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डढेसातादेखि तल्रो भोदीको ननभााण ठप्ऩ  

छविरार ततिायी  
तल्रो भोदी जरविद्मुत जरबफद्मुत आमोजनाको तनभााणको काभ ठप्ऩ बएको छ। २० भेघािाट ऺभताको 
आमोजनाका कभाचायी य काभदायको आन्दोरनरे काभ ठप्ऩ बएको हो। कभाचायीको आन्दोरनका कायण 

१० ददनमता सुरुङको काभ हुन सकेको छैन।  
सुरुङराई प्राथमभकता ददएय काभ अगाडी फढाएको बएऩतन कभाचायीरे सेिासुबफधाको भाग याखेय काभ 

ठप्ऩ ऩायेऩतछ आमोजना तनभााणभासभेत दढराई हुन ेदेखखएको छ। आमोजना ०७३ असोजभा सम्ऩन्न गने 
रक्ष्म छ। िर्ााको सभम तथा भुरुकका विमबन्न ठाउभा फन्द हडतार हुॉदासभेत प्रबावित नबएको मो 
आमोजनाभा कभाचायीको आन्दोरनरे सभमभा सम्ऩन्न गनाका रागग गम्म्बय असय ऩने देखखएको छ। 
 

आमोजनाको प्रफाद्धक भनाङ टे«ड मरॊक य सुरुङ तनभााणको ठेकेदाय कम्ऩनी साउथ एमसमन इन्रास्टक्चय 

प्रामरभा कामायत कभाचायी य भजदयुरे विमबन्न भाग याख्दै आन्दोरन सुरु गयेका छन।् भज्दयु 

आन्दोरनऩतछ सुरुङ भागा तनभााणको काभ बदौ २४ गतेदेखख ठप्ऩ बएको आमोजनारे जनाएको छ। 
न्मुनतभ आठ हजाय आठ सम रुऩैमाॉ भात्रै तरफ ऩाउॉ दै आएकोरे न्मुनतभ १५ हजाय रुऩैमा कामभ हुनुऩने 
भाग कभाचायीरे याखेका छन।् 
 

'कभाचायीराई तनकै नै ऩेमरएको छ, न्मुनतभ १५ हजाय तरफ फनाउनुऩछा  बन्न ेहाम्रो भाग हो,' 
आमोजनाका कभाचायी हरयनायामण गगयीरे बने। तीन िर्ादेखख तरफ य सेिा सुबफधाको फदृ्गध नबएको 
उनरे फताए। 'ऩटक ऩटक सुबफधा फदृ्गधको भाग याख्दा ऩतन सम्फोधन नबएकारे फाध्म बएय 

आन्दोरनभा उत्रनु ऩयेको हो,' उनरे बने । 
 

भनाङ टे«ड मरॊकभा १३ जना इम्न्जतनमयसदहतका प्राविगधक य १३ जना अप्राविगधक कभाचायी 
आन्दोरनभा छन।् प्राविगधक कभाचायीरे न्मुनतभ २५ हजायदेखख अगधकतभ ६५ हजाय रुऩैमाॉसम्भ 

भामसक तरफ हुनुऩने उनीहरुरे भाग गयेका छन।् ऩटक–ऩटक ध्मानाकर्ाण गयाउॉदासभेत आमोजनाका 
रगानीकताारे कभाचायीको भागप्रतत सुनुिाई नगयेऩतछ आन्दोरनको विकल्ऩ नबएको कभाचायीको दाफी 
छ। 
 

'हाभीरे धेयै चनुौती भोरेय काभ गयेका छौ, तय सुबफधा फढाउन कुनै िास्ता न ैछैन,' गगयीरे आक्रोमित हुॉदै 

बने । मता तल्रो भोदीखोरा जरबफद्मुत आमोजनाको सुरुङ तनभााणको ठेक्का मरएको साउथ एमसमन 

इन्रास्टक्चय कम्ऩनीभा कामायत भजदयु य कभाचायी ऩतन आन्दोरनभा छन ्। न्मुनतभ १५ हजाय रुऩैमाॉ 
तरफ ऩाउदै आएका उनीहरु २० प्रततित तरफ फदृ्गधको भाग याखेय आन्दोरनभा उबत्रएका हुन।् तरफ 

फदृ्गधको भाग गदै उनीहरुरे बदौ २४ देखख सुरुङ तनभााणको काभ योकेका छन।् 



 

'हाम्रो तरफ य सुबफधा फदृ्गधको भागराई सुनुिाई बएन,' फरफहादयु ऺेत्रीरे बने, 'फाध्म बएय काभ नै योक्न े

अमबमान चराएका हौ।' नेऩार उद्मोग फाखणज्म भहासॊघका अध्मऺ ऩिुऩतत भुयायका, ब्मिसामी 
ऻानेन्ररार प्रधान रगामतका उद्मोगी ब्मफसामीको रगानी यहेको भनाङ टे«डका कभाचायीरे तरफ य 

सुबफधाफदृ्गधको भाग याखेका छन।् चाय ककरोमभटय सुरुङ तनभााण गनुाऩन ेआमोजनाको अदहरेसम्भ ६० 

प्रततित काभ सककएको छ। साउथ एमसमन इन्रास्टक्चय प्रामरका प्रोजेक्ट म्मानेजय ध्रफु मभश्ररे बने 
कम्ऩनीरे भागका फायेभा छरपर गरययहेको य केन्रफाट टोरी आएऩतछ तनणामभा ऩुगगने जानकायी ददए।  
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ऊर्ााभन्त्री अख्ततमायको पन्त्दाभा, कायफाही गना ससपारयस 

कायफाहीका रागग प्रधानभन्त्रीराई मसपारयस  

असोज २, काठभाडौँ । ऊजााभन्त्री याधा ऻिारीराई अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे प्रसायण राइन 

ठेक्काभा अतनममभतता गयेको जनाउॉ दै कायफाहीका रागग प्रधानभन्त्रीराई मसपारयस गयेको छ ।  

कुर १३२ केबीको सोरु करयडोय प्रसायण राइन तनभााण ठेक्का प्रकक्रमाभा अतनममभतता बएको उजुयीको 
अनुसन्धानऩतछ आमोगरे भन्त्री ऻिारीराई िुक्रफाय कायफाहीका रागग मसपारयस गयेको हो । मस्तै 
आमोगरे नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयणका कामाकायी तनदेिक भुकेियाज काफ्रे प्रागधकयणका सञ्चारक 

रक्ष्भणप्रसाद अग्रिार, सुयज रामभछाने, भनोजकुभाय मभश्रराई बन ेकायफाही गयेको हो ।  

आमोगरे सो आमोजना तनभााणको ठेक्का ददॉदा कभ यकभ फोरकफोर गन ेकम्ऩनीेे जेबी अप जगुिाय 

ओबयमसज मरमभटेड एन्ड बफएस मरमभटेडको साटो रू.२६ कयोड धेयै ठेक्का प्रस्ताि गन ेभोहन इनजॉराई 

ठेक्का ददएको बन्दै भन्त्रीभागथ कायफाहीको मसपारयस गयेको हो । प्रागधकयणको फोडा फैठकरे गत ४ 

बदौभा बायतको भोहन इनजॉ कम्ऩनीराई रू. दईु अफा २६ कयोडभा ठेक्का ददने तनणाम गयेको गथमो । सो 
तनणाम गैयकानूनी बएको बन्दै आमोगभा ऩयेको भुद्दाभा भन्त्री ऻिारी य काफ्रेरगामतरे गैयकानूनी 
काभ गयेको ऩत्ता रागेको प्रिक्ता कृष्णहरय ऩुस्कयरे जानकायी ददए ।  

“सो प्रसायण राइनको ठेक्का ददॉदा ऩदीम दातमत्ि ऩूया नगयी अनुगचत कामा गयेको ऩाइएकारे ऊजाा भन्त्री 
ऻिारीरगामत प्रागधकयणका उच्च अगधकायी भागथ कायफाहीको मसपारयस गरयएको हो”– प्रिक्ता 
ऩुस्कयरे बने । गत बदौ ४ गत े फसेको विद्मुत ् प्रागधकयण सञ्चारक समभततको फैठकरे मसयाहको 
मभचमैादेखख सोरुखमु्फुको रभनेसम्भको ९२ ककभी राभो प्रसायण राइन तनभााण सम्ऩन्न बइसक्नुऩन े

गथमो । प्रागधकयण सञ्चारक समभततको फैठकभा भन्त्रीको प्रस्तािविरुद्ध ऊजाा भन्त्रारमका सगचि 

याजेन्रककिोय ऺेत्री य सञ्चारक समभततका सदस्म सन्तोर्नायामण शे्रष्ठरे पयक भत याखेका गथए । 
„तनमुक्त ऩयाभिादाता, भूल्माङ्कन समभतत य ऩुन् भूल्माङ्कन समभततरे सभेत स्थावऩत भूल्म तथा 
भान्मता विऩयीत भूल्माङ्कन नगयेको य न्मूनतभ कफोर गने फोरऩत्रदाताराई अमोग्म ठहय गदाा 
तनधाायण गरयएको िस्तुतनष्ठ तथा विश्िसनीम छ बन्नसक्न ेअिस्थासभेत विद्मभान नयहेको‟ बन्दै 

पयक भत याखेका गथए ।  

आि २०७१/७२ भै तनभााण सम्ऩन्न हुनुऩन ेसोर ुकरयडोय वििादका कायणरे हारसम्भ िुरु हुन सकेको छैन 

। तत्कार प्रसायण राइन तनभााण िुरु गदाा ऩतन साॉढे दईु िर्ा राग्ने प्रागधकयणरे जनाएको छ । यासस 
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भर्दयु आन्त्दोरनरे तल्रो भोदीको ननभााण ठप्ऩ 

भामा अगधकायी 
तरि िदृ्गधको भाग गदै एक सातादेखख भजदयु य कभाचायी आन्दोमरत फनेऩतछ तल्रो भोदीखोरा 
जरविद्मुत्त आमोजनाको तनभााणकामा ठप्ऩ फनेको छ । 
 

 

तनजी ऺेत्ररे तनभााण गरययहेको २० भेगािाट ऺभताको तल्रो भोदीखोरा  जरविद्मुत आमोजनाका 
कभाचायी य काभदाय आन्दोमरत फन्दा तनभााण ठप्ऩ फन्न ऩुगेको हो । 
 

तल्रो भोदीखोराको प्रफाद्धक  भनाङ्ग टे्रड मरॊक मरमभटेड य सुरुङ्ग तनभााणको ठेकेदाय कम्ऩनी साउथ 

एमसमन इन्रास्टक्चय प्रामरभा कामायत कभाचायी य भजदयुरे विमबन्न भाग याख्दै आन्दोरन थारेका हुन ्

। 
 

भजदयु आन्दोरनऩतछ आमोजनाको सुरुङ्ग भागा तनभााणको काभ बदौ २४ देखख ठप्ऩ छ । 
 

नेऩार उद्मोग फाखणज्म भहासॊघका अध्मऺ ऩिुऩतत भुयायका, जरस्रोतविद् ऻानेन्ररार प्रधान 

रगामतका उद्मोगी ब्मिसामीको रगानी यहेको भनाङ्ग टे«ड मरमभटेडका कभाचायीरे तरफ य अन्म 

सुविधा िदृ्गधको भाग याखेका छन ्। 
 

अदहरे न्मुनतभ ८ हजाय ८ सम रुऩैमाॉ तरफ ऩाउॉ दै आएकारे न्मुनतभ १५ हजाय रुऩैमाॉ कामभ हुनुऩन ेभाग 

याखेको कभाचायी हरयनायामण गगयीरे फताए । 
 

„तीन िर्ादेखख हाम्रो तरफ य सेिा सुविधा फढेको छैन‟ उनरे बन,े „ऩटक ऩटक सुबफधा िदृ्गधको भाग याख्दा 
ऩतन सम्फोधन नबएऩतछ फाध्म बएय आन्दोरनभा उत्रनु ऩयेको हो‟ 
 

भनाङ्ग टे«ड मरॊकभा कामायत १३ जना इम्न्जतनमय रगामतका प्राविगधक तथा १३ जना अप्राविगधक 

कभाचायी आन्दोरनभा छन ्। 
 

प्राविगधक कभाचायीरे न्मूनभ २५ हजायदेखख अगधकतभ ६५ हजाय रुऩैमाॉसम्भ तरफ फदृ्गधको भाग गयेका 
छन ्। 
 

स्थातनम तहभा धेयै चनुौती भोरेय काभ गदाा ऩतन गानीकताारे कभाचायीको भागप्रतत कुनै सुनुिाई बन्दै 

आन्दोरनकायी आक्रोमित बएका छन ्। 
 



मसैगयी तल्रो भोदीखोरा जरविद्मुत आमोजनाको सुरुङ्ग तनभााणको ठेक्का मरएको साउथ एमसमन 

इन्रास्टक्चय कम्ऩनीभा कामायत २ सम ३० जना भज्दयु य कभाचायीरे ऩतन आन्दोरन गयेका छन ्। 
 

उनीहरुरे अदहरेसम्भ ऩाइयहेको न्मुनत १५ हजाय रुऩैमाॉ तरफ य अन्म सुविधाभा २० प्रततित िदृ्गध 

गरयनुऩन ेभाग याखेका छन ्।   
 

तरफ िदृ्गधको भाग गदै उनीहरुरे बदौ २४ देखख नै सुरुङ्ग तनभााणको काभ योकेका छन ्। 
 

अदहरेसम्भ तल्रो भोदीखोरा जरबफद्मुत आमोजनाको ४ ककरोमभटय राभो सुरुङ्गको झण्डै ६० प्रततित 

तनभााण कामा सककएको छ । 
 

आमोजनाको इन्टेक, सुरुङ्ग य बफद्मुतगहृ तथा इरेक्ट्रोभेकातनकरसदहत ६० प्रततित बन्दा फढी काभ 

सककएको छ ।  
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प्राधधकयणरे २१४ भेगावाट ववद्मुत्को ४५ प्रनतशत ऺनतऩूनत ा ददनुऩने सम्बावना 
फढ्मो  
सोर ुकरयडोयको विद्मुत ्प्रसायणराइन तनभााणको ठेक्का कसरे ऩामो बनेय सािाजतनक सूचना जायी नगदै 

अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे हतायभा छानबफनको नाटक गयेय तनणाम कामाभा 
सॊरग्नहरुराई कायफाही गना तनदेिन ददएऩतछ उक्त प्रसायणराइन तनभााण अन्मोरभा ऩयेको छ । 
„भ्रष्टाचाय गनेराई कायफाही गनुाऩछा  बन्नेभा कसैको विभतत हुन ैसक्तैन‟, अम्ख्तमायकै एक कभाचायीरे 

बने, „तय सोरु करयडोयको प्रसायणराइन तनभााण गनेफाये कसैरे ठेक्का नददॉदै अनुगचत कामा बमो बनेय 

रेखेय ऩठाउन ेकाभ गदाा उक्त प्रसायणराइनको तनभााणकामा ऩय धकेमरने तनम्श्चत छ ।‟ तनभााणाधीन 

चभेमरमा जरविद्मुत ्आमोजनाको „बेरयएसन‟फाऩतको यकभ स्िीकृत गदाा भ्रष्टाचाय बएको बनेय 

व्मिस्थावऩका सॊसद्को सािाजतनक रेखा समभततरे स्थरगत अध्ममन गयेय ठहय गदाा अम्ख्तमायरे त्मो 
काभ ऩूया बएऩतछ भात्र छानबफन गन ेबनेय आरटार गयेको छ बने सोर ुकरयडोयको प्रसायणराइन 

तनभााणफाये ठेक्का सम्झौता गना आउन सािाजतनक सूचना जायी नगदै छानबफनको नाटक गयेय योक्न ेकाभ 

गयेको छ । मसरे नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे अफौं रुऩैमाॉ विमबन्न जरविद्मुत ्आमोजनाराई ऺततऩूतत ा 
ददनुऩन ेअिस्था आउने तनम्श्चत बएको छ ।  
 

तत्कारीन नेऩार िामुसेिा तनगभका कामाकायी अध्मऺ सुगतयत्न कॊ साकायरे भ्रष्टाचाय गयेको बनेय 

अम्ख्तमायरे उनीविरुद्ध वििरे् अदारतभा भुद्दा दामय गयेको गथमो तय कॊ साकायरे सपाइ ऩाएका गथए । 
कॊ साकायप्रतत अम्ख्तमाय ऩूिााग्रही फन्दा नेऩार िामुसेिा तनगभरे चाय िर्ाऩतछ भात्र विभान ल्माउनसक्मो 
। अदहरे प्रागधकयणको प्रसायणराइन तनभााणभा ऩतन अम्ख्तमाय त्मसैगयी ऩूिााग्रही य एउटा ठेकेदायको 
एजेन्टको काभभा सकक्रम बएको ऩुम्ष्ट बएको छ । प्राविगधक रुऩभा अमोग्म ठहय बएको बायतीम 

ज्मागुिाय कम्ऩनीको एजेन्टहरुको इसायाभा अम्ख्तमायरे तनणाम गदाा आगथाक रुऩभा जजाय फन्दै गएको 
प्रागधकयण थऩ थरा ऩने तनम्श्चत छ । अम्ख्तमायरे सोरु करयडोयको प्रसायणराइनको तनभााण कािेरी य 

कोिी करयडोयको अनुसाय गना ऩतन तनदेिन ददएको छ । उक्त तनणामरे अम्ख्तमायभा ठेकेदायहरुको याम्रै 
ऩहुॉच स्थावऩत हुॉदै गएको प्रष्ट बएको छ ।  
 

तोककएको मभततबन्दा दढरा उक्त प्रसायणराइन तनभााण गना ददने तमायी बएको फेरा अम्ख्तमायरे सो 
तनणामभा वित्तीम अऩयाध नबए ऩतन अनुगचत कामा बएको बन्दै कायफाही अगाडड फढाउन प्रधानभन्त्रीराई 

रेखी ऩठाउन ेतनणाम िुक्रफाय गयेको छ । २६ कयोड रुऩैमाॉ कभ कफोर गने कम्ऩनीराई प्रततस्ऩधााफाट 

िम्ञ्चत गरयएको दाफी अम्ख्तमायरे गये ऩतन प्राविगधक रुऩभा अमोग्म बएको कम्ऩनीरे २६ कयोड रुऩैमाॉ 
कभभा तनभााण गन ेदाफी गयेको प्रागधकयणको बनाइ छ । सो प्रसायणराइनफाट सुऩय मसक्स रगामतका 
आमोजनाहरुफाट आऩूतता हुने २ सम १४ दिभरि ७ भेगािट विद्मुत ्याम्ष्ट्रम प्रसायणराइनभा जोडडने गयी 



प्रागधकयणरे प्रिद्र्धकहरुसॉग विद्मुत ्खरयद सम्झौता गयेको छ । सो सम्झौताऩत्रभा प्रागधकयणरे 

कम्ऩनीफाट आऩूतता हुन ेविद्मुत ्िम्क्त मरनको रागग प्रागधकयणफाट हुनुऩन ेकामाहरु सभममबत्रै ऩूया 
गरयसक्नुऩन ेय प्रागधकयणको कायणरे आमोजनाफाट व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गनुाऩन ेमभततफाट छ भदहना 
ऩयेको मभततसम्भभा ऩतन व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु हुन नसकेभा प्रागधकयणरे सम्झौता इनजॉको ४५ 

प्रततित इनजॉसम्भको भूल्म कम्ऩनीराई हजाानास्िरुऩ ततनुाऩन ेप्रािधान छ । अम्ख्तमायरे उक्त हजााना 
ततनुाऩन ेबएभा सम्फम्न्धत ऩदागधकायीराई म्जम्भेिाय य जिापदेही फनाउन ेबन ेऩतन त्मसको म्जम्भेिाय 

य जिापदेही अम्ख्तमाय हुनुऩने एक सञ्चारकरे फताए । „प्रकक्रमा ऩूया नगयी छानबफन गयेय योक्न रगाउन े

तनकामका अगधकायी न ैम्जम्भेिाय हुनुऩछा ,‟ एक सञ्चारकरे बने । 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/6/2 

ऊर्ााभन्त्रीराई कायफाही गना अख्ततमायको ससपारयस 

सागय ऩख्डडत/नमाॉ ऩत्ररका 
काठभाडौं, २ असोर् 

अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे ऊजााभन्त्री याधा ऻिारीरगामत १० कभाचायीरे अनुगचत य 

भ्रष्टाचायजन्म कामा गयेको ठहय गयेको छ । 
अम्ख्तमायरे विद्मुत ्प्रागधकयण सञ्चारक समभततको अध्मऺसभेत यहेकी भन्त्री ऻिारीरे सोरु करयडोय 

ट्रान्समभसन राइन प्रसायणभा ठेक्का ददॉदा अनुगचत कामा गयेको ठहय गदै कानुनअनुसाय कायफाही गना प्रधानभन्त्री 
सुिीर कोइयारासभऺ मसपारयस गयेको छ । 
साथ,ै प्रागधकयणका कामाकायी तनदेिक भुकेियाज काफ्रेरगामतका अगधकायीराई सभेत कायफाही गना 
अम्ख्तमायरे सयकायसभऺ मसपारयस गयेको छ । 
भन्त्री ऻिारीरगामतको सभूहरे ट्रान्समभसन राइनको ठेक्का ददॉदा २६ कयोडबन्दा कभभा फोरऩत्र ऩेस गन े

कम्ऩनीराई फाइऩास गदै २६ कयोडबन्दा फढी फोरऩत्र ऩेस गन ेकम्ऩनीराई ठेक्का ददएय अनुगचत तथा 
भ्रष्टाचायजन्म कामा गयेको ऩाइएको अम्ख्तमायको ठहय छ । 
सञ्चारक समभततका सदस्महरू रक्ष्भणप्रसाद अग्रिार, भनोजकुभाय मभश्र, सुयज रामभछान,े भूल्माॊकन समभततका 
ऩदागधकायीहरू, आमोजना प्रभुख जनादानप्रसाद गौतभ छन ्। 
मस्त,ै सह–रेखाअगधकृत इम्न्दया शे्रष्ठ, सहामक प्रफन्धकद्िम यभेिप्रसाद ऩौडरे, याजन ढुॊगेर, कानुन अगधकृत 

धुय्ियाज बट्ट यहेका छन ्। अम्ख्तमायका प्रिक्ता कृष्णहरय ऩुष्कयरे भन्त्री ऻिारीरे अनुगचत कामा गयेकारे 

कानुनअनुसाय कायफाही गना प्रधानभन्त्रीसभऺ रेखी ऩठाइएको जानकायी ददए । 
साथ,ै प्रागधकयणका कामाकायी तनदेिक काफ्रेरगामत अन्म नौ व्मम्क्तभागथ बन ेअम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान 

आमोग ऐन २०४८ को दपा ११(१) फभोम्जभ विबागीम कायफाहीका रागग स्ऩष्टीकयण भाग गन ेतनणाम गरयएको 
आमोगका प्रिक्ता ऩुष्कयरे जानकायी ददए । 
अम्ख्तमायका अनुसाय नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण अन्तगात १३२ केबी सोर ुकरयडोय प्रसायण राइन आमोजना 
तनभााणसम्फन्धी खरयद कामाभा सफैबन्दा कभ यकभ कफोर गनेको फोरऩत्र स्िीकृत नगयी करयफ २६ कयोड 

रुऩैमाॉबन्दा फढीको फोरऩत्र स्िीकृत गयेय अतनममभतता गयेको अनुसन्धानरे देखाएको छ । 
अम्ख्तमायरे गयेको अनुसन्धानअनुसाय सोर ुकरयडोयअन्तगात तनभााणको प्रकक्रमाभा यहेका एिॊ तनभााणाधीन तल्रो 
सोर ुजरविद्मुत ्आमोजनारगामतका विद्मुत ्खरयदबफक्री सम्झौता (वऩवऩए) बएका य हुन ेगयी विद्मुत ्

उत्ऩादनको अनुभततऩत्र जायी बएका जरविद्मुत ्आमोजनाहरूफाट उत्ऩाददत विद्मुत ्याम्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा 
जोड्न ेप्रमोजनका रागग सम्झौता बएको गथमो । त्मस्तो सम्झौता नेऩार सयकाय य बायतीम तनमाात आमात 

फैंकफीच २१ अक्टोफय २०११ भा बएको य सभझदायीअनुसाय सो आमोजना तनभााणका रागग २ कयोड ९० राख 

अभेरयकी डरय यकभ व्मिस्था बएको गथमो । 
सो आमोजना तनभााणका रागग ८ पेब्रुअयी २०१५ भा फोरऩत्र आह्िान हुॉदा आठिटा फोरऩत्र ऩेस हुन आएको य 



फोरऩत्रदाता जेबी अप जगुय ओबयमसज मरमभटेडरे सफैबन्दा कभ कफोर गयेको गथमो । 
तय, सो कम्ऩनीरे फोरऩत्र नऩाई २६ कयोड फढीको भोहन इनजॉ कम्ऩनीराई फोरऩत्र स्िीकृततका रागग छनोट गन े

प्रागधकयण सञ्चारक समभततरे तनणाम गयेऩतछ अतनममभतता प्रकयण सािाजतनक बएको गथमो । तनणामका क्रभभा 
ऊजाा भन्त्रारमका सगचि याजेन्रककिोय ऺेत्री य अकाा सञ्चारक सन्तोर्नायामण शे्रष्ठरे गम्बीय असहभतत 

जनाएका गथए । 
  



>f]tM sflGtk'/, 2072/6/3 

भाधथल्रो कणाारी र्रववद्मुत ्आमोर्ना 

 ट्रान्समभसन राइनको रुट फदमरमो 

- प्रकाि अगधकायी 

नौ सम भेगािाटको भागथल्रो कणाारी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट प्रबावित हुने फामसन्दाका रागग 

ऩुन:स्थाऩना तथा ऩुनफाास कामामोजना तमाय गरयएको छ। 

इन्बाइयोभेन्टर रयसोस म्मानेजभेन्ट (ईआयएभ) कम्ऩनीरे ६ भदहना रगाएय तमाय ऩायेको कामामोजना 
प्रबावित म्जल्राका सबासदहरूभाझ हारै सािाजतनक गयेको हो। भागथल्रो कणाारीको प्रिद्ाधक 

जीएभआयरे फेरामती कम्ऩनी ईआयएभराई कामामोजना फनाउने म्जम्भेिायी ददएको गथमो। ऩुन:स्थाऩना 
तथा ऩुनफाास मोजनाभा कूर प्रबावित ४ सम २६ भध्मे आमोजनाफाट विस्थावऩत हुन े५६ घयधयुीराई 

ऺततऩूतत ा ददई आपैं रे चाहेको ठाउॉभा िा आमोजनारे नै फन्दोफस्त मभराएको स्थानभा फस्न सक्ने अिसय 

योज्न ददइनेछ। ऩुन:स्थाऩना तथा ऩुनफाासका क्रभभा हुन ेफसाइसयाइ खचा, खाद्म सुयऺाको ग्मायेन्टी 
प्रिद्ाधक कम्ऩनीरे गनेछ। 

आमोजना ऺेत्रभा हार सञ्चामरत तीन ऩानी घट्ट विस्थावऩत हुनेछन।् ऩुन:स्थाऩना तथा ऩुनफााससॉग 

सम्फम्न्धत विविध ऩऺ सभेदटएको कामामोजनाराई ईआयएभरे प्रबावित म्जल्राका फामसन्दासभऺ 

प्रस्तुत गने तमायी गयेको छ। अछाभका यहप, बैयिस्थान, यानीिन, सुखेतका ऩोखयीकाॉडा, छाप्रे, सारकोट 

य दैरेखका सात्तरा, मसॊगौडी, रमाॉटीविन्रासैनी, दलु्रू नगयऩामरकाअन्तगातका नेऩा, नाउरेकटुिार य 

खडािाडा गाविस आमोजना प्रबावितभा ऩदाछन।् ऩुन:स्थाऩना गनुाऩने ऩरयिायभध्मे ७८ प्रततित कृवर् य ९ 

प्रततित ऩरयिाय भाछा भायेय जीविका चराउॉछन।् कामामोजनारे ड्माभ साइट, ऩाियहाउस आसऩासभा ऩने 
दैरेखका सात्तरा, मसॊगौडी य अछाभ बैयिस्थान गाविसका अतत जोखखभभा ऩयेकाराई भात्र ऩुन:स्थाऩना 
तथा ऩुनफाास गनुाऩन ेआिश्मक औॊल्माएको छ। प्रबावित ऺेत्रभा घय, रूख, जग्गा, विमबन्न सािाजतनक 

तथा तनजी सॊयचनाहरूको ऺततऩूतत ा ददइनेछ। 

सात्तरा १ को सल्रेयीचौय, कामरका, मसॊगौडी ५ को श्री अगधकायी हरयमारी, अछाभ बैयिस्थानको 
असायगाड, थाल्ऩाटा य सल्रेयी साभुदातमक िन ऺेत्र सफैबन्दा फढी प्रबावितभा ऩदाछन।् ऩुन:स्थाऩना तथा 
ऩुनफाास गदाा तनजी ७ सम य सािाजतनक ९१ ककत्ता जमभन अगधग्रहणभा ऩनेछ। अछाभको बैयिस्थानभा १ 

सम ४३ ककत्ता जमभन नाऩीभा दताा हुन फाॉकी छ। भाओिादी द्िन्द्िकारभा भॊगरसेन आक्रभण हुॉदा 
सम्ऩूणा कागजात नष्ट बएकारे ऩुन: दताा गना नाऩी कामाारमराई सभम रागेको हो। 
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 त्मस्त,ै भागथल्रो कणाारीको ट्रान्समभसन राइनको फाटोसभेत फदमरने बएको छ। रगानी फोडाका 
अनुसाय अतघल्रो डडजाइनरे १० हजाय भेगािाटको कणाारी गचसाऩानी आमोजनाराई प्रबावित ऩाने 
बएकारे रुट ऩरयितान गरयएको हो। जीएभआय य नेऩार सयकायफीच २०१४ सेप्टेम्फय १९ भा सम्ऩन्न 

आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) भा गचसाऩानीराई प्रबावित नहुन ेगयी राइनको सबे गनुाऩने उल्रेख 

गथमो। ऩाियहाउसफाट सुखेतको गुटु, बफजौया, फेतान, कैरारीको सुगायखार, दोदोधाया, प्रताऩऩुय, थाऩाऩुय 

हुॉदै विद्मुत ्बायत रगगनेछ। मसभध्मे नेऩारभा १ सम ककमभ ऩदाछ। मसअतघ दैरेखको रमाटीविन्रासैनी, 
सुखेतको सारकोट, घाटगाउॉ , कैरारीको रम्की हुॉदै रगगने मोजना गथमो। जीएभआयरे अफको एक 

िर्ामबत्र वित्तीम व्मिस्थाऩन रगामतका आधायबूत तमायी ऩूया गयी २०१६ जुन ३० फाट तनभााण सुरु गयी 
२०२१ जुनभा सम्ऩन्न गनुाऩनेछ। 

१ सम १६ अफा रागतभा फन्ने मस आमोजनाका रागग कम्ऩनी हार वित्तीम स्रोत जुटाउनुका साथै 
आधायबूत सॊयचना तनभााणभा व्मस्त छ। ऩक्की ऩुर, आमोजनाको कामाारम तथा आिास गहृ फन्दै छन।् 
ईआयएभरे तमाय गयेको कामामोजना स्िीकृत बएऩतछ ऩुन:स्थाऩना तथा ऩुनफाासको काभराई अतघ 

फढाउने जीएभआय स्रोतरे फतामो। 
आमोजनाफाट नेऩाररे २७ प्रततित तन:िुल्क सेमय य १२ प्रततित तन:िुल्क ऊजाा ऩाउनेछ। जुन हार 

जडडत ऺभताको १५ प्रततित अथाात ्१०८ भेगािाट बफजुरी हो। दऺ, अदऺ गयी २ हजाय फढीरे प्रत्मऺ 

योजगायी ऩाउने अऩेऺा गरयएको आमोजनाफाट नेऩार सयकायरे कय, दस्तुय, ऊजाा य सेमयफाऩत गयी ३ सम 

अफा वित्तीम पाइदा मरन सक्न ेअनुभान छ। दैरेखको सात्तरा गाविसको टुइनकुनाभा १६ कपट अग्रो ड्माभ 

फनाई अढाइ ककमभ सुरुङ खनेय अछाभको फल्देभा १५० मभटयभागथफाट ऩानी खसारेय विद्मुत ्उत्ऩादन 

गरयनेछ। 
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ऩूवााधाय य र्रववद्मुत ववकासभा अझै शॊका 
रक्ष्भण विमोगी  
सॊविधान तनभााणऩतछ ऩूिााधाय तथा जरविद्मुत ऺेत्रको विकासरे गतत मरन्छ बन्ने िर्ौंदेखख अऩेऺा 
गरयएको हो। मो न ैभुरुकको सभदृ्गधको आधाय हुनुऩछा। 
सॊविधानरे ऩूिााधाय विकासभा न्मूनतभ आधाय तम गयेको हुनुऩछा , मसैको जगभा केन्र, प्रदेि य स्थानीम 

ऺेत्रको विकास होस य भुरुकको भुहाय पेरयमोस। करयफ ३ कयोड जनसॊख्मारे गयेको कल्ऩना मही हो। तय, 

ऩूिााधाय विकासभा सॊविधानरे ल्माउनुऩने उत्साह य तनभााणको आधाय तम गना नसकेको विश्रेर्कहरूको 
दटप्ऩणी छ।  
सॊविधानरे प्राकृततक स्रोत फाॉडपाॉड य त्मसको अग्रागधकाय प्रदेिभा यहन ेप्रािधान याखेको छ। मद्मवऩ, 

ठूरा य याम्ष्ट्रम भहत्िका आमोजना तनभााण केन्रीम सयकायफाटै हुन ेऩतन उल्रेख छ। तय, मसराई 

जरविद्मुत विकासको आधाय भान्दैनन,् जरस्रोत उद्मभी ऻानेन्ररार प्रधान। 
 

'सॊविधानभा जरस्रोतका विर्म गौण फनेका छन,् गएको १० िर्ाभा केही जरविद्मुत आमोजना अतघ 

फढेका गथए,' उनरे बन,े 'विदेिी रगानी आउने सम्बािना फढेको गथमो, तय, सॊविधान आउने सभमरे ब्रेक 

रगाइददएको छ। अझ सॊविधान जायी हुॉदा जरविद्मुत विकासभा ऩूणावियाभ रागेजस्तै बएको छ।' 
 

आमोजना तनभााण, प्रततपर फाॉडपाॉड य अगधकायका विर्म सॊविधानभा स्ऩष्ट ककटान नगरयएको बए ऩतन 

याजनीततक सहभततरे मसराई टुॊगोभा ऩुमााऩउनुऩछा। एउटा जरविद्मुत आमोजना तनभााण हुॉदा स्थानीम 

स्तयसम्भ सडक ऩुग्छ। स्थानीम फजाय विस्ताय हुनुका साथै गाउॉ  य सहयको उत्ऩादन साटासाट हुन्छ य 

सभग्र जनजीिनभा काॉचरुी पेरयन्छ। 
 

सॊविधानऩतछ ऩतन दरहरु ऩुन् याजनीततक फहसभ ैकेम्न्रत हुने हो बन ेभुरुक अविकासको बुभयीभा 
पस्नेछ। विकास तनभााणभा अदहरे न ैतनयाि हुनुऩन ेअिस्था नयहेको ऩूिासगचि तथा अथाविद याभेश्िय 

खनाररे फताए। 
 

'सफैको सहभतत बएय वियोधका आिाज नउठे ऩतन जरविद्मुत तथा ऩूिााधाय ऺेत्रभा ह्िात्त ैरगानी फढ्ने 
अिस्था छैन,' उनरे नागरयकसॉग बने, 'अदहरे बइयहेको रगानी त तनयन्तय होरा नमाॉ रगानी आउन 

सभम राग्छ। मो ऺेत्रभा सयकायी रगानी बने फढ्न सक्छ।' 
 

सॊविधान सॊस्थागत गदै प्रदेिको तनिााचन गयेय स्रोतभा स्थानीमको अगधकाय य प्रततपर सुतनम्श्चत 

नगदाासम्भ तनजी ऺेत्र य विदेिी रगानी आउन नसक्न ेउनको तका  छ। 'प्रादेमिक सयकायरे तनजी ऺेत्रराई 

फोराएय रगानी गना प्रोत्सहन गना सक्छन,् तय त्मसका रागग ३–४ िर्ा कुनैऩछा ,' खनाररे बने। 
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आगथाक ऩाटोराई ऩाखा याखेय देि सभदृ्ध फन्न नसक्न ेप्रधानको तका  छ। 'अथातन्त्रको विकास बमो बने 
याजनीतत आपैं  सुध्रन्छ, चीन, मसॊगाऩुय, इगथमोवऩमा मसका नभुना हुन,्' उनरे बन,े 'आगथाक विकासरे 

भात्र याजनीततराई स्थातमत्ि ददन सक्छ। भुरुकको अथातन्त्रको विकासका रागग जरस्रोतको विकल्ऩ 

छैन।' 
 

एउटा प्रदेिभा जरविद्मुत आमोजना तनभााण गदाा ड्माभ, विद्मुतगहृ, प्रसायण राइन फनाउन ेप्रदेि 

पयकपयक हुन सक्छन।् एक प्रदेिभा उत्ऩादन बएको बफजुरी प्रसायण राइन हुॉदै फजायसम्भ ऩुमा्ाउॉ दा दईु 

िा तीन प्रदेि ऩाय गनुाऩन ेहुन सक्छ। प्रदेि हुॉदै बफजुरीको अन्तयााम्ष्ट्रम फजाय खोज्नुऩने हुन्छ। 
 

केन्रीम िासन प्रणारी हुॉदा त जग्गा अगधग्रहण य ऺततऩूतत ा वििाद सुल्झाउन सयकायराई हम्भे ऩयेको छ। 
सॊघीम सॊयचनाभा त्मो ऩक्कै ऩतन जदटर हुनेछ। तय, विकास तनभााणभा याजनीततक दररे एकता गयेय 

याम्ष्ट्रम स्िाथाराई प्राथमभकता ददॉदा हयेक सभस्माको सभाधानको तनकास तनस्कन्छ। 
 

स्थानीम स्तयभा फन्ने सडक िा जरविद्मुत आमोजनाभा तनजी ऺेत्रको रगानीको प्रततपर य स्रोत उऩमोग 

गयेफाऩत स्थानीमभा प्रततपरको हक सुतनम्श्चत बए रगानी आउन सक्न ेखनारको बनाइ छ। मद्मवऩ 

ऩूिााधाय आमोजना तनभााण, सञ्चारन य प्रततपर फाॉडपाॉड स्ऩष्ट ककटान नहुॉदासम्भ मसरे गतत मरन 

नसक्न ेउनरे फताए। 
 

सॊविधान जायी बएऩतछ प्राकृततक स्रोतको फाॉडपाॉड य तनभााण एिॊ त्मसको कामाान्िमनभा प्रिस्त चनुौती 
देखखने गयेका छन।् मी सभस्मा सभाधान गनाकै रागग सॊघीम आमोग फनाइएको एभारेका सबासद 

आनन्दप्रसाद ऩोखे्रररे फताए। 'उक्त आमोगरे याज्मको सीभाॊकनको टुॊगो रगाउॉछ य स्रोतको फाॉडपाॉड, 

उऩमोग य प्रततपरको व्मिस्था गनेछ,' उनरे बने, 'सभस्मा याजनीतत सहभततफाटै सभाधान गनुाऩछा।' 
 

उनका अनुसाय छुट्टै कानुन फनाएय गाउॉऩामरकाराई ५ भेगािटसम्भ, प्रदेिराई एक भेगािाटसम्भका 
आमोजना तनभााणको अगधकाय ददइनेछ। मस्तै, सम भेगािाटबन्दा ठूरा आमोजना केन्ररे तनभााण एिॊ 
कामाान्िमन गनेछ। सॊविधानको अनुसूची ५ को ८ भा सभेत केन्रीमस्तयका ठूरा विद्मुत, मसॉचाइ य अन्म 

आमोजना तथा ऩरयमोजना सॊघको अगधकायमबत्र यहन ेउल्रेख छ। 
 

भुरुक सॊघीम प्रणारीभा गइसकेको अिस्थाभा ऩूिााधाय तथा जरविद्मुत आमोजना तनभााणभा वििाद 

गरययहे भुरुक अॉध्मायो मुगतपा  धकेमरने तनम्श्चत छ। जरस्रोत विकासका विर्म सॊविधानभा विस्ततृ 

रुऩभा नसभेदटए ऩतन तनयाि हुने अिस्था नयहेको स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादन सॊघ (इऩान) का अध्मऺ 

खड्गफहादयु विष्ट फताउॉछन।् 
 



'सॊघीम प्रणारीभा जाॉदा विद्मुत भागको प्रऺेऩण, प्रसायण राइन फनाउने आधाय, ठूरा आमोजना तनभााण 

य नदी फेमसनको अगधकाय केन्रभै याख्नऩुछा  बतनएको छ,' उनरे बने, 'सॊविधानभा त्मो कामभ बएको छ।' 
विदेिीसॉग विद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) गन ेअगधकाय ऩतन केन्रभ ैहुनुऩन ेउनको बनाइ छ। 
 

सॊविधानभा स्ऩष्ट नऩारयएका िा वििाददत विर्म फन्दै गयेका विद्मुत विधेमकरे सभेट्नुऩने विष्टको 
धायणा छ। स्ऩष्ट कानुन फनाएय कामाान्िमन गना सके ऩूिााधाय ऺेत्रभा विदेिी रगानी आउन सक्न ेउनरे 

विश्िास व्मक्त गयेका छन।् तय, स्थानीमराई फढी अगधकाय ददएय जरविद्मुत आमोजना तनभााण गना 
नसककन ेप्रधानको तका  छ। 
 

'केन्रभा सफै अगधकाय हुॉदा त काभ हुन नसकेको अिस्थाभा प्रदेिराई म्जम्भा ददॉदा मसको विकास हुन 

सक्दैन,' उनरे थऩे, 'मो सॊविधानरे तनजी ऺेत्ररे तनभााण गयेका य विदेिी रगानीका आमोजना अगाडड 

फढ्न सक्न ेअिस्था छैन। सॊविधानरे जरस्रोत य जरविद्मुत विकासभा सभस्मा खडा गयेको छ।' 
 

जरविद्मुत य जरस्रोत विकासराई सॊविधानरे खकुुरो फनाउनुको सट्टा सभस्मा खडा गयेको तका  गछान,् 

एभाआिोदीका सबासद रीराभखण ऩोखे्रर। 'सॊविधानरे स्थानीमभा अगधकाय सुतनम्श्चत गनेबन्दा केन्र य 

प्रदेिको अगधकाय दोहोरयने सभस्मा खडा गयेको छ।' 
 

जरािम आमोजना फनाउॉदा तल्रो तटीम ऺेत्रभा ऩन ेअसय उसरे मरने राबफाये सॊविधानरे कत ैऩतन 

उल्रेख नगयेको उनको बनाइ छ। उनका अनुसाय अगधकाय नदोहारयने गयी जरविद्मुत तथा ऩूिााधाय 

विकास खकुुरो फनाउन सुझाि ददए ऩतन काॊगे्रस, एभारेरे सभेटेनन।्  
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काफेरी 'होल्ड' गदै त्रफवऩसी  
रक्ष्भण विमोगी 
फुटिर ऩािय कम्ऩनी (बफवऩसी) रे काफेरी 'ए' जरविद्मुत आमोजना तनभााण प्रकक्रमाभा नरगी 'होल्ड' गन े

तनमतरे वित्तीम व्मिस्थाऩन य विद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गना थऩ सभम भागेको छ। 

बफवऩसीको सहामक काफेरी इनजॉ कम्ऩनीरे असाय १ गत ेविद्मुत विकास विबागराई ऩत्र रेख्दै वित्तीम 

स्रोत जुटाएय वऩवऩए गना ६ भदहना थऩ सभम भागेको हो। ऊजाा भन्त्रारमभा दताा बएको कम्ऩनीको ९९७ 

नम्फय ऩत्रभा बतनएको छ, 'नेऩार विद्मुत प्रागधकयणसॉग ड्राफ्ट वऩवऩए बइसकेको य अन्म फाॉकी काभ गना 
केही सभम राग्ने हुॉदा सभम थवऩददन आग्रह गरयएको छ।' 
 

प्रागधकयणसॉग बदौ १५ गत ेड्राफ्ट वऩवऩए गयेको जनाउॉ दै कम्ऩनीरे अफ फस्ने सञ्चारक समभतत फैठकरे 

त्मसको स्िीकृतत गन ेऩत्रभा उल्रेख गयेको छ। ऩत्रअनुसाय आमोजनाका रागग आिश्मक रगानी जोहो 
बइसकेको य अथा भन्त्रारमभा केही काभ फाॉकी यहेकारे सफै काभ सक्न थऩ सभम चादहएको हो। 
 

३७.७ भेगािाटको उक्त आमोजनारे विद्मुत ऐन, २०४९ अनुसाय काभ नगयेको य प्रगतत अद्मािगधक 

नगयेको बन्दै गत िर्ा बदौभा खायेज गना अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे ऊजाा भन्त्रारमराई 

तनदेिन ददएको गथमो। त्मततफेरा मो फाहेक अरु १३ आमोजना ऩतन खायेजीभा ऩयेका गथए। 
 

काफेरी 'ए'भा विश्ि फैंक य अन्तयााम्ष्ट्रम वित्त तनगभ (आइएपसी) रे ऋण रगानी गयेकारे खायेज बएको 
एक साताभ ैभम्न्त्रऩरयर्दरे उल्ट्माएको गथमो। अरु स्िदेिी तनजी उत्ऩादकरे त्मततफेरा विदेिी रगानीको 
आमोजनाका हकभा सयकायरे कानुन मभचये सुविधा ददइएको बन्दै तीव्र असन्तुम्ष्ट जनाएका गथए। 
 

६ भदहनामबत्र फाॉकी काभ सकेय तनभााण सुरु गन ेसताका आधायभा भन्त्रारमरे गत चतै ८ गत ेरागु हुने 
गयी आमोजनाको अनुभततऩत्रको म्माद ६ भदहना थऩेको गथमो। उक्त म्माद असोज ७ गते सककॉ दैछ। तय, 

तोककएको काभ उसरे अझै ऩूया गयेको छैन। 
 

खायेजीभा ऩयेका फाॉकी आमोजनाको प्रगतत हेयेय अनुभतत ददनु बन्दै भम्न्त्रऩरयर्दरे तनणाम गये ऩतन ऊजाा 
भन्त्रारमरे कुनै कायफाही अगाडड फढाएको छैन। ऊजाा सगचि याजेन्रककिोय ऺेत्रीरे आपूरे खायेज गयेका 
आमोजना आपैं रे ददन नसक्न ेतका  गदै आएका छन।् उनरे कायफाहीको गचत्त नफुझ ेअदारत जान ऩतन 

प्रिद्ाधकराई सुझाएका छन।् 
 

काफेरीको वऩवऩए य वित्तीम व्मिस्थाऩनको केही काभ फाॉकी यहेकारे कम्ऩनीरे थऩ सभम भागेको 
आमोजना प्रभुख प्रतीकभानमसॊह प्रधानरे सोभफाय नागरयकराई फताए। 'प्रागधकयणसॉग ड्राफ्ट वऩवऩए 



बइसकेको छ, सञ्चारक समभततफाट ऩास हुन भात्र फाॉकी छ,' उनरे बने, 'सॊविधान जायी बएको छ, अफ 

नमाॉ सयकाय आउॉछ, काभ टुॊगगन सभम राग्छ कक बनेय सभम भागगएको हो।' 
 

विश्ि फैंकअन्तगातको अन्तयााम्ष्ट्रम विकास सॊघ (आइडडए) य कम्ऩनीफीच आमोजना तनभााण सम्झौता 
बइसकेको य आिश्मक रगानी जुदटसकेकारे अफ फाॉकी काभ गना धेयै सभम नराग्न ेविबागराई रेखेको 
ऩत्रभा उल्रेख छ। कम्ऩनीका अनुसाय फैंक य आइएपसीसॉग कम्ऩनीरे २०७० भॊमसय ८ य २०७१ साउन ७ भा 
सम्झौता बएको गथमो। 
 

आमोजनाका रागग विश्ि फैंकरे ४ कयोड य आइएपसीरे ३ कयोड ८६ राख डरय ऋण सहमोग गने 
प्रततफद्धता जनाएका छन।् फैंकरे ददने यकभ सयकायरे जरविद्मुत रगानी तथा विकास कम्ऩनीभापा त 

काफेरीभा रगानी हुनेछ। अथा भन्त्रारम य जरविद्मुत कम्ऩनी, जरविद्मुत कम्ऩनी य काफेरीफीच हुन े

सहामक सम्झौताको ड्राफ्टसभेत तमाय बइसकेको ऩत्रभा छ। 
 

ऩुयानो सम्झौताअनुसाय ५३ प्रततित डरयभा य ४७ प्रततित नेऩारी रुऩैमाॉभा आमोजनाको वऩवऩए गन े

सहभतत बएको गथमो। तय, तोककएको सभमभा आमोजनाको तनभााण सुरु नबएकारे तनभााण साभग्रीको 
भूल्म फढेको बन्दै बफवऩसीरे ६० प्रततित डरयभा य ४० प्रततित नेऩारी रुवऩमाॉभा वऩवऩए गनुाऩन ेभाग 

याखेको गथमो। 
 

आमोजना प्रततस्ऩधााभापा त बफवऩसीराई ददॉदा फैंक अन्तगातको ऊजाा विकास कोर्भा यहेको ४ कयोड 

अभेरयकी डरय काफेरीभा रगानी गन ेसम्झौता बएको गथमो। उक्त यकभ विश्ि फैंकरे सयकायराई ४ 

प्रततित ब्माजदयभा उऩरब्ध गयाउने य सयकायरे साढे १० प्रततित बफवऩसीराई ददने सहभतत बएको छ। 
 

प्रततस्ऩधााफाट आमोजना ददॉदा बफवऩसीरे सयकायराई याजस्िफाऩत १ कयोड २० राख रुऩैमाॉ फुझाएको 
गथमो। आमोजनाभा ४० प्रततित विश्ि फैंकको, ४० प्रततित स्थानीमको य २० प्रततित बफवऩसीरे रगानी 
गने सहभतत बएको छ। ९ कयोड २० राख अभेरयकी डरय रागत अनुभान गरयएको उक्त आमोजनाभा 
करयफ ३० कयोड रुवऩमाॉ खचा बइसकेको प्रिद्ाधकको दाफी छ।  
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र्रस्रोतको उऩमोग य प्रसायण राइन केन्त्रीम सयकायको अधीनभा 
बफचाय / प्रततकक्रमा 

र्ीवन फस्नेत 

„नेऩारको सॊविधान–२०७२‟ भा जरस्रोतको सॊयऺण य फहुआमामभक उऩमोगसम्फन्धी नीतत य भाऩदण्ड 

केन्रीम सयकाय भातहत यहन ेव्मिस्था गरयएको छ । सो व्मिस्था अनुसूची–५ को सङ्घको अगधकायको 
सूचीअन्तगात फुॉदा (७) भा यहेको छ । 

त्मस्त,ै फुॉदा (८) भा अन्तयदेिीम तथा अन्तयप्रदेि विद्मुत ्प्रसायण राइन ऩतन केन्रीम सयकायअन्तगात 

बएको उल्रेख छ । मी फुॉदा सॊविधानको ऩरयभाम्जात विधेमकभा गरयएको सॊिोधनभा थवऩएका हुन ्। 
मसफाहेक नेऩारको सॊविधानको अनुसूची–५ य अनुसूची–६ भा „साना जरविद्मुत ्आमोजना प्रदेिरे गने य 

ठूरा आमोजना केन्ररे गने‟ उल्रेख छ । मस व्मिस्थारे ऩानीको फाॉडपाॉट य फाॉध तनभााण सम्फन्धभा हुने 
गयेका वििाद, झडऩ य याज्म–याज्मफीच िैभनश्म आउनसक्न ेऊजाा उत्ऩादकहरूको बनाइ छ । 

स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार (इप्ऩान)रे जरविद्मुत ्आमोजनाको मोजना तय्ाजुभा, फेमसन 

अध्ममन, प्रसायण मोजना तजुाभा य अन्तयदेिीम व्माऩाय गन ेकामा केन्रको म्जम्भेिायीभा हुनुऩन ेसुझाि 

ददएको गथमो । तय, सॊविधानभा त्मस्तो कुनै ऩरयितान गरयएको छैन । त्मस्तै, दईु िा दईुबन्दा फढी प्रदेि 

बएय फग्न ेनदीभा विद्मुत ्आमोजना य प्रसायण राइन फनाउॉदा केन्र सयकायफाट नै अनुभतत ऩाउने 
व्मिस्था हुनुऩन ेव्मिसामीको भागफाये ऩतन कुनै सम्फोधन बएन । 

एकर प्रदेिमबत्र बएय फग्ने नदीहरूको हकभा ऩतन भागथल्रो य तल्रो तटभा असय नऩु¥माउने खारका 
आमोजनाहरू भात्र प्रदेिको म्जम्भेिायीभा हुनुऩन ेतनजीऺेत्ररे सुझाि ददएका गथए ।   

सॊविधानभा „प्राकृततक साधन स्रोतको सॊयऺण, सॊिद्र्धन य उऩमोगसम्फन्धी नीतत‟भा „स्थानीम 

सभुदामराई प्राथमभकता य अग्रागधकाय ददन‟े उल्रेख हुनुका साथै िनऺेत्र ४० प्रततित याखखएको छ । 
त्मसफाहेक अनुसूची–९ को सङ्घ, प्रदेि य स्थानीम तहको अगधकायको साझा सूचीभा विद्मुत ्आमोजनाभा 
„स्थानीम तनकामरे कय रगाउन‟ ऩाउने व्मिस्था गरयएको छ । विद्मुत ्उत्ऩादकहरूरे बन ेएउटै 

स्रोतभागथ धेयैओटा तनकामरे कय रगाउन नहुन ेफरु विद्मुत्सम्फन्धी विर्म केन्रको अधीनभा यहनुऩनेभा 
जोड ददॉदै आएका गथए । 
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त्मस्त,ै सॊविधानको अथा, उद्मोग य िाखणज्मसम्फन्धी नीततभा औद्मोगगक करयडोय, वििरे् आगथाक ऺेत्र, 

याम्ष्ट्रम ऩरयमोजना, विदेिी रगानीका ऩरयमोजनाको सन्दबाभा अन्तयप्रदेि तथा प्रदेि य सङ्घफीच 

सभन्िम स्थावऩत गयाई आगथाक विकासराई गततिीरता प्रदान गन ेफुॉदा ऩतन यहेको छ । 

ऐनभा सुधाय य स्ऩष्ट ऩानुाऩर्ा  : इप्ऩान 

स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार (इप्ऩान)रे सॊविधानभा जरविद्मुत्सम्फन्धी धेयै विर्म 

अस्ऩष्ट यहेको फताएको छ । „तय, अफ सॊविधानभा यहेका अस्ऩष्टताराई ऐन य तनमभािरीभापा त स्ऩष्ट 

ऩानुाऩछा ,‟ इप्ऩान अध्मऺ खड्गफहादयु विष्टरे बन े। वििरे्गयी ठूरा य साना जरविद्मुत ्आमोजनाको 
ऩरयबार्ा, आमोजनारे फुझाउने योमल्टी िा कय कुन तनकामराई फुझाउने हो य त्मसको फाॉडपाॉट कसयी 
हुनेरगामत विर्म अन्मोरभा यहेको व्मिसामीहरूको बनाइ छ । „अदहरे बएका व्मिस्था ऩमााप्त 

होइनन,्‟ इप्ऩानका भहासगचि कुभाय ऩाण्डरेे बन े। मतत हुॉदाहुॉदै ऩतन अदहरेसम्भ कामाान्िमनभा 
आएकाभध्मे उत्कृष्ट सॊविधान जायी बएको ऊजाा उत्ऩादकहरूको बनाइ छ । 
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अफ फन्त्रान ्त र्रववद्मुत ्आमोर्ना ? 

ऺभता २ राि, उत्ऩादन ७ सम १८ भेगावाट भार ै

बीभ गौतभ 

नेऩारका ६ हजाय नदीनाराभा यहेको ऩानीराई अगधकतभ उऩमोग गयेभा २ राख भेगािाटसम्भ विद्मुत ्

उत्ऩादन हुन े विमबन्न अध्ममनरे देखाएको छ । तय, विडम्फना १ सम ४ फस ेजरविद्मुत ्इततहासभा 
भुम्स्कररे ७ सम १८ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ ।  

१ हजाय २ सम भेगािाट भाग यहेको नेऩारभा िर्ााभा अदहरे दैतनक आठ घन्टा रोडसेडडङ छ बन ेनेऩार 

विद्मुत ् प्रागधकयणको प्रऺेऩणअनुसाय आगाभी दहउॉदभा दैतनक १३ घन्टासम्भ रोडसेडडङ हुॉदै छ । 
याजनीततक अम्स्थयता य अन्मोरताराई विद्मुत ् उत्ऩादनको प्रभुख ित्र ु भान्दै आइयहेको फेरा नमाॉ 
सॊविधान आएको छ । नमाॉ सॊविधानसॉगै अफ के धेयै जरविद्मुत ्आमोजना फन्छन ्त ? मो प्रश्न जतातत ै

देखखएको छ य उत्तय अझै सहज छैन । चनुौतीका ऩहाड जतातत ै देख्नहेरू ऩतन छन ्बने केन्र य प्रदेिको 
सन्तुरन मभराउन सके जरविद्मुत ्आमोजनाहरूको विकास रतुगततभा हुने तका  गनेहरू ऩतन छन ्।  

याम्ष्ट्रम मोजना आमोगका ऩूिाउऩाध्मऺ डा. जगदीिचन्र ऩोखयेर नमाॉ सॊविधानऩतछको नेऩारको आगथक 

सभदृ्गधका रागग ऊजाा भहŒिऩूणा ऺेत्र बए ऩतन मसको फजाय य भागको सीमभतता यहेको फताउॉछन ् । 
„विनाऔद्मोगीकयण विद्मुत्को भाग फढ्दैन, हजाय भेगािाट उत्ऩादन थवऩमो बने विद्मुत ् खेय जान े

अिस्था छ,‟ उनरे बने, „अफ ऩूिााधाय ऺेत्रभा रगानीभैत्री िाताियण फनाई ऊजाा ऺेत्रभा ऩतन रगानी 
आकर्ाण गनुाऩछा , मसका रागग केन्र य प्रदेिबफचको सन्तुरन मभल्नुऩछा  ।‟ 

सयकायरे सयकायी तनकामफाट फनाउने जरािममुक्त जरविद्मुत ्आमोजनाभा स्थानीमराई १० प्रततित 

सेमय ददन ेतनणाम गरयसकेको छ, तय नमाॉ सॊविधानरे प्रततित तनम्श्चत गयी सेमयको हक राग्न ेउल्रेख 

गयेऩतछ रगानी मबबत्रन सभस्मा ऩन े देखखएको छ । „नमाॉ सॊविधानभा जरविद्मुत ् आमोजनाहरूभा 
स्थानीमको सेमय हक याख्न ेउल्रेख छ, मसरे झन ्जरविद्मुत्भा झगडा फनाउन ेअिस्था मसजाना बमो,‟ 
नेऩार उद्मोग िाखणज्म भहासॊघ ऊजाा समभततका सबाऩतत ऻानेन्ररार प्रधान बन्छन,् „१० प्रततित 

स्थानीमराई सेमय ददने तनणाम नै याखखददएको बए सहज हुन््मो, अफ कदहरे स्थानीम हक तनम्श्चत गन े

कानुन फन्ने य जरविद्मुत ्आमोजना फनाउने ? ‟ स्थानीमदेखख याजनीततक दरका कामाकताासम्भराई 

गचत्त फुझाएय भात्र जरविद्मुत ्आमोजना फनाउनुऩन ेप्रिद्र्धकहरूको फाध्मताभागथ झन ्असहज म्स्थतत 

मसजाना बएको उनको तका  छ । „तनजी ऺेत्रराई सहबागगता नगयाई जरविद्मुत ्आमोजनाको विकास 

सम्बि छैन तय तनजी ऺेत्र आउन कदठन हुने देखखएको छ, बायतीम कम्ऩनीहरूसभेत ऩखा य हेयको 
म्स्थततभा छन,् अफ सयकायरे मसको स्ऩष्ट व्मिस्था गनुाऩछा ,‟ उनरे बन े।  



प्रदेिरे ऩाउन ेयाजस्िको आिाभा जरविद्मुत ्आमोजनाहरू फनाउन ेक्रभ तीव्र हुने सम्बािना एकाततय यहे 

ऩतन अकोततय प्रदेिका याजधानी रागग हुन ेरपडा फाधक फन्न ेदेखखएको छ । „प्रदेि–प्रदेिभा याजस्िका 
रागग बए ऩतन जरविद्मुत ्आमोजना दुय्त रूऩभा अतघ फढ्ने देखखन्छ तय कत ैप्रदेिको याजधानी याख्नफेाये 

हुने रपडारे छामा भात्र त ऩादैन,‟ स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान) का अध्मऺ खड्गफहादयु 

विष्ट बन्छन,् „आमोजनाको फजाय हेयेय आमोजनाहरूको उत्ऩादन फढाउन सककन्छ, अगधकतभ ऩानीराई 

उऩमोग गये नेऩारभा २ राख भेगािाटसम्भ उत्ऩादन हुन सक्छ तय मसका रागग स्ऩष्ट नीतत हुनुऩछा  ।‟ 
सभमभ ैजरविद्मुत ्आमोजना फनाउन सािाजतनक तनजी साझदेायी (ऩीऩीऩी) भोडरेभा जानैऩने य केही 
ठुरा जरािम फनाउनुको विकल्ऩ नयहेको उनको तका  छ ।  

ऩानीको अगधकतभ उऩमोग गना नसक्दा य सन्तुमरत रूऩभा जरविद्मुत ्आमोजनाहरू फनाउन नसक्दा 
नमाॉ सॊविधानरे ऩारयत गयेका प्रदेिभा जरविद्मुत ् उत्ऩादनको असन्तुरन देखखएको छ । मो ऩूया 
गना कदठन छ । 

विद्मुत ्विकास विबागका अनुसाय हार ४३ ओटा जरविद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्न बई ७ सम १८ भेगािाट 

यहेकोभा सफैबन्दा फढी ३ सम २५ भेगािाट प्रदेि नम्फय ततनभा छ बने प्रदेि ४ भा हार १ सम ९० भेगािाट 

य प्रदेि ५ भा १ सम ८४ भेगािाटको आमोजना सञ्चारनभा छन ्। अन्म प्रदेिभा विद्मुत ्उत्ऩादन नगण्म 

छ । प्रदेि नम्फय २ भा कुनै जरविद्मुत ्आमोजना न ै छैनन ् । ऺेत्रीम सन्तुरन मभराएय जरविद्मुत ्

आमोजना तनभााण गना कदठनाइ देखखएको विऻहरू फताउॉछन ्। 
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नरससॊहगाडको डीऩीआय फनाउन ऩयाभशादाता ननमुख्ततको तमायी 
प्रस्तावित ४१० भेगािाटको नरमसॊहगाड जरविद्मुत ्आमोजनाको विस्ततृ अध्ममन प्रततिेदन (डीऩीआय) तमायीको 
काभ दसैंऩतछ हुन ेबएको छ । 
नरमसहगाड जरविद्मुत ्आमोजना विकास समभततरे दसॊेैअतघ न ैऩयाभिादाताको छनौट गयी दसॊेैरगत ै

सॊबाव्मता अध्ममनको काभ थाल्न ेजनाएको छ । समभततरे ऩयेको प्रस्तािको भूल्माॉकन गरययहेको छ । दसैरगत ै

आमोजनाको डीऩीआय तमायीको काभ सुरु हुन ेसमभततका कामाकायी तनदेिक भोततफहादयु कुॉ फयरे फताए । हार ऩयेका 
फोरऩत्रको भूल्माॉकन बइयहेको जानकायी दददै उनरे केही ददनमबत्र ऩयाभिादाताको छनौटको काभ सककन ेफताए । 
छनौट हुन ेऩयाभिादातारे काभ सुरु गयेको ३ िर्ामबत्र आमोजनाको डीऩीआय तमाय गनेछ । उसरे आमोजना 
तनभााणका रागग फोरऩत्र डकुभेन्टसभेत तमाय गन ेकुॉ फयरे फताए । जाजयकोट म्जल्राभा यहेको जरासममुक्त मो 
आमोजना फढ्दो ऊजााको भाग ऩूया गना सयकायरे समभततभापा त काभ अतघ फढाएको हो ।  प्रायम्म्बक चयणभा 
समभततरे डीऩीआयको काभ थारेको हो । 
अस्टे्रमरमाको स्भेक इन्टयनेस्नर य अभेरयकाको एभडब्ल्मूएच सॊमुक्त तथा म्स्िट्जयल्मान्डको एप 

कन्सल्ट्मान्टरगामतका अन्तयााम्ष्ट्रम ऩयाभिादातारे बाग मरएका छन ्। ८५ प्रततित प्राविगधक य १५ प्रततित 

आगथाक भाऩदण्ड फनाइएको छ । प्राविगधकरूऩभा स्भेक अतघ यहेको फताइएको छ । आगथाक प्रस्ताि खोरेऩतछभात्र 

ऩयाभिादाता चमनका रागग प्रकक्रमा सुरु हुन ेसमभततरे जनाएको छ । 
समभततरे ऩूिाछनौटको रागग डडसेम्फय २, २०१३ भा ऩदहरो ऩटक सूचना आह्िान गयेको गथमो । ऩतछ उसरे २ ऩटक 

आिमऩत्र सॊिोधन गयी १६ पयियी २०१४ भा १४ िटा अन्तयाम्ष्ट्रम सॊस्थारे आिमऩत्र फुझाएका गथए । आिमऩत्र 

फुझाउनेभा धेयैरे नेऩारभा काभ गरयसकेका छन ्। 
समभततरे काभ सुरु गयेको ७ िर्ाभा आमोजना सक्न ेरक्ष्म मरएको छ । आगाभी सन ्२०२० को अत्मसम्भ सम्ऩन्न 

गन ेमोजना तम बए ऩतन ऩयाभिादाता छनौटभा गरत तनणामका कायण तनधाारयत सभमभा आमोजना सम्ऩन्न नहुन े

सॊबािना छ । आमोजनाफाट िावर्ाक १ अफा ४० कयोड ६० राख मुतनट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेसॊबाव्मता अध्ममनरे 

देखाएको छ । आमोजनाको अनुभातनत रागत ७३ अफा ७३ कयोड रुऩैमाॉ (७३ कयोड ७३ राख अभेरयकी डरय) राग्न े

देखाएको छ । मो रागत सन ्२०१२ को भूल्मका आधायभा तम गरयएको हो । डरय फमरमो हुनुका साथ ैतनभााण 

साभाग्री य भजदयु ज्मारा फढेकारे रागत अझै फढ्नेछ । डीऩीआय तमायऩतछ भात्र आमोजनाको काभ सुरु हुन ेछ । 
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ऊर्ााभन्त्री–सधिव वववाद उत्कषाभा 
– सगचिराई १ मभनेट ऩतन याख्न चाहन्नॉ : भन्त्री ऻिारी 
– प्रधानभन्त्रीको स्िीकृततफेगय अगधकाय खोस्न ऩाइन्न : ऊजाासगचि ऺेत्री 
फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, ७ असोज- ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻिारी य सगचि याजेन्रककिोय ऺेत्रीफीचको आन्तरयक द्िन्द्ि चयभ 

उत्कर्ाभा ऩुगेको छ । विमबन्न आमोजनाभा ठेक्का, अनुभतत (राइसेन्स) वितयणरगामत विर्मभा स्िाथा 
फाखझएऩतछ उनीहरूफीचको टकयाि मिखयभा ऩुगेको छ । 
द्विऩऺीम द्िन्द्िरे ऊजाा भन्त्रारमका काभ प्रबावित बएका छन ्। ऩतछल्रो सभम भन्त्रारमफाट विद्मुत ्राइसेन्स 

जायीरगामत अन्म प्रिासतनक काभभा सभेत असय ऩयेको छ । अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे खायेज 

गना तनदेिन ददएको ५ जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स निीकयण विर्मदेखख सुरु बएको द्िन्द्ि सोर ुकरयडोय 

प्रसायणराइनको ठेक्कासम्भ आइऩुग्दा उत्कर्ाभा ऩुगेको हो । अदहरे भन्त्री य सगचिफीच फोरचारसभेत फन्द छ । 
भन्त्री ५ िटा आमोजनाको राइसेन्स ब्मुॉत्माउन ेऩऺभा तछन ्बन ेसगचि कानुनी रूऩभा सम्बि नबएको बन्दै 

विऩऺभा छन ्। 
द्िन्द्िरे चको रूऩ मरएऩतछ भन्त्री ऻिारीरे भॊगरफाय सगचि ऺेत्रीराई ददएको अगधकाय कपताा गयेकी छन ्। 
मससम्फन्धी ऩत्र ऩाउनासाथ ऺेत्रीरे भॊगरफायै ऩत्र रेखी आपूरे नभान्न ेस्ऩष्ट ऩायेका छन ्। प्रधानभन्त्री सुिीर 

कोइयाराको स्िीकृततफेगय एकऩऺीमभा रूऩभा भन्त्रीरे कामासम्ऩादन अगधकाय कपताा मरन नमभल्न ेबन्दै ऺेत्रीरे 

मस्तो फताएका हुन ्। फोरचार ैफन्द बएऩतछ उनीहरूफीच ऩत्रभापा त आयोऩ–प्रत्मायोऩ चमरयहेको छ । 
“भन्त्रीज्मूरे प्रधानभन्त्रीको स्िीकृतत नमरई अगधकाय खोस्न ेतनणाम गनुाबएछ,” ऺेत्रीरे बन,े “भैरे अगधकाय कटौती 
गनुाऩूिा प्रधानभन्त्रीको स्िीकृततऩत्र भागेको छु ।” वििाद फढ्दै गएऩतछ भन्त्रीरे आपूराई हटाउन ऩटक–ऩटक 

भम्न्त्रऩरयर्द् फैठकभा प्रस्ताि रगे ऩतन सपर हुन नसकेको दाफी उनरे गये । 
वििादरे चको रूऩ मरएऩतछ काभ गना असहज बएको फताउॉ दै उनरे ऊजाा छाड्न चाहेको ऩतन स्ऩष्ट ऩाये । 
“तमनीहरूराई देखाउन केही सभम फसेको हॉे,ु” उनरे बन,े “भैरे सगचिको हैमसमतभा कानुनरे ददएको अगधकाय 

प्रमोग गयेको छु ।” विद्मुत ्ऐन ०४९ रे विद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स ददन ेय खायेज गन ेअगधकाय सगचिराई 

ददएको छ । 
सोर ुकरयडोय ठेक्काको विर्मभा विद्मुत ्प्रागधकयण सञ्चारक समभततरे फहुभतफाट गयेको तनणामभा आपूरे 

असहभतत जनाएको ऺेत्रीरे स्ऩष्ट ऩाये । तनणामभा आपूराई गचत्त नफुझ ेपयक भत याख्न ऩाउन ेअगधकायअनुसाय 

पयक भत जाहेय गयेको उनको तका  छ । अम्ख्तमायको तनदेिनअनुसाय सोर ुकरयडोय ठेक्काभा फोरऩत्रदाताको 
प्रस्ताि ऩुनभूाल्माॊकन आिश्मक बएको उनरे फताए । 
मता, भन्त्री ऻिारीरे आक्रोि ऩोख्दै सगचि ऺेत्रीराई भन्त्रारमभा १ मभनेट ऩतन याख्न नचाहेको फताएकी छन ्। 
“सगचिरे असहमोग गदाा भन्त्रारमका काभ–कायफाही प्रबावित बएका छन ्। भराई असहमोग गन ेसगचिराई १ 

मभनेट ऩतन याख्न चाहन्नॉ,” उनरे बतनन,् “प्रागधकयण सञ्चारक समभततरे गयेको तनणामविरुद्ध पयक भत दताा 
गयेको बोमरऩल्ट अम्ख्तमायभा उजुयी हाल्न ेसगचिराई भैरे ककन याख्न े?” 

सगचिराई ऊजााफाट हटाउन ऩटक–ऩटक अनुयोध गदाा ऩतन भम्न्त्रऩरयर्द्फाट सहमोग नबएको उनको गुनासो छ । 



“भ ऊजााभन्त्री बएऩतछ याम्रो भान्छे बनेय भन्त्रारमभा ल्माएकी हुॉ,” उनरे बतनन,् “सुरुभा त उहाॉरे सहमोग गनुाबमो 
तय ऩतछ भेयो तनणामविरुद्धभा राग्नुबमो ।” 

भन्त्री य सगचिफीच वििाद फदढयहॉदा १८० भेगािाट ऺभताको आॉधीखोरा जरािममुक्त आमोजनाको सम्बाव्मता 
अध्ममन अनुभतत (राइसेन्स) चाइना गेजुिा ग्रुऩ मरमभटेडराई ददन ेविर्मभा २ उनीहरूफीच सहभतत बएको गथमो । 
तय, सोर ुकरयडोय प्रसायणराइनको ठेक्का ददन ेविर्मभा सगचिरे पयक भत सािाजतनक गयेऩतछ वििाद फादहय 

आएको हो । सोर ुठेक्काको विर्मभा प्रागधकयण सञ्चारक समभततरे गयेको तनणामविऩयीत सगचिरे पयक भत दताा 
गयेऩतछ वििाद झन ैचमुरएको हो । मही वििादरे सोर ुकरयडोयभा तनभााण सुरु बएका २ आमोजनाको बविष्मसभेत 

अतनम्श्चत बएको छ । 
ऊजााभा भन्त्री य सगचिफीचको द्िन्द्ि मो ऩदहरो बन ेहोइन । मसअतघ तत्कारीन जरस्रोतभन्त्री डा. प्रकािियण 

भहत य सगचि िॊकयप्रसाद कोइयाराफीच भागथल्रो ताभाकोसीको प्रभुख तनमुम्क्तभा मस्त ैवििाद बएको गथमो । 
तत्कारीन जरस्रोतभन्त्री फरदेि िभाा भजगैमाॉरे आफ्नो सहभततफेगय रोकभानमसॊह काकीराई सगचि तनमुक्त 

गरयएको बन्दै ऩदफाट याजीनाभा ददएका गथए । 
 
 

  



>f]tM /fhwfgL, 2072/6/6 

वववादरे नरससॊहगाढको ऩयाभशा ननमुख्ततभै दढराइ 

जाजयकोट म्जल्राभा फन्न रागेको ४ सम १० भेगािाट ऺभताको नरमसॊहगाढ जरािममक्त जरविद्मुत ्

आमोजनाको ऩयाभिादाता तनमुम्क्तभ ैवििादरे दढराइ बएको छ ।  

गत साउनदेखख नै सुरु हुनुऩन ेआमोजनाको विस्ततृ अध्ममन प्रततिेदन (डीऩीआय) का रागग ऩयाभिादाता 
तनमुम्क्तभ ै दढराइ बएको हो । एभडब्ल्मूएच अभेरयका, स्भेक इन्टयनेसनर अस्टे्रमरमा य उदम 

कन्सल्टट्मान्ट नेऩारको सॊमुक्त उऩक्रभ तथा एएप कन्सन्टेन्ट म्स्िट्जयल्मान्ड, नेऩार इन्बामयोभेन्ट 

एन्ड साइम्न्टकपक समबासेज य हाइड्रो कन्सल्ट इम्न्जतनमरयङरे प्राविगधक प्रस्ताि ऩेस गयेकाभा स्िाथागत 

कायणरे वििाद देखखएको नरमसॊहगाढ जरविद्मुत ्विकास समभततका एक अगधकायीरे जानकायी ददए । 

„कमभसनका रागग आपूअनुकूरको ऩयाभिादाता छनोट गनाका रागग चरखेर बएऩतछ ऩयाभिादाता 
तनमुम्क्तभा दढराइ हुॉदै आएको छ,‟ उनरे बने, „विकास समभततभा अध्मऺ ियेफहादयु िाही य कामाकायी 
तनदेिक भोतीफहादयु कुॉ ियबफच फढेको वििादरे झन ्सभस्मा ऩयेको छ ।‟ 

दईुओटा कम्ऩनीरे ऩयाभिादाताका रागग प्राविगधक प्रस्ताि ऩेस गयेऩतछ कुॉ िय सॊमोजकत्िको समभततरे 

मसफाये भूल्माॊकन गयेको गथमो । नरमसॊहगाढ समभततरे फनाएको सो समभततरे प्राविगधक प्रस्ताि 

समभततभा ऩेस गयेय छरपर बएऩतछ आगथाक प्रस्ताि खोल्नुऩनेभा कामाकायी तनदेिकरे विनाछरपर ८ 

असोजभा आगथाक प्रस्ताि खोल्ने सूचना जायी गयेऩतछ वििाद फढेको हो । कामाकायी तनदेिकरे प्रकक्रमा 
मभचये आपूखसुी गना खोजेको बन्दै वििाद फढेऩतछ ऩयाभिादाता छनोटभै सभस्मा देखखएको छ । 
साउनदेखख डीऩीआय सुरु गयेय २८ भदहनामबत्र ऩूया गन ेरक्ष्म याखखएको गथमो । प्रस्तािको भूल्माॊकनभा 
प्राविगधक ऩऺभा ८५ अॊकबाय य वित्तीम ऩऺभा १५ प्रततित अॊकबाय ककटान गरयएको छ । ऩदहरे प्राविगधक 

प्रस्ताि खोमरने बएकारे मो आमोजनाको भूल्माॊकनभा न ै गडफढ गना खोजेको बन्दै मसविरुद्ध 

सािाजतनक खरयद अनुगभन समभतत, अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगभा उजुयीसभेत  

ऩयेको छ ।  

भूल्माॊकनभा अन्तयााम्ष्ट्रम विऻहरूको अनुबि तनभााण बइसकेका िा उनीहरू सॊरग्न बएय तनभााण 

सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा आएका आमोजनाराई ददने बतनएको छ । तय त्मसविऩयीत ददएको बन्दै उजुयी 
ऩयेको हो । प्रततस्ऩधॉ कम्ऩनीहरूको प्रविगधक प्रस्तािको भूल्माॊकनको नततजाफाये सञ्चारक समभततराई 

सभेत जानकायी नै नगयाई आगथाक प्रस्ताि खोल्न रागेको आयोऩ कामाकायी तनदेिक कुॉ ियभागथ 

रगाइएको छ ।  



कामाकायी तनदेिक कुॉ ियरे प्रविगधक भूल्माॊकन सककएको फताउॉ दै आगथाक प्रश्ताि खोल्नका रागग 

अम्ख्तमायी मरन सञ्चारक समभतत अध्मऺ तथा सदस्महरुको घयघयभ ैरगेय भाइनुट कऩीभा हस्ताऺय 

गयाउन खोज्नुभा चरखेरको हात यहेको हुन सक्न े बन्दै अध्मऺ िाहीरे मसफाये वियोध जनाएको 
नरमसॊहगाढ विकास समभततका एक अगधकायीरे फताए । उनका अनुसाय, फैठकभा थऩ स्ऩष्ट हुनुऩन ेबन्दै 

तनणाम नबएको फहुभतको आधायभा बन्दै सदस्महरूको घयघय य अकपस ऩुगेका गथए । 

जाजयकोटको सक्रा य खगेनकोट गाविसभा तनभााण हुने आमोजना नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयणको 
सहमोगभा जाऩान इन्टयनेसनर कोअऩयेसन एजेन्सी (जाइका) रे गयेको अध्ममनफाट उत्कृष्ट १० ददन 

ऩयेको छ ।  

प्रततककरोिाट रागत १ हजाय ७ सम ९९ डरय भात्र भातनएको आमोजनाको रागत १ खफा ८ अफाको 
अनुभान छ । ५ सम ८८ घयधयुी भात्र प्रत्मऺ प्रबावित य ६ सम हेक्टय भात्र जग्गा डुफान ऩन ेसो आमोजना 
आकर्ाक जरािममुक्त आमोजनामबत्र ऩछा  । 

  



>f]tM sf/f]af/,2072/6/6 

फन्त्ड य डडफेन्त्ियफाट र्रववद्मुत्भा रगानी रु्टाउॉर्ौं 

दीऩक यौतनमाय 

प्रभुख कामाकायी अगधकृत, जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनी मरमभटेड (एआईडीसीएर) 

देिभा ऊजाा सॊकट फढ्दै गएऩतछ सयकायरे जरविद्मुत्भा रगानी गना वि.सॊ. २०६८ असायभा जरविद्मुत ्

रगानी विकास कम्ऩनी मरमभटेड (एचआईडीसीएर)को स्थाऩना ग¥मो । स्थाऩनाको ४ िर्ा ऩूया हुॉदै गदाा 
मस कम्ऩनीरे सिासाधायणराई २ अफा रुऩैमाॉफयाफयको २ कयोड ककत्ता प्राथमभक सेमय तनष्कासन गना 
रागेको छ । मो वित्तीम ऺेत्रफाट तनष्कासन हुने हारसम्भको सफैबन्दा ठूरो प्राथमभक सेमय हो । गधतोऩत्र 

फोडाफाट तनष्कासन स्िीकृतत ऩाइसकेको एचआईडीसीएररे नागरयक रगानी कोर्राई बफक्री प्रफन्धकभा 
तनमुक्त गयेको छ । दसॊेैअतघ िा ऩतछ सेमय तनष्कासन गन ेगहृकामा बइयहेको छ । कम्ऩनीरे विमबन्न 

फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको सहवित्तीमकयणभा ८ आमोजनाभा ३ अफा २३ कयोड ऋण रगानी सम्झौता 
गरयसकेको छ । थऩ ७ आमोजनाभा रगानी सम्झौताको तमायी छ । सूचना–प्रविगध विऻान य 

व्मिस्थाऩनभा स्नातकोत्तय दीऩक यौतनमाय एचआईडीसीएरभा साढे २ िर्ादेखख प्रभुख कामाकायी अगधकृत 

(सीईओ) छन ्। कभाचायी सञ्चमकोर्भा सूचना–प्रविगध विबागभा काभ गरययहेकै फेरा उनी प्रततस्ऩधााफाट 

एचआईडीसीएरभा सीईओ बएका हुन ्। प्रस्तुत छ, उनीसॉग जरविद्मुत्भा रगानी य सेमय तनष्कासनका 
विर्मभा केम्न्रत यही कायोफायकभॉ फाफुयाभ खड्कारे गयेको कुयाकानी :  

तऩाईंरे एिआईडीसीएरभा अढाई वषा त्रफताइसतनुबमो, मस अवधधभा आपूराई कनत सपर बएको 
ठान्त्नुहुन्त्र् ? 

अढाई िर्ाको कामाकार सभीऺा गदाा भ सन्तुष्ट छु । भ सीईओ बएय आएऩतछ नै एचआईडीसीएररे काभ 

सुरु गयेको हो । भ सॊस्थाको ऩदहरो कभाचायीका साथै ऩदहरो सीईओ ऩतन हुॉ । भैरे सीईओ बएऩतछ ३ 

ऺेत्रफाट काभ अतघ फढाएको गथएॉ । सयकायको रगानी यहेकारे हाभी विमबन्न सािाजतनक प्रकक्रमा ऩूया गयी 
आज मो अिस्थाभा आइऩुगेका छौं । कम्ऩनीरे काभ सुरु गदाा सयकाय य अन्म सािाजतनक तनकामरे 

स्िऩुॉजीका रूऩभा ८ अफा रुऩैमाॉ रगानी गये । सयकायरे मो यकभ व्माऩाय गना ददएको हो । त्मसको विस्ताय 

य रगानी हाम्रो म्जम्भेिायी गथमो । ठूरो उद्देश्मसाथ कम्ऩनी गठन बएकारे ऩुॉजी विस्ताय अको 
आिश्मकता छ । भुरुकभा अदहरे ऊजााको आिश्मकता छ य मो आगाभी ददनभा अझ फढ्नेछ । फढ्दो ऊजाा 
भाग ऩूया गना ठूरा आमोजना तनभााण गनुाऩछा , आिश्मक रगानी जुटाउने य व्मिस्थाऩन गन ेम्जम्भेिायी 
एचआईडीसीएरको हो । जरविद्मुत्भा केम्न्रत बएय रगानी गना आएको हुॉदा कम्ऩनीको भहत्ि फढेको छ 

। भझौरा तथा ठूरा आमोजनाका रागग याम्ष्ट्रम÷अन्तयााम्ष्ट्रम फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाफाट ऩुॉजी ऩरयचारन 

गयी रगानी जुटाउने सॊस्थाका रूऩभा एचआईडीसीएर आएको हो । मस अिगधभा कम्ऩनीरे याम्रो प्रगतत 

गयेको छ ।  



कम्ऩनीरे हारसम्भ कनत रगानी गयेको र् ? 

कम्ऩनीरे २७१ भेगािाट ऺभताका ८ जरविद्मुत ्आमोजनाभा रगानीका रागग विमबन्न प्रिद्र्धकसॉग 

ऋण सम्झौता गयेको छ । हाभी मी सफै आमोजनाभा रगानी व्मिस्थाऩन गरयसकेका छौं । 
एचआईडीसीएररे विमबन्न फैंक तथा वित्तीम सॊस्थासॉगको सहवित्तीमकयणभा ३ अफा २३ कयोड रुऩैमाॉ 
रगानी गरयसकेको छ । मी आमोजनाको कुर रागत ४२ अफा ३९ कयोड छ । मसफाहेक विश्ि फैंकरे रगानी 
गना रागेको कािेरी „ए‟ जरविद्मुत्भा ऩतन वित्तीम व्मिस्थाऩकका रूऩभा हाभीरे काभ गदै छौं । मसको 
काभ अम्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ । ऋण सम्झौताको कागजात तमाय गयी हाभीरे अथा भन्त्रारमभा 
ऩठाएका छौं । १६ देखख ५२ भेगािाट ऺभताका ७ जरविद्मुत ्आमोजनाभा रगानी गने तमायी ऩतन 

बइयहेको छ । विमबन्न फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाभापा त रगानीको काभ अतघ फदढयहेको छ ।  

कम्ऩनी स्थाऩना गदाा र्नत रगानी बएको र्, त्मसऩनर् ऩुॉर्ी फढेको रै्न । बएको ऩुॉर्ी ऩनन ऩरयिारन 

हुन नसतनुको कायण के हो ? 

एचआईडीसीएरराई रगानी फढाउन ऩुॉजी जुटाउनुऩने दातमत्ि छ । जरविद्मुत्भा थऩ रगानी फढाउन 

हाभीरे एमसमारी विकास फैंक (एडीफी)फाट ५ अफा रुऩैमाॉ सहुमरमत ऋण मरॉन रागेका छाॊेै । मसभा 
एडीफीरे सहभतत जनाइसकेको छ, मो यकभ सयकायभापा त आउने बएकारे अथा भन्त्रारमफाट ऩतन प्रकक्रमा 
सुरु बइसकेको छ । हाभीरे २ अफाको साधायण सेमय तनष्कासन गना रागेका छौं, त्मसऩतछ हाम्रो ऩुॉजी 
फढ्छ । सिासाधायणराई सेमय तनष्कासनऩतछ भात्र हाभीराई रगानी जुटाउने फाटो खलु्नेछ । त्मसऩतछ 

हाभीराई फन्ड य डडफेन्चयरगामत अन्म वित्तीम औजायका भाध्मभफाट रगानी जुटाउन ऩाइनेछ । 
साधायण सेमय तनष्कासन नगयी वित्तीम औजायफाट रगानी जुटाउन सक्न ेअिस्था छैन । आईऩीओ 

(प्राथमभक सेमय) तनष्कासनका रागग स्िीकृतत ऩाइसकेकारे विमबन्न वित्तीम उऩकयण प्रमोग गयेय 

आिश्मकताअनुसाय रगानी जुटाउन सक्छौं । 

 

 

एडीफीफाट ५ अफा रुऩैमाॉ कर्ाा कदहरे आउॉर् ? 

एडीफीफाट सहुमरमत कजाा मरन सयकायरे सहभतत प्रदान गरयसकेको छ । चाॉडै सम्झौता हुनेछ । 
रगानीसॉग जोडडएको कुया बएकारे आिश्मकताअनुसाय त्मो यकभ आमोजना तनभााणभा ऩरयचारन 

गनेछौं ।  

काफेरीभा ववश्व फैंकफाट ४ कयोड डरय रगानी हुॉदै र्, मसभा एिआईडीसीएररे थऩ रगानी गर्ा  कक गदैन 

? 

काफेरीभा रगानी होइन, कोर् व्मिस्थाऩनको काभ भात्र गने हो । हाम्रो काभ सम्ऩन्न बइसकेको छ । 



मसराई स्िीकृततका रागग अथा भन्त्रारमभा ऩठाइसकेका छौं । एचआईडीसीएरभापा त काफेरीभा रगानी 
हुन्छ । कोर् व्मिस्थाऩन गदाा हाम्रो रगानीको ऩोटापोमरमो य आम्दानीसभेत फढ्छ । काफेरीभा ऩतन 

वित्तीम व्मिस्थाऩन चाॉड ैसम्ऩन्न हुॉदैछ ।  

कम्ऩनीरे ८ आमोर्नाभा ववसबन्त्न फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाभापा त ३ अफा २३ कयोड रगानी गयेको र्, ऋण 

सम्झौता गयेका आमोर्नारे कर्ाा रगेका रै्नन,् मसो हुनुभा के कायण होरा ? 

ऋण सम्झौताको केही सभमऩतछ भात्र यकभ तनकासा हुन्छ । सम्झौताअनुसाय भागथल्रो सोर ुय दोदॊ 
आमोजनाका प्रिद्र्धकरे ऋण रगगसकेका छन ्। अन्म आमोजनाभा ऩतन तनकासी हुने तमायी छ । 
प्रिद्र्धकरे स्िऩुॉजी रगानी गयेऩतछ भात्र फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे ऋण रगानी गछान ्। ऋण सम्झौता 
बएका ८ िटै आमोजना आगाभी सन ्२०१७ सम्भ सम्ऩन्न हुनेछन ्। तनधाारयत सभमभा आमोजनाको 
काभ थाल्न प्रिद्र्धकराई दफाफ छ । ऩतछल्रो सभम बूकम्ऩरे गदाा आमोजना अतघ फढाउन प्रिद्र्धकराई 

सभस्मा ऩयेको छ । तनभााण अिगध रम्म्फने य रागत कतत फढ्ने बन्न ेविर्मभा भूल्माॊकन बइयहेको छ ।  

प्रवद्र्धकरे याख्न ेस्वऩुॉर्ी रु्टाउन सभस्मा देखिएको हो ? 

भ त्मो ऩतन बम्न्दनॉ, हाभीरे रगानी गयेको ८ िटै आमोजनाका स्िऩॉेुजीको व्मिस्था बइसकेको छ । 
स्िऩुॉजी रगानीऩतछ भात्र फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे रगानी गछान ्। ८ आमोजनाभा रगानी सम्झौता 
बएको ३ िर्ामबत्र काभ सम्ऩन्न गनुाऩछा , नत्र ऩेनाल्टी ततनुाऩछा  । िर्ाामाभ सककएऩतछ तनभााणका काभ 

अतघ फढ्नेछ ।  

आगाभी साढे २ वषाभा सफै आमोर्ना सककने सम्बावना कनत र् ? 

नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणसॉग बएको विद्मुत ्खरयद–बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए), ऋण सम्झौता, विद्मुत ्

उत्ऩादन अनुभततऩत्र (राइसेन्स) य प्रिद्र्धकको कामामोजनाअनुसाय साढे २ िर्ामबत्र सम्ऩन्न गनुाऩय ्ाछ । 
मदद नसके प्रिद्र्धकरे ऩेनाल्टी ततनुाऩछा  । विद्मुत ्प्रागधकयणरे भात्र ऩेनाल्टी ततने होइन तन !  

एिआईडीसीएररे साना आमोर्नाभा भार रगानी गरययहेको र्, मसरे आपैं  आमोर्ना फनाउन सतदैन ? 

एचआईडीसीएर प्रिद्र्धक नबई वित्तीम सॊस्था हो । मसरे स्थानीम य अन्तयााम्ष्ट्रम फैंक तथा वित्तीम 

सॊस्थाफाट रगानी जुटाउने काभ गछा  । जरविद्मुत्भा भात्र रगानी गने गयी एचआईडीसीएरको स्थाऩना 
बएको हो । हारको फजायराई भात्र हेने होइन, भुरुकराई आिश्मक ऊजाा जुटाउने, फजाय मसजाना गन ेकाभ 

ऩतन कम्ऩनीको हो । अदहरे भुरुकभा ऊजाा सॊकट छ, आमोजना फनाउन थऩ रगानी आिश्मक छ । फसेतन 

६ खफाबन्दा फढी विप्रेर्ण आउने गयेको छ । ऊजााभा थऩ रगानी आिश्मक बइयहेका फेरा हाभीरे 

विऩेय्र्णराई जरविद्मुत्भा ल्माउन येमभट हाइड्रो मरमभटेड स्थाऩना गरयसकेका छौं । येमभटभापा त १२५ 

भेगािाट ऺभताको २ आमोजना तनभााण प्रकक्रमा अतघ फढाइएको छ । येमभट हाइड्रो विकास कम्ऩनी हो बने 



एचआईडीसीएर रगानी गने सॊस्था । उसराई हाभीरे याम्ष्ट्रम÷अन्तयााम्ष्ट्रम स्रोत ऩरयचारनफाट रगानी 
जुटाइददने हो । येमभट हाइड्रोराई २ आमोजना फनाउन रगानी जुटाइददने काभ एचआईडीसीएरको हो ।  

तऩाईंरे मो कम्ऩनीभा काभ गयेको अनुबवका आधायभा र्रववद्मुत ्ववकासभा के सभस्मा ऩाउनुबमो ? 

३ िर्ाको भेयो अनुबिरे हाभी अरभमरएजस्तो राग्छ । आफ्नो ऺभता आपैं रे नफुझजेस्तो ऩतन राग्छ । 
मसकायण विश्िासको िाताियण नफनेजस्तो ऩतन राग्छ । हाभी ठूरा कुया गछौं तय सानो काभ ऩतन गदैनौं 
। हाभीरे ७ िर्ादेखख रोडसेडडङ बोगगयहेका छौं । मस अिगधभा ५०÷५० भेगािाटका २ आमोजना तनभााण 

थारेको बए अदहरे थऩ ५०० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन््मो । ५० भेगािाट ऺभताको आमोजना ४ 

िर्ाभा फन्छ, मो आमोजना फनाउन ८ अफा रुऩैमाॉ चादहन्छ । २ िटा आमोजना फनाउन १६ अफा रुऩैमाॉ 
चादहन्छ । ऊजााका रागग िावर्ाक फजेट ३५ अफा रुऩैमाॉ छ । मसको आधा यकभ जरविद्मुत्भा रगानी गयेको 
बए आज रोडसेडडङभा फस्नुऩने गथएन । हाभीरे स–साना आमोजना फनाउन सकेको बए स्िदेिी 
रगाेानीभा आमोजना सम्ऩन्न गना सक््मौं । स्रोतहरू मही छन,् रगानी गना नागरयक ऩतन उत्सादहत 

छन ्। एउटा कम्ऩनीको प्राथमभक सेमय तनष्कासन गदाा कमौं गुणा फढी आिेदन ऩछा  । रगानी फढाउन 

हाभी चकुकयहेजस्तो राग्छ ।  

तऩाईंरे रगानीको सभस्मा रै्न बन्त्न िोज्नुबएको हो ? 

ठूरा आमोजनाराई केही सभस्मा बए ऩतन अगधकाॊि आमोजना स्िदेिी ऩुॉजी ऩरयचारनफाट तनभााण गना 
सककन्छ । मसका रागग आन्तरयक स्रोत ऩमााप्त छ । स्रोत ऩरयचारन गयी अतघ फढ्नुऩछा  । अफ „स्भर इज 

ब्मुदटपुर‟ भात्र होइन, ठूरा आमोजना ऩतन तनभााण गनुाऩछा  ।  

तऩाईंरे आईऩीओ ननष्कासनऩनर् रगानी रु्टाउने वातावयण फन्त्र् बन्त्नुबो, मसका राधग कस्ता यणनीनत 

तमाय गनुाबएको र् ? 

एचआईडीसीएररे ठूरा आमोजना फनाउन प्रमास गयेको हो । भैरे नरमसॊहगाड जरािममुक्त 

आमोजनाभा स्िदेिी रगानी जुटाउन धेयै प्रमत्न गयें । भागथल्रो ताभाकोसी हाभीरे फनामौं बन ेअरू ठूरा 
आमोजना फनाउन सककन्छ । ताभाकोसीजस्तै ठूरो, याम्रो य आकर्ाक आमोजना फनाउन सुरु गनुाऩछा , 
वित्तीम व्मिस्थाऩन एचआईडीसीएररे गनेछ । रगानीको सभस्मा बएजस्तो राग्दैन, रगानी जुटाउन 

हाभी तमाय छौं ।  

कम्ऩनीरे ववत्तीम सॊस्थाभा सफैबन्त्दा ठूरो यकभको प्राथसभक सेमय र्ायी गना रागेको र्, कदहरेदेखि 

सवासाधायणराई त्रफक्री िरुा हुन्त्र् ? 

हाभीरे सेमय तनष्कासन गना गधतोऩत्र फोडाफाट स्िीकृतत ऩाइसकेका छौं । एचआईडीसीएररे २ 

अफाफयाफयको २ कयोड ककत्ता सेमय सिासाधायणराई बफक्री गछा  । सेमय तनष्कासन तथा बफक्री प्रफन्धकको 
तनमुम्क्त बइसकेको छ । स्िीकृत बएको २ भदहनामबत्र साधायण सेमय तनष्कासन गरयसक्नुऩछा  । महीफीच 



दसॊेै, ततहाय य छठ ऩयेको छ । हाम्रो चाहना सफैरे रगानी गन ेअिसय ऩाऊ्न बन्ने हो । हाभीरे २ 

विकल्ऩभा काभ गरययहेका छाॊेै, एउटा दसॊेैअतघ य अको दसॊेै य ततहायफीचभा ।  

एिआईडीसीएरभा सवासाधायणरे ककन रगानी गने ? 

कुन ैऩतन कम्ऩनीभा रगानी गनुाअतघ त्मसको आधायबूत सूचकफाये जानकायी हुनुऩछा  । त्मसका रागग 

हाभीरे सिासाधायणराई कम्ऩनीफाये जानकायी ददन्छौं । कम्ऩनीको उद्देश्म, रक्ष्म य प्रततपरको 
प्रत्माबूतत हुनुऩछा  । सॊस्थाको सॊयचना कस्तो छ, बविष्म कस्तो छ, व्मिस्थाऩन कस्तो छ य उद्देश्म के हो 
बन्न ेमथाथा जानकायी मरएय भात्र सेमयभा रगानी गनुाऩछा  । हाभीरे अढाई िर्ाको अिगधभा कम्ऩनीराई 

विश्िसनीम फनाएका छौं । एचआईडीसीएर व्मािसातमक रूऩभा अतघ फढेको छ बन्ने सन्देि फैंक तथा 
वित्तीम सॊस्थाभा ऩुगेको छ । ती सॊस्था ऩतन हाभीसॉग सहकामा गना उत्सुक छन ्। 
हाभीरे ८ आमोजनाभा रगानी गरयसक्मौं । ७ आमोजनाभा रगानी गन ेतमायी बइयहेको छ । हाभी 
जरविद्मुत्भा रगानी केम्न्रत गयेको सॊस्था बएकारे हाम्रो भहत्ि अझ फढेको छ । प्राविगधक एिॊ वित्तीम 

विऻता फढ्दै गएको हाभीरे ऩाएका छौ । जरविद्मुत्भा रगानी फढी जदटर य जोखखभऩूणा ऩतन हुन े

बएकारे मसको सभग्र ऩऺको अध्ममन गना हाभी सऺभ छाॊेै । मस्तै, हाभीरे विश्ि फैंक य एडीफीसॉग 

सहकामा गदै आएका छौं । ती वित्तीम सॊस्थाको विश्िास कम्ऩनीरे म्जतेको छ । हाम्रो सुरुदेखखको प्रमास 

ऩद्धततराई भजफुत फनाउनेभा केम्न्रत छ । याम्रो ऩद्धततफाट सॊस्था चरोस ्बन्ने चाहना छ । याम्रो 
कामासम्ऩादन गयेकारे ६ भदहनाअतघ हाभीरे क्िामरटी य मरडय अन्तयााम्ष्ट्रम अिाडा ऩाएका छौं ।  

प्राथसभक सेमय ननष्कासन गदाा तऩाईंरे कनत गुणा रगानी आउने देख्नबुएको र् ? 

मस ैबन्न सककने अिस्था छैन । सेमयभा व्माऩक जनसहबागगता यहन ेअऩेऺा छ । बयखयै सॊविधान जायी 
बएकोरे जनभानसभा उत्साह छ । अफको मुग बनेको आगथाक सभदृ्गधको बएकारे हाम्रो व्मािसातमक 

उद्देश्मअनुसाय उत्साहजनक सहबागगता हुन ेभैरे देखेको छु ।  
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िरयद अधधकाय कामाकायीराई नददॉदा भन्त्री कायफाहीभा 
सिने गौतभ 

सािाजतनक खरयद ऐनविऩयीत ठेक्काऩट्टाभा सॊरग्न हुॉदा नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण सञ्चारक समभततका अध्मऺ 

ऊजााभन्त्रीसदहतका सञ्चारक अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको कायफाहीभा ऩयेका छन ्। सािाजतनक 

खरयद ऐन य तनमभािरीविऩयीत ठेक्काऩट्टाको तनणाम गन ेविद्मुत ्प्रागधकयण सञ्चारक समभततकी अध्मऺ एिॊ 
ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻिारीसदहतका ऩदागधकायी कायफाहीभा ऩयेका हुन ्। 
अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे सोर ुकरयडोय प्रसायण राइनको ठेक्काऩट्टाभा अतनममभता बएको बन्दै 

प्रागधकयण सञ्चारक समभततका अध्मऺ एिॊ ऊजााभन्त्री ऻिारीराई कायफाही गना प्रधानभन्त्रीराई कायफाही रेखी 
ऩठाएको छ । मसैगयी, सञ्चारकहरू रक्ष्भणप्रसाद अग्रिार, भनोजकुभाय मभश्र, सुयज रामभछान ेय सदस्मसगचि 

भुकेियाज काफ्रे अम्ख्तमायको कायफाहीभा ऩयेका गथए । 
खरयद ऐन, २०६३ को दपा ७(१) रे खरयदसम्फन्धी सफ ैकामा गन ेिा गयाउन ेम्जम्भेिायी सम्फम्न्धत तनकामका 
प्रभुखको हुन ेबनी ककटान गयेको छ । सािाजतनक खरयद तनमभािरी, २०६४ को तनमभ १४, ६७, ८१ (क) रे रागत 

अनुभान तथा फोरऩत्र िा ऩयाभिा सेिासम्फन्धी प्रस्ताि स्िीकृतत गन ेविमबन्न तहका ऩदागधकायीको हद 

सीभासभेत ककटान गयी खरयद कामासम्फन्धी स्िीकृतत गन ेअगधकायको विकेन्रीकयणसभेत गयेको छ । खरयद 

कामासम्फन्धी स्िीकृतत ददने अम्न्तभ अगधकायी विबागीम प्रभुख यहन ेव्मिस्था खरयद कानुनभा छ । त्मसअनुसाय 
काभ गदाा खरयदसम्फन्धी तनणाम प्रागधकायणका कामाकायी तनदेिकरे गनुाऩन ेहो । 
तय, प्रागधकयण सञ्चारक समभततरे कानुनविऩयीत िस्त ुतथा सेिा खरयदको रागत, मोजना, टेन्डय 

स्िीकृततरगामतका सम्ऩूणा काभ गदै आएको छ । प्रागधकयणका हयेक ठेक्काऩट्टा सञ्चारक समभततरे स्िीकृतत 

गदै आएको छ । सञ्चारक समभततफाट स्िीकृत गयाउन ुऩदाा प्रागधकयणका अगधकाॊि ठेक्काऩट्टा वििाददत हुन े

गयेका छन ्। ठेक्का स्िीकृततका रागग राभो सभम राग्न ेगयेको छ । 
„कानुनविऩयीत ठेक्काऩट्टाभा सहबागी हुॉदा भन्त्रीसदहत सञ्चारकहरू सहबागी हुॉदा कायफाहीभा ऩन ेअिस्था 
आमो, कामाकायी तनदेिकराई अगधकाय ददइएको बए ठेक्काऩट्टाभा उनीहरूको सॊरग्नता देखखॉदैन्मो,‟ 
प्रागधकयणका एक उऩकामाकायी तनदेिकरे बन,े „ऩदहरे न ैअगधकाय कामाकायीराई ददइएको बए उनीहरू 

कायफाहीफाट फच्थे ।‟ 
सोर ुकरयडोय प्रसायण राइनभा ऩतन आफ्नो स्िाथाअनुसायको तनणाम नबएऩतछ ऊजाासगचि एिॊ सञ्चारक 

याजेन्रककिोय ऺेत्री य सञ्चारक सन्तोर्नायामण शे्रष्ठरे भाइन्मुटभा असहभतत (नोट अप डडसेन्ट) रेखेका गथए । 
ऩदहरे सगचि ऺेत्रीकै आग्रहभा टेन्डयको भाऩदण्ड ऩरयितान सञ्चारक समभततरे गयेको गथमो । 
प्रागधकयणका हयेक ठेक्काऩट्टाभा सञ्चारकरे अगधक चासो ददॉदै आएका हुन्छन ्। सञ्चारकरे आफ्नो 
स्िाथाअनुसाय ठेक्काऩट्टाको तनणामभा बएभा सञ्चारक समभततको तनणाम (भाइन्मुट) भा हस्ताऺय गन ेनत्र नगन े

प्रिवृत्त हाफी छ । „ठेक्काऩट्टाभा खेल्न नऩाउन ेहुॉदा सञ्चारकहरू खरयद अगधकाय कामाकायी तनदेिकराई ददनै 
चाहॉदैनन,्‟ प्रागधकयण स्रोतरे बन्मो । खरयदका हयेक तनणाम सञ्चारक समभततफाट स्िीकृत गयाउन ुऩदाा तनणाम 

प्रकक्रमाभा दढराइ हुन ेय सञ्चारकरे आफ्नो स्िाथा ऩूया गना ठूरो चरखेर गन ेआयोऩ राग्दै आएको छ । 
अम्ख्तमाय य सॊसद्को सािाजतनक रेखा समभततरे खरयदभा सञ्चारक समभततराई सहबागी नगयाउन विद्मुत ्



प्रागधकयणराई ताकेता गरययहेका छन ्। तय, प्रागधकयणरे आगथाक प्रिासन वितनमभािरीराई सॊिोधन गनुाऩन े

बन्दै उनीहरूको तनदेिन भातनयहेका छैनन ्। खरयद ऐनरे सञ्चारक समभततभा अम्न्तभ स्िीकृततको अगधकाय 

यहेभा त्मस्तो व्मिस्था स्ित: सॊिोधन बएको भातनन ेव्मिस्था गयेको छ । 
प्रागधकयणका कामाकायी तनदेिक भुकेियाज काफ्रेरे आगथाक प्रिासन वितनमभािरी सॊिोधनका रागग ऩेस बएको 
प्रस्तािको ऩुनयािरोकन बइयहेको फताए । „विऻरे मसपारयस गयेको प्रततिेदनभागथ सञ्चारक रक्ष्भण अग्रिारको 
उऩसमभततरे ऩुनयािरोकन गरययहेको छ,‟ उनरे बन,े „मसफायेभा तछट्टै तनणाम हुन्छ ।‟ 
प्रागधकयणरे मसअतघ खरयद ऐनभा बएको व्मिस्थाअनुसाय आगथाक प्रिासन वितनमभािरी सॊिोधन गना ऊजाा 
भन्त्रारमका कानुनका सहसगचि उदमयाज साऩकोटाको सॊमोजकत्िभा उऩसमभतत गठन गयेको गथमो । 
उऩसमभततभा ऊजााकै प्रिासनतपा का तत्कारीन सहसगचि ककयणयाज िभाा आचामा य प्रागधकयणको अथा विबागका 
उऩकामाकायी तनदेिक रेखनाथ कोइयारा सदस्म गथए । उऩसमभततको प्रततिेदन प्रागधकयण सञ्चारक समभततको 
१६ ऩुस ०७० को ६७१औँ फैठकभा ऩेस बएको गथमो । 
तत्कारीन अध्मऺ एिॊ ऊजाासगचि विश्िप्रकाि ऩम्ण्डत, अथासगचि य कामाकायी तनदेिक अजुानकुभाय काकी 
वितनमभािरी सॊिोधनको ऩऺभा गथए । तय, फहुभत सञ्चारकहरू वििेक तातेड, सन्तोर्नायामण शे्रष्ठ, भनोज 

मभश्र य रक्ष्भण अग्रिार विऩऺभा उबत्रएऩतछ सॊिोधन अरऩत्र ऩयेको गथमो । त्मततिेरा तनणाम गना नभान्न े

अग्रिार य मभश्रा सोर ुकरयडोयको ठेक्काऩट्टाभा कायफाहीभा ऩयेका छन ्। 
२५ भेगािाटसम्भका आमोजनाको विद्मुत ्खरयद–बफक्री सम्झौता (वऩवऩए) गन ेअगधकाय ऩतन सञ्चारक समभततभ ै

केम्न्रत छ । मसअतघ सञ्चारक समभततराई जानकायी ददएय कामाकायी तनदेिकरे स्िीकृत गन ेव्मिस्थाराई 

हटाएय ऊजााभन्त्री ऻिारीरे सञ्चारक समभततभ ैकेम्न्रत गयेकी हुन ्। 
ऊर्ाासधिवको अधधकाय कटौती प्रस्ताव 

काठभाडौं/ ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻिारीरे सगचिराई प्रत्मामोजन गयेको अगधकाय कपताा गना प्रस्ताि गयेकी छन ्। 
भन्त्री ऻिारीरे सगचि याजेन्रककिोय ऺेत्रीसॉगको वििाद चमुरएऩतछ अगधकाय कटौतीको प्रस्ताि भॊगरफाय 

प्रधानभन्त्री सुिीर कोइयारासभऺ ऩेस गयेकी हुन ्। भन्त्री ऻिारीरे प्रत्मामोम्जत अगधकाय कपताा मरन प्रधानभन्त्री 
कामाारमभा प्रस्ताि ऩठाइएको जानकायी ददइन ्। „मसको फोधाथा सगचिराई ऩतन ददएकी छु,‟ उनरे बतनन ्। 
ऻिारी य सगचिफीच अदहरे फोरचार न ैछैन । 
नेऩार सयकायको कामासम्ऩादन तनमभािरी ०६४ रे प्रत्मामोम्जत अगधकाय कपतााको तनणाम भागथल्रो तहको 
अगधकायीफाट गयाउनुऩन ेव्मिस्था गयेको छ । प्रस्ताि स्िीकृत बएभा कानुनरे ददएको अगधकायफाहेक भन्त्रीरे 

ददएका कुन ैऩतन अगधकाय सगचिरे प्रमोग गना ऩाउॉ दैनन ्। विद्मुत ्ऐनरे जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स जायी, 
निीकयण य खायेज गन ेअगधकाय सगचिराई ददएको छ । „भन्त्रीरे सगचिराई अगधकाय प्रत्मामोजन नगयेसम्भ 

सगचिरे काभ न ैगना सक्दैनन,्‟ एक सगचिरे बन े। 
भन्त्री ऻिारीरे ऺेत्रीराई रुचाएय ऊजाा भन्त्रारमभा ल्माएकी गथइन ्। प्रसायण राइनको सोर ुकरयडोयको ठेक्का 
बायतीम कम्ऩनी भोहन इनजॉराई ददन ेविद्मुत ्प्रागधकयण सञ्चारक समभततको तनणामविरुद्ध ऺेत्रीरे असहभतत 

(नोट अप डडसेन्ट) रेखेऩतछ दईुफीचको वििाद चमुरएको गथमो । 
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भेिीका आमोर्नाफाट २ सम भेवा ववद्मुत ्

िववन रुइॉटेर 

भेचीका तीनओटा ऩहाडी म्जल्राभा विद्मुत ्उत्ऩादनको सम्बािना अत्मगधक बए ऩतन सयकायी प्रमासभा 
प्रबािकायी अध्ममन य आमोजना सञ्चारन नहुॉदा स्रोत य साधनको उगचत प्रमोग हुन सकेको छैन । 
तनजीऺेत्रफाट बइयहेको काभ य अध्ममनराई हेदाा बन े२ सम भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत ्उत्ऩादन हुने 
सम्बािना देखखएको छ । 

ऩाॉचथय म्जल्राम्स्थत पेभे खोराफाट उत्ऩाददत विद्मुत ्प्रसायण बइयहेको छ । सो आमोजनाको ऺभता १ 

भेगािाट यहेको छ । हेिा खोराभा बने दईु ठूरा आमोजना तनभााणका चयणभा छन ्। १६ दिभरि ९ 

भेगािाट ऺभताको हेिा „ए‟ जरविद्मुत ्आमोजनाभा २०७२ भङ्मसयको ऩदहरो सातादेखख उत्ऩादन िुरू 

गने तमायीका साथ काभ बइयहेको य त्मो अम्न्तभ चयणभा ऩुगेको आमोजना प्रभुख ऩुष्ऩज्मोतत ढुङ्गानारे 

फताए । उनका अनुसाय िैिाखको बूकम्ऩका कायण काभ प्रबावित बएकारे ३ भहीनाऩतछ भात्रै विद्मुत ्

उत्ऩादन िुरू गना सककने अिस्था सजृना बएको हो । मस्तै हेिा खोरा य पेभे खोराको ऩानीराई सदऩुमोग 

गदै २१ दिभरि ६ भेगािाट ऺभताको हेिा तल्रो मोजनासभेत सञ्चारनभा यहेको छ । 

ऩाॉचथय य ताप्रेजुङको मसभानाफाट फग्ने कािेरी नदीभा ३८ भेगािाट ऺभताको काफेरी „ए‟ जरविद्मुत ्

आमोजना तनभााण हुने बएको छ । एमिमारी विकास फैङ्क (एडीफी)को रगानीभा आमोजना तनभााण हुन 

रागेको हो । हार काभ िुरू बएका य प्रसायणभा यहेका आमोजनाफाट सभेत गयी २ िर्ामबत्र ऩाॉचथय 

म्जल्राफाट ७५ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 

इराभको भाइखोराभा तनभााण गरयएको सातनभा भाई जरविद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत ्

कािेरी कोरयडोयभाऩाmत केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडसककएको छ, सो आमोजनाको ऺभता २२ 

भेगािाट यहेको छ । इराभकै ऩुिा खोराभा भात्र ै३ जरविद्मुत ्आमोजना तनभााण बइयहेका छन ्। 
त्मसभध्मे नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणअन्तगात ६ य २ भेगािाटका गयी दईुओटा छन ्बने तनजी रगानीभा ३ 

भेगािाट ऺभताको ऩुिाखोरा–फी जरविद्मुत ्आमोजना यहेको छ । भाइखोराभा अऩयभाई (९ दिभरि ६ 

भेगािाट), अऩयभाई „सी‟ (६ भेगािाट) य जोगभाई (७ भेगािाट) गयी तीनओटा आमोजनाका काभ 

बइयहेका छन ्। भाइखोराभै यहेका ४ दिभरि ५ य ७ भेगािाट ऺभताका अन्म दईु आमोजनारे बन े

उत्ऩादन ददइयहेका छन ्। इराभभा भात्रै हार तनभााणको चयणभा यहेका य उत्ऩादन िुरू बएका 
आमोजनाको कुर ऺभता ७४ भेगािाटबन्दा फढी छ । 

http://www.abhiyan.com.np/new/ArticleHasAuthors/index/388


भेची अञ्चरको सफैबन्दा उत्तयी म्जल्रा ताप्रेजुङभा ऩतन विद्मुत ्उत्ऩादनको काभ तीव्र गततभा बइयहेको 
छ । इङिा खोरा (९ दिभरि ७ भेिा), इिा खोरा (९ दिभरि ७ भेिा), अरुण काफेरी (२५ भेिा) य 

पािाखोरा (५ भेिा) म्जल्राका भुख्म आमोजना हुन ्। ती आमोजनाहरूको तनभााण कामा २ देखख ४ िर्ामबत्र 

सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखखएको छ । रक्ष्मअनुसाय काभ हुने हो बन ेआगाभी ४ िर्ामबत्र भेची अञ्चरका तीन 

म्जल्राफाटभात्रै २ सम भेिा विद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 
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ऊर्ााभन्त्री–सधिवत्रफि रु्हायी 
भन्त्रीरे िोससन ्सधिवको अधधकाय सधिवरे सम्झाए भन्त्रीराई कानुन 

बीभ गौतभ  

ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻिारीरे ऊजाा सगचि याजेन्रककिोय ऺत्रीको अगधकाय खोसेकी छन ्। ३१ बदौभा ऊजाा 
सगचि ऺत्रीराई ऩत्र रेख्दै भन्त्री ऻिारीरे ७ जेठ २०७१ भा प्रत्मामोजन गयेको सफ ैअगधकाय कपताा मरएको जनाउ 

ददएकी हुन ्।  
भन्त्री ऻिारीरे अगधकाय कपताा मरएको ऩत्र ५ असोजभा सगचि ऺत्रीरे ऩाएका गथए । नेऩार सयकायको कामा 
सम्ऩादन तनमभािरी, २०६४ रे वििरे् अिस्थाभा आपूबन्दा भागथल्रो तनकाम अथाात ्प्रधानभन्त्री सुिीर 

कोइयारासॉग स्िीकृतत मरएय भात्र भन्त्रीरे सगचिको प्रत्मामोम्जत अगधकाय कपताा मरन सक्न ेव्मिस्था छ । तय, 

भन्त्री ऻिारीरे मसध ैऩत्र रेखेकी गथइन ्।  

ऩतछल्रो सभम सोरु कोरयडोय प्रसायण राइनको ठेक्का तथा अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे 

खायेजीका रागग ददएको अनुभतत ऩत्र (राइसेन्स) फाये भन्त्री ऻिारी य सगचि ऺत्रीबफच चयभ द्िन्द्ि छ । 
हयेक तनणाम आगथाक चरखेरका आधायभा हुन थारेऩतछ सगचि ऺत्री भन्त्रीसॉग टादढएका हुन ्। ऊजाा 
भन्त्रारम स्रोतका अनुसाय कुनै पाइर दटप्ऩणी उठाएय सगचिरे भन्त्रीराई ऩेस गयेभा भन्त्रीरे मसध ै

अस्िीकृत गरयददने तथा भन्त्रीरे सगचिराई दटप्ऩणीका रागग ऩठाएभा सगचिरे उल्टो दटप्ऩणी 
रेख्नसेम्भको द्िन्द्ि दईुबफच चरेको छ । कानुनी व्मिस्थाअनुसाय भन्त्रीरे वििरे् ऩरयम्स्थतत देखाएय 

प्रधानभन्त्रीसॉग मरखखत स्िीकृतत मरएय भात्र सगचिको अगधकाय कटौती गना सक्न े बए ऩतन उनरे 

स्िीकृतत नमरएको ऊजाा भन्त्रारम स्रोतरे जनाएको छ ।  

५ असोजभा ऩत्र ऩाउनेबफवत्तकै भन्त्री ऻिारीराई ऩत्र रेख्दै सगचिरे आफ्नो अगधकाय खोस्न नमभल्ने 
उल्रेख गयेका गथए ।  

कानुनअनुसाय सगचिराई प्रत्मामोम्जत अगधकाय प्रधानभन्त्रीको स्िीकृततविना कपताा मरन नसक्ने तथा 
प्रचमरत कानुनविऩयीत भन्त्रीरे अथाहीन तरयकारे अगधकाय कपताा गदाा ऊजाा ऺेत्रका विकास तनभााणभा 
सभेत असय ऩन ेसगचि ऺत्रीरे उल्रेख गयेका छन ्। भन्त्रीराई कानुनी ऩाठ मसकाउॉ दै सगचि ऺत्रीरे ऩत्रभा 
विद्मभान कानुन हेयेय भात्र ऩत्रचाय गना ऩतन सुझाएका छन ्। सगचि ऺत्रीरे वििरे् ऩरयम्स्थतत नबएको 
सभेत ऩत्रभा उल्रेख गयेका छन ्। सगचिरे भन्त्रीराई फुझाएको ऩत्र प्रधानभन्त्री कोइयारा, अम्ख्तमाय 

दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगका प्रभुख आमुक्त रोकभानमसॊह काकी, याम्ष्ट्रम मोजना आमोगका 
उऩाध्मऺ डा. गोविन्द ऩोखयेर य भुख्म सगचि डा. सोभरार सुिेदीराई सो ऩत्रको फोधाथा ददएका छन ्। 



„३१ असोजभा भराई भन्त्रीफाट प्रत्मामोम्जत अगधकाय कपतााको ऩत्र रेख्नबुएको गथमो, भैरे प्रधानभन्त्रीको 
मरखखत स्िीकृततविना मभल्दैन बनेय कानुनअनुसाय न ैऩत्रको उत्तय ददएको छु,‟ सगचि ऺत्रीरे याजधानीसॉग 

बने । सगचिको ऩत्र ऩाउनेबफवत्तकै भन्त्री ऻिारीरे भॊगरफाय (५ असोज) भा प्रधानभन्त्री कोइयाराराई 

सगचिको अगधकाय कपतााका रागग सभथान भाग्दै ऩत्र रेखेकी छन ्। प्रधानभन्त्रीरे अगधकाय कपतााका रागग 

कानुनत् सभथान ददएय भात्र ऩुग्दैन, मरखखत स्िीकृतत ददनुऩने व्मिस्था यहेको छ । त्मो ऩतन अगधकाय 

खोस्नुअतघ नै मरनुऩने तनमभािरीभा व्मिस्था छ ।  

नीततगत तनणामका साथै व्मिस्थावऩका सॊसद्भा रैजाने विधेमक, भम्न्त्रऩरयर्द्भा रैजाने प्रस्ताि, 

सहसगचि िा सोभागथका अगधकृतराई सरुिा÷फढुिा, म्जम्भेिायीरगामतको तनणामफाहेक अन्म सफ ै

तनणाम सगचिरे गना सक्छन ्। भन्त्रीरे सगचिका सफै अगधकाय कपताा गयेको ऩत्र रेखेको, सगचिरे भन्त्रीरे 

मसधै अगधकाय खोस्नु कानुनविऩयीत हुन े उल्रेख गयेको य सगचिको ऩत्रऩतछ भन्त्री ऻिारीरे 

प्रधानभन्त्रीरे सगचिको अगधकाय खोस्नका रागग सभथान भागेऩतछको िाताियणरे ऊजाा भन्त्रारममबत्र 

अरभरको अिस्था मसजाना बएको भन्त्रारमका एक अगधकायीरे जानकायी ददए । 

भन्त्री य सगचिबफचको द्िन्द्िरे ऊजाा भन्त्रारमका धेयै प्रस्ताि अरऩत्र ऩयेका छन ्। ऊजाासम्फन्धी 
भहŒिऩूणा तनणामहरू ऩतन हुन सकेका छैनन ्। द्िन्द्िकै कायण नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयणको फोडा 
फैठकसभेत फस्न सकेको छैन । ऊजाा भन्त्रारम स्रोतका अनुसाय भन्त्री य सगचिबफचको तनािरे आगाभी 
दहउॉदका रागग भन्त्रारमरे रोडसेडडङ न्मूनीकयण मोजनासभेत फनाउन सकेको छैन । मसैबफच, भन्त्री 
ऻिारीरे सोरु कोरयडोय ठेक्का प्रकयणभा अम्ख्तमायभा फमान ददने कभाचायीराई ब्माक डटेभा सरुिा गन े

सुय गयेको स्रोतरे जनाएको छ । सयकाय ऩरयितान हुन ेफेराभा आफ्नो कभाउ मोजनाभा फाधक फनेको 
बन्दै भन्त्रीरे सगचिदेखख विद्मुत ् प्रागधकयणका सफ ै कभाचायीराई सरुिाको मोजना फनाएको स्रोतको 
बनाइ छ ।  
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ऊर्ाा भन्त्रीरे बननन ्: अख्ततमायको ननदेशन कानुनववऩयीत  

ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻिारीरे सोरु करयडोय प्रसायण राइनको ठेक्काऩट्टा अतनममभता बएको बन्दै 

अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे तनणाम प्रकक्रमाभा सॊरग्न व्मम्क्तराई कायफाही गना ददएको 
तनदेिन कानुनविऩयीत बएको फताएकी तछन ्। 
अम्ख्तमायरे िुक्रफाय प्रसायण राइन तनभााणका रागग सफैबन्दा कभ यकभ कफोर गने कम्ऩनीराई ठेक्का 
नददएय अतनमभता गयेको बन्दै ऊजााभन्त्री एिॊ विद्मुत ्प्रागधकयण सञ्चारक समभततकी अध्मऺ 

ऻिारीराई कायफाही गना प्रधानभन्त्रीराई रेखी ऩठाएको गथमो । 
अम्ख्तमायरे प्रागधकयणका सञ्चारकहरू रक्ष्भण अग्रिार, भनोज मभश्र, सुयज रामभछाने, कामाकायी 
तनदेिक भुकेियाज काफ्रेसदहत भूल्माॊकन समभततभा यहेका कभाचायीराई कायफाही गना तनदेिन ददएको 
गथमो । 
भन्त्री ऻिारीका तनजी सगचि याजेन्र ढकाररे फुधफाय विऻम्प्त जायी गदै ठेक्काऩट्टाभा गचत्त नफुझभेा 
ऩुनयािरोकन गना सक्ने कानुनी उऩचाय हुॉदाहुॉदै अम्ख्तमायभा उजुयी ऩयेको जनाएका छन ्। „उजयी ऩनुा य 

अम्ख्तमायफाट ऩतन खरयद ऐनभा बइयहेको ऩुनयािरोकनको कानुनी व्मिस्थाराई तनस्तेज हुने गयी 
तनदेिन आउन ुप्रचमरत तनमभ, कानुनविऩयीत हुने देखखन्छ,‟ विऻम्प्तभा उल्रेख छ । 
अम्ख्तमायको तनदेिनफाट याम्ष्ट्रम प्राथमभकताप्राप्त विकास आमोजनाको खरयद व्मिस्थाऩन य आमोजना 
कामाान्िमनभा गम्बीय सभस्मा उत्ऩन्न बई याज्मरे मरएको रतु विकासको रक्ष्मभा अियोध मसजाना हुने 
विऻम्प्तभा जनाइएको छ । 
विऻम्प्तभा बतनएको छ, „सािाजतनक खरयदसम्फन्धी प्रचमरत ऐन, तनमभ य वितनमभािरीभा बएका 
व्मिस्था तथा फोरऩत्रसम्फन्धी कागजातभा ददइएका तनदेिनअनुसाय खरयद प्रकक्रमा अऩनाई 

कानुनसम्भत तथा स्ितन्त्र य ऩायदिॉ रूऩभा अध्ममन विश्रेर्ण गयी भूल्माॊकन गने य तनणाम मरने 
भूल्माॊकनकताा य तनणामकतााको अगधकायराई कुम्ण्ठत गदै सभग्र खरयद प्रकक्रमाराई नै अियोध ऩुग्न ेगयी 
कायफाही हुनु उगचत देखखॉदैन ।‟  
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काफेरी “ए”को म्माद िौथोऩटक ६ भदहना थऩ 

सयकायरे ३७.६ भेगािाटको काफेरी „ए‟ जरविद्मुत ्आमोजनाको म्माद चौथोऩटक ६ भदहना थऩ गयेको छ 

।  ऊजाा भन्त्रारमरे आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩन (पाइनाम्न्समर क्रोजय) य विद्मुत ्खरयद 

सम्झौता  (वऩवऩए) गयी बौततक रूऩभा तनभााण सुरु गनुाऩन ेम्माद ६ भदहना थऩ गयेको हो । 
ऊजाा सगचि याजेन्रककिोय ऺेत्रीरे बफहीफाय आमोजनाको म्माद ६ भदहना थप्ने तनणाम गयेका हुन ्। 
मसअतघ गत ८ चतैभा थवऩएको आमोजनाको ६ भदहनाको म्माद बफहीफाय सककएको गथमो । 
„६ भदहनामबत्रभा पाइनाम्न्समर क्रोजय य वऩवऩए गयी बौततक रूऩभा तनभााण सुरु गने गयी आमोजानको 
राइसेन्सको म्माद चौथोऩटक थवऩएको छ,‟ ऊजाा भन्त्रारमका सहसगचि डा. सञ्जम िभाारे बने । 
आमोजनारे ऩतन ६ भदहना म्माद थऩका रागग तनिेदन ददएको गथमो । 
सयकायरे सस्तोभा विद्मुत ्ददने सता याखी अन्तयााम्ष्ट्रम प्रततस्ऩधााका आधायभा आमोजनाको प्रफद्र्धक 

छनोट गयेको हो । 
प्रततस्ऩधााका आधायभा फुटिर ऩािय कम्ऩनी (बफवऩसी)रे आमोजनाको राइसेन्स मरएको गथमो । 
आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩनको टुॊगो रागगसके ऩतन सम्झौताभा बन ेहस्ताऺय बइसकेको छैन । 
वऩवऩएको दय सफै तम बइसकेको छ बने मसराई औऩचारयकता ददन भात्र ैफाॉकी छ । विद्मुत ्प्रागधकयण य 

आमोजनाफीच वऩवऩएको प्रायम्म्बक भस्मौदाभा हस्तऺय बइसकेको छ । 
राइसेन्सभा याखखएको सताअनुसाय काभ नगयेको बन्दै काफेरीरगामत १४ आमोजनाको राइसेन्स खायेज 

गना अम्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे गत ९ कावत्तकभा ऊजाा भन्त्रारमराई तनदेिन ददएको 
गथमो । 
तय, काफेरी एको राइसेन्स बने खायेज गयेको गथएन । अरू १३ आमोजनाको बने राइसेन्स खायेज 

गरयएको गथमो । अम्ख्तमायको तनदेिनऩतछ आमोजनाको वििाद सॊसदीम समभततभा सभेत ऩुगेको गथमो । 
ऊजाा भन्त्रारमरे आमोजनाको म्माद थप्न भम्न्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि रगेको गथमो । 
भम्न्त्रऩरयर्द्अन्तगातको आगथाक ऩूिााधाय समभततको १९ पागुनको फैठकरे „काफेरी एको उत्ऩादन 

अनुभततऩत्र यद्द बएको नदेखखएकारे आमोजना अगाडड फढाउन फाधा नऩने‟ तनणाम गदै म्माद थप्न 

ऊजााराई अगधकाय ददएको गथमो । 
ऊजाारे २१ बदौ ०६९ भा एक िर्ामबत्र पाइनाम्न्समर क्रोजय य वऩवऩए गने सतासदहत आमोजनाराई 

उत्ऩादन राइसेन्स ददएको गथमो । तनभााण अिगधको ब्माजसदहत १० कयोड २० राख ८० हजाय अभेरयकी 
डरय (करयफ १० अफा २० कयोड ८० राख रुऩैमाॉ) रगानी यहेको आमोजनाभा विश्ि फैंक सभूहको 
अन्तयााम्ष्ट्रम विकास सॊस्था (आइडडए) तथा अन्तयााम्ष्ट्रम वित्त तनगभ (आइएपसी)रे क्रभि: ४ कयोड य ३ 

कयोड ८१ राख १२ हजाय डरय ऋण रगानी गदै छन ्। स्िऩुॉजी (इम्क्िटी)फाट दईु कयोड २९ राख ६० हजाय 

डरय रगानी हुनेछ । 



आमोजना तनभााणका रागग काफेरी इनजॉ मरमभटेड छुट्टै कम्ऩनीको स्थाऩना गरयएको छ । आइडडएरे 

आमोजनाभा ददने ऋण सयकायी स्िामभत्िको जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनीभापा त काफेरीभा 
प्रिाह हुनेछ ।आमोजनारे कम्ऩनीफाट डरयभ ैऋण मरनेछ । विश्ि फैंकरे ददने ऋण नेऩारी रुऩैमाॉभा 
ऩरयितान गयेय मरॉदा ब्माजदय भहॉगो ऩने बएऩतछ बफवऩसीरे ऋण डरयभ ैमरन रागेको हो । 
डरयभ ैऋण मरने बएऩतछ रगानीभा अभेरयकी डरय अॊि ६० प्रततित य नेऩारी रुऩैमाॉको अॊि ४० प्रततित 

कामभ हुनेगयी ०७० जेठभा आमोजना विकास सम्झौता (वऩडडए) सॊिोधन बएको गथमो । 
मसअतघ रगानी अनुऩात ५३ प्रततित नेऩारी रुऩैमाॉ य ४७ प्रततित डरय हुन ेव्मिस्था गथमो । नमाॉ 
व्मिस्थाअनुसाय, आमोजनाभा हुने रगानीका आधायभा विद्मुत ्प्रागधकयणरे ६० प्रततित डरयभा य ४० 

प्रततित नेऩारी रुऩैमाॉभा आमोजनाको विद्मुत ्े ् खरयद गनेछ । आमोजनाको तनभााण १५ असाय ०७६ 

(जुन २०१९) मबत्र सक्न ेरक्ष्म याखखएको छ ।  

 

 
 


