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वैशाखदे खख ३ दे खख ५ घण्टासम्भभात्रै रोडसेडडङ्उजााभन्त्त्री यामभाझी

उऩप्रधान एवभ ् उजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे वैशाखभा रोडसेडडङ् आधायबत
ू रुऩभा अन्त््म हुने य ०७४
सारभा ऩण
ा ऩभा अन्त््म हुने दाफी गये का छन ्।
ू रु

शननफाय रयऩोटा सा क्रफरे आमोजना गये को साऺा्कायभा फोल्दै भन्त्री यामभाझीरे रोडसेडडङ अन्त््म गने
सवै ऩव
ू ााधाय ऩयू ा बैसकेकोरे आगाभी नमाॉ वषाफाट मसको प्रबाव दे खखने दाफी गये का हुन ्। उनरे बने, 'उजाा
सॊकट ननवायण गरु
ु मोजनाअनस
ु ाय द्रत
ु गनतभा काभ बैयहे कोरे०७३ सारभा दै ननक ४ दे खख ५

घण्टासम्भभारै रोडसेडडङ हुने ठोकुवा गदा छु, भैरे फलरमो जग हालरसकेको छु, सयकाय ऩरयवतान बएऩनन
केही असय ऩदै न, काभ अनघ फढ्छ ।'

उनरे ववलबन्त्न अऩठ्मायो ऩरयस्थथनतको फावजुद ऩनन आपूरे उजाा ऺेरभा आभूर ऩरयवतान ल्माएको दाफी
गदै अफ भुरुकरे आगाभी ददनभा उजााको सभथमा बोग्नु नऩने फताए । उनरे बने, 'हाभी केही वषाभै

ववद्मुत उ्ऩादन गये य ननमाात गने साभाथ्र्म याख्नेछौं।' उनरे उजाा ऺेरको ववगत १ सम ५ वषे राभो इनतहास
अ्मन्त्तै कभजोय यहे को उल्रेख गदै ऩूयानोराई क्रभबॊग गये य नमाॉ गुरुमोजना सूचारु गना आपूरे

उल्रेखनीम काभ गये को दाफी गये । उनरे बने, 'उजाा ऺेरको सॊकट ननवायणका रागग उजाा दशकको रुऩभा
भैरे ववलबन्त्न ववशेषऻसॉग ऩयाभशा गये य वैऻाननक य वथतव
ु ादी कामामोजना ल्माएको छु, मसरे उजाा ऺेरभा
उथरऩथ
ु र ल्माउॉ छ।'

उजाा ऺेरको ववकासको रागग ववलबन्त्न ठाउॉ भा सञ्चालरत आमोजनाराई सभेत सभामावगधभै सभाप्त गना
आॉऩूmरे आवश्मक ऩहरकदभी चालरसकेको जानकायी ददॉ दै उनरे बने, 'ननभााणधीन सफै आमोजनाराई
सभमभै ऩूया गना भैरे ननदे शन ददइसकेको छु।' ठूरा आमोजना अन्र्तगतका फुढीगण्डकी, नौभुये,

नरलसॊहगाढ, अऩय अरुण, सुनकोशी रगामतका हाईडा«ेेप्रोजेक्ट चाॉडै ननभााण कामा अगाडड फढ्ने भन्त्री
यामभाझीरे जानकायी ददए ।

बायतफाट आउने बननएको ६ सम भेगावाट ववद्मत्त
ु ढल्केवय य अन्त्म ठाउॉ भा सव–थटे शनको अबावका
कायण आउन नसकेको फताउॉ दै ्मो ऩनन चाॉडै आउने उनको दाफी छ । उनरे क्रस ब्रोडय टा«न्त्सलभसन

राइनको काभ नतव्र रुऩभा अनघ फदढयहे को फताउॉ दै नछट्टै चीन य बायतसॉग ववद्मुत आदान–प्रदान हुने

जानकायी ददए । ट्रान्त्सलभसन राईनको सभथमाका कायण ऩूवॉ तयाई य काठभाडौं उऩ्मकावीच सन्त्तुरन
कामभ गना असहज बएको कायण उऩ्मकाभा दै ननक ११ घण्टा रोडसेडडङ् हुने गये को भन्त्री यामभाझीरे
थऩष्ट ऩाये ।
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‘रोडसेडडङ अन्त््म गने ऩूवााधाय ऩूया’

उऩप्रधान एवभ ् ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे वैशाखफाट आधायबूत रूऩभा रोडसेडडङ घट्ने तथा वव.स .२०७४
सारभा रोडसेडडङ ऩूणरू
ा ऩभा अन्त््म हुने घोषणा गनब
ुा एको छ। शननफाय याजधानीभा आमोस्जत कामाक्रभभा फोल्दै

उहाॉरे ऊजाा सॊकट ननवायण गरु
ु मोजनाअनस
ु ाय दयत
ु ् गनतभा काभ बइयहे कारे २०७३ सारभा दै ननक ४ दे खख ५ घण्टा
सम्भभारै रोडसेडडङ हुने दाफी गनब
ुा मो।

‘भैरे फलरमो जग हालरसकेको छु, सयकाय ऩरयवतान बए ऩनन केही असय ऩदै न, काभ अनघ फढ्छ,‘ उऩप्रधानभन्त्री

यामभाझीरे बन्त्नुबमो उहाॉरे रोडसेडडङ अन्त््म गने सफै ऩूवााधाय ऩूया बैसकेकारे नमाॉ वषाफाट मसको प्रबाव दे खखने
फताउनुबमो। ऊजााभन्त्री यामभाझीरे अफ ३ दे खख ५ घन्त्टा भार रोडसेडडङ गछुा बननयहॉदा अदहरे दै ननक १२ घन्त्टा
रोडसेडडङ बइयहे को छ।

भन्त्री यामभाझीरे ववलबन्त्न अप्ठ्मायो ऩरयस्थथनतको फाफजुद ऩनन आपूरे ऊजाा ऺेरभा आभूर ऩरयवतान ल्माएको

दाफी गदै अफ भुरुकरे आगाभी ददनभा ऊजााको सभथमा बोग्नु नऩने फताउनुबमो। ऊजाा ऺेरको सॊकट ननवायणका
रागग ऊजाा दशकको रूऩभा ववलबन्त्न ववशेषऻसॉग ऩयाभशा गये य वैऻाननक य वथतुवादी कामामोजना ल्माएको बन्त्दै
उहाॉरे ऊजाा ऺेरभा उथरऩुथर ल्माउने दाफी गनब
ुा मो।

ऊजाा ऺेरको ववकासको रागग ववलबन्त्न ठाउॉ भा सञ्चालरत आमोजनाराई सभेत सभामावगधभै सभाप्त गना आपूरे

आवश्मक ऩहरकदभी चालरसकेको जानकायी ददनुबमो। भन्त्री यामभाझीरे फूढीगण्डकी, नौभुये, नरलसॊह गाढ, अऩय
अरूण, सुनकोसी रगामतका आमोजनको चाॉडै ननभााण कामा अगाडड फढ्ने फताए। बायतफाट आउने बननएको ६ सम
भेगावाट ववद्मत
ु ् ढल्केवय य अन्त्म ठाउॉ भा सव–थटे सनको अबावका कायण आउन नसकेको फताउॉ दै ्मो ऩनन चाॉडै
आउने उहाॉरे दाफी गनब
ुा मो।

ट्रान्त्सलभसन राइनको सभथमाका कायण ऩूवॉतयाई य काठभाडौं उऩ्मकाफीच सन्त्तुरन कामभ गना असहज बएको

कायण उऩ्मकाभा दै ननक ११ घण्टा रोडसेडडङ हुने गये को उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीको बनाइ छ। उहाॉरे ऊजाा ऺेरको
ववगत १ सम ५ वषे राभो इनतहास अ्मन्त्तै कभजोय यहे को उल्रेख गदै ऩुयानोराई क्रभबॊग गये य नमाॉ गुरुमोजना

सच
ू ारु गना आपूरे उल्रेखनीम काभ गये को दाफी गनब
ुा मो। उहाॉरे बन्त्नब
ु मो–‘ऊजाा ऺेरको सॊकट ननवायणका रागग

ऊजाा दशकको रूऩभा भैरे ववलबन्त्न ववशेषऻसॉग ऩयाभशा गये य वैऻाननक य वथतुवादी कामामोजना ल्माएको छु, मसरे
ऊजाा ऺेरभा उथरऩुथर ल्माउॉ छ।‘
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अपऩ ऩावयरे त्रत्रशूरी गल्छीभा रगानी गने

अवऩ ऩावय कम्ऩनीरे ७५ भेगावाट ऺभताको त्ररशूरी गल्छी जरववद्मुत ् आमोजनाभा रगानी गने बएको छ।
लसद्धकारी ऩावय कम्ऩनीरे ऩदहचान गये को उक्त आमोजनाभा अवऩरे ८० प्रनतशत रगानी गने छ।

कम्ऩनीरे १ फयाफय २ को अनऩ
ु ातभा हकप्रद शेमय जायी गयी उठाएको ऩॉज
ु ीफाट उक्त आमोजनाभा रगानी गने बएको
हो। आमोजना ननभााणका ननस्म्त १४ अफा ४० कयोड रुवऩमाॉ रगात राग्ने अनुभान गरयएको छ। ्मसभध्मे
शेमयधनीको रगानी ४ अफा ३२ कयोड रुवऩमाॉ अनुभान गरयएको छ। फाॉकी यकभ रक्ष्भी फैंकको नेत्ृ वभा
सहववत्तीमकयणभापात ऋण प्रवाह गने सहभनत प्राप्त बएको छ।

आमोजनाको ववथतत
ृ डडजाइनको काभ बइसकेको य आमोजनाफाट उ्ऩाददत ववद्मुत ् नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणरे
खरयद त्रफक्री गने ववषमभा सम्झौता हुन फाॉकी छ। कम्ऩनीको आगथाक वषा २०७२⁄७३ चारू आगथाक वषाभा १२ कयोड

खद
ु भुनापा आजान गने प्रऺेऩण गये को गदै चारू आगथाक वषाफाट ननमलभत रूऩभा कस्म्तभा १० प्रनतशत राबाॊश ददने
बएको छ।

हार कम्ऩनीको अगधकृत ऩॉज
ु ी १ अफा २५ कयोड, जायी ऩॉज
ु ी १ अफा तथा चक्
ु ता ऩॉज
ु ी १ अफा रुवऩमाॉ यहे को छ। कम्ऩनीरे

१ अफा ४३ कयोडको रगानीफाट दाचर
ुा ा ८ दशभरफ ५ भेगावाट ऺभताको नौगड जरववद्मुत आमोजनाको ननभााण ऩूया
गयी व्मावसानमक उ्ऩादन गरयसकेको छ।

कम्ऩनीरे दाचर
ुा ाकै नौगड गाढ खोराभा ८ भेगावाट ऺभताको भागथल्रो नौगढ गाड जरववद्मुत ् आमोजना

ननभााणका रागग अनुभनतऩर प्राप्त गये को छ। भागथल्रो नौगाड जरववद्मुत आमोजनाको ननभााणको रागत १ अफा
४३ कयोड हुने अनभ
ु ान गरयएको छ। ्मथतै कम्ऩनीरे दाचर
ुा ाभै ४० भेगावाट ऺभताको अऩय चभेलरमा जरववद्मत
ु
आमोजना ननभााणका रागी अनुभनतऩर प्राप्त गरय काभ गरययहे को छ। अऩय चभेलरमा जरववद्मुत ् आमोजनाको
कूर रागत ७ अफा २० कयोड हुने अनुभान छ।
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पवद्मु्भा चयभ सङ्कट भाग १३७० भेगावाट, आऩूर्ता ५५० भेगावाट

सयकायरे १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ् उ्ऩादन गने रक्ष्मसदहतको ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्त्धी
अवधायणा अगाडड साये ऩनन भुरुकको ऊजााऺेरभा अन्त्म सकाया्भक गनतववगध बने अगाडड फढ्नसकेका
छै नन ् । बायतको नाकाफन्त्दीऩनछ भुरुकभा ववद्मुत ् उ्ऩादनराई नै ववशेष जोड ददनुऩने आवाज उठे ऩनन
सैद्धास्न्त्तक कामाक्रभबन्त्दा अरू कामाक्रभ आउनसकेन । केऩी शभाा ओरीको नेत्ृ वभा सयकाय गठन
बएऩनछ एक वषालबर ववद्म्ु बाय कटौती भक्
ु त गने मोजना सावाजननक गरयमो । तय ननभााणाधीन
आमोजना य बायतफाट आमात गरयएको ववद्मु्को तथ्माङ्क हे दाा एक वषालबर भुरुकराई ववद्मु्बाय
कटौती भुक्त गनासककने अवथथा छै न । हार भुरुकभा एक हजाय ३७० भेगावाट ववद्मुत ् भाग छ । तय
आऩूनताको अवथथा असाध्मै दरु
ु हऩूणा छ । हार दै ननक ५५० भेगावाट ववद्मुत ् प्रवाह बइयहे को छ ।
नाकाफन्त्दीऩनछ खाना ऩकाउने ग्मास, ऩेट्रोर, डडजेर, भट्टीतेरको अबावभा सफैको ध्मान ववद्मुवत्तय गमो
। प्रागधकयणका ५५० बन्त्दा फढी ट्रान्त्सपभाय जरे बने करयफ एक हजाय कन्त्डक्टयभा सभथमा ऩैदा बमो ।
प्रागधकयणको केन्त्द्रीम ट्रान्त्सपभाय भभात केन्त्द्रका प्रभुख याजेन्त्द्रकुभाय चौधयीका अनुसाय दऺ जनशस्क्तको
अबावभा जरेका साभग्री भभात गना राभो सभम राग्मो । मथतै बूकम्ऩ, नाकाफन्त्दीका कायण राभो
सभमसम्भ जरववद्मुत ् आमोजनाको काभ अवरुद्ध हुन ऩुग्मो । आगथाक नोक्सानसॊेॉगै ननभााणाधीन
आमोजना ननधाारयत सभमभै सम्ऩन्त्न हुनसकेनन ् । प्रागधकयणरे अगाडड फढाएको चभेलरमा आमोजनाको
रागत य सभम फढ्दै गएको छ बने म्मादीभा आमोजनाथथर यहे को याहुघाटको ववथतत
ृ आमोजना
प्रनतवेदन य ठे क्कासम्फन्त्धी कागजात प्रागधकयणको नेत्ृ वरे नटुङ्ग्माएका कायण अगाडड फढ्नसकेको
छै न । मथतै भागथल्रो त्ररशूरी थ्री ए बूकम्ऩका कायण उठ्नै नसक्ने गयी सभथमाभा पथमो बने कुरेखानी
तेस्रोको अवथथा ऩनन अरू मोजनाबन्त्दा पयक यहे न । गचलरभेरे अगाडड फढाएको साञ्जेन, भागथल्रो
साञ्जेन, यसव
ु ागढी य भध्मबोटे कोशीको काभ बक
ू म्ऩ य नाकाफन्त्दीफाट प्रबाववत फन्त्मो । मथतै ४५६
भेगावाट ऺभताको भागथल्रो ताभाकोशी आमोजना बक
ू म्ऩका कायण आगाभी वषा सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म
याखखए ऩनन दईु वषा ऩछाडड धकेलरएको छ । ऩस्श्चभ सेती आमोजनाको काभ २०७२ सारलबरै सुरु हुने
अऩेऺा याखखए ऩनन रगानी फोडा य प्रागधकयणफीच तारभेर हुन नसक्दा अगाडड फढ्नसकेन ।
प्रधानभन्त्री ओरीको चीन भ्रभणका क्रभभा सो आमोजना अगाडड फढाउन ऩहर हुने अऩेऺा याखखए ऩनन
४३५ भेगावाट ऺभताको ककभाथाङ्का अरूण य अन्त्तदे शीम प्रसायणराइन अगाडड फढाउने सहभनत गरयमो ।

मथतै यास्ष्ट्रम गौयवको आमोजनाको रूऩभा फूढीगण्डकीको भुआब्जा ववतयणको प्रकक्रमा सुरु बएको छ ।
तय नरलसङगाड आमोजना ऩयाभशादाता छनोटका कायण वववादभा पसेको छ । मद्मवऩ, भुरुकको
ऊजााऺेरभा नकाया्भक भारै होइनन ्, केही सकाया्भक काभ सभेत बएका छन ् । अवरुद्ध यहे को
ढल्केफय–भज
ु फ्पयऩयु अन्त्तदे शीम प्रसायणराइन ननभााण सम्ऩन ्न हुनक
ु ा साथै ८० भेगावाट थऩ ववद्मत
ु ्
आमात हुनथाल्मो । मथतै ववगत १० वषादेखख अवरुद्ध यहे को खखम्ती ढल्केफय प्रसायणराइनको काभ सरु
ु
बएको छ । ननजी ऺेरका साननभा भाई जरववद्मुत ् आमोजनारे ननभााण गये का दईु आमोजनाफाट २९
भेगावाट ववद्मुत ् यास्ष्ट्रम प्रसायणराइनभा जोडडमो बने अन्त्म केही आमोजनाको १० भेगावाट थऩ ववद्मुत ्
उऩबोक्ताको घयभा ऩुग्न सपर यह्मो । सयकायरे भह्वाकाॊऺी रक्ष्मका साथ अगाडड साये को ऊजाा
सङ्कटकारसम्फन्त्धी कामामोजना कामादरको वरयऩरय नै घलु भयहे को यहे को छ । सॊसद्को कृवष तथा
जरस्रोत सलभनतरे ऊजााऺेरको ववकासका फाये भा दजानौँ ननदे शन ददएको बए ऩनन एकाध भारै
कामाान्त्वमनको चयणभा प्रवेश गये ।
सावाजननक रेखा सलभनतको ननदे शन बन्त्दै प्रागधकयणरे चभेलरमा जरववद्मुत ् आमोजनाको काभ अगाडड
फढाउन अथवीकाय गदै आमो । प्रागधकयण य ऊजाा भन्त्रारमफीचको वववादका कायण चाय भदहनाबन्त्दा
राभो सभम फोडा फैठक फथनसकेन । सयकायरे फजेट वक्तव्म य ऩनछल्रोऩटक श्वेतऩरभा सभेत ऊजााको
ऺेरभा भह्वऩूणा काभ अगाडड फढाउने रक्ष्म याखे ऩनन सकाया्भक ऩरयणाभ बने प्राप्त हुनसकेन । मथता
दजानौँ सभथमाभा भुरुकको ऊजााऺेर पसेको बए ऩनन सयकायरे लरएको नीनत, मोजना तथा ननजी य
सावाजननक ऺेररे ननभााण गरययहे का आमोजना सभमभै सम्ऩन्त्न बएको खण्डभा आगाभी दईु वषालबर
भुरुकको ऊजाा ऺेरभा भह्वऩूणा उऩरस्ब्ध हालसर हुने अऩेऺा गना सककन्त्छ । यासस
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याहुघाट कम्ऩनी अवधायणा ल्माएसॉगै जजल्रावासी उ्साहहत

स्जल्राभा ननभााण हुन रागेको याहुघाट जरववद्मुत ् आमोजनाराई कम्ऩनीको अवधायणाभा अनघ फढाउने
प्रथतावप्रनत स्जल्रावासी उ्सादहत बएका छन ् ।

नेऩार ववद्मत
ु ् प्रागधकयणरे ननभााण गना रागेको आमोजनाभा सवासाधायणको शेमय रगानी यहने प्रथतावसदहतको
ववथतत
ृ आमोजना प्रनतवेदन (डडवऩआय) प्रागधकयणको सञ्चारक सलभनतभा ऩेस बएको छ । व्मवथथावऩका–
सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभनतको लसपारयसअनुसाय डडवऩआयभा याहुघाटराई कम्ऩनीको अवधायणाभा
ननभााण गने प्रथताव गरयएऩनछ थथानीम उद्मोगी व्मवसामीरगामत उ्सादहत बएका हुन ् ।

बायतीम ननभााण कम्ऩनी आइलबआयलसएरको कभजोय आगथाक अवथथाका कायण ननधाारयत सभमभा काभ गना

नसकेऩनछ सम्झौता तोडेय नमाॉ प्रकक्रमाभा आमोजनाराई अनघ फढाउने क्रभभा कम्ऩनीभा रैजाने ववकल्ऩ प्रथतत
ु
गरयएको हो । थथानीम सभथमा सभाधान हुने, स्जल्रावासीको अऩन्व यहने य रगानीको अवसय ऩाउने बएकारे

याहुघाटभा ववद्मुत ् प्रागधकयणको ५१ प्रनतशत शेमय यहने गयी कम्ऩनीको अवधायणाभा ननभााण गने प्रथताव
गरयएको व्मवथथावऩका–सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभनतका सदथमसभेत यहे का स्जल्राफाट ननवाागचत साॊसद्
नवयाज शभाारे फताए ।

३२ भेगावाट ऺभताको याहुघाटको ऺभता वद्
ृ गध गयी ४० भेगावाटको फनाउने य कम्ऩनीभा रैजान आमोजनाको ऋण
रगानीकताा बायतीम आमात ननमाात फैङ्करे सैद्धास्न्त्तक सहभनत जनाइसकेको छ ।

रू. सात अफाको रागतभा ननभााण सम्ऩन्त्न गने रक्ष्मसदहत २०६६ सारदे खख शुरु बएको याहुघाटको हारसम्भको

प्रगनत १२ प्रनतशत भारै छ । ४० भेगावाट फनाउॉ दा रू. आठ अफा ६० कयोड रगानी आवश्मक ऩने डडवऩआयभा उल्रेख
छ । लसलबर ठे केदाय आइलबआयलसएरको कभजोय आगथाक अवथथाका साथै ऩयाभशादाता कम्ऩनी छनोट य

साभुदानमक वनको रूख काट्ने अनुभनत ऩाउन दढराइ बएका कायण मसै वषालबर आमोजना सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म
असपर बएको हो ।

स्जल्राको झीीँ य दग्नाभ गाववसको लसभानाभा फाॉध यहने आमोजनाको वऩप्रे नतल्केनीचौयभा ६४ लभटय सुरुङ य
कयीफ एक ककरोलभटय ऩहुॉचभागा ननभााण गये को छ । झीीँ, दग्नाभ, वऩप्रे, ऩा्रेखेत, फेनी नगयऩालरका–९ को
फाॉसखका य भाझपाॉट गाववस प्रबाववत हुने आमोजनाको रगानीभा प्रबाववत ऺेर य स्जल्रावासीराई ऩदहरो
प्रथालभकता ददनुऩने आवाज उठे को छ । यासस
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ऊजाा सङ्कटकारको प्रबाव खै ?

प्रधानभन्त्री केऩी ओरीको बाषण सुन्त्ने हो बने नेऩाररे चाभ्कारयक प्रगनत गनेछ । अझ ऊजाा ववकासभा त

ववश्वराई नै चककत ऩानेछ । अफको २ वषाभा नेऩार त्रफजर
ु ी ननमाातक याष्ट्र फन्त्छ बनेय बाषण गना उनी चक
ु े का छै नन ्
। ववगतभा ऩनन ववद्मुत ् ववकासका रागग धेयै नै आकषाक नाया नददइएको होइन, सङ्कटकारको घोषणा ऩनन
नगरयएको होइन तैऩनन सयकायरे रक्ष्म लरएअनुसाय जरववद्मु्को उ्ऩादन हुन सकेन । ्मसैरे नेऩारको
जरववद्मु्को ववकासको कुया गपभा भारै सीलभत यहे को दे खखन्त्छ ।

सयकायरे आफ्नै दे शको उ्ऩादन फढाउन ऊजाा उ्ऩादकहरूराई हदै सम्भ सुववधा ददनुऩनेभा बायतीम त्रफजुरी ककन्त्ने
ननणाम गये को छ । ्मो ऩनन नेऩारी उ्ऩादकसॉग बन्त्दा धेयै फढी भल्
ू मभा । सयकायरे थवदे शीराई बन्त्दा ववदे शी
उ्ऩादकराई प्राथलभकता ददने गये को छ । उ्ऩादनभा ननजीऺेरराई प्राथलभकता ददएजथतै ववतयणभा ऩनन

उनीहरूराई सॊरग्न गयाउने व्मवथथा गदाा ऩक्कै ऩनन अदहरे बइयहे को ववद्मुत ् चोयी कभ गना य ववतयण प्रबावकायी
फनाउन सहमोग लभल्नेछ ।

ऊजााभा सङ्कटकार रगाएय अ्मगधक त्रफजुरी ननकाल्ने बननए ऩनन सयकायरे व्मवहायभा ्मथतो गये को छै न ।
वषौंदे खख थथानीमको ववयोधका कायण अनघ फढ्न नसकेको ढल्के खखम्ती प्रसायण राइनका रागग फल्र ननणाम

बएको छ । भागथल्रो ताभाकोशी मनतफेरा ननभााण बइसक्नुऩने हो । मसराई चाॉडो सम्ऩन्त्न गना सयकायरे ताकेता
गना सक्थ्मो, इन्त्धन उऩरब्ध गयाउने य अन्त्म अवयोध हटाउने काभ गना सक्थ्मो तय केही ऩनन गये न । बाषणरे
दे शको ववकास हुने बए मो दे श उदहल्मै सॊसायकै ववकलसत याष्ट्र फननसक्थ्मो । तय, सयकायको कामाशैरी गरत
बएकारे हाभी सधैं ऩछाडड नै ऩये का छौं ।

ददनेश भानन्त्धय

नमाॉ फजाय, काठभाडौं ।
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पवसॊ २०७२ : बूकम्ऩ य नाकाफन्त्दीको चऩेटाभा ऊजाा ऺेत्र

सयकायरे १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ् उ्ऩादन गने रक्ष्मसदहतको ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्त्धी अवधायणा
अगाडड साये ऩनन गत वषा भुरुकको ऊजाा ऺेरभा अन्त्म सकाया्भक गनतववगध बने अगाडड फढ्न सकेनन ् ।

बायतको नाकाफन्त्दीऩनछ भर
ु क
ु भा ववद्मत
ु ् उ्ऩादनराई नै ववशेष जोड ददनऩ
ु ने आवाज उठे ऩनन सैद्धास्न्त्तक

कामाक्रभबन्त्दा अरु कामाक्रभ आउन सकेन । केऩी शभाा ओरीको नेत्ृ वभा सयकाय गठन बएऩनछ एक वषालबर

ववद्मु्बाय कटौती भुक्त गने मोजना सावाजननक गरयमो । तय ननभााणाधीन आमोजना य बायतफाट आमात गरयएको
ववद्मु्को तथ्माङ्क हे दाा एक वषालबर भुरुकराई ववद्मु्बाय कटौती भुक्त गना सककने अवथथा छै न ।

हार भुरुकभा एक हजाय ३ सम ७० भेगावाट ववद्मुत ् भाग छ । तय आऩूनताको अवथथा असाध्मै दरु
ु हऩूणा छ । हार
दै ननक ५ सम ५० भेगावाट ववद्मत
ु ् प्रवाह बइयहे को छ । नाकाफन्त्दीऩनछ खाना ऩकाउने ग्मास, ऩेट्रोर, डडजेर,

भट्टीतेरको अबावभा सफैको ध्मान ववद्मुवत्तय गमो । प्रागधकयणका ५ सम ५० बन्त्दा फढी ट्रान्त्सपभाय जरे बने
कयीफ एक हजाय कन्त्डक्टयभा सभथमा ऩैदा बमो ।

प्रागधकयणको केन्त्द्रीम ट्रान्त्सपभाय भभात केन्त्द्रका प्रभुख याजेन्त्द्रकुभाय चौधयीका अनुसाय दऺ जनशस्क्तको

अबावभा जरेका साभग्री भभात गना राभो सभम राग्मो । मथतै बूकम्ऩ, नाकाफन्त्दीका कायण राभो सभमसम्भ
जरववद्मत
ु ् आमोजनाको काभ अवरुद्ध हुन ऩग्ु मो । आगथाक नोक्सानसॊेॉगै ननभााणागधन आमोजना ननधाारयत
सभमभै सम्ऩन्त्न हुन सकेनन ् ।

प्रागधकयणरे अगाडड फढाएको चभेलरमा आमोजनाको रागत य सभम फढ्दै गएको छ बने म्मादीभा आमोजनाथथर
यहे को याहुघाटको ववथतत
ृ आमोजना प्रनतवेदन य ठे क्कासम्फन्त्धी कागजात प्रागधकयणको नेत्ृ वरे नटुङ्ग्माएका
कायण अगाडड फढ्न सकेको छै न । मथतै भागथल्रो त्ररशूरी थ्री ए बूकम्ऩका कायण उठ्नै नसक्ने गयी सभथमाभा
पथमो बने कुरेखानी तेस्रोको अवथथा ऩनन अरु मोजनाबन्त्दा पयक यहे न ।

गचलरभेरे अगाडड फढाएको साॉजेन, भागथल्रो सान्त्जेन, यसुवागढी य भध्म बोटे कोसीको काभ बूकम्ऩ य

नाकाफन्त्दीफाट प्रबाववत फन्त्मो । मथतै ४ सम ५६ भेगावाट ऺभताको भागथल्रो ताभाकोसी आमोजना बूकम्ऩका

कायण आगाभी वषा सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म याखखए ऩनन दईु वषा ऩछाडड धकेलरएको छ । ऩस्श्चभ सेती आमोजनाको काभ
२०७२ सारलबरै शुरु हुने अऩेऺा याखखए ऩनन रगानी फोडा य प्रागधकयणफीच तारभेर हुन नसक्दा अगाडड फढ्न सकेन
।

प्रधानभन्त्री ओरीको चीन भ्रभणका क्रभभा सो आमोजना अगाडड फढाउन ऩहर हुने अऩेऺा याखखए ऩनन ४ सम ३५
भेगावाट ऺभताको ककभाथाङ्का अरुण य अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइन अगाडड फढाउने सहभनत गरयमो । मथतै

यास्ष्ट्रम गौयवको आमोजनाको रुऩभा फूढीगण्डकीको भुआब्जा ववतयणको प्रकक्रमा शुरु बएको छ । तय नरलसॊहगाड
आमोजना ऩयाभशादाता छनोटका कायण वववादभा पसेको छ ।

मद्मवऩ, भुरुकको ऊजाा ऺेरभा नकाया्भक भारै होइनन ् केही सकाया्भक काभ सभेत बएका छन ् । अवरुद्ध यहे को
ढल्केफय–भज
ु फ्पयऩयु अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्त्न हुनक
ु ा साथै ८० भेगावाट थऩ ववद्मत
ु ् आमात
हुन थाल्मो ।

मथतै ववगत १० वषादेखख अवरुद्ध यहे को खखम्ती ढल्केफय प्रसायण राइनको काभ शुरु बएको छ । ननजी ऺेरका
साननभा भाई जरववद्मत
ु ् आमोजनारे ननभााण गये का दईु आमोजनाफाट २९ भेगावाट ववद्मत
ु ् यास्ष्ट्रम प्रसायण

राइनभा जोडडमो बने अन्त्म केही आमोजनाको १० भेगावाट थऩ ववद्मुत ् उऩबोक्ताको घयभा ऩुग्न सपर यह्मो ।

सयकायरे भह्वाकाॊऺी रक्ष्मका साथ अगाडड साये को ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्त्धी कामामोजना कामादरको वरयऩरय नै
घुलभयहे को यहे को छ । सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभनतरे ऊजाा ऺेरको ववकासका फाये भा दजानौँ ननदे शन ददएको
बए ऩनन एकाध भारै कामाान्त्वमको चयणभा प्रवेश गये ।

सावाजननक रेखा सलभनतको ननदे शन बन्त्दै प्रागधकयणरे चभेलरमा जरववद्मत
ु ् आमोजनाको काभ अगाडड फढाउन
अथवीकाय गदै आमो । प्रागधकयण य ऊजाा भन्त्रारमफीचको वववादका कायण चाय भहीनाबन्त्दा राभो सभम फोडा

फैठक फथन सकेन । सयकायरे फजेट वक्तव्म य ऩनछल्रो ऩटक श्वेतऩरभा सभेत ऊजााको ऺेरभा भह्वऩूणा काभ
अगाडड फढाउने रक्ष्म याखे ऩनन सकाया्भक ऩरयणाभ बने प्राप्त हुन सकेन ।

मथता दजानौँ सभथमाभा भुरुकको ऊजाा ऺेर पसेको बए ऩनन सयकायरे लरएको नीनत, मोजना तथा ननजी य

सावाजननक ऺेररे ननभााण गरययहे का आमोजना सभमभै सम्ऩन्त्न बएको खण्डभा आगाभी दईु वषालबर भुरुकको
ऊजाा ऺेरभा भह्वऩूणा उऩरस्ब्ध हालसर हुने अऩेऺा गना सककन्त्छ । यासस
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आगाभी हहउॉ दभा एक हजायबन्त्दा फढी भेगावाट पवद्मुत ् भाग

सयकायरे आगाभी दहउॉ दभा एक हजाय ४ सम २३ भेगावाट ववद्मु्को भाग हुने प्रऺेऩण गये को छ ।

वावषाक कयीफ १२ प्रनतशतको दयभा ववद्मु्को भाग फढ्ने अनुभानका आधायभा सो ऩरयभाणको ववद्मुत ् भाग हुने

जनाइएको हो । नेऩार ववद्मत
ु ् प्रागधकयणका अनस
ु ाय हार दै ननक एक हजाय ३ सम २५ अगधकतभ ववद्म्ु को भाग
यहॉ दै आएको छ । ्मसभा हार ५ सम ६० भेगावाट भारै आऩूनता बइयहे को छ ।

बायतफाट ३ सम १५ भेगावाट ववद्मुत ् आइयहे को छ । नदीभा जरथतय घटे को य आमोजनाको उ्ऩादन सभेत
कटौती बएकारे हार आन्त्तरयक उ्ऩादन २ सम ४५ भेगावाट भारै छ ।

व्मवथथावऩका–सॊसद्, कृवष तथा जरस्रोत सलभनतभा ऊजाा भन्त्रारमरे प्रथतुत गये को कामामोजनानुसाय आगाभी

वषाको दहउॉ दभा भाग अनस
ु ाय आऩनू ता नहुने हुॉदा दै ननक ऩाॉच घन्त्टाको आसऩासभा ववद्म्ु बाय कटौती गनऩ
ुा ने हुन
सक्छ ।

नदी प्रवाहभा आधारयत आमोजनाफाट २ सम ९५ भेगावाट ववद्मुत ् थऩ हुने ऊजाा भन्त्रारमको प्रऺेऩण छ । मथतै
कुरेखानी ऩदहरो य दोस्रोफाट ९२, बायतफाट ५ सम ८०, नवीकयणीम ऊजााफाट १ सम गयी कूर एक हजाय ६७

भेगावाट ववद्मुत ् उऩरब्ध हुनेछ तय भाग बने एक हजाय ४ सम २३ भेगावाट हुनेछ । प्रागधकयणको केन्त्द्रीम

प्रसायण राइनभा ३ सम ५६ भेगावाट ववद्मत
ु ् अऩग
ु हुनेछ । तय आगाभी वषाभा बने बायतफाट ९२ भेगावाट भारै
आमात गदाा ऩनन कूर उ्ऩादन बने एक हजाय ५ सम ६७ भेगावाट हुने भन्त्रारमको प्रऺेऩण छ ।

वषााकारभा ववद्मु्बाय कटौती भुक्त गना सककए ऩनन नदीभा जरथतय घट्नासाथ आगाभी वषाको दहउॉ दभा दै ननक
ऩाॉच घन्त्टा ववद्मत
ु ् कटौती गनऩ
ुा ने हुन्त्छ । ननभााणाधीन आमोजनाराई सभमभै सक्ने, बायतफाट ववलबन्त्न

ववन्त्दफ
ु ाट थऩ ववद्मुत ् आमात गने य नवीकयणीम एवभ ् वैकस्ल्ऩक ऊजााराई प्राथलभकताका साथ अगाडड फढाउने
तथा सौमा ऊजााको ऺेरभा दे खखनेगयी काभ गने भन्त्रारमको प्रथतावभा सभेदटएको छ ।

भन्त्रारमका सहसगचव ददनेशकुभाय नघलभये का अनुसाय सयकायरे गत पागुन ६ गते सावाजननक गये को ऊजाा

सङ्कटकार ननवायण कामामोजनाराई कामाान्त्वमन गने रक्ष्मराई अगाडड फढाइएको छ । वताभान ऊजाा सङ्कटराई
आधायबत
ू रुऩभा एक वषालबर अन्त््म गने सयकायको अठोट साकाय ऩाना त्कार गनऩ
ुा ने काभ ऩदहचान गयी
भन्त्रारमरे आफ्ना गनतववगध अगाडड फढाएको उनको बनाइ छ ।

ऊजाा सङ्कटको सभाधानका रागग जरववद्मु्राई नै बयऩदो उऩामका रुऩभा अवरम्फन गदै अन्त्म ऩरयऩूयक

स्रोतका रुऩभा सौमा ऊजाा, वाम,ु जैववक इन्त्धन, बत
ू ाऩीम ऊजाा रगामतको उगचत व्मवथथाऩन य दीघाकारीन सोचका
साथ काभ गरयने सहसगचव नघलभये को बनाइ छ । यासस
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खखजम्त—ढल्केफय आमोजना् फस्ती छाड्नुऩने बएऩर्छ स्थानीम चचजन्त्तत

कभराभाई नगयऩालरकाका ववलबन्त्न गाववसका थथानीमवासी राभो सभमदे खखको थातथरो छाड्नुऩने बएऩनछ
गचस्न्त्तत दे खखन्त्छन ् ।

खखस्म्त—ढल्केफय २ सम २० केबी ववद्मत
ु ् प्रसायण राइन ववथताय गना हाइटे न्त्सनका टावय ववथताय गने क्रभभा
फाफुफाजेका ऩारादे खख बोगचरन गदै आएको ऩैतक
ृ सम्ऩवत्त छाड्न ऩदाा उनीहरु केही गम्बीय दे खखएका हुन ् ।

उनीहरु आफ्नो गाउॉ भा ववद्मुत ् ववकास हुन रागेकोभा बने खस
ु ी बएका छन ् । सोझालसधा केही गाउॉ रे भुआब्जा

लरनसभेत गएका छै नन ् । केही टाठाफाठारे बने आमोजनाफाट प्राप्त यकभराई सदऩ
ु मोग गयी काठभाडौंभा सभेत
घय तथा सम्ऩवत्त जोडेका छन ् ।

नगयऩालरकाअन्त्तयगत ठूरीटाय, यतनचयु ा, बद्रकारी, ककाये , फकुडाडारगामत गाववसका गाउॉ रेरे खखस्म्त—ढल्केफय
२ सम २० केबी ववद्मुत ् प्रसायण राइन ऩीडडत सङ्घषा सलभनत गठन गयी ऩीडडत ऩऺराई हकदहतराई ध्मान ददन
आग्रह गये का छन ् । सलभनतरे सम्फस्न्त्धत ऩऺराई दफाफ ददन धनाासभेत ददॉ दै आएको गथमो । थथानीम प्रहयी
प्रशासनरे गत आइतफाय धनााथथरभा साभान्त्म फर प्रमोग गयी आमोजना अगाडड फढाएको छ ।

प्रहयीसॉगको साभान्त्म झडऩभा ऩयी केही गाउॉ रे घाइतेसभेत बएका छन ् । सलभनतका अध्मऺ सुयेन्त्द्रथवय भोक्तानरे
न्त्मामोगचत रुऩभा ऺनतऩनू ता तथा आमोजनाफाट प्राप्त हुने योजगायीको अवसय, सेमय रगामतभा सहबागी गयाउन
भाग गये ।

खखस्म्त—ढल्केफयको आमोजना ववश्व फैङ्कको रगानीभा सन ् २००२ भा शुरु बएको गथमो । सन ् २००६ भा आमोजना
कामाान्त्वमनका रागग ठे केदायसॉग सम्झौता बएको गथमो । सन ् २००९ भा आमोजना सक्ने रक्ष्म याखखएको गथमो ।
ववलबन्त्न कायणरे ती कामा ऩूया हुन सकेको गथएन ।

प्रभुख स्जल्रा अगधकायी तायाफहादयु काकीरे सो आमोजनारे दे शको ववद्मुत ् उ्ऩादनभा ठूरो भह्व याख्ने य अन्त्म
आमोजनाका सभेत ववद्मु्राई ्महीीँफाट तान्त्ने व्मवथथा गरयएकारे ्मसराई कसैरे ऩनन अवयोध गना नहुनेभा

जोड ददए । उनरे यास्ष्ट्रम गौयवको आमोजनाराई कसैरे ऩनन अवयोध गये भा ्मसराई अगाडड फढाउन आवश्मक
सयु ऺा थथानीम प्रशासनरे लभराउने फताए ।

राभो सभमसम्भ योककएको आमोजना सम्फस्न्त्धत ऩऺको सयोकाय बएका कायण तथा सयकायरे सुयऺा प्रदान गये का

कायण अगाडड फढाउन रागगएको छ । मसराई अगाेाडड फढाउने क्रभभा अवयोध गना नहुने य ववलबन्त्न ऩऺ ववऩऺभा
गाउॉ रे ववबास्जत हुन ऩनन हुॉदैन ।

खखस्म्त—ढल्केफय आमोजना प्रभुख श्माभ मादवरे थथानीमराई ननमभअनुसाय ददनुऩने सुववधा उऩरब्ध

गयाइसककएको जानकायी ददॉ दै आमोजनाराई चाॉडो सम्ऩन्त्न गना सकेभा ्मसको राब थथानीमवासीरे ऩनन प्राप्त
गने फताए ।

्मस ऺेरभा १५९ ककत्ता जग्गा अगधग्रहण गरयएकोभा सडक ववबागरे कयीफ रू. २२ कयोड तथा आमोजनारे रू. ६
कयोड भआ
े ा छै नन ् । यासस
ु ब्जाफाऩत उऩरब्ध गयाएको छ । २९ जनारे भार भआ
ु ब्जा फझ
ु क
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वैशाखदे खख ऩाॉच घण्टाभात्रै रोडसेडडङ् यामभाझी

उऩप्रधान एवभ ् उजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे नमाॉ वषा २०७३ वैशाखभा रोडसेडडङ ऩाॉच घण्टाभा झाने घोषणा
गये का छन ् ।

शननफाय रयऩोटा सा क्रफ नेऩारको साऺा्काय कामाक्रभभा फोल्दै यामभाझीरे बने, ‗०७३ वैशाखभा ऩाॉच घण्टाभारै
रोडसेडडङ हुन्त्छ । ०७४ सारभा ऩूणरु
ा ऩभा रोडसेडडङ अन्त््म गने मोजना छ।‘ साऺा्कायभा फोल्दै भन्त्री

यामभाझीरे रोडसेडडङ् अन्त््म गने सफै ऩूवााधाय ननभााण ऩूया गये य आगाभी नमाॉ वषाभा मसको प्रबाव दे खाउने उद्घोष
गये ।

‗उजाा सॊकट ननवायण गुरुमोजनाअनुसाय द्रत
ु गनतभा काभ बैयहे कको छ । आगाभी २०७३ सारभा दै ननक चाय दे खख
ऩाॉच घण्टासम्भभारै रोडसेडडङ हुन्त्छ । भैरे फलरमो जग हालरसकेको छु,‘ यामभाझीरे बने, ‗सयकाय ऩरयवतान
बएऩनन केही असय ऩदै न । ववद्मत
ु उ्ऩादनको काभ अनघ फढ्छ ।‘

भन्त्री यामभाझीरे अऩठ्मायो ऩरयस्थथनतका फावजुद ऩनन उजाा ऺेरभा आभूर ऩरयवतान ल्माएको दाफी गदै अफ
भुरुकरे उजााको सभथमा बोग्नु नऩने फताए । उनरे बने,‗हाभी केही वषाभै ववद्मुत उ्ऩादन गये य ननमाात गने
साभाथ्र्म याख्नेछौँ ।‘

उनरे उजाा ऺेरका गुरुमोजना सूचारु गना उल्रेखनीम काभ गये को दाफी गदै यामभाझीरे बने, ‗उजाा ऺेरको सॊकट

ननवायणका रागग उजाा दशकको रुऩभा भैरे ववलबन्त्न ववशेषऻसॉग ऩयाभशा गये य वैऻाननक य वथतुवादी कामामोजना
ल्माएको छु, मसरे उजाा ऺेरभा उथरऩथ
ु र ल्माउॉ छ ।‘

ठूरा आमोजना अन्त्तगातका फुढीगण्डकी, नौभुये, नरलसॊहगाढ, अऩय अरुण, सुनकोशी रगामतका हाईडा«ेेप्रोजेक्ट
सभेत चाॉडै ननभााण कामा अगाडड फढ्ने भन्त्री यामभाझीरे जानकायी ददए । बायतफाट आउने बननएको ६ सम

भेगावाट ववद्मत्त
ु ढल्केवय य अन्त्म ठाउॉ भा सव–थटे शनको अबावका कायण आउन नसकेको फताउॉ दै ्मो ऩनन चाॉडै
आउने दाफी गये ।
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जरस्रोत भन्त्त्रारमको ऩुनस्थााऩना
ववकास थाऩा

जरसयोकाय

डा. फाफयु ाभ बट्टयाईरे बौनतक मोजना भन्त्रारमराई टुक्र्माएय सहयी ववकास भन्त्रारम फनाए । टुकक्रएको

भन्त्रारमराई ऩनन थऩ टुक्र्माएय केऩी ओरीरे खानेऩानी भन्त्रारम फनाए । ओरीरे कृवष भन्त्रारमराई

ऩनन उऩभन्त्रारम फनाएय ‗ऩशु भन्त्रारम' फनाए । भाधवकुभाय नेऩाररे जरस्रोत भन्त्रारम टुक्र्माएय
लसॉचाइ य ऊजाा भन्त्रारम फनाए ।

गगरयजाप्रसाद कोइयारा २०४८ सारभा प्रधानभन्त्री बएऩनछ गदठत प्रशासन सुधाय आमोगरे २२
भन्त्रारमफाट १८ फनाउन लसपारयस गये को गथमो, तय कोइयारारे आमोगको सुझावववऩयीत उल्टो गदै

गएय प्रशासनराई झन ् तहसनहस ऩाये । शेयफहादयु दे उवारे ४८ जनाको भस्न्त्रभण्डर फनाएय इनतहास

यचेका गथए य डा. बट्टयाईरे दे उवाराई सभेत उनछने । मी केही प्रनतननगधभूरक दृष्टान्त्तरे नेऩारका
भन्त्रारम प्रधानभन्त्रीको कठऩुतरीको रूऩभा यहे को दे खाएको छ ।

एक लसट ल्माएका फहुजन ऩाटॊका ववश्वेन्त्द्र ऩासवानराई सभेत भन्त्री फनाउनुऩने, सफैराई ‗रयझाएय'
सयकाय दटकाउनऩ
ु ने हाम्रा प्रधानभन्त्रीहरूका ‗फाध्मता' रे भर
ु क
ु य जनतारे आज द्ु ख ऩाइयहे का छन ् ।

पुटाइएका भन्त्रारमरे केकनत उल्रेखनीम प्रगनत हालसर गये का छन ्, कुनै ऩनन सयकायरे दे खाउन सकेका
छै नन ्, न त जनतारे नै अनब
ु नू त गना ऩाएका छन ् ।

भाधवकुभाय नेऩार प्रधानभन्त्री हुॉदा नेऩारी काॊग्रेसका दईु बाइ डा. प्रकाशशयण भहत य फारकृष्ण खाॉड
क्रभश् ऊजाा य लसॉचाइभन्त्री बए । दर य नेताका बाग ऩयु म
् ाउन जरस्रोतजथतो भुरुकको सफैबन्त्दा
भहत्त्वऩूणा य सॊवेदनशीर भन्त्रारम पुटाउने कृ्मरे के थऩष्ट ऩाछा बने हाम्रा नेताहरू भुरुकको ववकासभा
होइन आफ्नो व्मस्क्तगत थवाथाभा भार तल्रीन छन ् ।

मसै साता सम्ऩन्त्न ६३ औीँ लसॉचाइ ददवस तथा लसॉचाइ ववबाग थथाऩना वावषाको्सवभा मही कुया ऩन
ु ्
उठ्मो । लसॉचाइभन्त्री उभेशकुभाय मादवरे आपूरे ऩन
ु ् ‗जरस्रोत भन्त्रारम' फनाउन रागगऩने फताए ।

उनको बाषणरे कनत साथाकता ऩाउने हो, ्मो आगाभी ददनभा दे खखनेछ । तय कृवष भन्त्रारम पुटाएय
ऩशुभन्त्री फनाउने ओरीरे ऩुन् जरस्रोत भन्त्रारम फनाउरान ् बन्त्ने ववश्वासचादहॉ गना सककन्त्न ।

२०३७ सारभा नेऩारभा जरस्रोत भन्त्रारम गठन बएऩनछ बायतरे ऩनन नेऩारको लसको गदै जरस्रोत
भन्त्रारम फनामो । नेऩारको सन्त्दबाभा बायतलसत जरस्रोत फैठक य छरपर बनेकै द्ववऩऺीम ऩानी य
त्रफजुरी हो । २०६६ सारभा जरस्रोत भन्त्रारम खाये ज बएऩनछ नेऩार–बायत जरस्रोत सगचवथतयीम

सॊमुक्त सलभनत (जेसीडब्रूआय) को फैठकभा नेऩारी ऩऺफाट कसरे नेत्ृ व गने बन्त्नेफाये ठूरो वववाद बमो
।

सगचवथतयीम फैठकको नाभ नै जरस्रोत बएऩनछ ऊजाा सगचवरे नेत्ृ व गदाा नेऩारका ऩानीका
भालभराजनत सफै ओझेरभा ऩय्मो । हाभीरे जरस्रोत भन्त्रारम खाये ज गये ऩनछ सफैबन्त्दा धेयै गुभाएको
बायतलसत ऩानीको भालभराभा हो । उदाहयणका रागग बायतरे सीभा ऺेरभा एकतपी फनाएका फाॉध, कोसी
य गण्डकभा नेऩाररे गुभाएको अस्थभता (अझैसम्भ ऺनतऩूनता य भुआब्जा नऩाएको), बायतरे कन्त्काई

नदीभा एकतपी फनाएको तटफन्त्ध (फाढीजनत सोरयएय नेऩारी बूबागभा आउने) रगामतका भुद्दा मो
जरस्रोत भन्त्रारमको खाये जीरे ददएको उऩहाय हो ।

कतै बायतीम इशायाभा त्कारीन प्रधानभन्त्री भाधवकुभाय नेऩाररे मथतो याष्ट्रघाती कृ्म गये का त
होइनन ् बनेय बन्त्ने गरयएको छ । ककनबने जरस्रोत फैठकभा लसॉचाइका केही प्रनतननगध भार सॊरग्न

हुन्त्छन ् य ऊजाा सगचवरे गये को नेत्ृ वभा लसॉचाइरे अऩन्व नै ग्रहण गये को छै न । नेऩारी चासो य
सयोकायका ववषमभा ऊजाा सगचवथतयीम नेत्ृ वरे जभाएय आफ्ना भद्
ु दा याख्न य अडान लरन नसकेको
अनब
ु व गरयॉदै आएको हो ।

नेऩारभा अदहरे ऩनन ऊजाा बनेकै जरववद्मुत ् हो बन्त्ने भान्त्मता छ । जफकक ७३ प्रनतशत ऊजाा

काठदाउयाफाट उऩमोग गरयॉदै आएको छ, बात ऩकाउन भारै । जरस्रोत बनेको जरववद्मुत ् य लसॉचाइ भार
होइन, मसको फहुआमालभक सन्त्दबा छ । जरस्रोत नीनत फन्त्मो, जरस्रोत यणनीनत फन्त्मो य अझ यास्ष्ट्रम
जरमोजना ऩनन फन्त्मो । नतनको कामाान्त्वमन एकीकृत दहसाफरे गने बननमो, तय ती सफै कागजभा
सीलभत छ ।

कुनै ऩनन लसॉचाइ य ऊजााभन्त्रीहरूरे मी दथताफेजभा के छ बनेय ऩल्टाएय सभेत हे येका छै नन ् । उनीहरूरे मी
दथताफेज गम्बीयताका साथ अध्ममन भार गये को बए त्कार फुद्ध्व प्राप्त गरयहाल्थे, जरस्रोत ववकास

कसयी गने बनेय । अदहरे बननएको छ ऊजाा भन्त्रारम, तय मसरे जरववद्मु्फाहे क अरू ववषमवथतु हे दैन ।
ऊजााको साटो फरु जरववद्मुत ् भन्त्रारम बननएको बए नाभअनुसायको काभ हुने गथमो ।

ऊजाा बनेऩनछ कोइरा, सौमा, काठ (वन), ऩेट्रोर, आणववक, वामु आदद ऩदा छ । तय अदहरे भन्त्रारमरे

केवर राइसेन्त्स ददने य ववद्मुत ् प्रागधकयणराई भार हे दै आएको छ । जरस्रोत हुॉदा लसॉचाइ, डुफान, नदी
कटान, नेऩार बायत ऩानीका भुद्दाराई एउटै ननकामफाट हे रयन्त्थ्मो । एउटा उदाहयण हे यौँ, बायतरे
नेऩारको दक्षऺणी फाॉके ऺेर डुफाउने गयी कगथत ‗एपरक्स फन्त्ड' (रक्ष्भणऩयु फाॉध) फनामो ।

मो अन्त्तयाास्ष्ट्रम कानुन, भान्त्मता य आऩसी ववश्वासका ववऩयीत गथमो । नेऩारी ऩऺरे मो गैयकानुनी हो

बन्त्नेभा जोड ददमो य अडान ऩनन लरमो । मो भुद्दाराई ्मनतखेय जर तथा शस्क्त आमोग सगचवारमरे हे य ्

मो । दईु दे शफीच वववाद उ्ऩन्त्न बएऩनछ बायतरे ‗उच्चथतयीम प्राववगधक सलभनत' (एचएरटीसी) फनाउन
प्रथताव गय्मो, जसको नेऩारी ऩऺको नेत्ृ व उक्त आमोगका सहसगचवरे गये ।

बायतससत जरस्रोतको भासभराभा याजरिमता सॊवद्र्धन गना चाहना याख्ने हो बने जरस्रोत भन्त्त्रारमको
ऩुनस्र्थाऩना ऩहहरो सता हुनेछ ।

आमोगको अथक ऩरय श्रभरे बायतरे फनाएको उक्त फाॉध प्राववगधक य कानन
ु ी दहसाफरे नलभल्ने ठहय गय्
मो, जसराई भान्त्न बायत फाध्म बमो । जफ जरस्रोत भन्त्रारम खाये ज बई ऊजााभा ऩरयणत बमो अनन मो

भद्
ु दा सेरामो य बायतरे गनऩ
ुा ने कामा गना छोड्ने अनन फसेनन दक्षऺणी फाॉके डुफानभा ऩदै आमो । जफकक
प्राववगधक सलभनतको फैठकभा बायतरे याप्तीका दव
ु ैनतय तटफन्त्ध फनाउने य ऩानीको ऩूणा ननकास
(अनये गुरेटेड फ्रो) ददनेभा सहभनत जनाएको गथमो ।

खाद्मान्त्न उ्ऩादन, खानेऩानी आऩूनता, उद्मोगधन्त्दाराई चादहने ऩानीको ववतयण, जनसॊख्मा वद्
ृ गध य

भौसभ ऩरयवतानरे ल्माएका चन
ु ौती अदहरे जरस्रोत ऺेरका सफैबन्त्दा फढी जल्दाफल्दा सभथमा हुन ् ।
हाभीकहाॉ ऩानीराई गम्बीयताका साथ हे ने याजनीनत बएन । नेताहरूरे नेऩारको ऩानी गचनेनन ् ।
उनीहरूरे पगत राइसेन्त्स य ्मसभा हुने कलभसनभा भार ध्मान ददए ।

अझ सॊववधान, २०७२ जायी बएऩनछ सॊघीमताभा भुरुकको जरस्रोत नीनत य व्मवथथाऩन कथतो हुने
बन्त्नेफाये सयकायका कुनै ऩनन ननकामभा छरपरसभेत बएको छै न । कनतवटा सॊथथा याख्ने य जरस्रोत

ववकासका रागग कुन सॊथथाको कथतो बूलभका हुने, सॊथथागत सॊयचना कथतो हुन,े अदहरेको चन
ु ौती कसयी
साभना गने ? जथता ववषमभा सयकाय भौन छ । भौसभ ऩरयवतानरे ऩानी होइन, खडेयीभा फाढी आइयहे को
छ।
लसभलसभे ऩानी ऩना छोडडसकेको छ, जसरे गदाा बलू भगत ऩानी ऩन
ु ्ऩयु ण (रयचाजा) हुन ऩाएको छै न ।
मसफाट बलू भगत ऩानीको सतह घट्दै गइयहे को छ । दहभारभा दहउॉ ऩने क्रभ घट्दै गइयहे को छ, जसरे गदाा
दहभनदी (कणाारी, गण्डकी आदद) सक्
ु दै गइयहे को छ । मथता गम्बीय सभथमाप्रनत जवापदे ही बएय
्मसको ननरूऩण कसरे गने ?

बायतरे नेऩारको आन्त्तरयक भालभराभा अनावश्मक चासो याख्दै आएको छ । महाॉका जरस्रोत सॊमन्त्र
नछन्त्नलबन्त्न गयाएय आफ्नो थवाथा कसयी ऩूया हुन्त्छ बन्त्ने दाउभा ऊ छ । मो कुयो नेऩारका नेतारे नफुझक
े ा

होइनन ् । बायतलसत जरस्रोतको भालभराभा यास्ष्ट्रमता सॊवद्र्धन गना चाहना याख्ने हो बने जरस्रोत
भन्त्रारमको ऩुनस्र्थाऩना ऩदहरो सता हुनेछ । अदहरे ऩनन ऩानीभा गदहयो अध्ममन बएका, दे शप्रेभरे
ओतप्रोत बएका जरस्रोत ऺेरका कभाचायी स्जउॉ दोजाग्दा छन ् । नतनको ववऻताराई उऩमोग गना सककएको
छै न, ननमतवश ।

ऩानीको यास्ष्ट्रम आवश्मकता य ्मसको सदऩ
ु मोगभा जनत ती कभाचायीराई थाहा छ, ्मनत अरू
ननकामराई छै न । तसथा जरस्रोत व्मवथथाऩन य एकीकृत ववकासका रागग अझै ऩनन एउटा छुट्टै य

ववशेषऻ ननकामको आवश्मकता छ । बायतलसतको जरस्रोत भुद्दाभा धेयैऩटक हारयसकेय ऩनन सयकायभा

चेत नआउनु कतै ऊ बायतीम डडजाइअनुसाय त चलरयहे को छै न बन्त्ने आशॊकाराई भरजर गरययहे छ ।
तसथा ओरी सयकाय साॉस्च्चकै याष्ट्रवादी य दे शराई भामा गछा बने सवाप्रथभ जरस्रोत भन्त्रारम
ऩुनस्र्थाऩना गये य दे खाओस ् ।
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खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइन फनाउन सुयऺा पौज तैनाथ गरयने
ववकास थाऩा

सयकायरे अन्त्तत् खखम्ती–ढल्केफय २२० केबी प्रसायण राइनको दसवटा टावय गाड्न सयु ऺापौज
ऩरयचारन गये को छ । लसन्त्धर
ु ी सदयभक
ु ाभ नस्जक ठूरीटाय य भाझीटायभा एक दशकदे खख थथानीम
अवयोधका कायण मो प्रसायण राइन ऩयू ा हुन सकेको गथएन ।

ववद्मुत ् प्रागधकयणका कामाकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे दईु साताअनघ उऩप्रधान तथा बौनतक
मोजनाभन्त्री ववजमकुभाय गच्छदायको सॊमोजक्वभा फसेको पाथट ट्र्माक फैठकरे उक्त प्रसायण
राइनको अवयोध हटाउन सुयऺापौज ऩरयचारन गने ननणाम गये को फताए । ननणामअनुसाय गह
ृ रे

लसन्त्धर
ु ीस्थथत स्जल्रा प्रशासन कामाारमराई सुयऺापौज ऩरयचारन गना ननदे शन ददएको हो । प्रसायण
राइन ननभााण गना सशथर य जनऩद प्रहयी ऩरयचारन गरयएको छ ।

अनघल्रो साता यास्ष्ट्रम भानवअगधकाय आमोगरे सयकायराई काभ अनघ फढाउन ननदे शन ददएको गथमो ।
थथानीमरे सुयऺापौज ऩरयचारन गने ननणामववरुद्ध आमोगभा उजुयी ददएका गथए । आमोगरे ऩनन

सहभनत ददएऩनछ सयकायरे सुयऺापौज ऩरयचारन गये को काफ्रेरे फताए । थथानीमरे आफ्ना भाग
सम्फोधन गयाउन य सयकायी फर प्रमोग नगयाउन ववश्वफैंकभा सभेत उजयु ी गये का गथए । ६ भदहनाअनघ

ववश्वफैंकरे ‗थथानीमका भागका सम्फन्त्धभा केही गरययहनु नऩने य सयकाय य प्रागधकयणरे गये को कामा
ठीक छ', सहभनत ददएको गथमो ।

झरनाथ खनार नेत्ृ वको त्कारीन सयकायरे खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइनभा सशथर प्रहयी
ऩरयचारन गने ननणाम गये कोभा रगानीकताा ववश्वफैंकरे आऩवत्त जनाउॉ दै योक रगाएको गथमो । मो प्रसायण
राइनभा ववश्वफैंकको एक अफा रुऩैमाॉ ण छ । नेऩार सयकाय य प्रागधकयणको सभेत रगानी बएको मो
ऩूवााधायको कुर रागत दईु कयोड २० राख अभेरयकी डरय (हारको भूल्मभा दईु अफा २० कयोड रुऩैमाॉ) छ ।
मो राइन ननभााण कामा सन ् २००२ दे खख सुरु बएको हो ।

मो प्रसायण राइनको ऋणदाता ववश्वफैंकका कन्त्ट्री डाइये क्टय जोहान्त्स जुट्रे २५ भदहनाअनघ ननयीऺणका
क्रभभा गएका फेरा थथानीमरे फाॉकी आठवटा टावयरे चचाने ३.६ हे क्टय जलभनका रागग १० कयोड रुऩैमाॉ

भाग गये का गथए । ‗याज्मरे ददनुऩने कुयाभा कुनै कन्त्जुथमाइॉ गये को गथएन,' काफ्रेरे आइतफाय
अन्त्नऩूणला सत बने, ‗उनीहरू (थथानीम) का भाग ऩूया गनै नसककने बएऩनछ वषौंसम्भ अड्ककयह्मो ।'

अफ कुनै फाधाव्मवधान नबएभा प्रसायण राइन आगाभी चाय भदहनालबर ऩूया हुने काफ्रेरे फताए । उनरे

बायतफाट हार ल्माइएको दईु सम भेगावाट त्रफजर
ु ी प्रसायण राइन अबावभा काठभाडौंसम्भ ल्माउन

नसककएकोभा मो ऩूया बएऩनछ सककने फताए । मसफाहे क मही राइनभापात बायतफाट थऩ सम भेगावाट
त्रफजुरी आमात हुने बएकारे मसको यणनीनतक भहत्त्व यहे को काफ्रेरे फताए ।

प्रसायण तथा प्रणारीका उऩकामाकायी ननदे शक कन्त्है माकुभाय भानन्त्धयका अनुसाय दस टावय ठड्माउन
फाॉकी छ । पाउन्त्डेसन (जग) खनेय ऩनन थथानीमरे चायवटा टावय उठाउन ददएका छै नन ् बने ६ वटाको जग
नै फनाउन फाॉकी छ ।

मो प्रसायण राइन ऩूया बएऩनछ प्रणारीभा १० भेगावाट फयाफयको ववद्मुत ् प्राववगधक चह
ु ावट अन्त््म हुने
भानन्त्धयरे फताए । अदहरेको दहसाफभा १० भेगावाट फनाउन करयफ दईु अफा रुऩैमाॉ राग्छ । मसफाहे क
प्रणारी फलरमो बई लसथटभ दट्रऩ (रोड धान्त्न नसकी सफै ववद्मु्गह
ृ फन्त्द हुने अवथथा) भा ऩनन सुधाय हुने
उनरे जानकायी ददए ।

अदहरे खखम्ती, बोटे कोसीरगामत दोरखा, याभेछाऩ ऺेरफाट उ्ऩाददत त्रफजुरी ढल्केफय ऩुयम
् ाउन तीन सम

ककरोलभटयको दयू ी तम गनऩ
ुा छा । लसन्त्धऩ
ु ाल्चोकको राभोसाॉघु सफथटे सनदे खख बक्तऩुय, करॊकी,
कुरेखानी, हे टौंडा हुॉदै ढल्केफय जोडडने गये को छ । मो ननभााण बइसकेऩनछ ७५ ककरोलभटय भार हुने
बएकारे प्राववगधक चह
ु ावटभा कभी आउनेछ ।
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आश्वासन उज्मारोको, भुरुक अॉध्मायोभै
ववकास थाऩा

२०७० सार पागन
ु १४ गते ऊजााभन्त्रीभा ननमक्
ु त हुनेत्रफवत्तकै याधा ऻवारीरे नेऩारीराई आश्वासन ददइन ्,
‗तीन वषालबर भर
ु क
ु रोडसेडडङभक्
ु त हुनेछ ।' उनको १९ भदहने कामाकारको उत्तयाद्र्धनतय आइऩग्ु दा
बननन ्, ‗भराई काभ गना ददइएन ।'

सुशीर कोइयाराऩनछ प्रधानभन्त्री फनेका केऩी शभाा ओरीरे त्कार घोषणा गये , ‗एक वषाभा रोडसेडडङ
अन्त््म हुनेछ ।' ओरीको मो बनाइराई आॊलशक साथ ददॉ दै उऩप्रधान एवॊ ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे

बने, ‗प्रधानभन्त्रीज्मूरे नै एक वषालबर बननसक्नुबएको छ, भैरे ऩनन बन्त्नैऩय्मो । होइन बने ऩद
छाड्नुऩय्मो ।'

गत कावत्तकभा गठन बएको ओरी सयकायरे ६ भदहना त्रफताउॉ दा बन्त्न थारेको छ, ‗एक वषालबर भहसुस
हुने गयी, अकााेे वषा (२०७३) लबर ऩूणा रूऩभा रोडसेडडङ अन्त््म हुनेछ ।'

प्रधानभन्त्री य ऊजााभन्त्रीरे ददएको बाषणबन्त्दा भुरुकको ऊजाा ऺेरको अवथथा कहारीराग्दो छ । ऊजाा

भन्त्रारमका एक अगधकायीका अनुसाय दे शलबरका य नेऩार–बायत अन्त्तदे शीम प्रसायण राइनभा गनैऩने
सुदृढीकयण नबए २०७३ सारभा ऩनन रोडसेडडङ अदहरेको (दै ननक ११ घन्त्टा) बन्त्दा फढी हुनेछ ।

२०७३ सारलबर भुस्थकररे थवदे शका ननजी ऺेरफाट एक सम २१ भेगावाट त्रफजुरी उ्ऩादन हुनेछ बने
बायतफाट थऩ ६ सम भेगावाट त्रफजर
ु ी ल्माउन प्राववगधक दहसाफ य सयकायको अदहरेको ताररे सम्बव
नबएको प्रागधकयणकै अगधकायी फताउॉ छन ् ।

२०७३ ऩनछ प्रागधकयणरे ननजी ऺेरका थऩ एक सम २२ भेगावाट य उसको आफ्नै ४४ भेगावाट (चभेलरमा य
कुरेखानी तेस्रो) आउने प्रऺेऩण गये को छ । मही अवगधभा बायतफाट थऩ ५ सम भेगावाट आउने सयकायी
अऩेऺा छ । ‗मी अऩेऺा य प्रऺेऩण हे दाा केही आशावादी हुन सककन्त्छ । भाग ऩनन फढ्दै जानेछ',
प्रागधकयणका एक अगधकायीरे बने, ‗तय बनेजथतो गना ्मनत सस्जरो छै न, अनेकौं सभथमा छन ् ।'

उनका अनस
ु ाय ती सभथमाभा सफैबन्त्दा ठूरो सभथमा नेऩार–बायत अन्त्तदे शीम प्रसायण राइनफीचको
ववद्मत
ु ीम तारभेर (लसॊक्रोनाइजेसन) य नेऩारलबरका आन्त्तरयक प्रसायण राइन ननभााण हुन ् ।

ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनभा दईु दे शफीच ववद्मुतीम तारभेर (लसॊक्रोनाइजेसन) नहुॉदा हार ८०
भेगावाटभार आमात बएको य ्मो त्रफजुरी ऩनन ढल्केफयस्थथत ववद्मुत ् प्रागधकयणरे सफथटे सन फनाउन

नसकेका कायण थथानीम ऺेरभा भार ववतयण बइयहे को छ । मो त्रफजुरी नेऩारको प्रसायण राइनभा

आफद्ध गना सुयऺाका दृस्ष्टरे बायतरे ‗अध्ममन गनऩ
ुा ने' फताउॉ दै आएका कायण अनघ नफढे को
प्रागधकयणका एक अगधकायीरे फताए ।

हार एक सम केबीको बाडाको ट्रान्त्सपयभय याखेय ८० भेगावाट आमात बएकोभा अको ्मथतै ट्रान्त्सपयभय
याखेभा एक सम ६० भेगावाट भार आमात गना सककन्त्छ । ्मसभागथ प्रागधकयणरे आगाभी
डडसेम्फयसम्भभा सफथटे सन ननभााण गने बननए ऩनन एक वषा आठ भदहना राग्ने प्रागधकयणका
इरेस्क्ट्रकर इस्न्त्जननमयरे फताए । उक्त सफथटे सन ननभााण बएऩनछ ऩनन लसॊक्रोनाइजेसन कदहरे य कसयी
हुने अझै टुॊगो छै न ।
अकोतपा कदागचत लसॊक्रोनाइजेसन बएभा ऩनन काठभाडौं उऩ्मकालबर त्रफजुरी ल्माउने प्रसायण राइन
रथालरॊग छन ् । खखम्ती–ढल्केफय २२० केबी प्रसायण राइनभा जथतै थथानीमको अवयोधरे १४ वषादेखख

थानकोट–चाऩागाउॉ प्रसायण राइन ननभााण बएको छै न । मोत्रफना फादहयफाट उऩ्मकाभा त्रफजर
ु ी
लबत्र्माउन सककॉदै न । ‗सयकाय कडा रुऩभा अनघ नफढ्ने हो बने मो आमोजना ऩयू ा हुनेछैन', प्रागधकयणरे
बन्त्दै आएको छ ।

थानकोट–चाऩागाउॉ जथतै सभथमा यहे को त्ररशूरी–भातातीथा २२० केबीको अको प्रसायण राइन हो ।

गचलरभे, भागथल्रो त्ररशूरी थ्रीएजथतै अन्त्म ननजी ऺेरका नुवाकोट य यसुवाभा उ्ऩाददत त्रफजुरी मही
प्रसायण राइनभापात उऩ्मकाभा ल्माउनुऩनेछ । तय काठभाडौंको भातातीथानेय आएय एक ककरोलभटय

बूलभगत प्रसायण राइन फनाउनैऩने प्राववगधक फाध्मता यहे का फेरा ववप्रव नेत्ृ वको नेकऩा भाओवादीरे

अवयोध गदै आएको छ । मी अवथथाफाये ऊजाा भन्त्रारम य ववद्मुत ् प्रागधकयण २०७२ सारबरय फेखफय
यह्मो ।

२०७२ सारको सुरुभै त्कारीन ऊजााभन्त्री य प्रागधकयण सञ्चारक सलभनतका सदथमफीच वववाद कामभ
यह्मो । ऻवारीबन्त्दा अनघल्रो ऊजााभन्त्री उभाकान्त्त झारे ननमुक्त गये का सञ्चारक सवोच्च अदारतको
आदे शरे ऩुन् ननमुक्त बएऩनछ फहारवारा भन्त्रीलसत कुया लभरेन य झगडा बइयह्मो । ऻवारीको
कामाकार वववाद य झगडाभै त्रफ्मो ।

‗दे शराई उज्मारोतपा रैजान सयकायलसत कुनै भागागचर नै बएन', ऊजाा भन्त्रारमका एक सहसगचवरे

बने, ‗अॉध्मायो हटाउन मी फाधा छन ्, नमनका सभाधानका उऩाम मी हुन ् बनेय सयकाय, भन्त्रारम य
प्रागधकयणभा २०७२ सारबरय छरपर ऩनन बएन, सानानतना ठे क्का य त्रफचरौलरमाको काभभा भार सभम
खेय गमो ।'
बक
ू म्ऩ य नाकाफन्त्दीका फीचभा ऩनन काभ गना सककने धेयै ठाउॉ यहे को थवमॊ प्रागधकयणका अगधकायीहरू
फताउॉ छन ् ।

चभेलरमा य कुरेखानी तेस्रोजथता आमोजना २०७२ भै ननभााण सम्ऩन्त्न हुनसक्थे, मसतपा कसैको चासो
यहे न । ‗मसका रागग भन्त्रारम, सॊसदीम सलभनत य अस्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्त्धान आमोग सफै
स्जम्भेवाय दे खखए', ती अगधकायीरे बने ।

नेऩार–बायत ववद्मुत ् लसॊक्रोनाइज, खखम्ती ढल्केफय, थानकोट चाऩागाउॉ , त्ररशूरी भातातीथा, हे टौंडा,
बयतऩुय, काफेरी, कारीगण्डकी कोरयडयजथता भहत्त्वऩूणा प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्त्न नबएसम्भ कुनै
ऩनन हारतभा रोडसेडडङ ‗भहसुस हुने गयी नघट्ने' प्रागधकयणका इस्न्त्जननमयहरू फताउॉ छन ् ।

प्रागधकयणका कामाकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे खखम्ती ढल्केफयको फाॉकी काभ आगाभी चाय भदहना,
काफेरी कोरयडयको ६ भदहना य बयतऩुय हे टौंडाको सात भदहनाभा काभ ऩूया हुने दाफी गये ।

उनरे थऩ बायतीम त्रफजुरी आमात हुने य प्रागधकयण तथा ननजी ऺेरका सभेत ननभााणाधीन आमोजना ऩूया
हुने बएकारे उल्रेखनीम रूऩभा रोडसेडडङ घट्ने फताए ।
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अफ जर तथा ऊजाा ये सभ भागा
केशवप्रसाद बट्टयाई

चीनको बूभध्म सागयसम्भको प्राचीन व्माऩारयक थथर य जरभागाराई जभान बूगोरववद् पडडान्त्मान्त्ड बन

रयच्थोपेनरे सन ् १८७७ भा ऩदहरोऩटक 'ये सभ भागा' नाभाकयण गये का गथए । हार आएय मो शब्दरे व्माऩक अथा

ग्रहण गरययहे को छ । त्रब्रदटस इनतहासकाय वऩटय फ्रान्त्कोऩनद्वाया चीनराई केन्त्द्रभा याखेय दईु हजाय वषाअनघदे खख
वताभानसम्भको ववश्वका सफै बूगोर य ऺेरका भाननसहरूफीच बएका वथत,ु ववचाय, ऻान–ववऻान, धभा, करा,
सॊथकृनत, ववकास, सभद्
ृ गध, एकता, द्वन्त्द्व वा व्मागधहरूको आवागभनका चरयरहरूराई सभेत सभावेश गये य
रेखखएको चगचात ऩुथतक ‗लसल्क योड्स–अ न्त्मु दहथट्री अप दी वल्डा‘ ्मसको उदाहयण हो ।

भूररूऩभा वताभान सन्त्दबाभा ये सभ भागा बनेको गचननमाॉ अग्रसयताभा सुरु गरयएको ववकास य सभद्
ृ गधतपाको

एलसमा य मुयोऩको साझा माराको प्रथतावना हो य मसराई आधनु नक व्माख्मा य थवरूऩ ददने काभको थारनी गचननमाॉ
याष्ट्रऩनत सी स्जनवऩङरे ७ सेप्टे म्फय २०१३ भा गये का हुन ् । कजाकथतान भ्रभणको अवसयभा ्महाॉको नजयवामेब

ववश्वववद्मारमभा भर
ु क
ु हरूका ववश्वास, ववकास य सभद्
ृ गधको साझा बववष्म य सभद्
ृ गधको भागाको रूऩभा याष्ट्रऩनत
सीरे ये सभ भागाको आधनु नक अवधायणा प्रथतुत गये का हुन ् ।

छोटो अवगधभै ये सभ भागारे एलसमारी याष्ट्रहरूको बववष्मको साझा सऩनाको थवरूऩ ग्रहण गरयसकेको छ ।

तय अदहरेसम्भ कसैरे खास ध्मान नददएको ऺेर बने ये सभ भागासम्फन्त्धी ऩरयमोजनाको भहवऩूणा अॊग फन्त्ने
सम्बावना याखेको जर तथा जर–ऊजाा ऺेरको सहमोग य साझेदायी हो ।

ऩानी मसै ऩनन दनु नमाॉको सफैबन्त्दा भहवऩूणा वथतु त हुॉदै हो, मो ददनऩयददन दर
ा य जदटर चन
ु ब
ु ौतीको यणनीनतक
वथतु फन्त्दै गइयहे को छ । जराबावकै कायण भहाशस्क्त याष्ट्र फन्त्ने सऩना फोकेय अनघ फदढयहे का बायत य चीनको
बववष्म क्रूय सम्बावनातपा अग्रसय बइयहे को ऩनन फताइन्त्छ ।

दक्षऺण एलसमाका बायत, फॊगरादे श, ऩाककथतान य दक्षऺणऩूवा एलसमाका सफै भुरुकहरू ननभाभ जर आवश्मकता य
जदटरतभ जर साझेदायीका चन
ु ौती फेहोरययहे का छन ् । गएको दसकभा दक्षऺण एलसमा य चीनको जर
आवश्मकताभा दोब्फय वद्
ृ गध बएको छ ।

मो शताब्दीको भध्मसम्भभा मी भुरुकहरूको जर आवश्मकता कम्तीभा ऩनन वताभान थतयफाट तीन गुणा फढी हुने
प्रऺेऩण गरयएको छ । एलसमाको मो ऺेरका य ववश्व अथातन्त्रको केन्त्द्र फन्त्दै गइयहे का भुरुकहरूरे ऩयथऩयका जर

आवश्मकता य आऩूनताका साझा सॊमन्त्र ववकास गये नन ् वा गना सकेनन ् बने सभथत ऺेरको रागग ऩानी मुद्ध, रास य
वववादको ववषम भारै फन्त्ने छै न, मो आपैँभा आन्त्तरयक द्वन्त्द्व, अस्थथयता य आतॊकवादको प्रभख
ु स्रोत ऩनन फन्त्दै
गइयहे को छ । अथाात ् एक्काइसौँ शताब्दीभा भुरुकहरूको आन्त्तरयक य अन्त्तयाास्ष्ट्रम सम्फन्त्धराई एलसमाका
जराबावका कायण उ्ऩन्त्न हुने बूयाजनीनतक चन
ु ौती य द्वन्त्द्वरे ऩरयबावषत गदै छ ।
चीन तथा ऺेत्रीम जराबाव चरयत्र य चन
ु ौती

चीन एलसमाको जर थवाभी हो । चीनका सीभा जोरयएका १४ वटा भुरुकभध्मे बायत य रूससदहत १३ वटा भुरुकभा
फग्ने प्रभख
ु नदीहरूको भह
ु ान चीनभा छ । उत्तयी य दक्षऺणी ध्रव
ु ऩनछको सॊसायको थवच्छ ऩानीको सफैबन्त्दा ठूरो
बण्डाय ऩनन चीनको नतब्फत हो । ्मसैरे नतब्फतराई तेस्रो ध्रव
ु ऩनन बन्त्ने गरयन्त्छ । नेऩारको कणाारी य

अरुणरगामत एलसमाका लसन्त्ध,ु ब्रह्भऩुर, सास्ल्वन, भेकङरगामत १० भहानदीसभेत साना–ठूरा गयी जम्भा ४०
नदीहरूको भुहान नतब्फतभा छ ।

रूसरगामत दजानबन्त्दा फढी भुरुकहरूभा फगेय जाने ऩानीको ननणाामक दहथसाभागथ उऩल्रो तटवतॉ याष्ट्रको हकभा
चीनको जथतो प्रबु्वऩूणा है लसमत सॊसायभा कुनै अको भुरुकराई उऩरब्ध छै न । तय कुनै तल्रो तटवतॉ भुरुकसॉग

जरस्रोत उऩमोग सम्फन्त्धभा कुनै सम्झौता नबएको भुरुक ऩनन सॊसायभा चीनभारै हो । जरस्रोत ववकासको ऺेरभा
चीन ववश्वको अग्रणी याष्ट्र हो ।

नासाको वैऻाननक ननष्कषाराई आधाय भानी फहुयास्ष्ट्रम ऩत्ररका त्रफस्जनेस इनसाइडयरे ददएको जानकायीअनुसाय

चीनरे ननभााण गये को दनु नमाॉको सफैबन्त्दा ठूरो फहुउद्दे श्मीम थ्री गोजा फाॉधरे ऩथ्
ृ वीको ऩरयभ्रभण गनतराई सभेत
केही कभ गयाएको छ ।

२२ हजाय ऩाॉच सम भेगावाट जरववद्मुत ् उ्ऩादन गने, एक हजाय ४५ वगा ककरोलभटय ऺेरभा पैलरएको य ४२ अफा
टन वजनफयाफयको ऩानी बण्डायण गने मो फाॉध उत्तय चीनका ऩव
ू ,ा भध्म य ऩस्श्चभी बागका जराबाव ऺेर रक्षऺत

हजायौँ ककरोलभटय राभा अन्त्म फह
ृ त ् नहय सञ्जार ऩरयमोजनाको एउटा अॊग ऩनन हो । चीन सॊसायको सफैबन्त्दा धेयै
फाॉध तथा जराशम बएको याष्ट्र हो ।

्मनतभार होइन, ववश्वका अन्त्म सफै भर
ु क
ु गये य जनत फाॉधहरू छन ्, ्मनत चीनभा भारै छ बनेय ववश्वका चगचात जर
याजनीनतका ववऻ ब्रह्भ चेल्रानीरे रेखेका छन ् । चीनरे आगाभी १० वषालबरभा ६ सम ३५ अफा डरयफयाफयको यकभ
फाॉध, जराशम य जरववद्मुत ् उ्ऩादनका ऺेरभा रगानी गदै छ ।

नतब्फतभा उ्ऩवत्त बई राओस, कम्फोडडमा, थाइल्मान्त्ड य लबमतनाभ बएय फग्ने भेकङ नदीभा जराशममक्
ु त फाॉध
ननभााण गये य ११ हजाय भेगावाटबन्त्दा फढी ववद्मुत ् उ्ऩादन गने ऩरयमोजनाभा ऩनन चीनरे कामा गरययहे को छ ।

नतब्फतको भोतुओ काउन्त्टीभा ब्रह्भऩुरभा ववशार जराशम ननभााण गये य कुर ४५ हजाय भेगावाट जडडत ऺभताको
ववद्मत
ु ् ऩरयमोजनाको कामा बइयहे को छ बन्त्ने ऩनन चेल्रानीको बनाइ छ । उक्त ऩरयमोजनाफाट ब्रह्भऩर
ु को

ऩानीको फहाफभा कुनै ऩरयवतान नहुने चीनको बनाइ यहे ऩनन बायत बने चीनको उक्त बनाइभा आश्वथत हुन सकेको
छै न । ब्रह्भऩुरको ऩानी ववयाट् नहय ननभााणद्वाया उत्तय चीनका जर अबावग्रथत ऺेरभा रगगएभा ्मसफाट बायत य
फॊगरादे शका कयोडौँ जनताको जीववकाभा रासद असय ऩने कायण दव
ु ै भुरुकभा गम्बीय गचन्त्ता य सयोकाय व्मक्त
गना थालरएको छ ।

नतब्फतका नदीहरूभा ६० वटा जराशम ननभााण गये य ्महाॉ उ्ऩाददत त्रफजुरी चीनका साॊघाई य ग्वाङझुरगामतका
ठूरा सहयहरूका ववद्मुत ् आऩूनता गने मोजनाभा ऩनन काभ बइयहे को फताइन्त्छ । सॊसायको सफैबन्त्दा धेयै
जनसॊख्माको बयणऩोषण गनऩ
ुा ने चीनको एकनतहाइ बूबाग फाॉझो छ ।

उता, नतब्फतको जरबण्डाय य ्महाॉफाट फग्ने नदीहरूको जरस्रोत उऩमोगका यणनीनतक ऩरयमोजनाहरूराई चीनरे
आफ्नो आन्त्तरयक सयु ऺा सवार फताउने गये कारे ्मसफाये कुनै अको भर
ु क
ु सॉग कुनै ककलसभको सम्झौता वा
सहभनतको लसद्धान्त्तराई उसरे थवीकाय गये को दे खखॉदैन ।

ववशार चीन आपैँभा जर अबावग्रथत याष्ट्र हो । सॉगै ऊ एलसमाको सफैबन्त्दा ठूरो जरबण्डायको थवाभी ऩनन हो ।
अकोनतय, चीनभा भुहान बएका भहानदीहरूको ऩानी ववश्वको आधा जनसॊख्माको जीवनाधाय ऩनन हो । मथता

ऩयथऩय ववयोधी जर बूयाजनीनतक स्थथनतरे चीनको तल्रो तटवतॉ याष्ट्रहरूको सम्फन्त्धराई जेरेको छ । मथतो
सम्फन्त्धराई एउटा सहज य भान्त्म धयातरभा थथाऩना गना सककएन बने मसको कायण एक्काइसौँ शताब्दीभा
एलसमारे खेल्ने ववश्वव्माऩी बलू भकाराई ननकै सॊकुगचत गयाउने भार होइन, मसरे धेयै एलसमारी याष्ट्रहरूभा
आधनु नक कुरुऺेर ननभााण गनेछ बन्त्ने ववऻहरूको भत छ ।

जर तथा उजाा ये सभ भागा : अन्त्तयााजरिम शाजन्त्त य एकताको याजभागा

नतब्फतरे चीनराई ऩमााप्त जरस्रोतसॉगै दक्षऺण य दक्षऺणऩव
ू ा एलसमाभा शस्क्तशारी बयू ाजनीनतक राब य यणनीनतक
ननमन्त्रकको है लसमत ऩनन प्रदान गये को छ । मसकायण चीन य अन्त्म भुरुकहरूको जरदहत य सयोकायफीचको
सम्फन्त्ध एक्काइसौँ शताब्दीको सफैबन्त्दा जदटर बयू ाजनीनतक सवार हो ।

चीनफाट दक्षऺणऩव
ू ा एलसमाका भर
ु क
ु हरूभा फग्ने भेकङ नदी म्मानभाय, थाइल्मान्त्ड, राओस, कम्फोडडमा

लबमतनाभका कयोडौँ जनताको जीवनाधाय फनेको छ । चीनको लसस्न्त्जमाङ प्रान्त्त हुॉदै कजाकथतान जाने इल्री य

इ्मास नदी, चीनफाट रूसभा फग्ने अभुय तथा रूसको ओफ नदीभा गएय लभल्ने इ्मासको एउटा शाखा नदी तथा चीन

य उत्तय कोरयमा जोड्ने मुरु नदीभा चीनरे ववकास गये को जर सॊयचनारे चीनको ती भुरुकहरूसॉगको सम्फन्त्धभा ऩनन
जदटरता थप्दै छ । १९६९ भा त्कारीन सोलबमत सॊघ य चीनफीच सीभाभा बएको मुद्धको एउटा प्रभुख कायण

अभयु को जराधाय ऺेरभा जर उऩमोगराई लरएय बएको गथमो बनेय अभेरयकी यऺा भन्त्रारमको एउटा प्रनतवेदनरे
उल्रेख गये को गथमो । जरस्रोत उऩमोगका अ्माधनु नक ऻान, प्रववगध, कौशर य अनुबव जनत चीनसॉग छ, ्मनत
अको कुनै दे शसॉग छै न ।

नमनै नदीको जरस्रोतराई अ्मन्त्त कुशरताऩव
ा प्रमोग गये य चीनरे ५० कयोडबन्त्दा फढी भाननसराई गरयफीफाट
ू क
भुक्त गदै आजको आगथाक है लसमत प्राप्त गये को हो बनेय फेरामतफाट प्रकालशत हुने कपनास्न्त्समर टाइम्सभा
वऩलरटा क्राकारे रेखेकी छन ् ।

चीनभा भह
ु ान बएका सफै नदी प्रणारी य ती नदीहरूभा फग्ने ऩानीभागथ आश्रत जनसॊख्मासभेतको ववथतत
ृ वैऻाननक
अध्ममन गये य वषाामाभभा ती नदीको ऩानी घटाउने य सुक्खामाभभा नतनभा वद्
ृ गध गयाउने गयी फह
ृ त ् जरववकास य
उऩमोग यणनीनत अवरम्फन गना सककन्त्छ ।

तल्रो तटवती भुरुकहरूसॉग कस्तो द्पवऩऺीम य फहुऩऺीम जर सॊयचनाभापात जरउऩमोग नीर्त अवरम्फन गने हो
बन्त्नेफाये बूगोररे चीनराई र्नणाामक है ससमत प्रदान गये को छ ।

नदीको ऩानी य फहावको स्थथनतफाये ननयन्त्तय अध्ममन गये य सफै तटवतॉ भुरुकहरूराई ननमलभत सूचना उऩरब्ध
गयाउने सॊमन्त्र ऩनन ववकास गना सककन्त्छ । नदी प्रणारीहरूको ववलशष्टता कथतो हुॉदो यहे छ बने नेऩारका

नदीहरूफाट बायतको गॊगा नदीभा ऩुग्ने ऩानीको ऩरयभाण वषाामाभभा ३० प्रनतशत हो, तय सुक्खामाभभा गॊगा नदीको
ऩानीको ७० प्रनतशत बाग नेऩारका नदीहरूरे आऩूनता गछा न ् य ्मो ७० प्रनतशत ऩानीभध्मे ऩनन झन्त्डै ३०

प्रनतशतबन्त्दा फढी ऩानीको स्रोत नतब्फत हो । वषाामाभभा चीनरे भेकङ नदीभा १५ प्रनतशतबन्त्दा कभ ऩानी आऩूनता
गदा छ तय सुक्खामाभभा ्मथतो गचननमाॉ मोगदान ४० प्रनतशत हुन्त्छ ।

भागथ उल्रेख गरयमो, सॊसायको आधा जनसॊख्मा य एलसमारी बूखण्डका एक दजान भुरुकको जीवनको आधाय
नतब्फतफाट फग्ने नदीहरू हुन ्, तय चीनरे कुनै ऩनन तल्रा तटवतॉ भुरुकहरूसॉग जर उऩमोगफाये भारै होइन,

ननमलभत रूऩभा जरसम्फन्त्धी सूचना आदानप्रदान गने सम्झौता ऩनन गये को छै न । चीनरे ननभााण गये का ववशार
जर सॊयचनाहरूरे सभथत ऺेरको जैववक ववववधता, प्रकृनत य ऩमाावयणभा खतयनाक असय ऩारययहे को फाये ऩनन

ववऻहरूरे फताइयहे का छन ् । नतनका कायण बूकम्ऩ य रासद फाढीका सम्बावनाफाये ऩनन गम्बीय गचन्त्ता य आशॊका
व्मक्त गने गरयएको ऩाइन्त्छ ।

तय भर
ू त् मथता आशॊका य गचन्त्ताका प्रभख
ु स्रोत चीनरे ननभााण गरययहे का य प्रथताववत आमोजनाहरूफाये तल्रा

तटवतॉ भुरुकहरूभा बएको सॊथथागत य ननमलभत जानकायीको अबाव हो । आफ्नो भुरुकभा भुहान बएका य आफ्नो
बूबागभा फग्ने नदीहरूको ऩानी उऩमोग गने नीनत य ऩरयमोजनाहरूभा चीनको ऩनन अग्रागधकाय यहन्त्छ नै ।

तय सभथत ववश्व व्मवथथाकै नेत्ृ व गने सम्बावना फोकेय प्रचयु आगथाक, याजनीनतक य साभास्जक ऺभता आजान

गदै आइयहे को भुरुक एउटै नदी प्रणारीको अॊग फनेका भुरुकहरूको दीघाकारीन जर आवश्मकता य आऩूनता

प्रणारीभा जोडडन सकेन बने जरसॊकट य जर असुयऺाग्रथत उसका नछभेकभा उसरे प्रथताव गये को ये सभ भागा
ऩरयमोजनाको औगच्म य सान्त्दलबाकता थथाऩना गना सक्दै न ।

ऺेरका सफै भुरुकहरूको ऩमाावयणीम सुयऺा, आगथाक ववकास य याजनीनतक स्थथयताको प्रभुख कायक चीनफाट फग्ने
अन्त्तयाास्ष्ट्रम नदीहरू हुन ् । तल्रो तटवतॉ भुरुकहरूसॉग कथतो द्ववऩऺीम य फहुऩऺीम जर सॊयचनाभापात

जरउऩमोग नीनत अवरम्फन गने हो बन्त्नेफाये बग
ू ोररे चीनराई ननणाामक है लसमत प्रदान गये को छ । तय साथै के
ऩनन हो बने बूगोररे ददएको उक्त ववशेषागधकायराई ववलबन्त्न द्ववऩऺीम य फहुऩऺीम याजनीनतक, कूटनीनतक य
आगथाक सॊमन्त्रभापात उऩमोग गदाा चीनका ती ववशेषागधकायहरू केही सॊकुगचत होरान ्, तय ्मथतो सॊकुचनको
ऩरयभाणबन्त्दा धेयै फढी ती अन्त्म ऺेरभा ऩनन ववथतारयत हुॉदै जान्त्छन ् य ्मसरे चीनको ये सभ भागासम्फन्त्धी
यणनीनतक रऺराई य उसका बववष्मका सऩनाहरूराई धेयै गुणा सपर फनाउने साभथ्र्म याख्छन ् ।

जरववद्मुत ् उ्ऩादनका ऺेरभा चीनको उऩरस्ब्ध अद्ववतीम छ । थवच्छ ऊजाा ननमाात य ववकासभाको ऺेरभा ऩनन
चीन आफ्ना सफै नछभेकीहरूसॉग फह
ृ त ् साझेदायी ननभााण गना सक्छ ।

प्रधानभन्त्री केऩी ओरीको हारैको चीन भ्रभणको अवसयभा ओरी य गचननमाॉ याष्ट्रऩनत सी स्जनवऩङफीचको बेटभा

नेऩार, बायत य चीनफीच त्ररदे शीम सभझदायीका सन्त्दबा उठे का छन ् । ्मथतो सभझदायी ये सभ भागा ऩरयमोजनाभा

त अऩेक्षऺत त छ नै । तय ्मथतो सभझदायीको प्रायम्ब जर तथा ऊजाा ववकास य उऩमोगका ऺेरफाट प्रायम्ब गना
सककएभा ्मसरे ये सभ भागा अथाात ् ‗वन फेल्ट वन योड‘ का रऺराई सफररूऩभा साथाक फनाउनेछ ।

के ऩनन थभयणीम छ बने कणाारी य अरुणरगामत नेऩारफाट बायतभा ऩुग्ने नदी प्रणारीका कनतऩम शाखा

नदीहरूको भुहान ऩनन नतब्फतभा छ । ्मसैरे नेऩारको जरस्रोत ववकास य उऩमोगफाये नेऩार, बायत य चीनफीच

त्ररदे शीम सभझदायी जट्
ु मो य अझ ्मसभा फॊगरादे शसभेतको सॊरग्नता जट
ु ाउन सककमो बने ्मसरे बायत, चीन य
फॊगरादे शफीच ब्रह्भऩुरको ऩानी उऩमोगफाये ऩनन एउटा भानक ननभााण गना सक्छ । मसरे नेऩारको जरस्रोत
ववकासभा नेऩार–बायतफीचको ववद्मभान आशॊका य अववश्वासको स्थथनत ऩनन यहन ददने छै न ।
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जरपवद्मुत ् केन्त्र फन्त्दै दै रेख

सदयभुकाभदे खख १५ ककलभ उत्तयऩूवभ
ा ा ऩने नौभुरेभा बइयहको जरववद्मु्को काभरे चहरऩहर ननक्कै फढे को छ ।
्महाॉका रोहोये य द्वायीखोराभा फेग्राफेग्रै आमोजना फन्त्दै छन ् । ४.२ भेगावाट ऺभताको रोहोये खोरा य ३.७५
भेगावाटको द्वायीखोरा आमोजनारे योजगायीको अवसय ऩनन फढाएको छ ।

द्वायीखोरा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे ऩावयहाउस ननभााणसॉगै ऩाइऩराइन खन्त्ने, ऩोर गाड्ने, डमाभ फनाउने
काभ एकसाथ गरयहये को छ । द्वायीखोराफाट २६ सम लभटय राभो नहय फनाई ऩाइऩराइनभापात ् १ ककलभ
तर झाये य ववद्मुत ् उ्ऩादन गदै छ ।

उ्ऩाददत त्रफजुरीराई सदयभुकाभस्थथत सफ थटे सनभापात ् यास्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोडडनेछ । ऩावय
हाउसफाट सफ थटे सनसम्भ ववद्मुत ् ऩुयम
् ाउन ३२ ऩोर जोडडने कम्ऩनीका सञ्चारक सलभनत सदथम

भोहनववक्रभ काकीरे फताए । लसलबर ननभााण, हाइड्रोभेकाननकर तथा इरोक्ट्रो भेकाननकरसम्फन्त्धी काभ
एकैसाथ बएका छन ्,‘ उनरे बने, ‗कुनै अवयोध नबए ०७४ असायसम्भ ननभााण गरयसक्छौं ।‘

द्वायीखोराबन्त्दा तर रोहोये खोरा आमोजना फन्त्दै छ । मस आमोजनारे ऩनन नहय खन्त्ने, भआ
ु ब्जा
ववतयण गने, डमाभ साइट ननभााणका काभ धभाधभ सञ्चारन गरययहे को छ ।

मो आमोजनारे फारव
ु ाटाय–३ स्थथत रोहोये खोराभा ऩदभखोराको ऩानी लभसाएय १४ लभटय राभो य ४.५
लभटय अग्रो डमाभ फनाई ३५ सम लभटय तरको तोरी–५ बस
ु क
ुा ो खयखैयनीभा खसाल्नेछ ।

्मथतै, भागथल्रो द्वायीखोरा य गचॊगाड ऺेरफाट फगगयहे को ऩयाजर
ु खोराभा ऩनन आमोजना ननभााणका
रागग सबे गना थालरएको छ । ववद्मत
ु ् प्रागधकयणसॉग खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गने तमायी अस्न्त्तभ
चयणभा ऩुगेको ती आमोजनाका प्रवद्र्धकरे फताएका छन ् ।

मी ४ वटै आमोजना थवदे शी रगानीभा फन्त्न रागेका हुन ् । आमोजनारे सडक, लशऺा, थवाथथ्म, सञ्चाय य
आगथाक सुधायभा टे वा ऩुयम
् ाउने ववश्वास छ ।

उता, दै रेख, सुखेत य अछाभ स्जल्राका १२ गाववसभा ऩने गयी ववदे शी रगानीभा फन्त्न रागेको ९ सम

भेगावाटको भागथल्रो कणाारी जरववद्मुत ् आमोजनाको ऩीडीए बइसकेको छ । ऩीडीएऩश्चात ् प्रवद्र्धक
जीएभआय कम्ऩनीरे अन्त्म साझेदायहरूको खोजी गरययहे को छ ।

थथानीम थतयभा ववशेष गयी ऩस्श्चभ दै रेखका ६ गाववसभा कम्ऩनीरे साभास्जक ऩूवााधायका ऺेरभा काभ

गनक
ुा ा साथै ववलबन्त्न सॊयचनाका रागग आवश्मक सबेहरू गरययहे को छ । फढी प्रबाववत दै रेख स्जल्रा हुने
बएकारे दै रेखवासीरे नै आमोजनाफाट फढ्ता राब ऩाउनुऩने थथानीमको भाग छ ।

नौभुरे ऺेरभा खोरावऩच्छे जरववद्मुत ् आमोजना फन्त्ने बएऩनछ थथानीमवासी हवषात छन ् । नौभुरे

दै रेखका उत्तयऩूवॉ बेगका ७ गाववसको केन्त्द्रत्रफन्त्द ु भार नबई जुम्रा य जाजयकोटको व्माऩारयक नाका ऩनन
हो ।

दै रेखसॉग सीभा जोडडएका ती स्जल्राका थथानीम फालसन्त्दा नुन, चाभर, तेर, रत्ताकऩडा रगामत साभग्री

नौभुरेफाटै रैजान्त्छन ् बने आफ्ना घये रु उ्ऩादन महाॉ ल्माएय त्रफक्री गछा न ् । थथानीम रारफहादयु खड्कारे
जरववद्मु्का काभरे गदाा व्माऩाय व्मवसाम फढे को दाफी गये ।

‗डोजय चरेका छन ् । ट्रमाक्टय, ट्रकरे साभान रोड अनरोड गरययहे का छन ् । थथानीमरे ऩनन केही न केही
सीऩअनुसायको योजगायी ऩाएका छन ्,‘ खड्कारे बने, ‗हाइड्रोऩावयरे गदाा महाॉ चहरऩहर ह्वात्तै फढाएको

छ । भोटयफाटो ववथताय गरयददएका छन ् । ववकास बनेकै मही छ ।‘ नौभुरेजथतो ववकट ऺेरभा भोटयफाटो
ऩग्ु रा बन्त्ने आपूरे कल्ऩनासम्भ नगये को फताए ।

ऩमाटन तथा होटर व्मवसामी रूऩक थाऩारे ठूरा आमोजनारे गदाा ववकासको चौतपी भागा प्रशथत हुने

धायणा याखे । उनरे बने, ‗स्जल्राका अगधकाॊश खोरा, नदीहरूफाट ववद्मत
ु ् आमोजना फनाउन सककन्त्छ ।
दै रेख ‗हाइड्रो हफ‘ फन्त्दै छ । ्मसैरे अफ रगानीकताा लबत्ररने वातावयण ननभााण गनऩ
ुा छा ।‘

१ सम ४५ अफा रागतको भागथल्रो कणाारीदे खख रघु जरववद्मत
ु ् आमोजना ननभााण बए स्जल्रा भार
नबई लसॊगो भर
ु क
ु रोडसेडडङभक्
ु त हुने व्मवसामीको अऩेऺा छ ।

दै रेख उद्मोग वाखणज्म सॊघका भहासगचव नये न्त्द्र थाऩारे स्जल्राराई ‗हाइड्रो हफ‘ फनाउन आपूहरूरे फह
ृ त्
मोजना फनाउने फताए । ‗रगानीकतााराई जेजथतो ऩनन सहमोग गना त्ऩय छौं । महाॉ रगानीको सुयक्षऺत
वातावयण फनाउॉ छौं,‘ उनरे बने ।
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११ जरपवद्मुत ् आमोजनाभा साढे ७२ अफा रगानी

वैशाख २, २०७३- जरववद्मुत ् ववकास तथा रगानी कम्ऩनीरे ववलबन्त्न फैंकसॉग सहववत्तीमकयण गयी ११

वटा जरववद्मुत ् आमोजनाभा ५४ अफा ३६ कयोड ३७ राख रुऩैमाॉ रगानी गये को छ । सयकायरे जरववद्मुत ्
ऺेरको ववकासका रागग २०६९ सारभा थथाऩना गये को कम्ऩनीरे हारसम्भ कुर ववद्मुत ् उ्ऩादन ऺभता
३ सम ८८ दशभरव ३ भेगावाट बएका ११ आमोजनाभा रगानी गये को हो ।

ती आमोजनाको कुर रागत ७२ अफा ४८ कयोड रुऩैमाॉ छ । 'कम्ऩनीरे ववलबन्त्न फैंकलसतको

सहववत्तीमकयणका आधायभा ११ आमोजनाभा ५४ अफा ३६ कयोड ३७ राख ऋण रगानी गये को छ,'
कम्ऩनीका प्रभख
ु कामाकायी अगधकृत दीऩक यौननमायरे कास्न्त्तऩयु लसत बने । उनका अनस
ु ाय ती

आमोजनाभा कम्ऩनी एक्रैरे ८ अफा २६ कयोड ८० राख रुऩैमाॉ ऋण रगानी गये को छ । ती आमोजनाका
प्रवद्ाधकरे फाॉकी यकभ १८ अफा १२ कयोड रुऩैमाॉ बने इस्क्वटीफाऩत आपैं जट
ु ाएका छन ् ।

यौननमायरे ती ११ वटै आमोजनारे ववत्तीम स्रोत जुटाई ननभााण कामा अनघ फढाउन थारेको जानकायी ददए ।
उनका अनुसाय कुर ववद्मुत ् उ्ऩादन ऺभता २ सम ९१ भेगावाट बएका थऩ ८ जरववद्मुत ् आमोजनारे
सभेत कम्ऩनीभा ऋण रगानीका रागग आवेदन ददएका छन ् । कम्ऩनीरे ती आमोजना आगथाक रूऩभा
रगानी गना मोग्म छन ् कक छै नन ् बनेय अध्ममन गरययहे को छ । रगानीका रागग मोग्म दे खखएभा
कम्ऩनीरे ती आमोजनाभा सभेत अरू फैंकसॉगको सहववत्तीमकयणभा ऋण रगानी गने जानकायी
यौननमायरे ददए ।
ववश्व फैंकरे सयकायभापात ३७ दशभरव ६ भेगावाटको काफेरी ए जरववद्मुत ् आमोजनाराई सहुलरमतऩूणा
ऋण रगानी गये को छ । सयकायरे शून्त्म दशभरव ७५ प्रनतशत ब्माजभा ऩाएको ववश्व फैंकको उक्त यकभ
काफेरी एराई कम्ऩनीभापात २ दशभरव ५ प्रनतशतभा ऋण ददएको छ । फुटवर ऩावय कम्ऩनीको प्रभुख
रगानी यहे को काफेरी इनजॉ लरलभटे डरे काफेरी ए जरववद्मुत ् आमोजना ऩाॉचथय ताप्रेजुङको सीभाभा
ननभााण सुरु गरयसकेको छ ।

कम्ऩनीरे ववलबन्त्न फैंकलसतको सहववत्तीमकयण गये य काफेरी एफाहे क ८२ भेगावाटको तल्रो सोरु, ४९

दशभरव ६ भेगावाटको सुऩय दोदॊ, ४२ भेगावाटको लभथती खोरा, २७ भेगावाटको दोदॊ खोरा, २३ दशभरव
५ भेगावाटको सोरु खोरा, ३० भेगावाटको खानी खोरा, २० भेगावाटको वागभती, २५ भेगावाटको काफेरी
फी-१, २१दशभरव ६ भेगावाटको तल्रो हे वा य ३० भेगावाटको न्त्मादीभा रगानी गये को छ ।

यौननमायरे कम्ऩनीरे लभथती खोराभा ९६ कयोड, काफेरी एभा ४ अफा २५ कयोड, दोदॊभा ५० कयोड, सोरु
खोराभा २० कयोड, खानी खोराभा ४० कयोड, वागभती खोराभा २० कयोड, तल्रो सोरुभा ६० कयोड,

काफेरी फी-१ भा २० कयोड, तल्रो हे वाभा १५ कयोड, न्त्मादीभा ५० कयोड य सुऩय दोदॊभा ४० कयोड ऋण

रगानी गये को छ, ती आमोजनाराई फाॉकी ऋण कम्ऩनीलसत सहववत्तीमकयण गये का अरू फैंकरे ददएका

छन ् । कम्ऩनीभा सयकायको ५ अफा, नागरयक रगानी कोष, त्रफभा सॊथथान य कभाचायी सञ्चम कोषको
एक/एक अफा गयी आठ अफा तथा सवासाधायणको सेमय २ अफा गयी १० अफा ऩॉज
ू ीछ।
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आमोजना भहॉ गो फनाउॉ दै आईएपसी
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, २६ चैत – ववश्व फैंकअन्त्तगातको अन्त्तयाास्ष्ट्रम ववत्त ननगभ (आईएपसी) रे नेऩारभा रगानी गना रागेका
४ जरववद्मुत ् आमोजनाको रागत तुरना्भक रूऩभा भहॉगो दे खखएका छन ् ।

आईएपसीरे थवऩॉज
ु ी तथा ऋण रगानी गने बननएका आमोजनाको रागत प्रनतभेगावाट २८ कयोड रुऩैमाॉसम्भ छ ।
जफकक, आमोजनाको प्रकृनतअनस
ु ाय हार प्रचलरत रागत प्रनतभेगावाट १६ कयोडदे खख फढीभा १८ कयोड रुऩैमाॉसम्भ
छ।

आईएपसीरे २१६ भेगावाटको भागथल्रो त्ररशूरी १, ३० भेगावाटको काफेरी ‗ए‘, ९०० भेगावाटको भागथल्रो कणाारी
य ६०० भेगावाटको भागथल्रो भस्र्माङ्दी आमोजनाभा ऋण य थवऩॉज
ु ी रगानी सम्झौता गरयसकेको छ । त्ररशूरी,
कणाारी य भस्र्माङ्दीभा थवऩॉज
ु ी तथा काफेरीभा ऋण रगानीको सम्झौता बएको छ ।

त्ररशर
ू ीभा १५, कणाारी य भस्र्माङ्दीभा १०÷१० प्रनतशत थवऩॉज
ु ी रगानी गना रागेको आईएपसीरे काफेरीभा ७ अफा
८६ कयोड रुऩैमाॉ ऋण रगानीको सम्झौता गये को छ । मी आमोजनाको प्रनतभेगावाट रागत अन्त्म आमोजनाको
बन्त्दा १० कयोड रुऩैमाॉ फढी छ । आईएपसी ववश्व फैंकको ननजी ऺेरभा रगानी गने सॊथथा हो ।

आमोजनाको ऺभता जनत फढी हुन्त्छ, ्मही अनऩ
ु ातभा आमोजनाको रागत कभ हॉ ेुदै जान्त्छ । एक भेगावाट

आमोजना फनाउन १८ कयोड रुऩैमाॉ राग्छ । मोबन्त्दा ठूरो आमोजनाराई क्रभश् रागत कभ हुॉदै जान्त्छ । ९००, ६००
य २०० आमोजनाको रागत प्रनतभेगावाट १० दे खख १२ कयोड रुऩैमाॉसम्भ हुने दे खखन्त्छ ।

तय, नेऩार वाटय एन्त्ड इनजॉ डेबरऩभेन्त्ट कम्ऩनीरे ननभााण गना रागेको भागथल्रो त्ररशूरी १ को रागत
प्रनतभेगावाट २८ कयोड रुऩैमाॉ छ । मो रागत ननभााण बएका, ननभााणाधीन य ननभााणको तमायीभा यहे का
आमोजनाको बन्त्दा झन्त्डै दोब्फय फढी हो । कम्ऩनीरे मो रागत २ वषाअनघ तम गये को हो ।

नेऩार वाटयरे २१६ भेगावाट ऺभताको आमोजनाको रागत ५९ अफा रुऩैमाॉ (५९ कयोड अभेरयकी डरय) ऩ¥ु माएको छ ।
अन्त्म आमोजनाको तुरनाभा भागथल्रो त्ररशूरीको रागत झन्त्डै ४० प्रनतशत फढी दे खखन्त्छ । आमोजनाको ऺभता
जनत फढ्मो ्मनत नै रागत कभ हुॉदै जानऩ
ु नेभा भागथल्रो त्ररशर
ु ी १ को रागत ननयन्त्तय फदढयहे को छ ।

नेऩार वाटयरे डरयभा ऩीऩीए गना नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणभा प्रथताव गये को छ । कम्ऩनीरे ऩदहरो वषा उ्ऩादन

हुने त्रफजुरीको भूल्म प्रनतमुननट साढे ६ रुऩैमाॉ (६.९ सेन्त्ट डरय) दय प्रथताव गये को छ । ्मथतै, वावषाक ३ प्रनतशतका
दयरे १० ऩटक भूल्मवद्
ृ गधको प्रथतावसभेत गये को छ । भूल्मवद्
ृ गध फसेनन थवऩॉदै जाॉदा त्रफजुरीको भूल्म प्रनतमुननट
१० रुऩैमाॉबन्त्दा भागथ ऩछा । त्ररशूरीभा कोरयमा साउथ इथट ऩावय कम्ऩनी लरलभटे ड (कोसेब) को ५०, डेलरभको १५,
केरुङ कन्त्ट्रक्सन कम्ऩनी लरलभटे डको १०, आईएपसीको १५ य जेड ऩावयको १० प्रनतशत थवालभ्व छ ।

बायतको जीएभआय इनजॉ लरलभटे डरे ननभााण गने बननएको प्रथताववत भागथल्रो कणाारीको रागत १ खफा १६ अफा
रुऩैमाॉ दे खाइएको छ । आमोजनाको रागत फढे य १ खफा ४० अफा रुऩैमाॉ फढ्न सक्ने अनुभान आईएपसीको छ ।

आमोजनाको रागत फढीभा ९० अफा रुऩैमाॉ हुनुऩनेभा ननभााणअगावै फढाइएको छ । १ खफा १६ अफा रुऩैमाॉराई आधाय
भान्त्दा रागत २६ अफा रुऩैमाॉ फढी छ ।

आमोजनाको रागत फढाएय १ खफा ४० अफा ऩ¥ु माएभा प्रनतभेगावाट १६ कयोड रुऩैमाॉ ऩग्ु छ । भागथल्रो कणाारी

भागथल्रो ताभाकोसीजथतै सथतो य आकषाक आमोजना हो । ताभाकोसीको रागत प्रनतभेगावाट ८ कयोड रुऩैमाॉभार

छ।

मथतै, ववश्व फैंक य आईएपसीको रगानी यहे को ३७.६ भेगावाटको काफेरी आमोजनाको रागत ऩनन २६ कयोड ६०

राख रुऩैमाॉ छ । फुटफर ऩावय कम्ऩनी लरलभटे ड (फीऩीसी) रे काफेरी इनजॉ लरलभटे डभापात आमोजना ननभााण गना
रागेको हो ।

रागतको अवथथा हे दाा १० अफा रुऩैमाॉरे करयफ ६० भेगावाटको आमोजना ननभााण हुनसक्छ । जीएभआयरे ननभााण
गना रागेको भस्र्माङ्दीको रागत ऩनन फढी हुने दे खखन्त्छ, मसभा आईएपसीरे थवऩॉज
ु ी रगानी गने बनेको छ ।
रागत फढ्दाको जोखखभ

आईएपसीरे आमोजनाराई व्माऩारयक दयभा कजाा रगानी गछा । काफेरीभा आईएपसीरे ५ प्रनतशत कजाा रगानी

गये को छ । डरयको बाउ फढे को य व्माऩारयक दयभा कजाा रगानी डरयभा हुने बएऩनछ केही प्रनतशत रागतभा पयक
ऩछा । याजनीनतक जोखखभ फढी बएको, नीनतगत अथऩष्टता य ववदे शी भद्र
ु ा जोखखभ फढी बएको बन्त्दै आईएपसीरे
ववलबन्त्न सुयऺा अवरम्फन गदाा रागत फढाउने गये को छ ।

भागथल्रो कणाारी य भस्र्माङ्दी बायत ननकासीका ननभााण हुन रागेकारे प्रनतपरभा केही असय ऩये ऩनन त्रफजुरी
खरयदभा नेऩारको दानम्व ऩदै न । रागत फढाए ऩनन नेऩारराई खासै असय गदै न । तय, त्ररशूरी य काफेरी

आमोजना आन्त्तरयक खरयदका रागग ननभााण हुन रागेकारे आमोजनाको रागत फढ्दा प्रागधकयणसॉगको ववद्मुत ्

खरयद–त्रफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) दय फढी हुन्त्छ । ऩीऩीए दय फढी बएऩनछ प्रागधकयणका ववत्तीम थवाथथ्मभा असय गछा
। उऩबोक्ता भहसुर फढाउन दफाफ फढ्छ ।

आमोजनाको रागत फढाउॉ दाको भूल्म अन्त््मभा उऩबोक्तारे फेहोनऩ
ुा छा । खखम्ती य बोटे कोसीसॉग डरयभा भहॉगो
ऩीऩीए हुदाॉ नोक्सानी बएको प्रागधकयणरे फताउॉ दै आएको छ । रागत फढाउॉ दा प्रवद्र्धकराई पाइदा हुन्त्छ ।
आमोजनाको रागत फढाउॉ दा प्रवद्र्धकरे हाल्नुऩने रगानी य दानम्व कभ हुन्त्छ ।
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०७४ भा रोडसेडडङ अन्त््म हुने उजााभन्त्त्रीको दाफी

उऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे आगाभी वषा ववद्मुत ् बाय कटौती (रोडसेडडङ) आधायबूत रूऩभा
घट्ने य ०७४ दे खख ऩण
ा ऩभा अन्त््म हुने फताएका छन ् ।
ू रू

रोडसेडडङ अन्त््मका रागग आवश्मक ऩूवााधाय तमाय बइयहे कारे आगाभी वषादेखख ऊजाा ऺेरभा सकाया्भक प्रबाव

दे खखने उनरे फताए । “आगाभी वषा ५ घण्टाहायाहायी रोडसेडडङ हुनेछ,” उनरे बने, “अको वषा ऩूणरू
ा ऩभा अन्त््म हुने
गयी काभ सरु
ु बइसकेको छ ।”

भाघ य पागुनभा ऩाॉच घण्टा रोडसेडडङ हुने य वषाातभा रोडसेडडङ हट्ने उनरे फताए । शननफाय रयऩोटा सा क्रफभा

यामभाझीरे केही वषाऩनछ नेऩार ऊजाा उ्ऩादन फढाएय रोडसेडडङ अन्त््मका अनतरयक्त ननकासी गने साभथ्माभा ऩुग्ने
दाफी गये ।

सयकायरे ऊजाा सॊकट ननवायण तथा १० वषे ववद्मुत ् ववकास अवधायणा कामाान्त्वमनभा ल्माइसकेको जानकायी उनरे
ददए । “ऊजाा सभथमा सभाधान गना केही वषा बायतभा ननबाय यहनऩ
ु ने अवथथा छ,” यामभाझीरे बने, “्मसऩनछ
उ्ऩादन फढाएय ननकासी गने अवथथाभा ऩुग्नेछौं ।”

उनका अनुसाय बायतफाट ववद्मुत ् आमात फढाउन ढल्केफय–भुज्जपऩुय, कुसाह–कटै मा य ऩयावनीऩुय–यक्सौरका

प्रसायणराइनको ऺभता फढाउने गयी काभ सरु
ु हुॉदै छ । नेऩारभा जरववद्मत
ु ् उ्ऩादन बएको शताब्दी त्रफनतसक्दा
ऩनन ववकास गना नसक्दा दे श चयभ ऊजाा सॊकटभा पसेको यामभाझीको तका गथमो ।
छ्माङ्दी खोराफाट ववद्मुत ्
उ्ऩादन

रभजुङको परेनी

गाववसभा सम्ऩन्त्न दईु भेगावाट ऺभताको छ्माङ्दी खोरा साना जरववद्मुत ् आमोजनाको उद्घाटन गरयएको छ ।
आमोजनाको उद्घाटन उऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे गये का हुन ् । आमोजना छ्माङ्दी

हाइड्रोऩावय लरलभटे डरे ननभााण गये को हो । आमोजनारे पागुन २३ दे खख ववद्मुत ् उ्ऩादन थारेको हो । आमोजना
फनाउन ४० कयोड रुऩैमाॉ खचा बएको छ ।
बायतफाट आमात गये यभार सम्बव

आगाभी वषा सयकायरे बायतफाट ५८० भेगावाट त्रफजुरी आमात गने मोजना फनाएको छ । सीभा ऺेरका ववलबन्त्न

प्रसायणराइनफाट ३०० भेगावाट त्रफजुरी आमात बइयहे को छ । आगाभी वषा प्रसायणराइन सॊयचनाको ऺभता फढाएय
थऩ २८० भेगावाट त्रफजुरी आमात गने तमायी ऊजाा भन्त्रारमको छ । आगाभी वषा जरववद्मु्रगामत अन्त्म

वैकस्ल्ऩक ऊजााफाट गयी आन्त्तरयक स्रोतफाट १ हजाय ६७ भेगावाट उ्ऩादन गने य ५८० भेगावाट बायतफाट आमात
गदाा कुर आऩनू ता १ हजाय ५६७ भेगावाट ऩग्ु नेछ । मथतै, भाग १ हजाय ४२३ भेगावाट ऩग्ु ने अनभ
ु ान गरयएको छ ।
वषाा्को रोडसेडडङ ऩूणा अन्त््म बई दहउॉ दभा ६ घण्टासम्भ हुने ऊजाा भन्त्रारमको प्रऺेऩण छ । वषाा्भा नहुने य

सुख्खाभा धेयै कभ हुने बएऩनछ सयकायरे आधायबूत रूऩभा आगाभी वषा रोडसेडडङ हट्ने दाफी गये को हो । बदौसम्भ

बूकम्ऩफाट ऺनतग्रथत ४५ भेगावाटको भागथल्रो बोटे कोसीरगामत अन्त्म आमोजनाको ऩुनननाभााण सम्ऩन्त्न हुनेछ ।
मथतै, ०७४ भा ववद्मु्को भाग फढे य १ हजाय ५५० भेगावाट ऩुग्ने प्रऺेऩण ऊजााको छ । बायतफाट ९३० भेगावाटसम्भ

त्रफजर
ु ी आमात गये य सख्
ु खामाभभा हुने रोडसेडडङ ऩनन अन्त््म हुने अनभ
ु ान गरयएको छ । ०७४ भा त्रफजर
ु ीको आऩनू ता

फढे य १ हजाय ८५० भेगावाट ऩुग्नेछ । बायतीम याजदत
ू यणस्जत यामरे अल्ऩकारभा नेऩारको रोडसेडडङ अन्त््म गना
बायतरे ९४० भेगावाटसम्भ त्रफजर
ु ी उऩरब्ध गयाउने प्रथट ऩारयसकेका छन ् ।
ववद्मुत ् भाग य आऩूनता अवथथा
२०७२

कुर भाग : १३९१ भेगावाट

आऩनूा त बायतफाट सभेत : ८०० भेगावाट
बायतफाट आमात ३०० भेगावाट

आन्त्तरयक उ्ऩादन ५०० भेगावाट
रोडसेडडङ दै ननक : १४ घण्टा
२०७३

कुर भाग : १,४२३ भेगावाट

कुर आऩूनता : १,५६७ भेगावाट

बायतफाट आमात : ५८० भेगावाट

आन्त्तरयक उ्ऩादन सौमा तथा वामु ऊजाासभेत गयी : १,०६७ भेगावाट
रोडसेडडङ : फढीभा ६ घण्टा
२०७४

कुर भाग : १,५५० भेगावाट
आऩनू ता : १,८५० भेगावाट

बायतफाट आमात : ९३० भेगावाट
रोडसेडडङ : शन्त्
ू म

स्रोत : १० वषे जरववद्मुत ् ववकास अवधायणाऩर
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साहस ऊजााको प्रवद्र्धनभा सोरु दध
ु कोसी आमोजना

ननजी ऺेरफाट प्रवद्र्गधत साहस ऊजाा लरलभटे डरे ८६ भेगावाटको सोरुखोरा दध
ु कोसी आमोजना ननभााण
सुरु गये को छ । गुल्भीभा ५ भेगावाटको भागथल्रो हुस्ग्दखोरा आमोजना सम्ऩन्त्न गये को साहसरे सोरु
दध
ु कोसी आमोजना सुरु गये को हो ।

कम्ऩनीको शक्र
ु फाय याजधानीभा सम्ऩन्त्न दोस्रो वावषाक साधायणसबाभा अध्मऺ दहभप्रसाद ऩाठकरे सोरु
दध
ा ा काभ बइयहे को जानकायी ददए । उनरे ववद्मत
ु कोसी आमोजनाको ननभााणऩव
ू क
ु ् प्रागधकयणसॉग

ववद्मत
ु ् खरयद–त्रफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) सम्ऩन्त्न, ऊजाा भन्त्रारमफाट ववद्मत
ु ् उ्ऩादन अनभ
ु नतऩर

(राइसेन्त्स) ऩाएको, आमोजनाराई आवश्मक जग्गा खरयद सककएको, ववथतत
ृ डडजाइनको काभ अस्न्त्तभ
चयणभा य ऩहुॉचभागा ननभााण जायी यहे को जानकायी ददए ।

आमोजनाराई आवश्मक रगानी जट
ु ाउने काभ बइयहे को ऩनन उनरे फताए । ―ववलबन्त्न फैंकसॉग

सहववत्तीमकयणभा ऋण लरने प्रकक्रमा सुरु बइसकेको छ,‖ ऩाठकरे बने, ―६ भदहनालबर फैंकफाट ८ अफा ३०
कयोड रुऩैमाॉ कजाा सम्झौता गरयनेछ ।‖ आमोजनाभा ३ अफा ५६ कयोड रुऩैमाॉ सॊथथाऩक रगानी हुनेछ ।
आमोजनाको रागत ननभााण अवगधको ब्माजसभेत गयी ११ अफा ८६ कयोड रुऩैमाॉ यहे को ऩाठकरे

साधायणसबाभा जानकायी ददए । उनका अनुसाय भूर सॊयचनाको ननभााण सुरु बएको ३ वषाभा आमोजना
सम्ऩन्त्न हुनेछ ।

सॊथथाऩक सेमयफाऩतको ऩैसा सॊकरनको काभ ऩनन अस्न्त्तभ चयणभा ऩुगेकोेे य चाॉडै फन्त्द गरयने ऩाठकरे
फताए । ववत्तीम सॊयचनाअनुसाय ३० प्रनतशत सेमय ऩॉज
ु ीभध्मे ४० प्रनतशत सवासाधायण सेमय ननष्कासन य
६० प्रनतशत सॊथथाऩकको सेमय यहनेछ ।

कम्ऩनीको अनुभाननत ववत्तीम वववयणअनुसाय आमोजना आगथाक एवॊ प्राववगधक रूऩभा आकषाक दे खखएको
छ । आमोजनाको प्रनतमुननट रागत २.७ रुऩैमाॉ ऩनेछ, जुन अन्त्म आमोजनाको तुरनाभा कभ हो ।

आमोजनाफाट सेमयधनीको रगानीभा वावषाक ३१.४ प्रनतशत प्रनतपर आउने य रगानी ४.३३ वषाभा
उदठसक्ने जानकायी ऩाठकरे ददए । भुख्म सॊयचनाको काभ सुरु गये ऩनछ कम्ऩनीरे सवासाधायण सेमय जायी
प्रकक्रमा अनघ फढाउनेछ ।

सोरुखोराको ऩानी ३ ककरोलभटय राभो सुरुङफाट दध
ु कोसीभा रगेय ववद्मुत ् उ्ऩादन गने गयी

आमोजनाको प्रारुऩ तमाय गरयएको छ । आमोजनाफाट वावषाक ५२ कयोड ८ राख २० हजाय मुननट त्रफजुरी
उ्ऩादन हुनेछ ।
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तल्रो भोदी र्नभााण तीन भहहना धकेसरमो
रक्ष्भीप्रसाद साऩकोटा

ऩवात, २८ चैत – राभो नाकाफन्त्दीरे ननभााण साभग्री य इन्त्धन अबाव हुॉदा ननभााणाधीन तल्रो भोदीखोरा

जरववद्मुत ् आमोजना तीन भदहना ऩनछ धकेलरने बएको छ । कुश्भा नगयऩालरका–१२ भा ननभााणाधीन २०

भेघावाट ऺभताको मो आमोजना ०७३ असोजलबर ववद्मुत ् उ्ऩादन सुरु गने मोजना गथमो । ―ननधाारयत सभमभा
आमोजना ऩयू ा नहुने ननस्श्चत बमो,‖ आमोजनाका जनसम्ऩका अगधकृत सयु े न्त्द्र फेरफासेरे बने, ―तीन भदहना
ववद्मुत ् उ्ऩादनभा दढराइ हुनेछ ।‖

नाकाफन्त्दीको अवगधभा आवश्मक इन्त्धन य ननभााण साभग्री नऩाउॉ दा तीन भदहना काभै योककएको उनरे जानकायी

ददए । एक हप्तादे खख इन्त्धन सहज बएऩनछ बने काभ धभाधभ बइयहे को छ । ―ननभााण तीव्र ऩाये ऩनन नाकाफन्त्दीको

अवगधभा योककएको काभ कबय गये य ननधाारयत सभमभा ऩूया गनासक्ने अवथथा छै न,‖ फेरफासेरे बने । इन्त्धन ऩाउॉ दा
आमोजनारे एक भदहनाअनघ अभरेखगञ्ज ऩग
ु ेय भहॊ गोभा इन्त्धन ल्माएय काभ सच
ु ारु गये को गथमो ।

भनाङ ट्रे ड लरॊकरे ननभााण गरययहे को आमोजनाको हारसम्भ झन्त्डै ६५ प्रनतशत काभ सम्ऩन्त्न बएको छ ।

―नाकाफन्त्दीको असय नऩये को बए अदहरेसम्भ झन्त्डै ८० प्रनतशत काभ ऩूया हुन्त्थ्मो,‖ जनसम्ऩका अगधकृत फेरफासेरे
बने । उनका अनस
ु ाय ४ हजाय २७ लभटय सरु
ु ङभध्मे २ हजाय ७५२ लभटय ननभााण ऩयू ा बएको छ ।

सुरुङराई ६ बागभा फाेाडेय खन्त्ने काभ सुरु गरयएकोभा पेज ५ य ६ नम्फय ऩूया बई जोडडएको छ । पेज ५ को ९००

लभटय तथा पेज ६ को ४२५ लभटय ऩूया बएको छ । अदहरेसम्भ पेज ४ को ७८८ लभटय भध्मे ५३२ लभटय ऩूया बएको छ
। पेज १ को ७९६ भध्मे ५३१ लभटय खननएको छ । कभजोय बूबाग बएकारे पेज २ य ३ भा काभ दढरो बइयहे को छ ।
पेज २ को ६०० लभटयभध्मे १२३ लभटय य पेज ३ को ५१० लभटयभध्मे १९१ लभटयभारै सुरुङ खननएको छ । उक्त

थथानभा ठूरो भाराभा कभेये भाटोको सतह बएकारे सरु
ु ङ ननभााण दढरो य खगचारो बएको आमोजनारे जनाएको छ
। ―अन्त्मरजथतो कभेये भाटोको सतह नबएको बए पेज २ य ३ ऩनन ऩूया बइसक्ने गथमो,‖ फेरफासेरे बने, ―भुख्म
काभ नै सुरुङको बएकोरे ददनयात नबनी काभ गरययहे का छौं ।‖

आमोजनाका अनस
ु ाय सरु
ु ङको भारै ६५ प्रनतशत काभ सम्ऩन्त्न बएको छ । आमोजनाको इन्त्टे क य हे डफक्सको काभ

ऩनन सककएको छ । टे रये स, वमयको काभ ७५ य डडसेन्त्डयको ८५ प्रनतशतबन्त्दा फढी काभ सककएको आमोजना प्रभुख
ऩवन मादवरे फताए । ―ववद्मु्गह
ृ ननभााण ऩनन तीव्र ऩारयएको छ,‖ उनरे बने ।
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एआईआईफीराई ठूरा ऩरयमोजना प्रस्ताव गरयने
ववजम दे वकोटा

काठभाडौं, २९ चैत – सयकायरे एलसमारी ऩव
ू ााधाय रगानी फैंक (एआईआईफी) को नेऩारभा हुने रगानीका रागग ठूरा
ऩरयमोजना प्रथताव गने बएको छ ।

ववश्व फैंक, एलसमारी ववकास फैंक (एडीफी) य अन्त्म ननमलभत ववकास साझेदायको सहमोगराई सयकायरे हार

सानानतना आमोजनाभा खचा गरययहे को छ । तय, सम खफा रुऩैमाॉफयाफयको प्रायस्म्बक ऩॉज
ु ी यहने एआईआईफीको
रगानी भेगा ऩरयमोजनाभै खचान सयकायरे गह
ृ कामा थारेको हो ।

ववभानथथर, दयतभागा
हरू य फढी उ्ऩादन ऺभताका जरववद्मुत ् आमोजनाराई रगानीमोग्म अवथथासम्भ
ु्

नेऩाररे ववकास गने य ननभााणका रागग एआईआईफीराई लसपारयस गने यास्ष्ट्रम मोजना आमोगरे जनाएको छ ।
एआईआईफीरे भाघभै नेऩाररे तमायी हारतका आमोजना लसपारयस गये मही वषा (सन ् २०१६) दे खख रगानी गने
जनाइसकेको छ ।

―नमाॉ सॊथथारे आग्रह गये अनुसायको रगानीका रागग भेगा ऩरयमोजना नै लसपारयस हुन्त्छन ्,‖ आमोग उऩाध्मऺ डा.
मुवयाज खनतवडा बन्त्छन ्, ―अदहरे कामाान्त्वमन बएका आमोजना नाभभारैका य सभथमामुक्त बएकारे ठूरा

आमोजनाको ववथतत
ृ अध्ममन य तमायी गयी एआईआईफीराई प्रथताव गरयनेछ, एआईआईफीका रागग ऩरयमोजना
तमायी गये सॉगै नेऩारभा ऩरयमोजना फैंकसभेत थथाऩना हुनेछ ।‖ ववभानथथर, ठूरा सडक य ऊजााका आमोजनाहरू
नै एआईआईफीको रगानीका रागग उऩमुक्त हुने उनरे जनाए ।

आगाभी फजेट य चौधौं मोजनाफाये केही ददनदे खख बइयहे को छरपरका क्रभभा आमोगरे एआईआईफीको रगानीका

रागग ऩरयमोजना तमाय ऩाना ववषमगत भन्त्रारमहरूराई ननदे शन ददएको छ । बौनतक ऩूवााधाय तथा मातामात, ऊजाा
य सञ्चाय भन्त्रारमका सगचव य ऩदागधकायीराई आमोजना तमायीको गह
ु न ननदे शन ददइएको आमोगरे
ृ कामाभा जट्
जनाएको छ ।

तमायी ऩुगेका आमोजना नहुॉदा नेऩारभा रगानी गना इच्छुक रगानीकताा ऩनन पककानुऩये को आमोगरे जनाएको छ ।
मसैकायण ऩनन ववथतत
ृ अध्ममन य अन्त्म सभथमा सभाधान बएका आमोजना तमायी हारतभा याख्न आमोगरे

भन्त्रारमहरूराई सुझाएको हो । रगानीमोग्म सफै आमोजना ऩरयमोजना फैंकभै याख्ने य रगानीकतााराई फैंकफाटै

ऩरयमोजना छनोट गना ददने गयी आगाभी फजेट य मोजनाभै मससम्फन्त्धी व्मवथथा हुने आमोगस्रोतरे जानकायी
ददमो ।

गत भाघभा फैंकको गबनास ् फैठकराई सम्फोधन गना चीन गएका अथाभन्त्री ववष्णु ऩौडेररे नेऩारभा रगानीका

रागग आग्रह गये का गथए । नेऩारको जरववद्मत
ु ् उ्ऩादन, प्रसायण य मातामात ऺेरभा रगानी रागग नेऩारी ऩऺरे

आग्रह गये ऩनछ फैंकरे तमायी हारतका आमोजना लसपारयस गना सुझाएको गथमो । तय, सयकायरे तमायी अवथथाका
आमोजना तमाय ऩाने गयी फजेट य आउॉ दो मोजनाभै नीनतगत व्मवथथा गना रागेको हो ।
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ऩुनर्नाभााण य ऊजाा पवकास प्राथसभकताभा

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे ०७३ दे खख ऩुनननाभााणराई गनत ददने य ऊजाा सॊकट सभाधान गने प्रनतफद्धता व्मक्त
गये का छन ् । नीनत तथा कामाक्रभकै झल्को ददने शैरीभा दे शवासीका नाभभा भॊगरफाय सम्फोधन गदे ओरीरे ऊजाा,

सडक, ये र, ववभानथथररगामत ठूरा तथा यणनीनतक भह्वका आमोजना ननभााणराई गनत ददने य नमाॉ आमोजना
सुरु गरयने फताए ।

बूकम्ऩऩनछको ऩुनननाभााणरे गनत लरन नसकेको उनरे थवीकाय गये । ―एकैऩटक धेयै काभ गनऩ
ुा ने
बएकारे केही दढराइ बएको हो, अफ दयतगनतभा
ऩुनननाभााण सुरु हुन्त्छ,‖ उनरे बने ।
ु्

आठ राख ननजी घय फनाउन य अन्त्म सावाजननक सॊयचना एकैऩटक ननभााण सुरु गना सभम रागेको बन्त्दै
प्रधानभन्त्रीरे सयकायको फचाउ गये । ―एकैऩटक ऩुनननाभााण गना सककन्त्न,‖ उनरे बने, ―्मसैरे

ऩुनननाभााणका रागग ५ वषे मोजना तमाय ऩारयएको हो ।‖ वैशाख १२ दे खख बूकम्ऩप्रबाववत ११ स्जल्राका
गाववस य नगयऩालरकाका ऩीडडतराई अनुदान ववतयण सुरु गयी ०७३ सारलबर ननजी आवास ननभााण
सम्ऩन्त्न गने मोजना ओरीरे सुनाए ।

त्कार घय ननभााण नहुने अवथथा आएकारे आउॉ दो वषाा्भा सयकायरे बक
ू म्ऩऩीडडतराई साभदू हक
आवासको व्मवथथा गने जानकायी उनरे ददए । काठभाडौं उऩ्मकाका तीन स्जल्राभा सवेऺणका
अनतरयक्त याष्ट्रऩनत, उऩयाष्ट्रऩनत, प्रधानभन्त्री, सवोच्च अदारत, ननवााचन आमोगरगामत सफै
सावाजननक बवनको ननभााण त्कार थालरने जानकायी ओरीरे ददए ।
दे शभा ऊजाा सॊकट गदहरयॉदै गएय सफै ऺेर अथतव्मथत हुन थारेऩनछ दीघाकारीन रूऩभा ऊजाा सभथमा
सभाधान गना १० वषे ऊजाा ववकास अवधायणाऩर ल्माएको जानकायी प्रधानभन्त्रीरे ददए । ―सॊकट

सभाधान गना सयकायरे काभ थालरसकेको छ,‖ उनरे बने, ―०७३ भा बायतफाट ६०० भेगावाट ववद्मुत ्

आमात य थवदे शी आमोजना सम्ऩन्त्न गये य आधायबूत रूऩभा ववद्मु्बाय कटौती कभ गयी ०७४ सारलबर
दे शराई रोडसेडडङभक्
ु त गनेछौं ।‖

ननभााणाधीन भागथल्रो ताभाकोसी आमोजनाराई गनत ददने, फूढीगण्डकी नरलसॊहगाड, ऩञ्चेश्वयरगामत
ठूरा जराशममुक्त आमोजना सुरु गरयने जानकायी प्रधानभन्त्रीरे ददए । वैदेलशक योजगायीभा गएका

काभदायरे ऩठाएको ये लभट्मान्त्स जरववद्मुत ् ऺेरभा रगानी गने मोजना उनको छ । ―धनी य गरयफफीचको
खाडर ऩूया गना जनताको रगानीफाट जरववद्मुत ् आमोजना ववकास गरयनेछ,‖ उनरे बने ।

मथतै, तयाईका खेतीमोग्म जलभनभा लसॉचाइ सुववधा ऩुमााउन सुनकोसी–कभरा–फागभती, कालरगण्डकी–
नतनाउरगामत नदी डाइबसान गयी ठूरा लसॉचाइ आमोजना सम्ऩन्त्न गयी कृवष उ्ऩादन फढाउने मोजना
प्रधानभन्त्रीरे सुनाए ।

सम्फोधनभा उनरे हवाई ऺेरको ववकास गना सयकायरे ननजगढभा दोस्रो अन्त्तययास्ष्ट्रम ववभानथथर,
ऩोखया य बैयहवाभा ऺेरीम ववभानथथर ननभााण य त्ररबुवन अन्त्तययस्ष्ट्रम ववभानथथरको थतयोन्त्ननत

गरययहे को जानकायी ददए । ―चीनसॉगको मातामात तथा ऩायवहन सम्झौतारे एक दे शभागथको ननबायता

हटे को छ,‖ उनरे बने, ―बूभागाफाट अन्त्म भुरुकसॉग जोड्ने य व्माऩाय ववथताय गना फाटो खर
ु ा बएको छ ।‖
प्रधानभन्त्रीरे आगाभी आगथाक वषाको फजेट तमायी सरु
ु बएसकेको बन्त्दै अफदे खख सधैं जेठ १५ लबर फजेट
आउने जानकायी गयाए । नमाॉ सॊववधान आएऩनछ सॊशोधन य ननभााण गनऩ
ुा ने ववलबन्त्न ऺेरका १९३

ऐनभध्मे आगाभी आवलबर १३८ ववधेमकराई व्मवथथावऩका सॊसद्फाट ऩारयत गरयने उनरे फताए ।
र्नयाशाजनक ६ भहहना

बूकम्ऩफाट ठूरो बौनतक तथा भानवीम ऺनत ऩुगेको य सॊववधानभा असन्त्तुस्ष्ट जनाउॉ दै बायतरे नाकाफन्त्दी
गये को ववषभ ऩरयस्थथनतभा प्रधानभन्त्री फनेका ओरीरे काभबन्त्दा गप फढी गये य ०७२ सार त्रफताए ।

पागुनदे खख नाकाफन्त्दी खर
ु े ऩनन खाना ऩकाउने ग्मास अबाव कामभै छ । कारोफजायी भौराएको छ बने
भूल्मवद्
ृ गध दोहोयो अॊकभा छ । कारोफजायी ननमन्त्रण गना सयकाय सपर बएको छै न । जरववद्मुत ्,

सडक, लसॉचाइरगामत यणनीनतक भह्वका ठूरा आमोजनाको ननभााण अझै सुचारु हुन सकेको छै न ।
बूकम्ऩ गएको एक वषा त्रफनतसक्दा ऩनन जनतारे घय फनाउन अनुदान ऩाएका छै नन ् । मो वषा ऩनन

बूकम्ऩऩीडडतको फास टहयाभै हुने बएको छ । प्रधानभन्त्री ओरीरे ननजी घय ननभााण सम्ऩन्त्न हुन अझै
एक वषा राग्ने फताइसकेका छन ् । ऊजाा सॊकट गदहरयएय मो वषा दै ननक १४ घण्टाबन्त्दा फढी रोडसेडडङ
बएको छ । आगथाक वद्
ृ गध खस्ु म्चएय १.५ प्रनतशतभा सीलभत हुने प्रऺेऩण गरयएको छ ।
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जराशममुक्त आमोजनापवरुद्ध अभेरयकी रत्रफङ
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, २ वैशाख – सॊमक्
ु त याज्म अभेरयकारे ठूरा फाॉधमक्
ु त जरववद्मत
ु ् आमोजनाभा रगानी नगना

अन्त्तययास्ष्ट्रम ववत्तीम सॊथथाराई आह्वान गये को छ । ठूरा फाॉध ननभााण हुॉदा भानवअगधकाय उल्रॊघन हुने य

ऩमाावयणीम सन्त्तुरन त्रफग्रने बन्त्दै अभेरयकी सयकाय जराशममुक्त आमोजनाको ववयोधभा उत्ररएको हो । ववलबन्त्न
गैयसयकायी सॊथथाको रुगचभा अभेरयकारे मथतो रत्रफङ गये ऩनछ फढ
ू ीगण्डकीरगामतका जराशममक्
ु त आमोजना
सभमभै फन्त्नेभा शॊका उ्ऩन्त्न बएको छ ।

अभेरयकी कॊग्रेसरे ठूरा फाॉधसदहतका जरववद्मत
ु ् आमोजना फन्त्न नददन ववधेमक नै ऩारयत गरयसकेको छ
। सन ् २०१४ दे खख कामाान्त्वमनभा आएको सो कानन
ु प्रबावकायी फनाउन अभेरयकारे अन्त्तययास्ष्ट्रम ववत्तीम
सॊथथाहरूराई मथता आमोजनाभा रगानी नगना आह्वान गये को हो ।

ववश्व फैंकरे ठूरा फाॉधमुक्त आमोजनाभा रगानीको तमायी गरययहे को य अन्त्म अन्त्तययास्ष्ट्रम ववत्तीम

सॊथथाहरूरे ऩनन मथतै ऩरयमोजनाभा रुगच दे खाइयहे का फेरा अभेरयकी सन्त्दे शराई अथाऩूणा रूऩभा हे रयएको
छ । अभेरयकी कॊग्रेसको ननणामरे ववश्व फैंकको मोजनाभा ‗गचसो ऩानी खन्त्माएको‘ दटप्ऩणी नदी फचाउ
तथा वातावयणीम सॊथथा ‗अन्त्तययास्ष्ट्रम रयबसा‘रे आफ्नो अनराइन सॊथकयणभा उल्रेख गये को छ ।
अभेरयकारे ठूरा फाॉधमुक्त आमोजना फनाउॉ दा भानवअगधकाय हनन हुने, फाॉधफाट ठूरो सॊख्माभा

ववथथाऩन हुने तथा भानवीम ऺनत य वातावयणीम सन्त्तुरनभा असय ऩने दाफी गये को छ । कानुनरे नै

अन्त्तययास्ष्ट्रम ववत्तीम सॊथथाभापात मथता आमोजनाको ववयोध गना अभेरयकी सयकायराई ननदे शन ददएको
अन्त्तयास्ष्ट्रम रयबसारे जनाएको छ । अभेरयकाको ननदे शनरे ववश्व फैंक, एलसमारी ववकास फैंक,
अन्त्तययास्ष्ट्रम ववत्त ननगभ (आईएपसी) रगामतका ववत्तीम सॊथथा प्र्मऺ प्रबाववत हुनेछन ् ।
अन्त्तययास्ष्ट्रम रयबसाका अनस
ु ाय लसनेटय प्मादट्रक रेहरे ‗कन्त्सोलरडेटेड एप्रोवप्रऩेसन्त्स एक्ट‘ ल्माएका हुन ्
। रेहरे नेऩारको तमायी ऩोसाकराई अभेरयकी फजायभा बन्त्साय सहुलरमतका रागग ऩहर गये का गथए ।

अभेरयकी अथाभन्त्रीरे अन्त्तययास्ष्ट्रम ववत्तीम सॊथथाका कामाकायी ननदे शकराई अभेरयकाको नीनतअनस
ु ाय
ववश्व फाॉध आमोगको फाॉध य ववकासको फ्रेभवकाभा यहे य ठूरा फाॉध ऩरयमोजना ननभााणभा कुनै प्रकायको

ऋण, अनुदान, यणनीनतक य नीनतगत सहमोग नगना ननदे शन ददएको सो अनराइन सॊथकयणभा उल्रेख
छ । आमोगरे सन ् २००० नोबेम्फयभा ठूरा फाॉध आमोजना ननभााण योक्ने ननणाम गये को छ ।

ठूरा आमोजनाभा हुने सावाजननक रगानीको प्राथलभकताराई ववकेन्त्द्रीकयण गये य नवीकयणीम ऊजााभा
रगानी गदाा फढी प्रबावकायी हुनुका साथै ऊजाा य गरयफी घटाउने तथा वातावयण सॊयऺणभा टे वा ऩुग्ने

अभेरयकी दाफी छ । अभेरयकी ववयोधरे कॊगोभा ननभााणाधीन इन्त्गा, डासु अन द इनडक्स, अजयरा इन

टोगो, अभइरा पल्स इन द ये नपये थट अप गुमना, नाभ नेगगऩ य सेकोङ रयबय जराधाय तथा राओसका
ठूरा फाॉध आमोजना ननभााणभा अवयोध ऩुग्नेछ ।

ववश्व फैंकका २०० सदथम भुरुक छन ् । अन्त्तययास्ष्ट्रम रयबसा य अन्त्म सॊथथारे ववश्व फैंकफाट १ अफा ६०
कयोड डरय हरयत वातावयणीम कोषभापात ववकेन्त्द्रीकयण गयी नवीकयणीम ऊजाा सभथमा सभाधानभा
रगानी गना अनुयोध गदै आएका छन ् ।
ऩूवज
ा रस्रोतभन्त्री दीऩक ऻवारी ठूरो सॊख्माभा ववथथाऩन हुन,े भानवअगधकाय हनन हुने य फढी जनसॊख्मा
ऩीडडत हुने फाॉध आमोजनाभा रगानी नगने नीनतअनुसाय मथतो कानुन आएको हुन सक्ने फताउॉ छन ् ।

मसअनघ, ननभााण बएका ठूरा फाॉधको अनुबव खयाफ बएको य धेयै जनधन ऺनत बएकारे ऩनन अभेरयकारे
मथतो नीनत ल्माएको उनको तका छ ।
ऩाइऩराइनभा ठूरा आमोजना

नेऩाररे ५ हजाय ४० भेगावाटको ऩञ्चेश्वय, ११ हजाय भेगावाटको कणाारी गचसाऩानी, २४५ भेगावाटको
नौभे
ु ेय, १ हजाय १०० भेगावाटको फढ
ू ीगण्डकी, ७५० भेगावाटको ऩस्श्चभसेती, दध
ू कोसी,

आॉधीखोरारगामतका ठूरा जरववद्मुत ् आमोजना अनघ फढाउने गह
ृ कामा थारेको छ । मी सफै

जराशममुक्त आमोजनाका फाॉधको उचाइ ५० लभटयबन्त्दा फढी छ । ववश्व फाॉध आमोगरे सन ् २००० भा १५
लभटयबन्त्दा अग्रा फाॉधराई ‗ठूरा फाॉध‘ बनी ऩरयबावषत गये को छ । फूढीगण्डकीको फाॉध उचाइ २६३ लभटय
छ । सयकायरे हारै ल्माएको ऊजाा सॊकट ननवायण तथा जरववद्मुत ् ववकास दशक अवधायणाभा ५ हजाय
भेगावाट त्रफजुरी जराशममुक्त आमोजनाफाट उ्ऩादन गने रक्ष्म लरएको छ ।
आपूकहाॉ फनाएय अन्त्मत्र पवयोध (फक्स)

आफ्नो भर
ु क
ु भा ठूरा फाॉधमक्
ु त आमोजना फनाइसकेको अभेरयकारे गैयसयकायी सॊथथाको उक्साहटभा

ववश्वका अन्त्म भर
ु क
ु भा मथता ऩरयमोजना ननभााण अवरुद्ध ऩाना खोजेको हो । अभेरयकारे ५५ लभटयदे खख
२३० लभटय अग्रा २०० बन्त्दा फढी फाॉधमक्
ु त जरववद्मत
ु ् आमोजना फनाएको छ ।

अभेरयकी सयकायको ननणामरे नेऩाररगामत ठूरा फाॉधमुक्त आमोजना ननभााण गने अन्त्म भुरुकराई ऩनन
असय गनेछ । मससॉगै ठूरा जराशममुक्त आमोजना ननभााणभा अभेरयकीरगामत ऩस्श्चभा य वातावयण

सॊयऺणभा काभ गने गैयसयकायी सॊथथाको ऩनन ववयोध आउने सम्बावना फढे को छ । अरुण तेस्रो आमोजना
ऩनन ‗ऩुतरी सॊयऺण‘को नाभभा अवसान गयाइएको गथमो ।
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३५६ भेगावाट त्रफजुरी अऩुग हुने

आउॉ दो ऩुस य भाघभा ३५६ भेगावाट त्रफजुरी अऩुग हुने ऩूवाानुभान सयकायरे गये को छ । त्रफजुरीको भाग फढे य १ हजाय
४२३ भेगावाट य आऩनू ता सख्
ु खामाभभा १ हजाय ६७ भेगावाट भार हुने बएऩनछ मो ऩरयभाणभा ऊजाा अऩग
ु हुने बएको
हो । मो अवथथाभा दै ननक ६ घन्त्टासम्भ ववद्मुत ् बाय कटौती हुने अनुभान ऊजाा भन्त्रारमको छ । व्मवथथावऩका

सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत सलभनतको फैठकभा ऊजाासम्फन्त्धी कामामोजना प्रथतुत गदे ऊजाा भन्त्रारमका सहसगचव
ददनेशकुभाय नघलभये रे बायतफाट सभेत आमात गदाा वषाादभा १ हजाय ५६७ भेगावाटसम्भ ऩग्ु ने य सख्
ु खामाभ सरु
ु

बएऩनछ आऩूनता घट्दा प्रणारीभा ३५६ भेगावाट त्रफजुरी अऩुग हुने जानकायी ददए । मो वषा बायतफाट ५८०, नदीको
फहावभा आधारयत आमोजनाफाट २९५, थटोये ज ९२, नववकयणीम ऊजााफाट १०० भेगावाट त्रफजुरी आऩूनता हुने

नघलभये रे जानकायी ददए । मथतै वषाादभा नदीको फहावभा आधारयत आमोजनाफाट उ्ऩादन फढे य ७९५ भेगावाट ऩुग्ने
दे खखएको छ ।

कामामोजनारे कानन
ु ी सध
ु ाय, नीनतगत व्मवथथा, प्रशासननक ननणाम य प्रकक्रमागत एवॊ सॊयचना्भक सध
ु ाय गने उनरे
फताए । सहसगचव नघलभये का अनुसाय खरयद प्रकक्रमाराई सहज फनाउन एक चयण दईु खाभ ऩद्धनत, प्रधानभन्त्रीको

अध्मऺताभा ऊजाा सॊकट आमोग गठन, जग्गा प्रास्प्त य भुआब्जाका रागग ववशेष व्मवथथा, कजाा नतने अवगध वा १०

वषासम्भराई ऩरयवत्र्म भद्र
ु ाभा ववद्मत
ु ् खरयद त्रफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) रगामतका व्मवथथा हुन रागेको सो अवसयभा
जानकायी गयाइएको गथमो ।

ऊजाा सॊकट सभधानका रागग तमाय गरयएको ववद्मुत ् ववकास अवधायणाऩर कामाान्त्वमन सुरु गरयएको नघलभये रे

जानकायी ददए । उनका अनुसाय आगाभी ६ भदहनालबर ववद्मुत ् प्रागधकयणरे सोराय प्रववगधफाट ऊजाा उ्ऩादन गना
फोरऩर आब्हान गने बएको छ । भागको प्रऺेऩणका आधायराई हे दाा १० वषाभा ववद्मुत ् भाग फढे य १० हजाय २००
भेगावाट ऩग्ु ने अनभ
ु ान गरयएको छ ।

जरवामु जरयवाना शुल्क प्रभाखणकयणको उऩमक्
ुा त कामाववगध फनाई ऩेश गना ऊजाारे प्रागधकयणराई ननदे शन ददएको
छ । जसअनुसाय १० भेगावाटसम्भका आमोजनाराई छुट य सोबन्त्दा ठूरा आमोजनाराई ऩीऩीए गदाा मस ववषमभा
थऩष्ट ऩारयने बएको छ ।
ब्रेकय

बायतफाट सभेत आमात गदाा वषाादभा १ हजाय ५६७ भेगावाटसम्भ ऩुग्ने य सुख्खामाभ सुरु बएऩनछ आऩूनता घट्दा
प्रणारीभा ३५६ भेगावाट त्रफजुरी अऩुग हुने दे खखन्त्छ ।
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फूढीगण्डकीभा पवश्वकै तेस्रो उच्च फाॉध
बीभ गौतभ

फहुचगचात १२ सम भेगावाट ऺभताको फढ
ू ीगण्डकी जराशममक्
ु त जरववद्मत
ु ् आमोजनाभा ववश्वकै तेस्रो
ठूरो उच्च फाॉध ‗डब्फर कबेचय आचा ड्माभ‘ फन्त्ने बएको छ । सयकायरे उच्च प्राथलभकता ददएय आगाभी
वषादेखख ननभााण अनघ फढाउन रागेको फढ
ू ीगण्डकी आमोजनाभा ववश्वकै तेस्रो य दक्षऺण एलसमाकै ऩदहरो
डफर कबेचय आचा ड्माभ फन्त्न रागेको हो ।

ऩयाभशादाता कम्ऩनी ट्राकवेरारे तमाय गये को फूढीगण्डकीको अस्न्त्तभ ववथतत
ृ डडजाइन प्रनतवेदन

(डीडीआय) अनुसाय, नेऩारभा २ सम ६३ लभटय उचाइ बएको मथतो ड्माभ फन्त्न रागेको छ । ववश्वभा

चीनको थाङरोन नदीभा ननभााण बएको ३ सम ५ लभटय उचाइको जेङवऩङ–१ जरववद्मुत ् हारसम्भकै

सफैबन्त्दा अग्रो डफर कबेचय आचा ड्माभ हो । मथतै, टकीको कोरु नदीभा २ सम ७० लभटय उचाइ यहे को
मुसुपेरी फाॉध ननभााणाधीन छ । ‗फूढीगण्डकीभा २ सम ६३ लभटयको डफर कबेचय आचा ड्माभ फन्त्दै छ, मो
हारसम्भको चीनभा ननभााण सम्ऩन्त्न बइसकेको य टकीभा ननभााण बइयहे को बन्त्दा तेस्रो ठूरो फाॉध हो,‘
फूढीगण्डकी जरववद्मुत े्ववकास सलभनतका अध्मऺ डा. रक्ष्भीप्रसाद दे वकोटारे याजधानीसॉग बने,

‗आगाभी फषादेखख ननभााण सुरु गने रक्ष्म याखखएको मो आमोजनाको ठूरो फाॉध सॊसायकै रागग आकषाण
फन्त्न सक्छ ।‘

लसॊगरभा एकानतय भार बकुन्त्डोजथतो आचा यहनेभा डफर कबेचय आचा ड्माभभा बने दाॉमाफामाॉ, तरभागथ
दव
ु ैनतय आचा यहन्त्छ । फूढीगण्डकीभा फनाइने ड्माभफाट थऩेर वे बएय फहने ऩानीफाट ६ झनाा आउने गयी

डडजाइन गरयएको छ । मी झनाारे धेयै ऩमाटकराई आकषाण गना सक्ने गयी डडजाइन गरयएको छ । ‗डफर
कवेचय आका ड्माभ बएको जराशममुक्त आमोजना एलसमाभै छै न, मसरे धेयै ऩमाटकराई आकषाण गना

सक्छ,‘ इस्न्त्जननमरयङ अध्ममन सॊथथान ऩुल्चोकका सहप्राध्माऩक डा. बोरा नघलभये रे बने, ‗मथता झनाा
बएको जराशममुक्त आमोजना अभेरयकाको ननमाग्रापरभा ऩनन छ, चीनभा ऩनन छ, महाॉ ववश्वकै
सफैबन्त्दा फढी ऩमाटक जान्त्छन ् ।‘

सयकायरे फूढीगण्डकी आमोजनाराई कुन भोडेरभा जाने य रगानी कसयी जुटाउने बन्त्नेफाये ऩनन

हारसम्भ ननणाम गरयसकेको छै न । हार ववकास सलभनतभापात अनघ फढाउने गयी सलभनतरे काभ
गरययहे को बएऩनन सयकायरे हारै सावाजननक गये को ऊजाासॊकट ननवायण दशकको अवधायणा य
कामामोजनाभा मसराई क्रभश् कम्ऩनीभापात अनघ फढाउने उल्रेख छ ।
२ खफा ५९ अफाफयाफयको रागत अनभ
ु ान गरयएको आमोजनाको ववत्तीम व्मवथथाऩन गनेफाये सभेत

सयकायरे ननणाम गरयसकेको छै न । तय, आमोजनाको डीडीआय य टे न्त्डय वववयण बने तमाय बइसकेको छ ।
‗त्कार ननणाम बएभा आमोजना अनघ फढाउन सक्ने अवथथा छ, ववथतत
ृ डडजाइन य टे न्त्डय डकुभेन्त्ट ऩनन

तमाय छ,‘ ववकास सलभनतका अध्मऺ डा. रक्ष्भी दे वकोटारे बने, ‗हारसम्भ कसयी अनघ फढ्ने बन्त्ने
सयकायरे ननणाम गरयसकेको छै न ।‘ सलभनतका अनुसाय, ननभााण सुरु बएऩनछ आमोजना सम्ऩन्त्न गना
कम्तीभा साढे ६ वषा राग्छ ।
ववद्मुत ् उ्ऩादन फढ्ने

१२ सम भेगावाटको फूढीगण्डकी जरववद्मुत ् आमोजनाको ववद्मुत ् उ्ऩादन फढ्ने बएको छ । ऩदहरा
आरुघाटभा ऩानीको फहाव भाऩन गये काभा ऩनछल्रो सभमभा प्रथताववत कल्रेयीको फाॉधस्थथत फहाव
भाऩन केन्त्द्रभापात गरयएको अध्ममनरे ववद्मुत ् उ्ऩादन फढ्ने दे खखएको हो ।

ऩदहरे ३३ सम ८२ स्जगावाट आवय (जीडब्रूएच) ववद्मुत ् उ्ऩादन गने प्रऺेऩण गये काभा आमोजनाको
ऩनछल्रो ववथतत
ृ डडजाइन प्रनतवेदन (डीडीआय) रे ४२ सम ५० जीडब्रुएच ववद्मुत ् उ्ऩादन ऩुग्ने

दे खखएको फूढीगण्डकी जरववद्मुत ् ववकास सलभनतका अध्मऺ डा. रक्ष्भी दे वकोटारे जानकायी ददए ।

‗ऩदहरे ३ सम ४० कयोड मुननट उ्ऩादन गने रक्ष्म याखखएकाभा फढे य ४ सम २५ कयोड मुननट ऩुगेको छ, ८५
कयोड मुननट थवऩएको ऩदहरा ३ सम ४० कयोड मुननट उ्ऩादन गने रक्ष्म याखखएकाभा फढे य ४ सम २५
कयोड मुननट ऩुगेको छ,‘ उनरे बने, ‗प्रनतसेकेन्त्ड ऩानीको फहाव ऩदहरा २ सम २२ घनलभटय यहे काभा
कल्रेयीभा गये को अध्ममनरे २६ प्रनतशत फढे को दे खखएको छ ।‘
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साहस ऊजााको पवत्तीम व्मवस्थाऩन चाॉडै

ननजी ऺेरफाट प्रवद्र्गधत साहस ऊजााको ववत्तीम व्मवथथाऩन चाॉडै हुने बएको छ । कम्ऩनीको दोस्रो वावषाक
साधायण सबाभा मथतो जानकायी ददइएको हो । शक्र
ु फाय याजधानीभा सम्ऩन्त्न साधायण सबाभा साहस
ऊजााका अध्मऺ दहभप्रसाद ऩाठकरे कम्ऩनीको वावषाक प्रनतवेदन ऩेस गदै आमोजनाको कामा प्रगनतका

फाये भा सेमयधनीराई जानकायी गयाए । सो अवसयभा अध्मऺ ऩाठकरे साहस ऊजाारे ननभााण गना रागेको
८६ भेगावाट ऺभताको सोरख
ा मायी बइयहे कोेे जानकायी
ु ोरा दध
ू कोसी आमोजना ननभााणका रागग ऩव
ू त
ऩनन ददए ।

आमोजना ननभााण गना आवश्मक रगानी जुटाउनका रागग ववलबन्त्न फैंकको साभूदहक रगानी

(सहववत्तीमकयण) भापात कुर रागत ११ अफा ८६ कयोड रुऩैमाॉको ७० प्रनतशत ऋण लरने प्रकक्रमा अस्न्त्तभ

चयणभा ऩुगेको जानकायी ऩनन ददइमो । फाॉकी ३० प्रनतशत सेमय ऩॉज
ु ी सॊथथाऩकफाट सॊकरन बइयहे को छ ।
सॊथथाऩक सेमयफाऩतको ऩैसा सॊकरनको काभ ऩनन अस्न्त्तभ चयणभा ऩुगेकोेे य चाॉडै फन्त्द गने ऩनन उनरे
जानकायी ददए ।

ववत्तीम सॊयचनाअनुसाय ७० प्रनतशत ऋणफाहे कको ३० प्रनतशत सेमय ऩॉज
ु ीभध्मे ४० प्रनतशत सवासाधायणभा
सेमय ननष्कासन गयी सॊकरन गरयने य ६० प्रनतशत सॊथथाऩकको सेमय यहनेछ । सो आमोजनाको ननभााण
कामाअन्त्तगात सडक ननभााणरगामतका काभ बइयहे को छ बने जग्गा खरयदको काभ सककसकेको छ
। मथतै, आमोजना ननभााण सुरु बएको तीन वषाभा ननभााण सककने फताइएको छ । कम्ऩनीको अनुभाननत
ववत्तीम वववयणअनुसाय आमोजना आगथाक एवॊ प्राववगधक रूऩभा आकषाक यहे को फताइएको छ ।

आमोजनाको प्रनतमुननट रागत २ रुऩैमाॉ ७० ऩैसा यहे को छ । अन्त्म आमोजनाको तुरनाभा कभ रागत

यहे को मो आमोजनाफाट उ्ऩाददत त्रफजुरी ववद्मुत ् प्रागधकयणराई दहउॉ दभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य वषाामाभभा
४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा प्रनतमुननटभा त्रफक्री गने सम्झौता बइसकेको छ । आमोजनाफाट सेमयधनीको रगानीभा
वावषाक ३१ दशभरव ४ प्रनतशत प्रनतपर (इस्क्वटीभा प्रनतपर वा रयटना अन इस्क्वटी) प्राप्त हुने दाफी
कम्ऩनीको छ ।

आमोजनाको रगानी ४ दशभरव ३३ वषाभा उदठसक्ने फताइएको छ बने कम्ऩनीरे भुख्म सॊयचनाको काभ
सुरु गये ऩश्चात ् सवासाधायणराई सेमय जायी गने प्रकक्रमा अगाडड फढाइने बएको छ । साहस हाइड्रो

कम्ऩनीभापात गल्
ु भी स्जल्राभा ५ भेगावाटको भागथल्रो हुस्ग्दखोरा आमोजना ननधाारयत सभमबन्त्दा
चाॉडो य ननधाारयत रागतबन्त्दा कभ रागतभा सपरताऩव
ा सम्ऩन्त्न गयी उ्ऩादन सरु
ू क
ु बइसकेको
जानकायी ऩनन ददइएको छ ।
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याहुघाट आमोजना कम्ऩनी अवधायणाभा फन्त्ने

फात्रफमाचौय (म्माग्दी)÷यासस– स्जल्राभा ननभााण हुन रागेको याहुघाट जरववद्मत
ु ् आमोजनाराई
कम्ऩनीको अव धायणाभा अनघ फढाउने प्रथतावप्रनत स्जल्रावासी उ्सादहत बएका छन ् ।

नेऩार ववद्मत
ु ् प्रागधकयणरे ननभााण गना रागेको आमोजनाभा सवासाधायणको सेमय रगानी यहने

प्रथतावसदहतको ववथतत
ृ आमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय) प्रागधकयणको सञ्चारक सलभनतभा ऩेस बएको
छ । व्मवथथावऩका–सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभनतको लसपारयसअनस
ु ाय डीऩीआयभा याहुघाटराई
कम्ऩनीको अवधायणाभा ननभााण गने प्रथताव गरयएऩनछ थथानीम उद्मोगी व्मवसामीरगामत
उ्सादहत बएका हुन ् ।

बायतीम ननभााण कम्ऩनी आईबीआयसीएरको कभजोय आगथाक अवथथाका कायण ननधाारयत सभमभा
काभ गना नसकेऩनछ सम्झौता तोडेय नमाॉ प्रकक्रमाभा आमोजनाराई अनघ फढाउने क्रभभा कम्ऩनीभा
रैजाने ववकल्ऩ प्रथतुत गरयएको हो । थथानीम सभथमा सभाधान हुने, स्जल्रावासीको अऩन्व यहने य

रगानीको अवसय ऩाउने बएकारे याहुघाटभा ववद्मुत ् प्रागधकयणको ५१ प्रनतशत सेमय यहने गयी कम्ऩनीको
अवधायणाभा ननभााण गने प्रथताव गरयएको व्मवथथावऩका–सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभनतका
सदथमसभेत यहे का स्जल्राफाट ननवाागचत साॊसद नवयाज शभाारे फताए । फत्तीस भेगावाट ऺभताको

याहुघाटको ऺभता वद्
ृ गध गयी ४० भेगावाटको फनाउने य कम्ऩनीभा रैजान आमोजनाको ऋण रगानीकताा
बायतीम आमात ननमाात फैंकरे सैद्धास्न्त्तक सहभनत जनाइसकेको छ । नमाॉ प्रकक्रमासॉगै याहुघाटराई
कम्ऩनीभा रैजाॉदा स्जल्रावासीका रागग याम्रो अवसय प्राप्त हुने उद्मोग वाखणज्म सॊघका भहासगचव

याजेश शाक्म फताउॉ छन ् । ‗ननस्ष्क्रम य अनु्ऩादक ऺेरभा ऩरयचारन बएको ऩॉज
ु ीको सही ऩरयचारनका
रागग याहुघाट कम्ऩनीभा जाॉदा स्जल्रावासीराई रगानीको याम्रो अवसय लभल्छ,‘ उनरे बने, ‗नछटो
प्रनतपर प्राप्त गने य फढी भुनापा हुने बएकारे जरववद्मु्को रगानी सुयक्षऺत भाननन्त्छ ।‘

कम्ऩनीभा रैजाॉदा स्जल्रावासीराई रगानीको अवसय लभल्ने, अऩन्व भहसुस हुने, थथानीमथतयभा

अवयोध नहुन,े नीनतगत ननणामभा धेयै सभम अल्झन नऩने, नागरयकको चासो य ऩायदशॉ रूऩभा ननधाारयत
सभमभा आमोजना ननभााण गना सककने बएकारे प्रथतावराई ऩारयत गयाउन स्जल्राका याजनीनतक दररे
साझा धायणा फनाएय भन्त्रारम य प्रागधकयणराई दफाफ ददने नेकऩा (एभारे)का स्जल्रा सगचव फारकृष्ण
सव
ु ेदीको बनाइ छ । ७ अफा रुऩैमाॉको रागतभा ननभााण सम्ऩन्त्न गने रक्ष्मसदहत २०६६ सारदे खख सरु
ु

बएको याहुघाटको हारसम्भको प्रगनत १२ प्रनतशत भारै छ । चालरस भेगावाट फनाउॉ दा ८ अफा ६० कयोड

रुऩैमाॉ रगानी आवश्मक ऩने डीऩीआयभा उल्रेख छ । लसलबर ठे केदाय आईआयसीएरको कभजोय आगथाक
अवथथाका साथै ऩयाभशादाता कम्ऩनी छनोट य साभद
ु ानमक वनको रूख काट्ने अनभ
ु नत ऩाउन दढराइ
बएका कायण मसै वषालबर आमोजना सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म असपर बएको हो ।

स्जल्राको झीॊ य दग्नाभ गाववसको लसभानाभा फाॉध यहने आमोजनाको वऩप्रे नतल्केनीचौयभा ६४ लभटय
सुरुङ य करयफ एक ककरोलभटय ऩहुॉचभागा ननभााण गये को छ । झीीँ, दग्नाभ, वऩप्रे, ऩा्रेखेत, फेनी

नगयऩालरका–९ को फाॉसखका य भाझपाॉट गाववस प्रबाववत हुने आमोजनाको रगानीभा प्रबाववत ऺेर य
स्जल्रावासीराई ऩदहरो प्राथलभकता ददनुऩने आवाज उठे को छ ।
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पवद्मुत ् प्रणारी ध्वस्तदे खख ऊजााभन्त्त्रीको फखाास्तीसम्भ
बीभ गौतभ

ऊजाा ऺेरको इनतहासभै २०७२ सफैबन्त्दा फढी चगचात य वववादथऩद यह्मो । मही वषा बूकम्ऩको कायणरे ववद्मुत ्

प्रणारी ऩयू ै ध्वथत बएको गथमो बने जरववद्मत
ु ् ऊजााभन्त्रीराई प्रधानभन्त्रीरे फखााथती गये का गथए । मद्मवऩ,

वषाको अन्त््मनतय ऊजााभन्त्री याधा ऻवारीरे अननमलभतताको आयोऩफाट अदारतफाटै सपाइ ऩाइन ् । जे बए ऩनन
नेऩारको जरववद्मुत ् इनतहासका रागग मी दव
ु ै घटना भहŒवऩूणा छन ् ।

उ्ऩादनको दहसाफरे वषाबरय एकदभ कभ बमो । जम्भा १६ भेगावाट भार उ्ऩादन बएको प्रागधकयणको तथ्माॊकरे
दे खाउॉ छ । ववद्मुत ् प्रागधकयणका अनुसाय ८ दशभरव ५ भेगावाटको नौगाढ खोरा, ९ सम ९८ ककरोवाटको सुष्भा

फख
ु यी, ७ भेगावाटको भाई क्मासकेट य २ भेगावाटको छ्मादी भार ननभााण सम्ऩन्त्न बए बने ववद्मत
ु ् भाग बने झन्त्डै
१ सम भेगावाट फढ्मो । चारु आगथाक वषा २०७२÷०७३ लबर १ सम २० भेगावाट उ्ऩादन गने रक्ष्म गथमो तय

हारसम्भ २० भेगावाटको उ्ऩादनरे भुस्थकररे ५० भेगावाट ऩनन ननाघ्ने अवथथा छ । मदद कामाान्त्वमन बए ऊजाा
भन्त्रारमरे ल्माएको यास्ष्ट्रम ऊजाा सॊकट ननवायण तथा ववद्मुत ् ववकास दशकसम्फन्त्धी कामामोजनासदहतको
अवधायणा २०७२ राई एउटा भहŒवऩूणा उऩरस्ब्धका रूऩभा लरनुऩने हुन्त्छ । ऊजाा सगचव सुभनप्रसाद शभाा

अवधायणा य कामामोजना आउनु य मसभा प्रनतफद्धता जनाउनर
ु गामतका बायतफाट ववद्मत
ु ् आमात हुन,ु नेऩार य
बायतफीच बएको ऊजाा व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) कामाान्त्वमनका रागग दईु दे शफीच फैठक फसेय अनघ फढ्न,ु
ऩञ्चेश्वय फहुउद्दे श्मीम आमोजना ववथतत
ृ आमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय) भथमौदा तमाय हुन,ु फूढीगण्डकी

जराशममक्
ु त आमोजनाको डीऩीआय तमाय बएय जग्गा प्रास्प्तराई प्रकक्रमा अनघ फढ्नर
ु ाई उऩरस्ब्धका रूऩभा

लरन्त्छन ् । फूढीगण्डकीको डीऩीआय तमाय बए ऩनन मसको वववत्तम व्मवथथाऩनरगामतका कथतो भोडालरटीभा अनघ
फढाउने बन्त्ने ऊजाा भन्त्रारमरे ववगतको वषा २०७२ भा थऩष्ट ननणाम लरन सकेन । जुन धेयै दढरा बइसकेको छ ।
ववगत राभो सभमदे खख अनघ फढ्न नसकेको २२० केबीको नेऩारकै ऩदहरो खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइनको
ननभााण कामा सुरु बएको छ बने अन्त्म केही प्रसायण राइन अनघ फढ्न सकेनन ् । नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणका

कामाकायी ननदे शक भक
ु े शयाज काफ्रे बक
ू म्ऩको कायण त्रफतेको वषा दे शकै रागग नयाम्रो बएको य नेऩारको ववद्मत
ु ्
प्रणारी ध्वथत बए ऩनन ्मसराई ६ घन्त्टालबरै ऩुन्थथावऩत गना सक्नु धेयै उऩरस्ब्धऩूणा यहे को फताउॉ छन ् ।

‗बूकम्ऩऩनछ ध्वथत बएको ववद्मुत ् प्रणारी ६ घन्त्टालबरै ऩुन्थथावऩत गना सक्नु ठूरो उऩरस्ब्ध हो, बायतफाट थऩ
८० भेगावाट ववद्मत
ु ् आमात गना सक्नर
ु ाई ऩनन उऩरस्ब्ध भान्त्नऩ
ु छा ,‘ उनरे बने, ‗नेऩार य बायतफीचको

अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइन सम्ऩन्त्न हुनुका साथै हे टौंडा–ढल्केफय–दहु फी, काफेरीरगामतका आमोजना अनघ फढ्नु
ऩनन उऩरस्ब्धऩूणा नै भान्त्नुऩछा ।‘ ऩरयणाभ दे ख्ने गयी खासै उऩरस्ब्ध नबए ऩनन केही उऩरस्ब्ध बएका छन ् तय

जरववद्मुत ् ऺेरका रागग सफैबन्त्दा भहŒवऩूणा भाननएको चह
ु ावट घटाउने य उ्ऩादन वद्
ृ गध धेयै कभजोय यह्मो ।
४४ भेगावाट ववद्मुत ् उ्ऩादन ववद्मुत ् प्रागधकयणभापात भार थप्ने रक्ष्म याखखएकोभा थवऩएन । मीसदहत सभग्र
ऊजाा ऺेरभा चारू वषाभा बएका प्रगनत य आशाजनक कामाहरू मसप्रकाय छन ् ।
ऊजााभन्त्त्री फखाास्ती य सपाइ

सोरु कोरयडोयको प्रसायण राइन ठे क्का वववादभा त्कारीन प्रधानभन्त्री थवगॉम सुशीर कोइयारारे त्कारीन

ऊजााभन्त्री याधा ऻवारीराई असोजभा फखााथत गये का गथए । अस्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्त्धान आमोगको आयोऩको
आधायभा फखााथतीभा ऩये की भन्त्री ऻवारीरे हारै सवोच्च अदारतफाट सपाइ बने ऩाएकी नछन ् । ठे केदाय

कम्ऩनीका एजेन्त्टहरूको फढ्दो सकक्रमतारे उनराई फखााथतीसम्भ ऩ¥ु माएको गथमो । गत ४ बदौभा फसेको

प्रागधकयण फोडा फैठकरे बायतको भोहन इनजॉ नाभक कम्ऩनीराई २ अफा २६ कयोड रुऩैमाॉभा ठे क्का ददने ननणाम

गये को गथमो । ववद्मुत ् प्रागधकयणरे बायतको ज्वागुवाय कम्ऩनीराई अमोग्म ठह¥माएको गथमो । तय, मो कम्ऩनीरे
भोहनबन्त्दा झन्त्डै २६ कयोड कभभा टे न्त्डय आह्वान हारेको गथमो । ज्वागव
ु ायका कागजऩर भाऩदण्डअनस
ु ाय

नबएको बन्त्दै प्रागधकयण सञ्चारक सलभनतरे भोहन इनजॉराई ददएको गथमो तय मसप्रनत त्कारीन ऊजाासगचव
याजेन्त्द्र ककशोय ऺेरीरे अहसहभनत जनाएका गथए । मही कायण सुभधयु सम्फन्त्ध यहे का भन्त्री–सगचव वववाद
चलु रएको गथमो । हार प्रागधकयणरे भोहन इनजॉराई नै ननभााणको ठे क्का ददइसकेको छ ।
बूकम्ऩरे पवद्मुत ् प्रणारी ध्वस्त

१२ वैशाख २०७२ भा गएको बूकम्ऩका कायणरे नेऩारबयको ववद्मुत ् प्रणारी ऩूणा रूऩभा ध्वथत बएको गथमो ।
ध्वथत बएरगत्तै ववद्मुत ् प्रागधकयणको व्मवथथाऩन य प्राववगधक कभाचायीरे ६ घन्त्टालबरै लसॊहदयफाय,

अथऩताररगामतका भहŒवऩूणा ठाउॉ भा ववद्मुत ् सेवा ऩुन्थथावऩत गरयएको गथमो । मसका रागग ववद्मुत ्

प्रागधकयणको दे शलबर य फादहयफाट ऩनन याम्रो प्रशॊसा बएको गथमो । जसरे बक
ू म्ऩभा ऩयी घाइतेको उऩचायका रागग
सहमोग ऩुगेको गथमो । ऩनछ क्रभश् दे शबय ववद्मुत ् सेवा ऩुन्थथावऩत गरयएको छ ।

प्रागधकयणको भुटु भाननने बाय प्रेषण केन्त्द्र (एरडीसी) भा यहे को भुख्म ननमन्त्रण गने भोननटय य भुख्म सबाय ढरेय
काभ नराग्ने बएऩनन केन्त्द्रभा ‗ब्माक अऩ‘ को रूऩभा यहे को एउटा ववकास सबाय ऺनत हुनफाट जोगगएऩनछ ६

घन्त्टाभै ऩुन्थथावऩत सम्बव बएको गथमो । बूकम्ऩको कायणरे १४ जरववद्मुत ् आमोजनाको ववद्मुत ् ववच्छे द
बएकाभा अझै ७० भेगावाट ऩन
ु ्थथावऩत हुन फाॉकी छ ।
ऩञ्चेश्वयको डीऩीआय य सीईओ र्नमुक्त

गत जेठभा फहुचगचात ऩञ्चेश्वय ववकास प्रागधकयणको प्रभुख कामाकायी अगधकृत (सीईओ) भा नेऩारका भहे न्त्द्र
गरु
ा ध्मऺ तथा लसॉचाइ ववबाग य
ु ङराई ननमक्
ु त बएका छन ् । गरु
ु ङ नेऩार इस्न्त्जननमसा एसोलसमसनका ऩव
ू अ

ववद्मुत ् ववकास ववबागका ऩूवभ
ा हाननदे शक हुन ् । ६ असोज २०७१ भा नेऩार य बायतफीच बएको प्रागधकण गबनेन्त्स
काउस्न्त्सरको ऩदहरो फैठकरे नमाॉ ववद्मान ऩारयत गदै कामाकारयणी सलभनतभा नेऩारको ऩदहरो प्रभुख कामाकायी
अगधकृत याख्ने व्मवथथा गये को गथमो । २०५२ सार भाघभा नेऩार य बायतफीच भहाकारी सस्न्त्धको क्रभभा ६

भदहनालबरै डीऩीआय टुॊगो रगाउने उल्रेख बए ऩनन १९ वषाऩनछ साउन २०७१ भा बायतीम प्रधानभन्त्री नये न्त्द्र भोदी
नेऩार आउॉ दा कामाादेश (टीओआय) ऩारयत बएको गथमो । ६४ सम ८० भेगावाट ववद्मत
ु ् उ्ऩादन गरयने रक्ष्म
याखखएकाभा नेऩाररे आधा अथाात ् ३२ सम ४० भेगावाट ववद्मुत ् ऩाउनेछ । मही वषा बायतीम ऩयाभशादाता

वाकऩोसरे ऩञ्चेश्वय फहुउद्दे श्मीम ऩरयमोजनाको ववथतत
ृ अध्ममन प्रनतवेदन (डीऩीआय) को प्रथताव तमाय गये को
छ । मसराई ऩनन भहŒवऩण
ू ा उऩरस्ब्धका रूऩभा लरइएको छ ।

तनहुॉ ऩयाभशादाताफीच सम्झौता
ऩयाभशादाता छनोटकै क्रभभा ठूरो वववादभा ऩये को १ सम ४० भेगावाटको तनहुॉ (भागथल्रो सेती) जरववद्मुत ्

आमोजना य ऩयाभशादाताफीच गत साउनभा फल्र सम्झौता बएको छ । ऩयाभशादाता छनोटको स्जम्भा ऩाएको
एलसमारी ववकास फैंक (एडीफी)रे छनोट गये को ऩयाभशादाताराई ऊजाा भन्त्रारमरे अथवीकाय गये ऩनछ भन्त्री

ऩरयषद्फाटै ठूरो वववादफीच ल्माहभेय य भननतोफा क्मानडाको सॊमुक्त कम्ऩनीराई छनोट गरयएको गथमो । एडीफीरे
ल्माहभेयराई छनोट गये काभा ्मसप्रनत असन्त्तष्ु ट जनाउॉ दै ८ असोजभा ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻवारीरे सो

छनोटराई यद्द गये की गथइन ् । ्मसऩनछ एडीफीरे आमोजनाफाट हातसभेत खझक्ने चेतावनी ददएऩनछ १७ ऩुस २०७१
भा भस्न्त्रऩरयषद्रे ऊजााभन्त्रीको ननणाम उल्टाएय ल्माहभेयराई ददने ननणाम गये को गथमो ।
याजरिम प्रसायण चिड कम्ऩनी

त्कारीन प्रधानभन्त्री झरनाथ खनारका ऩाॉच वषाअनघ ननणाम बएको यास्ष्ट्रम प्रसायण गग्रड कम्ऩनी फल्र गत

असायभा कम्ऩनी यस्जथटाय कामाारमभा दताा बएको छ । राभो प्रमास य वववादकात्रफच नेऩार ववद्मत
ु ् प्रागधकयणको
सॊथथागत उऩस्थथनतववना गग्रड कम्ऩनी दताा बएको हो । सयकायरे ववद्मुत ् प्रागधकयणराई ऩनन कम्ऩनी दतााको

क्रभभा सहबागी फनाए ऩनन ऩनछ प्रागधकयणका मुननमनहरूरे ववयोध गये ऩनछ सहबागी नगयाई ऊजाा भन्त्रारमरे
कम्ऩनी दताा गये को छ तय अझै कम्ऩनी ऩण
ू ा रूऩभा सकक्रम बएको छै न ।
सोराय नै चधतो याखेय ऋण

गत साउनभा वैकस्ल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्त्द्ररे सहयभा सोराय प्रणारी जडान गना अनुदानसदहत सहुलरमत ऋणको
व्मवथथा गये को छ । सहयभा घयामसी तथा व्मावसानमक रूऩभा सोराय प्रणारी जडान गना चाहने उऩबोक्ताका

रागग सो सोराय प्रणारीराई गधतोको रूऩभा याखी १५ हजाय रुऩैमाॉ अनुदानसदहतको सहुलरमत ऋणको व्मवथथा

गरयएको हो । सहयी सौमा ऊजाा प्रणारी अनद
ु ान तथा कजाा ऩरयचारन ननदे लशका ०७२ अनस
ु ाय सहयी ऺेरभा सोराय

प्रणारी याख्न चाहे भा अनुदानफाहे क घयामसी उऩबोक्तारे ब्माजभा ७५ प्रनतशत य व्मावसानमक उऩबोक्तारे ब्माजभा
५० प्रनतशत अनुदान ऩाउनेछन ् ।
पवद्मत
ु ् र्नमाात गरु
ु मोजना

नछभेकी याष्ट्र बायतफाट वषाको ३ सम भेगावाटबन्त्दा फढी ववद्मुत ् आमात गरययहे को नेऩाररे आगाभी २० वषालबर

२६ हजाय भेगावाट ववद्मत
ु ् ननमाात गने गयी गरु
ु मोजनाको भथमौदा तमाय गये को छ । आगाभी २० वषा (सन ् २०३५)
लबर नेऩार य बायतत्रफच ऊजाा ऺेरको सहकामाका रागग फनेको सॊमुक्त प्राववगधक सभूहरे सो गुरुमोजना तमाय

गये को हो । गुरुमोजनाभा ववलबन्त्न ६ नाका हुॉदै अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइन (क्रस फोडाय ट्रान्त्सलभसन राइन) फनाएय
सभह
ू रे नतन ठुरा आमोजना ऩञ्चेश्वय, कणाारी गचसाऩानी य सप्तकोसी फह
ु उद्दे श्मीम आमोजनाफाहे क २ सम ८१
आमोजनाफाट ववद्मुत ् ननमाात गना सककने उल्रेख गये को छ ।
प्रसायण राइन गुरुमोजना

बववष्मराई फेवाथता गयी त्कारीन आवश्मकताको आधायभा जथाबावी रूऩभा प्रसायण राइन फनाइयहे को नेऩार
ववद्मुत ् प्रागधकयणरे दे शबयराई सभेटेय गत साउनभा प्रसायण राइन प्रणारी गुरुमोजना तमाय गये को छ । २०

वषाका रागग तमाय गरु
ु मोजनाभा फेलसनवाइज प्रसायण राइन ननभााणराई जोड ददइएको छ । २३ हजाय भेगावाट
त्रफजुरी उ्ऩादनका रागग ८ हजाय ककरोलभटय प्रसायण राइन फनाउने उल्रेख गुरुमोजनाभा उल्रेख छ । सोका
रागग करयफ ५ अफा रगानी आवश्मक ऩने अनुभान गरयएको छ ।
राइसेन्त्स खाये ज–बमॉत
ु ाउने

राभो वववादऩनछ भस्न्त्रऩरयषद्रे बौनतक प्रगनत हे येय जरववद्मुत ् आमोजनाको अनुभनत ऩर (राइसेन्त्स) नवीकयण
गने ननणाम गये का ऩाॉच जरववद्मुत ् आमोजनाको राइसेन्त्स त्कारीन ऊजाासगचव याजेन्त्द्रककशोय ऺेरीरे खाये ज

गये का छन ् त्कारीन ऊजााभन्त्री याधा ऻवारी ऩाॉचओटै जरववद्मुत ् आमोजनाको राइसेन्त्स ब्मुॉताउने ऩऺभा बए

ऩनन सगचव ऺरीरे आपूरे ऩाएको अगधकाय प्रमोग गयी गत असोजभा सफै राइसेन्त्स खाये ज गये का हुन ् । तीभध्मे दईु

जरववद्मुत ् आमोजना टोऩफहादयु यामभाझी आएऩनछ ब्मुॉझाइएको छ । अस्ख्तमायरे ददएको ननदे शनअनुसाय
ऩदहरा १४ आमोजनाभा खाये ज गये कोभा भन्त्री ऻवारीरे ब्मॉत
ु ाउन भस्न्त्रऩरयषद्भा रगेकी गथइन ् ।
उच्च पवद्मुत ् भाग

२०७२ भा सफैबन्त्दा फढी ववद्मु्को भाग रक्ष्भी ऩूजाका ददन १३ सम ८२ भेगावाट ऩुगेको गथमो । नेऩार ववद्मुत ्
प्रागधकयणरे १३ सम ९६ भेगावाट ऩुग्ने अनुभान गये काभा १३ सम ८२ भेगावाट ऩुगेको हो ।
नाकाफन्त्दीरे िान्त्सपभाय जरे

गत असोजफाट बायतरे अघोवषत नाकाफन्त्दी गये ऩनछ ववद्म्ु को बाय थेग्न नसकेय ५ समबन्त्दा फढी ट्रान्त्सपभाय

जल्नुका साथै ताय, कन्त्डक्टयरगामत जरेका गथए । ऺभताबन्त्दा फढी ववद्मु्को चाऩ (ओबयरोड) को कायण मनत
धेयै ट्रान्त्सपभाय जरेका हुन ् ।

साढे दईु भहहनाऩर्छ प्राचधकयणभा ऊजााभन्त्त्री

१ कावत्तकभा ऊजााभन्त्री ननमुक्त बएका उऩप्रधान एवॊ ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझी साढे दईु भदहनाऩनछ फल्र
ववद्मुत ् प्रागधकयण ऩुगे । प्रागधकयणको त्रब्रकपङ सुन्त्नका रागग साभान्त्मतमा् ऊजााभन्त्री एक सातालबरै ववद्मुत ्

प्रागधकयण ऩुग्ने चरन छ । जरववद्मुत ् आमोजनाहरू फनाउनका रागग सहजीकयण गनऩ
ुा ने य अलबबावक्व ग्रहण

गनऩ
ुा ने ऊजाा भन्त्रारम य कामाान्त्वमन गनऩ
ुा ने प्रागधकयणत्रफच दे खखएको द्वन्त्द्वका कायण मथतो अवथथा आएको हो
। मही कायण साढे दईु भदहनासम्भ प्रागधकयण सञ्चारक सलभनतको फैठक सभेत फसेन ।
ताभाकोसी–३ फाट नफेरी कम्ऩनीरे हात खझक्मो

गत ऩुसभा त्रफजुरी फजायको सुननस्श्चत नबएऩनछ नफेरी कम्ऩनी थट्माटक्राटरे ६ सम ५० भेगावाटको ताभाकोसी
जरववद्मत
ु ् कम्ऩनीफाट हात खझकेको छ । बायतीम फजायभा ववद्म्ु भा आएको गगयावट तथा नेऩारभा ववद्मत
ु ्
त्रफक्रीका रागग ऩमााप्त ऩूवााधाय नबएको बन्त्दै ताभाकोसी तेस्रोफाट नवेरी कम्ऩनीरे हात खझकेको हो । वावषाक

रूऩभा २ दशभरव ४३ टे याफाट ववद्मत
ु ् उ्ऩादन गने रक्ष्म याखखएको आमोजनाको १ खफा ५० अफा रुऩैमाॉ रगानी हुने
अनुभान गरयएको गथमो । आमोजना अनघ फढाउन सो कम्ऩनीरे १ अफा १० कयोड रुऩैमाॉ खचा गरयसकेको गथमो ।
८० भेगावाट पवद्मुत ् आमात

गत पागन
ु भा ढल्केफय–भज
ु पयऩयु अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइनफाट आमात हुने त्रफजर
ु ीको प्रधानभन्त्री केऩी शभाा

ओेरी य बायतीम प्रधानभन्त्री नये न्त्द्र भोदीरे सॊमुक्त रूऩभा रयभोटा भापात स्थवच गथचेय शुबायम्ब गये का गथए । दव
ु ै
प्रधानभन्त्रीरे नमाॉ ददल्रीस्थथत है दयावाद हाउसभा एक सभायोहभा त्रफजुरीको स्थवच अन गयी शुबायम्ब गये ऩनछ
नेऩारभा बायतफाट आमात ववद्मुत ् ३ सम भेगावाट नाघेको छ । सन ् २०१६ को अक्टोफयसम्भ २ सम भेगावाट य
२०१७ को डडसेम्फयफाट ६ सम भेगावाट ऩ¥ु माइने सम्झौता ऩनन सो क्रभभा बएको छ ।
ऊजाा सॊकटकारको अवधायणा य कामामोजना

६ पागुनभा भस्न्त्रऩरयषद्रे १० वषाभा १० हजाय भेगावाट उ्ऩादन गने उद्दे श्मसदहत सयकायरे यास्ष्ट्रम ऊजाा सॊकट

ननवायण तथा ववद्मुत ् ववकास दशकसम्फन्त्धी अवधायणा ल्माएको छ । कामामोजना य कामातालरकासदहत ल्माएको
सो अवधायणाराई मो वषाको भहŒवऩण
ू ा उऩरस्ब्धका रूऩभा लरइएको छ । अवधायणाभा जरववद्म्ु भा दे खखएका
सभथमा सभाधान गयी अनघ फढ्ने थऩष्ट सभम तालरकासदहत उल्रेख छ । कामामोजना सकाया्भक बए ऩनन
मसको कामाान्त्वमनफाये बने अझै मस ऺेरका ववऻहरू ववश्वथथ हुन सकेका छै नन ् ।
खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइन

ऩाॉच वषादेखख ननयन्त्तय अवयोध खेवऩयहे को नेऩारकै ऩदहरो २ सम २० केबीको खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइनको
ननभााण कामा चैतको अननतभ सातादे खख सरु
ु बएको छ । ६० ऩटकबन्त्दा फढी थथानीम अवयोध खेऩेको ७५

ककरोलभटय राभो खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइनको काभ आइतफायदे खख सुयऺाकभॉ ऩरयचारन गयी सुरु बएको हो
। ववद्मुत ् आदानप्रदानका रागग भहŒवऩूणा भाननएको सो प्रसायण राइन नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणरे सन ् २००७
दे खख सुरु गये य दईु वषालबर ऩूया गने रक्ष्म याखेको गथमो । तय, लसन्त्धर
ु ीको कभराभाई नगयऩालरका ऺेरभा

थथानीमवासीरे अवयोध गदै ववलबन्त्न ननकामभा उजुयी गये का गथए । सन ् २०११ दे खख नै ऩटकऩटक सुयऺाकभॉसभेत
ऩरयचारन गये य सरु
ु गने रक्ष्म याखे ऩनन प्रागधकयण असपर हुॉदै आएको गथमो ।

