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इन्धन अबावरे भैरुुुङ जरववद्मुत्को काभ प्रबाववत
शिव दव
ु ाडी

विगत केही भहहनामता जायी भधेस आन्दोरन य बायतीम नाकाफन्दीका कायण इन्धनको अबाि हुुुुॉदा भाथथल्रो
भैरुुुङ जरविद्मुुुत ् आमोजनाको ननभााण कामा प्रबावित बएको छ ।

गत १२ िैशाखको बूकम्ऩ, भधेस आन्दोरन, बायतको नाकाफन्दी रगामतका कायण आमोजनाको काभभा एकऩनछ
अको सभस्मा थवऩॉदै आएको थथमो । विभबन्न स्रोत तथा भाध्मभफाट इन्धनको जोहो गयी द्रत
ू गनतभा काभ हुुुुॉदै
आएको बए ऩनन सयकायीस्तयफाट सहमोग नहॉ ुुदा हार काभै गना नसक्ने अिस्था आएकारे ननधाारयत सभमभा
काभ सम्ऩन्न नहुने आमोजनाका प्रफन्ध ननदे शक जजतभान शेऩाारे फताए ।

सभस्मै सभस्माका भाझ २४ ऩुुुसभा सोभदाङ यसुुुिाभा ऩये को हहभऩातका कायण आमोजनाको काभ थऩ प्रबावित
फनेको उनरे फताए । मसअनघ विभबन्न ककभसभका फाधाव्मिधान थचदै काभ हुुुुॉदै आएकाभा हहभऩातका कायण

आमोजनाको काभ अनघ फढाउन थऩ सभस्मा उत्ऩन्न बएको आमोजनाको प्रिद्र्धक कम्ऩनी इनजॉ इजन्जननमरयङरे
जनाएको छ । कम्ऩनीका अनुुुसाय हहभऩात योककएय काभ सुुुरु गना केही हदन कनऩ
ुा ने बएको छ ।

यसुुुिा तथा धाहदङ जजल्राको सोभदाड तथा भरजलरङ गाउॉ विकास सभभनतजस्थत भैरुुुङ खोराफाट ननभााण गना
राथगएको भाथथल्रो भैरु
ु ुङ

‘ए‟ जरविद्मुुुत ् आमोजनाको प्रिद्र्धक कम्ऩनी इनजॉ इजन्जननमरयङ प्राभर यहे को छ । सो कम्ऩनीरे तोककएको
सभमभा ननभााण कामा सम्ऩन्न गयी व्मािसानमक उत्ऩादन सुरु गना मसअनघ तीव्र रूऩभा काभ गदै आएको थथमो

। ६.४२ भेगािाट ऺभताको सो आमोजनाको व्माऩारयक उत्ऩादन आगाभी १ साउनदे खख उत्ऩादन सुुुरु गनेगयी कामा
अगाडड फढाइएकाभा विभबन्न अियोधका कायण ननभााण कामा सम्ऩन्न गयी व्मािसानमक उत्ऩादन सुुुरु गना
नसककने कामा अिस्था उत्ऩन्न बएको हो ।
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ठूरा जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाको काभ द्रत
ु गततभा

ऩजचचभ सेती, अरुण तेस्रो, भाथथल्रो ताभाकोसी, भाथथल्रो कणाारीजस्ता ठूरा जरविद्मुत ् ऩरयमोजनाराई
ननधाारयत सभमभै सम्ऩन्न गयाउन रगानी फोडारे द्रत
ु रुऩभा काभ गरययहे को जनाएको छ ।

ऊजााको िताभान सङ्कटराई सभाधान गना ती ऩरयमोजना कोसेढुङ्गाका रुऩभा काभ गने हुॉदा ननधाारयत सभमभा

सम्ऩन्न गना आिचमक ऩने सभन्िम गने फोडाद्िाया आज महाॉ आमोजजत ऩत्रकाय सम्भेरनभा जानकायी हदइमो ।
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको अध्मऺताभा बफहीफाय सम्ऩन्न फोडाको फैठकरे ऊजाा सङ्टक सभाधान गना ठूरा
जरविद्मुत ् ऩरयमोजनाराई सभमभै सम्ऩन्न गने ननणाम गये को थथमो । सोही फैठकभा फोडाका तपाफाट ती
ऩरयमोजना सम्ऩन्न गना बए गये का काभका फाये भा प्रधानभन्त्री ओरीराई जानकायी हदइएको थथमो ।

ऩत्रकाय सम्भेरनभा फोडाका प्रभुख कामाकायी अथधकृत याधेश ऩन्तरे अरुण तेस्रो ९ सम भेगािाट प्रिेश भागाका राथग
५५ ककरोभभटय सडक ननभााण गना सम्झौता बइसकेको, ऩजचचभ सेती ७५० भेगािाट सेमय फाॉडपाॉडको सभस्मा
सभाधानतपा उन्भख
ु बएको य ताभाकोसी तेस्रो ६५० भेगािाटको काभ बइयाखेको जानकायी हदए ।

ती ऩरयमोजनाका जग्गाको भुआब्जा वितयण, िन सभस्मा, ठे क्काऩट्टा य इन्धनजस्ता सभस्मा दे खखए ऩनन
सभाधान गना ऩहर बएको उनको बनाइ छ ।

कामाकायी अथधकृत ऩन्तरे िामु ऊजााका राथग फोडारे सम्बाव्मता अध्ममन सरु
ु गये को, हार सो ऺेत्रभा काभ
गरययहे का याजरिम तथा अन्तयााजरिम ननकामका फीचभा सभन्िम बइयाखेको जानकायी हदए । यासस
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ऩीऩीए अबावभा ततरा–१ य २ को काभ प्रबाववत
यभेि यावर

काभरकोट, २६ ऩस
ु : सयकायसॉग ऩीऩीए नहुॉदा काभरकोटको नतरा नदीभा फन्न रागेको नतरा जरविद्मत
ु ्

आमोजनाको काभ अगाडड फढ्न सकेको छै न । एसी ऩािय कम्ऩनीरे राभो सभमदे खख नतरा नदीभा विद्मुत ्

ननकाल्न अध्ममन गये य सफै प्रकिमा ऩूया गरयसक्दा ऩनन सयकायसॉग ऩीऩीए सम्झौता नहुॉदा काभ अगाडड फढ्न
नसकेको हो ।

एससी ऩािय कम्ऩनीरे नतरा–१ य २ का राथग ८ िर्ादेखख काभरकोटभा आफ्नो कपल्ड अकपस नै याखेय काभ थारनी

गये को थथमो । काभको सफै प्रकिमा ऩूया बए ऩनन सयकायसॉग ऩीऩीए सम्झौता नहुॉदा काभ अगाडड फढ्न नसेको एसी

ऩािय कम्ऩनीका कपल्ड सफ–इजन्जननमय दफाफहादयु शाहीरे फताए । “अध्ममनको काभ ऩयू ा बइसकेको छ । प्रकिमा
ऩूया बए ऩनन सयकायसॉग ऩीऩीए सम्झौता नहुॉदा काभ अगाडड फढ्न सकेको छै न,” उनरे बने ।

आथथाक िर्ा ०६८/०६९ भा नै आमोजना फन्ने स्थान काभरकोट जजल्राको दाहा, ऩाखा, सक
ु हटमा, गेरा, छाप्रे, जबु फथा,
गेरा य बताा गाविसको िाताियणीम प्रबािका विर्मभा भूल्माॊकन य त्मसरे ऩाने प्रबािका विर्मभा अध्ममन बएय
जजल्रा विकास सभभनत य िाताियण भन्त्रारमरे सभेत स्िीकृनत प्रदान गये को एसी ऩािय कम्ऩनीरे जनाएको छ ।

बक
ू म्ऩ य नाकाफन्दीका कायण ऊजाा भन्त्रारम य नेऩार विद्मत
ु ् प्राथधकयणसॉग नतरा–१ य २ को ऩीऩीए सम्झौता हुन
नसकेको आमोजनारे जनाएको छ । एसी ऩािय कम्ऩनीरे नतरा–१ फाट ४४० सम भेगािाट य नतरा–२ फाट ४२०
भेगािाट विद्मुत ् ननकाल्ने मोजना फनाएको छ ।

गत असोजभा काभरकोट आएका तत्कारीन अथाभन्त्री डा. याभशयण भहतरे नतरा–१ य २ को ऩीऩीए सम्झौता नछट्टै
हुने फताएका थथए । तय, सयकाय फदभरएसॉगै काभभा हढराइ बएको काॊग्रेस काभरकोटका मुिा नेता बुऩेन्द्रजॊग
शाहीरे फताए । जजल्रा विकास सभभनत काभरकोट, प्रबावित ऺेत्रका फाभसन्दा य स्थानीम याजनीनतक दरहरुरे
आथथाक िर्ा ०६८/०६९ भै एसी ऩािय कम्ऩनीराई विद्मुत ् ननकाल्न स्िीकृनत हदइसकेका छन ् ।

सयकायसॉग ऩीऩीए बए आमोजना प्रबावित ऺेत्रको जग्गा अथधकयण, भुआब्जारगामतको काभ मसै िर्ाभा सुरु हुने

आमोजनारे जनाएको छ । मी आमोजना सञ्चारन बए महाॉको आथथाक विकासरगामत अन्म प्रगनत हुने आमोजना
प्रबावित ऺेत्रका स्थानीम ऩाखा गाविसका तुरयाज भल्ररे फताए ।
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कावेरी करयडोयको म्माद थऩ

ऩूया काभ सक्नुऩने सभमािथधभा ऩनन ऩहहरो खण्डभात्र सककएको कािेरी करयडोयको म्माद थऩ गरयएको छ ।
सात िर्ाभा ऩहहरोखण्डको साढे ३५ ककरोभभटय राइन विस्ताय बएको आमोजनाको फाॉकी काभ डेढ िर्ाभा ५५
ककरोभभटय राइन विस्तायको काभ सक्ने गयी म्माद थऩ बएको हो ।

याइट अप िेको झभेरा, ठे केदायको राऩफााही, सयकायी ननकामफीच सभन्िमको अबाि य आमोजनाकै कभजोयीका
कायण हढरो गयी भात्रै दभकदे खख इराभ गोदकसम्भको साढे ३४ ककरोभभटयको प्रसायण राइन फनेको हो ।

एक सम ५० भेगािाट ऺभताको एकसम ३२ केबी प्रसायण राइन शुरु बएऩनछ भेची ऩहाडी जजल्राभा एक दजानबन्दा
धेयै विद्मुत ् आमोजना ननभााणाधीन छन ् । यासस
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भाथथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रो : इन्धन भुख्म सभस्मा
जीिन फस्नेत

ननभााणको तमायी प्रकिमाभा यहे का भाथथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रो जरविद्मत
ु ् आमोजनाभा इन्धन भख्
ु म सभस्मा

फनेको छ । दे शभबत्र ननभााण हुनरागेका अहहरेसम्भकै सफैबन्दा ठूरा ऺभताका मी दईु आमोजनारे इन्धनको अबाि
बोथगयहे को रगानी फोडा नेऩारका प्रभुख कामाकायी अथधकृत याधेश ऩन्तरे फताए । ‘अहहरे आमोजनारे भाग गये जनत
ऩमाालत इन्धन उऩरब्ध गयाउन नसककएको अिस्था छ,’ उनरे बने ।

आमोजनाको प्रसायण राइन ननभााणको तमायीका राथग काभ बइयहे काभा इन्धनको अबािरे सभस्मा बएको फोडाको
कामाारमरे फताएको छ । दि
ु ै आमोजना ९ सम भेगािाट ऺभताका हुन ् य दि
ु ैका प्रिद्ाधक बायतीम कम्ऩनी हुन ् ।

बायतरे नै रगाएको नाकाफन्दीफाट आमोजनारे इन्धनको अबाि खेलनु ऩये को हो । भाथथल्रो कणाारीको प्रिद्ाधक
जीएभआय य अरुण तेस्रोको प्रिद्ाधक सतरज जरविद्मुत ् ननगभअन्तगातका कम्ऩनी हुन ् ।

दि
ु ै आमोजनाको दोस्रो चन
ु ौती बने कामाऺेत्रको सुयऺा यहे को छ । आमोजनासॉग सम्फजन्धत विर्मभा विभबन्न
सभमभा असुयऺाको िाताियण सज
ृ ना हुने गये को गुनासो आमोजना प्रिद्र्धकरे गने गये को प्रभुख कामाकायी

अथधकृत ऩन्तरे फताए । „असुयऺाका कायण आमोजनास्थरका काभ य आमोजनासम्फन्धी विभबन्न अध्ममनराई
प्रबावित गरययहे को छ,‟ उनरे बने । त्मस्तै, तोककएको अिथधभा सम्ऩन्न गनऩ
ुा ने (डेडराइन) काभ ऩनन चन
ु ौतीका
रूऩभा दे खखएको छ । „हाभीरे काभराई डेडराइनभा ऩूया गना फढीबन्दा फढी काभ सम्ऩन्न गनानतय राग्न
प्रिद्ाधकराई बनेका छौं,‟ ऩन्तरे बने ।

अरुण तेस्रोभा िनको जग्गा प्राजलत ऩनन चन
ु ौतीऩण
ू ा यहे को एसजेबीएन अरुण–३ ऩािय डेबरऩभेण्ट कम्ऩनीका

आिासीम प्रनतननथध हये याभ सुिेदीरे फताए । आमोजनाभा ८५ हे क्टय जभीन िनऺेत्रको ऩछा । „तय, िन कामाारमरे
उक्त ऩरयभाणफयाफयको जभीन खयीद गये य (शोधबनाा) हदएऩनछ भात्र आमोजनारे प्रमोग गना ऩाउने फताएको छ,‟
उनरे बने । कानूनभा नबएको मस्तो व्मिस्था कामाान्िमन गने हो बने आमोजनाको सम्बािनाभा नै प्रचन उठ्ने
सुिेदीको बनाइ छ । रगानीकतााका राथग नेऩारभा उऩमुक्त िाताियण बने अबैm सज
ृ ना हुन नसकेको रगानी

फोडा नेऩारका प्रभख
ु कामाकायी अथधकृत याधेश ऩन्तरे फताए । „तय, आमोजना प्रिद्ाधकराई अगाडड फढाउने य काभ
गयाउने िभ ननयन्तय यहे को छ,‟ उनरे बने । भाथथल्रो कणाारी आमोजनाको ऩुन्स्थाऩना कामामोजना बने

सम्ऩन्न बइसकेको छ । उता अरुण तेस्रोको ऩुन्स्थाऩना कामामोजना भस्मौदा बइसकेय अजन्तभ तमायीको चयणभा
यहे को आमोजनारे जानकायी हदएको छ ।
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‘सहकायीभापात जरववद्मुत ् उत्ऩादन’

काठभाडौं÷यास– उऩप्रधान एिॊ सहकायी तथा गरयफी ननिायणभन्त्री थचत्रफहादयु केसीरे सहकायीभापात जरविद्मुत ्
उत्ऩादन फढाउनऩ
ु ने फताएका छन ् । आइतफाय रभरतऩयु भा आमोजजत साभद
ु ानमक विद्मत
ु ् उऩबोक्ता भहासॊघ

नेऩारको साधायण सबाभा फोल्दै उऩप्रधानभन्त्री केसीरे सहकायी ऺेत्रभा यहे को ऩॉज
ु ीराई उऩमोग गये य जरविद्मुत ्
उत्ऩादन फढाउनुऩने फताएका हुन ् ।

‘सहकायीभापात जरविद्मत
ु ् उत्ऩादनभा कुनै ऐन, ननमभको कायण फाधा बए त्मसराई सॊशोधन गये य अनघ फढ्न
तमाय छु,‟ उनरे बने । सभुदामसम्भ बफजुरीको ऩहुॉच ऩ¥ु माउन साभुदानमक विद्मुतीकयणभापात धेयै सहज हुने
फताए ।

कामािभभा ऩूिभ
ा न्त्री डा. प्रकाशचन्द्र रोहनी, जरस्रोतभन्त्री दीऩक ऻिारी, एभारे सथचि प्रदीऩ ऻिारी, एकीकृत
भाओिादी नेता रीराभभखण ऩोखये र, ऩि
ा ुख्म सथचि रीराभखण ऩौडेर, विद्मुत ् भहसुर ननधाायण आमोगका
ू भ
अध्मऺ जगत ् बस
ा ध्मऺ डडल्री नघभभये य
ु ार, साभद
ु ानमक विद्मत
ु ् भहासॊघका अध्मऺ नायामण ऻिारी, ऩि
ू अ

उऩाध्मऺ नायामण ऩौडेररगामतरे नेऩारभा जरविद्मुत्को प्रशस्त सम्बािना बए ऩनन उत्ऩादन नबएय रोडसेडडङ
फढे को बन्दै सभुदामको सहबाथगताभा जरविद्मुत ् विकास गनऩ
ुा ने फताए ।

भहासॊघका अनस
ु ाय हारसम्भ २ सम ५७ साभद
ु ानमक विद्मत
ु ीकयणभापात ५१ जजल्राभा ३ राख ५० हजाय
घयधयु ीराई विद्मुत ् सेिा ऩुग्नाका साथै १ हजाय ४ समरे योजगायी ऩाएका छन ् ।
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ढल्केफयभा सवस्टे सनको ऺभता कभ हुॉदा बायतफाट ववद्मुत ् आमात गना
सभस्मा

यभेश रम्सार
काठभाडौँ-नेऩार विद्मुत ् प्राथधकयणरे फढी ऺभताको सिस्टे सन ननभााण नगदाा बायतफाट चाहे जनत

विद्मुत ् ल्माउन सभस्मा हुने बएको छ। ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााण कामा
अजन्तभ चयणभा यहे को य आगाभी भाघ १६ गतेभबत्र ९० भेगािाट विद्मुत ् आमात हुने फताइए ऩनन

प्राथधकयणरे ठूरो ऺभताभा सिस्टे सन ननभााण नगदाा भागअनुसायको विद्मुत ् ल्माउन नसककने बएको
हो।

प्राथधकयणरे ढल्केफयभा ननभााण गये को सिस्टे सनको ऺभता १३२ केबीको भात्रै यहे को छ । कम्तीभा ऩनन
४४० केबी ऺभताको सिस्टे सन ननभााण बएको बए बायतफाट तत्कार नै एक हजाय भेगािाट फढी विद्मत
ु ्
ल्माउन सककने थथमो ।

ढल्केफयभा हार यहे को सिस्टे सनको ऺभता असाध्मै कभ बएका कायण आगाभी भाघ १६ गतेफाट केिर
९० भेगािाट भात्रै विद्मुत ् ल्माउन सककने जस्थनत यहे को छ । बायतरे थऩ विद्मुत ् हदन्छु बन्दा ऩनन भरन
नसककने जस्थनत सिस्टे सनकै कायण ऩैदा बएको हो ।

"आगाभी भाघ १६ गते जोडडने ९० भेगािाट विद्मत
ु ् १३२ केबीको सिस्टे सनभा भात्रै चाजा गना सककने
अिस्था छ, हाभीसॉग फढी ऺभताको सिस्टे सन छै न"–ऊजाा भन्त्रारमका सहामक प्रिक्ता गोकणायाज

ऩन्थरे यासससॉग बने, "हाभीरे फढी विद्मुत ् ल्माउन सक्ने अिस्थाभा ऩनन सिस्टे सनका कायण तत्कार
असम्बि हुने बएको छ ।"

बायतरे नेऩारराई आिचमक ऩने जनत ऩनन विद्मुत ् हदन तमाय यहे को जनाउॉ दै आएको छ । कुर ४४०
केबी ऺभताको प्रसायण राइन ननभााण बइयहे को बए ऩनन नेऩार प्रिेश गने भागा नै साॉघुयो य कभ

ऺभताको बएका कायण सभस्मा बएको हो । ढल्केफयभा कम्तीभा ऩनन ४४० केबी ऺभताको विद्मुत ् प्रिाह
धान्ने सिस्टे सनको जरुयत ऩदा थ्मो । प्राथधकयणरे सिस्टे सनको ऺभता िद्
ृ थधको मोजना याखे ऩनन
हारसम्भ अगाडड फढ्न सकेको छै न ।

बायतका राथग नेऩारका याजदत
ू दीऩकुभाय उऩाध्मामरे यासससॉगको कुयाकानीभा बायतफाट नेऩारभा

जायी विद्मुत्बाय कटौती गना सक्ने ऺभता फयाफयको विद्मुत ् आमात गना सककने बए ऩनन प्रसायण राइन
य सिस्टे सनको ऺभता कभ बएका कायण द्विऩऺीम कुयाकानी अगाडड फढाउन नै सभस्मा बएको फताए।

"ढल्केफय– भुजफ्पयऩुय अन्तयदे शीम प्रसायण राइनफाट एक हजाय भेगािाट फढी विद्मुत ् आमात तथा

ननमाात गना सककन्छ । तय सिस्टे सन फढी ऺभताको नहुॉदा सभस्मा बएको छ"–याजदत
ू उऩाध्मामरे बने।
बायतका विभबन्न कम्ऩनीसॉग कुयाकानी गदाा नेऩारराई आिचमक ऩने विद्मुत ् उऩरब्ध गयाउन तमाय
यहे को आपूरे ऩाएको जानकायी हदॉ दै याजदत
ू उऩाध्मामरे सिस्टे सनको ऺभता फढाउन सककएको बए
विद्मुत्बाय कटौतीफाट सभस्माभा ऩये का नेऩारी नागरयकराई याहत हदन सककने फताए ।

भहॉगोभा ऩेिोभरमभ ऩदाथा खरयद गनब
ुा न्दा विद्मुत ् खरयद गनुा नै नेऩारको सभग्र हहतभा हुने बएकारे

त्मसतपा ऩाइरा चाल्नु आिचमक यहे को उल्रेख गदै याजदत
ू उऩाध्मामरे बने, "भैरे प्रधानभन्त्री, विभबन्न
याजनीनतक दरका नेतासॉग ऩनन सो विर्मभा कुयाकानी गये को छु ।"

प्राथधकयणको केन्द्रीम प्रसायण राइनभा िर्ाामाभभा ७८५ भेगािाट विद्मुत ् प्रिाह हुने गये को बए ऩनन

अथधकाॊश आमोजना नदी प्रिाहभा आधारयत यहे का कायण हहउॉ दभा ३१० भेगािाट भात्रै उऩरब्ध हुने गये को
छ । बायतफाट हार २३५ भेगािाट विद्मुत ् आमात बइयहे को छ ।

बायतको अघोवर्त नाकाफन्दीऩनछ विद्मत्ु को भाग फढे य एक हजाय २८५ भेगािाट ऩग
ु ेको छ । सहज रुऩभा

विद्मत
ु ् उऩरब्ध हुन सकेको खण्डभा अथधकाॊश सहयी ऺेत्रभा विद्मत
ु ् नै प्रमोग गये य खाना ऩकाउन सककने
अिस्था छ ।

ऩािय िान्सभभसन कम्ऩनीका प्रभुख अशोककुभाय ऩजण्डत सिस्टे सनको अबािभा बायतफाट ९०

भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत ् ल्माउन तत्कार नसककने अिस्था आएको स्िीकाय गनह
ुा ु न्छ । विद्मुत ्

आमातका विर्मभा प्राथधकयणका उच्च अथधकायी य बायतीम ऩऺफीच ऩटक–ऩटक बएको द्विऩऺीम
िातााका िभभा तत्कार नेऩारराई ९० भेगािाट विद्मुत ् उऩरब्ध गयाउने सहभनत बएको छ। बायतीम
ऩऺरे जनियीभबत्रै विद्मुत ् राइन जोड्ने िचन हदएको प्रभुख ऩजण्डतरे फताए ।

हार उक्त प्रसायण राइनको सफै टाियको 'पाउण्डेसन' याख्ने काभ सम्ऩन्न बएको छ बने ९.५ ककरोभभटय
प्रसायण राइन जोड्ने काभ जायी छ । बायततपा सफै टािय ननभााण बइसकेको छ । "कुनै अप्रत्माभसत
अियोध बएन बने भाघ १६ भबत्र विद्मुत ् जोड्न सपर हुन्छौँ, त्मसरे एउटा 'ब्रेक थ्रु' गनेछ"–प्रभुख
ऩजण्डतरे बने।

प्राथधकयणरे विद्मुत ् आमात गने ऩूिा सहभनतअनुसाय नै ढल्केफयभा १०० एभभबए ऺभताको िान्सपभाय
जडान गये को छ । उक्त ऺभताको िान्सपभायफाट ९० भेगािाट आमात गना सककन्छ । बायतीम ऩऺरे

अको िान्सपय्भय व्मिस्था गये य थऩ ९० भेगािाट विद्मुत ् उऩरब्ध गयाउने जानकायी गयाएको बए ऩनन
सिस्टे सनको ऺभता कभ हुॉदा सभस्मा ऩने दे खखएको छ ।

प्रसायण राइन सम्ऩन्न बएऩनछ तत्कार १३२ केबीभा विद्मत
ु ् प्रिाह गयाएय प्रसायण राइनको ऺभता
ऩयीऺण गरयनेछ । सो प्रसायण राइनफाट एक हजाय भेगािाट फढी विद्मुत ् आमात तथा ननमाात गना
सककन्छ । ४०० केबी ऺभताको सो अन्तयदे शीम प्रसायण राइनको ननभााण कामा ऩािय िान्सभभसन
कम्ऩनी नेऩार भरभभटे ड (ऩीटीसीएन) रे गये को हो ।
कुर १२९ दशभरि ५ ककरोभभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण करयफ १५ भहहनाभबत्र ऩूया गने रक्ष्म

याखखएको थथमो । त्मसभा ३५४ टािय ननभााण बएका छन ् । नेऩारतपा रु एक अफा ५० कयोडको रागतभा
४१ दशभरि ५ ककरोभभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न हुने रक्ष्म याखखएको बए ऩनन तयाई–
भधेस आन्दोरनका कायण केही रागत फढ्ुेको फताइएको छ । नेऩारतपा करयफ ११५ टािय ननभााण
अजन्तभ चयणभा छ । यासस
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ठूरा आमोजनारे अझै इन्धन ऩाएनन ्
ननयाजन ऩौडेर

सयकायरे एक िर्ाभबत्र रोडसेडडङ अन्त्म गने घोर्णा गये ऩनन केन्द्रीम प्रसायणभा बफजुरी थलने यसुिा य
नुिाकोटका जरविद्मुत आमोजना इन्धन नऩाएय है यान छन ्। एक भहहनाअनघ सयकायरे जरविद्मुत
आामेजनाराई प्राथभभकताभा याखेय इन्धन हदने कामामोजना फनाएको थथमो। ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु

यामभाझीरे केही सभमअनघ ऊजाा सॊकटकार घोर्णा गये य ऩनन जरविद्मत
ु आमोजनाको काभ सच
ु ारु गने
जनाएका थथए।तय जजल्राका सफैजसो आमोजनारे अझै इन्धन ऩाएका छै नन ्। इन्धन नहुॉदा उनीहरुको
काभ सहज रुऩभा अनघ फढ्न सकेको छै न। ६ हजाय भरटय इन्धन भरन एक भहहनाबन्दा फढी कुनऩ
ुा ने
सभस्मारे आमोजना है यान छन ्।

नेऩार आमर ननगभरे स्टक यहे को तेर सम्बि बएसम्भ सहज रुऩभा आमोजनाराई उऩरब्ध गयाउने
जनाए ऩनन ननभााणाधीन आमोजनारे ६ हजाय भरटय तेर भरन एक भहहना कुनाऩने फाध्मता छ।
जरविद्मत
ु आमोजनाराई इन्धन हदने ऩत्र ऊजाा भन्त्रारमफाट आऩनू ता हॉ ुुदै आमर ननगभभा ऩग
ु े ऩनन
झन्झहटरो प्रकिमारे सभस्मा बएको आमोजनाका प्रिद्ाधक फताउॉ छन ्। '६ हजाय भरटय इन्धन भरन

क्मुभा फसेको १ भहहना बफत्मो अझै एक साता राग्ने फुखझएको छ,' साञ्जेन जरविद्मुत आमोजनाका

प्रफन्धक थगयीयाज अथधकायीरे बने, 'प्राथभभकताका आधायभा जरविद्मुत आमोजनाराई हदने बननए ऩनन
सहज नहुॉदा आमोजनाको काभभा हढराइ बइयहे को छ।'

ऊजाा भन्त्रारमरे साना य भझौरा गयी एक िर्ाभबत्र ननभााण सम्ऩन्न हुन रागेका ननभााणाधीन २२

आमोजनाराई ऩहहरो प्राथभभकताभा य दईु िर्ाभबत्र ननभााण सम्ऩन्न हुनेराई दोस्रो प्राथभभकताभा याखेय
इन्धन आऩूनता गने जनाएको थथमो।

िभश् तेर आऩूनता सहज फनाउने बननए ऩनन हढरासुस्ती बएको छ। बूकम्ऩऩनछ ननभााण सुरु गरयसकेको
साञ्जेनको काभ इन्धन अबािकै कायण ठलऩ छ बने अन्म आमोजनारे ननयन्तयता हदन ऩाएका छै नन ्।
आमोजना ऺेत्रसम्भ ऩुग्ने फाटो ऩहहयोरे अिरुद्ध बएऩनछ सडक खोल्न इन्धन भुख्म सभस्मा फनेको
आमोजनाका प्रिद्ाधक फताउॉ छन ्।

बक
ू म्ऩऩनछ तीव्र गनतभा काभ अनघ फढाएको ४२.५ भेगािाट साञ्जेन य १४.८ भेगािाट भाथथल्रो
साञ्जेनरे ऩनन इन्धन अबािकै कायण काभ अनघ फढाउन नसकेको जनाएका छन ्।

यसुिा य नुिाकोटका जरविद्मुत आमोजनाराई ननगभको थानकोट डडऩोफाट तेर उऩरब्ध गयाउने मोजना

हो। १११ भेगािाट ऺभताको यसुिागढीरे ६ हजाय भरटय डडजेर ऩाएको छ। उक्त डडजेर फाटो भभात य

साभान्म काभका रगाउॉ दा दईु दे खख तीन हदनभै सककने आमोजनारे जनामो। 'एक भहहनाऩनछ ऩाएको ६

हजाय भरटय तेररे दईु दे खख तीन हदनबन्दा फढी काभ गना ऩनन ऩुग्दै न,' यसुिागढीका प्रफन्धक भाधिप्रसाद
कोइयारारे बने, 'साभान्म हहसाफभा काभ गदाा एक हलताभा १२ हजाय भरटय तेर चाहहन्छ, अहहरे ६ हजाय
भरटय ऩाएको तेररे थोयै बने ऩनन याहत बएको छ।'
उनका अनुसाय भहहनाभा आमोजनाराई १ राखदे खख डेढ राख भरटय तेर चाहहन्छ। मो सॊकटको फेरा ठूरा
आमोजनाराई भहहनाभा ५० हजाय भरटय तेरभात्रै ऩाए ऩनन केही सहज हुन्छ।

ननभााणाधीन आमोजनाभा डन्डी, भसभेन्ट रगामत ननभााण साभग्रीको ऩनन अबाि छ। नाकाफन्दीका
कायण ठे केदाय कम्ऩनीरे ननभााण साभग्री अडाय गना ऩाएका छै नन ्।
आमोजनाका प्रफन्धकहरु ननगभफाट तेर उऩरब्ध गयाउन नसके चीनको केरुङफाट ल्माउने िाताियण
फनाइहदए ऩनन काभ अनघ फढाउन सजजरो हुने फताउॉ छन ्।
यसि
ु ाका जरविद्मत
ु आमोजनाराई केरुङफाटै तेर ल्माउन सहज हुन्छ। केरुङ यसि
ु ागढीफाट २६
ककरोभभटय ऩय छ।
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चभेशरमाको काभ अझै सुरु बएन
भनोज फडु

चभेभरमा जरविद्मत
ु ् आमोजनाको तत्कार सच
ु ारु गना दईु साताअनघ व्मिस्थावऩका सॊसद्को सािाजननक रेखा

सभभनतरे ननदे शन हदए ऩनन हारसम्भ काभ सुरु बएको छै न । आमोजना कामाारमराई काभ सुचारु गना कुनै भरखखत
आदे श नआएकारे सुरुङ ऩुनननाभााण सुचारु हुन नसकेको हो ।

खजु म्चएको सरु
ु ङ ऩन
ु ननाभााणका िभभा अननमभभतता बएको ठहय गदै ठे केदायराई यकभ बक्
ु तानी नहदन डेढ

िर्ाअनघ गये को ननणाम पेदै सभभनतरे दईु साताअनघ ठे केदाय कम्ऩनीराई फढे को यकभ (बेरयएसन यकभ) हदई काभ
थाल्न बनेको थथमो । सभभनतरे बुक्तानी नहदने आदे शको चौतपी आरोचना बएऩनछ मही ऩुस १२ भा सभभनतरे

भन्त्रारमराई ऩुनभल्
ूा माॊकनको जजम्भा हदएको हो । आमोजनाको सुरुङ य प्रसायण ननभााण कामाफाहे क अन्म काभ
अजन्तभ चयणभा ऩुगेको आमोजनाका उऩप्रफन्धक ऩुरऩयाज जोशीरे फताए ।

‘रेखा सभभनतरे ठे केदायराई बक्
ु तानी नहदने आदे श पुकुिा गये ऩनन ऩन
ु ननाभााणका राथग आमोजनाराई भरखखत
ननदे शन आएको छै न,‟ उनरे बने, „काभ सुरु गना ठे केदायरे एक भहहनाको सभम भागेको छ ।‟ भन्त्रारम हुॉदै

आमोजनासम्भ भरखखत आदे श आउन केही सभम राग्ने बएकारे अफको एक भहहनाभा सुरुङको ननभााण कामा
अगाडड फढ्ने उनरे फताए ।

„सभभनतरे ऩुयानो दयये टभा आमोजनाराई बुक्तानी हदने ननदे शन हदएको बए सजजरो हुने थथमो,‟ उऩप्रफन्धक
जोशीरे बने, „सभभनतको ननदे शनभा ऩुनभल्
ूा माॊकन स्ऩरट छै न, ऩुनभल्
ूा माॊकनभा फढी सभम राग्छ ।‟ उनरे

आमोजना ऩयू ा बएऩनछ छानबफन गये य दोर्ीराई कायफाही गना सककने हुॉदा तत्कार ठे केदायरे भागेको यकभ हदएय
काभ सुरु गनऩ
ुा ने फताए । „करयफ ९५ प्रनतशत काभ सककएको छ,‟ जोशीरे बने, „अथग्रभ बुक्तानी हदएय ऩनछ

भभराउन ऩनन सककन्छ ।‟ सयकायरे ननभााणको अजन्तभ चयणभा यहे को जरविद्मुत ् आमोजनाहरूराई एक िर्ाभा
सञ्चारन गने बन्दै आएको छ । चभेभरमाभा सयकायरे चासो हदए ६ भहहनाभा सम्ऩन्न हुन सक्ने उऩप्रफन्धक
जोशीको दाफी छ ।

आमोजनाको ४ ककरोभभटयभध्मे ८ सम ४३ भभटय सुरुङ खजु म्चएऩनछ थचननमाॉ ठे केदायरे मसको ऩुनननाभााण

गरययहे को थथमो । भसभबर ठे केदाय चाइना गेजुफा िाटय एन्ड ग्रुऩ कऩोये सन (सीजीजीसी) रे ६ सम ११ भभटय सुरुङ
ऩुनननाभााणको करयफ १ अफा ९ कयोड यकभ भाग गदै आएको थथमो । ऩयाभशादातारे सभेत भसपारयस गये को उक्त
यकभभा भ्ररटाचाय बएको बन्दै सािाजननक रेखा सभभनतरे छानबफन सरु
ु गये देखख काभ योककएको आमोजनारे
जनाएको छ ।

आमोजनाको विद्मुत ् उत्ऩादन केन्द्रदे खख कैरारीको अत्तरयमासम्भ प्रसायण राइन ननभााण बइयहे को छ । फैतडीको

ऩन््मक
ु ानमा य डडेल्धयु ाभा प्रसायण राइन ननभााणभा अियोध दे खखएको छ । ती ऺेत्रभा दे खखएको अियोध सभाधान

हुने बफवत्तकै प्रसायण राइनको सभेत काभ सम्ऩन्न हुने छ ।
सुरुङको ननभााण कामा सुरु बएको ६ भहहनाभा फत्ती फल्ने आमोजनाका उऩप्रफन्धक जोशीरे फताए । „रेखा सभभनतरे
ठे केदायको बक्तानी नयोकेको बए मनत फेरा विद्मत
ु ् उत्ऩादन सरु
ु बइसक्थ्मो,‟ उनरे बने, „अननमभभतताको

अनस
ु न्धान ऩनन जायी याख्नऩ
ु ने य ननभााण कामा ऩनन सुचारु हुनुऩने हो ।‟
दाचर
ुा ाभा ननभााणाधीन ३० भेगािाटको उक्त आमोजना सरु
ु ताभरकाअनस
ु ाय २०६८ भॊभसयभै ऩयू ा हुनऩ
ु ने हो ।
अहहरेसम्भ चाय िर्ाबन्दा फढी सभम रजम्फइसकेको छ ।
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सभद्
ृ थधको फाटो ऊजाा ववकास

(याजु श्रेरठ) सयकायको नेतत्ृ िभा ऩुग्ने विवत्तकै प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे १ िर्ाभबत्र भुरुकफाट रोडसेडडङको

अन्त्म गने घोर्णा गये ऩनछ मस विर्मरे दे शभबत्र य फाहहय चचाा ऩामो। धेयैरे प्रधानभन्त्रीको उक्त कुयाराई हचि
ु ाको
बयभा सस्तो रोकवप्रमताका ननजम्त गरयएको बार्ण बन्दै आरोचना ऩनन गदै आएका छन ्।

प्रधानभन्त्रीको बनाइको धेयैनतयफाट चको आरोचना हुन थारेऩनछ प्रधानभन्त्रीका सहमोगीहरूरे १ िर्ाभबत्र

ऩण
ा ऩभा रोडसेडडङफाट भक्
ू रू
ु त गने होइन, त्मस अिथधभा जनतारे प्रत्मऺ अनब
ु ि गने ककभसभफाट रोडसेडडङको
न्मूनीकयण गना सककन्छ बन्दै आरोचनाराई भत्थय ऩाने प्रमास ऩनन ऩाये का थथए। तय, ऩुस ७ गते फसेको

व्मिस्थावऩका सॊसद्को कृवर् तथा जरस्रोत सभभनतको फैठकभा प्रधानभन्त्री ओरीरे १ िर्ाभबत्र रोडसेडडङ अन्त्म
गने विर्मराई दोहोमााएऩनछ मो विर्म थऩ गम्बीय फनेको जस्थनत छ।

सॊसदीम सभभनतको फैठकभा प्रधानभन्त्री ओरीरे विगत १ सम ४ िर्ाभा जरस्रोतका ऺेत्रभा हुन नसकेको काभ

आपूरे १ िर्ाभा गने ठोकुिा गये का छन ्। प्रधानभन्त्रीरे तोकेको १ िर्ाको अिथधराई चन
ु ौती हदॉ दै जनसॊख्मा तथा

िाताियणभन्त्री विचिेन्द्र ऩासिानरे चड्
ु की फजाउॉ दै ४ भहहनाभा रोडसेडडङ बगाउने ठोकुिा गने गये का छन ्। भन्त्री
ऩासिानरे जहाॉ–जहाॉ गएय ४ भहहनाभा रोडसेडडङ बगाउने ठोकुिा गदै बार्ण ठोक्छन ्, ती कामािभभा उऩजस्थत

विऻहरू भस
ु भ
ु स
ु ु हाॉस्ने गये को जस्थनत छ। उनरे घाभ, ऩानी, हािा य जभभनभनु नको फाप सफैनतयफाट ऊजाा उत्ऩादन

गना सककने य स्िाभबभानी नेऩारीरे अफ आमानतत ऩेिोभरमभ ऩदाथाभा ननबाय हुनुऩदै न ४ भहहनाभा हाभी कामाऩरट
गछौं बनेय छाती वऩट्दा „ए हो यहे छ कक क्मा हो ?‟ बन्ने शॊका ऩनन सिासाधायणभा उजब्जएको छ। सिासाधायणभा

एउटा आशाको ककयण ऩनन सञ्चाय बएको अिस्था छ। त्मो एक ककभसभरे स्िाबाविक ऩनन हो। ११ घण्टासम्भको
रोडसेडडङफाट आिान्त बएका जनताराई मो कुयारे आशािादी फनाएको छ। तय, दब
ु ााग्म सयकायरे रोडसेडडङ

अन्त्म गछौं बन्दै बार्ण गदै गदाा नेऩार विद्मत
ु ् प्राथधकयणरे बने हलतैवऩच्छे रोडसेडडङको ताभरका ऩरयितान गदै
सभमािथध फढाउने गये को छ।
के छ अहहरेको अिस्था ?

बायतीम नाकाफन्दीका कायण ऩेिोभरमभ ऩदाथाको अबाि हुॉदा त्मसको प्रत्मऺ असय विद्मत
ु ् ऊजााभाथथ ऩये को छ।
सिासाधायणरे खाना ऩकाउन तथा अन्म आिचमकता ऩूनताका ननजम्त विद्मुत ् ऊजााभाथथ ननबाय हुॉदा मनतफेरा
विद्मुत्को भाग उच्च छ।

साभान्म जस्थनतभा मनतखेय विद्मुत्को भाग १ हजाय ३ सम भेगािाट हुने अनुभान गरयएको बए ऩनन इन्धन

अबािका कायण हहजोआज १ हजाय ५ सम भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत्को भाग हुने गये को छ। नेऩार विद्मुत ्

प्राथधकयणका ५१ िटा विद्मत
ु ् केन्द्रफाट ४ सम ७८ भेगािाट य ननजी उत्ऩादकहरूको ४६ िटा केन्द्रफाट ३ सम २

भेगािाट जडडत ऺभता छ। आऩूनता बने बायतफाट आमात गरयएको २ सम ३० भेगािाटसहहत ५ सम ८० भेगािाट
भात्रै आऩूनता हुॉदै आएको छ।

१ िर्ाभबत्र ननजी ऺेत्रफाट १ सम ५० भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन हुने अऩेऺा गरयएको छ। तय, बायतीम नाकाफन्दीका
कायण इन्धनरगामत ननभााण साभग्रीको अबाि हुॉदा ननभााण अिथध रजम्फन सक्ने अिस्था ऩनन विद्मभान छ।

व्मिस्थावऩका सॊसद्को कृवर् तथा जरस्रोत सभभनतका सबाऩनतका अनस
ु ाय जरविद्मत
ु ् उत्ऩादनका ननजम्त एउटा
उत्ऩादकरे ७ िटा भन्त्रारम २३ िटा विबाग य ३६ िटा कानुनी प्रकिमा ऩूया गनऩ
ुा ने अिस्था छ। मद्मवऩ, सयकायरे

सहजीकयण गयी तदारुकताका साथ काभ बए चारू आथथाक िर्ाभबत्र २१ िटा आमोजनाफाट २ सम ५ भेगािाट

बफजर
ु ी उत्ऩादन गना सककने सभभनतको ठहय छ। २ िर्ाभबत्र ४४ िटा आमोजना सम्ऩन्न हुन सक्छन ्। अको िर्ा २३
आमोजनाफाट ८ सम ४८ भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन हुन सक्ने सभभनतको अनुभान छ।

मो आथथाक िर्ाभबत्र ५० भेगािाटको भाथथल्रो भस्र्माङ्दी ए, २५ भेगािाटको भाथथल्रो भादी, २२ भेगािाटको
भाथथल्रो चाकू य १० भेगािाटको भड्कू खोरारगामतका आमोजना छन ्।

२ िर्ाभबत्र सम्ऩन्न हुने आमोजनाहरूभा भाथथल्रो ताभाकोशी ४ सम ५६ भेगािाट, कुरेखानी तेस्रो १४ भेगािाट,

चभेभरमा ३० भेगािाट, तल्रो भोदी २० भेगािाट, खानीखोरा ३० भेगािाट, खानीखोरा–१४० भेगािाट, भादीखोरा

२७ भेगािाट, सञ्जेन ४२.५ भेगािाट, तल्रो हे िा २१ भेगािाट, काफेरी २५ भेगािाटरगामतका आमोजना यहे का छन ्।
िावर्ाक १० प्रनतशतका दयरे विद्मुत ् भाग िद्
ृ थध हुॉदै गएको जस्थनतराई विचरेर्ण गदाा २ िर्ाभा सम्बावित भागराई
एक हदसम्भ सम्फोधन गना सककने जस्थनत यहे ऩनन १ िर्ाभबत्र विद्मत
ु ् कटौतीफाट भक्
ु त बने हुन नसककने
विऻहरूको धायणा छ।

स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इऩान) का ऩूिअ
ा ध्मऺ डा. सुिणादास श्रेरठरे रोडसेडडङ अन्त्म गने सोच याख्नु

ऩनन आधा काभ सककनुजस्तै बएको फताउनुबमो। „सयकायरे याखेको सोच सकयात्भक छ। तय, १ िर्ाभबत्र ऩूणरू
ा ऩभा
रोडसेडडङभुक्त फनाउने मोजना अभर भहत्त्िाकाॊऺी बो‟ –उहाॉको बनाइ थथमो। डा. श्रेरठरे रक्ष्म याम्रो बए ऩनन

त्मसराई ऩयू ा गनाका ननजम्त ठोस कामा मोजना आिचमक यहे को फताउनब
ु मो। उहाॉरे बन्नब
ु मो– „सयकायरे आफ्नो
रक्ष्मराई ऩूया गना ठोस मोजना ल्माउनुऩछा ।‟ ऩूिअ
ा ध्मऺ श्रेरठरे ऊजाा सॊकटकार रगाएय राइसेन्स, ऩीऩीएसहहत

िन तथा अन्म विर्मभा व्मिसामीका काभ द्रत
ू भागाफाट गने िाताियण ननभााण बमो बने १ िर्ाभा होइन ३ िर्ाभबत्र
रोडसेडडङफाट भक्
ु त हुन सककने धायणा याख्नब
ु मो। श्रेरठका अनस
ु ाय अहहरे ननजी ऺेत्रको करयफ डेढ समसहहत

चभेभरमारगामतका सयकायी आमोजनाफाट १ िर्ाभबत्र करयफ २ सम भेगािाट विद्मुत ् याजरिम प्रसायण राइनभा

जोडडॉदै छ। मसरे भात्रै अहहरेको भाग धान्न सककॉदै न। ठोस कामामोजना ल्माएय सयकाय अगाडड फढ्मो बने ३०⁄४०
प्रनतशत रोडसेडडङ बने घटाउन सककन्छ। विद्मुत ् ऩैसा बएऩनछ तुरुन्तै ककनेय याख्ने िस्तु होइन।

मसभा ननजचचत मोजना चाहहने श्रेरठरे फताउनुबमो। अको विकल्ऩ बनेको बायतफाट थऩ ४⁄५ सम भेगािाट विद्मुत ्

खरयद गने हो। त्मसका ननजम्त ऩनन उच्च ऺभताको िस फोडाय िान्सभभसन राइन तमाय नबएको य तत्कारै ननभााण
ऩूया हुने सम्बािना ऩनन नदे खखएको श्रेरठको कथन छ।

त्मस्तै जरविद्मुत्का अध्मेमता एिॊ ऩूिस
ा थचि डा. गोविन्दयाज बट्टरे ऩनन प्रधानभन्त्रीको उक्त घोर्णा असम्बि

जस्तै यहे को धायणा याख्नब
ु मो। उहाॉरे बन्नुबमो– „प्रधानभन्त्रीको कुयाराई कसयी अविचिास गनुा ? उहाॉको प्रमासराई
हाभीरे सभथान गनऩ
ुा छा । तय, भैरे भुरुकराई १ िर्ाभबत्र रोडसेडडङभुक्त फनाउन सककने सम्बािना बने दे खेको
छै न।‟ अहहरे ननभााणाधीन आमोजनाहरूको काभ बक
ू म्ऩ, नाकाफन्दी य फन्द–हड्तारका कायण प्रबावित बई

ननभााण अिथध रजम्फएको छ। मो अिस्थाभा १⁄२ घण्टाभात्रै रोडसेडडङ घटाउन सककमो बने ऩनन सपरता भान्न
सककने उहाॉको बनाइ छ।

नेऩार विद्मत
ु ् प्राथधकयणका कामाकायी ननदे शक भक
ु े शयाज काफ्रे प्राथधकयणरे आपूसॉग बएको स्रोतराई

अथधकतभ ् प्रमोग गयी जस्थनतराई सहज फनाउने प्रमास गरययहे को फताउनुबमो। कामाकायी ननदे शक काफ्रेरे

बन्नुबमो– „सयकायरे ल्माएको कामािभराई हाभीरे सहमोग गनऩ
ुा छा । तय, आजको बोभर नै यातायात रोडसेडडङ
अन्त्म हुन्छ बन्ने होइन। हाभी जनताको दै ननकीराई कसयी सहज फनाउन सककन्छ बन्नेभा प्रमत्नशीर छौं।‟

विद्मुत ् आऩूनताको व्मिस्थाऩन कुनै गखणतीम आधायभा हहसाफ गना नसककने बन्दै उहाॉरे मनत हुॉदाहुॉदै ऩनन विद्मुत ्

आऩूनताराई सहज फनाउने सन्दबाभा आगाभी हदनभा दे शको भाहौर कसयी अगाडड फढ्छ बन्ने विर्मभा नै ननबाय

हुने फताउनब
ु मो। „अहहरे ऩनन हाभीरे बफहान–फेरक
ु ा खाना ऩकाउने सभमभा विद्मत
ु ् आऩनू ता फढाउॉ दै आएका छौं‟,
काफ्रेको दाफी छ– „अरू विकल्ऩका विर्मभा सोच्दा पेरय ऩनन इन्धनकै कुया उठ्छ। मनत फेरा त्मो सम्बि छै न।‟
प्राथधकयणकै बायप्रेर्ण विबागका प्रभुख बुिनकुभाय ऺत्री भसस्टभरे भ्माएसम्भ विद्मुत ् वितयण गरयने

फताउनुबमो। मनतफेरा कुरेखानीको जराशमराई रयजबाभै याखखएको छ। अहहरे त्मो सञ्चारन गरयमो बने बोभरका
हदनभा रोडसेडडङ १८ घण्टाबन्दा फढी हुने ऺत्रीको बनाइ छ।
सयकायको मोजना

सयकायरे जरविद्मुत ् उत्ऩादनराई प्राथभभकता हदने फताउॉ दै आए ऩनन हारसम्भ जरविद्मुत्राई सभेट्ने गयी

सभग्र ऊजाा नीनत आउन सकेको छै न। कसैरे १० िर्ा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गछुा। कसैरे २५ हजाय

भेगािाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन गछुा बन्दै आ–आफ्नै डम्पु फजाउने गये का छन ्। तय, हये क ऩटक सयकाय ऩरयितान हुने

बफवत्तकै प्रधानभन्त्रीदे खख भन्त्रीहरू य ऊजाा भाकपमाको घेयाफन्दीभा ऩरयहाल्ने गछा न ्। उनीहरूकै इशायाभा सयकायरे
आफ्ना कामािभ फनाउने गदा छ।

ऩहहरे एक ऩटक डडजेर थभार लरान्टको एजेन्टहरूको इशायाभा त्मसभा ननक्कै फहस बमो। तय, सिात्र वियोध

बएऩनछ त्मो सेराएय गमो सोराय, जजओ थभार य पोहोयफाट ऩनन विद्मुत ् उत्ऩादन गयी रोडसेडडङ हटाउने मोजना
ल्माइएको छ। सोराय य पोहोयफाट विद्मत
ु ् साभान्मरूऩरे प्रमोगभा आइसकेको बए ऩनन जजओ थभारका विर्मभा
खासै अध्ममन य प्रमोग ऩनन नबएको हुॉदा सयकायको मोजना कुनै भाकपमाको डडजाइन हो कक बन्ने आॊशका

गरयएको छ। सम्बाव्मता अध्ममन नबएको विर्मराई एकैचोटी कामाान्िमनभा ल्माउन खो्नु गरत बएको
विऻहरूको धायणा छ।

अकोतपा भसॊहदयफाय ऺेत्रभा सोराय याख्ने, नेऩारी सेनाका ब्माये क, स्कुर य प्रहयी चौकीभा सभेत सोराय याख्ने तथा
साभहू हक फसोफासका ऺेत्रफाट फामोग्मास उत्ऩादन गने यहे को छ।

प्रधानभन्त्रीको बनाइअनुसाय अफ छानाभा सोराय लमानर याखेय विद्मुत ् उत्ऩादन गयी जनतारे फेच्न ऩनन सक्छन ्।
काठभाडौंराई थग्रन भसटी फनाउने य याजधानीभा विद्मुतीम सिायीसाधन सञ्चारन गने ऩनन सयकायको मोजना छ।
तय, विद्मत
ु ् प्राथधकयणरे विचि फैंकको सहमोगभा २५ भेगािाट ऺभताको सौमा विद्मत
ु ् उत्ऩादन गने मोजना

अरऩत्र ऩये को अिस्थाभा छ। „सौमा विद्मुत्को खरयद दय कनत हुने ? ननजी ऺेत्ररे उत्ऩादन गने हो कक सयकाय आपैंरे

उत्ऩादन गने ? सौमा ऊजााका ननजम्त सम्बाव्मता अध्ममन नबएको अफ समौं भेगािाट सौमा विद्मुत ् कसयी उत्ऩादन
हुन्छ ?‟ –सौमा ऊजाा उद्मभी दीऩेश श्रेरठको प्रचन छ। अहहरेसम्भ एकभुरठ १ सम ककरोिाट ऩनन उत्ऩादन नबएको
अिस्थाभा एकैऩटक समौं भेगािाट उत्ऩादन गने कुया कुनै विदे शी कम्ऩनीको उक्साहटभा हुन सक्ने उहाॉको आशॊका
छ।

भहानगयऩाभरका य उऩ–भहानगयऩाभरकाभा १० आनाबन्दा फढी जग्गाभा २ हजाय ५ सम िगाकपटबन्दा फढीका

आिाभसम घय फनाउॉ दा सौमा ऊजाा प्रणारी अननिामा जडान गनऩ
ुा ने बएको छ। ऊजाा खऩतको २५ प्रनतशत िा १ हजाय
५ सम िाट वऩकभध्मे जन
ु फढी हुन्छ त्मही ऺभताको सौमा ऊजाा प्रणारीको डडजाइन नक्साऩास गदाा नै सभािेश
गनऩ
ुा ने स्थानीम विकास भन्त्रारमरे जनाएको छ।

िैकजल्ऩक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्द्ररे ५ सम िाटबन्दा भाथथका सोराय भसस्टभभा फैंकभापात ् भसस्टभको कुर रागतभा
अनुदान य फैंकको ब्माजभा सभेत अनुदान हदॉ दै आएको छ। तय, अनुदान हदने य भरने प्रकिमाभा यहे को झन्झहटरो
व्मिस्थारे सयकायको रक्ष्म ऩूया हुन गाह्रो बएको सॊकेत दे खखएको हो। िैकजल्ऩक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्द्ररे चारू

आथथाक िर्ाभबत्र ३ हजाय शहयी सौमा प्रणारी जडान गने रक्ष्म याखेको बए ऩनन रक्ष्मको न्मूनभात्रै सोराय भसस्टभ

जडान बएका छन ्। िैकजल्ऩक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्द्रका कामाकायी ननदे शक याभप्रसाद थधतारका अनस
ु ाय चारू आिको
२ भहहनाभा याजधानीभा २ सम २७ िटा शहयी सौमा प्रणारी जडान बइसकेको य १ सम िटा प्रणारी जडानका ननजम्त
प्रकिमाभा यहे का छन ्।

केन्द्ररे नगयऩाभरका य नगयोन्भुख ऺेत्रभा शहयी सौमा ऊजाा प्रणारीका ननजम्त ऺभताअनुसाय १५ हजायदे खख १ राख
५० हजाय रुवऩमाॉसम्भ अनुदान हदने व्मिस्था छ।

िैकजल्ऩक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्द्रभापात ् हारसम्भ रघु जरविद्मत
ु फाट २६ भेगािाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन गये को छ बने ३

राख ५० हजाय फामोग्मास लरान्ट, ७ राख सौमा विद्मुत ् प्रणारी य १२ राख सुधारयएको चर
ु ो ननभााण बएको केन्द्ररे
जनाएको छ। निीकयणीम ऊजाा प्रविथधभापात ् ३० राखबन्दा फढी घयधयु ी राबाजन्ित बएको केन्द्रको दाफी छ।

केन्द्रराई याजरिम प्रसायण राइनको ऩहुॉच नऩग
ु ेका ग्राभीण ऺेत्रभा िैकजल्ऩक प्रविथधभापात ् ऊजााको आऩनू ता गने

जजम्भेिायी हदइएको बए ऩनन केन्द्ररे ऩनछल्रो सभम शहयी ऺेत्रभा „रूप टऩ सोराय‟ घयको छतभा सोराय भसस्टभ
जडान गयी व्मािसानमक उत्ऩादन गना प्रोत्साहन गने कामािभ ल्माएको छ।

त्मस्तै, ऩुस १८ गते फसेको भजन्त्रऩरयर्द्को फैठकरे द गोखााज मूकेराई ऩहहरो चयणभा ३ सम भेगािाटसहहत ३

हजाय भेगािाट ऺभताको िामु ऊजाा उत्ऩादन गने प्रस्तािराई स्िीकृनत प्रदान गये को छ। साथै आभागी हदनभा १
सम भेगािाटबन्दा भाथथका िामु ऊजाा उत्ऩादन गनेसम्फन्धी प्रस्ताि ऐनफभोजजभ कामाान्िमन गना रगानी
फोडाराई ननदे शनसभेत हदएको छ।
नेऩार ऊजाा खऩतको अिस्था

बत्रबि
ु न विचिविद्मारम इजन्जननमरयङ अध्ममन सॊस्थानअन्तगात यहे को ऊजाा अध्ममन केन्द्रका इनजॉ जस्टभ

लराननङ एन्ड एनाराइभसस्का कोअडडानेटय प्राडा अभत
ृ भान नकभॉका अनुसाय नेऩारभा प्रनतव्मजक्त ऊजाा खऩत

िावर्ाक १ सम २८ ककरोिाट यहे को छ। जनताको ऊजाा खऩतराई या्मको कुर गाहास्थ्म उत्ऩादनसॉग तर
ु ना गरयने

हुॉदा नेऩारको ऊजाा खऩत अत्मन्तै न्मून यहे को छ। प्राडा नकभॉरे िल्र्ड इनजॉ स्िाटे जीको २०१५ को तथ्माॊकअनुसाय
नेऩार नछभेकी दे शहरूको तुरनाभा अत्मन्तै कभ ऊजाा खऩत गने भुरुकभध्मे ऩछा ।
एभसमारी भर
ु क
ु भा औसतभा ९ सम १८ ककरोिाट बए ऩनन फॊगरादे शभा २ सम ९३ ककरोिाट, ऩाककस्तानभा ४ सम
४८ ककरोिाट, श्रीरॊकाभा ५ सम २८ ककरोिाट, बायतभा ७ सम ८३ ककरोिाट य चीनभा ३ हजाय ७ सम ६६ ककरोिाट
ऊजाा प्रनतव्मजक्त खऩत हुॉदै आएको छ।

प्राध्माऩक नकभॉका अनुसाय सन ् २०१४ को तथ्माॊकअनुसाय काठभाडौंका २ सम घय–ऩरयिायभध्मे ३ प्रनतशतरे सौमा

ऊजाा, १९ प्रनतशतरे िामोभास, ३० प्रनतशतरे जरविद्मुत ्, २ प्रनतशतरे फकास, ४६ प्रनतशतरे एरऩीजी ग्मास, शून्म
दशभरि ३२ प्रनतशतरे गइ
ु ॉठा, शन्
ू म दशभरि २१ प्रनतशतरे िामोग्मास, शन्
ू म दशभरफ ११ प्रनतशतरे बफकेट य
शून्म दशभरफ २६ प्रनतशतरे भट्हटतेरफाट खाना ऩकाउने गदा छन ्।

त्मस्तै, काठभाडौं उऩत्मकाभा कोठा थचसो फनाउन शून्म दशभरि २४ प्रनतशत, कोठा तातो फनाउन ४ प्रनतशत, फत्ती
फाल्न ६ प्रनतशत, ऩानी ऩकाउन ४ प्रनतशत, खाना ऩकाउन ६९ प्रनतशत य अन्म विद्मत
ु ीम उऩकयण सञ्चारनका
ननजम्त १७ प्रनतशत ऊजाा खऩत हुने गये को छ।
ऊजाा विकासको अिस्था

करयफ १ सम ५ िर्ाअनघ पवऩाङभा ननभााण गरयएको ५ सम ककरोिाट ऺभताको चन्द्र्मोनत विद्मुत ् ऩरयमोजनादे खख
दोरखाभा ननभााणाधीन ४ सम ५६ भेगािाटको भाथथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ् आमोजनासम्भ आइऩुग्दा

नेऩारभा जरविद्मुत ् विकासको जस्थनत साह्रै नै थचन्ताजनक जस्थनतभा यहे को छ। करयफ ५० िर्ाअनघ डा. हरयभान

श्रेरठरे आफ्नो विद्मािारयथधको शोधकामाका िभभा नेऩारभा विद्मत
ु ् उत्ऩादनको ऺभता ८३ हजाय भेगािाट यहे को
उल्रेख गरयएकै आधायभा अहहरेसम्भ त्मही तथ्माॊक चरनचल्तीभा आएको छ।

डा. हरयभान श्रेरठको तथ्माॊकराई अद्मािथधक गने कामा आथधकारयकरूऩभा कतैफाट बएको छै न। मद्मवऩ, िल्र्ड
इनजॉ काउजन्सररे ४ दशभरि ५ राख थगगािाट, जर तथा ऊजाा आमोगको सथचिारमरे करयफ १ भभभरमन

थगगािाट जरविद्मुत ् ऺभता यहे को तथ्माॊक सािाजननक गदै आएका छन ्। मसैराई आधाय भान्दा १ सम िर्ाबन्दा
फढीको अिथधभा नेऩारभा जरविद्मत्ु को जम्भा ३ प्रनतशतरे विकास बएको छ।
अफ के गने ?

बायतीम नाकाफन्दीका कायण नेऩारभा दे खखएको इन्धन सॊकटरे नेऩारभा जरविद्मुत्को आिचमकताराई थऩ

भजित
ु फनाएको छ। जरविद्मत्ु को जम्भा ३ प्रनतशत विकास हुनु य ऩेिोभरमभ ऩदाथाभा तेब्फयबन्दा फढी ननबाय

हुनुरे नेऩारको व्माऩायघाटा िद्
ृ थध हुॉदै गएको छ। ऩेिोभरमभ ऩदाथाभा ननबायता फढे कै कायण नाकाफन्दीको असय
फढी ऩये को विऻहरूको धायणा छ। प्राध्माऩक नकभॉका अनुसाय सन ् २०१४ भा एरऩीजी ग्मास २५ अफा य ऩेिोभरमभ
ऩदाथाफाट विद्मुत ् उत्ऩादनका ननजम्त ऩनन २५ अफा रुवऩमाॉ नै खचा बएको जस्थनत छ। हये क िर्ा ऩेिोभरमभ ऩदाथाको
आमात फढ्दै जाॉदा भुरुकफाट अफौं रुवऩमाॉ विदे भशएको छ। सन ् २००४ ऩेिोभरमभ ऩदाथाको आमात नेऩारभा

उत्ऩाहदत िस्तक
ु ो ननमाातबन्दा २४ प्रनतशतरे फढी यहे कोभा सन ् २०१४ भा १३८ प्रनतशतरे िद्
ृ थध बएको छ।

हये क िर्ा औसत ५६ भेगािाट ऺभताका विद्मुत ् उत्ऩादनका ननजम्त जेनेयेटय आमात हुने गये को छ। साना तथा ठूरा
जेनेयेटय सञ्चारन गयी ३ सम भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत ् आऩूनता हुॉदै आएको हुॉदा मसरे सयकायको व्माऩायघाटा
फढाउनेदेखख व्मजक्तराई वित्तीम बाय फढ्ने य िाताियणभा सभेत असय गछा । स्िच्छ ऊजाा उत्ऩादन य या्मको
आथथाक सम्ऩन्नताका ननजम्त जरविद्मुत ् विकासफाहे क अरू विकल्ऩ छै न। जरविद्मुत्को विकास हुॉदा केिर

बफजर
ु ी भात्रै उत्ऩादन हुने होइन, त्मसका भाध्मभफाट सभाजभा ऩने आथथाक, साभाजजक, एिॊ शैक्षऺकस्तय िद्
ृ थधको
कुनै यकभभा आॉकरन गना सककॉदै न।

जरस्रोतका अध्मेता सोभनाथ ऩौडेरका अनुसाय अहहरेसम्भ जरविद्मुत्को अध्ममनका ननजम्त १ खफा रुवऩमाॉबन्दा
फढी खचा बइसकेको छ। त्मस कायण अफ थऩ अध्ममनको जरुयी छै न। अफ केिर कामाान्िमनको आिचमकता छ।
जरस्रोत सथचि बइसकेका अजख्तमाय दरू
ा भुख आमुक्त सूमन
ा ाथ उऩाध्मामका
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगका ऩूिप्र

अनुसाय जरस्रोतको विकासका ननजम्त व्मजक्त, सभुदाम, सािाजननक ननकाम य सयकायका अथधकायीहरू फाये को भ्रभ,
जरस्रोतको सॊयऺण य प्रमोगभा सभग्र य यणनीनतकरूऩको दृजरटकोण तथा कामाान्िमनभा अबाि, ऺभता य

आकाॊऺाफीचको अन्तय, व्मजक्तगत िा सभुदामगत स्िाथा, ननकामगत द्िन्द्ि, अन्तयदे शीम सभस्मा तथा

कामाान्िमनभा स्रोत य ऺभताको अबाि यहे को छ। मी कुयाराई भध्मनजय गदै जरविद्मत्ु को विकासका ननजम्त
अग्रसय बइमो बने सभद्
ृ ध नेऩारका राथग फाटो राभो छै न।
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चभेशरमाभा ववद्मुत ् प्राथधकयणको राऩयफाही
सचेन गौतभ

३० भेगािाटको चभेभरमा जरविद्मत
ु ् आमोजनाको ननभााण सम्ऩन्न नहुनक
ु ो कायण नेऩार विद्मत
ु ् प्राथधकयणको
सञ्चारक सभभनत (फोडा) य व्मिस्थाऩनको राऩयफाही य गैयजजम्भेिायी दे खखएको छ ।

प्राथधकयणरे सॊसद्को सािाजननक रेखा सभभनतको ननदे शनअनुसाय आमोजनाको साॉघुरयएको (इजस्क्िथचङ)सुरुङ

खोल्न राग्ने खचाको (बेरयएसन अडाय) ऩन
ु भल्
ूा माॊकन गयी ठे केदायराई झक्
ु तानी हदएय काभ सरु
ु गने प्रकिमा अझै

सुरु गये को छै न । मसरे गदाा ९६ प्रनतशत काभ सककएको आमोजनाको ननभााण अननजचचत फनेको छ । खजु म्चएको

सुरुङभा दे खखएको वििादको ननकास य अन्म ऩरयजस्थनत सहज बएभा आमोजना १ िर्ाभबत्रभा सम्ऩन्न हुने अिस्था
छ । अहहरेको चयभ रोडसेडडङका िेरा उक्त आमोजना सम्ऩन्न बए ठूरो याहत भभल्ने दे खखन्छ ।

१२ ऩुसको रेखा सभभनतको ननदे शनऩनछ प्राथधकयण फोडाको फैठक २ ऩटक फभससकेको छ । आमोजनारे रेखा

सभभनतको ननदे शनअनस
ु ायको प्रस्ताि सञ्चारक सभभनतभा ऩेस ऩनन गये को छ । तय, फोडा आमोजना नछटो सम्ऩन्न
गयी विद्मुत ् उत्ऩादन गने तपाबन्दा ऩनन अन्म वििाहदत विर्मभा केजन्द्रत बएको छ । चभेभरमाको एजेन्डाभाथथ

फैठकभा छरपर नै नबएको प्राथधकयणका कामाकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे फताए । „चभेभरमाको ननदे शन
प्रालत बएऩनछ २ ऩटक फोडा फैठक फसेको छ, तय मसफाये भा छरपर नै बएको छै न,‟ उनरे बने ।

आइतफायको फोडा फैठकरे डेडडकेटे ड कपडयका ग्राहकराई कानुनविऩयीत रगाइएको विद्मुत ् दोब्फय भहसुर

(वप्रभभमभ शुल्क) मथाित ् कामभ याख्ने ननणाम गये को छ । विद्मुत ् भहसुर ननधाायण आमोगफाट स्िीकृत नगयाई
प्राथधकयणरे गत साउनफाट रागु हुने गयी डेडडकेटे ड कपडयका ग्राहकराई दोब्फय भहसुर रगाएको थथमो ।

कानुनविऩयीत स्िीकृत दयबन्दा फढी भहसुर भरएको बन्दै आमोगरे १९ ऩुसभा त्मसराई योक्न प्राथधकयणराई
ननदे शन हदएको थथमो ।

स्िीकृत दयबन्दा फढी असुर बएको यकभ कपताा गनासभेत आमोगरे प्राथधकयणराई अनुयोध गये को थथमो ।

आमोगफाट ननदे शन गएऩनछ हतायभा २१ ऩुसभा फोडा फैठक याखी प्राथधकयणरे वप्रभभमभ शुल्क भरने ननणाम स्थगन
गये को थथमो ।

रेखा सभभनतरे २३ ऩुसभा डेडडकेटे ड कपडयका ग्राहकराई रगाइएको वप्रभभमभ शुल्क स्थगन गने ननणाम कामाान्िमन
नगना प्राथधकयणराई ननदे शन हदएको थथमो । आइतफायको फोडा फैठकरे रेखा सभभनतको ननदे शनअनुसाय वप्रभभमभ
शुल्क भरने ननणाम गये को कामाकायी ननदे शक काफ्रेरे जानकायी हदए । „डेडडकेटे ड कपडयका ग्राहकसॉग वप्रभभमभ

शुल्क भरने विर्म सॊिेदनशीर बएकारे तत्कार ननणाम गरयएको हो,‟ काफ्रेरे बने । तय, १२ ऩुसभा चभेभरमाका
फाये भा हदएको ननदे शन कामाान्िमन गना प्राथधकयण फोडा य व्मिस्थाऩनरे चासो नै हदएको छै न ।

रेखा सभभनतरे बेरयएसन अडायभापात बएको काभको ऩुनभल्
ूा माॊकन गयी काभ सुचारु गयी बुक्तानी हदन ननदे शन
हदएको थथमो । कुनै कायणरे काभभा हढराइ बएभा जजम्भेिाय ऊजाा भन्त्रारम य प्राथधकयण हुने ननदे शन रेखारे

हदएको थथमो । „कानुनविऩयीत गरयएका ननणाम कामाान्िमन गना फोडा य व्मिस्थाऩन हताय गछा न ्,‟ प्राथधकयणका १

ननदे शकरे बने, „रेखा सभभनतको ननदे शन कामाान्िमन गयी आमोजना ननभााण सम्ऩन्न गयी सिासाधायणराई याहत
हदनेतपा बने कुनै चासो हदॉ दैन।‟

सुरुङ खर
ु ाउन प्राथधकयणरे १ अफा ९ कयोड ३८ राख रुऩैमाॉ (भ्माट सहहत)को बेरयएसन अडाय स्िीकृत बएको थथमो ।

बेरयएसन स्िीकृनत गदाा अननमभता बएको बन्दै रेखा सभभनतरे बुक्तानी योक्न ननदे शन हदएको थथमो । रेखा

सभभनतको ननदे शनअनस
ु ाय बक्
ु तानी योककएऩनछ ठे केदाय कम्ऩनी चाइना गेजि
ु ा ग्रऩ
ु अप कम्ऩननज (भसजजजजसी)रे
खजु म्चएको सुरुङ खर
ु ाउने काभ योकेको छ ।

८ सम ४३ भभटय खजु म्चएको सुरुङभध्मे ६ सम ११ भभटय खर
ु ाइएको छ । ०६८ िैशाख (९ भे २०११)भा सक्ने रक्ष्म

याखखएको थथमो । चभेभरमाको फाॉध, विद्मुत्गह
ृ , सुरुङरगामत भसभबर सॊयचना ननभााण गना भसजजजजसीभसत सुरुभा
२ अफा ८८ कयोड १३ राख रुऩैमाॉभा ठे क्का सम्झौता बएको थथमो । ननणाम प्रकिमाभा प्राथधकयणफाट बएको हढराइ,
सम्झौताको कपतरो कामाान्िमन, कभजोय बफ
ू नोटरगामतरे आमोजनाको भसभबरतपाको रागत ५ अफा ४२ कयोड

७४ राख ऩुगेको छ । प्राथधकयणरे हारसम्भ ६ ऩटक गयी सम्झौताको १ सम ६० प्रनतशत अथाात ् २ अफा ५४ कयोड ६१
राख रुऩैमाॉ बेरयएसन स्िीकृत गरयसकेको छ ।
ऊजााभा कामादर नै कामादर

ऊजाा भन्त्रारमरे ऊजाा सॊकट ननिायण गने बन्दै ९ िटा कामादर गठन गये को छ । भन्त्रारमरे विद्मुत ् विकास
विबागका भहाननदे शक हदनेशकुभाय नघभभये को सॊमोजकत्िभा सॊस्थागत सुधाय, ऊजााका सहसथचि डा.सञ्जम

शभााको सॊमोजकत्िभा विद्मुत ् व्माऩाय तथा फजाय व्माऩाय, सौमा ऊजााको विद्मुत ् खरयद्–बफिी सम्झौता (वऩवऩए)
दय ननधाायण य विदे शी भुद्राभा वऩवऩए दय ननधाायण कामादर, ऊजााकै सहसथचि सभीययत्न शाक्मको सॊमोजकत्िभा
आमोजना प्राथभभकीकयण कामादर गठन गरयएको छ ।

मसैगयी, नेऩार विद्मुत ् प्राथधकयणका उऩकामाकायी ननदे शक सुयेन्द्रयाज बण्डायीको सॊमोजकत्िभा खरयद

व्मिस्थाऩन, वित्तीम आिचमकता ऩहहचान य विद्मुत ् वितयण तथा चह
ु ािट ननमन्त्रण कामादर गठन गरयएको ऊजाा
भन्त्रारमरे जनाएको छ । सफै कामादररे काभ सरु
ु गरयसकेको ऊजााका सहामक प्रिक्ता गोकणायाज ऩन्थरे
जानकायी हदए ।
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गेरुङखोरा तनभााण ७५ प्रततित सककमो

चौताया/ ननजी ऺेत्रफाट ननभााण बइयहे को भसन्धऩ
ु ाल्चोकको हगाभ गाविसजस्थत गेरुङखोरा साना
जरविद्मुत ् आमोजना ६ भहहनाभबत्र सम्ऩन्न हुने बएको छ ।

गेरुङखोरा हाइड्रोऩाियद्िाया ननभााण बइयहे को ३.८ भेगािाट ऺभताको आमोजना कामा ७५ प्रनतशत

सम्ऩन्न बइसकेकारे आउॉ दो ०७३ जेठसम्भ सम्ऩन ्न गने रक्ष्म यहे को कम्ऩनीका कामाकायी अध्मऺ
चण
ा हादयु श्रेरठरे जानकायी हदए ।
ु फ

७ सम ४० कपट हे ड यहे को आमोजनाभा फयाम्ची गाविसको भसम्रेदेखख ५ ककरोभभटय ऩाइऩद्िाया ल्माइएको
ऩानीराई हगाभको थथच्चेभा ननभााण गरयएको विद्मत
ु ् गह
ृ भा खसाभरनेछ ।

जरबफये देखख आमोजनासम्भको ९ ककरोभभटय प्रिेशभागा सम्ऩन्न बइसकेको य स्थानीमको भागअनस
ु ाय
थऩ १३ ककरोभभटय सडक ननभााण सम्ऩन्न बइसकेको आमोजनारे जनाएको छ ।

आमोजना स्थरदे खख राभोसाॉघु सफस्टे सनसम्भ १३ ककरोभभटय प्रसायण राइनभापात केन्द्रीम प्रसायण

राइनभा जोडडनेछ । ४९ कयोड ५८ राख रागत यहे को आमोजना अभेरयकी डरयको भूल्मिद्
ृ थधरगामतका
कायण भूल्म फढे य हार ५९ कयोड ६१ राख ऩुगेको छ ।

िैशाख १२ को बूकम्ऩरे १ कयोड भूल्मफयाफयको ऺनत ऩुयम
् ाएको आमोजनाराई नाकाफन्दीका कायण

इन्धन सॊकटका बएकारे ६० हजाय भरटय इन्धन उऩरब्ध बए रक्ष्मभा ऩुथगने कामाकायी अध्मऺ श्रेरठको
बनाइ छ ।
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सवस्टे सनको ऺभतारे गदाा बायतफाट ववद्मुत ् आमात गना सभस्मा
नेऩार विद्मुत ् प्राथधकयणरे फढी ऺभताको सिस्टे सन ननभााण नगदाा बायतफाट चाहे जनत विद्मुत ् ल्माउन
सभस्मा हुने बएको छ ।

ढल्केफय–भज
ु फ्पयऩयु अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााण कामा अजन्तभ चयणभा यहे को य आगाभी भाघ

१६ गतेभबत्र ९० भेगािाट विद्मत
ु ् आमात हुने फताइए ऩनन प्राथधकयणरे ठूरो ऺभताभा सिस्टे सन ननभााण
नगदाा भागअनस
ु ायको विद्मत
ु ् ल्माउन नसककने बएको हो । प्राथधकयणरे ढल्केफयभा ननभााण गये को

सिस्टे सनको ऺभता १३२ केबीको भात्रै यहे को छ । कम्तीभा ऩनन ४४० केबी ऺभताको सिस्टे सन ननभााण
बएको बए बायतफाट तत्कार नै एक हजाय भेगािाट फढी विद्मत
ु ् ल्माउन सककने थथमो ।
ढल्केफयभा हार यहे को सिस्टे सनको ऺभता असाध्मै कभ बएका कायण आगाभी भाघ १६ गतेफाट केिर
९० भेगािाट भात्रै विद्मुत ् ल्माउन सककने जस्थनत यहे को छ । बायतरे थऩ विद्मुत ् हदन्छु बन्दा ऩनन भरन

नसककने जस्थनत सिस्टे सनकै कायण ऩैदा बएको हो । „आगाभी भाघ १६ गते जोडडने ९० भेगािाट विद्मुत ्
१३२ केबीको सिस्टे सनभा भात्रै चाजा गना सककने अिस्था छ, हाभीसॉग फढी ऺभताको सिस्टे सन छै न‟–
ऊजाा भन्त्रारमका सहामक प्रिक्ता गोकणायाज ऩन्थरे बने, „हाभीरे फढी विद्मुत ् ल्माउन सक्ने
अिस्थाभा ऩनन सिस्टे सनका कायण तत्कार असम्बि हुने बएको छ ।‟

बायतरे नेऩारराई आिचमक ऩने जनत ऩनन विद्मुत ् हदन तमाय यहे को जनाउॉ दै आएको छ । कुर ४४०
केबी ऺभताको प्रसायण राइन ननभााण बइयहे को बए ऩनन नेऩार प्रिेश गने भागा नै साॉघुयो य कभ

ऺभताको बएका कायण सभस्मा बएको हो । ढल्केफयभा कम्तीभा ऩनन ४४० केबी ऺभताको विद्मुत ्

प्रिाह धान्ने सिस्टे सनको जरुयत ऩदा थ्मो । प्राथधकयणरे सिस्टे सनको ऺभता िद्
ृ थधको मोजना याखे ऩनन
हारसम्भ अगाडड फढ्न सकेको छै न । बायतका राथग नेऩारका याजदत
ू दीऩकुभाय उऩाध्मामरे बायतफाट
नेऩारभा जायी विद्मुतबाय कटौती गना सक्ने ऺभता फयाफयको विद्मुत ् आमात गना सककने बए ऩनन

प्रसायण राइन य सिस्टे सनको ऺभता कभ बएका कायण द्विऩऺीम कुयाकानी अगाडड फढाउन नै सभस्मा
बएको फताए । बायतका विभबन्न कम्ऩनीसॉग कुयाकानी गदाा नेऩारराई आिचमक ऩने विद्मुत ् उऩरब्ध
गयाउन तमाय यहे को आपूरे ऩाएको जानकायी हदॉ दै याजदत
ू उऩाध्मामरे सिस्टे सनको ऺभता फढाउन

सककएको बए विद्मुतबाय कटौतीफाट सभस्माभा ऩये का नेऩारी नागरयकराई याहत हदन सककने फताए ।
भहॉगोभा ऩेिोभरमभ ऩदाथा खयीद गनब
ुा न्दा विद्मुत ् खयीद गनुा नै नेऩारको सभग्र हहतभा हुने बएकारे

त्मसतपा ऩाइरा चाल्नु आिचमक यहे को उल्रेख गदै याजदत
ू उऩाध्मामरे बने, „भैरे प्रधानभन्त्री, विभबन्न
याजनीनतक दरका नेतासॉग ऩनन सो विर्मभा कुयाकानी गये को छु ।‟ प्राथधकयणको केन्द्रीम प्रसायण

राइनभा िर्ाामाभभा ७८५ भेगािाट विद्मुत ् प्रिाह हुने गये को बए ऩनन अथधकाॊश आमोजना नदी प्रिाहभा

आधारयत यहे का कायण हहउॉ दभा ३१० भेगािाट भात्रै उऩरब्ध हुने गये को छ । बायतफाट हार २३५ भेगािाट
विद्मुत ् आमात बइयहे को छ ।

बायतको अघोवर्त नाकाफन्दीऩनछ विद्मुतको भाग फढे य एक हजाय २८५ भेगािाट ऩुगेको छ । सहज रुऩभा

विद्मुत ् उऩरब्ध हुन सकेको खण्डभा अथधकाॊश शहयी ऺेत्रभा विद्मुत ् नै प्रमोग गये य खाना ऩकाउन सककने
अिस्था छ ।ऩािय िान्सभभसन कम्ऩनीका प्रभुख अशोककुभाय ऩजण्डत सिस्टे सनको अबािभा बायतफाट
९० भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत ् ल्माउन तत्कार नसककने अिस्था आएको स्िीकाय गछा न ् । विद्मुत ्

आमातका विर्मभा प्राथधकयणका उच्च अथधकायी य बायतीम ऩऺफीच ऩटक–ऩटक बएको द्विऩऺीम
िातााका िभभा तत्कार नेऩारराई ९० भेगािाट विद्मुत ् उऩरब्ध गयाउने सहभनत बएको छ । बायतीम
ऩऺरे जनियीभबत्रै विद्मुत ् राइन जोड्ने िचन हदएको प्रभुख ऩजण्डत फताउछन ् ।

हार उक्त प्रसायण राइनको सफै टाियको „पाउण्डेसन‟ याख्ने काभ सम्ऩन्न बएको छ बने ९.५ ककरोभभटय
प्रसायण राइन जोड्ने काभ जायी छ । बायततपा सफै टािय ननभााण बइसकेको छ । „कुनै अप्रत्माभसत
अियोध बएन बने भाघ १६ भबत्र विद्मत
ु ् जोड्न सपर हुन्छौँ, त्मसरे एउटा „ब्रेक थ्र‟ु गनेछ‟ –प्रभख
ु
ऩजण्डतरे बने । प्राथधकयणरे विद्मुत ् आमात गने ऩूिा सहभनतअनुसाय नै ढल्केफयभा १०० एभभबए

ऺभताको िान्सपभाय जडान गये को छ । उक्त ऺभताको िान्सपभायफाट ९० भेगािाट आमात गना सककन्छ
। बायतीम ऩऺरे अको िान्सपभाय व्मिस्था गये य थऩ ९० भेगािाट विद्मुत ् उऩरब्ध गयाउने जानकायी
गयाएको बए ऩनन सिस्टे सनको ऺभता कभ हुॉदा सभस्मा ऩने दे खखएको छ ।

प्रसायण राइन सम्ऩन्न बएऩनछ तत्कार १३२ केबीभा विद्मुत ् प्रिाह गयाएय प्रसायण राइनको ऺभता
ऩयीऺण गरयनेछ । सो प्रसायण राइनफाट एक हजाय भेगािाट फढी विद्मुत ् आमात तथा ननमाात गना
सककन्छ । ४०० केबी ऺभताको सो अन्तयदे शीम प्रसायण राइनको ननभााण कामा ऩािय िान्सभभसन

कम्ऩनी नेऩार भरभभटे ड (ऩीटीसीएन) रे गये को हो । कुर १२९ दशभरि ५ ककरोभभटय राभो प्रसायण

राइन ननभााण कयीफ १५ भहीनाभबत्र ऩयू ा गने रक्ष्म याखखएको थथमो । त्मसभा ३ सम ५४ टािय ननभााण

बएका छन ् । नेऩारतऩाm रू. एक अफा ५० कयोडको रागतभा ४१ दशभरि ५ ककरोभभटय राभो प्रसायण
राइन ननभााण सम्ऩन्न हुने रक्ष्म याखखएको बए ऩनन तयाई–भधेस आन्दोरनका कायण केही रागत

फढ्ुेको फताइएको छ । नेऩारतऩाm कयीफ १ सम १५ ओटा टािय ननभााण अजन्तभ चयणभा छ । यासस
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इन्धन अबावका कायण थचशरभेका चाय आमोजना ठप्ऩ
यभेश रम्सार

सयकायरे याजरिम प्राथभभकताप्रालत आमोजनाराई सहजरुऩभा इन्धन उऩरब्ध गयाउने फताए ऩनन

भुरुकको नभुना ऩरयमोजनाका रुऩभा यहे को थचभरभे जरविद्मुत ् कम्ऩनीअन्तगातका आमोजना इन्धन
अबािका कायण सभस्माभा ऩये का छन ्।

नभन
ु ा ऩरयमोजनाका रुऩभा भाननएका सान्जेन, भाथथल्रो सान्जेन, यसि
ु ागढी य भध्म बोटे कोसी

जरविद्मत
ु ् आमोजना बक
ू म्ऩ य बायतको अघोवर्त नाकाफन्दीऩनछको इन्धन य ननभााण साभग्रीको

अबािका कायण डेढ िर्ा ऩय धकेभरएको छ । नाकाफन्दीका कायण भजदयु आमोजनास्थरभा ऩग
ु ेका छै नन ्
बने इन्धन अबािका कायण ननभााण साभग्री उऩरब्ध हुन सकेको छै न । चायिटै आमोजना बक
ू म्ऩऩनछ
केही सभम सञ्चारनभा यहे ऩनन ऩनछल्रो ऩटक इन ्धन अबािको भायभा ऩये का छन ् ।

आमोजना प्रभुखका अनुसाय सान्जेनका दईु िटै आमोजनाराई साताभा ६ हजाय भरटय इन्धन आिचमक

ऩदा छ । यसुिागढी य भध्म बोटे कोसीराई साताभा १२ हजाय भरटय इन्धन जरुयत ऩदा छ । ऊजाा भन्त्रारमरे
इन्धन उऩरब्ध गयाइहदन आऩूनता भन्त्रारमराई ऩटक–ऩटक आग्रह गये ऩनन ती आमोजनारे भाग
गये अनुसायको इन्धन प्रालत गना सकेका छै नन ् । आऩूनता भन्त्रारमरे याजरिम प्राथभभकताप्रालत

आमोजनाराई नेऩार आमर ननगभको थानकोट डडऩोफाट इन्धन उऩरब्ध गयाउन ननदे शन हदएको थथमो ।
तय ननदे शनअनुसाय ती आमोजनारे गत कावत्तकदे खख इन्धन ऩाएका छै नन ् ।
बायतरे अघोवर्तरुऩभा नाकाफन्दी गये ऩनछ इन्धन आमातभा कहठनाइ बएऩनछ सुरुङ ननभााणको काभ

प्रबावित बएको य बण्डायण गरयएको इन्धन ऩनन सककएऩनछ ननभााण ऩूणरु
ा ऩभा ठलऩ बएको आमोजनारे
जनाएको छ । भसभेन्ट, यडरगामतका साभग्री योककएका छन ् बने सुरुङ ननभााण तथा अन्म बौनतक

ननभााणको काभसभेत प्रबावित बएको सान्जेन जरविद्मुत ् आमोजनाका प्रभुख थगरययाज अथधकायीरे
फताए।

बक
ू म्ऩऩनछ गत असाय १९ गतेफाट ननभााण सरु
ु बएको भाथथल्रो सान्जेन य सान्जेन जरविद्मत
ु ्

आमोजनाको काभ गत असोज २६ गतेदेखख ठलऩ छ । "इन्धन अबािका कायण काभ योक्नु ऩये को छ,"

अथधकायीरे यासससॉग बने, ''बक
ू म्ऩऩनछ थोयै सभम भात्र योककएको आमोजना इन्धन सङ्कटका कायण
योककॉदा थऩ सभस्मा बएको छ ।"

सान्जनेका दईु िटा आमोजना ननभााणका िभभा यहे का छन ् । भाथथल्रो सान्जेनको ऺभता १८.८ भेगािाट
तथा सान्जेनको ऺभता ४२.५ भेगािाट यहे को छ । विसॊ २०७४ को साउन बदौसम्भ ननभााण सम्ऩन्न गने

रक्ष्म याखखएको ती दईु आमोजना बूकम्ऩ य इन्धन अबािका कायण डेढ िर्ाऩछाडड धकेभरएको आमोजना

प्रभुख अथधकायीको बनाइ छ । तीभध्मे भाथथल्रो सान्जेन तुदी ननभााण कम्ऩनी य बायतीम ननभााण

कम्ऩनीको सॊमुक्त उऩिभ तथा सान्जेन फज्रगुरु ननभााण कम्ऩनी य बायतीम उऩिभरे ननभााण गरययहे को
छ।

दईु आमोजनाको कुर रागत रु सात अफा २४ कयोड यहे को छ बने इन्धन अबाि य बूकम्ऩका कायण रागत
फढ्ने दे खखएको छ । "कनत रागत फढ्छ बन्नेभा अहहरे नै बन्न सककन्न" उनरे बने । भाथथल्रो

सान्जेनको कुर दईु हजाय १०० भभटय सुरुङभध्मे बूकम्ऩअनघ ९२५ भभटय सम्ऩन्न बएको थथमो बने

सान्जेनको ऩाॉच हजाय २०० भभटय सुरुङभध्मे ७१० भभटय सककएको अथधकायीरे जानकायी हदए। सान्जेन

खोराको ऩानीभा यसुिाको नतरुचे फगयभा फाॉध फाॉधी एक हजाय ४०० भभटय राभो सुरुङ य ४८० भभटय राभो
ऩेनस्टक ऩाइऩफाट १८.८ भेगािाट विद्मुत ् ननकाल्ने मोजना छ ।

सोही विद्मत
ु ् गह
ु ो खोराभा यहे को ऩानीराई भभसाई तीन हजाय ६००
ृ फाट ननस्केको ऩानी एिभ ् भसम्फक
भभटय राभो सरु
ु ङ एिभ ् एक हजाय १२० भभटय ऩेनस्टक ऩाइऩको सहामतारे ४२.५ भेगािाट विद्मत
ु ्

सान्जनेको नाभभा ननकाभरनेछ । हार आमोजनाको काभ रगबग ऩचास प्रनतशत जनत सम्ऩन्न बएको
छ । दईु आमोजनाको गयी कुर ५७.३ भेगािाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन हुनेछ ।
सभस्माभा यसुवागढी
मस्तै थचभरभे जरविद्मत
ु ् कम्ऩनीरे नै ननभााण गरययहे को अको भहत्िऩण
ू ा आमोजना यसि
ु ागढीको काभ

बक
ू म्ऩऩनछ ठलऩ यहे को छ । कुर १११ भेगािाट ऺभताको सो आमोजना यसि
ु ाको थभ
ु न य हटभयु े गाविसभा
ऩदा छ ।

नेऩार य चीनको स्िशाभसत ऺेत्र नतब्फतको सीभाभा ननभााण गरयएको सो आमोजनाको सफै सॊयचना
बूभभगत यहे को छ । नतब्फततपाफाट प्रिाह हुने बोटे कोसी नदीभा फाॉध फाॉधी चाय हजाय २०० भभटय राभो

हे डये स सुरुङ एिभ ् ३१३ भभटय राभो ऩेनस्टक ऩाइऩको सहामतारे तातोऩानी भबयभबत्र विद्मुत ् उत्ऩादन
गरयनेछ । बूकम्ऩअनघ सो आमोजनाको करयफ तीन हजाय भभटय सुरुङ ननभााण बइसकेको थथमो ।

यसुिागढी जरविद्मुत ् आमोजनाका प्रफन्ध सञ्चारक भाधिप्रसाद कोइयाराका अनुसाय आमोजना

सहजरुऩभा सञ्चारनभा ल्माउन साताभा ६ हजाय भरटय इन्धन आिचमक ऩदा छ । बूकम्ऩभा ऩयी थचननमाॉ
नागरयक दईु जनाको भत्ृ मु तथा १९ घाइते बएका थथए । रु १५ अफा रागतको सो आमोजना बूकम्ऩ य

नाकाफन्दीका कायण दईु िर्ा हढरा हुने बएको छ । ''ननभााण साभग्री य भजदयु ननभााणस्थरभा नहुनु नै
प्रभुख सभस्मा बमो, बूकम्ऩअनघ २५ प्रनतशत कामाप्रगनत बएको थथमो । हार अिस्था शून्मप्राम् छ''
कोइयारारे बने।

भध्मबोटे कोसी आमोजनाका प्रभुख डा सुननरकुभाय राभा इन्धन अबािका कायण आपूहरु ऩनन

सभस्माभा ऩये को फताउनुहुन्छ । भसन्धऩ
ु ाल्चोकभा आमोजनास्थर यहे को सो ऩरयमोजनाको ऺभता १०१
भेगािाट यहे को छ बने आमोजनाराई साताभा १२ हजाय भरटय इन्धन आिचमक ऩछा ।
सभस्मा प्रसायण राइनकै
बूकम्ऩका कायण थचभरभे जरविद्मुत ् कम्ऩनीरे ननभााण गरययहे का चायिटा आमोजना सभमभै सम्ऩन्न
बए ऩनन प्रसायण राइन ननभााणभा अियोध कामभ यहे का कायण विद्मुत ् खेय जाने अिस्था यहे को छ ।
सान्जेन आमोजनाका प्रभुख अथधकायीकाअनुसाय थचभरभे सफस्टे सनसम्भ जोड्ने प्रसायण राइन

ननभााणभा नेऩार विद्मुत ् प्राथधकयणरे ऩहर गये को छै न । हार थचभरभेरे उत्ऩादन गये को २२ भेगािाट ६६
केबी ऺभताको प्रसायण राइनभापात याजरिम प्रसायण राइनभा जोडडएको छ । तय सान्जेन, भाथथल्रो

सान्जेन, यसि
ु ागढी रगामतका अन्म आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने विद्मत
ु ् प्रसायण गना कम्तीभा ऩनन २२०
केबी ऺभताको प्रसायण राइन आिचमक ऩछा । यासस
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आमोजनाको िेमय भाग्दै थचशरभेको कभाचायीरे काभ फन्द गये
ननयाजन ऩौडेर

थचरीभे जरविद्मत
ु ् कम्ऩनीको अथधकतभ रगानीभा ननभााण हुन रागेको साञ्जेन य यसि
ु ागढी

जरविद्मत
ु ् आमोजनारे कभाचायीराई शेमय छुट्टाउन भाग गदै एक सातादे खख थचभरभेका कभाचायी
आन्दोभरत बएका छन ्।

कभाचायीरे विद्मुत ् उत्ऩादनको कामाफाहे क हार सफै काभ ठलऩ फनाएको जनाएका छन ्। कभाचायी

आन्दोरनभा उबत्रएऩनछ यसुिाको स्माफ्रुभा यहे का कामाारम य काठभाडौंभा यहे का कामाारमभा प्रशासननक
काभ ठलऩ बएको हो। कभाचायीहरुरे एक सातादे खख उत्ऩादन फाहे क कामाारमको सफै काभ फन्द गये का
छन ्।
आपूहरुराई थचभरभेरे फनाउन रागेको आमोजनाको शेमय सुननजचचत नबएसम्भ सफै कभाचायी काभभा
नपकाने थचभरभे जरविद्मुत ् कम्ऩनी कभाचायी मुननमनका अध्मऺ विलरि खड्कारे जानकायी हदए।

साञ्जेन जरविद्मुत आमोजनाभा थचभरभे जरविद्मुत ् केन्द्रको ३८ प्रनतशत, नेऩार विद्मुत ् प्राथधकयणको
१० प्रनतशत, यसुिा जजविस य १८ गाविसको ३ प्रनतशत रगानी यहे को छ।

ननभााणाधीन साञ्जेन, यसि
ु ागढी तथा भध्मबोटे कोसी जरविद्मत
ु ् आमोजना ननभााणका राथग थचभरभे

जरविद्मत
ु ् केन्द्र धयौटीभा याखेको हुदाॉ थचभरभे अन्र्तगत फन्ने सहामक आमोजनाहरुभा आपूहरुको ऩनन
स्िाभभत ्ि यहनु ऩने कभाचायी मनु नमनका अध्मऺ खड्कारे फताए । शेमय सनु नजचचतता नबएको बन्दै

कभाचायीरे कामाारमको काभ फन्द गनक
ुा ा साथै ऩस
ु २७ गतेफाट रयरे अनसन थारेका छन ्। थचभरभेको

सहामक कम्ऩनीको रुऩभा ननभााणाथधन जरविद्मुत ् आमोजना अफको दईु िर्ा भबत्र काभ सक्ने गयी काभ
बइयहे ऩनन हार इन्धन अबाफका कायण ठलऩ छन ्।

>f]tM cleofg, 2072÷09÷28

फाया–ऩसाा कोरयडोय : दै तनक १६ घण्टाबन्दा फढी ववद्मत
ु ् कटौती

औद्मोथगक तथा व्मािसानमक रगानीको ऩरयभाणका आधायभा भर
ु क
ु कै ठूरो भाननएको फाया–ऩसाा ऺेत्रका

उद्मोगहरू अहहरे ऊजाा अबािको सभस्माफाट ऩनन सफैबन्दा फढी प्रबावित फनेका छन ् । तयाई–भधेशभा विगत ५

भहीनादे खख जायी आन्दोरनको केन्द्र फनेको मस ऺेत्रका उद्मोगरे अहहरे दै ननक १६ घण्टाबन्दा फढी विद्मुत ् कटौती
खेवऩयहे को उद्मोग सञ्चारकहरूरे फताएका छन ् ।

रगातायको फन्दहडतार य ऊजाा अबािका दोहोयो भायका कायण स्थानीम उद्मोग प्रनतरठान धयाशमी फनेको

िीयगञ्ज उद्मोग िाखण्म सङ्घरे फताएको छ । विद्मत्ु को ननमभभत य गण
ु स्तयीम आऩनू ताको अबािभा उद्मोगरे
बोग्नु ऩये का सभस्माफाये सङ्घरे सयोकायका भन्त्रारम य विद्मुत ् प्राथधकयणराई ऩटकऩटक ध्मानाकर्ाण

गयाइसकेको अध्मऺ प्रदीऩकुभाय केडडमारे फताए । „सयकायरे उऩमुक्त विकल्ऩभा विरम्फ गने हो बने महाॉका
कयीफ २ हजाय उद्मोगको बविरम चौऩट हुन्छ,‟ उनरे आथथाक अभबमानभसत बने ।

उद्मोगी याजेश क्माररे अहहरे प्राथधकयणरे दै ननक ८ घण्टा विद्मुत ् आऩूनता हदने फताए ऩनन ऩटकऩटकको

हिवऩङका कायण ६ घण्टाबन्दा फढी बफजुरी उऩबोग गना नऩाइएको फताए । उऩरब्ध बफजुरी ऩनन न्मून बोल्टे जको
हुॉदा उऩकयण य उत्ऩादन नै प्रबावित बएको उनको बनाइ छ । अन्म कोरयडोयको तुरनाभा फाया–ऩसााभा फढी
रोडशेडडङ बएको उद्मोगीहरूरे फताए । अन्म कोरयडोय यहे का ऺेत्रभा बायतफाट विद्मुत ् ल्माइएकारे ती ऺेत्रका

तर
ु नात्भक कभ विद्मत
ु ् कटौती हुने अध्मऺ केडडमारे फताए । प्रस्तावित ऩयिानीऩयु –यक्सौर विद्मत
ु ् प्रसायण
राइन ननभााण बएभा फाया–ऩसााभा ऩनन रोडशेडडङको बाय कभ हुने जानकायहरू फताउॉ छन ् । सो मोजना १
दशकदे खख अन्मोरभा ऩये को छ ।

औद्मोथगक कोरयडयभा रोडशेडडङको सभस्मा सभाधान गने उद्दे चमरे ननजीऺेत्ररे कयीफ १ दशकबन्दा राभो
सभमदे खख सो प्रसायण राइन ननभााणका राथग सयकायको ध्मानाकर्ाण गयाउॉ दै आएको तत्कारीन विद्मुत ्

सभभनतका सॊमोजकसभेत यहे का उद्मोगी क्माररे फताए । त्मसफेरा प्राथधकयणरे सो प्रसायण राइन ननभााणका
राथग कयीफ १० कयोड रुऩैमाॉ खचा अनुभान गये को थथमो ।

प्राथधकयणरे प्रसायण राइन विस्तायका राथग आिचमक जग्गा अथधग्रहण नगदाा बायतको सहमोगभा ननभााण हुने
बननएको ऩयिानीऩयु –यक्सौर १३२ केबी प्रसायण राइन अन्मोरभा ऩये को छ । सङ्घरे हारै ऊजााभन्त्री य

प्राथधकयणका प्रफन्ध ननदे शकसॉगको बेटभा ऩनन सोफाये भा ध्मानाकर्ाण गयाएको छ । भन्त्रारम य प्राथधकयणरे
मसऩटक ऩनन ननभााणका राथग आचिासन हदएको उद्मोगीहरूरे फताए ।

नेऩार–बायत िाखण्म सथचिस्तयीम सम्झौताअनस
ु ाय सन ् २०१२ भा प्रसायण राइनको प्राविथधक अध्ममनसभेत
ऩूया बइसकेको छ । अध्ममनरे नेऩारतऩाm १३ य बायतनतय ४ ककरोभभटय प्रसायण राइन ननभााणका राथग कयीफ

५० कयोड रुऩैमाॉको रागत अनभ
ु ान गये को थथमो । नेऩार विद्मत
ु ् प्राथधकयणको ऩयिानीऩयु सफस्टे शनफाट बायतीम

यक्सौरसम्भ प्रसायण राइन ननभााण बएऩनछ तत्कार ८० भेगािाट विद्मुत ् आदानप्रदान गने सम्झौतासभेत बएको
थथमो ।

भख्
ु म औद्मोथगक कोरयडोयभा विद्मत
ु ् आऩनू ताभा फहुआमाभभक भहŒि याख्ने प्रसायण राइनको ननभााणभा

अनऩेक्षऺत विरम्फ बइयहे का फेरा प्राथधकयणको अहहरेको वितयण प्रणारीसभेत विबेदकायी यहे को सङ्घका

उऩाध्मऺ सुफोधकुभाय गुलतारे फताए । बायतफाट ल्माइएको विद्मुत ् याजरिम प्रसायण राइनभा जोडेय फाया–ऩसाा
कोरयडोयराई ऩनन उऩरब्ध गयाउनऩ
ु ने भाग उनको छ ।

विबेदकायी य अननमभभत विद्मुत ् आऩूनताका कायण मो ऺेत्रका उद्मोगको उत्ऩादन रागत तुरनात्भक फढी ऩना जाने
गुनासो उद्मोगीहरूको छ । एउटा अध्ममनरे फाया–ऩसााका औद्मोथगक प्रनतरठानहरूरे उऩबोग गरययहे को ऊजााको
रागत अन्म कोरयडोयको तुरनाभा ५८ प्रनतशतसम्भ फढी ऩने ननरकर्ा ननकारेको थथमो । ६६ केबीए प्रसायण

राइनफाट आऩूनता भरएका ठूरा उद्मोगहरूरे रोडशेडडङको ऩारना नगयी विद्मुत ् उऩबोग गनाारे अन्म उद्मोगराई
भाय ऩये को गन
ु ासो उद्मोगीहरूरे गदै आएका छन ् ।

गतिर्ा प्राथधकयणको टोरीरे गये को स्थरगत अनुगभनभा डेडडकेटे ड कपडयफाट राइन भरएका फाया, ऩसाा य

भकिानऩुयका केही उद्मोगरे अननमभभत रूऩभा विद्मुत ् उऩबोग गये को ऩत्ता रागेको थथमो । हारै ऩनन डेडडकेटे ड
कपडयफाट चौफीसै घण्टा विद्मत
ु ् हदनेसम्फन्धी प्राथधकयणको ननणाम वििाहदत फनेको थथमो ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2072÷09÷28

थचशरभेका कभाचायी रयरे अनिनभा

सेमय वितयणभा विबेद गरयएको बन्दै सच्माउन भाग गदै थचभरभे जरविद्मुत ् आमोजनाका कभाचायी
सोभफायफाट रयरे अनशनभा फसेका छन ् । थचभरभेको सहामक कम्ऩनीभा सॊस्थाऩक सॊस्थाका

कभाचायीराई छुट्माएको सेमय सॊयचना सच्माउन भाग गदै उनीहरू चयणफद्ध आन्दोरनभा छन ् ।

थचभरभे जरविद्मत
ु ् कम्ऩनी कभाचायी मनु नमनका उऩाध्मऺ सि
ु णाभसॊह कॉु ियरे प्रशासननक काभ ठलऩ ऩायी
केन्द्रीम कामाारमभा रयरे अनशन सरु
ु गरयएको फताए । भाग ऩयू ा नबएसम्भ आन्दोरन जायी यहने उनरे
फताए । सहामक कम्ऩनीभा रगानी अनऩ
ु ातभा थचभरभेका कभाचायीरे सेमय ऩाउनऩ
ु ने मनु नमनरे भाग
गये को छ । हार सॊस्थाऩक कम्ऩनीका कभाचायीराई ३.५ प्रनतशत सेमय छुट्माइएको छ ।

सॊस्थाऩक सॊस्थाका सफै कभाचायीराई एक ठाउॉ भा याखी अनथु चत, अिैधाननक, असन्तभु रत, अव्मािहारयक
य अप्राकृनतक रूऩभा सेमय फाॉडपाॉड गना राथगएकोरे मसराई सच्माउनऩ
ु ने मनु नमनको भाग छ ।

थचभरभेका प्रभुख कामाकायी अथधकृत (भसइओ) याभगोऩार भसिाकोटीरे आगाभी हदनभा विद्मुत गह
ृ

सञ्चारन हुन नसक्ने अिस्था भसजाना गयी कभाचायीरे आन्दोरन गरययहे को फताए । „कभाचायीरे उठाएको
सेमय फाॉडपाॉडको भागका फाये भा सञ्चारक सभभनतरे उऩसभभनत गठन गरयसकेको छ, उनीहरूरे उठाएको
भाग सम्फोधन बएऩनछ भात्रै सहामक कम्ऩनीको सेमय ननरकासन गने प्रनतफद्धता जनाएका छौँ,‟ उनरे
बने ।

>f]tM uf]/vfkq, 2072÷09÷28

इन्धन अबावका कायण थचशरभेका चाय आमोजना ठप्ऩ

सयकायरे याजरिम प्राथभभकताप्रालत आमोजनाराई सहजरुऩभा इन्धन उऩरब्ध गयाउने फताए ऩनन भुरुकको नभुना
ऩरयमोजनाका रुऩभा यहे को थचभरभे जरविद्मत
ु ् कम्ऩनीअन्तगातका आमोजना इन्धन अबािका कायण सभस्माभा
ऩये का छन ् ।

नभुना ऩरयमोजनाका रुऩभा भाननएका सान्जेन, भाथथल्रो सान्जेन, यसुिागढी य भध्म बोटे कोसी जरविद्मुत ्

आमोजना बक
ू म्ऩ य बायतको अघोवर्त नाकाफन्दीऩनछको इन्धन य ननभााण साभग्रीको अबािका कायण डेढ िर्ा ऩय
धकेभरएको छ । नाकाफन्दीका कायण भजदयु आमोजनास्थरभा ऩुगेका छै नन ् बने इन्धन अबािका कायण ननभााण
साभग्री उऩरब्ध हुन सकेको छै न । चायिटै आमोजना बूकम्ऩऩनछ केही सभम सञ्चारनभा यहे ऩनन ऩनछल्रो ऩटक
इन्धन अबािको भायभा ऩये का छन ् ।

आमोजना प्रभुखका अनुसाय सान्जेनका दईु िटै आमोजनाराई साताभा ६ हजाय भरटय इन्धन आिचमक ऩदा छ ।

यसि
ु ागढी य भध्म बोटे कोसीराई साताभा १२ हजाय भरटय इन्धन जरुयत ऩदा छ । ऊजाा भन्त्रारमरे इन्धन उऩरब्ध

गयाइहदन आऩूनता भन्त्रारमराई ऩटक–ऩटक आग्रह गये ऩनन ती आमोजनारे भाग गये अनुसायको इन्धन प्रालत गना
सकेका छै नन ् । आऩूनता भन्त्रारमरे याजरिम प्राथभभकताप्रालत आमोजनाराई नेऩार आमर ननगभको थानकोट

डडऩोफाट इन्धन उऩरब्ध गयाउन ननदे शन हदएको थथमो । तय ननदे शनअनस
ु ाय ती आमोजनारे गत कावत्तकदे खख
इन्धन ऩाएका छै नन ् ।

बायतरे अघोवर्तरुऩभा नाकाफन्दी गये ऩनछ इन्धन आमातभा कहठनाइ बएऩनछ सुरुङ ननभााणको काभ प्रबावित
बएको य बण्डायण गरयएको इन्धन ऩनन सककएऩनछ ननभााण ऩूणरु
ा ऩभा ठलऩ बएको आमोजनारे जनाएको छ ।

भसभेन्ट, यडरगामतका साभग्री योककएका छन ् बने सुरुङ ननभााण तथा अन्म बौनतक ननभााणको काभसभेत प्रबावित
बएको सान्जेन जरविद्मत
ु ् आमोजनाका प्रभख
ु थगरययाज अथधकायीरे फताउनब
ु मो ।

बूकम्ऩऩनछ गत असाय १९ गतेफाट ननभााण सरु
ु बएको भाथथल्रो सान्जेन य सान्जेन जरविद्मुत ् आमोजनाको

काभ गत असोज २६ गतेदेखख ठलऩ छ । “इन्धन अबािका कायण काभ योक्नु ऩये को छ,” अथधकायीरे यासससॉग

बन्नब
ु मो, „„बक
ू म्ऩऩनछ थोयै सभम भात्र योककएको आमोजना इन्धन सङ्कटका कायण योककॉदा थऩ सभस्मा बएको
छ ।”

सान्जनेका दई
ु िटा आमोजना ननभााणका िभभा यहे का छन ् । भाथथल्रो सान्जेनको ऺभता १८.८ भेगािाट तथा

सान्जेनको ऺभता ४२.५ भेगािाट यहे को छ । विसॊ २०७४ को साउन बदौसम्भ ननभााण सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखखएको

ती दईु आमोजना बूकम्ऩ य इन्धन अबािका कायण डेढ िर्ाऩछाडड धकेभरएको आमोजना प्रभुख अथधकायीको बनाइ
छ । तीभध्मे भाथथल्रो सान्जेन तद
ु ी ननभााण कम्ऩनी य बायतीम ननभााण कम्ऩनीको सॊमक्
ु त उऩिभ तथा सान्जेन
फज्रगुरु ननभााण कम्ऩनी य बायतीम उऩिभरे ननभााण गरययहे को छ ।

दईु आमोजनाको कुर रागत रु सात अफा २४ कयोड यहे को छ बने इन्धन अबाि य बूकम्ऩका कायण रागत फढ्ने

दे खखएको छ । “कनत रागत फढ्छ बन्नेभा अहहरे नै बन्न सककन्न” उहाॉरे बन्नुबमो । भाथथल्रो सान्जेनको कुर
दईु हजाय १०० भभटय सुरुङभध्मे बूकम्ऩअनघ ९२५ भभटय सम्ऩन्न बएको थथमो बने सान्जेनको ऩाॉच हजाय २००

भभटय सरु
ु ङभध्मे ७१० भभटय सककएको अथधकायीरे जानकायी हदनब
ु मो । सान्जेन खोराको ऩानीभा यसि
ु ाको नतरच
ु े

फगयभा फाॉध फाॉधी एक हजाय ४०० भभटय राभो सुरुङ य ४८० भभटय राभो ऩेनस्टक ऩाइऩफाट १८.८ भेगािाट विद्मुत ्
ननकाल्ने मोजना छ ।

सोही विद्मुत ् गह
ृ फाट ननस्केको ऩानी एिभ ् भसम्फुको खोराभा यहे को ऩानीराई भभसाई तीन हजाय ६०० भभटय राभो
सुरुङ एिभ ् एक हजाय १२० भभटय ऩेनस्टक ऩाइऩको सहामतारे ४२.५ भेगािाट विद्मुत ् सान्जनेको नाभभा

ननकाभरनेछ । हार आमोजनाको काभ रगबग ऩचास प्रनतशत जनत सम्ऩन्न बएको छ । दईु आमोजनाको गयी कुर
५७.३ भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन हुनेछ ।
सभस्माभा यसि
ु ागढी

मस्तै थचभरभे जरविद्मुत ् कम्ऩनीरे नै ननभााण गरययहे को अको भहत्िऩूणा आमोजना यसुिागढीको काभ

बूकम्ऩऩनछ ठलऩ यहे को छ । कुर १११ भेगािाट ऺभताको सो आमोजना यसुिाको थभ
ु न य हटभुये गाविसभा ऩदा छ ।

नेऩार य चीनको स्िशाभसत ऺेत्र नतब्फतको सीभाभा ननभााण गरयएको सो आमोजनाको सफै सॊयचना बभू भगत यहे को
छ । नतब्फततपाफाट प्रिाह हुने बोटे कोसी नदीभा फाॉध फाॉधी चाय हजाय २०० भभटय राभो हे डये स सुरुङ एिभ ् ३१३
भभटय राभो ऩेनस्टक ऩाइऩको सहामतारे तातोऩानी भबयभबत्र विद्मुत ् उत्ऩादन गरयनेछ । बूकम्ऩअनघ सो
आमोजनाको करयफ तीन हजाय भभटय सुरुङ ननभााण बइसकेको थथमो ।

यसुिागढी जरविद्मुत ् आमोजनाका प्रफन्ध सञ्चारक भाधिप्रसाद कोइयाराका अनुसाय आमोजना सहजरुऩभा

सञ्चारनभा ल्माउन साताभा ६ हजाय भरटय इन्धन आिचमक ऩदा छ । बक
ू म्ऩभा ऩयी थचननमाॉ नागरयक दईु जनाको
भत्ृ मु तथा १९ घाइते बएका थथए । रु १५ अफा रागतको सो आमोजना बूकम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण दईु िर्ा हढरा

हुने बएको छ । „„ननभााण साभग्री य भजदयु ननभााणस्थरभा नहुनु नै प्रभुख सभस्मा बमो, बूकम्ऩअनघ २५ प्रनतशत
कामाप्रगनत बएको थथमो । हार अिस्था शन्
ू मप्राम् छ‟‟ कोइयारारे बन्नब
ु मो ।
भध्मबोटे कोसी आमोजनाका प्रभुख डा सुननरकुभाय राभा इन्धन अबािका कायण आपूहरु ऩनन सभस्माभा ऩये को
फताउनह
ु ु न्छ । भसन्धऩ
ु ाल्चोकभा आमोजनास्थर यहे को सो ऩरयमोजनाको ऺभता १०१ भेगािाट यहे को छ बने
आमोजनाराई साताभा १२ हजाय भरटय इन्धन आिचमक ऩछा ।
सभस्मा प्रसायण राइनकै

बक
ू म्ऩका कायण थचभरभे जरविद्मुत ् कम्ऩनीरे ननभााण गरययहे का चायिटा आमोजना सभमभै सम्ऩन्न बए ऩनन
प्रसायण राइन ननभााणभा अियोध कामभ यहे का कायण विद्मुत ् खेय जाने अिस्था यहे को छ ।

सान्जेन आमोजनाका प्रभुख अथधकायीकाअनुसाय थचभरभे सफस्टे सनसम्भ जोड्ने प्रसायण राइन ननभााणभा नेऩार
विद्मुत ् प्राथधकयणरे ऩहर गये को छै न । हार थचभरभेरे उत्ऩादन गये को २२ भेगािाट ६६ केबी ऺभताको प्रसायण

राइनभापात याजरिम प्रसायण राइनभा जोडडएको छ । तय सान्जेन, भाथथल्रो सान्जेन, यसुिागढी रगामतका अन्म

आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने विद्मत
ु ् प्रसायण गना कम्तीभा ऩनन २२० केबी ऺभताको प्रसायण राइन आिचमक ऩछा ।
यासस
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फुधवाय ववहान साढे ९ फजे जरववद्मुत रगानीको िेमय फाॉडपाॉट हुदै , कसराई
कतत ककत्ता ?

५०० ककत्ताबन्दा भाथीराई २.९, ५०० ककत्ताबन्दा कभराई ११.२ प्रततित

जरविद्मुत रगानी तथा विकास कम्ऩनी भरभभटे डरे ननरकाशन गये को शेमय फुधिाय फाॉडपाॉट हुने बएको
छ । कावत्तक १२ गते २ कयोड ककत्ता प्राथभभक शेमय ननरकाशन (आईऩीओ) गये को कम्ऩनीरे रगबग अढाई
भहीनाऩनछ फाॉडपाॉट गने बएको हो ।
कम्ऩनीभा भागबन्दा कयीफ २१ गुणा (४३ अफा रुऩैमाॉ) फहढ आिेदन ऩये कोरे फाॉडपाॉटभा केही हढराई बएको
हो ।

फध
ु िाय जरविद्मत
ु ् रगानी तथा विकास कम्ऩनीको कामाारमभा विहान ९ फजेय ३० भभनेट जाॉदा शेमय

फाॉडपाॉट गरयने बएको हो । ५० हजाय रुऩैमाॉबन्दा भाथीको राथग आिेदन हदनेराई २ दशभरि ९
प्रनतशतको दयरे य ५० हजायबन्दा कभ रुऩैमाॉको आिेदन हदनेरे ११ दशभरि २ प्रनतशतको दयभा वितयण
गरयने बएको हो ।
कम्ऩनीरे २ कयोड ककत्ताभध्मे १ कयोड ८६ राख ककत्ता सिासाधायणका राथग ननरकाशन गये को थथमो ।
फाॉकीभा ४ राख ककत्ता शेमय कम्ऩनीका काभदायराई य १० राख ककत्ता साभूहहक रगानी कोर्को राथग
छुट्टाएको थथमो । कम्ऩनीको शेमय ननरकाशन तथा बफिी प्रफन्धक नागरयक रगानी कोर् यहे को छ ।
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ताभाकोिी तेस्रोफाट फाहहरयएको स्टाटक्राफ्टको घोषणा

निेजजमन जरविद्मुत ् विकास कम्ऩनी स्टाटिाफ्टरे ताभाकोशी तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाफाट फाहहरयएको
आथधकारयक घोर्णा गये को छ ।

व्मािसानमक, प्राविथधक य ननमाभकरगामत सफै ऩऺको ऩण
ू ा भल्
ू माङ्कनऩनछ आमोजनाराई अगाडड फढाउन

नसककने ननणामभा ऩुगेको कम्ऩनीद्िाया जायी विऻलतभा उल्रेख छ । कम्ऩनीका उऩाध्मऺ तथा „कण्िी डाइये क्टय‟

सन्दीऩ शाहरे विद्मुत्को भूल्म घट्ने प्रऺेऩण, प्रसायण राइनको अबाि, विद्मुत ् व्माऩायका राथग आिचमक नीनत य
ननमाभकको प्रारूऩको अबािरगामत फाहहरयनुको कायण फताएका छन । „साथै, िैदेभशक रगानीको राथग फढ्दै

गइयहे को प्रशासननक अऩ ्mठ्माया, अजस्थय याजनीनतक अिस्था य बूयाजनीनतक अिस्थारे आमोजना विकासका
राथग अियोधक िाताियण सज
ृ ना गये को छ,‟ शाहरे बनेका छन ।

अझै ऩनन नेऩारका आमोजना विकासभा रगानी गना इच्छुक यहे को तय त्मसका राथग आकर्ाक प्रनतपरको साथै
आमोजना कामाान्िमन हुने दीघाकारीन िाताियण आिचमक यहे को कम्ऩनीरे फताएको छ ताभाकोशी तेस्रोको
हकभा भात्र फाहहरयने ननणाम गये को य दक्षऺण एभशमा ऺेत्रभा सञ्चाभरत अन्म आमोजनाभा कुनै असय नगने ।
कम्ऩनीकी िरयरठ उऩाध्मऺ हटभा उट्ने अमयरे फताइन ् ।

स्टाटिाफ्टरे सन ् २००७ भा ताभाकोशी तेस्रोका सबे अनभ
ु नतऩत्र भरएको थथमो । कम्ऩनीरे आमोजनाको

सम्बाव्मता अध्ममन य िाताियणीम तथा साभाजजक प्रबाि भूल्माङ्कन गरयसकेको छ । मसअनघ नै कम्ऩनीरे

ताभाकोशी तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाफाट फाहहरयनेसम्फन्धी ननणाम रगानी फोडा नेऩारराई जानकायी गयाइसकेको
छ।
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जरववद्मुत ् कम्ऩनीको सेमय फाॉडपाॉड

नागरयक रगानी कोर्रे जरविद्मुत ् रगानी तथा विकास कम्ऩनीको साधायण सेमयको आज फाॉडपाॉड गये को छ ।

कोर्रे आज महाॉ ऩत्रकाय सम्भेरन गयी सेमय ननरकासन तथा बफिी फन्द बएको ६९ औँ हदनभा कम्ऩनीको रु १००
अङ्ककत दयका दईु कयोड ककत्ता साधायण सेमय फाॉडपाड गये को हो ।

फाॉडपाॉड गरयएको सेमयभध्मे ५०० ककत्तासम्भ रगानी गने एक राख ९५ हजाय २०३ जना साना रगानीकतााराई

११.४० प्रनतशतरे हुने ७४ राख ५० हजाय ६०३ ककत्ता सेमय वितयण गरयएको छ । त्मसैगयी, ५०० ककत्ताबन्दा फढी

आिेदन हदने एक राख नौ हजाय ४३१ जना य अन्म रगानीकतााराई २.९० दयरे एक कयोड ११ राख ७५ हजाय ९०५
ककत्ता गयी जम्भा तीन राख चाय हजाय ६५२ आिेदकराई सेमय वितयण गरयएको हो ।

न्मूनतभ ५० ककत्ता सेमय आिेदन गनेरे १० ककत्ता ऩाएका छन ् बने ५०० ककत्ता आिेदन गनेरे ५६ ककत्ता सेमय ऩाएका
छन ् । त्मसैगयी, सफैबन्दा फढी ५० राख ककत्ता सेमय आिेदन हदनेरे एक राख ४४ हजाय ८१८ ककत्ता सेमय ऩाएका
छन ् ।

कम्ऩनीका अध्मऺ ऊजाा सथचि सभ
ु नप्रसाद शभाारे विर्भ ऩरयजस्थनतभा रगानीका राथग आह्िान गदाा ऩनन
जनताको उत्साहऩूिक
ा सहबाथगता बएको फताउनुबमो ।

नागरयक रगानी कोर्का प्रभख
ु कामाकायी अथधकृत याभकृरण ऩोखये ररे एक साताभबत्र सेमयका राथग रगानी गये को
यकभ कपताा गना सुरु गरयने जानकायी हदनुबमो । उहाॉरे केही प्राविथधक विर्म टुङ्गाएय सफैको यकभ कपताा हदने
फताउनुबमो ।

कम्ऩनीरे आफ्ना कभाचायीका राथग दईु प्रनतशत अथाात चाय राख ककत्ता य साभूहहक रगानी कोर्का राथग ऩाॉच
प्रनतशत अथाात ् १० राख ककत्ता छुट्टाएको छ । कम्ऩनीको कुर ऩॉज
ू ी रु आठ अफा ऩुगेको छ ।

कम्ऩनीको प्रभख
ु बफिी प्रफन्धकभा नागरयक रगानी कोर् य सहप्रफन्धकभा एनभसएभ भचेन्ट फैंककङ भरभभटे ड य
एनएभफी क्मावऩटर यहे का थथए । कम्ऩनीका अनुसाय कुर तीन राख चाय हजाय ६५२ जना आिेदकभध्मे ५३४
जनाको चाय राख ९६ हजाय ३२१ आिेदन यद्द बएको जनाएको छ ।

मस्तै, कम्ऩनीरे विप्रेर्ण जरविद्मत
ु ् आमोजना अगाडड फढाई िैदेभशक योजगायीभा गएका नागरयकको

आम्दानीराई विद्मुत ् उत्ऩादनभा जोड्ने मोजना अगाडड साये को छ । घुन्सा ७२ भेगािाट य भसॊफुिा ५१ भेगािाट
ऺभताको आमोजनाराई विप्रेर्ण जरविद्मुत ् आमोजनाको रूऩभा अगाडड फढाउन कम्ऩनीरे आिचमक तमायी
गरयसकेको छ । यासस
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फहसभा ५० वषे ऊजाा सुयऺा यणनीतत

सम्बि बए १ शताब्दीको, नबए ऩनन कम्तीभा ५० िर्ाको ऊजाा सुयऺा नीनत फनाएय भात्र नेऩाररे आपूराई आिचमक
ऩने आमोजनाको ऩहहचान गने य ननमाातभर
ू क आमोजनाको िगॉकयण थाल्नऩ
ु छा ।
सि
ु ीर ऩन्त

प्रधानभन्त्री केऩी ओरीरे १ िर्ाभा रोडसेडडङ अन्त्म गने प्रनतफद्धता जनाएको करयफ १०० हदन ऩुग्न थाभरसकेको
छ । मसफीचभा प्रधानभन्त्रीरे १ िर्ाभा रोडसेडडङ अन्त्म गने आफ्नो भनसाम भात्र नबई अठोट बएको जजककय
गरययहे का छन ् । ऩनछल्रा िर्ाहरूभा नेऩारभा प्रधानभन्त्रीरे व्मक्त गये का प्रनतफद्धता य आचिासन ऩानीको
पोकाजस्तै पुटे य जाने गये का छन ् । ऊजाा भन्त्रारम य नेऩार विद्मुत ् प्राथधकयणका अथधकायीहरूरे १ िर्ाभा

रोडसेडडङ अन्त्म गना सम्बि नबएको फताइयहॉदा प्रधानभन्त्री ओरीरे १ िर्ाभा रोडसेडडङ शून्मभा झाने फताएका
छन ् ।

नेऩारफाट रोडसेडडङ घटाउने प्रनतफद्धता बने मो ऩहहरो होइन । मसअनघका सयकाय प्रधानभन्त्रीफाट ऩनन मस्ता
कुया व्मक्त नबएका होइनन ् । तय, सोही अनुसायको काभ नहुॉदा रोडसेडडङ बमािह हॉ ुुदैछ । ०६२÷६३ सारको

जनआन्दोरनऩनछ गठन बएको स्ि. थगरयजाप्रसाद कोइयाराको सयकायरे १० िर्ाभा ५ हजाय भेगािाट विद्मुत ्

उत्ऩादन गने रक्ष्म भरएको थथमो, जनतफेरा रोडसेडडङ मनत बमािह बइसकेको थथएन । आगाभी ५–७ भहहनाभा सो
१० िर्े सभमसीभा ऩूया हुॉदैछ । तय, मसफीचभा २०० भेगािाट विद्मुत ् ऩनन याजरिम प्रणारीभा जडान हुन सकेन ।

कोइयारा सयकायराई विस्थावऩत गये य फनेको ऩुरऩकभर दाहार नेतत्ृ िको सयकायरे १० िर्ाभा १० हजाय भेगािाट

विद्मुत ् उत्ऩादन गने „भहŒिाकाॊऺी‟ मोजना घोर्णा ग¥मो । दईु िर्ाऩनछ त्मो १० िर्े सभमसीभा ऩनन सककॉदै छ,
तय कामाान्िमन शून्मजस्तै बमो । प्रचण्ड सयकायराई विस्थाऩन गये य आएको भाधिकुभाय नेऩार सयकायरे ऩनन
२० िर्ाभा २५ हजाय भेगािाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन गने सऩना फाॉढ्मो । सस्तो रोकवप्रमता कभाउने नाभभा गणतन्त्र

स्थाऩनाऩनछका सयकायरे घोर्णाको प्रनतस्ऩधाा गये , तय जरविद्मुत ् उत्ऩादनका सभस्मा सभाधानतपा खासै काभ
गये नन ् ।

झरनाथ खनार नेतत्ृ िको सयकायरे जरविद्मत
ु ् विकासका राथग केही सरु
ु िात गये को थथमो, तय सयकाय नै हटक्न
सकेन । सपर ऊजााभन्त्रीका रूऩभा चचाा कभाएका गोकणा विरटरे रोडसेडडङ अन्त्म गने दृढ रक्ष्मका साथ काभ
गने फताइयहॉ दा त्मो सयकाय ऩनन ढल्मो । खनार नेतत्ृ िको सयकाय विस्थाऩन गये य फनेको फाफयु ाभ बट्टयाई
नेतत्ृ िको सयकायरे ठूरा जरविद्मुत ् आमोजनाराई याजरिम गौयिका आमोजनाका रूऩभा अगाडड फढाउने

प्रनतफद्धता जनाए ऩनन रोडसेडडङ घटाउने भाभभराभा दे खखने गयी काभ गना सकेन । सुशीर कोइयारा नेतत्ृ िको
सयकायरे ऩनन जरविद्मत
ु ् विकासको ऺेत्रभा कुनै उल्रेख्म काभ गना सकेन ।

नेऩारभा जरविद्मुत ् स्थाऩनाको १ शताब्दी ऩूया बएको छ, मनत राभो इनतहास बएय ऩनन नेऩार अहहरेसम्भ आधा
हदनबन्दा फढी अन्धकायभम छ । कणाारी थचसाऩानी आमोजना फनाउनका राथग बनेय रूसभा इजन्जननमरयङ ऩढ्न
गएको ऩुस्ता रयटामडा बइसक्मो, तय जरविद्मुत ् विकासको यफ्ताय कछुिाशैरीको छ । नेऩारभा जरविद्मुत्को

विकास हुन नसक्नुभा २ थयी अनतिादी थचन्तनरे काभ गये को ऩाउन सककन्छ । एकथयी ऩयम्ऩयागत थचन्तन जो,
जरविद्मत
ु ् उत्ऩादनभा विदे शी रगानी ल्माउनह
ु ु न्न, फरु ऋवर्भनु नको ऩारादे खख फग्दै आएको ऩानीराई ननिााध

फग्न हदनुऩछा बन्ने । उग्रयारििादी थचन्तन फोक्ने अकााथयी जरविद्मुत ् विकासभा फाह्म रगानी दे ख्न चाहॉदैनन ् ।

दोस्रो भसत्तैँभा फथगयहे को ऩानीराई सस्तैभा बए ऩनन फेच्नुऩछा य विदे शी सॊस्थाराई भात्र हदनुऩछा बन्ने अनतिादी
सोच । मो सोचरे स्िदे शी ऺभता य ऩॉज
ु ीभा विचिास नगयी विदे शी कम्ऩनीराई भात्र हदने कुया गछा । नेऩाररे

साॉजच्चकै विकास गने हो बने दि
ु ै थयी अनतिादराइ त्मागेय आफ्नो आिचमकता ऩहहचान गनऩ
ुा छा । ऩहहरे नेऩारको
आिचमकता ऩूनता गने गयी स्िदे शी–विदे शी कम्ऩनीराई ननभााणको जजम्भा हदने नीनत भरनुऩछा ।

नेऩारको विद्मुत ् भाग हदन दग
ु ुना य यात चौगुना फहढयहे को छ । सूचना–प्रविथधको विकास तथा नेऩारीहरूको

फदभरएको य आधनु नक जीिनशैरीका कायण विद्मुत ् भाग विद्मुत ् प्राथधकयणरे प्रऺेऩण गये बन्दा ्मादा छ । हाम्रा
नीनतननभाातारे केिर उ्मारोका राथग थचभ फाल्ने य भोफाइर चाजा गनाका राथग भात्र विद्मत
ु ् भाग बइयहे को

प्रऺेऩण गये का छन ् । विद्मुतीम सिायी चराउने, खाना ऩकाउने य औद्मोथगक विकासका राथग विद्मुत ् प्रमोग गने
ऩरयकल्ऩना गये य भागको प्रऺेऩण गरयएको छै न । एउटा यासामननक भर कायखाना स्थाऩना ग¥मो बने १००

भेगािाट विद्मत
ु ् खऩत हुन्छ । नेऩारभा भसभेन ्ट उद्मोग खभु रयहे का छन ् य अन्म उद्मोग ऩनन खल्
ु दै छन ् । त्मो

फेरा विद्मुत ् भाग उच्च बएय जानेछ । विचिभा प्रनतव्मजक्त विद्मुत ् खऩतराई भानि विकास सूचकाॊकको भुख्म

आधाय फनाइयहॉदा बविरमको विद्मुत ् भागको मोजना फनाउनु आिचमक छ । नेऩारको प्रनतव्मजक्त खऩत दक्षऺण
एभसमाको औसतबन्दा २० प्रनतशत कभ छ ।

याजरिम मोजना आमोगरे २० िर्ाको ऊजाा नीनत फनाउने गह
ृ कामा गरययहे को सभमभा सॊसद्को जरस्रोत सभभनतरे
नेऩाररे आगाभी ५० िर्ाको ऊजाा सयु ऺा यणनीनत फनाउन सयकायराई भसपारयस गये को छ । सॊसदीम सभभनतरे
व्माऩक य व्मिजस्थत छरपर गयाएय ऊजाा सुयऺा यणनीनत फनाउन सयकायराई ननदे शन हदएको छ ।

शजक्तयारिहरूरे आगाभी सम िर्ासम्भका राथग इन्धन य ऊजाा सजञ्चनतका राथग आफ्नो कूटनीनतक प्रमासराइ
तीव्र फनाएका छन ् । भध्मऩि
ू ॉ दे शहरूभा भहाशजक्त यारिहरूको प्रबाि फढाउने प्रनतस्ऩधाा केिर इन्धनको

स्रोतभाथथको कब्जाका राथग बइयहे को छ य कनतऩम सन्दबाभा नेऩारभाथथको बायतीम याजनीनतक हस्तऺेऩ

नेऩारको जरस्रोत य ऊजााको राथग हो बन्ने कुया गहहयो ढॊ गरे फझ्
ु नऩ
ु छा । तय, नेऩाररे आफ्नै दे शभबत्र यहे का

ऊजााको स्रोतको सॊयऺण य सभुथचत दोहनभा उदासीनजस्तै छ । नेऩारराई दोहोयो अॊकको आथथाक िद्
ृ थधसहहत

सभद्
ृ ध यारि फनाउने भाध्मभ ऊजाा नै हो । ऩमाालत ऊजााबफना दे श विकासको ऩरयकल्ऩना गना सककॉदै न य नेऩारको
सन्दबाभा जरविद्मत
ु ् विकास नै ऊजााको बयऩदो, हदगो य सम्बाव्म विकल्ऩ हो । सम्बि बए १ शताब्दीको, नबए

ऩनन कम्तीभा ५० िर्ाको ऊजाा सुयऺा नीनत फनाएय भात्र नेऩाररे आपूराई आिचमक ऩने आमोजनाको ऩहहचान गने
य ननमाातभूरक आमोजनाको िगॉकयण थाल्नुऩछा । मसअनघ सोही सभभनतरे ०६८ सारभा ऩञ्चिर्ॉम, २५ िर्ा य ५०
िर्ाका राथग ऊजाा सुयऺा नीनत तजभ
ुा ा गना सयकायराई बनेको थथमो, तय मसफीचभा फनेका कुनै ऩनन सयकायरे
ध्मान हदएनन ् ।

प्रधानभन्त्री ओरीरे १ िर्ाभा रोडसेडडङ हटाउने आचिासन जनाए ऩनन ठोस कामािभ य कामामोजना ल्माएका छै नन ्
। फरु सॊसदीम सभभनतरे सभमसीभा फनाएय काभ गये भा २ िर्ाभा रोडसेडडङ अन्त्म गना सककने सम्बािना य आधाय
दे खाइहदएको छ । ननभााणाधीन आमोजनाको सभमभा काभ बए २०७४ बरयभा १ हजाय ५५ भेगािाट विद्मुत ्

उत्ऩादन हुन सक्ने सबाऩनत गगन थाऩारे प्रधानभन्त्री केऩी ओरीको उऩजस्थनतभा सॊसदीम सभभनतभा ऩेस गये को
कामाऩत्रभा उल्रेख छ । तय, सयकाय त्मसभा ऩनन कभाचायीतन्त्रको कभाकाण्डी कामाशैरीका कायण २ िर्ाभा ऩनन

रोडसेडडङ अन्त्म हुने सम्बािना छै न । जरविद्मुत ् उत्ऩादनका राथग कैमाॊुै कानुनी झन्झट ऩूया गनऩ
ुा ने अहहरेको
सॊयचनागत फाध्मता छन ् । िाताियणीम ऩयीऺण गने काभभा िर्ौ अजल्झएका कायण आमोजनाहरू तोककएको

सभम य रागतभा सम्ऩन्न हुन सककयहे का छै नन ् । सॊसदीम सभभनतको ठहय ऩनन झन्झहटरा कानुनको सॊशोधन

गये य भात्र जरविद्मुत ् ऺेत्रभा विकास गना सककन्छ बन्ने छ ।

ॊ ट्माॊकरे बन्दा व्मिजस्थत ढॊ गरे सयकायराई केही
„भभनी ऩाभरामाभेन्ट‟ बननने सॊसदीम सभभनतरे सयकायको थथक
भसपारयस गये को छ । मसअनघ गठन गरयएका सुझाि सभभनतहरूरे हदएका सुझािको कामाान्िमन बएको बए

नेऩारभा रोडसेडडङको मो बमािह अिस्था भसजाना हुने थथएन । सयकायरे गठन गये का भसपारयस सभभनतबन्दा
सॊसदीम सभभनतको ननदे शनको भहŒि फेग्रै छ । सॊसदीम सभभनतको ननदे शन कामाान्िमन फाध्मकायी हुन्छ,
सॊसद्फाट गठन बएको सयकायराई । नेऩारको सॊसदीम इनतहासभा जरस्रोत सभभनतरे मसऩटक साॉजच्चकै

प्रशॊसामोग्म काभ गये य सयकायराइ भसपारयस गये को छ । सॊसदीम सभभनतरे हदएका ननदे शन कामाान्िमनभा
इच्छाशजक्त दे खाएभा नेऩारफाट ननकट बविरमभा रोडसेडडङको बमािह अिस्थाफाट भुजक्त ऩाउने थथमो ।

>f]tM cleofg, 2072÷09÷29

जरववद्मुत ् नै सभद्
ृ थधको भुख्म आधाय
िैरेन्द्र गुयागाईं

उऩाध्मऺ, स्ितन्त्र ऊजाा
उत्ऩादकहरूको सॊस्था
नेऩार (इलऩान)

नेऩारराई आथथाक सभद्
ृ थधतपा अनघ फढाउन विभबन्न ऺेत्रभा आत्भननबाय हुनु आिचमक छ । स्िाधीन

अथातन्त्र ननभााण गना महाॉको या्म िा नागरयकरे गने हये क गनतविथध हदगो विकास रक्षऺत हुनु आिचमक
छ । त्मसका राथग हाम्रो भशऺा प्रणारी कनत व्मािहारयक फनाउने ? हाम्रो उद्मोगहरू ऩयननबाय कक

आत्भननबाय उन्भख
ु छन ् ? कनत उद्मोगरे कनत भात्राभा स्िदे शी कच्चा ऩदाथा प्रमोग गरययहे का छन ् ?
हाम्रा कनत प्रनतशत मि
ु ा दे शभबत्रै योजगाय, स्ियोजगाय बएका छन ् ? हाम्रो ऩि
ू ााधायको विकासको तह
कहाॉनेय छ ? मी भद्
ु दाभा या्म सञ्चारकहरू गम्बीय हुनु अत्मािचमक छ ।

खास गयी विकासका राथग ऊजाा य सडक भहŒिऩूणा ऩूिााधाय हुन ् । नेऩारको हकभा ऊजााको भुख्म आधाय
जरविद्मुत ् हो । हार सौमा, हािा, थभार, जजमोथभाररगामत िैकजल्ऩक ऊजााका कुया ऩनन आएका छन ् ।
नतनराई विकल्ऩकै रूऩभा याखेय अहहरे जरविद्मुत ् उत्ऩादनभा नै केजन्द्रत हुनु हाम्रो अल्ऩकारीन य
दीघाकारीन आिचमकता हो । आथथाक सम्ऩन्नता य स्िाभबभानका खानतय दे शको आिचमकता ऩूया

गयीकन ननमाात गने तहसम्भ हाभीरे जरविद्मुत्को उत्ऩादन गनऩ
ुा छा । हाम्रो याजरिम स्िािरम्फनको
ऩहहरो तह मही हो । दोस्रो, गुणस्तयीम सडक ऩूिााधाय गाउॉ गाउॉ सम्भ ऩु¥माउनुऩछा । सडक विकासका

राथग ब्माकिाडा य पयिाडा भरङ्केजको आधाय हो । तेस्रो, हाम्रो भशऺा प्रणारीराई व्मिहायभुखी फनाइनुऩछा
। स्िदे शभै योजगाय हुने िा उद्मभी फन्ने गयी व्मािहारयक भशऺा या्मरे नागरयकराई प्रदान गनऩ
ुा य्मो ।
व्मािसानमक तथा शीऩभुखी भशऺा हदएय विदे शभा ऩनन दऺ जनशजक्त ऩठाउन सके नतनरे
स्िाभबभानऩि
ा याम्रो योजगायी ऩाउने य या्मको विप्रेर्णभा ऩनन िद्
ू क
ृ थध हुनेछ ।

तय, दे शभबत्रै कसयी धेयै उद्मोगधन्दाको विकास गने, योजगायी सज
ृ ना गने बन्नेभै हाम्रो ध्मान केजन्द्रत
हुनु जरुयी छ । मसतपा या्मरे अल्ऩकारीन य दीघाकारीन मोजना फनाई नतनराई कामाान्िमन गने
विशेर् यणनीनत तमाय गन,ुा दऺ जनशजक्तको विकास गनुा य ननजीऺेत्रराई रगानीको िाताियण सहज
फनाइनु अत्मािचमक छ ।

याजरिम अथातन्त्रराई आत्भननबाय फनाउने सानो उदाहयण बायतको मोगी याभदे ि य फारकृरणको नेतत्ृ िभा
सञ्चाभरत ऩतञ्जरीको औद्मोथगक उत्ऩादनराई भरन सककन्छ । ऩतञ्जरीरे बायतफाट िावर्ाक रूऩभा
फाहहरयने खफौं रुऩैमाॉफयाफयको मुननभरबयरगामत फहुयाजरिम कम्ऩनीका उत्ऩादनराई विस्थावऩत गदै

रगेको छ । ऩतञ्जरीरे आफ्नो उत्ऩादनभा स्िदे शी कच्चा ऩदाथाको प्रमोग गये को छ । त्मसफाट बायतीम
अथातन्त्रराई आत्भननबाय फनाउन ठूरो मोगदान ऩुगेको छ । त्मसयी हाभी ऩनन स्िदे शी कच्चा ऩदाथा,
स्िदे शी श्रभशजक्तको उऩमोग गयी आत्भननबाय उन्भुख हुनसक्छौं । मसयी हे दाा हाम्रो सफैबन्दा फढी

सम्बािना य साभथ्र्मको ऺेत्र ऊजाा हो । ऊजााको उत्ऩादन फढाएय हाम्रो चल्
ू होभा फल्ने एरऩीजी ग्मासदे खख
ठूरा उद्मोगभा चल्ने आमानतत जेनेयेटयराई विस्थावऩत गय्न सक्छौं । त्मसका राथग कम्तीभा ५ हजाय

भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गनुा हाम्रो तत्कारीन आिचमकता हो । बफजुरीको अबािभा अहहरे झण्डै ६ सम
भेगािाट ऊजाा डडजेर जेनेयेटयफाट ननकाल्नु ऩये को छ । जरविद्मत्ु को उत्ऩादन िद्
ृ थध गयी मसराई

विस्थावऩत गनुा आिचमक छ । त्मस्तै, आत्भननबाय फन्न सककने अको ऺेत्र कृवर् हो । नेऩारभा प्रशस्त
कृवर्मोग्म बभू भ, िाताियण, भसॉचाइको स्रोत बएको, ऩयम्ऩयागत रूऩभा ऩनन कृवर् नै हाम्रो भख्
ु म ऩेशा

बएकारे मस ऺेत्रराई व्मिसामीकयण गरयनु आिचमक छ । अफ गोरु, याॉगा तथा भानिीम श्रभशजक्तको
सट्टा ट्र्माक्टयजस्ता उऩकयणको प्रमोगभा िद्
ुा छा । त्मसका राथग प्रशस्त बफजर
ु ी चाहहन्छ ।
ृ थध गनऩ

बफजर
ु ी हुने हो बने चाभर, दाररगामत कृवर्जन्म उत्ऩादनको आमातराई विस्थाऩन गयी आत्भननबाय
हुन सककन्छ ।

चौथो, दे शराई आत्भननबाय फनाउन सककने अको ऺेत्र ऩमाटन हो । नेऩारभा ऩमाटन विकासका केही
ऩहरहरू हुॉदै ऩनन छन ् । तय, मसका राथग ऩनन बफजुरी, सडकरगामत ऩूिााधायको विकास हुनु जरुयी छ ।
धाभभाक, साॊस्कृनतक ऩमाटनका साथै साहभसक ऩमाटन, उच्च अजल्टच्मुडभा सञ्चारन गरयने खेरहरूको
प्रिद्र्धन गयी अहहरेबन्दा धेयै ऩमाटक आकवर्ात गना सककन्छ । त्मसका राथग उच्च बेगभा

स्टे डडमभरगामत ऩूिााधाय ननभााण गना सककन्छ । मी सफैको भुख्म आधाय जरविद्मुत ् हो । अहहरे

बायतको विद्मुत ् खऩतको तुरनाभा ऩुग्न आजको तुरनाभा ऩाॉचगुणा फढी उत्ऩादन गनऩ
ुा छा । एभशमारी
भाऩदण्डभा ऩग्ु न कम्तीभा १० हजाय भेगािाट बफजर
ु ी उत्ऩादन गनऩ
ुा छा । त्मसो हुन सकेभात्र दे शराई

आथथाक सभद्
ृ थधभा रैजान सककन्छ । होइन बने हाम्रा विकास य आत्भननबायताको सऩना खोिो नायाभा
भात्र सीभभत हुनेछ ।

>f]tM sflGtk'/, 2072÷09÷29

जरववद्मुत कम्ऩनीरे हात खारी नहुने गयी िेमय फाड्मो

जरविद्मुत रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे भागको २१ गुणा फढी आिेदन हदएका सम्ऩूणा शेमयधनीहरुराई हात
खारी नहुने गयी शेमय फाॉडपाॉड गये को छ ।

करयि दईु भहहना अनघ २ अफा रुऩैमाॉका राथग भाग गये को शेमयऩॉज
ू ीका राथग साना ठूरा गयी साढे तीन राख
आिेदकरे ४३ अफा रुऩैमाॉको आिदे न हदएका थथए ।

आिेदन हदएका भध्मे सफैराई हात खारी नहुने गयी „प्रोयाटा फेभसस‟ भा कम्ऩनीरे शेमय फाडपाड गये को हो
। कम्ऩनीका अनुसाय साना रगानीकतााराई २० प्रनतशतका दयरे, सम बन्दा फढी ककत्ता बनेरे १२ प्रनतशत
य ठूराराई तीन प्रनतशतका दयरे वितयण गरयएको छ ।

फाॉडपाॉडफाये जानकायी हदन आमोजजत कामािभभा शेमयका राथग न्मुनतभ ५० ककत्ता शेमय आिेदन हदनेरे
१० ककत्ता ऩाएका छन ् । ५ सम ककत्ता बनेरे ५६ शेमय ऩाएका छन ् ।

त्मसबन्दा भाथथ बनेरे आिेदन सॊख्माको तीन प्रनतशतका दयरे शेमय ऩाएका हुन ् । कम्ऩनीको सेमय

ननस्कासन तथा बफिी प्रफन्धकभा एनभसएभ भचेन्ट, नागरयक रगानी कोर् य एनएभफी क्मावऩटर थथए ।
बफिी प्रफन्धक कम्ऩनीरे शेमय नऩये का आिेदकराई एक साताऩनछ यकभ पकााउने जानकायी हदएका छन ्
।
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खखम्तीको रगानीकताा ताभाकोसी तेस्रोफाट फहहरयमो

खखम्ती जरविद्मुत आमोजनाको रगानीकताा निेजजमन कम्ऩनी स्ट्माट्िाफ्टरे ६ सम ५० भेगािाटको
ताभाकोसी तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाफाट हात खझकेको छ । सिे राइसेन्स भरएको करयफ १० िर्ाऩनछ
स्ट्माट्िाफ्टरे आमोजना नफनाउने ननणाम गये को हो । सयकायरे आमोजनाको सिे राइसेन्स ०६३
पागन
ु भा कम्ऩनीराई हदएको थथमो । हारै रगानी फोडाराई आमोजना नफनाउने जानकायी हदएको
विऻजलतभापात कम्ऩनीरे जनाएको छ ।

फोडारे कम्ऩनीसॉग आमोजना विकास सम्झौता (वऩडडए)को प्रकिमा अगाडड फढाएको थथमो । वऩडीए गये को
बए कम्ऩनीरे प्रनतभेगािाट १ हजाय ५ सम अभेरयकी डरयका हहसाफरे ९ राख ७५ हजाय डरय (करयफ ९
कयोड ७५ राख रुऩैमाॉ) वऩडडए शल्
ु क नतनऩ
ुा ने थथमो ।

आमोजनाको व्मािसानमक, प्राविथधक य ननमाभक कायकहरूको विस्तत
ू माॊकन गये ऩनछ रगानी नगने
ृ भल्
ननणाम भरइएको स्ट्माट्िाफ्टका उऩाध्मऺ तथा नेऩार दे शीम ननदे शक डा. सन्दीऩ साहरे फताए ।

„विद्मुत ् बफिीका राथग सम्बाव्म विकल्ऩको कभी, विद्मुत्को भूल्म घट्न सक्ने ऩूिाानुभान, विद्मुत ्

ननकासीको अऩमाालत प्रसायण ऺभता सॊयचना य विद्मुत ् बफिीको आिचमक नीनत तथा ननमभ नहुनु मो
ननणामका प्रभुख कायक हुन ्,‟ उनरे बने, „मसरे िैदेभशक रगानीभा फढ्दो प्रशासननक अियोध, तयर
याजनीनतक अिस्था य आमोजना विकासको राथग प्रनतकूर िाताियण भसजाना गने बू–याजनीनतक
अिस्थाराई ऩनन दशााउॉछ ।‟

स्ट्माट्िाफ्ट नेऩारभा अझै ऩनन आमोजना विकास गना इच्छुक यहे को तय मसका राथग रगानीको
उत्कृरट प्रनतपर हुनुऩने साहरे फताए ।

६० भेगािाटको खखम्ती–१ विद्मुत ् आमोजनाको प्रिद्र्धक हहभार ऩािय भरभभटे डभा स्ट्माट्िाफ्टको भुख्म
स्िाभभत्ि छ । स्ट्माट्िाफ्टरे ताभाकोसी तेस्रो आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन य िाताियण तथा
साभाजजक प्रबाि भूल्माॊकन गरयएको जनाएको छ ।

नेऩारी फजाय तथा आिचमकताअनुसाय बायतीम फजाय तथा अन्म दक्षऺण एभसमाका ऺेत्रभा ननमाात गने

गयी आमोजनाको डडजाइन गरयएको कम्ऩनीरे जनाएको छ । आमोजनाको अनुभाननत रागत १ अफा ५०

कयोड डरय छ । सुरुभा ८ सम ८० भेगािाटको राइसेन्स भरएको कम्ऩनीरे ऩनछ आमोजनाको ऺभता घटाई
६ सम ५० कामभ गये को थथमो । स्ट्माट्िाफ्टरे साझेदायीभा आमोजना ननभााण गना बायतको टाटा

ऩाियसॉग ४ िर्ाअनघ सभझदायी (एभओम)ू गये को थथमो । आमोजनाको ननभााण गना गठन हुने कम्ऩनीको
जायी तथा चक्
ु ता ऩॉुुजीभा स्ट्माट्िाफ्टको ५१ प्रनतशत य टाटा ऩाियको ४९ प्रनतशत स्िऩॉुुजी (इजक्िटी)
हुने एभओमू बएको थथमो ।
स्ट्माट्िाफ्टरे सहामक कम्ऩनी हहभार ऩाियरे ताभाकोसी तेस्रो य ६५ भेगािाटको ककने जरविद्मत
ु ्

आमोजनाभा रगानीका राथग प्रनतककत्ता १ हजाय डरय अॊककत भल्
ू मका ६० हजाय ककत्ता (६ कयोड डरय)

डडफेञ्चय जायी गने घोर्णा गये को थथमो । तय, सहामक कम्ऩनीरे डडफेञ्चय उठाएय भुख्म कम्ऩनीराई ऋण
हदन नसक्ने बएऩनछ कम्ऩनी मसफाट ऩनन ऩनछ हटे को थथमो ।

>f]tM /fhwfgL b}lgs, 2072÷09÷30

>f]tM gof¤ klqsf, 2072÷09÷30

जरववद्मुत ् ववकास कम्ऩनीको सेमय फाॉडपाॉट

जरविद्मुत ् रगानी तथा विकास कम्ऩनीको प्राथभभक सेमय ननरकासन (आइवऩओ) फुधफाय सेमय फाॉडपाॉट
बएको छ ।

फाॉडपाॉटअनुसाय ५० दे खख ८० ककत्तासम्भ आिेदन हदनेरे प्रनतव्मजक्त १० ककत्ताका दयरे सेमय ऩाएका छन ्
बने ९० दे खख ५ सम ककत्ताका राथग आिेदन हदनेराई ११.२ प्रनतशतका दयरे सेमय वितयण गरयएको छ ।
त्मस्तै, ५ सम ककत्ताबन्दा भाथथको आिेदन हदनेरे २.९ प्रनतशतका दयरे सेमय ऩाएका छन ् । मो प्रणारी
अिरम्फनऩनछ करयफ १ राख रुऩैमाॉका राथग आिेदन हदने य २५ हजाय रुऩैमाॉफयाफयको आिेदन हदनेरे
रगबग फयाफय सेमय ऩाउनेछन ् । कम्ऩनीरे हारसम्भकै फढी यकभको सेमय ननरकासन गये को थथमो ।

सॊस्थाभा अफ ३ राख ४२ हजाय सिासाधायण सेमयधनीको प्रनतननथधत्ि बएको छ । कम्ऩनीरे कावत्तक १२
भा २ कयोड ककत्ता प्राथभभक सेमय ननरकासन (आइवऩओ) गये कोभा रगबग साढे २ भहहनाऩनछ फाॉडपाॉट
गये को हो ।
कम्ऩनीभा भागबन्दा करयफ २१ गुणा (४३ अफा रुऩैमाॉ) फढी आिेदन ऩये को य सफैराई सेमय वितयण गने
प्रणारी अिरम्फन गने िभभा फाॉडपाॉटभा केही हढराइ बएको थथमो ।

कम्ऩनीरे २ कयोड ककत्ताभध्मे १ कयोड ८६ राख ककत्ता सिासाधायणका राथग ननरकासन गये को थथमो ।
फाॉकी ४ राख ककत्ता सेमय कम्ऩनीका काभदायराई य १० राख ककत्ता साभूहहक रगानी कोर्का राथग
छुट्माएको थथमो ।

>f]tM sflGtk'/, 2072÷09÷30

भाथथल्रो कणाारी जरववद्मुत ् आमोजना : शसॉचाइ प्रबाववत नहुने
प्रवद्र्धक जीएभआयरे सॊयचना ऩरयवतान गने
प्रकाश अथधकायी

भाथथल्रो कणाारी जरविद्मुत ् आमोजनाको विकासकताा कम्ऩनी जीएभआयरे तल्रो तटीम ऺेत्रका भसॉचाइ

आमोजनाभा असय नऩने गयी सॊयचना ऩरयितान गने बएको छ । जीएभआयरे कणाारी नदीराई दै ननक १६ घण्टा

थन
ु ेय अधाजराशममक्
ु त बफजुरी उत्ऩादन गने आफ्नो ऩयु ानो मोजना ऩरयितान गदै नदी नथन
ु ी बफजर
ु ी उत्ऩादन गने
बएको हो ।

तल्रो तटीम ऺेत्रभा सञ्चाभरत य ननभााणाधीन भसॉचाइ आमोजनाराई कुनै फाधा ऩना नहदन सॊयचना ऩरयितान गना
राथगएको जीएभआय स्रोतरे जनाएको छ । जीएभआय य भसॉचाइ विबाग सजम्भभरत सॊमुक्त प्राविथधक टोरीरे
मससम्फन्धी मोजना तमाय ऩाये को हो ।

तल्रो तटीम ऺेत्रका कणाारी थचसाऩानी, यानीजभया, कुररयमा भसॉचाइ आमोजनाराई असय गने बन्दै भसॉचाइ

विबागरे सच्माउन अनुयोध गये को थथमो । भाथथल्रो कणाारीको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) भा भसॉचाइ
आमोजनाराई कुनै असय नऩुयम
् ाउने गयी आमोजना अनघ फढाउन उल्रेख गरयएको थथमो । ऩनछल्रो
मोजनाअन्तगात जीएभआयरे अफ वऩककङ (ऩानी थन्
ु ने) प्रणारी यद्द गने छ ।

जीएभआयरे मससम्फन्धी विस्तत
ृ प्रनतिेदन रगानी फोडाभा फुझाउन बने फाॉकी छ । मसअनघ दै ननक १८ घण्टा नदी

थन
ु ेय विद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्म थथमो । भसॉचाइ विबागको अनुयोधभा जीएभआयरे रय–ये गुरेहटङ ड्माभ फनाउन िा
उत्ऩादन विथध ऩरयितान गनेभध्मेका विकल्ऩभा अध्ममन गये को थथमो ।

मसअनघ जीएभआयरे इॊग्ल्मान्डको एक कम्ऩनीभापात आमोजनाफाट प्रबावित हुने फाभसन्दाका राथग ऩुन:स्थाऩना

तथा ऩन
ु िाास कामामोजना हस्तान्तयण गरयसकेको छ । कामामोजनाभा कुर प्रबावित ४ सम २६ भध्मे आमोजनाफाट
विस्थावऩत हुने ५६ घयधयु ीराई ऺनतऩूनता हदएय आपैंरे चाहे को ठाउॉ भा िा आमोजनारे नै फन्दोफस्त भभराएको

स्थानभा फस्न सक्नेरगामत अिसय छन ् । त्मस्तै भाथथल्रो कणाारीरे िान्सभभसन राइनको रुटसभेत ऩरयितान
गये को छ ।

रगानी फोडाका अनुसाय अनघल्रो डडजाइनरे १० हजाय भेगािाटको कणाारी थचसाऩानी आमोजनाराई प्रबावित ऩाने

बएकारे रुट ऩरयितान गरयएको हो । विद्मुत्गह
ृ फाट सुखेतको गुटु, बफजौया, फेतान, कैरारीको सुगायखार, दोदोधाया,
प्रताऩऩुय, थाऩाऩुय हुॉदै विद्मुत ् बायत रथगने छ । मसभध्मे नेऩारभा १ सम ककभभ ऩछा । ऩुयानो मोजनाभा दै रेखको
रमाटी बफन्द्रासैनी, सुखेतको सारकोट, घाटगाउॉ , कैरारीको रम्कीको फाटो थथमो ।

नौ सम भेगािाटको मो आमोजना अनघ फढाउन बायतीम कम्ऩनी जीएभआय य नेऩार सयकायफीच २०१४ सेलटे म्फय

१९ भा ऩीडीए बएको थथमो । जीएभआयरे नेऩार सयकायराई नन:शुल्क २७ प्रनतशत सेमय य १२ प्रनतशत अथाात १०८
भेगािाट बफजुरी हदने छ ।

आमोजनाफाट दै रेख, सुखेत य अछाभ जजल्राका १२ गाविस प्रबावित हुने छन ् । दै रेखको सात्तरा गाविसको
टुइनकुनाभा १६ कपट अग्रो

ड्माभ फनाई अढाइ ककभभ सुरुङ खनेय अछाभको फल्दे भा १५० भभटयभाथथफाट ऩानी खसारेय विद्मुत ् उत्ऩादन गरयने
छ । जीएभआयरे २०१६ जन
ु ३० फाट ननभााण सरु
ु गयी २०२१ जन
ु भा आमोजना सम्ऩन्न गनऩ
ुा ने छ । अनभ
ु ाननत
कुर १ सम १६ अफा रागतभा फन्ने छ ।

