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जरविद्मुत ् आमोजनाभा इन्धन य ननभााण साभग्रीको अबाि

नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणका सहामक कम्ऩनीरे ननभााण गरयहे को ऩाॉच जरविद्मुत ् आमोजना इन्धन अबािका
कायण ननभााणभा सोचेजनत प्रगनत हुन सकेको छै न ।

याष्ट्रिम गौयिको आमोजनाको रूऩभा यहे का भाधथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजनाको ऩहुॉचभागा ननभााणभा नै
भुख्म सभस्मा छ । ताभाकोसीको विद्मुत्गह
ृ गोगयफाट फाॉधस्थरसम्भ ऩुग्ने फाटो बूकम्ऩकाकायण सफैबन्दा फढी
प्रबावित बएऩनछ आमोजनारे िैकष्ट्ल्ऩक उऩाम अऩनाउन रागेको छ ।

अप्ठ्मायो बीय यहे का कायण ऩुन् सडक ननभााण गना नसककने बएकारे सुरुङ खन्ने िा अरु कुनै अरु विकल्ऩ खोज्ने
बन्ने फाये भा अध्ममन जायी छ । कयीफ ऩाॉचसम मभटय फयाफय सुरुङ खन्नै ऩने िाध्मताभा आमोजना यहे को छ ।
आमोजनाका प्रिक्ता गणेशप्रसाद न्मौऩानेरे विद्मुत ् गह
ृ ऩुग्ने ऩुहॉचभागा ननभााण जायी यहे को जानकायी ददए ।

सयकायरे साताभा कूर १२ हजाय मरटय इन्धन उऩरब्ध गयाउने फताएऩनन सो ऩरयभाणभा इन्धन प्राप्ठत नबएका
कायण सभस्मा कामभ नै यहे को प्रिक्ता न्मौऩानेको बनाइ छ । उनका अनस
ु ाय इन्धन प्राप्ठत त बएको छ । तय
भागअनुसाय अझै ऩनन ऩाउन सककएको छै न । प्राप्ठत बएको इन्धनराई सदऩ
ु मोग गदै ऩहुॉचभागा ननभााण
गरययाखखएको छ ।

बक
ू म्ऩअगाडड सो आमोजनाको फाॉध ननभााण ९० प्रनतशत सककएको धथमो बने सरु
ु ङ ननभााण ऩनन रगबग अन्त्मको
चयणभा ऩुगेको धथमो । मस्तै बूमभगत विद्मुत्गह
ृ , सिस्टे शनको आधाय तमाय बइसकेको, हाइड्रोभेकाननकर य

इरेक्िोभेकाननकर उऩकयण आइसकेका य प्रसायण राइन ननभााण शुरु बएको धथमो । सहज रूऩभा इन्धन उऩरब्ध
हुने य ननभााण साभग्रीको अबाि नहुने हो सो आमोजना आगाभी डेढ िर्ामबत्र सम्ऩन्न गना सककन्छ ।
सयकायरे ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गरयसकेको अिस्थाभा भाधथल्रो ताभाकोसी काठभाडौँ प्रसायण राइनको काभ
मद्
ु धस्तयभा अगाडड फढ्ने विश्िास मरइएऩनन िन तथा सॊयऺण ऺेत्ररे अियोध गदाा थऩ जदटरता ऩैदा बएको छ ।

िन तथा बूसॊयऺण भन्त्रारमरे आिश्मक ननणाम नगरयदददा प्रसायण राइन ननभााणभा सभसमा बएको आमोजनारे
फताएको छ ।

मस्तै यसि
ु ाभा आमोजना स्थर यहे का यसि
ु ागढी, भाधथल्रो सान्जेन, सान्जेनभा ऩनन इन्धन य ननभााण साभग्रीकै
अबाि ऩनछल्रो ददनभा सभस्माको रूऩभा यहे को छ । यसुिागढी १११ भेगािाट ऺभताको आमोजना हो । सो

आमोजनाराई साताभा १२ हजाय मरटय इन्धन जरुयत ऩदा छ । गत िैशाख १२ गतेको बूकम्ऩअनघ सो आमोजनाको
फाॉध य सुरुङको काभ ३५ प्रनतशत सम्ऩन्न बएको धथमो ।

बूकम्ऩरे नयाम्रयी प्रबावित ऩाये को सो आमोजनाभा हार ऺनतग्रस्त आिासगह
ृ य ऩहुॉचभागा ननभााण बइयहे को छ ।
धचमरभे जरविद्मत
ु ् कम्ऩनीरे ननभााण गरययहे को सो आमोजनाको हारसम्भ प्रसायण राइन ननभााण सम्फन्धी
ठे क्का प्रकिमा नै शुरु गरयएको छै न ।

सो आमोजनाका प्रफन्ध सञ्चारक भाधिप्रसाद कोइयारारे साताभा १२ हजाय मरटय इन्धन ऩाउने बननएऩनन छ
हजाय मरटय भात्रै प्राप्ठत हुने गये कारे हार बूकम्ऩरे ध्िस्त ऩाये को आिास, ऩहुॉचभागा ननभााणको काभ बइयहे को
फताए ।

त्मस्तै, भाधथल्रो सान्जेन य सान्जेन जरविद्मुत ् आमोजनाको काभ ऩनन बुकम्ऩऩनछ कयीफ ५० प्रनतशत सम्ऩन्न
बएको धथमो । ऩनछल्रो ददनभा सयकायरे सहज रूऩभा इन्धन उऩरब्ध गयाउने िचन ददएऩनन भागअनस
ु ाय प्राप्ठत
हुन नसकेको आमोजना प्रभुख धगरययाज अधधकायीको बनाइ छ । यासस
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जरविद्मुत ् विकासभा इथथमोवऩमारी ऩाठ
कृरण अधधकायी

जरस्रोतको विकास नगने हो बने दे श इधथमोवऩमाजस्तो गरयफ फन्नसक्छ बन्दै नेऩारी अगि
ु ाहरूरे

बार्ण गने गये का छन ् तय अदहरे त्मही इधथमोवऩमारे जरविद्मत्ु भा गये को चभत्कारयक विकास अकिका
भात्र नबएय विश्िकै राधग उदाहयण फनेको छ । जरविद्मत
ु ् य ऩि
ू ााधाय ननभााणभा सम्ऩण
ू ा ध्मान केष्ट्न्ित
गये को ऩरयणाभ एक दशकको छोटो अिधधभै नछभेकी दे शहरूराई उनछन्दै इधथमोवऩमा सभद्
ृ ध यारिको

सूचीभा ऩुगेको छ । इभानदारयता, याष्ट्रिम सङ्कल्ऩ य दृढ इच्छाशष्ट्क्तरे गदाा नै जरविद्मुत्को विकासभा
मस भुरुकरे हामसर गये को सपरताफाट नेऩाररे याम्रो ऩाठ मसक्नसक्छ ।

राभो सभमसम्भ नेऩारभा साना कक ठूरा जरविद्मुत ् आमोजना ननभााण गने बन्ने वििाद यह्मो । विदे शी
रगानी मबœमाएय भात्र जरविद्मुत ् विकास हुनसक्छ बन्ने ऩष्ट्डडतहरूका कायण ऩनन अियोध बएको छ ।
ऩनछल्रो सभम त याजनीनतक अष्ट्स्थयतारे रगानीकतााहरूराई ननरुत्साही नै तुल्मामो । मी सफै सन्दबाभा
इधथमोवऩमारे जरविद्मुत्को विकासभा दे खाएको फाटोराई ऩछ्माउन सककएभा स्िदे शभा उऩरब्ध अऩाय
जरविद्मुत्रगामत निीकयणीम ऊजााको उऩमोगफाट भुरुकराई सभद्
ृ धधनतय रैजान धेयै सभम ऩखानु
ऩदै न ।

नेऩारजस्तै इधथमोवऩमा ऩनन जरविद्मुत्को प्रसस्त सम्बािना यहे को भुरुक हो । राभो सभम बोकभयी य
गह
ृ मुद्धफाट जजाय फनेको इधथमोवऩमा अदहरे सम्ऩन्नतातपा रष्ट्म्कयहे को छ । मसको भुख्म कायण
याजनीनतक ष्ट्स्थयता य जरविद्मुत ् आमोजनाभा जनताको सहबाधगताराई जोड ददइनु नै हो । महाॉ

जरविद्मुत ् आमोजनाभा सफै नागरयकको अऩनत्िराई सुननष्ट्श्चत गरयएको छ । हये क इधथमोवऩमारीरे
जरविद्मुत्भा रगानी गये का छन ् य विस्तायै उनीहरू. आमोजनाका भामरक फन्दै छन ् । जरविद्मुत्राई
ऩदहरो प्राथमभकताभा याखेय सयकायरे रगानी केष्ट्न्ित गये को छ ।

सन ् २००९ भा १० प्रनतशतबन्दा कभ जनसङ्ख्माको ऩहुॉचभा यहे को विद्मुत ् अदहरे अधधकाॊशको ऩहुॉचभा

ऩुगेको छ । विश्िकै १० ठूरा विद्मुत ् आमोजनामबत्र यहे को छ हजाय भेगािाट ऺभताको विद्मुत ् आमोजना
त्महीीँ फन्दै छ । नाइर नदीभा फाॉध फाॉधी ननभााण बइयहे को Řदद ग्रेट इधथमोवऩमा ये नभान्सř आमोजना

विश्िकै चधचात आमोजना फनेको छ । विद्मुत्भा रगानी गना विश्ि फैङ्क, एमसमारी विकास फैङ्करगामत
विश्ि सभद
ु ामसॉग आग्रह गदाा कसैरे ऩनन रगानी नगये ऩनछ इधथमोवऩमा सयकायरे स्िदे शी रगानीभै

फनाइछाड्ने दृढ सङ्कल्ऩ मरमो । एकैऩटक सफै रगानी नजट
ु े ऩनन उनीहरूरे काभ ऩनन सरु
ु गने य रगानी
ऩनन जट
ु ाउॉ दै रैजाने नीनतरे गदाा छोटो अिधधभै त्मनत ठूरो आमोजना ननभााण हुन सम्बि बएको हो ।

सन ् २०११ भा ननभााण सरु
ु बएको मो विद्मत
ु ् आमोजना सन ् २०१७ भा सम्ऩन्न हुॉदैछ । ४ दशभरफ ८ अफा
अभेरयकी डरयभा ननभााणाधीन मस आमोजनाका राधग १ दशभरफ ८ अफा डरय धचननमाॉ फैङ्कफाट ऋण
मरइएको छ बने फाॉँॉकी ३ अफा डरय जनता आपैँरे जोहो गये का छन ् । रगानीका राधग सयकायी

स्िामभत्िको टे मरकभका प्रमोगकतााफाट मरने सेिाशुल्कको केही ननष्ट्श्चत यकभ विद्मुत ् विकासभा

रगाइएको छ । भोफाइरभा पोन गदाा प्रत्मेक करको केही अॊश यकभ सो आमोजनाभा जाने व्मिस्था
मभराइएको छ । केही सयकायी सेिा प्रमोग गये फाऩत ऩनन सिासाधायणरे केही शुल्क विद्मुत्का राधग

छुट्माउने व्मिस्था मभराइएको छ । त्मस्तै अनेक धच्ठा कामािभ य कय व्मिस्थाफाट फाॉँॉध, विद्मुत ्

गह
ृ य प्रशायण राइनको ननभााण कामा गरयएको छ । विदे शभा यहे का इधथमोवऩमारी नागरयकराई विमबन्न
फडडहरू बफिी गये य ऩनन यकभ जम्भा गरयएको धथमो । मो आमोजना तुरनात्भकरूऩभा विश्िकै सस्तो

आमोजनाको रूऩभा प्रनत ककरोिाट ८०० डरयभा फन्दै छ । अको ऩरयमोजना एक हजाय ८७० भेगािाटको
धगफ तेस्रो जरविद्मत
ु ् ऩरयमोजना ऩनन ननभााण हुॉदैछ । त्मसफाट उत्ऩाददत विद्मत
ु ् आन्तरयक खऩतसॉगै
नछभेकी दे शहरू सड
ु ान, केन्मा, इष्ट्जप्ठट य ष्ट्जफट
ु ीराई फेच्न विद्मत
ु ् खरयद सम्झौता बइसकेको छ ।

जरविद्मत्ु भा भात्रै नबई इधथमोवऩमारे सौमा, िामु ऊजाा, बौगमबाक ऊजााजस्ता अन्म विकल्ऩहरू.राई ऩनन
उविकै भहŒि ददएको छ । खाना ऩकाउन प्रमोग हुने दाउयाको ननबायताराई कभ गना सन ् २०१५ मबत्र डेढ
राख घयभा सध
ु ारयएको चर
ु ो जडान गरयमो । सौमा ऊजााफाट जैविक इन्धनको ननबायताराई कभ गना

अददसअिाभा २० भेगािाटको सौमा प्ठराण ्ट जडान छ बने ग्राभीण ऺेत्रभा ऩाॉच भेगािाट सौमा ऊजाा जडान

बएको छ । िामु ऊजााफाट ८०० भेगािाट उत्ऩादन गने मोजना छ । २०११ भा ५१ भेगािाटको आदभा ऩदहरो
िामु पाभा स्थाऩना गये काभा २०१३ भा आसेगोडाभा अको १२० भेगािाट य २०१५ भा आदभा १५३

भेगािाटको दोस्रो िामु पाभा सञ्चारन गयी कूर ३२४ भेगािाट िामु शष्ट्क्तफाट विद्मुत ् उत्ऩादन गरयएको
छ । बौगमबाक ऊजााफाट ऩनन हार ७० भेगािाट उत्ऩादन गये काभा एक अभेरयकी कम्ऩनीसॉग एक हजाय
भेगािाटका राधग सम्झौता गयी २०१८ भा ५०० भेगािाट जडान हुॉदैछ ।

नेऩार य इधथमोवऩमा बौगोमरक, साभाष्ट्जक य याजनीनतक दहसाफरे धेयै मभल्दोजुल्दो छ । नेऩारजस्तै
बूऩरयिेष्ट्रठत इधथमोवऩमा उियभा इरयदिमा, उियऩूिभ
ा ा ष्ट्जफुटी, ऩूिभ
ा ा सोभामरमा, दक्षऺण ऩष्ट्श्चभभा

सुडान य दक्षऺणभा केन्मासॉग जोडडएको छ । जफकक नेऩार विश्िका दोस्रो य दशौँँॊ उच्च अथातन्त्र बएका
चीन य बायतफेष्ट्रठत छ । इधथमोवऩमाको याजनीनत हाम्रोबन्दा ऩनन कहारीराग्दो छ । महाॉँॉ १९७४ दे खख

१९९७ सम्भ कम्मुननस्टको एरदरीम शासनको सभमभा करयफ १० राख नागरयकरे ज्मान गुभाउनुऩ¥मो
बने असीको दशकभा बोकभयीफाट राखौँको अकारभै भत्ृ मु बमो । प्रजातन्त्र फहारीऩनछ खासगयी २००२
ऩनछ फल्र आधथाक विकासरे गनत मरन थारेको हो । तल्रोतटीम राब बन्दै दक्षऺणभा यहे को इष्ट्जप्ठटरे
इधथमोवऩमाको जरस्रोतभाधथ सॉधै आॉखा रगाउॉ दै आएको छ ।
सन ् २००८ भा नेऩार य इधथमोवऩमाको विद्मुत ् उत्ऩादन करयफ ६०० भेगािाटको हायाहायीभा यहे को धथमो ।
सन ् २०१५ भा आइऩुग्दा त्मसको उत्ऩादन दईु हजाय ३०० भेगािाट ऩुगेको छ बने नेऩारभा ८०० भेगािाट
ऩनन ऩुगेको छै न । सन ् २०२० भा ऩुग्दा कम्तीभा १० हजाय भेगािाट ऩुग्नेछ, जफकक नेऩारभा हार

ननभााणाधीन सफै आमोजना सम्ऩन्न बए ऩनन दईु हजाय भेगािाट ऩुग्न सक्ने दे खखॉदैन । हारै सयकायी

स्िामभत्िभा यहे को जरविद्मुत ् रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे रु. दईु अफाको साधायण सेमय जायी गदाा रु.
४० अफा रुवऩमाॉ फयाफयको आिेदन ऩये को धथमो । सिासाधायण जरविद्मत्ु भै रगानी गना इच्छुक बई

हारेको सेमय रु. ३८ अफाफाट भाधथल्रो ताभाकोसीजस्ता भहŒिऩूणा आमोजना फनाउन सककन्छ । महाॉँॉ
रगानीको अबािको सभस्मा होइन, सोच य धचन्तन नबएकारे ऊजाा ऺेत्रको विकास नबएको हो । फसेनन

सात खफाबन्दा फढी विप्रेर्ण नेऩार मबबत्रने गछा य याज्मरे विश्िास ददराउने हो बने विप्रेर्णफाट भात्रै ऩनन
तत्कारै दईु हजाय भेगािाट ऺभताका तीन÷चायिटा आमोजना फन्न सक्छन ् । दईु खय्फ १० अफा जम्भा
गने हो बने ऩाॉच िर्ामबत्र ऊजााभा आत्भननबाय फन्नसक्ने सम्बािना छ ।

आमानतत इन्धनराई प्रनतस्थाऩन गना ऩनन जरविद्मुत ् विकास नै एकभात्र विकल्ऩ हो । बायतरे केही

सभम नाकाफन्दी रगाउॉ दा हाम्रो सभग्र अथातन्त्र धभायाउन ऩग
ु ेको छ । इन्धन आऩनू ताभा केही कदठनाइ
हुॉदा दे शको याष्ट्रिमता, सािाबौमभकताभाधथ नै प्रश्नधचन्ह रागेको अिस्थाभा अदहरे नै जरविद्मत्ु को
विकासभा ध्मान नददने हो बने बोमर कुनै ऩनन ददन आउने मसखारका अियोधरे दे शको अष्ट्स्तत्ि नै

नभेट्रा बन्न सककन्न । अदहरे एक मसमरडडय ग्मासराई उऩबोक्तारे आठ हजाय, एक मरटय ऩेिोरको रु.
५०० नतये य ऩनन प्रमोग गये । मदद दे शको ऊजाा सयु ऺाको सनु नष्ट्श्चतता हुन्छ बने एक मसमरडडय ग्मास

भल्
ू म हारको रु. १४०० फाट रु. २०००, ऩेिोरभा रु. ५० य डडजेरभा रु. ३० थऩ गने हो बने एक िर्ाभै िभश्
रु. १५ अफा, रु. २८ अफा य रु. १० अफा गयी रु. ५२ अफा जम्भा हुनसक्छ । मसफाट ७५० भेगािाट ऺभताका
ऩष्ट्श्चभ सेतीजस्ता दईु िटा आमोजना सष्ट्जरै ननभााण गना सककन्छ य भुरुकफासीराई केही िर्ाभै

बफजुरीभा खाना ऩकाउन, विद्मुतीम सिायी चराउन य औद्मोधगक विकासभा राग्न सभस्मा ऩदै न ।

जरविद्मुत्भा भात्रै होइन इधथमोवऩमारे ऩमाटनभा ऩनन ननकै पड्को भाये को छ । नेऩार एमयराइनससॉगै
सुरु बएको इधथमोवऩमा एमयरामन्ससॉग अदहरे ७६ िटा फोइङ छन ् य विश्िका ९० बन्दा फढी भुरुकसॉग

उडान गछा । अकिकाकै भुख्म ऩमाटन गन्तव्मको रूऩभा स्थावऩत फन्दै छ । करयफ १३७ जातजानत यहे को मो
भुरक राभो जातीम द्िन्द्िफाट ठूरो धनजनको ऺनत व्महोये य अदहरे सङ्घीमताको याम्रो अभ्मास

गरययहे को छ तय नेऩार जातीम आधायभा विबाष्ट्जत फनी इधथमोवऩमारे ऩदहरे बोगेको ऩीडातपा उन्भुख
हुन खोज्दै छ । इधथमोवऩमारे छोटो सभमभै आधथाक विकास गनस
ुा क्नुको भुख्म कायण याजनीनतक
ष्ट्स्थयता नै हो । एक दशकको अिधधभा महाॉको आधथाक िद्
ृ धध दय १० प्रनतशतको हायाहायीभा छ, जफकक

नेऩारको ऩाॉच प्रनतशतको हायाहायीभा यहे काभा मस िर्ा त घटे य दईु प्रनतशत ऩनन नऩुग्ने प्रऺेऩण गरयएको
छ।

विश्ि अदहरे आधथाक एजेडडाभा केष्ट्न्ित छ । याजनीनतक ध्रि
ु ीकयणराई आधथाक उन्ननत य प्रगनतरे

ननदे मशत गना थारेको छ । सन ् २०२२ सम्भ अनत विकमसत भुरुकको स्तयफाट भाधथ उठाएय विकासशीर

भुरुक फनाउने भध्मकारीन रक्ष्म य सन ् २०३० सम्भ भध्मभ आम बएका भुरुकहरूको दाॉजोभा ऩु¥माउने
दीघाकारीन रक्ष्म हामसर गना इधथमोवऩमारे झैं जरस्रोत य ऩूिााधाय विकास नै नेऩारको एकभात्र फाटो
हुनसक्छ ।
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फूढीगण्डकीराई सहुलरमतऩूणा ऋणका राथग चीनसॉग आग्रह गरयने

सयकायरे फूढीगडडकी जरविद्मुत ् आमोजनाराई अगाडड फढाउन चीन सयकायसॉग सहुमरमतऩूणा ऋण सहमोग
उऩरब्ध गयाइददन आग्रह गने बएको छ ।

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे ननकट बविरमभा गना राग्नु बएको चीन भ्रभणका िभभा सो आग्रह गने तमायी
गरयएको छ । ऊजाा भन्त्रारमरे मससम्फन्धी प्रस्ताि तमाय गयी ऩययारि भन्त्रारमराई फुझाइसकेको छ ।

ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता डा सञ्जम शभााकाअनस
ु ाय विस्तत
ृ आमोजना प्रनतिेदन९डडवऩआय०सभेत तमाय

बइसकेको सो आमोजनाराई भुरुकको विद्मुत ् सङ्कट सभाधान गने भहत्िऩूणा आमोजनाको रुऩभा मरॉ दै तत्कार
ननभााण प्रकिमा सुरु गय्न सयकायका तपाफाट चीन सयकाय सभऺ आग्रह गना राधगएको हो ।

चीनको आमातननमाात फैंकभापात िा अरु कुँुनै न कुनै रुऩभा सहुमरमतऩूणा रुऩभा ऋण सहमोग उऩरब्ध गयाइददन
औऩचारयक रुऩभा आग्रह गना राधगएको प्रिक्ता डा शभााको बनाइ छ । िान्सेरी ऩयाभशादाता ट्माक्टिेररे सो
आमोजनाको डडवऩआय तमाय ऩारयसकेको छ । डडवऩआयराई ऩण
ा ा प्रदान गये य आमोजना कुन ढाॉचाभा अगाडड
ू त
फढाउने हो बन्ने विर्मभा ऩनन भन्त्रारमरे आिश्मक तमायी गरययहे को प्रिक्ता शभााको बनाइ छ ।

गोयखा य धाददङभा आमोजनास्थर यहे को फूढीगडडकी जरविद्मुत ् आमोजना काठभाडौँ, ऩोखया, नायामणगढजस्ता
ठूरा य भहत्िऩँ
ू ूणा सहयको विद्मत
ु ् भाग धान्न सक्ने आमोजना हो ।

करयफ रु दईु खफा रागत अनुभान गरयएको सो आमोजनाराई सयकायरे कम्ऩनी ढाॉचाभा रगेय ननभााण कामाभा

स्थानीमिासीराई सभेत सहबागी फनाउने रक्ष्म याखेको छ । ननभााणको चयणभा अगाडड फढाउन मभल्ने अिस्थाभा
ऩुगेको सो आमोजनाराई कुनै न कुनै रुऩभा तत्कार अगाडड फढाउनुऩने फाध्मताभा सयकाय यहे को छ । मस्तै

भ्रभणका फेरा ककभाथाङका अरुणको विर्मभा सभेत छरपर गने कामासूची तम गरयएको छ । सङ्खि
ु ासबाभा
आमोजनास्थर यहे को सो ऩरयमोजना नेऩारŔचीन सीभा नष्ट्जकको हो ।

मस्तै, प्रधानभन्त्री ओरीको चीन भ्रभणका िभभा चाय िटा अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााणका राधग सभेत

आग्रह गरयने बएको छ । Řऊजाा सङ्कटकार ननिायणसम्फन्धी कामामोजनाřभा उल्रेख बएअनुसाय यसुिागढी केरुङ,
तातोऩानी खासा, कोसी कोरयडोय य कोयरा िा अन्म कुनै एक स्थानफाट अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााणका
राधग चीन सयकायसॉग अनुयोध गना राधगएको प्रिक्ता शभाारे फताउनुबमो ।

नेऩार य बायतफीच यहे को ऊजाा सहसधचिस्तयीम कामादर जस्तै नेऩार य चीनफीच ऩनन सॊमुक्त कामादर गठन गना
य आिश्मक विर्मभा ऩयाभशा गने सॊयचनासभेत तमाय ऩाना ऊजााका तपाफाट प्रस्ताि तमाय गरयएको छ ।

सहसधचिस्तयीम कामादरराई अनुगभन य आिश्मक ऩयाभशाका राधग दि
ु ै भुरुकका सधचि तहभा अनुगभन तथा
ननदे शनसम्फन्धी सॊमन्त्र स्थाऩना गने प्रस्ताि ऩनन गरयएको छ ।

त्मस्ता सॊमन्त्र स्थाऩना बएको खडडभा नेऩारको ऊजाा तथा जरविद्मुत्को ऺेत्रभा काभ गना सहज हुने विश्िास
मरइएको छ । नेऩार य बायतफीचको सधचि तथा सहसधचिस्तयीम सॊमन्त्ररे भहत्िऩूणा काभ गदै आएको छ ।

मस्तै, काठभाडौँ उऩत्मकाको विद्मुत ् वितयण प्रणारीराई सुधाय गना १३२ केबी ऺभताको भोनोऩोर ननभााण गने
विर्मभा सभेत चीन सयकायसॉग कुयाकानी गरयने बएको छ । हार सञ्चारनभा यहे का टाियभा टे मरकभ य अन्म
केिर अऩये टयहरुरे ताय तानेय सभस्मा खडा गये कारे भोनोऩोरको अिधायणा अगाडड सारयएको हो । Ŗऩययारि

भन्त्रारमरे भाग गये अनुसाय हाभीरे आफ्ना विर्महरु उल्रेख गये य ऩठाएका छाॉँ,ै त्मसभा आिश्मक थऩघट हुन
सक् छ, ŗ प्रिक्ता डा शभाारे यासससॉग बन्नब
ु मो । यासस
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अऩीरे ऩामो भाथथल्रो चभेलरमाको राइसेन्स

ननजी ऺेत्रफाट प्रिद्र्धधत अऩी ऩािय कम्ऩनी मरमभटे डरे ऊजाा भन्त्रारमफाट ४० भेगािाटको भाधथल्रो चभेमरमा
आमोजनाफाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन गना सिेऺण अनभ
ु नतऩत्र (राइसेन्स) ऩाएको छ ।

कम्ऩनीरे हारै साढे ८ भेगािाटको नौगडगाढ आमोजनाफाट विद्मुत ् उत्ऩादन गयी याष्ट्रिम प्रसायणराइनभा जडान
गरयसकेको छ । कम्ऩनीरे ८ भेगािाटको भाधथल्रो नौगडगाढको विद्मुत ् खरयदŔबफिी सम्झौता (ऩीऩीए) मही
िर्ामबत्र सम्ऩन्न गयी ननभााणभा जान रागेको फताएको छ ।

दि
ु ै आमोजना दाचर
ुा ाभा ऩछा न ् । दि
ु ै आमोजनाभा कम्ऩनीको शतप्रनतशत रगानी हुनेछ । आमोजनाहरूफाट
उत्ऩाददत विद्मुत नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणको फराॉचष्ट्स्थत सफस्टे सनभा जोडडनेछ ।

नौगाढ आमोजना सम्ऩन्न गये ऩनछ सुदयू ऩष्ट्श्चभका ऩहाडी ष्ट्जल्राभा रोडसेडडङ न्मून बएको छ । कम्ऩनीको चक्
ु ता
ऩॉज
ु ी १ अफा रुऩैमाॉ छ । मी दि
ु ै आमोजना सम्ऩन्न गना ८ अफा रुऩैमाॉ राग्ने अऩीरे जनाएको छ । आमोजना फनाउन
७० प्रनतशत अथाात ् ५ अफा ६० कयोड ऋण य ३० प्रनतशत अथाात ् २ अफा ४० कयोड रुऩैमाॉ सेमयधनीफाट रगानी
आिश्मक ऩनेछ ।

>f]tM sf/f]af/, 2072÷11÷23

चैतअनि रोडसेडडङ निट्ने
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, २३ पागुन Ŕ बायतफाट ८० भेगािाट थऩ विद्मुत ् आमात बए ऩनन रोडसेडडङ नघट्ने बएको छ ।
भाग य आऩूनताफीच गदहयो असन्तुरनरे विद्मुत ् बाय (रोडसेडडङ) कभ गना चैतसम्भ कुनऩ
ुा ने दे खखएको हो
।

बायतफाट थऩ बफजर
ु ी आमात बएऩनछ दै ननक २ घडटासम्भ रोडसेडडङ कटौती हुने प्रऺेऩण नेऩार विद्मत
ु ्
प्राधधकयणको धथमो । तय, आमात बएको ३ साता बफनतसक्दा ऩनन दै ननक विद्मत
ु ् कटौती १३ घडटा कामभ
छ।

भागबन्दा झन्डै ८०० भेगािाट विद्मत
ु ् आऩनू ता कभ बएऩनछ रोडसेडडङ घटाउन नसककएको प्राधधकयण
प्रणारी सञ्चारन विबाग प्रभख
ु बि
ु नकुभाय ऺेत्री फताउॉ छन ् । उनका अनस
ु ाय केन्िीम प्रसायणराइन
विस्ताय बएका ऺेत्रभा १ हजाय ३५० भेगािाट विद्मुत ् आिश्मक बए ऩनन जम्भा ५५० भेगािाटभात्र

प्रसायण बइयहे को छ । Ŗअनघल्रो िर्ाको तुरनाभा भाग फढे को छ,ŗ उनरे बने, Ŗबायतफाट थऩ आमात
नबएको बए रोडसेडडङ दै ननक १६ घडटा ऩुग्ने धथमो ।ŗ

नेऩारभा िावर्ाक ८० दे खख सम भेगािाटसम्भ विद्मुत ् भाग फढ्ने तय त्मसको तुरनाभा आऩूनता कभ हुॉदा
वितयण प्रणारीभा असन्तुरन आई रोडसेडडङ फढ्ने तका ऺेत्रीको छ । Ŗबायतफाट आमानतत बफजुरीरे

रोडसेडडङ फढाउने िभराई योकेको छ,ŗ उनरे बने, Ŗत्मसैरे पागुनभा विद्मुत ् कटौती कभ हुने सम्बािना
छै न, चैत ऩदहरो साता रोडसेडडङ ऩुनयािरोकन गये य कटौतीफाये ननणाम हुन्छ ।ŗ

हार झन्डै ३०० भेगािाट विद्मुत ् बायतफाट आऩूनता बइयहे को छ । प्राधधकयण य ननजी आमोजनाफाट अढाई
सम भेगािाट हायहायीभात्र उत्ऩादन बएको छ । ऊजाा सष्ट्ञ्चत गने कुरेखानी जराशम गत िर्ाबन्दा १०
मभटय कभ बएऩनछ सयकायरे भाग व्मिस्थाऩन गना नसकेको हो ।

दे शको एकभात्र जराशममुक्त कुरेखानी आमोजनाको जराशम नबरयएको, नदीको फहािभा आधारयत

आमोजनाफाट सुख्खामाभभा जडडत ऺभताको एक नतहाईभात्र विद्मुत ् उत्ऩादन हुने तथा बूकम्ऩका कायण
ऺनतग्रस्त बएका १० आमोजना फन्द बएकारे मो िर्ा सॊकट चमु रएको ऺेत्रीरे फताए ।

कुरेखानीको जराशमभा १ हजाय ५१८ मभटयसम्भ ऩानी बरयएको छ । मो अिस्था गत िर्ा िैशाखभा भात्र

धथमो । गत असायभा प्राधधकयणरे दै ननक १४ घडटासम्भ रोडसेडडङ हुने प्रऺेऩण गये को धथमो । कुरेखानी
चराएय केही ददन रोडसेडडङ घटाए ऩनन ऩानी सककएऩनछ ऊजाा आऩूनताभा ठूरो असन्तुरन आई सॊकट
फढ्ने प्राधधकयणरे जनाएको छ ।

नाकाफन्दीरे खाना ऩकाउने ग्मास अबाि बएऩनछ हार उऩबोक्ता विद्मुतीम उऩकयणभा ननबाय छन ् ।

सोही कायण ऩनन मनतफेरा प्राधधकयणरे प्रऺेऩण गये बन्दा दै ननक १० राख मनु नट बफजर
ु ीको भाग फढे को

छ । प्राधधकयणरे दै ननक १ कयोड ९२ राख मुननट बफजुरी भाग हुने ऩूिाानुभान गये कोभा फढे य २ कयोड २
राख मुननट ऩुगेको छ ।

अन्म िस्तुभा जस्तै ऊजााभा ऩनन भुरुक बायतननबाय फन्दै गएको छ । बायतफाट आमातीत बफजुरीको

ऩरयभाण कुर आऩूनताको २५ प्रनतशतबन्दा फढी छ । प्राधधकयणका अनुसाय मो िर्ाभात्र सयकायरे बायतफाट
१६ अफा रुऩैमाॉबन्दा फढी भूल्मफयाफयको विद्मुत ् खरयद गदै छ । ताऩीम प्ठरान्टफाहे क नेऩारको विद्मुत
जडडत ऺभता ७६७ भेगािाट छ ।
चारू आिभा १६ भेगािाट थऩ

चारू आधथाक िर्ाको ७ भदहनाभा ३ आमोजना ननभााण सम्ऩन्न बई साढे १६ भेगािाट विद्मत
ु ् याष्ट्रिम

प्रसायणराइनभा जोडडएको छ । हारसम्भ अऩी ऩािय कम्ऩनीरे साढे ८ भेगािाटको नौगाड आमोजना,
साननभा भाई हाइड्रोऩाियरे ७ भेगािाटको भाई क्मासकेड य १ भेगािाटको कुसयु ीभख
ु यी आमोजनाको

बफजर
ु ी याष्ट्रिम धग्रडभा जोडडएको छ । चारू आिभा १५ आमोजना सम्ऩन्न बई १२० भेगािाट विद्मत ्
उत्ऩादन हुने प्राधधकयणको अनभ
ु ान छ । तय, नाकाफन्दीरे इन्धन, मसभेन्टरगामत ननभााण उऩकयण

आऩूनता हुन नसकेऩनछ ननधाारयत सभमभा आमोजना सम्ऩन्न हुन सकेका छै नन ् । नाकाफन्दी खर
ु े ऩनन
इन्धनको सहज आऩूनता नहुॉदा धेयै आमोजनाको काभ सुरु बएको छै न ।
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नेऩारीराई उज्मारो ददन रगानी गनेछु
महुदा रेबी

व्मिसामी, इजयामर

भुरुकभा सॊविधान फनेसॉगै केही सभस्मा उत्ऩन्न बए ऩनन विदे शी रगानीकताारे नेऩारराई सम्बावित रगानी

गन्तव्मका रूऩभा हे रययहे का छन ् । नेऩारको प्राकृनतक सम्बािनाका कायण महाॉ रगानीका राधग धेयैको चासो ऩनन

छ, मीभध्मे महुदा रेबी ऩनन एक हुन ् । नेऩारभा रगानी सम्बाव्मता खोज्न आएका रेबीरे नेऩार फसाइका िभभा
दे खेका सम्बािना तथा उनको रगानी मोजनाफाये कायोफायकभॉ मशि फोहयारे गये को कुयाकानी :
तऩाईंको नेऩार भ्रभणको उद्दे श्म के हो ?

भेया साथीहरू धेयै ऩदहरेदेखख नै नेऩारभा छन ् । महाॉ उनीहरूको ठूरै बफजनेस छ । महाॉ यहॉ दा उनीहरूरे फिीको धेयै
सभस्मा यहे को फताउॉ दै आएका धथए । हाभी मस्तै सौमा ऊजाा, चाजेफर ब्मािीरगामतको व्मिसामभा यहे कारे

नेऩारको िास्तविक अिस्थाफाये फझ्
ु न भ य भेयो टोरी महाॉ आएका हौं । हाभी नेऩारको सभस्मा सभाधान गना
सहमोग गना सक्छौं बन्ने रागेको छ ।

नेऩारको ऊजाा ऺेत्रभा रगानी गने मोजना हो तऩाईंहरूको ?

हो, हाभी नेऩारको ऊजाा ऺेत्रभा रगानी गना चाहन्छौं । नेऩारीहरूरे बोग्नु ऩये को रोडसेडडङको सभस्माको केही

भात्रभा बए ऩनन सभाधान गना सककमोस ् बनेय हाभी नेऩार आएका छौं । सुरुभा हाभी ब्मािी तथा सोरायको बफिी
गछौं, साना व्मािसानमक घयाना य सिासाधायणको घयराई प्राथमभकता ददन्छौं । त्मसऩनछ आिश्मकता य
सम्बाव्मता हे येय जरविद्मुत्भा सभेत रगानी गने मोजना फनाएका छौं ।
व्मिसामका राथग ककन नेऩार नै योज्नु बमो ?

हाभी अदहरे ऩैसाभा बन्दा सेिा उऩरब्ध गयाउनभा केन्िीत छौं । नेऩारीरे बोग्नु ऩये को रोडसेडडङफाट थोयै बए ऩनन
छुटकाया ददन हाभीरे नेऩारभा रगानी गना रागेका हौं । भेयो वऩतारे बन्ने गनुा हुन््मो, Řनतभीरे याम्रो गमौं बने

त्मसको ऩरयणाभ ऩनन याभै ्य आउॉ छř भ त्मही कुयाराई आत्भसात गये य नेऩारभा रगानी गयौं बनेय आएको हुॉ । सफै
भाननसराई फिी चादहन्छ, त्मो फिी उऩरब्ध गयाउन हाभीरे नेऩार योजेका हौं । ऊजााको ऺेत्र चन
ु ौती ऩण
ू ा बए ऩनन
हाभी चन
ु ौती साभना गना तमाय छौं ।

ऊजाासम्फन्धी उत्ऩादनभा नेऩारभा प्रनतस्ऩधाा उच्च छ । के पयक विशेषता छन ् तऩाईंका उत्ऩादनभा ?

भैरे धेयै िर्ा ऊजाा ऺेत्रभा आफ्नो सभम खचेको छु । एउटा इष्ट्न्जननमयको दहसाफरे नमाॉ उत्ऩादनको विकासका राधग
धेयै रगानी गये कारे हाम्रो उत्ऩारदन अरूबन्दा केही मबन्न छ । चाजेिर ब्मािी चाजा गनुा ठूरो कुया होइन, गये को
चाजा राभो सभम दटक्ने फनाउनु ठूरो कुया हो । त्मसैरे हाभीरे उत्ऩादन गये को ब्मिी राभो सभम दटक्छ । हाम्रा
उत्ऩादनहरू उच्च प्रविधधभा आधारयत छन ् ।

एउटा विदे लश रगानीकतााको दहसाफरे के–कस्ता सम्बािना दे ख्ने बएको छ नेऩारभा ?

नेऩारको ऊजाा ऺेत्रभा अत्मधधक सम्बािना भैरे दे खेको छु । हाम्रो सपरतासॉगै अन्म धेयै रगानीकतााहरू रगानी
मरएय मो ऺेत्रभा आउने छन ् । हाभी नै ऩनन अन्म साथीहरूराई आउन आग्रह गना सक्छौं । सम्बािनाको ऺेत्र
अमसमभत हुन्छ, मसराई ऩदहल्माउॉ दै जाने हो ।

तऩाईं कदहरेदेखि मो ऺेत्रभा राग्नुबमो ?

भ धेयै राभो सभमदे खख इरेक्िोननक्स व्मिसामभा छु । १९८० को दशकदे खख इजयामरभा इरेक्िोननक्स साभान
उत्ऩानभा राग्दै महाॉसम्भ आइऩुगेका हौं । प्रविधधभा आधारयत यहे य हाभीरे ऊजाा ऺेत्रभा याम्रै सपरता हामसर

गये का छौं । जुन हाभी अन्म विमबन्न भुरुकहरूभा विस्ताय गना चाहन्छौं । भ घयामसी विद्मुतीम राइटभा धेयै चासो
याख्छु । मसरे भ सॉगै अन्म सफैराई सन्तुष्ट्रट ददन्छ ।

व्मिसामराई सपरताभा रैजाने त्मस्तो के सूत्र छ तऩाईंसॉग ?

भ कभाभा विश्िास गछुा । जसरे धेयै भेहनत गछा उसरे सपरता हासीर गनुा स्िाबाविक हो । त्मसो त म्माथभा

जस्तो व्मिसामभा कुनै सूत्र नै त हुॉदैन । तय, रगनशीरता य व्मिसामप्रनतको चासो नै सपरताको कायक हो । जोक
गनुा य साॉचो व्मिसाम गनभ
ुा ा ठूरो अन्तय छ । भ जोकभा होइन काभभा विश्िास गछुा ।
व्मिसामी हुनु य अन्म कम्ऩनीभा काभ गनभ
ुा ा के पयक दे ख्नह
ु ु न्छ ?

भेया राधग त्मो खासै पयक जस्तो राग्दै न । जसरे हाडा िका गछा उ सपर हुन्छ, चाहे त्मो व्मिसामी होस िा जाधगये
। सभम तथा ऩैसाको रगानी गये सफै सपर हुन्छन ्, जसरे सभस्मा सभाधान गये य अनघ फढ्छ उ सपार हुन्छ ।
व्मिसाम विस्तायका राथग भाकेदटङ गनऩ
ुा ने हुन्छ । मसफाये के सोच्नब
ु एको छ ?

भाकेदटङ गनाका राधग सभस्माको ऩदहचाय गनऩ
ुा छा । सभस्माको ऩदहचान बएऩनछ त्मो सभाधान गनऩ
ुा छा त्मसका

राधग हाभी तमाय छौं । नेऩारीहरू िैकष्ट्ल्ऩक ऊजााको खोजीभा छन ् । हाभीरे ल्माएका ब्मािी २ घडटा चाजा गये ऩनछ
१० घडटा चल्ने राइट तथा ब्मिी ल्माएका छौं । सोरायभा ऩनन प्रथमभकता ददइएकारे भाकेदटङभा त्मनत धेयै
सभस्मा हाभीरे दे खेका छै नौं ।

नेऩारभा व्मिसाम लरएय आउनब
ु एको कनत बमो य कनत रगानी गने मोजनाभा हुनह
ु ु न्छ ?

हाभी सुरुिानत चयणभा नै छौं । कनत रागनी गने बन्ने कुया आिश्मकतारे ननधाायण गने हो । रगानीका राधग
हाभीरे सीभा तोकेका छै नौं । आिश्मकता य उऩबोक्ताको भागअनस
ु ाय रगानी गछााँैँॊ ।
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फूढीगण्डकीराई सहुलरमतऩूणा ऋण उऩरब्ध गयाइददन चीनसॉग आग्रह गरयने
सयकायरे फूढीगडडकी जरविद्मुत ् आमोजनाराई अगाडड फढाउन चीन सयकायसॉग सहुमरमतऩूणा ऋण सहमोग
उऩरब्ध गयाइददन आग्रह गने बएको छ ।

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे ननकट बविरमभा गना रागेको चीन भ्रभणका िभभा सो आग्रह गने तमायी गरयएको
छ । ऊजाा भन्त्रारमरे मससम्फन्धी प्रस्ताि तमाय गयी ऩययारि भन्त्रारमराई फुझाइसकेको छ ।

ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता डा. सञ्जम शभााकाअनस
ु ाय विस्तत
ृ आमोजना प्रनतिेदन(डडवऩआय)सभेत तमाय

बइसकेको सो आमोजनाराई भुरुकको विद्मुत ् सङ्कट सभाधान गने भहत्िऩूणा आमोजनाको रुऩभा मरॉ दै तत्कार
ननभााण प्रकिमा शुरु गना सयकायका तपाफाट चीन सयकाय सभऺ आग्रह गना राधगएको हो ।

चीनको आमातननमाात फैङ्कभापात िा अरु कुँुनै न कुनै रुऩभा सहुमरमतऩूणा रुऩभा ऋण सहमोग उऩरब्ध
गयाइददन औऩचारयक रुऩभा आग्रह गना राधगएको प्रिक्ता डा. शभााको बनाइ छ । िान्सेरी ऩयाभशादाता

ट्माक्टिेररे सो आमोजनाको डडवऩआय तमाय ऩारयसकेको छ । डडवऩआयराई ऩण
ा ा प्रदान गये य आमोजना कुन
ू त

ढाॉचाभा अगाडड फढाउने हो बन्ने विर्मभा ऩनन भन्त्रारमरे आिश्मक तमायी गरययहे को प्रिक्ता शभााको बनाइ छ ।

गोयखा य धाददङभा आमोजनास्थर यहे को फूढीगडडकी जरविद्मुत ् आमोजना काठभाडौँ, ऩोखया, नायामणगढजस्ता
ठूरा य भहत्िऩँ
ू ूणा शहयको विद्मुत ् भाग धान्न सक्ने आमोजना हो ।

कयीफ रू. दईु खफा रागत अनुभान गरयएको सो आमोजनाराई सयकायरे कम्ऩनी ढाॉचाभा रगेय ननभााण कामाभा
स्थानीमिासीराई सभेत सहबागी फनाउने रक्ष्म याखेको छ ।

ननभााणको चयणभा अगाडड फढाउन मभल्ने अिस्थाभा ऩूगेको सो आमोजनाराई कुनै न कुनै रुऩभा तत्कार अगाडड
फढाउनुऩने फाध्मताभा सयकाय यहे को छ । मस्तै भ्रभणका फेरा ककभाथाङकाअरुणको विर्मभा सभेत छरपर गने

कामासच
ू ी तम गरयएको छ । सङ्खि
ु ासबाभा आमोजनास्थर यहे को सो ऩरयमोजना नेऩारŔचीन सीभा नष्ट्जकको हो ।
मस्तै, प्रधानभन्त्री ओरीको चीन भ्रभणका िभभा चाय ओटा अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााणका राधग सभेत

आग्रह गरयने बएको छ । Řऊजाा सङ्कटकार ननिायणसम्फन्धी कामामोजनाřभा उल्रेख बएअनुसाय यसुिागढी केरुङ,
तातोऩानी खासा, कोशी कोरयडोय य कोयरा िा अन्म कुनै एक स्थानफाट अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााणका
राधग चीन सयकायसॉग अनुयोध गना राधगएको प्रिक्ता शभाारे फताए ।

नेऩार य बायतफीच यहे को ऊजाा सहसधचिस्तयीम कामादर जस्तै नेऩार य चीनफीच ऩनन सॊमुक्त कामादर गठन गना
य आिश्मक विर्मभा ऩयाभशा गने सॊयचनासभेत तमाय ऩाना ऊजााका तपाफाट प्रस्ताि तमाय गरयएको छ ।

सहसधचिस्तयीम कामादरराई अनुगभन य आिश्मक ऩयाभशाका राधग दि
ु ै भुरुकका सधचि तहभा अनुगभन तथा
ननदे शनसम्फन्धी सॊमन्त्र स्थाऩना गने प्रस्ताि ऩनन गरयएको छ ।

त्मस्ता सॊमन्त्र स्थाऩना बएको खडडभा नेऩारको ऊजाा तथा जरविद्मुत्को ऺेत्रभा काभ गना सहज हुने विश्िास
मरइएको छ । नेऩार य बायतफीचको सधचि तथा सहसधचिस्तयीम सॊमन्त्ररे भहत्िऩूणा काभ गदै आएको छ ।

मस्तै, काठभाडौँ उऩत्मकाको विद्मुत ् वितयण प्रणारीराई सुधाय गना १३२ केबी ऺभताको भोनोऩोर ननभााण गने
विर्मभा सभेत चीन सयकायसॉग कुयाकानी गरयने बएको छ । हार सञ्चारनभा यहे का टाियभा टे मरकभ य अन्म
केिर अऩये टयहरुरे ताय तानेय सभस्मा खडा गये कारे भोनोऩोरको अिधायणा अगाडड सारयएको हो । Řऩययारि

भन्त्रारमरे भाग गये अनुसाय हाभीरे आफ्ना विर्महरु उल्रेख गये य ऩठाएका छाॉँ,ै त्मसभा आिश्मक थऩघट हुन
सक्छ, ř प्रिक्ता डा शभाारे बने । यासस
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फूढीगण्डकी आमोजना फनाउन चीनसॉग ऋण भाथगने

सयकायरे फढ
ू ीगडडकी जरविद्मत
ु ् आमोजनाराई अगाडड फढाउन चीन सयकायसॉग सहुमरमतऩण
ू ा ऋण
सहमोग उऩरब्ध गयाइददन आग्रह गने बएको छ ।
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे ननकट बविरमभा गना रागेको चीन भ्रभणका िभभा सो आग्रह गने तमायी
गरयएको छ । ऊजाा भन्त्रारमरे मससम्फन्धी प्रस्ताि तमाय गयी ऩययारि भन्त्रारमराई फुझाइसकेको छ ।

ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता डा सञ्जम शभााका अनुसाय विस्तत
ृ आमोजना प्रनतिेदन(डडवऩआय)सभेत तमाय
बइसकेको सो आमोजनाराई भुरुकको विद्मुत ् सङ्कट सभाधान गने भहत्िऩूणा आमोजनाको रुऩभा मरॉ दै
तत्कार ननभााण प्रकिमा सुरु गना सयकायका तपाफाट चीन सयकाय सभऺ आग्रह गना राधगएको हो ।

चीनको आमातननमाात फैंकभापात िा अरु कुनै न कुनै रुऩभा सहुमरमतऩूणा रुऩभा ऋण सहमोग उऩरब्ध
गयाइददन औऩचारयक रुऩभा आग्रह गना राधगएको प्रिक्ता डा शभााको बनाइ छ ।
िान्सेरी ऩयाभशादाता ट्माक्टिेररे सो आमोजनाको डडवऩआय तमाय ऩारयसकेको छ । डडवऩआयराई
ऩूणत
ा ा प्रदान गये य आमोजना कुन ढाॉचाभा अगाडड फढाउने हो बन्ने विर्मभा ऩनन भन्त्रारमरे आिश्मक
तमायी गरययहे को प्रिक्ता शभााको बनाइ छ ।

गोयखा य धाददङभा आमोजनास्थर यहे को फूढीगडडकी जरविद्मुत ् आमोजना काठभाडौँ, ऩोखया,
नायामणगढजस्ता ठूरा य भहत्िऩूणा सहयको विद्मुत ् भाग धान्न सक्ने आमोजना हो ।

करयफ यदईु खफा रागत अनुभान गरयएको सो आमोजनाराई सयकायरे कम्ऩनी ढाॉचाभा रगेय ननभााण
कामाभा स्थानीमिासीराई सभेत सहबागी फनाउने रक्ष्म याखेको छ ।

ननभााणको चयणभा अगाडड फढाउन मभल्ने अिस्थाभा ऩुगेको सो आमोजनाराई कुनै न कुनै रुऩभा तत्कार
अगाडड फढाउनुऩने फाध्मताभा सयकाय यहे को छ ।
ककभाथाङ्का-अरुणफाये ऩनन छरपर हुने

मस्तै भ्रभणका फेरा ककभाथाङ्का अरुणको विर्मभा सभेत छरपर गने कामासूची तम गरयएको छ ।
सङ्खि
ु ासबाभा आमोजनास्थर यहे को सो ऩरयमोजना नेऩार-चीन सीभा नष्ट्जकको हो ।

मस्तै, प्रधानभन्त्री ओरीको चीन भ्रभणका िभभा चायिटा अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााणका राधग
सभेत आग्रह गरयने बएको छ ।

'ऊजाा सङ्कटकार ननिायणसम्फन्धी कामामोजना' भा उल्रेख बएअनुसाय यसुिागढी केरुङ, तातोऩानी
खासा, कोसी कोरयडोय य कोयरा िा अन्म कुनै एक स्थानफाट अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााणका राधग
चीन सयकायसॉग अनुयोध गना राधगएको प्रिक्ता शभाारे फताए ।

नेऩार य बायतफीच यहे को ऊजाा सहसधचिस्तयीम कामादर जस्तै नेऩार य चीनफीच ऩनन सॊमुक्त कामादर

गठन गना य आिश्मक विर्मभा ऩयाभशा गने सॊयचनासभेत तमाय ऩाना ऊजााका तपाफाट प्रस्ताि तमाय
गरयएको छ ।
सहसधचिस्तयीम कामादरराई अनुगभन य आिश्मक ऩयाभशाका राधग दि
ु ै भुरुकका सधचि तहभा
अनुगभन तथा ननदे शनसम्फन्धी सॊमन्त्र स्थाऩना गने प्रस्ताि ऩनन गरयएको छ ।

त्मस्ता सॊमन्त्र स्थाऩना बएको खडडभा नेऩारको ऊजाा तथा जरविद्मुत्को ऺेत्रभा काभ गना सहज हुने
विश्िास मरइएको छ । नेऩार य बायतफीचको सधचि तथा सहसधचिस्तयीम सॊमन्त्ररे भहत्िऩूणा काभ गदै
आएको छ ।

मस्तै, काठभाडौँ उऩत्मकाको विद्मत
ु ् वितयण प्रणारीराई सध
ु ाय गना १३२ केबी ऺभताको भोनोऩोर
ननभााण गने विर्मभा सभेत चीन सयकायसॉग कुयाकानी गरयने बएको छ ।

हार सञ्चारनभा यहे का टाियभा टे मरकभ य अन्म केिर अऩये टयहरुरे ताय तानेय सभस्मा खडा गये कारे
भोनोऩोरको अिधायणा अगाडड सारयएको हो । 'ऩययारि भन्त्रारमरे भाग गये अनुसाय हाभीरे आफ्ना
विर्महरु उल्रेख गये य ऩठाएका छौं, त्मसभा आिश्मक थऩघट हुन सक्छ ।' प्रिक्ता डा शभाारे बने।
यासस
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ऩश्श्चभ सेती अड्ककमो
विकास थाऩा

नाकाफन्दी खर
ु ेको एक भदहना बफनतसक्दा ऩनन ऩेिोमरमभ आऩनू ता ऩयू ा नददएको बायतरे नेऩारभा
सदाफहाय ऊजाा सॊकट विद्मभान यहे को मबत्री रूऩभा चाहन्छ ।

नेऩारका खोरानारा कब्जा गने, आकर्ाक जरविद्मत
ु ् आमोजना आपूरे होल्ड गये य याख्ने, अन्म िैदेमशक
सहामता (ऋण िा अनद
ु ान) भापात फन्न रागेका आमोजनाभा Řभाइिो म्मानेजभेन्टř गयी फन्न नददने
उसको अघोवर्त नीनतराई महाॉका नेता य कभाचायीतन्त्ररे सघाउ ऩुयम
् ाउॉ दै आइयहे का छन ् ।

इष्ट्न्डमन आमर कऩाायेसन (आईओसी) फाट भात्र तेर ककन्न ऩाउने सम्झौता गयाएय ऩेिोमरमभ आऩूनताभा
एकाधधकाय मरएको बायतरे अफ बफजुरीभा ऩनन आपूप्रनत ननबाय गयाउॉ दै गइयहे को छ ।

दहजो नाकाभा नेऩारी बेर्का हनुभानहरूराई धनाा ददन रगाएय तेर योकेको बायतरे अफ ष्ट्स्िच दफाएय

बफजुरी योक्न ददन ऩनन आउॉ छ । तय बायतऩयस्त हाम्रा नेताहरूराई याष्ट्रिम सुयऺाप्रनत कुनै धचन्ता य
चासो छै न । जसोजसो बायत बन्छ िा चाहना भात्र याख्छ, हाम्रा नेताहरूरे ती सफै ऩूया गरयहाल्छन ् ।

नेऩारभा फन्न रागेका य फनाउॉ छु बनी राभो सभमदे खख सम्झौता गये य ऩनन कामाान्िमन हुन नददएका
आमोजनाहरूको पेहरयस्तरे मी त्म उद्घादटत गदै आएका छन ् ।
२०५२ सार भाघ २९ गते सष्ट्न्ध बएको भहाकारीअन्तगात ऩञ्चेश्िय फहुउद्दे श्मीम आमोजना, भाधथल्रो
कणाारी, अरुण तेस्रो, भाधथल्रो भस्र्माङ्दी, ऩष्ट्श्चभ सेती जस्ता आमोजना बायतरे अड्काएय याखेको छ ।
ऩष्ट्श्चभ सेतीको बफजर
ु ी खरयद गरयददने आश्िासन ददॉ दै अस्िे मरमन कम्ऩनी स्भेकराई १६ िर्ा झर
ु ाइददमो
।

अन्तत् ऩष्ट्श्चभ सेतीभा कहीीँ कतैफाट ऋण िा रगानी नआउने बमो य तत्कारीन झरनाथ खनारको
सयकायरे २०६८ साउन ११ गते स्भेकमसत बएका सम्ऩूणा सम्झौता यद्द गय्मो । स्भेकफाट नेऩार

सयकायको हातभा आएको मो आमोजना तत्कारीन सयकाय आपैँरे अनघ फढाउन प्रकिमा सुरु गरयसकेको
धथमो ।

मसका राधग उसरे अथा भन्त्रारमभापात विमबन्न दात ृ ननकामराई ऋण खोष्ट्जददन ननदे शन ददएको धथमो
। मसअनस
ु ाय अथारे साउन २३ गते सहुमरमत ऋण उऩरब्ध गयाइददन धचननमाॉ दत
ू ािासराई ऩत्राचाय
गय्मो ।

२०६८ बदौ १२ गते तत्कारीन एभाओिादीका उऩाध्मऺ डा. फाफुयाभ बट्टयाईको नेतत्ृ िभा नमाॉ सयकाय

गठन बएऩनछ ऩष्ट्श्चभ सेती नेऩार सयकाय आपैँरे फनाउने ननणाम फदमरमो य २०६८ सार पागुन १६ गते
धचननमाॉ कम्ऩनीरे ऩामो । ऩष्ट्श्चभ सेतीका राधग तीनिटा धचननमाॉ कम्ऩनीरे ननिेदन ददएका धथएŕ
चाइना भेमसनयी कऩाायेसन, मसनो हाइड्रो य सीटीजीआई ।
ऊजाा भन्त्रारमभा यातायात सम्झौता गयी केिर िातााका आधायभा ऩष्ट्श्चभ सेती सीटीजीआई अथाात ् थ्री

गजेजरे मो आमोजना हात ऩाय्मो । तत्कारीन सॊसद्को प्राकृनतक स्रोत तथा साधन समभनतरे ऩष्ट्श्चभ

सेतीभा १० प्रनतशत नन्शुल्क बफजुरी मरने य आगाभी ददनभा मस्ता अध्ममन बएका आमोजना
विश्िव्माऩी प्रनतस्ऩधाा गयाएय भात्र ददने बन्ने ननदे शन उल्रॊघन गदै ऊजाा भन्त्रारमरे मो सम्झौता
यातायात गये को धथमो ।
ऊजाा भन्त्रारम य चाइना थ्री गजेज इन्टनयनेसनर कऩाायेसनफीच बएको सभझदायी अऩायदशॉ बएको
बन्दै १९ पागन
ु , २०६९ भा फैठक डाक्मो । उक्त समभनतको २६ पागन
ु , २०६८ भा बएको फैठकरे छानबफन
गनऩ
ुा ने ठहय गदै छानबफन नसककॉदासम्भ कभ अगाडड नफढाउन ननदे शन ददमो ।

तत्कारीन समभनत सबाऩनत शान्ता चौधयीको सॊमोजकत्िभा उच्चस्तयीम छानबफन समभनत फन्मो । त्मस
समभनतरे तीन साता अध्ममन गये य रगानी फोडाभाऩाmत कुयो अगाडड फढाउन ननदे शन ददमो । उसका

ननदे शन सफै जामज दे खखए ऩनन विद्मुत ् प्राधधकयणराई २५ प्रनतशत सेमय ददनुऩने बन्ने सतारे
अदहरेसम्भ मो आमोजना अनघ फढ्न सकेको छै न ।

ब ्mिाट्ट हे दाा प्राधधकयणको ऩनन सेमय यहने यारििादी ननदे शन रागे ऩनन मथाथाभा मसको गह्
ु म बने अकै
छ । प्राधधकयण त्मसै ऩनन आधथाक रूऩरे तन्नभ कम्ऩनी हो । फहुभत सेमय थ्री गजेजको हुने बएकारे
उसरे जनतजनत रागत फढाउॉ दै जान्छ, त्मनत नै प्राधधकयणरे फेहोदै जानुऩछा ।

ऩष्ट्श्चभ सेतीभा प्राधधकयण सहबाधगता हुनु बनेको सयकायको रगानी हुनु हो । जहाॉ सयकायी रगानीभा
आमोजना ननभााण हुन्छन ्, त्महाॉ आधथाक अननममभतता हुने सम्बािना ऩनन उविकै यहन्छ य त्मो
अष्ट्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगको दामयाभा आउॉ छ । ननणाम गने धचननमाॉ हुन्छन ्, हत्कडी राग्छ
नेऩारीभा बन्ने भानमसकतारे ऩनन काभ गये को छ ।

मही २५ प्रनतशत सेमय हुनुऩने ननदे शका कायण सॊमुक्त कम्ऩनी स्थाऩना हुन सकेन य थ्री गजेजरे चाहे य
ऩनन काभ अगाडड फढाउन सकेन । सॊमुक्त कम्ऩनी स्थाऩनाका राधग रगानी फोडारे प्रधधकयणराई एक
दजान ऩत्राचाय गरयसकेको छ । ऊजाा भन्त्रारमरे ऩनन ननदे शन ददइसकेको छ ।

तय आधथाक रूऩरे धयाशामी हुन रागेको प्राधधकयणरे सेमय रगानी गना आनाकानी गनुा अस्िाबाविक ऩनन
होइन । सयकायरे ऋण ददएय िा अन्म उऩाम खोजेय उसरे रगानी गना सक्छ, तय अस्िाबाविक रागत
िद्
ृ धधको जोखखभ मरनचादहॉ सक्दै न ।
अकोतपा, प्राधधकयणरे रगानी गये य उसको आधथाक दहत होस ् बन्ने ध्मेम बने तत्कारीन प्राकृनतक स्रोत

साधन समभनतको ऩनन होइन । ऩष्ट्श्चभ सेतीभा प्राधधकयण हुमरददएऩनछ आमोजना फन्न सक्दै न बन्ने
कुया समभनतका केही टाठाफाठारे नफुझक
े ा होइनन ् ।
प्राधधकयणराई सहबागी गयाउनुको भुख्म उद्दे श्म आमोजना अनघ नफढोस ् बन्ने धथमो, जुन कुया अदहरे

आएय ऩुष्ट्रट बएको छ । मसरे गदाा आमोजना Řहोल्डř भात्र बएको छ, जफकक मसको स्िाबाविक ननभााण
प्रकिमा सरु
ु गरयसकेको बए अदहरे बौनतक रूऩभा धेयै प्रगनत बइसकेको हुन््मो ।

हाभीकहाॉ आकर्ाक आमोजना विदे शीका ऩोल्टाभा छन ् । अध्ममन बइसकेको य याष्ट्रिम आिश्मकता ऩूया
गना सक्ने ऩष्ट्श्चभ सेतीजस्ता आमोजना मसयी अड्काइएको छ । अरू नमाॉ आमोजना अध्ममनै बएको
छै न । ऩष्ट्श्चभ सेतीराई विकास गने हो बने मसको सभझदायी ऩत्र (एभओमू) नै सॊशोधन गनऩ
ुा ने दे खखन्छ
।

एभओमभ
ू ा यहे को प्राधधकयणरे २५ प्रनतशत सेमय रगानी गनेराई हटाई ऩण
ू ा रूऩभा थ्री गजेजराई नै

ष्ट्जम्भा रगाउनऩ
ु छा । फरु उसरे ननभााण थाल्नअ
ु नघ विस्तत
ृ अध्ममन गये य ऩीऩीए दय नै प्रस्ताि गना
रगाउनऩ
ु छा । स्िदे शभा खऩत हुने बफजर
ु ी सस्तो हुनु नै भहŒिऩण
ू ा ऩऺ हो । मसिैभा सेमय य मसिैभा
बफजर
ु ी खोज्ने हो बने मसको रागत उच्च हुन ऩग्ु छ ।

रागत उच्च हुनु बनेको मसको बफजुरी भहॉगो हुनु हो । हाभीराई चादहएको सस्तो बफजुरी हो । रागत तम
गदाा विमबन्न ऩऺको विश्रेर्ण सयकायी प्रनतननधधको सहबाधगता य ऩायदमशाता अऩनाउन सके बोमर

कसैरे ऩनन प्रश्न उठाउने ठाउॉ यहॉ दैन । ऩॉज
ु ीभा प्रनतपर दयको ननष्ट्श्चत अन्तयााष्ट्रिम भाऩदडड छन ् । मनत

ऩॉज
ु ी रगानी गदाा कम्तीभा मनत आम्दानी हुनुऩछा बन्ने भान्मताभा आधारयत बएय भात्र आमोजना
ननभााणको भागाप्रशस्त गना सक्नुऩछा ।
बायतीम ऩेिोर य डडजेर आमातराई विस्थावऩत गने बफजुरी बनेकै ऩष्ट्श्चभ सेतीजस्ता जरशममुक्त

आमोजना हुन ् । सयकायरे आऩूm ऩनन रगानी गना नसक्ने, रगानी गना आएकाराई टाङ अड्माएय योक्नु
हुन्न । तत्कारका राधग ऩष्ट्श्चभ सेती अगाडड नफढे को एउटै जड कायण प्राधधकयणको सेमय हो ।

भुरुकरे मस्तो ऊजााको सास्ती झेल्दा ऩनन सयकायको चेत खल्
ु दै न बने बायतभाधथको ननबायता बइयहनेछ,
अनन्तकारका राधग । सॊसदीम समभनतको ननदे शनकै कायण मो आमोजना अड्केकारे उसैरे पुकाउन

ऩहर गनऩ
ुा छा । आमोजना अड्काउन यारििादी खोर ओडेय बायत रयझाउन गरयएका कृत्म अफ सफैराई
थाहा बइसकेको छ ।

दहजो बायतरे ऩष्ट्श्चभ सेतीको बफजुरी ककननदे रा कक बन्ने भात्र उद्दे श्म धथएन, बायतभा नेऩारको
बफजुरीको भोर कनत हुन्छ त्मो थाहा ऩाउनु धथमो । अफ आएय बायतराई नेऩारको बफजुरी चादहएको
होइन बन्ने प्रस्ट बइसकेको छ ।
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जीणा फन्दै ऩनौती जरविद्मुत ्
कवऩर कोइयारा

फनेऩा, २३ पागन
ु Ŕ दे शरे साताभा ९१ घडटाको रोडसेडडङ फेहोरययहॉ दा प्रनत घडटा २.४ भेगािाट उत्ऩादन ऺभता
बएको नेऩारकै दोस्रो जरविद्मुत ् आमोजना काभ्रेको ऩनौती जरविद्मुत ् आमोजनारे बने ५०० ककरोिाट भात्र
विद्मुत ् उत्ऩादन गरययहे को छ । ८०० ककरोिाटका ३ टफााइनभध्मे एउटाभात्रै सञ्चारनभा आए ऩनन प्राविधधक
कायणरे ऺभताअनस
ु ायको विद्मत
ु ् सभेत उत्ऩादन गना सककयहे को छै न ।

३ िटै टफााइन विधग्रएऩनछ १ कयोड खचा गये य उत्ऩादन थामरए ऩनन फाॉकी २ भभात हुन सकेको छै न । भभात गदाा

भेमसनहरु काभ राग्ने अिस्थाभा त छन ्, तय भभात गना बन्दा नमाॉ ल्माउदाॉ फढी कमभसन ऩाउने बएकोरे भभाततपा
कसैको ध्मान जान नसकेको एक कभाचायीरे फताए । भभात गदाा ३ कयोडभा हुन्छ बने नमाॉ ल्माउन १२ कयोड फजेट
आिश्मक ऩछा । धेयै कमभसनको रोबभा नेऩारकै दोस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाको विद्मुत ् उत्ऩादन केन्िरे
ऺभताअनस
ु ायको विद्मत
ु ् उत्ऩादन गना सककयहे को छै न ।

४६ िर्ाअनघदे खख विद्मुत ् उत्ऩादन गदै आएको सो आमोजनाका अधधकाॊश अन्म उऩकयणसभेत बफग्रने अिस्थाभा य
ऩुयाना छन ् ०६८ कानताकभा २ टफााइन बफग्रेऩनछ त्मसको भभात नगदाा प्रनत घडटा करयफ ६०० ककरोिाट भात्र विद्मुत ्
उत्ऩादन हुॉदै आएको धथमो । भेमसन बफधग्रएको फाये नेऩार प्राधधकयणराई झकझकाए ऩनन िास्ता नगये को केन्िका
कभाचायीको बनाइ छ ।

केन्िका प्रभुख भहभद् सकपभका अनुसाय टफााइन विधग्रएय विद्मुत ् उत्ऩादनभा कमभ आएको फताउछन ् । भभातको
िभभा यहे कोरे पागुन भसान्तमबत्र भभात सकेय आगाभी भदहना फाट विद्मुत ् उत्ऩादन सुरु गने उनको बनाइ छ ।
योशीको ड्माभदे खख उत्ऩादन केन्िसम्भका स्थानीमरे खेतभा रगाएको आरुभा ऩानी रगाउने बएकारे ऩुयै ऩानी

प्रमोग गना नऩाएको य विद्मत
ु ् उत्ऩादन ऩनन कभ बएको कामाारम प्रभख
ु सकपभको बनाई छ । केन्िका अनस
ु ाय
ऩानी ल्माएको नहय १० ठाउॉ भा पुटाएय मसॉचाइका राधग ऩानी रधगएको छ बने नहयभा ऩानी ल्माउने भुहानका ५

ठाउॉ फाट काभ्रे एकीकृत खानेऩानी आमोजनारे ऩानी रैजान रागेको छ । Ŗऩानीको अबािभा जरविद्मुत ् आमोजना
फन्द हुने सम्बािना धेयै छ, हाभीरे नहयभा मसॉचाइका राधग छुट्ट्माएको ननष्ट्श्चत ठाउॉ फाहे क ऩानी नरगे याम्रो

हुन््मो,ŗ कामाारम प्रभुख अकपभरे बने ।
सो आमोजना २०१७ सारदे खख ननभााण सरु
ु बएय ०२२ सारदे खख सञ्चारनभा आएको ऩनौती जरविद्मुत ् आमोजना
पवऩाङऩनछको नेऩारकै दास्रो जरविद्मुत ् आमोजना हो ।
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फूढीगण्डकीका राथग चीनसॉग ऋण

सयकायरे फूढीगडडकी जरविद्मुत ् आमोजना अनघ फढाउन चीन सयकायसॉग सहुमरमतऩूणा ऋण सहमोग उऩरब्ध
गयाइददन आग्रह गने बएको छ । प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको आसन्न चीन भ्रभणका िभभा सो आग्रह गने

तमायी गरयएको छ । ऊजाा भन्त्रारमरे मससम्फन्धी प्रस्ताि तमाय गयी ऩययारि भन्त्रारमराई फुझाइसकेको छ ।
ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता डा. सञ्जम शभााका अनुसाय विस्तत
ृ आमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय)सभेत तमाय

बइसकेको सो आमोजनाराई भर
ु क
ु को विद्मत
ु ् सॊकट सभाधान गने भहत्िऩण
ू ा आमोजनाको रूऩभा मरॉ दै तत्कार
ननभााण प्रकिमा सुरु गना सयकायका तपाफाट चीन सयकायसभऺ आग्रह गना राधगएको हो ।

चीनको आमातŔननमाात फैंकभापात िा अरू कुनै न कुनै रूऩभा सहुमरमतऩूणा रूऩभा ऋण सहमोग उऩरब्ध गयाइददन
औऩचारयक रूऩभा आग्रह गना राधगएको प्रिक्ता डा. शभाारे फताए । िान्सेरी ऩयाभशादाता ट्माक्टिेररे

आमोजनाको डीऩीआय तमाय ऩारयसकेको छ । डीऩीआयराई ऩूणत
ा ा प्रदान गये य आमोजना कुन ढाॉचाभा अनघ फढाउने
बन्ने विर्मभा ऩनन भन्त्रारमरे आिश्मक तमायी गरययहे को उनको बनाइ छ । गोयखा य धाददङभा आमोजनास्थर

यहे को फूढीगडडकी जरविद्मुत ् आमोजना काठभाडौं, ऩोखया, नायामणगढजस्ता ठूरा य भहत्िऩूणा सहयको विद्मुत ्
भाग धान्न सक्ने आमोजना हो ।

करयफ २ खफा रुऩैमाॉ रागत अनभ
ु ान गरयएको आमोजनाराई सयकायरे कम्ऩनी ढाॉचाभा रगेय ननभााण कामाभा

स्थानीमफासीराई सभेत सहबागी फनाउने रक्ष्म याखेको छ । ननभााणको चयणभा अगाडड फढाउन मभल्ने अिस्थाभा
ऩुगेको सो आमोजनाराई कुनै न कुनै रूऩभा तत्कार अनघ फढाउनुऩने फाध्मताभा सयकाय छ । मस्तै, भ्रभणका फेरा
ककभाथाङका अरुणको विर्मभा सभेत छरपर गने कामासूची तम गरयएको छ । सॊखि
ु ासबाभा आमोजनास्थर
यहे को सो ऩरयमोजना नेऩारŔचीन सीभानष्ट्जक छ ।

मस्तै, प्रधानभन्त्री ओरीको चीन भ्रभणका िभभा ४ िटा अन्तयदे शीम प्रसायणराइन ननभााणका राधग ऩनन आग्रह
गरयनेछ । Řऊजाा सॊकटकार ननिायणसम्फन्धी कामामोजनाřभा उल्रेख बएअनुसाय यसुिागढी केरुङ, तातोऩानी

खासा, कोसी कोरयडोय य कोयरा िा अन्म कुनै एक स्थानफाट अन्तयदे शीम प्रसायणराइन ननभााणका राधग चीन
सयकायसॉग अनयु ोध गना राधगएको प्रिक्ता शभाारे जानकायी ददए ।

नेऩार य बायतफीच यहे को ऊजाा सहसधचिस्तयीम कामादर जस्तै नेऩार य चीनफीच ऩनन सॊमुक्त कामादर गठन गना
य आिश्मक विर्मभा ऩयाभशा गने सॊयचनासभेत तमाय ऩाना ऊजााका तपाफाट प्रस्ताि तमाय गरयएको छ ।

सहसधचिस्तयीम कामादरराई अनुगभन य आिश्मक ऩयाभशाका राधग दि
ु ै भुरुकका सधचि तहभा अनुगभन तथा
ननदे शनसम्फन्धी सॊमन्त्र स्थाऩना गने प्रस्ताि ऩनन गरयएको छ ।

त्मस्ता सॊमन्त्र स्थाऩना बएको खडडभा नेऩारको ऊजाा तथा जरविद्मत्ु को ऺेत्रभा काभ गना सहज हुने विश्िास
मरइएको छ । नेऩार य बायतफीचको सधचि तथा सहसधचिस्तयीम सॊमन्त्ररे भहत्िऩूणा काभ गदै आएको छ ।

मस्तै, काठभाडौं उऩत्मकाको विद्मुत ् वितयण प्रणारीराई सुधाय गना १३२ केबी ऺभताको भोनोऩोर ननभााण गने
विर्मभा सभेत चीन सयकायसॉग कुयाकानी गरयने बएको छ । हार सञ्चारनभा यहे का टाियभा टे मरकभ य अन्म
केिर अऩये टयहरूरे ताय तानेय सभस्मा खडा गये कारे भोनोऩोरको अिधायणा अनघ सारयएको हो । Ŗऩययारि

भन्त्रारमरे भाग गये अनस
ु ाय हाभीरे आफ्ना विर्महरू उल्रेख गये य ऩठाएका छौं, त्मसभा आिश्मक थऩघट हुन
सक्छ,ŗ प्रिक्ता डा. शभाारे बने ।
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प्रसायण राइन य सिस्टे सन नफन्दा आमोजना अन्मोरभा

गडडकी, धौराधगयी ऺेत्रभा अदहरे जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभााण तीव्ररूऩभा बइयहे का छन ् । धेयैरे विद्मुत ्

उत्ऩादन अनुभनत मरएका छन ् । रोडसेडडङरे भुरुक आिान्त बएका फेरा मो सुखद खफय बए ऩनन ननजी ऺेत्रका
उत्ऩादनराई जोड्न विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे फनाउने बनेका प्रसायण राइन य सिस्टे सन सभमभै नफन्दा केही

आमोजना अन्मोरभा छन ् । केहीरे आफ्नै रगानीभा ननभााण थारेका छन ् । मसै सेयोपेयोभा ऩोखयाफाट रारप्रसाद
शभाा, म्माग्दीफाट िनश्माभ िड्का, ऩिातफाट अगन्धय नतिायी य रभजुङफाट आश गुरुङ रेख्छन ् :–

ऩोखयाŔ विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे फनाउन रागेको २२० केबी प्रसायण राइन सिस्टे सन ननभााण दढराइरे
म्माग्दी य भस्
ु ताङभा ननभााणाधीन तथा ननभााण प्रकिमाभा यहे का आमोजना अन्मोरभा छन ् ।

म्माग्दीको दाना य ऩिातको कुश्भाभा ननभााण गरयने २२०/१३२/३३/११ केबी कारीगडडकी करयडोय प्रसायण
राइनको सिस्टे सन ननभााण प्रकिमा दढरो हुॉदा रगानीकताा ननयाश छन ् । दि
ु ै स्टे सन २०७२ मबत्र ननभााण
सम्ऩन्न गने रक्ष्म धथमो ।

Řआमोजना ननभााण अगाडड फढाएयभात्रै बएन । उत्ऩादन सम्झौताअनुसाय प्राधधकयणरे प्रसायण राइन

नफनाइददॉ दा फैंक क्रोजय टुॊगो रागे ऩनन काभ अगाडड फढाउन सकेका छै नन ्,ř कारीगडडकी करयडोयभा
ननभााणाधीन मभस्त्रीखोरा जरविद्मुत ् आमोजनाका ननदे शक डोरेन्ि शभाारे बने, Řउत्ऩादन गये यभात्र
बएन, फेच्ने ठाउॉ छै न । मस ऺेत्रका आमोजनाको भुख्म सभस्मा मही हो ।ř

प्राधधकयणरे बने कारीगडडकी करयडोय प्रसायण राइन आमोजनाको िाताियणीम ऩयीऺण तथा दाना य
कुश्भाभा जग्गा अधधग्रहणको प्रकिमा सकेको छ । ऩदहरो चयणभा दानाफाट २२० केबी प्रसायण

राइनभापात ४० ककमभ तर ऩिात सदयभक
ु ाभ कुश्भाभा यहने अको सिस्टे सनभा जोड्ने य भोदीखोरा
सिस्टे सनभा जोड्न ठे क्का प्रकिमाभात्रै सरु
ु बएको छ ।

कुश्भा सिस्टे सनभा भोदीखोरा करयडोय य ऩष्ट्श्चभ फाग्रङ
ु को ३ सम भेगािाट ऺभताको उियगॊगा

जरविद्मत
् ाउने
ु ् आमोजना ल्माएय कारीगडडकी करयडोय हुॉदै फट
ु िरफाट निरऩयासीको फदा घाट ऩयु म
प्राधधकयणको मोजना छ ।

Řकारीगडडकी करयडोय प्रसायण राइनको िाताियण ऩयीऺण य जग्गा अधधग्रहणको काभ सककएको छ । ३
िर्ाभा ननभााण ऩूया हुने गयी ठे क्का रगाउने प्रकिमाभा छौं,ř आमोजना प्रभुख इष्ट्न्जननमय चन्दनकुभाय
घोर्रे बने, Řप्रसायण राइन नहुॉदा विद्मुत ् आमोजना सञ्चारन य उत्ऩादन गना सकेनौं बन्ने गुनासो
यहॉदैन ।ř

कारीगडडकी करयडोयभा १ सम १४ दशभरि २ भेगािाट ऺभताका आमोजना ननभााण हुने तमायीभा छन ् ।
याहुघाटखोराभा ३२ (हार ठे क्का यद्द बएय ऩुन: ठे क्का प्रकिमाभा यहे को), घरेम्दी ५ भेगािाट
ननभााणाधीन छन ् । त्मसैगयी मभस्त्रीखोराभा ४२, भाधथल्रो म्माग्दी २० य भुस्ताङभा थाऩाखोरा १०
भेगािाटका आमोजना ननभााणाधीन छन ् ।

कारीगडडकी करयडोयमबत्र घायखोरा (८.५), कारीगडडकी अऩय (६४), कारीगडडकी गजा (१४६), नीरधगयी
(३८) तथा भुस्ताङभा ननभााणाधीन ताङछयखोरा (२ दशभरि ४०) य कोिाङ (कारीगडडकी (४५० भेगािाट)
आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने विद्मुत्राई दाना सिस्टे सनभा जोड्ने मोजना छ । भाधथल्रो याहुघाट (४८

दशभरि ५ भेगािाट), कारीगडडकी भाधथल्रो (७२ भेगािाट) य दयिाङखोरा २५ भेगािाट, म्माग्दीखोरा
ऺेत्रका अन्म १२ मोजनारे ऩनन २ सम ८० भेगािाट उत्ऩादन गना सिेऺण अनुभनत मरएका छन ् ।

भाधथल्रो म्माग्दी Řएř (३०), म्माग्दीŔ२ (२७), कारीगडडकीŔनतप्ठल्माङ (६७), भाधथल्रो भोदीखोरा (१०
भेगािाट) सभेत २१ आमोजनारे २ सम ३६ भेगािाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन अनभ
ु नत मरएका छन ् । नतनराई
कारीगडडकी करयडोय प्रसायण राइनभा जोड्ने मोजना हो ।

ऩिातभा कारीगडडकी प्रसायण करयडोय आमोजना सिस्टे सनका राधग जग्गाको भआ
ु ब्जा वििादका कायण
डेढ िर्ादेखख योककएको काभ सभाधान बएऩनछ अनघ फढे को छ । एमसमारी विकास फैंकको सहुमरमत
ऋणभा ४० कयोडको रागतभा कुश्भा नगयऩामरका ४ केटीचौयभा सिस्टे सन फन्न रागेको हो ।

२०६९ भा १ सम ५४ योऩनी जग्गा प्राधधकयणरे अधधग्रहण गये को धथमो । ष्ट्जल्रा भआ
ु ब्जा समभनतरे

सडकरे छोएको प्रनतयोऩनी १० राख य नछोएको जग्गाको ८ राख रुऩैमाॉ तोकेको धथमो । तय यकभ कभ
बएको बन्दै जग्गाधनी अदारत य अष्ट्ख्तमायभा ऩुगेका धथए ।

जग्गाप्राष्ट्प्ठत ऐन, २०३४ भा भुआब्जा समभनतरे गये को ननणाम नै अष्ट्न्तभ हुने उल्रेख बएफभोष्ट्जभ उनीहरू

समभनतरे तोकेकै यकभभा याजी बएऩनछ भुआब्जा वितयणको काभ अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ । Řदढरै बए
ऩनन वििाद मभल्मो,ř समभनतका सॊमोजक एिॊ प्रभुख ष्ट्जल्रा अधधकायी झॊकनाथ ढकाररे बने ।

ष्ट्जल्राष्ट्स्थत साइड कामाारमका रेखाऩार गोविन्दप्रसाद शभाारे भुआब्जाका राधगभात्रै १५ कयोड यकभ
आएकोभा ७४ जनाराई फाॉडडसककएको य फाॉकी १० जनाराई ऩनन नछट्टै वितयण गने फताए । ननभााणका
राधग ग्रोफर टे न्डय प्रकिमाभा ठे केदाय कम्ऩनी छनोटको चयणभा यहे को छ ।
Řऩाॉच बायतीम य ५ चाइननज कम्ऩनीरे आशमऩत्र ऩेस गये का छन ्,ř घोर्रे बने, Řठे क्का स्िीकृत हुनासाथ
ऩूिााधायको काभ अनघ फढ्छ ।ř हार धौराधगयीभा करयफ ५ सम भेगािाट विद्मुत ् आमोजना ननभााणको
चयणभा छन ् । ऩिातभा भोदीखोरा १४ भेगािाट य मुनाइटे ड भोदी १० भेगािाटको मोजनारे विद्मुत ्

उत्ऩादन गरययहे का छन ् । त्मस्तै १५ भेगािाटको भध्मभोदी य २० भेगािाटको तल्रो भोदी आमोजना
ननभााणाधीन छन ् ।

रभजुङ जरविद्मुत्को Řहिř फन्दै गए ऩनन सयकायरे महाॉ ननभााण गने बनेको विद्मुत ् प्रसायण राइन

ननभााणभा दढराइ गदाा उत्ऩाददत विद्मुत ् खेय जाने अिस्थाभा ऩुगेको छ । तय विद्मुत ् खेय जान नददन
प्रिद्र्धकरे नै प्रसायण राइन ननभााण थारेका छन ् । प्राधधकयणसॉगको सभन्िमभा प्रसायण राइन
ननभााणभा उनीहरू जुटेका हुन ् ।

दहभतार हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीरे बायतीम कम्ऩनी ग्रान्धी भष्ट्ल्रकाजन
ुा ा याि (जीएभआय) इनजॉ

मरमभटे डको रगानीभा ४ सम केबी डफर सककाटको भस्मााङ्दी प्रसायण राइनको सबे य अनुसन्धान

गरययहे को छ । मो आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) को िभभा यहे का ६ सम भेगािाटको भाधथल्रो
भस्मााङ्दीŔ२ आमोजनाको विद्मुत्गह
ृ तानिङ २, स्माॉगेफाट सुनौरीसम्भका राधग हो ।

दहभतार स्रोतका अनुसाय २ सम ककमभको प्रसायण राइन बायतीम कम्ऩनीरे बायतकै राधग ननभााण गना
रागेको हो । गत िर्ादेखख सुरु बएको सबे य अनुसन्धानऩनछ विस्तत
ृ आमोजना प्रनतिेदन तमाय ऩाने य
िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन गने मोजना छ ।

ननजी ऺेत्रफाटै बुरबुरे (भध्मभस्मााङ्दी १३२ केबीको प्रसायण राइन ५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्मााङ्दीŔ
ए आमोजनाको प्रिद्र्धक मसनो हाइड्रो सगयभाथा ऩािय कम्ऩनीरे ननभााण गदै छ । मसभा आमोजनाको
रगानी य प्राधधकयणको भआ
ु ब्जा य व्मिस्थाऩनको ष्ट्जम्भा छ । आमोजना प्रभख
ु इष्ट्न्जननमय गणेश
केसीका अनस
ु ाय मो २० ककरोमभटयको हो ।

Ř५४ टाियभध्मे ४६ िटाको पाउन्डेसन सककएको छ,ř उनरे बने, Řटाियको साभग्री आउने िभभा छ । ३/४
भदहनाभा सककन्छ ।ř
मस्तै, ननभााणाधीन २ भेगािाटको छ्माङ्दी साना जरविद्मत्ु रे उददऩयु ष्ट्स्थत सिस्टे सनको ३३ केबी
याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोड्न प्रसायण राइन ननभााण गये को छ । आमोजनाका कामाकायी प्रभुख

रारफहादयु थाऩाका अनुसाय २ कयोडको रागतभा ९ दशभरि ८ ककरोमभटय राभो Řमसॊगर सककाटř
प्रसायण राइन ननभााण गरयएको हो ।

सयकायरे १ सम १५ ककमभ राभो भनाङŔखद
ु ीŔउददऩुयŔभाकीचोकŔबयतऩुय प्रसायण राइन ननभााणको
तमायी गये को छ । भस्मााङ्दी करयडोय २२० केबी प्रसायण राइनका राधग उददऩुयदे खख बयतऩुयसम्भ य
उददऩुय दे खखभाधथ भनाङको घेराञ्चोकसम्भ २ छुट्टाछुट्टै Řराइसेन्सř छ ।

आमोजना प्रभुख धचयन्तनवििभ याणाका अनुसाय सन ् २०२० सम्भभा राइन ननभााण गने रक्ष्म मरएको

छ । Řएमसमारी विकास फैंकको मरडडङभा मुयोवऩमन इन्बेस्टभेन्ट फैंकरे ९० मभमरमन डरय (करयफ १० अफा
रुऩैमाॉ) स्िीकृत गरयसकेको छ,ř उनरे बने, Řऩदहरो चयणभा उददऩुयŔबयतऩुय य दोस्रो चयणभा उददऩुयŔ
भनाङ प्रसायण राइन ननभााण हुनेछ ।ř

उनका अनुसाय आमोजनाको डडटे र सबे सककएय प्रायष्ट्म्बक िाताियणीम ऩयीऺण य दोस्रो चयणको

िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकनको तमायी बइयहे को छ । मसको डडजाइन ऩािय धग्रड इष्ट्न्डमारे गने य
कन्िक्सनका राधग नछट्टै टे न्डय आह्िानको तमायी बइयहे को उनरे फताए ।

याणाका अनुसाय दोदॊ करयडोय १३२ केबीको प्रसायण राइनको डडटे र सबेका राधग सयकायरे फजेट स्िीकृत
गये को छै न । दोदॊ खोराभा १ सम १२ भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादनका राधग ४ िटा आमोजना ननभााणाधीन
यहे का ४ िर्ामबत्र विद्मुत ् उत्ऩादन हुनेछ ।

Řडडटे र सबे हुने िभभा छ । जग्गा ककन्न साढे ३ कयोड फजेट विननमोजन बएको छ,ř याणारे बने, Řतय

फजेट स्िीकृत नहुॉदा काभ अनघ फढे को छै न ।ř मो उददऩुय स्टे सनभा जोडडनेछ । तल्रो खडड सन ् २०१९ को
अष्ट्न्तभ य भाधथल्रो खडड सन ् २०२० को अष्ट्न्तभभा सक्ने उनरे फताए । मस्तै, सयकायरे नै तनहुॉको

भस्मााङ्दी आमोजनादे खख काठभाडौंसम्भको २२० केबी प्रसायण राइनको Řडफर सककाटř का राधग टे न्डय
ननकारेय काभ सुरु गने तमायी गये को छ ।

ऊजााको चयभ अबाि बएऩनछ ऩुरऩकभर दाहारको नेतत्ृ िभा यहे को तत्कारीन सयकायरे २०६५ ऩुसभा
ऊजाा सॊकटकार घोर्णा गये य याष्ट्रिम विद्मुत ् सॊकट ननरूऩण कामामोजनाŔ२०६५ ल्माएको धथमो ।

त्मनतफेराको ३८ फॉद
ु े रोडसेडडङ न्मूनीकयण कामामोजनारे प्रसायण राइन ननभााणराई उच्च प्राथमभकता
ददएको धथमो । प्रसायण राइनभा करयडोय अिधायणा ऩनन ल्माइएको तय अदहरेसम्भ दे खखने गयी काभ
अनघ फढ्न सकेको छै न ।
विद्मत
ु ् प्राधधकयण ऺेत्रीम कामाारम ऩोखयाका प्रभख
ु यिीन्ि भहासेठरे कारीगडडकी, भस्मााङ्दी,

भोदीखोरा तथा फागरङ
ु को दयभखोराभा ऩनन विद्मत
ु ् आमोजना ननभााणका िभभा यहे को फताए ।

Řसानाठूरा आमोजनाको विद्मत
् ाउन ठाउॉ ठाउॉ भा सिस्टे सन फन्न रागेका
ु ् केन्िीम प्रसायण राइनभा ऩयु म

छन ्,ř उनरे बने, Řप्रसायण राइन य सिस्टे सन ननभााणरे स्थानीमस्तयभा विकासका सम्बािना खल्
ु नेछ ।ř
उनका अनस
ु ाय ३३ केबी प्रसायण राइनभा ५ भेगािाटसम्भ विद्मत
ु ् जडान हुन्छ बने त्मसभाधथको १३२
केबीभा जोडडन्छ ।

अदहरे रभजुङको बोरेटायभा ३३/११ केबी ऺभताको सिस्टे सन फनाउन जग्गा अधधग्रहणको काभ

बइयहे को छ । त्महाॉफाट दभौरीभा बफजुरी ल्माइनेछ । मसैगयी रभजुङभै ऩोखयाŔमसन्दिेसी, फागरुङको
हरयचौयभा, तनहुॉको खैयेनीटाय य भनाङभा उददऩुयŔभनाङ सिस्टे सनको काभ बइयहे को उनरे फताए ।
मस ऺेत्रभा अदहरे ऩिातको भोदी, स्माङ्जाको मभभॉ, याङखोरा य रेखनाथभा १३२ केबी ऺभताका
सिस्टे सन छन ् ।

प्रसायण राइन य सिस्टे सन सभमभै फनेनन ्
जरविद्मुत ् आमोजना अन्मोरभा
रगानीकताारे नै फनाउन थारे

>f]tM uf]/vfkq, 2072÷11÷24

ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्धी अिधायणा कामाान्िमनको चयणभा

सयकायरे Řऊजाा सङ्कटकारसम्फन्धी कामामोजना २०७२řराई कामाान्िमन गने रक्ष्मका साथ नीनतगत व्मिस्थाका
राधग आिश्मक तमायी सुरु गये को छ ।

दश िर्ाभा दश हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गने य आगाभी दईु िर्ामबत्र विद्मुत्बाय कटौतीराई ऩूणा
रुऩभा अन्त्म गने उद्दे श्मका साथ सयकायरे मही पागुनको ऩदहरो साता ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्धी

कामामोजना घोर्णा गये को धथमो । कामामोजनाराई व्मािहारयक रुऩभा कामाान्िमनको तहभा रैजाने
रक्ष्मका साथ ऊजाा भन्त्रारमरे विमबन्न तीनिटा समभनत गठन गये को छ ।
ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता डा सञ्जम शभााका अनुसाय सहसधचि ददनेश नघमभये सॊमोजकत्िको

समभनतराई प्रसायण राइनसम्फन्धी आिश्मक व्मिस्था गने ष्ट्जम्भा ददइएको छ । मस्तै प्रिक्ता शभााको
सॊमोजकत्िभा विद्मुत ् खरयद सम्झौता (वऩवऩए) य ऊजाा भन्त्रारमसॉग जोडडएका विमबन्न कानुन तथा ऐन
फनाउनका राधग ऊजााका कानुन हे ने सहसधचि कौशरचन्ि सुिेदीको सॊमोजकत्िभा समभनत गठन
गरयएको छ ।

सयकायरे प्रसायण राइन ननभााणभा ननभााण तथा स्िामभत्ि हस्तान्तयण प्रणारीअन्तगातको अिधायणा
अगाडड साये को छ । ननजी ऺेत्रराई सभेत प्रसायण राइन ननभााणभा सहबागी गयाउने बएको छ । मस्तै
ननजी ऺेत्ररे ननभााण गने प्रसायण राइनभा प्रसायण शल्
ु क नतये य ऩनन विद्मत
ु ् आमात गना ददने

कामामोजनाराई ऩण
ा ा ददन सहसधचि सॊमोजकत्िका नेऩार विद्मत
ू त
ु ् प्राधधकयणका दईु उऩकामाकायी
ननदे शकद्िम सयु े न्ियाज बडडायी य कन्है मारार भानन्धयराई सदस्म याखखएको छ ।

मस्तै विद्मुत ् खरयद सम्झौता (वऩवऩए)को विर्मभा राभो सभमदे खख यहॉ दै आएको सभस्मा य वििादराई
सभाधान गयी उत्ऩाददत सफै विद्मुत ् खरयद गने विर्मभा आिश्मक कामामोजना फनाउन प्रिक्ता एिभ ्

सहसधचि शभााको सॊमोजकत्िभा गठन गरयएको समभनतरे ऩनन काभ सुरु गरयसकेको छ । सो समभनतरे
विदे शी भुिाभा वऩवऩए गने िा नगने, गदाा कुन विधध अऩनाउने, ऺनत भूल्माङ्कनको आधाय कसराई

फनाउने विर्मभा आिश्मक आधाय तम गनेछ । ऩनछल्रो ददनभा अभेरयकी डरयभा वऩवऩए गना नहुने
आिाज भुरुकका विमबन्न ऺेत्रफाट उठे को छ ।

प्राधधकयणरे खखम्ती य बोटे कोसी जरविद्मुत ् आमोजनाभा अभेरयकी डरयभा वऩवऩए गये का कायण िावर्ाक
रु एक अफा घाटा बइयहे को बन्दै वियोध हुॉदै आएको हो । ऩनछल्रो ददनभा २१६ भेगािाटको भाधथल्रो
बत्रशूरीŔ१ को सभेत अभेरयकी डरयभा वऩवऩए गने विर्मभा छरपर जायी यहे को छ । प्राधधकयणरे

आिश्मक ऩये को सभमभा भात्रै विद्मुत ् खरयद गने गयी तमाय ऩाये को प्रािधानका कायण ननजी ऺेत्रका ऊजाा

उत्ऩादकहरुरे वियोध जनाउॉ दै आएका धथए ।
स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान)रे सभेत सता याखेय विद्मुत ् खरयद गने प्राधधकयणको ननमत नै
गरत बएको बन्दै उक्त प्रािधान सच्माउन भाग गदै आएका धथए । तय सयकायरे जायी गये को ऊजाा

सङ्कटकारसम्फन्धी कामामोजनाभा आिश्मक विद्मुत ् मरने य आिश्मक शुल्क नतने अिधायणा अगाडड
साये को छ ।

भुरुकभा चयभ ऊजाा सङ्कट बइयहे को अिस्थाभा सता याखेय विद्मुत ् उत्ऩादन हुन नसक्ने बन्दै

उऩप्रधानभन्त्री एिभ ् ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे विद्मुत ् मरने य शुल्क नतने अिधायणा अगाडड
सारयएको फताउॉ दै आउनुबएको छ । मस्तै व्मिस्थावऩकाŔसॊसद्को कृवर् तथा जरस्रोत समभनत य

सािाजननक रेखा समभनतरे सभेत ऩटकŔऩटक चासो दे खाएको विद्मत
ु ् ऐन, विद्मत
ु ् ननमभन आमोग,

नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयण ऐन, विद्मत
ु ् चोयी तथा ननमन्त्रण ऐनरगामतका नीनत तथा कानन
ु ननभााण गना
ऊजााका कानन
ु हे ने विबागका प्रभख
ु एिभ ् सहसधचि सि
ु ेदीराई ष्ट्जम्भा ददइएको प्रिक्ता डा शभााको
बनाइ छ ।

कामामोजना भात्रै फनाएय नहुने य त्मसराई ऩूणा रुऩभा कामाान्िमन गनऩ
ुा ने बएकारे विमबन्न विर्मगत
समभनत फनाएय कामा प्रायम्ब गरयएको छ । उष्ट्ल्रखखत समभनतरे ननधाायण गने कामामोजनारे

प्राधधकयणराई सहज रुऩभा काभ गना भागा प्रशस्त गनेछ । मस्तै प्राधधकयणरे नै ननभााण गरययहे का
जरविद्मुत ् आमोजनाराई सभमभै सम्ऩन्न गना य आिश्मक व्मिस्था गनासभेत भन्त्रारमरे आिश्मक
ननदे शन ददएको छ ।

यभेश रम्सार, यासस
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प्रशायण राइन ननभााण अियाेेध हटाऊ

भुरुकभा हार दै ननक सयदय १३ घडटासम्भ रोडसेडडङ छ । सयकायरे भुरुकराई दईु िर्ामबत्र रोडसेडडङको

सभस्माफाट भुक्त गने य दस िर्ाभा थऩ १० हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गने भहत्त्िाकाॊऺी ऊजाा सॊकट ननिायण
कामामोजना ल्माएको छ । कामामोजना सािाजननक बएसॉगै सिासाधायणभा केही हदसम्भ आशा जगाएको धथमो ।

भहत्त्िाकाॊऺी कामामोजना ल्माए ऩनन सयकाय य भातहतको विद्मुत ् प्राधधकयण बने त्मसराई

कामाान्िमनभा गम्बीय बएको ऩाइॉदैन । त्मसको ज्िरन्त उदाहयण फनेको छŔ कारीगडडकी कोरयडोय
प्रसायण राइन य सफस्टे सन ननभााणभा दे खखएको अन्मोर । प्राधधकयणरे २२० केबी ऺभताको प्रसायण
राइनको सफस्टे सन ननभााणभा गये को दढराइरे म्माग्दी य भस्
ु ताङभा ननभााणाधीन तथा ननभााण प्रकिमाभा
यहे का थप्र
ु ै जरविद्मत
ु ् आमोजना अन्मोरभा छन ् ।

म्माग्दीको दाना य ऩिातको कुस्भाभा प्रसायण राइन य सफस्टे सन ननभााण कामा अनघ नफढ्दा विद्मत
ु ्

आमोजना फनाउन पाइनाष्ट्न्समर क्रोजय (रगानीको स्रोत) जट
ु ाइसकेका प्रिद्र्धकहरू ननयाश बएका छन ्
। प्राधधकयणरे दि
ु ै स्टे सन २०७२ मबत्र ननभााण सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखेको धथमो । सफस्टे सन सभमभै
ननभााण बएनन ् बने प्रिद्र्धकहरूरे विद्मुत ् आमोजना ननभााण गये ऩनन प्राधधकयणराई बफजुरी फेच्न
ऩाउनेछैनन ् । कारीगडडकी कोरयडोयभा सिा सम भेगािाटबन्दा फढी ऺभताका आधा दजान विद्मुत ्
आमोजना ननभााणाधीन य ननभााण सुरु गने िभभा छन ् ।

भुआब्जा वििाद, बूकम्ऩ य बायतीम नाकाफन्दीका कायण कारीगडडकी कोरयडोय प्रसायण राइन य

आमोजनाको विद्मुत ् प्रसायण राइनभा जोड्ने सफस्टे सन ननभााणभा दढराइ बएको हो । भुआब्जा वििाद य
स्थानीमको अियोधरे भुरुकका अन्म थप्र
ु ै ठाउॉ भा ऩनन प्रसायण राइन य सफस्टे सन ननभााणभा दढराइ य
अन्मोर छ जसका कायण ऊजाा ऺेत्रको विकासभा नकायात्भक असय ऩरययहे को छ । स्थानीमिासीको

अियोधरे कभराभाई नगयऩामरकाभा ६ िटा टािय ननभााण गना नसक्दा खखम्तीŔढल्केफय प्रसायण राइन
ननभााण कामा अिरुद्ध छ ।
मो प्रसायण राइन ननभााणभा बएको दढराइरे अफको दईु िर्ामबत्रै सम्ऩन्न हुने ४ सम ५६ भेगािाटको

भाधथल्रो ताभाकोसीफाट उत्ऩाददत बफजर
ु ी भर
ु क
ु को ऩि
ू ॉ ऺेत्रभा रान सककनेछैन । भाधथल्रो ताभाकोसी
आमोजना फननसक्दा ऩि
ू ॉ ऺेत्रभा रोडसेडडङ हुने य अरू ऺेत्रभा बफजर
ु ी खेय जाने दब
ु ााग्मऩण
ू ा ष्ट्स्थनत
आउनेछ ।

स्थानीमको अियोधरे ढल्केफयŔभज
ु फ्पयऩयु अन्तयदे शीम प्रसायण राइन, कोसी य काफेरी कोरयडोयभा
सभेत प्रसायण राइन ननभााणभा बइयहे को दढराइरे ती ऺेत्रभा प्रस्तावित जरविद्मुत ् आमोजनाको

ननभााण ऩछाडड धकेमरएको छ । प्रसायण राइनभा सभस्मा बएकैरे ढल्केफयŔभुजफ्पयऩुय अन्तयदे शीम
प्रसायण राइन हुॉदै बायतफाट आमातीत बफजुरी याजधानीसम्भ ल्माउन सभस्मा ऩरययहे को छ । त्मही

कायण बायतफाट थऩ बफजुरी आमात बएऩनछ ऩनन याजधानी य ियऩयका ऺेत्रभा रोडसेडडङ नघटे को हो ।
भुरुकरे चयभ रोडसेडडङको सभस्मा बोधगयहे को य प्रसायण राइन ननभााणभा दे खखइयहे को ऩेधचरो

सभस्माप्रनत सयकाय गम्बीय बएय आिश्मक कदभ नचाल्नु आपैंभा दब
ु ााग्मऩूणा हो । स्थानीमिासीको

अियोधका नाभभा िर्ौंसम्भ प्रसायण राइन ननभााण कामा योककनु सयकायको राचायीको ऩयाकारठा हो ।

भुआब्जा यकभको वििादरे भुरुकको विकास ननभााण नै ठप्ठऩ हुनु आपैंभा द:ु खद घटना हो । जग्गा प्राष्ट्प्ठत
ऐन २०३५ भा सीडीओको अध्मऺताभा यहे को समभनतरे भुआब्जा यकभ ननधाायण गयी वितयण गने य
आमोजनारे आिश्मक जग्गा ननिााध उऩमोग गना ऩाउने प्रस्ट व्मिस्था छ । उक्त ऐनअनुसाय
स्थानीमिासीराई उधचत भुआब्जा ददन सयकायरे कुनै कन्जुस्माइॉ गनुा हुॉदैन ।

उधचत भुआब्जा ददइसकेऩनछ ऩनन स्थानीमिासीफाट अियोध हुन्छ बने सयकायरे फर प्रमोग गये य बए

ऩनन प्रसायण राइन ननभााण कामा सुचारु गना कुनै कसय फाॉकी याख्नु हुॉदैन । िन य िाताियण भन्त्रारमरे

सभेत ईआईए (िाताियण प्रबाि भूल्माॊकन) भा दढराइ गरयददनारे सभेत प्रसायण राइन ननभााण कामाभा
दढराइ बइयहे को ऩाइन्छ । िन य िाताियणराई सभेत ष्ट्जम्भेिाय फनाएय ईआईएको स्िीकृनत छोटो
प्रकिमाफाट गने ऩरयऩाटी फसाल्नु अऩरयहामा बइसकेको छ ।

भुरुकको आधथाक विकासका राधग ऩदहरा ऊजाा ऺेत्रको विकास गनुा जनत अऩरयहामा छ, ऊजाा ऺेत्रको

विकास गना ऩदहरा प्रसायण राइनको ननभााण हुनु त्मविकै जरुयी हुन्छ । तसथा प्रसायण राइन ननभााण

कामाराई तीव्र गनतभा अनघ फढाउन सयकायरे ऩमााप्ठत फजेट, आिश्मक जनशष्ट्क्त व्मिस्था गयी आइऩने
सभस्मा तत्कार हर गने व्मिस्था गने हो बने ऊजाा सॊकटकार ननिायण कामामोजनाअनुसाय दईु िर्ाभै
भुरुकराई रोडसेडडङभुक्त गना सककन्छ । सभस्मा आइयहने, तय सयकाय बने अदहरेजस्तै यमभते भात्र

फनेय फमसयहे को हो बने भुरुक कदहल्मै ऩनन रोडसेडडङभुक्त हुन सक्तैन बन्ने मथाथा ष्ट्जम्भेिाय सफैरे
फेरैभा फुझ्नु अऩरयहामा बइसकेको छ ।
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छ्माङदी आमोजनाफाट विद्मुत उत्ऩादन सुरु
दीऩक अधधकायी

ऩि
ू ॉ रभजङ
ु को परेनी य फन्साय गाविसको फीचको छ्माङदी खोराभा ननभााण गरयएको छ्माङदी खोरा
जरबफद्मत
ु आमोजनाफाट बफद्मत
ु उत्ऩादन सरु
ु बएको छ ।

भुरुकभा जायी चयभ विद्मुत सॊकटकाफीच २ भेघािाट ऺभताको सो आमोजनारे उत्ऩादन सुरु गये को हो ।

बायतीम नाकाफन्दी य चयभ इन्धन अबािका फाफजुत सो आमोजना ननभााण थारेको झडडै डेढ िर्ाभै तमाय
बएको हो ।

घट्टे खोरा य छ्माङदी खोराको दोबानभा फाॉध फाॉधेय २२ सम मभटय राभो ऩेनस्टकभापात ल्माइएको
ऩानीराई परेनीŔ१ दारयभफोटभा ननभााण गये को विद्मुत ् गह
ृ भा ऩु¥माएय विद्मुत ् उत्ऩादन सुरु बएको
आमोजनारे जनाएको छ ।

छ्माङदी आमोजना य नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणफीच सुख्खामाभभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य िर्ाामाभभा ४
रुऩैमाॉ ८० ऩैसा ददने गयी विद्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बएको धथमो ।

एक÷एक भेगािाट ऺभताका २ िटा टफााइनजडडत मस आमोजनको कुर ग्रस हे ड १ सम ८५ मभटय छ ।
सोभफायफाट उत्ऩादन बएको बफद्मुत आमोजना आपैंरे ननभााण गये को िान्समभसन राईनभापात याष्ट्रिम
प्रशायण राईन उदीऩुय सिŔस्टे शनभा जोडडएको छ ।

आमोजनाफाट अदहरे ६ सम ककरोफाट बफद्मुत उत्ऩादन बएको प्रफद्र्धक कम्ऩनी छमाङ्दी हाइड्रोऩाियका
कामाकायी सञ्चारक रारफहादयु थाऩारे फताए ।

Řआमोजनाफाट फर्ााको मसजनभा २ भेघािाट य सुख्खा मसजनभा उत्ऩादनभा केही कभी हुने उनरे फताए
। ननभााण थारेको डेढ िर्ाभै आमोजन ननभााण सककएऩनछ ष्ट्जल्राका अन्म जरविद्मुत ् आमोजनाका
प्रिद्र्धक ऩनन उत्सादहत छन ् ।

ष्ट्जल्राभा ननभााण सम्ऩन्न बएका जरबफद्मुत आमोजना भध्मे तोककएको सभमभा सम्ऩन्न गने
जरविद्मत
ु आमोजनाभध्मे छ्माङदी दोस्रो बएको छ ।

मसअनघ ४.४ भेगािाटको याॉधी जरबफद्मुत आमोजनाऩनन तोककएकै सभमभा ननभााण सम्ऩन्न बएको
धथमो ।

छ्माङदी जरविद्मुत आमोजनारे साभाष्ट्जक उियदानमत्ि अन्र्तगत बफद्मारम ननभााण, सडक य ग्रामभण
विद्मुतीकयणभा सहमोग गये को सञ्चारक थाऩारे जानकायी ददए ।

जरविद्मुत आमोजनारे ऩरयऺण प्रशायणको १५ ददन नन्शुल्क रुऩभा नेऩार बफद्मुत प्राधधकयणराई
उऩरब्ध गयाउनु ऩने सयकायी प्राफधान छ ।
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१० िषाभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गने मोजना कामाान्िमनको
चयणभा

सयकायरे ‘ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्धी कामामोजना २०७२’राई कामाान्िमन गने रक्ष्मका साथ नीनतगत व्मिस्थाका
राधग आिश्मक तमायी शुरु गये को छ ।

१० िर्ाभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गने य आगाभी दईु िर्ामबत्र विद्मुत्बाय कटौतीराई ऩूणा रुऩभा अन्त्म
गने उद्दे श्मका साथ सयकायरे मही पागन
ु को ऩदहरो साता ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्धी कामामोजना घोर्णा गये को

धथमो । कामामोजनाराई व्मािहारयक रुऩभा कामान्िमनको तहभा रैजाने रक्ष्मका साथ ऊजाा भन्त्रारमरे विमबन्न
तीनओटा समभनत गठन गये को छ ।

ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता डा. सञ्जम शभााका अनस
ु ाय सहसधचि ददनेश नघमभये सॊमोजकत्िको समभनतराई

प्रसायण राइनसम्फन्धी आिश्मक व्मिस्था गने ष्ट्जम्भा ददइएको छ । मस्तै प्रिक्ता शभााको सॊमोजकत्िभा विद्मुत ्
खयीद सम्झौता (वऩवऩए) य ऊजाा भन्त्रारमसॉग जोडडएका विमबन्न कानून तथा ऐन फनाउनका राधग ऊजााका कानून
हे ने सहसधचि कौशरचन्ि सुिेदीको सॊमोजकत्िभा समभनत गठन गरयएको छ ।

सयकायरे प्रसायण राइन ननभााणभा ननभााण तथा स्िामभत्ि हस्तान्तयण प्रणारीअन्तयगतको अिधायणा अगाडड

साये को छ । ननजी ऺेत्रराई सभेत प्रसायण राइन ननभााणभा सहबागी गयाउने बएको छ । मस्तै ननजी ऺेत्ररे ननभााण
गने प्रसायण राइनभा प्रसायण शुल्क नतये य ऩनन विद्मुत ् आमात गना ददने कामामोजनाराई ऩूणत
ा ा ददन सहसधचि
सॊमोजकत्िका नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणका दईु उऩकामाकायी ननदे शकद्िम सुयेन्ियाज बडडायी य कन्है मारार
भानन्धयराई सदस्म याखखएको छ ।

मस्तै विद्मुत ् खयीद सम्झौता (वऩवऩए)को विर्मभा राभो सभमदे खख यहॉ दै आएको सभस्मा य वििादराई सभाधान
गयी उत्ऩाददत सफै विद्मत
ु ् खयीद गने विर्मभा आिश्मक कामामोजना फनाउन प्रिक्ता एिभ ् सहसधचि शभााको
सॊमोजकत्िभा गठन गरयएको समभनतरे ऩनन काभ शुरु गरयसकेको छ । यासस
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तीन िषाभै १ हजाय भेगािाट विद्मुत ् थऩ

जरविद्मुत ् उत्ऩादन सुरु बएको १ सम ४ िर्ाभा ७ सम ५० भेगािाटको हायाहायीभा विद्मुत ् उत्ऩादन गये को

सयकायरे आगाभी तीन िर्ामबत्रै १ हजाय भेगािाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन थऩ गने रक्ष्म मरएको छ । एक िर्ामबत्र

आधायबूत रूऩभा य दईु िर्ामबत्र जरविद्मुत्भापात ् नै रोडसेडडङ अन्त्म गने रक्ष्म याखेको सयकायरे एक िर्ामबत्र २

सम य २ िर्ामबत्र ८ सम भेगािाट उत्ऩादन िद्
ृ धध गयी १ हजाय थऩ गने रक्ष्म याखेको हो । Řसयकायरे तीन िर्ामबत्र १
हजाय भेगािाट थऩ गने रक्ष्म याष्ट्रिम ऊजाा सॊकट ननिायण तथा विद्मत
ु ् विकास दशकसम्फन्धी अिधायणा
ऩत्रसदहतको कामामोजना तमाय गये को छ,ř ऊजाा भन्त्रारमका सहŔप्रिक्ता गोकणायाज ऩन्थरे बने ।

हार विद्मुत्को भाग १४ सम भेगािाटको हायाहायीभा यहे कोभा ७ सम ७६ भेगािाट उत्ऩादन बएको छ बने अदहरेको
दहउॉ दभा ३ सम ५० भेगािाटको हायाहायीभा भात्र उत्ऩादन बएको छ । ऊजाा भन्त्रारमका अनुसाय, ०७२ सारमबत्र

अथाात ् अफको एक भदहनामबत्र ४ दशभरि ९५ भेगािाटको पािा, २ दशभरि ४८ भेगािाटको वऩखुिा, २ भेगािाटको
झ्माडी खोरा, ६ भेगािाटको दयौदी खोरा ए, ३ दशभरि २० भगािाटको गेरङ
ु खोरा, ४ भेगािाटको सादॊ खोरा य
सबा खोरा, २ दशभरि ५० भेगािाटको छ्माङदी खोरा य ४ दशभरि ३६ भेगािाट टुॊगुन ठोस्ने जरविद्मुत ्
आमोजना सम्ऩन्न गने रक्ष्म छ ।

त्मसैगयी, मसै िर्ामबत ्य २ भेगािाटको खानीखोरा, १३ भेगािाटको भड्क्म,ु ११ दशभरि २० भेगािाटको थाऩाखोरा,
५ भेगािाटको अऩयभाईसी खोरा, ३ दशभरि ७५ भेगािाटको द्िायी खोरा य २२ दशभरि २० भेगािाटको अऩयचाकु,
५० भेगािाटको अऩय भस्र्माङ्दी य २५ भेगािाटको अऩयभादी जरविद्मुत ् आमोजना ननभााण सम्ऩन ्न गने रक्ष्म
याखेको छ ।

त्मसैगयी, ०७३ सारमबत्र २ दशभरि ८३ भेगािाटको चाके, १ दशभरि ७५ भेगािाटको जुम्दी, १ दशभरि ५०

भेगािाटको थेउरे, ५ भेगािाटको ताडी, ५ भेगािाटको अऩय भैरङ
ु ए, २० भेगािाटको तल्रो भोदी, २२ भेगािाटको
अऩयदोदॊ ए, ७ दशभरि ६० भेगािाटको जोगभाई, २ दशभरि १५ भेगािाटको अऩय ऩयाजुरी, ४ दशभरि २०

भेगािाटको रोहोये , ३ भेगािाटको मभददभ कयाऩ,ु ६ दशभरि ८० भेगािाटको रुदी ए, १३ दशभरि ७० भेगािाटको
पराॊखु खोरा, ३ दशभरि ३३ भेगािाटको कऩाडी गाड, ४ भेगािाटको घरेम्दी खोरा य ४ भेगािाटको ऩि
ु ाखोरा १
जरविद्मुत ् आमोजना सम्ऩन्न गने रक्ष्म छ ।

१० िर्ामबत्र १० हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्मसदहतको सयकायरे ऩारयत गये को छ । जस अनुसाय, मस

अिधधभा ५० प्रनतशत जराशममुक्त आमोजनाभापात, २५ दे खख ३० प्रनतशतसम्भ आयओआय, १५ दे खख २० प्रनतशत
वऩककङ आयओआय य १० प्रनतशत िैकष्ट्ल्ऩकरगामत अन्म स्रोतफाट उत्ऩादन गने रक्ष्म छ ।

हारसम्भ २६ सम भेगािाट फयाफय नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणभा विद्मत
ु ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बइसकेको छ बने

करयफ ४ हजाय भेगािाट आमोजना ऩीऩीएको प्रतीऺाभा छन ् । विद्मुत ् विकास विबागका अनुसाय, ७९ आमोजनारे ५
हजाय १ सम २८ भेगािाटका आमोजना सिेऺण अनुभनतऩत्र मरइसकेको जनाएको छ ।

मसै िर्ामबत्र दईु भेगािाटको खानीखोरा, १३ भेगािाटको भड्क्म,ु ११ दशभरि २० भेगािाटको थाऩाखोरा, ऩाॉच
भेगािाटको अऩयभाईसी खोरा, तीन दशभरि ७५ भेगािाटको द्िायी खोरा य २२ दशभरि २० भेगािाटको

अऩयचाकु, ५० भेगािाटको अऩय भस्र्माङ्दी य २५ भेगािाटको अऩयभादी जरविद्मत
ु ् आमोजना ननभााण सम्ऩन्न गने
रक्ष्म याखेको छ ।
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भाथथल्रो कणाारीको प्रिाद्धक जीएभआयको गाडीभा आगजनी

अऩरयधचत व्मष्ट्क्तरे भाधथल्रो कणाारी जरविद्मुत आमोजनाको प्रिाद्धक कम्ऩनी जीएभआयको गाडीभा

आगजनी गये का छन ् । सोभफाय साॉझ आमोजनास्थर सािराŔ १ याभाघाट खोरा नष्ट्जक योकी याखेको अिस्थाभा
फा८च १५८५ नम्फयको फोरेयो जीऩभा आगजनी गये का हुन ् ।

जीएभआय बायतको फहुयाष्ट्रिम कम्ऩनी हो । जरविद्मुतभा बायतीम रगानीको वियोध गदै आएका ऩाटॊका

कामाकताा हुन सक्ने प्रहयीको अनुभान छ । कम्ऩनीरे प्रमोग गये को उक्त जीऩ बाडाको हो । ९ सम भेगािाटको मो
आमोजना फनाउन गत िर्ाको सेप्ठटे म्फयभा कम्ऩनी य नेऩार सयकायफीच ऩीडडए बएको धथमो । कम्ऩनी हार
ननभााणऩि
ा ो प्राविधधक तथा वििीम तमायीभा जट
ू क
ु े को छ ।
दै रेखका प्रहयी प्रभख
ु फीयफहादयु ओरी नेतत्ृ िको सयु ऺाकभॉको टोरीरे आगजनी गनेको खोजी कामा तीव्र ऩाये को छ
। चारकरे जीऩ सपा गना याभाघाट खोराभा योकेका धथए । रगिै अऩरयधचत दईु मुिा आएय ऩेिोर छकेय आगो

रगाई पयाय बएका धथए । स्थानीम व्मिसामी य सुयऺाकभॉरे ऩानी छकेय आगो ननबाएका धथए । आगजनीरे जीऩ
ऩूणा ऺनतग्रस्त फनेको छ । घटनास्थर आमोजनाको ड्माभ साइट टुइनकुनाफाट दईु ककभी टाढा ऩदा छ ।

टुइनकुनादे खख अन्दाजी आधा ककभी नष्ट्जकको दयु ीभा आमोजना सुयऺाथा सशस्त्र प्रहयी फर य नेऩारी सेना तैनाथी
छ।

फाक्रो सुयऺा घेयाभा घटना हुनुराई स्थानीमरे आश्चमा व्मक्त गये । Řआमोजना कभाचायी य सुयऺाथा खदटएको

सशस्त्र प्रहयीको कभजोयी हो,ř एक स्थानीमफासीरे घटनाफाये टे मरपोनभा बने, आमोजना नफनोस ् । होल्डभै याख्न
ऩाइमोस ् बन्ने जीएभआयकै यणनीनत अन्तगात मो घटना बमो ।ř

जीएभआय नछटो ननभााण सम्ऩन्न गनक
ुा ो साटो आफ्नो नाउभा नदी Řहोल्डř गये य याख्न चाहन्छ ती स्थानीमरे बने ।
ऩनछल्रो सभम आमोजनाको ऩऺभा सकायात्भक भाहौर बइयहे का फेरा बएको मस घटनाराई स्थानीमरे अथाऩण
ू ा
रुऩभा मरएका छन ् ।
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ऩञ्चेश्िय विकास प्राथधकयण, तरफ तथा सुविधाभा सहभनत
रक्ष्भण विमोगी

'ऩञ्चेश्िय विकास प्राधधकयण (वऩडडए)' कामासमभनत ऩदाधधकायीको तरफ तथा सेिाŔसुविधाभा नेऩारŔ

बायतफीच सहभनत बएको छ । बायतरे दईु दे शका अधधकायीको सुविधा पयकŔपयक हुनुऩने सता याखे ऩनन
नेऩारको अडानकै कायण मसभा सहभनत बएको हो।बायतरे विदे श (नेऩार) भा काभ गनऩ
ुा ने तय मताका

ऩदाधधकायीरे महीीँ काभ गने हुॉदा सेिाŔसुविधाभा पयक हुनुऩने तका याखेको धथमो । वऩडडए सॊमुक्त सॊस्था
बएकारे ऩदाधधकायीको सेिाŔसता सभान हुनुऩनेभा नेऩाररे जोड ददएकारे सहभनत बएको ऩञ्चेश्िय
फहुउद्दे श्मीम आमोजनाका एक अधधकायीरे फताए ।

दि
ु ै दे शका अधधकायीको सहभनतअनस
ु ाय वऩडडएका प्रभख
ु कामाकायी अधधकृत (मसइओ) को तरफ भामसक

करयफ तीन राख २० हजाय रुऩैमाॉ (बारु दईु राख) तोककएको छ । मस्तै, सहामक प्रभख
ु कामाकायी अधधकृत
(एमसइओ) को १६ हजाय रुऩैमाॉ कभ तोककएको आमोजनारे जानकायी ददएको छ ।

'बायतभा उच्च अधधकायीको भामसक तरफ बारु ८० हजाय (एक राख २८ हजाय रुऩैमाॉ) राई आधाय भानेय
फाॉकी बिा सभािेश गरयएको छ,' आमोजनाका एक अधधकायीरे नागरयकसॉग बने, 'कामासमभनतका अन्म
ऩदाधधकायीको सेिा सुविधाभा सदहभनत बएको छ, तय तरफ य बिा तोककएको छै न ।'
सप्ठतकोसी उच्च फाॉधभा नेऩार य बायतीम अधधकायीको तरफ तथा सेिाŔसुविधा पयकŔपयक तोककएको

छ । 'वऩडडएभा ऩनन बायतको चाहना धथमो, तय नेऩाररे अडान मरॉ दा सेिाŔसुविधा य सता सभान हुने बएको
छ,' ऩञ्चेश्िय प्रभुख नविनयाज मसॊहरे बने ।

दोस्रो दे शभा काभ गनऩ
ुा ने बन्दै नेऩारीको बन्दा सुविधा फढी हुनुऩने सता बायतरे याखेऩनछ वििाद बएको

धथमो । ऩञ्चेश्िय 'गबननाङ फडी'को गत बफहीफाय काठभाडौंभा फसेको तेस्रो फैठकरे मस्तो वििाद मभराएको
हो ।
फैठकभा बायतीम िाऩकोस कम्ऩनीरे तमाय गये को विस्तत
ृ आमोजना प्रनतिेदन (डडवऩआय) को सभीऺा

बएको धथमो । मसअनघ ६ हजाय सात सम २० भेगािाट तोककएको आमोजनाको ऺभता िाऩकोसरे घटाएय
ऩाॉच हजाय ४० भेगािाटभा झाये को छ ।
िाऩकोसको प्रस्तत
ु ी अनस
ु ाय भहाकारी नदीभा सन ् १९९५ दे खख २००० सम्भ ऩानीको सतह घटे कारे ऩयु ानो
अध्ममनकै आधायभा आमोजना फनाउन सककॉदै न । ऩनछल्रा िर्ाभा ऩानीको सहत थऩ घट्दै गएको ऩनन
डडवऩआयभा उल्रेख छ । डडवऩआयभा उल्रेख बएअनस
ु ाय आमोजनाको ऺभताभा घटाउने विर्मभा

नेऩाररे सहभनत जनाएको छै न ।
फैठकरे वऩडडएको कामाारम भहे न्िनगयभा याख्ने य आधथाक िर्ा २०१६ का राधग ४५ कयोड रुऩैमाॉफयाफयको
फजेट ष्ट्स्िकृत गने ननणाम गये को छ । मसइओ य एमसइओरे स्रोत ऩरयचारनभा कसको फढी अधधकाय हुने
बन्नेभा बने दि
ु ै ऩऺको सहभनतभा ऩनछ तोककने बएको छ ।

प्राधधकयणभा दईु दे शका तपाफाट ४÷४ अधधकायी यहने प्रािधान छ । सोही प्रािधानअनुसाय नेऩाररे प्रभुख
कामाकायी अधधकृतसदहत कानुन, व्मिस्थाऩन य िाताियण हे ने कामाकायी ननदे शक ननमुक्त गरयसकेको छ
। तय, बायतरे आफ्नो तपाफाट अझैसम्भ विि य ऩुनफाास तथा ऩुनस्र्थाऩना हे ने कामाकायी ननदे शक
ऩठाएको छै न ।

भहाकारी नदीको शायदा ब्माये ज, टनकऩुय ब्माये ज य ऩञ्चेश्िय आमोजना विकास गने गयी २०५२ सार

भाघ २९ गते दईु सयकायफीच भहाकारी सष्ट्न्ध बएको धथमो । ऩञ्चेश्ियभा बायतको चासो फढी बएकारे
नेऩारको भात्र प्रमासरे आमोजना ननभााण सम्बि धथएन ।

आमोजना नेऩारबन्दा बायतरे चाहे को खडडभा भात्र ननभााण हुने मस ऺेत्रका जानकायरे फताउॉ दै आएका
छन ् । २०७१ साउनभा नेऩार आएका बायतीम प्रधानभन्त्री नये न्ि भोदीरे आिश्मक काभ ऩयू ा गये य एक
िर्ामबत्र ननभााण सरु
ु हुने उद्घोर् गये ऩनछ प्रकिमा अनघ फढे को धथमो ।

गबननाङ फडीको ददल्रीभा बएको दोस्रो फैठकरे िाऩकोस मरमभटे डराई ६ भदहनामबत्र विस्तत
ृ आमोजना

प्रनतिेदन (डडवऩआय) तमाय गने ष्ट्जम्भा ऩनन ददएको धथमो । दईु दे शरे छुट्टाŔछुट्टै तमाय ऩाये को डडवऩआय
अद्मािधधक गदै ऩूणत
ा ा ददने ष्ट्जम्भा ऩाएको कम्ऩनीरे गत बदौ दोस्रो साताभै काभ सक्नुऩथ्र्मो । तय,
तीन भदहना सभम थऩ गये य ऩनन उसरे अझै काभ सकेको छै न ।

ऩण
ू ााधगरयभा ड्माभ फनाउॉ दा नेऩारतपा (फैतडीभा) को धेयै खेतीमोग्म जग्गा डुफानभा ऩने हुॉदा रुऩारीगाढभै
फनाउनऩ
ु ने ऊजाा भन्त्रारमको जोड छ । उच्च ड्माभफाट आउने ऩानी २४ सै घन्टा सभानरुऩभा छोड्न रयŔ
ये गुरेदटङ ड्माभ आिश्मक ऩछा । नेऩाररे तमाय ऩाये को डडवऩआयभा आमोजना ६ हजाय सात सम २०
भेगािाट य बायतीम अध्ममनरे मसको ऺभता ऩाॉच हजाय ६ सम भेगािाट उधचत हुने उल्रेख छ ।
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'एभलससीरे ऊजाा य मातामात ऺेत्रभा रगानी गछा '

पनतभा जेड सुभाय अभेरयकी सयकायको 'मभल्रेननमभ च्मारेन्ज कऩोये सन' (एभमससी) अन्तगातको

कम्प्ठमाक्ट अऩये सन्स डडऩाटा भेन्टको रयजनर डेऩुटी बाइस प्रेमसडेन्ट हुन ् । उनरे मुयोऩ, एमसमा, प्रशान्त
ऺेत्र य ल्मादटन अभेरयकी ऺेत्रका एरसाल्बाडोय, जष्ट्जम
ा ा, भोल्दोबो, कोसोबो, जोडान, नेऩार, भॊगोमरमा,
इन्डोनेमसमा य कपमरवऩन्सको सम्ऩण
ू ा एभमससी कम्प्ठमाक्ट हे रययहे की नछन ्।

पनतभा गत साता एभमससी कम्प्ठमाक्ट कामािभ विकासफाये छरपर गना काठभाडौं आएकी धथइन ् ।

भ्रभणका िभभा उनरे प्रधानभन्त्री केऩी ओरी, भन्त्रीहरू, उच्च सयकायी अधधकायी तथा ऊजाा य मातामात
ऺेत्रका प्रनतननधधसॉग बेट गयी नेऩारभा एभमससीको रगानीको िाताियणफाये जानकायी मरएकी धथइन ् ।
मही िभभा पनतभासॉग नागरयकका कुफेय चामरसे य सश
ु ीर बट्टयाईरे एभमससी सम्फन्धी विमबन्न
विर्मभा गये को कुयाकानीको सायसॊऺेऩ:

एभलससीफाये नेऩारभा जायी छरपरभा तऩाईंको अनुबि कस्तो यह्मो ?
अभेरयका य नेऩारको सम्फन्ध मो साता साह्रै सख
ु द यहे ककनबने अभेरयकारे नेऩारका राधग जायी गये को

िाबर एडबाइजयी यद्द गये को छ बने बन्साययदहत सवु िधाभा सम्झौता ऩनन बएको छ । य, अदहरे हाभी
एभमससीको कम्प्ठमाक्ट विकासभा उऩमुक्त सुधायको चयणभा छौं । एभमससी सञ्चारक समभनतरे सन ्
२०१४ डडसेम्फयभा नेऩारराई मोग्म दे शको रूऩभा छनोट गये को धथमो । एभमससीरे दे श छनोट गदाा

असाध्मै कडा नीनत प्रमोग गछा । हाभी विश्िका केही दे शसॉग भात्र सहकामा गछौं जसरे प्रजाताष्ट्न्त्रक
अधधकाय, आधथाक स्ितन्त्रता य कानुन ऩारनाभा दृढ प्रनतफद्धता दे खाएका छन ् । मसभा नेऩाररे उच्च

अॊकसदहत हाम्रो 'स्कोयकाडा' उिीणा गये को छ । विमबन्न चन
ु ौतीका फीच भुरुकरे मरएको गनत य ददशाप्रनत
नेऩारीरे याम्रो भहसुँुस गनऩ
ुा छा । अदहरे हाभी कम्प्ठमाक्ट विकासको चयणभा छौं जुन दईु दे खख तीन
िर्ासम्भ यहन्छ । अदहरे हाभीरे नेऩारको आधथाक िद्
ृ धधको अियोधको विश्रेर्ण गमौं य त्मस्ता
अियोधराई अगाडड फढाउने सुक्ष्भ कायण खोजीको काभ ऩनन सककसकेका छौं । त्मसऩनछ नेऩार

सयकायफाट प्रस्तावित ऺेत्र य ऩरयमोजनाराई हाभी अध्ममन गछौं । मो साताको भेयो भ्रभणको उद्दे श्म
नेऩारी अधधकायीहरूसॉग तोककएका ऺेत्र य ती ऺेत्रफीच हाभीरे कनत न्माम ददन सक्छौं य सम्बाव्मता
अध्ममन गना सक्छौं बन्नेभा केष्ट्न्ित धथमो । तय, अदहरे नै हाभीरे कुनै ठोस ननणाम बने गरयसकेका छै नौं
।

अश्न्तभ रूऩ ऩाएका ऺेत्रहरू कुन–कुन हुन ् ?
भेयो भ्रभणका िभभा एभमससी कम्प्ठमाक्टरे ऊजाा य मातामात ऺेत्रराई फढी केष्ट्न्ित गदै नतनको
सम्बािनाराई अगाडड फढाउने सॊमुक्त सहभनत बएको धथमो । ऊजाा ऺेत्रतपा हाभी केभा सहभत बएका छौं

बने एभमससीरे विद्मुत आऩूनता अबाि सम्फोधनभा केष्ट्न्ित प्रस्तावित रगानीराई प्राथमभकता ददने छ ।

जसभा िान्समभसन राइन तथा ऊजााका अन्म ऺेत्र ऩदा छन ् । उता मातामात ऺेत्रतपा उऩमुक्त सडक भभात,
ऩुनस्र्थाऩना तथा गम्बीय सुधाय सम्फोधनभा फढी ध्मान ददइएको प्रस्तावित रगानीराई हाभीरे

प्राथमभकता ददने सहभनत ऩनन गये का छौं ककनबने मी ऺेत्ररे मात्रा अिधध य मातामात रागत कभ गना
भहत्िऩूणा बूमभका खेल्छन ् । मसफाये प्राप्ठत जानकायी य विद्मभान गनतविधधफाये हाम्रो सभूहरे ती ऺेत्रभा
यहे का अियोधका साथै सम्बाव्मता अध्ममन ऩनन गने छ । मसका राधग हाभीराई नौदे खख फाह्र भदहना
राग्छ । त्मसऩनछ मी प्रकिमाफाट हाभीरे प्राप्ठत गये को ऻानराई आधाय गये य कुन ऩरयमोजना य कुन
ऺेत्रराई अष्ट्न्तभ छनोट गयी नेऩारभा रगानी गने बन्ने ननणाम गने छौं जन
ु एभमससी रगानीँे

भाऩदडडभा आधारयत हुने छ । महाॉ प्राप्ठत सच
ू ना, जानकायी य सझ
ु ाि एभमससी सञ्चारक समभनतभा ऩेस
गछौं य थऩ सझ
ु ाि तथा अनभ
ु ोदनका राधग हाम्रा विदे श भन्त्री जोन केयीराई ऩेस गरयने छ । उहाॉ

एभमससीको अध्मऺ हुनह
ु ु न्छ । त्मसऩनछ भात्र हाभीराई तोककएको ऺेत्र य ऩरयमोजना तथा खचा गने
तहफाये थाहा हुने छ ।

बायतीम नाकाफन्दीऩनछ सीभाभा उत्ऩन्न सभस्माका कायण तऩाईंहरूको छरपरभा कुनै ऩरयितान
गरयएको छ ?

हाभी उत्कृरट ननतजाका राधग सधैं फढीबन्दा फढी ताजा सच
ू ना मरने गछौं । तय, ऩनन भौमरक अियोध बने
मथाित नै छ जसका कायण मातामात रागत उच्च छ । मसभा अन्म विमबन्न कायण ऩनन छन ् ।

िास्तविक रूऩभा हाभीरे बन्नुऩदाा त्महाॉ प्रभुख चाय ऺेत्र छन ्, ऩमााप्ठत सडक अबाि, खयाफ गुणस्तयका

सडक, सीभा आिागभनका भुद्दा य बयऩना नसककने ढुिानी (िक) सेिा । त्मसकायण सीभा आिागभन य
बन्साय प्रकिमाराई उत्कृरट सहजीकयणका राधग सुधाय गना सककन्छ । मद्मवऩ, मो आगाभी केही
भदहनासम्भका राधग विस्तत
ृ रेखाऩयीऺण य सम्बाव्मता अध्ममनको विर्म हो ।

तऩाईंरे स्कोयकाडाको कुया गनब
ुा मो, मदद अको िषा स्कोयकाडा कभजोय बमो बने कम््माक्ट कामाक्रभभा
नेऩारको मोग्मताभा कुनै ऩरयितान हुने छ ?

स्कोयकाडा एउटा असाध्मै भहत्िऩूणा औजाय हो जसफाट सफै दे शरे प्रभुख ऺेत्रभा बएको सुधाय भाऩन गना

सक्छन ् । कम्प्ठमाक्ट विकास कामािभ अिधधबय य कामाान्िमनका िभभा प्रत्मेक िर्ा हाभी स्कोयकाडाराई
धेयै नष्ट्जकफाट हे छौं । नेऩारको हकभा कम्प्ठमाक्ट विकास कामािभभा छनोट हुन ननयन्तय स्कोयकाडाभा
उिीणा हुनैऩछा । नेऩाररे स्कोयकाडा उिीणा गछा कक गदै न य कम्प्ठमाक्ट कामािभराई ननयन्तयता ददनका

राधग मोग्म छ कक छै न बन्ने मो िर्ा डडसेम्फयभा एभमससी सञ्चारक समभनतरे ऩुन् हे ने छ । त्मसकायण
नेऩारभा स्कोयकाडा सयकायरे भात्र प्रमोग गना सक्ने होइन सञ्चायभाध्मभ, नागरयक सभाज, मुिा,

व्माऩायीरगामत धेयै सयोकायिारारे प्रमोग गना सक्छन ् जसफाट नेतत्ृ िकतााराई आधथाक स्ितन्त्रता,

जनताभा रगानी य सुशासनजस्ता प्रभुख ऺेत्रभा जिापदे ही फनाउन भद्दत ऩुग्छ । स्कोयकाडाभा २३ थयी
सॊकेत हुन्छन ् । स्कोयकाडा प्रत्मेक अँाष्ट्ँथाक िर्ाको नोबेम्फय भदहनाभा सािाजननक हुने गछा । तय,

मसभा दईु भुख्म फॉद
ु ा सम्झनुऩने हुन्छ । तीभध्मे भ्ररटाचाय ननमन्त्रण एउटा हो । उदाहयणका राधग नेऩार

न्मून आम्दानी बएको भुरुक हो, मद्मवऩ नेऩाररे ऩछाडड धकेमरने कुनै काभ नगये को ककन नहोस ् । मस्ता
विर्मभा अन्म दे शरे त्मो िर्ा उत्कृरट गना सक्छन ् । त्मसकायण तऩाईंरे गरत ददशाभा कुनै काभ नगये

ऩनन तऩाईंको अॊक तर झछा ककनबने अन्मरे तऩाईंको बन्दा उत्कृरट काभ गछा न ् । त्मसैरे मसको ढाॉचा
अन्म दे शसॉग तर
ु ना गने गयी तमाय गरयएको छ । सञ्चारक समभनतका राधग स्कोयकाडा अको एउटा
भहत्िऩण
ू ा औजाय ऩनन हो जसरे कम्प्ठमाक्ट विकाससॉगै मसको कामाान्िमन ऩऺराई सभेट्छ ।

कामाान्िमन तहभा गएऩनछ हाम्रो सयकाय य नेऩार सयकाफीच ऩाॉच िर्े सम्झौताभा हस्ताऺय हुन्छ । मो

बनेको ऩरयमोजना अिधधको तेस्रो चयण हो । त्मसऩनछ प्रस्तावित ऩरयमोजना कामाान्िमन गना हाभीसॉग
ऩाॉच िर्ाको सभम हुने छ । ऩाॉच िर्ा ऩयू ा बएऩनछ बफनाअऩिाद हाम्रो सॊसदरे मसराई अनभ
ु ोदन गने छ ।
मो बनेको यकभ खचा बएको अिस्था हो । त्मसऩनछ हाभी केही खचा गदै नौं । कामाान्िमनका प्रकिमाका

िभभा सम्फद्ध दे श सही ददशानतय गइयहे को छ कक छै न बन्ने मककन गना हाभी स्कोयकाडा बने हे रययहन्छौं
। थऩ भाऩदडडअन्तगात स्िस्थ याजनीनत तथा प्रजाताष्ट्न्त्रक अधधकाय ऩनन ऩछा न ् तथा हाभीराई थाहा छ
नेऩारी याजनीनत य प्रजातन्त्रका राधग मो अिधध धेयै नै अष्ट्स्थय धथमो । हाभी चाहन्छौं कक नेऩार सही

सूचकसॉगै शाष्ट्न्तऩूणा तरयकारे सही ददशाभा अगाडड फढोस ् । मसरे नेऩारको नेतत्ृ िकतााराई सही ददशाभा
अगाडड फढ्न प्रोत्साहन मभल्ने छ । मद्मवऩ, हाभीरे अझै कम्प्ठमाक्टभा हस्ताऺय बने गरयसकेका छै नौं,
ढाॉचाभात्र तमाय गये का हौं । तय सम्झौताभा हस्ताऺय बएऩनछ हाभी स्कोयकाडा ऩयीऺण गने छौं य साथै
भुरुकको याजनीनतक य आधथाक स्िास््म ऩनन हे ने छौं ।
एभलससीभा ननजी ऺेत्रको बलू भका कस्तो हुने छ ?
जफ हाभी ननजी ऺेत्रको सहबाधगताको कुया गछौं, त्महाॉ तीन कायण हुन्छन, िस्तु तथा सेिाभा उनीहरूको
सहबाधगता, ननभााण तथा दोस्रो चयणभा कामािभमबत्र ऩाने प्रमास जायी याख्ने । ननजी ऺेत्रका राधग सडक
भभात ऺेत्र एउटा अिसय हो जसभा मोग्मताका आधायभा सम्झौता गरयन्छ । अथिा विद्मभान
जरविद्मुतरे उनीहरूको ऩॉज
ु ी आकवर्ात गने य एभमससी सभूहरे उनीहरूको ऺभता अमबिद्
ृ धध गना थोयै
ऩरयभाणभा ऩॉज
ु ी रगानी गयी सहमोग गनासक्छ । य, तेस्रो कायण एभमससीरे सम्फद्ध ऺेत्रभा मस्तो

िाताियण तमाय गरयददन्छ जसराई एभमससीरे छोडेऩनछ झन ् फमरमो हुने छ य ननजी ऺेत्र आउनासाथ

व्माऩाय गना सक्छ । मदद तऩाईंसॉग सही कानुन य खेरको सही ननमभ छन ् बने ऊजाा खरयद सम्झौता हुने
छ । त्मसऩनछ ननजी ऺेत्र आपैं त्मो ऺेत्र य उद्मोगभा आउनŔजान सक्छ । हो, हाभी ऩूिााधायभा ऩनन

रगानी गछौं य सभानान्तय दहसाफरे सयकायराई ती ऺेत्रको सुधायभा काभ गना आग्रह ऩनन गछौं जसका
कायण ननजी ऺेत्र रगानी गना सक्छ य मसफाट प्रनतस्ऩधाा य मोग्मता िद्
ृ धध हुन्छ । हाम्रो अष्ट्न्तभ रक्ष्म

बनेको उऩमुक्त िाताियण तमाय गनुा नै हो । एभमससी रगानी बविरमऩमान्त ददगो हुने गयी हाभी काभ

गछौं ककनबने हाभी ऩाॉच िर्े औजाय हौं य सॉगै बविरमको रगानी ऩनन आकवर्ात गछौं । हाभी महाॉ छौं य
महाॉफाट गमौं बने ऩनन ती ऺेत्रभा ददगो अिसयको एउटा ऩयम्ऩया छोडेय जाने छौं । एभमससीरे मस्ता
अप्ठठे यो ऺेत्रभा रगानी गदा छ जुन सयकाय य अन्मराई चन
ु ौतीऩूणा हुने गछा । त्मसैरे जफ हाभी सुरु गछौं
तफ अन्म आन्तरयक तथा अन्तयााष्ट्रिम रगानीकतााहरू ऩनन मसभा सहबागी हुन आकवर्ात हुन्छन ् ।

मसको प्रबािकायी सॊकेतरे विद्मभान व्माऩारयक सभुदामभात्र नबई सम्बावित नमाॉ रगानीकताा य नमाॉ
साझेदायराई नेऩार, मस ऺेत्र अथिा विदे शभा रगानी गना आकवर्ात गदा छ । उदाहयणका राधग हाभीरे

ऊजाा ऺेत्रको फाये भा चचाा गमौं । सफैराई थाहा छ नेऩारभा जरविद्मत
ु उत्ऩादनको मनत अथाह सम्बािना

छ कक मसफाट सम्ऩण
ू ा बायतीम उऩभहाद्िीऩराई आिश्मक बफजर
ु ी ननकाल्न सककन्छ । हाभीराई मो ऩनन
थाहा छ कक मसभा कस्ता अियोधरे फाॉधेका छन ् । मसभा सपर हुन हाभी एक्रैरे भात्र गये य केही हुॉदैन,
हाभीसॉग सयकाय तथा सञ्चायभाध्मभ, नागरयक सभाज, ननजी ऺेत्र, व्माऩाय य मि
ु ा नेतत्ृ िसदहत हाम्रा

साझेदाय सॉगसॉगै दहॉड्नऩ
ु छा य रगानीको िाताियण फनाउनऩ
ु छा । हाम्रो अष्ट्न्तभ रक्ष्म एउटा दात ृ सॊस्थाका

रूऩभा महाॉ सधैं फमसयहने य ननयन्तय हस्तऺेऩ गरययहने होइन । हाभी धेयै मबन्न य नभुना व्माऩाय भोडेर हौं
। हाभी एउटा ननष्ट्श्चत अिधध मरएय आउॉ छौं जसराई हाभी आपैं िा अभेरयकीरे नबई नेऩारी आपैंरे
सञ्चारन गछा न ् य कामाान्िमन ऩनन गछा न ् । य, नेऩारको मसको ष्ट्जम्भेिायी मभल्रेननमभ च्मारेन्ज

कऩोये सन कामाारमरे मरन्छ जसराई कामाान्िमनका िभभा सतप्रनतशत नेऩारीरे सञ्चारन गछा न ् ।
उनीहरूरे मो कामािभ अभेरयकी सयकायका तपाफाट असाध्मै गहन ननयीऺण एिॊ ऩायदशॉ उच्च वििीम

तथा खरयद भाऩदडड अनुसाय सञ्चारन य कामाान्िमन गछा न ् । हाभी तऩाईंको सयकायराई ऩनन जिापदे ही
बएको हे ना चाहन्छौं य तऩाईंरे हाभीराई ऩनन जिापदे ही फनाउनुऩछा ।

जफ विकास साझेदायका सध
ु ायका विषमभा चचाा हुन्छ तफ जदहरे ऩनन नेऩारी सभाजभा शॊका उत्ऩन्न हुने
गछा कक मसभा केही 'दामाॉफामाॉ' ऩक्कै छ । एभलससीको सध
ु ाय नीनत चादहॉ कस्तो छ ?

हाभी अन्म विकास साझेदायजस्तो होइनौं । हाभी एउटा रक्ष्मका साथ विश्िका थोयै दे शभा भात्र काभ गछौं
। मसको कायण के हो बने हाभीरे सपरता हात ऩाने काभ हे दाा केही भहत्िाकाॉऺी दे खखन्छ । हाभी जहाॉ
काभ गछौं त्महाॉ रगानीको िाताियण मसजाना गछौं, ऩरयितान गने प्रनतफद्धता गछौं, होइन बने मो सधैं झैं
व्माऩाय नै हो । हाभी सुधायको चचाा गछौं जुन कभ छरछाभमुक्त छ य मसभा आफ्ना जनताका राधग
गरयफी घटाउने य आधथाक िद्
ृ धध गने सयकायको काभको प्रनतफद्धता फढी छ । हाभी सफैराई थाहा छ

नेऩारभा मस्ता विर्मभा ऩरयितान गना कनत गाह्रो छ । हाभी तत्कार ऩरयितान गना सक्दै नौं तय प्रभुख
ऺेत्रभा बएका अिसयफाट उत्साही बने छौं । मस्तो अिसय सीमभत दे शरे भात्र ऩाएका छन ् य तीभध्मे
नेऩार ऩनन एक हो य मसभा तऩाईंहरूरे गिा गनऩ
ुा छा । त्मस्तै ऋण य अन्म सहामताबफना नेऩाररे

सतप्रनतशत अनुदान सुविधाको अिसयफाये ऩनन गिा भहसुस गनऩ
ुा छा जुन धेयै दे शरे चाहे य ऩनन ऩाएका

छै नन ् । मो बनेको अभेरयकी कयदाताको ऩैसा य सहमोग हो । मो अिसयराई फुद्धधभानीऩूिक
ा प्रमोग

गनह
ुा ोरा । मसराई तऩाईंको सभाज ऩरयितानका राधग प्रमोग गनह
ुा ोरा । मो नेऩारका जनताका राधग

शष्ट्क्त हो । हाभी सपरताका राधग तऩाईंजस्तो साझेदायको आिश्मकता छ । ढुक्क हुनुस ् हाभी ऩायदशॉ
रूऩभा काभ गछौं ।
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ऊजाा विकास कामामोजना कामाान्िमनभा सुस्तता
बीभ गौतभ

भष्ट्न्त्रऩरयर्द्रे ६ पागुनभा ऩारयत गये को याष्ट्रिम ऊजाा सॊकट ननिायण तथा विद्मुत ् विकास दशकसम्फन्धी

अिधायणाऩत्रसदहतको कामामोजना कामाान्िमनभा सस्
ु तता दे खखएको छ ।भष्ट्न्त्रऩरयर्द्रे ऩारयत गये रगिै एक

दजान कामािभ तत्कार कामाान्िमनभा जाने कामामोजनाभा उल्रेख बए ऩनन कामाान्िमनभा सुस्तता दे खखएको हो
। भष्ट्न्त्रऩरयर्द्फाट ऩारयत बएय प्रधानभन्त्री तथा भष्ट्न्त्रऩरयर्द्को कामाारमफाट ननणाम प्रनतिेदन ऊजाा भन्त्रारम
आउन दईु साताबन्दा फढी रागेको धथमो ।

१० िर्ामबत्र १० हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्मसदहतको कामामोजना ऩारयत बएरगिै प्रधानभन्त्री केऩी
शभाा ओरी य उऩप्रधान एिॊ ऊजाा भन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे दयतगनतभा
अनघ फढ्ने प्रनतफद्धता जनाएका धथए
ु्
तय हारसम्भ अधधकाॊश कामाान्िमन प्रकिमा बने सुस्तगनतभा छ ।

ऊजाा भन्त्रारमरे १२ ओटा कामािभ तत्कार अनघ फढाउनुऩने बए ऩनन कामाान्िमनका राधग बखाय तीन समभनत

भात्र गठन बएको छ । ऊजाा भन्त्रारमका सहŔसधचि एिॊ प्रिक्ता डा. सञ्जम शभााका अनुसाय, ष्ट्ह्िमरङ चाजा तथा
प्रसायण राइन ननभााण अनघ फढाउन भन्त्रारमका सहसधचि ददनेश नघमभये तथा कानुनहरू ननभााणका राधग
सहसधचि कौशरचन्ि सि
ु ेदी सॊमोजकत्िभा समभनत गठन गरयएको छ ।

त्मसैगयी डा. शभााकै सॊमोजकत्िभा विद्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) सॊमोजकभा समभनत गठन गये को छ ।
त्मोफाहे क कामामोजना अनघ फढाउनका राधग भन्त्रारमरे दाता सम्भेरन सभेत अनघ फढाउन रागेको छ ।

कामामोजनारे तत्कार विद्मत्ु सम्फन्धी आमोजनाको अन्तयननकाम सभन्िमका राधग प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा

विद्मुत ् सॊकट ननिायण समभनत गठन गयी आिश्मक व्मिस्था मभराउने, मककन बएका य नदी फेमसन गुरु मोजनाभा
ऩये का जराशममुक्त विद्मुत ् आमोजनाहरूको जराशम ऺेत्रभा असय नऩने सुननष्ट्श्चत गये य भात्र सयकायफाट

दीघाकारीन ऩूिााधाय य फसती विकास कामािभ अनघ फढाउने, आधथाक िर्ा २०७१÷०७२ को विनाशकायी बूकम्ऩ तथा
फाढीऩदहयोराई पोसा भेजायका रूऩभा भानी आिश्मक सुविधा प्रदान गने, विद्मुत ् उत्ऩादन, प्रसायण तथा वितयण
आमोजना याष्ट्रिम प्राथमभकताभा आमोजनाभा हुने उल्रेख छ तय मसफाये प्रकिमा अनघ फढे को छै न ।

त्मसैगयी कामामोजनाभा तत्कार आिश्मकताको आधायभा नेऩारी सेनाराई सभेत सहबागी गयाएय दयतगनतभा
ु्
प्रशायण राइन अनघ फढाउन विशेर् व्मिस्था गने, िाताियणीम व्मिस्थाऩन तथा ऩुनिाासजस्ता अननिामा

कामामोजनाभा खचा गरयने यकभका अनतरयक्त साभाष्ट्जक विकासका राधग गरयने विविध कामाहरूको राधग

िाताियण अध्ममन प्रनतिेदनभा आधायभा साभुदानमक सहमोग कामािभअन्तगात १ सम भेगािाट ऺभताको

आमोजनारे कुर रागतको शून्म दशभरि ७५ य एक सम भेगािाटभाधथ ऺभताका आमोजनाराई शून्म दशभरि ५
प्रनतशत छुट्माउनुऩने व्मिस्था गने कामा अनघ फढाउने उल्रेख छ ।

सफै जनताराई आगाभी १० िर्ामबत्र विद्मुत ् सेिा ऩ¥ु माउने, वितयण प्रणारीराई आधनु नकीकयणका गयी

उऩबोक्ताभैत्री फनाउनका राधग स्भाटा मभटय तथा स्भाटा धग्रडको अिधायणाराई िमभक रूऩभा रागू गयाउने,
याष्ट्रिम धग्रडभा आफद्ध हुने विद्मुत्को कुर जडडतको ऺभताको १० प्रनतशतरे १० प्रनतशतरे हुन आउने
ऩरयभाणराई भाधथल्रो सीभाका रूऩभा मरई विद्मुत ् ऊजाा याष्ट्रिम धग्रडभा जडान गने नीनत रागू गने,

प्राविधधक÷अप्राविधधक चह
ु ािट ननमन्त्रणका गना विद्मुत ् सॊयऺण कामािभ सञ्चारन गने, उद्मोग ऩुनरुत्थान
कोर्को यकभ जरविद्मत
ु ् ऺेत्रराई ऩनन उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था मभराउने य विदे शी ऋण रगानी कपताा

नबएसम्भका राधग १० िर्ाको सीभा याखी ऋण रगानीको अनुऩातभा डरयभा ऩीऩीए गने कामा तत्कार अनघ
फढाउने ऩनन कामामोजनाभा उल्रेख छ ।
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सेनाराई जरविद्मुत ऩरयमोजनाको तगायो
सुयेन्ि ऩौडेर

भाधथल्रो बत्रशूरीŔ१ जरविद्मुत ऩरयमोजना ननभााण कम्ऩनीरे ननभााण अनुभनत नददॉ दा फेत्राितीŔभैरुङŔ
स्मािुफेसी सडक ननभााण तथा स्तयोन्ननत मोजना अन्मोरभा ऩये को छ।सयकायरे सडक ननभााण य

स्तयोन्ननत ष्ट्जम्भा नेऩारी सेनाराई ददए ऩनन ऩरयमोजनारे 'नो अब्जेक्सन रेटय' नददॉ दा ऩरयमोजना
ऺेत्रमबत्र ऩने १२ ककरोमभटय सडक ननभााण सरु
ु हुन सकेको छै न।
बायतरे अघोवर्त रुऩभा नाकाफन्दी रगाएऩनछ चीनसॉग हुने आमात÷ननमाात फढाउन सयकायरे फेत्राितीŔ
भैरुङŔस्मािुफेसी सडक खडड विशेर् ऩरयष्ट्स्थनतभा शीि ननभााण तथा स्तयोन्ननत गना भॊमसय १७ गते
ननणाम गयी बौनतक ऩूिााधाय तथा मातामात भन्त्रारमराई ननदे शन ददएको धथमो।

सोहीअनस
ु ाय भन्त्रारमरे सडक विबाग य नेऩारी सेनाराई उक्त सडक ननभााण तथा स्तयोन्ननतको
ष्ट्जम्भेिायी सम्
ु ऩेको धथमो।

सडक विबागका भहाननदे शक भाधिकुभाय काकीका अनुसाय ऊजाा भन्त्रारमसॉग गये को सम्झौताअनुसाय
आफ्नो ऺेत्रभा ऩने बन्दै जरविद्मुत ऩरयमोजना उक्त सडक आपॊँै फनाउन चाहन्छ । 'उनीहरु

(जरविद्मुत कम्ऩनी) को ऺेत्रमबत्र ऩने सडक ऩनन उनीहरुकै दटओआयमबत्र ऩछा । हाभीरे त्महाॉ हस्तऺेऩ
गना मभल्दै न,' काकीरे बने, 'उनीहरुरे ऩरयमोजना ऺेत्रमबत्र सडक ननभााण तथा स्तयोन्ननत कामा आपैंरे
गना चाहे को हाभीरे फुझक
े ा छौं।'
बायतरे नाकाफन्दी रगाएऩनछ इन्धनरगामत अत्मािश्क िस्तुको आऩूनताभा एकै दे शसॉग ननबाय हुॉदा
अप्ठठे योभा ऩने भहसुस गये ऩनछ सयकायरे चीनसॉग ऩनन मस्ता िस्तुको आऩूनता गना फेत्राितीŔभैरुङŔ

स्मािुफेसी सडक खडड ननभााण तथा स्तयोन्ननत गने ननणाम मरएको धथमो । सयकायरे मो सडक आमोजना
दईु िर्ामबत्र ननभााणसम्ऩन्न गना सम्फष्ट्न्धत ननकामराई ननदे शन ददएको धथमो ।

'गल्छीŔबत्रशूरीŔभैरुङŔस्मािुफेसीŔयसुिागढी आमोजना दईु िर्ामबत्र ननभााणसम्ऩन्न गना नेऩार

सयकायका सम्ऩूणा ननकाम आिश्मकताअनुसाय ऩरयचामरत हुने य सम्फष्ट्न्धत सफै ननकामरे बौनतक

ऩि
ू ााधाय तथा मातामात भन्त्रारम÷सडक विबागराई आिश्मक सहमोग उऩरब्ध गयाउने' सयकायरे भॊमसय
१७ गते गये को ननणामभा उल्रेख छ । सडक विबागरे नेऩारी सेनाराई ष्ट्जम्भेिायी सम्
ु ऩेऩनछ सेनारे ऩस
ु
२७ गतेफाट काभ सरु
ु गये को धथमो ।

'फेत्राितीŔभैरुङŔस्मािुफेसी सडक खडडका विमबन्न ठाउॉ भा सडक ननभााण कामा सेनारे गरययहे को छ ।

भाधथल्रो बत्रशूरीŔ१ जरविद्मुत ऩरयमोजनाको ऺेत्रमबत्र भात्र हाभीरे काभ सुरु गना सककएको छै न । त्मो
ऺेत्रमबत्र कामा सुरु गना हाभीरे ऩरयमोजना य उजाा भन्त्रारमसॉग नो अब्जेक्सन रेटय भागेका धथमौं, त्मो
प्राप्ठत बएको छै न,' नेऩारी सेनाका प्रिक्ता तायाफहादयु काकीरे बने ।

ऊजाा भन्त्रारमका सधचि सुभन शभाारे बने भाधथल्रो बत्रशूरीŔ१ ऩरयमोजना ऺेत्रभा सडक ननभााण कामाको
ऩनछल्रो अिस्था के छ बन्ने आपूराई थाहा नबएको फताए । उनरे बने, 'ऩनछल्रो घटनािभ के
बइयहे को छ, भराई थाहा बएन ।'

नेऩार िाटय एन्ड इनजॉ डेबरऩभेन्ट को. प्रामररे २ सम १६ भेगािाट ऺभताको भाधथल्रो बत्रशूरीŔ१

विद्मुत ऩरयमोजना ननभााण गरययहे को छ जसभा ५२ प्रनतशत रगानी दक्षऺण कोरयमारी कम्ऩनीको छ ।
ननभााण कम्ऩनी स्रोतअनुसाय सेनारे 'नो अब्जेक्सन रेटय' भागेऩनछ त्मसको जिाप तत्कारै ऊजाा
भन्त्रारमराई ददइएको धथमो ।

'हाभीरे एक भदहनाअनघ नै जिाप ऩठाएका धथमौं । हाम्रो ऩरयमोजना बएकारे मसमबत्र ऩने सडक हाभी नै
फनाउॉ छौं, तऩाइंहरु नदीको फामाॉतपा फनाउनस
ु ् बन्ने धायणा हाभीरे याखेका छौं तय हाभीरे फनाउने मसॊगर
रेनको सडक हुन्छ । मो ऺेत्रभा ऩदहयो य ठूरा ऩहयाको कायण डफर रेन सडक फनाउन असम्बिजस्तै छ

बनेय ऊजाा भन्त्रारमभापात सझ
ु ाि ददएका छौं,' स्रोतरे बन्मो, 'नेऩार सयकायरे ऩरयमोजना ऺेत्रमबत्र सडक
फनाउन सेनाराई नै ददनऩ
ु छा बन्छ बन्ने हाम्रो बन्नु केही छै न ।'

फेत्राितीŔभैरुङŔस्मािुफेसी सडक खडडभा सेनाराई दइु टा ष्ट्जम्भेिायी ददइएको धथमो । ऩदहरो, िैशाख १२
गतेको बूकम्ऩ तथा त्मसऩनछका ऩयकम्ऩनफाट गएका ऩदहयो ऩन्छाउने य दोस्रो, नमाॉ ट्र्माक (फाटो)
ननभााण गने ।

१३ ककरोमभटयमबत्रका ऩदहयोभध्मे ११ ककरोमभटयमबत्रका सेनारे हटाइसकेको छ । 'फाॉकी २
ककरोमभटयमबत्रका ऩदहयो डेढ भदहनामबत्र ऩन्छाइसक्ने रक्ष्म छ,' सैननक प्रिक्ता काकीरे बने ।
भैरुङŔस्मािुफेसी सडक खडड १६ ककरोमभटय राभो छ । मो सडकको १२ ककरोमभटय ऺेत्र भाधथल्रो

बत्रशूरीŔ१ जरविद्मुत ऩरयमोजना ऺेत्रमबत्र ऩछा । भैरुङफाट ५ ककरोमभटय अगाडड कोरयमारी कम्ऩनीरे
काभ गरययहे को छ ।

ऩरयमोजना ऺेत्रफादहय ऩने चाय ककरोमभटय सडक ननभााणको ष्ट्जम्भेिायी सयकायरे अनघल्रो िर्ा नै
सेनाराई ददएको धथमो । सेनाराई ष्ट्जम्भेिायी ददइएको सडक जरविद्मुत ऩरयमोजनाबन्दा भाधथ ऩछा ।

सेनारे २०७१ चैतफाट उक्त चाय ककरोमभटय सडक ननभााण कामा सुरु गये कोभा हारसम्भ २.१ ककरोमभटय

ननभााणसम्ऩन्न गये को छ । सेनारे खननसकेको भध्मे १.१ ककरोमभटय डफर रेनको छ बने फाॉकी मसॊगर
रेनराई ऩनन डफर फनाउने कामा बइयहे को छ ।
'अफ ऩदहरेको ष्ट्जम्भेिायीअनुसाय १.९ ककरोमभटय सडक खन्न फाॉकी छ,' सैननक प्रिक्ता काकीरे स्ऩरट
ऩाये ।

जरविद्मुत ऩरयमोजना ऺेत्रमबत्र ऩने १२ ककरोमभटयभध्मे ६ ककरोमभटय सडक ऩरयमोजनारे य ६

ककरोमभटय सडक सेनारे ननभााण गने बननएको धथमो । सोहीफभोष्ट्जभ सेनारे ६ ककरोमभटय 'िेस ट्र्माक'
खोल्न जरविद्मुत ऩरयमोजनासॉग नो अब्जेक्सन रेटय भागेको धथमो ।
बूकम्ऩऩनछ तातोऩानी नाका फन्द गये को चीन अफ नेऩार मबत्रने सफै साभग्री केरुङŔयसुिागढी नाकाफाट
ऩठाउने भुडभा यहे को छ । मसैरे चीनरे यसुिागढी बन्सायराई सशक्त ऩाये को छ । बायतरे नाकाफन्दी
रगाएऩनछ चीनरे अनुदान सहमोगस्िरुऩ नेऩारराई ददएको १३ राख ऩेिोर मही नाकाफाट नेऩार

मबबत्रएको धथमो । फाटो स्तयीम नहुॉदा जोखखभ भोरेयै चीनरे ददएको ऩेिोर केरुङŔयसुिागढीŔस्मािुफेसीŔ
भैरुङŔबत्रश
ु रीŔगल्छी हुॉदै काठभाडौं मबœमाइएको धथमो । त्मसऩनछ सयकायरे उक्त सडक खडड ननभााण
तथा स्तयोन्ननत गना ननदे शन ददएको धथमो ।

भाधथल्रो बत्रशर
ू ीŔ१ ननभााणको ष्ट्जम्भेिायी ऩाएको कम्ऩनीरे आफ्नो ऩरयमोजना ऺेत्रमबत्र आपैं सडक

ननभााण गना चाहे को छ तय ऩरयमोजनारे मसॊगर रेन सडक भात्र ननभााण गनेछ । सयकायरे बने डफर रेन
सडक ननभााण ननदे शन ददएको छ । मसकायण ऩरयमोजनारे ननभााण गने सडक सयकायरे चाहे को
भाऩदडडमबत्र ऩदै न ।
सडक विबागका अनुसाय जरविद्मुत ऩरयमोजनामबत्र ऩने १२ ककरोमभटयभध्मे ननभााण कम्ऩनी नेऩार
िाटय एन्ड इनजॉ डेबरऩभेन्टरे हारसम्भ ५.५ ककरोमभटय मसॊगर रेन फाटो खोरेको छ । फाॉकी ६.५
ककरोमभटय सडक खोमस्रनै फाॉकी छ ।
'जरविद्मुत ऩरयमोजना ननभााण कम्ऩनीरे फाटो फनामो बने ऩनन त्मो मसॊगर रेनको भात्र हुन्छ, जुन हाम्रो
भाऩदडडमबत्र ऩदै न । हाभीराई डफर रेनको फाटो ननभााण गनऩ
ुा ये को छ,' भहाननदे शक काकीरे बने ।

जरविद्मुत ऩरयमोजना ऺेत्रमबत्र सयकायको ननदे शनअनुसायको सडक ननभााण कामा अनघ फढ्न नसकेऩनछ

सडक विबागरे अदहरे त्महाॉ अिष्ट्स्थत नदीको फामाॉ ककनायै ककनाय फाटो ननभााण गने नमाॉ विकल्ऩ खोजी
गना थारेको छ । विबागरे मसको सम्बाव्मता अध्ममन ऩनन सुरु गये को छ । जरविद्मुत ऩरयमोजना

ऺेत्रबन्दा भाधथ सेनारे ऩोहोयै ष्ट्जम्भेिायी ऩाएको चाय ककरोमभटय सडक ऩनन नदीको फामाॉ ककनायतपा
ननभााण बइयहे को छ ।

'हाभीराई नछटोबन्दा नछटो फाटो ननभााण गनुा छ । उनीहरूसॉग वििाद गनब
ुा न्दा नमाॉ ट्र्माक खोल्न नछटो
हुन्छ कक बन्ने नमाॉ सोच आएको छ । मसको सम्बाव्मता के छ बनेय सेना य सडक विबागफीच छरपर
बएको छ,' विबागका भहाननदे शक काकीरे बने, 'नदीको फामाॉ ककनायै ककनाय भैरुङसम्भ जान सककन्छ
कक बनेय अध्ममन गरययहे का छौं । केही ददनभा रयऩोटा आउॉ छ, त्मसऩनछ ननणाम मरन्छौं ।'

नदीको दामाॉतपा ठूरा ऩहया यहे कारे तुरनात्भक रुऩभा फामाॉतपा सडक ननभााण गना सहज य सस्तो ऩने
फुझाइ विबागको छ । सेनारे उक्त सडक खडडको ऩदहयो ऩन्छाउन ५ कयोड रुऩैमाॉ य नमाॉ ट्र्माक खोल्न
(फाटो ननभााण) गना ८० कयोड रुऩैमाॉ हायाहायी यकभ सयकायसॉग भागेको धथमो । विद्मुत ऩरयमोजनारे

उसको ऺेत्रमबत्र सडक ननभााण गना नददए य नदीको फामाॉ ककनायभा सडक ननभााण गनऩ
ुा ये फजेटभा केही
हे यपेय हुनसक्ने भहाननदे शक काकीरे फताए ।

सयकायरे भॊमसय १७ गते गल्छीŔबत्रशूरीŔफेत्राितीŔभैरुङŔस्मािुिेशीŔयसुिागढी सडकराई सहामक भागा
तोकी केन्ि ये खाफाट दामाॉ फामाॉ १५÷१५ मभटय गयी कुर ३० मभटय सडक सीभा कामभ गने ननणाम गये को

धथमो । उक्त सडकराई याष्ट्रिम गौयिको आमोजनाका रुऩभा तोकी सडकको फेत्राितीŔभैरुङŔस्मािुफेसी
खडडराई सडक विबागको कामाऺेत्रमबत्र ल्माउने सभेत ननणाम बएको धथमो ।

सयकायरे गल्छीŔबत्रशर
ू ीŔफेत्राितीŔभैरङ
ु Ŕस्मािुफेसीŔयसि
ु ागढी ८२ ककरोमभटय सडकराई प्राविधधक

औधचत्म य आिश्मकताअनस
ु ायका खडडभा विबाजन गयी बौनतक ऩि
ू ााधाय तथा मातामात भन्त्रारमरे

नेऩारी सेना य सडक विबागराई आिश्मक ष्ट्जम्भेिायी ददई ट्र्माक खोल्ने तथा स्तयोन्ननतरगामत कामा
गने ननणाम मरएको धथमो
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‘चीनसॉग ऊजाासम्फन्धी गम्बीय छरपर हुन्छ’

फ्नो आसन्न चीन भ्रभणका िभभा ऊजााका विर्मभा चीनसॉग गम्बीय विर्मभा छरपर हुने प्रधानभन्त्री केऩी शभाा
ओरी फताउनब
ु एको छ। सञ्चायकभॉहरूसॉग फध
ु फाय बिऩय विभानस्थरभा फोल्दै उहाॉरे चीनसॉग ऊजााका विर्म

ठूरो अनुबि यहे को उल्रेख गदै चैत भदहनाभा हुन रागेको आफ्नो चीन भ्रभणका फेरा ऊजाा उत्ऩादन य रगानीफाये
चीनसॉग कुया हुने फताउनु बएको हो।

प्रधानभन्त्री ओरीरे सम िर्ा अनघदे खख नेऩारभभा विद्मत
ु ् उत्ऩादन गना शरू
ु गरयएको बए ऩनन नेऩारभा झन ्–झन ्

ऊजाा सॊकट फढ्दै गएको बन्दै चीनसॉग ऊजाा ऺेत्रभा रगानी य उऩादनका विर्मभा प्राथमभकताका कुयाकानी हुने दाफी
गनब
ुा मो। अरू विर्मभा बन्दा ऊजाा प्राथमभकताभा ऩनेछ। विशेर्गयी जरविद्मुत ् उत्ऩादन गने विर्मराई
गम्बीयताका कुया हुने प्रधानभन्त्री ओरीको जोड धथमो।

चीन भ्रभणका िभभा ऊजाा ऺेत्रको कुन–कुन विर्मभा छरपर गने बन्ने विर्मभा अदहरे गह
ृ कामा बइयहे को

प्रधानभन्त्री ओरीरे जानकायी ददनब
ु मो। उहाॉरे खर
ु ाफजाय खर
ु ा अथातन्त्रभा हाभी जहाॉफाट बए ऩनन इन्धन ल्माउन
सक्ने अधधकाय नेऩारसॉग बएको उल्रेख गदै विगतभा एकतपीभात्र ऩायिहन अधधकायको प्रमोग गरयएकोभा अफ
बने उियनतयफाट ऩनन ऩायिहनको अधधकाय खोष्ट्जने प्रधानभन्त्री ओरीको धायणा धथमो। चीनसॉग ऩायिहन

अधधकायका कुयाका साथै उियनतयफाट नेऩार आउने सडकरगामत बौनतक ऩि
ू ााधाय ननभााण गने विर्मभा छरपर
बई त्मसराई तदारुकताका साथ अगाडड फढाइने प्रधानभन्त्री ओरीको जोड धथमो।
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जरविद्मुत्भा विदे शी रगानी
प्राडा. कभरयाज ढुॊगेर

सन ् २०१३ को भानि विकास प्रनतिेदनअनुसाय नेऩार विश्िको अनत अधा विकमसत य १६औीँ गरयफ दे शको
सूचीभा छ । जीिन ननिााह खेतीभा आधारयत नेऩारको अथातन्त्र एक दशक राभो भाओिादी द्िन्द्ि
(१९९६Ŕ२००६) रे तहसनहस फनाएको धथमो य त्मसको असय अझै कामभ छ ।

नेऩार बऩ
ू रयिेष्ट्रटतभात्र होइन बायतिेष्ट्रटत भर
ु क
ु हो । दे शको विकासरे फाभे सना नसकेका कायण ५०

प्रनतशत भाननस फेयोजगाय छन ् । मसका कायण कुर जनसॊख्माको ५५ प्रनतशत जनता गरयफीको ये खाभनु न
फाॉच्न फाध्म छन ् । नेऩारको िावर्ाक आधथाक िद्
ृ धधदय विगत एक दशकदे खख ३ दशभरफ ५ प्रनतशत य ४
प्रनतशतको फीचभा यहे को छ ।

एकानतय नेऩाररे न्मून िावर्ाक आधथाक िद्
ृ धधदय व्महोरययहे को छ बने अकोनतय मसको न्मामोधचत
वितयण हुन नसकेका कायण असभानता फढे को छ । सन ् २०१५ भा दईु डयराग्दा दघ
ा ना बए । १५
ु ट

अवप्ररको ७ दशभरफ ९ ये क्टय स्केरको बुइॉचारो य सेप्ठटे म्फयदे खख हारसम्भ भधेसी भोचाारे गये को

आन्दोरनका कायण उत्ऩन्न नाकाफन्दीरे मसै तहसनहस बएको नेऩारको अथातन्त्रराई थऩ तहसनहस
फनाइददएको छ । मी दईु घट्नारे हजायाॉँै घयऩरयिायराई गरयफीको ये खाभुनन धकेमरयहे को छ । नाकाफन्दी
य बुइॉचारोरे िभश् बायत य चीनसॉगको ब्माऩाय घदटयहे को छ । मसरे नेऩारको बन्सायभा आधारयत

याजस्िको सॊकरनभा प्रनतकुर असय ऩरययहे को छ । मसै त विकास कामाभा रगानी गना कभजोय सयकाय,
त्मसभाधथ न्मून याजस्ि सॊकरनका कायण झन ् कभजोय फन्न ऩुगेको छ । नाकाफन्दीको भुख्म उद्दे श्म
नेऩारभा इन्धन आमातभा योक रगाउनु यहे को छ य ऩण
ा ऩरे मो सपर ऩनन बएको छ । मसरे नेऩारी
ू रू
नागरयकको दै ननकी अस्तव्मस्त फनेको छ । ऊजाा अबािका कायण उसै ऩनन कभ ऺभताभा चमरयहे का

उद्मोगहरू नाकाफन्दीका कायण फन्द नै हुन ऩग
ु ेका छन ् । मसको एकभात्र और्धध बनेको नेऩारको अऩाय
जरविद्मत्ु को विकास य दोहन नै हो । मसको विकासरे भात्र इन्धनभा बएको नाकाफन्दीराई गहककरो

भक्
ु कारे प्रत्मि
ु य ददन सक्छ । दे शको तहसनहस अथाव्मिस्थाका कायण ठूरा जरविद्मत्ु को विकासका
ननमभि अन्तरयक साधन अऩमााप्ठत हुन्छ । त्मसैरे फाह्म स्रोतको ऩरयचारनर अऩरयहामा हुन जान्छ ।
फहुऩऺीम फाह्म ऋण ऩरयचारन
सॊसायका उदीमभान य कभ विकमसत भर
ु क
ु विश्ि य ऺेत्रीम वििीम सॊस्थाहरूफाट सहुमरमतका रूऩभा ऋण
प्राप्ठत गरययहे का छन ् । मी वििीम सॊस्थाहरूको भख्
ु म उद्दे श्म कभ विकमसत भर
ु क
ु हरूको विकासका

ननमभि ऋण सहमोग प्रदान गनुा यहे को छ । नेऩार मी सॊस्थाहरूको सदस्म यारि हो । सदस्म यारिको

विकासका ननष्ट्म्त कुनै ऩनन छनोटभा ऩये का आमोजना विकासभा मी सॊस्थारे सहुमरमत दयभा ऋण प्रिाह

गदै आएका छन ् । नेऩाररे कुरेखानी, भध्मभस्र्माङ्दी, कामरगडडकी ए आदद जरविद्मुत ् आमोजनाको

विकास गना नमनै िा मस्तैखारका वििीम सॊस्थाफाट ऋण सहमोग मरएको हो । गरयफ दे श नेऩाररे आउॉ दा
ददनभा ऩनन सोही प्रकिमाद्िाया ऋण सहमोग मरएय ठूरा जरविद्मुत ् आमोजनाहरूको ननभााण गना सक्छ
। मसो गनुा जरुयी ऩनन छ । तय, मस्ता सॊस्थाफाट ऋण सहमोग प्राप्ठत गना नेऩाररे केही सता ऩारना गना
सक्नुऩछा । याजनीनतक ष्ट्स्थयता, प्रनतफद्धता, जिापदे ही, ऩायदमशाता, ऺभता, सुशासन य एकता ऋण

सहमोग मरन ऩूिस
ा ताका रूऩभा यहे का फॉद
ु ा हुन ् । नेऩारभा मी कुनै ऩनन सता व्मिष्ट्स्थत रूऩभा ऩारना हुन
सक्ने ष्ट्स्थनत अदहरे दे खखॉदैन । मसैरे नेऩारको जरविद्मत
ु ् विकास गयी दे शराई आधथाकरूऩरे ददगो,
फमरमो य बयऩदो फनाउन मी सता ऩयू ा गने अिस्था ननभााण गरयहाल्नऩ
ु ने दे खखन्छ ।
प्रत्मऺ िैदेलशक रगानी
प्रत्मऺ िैदेमशक रगानी (एपडीआई) उदीमभान य कभ विकमसत भर
ु क
ु हरूको विकासका ननष्ट्म्त आधनु नक

स्िचामरत हनतमाय हो । आधथाक विकासभा प्रत्मऺ िैदेमशक रगानीको राभो इनतहास छ । अथाात ्, आधथाक
विकासको सरु
ु िात य एपडीआई एकैसाथ बएको हो । कभ विकमसत भर
ु क
ु हरूको सभद्
ृ धधका राधग

दि
ु ैखारका ऩॉज
ु ी य प्रविधध एक दे शफाट अको दे शभा ऩ¥ु माउने भाध्मभ एपडीआई हो । प्रत्मऺ िैदेमशक
रगानीको राभो इनतहास बए ताऩनन विर्ेशगयी दोस्रो भहामद्
ु धऩनछ मसको प्रबािकारयतारे अझ फढी
स्थान ऩामो । २१औीँ शताब्दीको सरु
ु िातदे खख मसको उऩादे मता अझ फढे य गमो ।

नेऩाररे १९औीँ शताब्दीको भध्मफाट विदे शी सहमोग मरएय विकास ननभााणका काभ गदै आएको छ ।
नेऩारभा सञ्चामरत सफै ऩूिााधाय विकास आमोजना विदे शी सहमोगभा आधारयत छन ् । मसरे के
प्रभाखणत गछा बने, नेऩारका विकास ननभााणका कामा विदे शी सहमोगभा ननबाय छन ् । केही

आमोजनाफाहे क सञ्चारनभा यहे का सफै जरविद्मुत ् आमोजना विदे शी सहमोगभा ननभााण बएका हुन ् ।

नेऩारको कभजोय आधथाक अिस्थारे ठूरा जरविद्मुत ् आमोजनाहरूको ननभााणको राधग रगानी अबाि
छ । जरविद्मुत ् आमोजनाहरू ऩॉज
ु ीऩयक हुन्छन ्, जसको ननभााणका ननष्ट्म्त अफौं रुऩैमाॉ आिश्मक ऩछा ।

त्मसैरे मो ऺेत्रको विकास गना प्रत्मऺ िैदेमशक रगानी जुटाउनुऩछा । सन ् १९९० को दशकभा सॊमुक्तरूऩरे
८६ भेगािाट बफजर
ु ी उत्ऩादन गने ऺभताका दईु जरविद्मत
ु ् आमोजनाको ननभााण प्रत्मऺ िैदेमशक

रगानीभा बएको धथमो । ती आमोजनाको ननभााणरे रोडसेडडङको सभमािधध कभ गयाउन ननश्चम ऩनन
सहमोग ऩ¥ु माएको होरा, तय ऋणको सािाॉŔब्माजको बक्
ु तानी डरयभा गनऩ
ुा ने सम्झौताका कायण नेऩार

विद्मत
ु ् प्राधधकयणराई घाटाभा ऩ¥ु माएको छ । मो प्रत्मऺ िैदेमशक रगानीको दोर् होइन, कमभसनतन्त्रको
दनु नमाॉभा यभाउॉ दै गरयएको सम्झौताको दोर् हो ।

हाभीराई याम्रै ऻान छ, विगतभा अरुण तेस्रो जरविद्मुत ् ननभााणका ननष्ट्म्त विश्ि फैंकरे तमायी गरययहे को
धथमो । तय दृश्मŔअदृश्म कायणरे मसको अिसान हुन ऩुग्मो । आज नेऩारभा असायŔसाउन भदहनाभा

ऩनन रोडसेडडङ बइयहे को छ । अरुणभात्र फन्न सकेको बए मस्तो अिस्था आउने धथएन । नेऩारका नीनतŔ
ननभााताहरूको अदयू मशाताका कायण नेऩार बफजुरीविहीन दे शको रूऩभा धचननन थारेको छ । अरुणरगामत
आिश्मकभात्राभा अन्म विद्मुत ् आमोजना िभश् ननभााण हुन सकेको बए दे श रोडसेडडङ भुक्तभात्र हुने
धथएन, आधथाक विकासको जग फसाउन भद्दत ऩनन ऩुग्ने धथमो ।

साना जरविद्मुत ् आमोजनाहरूको िकारत गने कामारे तीव्रता ऩाएको छ । मसरे फढ्दो बफजुरीको

भागराई सम्फोधन गना सक्दै न । मस्तो कुयाको आकरन नीनतŔननभााणभा फस्नेहरूरे गना सकेनन ् ।

जरविद्मुत्को उऩमोगको सम्फन्धभा धेयै िादवििाद हुने गछा । कनतऩम जरविद्मुत ् आमोजना मसको
मसकाय ऩनन बएका छन ् । मनत हुॉदाहुॉदै ऩनन केही जरविद्मुत ् आमोजना (भाधथल्रो कणाारीŔ ९००

भेगािाट, अरूण तेस्रोŔ ९०० भेगािाट य ऩष्ट्श्चभ सेतीŔ ७५० भेगािाट) प्रत्मऺ िैदेमशक रगानीअन्तगात
ननभााण हुने प्रकिमाभा छन ् । मी आमोजनाको सपर कामाान्िमनरे नेऩारभा जरविद्मुत ् विकासका

ननष्ट्म्त थऩ आकर्ाण फढाउन सक्छ । ६५० भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन ऺभता बएको तल्रो ताभाकोसी

जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभााण गने अठोट मरएको निेरे याजनीनतक अन्मोरता, प्रशायण राइनको

ननभााणभा दे खखएको मशधथरताका कायण रगानी नगने जनाएको छ । मस्तो अिस्थारे ननभााण प्रकिमाभा
गइसकेका अन्म आमोजनारे ऩनन गनत मरन नसक्ने हुन सक्छ । मी आमोजनाहरूको ननभााण प्रकिमा
कामाान्िमनका ननमभि नेऩाररे आिश्मक ऩूित
ा मायी गनुा जरुयी छ । मी आमोजनाको सपर

कामाान्िमनरे नेऩारराई रोडसेडडङभुक्त दे शभात्र होइन, बफजुरी ननमाात गयी आधथाक विकासको जग
भजफुत फनाउन भद्दत गनेछ ।
ननष्कषा
आज विश्ि हरयत इन्धनको खोजीभा छ । नेऩारको जरविद्मुत ् मसको सभाधान हुन सक्छ । मसकायण

ऩनन विश्िका रगानीकतााको आकर्ाण नेऩारको जरविद्मुत्भा फढ्न सक्छ । तय, मो आकर्ाणराई भूतरू
ा ऩ
ददन नेऩाररे केही सताको ष्ट्जम्भेिायीऩूणा ढॊ गभा ऩारना गना सक्नुऩछा । याजनीनतक ष्ट्स्थयता,

प्रनतफद्धता, जिापदे ही, ऩायदमशाता, इभानदायी, सुशासन, शाष्ट्न्तŔसुयऺाजस्ता कुयाभा प्रत्मऺ िैदेमशक
रगानी ननबाय यहन्छ । अदहरे नेऩाररे मी कुनै ऩनन सता ऩारना गना सक्ने अिस्था छै न ।
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उजााभा रगानी जुटाउन पेरय दाता सम्भेरन

'दश िर्ाभा दश हजाय भेगािाट' विद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्मराई ऩूया गने उद्दे श्मसदहत सयकायरे ऊजाा ऺेत्रभा

रगानी गरययहे का अन्तयााष्ट्रिम दात ृ ननकामराइा सहबागी गयाएय अन्तयाष्ट्रिम सम्भेरन गने तमायी गरययहे काँे

छ। सम्भेरनको मभनत तम नबए ऩनन भुरुकको ऊजाा ऺेत्रको विकास य विस्तायभा सहमोग ऩुमााउने रक्ष्मका साथ

सयकायरे आिश्मक तमायी गये को हो। नेऩारको जरविद्मुत ् ऺेत्रभा हार विश्ि फैंक, एमसमारी विकास फैंक, जाऩान
अन्तयााष्ट्रिम सहमोग ननमोग, जभान सहमोग ननमोग, कुिेती कोर्, साउदी कोर्, मयु ोऩेरी फैंकरगामतरे सहमोग
गदै आएका छन ्।

ऊजाा ऺेत्रको विकासका राधग बन्दै सयकायरे मही पागुनको ऩदहरो साता ऊजाा सङ्कट ननिायणकार घोर्णा गये को
धथमो। हार उक्त घोर्णाराई नीनतगत य व्मािहारयक रुऩभा अगाडड फढाउन विमबन्न चयणभा काभ सरु
ु गरयएको
छ।

प्रसायण राइन ननभााण, विद्मुत ् खरयद सम्झौता, विद्मुत ् ऐन तथा ननमभन आमोग गठनसम्फन्धी ऐन, विद्मुत ्
चोयी ननमन्त्रण तथा ननमभन ऐनको तमायीभा यहे को ऊजाा भन्त्रारमरे ऩनछल्रो ऩटक दाता सम्भेरनको सभेत
तमायी गये को हाँे।

ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता सञ्जम शभााका अनुसाय सम्भेरनभा नेऩारको ऊजाा ऺेत्रको ऩनछल्रो अिस्था य

रगानीका ऺेत्र तथा अिसयका फाये भा जानकायी गयाइनेछ। सॊविधानसबाफाट सॊविधान जायी बइसकेको य भर
ु क
ु
िभश् ष्ट्स्थयताको फाटोभा राधगयहे को अिस्थाभा ित
ु तय रुऩभा ऊजाा ऺेत्रको विकासभा राग्ने सयकायरे
प्रनतफद्धता जनाएको छ।

बायतको अघोवर्त नाकाफन्दीऩनछ ऊजाा ऺेत्रको विकास य विस्ताय भर
ु क
ु का राधग अऩरयहामा फन्दै गएको छ। नदी
प्रिाहभा आधारयतबन्दा ऩनन जराशमुक्त य फहुउद्दे श्मीम आमोजनाराई अगाडड फढाउने रक्ष्मसदहत सयकायरे
ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गरयसकेको सन्दबाभा दात ृ ननकामको सम्भेरनरे त्मसभा थऩ फर ऩुमााउने ऊजाा
भन्त्रारमको बनाइ छ।

"दात ृ ननकामफीच द्विऩऺीम रुऩभा छरपर य सॊिाद होओस ् बन्ने चासोका साथ साभान्म तमायी गरयएको छ, केही
ददनमबत्रै हाभी मभनत तम गछौं," प्रिक्ता शभाारे बने। गत िैशाखभा गएको बूकम्ऩऩनछ सयकायरे ऩुन् ननभााणका
राधग अन्तयााष्ट्रिम सम्भेरनको आमोजना गये को धथमो। सो सम्भेरनभा दात ृ ननकामरे ऩन
ु ् ननभााणभा सहमोग

गने िचन ददएका धथए। ऩुन् ननभााण प्राधधकयणभा बएको दढराइसॉगै केही ननयाशा ऩैदा बए ऩनन ऩनछल्रो ददनभा
प्राधधकयणरे काभ सुरु गये काँे छ।

ऊजाा ऺेत्रको विकास गने य विश्िामसरो िाताियण फनाउने रक्ष्मका साथ सम्भेरनको तमायी बइयहे को भन्त्रारमको
दाफी छ। कुन कुन आमोजना य कुन ऺेत्रभा कसयी सहमोग मरने बन्ने विर्मभा प्रस्ट धायणाका राधग दाता

सम्भेरनको तमायी गरयएको फताइएको छ। भन्त्रारमरे सम्बित् दईु साताऩनछ उक्त सम्भेरनको आमोजना गने

गयी तमायी सुरु गये को छ।
दाता सम्भेरनको रक्ष्म य अऩेऺाका फाये भा छरपरऩनछ नै तम हुने उल्रेख गदै प्रिक्ता शभाारे ऊजाा सङ्कट

ननिायणकाररे ननददा रट गये का रक्ष्म य चाहनाराई ऩूया गयाउन स्िदे शी तथा विदे शी ननकामसॉग मभरेय काभ गना
आपूहरु तमाय यहे को फताए। सयकायरे विशेर्गयी जराशममुक्त आमोजना नै ऊजाा सङ्कट ननिायण गने प्रभुख
आधायका रुऩभा धचत्रण गरययहे को सन्दबाभा दाता सम्भेरनरे सोही ददशाराई आत्भसात ् गना सहमोग ऩम
ु ााउने
विश्िास मरइएको छ।

फूढीगडडकी जरविद्मुत ् आमोजना अगाडड फढाउनका राधग सहुमरमत दयभा ऋण सहमोग उऩरब्ध गयाइददन

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको चीन भ्रभणका िभभा आग्रह गरयने बएको छ। सो सम्फन्धी तमायी बइयहे को छ।
यासस
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ऊजाा सॊकटकार कामाान्िमन मोजना
केन्िदे खख ष्ट्जल्रासम्भ समभनत

ऊजाा भन्त्रारमरे याष्ट्रिम ऊजाा सॊकट ननिायण तथा विद्मत
ु ् विकास दशकसम्फन्धी अिधायणाऩत्रसदहतको
कामामोजना कामाान्िमनका राधग केन्िदे खख ष्ट्जल्रासम्भको समभनत गठन गये को छ ।

उऩप्रधान एिॊ ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे भन्त्रीस्तयीम ननणामभापात केन्िभा ननदे शक य कामाान्िमन

समभनत तथा ष्ट्जल्राभा ष्ट्जस्तायीम ऊजाा सॊकट ननिायण समभनत गठन गये का हुन ् । ६ पागन
ु भा भष्ट्न्त्रऩरयर्द्फाट
कामामोजना ऩारयत बएको ऩनन कामाान्िमनका राधग बफहीफाय भात्रै विमबन्न समभनत गठन गरयएको हो ।

ऊजाासधचि सुभनप्रसाद शभााको सॊमोजकत्िभा गदठत ननदे शक समभनतभा ऊजाा भन्त्रारमका सहŔसधचित्रम ददनेश
नघमभये , गोऩारचन्ि सुिेदी य भाधिप्रसाद गतौरा, विद्मुत ् विकास विबागका भहाननदे शक सभीययत्न शाक्म य
नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणका कामाकायी ननदे शक भुकेश काफ्रे सदस्म छन ् ।

त्मसैगयी, ऊजाा भन्त्रारमका सहसधचि नघमभये को सॊमोजकत्िभा गदठत कामान्िमन समभनतभा अकाा सहसधचि
सुिेदी, विद्मुत ् विकासका विबागका उऩभहाननदे शक निीनयाज मसॊह, ऊजाा भन्त्रारमका प्रह्राद साऩकोटा,

श्माभककशोय मादि, चतुयफहादयु श्रेरठ, विद्मुत ् प्राधधकयणका ननदे शक कुरभान नघमसङ सदस्म छन ् बने सदस्म
सधचिभा भन्त्रारमका गोकणायाज ऩन्थ छन ् ।

त्मसैगयी, प्रभुख ष्ट्जल्रा अधधकायी अध्मऺ तथा ष्ट्जल्रा प्राविधधक कामाारमका प्रभुख सदस्म सधचि तथा ष्ट्जल्रा

िन, भारऩोत, प्रहयी, नाऩी, ष्ट्जल्रा विकास समभनत, ष्ट्जल्राका सम्फष्ट्न्धत जरविद्मुत ् आमोजनाका प्रभुख सदस्म
यहे को ष्ट्जल्रास्तयीम ऊजाा सॊकट ननिायण समभनत गठन गरयएको छ ।

त्मसैगयी, वऩककङ यन अप दद रयबय (आयओआय) य जराशममुक्त आमोजनाको विद्मुत ् खरयदसम्झौता (ऩीऩीए) को
दय ननधाायणका राधग उरजाा भन्त्रारमका सहसधचि डा. सञ्जम शभााको सॊमोजकत्िभा विद्मत
ु ् विकास विबागका
उऩभहाननदे शक भधु बेटुिार, विद्मुत ् प्राधधकयणका उऩकामाकायी ननदे शकद्िम शेयमसॊह बाट य याजीि शभाा,

प्रफन्धक प्रफर अधधकाय य विद्मुत ् विबागका सेननमय डडमबजनर इष्ट्न्जननमय (सीडीई) नूतनप्रकाश शभाा सदस्म
यहे को समभनत गठन गरयएको छ । समभनतराई दईु भदहनाको सभम तोककएको छ ।

त्मसैगयी, ष्ट्ह्िमरङ चाजा ननधायण, कन्सोदटभम फनाई प्रसायण राइन ननभााण, प्रसायण राइनको जग्गाराई थऩ
ऺनतऩूनता ददने विर्मभा कामाविधध तमाय गना भन्त्रारमका सहसधचि नघमभये को सॊमोजकत्िभा विद्मुत ्

प्राधधकयणका उऩकामाकायी ननदे शकद्िम सुयेन्ियाज बडडायी य कन्है मा भानन्धय, प्रफन्धक प्रफर अधधकायी य
भन्त्रारमका सीडीई याजु भहजान सदस्म यहे को समभनत गठन गरयएको छ ।

भष्ट्न्त्रऩरयर्द्रे ऩारयत गये रगिै एक दजान कामािभ तत्कार कामान्िमनभा जाने कामामोजनाभा उल्रेख बए ऩनन
कामाान्िमनभा सुस्तता दे खाएको भन्त्रारमरे फल्र तातेको हो । १० िर्ामबत्र १० हजाय भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन
गने रक्ष्मसदहतको कामामोजना ऩारयत बएरगिै प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी य उऩप्रधान एिॊ ऊजााभन्त्री

टोऩफहादयु यामभाझीरे दयत
ू ् गनतभा अनघ फढ्ने प्रनतफद्धता जनाएका धथए तय हारसम्भ अधधकाॊश कामाान्िमन
प्रकिमा बने सुस्तगनतभा छ ।

कामामोजनारे तत्कार विद्मत्ु सम्फन्धी आमोजनाको अन्तयननकाम सभन्िमका राधग प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा

विद्मुत ् सॊकट ननिायण समभनत गठन गयी आिश्मक व्मिस्था मभराउने, मककन बएका य नदी फेमसन गुरु मोजनाभा

ऩये का जराशममुक्त विद्मुत ्आमोजनाको जराशम ऺेत्रभा असय नऩने सुननष्ट्श्चत गये य भात्र सयकायफाट दीघाकारीन
ऩि
ू ााधाय य फस्ती विकास कामािभ अनघ फढाउने, आधथाक िर्ा २०७१÷०७२ को विनाशकायी बक
ू म्ऩ तथा

फाढीऩदहयोराई पोसा भेजायको रूऩभा भानी आिश्मक सुविधा प्रदान गने, विद्मुत ् उत्ऩादन, प्रसायण तथा वितयण
आमोजना याष्ट्रिम प्राथमभकताभा आमोजनाभा हुने उल्रेख छ ।

त्मसैगयी, कामामोजनाभा तत्कार आिश्मकताका आधायभा नेऩारी सेनाराई सभेत सहबागी गयाएय दयत
ू ् गनतभा
प्रसायण राइन अनघ फढाउन विशेर् व्मिस्था गने, िाताियणीम व्मिस्थाऩन तथा ऩुनफाासजस्ता अननिामा

कामामोजनाभा खचा गरयने यकभका अनतरयक्त साभाष्ट्जक विकासका राधग गरयने विविध कामाका राधग िाताियण

अध्ममन प्रनतिेदनभा आधायभा साभुदानमक सहमोग कामािभअन्तगात १ सम भेगािाट ऺभताको आमोजनारे कुर
रागतको शून्म दशभरि ७५ य १ सम भेगािाट भाधथ ऺभताका आमोजनाराई शून्म दशभरि ५ प्रनतशत
छुट्माउनऩ
ु ने व्मिस्था गने कामा अनघ फढाउने उल्रेख छ ।

सफै जनताराई आगाभी दस िर्ामबत्र विद्मुत ् सेिा ऩ¥ु माउनेरगामत उल्रेख छन ् ।
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फरुण हाईड्रोऩिायको कूर चारु सम्ऩवि ७ कयोड ५३ राि

फरुण हाईड्रोऩािय कम्ऩनी मरमभटे डको आि २०७२/७३ को दोस्रो त्रैभाशको खद
ु भुनापा रू. १ कयोड २५ राख

ऋणात्भक यहे को छ । गत आिभा रू. ४० राख ८२ हजाय भन
ु ापा कभाउन सपर बएको कम्ऩनीरे चारु आिभा घाटा
व्महोन ऩुगेको छ ।

कम्ऩनीको गत आिभा गएको फाढीरे आमोजनाभा ऺनत ऩुगी ऩुनननाभााण कामा जायी यहे कोरे आम्दानी गने

नसकेको कम्ऩनीरे उल्रेख गये को छ । कम्ऩनीरे गत आिभा बफद्मत
ु बफिी आमफाट रू. १ कयोड ७८ राख

कभाएको तय चारु आिभा बफद्मुत बफिी आम फाट आम्दनी गने सकेको छै न । कम्ऩनीको चक्
ु ता ऩॉज
ू ी रू. २४ कयोड
३० राख य जगेडा कोर् रू. ३ कयोड १८ राख ऋणात्भक यहे कोँे छ ।

त्मसैगयी कम्ऩनीको कूर चारु सम्ऩवि २ सम ३४ प्रनतशत य कुर चारु दानमत्ि १ सम ५९ प्रनतशत फढे को छ । अदहरे
दोस्रो फजायभा कम्ऩनीको शेमय भूल्म रू.३ सम ६१ भा कायोफाय बइयहे को छ ।
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ऊजाा ऺेत्रभा रगानी जुटाउन दाता सम्भेरन गरयने

‘दश िर्ाभा १० हजाय भेगािाट’ विद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्मराई ऩूया गने उद्दे श्मसदहत सयकायरे ऊजाा ऺेत्रभा रगानी
गरययहे का अन्तययाष्ट्रिम दात ृ ननकामको सम्भेरन गने तमायी गये को छ ।

सम्भेरनको मभनत तम नबए ऩनन भुरुकको ऊजाा ऺेत्रको विकास य विस्तायभा सहमोग ऩुयम
् ाउने रक्ष्मका साथ

सयकायरे आिश्मक तमायी गये को हो । नेऩारको जरविद्मुत ् ऺेत्रभा हार विश्ि फैङ्क, एमसमारी विकास फैङ्क,

जाऩानी अन्तययाष्ट्रिम सहमोग ननमोग, जभान सहमोग ननमोग, कुिेती कोर्, साउदी कोर्, मयु ोऩेरी फैङ्करगामतरे
सहमोग गदै आएका छन ् ।

ऊजाा ऺेत्रको विकासका राधग बन्दै सयकायरे मही पागुनको ऩदहरो साता ऊजाा सङ्कट ननिायणकार घोर्णा गये को
धथमो । हार उक्त घोर्णाराई नीनतगत य व्मािहारयक रुऩभा अगाडड फढाउन विमबन्न चयणभा काभ शुरु गरयएको
छ।

प्रसायण राइन ननभााण, विद्मत
ु ् खयीद सम्झौता, विद्मत
ु ् ऐन तथा ननमभन आमोग गठनसम्फन्धी ऐन, विद्मत
ु ्
चोयी ननमन्त्रण तथा ननमभन ऐनको तमायीभा यहे को ऊजाा भन्त्रारमरे ऩनछल्रो ऩटक दाता सम्भेरनको सभेत
तमायी गये को छ । ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता डा. सञ्जम शभााका अनुसाय सम्भेरनभा नेऩारको ऊजाा ऺेत्रको

ऩनछल्रो अिस्था य रगानीका ऺेत्र तथा अिसयका फाये भा जानकायी गयाइनेछ । सॊविधानसबाफाट सॊविधान जायी
बइसकेको य भुरुक िभश् ष्ट्स्थयताको फाटोभा राधगयहे को अिस्थाभा ित
ु रुऩभा ऊजाा ऺेत्रको विकासभा राग्ने
सयकायरे प्रनतफद्धता जनाएको छ ।

बायतको अघोवर्त नाकाफन्दीऩनछ ऊजाा ऺेत्रको विकास य विस्ताय भुरुकका राधग अऩरयहामा फन्दै गएको छ । नदी
प्रिाहभा आधारयतबन्दा ऩनन जराशमुक्त य फहुउद्दे श्मीम आमोजनाराई अगाडड फढाउने रक्ष्मसदहत सयकायरे
ऊजाा सङ्कटकार घोर्णा गरयसकेको सन्दबाभा दात ृ ननकामको सम्भेरनरे त्मसभा थऩ फर ऩ¥ु माउने ऊजाा
भन्त्रारमको बनाइ छ ।

‘दात ृ ननकामफीच द्विऩऺीम रुऩभा छरपर य सॊिाद होओस ् बन्ने चासोका साथ साभान्म तमायी गरयएको छ, केही

ददनमबत्रै हाभी मभनत तम गछौंř, प्रिक्ता डा शभाारे बने । गत िैशाखभा गएको बक
ू म्ऩऩनछ सयकायरे ऩन
ु ननाभााणका
राधग अन्तययाष्ट्रिम सम्भेरनको आमोजना गये को धथमो । सो सम्भेरनभा दात ृ ननकामरे ऩुनननाभााणभा सहमोग

गने िचन ददएका धथए । ऩुनननाभााण प्राधधकयणभा बएको दढराइसॉगै केही ननयाशा ऩैदा बए ऩनन ऩनछल्रो ददनभा
प्राधधकयणरे काभ शुरु गये ऩनछ सम्ऩूणा अन्मोरता हटे को छ ।

ऊजाा ऺेत्रको विकास गने य विश्िामसरो िाताियण फनाउने रक्ष्मका साथ सम्भेरनको तमायी बइयहे को भन्त्रारमको
दाफी छ । कुन कुन आमोजना य कुन ऺेत्रभा कसयी सहमोग मरने बन्ने विर्मभा प्रस्ट धायणाका राधग दाता

सम्भेरनको तमायी गरयएको फताइएको छ । भन्त्रारमरे सम्बित् दईु साताऩनछ उक्त सम्भेरनको आमोजना गने
गयी तमायी शुरु गये को छ ।

दाता सम्भेरनको रक्ष्म य अऩेऺाका फाये भा छरपरऩनछ नै तम हुने उल्रेख गदै प्रिक्ता शभाारे ऊजाा सङ्कट

ननिायणकाररे ननदृरट गये का रक्ष्म य चाहनाराई ऩूया गयाउन स्िदे शी तथा विदे शी ननकामसॉग मभरेय काभ गना
आपूहरु तमाय यहे को फताए ।

सयकायरे विशेर्गयी जराशममुक्त आमोजना नै ऊजाा सङ्कट ननिायण गने प्रभुख आधायका रुऩभा धचत्रण

गरययहे को सन्दबाभा दाता सम्भेरनरे सोही ददशाराई आत्भसात ् गना सहमोग ऩयु म
् ाउने विश्िास मरइएको छ ।
यासस
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हाइड्रोरे झोरुङ्गे ऩुर बत्काएको बन्दै स्थाननम आन्दोलरत
खविन रुइटे र

ऩाॉचथयको हे िा खोराभा ननभााणाधधन हे िा ए जरविद्मत
ु आमोजनारे झोरङ्
ु गे ऩर
ु बत्काइददएको बन्दै स्थाननम
आिोमशत फनेका छन ् ।

आमोजनास्थर सॉगै यहे को बायऩाŔ४ य माङ्नाभŔ१ राई जोड्ने कादयु ी झोरुङ्गे ऩुररे आमोजनाराई असय गने बन्दै
स्थाननमको सहभनत विनानै बत्काइएको य ऩनछ ननभााण कम्ऩनीरे सोदह स्थानभा िनाइददएको ऩर
ु सभेत ऩन
ु ्
बष्ट्त्कएकोरे तत्कार ऩुर् ननभााण हुनुऩने बन्दै स्थाननम आन्दोमरत फनेका हुन ् ।

आमोजनाको इन्टे क फनाउॉ ने िभभा हार ऩुर यहे को स्थानदे खख कयीफ दईु सम मभटय भाधथ यहे को झोरुङ्गे ऩुर

कादटएऩनछ त्मसको फदराभा आमोजना ननभााणको ष्ट्जम्भा ऩाएको ऩाॉचथय ऩािय कम्ऩनीरे अदहरेको ऩुर ननभााण
गये को धथमो । २०७१ जेठभा हाइड्रो ननभााण कम्ऩनीरे फनाएको उक्त ऩुरको एकाऩट्दटको बागभा गएको काविक

भहीनाभा भाधथफाट झये को ऩदहयोरे ऺनत ऩयु म
् ाएको धथमो । त्मनतफेरा स्थानीमफासीरे असहभनत जनाउॉ दा जनाउॉ दै
ऩनन ऩाॉचथय ऩािय कम्ऩननरे प्रशासनको आड मरएय जफयजस्ती ऩुर कादटददएको स्थानीम गजेन्ि हाङसरुम्फारे
फताए ।

कम्ऩननरे ननभााण गरयददएको उक्त ऩर
ु भाधथफाट ऩदहयो जाने सम्बािनाफाये ऩि
ू ा जानकायी गयाए ऩनन सजगता
नअऩनाइएको य ऺनत बइसकेऩनछ ऩुर ननभााणको राधग ऩटक ऩटक भाॉग याख्दा सभेत अटे य गये को हाङसरुम्फा

फताउछन ् । अदहरे फनेको ऩुर नै कभजोय जगभा यहे कोरे ऩुर अन्मत्रै साये य नमाॉ फनाउॉ नुऩने स्थाननमको भाग छ ।
मसअनघ ऩनन दईु ऩटक आन्दोमरत बइसकेका सो ऺेत्रका स्थानीमफासीरे भङ्गरफाय आमोजनास्थरभा यहे को
ऩाॉचथय ऩािय कम्ऩननको साइड अकपस अगाडड नायाजुरुस गदै ऩुर ननभााण गरयददन भाग गये का धथए ।

मता ऩाॉचथय ऩािय कम्ऩननरे बने प्राविधधक रगाएय फनाएकोरे ऩर
ु कभजोय नबएको फताएको छ । अन्मत्रै सानुा
ऩये िा नमाॉ फनाउॉ नु ऩये ऩनन कम्ऩनी तमाय यहे को य ऩुरको अध्ममन गना ष्ट्जल्रा प्रशासन कामाारमभा प्राविधधक

ऩठाइददन ऩत्र सभेत रेखखसकेको कम्ऩनीका प्रफन्ध ननदे शक ऩुरऩज्मोती ढुङ्गानारे फताए । ऩुर ३० िर्ासम्भ बत्के
िा बफग्रेभा भभात गनऩ
ुा ये भभात य नमाॉ फनाउॉ नु ऩये फनाइददने बन्दा ऩनन अनािश्मक फखेडा खझकेको ढुङ्गानारे
फताए ।

१५ भेगािाटको हें िा Řएř जरबफद्मुत आमोजना आगाभी दईु िर्ा मबत्र ननभााण सम्ऩन्न गने गयी काभ बइयहे को छ ।
आमोजनारे भाग सुनुिाइ नगये ननभााणको काभनै योक्ने चेतािनी स्थाननमरे ददएका छन ् ।
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थचननमाॉ रगानीभा ननभााणाधीन २ आमोजना साउनभा सम्ऩन्न हुने
नेऩारी य धचननमाॉ सॊमुक्त रगानीभा ननभााणाधीन ७५ भेगािाट ऺभताका २ आमोजना साउनसम्भ

सम्ऩन्न हुने बएका छन ् । मसनो हाइड्रो कऩोये सनरे ५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्मााङ्दी Řएř य चाइना

इन्टयनेसनर िाटय एन्ड इरेष्ट्क्िक कऩोये सन (सीडब्मूई) रे २५ भेगािाटको भाधथल्रो भादी आमोजना
फनाउॉ दै छन ् ।

दि
ु ै आमोजनाको ९० प्रनतशत काभ सककएकारे साउन अन्त्मसम्भ सम्ऩन्न हुने प्रिद्र्धकरे जानकायी
ददएका छन ् । २ आमोजना फनाउन प्रिद्र्धकरे करयफ २० अफा रुऩैमाॉ रगानी गरययहे का छन ् । नेऩारी य

धचननमाॉको सॊमक्
ु त रगानीभा आमोजना ननभााण बइयहे का छन ् । भस्मााङ्दीभा मसनोको ९० य धचतिन कोई
सभह
ू को १० प्रनतशत रगानी छ । मस्तै भादीभा सीडब्रई
ू को ८० य गोयखा कन्िक्सन कम्ऩनीको २०
प्रनतशत रगानी छ ।

मसनो य सीडब्रूई दि
ु ै ठे केदाय कम्ऩनी हुन ् । मसनोरे भाधथल्रो ताभाकोसी य कुरेखानी तेस्रोको मसमबर
ननभााण गरययहे को छ । चीनको अको कम्ऩनी सीडब्रूईरे भध्मभस्मााङ्दी सम्ऩन्न गयी हार यसुिागढी
आमोजनाको मसमबर ननभााण गरययहे को छ ।

भस्मााङ्दीको ९० प्रनतशत काभ सम्ऩन्न बएकारे ५ भदहनामबत्र आमोजनाको काभ सम्ऩन्न हुने प्रिद्र्धक
मसनो सगयभाथा ऩािय कम्ऩनीरे जनाएको छ । कम्ऩनीका अनुसाय आमोजनाको ऩदहरो मुननट
साउनसम्भ सञ्चारनभा आउनेछ । त्मसको १ भदहनाभा दोस्रो मुननट सञ्चारन हुनेछ ।

आमोजना १ िर्ाअनघ नै सम्ऩन्न हुने गयी तीव्र गनतभा फननयहे काभा बक
ू म्ऩ य नाकाफन्दीरे दढराइ बएको
मसनोरे जानकायी ददएको छ । आमोजना फनाउन मसनोरे साढे १२ अफा रुऩैमाॉ रगानी गये को छ । मस्तै
सीडब्रई
ू रे भादी ऩािय कम्ऩनीभापात भादी आमोजना फनाइयहे को छ ।
आमोजनाको ८५ प्रनतशत काभ सककएकारे बएकारे साउनसम्भ ऩूया हुने प्रिद्र्धकरे जनाएको छ ।

आमोजना फनाउन करयफ ७ अफा रुऩैमाॉ राग्नेछ । आमोजनाको सुरुङभा ऺनत, बूकम्ऩ, नाकाफन्दी य डरय
भहॉधगएकारे रागत केही फढ्ने सम्बािना यहे को कम्ऩनीरे जनाएको छ । मो आमोजना ऩनन दढरोभा
साउनसम्भ सम्ऩन्न हुने प्रिद्र्धकरे जनाएको छ । दि
ु ै आमोजना नदीको फहािभा आधारयत हुन ् ।
विद्मुत ् उत्ऩादन हुने िर्ा प्रनतमुननट ६.९५ सेन्टभा ऩीऩीए बएको छ । अभेरयकी डरयको विननभमदय

अनुभाननत ७८ दे खख ८० रुऩैमाॉ हुॉदा ऩीऩीए दय प्रनतमुननट ५.४२ रुऩैमाॉदेखख ५.५६ रुऩैमाॉ हुनेछ । व्माऩारयक

उत्ऩादन सुरु बएको १० िर्ासम्भ ३ प्रनतशत य त्मसऩनछ १० प्रनतशत नेऩारी रुऩैमाॉ य फाॉकी डरयभा
बुक्तानी गने सहभनत बएको छ ।

विदे शी भुिाभा रगानी आउने बएकारे व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु बएको १५ िर्ासम्भ विदे शी भुिा विननभम

जोखखभ प्राधधकयणरे फेहोने सम्झौता बएको छ । त्मस्तै, १५ िर्ाऩनछ ९० प्रनतशत िैदेमशक भुिा अॊशभा ३९
प्रनतशत जोखखभ रगानीकताा य फाॉकी ६१ प्रनतशत प्राधधकयणरे फेहोनेछन ् ।

मसनोरे २२ ककभी राभो प्रसायणराइनको ननभााण थारेको छ । कम्ऩनीरे आमोजनास्थर बुरबुरेदेखख

भध्मभस्मााङ्दी जरविद्मुत ् ऩरयमोजनाको ऩािय हाउससम्भ १३२ केबीको मसॊगर सककाट फनाउन रागेको
हो ।

भस्मााङ्दीफाट िावर्ाक ३१ कयोड ७६ राख २० हजाय मनु नट बफजर
ु ी उत्ऩादन हुनेछ । ऩस
ु दे खख चैतसम्भ ५६
राख ९६ हजाय य िैशाखदे खख भॊमसयसम्भ २६ कयोड ६ राख ६० हजाय मनु नट बफजर
ु ी उत्ऩादन हुने

दे खखएको छ । मस्तै भादीफाट िावर्ाक १४ कयोड मनु नट बफजर
ु ी उत्ऩादन हुने अध्ममनरे दे खाएको छ ।
भादीको सख्
ु खामाभभा प्रनतमनु नट ७ रुऩैमाॉ य िर्ाात्भा प्रनतमनु नट ४ रुऩैमाॉभा विद्मत
ु ् प्राधधकयण
कम्ऩनीफीच ऩीऩीए बएको छ ।

नेऩारभा ठे क्काऩट्टाको काभभात्रै गदै आएका धचननमाॉ कम्ऩनीरे अदहरे आमोजना विकासभा ऩनन
रगानी गना थारेका छन ् । सीडब्रूई चाइना थ्री गजेज कऩोये सनको एकाइ हो । चाइना थ्री गजेज

इन्टयनेसनर कऩोये सनरे ७५० भेगािाटको ऩष्ट्श्चभसेती जराशममुक्त आमोजना फनाउन नेऩार विद्मुत ्
प्राधधकयणसॉग सॊमुक्त विकास सम्झौता हुॉदै छ ।
थचननमाॉ कम्ऩनीरे भात्र ननभााण गये

सयकायफाट विद्मुत ् उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइसेन्स) ऩाएका बायत, कोरयमारगामतका कम्ऩनीरे

आमोजना ननभााण सुरु गये का छै नन ् । हारसम्भ धचननमाॉ कम्ऩनीरे भात्र आमोजना फनाइयहे का छन ् ।
बायतीम कम्ऩनीरे नेऩारका फढी जसो आमोजनाको राइसेन्स ऩाएका छन ् तय कुनै ऩनन प्रिद्र्धकरे
रगानी जुटाएय आमोजना ननभााण सुरु गये का छै नन ् । नेऩार य बायतफीच विद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता
(ऩीटीए) बइसकेको छ ।
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या्तीऩारयका ४ विद्मुत ् आमोजना अरऩत्र
फाॉकेको याप्ठतीऩारयका ९ गाविसभा विद्मुत ् ऩुमााउने उद्दे श्मरे सञ्चारन गरयएका कयोडौंका ४ मोजना काभै

सुरु नगयी अरऩत्र ऩये का छन ् । ती मोजना मरएका ठे केदायरे काभ सुरु नगये यै ठे क्काको सभम सककएको छ
।

फघौडा ग्राभीण विद्मत
ु ीकयण मोजनाको काभ सरु
ु नहुॉदै ठे क्काको कामाािधध सककएको छ बने फैजाऩयु दे खख
नयै नाऩयु सम्भ ११ केबीको विद्मत
ु ् विस्ताय मोजना तथा कटकुइॉमाŔभटे दहमा य बफनौनाŔफैजाऩयु विद्मत
ु ्
विस्ताय मोजनाभा सभेत काभ सरु
ु नहुॉदा अरऩत्र ऩये का छन ् । ठे क्का सम्झौता बएको ४० भदहना

बफनतसक्दा ऩनन ती मोजनाहरूको काभै सरु
ु नबई कामाािधध सककएऩनछ कयौंडोको उक्त मोजना अरऩत्र
ऩये का हुन ् ।

ठकेदाय याजेन्ि मभश्ररे फघौडा ऺेत्रभा विद्मुत ् विस्तायका राधग ऩदहरो चयणको ननभाणा कामाको ठे क्का
मरएका धथए । कोहरऩुयदे खख फैजाऩुयसम्भ ३३ केफीको विद्मुत ् राइन विस्तायका राधग ३ कयोड ७८
राखभा केन्िीम प्राधधकायणरे उनराई ठक्का ददएको धथमो ।

मभश्ररे करयफ १ मस विद्मुत्का ऩोर भात्रै खसाएय काभ योकेका हुन । विद्मुत ् विस्तायको काभ सुरु गना
स्थानीमरे भाग गदै आएका छन ् । विद्मुत ् प्राधधकयण ऺेत्रीम कामाारम नेऩारगन्जका इष्ट्न्जननमय

टॊ कयाज जोशीरे ठे केदायको कामाािधध सककएकाफाये केन्िीम कामाारमराई जानकायी गयाएको फताए ।
उनरे ठे केदायराई काभ सुरु गना ऩटकŔऩटक ताकेता गदाा ऩनन सम्ऩकाभा नआएको जनाए ।
याप्ठतीऩारय फघौडा ऺेत्रभा ऩने फैजाऩयु , नयै नाऩयु , बफनौना, कटकुइॉमा, रक्ष्भणऩयु , भटे दहमा गाविसका

सिासाधायणहरू बफजर
ु ीविहीन छन ् । ०६५ भा स्थानीमरे विद्मत
ु ् विस्तायका राधग ३ कयोड २२ राख रुऩैमाॉ
जम्भा गये का धथए । उक्त मोजनाभा सयकायको ८० य सभद
ु ामको २० प्रनतशत यकभ रगानी हुने गयी

सम्झौता बएको धथमो । फघौडा विद्मत
ु ीकयणका सॊयऺक अभय खड्कारे ठे क्का सदय बएको एक भदहना
नबफत्दै ठे केदाय सम्ऩका विदहन बएको फताए ।

खडकारे ठे केदाय खोज्दाŔखोज्दै काभ गने सभम बफनतसकेको गुनासो ऩनन गये । उनरे प्राधधकायणको

राऩयफाहीका कायण ठे केदायराई कायफाही हुन नसकेको फताए । त्मस्तै फैजाऩुयदे खख नयै नाऩुयसम्भ ११

केफीको विद्मुत ् विस्तायको काभ ऩनन सुरु बएको छै न । ९ कयोडभा सम्ऩन्न गरयने विद्मुत ् विस्तायको
उक्त ठे क्का ऩनन मभश्ररे नै मरएका धथए । उक्त ठे क्काको ऩनन कामाािधध सककएऩनछ नमाॉ ठे क्का
प्रकिमाका राधग केन्िभा पाइर ऩठाइएको प्राधधकयणरे जनामो ।

कटकुइॉमाŔभटे दहमा य बफनौनाŔफैजाऩुय विद्मुत ् विस्तायका काभसभेत सुरु हुन सकेका छै नन । ती मोजना
९ य १३ कयोडभा सम्ऩन्न गने रक्ष्म छ । विद्मुत ् विस्तायको काभ सुरु गना स्थानीम फामसन्दारे
प्राधधकायणको ऺेत्रीमदे खख केन्िसम्भ फसेनन धाइयहे का छन ् ।
दग
ा भा विद्मुतीकयण अबाि
ु भ

काभ्रेऩराञ्चोकको दग
ा ऺेत्र भाननने भहाबायत शॊख
ु भ
ृ रा डाॉडाऩारयका गाविसका फामसन्दा अॉध्मायोभा फस्दै
आएका छन ् । विद्मुत ् विस्तायका राधग याष्ट्रिम प्रसायणराइन जडान नगये का कायण स्थानीम फामसन्दा
अॉध्मायोभा फस्न फाध्म बएका हुन ् । ष्ट्जविसको िाताियण ऊजाा तथा जरिामु ऩरयितान शाखाका प्रभुख

अष्ट्न्जत गौतभका अनुसाय गत िर्ाको तुरनाभा मो िर्ा रघुजरविद्मुत ् य विद्मुतीकयणका राधग ३० राख
रुऩैमाॉ फजेट विननमोजन बएको छ । Ŗफजेट न्मून हुॉदा प्रबािकायी काभ हुन सकेको छै न,ŗ उनरे बने ।

िर्ौंदे खख डाॉडाऩारय ऺेत्रको १० गाविसभा विद्मत
ु ीकयण छै न । त्मस ऺेत्रभा ४ दे खख ५० ककरोिाटसम्भको

रघज
ु रविद्मत
ु ् आमोजनाफाट कुर ६० िाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन बए ऩनन अऩग
ु बएको छ । सन
ु कोसी नदीको
भादनकॉु डायीष्ट्स्थत दोबानटाय फाॉध फाॉधी जराशममक्
ु त विद्मत
ु ् आमोजनाफाट ५३६ भेगािाट विद्मत
ु ्
उत्ऩादन हुन सक्ने सम्बाव्मता अध्ममनफाट दे खखएको छ । (यासस)
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ऊजाा ऺेत्रभा रगानी जुटाउन दाता सम्भेरन गरयने

‘दश िर्ाभा दश हजाय भेगािाट’ विद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्मराई ऩूया गने उद्दे श्मसदहत सयकायरे ऊजाा ऺेत्रभा
रगानी गरययहे का अन्तयााष्ट्रिम दात ृ ननकामको सम्भेरन गने तमायी गये को छ ।

सम्भेरनको मभनत तम नबए ऩनन भुरुकको ऊजाा ऺेत्रको विकास य विस्तायभा सहमोग ऩ¥
ु माउने रक्ष्मका साथ

सयकायरे आिश्मक तमायी गये को हो । नेऩारको जरविद्मुत ् ऺेत्रभा हार विश्ि फैंक, एमसमारी विकास फैंक, जाऩानी

अन्तयााष्ट्रिम सहमोग ननमोग, जभान सहमोग ननमोग, कुिेती कोर्, साउदी कोर्, मुयोऩेरी फैंकरगामतरे सहमोग गदै
आएका छन ् ।

ऊजाा ऺेत्रको विकासका राधग बन्दै सयकायरे मही पागन
ु को ऩदहरो साता ऊजाा सङ्कट ननिायणकार घोर्णा गये को

धथमो । हार उक्त घोर्णाराई नीनतगत य व्मािहारयक रुऩभा अगाडड फढाउन विमबन्न चयणभा काभ सुरु गरयएको छ
।

प्रसायण राइन ननभााण, विद्मुत ् खरयद सम्झौता, विद्मुत ् ऐन तथा ननमभन आमोग गठनसम्फन्धी ऐन, विद्मुत ्
चोयी ननमन्त्रण तथा ननमभन ऐनको तमायीभा यहे को ऊजाा भन्त्रारमरे ऩनछल्रो ऩटक दाता सम्भेरनको सभेत
तमायी गये को छ ।

ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता डा सञ्जम शभााका अनुसाय सम्भेरनभा नेऩारको ऊजाा ऺेत्रको ऩनछल्रो अिस्था य

रगानीका ऺेत्र तथा अिसयका फाये भा जानकायी गयाइनेछ । सॊविधानसबाफाट सॊविधान जायी बइसकेको य भुरुक

िभश् ष्ट्स्थयताको फाटोभा राधगयहे को अिस्थाभा ित
ु तय रुऩभा ऊजाा ऺेत्रको विकासभा राग्ने सयकायरे प्रनतफद्धता
जनाएको छ ।

बायतको अघोवर्त नाकाफन्दीऩनछ ऊजाा ऺेत्रको विकास य विस्ताय भुरुकका राधग अऩरयहामा फन्दै गएको छ । नदी

प्रिाहभा आधारयतबन्दा ऩनन जराशमक्
ु त य फहुउद्दे श्मीम आमोजनाराई अगाडड फढाउने रक्ष्मसदहत सयकायरे ऊजाा
सङ्कटकार घोर्णा गरयसकेको सन्दबाभा दात ृ ननकामको सम्भेरनरे त्मसभा थऩ फर ऩ¥
ु माउने ऊजाा भन्त्रारमको
बनाइ छ ।

“दात ृ ननकामफीच द्विऩऺीम रुऩभा छरपर य सॊिाद होओस ् बन्ने चासोका साथ साभान्म तमायी गरयएको छ, केही
ददनमबत्रै हाभी मभनत तम गछौं”, प्रिक्ता डा शभाारे बन्नुबमो । गत िैशाखभा गएको बूकम्ऩऩनछ सयकायरे ऩुन्

ननभााणका राधग अन्तयााष्ट्रिम सम्भेरनको आमोजना गये को धथमो । सो सम्भेरनभा दात ृ ननकामरे ऩुन् ननभााणभा
सहमोग गने िचन ददएका धथए । ऩन
ु ् ननभााण प्राधधकयणभा बएको दढराइसॉगै केही ननयाशा ऩैदा बए ऩनन ऩनछल्रो
ददनभा प्राधधकयणरे काभ सुरु गये ऩनछ सम्ऩूणा अन्मोरता हटे को छ ।

ऊजाा ऺेत्रको विकास गने य विश्िामसरो िाताियण फनाउने रक्ष्मका साथ सम्भेरनको तमायी बइयहे को भन्त्रारमको

दाफी छ । कुन कुन आमोजना य कुन ऺेत्रभा कसयी सहमोग मरने बन्ने विर्मभा प्रस्ट धायणाका राधग दाता

सम्भेरनको तमायी गरयएको फताइएको छ । भन्त्रारमरे सम्बित् दईु साताऩनछ उक्त सम्भेरनको आमोजना गने
गयी तमायी सुरु गये को छ ।

दाता सम्भेरनको रक्ष्म य अऩेऺाका फाये भा छरपरऩनछ नै तम हुने उल्रेख गदै प्रिक्ता शभाारे ऊजाा सङ्कट

ननिायणकाररे ननदृरट गये का रक्ष्म य चाहनाराई ऩूया गयाउन स्िदे शी तथा विदे शी ननकामसॉग मभरेय काभ गना

आपूहरु तमाय यहे को फताउनुबमो । सयकायरे विशेर्गयी जराशममुक्त आमोजना नै ऊजाा सङ्कट ननिायण गने
प्रभुख आधायका रुऩभा धचत्रण गरययहे को सन्दबाभा दाता सम्भेरनरे सोही ददशाराई आत्भसात ् गना सहमोग
ऩ¥
ु माउने विश्िास मरइएको छ ।

फढ
ू ीगडडकी जरविद्मत
ु ् आमोजना अगाडड फढाउनका राधग सहुमरमत दयभा ऋण सहमोग उऩरब्ध गयाइददन

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको चीन भ्रभणका िभभा आग्रह गरयने बएको छ । सो सम्फन्धी तमायी बइयहे को छ ।
यासस
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चीनसॉग विद्मुत व्माऩाय प्रस्ताि याख्ने तमायी
रक्ष्भण विमोगी

बायतसॉग जस्तै चीनसॉग जरविद्मुत आमोजना ननभााण तथा विद्मुत व्माऩायको यणनीनतक मोजना
तमाय गये को छ। प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको चैत ७ दे खख हुने चीनको औऩचारयक भ्रभणभा उक्त

मोजनाराई भत
ा ऩ ददन सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺयको प्रस्ताि गने सयकायको तमायी छ।नेऩाररे गने
ू रु
प्रस्तािभा जरविद्मत
ु आमोजना य प्रसायण राइन ननभााण,प्रविधध आदानŔप्रदान रगामत विर्म

सभेदटनेछन ् । चीनसॉग सभझदायी बएत्मो बायतसॉग गरयएको विद्मत
ु खरयद सम्झौता (वऩदटए) बन्दा
पयक य िह
ु सञ्जम शभाारे फताए ।
ृ तहुने ऊजाा भन्त्रारमका प्रिक्ता तथा नीनत भहाशाखा प्रभख

'दईु दे शफीच जरविद्मुत आमोजना ननभााण, अन्तयदे शीम प्रसायण राइन रगामत ऊजाा विकासभा

दीघाकारीन सहकामा गने गयी प्रस्ताि तमाय गरयएको छ,' उनरे बफहीफाय नागरयकसॉगबने, 'तमाय गरयएको
प्रस्ताि ऩययारि भन्त्रारमभा ऩठाइएको छ । त्महाॉफाट आउने प्रनतकिमाका आधायभा सभझदायीको आधाय
तम हुन्छ ।'
प्रधानभन्त्रीको भ्रभणका फेरानेऩाररे गये को प्रस्तािभा सभझदायी हुने अऩेऺा गरयएको ऩनन शभाारे

फताए। भन्त्रारमरे वऩदटए गना सहसधचितहको सॊमन्त्ररे तमाय ऩाये को दीघाकारीन 'भोडामरटी'अनघ
फढाउन दईु दे शकाऊजाा सधचिस्तयको कमभदट गठन गने प्रस्ताि गये को छ । उक्त कमभदटरे नै आिश्मक
काभ तथा प्रकिमा अनघ फढाउन सककने प्रस्ताि सभेत गरयएको छ ।

वऩदटएको आधाय तम गना चीनसॉग जोडडएका चाय ठाउॉ भा अन्दयदे शीम प्रसायण राइन ननभााणको प्रस्ताि
सभेत गने बएको छ। भन्त्रारमका अनुसाय राभाफगय (भाधथल्रो ताभाकोसी नष्ट्जक), यसुिागढी, कोसी

कोरयडोय य तातोऩानी नाका जोड्ने गयी उच्चऺभताको अन्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााणको प्रस्ताि छ ।
चीनरे मसअनघ (असोज ११ गते) नै दईु दे शफीच वऩदटएको आधाय तम गना सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गने
प्रस्ताि गये को धथमो । धचननमाॉ जरस्रोत भन्त्रारम अन्तगातको 'हान्जाउ रयजनर सेन्टय'रे आमोजना
ननभााणदे खख प्रविधध हस्तान्तयण सम्भको सभझदायी गना इच्छा दे खाएको धथमो ।
जरविद्मत
ु आमोजना, प्रसायण राइन ननभााण रगामत ऊजााको िह
ु ै दे शको उनतकै चासो
ृ त विकास गना दि
बएकारे प्रधानभन्त्रीको भ्रभणभा सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय हुने सम्बािना यहे को भन्त्रारमका

अधधकायीको बनाइ छ । चीनरे दईु दे शको सहकामाभा ऩाककस्तान रगामत एमसमारी भर
ु क
ु भा ठूरा

जरविद्मत
ु आमोजना ननभााण गदै आएको छ। ऊजाा ऺेत्रको व्माऩक विकास गना उक्त सहकामा गना ऩनन
चीनरे चासो दे खाएको छ ।

चीनसॉग वऩदटए बएएको दईु िर्ामबत्र यसि
ु ागढी, फाह्रबफसे य खाॉदफायी सफस्टे सन सम्भ चीनको बफजर
ु ी

ल्माएय जोडन सककने प्राधधकयणरे जानकायी ददएको छ । 'तीनिटै सफस्टे सन २२० केबी ऺभताका हुन ्,'
नेऩार विद्मुत प्राधधकयणका एक इष्ट्न्जननमयरे नागरयकसॉग बने, 'नेऩाररे धचमरभेदेखख चीनको सीभा

यसुिागढी नाका सम्भको करयफ २० ककरोमभटय २२० केबी डफर सककाट प्रसायण राइन ननभााणको प्रस्ताि
सभेत गये को छ ।'

अन्म विन्दभ
ु ा प्रसायण राइन फनाउन नेऩार य नतब्फततपा थऩ अध्ममन गनऩ
ुा ने हुॉदा तत्कार

प्राधधकयणरे ऩदहचान गये का तीन विन्दभ
ु ा चीनफाट आमात बफजुरी जडान गना सककने ती इष्ट्न्जननमयको

बनाइ छ । 'प्राधधकयणरे धचमरभेŔयसुिागढीसम्भकै प्रसायण राइन ननभााणराई जोड ददएको छ,मसराई ४
सम केबीसम्भ स्तयोन्नती गना ऩनन सककन्छ,' उनरे बने ।

चीनको ल्हासा ष्ट्स्थत मारङ
ुा सेङ्गे, ऩारााङ,प्ठिाङ डाउ नदीभा िभश् ५ सम ६० भेगािाट, ३ सम ६०
भेगािाट य १ सम ६० भेगािाटका आमोजना ननभााण बइयहे का छन ् । प्राधधकयणका अनुसाय उक्त
आमोजनाको बफजुरी सष्ट्जरै नेऩारसम्भ 'मसॊिोनाइज'गना सककन्छ ।

विद्मत
ु व्माऩाय गना चीनरे 'एसेस्ट सऩ
ु यमबजन एन्ड एडमभननस्टे सन कमभसनअप स्टे ट काउष्ट्न्सर'राई

ष्ट्जम्भाददएको छ । वऩदटएको प्रकिमा अनघ फढाउॉ दा उक्त सयकायी कम्ऩनी य प्राधधकयणफीच ऩनन सहकामा
हुनऩ
ु ने प्राधधकयण अधधकायीको बनाइ छ ।
चीनभाअदहरे ६ िटा हजाय केबी ऺभताका याष्ट्रिम धग्रड (प्रसायण राइन) सञ्चारनभा छन ् । उसरे

त्मसराई नेऩारको सीभाअथाात नतब्फतसॉग जोड्ने तमायी गरययहे को छ । धचननमाॉ सयकायी अधधकायीरे
विद्मुतव्माऩाय गना प्रसायण राइन ननभााण गनऩ
ुा ने हुॉदा नतब्फतदे खख नेऩार सम्भको दयू ी ऩदहचानगने
प्रकिमासभेत सुरु गये को प्राधधकणरे जनाएको छ ।

नेऩार य बायतफीच गत िर्ा काविक ४ गते वऩदटएभा हस्ताऺय बएको धथमो । उक्त सभझदायीरे बायत
रगामत, फॊगरादे श, बुटान, ऩाककस्तान रगामत भुरुकसॉग बफजुरी ककनफेच गना सककने आधाय तम
गये को छ ।

नेऩार य चीनफीच बफजुरी ककनफेचको मस्तै सम्झौताहुने हो बने बविरमभा नेऩारको बफजुरीको फजाय
पयाककरो हुनेछ । नेऩारभा फढी बएको बफजुरी सभेत धचननमाॉ फजायभा फेच्न सककनेछ बने बफजुरी
आमातभा बायतसॉग भात्र यहे को ननबायता सभेत हट्नेछ ।

चीनभा अदहरे जरविद्मुतको करयफ २३ प्रनतशत य हािाफाट ननकामरएको बफजुरीको दहस्सा ७ प्रनतशत छ

। फाॉकी सफै कोइराफाट उत्ऩाददत बफजुरी प्रमोगभा आइयहे को छ । चीनभा भागको तुरनाभा बफजुरीको

आऩूनता फढी बएकारे वऩदटए गये य प्रसायण राइनननभााण बएको खडडभा उसरे महाॉ आिश्मक ऩदाा सष्ट्जरै
बफजुरीददन सक्ने प्राधधकयणको तका छ ।

सयकायरे वऩदटएसदहत प्रधानभन्त्री ओरीको भ्रभणका फेरा फूढीगडडकी जराशम(१२०० भेगािाट)

आमोजनाका राधग सहुमरमत ऋण, सुनकोसी तेस्रो, तभोय य ककभाथाॊका अरुणका राधगरगानी जुटाइददन
आग्रहगने बएको छ ।साथै उऩत्मका मबत्रको विद्मुतवितयण प्रबािकायी फनाउन भोनोऩोर उऩरब्ध
गयाइददने प्रस्ताि छ ।नेऩाररे गये को प्रस्तािभा चीनरे चासो ददएभात्र द्विऩऺीम छरपर हुने
भन्त्रारमका अधधकायी फताउॉ छन ् ।

