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माथथल्ऱो त्रिशुऱी–३ ए को ऩहुॉच सडक सेनाऱे बनाउने

बूकम्ऩफाट ऺततग्रस्त ६० भेगावाटको त्रिशुरी–३ ए जरववद्मुत आमोजनाको ऩहुॉचभागग नेऩारी सेनारे
तनभागण गने बएको छ ।

०७२ वैशाख १२ गतेको बूकम्ऩरे आमोजनास्थर ऩुग्ने ५ ककरोमभटय राभो ऩहुॉचभागगभा ऺती ऩुमागएऩतछ

सयकायरे उक्त सडक तनभागणको जजम्भेफायी सेनाराई ददएको हो । बक
ू म्ऩरे ऩहुॉचभागग ध्वस्त फनाएऩतछ

आमोजनाको काभ सच
ु ारु हुन सकेको छै न ् । आमोजनाको ऩहुॉचभागग खोल्नका रागग ऩदहयो व्मवस्थाऩन य
सडक तनभागणका रागग ६१ कयोड रुऩैमाॉ खचग हुने अनभ
ु ान गरयएको छ । बक
ू म्ऩरे ठूरो ऩदहयो गई

आमोजनाको ववमबन्न सॊयचनाभा बएको ऺततको रागत ववश्रेषण गनग प्रागधकयणको सञ्चारक समभततरे
गठन गये को स्वतन्ि ववऻ सभह
ू को अध्ममन प्रततवेदनका आधायभा सडक तनभागणका रागग थऩ फजेट
भागगएको छ ।

आमोजना स्थरसम्भ ऩुग्न ऩहॉ ुुच सडक तनभागण य ऩदहयो व्मवस्थाऩन गनग राग्ने थऩ रगानी ववद्मुत ्
प्रागधकयणरे गनऩ
ुग ने ववऻ सभूहरे फताएको छ । मस्तै त्रिशुरी ३ ए आमोजनाको ऩयाभशगदता नथगवेस्ट
हाइड्रो कऩोये शनको ऩतन म्माद थवऩएको छ । कुर १२ अफग ४२ कयोड रुऩैमाॉभा आमोजनाको मसमबर,

ऩयाभशगदाता य प्रसायणराइन तनभागण सम्ऩन्न गने रक्ष्म मरएकोभा मसको रागत अझै फढ्ने बएको छ ।
त्मसफेरा आमोजनाको ६५ प्रततशत काभ सम्ऩन्न बएको गथमो । आमोजना डेढ वषगदेखख फन्द यहे कारे
ऩयाभशगदतारे भूल्माॊकन गये ऩतछ भाि थऩ रागत आउने छ । ऩदहयोरे ध्वस्त फनाएको ५ ककरोमभटय
सडक सॊयचना तनभागण गये य अतघ फढनु ऩनेछ ।

तनधागरयत सभमभा ऩतन आमोजनाको काभ सम्ऩन्न नबएऩतछ ठे केदाय गेजुवारे चाय वषग म्माद थऩको
प्रस्ताव गरयसकेको छ । गेजुवारे एक वषग भभगत य तीन वषग आमोजाको फाॉकी काभ सम्ऩन्न गनग सभम

भागेको छ । उसको म्माद थऩको ववषमभा प्रागधकयणरे तनणगम बने गये को छै न । आमोजनाको ऋण म्माद
५ वषग थऩ गनग नेऩाररे चाइना तनमागत–आमात (एजक्जभ) फैंकराई ऩुन् अनुयोध गरयसकेको छ । मता

एजक्जभ फैंकरे आमोजना सम्ऩन्न नहुॉदै बदौदे खख ऋण ऩरयऩक्व बएको बन्दै ऋणको व्माज राग्ने बन्दै
सयकायराई ऩिाचाय गये को छ । एजक्जभ फैंकरे कजाग अवगध थप्नका रागग कागजात भागगयहे को
आमोजना प्रभुख पडडन्र जोशीरे जानकायी ददए ।

०७३ असाय १५ गतेसम्भ अथागत २०१६ को जुन ३० सम्भ सम्ऩन्न हुने गयी आमोजनाको म्माद दोस्रो ऩटक
थऩ बएको गथमो । हारसम्भ ५ अफग ३९ कयोड रुऩैमाॉ खचग बइसकेको आमोजनारे जानकायी ददएको छ ।

सन ् २०११ भ ३५ भदहनाभा काभ सम्ऩन्न गने गयी चाइना गेजुवासॉग इजन्जतनमरयङ प्रक्मुभेन्ट कन्रमाक्ट

(ईऩीसी) प्रारुऩभा तनभागण गने गयी ठे क्का सम्झौता बएको गथमो । ऩतछ २६ भदहना म्माद थऩेय ०७३ असाय
१५ भा सम्ऩन्न गने अको कामगतामरका तमाय गरयएको गथमो ।
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रुकुम उज्याऱो काययक्रम प्रभावकारी हुन्छ् उजायमन्िी शमाय

ऊजागभन्िी जनादग न शभागरे रुकुभभा नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणको शाखा कामागरम सञ्चारनभा ल्माउने तमायी
अजन्तभ अवस्थाभा ऩग
ु ेको फताएका छन ्।

ववमबन्न कामगक्रभभा सहबागी हुने मसरमसराभा गह
ु ेका उनरे सल्रे ववभानस्थरभा
ृ जजल्रा आइऩग

सञ्चायकभॉसॉगको सङ्क्षऺप्त कुयाकानीका क्रभभा प्रागधकयणको शाखा कामागरम सञ्चारन बएऩतछ जजल्राभा
सञ्चामरत ‘रुकुभ उज्मारो कामगक्रभ’को प्रबावकारयता ऩुजटट हुने फताए। यासस
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७५ मेगावाटको त्रिशुऱी–गल्छी आयोजना बनाउन ससद्धकाऱीऱाई ऱाइसेन्स
तनजी ऺेिफाट प्रवद्र्गधत मसद्धकारी ऩावय मरमभटे डरे ७५ भेगावाट ऺभताको त्रिशर
ु ी–गल्छी
आमोजनाफाट ववद्मत
ु उत्ऩादन गनग अनभ
ु ततऩि (राइसेन्स) ऩाएको छ ।

ऊजाग भन्िारमरे हारै मसद्धकारीराई त्रिशर
ु ी–गल्छीफाट ववद्मत
ु उत्ऩादनको राइसेन्स ददएको हो । गत
जेठभा नेऩार ववद्मत
ु प्रागधकयण य मसद्धकारीफीच आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने त्रफजर
ु ी खरयद त्रफक्री

सम्झौता (ऩीऩीए) बएको गथमो । जसअनस
ु ाय दहउॉ दको ४ भदहना प्रततमतु नट ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य वषागदको ८
भदहनाभा प्रततमुतनट ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसाभा ऩीऩीए बएको छ । आमोजनाको ८० प्रततशत स्वामभत्व अवऩ

ऩावय मरमभटे डको छ । अवऩरे सुदयु ऩजश्चभभा साढे ८ भेगावाटको नौगाड जरववद्मुत आमोजना सम्ऩन्न
गयी सञ्चारनभा ल्माएको छ ।

आमोजना फनाउन १४ अफग ४० कयोड रुऩैमाॉ राग्ने छ । ७० प्रततशत ऋण रगानी य ३० प्रततशत प्रवद्र्धकको
स्व ऩॉज
ु ी रगानी हुनेछ । आमोजनाभा रक्ष्भी फैंकको नेतत्ृ वभा ऋण रगानी हुने बएको छ । फैंकफाट ९ अफग
८३ कयोड रुऩैमाॉ रगानी हुनेछ । जसअनुसाय सेमय रगानी ४ अफग ३२ कयोड रुऩैमाॉ हुनेछ । आमोजनाको
प्रततभेगावाट रागत १८ कयोड ७२ राख रुऩैमाॉ राग्ने दे खाएको छ ।

धाददङ य नुवाकोट जजल्राको त्रिशुरीभा तनभागण हुने आमोजनाफाट वावषगक ४६ कयोड ८१ राख ८५ हजाय
मुतनट त्रफजुरी उत्ऩादन हुने कम्ऩनीरे गये को अध्ममनरे दे खाएको छ । आमोजना याजधानीफाट ६३

ककरोमभटय टाढा छ । काभ सुरु गये को ४२ भदहनाभा आमोजाको काभ सम्ऩन्न हुनेछ । आमोजनाको फाॉध
नुवाकोटको यातभाटे य ववद्मुतगह
ृ धाददङको कल्रेयी गाववस जस्थत हाॉडीखोराटायभा हुनेछ । सुरुङको

रम्फाई ८ ककरोमभटय छ । आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने त्रफजुरी २२० केबी प्रसायणराइनफाट याजधानीभा
ल्माइने छ । त्रिशुरी–गल्छीको ववस्तत
ृ आमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय) बायतको डडजाइन ग्रुऩ

कन्सल्टे न्टभापगत बएको हो । कम्ऩनीरे आमोजना प्रबाववत धाददङ य नुवाकोटका फामसन्दाराई १०

प्रततशत आथगत ४२ कयोड १४ राख रुऩैमाॉको सेमय छुट्टाइएको छ । मस्तै सवगसाधायणराई १५ प्रततशत
छुट्टाइएको छ ।

३३१५ भेगावाट त्रफजुरी उत्ऩादन राइसेन्स

सयकायरे हारसम्भ ३ हजाय ३१५ भेगावाट त्रफजुरी उत्ऩादनका रागग ११९ कम्ऩनीराई राइसेन्स ददएको

छ । मी आमोजना सावगजतनक य तनजी रगानीभा तनभागण हुन रागेका हुन ् । हारसम्भ सयकायरे राइसेन्स
ददएको भध्म सफैबन्दा ठूरो आमोजना भागथल्रो ताभाकोसी हो । मो आमोजनाको जडडत ऺभता ४५६

भेगावाट छ । हारसम्भ २ हजाय २ सम भेगावाट ऺभताका आमोजना तनभागणगधन अवस्थाभा छन ् । मी
भध्मे केही आमोजना सम्ऩन्न बइसकेका छन ् बने केही तनभागणागधन य तनभागणको तमायीभा छन ्

। हारसम्भ जरववद्मत
ु फाट भाि साढे ८ सम भेगावाट त्रफजर
ु ी उत्ऩादन बएको छ । नेऩार याटर फैंकरे
फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाराई जरववद्मत्ु भा रगानी गने सीभा फढाएऩतछ रगानी फढे को छ ।
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तमोर जऱाशययुक्त जऱववद्युत ऩररयोजनाबाट कररब डेढ सय घर प्रभाववत
हुने

सात सम ६२ भेगावाट ऺभताको तभोय जरशाममुक्त जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाका कायण तभोय नदी
ककनायका करयफ डेढ सम घय ऩरयवाय ववस्थावऩत हुने बएका छन ् ।

वऩनासीघाट, भाझीटाय, नक्करेघाट, रुफुघाट ऺेिभा फसोफास गदै आएका भाझी य केही ताभाङ घय ऩरयवाय
प्रबाववत हुने दे खखएको छ । ऩरयमोजनाको रागग नदीभा फाॉध तनभागण गरयएऩतछ ती फस्तीहरु डुफानभा
ऩनेछन ् ।

मससॉगै तल्रो हे वा जरववद्मत
ु ् ऩरयमोजना य भागथल्रो हे वा जरववद्मत
ु ऩरयमोजनाको ववद्मत्ु गह तथा
कावेरी ए जरववद्मत
ु ऩरयमोजना ऩतन डुफानभा ऩने छन ् ।

तभोय जरशाममक्
ु त जरववद्मत
ु ऩरयमोजना सयोकाय समभततका सॊमोजक तथा ऩव
ू ग साॊसद वसन्तकुभाय
नेम्फाङका अनस
ु ाय फाॉध तनभागण गये य ऩानीको सतह ताप्रेजङ
ु य ऩाॉचथय सीभा ऺेि हुॉदै फग्ने काफेरी
नदीसम्भ ऩ¥ु माइनेछ ।

ऩरयमोजनाफाट प्रबाववत हुनसक्ने घय ऩरयवाय, बौततक सॊयचना य जरववद्मत
ु ् ऩरयमोजनाफाये ववस्तत
ृ
वववयण सबेऺणऩतछ भािै आउने नेम्फाङरे फताए । यासस
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सात सय ६२ मेगावाटको जऱाशययुक्त तमोरबाट डेढ सय घर ववस्थावऩत हुने

सात सम ६२ भेगावाट ऺभताको तभोय जरशाममुक्त जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाका कायण तभोय नदी ककनायका करयफ
डेढ सम घय ऩरयवाय ववस्थावऩत हुने बएका छन ् ।

वऩनासीघाट, भाझीटाय, नक्करेघाट, रुफुघाट ऺेिभा फसोफास गदै आएका भाझी य केही ताभाङ घय ऩरयवाय प्रबाववत
हुने दे खखएको छ । ऩरयमोजनाको रागग नदीभा फाॉध तनभागण गरयएऩतछ ती फस्तीहरु डुफानभा ऩनेछन ् ।
मससॉगै तल्रो हे वा जरववद्मत
ु ् ऩरयमोजना य भागथल्रो हे वा जरववद्मत
ु ऩरयमोजनाको ववद्मत्ु गह तथा कावेरी ए
जरववद्मुत ऩरयमोजना ऩतन डुफानभा ऩने छन ् ।

तभोय जरशाममुक्त जरववद्मुत ऩरयमोजना सयोकाय समभततका सॊमोजक तथा ऩूवग साॊसद वसन्तकुभाय नेम्फाङका
अनुसाय फाॉध तनभागण गये य ऩानीको सतह ताप्रेजुङ य ऩाॉचथय सीभा ऺेि हुॉदै फग्ने काफेरी नदीसम्भ ऩुमागइनेछ ।
ऩरयमोजनाफाट प्रबाववत हुनसक्ने घय ऩरयवाय, बौततक सॊयचना य जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाफाये ववस्तत
ृ वववयण
सबेऺणऩतछ भािै आउने नेम्फाङरे फताए । यासस
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तमोर जऱाशययुक्त जऱववद्युत ऩररयोजनाबाट कररब डेढ सय घर प्रभाववत
हुने

सात सम ६२ भेगावाट ऺभताको तभोय जरशाममुक्त जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाका कायण तभोय नदी ककनायका करयफ
डेढ सम घय ऩरयवाय ववस्थावऩत हुने बएका छन ् ।

वऩनासीघाट, भाझीटाय, नक्करेघाट, रुफुघाट ऺेिभा फसोफास गदै आएका भाझी य केही ताभाङ घय ऩरयवाय प्रबाववत
हुने दे खखएको छ । ऩरयमोजनाको रागग नदीभा फाॉध तनभागण गरयएऩतछ ती फस्तीहरु डुफानभा ऩनेछन ् ।
मससॉगै तल्रो हे वा जरववद्मुत ् ऩरयमोजना य भागथल्रो हे वा जरववद्मुत ऩरयमोजनाको ववद्मुत्गह तथा कावेरी ए
जरववद्मुत ऩरयमोजना ऩतन डुफानभा ऩने छन ् ।

तभोय जरशाममक्
ु त जरववद्मत
ु ऩरयमोजना सयोकाय समभततका सॊमोजक तथा ऩव
ू ग साॊसद वसन्तकुभाय नेम्फाङका
अनुसाय फाॉध तनभागण गये य ऩानीको सतह ताप्रेजुङ य ऩाॉचथय सीभा ऺेि हुॉदै फग्ने काफेरी नदीसम्भ ऩ¥ु माइनेछ ।
ऩरयमोजनाफाट प्रबाववत हुनसक्ने घय ऩरयवाय, बौततक सॊयचना य जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाफाये ववस्तत
ृ वववयण
सबेऺणऩतछ भािै आउने नेम्फाङरे फताउनुबमो । यासस
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माथथल्ऱो मादीको ऩरीऺण चाॉडै

कास्कीको मसल्दज
ु ुये गाववस– ९ फाहुन डाॉडाभा तनभागणाधीन भागथल्रो भादी जरववद्मुत ् आमोजनारे कावत्तकको
अजन्तभततय ऩयीऺण उत्ऩादन गने बएको छ ।

भादी खोरावाट तनकामरने २५ भेगावाट ऺभताको सो आमोजना तनभागणको ९९ प्रततशत काभ सककएकारे ऩयीऺण
उत्ऩादनको तमायीभा रागेको आमोजनाका सॊमोजक याजकुभाय फयाररे जानकायी ददनुबमो । ववद्मुत ् गह
ृ फाट
उत्ऩादन बएको त्रफजुरी याजटरम प्रसायण राइनभा जोड्ने तथा रेखनाथभा तनभागण गरयएको सव–स्टे सनभा
जोडडएका उऩकयणको सभेत ऩयीऺण गरयने उहाॉरे फताउनब
ु मो ।

ऩयीऺण उत्ऩादनऩतछ एक भदहनासम्भभा भभगत गने य भङ्क्मसय अजन्तभदे खख व्मावसातमक रुऩभा ववद्मत
ु ् उत्ऩादन
गयी याजटरम प्रसायण राइनभा जोडडने छ । आमोजनाको चाय हजाय २०० मभटय सुरुङमबिको बागभा कङ्क्कक्रट

राइतनङ गने काभ ऩतन सककएको छ । उक्त आमोजनाको रागत करयफ रु ऩाॉच अफग २८ कयोड यहे को छ । ववसॊ २०६९
ऩुसफाट आमोजना तनभागण सुरु गरयएको गथमो । यासस
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झण्डै साढे ५ अबय ऱागतको माथथल्ऱो मादीको ऩरीऺण चाॉडै हुने

कास्कीको मसल्दज
ु ुये गाववस– ९ फाहुन डाॉडाभा तनभागणाधीन भागथल्रो भादी जरववद्मुत ् आमोजनारे कावत्तकको
अजन्तभततय ऩयीऺण उत्ऩादन गने बएको छ ।

भादी खोराफाट तनकामरने २५ भेगावाट ऺभताको सो आमोजना तनभागणको ९९ प्रततशत काभ सककएकारे ऩयीऺण

उत्ऩादनको तमायीभा रागेको आमोजनाका सॊमोजक याजकुभाय फयाररे जानकायी ददए । ववद्मुत ् गह
ृ फाट उत्ऩादन
बएको त्रफजर
ु ी याजटरम प्रसायण राइनभा जोड्ने तथा रेखनाथभा तनभागण गरयएको सव–स्टे शनभा जोडडएका
उऩकयणको सभेत ऩयीऺण गरयने उनरे फताए ।

ऩयीऺण उत्ऩादनऩतछ एक भहीनासम्भभा भभगत गने य भङ्क्मसय अजन्तभदे खख व्मावसातमक रुऩभा ववद्मुत ् उत्ऩादन
गयी याजटरम प्रसायण राइनभा जोडडने छ । आमोजनाको चाय हजाय दईु सम मभटय सुरुङमबिको बागभा कदटङ

राइतनङ गने काभ ऩतन सककएको छ । उक्त आमोजनाको रागत कयीफ रू. ऩाॉच अफग २८ कयोड यहे को छ । वव.सॊ.
२०६९ ऩस
ु फाट आमोजना तनभागण शरु
ु गरयएको गथमो । यासस
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चाॉदी नदीबाट त्रबजुऱी ननकाल्ने तयारी, ऱोडशेडडङमा केही राहात
ददऩेश ऩौडेर

यौतहटभा यहे को चाॉदी नदीको ऩानीफाट त्रफजर
ु ी तनकामरने तमायी बएको छ । नदीफाट ३ दे खख ५ भेगावाट सम्भ
त्रफजुरी उत्ऩादन गने सककने अनभ
ु ान गरयएको छ ।

हार चन्रऩुय नगयऩामरकाभा कयीफ ४ भेगावाट सम्भ त्रफजुरी खऩत हुने गये को नेऩार ववद्मुत प्रगधकायण चन्रऩुय

शाखाका प्रभख
ु गधये न्र मादवरे फताए । नदीभा यहे को ऩानीको ऺभता अनस
ु ाय त्रफद्मत
ु ् उत्ऩादन हुने उनरे फताए ।
१२ भदहना नै नदीभा ऩानी हुने बएकारे त्रफजुरी तनकाल्न कदठनाई नहुने उनी फताउॉ छन ् । नदीफाट त्रफजुरी

तनकामरएभा चन्रऩुय नगयऩामरका मबि रोडशेडडङ सभस्मा हट्ने ऩतन उनरे फताए । नदीफाट त्रफजुरी तनकाल्नका
रागग ववऻसदहतको टोरी चाॉडै आएय स्थरगत तनरयऺण य अध्ममन गने उजाग याज्म भन्िी सत्मनायामण बगतरे
फताए ।

स्थानीम नदीको ऩानी सदऩ
ु ामोग गये य त्रफजर
ु ी तनकाल्ने रक्ष्म मरएको उनरे फताए । नदीको ऩानी सदऩ
ु मोग गये य
ववमबन्न स्थानभा त्रफजुरी तनकामरएभा रोडशेडडङ सभस्माको अन्त्म हुने ऩतन उनी फताउॉ छन ् । नेऩारको ऩानी
जनताको रगानी बन्ने अमबमान सञ्चारन बएको उजाग याज्म भन्िी बगतरे फताए ।
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२० आयोजनाऱाई उत्ऩादन अनुमनतऩि

मस वषगको ७ भहीनामबि सयकायरे साना ठूरा गयी २० ओटा आमोजनाराई ववद्मुत ् उत्ऩादन अनुभततऩि (राइसेन्स)
प्रदान गये को छ । मसफीचभा राइसेन्स ऩाउनेहरूभा ३ भेगावाटको सानो मभल्तीखोरा जरववद्मुत ् आमोजनादे खख ४
सम भेगावाटको कारीगण्डकी जरववद्मुत ् आमोजनासम्भ यहे का छन ् ।

ती आमोजनाभध्मे वैशाख य जेठभा २/२ आमोजनारे राइसेन्स ऩाएका गथए बने असायभा तीन आमोजनारे ऩाएका

गथए । त्मसैगयी सफैबन्दा फढी ६ ओटा आमोजनाराई ववद्मत
ु ् उत्ऩादन राइसेन्स साउन भहीनाभा ववतयण गरयएको
छ । बदौ य असोजभा तीन÷तीन आमोजनाराई उत्ऩादन राइसेन्स ददइएको छ बने कावत्तक भहीनाको १७ गते
सम्भभा १ भाि आमोजनाराई उत्ऩादन राइसेन्स ददइएको छ । अतघल्रो वषगको सोही अवगधभा १७ ओटा
आमोजनाराई ववद्मत
ु ् उत्ऩादन राइसेन्स ववतयण गरयएको गथमो ।

त्मसैगयी मो वषगको ७ भहीनाको अवगधभा उत्ऩादन सवेऺण राइसेन्स ऩाउने आमोजनाको सङ्क््मा २२ ऩुगेको छ ।
सफैबन्दा फढी १ भेगावाटदे खख २५ भेगावाटसम्भका उत्ऩादन सवेऺण राइसेन्स ऩाउने आमोजना १८ ओटा यहे का
छन ् ।

त्मसभध्मे १३ ओटा आमोजना १० भेगावाटबन्दा कभका छन ् ।

मी ७ भहीनाभा प्रसायण सवेऺण राइसेन्स य प्रसायण तनभागण राइसेन्स बने एउटा ऩतन प्रदान गरयएको छै न ।
उत्ऩादन य प्रसायणका फीचभा यहे को राइसेन्स ववतयणको पयकरे तनकट बववटमभा सभस्मा तनजम्तने

सयोकायवाराहरू फताउॉ छन ् । मसका रागग उत्ऩादनको अनुभतत ददने ववद्मुत ् ववकास ववबाग तथा प्रसायको काभ
गने ववद्मत
ु ् प्रागधकयणफीच सभन्वमको आवश्मकता यहे को छ ।

cleofg, 2073÷07÷18

अप्ऩर नौगड गाढको ऩीऩीए सम्ऩन्न : १७ महीनासभि थऩ ८ मेगावाट उत्ऩादन
अऩी ऩावय कम्ऩनी मरमभटे डद्वाया प्रवद्र्धन गरयएको ८ भेगावाटको अप्ऩय नौगड गाढ जरववद्मुत ् आमोजनाको

ववद्मत
ु ् खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) सम्ऩन्न बएको छ । गत शक्र
ु वाय कम्ऩनी य नेऩार ववद्मत
ु ् प्रागधकयणफीच ऩीऩीए
बएको हो । कयीफ १ वषगअतघ दाचर
ुग ाजस्थत नौगड गाढ खोराभा ८ दशभरव ५ भेगावाटको नौगड गाढ ऩरयमोजना

सम्ऩन्न गयी हार सञ्चारनभा यहे को छ । सोही आमोजनाबन्दा भागथ तनभागण गरयने ८ भेगावाटको अप्ऩय नौगड
गाढ ऩरयमोजनाद्वाया उत्ऩादन हुने ववद्मत
ु ् खयीदसम्फन्धी सम्झौता गरयएको कम्ऩनीका कामगकायी सञ्चारक
सञ्जीव न्मौऩानेरे फताए ।

१ अफग ४० कयोड कुर रागत यहे को आमोजना तनभागणका रागग एसफीआई य प्रबु फैङ्क्करे गयी १ अफग ऋण ददने बएका
छन ् । फाॉकी ४० कयोड कम्ऩनीको इजक्वटीफाट हामरने न्मौऩानेरे जानकायी ददए । उनका अनुसाय १५ दे खख १७

भहीनाभा सम्ऩन्न गने रक्ष्म यहे को अप्ऩय नौगड गाढको उत्ऩादन राइसेन्सका रागग प्रकक्रमा अतघ फढाइसककएको
छ । „ववद्मत
ु ् ववकास ववबागभा राइसेन्सका रागग जाॉदै छौं,‟ न्मौऩानेरे बने, „आशा छ, १ दे खख २ हप्ताभा
राइसेन्स ऩाइन्छ य त्मसऩतछ तत्कार काभ शुरू हुन्छ ।‟

आमोजनाका रागग आवश्मक जग्गा अगधग्रहणभा यहे को ७५ योऩनीको हदफन्दीरे अप््मायो ऩये को न्मौऩानेको बनाइ
छ । „६० दे खख ७० योऩनी स्थानीमसॉगफाट खयीद गने य थऩ ३० दे खख ४० योऩनी सट्टाबनाग गने गयी वनसॉग मरने
मोजनाभा छौं,‟ उनरे बने ।
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आन्द्न्िज हाइड्रोऱे नेऩाऱमा कायायऱय ववस्तार गने

जरववद्मुत ् गह
ृ तनभागणका रागग उऩकयण आऩूततग गने अन्तयागजटरम साझेदाय कम्ऩनी आजन्रज हाइड्रोरे नेऩारभा
कामागरम ववस्ताय गने उद्दे श्मरे ऩदहरो ऩटक ग्राहक ददवस‘कस्टभय डे’ भनाएको छ ।

‘हाइड्रोऩावय सोरुसन पय नेऩार‟ नाभ ददइएकोुे उक्त कामगक्रभको याजधानीभा आमोजजत कामगक्रभभा उऩप्रधान
तथा अथगभन्िी कृटणफहादयु भहयारे शुबायम्ब गये । दईु ददनसम्भ चल्ने उक्त गोटठीरे कम्तीभा दईु ÷तीन
भदहनामबि नेऩारभै मसको कामागरम खोल्ने कुया तम गने फताइएको छ ।

अजस्रमाभा भु्म कामागरम यहे को उक्त कम्ऩनीरे ववश्वका करयफ ६० दे शभा आफ्नो कामागरम ववस्ताय गरयसकेको
छ । ववश्वबयभा जरववद्मुत ् तनभागणका रागग आवश्मक ववद्मुतीम साभग्री उऩरब्ध गयाउॉ दै आएको उक्त
कम्ऩनीरे नेऩारको कुरेखानी जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाका रागग काभ गरयसकेको छ ।

मसफाहे क भागथल्रो ताभाकोसी, भध्म भस्र्माङ्क्दीरगामत याजटरम गौयवका भु्म आमोजनासदहत करयफ १०००
भेघावाटका रागग आजन्रजको सहकामग छ । जसभध्मे १२० भेघावाटको काभ बइसकेको छ ।

उऩप्रधान तथा अथगभन्िी भहयारे आजन्रजको कामागरम ववस्तायरे नेऩारभा जरववद्मुत ् रगानीको सम्बावनाभा
वद्
ृ गध हुने फताउॉ दै मसका रागग तनजी ऺेिराई प्रोत्साहन गरयने फताए । यासस
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त्रबजुऱीको माग १४ सय ४४ मेगावाट
बीभ गौतभ

वषगकै सफैबन्दा फढी ववद्मत
ु ् खऩत हुने रक्ष्भीऩज
ू ाको ददन ववद्मत
ु ् भाग १ हजाय ४ सम ४४ भेगावाट ऩग
ु ेको छ ।
नेऩार ववद्मुत ् प्रागधकयणका अनुसाय सम्बवत् मो वषगकै सफैबन्दा उच्च भाग हो ।

प्रागधकयणरे गत वषगको ततहायभा वषगकै सफैबन्दा फढी १३ सम ८५ भेगावाट ऩुगेको जनाएको गथमो । ववद्मुत ्

प्रागधकयण बायप्रेषण केन्रका प्रभख
ु ववटणु श्रेटठ रक्ष्भीऩज
ू ाको ददन ववद्मत्ु को भाग रक्ष्भीऩज
ू ाको ददन १ हजाय ४
सम ४४ भेगावाट ऩुगेको य मो वषगकै सफैबन्दा उच्च भाग हुन सक्ने फताउॉ छन ् ।

“अतघल्रो वषग ऩतन रक्ष्भी ऩूजाको ददनको त्रफजुरीको भाग नै सफैबन्दा उच्च गथमो, मो वषग ऩतन उच्च हुनसक्छ,”
उनरे बने, “कदहरेकाहीीँ सफैबन्दा फढी जाडो हुने अथागत ऩुसको दोस्रो साता ऩतन त्रफजुरीको भाग उच्च हुन सक्ने
सम्बावना छ ।”

रक्ष्भीऩज
ू ाको ददन ववद्मत्ु को भाग १५ सम भेगावाटको हायाहायीभा ऩग्ु ने अनभ
ु ान प्रागधकयणको गथमो । प्रततवषग १०
प्रततशतका दयरे ववद्मुत्को भाग फढ्ने ववऻहरूरे फताउॉ दै आए ऩतन मसऩामर बने ५ प्रततशतबन्दा ऩतन कभ भाग
फढे को छ ।

रोडसेडडङ नबएको तथा खझमरमभरीका रागग सभेत त्रफजर
ु ी कभ खऩत गने एरईडी रगामतका गचभहरूको
प्रमोगको कायण त्रफजुरीको भाग कभ बएको अनुभान प्रागधकयणका अगधकायीहरूको छ ।

रक्ष्भीऩूजाको ददन १ हजाय ४ सम ९० भेगावाटदे खख १ हजाय ५ सम २० भेगावाटसम्भ त्रफजुरीको भाग ऩुग्न सक्ने

अनुभान गरयएकोभा ५९ भेगावाट भाि फढे कारे आगाभी दहउॉ दभा अदहरेको बन्दा त्रफजुरीको भाग अझ फढ्न सक्ने
प्रागधकयणका अगधकायीहरू फताउॉ छन ् ।

रक्ष्भीऩज
ू ाको ददन सफैबन्दा फढी त्रफजर
ु ीको भाग बए ऩतन मसऩामर ततहायभा ववद्मत
ु ् प्रागधकयणरे रोडसेडडङ बने
गये न । प्रभुख श्रेटठका अनुसाय, कुरेखानी जराशम सञ्चारन, बायतफाट थऩ त्रफजुरी तथा त्रफदाभा उद्मोग फन्द
बएको कायण रोडसेडडङ नगरयएको हो ।

केही सभम अतघसम्भ २ सम २० भेगावाटको हायाहायीभा बायतफाट ववद्मत
ु ् आमात गये कोभा ततहायभा २ सम ५४

भेगावाटसम्भ ऩ¥ु माइएको गथमो । ववद्मुत ् प्रागधकयणका अनुसाय, नेऩारको कुर जरववद्मुत ् उत्ऩादन ऺभता ८
सम भेगावाट छ ।
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आन्द्न्िज हाइड्रोऱे नेऩाऱमा कायायऱय ववस्तार गने

जरववद्मुत ् गह
ृ तनभागणका रागग उऩकयण आऩूततग गने अन्तयागजटरम साझेदाय कम्ऩनी आजन्रज हाइड्रोरे नेऩारभा
कामागरम ववस्ताय गने उद्दे श्मरे ऩदहरो ऩटक ग्राहक ददवस‘कस्टभय डे’ भनाएको छ ।

‘हाइड्रोऩावय सोरस
ु न पय नेऩार’ नाभ ददइएकोुे उक्त कामगक्रभको महाॉ आज आमोजजत कामगक्रभभा उऩप्रधान तथा
अथगभन्िी कृटणफहादयु भहयारे शुबायम्ब गनब
ुग मो । दईु ददनसम्भ चल्ने उक्त गोटठीरे कम्तीभा दईु ÷तीन
भदहनामबि नेऩारभै मसको कामागरम खोल्ने कुया तम गने फताइएको छ ।

अजस्रमाभा भु्म कामागरम यहे को उक्त कम्ऩनीरे ववश्वका करयफ ६० दे शभा आफ्नो कामागरम ववस्ताय गरयसकेको

छ । ववश्वबयभा जरववद्मत
ु ् तनभागणका रागग आवश्मक ववद्मत
ु ीम साभग्री उऩरब्ध गयाउॉ दै आएको उक्त कम्ऩनीरे
नेऩारको कुरेखानी जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाका रागग काभ गरयसकेको छ ।

मसफाहे क भागथल्रो ताभाकोसी, भध्म भस्र्माङ्क्दीरगामत याजटरम गौयवका भु्म आमोजनासदहत करयफ १०००
भेघावाटका रागग आजन्रजको सहकामग छ । जसभध्मे १२० भेघावाटको काभ बइसकेको छ ।

उऩप्रधान तथा अथगभन्िी भहयारे आजन्रजको कामागरम ववस्तायरे नेऩारभा जरववद्मत
ु ् रगानीको सम्बावनाभा
वद्
ृ गध हुने फताउॉ दै मसका रागग तनजी ऺेिराई प्रोत्साहन गरयने फताउनुबमो । यासस
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ढल्केबरमा सवस्टे शन ननमायण एक महहना हढऱा हुने

ढल्केफयभा २२० केबी ऺभताको सवस्टे शन तनभागण रत
ु गततभा बइयहे ऩतन तनधागरयत सभमभा सम्ऩन्न
नहुने दे खखएको छ ।
ऩुसको ऩदहरो साता सम्ऩन्न हुने गयी चीतनमाॉ ठे केदायरे काभ अतघ फढाए ऩतन धेयै काभ फाॉकी यहे कारे
केही ददन दढराइ हुने सॊबावना फढे को हो । ठे कदाय सेन्रर चाइना ऩावय ग्रीड कऩोये शनरे ददनयात तीव्र

गततभा काभ अतघ फढाए ऩतन सभम थोयै बएकारे १ भदहना दढराइ हुने सम्बावना यहे को नेऩार ववद्मत
ु
प्रागधकयणका कामगकायी तनदे शक कुरभान तघमसङ फताउॉ छन ् । फाह्रखयीसॉग कुया गदै तघमसङरे बने “२
वषगभा सककने काभ २ भदहनाभा सक्नऩ
ु ने बएकारे फढीभा १ भदहना दढराइ हुन सक्ने दे खखएको छ ।

तनधागरयत सभमभा काभ सम्ऩन्न गनग रागग ऩये का छौँ ।” उनरे कजन्टजेन्सी प्रान फनाउने तमायी बएको
जानकायी ददए ।
आउॉ दो दहउॉ दभा ववद्मुतबाय कटौती (रोडसेडडङ) कभ गनग ववद्मुत ् प्रागधयकणरे भुज्जपऩुय –ढल्केफय

अन्तयदे शीम प्रसायणराइनफाट २ सम भेगावाट त्रफजुरी आमातको तमायी गये को छ । सो प्रसायणराइनफाट
हार ८० भेगावाट त्रफजुरी आमात बइयहे को छ । थऩ त्रफजुरी आमात गनग ढल्केफयभा २२० केबी ऺभताको
प्रशायणराइन फनाउन आवश्मक छ । सयकायरे बायतफाट ५८० दे खख ६ सम भेगावाटसम्भ त्रफजुरी
आमातको तमायी गरययहे को छ ।

प्रसायणराइनभा दढराइ बएऩतछ ऊजागभन्िी जनादग न शभागरे गत बदौको ऩदहरो साता ढल्केफयभा गएय
आउॉ दो डडसेम्फयसम्भ सवस्टे शनको काभ सम्ऩन्न गनग ठे केदायसॉग सहभतत गयाएका गथए । भन्िी शभागरे
सहभतत गयाएऩतछ ठे केदायरे काभ थारेको हो । सयकायरे बायतफाट त्रफजुरी आमात गये य रोडसेडडङराई
दै तनक ७ घण्टाभा मसमभत गने तमायी गये को छ ।

१३२ केबीभा चाजग गये य ८० भेगावाटसम्भ त्रफजुरी आमात बइयहे कोभा थऩ त्रफजुरी खरयद गनग

प्रागधकयणरे सवस्टे शनको ऺभता फढाउन नमाॉ तनभागण गनग रागेको हो । २२० केबी सवस्टे शन
तनभागणऩतछ बायतफाट ३ सम भेगावाटसम्भ ववजुरी सहज आऩूततग हुने दे खखएको छ । ४ सम केबीभा चाजग
बएऩतछ मो प्रसायणराइनफाट १ हजाय ५ सम भेगावाटसम्भ ववजुरी आऩूततग गनग सककने छ ।

