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स ग
ॊ टी जरविद्मुत ् आमोजना ननभााण तीव्र
श्माभ खततवडा

०७५ चैतसबत्रै विद्मुत ् उत्ऩादन गने तमायी

दोरखाको उत्तयी गाउॉ फाफये य राभीडाॉडाभा तनभााणाधीन ससॊगटी जरववद्मुत ् आमोजना तनभााण तीव्र रूऩभा अगाडड
फढढयहे को छ । गत असायदे खख तनभााण थारेको आमोजनारे हारसम्भ २७ प्रततशत काभ सम्ऩन्न गरयसकेको
आमोजना प्रभुख भनोहरय साऩकोटारे जानकायी ढदए ।

प्रभख
ु साऩकोटाका अनस
ु ाय जम्भा ५ हजाय ६ सम सभटय राभो टनेरभध्मे अढहरेसम्भ १ हजाय १ सम ५० सभटय
टनेर खन्ने काभ सम्ऩन्न बइसकेको छ । ४ तहफाट टनेर तनभााण बइयहे को य दै तनक १२ सभटय टनेर तनभााण
बइयहे को उनरे फताए ।

फाॉध ननभााण ७५ प्रनतशत किमो

आमोजनाको फाॉध तनभााणको काभ ७५ प्रततशत सम्ऩन्न बइसकेको छ । फाफये को सोरुङखोरा दोबानभा तनभााण

बइयहे को फाॉधसॉगै डडसेन्न्डङ फेससनको काभ ऩतन ८० प्रततशत सम्ऩन्न बइसकेको आमोजना प्रभख
ु साऩकोटाको
बनाइ छ ।

डडसेन्न्डङ फेससनभा एक साताअतघ आएको फाढीरे साभान्म ऺतत ऩ-ु माएको छ । हाइड्रोभेकातनकरतपाको काभसभेत
अगाडड फढढयहे को छ । क्रिभ हाइडडर प्रासर फट
ु वररे न्जम्भेवायी ऩाएको हाइड्रोभेकातनकरका साभग्री नेऩार–

बायतको सीभाभा आइसकेको प्रभुख साऩकोटारे जानकायी ढदए । त्मस्तै इरेक्ट्रोभेकातनकरतपाको काभ ऩतन अतघ
फढढयहे को आमोजनारे जनाएको छ । चाइतनज कम्ऩनी नान एरान वाडा प्रान्टभापात काभ बइयहे को आमोजना
तनदे शक काजी राभारे फताए ।

ॊ टी
ुऩय ६ आमोजनाअन्तगात ननभााण गरयॉदै स ग

तत्कारीन सयकायका ऊजााभन्री गोकणा ववष्टका ऩाराभा छोटो सभमभा ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गना सक्ट्ने ससॊगटी खोरा
नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणसॉग फढाफढ भूल्मभा प्रततस्ऩधााफाट तनजी ऺेररे सरएका ६ वटा „सुऩय ६‟

आमोजनाअन्तगात ऩछा । ससॊगटीरे २०७५ चैत भसान्तसबर ववद्मुत ् उत्ऩादन गरयसक्ट्ने रक्ष्म याखेको आमोजनाका
तनदे शक राभारे जानकायी ढदए । सरु
ु भा १६ भेगावाट भार ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गने बतनएको आमोजनारे थऩ
सम्बाव्मता अध्ममन गये ऩतछ २५ भेगावाट ऺभताको ववद्मुत ् उत्ऩादन गने बएको हो ।
स सबर फैंििो अगुिाइभा ११ वित्तीम ॊस्थािो रगानी

आमोजनाको ववत्तीम व्मवस्थाऩन बने सससबर फैंकको अगुवाइभा ११ वटा फैंकरे रगानी गये का छन ् । आमोजनाको

ग्रेस हे ड २ सम ६८ सभटयको छ । आमोजनारे हे डवक्र्स, ये डये स सुरुङ य त्महाॉ ऩुग्न अडडट सुरुङ तनभााण गरययहे को छ ।
आमोजनाको कुर रागत बने ४ अफा ४० कयोड छ ।
िर्ाािा िायण ियोडौँ क्षनत

तनभााणाधीन आमोजनाभा गत साता फाढी ऩस्दा सॊयचनाभा ऺतत ऩुगेको छ । याततको सभमभा एक्ट्कासस खोरो
पकेय फाढी ऩसेऩतछ आमोजनाको हे डवक्र्स ऺेरभा सफैबन्दा फढी ऺतत बएको हो ।

आमोजनाको तनभााणाधीन फाॉध, इन्टे क, ऩानी धथग्राउने ऩोखयीका सॊयचनाभा सफैबन्दा फढी ऺतत बएको

आमोजनाका तनदे शक काजी राभारे फताए । उनरे बने, „यातत ठूरो ऩानी ऩरययहे को धथमो । अववयर ऩये को ऩानीरे

खोराभा फाढी आएय एक्ट्कासस सॊयचनाभा ऺतत बमो । आमोजनाको हे डवक्र्स य हे डये स सुरुङभा सभेत ऺतत बएको छ
।‟

फाढीरे आमोजनाको सॊयचना तनभााणका राधग भजदयु सशववय य तनभााण व्मवसामीको गोदाभभा सभेत ऺतत गये को
छ । फाढीरे गोदाभभा याखेको ससभेन्ट, केसभकर याखखएका ड्रभ, डन्डीभा ऺतत ऩ-ु माएको छ । त्मस्तै,

धगटीफारुवासभेत फगाएको उनरे जानकायी ढदए । खोराफाट ऩानी तान्न याखेका भेससन य अन्म भेससनभा सभेत
ऺतत ऩुगेको उनको बनाइ छ । गत फुधफायको फाढीका कायण गत ढदनबय भेससन उऩकयण खझक्ट्ने काभ बएको
आमोजना प्रभख
ु भनोहरय साऩकोटारे जानकायी ढदए ।
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अप्ऩय भाईिो क्मा िेड जोडडमो

भाफु गाउॉ भा सञ्चासरत अप्ऩय भाई जरववद्मुत ् आमोजना ‘सी' यान्ष्रम प्रसायण राइनभा जोडडएको छ। ६.१ भेगावाट
ऺभताको क्ट्मासकेड आमोजनाको ५.१ भेगावाट जोडडएको हो। आमोजना प्रवद्ाधक ऩञ्चकन्मा हाइड्रो ऩावय प्रासररे

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणसॉग बएको ववद्मुत ् खरयद सम्झौता (वऩवऩए) अनुसाय अढहरे ५.१ भेगावाट भार जोडडएको
जनाएको छ।

प्रासरका प्रफन्ध तनदे शक सन्तोष प्रधानरे थऩ ऺभता जोड्न अको वऩवऩए आवश्मक यहे को फताए। उनका अनस
ु ाय
९५ कयोड रगानीको क्ट्मासकेड गतवषा यान्ष्रम प्रसायणभा जोडडएको अप्ऩय भाई भूर आमोजनाको रान्ससभसन
राइनभापात ् इराभ नगयऩासरका–१० गोदकन्स्थत सफ स्टे सन जोडडएको छ। अतघल्रो जेठभा १२ भेगावाट

ऺभताको भुख्म आमोजना १८ क्रकरोसभटयको रान्ससभसन राइनभापात ् यान्ष्रम प्रसायणभा जोडडएको धथमो।

भुख्म आमोजनाका राधग १ अफा ९२ कयोड रुऩैमाॉ रगानी बएको प्रासररे जनाएको छ। आमोजनाका राधग नबफर,

नेऩार फैंक, एबये स्ट, एनएभफी य ग्रोफर आइएभई फैंकरे ७५ प्रततशत रगानी गये का छन ्। दव
ु ैफाट वषाभा ५ कयोड
मुतनट बफजुरी उत्ऩादन हुने अनुभान ऩञ्चकन्माको छ।
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‘जुन ऩामो त्मही हाइड्रोिो ेमयभा रगानी जोखिभऩूणा’

नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणका कामाकायी तनदे शक कुरभान तघससङरे जुन ऩामो त्मही जरववद्मुत ् आमोजनाको

सेमयभा रगानी गनुा जोखखभऩण
ू ा हुने फताएका छन ् । सफै प्रवद्र्धकहरु ऩायदशॉ नहुने हुॉदा सवासाधायणको रगानी
डुब्ने जोखखभ फढी हुने उनको बनाइ छ ।

‘सफै जरववद्मुत ् आमोजनाराई धचसरभेको आॉखारे हे ने प्रववृ त्तरे सवासाधायणको ऩैसा जोखखभभा छ,‟ शतनफाय

याभेछाऩ–काठभाडौं ऩरकाय सभाजरे काठभाडौंभा शतनफाय आमोजना गये को कामािभभा उनरे बने । नेऩार ववद्मत
ु ्
प्राधधकयणरे प्रवद्र्धन गये को धचसरभे जरववद्मुत ् कम्ऩनीरे रगानीकतााराई सुरुदे खख नै आकषाक प्रततपर ढदइयहे
ऩतन तनजी ऺेरफाट प्रवद्र्धधत कततऩम कम्ऩनीको प्रततपर नाभ भारको छ ।

फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाराई नेऩार याष्र फैंकरे य बफभा कम्ऩनीराई बफभा ससभततरे तनमभन गने तय जरववद्मुत ्
आमोजनाराई तनमभन गने तनकाम नबएका कायणरे प्रवद्र्धकरे जतत खचा दे खाएय ऩैसा खाए ऩतन हुने बएकारे
जोखखभ फढे को तघससङको बनाइ धथमो । „धचसरभेभा ऩायदसशाता छ,‟ उनरे बने, „अन्म आमोजनाभा ऩायदसशाता
नबएकारे सभस्मा ऩये को हो ।‟

सवासाधायणरे धचसरभेरे जस्तै नापा ढदने सोचेय सेमय क्रकन्छन ् । तय, सवासाधायणफाट आमोजना प्रवद्र्धकरे ऩैसा
असर
ु ेय रागत फढाएको ऩत्तै ऩाउॉ दै नन ् । „रागत फढी दे खाएय खाएको सवासाधायणराई थाहै हुॉदैन,‟ उनरे बने,
„तनमभन गने तनकाम नबएकारे मस्तो बएको हो ।‟

जरववद्मुत ््् आमोजनारे सवासाधायणराई सेमय जायी गदाा रहरहभै ८–१० गुणा फढी आवेदन ऩने गये को उनको

बनाइ छ । अढहरेको कानुनअनुसाय तनजी ऺेररे तनभााण गये का आमोजना ३० वषाऩतछ सयकायको हुने ऩतन उनको
बनाइ धथमो।

मसैफीच, सप्तकोसी नदीका सहामक सातवटा य फाॉकी केही खोराफाट फनेको सप्तकोसी करयडोयभा २५ हजाय

भेगावाट ववद्मुत तनन्स्कन सक्ट्ने दे खखएको छ । जाऩान सहमोग तनमोग जाइकारे सन ् १९८५ भा नै अध्ममन गये को
मो रयऩोटा ऩढहरोऩटक सवाासाधायणका राधग सावाजतनक बएको हो ।

ढहभारी तथा ऩहाडी ऺेरभा यन अप रयबय य स्टोये ज मोजना तथा सभथय बब
ू ागभा जराशममक्ट्
ु त आमोजना

तनभााण गये य मो ऺेरभा २५ हजाय भेगावाट ववद्मुत तनकाल्न सम्बव यहे को जाइकाको रयऩोटा भा छ । तय तघससङरे

रयऩोटा धेयै वषा ऩयु ानो बएका कायण ऩन
ु ् अध्ममन हुने हो बने अझै धेयै सम्बावना यहे को फताए । „जाइकारे गये को

ऩायन्म्बक चयणको अध्ममन हो,‟ तघससङरे बने „धेयै अगाडड सवेऺण बएका कायण अझै ववस्तत
ृ अध्ममन गने हो
बने केही हजाय भेगावाट थऩ हुन सक्ट्छ ।‟

याजनीततक वत
ु
ृ भा भार सावाजतनक गरयएको मो रयऩोटा तघससङरे प्राम् सफै याजनीततक दरका शीषा नेतासाभु प्रस्तत
गरयसकेका छन ् । तघससङरे प्राधधकयणको कामाकायी तनदे शक बएऩतछ मही मोजना अनुसाय आमोजना फनाउने

प्रक्रिमा अतघ फढाउन याजनीततक नेतत्ृ वराई अथ्र्माइसकेका छन ् । मही मोजना भुताबफक सुनकोसी दोस्रो य तेस्रोको
ऩूवस
ा म्बाव्मताको अध्ममनको काभ अगाडड फढढसकेको उनरे जानकायी ढदए ।

तघससङरे ऩानी हजाज चल्नका राधग सभुन्र नै नचाढहने बन्दै वाटय सरन्टटङ प्रववधधभापात भध्मभ स्तयका जहाज
करकत्ता य फॊगरादे शदे खख कोसी करयडोय हुॉदै ऩाॉचखारसम्भ ल्माउन सक्रकने फताए ।

जसका राधग जाइकाको सहमोगभा मोजना फनेको तय मसका राधग याजनीततक तह य दे शरे ठूरो भेहनत गनऩ
ुा ने
तथा काभ गने दृढ इच्छाशन्क्ट्त हुनऩ
ु ने फताए ।

भध्मभस्तयको ऩानीजहाज चराउन सक्ट्ने गयी सप्तकोसी (चतया) दे खख सुनकोसी ३ (दोरारघाट) सम्भ ववसबन्न
जराशममुक्ट्त आमोजना फनाउन सक्रकने सो मोजनाभा उल्रेख छ । मो फीचभा चायवटा ठूरा जराशममुक्ट्त

आमोजना फनाउने हो बने अढहरे करकत्ता फन्दयगाह हुॉदै बायतको इराहफादसम्भ आउने गये को ऩानी जहाजराई
काभ्रेको दोरारघाटसम्भ ल्माउन सक्रकने तघससङरे फताए ।

मसका राधग सप्तकोसीभा फाॉध फाॉधेय सन
ु कोसी १, सन
ु कोसी २ य सन
ु कोसी ३ गयी थऩ तीनवटा फाॉधसढहतका

जराशम फनाउनुऩछा । मसैका सहामकभा रुऩभा सरख,ु ताभाकोसी, अरुण, फरुण, तभोय, दध
ू कोसी रगामत नदीभा
ऩतन जराशममुक्ट्त जरववद्मुत ् आमोजना तनभााण गना सक्रकन्छ ।

तघससङरे उक्ट्त करयडोयभा तनभााण हुने आमोजनारे ठूरो भाराभा ससॉचाइ, जर ऩमाटनको ववकास, भाछाऩारन गयी
तनमाात गना सक्रकने फताए । „मो सफै याज्मका तनकामभा फस्ने उच्च ऩदस्थ व्मन्क्ट्तको कामाशैरीभा बय ऩछा ,‟

तघससङरे बने, „कोसी करयडोयभा प्रस्ताव गरयएको ववद्मुत तनकाल्ने हो बने नेऩारीको प्रततव्मन्क्ट्त आमो फढे य
दक्षऺण एससमाका कुनै ऩतन ऩतन दे शबन्दा धेयै भाधथ ऩुग्नेछ ।‟

मो मोजना कामाान्वमन बएभा नेऩारभा जर मातामताको सम्बावनाको ढोका खल्
ु ने य सडक मातामातबन्दा तछटो य
सयु क्षऺत रुऩभा जहाज तथा फोटभा जरमारा गना सक्रकने उनरे फताए ।

अन्तक्रि् यमा कामािभभा तघससङरे सुयऺा सॊवेदनशीरताराई ध्मानभा याखेय ससॊहदयफाय य याष्रऩतत बवनका राधग
ऩाॉचदे खख १० भेगावाटसम्भको „ब्मारी स्टोये ज‟ याख्ने तमायी गये को फताए ।

उनरे साना जरववद्मत
ु ् आमोजनाको वऩक आवयको भागराई सम्फोधन गना ऩतन मस्ता आमोजना साथाक हुने

फताए । ठूरो ऺभताका ब्मारीको स्टोये ज ऩयीऺण गना एउटा दग
ा गाउॉ भा ऩतन नभूनाका रुऩभा मस्तै ब्मारी फैंक
ु भ
याख्ने मोजना अतघ सारयएको उनरे फताए ।
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तल्रो भोदीरे अ ोजफाट उत्ऩादन थाल्ने

कुश्भा नगयऩासरका ऩयादीभा तनभााणाधीन २० भेगावाटको तल्रो भोदीखोरा जरववद्मुत ् आमोजनाको काभ

अन्न्तभ चयणभा ऩग
ु ेको छ । ९० प्रततशत काभ सम्ऩन्न बइसकेको य असोजफाट उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म यहे को
आमोजनारे जनाएको छ ।

हारसम्भ फाॉध, सुरुङ य इन्टे कको काभ सम्ऩन्न बएको छ बने ऩावयहाउस तनभााण कामा ९० प्रततशत ऩूया बएको
आमोजना प्रभख
ु ऩवनकुभाय मादवरे जानकायी ढदए ।

‘अढहरे ऩूणा ऺभताभा चौबफसै घन्टा काभ बइयहे को छ,‟ प्रभुख मादवरे बने, „तीन समबन्दा फढी काभदायरे ढदउॉ सो
य यातत आरोऩारो काभ गरययहे का छन ् ।‟ आमोजनाका जनसम्ऩका अधधकृत सुयेन्र फेल्फासेका अनुसाय गएको
असोजभै उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म सरइए ऩतन बूकम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण तनभााण सभम रन्म्फएको हो ।

आमोजनारे फाॉध, ऩावयहाउस य सुरुङको काभराई अढहरे फढी प्राथसभकता ढदइएको छ । नदी सतहदे खख सुरुङसम्भ
ऩग्ु ने ऺेरको काभ शतप्रततशत सक्रकएको आमोजनारे जनाएको छ ।
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याष्ट्रिम प्रणारीभा थवऩमो ६.१ भेगािाट

इराभको भाई खोराभा तनभााण बएको ६.१ भेगावाटको भाधथल्रो भाई ‘सी’ जरववद्मुत आमोजनाफाट ववद्मुत
उत्ऩादन सरु
ु बएको छ ।

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणको प्राववधधक टोरीरे ऩयीऺण गये ऩतछ उत्ऩादन सुरु बएको हो । आमोजनाफाट अढहरे ५.१
भेगावाटभार उत्ऩादन बइयहे को भाई हाइड्रोऩावय सरसभटे डका कामाकायी तनदे शक सन्तोषकुभाय प्रधानरे फताए ।

प्राधधकयणसॉग बएको ववद्मत
ु खरयद सम्झौता (वऩवऩए) अनस
ु ाय ५.१ भेगावाट उत्ऩादन सरु
ु गरयएको उनरे फताए ।
उनका अनुसाय थऩ १ भेगावाटको वऩवऩएऩतछ आमोजनारे ऩूणा ऺभताभा ववद्मुत उत्ऩादन गनेछ ।

९० कयोड रुऩैमाॉको रागतभा साढे २ वषाभा आमोजनाफाट ववद्मुत उत्ऩादन गरयएको हो । आमोजनाभा नबफर फैंकको
अगुवाइभा एबये ष्ट, ग्रोफर आइएभई य नेऩार फैंकरे ऋण रगानी गये का छन ् ।

ऩञ्चकन्मा भाईरे मसअतघ १२ भेगावाटको भाधथल्रो भाई तनभााण गये य उत्ऩादन गरययहे को छ । भाई „सी‟
भाधथल्रो भाईको क्ट्मासकेड हो । उत्ऩाढदत ववद्मत
ु इराभका्े गा्ेदक सफस्टे सनभा जा्ेडडएका्े छ ।
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िाखणज्म फैंिरे जरविद्मुतभा १ िफा रगानी गनैऩने

वाखणज्म फैंकहरूरे अफ जरववद्मुत ववकासभा आटनो रगानीको सीभा फढाएय वषाको १ खफा रुऩैमाॉ हायाहायी

ऩम
ु ााउनऩ
ु ने बएको छ । नेऩार याष्र फैंकरे आइतफाय जायी गये को अ्ाधथाक वषा २०७४/०७५ भौढरक नीततरे मस्तो
व्मवस्था गये को हो ।

भौढरक नीततभा फैंकहरूरे आटनो कूर ऋण रगानीको ५ प्रततशत अतनवामा जरववद्मुत ववकासभा रगानी गनऩ
ुा ने
फाध्मकायी व्मवस्था गये को छ । याष्र फैंकका अनस
ु ाय अढहरे वाखणज्म फैंकहरूको ऋण रगानी करयफ १६ खफा ६६
कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको छ ।

हारकै रगानीराई आधाय भान्ने हो बने ऩतन ५ प्रततशतरे करयफ ८३ अफा रुऩैमाॉ रगानी हुनैऩछा । तय, रगानीको
दामया पयाक्रकरो हुॉदै जाॉदा १ खफा रुऩैमाॉबन्दा फढी यकभ मो ऺेरभा रगानी गनऩ
ुा ने हुन्छ ।

फैंकहरूको अढहरेकै रगानीको गतत हे ने हो बने याष्र फैंकरे तोकेको सीभा ऩुमााउन कढठन दे खखन्छ । चारु आधथाक
वषाको जेठसम्भ फैंकहरूरे जरववद्मत
ु भा करयफ ५० अफा रुऩैमाॉभार रगानी गना सकेका छन ् । मो कूर ऋण
रगानीको करयफ ३ प्रततशत हो ।

गत आवको तुरनाभा बने चारु आवको रगानीको अवस्थाभा सुधाय दे खखएको छ । गत आवभा मो ऺेरभा करयफ ३८
अफा रुऩैमाॉभार रगानी बएको धथमो । तय, चारु आव सक्रकन एक भढहना फाॉकी हुॉदा रगानी ५० अफा रुऩैमाॉ ऩग
ु ेको छ
।

रगानीको आकाय फढ्दै गएकारे आगाभी आवभा मो फढ्ने दे खखन्छ । तय, याष्र फैंकरे तोकेकै सीभा ऩुमााउन बने
गाह्रो हुने फैंकयहरू नै फताउॉ छन ् । याष्र फैंकरे मसअतघ उत्ऩादनभूरक ऺेरभा २० प्रततशत रगानी ऩुमााउनुऩने
व्मवस्था गये को धथमो ।

उक्ट्त सीभाको १५ प्रततशत ऊजाा य कृवषभा रगानी गनऩ
ुा ने फाध्मकायी व्मवस्था गये को धथमो । तय, अफ मो सीभा
फढाएय २५ प्रततशत ऩुमााइएको छ ।

वाखणज्म फैंकहरूरे कृवषभा १०, जरववद्मुतभा ५, ऩमाटनभा ५ प्रततशत य फाॉकी अन्म प्राथसभकता प्राप्त ऺेरभा कूर
ऋणको २५ प्रततशत अतनवामा रगानी गनऩ
ुा नेछ । मो सीभा २०७५ असायसम्भ ऩम
ु ााउनऩ
ु नेछ ।

ववकास फैंक य ववत्त कम्ऩनीरे सभेत प्राथसभकता प्राप्त ऺेरभा कूर ऋण रगानीको िभश् १५ य १० प्रततशत ऋण

रगानी गनऩ
ुा ने व्मवस्था गये को छ । मसैगयी, वाखणज्म फैंकरे कूर ऋण रगानीको ५ प्रततशत, ववकास फैंकरे साढे ४
प्रततशत य ववत्त कम्ऩनीरे ४ प्रततशत ववऩन्न वगाभा रगानी गनऩ
ुा ने छ ।

याष्र फैंकरे अढहरे १० अफा ८४ कयोड रुऩैमाॉको सीभासबर यही ऩुनयकजाा सुववधा प्रदान गदै आएको छ । आधथाक
ऩन
ु रुद्दाय कोषभा यहे को ५ अफा रुऩैमाॉ जरववद्मत
ु रगामत यणनीततक भहत्त्वका प्राथसभकता प्राप्त ऺेरभा
ऩुनयकजाा उऩरब्ध गयाउन उऩमोग गना सक्रकने छ ।

आव २०७३/७४ को याष्र फैंकको भुनापाफाट सभेत यकभ छुट्टमाई करयफ २० अफा रुऩैमाॉको ऩुनयकजाा कोष स्थाऩना
गने भौढरक नीततभा उल्रेख छ । मस व्मवस्थाफाट जरववद्मुतरगामतका यणनीततक भहत्त्वका ऺेरभा
सहुसरमतऩूणा फैंक कजाा प्रवाह गना सहमोग ऩुग्ने अऩेऺा छ ।

आव २०७४/७५ का राधग नेऩार सयकायरे तम गये को ७.२ प्रततशतको आधथाक वद्
ृ धधदयराई सहमोग ऩुमााउने गयी
आवश्मक तयरता व्मवस्थाऩन गरयने छ । अ्ागाभी आवका राधग ववस्तत
ु ाप्रदाम वद्
ृ भर
ृ धधदय १८ प्रततशतको
सीभासबर कामभ गने रक्ष्म छ ।
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वऩडडएबफना वऩवऩए गदै आधा दजान आमोजना

सम भेगावाटबन्दा ठूरा ववदे शी रगानी आकवषात हुने आधा दजान आमोजनारे ‘आमोजना ववकास सम्झौता
(वऩडडए)’ नगयी ववद्मत
ु खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गना आवेदन ढदएका छन ् ।

तछटो वऩवऩए गदाा ववदे शी रगानी आकवषात गना सन्जरो हुने हुॉदा मस्ता आमोजनाका प्रवद्ाधकका्े दौडधऩ
ु फढे को हो
। सम भेगावाटबन्दा ठूरा आमोजनाभा वऩडडए गने अन्तयाान्ष्रम ऩ ्यचरन छ ।

ववद्मत
े ाऩतको बक्ट्
ु फेचफ
ु तानी वा अन्म सभस्मारे सयकायरे आमोजना ववकासकतााराई ततनऩ
ुा ने यकभको

सुतनन्श्चतका राधग वऩडडए गने गरयन्छ । आमोजना तनभााणिभभा याज्म वा ववकासकताारे ऩूया गनऩ
ुा ने न्जम्भेवायी
वा दातमत्व ऩतन वऩडडएभा सभेढटएको हुन्छ ।

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणका अनुसाय १ सम ६३ भेगावाटको कारीगण्डकी कोफान, १ सम २० भेगावाटको यसुवा–
बोटे कोसी, ३ सम १० भेगावाटको राङटाङ जराशम, सम भेगावाटको सुऩय बरशूरीरगामत आमोजना वऩवऩएको
राइनभा छन ् ।

ती सफै आमोजना प्रसायण राइन सम्झौता (कनेक्ट्सन एधग्रभेन्ट) बएय वऩवऩए गना ऩारो ऩखेका छन ् । वऩवऩए हुने
फेरासम्भ ती कुनै ऩतन आमोजनाको वऩडडए बएको छै न ।

मसैगयी, २ सम ८९ भेगावाटको भाधथल्रो तभोय, २ सम ८२ भेगावाटको भनाङ भस्मााङ्दीरे ऩतन ववदे शी भर
ु ाभा

वऩवऩए गना प्राधधकयणभा आवेदन ढदएका छन ् । प्राधधकयणका प्रवक्ट्ता प्रफर अधधकायी बने भाधथल्रो बरशूरी य
यसुवा–बोटे कोसी फाहे क अन्म आमोजनाको वऩवऩए अतघ नफढाइएको फताउॉ छन ् ।

‘ववद्मुत भागफाये „बेरयक्रपकेसन‟ ससभततरे तीन चयणभा छरपर गये ऩतछ भार डरय वा नेऩारी रुऩैमाॉभा वऩवऩए
गने बन्नेफाये तनक्ट्माा्ेर हुन्छ,‟ उनरे बने । उनका अनुसाय वऩवऩए चयणभा ऩग्ु नुअतघ प्राववधधक भूल्माॊकन य
प्रसायण राइन सम्झौता गनऩ
ुा छा ।

मसो गदाा तोक्रकएको आमोजनाको ववद्मुत ऺभता य वावषाक ववद्मुत उत्ऩादनको अवस्थाफाये जानकायी हुन्छ । तेस्रो
चयणभा भार वऩवऩएफाये छरपर हुने उनरे फताए । उनका अनुसाय वऩवऩए गना वऩडडए अतनवामा सता होइन ।
सऩ
ु य बरशर
ू ी, कारीगण्डकी कोफान य यसव
ु ा–बोटे कोसीको वऩवऩए प्रस्तावको प्राववधधक भल्
ू माॊकन बइयहे को

प्राधधकयणरे जनाएको छ । प्राधधकयणरे बखायै सावाजतनक गये को वऩवऩएसम्फन्धी कामाववधधभा सम भेगावाटबन्दा
भाधथका आमोजनाभा भार डरय वऩवऩए गने उल्रेख छ ।

अभेरयकी डरयभा वऩवऩए गदाा जराशम, अधाजराशम य नदी प्रवाही आमोजनाका राधग सयकायरे तोकेको दयभै

गरयने प्रवक्ट्ता अधधकायीरे फताए । प्राधधकयणरे जराशम आमोजनाको फखााभा प्रततमुतनट ६.०३५ रुऩैमाॉदेखख ७.१०
रुऩैमाॉ य ढहउॉ दभा प्रततमतु नट १२.४० रुऩैमाॉ वऩवऩए दय तोक्रकएको छ ।

मसैगयी, अधाजराशम (वऩक्रकङ) आमोजनाको फखााभा प्रततमुतनट ४.८० रुऩैमाॉ य ढहउॉ दभा प्रततमुतनट ८.४० रुऩैमाॉदेखख
१०.५५ रुऩैमाॉ तनधाायण गरयएको छ । ढहउॉ दभा वऩक्रकङ नगनेराई प्रततमुतनट ८.४० रुऩैमाॉ य वऩक्रकङ गने आमोजनाको
हकभा सोहीअनुसाय वऩवऩए दय तनधाायण गरयएको छ ।

ववदे शी भुराभा वऩवऩए गदाा हुने जोखखभ व्मवस्थाऩन गना सयकायरे हे न्जङ पन्ड स्थाऩनाको प्रक्रिमा सुरु गये को छ ।
उल्रेखखत दयभा वऩवऩए गदाा प्राधधकयणराई हुने आधथाक नोक्ट्सानी फाऩतको यकभ ऊजाा भन्रारमभापात
सयकायराई अनुयोध गने कामाववधधभा सभावेश छ ।
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ऩञ्चेश्िय फनाउन याजनीनति ऩहर आिश्मि
कभरदे व बट्टयाई

ऩतछल्रो तीन वषाभा फहुउद्दे श्मीम ऩञ्चेश्वय ऩरयमोजनाको सॊमक्ट्
ु त ववस्तत
ृ ऩरयमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय) तमाय
ऩाना याजनीततक तथा प्रशाससनक तहभा घनीबूत रूऩभा छरपर बए ऩतन ऩरयमोजना तत्कार अगाडड फढ्ने अवथा
नदे खखएको अधधकायीहरूरे फताएका छन ् ।

वववादका केही फॉद
ु ाभा याजनीततक तहभा वाताा हुनऩ
ु ने याम प्रशासतनक नेतत्ृ वरे ढदएको छ । अतघल्रो साता बायत
भ्रभणभा आएका उऩप्रधान तथा ऩययाष्रभन्री कृष्णफहादयु भहयारे बायतीम सभकऺी सुषभा स्वयाजसॉग मस
ववषमभा कुयाकानी याखे ऩतन खासै प्रगतत बएन ।

ऩञ्चेश्वयको वातााभा सहबागी अधधकायीहरूका अनुसाय डीऩीआयराई अन्न्तभ रूऩ ढदएय अगाडड फढाउने हो बने

तत्कार दइु टा काभ गनऩ
ुा छा । ऩढहरो, वववादका रूऩभा यहे का केही फॉद
ु ा याजनीततक तहफाट सभाधान गने । दोस्रो,

केही प्राववधधक ववषमहरूभा सहभतत जट
ु ाउन प्राववधधक ससभततको गठन गने य त्मसरे प्राववधधक ववषम हर गने ।
अधधकायीहरूका अनुसाय अढहरेको अवस्था मस्तो छ– याजनीततक तहभा ठोस नबई साभान्म छरपर हुने,
प्रशासतनक तहभा दव
ु ै भुरुकरे अडान याख्ने य अगाडड नफढ्ने ।

गत भढहना बायतको दे हयादन
ु भा बएको प्रफद्
ु ध सभह
ू को फैठकभा ऩतन ऩञ्चेश्वयरगामतका अन्म ऩरयमोजनाफाये
छरपर बएको धथमो, तय त्मसभा ऩतन खासै प्रगतत हुन सकेन । त्मसैरे उच्च याजनीततक तहभा तनणाामक वाताा
नबएसम्भ अगाडड फढ्ने छाॉटकाॉट दे खखॉदैन ।

अधधकायीहरूका अनुसाय ऩञ्चेश्वय ऩरयमोजनराई अगाडड फढाउने मो उऩमुक्ट्त भौका हो । ऩञ्चेश्वय

ऩरयमोजनासढहतको भहाकारी सन्न्ध गने शेयवहादयु दे उवा ऩुन प्रधानभन्री छन ् बने बायतीम प्रधानभन्री नये न्र

भोदीसभेत मो ऩरयमोजनाराई अगाडड फढाउन तमाय छन ् । दईु दशकदे खख कुनै प्रगतत नबएको ऩञ्चेश्वय ऩरयमोजना
तीन वषा अगाडड भोदीको नेऩार भ्रभणसॉगै अगाडड फढ्ने सॊकेत दे खखएको धथमो, तय त्मस ऩछाडड ऩरयमोजना
उत्साहजनक रूऩभा अगाडड फढे न ।

‘दव
ु ै दे शका केही भन्रीहरूरे गनऩ
ुा ने काभका कायण केही ढढराइ बएको धथमो । बखायै दव
ु ै दे शका भन्रीका तपाफाट

एकीकृत धायणा प्राप्त बएको छ,’ ऩञ्चेश्वय ववकास प्राधधकयणका प्रभुख कामाकायी अधधकृत भहे न्रफहादयु गुरुङरे
बने, ‘अफ अकाा्े कामा बनेको वववादका फॉद
ु ाहरू ऩढहल्माउने य त्मसराई सभाधान गये य अगाडड जाने हो ।’ उनका

अनुसाय भुख्मत: ऩानीको प्रमोग गने, ववद्मुत ् उत्ऩादन गने, रगानी जुटाउने तथा तनभााणको भोडासरटीरगामतका
फॉद
ु ाभा सहभतत हुन फाॉकी छ ।

तय वववाढदत ववषम हर गये य भार ऩरयमोजना अगाडड फढ्ने अवस्था बने दे खखॉदैन । ववशेषत: बायतको उत्तयाखण्डभा
ऩरयमोजनाको फाये भा तीव्र ववयोध बइयहे को छ । ऩरयमोजनारे उत्तयाखण्डभा डुफानको सभस्मा ल्माउने तथा हजायौं

ऩरयवाय ववस्थावऩत हुने बएकारे ऩढहरा त्मो सभस्मा सभाधान गना उत्तयाखण्ड सयकायरे केन्रराई आग्रह गरययहे को
छ।

एक अध्ममनअनुसाय ऩञ्चेश्वय ऩरयमोजनाभा तनभााण हुने डमाभरे झन्डै ३१ हजाय ऩरयवाय ववस्थावऩत हुनेछन ् । मस
अगाडड तेहयी फाॉधरे नै ववसबन्न खारे सभस्मा ससजाना गये को हुनारे अकाा्े फाॉध तनभााण गदाा मसरे वातावयणीम
सभस्मा ल्माउने बनी ववयोध बइयहे को छ ।

सत्तारूढ बायतीम जनता ऩाटॊका उत्तयाखण्डका नेता तथा नेऩार–बायत प्रफुद्ध सभूहका सदस्म बगतससॊह खोससमायी
बने उत्तयाखण्डभा हुन सक्ट्ने ववस्थाऩनरगामतका सभस्मा सभाधान गये य भार ऩरयमोजनराई अगाडड फढाउन

आवश्मक बएको फताउॉ छन ् । ‘प्रधानभन्री नये न्र भोदी मो ऩरयमोजनराई अगाडड फढाउने ऩऺभा हुनुहुन्छ । त्मसैगयी
भ आपैं ऩतन मो ऩरयमोजनाऩतछ ववस्थावऩत हुने ऩुन: स्थाऩना, ऺततऩूतता तथा अन्म ववषमराई ऩढहरा नै हर गये य
ऩरयमोजनाराई अगाडड फढाउने ऩऺभा छु,’ खोससमायीरे कान्न्तऩुयसॉग बने ।

ऩरयमोजनाको डीऩीआयराई अन्न्तभ रूऩ ढदने िभभा दे खा ऩये को सफबन्दा भहत्त्वऩण
ू ा ववषम बनेको डमाभ कहाॉ

फनाउने बन्ने नै हो । नेऩाररे रूऩारीगाडभा डमाभ फनाउने प्रस्ताव गरययहे को छ । बायतीम ऩऺरे बने त्महाॉ डमाभ
फनाउॉ दा फढी भान्छे डुफानभा ऩने बन्दै ऩूणााधगरयभा डमाभ फनाउन प्रस्ताव गरययहे को छ । ऩरयमोजनाको कुर

ववद्मुत ् उत्ऩादन ऺभता कतत हो बन्ने ववषमभा यहे को वववाद ऩतन हर नबएको वातााभा सहबागी अधधकायीरे फताए
।

अकाा्े वववादको ववषम बने, कस्तो खारको डमाभ फनाउने बन्ने ऩतन हो । नेऩाररे यकक्रपर डमाभ फनाउन प्रस्ताव
गरययहे को छ बने बायतरे बने कॊक्रिट डमाभको प्रस्ताव गरययहे को छ । रगानी तथा प्रशासतनक सॊयचना अको

वववादको ववषम हो । तय अधधकायीहरूका अनुसाय अन्म प्राववधधक ववषमको टुॊगो रागेभा रगानी रगामतका अन्म
ववषम टुॊगो रगाउने कामा त्मतत गाहो छै न ।
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बत्रशूरी ३ ‘ए’ िो ठे क्िा तोडडने ितया, ननभााणभा चीन फाधि

६० भेगावाटको भाधथल्रो बरशूरी–३ ‘ए’ जरववद्मुत आमोजना तनभााण गना सहुसरमत ऋण ढदएको धचतनमाॉ एन्क्ट्जभ
फैंकरे एक वषासम्भ सभम नथप्दा काभ योक्रकने अवस्था दे खखएको छ ।

बूकम्ऩ य नाकाफन्दीऩतछ काभ सुचारु बए ऩतन यकभ अबावरे ऩुन् योक्रकन रागेको हो । ऋण अवधध थप्न नेऩाररे
ऩटक–ऩटक ताकेता गये ऩतन चीनरे फेवास्ता गदै आएको छ । सससबर, प्रसायण राइन ऩयाभशादाताको खचासभेत
गयी करयफ १२ अफा १२ कयोड रुऩैमाॉ (७९ कयोड ४० राख आयएभफी) भा फैंकसॉग ऋण सम्झौता बएको धथमो ।

धचतनमाॉ फैंकरे बनेअनुसाय सफै वववयण ऩेस गये ऩतन करयफ १४ भढहनासम्भ सभम नथवऩॉदा तनभााण अन्मोर फन्दै

गएको आमोजना प्रभुख पखणन्रयाज जोशीरे फताए । ‘यकभ अबावरे ठे केदायरे काभ गना सकेको छै न, मही अवस्था
यहे ठे क्ट्का तोडडन सक्ट्छ,’ उनरे बने ।

आमोजना य एन्क्ट्जभ फैंकफीच कुनै सम्फन्ध हुॉदैन । नेऩार ववद्मुत प्राधधकयण तथा सञ्चारक ससभततरे ऊजाा

भन्रारमभा ऩेस गये को प्रस्ताव अथा भन्रारम हुॉदै एन्क्ट्जभ फैंकभा ऩग्ु छ । प्रक्रिमा ऩम
ु ााउन मसयी घभ
ु ाउयो फाटो
प्रमोग गदाा ऩतन सभम राग्ने गये को छ ।ऋणको म्माद थऩ गना अथा भन्रारम अन्तयाान्ष्रम आधथाक सहामता

सभन्वम भहाशाखारे तनयन्तय ताकेता गरययहे को छ । तय, धचतनमाॉ ऩऺरे मसको प्रततक्रिमा नढदएको जोशीरे फताए ।
‘ऋणको म्माद सक्रकनअ
ु तघ नै सयकायभापात थप्न प्रमास बएको हो,‟ उनरे ऊजाा िफयसॉग बने, „आमोजनाको सोझै
ऩहुॉच हुॉदैन । अथा भन्रारमरे ताकेता गये को छ । धचतनमाॉ ऩऺरे प्रततक्रिमा ढदएको जानकायी अ्ाएका्े छै न ।‟

भन्रारमरे ताकेता गरययहे कारे अफको डेढ भढहनासम्भ काभ हुन सक्ट्ने भहाशाखाका उऩसधचव मुगयाज ऩाण्डेरे

फताए । „महाॉफाट ऩठाएको प्रस्ताव चीनको वाखणज्म भन्रारमभा छरपर बइयहे को जानकायी आएको छ,‟ उनरे
बने, „मोबन्दा थऩ वववयण आएको छै न ।‟

ऋणको म्माद २०७३ जेठ ५ (भे १८ सन ् २०१६) भा सक्रकएको हो । रगत्तै प्राधधकयणरे ऊजााभापात अथा भन्रारमभा
प्रस्ताव ऩेस गये को धथमो । एन्क्ट्जभ फैंकरे ऋणको म्माद थप्न २०७३ चैत १७ (३० भाचा सन ् २०१७) सम्भ हये क
काभको ऩूयक ठे क्ट्का सम्झौता भाग्मो । आमोजनारे आवश्मक वववयण फुझाइसकेको छ ।
दईु िर्ादेखि बक्
ु तानी योक्िा

ऋणको म्माद नवऩएय यकभ अबाव हुॉदा आमोजनारे दईु वषादेखख ठे केदायरे ऩेस गये को बफरफयाफय यकभ बुक्ट्तानी

गना सकेको छै न । मो अवस्था राभो सभम यहे सससबर ठे केदाय चाइना गेजफ
ु ा ग्रऩ
ु कऩोये शन (ससन्जन्जसी) रे ठे क्ट्का
तोड्न सक्ट्ने जोशीरे फताए ।

सससबरको काभ नहुॉदा प्रसायण राइन तनभााण ऩतन प्रबाववत बएको छ । आमोजनाका अनुसाय ससन्जन्जसीको
अढहरेसम्भ १५ राख (करयफ १५ कयोड ५६ राख रुऩैमाॉ) अभेरयकी डरय बक्ट्
ु तानी फाॉकी छ ।

ससन्जन्जसीसॉग सम्झौता बई २०६८ जेठ १८ (जुन १ सन ् २०११) भा काभ सुरु बएको धथमो । प्रसायण राइनसढहत
आमोजनाको सम्ऩूणा काभ २०७३ असाय १६ (जुन ३० सन ् २०१६) भा ऩूया हुनुऩर्थमाा्े ।

बूकम्ऩ जानुअतघ तनभााण करयफ ६५ प्रततशत सक्रकए ऩतन त्मसऩतछको प्रगतत अद्मावधधक गरयएको छै न ।
ठे केदायरे अढहरे सहामक सुरुङ (अडडट), ऩहुॉच य ऩानी तनकास सुरुङ सपाइ गरययहे को छ ।

धचतनमाॉ ववऻ टोरी आएय बक
ू म्ऩऩतछको ऺततको अध्ममन गरययहे को छ । टोरीरे ऩन
ु ् डडजाइनको प्रततवेदन ऩेस
गये ऩतछ त्महीअनुसाय काभ अतघ फढ्ने ऩतन जोशीरे फताए ।
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भाथथल्रो भाईिोरा िेन्रीम प्र ायणभा
ववप्रव बट्टयाई

सन्दकऩयु गाउॉ ऩासरकाभा तनसभात भाधथल्रो भाई जरववद्मत
ु ् आमोजनाको उत्ऩादन यान्ष्रम प्रसायण
राइनभा जोडडएको छ । ५.१ भेगावाट ऺभताको आमोजनारे सफै ऩयीऺण सकेय गोदकको

याजदव
ु ारीन्स्थत काफेरी करयडोयको सफस्टे सनभा ववद्मत
ु ् प्रबाह गये को हो । ऩञ्चकन्मा भाई हाइड्रोऩावय
सरसभटे डद्वाया तनसभात मो जरववद्मत
ु राई „ऩावय क्ट्मसकेट‟ आमोजनाका रूऩभा तनभााण गरयएको हो ।

अप्ऩयभाईरे अतघल्रो वषादेखख नै व्मावसातमक उत्ऩादन थारेको धथमो । मससॉगै न्जल्राका कुर ववद्मुत ्
उत्ऩादन ऺभता ६६ भेगावाट ऩुगेको छ ।

९५ कयोडको रागतभा तनसभात आमोजनारे ६.१ भेगावाटको जेनेयेसन राइसन्स सरएको बए ऩतन खरयद
बफिी सम्झौता ५.१ भेगावाट भारै बएकारे सोहीअनुसायको उत्ऩादन गये को छ । अढाई वषादेखख तनभााण
थासरएको आमोजनाको सफै काभ सम्ऩन्न बएऩतछ व्मावसातमक उत्ऩादन थासरएको तनभााणकताा
कम्ऩनी ऩञ्चकन्मा भाई हाइड्रोऩावय सरसभटे डका कामाकायी तनदे शक सन्तोष प्रधानरे फताए ।
„अतघल्रो वषा अप्ऩयभाईको उत्ऩादन सकेऩतछ क्ट्मासकेटको काभराई थऩ तीव्रता ढदइमो,‟ उनरे बने । १२
भेगावाट ऺभताको अप्ऩयभाई आमोजनारे ऩतन खरयद बफिी सम्झौता सम्ऩन्न बइनसकेकारे ९.९८
भेगावाट भार उत्ऩादन गदै आएको छ ।
साववकको सुरुफुङ गाववसभा धेयै अमोजना ऺेर ऩये ऩतन भाफु य जभुना ऩतन क्ट्मासकेट आमोजनाफाट
प्रबाववत छन ् । मो आमोजना सञ्चारनका राधग ९ सम ७६ सभटयको सुरुङभाय्पत अप्ऩयभाईफाट
तनन्स्कएको य भाईखोराको यहर ऩानी सुरुफुङको फग्रेस्थानभा तनकासरएको छ ।

९ सम ५३ सभटय राभो ऩेनस्टक ऩाइऩभापात उत्ऩादनगह
् ाइएको छ । अप्ऩयभाईकै १३२ केबी
ृ सम्भ ऩुयम

प्रसायण राइनभापात महाॉ उत्ऩाढदत ववद्मुत ् सफस्टे सनसम्भ ऩुयम
् ाइएको हो । नबफर वैंक सरसभटे ड भुख्म
वैंक ऩाटा नय यहे को आमोजनाभा एबये स्ट, ग्रोफर आईएभई य नेऩार फैंकरे सघाएका हुन ् ।

मसअतघ गत वैशाखभा ७.६ भेगावाटको जोगभाई खोरा साना जरववद्मुत ् आमोजनारे व्मावसातमक
उत्ऩादन थारेको धथमो । तनभााण चयणभा यहे का अन्म केही आमोजना सम्ऩन्न हुॉदा महाॉको उत्ऩादन

ऺभता ८० भेगावाट ऩुग्नेछ । मसअतघ २२ य सात भेगावाटको सातनभा, ६.२ भेगावाटको ऩुवाखोरा, ४.५
भेगावाटको भाईखोरा य तीन भेगावाटको भाधथल्रो ऩव
ु ाखोरा ववद्मत
ु ् अमोजनारे उत्ऩादन गरययहे का
छन ् । गोदकभा तनभााणाधीन भाईखोरा ववद्मत
ु ् आमोजना तनभााणको अन्न्तभ चयणभा छ ।
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भौद्ररि नीनतभा जरविद्मुत, िृवर् य ऩमाटनराई विशेर् प्राथसभिता
रगानी भैत्री बएन : उद्मोगी व्माि ामी
यभेश रम्सार

जरववद्मुत ् कृवष, ऩमाटन, तनमाातजन्म उद्मोग, औषधध उत्ऩादन, ससभेन्ट य गाय्ा भेन्ट ऺेरराई भौढरक नीततरे ऩतन
ववशेष प्राथसभकताका ऺेरभा याखेको छ ।

भर
ु क
ु को आधथाक ववकासको प्रभख
ु आधायका रुऩभा यहे का ती ऺेरराई आइतवाय सावाजतनक गरयएको
नीततरे प्राथसभकता प्राप्त ऺेरका रुऩभा ऩरयबावषत गदै ववत्तीम सॊस्थारे रगानीभा ववशेष ध्मान
ढदनुऩनेभा जोड ढदएको छ ।

केन्रीम फैंकरे सावाजतनक गये को नीततअनुसाय वाखणज्म फैंकरे कृवषभा १० प्रतसशत, जरववद्मुत्भा ऩाॉच
प्रततशत, ऩमाटन ऺेरभा ऩाॉच प्रततशत य फाॉकी अन्म प्राथसभकता प्राप्त ऺेरभा गयी आटनो कुर कजााको

न्मूनतभ २५ प्रततशत कजाा २०७५ सार असायसम्भ अतनवामा रुऩभा प्रवाह गनऩ
ुा ने व्मवस्था गरयएको छ ।
मस्तै, सयकायरे आगाभी आवका राधग प्रऺेऩण गये को ७.२ प्रततशतको आधथाक वद्
ृ धधदय हाससर गना

सहमोग ऩुग्ने गयी भौढरक नीततको कामाढदशा तम गरयएको छ । मस्तै, भूल्मवद्
ृ धध तनमन्रणका राधग
आवश्मक सीभा तम गनेभा सभेत जोड ढदइएको छ ।

ब्माजदयराई उऩमुक्ट्त स्तयभा कामभ याख्न य आउने उतायचढावराई न्मून गनेतपा नीतत केन्न्रत यहे को छ
।

दग
ु भाभा गए थऩ सुववधा

याष्र फैंकरे भौढरक नीततभा फैंक तथा ववत्तीम सॊस्था दग
ु भाभा गए थऩ सुववधा ढदने उल्रेख गये को छ । „क‟
„ख‟ य „ग‟ वगाका फैंक तथा ववत्तीम सॊस्था ववसबन्न प्रदे शभा यहे का ववकट तथा दग
ु भा न्जल्राभा सेवा

प्रवाहका राधग शाखा खोरे रु एक काये ड तनब्मााजी साऩटी ढदने व्मवस्थाराई तनयन्तयता ढदइएको छ ।
बोजऩुय, ओखरढुङ्गा, भनाङ, रुकुभ, सल्मान, जुम्रा, भुगु, हुम्रा, कारीकोट, डोल्ऩा, जाजयकोट, फझाङ,
फाजुया य दाचर
ुा ाका सदयभुकाभबन्दा फाढहय शाखा खोरेभा तनन्श्चत अवधधका राधग त्मसखारको साऩटी
ढदने व्मवस्था गरयएको हो ।

मस्तै, रघुववत्त सेवाको ऩहुॉच कभ बएका २२ न्जल्राभा „घ‟ वगाका ववत्तीम सॊस्थारे सदयभुकाभ फाहे कका
स्थानभा शाखा खोरे रु ४० राखसम्भ तनब्र्माजी साऩटी प्रदान गने नीतत सरइएको छ ।
नमाॉ खाता खोल्न प्रोत्साहन
केन्रीम फैंकरे सफै नेऩारी नागरयकराई फैंक खाताको ऩहुॉच ऩम
ु ााउने रक्ष्मका साथ फैंक तथा ववत्तीम
सॊस्थाराई प्रात्साढहत गने नीतत सरएको छ । खाता नबएका नेऩारी नागरयकको खाता आधथाक वषा

२०७४/७५ सबर खोरेभा सम्फन्न्धत फैंक तथा ववत्तीम सॊसथाराई प्रततदईु हजाय ५०० खाता फयाफय रु एक
कयोड तनब्मााजी साऩटी एक वषाका राधग प्रदान गरयने उल्रेख छ ।
सफै तहभा फैंक

सयकायरे आगाभी आवका राधग सॊसद्भा प्रस्तुत गये को फजेटभा उल्रेख बएको कामािभअनुसाय ७४४ वटै
स्थानीम तहभा फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाको शाखा खोल्ने बन्ने कामािभराई भौढरक नीततरे ऩतन आटनो
प्राथसभकताको ऺेरभा याखेको छ । स्थानीम तहभा नै याज्मरे प्रदान गने सफै सेवा उऩरब्ध हुने बएकारे
त्मसतपा ध्मान ढदइएको फैंकरे जनाएको छ ।
ववद्मुतीम सवायीसाधन क्रकन्न सहज

नीततरे कुर रागतको २० प्रततशत तत्कार बुक्ट्तानी गये ववद्मुतीम सवायीसाधन खरयद गना सक्ट्ने

व्मवस्था गये को छ । कुर रागतको ८० प्रततशतसम्भ ऋण ऩाइने य २० प्रततशत बक्ट्
ु तानी गये ऩतछ सहज
रुऩभा ववद्मत
ु ीम सवायीसाधन चराउन ऩाउने व्मवस्थारे थऩ सहजता प्रदान गये को छ ।
सेमय धधतो याखेय सरइने ऋणभा कडाइ

फैंकरे सेमय धधतो कजााभा कडाइ गये को छ । फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थारे अढहरेसम्भ कुर प्राथसभक ऩॉज
ु ी

फयाफय ऋण सेमय धधतोभा ढदन ऩाउने गये को बए ऩतन अफ बने फैंकरे प्राथसभक ऩॉज
ु ीको ४० प्रततशत भार
ऋण सेमय धधतो याखेय ढदन ऩाउने व्मवस्था गरयएको छ ।

एउटै कम्ऩनीको सेमय धधतो याखेय ऋण ढदने व्मवस्थाभा ऩतन कडाइ गरयएको छ । एउटै कम्ऩनीको सेमय
फढीभा १० प्रततशतसम्भ भार धधतो याख्न ऩाइने नमाॉ व्मवस्था गरयएको छ ।
ववऩन्नभा रगानी गय
केन्रीम फैंकरे सावाजतनक गये को नीततअनुसाय वाखणज्म फैंकरे कुर ऩॉज
ु ीको ऩाॉच प्रततशत ववऩन्न वगाभा
रगानी गनऩ
ुा ने फाध्मकायी व्मवस्था गये को छ ।

ववऩन्न वगा तथा सभुदामको आधथाक अवस्था उकास्ने रक्ष्मका साथ सो व्मवस्था गरयएको फैंकरे
जनाएको छ ।

खाता नबए ऩतन ऩैसा जम्भा गना ऩाइने
भौढरक नीततरे खाता नबएका फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाभा ऩतन ऩैसा जम्भा गना ऩाउने व्मवस्था गये को छ ।
नगद फोकी आटनो खाता यहे को फैंकसम्भ गई यकभ जम्भा गनुा ऩदाा कायोफाय रागत फढ्नाका साथै

जोखखभको सभेत सम्बावना यहने हुॉदा फैंक्रकङ सेवा तथा कायोफायराई थऩ सयर एवभ ् सहज फनाउन
ग्राहकरे जुनसुकै फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाभा गई आटनो खाता यहे को फैंकभा यकभ जम्भा गना सक्ट्ने
व्मवस्था सभराइएको छ ।

रगानी भैरी बएन : उद्मोगी व्मावसामी
नेऩार याष्र फैंकरे आगाभी आधथाक वषाका राधग आइतवाय सावाजतनक गये को भौढरक नीततभा
सयोकायवारा सङ्घसॊस्थारे सभधित प्रततक्रिमा व्मक्ट्त गये का छन ् । नेऩार फैंकसा सङ्घ, नेऩार उद्मोग

वाखणज्म भहासङ्घरगामत सङ्घसॊस्था तथा ततनका प्रतततनधध य फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाका प्रभुखरे सो
नीततका प्रावधानप्रतत सभधित प्रततक्रिमा व्मक्ट्त गये का हुन ् ।

प्रस्तुत नीततरे फैंक तथा ववत्तीम ऺेरभा नीततगत स्थातमत्व कामभ गने प्रमास गये काभा त्मसको स्वागत

गदै नेऩार फैंकसा सङ्घका अध्मऺ अतनरकेशयी शाह त्मसरे भुरुकको आधथाक वद्
ृ धधभा खासै प्राथसभकता
नढदएको फताए ।

“भौढरक नीततरे ववत्तीम ऺेरराई ढदशा तनदे श गये को छ तय आधथाक वद्
ु ी
ृ धधदय फढाउन आवश्मक ऩने ऩॉज

प्रवाहभा उल्रेखनीम सहमोग गनेभा आशावादी हुने स्थान कभ छ,” नीततभाधथ ढटप्ऩणी गदै उनरे बने ।

सङ्घीमता कामाान्वमनका सन्दबाभा सातवटै प्रदे शभा केन्रीम फैंकसम्फन्धी काभको व्मवस्था सम्फन्न्धत
प्रदे शफाट नै हुने केन्रीम फैंकको प्रावधानराई सकायात्भक बन्दै उनी न्जल्रा–न्जल्राभा यहे का तनजी

ऺेरका फैंकराईं कामासम्ऩादनका िभभा केन्रभा धाउनऩ
ु ने अवस्थाको अन्त्म हुनर
ु ाई सख
ु द भान्छन ् ।
भौढरक नीततफाट उद्मभी–व्मवसामीहरू तनयाश बएको नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासङ्घका वरयष्ठ

उऩाध्मऺ शेखय गोल्छा दख
ु ेसो गये । प्रस्तत
ु नीततफाट ७.२ प्रततशतको आधथाक वद्
ृ धधदय हाससर हुनेभा उहाॉ
आशङ्का व्मक्ट्त गये । रगानीभैरी नीतत नआएको उनको गन
ु ासो छ ।

तनजी ऺेरको सझ
ु ावअनस
ु ाय भौढरक नीतत प्रस्तत
ु नबएको य त्मसरे अथातन्रराई ववस्तत
ृ ढङ्गरे

वद्
ृ धधबन्दा सङ्कुचन गने ढटप्ऩणी नेऩार चेम्फय अप कभसाका भहासधचव कभरेशकुभाय अग्रवाररे गये
।

फैंक तथा ववत्तीम ऺेरभा व्माप्त उच्च ब्माजदय य रगानीमोग्म यकभको अबाव अन्त्म गने भौढरक नीतत
आउनुऩने तनजी ऺेरका सुझावराई नीततभा नसभेढटएको उनरे फताए ।

नेऩार फैंकसा सङ्घका ऩूवअ
ा ध्मऺ एवभ ् ससढटजन फैंकका प्रभुख कामाकायी अधधकृत याजनससॊह बण्डायी

प्रस्तुत भौढरक नीततफाट ब्माजदय सभामोजन हुन नसक्ट्ने बएकारे केन्रीम फैंकरे सोचेअनुसाय आधथाक
वद्
ृ धध हाससर गना कढठन हुने फताए ।

“याष्र फैंकरे ववगतका कभीकभजोयीराई मसऩटकको भौढरक नीततफाट सच्च्माएको छ, अधधकाॊश नीतत
सकायात्भक छन ् । नीततरे भूल्मवद्
ृ धध तनमन्रणभा सघाउरा तय आधथाक वद्
ृ धधभा बयथेग गदै न,” कजाा
वद्
ृ धध घट्ने क्रकससभको भौढरक नीततफाट आधथाक वद्
ृ धध नहुने तका गदै उनरे बने ।

साना क्रकसान ववकास फैंकका प्रभुख कामाकायी अधधकृत जरनकुभाय शभाा रघु ववत्त सॊस्थाको स्रोतको
दामया वद्
ृ धध हुने गयी आएको भौढरक नीतत स्वागतमोग्म यहे को फताए ।

नेऩार अटोभोबफर सङ्घका अध्मऺ अञ्जन िेष्ठ ऩुनकाजााको व्मवस्था अऩमााप्त बएको य रगानीमोग्म
यकभको व्मवस्थाऩनराई भौढरक नीततरे सम्फोधन गना नसकेको फताए ।
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फूढीगण्डिी जरविद्मुत ् आमोजना : ननभााण म्फन्धभा सबन्नसबन्न भत
आउॉ दा भस्मा
दग
ु ाा रासभछाने

यान्ष्रम गौयवको आमोजना फूढीगण्डकी जरववद्मुत ् आमोजना (१२०० भेवा)को तनभााणका सम्फन्धभा ववसबन्न भत
दे खखएका छन ् । सयकाय आपैरे फहुद्दे श्मीम रूऩभा फनाउने बनी अतघ फढाइएको उक्ट्त आमोजना कसरे य कसयी
फनाउनु उऩमक्ट्
ु त हुन्छ बन्ने सम्फन्धभा सबन्नसबन्न भत आएका हुन ् ।

व्मवस्थावऩका–सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत ससभततको हारैको फैठकभा साॊसदहरूरे मस ववषमभा ऊजाा भन्रारमका
सधचव अनुऩकुभाय उऩाध्मामसभऺ प्रश्न उठाएका धथए । फैठकभा एभारे नेता अभत
ृ फोहयारे यान्ष्रम गौयवको

आमोजना बएको हुॉदा याष्रकै स्रोत तथा प्राववधधकफाट फनाउनु ऩने ववचाय याखेका धथए । तत्कारीन प्रधानभन्री
केऩी शभाा ओरीरे नै फूढीगण्डकी गेजुवाराई ढदन खोजेका होइनन ् य बन्ने आधथाक असबमानको प्रश्नभा नेता

फोहयारे प्रततयोध जनाए । „त्मो फेरा तनन्श्चत कम्ऩनीराई ढदन हताय गरयएको धथएन,‟ उनरे बने, „फरु ववधधवत ्
रूऩभा रैजान ऊजाा भन्रारमराई न्जम्भेवायी ढदइएको धथमो ।‟

नेता फोहयारे सावाजतनक खयीद ऐन, ववधध तथा प्रक्रिमासफै नाघेय सयकाय छोडडसकेको अवस्थाभा ऊजााभन्री

स्वमभ ् ऩतन भन्रारमफाट बफदा बइसकेऩतछ हतायभा सम्झौता गनक
ुा ो औधचत्मभाधथ प्रश्न उठाए । „मसो बतनयहॉदा
फूढीगण्डकी जरववद्मुत ् आमोजना फन्नै नढदन खोजेको अथा नरागोस ्,‟ उनरे बने, „फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्
आमोजना फन्नुऩछा , कम्ऩनी भोडरभा फनाउने क्रक ववकास ससभतत भोडरभा बन्ने कुया छरपरफाट तम गना
सक्रकन्छ ।‟

ववकास ससभतत भोडेरभा सयकाय आपैरे तनभााण गने उद्दे श्मका साथ अतघ फढाइएको उक्ट्त आमोजना कम्ऩनी
भोडरभा रूऩान्तयण गरयएको धथमो । आमोजनाको ववकाससम्फन्धी सऩ
ु रयवेऺण सयकाय भातहतको ववद्मत
ु ्

उत्ऩादन कम्ऩनीरे गने तनणाम बएको छ । तय, आमोजना इन्ञ्जनीमरयङ, खयीद, तनभााण य रगानी (ईऩीसीएप)
भोडरभा तनभााण गने गयी चाइना गेजुवा ग्रूऩ अप कम्ऩनी सरसभटे ड (सीजीजीसी)स“ग सयकायरे सम्झौता
गरयसकेको छ ।

अतघल्रो सयकायरे प्रक्रिमा सभचेय ववदे शी कम्ऩनीसॉग गरयएको सम्झौता खाये ज गयी नमाॉ सयकायरे प्रक्रिमागत
रूऩभा फूढीगण्डकी आमोजना अतघ फढाउनुऩने नेता फोहयाको बनाइ छ । अतघल्रो सयकायका प्रधानभन्री

ऩुष्ऩकभर दाहाररे सयकायफाट याजीनाभा ढदइसकेको अवस्थाभा सीजीजीसीसॉग सम्झौता गरयएको धथमो ।

नेऩारी काङ्ग्रेसका सचेतक एवभ ् फूढीगण्डकी प्रबाववत ऺेरका फाससन्दा चीनकाजी िेष्ठ बने फूढीगण्डकी आमोजना
सयकायरे जसयी फनाए ऩतन आटनो आऩवत्त नयहने फताउॉ छन ् । „फढ
ू ीगण्डकी दे शको रोडशेडडङ अन्त्मको भेरूदण्ड

फन्रा बनेय हाभी आटनो सवास्व न्जम्भा रगाउन तमाय बएका धथमौं,‟ नेता िेष्ठरे बने, „तय, भुआब्जा ववतयणभा
ढढराइ हुॉदै जाॉदा स्थानीमको आधथाक व्मवहाय नै ठप्ऩ बएको छ ।‟ उनको जोड आमोजना प्रबाववत ऺेरका
फाससन्दाराई जततसक्ट्दो चाॉडो भआ
ु ब्जा ववतयण गनऩ
ुा नेभा यहे को छ ।

शुरूका ढदनभा आटनो उठीफास रगाउने आमोजना फन्न ढदनु हुन्न बन्ने भतका कायण स्थानीम फाससन्दाफाट ठूरै

ववयोध आएको धथमो । फूढीगण्डकी आमोजना तनभााणरे यान्ष्रम अथातन्रभा ऩाने सकायात्भक प्रबावका सम्फन्धभा

आपूरे नागरयकभाझ ऩुगेय फुझाउने काभ ऩतन गये को नेता िेष्ठको दाफी छ । „आमोजनाको काभ अतघ फढाउने बनेय

जग्गा योक्ट्का गरयएका कायण स्थानीम फाससन्दाको आधथाक गततववधध नै ठप्ऩ बएको छ,‟ उनरे बने, „त्मसैरे भेयो
प्रभख
ु भद्
ु दा बनेको मो वा त्मोरे फनाउनेसॉग भतरफ छै न नागरयकराई फाटो खर
ु ा गरयढदए ऩग्ु छ ।‟ गोयखा य
धाढदङ न्जल्राका गयी आमोजना प्रबाववत ऺेरभा ऩने नागरयकको सङ्ख्मा ४ हजाय ५ सम यहे को छ ।

आपू प्रधानभन्री बएका फेरा फूढीगण्डकीराई यान्ष्रम गौयवको आमोजनाको सूचीभा याखी डा. बट्टयाई (हार

नमाॉशन्क्ट्त ऩाटॊ नेऩारका सॊमोजक)रे ववकास ससभततराई आमोजना तनभााणको न्जम्भा ढदएका धथए । दाहार

नेतत्ृ वको सयकायरे ववकास ससभतत ववघटन गयी कम्ऩनी भोडर हुॉदै ववदे शीराई फनाउन ढदएकोप्रतत बट्टयाईरे

आऩवत्त व्मक्ट्त गदै आएका छन ् । फढ
ू ीगण्डकी सयकायरे नै फनाउनऩ
ु ने धायणा याख्दै आएका उनरे प्रक्रिमा फाढहय
यहे य आमोजना ववदे शीराई न्जम्भा ढदनुभा भ्रष्टाचाय बएको आशङ्कासभेत व्मक्ट्त गये का छन ् ।

ववसबन्न याजनीततक दरका ववसबन्न नेताका पयकपयक भत आइयहे का फेरा दे शको ऩढहरो आवश्मकता बनेको ऩूयै
दे शफाट चाॉडोबन्दा चाॉडो रोडशेडडङ ऩण
ू ा रूऩभा अन्त्म हुनु हो । त्मसका राधग फढ
ू ीगण्डकीजस्ता ठूरा आमोजना
यान्ष्रम ढहत साऩेऺभा यही जततसक्ट्दो चाॉडो तनभााण हुनु अत्मन्त जरुयी छ ।
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अऩयभाई ‘ ी’फाट विद्मुत ् उत्ऩादन ुरू

इराभको सन्दकऩुय गाउॉ ऩासरका–५ जभुना–३ सुरुफङ
ु को फीचभा बखायै तनभााण सम्ऩन्न बएको अऩयभाई ‘सी’

हाइड्रोऩावय सरसभटे डरे ववद्मत
ु ् उत्ऩादन सरू
ु गये को छ । अढाइ वषाअतघ तनभााण सरू
ु बएको अऩयभाईको ऺभता ६.१
भेगावाट बए ऩतन वऩऩीए सम्झौताभा ५।१ भेगावाट यहे को छ । ५।१ भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन बई यान्ष्रम

प्रशायणभा जोडडएको प्रवद्र्धक सॊस्था ऩञ्चकन्मा भाई हाइड्रोऩावय सरसभटे डका कामाकायी तनदे शक सन्तोष प्रधानरे
जानकायी ढदनब
ु मो ।

मसअतघ भाफभ
ु ा अऩयभाई हाइड्रोऩावय तनभााण सम्ऩन्न गयी १२ भेगावाट ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गरयएको छ । उक्ट्त

आमोजनाफाट खेय जाने ऩानी ऩुन् सदऩ
ु मोग गयी अऩयभाई ‘सी’ फाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गरयएको हो । अऩयभाई ‘सी’
अऩयभाईकै क्ट्मास्केट ऩरयमोजना हो । हारसम्भ अऩयभाई ‘सी’ हाइड्रोऩावय सम्ऩन्न गदाा रु ९५ कयोड खचा बएको
तनदे शक प्रधानरे फताउनुबमो ।

नबफर फैंक, नेऩार फैंकजस्ता ववत्तीम सॊस्थारे उक्ट्त हाइड्रोभा रगानी गये का छन ् । धधतोऩर फोडाफाट स्वीकृत बएऩतछ
चाॉडै नै स्थानीम फाससन्दाका राधग १० प्रततशत सेमय खोल्ने तमायी बइयहे को कामाकायी तनदे शक प्रधानरे जानकायी
ढदनब
ु मो । गत भढहना नै तनभााण सम्ऩन्न गयी उत्ऩादन सरू
ु गने रक्ष्मभा यहे को अऩयभाई ‘सी’ को इरेक्ट्रो
भेकातनकर कामाभा सभस्मा आएऩतछ शतनफाय ऩयीऺण उत्ऩादन सपर बएको धथमो । यासस
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विद्मुत ् प्रणारीभा २६५ भेगािाट भात्र उऩरब्ध, रोड ेडडङिो ितया

वषााका कायण नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणको केन्रीम प्रसायण प्रणारीभा केही सभस्मा ऩैदा बएको छ ।

भर
ु क
ु का ववसबन्न स्थानभा ऩये को अववयर वषााका कायण ववद्मत
ु ् उत्ऩादन योक्रकएको तथा सभस्मा उत्ऩन्न बएको
बन्दै प्राधधकयणरे ववद्मुत्बाय कटौती नै गरयमो क्रक बनेय आशङ्का नगनासभेत आग्रह गये को छ ।

वषााका कायण भाधथल्रो भादीको एउटा मुतनटफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन फन्द बएको छ । सो मुतनट फन्द हुॉदा २५

भेगावाट ववद्मत
ु ् यान्ष्रम प्रसायण राइनफाट ववच्छे द हुन ऩग
ु ेको छ । सोभफायसम्भ तल्रो भोदीफाट उत्ऩादन हुने

ववद्मुत ् प्रसायण प्रणारीफाट ववच्छे द हुन ऩुगेको धथमो । भभातसम्बायऩतछ सो आमोजना सञ्चारनभा आएको धथमो
।

जरववद्मुत ् केन्रका उत्ऩादनभा केही सुधाय बए ताऩतन अझै करयफ ३५ भेगावाट ववद्मुत ् प्रणारीभा उऩरब्ध हुन

सकेको छै न । त्मसभा भाधथल्रो भोदी य अन्म केही आमोजनासभेत यहे का छन ् । एक साताअतघ सम्भ करयफ ३००
भेगावाट ववद्मत
ु ् तनजी ऺेरको उत्ऩादन प्रणारीभा जोडडएको बए ऩतन मही असाय २६ गते आइतफायदे खख करयफ
२६५ भेगावाट भार उऩरब्ध हुॉदै आएको छ ।

मस्तै, कोहरऩुय–भहे न्रनगय दोस्रो सक्रकाट अमोजनारे नमाॉ ऩहरभानऩुय सफस्टे सनभा जोड्ने कामाका राधग रम्की–
अत्तरयमा १३२ केबी प्रसायण राइन फन्द गरयएको छ । सो प्रसायण राइन फन्द बएऩतछ टनकऩयु फाट आमात

गरयएको ववद्मत ् अऩुग बएभा भहे न्रनगय, अत्तरयमा रगामतका केही ऺेरभा ववद्मुत ् कटौती हुन सक्ट्ने बाय प्रेषण
केन्ररे आज जायी गये को ववऻन्प्तभा उल्रेख
छ । यासस
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िर्ाािा िायण नेऩार विद्मुत ् प्राथधियणिो िेन्रीम प्र ायण प्रणारीभा िेही
भस्मा ऩैदा बएिो छ ।

भुरुकका ववसबन्न स्थानभा ऩये को अववयर वषााका कायण ववद्मुत ् उत्ऩादन योक्रकएको तथा सभस्मा उत्ऩन्न बएको
बन्दै प्राधधकयणरे ववद्मुत्बाय कटौती नै गरयमो क्रक बनेय आशङ्का नगनासभेत आग्रह गये को छ ।

वषााका कायण भाधथल्रो भादीको एउटा मुतनटफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन फन्द बएको छ । सो मुतनट फन्द हुॉदा २५ भेगावाट
ववद्मुत ् यान्ष्रम प्रसायण राइनफाट ववच्छे द हुन ऩुगेको छ । सोभफायसम्भ तल्रो भोदीफाट उत्ऩादन हुने ववद्मुत ्
प्रसायण प्रणारीफाट ववच्छे द हुन ऩग
ु ेको धथमो । भभातसम्बायऩतछ सो आमोजना सञ्चारनभा आएको धथमो ।

जरववद्मुत ् केन्रका उत्ऩादनभा केही सध
ु ाय बए ताऩतन अझै करयफ ३५ भेगावाट ववद्मत
ु ् प्रणारीभा उऩरब्ध हुन

सकेको छै न । त्मसभा भाधथल्रो भोदी य अन्म केही आमोजनासभेत यहे का छन ् । एक साताअतघ सम्भ करयफ ३००

भेगावाट ववद्मुत ् तनजी ऺेरको उत्ऩादन प्रणारीभा जोडडएको बए ऩतन मही असाय २६ गते आइतफायदे खख करयफ २६५
भेगावाट भार उऩरब्ध हुॉदै आएको छ ।

मस्तै, कोहरऩुय–भहे न्रनगय दोस्रो सक्रकाट अमोजनारे नमाॉ ऩहरभानऩुय सफस्टे सनभा जोड्ने कामाका राधग रम्की–

अत्तरयमा १३२ केबी प्रसायण राइन फन्द गरयएको छ । सो प्रसायण राइन फन्द बएऩतछ टनकऩुयफाट आमात गरयएको
ववद्मत ् अऩग
ु बएभा भहे न्रनगय, अत्तरयमा रगामतका केही ऺेरभा ववद्मत
ु ् कटौती हुन सक्ट्ने बाय प्रेषण केन्ररे
आज जायी गये को ववऻन्प्तभा उल्रेख छ । यासस
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जरविद्मुत ् आमोजनािो िाभ ुस्त
हरय गौतभ

रुकुभ उज्मारो कामािभअन्तगात न्जल्राको सफैबन्दा ठूरो जरववद्मत
ु ् आमोजना तनभााणको काभ सस्
ु त गततभा

बइयहे को छ । बरवेणी गाउॉ ऩासरकासढहत अन्म ठाउॉ का सवासाधायणराई रक्षऺत गयी तनभााण थासरएको ससम्रुतु खोरा
साना जरववद्मुत ् आमोजनाको अढहरेसम्भ नगन्म भाराभा काभ बएको छ । ०७३ भाघको ऩढहरो साता सशरान्मास
गरयएको आमोजनाको हारसम्भ एक प्रततशत ऩतन काभ नबएको सम्फन्न्धत तनभााण कम्ऩनीरे फता्ाएको छ ।

हार उक्ट्त आमोजनारे बरवेणी गाउॉ ऩासरका २ भा भुहानको नहय तनभााण कामा गरययहे को छ । १८ भढहनाभा तनभााण

सक्रकने रक्ष्म याखखएको आमोजना तनभााणको ठे क्ट्का सरएको गौया कन्स्रक्ट्सन प्रासर य हाइड्रो इनजॉ प्रासरका साइड

इन्चाजा जम घरेरे ववववध कायणरे काभ नै ढढरा सुरु बएको फताए । ‘ऩढहरो तनवााचन, दोस्रो वषाातका कायण बनेकै
सभमभा बने जवत्तको काभ गना सक्रकएको छै न,’ उनरे बने, ‘मसराई मतत प्रततशत काभ बमो बनेय बन्ने ठाउॉ छै न ।
उनका अनस
ु ाय आमोजना सम्ऩन्न हुन सससबर, भेकातनकर य इरेक्ट्रोतनक गयी तीनवटा काभ गनऩ
ुा छा । हारसम्भ
सससबरतपाको १५ दे खख २० प्रततशत भारै काभ बएको छ बने भेकातनकर य इरेक्ट्रोतनकतपाको काभ सुरु नै हुन

सकेको छै न । गत भाघफाटै काभ सुरु गने बतनए ऩतन ववववध कायणरे जेठ ऩढहरो साताफाट भारै आमोजनाको काभ
सरु
ु बएको तनभााण उऩबोक्ट्ता ससभततका अध्मऺ रक्ष्भण ओरीरे फताए । उनका अनस
ु ाय स्थानीमस्तयफाट
आमोजनाराई हुनुऩने सफै सहमोग ससभततरे गरययहे को छ । उनरे वषाा नसक्रकएसम्भ भेकातनकर य
इरेक्ट्रोतनकतपाको काभ सुरु हुन गाह्रो हुने फताए ।

एससमारी ववकास फैंक, नेऩार सयकाय वैकन्ल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्रको अनुदान सहमोग तथा स्थानीम

उऩबोक्ट्ताको नगद तथा िभदानभा फन्ने उक्ट्त आमोजनाको उत्ऩादन ऺभता २ सम क्रकरोवाट यहे को छ । रुकुभ

उज्मारो कामािभअन्तगात न्जल्राभा मसअतघ तनभााण सम्ऩन्न कुनै ऩतन साना तथा रघु जरववद्मत
ु ् आमोजना
९० क्रकरोवाटबन्दा फढी उत्ऩादन ऺभताका छै नन ् । ससभु ्यतुखोरा य खायखोराको ऩानीराई बरवेणी गाऩा २

बरवेणीभा जम्भा गयी आमोजना तनभााण गरयनेछ । ८ कयोड ७१ राख ३६ हजाय ८ सम ८८ रुऩैमाॉभा तनभााण हुने उक्ट्त
आमोजनाका राधग ६५ प्रततशत अथाात ् ५ कयोड ७० राख रुऩैमाॉ नेऩार सयकायभापात एससमारी फैंकरे रगानी गनेछ
। त्मस्तै उऩबोक्ट्ताफाट नगद य िभदान गयी २४ प्रततशत अथाात ् २ कयोड १ राख ३६ हजाय ८ सम ८८ य आमोजना

तनभााणकताा ससम्रत
ु ख
ु ोरा साना जरववद्मत
ु ् सहकायी सरसभटे डको सससबर फैंकफाट सरएको ऋण ११ प्रततशत अथाात ्
१ कयोड रगानी हुनेछ । ससम्रुतुखोरा साना जरववद्मुत ् आमोजना तनभााणका राधग एससमारी ववकास फैंकको

आधथाक सहमोगभा दक्षऺण एससमारी उऩऺेरीम आधथाक सहमोग (सासेक) आमोजनारे अनुदान सहमोग गये को छ ।
उक्ट्त आमोजना तनभााणऩश्चात ् साबफकका रुॉ घासढहत खाया, बराक्ट्चाय भरु
ु गाववसका १ हजाय ३ सम ८६ घयधयु ी
राबान्न्वत हुनेछन ् । आमोजनाको ववस्तत
ृ सबेको िभभा उक्ट्त आमोजनाफाट २ हजाय ४ सम घयधयु ीसभ ्भ
राबान्न्वत हुने उल्रेख गरयएको छ । २०६६ सारभा उऩबोक्ट्ताको तहफाट उक्ट्त आमोजना तनभााणका राधग

आवश्मक प्रक्रिमा सुरु गरयएको धथमो । ववसबन्न तनकामभा कागजी प्रक्रिमा ऩूया गना य उऩबोक्ट्ताफाट रगानी

गनऩ
ुा ने नगद सॊकरनका िभभा राभो सभम रागेको अध्मऺ ओरीको बनाइ छ । उनका अनुसाय साबफक रुॉ घा
गाववसका ९ सम घयधयु ीरे ३१ हजाय ६ सम ५ रुऩैमाॉ नगद जम्भा गये का छन ् । त्मस्तै खायाका १ सम ५

उऩबोक्ट्ताफाट ३० हजाय, भुरुका २ सम घयधयु ीफाट ३० हजाय य बराक्ट्चाका १ सम ६८ उऩबोक्ट्ताफाट २५ हजायका
दयरे नगद सॊकरन गरयएको छ ।
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ऩष्ट्श्चभ ेतीभा पेरय ‘फहुउद्दे श्मीम ऩीऩीए’ वििाद
बीभ गौतभ

सभझदायी बएको साढे ५ फषा बफततसक्ट्दा ऩतन तनभााण अतघ फढ्न नसकेको ऩन्श्चभ सेती जरववद्मुत ्
आमोजनाभा पेरय वववाद दे खखएको छ । ७ सम ५० भेगावाटको मो आमोजनाराई धचतनमाॉ ऩऺरे

फहुउद्दे श्मीम फनाउनुऩने फखेडा खझकेको छ बने नेऩारी ऩऺरे ठाडै अस्वीकाय गये को छ ।
धचतनमाॉ कम्ऩनी थ्री गजेजको सहामक सीडब्रूई इन्बेस्टभेन्ट कऩोये सनररे सॊमुक्ट्त ववकास उऩिभ

(जेबीए) को प्रायन्म्बक सम्झौताराई आटनो फोडाफाट अनुभोदन गनऩ
ुा नेभा आमोजनाराई फहुउद्दे श्मीम
फनाउनुऩने आसमसढहतको ऩर ऩठाएसॉगै वववाद दे खखएको हो । आमोजनाको कम्ऩनी खडा नै नबई
धचतनमाॉ ऩऺरे फहुउद्दे श्मीमफाये ऩर काट्नुराई शॊकास्ऩद रूऩभा हे रयएको छ ।

ववद्मुत ् प्राधधकयणरे मसको ववयोध गदै बफजुरी भारै खरयद गने स्ऩष्ट ऩाये ऩतछ आमोजना तनभााणभा
ववगतभा ऩतन मस्तै ढढराइ बएको धथमो । मसअतघ प्राधधकयणरे स्वऩॉज
ु ी (सेमय) हाल्ने क्रक नहाल्ने,

धचतनमाॉ कम्ऩनीरे अन्म दे शभा सॊमुक्ट्त कम्ऩनी फनाएय आमोजना तनभााण गनासक्ट्ने क्रक नसक्ट्नेफाये

वववाद धथमो । दव
ु ै ऩऺ मसभा सहभत बए ऩतन पेरय राभो अध्ममन गनऩ
ुा ने फहुउद्दे श्मीम आमोजना
तनभााण य मसको ववद्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) दयफाये वववाद सुरु बएको छ ।
फहुउद्दे श्मीम ऩीऩीए : धचतनमाॉ कम्ऩनी
बफजर
ु ी भार क्रकन्ने हो : प्राधधकयण

२०६८ पागन
ु भा ऊजाा भन्रारम य धचतनमाॉ कम्ऩनीफीच बएको सम्झौताभा ६ भढहनासबर अध्ममन सकेय
एक फषासबर „वेष्टसेती हाइड्रोऩावय डेरबभेन्ट कम्ऩनी‟ नाभक सॊमक्ट्
ु त कम्ऩनी स्थाऩना गने उल्रेख

धथमो । तय ढढरो गयी गत भाघभा धचतनमाॉ कम्ऩनीसॉग जेबीए बएऩतछ नेऩार ववद्मत
ु ् प्राधधकयण फोडा
फैठकरे जेबीए अनभ
ु ोदन गये ऩतन कऩोये सनरे अझै गये को छै न ।

“जेबीए धचतनमाॉ कम्ऩनीफाट अनभ
ु ोदन बएय सॊमक्ट्
ु त कम्ऩनी फनेकै छै न, अढहरेनै फहुउद्दे श्मीम

आमोजना हुन्छ क्रक हुॉदैन, ऩीऩीए के हुन्छ बनेय ऩर ऩठाउनुरे धचतनमाॉ कम्ऩनीको तनमतभाधथ प्रश्न उठे को
छ,” प्राधधकयणका एक उच्च अधधकायीरे बने, “ऩढहरा ववद्मुत ् प्राधधकयण सभेत कम्ऩनीको सेमयकताा
बएऩतछ ऩो कसयी अतघ फढाउने बन्ने हुन्छ, मो त ढढराइ हुने चारभार दे खखमो ।”

ऊजाा भन्रारम य ऩतछल्रो सभमभा रगानी फोडारे गये का ववसबन्न सभझदायीभा ऩन्श्चभ सेती
आमोजनाराई फहुउद्दे श्मीम फनाउनसक्रकने उल्रेख छ । तय प्राधधकयणरे फहुउद्दे श्मीमको ऩीऩीए ढदन
नसक्रकने फताउॉ दै आएको छ ।

एक भढहनाअतघ धचतनमाॉ कम्ऩनीरे पेरय फहुउद्दे श्मीम य मसको ऩीऩीए दयफाये सोधेको छ तय फोडारे

हारसम्भ मसको प्रत्मुउत्तय ढदएको छै न । फोडाका सहसधचव भधु बेटुवार धचतनमाॉ कम्ऩनीरे ऩर ऩठाएऩतछ
मसफाये एक भढहना अतघ नै प्राधधकयणभा ऩर ऩठाइएको य प्रत्मुत्तय आउने िभभा यहे को फताउॉ छन ् ।

प्राधधकयणका प्रवक्ट्ता प्रवर अधधकायी बने प्रश्नको आधायभा उत्तय ढदने प्रक्रिमाभा प्राधधकयण यहे को
फताउॉ छन ् । “ववद्मुत ् प्राधधकयणरे ववजुरी क्रकन्ने नै हो, धचतनमाॉ कम्ऩनीरे सोधेको प्रश्नफाये उत्तय ढदने
प्रक्रिमाभा हाभी छौं,” उनरे बने ।

फहुउद्दे श्मीम आमोजना फनाउनका राधग ससॉचाइ, जरमातामात, भत्मस्मऩारन, खानेऩानी रगामतका
फहुउऩमोगफाये अध्ममन गनुऩ
ा ने तथा मसका राधग धेयै सभम राग्ने बएकोरे धचतनमाॉ कम्ऩनीरे
फहुउद्दे श्मीमफाये प्रश्न उठाउनुरे आमोजना तनभााण कढहरे हुने बन्ने अन्मोर फढे को छ ।
सम्झौताभा ६ भढहनासबर सॊमक्ट्
ु त कम्ऩनी स्थाऩना गये य अक्ट्टोफय २०१४ भा ववत्तीम व्मवस्थाऩन गयी
सोही वषाको जर
ु ाईफाट तनभााण सरु
ु गये य डडसेम्फय २०१९ भा सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखखएको धथमो तय

हारसम्भ कम्ऩनी सभेत गठन हुन सकेको छै न । १६ फषासम्भ स्भेकरे राइसेन्स होल्ड गये य तनभााण
सम्ऩन्न नगये ऩतछ सयकायरे धचतनमाॉ कम्ऩनीराई ५ वषाअतघ मो आमोजना ढदएको धथमो ।
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फूढीगॊगा जरविद्मुत ् आमोजना ननभााणभा द्रढराइ
बीभ गौतभ

ऊजाा भन्रारमअन्तगातको ववद्मत
ु ् ववकास ववबागरे तनभााण गना रागेको २० भेगावाटको फढ
ू ीगॊगा जरववद्मत
ु ्
आमोजना तनभााणभा ढढराइ बएको छ ।

२०७३ सारभा आमोजनाको ववस्तत
ृ ऩरयमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय) सम्ऩन्न गये य २०७६ सबर सम्ऩन्न गने रक्ष्म

याखखएको आमोजना तनभााणभा ढढराइ बएको हो । दईु वषाअतघ नै डीऩीआय सम्ऩन्न बई काभ सरु
ु हुनऩ
ु ने बए ऩतन
हारसम्भ डीऩीआयको अध्ममनसभेत सम्ऩन्न बएको छै न ।

गत भाचाभै ऩयाभशादाता कम्ऩनी स्भेकरे डीऩीआय सम्ऩन्न गनऩ
ुा ने बए ऩतन सभमभै सम्ऩन्न नगये ऩतछ पेरय ६
भढहना थवऩएको छ । डीऩीआय ऩूया नहुॉदा फूढीगॊगा जरववद्मुत ् आमोजना तनभााणभा ढढराइ बएको आमोजना
प्रभुख श्माभकुभाय मादव फताउॉ छन ् ।

“ऩयाभशादाता कम्ऩनीरे डीऩीआय तनभााणभा ढढराइ गये का कायण आमोजना तनभााण सरु
ु गना ढढराइ बएको छ ।”
उनरे बने, “आमोजनाको रगानी जुढटसकेकारे डीऩीआय सक्ट्ने बफवत्तक्ट्कै ठे क्ट्काऩट्टाको काभ सुरु हुन्छ ।”
आगाभी सेप्टे म्फयसबर डीऩीआय सम्ऩन्न गये य अको आधथाक वषा २०७५/०७६ दे खख तनभााण सुरु गने रक्ष्म

आमोजनाको छ । डीऩीआयभा ढढराइ हुॉदा आमोजनाको तनभााण सरु
ु गने सभतत एक वषाऩतछ सये को प्रभख
ु मादव
फताउॉ छन ् ।

अछाभ य फाजुया न्जल्राको दोसाॉधभा फन्ने जरववद्मुत ् आमोजना तनभााणका राधग अछाभको हात्तीकोट, फाॉध यहे को
फुढाफगय य ववद्मुत्गह
ृ यहे को हात्तीकोटको जग्गा अधधग्रहण गने काभ अन्न्तभ चयणभा ऩुधगसकेको छ बने
ऩहुॉचभागाको ऩतन सभस्मा छै न ।

प्रसायण राइनसढहत ६ अफा रागत यहे को आमोजनाका राधग कुवेत कोषफाट १.८ अफा तथा साउदी कोषफाट ३ अफा

सहमोग प्राप्त बएको छ बने सयकायरे आमोजनाका राधग १.२ अफा रगानी गना रागेको छ । साउदी पन्ड पय अफय
इकोनोसभक डेबरऩभेन्ट य कुवेत पॉड पय अफय इकोनोसभक डेबरऩभेन्टसॉग आमोजनाभा रगानी गना ऋण
सम्झौतासभेत बइसकेको छ ।

५.६ क्रकरोसभटयको सुरुङ फनाउनुऩने आमोजनाफाट वावषाक रूऩभा १ सम ६.२८ धगगावाट आवय ववद्मुत ् उत्ऩादन गने
रक्ष्म छ । महाॉ उत्ऩाढदत बफजर
े हुॉदै कैरारीको
ु ी १३२ केबीको प्रसायण राइनभापात अछाभ–डोटी–सख
ु त
ऩरभानऩुयभा आएय जोडडनेछ ।

६ घण्टासम्भ वऩक्रकङ ढदन सक्ट्ने आमोजनाराई आकषाक आमोजनाको रूऩभा सरइने गरयन्छ । २५ सभटय उचाइको

फाॉधबन्दा भाधथ ३ क्रकसभ राभो य ८.४६ हे क्ट्टयको जराशम तनभााण हुने आमोजनाभा सक्ट्
ु खा माभभा ४ घण्टा य बफहान
२ घण्टा गयी ६ घण्टा उच्च ऺभताभा ववद्मुत ् उत्ऩादन गना सक्रकने आमोजनारे जनाएको छ ।
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फूढीगण्डिी थचननमाॉ िम्ऩनीराई नद्रदन भाग गदै बट्टयाईद्धाया
प्रधानभन्त्रीिो ध्मानािर्ाण

धचतनमाॉ कम्ऩनीराई फूढीगण्डकी आमोजना फनाउन ढदने सयकायको तनणामको बफयोध गदै आएका ऩूवा प्रधानभन्री

एवभ ् नमाॉ शक्ट्ती नेऩारका सॊमोजक डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे फुधवाय प्रधानभन्री शेयफहादयु दे उवाराई बेटेय १३ फुॊदे
ध्मानाकषाण ऩर फुझाएका छन ् । प्रधानभन्री दे उवाराई ससॊहदयफायन्स्थत उनकै कामाारमभा फुधवाय बेट गरय

बट्टयाईरे फढ
ू ीगण्डकी जरववद्मत
ु ् आमोजनासॉग सम्फन्न्धत १३ ओटा भागऩर फझ
ु ाउॉ दै सो आमोजना स्वदे शी
ऩॉज
ू ीभा स्वदे शी रगानीभा नै तनभााण गनुा ऩने फताएका छन ् ।

आमोजनाका राधग तत्कासरन ऩुष्ऩकभर दाहार सयकायरे जेठ १० गते गये को तनणाम तत्कार खाये ज गना

बट्टयाईरे भाग गये का हुन ् । फढ
ू ीगण्डकी जरववद्मत
ु ् आमोजनाराई आपू नेतत्ृ वको सयकायरे यान्ष्रम गौयवको
आमोजना घोषणा गयी ववकास ससभततभापात तनभााण गने तनणाम गये को उनको बनाई धथमो । एक हजाय २ सम

भेगावाट ऺभताको उक्ट्त आमोजनाफाट वावषाक चाय हजाय २ सम ५० धगगावाट आवय भापात ् ४ सम २५ कयोड मुतनट
बफजुरी तनकाल्न सक्रकने ससभततको अध्ममनरे दे खाएको उनको ध्मानाकषाण ऩरभा बतनएको छ ।
भागऩत्रभा िे छ ?

फढ
ू ीगण्डकी जरववद्मत
ु ् आमोजना तनभााण गना ऊजाा भन्रारम य चीनको गेजव
ु ा ग्रऩ
ु कम्ऩनीफीच बएको सभझदायी
खाये ज गनऩ
ुा ने, अन्तययान्ष्रम प्रततस्ऩधाा गयाएय भार आमोजना तनभााण गनऩ
ुा ने, आमोजनाराई फहुउद्दे श्मीम
जरस्रोत ववकास आमोजनाभा रुऩान्तयण गनऩ
ुा ने, ऩढहरोचयणभा ववकास ससभततराई नै तनयन्तयता ढदनुऩने
उल्रेख छ ।

मसैगयी दोस्रोचयणभा फूढीगण्डकी कोरयडोय ववकास प्राधधकयण अन्तगात चायओटा तनदे शनारम फनाउनुऩने,
जराशमभा सन्ञ्चत हुने ऩानीराई ससञ्चाइ, खानेऩानी तथा तल्रा तटहरुभा ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गनऩ
ुा ने, सो

आमोजनाफाट ऩीडडतका राधग ऩुनवाास य ऩुन्स्थाऩना कामाराई प्राथसभता ढदनुऩने, भुआब्जा ऩुनयावरोकन गनऩ
ुा ने
रगामताका छन ् ।

सो अवसयभा प्रभ दे उवारे प्रस्तत
ु भागप्रतत आपू गम्बीय यहे को य मसफाये सम्फद्ध तनकामससत फझ्
ु ने जानकायी

ढदएको बेटऩतछ सॊमोजक डा बट्टयाईरे फताए । उनरे बने, „२० वषा अगाडड ववसबन्न भाग सरएय तत्कारीन प्रभ

दे उवाराई बेटेको धथएॉ, उहाॉरे गम्बीय रुऩभा सरनुबएन, मस कुयाको जानकायी आज भैरे हास्मास्ऩद बाषाभा याखेँ,
गम्बीय फन्नुस ्, भाग ऩूया गनेतपा राग्नुहोस ् ।”

सॊमोजक डा बट्टायाईरे आटना भाग ऩूया नबए सडक आन्दोरनभा जाने सभेत फताएका छन ् । यासस
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अऩय खिम्ती जरविद्मुत ् आमोजनारे २५ राि कित्ता ेमय जायी गने

याभेछाऩको चच
ु यु े भा तनभााणाधीन अऩय खखम्ती जरववद्मुत ् आमोजनारे २४ कयोड ७५ राख रुऩैमाॉफयाफयको साधायण
सेमय तनष्कासन गने बएको छ । कम्ऩनीरे आमोजना प्रबाववत ऺेरका फाससन्दाभा ९ राख ९० हजाय क्रकत्ता तथा

सवासाधायणभा १४ राख ८५ हजाय क्रकत्ता सेमय जायी गनेछ । ढहभारम ऊजाा ववकास कम्ऩनीरे सो सेमय तनष्कासन
गने बएको हो । मो आमोजना दोरखा य याभेछाऩको सीभा बएय फग्ने खखम्ती खोरा पकााएय तनभााण गरयएको हो ।

कम्ऩनीरे साधायण सेमय तनष्कासनका राधग नबफर इन्बेस्टभेन्ट फैंक्रकङ सरसभटे डराई बफिी प्रफन्धकभा तनमक्ट्
ु त

गये को जनाएको छ । सेमय सॊकरनका राधग ढहभारम ऊजाा ववकास कम्ऩनी सरसभटे ड य नबफर इन्बेस्टभेन्ट फैंक्रकङ
सरसभटे डफीच सेमय तनष्कासनसम्फन्धी सम्झौता बएको छ ।

सम्झौताऩतछ सेमय तनष्कासन तथा बफिी प्रफन्धकको तपाफाट नबफर इन्बेस्टभेन्ट फैंकका प्रभुख कामाकायी

अधधकृत प्रवीणयभण ऩयाजुरीसढहतको टोरीरे आमोजना य प्रबाववत ऺेरको स्थरगत भ्रभण गये का छन ् । अऩय
खखम्तीरे १२ भेगावाट जरववद्मत
ु ् आमोजना तनभााण गरययहे को छ । दव
ु ै आमोजनाको ४० प्रततशत काभ ऩयू ा
बइसकेको छ । इिा ये ढटङसभेत गयी धधतोऩर फोडाभा सेमय तनष्कासनका राधग आवेदन गयी अनुभतत ऩाएय
सवासाधायणभा सेमय तनष्कासन हुन राभो सभम राग्न सक्ट्छ ।

स्थरगत भ्रभणऩतछ नबफर इन्बेस्टभेन्ट फैंकका प्रभख
ु कामाकायी अधधकृत ऩयाजर
ु ीरे सफै प्रक्रिमा ऩयू ा गये य

आमोजना प्रबाववत स्थानीमका राधग आउॉ दो असोज कावत्तकभा सेमय तनष्कासन गने सभेत जानकायी ढदए ।

आमोजनाको तनभााण य प्रसायण राइनफाट दोरखाका साबफकका श्माभा, भारी, न्जयी हावा, च्माभा य सहये गाववस
प्रबाववत हुनेछन ् । त्मसैगयी याभेछाऩको चच
ु यु े , ठोसे, यस्नार,ु फेतारी गाववस प्रबाववत हुनेछन ् । कुर ३ अफा १५

कयोड रुऩैमाॉ रागत अनुभान गरयएको मी आमोजनाहरूभा नबफर फैंकको अगुवाइभा एबये स्ट फैंक, नेऩार फैंक य एस
डेबरऩभेन्ट फैंकको २ अफा ३५ कयोड रुऩैमाॉ ऋण रगानी यहे को छ । आमोजनारे २०७५ असायसम्भभा ववद्मत
ु ्
उत्ऩादन गने रक्ष्म यहे को छ ।
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िर्ाािा िायण विद्मुत ् प्रणारीभा भस्मा आमो : प्राथधियण

वषााका कायण नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणको केन्रीम प्रसायण प्रणारीभा केही सभस्मा ऩैदा बएको छ । भुरुकका
ववसबन्न स्थानभा ऩये को अववयर वषााका कायण ववद्मत
ु ् उत्ऩादन योक्रकएको तथा सभस्मा उत्ऩन्न बएको बन्दै
प्राधधकयणरे ववद्मुतबाय कटौती नै गरयमो क्रक बनेय आशॊका नगनासभेत आग्रह गये को छ ।

वषााका कायण भाधथल्रो भादीको एउटा मुतनटफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन फन्द बएको छ । सो मुतनट फन्द हुॉदा २५

भेगावाट ववद्मत
ु ् यान्ष्रम प्रसायण राइनफाट ववच्छे द हुन ऩग
ु ेको छ । सोभफायसम्भ तल्रो भोदीफाट उत्ऩादन हुने

ववद्मुत ् प्रसायण प्रणारीफाट ववच्छे द हुन ऩुगेको धथमो । भभातसम्बायऩतछ सो आमोजना सञ्चारनभा आएको धथमो
।

जरववद्मुत ् केन्रका उत्ऩादनभा केही सुधाय बए ताऩतन अझै करयफ ३५ भेगावाट ववद्मुत ् प्रणारीभा उऩरब्ध हुन

सकेको छै न । त्मसभा भाधथल्रो भोदी य अन्म केही आमोजनासभेत यहे का छन ् । एक साताअतघसम्भ करयफ ३ सम
भेगावाट ववद्मत
ु ् तनजी ऺेरको उत्ऩादन प्रणारीभा जोडडएको बए ऩतन मही असाय २६ गते आइतफायदे खख करयफ २
सम ६५ भेगावाट भार उऩरब्ध हुॉदै आएको छ ।

मस्तै कोहरऩुय–भहे न्रनगय दोस्रो सक्रकाट अमोजनारे नमाॉ ऩहरभानऩुय सफस्टे सनभा जोड्ने कामाका राधग रम्की–
अत्तरयमा १ सम ३२ केबी प्रसायण राइन फन्द गरयएको छ । सो प्रसायण राइन फन्द बएऩतछ टनकऩयु फाट आमात
गरयएको ववद्मत ् अऩुग बए भहे न्रनगय, अत्तरयमारगामतका केही ऺेरभा ववद्मुत ् कटौती हुन सक्ट्ने बाय प्रेषण
केन्ररे भॊगरफाय जायी गये को ववऻन्प्तभा उल्रेख छ ।
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भाथथल्रो भोदी फन्द हुॊदा याष्ट्रिम प्रशायण राइनभा ३५ भेगािाट विद्मुत ् घट्मो
नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणरे अढहरे यान्ष्रम प्रशायण राइनभा ३५ भेगावाट ववद्मुत ् घटे को फताएको छ ।

प्राधधकयणका अनस
ु ाय अढहरे तनजी ऺेरफाट सञ्चासरत जरववद्मत
ु ् केन्रको उत्ऩादनभा केही सध
ु ाय बएऩतन अझै
कयीफ ३५ भेगावाट प्रणारीभा जोडडन सकेको छै न ् । तल्रो भोदीफाट ववद्मुत ् उत्ऩादन शुरु बए ऩतन फुधवाय

बफहानफाट केढह ढदन अगाडी सञ्चारनभा आएको भाधथल्रो भादीको एउटा मुतनट ऩूणरु
ा ऩभा फन्द हुॉदा ३५ भेगावाट
ववद्मत
ु ् उत्ऩादनभा कसभ आएको छ ।

एक साता अतघ कयीफ ३ सम भेगावाट ववद्मुत ् यान्ष्रम प्रशायण राइनभा जोडडएकोभा असाय २६ गतेदेखख कयीफ २
सम ६५ भेगावाट ववद्मुत ् भार उऩरब्ध बएको प्राधधकयणरे फताएको छ ।
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जरविद्मुत्भा थचननमाॉ िम्ऩनीिो फदभा ी
बीभ गौतभ

बायतफाट थऩ ववद्मत
ु ् ल्माउन सफैबन्दा भहत्वऩण
ू ा भातनएको ढल्केफय २२० केबी सफस्टे सन तनभााण गत भॊससयभै
सम्ऩन्न हुनुऩथ्र्मो । ठे केदाय सेन्रर चाइना ऩावय धग्रड इन्टयनेसनरका प्रतततनधध पाङरे तत्कारीन
ऊजााभन्रीसभऺ फाचा गये ऩतन ७ भढहना बफततसक्ट्दासभेत ऩूया बएको छै न ।

ऩटक–ऩटक सभम य रागत थवऩॉदै गएको १४ भेगावाटको कुरेखानी तेस्रो जराशममक्ट्
ु त जरववद्मत
ु ् आमोजनाको

इरेक्ट्रोभेकातनकरको काभ धचतनमाॉ कम्ऩनीरे सम्ऩन्न नगदाा तनभााण सुरु बएको १० फषा ववत्न सक्ट्दा ऩतन ऩूया हुन
सकेको छै न ।

धचतनमाॉ एन्क्ट्जभ फैंकरे आमोजनाको ऋण अवधध नथप्दा तनभााणाधीन ६० भेगावाटको भाधथल्रो बरशुरी ३ ए

जरववद्मुत ््् आमोजनाको तनभााणभै अन्मोरभा ऩये को छ ।मस्तै, सभमभै काभ ऩूया गना नसकेऩतछ नेऩारको

ववद्मत
ु ््् व्माऩायका राधग भहत्वऩण
ू ा भातनएको २२० केबीको बयतऩयु –फदा घाट प्रसायण राइनको सेन्टय चाइना
ऩावय ग्रीडसॉगको ठे क्ट्का ऩतन तोडडएको छ ।

१६ फषासम्भ स्भेकरे होल्ड गये को ऩन्श्चभ सेती आमोजनाको राइसेन्स साढे ५ वषाअतघ धचतनमाॉ कम्ऩनीरे सरए

ऩतन तनभााण सरु
ु नगयी अनेकौं शता याख्दै आएको छ । जरववद्मत
ु ् आमोजना तनभााणको ठे क्ट्का सरएय सभमभै काभ
नगने तय भन्री, सधचव य प्राधधकयणका उच ्च अधधकायीराई दफाफ य प्रबावभा ऩाये य बेरयएसनको नाभभा कयोडौ
रैजाने काभ आभ ठे केदायको प्रववृ त्त नै फनेको छ ।

मस्तो आयोऩ ववगतभा बायतीम कम्ऩनीभाधथ राग्ने गये कोभा अढहरे धचतनमाॉ कम्ऩनीभा ऩतन योग सये को छ ।
ववद्मुत ् प्राधधकयणरे तनभााण गरययहे का अधधकाॊश जरववद्मुत ् आमोजना य प्रसायण राइनको ठे क्ट्का सरएका

धचतनमाॉ कम्ऩनीहरूरे आमोजना तनभााणभा फदभासी गये का उदाहयण छन ् । प्राधधकयणका अनस
ु ाय, तनभााणाधीन
जरववद्मुत ् य प्रसायणराइनभध्मे ५० प्रततशतबन्दा फढी ठे केदाय धचतनमाॉ कम्ऩनीनै छन ् ।

“सभमभै काभ नगने, वववाद गयाउने, भध्मस्थकतााभा गएय भुद्दा न्जतेय सभसरबगतभा कयोडौं हात ऩाने प्रववृ त्त

धचतनमाॉभा दे खखएको छ,” प्राधधकयणका एक उच्च अधधकायी बन्छन ्, “भन्री, प्रधानभन्रीदे खख ठूरा नेताहरूफीच नै
दरारको प्रबावभा ऩने य काभ नगये य नेता गुहादै ऩहुॉचको बयभा आमोजनाहरूको काभ ववचल्रीभा ऩाने काभ
बईयहे को छ ।”

ववद्मुत ् प्राधधकयणका प्रवक्ट्ता प्रवर अधधकायी ठे केदाय कम्ऩनीहरूको कायण प्राधधकयणद्वाया तनभााणाधीन

आमोजनाहरू सभमभै तनभााणभा सभस्मा दे खखएको फताउॉ छन ् । “ठे केदाय कम्ऩनीहरूको कायण आमोजनाहरूको

तनभााणभा ढढराइ बएको सही हो, ठे केदाय ढठक ढॊ गरे छनोट नहुॉदा सभस्मा छ,” उनरे बने, “एउटा आमोजनाभा
याम्रो कामा सम्ऩादन नगये ऩतन अन्मभा ठे क्ट्का ढदनु ऩये को बफडम्फनाऩूणा अवस्था छ ।”

तत्कारीन ऊजााभन्री जनादा न शभाासढहत याज्मभन्री सत्मनायामण बगत, कामाकायी तनदे शक भुकेश काटरे य

हारका कामाकायी तनदे शक कुरभान तघससङसढहतको उऩन्स्थततभा हस्ताऺय गये ऩतन धचतनमाॉ कम्ऩनीरे हारसम्भ
ढल्केफय सफस्टे शन तनभााण ऩूया गये को छै न । प्राधधकयणका कामाकायी तनदे शक तघससङ सभमभै सक्ट्न केही
प्राववधधक सभस्मा दे खखएको य अफ तछट्टै सभाधान हुने फताउॉ छन ् ।

सससबरको काभ ऩूया बए ऩतन धचतनमाॉ इरेक्ट्रो भेकातनकर ठे केदाय झेन्जमाङ न्जनरुन इरेक्ट्रोभेकातनकर

कम्ऩनीकै कायण आमोजना तनभााणभा ढढराई बएको हो । भाधथल्रो बरशर
ु ी ३ ए भा बने ऩढहरा धचतनमाॉ ठे केदाय
कम्ऩनी चाइना गेजुवा ग्रुऩ अप ऩावय कम्ऩनी (सीजीजीसी)रे तनभााण ६० भेगावाटको ऺभताराई ९० भेगावाट

ऩ¥ु माउनुऩने बन्दै वकारत गये ऩतछ तनभााणभा ढढराई बएको धथमो । हार बनेआमोजनाका राधग काठभाडौसम्भ
जोड्ने प्रसायण राइनतपाको ठे केदाय धचतनमाॉ कम्ऩनी सीडब्ल्मूरे ऩतन तनभााणभा ढढराइ गये को छ ।

३० भेगावाटको चभेसरमा जरववद्मुत ् आमोजनाभा २०६४ सारभा तनभााण सुरु गये य २०६८ सारभा तनभााण सम्ऩन्न

गने रक्ष्म याखेको आमोजनाको तनभााण कामा अझै ऩयू ा बएको छै न बने जरववद्मत
ु ् आमोजनाको रागत दोब्फय हुन

रागेको छ । प्रततभेगावाट ५५ कयोड रागत ऩुगेको आमोजनाको ठे केदाय कम्ऩनी सीजीजीसीरे आमोजना तनभााणभा
ढढराई गदाा मस्तो मस्तो अवस्था आएको हो ।

२२० केबीको बयतऩयु –फदा घाट प्रसायणराइन चाय वषाअतघ नै सम्ऩन्न बइसक्ट्नऩ
ु नेभा तनभााण ऩयू ा नै नबइ हार

ठे क्ट्का तोडडएको छ । ७५ क्रकरोसभटयको प्रसायणराइन अफ कढहरे ऩूया हुन्छ बन्ने अन्मोर फढे को छ । सन ् २०१०
को डडसेम्फयभा तनभााण सुरु बएको उक्ट्त प्रसायणराइन सन ् २०१३ सबर सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखखएको धथमो ।

प्रसायणराइनको ठे क्ट्का सरएको सेन्टय चाइना ऩावय ग्रीड (सीसीऩीजी)रे काभ नगये ऩतछ ठे क्ट्का तोडेको य अफ नमाॉ

प्रक्रिमा अतघ फढ्ने कामाकायी तनदे शक तघससङ फताउॉ छन ् । ववद्मुत ् प्राधधकयणरे ठे क्ट्का तोडेऩतछ मसववरुद्ध ठे केदाय
कम्ऩनी अदारत गएको छ ।

>f]tM sflGtk'/, 2074÷03÷30

विद्मुत ् आमोजना अिरुद्ध

अववयर वषाात्सॉगै अयतनको याजभागा आसऩासका जरववद्मुत ् आमोजनाहरूको तनभााणभा अवयोध ससजाना बएको छ
। जयु े ऩढहयो, बक
ू म्ऩ य बोटे कोसी फाढीरे ऺतत ऩग
ु ेको ववद्मत
ु ् आमोजनाहरूको तनभााण य भभातभा अववयर वषाात्रे
थऩ अवयोध गये को हो ।

वषाात्रे सडक अवरुद्ध हुॉदा मातामात सञ्चारन हुन सकेको छै न । नदीको सतह फढ्दा सॊयचना तनभााण गना

कढठनाइ उत्ऩन्न बएको छ । ठाउॉ ठाउॉ फाट ऩढहयो झये को छ । मसरे कभाचायीरे आपूराई असयु क्षऺत भहसस
ु गये का

छन ् । बूकम्ऩरे ऺतत ऩुयम
् ाएको ४५ भेगावाटको बोटे कोसी आमोजनाको तनभााणरे तनयन्तयता ऩाउन सकेको छै न ।
बूकम्ऩऩतछ बोटे कोसी फाढीरे आमोजनाको सॊयचना अझ फढी ऺतत गये को धथमो । आमोजनाका प्रभुख कामाकायी

अधधकृत वविभ स्थावऩतका अनुसाय वषाात्रे ऩढहयो जान थारेऩतछ भभातभा फाधा ऩग
ु को हो । आमोजनाको टनेर,
ल्माफ य आवास स्थरको भाधथल्रो बागफाट ऩढहयो खस्न थारेको छ ।

