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अप्ऩयभाईको ९ भेगावाट ववद्मुत याष्ट्रिम प्रसायणभा जोडडमो

ऩञ्चकन्मा भाइभ्मारी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे सञ्चारन गये को ८ दशभरव ९८ भेगावाट ऺभताको अप्ऩयभाई

जरववद्मुत ् आमोजनाको उत्ऩादन याष्ट्रिम ववद्मुत ् प्रसायण राइनभा जोडडएको छ । दईु भहीनाको आन्तरयक
ऩयीऺणऩछछ कावेरी कोरयडोयको गोदकष्ट्थथत सवथटे सनभा अप्ऩयभाईको ववद्मत
ु ् प्रवाह बएको हो ।

अप्ऩयभाईको उत्ऩादन शुरू बएस―गै ष्ट्जल्राको कुर ववद्मुत ् उत्ऩादन ऺभता ५२ भेगावाट ऩुगेको छ । ―सफै

प्रकायको ऩयीऺण सपर बएऩछछ याष्ट्रिम प्रसायणभा हाम्रो आमोजनाको ववद्मुत ् ऩुगेको छ,‖ कम्ऩनीका कामयकायी
छनदे शक सन्तोष प्रधानरे बने– ―मो आमोजनारे ववद्मुत्को चको अबाव टानय सहमोग गनेछ ।‖ प्रसायण राइनभा
जोडडए ऩछन १५ ददनसम्भ ऩयीऺणको रूऩभा आमोजनारे ववद्मुत ् प्रवाह गनेछ । भङ्गरफाय छ दशभरव ऩा―च
भेगावाट ववद्मत
ु ् याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोडडएको हो ।

रू. एक अफय ९२ कयोडको रागतभा भाफु य भाइभझुवाभा सञ्चालरत आमोजनारे भावुदेखि गोदकसम्भका ५५ वटा
टावयभापयत िान्सलभसन राइन जडान गये को छ ।

ऩञ्चकन्मा ग्रुऩ प्रवद्र्धक यहे को आमोजनाभा नबफर, ग्रोफर, एबये थट, एनएभफी य नेऩार फैङ्करे ऋण रगानी

गये का छन ् । कम्ऩनीरे छ दशभरव एक भेगावाटको क्मासकेटको ऩछन ७५ प्रछतशत काभ सककएको जनाएको छ ।
ष्ट्जल्राभा ऩव
ु ािोरा, भाइिोरा, साछनभा य भाथथल्रो ऩव
ु ािोरा गयी ४३ भेगावाट ऺभताका ववद्मत
ु ् आमोजना
सञ्चारनभा छन ् । यासस
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भाथथल्रो कणाारी आमोजनाका प्रबाववत बन्छन ् –हाभीराई थचत्त फुझाऊ

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाका प्रबाववतरे आपूहरुराई थचत्त फुझाएय तत्कार ऩरयमोजना अगाडड
फढाउन बायतीम रगानीकताय ग्रान्री भाष्ट्ल्रकाजन
ुय याव (ष्ट्जएभआय)राई ध्मानाकषयण गयाएका छन ् ।

व्मवथथावऩका–सॊसद्, कृवष तथा जरस्रोत सलभछत य रगानी फोडयको कामायरमरे आमोजना प्रबाववत ऺेत्रभा गये को
थथरगत अवरोकन तथा अन्तक्् यमा कामय्भभा उनीहरुरे सो आग्रह गये का हुन ् ।

बायतीम रगानीकताय कम्ऩनी ष्ट्जएभआयरे आगाभी असोज ३ गतेलबत्र ववत्तीम व्मवथथाऩन गयी आमोजनाको

छनभायण सुरु गनऩ
ुय ने सभमसीभा यहे को सन्दबयभा थथानीमवासीरे ऩरयमोजना भुरुक य जनताको दहतभा सभेत
केन्रीत गनय ध्मानाकषयण गयाएका हुन ् ।

आमोजना भर
ु क
ु को दहतभा नयहे को बन्दै केही याजनीछतक दर तथा सयोकाय बएका ववलबन्न ऩऺरे ववयोध

गरययहे को फेरा प्रत्मऺ रुऩभा प्रबाववत दै रेिको सात्तरा, अछाभको बैयवथथानरगामत गाववसका जनता बने

भुआब्जा ववतयण, ऩुन्थथाऩना तथा ऩुन्फासको काभभा ववशेष ध्मान ददएय थथानीमवासीको भन ष्ट्जत्न आग्रह गये
।

थथानीमवासीरे ववशेष गयी सेमय ववतयण प्रक्मा, थथानीमवासीको योजगायी, प्राकृछतक स्रोत तथा साधनको
सॊयऺणको ववथध तथा प्रक्मा ऩायदशॉ हुनऩ
ु नेभा जोड ददएका छन ् । कछतऩमरे आमोजनाको प्रवद्र्धकरे
थथानीमवासीसॉग िर
ु ेय छरपर नगये को बन्दै असन्तुथटी सभेत जनाएका छन ् ।

ठूरा ऩरयमोजना अगाडड फढाउॉ दा साभान्म ववयोध हुनु थवबाववक बए ऩछन त्मसैको नाभभा प्रबाववतराई सम्फोधन
गनय निोज्नु द्ु िद यहे को उनीहरुको कथन छ ।

प्रबाववत सात्तराका वीयफहादयु नेऩारी आमोजनारे थथानीम जनताराई उथचत सूचना नददएय गुभयाहभा यािेको
फताए ।

मथतै सात्तराकै गोऩीयाभ ववसीराई ऩछन सेमय ववतयण प्रक्मा, भुआब्जा ववतयण, ऩुन्थथाऩना तथा ऩुन्

फासकाफाये भा जानकायी ददनै नचाहनुको ऩछाडड यहे को कायण हारसम्भ प्ररट नबएको उल्रेि गये का छन ् ।

एकाध नागरयक आमोजनाको ववयोधभा छन ् बन्दै भा सफैराई उथतै दे ख्न नहुने उल्रेि गदै अकाय प्रबाववत बर थाऩा
बने प्रवद्र्धकसॉग रगानी फोडयरे गये को आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) नेऩारी बाषाभा ऩढ्न नऩाइएकोभा
गन
ु ासो गये का छन ् ।

केही प्रबाववतरे बने आमोजनाको ऺभता घटाइएकोभा ववयोध गये का छन ् । उनीहरुरे कुर २३५ लभटय अग्रो फाॉध

फनाउॉ दा चाय हजाय १८० भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन हुनेभा त्मसो नगरयएकोभा आऩवत्त जनाएका छन ् । ती भध्मेका
एक हुनुहुन्छ दहक्भतफहादयु शाही । शाही बन्छन ् ― वऩडडएभा के छ हे नय सभेत ऩाइएको छै न, ऺभताको ववषमभा
वववाद जायी छ । सयकायी छनकाम ऩछन हाभीराई ववयोधी भात्रै दे ख्छ । प्रवद्र्धक त कुया नै गनय चाहदै न मथतो
अवथथाभा कसयी आमोजना अगाडड फढ्रा य ।‖

अछाभ य दै रेिको सीभा बएय फग्ने कणायरी नदीभा ३५ लभटय अग्रो फाॉध फाधेय कुर ९०० भेगावाट ववद्मत
ु ् उत्ऩादन
गरयनेछ । आमोजनाका राथग करयफ ९९६ योऩनी जग्गा आवश्मक ऩदय छ ।

थथानीमवासीरे प्रछतयोऩनी रु फीस राि ५० हजाय भुआब्जा भागेका छन ् बने ष्ट्जएभआय रु सात राि ५० हजाय ददन

तमाय बएको छ । आगाभी ६ भदहनालबत्र जग्गाको भुआब्जा ववतयण प्रक्माराई प्रायष्ट्म्बक रुऩभा टुङ्गो रगाउने

गयी तमायी गरयएको भाथथल्रो कणायरी जरववद्मत
ु ् आमोजना सयोकाय सलभछतका अध्मऺ फभफहादयु ववसी फताए ।
प्रवद्र्धकसॉग ऩटक ऩटक बएको छरपर प्रबावकायी फन्न नसकेको फेरा कुनै न कुनै उऩामफाट जग्गा प्राष्ट्प्तको

ववषमराई टुङ्गो रगाउनऩ
ु ने बफसीको धायणा छ । वऩडडएभा उल्रेि बएअनुसाय प्रवद्र्धकरे प्रबाववतसॉग छरपर
गये य छनजी जग्गाको भुआब्जाको भूल्म छनधाययण गनय सक्नेछ बने सयकायी जलभन य रुि कटानका राथग बने
सयकायरे थवीकृछत ददनुऩनेछ ।

एकाध ददनलबत्रै सयकायरे सावयजछनक जग्गाको ववषमभा छनणयम गने तमायी गरययहे को छ बने छनजी जग्गाको
ववषमभा कुया लभरे आमोजना अगाडड फढ्ने दै रेिका साॊसद रक्ष्भीप्रसाद ऩोिये रको कथन छ ।

रगानी फोडयका सहसथचव यवव बट्टयाई जग्गा प्राष्ट्प्तको ववषमभा सयकायका ववलबन्न छनकामसॉग छरपर बइयहे को
फताए । कुर ४८ हे क्टय छनजी जग्गा य वन ऺेत्रको २६२ हे क्टय जग्गा आमोजनारे प्राप्त गने ववषमभा बइयहे को
छरपर प्रगछतउन्भूि यहे को उनको बनाइ छ ।

सुिेत, अछाभ य दै रेि तीनवटै ष्ट्जल्राका केही गाववस प्रबाववत हुने भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजना ऩछन
नौ सम भेगावाट ऺभताको आमोजना हो । नेऩार य बायत सयकायफीच बएको ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता
(वऩदटए)ऩछछ ष्ट्जएभआयसॉग आमोजना ववकास सम्झौता गरयएको ऩदहरो आमोजना हो ।

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मत
ु ् आमोजनाफाट नेऩाररे १२ प्रछतशत ववद्मत
ु ् छन्शल्
ु क रुऩभा प्राप्त गनेछ बने २७
प्रछतशत सेमय प्राप्त गनेछ । आमोजनारे तल्रो तदटम ऺेत्रभा ऩाने प्रबावका ववषमभा सभेत अध्ममन गये य थऩ
कायफाहीका राथग लसॉचाइ ववबागभा प्रछतवेदन फुझाइसकेको छ ।

ऩरयमोजनाफाट प्रबाववत हुने सि
ु ेत, अछाभका तीन÷तीन गाववस य दै रेिका– ६ गाववसका २३९ घयऩरयवायको

व्मवथथाऩन गनऩ
ुय नेछ । हार सो आमोजनाको रागत रु एक िफय १२ अफय यहे को छ । आमोजना भुरुकको दहतभा
नयहे को बन्दै केही याजनीछतक दर तथा सभह
ू रे ववयोध गदै आएका छन ् । यासस
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सयकायी कम्ऩनी िल्
ु छन ्, काभ हुॉदैन

सयकायरे हये क वषा ऊजाा ऺेत्रभा नमाॉ सयकायी कम्ऩनी स्थाऩना गये ऩनन नतनरे काभ गना सकेका छै नन ्

सचेन गौतभ

सयकायरे ०६८ साउनभा फढो ताभझाभका साथ जरववद्मत
ु ् रगानी तथा ववकास कम्ऩनी िोल्मो । मो सयकायको
थवालभत्वभा यहे को सफैबन्दा कान्छो सॊथथान थथमो । जरववद्मुत ् उत्ऩादन, ववतयण तथा प्रसायण राइनका

आमोजनाभा भात्रै सेमय (इष्ट्क्वटी) य ऋण रगानी गनय सयकायरे थथाऩना गये को कम्ऩनी हार छनष्ट्र्मप्राम: छ ।

१० अफय चक्
ु ता ऩॉज
ु ी यहे को कम्ऩनीरे ववलबन्न ८ जरववद्मुत ् आमोजनासॉग ३ अफय २३ कयोड ६० राि रुऩैमाॉ ऋण

रगानी सम्झौता गये को छ, तय ऋण ऩरयचारन छनयाशाजनक छ । जरववद्मुत ् ऺेत्रभा रगानी गने यकभ ववलबन्न
फैंकको भद्
ु दती िाताभा न्मन
ू ब्माजदयभा थवु प्रएय यहे को छ । सहववत्तीमकयणको नेतत्ृ व गने फैंकरे प्रवाह गने

ऋणफयाफयको यकभ भात्रै कम्ऩनीरे जरववद्मुत ् आमोजनाभा रगानी गनय ऩाउने व्मवथथा गरयएको छ । अथायत ्

कम्ऩनीरे ‗एकर‘ रगानी गनय सक्दै न । मथतो रगानी नीछतरे गदाय ऩछन कम्ऩनीरे रगानी गनय नसकेको सयकायी
अथधकायी फताउॉ छन ् ।

गत वषयको असायभा ऊजाय भन्त्रारमरे नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको सहबाथगताबफना हताय–हतायभा याष्ट्रिम
प्रसायण थग्रड कम्ऩनी दताय गय्मो । दताय बएको एक वषय ऩग्ु दासभेत कम्ऩनी सञ्चारन हुनु त ऩयै जाओस ्

व्मवथथाऩन सभूहसभेत गठन हुन सकेको छै न । ‗प्रभुि कामयकायी अथधकृत छनमुक्त नबएसम्भ काभ गनय

व्मवथथाऩन सभूह गठन गने बछनएको छ, तय त्मो ऩछन हुन सकेको छै न,‘ ऊजायका सहामक प्रवक्ता गोकणययाज
ऩन्थरे बने । मस ववषमभा छछट्टै छनणयम हुनेसभेत उनरे जानकायी ददए ।

प्रभुि कामयकायी अथधकृतको छनमुष्ट्क्त नबएसम्भ तीनजनाको व्मवथथाऩन सभूह यहने व्मवथथा छ । सभूहरे
सञ्चारक सलभछतप्रछत उत्तयदामी यहे य ६ भदहना काभ गने व्मवथथासभेत छ ।

प्रसायण राइन, सफथटे सन तथा अन्म आवश्मक सॊयचनाको छनभायण, ववथताय, ववववधीकयणका राथग कम्ऩनी

थथाऩना गरयएको हो । प्रसायण थग्रड प्रणारीको सभमोथचत व्मवथथाऩनरगामतको सभेत काभ गने उद्दे श्म मो
कम्ऩनीको छ । याष्ट्रिम ऊजाय सॊकट छनवायण तथा ववद्मत
ु ् ववकास दशकसम्फन्धी अवधायणा एवॊ

कामयमोजनाभापयत गत पागुनभा कम्ऩनीको ववत्तीम य सॊथथागत ऩुनसंयचना तीन भदहनालबत्र सकेय सञ्चारनभा
ल्माउने घोषणा गरयएको थथमो ।

कम्ऩनीभा प्राथधकयणका सम्फष्ट्न्धत जनशष्ट्क्त, सॊयचना तथा सम्ऩवत्त सभामोजन गरयने व्मवथथा छ । हारको

सम्ऩवत्तको आॊकरन गयी बववरमभा सभेत हुन सक्ने रगानी आधायभा प्राथधकयणको सेमय थथावऩत गरयने घोषणा
गरयएको छ । तय, चाय भदहनाऩुग्दा सभेत ऩन
ु संयचना आगडड फढ्न सकेको छै न ।
‘सॊयचनारे भात्रै केही हुॉदैन’

सयकायरे ववद्मुत ् उत्ऩादन, जनताको ववद्मुत ् जनताकै रगानी, ववद्मुत ् व्माऩाय, इष्ट्न्जछनमरयङ ऩयाभशय सेवा,

लरष्ट्जङरगामतका कम्ऩनी िोल्ने घोषणा गये को छ । आगाभी आथथयक वषयभा उत्ऩादन, प्रसायण य व्माऩायसम्फन्धी
कम्ऩनी थथाऩना गनय दईु अफय रुऩैमाॉ ववछनमोजन गरयएको ऊजाय भन्त्रारमरे जनाएको छ ।

‗बएकै सॊयचनारे काभ नगने अवथथा छ, ववना तमायी थऩ कम्ऩनी थथाऩनाको घोषणा गरयएको छ,‘ भन्त्रारम

स्रोतरे बन्मो, ‗सॊयचना फनाएय भात्रै नहुने यहे छ बन्ने जरववद्मुत ् रगानी तथा ववकास य याष्ट्रिम प्रसायण थग्रड
कम्ऩनीफाटै ऩष्ट्ु रट बइसकेको छ ।‘

असपर प्राथधकयणको खण्डीकयण

कम्ऩनी थथाऩना बएऩछछ उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयणको काभ गदै आएको प्राथधकयणको बूलभका के हुने सयकायरे
प्ररट ऩानय सकेको छै न । प्राथधकयणको िण्डीकयण हये क वषयको सयकायको नीछत तथा कामय्भ य फजेटभा आउनु

छनमलभतता नै बएको छ । सयकायरे प्राथधकयणराई न िण्डीकयण गनय सकेको छ, न प्रशासछनक य ववत्तीम अवथथा
सध
ु ाय नै गनय सकेको छ । प्राथधकयणको अवथथा झन ् दमनीम फन्दै गएको छ ।

प्राथधकयणराई िण्डीकयण गने गयी नमाॉ कम्ऩनी िोल्न राथगएका हुन ् बने सोहीअनुसाय कामयदेश तारभेर
गरयनुऩने थवतन्त्र ऊजाय उत्ऩादकहरुको सॊथथा, नेऩार (इऩान)का ऩूवअ
य ध्मऺ डा.सुवणयदास श्रेरठरे फताए ।

‗प्रथधकयणराई िण्डीकयण नगनय थवतन्त्र कम्ऩनी िोल्न राथगएको हो बने थवाथय फाखझन ददनब
ु एन,‘ उनरे बने,

‗छनजी ऺेत्रको बूलभकाराई छनथतेज ऩाने गयी कम्ऩनी िोलरनुहुॉदैन ।‘ प्राथधकयणको िण्डीकयण नगयी सभानान्तय
रूऩभा कम्ऩनी िोलरएभा थवाथय फाखझएय ववद्मुत ् ऺेत्र थऩ धयाशमी फन्ने श्रेरठ फताए ।
ठूरा आमोजना फनाउन उत्ऩादन कम्ऩनी

भुरुकको भध्मकारीन य दीघयकारीन ववद्मुत ् भागराई ऩूछतय गने गयी भझौरा तथा ठूरा जरववद्मुत ् आमोजना
तत्कार अध्ममन गयी छनभायण गनय सयकायरे याष्ट्रिम उत्ऩादन कम्ऩनी कम्ऩनी िोल्दै छ । कम्ऩनी िोल्न

भष्ट्न्त्रऩरयषद्रे सैद्धाष्ट्न्तक सहभछत ददइसकेको छ । कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्र य छनमभावरी फनाएय सहभछतका राथग
अथय भन्त्रारमभा ऩठाइएको ऊजाय भन्त्रारमका सहामक प्रवक्ता ऩन्थरे जानकायी ददए । ‗अथयरे सहभछत ददनासाथ
कम्ऩनी थथाऩना हुन्छ,‘ उनरे बने । सहभछत ददन दढराइ गये ऩछछ ऊजायरे अथयराई ताकेता गये को छ । कम्ऩनीभा
सयकायको ५१ प्रछतशत थवालभत्व यहने य फाॉकी ४९ प्रछतशत सवयसाधायणको सेमय यहने प्रथताव गरयएको छ ।
ववद्मुत ् व्माऩाय कम्ऩनी

याष्ट्रिम ववद्मुत ् व्माऩाय कम्ऩनी िोल्नका राथग सयकायरे फजेट ददएको छ । ऊजायरे कम्ऩनीको सेमयभा रगानी
गनय २५ कयोड रुऩैमाॉ भाग गये को थथमो । कम्ऩनीरे प्राथधकयणको ववद्मुत ् व्माऩाय ववबागरे गदै आएको ववद्मुत ्
िरयद–बफ्ीका सफै काभ गनेछ । कम्ऩनी कदहरेसम्भ िलु रसक्ने हो अझै टुॊगो छै न ।
ऩूवााधायभा उऩकयण ददन लरष्ट्जङ कम्ऩनी

ऩूवायधाय छनभायणका राथग आवश्मक ऩने ठूरा मन्त्र उऩकयण उऩरब्ध गयाउन सावयजछनक–छनजी साझेदायीभा
लरष्ट्जङ कम्ऩनी थथाऩना गदै छ । कम्ऩनी बौछतक ऩूवायधाय भन्त्रारमअन्तगयत यहनेछ ।
के बन्छन ् ववऻ ?

कम्ऩनी नबफथिने सुननष्ट्चचत गरयनुऩछा
ववभर वाग्रे

ऩूवस
ा थचव एवॊ ननवताभान अध्मऺ, सॊस्थान ननदे शन फोडा

ववगतभा िोलरएका अथधकाॊश सयकायी कम्ऩनी बफथग्रएका छन ् । बफथग्रए बनेय नमाॉ कम्ऩनी िोल्नै हुॉदैन बन्नु ठीक
होइन । आवश्मकताका आधायभा नमाॉ कम्ऩनी िल्
ु ने हुन ् । ववगतभा सयकायी कम्ऩनी ककन बफथग्रए ? मसको
गम्बीय सभीऺा गयी नमाॉ िोलरनुऩछय । नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणरे िण्डीकयण गने बनेको धेयै बमो, तय
कामायन्वमन हुन सककयहे को छै न । मसभा धेयै कायण छन ् । मसतपय ऩछन सफैको ध्मान जानुऩछय ।
काभ नै नगने सॊयचना फनाउनुहुॉदैन

डा. सुवणादास श्रेरठ
ऩव
ा ध्मऺ, इऩान
ू अ

सयकायरे झन्डै एक वषयअछघ याष्ट्रिम प्रसायण थग्रड कम्ऩनी िोल्मो । तय, कम्ऩनीरे अझैसम्भ काभ गनय सकेको

छै न । अदहरे ऩछन धेयै कम्ऩनी िोल्ने घोषणा गरयएको छ । तय, कम्ऩनी िोरेय भात्रै केही हुॉदैन बन्ने धेयै उदाहयण
हाभीसॉग छन ् । िासगयी ऊजाय ऺेत्रभा धेयै कम्ऩनी िोल्ने घोषणा गरयएको छ । नमाॉ कम्ऩनी नेऩार ववद्मुत ्

प्राथधकयणको िण्डीकयण गनय िोल्न राथगएका हुन ् मा छुट्टै हुन ् प्ररट हुन सकेको छै न । िण्डीकयण गनय कम्ऩनी
िोल्न राथगएका हुन ् बने सोहीअनस
ु ाय कामायदेश तम गरयनऩ
ु छय । थवतन्त्र कम्ऩनी िोल्न राथगएका हुन ् बने
प्राथधकयणरे अदहरे गदै आएका काभ फाखझन ददनुबएन ।
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भाथथल्रो कणाारी आमोजनाका प्रबाववत बन्छन ्
हाभीराई थचत्त फुझाऊ

यभेश रम्सार

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाका प्रबाववतरे आपूहरूराई थचत्त फुझाएय तत्कार ऩरयमोजना

अगाडड फढाउन बायतीम रगानीकताय ग्रान्री भाष्ट्ल्रकाजन
ुय याव (जीएभआय)राई ध्मानाकषयणगयाएका छन ्
।व्मवथथावऩका–सॊसद्, कृवष तथा जरस्रोत सलभछत य रगानी फोडयको कामायरमरे आमोजना प्रबाववत
ऺेत्रभा गये को स ्थरगत अवरोकन तथा अन्तक्् यमा कामय्भभा उनीहरूरे सो आग्रह गये का हुन ् ।
बायतीम रगानीकताय कम्ऩनी ष्ट्जएभआयरे आगाभी असोज ३ गतेलबत्र ववत्तीम व्मवथथाऩन गयी

आमोजनाको छनभायण सुरु गनऩ
ुय ने सभमसीभा यहे को सन्दबयभा थथानीमवासीरे ऩरयमोजना भुरुक य
जनताको दहतभा सभेत केन्रीत गनय ध्मानाकषयण
गयाएका हुन ् ।

आमोजना भर
ु क
ु को दहतभा नयहे को बन्दै केही याजनीछतक दर तथा सयोकाय बएका ववलबन्न ऩऺरे

ववयोध गरययहे को फेरा प्रत्मऺ रूऩभा प्रबाववत दै रेिको सात्तरा, अछाभको बैयवथथानरगामत गाववसका
जनता बने भआ
ु ब्जा ववतयण, ऩन
ु ्थथाऩना तथा ऩन
ु ्फासको काभभा ववशेष ध्मान ददएय थथानीमवासीको
भन ष्ट्जत्न आग्रह गये । थथानीमवासीरे ववशेष गयी सेमय ववतयण प्रक्मा, थथानीमवासीको योजगायी,
प्राकृछतक स्रोत तथा साधनको सॊयऺणको ववथध तथा प्रक्मा ऩायदशॉ हुनऩ
ु नेभा जोड ददएका छन ् ।

कछतऩमरे आमोजनाको प्रवद्र्धकरे थथानीमवासीसॉग िर
ु ेय छरपर नगये को बन्दै असन्तुथटी सभेत
जनाएका छन ् ।

ठूरा ऩरयमोजना अगाडड फढाउॉ दा साभान्म ववयोध हुनु थवबाववक बए ऩछन त्मसैको नाभभा प्रबाववतराई
सम्फोधन गनय निोज्नु द्ु िद यहे को उनीहरूको कथन छ ।

प्रबाववत सात्तराका वीयफहादयु नेऩारी आमोजनारे थथानीम जनताराई उथचत सूचना नददएय गुभयाहभा
यािेको फताए । मथतै सात्तराकै गोऩीयाभ ववसीराई ऩछन सेमय ववतयण प्रक्मा, भुआब्जा ववतयण,

ऩुन्थथाऩना तथा ऩुन् फासकाफाये भा जानकायी ददनै नचाहनुको ऩछाडड यहे को कायण हारसम्भ प्ररट

नबएको उल्रेि गछय न ् । एकाध नागरयक आमोजनाको ववयोधभा छन ् बन्दै भा सफैराई उथतै दे ख्न नहुने

उल्रेि गदै अकाय प्रबाववत बर थाऩा बने प्रवद्र्धकसॉग रगानी फोडयरे गये को आमोजना ववकास सम्झौता
(ऩीडीए) नेऩारी बाषाभा ऩढ्न नऩाइएकाभा
गुनासो गछय न ् ।

केही प्रबाववतरे बने आमोजनाको ऺभता घटाइएकाभा ववयोध गये का छन ् । उनीहरूरे कुर २ सम ३५ लभटय
अग्रो फाॉध फनाउॉ दा २ हजाय १ सम ८० भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन हुनेभा त्मसो नगरयएकाभाआऩवत्त
जनाएका छन ् ।

तीभध्मेका एक हुन ् दहक्भतफहादयु शाही । शाही बन्छन ्, ‗ऩीडीएभा के छ हे नस
य भेत ऩाइएको छै न,

ऺभताको ववषमभा वववाद जायी छ । सयकायी छनकाम ऩछन हाभीराई ववयोधी भात्रै दे ख्छ । प्रवद्र्धक त कुया
नै गनय चाहदै न मथतो अवथथाभा कसयी आमोजना अगाडड फढ्रा य ।‘

अछाभ य दै रेिको सीभा बएय फग्ने कणायरी नदीभा ३५ लभटय अग्रो फाॉध फाधेय कुर ९ सम भेगावाट
ववद्मुत ् उत्ऩादन गरयनेछ । आमोजनाका राथग करयफ ९ सम ९६ योऩनी जग्गा आवश्मक ऩदय छ ।

थथानीमवासीरे प्रछतयोऩनी २० राि ५० हजाय भुआब्जा भागेका छन ् बने जीएभआय ७ राि ५० हजाय

ददन तमाय बएको छ । आगाभी ६ भदहनालबत्र जग्गाको भआ
ु ब्जा ववतयण प्रक्माराई प्रायष्ट्म्बक रूऩभा

टुॊगो रगाउने गयी तमायी गरयएको भाथथल्रो कणायरी जरववद्मत
ु ् आमोजना सयोकाय सलभछतका अध्मऺ
फभफहादयु फीसी फताउॉ छन ् ।

प्रवद्र्धकसॉग ऩटकऩटक बएको छरपर प्रबावकायी फन्न नसकेको फेरा कुनै न कुनै उऩामफाट जग्गा
प्राष्ट्प्तको ववषमराई टुॊगो रगाउनऩ
ु ने फीसीको धायणा छ । ऩीडीएभा उल्रेि बएअनस
ु ाय प्रवद्र्धकरे

प्रबाववतसॉग छरपर गये य छनजी जग्गाको भआ
ु ब्जाको भल्
ू म छनधाययण गनय सक्नेछ बने सयकायी जलभन य
रुि कटानका राथग बने सयकायरे थवीकृछत ददनुऩनेछ ।

एकाध ददनलबत्रै सयकायरे सावयजछनक जग्गाको ववषमभा छनणयम गने तमायी गरययहे को छ बने छनजी
जग्गाको ववषमभा कुया लभरे आमोजना अगाडड फढ्ने दै रेिका साॊसद रक्ष्भीप्रसाद ऩोिये रको कथन छ ।
रगानी फोडयका सहसथचव यवव बट्टयाई जग्गा प्राष्ट्प्तको ववषमभा सयकायका ववलबन्न छनकामसॉग छरपर
बइयहे को फताउॉ छन ् । कुर ४८ हे क्टय छनजी जग्गा य वन ऺेत्रको २६२ हे क्टय जग्गा आमोजनारे प्राप्त गने
ववषमभा बइयहे को छरपर प्रगछतउन्भुि यहे को उनको बनाइ छ । सुिेत, अछाभ य दै रेि तीनवटै

ष्ट्जल्राका केही गाववस प्रबाववत हुने भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजना ऩछन ९ सम भेगावाट

ऺभताको आमोजना हो । नेऩार य बायत सयकायफीच बएको ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए)ऩछछ
जीएभआयसॉग आमोजना ववकास सम्झौता गरयएको ऩदहरो आमोजना हो ।

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाफाट नेऩाररे १२ प्रछतशत ववद्मुत ् छन्शुल्क रूऩभा प्राप्त गनेछ
बने २७ प्रछतशत सेमय प्राप्त गनेछ । आमोजनारे तल्रो तटीम ऺेत्रभा ऩाने प्रबावका ववषमभा सभेत
अध्ममन गये य थऩ कायफाहीका राथग लसॉचाइ ववबागभा प्रछतवेदन फुझाइसकेको छ । ऩरयमोजनाफाट
प्रबाववत हुने सुिेत, अछाभका तीन÷तीन गाववस य दै रेिका– ६ गाववसका २ सम ३९ घयऩरयवायको

व्मवथथाऩन गनऩ
ुय नेछ । हार सो आमोजनाको रागत १ िफय १२ अफय यहे को छ । आमोजना भुरुकको
दहतभा नयहे को बन्दै केही याजनीछतक दर तथा सभूहरे ववयोध गदै आएका छन ् ।
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भाथथल्रो कणाारी जरववद्मुत ् आमोजना : प्रबाववत ऺेत्रभा सभथान, सुगभ
ऺेत्रभा ववयोध

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाको सभथयनभा प्रबाववत ऺेत्रका जनता दे खिएका छन ् बने सहय तथा
सदयभक
ु ाभभा यहे का केही व्मष्ट्क्त तथा सभह
ू ववयोधभा यहे को ऩाइएको छ ।

आमोजना अगाडड फढाउॉ दा थथानीमवासीको भाग य बावनाराई सम्फोधन गनऩ
ुय ने थथानीम प्रबाववतको धायणा छ

बने सुगभ ऺेत्रका नागरयकरे ऺभताको ववषमभा कुया उठाएय ववयोध गने गये का छन ् । थथानीमवासीराई भुआब्जा
ववतयण ऩायदशॉ हुन्छ कक हुॉदैन बन्ने थचन्ता छ । थथानीमवासीको योजगाय, उनीहरुको ऩुनथ
य थाऩना सम्फन्धभा
सयकाय, रगानीकताय कम्ऩनीरे ध्मान ददन्छ कक दददै न बन्ने थचन्ता छ ।

आमोजना अगाडड फढे थथानीमथतयभा योजगायी तथा अन्म आथथयक गछतववथध फढ्रा य आपूहरुको आथथयक अवथथा
ऩछन सुरेरा बन्ने चाहना थथानीमको यहे को छ । तय दै रेि सदयभुकाभ य सुिेतको ववये न्रनगयभा बने केही भ्रभ य

केही जामज भाग ऩछन यहे का छन ् । बायतीम रगानीकताय गान्धी भाााष्ट्ल्रकाजन
ुय याव(ष्ट्जएभआय)रे अगाडड फढाउन
रागेको भाथथल्रो कणायरी जरववद्मत
ु ् आमोजना भर
ु क
ु को हकभा हारसम्भकै सफैबन्दा ठूरो आमोजना हो ।

रगानी फोडयरे ऩदहरो ऩटक ष्ट्जएभआयसॉग आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) गये को छ । हार रगानीकताय सभूह
ववलबन्न फैङ्क तथा ववत्तीम सॊथथासॉग रगानी जुटाउन छरपर गरययहे को छ ।

बायतका ववलबन्न याज्म सयकाय य फङ्गरादे शसॉग ऩछन ववद्मुत ् बफ्ीको सम्फन्धभा छरपर गरययहे को छ । तय

सयकायरे गरयददनुऩने केही काभ फाॉकी यहे का कायण जग्गा प्राष्ट्प्त य वन ऺेत्रको प्रमोगभा सभथमा दे खिएको छ ।
थथानीमवासीराई ववश्वासभा लरनसके आमोजनाराई सहजरुऩभा अगाडड फढाउन सककन्छ बन्ने ववश्वास

रगानीकताय य प्रवद्र्धकको यहे को छ । तय कछतऩम भुद्दाभा बने रगानीकतायरे अगाडड फढाउनुऩने ववषमभा
प्ररटताको अबाव यहे को ऩाइएको छ ।

ष्ट्जएभआयसॉग तीन ऩटक बएको छरपरभा प्रबाववतरे प्रछतयोऩनी रू. २० राि ५० हजाय भआ
ु ब्जा भाग गये का छन ्
। तय ष्ट्जएभआयरे प्रछतयोऩनी रू. सात राि ५० हजायसम्भ ददन तमाय दे खिएको छ । आगाभी ६ भहीनालबत्र
जग्गाको ववषमभा टुङ्गो रगाउनैऩने फाध्मता छ ।

ष्ट्जएभआयरे नै थथानीमसॉग छरपर गनय नचाहे का कायण सभथमा ऩैदा बइयहे को केहीरे फताउॉ छन ् । ष्ट्जएभआयका
उऩाध्मऺ एवभ ् आमोजना प्रभुि डडके लसॊहरे ऩरयमोजनाराई थथानीम जनताको बावनाराई सम्फोधन गदै अगाडड
फढाउन आपूहरु तमाय यहे को फताए ।

‘थथानीमवासीको भाग य बावनाराई सम्फोधन गनय हाभी तमाय छौँ, नेऩार सयकाय य रगानी फोडयसॉगको सभन्वमभा
नै हाभी काभ गछौ,‘ उनरे बने ।

कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सबाऩछत गगन थाऩा आमोजना तोककएकै सभमभा ऩूया बएभा भुरुकको ऊजाय ऺेत्रको
ववकासभा भहत्वऩूणय पड्को भाने फताउॉ छन ् । उनरे बने,‗नेऩार सयकायरे गनऩ
ुय ने काभ तत्कार ऩूया गनऩ
ुय छय ,

प्रवद्र्धक सॊथथारे ऩछन आफ्नो ष्ट्जम्भेवायी ऩयू ा गनऩ
ुय छय । सॊसद्को तपयफाट गनऩ
ुय ने सभन्वम गनय हाभी तमाय छौँ ।‘
यासस
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भाथथल्रो कणाारी जरववद्मुत ् आमोजना
प्रबाववत ऺेत्रभा सभथयन, सुगभ ऺेत्रभा ववयोध

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाको सभथयनभा प्रबाववत ऺेत्रका जनता दे खिएका छन ् बने सहय तथा
सदयभक
ु ाभभा यहे का केही व्मष्ट्क्त तथा सभह
ू ववयोधभा यहे को ऩाइएको छ ।

आमोजना अगाडड फढाउॉ दा थथानीमवासीको भाग य बावनाराई सम्फोधन गनऩ
ुय ने थथानीम प्रबाववतको धायणा छ

बने सुगभ ऺेत्रका नागरयकरे ऺभताको ववषमभा कुया उठाएय ववयोध गने गये का छन ् । थथानीमवासीराई भुआब्जा
ववतयण ऩायदशॉ हुन्छ कक हुॉदैन बन्ने थचन्ता छ । थथानीमवासीको योजगाय, उनीहरूको ऩुन्थथाऩना सम्फन्धभा
सयकाय, रगानीकताय कम्ऩनीरे ध्मान ददन्छ कक दददै न बन्ने थचन्ता छ ।

आमोजना अगाडड फढे थथानीमथतयभा योजगायी तथा अन्म आथथयक गछतववथध फढ्रा य आपूहरूको आथथयक अवथथा
ऩछन सुरेरा बन्ने चाहना थथानीमको यहे को छ । तय, दै रेि सदयभुकाभ य सुिेतको ववये न्रनगयभा बने केही भ्रभ य
केही जामज भाग ऩछन यहे का छन ् ।

बायतीम रगानीकताय गान्धी भाष्ट्ल्रकाजन
ुय याव (जीएभआय)रे अगाडड फढाउन रागेको भाथथल्रो कणायरी

जरववद्मुत ् आमोजना भुरुकको हकभा हारसम्भकै सफैबन्दा ठूरो आमोजना हो । रगानी फोडयरे ऩदहरोऩटक

जीएभआयसॉग आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) गये को छ । हार रगानीकताय सभह
ू ववलबन्न फैंक तथा ववत्तीम
सॊथथासॉग रगानी जुटाउन छरपर गरययहे को छ ।

बायतका ववलबन्न याज्म सयकाय य फॊगरादे शसॉग ऩछन ववद्मुत ् बफ्ीको सम्फन्धभा छरपर गरययहे को छ । तय,
सयकायरे गरयददनऩ
ु ने केही काभ फाॉकी यहे का कायण जग्गाप्राष्ट्प्त य वन ऺेत्रको प्रमोगभा सभथमा दे खिएको छ ।
थथानीमवासीराई ववश्वासभा लरनसके आमोजनाराई सहजरूऩभा अगाडड फढाउन सककन्छ बन्ने ववश्वास

रगानीकताय य प्रवद्र्धकको यहे को छ । तय, कछतऩम भुद्दाभा बने रगानीकतायरे अगाडड फढाउनुऩने ववषमभा
प्ररटताको अबाव यहे को ऩाइएको छ ।

याष्ट्रिम जनभोचाय, नेकऩा (्ाष्ट्न्तकायी भाओवादी), नेकऩा भाओवादी, भजदयु ककसान ऩाटॊ रगामतका दर य

भाथथल्रो कणायरी फचाउ अलबमान भाथथल्रो कणायरी ऩरयमोजना नेऩार सयकायरे नै अगाडड फढाउनऩ
ु ने धायणा

याख्दै ऺभता अलबवद्
ुय ने ऩऺभा यहे को छ । आमोजना फनाउनुऩनेभा ती सभूह प्रछतफद्ध यहे को बए ऩछन ४
ृ थध गनऩ

हजाय १ सम ८० भेगावाट ऺभताको आमोजनाराई ९ सम भेगावाटभा ककन सीलभत गरयमो बन्ने उनीहरूको प्रश्न छ
।

तय, थथानीमवासी बने आमोजना अगाडड फढाउने हो बने आपूहरूको बावनाराााई सम्फोधन गये य तत्कार छनभायण
सुरु गनऩ
ुय ने ऩऺभा छन ् । थथानीम प्रबाववतराााई भुआब्जाको थचन्ता छ, उनीहरू आपूहरूरे भाग गये को भूल्मभा
जग्गा लरन प्रवद्र्धक तमाय बए सभथमा नयहने ऩऺभा दे खिन्छन ् । जीएभआयसॉग तीनऩटक बएको छरपरभा
प्रबाववतरे प्रछतयोऩनी २० राि ५० हजाय भुआब्जा भाग गये का छन ् ।

जीभआय प्रछतयोऩनी ७ राि ५० हजायसम्भ ददन तमाय दे खिएको छ । आगाभी ६ भदहनालबत्र जग्गाको ववषमभा टुॊगो
रगाउनैऩने फाध्मता छ । आमोजनारे ववशेष गयी दै रेि, अछाभ य सुिेतका केही गाववसराई प्रत्मऺ प्रबाव ऩाछय ।

नेकऩा (्ाष्ट्न्तकायी भाओवादी) दै रेिका नेता दीऩकफहादयु शाही आमोजना फन्नुऩने ऩऺभा नै छन ्, तय उनी

आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मत
ु ् बायत छनमायत गनेबन्दा ऩछन भर
ु क
ु लबत्रै िऩत गने मोजना फनाउनऩ
ु छय बन्ने
धायणा याख्छन ् ।

दै रेिकै एक प्रबाववत कृरणकुभाय फीसी बने आमोजनाको नाभभा याजनीछत बएकाभा िस
ु ी छै नन ् । आमोजना

अगाडड फढे सभग्र ६ नम्फय प्रदे शको ववकास हुने उनको बनाइ छ । याष्ट्रिम जनभोचाय दै रेिका अध्मऺ भामायाभ

अथधकायी आमोजना भुरुकको दहतभा नबएको धायणा याख्छन ् । उनी आमोजना बायतीम कम्ऩनीरे होइन नेऩार

सयकायरे नै अगाडड फढाउनऩ
ु ने ऩऺभा छन ् । तय, भदहरा सॊघ दै रेिकी सबाऩछत सीता याना बने ववयोधको नाभभा
आमोजनाको ववयोध बएको फताउॉ छन ् ।

नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघ दै रेिका सबाऩछत नभनकुभाय शाही आमोजनाको ऩऺ य ववऩऺभा कोही ऩछन नयहे को

फताउॉ छन ् । आमोजनाको प्रवद्र्धक जीएभआयरे नै थथानीमसॉग सघन छरपर गनय नचाहे का कायण सभथमा ऩैदा
बएको फताउॉ छन ् । जीएभआयका उऩाध्मऺ एवॊ आमोजना प्रभुि डीके लसॊहरे ऩरयमोजनाराई थथानीम जनताको
बावनाराई सम्फोधन गदै अगाडड फढाउन आपूहरू तमाय यहे को फताए । ‗थथानीमवासीको भाग य बावनाराई

सम्फोधन गनय हाभी तमाय छौं, नेऩार सयकाय य रगानी फोडयसॉगको सभन्वमभा नै हाभी काभ गछौ,‘ उनरे बने ।
फोडयका सहसथचव यवव बट्टयाई अन्तय सयकायी छनकामको सभन्वमभा नै आमोजनाराई सहजीकयण गरयने

फताउॉ छन ् । वन तथा ब–ू सॊयऺण भन्त्रारम, बलू भसध
ु ाय तथा व्मवथथा भन्त्रारम तथा अन्म साझेदाय छनकामको
सभन्वमभा नै आमोजना अगाडड फढ्ने उनको बनाइ छ ।

कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सबाऩछत गगन थाऩा आमोजना तोककएकै सभमभा ऩूया बएभा भुरुकको ऊजाय ऺेत्रको
ववकासभा भहŒवऩण
ू य पड्को भानेभा आशावादी छन ् । उनी बन्छन ् ‗नेऩार सयकायरे गनऩ
ुय ने काभ तत्कार ऩयू ा
गनऩ
ुय छय , प्रवद्र्धक सॊथथारे ऩछन आफ्नो ष्ट्जम्भेवायी ऩूया गनऩ
ुय छय । सॊसद्का तपयफाट गनऩ
ुय ने सभन्वम गनय
हाभी तमाय छौं ।’
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अरुण तेस्रो जरववद्मुत ् आमोजना- जग्गा अथधिहण गना फाटो खल्
ु मो
जनवयी–पेब्रअ
ु यीसम्भभा छनभायण थाल्ने तमायी

फरयाभ फाछनमाॉ/ कृरण आचामय

सयकायरे फहुचथचयत अरुण तेस्रो जरववद्मुत ् आमोजनाको प्रवद्यधक बायतीम कम्ऩनी सतरजराई हदफन्दीबन्दा
फढी जग्गा नाभभा याख्न थवीकृछत ददएको छ।

प्रवद्यधक कम्ऩनीरे हदफन्दीबन्दा फढी जग्गा लरन नऩाएका कायण याष्ट्रिम भहत्त्वको ९ सम भेगावाट ऺभताको

आमोजनाको काभ राभो सभमदे खि योककएको थथमो। मो बायतभा सभेत बफजुरी छनमायत गने उद्दे श्मरे छनभायण गनय
राथगएको आमोजना हो।

कम्ऩनीरे सभेत व्मष्ट्क्तसयह ऩहाडभा ७५ योऩनीबन्दा फढी जग्गा याख्न नऩाउने व्मवथथाका कायण सतरजरे
भुआब्जा छतयी व्मष्ट्क्तगत जग्गा आफ्नो नाभभा ल्माउन ऩाएको थथएन।

बलू भसध
ु ाय भन्त्रारमरे हारै जरववद्मत
ु ् आमोजनाको प्रवद्यधक कम्ऩनी सतरजराई हदफन्दीबन्दा फढी जग्गा याख्न
ऩाउने छुट ददएको हो।

‗रगानी फोडयको लसपारयसभा भन्त्रीथतयीम छनणयमफाट हदफन्दीबन्दा फढी जग्गा याख्न छुट ददनेसम्फन्धी

आदे शअनस
ु ाय सतरजराई ७५ योऩनीबन्दा फढी याख्न ऩाउने बछनएको छ,‘ बलू भसध
ु ाय सथचव भोहनकृरण
साऩकोटारे काष्ट्न्तऩुयसॉग बने।

उनका अनुसाय आदे शभा ववद्मुत ् आमोजना सञ्चारन गने कम्ऩनीराई हदफन्दीबन्दा फढी जग्गा याख्न मा
बोगचरन गनय ददन सककने व्मवथथा छ।

भन्त्रारमको छनणयमसॉगै अरुण तेस्रो आमोजनाको फाॉध, सुरुङ य ऩावय हाउसरगामत सॊयचना छनभायण गनय प्रथताववत
ठाउॉ को व्मष्ट्क्तगत जग्गा अथधग्रहण गने फाटो िर
ु ेको छ।

बूलभसुधाय भन्त्रारमका अनुसाय छनणयम भारऩोत कामायरम सॊिव
ु ासबा ऩुथगसकेको छ। सतरज य घय तथा जग्गा
अथधग्रहणभा ऩने थथानीमवासीफीच उथचत भुआब्जा लरने/ददने सहभछत बइसकेको छ।

भारऩोतरे सूचना प्रकालशत गनायसाथ सतरजरे भुआब्जा छतयी आमोजनाराई आवश्मक ऩने जग्गा आफ्नो नाभभा
लरनेछ। अरुण तेस्रोको फाॉध य ऩावय हाउसरगामत सॊयचना छनभायणथथरभा २ सम ६३ ऩरयवायको घयजग्गा ऩछय ।

राभो सभमसम्भ जग्गा प्राप्त गनय नसकेका कायण सतरजरे फाॉध, सरु
ु ङ य ऩावय हाउस छनभायणथथरभा कभयचायी,
प्राववथधक य भजदयु फथने साइट कामायरमसभेत छनभायण गनय सकेको छै न।

सतरजरे अरुण तेस्रो ववकास गनय रगानी फोडयलसत सन ् २०१४ नोबेम्फयभा आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए)
गये को थथमो।

ऩीडीएको डेढ वषयबन्दा फढी सभमऩछछ अरुण तेस्रोको जग्गा हदफन्दी य अथधग्रहण सभथमा सष्ट्ल्टए ऩछन रूि

कटानको सभथमा मथावत ् छ। सतरजरे वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन कामय (ईआईए) सन ् २०१५ भै सके ऩछन
ऩहुॉचभागयभा ऩने वनऺेत्रका रूि कटानको अनुभछत सयकायफाट प्राप्त नबएकारे सडक छनभायणको काभ अछघ
फढाउन ऩाएको छै न।

सॊिव
ु ासबा ष्ट्जल्रा वन कामायरमरे ईआईएअनुसाय कटान गनऩ
ुय ने रूि ऩदहचान गयी काट्ने थवीकृछत ददन
भष्ट्न्त्रऩरयषद्भा प्रथताव ऩठाइसकेको छ।

अरुण आमोजनाभा जॊगरको जग्गाको शोधबनाय ददने सभथमा ऩेथचरो फनेको छ। शोधबनाय य त्मसभा रूि योप्नका
राथग आवश्मक यकभ छतनय सतरज तमाय बए ऩछन सॊिव
ु ासबाको वनऺेत्र नष्ट्जक व्मष्ट्क्तको जग्गा नै ककन्नुऩने
कानुनी व्मवथथाको ऩारना गनय बने नसककने अडान उसरे याख्दै आएको छ।

‗हाभीरे समौं ऩरयवायको जग्गा अथधग्रहण गदै छौं, थऩ ऩरयवायराई सुकुम्फासी फनाउने गयी थऩ ककन्न सक्तैनौं।
जग्गाको शोधबनाय य रूि योप्नका राथग सयकायराई ऩैसा ददन तमाय छौं,‘ सतरजको अडान छ।

रूि कटान गनय नऩाएका कायण सतरजरे छ्माङकुटीदे खि ववद्मुत्गह
ृ य दोबानफाट फाॉधथथर जोड्ने ऩहुॉचभागय
छनभायणको काभ अछघ फढाउन ऩाएको छै न। उसरे लरखित सम्झौता नै गयी ऩहुॉच भागय छनभायण गनय सडक
ववबागराई ष्ट्जम्भा ददइसकेको छ।

रूि कटान अनुभछत ऩाएऩछछ सम्झौताअनुसाय सडक छनभायण गनय ववबागराई २ अफय रुऩैमाॉ ददनेछ। वन

भन्त्रारमका प्रवक्ता याजन ऩोिये ररे जछत ऺेत्रको रूि कटान हुने हो, त्मवत्त नै जग्गा प्रवद्यधकरे ककनेय ददनुऩने
भात्र कानुनी व्मवथथा यहे कारे अरुण तेस्रोभा छनणयम ददन सभथमा बइयहे को दाफी गये ।

‗कक उसरे जग्गा ककनेय वन ववबागराई ददनुऩछय कक जछत ऺेत्रको रूि कटान गनऩ
ुय ने हो, त्मछत जग्गा िरयद गनय य
त्महाॉ रूि रगाउने ऩैसा ददने छुट्टै कानन
ु ी व्मवथथा गनऩ
ुय छय ,‘ उनरे बने, ‗अरुण तेस्रोको हकभा जन
ु प्रक्मा छछटो

हुन्छ, त्मही प्रक्माफाट छछट्टै वनको सभथमा सभाधान गरयनेछ।‘
सतरजरे मही जुन भदहनालबत्र रूि कटानको सभेत थवीकृछत ऩाएभा आगाभी डडसेम्फयसम्भभा ठे क्काऩट्टा गने य
जनवयी/पेब्रअ
ु यीफाट छनभायण थाल्ने जानकायी रगानी फोडयराई ददएको छ। उसरे ठे क्का बएको ऩाॉच वषयभा बफजर
ु ी
उत्ऩादन सुरु गरयसक्नेछ।

सतरजका अनस
ु ाय अरुण तेस्रोभा रगानी गनय उसरे इष्ट्क्वटी जट
ु ाइसकेको छ बने बायतको ऩावय पाइनान्स
कम्ऩनीरे आमोजनाभा ऋण रगानी गने सहभछत गरयसकेको छ।

सतरजरे अरुण तेस्रो आमोजना छनभायण गनय १ िफय १२ अफय य बायतभा बफजुरी रैजाने अन्तयदे शीम प्रसायण राइन
छनभायणभा थऩ ४० अफय रगानी गने तमायी गये को छ।

छन:शुल्क बफजुरी, योमल्टी य अन्म कयफाऩत भुरुकराई फसेछन १३ अफय ९२ कयोड राब प्राप्त हुने य बफजुरी उत्ऩादन
सुरु बएको २५ वषयऩछछ आमोजना नै सयकायको हुने अरुण तेस्रो भुरुककै भहत्त्वऩूणय य आकषयक आमोजना हो।

अरुण नदीको नुभभा फाॉध फाॉधेय ११.७४ ककलभ राभो सुरुङफाट ददददङभा फन्ने ऩावय हाउसभा ३४४.७४ घनलभटय

प्रछतसेकेन्ड ऩानी रगी २ सम २५ भेगावाट ऺभताका चायवटा टफायइनफाट ९ सम भेगावाट बफजुरी छनकालरने छ।
भाथथल्रो कणाारीभा ऩनन प्रक्रिमा सुरु

नौ सम भेगावाटको भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजना छनभायणका राथग कम्ऩनी छनोटको प्रक्मा सुरु

बएको छ। आमोजना प्रवद्यधक कम्ऩनी जीएभआयरे दईु ददनअछघ सूचना प्रकालशत गदै छनभायणका राथग आशमऩत्र
भाग गयी कम्ऩनी छनोटको प्रक्मा अछघ फढाएको हो।

सूचनाअनुसाय आमोजनाको लसलबर वकय य इरेक्िो भेकाछनकरका राथग आशमऩत्र भाग गरयएको छ। ‗मो सूचनारे
आमोजना छनभायण कामय अछघ फदढसकेको सॊकेत गछय ,‘ रगानी फोडयका प्रभुि कामयकायी अथधकृत (सीईओ) याधेश

ऩन्तरे बने, ‗मसअनुसायको कम्ऩनी छनोट गनय बने ५/६ भदहना राग्ने छ।‘ सूचनाअनुसाय असाय १६ सम्भ इच्छुक
कम्ऩनीरे प्रथताव ऩेस गनय सक्नेछन ्।

लसलबर वय्क तथा इरेक्िो भेकाछनकरभध्मे एक वा दव
ु ैभा प्रथताव ऩेस गनय सककने छ।

‗दईु वटा प्माकेज गये य जीएभआयरे सच
ू ना जायी गये को हो। इच्छुक कम्ऩनीरे प्रथताव ऩेस गये ऩछछ फोडय य प्रवद्यधकरे
छुट्टाछुट्टै छरपर गनेछन ्,‘ ऩन्तरे बने, ‗मो प्रथतावभा थवदे शी/ववदे शी जुनसुकै छनभायण कम्ऩनीरे प्रथताव ऩेस
गनय सक्नेछन ्। मसभा यकभफाये िर
ु ाइएको छै न। कुन थतयको ठे क्का य के काभ गनऩ
ुय ने हो बनेय फोडयरे नेऩारी
छनभायण व्मवसामीसॉग छरपरसभेत गने सोच फनाएको छ।‘

अदहरेदेखि नै कम्ऩनी छनोट प्रक्मा सुरु हुनु बनेको छनभायण प्रक्मा छनकै अछघ फढे को ऩन्तरे फताए। ‗आमोजना
ऺेत्रभा काभ बइयहे को छ। ववत्तीम स्रोत जुटाउने काभ ऩछन गरययहे को छ। जग्गा अथधग्रहणको काभ ऩछन करयफ–

करयफ सककॉदै छ, धेयै जग्गाधनी सहभछतभा आइसकेका छन ्,‘ उनरे बने। जीएभआय उक्त जरववद्मुत ् आमोजनाको
ठे केदाय कम्ऩनी होइन।

प्रवद्यधक कम्ऩनी भात्रै बएकारे ठे क्काभापयत मो आमोजनाको काभ अछघ फढाउन रागेको हो। छनभायणका राथग

ऩदहरो प्माकेजभा हाइड्रो भेकाछनकर, ऩूवायधाय तथा मोजना, डडजाइन तथा इष्ट्न्जछनमरयङ य छनभायण कामय गनऩ
ुय ने
छ। दोस्रो प्माकेजभा बने इरेक्िो भेकाछनकर कामय गनऩ
ुय ने सूचनाभा उल्रेि छ।

फोडय य जीएभआयफीच २०७१ असोज २ गते आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) बएको हो। उक्त आमोजनाको

रागत १ िफय ३९ अफय रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको छ। जीएभआयसॉग भाथथल्रो कणायरी आमोजनाका राथग सन ् २००८
भा सभझदायी ऩत्र (एभओम)ू बएअनुसाय ऩीडडए हुॉदै छनभायणको काभ अछघ फढे को हो।

ऩीडडएअनुसाय आमोजनाफाट सयकायराई ४ िफय आम्दानी हुनेछ। छनभायणऩछछको २५ वषयभा ऩाउने छन:शुल्क

ववद्मुत ्, आम कय, योमल्टी य इष्ट्क्वटीफाट ४ िफय रुऩैमाॉ सयकायराई आम्दानी हुने हो। जीएभआयरे २७ प्रछतशत
छन:शल्
ु क सेमय य १२ प्रछतशत अथायत ् १ सम ८ भेगावाट ववद्मत
ु ् सयकायराई ददने सम्झौता बएको छ।

उत्ऩाददत बफजुरी नेऩार सयकायरे चाहे भा छन:शुल्कफाहे क थऩ ३० प्रछतशत ववद्मुत ् िरयद गनय सक्नेछ। ग्राभीण

ववद्मुतीकयणका राथग जीएभआयरे २ भेगावाटको छुट्टै आमोजना फनाई सयकायराई हथतान्तयण गनऩ
ुय नेछ। उक्त
बफजर
ु ी प्रबाववत जनतारे २४ सै घण्टा ऩाउनेछन ्। २५ वषयऩछछ प्रसायण राइनसदहत आमोजना चारु अवथथाभा
सयकायराई हथतान्तयण गनऩ
ुय ने छ।
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भाथथल्रो कणाारी फन्ने सॊकेत

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाको छनभायण प्रक्मा अछघ फढे को छ । प्रवद्र्धक जीएभआयरे आमोजना
छनभायण चयणभा रैजान अन्तययाष्ट्रिम ठे केदाय कम्ऩनीफाट आशमऩत्र भागेऩछछ अफ आमोजना फन्ने करयफ
छनष्ट्श्चत बएको छ ।

थथानीमवासीको अवयोधका कायण राभो सभमदे खि मो आमोजना वववादभा ऩये को थथमो । जीएभआय अऩयकणायरी
हाइड्रोऩावय लरलभटे डरे ९ सम भेगावाट ऺभताको मो आमोजनाको ववलबन्न रटको काभ सुरू गनय अन्तययाष्ट्रिम

ठे केदाय कम्ऩनीफाट आशमऩत्र भागेको हो । लसलबर, हाइड्रोभेकाछनकर य इरेक्िोभेकाछनकर कामयसदहत कामायरम
तथा आवास बवन छनभायणका राथग आशमऩत्र भाग बएको छ । मथतै, आमोजनाको डडजाइन तमायी य

इष्ट्न्जछनमरयङ काभका राथग आशमऩत्र (ईओआई) भाग बएको छ । १५ ददन सभम सीभा तोकेय जीएभआयरे
ऩूवम
य ोग्मता छनोटका राथग आशमऩत्र भागेको हो ।

आमोजनारे इष्ट्न्जछनमरयङ प्रक्मुभेन्ट कन्िमाक्ट (इऩीसी) प्रारूऩभा छनभायण गने गयी २ रटभा अन्तययाष्ट्रिम
ठे केदायफाट आशमऩत्र भागेको छ । जसअनुसाय रट १ भा आमोजनाको लसलबर, हाइड्रोभेकाछनकर,

आमोजनाथथरभा आवश्मक आवासरगामत ऩूवायधाय, मोजना, प्रारूऩ य इष्ट्न्जछनमरयङ काभ हुनेछ । मथतै रट २ भा

आमोजनाको इरेक्िोभेकाछनकर काभका राथग प्रथताव आह्वान गरयएको छ । आशमऩत्र ऩेश गनेभध्मे आथथयक एवॊ
प्राववथधक रूऩभा सऺभ कम्ऩनी छनोट गयी भूल्मभा प्रछतथऩधाय गयाउन ववश्वव्माऩी फोरऩत्र (ग्रोफर टे न्डय)
आह्वान गनेछ ।

आमोजना छनभायणका राथग जीएभआयरे आशमऩत्र भागेको रगानी फोडयका सहसथचव तथा प्रवक्ता यवव बट्टयाईरे

जानकायी ददए । छनभायणऩूवक
य ो तमायीका सफै काभ ऩूया बएको य आमोजना अफ चाॉडै अछघ फढ्ने उनरे जानकायी ददए
। आमोजना अछघ फढ्ने वातावयण तमाय बइयहे को सभेत बट्टयाईको बनाइ छ । जीएभआयरे रगानी फोडयभापयत
आमोजना अछघ फढाएको छ ।

कुर १ िफय ३९ अफय रूऩैमाॉभध्मे ववलबन्न अन्तययाष्ट्रिम फैंक तथा ववत्तीम सॊथथारे १ िफय १० अफय रूऩैमाॉसम्भ रगानी
गने आशमऩत्र ददएका छन ् । हार ९ अन्तययाष्ट्रिम फैंक तथा ववत्तीम सॊथथारे आमोजनाका सम्ऩवत्तको दाछमत्व

भूल्माॊकन (डीडीए) गरययहे का छन ् । आमोजनाभा ववश्व फैंकअन्र्तगतको अन्तययाष्ट्रिम ववत्त छनगभ (आईएपसी),
एलसमारी ववकास फैंक (एडीफी) मुयोवऩमन इन्बेथटभेन्ट फैंक (ईआईफी), जाऩान अन्तययाष्ट्रिम सहमोग छनमोग

(जाईका) जभयन ववकास फैंक (केएपडब्ल्म)ू सीडीसीरगामत ९ फैंक तथा ववत्तीम सॊथथारे रगानीका राथग आशमऩत्र

ददएका छन ् । जीएभआयरे आउॉ दो बदौसम्भ रगानी जुटाउनु ऩने प्रावधान आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) भा
छ।

अथधिहण अझै सभस्मा

आमोजनारे आवश्मक जग्गा अथधग्रहण गनय ववलबन्न ऩऺसॉग वाताय गरयहे को छ । केही याजनीछतक दररे अवयोध

गये ऩछछ जग्गा अथधग्रहणभा दढराइ बइयहे को फोडयरे जनाएको छ । जीएभआयरे आमोजना आगाभी सन ् २०२१ को
अन्त्मभा सम्ऩन्न गयी सन ् २०४६ भा सयकायराई हथतान्तयण गनऩ
ुय नेछ । आमोजना फनाउन नेऩार ववद्मुत ्

प्राथधकयणको साझेदायीभा जीएभआय अऩयकणायरी हाइड्रोऩावय लरलभटे ड होष्ट्ल्डङ्स कम्ऩनी गठन गरयसकेको छ ।

भाथथल्रो कणायरीभा २७ प्रछतशत ववद्मुत ् प्राथधकयण, १० प्रछतशत आईएपसी य ६३ प्रछतशत जीएभआयको

थवालभत्व हुने गयी रगानी सॊयचना तमाय गरयएको छ । उसरे फाॉकी यहे को ३० प्रछतशत थवालभत्व बफ्ी गनय यणनीछत
साझेदाय िोज्दै छ ।

१२ प्रछतशत छन्शुल्क ऊजाय अथायत १०८ भेगावाट बफजुरी य २७ प्रछतशत छन्शुल्क सेमय सयकायराई ददने प्रथताव
गये ऩछछ जीएभआयरे भाथथल्रो कणायरी आमोजना ऩाएको हो । मो सथतो रागतको आमोजना हो बने मसफाट

उत्ऩाददत ववद्मुत ् बायत छनकासी गने रक्ष्म छ । आमोजनारे सुिेत, दै रेि य अछाभ ष्ट्जल्राराई प्रबाववत फनाउने
छ।

आमोजनाभा ३ दरको अवयोध जायी

सथतो आमोजना बएकारे बायतीम रगानीभा छनभायण गनय नहुने बन्दै ३ याजनीछतक दरका थथानीम नेताहरूरे

जीएभआयको ववयोध गदै आएका छन ् । आमोजनाको काभभा नेत्रवव्भ चन्द नेतत्ृ वको भाओवादी, नेऩार भजदयु
ककसान ऩाटॊ य याष्ट्रिम जनभोचायका थथानीम कामयकतायरे अवयोध गदै आएका छन ् ।
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भाथथल्रो कणाारी जरववद्मुत ् आमोजना : प्रबाववत ऺेत्रभा सभथान, सुगभ
ऺेत्रभा ववयोध

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाको सभथयनभा प्रबाववत ऺेत्रका जनता दे खिएका छन ् बने सहय तथा
सदयभक
ु ाभभा यहे का केही व्मष्ट्क्त तथा सभह
ू ववयोधभा यहे को ऩाइएको छ ।

आमोजना अगाडड फढाउॉ दा थथानीमवासीको भाग य बावनाराई सम्फोधन गनऩ
ुय ने थथानीम प्रबाववतको धायणा छ

बने सग
ु भ ऺेत्रका नागरयकरे ऺभताको ववषमभा कुया उठाएय ववयोध गने गये का छन ् । थथानीमवासीराई भुआब्जा
ववतयण ऩायदशॉ हुन्छ कक हुॉदैन बन्ने थचन्ता छ । थथानीमवासीको योजगाय, उनीहरुको ऩुन्थथाऩना सम्फन्धभा
सयकाय, रगानीकताय कम्ऩनीरे ध्मान ददन्छ कक दददै न बन्ने थचन्ता छ ।

आमोजना अगाडड फढे थथानीमथतयभा योजगायी तथा अन्म आथथयक गछतववथध फढ्रा य आपूहरुको आथथयक अवथथा

ऩछन सुरेरा बन्ने चाहना थथानीमको यहे को छ । तय दै रेि सदयभुकाभ य सुिेतको ववये न्रनगयभााा बने केही भ्रभ य
केही जामज भाग ऩछन यहे का छन ् । बायतीम रगानीकताय गान्धी भाााष्ट्ल्रकाजन
ुय याव (ष्ट्जएभआय)रे अगाडड

फढाउन रागेको भाथथल्रो कणायरी जरववद्मत
ु ् आमोजना भर
ु क
ु को हकभा हारसम्भकै सफैबन्दा ठूरो आमोजना हो
। रगानी फोडयरे ऩदहरो ऩटक ष्ट्जएभआयसॉग आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) गये को छ । हार रगानीकताय
सभूह ववलबन्न फैंक तथा ववत्तीम सॊथथासॉग रगानी जुटाउन छरपर गरययहे को छ ।

बायतका ववलबन्न याज्म सयकाय य फङ्गरादे शसॉग ऩछन ववद्मुत ् बफ्ीको सम्फन्धभा छरपर गरययहे को छ । तय
सयकायरे गरयददनुऩने केही काभ फाॉकी यहे का कायण जग्गा प्राष्ट्प्त य वन ऺेत्रको प्रमोगभा सभथमा दे खिएको छ ।
थथानीमवासीराई ववश्वासभा लरनसके आमोजनाराई सहजरुऩभा अगाडड फढाउन सककन्छ बन्ने ववश्वास

रगानीकताय य प्रवद्र्धकको यहे को छ । तय कछतऩम भुद्दाभा बने रगानीकतायरे अगाडड फढाउनुऩने ववषमभा
प्ररटताको अबाव यहे को ऩाइएको छ ।

याष्ट्रिम जनभोचाय, नेकऩा ्ाष्ट्न्तकायी भाओवादी, नेकऩा भाओवादी, भजदयु ककसान ऩाटॊरगामतका दर य

भाथथल्रो कणायरी फचाउ अलबमान भाथथल्रो कणायरी ऩरयमोजना नेऩार सयकायरे नै अगाडड फढाउनुऩने धायणा

याख्दै ऺभता अलबवद्
ुय ने ऩऺभा यहे को छ । आमोजना फनाउनुऩनेभा ती सभूह प्रछतवद्ध यहे को बए ऩछन चाय
ृ थध गनऩ
हजाय १८० भेगावाट ऺभताको आमोजनाराई नौ सम भेगावाटभा ककन सीलभत गरयमो बन्ने उनीहरुको प्रश्न छ ।

तय थथानीमवासी आमोजना अगाडड फढाउने हो बने आपूहरुको बावनाराााई सम्फोधन गये य तत्कार छनभायण सुरु

गनऩ
ुय ने ऩऺभा छन ् । थथानीम प्रबाववतराााई भआ
ु ब्जाको थचन्ता छ, उनीहरु आपूहरुरे भाग गये को भल्
ू मभा जग्गा
लरन प्रवद्र्धक तमाय बए सभथमा नयहने ऩऺभा दे खिन्छन । ष्ट्जएभआयसॉग तीन ऩटक बएको छरपरभा
प्रबाववतरे प्रछतयोऩनी रु २० राि ५० हजाय भुआब्जा भाग गये का छन ् ।

ष्ट्जभआय प्रछतयोऩनी रु सात राि ५० हजायसम्भ ददन तमाय दे खिएको छ । आगाभी ६ भदहनालबत्र जग्गाको

ववषमभा टुङ्गो रगाउनैऩने फाध्मता छ । आमोजनारे ववशेषगयी दै रेि, अछाभ य सुिेतका केही गाववसराई प्रत्मऺ
प्रबाव ऩादय छ । नेकऩा ्ाष्ट्न्तकायी भाओवादी दै रेिका नेता दीऩकफहादयु शाही आमोजना फन्नऩ
ु ने ऩऺभा नै छन ् ,
तय उनी आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मुत ् बायत छनमायत गने बन्दा ऩछन भुरुकलबत्रै िऩत गने मोजना फनाउनुऩछय
बन्ने धायणा याख्छन ् ।

दै रेिकै एक प्रबाववत कृरणकुभाय ववसी बने आमोजनाको नाभभा याजनीछत बएकोभा िस
ु ी हुनुहुन्न । आमोजना
अगाडड फढे सभग्र ६ नम्फय प्रदे शको ववकास हुने उनको बनाइ छ । याष्ट्रिम जनभोचाय दै रेिका अध्मऺ भामायाभ

अथधकायी आमोजना भुरुकको दहतभा नबएको धायणा याख्छन ्। उनी आमोजना बायतीम कम्ऩनीरे होइन नेऩार

सयकायरे नै अगाडड फढाउनुऩने ऩऺभा छन ् । तय भदहरा सङ्घ दै रेिकी सबाऩछत सीता याना बने ववयोधको नाभभा
आमोजनाको ववयोध बएको फताउछछन ् ।

नेऩार ऩत्रकाय भहासङ्घ दै रेिका सबाऩछत नभनकुभाय शाही आमोजनाको ऩऺ य ववऩऺभा कोही ऩछन नयहे को

फताउॉ छन ् । आमोजनाको प्रवद्र्धक ष्ट्जएभआयरे नै थथानीमसॉग सघन छरपर गनय नचाहे का कायण सभथमा ऩैदा

बएको फताउॉ छन ् । ष्ट्जएभआयका उऩाध्मऺ एवभ ् आमोजना प्रभुि डडके लसॊहरे ऩरयमोजनाराई थथानीम जनताको
बावनाराई सम्फोधन गदै अगाडड फढाउन आपूहरु तमाय यहे को फताए ।

―थथानीमवासीको भाग य बावनाराई सम्फोधन गनय हाभी तमाय छौँ, नेऩार सयकाय य रगानी फोडयसॉगको सभन्वमभा
नै हाभी काभ गछौ,‖बने । फोडयका सहसथचव यवव बट्टयाई अन्तय सयकायी छनकामको सभन्वमभा नै आमोजनाराई
सहजीकयण गरयने फताउॉ छन ् । वन तथा ब–ू सॊयऺण भन्त्रारम, बूलभसुधाय तथा व्मवथथा भन्त्रारम तथा अन्म
साझेदाय छनकामको सभन्वमभा नै आमोजना अगाडड फढ्ने उनको बनाइ छ ।

कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सबाऩछत गगन थाऩा आमोजना तोककएकै सभमभा ऩूया बएभा भुरुकको ऊजाय ऺेत्रको
ववकासभा भहत्वऩण
ू य पड्को भानेभा आशावादी हुनह
ु ु न्छ । उनी बन्छन ् ―नेऩार सयकायरे गनऩ
ुय ने काभ तत्कार ऩयू ा
गनऩ
ुय छय , प्रवद्र्धक सॊथथारे ऩछन आफ्नो ष्ट्जम्भेवायी ऩूया गनऩ
ुय छय । सॊसद्को तपयफाट गनऩ
ुय ने सभन्वम गनय हाभी
तमाय छौँ ।‖ यासस
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सहयभा फसेय भाथथल्रो कणाारीको ववयोध, प्रबाववत ऺेत्रका जनता सभथानभा
यभेश रम्सार

काठभाडौं—भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाको सभथयनभा प्रबाववत ऺेत्रका जनता दे खिएका छन ् बने सहय
तथा सदयभुकाभभा यहे का केही व्मष्ट्क्त तथा सभूह ववयोधभा यहे को ऩाइएको छ।

आमोजना अगाडड फढाउॉ दा थथानीमवासीको भाग य बावनाराई सम्फोधन गनऩ
ुय ने थथानीम प्रबाववतको धायणा छ

बने सुगभ ऺेत्रका नागरयकरे ऺभताको ववषमभा कुया उठाएय ववयोध गने गये का छन ्। थथानीमवासीराई भुआब्जा
ववतयण ऩायदशॉ हुन्छ कक हुॉदैन बन्ने थचन्ता छ। थथानीमवासीको योजगाय, उनीहरुको ऩुन्थथाऩना सम्फन्धभा
सयकाय, रगानीकताय कम्ऩनीरे ध्मान ददन्छ कक दददै न बन्ने थचन्ता छ।

आमोजना अगाडड फढे थथानीमथतयभा योजगायी तथा अन्म आथथयक गछतववथध फढ्रा य आपूहरुको आथथयक अवथथा

ऩछन सुरेरा बन्ने चाहना थथानीमको छ। दै रेि सदयभुकाभ य सुिेतको ववये न्रनगयभा बने केही भ्रभ य केही जामज
भाग ऩछन यहे का छन ्।

बायतीम रगानीकताय गान्धी भाष्ट्ल्रकाजन
ुय याव(ष्ट्जएभआय)रे अगाडड फढाउन रागेको भाथथल्रो कणायरी
जरववद्मत
ु ् आमोजना नेऩारको हारसम्भकै सफैबन्दा ठूरो आमोजना हो। रगानी फोडयरे ऩदहरो ऩटक

ष्ट्जएभआयसॉग आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) गये को छ। हार रगानीकताय सभूह ववलबन्न फैंक तथा ववत्तीम
सॊथथासॉग रगानी जुटाउन छरपर गरययहे को छ।

बायतका ववलबन्न याज्म सयकाय य फङ्गरादे शसॉग ऩछन ववद्मत
ु ् बफ्ीको सम्फन्धभा छरपर गरययहे को छ। तय
सयकायरे गरयददनुऩने केही काभ फाॉकी यहे का कायण जग्गा प्राष्ट्प्त य वन ऺेत्रको प्रमोगभा सभथमा दे खिएको छ।
थथानीमवासीराई ववश्वासभा लरनसके आमोजनाराई सहजरुऩभा अगाडड फढाउन सककन्छ बन्ने ववश्वास

रगानीकताय य प्रवद्र्धकको यहे को छ। कछतऩम भद्
ु दाभा बने रगानीकतायरे अगाडड फढाउनऩ
ु ने ववषमभा प्ररटताको
अबाव यहे को ऩाइएको छ।

याष्ट्रिम जनभोचाय, नेकऩा (्ाष्ट्न्तकायी भाओवादी), नेकऩा भाओवादी, भजदयु ककसान ऩाटॊरगामतका दर य

भाथथल्रो कणायरी फचाउ अलबमान भाथथल्रो कणायरी ऩरयमोजना नेऩार सयकायरे नै अगाडड फढाउनऩ
ु ने धायणा

याख्दै ऺभता अलबवद्
ुय ने ऩऺभा यहे को छ। आमोजना फनाउनुऩनेभा ती सभूह प्रछतवद्ध यहे को बए ऩछन चाय
ृ थध गनऩ
हजाय १८० भेगावाट ऺभताको आमोजनाराई नौ सम भेगावाटभा ककन सीलभत गरयमो बन्ने उनीहरुको प्रश्न छ।

थथानीमवासी आमोजना अगाडड फढाउने हो बने आपूहरुको बावनाराई सम्फोधन गये य तत्कार छनभायण सरु
ु गनऩ
ुय ने
ऩऺभा छन ्। थथानीम प्रबाववतराई भुआब्जाको थचन्ता छ, उनीहरु आपूहरुरे भाग गये को भूल्मभा जग्गा लरन

प्रवद्र्धक तमाय बए सभथमा नयहने ऩऺभा दे खिन्छन ्। ष्ट्जएभआयसॉग तीन ऩटक बएको छरपरभा प्रबाववतरे
प्रछतयोऩनी रु २० राि ५० हजाय भुआब्जा भाग गये का छन ्।

ष्ट्जभआय प्रछतयोऩनी रु सात राि ५० हजायसम्भ ददन तमाय दे खिएको छ। आगाभी ६ भदहनालबत्र जग्गाको ववषमभा
टुङ्गो रगाउनैऩने फाध्मता छ। आमोजनारे ववशेषगयी दै रेि, अछाभ य सि
ु ेतका केही गाववसराई प्रत्मऺ प्रबाव

ऩादय छ। नेकऩा (्ाष्ट्न्तकायी भाओवादी) दै रेिका नेता दीऩकफहादयु शाही आमोजना फन्नुऩने ऩऺभा नै छन ् तय उनी
आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मुत ् बायत छनमायत गने बन्दा ऩछन भुरुकलबत्रै िऩत गने मोजना फनाउनु ऩने धायणा
याख्छन ्।

दै रेिकै एक प्रबाववत कृरणकुभाय ववसी बने आमोजनाको नाभभा याजनीछत बएकोभा िश
ु ी छै नन ्। आमोजना

अगाडड फढे सभग्र ६ नम्फय प्रदे शको ववकास हुने उनको बनाइ छ। याष्ट्रिम जनभोचाय दै रेिका अध्मऺ भामायाभ
अथधकायी आमोजना भुरुकको दहतभा नबएको धायणा याख्छन ्। आमोजना बायतीम कम्ऩनीरे होइन नेऩार

सयकायरे नै अगाडड फढाउनुऩने उनको ष्ट्जककय छ। भदहरा सङ्घ दै रेिकी सबाऩछत सीता याना बने ववयोधको
नाभभा आमोजनाको ववयोध बएको फताउॉ छछन ्।

नेऩार ऩत्रकाय भहासङ्घ दै रेिका सबाऩछत नभनकुभाय शाही आमोजनाको ऩऺ य ववऩऺभा कोही ऩछन नयहे को

फताउॉ छन ्। आमोजनाको प्रवद्र्धक ष्ट्जएभआयरे थथानीमसॉग सघन छरपर गनय नचाहे का कायण सभथमा ऩैदा
बएको उनको फझ
ु ाइ छ। ष्ट्जएभआयका उऩाध्मऺ एवभ ् आमोजना प्रभि
ु डडके लसॊहरे ऩरयमोजनाराई थथानीम
जनताको बावनाराई सम्फोधन गदै अगाडड फढाउन आपूहरु तमाय यहे को उल्रेि गये ।

'थथानीमवासीको भाग य बावनाराई सम्फोधन गनय हाभी तमाय छौँ, नेऩार सयकाय य रगानी फोडयसॉगको सभन्वमभा
नै हाभी काभ गछौ', उनरे बने। फोडयका सहसथचव यवव बट्टयाई अन्तय सयकायी छनकामको सभन्वमभा नै
आमोजनाराई सहजीकयण गरयने उल्रेि गछय न ्।

वन तथा ब–ू सॊयऺण भन्त्रारम, बूलभसुधाय तथा व्मवथथा भन्त्रारम तथा अन्म साझेदाय छनकामको सभन्वमभा नै
आमोजना अगाडड फढ्ने उनरे फताए।

कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सबाऩछत गगन थाऩा आमोजना तोककएकै सभमभा ऩूया बएभा भुरुकको ऊजाय ऺेत्रको
ववकासभा भहत्वऩूणय पड्को भानेभा आशावादी छन ्। 'नेऩार सयकायरे गनऩ
ुय ने काभ तत्कार ऩूया गनऩ
ुय छय , प्रवद्र्धक
सॊथथारे ऩछन आफ्नो ष्ट्जम्भेवायी ऩयू ा गनऩ
ुय छय । सॊसद्को तपयफाट गनऩ
ुय ने सभन्वम गनय हाभी तमाय छौं', उनरे बने।
यासस
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भाथथल्रो कणाारी आमोजनारे ववकासको ढोका खोल्ने

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजना छनभायण शुरु बए दै रेि, अछाभ य सुिेतको आथथयक जीवनथतयभा
उल्रेख्म ऩरयवतयन आउनेभा थथानीमवासी आशावादी दे खिएका छन ् ।

थथानीमवासीको जीवनभा आमोजनारे ऩाने सकायात्भक प्रबावराई ववकासको नमाॉ चयणभा रैजाने सोच य उत्कृरट
चाहना तीन ओटै ष्ट्जल्राका प्रबाववतरे यािेका छन ् । छनभायण प्रक्माभा दढराइ बए अनावश्मक चरिेर हुने हुॉदा
चाॉडो मोजना छनभायणको काभ गनय सयकाय, रगानी फोडय य प्रवद्र्धक कम्ऩनीराई थथानीमरे आग्रह गये का छन ् ।

थथानीमवासीरे आमोजना अगाडड फढाउन सककए सभग्र ६ नम्फय प्रदे शको आथथयक अवथथा सुदृढ हुने अऩेऺा यािेका
छन ् ।

ठूरा आमोजना फनाउने प्रववथध, सीऩ तथा मोजनासभेत भर
ु क
ु भा लबत्रने य त्मसफाट उल्रेख्म पाइदा हुने उनीहरुको
बनाइ छ । आमोजना भुरुकको दहतभा नयहे को फताउने याजनीछतक दर तथा सभूहसभेत आथथयक उन्नछत य लबत्रने
प्रववथधको ववषमभा बने सकायात्भक छन ् ।

आमोजनाको ऺभताको ववषमभा सयकायरे प्रथट ऩानय सके य प्रवद्र्धक कम्ऩनीसॉग गरयएको आमोजना ववकास
सम्झौता (वऩडडए)भा दे खिएको केही अथऩरट प्रावधानराई हटाउन सके थथानीमवासी सहभत हुने दे खिन्छन ् ।

आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका नागरयकरे बायतीम रगानीकताय ग्रान्धी भाष्ट्ल्रकाजन
ुय याव (ष्ट्जएभआय)सॉग बएको
वऩडडए सफैरे फुझ्ने गयी नेऩारी बाषाभा उऩरब्ध गयाउन भाग गये का छन ् ।

वऩडडए सावयजछनक गनय तथा नेऩारी बाषाभा उऩरब्ध गयाउन रगानी फोडयका सहसथचव यवव बट्टयाईरे प्रभुि

ष्ट्जल्रा अथधकायी रोकफहादयु ित्रीराई आग्रह गये । ‗आमोजनाका फाये भा सफैराई कागजात उऩरब्ध गयाउने,
नफुझक
े ो कुया फुझाउनु ऩछय । वऩडडए रुकाउनुऩने आवश्मकता छै न,‘उनरे बने । फोडय ठूरा आमोजना अगाडड

फढाउन य आवश्मक सहजीकयण गनय तमाय यहे कारे थथानीमवासीको भागराई सम्फोधन गरयने उनको बनाइ छ ।
व्मवथथावऩका–सॊसद्, कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सबाऩछत गगन थाऩारे ऩछन थथानीमवासीको भागराई

सम्फोधन गदै वऩडडएराई सहज रुऩभा अध्ममन गनय ऩाउने सहज वातावयण फनाउन प्रष्ट्जअ ित्रीराई छनदे शन ददए
। ‗थथानीमवासीराई वऩडडए सहज रुऩभा उऩरब्ध गयाउॉ दा याम्रो हुन्छ । त्मसको आवश्मक व्मवथथा प्रष्ट्जअरे
गनेछन ् ।‘ थाऩारे बने । यासस
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जराशममुक्त आमोजनाभा रगानी गना ननजी ऺेत्र तमाय

नदीको फहावभा आधारयत (यन अप दद रयबय) प्रकृछतका आमोजनाभा भात्र रगानी गदै आएको छनजी ऺेत्ररे

जराशममुक्त आमोजनाभा ऩछन चासो दे िाएको छ । सयकायरे आधायबूत ऩूवायधाय तमाय गये मथता आमोजनाभा

रगानी गनय सककने छनजी ऺेत्रको बनाइ छ । हार छनभायणको चयणभा यहे को ऩष्ट्श्चभ सेतीफाहे क अन्म जराशममक्
ु त
आमोजनाभा छनजी तथा ववदे शी रगानी छै न ।

भुरुकभा रोडसेडडङको सभथमा सभाधान गनय जराशममुक्त आमोजनाफाट भात्र सम्बव बएको छनरकषय छनकाल्दै

प्रवद्र्धकहरूरे मथता आमोजनाभा ऩछन रगानी गने सोच फनाएका हुन ् । तय, जराशममुक्त आमोजना छनभायणभा
कानुनी अड्चन यहे को बन्दै उनीहरूरे मसराई पुकाउन सयकायको ध्मानाकषयण गयाएका छन ् ।

ऊजाय भन्त्रारमरे जराशममक्
ु त आमोजनाका राथग ववद्मत
ु ् िरयद–बफ्ी (ऩीऩीए) दयसम्फन्धी आधाय तमाय

गरययहे को छ । छनजी ऺेत्ररे अधयजराशममुक्त (वऩककङ यन अप दद रयबय) य ऩूणय जराशममुक्त आमोजनाको ऩीऩीए
दय भाग गये ऩछछ ऊजायरे कामयदर फनाएय ऩीऩीएको आधाय तमाय गरययहे को छ ।

सयकायरे ववद्मुत ् िरयद–बफ्ी (ऩीऩीए) दयसदहत जग्गा अथधग्रहण, ऩुनफायस, ऩुनस्र्थाऩना य ऩहुॉच भागयजथता

आधायबूत सॊयचना तमाय गये छनजी ऺेत्र जराशममुक्त आमोजनाभा ऩछन रगानी गनय तमाय यहे को थवतन्त्र ऊजाय

उत्ऩादक सॊथथा (इप्ऩान)का भहासथचव कुभाय ऩाण्डे फताउॉ छन ् । ―छनजी ऺेत्रको ‗फटभराइन‘ नापा नै हो । नापा हुने
जुनसुकै जराशममुक्त आमोजनाभा हाभी रगानी गनय तमाय छौं,‖ उनरे बने । आधायबूत सॊयचना य ववद्मुत ् िरयद
दयका ववषमभा सयकायरे अझै थऩरट ऩानय नसकेकारे छनजी ऺेत्ररे नदीका फहाव आमोजनाभा भात्र रगानी

गरययहे को उनको तकय छ । ―आधायबत
ू सॊयचना य ववद्मत
ु ् िरयद दयसभेत थऩरट नबएको अवथथाभा कुन आधायभा
रगानी गने ?‖ उनको प्रश्न छ ।

जराशममुक्त आमोजना आकषयक बए रगानी गनय फैंकहरू ऩछन तमाय दे खिएका छन ् । आमोजना आथथयक रूऩभा
सम्बाव्म दे खिए रगानी गनय तमाय यहे को नेऩार फैंकसय सॊघका अध्मऺ उऩेन्र ऩौड्मार फताउॉ छन ् । ―आमोजना

आकषयक छ बनेय प्रवद्र्धक ऋण भाग्न आए हाभी रगानी गनय तमाय छाॊा,ै ‖ ऩौडेर बन्छन ्, ―ऩदहरा प्रवद्र्धकरे

आमोजनाको सम्बाव्मता दे िाउनऩ
ु छय , हाभी रगानी गनय सक्छौं ।‖ ऩन
ु फायस, ऩन
ु स्र्थाऩनारगामत सभाष्ट्जक भद्
ु दारे
गदाय जराशममुक्त आमोजनाभा छनजी ऺेत्र नआएको उनको ठम्माइ छ । थथानीम थतयभा ठूरो सभथमा यहे को य

फढी जोखिभ हुने बएकारे ठूरा आमोजनाभा केही हदसम्भ सयकायको प्रत्माबूछत आवश्मक यहे को उनी फताउॉ छन ् ।

जराशममक्
ु त आमोजना फनाउन सयकायरे छनजी ऺेत्रराई नददएको ऊजाय उद्मभी गरु
ु प्रसाद न्मौऩानेको आयोऩ छ ।
मथता आमोजनाभा छनजी रगानी ल्माउन नीछतगत व्मवथथा आवश्मक बएको उल्रेि गदै उनी बन्छन ्, ―रगानी
गनऩ
ुय ूवय रागत य प्रछतपरको ववश्रेषण आवश्मक छ । प्रछतथऩधॉ भूल्म नबए रगानीकतायराई ठूरो धोका हुनेछ,
मसतपय सचेत हुनुऩछय ।‖ बायतको कोइराबन्दा नेऩारका आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने बफजुरी भहॉगो बएको

जानकायी गयाउॉ दै न्मौऩानेरे बने, ―आमोजनाको रागत घटाउनेतपय सोच्नुऩछय । नत्र बायतफाट भात्र बफजुरी आमात
हुने सम्बावना प्रफर छ ।‖
ऊजाय भन्त्रारमका सथचव सुभनप्रसाद शभाय ‗जोखिभजछत सफै सयकायरे फेहोये य नापाजछत हाभीराई दे ऊ‘ बन्ने
छनजी ऺेत्रको बनाइप्रछत सयकायको बफभछत यहे को फताउॉ छन ् । ―सयकायको काभ सहजीकयण गने भात्र हो ।

प्रछतपरको ग्माये न्टी सयकायरे गने होइन,‖ उनरे बने । ववद्मुत ् प्राथधकयणका छनदे शक कुरभान छघलसङ सयकायरे
ल्माएको १० वषे ववद्मत
ु ् ववकास कामयमोजनाभा ५ हजाय भेगावाट जराशममक्
ु त आमोजनाफाट ऩयू ा गने रक्ष्म

लरइएकारे छनजी रगानी जरुयी यहे को फताउॉ छन ् । ―उत्तयगॊगा य राङटाङजथता उच्च हे ड बएका आमोजनारे छनजी
रगानी आकवषयत गने दे खिएको छ,‖ उनरे बने ।

फूढीगण्डकीभा छनजी रगानी गनय हारको ववकास सलभछत सॊयचनाराई ऩरयवतयन गयी कम्ऩनी प्रारूऩभा रैजान

उद्मभीरे सयकायराई सुझाव ददएका छन ् । जग्गा अथधग्रहण, ऩुनफायस तथा ऩुनस्र्थाऩनाभा हुने रगानी सयकायरे

आमोजनाभा सभावेश गनय नहुने छनजी ऺेत्रको बनाइ छ । कुर २ िफय ५० अफय रुऩैमाॉ रगानी यहने अनभ
ु ान गरयएको
आमोजनाको जग्गा अथधग्रहण, ऩुनफायस य ऩुनस्र्थाऩनाभा भात्र ६० अफय रुऩैमाॉबन्दा फढी रगानी हुॉदैछ ।
तमायी आमोजना छै नन ्

ऊजाय सथचव शभायरे तमायी अवथथाभा फढ
ू ीगण्डकी फाहे क अन्म जराशममक्
ु त आमोजना नबएको फताए ।

―हाभीसॉग फूढीगण्डकीको ववथतत
ृ आमोजना प्रछतवेदन (डीऩीआय) भात्र तमायी अवथथा छ,‖ उनरे बने, ―मो

आमोजनाभा ऩछन कछतऩम कुयाको ववश्रेषण गनय आवश्मक दे खिएको छ । मो फाहे क अको आमोजना सयकायरे
ददनसक्ने अवथथा छै न ।‖ ४१० भेगावाटको नरलसॊहगाड य ३ सम भेगावाटको दध
ू कोसी आमोजनाको डीऩीआय

तमायीका राथग बिययै सम्झौता बएको उनरे जानकायी ददए । सयकायसॉग धेयै आमोजना बए ऩछन अध्ममन हुन

फाॉकी छ । सयकायरे २६ हजाय ७५२ भेगावाट ऺभताका १८ जराशममक्
ु त आमोजना ऩदहचान गये को छ । मसभध्मे
केही आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन थारेको छ ।
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भाथथल्रो कणाारी आमोजनारे ववकासको ढोका खोल्ने

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मत
ु ् आमोजना छनभायण सरु
ु बए दै रेि, अछाभ य सि
ु ेतको आथथयक
जीवनथतयभा उल्रेख्म ऩरयवतयन आउनेभा थथानीमवासी आशावादी दे खिएका छन ् ।

थथानीमवासीको जीवनभा आमोजनारे ऩाने सकायात्भक प्रबावराई ववकासको नमाॉ चयणभा रैजाने सोच य
उत्कृट चाहना तीन वटै ष्ट्जल्राका प्रबाववतरे यािेका छन ् । छनभायण प्रक्माभा दढराइ बए अनावश्मक
चरिेर हुने हुॉदा चाॉडो मोजना छनभायणको काभ गनय सयकाय, रगानी फोडय य प्रवद्र्धक कम्ऩनीराई
थथानीमरे आग्रह गये का छन ् ।

थथानीमवासीरे आमोजना अगाडड फढाउन सककए सभग्र ६ नम्फय प्रदे शको आथथयक अवथथा सदृ
ु ढ हुने

अऩेऺा यािेका छन ् । ठूरा आमोजना फनाउने प्रववथध, सीऩ तथा मोजनासभेत भर
ु क
ु भा लबत्रने य त्मसफाट
उल्रेख्म पाइदा हुने उनीहरुको बनाइ छ । आमोजना भर
ु क
ु को दहतभा नयहे को फताउने याजनीछतक दर
तथा सभह
ू सभेत आथथयक उन्नछत य लबत्रने प्रववथधको ववषमभा बने सकायात्भक छन ् ।

आमोजनाको ऺभताको ववषमभा सयकायरे प्रथट ऩानय सके य प्रवद्र्धक कम्ऩनीसॉग गरयएको आमोजना
ववकास सम्झौता (वऩडडए)भा दे खिएको केही अथऩरट प्रावधानराई हटाउन सके थथानीमवासी सहभत हुने
दे खिन्छन ् । आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका नागरयकरे बायतीम रगानीकताय ग्रान्धी भाष्ट्ल्रकाजन
ुय याव

(ष्ट्जएभआय)सॉग बएको वऩडडए सफैरे फुझ्ने गयी नेऩारी बाषाभा उऩरब्ध गयाउन भाग गये का छन ् ।
रगानी फोडयरे राभो सभमसम्भ व्मावसाछमक कागजात बन्दै सावयजछनक गनय नभानेको बन्दै
अथधवक्तासभेत यहनब
ु एका जरअथधकायकभॉ यतन बण्डायीरे गनब
ुय एको भागका आधायभा याष्ट्रिम
सच
ू ना आमोगको आदे शऩछछ वऩडडए सावयजछनक बएको थथमो । प्रबाववत ऺेत्रका फालसन्दा सभेत

यहनब
ु एका कववयाज ित्रीरे वऩडडए अङ्ग्रेजी बाषाभा बएकारे फझ्
ु न गाह्रो बएको फताउनब
ु मो । “नेऩारीभा
उऩरब्ध बए सहज हुन्छ,” उहाॉरे बन्नब
ु मो ।

दै रेिका ववद्माथॉ नेता प्रकाश ववकरे वऩडडए सावयजछनक नबएकाभा गुनासो गनब
ुय मो । दै रेि उद्मोग

वाखणज्म भहासङ्घका अध्मऺ शाष्ट्न्तप्रसाद शभायरे भुरुकको ववकासका राथग ऊजाय, ऩमयटन य कृवष ऺेत्रको
ववकासभा जोड ददनुहुन्छ । कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सदथमसभेत यहनुबएका सुिेतका साॊसद
तप्तफहादयु ववरट ववयोधको नाभभा ववयोध गनय नहुनेभा जोड ददनुहुन्छ ।

वऩडडए सावयजछनक गनय तथा नेऩारी बाषाभा उऩरब्ध गयाउन रगानी फोडयका सहसथचव यवव बट्टयाईरे
प्रभि
ु ष्ट्जल्रा अथधकायी रोकफहादयु ित्रीराई आग्रह गनब
ुय मो । “आमोजनाका फाये भा सफैराई कागजात

उऩरब्ध गयाउने, नफुझक
े ो कुया फुझाउनु ऩछय । वऩडडए रुकाउनुऩने आवश्मकता छै न,” उहाॉरे बन्नुबमो ।

फोडय ठूरा आमोजना अगाडड फढाउन य आवश्मक सहजीकयण गनय तमाय यहे कारे थथानीमवासीको भागराई
सम्फोधन गरयने उहाॉको बनाइ छ ।

दै रेिका प्रभि
ु ष्ट्जल्रा अथधकायी ित्री थथानीम जनताको बावनाराई सम्फोधन गदै आवश्मक सहमोग
गनय आपू तमाय यहे को फताउनुहुन्छ । “सभथमा वाताय य सॊवादभापयत हर गनय सककन्छ । सत्मतथ्म
जानकायी गयाउन हाभी तमाय छौँ । वऩडडए ऩढ्ने वातावयण तमाय गछौाैाॊ”, उहाॉरे बन्नुबमो ।

व्मवथथावऩका–सॊसद्, कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सबाऩछत गगन थाऩारे ऩछन थथानीमवासीको

भागराई सम्फोधन गदै वऩडडएराई सहज रुऩभा अध्ममन गनय ऩाउने सहज वातावयण फनाउन प्रष्ट्जअ
ित्रीराई छनदे शन ददनुबमो । “थथानीमवासीराई वऩडडए सहज रुऩभा उऩरब्ध गयाउॉ दा याम्रो हुन्छ ।
त्मसको आवश्मक व्मवथथा प्रष्ट्जअरे गनह
ुय ु नेछ,” थाऩारे बन्नुबमो । यासस
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ऩूवॉ ष्ट्जल्रभा ववद्मुतभा बायतकै बय
- बयत जघायभगय/शाहीभान याई

‗बायतफाट बफजर
ु ी नआए ऩव
ू ायञ्चर अन्धकाय‘

आमाछतत एक सम २५ य थथानीम उत्ऩादन ८० भेगावाट
भाग धान्न नसकेय ववद्मत
ु ् कटौती हुने सभथमा चको

ऩमायप्त ववद्मत
ु ् गह
ू ॉ ऺेत्र बायतफाट आमाछतत बफजर
ु ीभा छनबयय यहन फाध्म छ । दईु भर
ु क
ु फीच
ृ नहुॉदा ऩव

ववद्मुत ् िरयद–बफ्ी सम्झौताअनुसाय बायतफाट आमाछतत ववद्मुत ् केन्रीम प्रसायण राइनभा जडान गयी
ऩूवायञ्चरका सफै ष्ट्जल्राभा ववतयण गरयएको छ ।

थवदे शी उत्ऩादन धनुषाको ढल्केवयसम्भ भात्र आउॉ छ । झाऩा, भोयङ, सुनसयी, इराभ, ऩाॉचथय, ताप्रेजुङ,

तेह्रथभ
ु , सॊिव
ु ासबा, धनकुटा, बोजऩुय, उदमऩुय य सप्तयीका उऩबोक्ताराई बायतफाट आमाछतत ववद्मुत ्
भात्र ववतयण हुन्छ ।

त्मसो त, केही ऩहाडी ष्ट्जल्राभा ववद्मुत ् गह
ृ नबएका होइनन ् । छतनफाट उत्ऩाददत बफजुरी केन्रीम

प्रसायणभा जोडन ऺभता नै ऩुग्दै न । सोही कायण बायतफाट आमाछतत ऊजायभा छनबयय यहनुऩये को ववद्मुत ्
प्राथधकयणको दहु वी थग्रड प्रभुि भोहम्भद आपतावरे फताए । ‗बायतफाट बफजुरी नआए ऩूवायञ्चर
अन्धकाय हुन्छ,‘ इष्ट्न्जछनमय आपतावरे बने ।

ववद्मत
ु ् प्राथधकयणरे द्ववदे शीम सम्झौताअनस
ु ाय बायतको कटै मा–कुशाहा हुॉदै एक सम २५ केबी प्रसायण

राइनफाट दहु वी थग्रडभा ८० भेगावाट, याभनगयफाट २५, यक्सौर–वीयगन्ज ३३ केबी प्रसायण राइनफाट १०,

नानऩाया–नेऩारगन्जफाट ११, लबठ्ठाभोड–जरेश्वयफाट आठ, कटै मा–याजववयाज राइनफाट ऩाॉच य कटै मा–
इनरुवाफाट ऩाॉच भेगावाट गयी कुर ऩाॉच सम २३ भेगावाट ववद्मत
ु ् आमात गये को छ । त्मसभध्मे

ऩव
ू ायञ्चरभा एक सम २५ भेगावाट िऩत हुन्छ । इराभ, ऩाॉचथय, ताप्रेजङ
ु य सॊिव
ु ासबाभा सञ्चालरत
ववद्मत
ु ् गह
ु ् उत्ऩादन हुन्छ ।
ृ फाट करयफ ८० भेगावाट ववद्मत

भुरुकभा कुर उत्ऩाददत ववद्मुत्रे भाग धान्न नसकेऩछछ सयकायरे तीन वषयअछघ िरयद–बफ्ी सम्झौता

गये को थथमो । तय, आमाछतत य थवदे शभा उत्ऩाददत बफजुरीरे ऩछन भाग ऩूया हुन सक्ने अवथथा छै न । फढी
बायका कायण िान्सलभसन राइन, कन्डक्टय, िान्सपभययरगामत उऩकयण टुटपुट हुन,े बफथग्रने, अवयोध
आउने य आकष्ट्थभक रूऩभा अवरुद्ध हुने गये का छन ् । आकष्ट्थभक रोडसेडडङका कायण ऩछन हो ।

न्मून ऺभताका कायण बाय थाम्न नसकेय बायतफाट आउने ववद्मुत ् राइनभा ियाफी आउॉ दा कुनै फेरा
ववद्मुत ् प्राथधकयणका कभयचायीरे थाहा ऩाउॉ दै नन ् । इष्ट्न्जछनमय आपतावका अनुसाय बाय फढी बएय

अथधकतभ सभम ववद्मुत ् कटौती हुने सभथमा चको छ ।
प्राथधकयणका अनुसाय भुरुकभा कुर १२ सम भेगावाट ववद्मुत ् भाग बए ऩछन सात सम ३५ भेगावाट भात्र
उत्ऩादन हुन्छ । सुख्िा य दहउॉ दमाभभा छनमलभत रूऩभा तीन सम ५० भेगावाट भात्र उत्ऩादन हुन्छ ।

सयकायरे ववद्मुत ् आमोजना सञ्चारनभा छनजी ऺेत्रराई अनुभछत नददएको ऩछन होइन । तय, सवेऺण
अनुभछत ऩाएका अथधकाॊश कम्ऩनीरे छनभायण थारेका छै नन ् । केही छनभायणाधीन आमोजना वषौं
बफछतसक्दा सभेत ऩूया बएका छै नन ् ।

जनगणना ०६८ अनुसाय ऩूवायञ्चरभा चाय राि ९६ हजाय ऩाॉच सम ११ ऩरयवाय ववद्मुत ् उऩबोक्ता छन ् ।
भालसक ३९ कयोड ९८ राि ऩाॉच हजाय मुछनट िऩत हुन्छ । त्मसफाट तीन अफय ४४ कयोड ४७ राि २८

हजाय ऩाॉच सम ५८ रुऩैमाॉ भहसर
ु सॊकरन हुने गये को प्राथधकयण ऺेत्रीम छनदे शनारमका रेिा अथधकृत
इन्र बण्डायीरे जानकायी ददए ।
२२ आमोजना छनभायणाधीन
भुरुकभा हार ८१ वटा आमोजना छनभायणाधीन छन ् । तीभध्मे ऩूवायञ्चरभा २२ वटा छन ् । ऩूवक
य ा थऩ २८

आमोजनासॉग ववद्मुत ् िरयद सम्झौता बएको छ । ती आमोजना ऩूया बए ववद्मुत ् सॊकट हटने प्राथधकयण
ऩूवायञ्चर ऺेत्रीम छनदे शक ओभप्रकाश याठीरे फताए । ती आमोजनाराई केन्रीम प्रसायण राइनभा जडान
गनय ऺभता वद्
य ा नौ ष्ट्जल्राभा सफथटे सन छनभायण य प्रसायण राइन ववथतायको मोजना
ृ थधका राथग ऩूवक
तमाय ऩाये को छ ।

एलसमारी ववकास फैंक (एडीफी) को आथथयक सहमोगभा सञ्चालरत आमोजनाहरू आगाभी वषय ऩयू ा गने

रक्ष्म प्राथधकयणको छ । झाऩा, इराभ, ऩाॉचथय, ताप्रेजङ
ु , सॊिव
ु ासबा, तेह्रथभ
ु य बोजऩयु भा सात वटा

सफथटे सन य नौ ष्ट्जल्राभा १२ कयोड ५० राि रागतभा प्रसायण राइन ववथतायको तमायी बइयहे को छ ।
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नेप्सेभा जरववद्मुत ् य पाइनान्सफाहे क सफै ओयारो

नेप्सेभा जरववद्मुत ् य ववत्त कम्ऩनीफाहे कका सफै सभूहको सूचकाॊक ओयारो रागेऩछछ सभग्र नेप्से ७ दशभरव १७
अॊक (शून्म दशभरव ४४ प्रछतशत) भहाथगएको छ । दईु हप्तासम्भ रगाताय उकारो रागेको नेप्से गत बफहीफाय १
हजाय ६ सम ३३ अॊकको नष्ट्जक ऩग
ु ेय ओयारो राग्न थारेको हो । आइतफाय १० अॊकबन्दा धेयैरे घटे को नेप्से
सोभफाय थऩ ओलरयएऩछछ १६ सम १५ दशभरव १० अॊकभा झये को छ ।

नेप्सेसागै सोभफाय व्माऩाय यकभभा ऩछन बायी कटौती बएको छ । केही सातामता नेप्सेभा दै छनक २ अफयको व्माऩाय
हुने गये काभा सोभफाय १ अफय १९ कयोड ६८ रािको सेमय ककनफेच बमो । फजायभा भाग कभ हुॉदा सेमयको भूल्म
सष्ट्थतने य व्माऩाय घट्ने प्रववृ त्त दे खिएको हो । मसरे सेमय फजायराई थऩ ओयारो राग्न प्रेरयत गनेछ । फढ्दो
फजायभा सच
ू काॊक य व्माऩाय यकभ दव
ु ै घट्नर
ु ाई कये क्सन (वा घट्दो प्रववृ त्त)को सच
ू कका रूऩभा हे रयन्छ ।

सोभफायको व्माऩायभा नेप्सेभा ५ हजाय ७ सम ८५ कयोफायफाट १ सम ३५ कम्ऩनीका १ राि ८४ हजाय ककत्ता सेमय
ककनफेच बमो । सो ददन नेप्सेको फजाय ऩुाजीकयण १७ िफय ३२ अफय ५० कयोड रुऩैमाााभा झय्मो बने लशिय

इन्थमोये न्सको सवायथधक ७ कयोड १८ राि रुऩैमाााको सेमय व्माऩाय बमो । मस ददन नेको इन्थमोये न्सको सेमय

सवायथधक ९ दशभरव ९६ प्रछतशत भहाथगमो, लसन्धु ववकास फैंकको सेमय सवायथधक ७ दशभरव ५९ प्रछतशत सष्ट्थतमो
।
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ददव्मचवयी हाइड्रोको शेमय असाय १३ गतेदेखख खल्
ु रा

ददव्मश्वयी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे असाय १३ गतेदेखि सम रुवऩमाॉ भूल्म अॊककत ३ राि ९६ हजाय २ सम ८० ककत्ता

साधायण शेमय छनरकाशन गने बएको छ। नेऩार थधतोऩत्र फोडयफाट गत बफहीफाय साधायण शेमय छनरकाशन अनुलभत
ऩाएको थथमो। सवयसाधायण रगानीकतायरे असाय १६ गतेसम्भ न्मन
ू तभ ५० ककत्ता य अथधकतभ एक हजाय ककत्ता
शेमय भाग गदै आवेदन ददन सक्ने छन ्।

सॊिव
ु ासबाको धऩ
ु ु गाववसष्ट्थथत सबािोराभा ४ भेगावाट ऺभताको जरववद्मुत ् आमोजना छनभायण गरययहे को
कम्ऩनीरे मसअछघ आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका फालसन्दाका राथग १० प्रछतशत अथायत २ राि ६४ हजाय ककत्ता

साधायण शेमय जायी गये को थथमो। सवयसाधायणका राथग छुट्टाइएको शेमयभध्मे ७ हजाय ९ सम २० ककत्ता शेमय
कम्ऩनीका कभयकायीका राथग य १९ हजाय ८ सम ककत्ता शेमय साभदू हक रगानी कोषराई छुट्टाइएको छ।

कम्ऩनीरे थधतोऩत्र फोडयफाट सवयसाधायणका राथग साधायण शेमय बफ्ी गनय ऩाएको अनुभछत कम्ऩनीको शेमय

ऩॉज
ु ीको जम्भा १५ प्रछतशत हो। इ्ा नेऩाररे ये दटङ ४ ददएको कम्ऩनीरे साधायण शेमय जायी गये ऩछछ उसको कुर

चक्
ु ता ऩॉज
ु ी २६ कयोड ४० राि रुवऩमाॉ ऩुग्नेछ। कम्ऩनीको साधायण शेमय छनरकाशन तथा बफ्ी प्रफन्धकभा एस
क्मावऩटर भाकेट यहे को छ।

कम्ऩनीको सेमय ककन्न एस क्मावऩटर लरलभटे ड रारदयफाय, एस डेबरऩभेन्ट फैंकको नक्सार, कीछतयऩयु , चावदहर,
न्मुयोड, जावरािेर, कौशरटाय, वीयगन्ज, थचतवनको ऩसाय य नायामणगढ, भोयङको उरायफायी, प्मुठानको
ववजुवाफजाय य सॊिव
ु ासबाको िाॉदफायीभा आवेदन फुझाउन सक्ने कम्ऩनीरे जनाएको छ।

त्मथतै बत्रवेणी ववकास फैंकको इटहयी य ववयाटनगय शािा, एक्सेर डेबरऩभेन्ट फैंकको ववतायभोड शािा, एबये थट
पाइनान्सको लसद्धाथयनगय शािा, गरयभा ववकास फैंकको भहे न्रऩुर शािा, भालरका ववकास फैंकको धनगढी य
कञ्चनऩुय शािाभा ऩछन आवेदन ददन सककने छ।हार छनभायणको अष्ट्न्तभ चयण यहे को आमोजनारे साउनलबत्र
व्मावसाछमक रूऩभा ववद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्म लरएको छ।
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५७ प्रनतशत घुयधयु ीभा भात्र ववद्मुत ् ववस्ताय, प्मूठानका ८ गाववस अझै
अॉध्मायोभा

ष्ट्जल्राभै १२ भेगावाट ऺभताको खझभरुक जरववद्मुत ् आमोजना सञ्चारन बए ऩछन महाॉका ८ गाववसका उऩाबोक्ता
अझै अॉध्मायोभा दै छनकी गज
य भा अिाय, डाभ,ृ िवाङ, िङ
ु ानय फाध्म छन ् । ष्ट्जल्राका दग
ु भ
ु , लरघा, ऩॉज
ु ा, यजवाया य

थमाउरीवाङ गाववसभा अझैसम्भ ववद्मुत ् ववथताय हुन सकेको छै न । ‘गाउॉ रेहरू टुकीकै उज्मारोभा यात बफताउन

फाध्म छन ्,’ डाभृ गाववसका छनवतयभान अध्मऺ डडरफहादयु थाऩारे बने, ‘भहॉगोभा रघु जरववद्मुत ् सञ्चारन ग¥मौं
। तय, धेयै वषय दटक्न सकेन ।’ गाउॉ भा केहीरे सोराय जडान गये ऩछन अथधकाॊशको घयभा टुकीको प्रमोग बएको उनको
बनाइ छ । धेयै वषयदेखि गाउॉ भा ववद्मुत ् ववथताय गय्न भाग गये ऩछन सुनुवाइ नबएको उनरे गुनासो गये ।

यजवाया, अिाय य िङ
ु भा रघु जरववद्मत
ु ् आमोजना सञ्चारन बएका छन ् । तय ऩछन ती आमोजना बयऩदो नबएको
थथानीमको बनाइ छ । ‗गाउॉ रेको रगानीभा रघु जरववद्मुत ् आमोजना सञ्चारन बएको छ,‘ यजवाया–८ का जङ्ग
ऩुनरे बने, ‗घयी–घयी बफथग्रयहन्छ । त्मछत बयऩदायाे छै न ।‘ मस ऺेत्रभा ऩने ३ गाववसवासीरे अझैसम्भ ष्ट्जल्राभै
उत्ऩादन बएको ववद्मत
ु ् उऩबोग गनय नऩाएको उनरे फताए । मसप्रछत सम्फष्ट्न्धत छनकामरे चासो ददन उनको
आग्रह छ । ववद्मुत ् अबावकै कायण ववद्माथॉहरूको ऩठनऩाठन, कुटानी–वऩसानीका राथग लभर य सञ्चायको
ऩहुॉचफाट टाढा हुनुऩये को उनरे गुनासो गये ।

ष्ट्जल्राका एक नगयऩालरका य ४२ गाववसभध्मे अन्म गाववसभा ववद्मुत ् ववथताय बइसकेको नेऩार ववद्मुत ्

प्राथधकयण बफजुवाय प्मूठानरे जानकायी ददएको छ । ‗िङ
ु य डाभभ
ृ ा मस वषय जसयी ऩछन ववद्मुत ् ववथताय गने

मोजनाभा छौं,‘ ववतयण केन्र प्रभि
ु कृरणहरय दाहाररे बने, ‗िान्सपभयय जडान य ऩोलरङको काभ बइसकेको छ ।‘
२ आथथयक वषयभा गयी दव
ु ै गाववसभा ववद्मुत ् ववथताय गनय ४५ राि रुऩैमाॉ रगानी बएको उनरे जानकायी ददए ।

‗ववद्मुत ् नऩुगेको ठाउॉ भा ्भागत रूऩभा ववथताय गने मोजनाभा छौं,‘ उनरे बने, ‗ऩूयै गाववसभा ववद्मुत ् ववथताय

गनय कयीफ ३५ कयोड रुऩैमाॉ फजेट आवश्मक ऩछय ।‘ ववद्मत
ु ीकयणका राथग आवश्मक फजेट केन्रभा भाग गरयएको
उनरे फताए ।

चारू आवलबत्र ष्ट्जल्राका कयीफ २ हजाय घयधयु ीभा ववद्मुत ् ववथताय गने रक्ष्म यहे को उनरे जानकायी ददए । ४७

हजाय ७ सम १६ घयधयु ीभध्मे २७ हजाय २ सम ८८ घयधयु ीभा ववद्मुत ् ववथताय बइसकेको ववतयण प्रभुि दाहारको

बनाइ छ । ‗५७ प्रछतशत घयधयु ीभा ववद्मुत ् ऩुगेको छ,‘ उनरे बने, ‗भाग गरयएको फजेट थवीकृत बए केही वषयभै सफै
गाववसभा बफजर
ु ी ऩग्ु छ ।’
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भुआब्जाको २ अफा ९० कयोड क्रिज हुने अवस्था
हरयहयलसॊह याठौय

फाह्र सम भेगावाट ऺभताको फढ
ु ीगण्डकी जरववद्मत
ु ् आमोजना थथरको भआ
ु ब्जाका राथग छुट्टमाइएको
२ अफय ९० कयोड रुऩैमाॉ किज हुने अवथथाभा ऩग
ु ेको छ।

कभयचायी अबावभा भआ
ु ब्जा छनधाययण सलभछत गठन हुन नसकेऩछछ चारू आथथयक वषयभा छुट्टमाइएको
उक्त यकभ किज हुने अवथथाभा ऩग
ु ेको हो। सयकायरे आमोजनाराई आवश्मक ऩने ऺेत्र गोयिा य

धाददङका २७ गाववसको जग्गा छनोट गयी ककनफेच फन्द गयाइसके ऩछन भुआब्जा ववतयण बने गनय सकेको
छै न। गत चैतदे खि ककनफेच फन्द बएका जग्गाको भूल्माॊकन य भुआब्जा ववतयण प्रणारी तम हुन नसक्दा
सभथमा बएको हो।

प्रभुि ष्ट्जल्रा अथधकायी ववश्वप्रकाश सुवेदीरे फजेट बाषणभा घोषणा गये फभोष्ट्जभ सयकायरे नै कभयचायी
िटाउन नसकेऩछछ थऩ अन्मोर यहे को फताए। उनरे बने, ‗ववछनमोष्ट्जत वजेटफाट मथाशीघ्र भुआब्जा

ववतयण हुन नसकेऩछछ कानुनी य नैछतकता आधायभा नागरयकका जग्गा ककनफेच पुकुवा गनऩ
ुय ने हुन्छ।‘
चारू आथथयक वषय सककनै राग्दा ऩछन जग्गाको भूल्माॊकन तथा भुआब्जा ववतयण हुन सकेको छै न।

आमोजनाका राथग आवश्मक सम्ऩूणय जग्गा अथधग्रहण गदै ाै ववथथावऩतका राथग भुआब्जा ववतयण गने
सम्ऩूणय अथधकाय ष्ट्जल्रा प्रशासनका प्रभुिहरूराई ददइएको छ। आमोजनाफाट धाददङ य गोयिा गयी ३५

सम बन्दाफढी घयधयु ी तथा ४५ हजाय जनसॊख्मा ववथथावऩत हुने छन ्। फजेट किज हुने अवथथाभा ऩुगेसॉगै
प्रबाववत ऺेत्रका थथानीम ऩछन आमोजना फन्ने/नफन्ने बन्ने दोधायभा छन ्। ववथथावऩत हुने बएऩछछ
बूकम्ऩऩीडडतका रूऩभा ऩाउने याहत ऩछन उनीहरूराई ववतयण गरयएको छै न।

कृवष तथा जरस्रोत सलभछत सबाऩछत गगन थाऩारे फजेट किज गयाएय सयकायरे ववकासराई ऩछाडड

ऩाये को फताए। यकभ ववछनमोजन गने फेराभा थोयै फजेट बन्ने तय ववछनमोष्ट्जत फजेटसभेत कामायन्वमन
गनय नसक्नु द:ु िद यहे को सयोकायवाराहरूको बनाइ छ। प्रष्ट्जअ सुवेदीका अनुसाय सयकायरे गोयिा य
धाददङका थथानीम प्रशााासनराई फढी कामयफोझ बएकारे सहसथचवको दयफन्दीभा ववशेष अथधकाय
सम्ऩन्न भुआब्जा छनधाययण य ववतयण कामायरम थथाऩना गने घोषणा गरयएको थथमो।

‗भुआब्जा छनधाययण य प्राप्त फजेट ववतयण गनय ऊजाय, साभान्म प्रशासन, गह
ृ भन्त्रारम य आमोजनाराई

सभेत भैरे कभयचायीको अबाव बएको जानकायी गयाए ऩछन सन
ु व
ु ाइ बएन,‘ उनरे बने। ष्ट्जल्राभा यहे का
नाऩी य भारऩोत कामायरम तथा थथानीम प्रशासन, गाववसरगामत सयोकायवारा सफैसॉगको छरपरभा
जग्गा प्राष्ट्प्त ऐन २०३४ अनस
ु ाय सडक, फजाय, लसॉचाइ य उत्ऩादन ऺेत्रराई आधाय फनाएय भआ
ु ब्जा
ववतयण गने सहभछत बएको थथमो।

‗प्रशासन कामायरमभा यहे का कभयचायी िटाएयै काभ गनय छनदे शन ददइएको छ, कामायरमभै कभयचायीको
अबाव बएका फेरा मो सम्बव बएन,‘ उनरे बने। याष्ट्रिम गौयवको आमोजना बनेय नाभकयण गने तय

काभ गनय आवश्मक कभयचायीसभेत िटाउन नसक्ने प्रववृ त्तका कायण फजेट किज बएको उनको आयोऩ छ।
मस वषय भुआब्जा ववतयण गनय ऩमायप्त यकभ नयहे कारे ऩदहरो चयणभा प्राप्त फजेटफाट धाददङको भैदी य

सराङ तथा गोयिाको घ्मारचोक, बुलरङ चोक य दफङ
ुय को जग्गाको भुआब्जा ववतयण गनय नसककएको हो।
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मुनाइटे ड भोदी हाइड्रोऩावयरे शेमय जायी गदै नेप्सेभा सुधाय

इ्ा नेऩाररे मुनाइटे ड भोदी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको शेमयराई थि ग्रेड ये दटङ गये को छ। कम्ऩनीरे ऩवयतभा १०

भेगावाट ऺभताको तल्रो भोदी–१ जरववद्मुत ् आमोजना छनभायण गये को कम्ऩनीरे २८ राि ७५ हजाय ककत्ता शेमय
छनरकाशन गने तमायीथवरूऩ ्ेडडट ये दटङ गये को हो।

कम्ऩनीको ्ेडडट ये दटङऩछछ उसरे सवयधायणराई जायी गनय प्रक्मा अगाडड फढ्छ। कम्ऩनीरे आमोजना प्रबाववत

थथानीमका राथग ११ राि ५० हजाय ककत्ता य अन्म सवयसाधायणराई १७ राि २५ हजाय ककत्ता शेमय छनरकाशन गने
तमायीभा छ। साथै कम्ऩनीको शेमय छनरकाशन तथा बफ्ी प्रफन्धक एनआईफीएर क्मावऩटर यहे को छ। थि ग्रेडरे

कम्ऩनीको अवथथा सफर यहे को फुझाउॉ छ। कम्ऩनीरे १० दशभरव ५ भेगावाट ऺभताको तल्रो भोदी–२ जरववद्मुत ्
आमोजना सभेत छनभायण गने बएको छ। आमोजनाको नेऩार ववद्मत
ु प्राथधकयणसॉग ववद्मत
ु ् िरयद बफ्ी सम्झौता
(ऩीऩीए) बइसकेको छ।

मसैफीच साताको शुरूका दईु ददनभा १७ अॊकरे घटे को नेप्से भॊगरफाय १३ दशभरव ७१ अॊकरे फढे य १६ सम २८ अॊकभा
कामभ बएको छ।

मस ददन १ सम ३४ कम्ऩनीको १८ राि १९ हजाय ककत्ता शेमय ५ हजाय ३ सम ४६ कायोफायफाट १ अफय २२ कयोड

रुवऩमाॉभा ककनफेच बमो। सभग्र नेप्से ऩरयसच
ू कजथतै दईु रगाताय घटे को फीभा सभह
ू भॊगरफाय १ सम ७३ अॊकरे
फढे को छ। त्मथतै जरववद्मुत ् सभूह ५३ अॊक, फैंककङ ११ तथा अन्म सभूह ४ अॊकरे फढ्मो। तय, होटर सभूह १४ य
पाइनान्स सभूह बने ४ अॊकको ओयारो रागे।

भॊगरफाय कायोफायका आधायभा फीभा सभह
ू को कायोफाय उच्च बमो फीभा सभह
ू को भात्रै ५३ कयोड रुवऩमाॉको शेमय

कायोफाय बमो। फैंककङ सभूहको २७ कयोडको कायोफाय हुॉदा हाइड्रोऩावय सभूहको १७ कयोड रुवऩमाॉको शेमय कायोफाय
बएको छ।

मथतै मस ददन नेको इन्थमोये न्सको सफैबन्दा धेयै अथायत ९ कयोड ६२ राि, नेसनर राइप इन्थमोये न्सको ७ कयोड
९९ राि रुवऩमाॉको कायोफाय बमो।

साछनभा भाई हाइड्रोऩावय य नेसनर हाइड्रोऩावय याष्ट्रिम फीभा कम्ऩनी (सॊथथाऩक), प्रोपेसनर ददमारो ववकास फैंक,
प्रोग्रेलसब पाइनान्स, य एनएभफी भाइ्ोपाइनान्सका रगानीकतायरे १० प्रछतशत भूल्म कभाएका छन ्। जेववल्स
पाइनान्स, जानकी पाइनान्स, साझा ववकास फैंकका रगानीकतायरे गुभाएका छन ्।
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ववद्मुत उत्ऩादन २० एभलबए, िान्सपभाय १० एभलबए
उत्ऩादन घटाउन प्राइबेट जरववद्मुत कम्ऩनीराई प्राथधकयणको छनदे शन
छववरार फगारे

रभजङ
ु ९ असाय – काठभाडौ रगामत भर
ु क
ु बयीका नागरयकहरु मछतफेरा रोडसेडडङको चको भाय िेवऩयहे का छन ् ।
कछतऩम ठाउॉ का नागरयकराई त फवत्त कछत फेरा आएय जान्छ ऩत्तो हुदैन ् । तय जरववद्मुतको िानी भाछनएको

रभजुङका जरववद्मुत कम्ऩनीहरुरे बने अडकरेय ववद्मुत उत्ऩादन गरययहे का छन ् । कायण उत्ऩाददत ववद्मुतराई
प्रवाह गने िान्सपभययबन्दा उत्ऩादनको दय फदढ छ ।

रभजुङभा छनभायण सम्ऩन्न बएका ५ जरववद्मुत आमोजनाफाट कुर २० एभलबए ववद्मुत उत्ऩादन हुदै आएको छ ।
तय कुर उत्ऩाददत ववद्मत
ु ऺभताबन्दा आधा ऺभताको िान्सपभययका कायण १० एभलबए ववद्मत
ु िेय गइयहे को छ
। ववद्मुत प्राथधकयणरे ७० भेगावाटको भध्मभस्र्माङ्दी जरववद्मुत केन्रभा १० एभलबए ऺभताको िान्सपभयय
यािेको बएऩछन फदढ ववद्मुत उत्ऩादन बएऩछछ िान्सपभयय ओबय रोड बएको याॉधी िोरा साना जरववद्मुत
आमोजनाक प्रान्ट म्मानेजय फसन्त याउतरे फताए ।

‗अदहरे ष्ट्जल्राभा ४ भेगावाटको िद
ु ी, ५ भेगावाटको लसउयी िोरा, ४.४ भेगावाटको याॉधी िोरा, २ भेगावाटको

छ्माङ्दी य १८३ ककरोवाटको थमाॉगेफाट ऩयु ा ऺभताभा ववद्मत
ु उत्ऩादन बइयहे को छ ।‘ नेऩार ववद्मत
ु प्राथधकयण
रभजुङ ववद्मुत केन्रका केन्र प्रभुि भाधव न्मौऩाने बन्छन ्, ‗सफै आमोजनाफाट २० एभलबए ववद्मुत उत्ऩादन
बएको छ तय िान्सपभययको ऺभता १० एभलबएको भात्रै छ ।‘

फढी ववद्मत
ु उत्ऩादन हुॉदा रोडसेडडङ घट्नऩ
ु ने बएऩछन रभजङ
ु भा बने दठक उल्टो बएको छ । फढी उत्ऩादन बएकै
कायण रभजुङका जनतारे अघोवषत रोडसेडडङको भाय ऩछन िेप्नुऩये को छ । रगाताय ऩरययहे को अववयर फषायका
कायण ऩानीको फहाव फढे सॉगै ष्ट्जल्राभा यहे का सफै जरववद्मुत केन्रहरुरे ऩुया ऺभताभा ववद्मुत उत्ऩादन गनय

थारेऩछछ ववतयण राइनभा सभथमा आउन थारेको छ । जसका कायण रभजुङभा छछनछछनभा फत्ती जाने य रोडेडडङ
हुने सभथमा ऩछन फढ्न थारेको छ ।
नेऩार ववद्मत
ु प्राथधकयण रभजङ
ु ववद्मत
ु केन्रका प्रभि
ु न्मौऩानेका अनस
ु ाय १० एभलबएको िान्सपभययभा जम्भा
बएको ववद्मुतराई िऩत गयाउनको राथग रभजुङ, तनहुॉको डुम्रे, िैयेनी य गोयिाभा ववद्मुत िऩत गयाउॉ दै आएको
छ । ‗हाम्रो जथतो भुरुकभा ववद्मुत उत्ऩादन फदढ बमो बन्नु राजभदो ववषम हो ।‘ प्रभुि न्मौऩाने बन्छन ्,

‗उत्ऩाददत ववद्मत
ु रे िान्सपभयय ओबय रोड बमो । ववद्मत
ु प्रसायण राइनभा ऩठाउन सककएन ् ।‘ उनका अनस
ु ाय
तनॉहुको डुम्रे, िैयेनी य गोयिाभा ऩछन फवत्त जाने य आउने सभथमा फढे को छ ।

फदढ ऺभताको िान्सपभयय आवश्मकता बएऩछछ रभजुङका राथग आएको १५ एभलबए ऺभताको िान्सपभयय तनहुॉ
ऩ¥ु माएको फताइएको छ । ववद्मुतको िासै रोड नहुने तनहुॉभा फदढ ऺभताको िान्सपभयय ऩुग्दा सभथमाभा ऩये का
जरववद्मुत कम्ऩनीहरुरे गुनासो गये का छन ् । उछनहरुरे फषायमाभभा ऩछन ऩुया ऺभताभा आमोजना चराएय फदढ

ववद्मत
ु उत्ऩादन गनय नऩाउनु याज्मको कभजोयी बएको फताएका छन ् । ‗दहउॉ दबयी ऩानीको अबावभा ऺभताबन्दा

आधा भात्रै ववद्मुत उत्ऩादन बमो ।‘ याॉधी िोराका प्रान्ट म्मानेजय याउतरे बने, ‗भुरुक रोडसेदढङको चको भायभा
छ तय हाभीराई प्राथधकयण ववद्मुत उत्ऩादन घटाउन छनदे शन ददन्छ ।‘

प्राथधकयणरे रभजुङ, तनॉहु य गोयिाभा िासै रोड नबएका कायण ष्ट्जल्राभा उत्ऩादन ददइयहे का ५ वटा जरववद्मुत
कम्ऩनीहरुराई फेरक
ु ा १० फजेदेखि बफहान ५ फजेसम्भका राथग ववद्मत
ु उत्ऩादन कभ गनय छनदे शन ददएको रभजङ
ु
ववतयण केन्रका सहामक इष्ट्न्जछनमय सत्मन्र कणयरे फताए ।

ववद्मुत प्राथधकयण रभजुङ ववतयण केन्रका प्रभुि न्मौऩानेरे १५ एभलबएको िान्सपभयय भध्मभस्र्माङ्दीभा
याख्नऩ
ु ने बएऩछन उक्त िान्सपभयय तनॉहु ऩठाउन नहुने फताए ।

अदहरे फदढ ववद्मुत बएका कायण ववतयणभा सभथमा आएऩछछ दै छनक दजयनौ ऩटक ववद्मुत जाने आउने हुॉदा

उऩबोक्ताहरु थऩ सभथमाभा ऩये का छन ् । ‗ववद्मत
ु जाने आउने बैयहॉ दा ढुक्कसॉग काभ गनय ऩाइएन ्, केवर सॊचारक
उत्तभ गुरुङ बन्छन ्, ‗ष्ट्जल्राराई रोडसेडडङभुक्त बछनएऩछन छछन छछनभै फवत्त जाने आउने हुॉदा सभथमा

बोग्नुऩये को छ ।‘ ववद्मुत अछनमलभत हुॉदा ष्ट्जल्राभा सञ्चालरत सञ्चायभाध्मभ, उद्मोग करकायिाना, सयकायी
तथा गैयसयकायी कामायरम, फैंक, होटर ये रटुये ण्ट आदद सफै प्रबाववत बएका छन ् ।

ष्ट्जल्राभा तत्कारका राथग २० एभववएको िान्सपभययरे धान्ने दे खिएऩछन धभाधभ जरववद्मुत आमोजनाहरु
छनभायण बैयहे कारे २५ एभववए ऺभताको याख्न आग्रह गरयएको ववद्मुत उऩबोक्ता सॊथथाका अध्मऺ श्रीकान्त

छघलभये रे फताए । िान्सपभययको ऺभता फद्
ुय ने
ृ थधसॉगै १ सम ३२ केबी वाई ३३ को प्रसायण राइन सभेत ववथताय गनऩ
उनको धायणा छ ।
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ताभाकोसी तेस्रोको काभ प्रबाववत

सयकायरे रगानी फोडयभा प्रभुि कामयकायी अथधकृत (सीईओ) छनमुष्ट्क्तभा दढराइ गदाय प्रथताववत ६५० भेगावाट
ऺभताको ताभाकोसी तेस्रो जरववद्मुत ् छनभायण सॊयचनाको काभ प्रबाववत बएको छ ।

सीईओ याधेश ऩन्तको कामयकार सककएऩछछ सयकायरे नमाॉ सीईओ छनमष्ट्ु क्तको प्रक्मा अछघ फढाउॉ दा २ भदहनादे खि
फोडयको फैठक हुन सकेको छै न । फैठक फथन नसक्दा रगानी य छनभायण प्रारुऩका ववषमभा छरपर नहुॉदा

आमोजनाको सॊयचनाको ववषमभा छनणयम हुन नसकेको फोडय स्रोतको बनाइ छ । गत ऩुसभा नफेको थट्माट्ाप्टरे
आमोजनाफाट हात खझकेऩछछ फोडयरे आमोजना छनभायण य रगानी प्रारुऩका ववषमभा छरपर थारेको हो ।

सयकाय आपॊाैरे छनभायण गने, सवयसाधायणफाट रगानी जुटाउने वा वैदेलशक रगानी ल्माउने बन्ने ववषमभा छरपर
चलरयहे को फोडयको बनाइ छ । ―कुन प्रारुऩभा आमोजना फनाउने बन्नेभा अझै छनणयमभा ऩग्ु न फाॉकी छ‖ स्रोतरे

बन्मो, ―मसका राथग फोडय फैठक फथनुऩछय ।‖ रगानीको ववषम बएकारे अथयरगामत अन्म भन्त्रारमसॉग छरपर
थाल्नुऩने स्रोतको बनाइ छ ।

―सयकाय आपॉाैरे फनाउन, सावयजाछनक–छनजी–साझेदायी (ऩीऩीऩी) प्रारुऩ य ववश्वव्माऩी फोरऩत्रफाट प्रवद्र्धक छनोट
गने ववषमभा छरपर बइयहे को छ । थट्माट्ापटरे ताभाकोसी तेस्रोको ववथतत
ृ आमोजना प्रछतवेदन (डीऩीआय)

तमाय गरयसकेको छ । थट्माट्ापटरे आमोजनाभा १ अफय रुऩैमाॉबन्दा फढी रगानी गरयसकेको छ । थट्माट्ापट
नफे सयकाय थवालभत्वको कम्ऩनी हो ।

थट्माट्ापटको रगानीभा ६० भेगावाटको खिम्ती आमोजना सञ्चारनभा छ । फोडय य थट्माट्ापटफीच आमोजना
ववकास सम्झौता (ऩीडीए)का राथग ऩटकऩटक छरपर बएको थथमो । उसरे बायतको टाटा ऩावय लरलभटे डराई

यणनीछतक साझेदाय फनाएको थथमो । आधा थवालभत्व लरने गयी तत्कारीन एसएन ऩावय (हारको थट्माट्ापट) य
टाटा ऩावय लरलभटे डफीच सभझदायीऩत्र (एभओम)ू भा हथताऺय बएको थथमो । एसएनरे ववद्मुत ् बायत छनमायतका
राथग सष्ट्जरो फनाउन बायतीम कम्ऩनी टाटासॉग ५ वषयअछघ रगानी सम्झौता गये को थथमो । ऩछछल्रो सभमभा
टाटारे हात खझकेऩछछ थट्माट्ापटराई असहज बएको हो ।

डीऩीआय तमाय बएकारे रगानीको प्रारुऩ तम गनय सहज हुनेछ । आमोजनाऩछछ ऺभता ६ सम ५० भेगावाटभा भात्र
सीलभत गये को छ । आमोजना क्मू ३० भा डडजाइन गदाय १ हजाय ३२० भेगावाटसम्भ उत्ऩादन हुने अध्ममनरे
दे िाएको छ । आमोजना छनभायणका राथग १ िफय ४० अफय रुऩैमाॉ राग्ने अनुभान गरयएको छ । ताभाकोसी
अधयजरासममक्
ु त आमोजना हो ।
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अप्ऩय भाईको उत्ऩादन अफ व्मावसानमक
बीभ चाऩागाईँ

ष्ट्जल्राको भाफु गाउॉ ववकास सलभछतभा छनभायण बएको अप्ऩय भाई जरववद्मुत ् आमोजनारे बफहीफाय व्मावासाछमक
उत्ऩादन थारेको छ। ९.९८ भेगावाटको आमोजनाको ऩयीऺण उत्ऩादनको बफजर
ु ी २ साताअछघ केन्रीम प्रसायणभा
जोडडएको थथमो ।

ऩयीऺणभा उत्ऩाददत बफजुरी आमोजनारे २ साता प्राथधकयणराई छन्शुल्क ददएको छनभायणकताय ऩञ्चकन्मा भाई
हाइड्रो ऩावय लरलभटे डरे जनाएको छ। िोराभा ऩानीको फहाव अनुसाय सुरुभा साढे ६ भेगावाट उत्ऩादन बएको

बफजुरी अदहरे फदढयहे को लरलभटे डरे जनाएको छ। प्राथधकयणसॉग बफहीफाय काठभाडौंभा छरपर गयी आमोजनाको

बफजर
ु ी प्राथधकयणरे बफहीफायदे खि नै िरयद गये को लरलभटे डका प्रफन्ध छनदे शक सन्तोष प्रधानरे फताए । ‗अफ चादहॉ
हाभीरे प्राथधकयणराई आफ्नो उत्ऩादन फेच्न थारेका छौं,‘ उनरे बने।

३ वषयअछघ छनभायण सुरु आमोजनाको ववद्मुत ् इराभकै गोदकष्ट्थथत सफथटे सनभा जोडडएको छ। ऩावय हाउसफाट
गोदकसम्भ ल्माइएको िान्सलभसन राइन ववथतायको काभ केही भदहनाअछघ सककएको थथमो। भाफुफाट

गोदकष्ट्थथत थटे सनसम्भ बफजुरी ल्माउन साढे १८ ककरोलभटयभा टावय (ऩोर) गाडेय ताय ताॉथगएको छ। मो दयू ीभा
५५ टावय याखिएका छन ् । आमोजनाको कुर रागत १ अफय ९२ कयोड रुऩैमाॉ यहे को प्रधानरे फताए। आमोजनाभा
नबफर, नेऩार फैंक, एबये थट, एनएभफी य ग्रोफर आइएभई फैंकरे ७५ प्रछतशत रगानी गये को उनरे जनाए।

आमोजनाअन्तगयत भाथथल्रो भाई सी जरववद्मुत ् क्मासकेट आमोजना ऩछन छनभायणाधीन छ । ९० कयोड रुऩैमाॉ

रगानीको आमोजना ६ भदहनालबत्रभा छनभायण गरयसक्ने रऺ्म यहे को लरलभटे डरे जनाएको छ । ६.१ भेगावाटको
क्मासकेटको काभ ७० प्रछतशत सककएको छ । दव
ु ैफाट वषयभा ५ कयोड मुछनट बफजुरी उत्ऩादन हुने अनुभान

आमोजनाको छ । ववद्मुत ् िरयद सम्झौता (वऩवऩए)अनुसाय ऩञ्चकन्मारे महाॉको बफजुरी ३० वषयसम्भ फेच्न

ऩाउनेछ य त्मसऩछछ प्राथधकयणराई ष्ट्जम्भा ददनुऩने छ । १५ वषयऩछछ सयकायरे मसको ५० प्रछतशत थवालभत्व
लरनेछ ।
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ऊजाा भन्त्रीरे गये भाथथल्रो बत्रशूरी आमोजनाको ननयीऺण

उऩप्रधान एवभ ् ऊजायभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे फुधफाय यसुवा य नुवाकोटको लसभानाभा छनभायणाधीन ६० भेगावाट
ऺभताको भाथथल्रो बत्रशूरी थि ए जरववद्मुत ् आमोजनाको छनयीऺण गये का छन ् ।

यसव
ु ाको डाॉडा गाउॉ , ठूरो गाउॉ तथा नव
ु ाकोटको भनकाभना गाववसको इराकाभा यहे को सो जरववद्मत
ु ् आमोजना
भन्त्री यामभाझीसॉगै सॊसदीम सलभछतका ऩदाथधकायीसभेतरे छनयीऺण गये का यसुवाका प्रष्ट्जअ कृरणप्रसाद
अथधकायीरे फताए ।

बूकम्ऩऩछछ उक्त आमोजनाको छनभायणरे गछत ऩाउन नसकेको प्रववथधऻहरूरे फताएका छन ् । छनयीऺणऩछछ भन्त्री
यामभाझीरे प्राकृछतक ववऩद्ऩछछ आमोजनाको छनभायण कामय ्लभक रुऩभा अगाडड फढाउन सयकायरे सहमोग गने
फताए ।

भन्त्री यामभाझीका साथभा सॊसदीम सलभछतअन्तयगत कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सबाऩछत गगन थाऩा य
ववकास सलभछतका सबाऩछत यववन्र अथधकायी थथए । यासस
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असायको अष्ट्न्तभभा सञ्चारन हुॉदै भेवाखोरा हाइड्रोऩावय

ष्ट्जल्राभा सञ्चारन गनय राथगएको भेवािोरा हाइड्रोऩावय असाय अष्ट्न्तभदे खि सञ्चारन हुने बएको छ । िोटाङ

ष्ट्जल्राराई ववद्मुत्बाय कटौतीभुक्त फनाउने अलबमानका साथ उत्ऩादनको काभ थालरएको एक भेगावाट ऺभताको
जरववद्मत
ु आमोजना असाय अष्ट्न्तभदे खि सञ्चारन गने तमायी गरयएको हो ।

७० प्रछतशत फैङ्कको रगानी तथा ३० प्रछतशत उऩबोक्ताको शेमयफाट सञ्चारन गनय राथगएको हाइड्रोऩावयका

राथग भेलसन जडानको भात्र काभ फाॉकी यहे कारे असाय अष्ट्न्तभभा सञ्चारन गने तमायी गरयएको आमोजना प्रभुि
रलरतकुभाय याईरे फताए । केन्रीम राइनभा जोड्ने गयी उत्ऩादन गनय राथगएको साछनभा फैङ्कको नेतत्ृ वभा फैङ्क
अप काठभाडौंरे सभेत रगानी गये को छ ।

साप्सु कालरका हाइड्रोऩावय कम्ऩनी प्रालर काठभाडौंको प्रवद्र्धनभा उत्ऩादन हुन रागेको हाइड्रोऩावय छनजी साझेदायी
(वऩवऩऩी) भोडरभा सञ्चारन हुने जनाइएको छ । हाइड्रोऩावयफाट उत्ऩाददत ववद्मुत ् फुइऩाष्ट्थथत केन्रीम राइनको
सफथटे सन ऩ¥ु माएय प्रवाह गरयने कम्ऩनीका प्रफन्ध छनदे शक अजन
ुय याईरे फताए ।

हाइड्रोऩावयभा चायओटा कम्ऩनीरे कन््माक्टभा काभ गरययहे का छन ् । हाइड्रो भेकाछनकरका राथग भहाशष्ट्क्त
हाइड्रोऩावय कम्ऩनी, िान्सलभसनका राथग शाह इरेक्िोछनक प्रालर, लसलबरका राथग ऩेलसकपक बफल्डसय य
इरेक्िोभेकाछनकरका राथग थचन्सीरे ष्ट्जम्भा लरएका छन ् ।

हाइड्रोऩावय सञ्चारन बएऩछछ ष्ट्जल्राभा ववद्मुत ् सञ्चारन बएका सफै गाववसभा ववद्मुत्बाय कटौती नहुने

फताइएको छ । केन्रीम ववद्मुत ् प्रमोग हुॉदै आएको ष्ट्जल्राभा अदहरेसम्भ ३८ गाववसका उऩबोक्तारे ववद्मुत ्
उऩबोग गदै आएका छन ् ।

गत असोजफाटै सञ्चारनभा ल्माउने गयी काभ थालरएको हाइड्रोऩावय गत सार असाय १९ गतेको बीषण वषायऩछछ
आएको फाढीरे हाइड्रोऩावयको सवे भेलसन, भकी जेम्ऩय, वेष्ट्ल्डङ साभान, थगट्टी, फारुवा, लसभेण्ट, पराभको यड
रगामतका साभान फगाएय रू. ४० रािबन्दा भाथथको ऺछत गये को थथमो ।

त्मसऩछछ गत सारकै चैत अष्ट्न्तभफाट सञ्चारनभा ल्माउने तमायी गरयएको बए ऩछन बायतीम नाकाफन्दीका
कायण साभान ढुवानी गनय नसक्दा काभ प्रबाववत बएको कम्ऩनीरे फताएको छ । यासस
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ऩथ्
े ो भाण्डुुु हाइड्रोरे जग्गा कब्जा गये को आयोऩ
ृ वी ऩाॉडक

भकवानऩुय य रलरतऩुयको सीभानाभा फाग्भती नदीभा छनभायण हुन रागेको फाग्भती साना जरववद्मुत ् आमोजनाको
प्रवद्यधक कम्ऩनी भाण्डु हाइड्रोऩावय लरलभटे डरे थथानीमको जग्गा जफयजथती कब्जा गये को आयोऩ रगाएको छ ।
आमोजनाफाट प्रबाववत भकवानऩयु को इऩा ऩञ्चकन्मा गाववसका ववरणप्र
ु साद प्रजाऩछत आफ्नो भन्जयु ीववना
आमोजनारे जग्गा कब्जा गये को बन्दै सयोकायवारा छनकाम धाइयहे ऩछन ठोस छनणयम नऩाएय है यान छन ् ।

प्रजाऩछतरे आफ्नो जग्गा भाण्डुरे जफयजथती हडऩेको बन्दै गह
ृ भन्त्रारम, ववद्मुत ् ववकास ववबाग, भकवानऩुय

ष्ट्जल्रा प्रशासन कामायरम, अष्ट्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगजथता छनकामभा छनवेदन ददएका छन ् । वैशाि
५ गते गह
ृ भन्त्रारमभा ददएको उजुयीभा इऩा गाववसको वडा नॊ. ६ भा थथानीमरे बाडाभा लरएय भाछाऩारन तथा

िेतीऩाती गरययहे को आफ्नो जग्गाभा फनेका बौछतक सॊयचनाहरू बत्काई कब्जा गरयएको उल्रेि छ । प्रछतयोध गनय
िोज्दा राशसभेत गामफ फनाइददनेसम्भका धम्की आएको उजुयीभा उल्रेि छ ।

सो थथानभा यहे को उनको कुर २५ योऩनी जग्गाभध्मे काठभाडौं–छनजगढ रत
ु भागयभा १६ योऩनी ऩरयसकेको छ । सो

भागय छनभायणका ्भभा नेऩारी सेनारे प्रजाऩछतको जग्गा बाडाभा लरएय ववरपोटक ऩदाथयरगामत छनभायण साभग्री

बण्डायण गनय बौछतक सॊयचना छनभायण गये को थथमो । सेनारे छाडेऩछछ ती सॊयचना जग्गाधनीकै हुने सम्झौता थथमो
। तय, अदहरे ती बौछतक सॊयचनासभेत भाण्डुरे कब्जा गये को य बाडा ऩछन नददएको प्रजाऩछतरे फताए ।

गत भङ्लसयभा ष्ट्जल्रा प्रशासन कामायरम भकवानऩुयरे थथानीम जग्गाधनीराई जग्गाको भुआब्जा लरन आउने

व्मवथथा लभराइददन गाववस कामायरमभा ऩत्राचाय गये को थथमो । सो ऩत्रभा फाग्भती रघु जरववद्मुत्राई आवश्मक
ऩने जग्गाको भल्
ू म प्रछतयोऩनी ३ राि रुऩैमाॉ तोककएको उल्रेि छ । तय, प्रजाऩछतरे गह
ृ भन्त्रारमभा ददएको

छनवेदनभा नापा कभाउने उद्दे श्मको छनजी कम्ऩनीराई प्रशासनरे सावयजछनक दहतका आमोजनाकै है लसमत ददएय
जग्गा अथधग्रहणको छनणयम गये को आयोऩ छ । तय, कानूनव्मवसामीहरू बने जग्गा प्राष्ट्प्तसम्फन्धी ऐन, २०३४ य

ववद्मुत ् ऐन, २०४९ रे जग्गा अथधग्रहणसम्फन्धी पयक पयक व्मवथथा गये को बए ऩछन अदहरे अभ्मासभा अछघल्रो
ऐनकै व्मवथथा यहे कारे प्रभुि ष्ट्जल्रा अथधकायीराई त्मथतो अथधकाय बएको फताउॉ छन ् ।

काठभाडौं–छनजगढ रत
ु भागय प्रबाववतरे दाफी गये कै भआ
ु ब्जा आपूहरूरे ऩछन भाण्डुफाट ऩाउनऩ
ु ने प्रजाऩछतको दाफी
छ । रत
ु भागयका कायण जग्गाको भूल्म फढे ऩछन आमोजनारे कौडीको भोरभा जग्गा हडप्न रागेको प्रजाऩछतको

गुनासो छ । मही ववषम लरएय उनी सवोच्च अदारतसभेत ऩुगेका छन ् । गत वषयको असायभा उनरे दामय गये को रयट
सवोच्चभा ववचायाधीन छ ।

सो आमोजना दहभारमन इन्िारिक्चय पण्डअन्तगयतको भाण्डु हाइड्रोरे छनभायण गनय रागेको हो । आमोजनाभा

पण्डको ५१ प्रछतशत य चीनको लसचव
ु ान हे चव
ु ान कम्ऩनी (एसएचआईसी) को ४९ प्रछतशत रगानी छ । दहभारमन

इन्बेरटभेण्ट फैङ्कका अध्मऺ ऩथ्
ृ वी ऩाॉडे सभूहको थवालभत्वभा छ । त्मसअन्तगयत छामादे वी कम्प्रेक्स, कपडब्माक
इन्िारिक्चय सलबयसेज, मुनाइटे ड भोदी हाइड्रो, एभ नेऩार प्रालर, इ्ा नेऩार लरलभटे ड, भाण्डु हाइड्रोरगामतभा

रगानी छ । ऩाॉडर
े े ववगतभा ऩछन ववलबन्न व्मष्ट्क्तका छनजी सम्ऩवत्त अनेक तयीका अऩनाएय हडप्ने गये का प्रशथत
उदाहयण छन ् ।
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भाथथल्रो कणाारीको ऺभताफाये वववाद कामभै

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाराई बायतीम रगानीकताय कम्ऩनी ग्रान्धी भाष्ट्ल्रकाजन
ुय याव

(ष्ट्जएभआय)रे नौ सम भेगावाटभा अगाडड फढाउने तमायी गरययहे को फेरा थथानीमवासीरे बने ऺभता फढी यहे को
फताउॉ दै आएका छन ् ।

ऺभताको ववषमभा वववाद यहे का कायण थथानीमवासीरे ववयोध गने अवसय ऩछन ऩाएका छन ् । सयकायी छनकाम तथा
सयोकाय बएका ऩऺरे ऩछन ऺभताको फाये भा हारसम्भ प्ररट जानकायी गयाएका छै नन ् । ववद्मुत ् ववकास ववबागरे

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाको फाॉधथथर दै रेिको डाफबन्दा भाथथल्रो तटभा ववलबन्न ऺभताभा छ
ओटा आमोजनाराई अनुभछतऩत्र प्रदान गये को छ ।

बायतीम रगानीकताय कम्ऩनीरे कुर ३५ लभटय फाॉध फनाउॉ दा आठ ककरोलभटय राभो फाॉध फन्ने फताइयहे को छ । तय
चाय हजाय १८० भेगावाट ऺभताको आमोजना छनभायण गदाय कुर ६२ ककरोलभटय राभो तार फन्ने अवथथा आउने
सम्बावना यहे ने फताइॉदै आएको छ । एक गैयसयकायी सॊथथारे अनौऩचारयक रुऩभा गये को अध्ममनराई आधाय
फनाएय ऺभताको ववषमभा प्रश्न उठ्ने गये को रगानी फोडयका अथधकायीहरु फताउॉ छन ् ।

ऊजाय भन्त्रारमरे सभेत ऺभताको ववषमभा हारसम्भ प्ररट जानकायी गयाएको छै न । गैयसयकायी तवयफाट बएको
अध्ममनराई थवीकाय गने वा नगने बन्नेभा कुनै ऩछन छनकाम प्ररट रुऩभा फताउन तमाय छै न । तय भाथथल्रो

कणायरीको ववषमभा बने सयकायरे बायतीम कम्ऩनीराई नौ सम भेगावाट ऺभताभा भात्रै अनुभछतऩत्र ददएय स्रोतको
प्रमोगभा ध्मान ददन नसकेको फताइॉदै आएको छ ।

नौ सम भेगावाट ऺभताको आमोजना फनाउॉ दा ऩने वातावयणीम, साभाष्ट्जक तथा अन्म प्रबाव जछत कभ हुन्छ, चाय

हजाय भेगावाट फढी ऺभताको फनाउॉ दा फन्ने तार, त्मसफाट अन्म आमोजनाभा ऩने प्रबाव, वातावयणीम तथा अन्म
प्रबाव बने असाध्मै ठूरो हुने दे खिएको छ । फढी ऺभताको आमोजना फनाउॉ दा हार सुिेत, दै रेि, कारीकोट हुॉदै
जुम्रा जोडडएको कणायरी याजभागयको नदी ककनायको िण्ड ऩानीभुछन ऩने दे खिन्छ । छनभायण बएको बौछतक

सॊयचनाराई ऩानीभुछन ऩाने वा कभ ऺभताभा आमोजना अगाडड फढाएय अन्म आमोजनाराई ऩछन सहज फनाउने
ववषम गम्बीय यहे को छ ।

थथानीमवासीरे उठाएको प्रश्न जामज यहॉदायहॉ दै ऩछन त्मसको प्रायष्ट्म्बक अध्ममन, वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन,

ववथतत
ृ आमोजना प्रछतवेदन, रगानी तथा अन्म ववषमको अध्ममन गनय भात्रै कम्तीभा १० वषय सभम राग्ने दे खिन्छ
। ष्ट्जएभआयरे ववथतत
ृ आमोजना प्रछतवेदन तमाय ऩाये को, रगानीका राथग ववलबन्न फैङ्क तथा ववत्तीम सॊथथासॉग
छरपर गरययहे को सन्दबयभा ऺभताको ववषम गौण फन्ने दे खिन्छ ।

रगानी फोडयका सहसथचव यवव बट्टयाईरे बने – ‗चाय हजाय १८० भेगावाटको आमोजना ऩछन फन्न सक्छ, तय

अध्ममनको चयणभा नै राभो सभम राग्ने बएकारे तत्कार सम्बावना कभ यहन्छ, दीघयकारभा सो ऺभताभा
आमोजना फन्न सक्छ वा सक्दै न बन्नेभा बने अध्ममन हुन सक्छ । यासस
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भेवाखोरा हाइड्रोऩावय असाय अष्ट्न्तभभा सञ्चारन हुने

ष्ट्जल्राभा सञ्चारन गनय राथगएको भेवािोरा हाइड्रोऩावय असाय अष्ट्न्तभदे खि सञ्चारन हुने बएको छ । िोटाङ

ष्ट्जल्राराई ववद्मुत्बाय कटौतीभुक्त फनाउने अलबमानका साथ उत्ऩादनको काभ थालरएको एक भेगावाट ऺभताको
जरववद्मत
ु आमोजना असाय अष्ट्न्तभदे खि सञ्चारन गने तमायी गरयएको हो । सत्तयी प्रछतशत फैंकको रगानी तथा

३० प्रछतशत उऩबोक्ताको सेमयफाट सञ्चारन गनय राथगएको हाइड्रोऩावयका राथग भेलसन जडानको भात्र काभ फाॉकी

यहे कारे असाय अष्ट्न्तभभा सञ्चारन गने तमायी गरयएको आमोजना प्रभुि रलरतकुभाय याईरे जानकायी ददनुबमो ।
केन्रीम राइनभा जोड्ने गयी उत्ऩादन गनय राथगएको साछनभा फैंकको नेतत्ृ वभा फैंक अप काठभाडौँरे सभेत रगानी
गये को छ । साप्सु कालरका हाइड्रोऩावय कम्ऩनी प्रालर काठभाडौँको प्रवद्र्धनभा उत्ऩादन हुन रागेको हाइड्रोऩावय

छनजी साझेदायी (वऩवऩऩी) भोडरभा सञ्चारन हुने जनाइएको छ । हाइड्रोऩावयफाट उत्ऩाददत ववद्मत
ु ् फइ
ु ऩाष्ट्थथत

केन्रीम राइनको सफथटे सन ऩ¥
ु माएय प्रवाह गरयने कम्ऩनीका प्रफन्ध छनदे शक अजन
ुय याईरे जानकायी ददनुबमो ।
हाइड्रोऩावयभा चायवटा कम्ऩनीरे कन््माक्टभा काभ गरययहे का छन ् । हाइड्रो भेकाछनकरका राथग भहाशष्ट्क्त
हाइड्रोऩावय कम्ऩनी, िान्सलभसनका राथग शाह इरेक्िोछनक प्रालर, लसलबरका राथग ऩेलसकपक बफल्डसय य

इरेक्िोभेकाछनकरका राथग थचन्सीरे ष्ट्जम्भा लरएका छन ् । हाइड्रोऩावय सञ्चारन बएऩछछ ष्ट्जल्राभा ववद्मुत ्
सञ्चारन बएका सफै गाववसभा ववद्मत्ु बाय कटौती नहुने जनाइएको छ । केन्रीम ववद्मत
ु ् प्रमोग हुॉदै आएको

ष्ट्जल्राभा अदहरेसम्भ ३८ गाववसका उऩबोक्तारे ववद्मुत ् उऩबोग गदै आएका छन ् । गत असोजफाटै सञ्चारनभा
ल्माउने गयी काभ थालरएको हाइड्रोऩावय गत सार असाय १९ गतेको बीषण वषायऩछछ आएको फाढीरे हाइड्रोऩावयको
सवे भेलसन, भकी जेम्ऩय, वेष्ट्ल्डङ साभान, थगट्टी, फारव
ु ा, लसभेन्ट, पराभको यड रगामतका साभान फगाएय रु ४०
रािबन्दा भाथथको ऺछत गये को थथमो । त्मसऩछछ गत सारकै चैत अष्ट्न्तभफाट सञ्चारनभा ल्माउने तमायी

गरयएको बए ऩछन बायतीम नाकाफन्दीका कायण साभान ढुवानी गनय नसक्दा काभ प्रबाववत बएको कम्ऩनीरे
जनाएको छ । यासस
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भाथथल्रो कणाारीको ऺभताफाये वववाद कामभै

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाराई बायतीम रगानीकताय कम्ऩनी ग्रान्धी भाष्ट्ल्रकाजन
ुय याव

(ष्ट्जएभआय)रे नौ सम भेगावाटभा अगाडड फढाउने तमायी गरययहे को फेरा थथानीमवासीरे बने ऺभता फढी यहे को

फताउॉ दै आएका छन ् । ऺभताको ववषमभा वववाद यहे का कायण थथानीमवासीरे ववयोध गने अवसय ऩछन ऩाएका छन ् ।
सयकायी छनकाम तथा सयोकाय बएका ऩऺरे ऩछन ऺभताको फाये भा हारसम्भ प्ररट जानकायी गयाएका छै नन ् ।

ववद्मुत ् ववकास ववबागरे भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत ् आमोजनाको फाॉधथथर दै रेिको डाफबन्दा भाथथल्रो

तटभा ववलबन्न ऺभताभा छ वटा आमोजनाराई अनुभछतऩत्र प्रदान गये को छ । बायतीम रगानीकताय कम्ऩनीरे कुर
३५ लभटय फाॉध फनाउॉ दा आठ ककरोलभटय राभो फाॉध फन्ने फताइयहे को छ । तय चाय हजाय १८० भेगावाट ऺभताको

आमोजना छनभायण गदाय कुर ६२ ककरोलभटय राभो तार फन्ने अवथथा आउने सम्बावना यहे ने फताइॉदै आएको छ ।
एक गैयसयकायी सॊथथारे अनौऩचारयक रुऩभा गये को अध्ममनराई आधाय फनाएय ऺभताको ववषमभा प्रश्न उठ्ने

गये को रगानी फोडयका अथधकायीहरु फताउॉ छन ् । ऊजाय भन्त्रारमरे सभेत ऺभताको ववषमभा हारसम्भ प्ररट जानकायी
गयाएको छै न । गैयसयकायी तवयफाट बएको अध्ममनराई थवीकाय गने वा नगने बन्नेभा कुनै ऩछन छनकाम प्ररट

रुऩभा फताउन तमाय छै न । तय भाथथल्रो कणायरीको ववषमभा बने सयकायरे बायतीम कम्ऩनीराई नौ सम भेगावाट
ऺभताभा भात्रै अनभ
ु छतऩत्र ददएय स्रोतको प्रमोगभा ध्मान ददन नसकेको फताइॉदै आएको छ । नौ सम भेगावाट

ऺभताको आमोजना फनाउॉ दा ऩने वातावयणीम, साभाष्ट्जक तथा अन्म प्रबाव जछत कभ हुन्छ, चाय हजाय भेगावाट
फढी ऺभताको फनाउॉ दा फन्ने तार, त्मसफाट अन्म आमोजनाभा ऩने प्रबाव, वातावयणीम तथा अन्म प्रबाव बने
असाध्मै ठूरो हुने दे खिएको छ । फढी ऺभताको आमोजना फनाउॉ दा हार सि
ु ेत, दै रेि, कारीकोट हुॉदै जम्
ु रा

जोडडएको कणायरी याजभागयको नदी ककनायको िण्ड ऩानीभुछन ऩने दे खिन्छ । छनभायण बएको बौछतक सॊयचनाराई

ऩानीभुछन ऩाने वा कभ ऺभताभा आमोजना अगाडड फढाएय अन्म आमोजनाराई ऩछन सहज फनाउने ववषम गम्बीय
यहे को छ । थथानीमवासीरे उठाएको प्रश्न जामज यहॉ दायहॉदै ऩछन त्मसको प्रायष्ट्म्बक अध्ममन, वातावयणीम प्रबाव
भूल्माङ्कन, ववथतत
ृ आमोजना प्रछतवेदन, रगानी तथा अन्म ववषमको अध्ममन गनय भात्रै कम्तीभा १० वषय सभम

राग्ने दे खिन्छ । ष्ट्जएभआयरे ववथतत
ृ आमोजना प्रछतवेदन तमाय ऩाये को, रगानीका राथग ववलबन्न फैंक तथा ववत्तीम
सॊथथासॉग छरपर गरययहे को सन्दबयभा ऺभताको ववषम गौण फन्ने दे खिन्छ । रगानी फोडयका सहसथचव यवव

बट्टयाई बन्नुहुन्छ – “चाय हजाय १८० भेगावाटको आमोजना ऩछन फन्न सक्छ, तय अध्ममनको चयणभा नै राभो

सभम राग्ने बएकारे तत्कार सम्बावना कभ यहन्छ, दीघयकारभा सो ऺभताभा आमोजना फन्न सक्छ वा सक्दै न

बन्नेभा बने अध्ममन हुन सक्छ ।” तय दै रेि, सुिेत, अछाभका थथानीम जनता बने नेऩारको साधन स्रोतको ऩूणय
प्रमोग गनब
ुय न्दा कभ ऺभताभा आमोजना अगाडड फढाइएको गुनासो गदै आएका छन ् । भाथथल्रो कणायरी फचाउ

अलबमानसभेत चराइयहनुबएका सुिेतका फारकृरण सुनाय आमोजना ऩूणय ऺभताभा नेऩार सयकायकै रगानीभा

अगाडड फढाउनुऩने धायणा याख्नह
ु ु न्छ । दहभारम इष्ट्न्जछनमरयङरे गये को अध्ममनअनुसाय सो आमोजनाको ऺभता
चाय हजाय १८० भेगावाट हुने ऩाइएको उहाॉको बनाइ छ । मथतै सि
ु ेत वीये न्रनगयका गोववन्द काप्रीराई ऩछन

ऺभताको ववषमभा थचत्त फुझक
े ो छै न । ष्ट्जएभआयराई कभ ऺभताभा भाथथल्रो कणायरी ददइएको उहाॉको आयोऩ छ ।

“नौ सम भेगावाट भात्रै अगाडड फढाउने अनुभछत ददएय सयकायरे तीन हजाय २८० भेगावाट ऺभता भाथथ नजयअन्दाज

गये को छ । हाभी ऩूणय ऺभताभा आमोजना फनोस ् बन्ने चाहन्छौँ, हाम्रो भागको प्राववथधक ऩयीऺण गरयमोस ् य

हाभीराई थचत्त फझ
ु ाओस ्” –उहाॉरे बन्नब
ु मो । दै रेिका साॊसद रक्ष्भीप्रसाद ऩोिये रको ववचायभा आमोजना अगाडड

फढाइए एउटा भागय प्रशथत हुने य त्मसरे थऩ रगानीको आधाय तमाय ऩानेछ । ऺभताको प्रश्न उठाएय आमोजनाराई
ऩय धकेल्नुबन्दा हार छनधायरयत ऺभताभा नै आमोजना सम्ऩन्न गनऩ
ुय ने उहाॉ फताउनुहुन्छ । मथतै सुिेतका साॊसद

तप्तफहादयु ववरट ऩछन ऺभताको ववषम आमोजना अल्भल्माउने तवयरे आएको फताउनुहुन्छ । ववसॊ २०५१ भा अरुण
तेस्रो आमोजना योककॉदा त्मसरे भुरुकराई ऩाये को प्रबाव ठूरो यहे को बन्दै अफ कुनै ऩछन फहानाभा भाथथल्रो कणायरी
योक्न नहुने साॊसद ववरटको बनाइ छ । तय थथानीमवासीरे उठाएको ऺभताको ववषमभा बने सयकाय य सयकायी
छनकामरे सभमभै थचत्त फुझ्दो जानकायी गयाए आमोजना अगाडड फढाउन सहज हुने दे खिन्छ । यासस
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साढे ५ हजाय भेगावाटका राथग आवेदन

उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा रगानीकतायको रुथच नदे खिए ऩछन जरववद्मुत्भा बने थवदे शी तथा ववदे शी आकवषयत दे खिएका
छन ् । ऩछछल्रो सभम आमोजनाको ववथतत
ृ अध्ममन प्रछतवेदन (डीऩीआय) तमाय गयी उत्ऩादन अनुभछतऩत्र
(राइसेन्स)का राथग आवेदन ददने ्भ फढे को छ ।

हारसम्भ थवदे शी तथा ववदे शी प्रवद्र्धकरे ७५ आमोजनाको डीऩीआय सम्ऩन्न गयी ५ हजाय ४ सम ८२ भेगावाट

ववद्मुत ् उत्ऩादनका राथग औऩचारयक थवीकृछत भागेका छन ् । ववद्मुत ् ववकास ववबागका अनुसाय मसयी आवेदन
ददनेभा थवदे शी तथा ववदे शी दव
ु ै प्रवद्र्धक छन ् । छमनीहरूको भागभा सयकायरे सम्फोधन बने गरयसकेको छै न ।
ववबागको लसपारयसभा ऊजाय भन्त्रारमरे प्रवद्र्धकराई उत्ऩादनका राथग राइसेन्स ददने प्रावधान छ ।

राइसेन्सका राथग आवेदन ददएका ऩरयमोजनाभध्मे अथधकाॊश सात वषयलबत्रै सम्ऩन्न हुनेछन ् । राइसेन्स ऩाएऩछछ

ववद्मुत्को फजाय सुछनष्ट्श्चत य रगानी जुटाउने काभ सुरु हुनेछ । केही आमोजनारे ऩुयानो राइसेन्स फचाइयाख्न ऩछन

छनवेदन ददएको ववबागको दाफी छ । ऊजायरे बने छनधायरयत सभमभा काभ सुरु गने य सम्ऩन्न गनेरगामत सतय यािेय
भात्रै राइसेन्स ददॉ दै आएको छ ।

हार प्रचलरत रागत प्रछतभेगावाट औसत १५ कयोड रुऩैमाॉराई आधाय भान्दा ५ हजाय ४८२ भेगावाट ऺभताका मी
आमोजना फनाउन करयफ साढे ८ िफय रगानी आवश्मक ऩछय । हार ऩये का आवेदनभध्मे १ दे खि ६ सम भेगावाट
ऺभताका छन ् ।

उत्ऩादन राइसेन्स भाग गनेभा सात बायतीम य एक थचछनमाॉ प्रवद्र्धक छन ् । बायतको लबल्फया ग्रुऩरे फरेपी,
जीएभआय इनजॉरे भाथथल्रो भस्र्माङ्दी २ य ऩटे र इष्ट्न्जछनमरयङरे फढ
ू ीगण्डकी ‗क‘ य ‗ि‘का राथग आवेदन

ददएका छन ् । मथतै, केएसके इनजॉ लरलभटे डरे छतरा १ य २ तथा एथसय ऩावयरे कालरगण्डकी कोवाङ आमोजना

छनभायणका राथग ववबागभा छनवेदन ददएका छन ् । चाइना हाइड्रो कऩोये सनरे १०२ भेगावाटको भाथथल्रो बत्रशूरी २

आमोजना फनाउनका राथग छनवेदन ददएको छ । मी आमोजनाका प्रवद्र्धकरे डीऩीआयका राथग भात्र कयोडाॊाै रुऩैमाॉ
रगानी गये का छन ् ।

प्रक्मा ऩ¥ु माएय आएका प्रवद्र्धकराई राइसेन्स ददने ववबागका भहाछनदे शक सभीययत्न शाक्म फताउॉ छन ् । धेयै

प्रवद्र्धकरे उत्ऩादन राइसेन्स भाग गये को य ववबागरे ऩछन सोहीअनुसाय ददइयहे को उनको बनाइ छ । राइसेन्सका
राथग छनवेदन ददएकाभध्मे केही आमोजनारे रगानी जुटाई छनभायणको तमायीसभेत गये का छन ् । १०.५ भेगावाटको
तल्रो भोदी क्मासकेड, ८ भेगावाटको भाथथल्रो नौगाड, ४८.८ भेगावाटको खिम्तीरगामत आधा दजयन आमोजना

छनभायणको तमायीभा ऩुगेका छन ् । ववबागका अनुसाय हारसम्भ ८४६ भेगावाट ऺभताका आमोजना छनभायण सम्ऩन्न
बएका छन ् ।
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‘उत्ऩाददत बफजुरी दे शभै खऩत’
रक्ष्भण ववमोगी

सयकायरे उत्ऩाददत बफजुरी दे शभै िऩत गने भोडालरटीभा ६ सम ५० भेगावाटको ताभाकोसी–३ जरववद्मुत

आमोजना फनाउन आवश्मक प्रक्मा अछघ फढाएको छ । बफजर
ु ीको आन्तरयक भाग य औद्मोथगक ऺेत्र ववथताय हुॉदै
गएको बन्दै दे शकै राथग आमोजना फनाउने तमायी गरयएको हो ।

नवेको थमाडक्र्माफ्ट नयपन्ड कम्ऩनी (एसएन ऩावय) रे आमोजनाफाट हात खझकेऩछछ छनभायणको भोडर तम गनय

रगानी फोडयराई गत भाघभा अध्ममनको ष्ट्जम्भा ददइएको थथमो । सयकायरे तीन भदहनालबत्र अध्ममन प्रछतवेदन
फुझाउन छनदे शनसभेत ददएको थथमो । अध्ममनको काभ सककएकारे अफ फथने फोडय सञ्चारक सलभछत फैठकभा
प्रछतवेदन ऩेस गने फोडय स्रोतरे जानकायी ददमो ।

‘छनभायणका ववलबन्न ववकल्ऩफाये छरपर बएको छ,‘ स्रोतरे नागरयकसॉग बन्मो, ‗नवेष्ट्जमन कम्ऩनीरे उत्ऩाददत
बफजुरी बायतभा फेच्ने गयी अनुभछत लरएको थथमो, फजाय अबावकै कायण उसरे छोड्मो । अफ आन्तरयक िऩतकै
राथग फनाउन पाइदा हुने फोडयको छनचोड छ ।‘

आन्तरयक िऩतका राथग फनाउॉ दा ऩछन सावयजछनक–छनजी–साझेदायी (वऩवऩऩी), वा प्रछतथऩधाय गयाएय फनाउन

सककने फोडयको सझ
ु ाव छ । अध्ममन बइसकेको आमोजना उत्ऩन्न जोखिभ न्मन
ू ीकयण गदै आन्तरयक िऩतकै

राथग फनाउॉ दा पाइदा हुने ऩछन फोडय अथधकायीको बनाइ छ । फोडयका प्रभुि कामयकायी अथधकृत याधेश ऩन्तरे बने
भोडालरटीको अष्ट्न्तभ टुॊगो नरागेको फताए ।

‘कुन भोडरभा फनाउॉ दा उथचत हुन्छ बन्ने छरपर बइसकेको छ, सयकायरे रगानी गये य आन्तरयक िऩतकै राथग
फनाउॉ दा प्रबावकायी हुन्छ,‘ उनरे बने, ‗मो बनेय अन्म ववकल्ऩ सफै फन्द गनऩ
ुय छय बन्ने होइन, केही ददनभा

प्रछतवेदनको टुॊगो राग्छ ।‘ सयकायको रगानीभा आन्तरयक िऩत गने गयी फनाउन नसककने बए तत्कारका राथग
आमोजना फन्द गनऩ
ुय ने ऩछन फोडयका केही अथधकायीको धायणा छ ।

५ सम भेगावाटबन्दा ठूरा आमोजना छनभायण प्रक्मा फोडयफाटै हुने हुॉदा छनभायणको भोडरसदहत ऩेस गनय सयकायरे
फोडयराई छनदे शन ददएको थथमो । नवेष्ट्जमन कम्ऩनीरे छोडेऩछछ अन्म ववदे शी कम्ऩनी आमोजना हात ऩानय

सयकायका ववलबन्न छनकामभा ऩुगेका छन ् । कम्ऩनीरे वातावयणीम रगामत आमोजनाको ववथतत
ृ अध्ममन
गरयसकेको छ ।

नवेष्ट्जमन कम्ऩनीरे सयकायरे सभमभा आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) नगरयददएको य बफजर
ु ीको फजाय

अछनष्ट्श्चत यहे को कायण दे िाएको थथमो । तय फोडयरे वऩडडए प्रक्मा अछघ फढाइसकेको थथमो । बफजुरी बायत छनमायत
गने उद्दे श्मरे सयकायरे सन ् २००९ भा एसएन ऩावयराई ६ सम भेगावाटका राथग भात्र अध्ममन अनुभछतऩत्र

ददएको थथमो । कम्ऩनीरे वातावयणीम, बौगोलरक य नदीको फहावको अध्ममन गये य ८ सम ८० भेगावाट ऺभताभा
फनाउन सककने छनचोड छनकारेको थथमो ।

नेऩाररे त्मछतफेरा बायतसॉग ववद्मत
ु व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) गये को थथएन य उक्त ऩरयभाणको बफजर
ु ी महाॉ

िऩत हुने अवथथा दे खिएको थथएन । काभ अछघ फढाउन सयकायरे सहमोग नगये को कायण दे िाए ऩछन बायतीम

फजायभा बफजुरीको भूल्म छनयन्तय ओयारो रागेकारे नै एसएन ऩावय आमोजनाफाट छनभायणफाट फादहरयएको थथमो ।

बायतीम फजायभा उथचत भूल्म नऩाएऩछछ कम्ऩनीरे दहउॉ दका ६ भदहना नेऩारभै फेच्ने बन्दै एक चयण छरपर ऩछन
गये को थथमो । आमोजनाफाट २ हजाय ३ सम ४० थगगावाट घन्टा बफजर
ु ी उत्ऩादन हुने अध्ममनभा उल्रेि छ । ६

भदहनाभा नेऩाररे करयफ ६० कयोड बफजुरी ककन्न सक्थ्मो । तय, काभ गनय नऩाएको फहाना फनाएयै कम्ऩनी बागेको
ऊजाय भन्त्रारमका अथधकायी फताउॉ छन ्।

८ सम ८० भेगावाट ऺभताभा आमोजना फनाउॉ दा दोरिाको लसॉगटी फजायसभेत डुफानभा ऩने हुॉदा थथानीमरे

व्माऩक ववयोध गये का थथए । त्मसऩछछ कम्ऩनीरे ऺभता ६ सम ५० भेगावाटभा झाये को थथमो । आमोजना नदी
प्रवाही बए ऩछन १५ कयोड ७८ राि लभटय क्मफ
ु सम्भ ऩानी सष्ट्ञ्चत हुने जराशम फन्ने य मसभा करयफ डेढ
भदहनासम्भ ऩानी सष्ट्ञ्चत गनय सककने अध्ममनभा उल्रेि छ ।

आमोजनाफाट दोरिाका रदक
ु , झ्माकु, रालभडाॉडा, नाम्दर
ु गामत १८ गाववस य लबभेश्वय नगयऩालरका य

याभेछाऩको पुराॉसी गाववस प्रबाववत हुने अध्ममनरे दे िाएको छ । आमोजनाको जराशमरे ४ सम २४ हे क्टय

जलभनभा प्रत्मऺ असय ऩानेछ । जदटर बौगोलरक ऺेत्र फढी बएकारे आमोजनाको रागत भाथथल्रो कणायरी य
अरुण तेस्रोको बन्दा फढी राग्ने अनुभान गरयएको छ ।
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कम्ऩनी य स्थानीमफीच भुआब्जाभै वववाद

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मुत आमोजनाको सात्तरा–१ डावष्ट्थथत ड्माभ साइटभै घय बएका चन्रफहादयु शाही

आमोजनारे थथानीमको भाग सम्फोधन गये य छछटो फनाउनुऩने फताउॉ छन ् । केही भदहनादे खि उनी भुआब्जा वववादकै
कायण द्ु िी छन ् । थथानीमराई भायभा ऩाये य भआ
ु ब्जा छनधाययण गनय िोष्ट्जएकाभा चन्रभात्र होइन, प्रबाववत
फालसन्दा सफै असन्तुरट छन ् ।

थथानीमरे प्रछतयोऩनी २५ राि जग्गाको भुआब्जा भागेका थथए । बायतीम रगानीकताय ष्ट्जएभआयरे न्मून भुआब्जा
तोक्दा आमोजना ऩऺधय थथानीम चको ववयोधभा उबत्रएका छन ् । छरपरको छनचोड थचत्तफुझ्दो नबएको बन्दै

थथानीमरे सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सबाऩछत तथा ऩदाथधकायी य सयोकायवारा छनकामरे यािेको
कामय्भभै थथानीमको चको गन
ु ासो सन
ु ाएका हुन ् ।

‘२५ रािफाट आमोजना छछटो फनोस ् बनेय थथानीम रथचरो बएका छन ्,‘ थथानीम प्रबाववत चन्रफहादयु शाही

बन्छन ्, ‗सफै लभरेय प्रछतयोऩनी १० राि कम्तीभा ददनुऩने छनणयम गये का छौं । कम्ऩनीरे ७ राि ६० हजाय ददने
फताएको छ ।‘ आमोजना छनभायणभा यारिदहत ववऩयीत सम्झौता बएको बन्र्दै केही याजनीछतक दर तथा

सयोकायवारारे ववयोध गरययहे का फेरा प्रबाववत ड्माभ साइटथथर दै रेिको सात्तरा, अछाभको बैयवथथानरगामत
गाववसका जनतारे भआ
ु ब्जा ववतयण, ऩन
ु स्र्थाऩना तथा ऩन
ु फायस मोजना थचत्तफझ्
ु दो नबएको बन्दै थथानीमको

दहतभा काभ गनऩ
ुय ने फताए । थथानीमको भाग सम्फोधन गये य काभ अछघ फढाउनुऩने सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत
सलभछतका सबाऩछत गगन थाऩारे फताए ।

ष्ट्जएभआयसॉग भआ
ु ब्जाफाये छरपर बइयहे को भाथथल्रो कणायरी सयोकाय सलभछत अध्मऺ फभफहादयु बफसीरे

फताए । ‗छरपर बइयहे ऩछन थथानीम धेयै रथचरो बएका छन ्,‘ सयोकाय सलभछत अध्मऺ बफसीरे बने, ‗कम्ऩनी

ऩछन सकायात्भक बए भुआब्जा वववाद टुॊथगनेछ ।‘ ष्ट्जएभआयरे प्रछतयोऩनी ७ राि ६० हजाय ददन सक्ने सावयजछनक
गये को छ । तय, थथानीमरे २५ रािफाट रथचरो बएय १० रािसम्भ झदायसभेत कम्ऩनीरे आफ्नो अडानफाट ऩछछ
नहटे को आयोऩ प्रबाववतको छ ।

भाथथल्रो कणायरी जरववद्मत
ु आमोजनाका प्रबाववतरे आपूहरुराई थचत्त फझ
ु ाएय तत्कार आमोजना अगाडड
फढाउनुऩने बन्दै थथानीमरे नेऩार सयकायराई ध्मानाकषयण सभेत गयाएका छन ् । बायतीम रगानीकताय

ष्ट्जएभआयरे आगाभी असोज ३ गतेलबत्र ववत्तीम व्मवथथाऩन गयी आमोजनाको छनभायण सुरु गनऩ
ुय ने रगानी फोडयरे
जनाएको छ । छनभायण चयणको ्भ सरु
ु हुने सभम आउॉ दै गदाय भआ
ु ब्जा वववाद नलभरेकारे आमोजनाप्रछत

थथानीमथतयफाट ववयोधका थवय आमोजना थथरसम्भ आउन थारेका छन ् । थथानीमफासीरे ववशेषगयी सेमय

ववतयण प्रक्मा, थथानीमफासीको योजगायी, प्राकृछतक स्रोत तथा साधन सॊयऺणको ववथध तथा प्रक्मा ऩायदशॉ

हुनुऩने अथधकाॊश थथानीमरे फताएका छन ् । आमोजना प्रवद्र्धकरे थथानीमफासीसॉग िर
ु ेय छरपर नगये को बन्दै
असन्तुष्ट्रट सभेत ऩोिेका छन ् । वववाद नलभल्दा ववयोधी सबाभा थथानीम साभेर हुन थारेका छन ् ।
आमोजनारे गये का गछतववथधको कुनै ऩछन सच
ू ना नददएय थथानीमराई झक्
ु माउन िोजेको थथानीम वीयफहादयु
नेऩारीरे फताए । ‗वऩडडएभा के–के छ थाहा छै न । छनष्ट्श्चत भान्छे ऩोथने काभ बइयहे को छ,‘ वीयफहादयु रे बने,
‗ग्राभीण तहसम्भ केही थाहा छै न । अदहरे भुआब्जाभा थथानीम रथचरो हुॉदासभेत कम्ऩनीरे ऩेलरयहे को छ ।‘

ष्ट्जएभआयका अनुसाय भुआब्जा कछत ददने बनेय अष्ट्न्तभ टुॊगो रागेको फताइएको छ । तय कछत ददने बनेय टुॊगो
रागेको छै न । ष्ट्जएभआय स्रोतरे बन्मो, ‗७ राि ५० हजायफाट अदहरे १० हजाय फढाएय ६० ऩ¥ु माएका छौं ।‘

भुआब्जाफाये थथानीमफीच अदहरेसम्भ कुया नलभरेको स्रोतरे फतामो । ९ सम ९६ योऩनी जग्गा अथधग्रहणका राथग
भुआब्जा वववाद बएको हो । अछाभ य दै रेिको सीभा बएय फग्ने कणायरी नदीभा ५८.४ लभटय अग्रो फाॉध फाॉध्ने य २
सम लभटय रम्फाइ हुने जनाइएको छ । आमोजनारे तल्रो तटीम ऺेत्रभा ऩाने प्रबावका ववषमभा सभेत थऩ
अध्ममनका राथग प्रछतवेदन लसॉचाइ ववबागभा फुझाइसकेको रगानी फोडयरे जनाएको छ ।

ड्माभसाइटभा छनजी जग्गा कुर ४८ हे क्टय य वन ऺेत्रको २ सम ६२ हे क्टय जग्गा आमोजनाराई उऩरब्ध गयाउने
ववषमभा अष्ट्न्तभ तमायी गरयएको कम्ऩनीरे जनाएको छ ।

