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डेढ भहहना भबत्र ४५ भेगावाट ववजुरी थवऩॉदै

आगाभी डेढ भहहनाभबत्र नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणको केन्द्रीम प्रसायण राइनभा ४५ भेगािाट विद्मुत ् थऩ हुने बएको
छ । भर
ु क
ु बय हार प्राधधकयण य ननजी ऺेत्रको गयी कुर जडडत ऺभता ७८४ भेगािाट यहे को छ ।

कुर ५३ जरविद्मुत ् आमोजनाफाट उक्त ऺभताभा विद्मुत ् उत्ऩादन बइयहे को बए ऩनन ‘गोयखा बूकम्ऩ’ य फाढीका
कायण ४५ भेगािाट ऺभताको भध्म बोटे कोसी सञ्चारनभा छै न। अन्द्म केही साना आमोजनारे अझै विद्मुत ्
उत्ऩादन गनन सकेका छै नन ् ।

ऊजान भन्द्त्रारमका सधचि अनुऩकुभाय उऩाध्मामरे २५ भेगािाट ऺभताको ‘भादी ए’ जरविद्मुत ् आमोजनारे आगाभी
एक भहहनाभबत्र विद्मुत ् उत्ऩादन सुरु गने जानकायी हदए। मस्तै ६ भेगािाटको दयौँदी आमोजना सम्ऩन्द्न बइसकेको
छ।

सो आमोजनारे ऩनन आगाभी भहहनाभबत्रै प्राधधकयणको केन्द्रीम प्रसायण राइनभा विद्मुत ् थऩ गने रक्ष्म याखेको छ
। मस्तै १४ दशभरि ९ भेगािाट ऺभताको हे िा खोरा जरविद्मत
ु ् आमोजना ऩनन प्राधधकयणको प्रसायण राइनभा
जोड्ने तमायी गरयएको छ । सो आमोजनारे केही सभम ऩहहल्मै ऩयीऺण प्रसायण सम्ऩन्द्न गरयसकेको छ ।

मस्तै अको दईु भहहनाभा १२ भेगािाट बफजुरी थऩ हुने भन्द्त्रारमका सधचि उऩाध्मामरे जानकायी हदए । हार ५०
भेगािाटको भाधथल्रो भस्मानङ्दी ए आमोजनारे ऩनन ऩयीऺण उत्ऩादन गरययहे को छ ।

सो आमोजनाफाट हार २५ भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन बइयहे को छ बने प्राविधधक तमायीऩनछ २५ भेगािाट थऩ हुनेछ ।
सगयभाथा भसनो हाइड्रोरे ननभानण गये को सो आमोजनाभा नेऩारी य धचननमाॉ रगानीकतानको सॊमुक्त रगानी यहे को छ
।

विदे शी रगानीभा ननभानण हुने आमोजनाका प्रिद्नधकसॉग आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) को प्रक्रिमा ऩनन सुरु
गरयएको सधचि उऩाध्मामरे जानकायी हदए ।

उनकाअनुसाय अथन भन्द्त्रारमफाट सहभनत प्राप्त बएकारे भाधथल्रो बत्रशुरी १ आमोजनाको प्रिदन धक कोरयमाको
कम्ऩनीसॉग ऩीडीए अन्न्द्तभ चयणभा ऩुगेको छ ।

सयकायरे चारु आिको अन्द्त्मसम्भ करयफ दईु सम भेगािाट विद्मत
ु ् थऩ हुने फताउॉ दै आएको छ । त्मसभा कुरेखानी
तेस्रो १४ भेगािाट, चभेभरमा ३२ भेगािाट य ननजी ऺेत्रका अन्द्म आमोजना यहे को भन्द्त्रारमरे जनाएको छ ।
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केन्द्रीम प्रसायण राइनभा ४५ भेगावाट ववद्मुत ् थऩ हुॉदै

आगाभी डेढ भहहनाभबत्र नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणको केन्द्रीम प्रसायण राइनभा ४५ भेगािाट विद्मुत ् थऩ हुने बएको
छ । भर
ु क
ु बय हार प्राधधकयण य ननजी ऺेत्रको गयी कुर जडडत ऺभता ७८४ भेगािाट यहे को छ । कुर ५३ जरविद्मत
ु ्
आमोजनाफाट उक्त ऺभताभा विद्मुत ् उत्ऩादन बइयहे को बए ऩनन ‘गोयखा बूकम्ऩ’ य फाढीका कायण ४५ भेगािाट
ऺभताको भध्म बोटे कोसी सञ्चारनभा यहे को छै न बने अन्द्म केही साना आमोजनारे अझै विद्मुत ् उत्ऩादन गनन
सकेका छै नन ् ।

ऊजान भन्द्त्रारमका सधचि अनुऩकुभाय उऩाध्मामरे २५ भेगािाट ऺभताको „भादी ए‟ जरविद्मुत ् आमोजनारे

आगाभी एक भहहनाभबत्र विद्मुत ् उत्ऩादन सुरु गने जानकायी हदनुबमो । मस्तै ६ भेगािाटको दयौँदी आमोजना

सम्ऩन्द्न बइसकेको छ । सो आमोजनारे ऩनन आगाभी भहहनाभबत्रै प्राधधकयणको केन्द्रीम प्रसायण राइनभा विद्मुत ्
थऩ गने रक्ष्म याखेको छ । मस्तै १४ दशभरि ९ भेगािाट ऺभताको हे िा खोरा जरविद्मुत ् आमोजना ऩनन

प्राधधकयणको प्रसायण राइनभा जोड्ने तमायी गरयएको छ । सो आमोजनारे केही सभम ऩहहल्मै ऩयीऺण प्रसायण
सम्ऩन्द्न गरयसकेको छ ।

मस्तै अको दईु भहहनाभा १२ भेगािाट बफजुरी थऩ हुने भन्द्त्रारमका सधचि उऩाध्मामरे जानकायी हदनुबमो । हार

५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी ए आमोजनारे ऩनन ऩयीऺण उत्ऩादन गरययहे को छ । सो आमोजनाफाट हार २५
भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन बइयहे को छ बने प्राविधधक तमायीऩनछ २५ भेगािाट थऩ हुनेछ । सगयभाथा भसनो
हाइड्रोरे ननभानण गये को सो आमोजनाभा नेऩारी य धचननमाॉ रगानीकतानको सॊमुक्त रगानी यहे को छ ।

विदे शी रगानीभा ननभानण हुने आमोजनाका प्रिद्र्धकसॉग आमोजना विकास सम्झौता ९ऩीडीए० को प्रक्रिमा ऩनन सुरु
गरयएको सधचि उऩाध्मामरे जानकायी हदनुबमो । उहाॉकाअनुसाय अथन भन्द्त्रारमफाट सहभनत प्राप्त बएकारे
भाधथल्रो बत्रशर
ु ी १ आमोजनाको प्रिद्र्धक कोरयमाको कम्ऩनीसॉग ऩीडीए अन्न्द्तभ चयणभा ऩग
ु ेको छ ।

सयकायरे चारु आिको अन्द्त्मसम्भ करयफ दईु सम भेगािाट विद्मुत ् थऩ हुने फताउॉ दै आएको छ । त्मसभा कुरेखानी
तेस्रो १४ भेगािाट, चभेभरमा ३२ भेगािाट य ननजी ऺेत्रका अन्द्म आमोजना यहे को भन्द्त्रारमरे जनाएको छ । यासस
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रोडसेडडङभुक्त याजधानी: आकषषक तय कम्ती छै न चन
ु ौती
रक्ष्भण विमोगी

'याजधानी सहय काठभाडौंराई रोडसेडडङभक्
ु त गनन ऩयीऺण बइयहे को छ। मो काभ चन
ु ौतीऩण
ू न छ तय व्मिस्थाऩन

गनन राधगएको छ।' ऊजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे बफहीफाय भन्द्त्रारमभा मसो बननयहॉदा काठभाडौं उऩत्मका बफजुरीभम
धथमो। मो ननयन्द्तय हुने उनरे दाफी गये । उनरे बने, 'रोडसेडडङ घटाउने हो तय मसभा घन्द्टा नतोकौं, काभ गये ऩनछ

ऩरयणाभ दे खखन्द्छ।' भन्द्त्रीको मो बनाइरे उऩत्मका अॉध्मायोभक्
ु त हुने आशा जगाउॉ छ तय, तथ्म य िास्तविकता पयक

छन ्। शभानरे बाषण, मोजना य तथ्मराई तारभेर भभराउन सके बने भात्र सिनसाधायणरे विश्िास गने आधाय फन्द्छ।

नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणरे सभेत मो हहउॉ दभा काठभाडौं उऩत्मकाराई अॉध्मायोभुक्त फनाउने प्रनतफद्धता गये को छ
तय, भन्द्त्रारम य प्राधधकयणकै केही अधधकायी मो सम्बि नयहे को तकन गछन न ्। मसो त बफजुरी आऩूनतन हे दान गत
िषनबन्द्दा मो िषनको अिस्था केही सहज छ।

'फढी भाग बएको ऺेत्रभा फढी य कभ बएकोभा कभ बफजर
ु ी ऩठाउन व्मिस्थाऩन जरुयी छ,' उनरे बने, 'उच्च भाग

साॉझको २/३ घन्द्टाभात्र हुनेहुॉदा हदनको २२ घन्द्टाभा हये क घन्द्टाको 'रोड' पयक हुन्द्छ मो व्मिस्थाऩन बमो बने 'धिड'
भा बएकै बफजुरीफाट रोडसेडडङ घटाउन सक्रकन्द्छ।'

प्राधधकयणका अनस
ु ाय गत िषनको तर
ु नाभा मो िषन केन्द्रीम प्रणारीभा झन्द्डै १ सम ५० भेगािाट बफजर
ु ी थवऩएको
छ। भागभा खासै िद्
ृ धध बएको छै न। मही आधायरे ऩनन प्राधधकयणराई अहहरे भाग य आऩूनतनफीच सन्द्तुरन
भभराउन सन्जरो बएको छ।

गत िषन मही सभमभा ढल्केफयŔभुजफ्पयऩुय अन्द्तयदे शीम प्रसायण राइन फननसकेको धथएन। बूकम्ऩरे ननजी

ऺेत्रका आमोजनाभा ऺनत ऩुगेय करयफ ८५ भेगािाट बफजुरी प्रणारीफाट विच्छे द बएको धथमो। मस्तै, ५० भेगािाटको
भाधथल्रो भस्मानङ्दी 'ए' फाट बफजर
ु ी उत्ऩादन बएको धथएन।

मो िषन अन्द्तयदे शीम प्रसायण राइनफाट ८० भेगािाट, भस्मानङ्दीफाट २५ भेगािाट य बूकम्ऩरे ऺनत ऩुगेका ४५

भेगािाट बोटे कोसीफाहे क ४० भेगािाटका आमोजना प्रणारीभा आइसकेका छन ्। प्राधधकयणका अनुसाय गत िषन
आऩनू तन ८ सम भेगािाट धथमो बने मो िषन ९ सम भेगािाट ऩग
ु ेको छ। खेर मही एक सम भेगािाटको भात्र

हो। उऩत्मकाभा अहहरे ननयन्द्तय बफजुरी आउनुको भुख्म कायण मही बएको ननजी ऺेत्रका उत्ऩादक फताउॉ छन ्।

गत िषन बूकम्ऩरे ध्िस्त उऩत्मकाको वितयण सॊयचना विस्तायै ऩुननननभानण बइयहे को धथमो। त्मनतफेरा बायतरे

नाकाफन्द्दी गये य ग्मास प्रमोग गने उऩबोक्तारे सभेत बफजुरी प्रमोग गदान भाग १ हजाय ८ सम भेगािाटसम्भ ऩुगेको
धथमो। उऩत्मकाको भागभात्र झन्द्डै ५ सम भेगािाट धथमो तय मो िषन उऩत्मकाको भाग साढे दईु समदे खख ३ सम

भेगािाट छ। मी तथ्मरे ऩनन अहहरेसम्भ बफजर
ु ीको 'रोड' व्मिस्थाऩन बएको प्राधधकयणका एक इन्न्द्जननमयरे
फताए।

उन्ल्रखखत कायण हुॉदाहुॉदै कुरभान नघभसङ प्राधधकयणको कामनकायी ननदे शक बएऩनछ बफजुरीको 'रोड व्मिस्थाऩन'
भा सुधाय बएको छ। 'फढी भाग बएको ऺेत्रभा फढी य कभ बएकोभा कभ बफजुरी ऩठाउन व्मिस्थाऩन जरुयी छ,'

उनरे नागरयकसॉग बने, 'उच्च भाग साॉझको २/३ घन्द्टाभात्र हुनेहुॉदा हदनको २२ घन्द्टाभा हये क घन्द्टाको 'रोड' पयक
हुन्द्छ मो व्मिस्थाऩन बमो बने 'धिड' भा बएकै बफजर
ु ीफाट रोडसेडडङ घटाउन सक्रकन्द्छ।'

नघभसङका अनुसाय उऩत्मकाभा यानत भाग १ सम २० भेगािाटभात्रै हुन्द्छ। हदउॉ सो १ सम ७० भेगािाट हायाहायी हुन्द्छ।
यातको सभमभा करयफ ५० भेगािाट बफजर
ु ी फढी हुने हुॉदा भाग सन्जरै व्मिस्थाऩन गनन सक्रकन्द्छ। ट्रान्द्सपभनय पेने,
सफस्टे सन भभनत य आऩूनतन व्मिस्थाऩन एकसाथ बइयहे को उनरे फताए। 'हहउॉ दको बफजुरी भागराई ध्मान हदएय
विद्मुत्गह
ृ को भभनत गने भभनतसभेत सारयएको छ,' उनरे बने।

भन्द्त्रारम य प्राधधकयण अॉध्मायोभुक्त अभबमानभा अिसय बए ऩनन िास्तविकता त्मसको विऩयीत दे खखन्द्छ। अहहरे
नदी तथा खोराभा ऩानी ऩमानप्त बएकारे विद्मुत्गह
ृ ऩूणन ऺभताभा सञ्चारन बइयहे का छन ्। अफको १५ हदनऩनछ

ऩानीको फहाफ कभ हुॉदै जान्द्छ य पागन
ु चैतसम्भ ननकै सख्
ु खा हुन्द्छ। त्मो सभमभा ऺभताको २५ प्रनतशतबन्द्दा कभ
बफजुरी उत्ऩादन हुन्द्छ। मनतफेरा 'रोड' भभराउन बायतफाट फढी बफजुरी आमात गनऩ
ुन छन मा िैकन्ल्ऩक उऩामफाट
बफजुरी उत्ऩादन गनऩ
ुन छन ।

अफको दईु भहहनाभा करयफ ५७ भेगािाट बफजर
ु ी 'धिड' भा थवऩने हुॉदा भाग य आऩनू तन व्मिस्थाऩन गनन थऩ सन्जरो

हुने ऊजान भन्द्त्रारमका सधचि अनुऩकुभाय उऩाध्मामरे फताए। 'गत िषनबन्द्दा मो िषन 'रोड' त्मनत थवऩएको छै न,
साॉझको सभमभा ठूरा उद्मोग नचराए सभस्मा हुॉदैन,' उनरे बने, 'उऩत्मका फाहहय फढी कटौती नगये यै उऩत्मकाको
'रोड' भभराउन सक्रकन्द्छ।'

प्राधधकयणका आमोजना फन्द्दै नन ्

विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे ननभानण गरययहे का कुनै ऩनन आमोजना आगाभी हहउॉ दसम्भ ऩयू ा नहुने ननन्श्चत छ।

प्राधधकयणरे ३० भेगािाटको चभेभरमा, १४ भेगािाटको कुरेखानी तेस्रो, ६० भेगािाटको भाधथल्रो बत्रशूरीŔ३ 'ए' य
४० भेगािाटको याहुघाट आमोजना ननभानण गरययहे को छ।

चभेभरमा य कुरेखानीको ननभानण करयफ ९५ प्रनतशत ऩयू ा बए ऩनन हहउॉ दसम्भ बफजर
ु ी उत्ऩादन नहुने प्राधधकयणका

प्रिक्ता तथा विद्मुत ् व्माऩाय विबाग प्रभुख प्रफर अधधकायीरे फताए। 'आधथनक िषन २०७३/७४ भा १ सम ७५ भेगािाट
थवऩने प्रऺेऩण हो तय भाघसम्भ प्रसायण राइनभा नजोडडएऩनछ रोडसेडडङ कभ गनन त्मसको कुनै अथन हुॉदैन,' उनरे
बने, 'तोक्रकएका आमोजना ऩूया बए ऩनन नतनरे हहउॉ दभा जम्भा २५ भेगािाट उत्ऩादन गछन न ्। मसरे फढ्दो भाग
सम्फोधन गनन सक्दै न।'

प्राधधकयणका अनस
ु ाय ऩस
ु सम्भ ५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्मानङ्दी 'ए', २५ भेगािाटको भाधथल्रो भादी य ६

भेगािाटको भाधथल्रो दयौंदीफाट भात्र बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ। आन्द्तरयक उत्ऩादन नथवऩने हुॉदा रोडसेडडङ कभ गने
विकल्ऩ बायतफाट आमात िा थभनर प्रान्द्ट सञ्चादन गनऩ
ुन ने हुन्द्छ। ९२ भेगािाटको कुरेखानी जराशमरे बने
हहउॉ दबय भाग व्मिस्थाऩनभा सहमोग ऩुयम
् ाउने अधधकायीरे फताए।
उद्मोगभा रोडसेडडङ

प्राधधकयणरे औद्मोधगक ऺेत्रभा विद्मत
ु ् कटौती गये यै बए ऩनन सिनसाधायणराई बफजर
ु ी उऩरब्ध गयाउने

प्रनतफद्धता गये को छ। साॉझको करयफ ५ घन्द्टा 'डेडडकेटे ड' राइनफाट ननयन्द्तय बफजुरी ऩाइयहे का ठूरा िाहकको

बफजुरी कटौती गने प्राधधकयणको मोजना छ। मसो हुॉदा औद्मोधगक उत्ऩादन य रागतभा असय ऩने उद्मोगीको
बनाइ छ।

प्राधधकयणरे अन्क्सजन, दध
ू , पराभ, प्रान्स्टकजन्द्म उद्मोगभा ननयन्द्तय बफजुरी हदॉ दै आएको अहहरेसम्भको

अिस्था हो। मस्ता उद्मोगरे २४ सै घन्द्टा बफजुरी नऩाए कच्चा ऩदाथन खेय जान्द्छ। 'ती उद्मोगरे ऩाएको बफजुरी
काटे य उऩत्मकाभा फत्ती फाल्न ध्मान हदइएको छ,' एक विद्मुत ् उत्ऩादकरे बने, 'मसफाट योजगाय ऩाइयहेका
काभदायभा ऩने असय य आधथनक ऩऺ हे रयएको छै न।'

रोडसेडडङ अन्द्त्म अभबमान कनतको हदगो होरा बन्द्ने मक्रकन नबएकारे उद्मोग ऺेत्रभा मसको असय अहहरे नै

आॉकरन गनन नसक्रकने नेऩार उद्मोग ऩरयसॊघका अध्मऺ हरयबक्त शभान फताउॉ छन ्। 'उऩत्मकाका फाराजु, ऩाटन य

बक्तऩुय उद्मोगफाट अहहरेसम्भ बफजुरी काहटएको जानकायी आएको छै न,' उनरे बने, 'उऩत्मका फाहहय त कटौती

बइयहे को छ।' प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गदै ननभानणाधीन आमोजना नछटो ऩूया गये भुरुक अन्द्धकायभुक्त हुने उनको
फुझाइ छ।

दसैंŔनतहायभा केही सहज बए ऩनन अहहरे उद्मोगभा विद्मुत ् कटौती सुरु बएको नेऩार उद्मोग िाखणज्म

भहासॊघकी उऩाध्मऺ बिानी याणारे फताइन ्। 'उद्मोगभा ५ घन्द्टा कटौती गने बननएको छ, आधथनक विकासभा टे िा
ऩुग्ने औद्मोधगक ऺेत्रभा बफजुरी कटौती गदान ठूरो असय ऩछन ,' उनरे बननन ्, 'सिनसाधायणराई जस्तै उद्मोगराई
ऩनन सभानरूऩरे बफजुरी वितयण गनऩ
ुन य्मो।'
कतत आऩतू तष हुन्द्छ?

एक हजाय ५ सम भेगािाटसम्भको उच्च भाग व्मिस्थाऩन गनन त्मनत नै आऩूनतन हुनुऩछन । प्रणारीभा त्मनत बफजुरी

आऩूनतन गनन उत्ऩादन त्मोफयाफय हुॉदैन। तैऩनन 'रोड' व्मिस्थाऩनभा ध्मान हदॉ दा फढ्दो रोडसेडडङ घटाउन सक्रकन्द्छ।
ननभभट्मान्द्न ऩाय्न सक्रकन्द्न। आन्द्तरयक उत्ऩादन य बायतफाट आमात कनत फढ्न सक्छ त्मसैका आधायभा
रोडसेडडङ घटफढ हुन सक्छ।

प्राधधकयणरे गत िषन नै चारु िषनको हहउॉ दभा फढीभा दै ननक ७ घन्द्टा रोडसेडडङ हुन सक्ने प्रऺेऩण गये को धथमो।

बायतफाट बफजुरी आमात फढाएय आन्द्तरयक व्मिस्थाऩन गने हो बने हहउॉ दको सॊकट कटौती गनन सक्रकने विद्मुत ्
व्माऩाय विबाग प्रभुख अधधकायीरे फताए।

ढल्केफयभा सफस्टे सन ननभानण ऩस
ु दोस्रो सातासम्भ ऩयू ा नहुने दे खखएको छ। सफस्टे सन ऩयू ा नहुॉदासम्भ ढल्केफयŔ
भुजफ्पयऩुय राइनफाट थऩ बफजुरी ल्माउन सक्रकॉदै न। सफस्टे सन फने अहहरे हारको ८० भेगािाटसहहत २ सम ३०
भेगािाट बफजर
ु ी आमात हुन्द्छ।

मस्तै यक्सोरŔऩयिानीऩुय य कुशाहाŔकटै मा १३२ केबी प्रसायण राइन दोस्रो सक्रकनटको काभ ऩूया बए थऩ सम
भेगािाट ल्माउन सक्रकन्द्छ। मस्तै, टनकऩुयभा सम एभभबएको ट्रान्द्सपभनय याखेय अहहरे आइयहे को ३०

भेगािाटफाहे क थऩ ४० भेगािाट ल्माउन सक्रकन्द्छ। सभिभा तोक्रकएका ऩि
ू ानधाय सॊयचना ननभानण बए बायतफाट
भाघसम्भ ६ सम १८ भेगािाट बफजुरी आमात हुन्द्छ।

ढल्केफयभा सफस्टे सन य अन्द्म ऩूिानधाय ननभानण नबए बायतफाट आउने बफजुरीको ऩरयभाण जम्भा ३ सम १८
भेगािाटभात्र हुनेछ। मस्तै, आन्द्तरयकरुऩभा फढीभा ५० भेगािाटबन्द्दा थवऩॉदैन। मसैरे अहहरेकै अिस्थाभा
प्रणारीभा ९ समदे खख साढे ९ सम भेगािाटभात्र बफजुरी आऩूनतन हुने दे खखन्द्छ।
प्रणारी 'भसॊक्रोनाइजेसन'

उऩत्मकाभा करयफ ३ सम भेगािाट बफजुरी भाग यहे को अनुभान छ। अहहरे महाॉका सम्ऩूणन उद्मोग सञ्चारनभा
आएका छै नन ्। उद्मोग सञ्चारनभा आउनासाथ सिनसाधायण िाहकरे ऩाउने बफजुरी कटौती गनऩ
ुन छन । कटौती
नगने हो बने बायतफाट आउने बफजर
ु ी काठभाडौंसम्भ ल्माउन जरुयी छ।

ढल्केफयŔभुजफ्पयऩुय अन्द्तयदे शीम प्रसायण राइनफाट थऩ बफजुरी आमात गनन दि
ु ै दे शफीच यान्रट्रम प्रसायण प्रणारी
जोडडनु (भसॊिोनाइजेसन) हुनुऩय्छ। मस विषमभा प्राधधकयणरे बायतीम अधधकायीसॉग छरपर गरययहे को कामनकायी
ननदे शक नघभसङरे जानकायी हदए।

दि
ु ै दे शको प्रणारी जोडडएको अिस्थाभा भात्र खखम्तीŔढल्केफय हुॉदै काठभाडौंसम्भ य हे टौंडाŔकुरेखानीŔभातातीथनŔ
स्मच
ु ाटाय १३२ केबी राइनफाट उऩत्मकाभा बफजर
ु ी ल्माउन सक्रकन्द्छ। बायतको बफजर
ु ी मसयी ल्माउन सकेभात्र
उऩत्मकाको अॉध्मायो कभ गनन सक्रकने प्रिक्ता अधधकायी फताउॉ छन ्।

ऩूिानधाय सॊयचना ननभानण बए ऩनन बायतसॉग व्माऩारयक दयभा क्रकन्द्नुऩने करयफ ३ सम भेगािाटको खरयद प्रक्रिमा
अनघ फढाइएको छै न। व्माऩारयक दयभा बफजुरी ल्माउन ननन्श्चत अिधध तोकेय विद्मुत ् खरयद सम्झौता (वऩवऩए)

गनऩ
ुन छन । जनत नछटो वऩवऩए गरयमो त्मनत नै सस्तो बफजुरी ऩाइन्द्छ। प्राधधकयणरे गत िषन बफजुरी क्रकन्द्न कावत्तकभै
बायतसॉग सम्झौता गये को धथमो। गत िषन टनकऩयु फाट प्रनतमनु नट ५.५७ रुऩैमाॉ (३.४८ बारु) य ढल्केफयŔ
भुजफ्पयऩुयफाट प्रनतमुननट ५.७६ रुऩैमाॉ (३.६० बारु) भा बफजुरी क्रकननएको धथमो।
रोडसेडडङ घटाउन सभभतत

प्राधधकयणरे दे शबय रोडसेडडङ घटाउने रक्ष्मअनस
ु ाय एक अध्ममन सभभनत गठन गये को छ। प्राधधकयण प्रसायण

ननदे शनारमका उऩकामनकायी ननदे शक याजीि शभान सॊमोजक यहे को सभभनतराई एक साताभबत्र अध ्ममन प्रनतिेदन
फुझाउन ननदे शन हदइएको छ। सभभनतरे अध्ममन गयी उऩत्मका रगामत भुख्मŔभुख्म ठाउॉ को भाग, आऩूनतन य
ननभानण गनऩ
ुन ने ऩूिानधायको विियण हदनेछ।

'थऩ बफजुरी कहाॉŔकहाॉफाट ल्माउन सक्रकन्द्छ बन्द्ने विषमभा अध्ममन हुन्द्छ,' प्रिक्ता अधधकायीरे बने, 'चह
ु ािट

ननमन्द्त ्यण गये य ऩनन आऩनू तन फढाउन सक्रकन्द्छ।' भन्द्त्रारमरे करयफ २६ प्रनतशत यहे को चह
ु ािट घटाएय मो िषन २३
प्रनतशतभा झाने भहŒिाकाॊऺी रक्ष्म अनघ साये को छ। काठभाडौंभा औद्मोधगक 'रोड' नबएकारे ऩनन भाग य
आऩूनतन भभराउन सक्रकने उनको बनाइ छ।
वैकल्पऩक ऊजाष ककतनॉदै

ऩुस/भाघभा हुने चयभ विद्मुत ् सॊकट कभ गनन िैकन्ल्ऩक ऊजान खरयद प्रक्रिमा सुरु बएको छ। िैकन्ल्ऩक स्रोतफाट
बफजर
ु ी उत्ऩादन गनन सक्रकने ननजी ऺेत्रको भागराई सभेत ध्मान हदॉ दै प्राधधकयणरे प्रक्रिमा सरु
ु गये को हो।

प्राधधकयणरे छोटो सभमका राधग विद्मुत ् हदन चाहने व्मन्क्त िा ननकामराई सम्फोधन गदै प्रस्ताि भागेको धथमो।

प्राधधकयणका अनुसाय करयफ १५ कम्ऩनीरे िैकन्ल्ऩक स्रोतको बफजुरी हदन सक्रकने बन्द्दै प्रस्ताि ऩेस गये का छन ्। ती
प्रस्तािको भल्
ू माॊकन बइयहे को कामनकायी ननदे शक नघभसङरे फताए। 'रोडसेडडङ कभ गनन सक्रकने सफै विकल्ऩफाये

काभ बइयहे को छ,' उनरे बने, 'हये क स्रोतफाट बफजुरी क्रकनेय बए ऩनन उऩत्मका अॉध्मायोभुक्त फनाउने मोजना हो।'
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सदाका राधग रोडसेडडङ अन्द््मको मोजनाभा छौं

दै ननक घन्द्टौंको रोडसेडडङ साभना गनन फाध्म उऩबोक्तारे ऩनछल्रो दईु सातामता याहतको भहसुस गनन थारेका छन ्
। प्राधधकयणका निननमक्
ु त कामनकायी ननदे शक कुरभान नघभसङको नमाॉ यणनीनतफाट मो सम्बि बएको हो । दईु

सातादे खख रोडसेडडङको साभना गनन छाडेका जनता कहहरेदेखख ऩुयानो सभस्मा ऩुन् दोहोरयने हो त्मसभा सशॊक्रकत
छन ् । तय, कामनकायी ननदे शक नघभसङ बने सके दे शैबय य नसके ऩनन काठभाडौं उऩत्मकाभा भात्रै बए ऩनन सदाका

राधग रोडसेडडङ अन्द्त्म गनन प्रनतफद्ध छन ् । नघभसङ इरेन्क्ट्रकर इन्न्द्जननमय हुन ् । उनरे प्राधधकयणको भसस्टभ य

प्राविधधक ऩऺ फुझक
े ो हुनारे ऩनन उनराई अहहरे विद्मुत ् व्मिस्थाऩन गनन सहज बएको हो । व्मिस्थाऩनभा सभेत
एभफीए गये का नघभसङरे विद्मुत्को व्मिस्थाऩन गने कामनराई अभबमानकै रूऩभा अगाडड फढाएका छन ् । २२÷२३
िषनदेखख प्राधधकयणभा कामनयत २७ सारभा जन्न्द्भएका नघभसङ चाय तहफाट सेिा प्रिेश गये का हुन ् । विद्मभान

रोडसेडडङ अन्द्त्मका राधग कामनकायी ननदे शक नघभसङरे चह
ु ािट ननमन्द्त्रण, भभनतसम्बाय, बायतफाट थऩ आमात,
प्रसायण राइनको विस्ताय एिॊ भभनत सम्बाय य ननभानण सम्ऩन्द्न हुने अिस्थाभा ऩग
ु ेका आमोजनाको तीव्र

कामानन्द्िमनरगामतको ऩऺभा जोड हदन थारेका छन ् । मसका राधग सम्फद्ध ऩऺसॉग ऩटकऩटक कुयाकानी
बइयहे को य रोडसेडडङ अन्द्त्मको एउटा खाका फन्द्ने अिस्थाभा ऩुधगसेकेको छ । मसै सन्द्दबनभा नघभसङसॉग
याजधानीका राधग भशि दि
ु ाडीरे गये को कुयाकानीको सॊऺेऩ ।

कुरभान नघभसङ, कामनकायी ननदे शक, नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधयकण

० काठभाडौं उऩत्मकाभा हुॉदै आएको रोडसेडडङ एकाएक घटाएय आभजनताराई आश्चमनभा ऩानब
ुन मो । मसअनघ
नबएको मो कामन अहहरे कसयी सम्बि बमो ?

– मसका राधग हाभीरे केही ननन्श्चत काभ सुरु गये का छौं । त्मो बनेको रोडसेडडङ व्मिस्थाऩन, कभनचायी

व्मिस्थाऩन य ऩूिानधाय व्मिस्थाऩनरगामत तीनचायिटा काभ छन ् । मसैफाट त्मो सम्बि बएको हो । अहहरे
सरु
ु िात भात्र हो । विस्तायै सदाका राधग नेऩारफाट मसराई रोडसेडडङ भक्
ु त गनन हाभी क्रिमाशीर छौं ।
० व्मिस्थाऩन ऩरयितनन ल्माउॉ दै भा उऩत्मकाको रोडसेडडङ हटाउन सम्बि बएको हो ?

– व्मिस्थाऩन सुधाय ल्माउॉ दा त्मसको प्रबाि नछटो य दे खखने गयी आउॉ छ । विगतभा व्मिस्थाऩनभा बएको

कभजोयीका कायण भुरुकभा चाहहने बन्द्दा थेयै रोडसेडडङ हुॉदै आएको धथमो । अहहरे त्मसभा सुधाय गरयएको छ ।
विद्मुत्को आऩूनतन व्मिस्थाऩन अहहरे व्माऩाक सुधाय बएकोेे छ । मसराई अझै थऩ प्रबािकायी रूऩभा

व्मिस्थाऩन गनऩ
ुन दन छ । अको विषम बनेको जनत ऩनन जेनेयेसन हुन्द्छ, त्मसको प्रबािकायी वितयण हो । अहहरे

भुरुकभा केही जरविद्मुत ् य केही थभनर ऩनन छन ् ती सफैराई व्मिस्थाऩन गने हो । त्मस्तै, ट्रान्द्सपभनयको ऩनन
व्मिस्थाऩन गनऩ
ुन नेछ । अको सञ्चारनका हहसाफरे कसयी गने बन्द्ने हो । विभबन्द्न १० ठाउॉ फाट अहहरे हाम्रो

आमात बैयहे को छ । ती ठाउॉ भा न्स्िधचङ गने, कुन कुन आमोजना कहहरे य कसयी चराउने बन्द्ने प्रस्ट मोजना हुन्द्छ
। त्मो हभी गरययहे का छौं । त्मस्तै, अको भाग कसयी व्मिस्थाऩन गने बन्द्ने विषम हो । काठभाडौंभा आधा ठाउॉ भा
फत्ती फल्दथ्मो य आधा ठाउॉ भा फल्दै नथ्मो । फत्ती आउने फेराभा भाननसरे सफै काभ एकैऩटक गदन थे । फत्ती आउने

फेराभा सफै इन्द्बटन यहरू चाजन हुन्द्थ्मो । अहहरे इन्द्बटन य चाजन गनन ऩदै न । त्मो रोड ऩनन घटे को छ । चह
ु ािट ननमन्द्त्रण

कामनराई हाभीरे अभबमानकै रूऩभा अगाडड साये का छौं । तयाईनतय त ५०÷६० प्रनतशत चह
ु ािट छ । काठभाडौंभ अभर
कभ १०÷१२ प्रनतशत हो ।

० अहहरे विद्मुत्को खास भाग कनत हो ?

– भाग त हये क घण्टा पयक छ । १४ सम भेगािाट त एकाध घण्टा हो । हाम्रो आऩूनतन ७०० भेगािाटको हायाहायीभा छ

। भाग १४ सम भेगािाट छ । २२ घण्टा त आपैं व्मिथाऩन हुन्द्छ । फाॉकी २ घण्टाको वऩक्रकङ व्मिस्थाऩनको कुया हो ।
मो त हाभीरे गनऩ
ुन ¥मो नी । िाइभससको फेराभा त्मसराई सही व्मिथाऩन गनुन नै भुख्म कुया हो ।
० गये सम्बि हुॉदो यहे छ हो ?

– त्मो त ऩक्कै हो । ऩहहरो कुया इच्चा शन्क्त हुनुऩ¥मो । आपैंरे चन
ु ौतीको साभना गनऩ
ुन ¥मो । ऩोहोय मनतफेरा

दै ननक ८÷९ घण्टा रोडसेडडङ हुन्द्थ्मो । सप्राइको अिस्था अहहरे ऩनन उस्तै हो । अभरकनत प्रबािकायी व्मिस्थाऩन
नै हो । ८ भहहना रोडसेडडङ नगनन सक्रकन्द्छ । फाॉकी ४ भहहना दै ननक केही घण्टाको भात्रै सभस्मा हो । त्मसको
व्मिस्थाेाऩनको तमायी बइयहे को छ ।
० के छ व्मिथाऩनको मोेेजना ?

– अहहरे भसॊगो सयकाय, प्रधानभन्द्त्री, ऊजानभन्द्त्री, विद्मुत ् प्राधधकयणरगामत सफै ननकाम भभरेय काभ गरययहे को

अिस्था छ । मसभा सफैको चासो य सक्रिम सहबाधगता ऩनन छ । मसको एउटा ठोस मोजना फन्द्दै छ । त्मो नछट्टै
सािनजननक हुन्द्छ ।

० उऩत्मकाफाहहयको अिस्था कस्तो छ ?

– काठभाडौंफाहहय धेयै रोडसेडडङ बएको छै न । फाहहय वऩक रोडभा केही घण्टा रोडसेडडङ गनऩ
ुन ने हुन्द्छ । महाॉ त

जनताराई मनत घण्टा य उनत घण्टा बनेय तसानइमो । महाॉ त भ आपैंरे रयक्स भरएय काभ गरययहे को छु । मसभा
याज्म ऩनन रागेको छ ।
० हहउॉ दभा के हुन्द्छ ?

– कभबन्द्दा कभ गये य अन्द्त्म गने नै हो । त्मसको प्रमासभा हाभी जुहटसकेका छौं । काठभाडौंभा सकेसम्भ रोडसेडडङ
नै नगने य फाहहय कभबन्द्दा कभ भात्रै गने हो । मो सयकायको एजेन्द्डा हो । ऩूयै सयकाय रागेको छ । प्रधानभन्द्त्री

रागेको छ । ऊजानभन्द्त्री रागेको छ । कसो नहोरा । हाभी अफ घण्टाको ऩनछ राग्दै नौं । मसराई सके अन्द्त्म य नसके
कभ गये य दे खाउॉ छौं ।

० त्मो कामन कवत्तको चन
ु ौतीऩूणन छ ?

– चन
ु ौती य पेस गनऩ
ुन दन छ । काभ गने बनेको आपैंराई चन
ु ौती खडा गने नै हो । विना टागेट त कसयी काभ हुन्द्छ य ?
मोजना फनाएऩनछ न त्मसअनुसाय काभ गने हो । भ सधैं ऩोजेहटब रूऩभा हे दनछु । गने बनेऩनछ गये य दे खाउने हो ।
कभभटे ड य डेडडकेटे ड बएय राग्ने हो । रागेऩनछ हुन्द्छ । ऊजान भन्द्त्रारमरे ३७ फॉद
ु े कामनमोजना ऩनन फनाएको छ ।
त्मसैअनुसाय अगाडड फढ्ने हो ।

० जनाशम मुक्त आमोजना चराई त्महाॉको ऩानी सकेय चराएय रोडसेडडङ हटाएको आयोऩ छ नन ?

– मो सयासय गरत हो । भ आएछऩनछ रक्ष्भीऩज
ू ाको एक हदन भात्र चराएको हो । नत्र चराएको छै न । कहहरेकाहीीँ
केही भभनेट अप््मायो ऩदान चराइन सक्छ । पेरय एकनछन त भसस्टभका राधग ऩनन चराउनै ऩदन छ । मसथन मस्ता
हल्राभा कुनै सत्मता छै न ।
० दीघनकारीन सोच के छ ?

– नेऩारको ऩानीभा जनताको रगानी गयाउने हो । अहहरे सेमय बनन हदनबय राभभा फस्नुऩने जस्ताराई हाभी

बफजर
ु ीभा सेमय हाल्न आिह गदन छौं । अफ त्मो हदन नछट्टै आउॉ छ । रोडसेडडङ आफ्ना गनतविधधभा ऩनन बय ऩदन छ
। रोड म्माजेज्भेन्द्ट प्रबािकायी रूऩभा गने नै हो सही व्मिस्थाऩनका राधग ।

मसअनघ प्राधधकयणको न्जम्भेिाय तहभा यहे का व्मन्क्तहरूरे हचि
ु ाको बयभा विनामोजना रोडसेडडङ गदै आएकारे
सभस्मा विकयार दे खाइएको बए ऩनन फजाय हल्राजस्तो ठूरो सभस्मा यहे को छै न । बएको बफजुरी सफैराई

सभानुऩानतक रूऩभा आऩूनतन गदान काठभाडौं उऩत्मकारगामत दे शका प्रभुख स्थानभा गत दईु सातादे खख रोडसेडडङ
हटाउन सक्रकएको हो । अफ उऩत्मकाभा मसराई ननयन्द्तयता हदने य उऩत्मका फाहहयको रोडसेडडङ हटाउने मोजना
फनाउन सुरु बइसकेको छ ।

० हार उऩरब्ध विद्मुत्रे नै उऩत्मकाको रेडसेडडङ अन्द्त्म गनन सम्बि छ ?

– काठभाडौं उऩत्मकाभा दै ननक ९ घन्द्टासम्भ बफजर
ु ी आऩनू तन कटौती हुॉदै आएकोभा त्मसराई व्मिन्स्थत भात्रै गदान
अहहरेको अिस्थाभा ल्माउन सक्रकएको हो । हाभीरे सभानुऩानतक रूऩभा बफजुरी वितयण गये का भात्र हौं । बएको

बफजुरीराई सही तरयकारे व्मिस्थाऩन गयी वितयणगदान उऩत्मकाको रोडसेडडङ हटे को हो । दे शबय २४ घन्द्टाभा २२
घन्द्टासम्भ ७ सम भेगािाट बफजुरीको भात्रै भाग हुन्द्छ । फाॉकी दईु घण्टा भात्रै उच्चतभ अथानत ् १ हजाय ४ सम

भेगािाटको बफजुरी भाग हुॉदै आएको छ । त्मो दईु घण्टाका राधग िैकन्ल्ऩक व्मिस्था गदान फाॉकी २२ घण्टा विद्मुत ्
कटौती गनन ऩदै न । हार नऩग
ु बएको बफजर
ु ी अबािराई भाग व्मिस्थाऩन य रोड भसफ्ट (बाय स्थानान्द्तयण) गदै
व्मिन्स्थत गरयएको भात्र हो ।

उऩत्मकाभा नतहायको रक्ष्भी ऩूजाका हदन उच्चतभ भाग तीन सम भेगािाट धथमो । अन्द्म साभान्द्म सभमभा

उऩत्मकाभा यानत सम भेगािाट य हदउॉ सो एक सम ५० दे खख दईु सम भेगािाटसम्भ भाग छ । फेरक
ु ीको उच्चतभ

विद्मुत ्े् भाग (वऩक आिय) का फेरा आिश्मक ऩदान एकदे खख डेढ घन्द्टासम्भ जराशममुक्त कुरेखानी सञ्चारन
गरयएको छ ।

कुरेखानीराई दै ननक डेढ घन्द्टाका हहसाफरे चराउॉ दा ऩनन हहउॉ दबरय ऩुग्छ । मसअनघ प्राधधकयणरे कुरेखानी ऩहहरो
य दोस्रो गयी ९२ भेगािाटको बफजुरी भसस्टभ कोल्माप्स (दे शबय एकसाथ विद्मुत्गह
ृ फन्द्द) हुॉदाका फखत य मदाकदा
आॊभशक रूऩभा भात्र सञ्चारन गदै आएको धथमो । अहहरे बायतफाट थऩ बफजर
ु ी ल्माउन थाभरएको य २५

भेगािाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी „ए‟ को बफजुरी ऩनन थवऩएकारे रोडसेडडङ अन्द्त्म गनन थऩ सहज बएको हो ।
० उद्मोगको बफजुरी काटे को कुया फाहहय आएको छ । त्मो के हो ?

– प्राधधकयणरे ऩूिानञ्चर य भध्मभाञ्चरका केही उद्मोग य हे टौंडान्स्थत एक भसभेन्द्ट उद्मोगराई चौफीसै घन्द्टा

बफजुरी वितयण गदै आएको छ । प्रनतमुननट ३० दे खख ३५ रुऩैमाॉसम्भ ऩने डडजेर प्रान्द्ट चराउॉ दै आएका ती केही
उद्मोगरे प्राधधकयणको सस्तोभा प्रनतमनु नट तीन रुऩैमाॉ २५ ऩैसा (यानत) य फेरक
ु ी प्रनतमनु नट ९ रुऩैमाॉ ऩने

प्राधधकयणको बफजुरी उऩमोग गदै आएका छन ् । प्राधधकयणरे ती उद्मोगकै ऩरयसयभा सक्रकनट ब्रेकय (राइन काट्ने)
फन्द्दोफस्ती गये य २४ घन्द्टा आऩूनतन हुने व्मिस्था भभराउॉ दै आएको धथमो ।

हार नेऩारभा रयजबनिामयको रूऩभा जराशममक्
ु त ९० भेगािाटको कुरेखानी आमोजना य हे टौँडाभा १० भेगािाटको
डडजेर प्रान्द्ट यहे को छ । मी दि
ु ै प्रान्द्ट वऩक आियभा भात्र चराउने य अरू फेरा अन्द्म आमोजनाफाट उत्ऩाहदत
विद्मुत्को सन्द्तुभरत वितयण गये य रोडसेडडङ हटाउन सक्ने दे खखएको छ ।

कुरेखानीराई दै ननक डेढ घन्द्टाका हहसाफरे चराउॉ दा ऩनन हहउॉ दबरय ऩुग्छ । मसअनघ, प्राधधकयणरे कुरेखानी

ऩहहरो य दोस्रो गयी ९२ भेगािाटको बफजुरी भसस्टभ कोल्माप्स (दे शबय एकसाथ विद्मुत्गह
ृ फन्द्द) हुॉदाका फखत य

मदाकदा आॊभशक रूऩभा भात्र सञ्चारन गदै आएको धथमो । अहहरे बायतफाट थऩ बफजुरी ल्माउन थाभरएको य २५
भेगािाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी „ए‟ को बफजर
ु ी ऩनन थवऩएकारे रोडसेडडङ अन्द्त्म गनन थऩ सहज बएको हो ।
० प्राधधकयण अहहरेकै यफ्तायभा अगाडड फढ्न सक्छ ?

– सधैं विद्मुत ्े्बाय कटौतीको सूचना भात्रै ननकाल्ने प्राधधकयणरे ऩनछल्रो एक सातादे खख अनौऩचारयक रूऩभा

काठभाडौं उऩत्मकाराई विद्मुत ्े्बाय कटौती भुक्त घोषणा गये को छ । ऩमानप्त विद्मुत ् उऩरब्ध बएय मस्तो घेषणा
गये को नबई याजधानीभा उऩरब्ध बएको विद्मुत ्े्राई व्मिस्थाऩन भात्रै गरयएको हो । उऩरब्ध विद्मुत ्े्राई
व्मिस्थाऩन गये कै कायण विद्मत
ु ्े्बाय कटौती भक्
ु त गने अभबमान साकाय बएको हो । मसअनघ उऩरब्ध

विद्मुत ्े्को व्मिस्थाऩनभा सुधाय नगरयएका कायण विद्मुत ्े्बाय कटौतीको सूचना ऩटकऩटक सािनजननक
गनऩ
ुन ये को धथमो ।

काठभाडौं उऩत्मकाभा फढी विद्मत
ु ्े् भाग हुने साॉझको सभमभा करयफ ३०० भेगािाट विद्मत
ु ्े् आिश्मक ऩछन ।

भागअनुसाय विद्मुत ्े् उऩरब्ध गयाउन प्राधधकयणरे आन्द्तरयक व्मिस्थाऩनभा सुधाय गरयएको छ । भागअनुसाय
विद्मुत ्े् उऩरब्ध गयाउने सयकायको य प्राधधकयणको मोजनाराई साकाय ऩानन आन्द्तरयक रूऩभा व्मिस्थाऩन
गरयएको छ । मही नतहायको रक्ष्भीऩूजाको हदन सफैबन्द्दा फढी विद्मुत ्े् भाग बएको धथमो । एक हजाय ४८५

भेगािाट विद्मुत ्े् सो हदन भाग बएको धथमो । उऩत्मका य काभ्रेऩराञ्चोकको ऩाॉचखारसम्भको वितयण प्रणारी
एकाऩसभा जोडडएको य वितयणसभेत सहज यहे कारे विद्मत
ु ्े्बाय कटौती भक्
ु त गनन सहज बएको हो ।
० बायतफाट आमात गने बफजुरी काठभाडौं त ल्माइएको छै न । आमात फढे ऩनन महाॉ अप््मायो ऩदै न ?

– बायतफाट आमात गरयएको विद्मुत ्े् काठभाडौं उऩत्मकाभा नल्माइए ऩनन भस्र्माङ्दी करयडोयभा उत्ऩाहदत

विद्मत
ु ्े् बने सहज रूऩभा भबœमाइएको छ । सो प्रणारीफाट करयफ दईु सम भेगािाट विद्मत
ु ्े् आऩनू तन हुने गदन छ ।
मस्तै फढी भाग हुने साॉझको सभमभा जगेडा शन्क्तका रूऩभा यहे को कुरेखानी आमोजना चराइएको प्राधधकयणरे
जनाएको छ । साॉझको सभमको भाग तीन सम भेगािाट बएकारे सहज रूऩभा विद्मत
ु ्े् उऩरब्ध गयाउन
सक्रकनेछ ।

काठभाडौं उऩत्मका य काभ्रेऩराञ्चोकको ऩाॉचखारसम्भ उद्मोग व्मिसामभा करयफ १२ भेगािाट भात्रै विद्मुत ्े्
खऩत हुने गये को छ । उऩत्मकाराई विद्मत
ु ्े्बाय कटौतीभक्
ु त गने मोजना सपर फनाउन उऩत्मकाको वितयण
प्रणारीराई सभेत सुधाय गरयएको छ । बफधिएका य भभनत गनऩ
ुन ने ट्रान्द्सपभनय तथा कन्द्डक्टयराई सभेत सुधाय
गरयएको छ ।

० एकाएक मसयी एिेभसब बएय राग्ने प्रयणा कसयी भभल्मो ?

– प्रधानभन्द्त्रीभा ननिानधचत बएरगत्तै ऩरु ऩकभर दाहाररे एकाध सभमभबत्रै उऩत्मकाराई ऩयीऺणका रूऩभा

विद्मत
ु ्े्बाय कटौतीभक्
ु त गने मोजना सािनजननक गनन ऊजान भन्द्त्रारमभापनत प्राधधकयणराई ननदे श गनब
ुन एको
धथमो । हारै भात्र प्रधानभन्द्त्री दाहाररे तत्कार विद्मुत ्े्बाय कटौतीभुक्त कामनमोजनाराई कामानन्द्िमन गनन
ननदे शन हदइसक्नु बएको छ । सयकायरे सािनजननक गये को ऊजान सॊकटकार तथा विद्मुत ् विकास दशकको
अिधायणा अनस
ु ाय ऩनन अहहरे काभ बैयहे को छ । ऊजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे नै मस विषमभा चासो याख्दै
आउनुबएको छ । कनतऩम मोजना ननभानणका उहाॉ नै प्रत्मऺ राग्नुबएको ऩनन छ ।

उऩत्मकाऩनछ िभश् भुरुकराई नै विद्मुत ्े्बाय कटौती भुक्त गने कामनमोजना अगाडड फढाइएको फताउनुहुन्द्छ ।
आगाभी हहउॉ दभा बायतफाट थऩ २५० भेगािाट विद्मुत ्े् ल्माउने ऩहर बइयहे को छ । त्मसका राधग धनुषाको

ढल्केफयका सिस्टे सनको काभ मुद्धस्तयभा अगाडड फहढयहे कारे आगाभी ऩुस भध्मसम्भभा उक्त सिस्टे सनको

काभ सम्ऩन्द्न हुनेछ । दईु िषनभा सम्ऩन्द्न गनऩ
ुन ने सिस्टे सनको काभ दईु तीन भहहनाभा सम्ऩन्द्न गनऩ
ुन दान अभरक
गाह्रो बए ऩनन सपर बइन्द्छ ।

० उऩत्मकाभा थऩ विद्मुत ् ल्माउन आगाभी कामनिभ के छ ?

– काठभाडौं उऩत्मकाभा थऩ विद्मुत ्े् ल्माउन खखम्ती ढल्केफय प्रसायण राइनको काभसभेत अन्न्द्तभ चयणभा

ऩुगेको छ बने थानकोट भातातीथनŔहे टौँडा प्रसायण राइन ननभानण सम्ऩन्द्न बइसकेको छ । मस्तै उऩत्मकाभा सुधाय
गनऩ
ुन ने वितयण प्रणारी तथा अन्द्म प्राविधधक विषमराई सभेत सुधाय गने प्राधधकयणको मोजना छ । मस्तै चह
ु ािट
ननमन्द्त्रण तथा फक्मौता यकभ उठाउने काभराई सभेत ननयन्द्तयता हदने य ननभानणभा यहे का आमोजनाराई तत्कार
सम्ऩन्द्न गनेसभेत प्राधधकयणको तमायी छ ।

प्राधधकयणको बायप्रेषण केन्द्ररे बफजुरीको स्रोत कभी बएको बन्द्दै केही ठूरा उद्मोगराई रोडसेडडङ नहुने गयी
अननमभभत रूऩभा बफजर
ु ी आऩनू तन गदै आएको धथमो । आगाभी हदनभा िभश् भाग व्मिस्थाऩन, प्रणारी

सुदृढीकयण य उच्चतभ उत्ऩादन नीनतराई जोड हदॉ दै सकेसम्भ रोडसेडडङ हुन नहदने गयी अनघ फढ्ने मोजना ऩनन छ
। काठभाडौंको धिडभा अहहरेसम्भ बायतफाट आमात हुने विद्मुत ् जोडडएको छै न । आसऩासकै भस्र्माङ्दी, खखम्ती,
राभोसाॉघु एिॊ बत्रशूरी करयडोयका प्रोजेक्टफाट महाॉ बफजुरी आऩूनतन हुॉदै आएको छ । मी आमोजनाफाट उत्ऩाहदत
विद्मुत्राई भाग य आऩूनतनको सन्द्तुरन भभराएय हाभीरे व्मिस्थाऩन ग¥मौं ।
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जरसयोकाय: ऊजाषभन्द्त्रीको डरयभोह
विकास थाऩा

कुनै फेरा जरविद्मत
ु ् बन्द्नेबफवत्तकै विदे शी ऋण, अनद
ु ान िा मस्तै सहामताफाट भात्र ननभानण सम्बि छ बन्द्ने

भान्द्मता भात्र होइन, सयकायी व्मिहाय य कामनशैरी धथमो । सभमरे धेयै कोल्टा खाॉदा आजको भभनतसम्भ आइऩुग्दा
स्िदे शका थप्र
ु ै वित्तीम तथा गैयवित्तीम ऺेत्रभसत अथाह ऩैसा यहे को प्रभाखणत भात्र बएको छै न, व्मिहायभा ऩनन

दे खखइसकेको छ । ऊजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे स्िदे शी सॊघसॊस्थाभसत कनत ऩैसा छ य नतनरे जरविद्मत्ु भा भात्र कनत
रगानी गनन सक्छन ् बनी ती सॊस्थाका प्रभुखराई दसैंअनघ नै भन्द्त्रारमभा फोराएय जानकायी भरए । त्मनतफेरा

कभनचायी सञ्चम कोषरे तत्कार ३२ अफन, िावषनक २० अफन, नागरयक रगानी कोषरे तत्कार २१ अफन य िावषनक १५ अफन
रुऩैमाॉ जरविद्मुत्भै रगानी गनन सक्ने जनाए ।

त्मसैगयी नेऩार टे भरकभरे तत्कार १० अफन य िावषनक १० अफन, जरविद्मुत ् रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे तत्कार
ऩाॉच अफन य िावषनक ऩाॉच अफन, यान्रट्रम बफभा सॊस्थानरे तत्कार ऩाॉच अफन य िावषनक दईु अफन, सेनाको कल्माणकायी
कोषरे तत्कार १० अफन य िावषनक दईु अफन रगानी गनन सक्ने ऺभता यहे को जनाए । त्मस्तै नेऩार प्रहयी य सशस्त्र
प्रहयीरे ऩनन िावषनक ३०–३० कयोड रुऩैमाॉ रगानी गनन तमाय यहे को फताए ।

मसफाहे क साभान्जक सयु ऺा कोषरे बने नेऩार सयकायरे ननणनम गये फभोन्जभ रगानी गनन सक्रकने जनामो । मसयी मी
सफै नौिटा ननकामरे तत्कार ८८ अफन ६० कयोड रुऩैमाॉ य हये क िषन ५४ अफन ६० कयोड रुऩैमाॉ रगानी गनन सक्रकने

जानकायी गयाए । मो आॉकडारे स्िदे शी स्रोतफाट तत्कार ६ सम भेगािाटको जरविद्मुत ् आमोजनाभा रगानी गनन
सक्रकने दे खखन्द्छ बने प्रनतभेगािाट २० कयोड रुऩैमाॉ रागत ऩये छ बने ऩनन िावषनक रूऩभा दईु सम ७३ भेगािाट
जरविद्मुत ् कसैभसत हात नऩसायीकन फनाउन सक्रकन्द्छ ।

त्मसफाहे क अझ सिनसाधायणराई सेमय हदएय सहबागी गयाउने हो बने कल्ऩना गरयएबन्द्दा फढी रगानीको ओइयो
राग्ने प्रस्ट छ । उदाहयणको राधग सयकायी स्िाभभत्िको जरविद्मुत ् रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे गत िषनको

ऩुसभा सिनसाधायणको राधग दईु अफन रुऩैमाॉको सेमय ननरकासन गदान २१ गुणा फढी अथानत ् ४३ अफन रुऩैमाॉको आिेदन
ऩये को धथमो । हये क जरविद्मत
ु ् कम्ऩनीरे सिनसाधायणका राधग सेमय ननरकासन गदान मस्तै भायाभाय हुने गदै

आएको छ । अझ उत्ऩाहदत बफजुरी प्रसायण राइन अबािभा खेय जाने, रगानी उ्ने (ऩे ब्माक) सभम राभो हुने य
कम्ऩनीको नापा कभ हुने थाहा ऩाउॉ दाऩाउॉ दै ऩनन सिनसाधायणभा सेमय ऩाउन हदनबरय राइनभा फसेका हुन्द्छन ् ।
रगानी गने अिसय य फन्द्दोफस्ती नबएय स्िदे शी स्रोत अनुत्ऩादक ऺेत्रभा िा ब्माजभा भात्र रगानी बएका छन ् ।

अकोतपन, याज्मरे चयभ ऊजान सॊकट झेभरयहॉदा मी स्रोतराई जरविद्मुत्भा रगानी गनन य गयाउन सक्रकएको छै न ।

जरविद्मत्ु भा स्िदे शी स्रोत ऩरयचारन नहुनक
ु ो भख्
ु म कायण याज्मको उऩेक्षऺत नीनत य व्मिहाय हो । विदे शी रगानी
बनेऩनछ भरयहत्ते गने याज्मका ननकामहरूरे स्िदे शका ननजी ऺेत्रराई कसयी हें रा य उऩेऺा गरययहे का छन ्, केही
उदाहयण हे यौं ।

अनघल्रो भहहना एक मुननट (२५ भेगािाट) उत्ऩादनभा आएको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी 'ए' को उत्ऩाहदत बफजुरी य त्मही

कोरयडयभा उत्ऩादन बएका स्िदे शका ननजी ऺेत्रको बफजुरी एउटै सफस्टे सनभा जोडडन्द्छ । त्मही खोरा य त्मही ठाउॉ भा
यहे का स्िदे शी य विदे शी रगानी यहे का आमोजनाका राधग याज्मरे गये को व्मिहाय आकाश–जभभनको पयक छ ।
भाधथल्रो भस्र्माङ्दीको बफजुरी अभेरयकी डरयभा खरयद गने सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ । उसको एक मुननट

बफजुरीको ६ अभेरयकी सेन्द्टबन्द्दा फढी ऩछन । उसरे १५ िषनसम्भ िावषनक तीन प्रनतशतका दयरे भूल्मिद्
ृ धध ऩाउॉ छ ।
अथानत ् जनत धेयै सभम गज
ु ाय्मो, उसको बफजर
ु ीको बाउ उनत नै भहॉगो ऩदै जान्द्छ । अथानत ् मो अको खखम्ती हो ।

एउटै सफस्टे सनभा जोडडएका स्िदे शी रगानीका यादी, खद
ु ी, भसउयीरगामतरे एक मनु नट बफजर
ु ी फेच्दा िषानमाभभा

तीन रुऩैमाॉ १५ ऩैसा य हहउॉ दमाभभा चाय रुऩैमाॉ २५ ऩैसा ऩाउॉ छन ् । औसतभा विदे शीको बन्द्दा आधा बाउ हदइएको छ ।
नमनको भूल्मिद्
ृ धध िावषनक तीन प्रनतशतका दयरे ऩाॉच ऩटकसम्भ भात्र ऩाउॉ छन ् । नमनै स्िदे शी य विदे शीभा अको
विबेद हे यौं । विदे शी रगानीको नापा य रगानीको याज्मरे प्रत्माबूत गये को छ, कय छुट हदइएको छ ।

केही गयी प्राधधकयणरे नतनन नसके याज्मरे नतरयहदने बनेय सम्झौता गरयएको छ । विदे शी विननभमभा जनतसुकै

उतायचढाि आए ऩनन त्मसको सम्ऩण
ू न जोखखभ विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे फेहोरयहदएको छ । तय स्िदे शीका हकभा बने

त्मसको ठीक उल्टो छ । केही गयी सम्झौता गरयएअनुसायको बफजुरी उत्ऩादन नबएभा जरयिाना नतनऩ
ुन ने प्रािधान

याखखएको छ । विदे शीराई हदइएको सुविधाको १० प्रनतशत भात्र स्िदे शीराई हदने हो बने रगानीको िाताियण नै अकै
हुन्द्छ ।
मता स्िदे शीरे बने फैंकभसत व्मन्क्तगत जभानी फसेय, रारऩुजान धधतो याखेय भरएका ऋण नतनै १०–१२ िषन राग्छ

बने विदे शीरे ऩाॉच–छ िषनभबत्र सफै ऋण नतये य नापा रैजान्द्छन ् । मसयी नेऩारीरे डरयभा नतये को बफजर
ु ीफाट आएको

नापा ऩुन् नेऩारभा रगानी हुॉदैन, सफै विदे श जान्द्छ । अहहरे ऩुयानो दयभा ऩीऩीए गये का स्िदे शका आमोजनाहरूराई
फैंकको ऋण क्रकस्ता नतनन हम्भे ऩदै आएको छ ।

खखम्ती य बोटे कोसीबन्द्दा ऩनन खतयनाक ऩीऩीएको राधग अहहरे ऊजानभन्द्त्री रारानमत दे खखएका छन ् । मो डरयभोह
आखखय केको राधग ?

आन्द्तरयक खऩतको राधग चाहहनेजनत बफजुरी स्िदे शी रगानीभा ननभानण गनन सक्रकने प्रस्ट आॉकडा आउॉ दा–आउॉ दै

ऩनन नमनका राधग आिश्मक िाताियण य ऩूिानधाय बने याज्मरे कहहल्मै ऩनन फनाएन । ऩीऩीए योक्रकहदने, गरयहदए
ऩनन प्राधधकयणरे चाहे को फेराभा भात्र भरने (डडस्प्माचेफर) प्रािधान याखखहदने । तय विदे शीको राधग मस्तो

डडस्प्माचेफरको प्रािधान छै न । विदे शी बन्द्नेबफवत्तकै डरयभै ऩीऩीए गनन ऊजान भन्द्त्रारमदे खख प्राधधकयणसम्भका
सफैजना रारानमत नै हुने गछन न ् ।

अहहरे ३५ अफन रुऩैमाॉको खास रागत यहे को भाधथल्रो बत्रशूरी १ (२१६ भेगािाट) राई ऩनन याज्मको प्रत्माबूनत ऩाउने

गयी 'आमोजना विकास सम्झौता' (ऩीडीए) गरयहदएको छ । अफ उसरे चाहे को दयभा अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गयाउन

ऊजान भन्द्त्रारम य प्राधधकयण राधगऩये का छन ् । जफक्रक मसको रागत ३५ अफन रुऩैमाॉफाट ६० अफन रुऩैमाॉ ऩुयम
् ाइएको छ
। मही रागतको आधायभा ऩीऩीए गरयहदॉ दा प्राधधकयण भात्र होइन, भुरुककै अथनतन्द्त्रराई कस्तो धक्का राग्रा ?

तत्कारीन गबननय डा. मुियाज खनतिडारे सॊसद्को सािनजननक रेखा सभभनतभा गएय डरय ऩीऩीए नेऩारी अथनतन्द्त्ररे
धान्द्न नसक्ने तथ्माॊक ऩेस गये का धथए ।

रागत नै फढी दे खाइएको मस्तो ऩीऩीए कनत डयराग्दा हुन्द्छन ् बन्द्ने खखम्ती य बोटे कोसीरे प्रभाखणत गरयसकेका छन ्

। खखम्ती य बोटे कोसीबन्द्दा ऩनन खतयनाक (झन्द्डै दोब्फय कृबत्रभ रागत) ऩीऩीएको राधग अहहरे ऊजानभन्द्त्री रारानमत
दे खखएका छन ् । मो डरयभोह आखखय केको राधग ? सफैरे कुयो प्रस्ट फुझक
े ा छन ् । स्िदे शीराई एक मुननटभा एक ऩैसा
थऩ हदन नचाहने ऊजान भन्द्त्रारम य प्राधधकयण विदे शी डरयिाराको राधग बने उसरे बनेजनत दय हदन क्रकन तमाय
हुन्द्छन ् ?

एकानतय प्राधधकयण भाधथल्रो ताभाकोसी (४५६ भेगािाट) आएऩनछ िषानमाभभा बफजुरी खेय जाने बमो बन्द्दै

स्िदे शीका ऩीऩीए योकेको छ बने अकानेेनतय भाधथल्रो बत्रशर
ू ी १ को ऩीऩीएको राधग हदनहुॉजसो होटे रभा गोप्म फैठक

गदै आएको छ । मही आमोजनाको ऩीऩीए गनन एकजना ऊजानभन्द्त्रीरे प्राधधकयणराई दफाफ हदॉ दा तत्कारीन कामनकायी
ननदे शक याभेश्िय मादिरे बनेका धथए, 'डरयको जोखखभ अथन भन्द्त्रारमरे फेहोने भरखखत प्रनतफद्धता ऩत्र ल्माउनोस ्
गरयहदन्द्छु ।'

जोखखभजनत प्राधधकयणको थाप्रोभा य अप्राकृनतक नापा कुम्ल्माउने दाउभा यहे को भाधथल्रो बत्रशूरी १ को ऩीऩीए
गने नै हो बने त्मसको रागत स्ितन्द्त्र विऻहरूफाट प्रभाखणत गयाउनऩ
ु छन । जसयी भाधथल्रो ताभाकोसीको रागत

त्मनतफेरा १० अफन रुऩैमाॉ फढी अनुभान गरयएको धथमो । तत्कारीन जरस्रोतभन्द्त्री विरणुप्रसाद ऩौडेररे उक्त रागत
घटाइहदएका धथए य वित्तीम सम्झौता गनन सम्बि बमो ।
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अतघ फढ्मो याल्रिम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी

राभो सभमदे खख नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणरे प्रनतननधध नऩठाउॉ दा अन्द्मोरभा ऩये को यान्रट्रम प्रसायण िीड कम्ऩनीरे
गनत भरने बएको छ ।

सयकायरे प्रसायण राइन ननभानण कामनराई गनत हदने रक्ष्मका साथ स्थावऩत यान्रट्रम िीड कम्ऩनीराई प्रबािकायी

रुऩभा सञ्चारन गने तमायी अनुसाय प्रभुख कामनकायी अधधकृतको विऻाऩन गये सॉगै कम्ऩनीरे ऩूणत
न ा ऩाउन रागेको
हो

।ऊजान भन्द्त्रारमरे कम्ऩनीको प्रनतननधधभा प्राधधकयणको ११औीँ तहका उऩकामनकायी ननदे शक ऩठाउन ताकेता गये को
राभो सभम बए ऩनन प्राधधकयणरे अटे य गदै आएको धथमो । व्मिस्थाऩन सभूहफाटै बए ऩनन कम्ऩनी अगाडड
फढाउने रक्ष्मका साथ भन्द्त्रारमरे प्रभुख कामनकायी अधधकृत छनोट प्रक्रिमा शुरु गये को हो ।

व्मिस्थाऩन सभूहभा विद्मुत ् विकास विबागका उऩकामनकायी ननदे शक, अथन भन्द्त्रारमका उऩसधचि य प्राधधकयणको
११औीँ तहका उऩकामनकायी ननदे शक यहने व्मिस्था छ ।

ऩनछल्रो ऩटक प्राधधकयणको कामनकायी ननदे शक ऩरयितनन बएको सन्द्दबनभा कम्ऩनीका राधग प्रनतननधध सभेत

ऩाउने अऩेऺा गरयएको छ । कामनकायी ननदे शक कुरभान नघभसङ्रे कम्ऩनीराई आिश्मक ऩने प्रनतननधध ऩठाउने
तमायीभा आपू यहे को जानकायी हदए ।

प्रसायण राइन ननभानणभा सहजता हदन य हार ननभानणभा यहे का आमोजनाराई ऩनन सभमभै सम्ऩन्द्न गने रक्ष्मका
साथ सो कम्ऩनी स्थाऩना गरयएको हो ।

ऊजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे िीड कम्ऩनी य यान्रट्रम विद्मुत ् उत्ऩादन कम्ऩनी भरभभटे ड सञ्चारनभा ल्माउनका
राधग प्रभुख कामनकायी ननमुन्क्त प्रक्रिमा अगाडड फढाइएको जानकायी हदए ।

भर
ु क
ु बय हार प्राधधकयणसहहत अन्द्म साझेदाय सॊस्थारे ४५ ओटा प्रसायण राइन ननभानणको काभ गरययहे का छन ् ।
भन्द्त्रारमरे ऩहहरो चयणभा िीड कम्ऩनीभा प्रभुख कामनकायी अधधकृत ननमुन्ेक्तको तमायी थारेको य सािनजननक
सूचना भापनत ् आिेदनका राधग सभेत आह्िान गये को ऊजान भन्द्त्रारमका सहामक प्रिक्ता गोकणनयाज ऩन्द्थरे
जानकायी हदए ।

प्राधधकयणरे अगाडड फढाएका प्रसायण राइन ननभानणको काभ सहज रुऩभा अगाडड नफढे को, सभम य रागत भात्रै

फहढयहे को अिस्थाभा फेग्रै कम्ऩनीभापनत ् काभ गदान सहज हुने विश्िास भरइएको सहामक प्रिक्ता ऩन्द्थको बनाइ छ
।

चारु आिको फजेट िक्तव्मभा उल्रेख बएअनुसाय प्राधधकयणराई खन्ण्डकयण गने य उसरे गदै आएको काभराई
सहज रुऩभा कम्ऩनी भापनत ् अगाडड फढाउने उद्दे श्मअनस
ु ाय नै कम्ऩनी स्थाऩना बएको हो ।

कम्ऩनीको प्रभुख कामनकायी छनोटऩनछ आिश्मक जनशन्क्तको सभेत व्मिस्थाऩन गये य काभ शुरु गने बन्द्ने केही
सभमअनघ सम्ऩन्द्न साधायणसबाको ननणनमअनुसाय नै प्रक्रिमा शुरु गरयएको भन्द्त्रारमरे जनाएको छ । यासस
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याहुघाट जरववद्म्ु भा स्थानीमराई रगानीको अवसय
नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे म्माग्दीको वऩप्रे गाविसभा ननभानण गनन रागेको याहुघाट जरविद्मत
ु ् आमोजनाभा
स्थानीमराई रगानीको अिसय भसजनना गरयने बएको छ ।

भसभबर ननभानणको न्जम्भा भरएको बायतीम ठे केदाय कम्ऩनी आइबीआयभसएरसॉग सम्झौता तोडेऩनछ नेऩार
विद्मुत ् प्राधधकयणरे कम्ऩनी भरभभटे डभा आमोजनाराई अनघ फढाउने ननणनम गये को हो ।

प्राधधकयणरे स्थानीमराई ऩनन रगानीको अिसय हदने गयी आमोजनाराई अगाडड फढाउने तमायी गये को हो ।
प्राधधकयणरे आमोजनाका राधग बायतीम एन्क्जभ फैङ्कफाट चाय कयोड डरय सहुभरमतऩण
ू न ऋण भरनेछ ।

तत्कारराई १० प्रनतशत शेमय स्थानीमरे ऩाउने बए ऩनन प्राधधकयण सञ्चारक सभभनतको फैठकरे त्मसराई

फढाउन ऩनन सक्ने फताएको छ । आमोजनाराई कम्ऩनीको भोडेरभा सञ्चारन गदान स्थानीमरे ऩनन रगानीको

अिसय ऩाउने य आमोजनाराई सहज रुऩभा सम्ऩन्द्न गनन सहमोग ऩग्ु ने याहुघाट आमोजनाका प्रशासकीम अधधकृत
काशीयाभ दाहाररे फताउनुबमो ।

विसॊ २०६७ दे खख ननभानण शुरु बएको याहुघाटभा ठे केदाय कम्ऩनीरे विभबन्द्न फहाना फनाउॉ दै काभ नगये ऩनछ एक

िषनअनघ प्राधधकयणरे ठे क्का सम्झौता यद्द गये को धथमो । आइबीआयभसमररे रू. दईु अफन ७९ कयोड ७८ राखभा

भसभबर, सुरुङ, सडक, विद्मुत्गह
ृ य फाॉध ननभानण गने सम्झौता गये ऩनन नतल्केनीचौयभा अङ्क्रकत नम्फय ३ को ६५
भभटय सरु
ु ङभागन य एक हजाय ८० भभटय भात्रै सडक ननभानण गये को छ । वििादकै कायण स्थधगत अिस्थाभा यहे को
आमोजनाको फाॉध य विद्मुत्गह
ृ को काभ नै शुरु हुन सकेको छै न । सयकायरे आमोजनाका राधग वऩप्रे, बगिती,
दग्नाभ य खझॊ गाविसभा २८२ योऩनी जग्गाको भुआब्जा वितयण गयी अधधिहण गरयसकेको छ । छ िषनभा
आमोजनाको सभि बौनतक प्रगनत १२ प्रनतशत भात्रै छ ।

आइबीआयभसमरसॉग सम्झौता यद्द गये सॉगै गत िैशाखभा फसेको प्राधधकयण सञ्चारक सभभनतको फैठकरे ३२

भेगािाट ऺभताराई फढाएय ४० भेगािाट फनाउने ननणनम गये को धथमो । ऺभता फढे ऩनछ आमोजनाको रागत रू. आठ

अफन ६० कयोड ऩग
ु ेको छ । आमोजनाका प्रभख
ु कुरभान नघभसङ प्राधधकयणको कामनकायी ननदे शक बएऩनछ यभेशभान
श्रेरठराई ननभभत्त आमोजना प्रभुख तोक्रकएको छ । यासस
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शुरु बमो ‘फरेपी ए’ आमोजनाको तनभाषण कामष

विसॊ २०७५ भाघभा ननभानण सम्ऩन्द्न गने रक्ष्मसहहत ‘फरेपी ए’ जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभानण शुरु बएको छ ।

हुिाननङ डेबरऩभेण्ट प्राभररे ननभानण गनन रागेको ३६ भेगािाट ऺभताको सो आमोजनाभा ग्रोफर आइएभई
फैङ्कको नेतत्ृ िभा विभबन्द्न चायओटा फैङ्कको सहवित्तीमकयणभा रू. चाय अफन २५ कयोड रगानी गने सम्झौतासभेत
बइसकेको छ ।

प्राभरका प्रफन्द्ध ननदे शक उभेश कसजक
ु ा अनस
ु ाय आमोजनाभा ग्रोफर आइएभई फैङ्करे रू. एक अफन २५ कयोड,

साननभा फैङ्करे रू. ९५ कयोड, एबये रट फैङ्करे रू. ९५ कयोड, एसफीआईरे रू. ७५ कयोड य एनआडडसीरे रू. ५० कयोड
रगानी गनेसम्फन्द्धी सम्झौता सम्ऩन्द्न बइसकेको छ । भसन्द्धऩ
ु ाल्चोकको गोल्छे गाविसभा फाॉध फाॉधेय फरेपी

खोराको ऩानीराई चाय हजाय ३ सम भभटय राभो सुरुङभापनत सोही गाविसको फैकुण्ठे बन्द्ने स्थानभा विद्मुत ् गह
ृ
ननभानण गयी विद्मुत ् उत्ऩादन गरयनेछ ।

उत्ऩाहदत विद्मत्ु राई २२ क्रकरोभभटय राभो प्रसायण राइनभापनत नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणको राभोसाॉघु

सिस्टे सनभा जोडडनेछ । आमोजनारे जग्गा प्रान्प्त एिभ ् ऩहुॉच भागन ननभानणको काभ सुरु गरयसकेको प्रफन्द्ध

ननदे शक कसजुरे जानकायी हदए । नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणसॉग फखानमाभभा चाय रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य हहउॉ दभा आठ

रुऩैमाॉ ४० ऩैसाभा विद्मत
ु ् खयीद सम्झौता सम्ऩन्द्न गने तमायीभा यहे को आमोजनारे स्थानीमफासीराई न्द्मन
ू तभ ् १०
प्रनतशत शेमय हदने फताइएको छ । आमोजनाको कुर रागत रू. छ अफन सात कयोड यहे काभा फैङ्करे रू. चाय अफन २५
कयोड रगानी गने बए ऩनन प्रिद्र्धकरे रू. एक अफन ८२ कयोड रगानी गनेछन ् । यासस
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केन्द्रीम प्रसायण राइनभा ४५ भेगावाट ववद्मुत ् थऩ हुॉदै

आगाभी डेढ भहहनाभबत्र नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणको केन्द्रीम प्रसायण राइनभा ४५ भेगािाट विद्मुत ् थऩ हुने बएको
छ।

भर
ु क
ु बय हार प्राधधकयण य ननजी ऺेत्रको गयी कुर जडडत ऺभता ७८४ भेगािाट यहे को छ । कुर ५३ जरविद्मत
ु ्

आमोजनाफाट उक्त ऺभताभा विद्मुत ् उत्ऩादन बइयहे को बए ऩनन „गोयखा बूकम्ऩ‟ य फाढीका कायण ४५ भेगािाट
ऺभताको भध्म बोटे कोसी सञ्चारनभा यहे को छै न बने अन्द्म केही साना आमोजनारे अझै विद्मुत ् उत्ऩादन गनन
सकेका छै नन ् ।

ऊजान भन्द्त्रारमका सधचि अनुऩकुभाय उऩाध्मामरे २५ भेगािाट ऺभताको „भादी ए‟ जरविद्मुत ् आमोजनारे

आगाभी एक भहहनाभबत्र विद्मुत ् उत्ऩादन सुरु गने जानकायी हदनुबमो । मस्तै ६ भेगािाटको दयौँदी आमोजना
सम्ऩन्द्न बइसकेको छ ।

सो आमोजनारे ऩनन आगाभी भहहनाभबत्रै प्राधधकयणको केन्द्रीम प्रसायण राइनभा विद्मुत ् थऩ गने रक्ष्म याखेको छ
। मस्तै १४ दशभरि ९ भेगािाट ऺभताको हे िा खोरा जरविद्मुत ् आमोजना ऩनन प्राधधकयणको प्रसायण राइनभा
जोड्ने तमायी गरयएको छ । सो आमोजनारे केही सभम ऩहहल्मै ऩयीऺण प्रसायण सम्ऩन्द्न गरयसकेको छ ।

मस्तै अको दईु भहहनाभा १२ भेगािाट बफजुरी थऩ हुने भन्द्त्रारमका सधचि उऩाध्मामरे जानकायी हदनुबमो । हार

५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी ए आमोजनारे ऩनन ऩयीऺण उत्ऩादन गरययहे को छ । सो आमोजनाफाट हार २५
भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन बइयहे को छ बने प्राविधधक तमायीऩनछ २५ भेगािाट थऩ हुनेछ । सगयभाथा भसनो
हाइड्रोरे ननभानण गये को सो आमोजनाभा नेऩारी य धचननमाॉ रगानीकतानको सॊमुक्त रगानी यहे को छ ।

विदे शी रगानीभा ननभानण हुने आमोजनाका प्रिद्र्धकसॉग आमोजना विकास सम्झौता ९ऩीडीए० को प्रक्रिमा ऩनन सुरु
गरयएको सधचि उऩाध्मामरे जानकायी हदनुबमो । उहाॉकाअनुसाय अथन भन्द्त्रारमफाट सहभनत प्राप्त बएकारे
भाधथल्रो बत्रशुरी १ आमोजनाको प्रिद्र्धक कोरयमाको कम्ऩनीसॉग ऩीडीए अन्न्द्तभ चयणभा ऩुगेको छ ।

सयकायरे चारु आिको अन्द्त्मसम्भ करयफ दईु सम भेगािाट विद्मुत ् थऩ हुने फताउॉ दै आएको छ । त्मसभा कुरेखानी
तेस्रो १४ भेगािाट, चभेभरमा ३२ भेगािाट य ननजी ऺेत्रका अन्द्म आमोजना यहे को भन्द्त्रारमरे जनाएको छ । यासस
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याहुघाट जरववद्मु्भा स्थानीमराई रगानीको अवसय

नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणरे म्माग्दीको वऩप्रे गाविसभा ननभानण गनन रागेको याहुघाट जरविद्मुत ् आमोजनाभा
स्थानीमराई रगानीको अिसय भसजनना गरयने बएको छ ।

भसभबर ननभानणको न्जम्भा भरएको बायतीम ठे केदाय कम्ऩनी आइबीआयभसएरसॉग सम्झौता तोडेऩनछ नेऩार
विद्मुत ् प्राधधकयणरे कम्ऩनी भरभभटे डभा आमोजनाराई अनघ फढाउने ननणनम गये को हो ।

प्राधधकयणरे स्थानीमराई ऩनन रगानीको अिसय हदने गयी आमोजनाराई अगाडड फढाउने तमायी गये को हो ।
प्राधधकयणरे आमोजनाका राधग बायतीम एन्क्जभ फैंकफाट चाय कयोड डरय सहुभरमतऩूणन ऋण भरनेछ ।

तत्कारराई १० प्रनतशत सेमय स्थानीमरे ऩाउने बए ऩनन प्राधधकयण सञ्चारक सभभनतको फैठकरे त्मसराई फढाउन
ऩनन सक्ने जनाएको छ ।

आमोजनाराई कम्ऩनीको भोडेरभा सञ्चारन गदान स्थानीमरे ऩनन रगानीको अिसय ऩाउने य आमोजनाराई सहज
रुऩभा सम्ऩन्द्न गनन सहमोग ऩुग्ने याहुघाट आमोजनाका प्रशासकीम अधधकृत काशीयाभ दाहाररे फताउनुबमो ।
विसॊ २०६७ दे खख ननभानण सरु
ु बएको याहुघाटभा ठे केदाय कम्ऩनीरे विभबन्द्न फहाना फनाउॉ दै काभ नगये ऩनछ एक

िषनअनघ प्राधधकयणरे ठे क्का सम्झौता यद्द गये को धथमो । आइबीआयभसमररे रु दईु अफन ७९ कयोड ७८ राखभा

भसभबर, सुरुङ, सडक, विद्मुत्गह
ृ य फाॉध ननभानण गने सम्झौता गये ऩनन नतल्केनीचौयभा अडडॊत नम्फय ३ को ६५ भभटय
सरु
ु ङभागन य एक हजाय ८० भभटय भात्रै सडक ननभानण गये को छ ।

वििादकै कायण स्थधगत अिस्थाभा यहे को आमोजनाको फाॉध य विद्मत्ु गह
ु हुन सकेको छै न । सयकायरे
ृ को काभ नै सरु
आमोजनाका राधग वऩप्रे, बगिती, दग्नाभ य खझॊ गाविसभा २८२ योऩनी जग्गाको भुआब्जा वितयण गयी अधधिहण
गरयसकेको छ । छ िषनभा आमोजनाको सभि बौनतक प्रगनत १२ प्रनतशत भात्रै छ ।

आइबीआयभसमरसॉग सम्झौता यद्द गये सॉगै गत िैशाखभा फसेको प्राधधकयण सञ्चारक सभभनतको फैठकरे ३२

भेगािाट ऺभताराई फढाएय ४० भेगािाट फनाउने ननणनम गये को धथमो । ऺभता फढे ऩनछ आमोजनाको रागत रु आठ

अफन ६० कयोड ऩुगेको छ । आमोजनाका प्रभुख कुरभान नघभसङ प्राधधकयणको कामनकायी ननदे शक बएऩनछ यभेशभान
श्रेरठराई ननभभत्त आमोजना प्रभुख तोक्रकएको छ । यासस
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याहुघाट जरववद्मुतभा स्थानीमरे ऩतन रगानी गनष ऩाउने

नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणरे म्माग्दीको वऩप्रे गाविसभा ननभानण गनन रागेको याहुघाट जरविद्मुत ् आमोजनाभा
स्थानीमराई रगानीको अिसय भसजनना गरयने बएको छ ।

भसभबर ननभानणको न्जम्भा भरएको बायतीम ठे केदाय कम्ऩनी आइबीआयभसएरसॉग सम्झौता तोडेऩनछ नेऩार
विद्मुत ् प्राधधकयणरे कम्ऩनी भरभभटे डभा आमोजनाराई अनघ फढाउने ननणनम गये को हो ।

प्राधधकयणरे स्थानीमराई ऩनन रगानीको अिसय हदने गयी आमोजनाराई अगाडड फढाउने तमायी गये को हो ।
प्राधधकयणरे आमोजनाका राधग बायतीम एन्क्जभ फैङ्कफाट चाय कयोड डरय सहुभरमतऩूणन ऋण भरनेछ ।

तत्कारराई १० प्रनतशत शेमय स्थानीमरे ऩाउने बए ऩनन प्राधधकयण सञ्चारक सभभनतको फैठकरे त्मसराई

फढाउन ऩनन सक्ने फताएको छ । आमोजनाराई कम्ऩनीको भोडेरभा सञ्चारन गदान स्थानीमरे ऩनन रगानीको

अिसय ऩाउने य आमोजनाराई सहज रुऩभा सम्ऩन्द्न गनन सहमोग ऩुग्ने याहुघाट आमोजनाका प्रशासकीम अधधकृत
काशीयाभ दाहाररे फताउनब
ु मो ।

विसॊ २०६७ दे खख ननभानण शुरु बएको याहुघाटभा ठे केदाय कम्ऩनीरे विभबन्द्न फहाना फनाउॉ दै काभ नगये ऩनछ एक

िषनअनघ प्राधधकयणरे ठे क्का सम्झौता यद्द गये को धथमो । आइबीआयभसमररे रू. दईु अफन ७९ कयोड ७८ राखभा

भसभबर, सरु
ु ङ, सडक, विद्मत्ु गह
ृ य फाॉध ननभानण गने सम्झौता गये ऩनन नतल्केनीचौयभा अङ्क्रकत नम्फय ३ को ६५
भभटय सुरुङभागन य एक हजाय ८० भभटय भात्रै सडक ननभानण गये को छ । वििादकै कायण स्थधगत अिस्थाभा यहे को
आमोजनाको फाॉध य विद्मुत्गह
ृ को काभ नै शुरु हुन सकेको छै न । सयकायरे आमोजनाका राधग वऩप्रे, बगिती,
दग्नाभ य खझॊ गाविसभा २८२ योऩनी जग्गाको भुआब्जा वितयण गयी अधधिहण गरयसकेको छ । छ िषनभा
आमोजनाको सभि बौनतक प्रगनत १२ प्रनतशत भात्रै छ ।

आइबीआयभसमरसॉग सम्झौता यद्द गये सॉगै गत िैशाखभा फसेको प्राधधकयण सञ्चारक सभभनतको फैठकरे ३२

भेगािाट ऺभताराई फढाएय ४० भेगािाट फनाउने ननणनम गये को धथमो । ऺभता फढे ऩनछ आमोजनाको रागत रू. आठ

अफन ६० कयोड ऩुगेको छ । आमोजनाका प्रभुख कुरभान नघभसङ प्राधधकयणको कामनकायी ननदे शक बएऩनछ यभेशभान
श्रेरठराई ननभभत्त आमोजना प्रभख
ु तोक्रकएको छ । यासस
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शुरु बमो ‘फरेपी ए’ आमोजनाको तनभाषण कामष

विसॊ २०७५ भाघभा ननभानण सम्ऩन्द्न गने रक्ष्मसहहत ‘फरेपी ए’ जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभानण शुरु बएको छ ।

हुिाननङ डेबरऩभेण्ट प्राभररे ननभानण गनन रागेको ३६ भेगािाट ऺभताको सो आमोजनाभा ग्रोफर आइएभई
फैङ्कको नेतत्ृ िभा विभबन्द्न चायओटा फैङ्कको सहवित्तीमकयणभा रू. चाय अफन २५ कयोड रगानी गने सम्झौतासभेत
बइसकेको छ ।

प्राभरका प्रफन्द्ध ननदे शक उभेश कसजक
ु ा अनस
ु ाय आमोजनाभा ग्रोफर आइएभई फैङ्करे रू. एक अफन २५ कयोड,

साननभा फैङ्करे रू. ९५ कयोड, एबये रट फैङ्करे रू. ९५ कयोड, एसफीआईरे रू. ७५ कयोड य एनआडडसीरे रू. ५० कयोड
रगानी गनेसम्फन्द्धी सम्झौता सम्ऩन्द्न बइसकेको छ । भसन्द्धऩ
ु ाल्चोकको गोल्छे गाविसभा फाॉध फाॉधेय फरेपी

खोराको ऩानीराई चाय हजाय ३ सम भभटय राभो सरु
ु ङभापनत सोही गाविसको फैकुण्ठे बन्द्ने स्थानभा विद्मुत ् गह
ृ
ननभानण गयी विद्मुत ् उत्ऩादन गरयनेछ ।

उत्ऩाहदत विद्मत्ु राई २२ क्रकरोभभटय राभो प्रसायण राइनभापनत नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणको राभोसाॉघु

सिस्टे सनभा जोडडनेछ । आमोजनारे जग्गा प्रान्प्त एिभ ् ऩहुॉच भागन ननभानणको काभ सुरु गरयसकेको प्रफन्द्ध

ननदे शक कसजुरे जानकायी हदए । नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणसॉग फखानमाभभा चाय रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य हहउॉ दभा आठ

रुऩैमाॉ ४० ऩैसाभा विद्मत
ु ् खयीद सम्झौता सम्ऩन्द्न गने तमायीभा यहे को आमोजनारे स्थानीमफासीराई न्द्मन
ू तभ ् १०
प्रनतशत शेमय हदने फताइएको छ । आमोजनाको कुर रागत रू. छ अफन सात कयोड यहे काभा फैङ्करे रू. चाय अफन २५
कयोड रगानी गने बए ऩनन प्रिद्र्धकरे रू. एक अफन ८२ कयोड रगानी गनेछन ् । यासस
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प्रणारी भसॊक्रोनाइज नबए उऩ्मका रोडसेडडङभुक्त असम्बव
बीभ गौतभ

नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे काठभाडौं उऩत्मकाराई रोडसेडडङभक्
ु त फनाउने भहत्िाकाॊऺी मोजना अनघ साये ऩनन
कामानन्द्िमन चन
ु ौतीऩूणन दे खखएको छ ।

प्राधधकयण स्रोतका अनुसाय आगाभी हहउॉ दभबत्र बायतसॉग प्राविधधक रूऩभा प्रणारी भसॊिोनाइज गनन नसके मोजना
कामानन्द्िमन असम्बि हुनेछ ।

नतहायदे खख काठभाडौं उऩत्मकाराई ऩूणन रूऩभा रोडसेडडङभुक्त फनाएय प्रशॊसा कभाएको प्राधधकयणरे बायतको

प्रणारीसॉग नेऩारको प्रणारी भसॊिोनाइज गनन नसके आगाभी ऩुसऩनछ रोडसेडडङभुक्त उऩत्मका हुन असम्बि
दे खखएको छ ।

प्राधधकयणका कामनकायी ननदे शक कुरभान नघभसङको कुशर व्मिस्थाऩनसहहतको साभूहहक सक्रिमतारे
रोडसेडडङभक्
ु त बएकोभा उऩत्मकािासीभा उत्साह दे खखन्द्छ ।

तय, ढल्केफय सफस्टे सन ननभानणभा हुने हढराइ तथा नेऩार य बायतफीचभा हुनुऩने प्रणारी भसॊिोनाइजभा कहठनाइ
दे खखएकोरे रोडसेडडङभुक्त काठभाडौं फनाउन सभस्मा दे खखएको छ ।

प्राधधकयणका अनस
ु ाय ९२ भेगािाटभात्र जराशममक्
ु त आमोजना यहे को तथा अन्द्म आमोजनाहरूफाट हहउॉ दको

सभमभा एक नतहाई बफजुरी उत्ऩादन हुने बएकोरे उऩत्मकाको तीन सम भेगािाट भाग ऩूया गनन सभस्मा दे खखएको
छ।

विद्मुत ् प्राधधकयणका प्रिक्ता प्रिर अधधकायी नेऩार य बायतफीच प्रणारी भसॊिोनाइज गनन सक्रकएभा आगाभी

हहउॉ दभा उऩत्मकाराई रोडसेडडङभुक्त फनाउन सक्रकने बएकोरे त्मसका राधग प्राधधकयण सक्रिम यहे को फताउॉ छन ् ।
“प्रणारी भसॊिोनाइज गये य बायतफाट ५० भेगािाटसम्भ विद्मत
ु ् आमात गनन सक्रकमो बने आगाभी हहउॉ दभा

उऩत्मकाभा हुने तीन सम भेगािाटको भागराई व्मिस्थाऩन गनन सक्रकन्द्छ,” उनी बन्द्छन ्, “भसॊिोनाइज नबए ऩनन
कसयी रोडसेडडङभुक्त फनाउन सक्रकन्द्छ बनेय िैकन्ल्ऩक स्रोतहरूफाये सभेत अध्ममन गरययहे का छौं ।”

खखम्ती ढल्केफय सफस्टे सन ननभानण सम्ऩन्द्न बएभा ढल्केफयŔखखम्तीŔराभोसाॉघु हुॉदै काठभाडौं य ढल्केफयŔहे टौंडाŔ
भातातीथन हुॉदै काठभाडौंसम्भ बफजुरी ल्माउन सक्रकन्द्छ ।

खखम्तीŔढल्केफय सफस्टे सन ननभानणको काभ अन्न्द्तभ चयणभा ऩुगेको छ बने हे टौंडाŔभातातीथन सफस्टे सनको काभ

सम्ऩन्द्न बए ऩनन वििादको कायण चाजन बएको छै न । हहउॉ दअनघ नै दि
ु ै प्रसायणराइन चाजन बइसक्ने प्राधधकयणरे
जनाएको छ ।

भसॊक्रोनाइजका राधग के हुनु
ु ुऩछष ?

प्राधधकयणका अनुसाय नेऩार य बायतको केन्द्रीम िीडफीच भसॊिोनाइज हुन विशेष सुयऺा प्रणारी (एसऩीएस) तथा
भुजफ्पयऩुय सफसटे सन य प्राधधकयण बाय प्रेषण केन्द्र (एरडीसी)फीच प्रत्मऺ सञ्चाय प्रणारी जडान हुनुऩछन ।
मसफाये अध्ममन अनघ फढाउन सॊमुक्त सञ्चारन सभभनत (जीओसी) रे २२० केबीको बोल्टे ज भसॊिोनाइजको

अध्ममन अन्न्द्तभ चयणभा ऩु¥माएको छ बने १३२ केबीको भसॊिोनाइजफाये सॊमुक्त कामनभूरक सभूह (जीडब्रूजी) रे
अध्ममन गरयसकेको छ ।

आगाभी हप्ता जीओसीरे प्रनतिेदन हदन रागेको छ य सो प्रनतिेदनअनस
ु ाय ऩूिानधाय ननभानण गये ऩनछ भात्र दईु
दे शफीच भसॊिोनाइज हुन सक्छ ।

सभमभा काभ गये त्मो ऩूिाधानय एक भहहनाभै फनाउन सक्रकन्द्छ । हार टुिाŔटुिाभा यहे को विद्मुत ् प्रणारी
भसॊिोनाइज बएऩनछ सन्द्तुभरत रूऩभा भाग य आऩूनतन प्रणारी सञ्चारनका राधग सहज हुनेछ ।

भसॊिोनाइज बैसकेऩनछ कुनै कायणरे प्रणारी बफिेभा ऩूयै बफजुरी फन्द्द हुने तथा मसको अऩजस नछभेकी यारट्र
बायतरे ऩाउने हुनारे अहहरे प्रणारी भसॊिोनाइजफाये बायतीम ऩऺ द्विविधाभा छ ।
असम्बव छै न रोडसेडडङभुक्त काठभाडौं

प्रणारी भसॊिोनाइज बएय बायतफाट थऩ ५० भेगािाट आएभा उऩत्मकाराई रोडसेडडङभुक्त फनाउन सक्रकने
प्राधधकयणको बनाइ छ ।

हार बने भसॊिोनाइज नबएको खण्डभा य िैकन्ल्ऩक स्रोतहरूफाट थऩ विद्मत
ु ् आऩनू तन हुन नसके ऩनन आगाभी

हहउॉ दभा वऩक आिय अथानत ् दै ननक तीन घण्टासम्भ बन्द्दा फढी रोडसेडडङ हुन नहदने गयी तमायी अनघ फढाएको छ ।

प्राधधकयणका अनुसाय बायतफाट थऩ बफजुरी व्मिस्थाऩन गनन नसक्रकएभा हार उऩत्मकाको भाग तीन सम भेगािाट
व्मिस्थाऩन गनन कहठन छ ।

हहउॉ दभा एक नतहाईभात्र एक सम २० भेगािाटको हायाहायी उऩरब्ध हुने तथा ९२ भेगािाटको कुरेखानी जराशम
सञ्चारन गये ऩनछ ऩनन भाग धान्द्न कहठन हुनेछ ।

हहउॉ दको वऩक आिय अथानत ् साॉझ ५ फजेदेखख ८ फजेसम्भ तीन सम भेगािाट भाग बए ऩनन बफहान त्मसको ८०
प्रनतशत, हदउॉ सो ६० प्रनतशत य यानत ४० प्रनतशतभात्र भाग हुने गये को छ ।

अरु सभमभा भागको व्मिस्थाऩन गनन सक्ने बए ऩनन वऩक आियबन्द्दा फढी रोडसेडडङ नगने गयी प्राधधकयणरे

गह
ृ काय्म अनघ फढाएको जनाएको छ । हार प्राधधकयणरे फेरुकाको वऩक आियभा उद्मोगधन्द्दाराई सभेत विद्मुत ्
आऩनू तन गनन फन्द्द गरयसकेको छ ।
४१० भेगावाट अऩुग

दे शबय १२ सम ७३ भेगािाट विद्मुत ् भाग यहे कोभा बायतफाट आमातीत २ सम ४७ भेगािाटसहहत ८ सम ६२ भेगािाट
उऩरब्ध छ बने ४ सम १० भेगािाट अबाि छ । प्राधधकयणरे उऩत्मकाभबत्र रोडसेडडङ नगये ऩनन फाहहय बने दै ननक
दईु घण्टासम्भ रोडसेडडङ गदै आएको छ ।

प्रिक्ता अधधकायीका अनुसाय आगाभी हहउॉ दभा १ हजाय ४ सम ७५ भेगािाटसम्भको भाग हुन सक्नेछ । बायतफाट ५
सम भेगािाट तथा आन्द्तरयक उत्ऩादनफाट थऩ ५ सम ५० भेगािाट गयी १ हजाय ५० भेगािाट उऩरब्ध बएऩ नन
करयफ ५ सम २५ भेगािाट अबाि हुनेछ ।

प्राधधकयणरे ढल्केफय सफस्टे सनफाट १ सम ५०, यक्सौरŔऩयिानीऩयु फाट ५० भेगािाट य टनकऩयु Ŕभहे न्द्रनगयफाट
४० सम भेगािाट विद्मुत ् थऩ गने रक्ष्म याखेको छ ।
हहउॉ दभबत्र थऩ एक सम भेगावाट उ्ऩादन

५० भेगािाटको अऩय भस्र्माङ्दी जरविद्मत
ु ् आमोजनासहहत प्राधधकयणरे आगाभी हहउॉ दभबत्र एक सम भेगािाट थऩ
विद्मुत ् हुने अऩेऺा गये को छ ।

प्राधधकयणका प्रिक्ता अधधकायीका अनुसाय २५ भेगािाटको अऩय भादी, १४.९ भेगािाटको अऩय हे िा खोरा, ६÷६
भेगािाटका काभरका दयौंदी/टुॊगुन ठोस्ने खोरा य एक भेगािाटको भभमा खोरा ननभानण सम्ऩन्द्ने हुने रक्ष्म छ ।
ढपकेफय सफस्टे सनको ववकपऩ

प्राधधकयणरे आगाभी डडसेम्फयभा सफस्टे सन ननभानण सम्ऩन्द्न हुने रक्ष्म याखे ऩनन एक÷दईु भहहना हढरा हुने
बएकोरे मसको विकल्ऩफाये सभेत अध्ममन अनघ फढाएको छ ।

सफस्टे सन नफढे का कायण हार ढल्केफयभा ५० एभबीएको ट्रान्द्सपभनय याखेय ८० भेगािाट आमात गये कोभा थऩ ५०
एभबीएका दईु ट्रान्द्सपभनय याख्नका राधग प्राधधकयणरे बायतको केन्द्रीम विद्मुत ् प्राधधकयणराई अनुयोध गनन
रागेको छ ।

बायतीम ऩऺरे भानेभा मी दईु ट्रान्द्सपनभयफाट थऩ १ सम ५० भेगािाट बफजुरी ल्माउन सहज हुनेछ । मसैगयी
प्राधधकयणरे तत्कारका राधग विकल्ऩको रूऩभा क्मान्प्टब प्रान्द्टफाट बफजर
ु ी क्रकन्द्नका राधग सािनजननक
सूचनासभेत जायी गये को छ ।
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अप्ऩय फरेपी ए तनभाषणका राधग ऩाॉच फैंकरे ४ अफष ३५ कयोड रगानी गने

३६ भेगािाटको अप्ऩय फरेपी ए जरविद्मुत ् आमोजना ननभानणका राधग वित्तीम व्मिस्थाऩन गनन ऩाॉच फैंकसॉग
सम्झौता बएको छ ।

ग्रोफर आईएभई फैंकको नेतत्ृ िभा ऩाॉच फैंकरे ४ अफन ३५ कयोड ऋण रगानी गने गयी आमोजना प्रिद्र्धक हुआननङ
डेबरऩभेन्द्ट कम्ऩनीसॉग सहवित्तीमकयण ऋण सम्झौता बएको हो ।

६ अफन ८ कयोडको रागतभा फन्द्न रागेको आमोजनाभा ग्रोफरसहहत सानीभा फैंक, एबये स्ट फैंक, एसफीआई फैंक य
एनआईडीसी विकास फैंकरे ऋण रगानी गनेछन ् ।

भसन्द्धऩ
ु ाल्चोकको गोल्छे य गुम्फा गाविसभा अिन्स्थत उक्त आमोजनाको ऩािय हाउस गोल्छे गाविसभा ननभानण
गरयने छ । २०७५ सार भाघ भहहनासम्भ ननभानण सम्ऩन्द्न गने रक्ष्म छ ।
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उऩ्मकासहहत दे शैबय रोडसेडडङ भुक्त गने तघभसङको मोजना

नेऩार विद्मुत प्राधधकयणका कामनकायी प्रभुख कुरभान नघभसङरे काठभाडौंराई रोडसेडडङभुक्त फनाउने य विस्तायै
काठभाडौं फाहहय ऩनन सकेसम्भ रोडसेडडङ न्द्मन
ू गने मोजना अनस
ु ाय प्राधधकयणरे काभ गरययहे को फताएका छन ्।
सोभफाय रयऩोटन सन क्रफरे आमोजना गये को साऺात्कायभा कामनकायी प्रभुख नघभसङरे काठभाडौंराई ऩूणन रुऩभा

रोडसेडडङ भुक्त फनाउने काभ बैयहे को य विस्तायै काठभाडौं फाहहय ऩनन सकेसम्भ थोयै बन्द्दा थोयै गने मोजनाका
साथ अहहरे काभ बैयहे को फताएका हुन ्। „रोडसेडडङ अन्द्त्म गछुन बन्द्दै बनेय हहॉड्ने काभ होइन,‟ उनरे बने,

„व्मिस्थाऩन भहत्िऩूणन कुया हो।‟ उनरे व्मिस्थाऩनभा फढी ध्मान हदॉ दा अहहरे नतहाय मता काठभाडौंभा रोडसेडडङ
नबएको न्जक्रकय गये ।

नघभसङरे रोडसेडडङ कभ गनेफाये भा आपूरे एक्रैरे काभ गये को जसयी फाहहय चचान बएकोप्रनत हटप्ऩणी गदै बने,
„कुरभानरे एक्रैरे मो काभ गमो बनेय चचान गनुन न्द्मामसॊगत हुॉदैन, मो सत्म होइन।‟ उनरे ऩुरऩकभर दाहार

नेतत्ृ िको ितनभान सयकायको चाहना य उजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे जायी गये को ३७ फॉद
ु े कामनिभराई स्ऩेशर पोकस
गये य काभ बैयहे को स्ऩरट ऩाये ।

उनरे रोडसेडडङ कभ हुनुभा व्मिस्थाऩकीम कामन नै भहत्िऩूणन बएको बन्द्दै आगाभी हहउॉ दभा रोडसेडडङ सकेसम्भ

कभ गननकाराधग अहहरेदेखख नै काभ बैयहे को ऩनन जानकायी हदए। उनरे थऩे, „राइन सि स्टे शन, ट्रान्द्सभभसनराई

अऩिेड गने काभ बैयहे को छ, आऩूनतनभा ऩनन हाभीरे ध्मान हदएका छौं।‟ मो दईु भहहना रोडसेडडङ भुक्त कसयी गने

बन्द्ने मोजनाभा आपूहरु यहे को उल्रेख गदै ेै नघभसङरे थऩे, „मो दईु भहहना हाभी सपर बमौं बने िषैबयी रोडसेडडङ
भुक्त गनन सक्छौं।‟

प्राविधधक सभस्माका कायण कुनै ऺेत्रभा केहीफेय बफजुरी आऩूनतन हुन नसके ऩनन तत्कार सभस्मा सभाधान गरयएको
उनरे दाफी गये । उऩत्मकाभा कुनै क्रपडयभा भाग फढी तय आऩनू तन कभ, कुनैभा भाग कभ तय आऩनू तन फढी यहे कारे
त्मसको व्मिस्थाऩन गने काभ ऩनन प्राधधकयणरे जायी याखेको उनको बनाइ धथमो।

उनरे अहहरे काठभाडौं उऩत्माका फाहहय दे शैबरय ऩनन फेरुका एक घण्टादे खख डेढ घण्टासम्भ भात्रै रोडसेडडङ हुने
गये को फताउॉ दै बने, „रोडसेडडङ कभ होस बन्द्ने हाम्रो चाहना हो।‟ उनरे अहहरे उद्मोग तथा करकायखानाको
भागराई आपूहरुरे कटौनत गये को सभेत जनाए। उनरे बने,„इण्डन्रट्रजकाराधग हाभीरे साॉझ ५ फजे दे खख ८
फजेसम्भ काटे का छौं, मो भसफ्ट चेन्द्ज बन्द्दा ऩनन हुन्द्छ।‟

हहउॉ दभा काठभाडौंको रोडसेडडङ के हुन्द्छ बनेय ऩनन प्रश्नहरु आइयहे को उल्रेख गदै नघभसङरे बने, „हाभीरे अहहरे

कुरेखानी चराएको छै न ्, भॊभसयदे खख फैशाखसम्भ ४ घण्टासम्भ कुरेखानी चल्न सक्छ, तय हाभीराई जम्भा २ घण्टा
चाहहन्द्छ।‟ उनरे अहहरे कुरेखानी रयत्माएको बनेय सभेत हटप्ऩणी बएको फताउॉ दै थऩे,„कुरेखानी रयत्माएको छै न,
काठभाडौं उऩत्मका फाहहयऩनन रोडसेडडङ फढाएका छै नौं।’

अहहरे काठभाडौंराई भात्रै क्रकन रोडसेडडङभुक्त गनन खोन्जएको बन्द्दै प्रश्नहरु आएकोभा उनरे बने, „हाम्रो प्रमास

हो, मो तीन चाय भहहना अिस्था अभरक कहठन छ, सकेसम्भ नहुने हाम्रो प्रमास हो ।‟ उनरे रोडसेडडङ अन्द्त्म बमो

बनेय घोषणा गने अिस्था अहहरे नबएको स्ऩरट ऩाये । उनरे बने, „अहहरे सकायात्भक सन्द्दे श के हो बने रोडसेडडङ
अन्द्त्म हुॉदैछ छ है बन्द्ने हो ।‟ उनरे काठभाडौं कभ चह
ु ािट हुने स्थान बएकोरे ऩनन आपुहरुरे मसराई
प्राथभभकताभा याखेको फताए ।

उनरे व्मिस्थाऩनभा ऩनन अन्प्टकर म्मानेजभेन्द्ट, सप्राई म्मानेजभेन्द्ट, बौनतक ऩूिानधाय, य अऩये शनभा

आपूहरुरे विशेष ध्मान हदएको जानकायी हदए। उनरे बने, „अहहरे हाभीरे भाग व्मिस्थाभा ध्मान हदएका छौं,
मनतिेरा इनबटन य चरेका छै नन,डडजेर य जेनेयेटय चरेको छै नन, मसरे गदान इम्ऩोटन कभी हुन्द्छ ।’
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धचभरभे हाइड्रोऩावयको नापा घट्मो

धचभरभे हाइड्रोऩािय कम्ऩनी भरभभटे डरे चारु आधथनक िषनको ऩहहरो त्रैभाशभा नापाभा धगयािट आएको छ ।

चारु आिको असोजसम्भ कम्ऩनीरे ३० कयोड ७३ राख ७५ हजाय रुऩैमाॉ खद
ु नापा गये को छ । अनघल्रो िषनको सोही
अिधधभा कम्ऩनीरे ३१ कयोड ७८ राख रुऩैमाॉ नापा गये को धथमो । गत आिभा धचभरभेरे कुर ७० कयोड ४६ राख
रुऩैमाॉ नापा कभाएको धथमो ।

चारु आिभा विद्मत
ु बफक्रि कभ बएऩनछ आम्दानी घटे को कम्ऩनीरे सोभफाय सािनजननक गये को चारु आिको

ऩहहरो त्रैभाशको वित्तीम विियणभा उल्रेख गये को छ । मस्तै सभीऺा अिधधभा फैंकको व्माज दय ऩनन घटे को य

कयऩोये ट कय बुक्तानी रगामत व्माज आम्दानी घटे को कम्ऩनीरे जानकायी हदएको छ । कम्ऩनीको सेमयऩॉज
ु ी ३ अफन
१३ कयोड ४४ राख रुऩैमाॉ छ । धचभरभेको प्रनतसेमय आम्दानी ३९ रुऩैमाॉ फढी छ । कम्ऩनीरे १५ िषनसम्भ कऩोये ट कय
छुट ऩाएकोभा अफ नतनऩ
ुन ने बएको छ । मसरे थऩ दाइत्ि थवऩने छ ।

२२ भेगािाट ऺभताको धचभरभेरे १११ भेगािाटको यसि
ु ागढी, ५८ भेगािाटको भाधथल्रो य तल्रोसान्द्जेन आमोजना
य १०२ भेगािाटको भध्मबोटे कोसी आमोजना ननभानण गरयहे को छ । कुर २७० भेगािाट ऺभताका ४ आमोजना

सभमभा सम्ऩन्द्न गनन ठुरो चन
ु ौनत यहे को उसरे वित्तीम विियणभा उल्रेख गये को छ । अनघल्रो आिभा धचभरभेरे
१२ प्रनतशत नगद राबाॉश य १५ प्रनतशत फोनस सेमय हदएको धथमो ।
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कुरेखानी जराशमभा ऩानीको सतह ८ भभटय कभ

ऊजानको ब्माकऩअऩको रूऩभा यहे को कुरेखानी जराशमभा ऩानीको सतह गत िषनको बन्द्दा ८ भभटय कभ बएको छ ।
कुरेखानी आसऩास ऺेत्रभा ऩमानप्त िषान नबएका कायण जराशम नबरयएको हो । हार जराशमभा ऩानीको सतह १
हजाय ५२२ भभटयबन्द्दा अभर फढी छ । कुरेखानी जराशमको उचाइ १ हजाय ५३० भभटय छ । जराशम सञ्चारन

नबएकारे ऩानी बरयने िभ जायी यहे को नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयण प्रणारी सञ्चारन विबाग प्रभुख विरणु श्रेरठरे
फताए ।

हदनको ४ सेन्न्द्टभभटयका दयरे ऩानीको सतह फढ्दै गएको उनरे जानकायी हदए । उऩत्मकाको भाग व्मिस्थाऩन गनन
कहहरेकाहीीँ साॉझ केही भभनेटभात्र विद्मुत ् गरृ सञ्चारन बएको उनरे फताए । उनका अनुसाय मही गनतभा फढे भा
सतह १ हजाय ५२४ भभटय ऩुग्नेछ ।

हार विद्मुत ् भाग १ हजाय ३ सम भेगािाट य आऩूनतन ९ सम भेगािाट बइयहे को छ । अझै प्रणारीभा ४ सम भेगािाट
अऩग
ु बएको उनरे फताए । भाग य आऩनू तनको अिस्था हे दान भॊभसयबय काठभाडौं उऩत्मकाभा रोडसेडडङ हुने

सम्बािना नयहे को श्रेरठको बनाइ छ । त्मसऩनछ भाग य आऩूनतनभा ननबनय यहने उनरे जानकायी हदए । आऩूनतन घटे भा
ऩुसदे खख रोडसेडडङ केही घण्टा हुने उनको अनुभान छ ।

सयकायरे उऩत्मकाराई रोडसेडडङभक्
ु त फनाउने हार ऩयीऺण गरययहे को जानकायी हदएको छ । आउॉ दो हहउॉ दभा

रोडसेडडङ हटाउन बायतफाट ६ सम भेगािाटसम्भ बफजुरी आमतको तमायी बइयहे को छ । हार बायतफाट ३ सम

भेगािाट बफजुरी आमात बइयहे को छ । ऊजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे रोडसेडडङ न्द्मूनीकयण नबई भुक्त गनन सयकाय
राधगऩये को फताएका छन ् ।
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रोडसेडडङ अन्द््म गनष प्राधधकयणको आह्वान् १५ कम्ऩनीद्वाया बफजुरी फेच्ने
प्रस्ताव

विभबन्द्न १५ कम्ऩनीरे नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणराई बफजुरी फेच्ने प्रस्ताि ऩेस गये का छन ् । १५ कम्ऩनीभध्मे ९

कम्ऩनीरे सौमन ऊजानफाट उत्ऩाहदत, ४ कम्ऩनीरे ताऩीम (थभनर) तथा जैविक ऊजान य २ कम्ऩनीरे बायतफाट आमात
गयी फेच्न प्रस्ताि ऩेस गये का हुन ् ।

प्राधधकयणरे बफजर
ु ी बफिी गनन इच्छुक कम्ऩनीराई प्रस्ताि ऩेस गनन गत १९ असोजभा सािनजननक प्रस्ताि आह्न
गये को धथमो । रोडसेडडङ हटाउन िैकन्ल्ऩक व्मिस्था गनन विभबन्द्न कम्ऩनीस“ग प्रस्ताि भाग गने ननणनम ऊजान
भन्द्त्रारमरे गये को धथमो । प्रस्तािको भूल्माॊकन गनन प्राधधकयणका मोजना अनुगभन तथा सूचनाप्रविधध

ननदे शनारमका कामभ भक
ु ामभ उऩकामनकायी ननदे शक जगदीश्ियभान भसॊहको सॊमोजकत्िभा सभभनत गठन
गरयएको छ ।

बायतीम कम्ऩनीको आमात प्रस्ताव

बायतीम कम्ऩनीहरू आइएर एन्द्ड एपएस इनजॉ य न्जएभआयरे बायतफाट विद्मुत ् आमात गयी प्राधधकयणराई

बफिी गने प्रस्ताि गये का छन ् । ती कम्ऩनीरे प्रनतमुननट ३.६५ बायतीम रुऩैमाॉ (५ रुऩैमाॉ ८४ ऩैसा)भा विद्मुत ् बफिी

प्रस्ताि गये को प्राधधकयणका प्रिक्ता प्रफर अधधकायीरे जानकायी हदए । „दईु भुरुकफीच विद्मुत्को खर
ु ा व्माऩाय सुरु
बई नसकेकारे बायतीम कम्ऩनीसॉग सम्झौता गनन सक्ने अिस्थाभा छै नौँ,‟ प्राधधकयणको विद्मत
ु ् व्माऩाय
विबागका प्रभुखसभेत यहे का अधधकायीरे बने ।

दईु भुरुकफीच ४ कावत्तक ०७१ भा विद्मुत ् व्माऩाय, सीभाऩाय प्रसायण राइन एिॊ प्रसायण सञ्जार सॊमोजनसम्फन्द्धी
सम्झौता (वऩहटए) बएको धथमो । वऩहटएको धाया २ (ख)भा दईु भरुकरे साझा विद्मुत ् फजायभा सफै

आधधकारयक÷अनुभनतऩत्र प्राप्त सहबागीराई सीभाऩाय प्रसायण राइन सॊमोजनभा विबेदयहहत ऩहुॉच प्रदान गनन
सहभत बएका धथए । तय, विद्मत
ु ् व्माऩायका राधग नमाॉ सीभाऩाय ननमभन तथा ननदे भशका फन्द्दै गये को बन्द्दै
बायतरे फजाय खर
ु ा गये को छै न ।

प्रस्ताि ऩेस गने आइएर एन्द्ड एपएस इनजॉ ढल्केफयŔभुजपफ्रऩुय िस फोडनय प्रसायण राइन ननभानण गनन खोभरएको
कम्ऩनीको सॊस्थाऩकभध्मेको एक कम्ऩनी हो । आइएर एन्द्ड एपएस इनजॉको ऩािय ट्रान्द्सभभसन कम्ऩनी नेऩार
भरभभटे डभा १० प्रनतशत य बायतपनको िस फोडनय ऩािय ट्रान्द्सभभसन कम्ऩनी भरभभटे डभा ३८ प्रनतशत सेमय छ ।

न्जएभआय इनजॉरे ९ सम भेगािाटको भाधथल्रो कणानरी जरविद्मुत ् आमोजनाको प्रिद्र्धक कम्ऩनी हो । बायतीम
फजाय खर
ु ा बइनसकेकारे न्जएभआयरे भाधथल्रो कणानरीको विद्मुत ् खरयदबफिी सम्झौता (वऩवऩए) गनन सकेको
छै न ।

प्राधधकयणरे इन्द्धन हदनऩ
ु ने सतष

थभनरफाट विद्मुत ् उत्ऩादन गयी फेच्ने प्रस्ताि गये का कम्ऩनीरे इन्द्धन उऩरब्ध गयाउनुऩने सतन याखेका छन ् ।

अभेरयका एवऩआय इनजॉ, सी एन्द्ड जी ऩाटननस, इधिको इन्द्टयनेसनर य न्जपोसन रयसचन एन्द्ड सभबनसरे डडजेर य

प्राकृनतक ग्मासफाट ऊजान उत्ऩादन गयी बफिीको प्रस्ताि गये का हुन ् । „जग्गा य इन्द्धन उऩरब्ध गयाउनऩ
ु ने सय्त

उनीहरूरे याखेका छन ्,‟ प्राधधकयणका प्रिक्ता अधधकायीरे बने, „उनीहरूको प्रस्ताि प्रस्ट नबएकारे थऩ छरपर
गदै छौँ ।‟ भहॉगो ऩने बएकारे प्राधधकयणरे हे टौँडाभा यहे को १० भेगािाटको डडजेर प्रान्द्ट चराएको छै न ।
सोराय भरन प्राववधधक सभस्मा

सोरायफाट थऩ विद्मुत ् भरन प्राविधधक सभस्मा दे खखएको छ । प्राधधकयणरे १८ िटा कम्ऩनीराई सोरायफाट

विद्मत
ु ् क्रकन्द्ने आसमऩत्र जायी गरयसकेको छ । उनीफाट करयफ ६१ भेगािाट विद्मत
ु ् क्रकन्द्ने प्राधधकयणरे जनाएको

छ । मसफाहे क प्राधधकयणरे विश्ि फैंकको ऋण सहमोगभा २५ भेगािाटको सोराय प्रान्द्ट स्थाऩना गनन रागेको छ ।
सोरायफाट भौसभअनुसाय विद्मुत ् उत्ऩादन हुने बएकारे प्रणारीको स्थानमत्िका राधग ७० भेगािाटबन्द्दा फढी

सोरायको विद्मुत ् क्रकन्द्न नसक्रकने प्राविधधकहरू फताउॉ दै आएका छन ् । सोराय जोडेऩनछ प्रणारीको स्थानमत्ि य रोड
व्मिस्थाऩनका राधग सोहीफयाफयको प्रान्द्ट आिश्मक ऩने प्राविधधकहरू फताउ“छन ् । प्राधधकयणरे भाग

आऩनू तनफीच सन्द्तर
ु न कामभ गयी विद्मत
ु ् आऩनू तन अियोध हुन नहदन प्राधधकयणरे ६० भेगािाटको कुरेखानी ऩहहरो

य ३० भेगािाटको कुरेखानी दोस्रो चराउ“दै आएको छ । „१ सम ४४ भेगािाटको कारीगण्डकी हहउ“दभा उत्ऩादन हुने
विद्मुत्राई आधाय भान्द्दा प्रणारीको स्थानमत्िका राधग ६०÷७० भेगािाटबन्द्दा फढी सोराय जोड्न सक्रकॉदै न,‟
प्राधधकयणका एक प्राविधधकरे बने ।

मसअनघ आसम जायी बएका कम्ऩनीरे सोरफाट विद्मुत ् उत्ऩादन गनन नसकेभा भात्रै अहहरे आिेदन हदने
कम्ऩनीराई प्राथभभकता हदने प्राधधकयणको मोजना यहे को स्रोतरे फतामो ।
प्रसायण प्रणारीभा भस
ु ा य बफयारा !

काठभाडौं÷ काठभाडौं उऩत्मका रोडसेडडङभुक्त हुन थारेऩनछ प्रसायण तथा वितयण प्रणारी असुयक्षऺत फन्द्न थारेको

छ । रोडसेडडङभुक्त अभबमानराई असपर फनाउने खेर सुरु बएको हुन सक्ने प्राधधकयणकै कभनचायीरे आशॊका
गये का छन ् ।

फानेश्ियभा शुिफाय ट्रान्द्सपभनय केफर अप्रत्माभसत रूऩभा जरेको धथमो । त्मो भुसाका कायण जरेको फताइएको

धथमो । भुसा बने नबेहटएको प्राधधकयणरे जनाएको छ । „रोडसेडडङ हुॉदा मसफाट पाइदा भरइयहे कारे ननमोन्जत
रूऩभै आिभण सुरु गये को हुन सक्छ,‟ प्राधधकयणका एक इन्न्द्जननमयरे बने ।

मसैगयी, आइतफाय ठभेर क्रपडयभा फानेश्ियभा जस्तै सभस्मा दे खखएको छ । ठभेर क्रपडयभा बफयारोको फच्चा
ठोक्रकएको धथमो । त्मस्तो सभस्मा आएऩनछ त्महाॉफाट विद्मत
ु ् आऩनू तन ऩाइयहे का िाहकराई तत्कार अन्द्म

क्रपडयफाट हदइएको प्राधधकयणका प्रिक्ता प्रफर अधधकायीरे जानकायी हदए । „प्रणारी असुयक्षऺत फन्द्दै गएको
भहसुस गये का छौँ,‟ उनरे बने, „मसराई सुयक्षऺत फनाउन राधगयहे का छौँ ।‟

मसैगयी, अधधकायीरे प्रधधकयणको दै ननक काभ कायफाहीभा टे «ड मनु नमनरगामत कसैरे ऩनन अियोध नगये को

फताए । „कामनकायी ननदे शक दै ननक रूऩभा कामानरमभा आएय काभ गरययहनुबएको छ, कसैरे अियोध गये को छै न,‟
उनरे बने ।
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टनकऩुयफाट थऩ ४० भेगावाट बफजुरी ककन्द्ने प्राधधकयणको प्रस्ताव
बीभ गौतभ

नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे टनकऩयु फाट थऩ ४० भेगािाट विद्मत
ु ् आमात फढाउन बायतसॉग प्रस्ताि गने बएको छ ।
आगाभी हहउॉ दभा हुने ऊजान अबािराई दृन्रटगत गयी बायतको केन्द्रीम विद्मुत ् प्राधधकयण (सीईए) सॉग थऩ ४०
भेगािाटको प्रस्ताि गने बएको हो ।

आगाभी शननफाय सीईएका प्रनतननधधसॉगको बेटभा टनकऩयु भा थऩ ५० एभबीएको ट्रान्द्सपभनय जडान य बफजर
ु ी
थऩको प्रस्ताि गनन राधगएको प्राधधकयणका प्रिक्ता ऩ ्यिर अधधकायीरे जानकायी हदए ।

“टनकऩुयफाट थऩ बफजुरीका राधग प्रस्ताि गये य प्रायन्म्बक छरपर अनघ फढे को छ, अफ औऩचारयक रूऩभा
सीईएराई प्रस्ताि गदै छौ,” उनरे बने ।

छरपरका राधग प्राधधकयणका कामनकायी ननदे शक कुरभान नघभसङ, उऩकामनकायी ननदे शक याजीि शभानरगामतको
सभह
ू सभेत बायत जान रागेको छ । प्रिक्ता अधधकायीका अनस
ु ाय, आगाभी भॊभसयदे खख आमात गने रक्ष्मसहहत

प्राधधकयणरे प्रस्ताि गनन रागेको छ । नेऩारको तपनफाट प्रनतमुननट ३.४४ ऩैसा बायतीम रुऩैमाॉ अथानत ् नेऩारी ५.५०
ऩैसाभा क्रकन्द्ने गयी प्रस्ताि गरयने उनरे जानकायी हदए ।

प्राधधकयणरे हार टनकऩयु Ŕभहे न्द्रनगय राइनफाट २५ दे खख ४० भेगािाटसम्भ विद्मत
ु ् आमात गरययहे को छ ।

भहाकारी सम्झौताअनुसाय बायतरे नेऩारराई ७ कयोड मुननट बफजुरी नन्शुल्क हदॉ दै आएको छ । सो नन्शुल्क
बफजुरी हये क िषन नोबेम्फय १ दे खख जुराइको अन्न्द्तभसम्भ हदने गये को छ ।

तय त्मसऩनछ दईु दे शफीच विद्मुत ् आदानप्रदान गने कुनै सम्झौता नबए ऩनन हार प्राधधकयणरे ४० भेगािाटसम्भ
विद्मुत ् आमात गदै आएको छ ।

बफनासम्झौता बायतरे बफजर
ु ी हदॉ दै आएकोभा आगाभी फध
ु फाय जाने टोरीरे बायतीम ऩािय ट्रे ड कम्ऩनीसॉग विद्मत
ु ्
खरयदफाये सम्झौतासभेत गने प्राधधकयणरे जनाएको छ ।

हार ५० एभबीएको ट्रान्द्सपभनय यहे कोभा थऩ अको ५० एभबीएको ट्रान्द्सपभनय याखेय थऩ ४० भेगािाट बफजुरी
ल्माउने प्राधधकयणको मोजना छ । बायतीम ऩऺ सहभत बएय मो बफजर
ु ी आमात बएभा आगाभी हहउॉ दभा
रोडसेडडङ कभ गयाउन धेयै सहमोग ऩुग्नेछ ।

प्राधधकयणका अनुसाय, दे शबय १ हजाय २ सम ७३ भेगािाट विद्मुत ् भाग यहे कोभा बायतफाट आमातीत २ सम ४७
भेगािाट विद्मुत्सहहत ८ सम ६२ भेगािाट उऩरब्ध छ बने ४ सम १० भेगािाट अबाि छ ।

आगाभी हहउॉ दभा १ हजाय ४ सम ७५ भेगािाटसम्भको भाग हुने अनुभान गरयएकोभा टनकऩुयरगामतका ऺेत्रफाट

थऩ २ सम ५० भेगािाट थप्ने रक्ष्म प्राधधकयणको छ । टनकऩयु को अरािा प्राधधकयणरे ढल्केफय सफस्टे सनफाट १
सम ५० य यक्सौरŔऩयिानीऩुयफाट ५० भेगािाट थप्ने रक्ष्म याखेको छ ।
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प्राधधकयणभा कुरभानका मोजना

आफ्नै कभनचायीफाट वियोध खेवऩयहे का नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणका कामनकायी ननदे शक कुरभान नघभसङरे काठभाडौं
उऩत्मकाराई रोडशेडडङभक्
ु त फनाए बनेय जनताफाट प्रशॊसा फटुभरयहे का छन ् । विद्मत
ु ् वितयणभा बएको

अननमभभतताराई व्मिन्स्थत फनाएय नै मस्तो गनन सक्रकएको उनरे फताएका छन ् । उनी कामनकायी ननदे शक

फन्द्नुबन्द्दा ऩहहरा नै गठन बएको अध्ममन टोरीरे उद्मोगराई ननमभफाहहय गएय विद्मुत ् वितयण गये का कायण
रोडशेडडङभा िद्
ु ् वितयणभा अननमभभतता यहे को
ृ धध हुॉदै आएको तथ्म फाहहय ल्माएको धथमो । मसफाट विद्मत

तथ्मका फाये भा प्राधधकयणका उच्च ऩदस्थ कभनचायीहरू मसअनघ नै जानकाय धथए । त्मसो हो बने त्मस्तो तथ्म ऩत्ता
रगाएय ऩनन कामानन्द्िमनभा नल्माउने कभनचायीराई प्राधधकयणरे कायफाही गनऩ
ुन छन क्रक ऩदै न ?

नघभसङरे विद्मुत ् उत्ऩादन तथा वितयण प्रक्रिमाराई व्मिन्स्थत फनाउॉ दै िभश् अन्द्म ठाउॉ राई ऩनन रोडशेडडङभुक्त
फनाउने मोजना यहे को फताएका छन ् । नेऩारीकै ऩैसारे फन्द्ने दध
ू कोशी ऩरयमोजना ऩनन तीव्र गनतभा फनाइसक्ने
फताएय जनताराई थऩ आश्िस्त ऩानन ऩनन उनी सपर बएका छन ् । तय, फन्द्न शरू
ु बइसकेका य अफ फन्द्ने
आमोजनाहरू कहहरेसम्भ ऩूया हुने हुन ् त्मो बने उनरे स्ऩरट ऩानन सकेका छै नन ् ।

प्राविधधक रूऩभा सऺभ नघभसङरे िषैबरयको रोडशेडडङ हटाउन विभबन्द्न मोजना ल्माएका छन ् । ती सफै मोजना

तरु
ु न्द्तै कामानन्द्िमनभा ल्माउन नसक्रकएरा । तय, साॉच्चै कामानन्द्िमन बएभा विद्मत
ु ् वितयणभा यहे को अननमभभतता
कभ हुने य चह
ु ािट ऩनन घट्ने अऩेऺाचाहहॉ छ । विद्मुत ् उत्ऩादनका राधग ऩनन सभम चाहहन्द्छ । कभनचायीतहफाट

वियोध खेवऩयहे का कायण उनको मोजनाका फाधक ऩनन नतनै कभनचायी यहे को ऩुन्रट हुन्द्छ । तय, त्मसो बनेय नघभसङरे
कभनचायीका गुनासाराई बने फेिास्ता गनन भभल्दै न । उनीहरूको सभस्मा सभाधान हुनुऩछन । तय, कसै गयी नघभसङ
आपै कामनकायी ननदे शकफाट हटे बने उनको ठाउॉ भा आउने व्मन्क्त नघभसङजस्तै केही गयी दे खाउने खारको हुन्द्छ
बन्द्ने के विश्िास ? तसथन नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणराई व्मन्क्तको चाहनाभा चल्ने ऩयम्ऩयाफाट भक्
ु त गयाउन
सक्नुऩछन । त्मसको भुख्म उऩाम बनेको विद्मुत ् प्राधधकयणको ननजीकयण नै हो ।

अहहरे विद्मुत ् प्रसायण तथा वििीवितयणभा आएको नमाॉ प्रविधधभध्मे स्भाटन भभटरयङ भसरटभराई विद्मुत ्

प्राधधकयणरे प्रमोगभा ल्माउन रागेको सभाचाय ऩनन छ । मो याम्रो हो । मस्तो प्रविधधको जडानरे विद्मत
ु ् वितयण

तथा व्मिस्थाऩनराई सहज फनाउॉ छ । िाहकराई चाहहॉ दो भात्राभा विद्मुत ् उऩबोगको सुविधा ऩनन उऩरब्ध हुन्द्छ ।
विद्मुत ् चह
ु ािट य भहशुर फक्मौताभा कभी ल्माउॉ छ बने िाहकरे नतनऩ
ुन ने विद्मुत ् भहशुरसभेत घटाउॉ छ । तय,
मनतरे भात्र विद्मुत ् प्राधधकयणका ऺेत्रभा यहे को अव्मिस्था हट्दै न ।

उद्मोगराई हदइएको विद्मुत ् दै ननक ४ घण्टा कटौती गये य अहहरे काठभाडौं उऩत्मकाराई रोडशेडडङभुक्त गयाइएको
छ । तय, ती उद्मोग व्मिसामराई ऩनन ननयन्द्तय विद्मत
ु ् उऩरब्ध हुने सनु नन्श्चत गनऩ
ुन छन । त्मसका राधग विद्मत
ु ्
उत्ऩादन फढ्नुऩछन य उत्ऩाहदत विद्मुत ् आऩूनतन गनन उऩमुक्त प्रसायण राइन तथा वितयण प्रणारी हुनुऩछन । कुनै
उद्मोगरे आपूराई चाहहने विद्मुत ् आपै उत्ऩादन गने गयी कुनै जरविद्मुत ् ऩरयमोजनाभा रगानी गनन चाहे भा
उसराई क्रकन नहदने ?

नघभसङरे प्राधधकयणभा व्माऩक सुधाय गयी घाटाको अन्द्त्म गदै नापाभा रैजाने मोजना यहे को फताएका छन ् । तय,

अहहरे विभबन्द्न आमोजनाफाट उत्ऩादन बएको विद्मत
ु ् प्रसायण राइनको अबािभा त्मसै खेय गइयहे को छ । उच्च

भाग य न्द्मून उत्ऩादन हुने सभमभा विद्मुत ् गह
ृ भभनत गने ऩयम्ऩयाका कायण ऩनन विद्मुत्को अबाि बइयहे को हो ।

त्मस ऩयम्ऩयाराई ऩनन उनरे हटाउने फताएका छन ् । तय, उनीऩनछका कामनकायीरे ऩुयानै प्रक्रिमा दोहोय्माउन

सक्छन ् । प्राधधकयणभा यहे का मस्तै कभजोय व्मिस्थाऩनराई चस्
ु त फनाउन नै सयकायरे यान्रट्रम विद्मत
ु ् उत्ऩादक
भरभभटे ड य यान्रट्रम प्रसायण िीड कम्ऩनीको व्मिस्था गनन रागेको हो । मसका राधग िीड कम्ऩनीको कामनकायी

प्रभुख ननमुन्क्तको प्रक्रिमा अनघ फढाइएको छ । मी दि
ु ै कम्ऩनीको व्मिस्था बएऩनछ उत्ऩादन तथा प्रसायण राइन
ननभानण कामनरे गनत भरने आशा गनन सक्रकन्द्छ य विद्मुत ् विकासका ऺेत्रभा यहे को सभस्मा दीघनकारीन रूऩभा
सभाधान हुन्द्छ ।
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कुरेखानी नचराई उऩ्मका रोडसेडडङभुक्त
सचेन गौतभ

नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे कुरेखानी विद्मत
ु ् आमोजना ऩण
ू न ऺभताभा सञ्चारन नगयीकन नतहायऩनछ काठभाडौं
उऩत्मकाभा रोडसेडडङ हटाएको छ । रक्ष्भीऩूजाको हदनफाहे क त्मसऩनछका कुनै ऩनन हदन कुरेखानी ऩूणन ऺभताभा
नचराइएको विद्मुत ् प्राधधकयणको तथ्माॊक छ।

गत िषनको तर
ु नाभा कुरेखानी ऺेत्रभा मस िषन कभ ऩानी ऩये कारे ऩानीको सतहचाहहॊ कभ यहे को प्राधधकयणरे
जनाएको छ । सन्ञ्चत अिस्थाभा यहे को कुरेखानीको ऩानी रयत्माएय ६० भेगािाटको कुरेखानी ऩहहरो य ३२
भेगािाटको कुरेखानी चराई प्राधधकयणरे रोडसेडडङ हटाएको आयोऩ कनतऩमरे रगाउने गये का छन ् ।

विद्मुत्को अत्मधधक भाग हुने हदन अथानत ् रक्ष्भीऩूजाको हदन भात्रै कुरेखानी ऩूणन ऺभताभा चराइएको छ । त्मस

हदन कुरेखानीको जराशमभा ऩानीको सतह सभुरी सतहफाट एक हजाय ५ सम २२ भभटय ३५ सेन्न्द्टभभटय धथमो । गत
िषन १४ कावत्तकभा कुरेखानीभा १ हजाय ५ सम २५ भभटय ६८ सेन्न्द्टभभटय ऩानीको सतह धथमो ।

रक्ष्भीऩूजाको हदन कुरेखानी ऩहहरो य दोस्रो िभश् ५९.९० य ३०.५० भेगािाटभा चराइएको प्राधधकयणरे जनाएको छ
। रक्ष्भीऩूजाको हदन साॉझ ६ फजेय २० भभनेटभा अत्मधधक विद्मुत ् भाग (वऩक) धथमो । त्मस हदन १ हजाय ४ सम ४४
भेगािाट विद्मत
ु ् भाग धथमो । कुरेखानीसहहत आफ्ना विद्मत्ु गह
ृ फाट ४ सम ५७ भेगािाट, ननजी ऺेत्रको २ सम ४७
भेगािाट उत्ऩादन तथा बायतफाट २ सम ५३ भेगािाट आमात गयी आऩूनतन गरयएको प्राधधकयणरे जनाएको छ ।

फा“की रोडसेडडङ गरयएको धथमो । प्राधधकयण य ननजी ऺेत्रका विद्मुत्गह
ृ हरू अहहरेसम्भ ऩूणन ऺभताभा चभरयहे का

छन ् । १ एक सम ४४ भेगािाट जडडत ऺभता यहे को कारीगण्डकी ए विद्मुत्गह
ृ रे अहहरे १ सम ४७ भेगािाट विद्मुत ्
उत्ऩादन गरययहे को छ । रक्ष्भीऩूजाको हदन सो आमोजना १ सम ४९ भेगािाटभा चरेको धथमो ।
कुरेखानी जराशमभा ऩानी कभ

कुरेखानी गत िषनजनत नचराइए ऩनन ऩानीको सतह बने घटे को प्राधधकयणरे फताएको छ । ‘प्रणारी चराउन भात्रै

कुरेखानी चराएका छौँ,’ प्राधधकयणका कामनकायी ननदे शक कुरभान नघभसङरे बने, ‘हहउॉ दभा सुयक्षऺत यहने गयी भात्रै
दै ननक करयफ एक घन्द्टा भात्रै औसतभा ७–८ भेगािाट चराएका छौँ ।’

शननफाय प्राधधकयणरे कुरेखानी चराएन । त्मस हदन साॉझ ६ फजेय ऩाॉच भभनेट जाॉदा विद्मुत्को वऩक भाग एक हजाय
२ सम ७१ भेगािाट धथमो । मसराई प्राधधकयणका विद्मुत्गह
ृ फाट ३ सम ५२ भेगािाट, ननजी ऺेत्रफाट २ सम ६२
भेगािाट य बायतफाट २ सम ४७ भेगािाट आमात गयी आऩूनतन गरयएको धथमो ।
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दे शैबय रोडशेडडङ अन्द््म गने प्राधधकयणको तमायी

नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणका कामनकायी प्रभुख कुरभान नघभसङरे काठभाडौंराई रोडशेडडङभुक्त फनाउने य विस्तायै
काठभाडौंफाहहय ऩनन सकेसम्भ रोडशेडडङ न्द्मन
ू गने मोजनाअनस
ु ाय प्राधधकयणरे काभ गरययहे को फताएका छन ् ।

सोभिाय काठभाडौंभा आमोन्जत कामनिभभा कामनकायी प्रभुख नघभसङरे काठभाडौंराई ऩूणरू
न ऩभा रोडशेडडङभुक्त
फनाउने काभ बइयहे को य विस्तायै काठभाडौंफाहहय ऩनन सकेसम्भ थोयै बन्द्दा थोयै रोडशेडडङ गने मोजनाका साथ
अहहरे काभ बइयहे को जानकायी हदए ।

उनरे बने, „रोडशेडडङ अन्द्त्म गछुन बन्द्दै हहॉ ड्ने काभ होइन, व्मिस्थाऩन भहत्िऩूणन कुया हो ।‟ उनरे व्मिस्थाऩनभा
फढी ध्मान हदॉ दा अहहरे नतहायमता काठभाडौंभा रोडशेडडङ नबएको स्ऩरट ऩाये ।

कामनकायी प्रभुख नघभसङरे रोडसेडडङ कभ गनेफाये आपूरे एक्रैरे काभ गये को नबई ऩुरऩकभर दाहार नेतत्ृ िको
ितनभान सयकायको चाहना य ऊजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे जायी गये को ३७ फॉद
ु े कामनिभराई „स्ऩेशर पोकस‟ गये य
काभ बइयहे को फताए ।

उनरे रोडशेडडङ कभ हुनुभा व्मिस्थाऩकीम कामन नै भहत्त्िऩूणन बन्द्दै आगाभी हहउॉ दभा रोडशेडडङ सकेसम्भ कभ

गनन अहहरेदेखख नै काभ बइयहे को ऩनन जानकायी हदए । उनरे थऩे, „राइन सफस्टे शन, ट्रान्द्सभभशनराई अऩिेड गने
काभ बइयहे को छ, आऩनू तनभा ऩनन हाभीरे ध्मान हदएका छौं ।‟ मो २ भहीना रोडशेडडङभक्
ु त कसयी गने बन्द्ने

मोजनाभा आपूहरू यहे को उल्रेख गदै ेै नघभसङरे थऩे, „मो २ भहीना हाभी सपर बमौं बने िषैबरय रोडशेडडङभुक्त
गनन सक्छौं ।‟

प्राविधधक सभस्माका कायण कुनै ऺेत्रभा केहीफेय बफजुरी आऩूनतन हुन नसके ऩनन तत्कार सभस्मा सभाधान गरयएको
उनरे दाफी गये । उऩत्मकाभा कुनै क्रपडयभा भाग फढी तय आऩूनतन कभ, कुनैभा भाग कभ तय आऩूनतन फढी यहे कारे
त्मसको व्मिस्थाऩन गने काभ ऩनन प्राधधकयणरे जायी याखेको उनको बनाइ धथमो ।

उनरे अहहरे काठभाडौं उऩत्मकाफाहहय दे शैबरय ऩनन फेरुका १ घण्टादे खख डेढ घण्टासम्भ भात्रै रोडशेडडङ हुने गये को
फताउॉ दै बने, „रोडशेडडङ कभ होस ् बन्द्ने हाम्रो चाहना हो ।‟ उनरे अहहरे उद्मोग तथा करकायखानाको भागराई
आपूहरूरे कटौती गये को सभेत जनाए । उनरे बने, „इण्डन्रट्रजको राधग हाभीरे साॉझ ५ फजेदेखख ८ फजेसम्भ
काटे का छौं, मो भसफ्ट चेञ्जबन्द्दा ऩनन हुन्द्छ ।‟

हहउॉ दभा काठभाडौंको रोडशेडडङ के हुन्द्छ बनेय ऩनन प्रश्नहरू आइयहे को उल्रेख गदै नघभसङरे बने, „हाभीरे अहहरे
कुरेखानी चराएका छै नौं, भङ्भसयदे खख िैशाखसम्भ ४ घण्टासम्भ कुरेखानी चल्न सक्छ, तय हाभीराई जम्भा २

घण्टा चाहहन्द्छ ।‟ उनरे अहहरे कुरेखानी रयत्माएको बनेय सभेत हटप्ऩणी बएको फताउॉ दै थऩे, „कुरेखानी रयत्माएका
छै नौं, काठभाडौं उऩत्मकाफाहहय ऩनन रोडशेडडङ फढाएका छै नौं ।‟

उनरे व्मिस्थाऩनभा ऩनन अन्प्टकर म्मानेजभेन्द्ट, सप्राई म्मानेजभेन्द्ट, बौनतक ऩूिानधाय, य अऩये शनभा

आपुहरुरे विशेष ध्मान हदएको जानकायी हदए । उनरे बने,„अहहरे हाभीरे भाग व्मिस्थाभा ध्मान हदएका छौं,
मनतिेरा ईनबटन य चरेका छै नन,डडजेर य जेनेयेटय चरेको छै नन, मसरे गदान ईम्ऩोटन कभी हुन्द्छ ।‟

नघभसङरे थऩे,„िाईभसस म्मानेजभेन्द्टको राधग हाभीरे ईनजॉ ईक्रपसेन्द्सी अनुसाय भरड ल्माम्ऩहरु फाल्नुऩछन ,

साधनहरुको उऩमोगभा ऩनन हाभीरे ध्मान हदनऩ
ु छन ।‟ रोडसेडडङ अन्द्त्म गने भभसनभा कन्द्जभ
ु य बफहे विमयरे ऩनन
अथन याख्ने उनको बनाई धथमो ।
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८ भहहनाभा २७७ भेगावाट
फरयाभ फाननमाॉ

आठ भहहनाभबत्र भर
ु क
ु भा २ सम ७७ भेगािाट बफजर
ु ी थवऩने बएको छ । स्िदे शी ननजी ऺेत्रका २४, विदे शी रगानीको
१ य सयकायी दईु आमोजनाफाट त्मनत बफजुरी थवऩन रागेको हो । त्मसऩनछ भुरुकभा िषानमाभभा रोडसेडडङ नहुने
विद्मुत ् प्राधधकयणका अधधकायीरे जानकायी हदएका छन ् ।

भर
ु क
ु भा हार कुर विद्मत
ु ् उत्ऩादन ऺभता ५३ दशभरि ४ भेगािाट ताऩीम (थभनर) सहहत ८ सम ३८ भेगािाट छ ।

ती २७ आमोजनाफाट बफजुरी उत्ऩादन सुरु बएऩनछ आगाभी असाय भसान्द्तसम्भ भुरुकको केन्द्रीम प्रणारीभा कुर
विद्मुत ् उत्ऩादन ऺभता ११ सम १५ भेगािाट ऩुग्ने ऊजान भन्द्त्रारमका अधधकायीरे जनाए । आगाभी िषानमाभभा

भुरुकभा बफजुरीको भाग करयफ १५ सम भेगािाटको हायाहायीभा ऩुग्नेछ । प्राधधकयणरे हार बायतफाट ३ सम ३५

भेगािाटसम्भ बफजुरी आमात गरययहे को छ बने भुरुकको आन्द्तरयक उत्ऩादनरे आगाभी िषानमाभभा बफजुरीको भाग
करयफ–करयफ धान्द्नेछ ।
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वाग्भतीफाट २२ भेगावाट ववद्मुत ् उ्ऩादन हुने
प्रताऩ विरट

ननजी ऺेत्रको रगानीभा भकिानऩयु न्स्थत इऩाऩञ्चकन्द्मा िाग्भती दोबानभा २२ भेगािाट विद्मत
ु ् उऩत्ऩादन हुने
बएको छ । भान्द्डु हाइड्रो कम्ऩनीरे ०७५ सम्भभा िाग्भतीको ऩानीफाट विद्मुत ् उत्ऩादन गने बएको हो ।

भसइच्िाङ हे इच्िाङ चाइननज कम्ऩनीको सहमोगभा भान्द्डुरे िाग्भती साना जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभानणकामन

०७२ जेठफाट सरु
ु गये को हो । इऩाऩञ्चकन्द्मा ९ िाग्भती दोबानभा ननभानण कामन सरु
ु गये को १८ भहहनाभा १५ प्रनतशत
काभ सक्रकएको छ । फाॉकी ननभानण कामन ३० भहहनाभबत्रभा सम्ऩन्द्न गये य २२ भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्म
यहे को भान्द्डु कम्ऩनीका प्राविधधक सुयज ऩन्द्तरे फताए । „बूकम्ऩ य नाकाफन्द्दीका कायण ननभानणकामन सुरुभा
अिरुद्ध हुन ऩुगे ऩनन अहहरे मुद्धस्तयभा काभ बइयहे को छ,‟ प्राविधधक ऩन्द्तरे बने, „कोगटे को ऩानी

इऩाऩञ्चकन्द्मा दोबानभा ३ दे खख ५ भभटय उचाइको िेमय (फाॉध) फनाएय सुरुङभापनत फगयफेंसीन्स्थत ऩािय हाउसभा
ऩयु म
् ाएय विद्मत
ु ् उत्ऩादन गरयन्द्छ ।‟

िाग्भतीभा ननभानण गरयने ५५ भभटय राभो िेमय (फाॉध) य ऩािय हाउस २ हजाय ४ सम ४० भभटयको दयू ीभा छ । फाॉध

फनाउने काभ य सुरुङ खन्द्ने काभ तीव्र गनतभा बइयहे को ननभानण कम्ऩनीका इन्न्द्जननमय जीिन बट्टयाईरे फताए ।
इऩाऩञ्चकन्द्मा ९ दोबान य ऩािय हाउसको यहने ऺेत्र फगयफेंसीफाट गयी दि
ु ैतपनफाट आमोजनाको सरु
ु ङ खन्द्ने कामन
बइयहे को छ । दोबानतपनफाट ५ सम ६० भभटय य फगयफेंसीफाट २ सम २० भभटय गयी ७ सम ८० भभटय राभो सुरुङ
खननसक्रकएको छ ।

सुरुङ २ हजाय ४ सम ४० भभटय खन्द्नुऩछन । दि
न पनिाट दै ननक कम्तीभा ५ भभटय सुरुङ खन्द्ने गरयएको छ । सुरुङ
ु त
खन्द्न भात्र समजनाबन्द्दा फढी काभदाय खहटएका छन ् ।

आमोजनाको भसभबर िकन (सरु
ु ङ, ऩािय हाउस य फाॉध ननभानण गने कामन) को ठे क्का साउथ एभसमन इन्द्पास्टक्चय

प्राभररे भरएको छ । सुरुङ खन्द्नेरगामत भसभबर िकनको सफै कामनभा भजदयु दे खख प्राविधधकसम्भ नेऩारी नै छन ् ।
उक्त आमोजनाको फाॉध फनाउने य सुरुङ खन्द्नेरगामत कामनभा २ सम जनारे काभ गरययहे का छन ् । आमोजनाको

इरेक्ट्रो भेकाननकरको काभ गनन भान्द्डु हाइड्रो कम्ऩनीरे तत्कारै टे न्द्डय ननकाल्दै छ । ०७५ सारको अन्न्द्तभसम्भ

विद्मुत ् उत्ऩादन गये य कुरेखानी प्रथभको सफस्टे सन धोभसनङको यान्रट्रम प्रसायण राइनभा जोड्ने मोजना यहे को छ ।
उक्त आमोजनाको ऩािय हाउसफाट कुरेखानी प्रथभको सफस्टे सन १४ क्रकरोभभटयको दयू ीभा यहे को छ ।

आमोजनाफाट प्रबावित भकिानऩुयको इऩाऩञ्चकन्द्मा, भसस्नेयी, कोगटे य रभरतऩुयका भाल्टा य धस
ु ेर गाविसका

फाभसन्द्दाराई कम्ऩनीरे सेमय वितयण गने जनाएको छ । „आमोजनारे भुरुकको ऊजान ऺेत्रभा सहमोग ऩुयम
् ाउनुको
साथै प्रबावित फाभसन्द्दाको आधथनक अिस्थाभा सध
ु ाय ल्माउने अऩेऺा भरएका छौं,‟ आमोजना सयोकाय सभभनतका
सॊमोजक हहदभ राभारे बने, „मो आमोजना सक्दो नछटो सम्ऩन्द्न गनन मस ऺेत्रका फाभसन्द्दारे सहमोग ऩुयम
् ाउॉ दै
आएका छन ् ।‟ काठभाडौंफाट ननस्केको िाग्भतीको ऩानीफाट विद्मुत ् उत्ऩादन गने मो नै ऩहहरो आमोजना हो ।
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एचआईडीसीएरको नापा साढे १० कयोड

जरविद्मुत ् रगानी तथा विकास कम्ऩनी भरभभटे ड (एचआईडीसीएर) को चारु आधथनक िषनको ऩहहरो त्रैभाशभा
नापा फढे को छ ।

कम्ऩनीरे चारु आिको ऩहहरो त्रैभाशभा १० कयोड ४७ राख रुऩैमाॉ नापा गये को छ । गत आिको सोही अिधधभा

कम्ऩनीरे ८ कयोड ७८ राख रुऩैमाॉ नापा गये को धथमो । भॊगरफाय सािनजननक गये को चारु आिको ऩभरहो त्रैभाशको

वित्तीम विियण अनस
ु ाय गत आिको तर
ु नाभा चारु आिभा कम्ऩनीको नापा २ कयोड रुऩैमाॉ फढे को छ । गत आिभा
कम्ऩनीरे कुर २५ कयोड ४० राख रुऩैमाॉ नापा गये को धथमो । कम्ऩनीको प्रनतसेमय आम्दानी ४ रुऩैमाॉ छ ।
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प्राधधकयण य तेह्रथभ
ु ऩावयफीच ववद्मुत खयीद सम्झौता

िषानदभा प्रनतमूननट ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य हहउॉ दभा प्रनतमूननट ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसाभा सम्झौता

भङ्भसय १, काठभाडौं । नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयण य तेह्रथभ
ु ऩािय कम्ऩनीफीच विद्मुत खयीद सम्झौता

बएको छ । प्राधधकयण य कम्ऩनीफीच सोभिाय उक्त सम्झौताभा हस्ताऺय बएको हो । कम्ऩनीका प्रफन्द्ध
ननदे शक भोहनकुभाय डाॉगीरे अन्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्द्धान आमोगको राभो छानबफनका कायण
आमोजना दईु िषन छ भहीना हढरा बएऩनन सम्झौता गनन आपूहरु सपर बएको जानकायी हदए ।

प्रफन्द्ध ननदे शक डाॉगीका अनस
ु ाय िषानदको सभमभा प्रनतमनू नट ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य हहउॉ दभा प्रनतमनू नट ८
रुऩैमाॉ ४० ऩैसाभा सम्झौता गरयएको हो । तेह्रथभ
ु ऩािय कम्ऩनीरे ७ दशभरि ५ भेगािाट ऺभताको

भाधथल्रो खोयङाखोरा आमोजनाको ननभानण प्रक्रिमा शरु
ु गये को छ । आमोगरे वित्तीम व्मिस्थाऩन गनन
नसकेको बन्द्दै उक्त आमोजनाको अनभ
ु नतऩत्र खाये ज गनन ऊजान भन्द्त्रारमराई ननदे शन हदएको धथमो ।

कम्ऩनीरे २०७६ ऩुेुेुस १ गते आमोजना सम्ऩन्द्न गने गयी कामन अगाडड फढाएको छ । आमोजनारे जग्गा
खयीद य ऩहुॉचभागन ननभानणको काभ शुरु गरयसकेको फताएको छ । आमोजना फनाउन रू. एक अफन ३४ कयोड
राग्नेछ । कुर रगानीको ३० प्रनतशत प्रिद्र्धक य ७० प्रनतशत ऋण रगानी गयी आमोजना अगाडड

फढाउन राधगएको जानकायी हदॉ दै ननदे शक डाॉगीरे स्थानीमफासीराई १० प्रनतशत य आभ नागरयकराई २०
प्रनतशत शेमय वितयण गरयने फताए ।
ऊजान भन्द्त्रारमरे एक सम भेगािाट ऺभतासम्भको आमोजनाको विद्मुत खयीद सम्झौता गने अन्ख्तमायी
प्राधधकयणका कामनकायी ननदे शकराई हदएऩनछ ऩनछल्रो हदनभा ननजी ऺेत्रका प्रिद्र्धकको आमोजनाको

सहज रुऩभा सम्झौता हुन थारेको बन्द्दै प्रफन्द्ध ननदे शक डाॉगीरे खस
ु ी व्मक्त गये । आमोगको कायफाहीभा
नऩये को बए आमोजना २०७४ ऩुसभा सम्ऩन्द्न हुने धथमो । यासस
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जरववद्मुतभा सऺभ फन्द्दै ऩूवष
खविन रुइटे र

ऩि
ू ानञ्चरभा भात्रै २ सम भेगािाट बन्द्दा फढी विद्मत
ु उत्ऩादनको िभभा यहे को छ । कयीफ अढाइ िषनभबत्र मस ऺेत्रफाट
उत्ऩादन हुने उक्त ऩरयभाणको विद्मुत ऩूिर
न ाई खझभरभभभर फनाउॉ दै छ ।

ताप्रेजुङको भेिाखारा, पािाखोरा ऩाॉचथय य ताप्रेजुङको सीभा हॉ ेुदै फग्ने काफेरी नदी, ऩाॉचथयको हे िा, पेभे य
इिा खोरा तथा इराभको ऩि
ु ाखोराभा विद्मत
ु उत्ऩादनको काभ सञ्चारन बैयहे को छ । नतन ओटा न्जल्राका
विभबन्द्न खोराहरुभा ननभानणाधधन अिस्थाभा यहे का आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने १ सम २ भेगािाट विद्मुतरे

ऩूिर
न ाई विद्मुतभा आत्भननबनय फनाउने ननभानणाधधन आमोजनासॉग सम्फद्ध कभनचायीहरु फताउॉ छन ् । भेचीका ३
ओटा ऩहाडी न्जल्राभा भात्रै ठूरो विद्मुत उत्ऩादनको सम्बािना यहे को जानकायहरु फताउॉ छन ् । ननजी ऺेत्रफाट

बैयहे को काभ य अनुसन्द्धानराई हे दान ७ सम ६२ भेिाको तभोय जराशम फाहे क नै २ सम भेगािाट बन्द्दा फढी विद्मुत
उत्ऩादन ननभानणाधधन अिस्थाभा यहका छन ् । भेचीका ३ न्जल्राभा आगाभी ३ िषन भबत्र उक्त ऩरयभाणको विद्मत
ु
उत्ऩादन गनेगयी विभबन्द्न कम्ऩनीरे काभ गरययहे का छन ् । ताप्रेजुेुेुङको पािाखोराफाट ५ भेगािाट य भेिा

खोराफाट १३ भेगािाट विद्मुत मसै फषन केन्न्द्रम प्रशायण राईनभा जोडडने बएको छ बने ऩाॉचथयको भाधथल्रो

हे िाखोरा आमोजनाफाट १५ भेगािाट, तल्रो हे िाखोराफाट २२ दशभरि ५ भेगािाट, ताप्रेजङ
ु य ऩाॉचथयको सीभाना
हुॉदै फग्ने काफेरी नदीफाट ३८ भेगािाट, काफेरी बफ िान ऩरयमोजनाफाट २५ भेगािाट, इिाखोराफाट १० भेगािाट

विद्मुत उत्ऩादनको चयणभा यहे को छ । जस भध्मे भाधथल्रो हे िाखोरा „हे िा ए‟ ऩरयमोजनाफाट उत्ऩादन हुने १५
भेगािाट विद्मुत ऩयीऺण प्रशायणको चयणभा छ ।

त्मस्तै, इराभ न्जल्राफाट सभेत हहभार दोरखा हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीरे ४ भेगािाट, जोगभाइ हाइड्रो ऩाियरे ७
दशभरि ५ भेगािाट, अप्ऩय भाई ऩरयमोजनारे १७ भेगािाट, जोशी हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीरे ७ भेगािाट विद्मत
ु

उत्ऩादन गनन रागेको छ बने क्मासकेड आमोजनाको रुऩभा सभेत अन्द्म थऩ विद्मुत उत्ऩादनको तमायी बैयहे को छ
। ऩूिभ
न ा जरविद्मुतको प्रचयु सम्बािना यहे को बन्द्दै जर तथा उजान ऺेत्रका अभबमान्द्ता तथा एभारे ऩूिन सबाषद

फसन्द्त नेम्िाङ बने सयकायरे मस ऺेत्रभा रगानी फढाउनु ऩने धायणा याख्छन ् । साभद
ु ानमक िाभभण विद्मक्रु कयणका
ननदे शक तथा साभुदानमक विद्मुत उऩबोक्ता भहासङ्घका यान्रट्रम अध्मऺ नायामण ऻिारी सभेत जनताको

अत्मन्द्तै न्द्मून रागत सहबाधगताभा भात्रै जरविद्मुत ऩरयमोजना सञ्चारन बैयहे कोरे जनताराई प्रशस्त रगानीको
अिसय सज
ृ ना गने हो बने ठूरा ठूरा आमोजना सभेत हाम्रै ऩैसाफाट फनाउन सक्रकने धाॉयणा याख्छन ् । ऩूिानञ्चरको
विद्मुत उत्ऩादन ऺभताराई धचनेय फेरैभा सयकायरे ध्मान हदन सके यारट्ररे प्रशस्त पाइदा भरन सक्ने उनीहरुको

धाॉयणा छ । रक्ष्म अनस
ु ायको काभ हुने हो बने झण्डै आगाभी अढाइ िषनभबत्र ऩि
ू ानञ्चर विद्मत
ु भा आत्भननबनय हुनेछ
बने झण्डै २ सम भेिा विद्मुत उत्ऩादन हुनेछ ।
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बत्रशूरी गपछीराई तनभाषण अनुभतत
दग
ु ान राभभछाने

सम भेगािाटबन्द्दा कभका जरविद्मत
ु ् आमोजनाको अनभ
ु नतऩत्र (राइसेन्द्स) विद्मत
ु ् विकास विबागफाटै हदन शरू
ु

बएको छ । विगतभा विबाग–भन्द्त्रारम–विबाग गदै रन्म्फने प्रक्रिमा छोटो बएकारे आमोजनाका प्रिद्नधकहरू खश
ु ी
बएका छन ् ।

६Ŕ७ भहीना राग्ने राइसेन्द्स प्रान्प्तको प्रक्रिमा दईु Ŕअढाई भहीनाभा सक्रकने बएऩनछ अन्द्म काभ तरु
ु न्द्त अनघ

फढाउन सक्रकने न्स्थनत सज
ृ ना बएको भसद्धकारी ऩािय प्राभरकी कामनकायी ननदे शक ऩूजा दाहार न्द्मौऩानेरे फताइन ्
।

‘आिश्मक कागजात उनत नै हो य ऩरयमोजनाको विस्तत
ु ीकयण हदने प्रक्रिमा ऩनन उही हो,‟ उनरे बननन ्, „तय,
ृ प्रस्तत

राइसेन्द्स ऩाउन राग्ने सभम बने ननकै कभ बएको ऩामौं ।‟ न्द्मौऩानेको कम्ऩनी भसद्धकारी ऩाियरे ७५ भेगािाटको
बत्रशर
ू ी गल्छी जरविद्मत
ु ् आमोजना ननभानण गरययहे को छ । सो आमोजनारे विबागफाट कावत्तक १ गते आमोजना
ननभानण अनुभनतऩत्र ऩाएको हो । सम भेगािाटसम्भका जरविद्मुत ् आमोजनाराई विबागफाटै राइसेन्द्स हदनेगयी
ननमभािरी सॊशोधन बएय आएऩनछ आमोजना ननभानण अनुभनतऩत्र प्राप्त गने बत्रशूरी गल्छी ऩहहरो आमोजना
बएको छ ।

विबागफाट हारसम्भ आमोजनाको सिेऺणका राधग बने एउटा ऩनन राइसेन्द्स वितयण नबएको विबागका

भसननमय डडभबजनर इन्ञ्जनीमय फाफुयाज अधधकायीरे फताए । „तय, मो हप्ताभबत्रै २५ भेगािाटसम्भका ४/५ ओटा

आमोजनाराई राइसेन्द्स हदने तमायी बइयहे को छ,‟ उनरे बने, „५० भेगािाटभाधथका १÷२ ओटा आमोजनारे ऩनन
राइसेन्द्स ऩाउनेछन ् ।‟

आमोजनाका तपनफाट सम्ऩण
ू न आिश ्मक कागजात एकैऩटक तमाय बएय आए हप्ता हदनभबत्रै राइसेन्द्स हदन सक्रकने
इन्ञ्जनीमय अधधकायीरे फताए । सम भेगािाटसम्भका जरविद्मुत ् आमोजनाको अनुभनतऩत्र विद्मुत ् विकास
विबागफाटै हदनेगयी ननमभािरी सॊशोधन बएमता विबाग आपैरे राइसेन्द्स हदने अधधकाय प्राप्त गये को हो ।

„असोज १० गते याजऩत्रभा प्रकाभशत बएऩनछ हाभीरे सम भेगािाट भनु नका आमोजनाराई सिेऺण तथा ननभानणको
राइसेन्द्स हदन शुरू गये का हौं,‟ अधधकायीरे बने ।

विद्मुत ् ननमभािरी २०५० को चौथोेे सॊशोधनफाट सम भेगािाट भुननका आमोजनाराई विबागरे नै राइसेन्द्स हदने
व्मिस्था गरयएको हो । मसअनघ जरविद्मुत ् आमोजना ननभानणको राइसेन्द्सका राधग प्रिद्र्धकहरूरे विबागभा

ननिेदन हदएऩनछ त्महाॉका विभबन्द्न शाखा, ऊजान भन्द्त्रारमका विभबन्द्न शाखा हुॉदै राभो प्रक्रिमा ऩूया गयी विबागफाट
राइसेन्द्स ऩाउने प्रािधान यहे को धथमो ।

मसअनघ २०६८, २०६९ य २०७२ भा ऩनन जरविद्मुत ् आमोजना अनुभनतऩत्रसम्फन्द्धी व्मिस्थाको सॊशोधन गरयएको
धथमो । हारको सॊशोधधत व्मिस्थाअनुसाय फहुउद्दे श्मीम य जराशममुक्तफाहे क सम भेगािाटसम्भको जरविद्मुत ्
आमोजनाको राइसेन्द्स विबागका भहाननदे शकरे हदन ऩाउनेछन ् । त्मनतभात्र नबई जरविद्मुत ् आमोजनाको
राइसेन्द्स खाये जीको अधधकाय ऩनन भहाननदे शकभा हुनेछ ।
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फुटवर ऩावय कम्ऩनीको नापा ५९ प्रततशतरे धगयावट

चारु आधथनक िषनको ऩहहरो त्रैभाशभा फुटिर ऩािय कम्ऩनी भरभभटे ड(फीऩीसी) को नापा ५९ प्रनतशतरे
घटे को छ ।

चारु आिको असोजसम्भ फीऩीसीरे २ कयोड १५ राख रुऩैमाॉ भात्र नापा गये को छ । अनघल्रो िषनको सोही
अिधधभा उसको नापा ५ कयोड ३० राख रुऩैमाॉ नापा धथमो । गत आिभा फीऩीसीको कुर नापा २१ कयोड
७८ राख रुऩैमाॉ धथमो । खझम्रक
ु आमोजनाराई फाढीरे ऺनतिस्त फनाएको य सभमभा भभटय रयडडङ

नबएका कायण य आॉधधखोरा आमोजनाफाट हुने आम्दानी घटे ऩनछ गत आिको तर
ु नाभा ऩहहरो त्रैभाशभा
नापा घटे को फीऩीसीरे जनाएको छ । फीऩीसीको प्रनतसेमय आम्दानी १.२ रुऩैमाॉ छ ।

फीऩीसीरे ३७.६ भेगािाटको कािेरी ए य ३० भेगािाटको न्द्मादी जरविद्मत
ु ् आमोजना ननभानण गदै छ ।
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भुआब्जा ववतयण गनष फुढीगण्डकी प्रबाववत ऺेत्रका जग्गा ११ बागभा फगीकयण

फुढीगण्डकी जरसाममुक्त आमोजनारे डुफानभा ऩाने जग्गाराई ११ बागभा िधगनकयण गये य सोही अनुसाय
भुआब्जा वितयण गरयने बएको छ ।

ऊजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे फुधफाय आमोजना गये को सयोकायिारासॉगको छरपरभा आमोजनारे डुिान
गने जग्गाराई ११ श्रेणीभा फगॉकयण गये य सोही अनस
ु ाय भआ
ु ब्जा वितयण गने ननणनम गये को हो ।

ननणनमअनस
ु ाय फाक्रो फस्ती य भर
ु भोटयफाटो दामाॉ फामाॉ ऩने जग्गा, भर
ु भोटयफाटोको दामाॉफामाॉका
जग्गा, अन्द्म िस्ती ऺेत्रका शाखा सडक बएको, खेत अब्फर, दोमभ, भसमभ य चाहय छन ् । मस्तै फायी
अब्फर, दोमभ, भसमभ चाहयभा िधगनकयण गये को छ ।

मस्तै सक
ु ु म्फासी, ऐरानी य गठ
ु ी जग्गाभा फसोफास गदे आएका य ऐरानी जग्गाभा कृवष व्मिसाम गनेको

हकभा विशेष ननणनम भरने, सम्ऩण
ु न घयजग्गा डुिानभा ऩयी अन्द्मत्र जग्गाजभभन घयफास व्मिस्था नबएका
न्द्मुन जग्गा बएका य गरयिको ये खाभुनीका विशेष व्मिस्था अन्र्तगत सम्फोधन गने ननणनम बएको ऊजान
भन्द्त्रारमरे जनाएको छ । ऩुनफ
न ास मोजना य ऩुिानधाय ननभानण सयकायरे गने बएको छ ।

मस्तै घयगोठ उद्मोग व्मिसाम बएका जग्गाको रगत सॊकरन गनन विशेष टोरी खटाउने य भूल्माॊन गयी
भुआब्जा वितयण गने, आरुघाट खहये आयखेत ऺेत्रको जग्गाको भुआब्जा ननधानयण गनन विशेष टोरी
खटाउने, सडकको रगत कट्टा गने य ५० भभटय कटाएय आसऩासको जग्गा भुआब्जा ननधानयण गने,

साॉस्कृनतक, साभान्जक य सािनजननक सॊयचनाराई एक्रककृत सहयी मोजनाभा सभािेश गने ननणनम बएको
भन्द्त्रारमरे जनाएको छ ।

फैठकभा आमोजना प्रबावित धाहदङ य गोयखाका साॉसद, प्रभुख न्जल्रा अधधकायीरगामतको सहबाधगता

धथमो । आमोजनाफाट डुिान हुने ऺेत्रको भुआब्जा वितयणका राधग ६१ अफन रुऩैमाॉ राग्ने अनुभान गरयएको
छ।
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२१६ भेगावाटको भाधथपरो बत्रशुरी १ जरववद्मुत ् आमोजनाको ऩीडीए तमाय
अफ फस्ने भन्न्द्त्रऩरयषद् फैठकभा ऩेस गरयने

नेऩारी य कोरयमारीको सॊमुक्त रगानीभा ननभानण हुन रागेको २१६ भेगािाट ऺभताको भाधथल्रो बत्रशुरी १
जरविद्मुत ् आमोजनाको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) तमाय बएको छ ।
तमाय बएको ऩीडडए अफ फस्ने भन्न्द्त्रऩरयषदभा रैजाने तमायी बएको छ ।

ऊजान भन्द्त्रारमरे ऩीडीएको प्रस्ताि तमाय गयी स्िीकृनतका राधग भन्न्द्त्रऩरयषदभा रैजाने तमायी गये को हो ।
अफ फस्ने भन्न्द्त्रऩरयषद् फैठकभा भाधथल्रो बत्रशुरी १ को ऩीडीए ऩेश हुने ऊजान सधचि अनुऩकुभाय

उऩाध्मामरे फताए । ऩीडीएभा नेऩार विद्मुत प्राधधकयणसॉग हुने विद्मुत खरयद विक्रि सम्झौता (ऩीऩीए)
विषम सभािेश नबएको उनरे जानकायी हदए । प्रिद्र्धक नेऩार िाटय एन्द्ड इनजॉ डेबरऩभेन्द्ट कम्ऩनी

प्राभर य ऊजान भन्द्त्रारमफीच ऩीडीएको प्रायम्बीक सम्झौता हुनुका साथै अथन भन्द्त्रारमरे सहभनत हदएऩनछ
ऩीडीए भन्न्द्त्रऩरयषदभा ऩेश हुन रागेको उनरे फताए । भन्न्द्त्रऩरयषदफाट ऩीडीए ऩास बएऩनछ ऩीऩीएका
राधग विद्मुत ् प्राधधकयण य नेऩार िाटयफीच छरपर हुनेछ ।

कोरयमारी कम्ऩनीरे आमोजना नेऩार िाटयभापनत ननभानण गनन रागेको हो । आमोजनाभा कोरयमा साउथ
इरट ऩािय कम्ऩनी भरभभटे ड (कोसेब) को ५०, डेभरभ कन्द्ट्रक्सन कम्ऩनी भरभभटे डको १५, केरुङ कन्द्ट्रक्सन
कम्ऩनी भरभभटे डको १०, य अन्द्तयानन्रट्रम वित्त ननगभ (आईएपसी) को १५ य नेऩारको जेड ऩाियको १०
प्रनतशत स्िाभभत्ि छ । आमोजना फनाउन कोरयमारी कम्ऩनीरे डरयभा ऩीऩीए भागेको छ ।
सयकायरे ल्माएको ऊजान सॊकट ननिायण तथा १० िषे विद्मत
ु विकास मोजनाभा उल्रेख बएका धेयै कुया

ऩीडीएभा सभािेश गरयएको छ । प्रिद्र्धकराई ३५ िषनसम्भको विद्मत
ु ् उत्ऩादन अनभ
ु नतऩत्र (राइसेन्द्स)

हदने प्रस्ताि ऩीडीएभा उल्रेख छ । मस्तै फढीभा १० िषनसम्भ डरयभा ऩीऩीए य केही डरय य केही नेऩारी
रुऩैमाॉभा ऩीऩीए हुनेछ । काफु फाहहयको ऩरयन्स्थतीका फाये भा ऩनन ऩीडीएभा उल्रेख गरयएको छ ।

नेऩार िाटयरे गये को अध्ममनरे आमोजनाको रागत ५९ कयोड अभेरयकी डरय (झण्डै ६० अय्फ रुऩैमाॉ)
राग्ने दे खाएको छ । मो २ िषनअनघको रागत भूल्म हो । मसराई आधाय भान्द्दा प्रनत भेगािाट रागत ३०
कयोड रुऩैमाॉ नाघ्ने दे खखएको छ । मही दयका आधायभा उसरे भहॉ गो दयभा अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गनन
विद्मुत ् प्राधधकयणभा प्रस्ताि गये को छ । नेऩार िाटयरे ऩहहरो िषन उत्ऩादन हुने बफजुरीको भूल्म

प्रनतमुननट साढे ७ रुऩैमाॉ (६.९ सेन्द्ट डरय) दय प्रस्ताि गये को छ । उसरे िावषनक ३ प्रनतशतका दयरे १०
ऩटक भूल्मिद्
ृ धधको प्रस्ताि सभेत गये को छ । भूल्म िद्
ृ धध िषेनी थवऩदै जादा बफजुरीको भूल्म प्रनत
मुननट १० रुऩैमाॉ बन्द्दा भाधथ ऩछन ।

रगानी फोडन य बायतको जीएभआय इनजॉ भरभभटे डफीच ९ सम भेगािाट ऺभताको भाधथल्रो कणानरी
जरविद्मुत आमोजना य फोडन य बायतको सतरज जरविद्मुत ननगभ भरभभटे डफीच ९ सम भेगािाटको
अरुण तेस्रो आमोजना फनाउन ऩीडीए बएको छ ।
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३२ वषष ऩुयानो फुढीगण्डकी आमोजना अतघ फढ्ने बो
सचेन गौतभ

एक हजाय दईु सम भेगािाटको फढ
ु ीगण्डकी जरविद्मत
ु ् आमोजना ननभानणको काभ अगाडड फढे को छ । ननभानणभा
आिश्मक ऩने ननजी जग्गा अधधिहण गनन तीन भहहनाभबत्र भुआब्जा वितयण गरयने बएको छ ।

आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन ०४० भा बएको धथमो । ऊजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे आमोजना फन्द्ने गोयखा य
धाहदङका साॊसद, प्रभख
ु न्जल्रा अधधकायीहरूसॉग भॊगरफाय य फध
ु फाय छरपर गयी जग्गा अधधिहण अगाडड
फढाउन ११ फॉद
ु े ननणनम गयाएका छन ् । भन्द्त्री शभानरे अधधिहण गरयने जग्गाको भुआब्जा ननधानयण गयी तीन

भहहनाभबत्र वितयण गरयसक्ने फताए । शभानरे बने, „अफ तीव्र रूऩभा भुआब्जा ननधानयण गयी यकभ वितयण गरयनेछ
।‟

११ फॉद
ु े ननणनमअनुसाय प्रभुख न्जल्रा अधधकायीको अध्मऺताभा यहे को भुआब्जा ननभानण सभभनतहरूरे गये को

भआ
ु ब्जा ननधानयणराई सहमोग गने प्रनतफद्धता सफैरे जनाएका छन ् । सयकायरे चारू आधथनक िषनभा भआ
ु ब्जा
वितयणका राधग ऩाॉच अफन ३३ कयोेेड रुऩैमाॉ विननमोजन गये को छ । भुआब्जा वितयणभा ४३ अफन रुऩैमाॉ राग्ने
प्रायन्म्बक अनुभान छ ।

मो आमोजना ननभानण गनन उऩबोक्ताराई अनतरयक्त बाय नऩने गयी ऩेट्रोर, डडजेर य हिाई इन्द्धनभा बन्द्साय

बफन्द्दभ
ु ै प्रनतभरटय ऩाॉच रुऩैमाॉका दयरे ऩूिानधाय कय रगाएको छ । मसफाट ६ अफन रुऩैमाॉबन्द्दा फढी उ्ने अनुभान छ
।

साढे ४५ हजाय ववस्थावऩत

आमोजनाफाट आधथनक तथा बौनतक रूऩभा धाहदङ य गोयखाका आठ हजाय ११७ घयऩरयिायका ४५ हजाय ६११ जना
विस्थावऩत हुनेछन ् । बौनतक रूऩभा तीन हजाय ५६० घयऩरयिायको २० हजाय दईु सम ६० जना विस्थावऩत हुने
अध्ममनरे दे खाएको छ । आधथनक रूऩभा चाय हजाय ५५७ घयऩरयिायको २५ हजाय ३५१ जना विस्थावऩत हुने
आमोजनारे जनाएको छ ।
मस्तो छ ११ फॉद
ु े तनय्णम

एकीकृत सहयी विकास अिधायणाअनुसाय ऩुनफानस मोजना सािनजननक गने य ऩूिानधाय ननभानणका सफै काभ
सयकायरे गने

सम्ऩूणन घयजग्गा डुफानभा ऩयी अन्द्मत्र जग्गाŔजभभन य घयफासको व्मिस्था नबएका, न्द्मून जग्गाŔजभभन बएका,
गरयफीको ये खाभुनन यहे काराई विशेष व्मिस्थाअन्द्तगनत सम्फोधन गने

ऐरानी, गठ
ु ी जग्गाभा फसोफास गदै आएकाको य ऐरानी जग्गाभा कृवष व्मिसाम गनेको हकभा ऩनन विशेष

व्मिस्था गने

सुकुम्फासीको हकभा विशेष ननणनम भरने

आमोजनाफाट डुफानभा ऩने जग्गाको ११ प्रकायरे िगॉकयण गने, सोही आधायभा अरगŔअरग भुआब्जा ननधानयण

गने, फाक्रो फस्ती भूर भोटयफाटो दामा“फामा“का जग्गा, भूर भोटयफाटाको दामा“फामा“का जग्गा, अन्द्म घयफस्ती

ऺेत्रका शाखा सडक बएका जग्गाको िगॉकयण गयी भआ
ु ब्जा ननधानयण गने । खेत य फायीराई अब्फर, दोमभ, भसभ य
चाहय िगॉकयण गरयनेछ ।

घय, गोठ, उद्मोग, करकायखाना, फोटबफरुिारगामतका बौनतक सॊयचनाको रगत भरन अरग्गै टोरी तत्कार

खटाउने य त्मसको भल्
ू माॊकन गयी भआ
ु ब्जा हदइनेछ ।

आरुघाट, खहये य आरुखेत फजाय ऺेत्रको भुआब्जा ननभानणका राधग तत्कार विशेष टोरी खटाउने

भुख्म फजाय ऺेत्रजस्तै आरुघाट, खहये य आरुखेतरगामतका फस्ती तोक्रकएको िैकन्ल्ऩक स्थानभा स्थान्द्तयण गने
िा भुआब्जा भरनेभध्मे दि
ु ै विकल्ऩ खर
ु ा गने

सडकको रगत कट्टा गने य नभनसअनुसायको अधधकाय ऺेत्र कटाएय ५० भभटयसम्भका राधग सडकआसऩास भानेय
दयये ट कामभ गने

सॊस्कृनतक, साभान्जक य सािनजननक सॊयचनासभेतराई एकीकृत सहयी विकासको मोजनाभा सभेट्ने ।

उऩयोक्त मोजनासहहत गोयखा य धाहदङका भुआब्जा ननधानयण सभभनतरे गये को भुआब्जा ननधानयणराई सहमोग गने
।

कम्ऩनी भोडरभै तनभाषण गरयने

फुढीगण्डकी आमोजना कम्ऩनी भोडरभै ननभानण गरयने बएको छ । विकास सभभनत िा कम्ऩनीभापनत ननभानण गने
बन्द्नेभा अन्द्मोर यहे का िेरा ऊजान भन्द्त्रारमरे कम्ऩनी भोडरभै ननभानण गने प्रक्रिमा अगाडड फढाएको हो ।
ननभानणका राधग कम्ऩनी खोल्ने प्रक्रिमा अगाडड फढाइएको ऊजानभन्द्त्री जनादन न शभानरे फताए ।

सयकायरे मसअनघ मो आमोजना ननभानणका राधग विकास सभभनत गठन गये को छ । सभभनतरे नै आमोजनाको

विस्तत
ृ इन्न्द्जननमरयङको काभ गरययहे को छ । ऩयाभशनदातारे ऩनन आमोजना ननभानणका गनन कम्ऩनी भोडर नै
उऩमुक्त विकल्ऩ बएको सुझाफ हदएको छ ।
रागत दईु खफष ५९ अफष

आमोजनाको अनुभाननत रागत दईु खफन ५९ अफन छ । जग्गा अधधिहणरगामतका िाताियणीम काभ गनन ५८ अफन,
फाॉध, विद्मत्ु गह
ु ङरगामतका सॊयचना फनाउन एक खफन २४ अफन ५० कयोड राग्ने अनभ
ु ान छ । टिानइन,
ृ , सरु

जेनये टयरगामतका इरेक्टो भेकाननकरका राधग ५४ अफन ९० कयोड, प्रसायण राइनका राधग तीन अफन ६० कयोड,

सडक, अिासगह
ृ रगामतका बौनतक सॊयचना ननभानण गनन आठ अफन ६० कयोड य इन्न्द्जननमरयङका राधग ऩाॉच अफन ४०
कयोड राग्ने अनभ
ु ान छ ।

ऊजाषभन्द्त्री शभाष बन्द्छन ्–भुआब्जा नै ननभानणभा सभस्मा, जहटरता य अन्द्मोरता धथमो, ११ फॉद
ु े ननणनमऩनछ सफै
हटे को छ । अफ तीव्र रूऩभा भुआब्जा ननधानयण गयी यकभ वितयण गरयनेछ ।
सवा राख योऩनी जग्गा डुफानभा

फुढीगण्डकी आमोजनाफाट गोयखा य धाहदङको एक राख २३ हजाय नौ सम २१ योऩनी जग्गा डुफानभा ऩनेछ । गोयखा
य धाहदङतपन िभश् ३० हजाय ७८ य २८ हजाय ७५ योऩनी जग्गा डुफानभा ऩनेछ । मसभध्मे ननजी ५८ हजाय एक सम
५३ य सयकायी ३३ हजाय दईु सम ७१ योऩनी जग्गा डुब्नेछ । आमोजनारे डुब्ने ननजी जभभन अधधिहण गनऩ
ुन नेछ ।
३२ हजाय चाय सम ९७ योऩनी बीय, ऩहया, िन, फुट्मान बएको जभभन डुब्ने आमोजनारे जनाएको छ ।
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भाधथपरो खोरुॊ गाखोरा जरववद्मु्को वऩवऩए

तेह्रथभ
ु को भोयाहाङ गाविसभा ननभानण हुने ७.५ भेगािाटको भाधथल्रो खोरुॊ गाखोरा जरविद्मुत ् आमोजनाको

विद्मत
ु ् खरयदŔबफिी सम्झौता (वऩवऩए) बएको छ । नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयण य आमोजनाको प्रिद्र्धक तेह्रथभ
ु

ऩािय कम्ऩनीफीच भॊगरफाय वऩवऩएभा हस्ताऺय बएको हो । आमोजनाको बफजुरी प्राधधकयणरे हहउॉ दभा य िषानभा
प्रनतमुननट िभश् ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसाभा क्रकन्द्नेछ ।

आमोजनाको ननभानण ०७६ भॊभसयभबत्र सक्ने रक्ष्म याखी काभ बइयहे को कम्ऩनीका प्रफन्द्ध सञ्चारक भोहनकुभाय
डाॉगीरे फताए । „भाच्छाऩुच्रे फैंकको अगुिाइभा आमोजनाभा ऋण रगानी हुने ननन्श्चतजस्तै छ,‟ उनरे बने,
„ऩुसभबत्र वित्तीम व्मिस्था हुन्द्छ, भाघफाट ननभानण सुरु गनेछौँ ।‟ कम्ऩनीरे वऩवऩएका राधग ०७१ जेठभा नै
प्राधधकयणभा ननिेदन हदएको धथमो ।

प्राधधकयणरे ननणनम नगरयहदॉ दा वऩवऩए हुन नसकेऩनछ सतनअनुसाय काभ नगये को बन्द्दै अन्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग

अनस
ु न्द्धान आमोगरे आमोजनाको राइसेन्द्स खाये ज गनन ऊजान भन्द्त्रारमराई ननदे शन हदएको धथमो । अन्ख्तमायको
ननदे शनअनुसाय, ऊजानरे आमोजनाको राइसेन्द्स खाये ज गरयहदएको धथमो । भन्न्द्त्रऩरयषद्रे विद्मुत ् ऐनको दपा ३५

प्रमोग गयी आमोजनासॉग कयाय गने ननणनम गये को धथमो । भन्न्द्त्रऩरयषद्को ननणनमअनुसाय, कम्ऩनीरे आमोजनाको
राइसेन्द्स ऩन
ु ् ऩाएको धथमो ।

„वऩवऩए सभमभा नगरयहदने प्राधधकयणका अधधकायका ऩदाधधकायीकाराई कायफाही गनऩ
ुन नेभा अन्ख्तमायरे

प्रिद्र्धकराई डुफाउने गयी ननणनम गय्मो,‟ डाॉगीरे बने, „मसफाट एकतपन रगानीकतान ज्मादै भायभा ऩये बने अकोतपन
आमोजनाको ननभानण ३० भहहना हढरा बमो ।‟

आमोजनाको अनुभाननत रागत १ अफन ३४ कयोड रुऩैमाॉ छ । ७५ प्रनतशत ऋणफाट य २५ प्रनतशत स्िऩॉज
ु ी

(इन्क्िटी)भापनत जट
ु ाइने कम्ऩनीका अध्मऺ बऩ
ू नतरार श्रेरठरे फताए । „आमोजना प्रबावित य सिनसाधायणराई
१०-१० प्रनतशत सेमय ननरकासन गनेछौँ,‟ उनरे बने ।
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प्राधधकयण य तेह्रथभ
ु ऩावयफीच ववद्मुत खयीद सम्झौता

नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयण य तेह्रथभ
ु ऩािय कम्ऩनीफीच विद्मुत खयीद सम्झौता बएको छ । प्राधधकयण य

कम्ऩनीफीच सोभिाय उक्त सम्झौताभा हस्ताऺय बएको हो । कम्ऩनीका प्रफन्द्ध ननदे शक भोहनकुभाय डाॉगीरे

अन्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्द्धान आमोगको राभो छानबफनका कायण आमोजना दईु िषन छ भहीना हढरा बएऩनन
सम्झौता गनन आपूहरु सपर बएको जानकायी हदए ।

प्रफन्द्ध ननदे शक डाॉगीका अनस
ु ाय िषानदको सभमभा प्रनतमनू नट ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य हहउॉ दभा प्रनतमनू नट ८ रुऩैमाॉ ४०
ऩैसाभा सम्झौता गरयएको हो । तेह्रथभ
ु ऩािय कम्ऩनीरे ७ दशभरि ५ भेगािाट ऺभताको भाधथल्रो खोयङाखोरा

आमोजनाको ननभानण प्रक्रिमा शुरु गये को छ । आमोगरे वित्तीम व्मिस्थाऩन गनन नसकेको बन्द्दै उक्त आमोजनाको
अनुभनतऩत्र खाये ज गनन ऊजान भन्द्त्रारमराई ननदे शन हदएको धथमो ।

कम्ऩनीरे २०७६ ऩुेुेुस १ गते आमोजना सम्ऩन्द्न गने गयी कामन अगाडड फढाएको छ । आमोजनारे जग्गा खयीद य
ऩहुॉचभागन ननभानणको काभ शरु
ु गरयसकेको फताएको छ । आमोजना फनाउन रू. एक अफन ३४ कयोड राग्नेछ । कुर
रगानीको ३० प्रनतशत प्रिद्र्धक य ७० प्रनतशत ऋण रगानी गयी आमोजना अगाडड फढाउन राधगएको जानकायी

हदॉ दै ननदे शक डाॉगीरे स्थानीमफासीराई १० प्रनतशत य आभ नागरयकराई २० प्रनतशत शेमय वितयण गरयने फताए ।
ऊजान भन्द्त्रारमरे एक सम भेगािाट ऺभतासम्भको आमोजनाको विद्मत
ु खयीद सम्झौता गने अन्ख्तमायी

प्राधधकयणका कामनकायी ननदे शकराई हदएऩनछ ऩनछल्रो हदनभा ननजी ऺेत्रका प्रिद्र्धकको आमोजनाको सहज रुऩभा
सम्झौता हुन थारेको बन्द्दै प्रफन्द्ध ननदे शक डाॉगीरे खस
ु ी व्मक्त गये । आमोगको कायफाहीभा नऩये को बए
आमोजना २०७४ ऩुसभा सम्ऩन्द्न हुने धथमो । यासस
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ववकपऩववहीन डरयभा ऩीऩीए
सञ्जम शभान

अभेरयकी डरयभा विद्मत
ु ् खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) गदान विद्मत
ु ् प्राधधकयणराई घाटा हुने तकन याख्दै सम्झौता गनन

नभानेऩनछ सयकायरे मसको सभाधान गनन हे न्जङ पण्डको स्थाऩना गने तमायी गये को छ । डरयको भूल्मभा बफजुरी
खयीद गयी नेऩारी भूल्मभा फेच्दा डरयको बाउ फढे को अिस्थाभा प्राधधकयणराई घाटा हुने तकन याखखॉदै आएको छ ।
सोझो हहसाफरे हे दान मो बनाइ ठीकै रागे ऩनन सभि अथनतन्द्त्रको रागत हे ने हो बने डरयभा विद्मत
ु ् खयीद गदान

भुरुकराई फेपाइदा हुॉदैन । प्राविधधक रूऩभा नै १ राख भेगािाटबन्द्दा फढी बफजुरी ननकाल्न सक्रकने बए ऩनन प्रविधध,

ऩॉज
ू ी य जनशन्क्तको व्मिस्थाऩनभा नेऩार कभजोय बएकारे ७ सम भेिाबन्द्दा फढी बफजुरी उत्ऩादन हुन सकेको छै न
य भाग बने अहहल्मै डेढ हजाय भेगािाट नानघसकेको अनुभान छ । जरस्रोतको उच्चतभ दोहनका राधग िैदेभशक

रगानी अऩरयहामन छ । नापा य रगानी सुयऺाको सुननन्श्चत नबएसम्भ िैहदशक रगानी भबबत्रन सक्दै न । डरयभा
रगानी गये य नेऩारी भर
ु ाभा बफजर
ु ी फेच्दा विननभम जोखीभ हुने बएकारे डरयभा ऩीऩीए नगयी िैदेभशक रगानी
भबबत्रन सक्दै न ।

विश्ि अथनतन्द्त्रभा सानो घटनारे ऩनन डरयको भूल्मभा उतायचढाि आउॉ छ । त्मसभा ऩनन नेऩारजस्तो सानो

अथनतन्द्त्र बएको अविकभसत भर
ु क
ु को भर
ु ारे त ननयन्द्तय भल्
ू म गभ
ु ाइयहन्द्छ, जन
ु अस्िाबाविक होइन । त्मसभा
ऩनन नेऩारी भुरा बायतीम भुरा प्रणारीसॉग आफद्ध बएकारे बायतरे भरने सानो नीनतरे ऩनन नेऩारी भुराको

भूल्मभा ऩरयितनन आउन सक्छ । जरविद्मुत्जस्तो दीघनकारभा भात्रै नापा आजनन गनन सक्रकने ऺेत्रभा डरयभा
रगानी गये य नापा बने स्थानीम भुराभा भात्र भरन ऩाइने व्मिस्था स्िीकाय गनन कोही ऩनन तमाय हुॉदैनन ् ।

मही जोखीभराई सम्फोधन गनन सयकायरे हे न्जङ कोषको स्थाऩना गने तमायी गये को हो । बविरमभा कुन भभनतभा

आपूराई कनत डरय चाहहने हो, त्मसको भल्
ू म आजै तम गये य फैङ्कहरूसॉग सम्झौता गने विधध हो, हे न्जङ । मस्तो

सम्झौता गदानका फेरा नाभ भात्रको शुल्क फैङ्कराई नतनऩ
ुन छन । तय, त्मसको फदराभा भूल्मको सुननन्श्चतता प्राप्त

हुन्द्छ । मसयी सम्झौता गये को यकभफयाफयको डरय तोक्रकएको हदनभा क्रकन्द्नैऩने फाध्मता िेताराई हुॉदैन । तय,
वििेताराई बने त्मही भल्
ू मभा त्मही यकभसम्भ फेच्न तमाय हुनऩ
ु ने फाध्मता हुन्द्छ । मसो गदान डरयको भल्
ू म घटफढ
हुॉदा त्मसफाट विद्मुत ् प्राधधकयणराई हुन सक्ने नोक्सानीको जोखीभ घट्छ य रगानीकतानरे ऩाउने नापा ऩनन
सुननन्श्चत हुन्द्छ ।

ऩरयमोजनाहरूफाट विभबन्द्न शीषनकभा सयकायरे प्राप्त गने यकभफाट मो कोष स्थाऩना गरयने बननएको छ । मसभा

रगानीकतान, सयकाय य खयीदकतान सफैको मोगदान यहन्द्छ । मो कोषको स्थाऩनारे प्रान्ेधकयणराई डरयभा ऩीऩीए
गनन फाटो खल्
ु छ तय मो प्रस्ताि प्रायन्म्बक अिस्थाभा नै छ । अथन भन्द्त्रारमभा छरपरभा यहे को मो कोषको
भोडाभरटी स्ऩरट फननसकेको छै न । तैऩनन अफ प्राधधकयणराई डरयभा ऩीऩीए गने सहज हुने दे खखन्द्छ ।

यारट्रिादको नाया उयाल्नेहरू अथनतन्द्त्रको गनत य आिश्मकताराई विश्रेषण नगयी डरयभा ऩीऩीए गनुन हुॉदैन बन्द्छन ्
। प्राधधकयण ऩनन आपूराई घाटा बएको बन्द्दै ऩीऩीए गनन भाननयहे को छै न । मी दि
ु ै अडान िास्तिभा गरत हुन ् ।

प्राधधकयणरे अहहरेसम्भ ६० भेिाको खखम्ती, ४५ भेिाको बोटे कोशी, १२० भेिाको भरखुŔ४ य ८२ भेिाको तल्रो सोरु
तथा ३६ भेिाको काफेरी एभा डरयभा ऩीऩीए गये को छ । प्राधधकयणरे खखम्तीसॉग १९९६ जनियीभा डरयभा बफजर
ु ी
क्रकन्द्ने सम्झौता गये को धथमो । त्मनत फेरा डरयको भूल्म ४७ रुऩैमाॉ धथमो य हार १ सम ६ रुऩैमाॉबन्द्दा भाधथ ऩुगेको

छ । विद्मुत ् प्राधधकयणरे आफ्नो आभदानीको ४० प्रनतशत अॊश खखम्ती य बोटे कोशीराई नतनऩ
ुन ये को बन्द्दै आएको छ
। मही घाटाका कायण प्राधधकयण तभसनएको हो । तय, के बफसननु हुॉदैन बने प्राधधकयण विशद्
ु ध व्माऩारयक कम्ऩनी

होइन, सयकायी कम्ऩनी हो । अहहरेको विद्मुत ् अबािरे सभि दे शको अथनतन्द्त्रभा के प्रबाि ऩये को छ त्मो ऩऺराई
उसरे बफसननु हुन्द्न । विद्मुत ् प्राधधकयण अफौं रुऩैमाॉ घाटाभा चभरयहे को बन्द्दै हारै विद्मुत ् भहशुरभा २० प्रनतशत

िद्
ृ धध गरयएको छ । तय, मस्तो भहशुर िद्
ृ धधरे ऩनन प्राधधकयणको घाटा नापाभा रूऩान्द्तरयत हुने सम्बािना क्रकन
नबएको हो, त्मो ऩनन विचायणीम छ । प्राधधकयण घाटाभा जानुको कायण बफजुरी सस्तो बएय बन्द्ने तकन ऩनन हुन
सक्छ । तय, त्मोबन्द्दा ऩनन प्रभख
ु कायण प्राधधकयणको कभनचायी खचन, विद्मत
ु ् चह
ु ािट तथा त्महाॉ हुने भ्ररटाचाय

आहद हुन ् । प्राविधधक चह
ु ािटसहहत २६ प्रनतशतबन्द्दा फढी विद्मुत ् चह
ु ािट हुने गये को तथ्माङ्क प्राधधकयणकै छ ।

जानकायहरू िास्तविक चह
ु ािट अझ फढी छ बन्द्छन ् । मो चह
ु ािट योक्न प्राधधकयणरे केही प्रमास गये ऩनन सपर हुन
बने सकेको छै न । कनतऩम ठाउॉ भा कभनचायीकै भभरोभतोभा विद्मत
ु ् चह
ु ािट हुने गये को छ । मी ऩऺभा सध
ु ाय
ल्माउने हो बने प्राधधकयणको घाटा ननकै घट्ने दे खखन्द्छ ।

अको, प्राधधकयणको काभ बफजुरी फेच्ने हो । घाटा हुन्द्छ बनेय ऩीऩीए नै नगने हो बने विद्मुत ् उत्ऩादनको गनत ननकै
भन्द्द हुन्द्छ । मसरे भाग ऩूया गनन सक्दै न । मस्तो अिस्थाभा नापाघाटाबन्द्दा ऩनन प्राधधकयणका राधग सेिाको

ननयन्द्तयता विशेष भहŒिऩूणन हुन्द्छ । त्मसैरे उत्ऩादन फढाउनु ऩहहरो प्राथभभकता हो । जुन तयीकारे हुन्द्छ उत्ऩादन
फढाउनक
ु ो विकल्ऩ छै न ।

विश्िभै सफैबन्द्दा सस्तो य स्िच्छ ऊजान जरविद्मुत ् नै हो । मसरे ऩमानियणीम चिभा ऩाने असय ज्मादै न्द्मून छ ।
ऊजान विकासराई गनत हदने इन्ञ्जन हो । हाम्रो सन्द्दबनभा जरविद्मुत ् नै ऊजान हो बने ऩनन हुन्द्छ । खननज तेर,
कोइरा य आणविक स्रोत विद्मत्ु का राधग भाध्मभ हुन ् । तय, मी सफैबन्द्दा सस्तो, सयु क्षऺत य हदगो बनेको

जरविद्मुत ् नै हो । हाभीरे जरस्रोतको दोहन गये य नेऩार सभद्
ृ ध हुने भात्र होइन दक्षऺण एभशमारी ऺेत्रराई नै
विकास गनन सहमोग गनन सक्छ । जरस्रोतको दोहनफाट ऩाइने प्रत्मऺ राब बट
ु ानफाट भसक्नऩ
ु ने हो । बट
ु ानरे

जसयी ऩनन विद्मुत ् उत्ऩादन गने य फेच्ने नीनत भरएकारे आज ऊ सभद्
ृ धधतपन तीव्र गनतभा रन्म्कयहे को छ । त्मस्तै

ऩीऩीए डरयभा गये ऩनन, नेऩारी भुराभा गये ऩनन २५Ŕ३० िषनऩनछ त्मो आमोजना नेऩार सयकायको भातहतभा आउॉ छ
। दीघनकारीन मो पाइदाराई फेिास्ता गनह
ुन ु न्द्न । कुनै एक व्मन्क्तरे रगानी गदान त १५Ŕ२० िषनको सभम हे येय गछन

बने सयकायरे ४०Ŕ५० िषनऩनछको कुया सोचेय मोजना फनाउनुऩछन । मसयी सोच्ने हो बने तत्कारको नापाघाटा हे ने

होइन जसयी ऩनन बफजुरी ननकाल्ने हो । त्मसरे दे शराई स्िच्छ य सस्तो ऊजान हदन्द्छ । नेऩारको िैदेभशक व्माऩायको
घाटाको आॉकडा हदन प्रनतहदन चभु रॉ दो छ । मसको कायण हो ऩेट्रोभरमभ ऩदाथनको आमात । विप्रेषणफाट प्राप्त डरय
मही ऩेट्रोभरमभ खयीदभा भसद्धधन्द्छ । डरयको बाउ फढ्दा मो ऩनन भहॉगो ऩछन तय भहॉगो बमो बनेय खयीदै नगने
बनेय फस्न सक्रकॉदै न । मसको दाॉजोभा जरविद्मत
ु ् आमोजना जनत भहॉगो बए ऩनन सस्तो ऩछन ।

विद्मुत ् अबािभा डडजेरफाट बफजुरी ननकाल्न व्मिसामी फाध्म छन ् । मसका राधग प्रनतमुननट २२ रुऩैमाॉबन्द्दा

भाधथ (३५Ŕ४० रुऩैमाॉसभेत) ऩछन । मसरे व्मिसामीको रागत फढे कारे अथनतन्द्त्र सकायात्भक फाटोभा अनघ फढ्न
नसकेको हो । बफजर
ु ी उऩरब्ध हुने हो बने रागत कभ ऩदान नेऩारी उत्ऩादन सस्तो ऩनन जान्द्छ य नतनभा

प्रनतस्ऩधानत्भक ऺभता फढ्छ । मसरे एकानतय आमात प्रनतस्थाऩन हुन्द्छ बने अकाननतय योजगायी फढाउॉ छ । मसफाट
सयकायी याजस्ि फढ्छ । हो, सक्रकन्द्छ बने स्िदे शी रगानीभै ठूराठूरा आमोजना फनाउनुऩछन । त्मसफाट दे शराई
ननकै पाइदा हुन्द्छ । तय, नेऩारको ऩॉज
ू ीफजाय य प्रविधध तथा जनशन्क्त हे दान एकाध ऩरयमोजना फन्द्रान ् तय

जरस्रोतको व्माऩक दोहन बने सम्बि छै न । हाभीराई २Ŕ४ सम होइन, हजायौं भेिा उत्ऩादन हुने जरविद्मुत ्

ऩरयमोजनाहरू आिश्मक छन ् । आन्द्तरयक उऩबोगका राधग भात्र नबई ननमानत गये य सभद्
ृ ध हुने सऩना दे खखयहे का
छौं । हुन ऩनन नेऩाररे ननमानत गनन सक्ने सफैबन्द्दा बयऩदो य नापाभर
ू क उत्ऩादन बफजर
ु ी नै हो बन्द्नेभा वििाद

छै न । दक्षऺण नछभेकी बायतराई अहहरे व्माऩक ऊजानको खाॉचो छ । ऊसॉग विद्मुत ् व्माऩायका राधग सम्झौतासभेत
बइसकेको अिस्था छ । मस्तोभा िैदेभशक रगानी आकवषनत गयी जरविद्मुत ् उत्ऩादन गनुन हाम्रो आिश्मकता य
फाध्मता दि
ु ै हो ।

नेऩारभा प्रत्मऺ िैदेभशक रगानी (एपडीआई) भबत्र्माउन नीनतगत तथा प्रशासननक सुधाय गनऩ
ुन ने दे खखएको छ ।
दे शको अनक
ु ू र िाताियणसॉगै रगानीका सयु ऺा, प्रनतपरको प्रत्माबनू त, याजनीनतक न्स्थयता बएभा एपडीआई

फढ्न सक्छ । अहहरे विदे शी रगानी तथा प्रविधध हस्तान्द्तयणसम्फन्द्धी विधेमक भस्मौदा सॊसद्भा रैजाने तमायी
बइयहे को छ । रगानीभैत्री कानूनहरू विशेष आधथनक ऺेत्र ऐन तथा औद्मोधगक व्मिसाम प्रिद्नधन ऐन सॊसद्फाट

अनभ
ु ोदन बइसकेका छन ् । मी कानन
ू हरूको कामानन्द्िमनसॉगै विदे शी रगानीकतानका राधग नेऩार आकषनक गन्द्तव्म
फन्द्ने सम्बािना दे खखन्द्छ । एकद्िाय ननकामको व्मिस्था गनन सयकाय राधगऩये को छ । मस्तोभा जरविद्मुत्भा

प्रत्मऺ िैदेभशक रगानी आकवषनत बइयहे को छ । तय, मसराई कामानन्द्िमनभा ल्माउन प्राधधकयणरे बटाबट डरयभा
ऩीऩीए गरयहदनुऩछन । प्राधधकयणको आधथनक अिस्था हे येय धेयै कम्ऩनीरे मसरे यकभ नतनन सक्दै न क्रक बन्द्ने

अविश्िास गने गये कारे सयकाय त्मसभा जभानी फभसहदनुऩछन । मस ऩरयप्रेक्ष्मभा सयकायरे हे न्जङ कोषको स्थाऩना
गने जन
ु प्रमास गये को छ, त्मो ननकै सकायात्भक छ ।

