतषको तम जर तथा ऊजाष आमोगको सथचवारमको कामाषरमरे गछष बने कामाषन्वमन नेऩार

ववद्मुत ् प्राथधकयणरे गछष । सथचवारमरे याष्ट्ष्ट्रम रूऩभा ववद्मुत्को भाग य आऩूनतषको मोजना फनाउॉ छ बने नेऩार

ववद्मुत ् प्राथधकयणरे व्मावसानमक आॉकडाको रेखाजोखा गछष । नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणरे कुर गाहषस््म उत्ऩादन
य िमशष्ट्क्तको भूल्माङ्कनको आधायभा ववद्मुत्को भाग आकरन गने यहे छ । ववद्मुत ् अत्मथधक उत्ऩादन गये य

कुर गाहष स््म उत्ऩादन फढाउनऩ
ु ने हो मा िमशष्ट्क्तअनस
ु ाय ववद्मत्ु को भागको रेखाजोखा गने ? मो सोचनीम कुया
हो । ववद्मुत्को ऩमाषप्ठत उऩरब्धता बएभात्र नागरयक तथा व्मवसामीहरूरे आआफ्नो ऺभताको उद्मोगधन्दा तथा
करकायखाना थप्ठने, बएका उद्मोगको ऺभता वद्
ृ थध गने मोजना फनाउॉ छन ् ।

कुनै फेरा उद्मोग ववस्तायफाये खासै काभ हुन नसकेको बायतको ववहायभा अहहरे डडजेरफाट बए ऩनन ऩमाषप्ठत

ववद्मुत ् ननकारेय ग्रीडभा जोडडएको छ । ऩरयणाभस्वरूऩ त्महाॉ अहहरे औद्मोथगक ववकास अनघ फढे को छ । हाभीसॉग

प्रशस्त जरस्रोत छ, याम्रयी उत्ऩादन गनषसके बायतबन्दा धेयै सस्तोभा ववद्मुत ् आऩूनतष गनष सककन्छ । मसफाट
उद्मोगको उत्ऩादन खचष कभ हुन्छ । मसफाट अथषतन्त्रभा ठूरो ऩरयवतषन आउनेछ, योजगायीको वद्
ृ थध हुनेछ ।

ववद्मुत ् ऐन, २०४९ आएको धेयै वषष त्रफनतसक्मो य सो ऐनभा टे केय फनेका धेयै आमोजनाहरूका केकस्ता सभस्मा यहे ?
थऩ आमोजना फनाउन केकस्तो सॊशोधन, प्रोत्साहन आवश्मक छ ? सो फाये भा खर
ु ा छरपर तथा फहस आवश्मक
छ । फहसफाट ननष्ट्स्कएका ननचोडको तुरुन्तै कामाषन्वमन गनष सोहीअनुसाय ऐन सॊशोधन गनऩ
ुष छष ।

नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको काभराई सुदृढ फनाउन प्राथधकयण खण्डीकयण गनष धेयै ऩहहरेफाट ऩहर बमो । तय,
हारसम्भ हुन सकेको छै न । तय, प्राथधकयण खण्डीकयण गनब
ुष न्दा तीन छुट्टाछुट्टै ववद्मत
ु ् ववकास वोडष ननभाषण

गनुष याम्रो हुन्छ । मसभा कोशी फेभशन, गण्डकी फेभशन य कणाषरी तथा भहाकारी फेभशन ववद्मुत ् ववकास फोडष हुनुऩछष
। नमनै फोडषरे राइसेन्स ववतयण, प्रसायण राइन तथा आमोजना ननभाषणको काभ गनऩ
ुष छष । भुख्म ववद्मुत ् हाइवे य
अन्तयदे शीम हाइवेका राथग छुट्टै प्रसायण कम्ऩनी हुनऩ
ु छष । मसो बएभा ववभबन्न ववद्मत
ु ् ववकास फोडषभा

प्रनतस्ऩधाष हुने य ननजीऺेत्ररे ऩनन आऩm
ू राई जहाॉ सहज हुन्छ । त्मही गएय ववद्मुत ् आमोजना तथा प्रसायण राइन
ननभाषण गने थथए ।

आजको ऩरयष्ट्स्थनतभा छोटो सभमभा ववद्मुत ् आऩूनतष गनष सोराय, डडजर वा अन्म प्रववथधको आवश्मकता दे खाइए
ऩनन नेऩार जस्तो भुरुकराई जरववद्मुत ् नै भहत्त्वऩूणष छ । जरववद्मुत ् आमोजनाको प्रववथधरे धेयै पड्को

भारयसकेको छ । „रो हे ड‟ आमोजना दे शका ववभबन्न खोरानाराभा जडान गने हो बने १ वषषभबत्र ठूरो भात्राभा
ववद्मुत ् आऩूनतष हुनसक्छ । मस्ता आमोजना ननभाषण खचष भहॉगो ऩछष । त्मसैगयी ववद्मुत ् आमोजनाको ऺेत्र,

आमोजनारे ननभाषण गने प्रसायण राइनको दयू ीअनुसाय ववद्मुत्को भूल्म वैऻाननक प्रणारीअनस
ु ाय फनाउने हो बने
हाभीरे अन्म प्रववथधनतय पकषनऩ
ु ने ष्ट्स्थनत छै न ।

नेऩारीहरूरे नै नेऩारराई ऩुग्ने ववद्मुत्को आऩूनतष ५ वषषभबत्र गनष सक्नेछन ् । उदाहयणका राथग २२ भेगावाट

ऺभताको थचभरभे कम्ऩनीरे कयीफ ३ सम भेवा ऺभताका आमोजनाहरू ननभाषण गदै छ । २ दशभरव ६ भेवा फनाउने
सानीभा ग्रूऩरे २७ भेवा ववद्मुत ् उत्ऩादन गरयसक्मो । ३ भेवा ऺभताको वऩरुवाखोरा आमोजनाका प्रवद्षधकरे ८
दशभरव ५ भेवाको नौगाढ आमोजना ननभाषण गयी २५ भेवाको कावेरी वी य ९ दशभरव ९ भेवाको इवाखोरा

आमोजना धभाधभ फनाउॉ दै छन ् । ४ सम ५६ भेवाको भाथथल्रो ताभाकोशीरे ऩहहरो आमोजनाऩश्चात ् कनत भेवा
फनाउन सक्छ ? जरववद्मुत ्ु् आमोजना ननभाषण गनष नेऩारीहरूको ऺभताभा अत्मथधक वद्
ृ थध बएको छ ।

रगानीका अन्म ऺेत्र नबएको फेरा ये भभट्मान्सफाट धेयै ठूरो यकभ दे श भबत्रत्रयहे को अवस्थाभा सो यकभ दे शकै स्रोत
उऩमोग गयी ववद्मुत ् उत्ऩादन गनष सककने अवस्था छ । मनत भात्र नबएय फैङ्कहरूभा थवु प्रएको ऩॉज
ू ी ऩरयचारनको
मो भहत्त्वऩूणष अवसय ऩनन हो । मसतपष सयकायको ध्मान नछटै ऩुग्नुऩछष ।
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गेरुङखोरज ववद्मुत ् आमोजनजको ७५ प्रततशत कजमा सम्ऩन्न

ननजी ऺेत्रफाट ननभाषण बइयहे को भसन्धऩ
ु ाल्चोकको हगाभ गाववसष्ट्स्थत गेरुङखोरा साना जरववद्मुत ् आमोजना ६
भहहनाभबत्र सम्ऩन्न हुने बएको छ ।

गेरुङखोरा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीद्वाया ननभाषण बइयहे को ३ दशभरफ ८ भेगावाट ऺभताको सो आमोजनाको कामष ७५
प्रनतशत सम्ऩन्न बइसकेकारे आउॉ दो ०७३ सार जेठसम्भ सम्ऩन्न गने रक्ष्म यहे को कम्ऩनीका कामषकायी अध्मऺ
चण
ष हादयु श्रेष्ट्ठरे फताउनब
ु फ
ु मो ।

सातसम ४० कपट हे ड यहे को सो आमोजनाभा फयाम्ची गाववसको भसम्रेदेणख ऩाॉच ककरोभभटय ऩाइऩद्वाया ल्माइएको
ऩानीराई हगाभको थथच्चेभा ननभाषण गरयएको ववद्मुत ् गह
ृ भा खसाभरने छ ।

जरफीये देणख आमोजनासम्भको ९ ककरोभभटय प्रवेशभागष सम्ऩन्न बइसकेको य स्थानीमवासीको भागअनुसाय थऩ
१३ ककरोभभटय सडकको ननभाषण कामष सम्ऩन्न बइसकेको आमोजनारे जनाएको छ ।

आमोजना स्थरदे णख राभोसाॉघु सव स्टे शनसम्भ १३ ककरोभभटय प्रशायण राइन भापषत केन्द्रीम प्रशायण राइनभा
जोडडनेछ ।

२०६७ सारभा रु ४९ कयोड ५८ राखरागत यहे को सो आमोजना अभेरयकी डरयको भूल्म वद्
ृ थधरगामतभा ऩनन वद्
ृ थध
बई हार रु ५९ कयोड ६१ राख ऩग
ु ेको आमोजनारे जनाएको छ ।

वैशाख १२ गतेको बूकम्ऩरे रु एक कयोड भूल्म फयाफयको ऺनत ऩ¥ु माएको सो आमोजनाराई बायतीम नाकाफन्दीका
कायण इन्धन सङ्कटष ऩये को हुॉदा ६० हजाय भरटय इन्धन उऩरब्ध बए रक्ष्मभा ऩुथगने कामषकायी अध्मऺ श्रेष्ट्ठरे
फताउनुबमो । यासस
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जरववद्मुत्को ववकजस रत
ु गततभज प्रधजनभन्री

प्रधानभन्त्री केऩी शभाष ओरीरे जरववद्मुत ् आमोजनाको ववकासराई द्रत
ु गनतभा अगाडड फढाउने फताएका
छन ् ।शुिफायदे णख याजधानीको बक
ृ ु टीभण्डऩभा सुरु बएको नवीकयणीम ऊजाष प्रवद्र्धन भेराको उद्घाटन
गदै प्रधानभन्त्री ओरीरे जरववद्मुत ् आमोजनको ववकास तीव्र रूऩभा अनघ फढाउने फताएका हुन ् ।

अहहरेसम्भ ननकै सस्
े ो ऊजाषको ववकास १ सम ऩाॉच वषषभा ७ सम
ु त कछुवाको बन्दा कभ गनतभा हहॉ डक
भेगावाटबन्दा हुन नसकेको बन्दै उनरे एक वषषभबत्र रोडसेडडङ अन्त्म गरयसक्ने दाफी गये । ववगतको
जरववद्मत
ु ् ववकासराई ननकम्भा इनतहासको सॊऻा हदॉ दै उनरे कछुवा गनतभा हहॉ ड्नेहरूरे एक वषषभा

रोडसेडडङ हटाउॉ छु बन्दा नऩत्माउने गये को फताए । अहहरे अथधकायको रडाइॉ सककएकारे अफ ननकै सस्
ु त
जरववद्मत्ु को ववकासभा अग्रसय हुनऩ
ु नेभा प्रधानभन्त्रीरे जोड हदए । सो प्रदशषनीभा सवषसाधायणरे

ववभबन्न प्रमोजनका राथग चाहहने सोरायको ऺभता तथा भल्
ू मफाये जानकायी भरन सक्ने केन्द्ररे जनाएको
छ । त्मस्तै, सयकायरे सोरायभा उऩरब्ध गयाएको अनुदान कसयी भरने, कहाॉफाट भरने त्मसको
प्रावधानका सम्फन्धभा ऩनन भेराभै जानकायी भरन सककने आमोजकरे जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसाय सम वाटबन्दा भाथथको सोराय जडानका राथग सवषसाधायणरे २ दशभरव ५ प्रनतशत
ब्माजभा ऋण भरन सक्नेछन ् । त्मस्तै, ५ सम वाटबन्दा भाथथको सोराय जडान गदाष सस्तो ब्माजको

ऋणका अरावा १५ हजाय रुऩैमाॉ जडान शुल्क ऩनन उऩरब्ध हुनेछ । आपूराई चाहहने ववद्मुत्को आधायभा
उऩबोक्तारे सोराय जडान गनष सक्नेछन ् । सुधारयएको चर
ु ो, वामोग्माॉस, रघुजरववद्मुत ्, वामुऊजाष

आहदको प्रदशषनी, तथा नवीकयणीम ऊजाषसम्फन्धी प्रमोगहरू प्रदशषनीभा दे खाइएको छ । प्रदशषनीभा हारै
नेऩार सयकायरे सुरु गये को सहयी ऺेत्रभा अनुदान य सुरब कजाषसहहतको सौमष ऊजाष प्रणारी,

पोहोयभैराफाट ऊजाष उत्ऩादन य घयामसी ग्माभसपामयजस्ता नवीनतभ प्रववथध य जडान प्रकिमाफाये सभेत
जानकायी हदइनेछ ।
सोराय, रघुजरववद्मुत ्, जैववक ऊजाष, वामोग्माॉस, वामु ऊजाषजस्ता प्रववथधका साथै ववत्तीम सॊघसॊस्था,

प्रववथधहरूभा अनुसन्धानयत ननकाम गयी १ सम २५ स्टर भेराभा याणखएको छ । प्रदशषनीभा ववभबन्न तह
य सभूहका भाननसहरूको उल्रेखनीम सहबाथगता यहने य नवीकयणीम ऊजाषफाये थऩ सकायात्भक धायणा
ववकास हुने ववश्वास केन्द्ररे भरएको छ ।

नवीकयणीम ऊजाष प्रववथधको ववकास नै याम्रो ववकल्ऩको रूऩभा प्रमोग गनष सककन्छ बन्ने कुयाराई सफै

साभु ऩ¥ु माउन सभेत मो प्रदशषनी भनाउन राथगएको केन्द्ररे जनाएको छ । नेऩाररे सयकाय य ववभबन्न

ववकास साझेदायीहरूको सॊमुक्त सहमोगभा सञ्चाभरत ववभबन्न कामषिभहरूभापषत रघु जरववद्मुत्फाट
करयफ २६ भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गये को छ बने झन्डै ३ राख ५० हजाय वामोग्माॉस प्ठरान्ट, करयफ ७
राख सौमष ववद्मत
ु ् प्रणारी य करयफ १२ राख सध
ु ारयएको चर
ु ो ननभाषण गरयसकेको छ ।

मो ऺेत्रभा ववभबन्न याष्ट्ष्ट्रम ऺेत्रीम तथा स्थानीम स्तयभा कामषयत सयकायी, गैयसयकायी, ननजी य ववत्तीम
सॊस्थाहरूत्रफच सफर सहकामषको वातावयणसभेत ननभाषण बएको छ । परस्वरूऩ नवीकयणीम ऊजाष
प्रववथधहरूभापषत दे शका करयफ ३० राखबन्दा फढी घयधयु ी राबाष्ट्न्वत बइसकेका छन ् ।
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इन्धन अबजवरे ववद्मुत ् आमोजनजको तनभजाण अवधध रस्म्फमो

बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे भसन्धऩ
ु ाल्चोकको भाथथल्रो चाकु ‘ए’ ववद्मुत ् आमोजनाको ननभाषण अवथध एक वषष

रष्ट्म्फनक
ु ा साथै रागतसभेत फढ्न गएको छ । ववसॊ २०६८ भा ननभाषण कामष शरु
ु बएको २२ दशभरव २ भेगावाटको

उक्त आमोजना २०७२ कावत्तकभा सम्ऩन्न गरयने रक्ष्म बए ऩनन बूकम्ऩ य बायतको अघोवषत नाकाफन्दीरे इन्धन
अबाव बएऩनछ २०७३ कावत्तकभा भात्र सम्ऩन्न हुने आमोजनाका कामषकायी ननदे शक उभेश कसजूरे फताए ।

भशवश्री हाइड्रोऩावयको रू. तीन अफषभा ननभाषण शुरु गयी २०७१ को चैतभा सम्ऩन्न गरयने रक्ष्म याणखए ऩनन प्राववथधक
कायणरे सात भहीनाऩनछ सम्ऩन्न हुने रक्ष्म सारयएको य सभम थवऩॉदै गएऩनछ शरु
ु रागतभा थऩ रू. एक कयोड
वद्
ु ाल्चोकको भाभभषङ
ृ थध बएको आमोजनारे जनाएको छ । अयननको याजभागषको सम ककभीभा ऩने भसन्धऩ

गाववसको चाकु फजायदे णख आमोजना स्थरसम्भको ३० ककभी प्रवेशभागष सम्ऩन्न बइसकेको थथमो । बूकम्ऩरे

ववभबन्न ठाउॉ भा ऩहहयो रागेय सफै ऺनत बएऩनछ ऩुन्ननभाषण गनऩ
ुष ये को य इन्धन अबावरे ऩाॉच ककभी सडक ननभाषण
अझै फाॉकी यहे को छ ।

त्मसैगयी तीन हजाय ३ सम भभटय बूभभगत सुरुङभध्मे इन्धन अबावकै कायण ६ सम भभटय सुरुङ खन्न

फाॉकी यहे को कामषकायी ननदे शक कसजर
ू े फताए । पुष्ट्ल्ऩङकट्टी गाववसको चन्द्रऩभ
ु ा फाॉधफाॉधी

माङ्रेपाॉटभा ववद्मत
ु ् गह
ु ो
ृ ननभाषण गयी आमोजना स्थरदे णख २२ ककभी प्रसायण राइन ल्माई राभोसाॉघक
ववद्मत
ु ् सवस्टे सनभापषत याष्ट्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा आफद्ध गरयने कामषिभ यहे को छ । त्मसैगयी ३६

भेगावाटको अऩय फरेपीको हारै ववद्मत
ु ् ववकास ववबागफाट ववद्मत
ु ् खयीद त्रफिी सम्झौता बएको छ ।

वाननङ डेबरप्ठभेन्ट प्राभरद्वाया रू. छ अफषको रागतभा ननभाषण हुने सो आमोजना २०७५ को चैतभा
सम्ऩन्न गरयने रक्ष्म यहे को छ ।
गुम्फा गाववसको भरदीभा फाॉध फाॉधी चाय हजाय ५ सम भभटय बूभभगत सुरुङद्वाया ऩानी ल्माई गोल्चे
गाववसको फैकुण्ठे भा ननभाषण हुने ववद्मुत ् गह
ृ भा खसाभरने मोजना यहे को अध्मऺ कसजूरे फताए । फरेपी–

जरववये सडकफाट ३० ककभी प्रवेशभागष ननभाषण गयी आमोजनास्थरफाट २२ ककभी राभो प्रसायण
राइनद्वाया राभोसाॉघुष्ट्स्थत सवस्टे सनभापषत याष्ट्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा आफद्ध गरयने छ ।
आमोजनाफाट २ सम १२ भेगावाट प्रनतघण्टा ववद्मुत ् उत्ऩादन हुने जानकायी ऩनन उनरे हदए । यासस
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गेरुङखोरजफजट ६ भहहनजलबर ३.८ भेगजवजट ववद्मुत ् उत्ऩजदन हुने

ननजी ऺेत्रफाट ननभाषण बइयहे को भसन्धऩ
ु ाल्चोकको हगाभ गाववसष्ट्स्थत गेरुङखोरा साना जरववद्मुत ् आमोजना ६
भहहनाभबत्र सम्ऩन्न हुने बएको छ।

गेरुङखोरा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीद्वाया ननभाषण बइयहे को ३ दशभरफ ८ भेगावाट ऺभताको सो आमोजनाको कामष ७५
प्रनतशत सम्ऩन्न बइसकेकारे आउॉ दो ०७३ सार जेठसम्भ सम्ऩन्न गने रक्ष्म यहे को कम्ऩनीका कामषकायी अध्मऺ
चण
ष हादयु श्रेष्ट्ठरे फताए। ७ सम ४० कपट हे ड यहे को सो आमोजनाभा फयाम्ची गाववसको भसम्रेदेणख ऩाॉच
ु फ

ककरोभभटय ऩाइऩद्वाया ल्माइएको ऩानीराई हगाभको थथच्चेभा ननभाषण गरयएको ववद्मुत ् गह
ृ भा खसाभरने छ।

जरवीये देणख आमोजनासम्भको ९ ककरोभभटय प्रवेशभागष सम्ऩन्न बइसकेको य स्थानीमवासीको भागअनुसाय थऩ
१३ ककरोभभटय सडकको ननभाषण कामष सम्ऩन्न बइसकेको आमोजनारे जनाएको छ।

आमोजना स्थरदे णख राभोसाॉघु सफ–स्टे शनसम्भ १३ ककरोभभटय प्रशायण राइनभापषत केन्द्रीम प्रशायण राइनभा

जोडडनेछ। २०६७ सारभा रु ४९ कयोड ५८ राखरागत यहे को सो आमोजना अभेरयकी डरयको भूल्म वद्
ृ थधरगामतभा
ऩनन वद्
ृ थध बई हार रु ५९ कयोड ६१ राख ऩुगेको आमोजनारे जनाएको छ। वैशाख १२ गतेको बूकम्ऩरे रु. एक

कयोड भल्
ू म फयाफयको ऺनत ऩम
ु ाषएको सो आमोजनाराई बायतीम नाकाफन्दीका कायण इन्धन सङ्कट ऩये को हुॉदा ६०
हजाय भरटय इन्धन उऩरब्ध बए रक्ष्मभा ऩुथगने कामषकायी अध्मऺ श्रेष्ट्ठरे फताए। यासस
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पेरय फढ्मो रोडसेडडङ – दै तनक १३ घण्टज फत्ती नहुने
नेऩार ववद्मुत प्राथधकयणरे रोडसेडडङ हप्ठताको ९ घण्टा फढाएको छ । अफ दै ननक १३ घण्टा फत्ती नहुने
बएकाुे छ ।

साताभा ७७ घण्टा हुॉदै आएको रोडसेडडङ सोभफायदे णख ८४ घण्टा हुने बएको छ । सख्
ु खामाभभा नदीको
जरस्तय घट्ने बएकारे रोडसेडडङको सभम फढ्ने गये को छ ।

प्राथधकयणरे आइतफाय नै सावषजननक गये को नमाॉ ताभरकाअनुसाय अफ खाना ऩकाउने सभमभा तीन

हदनभात्रै फत्ती आउनेछ । उऩप्रधान एवॊ ऊजाषभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे खाना ऩकाउनेफेरा त्रफजुरी
नकाट्ने दाफी गये ऩनन व्मवहायभा प्रमोग बएन ।

>f]tM sflGtk'/, 2072/9/19

तजभजकोसी–३ फजट नवेरी कम्ऩनीरे हजत णझक्मो


दक्षऺण एभसमाफाटै फाहहरयने स्ट्माटिाफ्टको तमायी

- गोकणष अवस्थी

ताभाकोसी तेस्रो जरववद्मुत ् आमोजना ननभाषणका राथग रगानी फोडषसॉग आमोजना ववकास सम्झौता
(ऩीडीए) भा छरपर गने सॊघायभा ऩुगेको नवेरी कम्ऩनीरे एकाएक हात णझक्ने ननणषम गये को छ ।
स्ट्माटिाफ्ट कम्ऩनीरे फोडषराई मसफाये जानकायी गयाइसकेको छ ।
उक्त कम्ऩनीरे आमोजना ववकासका िभभा एक अफष रुऩैमाॉ खचष गरयसकेको छ । भुरुकको ऩनछल्रो
अवस्था य आफ्नै नीनतअनुसाय फाहहरयन खोजेको जानकायी कम्ऩनीरे फोडषराई हदएको छ ।

६ सम ५० भेगावाटको उक्त आमोजना ननभाषण गनष सन ् २००७ भा उक्त कम्ऩनीरे सवे अनभ
ु नत ऩाएको
थथमो । कम्ऩनीसॉगको छरपरको ष्ट्जम्भा रगानी फोडषको दानमत्वभा आएको थथमो

फोडषरे आमोजना अगाडड फढाउन उक्त कम्ऩनीसॉग प्रोजेक्ट नेगोभसएसन एथग्रभेन्ट (ऩीएनए) ऩनन
गरयसकेको छ । „स्ट्माटिाफ्टरे गये को खचषको शोधबनाष हाभीरे हदनु नऩने सम्झौता छ,‟ फोडषका प्रभुख
कामषकायी अथधकृत याधेश ऩन्तरे बने, „उसरे सफै अध्ममन हाभीराई नै हदनेछ ।‟ कम्ऩनीरे मसै वषष
आमोजनाको बौगोभरक अध्ममन गये को थथमो ।

बूकम्ऩऩनछ नेऩारभा जोणखभ फढे को धायणा कम्ऩनी व्मवस्थाऩनरे अगाडड साये को छ । नमाॉ सॊववधान

ननभाषणऩनछ बायतरे नाकाफन्दी रगाएकारे आपूरे उत्ऩादन गने त्रफजुरीको फजायफाये कम्ऩनीरे थचन्ता
जनाउॉ दै आएको थथमो । उक्त आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने सफै त्रफजुरी बायतराई फेच्ने मोजना
स्ट्माटिाफ्टको थथमो ।

हारसम्भको अध्ममनअनुसाय करयफ एक खफष १० अफष रागत अनुभान गरयएको छ । गत वषष बायतसॉग

ऊजाष व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बए ऩनन ऩनछल्रो सभम दईु दे शफीचको सम्फन्ध थचभसएकारे बायतीम
फजाय सनु नष्ट्श्चत हुन नसक्ने आॉकरन उक्त कम्ऩनीको व्मवस्थाऩनको यहे को स्रोतरे जनाएको छ ।

दक्षऺण एभसमाफाटै आफ्नो रगानी णझक्दै जाने मोजना यहे को जानकायी उक्त कम्ऩनीरे फोडषराई हदएको
छ । बायतभा ऩनन रगानी भबत्र्माउने मोजनाभा स्ट्माटिाफ्ट यहे ऩनन सन्तुष्ट्ट हुन सकेको छै न ।

दक्षऺण एभसमाभा काभ गनष कहठन हुने फताउॉ दै अन्म केही कम्ऩनी ऩनन फाहहरयन खोष्ट्जयहे का छन ् ।

नेऩारभा याम्रो व्मवसाम गरययहे को एनसेरको भुख्म रगानीकताष टे भरमा सोनायारे सभेत मुयेभसमाफाट
फाहहरयने ननणषम गरयसकेको छ । भरेभसमारी कम्ऩनी एष्ट्क्जटाराई एनसेर त्रफिी गने ननणषम टे भरमा
सोनायारे गये को छ ।
स्ट्माटिाफ्टरे ताभाकोसीभा बूभभगत ववद्मुत्गह
ृ ननभाषण गनष खोजेको थथमो । गत वैशाख १२ को

ववनाशकायी बूकम्ऩऩनछ बौगोभरक अवस्थाफाये ऩनन आश्वस्त हुन सकेको थथएन । स्रोतका अनुसाय भुख्म
कायण बने बायतीम फजाय नऩाउने जोणखभ दे खेकारे हात णझक्ने ननणषम भरएको हो ।

ववश्रेषकहरूको बनाइभा ऩनछल्रो सभम बायतरे दे खाएको व्मवहायरे तत्कारका राथग भात्र नबई
दीघषकारभा ऩनन भर
ु क
ु को अथषतन्त्रभा असय ऩदै गएको एक उदाहयण नवेरी कम्ऩनीको फहहगषभन हो ।
बायतीम कम्ऩनी जीएभआयरे भाथथल्रो कणाषरी य भस्र्माङ्दी फनाउन खोष्ट्जयहे को छ ।

बायतीम नाकाफन्दीका कायण स्थानीम फाभसन्दा आन्दोभरत हुने सम्बावनाका कायण भाथथल्रो
कणाषरीभा काभ गनष जीएभआयराई कहठन हुने अवस्था छ ।

नाकाफन्दीफाट नेऩारीरे द:ु ख ऩाएको फताउॉ दै स्थानीम फाभसन्दाभा जीएभआयप्रनत आिोश फढ्दै गएको छ
। ऩीडीए बइसकेको अको आमोजना अरुण तेस्रोको प्रवद्षधक ऩनन बायतीम कम्ऩनी नै हो । बायत

सयकायको रगानी यहे को सतरजरे ननभाषणको ष्ट्जम्भा भरएको छ । बूकम्ऩ य नाकाफन्दीमता दव
ु ै ठूरा
आमोजनाको चचाष हुन छाडेको छ ।

बूकम्ऩरे ऺनत ऩुगेका आमोजनाको ऩुनननषभाषणसभेत हुन सकेको छै न । सोही कायण भुरुकबय चयभ
रोडसेडडङ छ । खाना ऩकाउने ग्मास अबावभा ववद्मुतीम उऩकयणको उऩमोग फढे को छ ।



दक्षऺण एभसमाफाटै फाहहरयने स्ट्माटिाफ्टको तमायी
६ सम ५० भेगावाटको आमोजना अन्मोरभा

>f]tM gfu/Ls, 2072/9/20

धचलरभेकज कभाचजयी आन्दोलरत

सेमय ववतयणभा ववबेद गरयएको बन्दै थचभरभे जरववद्मुत ् आमोजनाका कभषचायी आन्दोभरत बएका छन ्
। थचभरभेको सहामक कम्ऩनी सान्जेन जरववद्मुत ् कम्ऩनीका सॊस्थाऩक सॊस्थाका कभषचायीराई

छुट्माएको सेमय सॊयचना सच्माउन भाग गदै थचभरभे जरववद्मुत ् कम्ऩनी कभषचायी मुननमनरे चयणफद्ध
आन्दोरनका कामषिभ घोषणा गये को हो ।

मनु नमनरे कारोऩट्टी फाॉधी ववयोध गने, उत्ऩादनभा प्रमोग हुनेफाहे कका सवायीसाधन प्रमोगभा योक
रगाउने, रयरे अनशनरगामतका आन्दोरनका कामषिभ घोषणा गये को छ ।

सहामक कम्ऩनीभा रगानी अनऩ
ु ातभा थचभरभेका कभषचायीरे सेमय ऩाउनऩ
ु ने मनु नमनरे भाग गये को छ ।

मनु नमनका उऩाध्मऺ सव
ु णषभसॊह कॉु वयरे सॊस्थाऩक सॊस्थाका सफै कभषचायीराई एक ठाउॉ भा याखी अनथु चत,
अवैधाननक, असन्तभु रत, अव्मावहारयक य अप्राकृनतक रूऩभा सेमय फाॉडपाॉड गनष राथगएको ष्ट्जककय गये ।

„सफै आमोजना ननभाषणका राथग थचभरभे ववद्मुत ् केन्द्र थधतोभा याखी ऋण भरइएको छ, त्मसैरे सहामक

कम्ऩनीको सेमयसॉग थचभरभेका कभषचायीको बववष्ट्म प्रत्मऺ जोडडएकारे मसअनघ गरयएको सेमय फाॉडपाॉड
सच्माउन भाग गये का हौँ,‟ उनरे बने, „सात हदनभबत्र थचभरभेका कभषचायीराई रगानी अनुऩातभा छुट्टै
सेमय प्रनतशत छुट्माउन भाग

गये का छौँ ।‟मुननमनरे उठाएको भाग सम्फोधन गनष प्रमास बइयहे को थचभरभेका प्रभुख कामषकायी अथधकृत
याभगोऩार भसवाकोटीरे फताए ।

>f]tM gof¤klqsf, 2072/9/20

सजतजभज ८४ घन्टज रोडसेडडङ

प्रधानभन्त्री कोऩी शभाष ओरीरे एक वषषभबत्र रोडसेडडङ अन्त्म हुने घोषणा गरययहे का वेरा नेऩार ववद्मुत ्
प्राथधकयणरे बने हप्ठताभा ८४ घन्टा रोडसेडडङ गने बएको छ । प्राथधकयणरे हदनको १४ घन्टासम्भ
रोडसेडडङ हुने गयी ताभरका सावषजननक गये को छ ।

१० हदनअनघफाट हप्ठताभा ७७ घन्टा रोडसेडडङ गदै आएको प्राथधकयणरे मसराई फढाएय सोभफायफाट
हप्ठताभा ८४ घन्टा ऩयु म
् ाएको हो । हप्ठताको एक हदन १४ घन्टा य एक हदन ८ घन्टा रोडसेडडङ हुनेछ । ४
हदन १३ घन्टा य एक हदन १० घन्टा रोडसेडडङ हुने प्राथधकयणरे जनाएको छ ।

प्राथधकयणरे सावषजननक गये को रोडसेडडङ ताभरकाअनस
ु ाय, अथधकाॊश हदन खाना ऩकाउने सभम त्रफहान य
फेरक
ु ा त्रफजर
ु ी आउने छै न । बायतीम नाकाफन्दीरे एरऩी ग्मासको अबाव बएऩनछ उऩप्रधानभन्त्री एवॊ

ऊजाषभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे खाना ऩकाउने सभमभा रोडसेडडङ नगने घोषणा गये का थथए । उनको
घोषणा ऩनन बाषण य कागजभै सीभभत बएको छ ।

प्राथधकयणका कामषकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रे प्रणारीभा रोड अत्मथधक वद्
ृ थध हुनु तथा नदीहरूभा
ऩानीको जरस्तय घट्ने िभ तीव्र यहे कारे हप्ठताभा औसतभा १२ घन्टा रोडसेडडङ हुने फताए । „काठभाडौं

उऩत्मकाभा ववद्मुत्को भाग अत्माथधक फढे कारे ववतयण प्रणारीराई नै फचाउन गाह्रो बइयहे को छ,‟ उनरे
बने, „मसराई फचाउन रान्सपभषय थप्ठनेरगामतका काभ गरययहे का छौँ ।‟ उनका अनुसाय, भागअनुसाय

ववद्मुत ् आऩूनतष गनष करयफ हजाय भेगावाट ववद्मुत ् ऩुग्दै न । „१७ भाघभबत्रभा बायतसॉग ववद्मुत ् आदान–
प्रदान गनष फननयहे को ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनको ननभाषण सक्ने गयी काभ बइयहे को छ,

ननभाषण सककएभा थऩ ९० भेगावाट बायतफाट आमात गनष सककन्छ,‟ काफ्रेरे बने, „मसरे रोडसेडडङराई
कभ गनष सहमोग हुनेछ ।‟ ४ सम केबी प्रसायण राइनको सुरुभा २ सम केबीभा चाजष हुनेछ । तय,

प्राथधकयणरे ढल्केवयभा २ सम केबीको सफस्टे सन तोककएको सभमभा फनाउन नसकेऩनछ अहहरे यहे को १
सम ३२ केबी प्रसायण राइनभापषत ववद्मुत ् आमात गने रक्ष्म याणखएको छ ।

खोराभा ऩानी घटे सॉगै सफै ववद्मुत ् केन्द्रफाट उत्ऩादन झन्डै आधा घट्छ । कुरेखानीको जराशम गत

वषषको तुरनाभा मस वषष ३ भभटय कभ बरयएको छ । नदीभा ऩानी घटे य पागुनभा ववद्मुत ् उत्ऩादनभा झनै
कभ हुन्छ । बूकम्ऩका कायण ऺनतग्रस्त फनेका जडडत ऺभता करयफ ८० भेगावाट बएका ववद्मुत ् केन्द्र

सञ्चारनभा छै नन ् । ती केन्द्र सञ्चारन बएभा हहउॉ दभा करयफ २५ भेगावाट ववद्मुत ् थवऩने अवस्था थथमो
।

ववद्मुत ् चह
ु ावट ननमन्त्रण गनष ऊजाष भन्त्रारम य प्राथधकयणको ध्मान गएको छै न । उऩप्रधानभन्त्री एवॊ

ऊजाषभन्त्री यामभाझीरे ववद्मुत ् चह
ु ावट ननमन्त्रण तथा प्राथधकयणभबत्रको ववत्तीम, प्राववथधक य प्रशासननक
फेथथनतराई ननमन्त्रण गनष कुनै चासो हदएका छै नन ्, जसरे प्राथधकयण झन ् धयाशमी फन्दै गएको छ ।

„प्राथधकयणको सुधाय गनष त कुयै छाडौँ, भन्त्रीज्मू भन्त्रारम नै आउनुहुन्न, मस्तो चयभ सॊकटभा राऩयफाही
गये को दे णखन्छ,‟ ऊजाष भन्त्रारमका एक कभषचायीरे बने ।

>f]tM uf]/vfkq, 2072/9/20

ऊजजा सङ्कटकजर घोषणज हुन्छ–उऩप्रधजनभन्री यजमभजझी

उऩप्रधान तथा ऊजाषभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे एक वषषभबत्र जनतारे भहसुस गने गयी ववद्मुत ् बाय कटौती अन्त्म
गनष मो भहहनाभबत्रै ऊजाष सङ्कट ननवायण कार घोषणा गने फताउनब
ु एको छ ।

आज याजधानीभा आमोष्ट्जत अन्तकि् यमाभा उहाॉरे त्मसभा सककन रागेका आमोजनाराई तीव्रताका साथ अनघ
फढाउने, आवश्मक इन्धन उऩरब्ध गयाउने, ठूरा जराशममुक्त आमोजना ननभाषण मोजनाराई अनघ फढाउने,
रान्सभभसन राइन ननभाषण य सौमष ऊजाष उत्ऩादनको मोजना सभेहटएको जानकायी हदनुबमो ।

उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे बन्नुबमो– “२५० भेघावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन अष्ट्न्तभ चयणभा छ । त्मसफाट हहउॉ दभा

१०० भेघावाट उत्ऩादन हुन्छ । त्रफग्रेको आमोजना भभषत हुॉदा १०० भेघावटा थवऩन्छ य ढल्केफय–भज
ु पयऩयु प्रसायण
राइन फनेऩनछ १०० भेघावाट थवऩन्छ ।

मोसॉगै सोरायभा जाॉदा अको वषषसम्भ एक हजाय २०० भेघावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गनष सककन्छ । मसफाट अको
वषषसम्भभा जनतारे भहसस
ु गनषसक्ने गयी ववद्मत
ु ् बाय कटौती अन्त्म गनष सककन्छ ।

उहाॉरे दईु वषषभबत्र जरववद्मुत्फाट भात्रै ववद्मुत ् बाय कटौती अन्त्म गनष „भास्टयप्ठरान‟ फननयहे को ऩनन जानकायी
हदनुबमो ।

सयकायरे त्रफहान फेरुका खाना ऩकाउने सभमभा त्रफजुरी हदॉ दा अत्मथधक हहटय प्रमोग हुॉदा रान्सपभषय धेयै ऩड्ककएको
य ऩड्ककएको रान्सपभषय हदनभा एउटाबन्दा फढी फनाउने प्रववथध नहुॉदा सभस्मा ऩये को बन्दै भन्त्री यामभाझीरे
रान्सपभषय फनाउने काभ बइयहे को य नमाॉ खरयद प्रकिमासभेत अनघ फढाएको फताउनब
ु मो ।

उहाॉरे मो वषषको भागसम्भ ववद्मुत ् बाय कटौती अझै फढ्ने बन्दै पागुनऩनछ िभश ववद्मुत ् बाय कटौतीभा सुधाय
आउने स्ऩष्ट्ट ऩानब
ुष मो ।

ऊजाषभन्त्री यामभाझीरे सॊस्थागत कारोफजायी ननमन्त्रण गनष सयकाय राथगऩये कोुे उल्रेख गनब
ुष मो । यासस

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072/9/20

ऩञ्चेश्वयफजये सधचवथतयीम फैठक हुने

ऩञ्चेश्वय ववकास प्राथधकयणको गबननषङ काउष्ट्न्सरको तेस्रो तीन हदने फैठक आउॉ दो त्रफहीफायदे णख काठभाडौंभा फस्ने
बएको छ। प्रत्मेक ६–६ भहहनाभा नेऩार य बायतभा आरोऩारो गयी फस्नऩ
ु ने फैठक झन्डै एक वषषऩनछ अहहरे फस्न
रागेको हो।

फैठकभा नेऩारफाट ऊजाष भन्त्रारमका सथचव सुभनप्रसाद शभाष य बायतफाट जरस्रोत भन्त्रारमका सथचव शभश
शेखयरे नेतत्ृ व गने ऩञ्चेश्वय ववकास प्राथधकयणका प्रभख
ु कामषकायी अथधकृत भहे न्द्रफहादयु गरु
ु ङरे जानकायी

हदनुबमो। नेऩार सभाचायऩत्रसॉग कुया गदै प्रभुख कामषकायी अथधकृत गुरुङरे बन्नुबमो– ‘फैठकका एजेन्डाहरू अझै
तम बइसकेका छै नन ्, अहहरे हाभी छरपरकै िभभा यहे का छौं।’

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072/9/20

ऊजजाभज रगजनी फजरुवजभज ऩजनी
वीयफहादयु फभ, भुगु

ववद्मत
ु ् सेवाको ववस्ताय हुन नसकेका ष्ट्जल्राका ग्राभीण वस्तीभा उज्मारो ऩम
ु ाषउन वैकष्ट्ल्ऩक ऊजाष प्रवद्र्धन
केन्द्ररे अहहरेसम्भ ४ कयोड रुवऩमाॉबन्दा फढी खचष गये को छ। तय, सो अनुदान यकभ त्मसै खेय गएको छ।

भुगुका धेयै ठाउॉ भा ववद्मुतीकयण हुन नसकेऩनछ सयकायरे आथथषक वषष २०६३⁄६४ भा ५ हजाय १ सम ९० घयधयु ीराई
कणाषरी उज्मारो कामषिभअन्तगषत ९५ प्रनतशत अनद
ु ानभा सोराय टुकी ववतयण गये को थथमो। ४५ सम रुवऩमाॉ ऩने

टुककभायको कूर रागत २ कयोड ३३ राख ५५ हजाय यहे को थथमो। ४ हजाय २ सम ९६ घयधयु ीरे ५ दे णख ७ हजायसम्भ
अनुदान सहमोग भरएको ष्ट्जल्रा ऊजाष तथा वातावयण शाखाको त्माॊकरे दे खाएको छ।

न्मूनतभ ५ हजायको आथथषक अनुदान जोड्दा २ कयोड १४ राख ८० हजाय रुवऩमाॉ रगानी गये को दे णखन्छ। कणाषरी

उज्मारो कामषिभभा केन्द्ररे अनुदानभा ववतयण गये को सोरायको रगानी जोड्दा ४ कयोड ४८ राख ३५ हजाय खचष
बए ऩनन गाउॉ घय उज्मारो हुनऩ
ु नेभा त्मसो हुन सकेको छै न। उज्मारो कामषिभका राथग सौमष ऊजाष ववतयण

गरयॉ दाका ब्मारी नछट्टै त्रफथग्रने नमाॉ ब्मारीका राथग ५ हजायबन्दा भाथथ खचष गनऩ
ुष ने स्थानीम फाभसन्दा फताउॉ छन ्।
सयकायरे सवषसाधायणराई उज्मारोको राथग अनुदानभा सोराय ववतयण गये ऩनन सवषसाधायणको राऩयफाहीरे

नछट्टै त्रफथग्रएको ष्ट्जल्रा ऊजाष तथा वातावयण शाखाका कभषचायीको दाफी छ। सोराय ववतयणसॉगै ष्ट्जल्राभा अन्म

सयकायी तथा गैयसयकायी ननकामरे ननभाषण थारेका रघु जरववद्मुत ् आमोजनाभा सभेत प्रनतककरोवाट २ राख ५५
हजायका दयरे अनुदान सहमोग गये को ऩाइएको छ। तय, अनुदान भरएका धेयै रघु जरववद्मुत ् आमोजना छै नन ्।
अनुदान भरएका रघु आमोजनाभा भरब्रुखोरा १५ ककरोवाट, धौरीखोरा १५ ककरोवाट, नेहयखोरा ६५ ककरोवाट,

भहादे वखोरा १२ ककरोवाट, कोटखोरा ८ ककरोवाट छन ्। ४ वषष अनघ सुन्दय नेऩार नाभक गैयसयकायी सॊस्थारे ती
आमोजनाको काभ शरू
ु गये ऩनन अहहरेसम्भ अरऩत्र अवस्थाभा छन ्। मी आमोजनाका राथग वैकष्ट्ल्ऩक ऊजाषरे ३
कयोड २३ राख ८५ हजाय अनुदान उऩरब्ध गयाएको थथमो। शुरूभा सुन्दय नेऩार नाभक सॊस्थारे मी आमोजनाको

ष्ट्जम्भा भरए ऩनन ऩनछ अहहरे आस्था नेऩार नाभक अको गैयसयकायी सॊस्थारे काभ शुरू गनष रागेको ष्ट्जल्रा ऊजाष
तथा वातावयण शाखारे जनाएको छ।

अहहरे गरयफी ननवायण कोष य दग
ष ऺेत्र ववकास सभभनतभापषत ष्ट्जल्राभा सेयोग, नाके, फमानी खोरा, भुग,ु वऩना,
ु भ

कोहटरा, भाॊग्री, थचभाडुग्र
ॊ ी, डुभाना, नतऩष, रुभ, धैनकोट, दई, छाईर, भाझ घट्टरगामत दईु दजषन रघु जरववद्मुत ्

आमोजना ननभाषण बएका छन ्। ननभाषण बएका धेयै आमोजना त्रफथग्रएय काभ नराग्ने अवस्थाभा छन ्। ष्ट्जल्रा ऊजाष
तथा वातावयण शाखाद्वाया ननभाषण गरयएका सेयी, घट्टे खोरा य सुकाडडकका रघु आमोजना य सदयभुकाभभा
ववद्मत
ु प्राथधकयणको गभगाढ साना जरववद्मत
ु ् आमोजना भात्र सञ्चारनभा यहे का छन ्।
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भजधथल्रो तजभजकोसीभज सभथमै सभथमज
रक्ष्भण ववमोगी

सयकायकै फेवास्तारे चाय सम ५६ भेगावाटको भाथथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत आमोजनाको काभ

अस्तव्मस्त छ। 'याष्ट्ष्ट्रम गौयव आमोजना' को सूचीभा याखेय आवश्मक सहजीकयण तथा सहमोग नगदाष
ननभाषण अनघ फढ्न सकेको छै न।

ववनाशकायी बक
ू म्ऩरे ध्वस्त बएको ऩहुॉचभागष रगामत सॊयचनाको साभान्म काभ सरु
ु बए ऩनन बायतको
नाकाफन्दीरे ऩन
ु ् अस्तव्मस्त बएको छ। याष्ट्ष्ट्रम गौयवको आमोजनाका राथग अत्मावश्मक ननणषम गयी
इन्धन, ननभाषण साभग्री उऩरब्ध गयाउनऩ
ु नेभा मसभा सयकायरे फेवास्ता गये को आमोजनाका उच्च
अथधकायीको आयोऩ छ।

'नाकाफन्दीका कायण उत्ऩन्न सभस्मा कहहरेसम्भ यहन्छ बन्ने आधायभा आमोजना ऩूया हुने सभम
ननधाषयण हुन्छ,' अप्ठऩय ताभाकोसी हाइड्रो ऩावय भरभभटे डका अध्मऺसभेत यहे का नेऩार ववद्मुत

प्राथधकयणका कामषकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे बने, 'सयकायरे २४ सै घन्टा काभ गने वातावयण
फनाइहदनुऩमो्,ष अहहरेका राथग मही नै ठूरो कुया हो।'

एक वषषभबत्र रोडसेडडङ हटाउने बाषण गदै हहॉ डक
े ा प्रधानभन्त्री केऩी ओरीरे ननभाषणाधीन आमोजना
सहजीकयणतपष चासो दे खाएका छै नन ्। काभ बइयहे का आमोजना नछटो सक्न सहजीकयण गनुष साटो उनरे
६ भहहनाभा २ सम भेगावाट सोराय प्ठरान्ट जडान गने अव्मावहारयक गप दोहोमाष इयहे का छन ्।

सोराय प्ठरान्ट ल्माएय एभारे ननकट केही व्मष्ट्क्तराई भोटो कभभसन हदनभात्र ओरीरे एक वषषभा
रोडसेडडङ हटाउने बाषण गये को कम्ऩनी अथधकायीको दाफी छ। सयकायरे ननभाषणभा दफाफ हदएय सहमोग
गये २०७४ जेठभा आमोजनाफाट त्रफजुरी उत्ऩादन हुन्छ। तय, मसतपष बने सयकायरे चसो नहदएको
आमोजना प्रभख
ु ववऻानप्रसाद श्रेष्ट्ठरे फताए।

ठे क्का सम्झौताअनुसाय इन्धन, भजदयु रगामत शाष्ट्न्तसुयऺा सुननष्ट्श्चत नहुॉदासम्भ काभ अनघ फढ्न

नसक्ने उनरे फताए। कम्ऩनी अहहरे बूकम्ऩफाट बत्केको १२ ककरोभभटय ऩहुॉचभागष खोल्ने प्रकिमाभा छ।
ऩहुॉचभागष खोल्न सरु
ु बए ऩनन डडजेर नहुॉदा रक्ष्मअनस
ु ाय काभ हुन सकेको छै न। ननयन्तय काभ गनष
ताभाकोसी कम्ऩनीरे हप्ठताको १२ हजाय भरटय डडजेर भागेको छ। तय, नेऩार आमर ननगभरे आधाभात्र
हदने ननणषम गये को छ। त्मही ऩनन सभमभा उऩरब्ध नगयाएको कम्ऩनीका अथधकायी फताउॉ छन ्।

भष्ट्न्त्रऩरयषदरे ववशेष ननणषम गये य अत्मावश्मक साभग्री उऩरब्ध गयाएभात्र थवऩने एक वषषभा आमोजना
ऩूया हुने श्रेष्ट्ठरे नागरयकराई फताए। 'बूकम्ऩका कायण घय गएका काभदाय पकेका छै नन ्। भसभेन्ट,
छडको उस्तै सभस्मा छ,' उनरे बने, 'कभषचायीरे भात्र जोणखभ भरएय काभ गनष सक्दै नन ्।'

बूकम्ऩअनघ करयफ चाय सम थचननमाॉसहहत १ हजाय २ सम काभदायरे काभ गरययहे का थथए। अहहरे जम्भा
२ सम काभदायरे काभ गरययहे को श्रेष्ट्ठरे जानकायी हदए। 'याष्ट्ष्ट्रम गौयवको आमोजनाको भाऩदण्ड के हो,
कसयी काभ हुनुऩने हो बन्नेभै सयकायको ध्मान गएको छै न,' उनरे बने, 'सयकायफाट सहमोग नहुने बए
हुन्न बन्नुऩमोह।'

२०६७ बदौभा काभ सुरु हुॉदा आमोजनाको रागत ३५ अफष २९ कयोड रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको थथमो। बूकम्ऩ
य नाकाफन्दीका कायण ननभाषण अवथध थवऩने बएऩनछ रागत सॊशोधन गये य ४२ अफष ऩम
ु ाौःइएको छ।

अहहरेसम्भ साढे २८ अफष रुऩैमाॉ खचष बएको कम्ऩनीरे जनाएको छ। सॊशोथधत रागतभा आमोजना नफन्ने
य सम्ऩण
ू ष काभ सककॉदासम्भ करयफ ५० अफष रुऩैमाॉ ऩग्ु ने प्राथधकयणका एक अथधकायीको दाफी छ।
ऩटकऩटक भजदयु रे गने फन्द, हडतार य उथचत सुयऺाको व्मवस्था नहुॉदा ऩनन आमोजनाको रागत थवऩॉदै
गएको छ। भसभबर ठे केदाय भसनो हाइड्रो कऩोये सनतपष काभ गने भजदयु रे पागुनभा प्रनतव्मष्ट्क्त ५ सम
ककत्ता सेमय ऩाउनुऩने बन्दै आन्दोरन गदाष झन्डै १६ हदन आमोजनाको काभ योककएको थथमो।

ववदे शी ववननभम सटहीभा याष्ट्र फैंकरे सभेत भहहनौं झर
ु ाउॉ दा ऩनन काभ प्रबाववत हुॉदै आएको कम्ऩनीका
एक उच्च अथधकायीरे फताए। 'सयकायी ननकामरे सभेत मसयी झर
ु ाउॉ दा तोककएको सभमभा काभ बएको

छै न,' उनरे बने, 'मी सभस्मा हर गनष सभेत सयकायरे चासो दे खाउॉ दै न।' कम्ऩनीरे गत बदौ ११ गते सटही
स्वीकृनतका राथग याष्ट्र फैंकभा हदएको आवेदनको अहहरेसम्भ कुनै जवाप आएको छै न।
ठे क्का सम्झौता हुॉदा १ अभेरयकी डरयको भूल्म ८० रुऩैमाॉ यहे को य हार १ डरयफयाफय १ सम रुऩैमाॉ हायाहायी
ऩुग्दा रागत फढ्न गएको हो। अन्तयाषष्ट्ष्ट्रम भुद्राभा आउने उतायचढाव नेऩाररे योक्न नसके ऩनन

सयकायको राऩयफाही य आन्तरयक सभस्मारे भात्रै ५० प्रनतशत रागत थवऩएको ऊजाष भन्त्रारमकै
अथधकायी फताउॉ छन ्।
प्राववथधकका अनुसाय एक हदन आमोजनाको काभ योककॉदा साढे २ कयोड रुऩैमाॉ घाटा हुन्छ। त्मही हहसाफरे
भजदयु आन्दोरनका कायण अहहरेसम्भ झन्डै ५० कयोड रुऩैमाॉ व्ममबाय थवऩएको छ। आन्दोरनका
कायण अवथध रष्ट्म्फॉदा औसत १० प्रनतशत फैंक ब्माजसभेत जोडडन्छ।

हारसम्भ ननभाषण बएका य ननभाषणाधीन आमोजनाभध्मे ताभाकोसीको त्रफजुरी सफैबन्दा सस्तो हो। तय,
मसयी रागत थवऩॉदा त्रफजुरी भूल्म ननजी उत्ऩादकरे उत्ऩादन गये सयह हुने दे णखएको छ। ववद्मुत खरयद

सम्झौता (वऩवऩए) हुॉदा आधाय वषष २०६७/०६८ भानेय औसत प्रनतमुननट भूल्म साढे ३ रुऩैमाॉ तोककएको
थथमो।

व्माऩारयक उत्ऩादन बएको वषष प्रनतमुननट ४.०६ रुऩैमाॉ य त्मसऩनछ ९ वषषसम्भ वावषषक ३ प्रनतशतरे वद्
ृ थध

बई आमोजना सञ्चारन अवथधबय प्रनतमुननट ५ रुऩैमाॉ ३० ऩैसा ऩुग्नेछ। उक्त त्रफजुरीको भूल्म हारसम्भ
ननजी उत्ऩादकसॉग गरयएको वऩवऩएको तुरनाभा सस्तो हो। तय, आमोजनाको रागत फढ्दै जाॉदा
त्रफजुरीसभेत भहॉगो हुने दे णखएको छ।

आमोजनाभा प्राथधकयणको ४१, नेऩार टे भरकभको ६, नागरयक रगानी कोष य याष्ट्ष्ट्रम त्रफभा सॊस्थानको
२/२ प्रनतशत सेमय स्वाभभत्व छ। आमोजनाभा कभषचायी सञ्चम कोषरे १०, टे भरकभरे ६, रगानी कोष य
त्रफभा सॊस्थानरे २/२ अफष रुऩैमाॉ ऋण रगानी गये का छन ्।
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ऩुसलबरै ऊजजा सॊकट तनवजयण कजर घोषणज: ऊजजाभन्री यजमभजझी
अको फषषसम्भभा १२ सम भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन

उऩप्रधान तथा ऊजाषभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे एक वषष भबत्र जनतारे भहसस
ु गने गयी रोडसेडडङ्ग
अन्त्म गनष मो भहीनाभबत्रै उजाष सॊकट ननवायण कार घोषणा गने फताएका छन ् ।

याजधानीभा सोभफाय आमोजना गरयएको ऩत्रकाय सम्भेरनभा भन्त्री यामभाझीरे काभ सम्ऩन्न हुन
रागेका आमोजनाराई तीब्रताका साथ अनघ फढाउने, ववग्रेका आमोजनाराई द्रत
ु गनतभा ननभाषण गने
फताएका छन ् । उनरे आमोजनाका राथग आवश्मक इन्धन उऩरब्ध गयाउने, ठूरा जराशममुक्त
आमोजना ननभाषण मोजनाराई अनघ फढाउने, रान्सभभसन राईन ननभाषण य सौमष ऊजाष उत्ऩादनको
मोजनाहरु सयकायको यहे को फताए ।
भन्त्री यामभाझीरे बने, „२५० भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन अष्ट्न्तभ चयणभा छ । त्मसफाट हहउॉ दभा १ सम

भेगावाट उत्ऩादन हुन्छ । ववग्रेको आमोजना भभषत हुॉदा १ सम भेगावाट थवऩन्छ य ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय
प्रशायणराईन फनेऩनछ १ सम भेगावाट थवऩन्छ । मो सॉगै सोरायभा जाॉदा अको वषषसम्भ १२ सम भेगावाट
ववद्मुत उत्ऩादन गनष सककन्छ । दईु वषषभबत्र जरववद्मुतफाट भात्रै रोडसेडडङ्ग अन्त्म गनष सककन्छ ।‟
उनरे सयकायरे ववहान फेरुका खाना ऩकाउने सभमभा ववजुरी हदॊदा अत्माथधक हहटय प्रमोग हुॉदा
रान्सपभषय धेयै ऩड्ककएको य ऩड्ककएको रान्सपभषय हदनभा एउटा बन्दा फढी फनाउने प्रववथध नहुॉदा
सभस्माऩये को बन्दै अहहरे ववभबन्न स्थानभा गये य रान्सपभषय फनाउने काभ बईयहे को य नमाॉ खयीद

प्रकिमा सभेत अनघ फढाएको फताए । उनरे मो वषषको भाघसम्भ रोडसेडडङ्ग अझै फढ्ने बन्दै पागन
ु ऩनछ
िभश् रोडसेडडङ्भा सध
ु ाय आउने ववश्वास ब्मक्त गये ।

>f]tM sflGtk'/, 2072/9/20

पजगन
ु दे णख रोडसेडडङ घट्छ : उजजाभन्री

उऩप्रधान तथा उजाषभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे पागुन भहहनादे णख िभश: रोडसेडडङ घट्ने फताएका

छन ् । रान्सपभषय भभषत य नमाॉ खरयदका राथग सभम राग्ने बएकारे भाघ भहहनाभा बने अझै रोडसेडडङ
फढ्न सक्ने उनरे फताए ।

आज याजधानीको रयऩोटसष क्रफभा आमोष्ट्जत कामषिभभा फोल्दै उनरे दईु ऩष
ु भहहनाभबत्रभा उजाष सॊकट
ननवायणकार घोषणा गने तमायी बइयहे को ऩनन फताए ।

उनरे सककन रागेका आमोजनाराई नतव्रताका साथ अनघ फढाउने, त्रफग्रेका आमोजनाराई दयत
ु ् गनतभा
अगाडड फढाउने, ठूरा जरासममुक्त आमोजना ननभाषण मोजनाराई अनघ फढाउने, रान्सभभसन राईन
ननभाषण य सौमष उजाष उत्ऩादनको मोजनाहरु अनघ फढाउन राथगएको ऩनन फताए ।

यामभाझीरे बने, „२५० भेघावाट ववद्मत
ु उत्ऩादन अष्ट्न्तभ चयणभा छ । त्मसफाट हहउॉ दभा १ सम भेघावाट
उत्ऩादन हुन्छ । त्रफग्रेको आमोजना भभषत हुॉदा १ सम भेघावाट थवऩन्छ,‟ उनरे बने, „ढल्केफय–भज
ु पयऩयु
प्रशायण राईन फनेऩनछ १ सम भेघावाट थवऩन्छ । मोसॉगै सोरायफाट अको वषषसम्भ १२ सम भेघावाट

ववद्मुत उत्ऩादन गनष सककन्छ ।‟ उनरे दईु वषषभा रोडसेडडङ अन्त्म गने भास्टयप्ठरान फननयहे को ऩनन
फताए ।

ववहान–फेरुका खाना ऩकाउने सभमभा त्रफजुरी हदॉ दा अत्माथधक हहटय प्रमोग हुॉदा रान्सपभषय धेयै
ऩड्ककएको ऩनन उनरे फताए ।

>f]tM gfu/Ls, 2072/9/20

ऩुसलबरै उजजा सॊकट तनवजयण कजर घोषणज् उऩप्रधजनभन्री यजमभजझी
उऩप्रधान तथा उजाषभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे एक वषषभबत्र जनतारे भहसुस गने गयी रोडसेडडङ अन्त्म
गनष ऩुसभबत्रै उजाष सॊकट ननवायण कार घोषणा गने फताएका छन ्।

सककन रागेका आमोजनाराई तीव्रताका साथ अनघ फढाउने, ववग्रेका आमोजनाराई दयत
ू ् गनतभा अनघ

फढाउने, वववाहदत आमोजनाको वववाद तथा अवयोध पुकाएय तत्कार कामाषन्वमभा राने, आमोजनका

राथग आवश्मक इन्धन उऩरब्ध गयाउने, ठूरा जराशममक्
ु त आमोजनाराई अनघ फढाउने, रान्सभभशन
राइन ननभाषण, सौमष उजाष प्ठराण्टहरुराई अनघ फढाउनेरगामत आमोजना उजाष सॊकट ननवायण कारभा
अनघ फढाउने उनरे फताएका छन ्। रयऩोटष सष क्रफभा सोभफाय उनरे मस्तो फताएका हुन ्।
'२ सम ५० भेघावाट ववद्मुत उत्ऩादन अष्ट्न्तभ चयणभा छ। त्मसफाट हहउॉ दभा १ सम भेघावाट उत्ऩादन

हुन्छ। त्रफग्रेको आमोजना भभषत हुॉदा १ सम भेगावाटा थवऩन्छ य ढल्केफय–भुजपयऩुय प्रशायण राइन
फनेऩनछ १ सम भेघावाट थवऩन्छ। मोसॉगै सोरायभा जाॉदा अको वषषसम्भ १ हजाय २ सम भेघावाट ववद्मुत
उत्ऩादन गनष सककन्छ । मसफाट अको वषषसम्भा जनतारे भहसुस गनष सक्ने गयी रोडसेडडङ अन्त्म गनष
सककन्छ,' उनरे बने, 'दईु वषषभबत्र जरववद्मुतफाट भात्रै रोडसेडडङ अन्त्म गनष सककन्छ । मसका राथग
गुरुमोजना फन्दै छ।'

उनरे सयकायरे त्रफहान फेरुका खाना ऩकाउने सभमभा त्रफजुरी हदॉ दा अत्माथधक हहटय प्रमोग हुॉदा

रान्सपभषय धेयै ऩड्ककएको य ऩड्ककएको रान्सपभषय हदनभा एउटाबन्दा फढी फनाउने प्रववथध नहुॉदा सभस्मा
ऩये को फताए। अहहरे ववभबन्न स्थानभा गये य रान्सपभषय फनाउने काभ बइयहे को य नमाॉ खरयद प्रकिमा
सभेत अनघ फढाएको उनरे जानकायी हदए। उनरे मो वषषको भाघसम्भ रोडसेडडङ अझै फढ्ने बन्दै
पागुनऩनछ नदीहरुभा जरप्रवाह फढ्ने य िभश् रोडसेडडङभा सुधाय आउने फताए।
उजाषभन्त्री यामभाझीरे ग्मास य ऩेरोभरमभ ऩदाथषको कारोफजायी एक घण्टाभा ननमन्त्रण गनष सककने
ठोकुवा गदै आन्दोरनकायीरे नै तेरको ग्मारेन ओसारययहे कोरे सभस्मा बएको फताए। उनरे सॉस्थागत
कारोफजायी फन्द गनष सयकाय रागेको फताउॉ दै जनताराई उऩरब्ध बइयहे को ग्मास ननमन्त्रणभा बने
सभस्मा यहे को फताए ।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072/9/21

रोडसेडडङ अन्त्म गने गयी ‘भजथटय प्रजन’ फन्दै

उऩप्रधान तथा ऊजाषभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे एक वषषभबत्र जनतारे भहशुस गने गयी रोडसेडडङ अन्त्म गनष मो
भहहनाभबत्रै ऊजाष सॊकट ननवायणकार घोषणा गने फताउनब
ु एको छ। रयऩोटष सष क्रफ नेऩाररे सोभफाय आमोजना
गये को साऺात्कायभा उहाॉरे सो जानकायी हदनुबएको हो।

उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे सककन रागेका आमोजनाराई नतव्रताका साथ अनघ फढाउने, त्रफग्रेका आमोजनाराई द्रत
ु
गनतभा अगाडड फढाउने, त्मसका राथग आवश्मक इन्धन उऩरब्ध गयाउने, ठूरा जराशममक्
ु त आमोजना ननभाषण
मोजनाराई अनघ फढाउने, रान्सभभसन राइन ननभाषण य सौमष ऊजाष उत्ऩादनको मोजना सभेहटने फताउनुबमो।

उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे अहहरे २५० भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन अष्ट्न्तभ चयणभा छ। त्मसफाट हहउॉ दभा सम

भेगावाट उत्ऩादन हुन्छ। बूकम्ऩरे त्रफग्रेको आमोजना भभषत हुॉदा १ सम भेगावाट थवऩन्छ य ढल्केफय–भुजपयऩुय
प्रसायणराइन फनेऩनछ सम भेगावाट थवऩन्छ। मोसॉगै सोरायभा जाॉदा अको वषषसम्भ १२ सम भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादन गनष सककने दाफी गनब
ुष मो। उहाॉरे अको वषषसम्भ जनतारे भहशस
ु गनष सक्ने गयी रोडसेडडङ अन्त्म गनष
सककन्छ। दईु वषषभबत्र जरववद्मुत्फाट भात्रै रोडसेडडङ अन्त्म गने गयी ‘भास्टय प्ठरान’ फन्दै गये को जानकायी
हदनुबमो।

उहाॉरे सयकायरे ववहान फेरक
ु ा खाना ऩकाउने सभमभा ववजर
ु ी हदॉ दा अत्माथधक हहटय प्रमोग बई रान्सपभषय धेयै
ऩडककएको य ऩडककएको रान्सपभषय हदनभा एउटा बन्दा फढी फनाउने प्रववथध नहुॉदा सभस्मा ऩये को बन्दै अहहरे

ववभबन्न स्थानभा गये य रान्सपभषय फनाउने काभ बइयहे को य नमाॉ खरयद प्रकिमासभेत अनघ फढाएको जानकायी
हदनुबमो।

उहाॉरे मो वषषको भाघसम्भ रोडसेडडङ अझै फढ्ने बन्दै पागुनऩनछ िभश् रोडसेडडङभा सुधाय आउने ववश्वास व्मक्त
गये । ग्मास य ऩेरोभरमभ ऩदाथषको कारोफजायी एक घण्टाभा ननमन्त्रण गनष सककने ठोकुवा गदै आन्दोरनकायीरे नै
ग्माभरन फोकी यहे कोरे सभस्मा बएको उहाॉको आयोऩ छ।

सस्थागत कारोफजायी फन्द गनष सयकाय रागेको फताउॉ दै जनताराई उऩरब्ध बइयहे को ग्मास ननमन्त्रणभा बने
सभस्मा यहे को उजाषभन्त्री यामभाझीरे फताउनब
ु मो।

>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072/9/21

'यजस्रिम सहभततभज ऊजजा सॊकटकजर घोषणज'

उऩप्रधान तथा ऊजाषभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे याष्ट्ष्ट्रम सहभनत कामभ गये य ऊजाष सॊकटकार रागू
गरयने फताएका छन ्।

भन्त्रारमरे सॊकटकार रागू गनष ६ वटा अरग अरग ववषमको सभभनत फनाएय गह
ृ कामष गरययहे को य ती
सभभनतहरुफाट भस्मौदा प्राप्ठत बएऩनछ सफै प्रभुख दरहरुभसत सहभनत गरयने जानकायी हदए।

स्वतन्त्र ऊजाष उत्ऩादकहरुको सॊस्था इऩानरे सोभफाय साॉझ याजधानीभा आमोजना गये को „ऊजाष
सॊकटकारभा सभेहटनुऩने ववषमहरु‟ कामषिभराई सम्फोधन गदै भन्त्री यामभाझीरे बने, „अहहरेको ऊजाष

सॊकट सत्तारुढ दरको भात्र होइन, ववऩऺीरगामत सफै दरहरुको सभेत याष्ट्ष्ट्रम सभस्मा हो, बोभर सयकाय
ऩरयवतषन हुॉदा ऩनन कामषिभहरुरे ननयन्तयता ऩाई जनताराई अन्धकाय कभ गने काभ हुनुऩछष ।‟
भन्त्रारमद्वाया गहठत सभभनतरे आफ्नो प्रनतवेदन अष्ट्न्तभ चयणभा ऩयु म
् ाएको जानकायी हदॊदै ऊजाषभन्त्री
यामभाझीरे जरववद्मत्ु का ननजी व्मवसामी, ववऻहरुको सझ
ु ावराई सभेत सभेटेय याष्ट्ष्ट्रम सॊकल्ऩभा रुऩभा
भरएय अनघ फढ्ने फताए । „बखषय गाडी स्टाटष बइसकेको छ, अफ वऩक अऩ भरन्छ ।‟

उनरे सॊकटकार घोषणा हुनुअनघ नै तत्कारीन रुऩभा ऩहहचान गरयएका सभस्मा सभाधान गनष
भन्त्रारमरे उच्च प्राथभभकता याखेको जानकायी हदए । यामभाझीका अनुसाय एक वषषभबत्र ऩूया हुने
आमोजनाहरु, बूकम्ऩको भाय ऩये का आमोजनाहरु य ननभाषणाधीन तय इन्धन अबावभा यहे का
आमोजनाहरुराई सयकायरे उच्च प्राथभभकता हदएको छ ।

नेऩारी काॊग्रेसका नेता एवॊ ऩूवष जरस्रोत भन्त्री रक्ष्भण नघभभये रे सॊकटकार घोषणा गये य भात्र कुनै अथष
नहुन,े भष्ट्न्त्रऩरयषद्फाट गरयएका ननणषम कामाषन्वमन य रागू गयाउन नसककने उल्रेख गदै सफै याजनीनतक
दरभसत सहभनत भरएय ऐन नै ल्माउनुऩने सुझाए । „याष्ट्ष्ट्रम सहभनत कामभ गये य अनघ फढ्नोस ्, ऐनरे
ब्माक अऩ गयाउनुहोस ्,‟ नघभभये रे बने ।

सत्तारुढ एभाओवादीका नेता रीराभणण ऩोखये ररे भाथथल्रो ताभाकोसीजस्तो आमोजनाभा सयकायी
हढरासुस्तीका कायण काभ ठप्ठऩ हुनु द्ु खद बएको फताउॉ दै ऩेरोभरमभ ऩदाथषराई ववस्थावऩत गयी स्वदे शी
ऊजाषराई जोड हदन सझ
ु ाए । उनरे नेऩाररे खऩत गरयसकेऩनछ भात्र ववदे शीराई त्रफजर
ु ी ननमाषत गने नीनत
आवश्मक यहे को औॊल्माए ।

कामषिभभा त्रत्रबव
ु न ववश्वववद्मारमका प्राध्माऩक डा. अभत
ृ भान नकभॉरे डडजेरफाट वषषको २५ अफष

रुऩैमाॉको त्रफजर
ु ी उत्ऩादन बइयहे को य २५ अफष रुऩैमाॉकै खाना ऩकाउने एरऩी ग्मास आमात बइयहे को
आॉकडा प्रस्तत
ु गदै मी दव
ु ैराई ववस्थावऩत गने नीनत आवश्मक यहे को फताए ।

„हार दे शभा आमातीत ऩेरोभरमभभध्मे ४३ प्रनतशत त्रफजर
ु ी उत्ऩादनभा खचष बइयहे को छ, मस्तो ऊजाषरे

नेऩारराई झन ् गरयफ फनाउॉ छ,‟ नकभॉरे बने, „भुरुकको ऊजाष सुयऺा बनेकै स्वदे शी ऊजाषको उत्ऩादन गयी
आमात ववस्थाऩन हो ।‟

इऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु त्रफष्ट्टरे जरववद्मुत ् आमोजना ननभाषण गदाष आइऩये का सभस्माहरुको

पेहयष्ट्स्त प्रस्तुत गदै आमोजना नछटो ननभाषण हुने एकर द्वाय नीनत रागू गनष आग्रह गये । उनरे हार
ववद्मुत ् प्राथधकयणरे गदै आइयहे को शतषसहहतको ववद्मुत ् खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) हटाउनुऩने, बूकम्ऩ
ऩीडडत आमोजनाका म्माद थऩ गनऩ
ुष ने, वन भन्त्रारमरे कानुनववऩयीत उठाएको वातावयणीम सेवा शुल्क
खाये ज हुनुऩने रगामतका सुझाव आगाभी सॊकटकारभा सभावेश गनष सुझाए ।

जरववद्मुत ् व्मवसामी बयत खड्कारे आऩूmरे जरववद्मुत ् ऺेत्रभा मनतका धेयै हन्डय हुन्छ बन्ने ऩहहरे नै
थाहा ऩाएको बए कहहरे ऩनन मो ऺेत्रभा रगानी नगने फताए ।
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बूकम्ऩ य इन्धन सॊकट : ठूरा ववद्मुत ् आमोजना ठप्ठऩ
कृष्ट्ण थाऩा

गत वषषको ववनाशकायी बूकम्ऩ य चाय भहहनामता बायतरे रगाएको नाकाफन्दीरे इन्धन सॊकट बए ऩनन

त्रत्रशूरी करयडोयका ५ सम भेगावाटबन्दा फढी ऺभताका जरववद्मुत ् आमोजनाहरूको काभ ठप्ठऩ बएको छ
।

काभ प्रबाववत बएका आमोजनाभा भाथथल्रो त्रत्रशूरी १, यसुवागढी, सान्जेन, भध्म त्रत्रशूरी गॊगारगामत
छन ् । १ सम ११ भेगावाट ऺभताको यसव
ु ागढी जरववद्मत
ु ् आमोजनाको काभ इन्धन अबावका कायण
योककएको छ ।

कम्प्रेसय, डोजय, स्काबेटयरगामत उऩकयण सञ्चारन गनष नसक्दा काभ हुन नसकेको आमोजनारे
जनाएको छ । भभषत कामषफाहे क अरू काभ गनष नसककएको आमोजना प्रभुख ककयण श्रेष्ट्ठरे फताए ।
„इन्धन य बक
ू म्ऩको असयका कायण ननभाषण कामषभा अनघ फढाउन सककएको छै न,‟ उनरे बने ।
ननभाषणाधीन यसव
ु ागढी जरववद्मत
ु ् आमोजनाको रागत १३ अफष ६७ कयोड रुऩैमाॉ छ । बभू भगत

जरववद्मत
ु ् गह
ु ागढीभा फाॉध यहने गयी यसव
ु ागढी ननभाषणाधीन छ । „सन ् २०१६ को
ृ य सीभा नष्ट्जक यसव
अन्त्मभा ननभाषण सम्ऩन गरयसक्ने आमोजनाको रक्ष्म थथमो,‟ आमोजना प्रभुख श्रेष्ट्ठरे बने, „इन्धन य

बूकम्ऩरे गदाष आमोजना डेढ वषष ऩय धकेभरएको छ ।‟ भसभबरको काभ थचननमाॉ ठे केदाय कम्ऩनी चाइना
इन्टयनेसनर वाटय एन्ड इरेष्ट्क्रक कऩोये सन गये को छ । आमोजनारे फाॉध स्थरभा ३० भभटय सुरुङ
खननसकेको आमोजना प्रभुख ककयण श्रेष्ट्ठरे फताए । मो आमोजना थचभरभे जरववद्मुत ् कम्ऩनीरे
प्रवद्र्धन गरययहे को छ । मससॉगै थचभरभेकै भाथथल्रो य तल्रो सेन्जेन आमोजना ऩनन बूकम्ऩ य
नाकाफन्दीका कायण योककएका छन ् ।

भाथथल्रो सान्जेन १४ दशभरव ८ भेगावाट य तल्रो सान्जेन ४२ भेगावाट ऺभताका छन ् । दव
ु ैको रागत ५
अफष ५९ कयोड रुऩैमाॉ छ । सान्जेन यन अप रयबयको कास्केड जरववद्मत
ु ् आमोजना हो । भाथथल्रो
सान्जेनको आधा काभ सककएको छ ।

मसैगयी २ सम १६ भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो त्रत्रशूरी १ आमोजना ऩनन प्रबाववत बएको छ । नेऩार

सयकाय य नेऩार वाटय एन्ड इनजॉ डेबरऩभेन्ट कम्ऩनीफीच २०६९ सार बदौ ३ गते बएको सम्झौताभा
आमोजनास्थरको रमाक खोल्ने काभ ८ भहहनाभबत्र काभ सम्ऩन्न गनऩ
ुष ने सहभनत बएको थथमो ।
अहहरेसम्भ करयफ २ ककरोभभटय सडक रमाक खननएको छ । उक्त काभ योककएको छ ।

मसैगयी ६० भेगावाट ऺभताको त्रत्रशूरी ३ ए को ननभाषणकामष बूकम्ऩ य इन्धन अबावरे गदाष काभ योककएको
छ । थचननमाॉ ठे केदाय कम्ऩनी गेजुवा (सीजीजीसी) रे काभ गदै आएको थथमो । ठे केदायरे ६० वा ९०

भेगावाट ऺभताको कायणभा वववादभा अल्झेय मो आमोजनाको काभ दईु वषषमता सहज हुन सकेको छै न ।
अहहरे नमाॉ सभस्मारे आमोजना अरऩत्र छ । आमोजना ननभाषणभा ठे केदायरे १५ सम भभटय सुरुङ य

फाॉधस्थरभा ३ वटा ऩानी जाने च्मानर गेट ९० भेगावाटकै सॊयचना ननभाषण गये को छ । फाॉकी ४ सम भभटय
सुरुङ बने ६० भेगावाट ऺभताको फनाएको छ । चीन सयकायको सहुभरमत ऋण सहमोगभा एष्ट्क्जभ फैंकको

१० अफष ६ कयोड रुऩैमाॉभा आमोजना फन्न रागेको हो । ४ हजाय ९५ भभटयभध्मे आधा सुरुङ फननसकेको छ ।
मो आमोजनाको सफै बाग बूभभगत छ ।
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ऊजजा सॊकटकजरकज कजमाहदशज
याजन पुमार

भुरुकभा रोकतन्त्र फहारीसॉगै ववद्मुत ् सॊकट गहहरयॉ दै जाॉदा दै ननक १६ घण्टासम्भको रोडसेडडङ हुने

अवस्था भसजषना बमो। मस्तो अवस्थाराई सम्फोधन गनष १० वषषभा १० हजाय भेगावट य २० वषषभा २५
हजाय भेगावट जरववद्मत
ु ् उत्ऩाद गने कामषिभ सावषजननक गरयए। तय ताष्ट्त्वक उऩरष्ट्ब्ध हाभसर बएन।

परस्वरूऩ अहहरे साभान्म जीवन माऩनका राथग आवश्मक ऊजाष ऩनन सहज उऩरब्ध नहुनारे नेऩारीको
जीवन कष्ट्टऩण
ू ष हुन ऩग
ु ेको छ।

ऩरयवायको चर
ु ो फाल्नका राथग दाउया प्रनतस्थाऩन गदै भट्हटतेर य पेरय भट्हटतेर प्रनतस्थाऩन गदै ग्मास
उऩमोग गरयॉदै आएको थथमो। मही िभभा सॊववधान सबाद्वाया सॊववधान जायी गरयएऩनछ बायतीम

नाकाफन्दीरे नेऩारीको बान्छा सोझै प्रबाववत तल्
ु माएको छ। तय ग्मासको ववकल्ऩका रूऩभा सयकाय
आपॉुैरे हटम्फय कऩोये सनभापषत दाउया त्रफिी गरययहे को छ।

ववद्मुतीम साभग्रीफाट बान्साका ऩरयकाय तमाय गनष बननएको छ। ववद्मुत्भा भात्र ननबषय हुनुऩदाष

ववद्मभान ववतयण सॊमन्त्रभा अथधक चाऩ ऩनष गएकारे दै ननक ९ घण्टा यहने गयी रोडसेडडङको ऩनछल्रो
कामषताभरका सावषजननक बमो। ऩेरोभरमभ ऩदाथषको ववकयार सभस्माफीच ऩनछल्रो रोडसेडडङ
ताभरकाफाट नेऩारी थऩ भभाषहहत बएका छन ्। मस्ता सभस्मा जनसभऺ ल्माई सोको ननयाकयण गने

उद्दे श्मरे अथष भन्त्रारमरे स्वेतऩत्र जायी गरयसकेको छ। तत्ऩश्चात ऊजाष सॊकटकारभापषत जरववद्मुत्को
शीघ्र ववकासभापषत ऊजाषको ववद्मभान ववकयार सभस्मा िभश् हर गदे जाने मोजना फुननएका छन ्।
हुन त ऩटकऩटक रोडसेडडङ सभाप्ठत ऩाने घोषणा बएका छन ्। ववगतभा त्मसअनुरूऩको व्मवहाय
नबएकारे सयकायी मस्ता घोषणाप्रनत शॊका उत्ऩन्न हुनु स्वाबाववक हो। अको सत्म के ऩनन छ बने

वतषभान अवस्थाराई भध्मनजय गये यभात्र ऊजाष ववकासका सम्फन्धभा साथषक ऩहरकदभी भरन सककन्छ।
मस्तैगयी सॊकटकार कनत सभम रगाउने, सो सभमभा के–के गने ननष्ट्श्चत गरयनुऩछष । नीनतगतरूऩभा

ऊजाष ववकासभा यहे का अवयोधहरुको सुधाय, कामाषन्वमन तहभा यहे का ननकामभा यहे का सभस्मा सुधायका
उऩाम, जरववद्मुत ्–सोराय–थभषर वा अन्म प्रकायका ऊजाषको सभभश्रणसहहतको याष्ट्ष्ट्रम ऊजाष नीनत तथा
जरववद्मुत ् उत्ऩादन, प्रशायण य ववतयणभा सावषजननक य ननजी ऺेत्रको बूभभका स्ऩष्ट्टरूऩभा ऩरयबावषत
गने कामष घोषणारे सभेट्नुऩछष ।

अहहरेसम्भ ववद्मत
ु प्राथधकयणरे सावषजननक ऺेत्रको प्रनतननथधत्व गदै ववद्मत
ु ् उत्ऩादन, प्रशायण य

ववतयणको कामष गरययहे काभा सावषजननक ऺेत्रकै जरववद्मुत ् रगानी तथा ववकास कम्ऩनीको सहामक

कम्ऩनी य ववद्मुत ् ववकास ववबागको सहामक कम्ऩनी ऩनन जरववद्मुत ् आमोजना ननभाषणका राथग

अगाडी फढे का छन ्। स्थाऩनाको अष्ट्न्तभ चयणभा यहे का ऩष्ट्ब्रक इरेष्ट्क्रभसटी जेनेयेसन कम्ऩनीसभेत

सयकायको रगानीभा जरववद्मुत ् आमोजना फनाउने ४ ननकाम यहने अवस्था छ। मसका साथै ववद्मुत ्

प्रशायणका राथग नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयण, प्राथधकयणको रगानी यहे को ऩावय रान्सभभसन कम्ऩनी भर. य
याष्ट्ष्ट्रम प्रशायण थग्रड कम्ऩनी भर. सभेत प्रशायणभा ३ ननकाम यहने अवस्था भसजषना गरयएको छ।

ववतयणभा बने ववद्मुत ् प्राथधकयण य केही साभुदानमक सॊस्थाहरु किमाशीर छन ्। सावषजननक ऺेत्रफाटै

अनेकौं ननकाम एउटै काभका राथग गठन हुनु य ती ननकामको स्ऩष्ट्ट कामषववबाजन नहुनु द्ु खद् ववषम हो।
मस्तो अवस्था यहनु बनेको नीनत ननभाषण गने ननकाम नै व्मष्ट्क्तगत स्वाथषभा डुब्नु हो। मसको सम्फोधन
गरयनऩ
ु छष ।

ववद्मुत ् भहसुर ननधाषयण आमोगको कामष सफैका अगाडड छरषङ्ग छ। मस्तो अवस्थाको ननकासका राथग
ववद्मुत ् ववकास ववबाग, जर तथा शष्ट्क्त अमोग य ववद्मुत ् भहसुर ननधाषयण आमोगसभेतराई एकीकृत

गयी सम्ऩूणष ऊजाष ऺेत्रको प्रबावकायी ननमभन गनष फभरमो ननकाम गठन गनऩ
ुष ने आवश्मकता नमाॉ ववद्मुत ्
ऐनराई एकीकृत ऊजाष ऐनभा रूऩान्तयण गयी ननकास ननकाल्न सककन्छ। अहहरे ननभाषणाधीन बननएका
चभेभरमा तथा कुरेखानी तेस्रो जस्ता आमोजनाका भूर सभस्मा ऩहहचान गयी त्मस्ता सभस्मा अन्म
ऩरयमोजनाभा नहुने फन्दोफस्ती घोषणारे गये को सुननष्ट्श्चत हुनुऩछष । प्रशायण राइनभा जग्गा प्राष्ट्प्ठत
सभस्माको हर ननकाल्नुऩछष । जरववद्मुत ् आमोजनाभा स्थानीमको अऩनत्व सुननष्ट्श्चत गदै हरो

अड्काउने ववषमहरु हटाएय हदन, भहहना य वषषको कामषमोजना, स्ऩष्ट्ट जवपदे हह कामषप्रणारी य दण्ड
ऩुयस्कायसहहतको ष्ट्जम्भेवायी अफको ऊजाष सॊकट घोषणारे सभेट्दा उज्मारा हदन दे णखन्छन ्।
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ववद्मुत ् भहसुर ३० प्रततशत फढजऊ : इप्ऩजन

ननजी ऺेत्रका ऊजाष उत्ऩादकहरूको सॊस्था इप्ठऩानरे ३० प्रनतशत ववद्मुत ् भहसुर फढाउन भाग गये को छ ।
इप्ठऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु ववष्ट्टरे ववद्मुत ् आमोजनाभा रगानी फढाउन, उथचत प्रनतपरको

सुननष्ट्श्चत गनष य नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको आथथषक ष्ट्स्थनत सुधानष उऩबोक्ता भहसुर ३० प्रनतशतरे
फढाउनऩ
ु ने फताए ।

„३० प्रनतशत ववद्मत
ु ् भहसर
ु वद्
ु ्
ृ थध गयी सोही आधायभा ननजी ऺेत्रका आमोजनासॉग गरयने ववद्मत

खरयद–त्रफिी सम्झौता (वऩवऩए) दयभा ऩनन सभामोजन गरयनऩ
ु छष ‟, उनरे बने, „ववद्मत्ु को फहुआमाभभक
प्रमोग फढाउन, उच्चतभ भाग हुने सभम (वऩककङ), भौसभी (भसजनर) य जराशममक्
ु त आमोजनाको
वऩवऩए दयये ट ६ भहहनाभबत्र ननधाषयण हुनऩ
ु छष ।‟

प्राथधकयणरे २ वषषअनघ नै भाभसक रूऩभा न्मन
ू तभ ८० रुऩैमाॉ नतने ननम्न वगषका साना ग्राहकसहहत अन्म
ग्राहकको औसतभा २० प्रनतशत भहसुर वद्
ृ थधको प्रस्ताव स्वीकृनतका राथग ववद्मुत ् भहसुर ननधाषयण
आमोगभा ऩेस गये को थथमो । तय, आमोगरे अहहरेसम्भ कुनै ननणषम गये को छै न ।

प्राथधकयणरे १ सम भेगावाटसम्भका आमोजनाको वऩवऩए दय हहउॉ दभा प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य

फखाषभा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा तम गये को छ । ननभाषण साभग्रीको भूल्म अत्माथधक वद्
ृ थध बएकारे मो वऩवऩए
दयराई वद्
ृ थध गनष इप्ठऩानरे भाग गदै आएको छ ।

जोणखभ फाॉडपाॉडको भोडेर फनाएय ववदशी रगानीभा ननभाषण हुने आमोजनाको वऩवऩएको अनुऩात तमाय

गनष इप्ठऩानरे भाग गये को छ । ऊजाष भन्त्रारमरे अभेरयकी डरयभा गरयने वऩवऩएको नीनत फनाउन कामषदर
फनाएको छ । „ववदे शी रगानीका राथग ऩेभेन्ट ग्माये न्टीको खाका फनाउनुऩछष ,‟ इप्ठऩानका अध्मऺ ववष्ट्टरे
थऩे ।
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अरुण तेस्रोको ऩहुॉच सडक तनभजाण सभझदजयीभज हथतजऺय

९ सम भेगावाटको अरुण तेस्रो जरववद्मुत ् आमोजनाको सडक ननभाषण गनष सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय
बएको छ । सडक ववबाग य अरुण–३ ऩावय डेबरऩभेन्ट कम्ऩनी प्राभरफीच भॊगरफाय सभझदायीऩत्रभा
हस्ताऺय बएको हो ।

ववबागका तपषफाट कोसी याजभागष आमोजना प्रभख
ु गोऩारप्रसाद भसग्दे र य कम्ऩनीका भसइओ योशनरार
नेगीरे सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गये । ववबागरे सॊखव
ु ासबाको छ्माङकुटीदे णख हदहदङसम्भ २८.६९ ककभभ
सडक ननभाषण गनेछ । सडक ननभाषणको सम्ऩण
ू ष खचष कम्ऩनीरे नै व्महोनेछ ।

ववबागका भहाननदे शक भाधवकुभाय काकीरे तीन भहहनाभबत्र डडजाइन सम्ऩन्न गयी सडक ननभाषणका

राथग कम्ऩनीसॉग सम्झौता गरयने जानकायी हदए । „कम्ऩनीरे सडकको अध्ममन गये को छ, मसराई हाम्रो
भाऩदण्डका आधायभा ऩन
ु यावरोकन गयी तीन भहहनाभबत्र डडजाइनको टुॊगो राग्छ,‟ भहाननदे शक काकीरे
बने, „त्मसऩनछ भात्रै आमोजनाको रागत, ननभाषण अवथधरगामतका ववषम टुॊगो राग्नेछ ।‟

रगानी फोडष य बायतीम सयकायको स्वाभभत्वभा यहे को सतरज जरववद्मुत ् कम्ऩनीफीच अरुण तेस्रो

ननभाषणका राथग गत वषषको भॊभसयभा आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) बएको थथमो । नेऩाररे ऩाउने
नन:शुल्क ऊजाषफाहे क अरुण तेस्रोको ववद्मुत ् बायतभा ननमाषत हुनेछ । आमोजनाको अनुभाननत रागत १

खफष ४ अफष रुऩैमाॉ छ । आमोजनाफाट नेऩाररे २१.९ प्रनतशत (१९७.१ भेगावाट) ववद्मुत ् नन:शुल्क ऩाउनेछ ।
कम्ऩनीरे व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु बएऩनछ १० वषषसम्भ शतप्रनतशत य त्मसऩनछ थऩ ५ वषष ५० प्रनतशत
आमकय छुट ऩाउनेछ । आमोजनाका राथग आमात गरयने भसभेन्ट, यड य ष्ट्स्टरजन्म साभग्री खरयद गदाष
बन्सायभा ५० प्रनतशत छुट हदइने वऩडडएभा व्मवस्था छ । ननभाषण सम्ऩन्न बएऩनछ सयकायरे

आमोजनाराई प्रनतभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉ एकभुष्ट्ट अनुदान हदनेछ । आमोजनारे ४ अफष ५० कयोड रुऩैमाॉ
अनुदान ऩाउनेछ । ननभाषण, स्वाभभत्व, सञ्चारन य हस्तान्तयण (फुट) भोडरभा ननभाषण हुने आमोजनारे
व्माऩारयक रूऩभा ववद्मुत ् उत्ऩादन गये को २५ वषषऩनछ चारू हारतभा नन:शुल्क सयकायरे ऩाउनेछ । २५
वषषभा आमोजनाफाट नेऩाररे ३ खफष ४८ अफष रुमैमाॉ राब ऩाउने अनुभान रगानी फोडषरे गये को छ ।
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थऩ तीन जरववद्मुत ् य एक पजइनजन्सको सेमय अबौततकीकयण

भसडडएस एन्ड ष्ट्क्रमरयङ हाउससॉग तीन जरववद्मुत ् कम्ऩनी य एक पाइनान्स कम्ऩनीको सेमय
अबौनतकीकयण सम्झौता बएको छ ।

गुह्मेश्वयी भचेन्ट फैंककङ एन्ड पाइनान्स, नेसनर हाइड्रोऩावय कम्ऩनी, फरुण हाइड्रोऩावय य अरुण भ्मारी
हाइड्रोऩावय डेबरऩभेन्ट कम्ऩनीरे सेमय अबौनतकीकयणका राथग भसडडएससॉग सम्झौता गये का हुन ् ।

गह्
ु मेश्वयीको २५ राख ५३ हजाय ९ सम ९३ ककत्ता, नेसनर हाइड्रोऩावयको १ कयोड ३८ राख ५१ हजाय ८ सम
६२ ककत्ता, फरुण हाइड्रोऩावयको २४ राख ३० हजाय ककत्ता य अरुण भ्माल्री हाइड्रोऩावयको ७७ राख ०५
हजाय ८ सम ४० ककत्ता थधतोऩत्र अबौनतकीकयणका राथग दताष सम्झौता बएको छ ।
ती सेमय प्रनतककत्ता १ सम रुऩैमाॉका दयरे अबौनतकीकयण गने सहभनत बएको हो । भसडडएसभा सेमय
अबौनतकीकयण हुने कम्ऩनी सॊख्मा १ सम ३९ ऩग
ु ेको छ ।
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'बीआइऩी' ग्रजहकरजई चजय अफा छूट
ववकास थाऩा

ववद्मुत ् भहसुर ननधाषयण आमोग य नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको भभरेभतोभा 'व्माऩायीको आग्रह
फभोष्ट्जभ' चौफीसै घन्टा त्रफजुरी भरएका ठूरा ग्राहकराई वावषषक चाय अफष रुऩैमाॉ भहसुर छूट हदने ननणषम
बएको छ।

प्राथधकयणरे उद्मोग, होटर, प्रनतष्ट्ठानरगामत ठूरा ग्राहकराई चौफीसै घन्टा त्रफजुरी हदएफाऩत दोब्फय
भहसुर उठाउॉ दै आएको थथमो। प्राथधकयण सञ्चारक सभभनतको सोभफाय फसेको फैठकरे त्मस्ता डेडडकेटे ड
कपडय भरएका ग्राहकफाट दोब्फय भहसुर नभरने य भरएको भहसुर कपताष गने ननणषम गये को हो।

आमोगका अध्मऺ जगत बुसाररे डेडडकेटे ड राइनफाट थऩ भहसुर असुल्ने प्राथधकयणको अथधकाय

नबएको फताए। 'प्राथधकयण घाटाभा जान्छ जाॉदैन, हाभी हे दैनौं, हाम्रो काभ भहसुर ननमन्त्रण गने हो,'
उनरे आमोगरे प्राथधकयणराई ऩत्राचाय गये को स्वीकादै बने, 'व्माऩायी हाम्रो सम्ऩकषभा आएका छै नन ्।'

आमोगरे 'डेडडकेटे ड कपडयभापषत ववद्मुत ् आऩूनतष बइयहे का ग्राहकसॉग थऩ यकभ (वप्रभभमभ) नभरन य
भरएको बए कपताष गनष' प्राथधकयणराई मही ऩुस १९ गते ऩत्राचाय गये को थथमो। आमोगको उक्त ऩत्र

दे खाउॉ दै प्राथधकयण सञ्चारक सभभनतरे „आइन्दा वप्रभभमभ नभरने य भरएको वप्रभभमभ कपताष गने' ननणषम
गये को हो। मो ननणषमरे प्राथधकयणभबत्र ठूरै आथथषक घोटारा बएको आॊशका गरयएको छ।

प्राथधकयण वावषषक चाय अफष रुऩैमाॉ घाटा ऩये को सावषजननक सॊस्थान हो । मसको सष्ट्ञ्चत नोक्सानी २२ अफष
रुऩैमाॉ कहटसकेको छ। तीन वषषअनघ सयकायरे प्राथधकयणको २७ अफष घाटा फेहोरयहदएको थथमो।
मसफाट चौफीसै घन्टा अनवयत त्रफजुरी ऩाएफाऩत उद्मोगी व्माऩायीरे करयफ दोब्फय भहसुर मही
साउनदे णख नतदै आएका थथए। काठभाडौं उऩत्मकारगामत दे शबय प्राथधकयणरे वावषषक चाय अफष रुऩैमाॉ
फयाफयको भहसुर उठाउॉ दै आएको थथमो।
प्राथधकयणरे सवषसाधायणको घयभा जाने राइन काटे य उद्मोग, प्रनतष्ट्ठानराई मसयी अववष्ट्च्छन्न आऩूनतष
गदै आएको थथमो। 'मो ननणषमरे प्राथधकयणराई चाय अफष घाटा हुने बमो तय जनताको घयभा रोडसेडडङ
घट्ने बएन,' प्राथधकयण स्रोतरे बन्मो, 'उद्मोग य प्रनतष्ट्ठानको त्रफजुरी काटे य सवषसाधायणराई हदएको बए
रोडसेडडङ दईु घन्टा कभ हुन््मो।'

प्राथधकयणका उच्च ऩदस्थ अथधकायी, ऊजाषभन्त्री य ऊजाष भन्त्रारमको हस्तऺेऩ य व्माऩायीका आथथषक
प्ररोबनभा ऩयी प्राथधकयणरे मसअनघ जथाबाफी डेडडकेटे ड कपडयभापषत उद्मोगराई त्रफजुरी आऩूनतष गदै

आएको थथमो। प्राथधकयणका कभषचायीका राथग याम्रो आम्दानी गने फाटो फनेऩनछ प्राथधकयणका तत्कारीन
कामषकायी ननदे शक याभेश्वय मादवरे सञ्चारक सभभनतको २०७० भाघ २५ को ६९९ औॊ फैठकफाट
„प्राथधकयणको ववद्मत
ु ् प्रणारीफाट ननफाषध रूऩभा ननयन्तय ववद्मत्ु सेवा भरन चाहने औद्मोथगक,

व्माऩारयक तथा गैयव्माऩारयक वगषका ग्राहक उद्मोग प्रनतष्ट्ठानराई डेडडकेटे ड कपडयभापषत ववद्मत
ु ् आऩनू तष
गने' ननणषम गयाएका थथए।

प्राथधकयण स्रोतका अनुसाय उक्त ननणषमअनुसाय वावषषक कुर तीन कयोड २५ राख मुननट खऩत हुने गयी
प्राथधकयणरे ऩाॉच दजषन मस्ता उद्मोग प्रनतष्ट्ठान, होटरहरूराई रॊ क राइन (सफस्टे सनफाट सीधा
सफस्टे सन हुॉदै) फाट सभेत ववद्मुत ् ववतयण गरययहे को छ। रॊ क राइनको ववद्मुत्को बोल्टे ज उच्च
गुणस्तयको हुन्छ।
उद्मोगी व्माऩायीरे डडजेरफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गयी उद्मोग सञ्चारन गदाष प्रनतमुननट रागत ३२ रुऩैमाॉ
ऩछष बने प्राथधकयणको मस्तो राइनको त्रफजुरीको औसत रागत उद्मोगको ८ रुऩैमाॉ ८५ ऩैसा य होटरको
औसत प्रनतमुननट रागत ९ रुऩैमाॉ १५ ऩैसा ऩछष । मसफाट उनीहरूराई प्रनतमुननट २२ रुऩैमाॉ सस्तो ऩछष ।

प्राथधकयणरे ववयाटनगय, वीयगन्ज, फुटवरजस्ता औद्मोथगक कोरयडयभा मस्तो डेडडकेटे ड कपडय फढी

ववतयण गये को छ। ऩूवाषञ्चरभा फाफा जुटभभर (१.२ भेगावाट), ननगारे भसभेन्ट (२.२ भेगावाट), हुरास,
भशवभ ् प्ठराष्ट्स्टक (१०.५ भेगावाट), अरयहन्त ऩोभरप्ठमाक य अरयहन्त भष्ट्ल्टपाइफसष (३.५ भेगावाट) गयी

१७.५ भेगावाट फयाफयको डेडडकेटे ड कपडयफाट ववद्मुत ् आऩूनतष बएको प्राथधकयण ऩूवाषञ्चर ऺेत्रीम ननदे शक
ववबूनतनाथ भभ श्ररे फताए।

त्मस्तै जनकऩुय ऺेत्रीम कामाषरमअन्तगषत ऩने भारुती भसभेन्टरे सफस्टे सनफाटै सीधै ववद्मुत्सेवा प्राप्ठत

गये को छ।सफैबन्दा फढी त्रफजुरी खऩत गने वीयगन्ज कोरयडयभा तीन दजषन उद्मोगरे अनवयत त्रफजुरी

ऩाएको ऺेत्रीम ननदे शक दीघाषमु श्रेष्ट्ठरे फताए। मसअन्तगषत सफैबन्दा फढी त्रफजुरी खऩत गने भशवभ ्
भसभेन्टरे प्राथधकयणका तत्कारीन अध्मऺ ववश्वप्रकाश ऩष्ट्ण्डतको ऩाराभा मस्तो सुववधा ऩाएको हो।
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अरुण तेस्रोको ऩहुॉच भजगा सडक ववबजगरे फनजइहदने

९ सम भेगावाट ऺभताको प्रस्ताववत अरुण तेस्रो जरववद्मुत ् आमोजनाको २८ ककरोभभटय राभो ऩहुॉचभागष सडक
ववबागरे फनाइहदने बएको छ । ववबाग य आमोजनाको प्रवद्र्धक एसजेबीएन अरुण ३ ऩावय डेबरऩभेन्ट

कम्ऩनीफीच मसफाये भॊगरफाय सम्झौता बएको छ । ववबागका कोसी याजभागष आमोजना प्रभुख गोऩारप्रसाद

भसग्दे र य एसजेबीएनका प्रभुख कामषकायी अथधकृत (सीईओ) योशनरार नेगीरे सम्झौताभा हस्ताऺय गये का छन ् ।
सॊखव
ु ासबाको छमाङकुटीदे णख हदहदङसम्भको ऩहॉ ुुचभागष ववबागरे फनाइहदने य आवश्मक रगानी प्रवद्र्धक

एसजेबीएनरे गने सम्झौता बएको छ । मसभा साढे २ अफष रुऩैमाॉ रगानी गने एसजेबीएनका दे शीम प्रनतननथध

हये याभ सुवेदीरे फताए । उनका अनुसाय ववबागरे डेढ वषषभबत्र ऩहुॉचभागष ननभाषण सम्ऩन्न गनेछ । त्मसऩनछ फल्र
आमोजनाको भसभबर ननभाषण सुरु हुनेछ ।

आमोजनाको फाॉधस्थर य ववद्मुत्गह
ृ स्थरराई आवश्मक जग्गा ववद्मुत ् प्राथधकयणरे एसजेबीएनराई हस्तान्तयण
गये को छ । रगानी फोडष य एसजेबीएनफीचको आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए)भा ऩहुॉचभागष ननभाषण प्रवद्र्धक
कम्ऩनीरे गने उल्रेख छ ।

बायत सयकाय स्वाभभत्वको एसजेबीएनरे आमोजना फनाउन १ खफष १६ अफष रगानी गदै छ । मसभध्मे ७५ अफष रुऩैमाॉ
ऩावय पाइनान्स कऩोये सन (ऩीएपसी) एसजेबीएन य त्रब्रज रोन नेऩारी फैंकफाट उठाउने तमायी छ । आगाभी २५

वषषका राथग एसजेबीएनरे अरुणको ववद्मुत ् उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइसेन्स) ऩाउनेछ । मो आमोजना फनेऩनछ
नेऩाररे नन्शुल्क त्रफजुरी, कयरगामतफाट २५ वषषभा ३ खफष ४८ अफष रुऩैमाॉ राब ऩाउनेछ ।

ऩीडीएको २ वषषभबत्र रगानी य त्रफजुरीको फजाय व्मवस्थाऩनरगामत ननभाषणऩूवक
ष ा काभ सम्ऩन्न गयी सन ् २०२१ को
अन्त्मसम्भ अरुण तेस्रो सम्ऩन्न गने रक्ष्म छ । आमोजनाप्रबाववत स्थानीमरे ६ प्रनतशत (८० राख ककत्ता) सेमय
ऩाउॉ दै छन ् । प्रबाववत ६ गाववसभा एसजेबीएनरे नन्शल्
ु क ववद्मत
ु ीकयण गनेछ ।

प्रनतस्ऩधाषफाट सफैबन्दा फढी त्रफजुरी हदने प्रस्ताव गये ऩनछ सतरजरे सन ् २००८ भा मो आमोजना ऩाएको हो ।

आमोजना सॊखव
ु ासबा य बोजऩुय ष्ट्जल्राको भसभाना बएय फग्ने अरुण नदीभा ऩछष । फाॉध नुभ य ऩाथथबया तथा
ववद्मत्ु गह
ु ङ खन्नऩ
ु नेछ ।
ृ डडष्ट्जङ गाववसभा ऩछष । फाॉधफाट ववद्मत्ु गह
ृ सम्भ ११ ककरोभभटय राभो सरु
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अरुण तेस्रो प्रवेश भजगाको तनभजाण स्जम्भज सडक ववबजगरजई
फरयाभ फाननमाॉ

९ सम भेगावाट ऺभताको अरुण तेस्रो आमोजनाको प्रवद्षधक बायतीम कम्ऩनी सतरजरे आमोजनाको प्रवेश भागष
(सडक) ननभाषणको ष्ट्जम्भा सडक ववबागराई हदएको छ ।

रगानी फोडषको सभन्वमभा सतरज य सडक ववबागफीच उक्त सडक ननभाषण गने सभझदायीऩत्र (एभओमु)

भा भॊगरफाय हस्ताऺय बएको छ । सभझदायीऩत्रभा ववबागका तपषफाट कोसी कोरयडोय सडक आमोजनाका
प्रभुख गोऩार भसग्दे र य सतरजका तपषफाट अरुण तेस्रो आमोजनाका प्रभुख कामषकायी अथधकाय
योशनरार नेगीरे हस्ताऺय गये का छन ् ।

ववबाग य सतरजफीच एक वषषभबत्रै सडक ननभाषण गरयसक्ने सभझदायीसभेत बएको छ । प्रवेश भागष
फनेऩनछ उक्त आमोजनाको ननभाषण कामष सुरु हुनेछ । ववबागराई प्रवेश भागष ननभाषणको ष्ट्जम्भा हदएऩनछ
१ खफष ४ अफष रुऩैमाॉ रागतको ववदे शी रगानीको ठूरो आमोजना फन्ने सुननष्ट्श्चत बएको रगानी फोडषका
अथधकायीहरू फताउॉ छन ् ।

ववश्वव्माऩी प्रनतस्ऩधाषफाट छाननएको सतरजरे आमोजना ननभाषण गये ऩनछ उत्ऩाहदत कुर त्रफजर
ु ी २१.९
प्रनतशत अथाषत ् १ सम ९७ भेगावाट नेऩारराई नन:शल्
ु क हदने छ । सतरजरे सन ् २०२१ भा अरुण तेस्रो
आमोजना सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखेय काभ अनघ फढाइयहे को छ ।

उत्ऩादन सुरु बएको २५ वषषऩनछ उक्त आमोजना सतरजरे नेऩाररे चारू हारतभा कपताष गने छ । २५

वषषको अवथधभा नेऩाररे उक्त आमोजनाफाट ३ खफष ४८ अफष रुऩैमाॉ राब प्राप्ठत गने छ बने २५ वषषऩनछ
उक्त आमोजना नेऩारको स्वाभभत्वभा आउने छ ।
सभझदायीऩत्रअनस
ु ाय ववबागरे कोसी कोरयडोयको छ्माङखट
ु ीफाट अरुण तेस्रो आमोजनास्थरसम्भ प्रवेश
भागष ननभाषण गने छ । करयफ ५२ ककरोभभटय राभो सडक ननभाषणको सम्ऩूणष खचष बने सतरज कम्ऩनीरे
फेहोने छ ।

ववबागका भहाननदे शक भाधव काकीरे ववबागरे छ्माङखट
ु ीफाट अरुण तेस्रो आमोजनास्थरसम्भ ५.५
भभटय चौडा कारोऩत्रे सडक (सहामक याजभागषस्तयको) ननभाषण गने छ । बायतफाट प्राववथधक ल्माएय

सडक फनाउन भहॉगो य फढी सभम राग्ने बएकारे नछटो फनाउन ववबागराई हदइएको जानकायी स्रोतरे
हदए ।

उनका अनुसाय सतरजरे आमोजना य प्रवेश भागष ननभाषणको ववस्तत
ृ इष्ट्न्जननमरयङ अध्ममन प्रनतवेदन
(डीऩीआय) तमाय गरयसकेको छ ।

ववबागरे तीन भहहनाभबत्र डीऩीआयको ऩुनयावरोकन गयी सडक ननभाषणको खाका, रागत य राग्ने प्रस्ताव

गने छ । तीन भहहनाऩनछ सतरज य ववबागफीच सडक ननभाषणका राथग अष्ट्न्तभ सम्झौता बई काभ अनघ
फढ्ने छ ।
सतरजरे सडक ववबागभापषत सडक ननभाषण कामष अनघ फढाउन रगानी फोडषसभऺ प्रस्ताव गये को थथमो ।
फोडषको आग्रहभा ववबागभा उक्त सडक ननभाषण गनष याजी बएको हो ।
सतरजरे सडक ननभाषणको ष्ट्जम्भा ववबागराई हदनु आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) सभेत

बइसकेको अरुण तेस्रो आमोजनाको ननभाषण कामष अनघ फढ्ने हदशाभा कोसेढुॊगा बएको फोडषका अथधकायी

फताउॉ छन ् । „सतरजरे सडक ननभाषणको ष्ट्जम्भा ववबागराई हदएऩनछ अरुण तेस्रो आमोजना ननभाषण हुने
सुननष्ट्श्चत बएको छ,‟ ती अथधकायीरे बने ।
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नेऩजर-बजयत सॊमुक्त सधचवथतयीम ऩञ्चेश्वय ववकजस प्रजधधकयण फैठक थथधगत
ऩश्चेश्वय ववकास प्राथधकयणको ववषमभा छरपर गनष आमोजना गरयएको नेऩार बायत सॊमुक्त
सथचवस्तयीम फैठक आवश्मक तमायी नऩुगेको बन्दै स्थथगत बएको छ ।

त्रफहीफायफाट शरु
ु हुने बननएको फैठक बायतीम ऩऺरे ववशेष काभ ऩये कारे आपूहरु सहबागी हुन नसक्ने
फताएऩनछ अष्ट्न्तभ सभमभा आएय स्थथगत बएको हो ।
नेऩार य बायत दफ
ु ै भुरुकरे अगाडड फढाउने सो आमोजनाराई फहुउद्दे श्मीम आमोजनाको रुऩभा अगाडड
फढाउन राथगएको छ । बायतीम प्रधानभन्त्री नये न्द्र भोदीको नेऩार भ्रभणको िभभा नै सो आमोजनाराई
अगाडड फढाउने सहभनत बएको थथमो ।
बायतीम ऩऺरे जरुयी काभ ऩ¥मो बन्दै फैठकभा सहबागी हुन नसक्ने जनाएऩनछ अष्ट्न्तभ सभमभा आएय
सॊमक्
ु त फैठक स्थथगत बएको हो । ऊजाष सथचव सभ
ु नप्रसाद शभाषरे तत्कारका राथग फैठक स्थथगत बएको

बए ऩनन जनवयीको अष्ट्न्तभ साता वा फ्रेफुअयीको ऩहहरो साताभा नै फैठक फस्ने तमायी गरयएको छ ।
फैठकभा नेऩार य बायतका ऊजाष सथचव एवभ ् प्राथधकयणका उच्च अथधकायीको सहबाथगता यहने
जनाइएको थथमो ।

कुर छ हजाय छ सम ९० भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गने य नेऩारतपष कञ्चनऩुय य बायतको केही बू–
बागभा सभेत भसॊुॉचाइ सुववधा उऩरब्ध गयाउने सो आमोजना ववगत २३ वषषदेणख अगाडड फढ्न सकेको
थथएन ।

ऩञ्चेश्वय ववकास प्राथधकयणका प्रभुख कामषकायी अथधकृत भहे न्द्रफहादयु गुरुङ मस ऩटकको फैठकभा प्रभुख
तीन एजेण्डा यहे को जानकायी हदए ।

उनरे प्राथधकयणको सॊस्थागत स्वरुऩ सनु नष्ट्श्चत गने नै प्रभख
ु एजेण्डा यहे को उल्रेख गये । मस्तै नेऩार य

बायतरे सॊमक्
ु त रुऩभा अगाडड फढाएको ववस्तत
ु ने य नमाॉ
ृ आमोजना प्रनतवेदन (डडवऩआय) को प्रगनत सन्
वषषको फजेट तथा नमाॉ कामषिभ स्वीकृत गने एजेण्डा यहे को थथमो । डडवऩआयको काभ बने वासकोऩरे

गरययहे को छ । फैठकको नेतत्ृ व नेऩारफाट ऊजाष सथचव शभाष य बायतका तपषफाट जरस्रोत सथचव शशी
शेखयरे गने कामषिभ तम बएको थथमो ।

दईु भुरुकफीचको सीभा नदी भहाकारी नदीभा कुर ६ हजाय सातसम २० भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गने य
जम्भा बएको ऩानीफाट दईु भुरुकको कृवषमोग्म बूभभभा भसॉचाइ सुववधा उऩरब्ध गयाउने रक्ष्म याणखएको
छ।

सो आमोजना ७० भेगावाट ऺभताको भध्मभस्र्माङ्दी जरववद्मुत ् आमोजनाबन्दा १० गुणा, सातसम ५०
भेगावाट ऺभताको ऩष्ट्श्चभ सेतीबन्दा छ गुणा सस्तो आमोजनाका रूऩभा भरने गरयएको छ । आमोजनारे

ववस्थावऩत गने प्रनतभेगावाट जनसङ्ख्माको हहसाफरे ऩष्ट्श्चभ सेतीको बन्दा २५ प्रनतशत, डुफानको
हहसाफरे २२ प्रनतशत य उत्ऩादनको हहसाफरे ४५ प्रनतशतबन्दा फढी हुने अध्ममनफाट दे णखएको छ ।

उत्ऩादन रागत बने प्रनतककरोवाट रू २ दशभरव ५५ यहे को छ । ऩञ्चेश्वय उच्च फाॉध तथा रूऩारीगाड रय–
ये गर
ु ेहटङ फाॉध आमोजनाको गयी जम्भा रगानी रू तीनसम ३६ अफष (चाय हजाय चायसम ७५ भभभरमन
अभेरयकी डरय) राग्ने बएको छ ।

सो आमोजनाभा नेऩाररे करयफ रू. एकसम २६ दे णख एकसम ३० अफष भात्र रगानी गनऩ
ुष ने छ । १० वषष
ननभाषण अवथध बएको खण्डभा नेऩाररे प्रनतवषष रू. १३ अफष भात्र रगानी गये हुने दे णखन्छ । यासस
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सहकजयीरे ४८.८ भेगजवजटको णखम्ती-२ तनभजाण गने
हदरफहजदयु केसी

दोरखा, २३ ऩस
ु : दै ननक १५ घण्टासम्भ रोडसेडडङ बइयहे को फेरा सहकायी भापषत ४८.८ भेगावाटको णखम्ती २

जरववद्मुत आमोजना ननभाषण हुने बएको छ । दोरखा य याभेछाऩको भसभाना बएय फग्ने णखम्ती खोराको ऩानी
प्रमोग गये य ५ वषष भबत्र आमोजनाफाट ववद्मुत उत्ऩादन गने रक्ष्म याखेको छ । वऩऩुल्स हाइड्रो सहकायी सॊस्था

भरभभटे डरे ननभाषण गने बनेको प्रस्ताववत आमोजना णखम्ती १ जरववद्मत
ु आमोजनाको फाॉध बन्दा हठक भाथथ
यहे को छ ।

आमोजना ननभाषण हुने णखम्ती दोरखाको ऩव
ू ॉ ष्ट्जयी नगयऩाभरका य याभेछाऩको यस्नारु गाववस हुॉदै फग्दछ

। स्वदे शी रगानीको ऩण
ू ष रगानीभा ननभाषण गनष राथगएको आमोजनाभा प्रबाववत ष्ट्जल्रा दोरखा य
याभेछाऩ फासीराई चाहे जनत सेमय रगानीको अवसय हदने सहकायीका अध्मऺ कृष्ट्ण आचामषरे फताए ।

वव.सॊ. २०६६ कावत्तकभा सहकायी सॊस्था स्थाऩना गयी जरववद्मुत आमोजना ननभाषणका राथग सुरु गये को

प्रकिमा अहहरेसम्भ णखम्ती २ आमोजनाको राथग जग्गा खरयद प्रकिमा य ववस्तत
ृ आमोजना ननभाषण गने
चयणभा ऩुगेको छ । सहकायी स्थाऩनादे णख नै तत्कारै आमोजना ननभाषण गनष चाहे ऩनन सयकायी
कभषचायीतन्त्र य प्रकिमागत झन्झटरे सभमभा काभ गनष नऩाएको उनरे गुनासो गये ।

आमोजनाको स्थानीम स्तयभा जानकायी हदने उद्दे श्मरे चरयकोटभा आमोष्ट्जत छरपर तथा अन्र्तकिमा
कामषिभभा दे शबयका जोसुकै नेऩारी ऩनन सेमय सदस्म फन्नसक्ने व्मवस्था यहे को उऩाध्मऺ दे वफहादयु

ऩौडेररे जानकायी हदए । सदस्मराई सेमय रगानीभा सहजीकयण गनष ४ ककस्ताभा कष्ट्म्तभा १ राख दे णख
१ कयोडसम्भ रगानी गनष सक्ने उनरे फताए । आमोजनाको ५० प्रनतशत रगानी सेमय ऩॉज
ु ीफाटै सॊकरन
गयी ५० प्रनतशत अन्म ऋण रगानी जुटाउने मोजना यहे को उनरे फताए ।

वातावयणीम प्रबाव भल्
ू माङ्कन (ईआइए) प्रनतवेदन अनस
ु ाय आमोजना ननभाषण गदाष दोरखाको हावा

गाववस य ष्ट्जयी नगयऩाभरका (साववकष्ट्जयी य ठूरोऩातार) तथा याभेछाऩको यस्नारु गाववस प्रबाववत हुने
छन ् । वव.सॊ २०७७ फाट ववद्मत
ु ् उत्ऩादन रक्ष्म भरएको आमोजनारे २०७२ असोज १४ भा नेऩार ववद्मत
ु ्
प्राथधकयण सॉग ववद्मत
ु ् खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) सभेत गरयसकेको छ ।

३५१ भभटय हे ड यहे को जरववद्मुत ् आमोजनारे ष्ट्जयी खोरा य णखम्ती खोराको दोबानभा फाॉध ननभाषण गयी
८ ककरोभभटय सुरुङभाऩषmत दोरखाको हावा गाववसभा सतहीऩावय हाउस ननभाषण गयी ववद्मुत ् उत्ऩादन

गने रक्ष्म भरएको छ । उत्ऩाहदत १७ ककरोभभटय त्रफजुरी १२० केबी प्रसायण राइनभापषत दोरखाको

ककनेटाय सफस्टे शनभा जडान गरयने सहकायीका प्राववथधक सभभनतका सॊमोजक भहे न्द्रफहादयु काकीरे
जानकायी हदए ।

सहकायी सञ्चारक सभभनत सदस्म सभेत यहे का काकीरे आमोजनाको ववस्तत
ृ अध्ममन प्रनतवेदन
तमायीका राथग ऩयाभशष छनौटको अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको फताए । आमोजनाको ननभाषणस्थरसम्भ सडक
ऩहुॉच यहे को, बौगाभबषक अवस्था य आथथषक रुऩभा आमोजना सफर यहे को उनरे जानकायी हदए । उनरदव
ु ै

ष्ट्जल्राका प्रबाववत ऺेत्रका फाभसन्दाराई ऩहहरो प्राथभभकता हदई सॊस्थाको ननमभानुसाय सेमय रगानीको
अवसय हदइने फताए । दोस्रो प्राथभभकताभा ष्ट्जल्राका अन्म गाववस तथा नगयऩाभरकाहरूराई सॊस्थागत
सेमय रगानीको अवसय प्रदान गने सहकायीको कामषिभ यहे को फताए ।
रगानीको प्रनतपरभा ववद्मत
ु ् उत्ऩादन बएको आधाय वषषको आधायभा कयीफ १० वषषभा शतप्रनतशत
चक्
ु ता गरयने अध्मऺ आचामषको दाफीछ । उनका अनस
ु ाय आधाय वषषभा १ अफष ४० कयोड य त्मसऩनछ
वावषषक ३ प्रनतशतको दयरे वद्
ृ थध हुॉदै ८ ऩटकसम्भ फढ्दै जानेछ । साथै नवौं वषषभा वावषषक १ अफष ७४ कयोड
आम्दानीको रक्ष्म यहे को उनको बनाइ छ ।
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ऊजजा भन्रजरमकज प्रजथलभकतज

ऊजाष भन्त्रारमरे वतषभान ऊजाषसङ्कट सभाधानका राथग ऩाॉचओटा प्राथभभकता सावषजननक गये को छ । बायतीम
नाकाफन्दीका कायण अहहरे ऊजाषको चयभ अबाव बएऩनछ ग्मास तथा ऩेरोभरमभको सभेत ववकल्ऩ फन्ने गयी

जरववद्मुत्को ववकासका राथग सयकायरे ऊजाषसङ्कट ननवायणकार रागू गने तमायीसॉग ऩाॉचओटा प्राथभभकता तम
गये को हो । नेऩारको सयकाय मस्ता प्राथभभकता तम गनष तथा नीनतननभाषण गनै अग्रऩङ्ष्ट्क्तभा यहने गये ऩनन

कामाषन्वमनको चयणभा बने सधैं ऩछ
ु ायभा यहने गये को छ । त्मही बएय सयकायका प्राथभभकताहरू पेरयइयहने तथा
कामाषन्वमनका राथग दशकौं राग्ने गये को हो । ववगतभा ऩनन ऊजाष उत्ऩादन फढाउन ऊजाष सङ्कटकार घोषणा

गरयएको थथमो । तय, रक्ष्मअनुसाय केही ऩनन काभ बएन । हुन त अफ घोषणा हुने सङ्कटकारराई ऩरयणाभभुखी
फनाउन प्रमास गरयएको ऩनन फताइएको छ तय, जफसम्भ कामाषन्वमन हुॉदैन तफसम्भ ऩत्माउन सककन्न ।

सयकायरे १ वषषभबत्र सम्ऩन्न हुने आमोजनाहरूराई प्राथभभकताभा याखेय आवश्मक सफै सहमोग जुटाउने

प्रनतफद्धता व्मक्त गये को छ । हार ननभाषणाधीन आमोजनाहरूराई आवश्मक ऩने डडजेर उऩरब्ध नयाउॉ दा ननभाषण

कामष योककएको छ । के ननभाषण सम्ऩन्न हुन रागेका आमोजनाराई इन्धन उऩरब्ध गयाउन सङ्कटकार नै रगाउनु
ऩये को हो त ? उनीहरूराई आवश्मक सहमोग गनष कुन कानूनरे अवयोध ऩुयम
् ाएको छ ? मसको जवाप सयकायी

अथधकायीहरूसॉग छै न । हो, नमाॉ आमोजनाको स्वीकृनत भरन जग्गाप्राष्ट्प्ठत, वातावयणीम प्रबाव भल्
ू माङ्कन आहद
सभस्मा कभ गनष बने केही भात्राभा नमाॉ कानूनी व्मवस्था आवश्मक ऩनष सक्छ । मसऩटक ऊजाष भन्त्रारमरे

जरववद्मुत्को स्वीकृनतका राथग धाउनुऩने सफै भन्त्रारमसॉग सभन्वम गनष कामष दर फनाउन थारेको छ । ऊजाष

भन्त्रारमरे ऊजाषसङ्कट ननवायण कार ऐन ल्माएय त्मसभापषत जरववद्मुत ् आमोजनाका धेयै सभस्मा सभाधान

गने मोजना अनघ साये को छ । मो धेयै हदभा सही छ । मस ऐनसॉग फाणझने कानूनहरूरे मसको प्रावधानराई काट्न
नसक्ने गयी ऐन फनाउॉ दा अहहरेजस्तो ववभबन्न कानन
ू हरूरे ववद्मत
ु ् राइसेन्स हदन य काभ गनष योक्ने अवस्था

नआउन सक्छ । वातावयण, वन, स्थानीम ननकामसम्फन्धी ऐनहरूका केही प्रावधानका कायण तत्कारै स्वीकृनत
हदएय ववद्मुत ् आमोजना सञ्चारन गनषसक्ने अवस्था छै न । त्मसैरे कुनै अवप्रम ननणषम भरएय बए ऩनन अगाडड

फढ्न सङ्कट ननवायण कार ऐन सहमोगी हुनसक्छ । ननजी जरववद्मत
ु ् उत्ऩादकहरूको भागराई सम्फोधन गने
गयी ऐन फन्मो य त्मसअनुसाय काभ बमो बने जरववद्मुत्का ऺेत्रभा कोसेढुङ्गा साववत हुन सक्छ ।

नाकाफन्दीका कायण खाना ऩकाउने ग्मासको सहज आऩूनतष हुन नसकेको वतषभान अवस्थाभा ववद्मुत्को खऩत ह्वात्तै

फढे को छ । जरववद्मत्का राथग वैदेभशक फजायको खोजी गने उत्ऩादकहरूराई बने अहहरेको सङ्कटरे नेऩारभै ठूरो
फजाय छ बन्ने दे खाइहदएको छ । तत्कारै १ हजाय भेगावाटबन्दा फढी त्रफजुरी आऩूनतष हुने हो बने त्मो सहजै

नेऩारभबत्र खऩत हुने दे णखन्छ । ग्मासको ववकल्ऩ त्रफजर
ु ी फन्न सक्दो यहे छ बन्ने धेयैरे अनब
ु व गये का छन ् ।

त्मसैरे उनीहरू ग्मासको सहज आऩूनतष बए ऩनन त्रफजुरीफाट खाना ऩकाउने भनष्ट्स्थनतभा ऩुगेका छन ् । त्मसैरे

नछटोबन्दा नछटो फढी जरववद्मुत ् उत्ऩादनका राथग जेजनत कानूनी सहजता ल्माउनुऩछष , अनुदान हदनुऩछष वा अन्म
सहमोग गनऩ
ुष छष ; सयकाय ऩनछ हट्नु हुन्न । सयकायी प्राथभभकताभा ऩरयवतषन बइयहॉ दा नै ननजीऺेत्र आश्वस्त हुन
सकेको छै न । त्मसैरे सवषप्रथभ नीनतभा ष्ट्स्थयताको ग्माये ण्टी गये य ऊजाष उत्ऩादन गनष ननजीऺेत्रराई ऩूणष सहमोग
गनुष आवश्मक छ ।

>f]tM sflGtk'/, 2072/9/23

ववद्मुतको छुट्टै रजइन लरनेरजई छुट नहदन रेखज सलभततको तनदे शन

ववद्मुतको छुट्टै राइन भरने उद्मोगधन्दा य करकायखानराई भहसुरभा छुटन नहदन सॊसदको सावषजननक रेखा
सभभनतरे उजाष भन्त्रारम य ववद्मुत ् प्राथधकयणराई ननदे शन हदएको छ ।

नाकाफन्दीका कायण उत्ऩादनभा ह्रास आएको बन्दै उद्मोगहरुरे आपूरे नतदै आएको भहसुर घटाएय सवषसाधायण
फयाफय फनाउन ववद्मुत प्राधीकयणसॉग भाग गये का थथए । छुट्टै राइन भरनेरे फढी भहसुर नतनऩ
ुष ने व्मवस्था छ ।

उद्मोगीहरुको भाग अनुसाय प्राधीकयणरे छुट हदन प्राथधकयण सहभत बएको थथमो । मसयी नापाभुखी उद्मोगराई
छुट हदॉ दा प्राथधकयणराई करयफ ४ अफष घाटा राग्ने थथमो ।

रेखारे क–कसराई छुट हदइएको छ बन्ने जानकायी गयाउन ऩनन उजाष य प्राधीकयणराई ननदे शन हदएको छ ।

>f]tM gof¤klqsf, 2072/9/24

ववद्मुत ् प्रजधधकयणद्वजयज कजनुनववऩयीत भहसुर असुरी

नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणरे डेडडकेटे ड कपडयका ग्राहकराई कानुनववऩयीत ववद्मुतको दोब्फय भहसुर
(वप्रभभमभ शुल्क) रागू गये को खर
ु ेको छ । ववद्मुत ् भहसुर ननधाषयण आमोगफाट स्वीकृत नगयाई

प्राथधकयणरे गत साउनफाट रागु हुने गयी डेडडकेटे ड कपडयका ग्राहकराई दोब्फय भहसुर रगाएको हो ।

ववद्मत
ु ्ु् ऐन ०४९ भा ववद्मत
ु ् भहसर
ु य अन्म दस्तयु को ननधाषयण आमोगरे गने व्मवस्था छ । आमोगफाट
ननधाषयण बएको ववद्मत
ु ् भहसर
ु य अन्म दस्तयु बन्दा फढी वा सोफाहे क अन्म कुनै भहसर
ु वा दस्तयु भरन
नऩाउने व्मवस्था ऐनभा छ । तय, प्राथधकयणरे ऐनभा बएको व्मवस्थाववऩयीत डेडडकेटे ड कपडयका
ग्राहकराई वप्रभभमभ शल्
ु क रगाएको छ ।

कानन
ु ववऩयीत स्वीकृत दयबन्दा फढी भहसर
ु भरएको बन्दै आमोगरे १९ ऩस
ु भा त्मसराई योक्न

प्राथधकयणराई ननदे शन हदएको थथमो । स्वीकृत दयबन्दा फढी असर
ु बएको यकभ कपताष गनषसभेत
प्राथधकयणराई आमोगरे अनुयोध गये को थथमो ।

आमोगरे प्राथधकयणराई गये को ऩत्रको फोधाथष अष्ट्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोग, प्रधानभन्त्री

कामाषरम, ऊजाष भन्त्रारम, याष्ट्ष्ट्रम सतषकता केन्द्ररगामतराई हदएको थथमो । भहसुर ननधाषयण आमोगको
ननदे शन प्राप्ठत हुनासाथ प्राथधकयण सञ्चारक सभभनत (फोडष)को २१ ऩुसको फैठकरे वप्रभभमभ शुल्क भरने
ननणषम कपताष भरएको थथमो । „कानुनववऩयीत रगाएको बन्दै आमोगरे गये को ऩत्राचायको फोधाथष

अष्ट्ख्तमायरगामतका ननकामका हदएऩनछ कायफाहीभा ऩने डयरे आवत्तएय फोडषरे ननणषम सच्माएको हो,‟
प्राथधकयण स्रोतरे बन्मो ।
तय, सो ननणषम कपताषको ववषम सॊसद्को सावषजननक रेखा सभभनतसम्भ ऩुगेको छ । सभभनतरे त्रफहीफाय
ऊजाष सथचव एवॊ प्राथधकयण फोडषका अध्मऺ सुभनप्रसाद शभाष, आमोगका अध्मऺ जगत्कुभाय बुसार,

प्राथधकयणका कामषकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरगामतसॉग जानकायी भरएको छ । डेहटकेटे ड कपडयका
ग्राहकराई थऩ भहसुर भरने ननणषम कपताष नभरन प्राथधकयणराई ननदे शन हदइएको सभभनतका सबाऩनत

जनादष न शभाषरे जानकायी हदए । „इन्धन अबावभा जनतारे खाना ऩकाउन ऩाइयहे का छै नन ् । तय, ऩहुॉच य
प्रबावका आधायभा अननमभभत रूऩभा डेडडकेटे ड कपडय सुववधा हदइयहे को ऩाइएको छ,‟ उनरे बने, „मस्तो
सुववधा ऩाउने ग्राहकको सम्ऩूणष वववयण ३ हदनभबत्र सावषजननक गनष ननदे शन हदएका छौँ ।‟

आमोगको ऺेत्राथधकाय भभचेय प्राथधकयणरे भहसुर फढाएय रागू गये को आमोगका अध्मऺ बुसाररे फताए
। „आमोगरे अहहरेसम्भ डेडडकेटे ड कपडयका ग्राहकको भहसुर फढाउने कुनै ऩनन ननणषम गये को छै न । तय,
प्राथधकयणरे आमोगको ऺेत्राथधकाय य ववद्मुत ् ऐनभा बएको व्मवस्थाववऩयीत गैयकानुनी रूऩभा थऩ

भहसुर असुर गरययहे को छ,‟ बुसाररे बने, „प्राथधकयण आपैँरे भहसुर ननधाषयण गने हो बने आमोगको
औथचत्म नै छै न ।‟

प्राथधकयणरे २ वषषअनघ नै आमोगभा डेडडकेटे ड कपडयका ग्राहकको भहसर
ु दोब्फय गनष तथा अन्म ग्राहकको

२० प्रनतशत भहसुर वद्
ृ थधको प्रस्ताव स्वीकृनतका राथग आमोगभा ऩेस गये को छ । अध्मऺ बुसाररे

तत्कारका राथग डेडडकेटे ड कपडयको भात्रै भहसुर फढाउन प्राथधकयणरे भाग गये भा मसफाये भा ननणषम गनष
आमोग तमाय यहे को फताए ।

प्राथधकयणको सफस्टे सनफाट उऩबोक्ताकोभा प्रत्मऺ रूऩभा जाने ववद्मुत ्ु् ववतयण राइन डडडेकेटड कपडय
हो । सयकायको स्वाभभत्वभा यहे का स्वास््म सेवा, खानेऩानी, अनत सम्वेदनशीर स्थान, एमयऩोटष य
कूटनीनतक ननमोगभा २४सै घन्टा ववद्मुत ् आऩूनतष हुने डेडडकेटे ड कपडयको सुववधा हदइएको छ।

ननजी नभसषङ होभ, स्वास््म सेवाप्रदामक औद्मोथगक कपडय, सञ्चायसॉग सम्फष्ट्न्धत व्मावसानमक
ननकामरगामतराई रोडसेडडङ सभावेश गने तय, २० घन्टा अववनछन्न ववद्मत
ु ्ु् आऩनू तष हुने व्मवस्था
गरयएको छ । ऊजाष सथचव एवॊ प्राथधकयण फोडषका अध्मऺ शभाषरे डेडडकेटे ड कपडयका ग्राहकका राथग

साउनफाट असर
ु गरयएको थऩ यकभ असल्
ु न हारराई स्थथगत गरयएको फताए । „रोडसेडडङको अहहरेका
अवस्थाभा डेडडकेटे ड राइनराई ननरुत्साहहत गनऩ
ुष छष ,‟ उनरे बने, „मस्तो सवु वधा ऩाइयहे का ग्राहकको
भहसर
ु ननधाषयणका राथग आमोगराई ऩन
ु : अनयु ोध गने ननणषम गये का छौँ ।‟

प्राथधकयणरे भाऩदण्डका आधायभा बन्दा ऩहुॉच य प्रबावका आधायभा डेडडकेटे ड कपडयफाट त्रफजुरी आऩूनतष
हदने गये को छ । मसराई प्राथधकयणका कामषकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रे ष्ट्स्वकाये का छन ् । „ऩटके

ननणषमभा ऩहुॉच य प्रबावका आधायभा डेडडकेटे ड कपडयको सुववधाको ननणषम हुॉदै आएको छ,‟ उनरे बने ।

डडडडकेटे ड कपडयको दरु
ु ऩमोग बएऩनछ तत्कारीन भुख्मसथचव रीराभणण ऩौड्मार अध्मऺताको फोडषको

१९ असाय ०६९ को ६१७औँ फैठकरे कुनै ऩनन वगषका ग्राहकराई छुट्टै डेडडकेटे ड कपडयफाट ववद्मुत ् आऩूनतष
गनऩ
ुष ये भा सञ्चारक सभभनतको स्वीकृनतराई अननवामष गये को थथमो । सोही फोडषको २२ असाय ०६९को

फैठकरे सयकायी अस्ऩतारफाहे क अन्मराई डेडडकेटे ड कपडयको सुववधा नहदने ननणषम गये को थथमो । फोडषरे
२४सै घन्टा अववनछन्न ववद्मुत ् आऩूनतषको सुववधा प्रमोग गनेराई छुट्टै उच्चदयको भहसुर दय तम गनष
प्राथधकयण व्मवस्थाऩनराई ननदे शन हदएको थथमो । ऊजाषभन्त्री उभाकान्त झा प्राथधकयण अध्मऺ
फनेऩनछ ०७० जेठफाट डेडडकेटे ड कपडयफाट ववद्मुत ् आऩूनतष खर
ु ा गये का थथए ।
१८ प्रततशत ववद्मुत ् भहसुर फढ्दै

ववद्मुत ् भहसुर आमोगरे १८ प्रनतशत ववद्मुत ् भहसुर फढाउने प्रकिमा अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुयम
् ाएको छ ।

आमोगका अध्मऺ जगत्कुभाय बुसाररे ववद्मुत ् भहसुर १८ प्रनतशत फढ्ने जानकायी हदए । „नाकाफन्दीरे

असहज अवस्था उत्ऩन्न बएकारे ननणषम गनष सकेका छै नौँ,‟ उनरे बने, „१८ प्रनतशत भहसुर फढ्ने ऩक्का
बइसकेको छ ।‟ ववद्मुत ् प्राथधकयणरे २ वषषअनघ नै भाभसक रूऩभा न्मूनतभ ८० रुऩैमाॉ नतने ननम्न वगषका
साना ग्राहकसहहत सफैको ववद्मुत ् भहसुर फढाउन प्रस्ताव गये को थथमो । प्राथधकयणरे गत वषष ववद्मुत ्
भहसुर वद्
ु ावट
ृ थध गदाष आमोगरे हदएका कुनै ऩनन ननदे शन कामाषन्वमन गये को छै न । ववद्मुत ् चह

ननमन्त्रण, प्रशासननक खचष कभ गने, फक्मौता असुर गने, कभषचायीराई सुववधाफाऩत हदॉ दै आएको

नन:शुल्क ऊजाष कटौतीरगामत कुनै ऩनन ननदे शन प्राथधकयणरे कामाषन्वमन गये को छै न । आमोगरे ०६९
भा ववद्मत
ु ् भहसर
ु २० प्रनतशत वद्
ृ थध गये को थथमो ।

>f]tM uf]/vfkq, 2072/9/24

आमोजनज फन्द हुॉदज रगजनीकतजा भकजाभज

बूकम्ऩ य तयाई आन्दोरनका कायण जरववद्मुत ् आमोजना ननभाषण कामष ठप्ठऩ हुॉदासभेत सयकायरे चासो नदे खाएको
बन्दै जरववद्मत
ु ् रगानीकताषहरु आिोभशत फनेका छन ् ।

इन्धन अबावका कायण आमोजनाको ननभाषण कामष फन्द यहे को छ । फैंकफाट ऋण भरएय अयफौँ रगानी गये को तय

आमोजना सम्ऩन्न गने सभामवथध ऩय धकेभरॉ दा भायभा ऩये को रभजुङ उद्मोग वाणणज्म सङ्घको ऩूवष अध्मऺ एवभ ्
सऩ
ु य दोदॊ जरववद्मत
ु ् आमोजनाका प्रवद्र्धक बेषफहादयु ऩौडेररे फताउनब
ु मो । “दईु वषषभा २७ भेगावाट ववद्मत
ु ्
उत्ऩादनको रऺसहहत काभ थारेका थथमौँ, तय नौ भहहनादे णख ननभाषण कामष ठप्ठऩ छ” उहाॉरे बन्नुबमो ।

दईु हजाय ५०० भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन ऺभता बएको ष्ट्जल्राभा हार एक हजाय ५०० भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादनको चयणभा छ । चायवटा आमोजनारे उत्ऩादन सुरु गरयसकेका छन ् बने छवटा आमोजना ननभाषणाधीन

अवस्थाभा छन ् । इन्धन अबावका कायण ५० भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो भस्र्माङ्दी „ए‟ जरववद्मुत ् आमोजनाको
ननभाषण कामष तीन भहहनादे णख ठप्ठऩ छ ।

झन्डै ९५ प्रनतशत काभ सम्ऩन्न बइसकेको सो आमोजना सन ् २०१५ भै सम्ऩन्न बइसक्नुऩने थथमो । ननभाषणको

अष्ट्न्तभ चयणभा इन्धन अबाव बएऩनछ उक्त आमोजना ननभाषण कामष ठप्ठऩ छ । सयकायरे तत्कार इन्धन उऩरब्ध
नगयाए आपूहरुको रगानी खेय जाने बन्दै रगानीकताषहरु थचष्ट्न्तत फनेका छन ् । यासस
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रेखजरे उल्टजमो ववद्मुत ् भहशुरभज ४ अफा छूट हदने तनणाम
जीवन फस्नेत

सावषजननक रेखासभभनतरे २४सै घण्टा (डेडडकेटे ड कपडय राइनभापषत) त्रफजर
ु ी भरएका ठूरा ग्राहकराई वावषषक रू. ४
अफष भहशुर छूट हदने नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको ननणषम उल्टाएको छ । त्रफहीवाय फसेको सभभनतको फैठकरे उक्त
ननणषम गये को हो । गत सोभवाय प्राथधकयणको फोडष फैठकरे डेडडकेटे ड कपडय राइनभापषत अववष्ट्च्छन्न ववद्मुत ्

उऩमोग गरययहे का व्माऩारयक घयाना, उद्मोग, होटर य अस्ऩताररगामतराई ववद्मत
ु ् भहशर
ु भा वप्रभभमभ शल्
ु क
नभरने य भरएको यकभ कपताष गने ननणषम गये को थथमो । प्राथधकयणरे चारू आथथषक वषष २०७२/७३ दे णख डेडडकेटे ड

कपडय राइनभापषत ववद्मुत ् उऩमोग गने सॊस्था वा व्मष्ट्क्तराई साववकको बन्दा दोब्फय भहशुर भरन थारेको हो ।
मसयी वप्रभभमभ भहशुर रगाउॉ दा प्राथधकयणराई वावषषक ४ अफष रुऩैमाॉ थऩ आम्दानी हुने थथमो ।

भहशुरभा छूट हदने ननणषम गनक
ुष ा ऩछाडड ववद्मुत ् भहशुर ननधाषयण आमोगरे गत ऩुस १९ गते

प्राथधकयणराई ऩठाएको ऩत्रभा डेडडकेटे ड कपडय राइन उऩबोक्ताराई थऩ भहशुर नरगाउन बननएकोराई
कायण फताइएको थथमो । उक्त ऩत्र ऩाएको बोभरऩल्ट ऩुस २० गते नै प्राथधकयणको फोडष फैठकरे वप्रभभमभ
भहशुर नभरने ननणषम गये को हो । ननणषमभा रेखासभभनतरे आमोगफाट ववद्मुत ् भहशुर छूट हदन गये को
ननणषम कामाषन्वमन नगनष य उठे को भहशुर ऩनन कपताष नगनष बनेको छ । त्मस्तै, असुर गदै आएको
भहशुर साववक दयभै असुर गनष ऊजाष भन्त्रारम य प्राथधकयणराई ननदे शन हदएको छ ।

„आमोगरे डेडडकेटे ड राइनका राथग दयये ट तोकेऩनछ कामाषन्वमन गने तमायीभा हाभी छौं,‟ फैठकभा फोडष
अध्मऺसभेत यहे का ऊजाष सथचव सभ
ु नप्रसाद शभाषरे बने । उता आमोगका अध्मऺ जगत बस
ु ाररे बने

कुनै ऩनन प्रकायको ववद्मत्ु को भहशर
ु ननधाषयणको अथधकाय आमोगसॉग यहे को य डेडडकेटे ड कपडय राइनको
भहशर
ु अझैसम्भ ननधाषयण नगरयएको फताए । „ननधाषयण नै नगये को दयये ट प्राथधकयणरे कसयी भरन
भभल्छ ?, भभल्ने हो बने आमोगको काभ छै न, खाये ज गरयहदए हुन्छ,‟ फैठकसभऺ उनरे बने ।

फैठकभा सहबागी अथधकाॊश साॊसद आमोगभाथथ खननएका थथए । अत्मावश्मक य वप्रभभमभ भहशुर नतनष
तमाय उऩबोक्ताराई डेडडकेटे ड कपडय राइन हदने काभ ऩहहरेदेणख नै बइयहे को छ । फैठकभा सासॊद उषा

गुरूङरे मसयी ववतयण हुने ववद्मुत्को दय अझै तोक्न नसक्ने य भरइसकेको भहशुरराई ऩनन कपताष गयाउन
ऩत्र रेख्ने आमोगराई नै कायफाहीका राथग भसपारयश गनष भाग गये की थथइन ् । त्मस्तै, बयत शाह, दीऩक
खड्का, भीना ऩुन, बयत साउदरगामत साॊसदरे ऩनन आमोगराई दोषी दे खाएका छन ् ।
कुन आधजयभज डेडडकेटे ड फपडय?

सावषजननक रेखासभभनतरे डेडडकेटे ड कपडय राइन ववतयणफाये थऩ अध्ममन गने बएको छ । सभभनतका
सबाऩनत जनादष न शभाषरे कुन आवश्मकता य औथचत्मका आधायभा डेडडकेटे ड कपडय राइन ववतयण गये को

हो, त्मसको वववयण ३ हदनभबत्र सभभनतराई उऩरब्ध गयाउन प्राथधकयण य ऊजाष भन्त्रारमराई ननदे शन
हदए । प्राथधकयणफाट अहहरेसम्भ कुन कुन भभनतभा डेडडकेटे ड कपडय राइन ववतयणफाये ननणषम बएको,
कुन भाऩदण्डका आधायभा सयकायी य ननजीऺेत्रका उद्मोगी, व्मवसामीराई ववतयण गरयएको, ती

ननकामको ववद्मुत ् खऩत य भहशुरको वववयण, भाभसक असुरीको वववयण उऩरब्ध गयाउन भन्त्रारम य

प्राथधकयणराई ननदे शन हदएको छ । त्मस्तै, भहशुर छूट हुने यकभको एकाइगत वववयण सावषजननक गनष
ऩनन बनेको छ ।

सभभनतरे डेडडकेटे ड कपडय राइन ववतयणफाये स्ऩष्ट्ट नीनत य भाऩदण्ड फनाएय भात्र ववतयण गनष ननदे शन
हदएको छ । साथै, आवश्मक भहशुर ननधाषयण गयी असूर गनष प्राथधकयण, आमोग य ऊजाष भन्त्रारमराई
ननदे शन हदएको छ । आमोगका अध्मऺ जगत बुसाररे चाॉडै नै डेडडकेटे ड कपडय राइनको दय तोककने
फताए ।

ववद्मुत ् भहशुर १८५ रे फढजउने तमजयी

ऩस
ु २३, काठभाडौं (अस) । ववद्मत
ु ् भहशर
ु ननधाषयण आमोगरे ववद्मत्ु को दय १८ प्रनतशतरे वद्
ृ थध गने
तमायी गये को छ । „मसका राथग आमोगरे ऩमाषप्ठत गह
ृ कामष गरयसकेको छ,‟ आमोग अध्मऺ जगत

बुसाररे बने, „तय, अष्ट्न्तभ ननणषम हुन फाॉकी यहे को छ ।‟ आमोगरे प्राथधकयणको ह्रासकट्टी, उऩमुक्त

राब, सॊयचना य सञ्चारन, भूल्म सूची, योमल्टीरगामत ववषम अध्ममन गये य भात्र ववद्मुत ् भहशुर वद्
ृ थध
गने गये को जानकायी हदएको छ ।
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जरववद्मुत ् उत्ऩजदनभज जोड हदने रगजनी फोडाको तनणाम

रगानी फोडषरे जरववद्मुत ् उत्ऩादनभा जोड हदई ऊजाषको वतषभान सङ्कटराई सभाधान गने ननणषम गये को छ ।

नमाॉ फानेश्वयष्ट्स्थत फोडषको कामाषरमभा प्रधानभन्त्री केऩी शभाष ओरीको अध्मऺताभा त्रफहीवाय फसेको फैठकरे ठूरा

जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाराई ननधाषरयत सभमभै सम्ऩन्न गनेफाये भा छरपर बएको फोडषका प्रभुख कामषकायी अथधकृत
याधेश ऩन्तरे जानकायी गयाए ।

फैठकभा ऩष्ट्श्चभ सेती, अरुण तेस्रो, भाथथल्रो ताभाकोसी, भाथथल्रो कणाषरीरगामत जरववद्मत्ु का ठूरा

ऩरयमोजनाराई कसयी अनघ फढाउने य ननधाषरयत सभमभै सम्ऩन्न गनेफाये भा छरपर बएको उनरे फताए ।

फोडषरे सभग्र ववकासका राथग प्रनतवेदन तमाय गनष याष्ट्ष्ट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ डा. मुवयाज खनतवडाको
सॊमोजकत्वभा एक सभभनत गठन गने ननणषम गये को छ ।

फैठकभा उऩप्रधानभन्त्री एवभ ् बौनतक ऩूवाषधाय तथा मातामातभन्त्री ववजमकुभाय गच्छदाय, सूचना तथा

सञ्चायभन्त्री शेयधन याई, अथषभन्त्री ववष्ट्णु ऩौडेर, सॊस्कृनत, ऩमषटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्री आनन्दप्रसाद
ऩोखये ररगामत सहबागी थथए । यासस
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आमोजनज फन्द हुॉदज रगजनीकतजा भकजाभज

बूकम्ऩ य तयाई आन्दोरनका कायण जरववद्मुत ् आमोजना ननभाषण कामष ठप्ठऩ हुॉदासभेत सयकायरे चासो नदे खाएको
बन्दै जरववद्मत
ु ् रगानीकताषहरु आिोभशत फनेका छन ् ।

इन्धन अबावका कायण आमोजनाको ननभाषण कामष फन्द यहे को छ । फैंकफाट ऋण भरएय अयफौँ रगानी गये को तय

आमोजना सम्ऩन्न गने सभामवथध ऩय धकेभरॉ दा भायभा ऩये को रभजुङ उद्मोग वाणणज्म सङ्घको ऩूवष अध्मऺ एवभ ्
सऩ
ु य दोदॊ जरववद्मत
ु ् आमोजनाका प्रवद्र्धक बेषफहादयु ऩौडेररे फताए। “दईु वषषभा २७ भेगावाट ववद्मत
ु ्
उत्ऩादनको रऺसहहत काभ थारेका थथमौँ, तय नौ भहहनादे णख ननभाषण कामष ठप्ठऩ छ” उनरे बने ।

दईु हजाय ५०० भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन ऺभता बएको ष्ट्जल्राभा हार एक हजाय ५०० भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादनको चयणभा छ । चायवटा आमोजनारे उत्ऩादन सुरु गरयसकेका छन ् बने छवटा आमोजना ननभाषणाधीन

अवस्थाभा छन ् । इन्धन अबावका कायण ५० भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो भस्र्माङ्दी „ए‟ जरववद्मुत ् आमोजनाको
ननभाषण कामष तीन भहहनादे णख ठप्ठऩ छ ।

झन्डै ९५ प्रनतशत काभ सम्ऩन्न बइसकेको सो आमोजना सन ् २०१५ भै सम्ऩन्न बइसक्नुऩने थथमो । ननभाषणको

अष्ट्न्तभ चयणभा इन्धन अबाव बएऩनछ उक्त आमोजना ननभाषण कामष ठप्ठऩ छ । सयकायरे तत्कार इन्धन उऩरब्ध
नगयाए आपूहरुको रगानी खेय जाने बन्दै रगानीकताषहरु थचष्ट्न्तत फनेका छन ् । यासस

