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अरुण तेस्रोको पाइर विबागभा अड्ककमो  
हदफन्दी छुट अनुभततका रागग ऩठाएको पाइर बूमभसुधाय तथा व्मवस्थाऩन ववबागभा अड्ककएऩतछ अरुण तेस्रोको 
काभ पेरय योककएको छ । ७५ योऩनीबन्दा फढी जमभन बएभा त्मसको तनणणम भन्त्न्िऩरयषद्रे गनुणऩन ेप्रावधान छ । 
पाइर ववबागभै अड्ककएऩतछ भुआब्जाको सूचनासभेत तनकाल्न सककएको छैन । हदफन्दी छुट 

अनुभततका रागग पाइर ववबाग ऩठाएको २२ ददन बएको भारऩोत अगधकृत हरयरार खिीरे फताए । 
„अरुण तेस्रो तनभाणणको न्त्जम्भा ऩाएको बायतीम सतरज कम्ऩनीरे वैशाख ८ गते तनवेदन ददएको गथमो, 
उनरे बन,े मो कामाणरमफाट वैशाख १३ भा भन्िारम ऩठाइसकेका छौं, पककण एय आएको छैन ।‟ 
सतरजरे तनवेदन ददएऩतछ याम रेखेय ऩठाएको उनरे फताए । अरुण तेस्रो तनभाणणका रागग ४९ हेक्टय 

जमभन अततक्रभण गनुणऩन ेउनरे फताए । बूमभसुधाय ववबागफाट भन्िारम हुॉदै भन्त्न्िऩरयषद्को तनणणमफाट 

भाि ैजमभन अगधग्रहण गनण मभल्ने प्रावधान छ । 
दढराइ हुनुको कायण बने आपूराई थाहा नबएको अगधकृत खिीरे फताए । प्रभुख न्त्जल्रा अगधकायी 
गॊगाफहादयु ऺेिीरे प्रबाववतहरूका रागग भुआव्जा ववतयण अन्त्न्तभ चयणभा यहेको वताए । नुभ, मापू, 

ददददङ य ऩाथीबया गाववसभा नाऩी य भारऩोतका प्राववगधकरे नाऩजाॉच सकेय जग्गा प्रान्त्ततसम्फन्धी 
प्रायन्त्म्बक प्रततवेदन भुआब्जा तनधाणयण समभततराई फुझाइसकेको उनरे फताए । 
„७५ योऩनीबन्दा फढी जमभन कानुनी दहसाफरे सॊस्थाका नाभभा ल्माउन नमभल्न ेबमो,‟ उनरे बने, 
„भारऩोत कामाणरम भापण त आमोजनाराई चादहने जग्गाका रागग बूमभसुधाय तथा व्मवस्थाऩन ववबागभा 
ऩठाएय ताकेता गरययहेका छौ ।‟ 
त्मोबन्दा फढी जग्गा न्त्जल्रा प्रशासन य भारऩोतरे कम्ऩनीराई हस्तान्तयण गनण सक्तैन । सॊसदको कृवष 

तथा जरस्रोत समभततरे ऩतन मो आमोजनाको स्थरगत अध्ममन गरयसकेको छ । 
नौ सम भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन हुने ऩरयमोजनाफाट महाॉका ददददङ, मापु, नुभ, ऩाथीबया ऩावाखोरा य 

भकार ुगाववसका २ सम ६५ घयका फामसन्दा प्रत्मऺ प्रबाववत हुनेछन ्। सन ्२०२२ सम्भभा ववद्मुत 

उत्ऩादन गन ेरक्ष्म मरएको सतरजरे सयकायसॉग आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) बइसकेको छ । 
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विश्ि फैंकको अध्ममन बन्छ, ‘ऩच्चीस िर्षऩछछ नेऩारराई दश हजाय भेगािाट 

विद्मझत’  

सन ्२०४० भा नेऩारराई १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्आवश्मक ऩन ेववश्व फैंकको एक अध्ममनरे देखाएको 
छ । 
„दक्षऺण एमसमाभा ऺेिीम ववद्मुत ्सहमोग एवभ ्व्माऩाय‟ शीषणकभा उक्त फैंकरे झन्ड ैतीन वषण गयेको 
अध्ममनरे २५ वषणऩतछ नेऩारको आन्तरयक खऩतका तनन्त्म्त १० हजाय भेगावाट बफजुरी आवश्मक ऩने 
देखाएको हो । 
भारददभ्सफाहेक दक्षऺण एमसमाका सफै भुरुकको जरववद्मुत ्उत्ऩादनको ऺभता, अन्तयदेशीम व्माऩाय य 

त्मस तनन्त्म्त गनुणऩन ेउत्ऩादन सभेटेय उक्त फैंकका अध्मेताद्वम गोववन्दयाज ततमभन्त्ल्सना य भाइकर 

टोम्मानरे गयेको अध्ममनभा नेऩाररे ५२ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गनण सक्न ेजनाइएको छ । 
“नेऩारको २५ वषणऩतछको १० हजाय भेगावाट ववद्मुत्को आन्तरयक आवश्मकता ऩूया गनण रु आठ खफण 
राग्नेछ” – अध्ममनभा बतनएको छ । 
नेऩारको जरववद्मुत्का साथ ैऊजाण ववकासका ववववध ऩरयमोजनाभा करयफ रु ३५ अफण रगानी गयेको ववश्व 

फैंक सभूहरे ववद्मुत ्उत्ऩादन, ववकास तथा सुधायका कामणक्रभका रागग झन्ड ैरु एक खफणका अन्म 

ऩरयमोजना सञ्चारन गने भहात्वाकाङ्क्ऺी मोजना ऩतन अतघ सायेको छ । 
अध्ममनका ऩरयणाभ आज महाॉ सावणजतनक गदै अध्मेताद्वम ततमभन्त्ल्सना य टोम्मानरे सुस्त ऺेिीम 

सहमोग, नीततगत एवभ ्प्राववगधक सुधाय, सॊस्थागत य सॊमन्िगत व्मवस्थाको अबावरे ववद्मुत्को ऺेिीम 

व्माऩायरे अऩेऺाकृत गतत मरन नसकेको अध्ममनको तनष्कषण सुनाउनुबमो । 
जरववद्मुत ्उत्ऩादनको अऩाय सम्बावना यहेको नेऩाररे नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको सॊयचनागत सुधाय, 

ववद्मुत ्उत्ऩादन गने फेग्रै प्रसायण एवभ ्उत्ऩादन तनकामको आवश्मकता, एकर के्रता ढाॉचाफाट फहुके्रता 
प्रारुऩभा जानुऩन ेतथा फङ्क्गरादेशसदहत अन्म भुरुकसॉग ऩतन व्माऩाय सम्ऩकण  ववस्ताय गनुणऩनेभा 
अध्ममनरे जोड ददएको छ ।  
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चचलरभेरे फनाउन रागेका सान्जेन य भाचथल्रो सान्जेन तीव्र रुऩभा फन्दै 

गचमरभे जरववद्मुत ्कम्ऩनीरे तनभाणण गरययहेको सान्जेन य भागथल्रो सान्जेनको तनभाणण कामणरे गतत मरएको छ । 
बूकम्ऩ य बायतको नाकाफन्दीका कायण सभस्माभा ऩयेको आमोजना ऩतछल्रो सभमभा तनभाणण कामणराई द्रतुरुऩभा 
अतघ फढाइएको हो । तनभाणण साभग्रीको अबाव हुन ददइएको छैन । 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे तनभाणण गरययहेका अगधकाॊश आमोजना वववादको घेयाभा पमसयहेको फेरा गचमरभे 
कम्ऩनीका आमोजनाको काभ मुद्धस्तयभा अगाडड फदढयहेको हो । साञ्जेन आमोजनाका प्रभुख गगरययाज 

अगधकायीरे आगाभी असाय मबि ैसान्जेनको काभ रगबग ७० प्रततशतको हायाहायीभा सम्ऩन्न हुन ेजानकायी ददए । 
उनरे हार फाॉधस्थरको तनभाणण अगाडड फदढयहेको य सुरुङको काभ ऩतन ६५ प्रततशत सम्ऩन्न बएको फताए ।  
गचमरभे जरववद्मुत ्कम्ऩनीभापण त हार सान्जेन, तल्रो सान्जेन, यसुवागढी य भध्मबोटेकोसी जरववद्मुत ्

आमोजना तनभाणणको क्रभभा छन ्। कुर १४ दशभरव ८ भेगावाट ऺभताको सान्जेनराई आगाभी एक वषणमबि 

तनभाणण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्मका साथ काभ बए ऩतन प्रसायण राइनको अबावभा उत्ऩाददत ववद्मुत ्यान्त्ष्िम प्रसायण 

राइनभा जोड्न सभस्मा हुने देखखएको छ ।  
प्रागधकयणरे तनभाणण गन ेबनेको गचमरभ ेहवको ववषमभा हारसम्भ कुन ैऩतन प्रकक्रमा अगाडड फढ्न सकेको छैन । 
जग्गा प्रान्त्ततभा देखखएको सभस्माका कायण प्रागधकयणरे सन ्२०२० सम्भ ऩतन प्रसायण राइन तनभाणण सम्ऩन्न 

गनण नसक्न ेदेखखएको छ । प्रागधकयणरे जग्गा वववाद मभराउन नसक्दा गचमरभेरगामत तनभाणणाधीन अन्म 

आमोजना सभेत भायभा ऩन ेदेखखएको छ । “हाभीरे दैतनक १८ घण्टासम्भ काभ गयेका छौँ, आमोजना तोककएको 
सभस्मबन्दा तछटो सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखेका छौँ” तनभाणण कम्ऩनी फज्रगुरुका स्थानीम प्रतततनगध प्रणव खड्कारे 

बन े“तनभाणण चाॉड ैसम्ऩन्न गयेय एक घण्टा बन ेऩतन ववद्मुत ्बाय कटौती अन्त्म गनण सककमो बन ेहाभीराई नेऩारी 
जनताको आमशणवाद राग्नेछ ।” 

तनभाणण स्थरभा बेएका इन्त्न्जतनमय सुदनमसॊह भहतरे बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे सभस्मा नल्माइददएको बए 

आमोजना रगबग तनभाणण सम्ऩन्न हुन ेचयणभा ऩुग्ने फताए । “हाभीरे ऩतछल्रो ददनभा असाध्म ैभेहनत गयेका 
छौँ, तनभाणण साभग्री, भजदयु तथा अन्म कुन ैऩतन सभस्मा छैन, मही गततभा काभ अगाडड फढ्मो य कुन ैबववतव्म 

ऩयेन बन ेआगाभी एक वषणमबि आमोजना ऩूया हुन्छ ।” 

आमोजना प्रभुख अगधकायीरे प्रसायण राइनको अबावभा सान्जेनको ऩचास प्रततशत जतत ववद्मुत ्गचमरभेकै 

प्रसायण राइनभापण त यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्न ेतमायी गरयएको फताए । “हाभीरे तल्रो सान्जेन सम्ऩन्न 

गदाण प्रसायण राइन नफन्न ेबएकारे सभस्माभा ऩयेका छाॉैै, हाभीसॉग कुन ैउऩाम न ैछैन” आमोजना प्रभुख 

अगधकायीरे बन े“ठेकेदायराई ऩूणणरुऩभा ऩरयचारन गनण सक्न ेअवस्था ऩतन प्रसायण राइनकै कायण देखखएको छ ।” 

प्रागधकयणरे हयेक ऩल्ट प्रसायण राइन अगाडड फढाउन ेफताउॉ दै आए ऩतन त्मसतपण  ध्मान नददएका कायण 

आमोजना सभस्माभा ऩयेको छ । कुर ४२ दशभरव ५ भेगावाट ऺभताको तल्रो सान्जेनको हार सुरुङभागण तनभाणण 

जायी छ । कयीफ ऩाॉच ककरोमभटय सुरुङभध्मे हार ७ सम ५४ मभटय सम्ऩन्न बएको छ । बायत य नेऩारी तनभाणण 

कम्ऩनीको सॊमुक्त उऩक्रभ एसइडब्ल्म ूएण्ड तुदी जेबीरे तल्रो साञ्जेन तनभाणण गरययहेको छ । सान्जेन खोराभा 
सुऩय साञ्जेन ७८ भेगावाट, सोभदाङ ऩाॉच भेगावाटरगामत आमोजना तनभाणणको चयणभा यहेका छन ्।  



मस्त ैभहत्वऩूणण ठातनएको राङटाङ यान्त्ष्िम तनकुञ्जको आधाय इराकाभा ऩन े३ सम ९० भेगावाट ऺभताको राङटाङ 

जराशममुक्त आमोजनाको अनुभततऩि बन ेहार ववद्मुत ्ववकास ववबागरे खायेज गयेको छ । यासस 

  



sat_abhiyan 

चचलरभेरे फनाउन रागेका सान्जेन य भाचथल्रो सान्जेन तीव्र रुऩभा फन्दै  

गचमरभे जरववद्मुत ्कम्ऩनीरे तनभाणण गरययहेको सान्जेन य भागथल्रो सान्जेनको तनभाणण कामणरे गतत मरएको छ । 
बूकम्ऩ य बायतको नाकाफन्दीका कायण सभस्माभा ऩयेको आमोजना ऩतछल्रो सभमभा तनभाणण कामणराई द्रतुरुऩभा 
अतघ फढाइएको हो । तनभाणण साभग्रीको अबाव हुन ददइएको छैन । 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे तनभाणण गरययहेका अगधकाॊश आमोजना वववादको घेयाभा पमसयहेको फेरा गचमरभे 
कम्ऩनीका आमोजनाको काभ मुद्धस्तयभा अगाडड फदढयहेको हो । साञ्जेन आमोजनाका प्रभुख गगरययाज 

अगधकायीरे आगाभी असाय मबि ैसान्जेनको काभ रगबग ७० प्रततशतको हायाहायीभा सम्ऩन्न हुन ेजानकायी ददए । 
उनरे हार फाॉधस्थरको तनभाणण अगाडड फदढयहेको य सुरुङको काभ ऩतन ६५ प्रततशत सम्ऩन्न बएको फताए ।  
गचमरभे जरववद्मुत ्कम्ऩनीभापण त हार सान्जेन, तल्रो सान्जेन, यसुवागढी य भध्मबोटेकोसी जरववद्मुत ्

आमोजना तनभाणणको क्रभभा छन ्। कुर १४ दशभरव ८ भेगावाट ऺभताको सान्जेनराई आगाभी एक वषणमबि 

तनभाणण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्मका साथ काभ बए ऩतन प्रसायण राइनको अबावभा उत्ऩाददत ववद्मुत ्यान्त्ष्िम प्रसायण 

राइनभा जोड्न सभस्मा हुने देखखएको छ ।  
प्रागधकयणरे तनभाणण गन ेबनेको गचमरभ ेहवको ववषमभा हारसम्भ कुन ैऩतन प्रकक्रमा अगाडड फढ्न सकेको छैन । 
जग्गा प्रान्त्ततभा देखखएको सभस्माका कायण प्रागधकयणरे सन ्२०२० सम्भ ऩतन प्रसायण राइन तनभाणण सम्ऩन्न 

गनण नसक्न ेदेखखएको छ । प्रागधकयणरे जग्गा वववाद मभराउन नसक्दा गचमरभेरगामत तनभाणणाधीन अन्म 

आमोजना सभेत भायभा ऩन ेदेखखएको छ । “हाभीरे दैतनक १८ घण्टासम्भ काभ गयेका छौँ, आमोजना तोककएको 
सभस्मबन्दा तछटो सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखेका छौँ” तनभाणण कम्ऩनी फज्रगुरुका स्थानीम प्रतततनगध प्रणव खड्कारे 

बन े“तनभाणण चाॉड ैसम्ऩन्न गयेय एक घण्टा बन ेऩतन ववद्मुत ्बाय कटौती अन्त्म गनण सककमो बन ेहाभीराई नेऩारी 
जनताको आमशणवाद राग्नेछ ।” 

तनभाणण स्थरभा बेएका इन्त्न्जतनमय सुदनमसॊह भहतरे बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे सभस्मा नल्माइददएको बए 

आमोजना रगबग तनभाणण सम्ऩन्न हुन ेचयणभा ऩुग्ने फताए । “हाभीरे ऩतछल्रो ददनभा असाध्म ैभेहनत गयेका 
छौँ, तनभाणण साभग्री, भजदयु तथा अन्म कुन ैऩतन सभस्मा छैन, मही गततभा काभ अगाडड फढ्मो य कुन ैबववतव्म 

ऩयेन बन ेआगाभी एक वषणमबि आमोजना ऩूया हुन्छ ।” 

आमोजना प्रभुख अगधकायीरे प्रसायण राइनको अबावभा सान्जेनको ऩचास प्रततशत जतत ववद्मुत ्गचमरभेकै 

प्रसायण राइनभापण त यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्न ेतमायी गरयएको फताए । “हाभीरे तल्रो सान्जेन सम्ऩन्न 

गदाण प्रसायण राइन नफन्न ेबएकारे सभस्माभा ऩयेका छाॉैै, हाभीसॉग कुन ैउऩाम न ैछैन” आमोजना प्रभुख 

अगधकायीरे बन े“ठेकेदायराई ऩूणणरुऩभा ऩरयचारन गनण सक्न ेअवस्था ऩतन प्रसायण राइनकै कायण देखखएको छ ।” 

प्रागधकयणरे हयेक ऩल्ट प्रसायण राइन अगाडड फढाउन ेफताउॉ दै आए ऩतन त्मसतपण  ध्मान नददएका कायण 

आमोजना सभस्माभा ऩयेको छ । कुर ४२ दशभरव ५ भेगावाट ऺभताको तल्रो सान्जेनको हार सुरुङभागण तनभाणण 

जायी छ । कयीफ ऩाॉच ककरोमभटय सुरुङभध्मे हार ७ सम ५४ मभटय सम्ऩन्न बएको छ । बायत य नेऩारी तनभाणण 

कम्ऩनीको सॊमुक्त उऩक्रभ एसइडब्ल्म ूएण्ड तुदी जेबीरे तल्रो साञ्जेन तनभाणण गरययहेको छ । सान्जेन खोराभा 
सुऩय साञ्जेन ७८ भेगावाट, सोभदाङ ऩाॉच भेगावाटरगामत आमोजना तनभाणणको चयणभा यहेका छन ्।  



मस्त ैभहत्वऩूणण ठातनएको राङटाङ यान्त्ष्िम तनकुञ्जको आधाय इराकाभा ऩन े३ सम ९० भेगावाट ऺभताको राङटाङ 

जराशममुक्त आमोजनाको अनुभततऩि बन ेहार ववद्मुत ्ववकास ववबागरे खायेज गयेको छ । यासस 

  



Sun_Naya Patrika 

सयोज शभाष/नमाॉ ऩत्रिका 
ऩाॉचथयकै ठूरो आमोजनाभध्मेको हेवा फी ववद्मुत ्आमोजनाको काभ योककएको छ । आमोजना स्थरका 
स्थानीमसॉगको सहभतत कामाणन्वमन नबएको बन्दै तनभाणण स्थरभा ताराफन्दी गरयएऩतछ काभ 

योककएको हो । 
त्रफहीफायदेखि छनभाषण योककमो 
तल्रो हेवा खोरा जरववद्मुत ्सयोकाय समभततको अगुवाइभा बएको अवयोधऩतछ बफहीफाय ददउॉसोदेखख 

काभ योककएको छ । कपददभ बायऩा फीचभा यहेको हेवा खोराफाट २१ दशभरव ६ भेगावाट ऺभताको 
ववद्मुत ्अमोजनाको सुरुङ तनभाणणका काभ बइयहेका छन ्। 
भझख्म कामाषरम य सझरुङ छनभाषणस्थरभा ताराफन्दी 
आमोजनाको काभ ठतऩ बएऩतछ समौँ काभदाय काभववहीन बएका छन ्। अमोजनाको भुख्म कामाणरम, 

सुरुङ तनभाणण स्थररगामतका ऺेिभा स्थानीमरे तारा रगाइददएका हुन ्। ५०/६० जनाको सभूहभा ऩुगेका 
स्थानीमरे आमोजनाको पयक–पयक स्थानभा बइयहेको काभ योक्न अनुयोध गयेका गथए । 
३ अफण ८० कयोड रागतभा सुरु बएको आमोजनाको नागगनसॉगै बायऩा ६, ७, ८, ९ तथा कपददभ ४ य ५ वडाभा 
काभ बइयहेको गथमो । आमोजनारे ०७३ सार असाय भसान्तमबिभा काभ सक्नुऩन ेसम्झौता छ । काभभा 
ऩटक–ऩटक अवयोध बएऩतछ तनधाणरयत सभमभा काभ नसककने आमोजना तनभाणण ऩऺरे जनाएको छ । 
मस्ता छन ्स्थानीमका भाग 

सयोकाय समभततरे आमोजनासॉग ववमबन्न भाग अतघ सायेको छ । ०७१ चतै १४ भा बएको सहभततअनुसाय 

आमोजनारे स्थानीमको जग्गाको भुआब्जा ददने, स्थानीमरे मसॉचाइभा प्रमोग गदै आएको कुरो भभणतका 
रागग वावषणक एक सम फोया मसभेन्ट ३० वषणसम्भ उऩरब्ध गयाउने, स्थानीमराई योजगायी ग्मायेन्टी, 
स्वास््म मशऺा, खेरकुदरगामतका ऺेिभा सहमोग गने सहभतत बएको गथमो । 
सहभतत गरयएकाभध्मे खानेऩानी सुववधा ऩुयम्ाउन आमोजनारे सहमोग नगयेको बन्दै स्थानीम 

आन्दोरनभा उबिएका हुन ्। आमोजनारे सुरुङ तनभाणण गदाण स्थानीम १ सम ९५ ऩरयवायरे प्रमोग गदै 

आएको ऩानी सुकेको बन्दै तत्कार खानेऩानी आऩूततणका रागग भाग गरयएको सयोकाय समभतत सगचव 

नयोत्तभ थाऩारे जानकायी ददए । 
„हाम्रा नमाॉ भाग होइनन,्‟ उनरे बने, „ऩुयानो सम्झौताअनुसाय आमोजनारे काभ गरयददनुऩयम्ो । 
आमोजनारे आजबोमर बन्दै काभभा आरटार गयेका कायण ताराफन्दी गन ेन्त्स्थतत आएको हो ।‟ 
स्थानीमरे मसअतघ ऩतन सम्झौताअनुसायको काभ हुन नसकेको बन्दै आमोजना कामाणरम य 

सयोकायवारा तनकामभा जानकायी गयाएका गथए । उनीहरूरे वाताणका भाध्मभफाट सभस्मा सभाधान गनण 
तमाय यहे ऩतन आमोजना तनभाणण ऩऺ त्मसभा सहभत नबएको आयोऩ रगाएका छन ्। 
सम्झौताअनझसाय भाि भाग ऩूया गन ेआमोजनाको बनाइ 

आमोजना तनभाणण ऩऺरे मसअतघ स्थानीमसॉग बएको सम्झौताअनुसायको भाग भाि ैऩूया गनण सक्न े



जनाएको छ । सम्झौता बएबन्दा फढी भाग आमोजनारे ऩूया गनण नसक्न ेस्ऩष्ट ऩायेको छ । आमोजना 
प्रभुख गणेश मरम्फुरे बने, „आमोजनारे सक्नेबन्दा फढी भाग स्थानीमरे याखेऩतछ सभस्मा सुरु बएको हो 
।‟ 
स्थानीम य आमोजना तनभाणण ऩऺफीच मसअतघ बएको सहभतत कामाणन्वमन गनण तमाय यहेको उनको 
बनाइ छ । ०७१ भा स्थानीमका रागग मशऺा स्वास््म, कृवषरगामतका ऺेि सभेटेय ११ शीषणकभा सहभतत 

बएको गथमो । „तनभाणण ऩऺरे स्थानीमका भाग चयणफद्ध रूऩभा ऩूया गदै रगेको छ,‟ प्रभुख मरम्फूरे बने, 
„सम्झौताऩतछ क्रभश: सफै भाग ऩूया बएका छन,् नमाॉ भागफाये फुझ्दै छौँ ।‟ 

  



Nagarik_Monday 

भाचथल्रो कणाषरी जरविद्मझत आमोजनाको सभथषन य वियोधभा सबा  
गोववन्द केसी 
भागथल्रो कणाणरी जरववद्मुत ऩरयमोजनाको ववयोधसबा बईयहॉदा नन्त्जकै आमोजनाको ऩऺकारे ऩतन 

सबा गयेका छन।् ववयोधभा उबिएका साना दरहरुरे सोभवाय ववयोध सबा गयेका गथए। ववयोध सबाराई 

रक्षऺत गयेय स्थानीमरे सोही स्थान नन्त्जकै आमोजनाको ऩऺभा सबा गयेका हुन।् यान्त्ष्िम जनभोचा, 
नेकऩा क्रान्त्न्तकायी–भाओवादी, नेकऩा, भाओवादी, कणाणरी जराधाय सॊयऺण सभाज य कणाणरी फचाउ 

अमबमारे सॊमूक्त रुऩभा ववयोध सबा गयेको हो। सात्तरा गाववसन्त्स्थत याभघाट फजायभा सबा सुरु हुन े

वववत्तकै आमोजनाको ऩऺभा यहेकाहरुरे ५० मभटय नन्त्जकै भागथल्रो कणाणरी तनभाणण गनुणऩछण  बनेय सबा न ै

गये। दईु ऩऺफीच हुनसक्न ेझडऩराई योक्न ततन वटै सुयऺा तनकाम खदटएका गथए । दैरेख प्रहयी प्रभुख 

डडएसऩी वीयफहादयु ओरी नेततृ्वभा नेऩार प्रहयी य शसस्ि प्रहयीका डडएसऩी सयोज खड्काको टोरी 
खदटएको गथमो । सुखेतफाट थऩ शसस्ि प्रहयी तैनाथ यहेका गथए । ववयोध सबाको प्रभुख अगथतत नेकऩा 
क्रान्त्न्तकायी– भाओवादीका अध्मऺ भोहन फैद्म (ककयण) यहेका गथए। नेऩारी काॊगे्रस, नेकऩा एभारे, 

एकी0कृत भाओवादी, याप्रऩा नेऩारका नेता कामणकताणहरु आमोजनाको ऩऺभा सहबागी बएका गथए। ती 
ऩाटॊका न्त्जल्रा स्तयीम नेताहरु सहबागी गथए । सात्तरा, रमाटीववन्द्रासैनी, मसगौडी, यहप, बैयवस्थान 

गाववसहरुभा आमोजना प्रबाववत ऺेिका स्थानीम सयोकाय समभततरे आमोजनाको ऩऺभा कामणक्रभ गयेका 
गथए। 
 

दवुै ऩऺफीच हुनसक्न ेझडऩराई योक्न फाक्रो सॊख्माभा सुयऺाकभॉ खदटए । दवुै सबाफाट एकरे अकोराई 

आयोऩ प्रत्मायोऩ रगाए। एक ऩऺरे ववयोधको नाभभा कभाउ धन्दा गयेको आयोऩ रगाए बने अको ऩऺरे 

आमोजना याष्ट दहतभा नबएकारे कुनै ऩतन हारतभा फन्न नहुन ेतकण  याखे। चकाणचकी बाषण चमरयहॉदा 
याभघाटको भाहौर पेरयएको गथमो। मता ववयोधीहरुको सबा त उता ऩऺकाहरुको सबा। दईु बागभा 
स्थानीमहरु ऩतन ववबान्त्जत बए। ऩऺहरुसॊग स्थानीमहरु फढी गथए त ववयोधीहरुसॊग फादहयफाट 

कामणकताणहरु आएका गथए। 
 

यान्त्ष्िम जनभोचाका कामणकायी अध्मऺ यस्भीयाज नेऩारी, नेकऩा भाओवादीका स्थामी समभतत सदस्म 

हरयबक्त कॉ डरे, धभेन्द्र फास्तोरा फाभऩन्थी नेता गोववन्दमसहॊ थाऩा, जनभोचाका केन्त्न्द्रम सदस्म 

तुरसीयाभ साऩकोटा, यत्नववक्रभ याना, याजनीततक ववश्रेषक सुयेन्द्र केसी, ऩूवण जरश्रोत सगचव 

द्धारयकानाथ ढङ्क्गेर, जरश्रोत ववद् ददऩक ऻावरी रगामत ववयोध सबाराई सम्वोधन गनण सहबागी 
यहेका गथए । उनीहरुरे भागथल्रो कणाणरीका पाईदा य भ्रभहरुका फायेभा फोरेका गथए । ८ वषणदेखी बायतीम 

कम्ऩनी न्त्जएभआयरे तनभाणणको न्त्जम्भेवायी मरएको छ । जनभोचाणका न्त्जल्रा सगचव कववयाज खिीरे 

'बायतीम ववस्तायवादको ऩोल्टोभा कुनै हारतभा ऩतन कणाणरी नदी जान नददन ेफताए ।  
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कािेरीभा सेमय आिेदन गनेको लबड, आिेदन पायभनै सककमो  
गगरययाज फाॉस्कोटा 
ऩाॉचथय य तातरेजुङको मसभाना बएय फग्न ेकावेरी नदीभा तनभाणणागधन कावेरी वव–१ जरववद्मुत 

आमोजनाको सेमय ककन्न दवुै न्त्जल्रावासीरे उत्साह देखाएका छन।् ४ अवण रगानीभा तनभाणण सम्ऩन्न 

गने अनुभान गयीएको २५ भेघावटको उक्त आमोजनाको सेमय आवेदन ददनका रागग अनुभती ऩाएका 
वववत्तम सॊस्थाभा मबड रागेको छ।  
प्रवणद्धक अरुण कावेरी हाईड्रोऩावय कम्ऩनीरे जेठ १७ गतेसम्भराई सेमय आवेदन खरुाएको गथमो। 
 

दवुै न्त्जल्राका रागग खरुाइएको सेमयका रागग आवेदन ददने पायभनै सककएको छ । मसद्धाथण क्मावऩटर 

मरमभटेडराई सेमय आवेदन मरने न्त्जम्भा ददएको छ। मदह अनुरुऩभा कपददभभा यहको सततकोमश ववकास 

फैँक, पयवाडण भाईक्रोपाईनान्स याॉके, कपददभ य तातरेजुङ शाखारे पभण मरईयहेका छन ्। प्रबाववत 

न्त्जल्राकारागग १५ कायोड रुऩैमाॉ फयावयको सेमय तनस्कासन बएको गथमो। जेठ ३ गत ेदेखख पभण ववतयण 

थामरएऩतन दईु ददनसम्भनै पभण नऩुगेको हो । सेमय आवेदनका रागग फैँक खाता अतनवामण बएकारे 

फैँकहरुभा खाता खोल्ने मबड रागेको छ । 
 

भुख्म प्रबाववत भातनएका ऩाॉचथयका नागग, थऩूण य अभयऩुय तथा तातरेजुङको चान्त्क्सफोटे, थमु्फेदीन, 

मसनाभ य साम्राखकुा फामसन्दाका रागग ६ कयोड य फाॉकक दईु न्त्जल्रावामसका रागग सेमय आव्हान बएको 
गथमो । 
 

शाखाभा आएको पभण दईु ददनसम्भ नथाभेको सततकोमश ववकास फैँक कपददभ शाखाका प्रफन्धक दगुाण 
प्रसाद खततवडारे जानकायी ददए । 'स्थानीमको ठूरो उत्साह यहेको छ । २ हजाय ५ सम पभण दईु ददन ऩतन 

दटकेन । अदहरे पभण फुझाउने य खाता खोल्नेको मबड रागेको छ,' उनरे बने। मतत धेयैरे आवेदन गने 
इच्छा याख्छन ्बन्ने अनुभान सभेत नगयीएको उनको बनाई छ । सततकोमशभा एक राख ३१ ह्जाय २ सम 

ककत्ता सेमयका रागग आवेदन बएको छ । 
 

उक्ता पयवाडण पाईनेन्सभा एकै ददनभा पभण सककएको कामाणरमका प्रभुख याजेश याईरे जानकायी ददए । 
उनका अनुसाय कपददभभा २४ राख ५५ हजाय य याॉकेभा ७१ राख फयावयको आवेदन दताण बएको छ । पभण 
भाग्नेहरुको मबड राग्ने गयेको उनरे सुनाए । गाॉउ गाॉउवाट सेमयको आवेदन ददन आउने सॊख्मा उरेख्म 

यहेको खततवडारे फताउॉछन । सेमयका रागगनै थऩ ३ सम जनारे नमाॉ खाता खोरेको उनरे फताए । अरु 

फैँकभा ऩतन नमाॉ खाता खोल्नेको मबड रागेको छ । तातरेजुङभा ऩतन सेमय आवेदन मरने आकाॊऺीको 
सॊख्मा उरेख्म यहेको फताइएको छ।   
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यसझिागढीराइष दैछनक १ कयोड ऺछत हझन े 

यभेश रम्सार 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे प्रसायण राइन तनभाणण नगरयददॉदा यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाको 
दैतनक १ कयेड रूऩैमाॉ ऺतत हुने बएको छ। प्रागधकयणरे तनभाणण गनुण ऩन ेगचमरभे हफदेखख काठभाडौँसम्भ 

प्रसायणा राइन तनभाणण ववषमभा ठोस तनणणम हारसम्भ गनण सकेको छैन।आवश्मक तनणणम हुन नसक्दा 
आमोजना तनभाणण सम्ऩन्न बए ऩतन यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा ववद्मुत ्जोड्न नसककन ेबएका कायण 

यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाको ववद्मुत ्खेय जाने बएको हो। 
 

नेऩार य चीन सीभा नन्त्जक गचमरभे जरववद्मुत ्कम्ऩनीरे तनभाणण गरययहेको १ सम ११ भेगावाट 

ऺभताको सो आमोजनाराई सन ्२०१८ को डडसेम्फयसम्भ तनभाणण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ। 
गचतनमाॉ ठेकेदायरे तनभाणण प्रकक्रमाभा गतत ददएका कायण आमोजना तोककएको सभमबन्दा अगाडड न ै

सम्ऩन्न हुने देखखएको छ। तय प्रागधकयणको राऩयफाहीका कायण उत्ऩाददत ववद्मुत ्खेय जाने अवस्था ऩैदा 
बएको हो। 
 

प्रागधकयणरे मुयोऩेरी फैंक तथा अन्म केही ववत्तीम साझदेायसॉग ऋण मरएय तनभाणण गने फताएको राभो 
सभम बएको छ। प्रागधकयणको प्रसायण तनदेशनारमका प्रभुख दहतेन्द्रदेव शाक्मरे गचमरभे हवदेखख 

काठभाडौँसम्भको प्रसायण राइन तनभाणणको काभ सुरु हुने फताएको राभो सभम बए ऩतन गचमरभे हव 

तनभाणण गरयने जग्गाको ववषमभा कुया मभल्न नसक्दा प्रकक्रमा अगाडड फढ्न सकेको छैन। 
 

गचमरभे हवभा साञ्जेन, तल्रो सान्जेन, यसुवागढी, सुऩय साञ्जेनरगामत साञ्जेन खोरा, भैरुङ खोरा, 
बोटेकोसीभा तनभाणणका क्रभभा यहेका ठूरा साना जरववद्मुत ्आमोजनाको ववद्मुत ्जोडडनेछ। तय 

प्रागधकयणरे हारसम्भ प्रसायण राइन तथा सवस्टेसनको तनभाणण सुरु गनण नसक्दा जदटरता थवऩॉदै 

गएको छ। 
 

आगाभी असायसम्भ साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणण सम्ऩन्न हुने छ। बूकम्ऩ य नाकाफन्दीका 
कायण प्रबाववत बएको सो आमोजनाको हारसम्भ ६० प्रततशत कामण सम्ऩन्न बइसकेको छ। सो 
आमोजनाफाट १४।८ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ। 
 

प्रसायण राइन नहुॉदा सो आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मुत्सभेत खेय जाने अवस्था ऩैदा बएको छ। 
तत्कारका रागग गचमरभे आमोजनारे ११ ककरोमभटय वैकन्त्ल्ऩक प्रसायण राइन तनभाणण गयेय साञ्जेनको 
उत्ऩाददत ववद्मुत्भध्मे ५० प्रततशत यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्ने तमायी गयेको छ। फाॉकी ववद्मुत ्के 

गने बन्नेभा हारसम्भ कुनै तनणणम हुन सकेको छैन। 



 

साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजना प्रभुख गगरययाज अगधकायीका अनुसाय प्रसायण राइन नहुॉदा सफैबन्दा फढी 
सभस्मा साञ्जेन य यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाराई ऩन ेदेखखएको छ। यसुवागढी आमोजनाका साइट 

इन्चाजण नगेन्द्र ऻवारीका अनुसाय गचतनमाॉ ठेकेदायराई आमोजनारे उऩरब्ध गयाएको सभमबन्दा अगाव ै

सम्ऩन्न हुने देखखएको छ। 
 

गोयखा बूकम्ऩका कायण यसुवागढीको रु। १ अफण फढीको ऺतत बएको छ। दजणनौँ डोजय, एक्साबेटय तथा 
तनभाणण साभग्री दटभुये य थभुन ऩहाडको ढुङ्क्गा खसेय ध्वस्त बएको ऻवारीरे जानकायी ददए। बूकम्ऩका 
कायण नयाम्रयी थरा ऩयेको सो आमोजनारे हार तनभाणणभा गतत मरएको छ। 
 

कुर चाय हजाय २०० मभटय राभो सुरुङको तनभाणण तथा फाॉधस्थरको काभ सुरु बएको छ। सफ ैबौततक 

सॊयचना बूमभगत नै यहन ेबएकारे नेऩारको जरववद्मुत ्आमोजनाको इततहासभा गचमरभेऩतछ यसुवागढी 
आमोजना अको नभुनाको आमोजना फन्नेछ। करयफ नौ ककरोमभटय सुरुङ तनभाणण हुने छ। तय उत्ऩाददत 

ववद्मुत्राई यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा कसयी जोड्ने बन्ने गचन्तारे आमोजनाराई सताएको छ। वावषणक रु 

३ अफण ६५ कयोड फयाफय घाटा हुने अवस्था देखखए ऩतन प्रागधकयणरे ध्मान ददन सकेको छैन। 
 

जग्गा वििाद सिोच्चभा 
 

प्रागधकयणरे तनभाणण गनण रागेको गचमरभे हव यहन ेजग्गाको ववषमभा यहेको वववाद हार सवोच्च 

अदारतभा ववचायाधीन यहेको छ। न्त्जल्रा प्रशासन कामाणरम यसुवारे भुआब्जाको ववषमभा आवश्मक 

तनणणम गयेऩतछ जग्गाधनीहरु नोफुणवाङ्क्दी ताभाङ, तायकमसॊह ताभाङ य भहन्तरार शे्रष्ठरगामतरे 

सवोच्चभा रयट दामय गयेका छन।् 
 

कुर ७५ योऩनी जग्गा आवश्मक ऩने य सफैबन्दा उत्तभ जग्गा गोल्जुङ गाववसको गोल्जुङफेसी न ैयहेको 
प्रागधकयणको ठहय छ। तय जग्गाधनी नोफुणवाङ्क्दी आपू कुन ैऩतन हारतभा जग्गा ददन नसक्न ेफताउॉछन।् 
"भैरे ददनेजतत जग्गा ददइसकेको छु । ऩटक ऩटक जग्गा ददन सन्त्क्दन," उनरे बने, "भेयो थातथरोको 
टुङ्क्गो नबइकन जग्गा कसयी ददऊॉ ।" 

 

उता अकाण रयट तनवेदक भहन्तरारका छोया फारकृष्ण शे्रष्ठरे प्रागधकयणको राऩफाणहीका कायण सभस्मा 
फल्झॉदै गएको फताए। "जग्गा मरन चाहनेरे प्रबाववतको बावनाराई भनन गनुणऩछण  तय प्रागधकयणरे 

त्मसतपण  ध्मान ददन सकेन," उनरे बने। यासस   
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विदेशीको कब्जाभा विद्मझत ् 

ववमबन्न ववदेशी कम्ऩनीरे बफजुरी उत्ऩादन गनण बनी दशकौँदेखख हाम्रा नदी ओगटेय फसेका छन।् ततनको 
सुस्त काभ गयाइ तथा मोजना अतघ नै नफढाउने तनमतका कायण देशभा दैतनक १५ घन्टासम्भ रोडसेडडङ 

हुॉदै आएको छ। अदहरेसम्भ स्वदेशी, ववदेशी कम्ऩनीहरूरे २३ हजाय ३ सम ६८ भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादनको अनुभतत मरएका छन,् तय उत्ऩादन बने केवर ८ सम २९ भेगावाट छ। मसयी खोरा ओगट्नेभा 
बायतीम कम्ऩनी फढी छन।् ततनरे करयफ ६ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनको अनुभतत मरएका छन।् 
चीनरे एक हजाय ४७ तथा दक्षऺण कोरयमारे ३ सम ६५ भेगावाट स्वीकृतत मरए ऩतन काभ अतघ फढाएका 
छैनन।् मता सयकायको फास्केटभा यहेको करयफ ११ हजाय भेगावाटको काभ त झनै सुस्त छ। ववद्मुत ्ऐन 

२०४९रे जरववद्मुत ्उत्ऩादनभा तनजी ऺेिको प्रवेश खरुा गमोैा, तय मसका िदुटऩूणण प्रावधानका कायण 

खोरा ओगट्न ेप्रववृत्त भौराउन ऩुग्मो। तनजी ऺेिराई उत्ऩादन राइसेन्स ददॉदा उक्त कम्ऩनीको ऺभता, 
ववश्वसनीमताजस्ता कुयाभा सयकायरे ध्मान ददन सकेन। जसरे राइसेन्सका रागग आवदेन ददमो उसैराई 

अनुभतत ददॉदा आजको ऩरयन्त्स्थतत तनन्त्म्तमो। मसयी ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभतत मरएको ऩाॉच वषणमबि काभ 

सक्नुऩछण , तय दसौँ वषणसम्भ उत्ऩादन नगयी खोराभाि ओगटेय फस्नेराई सभेत राइसेन्स यद्द वा अन्म 

कायफाही गनण नसक्दा भनोभानी फढेको हो। 
 

नेऩारभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनण बायतीमफाहेक अन्म भुरुकका कम्ऩनीराई गाह्रो ऩने ववगतरे 

देखाइसकेको छ। साढे सात सम भेगावाटको ऩन्त्श्चभ सेती आमोजना सि वषणसम्भ अस्टेय्मरमन कम्ऩनीरे 

ओगट्मो, तय काभ बएन। त्मसऩतछ सोही आमोजना सम्ऩन्न गने न्त्जम्भा गचतनमाॉ कम्ऩनीराई ददएको 
ऩतन चाय वषण बइसक्मो, तय उक्त आमोजना सम्ऩन्न हुन ेसम्बावन ऺीण हुॉदै गएको छ। मसयी ठूल्ठूरा 
आमोजना तनभाणणको न्त्जम्भा ववदेशी कम्ऩनीराई ददॉदा आजको अवस्था आएको हो कक बन्ने आशॊका 
फढेको छ। मसरे हाम्रो आन्तरयक ऺभतावदृ्गधभा असय त ऩयेको छ नै साथभा हयेक कुयाभा ववदेशीको भुख 

ताकेय फस्न ेऩयतनबणय सॊस्कायराई ऩतन फमरमो फनाइददएको छ। स्वदेशी तथा ववदेशी कम्ऩनीहरूरे 

आमोजना सभमभा सम्ऩन्न नहुनुभा नेऩारभा अन्त्स्थय सयकाय, कभजोय रगानी वातावयण, झन्झदटरो 
प्रशासतनक नीतत, स्थानीमको अनावश्मक दफाफ य अव्मावहारयक भाग तथा याजनीततक हस्तऺेऩराई 

कायण फताउॉ दै आएका छन।् मसभा सुधाय ल्माउने न्त्जम्भा सयकायको हो। 
 

मसैफीच सयकायरे सातै प्रदेशका जराशममुक्त ववद्मुत ्आमोजनाराई असय ऩनेगयी प्रस्ताववत स्थानभा 
कुन ैऩतन बौततक सॊयचना तनभाणण नगनण सफ ैववकासे भन्िारमराई तनदेशन ददएको छ। मसफाट केही 
हदसम्भ सयकायरे ववद्मुत ्उत्ऩादनभा ध्मान ददन थारेको अनुभान गनण सककन्छ। प्रधानभन्िी केऩी शभाण 
ओरीरे एक वषणमबि भुरुकराई रोडसेडडङभुक्त ऩान ेतथा दस वषणभा दस हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गने कुया गयेको ऩतन अफ सात भदहना नातघसक्मो। अदहरे करयफ ऩन्र सम भेगावाट ववद्मुत ्हुॉदा ऩतन 



देशको भाग ऩूया हुन्छ। भौजुदा बफजुरी य थऩ सात सम भेगावाटरे अदहरेको भाग धातनन्छ। मो कुन ैगनण 
नसककन ेकाभ होइन, तय सयकाय तथा सम्फद्ध तनकामका कभणचायीको काभ गयाइ हेदाण मो देशरे 

रोडसेडडङभुक्त हुन अझै धेयै सभम कुनुणऩछण  बन्ने राग्छ। 
 

आगथणक वषण २०७३–७४ को फजेट आउन अफ केही ददनभाि फाॉकी छ। फजेटरे ऊजाणराई फढी भहŒव त 

ददनुऩछण  न ैसाथभा छुट्माइएको फजेट सदऩुमोग गन ेइच्छाशन्त्क्त ऩतन सयकायभा हुनुऩछण। अन्मथा फजेट 

फढाउनुको कुनै अथण यहॉदैन। साथै, ववदेशी कम्ऩनीरे ओगटेय फसेका तथा अवगध ऩाय बइसक्दा ऩतन काभ 

सुरु गनण नसकेका आमोजनाको राइसेन्स यद्द गरयनुऩछण। ती आमोजनाको न्त्जम्भा सऺभ, घोवषत 

सभमभा काभ सम्ऩन्न गनण सक्न ेऺभता तथा रगानीका तनन्त्म्त तमाय हुन ेस्वदेशी वा ववदेशी 
कम्ऩनीराई तत्कार ददनुऩछण। जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणणका रागग अन्म उऩमुक्त भोडर ऩतन 

अऩनाउन सककन्छ। ववद्मुत ्आमोजना फनाउने सफैबन्दा ठूरो सयकायी तनकाम नेऩार ववद्मुत ्

प्रागधकयणसॉग तनभाणणाधीन य अध्ममन सम्ऩन्न बइसकेका गयी तेह्र सम भेगावाटबन्दा फढीका 
आमोजना छन,् कम्तीभा सोही आमोजनाको काभ अववरम्फ सम्ऩन्न गनण सक्दा ऩतन देश रोडसेडडङ 

भुक्त हुनेछ।  
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यसझिागढी जरविद्मझत ्आमोजनाभा दैछनक एक कयोड ऺछत हझन े 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे प्रसायण राइन तनभाणण नगरयददॉदा यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाको दैतनक रु एक 

कयोड ऺतत हुन ेबएको छ । 
प्रागधकयणरे गचमरभेको तनभाणण गनुणऩन ेगचमरभे हवका ववषमभा ठोस तनणणम हारसम्भ गनण सकेको छैन । 
आवश्मक तनणणम हुन नसक्दा आमोजना तनभाणण सम्ऩन्न बए ऩतन यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा ववद्मुत ्जोड्न 

नसककन ेबएका कायण यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाको ववद्मुत ्खेय जान ेबएको हो । 
नेऩार य चीन सीभा नन्त्जक गचमरभे जरववद्मुत ्कम्ऩनीरे तनभाणण गरययहेको १११ भेगावाट ऺभताको सो 
आमोजनाराई सन ्२०१८ को डडसेम्फयसम्भ तनभाणण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ । गचतनमाॉ ठेकेदायरे तनभाणण 

प्रकक्रमाभा गतत ददएका कायण आमोजना तोककएको सभमबन्दा अगाडड न ैसम्ऩन्न हुन ेदेखखएको छ । तय 

प्रागधकयणको राऩयफाहीका कायण उत्ऩाददत ववद्मुत ्खेय जान ेअवस्था ऩैदा बएको हो । 
प्रागधकयणरे मुयोऩेरी फैंक तथा अन्म केही ववत्तीम साझदेायसॉग ऋण मरएय तनभाणण गन ेफताएको राभो सभम 

बएको छ । प्रागधकयणको प्रसायण तनदेशनारमका प्रभुख दहतेन्द्रदेव शाक्मरे गचमरभे हवदेखख काठभाडौँसम्भको 
प्रसायण राइन तनभाणणको काभ सुरु हुन ेफताएको राभो सभम बए ऩतन गचमरभ ेहव तनभाणण गरयन ेजग्गाको 
ववषमभा कुया मभल्न नसक्दा प्रकक्रमा अगाडड फढ्न सकेको छैन । 
गचमरभे हवभा साञ्जेन, तल्रो सान्जेन, यसुवागढी, सुऩय साञ्जेनरगामत साञ्जेन खोरा, भैरुङ खोरा, 
बोटेकोसीभा तनभाणणका क्रभभा यहेका ठूरा साना जरववद्मुत ्आमोजनाको ववद्मुत ्जोडडनेछ । तय प्रागधकयणरे 

हारसम्भ प्रसायण राइन तथा सवस्टेसनको तनभाणण सुरु गनण नसक्दा जदटरता थवऩॉदै गएको छ । 
आगाभी असायसम्भ साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणण सम्ऩन्न हुन ेछ । बूकम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण 

प्रबाववत बएको सो आमोजनाको हारसम्भ ६० प्रततशत कामण सम्ऩन्न बइसकेको छ । सो आमोजनाफाट १४.८ 

भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 
प्रसायण राइन नहुॉदा सो आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मुत्सभेत खेय जान ेअवस्था ऩैदा बएको छ । तत्कारका रागग 

गचमरभे आमोजनारे ११ ककरोमभटय वैकन्त्ल्ऩक प्रसायण राइन तनभाणण गयेय साञ्जेनको उत्ऩाददत ववद्मुत्भध्मे ५० 

प्रततशत यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्न ेतमायी गयेको छ । फाॉकी ववद्मुत ्के गन ेबन्नेभा हारसम्भ कुन ैतनणणम 

हुन सकेको छैन । 
साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजना प्रभुख गगरययाज अगधकायीका अनुसाय प्रसायण राइन नहुॉदा सफैबन्दा फढी सभस्मा 
साञ्जेन य यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाराई ऩन ेदेखखएको छ । यसुवागढी आमोजनाका साइट इन्चाजण नगेन्द्र 

ऻवारीका अनुसाय गचतनमाॉ ठेकेदायराई आमोजनारे उऩरब्ध गयाएको सभमबन्दा अगाव ैसम्ऩन्न हुन ेदेखखएको छ 

। 
गोयखा बूकम्ऩका कायण यसुवागढीको रु एक अफण फढीको ऺतत बएको छ । दजणनौँ डोजय, एक्स्राबेटय तथा तनभाणण 

साभग्री दटभुये य थभुन ऩहाडको ढुङ्क्गा खसेय ध्वस्त बएको ऻवारीरे जानकायी ददए । बूकम्ऩका कायण नयाम्रयी 
थरा ऩयेको सो आमोजनारे हार तनभाणणभा गतत मरएको छ । 
कुर चाय हजाय २०० मभटय राभो सुरुङको तनभाणण तथा फाॉधस्थरको काभ सुरु बएको छ । सफ ैबौततक सॊयचना 
बूमभगत नै यहन ेबएकारे नेऩारको जरववद्मुत ्आमोजनाको इततहासभा गचमरभेऩतछ यसुवागढी आमोजना अको 



नभुनाको आमोजना फन्नेछ । करयफ नौ ककरोमभटय सुरुङ तनभाणण हुन ेछ । तय उत्ऩाददत ववद्मुत्राई यान्त्ष्िम 

प्रसायण राइनभा कसयी जोड्न ेबन्न ेगचन्तारे आमोजनाराई सताएको छ । वावषणक रु तीन अफण ६५ कयोड फयाफय 

घाटा हुन ेअवस्था देखखए ऩतन प्रागधकयणरे ध्मान ददन सकेको छैन । 
जग्गा वििाद सिोच्चभा 
प्रागधकयणरे तनभाणण गनण रागेको गचमरभे हव यहन ेजग्गाको ववषमभा यहेको वववाद हार सवोच्च अदारतभा 
ववचायाधीन यहेको छ । न्त्जल्रा प्रशासन कामाणरम यसुवारे भुआब्जाको ववषमभा आवश्मक तनणणम गयेऩतछ 

जग्गाधनीहरु नोफुणवाङ्क्दी ताभाङ, तायकमसॊह ताभाङ य भहन्तरार शे्रष्ठरगामतरे सवोच्चभा रयट दामय गयेका छन ्। 
कुर ७५ योऩनी जग्गा आवश्मक ऩन ेय सफैबन्दा उत्तभ जग्गा गोल्जुङ गाववसको गोल्जुङफेसी न ैयहेको प्रागधकयणको 
ठहय छ । तय जग्गाधनी नोफुणवाङ्क्दी आपू कुन ैऩतन हारतभा जग्गा ददन नसक्न ेफताए । “भैरे ददनेजतत जग्गा 
ददइसकेको छु । ऩटक ऩटक जग्गा ददन सन्त्क्दन,” उहाॉरे बन े– “भेयो थातथरोको टुङ्क्गो नबइकन जग्गा कसयी 
ददऊॉ  ।” 

उता अकाण रयट तनवेदक भहन्तरारका छोया फारकृष्ण शे्रष्ठरे प्रागधकयणको राऩफाणहीका कायण सभस्मा फल्झॉदै 

गएको फताए । “जग्गा मरन चाहनेरे प्रबाववतको बावनाराई भनन गनुणऩछण  तय प्रागधकयणरे त्मसतपण  ध्मान ददन 

सकेन” उनरे बन े। यासस  
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अरुण काफेरीको शमेय ककन्न जनता उलरषए, भाग फभोजजभ सिषसाधायणरे 

पायभ बनष ऩाएनन 

अरुण कावेरी ऩावय मरमभटेडरे जायी गयेको कावेरी बफ वानको शमेय ककन्न सवणसाधायणरे उल्रेख्म भािाभा चासो 
देखाएका छन ्। ३ गत ेदेखी शुरु गरयएको शमेय खयीद पायभ ववतयण गन ेफैङ्क्कहरुभा पायभको अबाव बएको छ । 
न्त्जल्राको सततकोशी डबेरऩभेन्ट फैङ्क्क य पयवाडण भाइक्रोपाइनान्स भापण त पायभ ववतयण बइयहे ऩतन जेठ ९ य १० 

गत ेशमेय ककन्न आएका सवणसाधायणरे पायभ न ैऩाएनन ्। सततकोशीरे हारसम्भ २ हजाय ऩाॉच सम पायभ ववतयण 

गरयसकेको छ बन ेपयवाडणरे कपददभ फाट भाि ै११ सम पायभ ववतयण गरयसकेको छ । याॉके शाखाफाट सभेत पायभ 

ववतयण बैयहेको पयवाडण भाइक्रोपाइनान्सका कपददभ शाखा प्रभुख याजेश याइरे फताए । 

शमेय ककन्न आएका सवणसाधायण बन ेपायभ नऩाउदा आक्रोमसत फनेका छन ्। सोभफाय न्त्जल्राको दक्षऺखण 

गाववसफाट १ ददनको फाटो दहडये अरुण कोवेरीको शमेय खयीद गनण आएका मशऺक पायभ नऩाएऩतछ घय पककण न े

तमायी गदै गथए । मस ऩटकको शमेय खयीदभा सवणसाधायणरे देखाएको चासो अचम्भ राग्न ेखारको बएको ववत्तीम 

सॊस्थाका प्रभुखहरु फताउॊछन ्। 
शुरुभा कभ भाि ैआवेदन ऩराणन बन्न ेआशङ्क्काभा थोयैभाि पायभ ल्माइएको तय ऩटक ऩटक भगाउॉदा सभेत 

ऩ¥ुमाउन नसककएको सततकोशी डबेरऩभेन्ट फैङ्क्कका शाखा प्रभुख दगुाणप्रसाद खततवडारे फताए । ऩुन् आपूहरुरे 

पायभ भगाएको य १२ गत ेदेखी ववतयण शुरु गरयन ेउनरे फताए । 
 

सततकोशीरे २ हजाय ५ सम पायभ ववतयण गयेकोभा सोभफाय साॉझ सम्भभा ८० ओटा भाि पायभ बयेय कपताण बएको 
य जसफाट १ राख ३१ हजाय २ सम ७० ककत्ताको आवेदन ऩरयसकेको छ । फाॉकी २ हजाय ४ सम २० ओटा पायभभा 
सभेत सोदहअनुसायको यकभ सॊकरन हुन ेहो बन ेकपददभ न्त्स्थत एउटै फैङ्क्कफाट भाि ैआह्वान गरयएको बन्दा दोब्फय 

शमेयको आवेदन गन ेदेखखन्छ । 
ऩाॉचथय य तातरेजुङका प्रबाववत गाववसका स्थानीमकोरागग ६ राख ककत्ता य दइुओटा न्त्जल्राका फामसन्दाकारागग ९ 

राख ककत्ता शमेय तनष्काशन गरयएको छ । एक सम रुऩैमाॉ भूल्म यहेको न्मूनतभ ५० ककत्ता देखी अगधकतभ १० हजाय 

ककत्तासम्भ शमेय आवेदन ददन सककन ेछ । २५ भेगावाट ऺभताको कावेरी बफ वान हाइड्रो ऩाॉचथय य तातरेजुङ 

न्त्जल्राको सीभानाभा ऩन ेकाफेरी नददभा तनभाणण बैयहेको छ ।         
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तल्रो हेिािोरा जरविद्मझतको काभ सझचारु 

ऩाॉचथयको हेवाखोराभा तनभाणणगधन तल्रो हेवाखोरा जरववद्मुत आमोजनाको काभ सुचारु हुन ेबएको छ । 
आइतफाय आमोजना प्रबाववत ऺेिका स्थानीम सदहत  न्त्जल्रा ववकास समभतीभा फसेको सभन्वम फैठकऩतछ समभतत 

तनभाणण गयी १५ ददनमबि स्थानीमरे भाग गयेका वववयणराई छानववन गन ेसहभतत बएऩतछ आमोजनाको काभ 

सुचारु हन ेबएको हो । 
उक्त वववयण ल्माउन न्त्जल्रा ववकास समभती ऩाॉचथयका इन्त्ञ्जतनमय बान ुफयारको सॊमोजकत्वभा समभती गठन 

गयी १५ ददनमबिभा स्थानीमको के कतत ऺतत बएको त्मसको आधायभा भुआब्जाको व्मवस्था गयाउन कम्ऩनीराई 

ऩहर गयाउन ेतनणणम गरयएको सयोकायवारा समभतीका सहसगचव नयोत्तभ थाऩारे फताए ।  न्त्जल्रा उजाण सङ्क्कट 

तनवायण सभन्वम समभततफाट छानववन गयी स्थरगत रुऩभा अध्ममनका आधायभा काभ गन ेप्रभुख न्त्जल्रा 
अगधकायी ऩुरुषोत्तोभ तघमभयेरे फताए । समभततरे स्थानीमरे याखेका भागका ववषमभा छानववन गन ेआश्वासन 

ददएऩतछ काभ सुचारु गन ेवातावयण तम गरयएको सयोकाय समभततका सगचव नयोत्तभ थाऩारे फताए । समभततको 
तनणणम आउन्जेर सम्भका रागग काभ सुचारु हुन ेथाऩाको बनाइ छ । 
 कम्ऩनी य समभततफीच २०७१ पागुन १४ गत ेबएको १० फुॉदे सहभतत अनुसाय काभ नबएको बन्दै स्थानीमरे गत 

जेठ ६ गतेफाट आमोजनाको काभ योकेका गथए । कयीफ चाय अफण रुऩैमाॉ रगानीको उक्त आमोजना  नागगन गाववस– 

१ य कपददभ गाववस– ४ भा अवन्त्स्थत हेवा खोरा य पेभ ेखोराको ऩानीराई मभसाएय सञ्चारन बैयहेको छ । २१.६ 

भेगावट ऺभता जरववद्मुत उत्ऩादन रक्ष्म याखखएको उक्त आमोजना २०७३ को असाय भसान्त सम्भभा फत्ती फाल्न े

रक्ष्म याखखएको छ । 
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िानीिोरा हाइड्रोको शमेय िझल्मो 
खानीखोरा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे ९ राख ३१ हजाय ४ सम २९ ककत्ता साधायण शमेय तनष्कासन गयेको छ। १ सम 

रुवऩमाॉ अॊककत उक्त शमेय सवणसाधायणरे जेठ १६ गतेदेखख जेठ १९ गतेसम्भ आवेदन ददन सक्न ेछन।् 
कम्ऩनीभा कन्त्म्तभा १० अथाणत १ हजाय रुवऩमाॉको य फढीभा १ हजाय ककत्तासम्भ अथाणत १ राख रुवऩमाॉसम्भको 
आवेदन ददन सक्न ेछन।् कम्ऩनीको ९ राख ३१ हजाय ४ सम २९ ककत्ता साधायण शमेयभध्मे १८ हजाय ६ सम २९ ककत्ता 
शमेय कम्ऩनीका कभणचायीका रागग य ४६ हजाय ५ सम ७१ ककत्ता शमेय साभूदहक रगानी कोषका रागग छुट्माएको छ। 
कम्ऩनीको चकु्ता ऩुॉजी साधायण शमेय तनष्कासनऩतछ ४६ कयोड ५७ राख रुवऩमाॉ ऩुग्न ेछ। कम्ऩनीको शमेय 

तनष्कासन तथा बफक्री प्रफन्धकको रुऩभा मसमबर क्मावऩटर यहेको छ। कम्ऩनीरे रमरतऩुयको खानीखोराभा ४ 

दशभरफ ३६ भेगावाट ऺभताको जरववद्मुत ्आमोजना ऩूया गयेको छ। मसअतघ कम्ऩनीरे आमोजना प्रबाववत 

रमरतऩुयको बट्टेडाॉडा, इकुडोर य सॊख ुगाउॉ  ववकास समभततका फामसन्दाका रागग ४ राख ६५ हजाय ककत्ता साधायण 

शमेय तनष्कासन गरयसकेको छ 

कम्ऩनीभा शमेय आवदेन मसमबर क्मावऩटर भाकेट कभरादी, मसमबर फैंकका शाखा कामाणरमहरू ऩोखया, फुटवर, 

नेऩारगन्ज, हेटौंडा, इटहयी, धनगढीफाट तथा खानीखोरा हाइड्रोऩावयको धमु्फायाही ऩाटॊ तमारेस य फागभतत ववकास 

फैंक सराणहीफाट आवेदन ददन सककन ेछ।  
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प्रसायण राइन नफन्दा यसझिागढी जरविद्मझत आमोजनाको विद्मझत िेय जाने 
नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणरे प्रसायण राइन तनभाणण नगरयददॉदा यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाको दैतनक  रू. एक 

कयोड ऺतत हुन ेबएको छ । प्रागधकयणरे गचमरभेको तनभाणण गनुणऩन ेगचमरभे हवका ववषमभा ठोस तनणणम हारसम्भ 

गनण सकेको छैन । आवश्मक तनणणम हुन नसक्दा आमोजना तनभाणण सम्ऩन्न बए ऩतन यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा 
ववद्मुत ्जोड्न नसककन ेबएका कायण यसुवागढी जरववद्मुत आमोजनाको ववद्मुत खेय जाने बएको हो । 
नेऩार य चीन सीभा नन्त्जक गचमरभे जरववद्मुत ्कम्ऩनीरे तनभाणण गरययहेको १११ भेगावाट ऺभताको सो 
आमोजनाराई सन ्२०१८ को डडसेम्फयसम्भ तनभाणण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ । गचतनमाॉ ठेकेदायरे तनभाणण 

प्रकक्रमाभा गतत ददएका कायण आमोजना तोककएको सभमबन्दा अगाडड न ैसम्ऩन्न हुन ेदेखखएको छ । तय 

प्रागधकयणको राऩयफाहीका कायण उत्ऩाददत ववद्मुत खेय जान ेअवस्था ऩैदा बएको हो । 
प्रागधकयणरे मुयोऩेरी फैङ्क्क तथा अन्म केही ववत्तीम साझदेायसॉग ऋण मरएय तनभाणण गन ेफताएको राभो सभम 

बएको छ । प्रागधकयणको प्रसायण तनदेशनारमका प्रभुख दहतेन्द्रदेव शाक्मरे गचमरभे हवदेखख काठभाडौंसम्भको 
प्रसायण राइन तनभाणणको काभ शुैुरु हुन ेफताएको राभो सभम बए ऩतन गचमरभ ेहव तनभाणण गरयन ेजग्गाको 
ववषमभा कुया मभल्न नसक्दा प्रकक्रमा अगाडड फढ्न सकेको छैन । 
प्रागधकयणरे हारसम्भ प्रसायण राइन तथा सवस्टेशनको तनभाणण शुरु गनण नसक्दा जदटरता थवऩॉदै गएको छ 

।आगाभी असायसम्भ साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणण सम्ऩन्न हुन ेछ । बूकम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण 

प्रबाववत बएको सो आमोजनाको हारसम्भ ६० प्रततशत कामण सम्ऩन्न बइसकेको छ । सो आमोजनाफाट १४.८ 

भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 
प्रसायण राइन नहुॉदा सो आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मुतसभेत खेय जान ेअवस्था ऩैदा बएको छ । तत्कारका रागग 

गचमरभे आमोजनारे ११ ककरोमभटय वैकन्त्ल्ऩक प्रसायण राइन तनभाणण गयेय साञ्जेनको उत्ऩाददत ववद्मुतभध्मे ५० 

प्रततशत यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्न ेतमायी गयेको छ । फाॉकी ववद्मुत ्के गन ेबन्नेभा हारसम्भ कुन ैतनणणम 

हुन सकेको छैन । साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजना प्रभुख गगरययाज अगधकायीका अनुसाय प्रसायण राइन नहुॉदा 
सफैबन्दा फढी सभस्मा साञ्जेन य यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाराई ऩन ेदेखखएको छ । यसुवागढी आमोजनाका 
साइट इन्चाजण नगेन्द्र ऻवारीका अनुसाय गचतनमाॉ ठेकेदायराई आमोजनारे उऩरब्ध गयाएको सभमबन्दा अगाव ै

सम्ऩन्न हुन ेदेखखएको छ । गोयखा बूकम्ऩका कायण यसुवागढीको रू. एक अफण फढीको ऺतत बएको छ । बूकम्ऩका 
कायण नयाम्रयी थरा ऩयेको सो आमोजनारे हार तनभाणणभा गतत मरएको छ । 
कूर चाय हजाय २ सम मभटय राभो सुरुङको तनभाणण तथा फाॉधस्थरको काभ शुैुरु बएको छ । सफ ैबौततक सॊयचना 
बूमभगत नै यहन ेबएकारे नेऩारको जरववद्मुत ्आमोजनाको इततहासभा गचमरभेऩतछ यसुवागढी आमोजना अको 
नभुनाको आमोजना फन्नेछ ।  कयीफ नौ ककरोमभटय सुरुङ तनभाणण हुन ेछ । वावषणक रू. तीन अफण ६५ कयोड फयाफय 

घाटा हुन ेअवस्था देखखए ऩतन प्रागधकयणरे ध्मान ददन सकेको छैन । 

जग्गा वििाद सिोच्चभा 
प्रागधकयणरे तनभाणण गनण रागेको गचमरभे हव यहन ेजग्गाको ववषमभा यहेको वववाद हार सवोच्च अदारतभा 
ववचायाधीन यहेको छ । न्त्जल्रा प्रशासन कामाणरम यसुवारे भुआब्जाको ववषमभा आवश्मक तनणणम गयेऩतछ 

जग्गाधनीहरु नोफुणवाङ्क्दी ताभाङ, तायकमसॊह ताभाङ य भहन्तरार शे्रष्ठरगामतरे सवोच्चभा रयट दामय गयेका छन ्। 



  कूर ७५ योऩनी जग्गा आवश्मक ऩन ेय सफैबन्दा उत्तभ जग्गा गोल्जुङ गाववसको गोल्जुङफेसी न ैयहेको 
प्रागधकयणको ठहय छ । तय जग्गाधनी नोफुणवाङ्क्दी आपू कुन ैऩतन हारतभा जग्गा ददन नसक्न ेफताउॉछन ्। „भैरे 

ददनेजतत जग्गा ददइसकेको छु । ऩटक ऩटक जग्गा ददन सन्त्क्दन,‟ उनरे बन े – „भेयो थातथरोको टुङ्क्गो  नबइकन 

जग्गा कसयी ददऊॉ  ।‟ 
उता अकाण रयट तनवेदक भहन्तरारका छोया फारकृष्ण शे्रष्ठरे प्रागधकयणको राऩफाणहीका कायण सभस्मा फल्झॉदै 

गएको फताए । „जग्गा मरन चाहनेरे प्रबाववतको बावनाराई भनन गनुणऩछण  तय प्रागधकयणरे त्मसतपण  ध्मान ददन 

सकेन‟उनरे बन े। यासस 
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तल्रो भोदीको छनभाषण कामष तीव्र : आगाभी असोजफाट विद्मझत ्उत्ऩादन तमायी 
२० भेगावाट ऺभताको तल्रो भोदीको तनभाणण कामण तीव्र गततभा बइयहेको छ । आउॉदो असोजमबिभा ववद्मुत ्

उत्ऩादन गन ेतमायीका साथ तल्रो भोदी जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ दुय्त गततभा सञ्चारन बइयहेको हो । 
न्त्जल्राको कुश्भा नगयऩामरका–१२ भा तनभाणणाधीन उक्त आमोजनाको तनभाणण कामण ७५ प्रततशत ऩूया बइसकेको 
आमोजना प्रभुख ऩवनकुभाय मादवरे जानकायी ददए । 
२०६९ साउनदेखख तनभाणण शुरू बएको आमोजनाभा बायतरे गयेको नाकाफन्दी य बूकम्ऩका कायण दढराइ बएको हो 
। „तनधाणरयत सभमभा आमोजना ऩूया नहुन ेतनन्त्श्चत बमो,’ आमोजनाका जनसम्ऩकण  अगधकृत सुयेन्द्र फेल्फासेरे बन,े 

„अफ बन ेआमोजनाको काभ तीव्रताका साथ अतघ फढेको छ ।‟ आमोजना तनभाणणको काभ भनाङ टे«डमरङ्क्करे 

गरययहेको छ । ४ हजाय २७ मभटय सुरुङभध्मे अफ १ हजाय १ सम मभटय खन्न फाॉकी छ बने २ हजाय ९ सम २७ मभटय 

तनभाणण ऩूया बएको छ । सुरुङराई ६ बागभा फाॉडये खन्ने काभ शुरू गरयएकोभा पेज ५ य ६ नम्फय ऩूया बइसकेको छ । 
पेज ५ को १ हजाय १ सम मभटय तथा पेज ६ को ४ सम २५ मभटय सुरुङ तनभाणण सककएको छ । अदहरेसम्भ पेज ४ को 
७ सम ८८ मभटयभध्मे ६ सम खतनसककएको छ । 
पेज १ को ७ सम ९६ भध्मे ५ सम ८० मभटय खतनएको छ । कभजोय बूबाग बएकारे पेज २ य ३ भा काभ दढरो 
बइयहेको छ । पेज २ को ६ सम मभटयभध्मे १ सम २३ मभटय य पेज ३ को ५ सम १० मभटयभध्मे २ सम मभटय भाि ै

सुरुङ खतनएको छ । ३ अफण ५७ कयोड रुऩैमाॉ रागत अनुभान गरयएको आमोजना नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणसॉग २०६८ 

बदौभा ववद्मुत ्खयीद सम्झौता गयी २०६९ साउनदेखख तनभाणण शुरू बएको हो । 

ऩवणतको कुश्भा नगयऩामरकाभा ऩन ेचवुा, दरुुणङ तथा ततराहाय, फाजुङ तथा देउऩुय गाववसभा ऩन ेआमोजनाभा नेऩार 

इन्बेष्टभेण्ट फैङ्क्कको नेततृ्वभा सनयाइज, ग्राण्ड, मसद्धाथण, नेऩार के्रडडट एण्ड कभशण, कभजण एण्ड िष्ट, भेगा, 
ग्रोफर आईएभई, एचएण्डफी, कैराश य एनआईडीसी डबेरऩभेण्ट फैङ्क्करे रगानी गयेका छन ्। कुर रागतभध्मे 

भनाङ िेडमरङ्क्कको २५ य फैङ्क्कहरूको ७५ प्रततशत रगानीभा आमोजना फन्न रागेको हो । 
  



Nagarik_Tuesday 

कारीगण्डकी 'ए' एक साता फन्द हझॉदै  

सन्तोष ऩोखयेर 

भुरुकरे चको रोडसेडडङको भाय खेवऩयहेका फेरा नेऩारको प्रभुख जरववद्मुत गहृभध्मेभा ऩन ेस्माङ्क्जाको 
मभभॉन्त्स्थत कारीगण्डकी 'ए'भा सभस्मा देखखएको छ। आमोजनाको टनेरफाट ऩेनस्टक हुॉदै टफाणइनसम्भ ऩानी 
ऩठाउन ेऩाइऩको गेटभा सभस्मा देखखएऩतछ भॊगरफायदेखख उत्ऩादन ऩूणण रुऩभा योकेय भभणतसम्बाय गन ेतमायी 
बएको छ।  
उत्ऩादन योककॉ दा केही ददनका रागग रोडसेडडङ सभम फढ्न सक्न ेववद्मुत प्रागधकयणरे जनाएको छ। आमोजनाको 
ऩदहरो मुतनट भभणत गनण एक साता उत्ऩादन फन्द गरयन ेआमोजना प्रभुख श्रीयाभयाज ऩाण्डरेे जानकायी ददए। उनका 
अनुसाय भॊगरफाय बफहान ७ फजेदेखख आमोजनाको उत्ऩादन ऩूणण रुऩभा फन्द गरयनेछ। सात ददन रगाएय 

आमोजनाको बफगे्रको खण्ड भभणतसम्बाय गरयन ेउनरे फताए। 
 

'मततफेरा करयफ ९० भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन ददइयहेको गथमो। तय, टफाणइनभा ऩानी ऩठाउने बल्वभा सभस्मा 
बएऩतछ भभणत गनण थारेका हौं,' उनरे बन,े 'त्मसका रागग एक सातासम्भ ववद्मुत उत्ऩादन ऩूणण रुऩभा फन्द हुनछे। 
सकेसम्भ छोटो सभमभा भभणत सक्न ेगयी काभ गनेछौं।' उनका अनुसाय आमोजनाको ऩदहरो मुतनट भभणत गनण 
थामरएको हो। 
 

एउटा मुतनट भभणत गनण अरु ऩतन फन्द गनुणऩन ेउनरे फताए। 'त्मही बएय ऩूणण रुऩभा उत्ऩादन फन्द हुॉदैछ,' उनरे बन,े 

'बफगे्रको मुतनटभाि फन्द गनण मभल्दैन।' 
 

करयफ १२–१३ वषणदेखख चल्दै आएको उक्त बल्व ऩदहरो ऩटक भभणत गनण थामरएको हो। ऩानीको प्रेसयरे खखइॉदै जाॉदा 
ऩानी चदुहन ेसभस्मा बएऩतछ भभणत गनुणऩयेको उनरे फताए। एक सम ४४ भेगावाट ऺभताको 'कारीगण्डकी ए' 

जरववद्मुत आमोजनाका तीनवटा मुतनटफाट ४८ भेगावाटका दयरे उत्ऩादन हुन्छ। तय, मततफेरा ऩानीको सतह 

घट्दै जाॉदा उत्ऩादन ९० भेगावाटभा झयेको उनरे फताए। 
 

टफाणइनभा ऩानी जान ेऩाइऩ तनयन्तय रुऩभा भभणतसम्बाय नगदाण ऩानी चदुहन,े ढुॊगा अड्ककने य खखइन ेसभस्मा 
आउॉछ। त्मसरे टफाणइनभा ऩूणण रुऩभा ऩानी ऩुग्न नसक्दा उत्ऩादनभा असय ऩाछण। ऩानीको प्रेसयभा अवयोध आउॉदा 
ववद्मुत उत्ऩादनभा प्रबाव ऩन ेप्राववगधकको बनाइ छ। 
 

आमोजनका इन्त्न्जतनमय दीऩक केसीका अनुसाय टफाणइनभा कतत ऩानी ऩठाउन ेबन्न ेत्मही बल्वफाट तनधाणयण 

हुन्छ। मरकेज बएय ऩानी ऩूया नजाॉदा उत्ऩादनभा असय ऩछण। अदहरे जाऩानी कम्ऩनी टोमसफारे त्महाॉ भभणतसम्बाय 

गदैछ। आमोजना फनाउॉदा ऩतन टोमसफारे न ैत्महाॉ बल्व याखेको गथमो। 
 

उनका अनुसाय सुरुको सात ददन ऩूणण रुऩभा आमोजनाको उत्ऩादन फन्द हुनेछ। त्मसऩतछ ऩारैऩारो अरु मुतनट ऩतन 

हेरयनेछ। राभो सभम ठूरा आमोजना फन्द गदाण ववद्मुत उत्ऩादनभा सभस्मा आउॉछ। त्मही बएय ऩारैऩारो भभणत 

गन ेअगधकायीहरुको मोजना छ। 
 



'यन–अप दी रयबय'भा आधारयत आमोजनाफाट ऩूणण रुऩभा ववद्मुत उत्ऩादन फन्द हुॉदा रोडसेडडङ फढ्न सक्न े

सम्बावना यहेको ववद्मुत प्रागधकयणरे फताएको छ। प्रागधकयण बायप्रेषण केन्द्रका तनदेशक बुवनकुभाय ऺेिीरे 

रोडसेडडङको सभम एक घन्टा तरभागथ हुन सक्न ेफताए। 'सकेसम्भ अदहरेको सभम मथावत यहन्छ। केही गयी 
ऩुगेन बन ेअदहरेको सभमभा एक घन्टा फढ्न सक्छ। त्मो बन्दा फढी पयक ऩदैन,' उनरे बने। 
 

प्रागधकयणका एक उच्च अगधकायीका अनुसाय सात ददनसम्भ ऩूणण रुऩभा उत्ऩादन फन्द हुॉदा करयफ ११ कयोड रुऩैमाॉ 
घाटा ऩछण। 'ठूरो नोक्सान हुन्छ बनेय बफगे्रको खण्डभा भभणत नगयी बएन,' ती अगधकायीरे बन,े 'तय सफैततय प्रकक्रमा 
मभराउॉदा भभणतसम्बायका रागग मततफेरा सभम तनस्केको हो।' 
 

मो ऺेिको सफैबन्दा ठूरो एक सम ४४ भेगावाट ऺभताको स्माङ्क्जान्त्स्थत कारीगण्डकी ए आमोजनारे वैशाख चौथो 
सातासम्भ ५५ देखख ६० भेगावाट भाि उत्ऩादन ददएको गथमो। खडयेीरे नदीभा ऩानीको सतह घटेऩतछ उत्ऩादन ऩूणण 
रुऩभा घटेको बएऩतन मततफेरा वषाणसॉग ैनदीभा ऩानीको फहाव फढेऩतछ उत्ऩादन फढ्न थारेको छ। अदहरे ९० 

भेगावाट सम्भ उत्ऩादन ददइयहेको छ।   
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फझढीगण्डकी जरविद्मझत चाॉड ैसझरु गनष गोयिाका १२ दरको आग्रह  

न्त्जल्राका १२ याजनीततक दरका नेताहरुरे फुढीगण्डकी जरववद्मुत आमोजनाको काभ तीव्र गततभा अतघ फढाउन 

भाग गदै फुधफाय प्रधानभन्िी केऩी ओरीराई ४ फुॉदे ऻाऩन ऩि फुझाएका छन ्। 
 

१२ दरका प्रतततनगधरे याजधानीभा प्रधानभन्िीराई बेटेय आगामभ फजेटभा आमोजनाका रागग प्रशस्त फजेट 

छुट्टमाउन भाग गयेका हुन ्। ‘फुढीगण्डकी फनाउन ेबनेय हल्रा धेयै बमो, प्रधानभन्िीराई बेटेय आमोजना तनभाणणका 
रागग ठोस काभ गनण अनुयोध गयेका हौं,’ काॊगे्रस सबाऩतत हरयफहादयु घरेरे बन े।  
 

जरववद्मुत आमोजना तनभाणण गन ेबए सयकायरे आगाभी फजेटभा अगधक फजेट छुट्टमाउनु ऩने याजनीततक 

दरहरुको भाग गथमो । ऻाऩन फुझाउनेभा काॊगे्रस, एभारे, भाओवादी केन्द्रसदहतका दरका नेता गथए । उनीहरुका 
साथ न्त्जल्राफाट प्रतततनगधत्व गन ेसबासद्हरु ऩतन गथए ।  
बूकम्ऩफाट सभेत ऩीडडत फुढीगण्डकी प्रबाववतहरुराई उगचत भुआब्जा ददएय ऩुनणफास गयाउन सयकायको 
ध्मानाकषणण गरयएको घरेरे जानकायी ददए । 
 

ऻाऩन ऩिभा गोयखाफाट छेकम्ऩाय हुॉदै ततब्फतको मसभाना जोड्न ेभोटयफाटो तनभाणणभा तीव्रता ददनसभेत भाग 

गरयएको छ । उक्त सडक ववस्तायको काभ सुरु बएको बए ऩतन दढरासुस्ती हॉैुदै आएको छ ।  
 

उनीहरुरे गोयखा सदयभुकाभभा ऩानीको अबाव बएकारे दयौंदी नददको ऩानी मरफ्टी गयेय ल्माउन ेप्रस्ताव सभेत 

सयकायसॉग गयेका छन ्। ‘हाम्रो भाग फाये प्रधानभन्िीरे सकायात्भक छु बन्न ुबएको छ,’ घरेरे बन े। 
  



rajdhani_wed 

ऊजाषराइ फजेट व्मिस्था गनष व्मिसामीको भाग 

यान्त्ष्िम ऊजाण सॊकट तनवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशक अवधायणाऩि कामाणन्वमनका रागग आवश्मक फजेट 

व्मवस्था गनण ऊजाण उद्मभीरे सयकायको ध्मानकषणण गयाएका छन ्। 
सॊकट तनवायणका रागग कानुनी व्मवधान पुकाउन ऊजाण सॊकट ववधेमक व्मवस्थावऩका सॊसद्फाट ऩारयत गनण ऩतन 

उद्मभीरे भाग गयेका छन ्। स्वतन्ि ऊजाण उत्ऩादक सॊस्था (इऩान)रे भॊगरफाय याजधानीभा ऩिकाय सम्भेरन गयी 
मस्तो भाग गयेका हुन ्। प्रसायणराइन ठूरो सभस्मा फन्दै गएकारे मसराई सभाधान गनण आगाभी आवको 
फजेटभापण त सम्फोधन गनण इऩानरे भाग गयेको हो । कामणमोजनाभा उल्रेख बएअनुसाय प्रसायणराइनको तनभाणण य 

हस्तानत्यण (फीटी) भोडरे फनाउन ेकाभ तत्कार अतघ फढाउन इऩानरे सयकायको ध्मानकषणण गयाएको छ । 
सो अवसयभा इऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु ववष्टरे बायतसॉग ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बएको २ वषण 
हुॉदासभेत कामाणन्वमन नबएको फताए । ऩीटीए कामाणन्वमनको भूर आधाय ववद्मुत ्व्माऩाय बएको जानकायी दददै 

ववष्टरे बन े“ऩीटीए कामाणन्वमनका रागग तत्कार व्माऩाय कम्ऩनी स्थाऩना गनुणऩछण  ।” उनरे प्रसायणराइन 

आमोजनाराई प्राथमभकताभा याखी नदी जराधाय, ऩूवणऩन्त्श्चभ, अन्तयदेशीम आमात–तनमाणतसदहत एकीकृत 

प्रसायणराइन गुरुमोजना राग ूगनण फजेट ववतनमोजनको भाग गये । १० फुॉदे रोडसेडडङ न्मूनीकयण कामणमोजना ०६८ 

अनुसाय भन्त्न्िऩरयषद्रे स्वीकृत गयेको सहुमरमत कामाणन्वमन गनण उनरे भाग गये । मस्त ैसयकायरे आव ०७१÷०७२ 

फजेटभापण त आव ०७९÷०८० सम्भ ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी यान्त्ष्िम प्रसायणराइनभा जोड्न ेउत्ऩादकराई ददन ेबनेको 
प्रततभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉ अनुदान यकभ उऩरब्ध गयाउन सयकायराई अनुयोध गयेको छ । 
मसैगयी तनभाणण साभग्री तथा जडान हुन ेउऩकयणको अत्मगधक भूल्मवदृ्गधरे रागत फढ्दा आमोजना अतघ फढाउन 

सभस्मा बएकारे ऊजाण उद्मभीरे ववद्मुत ्खरयदबफक्री दय (ऩीऩीए) सभामोजन गनण भाग गयेका छन ्। मस्त ै

प्रवद्र्धकरे आमोजनाको उत्ऩादन मभश्रण नीततको ववयोध गयेका छन ्। सयकायरे ल्माएको १० वष ेववद्मुत ्ववकास 

मोजनाभा कुर १० हजाय भेगावाट उत्ऩादन गन ेनीततअनुसाय ५ हजाय भेगावाट जरासममुक्त आमोजनाफाट 

तनभाणण गन ेरक्ष्म ऩूया नहुन ेइऩानका भहासगचव कुभाय ऩाण्डरेे फताए । जरासममुक्त आमोजनाको रागत फढी 
ऩन ेबएकारे ऩीऩीए दय अन्म आमोजनाको तुरनाभा धयै भहॊगो ऩन ेउनको तकण  छ । सयकायरे यन अप दी रयबय 

आमोजनाभा हारको ३० प्रततशतफाट फढाएय ६० प्रततशत ऩ¥ुमाउन ुऩने ऩाण्डरेे फताए । नदीको फहाफभा ३ हजाय 

भेगावाटसम्भ ऩीऩीए गन ेय आवश्मकता अनुसाय भाि बफजुरी ककन्न सक्न ेप्रावधानरे आमोजनाभा रगानी 
जुटाउन सभस्मा ऩयेको उनरे गुनासो गये ।  
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ऊजाष सॊकटकार कामषमोजना ऩरयभाजषन गनष भाग 

स्वतन्ि ऊजाण उत्ऩादकको सॊस्था (इतऩान) रे यान्त्ष्िम ऊजाण सॊकट तनवायण तथा ववद्मुत ्ववकास 

दशकसम्फन्धी अवधायणाऩिभा ऩरयभाजणन गनण भाग गयेको छ । सभग्रभा अवधायणाभा सभेदटएका 
प्रावधानहरू सकायात्भक यहेकाभा स्वागत गयेको इतऩानरे कततऩम अव्मावहारयक यहेको बन्दै ऩरयभाजणन 

गनण य केही ववषम फजेटभा सभावेश गनण भाग गयेको हो । 
भॊगरफाय आमोन्त्जत ऩिकाय बेटघाटभा इतऩानरे १० वषणमबि १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गने 
रक्ष्मसदहत सावणजतनक गरयएको अवधायणाभा ५० प्रततशतसम्भ बफजुरी जराशममुक्त आमोजना 
जराशममुक्त आमोजनाफाट उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखखएकाभा ऩरयभाजणन गनण भागेको हो । अवधायणाभा 
३० प्रततशतसम्भ अथाणत ्३ हजाय भेगावाट नदी प्रवाहभा आधारयत (आयओआय) फाट उत्ऩादन गन ेरक्ष्म 

याखखएकोभा झन्ड ै२६ सम भेगाफाट ववद्मुत ्आमोजनाको ववद्मुत ्खरयद सम्झौता बइसकेको छ ।  
„हारसम्भ जराशममुक्त आमोजनाको तनभाणण सुरु नबएको तथा जराशममुक्त आमोजना अत्मागधक 

भहॉगो हुन ेबएकारे ५० प्रततशत जराशममुक्त आमोजना फनाउन व्मवहारयक हुॉदैन,‟ इतऩानका अध्मऺ 

खड्गफहादयु ववष्टरे बने, 
„जराशममुक्तराई २० प्रततशतभा झायेय आयओआयराई ६० प्रततशत ऩ¥ुमाउनुऩछण  ।‟ मरउ य ततय (टेक 

एन्ड ऩ)ेको सट्टा ऩीऩीएभा मरउ वा ततय (टेक अय ऩ)े प्रावधान अऩनाउन आग्रह गदै इतऩानरे अदहरेकै ३० 

प्रततशत आयओआय आमोजनाको प्रावधानरे सयकायरे ददइसकेका राइसेन्सको सभेत ऩीऩीए हुन कदठन 

यहेको य टेक अय ऩेभा ववत्तम व्मवस्थाऩन सभेत गनण नसककने जनाएको छ ।  
इतऩानरे फाढी ऩदहयोको कायण ववद्मुत ्गहृभा ऺतत ऩुगी सञ्चारन अवरुद्ध बई आगथणक वषण २०७२÷०७३ 

मबि ऩुन् सञ्चारन बएका य हुन ेआमोजनाराई सुववधा ददने बनेकाभा थऩ एक वषण फढाउनका रागग 

आवश्मक कामणववगध फनाई उऩमुक्त सहुमरमतको व्मवस्था गनण ऩतन भाग गयेको छ । यान्त्ष्िम प्रसायण 

गग्रड कम्ऩनी मरमभटेडराई कक्रमाशीर गयाउन तथा कम्ऩनीभा तनजी ऺेिराई सहबागी गयाउने व्मवस्था 
गनण तथा सौमण य वामु ऊजाणभा ददन रागगएको ऩीऩीए दय तनन्त्श्चत सभमभा आउने जरववद्मुत ्

आमोजनाराई सभेत ददन भाग  

गयेको छ ।  
सयकायरे सावणजतनक गनण रागेको आगाभी वषण २०७३÷०७४ को फजेटभा ऊजाण सॊकट तनवायण तथा ववद्मुत ्

ववकास दशक अवधायणाऩि य कामणमोजना, २०७२ भा उन्त्ल्रखखत ९९ फुॉदाहरूको कामाणन्वमनका रागग 

नेऩार सयकायरे अन्तभणन्िारम सभन्वम गयी मसको सपर कामाणन्वमनको रागग आवश्मक फजेट 

ववतनमोजन गनण तथा मसका रागग कानुनी व्मवधान पुकाउन ऊजाण ऺेिको सभग्र ववकासका रागग 

अऩनाउनुऩन ेकदभहरूसभेतराई भध्मनजय गयी ऊजाण सॊकट ववधेमक व्मवस्थावऩका सॊसद्फाट चाॉडै न ै

ऩारयत गयाउन ेवातावयण तनभाणण गनण भाग गयेको इतऩान भहासगचव कुभाय ऩाण्डरेे जानकायी ददए ।  



यान्त्ष्िम ऊजाण सॊकट तनवायण कामणमोजनाभा उल्रेख बएअनुसाय, प्रसायण राइनको तनभाणणराई द्रतु 

गततभा फढाउनको रागग प्रवधणकको कन्सोदटणमभ फनाइ प्रसायण राइन तथा सफस्टेसन तनभाणण फीटी 
भोडरअन्तगणत तनभाणणको न्त्जम्भा ददने प्रकक्रमा अतघ फढाउने व्मवस्था तथा यान्त्ष्िम प्रसायण राइन, 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभाणण गने य ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनीको गठन एवॊ ववद्मुत ्फजाय ववकृतत 

योक्नेजस्ता कामण अतघ फढाउन ऩतन आग्रह गयेको छ । 
इतऩानरे प्रसायण राइनसम्फन्धी आमोजनाराई उच्च प्राथमभकताभा याखी मसका रागग नदी फेमसन 

कोरयडोय प्रसायण राइन, ऩूवण ऩन्त्श्चभ प्रसायण राइन तथा अन्तयदेशीम आमात, तनमाणत ्प्रसायण 

राइनसदहतको एकीकृत गुरुमोजना रागू गयी चाॉडो कामाणन्वमनभा रग्नका रागग मसै आगथणक वषणभा 
सोसम्फन्धी ऩमाणतत फजेट ववतनमोजनका रागग अनुयोध गदै इतऩानरे बायतसॉग बएको ववद्मुत ्व्माऩाय 

सम्झौताराई औऩचारयकताभा ल्माउन एउटा ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनी खडा गन ेएवॊ नेऩार ववद्मुत ्

प्रागधकयण, ववद्मुत ्ववकास ववबाग अथवा ववकास समभतत नबएय सयकायरे जोकोहीरे ऩतन जरववद्मुत ्

आमोजना फनाउन चाहेका ती आमोजना एउटा फेग्र ैकम्ऩनीद्वाया फुट भोडरेभा ववद्मुत ्खरयद सम्झौता 
य प्रोजेक्ट पाइनान्स को व्माऩारयक आधायभा भाि ैफनाउने व्मवस्था गनण ऩतन भाग गयेको छ ।  
इतऩानरे चतैभसान्त २०७१ सम्भ व्मावसातमक उत्ऩादन सुरु गने आमोजनाको हकभा ददइएको ऩोस्ऩेट 

येट सफ ैआमोजनाभा कामाणन्वमन गनण तथा आगथणक वषण २०७१÷७२ को फजेट भापतण २०७९÷८० सम्भ 

ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्ने ववद्मुत ्उत्ऩादकराई प्रततभेगावाट ५० राखको 
दयरे एकभुष्ठ अनुदान ददने व्मवस्था बएको फताएको छ ।  
उसरे आगथणक वषण २०७४÷०७५ सम्भ ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्ने उत्ऩादकराई 

मस्तो अनुदान १० प्रततशत थऩ गरयने व्मवस्था बएकाभा हारसम्भ सम्ऩन्न बइसकेका आमोजनारे 

प्रातत गयी नसकेको हुॉदा सो प्रातत गन ेव्मवस्था गनण ऩतन भाग गयेको छ । साथै तनभाणण साभग्री तथा 
जडान उऩकयणको अत्मागधक भूल्मवदृ्गधरे गदाण य ववद्मुत ्खरयद दय सभमानुकूर सभामोजन नहुॉदा 
एफर बइसकेका य हुनका रागग राभफद्ध अगधकाॊश आमोजना तनभाणणभा जान नसककयहेको अवस्थाभा 
बफक्री गन ेऩीऩीए दय ऩरयवतणनको व्मवस्था फजेटभा सभेट्न भाग गयेको छ ।  
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रोडसेडडङ तत्कार नफढ्ने 
नेऩार ववद्मतु ्प्रागधकयणरे रोडसेडडङ तत्कार नफढाउने बएको छ । कामरगण्डकी ए जरववद्मुत ्

आमोजना भभणतका रागग फन्द गरयए ऩतन रोडसेडडङ नफढ्ने जानकायी नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे 

ददएको हो ।  
मो आमोजनाफाट ९० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदै आएको गथमो । अन्म आमोजनाभा उत्ऩादन फढेको 
कायण रोडसेडडङ नफढ्ने प्रागधकयणका कामणकायी तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे ददए ।  
उनरे अन्म आमोजनाभा उत्ऩादन फढेकारे दैतनक १० घन्टाबन्दा फढी रोडसेडडङ नहुन ेवताए । आवश्मक 

ऩये कुरेखानीफाट सभेत थऩ ववद्मुत ्उत्ऩादन गनण सक्ने अवस्था यहेको उनको बनाइ छ । आन्तरयक 

व्मवस्थाऩनभा फढी ध्मान ददइएको य आवश्मक ऩये केही ददनका रागग कुरेखानी जरववद्मुत ्

आमोजनाफाट थऩ ववद्मुत ्उत्ऩादन गनण सक्न ेउनरे फताए । 
हार नदीभा ऩानीको फहाव फढेका कायण अन्म आमोजनाभा उत्ऩादन फढेकारे प्रागधकयणरे अदहरेकै 

सभम भाि ैरोडसेडडङ गदाण व्मवस्थाऩन गनण सहज बएको हो । ९० भेगावाट ऺभताको कामरगण्डकी फन्द 

बएऩतछ रोडसेडडङ फढ्न सक्न ेबम जनताभा छ ।  
भभणतका रागग कामरगण्डकी एक साता फन्द बएको छ । एक सातामबि ैभभणत सककने य त्मसऩतछ 

रोडसेडडङ दैतनक १ घन्टाबन्दा फढी घट्न सक्ने जानकायी ऩतन कामणकायी तनदेशक काफ्रे ददएका छन ्।  
उनका अनुसाय सुरुङफाट ऩेन स्टक हुॉदै टफाणइनसम्भ ऩानी ऩठाउन ेऩाइऩको भुख्म द्वायभा सभस्मा 
देखखएऩतछ भभणतका रागग कामरगण्डकीफाट उत्ऩादन फन्द गयी भभणत सुरु गरयएको हो ।  
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कारीगण्डकी ‘ए’काेे विद्मझत ्उत्ऩादन फन्द, राेेडसेडडङ फढ्ने  
कारीगण्डकी „ए‟ जरववद्मुत ्आमोजनाभा देखखएको सभस्मा सभाधानका रागग एक हतता ऩरयमोजना फन्द 

गरयएको छ। स्माङ्क्जाको मभभॉभा यहेको आमोजना भभणतका रागग भॊगरफाय बफहानदेखख फन्द गरयएको आमोजना 
प्रभुख श्रीयाभयाज ऩाण्डरेे जानकायी ददए।  प्रभुख ऩाण्डकेा अनुसाय सुरुङफाट ऩेनस्टक हुॉदै टवाणइनसम्भ ऩानी 
ऩठाउन ेऩाइऩको भुख्मद्वायभा सभस्मा देखखएऩतछ भभणतका रागग उत्ऩादन फन्द गयी भभणत सुरु गरयएको हो। उनरे 

कम्तीभा ऩतन भभणतका रागग एक साता सभम राग्न ेफताए। „हाभीरे सात ददनमबि ैभभणत सम्ऩन्न गन ेगयी 
आमोजना फन्द गयेका छौँ, एकाध ददन तरभागथ हुन सक्छ‟, प्रभुख ऩाण्डरेे बने, „आमोजना फन्द हुॉदा ऩनणजान े

सभस्माप्रतत हाभी सचते छौँ, चाॉडोबन्दा चाॉडो भभणत गन ेप्रततफद्धता व्मक्त गदणछौँ।‟ 
 कुर १४४ भेगावाट ऺभताको सो आमोजनारे अदहरे ९० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गदै आएको गथमो । एउटा मुतनट 

भभणत गनण अरू ऩतन फन्द गनुणऩन ेबएकारे सभस्मा ऩैदा बएको उनरे फताए । ववगत १४ वषणदेखख चल्दै आएको सो 
ऩरयमोजनाको उक्त द्वाय ऩदहरो ऩटक भभणत हुन रागेको हो । 
आमोजनाभा तीनवटा मुतनटफाट ४८ भेगावाटका दयरे ववद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदै आएको गथमो। नेऩार ववद्मुत ्

प्रागधकयण बायप्रेषण केन्द्रका प्रभुख बुवनकुभाय खिीरे कारीगण्डकी „ए‟ जरववद्मुत ्आमोजना फन्द हुॉदा ऩन े

सभस्माप्रतत आपूहरु सचते यहॉदै सकेसम्भ ववद्मुत्बाय कटौती कभ गनेतपण  ध्मान ददने फताए । खिीरे केन्द्रीम 

प्रसायण राइनभा ९० भेगावाट कभ हुॉदा केही न केही सभस्मा उत्ऩन्न हुन ेजानकायी ददए। „हाभी सकेसम्भ 

ववद्मुत्बाय कटौतीको सभम फढाउन ेऩऺभा छैनौ, अनौऩचारयक रुऩभा केही सभम तरभागथ हुन सक्छ‟, खिीरे 

बनेैे। 
साभान्मतमा ९० भेगावाट ववद्मुत ्कभ हुॉदा डढे घन्टासम्भ ववद्मुत्बाय कटौतीको सभम फढ्न सक्छ। तय 

प्रागधकयणरे बन ेसो ववषमभा अनमबऻता प्रकट गदै कुन ैऩतन सावणजतनक सूचना जायी गयेको छैन। प्रागधकयणरे 

हार दैतनक औसतभा दश घन्टा ववद्मुत्बाय कटौती गदै आएको छ बन ेनदीभा जरप्रवाह फढेका कायण केही 
ददनमबि ववद्मुत्बाय कटौती केही सभम कभ गन ेजनाएको छ । यासस 
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भभषतका राचग कारीगण्डकी ‘ए’ फन्द, विद्मझतबाय कटौती फढ्ने 
कारीगण्डकी ‘ए’ जरववद्मुत ्आमोजनाभा देखखएको सभस्मा सभाधानका रागग एक हतता ऩरयमोजना फन्द 

गरयएको छ । स्माङ्क्जाको मभभॉभा यहेको आमोजना भभणतका रागग भङ्क्गरफाय  बफहानदेखख फन्द गरयएको आमोजना 
प्रभुख श्रीयाभयाज ऩाण्डरेे फताए । 
प्रभुख ऩाण्डकेा अनुसाय सुरुङफाट ऩेनस्टक हुॉदै टवाणइनसम्भ ऩानी ऩठाउन ेऩाइऩको भुख्मद्वायभा सभस्मा 
देखखएऩतछ भभणतका रागग उत्ऩादन फन्द गयी भभणत शुरु गरयएको हो । उनरे कम्तीभा ऩतन भभणतका रागग एक 

साता सभम राग्न ेफताए । „हाभीरे सात ददनमबि ैभभणत सम्ऩन्न गन ेगयी आमोजना फन्द गयेका छौँ, एकाध ददन 

तरभागथ ऩतन हुन सक्छ‟, प्रभुख ऩाण्डरेे बन,े „आमोजना फन्द हुॉदा ऩनण जान ेसभस्माप्रतत हाभी सचते छौँ, 
चाॉडोबन्दा चाॉडो भभणत गन ेप्रततफद्धता व्मक्त गदणछौँ ।‟ 
कूर १४४ भेगावाट ऺभताको सो आमोजनाको भङ्क्गरफाय  बफहानसम्भ ९० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गदै आएको 
गथमो ।  एउटा मुतनट भभणत गनण अरू ऩतन फन्द गनुणऩन ेबएकारे सभस्मा ऩैदा बएको उनरे फताए । 
ववगत १४ वषणदेखख चल्दै आएको सो ऩरयमोजनाको उक्त द्वाय ऩदहरो ऩटक भभणत हुन रागेको हो । आमोजनाभा 
तीनओटा मुतनटफाट ४८ भेगावाटका दयरे ववद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदै आएको गथमो । 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण बायप्रेषण केन्द्रका प्रभुख बुवनकुभाय खिीरे कारीगण्डकी „ए‟ जरववद्मुत ्आमोजना 
फन्द हुॉदा ऩन ेसभस्माप्रतत आपूहरु सचते यहॉदै सकेसम्भ ववद्मुतबाय कटौती कभ गनेतपण  ध्मान ददने फताए 

।  प्रभुख खिीरे केन्द्रीम प्रसायण राइनभा ९० भेगावाट कभ हुॉदा केही न केही सभस्मा उत्ऩन्न हुन ेफताए । „हाभी 
सकेसम्भ ववद्मुतबाय कटौतीको सभम फढाउन ेऩऺभा छैनाॉै,ै अनौऩचारयक रुऩभा केही सभम तरभागथ हुन 

सक्छ‟, खिीरे बन े । 
साभान्मतमा ९० भेगावाट ववद्मुत ्कभ हुॉदा डढे घण्टासम्भ ववद्मुतबाय कटौतीको सभम फढ्न सक्छ । तय 

प्रागधकयणरे बन ेसो ववषमभा अनमबऻता प्रकट गदै कुन ैऩतन सावणजतनक सूचना जायी गयेको छैन । प्रागधकयणरे 

हार दैतनक औसतभा दश घण्टा ववद्मुतबाय कटौती गदै आएको छ बन ेनदीभा जरप्रवाह फढेका कायण केही 
ददनमबि ववद्मुतबाय कटौती केही सभम कभ गन ेफताएको छ । यासस 
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फजेट आउन ३ ददन फाॉकी : ऊजाष प्राथलभकताभा 
आगाभी आगथणक वषण २०७३/७४ को फजेट आउन अफ ३ ददनभाि फाॉकी छ । सयकाय फजेट तनभाणणको अन्त्न्तभ चयणभा 
ऩुगेको छ । फजेटको भुख्म प्राथमभकता सॊववधान कामाणन्वमन, उच्च आगथणक वदृ्गधदय एवभ ्गयीफी न्मूनीकयण यहेका 
छन ्। ऊजाण सङ्क्कट तनवायण कारको सम्फोधनका रागग ऊजाणरे फजेटभा फढी प्राथमभकता ऩाउन ेबएको छ । ऩूवाणधाय 

तनभाणण, कृवष, ऩमणटन तथा सेवाऺेिको ववस्ताय गयी नेऩारको ऩुनतनणभाणण तथा नवतनभाणणभा केन्त्न्द्रत गनुण फजेटको 
ऩदहरो प्राथमभकता यहेको छ । सॊववधान कामाणन्वमनको ऩदहरो फजेट बएकारे मो तनभाणणका तनन्त्श्चत आधायहरू 

बएको अथणभन्िी ववष्णु ऩौडरेरे फताइसकेका छन ्। उनका अनुसाय फजेटभा नमाॉ चयणको आगथणक ववकासरे 

प्राथमभकता ऩाउनेछ । 
ववकास खचणराई उऩरन्त्ब्धभूरक फनाउन ेतथा साधायण खचणराई घटाएय सुशासन कामभ गनणभा ऩतन फजेटभा 
ऩमाणतत ध्मान ददइन ेअथण भन्िारमरे फताएको छ । „याज्म ऩुन्सॊयचनाको अधीनभा यहेय फजेटराई ददगो ववकास 

रक्ष्म कामाणन्वमन तथा १४औॊ मोजनाको रक्षऺत उद्देश्म प्रान्त्ततका रागग केन्त्न्द्रत गरयन ेऩतन अथणभन्िीरे 

फताइसकेका छन ्। फजेट ऊजाण, सडक, हवाई मातामात, सूचना तथा सञ्चाय, कृवषऺेिको रूऩान्तयण, ऩमणटन तथा 
औद्मोगगकीकयण गयी उत्ऩादन वदृ्गधभा केन्त्न्द्रत यहनेछ । उद्मभशीरताको ववकास गयी देशराई आत्भतनबणय 
फनाउन ेभागणततय फजेट केन्त्न्द्रत हुन ेऩतन फताइएको छ  । 
साभान्त्जक सुयऺाभा जोड ददॉदै उच्च भानव ववकास गनुण ऩतन फजेटको ऩदहरो प्राथमभकता हो । भुरुकमबि योजगायी 
सजृना गयी सभदृ्ध याष्ि फनाउन ेफजेटको भुख्म उद्देश्म हो । सन ्२०२२ सम्भ नेऩारराई अततकभ ववकमसत 

भुरुकफाट ववकासशीर भुरुकभा स्तयोन्नतत गनण फजेट केन्त्न्द्रत हुन ेउनरे फताए । बूकम्ऩफाट ऺतत बएका 
सॊयचनाको ऩुनतनणभाणण तथा ऩुन्स्थाऩनाभा ऩतन प्राथमभकताका साथ फजेट ववतनमोजन गरयन ेबएको  छ । 
देशराई खाद्मान्नभा आत्भतनबणय फनाउन मस वषण सयकायरे कृवष तथा मसॉचाइका कामणक्रभराई प्राथमभकताका 
साथ याख्न ेबएको छ । ठूरा ववभानस्थर तनभाणण तथा रोकभागणहरूको स्तयोन्नतत, सडकसम्फन्धी ऩाॉचवष े

कामणमोजना, मसॉचाइ ऺेि ववस्ताय तथा नदी तनमन्िणसम्फन्धी आमोजनारे नमाॉ फजेटभा प्राथमभकता ऩाउनेछन ्। 
यान्त्ष्िम मोजना आमोगरे आगाभी आवको रागग कयीफ ९ खफण रुऩैमाॉको सीभा ददए ऩतन सयकाय बने रू. १० 

खफणबन्दा भागथको फजेट ल्माउने तमायीभा छ । त्मसभध्मे रू. ५ खफण १५ अफण याजस्वफाट जुटाउने रक्ष्म सयकायरे 

मरएको छ । त्मस्त ैवैदेमशक सहमोगफाट रू. २ खफण ९३ अफण य आन्तरयक ऋणफाट रू. १ खफण जुटाउन ेगयी फजेटको 
मसमरङ तमाय बएको छ । 
सयकायरे आगाभी आवभा टुके्र आमोजनाभा फजेट छन ेसङ्क्केत ददइसकेको छ । सभाजवाद उन्भुख फजेट ल्माउने 
तमायीभा यहेको फजेट ववस्तायकायी हुन ेअथण स्रोतरे फताएको छ । 
मसका साथ ैसयकायरे आगाभी फजेटभा तनवाणचन ऺेि ऩूवाणधाय ववकास ववशषे कामणक्रभ य तनवाणचन ऺेि ववकास 

कामणक्रभको यकभ ऩतन दोब्फय फढाउन ेबएको छ । मी कामणक्रभका रागग चार ूआवका क्रभश् रू. १ कयोड ५० राख य 

रू. २० राख ववतनमोजन गरयएको छ । त्मस्त ैहार प्रदान गदै आएको भामसक वदृ्धबत्ता रू. १ हजायराई ऩतन फढाएय 

दोब्फय फनाउन ेतमायीभा सयकाय जुटेको छ । 
कभणचायीको भनोफर फढाउन, कभणचायीराई न्त्जम्भेवाय फनाउन, आगथणक सुशासन कामभ याख्न तथा भ्रष्टाचाय 

तनमन्िण गनण आगाभी आगथणक वषण २०७३/७४ भा २० देखख २५ प्रततशतसम्भ तरफ फढाउने तमायी गरयएको छ । 



अतघल्रो ३ वषणभा २६ प्रततशतरे भूल्मवदृ्गध बए ऩतन कभणचायीको तरफ १० प्रततशतरे भाि फढेकारे न्मूनतभ २० 

प्रततशतसम्भ तरफ वदृ्गध गन ेतमायी सयकायरे गयेको अथण भन्िारम उच्चस्रोतरे जानकायी ददएको छ । ३ वषणभा 
भाि तरफ फढाउन ऩाउन ेकानूनी प्रावधान बए ऩतन सयकाय आगाभी आवभा कम्तीभा २० प्रततशतसम्भ तरफ 

फढाउन ेतमायीभा छ । 
आगथणक वषण २०७१/७२ भा सयकायरे १० प्रततशत तरफ वदृ्गध गयेको गथमो । ऩेशागत भहासङ्क्घरे प्रधानभन्िी केऩी 
शभाण ओरीराई वैशाख २६ गत ेफुझाएको तरफभानसम्फन्धी सुझाव ऩिभा कामाणरमका सहामक कभणचायीको तरफ 

शतप्रततशत वदृ्गध गनण सुझाएको छ । कम्तीभा ऩतन कभणचायीको जीवनमाऩन गनण अथाणत ्ऩरयवाय सञ्चारनका 
रागग आवश्मक ऩन ेतरफ सयकायरे प्रदान गनुणऩन ेऩेशागत भहासङ्क्घका भहासगचव मशव अगधकायीरे फताए । 
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ऊजाषराइ फजेट व्मिस्था गनष व्मिसामीको भाग 

यान्त्ष्िम ऊजाण सॊकट तनवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशक अवधायणाऩि कामाणन्वमनका रागग आवश्मक 

फजेट व्मवस्था गनण ऊजाण उद्मभीरे सयकायको ध्मानकषणण गयाएका छन ्। 
सॊकट तनवायणका रागग कानुनी व्मवधान पुकाउन ऊजाण सॊकट ववधेमक व्मवस्थावऩका सॊसद्फाट ऩारयत 

गनण ऩतन उद्मभीरे भाग गयेका छन ्। स्वतन्ि ऊजाण उत्ऩादक सॊस्था (इऩान)रे भॊगरफाय याजधानीभा 
ऩिकाय सम्भेरन गयी मस्तो भाग गयेका हुन ्। प्रसायणराइन ठूरो सभस्मा फन्दै गएकारे मसराई 

सभाधान गनण आगाभी आवको फजेटभापण त सम्फोधन गनण इऩानरे भाग गयेको हो । कामणमोजनाभा 
उल्रेख बएअनुसाय प्रसायणराइनको तनभाणण य हस्तान्तयण (फीटी) भोडरे फनाउने काभ तत्कार अतघ 

फढाउन इऩानरे सयकायको ध्मानकषणण गयाएको छ । 
सो अवसयभा इऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु ववष्टरे बायतसॉग ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बएको २ 

वषण हुॉदासभेत कामाणन्वमन नबएको फताए । ऩीटीए कामाणन्वमनको भूर आधाय ववद्मुत ्व्माऩाय बएको 
जानकायी दददै ववष्टरे बने “ऩीटीए कामाणन्वमनका रागग तत्कार व्माऩाय कम्ऩनी स्थाऩना गनुणऩछण  ।” 

उनरे प्रसायणराइन आमोजनाराई प्राथमभकताभा याखी नदी जराधाय, ऩूवणऩन्त्श्चभ, अन्तयदेशीम आमात–

तनमाणतसदहत एकीकृत प्रसायणराइन गुरुमोजना रागू गनण फजेट ववतनमोजनको भाग गये । १० फुॉदे 

रोडसेडडङ न्मूनीकयण कामणमोजना ०६८ अनुसाय भन्त्न्िऩरयषद्रे स्वीकृत गयेको सहुमरमत कामाणन्वमन 

गनण उनरे भाग गये । मस्तै सयकायरे आव ०७१÷०७२ फजेटभापण त आव ०७९÷०८० सम्भ ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गयी यान्त्ष्िम प्रसायणराइनभा जोड्ने उत्ऩादकराई ददने बनेको प्रततभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉ अनुदान यकभ 

उऩरब्ध गयाउन सयकायराई अनुयोध गयेको छ । 
मसैगयी तनभाणण साभग्री तथा जडान हुने उऩकयणको अत्मगधक भूल्मवदृ्गधरे रागत फढ्दा आमोजना 
अतघ फढाउन सभस्मा बएकारे ऊजाण उद्मभीरे ववद्मुत ्खरयदबफक्री दय (ऩीऩीए) सभामोजन गनण भाग 

गयेका छन ्। मस्त ैप्रवद्र्धकरे आमोजनाको उत्ऩादन मभश्रण नीततको ववयोध गयेका छन ्। सयकायरे 

ल्माएको १० वषे ववद्मुत ्ववकास मोजनाभा कुर १० हजाय भेगावाट उत्ऩादन गने नीततअनुसाय ५ हजाय 

भेगावाट जरासममुक्त आमोजनाफाट तनभाणण गन ेरक्ष्म ऩूया नहुन ेइऩानका भहासगचव कुभाय ऩाण्डरेे 

फताए । जरासममुक्त आमोजनाको रागत फढी ऩने बएकारे ऩीऩीए दय अन्म आमोजनाको तुरनाभा धयै 

भहॊगो ऩन ेउनको तकण  छ । सयकायरे यन अप दी रयबय आमोजनाभा हारको ३० प्रततशतफाट फढाएय ६० 

प्रततशत ऩु¥माउनु ऩने ऩाण्डरेे फताए । नदीको फहाफभा ३ हजाय भेगावाटसम्भ ऩीऩीए गन ेय आवश्मकता 
अनुसाय भाि बफजुरी ककन्न सक्न ेप्रावधानरे आमोजनाभा रगानी जुटाउन सभस्मा ऩयेको उनरे गुनासो 
गये ।  
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ऊजाष सङ्कट छनिायण कामाषन्िमन गन ेफजेट ल्माउन इऩानको आग्रह 

स्वतन्ि ऊजाण उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान)रे यान्त्ष्िम ऊजाण सङ्क्कट तनवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशकसम्फन्धी 
अवधायणाऩि य कामणमोजना, २०७२ को तत्कार व्मावहारयक तथा वस्तुतनष्ठ कामाणन्वमनका रागग सयकायको 
ध्मानाकषणण गयाएको छ । 
इऩानरे भङ्क्गरफाय ऩिकायसम्भेरनको आमोजना गयेय कामणमोजनाभा उल्रेख बएका भहत्वऩूणण ९९ ओटा फुॉदा 
तत्कार कामाणन्वमनभा रैजान आग्रह गयेको हो । सो कामणमोजना कामाणन्वमनका रागग अन्तयभन्िारम सभन्वम 

तथा अत्मावश्मक फजेट व्मवस्था गनण तथा वतणभान ऊजाण सङ्क्कट तनवायण एवभ ्कानूनी व्मवधान पुकाउन ऩतन 

अनुयोध गयेको छ । 
मस्त,ै जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणण सम्ऩन्न हुन ेचयणभा ऩुग्दासभेत प्रसायण राइनको अबावभा ववद्मुत ्खेय 

जान ेअवस्था मसजणना बएको बन्दै इऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु ववष्टरे प्रसायण राइनको तनभाणणराई द्रतु गततभा 
तनभाणण शुरु गनण प्रवद्र्धकको साभूदहक सॊमन्ि फनाई प्रसायण राइन तथा सफस्टेसन तनभाणण गनुणऩनेभा जोड ददएको 
छ । त्मस्त,ै यान्त्ष्िम प्रसायण राइन, अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभाणण गन ेय ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनीको गठन 

एवभ ्ववद्मुत ्फजाय ववकृतत योकेय प्रसायण राइनसम्फन्धी आमोजनाराई उच्च प्राथमभकताभा याखी मसका रागग 

नदी वेमसन कोरयडोय प्रसायण राइन, ऩूवण–ऩन्त्श्चभ प्रसायण राइन तथा अन्तयदेशीम आमात, तनमाणत प्रसायण 

राइनसदहतको एकीकृत गुरुमोजना राग ूगयी चाॉडो कामाणन्वमनभा रैजानसभेत आग्रह गरयएको अध्मऺ ववष्टरे 

जानकायी ददए । 

बायतसॉग बएको ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौताराई औऩचारयकताभा ल्माउन ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनी खडा गन ेएवभ ्

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण, ववद्मुत ्ववकास ववबाग अथवा ववकास समभतत नबएय सयकायरे जो कोहीरे ऩतन 

जरववद्मुत ्आमोजना फनाउन चाहेका आमोजना एउटा फेग्र ैकम्ऩनीरे तनभाणण, स्वामभत्व, सञ्चारन तथा 
हस्तान्तयण (फुट) भोडरभा अगाडड फढाउन ऩतन इऩानरे आग्रह गयेको छ । यासस 
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नेऩारको त्रफजझरी चीन सप्राई हझन्छ : ओरी 
तय, ददनभा १४ घन्टासम्भको रोडसेडडङफाट देशराई भझक्त गने ऩरयमोजना छैनन ्

सचने गौतभ/नमाॉ ऩत्रिका 
ओरीरे बन े

प्रधानभन्िी केऩी ओरीरे नेऩारभा बफजुरी उत्ऩादन गयेय चीन सतराई गन ेनमाैा घोषणा गयेका छन ्। उनरे केही 
वषणमबि नेऩारभा उत्ऩादन हुन ेबफजुरी धेयै हुन ेय चीन वा बायततपण  सतराई नगयी नहुन ेदाफी गयेका छन ्। 
„यसुवागढी–केरुङ प्रसायण राइनको सम्बाव्मता अध्ममन गनण दईु भुरुकफीच सहभतत बइसकेको छ, केरुङसम्भ 

आइसकेको छ,‟ प्रधानभन्िी ओरीरे बन,े „केही वषणऩतछ नेऩारभा फढी ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन्छ, त्मसराई बायत मा 
चीनभा फेच्नुको ववकल्ऩ छैन ।‟ 
गोयखा य धाददङका साॊसद, याजनीततक दरका नेतारगामतसॉगको बेटभा प्रधानभन्िी ओरीरे यसुवाको गचमरभेफाट 

केरुङसम्भ प्रसायण राइन फनाएय ववद्मुत ्बफक्री गन ेफताए । १२ सम भेगावाटको फुढीगण्डकी जरववद्मुत ्

आमोजनाका ववषमभा छरपरका रागग उनीहरू प्रधानभन्िीसॉग बेट्न गएका गथए । 
अदहरेको अिस्था 
दहउॉदभा भाग १५ सम भेगािाट, आऩूछतष ५८० 

अदहरे नेऩारभा दहउॉदको ववद्मुत ्भाग करयफ १५ सम भेगावाट छ । तय, ववद्मुत ्प्रागधकयण य तनजी ऺेिको 
उत्ऩादन तथा बायतफाट आमातसदहत गयी करयफ ऩाॉच सम ८० भेगावाट भाि ैछ । 
भागअनुसाय आऩूततण गनण नसक्दा अदहरे ववद्मुत ्प्रागधकयणरे अदहरे ऩतन दैतनक ११ घन्टा रोडसेडडङ गरययहेको छ 

। अथाणत ्भाग आऩूततण व्मवस्थाऩन गनण ४५ प्रततशत रोडसेडडङ गरयन्छ । रोडसेडडङ अन्त्मको एक भाि ववकल्ऩ 

भातनएको १२ सम भेगावाटको फुढीगण्डकी जराशममुक्त आमोजनाको अनुभातनत रागत दईु खफण ५५ अफण छ । सो 
आमोजना तनभाणण सुरु गयेऩतछ कम्तीभा आठ वषण राग्न ेअनुभान गरयएको छ । 
के नेऩार ‘विद्मझत ्हफ’ फन्नसक्छ ? 

चीनसॉग क्रस फोडणय प्रसायण राइन फनाउन सम्बाव्म देखखएभा नेऩार दईु तछभेकी भुरुकफीचका ववद्मुत्का रागग हफ 

फन्न सक्न ेदेखखएको छ । सॊखवुासबाको ककभाथाॊका, यसुवाको यसुवागढी, मसन्धऩुाल्चोकको तातोऩानी, भुस्ताङको 
कोयरारगामतका नाकाफाट चीनसॉग क्रस फोडणय प्रसायण राइन फनाउन सककन ेप्राववगधकहरू फताउॉछन ्। ववद्मुत ्

प्रागधकयणका तनदेशक कुरभान तघमसङरे बायततपण  क्रस फोडणय प्रसायण राइन फतनसकेकारे चीनतपण  ऩतन फनाउन 

सके नेऩार तीन भुरुकफीचको „ववद्मुत ्हफ‟ फन्न सक्न ेफताए । 
„चीनरे नेऩारसॉग सीभा जोडडएका दक्षऺण–ऩूवणतपण  सहय ववकास गरययहेको छ,‟ तघमसङरे बन,े „ती स्थानभा थभणर 

तरान्टरगामतफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गनुणबन्दा वातावयणीम दृन्त्ष्टकोणफाट ऩतन चीनराई नेऩारफाट खरयद गनुण 
पाइदाजनक हुन्छ ।‟ उनरे कोसी, बिशूरी य कारीगण्डकी नदी फेमसनभा यहेका आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मुत ्

चीनतपण त बफक्री गनण सककने फताए । 
नेऩार य चीनफीच ववद्मुत ्आदान–प्रदान गनण चीनको ववत्तीम य प्राववगधक सहमोगभा सम्बाव्मता अध्ममन हुन े

बएको छ । यसुवागढी–केरुङ चाय सम केबी क्रस फोडणय प्रसायण राइनको सम्बाव्मता अध्ममन चीनरे न ैगरयददन े

बएको छ । 



प्रधानभन्िी केऩी शभाण ओरीको गत चतै ऩदहरो साता सम्ऩन्न चीन भ्रभणका वेरा क्रस फोडणय प्रसायण राइनको 
सम्बाव्मता अध्ममन गन ेसहभतत बएको हो । भ्रभणऩतछ दईु भुरुकरे जायी गयेको सॊमुक्त वक्तव्मको फुॉदा नम्फय 

१३ भा „यसुवागढी–केरुङ ४ सम केबी क्रस फोडणय प्रसायण राइनको सम्बाव्मता अध्ममन गनण प्राववगधक य ववत्तीम 

सहामता उऩरब्ध गयाउन चीन सहभत बएको‟ उल्रेख छ । मद्मवऩ, अदहरेसम्भ अध्ममन बन ेसुरु बएको छैन । 
२२ सम भेगािाट विद्मझत ्आदान–प्रदान गनष सककने 
प्रसायण राइन तनभाणण बए चीन य नेऩारफीच करयफ एक हजाय दईु सम भेगावाट ववद्मुत ्आदान–प्रदान गनण 
सककन्छ । मद्मवऩ, ववद्मुत ्आदान–प्रदानको स्ऩष्ट सम्बावना बन ेअध्ममनऩतछ भाि ैथाहा हुन ेऊजाण भन्िारमका 
सहामक प्रवक्ता गोकणणयाज ऩन्थरे फताए । 
कामाषन्िमन गाह्रो 
 िड्गफहादझय विष्ट 

अध्मऺ, स्ितन्ि ऊजाष उत्ऩादक सॊस्था, नेऩार (इऩान) 

चीनको ववद्मुत्को भाग फढी हुन ेस्थान (रोड सेन्टय) नेऩारफाट धेयै टाढा छ । चीनको स्वशामसत ऺेिभा ततब्फतभा 
जनसॊख्मा ऩतन अन्म सहयको तुरनाभा कभ छ । उनीहरूकै उत्ऩादनरे ऩुगगयेहेको अवस्था छ । चीनसॉगको 
बौगोमरक सीभा ऩतन जदटर बएकारे प्रसायण राइन सञ्जार ववस्ताय गनण सभस्मा य चनुौतीऩूणण छ । चीनसॉग 

ववद्मुत ्आदान–प्रदान गने ववषम कामाणन्वमन गनण गाह्रो छ । एउटा तछभेकी बायतसॉग ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता 
(वऩदटए) बइसकेऩतछ अको चीनसॉग ऩतन वऩदटए गनण हाभीरे सयकायराई आग्रह गदै आाइयहेका छौँ । दवुै भुरुकसॉग 

वऩदटए गनुण साॊकेततक रूऩभा याम्रो हुन्छ । बायतसॉग वऩदटए बइसकेको अवस्थाभा चीनराई ऩतन ववद्मुत ्फेच्छु बन्न ु

साॊकेततक रूऩभा याम्रो सूचक हो । 
चीनफाट बफजुरी आदान–प्रदानका रागग प्रसायण राइनको सम्बाव्मता अध्ममन गनण दवुै भुरुक सहभत बइसकेको 
अवस्था छ । ववद्मुत ्आमात–तनमाणतको सम्बावना अध्ममनको प्रततवेदन आएऩतछ भाि ैप्रस्ट छ । मदद प्रसायण 

राइन सम्बाव्म देखखएभा नेऩारको आन्तरयक भाग ऩूया गनण चीनफाट ववद्मुत ्आमात गनण सककन्छ । 
  



Thu_Naya Patrika 

कारीगण्डकी ‘ए’को उत्ऩादन एक साताका राचग फन्द 

योशन रालभछाने  
श्रीकृष्णगण्डकी गाववसन्त्स्थत कारीगण्डकी „ए‟ जरववद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाददत १ सम ४४ भेगावाट 

बफजुरी ववद्मुत्गहृ भभणत गनण एक साताका रागग फन्द गरयएको छ । ववद्मुत्गहृभा मान्त्न्िक गडफडी 
आएऩतछ भभणतका रागग ववद्मुत्गहृ फन्द गरयएको हो । 
एभआइबी बल्फभा ियाफी 
„कारीगण्डकी „ए‟ उत्ऩादनगहृभा यहेको एभआइबी बल्फभा सभस्मा आएको छ,‟ कारीगण्डकी „ए‟का 
प्रभुख श्रीयाभयाज ऩाण्डरेे बने, „बल्फभा आएको गडफडी भभणतका रागग उत्ऩादनगहृ एक साता फन्द 

गनुणऩयेको हो ।‟ 
आमोजना तनभाणण बएमता उत्ऩादनगहृ नै फन्द गयी भभणत गरयएको मो ऩदहरोऩटक हो । भभणतका रागग 

उऩकयण जडान गनण जाऩानी कम्ऩनीरे नेऩारी प्राववगधकको सुऩयीवेऺणभा भभणत सुरु गयेको प्रभुख 

ऩाण्डरेे जानकायी ददए । 
जाऩानी प्राविचधको सहमोग 

कारीगण्डकी „ए‟भा ४८/४८ भेगावाटका ३ वटा टफाणइनभापण त १ सम ४४ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदै 

आएको गथमो । सभस्मा सभाधान गनण ३ वटै टफाणइन फन्द गयी भभणत सुरु गरयएको हो । जाऩानी 
प्राववगधकरे ऩेनस्टकदेखख ऩरयमोजनाभा जडान गरयएका ववद्मुत ्उत्ऩादनसम्फन्धी सफै उऩकयण, 

सुरुङभागणरगामत मान्त्न्िक उऩकयण भभणत गनेछन ्। १४ वषणअतघ उऩकयण जडान गयी ववद्मुत ्उत्ऩादन 

सुरु गरयए ऩतन अदहरेसम्भ भभणत गनुणऩयेको गथएन ।  
  



Kantipur_Thu 

फझढीगण्डकी फनाउन सयकायराई दफाफ 

यान्त्ष्िम गौयवको फुढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणणको काभ तछटो अतघ फढाउन सयोकायवारारे 

सयकायराई दफाफ ददन थारेका छन ्। 
आमोजना फनाउने बनेय ३० वषणदेखख चचाण भाि ैबएको बन्दै स्थानीमवासी, याजनीततक दर य साॊसदहरूरे 

सयकायराई ऩमाणतत फजेट छुट्माउन भाग गयेका हुन ्। न्त्जल्राका १२ याजनीततक दरका प्रभुख तथा 
प्रतततनगधरे फहुचगचणत जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ तीव्र गततभा अतघ फढाउन भाग गदै फुधफाय 

प्रधानभन्िी केऩी ओरीराई ऻाऩनऩतय् फुझाए । 
१२ दरका प्रतततनगधरे याजधानीभा प्रधानभन्िीराई बेटेय आगाभी फजेटभा आमोजनाका रागग ऩमाणतत 

यकभ ववतनमोजन गनण भाग गयेका हुन ्। 
„फुढीगण्डकी फनाउने बनेय हल्रा धेयै बमो, प्रधानभन्िीराई बेटेय आमोजना तनभाणणका रागग ठोस काभ 

गनण अनुयोध गयेका हौं,‟ काॊगे्रस सबाऩतत हरयफहादयु घरेरे टेमरपोनभा बने । 
जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणण गने बए सयकायरे आगाभी फजेटभा अगधक फजेट छुट्टाउनुऩने 
याजनीततक दरका अगुवाहरूको भाग गथमो । काॊगे्रस, एभारे य भाओवादी केन्द्रसदहत १२ दरका प्रभुख 

तथा प्रतततनगधरे साभूदहक ऻाऩनऩि तमाय ऩायेका गथए । 
न्त्जल्राफाट प्रतततनगधत्व गने साॊसदसदहतको टोरीरे चायफुॉदे ऻाऩनऩि फुझाएको हो । बूकम्ऩफाट सभेत 

ऩीडडत फुढीगण्डकी प्रबाववतहरूराई उगचत भुआब्जा ददएय ऩुनवाणस गयाउन सयकायको ध्मानाकषणण 

गरयएको घरेरे जानकायी ददए । 
स्थानीमवासीरे सभेत आमोजना पास्टिमाकभा तनभाणण गनण ऩमाणतत फजेट ववतनमोजन गनण आग्रह गयेका 
छन ्। स्थानीमरे भुरुककै भुहाय पेने उद्देश्म याखखएको आमोजना तनभाणणभा दढराइ बएको गुनासो गदै 

आएका छन ्। „प्रत्मेक वषण आमोजना फनाउने बन्दै आएका छौं,‟ प्रबाववत ऺेि आरुघाटका यजभददन 

मभमाॉरे बन,े „अफ ऩतन फनाउन ेभाि बनेय हुॉदैन ठोस काभ गनुणऩछण  ।‟ 
आमोजना कस्तो फन्ने बन्ने भोडर य रगानी कसयी जुटाउने तम गयेय काभ थाल्न दढराइ गनण नहुन े

उनको बनाइ गथमो । „देशरे भुहाय पेछण  बने हाभी डुफेय ऩतन आमोजना फनाउन सहमोग गछौं,‟ उनरे बने 
। 
सयकायरे जराशममुक्त जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणण गनण धाददङसदहत दईु न्त्जल्राका २७ गाववसको 
करयफ ६० हजाय जग्गा ककनफेचभा योक रगाइसकेको छ । „फुढीगण्डकीभा जरववद्मुत ्आमोजना फनाउन े

बनेको ३० वषण बमो,‟ स्थानीम ददनेशकुभाय ढकाररे बने, „सयकायफाट न ैकाभ गनण दढराइ बइयहेको छ ।‟ 
सयकायरे जरववद्मुत ्ऺेिको डुफानभा ऩने जग्गा ककनफेचभा योक रगाएका कायण आशा ऩराएको उनरे 

फताए । „हाभीरे आमोजना फन्छ बनेय धेयै वषण कुयम्ौं,‟ उनरे बने, „मथाशीघ्र आमोजनाको काभ सुरु 

गनुणऩयम्ो ।‟ ककनफेचभा योक रगाइएको जग्गाको भूल्म तनधाणयण गयेय ववस्थावऩतहरूराई भुआब्जा ददन 

उनरे भाग गये । 



ढकाररे बन े„जग्गा ककनफेच फन्द बएऩतछ हाभी गाउॉ रे अतठेयोभा ऩयेका छौं ।‟ आमोजना तनभाणणभा 
दढराइ हुॉदा बूकम्ऩरे बत्काएको घय फनाउन ऩतन अन्मोरभा ऩयेको स्थानीमको बनाइ छ । 
याजनीततक दरको ऻाऩनऩिभा गोयखाफाट छेकम्ऩाय हुॉदै ततब्फतको मसभाना जोड्ने भोटयफाटो तनभाणणभा 
तीव्रता ददनसभेत प्रधानभन्िीसॉग भाग गरयएको छ । उक्त सडक ववस्तायको काभ सुरु बएको बए ऩतन 

दढरासुस्ती हुॉदै आएको छ । 
बायतीम नाकाफन्दीऩतछ ततब्फतसॉगको नाका बन ेखरुा छ । सडकभागण नहुॉदा नाका उऩमोग गयेय साभान 

ढुवानी हुन सकेको छैन । 
याजनीततक दररे गोयखा सदयभुकाभभा ऩानीको हाहाकाय हटाउन दयौंदी नदीको ऩानी मरफ्ट गयेय ल्माउने 
प्रस्तावसभेत सयकायसॉग गयेका छन ्। खानेऩानी आमोजनाराई सभेत फजेटको भाग गरयएको छ । 
सदयभुकाभभा फहुउद्देश्म मसटी हर तनभाणणको भाग ऩतन गरयएको छ । सफ ैदर मभरेय आएको बन्दै 

प्रधानभन्िी खसुी बएको सबाऩतत घरेरे जानकायी ददए । „हाम्रो भाग फाये प्रधानभन्िीरे सकायात्भक छु 

बन्नुबएको छ,‟ उनरे बने । 
  



Thu_Abhiyan 

उच्च आचथषक िदृ्चधदयका राचग ऊजाष सङ्कटको अन्त्म हझनझऩनेभा जोड : 

आचथषक सिेऺण 

अथणतन्िका प्रभुख चुनौती : ऊजाण सङ्क्कट, अवैध तनकासी ऩैठायी य ववत्तीम स्थातमत्व 

जेठ १३, काठभाडौं । सयकायरे भुरुकराई आगथणक सम्वदृ्गधको ददशातपण  उन्भुख गयाउन ऊजाण सङ्क्कट य अवैध 

तनकासी ऩैठायीको अन्त्म एवभ ्ववत्तीम स्थातमत्व प्रभुख चनुौती बएको बन्दै ततनफाट ऩाय ऩाउन ुअदहरेको 
आवश्मकता बएको जनाएको छ । 
सयकायरे बफहीफाय व्मवस्थावऩका–सॊसदभा ऩेस गयेको आगथणक वषण २०७२÷७३ को आगथणक सवेऺणभा आन्तरयक 

एवभ ्फाह्म रगानीको उगचत ऩरयचारन गयी उच्च आगथणक वदृ्गधदय हामसर गनण ऊजाण सङ्क्कटको अन्त्म हुनुऩनेभा 
जोड ददइएको हो । कृवषको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वदृ्गध गनण आवश्मक प्रववगध तथा उऩकयण, दऺ जनशन्त्क्त, 

उन्नत फीउ य भर, कृवष प्रसाय उत्ऩादनको फजायीकयण एवभ ्गुणस्तय कामभ गनुण य मसॉचाइका रागग ऩमाणतत साधन 

स्रोतको व्मवस्था मभराई कृवषको आधतुनकीकयण य व्मवसातमकीकयण गनुण चनुौतीऩूणण यहेको छ । 
आन्तरयक तथा ववदेशी ऩूॉजी आकवषणत गयी तनजी ऺेिको सकक्रमताभा उत्ऩादनशीर उद्मोग, ऩूवाणधाय तनभाणण एवभ ्

औद्मोगगकीकयणको प्रकक्रमाराई तीव्र गततभा अतघ फढाउन ऊजाण सङ्क्कटको अन्त्म गनण तनजी ऺेिसॉगको 
साझदेायीभा ववद्मुत ्ऩरयमोजना तनभाणण गनुण अऩरयहामण बएको छ । 
ववकास तनभाणणका ऩूवाणधाय खडा गन ेमशरमशराभा जग्गा अगधग्रहणभा सभस्मा, श्रभ सम्फन्ध य स्थानीम जनताको 
अवयोधरे ऩतन ववकासराई ऩतछ ऩायेको छ । ती चनुौतीफाट ऩाय ऩाउन याजनीततक नेततृ्व, नागरयक सभाज, 

उऩबोक्ता, सवणसाधायणसदहत आभनेऩारी नागरयकरे ववकासराई केन्द्रभा याखेय काभ गनुण अदहरेको आवश्मकता 
बएको छ । 
खचणको प्राथमभकीकयण गदै उत्ऩादनशीर ऺेिभा रगानी फढाउन ेय खचण गन,े अनुशासन एवभ ्ऩायदमशणता कामभ 

गदै सावणजतनक खचण व्मवस्थाऩनराई उऩरन्त्ब्धऩूणण तुल्माउन ुचनुौतीऩूणण यहेको छ । स्वदेशी फजायको 
आवश्मकताअनुसाय सीऩभूरक तामरभको व्मवस्थाऩन, आन्तरयक योजगायी वदृ्गध, फाह्म योजगायीभा जानेहरुराई 

दऺ काभदायका रुऩभा ऩठाउन ेव्मवस्था य उनीहरुफाट प्रातत हुन ेववप्रेषण आमराई उत्ऩादनभूरक ऺेिभा रगानी 
गनुण ऩतन चनुौतीऩूणण यहेको छ । 
अवैध तनकासी ऩैठायी, ववदेशी भुद्राको गैयकानुनी कायोफाय, हुण्डी, प्रचमरत कानुन ववऩयीत हुन ेववत्तीम कायोफाय य 

अनौऩचारयक अथणतन्िराई औऩचारयक ऺेिभा ल्माउन जरुयी बएको छ । ववत्तीम स्थातमत्व कामभ गन,े ववत्तीम ऩहुॉच 

फढाउन ेतथा ववत्तीम ऺेिको ववकास सुतनन्त्श्चत गदै आगथणक वदृ्गध हामसर गनण सफ ैतनकामफाट साझा प्रमास 

आवश्मकता देखखएको छ । यासस 
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फजेटरे ऊजाष ऺेिभा ददनझऩने ८ प्राथलभकता 
खड्गफहादयु ववष्ट अध्मऺ, स्वतन्ि ऊजाण उत्ऩादकको सॊस्था, नेऩार (इऩान)  

सयकायरे आगाभी आचथषक िर्ष ०७३/७४को फजेट शछनफाय सॊसद्भा ऩेस गदै छ । एक िर्षलबि आधायबूत रोडसेडडङ 

अन्त्म गन ेरक्ष्मका साथ ल्माएको याजष्िम ऊजाष सॊकट छनिायण तथा विद्मझत ्विकास दशक अिधायणाऩि य 

कामषमोजना कामाषन्िमनका राचग ऩमाषप्त फजेट छझ ट्माउनझऩन ेभाग छनजी ऺेिरे गरययहेको छ । छनजी ऺेिका ऊजाष 
उत्ऩादकको सॊस्था, नेऩार (इऩान)का अध्मऺ िड्गफहादझय विष्टरे मसअछघ छनजी ऺेिका आमोजनाराई घोर्णा 
गरयएका य प्रछतफद्धता जनाइएका सहझलरमत तथा सझविधा ददन ऩमाषप्त फजेट विछनमोजन गरयनझऩन ेफताए । उनरे 

आगाभी आिको फजेटभा ऊजाष ऺेिभा सभेट्नझऩन ेविर्म मसयी सझनाए : 

१. कामषमोजना कामाषन्िमनभा ऩमाषप्त फजेट 

भन्त्न्िऩरयषद्रे गत ६ पागुनभा यान्त्ष्िम ऊजाण सॊकट तनवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशक अवधायणाऩि य 

कामणमोजना ऩारयत गयी कामाणन्वमभा ल्माएको छ । कामणमोजनारे दश वषणभा दश हजाय भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादनको रक्ष्म याखेको छ । मसका रागग सभग्र ऊजाण ऺेिको ऩुनसयंचना ऩतन घोषणा गरयएको छ । मस्तो 
ऩरयवेशभा आगाभी आगथणक वषण ०७३/७४को फजेट ल्माउन रागगएको छ । मसअतघ ऩतन रोडसेडडङ न्मनूीकयण गन े

बन्दै धयैै कामणमोजना आए । तय, प्रबावकायी रूऩभा कामाणन्वमन हुन नसक्दा कामणमोजना कागजभ ैसीमभत बए । 
ऊजाण सॊकट तनवायणका रागग घोषणा गरयएका ९९ फुॉदा कामाणन्वमन रागग आगाभी आगथणक वषणभा ऩमाणतत फजेट 

ववतनमोजन गनुणऩछण  । अन्तयभन्िारम सभन्वम गयी मसको सपर कामाणन्वमनका रागग आवश्मक फजेट 

ववतनमोजन गरयनुऩछण। 
२.कानझन ऩारयत गनष प्रछतफद्धता 
जरववद्मुत्को ववकास गन ेहो बन ेववद्मुत ्ऺेिभा हार यहेका कानुन सॊशोधन गनुणऩछण  बन ेकेही नमाॉ न ैचादहएको छ 

। ववद्मुत ्ववधेमक य ववद्मुत ्तनमभन आमोग ववधेमक सॊसद्फाट चाॉड ैऩारयत गनुणऩछण  । ०६५ भ ैसॊसद्भा ऩेस 

गरयएका ववधेमक अरऩि छन ्। वतणभान ऊजाण सॊकट तनवायण एवॊ मसका रागग कानुनी व्मवधान पुकाउन ऊजाण 
ऺेिको सभग्र ववकासका रागग अऩनाउनुऩन ेकदभसभेतराई दृन्त्ष्टगत गयी ऊजाण सॊकट ववधेमक व्मवस्थावऩका 
सॊसद्फाट चाॉड ैऩारयत गयाइनुऩछण  । कामणमोजनाभा गरयएका कततऩम व्मवस्था कामाणन्वमनका रागग कानुन 

आवश्मक छ । फजेटरे मतातपण  ऩतन ववशषे ध्मान ददनुऩछण  । 
३. छनजी ऺेिराई प्रसायण राइन छनभाषण 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे तोककएका प्रसायण राइन नफनाइददएका कायण एकाततय तनभाणण सम्ऩन्न बएका 
आमोजनाको ववद्मुत ्खेय जाने अवस्था छ । अकाणतपण  प्रसायण राइन अतनन्त्श्चततारे ववद्मुत ्खरयद बफक्री सम्झौता 
(वऩवऩए) गरयसकेका य वववत्तम व्मवस्थाऩन सम्ऩन्न गरयसकेका आमोजनारे तनभाणण सुरु गनण सककयहेका छैनन ्। 
यान्त्ष्िम ऊजाण सॊकट तनवायण कामणमोजनारे प्रसायण राइन तनभाणणराई द्रतु गततभा फढाउन प्रवद्र्धकको 
कन्सोदटणमभ फनाउन तनजी ऺेिराई ददन ेव्मवस्था गयेको छ । कामणमोजनारे तनभाणण तथा हस्तान्तयण भोडरभा 
प्रसायण राइन तथा सफस्टेसन तनभाणण गनण ददन ेबनेको छ । मसको कामाणन्वमनका रागग  प्रकक्रमाराई तुरुन्त 

अगाडड फढाउन इऩानका तपण फाट सुझाफ ऩतन ददइसकेका छौँ । मस्तो भोडरेभा प्रसायण राइन कसयी तनभाणण गन े



बन्न ेकामणववगधको भस्मौदा ऩतन ऊजाण भन्िारमराई ददइसकेका छौँ । मसको कामाणन्वमन प्रकक्रमा तत्कार अगाडड 

फढाउनुऩछण  । 
४. प्रसायण राइन उच्च प्राथलभकताभा 
यान्त्ष्िम, अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभाणण गन ेय ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनी गठन तत्कार गरयनुऩछण  । प्रसायण 

राइनसम्फन्धी आमोजनाराई उच्च प्राथमभकताभा याख्नऩुछण  । मसका रागग नदी वेमसन करयडोय, ऩूवण–ऩन्त्श्चभ 

प्रसायण राइन तथा अन्तयदेशीम आमात, तनमाणत प्रसायण राइनसदहतको एकीकृत गरुुमोजना राग ूगयी चाॉडो 
कामाणन्वमनभा रैजानुऩछण  । कामाणन्वमनभा रैजान मस ैआगथणक वषणभा ऩमाणतत फजेट ववतनमोजन गरयनुऩछण  ।  साथ ै

बायतसॉग बएको ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए)राई औऩचारयकताभा ल्माउन ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनी खडा 
गरयनुऩछण  । यान्त्ष्िम प्रसायण गग्रड कम्ऩनी स्थाऩना गरयएको छ । तय, कम्ऩनीरे काभ गनण सककयहेको छैन । मसराई 

तत्कार कक्रमाशीर फनाएय प्रसायण राइन तनभाणणराई तीव्रता ददनुऩछण  । 
५. विद्मझत ्विकास भोडालरटीभा प्रस्टता 
जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणण भोडामरटी अदहरे प्रष्ट छैन । प्रागधकयण तथा त्मसका सहामक कम्ऩनी, ववद्मुत ्

ववकास ववबाग य ववकास समभततरे ववद्मुत ्आमोजना फनाइयहेका छन ्। तनजी ऺेिरे ऩतन फनाइयहेका छन ्। 
सयकायी तनकाम वा अन्म जो–कोहीरे ऩतन जरववद्मुत ्आमोजना फनाउन चाहेभा फेग्र ैकम्ऩनीद्वाया तनभाणण, 

स्वामभत्व, सञ्चारन य हस्तान्तयण (फुट) भोडरेभा वऩवऩए य प्रोजेक्ट पाइनान्सको व्माऩारयक आधायभा भाि ै

फनाउन ेव्मवस्था गरयनुऩछण  । 
६. बझक्तानीका राचग यकभ व्मिस्था 
सयकायद्वाया ववमबन्न मभततभा घोषणा बएका नीततगत ववषम य सहुमरमतको सपर कामाणन्वमन व्मवस्था फजेटरे 

गनुणऩछण  । सयकायरे सुववधा घोषणा गरययहेको छ, तय प्रवद्र्धकरे ऩाइयहेका छैनन ्। रोडसेडडङ न्मूनीकयण 

कामणमोजना २०६८ रे घोषणा गयेका सुववधा अझै प्रवद्र्धकरे ऩाएका छैनन ्। तनजी ऺेिफाट तनभाणणाधीन 

जरववद्मुत ्आमोजनाराई प्रदान गरयन ेकामणववगध, २०६८ रे व्मवस्था गयेअनुसाय ०७१ चतै भसान्तसम्भ 

व्माऩारयक उत्ऩादन सरुु गन ेआमोजनाराई ददइन ेबनेको ववद्मभान सूचीकृत दय वषाण माभभा (४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य 

सुक्खा माभभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा प्रततमुतनट ५ वषणसम्भका रागग वावषणक ३ प्रततशतका दयरे साधायण भूल्म वदृ्गध) 

केही जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकरे ०७१ ऩुस भसान्तसम्भ तनममभत बुक्तानी ऩाएका गथए । 
त्मसऩतछ तनममभत बुक्तानी बएको छैन । सयकायरे यकभ नददएको बन्दै प्रागधकयणरे बुक्तानी योककयहेको छ । 
सम्झौता गयेका केही आमोजनारे हारसम्भ एक ककस्ता ऩतन ऩाएका छैनन ्। फजेटभापण त मसराई तनममभत रूऩभा 
बुक्तानी व्मवस्था गरयददनुऩछण  । 
७. प्रछतभेगािाट ५० राि अनझदान  

जरववद्मुत ्ऺेिभा अत्मगधक भािाभा फढ्दै गएको आमोजना रागत कभ गनण, जरववद्मुत ्ववकासराई द्रतु गततभा 
अतघ फढाउन तथा तनजी प्रवद्र्धकराई मस ऺेिभा थऩ कदटफद्ध बएय रगानी गनणका रागग आगथणक वषण ०७१/७२ को 
फजेटभा सुववधा घोषणा गरयएको गथमो । जसभा ०७९/८० सम्भ ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा 
जोड्न ेववद्मुत ्उत्ऩादकराई प्रततभेगावाट ५० राखका दयरे एकभुष्ट अनुदान ददने व्मवस्था गरयएको गथमो । 
आव  ०७४/७५ सम्भ ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी यान्त्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्न ेउत्ऩादकराई मस्तो अनुदान १० 

प्रततशत थऩ गरयन ेव्मवस्था गथमो । मस्तो सुववधा हारसम्भ सम्ऩन्न बइसकेका आमोजनारे ऩाएका छैनन ्। 
सुववधा ददन फजेट ववतनमोजन गरयनुऩछण  ।  यान्त्ष्िम ऊजाण सॊकट तनवायण कामणमोजनारे ऩतन प्रततभेगावाट ५० 



राखको सुववधा देशमबि आन्तरयक खऩतका रागग तनभाणण गरयन ेआमोजनाका रागग ददने व्मवस्था गयेको छ । 
मस्तो सुववधा ववद्मुत ्सॊकट तनवायण दशक अथाणत ्आव ०८२/८३ सम्भ ऩाउन ेव्मवस्था छ । मसराई सुववधा ऩाउन े

सभमावगध ०८२/८३ कामभ गयी आगथणक ऐनभा सभेत सभेटेय कामाणन्वमनभा ल्माइनुऩछण  । 
८. वऩवऩए येट ऩझनयािरोकन  

तनभाणण साभग्री तथा जडान उऩकयणको अत्मगधक भूल्म वदृ्गधरे आमोजना भहॉगा फतनयहेका छन ्। तय, वऩवऩए दय 

सभमानुकूर ऩरयवतणन बइयहेको छैन । मसरे गदाण वऩवऩए बइसकेका य हुन राभफद्ध अगधकाॊश आमोजना 
तनभाणणभा जान नसककयहेको अवस्था छ । 
प्रागधकयणको ववद्मुत ्भहसुर सभमसाऺेऩ ऩरयवतणन गदै जान ेय सोही अनुऩातभा तनजी उद्मभीफाट खरयद गन े

ववद्मुत्भा सभेत ऩरयवतणन हुन ेव्मवस्था फजेटभापण त गरयनुऩछण  । 
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ऩिषतका विद्मझत ्केन्रभा उत्ऩादन िदृ्चध 

भुरुकबय चको ववद्मुतबाय कटौती बइहेका फेरा ऩवणत न्त्जल्राभा यहेका ववद्मुत ्उत्ऩादन केन्द्रभा बन ेववद्मुत ्

उत्ऩादन वदृ्गध बएको छ ।  
ऩतछल्रो सातादेखख वषाण बएऩतछ य दहउॉ  ऩग्रन थारेऩतछ ऩवणतको देउऩुयन्त्स्थत भोदीखोरा जरववद्मुत केन्द्र य 

चवुान्त्स्थत तल्रो भोदीखोरा ए जरववद्मुत ्केन्द्रभा एक सातामता ववद्मुत ्उत्ऩादन वदृ्गध हुन थारेको हो ।  
दहउॉ  ऩग्रन थारेऩतछ भोदीखोरा जरववद्मुत केन्द्रभा ऩाॉच भेगावाट य तल्रो भोदीखोरा एक  जरववद्मुत ्

आमोजनाभा तीन भेगावाट थऩ ववद्मुत ्उत्ऩादन बएको हो ।  केही ददनमता चको घाभसॉग ैवषाण य दहउॉ  ऩग्रन 

थारेकारे खोराभा ऩानीको सतहसभेत फढेको छ । दहउॉ  ऩग्रेऩतछ ददनभा बन्दा यातको सभमभा ववद्मुत ्उत्ऩादन 

अझै फढेको केन्द्ररे फताएको छ ।  
देउऩुयन्त्स्थत १४.८ भेगावाट ऺभताको भोदीखोरा जरववद्मुत केन्द्रभा अदहरे १० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन 

बइयहेको छ । एक साताअतघ ऩाॉचदेखख ६ भेगावाट भाि ैउत्ऩादन बएको केन्द्रभा अदहरे दैतनक १० भेगावाट उत्ऩादन 

बइयहेको केन्द्र प्रभुख तायादत्त बट्टरे फताए ।  उनका अनुसाय बफहान–ददउॉसो नौ य फेरुकाको सभमभा १० 

भेगावाटसम्भ उत्ऩादन हुन ेगयेको छ । अदहरे दईुओटै टवाणइन सञ्चारन बएको उनरे फताए । गभॉमाभ शुरु 

बएसॉग ैदहउॉ  ऩग्रन थारेकारे सुख्खामाभभा बन्दा ववद्मुत उत्ऩादन फढेको उनरे फताए ।  
मसैगयी, ऩवणतकै चवुान्त्स्थत १० भेगावाट ऺभताको तल्रो भोदीखोरा एक जरववद्मुत ्आमोजनाभा ऩतन ६ भेगावाट 

उत्ऩादन बइयहेको छ । केही ददनदेखख ऩयेको वषाण य दहउॉ  ऩग्रेका कायण ववद्मुत ्उत्ऩादन फढेको मुनाइटेड भोदी 
हाइड्रोऩावय मरमभटेडका इन्त्ञ्जतनमय वववऩन शभाण ऩौडरेरे फताए ।  उनका अनुसाय एक साताअतघ ३ भेगावाट भाि ै

उत्ऩादन हुॉदै आएको गथमो । गत वषणको साउनभा आएको फाढीका कायण ऺततग्रस्त फनेको तल्रो भोदी ए को ऩूणण 
भभणत मस ैसाता भाि ैसककएको हो । 
दईुओटै टवाईन अदहरे सुचारु बएको इन्त्ञ्जतनमय ऩौडरेरे फताए । उनका अनुसाय अफ खोराभा क्रभश् ऩानीको 
फहाफ फढ्दै जान ेबएकारे उत्ऩादन ऩतन क्रभश फढ्दै जान्छ ।  यासस 
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कसयी फनाउने फूढीगण्डकी आमोजना ? 

शीतरफाफु येग्भी 
सम्हालरएय अछघ फढौँ, हतारयएय ऩछछ अरऩि ऩयेका आमोजना धेयै छन ्

पवऩणङभा ऩदहरो जरववद्मुत ्उत्ऩादन गयेको एक शताब्दी नाघ्दा ऩतन नेऩारको जरववद्मुत ्ऺेि तनयाशाजनक अवस्थाभा छ । सुक्खा 
भौसभभा देशरे १४ घन्टाको रोडसेडडङ ब्महोनुणऩयेको छ । सभस्मा सभाधानको रागग द्रतूगततभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनण जरुयी छ । कुया जतत 

गये ऩतन ववद्मतु ्उत्ऩादन बने हुन सकेको छैन य ववद्मुत ्सॊकट अझ चमुरॉदो छ । मो सॊकट सभाधानको रागग फूढीगण्डकी जराशममुक्त 

आमोजनाको ऩरयकल्ऩना गरयएको छ य मसको तनभाणणका ऩूवण प्रकक्रमा सुरु गरयएको छ । अदहरे आमोजना तनभाणणको ववषमभा सम्फन्त्न्धत 

सफैभा कूतुहर य न्त्जऻासा उठेको छ । मससम्फन्धी फहसको सभम ऩतन मही हो । 
  

 

मस मोजनाको ववषमभा सवणसाधायणभा कूतुहर यहे ऩतन साभान्म जानकायीको बने अबाव यहेको छ । बूकम्ऩरे 

आहत मस ऺेिका वामसन्दा मोजनासम्फन्धी जानकायीबन्दा ऩतन भुआब्जा ऩाउनभा आतुय देखखन्छन ्। सम्फन्त्न्धत 

ऺेिका अगधकायीहरू मोजना सरुु गन ेहतायोभा छन ्य नेताहरू आमोजनाको आफ्नो ऩाराभा मशरान्मास गयी जस 

कभाउन ेधनुभा देखखन्छन ्। तय मथाथणभा मो फहृत ्आमोजना कसरे फनाउन,े कसयी फनाउने य स्रोतको जोहो कसयी 
गन ेबन्न ेअतत भहत्त्वऩूणण ववषमभा बन ेफहस न ैहुन सकेको छैन । हारको अवस्थाभा सयोकायवाराहरूभा सभेत 

साभान्म जानकायीको अबाव देखखएको छ । 
  

ततब्फतफाट गोयखा हुॉदै फग्ने फूढीगण्डकी नदीभा फेनीघाटफाट करयफ दईु ककरोमभटयभागथ फाॉध फनाउन ेप्रस्ताव 

गरयएको छ । फाॉधको दामाॉ गोयखा न्त्जल्रा य फामाॉ धाददङ न्त्जल्रा ऩछण  । ६६ वगण ककरोमभटय ऺेिपरको जराशम 

साढे चाय कयोड घनमभटय ऺभताको हुनेछ । अगधकतभ एक हजाय दईु सम भेगावाटका रागग डडजाइन गरयएको मस 

अमोजनाभा दइुटा सुरुङफाट सात सम ७२ घनमभटयका दयरे दईु सम मभटयको हेडफाट ऩानी खसारी मो ववद्मुत ्

प्रातत हुनेछ । ववद्मुत ्गहृ धाददङ न्त्जल्राको कल्रेयीभा यहन ेप्रस्ताव गरयएको छ । 
  

फ्रान्सको ऩयाभशण दात ृसेवा िाक्टवेर इन्त्न्जतनमरयङरे मस अध्ममन कामणको न्त्जम्भा ऩाएको गथमो । हार मस 

कम्ऩनीरे अन्त्न्तभ प्रततवेदन फुझाइसकेको अवस्था छ । अध्ममन सुरु गनण ऩयाभशणदाताराई तीन ववकल्ऩहरू 

ददइएको गथमो । ऩदहरो ववकल्ऩभा फाॉधको पेदभै ववद्मुत ्गहृ तनभाणण गन,े दोस्रोभा नदीको ऩन्त्श्चभ (दामाॉ) तपण  नौ 
सम मभटयको सुरुङ फनाएय ववद्मुत ्गहृ तनभाणण गन ेय तेस्रोभा करयफ आठ ककरोमभटय राभो सुरुङ फनाएय 

कपन्त्स्रङनन्त्जक ववद्मुत ्गहृ तनभाणण गन ेयहेको गथमो ।  
  

फढी हेडका कायणरे ऩदहरो ववकल्ऩ बन्दा दोस्रोभा करयफ आठ प्रततशत य तेस्रोभा तेत्तीस प्रततशत फढी ववद्मुत ्

उत्ऩादन हुन ेसम्बावना यहेको छ । आमोजना कामाणरमफाट ऩदहरो ववकल्ऩ योन्त्जएको छ । ववद्मुत ्गहृ १२०० 

भेगावाटभा सञ्चारन हुॉदाको अवस्थाभा ६७२ घनमभटय प्रतत सेकेन्डको फहाफ यहनेछ । नदीको दामाॉतपण  यहेको थऩ 

प्राकृततक छाॉगो (हेड) प्रातत हुन सक्न ेदवुै ववकल्ऩहरू ववस्ततृ अध्ममन ैनगयी खायेज गरयएको छ । ववस्ततृ 

अध्ममनबफना दोस्रो य तेस्रो ववकल्ऩ छोडडनुको औगचत्म स्ऩष्ट ऩारयएको छैन । उवत्तकै डुफान गयेय एकततहाइ फढी 
ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेववकल्ऩको ववस्ततृ अध्मनको औगचत्म य आवश्मकता अझ यहेको छ । 



  

ऩूवण सम्बाव्मता अध्ममनभा सभुद्री सतहफाट ५२० मभटयको रेबेरसम्भ डुफान हुन ेप्रावधान यहे ऩतन अन्त्न्तभ 

रयऩोटणभा मसराई फढाएय ५४० मभटय कामभ गरयएको छ । फाॉध सुयऺाको रागग ५४५ मभटयको रेबरसम्भको जग्गा 
अगधग्रहण गनुणऩनेछ । जसरे गदाण डुफान ऺेि झन्ड ैएकततहाइ फढेय ६६ वगण ककरोमभय हुन ऩुगेको छ बन ेएउटा ठूरो 
नगयोन्भुख ऺेि आरूघाट फजाय सम्ऩूणण रूऩभा डुफानभा ऩन ेबएको छ । जग्गा अगधग्रहणको रागग प्रकक्रमा सुरु 

गरयसककएको छ । 
  

फाॉध तनभाणणऩश्चात ्डुफान हुन ेऺेिभध्मे झन्ड ैआधा बूबाग घना आफादी बएको ऺेि हो । मस आमोजना तनभाणणको 
रागग झन्ड ै५० हजाय व्मन्त्क्तराई असय गन ेय करयफ २० हजाय व्मन्त्क्त ऩूणणरूऩभा ववस्थावऩत हुन ेहुनारे मसको 
व्मवस्थाऩन जदटर हुन ेतनन्त्श्चत छ । हारसम्भ मस सम्फन्धभा कुन ैकामण अतघ फढेको देखखॉदैन । सयकायफाट 

ववत्तीम व्मवस्था हुन सकेको छैन तथा यान्त्ष्िम मोजना आमोगफाट मो आमोजना प्रस्ताव स्वीकृतत य कसयी अतघ 

फढाउन ेबन्न ेसम्फन्धभा तनणणम बएको छैन । 
  

भुआब्जाको रागग करयफ ५५ अफण राग्न ेअनुभान छ, जुन हारको भूल्मभा करयफ ५५० भेगावाटको आमोजना फनाउन 

ऩुग्न ेयकभ हो । तसथण जग्गा अगधग्रहण, ववस्थावऩत ऩरयवायको ऩुनस्र्थाऩन तथा साभान्त्जक ऩरयचारन मस 

आमोजनाको रागग ठूरो चनुौती हुन ेतनन्त्श्चत छ । 
  

सुक्खा सभमभा अठाय घन्टा सुक्न ेय ६ घन्टा ६७२ घनमभटय प्रततसेकेन्ड ऩानीको फहाफ हुन ेमस आमोजनाभा 
रययेगुरेदटङ फाॉध फनाउनऩैन ेहुन्छ । हारसम्भ मसको अध्ममन तथा डडजाइन सुरु गरयएको छैन । मो अध्ममन 

सम्ऩन्न गयेऩतछ भाि तनभाणण गनुणऩन ेबएकारे तनभाणण कदहरे सुरु हुन्छ, अतनन्त्श्चत छ । 
  

फूढीगण्डकी नायामणीको सहामक नदी हो य मसभा बायत–नेऩारफीच बएको गण्डक सम्झौता राग ूहुन्छ । वषाणत्को 
सभमको ऩानी जम्भा गयेय सुक्खा सभमभा छोडडन ेहुॉदा मस आमोजनाभा मसॉचाइ य फाढी तनमन्िणफाट सभेत ठूरो 
पाइदा हुन्छ । नदीभा ऩानी घटफढ हुनारे बायतभा नहय सञ्चारनभा ऩतन तनन्त्श्चत रूऩभा असय ऩुग्ने हुनारे 

बायतको चासो ऩतन ऩक्कै यहन्छ । अगधकाॊश तल्रो तटीम पाइदा बायतभा हुन ेहुनारे मस सम्फन्धभा बायतीम 

ऩऺसॉग सम्झौता हुन आवश्मक छ । नेऩाररे न ैअगधकतभ तल्रो तटीम पाइदा मरन ेगयी गुरुमोजना फनाउन ुऩतन 

अत्मावश्मक छ । हार मी कामणहरू गनण फाॉकी यहेको अवस्था छ । 
  

नेऩारको हारको कानुनी प्रावधानअनुसाय ववद्मुत्गहृ यहेको न्त्जल्रारे पाइदाको फढी अॊश ऩाउने प्रावधान यहेको छ । 
मसअनुसाय धाददङ न्त्जल्रारे ऩाउन ेपाइदा फढी हुन्छ, मसरे गदाण ठूरो वववाद खडा हुन ेदेखखन्छ । नमाॉ सॊघीम प्रदेश 

फनेऩतछ गोयखा तथा धाददङ अरग–अरग प्रदेशभा ऩन ेहुनारे वववाद अझ फढ्न जान ेदेखखन्छ । उदाहणको रागग 

बायतका प्रान्तहरूफीच ऩानी फाॉडपाॉडको रागग यहेको वववादराई मरन सककन्छ । 
  

मस आमोजना तनभाणणका रागग रययेगुरेदटङ फाॉधफाहेक करयफ २६० कयोड डरय राग्न ेअनुभान गरयएको छ, 

जसअनुसाय प्रतत ककरोवाट आवश्मक यकभ दईु हजाय डरयबन्दा फढी हुन्छ । केही ऩदहरे तनभाणण सम्ऩन्न बएको 
बायतको „टेहयी फाॉध' प्रतत ककरोवाट करयफ एक हजाय डरयभा फनेको गथमो बन ेहार तनभाणणाधीन ६ हजाय 



भेगावाटको इगथमोवऩमाको „गे्रट इगथमोवऩमन रयनेसाॉ ड्माभ' ४६० कयोड डरय अथाणत ्प्रततककरोवाट आठ सम 

डरयबन्दा कभभा फन्दै छ । 
  

मस दहसाफरे फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना तनकै भहॉगो हुन गएको छ । रययेगुरेदटङ ड्माभको सभेत दहसाफ 

गदाण मो आमोजना अझ भहॉगो हुन जानेछ । 
अध्ममनअनुसाय मस आमोजनाको ववत्तीम प्रततपर आठ प्रततशत भाि हुनेछ, जुन धेयै न्मून हो । मस प्रततपरफाट 

कुन ैऩतन व्माऩारयक प्रततष्ठान मसभा रगानी गनण आकवषणत हुन ेसम्बावना देखखॉदैन य सयकायरे नै रगानीको 
व्मवस्था गनुणऩन ेहुन्छ । प्रततपरको तनन्त्श्चतता नबएकारे तनजी रगानीकताणहरू मस आमोजनाभा सेमय रगानी 
गनण उत्सादहत हुन ेदेखखॉदैन । तसथण हारको भूल्मअनुसाय झन्ड ैतीन सम अफण राग्न ेमस आमोजनाको रागग ववत्तीम 

व्मवस्थाऩन ठूरो चनुौती हुनेछ । 
  

मस आमोजना कसयी फनाउन ेबन्न ेटुॊगो हारसम्भ राग्न सकेको छैन । सयकायफाट सम्ऩूणण रगानी गयी तनभाणण 

गन ेमा ताभाकोसी भोडरेभा जान ेमा अन्म कुन ैप्रकक्रमा अऩनाउन ेबन्न ेववषमभा तनणणम हुन आवश्मक छ । 
सवणसाधायण रगानीकताण आकषणक प्रततपरको तनन्त्श्चतता नबई आकवषणत नहुन ेहुनारे मोजना कामाणन्वमनको 
रागग हारको ववद्मुत ्दययेटभा वदृ्गध गनुणऩन ेहुन्छ य मसको रागग सयकायको कठोय तनणणमको आवश्मकता हुन्छ । 
मी सफ ववषमहरूभा स्ऩष्ट नबई हतायभा तनणणमभा जान ुहुॉदैन । गएभा देशको रागग ठूरो बाय थवऩन ेतय प्रततपर 

प्रातत नहुन सक्छ । 
फूढीगण्डकी आमोजना छनभाषण ऩछन अविरम्फ सझरु हझनझऩछष  । मसो बन्दैभा हतायोभा अध्ममन ऩूया नगयी, वित्तीम 

व्मिस्थाऩन नगयी य सयोकायिाराहरूको सहभछत नलरई अछघ फढ्नझ ऩछन उऩमझक्त हझॉदैन । अछघ फढौँ, तय 

सम्हालरएय फढौँ । हतारयएय सझरु गयेय अरऩि ऩयेका आमोजनाहरू सॊसायभा धेयै छन ्। 
ववद्मभान ववद्मुत ्सॊकट सभाधानको रागग एकाततय द्रतू गततभा जरववद्मुत ्आमोजना तनभाणण जतत आवश्मक 

छ, ऩरयऩक्व तनणणमको ऩतन त्मवत्तकै आवश्मकता छ । फहृत ्जराशममुक्त आमोजनाहरूभा सयकायको ठूरो बूमभका 
हुन ेहुॉदा मस्ता आमोजनाहरू सयकायको प्रत्मऺ तनगयानीभा तनभाणण हुन उऩमुक्त हुन्छ । सम्ऩूणण ववत्तीम व्मवस्था 
नगयी तनभाणण प्रकक्रमाभा जानु उगचत हुॉदैन ।  
  

प्रचयु भािाभा तल्रो तटीम पाइदा हुन ेमस आमोजनाभा तल्रो तटीम याष्ि बायतसॉग ऩतन मस आमोजनाफाट हुन े

असय तथा तल्रो तटीम पाइदा य त्मसको फाॉडपाॉडको ववषमभा स्ऩष्ट हुन आवश्मक हुन्छ । नेऩाररे न ैअगधकतभ 

पाइदा मरन ेगयी आठ ककरोमभटय सुरुङसदहतको ववद्मुत गहृ तनभाणण, रययेगुरेदटङ ड्माभ य सुरुङभापण त गचतवनभा 
ऩानी रगेय मसॉचाइ गन ेप्रावधानसदहतको गुरुमोजनाको अध्ममन हुन ऩतन आवश्मक छ । 
  

हार अनुभान गरयएको रागत अन्म भुरुकभा बन्दा तनकै फढी देखखएकारे मसराई ऩुनभूणल्माॊकन हुन आवश्मक 

देखखन्छ । नेऩारभा सुरुको ठेक्का यकभबन्दा खदु खचण तनकै फढी हुन ेऩरयऩाटी यहेकारे तोककएको भूल्मभा काभ 

सक्न ेगयी ठेक्का व्मवस्था हुन ऩतन आवश्मक देखखन्छ । 
  

नेऩारको ऊजाण सुयऺाको रागग जराशममुक्त आमोजनाहरूको आवश्मकता छ । भुख्म ऊजाण भाग यहेको ऺेिको 
नन्त्जकभा यहेको य अध्ममन तनकै अतघ फदढसकेको फूढीगण्डकी आमोजनाको तनभाणण ऩतन अववरम्फ सुरु हुनुऩछण  । 



तय मसो बन्दैभा हतायोभा अध्ममन ऩूया नगयी, ववत्तीम व्मवस्थाऩन नगयी य सयोकायवाराहरूको सहभतत नमरई 

अतघ फढ्न ुऩतन उऩमुक्त हुॉदैन । अतघ फढौँ, तय सम्हामरएय फढौँ । हतारयएय सुरु गयेय अरऩि ऩयेका आमोजनाहरू 

सॊसायभा धेयै छन ्। 
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साढे १८ भेगािाट विद्मझत ्थवऩमो 
चार ूआगथणक वषणको ८ भदहनाभा करयफ साढे १८ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ । 
सयकायरे बफहीफाय सावणजतनक गयेको आगथणक सवेऺण अनुसाय ८ सम २९ दशभरव १९ भेगावाट ववद्मुत ्

यहेकाभा १८ दशभरव ४९ भेगावाट थवऩएय ८ सम ४७ दशभरव ६८ भेगावाट ऩुगेको हो । मो ववद्मुत ्सुख्खा 
मा वषाण माभभा बन्न ेखरुाइएको छैन । तय, उक्त त्माॊक वषाणमाभको यहेको सयकायी अगधकायीरे 

जनाएका छन ्। 
„ववद्मुत ्भाग फढेय १ हजाय ३ सम ८५ भेगावाट ऩुगेको छ,‟ सवेऺणभा बतनएको छ, „करयफ २ सम ५० 

भेगावाट बायतफाट आमात गरयए ऩतन ऊजाण भाग य आऩूतॉफीच ठूरो खाडर यहेका कायण उल्रेख्म रूऩभा 
रोडसेडडङ यदहयहेको छ ।‟ 
हार दैतनक रोडसेडडङ १० घण्टाबन्दा फढी छ । 
„जसफाट आभ नागरयकको जीवनका साथै सभग्र अथणतन्िभा नकायात्भक असय ऩायेको छ,‟ सवेऺणभा छ 

। पागुन भसान्तसम्भभा ववद्मुत ्प्रसायण राइन ३ हजाय २ सम १६ ककरोमभटय ऩुगेको छ । „ववद्मुत ्

उऩबोग गने ग्राहकको सॊख्मा २९ राख २२ हजाय ४१ ऩुगेको छ । 
मस ैअवगधभा ववद्मुत ्ववतयण राइन १ राख २३ हजाय ९ सम ७७ ककमभ ऩुगेको छ,‟ सवेऺणभा बतनएको 
छ । चार ूवषणभा ववद्मुत ्प्रागधकयण तथा तनजी ऺेिका जरववद्मुत ्कम्ऩनीहरूराई थऩ २ सम ६७ 

भेगावाट जडडत ऺभता फयाफयको १४ वटा ठूरा य साना आमोजनाहरूको ववद्मुत ्उत्ऩादन सवेऺणको 
अनुभतत ददइएको छ ।‟ 
साना ठूरा गयी ३ सम १६ भेगावाटको १४ वटा अनुभततऩि जायी गरयएको सवेऺणभा उल्रेख छ । „४ 

वटाको सम्बाव्मता अध्ममन य २ वटा आमोजनाहरूको ववस्ततृ इन्त्न्जतनमरयङ डडजाइन मस वषण सम्ऩन्न 

हुने छन ्। 
१८ आमोजनाको ऩदहचान, ४ वटाको ववस्ततृ इन्त्न्जतनमरयङ डडजनाइन, १४ साना जरववद्मुत ्

आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन तथा वातावयणीम अध्ममन, १ वटा जराशममुक्त आमोजनाको 
बौगोमरक तथा बू–सवेऺण एवॊ वातावयणीम अध्ममन य १ वटा फहुउदेश्मीम सम्बाव्मता अध्ममन तथा 
वातावयणीम अध्ममनका कामणहरू बइयहेका छन ्।‟ 
ववश्व फैंक अनुदान सहमोगभा वाग्भती फाहेकका भुख्म नदी फेमसनहरूको नदी, फेमसन मोजना तथा 
जरववद्मुत ्ववकास गुरुमोजना तजुणभा एवॊ यणनीततक वातावयणीम तथा साभान्त्जक भूल्माॊकनको 
अध्ममन गरयन ेसवेऺणरे जनाएको छ । 
„१ सम ३२ केबी तथा अन्म बोल्टेज स्तयका प्रसायण राइन ववस्ताय आमोजनाहरूतपण  ५० य ववतयण 

आमोजनाहरूतपण  ८२ गयी ५ सम १७ ककमभ राइन आगथणक वषणको आठ भदहनाभा सम्ऩन्न बएको छ,‟ 

सवेऺणभा बतनएको छ ।  
  



 

 


