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प्रसारण ऱाइन ननमााणको ढढऱाइप्रनत मन्त्राऱयको चासो

राभो सभमदे खि अवरुद्ध हॉदै आएको चिलरभे त्रिशूरी २२० केबी प्रसायण राइन आमोजनाभा बइयहे को ढढराइका
फाये भा ऊजाा भन्त्िारमरे िासो दे िाएको छ ।

चिलरभे जरववद्मत ् आमोजनारे ननभााण गरययहेको तीन भहत्वऩूणा जरववद्मत ् आमोजनाको ननभााण प्रक्रिमारे
गनत लरइयहे का फेरा प्रसायण राइन ननभााण प्रक्रिमा नै सरु नबएऩनछ चिन्त्ता थवऩॉदै आएको चथमो ।

सन ् २०१८ को डडसेम्फयसम्भ यसवागढी १११ भेगावाट ऺभताको आमोजना ननभााण सम्ऩन्त्न हने छ बने साञ्जेन य
तल्रो साञ्जेन जरववद्मत ् आमोजना ऩनन सो सभम अगावै सम्ऩन्त्न हने ियणभा यहे को छ । तय प्रसायण राइन

ननभााणको ववषमभा स्थानीमवासीसॉग कनै सहभनत हन नसकेऩनछ हारसम्भ मसभा कनै प्रगनत हन सकेको छै न ।

प्रसायण राइन ननभााणभा दे खिएको सभस्मा सभाधान गने तपा नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणरे कनै ऩहर नगये को तथा
भआब्जा ववतयणको ववषमभा कनै ननक्र्मौर नननस्केऩनछ भन्त्िारमरे िासो लरएको हो ।

भन्त्िारमरे आमोजनाको ववषमभा दे खिएको वववाद तत्कार हर गने य प्रसायण राइनको् काभ सरु गना

प्राचधकयणराई ननदे शन ढदए अनसाय नै हये क ढदनजसो प्रनतवेदन भन्त्िारमराई उऩरब्ध गयाउने गरयएको छ ।

साञ्जेन जरववद्मत ् आमोजनाको ननभााण प्रक्रिमारे गनत लरएको य आगाभी असायसम्भ ऩरयमोजना सम्ऩन्त्न हने
अवस्था आएऩनन प्रसायण राइन ननभााणरे गनत लरन नसक्दा ववद्मत ् िेय जाने अवस्था लसजाना बएको छ ।

आमोजनाको ऺभता १४ दशभरव ८ भेगावाट यहे को छ बने तल्रो साञ्जेन जरववद्मत ् आमोजनाको ऺभता ४२
दशभरव ५ यहे को छ ।

प्राचधकयणका प्रसायण ननदे शनारमरे शिफाय ऩयाभशादाता ऩावय चिड इन्न्त्डमासॉग छरपर गये को चथमो ।

प्राचधकयणका उऩकामाकायी ननदे शक कन्त्है मा भानन्त्धयरे आवश्मक प्रक्रिमा लभराएय प्रसायण राइनको काभ सरु हने
फताउॉ छन ् ।

मस्तै प्राचधकयणरे प्राववचधकराई प्रसायण राइनभा ऩने भागाको स्थरगत अवरोकन गना ऩठाउने बएको छ ।

आमोजनाको जग्गाका सम्फन्त्धभा सवोच्ि अदारतभा ऩये को भद्दाको सनवाई मही बदौ २७ गतेका राचग तोक्रकएको
छ।

चिलरभे कम्ऩनीको २७ योऩनी जग्गा, साञ्जेन कम्ऩनीको केही जग्गा य स्थानीम जग्गाधनीको करयफ ५० योऩनी
जग्गा प्राप्त गयी यसवाको गोल्जगाववस– २ थम्फिेतभा २२०१३२ केबी सव स्टे सन ननभााण कामाअनि फढे कोभा
स्थानीम जग्गाधनीरे भआब्जा लरन अस्वीकाय गदै आएका कायण सभस्मा ऩैदा बएको हो ।

न्जल्रा प्रशासन कामाारम यसवारे जग्गा अचधिहण कामाका राचग भआब्जा ननधाायण बइसकेको य त्मसका राचग
तीन कयोड रुऩैमाॉ फजेट छट्टट्टमाइएको बए ऩनन हारसम्भ स्थानीमवासी भआब्जा लरन नआएको तथा उचित

भआब्जा नऩाएको बन्त्दै सवोच्िभा भद्दा दामय गये का चथए । स्थानीमवासीभध्मे नोफा वाङ्दी ताभाङको सफैबन्त्दा
फढी जग्गा यहे को छ बने अकाा जग्गाधनी उगेन राभाको जग्गा उक्त प्रसायण राइनको भख्म हवभाऩने छ ।
प्राचधकयणरे प्रसायण राइन ननभााणभा िासो नदे िाएका कायण चिलरभे जरववद्मत ् कम्ऩनी भातहतका

आमोजनारे ननभााण गरययहे को ववद्मत ् िेय जाने अवस्था आएको बन्त्दै ऊजाा भन्त्िी जनादा न शभाारे िासो लरएका
हन ् । भन्त्िी शभाारे बने, ‗भरक अन्त्धकायभा ऩने तय आमोजनाफाट उत्ऩादन बएको ववद्मत ् िेय जाने बन्त्ने

हनसक्दै न, चिलरभे हव ननभााणभा क्रकन ढढराइ बइयहे को छ, ढढराइ कनै हारतभा हनहन्त्न, तत्कार काभ सरु
हनऩछा ।‘

साञ्जेन जरववद्मत ् आमोजनाका प्रभि चगरययाज अचधकायीरे प्रसायण राइन ननभााणभा बइयहे को ढढराइका

कायण आपूहरुराई सभस्माभा ऩाये को फताए । उनरे बने, ‗हाभीरे तल्रो साञ्जेन सम्ऩन्त्न गदाा प्रसायण राइन

नफन्त्ने बएकारे सभस्माभा ऩये का छौं, हाभीसॉग कनै उऩाम नै छै न‘ आमोजना प्रभि अचधकायीरे बने ‗‗ठे केदायराई
ऩूणरु
ा ऩभा ऩरयिारन गनासक्ने अवस्था ऩनन प्रसायण राइनकै कायण दे खिएको छ ।‘

चिलरभे हव ऩरयमोजनाका प्रभि केदाय लसरवाररे आमोजनाको सम्फन्त्धभा दे खिएका वववाद सभाधान गना
आपूहरु प्रमासयत यहे को फताए । आमोजनाका सम्फन्त्धभा ऩये को भद्दाको क्रकनाया रगाउन य आवश्मक
सहजीकयणका राचग आमोजनारे सॊवद्ध सयोकाय बएका ऩऺसॉग आिह गये को छ ।
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डा. सुवणादास श्रेष्ठऱाई ३ प्रश्न

१. ननजी ऺेरऱे ननमााण गना ऱागेको जऱववद्युत ् आयोजनाको धमाधम ववत्तीय व्यवस्थाऩन भइरहे को छ, के ननजी
ऺेर जऱववद्युत्मा ऱगानी गना उत्साढहत भएकै हो त ?

नेऩारभा ऊजााको ऩमााप्त फजाय यहे कारे ननजी ऺेि उत्साढहत बएय आइयहे को छ । एकातपा हाभी दै ननक

रोडसेडडङको भायभा छौ बने अकाातपा भरकको अचधकाॊश ठाउॉ भा यान्रिम चिडभापात ववद्मत ् ऩय्माउन सक्रकयहे का
छै नौ । ऊजाा अबावभा ऩेिोलरम ऩदाथाको आमात फढढयहे का छ, जसरे भरकको अथातन्त्िराई नयाम्रयी प्रबाववत

ऩाये को छ । मसको प्रमोगराई ववस्थावऩत गना ऩनन हाभीसॉग बएको प्रिय जरस्रोतको उऩबोग गनऩ
ा छा बन्त्ने बावना
सफैभा ववकास हॉदै गएको छ । जरववद्मत ् आमोजना ननभााण गना धेयै सभस्मा तथा अप््माया छन ् । तय, सफै
याजनीनतक दर जरववद्मत्को ववकासभा एकभत बएकारे ऩनन रगानीकताा उत्साढहत बएका हन ् ।
२. उत्साहऱाई मना नढदन सरकारऱे के–के गनऩ
ुा छा ?

जरववद्मत्भा रगानीको वातावयण फन्त्दै गएको छ । सयकायरे १० हजाय भेगावाट उत्ऩादनको रक्ष्मसढहत यान्रिम
ऊजाा सॊकट ननवायण तथा ववद्मत ् ववकास दशकसम्फन्त्धी अवधायणाऩि य कामाामोजना ल्माएको छ । मसरे

जरववद्मत ् ववकासका सभस्माराई धेयै सम्फोधन गना िोजेको छ । तय, मसको प्रबावकायी कामाान्त्वमन अझै हन
सकेको छै न । कामामोजनाभा जनाइएका प्रनतफद्धता तत्कार कामाान्त्वमनभा रैजानऩछा । प्रसायण राइनको

सभस्मा उस्तै छ । प्रसायण राइन द्रत गनतभा ननभााण गरयनऩछा । जरववद्मत ् आमोजना ननभााणभा जताततै

अवयोध नै अवयोध छ । सयकायी ननकामका ढढरासस्तीका कायण राइसेन्त्स ऩाउन वषौं ऩखिानऩने फाध्मता छ ।

ववद्मत ् िरयद–त्रफिी सम्झौता (वऩवऩए), जग्गा प्रान्प्तभा ज्मादै प्रक्रिमागत झन्त्झट छ । मस्ता सभस्माराई द्रत
गनतभा तत्कार सभाधान हने वातावयण फनाइनऩछा ।
३. कानन
ु ी सध
ु ारको आवश्यकता कवत्तको छ ?

कानन ऩरयभाजान नहॉ दा नीनतगत अन्स्थयता फढढयहे को छ । नमाॉ ववद्मत ् ऐन य ववद्मत ् ननमभन आमोगसम्फन्त्धी

कानन फन्त्न सक्रकयहे को छै न । ववद्मत ् ऺेिका मस्ता भहत्त्वऩूणा कानन नआउॉ दा नीनतगत रूऩभै काभ गना सभस्मा

छ, जसरे सभि ऊजाा ऺेिराई नै अन्स्थयतातपा धक्रकलरयहे को छ । जरववद्मत्भापात भरकको सभद्
ृ चध हन्त्छ बन्त्ने
ववश्वास गछौं बने ववद्मभान काननराई ऩरयवतान गयी नमाॉ कानन ल्माउनैऩछा ।

श्रेष्ठ स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩाऱ (इऩान)का ननवतामान अध्यऺ हुन ्
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प्रसारण ऱाइन ननमााणको ढढऱाइप्रनत मन्त्राऱयको चासो

राभो सभमदे खि अवरुद्ध हॉदै आएको चिलरभे त्रिशूरी २ सम २० केबी प्रसायण राइन आमोजनाभा बइयहे को

ढढराइका फाये भा ऊजाा भन्त्िारमरे िासो यािेको छ । चिलरभे जरववद्मत ् आमोजनारे ननभााण गरययहे को तीन

भहत्त्वऩूणा जरववद्मत ् आमोजनाको ननभााण प्रक्रिमारे गनत लरइयहे का फेरा प्रसायण राइन ननभााण प्रक्रिमा नै शरू
नबएऩनछ चिन्त्ता थवऩॉदै आएको चथमो ।

सन ् २०१८ को डडसेम्फयसम्भ यसवागढी १ सम ११ भेगावाट ऺभताको आमोजना ननभााण सम्ऩन्त्न हनेछ बने

साञ्जेन य तल्रो साञ्जेन जरववद्मत ् आमोजना ऩनन सो सभमअगावै सम्ऩन्त्न हने ियणभा यहे का छन ् । तय

प्रसायण राइन ननभााणको ववषमभा स्थानीमवासीसॉग कनै सहभनत हन नसकेऩनछ हारसम्भ मसभा कनै प्रगनत हन
सकेको छै न ।

प्रसायण राइन ननभााणभा दे खिएको सभस्मा सभाधान गनेतपा नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणरे कनै ऩहर नगये को तथा
भआब्जा ववतयणको ववषमभा कनै ननक्र्मोर नननस्केऩनछ भन्त्िारमरे िासो लरएको हो ।

भन्त्िारमरे सो आमोजनाको ववषमभा दे खिएको वववाद तत्कार हर गने य प्रसायण राइनको काभ शरू गना

प्राचधकयणराई ननदे शन ढदएअनसाय नै हये क ढदनजसो प्रनतवेदन भन्त्िारमराई उऩरब्ध गयाउने गरयएको छ ।

साञ्जेन जरववद्मत ् आमोजनाको ननभााण प्रक्रिमारे गनत लरएको य आगाभी असायसम्भ ऩरयमोजना सम्ऩन्त्न हने
अवस्था आए ऩनन प्रसायण राइन ननभााणरे गनत लरन नसक्दा ववद्मत ् िेय जाने अवस्था सज
ृ ना बएको छ । सो
आमोजनाको ऺभता १४ दशभरव ८ भेगावाट यहे को छ बने तल्रो साञ्जेन जरववद्मत ् आमोजनाको ऺभता ४२
दशभरव ५ यहे को छ ।

प्राचधकयणका प्रसायण ननदे शनारमरे शिवाय ऩयाभशादाता ऩावय चिड इन्डडमासॉग छरपर गये को चथमो ।

प्राचधकयणका उऩकामाकायी ननदे शक कन्त्है मा भानन्त्धयरे आवश्मक प्रक्रिमा लभराएय प्रसायण राइनको काभ शरू हने
फताउॉ छन ् ।

मस्तै, प्राचधकयणरे प्राववचधकराई प्रसायण राइनभा ऩने भागाको स्थरगत अवरोकन गना ऩठाउने बएको छ ।

आमोजनाको जग्गाका सम्फन्त्धभा सवोच्ि अदारतभा ऩये को भद्दाको सनवाइ मही बदौ २७ गतेका राचग तोक्रकएको
छ । चिलरभे कम्ऩनीको २७ योऩनी जग्गा, साञ्जेन कम्ऩनीको केही जग्गा य स्थानीम जग्गाधनीको कयीफ ५० योऩनी
जग्गा प्राप्त गयी यसवाको गोल्जगाववस–२ थम्फिेतभा २२०१३२ केबी सफस्टे शन ननभााण कामाअनि फढे कोभा
स्थानीम जग्गाधनीरे भआब्जा लरन अस्वीकाय गदै आएका कायण सभस्मा ऩैदा बएको हो ।

न्जल्रा प्रशासन कामाारम यसवारे जग्गा अचधिहण कामाका राचग भआब्जा ननधाायण बइसकेको य त्मसका राचग
रू. ३ कयोड फजेट छट्टट्टमाइएको बए ऩनन हारसम्भ स्थानीमवासी भआब्जा लरन नआएको तथा उचित भआब्जा

नऩाएको बन्त्दै सवोच्िभा भद्दा दामय गये का चथए । स्थानीमवासीभध्मे नोफा वाङ्दी ताभाङको सफैबन्त्दा फढी जग्गा
यहे को छ बने अकाा जग्गाधनी उगेन राभाको जग्गा उक्त प्रसायण राइनको भख्म हफभा ऩनेछ ।

प्राचधकयणरे प्रसायण राइन ननभााणभा िासो नदे िाएका कायण चिलरभे जरववद्मत ् कम्ऩनी भातहतका

आमोजनारे ननभााण गरययहे को ववद्मत ् िेय जाने अवस्था आएको बन्त्दै ऊजााभन्त्िी जनादा न शभाारे िासो लरएका
हन ् । भन्त्िी शभाारे बने, ‗भरक अन्त्धकायभा ऩने तय आमोजनाफाट उत्ऩादन बएको ववद्मत ् िेय जाने बन्त्ने हन

सक्दै न, चिलरभे हव ननभााणभा क्रकन ढढराइ बइयहे को छ, ढढराइ कनै हारतभा हनहन्त्न, तत्कार काभ शरू हनऩछा
।‘ यासस
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नऱससॊहगाड जऱववद्युत ् आयोजना : डीऩीआर ननमााण तीव्र

जाजयकोटभा यहको नरलसॊहगाड जरववद्मत ् आमोजना ननभााणको ववस्तत
ृ आमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय) तमाय

ऩाने काभ तीव्र ऩारयएको छ । आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन ऩयू ा बएऩनछ डीऩीआयको काभ तीव्र ऩारयएको हो ।
आमोजनाका अनसाय अफको ३० भहीनालबि आमोजनाको डीऩीआयको काभ ऩूया हनेछ ।

आमोजनारे डीऩीआय ननभााणका राचग अन्त्तययान्रिम ऩयाभशादाता कम्ऩनी स्भेक अरिे लरमा, एभडब्ल्मूएि

अभेरयका य उदम कन्त्सल्ट नेऩार जेबीसॉग सम्झौता बएको फताएको छ । तोक्रकएको सभमलबि डीऩीआयको काभ
ऩूया नबए थऩ ६ भहीना सभम ढदइने आमोजनाका डडलबजनर इन्ञ्जनीमय नये शलसॊह बडडायीरे फताए ।

डीऩीआयअन्त्तगात जरभाऩन आॉकरन, बूकम्ऩ सबे, बौगलबाक सबे, कोय डिलरङ, ऩावय अटोभाइजेशन, क्रपल्ड

सबेरगामत सम्बाव्मता अध्ममनको काभ हने उनरे जानकायी ढदए । छाननएको ऩयाभशादातारे नै आमोजनाको
सम्बाव्मता अध्ममनराई ऩरयभाजान गयी ववद्मत ् उत्ऩादन तथा प्रसायण राइनको वातावयणीम प्रबाव
भल्
ू माङ्कनको कामा गनेसभेत उनरे फताए ।

सो आमोजनाको ववद्मत ् उत्ऩादन ऺभता ४ सम १० भेगावाट यहे को छ । ‗डीऩीआय ननभााणका राचग रू. १ अफा ११
कयोडको रागत एन्रटभेट चथमो,‘ उनरे बने, ‗तय, ऩयाभशादातारे ९४ कयोडभा नै काभको न्जम्भा लरएका छन ्

।‘ आमोजनाको डीऩीआयअनि नै यग्दा गाववसभा यहे को ताॉसगाडफाट ववद्मत ् उत्ऩादन गरयनेछ । आमोजनाको

ऩहॉुिभागा जोड्ने सडक य आमोजनाको आवासगह
ृ ननभााणको काभ अढहरे तीव्र गनतभा अनि फढे को बडडायीरे

जानकायी ढदए । उनरे रहॉ–६, कालरभाटीदे खि सक्रा गाववस–१, रैिभको अधेयी िोरासम्भको १० दशभरव ८

क्रकरोलभटय ऩहॉ िभागा ननभााणको काभ अनि फढे को फताए । ऩूवााधायको प्रायन्म्बक कामाका राचग रू. २२ कयोड ििा
गरयनेछ ।

साइट इञ्िाजा हरयफहादय ओरीरे िगेनकोट १ दल्रीभा रू. ५ कयोड ५० रािको रागतका २ ओटा आवास बवन
ननभााणको काभ शरू बएको फताए । उनरे मसअनि कालरभाटी, गेयेनी चिभेये ऩानीसम्भको ४ क्रकरोलभटय सडक

ननभााण कामा ऩूया बइसकेको जानकायी ऩनन ढदए । उनका अनसाय हार सडकका ववलबन्त्न स्थानभा भाटो काट्टने,
टे वा ऩिाार फनाउने य कडा िट्टटानभा ब्रान्रटङ गने काभ बइयहे को छ ।

ऩढहिान तथा सम्बाव्मता अध्ममन शरू बएको १५ वषाऩनछ आमोजनाको डीऩीआय तमाय हन रागेऩनछ

जाजयकोटवासी हवषात बएका छन ् । मो आमोजना वातावयणभैिी, कभ डफान ऺेि, जराशमको ढदगो आम,

िेतीमोग्म जभीनको न्त्मून ऺनत, कभ ववस्थाऩन य बौगलबाक अवस्था भजफूत बएका कायण ऩनन उऩमक्त

भाननएको छ । आमोजना ननभााणको िभभा ६ हजाय योऩनी जभीन य १ सम ५० ियऩरयवायका ८ सम स्थानीम
फालसन्त्दा प्रबाववत हने आमोजनाको बनाइ छ ।

प्रबाववत ऺेिका फालसन्त्दारे नरलसॊहगाड जरववद्मत ् आमोजनाराई यान्रिम गौयवको आमोजना िोषणा गना भाग
गये का छन ् । स्थानीमरे नरलसॊहगाड सयोकाय सलभनत नै गठन गयी ववऻसढहतको सयसल्राह तथा सझावभा

यान्रिम गौयवको आमोजनाभा िोषणा गना भाग गये का हन ् । हारसम्भ ननभााण बएका जरववद्मत ् आमोजनाभध्मे
याम्रो य सस्तो दयभा ननभााण हने रागेकारे ऩनन यान्रिम गौयवको आमोजना िोषणा गरयनऩने स्थानीमको बनाइ छ
।

४ सम १० भेगावाट ववद्मत ् उत्ऩादन हने बननए ऩनन मसफाट १ हजाय भेगावाट उत्ऩादन गना सक्रकने ववऻहरू
फताउॉ छन ् ।

सयोकाय सलभनतका अध्मऺ गणेशप्रसाद लसॊहरे नयलसॊहगाडराई सयकायरे नै िासै िासो नढदएका कायण मसको

भहत्त्व कभ बएको फताए । उनरे जाजयकोटको बववरमसॉग जोडडएको आमोजनाराई सयकायरे उच्ि प्राथलभकताभा
यािेय तोक्रकएकै सभमभा ननभााण सम्ऩन्त्न गयाउनेतपा राग्नऩनेभा जोड ढदए ।

अढहरे प्रबाववत ऺेिभा स्थानीमको ७ सम ४२ योऩनी जग्गा अचधिहण गयी भआब्जा ववतयण कामािभ बइयहे को छ
।

आमोजनाका अनसाय भआव्जा लरन फाॉकी यहे काराई ऩनन नछट्टटै ववतयण गरयनेछ । २०७८ सम्भ ननभााण सम्ऩन्त्न
गने रक्ष्मका साथ शरू बएको आमोजनाको रागत १ अफा रुऩैमाॉ अनभान गरयएको छ ।
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ऩातीखोऱाको ममात गना ६ महीना ऱाग्ने, दईु करोडको ऺनत

अववयर वषााका कायण िोराभा आएको फाढी ववद्मत ् उत्ऩादन गह
ृ भा ऩसेऩनछ फन्त्द बएको ऩातीिोरा जरववद्मत ्
आमोजना भभात गना छ भहीना राग्ने बएको छ ।

ऩवात न्जल्राको दे उयारी गाववस– ६ िरुङगाभा यहे को एक भेिावाट ऺभताको ऩातीिोरा जरववद्मत ् आमोजना

फाढीका कायण गत त्रफहीफायदे खि फन्त्द बएको हो । गत फधफाय यानत िोराभा आएको फाढी ववद्मत ् गह
ृ भा ऩसेऩनछ
उत्ऩादन गह
ृ भाजडडत टवााइन तथा इन्त्टे क, ऩेनस्टक ऩाइऩ य उत्ऩादन गह
ृ भा रगाइएको तायजारीभा सभेत ऺनत
ऩ¥माएको छ ।

वषाामाभको सभमभा ऩूणा ऺभताभा उत्ऩादन बएको आमोजनाको भहानफाट फाढीरे ऺनत ऩ¥माउॉ दा रू. दई कयोड
बन्त्दा फढीको ऺनत ऩगेको आमोजना प्रभि लशव श्रेरठरे फताए । फाढीरे उत्ऩाढदत ववद्मत ् भोदीिोरा सव

स्टे शनभा जडान गने प्रशायण राइनका ४० ओटा ववद्मत ् ऩोर य ववतयण राइनका सातओटा ऩोर सभेत ढारेको छ

। ऩावयहाउसलबि ढहरो ऩसेय सफै भेलसन काभ नराग्ने अवस्थाभा ऩगेको स्टे सन प्रभि श्रेरठरे फताए । ऩातीिोरा
क्रकनाय हॉदै ऩावय हाउससम्भको झडडै ५ सम लभटय सडक सभेत िोरारे फगाएका कायण नमाॉ सडक ननभााण

गरयसकेऩनछ भाि उऩकयण ल्माएय भभातको काभ शरु हने य ठूरो ऺनत ऩगेकारे मोजना सञ्िारनका राचग झडडै ६
भहीनाबन्त्दा फढी सभम राग्ने स्टे शन प्रभि श्रेरठको बनाइ छ ।

ववद्मतऩोर सभेत ठूरो सङ्ख्माभा ढरेकारे भभात गना राभो सभम राग्ने बएऩनन भभातका राचग प्राववचधक
टोरीराई फोराइको य वषाामाभ सक्रकएऩनछ भािै भभातको काभ शरु गरयने उनरे फताए । यासस
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माथथल्ऱो कणााऱीको ऩीडीए खारे ज गना प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकषाण

ऩूवभ
ा न्त्िी, ववऻ य सयोकायवारारे नौ सम भेगावाटको भाचथल्रो कणाारी जरववद्मत्सॉग रगानी फोडारे गये को
ऩरयमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) िाये ज गना प्रधानभन्त्िीको ध्मानाकषाण गयाएका छन ् ।

प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहारको आसन्त्न बायत भ्रभणको सन्त्दबाभा उनीहरूरे बायतीम कम्ऩनी जीएभआयरे
ननभााण गरययहे को आमोजना नेऩारको ऩऺभा नबएको बन्त्दै ऩीडीए िाये ज गना ध्मानाकषाण गयाएका हन ् ।

लसलबर सोसाइटी अराइन्त्स पय माासनर वाटय रयसोसेज डेबरऩभेन्त्ट इन नेऩारभापात गयाइएको ध्मानाकषाण
ऩिभा ऩूवभ
ा न्त्िीहरु डा. प्रकाशिन्त्द्र रोहनी, चििफहादय केसी, दीऩक ऻवारी, रीराभखण ऩोिये र, जरस्रोत
भन्त्िारमका ऩूवस
ा चिव द्धारयकानाथ ढॊ गेर छन ् ।

मसैगयी ऩूवग
ा बानय दीऩेन्त्द्रफहादय ऺेिी, भानवशास्िी ववहायीकृरण श्रेरठ, ऩूवया ाजदत
ू भोहनप्रसाद रोहनी, प्राध्माऩक
डा. हरय ऩन्डडत, ववद्मत ् प्राचधकयणका ऩूवप्र
ा फन्त्ध सञ्िारक अन्जतननायामण लसॊह थाऩा, ऩूवस
ा दस्म यत्नसॊसाय
श्रेरठरगामत ३० जनारे हस्ताऺय गये का छन ् ।

शननफाय याजधानीभा आमोन्जत कामािभभा भाचथल्रो कणाारी आमोजना नेऩार य बायत दवैका राचग ढहतकय
नबएकारे प्रधानभन्त्िी दाहार य बायतीम प्रधानभन्त्िी नये न्त्द्र भोदीराई स्भयण गयाइएको जानकायी ढदए ।

रगाडी फोडारे जीएभआयसॉग गये को ऩीडीएरे ऩरयमोजनाको सम्बाववत उत्ऩादन ४ हजाय १८० भेगावाट उत्ऩादन
सम्बावनाराई अन्त्त्म गने उल्रेि गदै ऩूणा ऺभताभा फनाउन ध्मानाकषाण गयाइएको छ ।

ऩीडीएको प्रावधानअनसाय नेऩाररे ऩाउने १२ प्रनतशत नन्शल्क त्रफजरी ऩनन बायत नै ननकासी गनऩ
ा ने व्मवस्था

बएकारे रोडसेडडङ निटाउने, सयकायरे जीएभआयराई साढे ७६ अफा अनदान ढदनऩनेरगामतका गरत प्रावधान
यहे को दाफी ऩिभा गरयएको छ ।

दई दे शका प्रधानभन्त्िीसॉगै ऊजााभन्त्िी, रगानी फोडा नेऩार य बायतीम याजदत
ू राई सभेत सो ऩि ध्मानाकषाणका
राचग ऩठाइएको छ ।

>f]tM cleofg÷cGgk')f{ kf]i^, 2073÷05÷27

ऩञ्चेश्वर आयोजना अनघ बढ्छ’

ऩययारिभन्त्िी भहत आज भध्माह्न ववदे श भन्त्िी स्वयाजसॉग बेट्टने

ऩययारिभन्त्िी डा. प्रकाशशयण भहतरे प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहारको बायत भ्रभणका फेरा ऩञ्िेश्वय फहउद्दे श्मीम
आमोजना कामाान्त्वमन तहभा रैजान ऩहर गरयने फताएका छन ् ।

नमाॉ ढदल्री प्रस्थान गनअ
ा नि आइतफाय त्रिबवन अन्त्तययान्रिम ववभानस्थरभा सञ्िायकभॉसॉग उनरे बायतसॉग
मसअनि सभझदायी बएका सहमोगका ऩरयमोजनाराई कामाान्त्वमन तहभा रैजान ऩहर गरयने फताएका छन ् ।
प्रधानभन्त्िी दाहारको बायत भ्रभण तमायीका राचग बायतीम ववदे शभन्त्िी सरभा स्वयाजको ननभन्त्िणाभा उनी

आइतफाय त्मसतपा प्रस्थान गये का हन ् । ऩययारिभन्त्िी डा. भहतरे बने, ‗प्रधानभन्त्िीको बायत भ्रभणका फेरा सीभा
ऺेिभा हने डफान सभस्माको साभाधान, हराकी याजभागाको ननभााण, बक
ू म्ऩऩीडडतराई सहमोग गनेरगामतका

ववषमभा छरपर हन्त्छ ।‘ प्रधानभन्त्िी दाहार बायत सयकायको ननभन्त्िणाभा मही बदौ ३० गतेदेखि बायत भ्रभण
गदै छन ् ।

भ्रभणफाट दई दे शफीिको सम्फन्त्ध थऩ प्रगाढ हने ववश्वास व्मक्त गदै भन्त्िी डा. भहतरे बायतीम

प्रधानभन्त्िी नये न्त्द्र भोदीरे नेऩार भ्रभणका फेरा सहमोग स्वरुऩ िोषणा गये को एक अफा अभेरयकी डरय सहलरमत
ऋण ऩरयिारनको ‗भोडालरटी‘ फाये कया बइयहे को जानकायी ढदए ।

भन्त्िी डा भहतका साथ ऩययारि भन्त्िारमका दक्षऺण एलशमा डेस्क हे ने सहसचिव बग
ृ ढङ्गाना ऩनन बायत प्रस्थान
गये का छन ् । ऩययारिभन्त्िी डा. भहतको सोभफाय भध्माह्न बायतीम ववदे श भन्त्िी स्वयाजसॉग बेट्टने कामािभ छ ।
भन्त्िी डा.भहत भङ्गरफाय स्वदे श पकानेछन ् । यासस
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डुम्रे–दमौऱी–मस्र्याङ्दी प्रसारण ऱाइन ननमााणमा ढढऱाइप्रनत मन्त्रीको चासो
डम्रे–दभौरी–भस्र्माङ्दी १३२ केबी प्रसायण राइन आमोजनारगामत काभभा बइयहे को ढढराइप्रनत उजाा भन्त्िी
जनादा न शभाारे िासो व्मक्त गये का छन ् ।

डम्रे–दभौरी–भस्र्माङ्दी १४ क्रकरोलभटय प्रसायण राइन ववस्तायका राचग ननधाारयत ७० ढदनको सभमावचध राभो
बएको बन्त्दै भन्त्िी शभाारे त्मसराई आधा िटाउन नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणका ऩदाचधकायी तथा आमोजना
प्रभिराई ननदे शन ढदए ।

ऩरयमोजनाका काभभा बइयहे को ढढराइरे काभको गनत ननकै सस्त बएकाभा असन्त्तोष प्रकट गदै भन्त्िी शभाारे काभ
ढढरो गने प्रववृ ि तत्कार सच्माउन प्राचधकयणका ऩदाचधकायीराई आिह गये ।

‘प्राववचधक कया तऩाईँहरु आपै लभराउनोस ्, तय भराई तोक्रकएको सभमलबि काभ सम्ऩन्त्न बएको ननतजा िाढहन्त्छ‘

भन्त्िी शभाारे बने, ‗तोक्रकएको न्जम्भेवायीभा ननधाारयत सभमभा ननतजा ननकाल्न नसक्ने अचधकायीराई कायफाहीका
राचग लसपारयस गनह
ा ोस ् ।‘

तोक्रकएको सभमभा काभ सम्ऩन्त्न नहने गयी ढढरा गरययहे का कम्ऩनीसॉगको सम्झौता िाये ज गना उनरे ननदे शन
ढदए । प्राचधकयणका ऩदाचधकायीरे आपूसॉग उऩकयण तथा जनशन्क्त ऩमााप्त नबएकारे काभभा फाधा उत्ऩन्त्न
बएको गनासो गये का चथए ।

ऊजाा भन्त्िारमभा बएको छरपरभा डम्रे–दभौरी–भस्र्माङ्दी प्रसायण राइन आमोजना प्रभि गणेश केसीरे
आपूहरुरे तोक्रकएको सभमभै काभ सम्ऩन्त्न गना सक्दो प्रमास गरययहे को जानकायी गयाए ।

>f]tM sf/f]af/, 2073÷05÷27

भारतमा ववद्युत ् बजारको प्रस्ताव गदै सरकार
बीभ गौतभ

प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहाररे बायत भ्रभणका िभभा नेऩारभा उत्ऩाढदत ववद्मत्को सहज फजायका राचग प्रस्ताव
गने बएका छन ् ।

मसै साता बायत भ्रभणभा जान रागेका प्रधानभन्त्िी दाहाररे नेऩारी त्रफजरीको बायतीम फजायभा िल्रा गनाका
राचग प्रस्ताव गने बएका हन ् । हार बायतफाट नेऩारभा दै ननक ३ सम भेगावाटफयाफय ववद्मत ् आमात बए ऩनन
तत्कार ननमाातको सम्बावना बने छै न ।

नेऩार य बायतफीि सयकायी तहभा भाि ववद्मत ् आदानप्रदान बइयहे को छ । ऊजाा भन्त्िारमका सह–प्रवक्ता
गोकणायाज ऩन्त्थरे नेऩारी त्रफजरीको बायतभा सहज ऩहॉ िका राचग प्रधानभन्त्िीरे छरपर गने गयी ऊजाा
भन्त्िारमरे प्रस्ताव तमाय गये को जानकायी ढदए ।

प्रस्तावप्रनत बायत सहभत बएभा नेऩारका सयकायी य ननजी ऺेिरे बायतको फजायभा िद्रा रूऩभा सभेत त्रफजरी
फेच्न सक्नेछ बने दवै भरकभा ननजी ऺेिफीि ऩनन ववद्मत ् आदानप्रदानको सम्बावना यहनेछ ।

नेऩार य बायतफीि बएका ऩटक–ऩटकका सचिव तथा सह–सचिवस्तयीम जरस्रोत सलभनतको फैठकभा बायतीम
फजायभा नेऩारी त्रफजरी सहज रूऩभा त्रफिीका राचग छरपर बए ऩनन त्मसरे ऩरयणाभ हात ऩाना सकेको छै न ।

बायतरे बने आफ्नो दे शरे ववद्मत्सम्फन्त्धी ननमभनकायी ननकामफाये कानन फनाउन रागेकारे त्मो फनेऩनछ सहज
फजाय ढदन सक्ने फताउॉ दै आएको छ । प्रत्मेक फैठकभा ६ भढहनालबि तमाय बएय सहज फजाय उऩरब्धता गयाउने
फताउॉ दै आए ऩनन हारसम्भ ठोस सहभनत बएको छै न ।

सन ् २०२२/०२३ ऩनछ नेऩारको त्रफजरी फढी बएय िेय जाने बन्त्दै नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणरे ववद्मत ् िरयद
सम्झौता (ऩीऩीए) भा कडाइ गरययहे को छ ।

नेऩार य बायतफीि फनाइएको अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइन गरुमोजनाभा सभेत त्रफजरी फेच्ने उल्रेि बए ऩनन

सहज त्रफजरी आदानप्रदानका राचग बायतीम ऩऺ सहभत बएको छै न । नेऩार य बायतफीि तथा साका यारिफीि
सभेत ऊजाा व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) भा हस्ताऺय बने बइसकेको छ ।

ऩीटीए कामाान्त्वमनका साथै मसका राचग सयकायरे प्रस्ताव गये को न्त्मूफटवर–गोयिऩय अन्त्तयदे शीम प्रसायण

राइनको ननभााणका राचग सभेत प्रधानभन्त्िी दाहाररे प्रस्ताव गना रागेका छन ् । ऩीटीए कामाान्त्वमनका राचग दई
दे शरे फनाउनऩने थऩ ऩूवााधाय तथा काननी सधायफाये सभेत भ्रभणको िभभा छरपर हनेछ ।

४ सम केबीको १२५ क्रकरोलभटयको सो अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइनराई ढल्केफय–भज्जफ्पऩय अन्त्तयदे शीम
प्रसायणराइनको ववकल्ऩको रूऩभा लरइएको छ ।

नेऩार य बायतफीि त्रफजरी आदानप्रदानका राचग दई दे शफीि लसॊिोनाइज गनेफाये छरपर अनि फढे ऩनन
वैकन्ल्ऩक अन्त्तयदे शीम प्रसायणराइन बएभा सहज हने बायतरे फताइयहे को छ ।

फैठकभा आगाभी भॊलसयदे खि बायतफाट नेऩाररे आमात गना रागेको थऩ १२० भेगावाटको त्रफजरीको भूल्म साववक
८० भेगावाटकै गनासभेत नेऩाररे प्रस्ताव गना रागेको छ ।

गत पागनभा तत्कारीन प्रधानभन्त्िी केऩी शभाा ओरीको बायत भ्रभणको िभभा बायतफाट ढल्केफय भज्जफ्पऩय
अन्त्तयदे शीम प्रसायणराइनफाट ८० भेगावाट ववद्मत ् आमातको शबायम्ब गरयएको चथमो ।

प्रनतमननट ३.४४ बायतीम रुऩैमाॉ (आईसी ) भा ऩाॉि भढहनाका राचग सम्झौता बएकोभा गत साउनभा बायतरे
प्रनतमननट १६ ऩैसा आईसी फढाएको चथमो ।

नेऩाररे एक वषाका राचग प्रस्ताव गये ऩनन बायतरे बने ऩाॉि भढहनाका राचग प्रस्ताव गये य आगाभी भॊलसयदे खि
बायतीम फजायभा िरेको िद्रा भूल्मको आधायभा क्रकन्त्नऩने प्रस्ताव गये को चथमो । सोअनसाय क्रकन्त्दा नेऩाररे
कम्तीभा प्रनतमननट ५.५० ऩैसा आईसीभा क्रकन्त्नऩने फाध्मता छ ।

भ्रभणको िभभा फहिचिात ऩञ्िेश्वय फहउद्दे श्मीम ऩरयमोजनाफाये छरपर गने कामािभ बए ऩनन मसको ववस्तत
ृ
ऩरयमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय) भा बने हस्ताऺय हने छै न ।

तमाय बएको डीऩीआयफाये जर तथा ऊजाा आमोगका सचिव नेतत्ृ वभा एउटा सलभनत फनाएय य त्मसको सहामताका
राचग प्राववचधक सलभनत फनाएय ऩनयावरोकन बइयहे को य त्मसको अन्न्त्तभरूऩ नढदएसम्भ डीऩीआय बने पाइनर
हने छै न ।

भ्रभणको िभभा बायतीम कम्ऩनीरे ननभााण गरययहे को नौ सम भेगावाटका भाचथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रो
जरववद्मत्फाये सभेत छरपर गने कामािभ छन ् ।
प्रधानमन्त्रीका जऱववद्यत
ु ् एजेन्त्डाहरू

बायतीम फजायभा त्रफजरीको सहज ऩहॉि
ऩीटीए कामाान्त्वमन

दोस्रो अन्त्तयदे शीम प्रसायणराइन
थऩ त्रफजरीको भूल्म तम
ऩञ्िेश्वय ऩरयमोजना

भाचथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रो
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ऩूवक
ा ा व्यवसायी भन्त्छन ्—जऱववद्युत्मा ऱगानी सभत्ररयोस ्

बायत भ्रभणका िभभा ठूरा रगानीसढहत जरववद्मत्भा रगानी लबत्र्माउनका राचग केन्न्त्द्रत हन ् प्रधानभन्त्िी

ऩरऩकभर दाहारराई ऩव
ा ा उद्मोगी व्मवसामीहरूरे सझाव ढदएका छन ् । प्रधानभन्त्िी दाहार मही ३० गते बायत
ू क
भ्रभणभा जाॉदैछन ् ।

प्रधानभन्त्िी दाहारको बायत भ्रभणराई लरएय ववलबन्त्न ऺेिरे सझाव ढदने िभ फढढयहे का फेरा ऩूवक
ा ा उद्मोगीहरूरे
ऩनन आचथाक ववकास हने भद्दाभा भ्रभण केन्न्त्द्रत हनऩनेभा जोड ढदएका छन ् ।

भ्रभणराई औऩिारयकताभा भािै सीलभत नयािेय ऩरयणाभभिी फनाउन ऩूवााञ्िर उद्मोग वाखणज्म सॊिका अध्मऺ
टॊ क दराररे सझाव ढदए । मो ऺेिका उद्मोगी व्मवसामीहरूरे यारिढहतववऩयीतका सन्न्त्ध, सम्झौता नगना य
फढीबन्त्दा फढी जरववद्मत्भा रगानी लबत्र्माउनका राचग ऩहर गना आिह गये का छन ् ।

उनीहरूरे ऩूवक
ा ो भािै नबएय भरककै आचथाक ववकासभा भहत्व याख्ने अरुण तेस्रो आमोजना ननभााणराई गनत ढदन

बायतको ध्मानाकषाण गयाउन ऩनन सझाएका छन ् । अरुण तेस्रो बायतीम कम्ऩनीरे ननभााणको न्जम्भा लरएको छ ।
ननभााणको न्जम्भा लरए ऩनन बायतीम ऩऺरे अझै काभ सरु गये को छै न ।

जरववद्मत्को रगानीरे भािै भरकको आचथाक ववकास हने बएकारे ठूरा आमोजनाभा रगानी लबत्र्माउनका राचग
ऩहर गना अध्मऺ दराररे सझाव ढदए । ―अन्त्म धेयै ऺेिभा केन्न्त्द्रत हॉ दा उऩरन्ब्ध हालसर नहन सक्छन ्,‖ उनरे
बने, ―मसथा सफै ध्मान जरववद्मत्भै केन्न्त्द्रत गनऩ
ा छा ।‖

भोयङ व्माऩाय सॊिका वरयरठ उऩाध्मऺ याजेन्त्द्र याउतरे ऩनन जरववद्मत्भा बायतीम रगानी लबत्र्माउन
प्रधानभन्त्िीको भ्रभण केन्न्त्द्रत हनऩनेभा जोड ढदए ।

अरुण तेस्रो ननभााणको न्जम्भा लरएको बायतीम कम्ऩनी काभ सरु नगये को प्रनत ऩनन सयकायी अचधकायीको

ध्मानाकषाण गयाउनऩने उनको बनाइ छ । याउतरे भोयङको फधनगयभा ननभााण गने एकीकृत बन्त्साय जाॉि िौकी
(आईसीऩी) ननभााण अनि फढाउनका राचग बायतीम ऩऺराई आिह गनऩ
ा नेभा जोड ढदए ।

फधनगयभा ननभााण गने बननएको आईसीऩी अझैसम्भ ऩनन ननभााण सरु बएको छै न । बायततपा बने ९०

प्रनतशतबन्त्दा फढी काभ बइसकेको छ । बायत य नेऩारतपा एउटै नभनाको आईसीऩी फनाउने मोजना चथमो ।
नेऩारतपाको आईसीऩी ननभााणका राचग करयफ १२९ त्रफिा जलभन अचधकयण बइसकेको छ ।

सफै जग्गाको भआब्जा ववतयण गये य िेयाफायासभेत डेढ वषाअनि नै सक्रकएको छ । नेऩारतपाको सफै काभ सक्रकॉदा
ऩनन आईसीऩीको बौनतक सॊयिना ननभााण सरु बएको छै न ।

त्मस्तै उद्मोगी भहे श जाजरे ववशेष आचथाक ऺेि, कोसी कोरयडोय ननभााणभा ऩनन बायतीम सहमोग अऩरयहामा हने
उल्रेि गये । उनरे जोगफनी–लसॊहावाद–फॊगरादे श भागा सञ्िारनका राचग ऩहर गनऩ
ा नेभा जोड ढदए ।

उद्मोग सॊगठन भोयङका अध्मऺ भकेश उऩाध्मामरे तेस्रो भरकफाट आउने कन्त्टे नयराई ये रभागाफाट ल्माउने

सववधा उऩरब्ध गयाउन आिह गये । तेस्रो भरकफाट आमात गरयएका साभान ये रभागा प्रमोग गने सववधा छै न ।
बायतफाट आमात बएका साभिी भािै ये रभागा हॉ दै लबत्रिने गये का छन ् । जोगफनीसम्भ ये र आउने बएकारे तेस्रो
भरकफाट आमात गरयएका कन्त्टे नय ये रभागाफाट ल्माउने अवस्था लसजाना गना उनरे आिह गये ।

भोयङको कटहयीसम्भ ये रभागाको ननभााण ऩनन भ्रभणको ववषम फन्त्नऩने सॊगठनका वरयरठ उऩाध्मऺ बीभ निलभये

फताउॉ छन ् । ये रभागाको िमाक िोरेको राभो सभम त्रफनतसक्दा ऩनन अन्त्म बौनतक सॊयिना ननभााणको काभ अगाडड
फढे को छै न ।

अरुण तेस्रो, आईसीऩी, कटहयीसम्भको ये रभागा, कोसी कोरयडारगामतराई प्रधानभन्त्िीको भ्रभणको एजेडडाभा याख्न
मो ऺेिका उद्मोगी व्मवसामीहरूरे एकै स्वयभा आिह गये ।

नेऩार जट उद्मोग सॊिका अध्मऺ याजकभाय गोल्छारे नेऩारी तमायी जटराई बायतीम उत्ऩादनराई जस्तै सववधा
ढदन आिह गये का छन ् । कृवषजन्त्म य भजदयभैिी बएकारे जटका उत्ऩादनराई बायतरे उद्मोगीराई ननन्श्ित
भनापा ढदएय सयकाय आपैंरे िरयद गने गये को छ ।

“नेऩारी जट उत्ऩादनराई ऩनन मो सत्रफधाभा ऩाना सक्रकमो बने फन्त्द हन रागेका जट उद्मोगहरू फौरयने चथए,‖
गोल्छारे बने, ―आखिय हाम्रो सफै उत्ऩादन बायत नै ननमाात हन्त्छ ।‖

सयकायी सत्रफधा ऩाएका बायतीम उत्ऩादनसॉग प्रनतस्ऩधाा गना नसकेय जट उद्मोगहरू फन्त्द हने अवस्थाभा ऩगेका
छन ् । उत्ऩादनको करयफ ९५ प्रनतशत बायत नै ननमाात हने गये को छ ।

मो ऺेिभा यहे का ११ भध्मे ७ वटा जट उद्मोग फन्त्द बइसकेका छन ् । सॊिका भहासचिव प्रकाश भन्त्दडारे
प्रिायभिीबन्त्दा कामाान्त्वमन य दे शको ढहत हने सम्झौता गना आिह गये का छन ् ।

>f]tM cleofg, 2073÷05÷28

प्रमको भारत भ्रमण : ऩञ्चेश्वर आयोजनाको कायाान्त्वयन र थऩ ववद्युत
आयात

प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहाररे मही बदौ ३० गतेदेखि गना रागेका बायतको याजकीम भ्रभणको िभभा ऩञ्िेश्वय
फहउद्दे श्मीम जरववद्मत ् आमोजनाराई अगाडड फढाउने ववषमभा भहत्वऩूणा छरपर गने तमायी गरयएको छ ।

ववगत २३ वषादेखि ववलबन्त्न कायणरे योक्रकॉदै आएको सो ऩरयमोजनाराई अगाडड फढाउन नेऩार य बायत सयकायको
तपाफाट गनत ढदने ववषमभा भहत्वऩण
ू ा छरपर गने य एउटा आधाय तमाय ऩाने तमायी गरयएको छ ।

बायतीम प्रधानभन्त्िी नये न्त्द्र भोदीरे डेढवषा ऩढहरे गये का नेऩार भ्रभणको िभभा ऩञ्िेश्वय जरववद्मत ्

आमोजनाको ववषमराई प्रभि प्राथलभकताभा यािेय प्रक्रिमा अगाडड फढाउने फिन ढदएऩनछ आमोजनारे केही गनत

लरएको हो । आमोजनाको ववस्तत
ृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन(डडवऩआय) वाऩकोषरे तमाय ऩाये को सन्त्दबाभा त्मसराई दवै
दे शका सयकायरे आवश्मक ऩरृ ठऩोषणसढहत अन्न्त्तभ रुऩ ढदनऩनेछ । गत असायभा सम्ऩन्त्न नेऩार य बायतका
ऊजाा सचिवस्तयीम सॊमक्त फैठकरे आमोजनाको डडवऩआय तत्कार तमाय ऩाने य आवश्मक सझाव सभेत ढदने
ननणाम गये को चथमो ।

तय दवै भरकका तपाफाट हारसम्भ डडऩीआयको ववषमभा कनै ऩनन सझाव प्राप्त नबएको सन्त्दबाराई ख्मार गदै
एक भहीनालबि त्मसराई ऩण
ा ा ढदइने फताइएको छ । ऊजाा भन्त्िारमका सहसचिव ढदनेश निलभये रे ऩञ्िेश्वय
ू त

जरववद्मत ् आमोजनाका सन्त्दबाभा मस ऩटकको भ्रभणभा भहत्वऩूणा छरपर हने ववश्वास व्मक्त गये । ऩञ्िेश्वय
जरववद्मत ् आमोजनाराई गनत ढदन नेऩार य बायत दवैरे ववशेष गनत ढदन जरुयी यहे को ववषम नै भ्रभणको प्रभि
एजेडडा हनसक्ने सचिव निलभये रे फताए ।

ऩयाभशादाता वाऩकोषरे तमाय ऩाये को डडवऩआयभा आवश्मक सॊशोधन, सझाव एवभ ् ऩयाभशाराई सभमभै

सकाउनऩने आवश्मकता दे खिएको छ । प्राचधकयणका कामाकायी अचधकृत भहे न्त्द्रफहादय गरुङ ऩनन डडवऩआयको

ववषम टङ्गो रागेको िडडभा आमोजना अगाडड फढ्न सहज हने फताउॉ छन ् । नेऩार य बायतका प्रधानभन्त्िीफीिको
छरपरभा सो ववषमरे प्रभि प्राथलभकता ऩाउने अऩेऺा याख्दै गरुङरे बने, ‗दवै भरकरे आवश्मक सझावसढहत

डडवऩआयराई ऩण
ा ा प्रदान गये को िडडभा आमोजना ऩण
ा ऩभा अगाडड फढ्न सक््मो ।‘ कर ६ हजाय ६९० भेगावाट
ू त
ू रु
ववद्मत ् उत्ऩादन गने रक्ष्म याखिएको बए ऩनन ऩनछल्रो ऩटक आमोजनाको ऺभता िटाइएको छ । नेऩारतपा

कञ्िनऩय य बायतको केही बू–बागभा सभेत लसॉिाइ सववधा उऩरब्ध गयाउने सो आमोजना ववगत २३ वषादेखि
अगाडड फढ्न सकेको चथएन ।

ऩञ्िेश्वय उच्ि फाॉध तथा रूऩारीगाड रय–ये गरेढटङ फाॉध आमोजनाको गयी जम्भा रगानी रू. तीन िफा ३६ अफा राग्ने

फताइएको छ । सो आमोजनाभा नेऩाररे कयीफ रू. एक िफा २६ अफादेखि रू. एक िफा ३० अफाभाि रगानी गनऩ
ा ने

फताइन ्छ । आमोजनाफाट नेऩारराई वावषाक रू. ३४ अफा ५० कयोड प्राप्त हने य भत्स्मऩारन, काफान व्माऩाय, लसॉिाइ

तथा ऩमाा ऩमाटन, जडीफटी, परपूरभा उल्रेख्म आम्दानी गना सक्रकन्त्छ । सो आमोजनाको फाॉधस्थर सन ् १९५६ भा
नै बायतीम ऩऺरे ऩढहिान गये को चथमो ।मस्तै सहसचिव निलभये काअनसाय भ्रभणको िभभा दोस्रो अन्त्तयदे शीम
प्रसायण राइनको रुभऩा न्त्मू फटवर गोयिऩय आमोजना अगाडड फढाउने ववषम ऩनन अको भहत्वऩूणा एजेडडाको
रुऩभा यहे को छ । ढल्केफय– भजफ्पयऩय अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइनफाट थऩ ववद्मत ् ल्माउने ववषम सभेत

भ्रभणको िभभा भहत्वऩूणा कामासूिी यहनेछ । सो प्रसायणराइनफाट हार ८० भेगावाट ववद्मत ् आमात बइयहे को

सन्त्दबाभा आगाभी ढहउॉ दराई ख्मार गये य थऩ २५० भेगावाटसम्भ ववद्मत ् आमात गने सयकायको रक्ष्म यहे को छ ।

ढल्केफयभा ननभााणको िभभा यहे को सवस्टे सनराई आगाभी िाय भहीनालबि सम्ऩन्त्न गये य बायतफाट थऩ ववद्मत ्
आमात गने ववषम नै भरकका राचग प्रभि ववषम यहे को सहसचिव निलभये फताउॉ छन ् । मस्तै नेऩार य बायतफीि
बएको ववद्मत ् व्माऩाय सम्झौताराई कामाान्त्वमन गने ववषम ऩनन प्रधानभन्त्िीको भ्रभणको प्रभि कामासूिीभा
यहे को फताइएको छ ।

ऩययारिभन्त्िी डा. प्रकाशशयण भहतरे ऩनन ऩञ्िेश्वय जरववद्मत ् आमोजनाको कामाान्त्वमनको ववषम बायत

भ्रभणको भहत्वऩण
ू ा एजेडडाको रुऩभा यहे को फताएका छन ् । वऩढटए बएको राभो सभम बए ऩनन त्मसको प्रबावकायी
कामाान्त्वमन हन नसक्दा बायतीम रगानीकताा नेऩारभा लबिन नसकेको सन्त्दबाभा त्मसको कामाान्त्वमन नै

भहत्वऩूणा कामासूिी यहने फखझएको छ । ऊजाा भन्त्िारमरे भ्रभणका िभभा याख्नऩने एजेडडा प्रधानभन्त्िी तथा
भन्न्त्िऩरयषद् कामाारमराई फझाइसकेको फताएको छ । यासस
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प्रसारण ऱाइन ननमााण ढढऱाइप्रनत मन्त्रीको चासो, ३५ ढदनमा ननमााण सम्ऩन्त्न
गना ननदे शन

डम्रे–दभौरी–भस्र्माङ्दी १३२ केबी प्रसायण राइन आमोजनारगामत काभभा बइयहे को ढढराइप्रनत ऊजाा भन्त्िी
जनादा न शभाारे िासो व्मक्त गये का छन ् ।

डम्रे–दभौरी–भस्र्माङ्दी १४ क्रकरोलभटय प्रसायण राइन ववस्तायका राचग ननधाारयत ७० ढदनको सभमावचध राभो
बएको बन्त्दै भन्त्िी शभाारे त्मसराई आधा िटाउन नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणका ऩदाचधकायी तथा आमोजना

प्रभिराई ननदे शन ढदए । ऩरयमोजनाका काभभा बइयहे को ढढराइरे काभको गनत ननकै सस्त बएकाभा असन्त्तोष
प्रकट गदै भन्त्िी शभाारे काभ ढढरो गने प्रववृ ि तत्कार सच्माउन प्राचधकयणका ऩदाचधकायीराई आिह गये ।
‗प्राववचधक कया तऩाईँहरू आपैँ लभराउनोस ्, तय भराई तोक्रकएको सभमलबि काभ सम्ऩन्त्न बएको ननतजा

िाढहन्त्छ‘–भन्त्िी शभाारे बने, ‗तोक्रकएको न्जम्भेवायीभा ननधाारयत सभमभा ननतजा ननकाल्न नसक्ने अचधकायीराई
कायफाहीका राचग लसपारयस गनह
ा ोस ् ।‘

मस्तै, तोक्रकएको सभमभा काभ सम्ऩन्त्न नहने गयी ढढरा गरययहे का कम्ऩनीसॉगको सम्झौता िाये ज गना ऩनन उनरे
ननदे शन ढदए । प्राचधकयणका ऩदाचधकायीरे आपूसॉग उऩकयण तथा जनशन्क्त ऩमााप्त नबएकारे काभभा फाधा

उत्ऩन्त्न बएको गनासो गये का चथए । ऊजाा भन्त्िारमभा बएको छरपरभा डम्रे–दभौरी–भस्र्माङ्दी प्रसायण राइन
आमोजना प्रभि गणेश केसीरे आपूहरूरे तोक्रकएको सभमभै काभ सम्ऩन्त्न गना सक्दो प्रमास गरययहे को फताए ।
सो अवसयभा िीड सञ्िारन ववबागका भनोज लसरवार, नेऩार–बायत ववद्मत ् प्रसायण तथा व्माऩाय आमोजना

(हे टौँडा–ढल्केफय–इनरुवा ४०० केबी) का याधेशयण भहतो, हे टौँडा–करेिानी–२–भातातीथा–स्मि
ू ाटाय १३२ केबी दोस्रो
सक्रकाट प्रसायण राइन आमोजना प्रभि केदाय लसरवारको ऩनन उऩन्स्थनत चथमो । यासस
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नेऩार प्राकृनतक रूऩभा ननकै उज्मारो दे श बएय ऩनन उऩरन्ब्धका ढहसाफरे अन्त्धकायै अन्त्धकायभा अन्ल्झन मसको

फाध्मता फनेको छ । जनताराई बोकरे नसताओस ्, योगरे नननिायोस ्, जाडोरे क्माॊचिन नऩयोस ्, शीत य झयी अनन
िाभरे नवऩयरोस ्, मनत बए ऩग्रा ।

मद्मवऩ आववरकायको श्रि
ॊृ राभा उननएय भान्त्छे धेयै अरू के–के िोजी गछा य द्ि फेसाउॉ छ । त्मस्तै भानवीम द्िको
उऩज फनेय धेयै आववरकाय बइयहे का हन ् । नतनै आववरकायभा हाभी सफै भहत्वाकाॊऺी बइयहे का छौँ ।

त्मसैभध्मेको उऩज हो, उजाा य मसकै वऩयरोभा सॊसाय अतान्ल्रएको अवस्था बोचगयहे को छ । मसैरे अफ मो दे शराई
ववश्वकै शान्न्त्त, सभद्
ृ चध य ससॊस्कायको ऩववि स्थरका रूऩभा ऩरयचित गयाउन सफै जागरूक हनऩछा ।

जनताकै प्रनतननचधत्व गदााको शन्क्त बनेको सयकाय हो य सयकायरे नै मी सफै कयाको ननक्र्मोर गये य जनताको सि–
सववधाका राचग सहजकताा फन्त्नऩछा । नौ भढहना सयकाय िराएऩनछ त्महीॊफाट पेयो काट्टनऩने अवस्था झन ् नौरो
हो । अनन मनत सानो अन्त्तयाररे कनतसम्भको उऩरन्ब्धभा सयकायरे काभ गना सक्रकयहे को होस ् ।

नेताहरूराई काभै गना नसके ऩनन रज्जाफोध दे खिएन । हाम्रो दे शरे ववगत २६ वषादेखि मता २४ वटा सयकाय

ऩाइसकेको छ । सयकायको पेयफदर नछटो–नछटो हॉ दाको ऩरयणाभ ननश्िम ऩनन गरयफी य ववनाशका राचग भरजर
हन नै हो ।

क्रकनबने महाॉ मस वषाको आचथाक वद्
ृ चधदय १ प्रनतशत ऩनन बएन, ०.७७ प्रनतशतभै चिि फझाउनऩये को अवस्थाभा छ
। वल्र्ड एटरासका अनसाय ववश्वका २५ बन्त्दा अनत गरयफ भरकभा ऩरयणत हॉ दै जाॉदा नेऩार अढहरे १७ नम्फयभा
ऩगेको छ ।

आईएभएपरे सन ् २०२१ सम्भ नेऩार दक्षऺण एलसमाकै सफैबन्त्दा गरयफ भरकभा ऩरयणत हने प्रऺेऩण गये को छ ।

िान्त्सऩये न्त्सी नेऩारको प्रनतवेदनअनसाय त नेऩार दक्षऺण एलसमाकै सफैबन्त्दा फढी भ्ररटािाय हने दे शको रूऩभा छ ।
मी सफै कयाराई लरएय सयकायको सॊमन्त्ि य याजनीनतक ताकत दवै ऩऺरे प्रनतफद्धताका साथ आफ्नो कभजोयी
भहसस गये य दे शको सभद्
ृ चधका राचग क्रिमाशीर नयहे सम्भ मो दे शको प्रगनत हने अवस्था ऩनन छै न ।

दे शको ववद्मभान ऊजाा सॊकटकै कया गने हो बने मो कढहल्मै सभाधान नहने गयी गढहयो जढटरताभा पसेको छ ।

ऩढहरो जरववद्मत ् आमोजना बनौं वा त्मसराई जरववद्मत ् ऺेिभा नेऩारको ऐनतहालसक धयोहय नै बनौं, पवऩाङभा
वव.सॊ. १९६८ भा उत्ऩादन गरयएको ववद्मत ् ऊजाारे आजका मोद्धा ववकास ऺेिका भहायथी य सफै फौद्चधक
सभदामराई सभेत न्जस्क्माइयहे को जस्तो राग्छ ।

त्मस अवस्थाभा याणा प्रधानभन्त्िी श्री ३ िन्त्द्रशभशेयरे गवाका साथ फिी फारेय िन्त्द्रज्मोनत नाभ ढदएका चथए ।

के अढहरेका नेता तथा सयकायभा फस्ने भहायचथरे त्मस्तै नमाॉ ऩौयि गये य नेऩार ज्मोनत बन्त्ने उऩाचध िहन गना
सक्दै नन ् ? आज ऩढहरो ववद्मत ् उत्ऩादनको १ सम वषा नानिसकेको अवस्थाभा ऩनन हाभी अझै अन्त्धकायभै

फस्नऩने क्रकन ? मसको कायण के हो ? सफै लभरेय िोजी गये य मसको सभाधान ऩढहल्माउनैऩछा । मो काभ गना ढढरा
बमो बने दे श झनै दगानतभा पस्छ ।

मसै सन्त्दबाराई लरएय चिन्त्तन गने हो बने पवऩाङभा सरुभा उत्ऩादन ऺभता ५ सम क्रकरोवाट य त्मसऩनछ

सन्त्दयीजरभा ९ सम क्रकरोवाटको त्मस सभमकै अवस्थाफाट हाभी अढहरे कहाॉ छौँ बनेय आपैंराई िोजी गना ढढरा
बइसकेको छ ।

मनतिेय हाभीरे जेनतेन ७ सम भेगावाट ववद्मत ् उत्ऩादन य प्रमोगभा ल्माएका छौँ । मो उत्ऩादनरे कर

जनसॊख्माको २० प्रनतशतको ऩनन भाग धान्त्न सकेको छै न य मसभा ऩनन १४ दे खि १८ िडटासम्भ रोडसेडडङ जनतारे
फेहोनऩ
ा रययहे को छ बने ववकासको मोजना फनाएय चिल्रो गाडी िढे य भन्त्िी, प्रधानभन्त्िी फने बनेय पतॉ गने ठाउॉ
कहाॉ यह्मो ?

सयकायको िौधौं मोजनाको आधायऩिभा बने अढहरे ववद्मत ् जडान ऺभता ८ सम २९ भेगावाट ऩगेको,

जरस्रोतरगामत सफै िारे ऊजाा कर जनसॊख्माको ७४ प्रनतशतसम्भभा ऩगेको, प्रसायणराइन २ हजाय ८ सम ४८
क्रकरोलभटय यहे को य २ हजाय ८ सम ९२ गाववसभा ववद्मतीम ऩव
ू ााधाय ऩगेको कया रेखिएको छ ।

वास्तववक रूऩभा उऩबोगका ढहसाफरे हे दाा मो कागजभा बरयएका हाभीरे सानैदेखि ऩढे का कियाभाि हन ् बन्त्न
बन्त्दा अन्त्म उऩरन्ब्धका कया गना फेकाय नै दे खिन्त्छ ।

महाॉ कभी कहाॉ यह्मो त ? कायण हो, सयकायरे भरकको प्राथलभकता के हो नै फझ्न सक्दै न । व्मवन्स्थत तरयकाको
मोजना फनाएय व्माऩक सहबाचगताभा रागू नै गना सक्दै न । त्मस्तो सयकायको नेतत्ृ वभा िरेको दे शका जनताको
अवस्था कस्तो होरा य सॊसायका सभदामसॉग आफ्नो प्रनतरठा कसयी िोज्न सक्रकएरा ।

मद्मवऩ सयकायको मो तीनवषे िौधौं मोजनाको अन्त्तसम्भभा ववद्मत ् ऺभता २ हजाय २ सम ७९ भेगावाट, ननभााण
सरु गने २ हजाय १ सम ५० भेगावाट, ४ सम क्रकलभ नमाॉ प्रसायणराइन थप्ने बनेको छ ।

मोजनाको अन्त्त्मसम्भभा ववद्मत ् सेवाप्राप्त गनेको सॊख्मा ७० प्रनतशत ऩग्ने ३ हजाय गाउॉ हरू ववद्मत ् सेवाको

ऩहॉिभा यहने ऩनन बननएको छ । मसयी त्माॊक प्रस्तत गये कै बयभा काभ हने बए मो दे शरे आजसम्भ डाॉडाकाॉडा
सफै ववद्मतीम ऊजााको तयङ्गरे सधैं पूरजनतकै उज्मालरएको हने चथमो । तय, त्मो सफै ऩिााइको ऩट्टमायराग्दो
ग्रानन फननयहे को छ ।

अढहरे िान्न्त्तकायी शन्क्तको सयकाय आएको छ । फन्त्दकरे साभन्त्ती सिा लभल्काउन रगाएको ताकतजस्तै ताकत
मस ऺेिभा रगाए तीन वषालबिै सफै जनतासम्भ फिी त ऩग्ने चथमो । मद्मवऩ सयकाय त्मो गरययहे को छ वा के

कयाभा अरभलरएको छ बन्त्ने कया यहस्मभम नै छ । क्रकनबने अढहरे अऩय कणाारी ठूरो वववादभा अन्ल्झएको छ ।
त्महाॉका जनता बननयहे का छन ्— हाभी ठचगएका छौँ य मसैरे मो भरक रढटएको छ । जीएभआय कम्ऩनीराई

ब्रह्भरट गयाउन ६० अफाभा सक्रकने आमोजनाको भल्
ू म १ सम ४० अफा ऩ¥माइमो । पेरय जीएभआयरे तोक्रकएको
सभमभा स्रोत जटाउन नसकेय म्मादथऩ गना अनयोध गरययहे को अवस्था हो ।

अरुण–३ भा सतरज झन्न्त्डएको छ । मी दवै आमोजना सरु गने सम्झौता बइसके ऩनन ती ननभााण कम्ऩनी
आमोजना ननभााण गने ऺभताभा छै नन ् । दवै कम्ऩनीको आन्त्तरयक आचथाक अवस्था नाजक छ ।

मद्मवऩ नेऩार सयकायको नेतत्ृ व तीनै कम्ऩनीराई मो स्रोत सम्ऩन तमाय दे खिन्त्छ । क्रकन ? पेरय मी दवै

आमोजनाफाट नेऩार–बायत दवै दे शरे अऩेक्षऺत राब लरन सक्ने अवस्था ऩनन छै न बन्त्ने ववशेषऻहरूको बनाइ ऩनन
सननएको छ ।

मो अवस्थाभा आमोजना अन्ल्झयहने य आपैं फनाउॉ छ बन्त्ने जनताराई ऩनन कदय नगये य बायतीम कम्ऩनीराई नै
सन्म्ऩनऩने कायण के हो बन्त्ने कया आज ििााभा छ ।

पेयी अढहरे पास्टट्र्माक बायतीम कम्ऩनीराई ढदने सम्झौताराई सवोच्िरे गरत साववत गरयढदएको अवस्थाभा
ऩनन सफै मस्ता आमोजनाहरू बयतीम कम्ऩनीराई नै क्रकन ढदने बन्त्ने कया जनतारे सोचधयहे का छन ् ।

मनतभाि नबएय कणाारी फिाऊ, अरुण फिाऊ अलबमानभा त्मस बेगका जनता य यान्रिम स्तयवाट फद्चधजीवी ऩनन
एकजट बएय अगाडड फढे का छन ् ।

ऩूवग
ा बनाय दीऩेन्त्द्र ऺेिीको नेतत्ृ वभा बिायै गठन बएको यान्रिम सयोकाय अलबमानरे त बायतीम फौद्चधक सभूह

नेऩार आउॉ दा सभेत जरस्रोत य सन्न्त्ध–सम्झौता ऩरयभाजान गना १६ फॉदाको सझाव ढदइसकेको छ । मनतभाि नबएय
प्रधानभन्त्िीराई बेटेय मी सफै भद्दाभा बायतीमलसत दववारो अडान याख्न अनयोध ऩनन गये को छ ।

दे शको अन्स्भताभा कसैको हस्तऺेऩ नहोस ्, हाम्रो ऩानीको प्रमोग हाम्रै स्वालभत्वभा होस ्, काराऩानी य अन्त्म सभस्मा
सभाधान गरयमोस ्, कोसी ब्माये जभा बायतीमरे अनतिभण गये य याखिएको सम्ऩका कामाारम फन्त्द गरयमोस ्, अरुण,
भाचथल्रो कणाारी य पास्टट्र्माक बायतीम कम्ऩनीराई नढदइमोस ् बन्त्ने नायाका साथ अलबमानरे आजै भाइतीिय
भडडराभा प्रदशान गरययहे को अवस्था ऩनन हो ।

मसथा अढहरेका ऊजााभन्त्िी जनमद्धको अन्ग्नऩयीऺाफाट िारयएको व्मन्क्तत्व नाभ ऩनन प्रबाकय अफ उनको काभ
प्रबावकायी हन्त्छ क्रक हन्त्न बनेय जनता उत्सकताऩूवक
ा प्रतीऺा गरययहे का छन ् । उनरे बनेका छन ्— ६ भढहनाभा
दे िाइढदन्त्छ । तय, ६ भढहनाभा के–के दे िाउने हन ्, त्मो हे ना सक्रकएरा ।

मद्मवऩ जरववद्मत ् तथा सम्ऩूणा आवश्मकताराई सम्फोधन गने गयी एउटा उत्ऩादन तथा ववतयण व्मवस्थाऩन
कम्ऩनीको स्थाऩना गनऩ
ा ने अवस्था महाॉ टड्कायो फन्त्दै गएको छ ।

मस अवस्थाभा उत्ऩादन तथा ववतयण व्मवस्थाऩन यान्रिम कम्ऩनी नेऩार स्थाऩना गने य त्मसै कम्ऩनीभा फह
ृ त्

रूऩभा सफै नेऩारी नागरयक सॊरग्न गयाएय त्मस कम्ऩनीअन्त्तगात कामािभ सञ्िारन गना सके महाॉ सधैं बायतीम
हस्तऺेऩको यडाको यहॉदा ऩनन यहॉदैन य मो दे शभा ऊजाा, कृवष, ऩमाटन, साभान्जक सयऺारगामत सम्ऩण
ू ा ऺेि
िरामभान बएय ववश ्व सभदामभा एउटा नौरो नभना प्रस्तत गना सक्ने प्रशस्त सम्बावना छ ।

सफै लभरेय मो सम्बावनाराई साकाय फनाउनतपा रागौँ । मो दे श नेऩार ज्मोनतरे ववश्वभा प्रख्मानत सकोस ् ।
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ऩञ्चेश्वरको डीऩीआरको मस्यौदा ऩुनरावऱोकनमा ढढऱाइ
बीभ गौतभ

दई दशकअनि टॊ गो रगाइसक्नऩने ऩञ्िेश्वय फहद्दे श्मीम ऩरयमोजनाको ववस्तत
ृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय)को
भस्मौदा ऩनयावरोकन गना नेऩार य बायत सयकायरे ढढराइ गये का छन ् ।

प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहाररे गना रागेको बायत भ्रभणको िभभा ऩञ्िेश्वय फहद्दे श्मीम आमोजनाराई तीव्र
गनतभा अनि फढाउनेफाये छरपर गने कामािभ यहे ऩनन डीऩीआय भस्मौदाराई अन्न्त्तभ रूऩ ढदन दवै दे शका
सयकायरे ढढराइ गये का छन ् ।

झन्त्डै १५ भढहना ढढरो गयी बायतीम ऩयाभशादाता वाकऩोसरे गत वैशािभा डीऩीआयको भस्मौदा तमाय ऩाये य

त्मसफाये सझावसढहत ऩनयावरोकनका राचग नेऩारको ऊजाा य बायतको जरस्रोत भन्त्िारमराई ऩठाएकोभा अझै
ऩनयावरोकन गये य ऩठाएका छै नन ् ।

बायतको जरस्रोत भन्त्िारमरे आफ्नै दे शरे फनाएको डीऩीआयफाये के सझाव ढदने बन्त्दै तथा नेऩारको भन्त्िारमरे

फेवास्ता गदाा डीऩीआयको भस्मौदा ऩनयावरोकनभै ढढराइ बएको ऊजाा भन्त्िारमका एक अचधकायीरे जानकायी ढदए
।

०५२ भािभा नेऩार य बायतफीि भहाकारी सन्त्धीका िभभा ६ भढहनालबिै डीऩीआय टॊ गो रगाउने उल्रेि बए ऩनन
१९ वषाऩनछ साउन ०७१ भा बायतीम प्रधानभन्त्िी नये न्त्द्र भोदी नेऩार आउॉ दा कामाादेश (टीओआय) ऩारयत बएको
चथमो ।

डीऩीआय अद्मावचधक गने काभ आगाभी ६ भढहनालबि ऩूया गने रक्ष्म याखिएको चथमो । ऩरयमोजना अनि फढाउन
ऩञ्िेश्वय ववकास प्राचधकयण गठन गये य अनि फढे ऩनन ऩञ्िेश्वयरे अझै गनत ऩाउन सकेको छै न ।

प्राचधकयणका प्रभि कामाकायी अचधकृत भहे न्त्द्रफहादय गरुङरे प्राचधकयणरे ऩयाभशादाताराई सझाव ढदइसकेको
तथा दई दे शका भन्त्िारमरे ढदनऩने बए ऩनन हारसम्भ ढदइ नसकेको फताए ।

“दई दे शरे जनत नछटो डीऩीआयको भस्मौदा ऩनयावरोकन गये य ढदन्त्छन ्, त्मनत नछटो डीऩीआयरे अन्न्त्तभ रूऩ
ऩाउॉ छ,‖ उनरे बने, ―ऩनयावरोकनभा ढढराइ बएको छ, ४/५ भढहना त्रफनतसकेको छ ।‖

डीऩीआय ऩनयावरोकनका राचग गत वैशािभा फसेको ऊजाा सचिवसढहतको फैठकरे ऩनयावरोकन गना जर तथा
ऊजाा आमोगको सचिवारमराई न्जम्भा ढदएको चथमो ।

सचिवारमका सचिवको सॊमोजकत्वभा अजन
ा श्रेरठ, श्रीयञ्जन राकौर, रेिभानलसॊह बडडायी, सोभनाथ ऩौडेर,
लशवकभाय शभाा य सवणारार श्रेरठ सदस्म यहे को सलभनतसभेत गठन गये को छ । सलभनतराई हाइिोरोजी य
फेननक्रपट एलससभेन्त्ट एन्त्ड प्रोजेक्ट अन्प्टभाइजेसनफाये भाि सझाव ढदने गयी कामाऺेि तोक्रकएको छ ।

सचिवारमरे ऩनयावरोकनका राचग दयत
् गनतभा काभ अनि नफढाएऩनछ भन्त्िारमरे ववऻहरुसॉग सभन्त्वमका

राचग बन्त्दै १० साउनभा ववद्मत ् ववकास ववबागअन्त्तगातको ऩञ्िेश्वय फहद्दे श्मीम आमोजनाराई सभन्त्वमकतााको
बूलभका िेल्न ढदएको चथमो ।

आमोजनारे १५ बदौभा १५ ढदनलबि ऩनयावरोकन गनाका राचग सम्फन्न्त्धत ववऻहरुराई भस्मौदा ऩठाइसकेको छ ।
―ऩयाभशादातारे ढदएको भस्मौदाका आधायभा ऩनयावरोकनका राचग ववऻहरूको सलभनत गठन गरयएको छ य
उनीहरुको धायणा आएऩनछ भाि प्रनतक्रिमासढहत ऩठाउॉ छौं,‖ आमोजना प्रभि नवीनयाज लसॊहरे बने ।

ुॊप्रस्ताववत भस्मौदाभा बायतरे आफ्नो दे शराई पाइदा हने गयी ऩानीको फाॉडपाॉड गये को य २० प्रनतशत ऩानीभाि
नेऩाररे ऩाउने गयी प्रस्ताववत गये को बन्त्दै जरस्रोत ववऻहरुरे ववयोध जनाइयहे का छन ् ।

प्रभि कामाकायी अचधकृत गरुङ भहाकारी सन्न्त्धअनसाय नै ऩानी फाॉडपाॉड हने बएकारे मसभा अनावश्मक वववाद

गना नहने फताउॉ छन ् । भन्त्िारमका अचधकायीहरुरे सभेत भस्मौदा ऩनयावरोकनका राचग ववऻ सभूह फनाएय अनि

फढे कारे उनीहरुरे ढदने प्रनतक्रिमाको आधायभा भस्मौदा ऩरयभाजान हने बएकारे तत्कार अनावश्मक वववाद गनक
ा ो
अथा नहने फताउॉ छन ् ।

ऩञ्िेश्वयफाट ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाट ववद्मत ् उत्ऩादन गरयने य त्मसभध्मे नेऩाररे आधा ऩाउने गयी ऩढहरा
अनि फढे ऩनन डीऩीआयको भस्मौदाभा ४ हजाय ८ सम भेगावाटभािै उत्ऩादन हने उल्रेि छ ।

भस्मौदाअनसाय ऩढहरेको तरनाभा १ हजाय ४ सम ४० भेगावाट ववद्मत ् कभ उत्ऩादन हनेछ । सन ् १९९५ भा
नेऩाररे तमाय गये को डीऩीआयभा ऩञ्िेश्वयफाट ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाट उत्ऩादन हने उल्रेि चथमो ।

२००३ भा बायतरे गये को अध्ममनभा ५ हजाय ४ सम भेगावाटभाि उत्ऩादन उल्रेि छ । प्रभि कामाकायी अचधकृत
गरुङ बने जडडत ऺभता िटे ऩनन ऊजाा उत्ऩादन बने धेयै निट्टने दाफी गछा न ् ।

ववऻहरुरे बने ऩढहरा १० हजाय चगगावाट आवय वावषाक रूऩभा त्रफजरी उत्ऩादन गने रक्ष्म याखिएकोभा िटाएय ८
हजाय चगगावाट आवय कामभ गरयएको बन्त्दै ववयोध जनाउॉ दै आएका छन ् ।

ऩरयमोजना अनि फढाउॉ दा कन दे शको भान्त्मता तथा आचथाक÷वविीम ववश्रेषण य त्माॊकहरुको आधायभा फनाउने
बन्त्दै ऩयाभशादातारे प्रश्नसभेत उठाएको छ । डीऩीआयको भस्मौदाभा ऩरयमोजनाको रागत ५ िफा यहे को य १२
वषालबि सम्ऩन्त्न गना सक्रकने उल्रेि छ ।

ऩरयमोजनाको रागत प्रनतभेगावाट १० कयोडभाि ऩने डीऩीआयभा उल्रेि छ । नेऩारतपा १४ गाववस य बायततपा १
सम ६० गाववस डफानभा ऩने ऩरयमोजनाको जराशममक्त ऺेिभािै १ सम ४० वगाक्रकरोलभटय छ ।
ऩञ्चेश्वरको ववद्युत ् उत्ऩादन ऺमता अध्ययन (मेगावाटमा)
सन ्

१९९५
२००३
२०१६

ववद्मत ् ऺभता
६४८०
५४००

४८००
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सबस्टे सन सञ्चाऱनमा ढढऱाइ, सवासाधारण समस्यामा

फढदा माको भैनाऩोियभा ननभााण गरयएको ववद्मत ् सफस्टे सन सञ्िारनभा ढढराइ बएको छ । सफस्टे सन
सञ्िारनभा नआउॉ दा सवासाधायणरे सभस्मा बोग्न ऩये को छ ।

सफस्टे सन ननभााण बई ३३/११ केबी प्रसायण राइन ववस्तायका राचग ववतयण हने ऺेिभा सोही ऺभताको ऩोर, ताय,
भ्माकभ सक्रकाट ब्रेकय, ऩावय कन्त्िोर य िान्त्सपाभय जडानको काभ बइसकेको छ ।

बायतफाट आमानतत आठ एभबीए ऺभताको िान्त्सपभाय िाजा नबएऩनछ सफ–स्टे सन सञ्िारन हन नसकेको
नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयण गररयमा ववतयण केन्त्द्ररे जनाएको छ ।

गररयमा ववतयण केन्त्द्रका प्रभि अवजेशकभाय गप्तारे केही ढदनलबिै सफस्टे सन सञ्िारनभा आउने फताए ।

भैनाऩोिय सफस्टे सनका राचग अको िान्त्सपभाय आइसकेकारे केही ढदनलबिै सञ्िारनभा आउने उनको बनाइ छ ।
“तीनएभबीए ऺभताको अको िान्त्सपभाय भैनाऩोिय आइऩगेको िफय ऩाएका छौं ।‖ उनरे बने ―िान्त्सपभाय जडान
कामा सपर बएभा फढीभा एक हप्तालबिै सफस्टे सन सॊिारनभा आउने छ ।‖

सातवषा अनि सवे बई एलसमारी ववकास फैंकको ऋण सहमोगभा सन २०११ जराईदे खि सफस्टे सनको करयफ साढे ५
कयोडको रागतभा बायतीम कम्ऩनी अयाफरी इन्त्राऩावय लरलभटे ड नमाॉ ढदल्रीरे सन २०१३ भा सक्ने गयी ठे क्का
लरएको चथमो ।
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प्रसारण ऱाइनमा सुरऺा ननकाय ऩररचाऱन गररने

१९ वषाअनि ननभााण सरु बई ऩूया हन नसकेको १३२ केबीको थानकोट–िाऩागाउॉ –बक्तऩय प्रसायण राइन ननभााणका
राचग सयऺा ननकाम ऩरयिारन गरयने बएको छ ।

प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहारको अध्मऺताभा फसेको यान्रिम ववकास सभस्मा सभाधान सलभनतरे उऩत्मकालबिको
प्रसायण याजभागाको भहत्वऩूणा भाननएको थानकोट–िाऩागाउॉ प्रसायण राइन ननभााणभा सयऺा ननकाम ऩरयिारन
गयी मथाशीघ्र सभाधान गने ननणाम गये को हो ।

फैठकरे रलरतऩय िडडभा आवश्मक ऩये सयऺा ननकामको सहमोग लरई सयऺा य भआब्जासम्फन्त्धी सभस्मा
मथाशीघ्र सभाधान गने ननणाम गये को ऊजाा भन्त्िारमका सहसचिव प्रवीणयाज अमााररे जानकायी ढदए ।
आचथाक वषा २०५५-०५६ भा सरु बएको २८ क्रकलभ राभो सो प्रसायण राइन स्थानीमवासीको भआब्जा य
ऺनतऩूनतासम्फन्त्धी वववादका कायण ऩूया हन सकेको छै न ।

बक्तऩय य थानकोट ऺेिभा प्रसायण राइनको काभअनि फढे ऩनन रलरतऩयको िाऩागाउॉ ऺेिभा वववादका कायण
काभ योक्रकएको छ । मसैका कायण काठभाडौं उऩत्मकाको ववतयण प्रणारी व्मवन्स्थत हन सकेको छै न ।

मसअनि ववद्मत ् प्राचधकयणरे सयऺा ननकाम ऩरयिारन गये य बए ऩनन फनाउनऩने सझाव ऊजाा भन्त्िारमराई

ढदइसकेको छ । मसफाये ववद्मत ् प्राचधकयण य न्जल्रा प्रशासन कामाारम रलरतऩयफीि ऩटक ऩटक छरपरसभेत
बैसकेको छ ।

जऱाशययुक्त आयोजनाको सॊरचना र माऩदण्ड

यान्रिम ववकास सभस्मा सभाधान सलभनतको फैठकरे फहिचिात १२ सम भेगावाटको फूढीगडडकी जराशम

कामाान्त्वमनका राचग जग्गा अचधिहण, भआब्जा, ऩनवाास एवॊ ऩनस्र्थाऩनाका राचग छट्टटै सॊयिना फनाउने
सम्फन्त्धभा अन्त्म ननकामसॉग सभन्त्वम गयी दई भढहनालबि टॊ ग्माउने ननणाम गये को छ ।

त्मसैगयी फैठकरे सम्बाव ्म जराशममक्त आमोजनाको ऩढहिान, प्राथलभकीकयण य सो ऺेिलबि वा वरयऩरय ननभााण
हने अन्त्म ऩूवााधाय आमोजनाहरूको सम्फन्त्धभा ऊजाारगामत अन्त्म भन्त्िारमसॉगको सभन्त्वमभा यान्रिम मोजना
आमोगरे दई भढहनालबि भाऩदडड य मोजना तमाय गने ननणाम ऩनन गये को छ ।

सयकायी ननकामफीि सभन्त्वम नहॉदा ठूरा जराशममक्त आमोजना फन्त्ने ऺेिभा अन्त्म ऩूवााधायहरू फन्त्न थारेऩनछ
जरववद्मत ् उत्ऩादन कभजोय हॉदै जाने आॊकरन गना थालरएको छ ।
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माथथल्ऱो मस्र्याङ्दी–ए बाट ऩरीऺण उत्ऩादन सुरु

रभजङन्स्थत ५० भेगावाट ऺभताको भाचथल्रो भस्र्माङ्दी–ए रे ऩयीऺण उत्ऩादन सरु गये को छ । असोज १० फाट

व्माऩारयक उत्ऩादन गने रक्ष्म लरएको आमोजनारे ववद्मत ् उत्ऩादन गयी प्रसायण राइनको सभेत ऩयीऺण गये को छ
।

आमोजनारे फाॉध, गेट, फारवा चथिमाउने डडसेन्त्डय, बूलभगत सरुङ य ववद्मत ् गह
ृ भा जडडत टफााइनको ऩयीऺण
गरयसकेको प्रवद्र्धक कम्ऩनी लसनो हाइिो सगयभाथा ऩावय कम्ऩनीरे जनाएको छ ।

प्रसायण राइनको ननभााण कामा सम्ऩन्त्न गयी ऩयीऺण थारेको आमोजनाका सहामक ननदे शक िाङ पा वऩनरे

जानकायी ढदए । ४३ भढहनादे खि आमोजना ननभााणभा तन्ल्रन प्रवद्र्धक कम्ऩनी लसनोरे आमोजनाको सम्ऩूणा
ऩयीऺणको काभ रगबग सम्ऩन्त्न गरयसकेको छ ।

आमोजनाको ववद्मत ् गह
ृ भा जडडत २५/२५ भेगावाट ऺभताका दई वटा टफााइनभध्मे एउटाराई िभाएय ववद्मत ्
उत्ऩादन गयी प्रसायण राइनको जाॉि गरयएको छ ।

आमोजना य ठे केदाय कम्ऩनीफीि ६ भढहनाअनि नै आमोजनाको सम्ऩूणा ननभााण कामा सम्ऩन्त्न गयी व्मावसानमक
रूऩभा ववद्मत ् उत्ऩादन थाल्ने सम्झौता बएको चथमो । आमोजनाफाट वावषाक ३१ कयोड ४० राि मननट त्रफजरी
उत्ऩादन हनेछ ।
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मोदीखोऱाबाट मार १ सय ५२ मेवा त्रबजुऱी उत्ऩादन हुॉदै

ऊजाा नदीका रूऩभा चिननएको भोदीिोराभा भािै आठओटा जरववद्मत ् आमोजना फन्त्ने बएका छन ् । उक्त िोराका
सफै आमोजना ननभााण सम्ऩन्त्न बएऩनछ भोदीिोराफाट भाि १ सम ५२ भेगावाट ववद्मत ् उत्ऩादन हने बएको छ ।

हारै भाि तल्रो भोदीिोरा २ ननभााणका राचग ११ कयोडको शेमय ननरकासनको तमायी गरयएको छ । तल्रो भोदी २
भा असोजको ऩढहरो सातालबिै शेमय िरा गरयने स्थानीम ननदे शक उऩेन्त्द्र गौतभरे फताए ।

२०६९ असोजदे खि उत्ऩादन शरू गये को मनाइटे ड भोदीरे सोही आमोजनानन्जकै अको आमोजना शरू गना रागेको हो

। मोसढहत भोदीिोराभा भािै ऩाॉिओटा जरववद्मत ् हने बएका छन ् । भोदीऺेिभा बने सयकायी य ननजी रगानी गयी
आठओटा जरववद्मत ् आमोजना हने बएका छन ् । अढहरे मनाइटे ड भोदीकै तल्रो भोदी १ य नेऩार ववद्मत ्

प्राचधकयणको भोदीिोरा जरववद्मत ् आमोजनारे उत्ऩादन ढदइयहे का छन ् । तल्रो भोदी १० य भोदीिोरा १४

भेगावाटका हन ् । भनाङ िे ड लरङ्करे ननभााण गरययहे को २० भेगावाटको तल्रो भोदीरे मसै वषालबि उत्ऩादन ढदने
गयी काभ गरययहे को छ । त्मस्तै, िौधयी ग ्यऩरे १५ भेगावाटको भध्मभोदी आमोजना ऩनन ननभााण गरययहे को छ ।
सऩय भोदी य अऩय भोदी गयी अरू दई आमोजना ऩनन ननभााणको तमायीभा यहे को ननभााणाधीन भध्मभोदी

आमोजनाका रेिाअचधकृत कृरण रयभाररे फताए । सफै आमोजना फन्त्दा भोदीको ऩवातऺेिभा ऩने १७ क्रकरोलभटय
दयू ीभा सातओटा जरववद्मत ् ननभााण हनेछन ् ।

भोदीिोराभा कास्कीसभेत जोड्दा २० क्रकरोलभटयको ऺेिभा आठओटा जरववद्मत ् ननभााण हनेछन ् । आठओटा

स्वीकृत आमोजनाभध्मे दई सञ्िारनभा य दईओटा ननभााणाधीन अवस्थाभा छन ् । हारसम्भ राइसेन्त्सप्राप्तभध्मे
कोरयमाको के वाटय य नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणको सॊमक्त रगानीभा ननभााण हने ४२ भेगावाटको भोदी–ए य २०

दशभरव ५ भेगावाट ऺभताको भोदी यहे का छन ् । त्मस्तै, २० भेगावाटकै अऩय भोदी–१, १५ भेगावाटको भध्मभोदी,
िारू अवस्थाभा यहे को १४ भेगावाटको भोदीिोरा, ननभााणाधीन २० भेगावाटको तल्रो भोदी, िारू अवस्थाको १०
भेगावाटको तल्रोभोदी–१ य १० भेगावाटकै तल्रो भोदी–२ यहे का छन ् ।

हारसम्भ ननभााण बएकाभध्मे नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणको आफ्नै रगानीभा फनेको १४ भेगावाटको भोदीिोरा
जरववद्मत ् आमोजना य ननजी रगानीभा फनेको १० भेगावाटको तल्रो भोदीिोरा १ फाट भािै ववद्मत ् उत्ऩादन
बइयहे को छ । ननभााण कामा द्रत गनतभा अनि फढ्न नसक्दा सभमभा आमोजना ऩूया हन सकेका छै नन ् ।
ननभााणाधीन अवस्थाभा यहे को भनाङ िे डलरङ्कको तल्रो भोदीिोरा िारू वषाभा सक्रकने फताइएको छ ।

तल्रो भोदीिोरा गतआवभा सक्ने रक्ष्म बए ऩनन ववलबन्त्न सभस्माका कायण िारू आवभा सक्रकनेछ । त्मसैगयी,
िौधयी िूऩको रगानी यहे को १५ भेगावाटको भध्मभोदीको ननभााण कामा २ वषाभा ५ प्रनतशत भाि काभ सम्ऩन्त्न

बएको छ । त्मस्तै, सऩय भोदीरगामतका अन्त्म आमोजनाको काभ शरू हन सकेको छै न । आठओटै आमोजनाका
राचग कयीफ २८ अफा रुऩैमाॉ रगानी हने बएको छ । नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणको कयीफ २ अफा रगानीभा ननभााण
बएको भोदीिोरा आमोजना, ननजीऺेिको मनाइटे ड भोदीको १ अफा १२ कयोड तल्रो भोदीिोरा–१ य भनाङ िे ड
लरङ्कको ३ अफा ५१ कयोड रुऩैमाॉको रगानीभा तल्रो भोदीिोरा यहे का छन ् । त्मसैगयी, िौधयी गू ्यऩको ३ अफा

रगानीभा ननभााण हने भध्मभोदी, कोरयमन य नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणको सॊमक्त रगानीभा ननभााण हने भोदी–ए

य भोदीभा गयी १२ अफा रगानी हने बएको छ । त्मसैगयी कयीफ रू. ३ अफाको रागानीभा ननभााण हने अऩय भोदी ऩनन
ननकट बववरमभै शरू हॉदै छ ।

सडकको ऩहॉि य ऩमााप्त उिाइ बएकारे भोदीिोराभा धेयै रगानीकताा आकवषात बएका छन ् । उच्ि फहाव बएकारे
भोदीभा ववद्मत ् उत्ऩादन गना कभ िचिारो हने रगानीकतााहरू फताउॉ छन ् ।
तल्ऱो मोदी २ मा शेयर ननष्कासनको तयारी

मनाइटे ड भोदी हाइिोऩावय कम्ऩनीरे तल्रो भोदीिोरा २ ननभााणको तमायी गये को छ । उक्त आमोजना ननभााणका
राचग कम्ऩनीरे साढे ११ कयोड रूऩैमाॉको शेमय ननरकासन गना एनआईफीएर फैङ्कराई ऩिािाय गरयसकेको
कम्ऩनीका स्थानीम ननदे शक उऩेन्त्द्र गौतभरे फताए । आमोजनाका राचग असोजको ऩढहरो सातादे खि
सवासाधायणका राचग शेमय िरा गरयने उनको बनाइ छ ।
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माथथल्ऱो मस्यााङ्दी–ए जऱववद्युत ् ऩरीऺण उत्ऩादन शुरू

उियी रभजङको बरबरेन्स्थत ५० भेगावाट ऺभताको भाचथल्रो भस्मााङ्दी ए जरववद्मत ् आमोजनारे ऩयीऺण

उत्ऩादन शरू गये को छ । नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणका प्राववचधकसढहतको टोरीरे भङ्गरवाय ववद्मत्गह
ृ को दईओटै
टवााइनफाट ऩयीऺण उत्ऩादन शरू गये को आमोजनाका जनसम्ऩका अचधकृत कणा अचधकायीरे फताए ।

आमोजनाअन्त्तगात ववलबन्त्न बागको ऩयीऺण गत सातादे खि नै शरू बएको चथमो । अचधकायीका अनसाय

आमोजनास्थर बरबरेको ११ केबी प्रसायणराइनफाट भध्म भस्मााङ्दी ११ केबी प्रसायण राइनभा भङ्गरवाय

एकसाथ ऩयीऺण गरयएको छ । उनरे हारसम्भ सरुङ, ववद्मत्गह
ृ रगामत फाॉधऺेिको ऩयीऺण सक्रकएको जानकायी
ढदए ।

प्राचधकयणका प्राववचधकहरूको ववशेष उऩन्स्थनतभा िाजा िेकसभेत गरयएको य प्राचधकयणरे अनभनत ढदएभा मसै
सातादे खि ववद्मत ् उत्ऩादन थालरने अचधकायीरे फताए । उनरे बने, ‗आमोजनाभा जडान गरयएको दईओटै

टवााइनको ऩयीऺण बएको छ, व्मावसानमक उत्ऩादन शरू बएऩनछ भािै कन टवााइनफाट कनत ववद्मत ् उत्ऩादन बमो
बनेय बन्त्न सक्रकन्त्छ ।‘ दईओटै टवााइन २५/२५ भेगावाट ऺभताको यहे को छ । कामातालरकाभा कनै ऩरयवतान नबए
असोज १० गते आमोजनाको औऩिारयक उद्िाटनको तमायी गरयएको छ ।

गत वैशािभा ननभााण कामा सक्ने रक्ष्म याखिए ऩनन गोयिा बक
ू म्ऩ य बायतीम नाकाफन्त्दीका कायण आमोजनाको

ननभााण ६ भहीना ऩय धकेलरएको चथमो । आमोजनारे असोज दोस्रो सातासम्भभा ववद्मत ् उत्ऩादनको रक्ष्म लरएको
चथमो । िीनको लसनो हाइिो य नेऩारको सगयभाथा ऩावय कम्ऩनीको सॊमक्त रगानीभा ननभााण बएको आमोजनारे
ननधाारयत सभमभै ववद्मत ् उत्ऩादन गने ननन्श्ितप्राम् दे खिएको छ ।

आमोजनाभा लसनो हाइिोको ९० य सगयभाथा ऩावय कम्ऩनीको १० प्रनतशत रगानी यहे को छ । आमोजना सम्ऩन्त्न
बएसॉगै रोडशेडडङको सभम केही िट्टने अनभान गरयएको छ । आमोजना यन अप द रयबय प्रववचधभा फनेको छ ।

आमोजना ननभााणका राचग कयीफ १२ अफा रुऩैमाॉ ििा अनभान गरयए ऩनन नाकाफन्त्दी तथा ववलबन्त्न आन्त्दोरनका
कायण २ अफा फढे य १४ अफा रुऩैमाॉ ििा बएको आमोजनारे फताएको छ ।
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अरुण तेस्रोको मुआब्जामा मोऱमोऱाइ
दीऩेन्त्द्र शाक्म

ननभााणाधीन ९ सम भेगाफाट ऺभताको अरुण तेस्रो जरववद्मत ् आमोजनाफाट प्रबाववत गाववसका फालसन्त्दा य

ननभााण गने बायतीम सतरज कम्ऩनीफीि भआब्जा ववतयणभा भोरभोराइ सरु बएको छ। स्थानीम फालसन्त्दा
सकेसम्भ भआब्जा फढी लरने दाउभा य सतरज सकेसम्भ कभ ढदने ऩऺभा यहे को हो।

सदयभकाभ िाॉदफायीभा प्रबाववत ४ गाववसका स्थानीम य सतरजका अचधकायीफीिको फैठकभा भआब्जाको दयये ट
ऩेस बएको छ। फैठकभा सहबागी अरुण सयोकाय भञ्िका उऩाध्मऺ ववभन ऩयाजरीरे ५ प्रकायरे वगॉकयण गये य

भआब्जा भाचगएको फताए। ऩािा, फायी, अरैंिीफायी, िेत य िडेयीका राचग उनीहरूरे फेग्राफेग्रै भूल्म दाफी गये का

छन ्। ऩयाजरीका अनसाय ऩािाको प्रनतयोऩनी १२ राि, फायीको १४ राि, अरैंिीफायीको १६ राि, िेतको १८ राि य
िडेयीको प्रनतलभटयको ३ राि रुऩैमाॉ भाग गरयएको छ। ‘मो प्रबाववत ऺेि नभ, ऩाथीबया, ढदढदङ य मापूका राचग हो,’

उनरे बने। सतरजका अचधकायी य रगानीफोडाका ऩदाचधकायीसॉग बएको छरपरभा कम्ऩनीरे ऩािाराई ३ राि २०
हजाय, अरैंिीफायीराई ५ राि ५० हजाय य िेतराई ६ राि ५० हजाय रुऩैमाॉ ढदने बनेको चथमो। करयफ ६ भढहनाअनि
िाॉदफायीन्स्थत सतरजको कामाारमभा त्रिऩऺीम सहभनत हॉ दा अन्त्तयाान्रिम भाऩदडडअनसाय सतरजरे भआब्जा
ढदने बनेअनसाय ऩाउनऩने ऩयाजरीको भाग छ।

प्रभि न्जल्रा अचधकायी िभकान्त्त आिामाका अनसाय गत असाय २० भा सि
ू ना प्रकालशत गये य ढदढदङ, मापू नभ य
ऩाथीबया गाववसभा यहे का जग्गा, िय, गोठ, टहया, कटे या तथा रूि–त्रफरुवा क्रकनफेिभा योक रगाइएको छ। प्रन्जअ

आिामारे भआब्जाको ववषमभा बएको भोरभोराइ आपूराई थाहा नबएको फताए। ‘भआब्जा ननधाायण सलभनतसम्भ
मो कया आएको छै न। सलभनतरे भूल्म ननधाायण गये ऩनछ आचधकारयक हनेछ,’ उनरे बने, ‘प्रबाववत ऺेिका
फालसन्त्दाराई भकाा नऩने गयी भल्
ू माॊकन हनेछ।’

सतरज, रगानी फोडा य प्रबाववत ऺेिका स्थानीम फालसन्त्दाफीि बएको सहभनतभा प्रबाववत ऺेिका ववस्थावऩतराई
एलसमारी ववकास फैंक य अन्त्तयाान्रिम भाऩदण ्ड अनसायको भआब्जा ववतयण गने बननएको चथमो। सहभनतभा

ढदढदङ, मापू, नभ य ऩाथीबया गाववसका फालसन्त्दारे हस्ताऺय गये का चथए। ऩरयमोजनाफाट िाय गाववसका २ सम ६५
िय प्रत्मऺ प्रबाववत हन्त्छन ्। आमोजनारे करयफ १ हजाय योऩनी जलभनराई भआब्जा ववतयण गनऩ
ा छा ।

२०६५ काविक २७ दे खि सतरजरे अरुण–३ को ड्माभसाइड नभको फ्मान्क्सन्त्दा य ऩावयहाउस ढदढदङको ऩिवाफाट

ववस्तत
ृ सबे थारेको चथमो। ऩाथीबया गाववसभा फाॉध य ढदढदङको ऩिवाफाट ववद्मत ् उत्ऩादन हने आमोजनाफाट ९
सम भेगावाट उत्ऩादन हने छ। कर एक िफा िाय अफा रुऩैमाॉ रागतभा मो आमोजना ननभााण हनेछ।
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ववद्युत ् प्राथधकरणको कायाकारी ननदे शक ननयुक्त नघससङ को हुन ्?
रक्ष्भण ववमोगी

सयकायरे नेऩार ववद्मत प्राचधकयणको कामाकायी ननदे शकभा सॊस्थाकै ११ तहका कभािायी (ननदे शक) करभान
निलसङराई ननमक्त गने ननणाम गये को छ। भन्न्त्िऩरयषद्को फधफाय फसेको फैठकरे मस्तो ननणाम गये को हो।

भकेशयाज काफ्रेरे बदौ २४ गते ऩदफाट यान्जनाभा ढदएऩनछ रयक्त ऩदभा निलसङको ननमन्क्त बएको हो। रयक्त

कामाकायी ननदे शक ननमक्त गना ऊजाा भन्त्िारमका सहसचिव ढदनेशकभाय निलभये को सॊमोजकत्वभा कलभढट गठन
बएको चथमो। कलभढटरे भन्त्िारम, जर तथा ऊजाा आमोगको सचिवारम, ववद्मत ववकास ववबाग, प्राचधकयण,
फूढीगडडकी य नरलसॊहगाढ जरववद्मत आमोजना ववकास सलभनतफाट प्रस्ताव भाग गये को चथमो।

चिलरभे जरववद्मत कम्ऩनीभा उनरे २०६७ साउनदे खि २०७१ असायसम्भ िाय वषा प्रफन्त्ध सञ्िारकको न्जम्भेवायी
सम्हारेका चथए। यसवागढी, भध्मबोटे कोसी, सान्त्जेन भाचथल्रो सान्त्जेन अनि फढाउन उनरे ववशेष बूलभका िेरेका
चथए।

एक गैयसयकायी सॊस्थासढहत ६ ननकामफाट ८ जनाको प्रस्ताव ऩये को चथमो। निलसङसढहत ववबागफाट नववनयाज

लसॊह, भधप्रसाद बेटवार, सचिवारमका न्जवछ भडडर, भन्त्िारमका चियञ्जीवी िटौतरगामत व्मन्क्तको प्रस्ताव
ऩये को चथमो। उक्त प्रस्तावभा ऩढहरो निलसङ दोस्रो बेटवार य तेस्रोभा लसॊह छाननएका चथए। तीन जनाभा उत्कृरट

अॊक ल्माएकारे निलसङराई लसपारयस गरयएको भन्त्िारम कानन भहाशािा प्रभि कोशरिन्त्द्र सवेदीरे जानकायी
ढदए।

निलसङरे प्राचधकयणको ननदे शक ऩदफाट फधफाय नै सञ्िारक सलभनतसभऺ यान्जनाभा फझाएका छन ्। त्रफहीफाय

सयकायी ववदा ऩये कारे उनको यान्जनाभा स्वीकृत गयी शिफाय कामाकायी ननदे शकभा ननमक्त गने सवेदीरे फताए।
को हुन नघससङ ?

याभेछाऩको फेथानभा २०२७ भॊलसय १० भा जन्न्त्भएका निलसङ ववगत २० वषादेखि ववद्मत प्राचधकयणभा कामायत

छन ्। ऩाॉि कऺासम्भ फेथानभै ऩढे का उनरे ६ कऺाऩनछ काठभाडौं आएय फानेश्वयको अभय आदशा फोडडङ स्करभा
ऩढे को हन ्। उनरे सोही स्करफाट २०४३ सारभा एरएरसी ऩास गये का चथए।

रैनिौयन्स्थत अभत
ृ साइन्त्स क्माम्ऩसफाट आइएसी गये का उनरे त्मसऩनछ छािवनृ तभा बायतफाट इरेन्क्िकर

इन्न्त्जननमरयङभा ववएस्सी गये का छन ्। ऩल्िोक इन्न्त्जननमरयङ क्माम्ऩसफाट ‗ऩावय लसस्टभ इन्न्त्जननमरयङ‘ भा

स्नातकोिय सकेऩनछ उनरे लसनाभॊगरको एस इन्न्त्स्टच्मटफाट व्माऩाय प्रशासनभा ऩनन स्नातकोिय गये का चथए।

२०५१ सारभा प्राचधकयणको सातौं तहको इन्न्त्जननमयफाट सेवा सरु गये का उनरे झन्त्डै २० वषाको अवचधभा प्रसायण,
ववतयण य उत्ऩादन ऺेिभा अनबव हालसर गये का छन ्। चिलरभे जरववद्मत कम्ऩनीभा उनरे २०६७

साउनदे खि २०७१ असायसम्भ िाय वषा प्रफन्त्ध सञ्िारकको न्जम्भेवायी सम्हारेका चथए। यसवागढी,
भध्मबोटे कोसी, सान्त्जेन भाचथल्रो सान्त्जेन अनि फढाउन उनरे ववशेष बूलभका िेरेका चथए।

तत्कारीन ऊजाा भन्त्िी याधा ऻवारीरे हस्तऺेऩ गये ऩनछ उनराई २०७१ साउनभा निलसङराई प्राचधकयणभा क्रपताा

फोराइएको चथमो। २०७१ असोजभा उनी प्राचधकयणको ११औॊ तह अथाात ननदे शकभा फढवा बएका चथए। ननदे शक
बएऩनछ उनी याहिाट जरववद्मत आमोजना प्रभिको न्जम्भेवायीभा चथए।
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ववद्युत ् प्राथधकरण कायाकारीमा नघससङ

नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणको कामाकायी ननदे शकभा करभान निलसङ ननमक्त बएका छन ् । ऊजाा भन्त्िारमको

लसपारयसभा भन्न्त्िऩरयषद्को फधफायको फैठकरे निलसङराई ४ वषाका राचग कामाकायी ननदे शकभा ननमक्त गये को
सयकायका प्रवक्ता एवॊ सूिना तथा सञ्िायभन्त्िी सये न्त्द्र काकीरे जानकायी ढदए । ऊजााभन्त्िी जनादा न शभाारे
तीनजनाको नाभ भन्न्त्िऩरयषद्भा रगेका चथए ।

भन्त्िारमद्वाया गढठत लसपारयस सलभनतरे निलसङ, ववद्मत ् ववकास ववबागका उऩभहाननदे शकहरू भध बेटवार य
नवीनयाज लसॊहराई लसपारयस गये को चथमो । निलसङ एक नम्फयभा लसपारयस बएका चथए । निलसङ प्राचधकयणका

ननदे शक (११ तह)भा कामायत चथए । उनरे त्रफहीफायै ननदे शक ऩदफाट याजीनाभा ढदएका छन ् । प्राचधकयण सञ्िारक
सलभनतरे उनको याजीनाभा स्वीकृत बने गये को छै न ।
मन्त्राऱयसॉग करार हुने

ऊजाा भन्त्िारमरे कामाकायी ननदे शक निलसङसॉग प्राचधकयण सधायको मोजनासढहत कामासम्ऩादन कयाय सम्झौता
हने जनाएको छ । ‗१५ ढदनलबि निलसङसॉग कामासम्ऩादन सम्झौता हन्त्छ,‘ भन्त्िारमका सहसचिव कोशरिन्त्द्र
सवेदीरे बने, ‗सम्झौताका सता भन्त्िारमरे अफ तम गनेछ ।‘

मसअनिका कामाकायी ननदे शक भकेशयाज काफ्रेसॉग ऩनन भन्त्िारमरे कामासम्ऩादन सम्झौता गये को चथमो ।

कामासम्ऩादन भूल्माॊकनभा अनिीणा बएका काफ्रेराई सयकायरे हटाउने तमायी गये ऩनछ उनरे याजीनाभा ढदएका
चथए ।

को हुन ् नघससङ ?

याभेछाऩ स्थामी िय बएका निलसङ प्राचधकयणको सहामक कम्ऩनी चिलरभे हाइिोऩावयको प्रफन्त्ध सञ्िारकभा

ननमक्त बएऩनछ ििााभा आएका चथए । निलसङरे त्रिबवन ववश्वववद्मारमफाट इन्न्त्जननमरयङभा स्नातकोिय य
ऩोिया ववश्वववद्मारमफाट एक्जकेढटब एभत्रफए ववलशरट श्रेणीभा उिीय्ण गये का छन ् ।

उनरे आमोजनास्थरका फालसन्त्दा य सवासाधायणराई जरववद्मत्को सेमय ढदराउन भहत्वऩूणा बूलभका ननवााह

गये का चथए । उनी चिलरभेको अगवाइभा २ सम ७० भेगावाटका आमोजनाराई ननभााण अगाडड फढाउन सक्रिए बएका
चथए । चिलरभेभा ४ वषा काभ गये य ििाा कभाएका निलसङराई तत्कारीन ऊजाा भन्त्िी याधाकभायी ऻवारीरे ०७१

असायभा चिलरभेफाट प्राचधकयणभा क्रपताा फोराएकी चथइन ् । त्मसवेरा भन्त्िीको ननणामको िौतपी ववयोध बएको
चथमो ।

चन
ु ौतीका चाङमा नघससङ

ववद्मत ् प्राचधकयण कभािायीका ढहसाफरे सयकायी सॊस्थानभध्मे सफैबन्त्दा ठूरो हो । तय, प्राचधकयणको प्रशासननक य
वविीम अवस्था कहारी राग्दो छ । प्राचधकयणको वावषाक िाटा ११ अफा ७९ कयोड य सन्ञ्ित नोक्सानी ३७ अफा ६०
कयोड छ । प्राचधकयणको मस्तो ब्मारेन्त्स लसटराई धनात्भक फनाउने ऊजााभन्त्िी जनादा न शभााको िोषणाराई
साकाय फनाउन निलसङका राचग िनौतीऩण
ू ाछ।

निलसङ प्राचधकयणका ११औँ तहका कभािायी हन ् । उनीबन्त्दा वरयरठ कभािायी धेयै छन ् । केही उऩकामाकायी

ननदे शकरे निलसङ ननमक्त बएभा साभढू हक याजीनाभा ढदने फताउॉ दै आएका छन ् । ‗को कामाकायी ननदे शक फन्त्ने

बन्त्ने अन्त्मोरको ियण सक्रकएको छ, केहीरे याजीनाभा ढदने फताइयहे का छन ्,‘ प्राचधकयणका एक ननदे शक बन्त्छन ्,

‗मस्तो अवस्थाभा कसैराई वविलरत हन नढदने मोग्मता य ऺभताको कदय हने वातावयण फनाएय सफै कभािायीराई
ववश्वासभा लरन िनौतीऩण
ू ा छ ।‘

प्राचधकयणका सहामक कम्ऩनीको व्मवस्थाऩन रथालरॊग बएकारे नतनीहरूरे अगाडड फढाएका आमोजनाको प्रगनत
सन्त्तोषजक छै न । रोडसेडडङ न्त्मूनीकयण, ववद्मत ् िहावट ननमन्त्िण, ननभााणाधीन ववद्मत ् तथा प्रसायण राइन
आमोजनाको काभराई तीव्रतारगामतका काभ नमाॉ कामाकायी ननदे शकका राचग िनौतीऩूणा छन ् ।
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ऩढहरोऱे अन्त्योऱमा ववद्युत ् आयोजना
अननश नतवायी

बक
ू म्ऩ य फाढीरे ऺनतिस ्त न्जल्राका ववद्मत ् आमोजनाहरू अझै सञ्िारन हन सकेका छै नन ्। बक
ू म्ऩरे ऺनतिस्त
आमोजनाको भभात य ऩनननाभााण ऩूया नहॉ दै वषाातरे झन ् जोखिभ फढाएऩनछ आमोजना रथालरॊग छन ्। आमोजना
भभातका राचग ऩढहयोको जोखिभ य साभान ढवानीभा सभस्मा बएको हो।

बोटे कोसी फाढीरे उत्ऩादन ढदइयहे का आमोजनाराई ऺनत ऩय्माएको छ। ननभााणाधीन आमोजनाको सॊयिना

ऩूवअ
ा वस्थाभा ल्माउन नसक्रकएको रगानीकतााको बनाइ छ। उत्ऩादन ढदइयहे को बोटे कोसी आमोजनाको सॊयिना
बूकम्ऩ य फाढीरे ऺनत ऩय्माएको छ। टनेरको भभात बए ऩनन ऩढहयोरे फेराफेराभा बत्काएय सभस्मा थऩेको छ।

बोटे कोसी कम्ऩनीका प्रभि कामाकायी अचधकृत -सीईओ) नये न्त्द्र प्रजाऩनतका अनसाय फाढीरे आवास बवन, ववद्मत ्
गह
ृ , टनेर, न्स्ऩड गेटसढहतको दामाॉफामाॉ सडक, फाॉधरगामतको सॊयिनाराई ऺनत ऩय्माएको छ। बूकम्ऩरे ऺनत
ऩय्माएको सॊयिनाको भभात बइयहे का फेरा ४५ भेगावाटको उक्त आमोजनाराई फाढीरे थऩ नोक्सानी ऩय्माएको
चथमो।

ववद्मत ् प्राचधकयणको स्वालभत्वभा यहे को १० दशभरव ५ भेगावाटको सनकोसी जरववद्मत ् ववतयण केन्त्द्रको

फाॉधभा ऺनत ऩगेको छ। केन्त्द्रको इन्त्टे क नै ऩानी िढहने बएको छ। केन्त्द्रका उत्ऩादन प्रभि सयज दाहारका अनसाय
फाॉधभा आएका ठूरा िट्टटान य फारवा ऩन्त्छाउन अझै केही सभम राग्ने छ।

फाॉधको दक्षऺणी बागफाट ऩढहयो गएको छ। बूकम्ऩ, जये ऩढहयोरे ऺनत ऩय्माएको मो केन्त्द्र वैकन्ल्ऩक नहयफाट

सञ्िारनभा ल्माइएको छ। धस्कनन्स्थत २ दशभरव ६ भेगावाटको सनकोसी आमोजनाको सॊयिना यहे को स्थान

बालसॉदै गएको छ। २०७१ साउनभा सनकोसी थननने गयी गएको जये ऩढहयोका कायण ३७ ढदन डफानभा ऩये को चथमो।
सञ्िारनको तमायी बइयहे का फेरा उक्त आमोजनाराई बक
ू म्ऩरे थऩ ऺनत ऩय्माएको चथमो। सीभा ऺेिभा

ननभााणाधीन १ सम २ भेगावाटको बोटे कोसी आमोजनाराई बूकम्ऩऩनछ फाढीरे ऺनत ऩय्माएको छ। त्मसको भभात
बइयहे का फेरा बोटे कोसी फाढीरे थऩ सॊयिना बत्काएको चथमो। फाढीका कायण जम्फन्स्थत ववद्मत ् गह
ृ को
सॊयिनाराई फढी ऺनत गये को चथमो।

चिलरभे जरववद्मत ् कम्ऩनी भख्म प्रवद्ाधक यहे को आमोजनाको आसऩासफाट अढहरे ऩनन ऩढहयो झरययहे को छ।

उक्त आमोजना चिननमाॉ ठे केदाय कम्ऩनी ग्वान्त्सी हाइिो इरेक्िी कन्त्िक्सन ब्मयोरे ननभााण गरययहे को छ। 'ऩढहयोरे
भभात सरु गना ढदएको छै न,' लसननमय लसलबर इन्न्त्जननमय सञ्जम साऩकोटारे बने, 'सडक जीणा बएकारे काभ सरु
गना कढठन बएको छ।' बोटे कोसीरे कटान गरययहे को य बौनतक सॊयिना बत्केकारे ठूरो ऺनत बएको चथमो। हार
भभातको काभ नछटो गयाउन कढठनाइ बएको साऩकोटारे फताए।

िाकन्स्थत साढे ६ भेगावाट ववद्मत ् उत्ऩादन गरययहे को राक्रपङ फद्ध जरववद्मत ् आमोजनाअन्त्तगातको तीनवटै

आमोजना ऩढहयोको जोखिभभा छ। ऩावय हाउस, टनेर य इन्त्टे कभा ऩढहयोरे ऺनत ऩय्माएको छ। मसरे उत्ऩादनभा
अवयोध लसजाना गये को छ। 'ऩाइऩ इन्त्टे कभा फायम्फाय ऩढहयो गइयहे को छ,' 'राक्रपङका मोजना व्मवस्थाऩक

प्रदीऩकभाय िड्कारे बने, 'सडक अवरुद्ध हॉदा भभातका राचग ढवानी सभस्मा छ।' ऩढहयोका कायण 'ऩावय रुभ' य
इन्त्टे क िढहने गये को छ।

लशवश्री जरववद्मत ् कम्ऩनीद्वाया ननभााण बइयहे को २२ भेगावाटको भाचथल्रो िाक आमोजना बूकम्ऩरे तहसनहस
फनाएको चथमो। त्मसको भभात हन नऩाउॉ दै वषय्ुातरे थऩ ऺनत ऩय्माएको छ। आमोजना प्रवेश सडक अवरुद्ध
बएऩनछ ढवानीभा सभस्मा बएको छ।

२०७२ सारलबिै ऩूया गने रक्ष्म यािेकाभा बूकम्ऩ य फाढीरे सॊयिना नै बत्काएऩनछ ननभााण अवचध रन्म्फएको छ।
'ऩढहयोको जोखिभ फढे ऩनछ काभदाय नै आउन भानेका चथएनन ्। अफ केही सहज बएको छ', लशवश्रीका कामाकायी
अध्मऺ उभेश कसजूरे बने, 'दसैंऩनछ ननभााण तीव्र गनतभा सरु गछौं।' उत्ऩादन ढदइयहे को तातोऩानीन्स्थत

बैयवकडड ववद्मत ् आमोजना बक
ू म्ऩऩनछ सञ्िारन हन सकेको छै न। उक्त आमोजनाको भभात बइयहे को छ।
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ऩीटीएअनुसार नेऩाऱऱाई ववद्युत ् त्रबक्री गना भारतको असहमनत

नेऩार य बायतफीि बएको ववद्मत ् व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) अनसाय नेऩारराई ववद्मत ् त्रफिी गना बायतरे

असहभनत जनाएको छ । त्रफहीफायदे खि सरु बएको प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहार प्रिडडको बायत भ्रभणको फेराभा
नेऩारी ऩऺरे ऩीटीएको भभाअनसाय नै बायतफाट त्रफजरी िरयद गना ऩाउनऩने अडान याख्ने बएको छ ।

‗बायतरे ऩीटीएको भभाअनसाय नेऩारराई ववद्मत ् त्रफिी गना आनाकानी गरययहे को छ‘, फधफाय ऊजाा भन्त्िारमका
एक अचधकायीरे बने, ‗प्रधानभन्त्िीको त्रफहीफायदे खि हने भ्रभणभा मो एजेन्त्डाराई ऩनन नेऩाररे प्ररटसॉग याख्नेछ ।‘
नेऩार य बायतफीि दई वषाअनि बएको ऩीटीएभा जन दे शरे जोसॉग ऩनन िरा रुऩभा ववद्मत ् व्माऩाय गना ऩाउने
उल्रेि छ । तय बायतरे बने आपूरे तोकेको नेशनर थभार ऩावय कम्ऩनी (एनटीऩीसी)फाट भाि ववद्मत ्
िरयदत्रफिी हनऩने अडान याख्दै आएको छ ।

ऩीटीएभा उल्रेि बएको शताववऩयीत बायतरे दफाफ ढदएय नेऩाररे एनटीऩीसीफाट ववद्मत ् िरयद गनऩ
ा ये भा भहॊ गो
ऩना जानेछ बने स्वतन्त्ि ववद्मत ् व्माऩाय कागजभा भाि सीलभत हनेछ । एनटीऩीसी बायतको सफैबन्त्दा ठूरो

ववद्मत ् उत्ऩादक कम्ऩनी हो । उक्त कम्ऩनीभा बायत सयकायको ८९ दशभरव ९ प्रनतशत सेमय छ । सो कम्ऩनीको
स्थाऩना बायतभा सन ् १९७५ को नोबेम्फय ७ भा बएको चथमो ।

नेऩारभा कनै ठूरो सभस्मा दे िा नऩये भा फढीभा ऩाॉि वषालबि ववद्मत ् त्रफिी गनऩ
ा ने अवस्था आउॉ छ । अढहरे नै
बायतराई ऩीटीएअनसाय ववद्मत ् िरयदत्रफिीभा सहभत गयाउन नसके त्मनतफेरा झनै ठूरो सभस्मा आउनेछ ।

बायतरे नेऩार य बायतफीिको ववद्मत ् प्रसायणराइन ननभााणभा ऩनन क्रकिरो खझकेको छ । उसरे प्रसायणराइन

फनाउॉ दा दवै दे शभा दवै दे शको िस सेमय हनऩने फताएको छ । तय नेऩाररे बने आआफ्नो दे शलबिको प्रसायणराइन
आआफ्नो सयकायरे फनाउने य ववद्मत ् िरयद गदाा दवै दे शरे फोडायसम्भको न्ह्वलरङिाजा नतने अडान यािेको छ ।

‗नेऩारफाट ववद्मत ् बायत ननमाात गना िाढहने प्रसायणराइन नेऩाररे फनाउने य बायततपाको प्रसायणराइन बायत
सयकायरे फनाउनऩछा ‘, ऊजााका ती अचधकायीरे बने, ‗नेऩाररे बायतफाट ववद्मत ् ल्माउॉ दा उसको दे शको
प्रसायणराइन प्रमोग गये फाऩतको बाडा नेऩाररे नतने य बायतरे नेऩारफाट ववद्मत ् रैजाॉदा नेऩारको
प्रसायणराइनको बाडा उसरे नतनऩ
ा छा बन्त्ने अडान छ ।‘

मस्तै, बायतरे कटै मा–कशाहा य यक्सौर–ऩयवानीऩय प्रसायणराइनफाट नेऩाररे लरने त्रफजरी बायतको ववहाय

याज्मसॉग िरयद गना बनेको छ । नेऩाररे बने बायतको सेन्त्िर िान्त्सलभसन मढटलरटी (सीटीमू) फाट भाि ववद्मत ्

िरयद गने अडान यािेको छ । ववहाय आपैंभा ववद्मत्को अबाव झेलरयहे को याज्म हो । त्महाॉफाट ववद्मत ् िरयद गदाा
भहॊ गो ऩनेछ । ववहाय त कनेक्सन प्वाइन्त्ट भाि हनसक्ने नेऩारको अडान छ । नेऩाररे बायतफाट ववद्मत ्

प्रनतमननट तीन रुऩैमाॉ ४४ ऩैसा बायतीम रुऩैमाॉभा िरयद गदै आएको छ । ववहायफाट िरयद गनऩ
ा ने बएभा नौ रुऩैमाॉ
बायतीम रुऩैमाॉ ऩना जानसक्छ ।
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बूढीगण्डकी आयोजनाको मोडेऱ र ववत्तीय व्यवस्थाऩन अननश्श्चत

फूढीगडडकी जराशममक्त आमोजनाको भोडेर य वविीम व्मवस्थाऩन अननन्श्ित फन्त्दै गएको छ । आमोजनारे

न्जल्रा प्रशासन कामाारमको सहमोगभा गत २० िैतभा सि
ू ना प्रकाशन गदै प्रबाववत ऺेिका फालसन्त्दाको जग्गा

क्रकनफेि फन्त्द गयाएको बए ऩनन हारसम्भ सो आमोजना कन भोडेरअन्त्तगात ननभााण गने य त्मसको वविीम स्रोत

व्मवस्थाऩन कसयी हने बन्त्ने नै अन्त्मोर बएको हो ।हार फूढीगडडकी आमोजना प्रबाववत ऺेिका गाववसभा न्जल्रा

भारऩोत य नाऩी कामाारमका कभािायीरे जग्गाको वगॉकयण य क्रकिाकाटको काभ गरययहे का छन ् । तय, फढ
ू ीगडडकी
जरववद्मत ् आमोजना कन भोडेरभा फनाउने य मसका राचग वविीम व्मवस्था कसयी गने बन्त्ने ऩनन मक्रकन बएको
छै न ।

सयकायरे नै फनाउने वा ननजी कम्ऩनीराई फनाउन ढदने, वविीम स्रोत दे शलबिैफाट जटाउने वा ववदे शी रगानीभा
फनाउने बन्त्नेजस्ता ववषम ऩनन नटॊ चगएकारे आमोजना ननभााणभा थऩ ढढराइ बइयहे को छ । अढहरे धाढदङको

सराङ, भैदी य ियीभा जग्गा अचधिहणको काभ जायी छ । त्मस्तै, गोयिाको घ्माल्िोक, बलू भलरङिोक य दफङ
ा को

जग्गा वगॉकयण गदै क्रकिाकाटको काभ ऩनन बइयहे को छ । काभ अनत सस्त गनतभा बइयहे को स्थानीमको गनासो

छ । तय, जग्गाको वगॉकयण, कभािायी अबावरगामतका कायण काभभा ढढराइ बइयहे को आमोजनारे जनाएको छ
।

फूढीगडडकी जरववद्मत ् आमोजनाका प्रभि गोऩारफहादय फस्नेतरे आमोजनारे अढहरे भआब्जा ववतयणका राचग
जग्गाको ऺेिपर मक्रकन, स्वालभत्व य जग्गा वगॉकयणको काभ अगाडड फढाइयहे को फताए । न्जल्रा भारऩोत य
नाऩी कामाारमका कभािायी कभ हॉदा काभ रक्ष्मअनसाय हन नसकी प्रबाववत बइयहे को उनको बनाइ छ ।

१२ सम भेगावाट ऺभताको फूढीगडडकी जरववद्मत ् आमोजनाको काभ जग्गा अचधिहण य भआब्जा ववतयणबन्त्दा
फढी हन सकेको छै न । भआब्जा ववतयण य जग्गा अचधिहणको काभ सरु हन नसके ऩनन आमोजनारे प्रबाववत

गोयिा य धाढदङका २७ गाववसको करयफ ५८ हजाय योऩनी जग्गा क्रकनफेिभा योक रगाइसकेको छ । आमोजनारे गत
आचथाक वषादेखि जग्गा अचधिहण य भआब्जा ववतयणको काभ थारेको चथमो । हारसम्भ ऩनन भआब्जा नऩाउॉ दा य
आमोजनाको काभ अनि नफढ्दा प्रबाववत ऺेिका फालसन्त्दा भकााभा ऩये का छन ् ।

सो आमोजनाका राचग आवश्मक जग्गा अचधिहण य भआब्जा ननधाायण गने अचधकाय न्जल्रा प्रशासन कामाारमको
हो । तय, प्रशासन कामाारमरे बने भआब्जा ववतयणभा बइयहे को ढढराइराई स्वाबाववक रूऩभा लरएको जनाएको छ
। धाढदङका प्रभि न्जल्रा अचधकायी ववश्वप्रकाश सवेदीरे ऺभताअनसाय काभ
बइयहे को फताए ।

सयकायरे िारू आचथाक वषाको फजेटभा फढ
ू ीगडडकी जरववद्मत ् आमोजनाको भआब्जा ननधाायण, स्थानीम

फालसन्त्दाको ऩनवाास य ऩन्स्थाऩनाका राचग अचधकाय सम्ऩन्त्न सलभनत गठन गने उल्रेि गये को छ । भआब्जा
ववतयणका राचग गत वषा छट्टट्टमाइएको दई अफा ९० कयोड रुऩैमाॉ सफै ‗क्ररज‘ बएको चथमो ।

िारू आचथाक वषाको ६ भढहनालबिै जग्गा अचधिहण गदै भआब्जा ववतयणका राचग सयकायरे ५ अफा य ऩेिोलरमभ
ऩदाथाभा ऩूवााधाय रगाउॉ दै करयफ १२ अफा रुऩैमाॉ भआब्जा ववतयणभा ििा गने रक्ष्म यािेको छ । जग्गाको

वगॉकयणदे खि क्रकिाकाट भारऩोत तथा नाऩीफाट भाि हन सक्ने बएको हॉ दा ऩनन काभ प्रबाववत बएको फस्नेतरे

फताए । आमोजनारे जग्गा वगॉकयणको काभ सॉगसॉगै भआब्जा ववतयणको भोडालरटीभा सभेत काभ अगाडड
फढाइयहे को उनको बनाइ छ ।

उनका अनसाय आमोजना प्रबाववत स्थानीमरे सयकायी भूल्मबन्त्दा केही थऩ य िरनिल्तीको भूल्मभा ऩनन केही
थऩ गये य भआब्जा ऩाउनेछन ् । आमोजनारे भख्मत् भआब्जा ववतयणभा आठवटा जनत भोडालरटी तमाय गदै

प्रबाववतसॉग छरपर गने तमायी गये को उनरे फताए । आमोजनारे सडकसॉग ऩहॉ ि बए÷नबएको, फजाय ऺेि,
िेतीमोग्म बूलभ तथा बूलभ ऐनअनसाय अब्फर, दोमभ, लसभ य िाहायअनसाय जग्गा वगॉकयण गदै भआब्जा
ववतयण गने तमायी गये को उनको बनाइ छ ।

सो आमोजनाफाट गोयिाका १४ य धाढदङका १३ गाववसका फालसन्त्दा प्रबाववत हनेछन ् । गोयिाका घ्माल्िोक, दयफङ,
बल्भीिोक, पजेर, नाभजङ, फङकोट, फोयराङ, धावा, तान्त्द्राङ, आरुिनौटे , आरुआफााङ य थभी गाववसभा असय
ऩग्नेछ । मसैगयी, धाढदङको सराङ, भैदी, ियी, िैनऩय, ज्माभरुङ, भायऩाक, त्रिऩया, अन्ग्निोक, सल्मानटाय,
भूरऩानी, फूढाथभ य फसेयी गयी १३ गाववसका फालसन्त्दा प्रबाववत ऺेिभा ऩने आमोजनारे जनाएको छ ।

बौनतक रूऩभा आमोजनाफाट ३५ सम ६० ियऩरयवाय य १९ हजाय ५ सम ९० जनसॊख्मा ववस्थावऩत हनेछन ् । मस्तै,

आचथाक रूऩभा ४५ सम ५६ ियऩरयवाय य २५ हजाय ६३ जनसॊख्मा ववस्थाऩन गनऩ
ा नेछ । आमोजनफाट धाढदङको ३५
हजाय २ सम ७ योऩनी जलभन य गोयिाको ३१ हजाय ९ सम योऩनी जलभन डफानभा ऩनेछ । कर १ राि ३० हजाय ५

सम २३ योऩनी ऺेिपर जलभन डफानभा ऩनेछ । तय, सयकायरे भआब्जा ववतयण गनऩ
ा ने ननजी जलभन बने ६७ हजाय
१ सम ७ योऩनी यहे को छ ।

प्रबाववत ऺेिका फालसन्त्दा ऩस्तौंदे खि फस्दै आएको थातथरो छोड्नऩदाा ननयाश दे खिए ऩनन ववकास ननभााणभा फाधक
नफन्त्ने फताएका छन ् । तय, दे श उज्मारो हॉदै गदाा आपूहरूको जीवन अन्त्धकायभा ऩाना नहने उनीहरूको बनाइ छ ।
फूढीगडडकी जरववद्मत आमोजनाको डफान ऺेिका अचधकाॊश िय बूकम्ऩरे बत्काएको छ । तय, सो ऺेिभा ऩक्की

िय फनाउन प्रनतफन्त्ध रगाइएको छ । अचधिहण तथा भआब्जा ववतयण ऩनन नछटो नहने य ऩक्की िय फनाएय ऩनन
फस्न नऩाइने बएऩनछ स्थानीम भकााभा ऩये का छन ् । यान्रिम ऩनननाभााण प्राचधकयणको ननदे शक सलभनतरे डफान
ऺेिका बूकम्ऩऩीडडतराई अस्थामी आवास ननभााणका राचग २ राि रुऩैमाॉ ढदने ननणाम गरयसकेको बए ऩनन
उनीहरूरे सो यभ ऩाउन सकेका छै नन ् ।

>f]tM gfu/Ls, 2073÷05÷30

भारतसॉग तल्ऱो अरुण ननमााण प्रस्ताव
रक्ष्भण ववमोगी

नेऩाररे ४ सम भेगावाटको तल्रो अरुण जरववद्मत आमोजना ननभााण गरयढदन बायतसॉग प्रस्ताव गने तमायी

गये को छ। त्रफहीफायदे खि हने प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहारको औऩिारयक बायत भ्रभणका िभभा मस्तो प्रस्ताव गना
राचगएको हो।

मो आमोजना अढहरे ववद्मत ववकास ववबागरे अध्ममन गरययहे को छ। ऩययारि भन्त्िारमफाट अध्ममन बएको

आमोजनाको ऩूणा वववयण ऩठाउन ननदे शन ढदएऩनछ ऊजाा भन्त्िारमरे भागअनसाय वववयण ऩठाएको भन्त्िारमका
प्रवक्ता तथा सहसचिव ढदनेशकभाय निलभये रे फताए।

'ऩययारिफाट ववस्तत
ृ अध्ममन बएको आमोजना भाचगएको चथमो, तत्कार तल्रो अरुण नै यहे कारे मसको वववयण
ऩठाइएको हो,' उनरे फधफाय नागरयकसॉग बने, 'सयकायरे बायतसॉग प्रस्ताव गछा मा गदै न त्मसको जानकायी छै न
तय जरववद्मत आमोजनाफाये कया उठे ऩेस हन सक्छ।'

ऩययारि भन्त्िी प्रकाशशयण भहतराई उचध ्यत गदै ऩययारिका एक अचधकायीरे बने, 'ऊजाा ऺेिका ववषम आधा दजान

ववषमभा छरपर गने तमायी छ। तल्रो अरुण ननभााण गने ववषमभा ववशेष छरपर हनेछ।' मो आमोजना बायतीम
सतरज जरववद्मत ननगभरे ननभााणको तमायी गये को ९ सम भेगावाटको अरुण तेस्रोबन्त्दा तल्रो तटभा ऩछा ।

ब्रन्जरको ब्रास ऩावय कम्ऩनीरे झन्त्डै १३ वषासम्भ ओगटे को तल्रो अरुणको अनभनत दई वषाअनि सयकायरे िाये ज

गये को चथमो। फास्केटभा यहे को आमोजना ववबागरे थऩ अध्ममन गरययहे को चथमो। सयकायरे कम्ऩनीराई २०५९ भा
अध्ममन अनभनत ढदएको चथमो।

जरववद्मत ववकास नीनत, २०५८ भा उत्ऩाढदत त्रफजरी स्वदे शभा िऩत गने आमोजनाको हकभा ३५ वषा य ननमाात
गनेराई ३० वषासम्भ उत्ऩादन अनभनतऩि ढदने प्रावधान छ। तय, अरुणका राचग प्रवद्ाधक कम्ऩनीरे वऩवऩए वा
कनेक्सन एचिभेन्त्ट (प्रसायण राइन फन्त्ने आधाय) वा वविीम व्मवस्थाऩन गये को कागजात जटाउनऩछा ।

ब्रास ऩावयरे उल्रेखित सता ऩूया नगये ऩनछ अनभनत िाये ज बएको चथमो। नेऩारभा तल्रो अरूण जरववद्मत

कम्ऩनी िोरेय अनभनतऩि लरएको ब्रान्जलरमन कम्ऩनीरे ४ सम भेगावाट फनाउन सम्बाव्म नहने बन्त्दै आमोजना
६ सम ५० भेगावाटभा प्रस्ताव गये को चथमो।

प्रधानभन्त्िीको भ्रभणका िभभा ऩञ्िेश्वय फहउद्दे श्मीम आमोजना, अरुण तेस्रोका जग्गा अचधिहण, कशाहा–

कटै मा, यक्सोर ऩयवानीऩय प्रसायण राइनफाट थऩ त्रफजरी ल्माउनेरगामत ववषमभा ऩनन छरपर हनेछ। ४ सम

केबी न्त्मू फटवर–गोयिऩय दोस्रो अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइनको डडवऩआय तमाय गने य रगानी जटाउने ववषम ऩनन
छरपरको एजेन्त्डा तम गरयएको छ।

आगाभी ऩस दोस्रो सातासम्भ तमाय हने कशाहा–कटै मा य यक्सोर ऩयवानीऩय प्रसायण राइनफाट ५०/५० भेगावाट
त्रफजरी आमात गना सक्रकने भन्त्िारमरे जानकायी ढदएको छ। उक्त प्रसायण राइनफाट क्रकन्त्ने त्रफजरीको भूल्म
तोक्ने ववषम ऩनन प्रधानभन्त्िीको भ्रभणभा छरपर हनेछ।

ववद्मत प्राचधकयणरे ववद्मत व्माऩाय सम्झौता (वऩढटए) अनसाय ढल्केफय–भजफ्पयऩय ४ सम केबी प्रसायण

राइनफाट ८० भेगावाटसम्भ त्रफजरी क्रकननयहे को छ। प्रनतमननट ५.५० रुऩैमाॉ (३.४४ बारु) भा महाॉफाट क्रकननएको
त्रफजरीको िरयद बइयहे को छ। थऩ क्रकन्त्ने त्रफजरीको भूल्म ऩनन मही हनऩने सयकायको जोड छ।

ववद्युत प्राथधकरणमा नघससङ

काठभाडौं, बदौ २९ (नागरयक)– सयकायरे नेऩार ववद्मत प्राचधकयणको कामाकायी ननदे शकभा सॊस्थाकै ११ तहका
कभािायी (ननदे शक) करभान निलसङराई ननमक्त गने ननणाम गये को छ। भन्न्त्िऩरयषद्को फधफाय फसेको फैठकरे
मस्तो ननणाम गये को हो।

भकेशयाज काफ्रेरे बदौ २४ गते ऩदफाट यान्जनाभा ढदएऩनछ रयक्त ऩदभा निलसङको ननमन्क्त बएको हो। रयक्त

कामाकायी ननदे शक ननमक्त गना ऊजाा भन्त्िारमका सहसचिव ढदनेशकभाय निलभये को सॊमोजकत्वभा कलभढट गठन
बएको चथमो। कलभढटरे भन्त्िारम, जर तथा ऊजाा आमोगको सचिवारम, ववद्मत ववकास ववबाग, प्राचधकयण,
फूढीगडडकी य नरलसॊहगाढ जरववद्मत आमोजना ववकास सलभनतफाट प्रस्ताव भाग गये को चथमो।

एक गैयसयकायी सॊस्थासढहत ६ ननकामफाट ८ जनाको प्रस्ताव ऩये को चथमो। निलसङसढहत ववबागफाट नववनयाज

लसॊह, भधप्रसाद बेटवार, सचिवारमका न्जवछ भडडर, भन्त्िारमका चियञ्जीवी िटौतरगामत व्मन्क्तको प्रस्ताव
ऩये को चथमो। उक्त प्रस्तावभा ऩढहरो निलसङ दोस्रो बेटवार य तेस्रोभा लसॊह छाननएका चथए। तीन जनाभा उत्कृरट

अॊक ल्माएकारे निलसङराई लसपारयस गरयएको भन्त्िारम कानन भहाशािा प्रभि कोशरिन्त्द्र सवेदीरे जानकायी
ढदए।

निलसङरे प्राचधकयणको ननदे शक ऩदफाट फधफाय नै सञ्िारक सलभनतसभऺ यान्जनाभा फझाएका छन ्। त्रफहीफाय

सयकायी ववदा ऩये कारे उनको यान्जनाभा स्वीकृत गयी शिफाय कामाकायी ननदे शकभा ननमक्त गने सवेदीरे फताए।

'काफ्रेको जस्तै उनको ऩनन ननमन्क्त ऩनन कयायकै आधायभा हन्त्छ,' उनरे बने, 'कडा कामासम्ऩादन भूल्माॊकनको
आधाय हन्त्छ, भूल्माॊकनभा सपर नबए कनै ऩनन फेरा सयकायरे हटाउन सक्नेछ।'
को हुन नघससङ?

याभेछाऩको फेथानभा २०२७ भॊलसय १० भा जन्न्त्भएका निलसङ ववगत २० वषादेखि ववद्मत प्राचधकयणभा कामायत

छन ्। ऩाॉि कऺासम्भ फेथानभै ऩढे का उनरे ६ कऺाऩनछ काठभाडौं आएय फानेश्वयको अभय आदशा फोडडङ स्करभा
ऩढे को हन ्। उनरे सोही स्करफाट २०४३ सारभा एरएरसी ऩास गये का चथए।

रैनिौयन्स्थत अभत
ृ साइन्त्स क्माम्ऩसफाट आइएसी गये का उनरे त्मसऩनछ छािवनृ तभा बायतको रयजनर
इन्न्त्स्टच्मट अप टे क्नोरोजी टाटानगयफाट इरेन्क्िकर इन्न्त्जननमरयङभा ववएससी गये का छन ्। ऩल्िोक

इन्न्त्जननमरयङ क्माम्ऩसफाट 'ऩावय लसस्टभ इन्न्त्जननमरयङ' भा स्नातकोिय सकेऩनछ उनरे लसनाभॊगरको एस
इन्न्त्स्टच्मटफाट व्माऩाय प्रशासनभा ऩनन स्नातकोिय गये का चथए।

२०५१ सारभा प्राचधकयणको सातौं तहको इन्न्त्जननमयफाट सेवा सरु गये का उनरे झन्त्डै २० वषाको अवचधभा प्रसायण,
ववतयण य उत्ऩादन ऺेिभा अनबव हालसर गये का छन ्। चिलरभे जरववद्मत कम्ऩनीभा उनरे २०६७ साउनदे खि
२०७१ असायसम्भ िाय वषा प्रफन्त्ध सञ्िारकको न्जम्भेवायी सम्हारेका चथए। यसवागढी, भध्मबोटे कोसी,
सान्त्जेन भाचथल्रो सान्त्जेन अनि फढाउन उनरे ववशेष बूलभका िेरेका चथए।

तत्कारीन ऊजाा भन्त्िी याधा ऻवारीरे हस्तऺेऩ गये ऩनछ उनराई २०७१ साउनभा निलसङराई प्राचधकयणभा क्रपताा

फोराइएको चथमो। २०७१ असोजभा उनी प्राचधकयणको ११औॊ तह अथाात ननदे शकभा फढवा बएका चथए। ननदे शक
बएऩनछ उनी याहिाट जरववद्मत आमोजना प्रभिको न्जम्भेवायीभा चथए।
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बायत सयकायरे डडसेम्फय १९४७ भा काठभाडौंभा बायतीम याजदत
ू ावास िोरेको चथमो । तय, नेऩार य बायतको
वैधाननक कूटनीनतक सम्फन्त्ध १७ जन १९४७ भा स्थावऩत बइसकेको चथमो । सन्जत लसॊह भन्जचथमा बायत

सयकायका तपाफाट नेऩारका राचग ऩढहरो याजदत
ू चथए बने हार नेऩारभा २३औॊ याजदत
ू का रूऩभा यन्ञ्जत याम

कामायत छन ् । सन ् १९५० भा नेऩार य बायतरे शान्न्त्त य भैिीऩूणा सम्झौताभा हस्ताऺय गरयसकेऩनछ बायत–नेऩार
आचथाक सहमोग सन ् १९५१ फाट प्रायम्ब बएको हो । नेऩारकोुे १ हजाय ८ सम ५० क्रकभी लसभाना बायतसॉग

जोडडएको छ । उियािडड, उिय प्रदे श, ववहाय, ऩन्श्िभ फङ्गार य लसन्क्कभ गयी ऩाॉिओटा याज्मको लसभानासॉग

नेऩारको लसभानारे छोएको छ । सन ् १९९६ भा नेऩार य बायतफीि द्ववऩऺीम व्माऩारयक सम्झौता ऩनन बइसकेको
छ।

सन ् १९५६ भा बायतीम ऩऺरे ऩञ्िेश्वय फहउद्दे श्मीम आमोजनाको फाॉधस्थर ऩढहिान गये को चथमो य सन ् १९७१ भा

आमोजना अध्ममन प्रनतवेदनभा मो आमोजनाको ऺभता १ हजाय भेगावाट भाि दे खिएको चथमो । तय, सन ् १९९१ भा
मस आमोजनाको फाॉध ३ सम १५ लभटयको फनाइॉदा कर उत्ऩादन ऺभता ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाट हने दे खिएको
चथमो । नेऩारका तपाफाट सन ् १९९५ भा ववस्तत
ृ आमोजना प्रनतवेदन फनेको चथमो । नेऩार य बायतका दवै

सयकायफीि भहाकारी नदीको शायदा तथा टनकऩय ब्माये ज य ऩञ्िेश्वय आमोजना सम्फन्त्धभा २०५२ भाि २९ गते

सन्न्त्ध सम्ऩन्त्न बएऩनछ मो आमोजना द्ववयान्रिम सॊमक्त रगानीभा सॊमक्त रूऩभा सञ्िारन गने ननणाम बएको

चथमो । नेऩार सयकायको जरस्रोत भन्त्िारमका सचिव य बायत सयकायको जरस्रोतको सॊमक्त सलभनतको फैठकभा

ऩञ्िेश्वय ववकास प्राचधकयण गठन गयी ववस्तत
ृ मोजना प्रनतवेदन य अन्त्म आवश्मक कामा गने सहभनत बएको छ ।
भहाकारी सन्न्त्धअनसाय नेऩार य बायतको द्ववदे शीम सॊमक्त रगानी हने गयी ऩञ्िेश्वय जरववद्मत ् आमोजनाको
आधाय तम बएको हो । मो फहआमालभक ऩरयमोजना सदयू ऩन्श्िभ ववकास ऺेिका दािर
ा ा, फैतडी य डॉडर
े धया

न्जल्राको लसभानारे छोएको छ । ऩञ्िेश्वयफाट ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाट य रुऩारी गाडफाट २ सम ४० भेगावाट

गयी जम्भा ६ हजाय ७ सम २० भेगावाट त्रफजरी उत्ऩादन गना सक्ने ऺभता मस आमोजनाको यहे को बननएको छ ।
भहाकारी नदीको दवै क्रकनायाभा अथाात ् बायत य नेऩारको लसभानाभा एक÷एक बलू भगत ववद्मत्गह
ृ यहनेछन ् ।

उऩमोगी जरबडडाय ६ दशभरव ५६ अफा िन लभटय यहे को छ । मस आमोजनको ननभााण सम्ऩन्त्न अवचध १० वषाको
यहे को छ । आमोजनको कर रागत रू. ३३६ अफा यहे को छ । त्मसभध्मे ६२ दशभरव ५ प्रनतशत बायतरे अथाात ् रू.
२१० अफा य नेऩाररे ३७ दशभरव ५ प्रनतशत अथाात ् रू. १२६ अफा फेहोने सभझदायी बएको बननन्त्छ । मसको

कामाान्त्वमन बने बइसकेको छै न । आमोजनभा रगानी गने प्रनतशत दवै भरकफीि तरभाचथ बए ताऩनन उत्ऩाढदत
ऊजााभा दवै भरकको फयाफयी अॊश यहनेछ । तय, ऩानीको उऩबोगभा बने बायतको उऩबोगको अॊश अचधक यहनेछ

बन्त्ने सहभनत बएको दे खिन्त्छ । मस कयाभा नेऩाररे ध्मान ऩ¥माउन जरुयी छ । मस आमोजनाको रगानी प्रनतपर
अनऩात (आईआयआय) २५ दशभरव ४ य राब रागत अनऩात २ दशभरव ५२ य उत्ऩादान रागत रू. २ दशभरव ५५
प्रनत क्रकरोवाट प्रनतिडटा यहे को छ । आमोजनको वविीम ववश्रेषणअनसाय मो आमोजना ७० भेगावाटको

भध्मभस्र्माङ्दीबन्त्दा १० गणा य ७ सम ५० भेगावाटको ऩन्श्िभ सेतीबन्त्दा ६ गणा अचधक सस्तो दे खिन्त्छ । मस्तो
क्रकलसभको आकषाक य रोबराग्दो ऩरयमोजना ववश्वभा दराब नै हन्त्छन ्, त्मसैभा ऩनन फहआमालभक ।

मस आमोजनाको ऩानीरे ववद्मत ् उत्ऩादनका साथै, नेऩारको ९३ हजाय हे क्टय य बायतको १ राि ६० हजाय हे क्टय

जभीनभा लसॉिाइ गना सक्रकने अऩेऺा गरयएको छ । नेऩाररे मस आमोजनाको आधा आमोजना ननभााण गयी ३ हजाय

३ सम ६० भेगावाट ववद्मत ् ऊजाा प्राप्त गना सक्नेछ । नेऩारराई ऊजाा उत्ऩादनफाट प्रनतवषा रू. ३४ दशभरव ५० अफा
रुऩैमाॉ आम प्राप्त हने दे खिएको छ । अन्त्म फहआमालभक आमसभेतको गणना गदाा प्रत्मेक वषा नेऩाररे कर रू. ५३
दशभरव ४१ अफा रुऩैमाॉको आम आजान गना सक्ने सम्बावना मस आमोजनाफाट हने दे खिएको छ । नेऩाररे प्राप्त

गने आमभा फैतडी न्जल्रारे वावषाक रू. ५६ दशभरव ४ कयोड, डॉडर
े धया न्जल्रारे रू. २६ दशभरव १ कयोड, दािर
ा ा,
कञ्िनऩय, कैरारी, डोटी, फझाङ, फाजया य अछाभ न्जल्रारे रू. २३ दशभरव ४ कयोड वावषाक रूऩभा आम आजान
गना सक्नेछन ् । मो आमोजना कामाान्त्वमन बएऩनछ सदयू ऩन्श्िभरे आचथाक ववकास सफर य सऺभ ढङ्गरे गना
सक्नेछ । भरकको रोडशेडडङको सभस्मा सभाधान हन गई हाभीरे ववद्मत ् ननमाात गना सक्नेछौं । भरकको
जरस्रोतको इनतहासभा नमाॉ आमाभको अध्माम प्रायम्ब हन सक्छ ।

मस आमोजनको ननभााणरे नेऩारभा ियभ अबाव बइयहे को ववद्मत ् अबावको सभस्मा हर हन्त्छ । ववद्मत ् बएकै
ठाउॉ भा आचथाक ववकास य औद्मोचगक ववस्ताय हन्त्छ । अढहरे बायतफाट भहॉगोभा ववद्मत ् आमात गयी भरकको
रोडशेडडङको सभस्मा केही भािाभा बए ऩनन हर बइयहे को ऩरयप्रेक्ष्मभा मस आमोजनको ननभााणरे बायतफाट

ववद्मत ् आमात फन्त्द गयी उल्टै बायतराई ववद्मत ् ननमाात गना सक्छौं य बायतसॉगको व्माऩायिाटा न्त्मून गना भदत
ऩग्छ । बायतराई ववद्मत ् वविी गने रक्ष्म यािेको नेऩाररे बायतफाट वावषाक रू. १६ अफाफयाफयको त्रफजरी आमात
गरययहे को छ । आमोजनाको फाॉधरे बायत य नेऩारभा फाढीफाट हने ऺनतको योकथाभ गना सक्रकन्त्छ । मस

आमोजनाफाट भत्स्मऩारन, काफान िे डडङ, लसॉिाइ, ऩमााऩमाटन, जडीफटी, परपूर, ऊजाा आढद आचथाक गनतववचध
सञ्िारन गना टे वा ऩग्ने य बायत य नेऩारका नागरयकको आचथाक ववकासभा सहमोग हने बएकारे मस
आमोजनाराई ऩञ्िेश्वय फहआमालभक आमोजना बननएको हो ।

नेऩाररे साका यारिसॉग त्रफजरी आदानप्रदान गना भहŒवऩण
ू ा भाननएको ऊजााको फहऩऺीम ऺेिीम सम्झौता

अनभोदन गरयसकेको छ । हाम्रो भरकभा उत्ऩाढदत त्रफजरी वविी गना अफ हाभीरे बायतको स्वेच्छाभा भाि ननबाय

यहनऩने फाध्मता छै न । फङ्गरादे श, बटान, ऩाक्रकस्तान, श्रीरङ्का, भान्ल्दभ्स य अपगाननस्तानराई ऩनन उत्ऩाढदत
त्रफजरी वविी गना सक्छौं य उनीहरूफाट ऩनन ियीद गना सक्छौं । बायतफाहे क अन्त्म भुरकसॉग ववद्मत ्

आदानप्रदान गना प्रसायण राइनरगामत ऩूवााधाय फनाउनऩने हन्त्छ । सन ् २०१० भा फङ्गरादे शरे नेऩारसॉग ५ सम
भेगावाटको त्रफजरी क्रकन्त्ने प्रस्ताव गये को चथमो बने ऩनछल्रो सभमभा हजायौं भेगावाट त्रफजरी ियीद गना तमाय
यहे को छ । आऩूनता य उत्ऩादनको सभस्मा छ, भागको सभस्मा हाभीराई छै न ।

प्रकृनतरे हाभीराई बायतसॉग सॊस्कृनत य सॊस्कायरे भािै होइन, व्मावसानमक रूऩरे ऩनन आफद्ध गयाएको छ । तय,

प्रकृनतरे ठूरा ढहभारी ऩहाडहरूको अवयोध सज
ृ ना गयी िीनसॉग आवतजावत गने भागाराई नै कढठन फनाइढदएको
छ । दवै भरकका लसभाना ऩनन प्रशासननक रूऩरे ननमन्न्त्ित छन ् । अकोतपा दक्षऺण नछभेकी लभियारि बायतसॉग

हाम्रो भरकको न प्रकृनतरे कनै फाधा व्मवधान गये को छ बने न कनै भानव ननलभात काॉडत
े ाय नै छन ् । दवै भरकका

लसभाना फेयोकटोक आवतजावत गना सदै व िरा छन ् य प्रशासननक रूऩरे ननमन्न्त्ित ऩनन छै नन ् । बायत य नेऩारको
मस्तो क्रकलसभको अन्त्तयसम्फन्त्ध ववश्वभा लभिताको अद्ववतीम नभूनाका रूऩभा यहे को छ । मसो हॉ दाहॉ दै ऩनन कनै
ऩनन द्ववऩऺीम सन्न्त्धसम्झौता गदाा यान्रिम ढहतराई आॉि नआउने गयी स्वालबभानी रूऩभा गनऩ
ा ने हन्त्छ ।

प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहारको मसऩालरको बायत भ्रभण ऩञ्िेश्वयका राचग ऩनन एक ऩयीऺाको कठोय कडीका
रूऩभा यहे को दे खिन्त्छ ।

रेिक लसनजॉ पाइनान्त्स लर. का अध्मऺ य ऩीएिडी स्करय हन ् ।
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मेवाखोऱा हाइड्रोऩावर दशैंअगाडड सञ्चाऱनमा आउने

न्जल्राभा ननभााणाधीन भेवािोरा हाइिोऩावय दशैं अगाडड सञ्िारन हने बएको छ । एक भेगावाट ऺभताको
हाइिोऩावयको ननभााणका सफै काभ ऩयू ा बएकारे दशैंअगाडड सञ्िारन गने तमायी गरयएको साप्स–कालरका
हाइिोऩावय कम्ऩनीका प्रफन्त्ध ननदे शक अजन
ा याईरे फताए ।

कम्ऩनीको हारसम्भको प्रगनतफाये त्रफहीफाय सावाजननक बएको कामािभभा िीनफाट आउने तीन सदस्मीम

ईन्ञ्जननमयरे टे न्स्टङ य कलभसननङ गये ऩनछ ववद्मत ् फल्ने ननदे शक याईरे फताए । ननभााणाधीन हाइिोऩावयको िाई
टे स्ट गरयसक्रकएकारे फिी फाल्न य केन्त्द्रीम प्रसायणराइनभा जोड्न भाि फाॉकी यहे को फताइएको छ ।

ववद्मतबाय कटौतीको भाय िेवऩयहे का िोटाङ न्जल्रावासी दई हप्तालबि भेवािोरा जरववद्मत ् सञ्िारन हने

िफयरे उत्साढहत फनेका छन ् । सभदामको ३० प्रनतशत तथा साननभा फैङ्कको अगवाइभा फैङ्क अप काठभाडौंको

७० प्रनतशत गयी रू. २१ कयोड ५० रािको रागतभा ढदक्तेर नगयऩालरका–१० रफ्माङन्स्थत भेवािोराफाट ववद्मत ्
उत्ऩादन गना राचगएको हो ।

हार २.५ भेगावाट ववद्मत ् िऩत बइयहे को न्जल्राभा भेवािोराको एक भेगावाट ववद्मत ् थऩ हॉ दा न्जल्राभा ऊजाा
सङ्कटभा कभी आउने दाफी गरयएको छ । न्जल्राराई ववद्मतबाय कटौतीभक्त फनाउने रक्ष्मका साथ साप्स–

कालरका हाइिोऩावय कम्ऩनी प्रालर काठभाडौंको प्रवद्र्धनभा २०७१ सारदे खि सो जरववद्मतको काभ शरु गरयएको
हो । २०७२ सार असोजभा फिी फाल्ने बननएको हाइिोऩावयको काभ रगाताय दईऩटक आएको फाढी, बूकम्ऩ य
बायतीम नाकाफन्त्दीका कायण वषाढदनऩनछ धकेलरएको आमोजना प्रभि रलरतकभाय याईरे फताए ।

फाढीको ऺनतका कायण शरुभा अनभान गये बन्त्दा रू. दई कयोड ५० राि फढी ििा रागेको हो । सो जरववद्मत ्
आमोजनाको काभ ऩूया बएऩनछ एक नगयऩालरका य ७२ गाववस यहे को न्जल्राका ४० गाववस ववद्मतबाय

कटौतीभक्त फन्त्ने कम्ऩनीरे फताएको छ । न्जल्राभा ३८ गाववसभा केन्त्द्रीम ववद्मत ् राइन सञ्िारनभा यहे को छ ।

यासस
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जऱववद्युत ् ऱगानी तथा ववकास कम्ऩनी : कम्ऩनी ववश्ऱेषण

अनिल्रो आवको िौथो िैभासभा रू. २५ कयोड ४० राि नापा आजान गये को छ । रगानी साढे ३ गणा फढे य रू. २९
कयोड ७० राि ऩगेको छ ।
प्राववथधक ववश्ऱेषण

मैनबत्ती ववश्ऱेषण : अन्न्त्तभ २ व्माऩाय ढदनभा ऩच्छय बएको कारो भैनफिी फनेको छ । मसरे वविी िाऩ फढे को
दे खिन्त्छ ।

आरएसआई : न्त्मिर जोन (३४ दशभरव ८४ स्केर)भा छ । ियीदवविी िाऩ सन्त्तरनभा यहे को छ । स्ट्टमाडडडा
डेलबएशन ६ दशभरव ४० त्रफन्त्दभा छ । मसरे उतायिढाव साभान्त्म यहे को दे िाउॉ छ ।

मुसभङ एभरे ज : २१ ढदने औसत भूल्मये िा य सातढदने भूल्मये िा एकअकाासॉग टाढढॉ दै गएका छन ् । हारको भूल्म य
िे डड राइन नन्जक्रकएका छन ् बने सातढदने ये िा य २१ ढदने ये िा हारको भूल्मबन्त्दा भाचथ यहे को छ । हारको
त्रफन्त्दफाट भूल्म भहॉचगएभा रू. ३ सम २४ भा प्रनतयोध ऩाउन सक्छ ।

आधायबूत ववश्रेषण

कम्ऩनीको आव २०७१/७२ य आव २०७२/७३ को तेस्रो िैभालसक वविीम वववयणफीि तरना :

- कम्ऩनीको २०७२/७३ आवको अन्न्त्तभ िैभासभा िद नापा २५ प्रनतशत िटे य रू. २५ कयोड ४० रािभा सीलभत
बएको छ । िद सञ्िारन आम्दानी ४ दशभरव ३१ प्रनतशत िट्टनारे िद नापा िट्टन ऩगेको हो ।

- िक्ताऩॉज
ू ीको तरनाभा िद नापा ४ दशभरव २४ प्रनतशतफाट झये य २ दशभरव ५४ प्रनतशतभा सीलभत बएको छ ।
- जगेडा कोष २८ दशभरव ९१ प्रनतशत फढे य रू. ९९ कयोड ८९ राि ऩगेको छ ।

- ब्माज आम्दानी ४ दशभरव २८ प्रनतशत िटे य रू. ५० कयोड ७७ रािभा सीलभत बएको छ ।
- अन्त्म आम ३१ दशभरव १९ प्रनतशत फढे य रू. १ राि ४३ हजाय ऩगेको छ ।

- िद िारू सम्ऩवि २५ दशभरव ९९ प्रनतशत फढे य रू. ११ अफा २ कयोड य िद िार दानमत्वभा ६ गणा फढे य रू. २ कयोड
३४ राि ऩगेको छ ।

- कम्ऩनीको िौथो िैभालसक वववयणभा उल्रेि बएअनसाय ऩीई ये लशमो साढे १ सम ७० गणा य प्रनतशेमय आम्दानी रू.
२ दशभरव ५४ छ । सो आम्दानी य शेमयको ऩनछल्रो कायोफाय भूल्मको आधायभा ननकारेको ऩीई ये लशमो १ सम २०
गणा छ । हारको शेमयभूल्म नेटवथाको कयीफ ३ गणा छ ।
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प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ऊजाा आयात–ननयाात व्यवस्थाऩनमा जोड

प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहाररे बदौ २३ गते ढदएको वक्तव्मभा रोडशेडडङ न्त्मूनीकयण गने कामाभा आमात
व्मवस्थाऩनराई ऩनन भहत्त्वका साथ उठाएका चथए ।

२०८२ सारलबि १० हजाय भेगावाट जरववद्मत ् उत्ऩादन गने कामािभराई अनि फढाएको बए ऩनन तत्कारको
आवश्मकताराई ऩरयऩूनता गना आमात एक सहज ववकल्ऩ बएकारे ऩनन प्रधानभन्त्िी दाहाररे मसराई भहŒव

ढदएका हनसक्छन ् । सयकायरे अनि साये को यान्रिम ऊजाासङ्कट ननवायण तथा ववद्मत ् ववकास दशकसम्फन्त्धी
कामामोजना, २०७२ रे ऩूणत
ा ा नऩाउॉ दासम्भ आमातराई याम्रो ववकल्ऩका रूऩभा लरन नयाम्रो नबएको ववऻहरू
फताउॉ छन ् ।

स्वतन्त्ि ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था, नेऩार (इप्ऩान)का अध्मऺ िड्गफहादय त्रफरट प्रधानभन्त्िीरे आसन्त्न बायत
भ्रभणका िभभा ववद्मत ् आमातका सम्फन्त्धभा केही कयाराई ववशेष ध्मानभा यािी वाताा गनऩ
ा ने फताउॉ छन ् ।

‘अढहररेराई अल्ऩकार य भध्मकारका राचग ववद्मत ् आमात सम्झौता गना उचित हन्त्छ,‘ उनी बन्त्छन ्, ‗तय नोडर
एजेन्त्सीभापात क्रकन्त्ने नबई कम्ऩनीको िमन स्वतन्त्ि रूऩभा हनेगयी सम्झौता हनऩछा ।‘ ववगतभा सतरज

जरववद्मत ् ननगभसॉग बएको नोडर सम्झौताका कायण नेऩाररे भहॉगो शल्कभा ववद्मत ् ियीद गनऩ
ा ये को कयाराई
त्रफसान हॉदैन बन्त्ने उनको बनाइ छ । ‗ववद्मत ् आमात नेऩारका राचग वताभानको आवश्मकता हो तय सस्तोभा
क्रकन्त्न ऩाउने फाटो िरा याख्नऩछा ,‘ त्रफरट बन्त्छन ् ।

ववद्मत ् आमात ननमाात दवैभा फाधा नहनेगयी सम्झौता हनऩने नेऩार ववद्मत ् प्राचधकयणका ऩूवा भहाप्रफन्त्धक
चियञ्जीवी शभाा फताउॉ छन ् । ‗अढहरे ऩो हाम्रो उत्ऩादन कभ छ य आमात गनऩ
ा ने अवस्था छ,‘ उनी बन्त्छन ्,

‗ताभाकोशी फननसकेऩनछ धेयै सन्जरो हन्त्छ य आगाभी ढदनभा हाभी ववद्मत ् वविी गने अवस्थाभा ऩनन ऩग्छौं ।
ढहउॉ दभा उताफाट ियीद गनऩ
ा ने अवस्था आइयहॉदा ऩनन वषााभा महाॉफाट ननमाात गना सक्ने हन्त्छ ।‘

अन्त्म साभान ननफााध रूऩभा ननमाात गरययहे को बायतसॉग प्रधानभन्त्िीरे ववद्मत्राई ऩनन अन्त्म साभानझैं सहज
ियीदको फाटो िराउन आवश्मक यहे को शभाा फताउॉ छन ् । अढहरेराई प्रधानभन्त्िीरे बायतराई थऩ आमोजना
ननभााणका राचग ढदने सम्झौता गनब
ा न्त्दा ऩनन आमातननमाात व्मवस्थाऩनभा जोड ढदनऩने उनको बनाइ छ ।

बायत भ्रभणभा ननन्स्कनअनि प्रधानभन्त्िीरे ऩयानै सम्झौता कामाान्त्वमनका सम्फन्त्धभा कया हने फताएका छन ् ।
त्मसअन्त्तगात ववद्मत ् आमात/ननमाात तथा अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइनका कया हनसक्ने सम्बावना दे खिन्त्छ ।

भ्रभणको सम्भिभै प्रधानभन्त्िीरे बायतराई ढदने सम्बावना यहे का आमोजनाका फाये भा िोजी गनर
ा े सम्फन्न्त्धत

ऺेिका जानकायहरूभा शङ्का ऩनन ऩैदा बएको छ । ‗कनै यान्रिम गौयवका आमोजना ढदने सम्झौता ऩो हन्त्छ क्रक ⁄‘
प्राचधकयणका एक अचधकायीरे आशङ्का व्मक्त गये ।
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३७.६ मेगावाटको काबेऱी ‘ए’ ननमााणको श्जम्मा थचननयाॉ कम्ऩनीऱाई
बीभकभाय फाॉस्कोटा

काफेरी ‘ए’ जरववद्मत ् आमोजना ननभााणको न्जम्भा चिननमाॉ कम्ऩनीरे ऩाएको छ । ३७.६ भेगावाट ऺभताको

खझझ्माङ, टीडब्रू य सीडब्रू नाभक चिननमाॉ कम्ऩनीरे ननभााणको न्जम्भा ऩाएको आमोजना प्रभि वीये न्त्द्र श्रेरठरे
जानकायी ढदए । मसअनि काफेरी हाइिोऩावय इनजॉ प्रालररे ननभााणको काभ सरु गये ऩनन वववादका कायण अनि
फढाउन सकेको चथएन ।

दसैँ रगिै चिननमाॉ कम्ऩनीरे ननभााणको काभ सरु गनेछन ् । आमोजना प्रभि श्रेरठका अनसाय काफेरीभा फटवर

ऩावय कम्ऩनीको ५६ प्रनतशत य लसॊगाऩयको इन्त्राको कम्ऩनीको ४४ प्रनतशत सेमय रगानी छ । कर १० अफा रुऩैमाॉ
रागत अनभान गरयएको आमोजनाभा ऩूवााधाय ननभााणका काभ सक्रकएकारे अफ िाॉडै नै हाइिो भेकाननकरतपाको
काभ सरु हनेछ ।

काफेरी ऩाॉिथय य ताप्रेजङको सीभाऺेिभा फग्ने नदी हो । मसअनि कम्ऩनीरे स्थानीमसॉगको सम्झौताववऩयीत
काभ गये को बन्त्दै स्थानीमवासीरे आमोजना ननभााणभा अवयोध गदै आएका चथए ।

हार आमोजना ननभााणका राचग ऩूवााधाय ववकासतपाको काभ बइयहे को छ । आमोजना प्रबाववत ऺेिहरू ऩाॉिथयको
अभयऩय य ऩञ्िभी, ताप्रेजङको थेिम्फ य नाङ्िोल्माङ गाववसभा सडक ननभााणको काभ अन्न्त्तभ ियणभा ऩगेको
छ।

अभयऩयको वडा नॊ. २ य ५ को िोरािकाभा ऩोियी फनाइ साढे िाय क्रकरोलभटय सरुङभागाद्वाया सो ऩानी अभयऩय ९
वऩनासी िाटको ऩावय हाउसभा िसाउने गयी ऩूवााधाय ननभााणको काभ बएको हो । मस्तै, स्थानीमसॉगको
सम्झौताफभोन्जभ नौ लभटय िौडाइ बएको सडक ननभााण गरयएको छ ।

स्थानीमहरूसॉग बएको सम्झौताफभोन्जभ काभ अनि फढाइएकारे अफ बने अवयोध नहने कम्ऩनीरे जनाएको छ ।
―वववादका कायण मसअनिको कम्ऩनीरे आमोजनाको काभ गना सकेन,‖ श्रेरठरे बने, ―अढहरे वववाढदत ववषम
लभराएय काभ सरु गरयएको छ, आमोजनाको काभ ननधाारयत सभमभै सम्ऩन्त्न हन्त्छ ।‖

िाय वषालबिभा आमोजनाको सम्ऩण
ू ा काभ सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म साथ काभ थालरएको हो । ―सन ् २०२० सम्भभा

आमोजनारे ऩूणत
ा ा ऩाउनेछ,‖ श्रेरठरे बने, ―काविक भढहनादे खि हाइिो ननभााणको काभ तीव्र गनतभा अनि फढ्नेछ
।”
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ऩुरानो घाउ ऩञ्चेश्वर

प्रधानभन्त्िी ऩरऩकभर दाहारको बायत भ्रभणसॉगै ििााभा यहे को ऩञ्िेश्वय फहउद्दे श्मीम आमोजना नेऩारी

याजनीनतभा वववादस्ऩद भाननने भहाकारी नदी एकीकृत सन्न्त्धकै एक अॊग हो। साभान्त्मतमा 'भहाकारी सन्न्त्ध' को
नाभरे चिननने मो वववादका कायण नेऩारी काॊिेसभा वववाद िक्रकामो बने नेकऩा एभारे ववबान्जतै फन्त्न ऩग्मो।
तत्कारीन नेकऩा भाओवादीरे सशस्ि सॊिषा सरु गनक
ा ो कायकभध्मे एउटा मही चथमो।

प्रधानभन्त्िी दाहाररे सशस्ि सॊिषा सरु गनअ
ा नि भाओवादीको िरा सॊगठन सॊमक्त जनभोिााका तपाफाट

तत्कारीन सयकायराई फझाइएको िचिात ४० फॉदे भागभा भहाकारी सन्न्त्ध िाये जी प्रभिभध्मे चथमो जसराई
भाओवादीरे यारििाती बन्त्दै आएको छ।

एकीकृत सन्न्त्धभा शायदा ब्माये ज, टनकऩय ब्माये ज य ऩञ्िेश्वय फहउद्दे श्मीम ऩरयमोजनाको ववषम यहॉ दै आएको छ।
ऩञ्िामतकारभै बायतरे भहाकारी नदीभा एकतपी रुऩभा फाॉध फनाउन सरु गये ऩनन फहदरऩनछ भाि मो
याजनीनतक भद्दा फनेको हो।

'ऩञ्िामतकारभा टनकऩयभा फाॉध फनाउॉ दा िालर नेऩारराई असय गछा क्रक गदै न भाि बनेय हे रयमो,' ऩूवज
ा रस्रोत
सचिव द्वारयकानाथ ढॊ गेररे नागरयकसॉग बने, 'टनकऩयरे सफै याजनीनतक दरभा धेयथोय वववाद लसजाना गये को
छ।'

ढॊ गेरका अनसाय अन्त्तरयभ सयकायका प्रधानभन्त्िी कृरणप्रसाद बट्टटयाई बायत गएकै फेरा ढदल्रीरे मो सम्झौता
गयाउन िाहे को चथमो।

त्मसऩनछ प्रधानभन्त्िी फनेका चगरयजाप्रसाद कोइयारा बायत भ्रभणभा जाॉदा टनकऩय सम्झौता गरयमो। नेऩार

अचधयाज्मको सॊववधान, २०४७ को धाया १ सम २६ भा दई दे शफीि हने प्राकृनतक स्रोतसम्फन्त्धी सम्झौता सॊसद्फको
दई नतहाइ भतरे अनभोदन गनऩ
ा ने व्मवस्था चथमो। त्मो व्मवस्था छल्न टनकऩय सन्न्त्ध य सम्झौता नबनी
तत्कारीन सयकायरे टनकऩय सभझदायी बनेको चथमो। ऩनछ, उक्त ववषम सवोच्ि अदारत ऩग्मो।

अदारतरे ऩनन टनकऩय सम्कबदायी नबएको ठहय गदै त्मसराई सॊसद्को दई नतहाइरे ऩारयत गनऩ
ा ने सॊववधानकै
व्मवस्थाअनसाय पैसरा गये ऩनछ एभारेसढहत वाभऩन्त्थी दर सडक आन्त्दोरनभा गए।

टनकऩयको ववषमराई कसयी ऩारयत गने बन्त्ने ववषमभा त्मस सभम सिारुढ दर नेऩारी काॊिेसलबि ऩनन वववाद

िक्रकाएको चथमो। तत्कारीन सबाभि दभननाथ ढॊ गाना य सयकायरे त्मो ववषमराई सॊसद्को साभान्त्म फहभतफाट
ऩारयत गयाउन िोजेऩनछ काॊिेसका सवोच्ि नेता गणेशभान लसॊहरे ऩि रेख्दै त्मसको ववयोध गये का चथए।
'काॊिेसलबि त्मो ऩि रेटय फभ बनेय ननकै िचिात बमो,' ढॊ गेररे सन्म्झए।

टनकऩय सम्झौता िाये जी भाग गदै बएको आन्त्दोरनभा केही व्मन्क्तको भत्ृ म सभेत बएको चथमो।

प्रभि प्रनतऩऺी एभारेरे ऩानीको ववषमराई प्रभि रुऩभा उठाएका कायण २०५१ को भध्मावचध ननवाािनभा उसरे
सदयू ऩन्श्िभाञ्िर ववकास ऺेि (सेती य भहाकारी अञ्िर) भा याम्रो स्थान ल्माउन सपर बमो।

२०४८ सारको ननवाािनभा दवै अञ्िरभा एभारेरे एक स्थान ऩनन न्जत्न सकेन। तय ऩनछ भनभोहन अचधकायी

नेतत्ृ वको सयकायको सभमभा टनकऩयसढहत भहाकारी सन्न्त्धराई एकीकृत ववषमका रुऩभा अनि फढाइएको चथमो।

'भनभोहन अचधकायीको सयकायरे अनि फढाएको प्रस्तावकै आधायराई सधाय गदै भहाकारी एकीकृत सन्न्त्ध बएको
हो,' ढॊ गेररे बने। काॊिेस सॊसदीम दरका नेता शेयफहादय दे उवा नेतत्ृ वभा याप्रऩा य नेऩार सद्बावना ऩाटॊसभेत

सन्म्भलरत सॊमक्त सयकायको सभमभा २०५२ भाि २९ गते ढदल्रीभा दई दे शफीि भहाकारी सन्न्त्ध बएको चथमो।
तत्कारीन ऩययारिभन्त्िी प्रकाशिन्त्द्र रोहनी य बायतीम सभकऺी प्रणव भिजॉफीि नेऩारभै फनेको

सभझदायीअनसाय नै ढदल्रीभा दई प्रधानभन्त्िी दे उवा य वऩबीनयलसॊह यावफीि भहाकारी सन्न्त्धभा हस्ताऺय बएको
चथमो।

ऩनछ, भहाकारी सन्न्त्ध सॊसद्फाट ऩारयत गने ववषमभा वववाद िक्रकामो। त्मही ववषमभा कया फाखझएऩनछ एभारे
ववबान्जत बमो। उऩाध्मऺ वाभदे व गौतभरे आफ्नो नेतत्ृ वभा नेकऩा भारे गठन गये का चथए। गौतभ य लसऩी
भैनारीरे उक्त सन्न्त्धराई यारििाती बनेका चथए।

भहाकारी सन्न्त्ध बए ऩनन भहाकारी नदीको उद्गभस्थर अढहरेसम्भ ननधाायण हन सकेको छै न। मसफाये दई
दे शफीि वववाद यहॉदै आएको छ।

सीभा ऺेिभा िासो याख्दै आएका नेतारे वैऻाननक आधायभा लरन्म्ऩमाधया दाफी गदै आएको छ। नदीको
उद्गभस्थर सफैबन्त्दा ठूरो सहामक नदीराई भान्त्ने गरयन्त्छ।

'त्मस सभम केही फर गये को बए उियतपाको सीभा वववाद सभाप्त हन्त््मो होरा तय बायतरे सफै कया गरयढदइहाल्छ
बनेय हाभी फढी उत्साही चथमौं,' त्मनतफेरा जरस्रोत सचिव यहे का ढॊ गेररे बने, 'सफैको गल्तीरे वववाद सभाधान हन
सकेन।'

बायतरे नेऩारी बूबाग काराऩानीभा यहे को बायतीम सैननक क्माम्ऩ आफ्नो ऩऺभा ऩाना भहाकारी नदीको
उद्गभस्थरफाये पयकपयक धायणा फनाउॉ दै आएको छ।

फैतडी न्जल्राको ऩञ्िेश्वय गाववसभा ३ सम ४५ लभटय अग्रो फाॉध ननभााण गये य ६ हजाय ४ सम ८० भेगाफाट त्रफजरी

उत्ऩादन गने मो ऩरयमोजनाको रक्ष्म बए ऩनन वववादको प्रभि कायण ऩानीको फाॉडपाॉटभा यहॉ दै आएको छ। त्मसभा
रुऩारगाढभा रयये गरटयी ड्माभ फनाएय त्रफजरी ननकालरने उल्रेि छ। त्मसभा बायतीम ऩऺ तमाय छै नन ्। बायतरे

भहाकारी सन्न्त्धभाचथ फन्त्ने फाॉध ऩूणााचगयीभा फनोस ् बन्त्ने िाहन्त्छ तय त्महाॉ फाॉध फनाउन नेऩारतपाको िेतीमोग्म
ठूरो ढहस्सा डब्ने हॉुदा अस्वीकाय गदै आएको छ।

'ऩञ्िेश्वय ऩरयमोजनाको ववषमभा कया हॉदा त्रफजरीको भािै ववषम आउने गये को छ। तय त्मस्तो होइन ऩानी नै
सफैबन्त्दा भहत्वऩूणा हो,' ढॊ गेररे नागरयकसॉग बने।

तय ऩनछल्रो सभमभा एक बायतीम कम्ऩनीरे तमाय ऩाये को ववस्तत
ृ ऩरयमोजना प्रनतवदे न (डडवऩआय)भा बने
त्मसफाट ४ हजाय ८ सम भेगाफाट उत्ऩादन गयाउने उल्रेि छ।

'त्रफजरीका राचग अनेकौ भाध्मभहरु छन ्। तय ऩानी नै प्रभि ववषम हो। दवै दे शफीिको सीभा नदीको हो बने

नेऩाररे ऩानी आधा ऩाउन ऩछा ,' कञ्िनऩयका ऩूवा न्जल्रा ववकास सलभनतका सबाऩनत ऋवषयाज रम्सारीरे

नागरयकसॉग बने, 'ऩानीको ववषमभा िासै ििाा बएको हाभी ऩाउॉ दै नौं।' भहाकारी नदी तथा सीभा सयोकाय सभूहका
प्रभिसभेत यहे को रम्सारी बने हाभीराई फढी बएको ऩानी बायतरे प्रमोग गना नऩाउने होइन।

'बायतरे प्रमोग गने ऩानीको ऩैसा नेऩाररे ऩाउन ऩछा बन्त्ने ववषम हो। मो ववषमराई याजनीनतक दरहरुरे छाड्दै
गएका छन ्,' रम्सारीरे बने।

२०६६ भॊलसय ९ गते नेऩार–बायत जरस्रोत सचिव फैठकरे ऩञ्िेश्वय ववकास प्राचधकयण गठन गये को चथमो।

प्राचधकयणका राचग बायतीम कम्ऩनी वासकोसरे तमाय ऩाये को डडवऩआयभाचथ दवै दे शको प्रनतक्रिमा आउन बने
फाॉकी छ।

