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२०३० सम्भभा विद्मुत ् भाग १० हजाय भेगािाट ऩुग्ने

सन ् २०३० (विसॊ २०८७ ततय)सम्भ भुरुकको कुर ऊजजाको भजग दश हजजय भेगजिजट हुने दे खिएको छ । यजष्ट्रिम मोजनज
आमोगरे गये को अध्ममनरे प्रततिर्ा कुर २० प्रततशतको दयरे ऊजजाको भजग फढ्दै जजने य सो अिधधसम्भ भजग उच्च

विन्दभ
ु ज ऩुगेय दश हजजय भेगजिजट ऩुग्ने दे खिएको हो । सयकजयरे मोजनज आमोगकज उऩजध्मऺ डज मुियजज िततिडजको
सॊमोजकत्िभज गठन गये को उच्चस्तयीम समभततरे विद्मुत ् भजगको अिस्थज अनुभजन गये को हो ।

रगजनी फोडाको शक्र
ु फजयको फैठकरे सो प्रततिेदन ऩजरयत गये को हो । फैठकरे उच्चस्तयीम समभततरे ऩेस गये को

प्रततिेदन स्िीकजय गयी सुझजि कजमजान्िमनकज रजधग आिश्मक नीतत, मोजनज तथज कजमाक्रभ तजभ
ुा ज गना आिश्मक
प्रक्रक्रमज शुरु गरयने तनणाम बएको फोडारे शतनफजय जजयी गये को विऻष्ट्ततभज उल्रेि छ । मस्तै फैठकरे फोडा भजपात

कजमजान्िमनकज क्रभभज यहे कज जरविद्मुत ् आमोजनजको िजतजियणीम प्रबजि भूल्मजङ्कनभज प्रक्रक्रमजगत सभम सीभज
घटजई द्रत
ु भजगा अऩनजउन य िजतजियणीम प्रबजि भूल्मजङ्कन प्रक्रक्रमजसॉगसॉगै िन ऺेत्रको जग्गज प्रमोग गने प्रक्रक्रमज

ऩतन सभजनजन्तय रुऩभज अगजडड फढजउने य त्मसको सहजीकयणकज रजधग िन तथज बस
ू ॊयऺण भन्त्रजरमरजई तनदे शन
ददने तनणाम बएको फोडाकज उऩसधचि िगेन्द्र रयजजररे जजनकजयी ददए ।

मस्तै फोडा अन्तगात कजमजान्िमनभज यहे को भजधथल्रो कणजारी य अरुण तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनजको

आमोजनजस्थरको ऩहुॉचभजगा, सरु
ु ङ भजगा तनभजाण गने प्रक्रक्रमजभज सहजीकयण गना ऩतन सयोकजय बएकज तनकजमरजई

तनदे शन ददइएको छ । ठूरज आमोजनजरजई आिश्मक ऩने जग्गजकज सन्दबाभज बूमभसुधजय तथज व्मिस्थज भन्त्रजरमको
२०६८ भजघ १६ भज नेऩजर यजजऩत्रभज प्रकजमशत हदफन्दीबन्दज फढी जग्गज यजख्न छुट ददने सम्फन्धभज जजयी बएको
आदे श फभोष्ट्जभ जग्गजको हदफन्दी हटजउन भष्ट्न्त्रऩरयर्द्रे तनणाम गने उल्रेि छ ।

मस्तै आमोजनजस्थरसम्भ आउन जजन य सजभग्री ढुिजनी गना सहजीकयण गने तनणाम सभेत फैठकरे गये को

उऩसधचि रयजजररे जजनकजयी ददए । बजयतीम रगजनीकतजारे अगजडड फढजएको भजधथल्रो कणजारी य अरुण तेस्रो

आमोजनजकज रजधग तनभजाण सजभग्री ढुिजनीभज केही सभस्मज आएको बन्ने गुनजसोऩतछ फोडारे उक्त तनणाम गये को हो
। यजसस
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२०३० भा विद्मुत ् भाग १० हजाय भेगािाट ऩुग्ने

सन ् २०३० सम्भ भुरुकको कुर ऊजजाको भजग १० हजजय भेगजिजट हुने दे खिएको छ । यजष्ट्रिम मोजनज आमोगरे गये को
अध्ममनरे प्रततिर्ा कुर २० प्रततशतको दयरे ऊजजाको भजग फढ्दै जजने य सो अिधधसम्भ भजग उच्च बफन्दभ
ु ज ऩग
ु ेय
१० हजजय भेगजिजट ऩुग्ने दे खिएको हो ।

सयकजयरे मोजनज आमोगकज उऩजध्मऺ डज. मुियजज िततिडजको सॊमोजकत्िभज गठन गये को उच्चस्तयीम समभततरे
विद्मत
ु ् भजगको अिस्थज अनभ
ु जन गये को हो । रगजनी फोडाको फैठकरे सो प्रततिेदन ऩजरयत गये को हो । फैठकरे

उच्चस्तयीम समभततरे ऩेस गये को प्रततिेदन स्िीकजय गयी सुझजि कजमजान्िमनकज रजधग आिश्मक नीतत, मोजनज तथज
कजमाक्रभ तजभ
ुा ज गना आिश्मक प्रक्रक्रमज सुरु गरयने तनणाम बएको फोडारे शतनफजय जजयी गये को विऻष्ट्ततभज उल्रेि छ
।

मस्तै, फैठकरे फोडाभजपात कजमजान्िमनकज क्रभभज यहे कज जरविद्मुत ् आमोजनजको िजतजियणीम प्रबजि भूल्मजॊकनभज

प्रक्रक्रमजगत सभम सीभज घटजई द्रत
ु भजगा अऩनजउन य िजतजियणीम प्रबजि भल्
ू मजॊकन प्रक्रक्रमजसॉगसॉगै िन ऺेत्रको जग्गज
प्रमोग गने प्रक्रक्रमज ऩतन सभजनजन्तय रूऩभज अगजडड फढजउने य त्मसको सहजीकयणकज रजधग िन तथज बूसॊयऺण
भन्त्रजरमरजई तनदे शन ददने तनणाम बएको फोडाकज उऩसधचि िगेन्द्र रयजजररे जजनकजयी ददए ।

मस्तै फोडाअन्तगात कजमजान्िमनभज यहे को भजधथल्रो कणजारी य अरुण तेस्रो जरविद्मत
ु ् आमोजनजको

आमोजनजस्थरको ऩहुॉचभजगा, सुरुङ भजगा तनभजाण गने प्रक्रक्रमजभज सहजीकयण गना ऩतन सयोकजय बएकज तनकजमरजई

तनदे शन ददइएको छ । ठूरज आमोजनजरजई आिश्मक ऩने जग्गजकज सन्दबाभज बूमभसुधजय तथज व्मिस्थज भन्त्रजरमको
०६८ भजघ १६ भज नेऩजर यजजऩत्रभज प्रकजमशत हदफन्दीबन्दज फढी जग्गज यजख्न छुट ददने सम्फन्धभज जजयी बएको
आदे शफभोष्ट्जभ जग्गजको हदफन्दी हटजउन भष्ट्न्त्रऩरयर्द्रे तनणाम गने उल्रेि छ ।

मस्तै, आमोजनजस्थरसम्भ आउन जजन य सजभग्री ढुिजनी गना सहजीकयण गने तनणामसभेत फैठकरे गये को

उऩसधचि रयजजररे जजनकजयी ददए । बजयतीम रगजनीकतजारे अगजडड फढजएको भजधथल्रो कणजारी य अरुण तेस्रो

आमोजनजकज रजधग तनभजाण सजभग्री ढुिजनीभज केही सभस्मज आएको बन्ने गुनजसोऩतछ फोडारे सो तनणाम गये को हो ।
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'दफाफभा' फूढीगण्डकी ठे क्का प्रक्रिमा

फजह्र सम भेगजिजटको फूढीगण्डकी जरजशम आमोजनज तनभजाण गना दईु धचतनमजॉ कम्ऩनीरे प्रस्तजि ऩेस गये ऩतन

सयकजयरे एउटजको प्रस्तजि अतघ फढजएको ऩत्तज रजगेको छ। कम्ऩनी, स्थजनीम व्मष्ट्क्त तथज तनकजमको प्रबजिभज
सयकजयरे एउटजको भजत्र प्रक्रक्रमज अतघ फढजएको हो।

चजइनज गेजुफज ग्रुऩ कऩोये सन (मसष्ट्जष्ट्जसी) य ऩजिय चजइनज इन्टयनेसनर ग्रुऩ मरमभटे डरे इवऩमसएप (इष्ट्न्जतनमरयङ,
प्रोक्मोयभेन्ट, कन्स्िक्सन य पजइनजन्स) भोडरभज आमोजनज तनभजाण गना प्रस्तजि ऩेस गये को िर
ु ेको छ। प्रस्तजि
दतजा गये कज कम्ऩनीफीच प्रततस्ऩधजा गयजउनुऩने अन्तयजाष्ट्रिम भजन्मतज रत्मजएय मसष्ट्जष्ट्जसीको प्रस्तजिभजत्र अतघ
फढजइएको ऊजजा भन्त्रजरम स्रोतरे जजनकजयी ददमो।

'मसनो हजइड्रो कम्ऩनी' को नजभभज नेऩजरसदहत विश्िभज जरविद्मुत तथज अन्म ऩूिजाधजय आमोजनज तनभजाण गये को
ऩजिय चजइनजरे २०७२ चैत ९ भज ऩूिउ
ा ऩप्रधजन तथज ऊजजा भन्त्री टोऩफहजदयु यजमभजझीरजई उद्धत
ृ गदै प्रस्तजि ऩेस

गये को धथमो। तय, मो प्रस्तजि रक
ु जएय अको कम्ऩनीरजई ददने गयी प्रक्रक्रमज अतघ फढजएको भन्त्रजरम स्रोतरे फतजमो।
ऩजिय चजइनजको प्रस्तजिभज अथा भन्त्री विरणुप्रसजद ऩौडेररजई फोदजथा ददएय गत चैतभज ऊजजा भन्त्रजरमभज फुझजएको

उल्रेि छ। प्रस्तजिभज बतनएको छ– 'हजम्रज विऻरे आमोजनजस्थर भ्रभण गयी ड्मजभ तनभजाणको अिस्थज अिरोकन
गये कज छन ्। विस्तत
ृ आमोजनज प्रततिेदन (डडवऩआय) कै आधजयभज 'डफर आका ड्मजभ' तनभजाण गना कम्ऩनी तमजय
छ। हजम्रो विगतको कजमजानुबिरे ऩतन फूढीगण्डकी तनभजाण गना सक्रकन्छ।'

आमोजनज फनजउन सक्ने िज नसक्नेफजये नेऩजर सयकजयरजई थऩ जजनकजयी िज कजगजजत आिश्मक ऩये ऩेस गना तमजय
यहे को ऩतन प्रस्तजिभज उल्रेि छ। जरविद्मुत तथज ऩूिजाधजय आमोजनज फनजउने इवऩमसएप भोडर विकमसत दे शभज
अभ्मजसभज आइसकेको छ। तय, नेऩजरभज हजरसम्भ रगजनीसभेत गने गयी एउटै ठे केदजयरजई आमोजनज ष्ट्जम्भज
ददइएको छै न।

'मो भोडर तनभजाणकज रजधग विश्िभज यजम्रो भजतनए ऩतन कजभ चरजउ अिस्थजभज ऩुगेको सयकजयरे अन्तयजाष्ट्रिम

प्रततस्ऩधजा नै नगयजई ददन िोज्नु गरत हो,' एक सयकजयी अधधकजयीरे बने, 'कजनुनी प्रक्रक्रमज मभचेय भष्ट्न्त्रऩरयर्द
रैजजने प्रक्रक्रमजरे सयकजयभजधथ नै शॊकज गनऩ
ुा ने अिस्थज दे खिएको छ।'

नेऩजरभज दि
ु ै धचतनमजॉ कम्ऩनीको 'ट्र्मजक ये कडा' यजम्रो छै न। नेऩजरभज मसअतघ मसॉचजइ, सडकरगजमत ६ आमोजनज
तनभजाण गये को मसनो हजइड्रोको दजफी छ। तय, उसरे तनभजाण गये को १४ भेगजिजटको कुरेिजनी तेस्रो अदहरे रुग्ण
अिस्थजभज छ। मसमबर य हजइड्रो तथज इरेक्िो भेकजतनकर ठे केदजयकै कजयण कुरेिजनीभज प्रबजिकजयी कजभ हुन
सकेको छै न।

मसनो हजइड्रोरे नै तनभजाण गरययहे को ४ सम ५६ भेगजिजटको भजधथल्रो तजभजकोसीको कजभको प्रगतत बने सकजयजत्भक
छ। दि
ु ैरे नेऩजरभज गये को कजभको 'ये कडा' गरत दे खिए ऩतन दि
ु ैफीच प्रततस्ऩधजा नगयजई एक कम्ऩनीरजई ददन
िोज्नुभज केऩी शभजा ओरी सयकजयको तनमत गरत दे खिन्छ।

मसष्ट्जष्ट्जसीरे २०६२ ऩुसदे खि चभेमरमजको कजभ सुरु गये ऩतन अदहरेसम्भ ऩूयज बएको छै न। मस्तै, अदहरे भजधथल्रो

बत्रशूरीको तनभजाण ठतऩ छ। तनभजाणक्रभभज सयकजयफजट बएकज कभी कभजोयीभज ठे केदजय य मसकज एजेन्टरे चरिेर
गदै आएकज छन ्। एजेन्टै चरिेरकज कजयण ऩतन ठे केदजयरे कजभ योकेय वििजद मसजानज गने गये को छ।

मसष्ट्जष्ट्जसीरे इवऩसी कन्ट्र्मजक्ट (तनभजाणकज सफै ऩऺको ष्ट्जम्भज) भोडरभज भजधथल्रो बत्रशूरीको ठे क्कज ऩजएको

धथमो। मो भोडरअनस
ु जय आमोजनजको रजगत, ऺभतज य अिधध फढजउन ऩजइॉदैन तय ठे केदजय य एजेन्टकै बयभज ऺभतज
९० भेगजिजट ऩुयम
् जउने िेर बएको धथमो। त्मततफेरज प्रजधधकयण य यजजनीततक ऩजटॊ ऺभतज फढजउने य नफढजउने
क्रकत्तजभज फजॉडडएकज धथए। मही कजयणरे मो आमोजनजको तनभजाण अिधध झन्डै दईु िर्ा ऩछजडड धकेमरएको छ।
बूकम्ऩऩतछ योक्रकएको आमोजनजको तनभजाण अतनष्ट्श्चत फनेको छ।

मसैगयी, प्रजधधकयणरे २०७१ भॊमसयभज १ सम ८० भेगजिजटको आॉधीिोरज जरजशम आमोजनज ऩतन बफनजप्रततस्ऩधजा
सोही कम्ऩनीरजई ददने तमजयी गये को धथमो। तय, मसको व्मजऩक वियोध बएऩतछ तत्कजर योक्रकएको धथमो। यजधज

ऻिजरीरे ऊजजा भन्त्रजरम सम्हजरेऩतछ ऩुन् सोही कम्ऩनीरजई मो आमोजनज ददन रबफङ बएको धथमो। आधज दजान
प्रसजयण रजइनको ठे क्कजभज एजेन्टको बूमभकज िेरेकज व्मष्ट्क्त तथज तनकजमभजपात धचतनमजॉ कम्ऩनीरे फूढीगण्डकी
हजत ऩजना िोजेको भन्त्रजरमकज अधधकजयी फतजउॉ छन ्।

करयफ ३ िफा रुऩैमजॉ रजगत अनुभजन गरयएको फूढीगण्डकीको विस्तत
ृ आमोजनज प्रततिेदन (डडवऩआय) को अष्ट्न्तभ

कजभ फ्रजन्सको ट्र्मजक्टफेर इष्ट्न्जतनमरयङ कम्ऩनीरे गये को छ। ट्र्मजक्टफेरको अध्ममनरे आमोजनजफजट बौततक य
आधथाकरुऩरे करयफ ३८ हजजय व्मष्ट्क्तभजत्र (करयफ ८ हजजय घय) प्रबजवित हुने अनुभजन छ। धजददङ य गोयिज
ष्ट्जल्रजकज प्रबजवित २७ गजविसकज सिासजधजयणको ऩुनफजास गयजउनुऩने अध्ममनभज छ।
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नेऩाररे ऩञ्चेश्ियफाट ऩमााप्त ऩानी उऩमोग गना नसक्ने
फजफुयजभ िड्कज

ऩञ्चेश्िय फहुद्दे श्मीम ऩरयमोजनज तनभजाण बएभज नेऩजररे भहजकजरी नदीफजट ऩजउने ऩजनी ऩूयै उऩमोग गना

नसक्ने दे खिएको छ । भहजकजरी सन्धीरे ऩजनी, बफजुरी य रगजनी आधज–आधज बने ऩतन नेऩजरतपा मसॉचजइ
गने बूमभ कभ बएऩतछ मस्तो अिस्थज आउने दे खिएको हो ।

नेऩजरतपा कैरजरी य कञ्चनऩुय गयी कुर ९३ हजजय हे क्टयभज भजत्र मसॉचजइ हुने दे खिएको छ । फजददा मज य

कैरजरी मसभजनज कणजारी धचसजऩजनीभज यजनीजभयज–कुररयमज मसॉचजइ आमोजनज तनभजाणजधीन अिस्थजभज
यहे कजरे कैरजरीभज भहजकजरीको ऩजनी आिश्मक ऩने दखिॉदैन ।

उतज, बजयततपा बने १६ रजि हे क्टय जमभन मसष्ट्ञ्चत हुने दे खिएको छ । नेऩजररे ऩरयमोजनजको फजॉधफजट
आधज ऩजनी ऩजउने बए ऩतन मसॉचजइ गने जमभन नबएऩतछ मस्तो सभस्मज दे खिएको हो ।

नेऩजररे आधज ऩजनी उऩमोग गना नसक्ने ऩञ्चेश्िय विकजस प्रजधधकयणकज प्रभुि कजमाकजयी अधधकृत

(सीईओ) भहे न्द्रफहजदयु गुरुङ फतजउॉ छन ् । ऩजनीरगजमत अन्म भुद्दज उठजउॉ दज ऩरयमोजनज नै सभस्मजभज ऩने
बएकजरे मभरजएय जजनुऩने अदहरेको आिश्मकतज बएको उनको बनजइ छ । आमोजनजफजट दि
ु ै दे शरे रजब
ऩजउनुऩने गुरुङ फतजउॉ छन ् ।

भहजकजरी सन्धीअनस
ु जय दि
ु ै दे शरे बफजर
ु ी आधज–आधज ऩजउने, रजब प्रजष्ट्ततकज आधजयभज रगजनी गने य

भहजकजरीभज फजॉध फनेऩतछ ऩजनी उऩमोगभज ऩदहरो प्रजथमभकतज नेऩजररे ऩजउने उल्रेि छ । तय, मसॉचजइ
हुने जमभन नै नबएऩतछ सन्धीअनस
ु जय ऩजउने ऩजनीको उऩमोग नेऩजररे गना नसक्ने अिस्थज आएको हो ।
ऩरयमोजनजफजट ५ हजजय ४० भेगजिजट बफजर
ु ी उत्ऩजदन हुने ऩयजभशादजतज िजऩकोसा इष्ट्न्डमज मरमभटे डरे तमजय
गये को विस्तत
ृ आमोजनज प्रततिेदन (डीऩीआय) रे दे िजएको छ । आमोजनजफजट नेऩजररे २ हजजय ५ सम २०

भेगजिजट बफजर
ु ी ऩजउनेछ । िजऩकोसारे तमजय गये को ऩतछल्रो डीऩीआयरे ऩञ्चेश्िय ऩरयमोजनजफजट ४ हजजय
८ सम भेगजिजट य रूऩजरीगजडभज फन्ने रयये गर
ु ेदटङ फजॉधफजट २ सम ४० भेगजिजट विद्मत
ु ् उत्ऩजदन हुने

दे िजएको छ । आमोजनज फनजउन ५ िफा रुऩैमजॉ रजग्नेछ बने िजवर्ाक १२ अफा २० कयोड मुतनट बफजुरी

उत्ऩजदन हुनेछ । डीऩीआयरे आमोजनजको रजगत प्रततभेगजिजट ९ कयोड ९२ रजि रुऩैमजॉ रजग्ने दे िजएको छ
। मसअतघ तमजय गरयएको डीऩीआयरे आमोजनजको जडडत ऺभतज ६ हजजय ४ सम ८० भेगजिजट हुने य
िजवर्ाक िजवर्ाक १२ अफा ३३ कयोड ३० रजि मुतनट बफजुरी उत्ऩजदन हुने दे िजएको धथमो ।

डीऩीआयरजई आगजभी अक्टोफयसम्भभज अष्ट्न्तभ तनरकर्ा ददने दईु दे शकज अधधकजयीफीच सहभतत बएको छ
। दि
ु ै दे शरे डीऩीआय स्िीकजय गये ऩतछ भजत्र ऩरयमोजनजको कजभ अतघ फढ्नेछ ।

भहजकजरी सन्धी सन ् १९९६ पेब्रुअयी १२ भज बएको धथमो । मो सन्धीरजई तत्कजरीन प्रतततनधधसबजरे
सभेत अनुभोदन गये को धथमो । सन्धीअनुसजय ऩजनी य बफजुरी दि
ु ै दे शरे आधज–आधज ऩजउनेछन ् ।
ऩञ्चेश्िय नेऩजरको दजचर
ुा ज, फैतडी य डडेरधयु जभज ऩछा ।
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फुढीगण्डकी प्रबावितराई भुआब्जा वितयण गना आग्रह

फूढीगण्डकी जरविद्मुत ् आमोजनज डुफजन ऺेत्रको जग्गजको भुआब्जज तनधजायण आिश्मक प्रक्रक्रमज ऩुमजाएय वितयण
गना फढ
ू ीगण्डकी जरविद्मत
ु ् आमोजनज यजष्ट्रिम सयोकजय समभततरे आग्रह गये को छ ।

समभततरे ऩुनिजास तथज ऩुन्स्थजऩनजको ढजॉचज नफन्दै स्थजनीम प्रशजसनरे डुफजन ऺेत्रकज फजमसन्दजसॉग सभन्िम नगयी
भुआब्जज तोक्न रजगेको बन्दै त्मसो गरयए भजन्म नहुने जनजएको छ ।

समभततकज अध्मऺ हये यजभ ढकजररे आज विऻष्ट्तत जजयी गदै सयकजयरे चजरु आिको फजेट िक्तव्मभज भआ
ु ब्जज

वितयणरगजमतकज प्रशजसतनक कजमा गना अधधकजय सम्ऩन्न छुट्टै तनकजम गठन गने उल्रेि बएकजरे सोही अनुसजय
कजभ गना आग्रह गये कज छन ् ।

कुर एक हजजय २०० भेगजिजट ऺभतजको सो आमोजनजफजट गोयिजकज १४ य धजददङकज १३ गजविसकज फजमसन्दज

प्रबजवित हुनेछन ् । समभततरे ष्ट्जल्रज प्रशजसन कजमजारम धजददङ य गोयिजरे भुआब्जजको दय तम गये को सूचनजरे

प्रबजवित ऺेत्रकज जनतजरजई आक्रोमशत फनजएको य स्थजनीम सयोकजय समभतत य सॊिद्ध ऩऺसॉग छरपर गये य भजत्रै
आिश्मक प्रक्रक्रमज अगजडड फढजउन आग्रह गये को छ ।

गोयिज बूकम्ऩकज कजयण हजरसम्भ घयफजय बफहीन बएकज स्थजनीमिजसीरजई सुयक्षऺत आिजसको प्रफन्ध गना य
त्मसकज रजधग उऩमक्
ु त ढजॉचज चजॉडै तमजय गयी अनद
ु जन यकभ वितयण गना ऩन
ु ्तनभजाण प्रजधधकयणरजई आग्रह
गरयएको छ ।

प्रजधधकयणरे केही सभम ऩदहरे प्रबजवित ऺेत्रकज फजमसन्दजरजई अस्थजमी आिजस फनजउन ददने गयी तत्कजर दईु रजि
यकभ उऩरब्ध गयजउने तनणाम गये ऩतन हजरसम्भ प्रक्रक्रमज सुरु हुन सकेको छै न ।

फ्रजन्सको ट्मजक्टिेर कम्ऩनीरे तमजय ऩजये को आमोजनजको विस्तत
ृ ऩरयमोजनज प्रततिेदन सही बए नबएको

विऻभजपात ऩन
ु ् जजॉच गना, आमोजनजको आिश्मक प्रक्रक्रमज तछटो अगजडड फढजउन आग्रह गदै समभततरे ऩरयमोजनज
अगजडड फढजउन प्रभुि यजजनीततक दरको तपाफजट सजभूदहक प्रततिद्धतज जनजउनुऩनेभज सभेत जोड ददएको छ ।

समभततरे आमोजनज सयकजय य नेऩजरीको रगजनीभज नै तनभजाण गनऩ
ुा नेभज कुनै विदे शी ठे केदजय कम्ऩनीरजई ददएय
रजभो सभमसम्भ अल्झजइ यजख्ने प्रिवृ त्त दे खिएकजरे त्मसो नगना य गरयए त्मसफजट उत्ऩन्न हुने ऩरयणजभको
ष्ट्जम्भेिजयी सॊफद्ध ऩऺरे मरनुऩने जनजएको छ ।

आमोजनज प्रबजवित ऺेत्रको जग्गज हजर क्रकनफेचभज योक रगजइएकजरे फैंक तथज वित्तीम सॊस्थजभज धधतो यजख्न नऩजइने,
मशऺज ददऺज, उऩचजयकज रजधग ठूरो यकभ आिश्मक ऩदजा यकभ नऩजउने अिस्थज यहे को बन्दै समभततरे डुफजन ऺेत्रकज
रजधग विशेर् कोर् तनभजाण गयी आमोजनज प्रबजवित ऺेत्रकज फजमसन्दजरजई अत्मजयो ऩये को फेरज सहज रुऩभज यकभ
उऩरब्ध गयजउने व्मिस्थज गना सभत आग्रह गये को छ । यजसस
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आधा दजान कम्ऩनी कागजभा
रक्ष्भण विमोगी

तीन िर्ामबत्र ऊजजा सॊकट अन्त्म गने रक्ष्मरजई भत
ू ा रूऩ ददन स्थजऩनज गने बतनएकज झन्डै आधज दजान कम्ऩनी

गठनको कजभ अदहरेसम्भ सक्रकएको छै न । ऊजजा भन्त्रजरमको दढरजसुस्ती तथज सयोकजयिजरज तनकजमफीच सभन्िम
नहुॉदज कम्ऩनी गठन नबएकज हुन ् ।

सयकजयरे सॊकट तनिजयणकजर घोर्णज ऩजॉच भदहनज नजतघसकेको छ । २०७२ पजगन
ु ४ गते भष्ट्न्त्रऩरयर्दफजट „यजष्ट्रिम

ऊजजा सॊकट तनिजयण तथज विद्मुत विकजस दशक सम्फन्धी अिधजयणजऩत्र य कजमामोजनज, २०७२‟ ऩजस बएको धथमो ।
कजमामोजनजभज प्रजधधकयण होष्ट्ल्डङ कम्ऩनी एक िर्ाभज य फजॉकी कम्ऩनी ३ भदहनजमबत्र गठन गये य कजभ अतघ फढजउने
उल्रेि छ ।

नेऩजर विद्मुत प्रजधधकयण टुक्र्मजएय उत्ऩजदन, प्रसजयण य वितयण कम्ऩनी फनजउने तथज आिश्मकतजअनुसजय

प्रजधधकयणकज होष्ट्ल्डङ कम्ऩनी स्थजऩनज गने उल्रेि छ । मस्तै, नेऩजर–बजयतफीच विद्मत
ु व्मजऩजय गना विद्मत
ु
व्मजऩजय तथज सयकजयी ऩयजभशा कम्ऩनी िोल्नेसभेत उल्रेि छ तय ततनको कजभ ऩतन ऩतन अदहरेसम्भ सुरु हुन
सकेको छै न ।

गठन गने बननएका कम्ऩनी
विद्मुत उत्ऩजदन कम्ऩनी
विद्मुत प्रसजयण कम्ऩनी
विद्मुत वितयण कम्ऩनी
विद्मुत व्मजऩजय कम्ऩनी
ऩयजभशा सेिज कम्ऩनी

प्रजधधकयण होष्ट्ल्डङ कम्ऩनी
भन्त्रजरम य जर ऊजजा आमोगफीच नै सभन्िम नहुॉदज कम्ऩनी गठन प्रक्रक्रमज अरऩत्र छ । ऊजजा सधचि सभ
ु नप्रसजद
शभजारे बने आिश्मक समभतत गठन गये य कजभ बइयहे को फतजउॉ दै आएकज छन ् । कजभ गने आिश्मक जनशष्ट्क्त
अबजि य कजभ गने रजभो प्रक्रक्रमजकज कजयण ऩतन रक्ष्मअनुसजय कजभ हुन नसकेको भन्त्रजरमकज सहप्रिक्तज
गोकणायजज ऩन्थरे फतजए ।

भन्त्रजरमरे २०७१ चैतभै प्रसजयण कम्ऩनी गठन गये को धथमो तय मसभज प्रजधधकयण नसभेदटएकज कजयण

कजमजान्िमनभज आउन सकेको छै न । सॊटक तनिजयण कजमामोजनजको ४५औॊ फॉद
ु जभज प्रजधधकयणको तपाफजट तनदे शक
िटजइएऩतछ व्मिस्थजऩन सभूहरे ऩूणत
ा ज ऩजउने उल्रेि छ । दि
ु ै तनकजमरे अडजन मरएकजरे व्मिस्थजऩन सभूह
ऩूणह
ा ु न नसकेको भन्त्रजरमकै अधधकजयी फतजउॉ छन ् ।

सफै कम्ऩनी गठनको ष्ट्जम्भेिजयी भन्त्रजरमको बए ऩतन प्रजधधकयण य अन्म तनकजमसॉग सभन्िम गये य कजभ गने

िजतजियण फन्न सकेको छै न । भष्ट्न्त्रऩरयर्दको कजमजारमरजई मसको अनुगभन य तजकेतज गने ष्ट्जम्भेिजयी तोक्रकएको

छ तय उसरेसभेत प्रबजिकजयी कजभ गना सकेको छै न । कजमजारमरे ऩजॉच भदहनजसम्भ „ष्ट्जम्भेिजय तनकजमफजट कम्ऩनी
स्थजऩन गना सहमोग भजग बएभज आिश्मक सहमोग गने‟ बन्दै ष्ट्जम्भेिजयी ऩन्छजएको छ ।

भन्त्रजरम य प्रजधधकयणफीच सभन्िम नहुॉदज ऩतन अधधकजॊश कजभ योक्रकएको दे खिएको छ । उत्ऩजदन, प्रसजयण िज
वितयण कम्ऩनी स्थजऩनजको प्रक्रक्रमजभज प्रजधधकयणरे सहमोग नगये को भन्त्रजरमकज अधधकजयी फतजउॉ छन ् ।

प्रजधधकयणकज कजमाकजयी तनदे शक भुकेशयजज कजफ्रेरे बने सयकजयरे अतघ फढजएको कजभभज सहमोग ऩ¥ु मजइयहे को
दजफी गये ।

‘भन्त्रजरमरे ददएकज तनदे शन तथज नीततगत कजभभज कदहल्मै असहमोग बएको छै न, बविरमभज ऩतन हुॉदैन,‟ उनरे

नजगरयकसॉग बने, „नमजॉ कम्ऩनी गठन हुॉदज महजॉकज कभाचजयी तथज प्रजविधधक व्मिस्थजऩनफजये ऩमजातत छरपर हुन

जरुयी छ, प्रजधधकयणकज कुयज ऩतन सतु नददनऩ
ु छा बन्ने गन
ु जसोभजत्र हो ।‟ भन्त्रजरमरे प्रसजयण कम्ऩनी िोल्दज ऩमजातत
छरपर नगये को प्रजधधकयण अधधकजयीको गुनजसो छ । मो कम्ऩनी स्थजऩनज गदजा भन्त्रजरमरे प्रजधधकयणरजई
सभजिेश गये को छै न ।

भन्त्रजरम कजनन
ु भहजशजिज प्रभि
ु कोशरचन्द्र सि
ु ेदीरे बने प्रजधधकयणसॉगको सहकजमाभज विद्मत
ु व्मजऩजय य विद्मत
ु
उत्ऩजदन कम्ऩनीको कजभ अष्ट्न्तभ चयणभज ऩुगेको फतजए । „उत्ऩजदन कम्ऩनीको कजभ करयफ सक्रकएको छ, अको

सजतज भष्ट्न्त्रऩरयर्दभज ऩेस हुन्छ,‟ उनरे सोभफजय नजगरयकसॉग बने, „सजउनमबत्र कम्ऩनीरे ऩूणत
ा ज ऩजउॉ छ ।‟ उनकज
अनुसजय उत्ऩजदन कम्ऩनीभज ऊजजा, अथा, कजनुन, प्रजधधकयणको स्िजमभत्ि हुनेछ ।

विद्मुत व्मजऩजय कम्ऩनीको कजभ ऩतन अष्ट्न्तभ चयणभज ऩुगेको सुिेदीरे जजनकजयी ददए । उनकज अनुसजय बदौसम्भ
कम्ऩनी गठनको प्रक्रक्रमज ऩयू ज हुन्छ । नेऩजररे भजत्र कम्ऩनी गठन गये य बफजर
ु ी बजयत फेच्न सष्ट्जरो नयहे को उनको

तका छ । „बजयत य फॊगरजदे शरजई यणनीततक सजझेदजय फनजएय कम्ऩनी गठन गना सके प्रबजिकजयी हुन सक्छ,‟ उनरे
बने, „हजम्रो बफजुरीको फजजय बजयत हो, उसको सभन्िम आिश्मक ऩछा , बजयत ऩतन „स्िजटे ष्ट्जक ऩजटा नय‟ बमो बने
व्मजऩजय गना सष्ट्जरो हुन्छ । मसो हुॉदज बविरमभज फॊगरजदे शसम्भ नेऩजरको बफजर
ु ी ऩ¥ु मजउन सक्रकने सि
ु ेदीको
धजयणज छ ।

सॊकट तनिजयण कजमामोजनजको फॉद
ु ज ९३ भज ३ भदहनजमबत्र सयकजयी तहभज नै एउटज सशक्त य स्रोत सजधनमक्
ु त

ऩयजभशादजतज कम्ऩनी िडज गने उल्रेि छ । तय, कजमामोजनज आएको ऩजॉच भदहनजसम्भ मसको कजगजी कजभसभेत
सुरु बएको छै न । कम्ऩनी िडज गयी जरविद्मुत य अन्म ऩूिजाधजयको अध्ममन अनुसन्धजन गना य उऩरब्ध

जनशष्ट्क्त दऺ फनजउॉ दै ऩयजभशा सेिजभज आत्भतनबाय हुने रक्ष्म यजखिएको छ । कम्ऩनीभज प्रजधधकयणभकज जनशष्ट्क्त,
सॊयचनज तथज सम्ऩवत्त सभजिेश गनेसभेत उल्रेि छ ।

भष्ट्न्त्रऩरयर्दरे कजमामोजनज कजमजान्िमन, सहष्ट्जकयण तथज अनुगभन गना समभतत गठन गये य १५÷१५ ददनभज

सम्फष्ट्न्धत तनकजमसॉग छरपर गने गये को जजनकजयी ददएको छ । तय, मसको ऩरयणजभ दे खिएको छै न । सॊसदको

कृवर् तथज जरस्रोत समभततरे कजमामोजनज कजमजान्िमन गना ऩटक–ऩटक तजकेतज गये ऩतन ऊजजा भन्त्रजरमरे त्मसको
ऩजरनज गये को छै न ।
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ऊजाा य मातामातभा अभेरयकी रगानी

अभेरयकजरे नेऩजरको ऊजजा य मजतजमजत ऺेत्रभज रगजनी सुरु गये को छ । अभेरयकी सयकजयरे मभरेतनमभ च्मजरेन्ज
कऩोये सन (एभसीसी) भजपात ऊजजा य मजतजमजत ऺेत्रभज रगजनी सरु
ु गये को हो ।

यजष्ट्रिम मोजनज आमोगको भजतहतभज यहने गयी नेऩजर सयकजय य एभसीसीको सॊमुक्त ऩहरभज गठन गरयएको
अक्रपस अप द मभरेतनमभ च्मजरेन्ज नेऩजर (ओएभसीएन) भजपात मोजनजहरूको सम्बजव्मतज अध्ममन अतघ
फढजइएको छ ।

अभेरयकजरे दि
ु ै ऺेत्रकज मोजनज छनोटकज रजधग १ अफा रुऩैमजॉ रगजनी गनेफजये अथा भन्त्रजरम य एभसीसीफीच सम्झौतज
बइसकेको छ । “अभेरयकजरे नेऩजरको ऊजजा य मजतजमजत ऺेत्रभज रगजनी सुरु गये को छ, ऩदहरो चयणको रगजनी सुरु
बएको छ,” ओएभसीएनकज तनमभत्त सॊमोजक तुरसी मसटौरजरे बने, “हजभीरे मी दि
ु ै ऺेत्रकज विमबन्न

आमोजनजहरूको सम्बजव्मतज अध्ममन गरययहे कज छौं, आगजभी फ्रेफु ्यअयीमबत्र अध्ममन सम्ऩन्न गनेछौं ।”

अध्ममनभज आकर्ाक दे खिएकज मोजनजहरूभज अभेरयकी सयकजयरे अनद
ु जनको रूऩभज रगजनी गनेछ । हजर ऊजजातपा
४ सम केबीको नजङ्रेबजये –कजठभजडौं–नौबफसे हुॉदै हे टौंडज तथज सोही ऺभतजको दभौरी–फुटिर प्रसजयण रजइनको
सम्बजव्मतज अध्ममन ओएभसीएनरे अतघ फढजएको छ ।

मस्तै, मजतजमजततपा झण्डै २ हजजय क्रकरोमभटय फयजफयकज विमबन्न सडकहरूको भभात तथज ऩन
ु ्स्थजऩनजकज रजधग

सभेत सॊबजव्मतज अध्ममन अतघ फढजएको छ । तनमभत्त सॊमोजक मसटौरज २ सम क्रकरोमभटयसम्भको सडक तनभजाण
गना सक्ने अिस्थज यहे को सोहीअनुसजय आमोजनजको छनोट बइयहे को फतजउॉ छन ् ।

आकर्ाक आमोजनजहरू ऩदहचजन गयी सोही आधजयभज अभेरयकज सयकजयरे न्मूनतभ ३० अफाबन्दज फढी रगजनी गनेछ
। आकर्ाक मोजनजहरू छनोट बने अथाभन्त्रीको अध्मऺतजभज सयोकजयिजरज तनकजमकज प्रतततनधध य विऻ सष्ट्म्भमरत
समभततरे गनेछ ।

आमोजनज ऩदहचजन बएऩतछ अतनिजमा रूऩभज ५ िर्ामबत्र तनभजाण ऩूयज गनऩ
ुा नेछ । आमोजनजको सभमजिधध फढे भज

फजॉकी क्रपतजा रजने अतनिजमा सता एभसीसीको छ । मसरे नेऩजरभज धेयै विकजसे आमोजनजहरूभज दे खिएको रजगत य
सभम दि
ु ै फढ्ने सम्बजिनज कभ दे खिएको छ ।

आधथाक विकजसभजपात गरयफी तनिजयण गने उद्दे श्मसदहत विस्तत
ृ अध्ममन सम्ऩन्न गये ऩतछको आमोजनजहरूभज
मभरेतनमभ च्मजरेन्ज एकजउन्ट नेऩजरभजपात रगजनी गरयने ओएभसीएनरे जनजएको छ । ऩजॉच िर्ामबत्र ऩूयज हुन,े

२५–३० प्रततशत आधथाक रजब ददने, िजतजियण य सजभजष्ट्जक रूऩभज कभ जोखिभऩूण,ा सञ्चजरन िज भभात सम्बजयभज
तनजी ऺेत्र सॊरग्नतजको सम्बजिनज य रैंधगक विकजस रगजमतरजई भजऩदण्डको रूऩभज मरइएको छ ।

ऩि
ू –ा ऩष्ट्श्चभ यजजभजगाअन्तगात सन
ु सयीको ऩकरीदे खि झजऩजको कजॉकडमबट्टजसम्भको १ सम १० क्रकरोमभटय

फजटोरजई कम्तीभज प्रततघन्टज ६० क्रकरोमभटय गुड्न सक्ने चजय ल्मजन्ड भोटयफजटो तथज मसद्धजथा यजजभजगाअन्तगातको
फुटफरदे खि ऩोियजसम्भको सडकरजई ऩमाटकीम विकजसरजई रक्ष्म गयी स्तयोन्नतत, कभजोय गुणस्तय बएकज ९२

क्रकरोमभटय अमभमरमज–तुरसीऩुय–सल्मजन, ६० क्रकरोमभटयको मसरगुढी–सजॉपेफगय रगजमतकज सडकफजये अध्ममन
अतघ फढजएको छ ।

>f]tM sf/f]af/, 2073÷4÷11

डेढ दशकभा साढे १६ हजाय भेगािाट विद्मुत ् चाहहने

बीभ गौतभ

कजठभजडौं, ११ सजउन ।आउॉ दो डेढ दशकभज नेऩजररे विद्मत्ु को जडडत ऺभतज सजढे १६ हजजय भेगजिजट ऩ¥ु मजउनऩ
ु ने

एक अध्ममनरे दे िजएको छ । सन ् २०३० सम्भभज विद्मुत्को भजग ९ हजजय २६२ भेगजिजट ऩुग्ने य त्मसकज रजधग १६
हजजय ४६५ भेगजिजटफयजफयको विद्मुत ् उत्ऩजदन गनऩ
ुा ने अध्ममनको तनचोड छ ।

यजष्ट्रिम मोजनज आमोगकज उऩजध्मऺ डज. मुियजज िततिडजको सॊमोजकत्िभज यजष्ट्रिम ऊजजा भजग तथज आऩूतताकज

रजधग सम्बजव्म विकल्ऩसम्फन्धी अध्ममन गना गदठत समभततरे ददएको प्रततिेदनभज ठूरो ऩरयभजणभज विद्मुत ्
आिश्मक ऩने दे खिएको हो ।

सोही प्रततिेदनकज आधजयभज नेऩजर रगजनी फोडारे गये को प्रऺेऩणभज १० प्रततशत कुर गजहास््म उत्ऩजदन (जीडीऩी)

िद्
ु जिट सजविकको २५ प्रततशत हुॉदज मो ऩरयभजणभज उत्ऩजदन गनऩ
ुा ने
ृ धधकज रजधग प्रजविधधक य अप्रजविधधक प्रणजरी चह
दे खिएको हो ।

कुनै जरविद्मुत ् तरजन्टहरू अस्कभजत बफग्रेभज, भभात गनऩ
ुा ये भज, भजग अप्रत्मजमसत घटफढ बएभज त्मसको

व्मिस्थजऩनकज रजधग बण्डजयणसभेत गनऩ
ुा ने आिश्मकतजरजई विश्रेर्ण गये य मस्तो प्रऺेऩण गरयएको फोडारे

जनजएको छ । १५ दे खि २५ प्रततशतसम्भ विद्मुत ् बण्डजयण गनऩ
ुा ने आिश्मकतज प्रऺेऩणभज औॊल्मजइएको छ ।

हजर भुरुकको जडडत विद्मुत ् ऺभतज ७८० भेगजिजट छ बने भजग १४ सम भेगजिजट छ । नेऩजर विद्मुत ् प्रजधधकयणरे

गये को प्रऺेऩणभज बने आगजभी १५ िर्ाभज विद्मत्ु को भजग ४ हजजय ६१४ भेगजिजट ऩग्ु नेछ । हजर घयजमसीदे खि उद्मोग
व्मिसजमभज ऩतन विद्मुत ् उऩमोग बइयहे कोभज ग्मजस य ऩेिोमरमभ ऩदजथाको आमजतरजई न्मूनीकयण गये य विद्मुत्को
फहुउऩमोगभज अध्ममनरे जोड ददएको छ ।
औद्मोधगक तथज व्मजिसजतमक ऺेत्रभज ऩण
ू ा विद्मत्ु को उऩमोग, भख्
ु म ढुिजनीभज प्रमोग हुॉदै आएको डडजेर, ऩेिोरको
विस्थजऩनकज सजथै विद्मुतीम ठूरज मजतजमजत, केफरकजय, ये र, िरीरगजमत सञ्चजरनरजई जोड ददएय प्रऺेऩण

गरयएको रगजनी फोडाकज प्रिक्तज यवि बट्टयजईरे जजनकजयी ददए । “जीडीऩी िद्
ृ धधको आधजयभज विद्मुत ् जडडत
ऺभतज य भजग तनधजायण गरयएको हो,” उनरे बने ।

रगजनी फोडारे ऩजरयत गये य कजमजान्िमनकज रजधग आिश्मक नीतत, मोजनज तथज कजमाक्रभ तमजय गना प्रधजनभन्त्री तथज
भष्ट्न्त्रऩरयर्द् कजमजारमभजपात यजष्ट्रिम मोजनज आमोगभज ऩठजउने तनणाम गये को छ । अफ विद्मुत्को सोही प्रऺेऩणभज
आधजरयत बएय आमोगरे नीतत तथज कजमाक्रभ अतघ फढजउनेछ ।

आधथाक िद्
ु जिट २५, २० य १६ प्रततशतरजई आधजय भजनेय
ृ धधदय ५, ७ य १० प्रततशतरजई आधजय भजन्दै तथज प्रणजरी चह
प्रऺेऩण गरयएको छ । प्रततिेदनअनस
ु जय १० प्रततशत जीडीऩी िद्
ु ेय
ृ धध हुॉदज विद्मत्ु को भजग ९ हजजय २६२ भेगजिजट ऩग
२० प्रततशत प्रणजरी चह
ु जिट हुॉदज १५ हजजय ५२२ भेगजिजटसम्भ य १६ प्रततशत चह
ु जिट हुॉदज १४ हजजय ७०२
भेगजिजटसम्भ जडडत ऺभतज हुनुऩने उल्रेि छ ।

त्मस्तै, ७ प्रततशत आधथाक िद्
ृ धध हुॉदज िजस्तविक भजग ७ हजजय २८९ भेगजिजट ऩग्ु नेछ । मसकज रजधग २५ प्रततशत

चह
ु जिट हुॉदज जडडत ऺभतज १२ हजजय ९४७ भेगजिजट हुनुऩनेछ बने २० प्रततशत चह
ु जिट हुॉदज १२ हजजय २०६ भेगजिजट य
१६ प्रततशत चह
ु जिट हुॉदज ११ हजजय ५६० भेगजिजटसम्भ जडडत ऺभतज ऩुग्नुऩने उल्रेि छ ।

५ प्रततशत िद्
ु जिट हुॉदज ११ हजजय ३०२
ृ धध हुॉदज भजग ६ हजजय ३५८ भेगजिजट विद्मुत ् भजग ऩुगेय २५ प्रततशत चह

भेगजिजट, २० प्रततशत हुॉदज १० हजजय ६५५ भेगजिजट य १६ प्रततशत चह
ु जिट हुॉदज १० हजजय ९२ भेगजिजट विद्मुत ् जडडत
ऺभतज ऩ¥ु मजउनऩ
ु ने उल्रेि छ ।

प्रततिेदनभज विद्मुत्को उऩमोग गये य नेऩजरको जीडीऩी दय फढजउन सक्ने उल्रेि गदै विद्मुत ् उत्ऩजदन य उऩमोगभज

जोड ददइएको छ । हजर नेऩजरभज ऊजजाकज रजधग बजयतफजट भजत्र १ िफाबन्दज फढीको ऩेिोमरमभ ऩदजथाको आमजत हुने
गये को छ । प्रततिेदनरे ऩेिोमरमभ प्रततस्थजऩन गये य जरविद्मत
ु ् उऩमोगभज जोड ददएको छ ।
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जरविद्मुत ् आमोजनाफाट प्राप्त योमल्टी वितयण प्रक्रिमाको तमायी

सयकजयरे जरविद्मुत ् आमोजनजफजट प्रजतत बएको योमल्टी वितयणको प्रक्रक्रमज केही ददनमबत्रै शुरु गने बएको छ ।

जरविद्मत
ु ् आमोजनज बएकज ष्ट्जल्रजरजई प्रजथमभकतजभज यजिेय सयकजयरे आि २०७१/७२ को जरविद्मत
ु ् योमल्टी

वितयणको प्रक्रक्रमज शुरु गना रजधगएको हो । विद्मुत ् विकजस विबजगरे नेऩजर विद्मुत ् प्रजधधकयणकज आमोजनज, तनजी
ऺेत्रकज आमोजनजरे उऩरब्ध गयजउने यकभकज आधजयभज योमल्टी वितयण गना रू. ५७ कयोड छुट्मजएको छ ।

विबजगरे आि २०७०/७१ भज धनर्
ु जको रजधग ददन फजॉकी यहे को रू. एक कयोड य योल्ऩजको रू. १८ रजि उऩरब्ध गयजउने
जनजएको छ । विबजगरे आि २०६९/७० भज रू. एक अफा ३९ कयोड ७२ रजि ५८ हजजय योमल्टी वितयण गये को धथमो ।

कुर ६६ ष्ट्जविसरजई २०७१ सजर ऩुस २० गते योमल्टी वितयण गये को धथमो । सो अिधधभज सफैबन्दज फढी गोयिजरजई
रू. १० कयोड ६७ रजि, भकिजनऩुयरजई रू. सजत कयोड ८१ रजि, मसन्धऩ
ु जल्चोकरजई रू. ऩजॉच कयोड ५८ रजि,

रम्जुङरजई रू. ऩजॉच कयोड ७८ रजि, तनहुॉरजई रू. छ कयोड ५९ रजि तथज रमरतऩुय, कजभ्रेऩरजञ्चोक य बक्तऩुयरजई
सभजन रू. एक कयोड योमल्टी वितयण गरयएको धथमो ।

मसैगयी धजददङरे रू. दईु कयोड तथज अन्म ष्ट्जल्रजरे न्मूनतभ रू. १० रजिसम्भ योमल्टी प्रजतत गये कज धथए ।

सभजनुऩजततक रुऩभज जरविद्मुत ् आमोजनज बएकज य नबएकज ष्ट्जल्रजरजई मभरजएय ष्ट्जविसभजपात योमल्टी वितयण
गरयने विबजगकज मसतनमय डडमबजनर इष्ट्न्जतनमय अरुणकुभजय झजरे जजनकजयी ददए । आमोजनज बएकज ष्ट्जल्रजरे
फढी योमल्टी प्रजतत गने तय सभजनुऩजततक रुऩभज वितयण गदजा कभ फढी हुन सक्ने उनको बनजइ छ ।

विबजगरे आि २०७०/७१ भज ६६ ष्ट्जल्रजरजई रू.५० कयोड तथज आि २०६६/६७ भज रू. ३९ कयोड योमल्टी वितयण गये को
धथमो । आमोजनजरे न्मूनतभ कुर आम्दजनीको दईु प्रततशत यकभ योमल्टीकज रजधग छुट्मजउनै ऩने कजनूनी प्रजिधजन
छ । सोही प्रजिधजनअनुरुऩ सम्फष्ट्न्धत ष्ट्जविसभजपात स्थजनीमिजसीरजई उक्त योमल्टी वितयण गरयन्छ । सयकजयरे
आमोजनजफजट उठजएको योमल्टी विबजगरजई िजवर्ाक कजमाक्रभभजपात उऩरब्ध गयजउॉ छ । „एक हततज मबत्रै योमल्टी

वितयणकज रजधग आिश्मक प्रक्रक्रमज अगजडड फढजउॉ छौँ । चजय तनजी आमोजनजरे हजरसम्भ योमल्टी नफुझजउॉ दज सभस्मज
आएको छ । ती आमोजनजरजई आिश्मक विियण य यकभ उऩरब्ध गयजउन आग्रह गये कज छौँ‟, ईष्ट्ञ्जतनमय झजरे बने
।

प्रजधधकयणरे विद्मुत ् ियीद गये फजऩत ददने बफरभज नै योमल्टी यकभ छुट्मजएय ऩठजउने गदा छ । सोही बफर तथज
बऩजाईकज आधजयभज यकभ जम्भज हुने गछा । प्रबजवितरजई सहज रुऩभज योमल्टी वितयण गने प्रमत्न गरययहे को
विबजगरे जनजएको छ । यजसस
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हचि
ु ाका बयभा फुढीगण्डकीको भुअब्जा तोक्रकएकोभा स्थानीमको वियोध

फुढीगण्डकी जरविद्मुत आमोजनज यजष्ट्रिम सयोकजय समभततरे स्थजनीम प्रशजसनफजट हचि
ु जको बयभज भुअब्जज
तनधजायण बइयहे को बन्दै वियोध गये को छ ।

ऩुनिजास य ऩुनस्र्थजऩनजको भोडजमरटी नफन्दै य डुफजन ऺेत्रकज िजमसन्दजसॉग सभन्िम नै नगयी प्रशजसनरे हचि
ु जको

बयभज भुआब्जज तोक्न रजगेको बन्दै त्मसप्रतत आपुहरुको ध्मजनजकर्ाण बएको सयोकजय समसततरे जनजएको छ ।

सयकजयरे २०७३/७४ को फजेट िक्तव्मभज भआ
ु ब्जज वितयणरगजमत प्रशजसतनक कजमा गना अधधकजय सम्ऩन्न छुट्टै
तनकजम गठन गने उल्रेि गये को धथमो । „मस्तो अिस्थजभज मस्तज भ्रभऩूणा गततविधध नगना हजभी सम्फष्ट्न्धत
तनकजमरजई आग्रह गदा छौं,‟ सयोकजय समभततद्धजयज जजयी विऻततीभज बतनएको छ ।

आमोजनजफजट गोयिजकज १४ य धजददङकज १३ गजविस डुफजनभज ऩनेछन ् । डुफजन ऺेत्रकज िजमसन्दजको आिश्मकतज
सुयक्षऺत आिजस नै बएको समभततको ठहय छ ।

बक
ू म्ऩकज कजयण घयफजयबफहीन बएय टहयजभज फस्न फजध्म डुफजन ऺेत्रकज िजमसन्दजरजई सयु क्षऺत अस्थजमी आिजसको
उऩमुक्त भोडर चजॉडै तमजय गयी झञ्झटयदहत ढॊ गफजट अनुदजन यकभ वितयण गना ऩुनतनाभजाण प्रजधधकयणरगजमत
सयोकजयिजरज तनकजमरजई समभततरे आग्रह गये को छ ।

त्मसैगयी, फ्रजन्सको ट्मजक्टिेर इष्ट्न्जतनमरयङ कम्ऩनीरे तमजय ऩजये को फढ
ु ीगण्डकी जरविद्मत
ु आमोजनजको

विस्तत
ृ ऩरयमोजनज प्रततिेदन (डीऩीआय) सही हो िज होइन बनी विऻभजपात ऩुन जजॉच गना समभततरे भजग गये को छ ।
मो आमोजनज हजर सयकजयको भजतहतभज छ । सयकजयरे फजेटभज जेऩजरीकै रगजनीभज आ।मोजनज फनजउने घोर्णज
गये को धथमो । स्थजनीमको भजग ऩतन स्िदे शी रगजनीभै आमोजनज फन्नुऩछा बन्ने छ ।

डुफजन ऺेत्रकज जग्गजहरु अदहरे क्रकनफेच योक्कज गरयएको अिस्थजभज डुफजन ऺेत्रकज रधग विशेर् कोर्को तनभजाण गयी
आमोजनज प्रबजवित ऺेत्रकज िजमसन्दजरजई अतठे योको फेरज आधथाक सहज फनजउने व्मिस्थज गना फढ
ु ीगण्डकी विकजस
समभतत रगजमत सयोकजयिजरज तनकजमरजई सयोकजय समभततरे आग्रह गये को छ ।
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विद्मुत ् उत्ऩादन राइसेन्स लरने फढे
फजफुयजभ िड्कज

विद्मत ् उत्ऩजदन अनुभततऩत्र (रजइसेन्स) मरनेको सॊख्मज फढे को सयकजयी त्मजॊकरे दे िजएको छ । गत
आधथाक िर्ा ०७२÷०७३ भज भजत्रै सयकजयरे विमबन्न तनजी रगजनीकतजारजई २० आमोजनजफजट ५ सम ८४

भेगजिजट बफजुरी उत्ऩजदन गना रजइसेन्स ददएको छ । मोसभेत गयी कुर १ सम ६ आमोजनज तनभजाण गयी २
हजजय ७ सम ७ भेगजिजट बफजुरी उत्ऩजदन गना सजिाजतनक य तनजी ऺेत्ररजई रजइसेन्स ददइएको छ । मो

सॊख्मज रगजनी फोडाफजहे कको हो । ५ सम भेगजिजटबन्दज फढीकज आमोजनजको रजइसेन्स रगजनी फोडाफजट
ऩतन मरनुऩछा ।

रजइसेन्स मरएकज भध्मे आधज आमोजनज तनभजाणकज चयणभज छन ् । त्मस्तै, कततऩमरे रगजनी जुटजई
तनभजाणको तमजयी गरययहे कज छन ् बने केहीरे प्रजयष्ट्म्बक कजभ गरययहे कज छन ् ।

गत िर्ा विद्मुत ् उत्ऩजदन रजइसेन्स ऩजएकज सफै नेऩजरी रगजनीकतजा हुन ् । गत िर्ा नै तनहुॉसेती

आमोजनजफजट १ सम २७ भेगजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन गना तनहुॉ हजइड्रोऩजिय मरमभटे डरजई रजइसेन्स ददइएको
छ । तनहुॉ नेऩजर विद्मुत ् प्रजधधकयणको सहजमक सॊस्थज हो । त्मस्तै, तनजी ऺेत्रफजट ७८ भेगजिजटको

सजन्जेन, १० भेगजिजटको दयौंदीिोरज, २८ भेगजिटको तल्रो मरि,ु ३८ भेगजिजटको भजधथल्रो करङिोरज,
१६ भेगजिजटको मसॊगटीिोरज, ५१ भेगजिजटको मरिि
ु ोरज, ५५ भेगजिजटको मरि–ु दईु , ७७ भेगजिजटको
मरिि
ु ोरज–१, १०.७ भेगजिजटको सजतनगजड, ११ भेगजिजटको भजधथल्रो तजदीिोरजरगजमत २९ िटज

जरविद्मत
ु ् आमोजनज तनभजाणकज रजधग रजइसेन्स ऩजएकज छन ् । औसत प्रततभेगजिजट १६ कयोड रुऩैमजॉरजई
रजगत भजन्दज ५ सम ८४ भेगजिजट ऺभतजकज २० आमोजनज फनजउन झन्डै ९४ अफा रुऩैमजॉ रजग्ने दे खिन्छ ।
मी आमोजनज स्िदे शी रगजनीभज तनभजाण हुन रजगेकज हुन ् । रजइसेन्स ऩजएकज भध्मे अधधकजॊशरे

प्रजधधकयणसॉग विद्मत
ु ् िरयद–बफक्री सम्झौतज (ऩीऩीए) गरयसकेकज छन ् बने केही प्रक्रक्रमजभज छन ् । एक
िर्ामबत्र ऩीऩीए य रगजनी जट
ु जउने रगजमत प्रजयष्ट्म्बक कजभ सम्ऩन्न गने सताभज सयकजयरे विद्मत
ु ्

उत्ऩजदनको रजइसेन्स ददॉ दै आएको छ । मरिि
ु ोरजभज भजत्र २ सम ११ भेगजिजट ऺभतजकज ४ आमोजज
तनभजाण हुॉदैछन ् । मरिभ
ु ज २८ दे खि ७७ भेगजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन हुनेछ ।

गत िर्ा रजइसेन्स ऩजएकज प्रिद्र्धकरे मी आमोजनज आगजभी ६ िर्ामबत्र तनभजाण सम्ऩन्न गने रक्ष्म
मरएकज छन ् । नेऩजर यजरि फैंकरे सभेत कृवर् य जरविद्मुत्भज रगजनी सीभज १२ फजट फढजएय १५ प्रततशत

ऩु¥मजएऩतछ मो ऺेत्रभज फैंकको रगजनी फढ्ने सम्बजिनज फढे को छ । त्मस्तै, सहवित्तीमकयणअन्तगात कजजा
मरने सीभज ५० कयोड रुऩैमजॉफजट फढजएय १ अफा रुऩैमजॉसम्भ ऩु¥मजइएऩतछ एउटै फैंकरे १ अफा रुऩैमजॉसम्भ
आमोजनजभज मसधै रगजनी गने फजटो िर
ु ेको छ । गत आिभज जरविद्मुत्भज भजत्र विमबन्न फैंक तथज
वित्तीम सॊस्थजको रगजनी १ िफा रुऩैमजॉ ऩुग्ने अनुभजन यजरि फैंकको छ ।

३० भेगजिजटको चभेमरमज िोरजदे खि ५ भेगजिजटको ऩरजॉिु िोरजसम्भ आइऩुग्दज सयकजयरे हजरसम्भ १
सम ६ आमोजनजफजट २ हजजय ७ सम ७ भेगजिजट बफजुरी उत्ऩजदन गना रजइसेन्स ददएको छ । हजरसम्भ

सफैबन्दज ठूरो ४ सम ५६ भेगजिजटको भजधथल्रो तजभजकोसी फनजउन अऩय तजभजकोसी हजइड्रोऩजिय मरमभटे ड,
१ सम ११ भेगजिजटको यसुिजगढी आमोजनज फनजउन यसुिजगढी हजइड्रोऩजिय मरमभटे ड, १ सम २ भेगजिजटको
भध्मबोटे कोसी आमोजनज फनजउन भध्मबोटे कोसी हजइड्रोऩजिय मरमभटे ड य ८६ भेगजिजटको सोरु दध
ू कोसी
आमोजनज छन ् ।

जरविद्मुत्फजट ८०० भेगजिजट उत्ऩजदन

हजरसम्भ सजिाजतनक तथज तनजी रगजनीभज सजनज तथज ठूरज आमोजज सम्ऩन्न बई प्रणजरीभज ८ सम

भेगजिजटबन्दज फढी विद्मत ् उत्ऩजदन बएको छ । कुरेिजनीफजहे क सफै आमोजनज नदीको फहजिभज आधजरयत
छन ् । मो अिधधभज सफैबन्दज ठूरो १ सम ४४ भेगजिजटको कजमरगण्डकी–ए आमोजनज विद्मत
ु ् प्रजधधकयण य
६० भेगजिजटको खिम्ती–१ आमोजनज तनजी ऺेत्रफजट तनभजाण बएकज छन ् । हजरसम्भ ७० य ६९ भेगजिजटको
भध्मभस्र्मजङ्दी य भस्र्मजङ्दी आमोजनज विद्मत
ु ् प्रजधधकयणफजट सम्ऩन्न बएकज छन ् । खिम्ती य ४५

भेगजिजटको भजधथल्रो बोटे कोसी आमोजनज बने िैदेमशक रगजनीभज सम्ऩन्न बएकज हुन ् । गत आिभज

तनजी रगजनीफजट ७ सजनज आमोजनज सम्ऩन्न बई यजष्ट्रिम प्रणजरीभज ३४.५ भेगजिजट बफजर
ु ी उत्ऩजदन थऩ
बएको छ ।
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जरविद्मुत ् विकास कम्ऩनीरे १० आमोजनाभा रगानी गने

जरविद्मुत ् रगजनी तथज विकजस कम्ऩनी (एचआईडीसीएर)रे भुरुककज विमबन्न १०विद्मुत ् आमोजनजभज रगजनी
गने बएको छ । मसअतघ ऩतन १० जरविद्मत
ु ् आमोजनजभज रगजनी गरयसकेको कम्ऩनीरे आगजभी िर्ा

सोहीफयजफयकज आमोजनजभज रगजनी गना रजगेको हो । कम्ऩनीकज प्रभुि कजमाकजयी अधधकृत दीऩक यौतनमजयरे १०

जरविद्मुत ् आमोजनजभज रगजनीकज रजधग प्रक्रक्रमज अतघ फढजइएको जजनकजयी ददए । “८ जरविद्मुत ् आमोजनजको
सहवित्तीमकयणकज रजधग प्रस्तजि आएको छ, रगजनीफजये छरपर अतघ फढजएकज छौं,” यौतनमजय बन्छन ्, “दईु
जरविद्मुत ् आमोजनज सहजमक कम्ऩनीभजपात अतघ फढजउन रजगेकज छौं ।” उनरे आमोजनजको अिस्थजको
आधजयभज रगजनीफजये तनणाम गरयने जजनकजयी ददए ।

कम्ऩनीकज अनुसजय कुर २९१ भेगजिजटकज ८जरविद्मुत ् आमोजनजको कुर रजगत ४९ अफा रुऩैमजॉ छ ।

सहवित्तीमकयणकज रजधग कम्ऩनीभज प्रस्तजि गनेहरूभज सोरुिम्
ु फुभज तनभजाण हुन रजगेको ८६ भेगजिजटको सोर–ु

दध
ू कोसी, यजभेछजऩको ५१ भेगजिजटको मरि–ु १, फझजङको ३८ भेगजिजटको करजनगजढ, नि
ु जकोटको ३७ भेगजिजटको
अऩय बत्रशूरी ३ फी, मसन्धऩ
ु जल्चोकको ३६ भेगजिजटको अऩय फरेपी ए, यजभेछजऩको २४ भेगजिजटको मरि–ु १,

सोरुिम्
ु फुको १८ भेगजिजटको अऩय सोरु य २८ भेगजिजटको रोअय मरिु जरविद्मुत ् कम्ऩनी छन ् । कम्ऩनीरे

ये मभट्मजन्स हजइड्रो मरमभटे ड नजभक सहजमक कम्ऩनी फनजएय तजतरेजङ
ु को ७१ दशभरि ५ भेगजिजटको गन्
ु सज य ५३

दशभरि ७ भेगजिजटको मसम्फुिज जरविद्मुत ् आमोजनजभज स्िऩॉज
ू ी (इक्िीटी) को ५१ प्रततशत अथजात ् सजढे १२ कयोड
रगजनी गना रजगेको छ ।

कम्ऩनीरे मसअतघ १० आमोजनजभज ४ अफा ११ कयोड रगजनी गरयसकेको छ । कम्ऩनीकज अनुसजय, ८२ भेगजिजटको

रोअय सोरुभज ५० कयोड, ४९ दशभरि ६ भेगजिजटको सुऩय दोदॊभज ४० कयोड, ४२ भेगजिजटको मभस्त्रीभज ५० कयोड, ३०
भेगजिजटको िजनी िोरजभज ४० कयोड, ३० भेगजिजटको न्मजदीभज ५० कयोड, २७ भेगजिजटको दोदॊिोरजभज ५० कयोड

रगजनी गये को छ । मस्तै, २५ भेगजिजटको कजफेरी फी १ भज २० कयोड, २३ दशभरि ५ भेगजिजटको सोरु िोरजभज २०
कयोड, २१.६ भेगजिजटको रोअय हे िजभज १५ कयोड य २० भेगजिजटको फजग्भती जरविद्मुत ् आमोजनजभज २० कयोड

रगजनी गरयसकेको छ । विश्ि फैंकको ऋण सहमोगभज रगजनी कम्ऩनीभजपात ३७ दशभरि ६ भेगजिजटको कजफेरी ए
कभज ४ अफा रगजनी गरयसकेको छ । कम्ऩनीरे ऩजिय िजन्समभसन कम्ऩनी नेऩजर मरमभटे ड (ऩीटीसीएन) भज १४

प्रततशत स्िऩॉज
ु ी (इक्िीटी) रगजनी गये को छ बने ऩजिय जेनेयेसन कम्ऩनीभज ऩतन १० प्रततशत इष्ट्क्िटी रगजनी गना
रजगेको छ ।

जरविद्मुत ् कम्ऩनीभज अझै १० अफा ५० कयोड रुऩैमजॉ रगजनीमोग्म यकभ यहे कजरे आकर्ाक जरविद्मुत ्

आमोजनजहरूभज प्रस्तजि आएभज रगजनी गना सक्रकने प्रभि
ु कजमाकजयी अधधकृत यौतनमजयरे जजनकजयी ददए ।
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घोवित सहमोग ऩनन ऩाएनन ् जरविद्मुत ् कम्ऩनीरे

आधथाक िर्ा २०७१/७२ को फजेटभज गये को घोर्णज सयकजयरे कजमजान्िमन नगये कोभज जरविद्मुत ् उत्ऩजदक

कम्ऩनीहरूरे आऩवत्त जनजएकज छन ् । तत्कजरीन अथाभन्त्री डज. यजभशयण भहतरे प्रस्तत
ु गये को उक्त फजेटभज

आमोजनजहरू सभमभै सम्ऩन्न गयी उत्ऩजददत विद्मुत ् यजष्ट्रिम प्रसजयण रजइनभज जोड्न विद्मुत ् उत्ऩजदकरजई
एकभुरट प्रततभेगजिजट रू. ५० रजि ददने घोर्णज गरयएको धथमो ।

सजथै, आधथाक िर्ा २०७४/७५ सम्भभज विद्मत
ु ् उत्ऩजदन गयी यजष्ट्रिम प्रसजयण रजइनभज जोड्ने विद्मत
ु ् उत्ऩजदकरजई
मस्तो अनुदजनभज थऩ १० प्रततशत ददने ऩतन उक्त फजेटभज बतनएको धथमो । तय, तनधजारयत अिधधमबत्रै तनभजाण

सम्ऩन्न गयी यजष्ट्रिम प्रसजयण रजइनभज जोडे ऩतन हजरसम्भ आपूहरूरे घोवर्त यकभ नऩजएको अवऩ ऩजिय कम्ऩनी
मरमभटे डरे फतजएको छ ।

अवऩकज ऩरयमोजनज तनदे शक भहे न्द्र न्मौऩजनेरे दजचर
ुा ज ष्ट्जल्रजष्ट्स्थत नौगडगजढ जरविद्मुत ् आमोजनजफजट विद्मुत ्
उत्ऩजदन गयी २०७२ सजउनभज यजष्ट्रिम प्रसजयण रजइनभज जोडे ऩतन घोवर्त यकभ प्रजतत नबएको फतजए । उनरे बने,

„सयकजयरे घोर्णज गये को यकभ ऩजउने उत्सजहरे हजभीरे यजतत ऩतन कजभ गये कज धथमौं । तय, अदहरेसम्भ यकभ ऩजएकज
छै नौं ।‟ उनरे सयकजयरे आपूरे फोरेको कुयज ऩुयम
् जउनु ऩनेभज जोड ददॉ दै बने, „नबए सयकजय ऩतन झूट फोल्दो यहे छ
बन्ने प्रभजखणत हुनेछ ।‟ सो आमोजनजरे २०६९ असजयभज तनभजाण अनभ
ु तत प्रजतत गये को धथमो ।
नौगडगजढफजट ८ दशभरि ५ भेगजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन हुॉदै आएको छ ।

तनजी कम्ऩनीफजट उत्ऩजददत विद्मुत ् सयकजयरे ५ रुऩैमजॉ ४० ऩैसज प्रततमुतनटकज दयरे ियीद गने गये को छ । विदे शी
कम्ऩनीरजई डरयभज बुक्तजनी गने सयकजयरे स्िदे शी कम्ऩनीरजई ऩतन डरयभज बुक्तजनी गये अरू आशज नगने

अवऩकज प्रफन्ध तनदे शक सञ्जीि न्मौऩजनेको बनजइ छ । उनरे बने, „स्िदे शी कम्ऩनीरजई ऩतन सयकजयरे क्रक डरयभज
बक्
ु तजनी गनऩ
ुा छा नबए कय छूट ददनऩ
ु छा । अन्मथज सयजसय विबेद हुन्छ य सयकजयरे घोर्णज गये को ऊजजासङ्कट
सभजधजन गना नेऩजरी रगजनीकतजा उत्सजदहत हुन सक्दै नन ् ।‟

फजेटभज सभमभै विद्मुत ् उत्ऩजदन गने कम्ऩनीरजई १० िर्ासम्भ ऩूयै य त्मसऩतछ ५ िर्ा ५० प्रततशत आमकय छूट
ददनेसभेत घोर्णज गरयएको धथमो । सो घोर्णज ऩतन रजगू नबएको नेऩजर उद्मोग िजखणज्म भहजसङ्घ ऊजजा

समभततकज सबजऩतत ऻजनेन्द्ररजर प्रधजन फतजउॉ छन ् । सयकजयरे घोर्णज गये को यकभ ऩजउनुऩने बन्न जजॉदज अथा

भन्त्रजरमरे घोर्णज गरत बएको य यकभ ददन नमभल्ने बनी भौखिक रूऩभज फतजएको उनरे जजनकजयी ददए । उनरे

बने, „नेऩजरकज तनजी कम्ऩनीहरूरजई सयकजयरे तनभजाणभज ऩतन सहुमरमत नददने य घोर्णज गये को यकभ ऩतन नददने
गना थजरेऩतछ जरविद्मुत्भज जजनेफुझक
े ज नआउने, ठगी गनेहरू भजत्रै आउने सम्बजिनज फढ्नेछ ।‟ उनकज अनुसजय १
कयोड रुऩैमजॉबन्दज फढी प्रततभेगजिजट कन्रिक्शन ट्मजक्स फझ
ु जएकज विद्मत
ु ् उत्ऩजदक कम्ऩनीहरू फजेटभज बएको
घोर्णजफजट उत्सजदहत बएकज धथए ।

सो घोर्णजऩतछ सजतनभज भजई हजइड्रो ऩजिय मरमभटे डअन्तगातकज २२ भेगजिजटको भजई य ७ भेगजिजटको भजई क्मजस्केड

क्रभश् २०७१ भजघ य २०७२ चैतभज सम्ऩन्न बई यजष्ट्रिम प्रसजयणभज जोडडइसकेकज छन ् । त्मसैगयी फोष्ट्जनी कम्ऩनी
प्रजमरद्िजयज तनभजाण बएको २ दशभरि ४ भेगजिजटको ष्ट्जयीिोरज सजनज विद्मुत ् आमोजनजफजट २०७१ पजगुन य रुरु
जरविद्मत
ु ् ऩरयमोजनज प्रजमरद्िजयज तनभजाण बएको ५ भेगजिजटको भजधथल्रो हुग्दीफजट २०७१ चैतभज विद्मत
ु ्

उत्ऩजदन बइसकेको छ । मसैगयी जोशी हजइड्रोऩजिय कम्ऩनी प्रजमरद्िजयज तनभजाण बएको ३ भेगजिजटको भजधथल्रो

ऩुिज–१ फजट २०७१ भजघभज य छजॉदी हजइड्रोऩजिय कम्ऩनीद्िजयज तनभजाण बएको २ भेगजिजटको छजॉदीिोरज जरविद्मुत ्
ऩरयमोजनजफजट २०७२ पजगन
ु दे खि विद्मत
ु ् उत्ऩजदन शरू
ु बइसकेको छ । मी कम्ऩनी सफैरे फजेटभज घोर्णज बएको

यकभ नऩजएको गुनजसो गये कज छन ् । छजॉदीिोरज हजइड्रोऩजिय स्रोतकज अनुसजय मसफजये अथा भन्त्रजरमभज फुझ्न जजॉदज
अतघल्रो िर्ासम्भ सम्फष्ट्न्धत शीर्ाकभज ऩैसज नबएको फतजइमो । उक्त स्रोतरे मस िर्ाको फजेटभज ऩये को छ बन्ने
सुनेको ऩतन फतजमो ।

मस अिधधको सफैबन्दज धेयै २९ भेगजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन गये को सजतनभज भजई हजइड्रो ऩजिय मरमभटे डकज प्रभुि

कजमाकजयी अधधकृत डज. सि
ु णादजस श्रेरठ ऩतन आपूहरूरे सयकजयफजट कुनै अनद
ु जन नऩजएको फतजउॉ छन ् । उनी बन्छन ्,
„हजभीरे ऊजजा भन्त्रजरमसॉग कुयज यजिेकज हौं । ऊजजाफजट आपूहरूरे ऩहर गरययहे को बन्ने जिजप ऩजए ऩतन यकभ बने
अदहरेसम्भ ऩजएकज छै नौं ।‟ मसफजये भज प्रश्न गदजा अथा भन्त्रजरमकज उऩसधचि यजजेन्द्र ऩौडेररे ऩजएकज छै नन ् य ?
बन्ने प्रश्न गदै आपूरजई जजनकजयी नबएको फतजए ।
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अझै ५/७ ििा बायतकै बफजुरीभा बय ऩनऩ
ुा ने अिस्था छ
भुकेशयजज कजफ्रे

कजमाकजयी तनदे शक, नेऩजर विद्मत
ु ् प्रजधधकयण

नेऩजर विद्मुत ् प्रजधधकयणकज कजमाकजयी तनदे शक भुकेशयजज कजफ्रे विद्मुत ् प्रजधधकयणकज ऩूिस
ा ञ्चजरक

सदस्मसभेत हुन ् । यजभेछजऩभज जष्ट्न्भएय हजर भहोत्तयीभज स्थजमी फसोफजस गदै आएकज कजफ्रे इष्ट्न्जतनमय अध्ममन
सॊस्थजन ऩल्
ु चोकभज सभेत अध्मजऩन गछा न ् । ४१ िर्ॉम कजफ्रे रक्ष्मअनस
ु जय जरविद्मत
ु ् उत्ऩजदन हुन नसक्नभ
ु ज

विद्मुत ् प्रजधधकयण भजत्र नबई यजज्मको सभेत दोर् यहे को फतजउॉ छन ् । विद्मुत ् प्रजधधकयण हजरसम्भ स्ितन्त्र रूऩभज

अतघ फढ्न नसकेको फतजउने कजमाकजयी तनदे शक कजफ्रे आगजभी दहउॉ दभज ५/७ घण्टजबन्दज फढी रोडसेडडङ नहुने दजफी
गछा न । सुख्िजमजभभज रोडसेडडङ घटजउन बजयतफजट विद्मुत ् आमजतको विकल्ऩ नयहे को फतजउने उनी ठूरज–ठूरज

जरजशममुक्त आमोजनज नफनुन्जेर रोडसेडडङ हट्ने सम्बजिनज नयहे को फतजउॉ छन ् । बविरमभज ठूरज जरविद्मुत ्
आमोजनजभज भजत्र रगजनी गने सोचजइभज विद्मत
ु ् प्रजधधकयण यहे को उनरे फतजए । कजफ्रेसॉग विद्मत
ु ् उत्ऩजदनको
कभजोयी, रोडसेडडङको अिस्थज, प्रसजयण रजइन य वितयणभज दे खिएको सभस्मजरगजमतभज केष्ट्न्द्रत यहे य
कजयोफजयकभॉ बीभ गौतभरे गये को कुयजकजनी :

धेयै िर्ादेखि रोडसेडडङ घटजउने मोजनज आइयहे कज छन ् तय अदहरे िर्जाभज दै तनक ७ घण्टज रोडसेडडङ छ, दहउॉ दभज
कतत हुन्छ अन्मोर छ । अफ नेऩजरीरे रोडसेडडङ कदहरेसम्भ बोग्नुऩरजा ?

अदहरे तजमरकजभज सजत घण्टज रोडसेडडङ हुने बतनए ऩतन ऩजॉच घण्टजबन्दज फढी छै न । हजभीरे रोडसेडडङ घटजउनकज
रजधग एउटज मोजनज फनजमौं, तय कुनै न कुनै कजयणरे प्रजकृततक विऩवत्तको सजभनज गये य उत्ऩजदन फढ्न सकेन ।

ऩदहरज जुये ऩदहयो य ऩतछल्रो सभमभज बूकम्ऩको विऩवत्त बोग्नुऩ¥मो । हजम्रो उत्ऩजदन फढ्ने अिस्थजभज ऩुगेको धथमो
। हजर पेरय बोटे कोसीभज फजढीरे ऺतत ग¥मो । मही जर
ु जईमबत्र ४५ भेगजिजटको बोटे कोसी तरजन्ट ऩन
ु तनाभजाण गये य
सञ्चजरन गने अिस्थजभज ऩुग्न रजगेको धथमो । पेरय बोटे कोसीको फजढीरे ऺतत ऩ¥ु मजमो । १ सम ४४ भेगजिजटको

कजरीगण्डकी „ए‟ जरविद्मुत ् आमोजनजको एउटज मुतनट अदहरे भभातभज छ । सुनकोसी जरविद्मुत ् आमोजनजभज

ऩतन बोटे कोसीको फजढीकज कजयण सभस्मजभज छ । अदहरे एक सम भेगजिजटबन्दज फढी बफजर
ु ी प्रणजरीफजट फजदहय छ ।
मस कजयणरे केही फढी रोडसेडडङ दे खिएको हो । बोटे कोसी आउन त केही सभम रजग्छ तय कजरीगण्डकीको त चजॉडै
मुतनट भभात बैसक्छ । आउॉ दो दहउॉ दभज रोडसेडडङ ५/६ घण्टजभज कसयी सीमभत गना सक्रकन्छ बनेय रजगेकज छौं ।

गएको हहउॉ दभा १२ घण्टासम्भ रोडसेडडङ बोग्नुऩये को थथमो । आगाभी हहउॉ दभा ५/६ घण्टाभै झछा बन्ने के आधाय छ
?
सधैं १२ घण्टज नै फेहोरययहनुऩने हो बने त हजभीरे गये को कजभको ऩरयणजभ ऩतन दे खिॉदैन । अदहरे आन्तरयक
उत्ऩजदनफजट रोडसेडडङ अन्त्म गना सक्रकने अिस्थज दे खिॉदैन । आगजभी एक÷दईु भदहनजमबत्र ५० भेगजिजट भजधथल्रो

भस्र्मजङ्दीफजहे क तत्कजर अन्म ठूरज आमोजनज यजष्ट्रिम प्रसजयण रजइनभज जोडडने अिस्थज ऩतन छै न । सुख्मजमजभकज

रजधग अदहरे हजभीरे बजयतफजटै बफजुरी आमजत गने हो । ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदे शीम प्रसजयण रजइनभजपात २
सम ५० भेगजिजट फयजफय बफजर
ु ी आमजत गना नेऩजर य बजयतफीचको सधचिस्तयीम फैठकभज सम्झौतज बैसकेको छ ।
२२० केबीएको सफस्टे सन तनभजाण सभमभै फन्छ क्रक फन्दै न बनेय धचन्तज छ । त्मसरजई अस्थजमी रूऩभज कसयी

व्मिस्थजऩन गने बनेय हजभी रजगेकज छौं । २ सम ५० भेगजिजट विद्मुत ् बजयतफजट आमजत गना सक्मौं बने त्मो बनेको
नदी प्रिजहभज आधजरयत (आयओआय) आमोजनजको १ हजजय भेगजिजट फयजफयको हो ।

जरविद्मुत ् उत्ऩादन नफढ्नुभा विद्मुत ् प्राथधकयणरे केही न केही फहानाफाजी फनाइयहे को हुन्छ बननन्छ, अहहरे
ऩनन उत्ऩादन नफढ्नुभा एक ििाअनघ भात्र गएको बूकम्ऩ य त्मसऩनछको नाकाफन्दीराई दे खाइएको छ । क्रकन
प्राथधकयणरे मस्तो फढी फहानाफाजी गरययहे को हो ?

बोटे कोसीको हे डिकास फजढीरे फगजमो, के मो फहजनजफजजी हो य ? प्रजधधकयणरे आउने जरविद्मुत ् आमोजनजको

आधजयभज मोजनज फनजउने हो तन । जर
ु जईदे खि बोटे कोसी आउॉ छ बनेय दसैं ततहजय भनजइने अक्टोफयभज अन्तयदे सीम
प्रसजयण रजइनभजपात बजयतफजट विद्मुत ् आमजत गनऩ
ुा दै न बनेय प्रस्तजि गये कज धथमौं । तय फजढीरे ऺतत ऩ¥ु मजएय
नआउने बमो । मस्तज घटनज बइयहे कज छन ् । मो त दब
ु जाग्म हो तन ।

जरविद्मत
ु ् उत्ऩादनका राथग सयकायको बयोसा केन्रको रूऩभा यहे को विद्मत
ु ् प्राथधकयणरे फनाएका कुनै ऩनन
आमोजना २०६५ सारऩनछ सम्ऩन्न बएका छै नन ् । मसरे त प्राथधकयण असपर बएको दे खाउॉ दै न य ?

िजरी चभेमरमज य कुरेिजनी तेस्रो मोजनजको कुयज भजत्र गये य बएन तन । तत मोजनजको उत्ऩजदन त धेयै छै न तन । मी
आमोजनजफजट सुख्िजमजभभज त धेयै मोगदजन हुॉदैन । हजभीरे नेऩजरको ऊजजा सॊकट सभजधजन गने उद्दे श्मसदहत

ल्मजएकज मोजनज बनेको ४ सम ५६ भेगजिजटको भजधथल्रो तजभजकोसी जस्तज आमोजनज हुन ्, मद्मवऩ दहउॉ दभज मसको
मोगदजन ऩतन धेयै हुॉदैन । ऊजजा सॊकट सभजधजनकज रजधग फन्नऩ
ु ने आमोजनजहरू त फढ
ू ीगण्डकी, नरमसॊहगजढजस्तज

ठूरज जरजशममुक्त आमोजनजहरू हुन ् । हजम्रो व्मिस्थजऩन कभजोयीकज कजयणरे मी आमोजनज अतघ नफढे कज होइनन ्
। चभेमरमज, कुरेिजनीभज आएकज सभस्मजरजई भजत्र दे िजएय प्रजधधकयण असपर बमो बनेय बन्न त धेयै हतजय हुन्छ
।

विद्मुत ् प्राथधकयणको उत्ऩादन त अहहरेसम्भ ५ सम ८० भेगािाटको हायाहायीभा भात्र छ, जरविद्मुत ् उत्ऩादनका
राथग प्राथधकयण त असपर दे खखएको हो नन ?

सभग्र दे शको कुयज गदजा त प्रजधधकयण जन्भेको कतत बमो य ? बिाय ३० िर्ा न बमो । जरविद्मुत्को इततहजस त एक

सम िर्ाबन्दज फढीको छ । मसभज त सभग्र यजज्म नै असपर हो तन, प्रजधधकयण भजत्र हो य ? जतत ऺभतज धथमो, त्मही

आधजयभज भजत्र उत्ऩजदन गना सक्रकमो मो तीतो मथजथातज हो तन । मो सम्झेय भजत्र त कजभ छै न । अदहरे जन
ु १० िर्ाभज
१० हजजय भेगजिजट उत्ऩजदन गने मोजनज ल्मजएकज छौं, त्मसतपा ऩो फढी सोच्नुऩछा ।

१० ििाभा १० हजाय भेगािाट उत्ऩादन गनाका राथग सफैबन्दा ठूरो फाधक विद्मुत ् प्राथधकयण यहे को आयोऩ ऊजाा
भन्त्रारमकै अथधकायीहरूरे रगाइयहे का छन ् । के मो आयोऩभा सत्मता छ ?

िै कसरे आयोऩ रगजमो भरजई थजहज छै न । अदहरेको ऊजजा सॊकट सभजधजन गने हो बने फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्

आमोजनज फनजउनऩ
ु ¥मो । नरमसॊहगजढ फनजउनऩ
ु ¥मो । मी आमोजनजभज विद्मत
ु ् प्रजधधकयणरे कजभ गरययहे को छ य ?
फनजउनेरे फनजउनु ऩ¥मो तन । उत्ऩजदनभज अफ विद्मुत ् प्रजधधकयणरे सीमभत आमोजनजभज भजत्र हजत हजल्छ । जुन
ऩजमो, त्मही आमोजनजभज जजने हजम्रो रक्ष्म छै न । ३÷४ िटज आमोजनज छजनेकज छौं । तत आमोजनजभज भजत्र हजत

हजल्छौं । ठूरज जरजशममक्
ु त आमोजनज त सयकजयरे प्रजधधकयणरजई ददएको ऩतन छै न । तनहुॉ सेतीभज हजभीरे कजभ
सुरु गये कज छौं । त्मो अतघ फढे कै छ । दोर् रगजएय भजत्र के हुन्छ य ?
उसो बए अफ जरविद्मुत ् उत्ऩादनको अिस्था कस्तो हुन्छ त ?

दईु िर्ाभज थऩ एक हजजय भेगजिजट जरविद्मुत ् केन्द्रीम प्रसजयण रजइनभज जोडडन्छ । फूढीगण्डकीजस्तज आमोजनज
सुरु हुनै सक्मज छै नन ् । अदहरेदेखि नै दयतगततभज
कजभ ग¥मौं बने ऩतन सुख्िज मजभकज तनष्ट्म्त अको ५÷७ िर्ा
ु्

बजयतको बफजुरीभै तनबाय हुनुऩने अिस्थज छ । मद्मवऩ अरु विकल्ऩहरू िैकष्ट्ल्ऩक ऊजजातपा ऩतन हजभी अतघ फढे कज
छौं । तय हजभीसॉग जरविद्मत्ु को विकल्ऩ छै न, जन
ु अदहरे आयओआय आमोजनज अतघ फढजएकज छौं, मसरे िर्जा
मजभभज मोगदजन ददन्छ । दहउॉ दभज सभजधजन गना त ठूरज जरजशममुक्त आमोजनज फन्नैऩछा । त्मो फेरजसम्भ
बजयतफजट बफजुरी आमजत गनक
ुा ो विकल्ऩ छै न ।

रोडसेडडङ हुनक
ु ो कायण अको कायणको रूऩभा चह
ु ािटराई लरइन्छ । क्रकन मनत धेयै चह
ु ािट बएको हो ?

धेयै बन्दज ऩतन २४/२५ प्रततशतको हजयजहजयीभज छ । मो चह
ु जिट तनमन्त्रणकज रजधग विशेर् मोजनज फनजएकज छौं । मो
सभग्र ऩऺसॉग जोडडएको छ । चह
ु जिट फढे को छै न तय अऩेऺजकृत घटजउन नसक्रकएको हो ।

हाभी अहहरे ऩनन बायतफाट बफजुरी ल्माएय रोडसेडडङ घटाउने कुया गरययहे का छौं, मस्तो ऩयननबाता कहहरेसम्भ
यहन्छ ?

जदहरेसम्भ ठूरज जरजशममक्
ु त आमोजनजहरू फन्दै नन ्, त्मतफेरजसम्भ बजयतफजट विद्मत
ु ् आमजतफजहे कको अको
बयऩदो उऩजम दे खिॉदैन । िर्जा मजभभज भजधथल्रो तजभजकोसी, यसुिजगढी जस्तज आमोजनज फनेऩतछ रोडसेडडङ धेयै
घट्छ ।

एकानतय बायतराई बफजर
ु ी फेच्ने कुया गरययहे का छौं, तय अकोनतय आमात फढ्दो छ । के मो लभल्दोजल्
ु दो कुया हो य ?
बविरमभज िर्जा मजभभज फढी बएको बफजुरी ऩो फेच्ने बनेको हो त । सुख्मज मजभभज त आमजत गनै ऩ¥मो तन । मो

फेरजभज फेच्ने कहजॉ बनेको छ य ? ऩयतनबायतज घटजउने हो बने ठूरज आमोजनज फनजउनऩ
ु ¥मो, मसको विकल्ऩ छै न ।
ठूरज आमोजनज अतघ नफढ्नुभज यजजनीततक कजयण ऩतन हुनसक्छ ।

उत्ऩादनसॉगै प्रसायण राइनको सभस्मा झन ् जल्दोफल्दो दे खखएको छ । कसयी सभाधान गनह
ुा ु न्छ ?

अदहरे सफैबन्दज यजम्रो प्रसजयण रजइन आमोजनजहरू छन ् । दईु िर्ाऩतछ कसैरे प्रसजयण रजइनको अबजिकज कजयणरे
विद्मुत ् िेय गएको बनेय सुन्नुऩने छै न ।

मो ऩक्का हो क्रक, सऩना दे खाएको भात्र हो ?

मो ऩक्कज हो । भ आधजयसदहत फोरेको छु । अधधकजॊश प्रसजयण रजइनको ठे क्कज व्मिस्थजऩन गये य ठे केदजयरे कजभ
सुरु गये कज छन ् । ५/६ भदहनज दढरो होरज, अफ फन्ने त बमो तन । उदजहयण नै हे नस
ुा , कोसी, सोरु, कजरीगण्डकी,

हे टौंडज–इनरुिज–ढल्केफय, हे टौंडज–बयतऩयु , बयतऩयु –िदा घजटरगजमतकज प्रसजयण आमोजनजहरू सरु
ु बएकज छन ् । केही
दढरज बएकज छन ् तय कतत न दढरो होरजन य ? केही दढरज बए ऩतन सक्रकन्छ नै । मी आमोजनजहरू खिम्ती–ढल्केफय,
थजनकोट–चजऩजगजउॉ प्रसजयण रजइन जस्तो अनन्तकजरसम्भ जजने मोजनज ऩतन होइनन ् । अधधकजॊश प्रसजयण
रजइनको तनभजाणभज केही दढरज बएकै हो तय सजह्रै दढरज हुन्न ।

उसो बए, अफ प्रसायण राइनको अबािभा बफजुरी खेय गमो बनेय सुन्नुऩने अिस्थाको अन्त्म हुन रागेको हो ?

दईु िर्ाऩतछ प्रसजयण रजइनको अबजिभज विजर
ु ी िेय गमो बनेय सन्
ु नु ऩदै न । अदहरे ऩतन भजधथल्रो भस्मजङ्दीकज

रजधग िैकष्ट्ल्ऩक प्रसजयण रजइनको व्मिस्थज गदै छौं बने सजतनभज भजईको उत्ऩजदन गने फेरजभज िैकष्ट्ल्ऩक व्मिस्थज
गये कज धथमौं । केही सभस्मज धथमो तय फतनसकेकज आमोजनजरे प्रसजयण रजइन अबजिरे बफजुरी िेय गएको अदहरे
ऩतन छै न । धचमरभे हफभज केही दढरजइ बएकोभज धचष्ट्न्तत छौं, तय ऩयजभशादजतज सक्रक्रम बइसकेको छ । ऩजइऩ
रजइनभज आमोजनजहरूभज प्रसजयण रजइनको कजयणरे सभस्मज हुॉदैन ।

अहहरे त प्रसायण राइनको अबािभा बायतरे बफजुरी हदए ऩनन काठभाडौं त आइऩुग्दै न बन्छन ् नन ?

कजठभजडौंभज सभस्मज छ । खिम्ती–ढल्केफयभज केही सभस्मज बएकजरे मस्तो बएको हो । मो बदौभज मो प्रसजयण

रजइन फतनसक्छ । मसो बमो बने सख्
ु िजमजभभज १ सम ५० भेगजिजट बफजर
ु ी ल्मजउन सक्छौं । कजठभजडौ ल्मजउनकज
रजधग खिम्ती–रजभोसजॉघ,ु रजभोसजॉघ–ु कजठभजडौं प्रसजयण रजइन य हे टौंडज–भजतजतीथा रजइन फनजइयहे कज छौं ।

जरविद्मुतभा त सभस्मै सभस्मा छ बननन्छ, तय तऩाईं त सफै ठीकठाक छ बननयहनुबएको छ ? केही सभस्मा
छै नन ् य ?

केही सभस्मज अिश्म छन ् । कहीीँ ठे केदजय व्मिस्थजऩनको सभस्मज छ । कतै ठे केदजयको वित्तीम अिस्थज कभजोय
यहे कजरे कजभ गना सक्रकएको छै न । कहीीँ स्थजनीम, कहीीँ िनभज सभस्मज छन ् । सभस्मजको प्रकृतत पयक छ ।

सभस्मजकज रूऩभज दे खिएको थजनकोट–चजऩजगजउॉ प्रसजयण रजइनतपा बक्तऩुयको कजभ अष्ट्न्तभ चयणभज ऩुगेको छ,

रमरतऩुयभज कजभ गदै छौं । मो आमोजनजभज स्थजनीम सभस्मज छ तय कसयी अतघ फढ्ने बनेय छरपर बइयहे को छ ।
विद्मत
ु ् प्राथधकयणभा वितयणको सभस्मा ऩनन दे खखएको छ । एउटा लभटय य ट्रान्सपभाय ऩाउनका राथग शक्क्त
रगाउनुऩने अिस्था छ । मनत अबािको अिस्था क्रकन आमो ?

अष्ट्ख्तमजय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धजन आमोगरे विद्मुत ् प्रजधधकयणकज धेयै कभाचजयी सजथीभजधथ िजन्सपभायको विर्मभज

कजयफजही गये ऩतछ फीचभज िजन्सपभाय, मभटयको िरयद प्रक्रक्रमज योक्रकमो । दईु िर्ासम्भ मस्तो बएऩतछ सभस्मज आउनु
स्िजबजविकै हो । अदहरे ५ रजि मभटय आउने क्रभभज छन ् । थऩ नमजॉ १५ सम िजन्सपभाय ल्मजउन टे न्डय बएको छ ।
मी आएऩतछ मो ठूरो सभस्मजको रूऩभज यहॉदैन । वितयण प्रणजरीभज व्मजऩक सध
ु जयको िजॉचो छ । वितयण प्रणजरी
कतत कभजोय यहे छ बनेय त विगतको बूकम्ऩको फेरज ऩतन दे खिमो तन । मसकजयण मसको सुधजय गनऩ
ुा ने छ ।

जरविद्मुत ् धेयै उत्ऩादन गने कुया एकानतय छ बने अको प्राथधकयणरे विद्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) भा अॊकुश
रगाएय हहउॉ दका राथग भात्र गने कुया गरययहे को छ, मो ऩयस्ऩय वियोधी कुया बएन य ?

हजभीरे डरयफजहे कको ऩीऩीएभज अॊकुश रगजएकज छै नौं । ऩीऩीए िल्
ु रज छ । जरजशममुक्त आमोजनजको ऩीऩीए

अदहरेसम्भ गये कज छै नौं । वऩक्रकङ आियको ऩीऩीए ऩतन गये कज छै नौं । अन्म ऩीऩीए बइयहे कज छन ् । ऊजजा सॊकटकजर
कजमामोजनजरे ३३ प्रततशत आयओआय आमोजनजको ऩीऩीए गने बनेको छ । अदहरे रगबग त्मतत बइसक्मो ।

तैऩतन थऩ ऩीऩीए गना कुनै सभस्मज छै न । नेऩजर थऩ १ हजजय÷१५ सम भेगजिजटसम्भ बफजुरी फढी उत्ऩजदन बएय
आवत्तनऩ
ु ने अिस्थज छै न ।

अहहरे रगानी फोडारे गये को विद्मुत ् भागको प्रऺेऩण विद्मुत प्राथधकयणको बन्दा धेयै छ । अफ कुन कामाान्िमनभा
आउॉ छ त ?

विद्मुत भजग प्रऺेऩण नै गरत छ । विद्मुत ् प्रजधधकयणरे गये को प्रऺेऩण आफ्नो व्मजिसजतमक मोजनजकज आधजयभज
गये को हो । रगजनी फोडारे सभग्र यजज्म ऩऺरजई हे येय गये को हो । सयकजयरे बन्छ बने हजभी सयकजयको सॊस्थजन
बएकजरे जतत ऩतन ऩीऩीए गना सक्छौं ।

विद्मुत ् प्राथधकयणरे स्ितन्त्र रूऩभा काभ गना नऩाएको आयोऩ राग्छ, के त्मस्तो याजनीनतक हस्तऺेऩ छ य ?
प्रजधधकयणरे स्ितन्त्र रूऩभज कजभ गना नऩजएको हो । मसभज भेयो व्मष्ट्क्तगत अनुबि के छ बने विद्मुत ्

प्रजधधकयणरजई व्मजिसजतमक सॊस्थजको रूऩभज विकजस गने हो बने मसरजई स्ितन्त्रतज ददनैऩछा । भेयो ऩतन तीतो

अनुबि यह्मो । यजजनीतत धेयै ठजउॉ भज सहमोगी ऩतन हुन्छ, मो आिश्मक ऩतन हुन्छ । नीतत तनभजाण तहभज मो नबै

हुॉदैन । नेऩजरभज भुख्मतमज कभाचजयीको विर्मरजई मरएय यजजनीततऻरे चजसो मरइददॉ दज सभस्मज हुन्छ । जहजॉसम्भ

यजजनीततक हस्तऺेऩको कुयज छ, मसफजये सफैरजई थजहज नै छ । यजजनीततक हस्तऺेऩकज कजयणरे व्मजिसजतमक रूऩभज
कजभ गना नऩजएऩतछ सभस्मज त सुरु बैहजल्छ । तय सफै बफधग्रएको यजजनीतत हस्तऺेऩरे ऩतन होइन । मो व्मष्ट्क्त

विशेर्भज बयऩने कुयज हो । यजजनीततक हस्तऺेऩ सकजयजत्भक ऩऺभज बमो बने त अतत यजम्रो हो तन । उदजहयणकज

रजधग विद्मत
ु ् भहसर
ु फढजउन यजजनीततक हस्तऺेऩ नबै हुॉदैन । आमजत बफजर
ु ीको भल्
ू मजन्तय अथा भन्त्रजरमफजट
मरन यजजनीततक सहमोग आिश्मक ऩछा । तय व्मिस्थजऩनरजई व्मजिसजतमक रूऩभज चरजउने कुयजभज भजत्र
यजजनीततक हस्तऺेऩको विकृतत दे िेको छु भैरे ।

विगत २० भहहनादे खख विद्मत
ु ् प्राथधकयणको कामाकायी ननदे शक हुनह
ु ु न्छ, मस दौयानभा तीताभीठा कस्ता
अनुबिहरू यहे ?

तीतज अनब
ु ि बन्नु ऩदजा त केही सभम भन्त्रजरमसॉग द्िन्द्ि बमो । मो दे खिएको कुयज हो । प्रजधधकयणमबत्रफजट

सफैरे सहमोग गनब
ुा मो । हजरसम्भ एक ददन ऩतन भेयज विरुद्ध नजयज जुरुस, घेयजऊ गने अिस्थज आएन । भैरे गये कज

तनणाम फदय ऩतन गनऩ
ुा ये न । प्रशजसतनक रूऩभज केही सुधजयकज कजभ ऩतन बए । विद्मुत ् भहसुर ऩतन फढ्मो । प्रसजयण
रजइनको ऺेत्रभज मस्तो यजम्रो कजभ बमो क्रक तनभजाणकज रजधग आधजय बएको छ ।

सफै याम्रो काभ बएको कुया गरययहनुबएको छ तय ऊजाा भन्त्रारमरे त तऩाईंराई कामा सम्ऩादनभा असपर फनामो
नन ?

त्मो त ऩूिजाग्रहीऩूणा कजमा सम्ऩजदन नै हो । मो सजिाजतनक सॊस्थज हो । भेयज कजभको सजिाजतनक रेिज ऩयीऺण हुनुऩछा
बन्ने भजन्मतज यजख्छु । कजगजी भूल्मजॊकनरे भजत्र केही हुॉदैन । भ के बन्न चजहजन्छु बने जुनसुकै आस्थज यजख्ने

कभाचजयीहरू हुन ्, महजॉ यहे कज ११ हजजय कभाचजयीभध्मे ४४ जनजरे आएय तऩजईंको कजयणरे सॊस्थजरजई हजनी बमो बने
बनें भ यजजीनजभज ददन तमजय छु तय ऩूिजाग्रही ढॊ गरे भूल्मजॊकनको के अथा बमो य ?
रोडसेडडङको ये खाथचत्र फढ्नुको कायण

१४४ भेगजिजट ऺभतजको कजरीगण्डकी जरविद्मुत ् आमोजनज फन्न रजगेकज फेरजभज तत्कजरीन जरस्रोत भन्त्रीरे

नेऩजरको ऩजतऩजतभज कये न्ट हुन्छ बनेय सजिाजतनक बजर्ण नै गये कज धथए । तय त्मसको रगत्तैकज िर्ादेखि रोडसेडडङ
सरु
ु भजत्र बएन, मसको ये िजधचत्र ऩतन फढ्दै गमो । आगजभी दहउॉ दभज विद्मत
ु ् प्रजधधकयणरे ५/७ घण्टजभज रोडसेडडङ

झजने मोजनज फनजएको छ । अदहरे िर्जाभै दै तनक ७ घण्टज रोडसेडडङ बोग्नु ऩरययहे कज फेरज दहउॉ दभज मतत भजत्र हुन्छ
बन्ने स्ऩरट आधजय विद्मुत ् प्रजधधकयणरे ददन सकेको छै न । तय उत्ऩजदन नै कभजोय बएऩतछ दहउॉ द ऩिानु य

प्रजधधकयणको रोडसेडडङको तजमरकज अनस
ु जय जीिन चरजउनक
ु ो विकल्ऩ उऩबोक्तजसॉग छै न । क्रक आकजश, क्रक

बजयतरे हजम्रो रोडसेडडङ तजमरकज तनधजायण गरययहे को छ, फूढीगण्डकी, नरमसॊहगजढजस्तज जरजशममुक्त आमोजनज
नफनेसम्भ मही अिस्थज यदहयहन्छ ।

अचम्भको कुयज त कजरीगण्डकी फनेऩतछ बजयतरजई बफजुरी फेच्न टोरीसभेत ऩठजएको नेऩजरकज रजधग रोडसेडडङ

न्मूनीकयणको एक भजत्र भजध्मभ बजयतफजट विद्मुत ् आमजत फनेको छ । ऩतछल्रो १० िर्ाको बजयतफजट भजत्र ६० अफा
फयजफयको विद्मत
ु ् आमजत बइसकेको छ । अदहरे ३ सम भेगजिजट विद्मत
ु ् आमजत गरययहे को नेऩजर विद्मत
ु ्

प्रजधधयकणरे आगजभी िर्ाभज एक हजजय भेगजिजटसम्भ आमजत गने घोर्णज गरयसकेको छ । प्रत्मेक िर्ा एक सम

भेगजिजटको दयरे विद्मुत्को भजग फढे ऩतन उत्ऩजदनको अिस्थज बने विगत १० िर्ाभज २ सम ५० भेगजिजट नजघेको छै न

। मसरे जरविद्मुत ् उत्ऩजदनको अिस्थज अत्मन्त कभजोय दे िजउॉ छ । मसयी रोडसेडडङ फढ्दै जजनुको कजयण
धचहजउॉ दै जजॉदज धेयै ऩऺ य प्रिवृ त्त बेदटन्छन ् ।

रोडसेडडङ फढजउनकज रजधग सहमोगी ऩजत्रहरूभज सयकजय, कभाचजयीतन्त्रदे खि जनतजसम्भ छन ् । सफै सक्रक्रम बएको
बए १०५ िर्ाभज जम्भज ७ सम ८० भेगजिजट भजत्र विद्मुत ् उत्ऩजदन हुने धथएन । रोडसेडडङ फढ्दै जजनुभज भुख्म त

सयकजयको नीतत य मोजनजभै िोट दे खिन्छ । धेयैरे नेऩजर विद्मुत ् प्रजधधकयणरजई दोर् ददन्छन ् । विद्मुत ् उत्ऩजदन,

प्रसजयण य वितयणको ष्ट्जम्भेिजयी ऩजएको प्रजधधकयणरजई दोर् ददनु अस्िजबजविक होइन तय मसभज प्रजधधकयणको भजत्र
दोर् छै न । प्रजधधकयण त सयकजयरे फनजएको मोजनज तथज कजमाक्रभको कजमजािन्मन गने तनकजम हो । सयकजयरे

जरविद्मुत ् उत्ऩजदनकज रजधग ल्मजएकज अधधकजॊश कजमाक्रभ कजमजान्िमन नबएकजरे प्रजधधकयणसॉगै सयकजयको

नीततभज ऩतन ियजफी छ । भुरुकभज फहुदरीम प्रजजतन्त्र आएऩतछ सयकजयरे विद्मुत ् ऐन २०४९ ल्मजएय तनजी ऺेत्ररजई
जरविद्मत
ु ् रगजनीभज िल्
ु रज गरयददमो । त्मसऩतछ सयकजय फढी तनजी ऺेत्रको बय ऩ¥मो । तनजी ऺेत्रकज धेयै

प्रिद्र्धकरे रजइसेन्स ऩतन मरए तय तुरनजत्भक रूऩभज धेयै विद्मुत ् उत्ऩजदन हुन सकेन । जफ २०६० सजरभज आएय
रोडसेडडङ सुरु बमो, त्मसऩतछ भजत्र सयकजयरे जरविद्मुत ् आमोजनज तनभजाण सुरु ग¥मो । विडम्फनज नै बन्नुऩछा ,
त्मसऩतछ विद्मुत ् प्रजधधकयणरे सुरु गये कज चभेमरमज, कुरेिजनी तेस्रो, यजहुघजट य बत्रशूरी ३ ए जरविद्मुत ्

आमोजनजको अिस्थज दमनीम छ । मी सफै आमोजनजको सभम त दोब्फय बमो बमो, रजगत ऩतन दोब्फयबन्दज फढी
हुने अिस्थज छ ।
मसयी हे दजा सयकजयी तनकजमको जरविद्मुत ् उत्ऩजदनभज फेिजस्तज, तनजी ऺेत्ररे रजइसेन्स मरएय ओगट्ने प्रिवृ त्त,

सयकजयरे अन्तय भन्त्रजरमफीच सभन्िम गना नसक्न,ु आमोजनजस्थरकज जनतजभज आमोजनज बनेकज „दहु ु नो गजई‟
हुन ् बन्ने भजनमसकतजको विकजसरगजमतकज कजयण जरविद्मत
ु ् उत्ऩजदन कभजोय फनेको हो । मही प्रिवृ त्त
रोडसेडडङको सजथी फनेको छ बने उत्ऩजदन, प्रसजयण य वितयणको शत्रु ।
रोडसेडडङ घटाउन मोजनाको फाढी

रोडसेडडङ घटजउनकज रजधग सयकजयरे ल्मजएकज मोजनज हे ने हो बने मसको ऩतन फजढी नै रजग्ने अिस्थज छ । तय,

कजमजान्िमन अत्मन्त कभजोय छ । भुरुकभज गणतन्त्र आएदे खि ऩतछल्रो ऊजजा सॊकटकजर कजमा मोजनजसम्भ हे ने हो
बने रोडसेडडङ घटजउने मोजनज प्रत्मेक िर्ा अगजडड सजरयएकज छन ् । उत्ऩजदनको रक्ष्म ऩतन धेयै भेगजिजट छ । तय,
उत्ऩजदन अत्मन्तै कभजोय छ । २०६४ सजरभज प्रधजनभन्त्री स्िगॉम धगरयजजप्रसजद कोईयजरज य जरस्रोत भन्त्री

ऻजनेन्द्रफहजदयु कजकी हुॉदज १० िर्ाभज ५ हजजय भेघजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन गने कजमाक्रभ ल्मजइमो । त्मसऩतछ २०६५
सजरभज ऩुरऩकभर दजहजर प्रधजनभन्त्री य जरस्रोतभन्त्री विरणु ऩौडेर हुॉदज पेरय १० िर्ामबत्र १० हजजय भेघजिजट

विद्मुत ् उत्ऩजदन गने कजमाक्रभ ल्मजइमो । २०६६ सजरभज भजधिकुभजय नेऩजर प्रधजनभन्त्री य डज. प्रकजशशयण भहत
ऊजजाभन्त्री बएकज फेरज २० िर्ाभज २५ हजजय भेघजिजट विद्मत
ु ् उत्ऩजदन गने कजमाक्रभ ल्मजइमो ।

प्रधजनभन्त्री झरनजथ िनजर तथज उऩप्रधजनभन्त्री, अथा एिॊ ऊजजाभन्त्री बयतभोहन अधधकजयी बएकज फेरज िताभजन
ऊजजा सॊकटको सभजधजन गने बन्दै दे शभज सजढे चजय िर्ा ऊजजा सॊकटकजर घोर्णज गदै नमजॉ मोजनज आमो । डज.

फजफयु जभ बट्टयजई प्रधजभन्त्री य स्ि. ऩोरटफहजदयु फोगटी ऊजजाभन्त्री बएऩतछ ऩन
ु ् रोडसेडडङ न्मन
ू ीकयण कजमामोजनज
ल्मजइमो । स्िगॉम सुशीर कोइयजरज प्रधजनभन्त्री य ऊजजाभन्त्री यजधज ऻिजरी बएकज फेरज तीन िर्ामबत्र रोडसेडडङ
अन्त्म गने मोजनज ल्मजइमो । ५ भदहनजअतघ ऩतन प्रधजनभन्त्री केऩी शभजा ओरी य उऩप्रधजन एिॊ ऊजजाभन्त्री
टोऩफहजदयु यजमभजझीरे १० िर्ामबत्रभज १० हजजय भेगजिजट उत्ऩजदन गने रक्ष्मसदहत ऊजजा सॊकटकजरकजर

कजमामोजनज ल्मजइएको छ । सभम तजमरकज तोकेय ल्मजइएकज ९९ िटज कजमामोजनज अदहरे हे ने हो बने दमजरजग्दो

अिस्थज छ । अफ पेरय केही सभमऩतछ सयकजय ऩरयितान हुॉदैछ । पेरय नमजॉ ऊजजाभन्त्री आउनेछन ् य पेरय नमजॉ
रोडसेडडङ न्मन
ू ीकयणको कजमामोजनज ल्मजउनेछन ् ।

अदहरे ऩतन िर्जाभज दै तनक ७ घण्टज य दहउॉ दभज १२ घण्टजसम्भ रोडसेडडङ बोग्नुऩने अिस्थजभज यहे कज उऩबोक्तज बने

मतत बजग्मभजनी छन ् क्रक प्रत्मेक िर्ा धेयै रोकवप्रम रजग्ने रोडसेडडङ कजमामोजनज सुन्न ऩजउॉ छन ् तय बफजुरी कभ दे ख्न
ऩजउॉ छन ् ।

रोडसेडडङ फढ्नुको कजयण सयकजयको गरत प्रक्रक्रमज, तनजी ऺेत्रको बय, प्रजधधकयणमबत्र यहे को चह
ु जिट, प्रजधधकयण य
जरविद्मत
ु ् आमोजनजभज यहे को अनजिश्मक हस्तऺेऩ, नीतत तथज तनमभभज यहे को अष्ट्स्थयतज, प्रजधधकयणमबत्रको

भ्ररटजचजयरगजमतकज कजयण दे िजइन्छ । मी भजत्र होइन, विद्मुत ् विकजसरे जथजबजिी रजइसेन्स ददने, तनजी ऺेत्ररे
ऩतन रजइसेन्स मरएय नफनजउने, जरविद्मुत्कज प्रक्रक्रमजभज सॊरग्न हुनुऩने अथा, ऊजजा, यऺज, गह
ृ , िन,

िजतजियणरगजमतकज भन्त्रजरमरे हये क कजभभज दढरजसस्
ु ती गने, आमोजनजभज अनजिश्मक भजग यजिेय फन्द,

हड्तजर, अियोध गनेरगजमतकज धेयै कजयण जरविद्मुत ् उत्ऩजदन य प्रसजयण रजइन फन्न नसक्नुकज कजयण दे िजउने

गरयन्छ । १० िर्ा अतघदे खिकज मी सभस्मज आज ऩतन उस्तै छन ् । सयकजयी, तनजी िज अरु कसैको मस्तो चक्रब्मूहभज
पसेको छ क्रक जरविद्मुत ् गप ठूरै छन ्, उत्ऩजदन कभजोय छ । मही कजयण जतत जरविद्मुत ् आमोजनज य प्रसजयण
रजइनभज दढरजइ बएय तेर भजक्रपमजहरू िस
ु ी छन ्, हजम्रो आमजत ऩतन फढे को छ । अदहरे नेऩजरभज जरविद्मुत ्

उत्ऩजदन फढजउने य रोडसेडडङ घटजउने मोजनजकज फजढी होइन, तनस्िजथॉ ढॊ गरे आमोजनज अतघ फढजउने सऺभ नेतत्ृ ि
चजदहएको छ । तय, हजरसम्भ बजर्णभज भजत्र जरविद्मुत ् प्रजथमभकतजभज ऩ¥मो, कजमजान्िमन बने हुन सकेको छै न ।
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ननकुञ्जलबत्र विद्मुत ् आमोजना फनाउन स्िीकृनत
फरयजभ फजतनमजॉ

सयकजयरे रजभो सभमसम्भको वििजद य अन्मोरफीच सॊयक्षऺत ऺेत्र रजङटजङ यजष्ट्रिम तनकुञ्जको भध्म बजग (कोय

एरयमज) भज भल्टी इनजॉ डेबरऩभेन्ट प्रजमररजई १० भेगजिजटको जरविद्मुत ् आमोजनज तनभजाण गना स्िीकृतत ददएको
छ।

प्रधजनभन्त्री केऩी ओरी सयकजयरे जजॉदजजजॉदै सॊकटजऩन्न सूचीभज ऩये कज आसजभे फजॉदय, यतुिज भग
ृ रगजमत
रोऩोन्भुि सूचीकज िन्मजन्तुको भुख्म फजसस्थजन बएको तनकुञ्जभज ठूरो बौततक सॊयचनज तनभजाण गना
स्िीकृतत ददएको हो। यजष्ट्रिम तनकुञ्ज तथज िन्मजन्तु सॊयऺण विबजगरे तनकुञ्जको कोय ऺेत्रमबत्र ठूरज

बौततक सॊयचनज तनभजाण गदजा िजतजियण विनजश हुने य आसजभे फजॉदयरगजमत रोऩोन्भि
ु सच
ू ीकज विमबन्न
िन्मजन्तक
ु ो फजसस्थजनभज नकजयजत्भक असय ऩने तका गदै िजतजियणीम प्रबजि भल्
ू मजॊकन (ईआईए)
प्रक्रक्रमज अतघ नफढजउन दफजफ ददॉ दै आएको धथमो।

विबजगको अडजनकज कजयण प्रिद्र्धक कम्ऩनीरे २०५५/५६ दे खि उत्ऩजदन अनुभततऩत्र मरन िोजे ऩतन

सयकजयरे रजभो सभमसम्भ ददएको धथएन। तय, सयकजयरे आमोजनज तनभजाण गदजा आसजभे फजॉदयरगजमत
िन्मजन्तु य तनकुञ्जभज यहे कज िनस्ऩततको सुयऺजरजई ध्मजन ददई सोही अनुरूऩकज सॊयचनज फनजउने सताभज
विद्मुत ् उत्ऩजदन रजइसेन्स ददएको जजनकजयी ऊजजा भन्त्रजरमकज एक अधधकजयीरे ददए।

सिे रजइसेन्स ददएको झन्डै १८ िर्ाऩतछ प्रिद्र्धक कम्ऩनीको ईआईए िजतजियण भन्त्रजरमरे स्िीकृत

गनक
ुा ज सजथै िन भन्त्रजरमको प्रस्तजिभज भष्ट्न्त्रऩरयर्द्रे तनकुञ्ज ऺेत्रको जग्गज प्रमोग गना य आमोजनज

तनभजाणस्थरभज ऩने रूि बफरुिजसभेत हटजउन अनुभतत ददएको छ। भष्ट्न्त्रऩरयर्द्को तीन सजतजअतघ फसेको
फैठकरे प्रिद्र्धक कम्ऩनीरजई „रजङटजङ िोरज जरविद्मुत ् आमोजनजको तनभजाण तथज सञ्चजरनकज रजधग
रजङटजङ यजष्ट्रिम तनकुञ्जको जग्गज प्रमोग गना य रूिबफरुिजहरू हटजउन‟ स्िीकृतत ददएको हो।

मो स्िीकृततसॉगै कम्ऩनीरे पजइनजष्ट्न्समर क्रोजय (फैंक ऋण) जुटजएय आगजभी दहउॉ दमजभदे खि आमोजनज
तनभजाण कजमा सुरु गने जजनकजयी भल्टी इनजॉ डेबरऩभेन्ट प्रजमरकज भहजप्रफन्धक जनजदा न अमजाररे

जजनकजयी ददए। अमजारकज अनुसजय कुर रजगत २ अफा ३० कयोड रुऩैमजॉ रजग्ने छ, त्मसभध्मे कम्ऩनीरे

इष्ट्क्िटी ७० कयोड रुऩैमजॉ जुटजइसकेको छ, फजॉकी यकभ फैंक ऋणफजट जुटजइने छ। तनभजाण सुरु गये को तीन
िर्ाभै आमोजनज सम्ऩन्न गयी विद्मत
ु ् उत्ऩजदन थजल्ने मोजनज कम्ऩनीको छ। आमोजनजफजट उत्ऩजददत
नष्ट्जकैको बफजर
ु ी धचमरभे हजइड्रोको हफभजपात केन्द्रीम प्रसजयण रजइनभज जोडडने छ।

आमोजनजकज भहजप्रफन्धक अमजाररे सॊयक्षऺत ऺेत्रभज ठूरज बौततक सॊयचनज गना ददनेफजये सयकजयरे

कजमाविधध फनजएको य त्महीअनुसजय आफ्नो आमोजनजको ईआईए स्िीकृत हुनुकज सजथै रूिबफरुिज कटजन
गना अनुभतत ऩजएको दजफी गये । „कजमाविधधभज सॊयक्षऺत ऺेत्रभज नकजयजत्भक असय नऩने गयी तनभजाण गना
„सेफ्टी मभजय‟ अऩनजउॉ छौं।

आसजभे फजॉदयरगजमत रोऩोन्भुि िन्मजन्तुको सुयऺजकज रजधग सुरुङरगजमत सफै बौततक सॊयचनजभज

िन्मजन्तु प्रिेश गना नसकून ् बनेय फजय तनभजाण गने छौं। सजथै िनस्ऩतत य िन्मजन्तुरजई असय ऩना नददन
आमोजनजकज सफै सॊयचनज बूमभगत तनभजाण गरयने छ,‟ अमजाररे कजष्ट्न्तऩुयमसत बने, „सयकजयको
सताअनुसजय सेफ्टी मभजय अऩनजएय आमोजनज तनभजाण गदजा तनकुञ्जको िजतजियण य रोऩोन्भुि
िन्मजन्तुरजई कुनै नकजयजत्भक असय ऩदै न।‟

तनकुञ्ज मबत्रको डोभेन बन्ने ठजउॉ भज फजॉध फजॉधी सरु
ु ङफजट ऩजनी स्मजफ्रुफेंसी नष्ट्जकको रजङटजङ िोरज य
बोटे कोसीको सॊगभस्थरबन्दज भजधथ तनभजाण गरयने ऩजिय हजउसभज रगेय विद्मत
ु ् तनकजमरने छ।

आमोजनजरे तनकुञ्जको झन्डै तीन क्रकमभ ऺेत्र ओगट्ने छ। रजङटजङ तनकुञ्जकज प्रभि
ु सॊयऺण अधधकृत
(िजडेन) हरयबद्र आचजमारे आमोजनजस्थर तनकुञ्जको मबत्री बजग (कोय एरयमज) भज ऩने य ड्मजभसदहत
विद्मत
ु ् आमोजनजकज बौततक सॊयचनजहरू फनजउने क्रभभज थऩ
ु ै ्य रूिबफरुिज कजट्नऩ
ु दजा बऺ
ू मरगजमत
सभस्मज आउने बएकजरे महजॉकज आसजभे फजॉदय य यति
ु ज भग
ृ सॊकटभज ऩना सक्ने धचन्तज व्मक्त गये ।

„रोऩोन्भुि सूचीकज िन्मजन्तुको फजसस्थजन निरफमरमोस ् बनेय विबजगरे ध्मजनजकर्ाण गयजउॉ दै आएको
धथमो,‟ उनरे बने, „आमोजनजको वियोध गये को होइन।‟
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ऊजाा सङ्कट कामामोजना कागजभा भात्र सीलभत

दईु िर्ामबत्र ऩूणरु
ा ऩभज विद्मुत्बजय कटौती अन्त्म गने रक्ष्मकज सजथ घोर्णज बएको ऊजजा सङ्कट तनिजयण तथज
विद्मत
ु ् विकजस दशकसम्फन्धी कजमामोजनज, २०७२ को कजमजान्िमन प्रक्रक्रमज सस्
ु त यहे को ऩजइएको छ ।

कजमामोजनजभज उल्रेि गरयएकज अधधकजॊश फॉद
ु जको कजमाप्रगतत सुस्त गततभज अगजडड फढे को य त्मसरे रक्ष्म बेटजउन
नसक्ने बएऩतछ सयोकजय बएकज तनकजमरे धचन्तज व्मक्त गये को छ । कजमामोजनजभज उल्रेि गरयएकज कुर ९९ िटज
फॉद
ु जभध्मे ६७ िटज फॉद
ु ज तीन भदहनजमबत्र प्रगततको चयणभज ऩग्ु नऩ
ु ने बएऩतन कुनै प्रगतत हुन सकेको छै न ।

व्मिस्थजवऩकज–सॊसद्, कृवर् तथज जरस्रोत समभततको आजको फैठकभज सयकजयरे घोर्णज गये को कजमामोजनजभज

उल्रेि बएकज कुनै ऩतन मोजनज कजमजान्िमन नबएको बन्दै त्मसफजये ऊजजा भन्त्रजरम, नेऩजर विद्मुत ् प्रजधधयण य
विद्मुत ् विकजस विबजगसॉग जजनकजयी मरइएको हो । भुरुकको ऊजजा ऺेत्रको विकजसकज रजधग सजत भन्त्रजरम, २२
विबजग य ३३ िटज कजनुनभज टे केय अगजडड फढ्नुऩदजा सभस्मज बएको बन्दै एकर डेस्कफजट गयजउने रक्ष्मसदहत

सङ्कटकजरीन कजमामोजनज अगजडड सजरयएको हो । तय सयोकजय बएकज भन्त्रजरम य प्रधजनभन्त्री तथज भष्ट्न्त्रऩरयर्द्
कजमजारमफीच ऩतन सभन्िम हुन सकेको छै न ।

व्मिस्थजवऩकज–सॊसद्को चजरु अधधिेशनभज प्रस्तुत गने बतनएको ऊजजा सङ्कट विधेमकको भस्मौदज तमजय हुन
सकेको छै न । सो विधेमकको सहभततकज रजधग अथाभन्त्रजरम, कजनन
ु , न्मजम तथज सॊसदीम भजमभरज भन्त्रजरम

चहजरययहे को छ । विद्मुत ् तनमभन आमोग विधेमक, विद्मुत ् चोयी तनमन्त्रण विधेमक तथज विद्मुत ् ऐनको कुनै
तमजयी गरयएको छै न ।

ऊजजा भन्त्रजरमरे समभततभज ऩेस गये को कजगजजतरजई आधजय भजन्ने हो बने अधधकजॊश फॉद
ु जभज कजमाप्रगतत बइयहे को,

प्रक्रक्रमजभज यहे को, अध्ममन बइयहे को जस्तज धजयणज भजत्रै दे ख्न सक्रकन्छ । िर्जामजभ सुरु बएऩतछ बेरसॉगै कजमामोजनज
रुभष्ट्ल्रएको बन्दै समभततरे सङ्कटको अिस्थजभज जन
ु गततकज सजथ कजभ हुनऩ
ु ने हो त्मो हुन नसकेको बन्दै
असन्तुष्ट्रट जनजएको छ ।

आगजभी दहउॉ दसम्भ कुर १५० भेगजिजट विद्मुत ् थऩ हुने फतजइए ऩतन हजरसम्भ तनजी ऺेत्रकजट भजत्रै ३० भेगजिजट

विद्मत
ु ् थऩ हुने दे खिएको छ । मस्तै केही भदहनजऩतछ थऩ ५० भेगजिजट विद्मत
ु ् यजष्ट्रिम प्रसजयण रजइनभज थवऩने
दे खिएको छ । आगजभी दहउॉ दभज विद्मुत्को भजग फढे य एक हजजय ४२५ भेगजिजट विद्मुत ् ऩुग्नेछ । तय थऩ बएको
विद्मुत ् प्रततिर्ा थऩ हुने भजगरजई सम्फोधन गना नसक्ने अिस्थजभज यहे को छ ।

नेऩजर य बजयतफीच केही सभम ऩदहरे सम्ऩन्न ऊजजा सधचिस्तयीम फैठकरे बजयतफजट थऩ ३०० भेगजिजट विद्मुत ्
आमजत गने सहभतत गये ऩतन ढल्केफयभज सिस्टे सन तनभजाण सम्ऩन्न हुने िज नहुने बन्न सक्रकने अिस्थज छै न ।

कुशजहज–कटै मज, यक्सौर–ऩयिजनीऩयु अन्तयदे शीम प्रसजयण रजइनको कजभ आगजभी ऩस
ु सम्भ सम्ऩन्न गरयने फतजइए
ऩतन हजरसम्भको कजमाप्रगतत उत्सजहजनक दे खिएको छै न ।

प्रजधधकयणरे सौमा ऊजजाकज रजधग प्रस्तजि गये को आशमऩत्रभज सभेत कुनै उत्सजह दे खिएको छै न । प्रजधधकयणरे ६४
भेगजिजट सौमा प्रणजरी जडजन गने रक्ष्मसदहत आशमऩत्र भजग गये को धथमो । प्रजधधकयणकज कजमाकजयी तनदे शक
भुकेशयजज कजफ्रेरे प्रजतत बएको आशमऩत्र धचत्त फुझ्दो य कजमाकजयी नबएको फतजउनुबमो ।

सङ्कटकजरीन कजमामोजनज भष्ट्न्त्रऩरयर्द्फजट ऩजरयत बई रजगू बएको ऩजॉच भदहनज सजत ददन ऩूयज बएको छ । तय

विद्मत
ु ् विधेमकरगजमत धेयै कजनन
ु ी ऩऺहरुफजये सभेत िजस प्रगतत हुन सकेको छै न । समभतत गठन गरयएको, केही
फॉद
ु जभज आधजरयत बएय सजभजन्म भस्मौदज ऩतन फनजइएको छ तय अझै सॊसद्भज ऩुग्न सकेको छै न ।

अधधकजॊश कजमामोजनजको विर्म छरपरभज भजत्रै सीमभत बएको छ बने कजमामोजनज कजमजान्िमनकज रजधग ऊजजा
भन्त्रजरम, प्रजधधकयण य विबजगफीच नै सभन्िम हुन सकेको छै न । समभततकज सबजऩतत गगन थजऩजरे

कजमामोजनजकज आधजयभज कुनै ऩतन ऺेत्र अगजडड फढ्न नसकेको य केिर छरपरसम्भ भजत्रै सीमभत बएको बन्दै
असन्तष्ट्ु रट जनजउनब
ु मो । उहजॉरे बन्नब
ु मो – “कततऩम भन्त्रजरम त हजरसम्भ ऩतन कजमामोजनज नऩजएको, ऩत्र

हयजएको, कसयी अगजडड फढजउने हो बन्ने फजये भज सभेत अन्तयसयकजयी तनकजमफीच नै सभन्िम हुन नसकेको ऩजइएको
छ ।”

ऊजजा भन्त्रजरमकज सधचि सभ
ु नप्रसजद शभजा कजमामोजनज कजमजान्िमनको चयणभज यहे को बन्दै आपू उत्सजदहत यहे को
फतजउनुहुन्छ । “कततऩम फॉद
ु जहरु कजमजान्िमनभज प्रिेश गये कज छन ्, तीन भदहनजमबत्र हुनुऩने कततऩम विर्म रुऩभज

कजमजान्िमन नबएको जस्तो दे खिए ऩतन सजयभज ती विर्म अगजडड फढे कज छन ् । सफै कजमजान्िमनभज जजन्छन ्,” उहजॉरे
बन्नुबमो ।

फैठकभज समभततकज सदस्म कजशीनजथ अधधकजयीरे कजमामोजनजभज तीन भदहनजमबत्र सम्ऩन्न गछुा बनेय प्रततफद्धतज

व्मक्त गरयएकज कततऩम विर्म कजमजान्िमन नहुनु द्ु िद यहे को बन्दै घोर्णज केिर घोर्णभज सीमभत यहे को गन
ु जसो

गनब
ुा मो । सजॊसद अभत
ृ कुभजय फोहोयजरे कजमामोजनज कजमजान्िमन गनेतपा सयकजयी तनकजमरे नै ध्मजन नददएको बन्दै
छ भदहनज बफत्न रजग्दजसभेत कुनै प्रगतत नहुनु गम्बीय कुयज बएको फतजउनुबमो ।

समभततरे यजष्ट्रिम ऊजजा सङ्कट तनिजयण तथज विद्मत
ु ् विकजस दशकसम्फन्धी अिधजयणजऩत्र य कजमामोजनज–२०७२

रजई प्रबजिकजयी रुऩभज कजमजान्िमनभज रैजजनकज रजधग कजनुनी आधजय ददन ऊजजा भन्त्रजरमरजई तनदे शन ददएको छ ।

सबजऩतत थजऩजरे कजमामोजनज कजमजान्िमन गना सहजीकयण गने, सभन्िम य अनग
ु भन गने, तनमभन य तनदे शन गने
ष्ट्जम्भेिजय तनकजमकज रुऩभज भष्ट्न्त्रऩरयर्द् यहे कजरे कजमामोजनजभज उल्रेखित कजमाक्रभरजई सभमसीभजमबत्र कजभ गने
अिस्थज सुतनष्ट्श्चत गना य सम्फष्ट्न्धत तनकजमरे सोअनुरुऩ कजभ गये नगये को तनममभत अनुगभन गना प्रधजनभन्त्री
तथज भष्ट्न्त्रऩरयर्द् कजमजारमरजई तनदे शन ददइएको फतजउनब
ु मो । यजसस
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ऊजाा उत्ऩादनको फाधक ऩयननबायता

बजयी िर्ाकज कजयण भुरुकबय ठूरो सॊख्मजभज धनजनको ऺतत जजयी छ । ऩजनीकज दहसजफरे भजत्र होइन,
विद्मुत ् उत्ऩजदनकज दहसजफरे ऩतन हजभी विश्िभज धनीभज ऩछौं । तय, भध्म िर्जाभज ऩतन हजभी

रोडसेडडङफजट बने है यजन छौं । स्रोत अबजिभज होइन, उऩबोग गना नसकेय य मोजनज फनजउन नसकेय हजम्रो
तनमतत मो अिस्थजभज ऩग
ु ेको हो । भर
ु क
ु मबत्रै आिश्मकतजअनस
ु जय विद्मत
ु ् उत्ऩजदन हुन नसक्दज िोरजबरय
ऩजनी बएको सभमभज सभेत विद्मत
ु ् कटौती गनऩ
ुा ने य तछभेकी भर
ु क
ु फजट आमजत गरययहनऩ
ु ने फजध्मतजभज
हजभी छौं । सभमभज नै विद्मत
ु ् उत्ऩजदनसम्फन्धी आिश्मक व्मिस्थज हुन नसक्दज अदहरे मस्तो विकयजर
अिस्थज मसजानज बएको हो । मसरे नीतत तनभजाण तहभज ऩग्ु नेको खिल्री त उडजएको छ नै, त्मोबन्दज फढी
सिासजधजयण उऩबोक्तजरे द्ु ि ऩजएकज छन ् ।

सयकजयरे ६ भदहनजअगजिै ऊजजा सॊकट तनिजयण तथज विद्मष्ट्ु त्िकजस दशकको घोर्णज गये को हो । तय,
रक्ष्मअनुसजय कजभ हुन नसक्दज नजयजभज भजत्रै सीमभत छ । आगजभी दहउॉ दभज ऩतन जनतजरे घण्टौं

रोडसेडडङको सजभनज गनऩ
ुा ने तनष्ट्श्चत छ । भजगअनुसजय विद्मुत ् उऩरब्ध गयजउन नसक्दज नेऩजर विद्मुत ्
प्रजधधकयणरे हजर दै तनक करयफ ६ घन्टज विद्मुत्बजय कटौती गदै आएको छ । सजॉझको सभमभज दै तनक १

हजजय ३ सम भेगजिजट विद्मुत ् भजग छ । ददउॉ सो भजग घटे य सजभजन्म अिस्थजभज ऩुगे ऩतन बफहजनफेरुकज बने
भजग अत्मधधक हुने गये कज कजयण प्रजधधकयणरे विद्मुत्बजय कटौतीको सभम कभ गना सकेको छै न । हजर
प्रजधधकयणको बजय प्रेर्ण केन्द्रभज बजयतफजट आमजत गरयएको सभेत गयी कुर ७ सम ८ भेगजिजट विद्मुत ्
उऩरब्ध बइयहे को छ । बजयतफजट हजर २ सम ५० भेगजिजट विद्मुत ् आमजत बइयहे को छ । बूकम्ऩफजट
ध्िस्त बएको ४५ भेगजिजट ऺभतजको बोटे कोसी ऩूणा रूऩभज फन्द छ । आगजभी ऩुससम्भ आमोजनज

ऩुनतनाभजाण गने रक्ष्म यजखिएको बए ऩतन केही ददनऩदहरे आएको फजढीकज कजयण आमोजनजको फजॉधभज

सजभजन्म ऺतत ऩु¥मजएकज कजयण ऩछजडड धकेमरने अिस्थज छ । प्रजधधकयणको सुनकोसी आमोजनज ऩूणा
रूऩभज फन्द छ । १० भेगजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन हुॉदै आएको बोटे कोसी फजढीकज कजयण फन्द छ ।

प्रजधधकयणकै भोदी िोरज जरविद्मुत ् आमोजनजसभेत आधज ऺभतजभज भजत्रै सञ्चजरनभज छ । तनजी

प्रिद्र्धककज केही जरविद्मुत ् आमोजनजसभेत सञ्चजरनभज आउन सकेकज छै नन ् । बूकम्ऩकज कजयण
ऺततग्रस्त भैरुङ जरविद्मुत ् आमोजनज सञ्चजरनभज आउन सकेको छै न ।

ऩतछल्रो ददनभज फढे को फजढीऩदहयोकज कजयण सञ्चजरनभज यहे कज जरविद्मुत ् आमोजनज ऩूणा ऺभतजभज

चरजउनसभेत सभस्मज ऩैदज बएको छ । प्रजधधकयणरे प्रऺेऩण गये को त्मजॊकरजई नै भजन्ने हो बने आगजभी
दहउॉ दभज १ हजजय ४ सम २५ भेगजिजट विद्मुत्को भजग हुनेछ । िर्जामजभभज सभेत ऩूणा ऺभतजभज नचरेकज

आमोजनज दहउॉ दभज ऩूणा ऺभतजभज चल्छन ् बन्ने अिस्थज छै न । सयकजयरे बजयतफजट थऩ ३ सम भेगजिजट
विद्मत
ु ् आमजत गने जनजएको छ । तय, ढल्केफयभज सफस्टे सनको ऺभतज कभ हुॉदज अऩेक्षऺत विद्मत
ु ्

आमजत गना सहज नहुने अिस्थज यहने नै छ । स्रोतसजधन अबजि नबए ऩतन अत्मधधक ऩयतनबायतज नै हजम्रो

अबजिको कडी हो । तनमजातको है मसमत यजख्ने भुरुकभज झोरजभज िोरज यजिेय दहॉ ड्नेभजधथ रगजभ रगजउन
नसक्दज मो अिस्थज आएकोभज दईु भत छै न । मोजनजफद्ध विकजस य रजइसेन्स होल्ड गये य विद्मुत ्

उत्ऩजदन प्रक्रक्रमजभज सभेत नजजनेको तनष्ट्श्चत सभमऩतछ रजइसेन्स िजये ज गने कजमा तत्कजर नथजरे
नेऩजररे विद्मुत ् सॊकट टजना सक्दै न ।
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चाय विद्मुत ् आमोजनाराई ‘पोसा सटडाउन’ गना ननदे शन
छविरजर फगजरे

रभजङ
ु भज तनभजाण सम्ऩन्न बई विद्मत
ु ् उत्ऩजदन गरययहे कज ४ जरविद्मत
ु ् आमोजनजरजई विद्मत
ु ् प्रजधधकयणरे
„पोसा सटडजउन‟ गना तनदे शन ददएको छ । ५० भेगजिजट ऺभतजको भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी „ए‟ जरविद्मुत ्
आमोजनजको प्रसजयण रजइन तनभजाणकज रजधग प्रजधधकयणरे „पोसा सटडजउन‟ गना तनदे शन ददएको हो ।

प्रजधधकयणरे उत्तयी रभजङ
ु भज विद्मत
ु ् उत्ऩजदन गरययहे कज ४ भेगजिजटको िद
ु ी, ५ भेगजिजटको मसउयी, ४.४ भेगजिजटको
यजॉधी य १ सम ८७ क्रकरोिजटको स्मजॊगेरजई १३ दे खि ३० गतेसम्भ दै तनक सजढे ११ घण्टज विद्मुत ् उत्ऩजदन फन्द गना
तनदे शन ददएको छ । नेऩजर विद्मुत ् प्रजधधकयण रभजुङ विद्मुत ् केन्द्रकज केन्द्र प्रभुि भजधि न्मौऩजनेकज अनुसजय
भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी „ए‟ जरविद्मुत ् आमोजनजफजट उत्ऩजददत हुने विद्मुत ् रैजजने १३२ केबी प्रसजयण रजइनको

तनभजाणकज रजधग १७ ददन ४ आमोजनजफजट विद्मुत ् उत्ऩजदन फन्द हुनेछ । “प्रजधधकयणरे बफहजन ६ फजेदेखि सजॉझ
सजढे ५ फजेसम्भकज रजधग विद्मत
ु ् पोसा सटडजउन गये को हो ।” केन्द्रकज केन्द्र प्रभि
ु न्मौऩजनेरे बने, “४ िटै
आमोजनजफजट आउने विद्मुत ् एउटै फजटो बएकजरे प्रसजयण रजइनको तजय तजन्न सभस्मज ऩये को हो ।”

तजय तजन्दज विद्मुत ् ऩरयऩथभज सभस्मज आउने बएकजरे प्रजधधकयणरे मस्तो उऩजम अऩनजएको न्मौऩजने फतजउॉ छन ् ।
प्रजधधकयणरे आमोजनज ऩीऩीए बएकज फेरज िजवर्ाक १ सम ४४ घण्टज कुनै ऩतन आमोजनजफजट विद्मत
ु ् उत्ऩजदन

योक्रकॉदज हजानज नततने मरखित सहभतत गये को छ । तय १ सम ४४ घण्टजबन्दज फढी आमोजनजफजट विद्मुत ् उत्ऩजदन
योक्नु ऩये प्रजधधकयणरे सम्फष्ट्न्धत आमोजनजरजई हजानजिजऩतको यकभ ततनऩ
ुा दा छ । सोही सहभतत अनुरुऩ
प्रजधधकयणरे आमोजनजरजई „पोसा सटडजउन‟ गना रगजएको हो ।

प्रजधधकयणरे आमोजनजहरूरजई विद्मुत ् उत्ऩजदन गना सभम तोकेऩतछ ष्ट्जल्रजकज सयकजयी कजमजारम, फैंक तथज
वित्तीम सॊस्थजहरू भजयभज ऩने बएकज छन ् ।

आमोजनज ऩीऩीएकज फेरज मसनो य प्रजधधकयणफीच बुरबुरेदेखि मसउॊ डीफजयष्ट्स्थत भध्मभस्र्मजङ्दी जरविद्मुत ्

केन्द्रसम्भ प्रजधधकयणरे प्रसजयण रजइन फनजइददने सहभतत बएको धथमो । तय प्रजधधकयणरे सभमभज प्रसजयण रजइन
नफनजएऩतछ प्रिद्र्धक कम्ऩनी मसनो–सगयभजथज ऩजिय कम्ऩनीरे आपैंरे प्रसजयण रजइनको तनभजाण थजरेको हो ।
कम्ऩनीकज अनुसजय अदहरेसम्भ ६० प्रततशत तनभजाण कजमा सक्रकएको छ ।

कुर ३० कयोडको रजगतभज तनभजाण बइयहे को बुरबुरे–मसउॊ डीफजय प्रसजयण रजइन तनभजाणकज रजधग प्रजधधकयणको १०
य फजॉकी मसनोको रगजनी यहे को बुरबुरे–भस्र्मजङदी १३२ केबी प्रसजयणरजइन आमोजनजकज आमोजनज प्रभुि गणेश

केसीरे फतजए । उनकज अनुसजय प्रसजयण रजइनको तनभजाण सम्ऩन्न बएऩतछ स्िजमभत्ि बने प्रजधधकयणको यहनेछ ।
चीनको फहुयजष्ट्रिम कम्ऩनी मसनोरे आमोजनज चजॉडै फनजएऩतछ प्रजधधकयण हजानज ततनाफजट भष्ट्ु क्त ऩजउन प्रसजयण
रजइन तनभजाणकज रजधग मसनोरजई नै गुहजये को हो ।
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ऊजाा सङ्कट ननिायण कामामोजना् प्रसायण राइन ननभााणभा सपरता प्राप्त
हुॉदै

नीततगत य कजनुनी सुधजयरगजमतकज विर्मभज सयकजयरे घोर्णज गये को यजष्ट्रिम ऊजजा सङ्कट तनिजयण तथज विद्मुत ्््
विकजस दशक सम्फन्धी अिधजयणज अगजडड फढ्न नसके ऩतन केही भहत्िऩूणा विर्मभज सुधजयको सङ्केत दे िज ऩये को
छ।

ऊजजा भन्त्रजरमरे व्मिस्थजवऩकज–सॊसद्, कृवर् तथज जरस्रोत समभततभज ऩेस गये को प्रततिेदनभज केही भहत्िऩण
ू ा

प्रसजयण रजइन तनभजाणको प्रक्रक्रमजरे गतत मरएको उल्रेि छ । ऊजजा भन्त्रजरमकज सहसधचि धचयष्ट्ञ्जीिी चटौतकज
अनुसजय खिम्ती ढल्केफय प्रसजयण रजइनको तनभजाण कजमारे गतत मरएको छ । विगत दश िर्ादेखि जग्गज प्रजष्ट्तत,

भआ
ु ब्जज वितयण य स्थजनीमिजसीरे विमबन्न भजग यजख्दै अियोध गदै आएकज थए । ऩतछल्रो सभम सयु ऺजकभॉ
ऩरयचजरन गये य सो आमोजनजको कजमा अगजडड फढे को छ ।

कुर २२० केबी ऺभतजको सो प्रसजयण रजइनको एउटज टजिय तनभजाण गना फजॉकी छ बने केहीभज तजय तजन्न फजॉकी छ ।

नेऩजर विद्मुत ् प्रजधधकयणकज उऩकजमाकजयी तनदे शक कन्है मजरजर भजनन्धय आगजभी दसैंसम्भ तनभजाण कजमा सम्ऩन्न

हुने फतजउनुहुन्छ । मस्तै खिम्ती ढल्केफय प्रसजयण रजइन आमोजनजकज आमोजनज प्रभुि श्मजभक्रकशोय मजदिरे छिटज
टजियको तनभजाण प्रक्रक्रमज अगजडड फढे को य तजय तजन्ने कजभ बइयहे को फतजउनब
ु मो ।
ढल्केफयभज २२० केबी ऺभतजको सि स्टे सन तनभजाण कजमा जजयी छ । ढल्केफयभज ठूरो ऺभतजको सि स्टे सन नहुॉदज
बजयतफजट आमजत गना रजधगएको थऩ विद्मुत ् यजष्ट्रिम प्रसजयण रजइनभज जोड्न सभस्मज बएको धथमो ।

भज
ु फ्पयऩयु – ढल्केफय अन्तयदे शीम प्रसजयण रजइनफजट हजर ८० भेगजिजट विद्मत
ु ् आमजत बइयहे को छ ।

नेऩजर य बजयतकज ऊजजा सधचिको केही सभमऩदहरे सम्ऩन्न सॊमुक्त फैठकरे सोही प्रसजयणरजइनफजट थऩ विद्मुत ्
ल्मजउने सहभतत बएको धथमो । आगजभी ऩस
ु सम्भ सि स्टे सन तनभजाण सम्ऩन्न बए बजयतफजट आमजत हुने ३००
भेगजिजट विद्मुत्रे विद्मुत्बजय कटौती गना सहमोग ऩुग्ने छ ।

प्रजधधकयणकज उऩकजमाकजयी तनदे शक भजनन्धय धचतनमजॉ ठे केदजयरजई तत्कजर कजभ सुरु गना य तोक्रकएको सभमभज नै
सम्ऩन्न गना तजकेतज गरयएको फतजउन्
ु ुहुन्छ । िजन्सपभायरगजमतको सजभजन ढल्केफयभज आइऩग
ु ेको छ ।
“ऩुससम्भ सि स्टे सन तनभजाण सम्ऩन्न हुनेछ,” उहजॉरे बन्नुबमो ।

मस्तै भन्त्रजरमरे ऊजजा सङ्कटरजई ध्मजनभज यजिेय कुशजहज– कटै मज, यक्सौर–ऩयिजनीऩुय प्रसजयण रजइन आगजभी

ऩुससम्भ सम्ऩन्न गने गयी कजभ अगजडड फढे को जनजएको छ । ती प्रसजयण रजइनफजट थऩ ५०÷५० भेगजिजट विद्मुत ्
आमजत गने तमजयी गरयएको छ ।

नेऩजर बजयत ऊजजा सधचिस्तयीम फैठकको सहभततअनस
ु जय न्मू फट
ु फर– गोयिऩयु अन्तयदे शीम प्रसजयण रजइन

तनभजाणको अध्ममन अगजडड फढजइएको छ । उक्त प्रसजयण रजइनको विस्तत
ृ आमोजनज प्रततिेदन आगजभी ऩुससम्भ
सम्ऩन्न गने रक्ष्म छ । विद्मुत ् प्रसजयण रजइन गुरुमोजनज ऩतन तमजय बएको छ । आन्तरयक तथज अन्तयदे शीम
प्रसजयण रजइनरजई अगजडड फढजउने रक्ष्मकज सजथ उक्त गरु
ु मोजनज तमजय ऩजरयएको भन्त्रजरमको दजफी छ ।

मस्तै जर तथज ऊजजा आमोगरे फजगभती नदी फेमसन गुरुमोजनज तमजय गरययहे को छ बने अन्म नदी फेमसन

गुरुमोजनज तजभ
ुा ज गना ऩयजभशादजतज छनोटको सॊक्षऺतत सूची तमजय ऩजने कजमा अष्ट्न्तभचयणभज ऩुगेको छ । ऊजजा
सधचि सुभनप्रसजद शभजा कजमामोजनज ऩूणरु
ा ऩभज कजमजान्िमन हुनेभज आशजिजदी हुनुहु्ुन्छ ।

अन्तयतनकजम सभन्िमको रजधग भन्त्रजरमस्तयभज सहसधचिरजई ष्ट्जम्भज ददइएको, यजष्ट्रिम विद्मुत ् उत्ऩजदन

कम्ऩनी स्थजऩनज गना सम्फष्ट्न्धत तनकजमफजट सहभतत प्रजतत बएको य भष्ट्न्त्रऩरयर्द्भज प्रस्तजि दतजा गने तमजयी

बएको, सयकजयी तहभज एक इष्ट्न्जतनमरयङ ऩयजभशा कम्ऩनी िडज गना कजमादर गठन बएको य विमबन्न कम्ऩनी
स्थजऩनजकज रजधग चजरु आिभज रु दईु अफा वितनमोजन गरयएको शभजारे जजनकजयी ददनुबमो । यजसस
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ऊजाा कामामोजनाको प्रगनतप्रनत साॊसद्हरू असन्तुष्ट, अनुगभन गना ननदे शन
१० िर्ामबत्र १० हजजय भेगजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन गने रक्ष्मसदहत सयकजयरे ल्मजएको ऊजजा सॊकटकजर
कजमामोजनजको प्रगतत अतत न्मन
ू दे खिएकोभज सजॊसद्हरूरे गन
ु जसो गये कज छन ् ।

यजष्ट्रिम ऊजजा सॊकट तनिजयण तथज विद्मुत ् विकजस दशकसम्फन्धी अिधजयणज ऩत्र य कजमामोजनजभज सभम

तजमरकजसभेत तोकेय ९९ फॉद
ु ज सभेदटएकोभज हजरसम्भ न्मून दे खिएको बन्दै उनीहरूरे असन्तुष्ट्रट ऩोिेकज हुन ् ।

सॊसद्को कृवर् तथज जरस्रोत समभततको कजमामोजनज कजमजान्िमन सहजीकयण तथज अनग
ु भन समभततको बफहीफजयको
फैठकभज उनीहरूरे कजमामोजनजभज ३ भदहनजमबत्र ९९ फॉद
ु जभध्मे ६० फॉद
ु जभज प्रगतत हुनुऩने बए ऩतन अत्मन्त न्मून

प्रगतत दे खिनु धचन्तजजनक बएको फतजएकज धथए । समभततकज सबजऩतत गगन थजऩजरे प्रगततको सभीऺज गदै ऊजजा
भन्त्रजरम आपैंरे तोकेको सभमसीभजमबत्र प्रगतत हुन नसक्नु धचन्तजको विर्म बएको फतजए । ऊजजा सॊकटकजर

विधेमक तीन भदहनजमबत्र सॊसद्भज ऩेस गने बनेकोभज हजरसम्भ ऩतन कुनै प्रगतत नबएको बन्दै उनरे तदजरुकतज
सजथ अतघ फढ्नऩ
ु ने फतजए ।

फैठकभज सजॊसद् अभत
ृ कुभजय फोहोयजरे ऊजजा सॊकटकजर कजमामोजनज व्मजिहजरयक रूऩभज कजमजान्िमन हुन नसकेको य
रोडसेडडङ घटजउन फढी आमजतभै बय ऩये को फतजए । अकजा सबजसद् कजशीनजथ अधधकजयीरे सयकजयरे सॊकटकजर

कजमामोजनज ल्मजएको ५ भदहनज नजतघसकेको य ६ भदहनजमबत्र ६८ फॉद
ु जभज कजभ हुनऩ
ु ने बए ऩतन कभ प्रगतत हुनर
ु े
सन्तुरट हुनुऩने अिस्थज नयहे को फतजए ।

फैठकभज ऊजजा सधचि सुभनप्रसजद शभजारे बने ऊजजा सॊकटकजर कजमामोजनजफजये स्ऩरट फजेट य कजमाक्रभभज सभजिेस

बएको उल्रेि गदै ३/६ भदहनजभज प्रगतत नबएको बनेय नआवत्तन आग्रह गये । “३/६ भदहनजभज प्रगतत नबएको बनेय
नआवत्तमजॊ्,ै एक िर्ाभज कम्तीभज प्रगतत हुन्छ ।” उनरे बने, “ऊजजा सॊकटकजर कजमामोजनज कजमजान्िमनकज रजधग
कजमामोजनजभज सभेदटएकज अधधकजॊश फॉद
ु जहरूभज भन्त्रजरमरे कजभ अतघ फढजएको फतजए ।

प्रधजनभन्त्री तथज भष्ट्न्त्रऩरयर्द्को कजमजारमकज सधचि केदजयफहजदयु अधधकजयीरे प्रधजनभन्त्री कजमजारमरे सॊकटकजर

कजमामोजनज कजमजान्िमन गना सहजीकयणको बूमभकज िेमरयहे को फतजए । फैठकभज ऊजजा भन्त्रजरमकज सहसधचिद्िम
ददनेश तघमभये य धचयञ्जीिी चटौत, विद्मत
ु ् विकजस विबजगकज भहजतनदे शक सभीययत्न शजक्म य नेऩजर विद्मत
ु ्

प्रजधधकयणकज कजमाकजयी तनदे शक भुकेशयजज कजफ्रेरगजमतरे कजमामोजनज कजमजान्िमनफजये जजनकजयी ददएकज धथए ।
फैठकरे ऊजजा सॊकट विधेमक सॊसद्को चजरू सत्रभै ऩेस गनक
ुा ज सजथै कजमामोजनजको कजनुनी, नीततगत, प्रक्रक्रमजगत य

सॊयचनजगतरगजमतकज अधधकजॊश ऺेत्रभज सन्तोर्जनक नदे खिएकजरे कजमजान्िमन गना सहजीकयण गने, सभन्िम य
अनुगभन गने, तनमभन य तनदे शन गने ष्ट्जम्भेिजयी तनकजमको रूऩभज भष्ट्न्त्रऩरयर्द् यहे कजरे कजमाक्रभको

सभमसीभजमबत्र कजभ गने अिस्थज सतु नष्ट्श्चत गना य कजभको तनममभत अनग
ु भन गना तनदे शन ददने तनणाम गये को छ
।
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थचननमाॉ रगानी लबत्र्माउन नेऩार सयकाय आपैं तात्नुऩछा
चजङ पज वऩन

सहजमक प्रफन्ध तनदे शक

मसनो सगयभजथज हजइड्रो ऩजिय कम्ऩनी मरमभटे ड

मसनो सगयभजथज हजइड्रो ऩजिय कम्ऩनी मरमभटे डकज सहजमक प्रफन्ध तनदे शक हुन ्, चजङ पज वऩन । चीनको मुननजन

प्रजन्तभज जष्ट्न्भएकज चजङ िरयरठ इष्ट्न्जतनमय हुन ् । उनरे विमबन्न भर
ु क
ु भज जरविद्मत
ु ् आमोजनजभज सॊरग्न बएय
कजभ गरयसकेकज छन ् । सन ् १९९३ भज चीनको जर सबेऺण विश्िविद्मजरमफजट स्नजतक गये कज चजङ पज वऩनरे

चीनभै यहॉ दज मुननजनको तज छज ओ सजन हजइड्रोऩजिय, सुइ ऩज भो जरविद्मुत ् तथज प्रमसद्ध थ्री गजेज ऩरयमोजनजभज
कजभ गये । उनी म्मजनभजय, भरेमसमज, प्रजजतजष्ट्न्त्रक गणतन्त्र कॊगो, जनगणतजष्ट्न्त्रक कॊगो, गजिोन, क्मजभरुन,
भजदगजस्कय, भजरीरगजमतकज थप्र
ु ै दे शभज आधजयबूत सॊयचनज तनभजाण कजमाभज ऩतन सॊरग्न बए । सन ् २०१३

जनियीफजट उनी मसनो हजइड्रो सगयभजथज ऩजिय कम्ऩनीको भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी „ए‟ जरविद्मत
ु ् आमोजनज फनजउन
सक्रक्रम छन ् । नेऩजरको जरविद्मुत ् ऺेत्र, मसको विकजस य सम्बजिनजरगजमतकज विर्मभज मसनो सगयभजथज हजइड्रो
ऩजिय कम्ऩनी मरमभटे डकज सहजमक प्रफन्ध तनदे शक चजङ पज वऩनसॉग कजयोफजयकभॉ छविरजर फगजरेरे गये को
कुयजकजनी :

नेऩजरको जरविद्मुत ् ऺेत्ररजई कसयी तनमजल्नुबएको छ ?

िजस्तिभज नेऩजर जरविद्मुत्को प्रचयु सम्बजिनज बएको भुरुक हो । महजॉ फग्ने हये क नदी नजरजभज सहजै विद्मुत ्

उत्ऩजदन गना सक्रकन्छ । जरविद्मुत ् विकजसको सूचक बएकजरे मसरजई सदऩ
ु मोग गयी यजज्मरे जरविद्मुत ् नीतत
फनजएय अतघ फढ्न आिश्मक छ । ऊजजारे भुरुकको विकजसभज टे िज ऩ¥ु मजउने बएकजरे नेऩजर सयकजयरे कम्तीभज
ऩतन १० िर्ा जरविद्मत्ु को विकजसकज रजधग छुट्टै नीतत फनजएय कजभ गना आिश्मक छ । भर
ु क
ु को ऩॉज
ु ीरजई

ऩरयचजरन गनक
ुा ज सजथै फजह्म रगजनीरजई ऩतन आकवर्ात गयी १० िर्ाभज भुरुकरजई जरविद्मुत्भज आत्भतनबाय
फनजउने नीतत यजज्मरे मरनुऩदा छ । नेऩजरभज बौगोमरक विकटतज यहे ऩतन प्रविधधको प्रमोग गयी जरविद्मुत्को

विकजस गना सक्रकन्छ । आफ्नो भर
ु क
ु भज हजजयौं भेगजिजट विद्मत
ु ् उत्ऩजदनको सम्बजिनज हुॉदजहुॉदै तछभेकी भर
ु क
ु फजट
फसेतन भहॉ गो भूल्मभज विद्मुत ् िरयद गये य मस ऺेत्रको विकजस हुन सक्दै न । त्मसरजई नेऩजर सयकजयरे
गम्बीयतजऩूिक
ा मरनुऩने आिश्मकतज दे खिन्छ ।

नेऩजरको जरविद्मुत ् विकजसभज चीनको धजयणज के छ ?

हजभी तछभेकी भुरुक । हजभी नेऩजररजई जरविद्मुत ् ऺेत्रभज भजत्रै नबई हये क कुयजभज सहमोग गना चजहन्छौं । चीनरे
नेऩजरकज विमबन्न िोरजभज रगजनी गये य जरविद्मत
ु ् आमोजनज तनभजाण गरययहे को छ । हजभीरजई के रजग्छ बने
नेऩजर विकमसत होस ् । हये क कुयजभज आत्भतनबाय फनोस ् । चीनरे एउटज तछभेकीको नजतजरे हे दजा नेऩजरभज

जरविद्मुत ् आमोजनजदे खि विद्मुत ् रैजजने प्रसजयण रजइन तनभजाणको कजभ धेयै आिश्मकतजको विर्म फतनसकेको
छ । हजभी नेऩजरको जरविद्मुत ् विकजसभज सहमोग गना तमजय छौं । हजभी हये क ऺेत्रभज रगजनी गछौं । तय मसकज
रजधग ऩदहरज नेऩजर सयकजयरे हजम्रो रगजनीको सुयऺज गरयददनुऩ¥मो ।

धचतनमजॉ कम्ऩनी मसनो हजइड्रोरे क्रकन नेऩजरको जरविद्मत
ु ् ऺेत्रभज रगजनी गरययहे को छ ?

ऩदहरो कुयज त हजभी नेऩजरभै कजभ गना चजहजन्छौं । हजभीरे नेऩजर य चीनफीचको सम्फन्धरजई अझ प्रगजढ फनजउने

उद्दे श्मरे नेऩजरको जरविद्मत
ु ् ऺेत्रभज हजत हजरेकज हौं । नेऩजरभज सरु
ु िजत गये को मसनो हजइड्रोऩजिय कम्ऩनी चीनको
भष्ट्ल्टनेसनर कम्ऩनी हो । मो आमोजनज सपर बमो बने नेऩजरभज चीनको रगजनी ओइरयनेछ । जसरे गदजा दईु

दे शको सम्फन्ध अझै फमरमो हुनेछ । चीन सयकजयरे नेऩजररजई धेयै सहमोग गना चजहन्छ य त्मो एउटज कताव्म ऩतन
हो । तय, नेऩजरभज मो िज त्मो फहजनजभज तनभजाणजधीन जरविद्मुत ् आमोजनजहरू फन्द गने व्मष्ट्क्त सक्रक्रम छन ् ।

हजभीरे रभजुङको बुरबुरेभज ५० भेगजिजटको भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी „ए‟ फनजउॉ दै गदजा धेयै हन्डय िजइसकेकज छौं ।

जरविद्मत
ु ् आमोजनजहरुसॉग स्थजनीमरे यजख्ने भजग हे दजा प्रिद्र्धकहरू आमोजनज फनजउनब
ु न्दज नफनजउनै ठीक यहे छ
बन्दै तनरुत्सजदहत हुने गये को ऩतन भैरे दे िेको छु । नेऩजरभज जरविद्मुत ् आमोजनजभज स्थजनीमरे हे ने दृष्ट्रटकोण
पयक छ । मसरजई ऩरयितान गना आिश्मक छ ।

नेऩजर सयकजयरे कस्तो नीतत अफरम्िन गये भज चीनरे नेऩजरको जरविद्मत
ु ् ऺेत्रभज रगजनी गछा त ?

चजहे चीनभज होस ् िज नेऩजररगजमत अन्म भुरुकभज नै क्रकन नहोस ्, हजभी ढुक्करे कजभ गना चजहन्छौं । फन्द, हड्तजर,
नजयज, जुरुस, गुण्डजगदॊ य अनजिश्मक भजग हजभीरजई भन ऩदै न । मदद फजह्म रगजनी नेऩजरभज मबत्र्मजउने हो बने
यजज्मरे ऩदहरज प्रिद्र्धक, तनभजाण कम्ऩनी, आमोजनज य रगजनीरजई सुयऺज ददनुऩ¥मो ।

जसरे जतत फेरज ऩतन आएय आमोजनज फन्द गना सक्ने ऩरयऩजटी नेऩजरभज छ । मस्तज गततविधधरे जरविद्मुत्को

विकजस य रगजनीभैत्री िजतजियण फन्न सक्दै न । त्मसैरे नेऩजर सयकजयरे सयु ऺज व्मिस्थज, भआ
ु ब्जज अतन स्थजनीम
तहभज आमोजनजरे गने विकजस तनभजाणकज कजभकज फजये भज कजमाविधध नै फनजउन जरुयी छ ।
नेऩजरभज रगजनी गदजा कस्तो अनुबूतत बइयहे को छ ?

हुन त चीन सयकजयरे ऩदहरेदेखि नै नेऩजरभज रगजनी गना िोजेको हो । तय दढरै बए ऩतन रगजनी गना ऩजउॉ दज हजभी
तनकै िस
ु ी बएकज छौं । अझ नेऩजर सयकजयरे नेऩजरभज विदे शी रगजनी मबत्र्मजउनकज रजधग सुयऺजको व्मिस्थज य
रगजनीभैत्री िजतजियणको मसजानज गरयददनऩ
ु छा । हजभीरे अदहरे गये को मो रगजनी नेऩजरकै दहतकज रजधग हो । तय
हजभी केही कुयजभज द्ु िी ऩतन छौं । नेऩजरभज गएको विनजशकजयी बूकम्ऩ अतन रजभो सभमसम्भको बजयतीम

नजकजफन्दीरे हजभीरे नेऩजरभज कजभ गरययहे कज आमोजनज फन्द ऩतन बए । तनभजाण कजमा बइयहे कज आमोजनजभज

तनभजाण सजभग्रीसॉगै इन्धनको ऩतन अबजि बमो । जसरे गदजा भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी „ए‟ तनभजाणभज हजभी ६ भदहनज
दढरज बमौं । तैऩतन हजभी आगजभी बदौको अष्ट्न्तभ सजतजसम्भ विद्मुत ् फजल्ने तमजयीभज रजगेकज छौं ।
बूकम्ऩ य नजकजफन्दीरे आमोजनज तनभजाणभज कस्तज सभस्मज दे खिए ?

हजम्रो आमोजनजबन्दज ऩतन बूकतऩ य नजकजफन्दीरे नेऩजरी जनतजरे धेयै द्ु ि ऩजए । हजभी धेयै द्ु िी छौं । बूकम्ऩकज
कजयण आमोजनजभज कजभ गने भजदयु को अबजि बमो बने चीनफजट आएकज केही भहत्िऩूणा उऩकयण चीन य

नेऩजरको मसभजनजभज आएय रजभो सभम थष्ट्न्कए । ती सजभग्री हजभीरे कोरकजतज अतन बजयत हुॉदै नेऩजर ल्मजउने

क्रभभज रजभो सभमसम्भको नजकजफन्दीरे योक्रकददमो । जसकजयण हजभी आमोजनज तनभजाणभज केही दढरज बमौं बने
रगजनीरजई ऩतन केही फढजएको छ ।

अको कुयज नेऩजरभज बक
ू म्ऩ गएऩतछ यजतददन आमोजनज तनभजाणभज जट
ु े कज धथमौं । कसयी आमोजनजरजई तनधजारयत
सभमभज सम्ऩन्न गने बन्ने हजम्रो एउटै भजत्र रक्ष्म धथमो । नेऩजरभज बूकम्ऩरे हल्रजइयहे कज फेरजभज ऩतन चीनरे
नेऩजरको जरविद्मुत ् ऺेत्रभज रगजनी गये को छ । मसरे के दे िजउॉ छ बने चीन नेऩजरभज रगजनी गना इच्छुक छ ।
तऩजईंहरूरे नेऩजरभज रगजनीभैत्री िजतजियण फनेको ऩजउनुबमो ?

चीनभज जस्तो त नेऩजरभज छै न । क्रकनबने चीनभज फन्द, हडतजर जस्तज गततविधध कदहल्मै हुॉदैनन ् । तय, नेऩजरभज
सजभजन्म विर्मरजई मरएय आमोजनज फन्द गने, आमोजनजकज सजभजन तोडपोड गरयददने, सजभजनहरू चोयी गने,

धम्क्मजउनेजस्तज कजमा धेयै हुने गदा छन ् । हजभी चजहन्छौं क्रक सफै नेऩजरी एकजुट बएय कजभ गयी दे शको विकजस
गरून ्, अन्मथज विकजसको ऩरयकल्ऩनजसभेत गना सक्रकन्न । भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी „ए‟ जरविद्मुत ् आमोजनज

नेऩजरकज रजधग चीनको ऩदहरो रगजनी हो । मही आमोजनजफजट बविरमभज नेऩजरभज रगजनी गने क्रक नगने बन्ने
भूल्मजॊकन हुनेछ । ५० भेगजिजट ऺभतजको मसनो हजइड्रो सगयभजथज जरविद्मुत ् आमोजनज फन्द, हड्तजरजस्तज

गततविधधफजट ऩतन सभमभज सक्रकने बएको छ । चीन मही आमोजनजको ऩयीऺणभज धथमो, अफ मो ऩयू ज हुने बएको छ
। अफ नेऩजरभज चीनको रगजनी धेयै आउने छ ।

नेऩजरभज चीनरे कस्तज ऺेत्रभज रगजनी गछा त ?

ऩदहरो कुयज त जरविद्मत
ु ् आमोजनजको तनभजाण नै हो । त्मसऩतछ विद्मत
ु ीम प्रसजयण रजइन, सरु
ु ङ भजगा, सडक,
ये रभजगा, आिजसरगजमतकज ऺेत्रभज रगजनी गनासक्छ । भ ऩटक–ऩटक के दोहो¥मजउन चजहन्छु बने नेऩजरभज

रगजनीभैत्री िजतजियणको िजॉचो छ । मसकज रजधग यजज्मरे कम्तीभज सुयऺज ददनुऩछा । चीनभज प्रशस्त ऩैसज छ ।

अदहरे चीन विदे शभज रगजनी गनाकज रजधग उऩमुक्त भुरुक िोष्ट्जयहे को छ । चीन सयकजय य चीनको तनजी ऺेत्र ऩतन
रगजनीकज रजधग गन्तव्म िोज्दै दहॉ डडयहे को छ । अदहरे चीनको ३० प्रततशत रगजनी अक्रफ्रकजभज यहे को छ । त्मसकज
अरिज म्मजनभजय, फॊगरजदे श, श्रीरॊकजभज ऩतन चीनरे रगजनी फढजइयहे को छ । तछभेकी भर
ु क
ु बए ऩतन नेऩजरभज

धचतनमजॉ रगजनी नगन्म भजत्रजभज मबबत्रयहे को छ । अन्म भुरुकभज बइयहे को धचतनमजॉ रगजनीको तुरनजभज नेऩजरभज
आइयहे को रगजनी नगन्म सयह छ । नेऩजरभज रगजनीकज रजधग प्रशस्त सम्बजिनज छन ् । तय धचतनमजॉ रगजनी
मबत्र्मजउन सयकजय नै तजत्नऩ
ु छा ।

नेऩजरभज कुन–कुन आमोजनज चीनको रगजनीभज फन्दै गये कज छन ् त ?

नेऩजरभज चीनरे रगजनी गये को ऩदहरो आमोजनज नै रभजङ
ु को बर
ु बर
ु ेष्ट्स्थत ५० भेगजिजट ऺभतजको भजधथल्रो

भस्र्मजङ्दी „ए‟ हो । मो आमोजनज २० िर्ा अतघदे खि नै ऩदहचजन बए ऩतन अन्तत् तनभजाण य रगजनी गने ष्ट्जम्भज बने
चीनरे नै ऩजएको धथमो । मो सॉगसॉगै चीनरे तजभजकोसी, कुरेिजनी तेस्रोभज ऩतन मसमबर कन्िमजक्टयको रूऩभज यहे य
कजभ गदै आएको छ । य, बक
ू म्ऩऩतछ ऩतन चीनरे जरविद्मत्ु भज रगजनी गना रजगेको छ ।

फहुयजष्ट्रिम कम्ऩनी मसनोरे द्रत
ु गततभज ५० भेगजिजटको भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी „ए‟ फनजमो । ष्ट्जल्रजमबत्र य फजदहयकज
प्रिद्र्धकहरूरे हजम्रो आमोजनज ऩतन फनजइददनुऩ¥मो त बनेकज छै नन ् ?

छन ् । हजम्रो कजभको गतत दे िेय नै होरज रभजुङकज २/३ िटज जरविद्मुत ् आमोजनजरे हजभीरजई प्रस्तजि यजिेकज छन ्
। य, हजभी गना ऩतन सक्छौं । हजभीसॉग दऺ जनशष्ट्क्त य प्रविधध छ । आएकज प्रस्तजिरजई हजभी स्िीकजय गछौं । तय,
हजभीरजई ढुक्करे कजभ गना ददनऩ
ु ¥मो । हजभीसॉग सफै कु्ुयज महीीँ बएकजरे अफ फन्ने आमोजनज िजसै भहॉगो ऩतन
हुॉदैन ।
नेऩजरकज कततऩम आमोजनज भजदयु कै कजयण फन्द हुने गये कज छन ् । तऩजईंको अनुबिकज आधजयभज बन्दज क्रकन
मस्तो बएको होरज ?

ऩदहरो कुयज त विमबन्न फन्द, हडतजर य आन्दोरन नेऩजरकज रजधग यजम्रो होइन । जुनकुनै विर्म ऩतन िजतजा य
सहकजमाकज भजध्मभफजट सभजधजन गना सक्रकन्छ । विश्िभज कुनै कुयज ऩतन असम्बि छै न । त्मसैरे भजदयु य

आमोजनज ऩऺफीच आऩसी भेरमभरजऩ, सहकजमा, िजतजा हुनु जरुयी छ । अको कुयज नेऩजरभज यजजनीततक अष्ट्स्थयतज
छ, जसरे गदजा सयकजय दह्रो हुन सकेको छै न । केन्द्र य ष्ट्जल्रजभज सहभतत हुन्छ तय त्मो स्थजनीम स्तयसम्भ

आइऩुग्दै न । सहभततफजये भजदयु रजई कुनै कुयज ऩतन थजहज हुॉदैन । त्मसैरे उनीहरू अरुको उक्सजहटभज आमोजनजभज
फन्द, हडतजरजस्तज कजमा गने गदा छन ् । हजभी नेऩजरभज चीनजस्तै रगजनीभैत्री िजतजियण बएको हे ना चजहन्छौं य

सहमोग ऩतन गछौं । तय, त्मसकज रजधग नेऩजर सयकजय, स्थजनीम प्रशजसन, यजजनीततक दर य स्थजनीम फजमसन्दज
सफैरे हजभीरजई सुयऺजको प्रत्मजबूतत ददरजउनुऩछा ।

५० भेगजिजट ऺभतजको भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी „ए‟ चजदहॉ कदहरे सक्रकएरज ?

आमोजनज अफ रगबग सक्रकमो बन्दज ऩतन हुन्छ । प्रसजयण रजइन तनभजाणको कजभ सक्रकए रगत्तै त्मसको १५/२०
ददनभज हजभी आमोजनजको टे स्ट गछौं । अदहरे झन्डै २० क्रकरोमभटयको दयू ीभज प्रसजयण रजइनको तनभजाण कजमा

बइयहे को्े छ । हजभी बदौको अन्त्मततय फत्ती फजल्छौं । ३० िर्ासम्भ आमोजनज तनभजाण कम्ऩनी मसनो सगयभजथजरे
मरने य त्मसऩतछ नेऩजर सयकजयरजई हस्तजन्तयण गनेछौं ।

अदहरे नेऩजरभज प्रसजयण रजइनको सभस्मज छ । नेऩजर विद्मत
ु ् प्रजधधकयणरे तनजी ऺेत्ररजई तनभजाणको ष्ट्जम्भज ददने
कुयज ऩतन गये को छ । के तनजी ऺेत्र त्मसभज रगजनी गना तमजय छ ?

नेऩजरको जरविद्मुत ् ऺेत्र तनकै नै उिाय छ । तय, सयकजयरे प्रसजयण रजइनको तनभजाणभज चजसो नदे िजउॉ दज धेयैजसो

रगजनीकतजा सभस्मजभज ऩये कज छन ् । प्रसजयण रजइन तनभजाणभज बएको दढरजइरे तनभजाणजधीन य तनभजाणको तमजयीभज
यहे कज दजानौं जरविद्मुत ् आमोजनजकज प्रिद्र्धक तनरुत्सजदहत हुने गये कज छन ् । प्रसजयण रजइन फनजउने ऺभतज

सयकजयसॉग छै न बने दे श विदे शकज तनजी ऺेत्ररजई ददनऩ
ु दा छ । नेऩजरको प्रसजयण रजइन तनभजाणको ष्ट्जम्भज तनजी
ऺेत्ररजई नै ददनुऩछा जस्तो रजग्छ ।

नेऩजर सयकजयरे प्रसजयण रजइन तनभजाणको ष्ट्जम्भज चीनरजई ददमो बने मो सभस्मज हर हुन्छ त ?

नेऩजरको प्रसजयण रजइन हजभी फनजउॉ छौ । चीन सयकजय नेऩजरभज रगजनी फढजउन चजहन्छ । तय, नेऩजर सयकजयरे

सुयऺज य रगजनीको ग्मजये न्टी गयजउनुऩदा छ । हजभीरे एक भदहनजभज २० क्रकरोमभटय रजभो प्रसजयण रजइन फनजमौं ।
िजसै गजह्रो कजभ नै छै न । प्रजधधकयणरे भआ
ु ब्जजदे खि स्थजनीम तहभज आउने सफै सभस्मज हर गरयददए हजभी
तोक्रकएकै सभमभज नेऩजरभज प्रसजयण रजइनको तनभजाण गयी सयकजयरजई फुझजइददनेछौं ।
नेऩजरमबत्र रगजनी गने ठजउॉ िोज्दै चीन

तछभेकी दे श चीन विश्िकै दोस्रो ठूरो अथातन्त्र बएको भर
ु क
ु हो । चीनसॉग प्रविधधको कुनै कभी छै न । आज बजयतरे
विदे शी रगजनी िोष्ट्जयहे को छ । बजयतीम अथातन्त्र िैदेमशक रगजनीभज धेयै तनबाय यहे को ऩतन छ । तय

चीनभज बजयतको ठीक उल्टो छ । चीनभज प्रशस्त भजत्रजभज ऩैसज य प्रविधध छ । अदहरे चीन विदे शकज विमबन्न

भुरुकभज रगजनी गनाकज रजधग उऩमुक्त िजतजियणको िोजीभज छ । चीन सयकजय य चीनकज तनजी ऺेत्र रगजनीकज

रजधग गन्तव्म िोज्दै दहॉ डडयहे कज छन ् । नेऩजर सयकजयरे ऩतन मस्तज भुरुकरजई नेऩजरभज रगजनी गनऩ
ुा ने स्थजनको
िजस्तविक ऩदहचजन गयी रगजनी ल्मजउने बनेय ऩदहरज स्ऩरट िजकज तमजय ऩजयी रगजनी आकवर्ात गनऩ
ुा छा । अदहरे
चीनको ३० प्रततशत रगजनी अक्रफ्रकजभज छ । मसकज सजथै श्रीरॊकज, फॊगरजदे श, म्मजनभजयभज ऩतन चीनरे आफ्नो

रगजनी फढजइयहे को छ । तय, तछभेकी दे श बए ऩतन नेऩजरभज धचतनमजॉ रगजनी नगन्म भजत्रजभज मबबत्रयहे को छ । अन्म
भर
ु क
ु भज बइयहे को धचतनमजॉ रगजनीको तर
ु नजभज नेऩजर आइयहे को रगजनी नगन्म सयह छ । यजज्मरे स्ऩरट मोजनज
तमजय गयी रगजनी गने ऺेत्र िर
ु जउनुऩछा ।

नेऩजर जस्तो भुरुकभज रगजनीकज रजधग प्रशस्तै सम्बजिनज छन ् । धचतनमजॉ रगजनी मबत्र्मजउनकज रजधग नेऩजर सयकजय
आपैं तजत्नुऩने फेरज आएको छ । चीनभज जततसुकै प्रजइबेटजइज बने ऩतन अधधकजॊश ठूरज अतन भेगज कम्ऩनी

सयकजयकै ऩकडभज छन ् । ऩतछल्रो सभम विदे शभज ऩतन चीन सयकजय आपैं रगजनी गना अग्रसय बएको ऩजइन्छ ।

चीन सयकजयको सहुमरमत तथज अनुदजन सहमोगभज नेऩजरभज ऩतन धेयै ऩरयमोजनज फतनयहे कज छन ् । तय हजभी फढी

बजयत केष्ट्न्द्रत बएकज कजयण चीनफजट हुने सहमोग य चीनफजट मबत्र्मजउने रगजनीभज िजसै िजस्तज नयजख्दज भर
ु क
ु को
विकजसभज फजधज उत्ऩन्न बएको छ ।

तछभेकी भुरुक चीनफजट कुन–कुन ऩरयमोजनजभज रगजनी ल्मजउने बनेय ऩदहरज नेऩजर सयकजय स्ऩरट हुन आिश्मक
छ । ऩरयमोजनज ऩदहचजन गये ऩतछ रगजनीकज रजधग आह्िजन गना सष्ट्जरो ऩतन हुन्छ । तय, हजभीरे अदहरेसम्भ

ऩरयमोजनज नै एक्रकन गना सकेकज छै नौं । मो भुरुककज रजधग दब
ु जाग्मको कुयज हो । हये क सयकजयकज प्रधजनभन्त्रीदे खि
भन्त्रीसम्भ भजग्नकज रजधग विदे श ऩग्ु छन ् तय के भजग्ने बन्ने मथजथा कजमाक्रभको तनक्र्मौर नहुॉदज भर
ु क
ु ऩछजडड
ऩरययहे को छ ।

चीन नेऩजरकज विमबन्न ऺेत्रभज रगजनी गना तमजय छ । उसरे नेऩजरकज कस्तज कस्तज ऺेत्रभज रगजनी गने बन्दै
त्मसको िजतजियण िोष्ट्जयहे को छ । मस्तो फेरजभज हजभीरे आिश्मक िजतजियण तमजय गरयददन सक्ने हो बने

धचतनमजॉ रगजनी मबत्र्मजउने ठूरो सम्बजिनज छ । यजज्मरे मसतपा ध्मजन खिच्ने हो बने अक्रफ्रकी भुरुकभज भजत्रै
केष्ट्न्द्रत धचतनमजॉ रगजनी नेऩजरभज ऩतन मबबत्रने स्ऩरट छ ।

सयकजयरे भजग्न जजनेबन्दज ऩदहरो रगजनीकतजारजई हजभीफजट मस्तज सुविधज ददने बनेय तमजकेज फनजएय रैजजन सके
मसरे भर
ु ुकभज रगजनीभैत्री िजतजियणको मसजानज हुने य भुरुक आधथाक विकजसभज पड्को भजने धथमो । भुरुकभज
ऊजजा सभस्मज जल्दोफल्दो विर्मको रूऩभज अतघ फदढयहे को छ । यजज्मरजई सफैबन्दज फढी रगजनी जरविद्मत
ु ्

ऩरयमोजनजभज िजॉचो ऩये को छ । चीन सयकजय य त्महजॉकज रगजनीकतजारजई नेऩजररे ठूरज जरजशममुक्त ऩरयमोजनजभज
रगजनी गना प्रोत्सजदहत गनऩ
ुा छा । मसतपा हजभीरे ध्मजन ददन सक्रकयजिेकज छै नौं ।
१० िर्ाभज १० हजजय भेगजिजटको रक्ष्मरजई सहमोग

चीनको फहुयजष्ट्रिम कम्ऩनी मसनोरे रभजुङभज १० िर्ाभज १ हजजय भेगजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन गने रक्ष्मरजई सहमोग
ऩ¥ु मजएको छ । ष्ट्जल्रजष्ट्स्थत यजजनीततक दर, उद्मोगी व्मिसजमी, स्थजनीमिजसी, प्रशजसन, ष्ट्जल्रज विकजस

समभततरगजमतरे आगजभी १० िर्ाभज १ हजजय भेगजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन गयी रभजुङरजई जरविद्मुत्को नभुनज
ष्ट्जल्रज फनजउने रक्ष्मरजई मसनोरे ऩतन सजथ ददएको हो ।

ष्ट्जल्रजकज यजजनीततक दरकज नेतत्ृ िरे रगजनीभैत्री िजतजियण फनजउन फन्द हडतजर नगने मरखित

प्रततफद्धतजसभेत जनजइसकेकज छन ् । सयकजयरे १० िर्ाभज १० हजजय भेगजिजट विद्मुत ् उत्ऩजदन गने रक्ष्म
मरइयहे कज फेरज रभजुङरे ऩतन १ हजजय भेगजिजटको भहत्िजकजॊऺी रक्ष्म मरएको छ ।

मही रक्ष्मरजई ऩूयज गनाकज रजधग बुरबुरेभज तनभजाणजधीन ५० भेगजिजट ऺभतजको भजधथल्रो भस्र्मजङ्दी „ए‟

जरविद्मुत ् आमोजनजरे ऩतन सहमोग गये को छ । आगजभी बदौको अन्त्मभज विद्मुत ् उत्ऩजदनको रक्ष्म मरएको

प्रिद्र्धक कम्ऩनी मसनोरे तनभजाण थजरेको झन्डै सजढे २ िर्ाभज आमोजनज तनभजाणको कजमा सम्ऩन्न गना रजगेको हो ।
ष्ट्जल्रजको भस्र्मजङ्दी करयडोयभज तनभजाणजधीन ५० भेगजिजटको मसनो, ङमजदीभज ३० भेगजिजटको न्मजदी आमोजनज

तनभजाणजधीन छन ् । दोदॊ करयडोयभज ४९.६ भेगजिजटको सुऩयदोदॊ „ि‟, २७ भेगजिजटको दोदॊिोरज, २५ भेगजिजटको
भजधथल्रो दोदॊ „ए‟ तनभजाणजधीन अिस्थजभज छन ् । मस्तै मभददभ करयडोयभज ३ भेगजिजटको मभददभ कयजऩु

तनभजाणजधीन छ । मी सफै आमोजनज आगजभी ३ िर्ामबत्रै तनभजाण सम्ऩन्न बई यजज्म य ष्ट्जल्रजरे मरएको रक्ष्मरजई
ऩूयज गनेछन ् । ष्ट्जल्रजभज अदहरे तनभजाणजधीन अिस्थजकज जरविद्मुत्भज भजत्रै ३८ अफा २३ कयोड ३५ रजि रुऩैमजॉ
रगजनी बइयहे को छ ।

सयकजयरे फसेतन रोडसेडडङ एक िर्ामबत्रै अन्त्म गरयने बतनयहॉदज महजॉकज आमोजनज ऩतन द्रत
ु गततभज अतघ फदढयहे कज
छन ् । तनधजारयत सभमभै तनभजाण सम्ऩन्न बए सयकजयको रक्ष्म बेट्टजउन महजॉकज तनभजाणजधीन आमोजनजरे विशेर्
बूमभकज तनबजउनेछन ् ।

