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फुढीगण्डकी जरविद्मुत आमोजना ऺेत्रभा बूभाफपमाको व्माऩक चरखेर 

जरश्रोत तथा उजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे फुढीगण्डकी जरविद्मुत आमोजना अन्र्तगत डुफान ऺेर य 

सो आसऩासका जग्गा ककनफेच तत्कार योक्का गना ननदेशन ददएका छन ्।  
 

भन्त्री यामभाझीरे गोयखा य धाददङ जजल्राका भारऩोत तथा नाऩी प्रभुखहरु, प्रभुख जजल्रा अधधकायीहरु, 

सुयऺा प्रभुखहरुसागको बेराभा उक्त ननदेशन ददएका हुन ्। फुढीगण्डकी जरविद्मुत आमोजना ियऩयका 
जग्गाभा बूभाकपमाहरुको व्माऩक चरखेर बएको जानकायीभा आएको बन्त्दै भन्त्री यामभाझीरे एक हप्ता 
भबर ैप्रायजभबक सूचना प्रकाशन गरय आमोजनाराई आिश्मक ऩन ेजग्गाको रगत, ककत्ता, जग्गाधनीहरुको 
नाभ प्रकाशन गरय जग्गा खरयद तथा नाभसायी योक्कागना ननदेशन ददएका हुन ्। उनरे आगाभी एक 

दशकराई उजाा विकासका दशकका रुऩभा ननती तथा कामाक्रभ सॊचारन गरय उजाा सॊकट ननिायण गरयन े

फताए ।   
 

फुढीगण्डकी आमोजनारे प्रमोग गन ेजग्गा ऩदहचान, अधधग्रहण प्रकृमा अनघ फढाउन २ जजल्राका 
सयोकायिाराहरुसाग आमोजनारे शुक्रफाय धचतिनको कुरयनटायभा अन्त्तयकक्रमा कामाक्रभ गयेको धथमो । 
कामाक्रभभा गोयखाका प्रजजअ नायामण बट्ट य धाददङका प्रजजअ विस्िप्रकाश सुिेदी दिुै जनारे ‘जग्गा 
अधधकयण गना भुआब्जा वितयण प्रकृमाभा जनत दढराई गरयमो त्मती नै सभस्मा थवऩदैं जाने बएकोरे 

ऩदहचान बैसकेको जग्गाको असाय भसान्त्त भबरै भुआब्जा ददइसजक्नुऩन’े धायणा याखेका धथए ।  
 

आमोजनारे डुफान ऺेरभा ऩने बएका कायण अधधकयण गनुाऩन ेगोयखा य धाददङका स्िास््मचौकी, 
विद्मारम य साभुदानमक बिनहरु बूकभऩरे बत्काएका कायण ऩुनननाभााण कामाक्रभ अन्र्तगत नगयेय 
अस्थामी प्रकृज तका ननभााण गनुाऩन ेफताउादै धाददङका स्थानीम विकास अधधकायी बगिान अमााररे 

बने, ‘आमोजना प्रबावित ऺेरका १३ गाविसका िास्तविक डुफानभ ैऩन ेविद्मारम य स्िास््मचौकी 
रगामतका सॊयचना ननभााण अस्थामी प्रकृनतकै ननभााण गना स्िीकृनत ददएका छौं ।’ 
 

भारऩोत कामाारम धाददङका प्रभुख येितीप्रसाद बुषाररे आमोजना ननभााण हुने कुयारे बुभाकपमा 
सकक्रमबइ एउटै ककत्ता जग्गा ऩटकऩटक ककनफेच य टुक्रा ऩान ेकाभ बइयहेकोरे तत्कार अधधग्रहण गनुाऩन े

फताए । प्रभुख बुषाररे रगत भरई सकेऩनछ ऩनन जग्गाधनी य ककत्ता थवऩदैं गएकोरे तत्कार जग्गा 
ककनफेच नयोककए सभस्मा नथवऩने फताए । 



 

आमोजनारे प्रबाि ऩाने ऩजश्चभ धाददङका सल्मानटाय, नराङ, खरय, भैदी, सराङ, रगामतका १३ 

गाविसभा ८ हजाय ३ सम १० ककत्ताको २७ हजाय ९ सम ३२ योऩनी बन्त्दा फढी अधधग्रहण गनुाऩनेभा रगत 

भरए ऩनन गत भॊसीय मता भार ै३ हजाय ककत्ता ककनफेच बएय त्मवत्त न ैजग्गाधनी थवऩएको फताए । 
 

‘गोयखा जजल्राभा १४ गाविसका २७ हजाय ८ सम योऩनी अधधकयण गनुाऩन ेजग्गाको ऩदहचान 

बइसकेकोरे तत्कार अधधग्रहण प्रकृमा अनघ फढाउनुऩछा ,’ अधधकयणको रागी जग्गा रगत सॊकरन गना 
खदटएका याभप्रसाद कॊ डरेरे बने ।  
 

आमोजनाका अध्मऺ डाक्टय रक्ष्भी देिकोटाका अनुसाय सयकाय, दाता य जनताको रगानीभ ैआमोजना 
ननभााण हुने बएकोरे आमोजनाराई वििाद यदहत फनाउन ऩदहचान बएका जग्गा आगाभी असाय 

भसान्त्तसभभ अधधग्रहण बइसक्न ेय मसऩारी काभ सुरु गरयने तल्रो ऺेरका गाविसका ऩनन अधधग्रहण 

गरयने फताए ।  
 

अध्मऺ देिकोटारे बने, ‘अधधग्रहण गनुाऩने जग्गाको रगत दिुै जजल्राभा तमाय बइसकेकोरे चतै ८ गत े

प्रायजभबक सूचना प्रकाभशत गरयने छ, १२ गत ेफाट जग्गा नाभसायी योक्का गरयने य १५ गतेसभभ भुआब्जा 
वितयण सभभनत गठन गरय तत्कार भुआब्जा वितयण प्रकृमा अनघ फढाईने छ ।’ 
 

आमोजनाका कामाकायी ननदेशक गोऩार फस्नेतका अनुसाय जग्गाको भुआब्जा भरएय ऩनन 

स्थानीमिासीहरुरे डुफानभा नऩरुन्त्जेर उक्त जग्गाको उऩमोग गरय यहन ऩाउने छन ्य ननभााणसभऩन्त्न 

नहुन्त्जेर सयकायरे िैकजल्ऩक ऩुनास्थाऩना व्मिस्था गरयसक्न ेछ ।  
 

धाददङका प्रभुख जजल्रा अधधकायी विस्िप्रकाश सुिेदीका अनुसाय १२ सम भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन गना 
८ हजाय घयधयूीको हजायौं योऩनी जग्गा अधधग्रहण गनुाऩने य घयफास नै उठाउनुऩने बएकारे सॊिेदनभशर 

बएका काभ गनुाऩन ेकुया औॊल्माए । ‘अधधग्रहणरे फहुआमाभभक प्रबाि ऩाने बएकारे विभबन्त्न ननकामहरू 

साथ भभरेय काभ गनुाऩछा ,’ उनरे बने, ‘वित्तीम, प्रशासननक, प्राविधधक, याजनीनतक रूऩका जदटरता, 
आददभा व्माऩक  छरपर हुनुऩछा  ।’ 
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प्रमोगशाराभा सीमभत विद्मुत ्ऺेत्र 

यिीन्त्रफहादयु शे्रष्ठ 

सयकायरे पेरय सॊकटकार य सेना ऩरयचारन गयेय जरविद्मुत ्आमोजना फनाउन ेघोषणा गयेको छ । १० िषाभा दस 

हजाय भेगािाट फनाउन ेकुया ऩनन दस िषाऩनछ पेरय दोहोयम्ाएको छ । भहाकारी सजन्त्धरे नेऩार भसॊगाऩुय फन्त्न े

बनेको ऩनन २० िषा नानघसकेको छ । सयकायसॉग बन ेकुनकुन जरविद्मुत ्मोजना कदहरे फनाउन ेठोस कामाक्रभ 

छैन । 
  

साॊगठननक सॊयचना य ननजीकयण 

करयफ १०० िषाअनघ पवऩाङफाट जरविद्मुत ्उत्ऩदन बए ऩनन एकीकृत रूऩभा विद्मुत ्उत्ऩादन तथा वितयण सन ्

१९६० को दसकभा भार बएको हो । त्मसफेरा अध्ममन, सिेऺण य ननभााण विद्मुत ्विबाग, ग्राहक सेिा वितयण 

विद्मुत ्कऩोयेसन तथा नीनत ननधाायण य अनुगभन जरस्रोत भन्त्रारमको जजभभेिायीभा धथमो । 
मो साॊगठननक सॊयचनारे २० िषाभा करयफ २ सम भेगािाट उत्ऩादन य वितयण गयेय याम्र ैकाभ गयेको धथमो य 
एकताका फढी बएको विद्मुत ्खऩत गना कऩोयेसनरे खाना ऩकाउन ेबफजुरीको चरुो ऩनन सस्तोभा वितयण गयेको 
धथमो । 
सन ्१९८० दसकको अन्त्त्मनतय फेरामतको थभार प्रान्त्ट (कोइराको कायोफाय) राई व्मिस्थाऩन गना य अरू ऺेरभा 
ननजीकयण गयेको दठकै धथमो । 
जरऩरयमोजनाको पाइदा केिर विद्मुत ्उत्ऩादनभा भार सीभभत नबएय भसॊचाइ, खानेऩानी, फाढी ननमन्त्रण 

आददभा ऩनन बएकारे ननजीकयण गयेको धथएन, मो सयकायी ऺेरभ ैधथमो । अभेरयका, जाऩान, चीन, बायत आदद 

देशभा ऩनन जरविद्मुत ्आमोजना सयकायी ऺेरफाटै ननभााण गरयएका धथए य गरयन्त्छ ऩनन । 
विश्ि फैंकको सल्राहभा सन ्१९८५ भा विद्मुत ्विबाग य कऩोयेसनराई गाबेय नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण (नेविप्रा) 
स्थाऩना बमो । प्राधधकयणका ननमभहरू सयकायी विबागहरूबन्त्दा उदाय बएकारे याजनीनतक हस्तऺेऩ ऩनन फढ्मो । 
स्थाऩनाकारभ ैजरस्रोतभन्त्री आपैं  फोडा अध्मऺ फनेय, चादहनेबन्त्दा फढी प्रशासननक कभाचायीहरू बनाा गयेय 
नेविप्राराई फोझझरो य खधचारो फनाए । 
नमाॉ उदाय विद्मुत ्ऐनरे सफ ैखारको विद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण तथा वितयण राइन ननभााण गना छुट ददए ऩनन 

ननजी रगानीकताा धेयै पाइदा हुन ेजरविद्मुत ्उत्ऩादनभा भातय् केजन्त्रत यहे । 
मसो गये नेविप्रारे प्रणारीभा जोडडएको कुर विद्मुत ्उत्ऩदनको २० प्रनतशत भार खरयद गना सक्छ । तय एकीकृत 

विद्मुत ्प्रणारी तथा जरविद्मुत्को अध्ममन, ननभााणको ऩनन जजभभेिायी भरएको प्राविधधक जदटरता बएको 
प्राधधकयणराई व्माऩायीक सॊस्था (नेसनर टे्रडडङ जस्त)ै को रूऩभा भार भरन थारे । 
ननजी ऺेररे गराा बनेय सयकायरे २० िषादेझख जरविद्मुत्भा रगानी गना छाड्मो, जफ कक त्मसफेरा ननजी ऺेरको 
अत्तोऩत्तो धथएन, हार आएय रगानी ऺभता िावषाक ५–१० भेगािाट भार बएको छ । देशको आिश्मकता त्मसफेर ै

िावषाक १०० भेगािाट ऩुधगसकेको धथमो । 
जरविद्मुत ्ननभााण गना सऺभ य राभो सभम अनुबि बएको ननकाम आिश्मक ऩछा , जस्तै– अभेरयकाको 
मूएसफीआय । नमाॉनमाॉ कामाारम (रगानी फोडा) खोरेय भार हुॉदैन । हार नेविप्राराई टुक्रमाएय उत्ऩादन, प्रसायण 
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तथा वितयणका तीन छुट्टाछुट्टै सयकायी कभऩनी फनाउन ेखेर बइयहेको छ, त्मो त केिर नमाॉ कभाचायी बनाा गना 
भार काभ राग्छ । 
सानो ऺभताको विद्मुत ्उत्ऩादन तथा वितयण सञ्जार केिर १२ सम भेगािाट बएको सॊस्थानराई टुक्रमाउन हुॉदैन, 

ककनबन ेमसको स्थानमत्ि य प्रबािकारयता कभ बएय जान्त्छ य अिाजञ्छत तत्त्िरे खेल्न ेभौका ऩाउॉछन ्। विद्मुत ्

उऩबोक्ताको सॊस्थान विद्मुत ्प्राधधकयणराई भ्रष्टाचायभुक्त य सभदृ्ध फनाउनुऩछा  । भन्त्रीराई दाभ चढाएय िा 
कभभसन एजेन्त्टको बत्ता खाएय कामाकायी प्रभुखको चमन बएसभभ सॊस्थानरे प्रगनत गन ेबनेको आकाशको 
परजस्त ैहो । 
रोडसेडडङका फेरा विद्मुत ्ननमाातको कुया 
विद्मुतीम ऊजाा अनत आिश्मक बए ऩनन विकासशीर देशभा मसको सधैं अबाि हुन्त्छ । विद्मुत ्उत्ऩादन गदाा 
िाताियणभा ठुर ैनकायात्भक असय ऩन ेसभेत बएकारे कुन ैऩनन देशरे विद्मुत ्ननमाात गना बनेय विद्मुत ्प्रान्त्ट 

ननभााण गदैनन ्। 
जस्त ैथभार प्रान्त्टफाट िामुभण्डरभा हुन ेऩदषूण, आणविक प्रान्त्टफाट विककयणको खतया य उच्च फाॉध ननभााणरे 

भाधथल्रो तटभा जरभग्नताको प्रनतकूर असय य तल्रो तटीम ऺेरभा हुन ेराबदामक खननजमुक्त भाटोको फहािभा 
अियोध आदद छन ्। 
एक दईु देशराई छाडये सॊसायभा कत ैविद्मुत ्ननमाात गन ेव्मिस्था छैन । मुयोऩका केही देशरे विद्मुत ्प्रणारीराई 

सन्त्तुरनभा याख्न सानो भाराभा विद्मुत ्आदानप्रदान गने गयेका छन ्। विद्मुत ्आदानप्रदान (ककनफेच) गनुा न ैछ 

बन ेऩनन सभान दयभा हाइ बोल्टेज कयेन्त्ट (एचबीडीसी) य ब्माक टु ब्माक (फीटुफी) कनेक्सन भोडद्िाया हुनऩुछा , 
सॊसायबय मही प्रचरनभा छ । 
यभसमा य कपनल्मान्त्ड तथा फॊगरादेश य बायतरे ऩनन (एचबीडीसी) द्िाया न ैविद्मुत ्आदानप्रदान गयेका छन ्। 
(एचबीडीसी) द्िाया विद्मुत ्आदानप्रदान गये आआफ्नो देशको ट्रान्त्सभभसन राइन य डडजस्ट्रब्मुसन नेटिका  य 
याजष्ट्रम विद्मुत ्प्रणारी स्ितन्त्र रूऩभा सञ्चारन गना सककन्त्छ । 
हार विद्मुत ्आमात गदाा वियाटनगय य नेऩारगन्त्ज ऺेर नेऩारको विद्मुत ्प्रणारीफाट अरग्माई येडडमर भोडभा 
बायतको धग्रडसॉग जोडडन्त्छ । मसयी सो ऺेर बायतकै ननमन्त्रणभा हुन्त्छ । ऩनछ भध्मऺेरभा (जहाॉ अधधकतभ खऩत 

हुन्त्छ) थऩ विद्मुत ्आमात गन ेहो बन ेदेशको याजधानी काठभाडौं ऩनन बायतकै ननमन्त्रणभा हुनेछ । 
अदहरेको प्राथभभकता बनेको ननभााणाधीन जरविद्मुत ्आमोजना, ट्रान्त्सभभसन राइन य डडजस्ट्रब्मुसन नेटिका  
सभमभ ैऩूया गनुा हो, विद्मुत ्ननमाात य अन्त्तयदेशीम उच्च बोल्टेजको ट्रान्त्सभभसन राइन होइन । 
जरविद्मुत ्विकास गना हाइड्रोरजी, भेट्रोरजी, जजमोरजी, टोऩोग्रापी आददको विस्ततृ त्माॊक हुनुऩछा , मसराई 

सॊकरन गना ननकै सभम, स्रोत य साधन राग्छ । 
मस्ता अभूल्म त्माॊक य आमोजना विद्मुत ्ननकासी गन ेबनेय कौडीको भूल्मभा विदेशी कभऩनीको जजभभा रगाउन 

भभल्दैन । नेऩारजस्तो चयभ विद्मुत ्सॊकट झभेरयहेको देशरे विद्मुत ्ननमाात गन ेत सोच्न ुऩनन हुॉदैन । विद्मुतीम 

ऊजाा सिाप्रथभ आन्त्तरयक उत्ऩादनभूरक उद्मोगधन्त्दाभा उऩमोग गनुाऩछा  । 
नेऩारी ऩुॉजी य सीऩ 

नेऩारीसॉग ऩुॉजी छैन, अत: जरविद्मुत्भा ऩनन विदेशी ऩुॉजी रगानी (एपडीआई) गनुाऩछा  बनी एक ऩूिाअथाभन्त्रीरे 

ऩटकऩटक बनेका धथए । िास्तविकता मस्तो छ, जरविद्मुत्भा प्रनतपर धेयै याम्रो बए ऩनन ननभााण अिधध राभो य 
झन्त्झदटरो हुनारे ठूरा व्माऩायी घयानाहरू मसभा रगानी गना रुचाउॉ दैनन ्। उनीहरू तुरुन्त्त पाइदा हुन ेव्माऩायभा 



भातय् आकवषात छन ्। केही साना उद्मभीरे मसभा रगानी गये ऩनन अनुबिको कभीरे ननभााणभा चादहनेबन्त्दा फढी 
सभम य ऩुॉजी राग्न ेगयेको छ । 
ऩजब्रक य सभुदामसॉग ठूरो ऩरयभाणभा छरयएको ऩुॉजी छ (येभभटेन्त्स भार िावषाक ५ खफा) तय ठूरा ननजी ऺेरभा 
ऩायदभशाता य कऩोयेट कल्चय नबएकारे ऩजब्रकरे विश्िास गना सकेका छैनन ्। हार येभभटेन्त्स अनुत्ऩादकभूरक 

िस्त ुय कामाभा भार उऩमोग बइयहेको छ । धेयै सॊख्माभा खरेुका सहकायी सॊस्थान य कभऩनीसॉग जरविद्मुत ्

ननभााणको अनुबि छैन । 
सभस्मा ऩुॉजीको होइन, व्मिस्थाऩनको हो । 
याजनीनतक हस्तऺेऩ कभ बएको, नेऩारी ऩुॉजी य सीऩभा धचभरभे (१५०० डरय प्रनतककिा) य नेऩारको सफैबन्त्दा ठूरो 
४५६ भेिाको ताभाकोसी (१००० डरय प्रनतककरोिाटबन्त्दा कभ) सस्तोभा फन्त्न सक्न ेप्रभाझणत बइसक्दा ऩनन 

सयकायको चते खरेुको छैन । जरविद्मुत्भा िावषाक १५ अफा रगानी गये रोडसेडडङ भार अन्त्त्म हुॉदैन, कृवष, उद्मोग, 

मातामात, ऩमाटन आददको ऩनन सभुधचत विकास हुन्त्छ । 
जरविद्मुत्को विकल्ऩ छैन 

२० िषाअनघ जफ रोडसेडडङ दहउॉद भदहनाभा भार (दईु भेगािाट २ घन्त्टा) धथमो, त्मसफेरा ऩनन जरविद्मुत ्फनाउन 

धेयै सभम राग्छ, छोटो सभमका राधग डडजेर प्रान्त्ट जडान य बायतफाट विद्मुत ्खरयद गयी सभस्मा सभाधान गन े

बननमो । 
२३ भेगािाटको चाय मुननट भजल्टफ्मुर नाभधायी डडजेर प्रान्त्ट (सञ्चारन खचा रु ४० प्रनतककरोिाट घण्टा) दफुहीभा 
जडान य बायतफाट ३० भेगािाट खरयद गन ेव्मिस्था गरयमो । 
हार आएय बायतफाट २०० भेगािाट य विदेशी ननजी कभऩनीफाट १०० भेगािाट खरयद गदाा ऩनन रोडसेडडङ ५०० 

भेगािाट दैननक १३ घण्टा ऩुधगसकेको छ । तय सयकायरे जरविद्मुत ्आमोजना फनाउन ेअझै छाॉटकाॉट छैन । 
बायतफाट सजजरै विद्मुत ्आमात बएसभभ सयकायरे जरविद्मुत ्आमोजना फनाउॉ दैन । मो ऩेन ककरयजस्त ैहो । 
नेविप्रा भहॉगो विद्मुत ्खरयद तथा डडजेर प्रान्त्ट सञ्चारन गरययहन ेय सयकाय प्रभाझणत नबएको ऊजाा स्रोतको 
ऩनछ राधगयहन ेहो बन ेविद्मुत ्प्राधधकयण टाट ऩजल्टनेछ य मसभा आधश्रत ननजी ऺेर ऩनन सभाप्त हुनेछ, देश 

अन्त्धकायभा डुब्नेछ । आफ्न ैदेशभा जरविद्मुत्को प्रशस्त सभबािना हुॉदाहुॉदै पेरय थऩ विद्मुत ्आमात गयेय, 
ऩटकऩटक नाकाफन्त्दी रगाउन ेबायतकै बय ऩनुा कहाॉसभभको फुद्धधभानी हुन्त्छ ? 

सौमा ऊजाारे केिर डीसी (डाइयेक्ट कयेन्त्ट) ऩािय भार उत्ऩादन गना सक्छ, जुन उद्मोग य चरामभान भेभसन 

आददभा काभ राग्दैन । एसी (अल्टयनेदटब कयेन्त्ट) भा ऩरयितान गना ननकै भहॉगो (रु ३० देझख ४० ककिा घण्टा) ऩछा  । 
सोराय प्मानर, ब्माट्री, इन्त्बटाय आददभा िावषाक २० अफा फादहय जान ेगयेको छ । मो जरविद्मुत,् कोइरा य विद्मुत ्

आऩूनता चयभ अिस्थाभा ऩुधगसकेको य सोराय प्मानर, ब्माट्री आदद आपैं  उत्ऩादन गन ेदेशभा भार काभ राग्छ, 

जरविद्मुत्को सभबािना बएको देशभा होइन । मसरे देशको विद्मुतीम ऊजााको आिश्मकता ऩनन ऩूया गना सक्दैन, 

घयघयभा बफजुरी फाल्न भार काभ राग्छ, मो काभ ननजी ऺेरको हो । 
ननष्कर्ा 
जरविद्मुत ्आमोजना एकअकाासॉग नभभल्न ेप्रकृनतभा ननभााण गरयन ेविशार भूता करा हो । कणाारी उच्च फाॉधको 
अध्ममन ५२ िषाअनघ सन ्१९६४ भा बएको धथमो, अरुण–३ य भाधथल्रो कणाारीको अध्ममन बएको ऩनन २०–३० 

िषा नानघसकेको छ । 



 चीनको ‘थ्री गोजेज’ को ऩरयकल्ऩना य ननभााण सभऩन्त्न हुन करयफ १०० िषा राग्मो । १० िषाभा १० हजाय भेगािाट 

जरविद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकुया याजनीनतकभॉ य चभचाहरूको स्िप्नधचर (पेन्त्टासी) भार हो,  ननभााणका राधग ठोस 

मोजना आिश्मक ऩछा  । 
सयकायरे फुद्धध ऩरयचारन गयेय जरविद्मुत ्आमोजना फनाउनुऩछा  । रोडसेडडङको अन्त्त्म गना सिाप्रथभ तत्कार 

ननभनभरझखत कामा गनुाऩछा  (दीघाकारीन मोजना ऩनछ फनाउन)े : 

१) ८० प्रनतशत काभ ऩूया बइसकेको भाधथल्रो ताभाकोसी (४५६ भेिा) को ननभााणकामा मुद्धस्तयभा विशषे व्मिस्था 
गयी १ िषाभबर ऩूया गनुाऩछा  । 
  

२) गुरुमोजनाभा सस्तो य उत्कृष्ट ठहय बएका आमोजना विद्मुत ्प्रधधकयणको अगुिाइभा तुरुन्त्त सुरु गनुाऩछा  । 
३) एडीफी य जाऩान सयकायको सहमोगभा फन्त्न ेजराशममुक्त १४० भेगािाटको तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजना तुरुन्त्त 

थाल्नुऩछा  । 
४) आन्त्तरयक प्रसायण–वितयण राइन, सफस्टेसन, ट्रान्त्सपभाय आददको ननभााण य भभात तुरुन्त्त गनुाऩछा  । 
५) देशको विद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण राइन तथा याजष्ट्रम विद्मुत ्प्रणारीजस्ता भहत्त्िऩूणा कामाको जजभभा 
बएको विद्मुत ्प्राधधकयणको व्मिस्थाऩनभा याजनीनतक हस्तऺेऩभुक्त फनाउॉ दै सुधाय ल्माउनुऩछा  । प्राधधकयणराई 

जरविद्मुत ्अध्ममन, ननभााण य सञ्चारन गन ेऩूिाित ्एक सऺभ प्राविधधक विबागका रूऩभा विकास गनुाऩछा  । 
६) विद्मुत ्प्राधधकयणको साॊगठननक सॊयचनाराई प्रबािकायी य सुदृढ फनाउन, सञ्चारक सभभनतको अध्मऺभा 
भन्त्रीराई याख्न ुहॉदैन । प्रशासनका कभाचायी कभ (प्राविधधक ७० प्रनतशत य प्रशासकीम ३० प्रनतशत) गनुाऩछा  य 
प्राधधकयणको कामाकायी ननदेशक प्राविधधक व्मजक्त य प्राधधकयणभबरकै हुनुऩछा  । 
शे्रष्ठ हाइड्रोऩािय इजन्त्जननमय हुन ्। 
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प्रधानभन्त्त्री, चीनमसत नभाग ! 

विकास थाऩा 
तत्कारीन जरस्रोत सधचि शॊकयप्रसाद कोइयारारे ऩॊजक्तकायराई भन्त्रारमभा फोराएय ‘भाधथल्रो 
अरुणभा विश्ि फैंकरे रगानी गन’े सभाचाय २०६५ सारभा दटऩाएका धथए । अरुण तेस्रोभापा त नेऩारको 
जरविद्मुत्भा विभुख हुॉदै आएको विश्ि फैंकरे फडो ऩछुतो भान्त्दै ऩुन् रगानी गने िचनफद्धता जनाएको 
धथमो । भाधथल्रो अरुणभा विश्ि फैंकरे रगानी गने आशमसभफन्त्धी एउट धचठी छ्मास्स के रेखेको धथमो, 
सयकाय ऩूयै त्िॊ शयणभको जस्थनतभा ऩुधगहाल्मो ।  
  

जरस्रोत सधचि हुॉदै अथाभन्त्रीफाट सभेत कोइयारा ननितृ्त बइसकेका छन ्तय विश्ि फैंक भाधथल्रो 
अरुणभा रगानी गछुा  बन्त्न बने छोड्दैन । नेऩारका आकषाक य आिश्मकता ऩूनत ा गने विश्िाभसरा 
जरविद्मुत ्आमोजनाहरू मस्तै ‘दाता’ रे अड्काएय याखेका छन ्। अरुण तेस्रोभा रगानी गन ेऩैसा 
नेऩारभा छुट्टै ‘ऊजाा विकास कोष’ (ऩीडीएप) भाऩाmत रगानी गन ेविश्ि फैंकको सफै कदभरे ऩनन हािा 
खाएका छन ्। फीऩीसीरे ननभााण गना रागेको काफेरी ए जरविद्मुत्भा मही कोषको यकभ ऋण रगानी हुन े

चचाा बएकै १० िषाबन्त्दा फढी बइसकेको छ । १० भेगािाटबन्त्दा कभका आमोजनाराई ऩनन मही कोषफाट 

ऋण ददन ेबन्त्दै विश्ि फैंकरे गुरुप्रसाद न्त्मौऩानेजस्ता धेयै ननजी प्रिद्र्धकराई फषौसभभ झुरामो ।   
अन्त्तत् न्त्मौऩानेहरूरे स्िदेशी फैंकभसत ऋण भरएय धभाधभ आमोजनाहरू फनाइयहेका छन,् फत्ती 
फाभरयहेका छन ्। विदेशीको रगानीभा आमोजना फनाउन कनत ऩाऩड ऩेल्नुऩछा  बन्त्ने मो एउटा सानो 
प्रनतननधधभूरक उदाहयण भार हो । चाहे त्मो ननजी ऺेर होस ्मा सािाजननक, फाह्म स्रोत ऩरयचारन गयेय 
रोडसेडडङ अन्त्त्म गछुा  बन्त्ने सयकायको दाउ छ, त्मो दाउ सऩनाभा खोरे खाएसयह सावित बइसकेको छ । 
  

प्रधानभन्त्री ओरीको चीन भ्रभणका सन्त्दबाभा भाधथल्रो अरुण ऩनन अदहरे आएय ऩुन् चचााभा आएको छ 

। नेऩार सयकायरे चीन सयकायराई मो आमोजना फनाइददन माचना गने बएको छ । चीनरे भाधथल्रो 
अरुणभा धेयै अनघदेझख न ैआॉखा रगाउॉ दै आएको हो । फाफुयाभ बट्टयाई प्रधानभन्त्री हुॉदा धचननमाॉ 
कभऩनीहरूरे मसको सिेऺण अनुभनत ऩर ऩाउनका राधग धेयै कोभसस गयेका धथए । तय ऊजाा भन्त्रारमरे 

प्राधधकयण भाररे फनाउन ऩाइने, उसका कभाचायीहरूरे सेमय हाल्न नऩाउने गयी सतासदहत प्राधधकयणराई 

राइसेन्त्स ददने ननणाम गयेको धथमो ।  
  

प्राधधकयणका कभाचायीरे सेमय नऩाउने बएऩनछ मो आमोजना अनघ फढाउन प्राधधकयणरे ऩनन खासै 
तत्ऩयता अदहरेसभभ देखाएको छैन । भाधथल्रो अरुणभा सयकायकै स्िाभभत्ि यहेको जरविद्मुत ्रगानी 
तथा विकास कभऩनीरे अनघ फढाउन खोज्दा ऩनन ठूरो वियोध बएकै हो । उक्त रगानी कभऩनीरे 

विप्रेषणफाट आएको ऩैसारे भाधथल्रो अरुण फनाउन सककने अिधायणा फनाएको छ । अरुण तेस्रोभा 



बायतीम सयकायी कभऩनीरे आफ्नो गनतविधध फढाउॉ दै रगेऩनछ चीन सयकायरे भाधथल्रो अरुण आऩूmरे 

ऩाउनुऩन ेप्रस्ताि सयकायसभऺ गदै आएको छ । मो आमोजना नतब्फती ऺेरफाट नजजक बएकारे आऩूmरे 

गना ऩाउनुऩन ेउसको तका  छ । दहजो ऩजश्चभ सेती ऩनन यातायात सभझौता बएको हो ।  
  

तत्कारीन प्राकृनतक स्रोत साधन सभभनतको ननदेशन उल्रॊघन बएकै हो । सभभनतरे ऩजश्चभ सेतीको 
हकभा २०६४ साउन १ गत े‘रगानीकतााराई खरुा प्रनतस्ऩधाा नगयाई सभझौता गरयएकारे आगाभी ददनभा 
मस्ता आमोजनाहरू ननभााण गना ददॉदा अरुण तेस्रो य भाधथल्रो कणाारीजस्तै खरुा प्रनतस्ऩधाा गयाई 

भुरुकराई फढीबन्त्दा फढी आधथाक राब ददराउन’ सयकायराई ननदेशन ददएको । नन्शुल्क सेमय िा 
बफजुरीबन्त्दा ऩनन आन्त्तरयक खऩत हुने बएकारे कभ दयभा ऩीऩीएको एउटा सीभा येखा कोरयएय ददएको 
बए याम्रो हुने धथमो । आमोजना जनत नछटो सभझौता गयम्ो, उनत न ैचाॉडो कभभसन आउने रारचरे 

अॉध्मायो कोठाभा सभझौता हुन ऩुगेको हो । 
  

विस्ततृ आमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) सभेत तमाय बइसकेको ऩजश्चभ सेती ऊजाा भन्त्रारमका एकजना 
सहसधचि य कभभसन एजेन्त्टको भभरेभतोभा कन्त्मादान बमो । स्िदेशभै खऩत हुने बएऩनछ सयकायरे 

न्त्मूनतभ मनत ऩैसाभा विद्मुत ्खरयद सभझौता (ऩीऩीए) गने बनी सीभा तोकेय ददएको बए ऩजश्चभ सेतीभा 
वििाद हुन ेधथएन । त्मो गल्ती त छॉदै धथमो, त्मसभाधथ तत्कारीन व्मिस्थावऩका–सॊसद्को प्राकृनतक स्रोत 

साधन सभभनतरे २५ प्रनतशत सेमय विद्मुत ्प्राधधकयणको हुनुऩने ननदेशन ददएऩनछ मो आमोजना त्मवत्तकै 

अड्ककन ऩुग्मो । रगानी फोडारे ‘ह्मान्त्डर’ गरययहेको ऩजश्चभ सेतीभा प्राधधकयणको सहबाधगता ननजश्चत 

गना केिर ऩराचाय भार गने काभ हुॉदै आएको छ ।  
  

िावषाक चाय अफा घाटा य २० अफा रुऩैमाॉबन्त्दा फढी सजञ्चत नोक्सानी बएको प्राधधकयणरे ऩजश्चभ सेतीभा 
२५ प्रनतशत सेमयका दहसाफरे हुन आउने १५ अफा रुऩैमाॉ तत्कार रगानी गना सक्न ेअिस्था छैन । मो 
यकभ ऩनन चीन सयकायभसतै भागेय हाल्ने सयकायी दाउ छ । तय प्राधधकयणराई कुनै ऩनन सेमय हाल्न 

नरगाई विशुद्ध थ्री गजेजराई फनाउन ददने हो बन ेमो आमोजना अनघ फढ्न सक्ने देझखन्त्छ । 
प्राधधकयणराई सभािेश गयाउनु बनेको ऩजश्चभ सेती फनाउन योक्नुसयह हो ।  
  

तत्कारीन व्मिस्थावऩका–सॊसद् सभभनतरे अनेक झारझरे गदै के गयेभा मो आमोजना अनघ फढ्न सक्दैन 

बन्त्न ेकुननमतका साथ प्राधधकयणराई जफजास्ती सहबागी गयाउन खोजजएको हो । ऩजश्चभ सेतीभा उक्त 

सभभनतको ननदेशन सच्माई थ्री गजेजराई सहबागी गयाए भार आमोजना ननभााण सभबि छ । नर २०६८ 

पागुन १७ गत ेबएको सभझौता चाय िषा बफनतसक्दा ऩनन कुन ैप्रगनत हुन नसक्नुभा एक भार कायण 

सॊसदीम सभभनतको उक्त ननदेशन नै हो । मस्तै प्रकक्रमागत जदटरतारे नेऩारभा जरविद्मुत्को रतू 

विकास हुन नसकेको हो । 
  



आमोजना सभझौता गदैभा ननभााणभा जाने त होइन यहेछ बन्त्ने ऩजश्चभ सेतीरे ऩनन देखामो । विश्ि फैंकरे 

१० िषासभभ अड्काएको भाधथल्रो अरुण चीनरे यातायात फनाइददन्त्छ बन्त्ने विश्िास छैन । प्रधानभन्त्री 
ओरीरे भाधथल्रो अरुणको चीनभसत सभझौता गयेछन ्बने ऩनन बोभर हाम्रा सॊसदीम सभभनतहरूरे मस्तै 
उट्ऩट्माङ ननदेशन अिश्म ददनेछन,् जसरे आमोजना अनघ फढन्त्फाट योककनेछ । जरविद्मुत्भा फहुऩऺीम 

िा द्विऩऺीम ऋण/अनुदान नताकी स्िदेशी ऩैसारे फनाउन ेप्रमाससभभ हुन सकेको छैन, मो दु् खद कुया हो 
।  
  

प्रधानभन्त्री, अथाभन्त्री िा ऊजााभन्त्रीरे विदेशी याजदतू िा विश्ि फैंक तथा एडीफीका प्रनतननधधभसतको 
बेटभा केव्र आमोजना फनाइददन िा रगानी गरयददन ्माचना भार गदै आएका छन ्। नेऩारभा ऩैसा छ, 

नेऩारी सऺभ छन ्बन्त्ने विश्िास उनीहरूभा छैन । उदाहयणको राधग २२ भेगािाटको फूढीगॊगाको राधग 

सयकायरे कुफेत सयकायभसत माचना गयेकै सात िषा बफनतसकेको छ । उसको सहभनत भरादा य उसरे 

बनेका सता ऩूया गनाभ ैफषौ राधगयहेको छ । दाताका सता ऩारना गदाागदै हाम्रा भाग भाधथ उजक्रसक्छन ्। 
बायत सयकायरे २५० भेगिाटको नौभुये फनाइददन्त्छु बनेय घोषणा गयेकै दस िषा बफनतसकेको छ ।  
  

नौभुयेको साटो कुनै अको आमोजना फनाइददने बनेको बए अध्ममनसभेत ऩूया बएय मनतखेयभभ 

बफजुरीसभेत आइसक््मो । त्मसैरे घोषणा गदैभा, एभओमू हुॉदैभा आमोजना फन्त्दैन । आन्त्तरयक खऩत 

हुने आमोजनाका राधग सयकायरे आफ्नै स्रोत ऩरयचारन गनुाऩदो यहेछ बन्त्न ेदृष्टान्त्त त चीनरे न ै

देखाइसकेको छ । चीनको २२ हजाय ऩाॉच सम भेगािाटको थ्री गजेज्भा विदेशीरे रगानी गना अस्िीकाय 

गयेऩनछ आपैरे फनाएको धथमो । हाभीबन्त्दा तन्त्नभ इधथमोवऩमारे ऩनन जनताकै ऩैसा ऩरयचारन गयेय 
याजष्ट्रम आिश्मकता ऩूया गने आमोजना फनाउन सपर बमो ।  
  

विदेशीको बय ऩयेय आमोजना फनाउॉ छु बन्त्नु नै भुरुकराई अन्त्धकायभा याख्नसुयह यहेको सावित बइसकेको 
छ । सभझौता गरयएका आमोजना कामाान्त्िमन नहुन ेदेशभा अको आमोजनाका राधग सभझौता हुनु बनेको 
अड्काउन ुहो । कदाधचत प्रधानभन्त्री ओरीरे भाधथल्रो अरुणको कन्त्मादान गये बने त्मो ऩनन अड्कने 
सभबािना ज्मादा छ । राइसेन्त्स ओगदटने, गना खोज्नेरे नऩाउने प्रिवृत्त दोहोरयने सभबािना छ । तसथा 
हाम्रा प्रधानभन्त्री भबखायीको बेषभा नजाॉदा भुरुकको बविष्म कभतीभा खयाफ हुनफाट जोधगन्त्छ ।  
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भाथथल्रो ताभाकोसीको प्रसायण राइन ननभााणभा डढेिर्ादेखखको सयकायी 
अड्चन हट्मो 
भाधथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत याजष्ट्रम ग्रीडभा जो ेड्नेप्रसायण राइनननभााणभा 
डढेिषादेझख अड्चन फन्त्दै आएको रुख कटान सभस्मा सुजल्झएको छ ।चतै १ भा फसेको भन्त्रीऩरयषद् फैठकरे रुख 

कटान ऩनछ जग्गा प्राप्त गना एकिषाको सभमसीभा ननधाायण गयेसॉग ैडढेफषादेझख साभुदानमक िनऺेरभा यहेको रुख 

कटान सभिजन्त्ध कानूनी अड्चन सुजल्झएको हो । 
 

भन्त्री ऩरयषद्को फैठकरे २७ ओटा साभुदानमक िन ऺेरभा ऩन े४ हजाय ३ सम ४१ ओटा रुख कटान गन ेसभिजन्त्ध 

िन भन्त्रारमको पाइर सदय गयेको हो ।िन विबागसॉग तत्कार सभझौता गयेय प्रसायण राइनभा ऩन ेरुख कटान 

कामा तीव्र फनाउनेभाधथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रिक्ता डा. गणेश न्त्मौऩानेरेफताए । कूर १ सम 

२७ टाियहरुभध्मे साभुदानमक िनऺेरभा ऩन ेरुख कटानसभिन्त्धी कानूनी अड्चनरे ५५ ओटा टाियको ननभााण 

कामाभा प्रत्मऺ सभस्मा फनाएको धथमो । आमोजनारे कटान गरयएका साभुदानमक िनऺेरभा कयीफ ५५ हजाय 
िृऺ ायोऩण गने कामाराई सभेत सॉगसॉग ैरैजान ेजनाएको छ । 
 

२३ ओटा टािय ऩूणारुऩभा ननभााण बइसकेको प्रसायण राइन अन्र्तगत ६९ टाियको जग खन्त्ने कामा बइयहेको छ बन े

पराभे यड, फारुिा य भसभेन्त्ट ननभााणस्थर ऩ¥ुमाइएको प्रिक्ता डा. न्त्मौऩानेरे जनाए । आमोजनाको रट–४ 

अन्र्तगत गोंगयखोरादेझख झखभतीसभभको ४७ ककरोभभटय रभफाइ यहेको प्रिक्ता डा. न्त्मौऩानेरे जानकायी ददए । 
विनासकायी बकुभऩरेराभाफगय गाविसको काब्र ेबीयजस्थत प्रिेशभागा ऺतविऺत फनाए ऩनछ धभसएको फाॉध भभात 

तथा ननभााण रगामत सुरुङ तथा विद्मुत गहृ ननभााणभा सभेत सभस्मा भसजाना बएको छ  

 

आमोजनारे उत्ऩादन गन ेविद्मुत प्रसायणको राधग २२०केबी डफर सकका टप्रसायण राइनको बायतीम कभऩनी 
केइसी इन्त्टयनेशनर भरभभटेडद्िायाननभााण हुॉदै आएको छ ।प्रसायण राइनका राधग केइसीरे अभेरयकी डरय १ कयोड 

७९ राख ४ हजाय ८ सम ७२ तथारू.२५ कयोड २५ राख ५९ हजाय ५ सम २० गयी दइुओटा भूल्मभा ननभााण सभझौता 
गयेको धथमो । 
 

  



>f]tM gfu/Ls, 2072÷12÷7 

याहुघाटका 'याहुहरू'  

रक्ष्भण विमोगी 
बायतरे १२ िषाअनघ अनुदानभा हुराकी याजभागा फनाइददन ेसऩना फाॉड्मो। तय, फनाउन ुत ऩयै जाओस ्फीचभै 
अरऩर छोडये नेऩारनतयै ऩन्त्छामो। अनािश्मक सता तेस्मााएय ऩनन ऩन्त्छाएको काभ गना ददएको छैन। बायतजस्ता 
दाताननबाय ऩूिााधाय आमोजना सता य स्िाथाको भसकाय फनेको मो एउटाभार नभूना होइन। अरू धेयै घटना छन।् 
बायतरे अदहरे मही प्रिवृत्त याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणभा दोहोमाा उन खोजेको छ।  
प्राविधधक य आधथाक दृजष्टरे सस्ता आमोजना विदेशी कभऩनीराई सुजभऩन ेऩरयऩाटीरे ऩनन मस्ता खेर हुन ेगयेका 
छन।् विदेशी य स्िदेशी ननजी कभऩनी िा अन्त्म ननकामरे फनाउन ेनसक्न े'बारुको कभऩट' आमोजना सयकायरे 

अनघ साछा। बनौँ– आमोजना ननभााणको अधधकाय ऩाएको विद्मुत ्प्राधधकयणराई भबडाइन्त्छ। सयकाय, याजनीनतक 

दर य त्महीीँकै कभाचायीको स्िाथाऩूनत ा हुन ेहुॉदा मस्ता आमोजना फनाउन प्राधधकयण कजस्सन्त्छ। 
 

गरत छनोटकै कायण काभ सुरु गये ऩनन आमोजना नफन्त्न ेसॊस्काय पस्टाएको छ। दाचुाराभा फन्त्दै गयेको ३० 

भेगािाट चभेभरमा, १४ भेगािाट कुरेखानी तेस्रो, ६० भेगािट भाधथल्रो बरशूरी–३ 'ए' य ३२ भेगािाट याहुघाट थरा 
ऩयेका छन।् मी नतन ैआमोजना हुन,् जुन याजनीनतक दर, दरार, कभभसनखोय य प्राधधकयणकै कभाचायीको स्िाथा 
ऩूया गना छाननए। हयेकको रागत सुरुबन्त्दा दोब्फय बइसक्मो। तय, ऩूया हुन ेटुॊगो छैन। 
 

चभेभरमा, कुरेखानी य बरशूरीभा देझखनेगयी केही काभ नबएको होइन। तय, नतनरे कभाचायी ऩाल्न,े स्थानीम 

याजनीनतक दरराई चन्त्दा फाॉड्न ेय केन्त्रका नेता रयझाउनभा फढी जोड ददएका छन।् प्राधधकयणको ढुकुटी 
रयत्माउनुभा नतनको ऩनन भुख्म बूभभका छ। याहुघाट मीबन्त्दा भहा 'याहु'बएय उदामो। प्राधधकयणभार होइन मसरे 

भुरुकै टाट ऩल्टाउन ेझखभती–बोटेकोसीको रूऩ भरॉदैछ। 
 

सन ्१९९८ भ ैमसको सभबाव्मता अध्ममन बएको धथमो। बौगोभरक, आधथाक, प्राविधधक य व्माऩारयक कुन ैदृजष्टरे 

ऩनन सभबाव्म नदेझखएको आमोजनाको ननभााण प्राधधकयणको काॉधभा थोऩरयमो। थऩ अध्ममनको नाभभा 
ऩटकऩटक डडजाइन ऩरयितान गयेय ऺभता २७ फाट ३२ भेगािाट ऩुमाामइमो। जनतऩटक अध्ममन गदाा ऩनन कभजोय 

बौगोभरक कायणरे आमोजना सभबाव्म धथएन। 
 

अध्ममनरे फनाउन ैनहुन ेककटान गदाागदै जफजास्ती अनघ फढाउनुरे त्मनतफेर ैआमोजना भ्रष्ट्राचायको अखडा फनेको 
ऩुजष्ट हुन्त्छ। तत्कारीन सयकाय, दरार य कभाचायीको स्िाथा ऩूया गना बायतीम एजक्जभ फैंकरे सहुभरमत ऋणको 
ऩासा फ्माॉक्मो। सयकायरे ऩैसा हाल्नैनऩन ेबएऩनछ दरारहरू दाउ भाना अझ फढी सल्फराए। 
 

प्राधधकयणरे २०६५ भाघभा मसको रागत करयफ ९ कयोड ३० राख अभेरयकी डरय अनुभान गमोत। बायतरे मो यकभ 

सहुभरमत ऋणभा ददन तमाय बमो। मही यकभको आधायभा भसभबर ननभााण गना २०६७ कावत्तक १८ भा बायतीम 

आइबीआयसीएर कभऩनीसॉग ठेक्का सभझौता ऩनन बमो। जरविद्मुत ्होस ्िा सडक हयेक आमोजनाभा भसभबर 

ठेक्का गनुाअनघ ऩयाभशादाता चमन हुनुऩछा। मो खरयद प्रकक्रमाको भाऩदण्ड न ैहो। भ्रष्टाचायको फीउ योप्नकै राधग 

मसभा ऩयाभशादाता नछानी सोझै भसभबर ठेक्का गरयमो। भसभबर ठेक्का बएको राभो सभमसभभ एजक्जभ फैंकरे 



ऩयाभशादाता छनोट स्िीकृत ददएन। फैंकका सता, बायतीम दतूािासको दढराइ य दरारका नतक्डभका कायण काभ 

सुरु नहुॉदै आमोजना रुग्ण फन्त्मो। बायतकै ऩैसा, ऩयाभशादाता य ठेकेदाय छनोट गनुाऩन ेबए ऩनन उसरे राभो सभम 

'टाङ' अड्काएय फस्मो। मता भसभबर ठेकेदाय कभभसनको जार थाऩेय फस्मो। 
 

भसभबर ठेक्का बएको १ िषाऩनछ (२०६८ पागुन ४) भार ऩयाभशादाता छाननमो। एक िषा काभ गना नऩाएको फहानाभा 
ठेकेदायरे प्राधधकयणसॉग ऺनतऩूनत ा भाग्मो। आमोजनास्थरभा उऩकयण उभ्माएकै आधायभा उसरे करयफ ६० कयोड 

रुऩैमाॉ अधग्रभ बकु्तानी ऩामो। मही बुक्तानी ददॉदा दरार य प्राधधकयण उच्च अधधकायीरे गनतर ैदाउ भाये य मस्तो 
कक्रमाराई ननयन्त्तयता ददए। 
 

झन्त्ड ैचाय िषासभभ ठेकेदायरे १० प्रनतशत ऩनन काभ गयेन। काभै नगयी ऩटकऩटक अधग्रभ बुक्तानी भाधगयह्मो। 
ऩैसाभार भाग्न थारेऩनछ प्राधधकयण आजजत बमो। दाउ भान ेकभाचायीरे ऩनन बफनाकाभ बुक्तानी ददन सॊकोच 

भाने। काभै नगयी ऩैसाभार बनुाऩन ेबएऩनछ प्राधधकयणरे गत जेठ २८ भा ऊसॉगको ठेक्का तोड्मो। ठेक्का तोडऩेनछ 

तत्कार नमाॉ प्रकक्रमा थारेय काभ अनघ फढाउनुऩ्मो। तय, मसभा अदहरे प्राधधकयण न ैफाधक फनेको छ। ऩुन् 
आमोजनाको 'रयडडजाइन' गयी अदहरे ऺभता ४० भेगािाट ऩुमाा इएको छ। अफ मो फनाउन–ेनफनाउन ेबन्त्नेभा 
प्राधधकयण कभाचायी आऩसभा कुस्ती खेल्दैछन।् 
 

३२ भेगािाट फनाउन नहुन ेबन्त्दै आमोजना व्मिस्थाऩनरे सहामक कभऩनीफाट फनाउन सककन ेसुझाि ददएको छ। 
तय, बायतको रगानी हुन ेहुॉदा उसैरे खोच ेथाऩेय ३२ भेगािाटभ ैआमोजना फनाउन दफाफ ददएको छ। प्राधधकयण 

उच्च अधधकायी मही ननहुॉभा ४० भेगािाट फनाउन ेपाइर च्माऩेय फसेका छन।् मसो गदाा बायतको आऻा भशयोऩय हुन े

य आफ्नो स्िाथाको बाॉडो ऩनन बरयन ेअिस्था छ। 
 

बायतको दफाफभा व्मिस्थाऩनरे पाइर अड्काउॉदा सञ्चारक, टेय्ड मुननमन कभाचायी, दरार य याजनीनतक दरका 
आसेऩास ेखेल्न ेचौय पयाककरो बएको छ। ती कसयी हुन्त्छ बायतरे ददनेभध्मे आधा यकभ कुभल्माउन ऩाइन्त्छ 

बन्त्नेभ ैछन।् 'बैँसीरे ऩाडो ऩाओस ्कक ऩाडी, बतुिाराई बफगौती' बनेझैँ ३२ िा ४० भेगािाट जुन फन ेऩनन नतनको 
धन्त्दा सक्दो रुट्न ेहो। तय, मो कभभसन खेर य दरार यजाइॉसॉग प्राधधकयणको कुन ैसाइनो छैन। व्मिस्थाऩन रुट्न,े 

रुटाउन ेय सॊस्था ध्िस्त ऩान ेखेरभा भखरेर छ। उता बायत ऩैसा ददन ेनाभभा गरत य सही छुट्माइददन े'येफ्री' 
फनेको छ। 
 

ठूरा आमोजना फनाउनफाट फजञ्चत गयी खरेुभै अल्झाएय नेऩारराई अॉध्मायोभा धकेल्ने बायतको इच्छा मतैकारे 

ऩूया गदैछन।् कुयो फुझये फुझऩचाउन ेस्िाॉठको सॊख्मा झन फढ्दैछ। सयकाय ठूरा आमोजना ननभााण ऩरयकल्ऩना 
गदैछ। तय, जाफो ३२ भेगािाट च्माऩेय उज्मारो भुरुक देखाउने सऩनाको ओथायो फसेको छ। प्राधधकयणराई खरेु 

आमोजना भबडाएय सॊयचना ध्िस्त ऩान ेय भसॊगो कभाचायी भ्रष्ट फन्त्न उक्साउन ेधन्त्दा सयकायरे नै चराएको छ। 
 

आमोजना भुरुक य जनताका राधग हो बन े३२ िा ४० भेगािाट जुन ऺभताभा बए ऩनन तुरुन्त्त ननभााण प्रकक्रमा 
थाल्नुऩमोक। व्मिस्थाऩनरे पाइर च्माऩेय कभभसनको गौँडो ढुक्न ेहोइन। बायतीम दतूािास य एजक्जभ फैंकसॉग 

ऩयाभशा गयी सभस्माको गाॉठो पुकाउनुऩमो े। कभभसनभ ैकुस्ती खेल्ने हो बन ेतत्कार खायेज गयेय गनतरो जराशम 



आमोजना फनाउन राग्नुऩमो ो। खरेु आमोजना च्माप्न,े कभभसन ढुक्न ेय मसैभा यभाउन ेप्रिवृत्त यहॉदासभभ 

'याहुहरू'को अन्त्त्म हुॉदैन। न जरविद्मुत ्विकास गयेय उज्मारो भुरुकको कल्ऩना न ैऩूया हुन्त्छ!  

  



>f]tM cleofg, 2072÷12÷8 

‘कृवष य ऊजााभा फैङ्क ऋण सहज होस’् 

ककसानराई कृवष कजााफाये जानकायी नहुॉदा कामाक्रभ प्रबािहीन 

कृवष य ऊजााऺेरभा तयाईका जजल्राभा सञ्चाभरत फैङ्करे सहज रूऩभा ऋण उऩरब्ध गयाउनुऩनेभा सयोकायिारारे 

जोड ददएका छन ्। फैङ्कहरूरे उद्मोग, करकायखाना य व्मिसामीराई भार प्राथभभकताभा याखेय कजाा प्रिाह गदाा 
भुरुकको विकास ऩछाडड ऩयेको उनीहरूको बनाइ छ । 
जनकऩुयभा आइतिाय नेऩार याष्ट्र फैङ्कअन्त्तगात अनुसन्त्धान विबागरे आमोजना गयेको अन्त्तयकक्रमा कामाक्रभभा 
याष्ट्र फैङ्कका अनुसन्त्धान ननदेशक डा गुणाकय बट्टरे रक्ष्मफभोजजभ कृवषऺेरभा रगानी हुन नसकेको फताए । 
ककसानको आिश्मकताअनुसाय ऋण प्रिाह प्रबािकायी फनाउन विभबन्त्न िाझणज्म फैङ्कका प्रभुखहरूराई उनरे 

सुझाए । याष्ट्र फैङ्करे कुर रगानीको २० प्रनतशत कजाा कृवषभा रगानी गने प्रािधान गये ऩनन ननजी फैङ्कहरू 

उद्मोग तथा व्मिसामीभुखी हुॉदा कृवषऺेरभा १६ प्रनतशत भार ऋण रगानी बएको उनरे दटप्ऩणी गये । कृवषऺेरभा 
फैङ्कको रगानी फढे भार भुरुकको भुरास्पीनत ननमन्त्रण गना सककने उनको बनाइ छ । 
कामाक्रभभा सहबागी अथाविद्हरूरे भसॉचाइ सञ्जार, फजाय व्मिस्थाऩन, हुराकी याजभागा ननभााण य येभभट्मान्त्सको 
यकभ उत्ऩादनशीर ऺेरभा रगाउनुऩनभेा जोड ददएका धथए । साथ,ै रगानी तथा सुरब रूऩभा कृवषऺेरभा ककसानरे 

ऋण नऩाएसभभ मस ऺेरफाट ठूरो अऩेऺा याख्न नहुन ेउनीहरूको बनाइ धथमो । नेऩार याष्ट्र फैङ्करे १ प्रनतशत 

ब्माजभा िाझणज्म फैङ्कहरूराई यकभ उऩरब्ध गयाएय ४ देझख ६ प्रनतशत ब्माजभा कृवषऺेरभा रगानी गन ेव्मिस्था 
गयेको छ । तय, कृवषऺेरभा रगानी गन ेिाझणज्म फैङ्कको अिस्था सन्त्तोषजनक नयहेको याष्ट्र फैङ्कका सहामक 

ननदेशक भनोज ऩोखयेररे फताए । १६ प्रनतशत भार ैकृवषऺेरभा रगानी गरयएको य त्मो ऩनन ऩहुॉचका आधायभा भार ै

वितयण बएको हुन सक्न ेउनको अनुभान छ । 
कयीफ २ दजानबन्त्दा फढी वित्तीम सॊस्थाका प्रभुख सहबागी यहेको उक्त अन्त्तयकक्रमा कामाक्रभका सहबागीहरूरे 

कृवषऺेरभा रगानी गना तमाय यहे ऩनन ककसानभा रगानीफायेको जानकायी न ैनऩुगेको गुनासो गये । 
रगानी फढाउन सॊमन्त्त्र गठन 

नेऩार याष्ट्र फैङ्करे कृवषऺरेभा फैङ्ककङ रगानी प्रबािकायी फनाउन ऺेरीमस्तयको वित्तीम ऺेर सभन्त्िम सॊमन्त्र 

ननभााण गयेको छ । तयाईका फैङ्करे उद्मोग, करकायखाना तथा व्मिसामीराई भार प्राथभभकताभा याखेय कजाा 
प्रिाह गना थारेऩनछ नेऩार याष्ट्र फैङ्करे कृवषऺेरभा फैङ्कको रगानी फढाउन सॊमन्त्र गठन गयेको हो । सॊमन्त्रराई 

प्रत्मेक २÷२ भहीनाभा कृवषऺेरभा रगानीको अिस्था, सभस्मा य यणनीनत तमाय गन े‘भमाण्डटे’ ददइएको छ । 
सॊमन्त्रभा नेऩार याष्ट्र फैङ्क, जनकऩुयका ननदेशक भुकुन्त्द भहत, नेऩार उद्मोग िाझणज्म भहासङ्घका ऩूिाकेन्त्रीम 

सदसम् ननभार चौधयी, सहमोगी विकास फैङ्कका प्रभुख कामाकायी यजनीश भसॊह, याभसेिक भहतो, ददनेशकुभाय 
साह, ऩुण्मप्रसाद उऩाध्मामरगामत छन ्। 
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भाथथल्रो ताभाकोशीको प्रसायण राइन ननभााण : सुल्ल्झमो रूख कटान सभस्मा 
भाधथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत ्याजष्ट्रम ग्रीडभा जो ेड्न ेप्रसायण राइन 

ननभााणभा डढे िषादेझख अड्चन फन्त्दै आएको रूख कटान सभस्मा सुजल्झएको छ । चतै १ गत ेफसेको भजन्त्रऩरयषद् 

फैठकरे रूख कटानऩनछ जग्गा प्राप्त गना १ िषाको सभमसीभा ननधाायण गयेसॉग ैसाभुदानमक िनऺेरभा यहेको रूख 

कटानसभफन्त्धी कानूनी अड्चन सुजल्झएको हो । भजन्त्रऩरयषद्को फैठकरे २७ ओटा साभुदानमक िनऺेरभा ऩन े४ 

हजाय ३ सम ४१ ओटा रूख कटान गनेसभफन्त्धी िन भन्त्रारमको पाइर सदय गयेको हो । 
िन विबागसॉग तत्कार सभझौता गयेय प्रसायण राइनभा ऩन ेरूख कटान कामा तीव्र फनाउन ेभाधथल्रो ताभाकोशी 
जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रिक्ता डा. गणेश न्त्मौऩानेरे जानकायी ददए । कुर १ सम २७ टाियभध्मे साभुदानमक 

िनऺेरभा ऩन ेरूख कटानसभफन्त्धी कानूनी अड्चनरे ५५ ओटा टाियको ननभााण गना सभस्मा बएको धथमो । रूख 

कटान गरयएका साभुदानमक िनऺेरभा कयीफ ५५ हजाय िृऺ योऩण गन ेकामाराई सभेत आमोजनारे सॉगसॉग ैरैजान े

फताएको छ । 
कुर टाियभध्मे २३ ओटाको ननभााण ऩूणा बइसकेको छ बन े६९ ओटा टाियको जग खन्त्न ेकाभ बइयहेको छ । टािय 

ननभााणका राधग आिश्मक पराभे यड, फारुिा य भसभेण्ट ननभााणस्थर ऩ¥ुमाइएको प्रिक्ता डा. न्त्मौऩानेरे जानकायी 
ददए । आमोजनाको रट–४ अन्त्तगात गोंगयखोरादेझख झखभतीसभभको रभफाइ ४७ ककरोभभटय छ । विनाशकायी 
बूकभऩरे राभाफगय गाविसको काब्र ेबीयजस्थत प्रिेशभागा बत्काएऩनछ धभसएको फाॉध भभात तथा ननभााणरगामत 

सुरुङ तथा विद्मुत्गहृ ननभााणभा सभेत सभस्मा सजृना बएको छ । 
आमोजनारे उत्ऩादन गन ेविद्मुत ्प्रसायणका राधग २२० केबी डफर सकका ट प्रसायण राइनको बायतीम कभऩनी 
केईसी इण्टयनेशनर भरभभटेडद्िाया ननभााण हुॉदै आएको छ । प्रसायण राइनका राधग केईसीरे अभेरयकी डरय १ 

कयोड ७९ राख ४ हजाय ८ सम ७२ तथा रू. २५ कयोड २५ राख ५९ हजाय ५ सम २० गयी दईुओटा भूल्मभा ननभााण 

सभझौता गयेको धथमो । 
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बोटेकोसीको ऩानीभाथथफाट ऩमाटन सॊसद् घोर्णा 
साहभसक ऩमाटकीम गन्त्तव्मस्थर भसन्त्धऩुाल्चोकको बोटेकोसी नदीको ऩानीभाधथफाट ऩमाटन सॊसद्को औऩचारयक 

घोषणा बएको छ । विश्ि ऩानी ददिस एिॊ होरीको अिसयभा सञ्चायकभॉराई भनोयञ्जन ददन ेउद्देश्मरे याजष्ट्रम 

ऩमाटन ऩरकाय सॊघ(नाटोज)द्िाया आमोजजत बोटेकोसीको ¥माजफ्टङ (जरमारा) कामाक्रभभा नेकऩा एभारे ऩमाटन 

विबाग प्रभुख सूमा थाऩा य नाटोजका अध्मऺ भशि अधधकायीरे सॊमुक्त रूऩभा ऩमाटन सॊसद्को घोषणा गयेका हुन ्। 
ऩमाटन सॊसद्फाट अफ देशैबयका ऩमाटन ऺेरसॉग सभफजन्त्धत विभबन्त्न सॊघ–सॊस्थाराई एकीकृत गयी भुरुकको 
ऩमाटन प्रिद्र्धन गरयनेछ । 
सॊसद् घोषणा सबाभा नेकऩा एभारे ऩमाटन विबाग प्रभुख सूमा थाऩारे मस सॊसद्भा उठाइन ेविभबन्त्न एजेन्त्डाभा हुन े

छरपर एिॊ फहसफाटै अफ देशको ऩमाटन ऺेरभा बएका सभस्मा सभाधान हुन ेअऩेऺा गरयएको फताए । उनरे 

बफल्कुर ैनमाॉ अिधायणाका साथ घोषणा बएको मस ऩमाटन सॊसद्रे ऩमाटन व्मिसामीराई एकजुट गयाई ऩमाटन 

ऺेरको विकासभा ननकै उदायणीम काभ गयन् सऺभ हुन ेअऩेऺा गरयएको फताए ।  
नाटोजका अध्मऺ भशि अधधकायीरे भुरुकबयका ऩमाटन ऩरकायको साझा सॊस्था नाटोजरे ऩमाटन ऺेरभा केही नमाॉ 
काभ गयेय देखाउनका राधग मस्तो अिधायणा सािाजननक गयेको फताए । उनरे बोटेकोसी नदीको सुकुटे जस्थत 

नदीभा ढुॊगाभाधथ फसेको नाटोज केन्त्रीम कामासभभनतको फैठकफाट ऩमाटन सॊसद् घोषणा गन ेननणामसभेत ऩारयत 

बएको फताए । सो कामाक्रभभा ऩमाटन ऩरकाय भार नबएय विभबन्त्न याजष्ट्रम सञ्चायभाध्मभका करयफ ४ दजान 

ऩरकाय एिॊ व्मिसामी य टुरयस्ट गाइडको सहबाधगता यहेको धथमो । ऩदहरोऩटक बएको मस कामाक्रभभा ऩरकायरे 

बोटेकेसी नदीको साहभसक जरमाराभा ननकै भनोयञ्जन भरएका धथए ।  
ऩमाटन सॊसद् अदहरे हाम्रा राधग बफल्कुर ैनमाॉ अिधायणा हो बन्त्दै उनरे ऩमाटन ऺेरका विभबन्त्न विधाहरूको एउटा 
सभग्र रूऩ नै ऩमाटन सॊसद् बएको फताए । भुरुकको ऩमाटन प्रिद्र्धन य विकासका ननजभत एक जुट बएय जुट्नुऩनेभा 
अदहरे ऩमाटन व्मिसामीहरु विभबन्त्न विचाय भसद्धान्त्तको आधायभा नछन्त्नभबन्त्न बएको अिस्थाराई भध्मनजय 
गदै उनरे नाटोजरे घोषणा गयेको ऩमाटन सॊसद् सभग्र ऩमाटन उद्मोगराई थभ भाधथ उठाई ऩमाटनका विविध 

सभस्मा सभाधानका राधग सफैको आिाज एकभुष्ट फुरन्त्द ऩान ेसिोत्कृष्ट भाध्मभ हुन ेदािी गये ।  
अध्मऺ अधधकायीका अनुसाय ऩमाटन सॊसद्को सॊयचनागत स्िरूऩ अदहरे हाभीरे देखेबोगेको भुरुकको सॊसद् जस्तै 
हुन्त्छ । जहाॉ साॊसद हुन्त्छन ्। ऩमाटन सॊसद् हयेक ऩमाटकीम सॊघसॊस्थाका तपा फाट कभतीभा ऩाॉचजना प्रनतननधधराई 

प्रनतननधधत्ि गयाई फढीभा १ सम ११ सदस्मीम फनाइनेछ । मसको छुट्टै कामाविधध य आचायसॊदहता फनाइनेछ ।  
मसैगयी सॊसद् कऺको एउटा रूऩ तमाय गरयनेछ य नतन ैसाॊसदरे देशको ऩमाटन ऺेरभा आइऩयेका सभस्माभाधथ 

सॊसद्भबर छरपर गयी सभाधानका राधग तत्कार सभाधान गन ेय नसककन ेअिस्थाभा सभफधधत ननकाम तथा 
सयकायराई सुसूधचत गदै दफाफ ददन ेकाभ गदाछ । मसको सबाभुख चक्रीम प्रणारीभा हुनेछ बन ेकामाक्रभको 
सॊमोजनको बूभभका नाटोजरे गन ेछ । जसफाट सभग्र ऩमाटन व्मिसामीभा थऩ बािनात्भक एकता कामभ गना 
भद्दत भभल्ने, ऩमाटन ऺेरको सभस्माराई व्मािहारयक य िैऻाननक रूऩभा दीघाकारीन सभाधान गरयनुका साथ ै

ऩमाटन ऩरकायराई सकेसभभ उऩमोग गयी विशषे सभाचायको स्रोत फनाइन ेछ । मस कामाक्रभका राधग सुकुटे विज 

रयसोट्ा, गोखाा रयसोटा, टुगाानका उऩाध्मऺ बाइकृष्ण खड्का य भहासधचि हेभविक्रभ शाहीरे सहमोग गयेको नाटोजरे 

जनाएको छ ।  



मसैफीच, सोभफाय सभऩन्त्न नाटोजको केन्त्रीम प्रनतननधध सहबागी सो कामाक्रभभा काबेय्को धभुरखेरभा नाटोज 

काभ्रे शाखा विस्ताय बएको छ । सो शाखाको अध्मऺ कवऩरदेि कोइयारा, उऩाध्मऺभा याजायाभ गौतभ, सधचिभा 
सयोज अधधकायी य कोषाध्मऺभा जीिन ऩयाजुरी यहेका छन ्।  
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चाय सम ३४ भेगािाटको भाथथल्रो अरुण चीनरे फनाउने 
चाय सम ३४ सम भेगािाट ऺभताको भाधथल्रो अरुण जरविद्मुत ऩरयमोजना चीनरे फनाइददन ेबएको छ ।  
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको चीन भ्रभणका क्रभभा दईु देशफीच फधुफाय बएको १५ फुॉदे सॊमुक्त विऻप्तीभा 
भाधथल्रो अरुण फनाइददन चीन सहभत बएको हो ।  
 

ओरीको भ्रभणका क्रभभा बएको िातााभा सॊखिुासबा जजल्राभा ऩन ेमो ऩरयमोजना ननभााणको प्रस्ताि गरयएको 
धथमो ।  
 

धचननमाॉ रगानीभा चाय सम ३४ भेगािाटको भाधथल्रो अरुण ऩरयमोजना अगाडड फनाउन दफुै देश सहभत बएका छन ्

।  
 

सन ्१९९ भ ैसभबाव्मता अध्ममन ऩुया बइसकेको मो आमोजनाराई अन्त्तत् चीनसॉग ननभााण तथा रगानीको 
सहभनत जुटाउन सयकाय सपर बएको हो ।  
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भाथथल्रो कणाारी जरविद्मुत ्आमोजनाभा १ खफा जुट्दै  

चरै १०, २०७२- भाधथल्रो कणाारी जरविद्मुत ्आमोजनाभा फहुयाजष्ट्रम वित्तीम सॊस्थारे एक खफा फयाफयको रगानी 
गन ेबएका छन ्। 
अन्त्तयााजष्ट्रम वित्त ननगभ (आईएपसी) को सॊमोजनभा एभसमारी विकास फैंक (एडीफी) य मुयोवऩमन इन्त्बेस्टभेन्त्टरे १ 

खफा ३९ अफा रुऩैमाॉ रागतको भाधथल्रो कणाारीभा रगानी गना चासो देखाएका हुन ्। आमोजनाको कुर रागत १ खफा 
३९ अफा आकरन गरयएको छ । 
रगानी य प्रनतपरको सभबािना फुझ्न मी ननकामका प्रनतननधध अवप्रर ऩदहरो साता नेऩार आउॉ दैछन ्। ‘उनीहरूरे 

चासो देखाएका छन,्’ रगानी फोडा स्रोतरे बन्त्मो, ‘अवप्ररको छरपरऩनछ धेयै विषम टुॊगो राग्नेछ ।’ 
९ सम भेगािाट ऺभताको भाधथल्रो कणाारी जरविद्मुत ्आमोजनाको व्मिस्थाऩन रगानी फोडारे गरययहेको छ । 
रगानी फोडारे ५ सम भेगािाटबन्त्दा फढी ऺभताको आमोजनाको व्मिस्थाऩन गछा  । आमोजनाको भुख्म रगानीकताा 
बन ेबायतीम कभऩनी जीएभआय हो । 
जीएभआयरे ऋण य इक्मटुी रगानीका राधग साझदेाय खोजजयहेको धथमो । जसभध्मे आईएपसी १० प्रनतशतको 
इक्मुटी साझदेाय फन्त्न मसअनघ न ैसहभत बइसकेको छ । आईएपसी विश्ि फैंक सभूहअन्त्तगातको ननजी ऺेरभा 
भसध ैरगानी गन ेननकाम हो । उसैरे थऩ रगानीकताा जुटाउने ऩहर गयेको हो । 
नमाॉ आउन ेरगानीकताारे ऋण िा इक्मुटी कुन िा कस्तो तहभा रगानी गन ेबन्त्न ेअझै तम बइनसकेको रगानी 
फोडा स्रोतरे फतामो । ‘कुन प्रनतशतभा ऋण य इक्मुटीको रगानी हुनेछ बन्त्न ेकुया ऩनन त्मही छरपरभा टुॊगो 
राग्नेछ,’ स्रोतरे बन्त्मो । एडीफी भुरुकको दास्रो ठूरो विकास साझदेाय सॊस्था हो । एडीफीरे साभाजजक ऺेरसॉग ै

ऩनछल्रो सभम ठूरा ऩूिााधायभा रगानी फढाइयहेको छ । 
मो आमोजनाफाट उत्ऩाददत बफजुरी बायत ननकासी हुन ेगयी फनाउन खोजजएको हो । उक्त जरविद्मुत ्आमोजना 
सुखेत, अछाभ य दैरेखभा ऩछा  । बायतभा ननमाात गन ेउद्देश्मरे सन ्२००८ भा जीएभआयरे ननभााण गना सयकायसॉग 

सभझौता बएको धथमो । त्मही सभझदायीभा न ैआमोजनारे २७ प्रनतशत नन:शुल्क सेमय य १२ प्रनतशत विद्मुत ्

सयकायराई ददनेछ । जसअनुसाय १ सम ८ भेगािाट विद्मुत ्नन:शुल्क ऩाइन ेछ । उक्त आमोजनाभा भार ै२ हजाय 
जनारे योजगायी ऩाउन ेआकरन गरयएको छ । 
मससॉग ैआमोजनाभसत २०७१ असोजभा आमोजना विकास सभझौता (ऩीडीए) ऩनन बइसकेको छ । ऩीडीएअनुसाय 
आमोजनाफाट सयकायराई ४ खफा आभदानी हुन ेदाफी गरयएको छ । ननभााणऩनछको २५ िषाभा ऩाउन ेनन:शुल्क 

विद्मुत,् आम कय, योमल्टी य इक्मुटीफाट झन्त्ड ै४ खफा रुऩैमाॉ सयकायराई आभदानी हुन ेफोडाको बनाइ हो । 
ऩीडीए बएको २ िषाभबर जीएभआयरे वित्तीम स्रोत (पाइनाजन्त्समर क्रोजय) गरयसक्नुऩन ेसहभनत बएको छ । 
अवप्ररभा आउन ेफहुयाजष्ट्रम वित्तीम सॊस्थाहरूसॉग सभझौता हुन सके आमोजनाको काभ अगाडड फढ्न ेछ । 
ऩीडीए बएको २ िषाभबर स्रोत जुटाउन नसके कभऩनीराई जरयिाना हुन ेप्रािधान ऩीडीएभा छ । त्मसको ५ िषाऩनछ 

उत्ऩादन नगये कभऩनीरे जरयिाना नतनुाऩन ेछ । 
उत्ऩाददत बफजुरी नेऩार सयकायरे खरयद गना चाहे नन:शुल्कफाहेक थऩ ३० प्रनतशत विद्मुत ्ककन्त्न सक्न ेछ । 
ग्राभीण विद्मुतीकयणका राधग जीएभआयरे २ भेगािाटको छुट्टै आमोजना फनाई सयकायराई हस्तान्त्तयण 

गनुाऩनेछ । 



स्थानीमिासी विस्तायै आमोजनाप्रनत सकायात्भक फन्त्दै गए ऩनन भाओिादीका दईु धायरे बन ेफेराफेराभा वियोध 

गरययहेका छन ्। वियोध गनेभा विप्रि य िैद्म नेततृ्िको भाओिादी अगाडड छ । कभऩनीका राधग ऩनन मो आमोजना 
आकषाक बएको य रगानी ऩनन जुट्ने सभबािनारे भुरुकरे ऩदहरो ऩीडीए गयेको कभऩनीको काभ अगाडड फढ्न े

फोडाको अऩेऺा छ । 
मो आमोजनाराई प्रनतभेगािाट ५० राख अनुदान ददन ेननणाम सयकायरे गयेको छ । मससॉग ैसयकायी नीनतका कायण 

कुन ैवित्तीम दानमत्ि फढे आमोजनारे फेहोनुाऩन ेछैन । घटेभा आमोजनाराई पाइदा हुनेछ । 
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रेखगाउॉ –कुनाथयी विद्मुत ्प्रसायण राइन : फजेट अबािरे ननभााणभा ढढराइ 

ऩजश्चभ सुखेतको रेखगाउॉ–कुनाथयी विद्मुत ्प्रसायण राइन ननभााण कामाभा यकभ अबाि बएको छ । कयीफ रू. २ 

कयोड रागत इजस्टभेट यहेको उक्त आमोजनाका राधग सयकायरे ५ राख भार विननमोजन गदाा ननभााणभा दढराइ हुन े

बएको छ । आमोजनाको ननभााण दढराइरे रागत इजस्टभेटसभेत फढ्न ेसभफद्धहरू फताउॉछन ्। कयीफ साढे ७ 

ककरोभभटय रभफाइ यहेको सो आमोजनाका राधग गतिषा १६ राख रुऩैमाॉ विननमोजन बएको नेऩार विद्मुत ्

प्राधधकयण शाखा सुखेतरे फताएको छ । गतिषा विननमोजजत यकभफाट खयीद गरयएका ऩोर रेखगाउॉ  य विद्मुत ्

प्रसायण कामाारम अगाडड याझखएका छन ्। 
‘खयीद गरयएका ती ऩोर मस िषा ऩोभरङ गन ेमोजना धथमो,’ विद्मुत ्प्राधधकयण सुखेत शाखा प्रभुख दीऩकजङ्ग 

चौधयीरे बन,े ‘तय, मस िषा यकभ ५ राख रुऩैमाॉ भार आएकारे सोचजेनत काभ गना नसककन ेबमो ।’ फजेट घटेय 
आउॉदा तोककएको सभमभा आमोजना ऩूया गना कदठनाइ हुने फताए । उनका अनुसाय मस िषा आएको यकभफाट ऩोर 

ढुिानीसॉग ैकेही ऩोभरङ ऩनन गना भार सककनेछ । प्रसायण राइन ननभााणका राधग थऩ यकभ फढाउन आपूरे प्रकक्रमा 
शुरू गये ऩनन त्मो ऩमााप्त हुन नसकेको चौधयीरे फताए । उनरे मस िषा बूकभऩप्रबावित जजल्रा फढी रगानी 
रगाउनुऩन ेसयकायी फाध्मताका कायण थऩ यकभका राधग सभस्मा यहेको उल्रेख गये । उनका अनुसाय तोककएको 
सभमभा आमोजना सभऩन्त्न गना अफ स्थानीम फाभसन्त्दाको दफाफसभेत आिश्मक देझखन्त्छ । 
कुनाथयीको विकासका राधग भहत्त्िऩूणा भाननएको ११ केबीए प्रसायण राइनको ननभााण कामा गत िषादेझख शुरू 

बएको धथमो । आमोजनाका राधग यकभ अबाि बएको सभाचाय सुनेऩनछ कुनाथयीका स्थानीम फाभसन्त्दा ननयाश हुन 

थारेका छन ्। ‘जजल्राभै ऩदहरोऩटक कुनाथयीभा कृवष क्माभऩस सञ्चारनाथा ल्माउन राधगएको उक्त विद्मुत ्

राइन ननभााणको दढराइरे अन्त्म नमाॉ ऩरयमोजनासभेत प्रबावित हुनेछन,्’ गाविस सधचि आनन्त्द चऩाईंरे बन े। 
उनरे याजष्ट्रम मोजना आमोगको नीनतभ ैऩयेको मोजनाको ननभााणका राधग यकभ अबाि हुन ुदबुााग्म बएको फताए । 
उनका अनुसाय याजनीनतक दरका प्रनतननधधरे आमोजनाराई तोककएकै सभमभा ऩूया गना ऩहरकदभी फढाउनुऩछा  । 
ऩजश्चभ सारकोट ननिासी नतरकयाभ अधधकायीरे रेखागाउॉ–कुनाथयी विद्मुत ्प्रसायण ननभााणभा यकभ अबाि हुन ु

नेताहरूको कभजोयी बएको फताए । याजष्ट्रम मोजना आमोगको नीनतभ ैऩयेको मोजनाका राधग यकभ अबाि हुन ु

विडभफना बएको उनको बनाइ छ । 
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जरविद्मुत,् ऩमाटन, सेिा ऺेत्रभा रगानीको ढोका खोरेका छौंः  प्रभ 

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे धचननमाॉ रगानीकतााराई नेऩारभा रगानी गना आग्रह गनुाबएको छ। चीन भ्रभणभा 
यहन ुबएका प्रधानभन्त्री ओरीरे भॊगरफाय धचननमाॉ उद्मोगी व्मिसामीराई सभफोधन गदै सो आग्रह गनुाबएको हो। 
त्मसक्रभभा प्रधानभन्त्री ओरीरे नेऩाररे उदाय अथानीनत भरइएको उल्रेख गदै नेऩारभा रगानीको सुयऺा, फजायको 
सभबाव्मता य उच्च प्रनतपर प्राप्त हुन ेहुॉदा धचननमाॉ रगानीकतााका ननजभत उऩमुक्त गन्त्तव्म यहेको धायणा 
याख्नबुमो। रगानी फोडारे ठूरा रगानीका ऺेरभा सहजकतााको बूभभका ननिााह गयेको छ बन्त्दै प्रधानभन्त्री ओरीरे 

िैदेभशक रगानीकतााराई आकवषात गनाका ननजभत आफ्नो सयकायरे एकद्िाय नीनत भरएको फताउनुबमो। 
रगानीकताा य उनको ऩरयिायका ननजभत भबसाको प्रकक्रमा सहज फनाउन ेनीनत भरएको ऩनन उल्रेख गनुाबमो। िैदभशक 

रगानीका कभऩनीरे नेऩारभा जग्गा जभभन खरयद बफक्री गना सक्न,े नेऩारको श्रभ नीनत ऩरयभाजान गयी रगानीभैरी 
श्रभ कानुन ननभााण गन ेतमायी बइयहेको जानकायी ददनुबमो। 
सयकायरे सीभा ऺेरभा विशषे आधथाक ऺेर (सेज) स्थाऩना गन ेतमायी गरययहेको फताउॉ दै प्रधानभन्त्री ओरीरे सीभा 
ऺेरको सेजभापा त अन्त्तयदेशीम व्मऩाय विस्ताय गना सककन ेफताउनुबमो। साथ ैनेऩारभा तीव्र गनतभा भध्मभिगॉम 

उऩबोक्ता फजायको विस्ताय हुॉदै गएको उल्रेख गदै रगानीकतााराई फजाय खोज्न सहज हुन ेफताउनुबमो। 
नेऩारभा काभदायको ज्मार कभ यहेको तथा रगानीको प्रनतपर उच्च यहेको उल्रेख गदै उहाॉरे नेऩारभा स्थावऩत 

उद्मोगरे दक्षऺण एभसमारी ऺेरभा आफ्नो फजाय खोज्न सहज हुन ेधायणा याख्नबुमो। 
हाभीरे सधैं उत्ऩादन, जरविद्मुत,् ऩमाटन, सेिा ऺेर, सूचना प्रविधध तथा कृवषजन्त्म उद्मोगका ननजभत ढोका खोका 
छौं बन्त्दै प्रधानभन्त्री ओरीरे नेऩारको जरविद्मुत ्ऺेर रगानीकतााका ननजभत ऩदहरो योजाई हुन सक्न े

फताउनुबमो। ‘नेऩारभा ठूरो ऩरयभाणभा जरविद्मुत ्उत्ऩादन गना सककने सभबिाना यहेको बए ऩनन सोराय, िाम ु

ऊजाा, फामोभासजस्ता निीकयणीम ऊजााका ऺेरभा ऩनन ठूरा आमोजना सञ्चारन गना सककन ेबएकारे धचननमाॉ 
रगानीकतााका ननजभत मो उऩमुक्त ऺेर हुन सक्छ,’ प्रधानभन्त्री ओरीको बनाइ धथमो। 
त्मस्त ैऩमाटन ऺेर ऩनन उवत्तकै आकषाक ऺेर यहेको उल्रेख गदै उहाॉरे नेऩाररे बगिानसॉग प्राकृनतक सुन्त्दयताको 
उऩहाय प्राप्त गयेको उहाॉरे फताउनुबमो। नेऩारको सॊस्कृनत, ऩमटाकराई भामा गन ेनागरयक छन ्बन्त्दै ऩनछल्रा 
ददनभा नेऩारभा धचननमाॉ ऩमाटकहरू फढ्दै गएको प्रधानभन्त्री ओरीको बनाइ धथमो। ‘हाभीरे अदहरे ऩोखया य 

रुजभफनीभा ऺेरीम अन्त्तयााजष्ट्रम विभानस्थर ननभााण गदै छौं। मसफाट ऩनन ऩमाटन प्रिद्र्धनभा यहन हुन सक्छ,’ 

प्रधानभन्त्री ओरीको बनाइ धथमो। 
देशको अथातन्त्र सुधायका ननजभत रगानीकताा, रगानीको नमाॉ सभभ्िमताको खोजीकताा व्मिसामी तथा नेततृ्िकताा 
बूभभकाभका यहन्त्छ मसभा सयकायरे सहजकतााको रुऩभा बूभभका ननिााह गछा  बन्त्दै उहाॉरे व्माऩाय तथा रगानीकताा 
कय घटाउन, कय प्रणारीराई सहज फनाउन ेय व्माऩायको ऩूिााधायको विकासका आपूहरूरे ध्मान केजन्त्रत गयेको 
फताउनुबमो  ॊ। 
मसैफीच प्रधानभन्त्री ओरीरे चीनरे नेऩारको विकासभा गयेको उदाय सहमोगका कायण नेऩारको विकास अनघ 

फढेको फताउनुबएको छ। फेइजजङजस्थत येनभभन विश्िविद्मारमभा भॊगरफाय न ैआमोजजत आमोजजत ‘िान फेल्ट–

िान योड इननभसएदटभ्स’ विषमक कामाक्रभभा सभफोधन गदै धचननमाॉ कभऩनीको नेऩारभा रगानी, व्माऩारयक 

सभफन्त्ध य प्राविधधक सहमोगरे न ैनेऩारको विकास गनतशीर फनेको बन्त्दै धचननमाॉ सहमोगरे नेऩारराई विकासको 



गनतभा अगाडड फढ्न भद्दत गन ेतथा आधथाक सहमोगराई थऩ उचाईभा रैजानुऩन ेधायणा याख्नबुएको छ। 
औद्मोधगक आधायराई पयाककरो ऩाना य कृवषराई आधनुनकीकयण गना आफ्नो सयकाय प्रनतफद्ध यहेको उल्रेख गदै 

प्रधानभन्त्री अओरीरे उद्मोगराई इन्त्धनका रुऩभा आिश्मक ऩने ऊजाा उत्ऩादन गना य जरस्रोतको अधधकतभ 

उऩमोग गना आपूहरू कदटफद्ध यहेको फताउनुबएको छ। रगानीका राधग नेऩारी फजाय खरुा यहेको उल्रेख गदै 

अदहरे देझखएका केही असहज ऩरयजस्थनतराई नमाॉ अिधायणारे धचन ेप्रधानभन्त्री ओरीको बनाइ धथमो। 
त्मसक्रभभा प्रधानभन्त्री ओरीरे अल्ऩविकभसत अथातन्त्रमुक्त बूऩरयिेजष्टत याष्ट्र नेऩारसभऺ भुरुकराई सभदृ्ध 

फनाउन ेथपु्रै चनुौती यहेको हुॉदा हाभीराई रगानी अभबिदृ्धध गना, स्रोत उऩमोग गना, प्रविधध य निीन यणनीनतको 
विकास गना जरुयी धायणा याख्न ुबएको धथमो। 
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जरविद्मुत आमोजनाभा राबको फाॉडपाॉटसम्फन्त्धी स्ऩष्ट नीनतको अबाि 

स्थानीमराई कुर रागतको ०.५ य २ प्रनतशतसभभ राबको फाॉडपाॉट गनुा उऩमुक्त 

जरविद्मुत ्विकासका अियोधकहरुभध्मे राबको फाॉडपाॉटसभफन्त्धी स्ऩष्ट नीनतको अबाि ऩनन एक कायक 

देझखएको छ । आधथाक नीनतहरुभा अनुसन्त्धान तथा ऩैयिी गन ेसभदृ्धध पाउण्डशेन नाभक सॊस्थारे गयेको 
अध्ममनरे उक्त ननष्कषा ननकारेको हो । 
अध्ममन विशषेऻ तथा काभ गरययहेका ननजी जरविद्मुत ननभााताहरुको अनुबिका आधायभा एक प्रनतिेदन तमाय 
ऩारयएको हो । अध्ममनरे  कनतऩम जरबफद्मुत आमोजनाहरु स्थानीमको दहतराई ध्मान नददएको बन्त्दै बफचभ ै

योककएको देखाएको छ । सोधऩरको रक्ष्म त्मस्ता ननजी रगानीकतााहरुरे स्थानीमसॉग राबको फाॉडपाॉड गन े

भसरभसराभा व्महोना ऩन ेथऩ रागतको भाऩन गनुा धथमो । 
अध्ममनभा साना आमोजनाहरु (१० भेगािाटबन्त्दा कभ ऺभता बएका) य भध्मभ आमोजनाहरु (२० देझख ६० 

भेगािाट ऺभता बएका ) गयी दईु प्रकायका आमोजनाहरुराई भरइएको धथमो । ‘अध्ममनका अनुसाय, साना तथा 
भध्मभ आमोजनाहरुरे स्थानीम सभऺ कुर रागतको क्रभश् २  य शून्त्म दशभरि ५ प्रनतशतसभभ राबको फाॉडपाॉट 

गनुा उऩमुक्त हुन ेदेझखन्त्छ’ अनुसन्त्धान प्रभुख डा. धुय्ि बण्डायीरे बन े। अध्ममनभा १० ओटा आमोजनाराई 

भरइएको धथमो । 
नेऩारभा रगानीकतााहरुफाट योमल्टी सङ्करन गने य सो यकभ स्थानीमभाझ ऩुनविातयण गन ेकानूनी प्रािधान छ । 
तय, अदहरे स्थानीम सयकायको अबािभा स्थानीमरे रगानी कताासभऺ विभबन्त्न भागहरु (जस्त ैसडक, विद्मारम, 

खानेऩानी, ऩुर ननभााण) याख्न ेगयेका छन ्। अध्ममन अनुसाय रगानीकतााहरुरे राबको फाॉडपाॉटभा अदहरे प्रत्मऺ 

रुऩभा गरयएको बन्त्दा थऩ ऩैसा खचा गना सभबि यहेको देखाएको छ । रगानीकतााहरुरे अदहरे प्रत्मऺ रागत 

अन्त्तयगत स्थानीमको भाग ऩूया गन ेगयेको छन ्। मसफाहेक दढरासुस्तीका कायण घट्न ेआम (अिसय रागत), य 
दढरासुस्ती ऩनछ सभमभा काभ ऩूया गनाकाराधग गरयन ेअन्त्म रागत ऩनन बोधगयहेका छन ्। ‘स्ऩष्ट य जस्थय नीनत 

हुन ेहो बन ेरगानीकतााहरु स्थानीम दहतका राधग अझ धेयै खचा गना तमाय छन’् डा. बण्डायी बन,े ‘मस ऩछाडडको 
कायण रगानीकतााहरु केदह प्रनतशत थऩ रागतराई बन्त्दा आमोजना ननभााणको सुननजश्चतताराई फढी भहत्ि 

ददन्त्छन ।’   
राबको फाॉडपाॉट ऩेथचरो भुद्धा 
व्मिस्थावऩका सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत सभभनतका सबाऩनत गगन थाऩारे आगाभी ददनभा प्राकृनतक स्रोतफाट 

हुन ेराबको फाॉडपाॉट सफैबन्त्दा ऩेधचरो भुद्धा फन्त्न ेफताएका छन ्। नेऩारका जरविद्मुत ्आमोजनाहरुभा राब 

फाॉडपाॉट फाये गरयएको अध्ममन सािाजननक कामाक्रभभा उनरे उक्त कुया फताएका हुन ्। 
सॊविधानभ ैकुन ैऩनन प्राकृनतक स्रोतको प्रमोग गदाा स्थानीम ऩमााियण य जनजीविकाभा असय गछा  बन ेत्मसराई 

न्त्मूनीकयण गनैऩन ेय सञ्चारन हुन ेआमोजनाफाट हुन ेराबको फाॉडपाॉट गनैऩन ेव्मिस्था यहेको छ । ‘अफ 

सॊविधानका मी व्मिस्थाबन्त्दा ऩछाडड पका न सककदैन’ उनरे बन े। तय, कसयी गन,े कनत गनेरगामतका विषमभा 
छरपर गना सककनेभा उनरे जोड ददए । 
कामाक्रभभा स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादनकहरुको सॊस्था नेऩार (इप्ऩान) का भहासधचि कुभाय ऩाण्डरेे आमोजना ननभााण 

गदाा स्थानीमरे ऩदहरो ऩटक गन ेभाग जामज बएऩनन ऩटकऩटक हुन ेभाग अनुधचत बएको फताए । आमोजनारे 



फुझाउन ेयोमल्टीफाट न ैस्थानीमको भाग ऩूया गनुाऩन ेउनको तका  छ । ‘साथ ैकनत ऺभताको आमोजनारे कनत 

रगानी गनुाऩन ेहो उल्रेख गयेय स्ऩष्ट नीनत फन्त्नुऩछा’ भहासधचि ऩाण्डरेे बन े। 
कामाक्रभभा जर तथा ऊजाा आमोगको सधचिारमका सहसधचि केशिध्िज अधधकायीरे राबको फाॉडपाॉटराई 

कानूनभ ैयाख्न गाह्रो हुन ेफताए । ककनकी मो आमोजना अनुसाय पयक हुन ेउनको बनाइ छ । कामाक्रभभा अथाशास्री, 
नीनत ननभााताहरु, ननजी जरविद्मुत ्विकासकताा, अनुसन्त्धानकताा रगामतरे अध्ममनफाये दटप्ऩणी गयेका धथए । 
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फकभाथाङ्का अरुण ऩूिााञ्चरको बाग्म खोल्दै 

नछभेकी चीनको सीभा नजजकको भहत्िऩूणा जरविद्मुत ्आमोजना ककभाथाङ्का अरुण अगाडड फढाउन ेसहभनत 

बएऩनछ आमोजनास्थर सङ्खिुासबाका जनप्रनतननधधरे राभो सभमदेझखको सऩना साकाय हुन रागेको प्रनतकक्रमा 
ददनुबएको छ । 
 

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको चीन भ्रभणका क्रभभा फुधफाय जायी गरयएको १५ फुॉदे सॊमुक्त िक्तव्मभा सो 
जरविद्मुत ्आमोजनाको सभग्र अध्ममन तथा ननभााण प्रकक्रमा अगाडड फढाउन ेविषम सभेदटएऩनछ जजल्राका 
जनप्रनतननधधरे खसुी व्मक्त गयेका हुन ्। नेऩार–चीन सीभा नजजकको सो आमोजना राभो सभमदेझख चचााभा यहेको 
धथमो । तय कुन ैऩनन प्रकक्रमा अगाडड फढ्न नसकेको बन्त्दै स्थानीमस्तयभा असन्त्तुजष्टसभेत ऩैदा बएको धथमो । 
 

कुर ४३४ भेगािाट ऺभताको ककभाथाङ्का अरुणराई अगाडड फढाइददन सयकायरे चीन सयकायसॉग आग्रह गयेको 
धथमो । सङ्खिुासबाभा न ैसो आमोजना अगाडड फदढयहेको छ । बायतीम रगानीकताा कभऩनी सतजर विद्मुत ्

ननगभरे ९०० भेगािाट ऺभताको अरुण तेस्रो आमोजना अगाडड फढाइयहेको छ । 
 

रगानी फोडाको सभन्त्िमभा अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनारे हार ऩहुॉचभागा ननभााण गरययहेको छ । जजल्राभा न ै

अको भहत्िऩूणा आमोजना अगाडड फढ्न ेबएऩनछ सङ्खिुासबाफाट व्मिस्थावऩका–सॊसद्भा प्रनतननधधत्ि गनुाहुन े

साॊसद तायाभान गुरुङ सभग्र ऩूिााञ्चरिासीको सऩना साकाय हुन रागेको फताउनुहुन्त्छ । “प्रधानभन्त्रीको भ्रभणका 
क्रभभा ककभाथाङ्का अरुण अगाडड फढ्न ेसहभनत हुन ुहाम्रा राधग खसुीको विषम हो,” उहाॉरे बन्त्नुबमो । 
 

मस्त ैसङ्खिुासबाफाटै सॊसद्भा प्रनतननधधत्ि गन ेसाॊसद िेदभामा बण्डायी शाक्म आमोजना अगाडड फढ्न ेविषम न ै

सफैबन्त्दा भहत्िऩूणा यहेको फताउनुहुन्त्छ । अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजना राभो सभमदेझख चचाा ऩरयचचााभा यहे 

ऩनन ऩनछल्रो ददनभा भार ैअगाडड फढ्न रागेको सन्त्दबाभा सङ्खिुासबाभा न ैअको भहत्िऩूणा आमोजना सुरु हुन े

विषम उठान हुन ुअसाध्म ैखसुीको विषम बएको बन्त्दै उहाॉरे सो आमोजना अगाडड फढेको खण्डभा सभग्र नेऩारकै 

बविष्म सुन्त्दय हुन ेफताउनुबमो । 
 

चीन जानुअनघ प्रधानभन्त्री ओरीरे आगाभी दईु िषाभबर वियाटनगय–ककभाथाङ्का सडकको ट्माक खोभरसक्न े

फताउनुबएको धथमो । मस्त ैव्मिस्थावऩका–सॊसद्को विकास सभभनतरे ऩनन सो भागाराई तत्कार अगाडड फढाउन 

सयकायराई ननदेशन ददएको धथमो । 
 

सोही जजल्राकी अकी साॊसद प्रबादेिी फज्राचामा ककभाथाङ्का अरुणको विषमभा सहभनत हुन ुजजल्रा य भुरुक दिुैका 
राधग खसुीको विषम बएको फताउनुहुन्त्छ । सो आमोजनाराई अगाडड फढाउन स्थानीमिासी असाध्म ैउत्सुक यहेको 
बन्त्दै उहाॉरे चयभ ऊजाा सङ्कटभा यहेको भुरुकराई राण ददन सो आमोजना सपर हुन ेविश्िास व्मक्त गनुाबमो । 
हार जजल्राभा सफ ैयाजनीनतक दर, सयोकायिारा ननकाम तथा रगानीकताासभेत आकवषात बइयहेको सन्त्दबाभा दईु 

भहत्िऩूणा आमोजना अगाडड फढ्न ेविषम भहत्िऩूणा यहेको उहाॉको बनाइ छ । 
 



ऊजाा भन्त्रारमका सहामक प्रिक्ता गोकणायाज ऩन्त्थरे सो आमोजनाको ऩदहचानको चयणभा भार ैअध्ममन बएको 
जानकायी ददॉदै अफ थऩ अध्ममनको फाटो खरेुको प्रनतकक्रमा ददनुबमो । उहाॉरे बन्त्नुबमो – ‘‘नेऩार सयकायरे धेयै 

ऩदहरे सो आमोजनाको साभान्त्म अध्ममन गयेको धथमो, ऩरयमोजना ऩदहचान गरयएको हो । प्रधानभन्त्रीको चीन 

भ्रभणका क्रभभा सो आमोजना सभेदटएय आउन ुन ैभहत्िऩूणा विषम बएकारे अफ तत्ऩयताका साथ अध्ममनको काभ 

सुरु हुन्त्छ ।” 

 

सो आमोजना अगाडड फढाउने य वियाटनगय ककभाथाङ्का सडक ऩनन सॉग ैननभााण सभऩन्त्न बए सभग्र नेऩारको 
आधथाक अिस्था सुधाय हुन ेअऩेऺा गना सककन्त्छ । हार सो सडकखण्डको ३१० ककरोभभटयभध्मे ८४ ककरोभभटयको 
ट्र्माक खोल्न फाॉकी छ । अन्त्म स्थानको सडक स्तयोन्त्ननत गन ेकाभ बइयहेको छ । सडक विबागका अनुसाय आगाभी 
दईु िषाभबर काभ सभऩन्त्न गन ेरक्ष्म याझखएको छ । यासस 
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फकभाथाॊका अरुण अध्ममनभा चीनको सहमोग  

नेऩार–चीन सीभाभा यहेको चाय सम ३४ भेगािाटको ककभाथाॊका अरुण जराशम जरविद्मुत आमोजनाको 
सभबाव्मता अध्ममनभा चीनरे सहमोग गन ेबएको छ। प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी भ्रभणभ ैयहेका फेरा आमोजना 
अध्ममन गना चीनरे सहमोग गन ेफचन ददएको हो। दईु देशरे फुधफाय जायी गयेको सॊमुक्त विऻजप्तअनुसाय 
आमोजना अध्ममनसदहत सीभा ऺेरसभभ प्रसायण राइन विस्ताय गना चीनरे सहमोग गनेछ। 
ककभाथाॊका अरुण नेऩार विद्मुत प्राधधकयणरे अध्ममन गन ेभाधथल्रो अरुणबन्त्दा भाधथ ऩने विद्मुत विकास 

विबागका भहाननदेशक सभभययत्न शाक्मरे फताए। 'मो आमोजना विबागरे न ैअध्ममन गन ेतमायी गयेको छ, 

सीभाभा ऩन ेहुॉदा ननभााणऩनछ विद्मुत चीनतपा  फेच्न ऩनन सककनेछ,' उनरे बन,े 'मसको अदहरे डसे्क अध्ममनभार 

बएको छ।' 
 

नेऩाररे गयेको अनुयोधभा चीन केरुङयसुिागढी ४ सम केबी प्रसायण राइन ननभााण गरयददन ऩनन सहभत बएको छ। 
मस्त,ै काठभाडौं उऩत्मकाभा १३२ केबी डफर सकका ट प्रसायण राइन ननभााण तथा स्तयोन्त्नतीभा सहमोग गनेछ। 
भोनोऩोर सॊयचनाभा उऩत्मकाभा उक्त प्रसायण राइन फन्त्नेछ। 
 

नेऩाररे ककभाथाॊका–खाॉदफायी–धनकुटा सडक स्तयोन्त्नती य उऩत्मका चक्रऩथ दोस्रो चयण स्तयोन्त्नतीका राधग ऩनन 

सहमोग गरयददन आग्रह गयेको धथमो। मस्त,ै यसुिागढी–काठभाडौं य काठभडा ौ ॊ–ऩोखया–रुजभफनी येरभागाको 
विस्ततृ आमोजना प्रनतिेदन (डडवऩआय) तमाय गरयददन ऩनन चीनसॉग आग्रह गरयएको छ। चीन मसभ ऩनन सहभत 

बएको छ।  
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जरविद्मुत ्राब फाॉडपाॉटको नीनत अबाि 

नेऩारभा जरविद्मुत ्आमोजनाको राब फाॉडपाॉटफाये स्ऩष्ट नीनत नबएको औॊल्माइएको छ । सभदृ्धध पाउन्त्डसेनरे 

नेऩारभा जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाभा राब फाॉडपाॉटफाये गयेको अध्ममनरे मसफाये स्ऩष्ट नीनत नबएको औॊल्माएको 
हो । साना य ठूरा गयी १० जरविद्मुत ्आमोजनाराई नभुना रूऩभा भरएय गरयएको अध्ममनरे राब फाॉडपाॉटको 
सीभा य आधायराई स्ऩष्ट रूऩभा व्माख्मा गदै आमोजनाको आकाय, फजेट, रगानीको स्रोत तथा सभबाव्मताजस्ता 
कुयाराई भध्मनजय गयी स्ऩष्ट भागाननदेशनसदहत नीनतगत खाका तमाय गनुाऩन ेजनाएको छ ।  
पाउन्त्डसेनद्िाया बफहीफाय रभरतऩुयभा आमोजजत कामाक्रभभा अध्ममन सािाजननक गदै पाउन्त्डसेनका 
अनुसन्त्धानकताा डा. धुय्ि बण्डायीरे स्थानीम सभुदामसभभ राब ऩुगेको सुननजश्चत गन ेएउटा स्ऩष्ट वितयण 

सॊमन्त्रको आिश्मकताफाये सुझाि ददइएको जानकायी ददए । ऩरयमोजनाआसऩासका ऺेरको राब फाॉडपाॉटसभफन्त्धी 
सफ ैभाभभराहरू हेन ेय सभन्त्िम गन ेस्थानीम सयकायराई सशक्तीकयण गना जरुयी यहेको फताउॉ दै स्थानीम 

सयकायको जजभभेिायी ननजी ननभाातारे फहन गनुाऩन ेअिस्था हुन ुनहुन ेउल्रेख छ । मस अध्ममनका अनुसाय साना 
तथा भध्मभ आमोजनारे कुर रागतको क्रभश् २ प्रनतशत य ०.५ प्रनतशतसभभ स्थानीमसभऺ राबको फाॉडपाॉट 

गनुा उऩमुक्त हुन्त्छ ।  
सभदृ्धध पाउन्त्डसेनरे ननमभभत रूऩभा सञ्चारन गन े‘इकोनीनत’ फहसका क्रभभा बफहीफाय आमोजजत कामाक्रभभा 
सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सभभनतका सबाऩनत गगन थाऩारे जरविद्मुत्को राबराई स्ऩष्ट फाॉडपाॉट गनुाऩन े

ग्मायेन्त्टी सॊविधानरे ददएको फताए ।  
जरविद्मुत ्रगानीकताारे एक ठाउॉभा याजस्ि नतयेऩनछ अन्त्म ऺेरभा रगानी गनुाऩन ेउल्रेख गदै मसको उऩमोगका 
राधग स्ऩष्ट भाऩदण्ड फनाउनुऩन ेफताए । जर तथा ऊजाा आमोग सधचिारमका सहसधचि केशिध्िज अधधकायीरे 

राब फाॉडपाॉटको सभफन्त्ध स्थानीमदेझख अन्त्तयााजष्ट्रम ऺेरसभभ हुन ेफताए ।  
स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था (ईप्ऩान) का भहासधचि कुभाय ऩाण्डरेे सयकायराई रगानीकताारे एकऩटक 

याजस्ि नतयेऩनछ स्थानीम तहभा ऩनन विभबन्त्न भाग सभफोधन गनुाऩन ेअिस्थाको अन्त्त्म गनुाऩन ेफताए । 
पाउन्त्डसेनका ननजान याईरगामतरे जरविद्मुत्को राब फाॉडपाॉटको विषम जरविद्मुत ्ऺेरभा भहŒिऩूणा यहेको 
फताए ।  
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फकभाथाङ्का अरुण आमोजना फन्त्न ेबएऩनछ ऩूिााञ्चरिासी हवर्ात 

नछभेकी चीनको सीभा नजजकको भहत्िऩूणा जरविद्मुत ्आमोजना ककभाथाङ्का अरुण अगाडड फढाउने सहभनत 

बएऩनछ आमोजनास्थर सङ्ख ुुिासबाका जनप्रनतननधधरे राभो सभमदेझखको सऩना साकाय हुन रागेको प्रनतकक्रमा 
ददएका छन ्। 
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको चीन भ्रभणका क्रभभा फुधफाय जायी गरयएको १५ फुॉदे सॊमुक्त िक्तव्मभा सो 
जरविद्मुत ्आमोजनाको सभग्र अध्ममन तथा ननभााण प्रकक्रमा अगाडड फढाउन ेविषम सभेदटएऩनछ जजल्राका 
जनप्रनतननधधरे खसुी व्मक्त गयेका हुन ्। नेऩार–चीन सीभा नजजकको सो आमोजना राभो सभमदेझख चचााभा 
यहेको धथमो । तय कुन ैऩनन प्रकक्रमा अगाडड फढ्न नसकेको बन्त्दै स्थानीमस्तयभा असन्त्तुजष्टसभेत ऩैदा बएको धथमो 
। 
कूर चायसम ३४ भेगािाट ऺभताको ककभाथाङ्का अरुणराई अगाडड फढाइददन सयकायरे चीन सयकायसॉग आग्रह 

गयेको धथमो । सङ्ख ुुिासबाभा न ैसो आमोजना अगाडड फदढयहेको छ । बायतीम रगानीकताा कभऩनी सतजर 

विद्मुत ्ननगभरे नौसम भेगािाट ऺभताको अरुण तेस्रो आमोजना अगाडड फढाइयहेको छ । 
रगानी फोडाको सभन्त्िमभा अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनारे हार ऩहुॉचभागा ननभााण गरययहेको छ । जजल्राभा न ै

अको भहत्िऩूणा आमोजना अगाडड फढ्न ेबएऩनछ सङ्ख ुुिासबाफाट व्मिस्थावऩका–सॊसद्भा  प्रनतननधधत्ि गन े

साॊसद् तायाभान गुरुङ सभग्र ऩूिााञ्चरिासीको सऩना साकाय हुन रागेको फताए । ‘प्रधानभन्त्रीको भ्रभणका क्रभभा 
ककभाथाङ्का अरुण अगाडड फढ्ने सहभनत हुन ुहाम्रा राधग खसुीको विषम हो,’उनरे बन े।   
मस्त ैसङ्ख ुुिासबाफाटै सॊसद्भा प्रनतननधधत्ि गन ेसाॊसद् िेदभामा बण्डायी शाक्म आमोजना अगाडड फढ्न ेविषम न ै

सफैबन्त्दा भहत्िऩूणा यहेको फताए । अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजना राभो सभमदेझख चचाा ऩरयचचााभा यहे ऩनन 

ऩनछल्रो ददनभा भार ैअगाडड फढ्न रागेको सन्त्दबाभा सङ्ख ुुिासबाभा न ैअको भहत्िऩूणा आमोजना शुरु हुन े

विषम उठान हुन ुअसाध्म ैखसुीको विषम बएको बन्त्दै उनरे सो आमोजना अगाडड फढेको खण्डभा सभग्र नेऩारकै 

बविष्म सुन्त्दय हुन ेफताए ।   
चीन जानुअनघ प्रधानभन्त्री ओरीरे आगाभी दईु िषाभबर वियाटनगय–ककभाथाङ्का सडकको ट्माक खोभरसक्न े

फताएका धथए । मस्त ैव्मिस्थावऩका–सॊसद्को विकास सभभनतरे ऩनन सो भागाराई तत्कार अगाडड फढाउन 

सयकायराई ननदेशन ददएको धथमो । 
ऊजाा भन्त्रारमका सहामक प्रिक्ता गोकणायाज ऩन्त्थरे सो आमोजनाको ऩदहचानको चयणभा भार ैअध्ममन बएको 
जानकायी ददॉदै अफ थऩ अध्ममनको फाटो खरेुको प्रनतकक्रमा ददए । उनरे बन े– ‘नेऩार सयकायरे धेयै ऩदहरे सो 
आमोजनाको साभान्त्म अध्ममन गयेको धथमो, ऩरयमोजना ऩदहचान गरयएको हो । प्रधानभन्त्रीको चीन भ्रभणका 
क्रभभा सो आमोजना सभेदटएय आउन ुन ैभहत्िऩूणा विषम बएकारे अफ तत्ऩयताका साथ अध्ममनको काभ शुरु 

हुन्त्छ ।’ 
सो आमोजना अगाडड फढाउन ेय वियाटनगय ककभाथाङ्का सडक ऩनन सॉग ैननभााण सभऩन्त्न बए सभग्र नेऩारको 
आधथाक अिस्था सुधाय हुन ेअऩेऺा गना सककन्त्छ । हार सो सडकखण्डको तीनसम १० ककरोभभटयभध्मे ८४ 

ककरोभभटयको ट्र्माक खोल्न फाॉकी छ । अन्त्म स्थानको सडक स्तयोन्त्ननत गन ेकाभ बइयहेको छ । सडक विबागका 
अनुसाय आगाभी दईु िषाभबर काभ सभऩन्त्न गन ेरक्ष्म याझखएको छ । यासस 
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भाथथल्रो कणाारीको सुयऺाको ल्जम्भा सेनाराई 

बायतीम ननभााण कभऩनी जजएभआयरे ननभााण गना रागेको भाधथल्रो कणाारी जरविद्मुत आमोजना 
सयुऺाको जजभभा नेऩारी सेनारे भरने बएको छ। भजन्त्रऩरयषदको ननणामानुसाय आमोजनाको सुयऺाका 
राधग सेना खदटन रागेको हो।अनघल्रो साता भध्म तथा सुदयूऩजश्चभ विकास ऺेरका सुयऺा ननकामका 
ऺेरीम प्रभुखफीच सुखेतभा बएको ऺेरीम सुयऺा सभन्त्िम सभभनतको फैठकरे आमोजना सुयऺाका राधग 

सेना खटाउने भजन्त्रऩरयषदको ननणाम कामाान्त्िमनका राधग केन्त्रीम सुयऺा सभभनतभा भसपारयस गयेको छ। 
 

भजन्त्रऩरयषदको ननणाम कामाान्त्िमनस"गै सशस्र प्रहयी आमोजनास्थरफाट फादहरयने छ। हार आमोजना 
सुयऺाका राधग डडएसऩीको कभान्त्डभा ७० सशस्र प्रहयीको मुननट भाधथल्रो कणाारीभा छ। स्रोतका 
अनुसाय भध्म य सुदयूऩजश्चभका दईु विकास ऺेरस"ग सभन्त्िम गना नसकेको, रगाताय सुयऺा थे्रट फढ्दै 

गए ऩनन त्मसराई योक्न नसकेको रगामत कायण देखाएय सशस्रको ठाउ"भा सेना याख्न राधगएको हो। 
 

'दईु ऺेरका ऺेरीम प्रशासक, सशस्र, नेऩार प्रहयीका डडआइजी य सेनाका प्रभुखफीचको सभन्त्िम फैठकरे 

भजन्त्रऩरयषदको ननणाम कामाान्त्िमन गना केन्त्रीम सुयऺा सभभनतराई भसपारयस गयेको छ,' फैठकभा 
सहबागी एक सुयऺा अधधकायीरे बने, 'सभबित् एक भदहनाभबरै सेना आमोजनास्थरभा खदटन्त्छ।' 
 

फैठकभा सुदयूऩजश्चभ ऺेरीम प्रशासन कामाारम तथा भध्मऩजश्चभ ऺेरीम प्रशासन कामाारमका ऺेरीम 

प्रशासक, दिुै ऺेरका सशस्र य नेऩार प्रहयीका डडआइजी, नेऩारी सेनाका ऩतृनाऩनतहरु, रगानी फोडाका 
प्रभुख कामाकायी अधधकृत (भसइओ) याधेश ऩन्त्त, जजएभआयका केके शभाारगामतको सहबाधगता धथमो। 
 

भजन्त्रऩरयषदरे असाय य असोजभा गयेय दईुऩटक सेना याख्न ेननणाम गयेको छ। भजन्त्रऩरयषदको ननणाम 

कामाान्त्िमनका राधग दइुटै विकास ऺेरका सुयऺा प्रभुखहरुको फैठक फसेको हो। स्रोतका अनुसाय फैठकरे 

चायिटा ननणाम गयेको धथमो। तीभध्मे दईुिटा भाधथल्रो कणाारी आमोजनाको सुयऺास"ग सभफजन्त्धत 

धथए। 
 

ननणामको ऩदहरो फु"दाभा आमोजनाभा रगानीकतााको सुयऺाका राधग ऩरयचारन बइयहेको सशस्र 

प्रहयीको सट्टा नेऩारी सेना खटाउने भजन्त्रऩरयषदको ननणाम कामाान्त्िमन गना केन्त्रीम सुयऺा सभभनतराई 

भसपारयस गन ेउल्रेख छ। दोस्रो फु"दाभा आमोजनास्थरभा हुन सक्न ेहुरदॊगा ननमन्त्रण य कायफाहीका 
राधग अधधकायसदहतको इराका प्रहयी चौकी स्थाऩना गने उल्रेख छ। 
 

'सयकायरे आमोजनाको सुयऺाका राधग सेना ऩरयचारन गन ेननणाम गरयसकेको छ। त्मसराई कामाान्त्िमन 

गना दिु ैऺेरका ऺेरीम सुयऺा सभभनतको सॊमुक्त फैठकरे ननणाम गयेय केन्त्रीम सुयऺा ऩरयषदभा ऩठाएका 



छौं,' सुदयूऩजश्चभका ऺेरीम प्रशासक भुकुन्त्दयाज प्रसाद नघभभयेरे बने, 'अिको केही ददनभबरै ननणाम 

कामाान्त्िमन हुन्त्छ।' उनरे सेना फस्नका राधग फाह्म ऩूिााधायको काभ आमोजना प्रिद्ाधक कभऩनी 
जजएभआयराई ददइएको फताए। 'आन्त्तरयक तमायी सेनारे नै गछा , तय सेनाराई फस्नको राधग आिश्मक 

ऩने बौनतक सॊयचना बने जजएभआयरे ननभााण गनेछ,' उनरे बन,े 'बौनतक सॊयचना तमाय हुनेबफवत्तकै 

आमोजनाको सभऩूणा सुयऺा सेनारे भरन्त्छ।' 
 

स्रोतका अनुसाय आमोजनाबन्त्दा फादहयको अन्त्म सुयऺा बन ेसशस्र य नेऩार प्रहयीरे भरन ेछ। 'आमोजना 
स्थरफाहेक जजएभआयस"ग सभफजन्त्धत अन्त्म सुयऺाका फाटाहरु सशस्र प्रहयी य नेऩार प्रहयीरे गनेछ,' 

फैठकभा सहबागी एक प्रहयी अधधकायीरे बने, 'हाभीराई सोही अनुसायको ननदेशन छ।' 
 

२०१४ सेप्टेभफय १९ भा जजएभआय य नेऩार सयकायफीच आमोजना विकास सभझौता (वऩडडए) बए ऩनन 

अझै काभ सुरु बएको छैन। आमोजना प्रिद्ाधक कभऩनी जजएभआयरे सुयऺाको कायण देखाउ"दै 

ननभााणभा दढराइ गदै आएको छ।  
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अझै उठेन ताभाकोसी 
प्रसायण राइनको फाटो खरेु ऩनन याजष्ट्रम गौयिको भाधथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत आमोजना सभस्म ैसभस्माभा 
छ । 

बूइॉचारो गएऩनछ सभस्माभा पसेको ताभाकोसी आमोजना सडक, इन्त्धन भसस्मारे थराभै छ । 
कभाचायीहरु काभभा पका ने इच्छाशजक्तको कभजोयीभा अजल्झयहेका छन ्। भजन्त्रऩरयषदरे अननणामको 
फन्त्दी फनेको प्रशायण राइन विस्तायको राधग रुख कटानको फाटो खरुाइददएको छ । अझै,आमोजनास्थर 

जोड्न ेसडक भभात कामा बने पराभको च्मूया फनेको छ । अझै इन्त्धन सॊकटको तोड आमोजनारे 

खेवऩययहेको छ । 
  

कभाचायीहरुका अनुसाय आमोजना ऺेरको बौगोभरक कभजोयीरे बूकभऩऩनछ खतयाको तयफायभुनी 
फसेजस्त ैबैयहेको छ । ‘अदहरे त दठकै छ, तय फषाातको जोझखभभा कसयी ज्मान फचाॉउने बन्त्ने धचन्त्ताभा 
छौं,’ एक कभाचायीरे बन े। 

विजुरी अबािरे अक्रान्त्त नेऩारीका राधग आशाको ददमो फनेय करयफ ७६ प्रनतशत काभ सकेको भाधथल्रो 
ताभाकोसी बूइचारोऩनछ चीय ननराभा छ । भुरुकराई ४५६ भेगािाट विजुरी मोगदान गनाका राधग 

अजन्त्तभ पड्को भादै गदाा ननदाउन ऩुगेको आमोजना अदहरे ऩनन उठ्न सकेको छैन । 

साजच्चकै याजष्ट्रम गौयफको ध्िजा फोकेको स्िदेशी रगानीको मो आमोजना उठ्न सक््मो, तय उठाउन 

कोभसस नगरयएको स्थानीमको गुनासो छ । स्थानीम याजनीनतक अगुिा ऩहरभान ताभाङ आमोजनाको 
भूख्मारम गोंगयभा बेदटदा आशा बन्त्दा ननयासाको ऩोकाहरु पुकाउन आतुय देझखए । ‘बूइॉचारोऩनछ 

आमोजनाराई हेराबािरे हेरयमो ।’ उनको फुझाईभा आमोजनाराई सयकाय य आमोजनास्िमभरे 

प्राथभभकताभा याख्न ेजभको गयेन । ताभाकोसी आमोजना प्रभुख विऻानप्रसाद शे्रष्ठरे बूकभऩ य 

नाकाफन्त्दीका कायण भुरुक नै स्तब्ध बएको असय  भाधथल्रो ताभाकोसी आमोजनाभा ऩयेको फताउॉछन ्। 
आवत्तन ुनऩन ेफताउॉ दै विस्तायै आमोजनाको काभरे गनतभरयहेको दािी उनरे गये । 

बूकभऩऩनछ राभािगय गाविसको बूगोरजोझखभ सावित बमो । विकासको ढोका भाननने सडक सभऩका  
टुट्मो । विद्मुतीकयण अफरुद्ध हुॉदा फजाय य िस्तीहरु अन्त्धकायतपा  पकका मो । ऩदभागाहरु विच्छेद बए । 
बूकभऩ गएको करयफ ४ भदहना राभािगय एउटा फन्त्द जेर जस्तै बमो । भाननसहरु मताउता गना नसक्न े

बएऩनछ प्रभुख आिश्मकता सडक धथमो । 
स्थानीमको प्रभुख गुनासो नै सडक खरुाउन तदारुकता नदेखाउॉदा ऩदहरो चोट आमोजनाराई ऩयम्ो बन े



दोस्रो फाभसन्त्दाराई । स्थानीमसॉग सभन्त्िम गयेय कामा अगाडड फढाइएको बए आमोजनारे बूइॉचारोऩनछको 
जदटरता धचना धेयै सहज हुने जजककय ऩहरभानको छ । 

हारसभभ आमोजनाको भबरी ऺनत गोप्म याझखएको छ । आमोजनाको जराशम ऺेर बाभसएको फाये गदहयो 
अध्ममन बैयहेको आमोजनारे जनाएको छ । उक्त सभस्मा ठूरो नबएको ननश्कषा आमोजनाको छ । 
फादहयी रुऩभा ताभाकोसी आमोजना सुचारु सञ्चारनका राधग सडक, िन य इन्त्धनको झन्त्झट न ैभूख्म 

फाधक देझखन्त्छ । आमोजनाको भूख्मारम जहाॉ विद्मुत ्उत्ऩादनगहृ फन्त्दैछ, त्महाॉसभभ ऩनन ठूरा 
मारफुाहक य भारफाहक साियी गुड्दैनन ्। साना सिायीसाधन गुड्नका राधग सदयभुकाभ चरयकोटदेझख 

करयफ ६९  ककरोभभटय प्रिेशभागाअन्त्तगात उत्तयी केन्त्र भसॊगटी फजायसभभ सहज छ ।बूकभऩरे फढी ऺनत 

ऩुऱ्माएको भसॊगटीदेझखको २९ ककभभ सडकभध्मे हार राभािगयजस्थत काब्रेबीयसभभ हल्रा सिायीसाधन 

गुड्न भभल्नगयीखोभरएको छ । करयफ ४ ककभभ सडक अझै खोल्न फाॉकी यहेको छ । 

आमोजनाको ऩहरभा भभात जायी यहेको सडक मारा जोझखभ छ, तय भाननसहरुराई सुविस्ता बएकारे 

साना सिायीसाधनफाट ओहयदोहय गछान ्। भसॊगटीफाट करयफ ६ ककरोभभटयभा ऩने बोरे बीयफाट ढुङ्गा 
खभसयहन ेबएकारे जोझखभ मारा गनुाऩछा  । आमोजनाको फाॉधस्थर जोड्ने काब्रेबीय खण्डभा ऩैदर 

मारसुभेतराई कदठन छ । उक्त सडक भभात थाभरएको छैन । सजजरो ठाउॉका सडक चौडा फढाउने कामा 
कहीीँकहीीँ बैयहेको छ । 

‘बूइचारोऩनछ करयफ १० भदहनासभभ सडक विस्तायको ठोस प्रमास नहुन ुमो आमोजना य मो ऺरेको 
विडभफना हो,’ नतब्फती भसभाऺेरजस्थत नेऩारी फस्ती रप्चकेा अगुिा कभाा शऩेाा बन्त्छन ्। बूइॉचारोऩनछ 

ऩटकऩटक याहत य उद्धायका राधग हेभरकप्टयफाट रप्चे आउजाउ गयेका उनरे कभतीभा ऩनन राभािगय 

फजायसभभको सडक भभात बैहाल्नुऩने भाग याख्छन ्। उनको नेततृ्िभा राभािगय य रप्चीिासीरे रुभनाङ 

हुॉदै चीनसॉगको एनतहाभसक भसभाना रप्चीसभभ सडक ऩुग्न जरुयीयहेको भागसदहत प्रभुख जजल्रा 
अधधकायीभापा त प्रधानभन्त्रीराई सभेत ध्मानकषाण गयाएका छन ्। ध्मानकषाणऩरभा रप्चीसभभको 
गोडटेो फाटोसभेत भभातभा जोड ददइएको छ । 

सडक भभात नहुदाॉ राभािगय फजायका भाननसहरु कदठन अिस्थाको साभना गरययहेको स्थानीम 

साभाजजक अगुिा छ्मोतय शऩेाा फताउॉछन ्। सडक नहुॉदा आमोजनाको काभ हुन नसक्न ुअको ठूरो 
सभस्मा उनरे ठानेको छन ्। बूइॉचारो जानुअनघसभभ करयफ २ हजाय भाननसहरु फस्ने राभाफगयभा अदहरे 

स्थानीम य सुयऺाकभॉफाहेक अन्त्म व्मजक्तहरु छैनन ्।ठूरो बूइचारो जानुअनघसभभ महाॉका करयफ २० िटा 
होटर ऩसरहरुभा भाननसहरुको बीड बैयहन्त््मो । छ्मोतयका अनुसाय अदहरे राभािगय फजायको भा्रो 
फस्तीभा १ िटा य तत्रो फस्तीभा २ िटा आिाससदहत होटर ऩसर छन, अन्त्म सफ ैविस्थावऩत बएका छन ्

। 



भाधथल्रो ताभाकोसी आमोजनाका अनुसाय सडक भभात ऩदहरो आिश्मकताभा याझखएको हो । तय, इन्त्धन 

अबाि य बौगोभरक जदटरतारे मो काभभा सुस्तता ऩाइयहेको छ । याजष्ट्रम गौयिका आमोजनाहरुराई 

सयकायरे इन्त्धन उऩरब्ध गयाउने बनेको छ, तथाऩी ताभाकोसीको सिारभा सयकायरे कन्त्ज्मुस्माइ 

गरययहेको ऩाइएको छ । सध ैझैं, प्रभुख जजल्रा अधधकायीको भसपरयसऩरको जरुयी य खटाइखटाइ इन्त्धन 

उऩरब्ध गयाइयहदाॉ आमोजनारे ननकै जदटरता फेहोनुा ऩयेको स्थानीमहरु फताउॉछन ्। २ साताअनघ ध्िस्त 

सॊयचना भभातऩनछ याजष्ट्रम प्रशायणको विजुरी आएऩनछ बने आमोजना य स्थानीमिासीराई ननकै 

सुविस्ता बएको स्थास््मकभॉ याजु शे्रष्ठरे फताए । 

उजाा पास्ट ट्रमाक य याजष्ट्रम प्राथभभकको नीनत फन ेऩनन ताभाकोसीका राधग ट्रान्त्सभभसन राइन 

विस्तायभा फन व्मिस्थाऩन फाधक फन्त्मो । आमोजनाराई राभािगयदेझख झखभतीसभभ ४७ ककरोभभटय 

राभो ट्रान्त्सभभसन राइन विस्ताय गना ननकै हभभ ेऩयम्ो । १ सम २७ िटा टाियहरुभध्मे २८ िटा 
साभुदानमक फनहरुभा ऩने५५ िटा टािय ननभााण य ताय तान्त्न भरनुऩन ेस्िीकृनतका राधग आमोजनाका 
कभाचायीहरे पाइर फोकेय २१ भदहनासभभ ननकामहरुभा धाए । उक्त सभस्माराई भन्त्री ऩरयषद्रे 

सभफोधन गरयददएको छ । अफ प्रशायण राइनका राधग रुख काट्ने कामा तत्कार सुरु हुन े

विश्िासआमोजनारे गयेको छ ।अन्त्म कामा ऩनन सुरु गन ेतभतमायी आमोजनाको कामासूचीभा छ । 
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नरमसॊहगाडभा ‘जरभाफपमा’ को चरखेर 

चाय सम १० भेगािाटको जरविद्मुत ्आमोजना 
बीभफहादयु भसॊह 

चाय सम १० भेगािाटको नरभसॊहगाड जरविद्मुत ्आमोजनाभा विकास वियोधीको चरखेर फढेको छ । ऩयाभशादाता 
छनोटभा भभरेभतो बएको आयोऩ रगाउॉ दै सयकायी ननकामभा फेनाभी उजुयी फढेका छन ्। 
कानुनी प्रकक्रमा विऩयीतका त्मस्ता उजुयीरे विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) को काभ अिरुद्ध छ 

। देशकै ठूरोभध्मेको उक्त आमोजना रागत य ननभााणका दृजष्टरे सफैबन्त्दा सस्तो भाननन्त्छ । 
ऩदहचान बएको २७ िषाऩनछ ननभााण प्रकक्रमाराई गनत ददने तमायीभा नरभसॊहगाड विकास सभभनत यहॉदा 
याजष्ट्रम/अन्त्तयााजष्ट्रम धगयोह विभबन्त्न शजक्त केन्त्र धाउॉ दै आमोजना अगाडड फढाउन नददन राधगऩयेको 
स्रोतको बनाइ छ । 
त्मस्तो सभूहरे आमोजनाराई कभऩनी भोडाभरटीभा रैजान य राइसेन्त्स जायी गनेरगामत प्रकक्रमाका 
राधग सयकायराई दफाफ ददइयहेको स्रोत फताउॉछ । 
डीऩीआयका राधग छनोट बएका ऩयाभशादातासॉगको सभझौताभा बएको दढराइप्रनत स्थानीम फाभसन्त्दा 
आक्रोभसत छन ्। नरगाड सयोकाय सभभनत य जाजयकोटका फाभसन्त्दारे सभभनतराई तत्कार सभझौता गयी 
डीऩीआयको प्रकक्रमा थारन् आग्रह गयेका छन ्। 
छनोट बएका ऩयाभशादाताराई सभझौता गना आउन आशमऩर जायी बएको सूचना प्रकाभशत बइसकेको 
सभभनतका कामाकायी ननदेशक भोतीफहादयु कुॉ ियरे फताए । फेनाभी उजुयीको फाढीरे झन्त्झट भार फढाएको 
उनको बनाइ छ । 
गत असायभा प्रायजभबक छनोटभा ऩयेकाभध्मे स्भेक इन्त्टयनेसनर अस्टे्रभरमा, एभडब्रूएच अभेरयका य 

एप कन्त्सल्ट जस्िजयल्मान्त्डरे प्राविधधक तथा आधथाक प्रस्ताि ऩेस गयेका धथए । विकास सभभनतरे उक्त 

प्रस्तािको भूल्माॊकन गयी स्भेकराई ऩयाभशादाता छानेको धथमो । 
ऩयाभशादाता छनोटको आधाय आधथाक प्ररोबन बएको आयोऩ दोस्रो कभऩनीरे रगाएको धथमो । खरयद 

प्रकक्रमाका सफै कानुन ऩारना गयेय प्राविधधक य आधथाक भूल्माॊकनभा उच्च अॊक ल्माउने कभऩनीराई 

छनोट गरयएको कुॉ ियरे फताए । 
एक अफा १७ कयोडको रागत इजस्टभेट भबरै यहेय ऩयाभशादाता छनोट बएको छ । छनोट बएको कभऩनीराई 

थऩ १८ कयोड रुऩैमाॉ घटाइएको कुॉ ियरे जानकायी ददए । स्भेकरे एक अफा १२ कयोडको प्रस्ताि ऩेस 

गयेकाभा ९४ कयोडभा सभझौता हुन रागेको उनरे फताए । ‘कानुन भभचये कुनै काभ बएको छैन,’ उनरे 

बने । 
सभभनतको ननणामउऩय धचत्त नफुझ ेकफोर गयेको अॊकको ऩाॉच प्रनतशत घयौटी याखेय सभफजन्त्धत कभऩनीरे 

उजुयी गना सक्न ेप्रािधान छ । कुनै व्मजक्त य फेनाभी उजुयीको अथा नबएको उनरे फताए । 
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ऩयाभशादाताका राधग १६ भध्मे ऩाॉच कभऩनी छनोट बएका धथए । प्रायजभबक छनोटफाट फादहरयएका 
कभऩनीरे अनेक फहानाभा प्रकक्रमा यद्द गयाउन रागेको उनरे फताए । 
तीभध्मे केहीरे कभऩनी भोडाभरटीका राधग सयकायराई दफाफ ददइयहेका छन ्बन ेअन्त्म केही ननजी 
ऺेरराई इजाजत ददने प्रणारीका राधग ‘रबफङ’ भा छन ्। ती दिुै भोडाभरटीफाट अगाडड फढे आमोजना 
अरऩर ऩन ेकुॉ ियरे फताए । ‘ती भोडाभरटीरे दरारको चरखेर फढाउने छन,्’ उनरे बन े। 
  

चरखेर य याजनीनतक हस्तऺेऩफाट टाढा याखेय सयकायरे नै आमोजनाको ननभााण थाल्नुऩने उनको बनाइ 

छ । 
‘कभऩनी फनाउने य ननजी ऺेरराई राइसेन्त्स ददने प्रकक्रमारे चल्रा नकोयल्ने कुखयुो ओथायो फसेजस्तो 
भार हुन्त्छ,’ उनरे बने । ती भोडाभरटी ल्माइए ऩजश्चभ सेती य भाधथल्रो कणाारीकै ननमती नरभसॊहगाडरे 

ऩनन फेहोन ेउनको बनाइ छ । ‘याज्मको रगानीफाटै आमोजना नछटो फन्त्छ,’ उनरे बने, ‘कुरेखानी य 

भस्र्माङ्दी जरविद्मुत ्आमोजना त्मसका उदाहयण हुन ्।’ 
सयकायरे ननभााण थारे तीन िषाभा डीऩीआय य १० िषाभा आमोजना नै सभऩन्त्न हुने उनको बनाइ छ । 
मसराई याजष्ट्रम गौयिको आमोजनाभा सूचीकृत गयी सयकायी रगानीफाटै ननभााण हुनुऩन े

जाजयकोटिासीको भाग यहेको सयोकाय सभभनतका अध्मऺ गणेशप्रसाद भसॊहरे फताए । गहृभन्त्री शजक्त 

फस्नेत ऩनन सोही ऩऺभा छन ्। 
‘रागत य ननभााणका दृजष्टरे सफैबन्त्दा सस्तो बएकारे मसराई याज्मरे नै ननभााणको जजभभा भरनुऩछा ,’ 
भन्त्री फस्नेतरे बने । 
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सुल्ल्झमो प्रसायण राइनको सभस्मा 
भाधथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रसायण राइन ननभााणभा देझखॉदै आएको सभस्मा सभाधान बएको 
छ । 
बूकभऩ य नाकाफन्त्दीका कायण राभो सभमदेझख प्रबावित  ननभााण कामा सयकायरे ननयण्म गयेऩनछ सहज बएको हो 
। रूख कटानका राधग अनुभनत ददएऩनछ आमोजना अनघ फढाउन सहज बएको िन तथा बूसॊयऺण भन्त्रारमका 
प्रिक्ता गणेशप्रसाद न्त्मौऩानेरे फताए । 
प्रसायण राइन ऺेर य आयऺ ऺेरअन्त्तयगत ऩन े२७ ओटा साभुदानमक िनका चाय हजाय तीनसम ४१ रूख कटान 

गनुाऩनछे । दईु िषादेझख रूख कटानको विषमभा आिश्मक ननणाम हुन नसक्दा आमोजनाको प्रसायण राइन 

ननभााणभा फाधा ऩुगेको धथमो । 
आमोजनारे एक िषाभबर सट्टा जग्गा उऩरब्ध गयाउन ेय िृऺ ायोऩण गन ेप्रनतफद्धता जनाएऩनछ सभस्मा 
सुजल्झएको हो । रुख कटानका राधग स्िीकृनत ददएऩनछ हार आमोजना, िन विबाग य आयऺफीच सभझौताको 
तमायी गरयएको छ । बरऩऺीम सभझौताऩनछ आमोजनारे रूख काटन शुरु गनेछ । 
ताभाकोसी आमोजनाका प्रिक्ता न्त्मौऩानेरे तत्कार सभझौता प्रकक्रमारे ताकका क ननष्कषा ऩाउने य रूख कटान कामा 
अगाडड फढाउने फताए । कूर एकसम २७ ओटा टाियभध्मे साभुदानमक िन ऺेरभा ऩन े६० ओटा टाियको काभ 

अगाडड फढाउने भागा खरेुको उनको बनाइ छ । रूख काटेऩनछ साभुदानमक िन ऺेरभबर आमोजनारे कयीफ ६० हजाय 
बफरुिा िृऺ ायोऩण गनुाऩनेछ । 
आमोजनारे २३ ओटा टािय ऩूणारुऩभा ननभााण सभऩन्त्न गरयसकेको छ बन े७० ओटाको जग खन्त्न ेकाभ जायी छ । 
आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्डफर सकका ट दईुसम २० केबी प्रसायण राइनभापा त याजधानीभा जोडडनेछ । 
प्रसायण राइन ननभााणका राधग बायतीम कभऩनी केइसी इन्त्टयनेसनरे काभ गरययहेको छ । यासस 

 

 


