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>f]tM gof¤ klqsf, 2070/4/12 

बायतीम प्रधानभन्त्रीसभऺ प्रसायण राइनको प्रस्ताव गरयन े

सयकायरे बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभणभा रम्की–यामफयेरी ७ सम ६५ केबी 
अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााणको प्रस्ताव गने बएको छ । ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻवारीरे सोभफाय 

ऩरकाय सम्भेरन गयी प्रसायण राइन ननभााणको प्रस्ताव गना भन्त्रारमरे तमायी गरयसकेको जानकायी 
ददइन ्। „रम्की–यामफयेरी वा सुरे्खत– यामफयेरी प्रसायण राइन ननभााणका रागग बायतीम प्रधानभन्त्रीराई 

प्रस्ताव गन ेछौँ,‟ उनरे बननन ्। 

प्रसायण राइन ननभााण बएभा नेऩार य बायतफीच ववद्मुत ् आदान–प्रदान गना स्थाऩना हुन े मो तेस्रो 
प्रसायण राइन हुनेछ । कणाारी फेससनभा ननभााण हुन रागेका जरववद्मुत ्आमोजनाराई ध्मान ददएय 

रम्की/सुरे्खत–यामफयेरी प्रसायण राइन ननभााणको प्रस्ताव गना रागगएको ऊजाा भन्त्रारमरे जनाएको छ । 
अदहरे ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय ४०० केबीको प्रसायण राइनको ननभााण बइयहेको छ । 

ऊजााभन्त्री ऻवारीरे बायतीम प्रधानभन्त्रीरे उऩहायस्वरूऩ कुनै जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण प्रस्ताव 

गयेभा २०० भेगावाटको तभोय जरसाममुक्त जरववद्मुत ् आमोजना अगाडड सारयने फताइन ् । „३७.६ 

भेगावाटको काफेरी–ए जरववद्मुत ् आमोजनाराई असाय नऩान े गयी तभोय उऩहायस्वरूऩ फनाइददन 

प्रस्ताव गरयनेछ,‟ उनरे बननन ्। आमोजनाको ऺभता ५३० मा २०० भेगावाट याख्न ेबन्त्नेभा वववाद छ । 

आमोजना स्थरका स्थानीमरे आमोजनाको ऺभता ५३० भेगावाट फनाउन ऊजाा भन्त्रारमभा ननवेदन 

ददएका छन ् । तय, ऊजाा भन्त्रारमरे आमोजनाको ऺभता २०० भेगावाट कामभ गयी अध्ममनका रागग 

ववद्मुत ्प्रागधकयणराई राइसेन्त्स ददएको छ । आमोजनाको ववद्मुत ्प्रागधकयणरे अध्ममन गरययहेको छ । 

भन्त्री ऻवारीरे बायतीम प्रधानभन्त्रीको भ्रभणकै क्रभभा दईु भुरकफीच ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता हुन े

जजककय गरयन ् 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2070/4/12 
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>f]tM sf/f]jf/, 2070/4/13 

ऩीटीएभा याजनीततक सहभतत : सयकाय 

" बायत सहभत बए भोदी भ्रभणका फेरा ऩीटीए गन ेतमायी " 

फाफुयाभ र्खड्का 
काठभाडौं, १२ साउन- सयकायरे नेऩार य बायतफीच प्रस्ताववत ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौताभा प्रभुर्ख ३ याजनीनतक 

दरफीच सहभनत बइसकेको दाफी गयेको छ । ऊजााभन्त्री याधा ऻवारीरे ऩीटीएका ववषमभा दरीम सहभनत 

बइसकेको य बायतीम ऩऺ सकायात्भक बए प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभणका फेरा सम्झौता हुन े

जानकायी ददइन ्।  
“नेऩारभा सयकाय य याजनीनतक दरफीच ऩीटीएका ववषमभा सहभनत बइसक्मो,” उनरे बननन,् “बायत सकायात्भक 

बए भोदीको भ्रभणकै फेरा ऩीटीए हुन सक्छ । त्मही फेरा नबए ऩनन रगत्त ैहुन्त्छ ।” उनका अनुसाय ऩीटीएको ववयोध 

गदै आएको सदनफादहयको दर नेकऩा–भाओवादीका अनतरयक्त प्रभुर्ख प्रनतऩऺी एनेकऩा भाओवादीसदहत 

सत्तासाझदेाय काॊगे्रस य एभारे मसभा सहभत बएऩनछ सयकायराई ऩीटीए गना फाटो र्खरेुको हो । मसअनि ऩीटीएको 
ववषमभा याजनीनतक सहभनत जुट्न सकेको गथएन । नेऩारका तपा फाट ऩीटीएको सफ ैतमायी ऩूया बएको ऻवारीरे 

फताइन ्। 
“नेऩाररे र्खऩत गयेय फढी बएको बफजुरीभार बायत ऩैठायी गन ेहो,” उनरे थवऩन,् “देशराई अॉध्मायोभा यारे्खय 

बायतभा बफजुरी ननकासी गनुा हुॉदैन ।” देशको दहतभा हुन ेगयी बायतसॉग ऩीटीए हुन ेउनरे स्ऩष्ट ऩारयन ्। “भैरे 

देशको दहतबन्त्दा अरु केही सोचकेी छैन य सोजददनॉ ऩनन,” उनरे बननन,् “बायतसॉग थपु्रै व्माऩारयक सम्झौता 
बएकारे ऩीटीए एउटा सानो अॊशभार ैहो ।” ऊजाा ववकासबफना नेऩार सभदृ्ध नहुन ेफताउॉ दै ऻवारीरे मसका रागग 

फजाय आवश्मक बएको जजककय गरयन ्। 
ऩीटीएभा सहभनत जुटाउन य प्रायजम्बक सम्झौताभा हस्ताऺय गना बायत जान रागेका ऊजाासगचव याजेन्त्रककशोय 

ऺेरीको भ्रभण यद्द बएऩनछ ऩीटीए अवरुद्ध हुॉदै आएको छ । प्रभुर्ख ३ दरको फैठकरे ऩनन तमायी नऩुगेको बन्त्दै थऩ 

अध्ममन गयेयभार मसराई अनि फढाउन ेननणाम गयेको गथमो । 
 

तेस्रो अन्त्तयदेशीम प्रसायणराइन य तभोय प्राथमभकताभा 
आसन्त्न बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीको भ्रभणका फेरा नेऩाररे रम्की–यामफयेरी ७ सम ६५ केबीए अन्त्तयदेशीम 

प्रसायणराइन ननभााणका रागग प्रस्ताव गन ेबएको छ । ऩजश्चभ ऺेरफाट भार ४ हजाय ७ सम भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादन बई बायत ननकासीको सम्बावना बएकारे सयकायरे मो प्रसायणराइन ननभााणका रागग प्रस्ताव गन ेबएको 
हो । मसअनि सहभनत बएको ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायणराइनको काभ बर्खायै सुरु बएको छ । फदािाट–गोयर्खऩुय 

४ सम केबी प्रसायणराइनको प्रायजम्बक काभ न ैसुरु बएको छैन । 
त्मस्त,ै २ सम ५२ भेगावाटको तभोय जराशममुक्त आमोजना फनाइददन ऩनन बायतराई अनुयोध गरयन ेभन्त्री 
ऻवारीरे फताइन ्। भहाकारी सजन्त्धअन्त्तगातको ऩञ्चशे्वय फहुद्देश्मीम आमोजना कामाान्त्वमनभा ल्माउनका रागग 

ऩनन नेऩाररे अनुयोध गन ेजानकायी उनरे ददइन ्। ऩञ्चशे्वयफाट ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन े



सम्बाव्मता अध्ममनरे देर्खाएको छ । दफुै देशरे आफ्ना तपा फाट आमोजनाको ववस्ततृ अध्ममन प्रनतवेदन तमाय 

गरयसकेका छन ्। मसभा दफु ैदेशको सहभनत हुन बन ेफाॉकी छ । 
  



>f]tM sflGtk'/, 2070/4/13 

भोदी भ्रभणभा ऊजाारे रम्की-यामफयेरी प्रसायण प्रस्ताव गन े

काठभाडौ, श्रावण १२ -  

ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻवारीरे बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभणभा ७ सम ६५ केबी ऺभताको 
रम्की-यामफयेरी अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन फनाउन प्रस्ताव गन ेफताएकी छन।् नेऩारको ऩजश्चभी ऺेरभा करयफ ४ 

हजाय ७ सम भेगावाटको ववसबन्त्न जरववद्मुत ्आमोजना फननयहेऩनछ उक्त ऺेरभा ववद्मुत ्र्खऩत गन ेठूरा उद्मोग 

नयहेकारे बायतसॉग ववद्मुत ्व्माऩाय गना प्रसायण राइनको प्रस्ताव गना रागेको उनरे फताइन।् 
 

'रम्की-यामफयेरी अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण प्रस्ताव गन ेभन्त्रारमको आन्त्तरयक तमायी छ,' उनरे बननन,् 

'मसको ववकल्ऩभा सुरे्खत-यामफयेरी प्रसायण राइन ऩनन प्रस्ताव गना सककन्त्छ।' मी प्रसायण राइन ऩदहचान गरयएका 
भार हुन।् अध्ममन गरयएको छैन।' बायत सहभत बए मो तेस्रो अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन हुनेछ। फदािाट-

गोयर्खऩुयराई दोस्रो अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनका रूऩभा ऩदहचान गरयसककएको छ।  
 

त्मस्त ैबायतीम प्रधानभन्त्री भोदीरे उऩहायस्वरूऩ कुन ैआमोजना फनाइददन ेप्रस्ताव गये २ सम ५२ भेगावाटको तभोय 

र्खोराभा यहेको जरववद्मुत ्आमोजना ऩनन फनाइभाग्न ेतमायी बएको ऊजााभन्त्री ऻवारीरे फताइन।् ऩदहचान भार 

गरयएका मी दवु ैआमोजना बायतीम ववदेशभन्त्री सुष्भा स्वयाजको भ्रभणका फेरा बएको २६ फुॉदे सहभनतभा बने 
ऩयेका छैनन।् 'मो ऊजाा भन्त्रारमको आन्त्तरयक तमायी हो,' ऻवारीरे बननन।् 
 

भन्त्री ऻवारीरे बायतीम ऩऺ नेऩाररे तमाय गयेको ऊजाा व्माऩाय सम्झौताभा सहभत बए भोदीकै भ्रभणभा सम्झौता 
हुन सक्न ेदाफी ऩनन गरयन।् 'देश य जनताको दहतववऩयीत सम्झौता हुन ेछैन,' उनरे बननन,् 'याजष्िम भाग ऩरयऩूनत ा 
बएय फचकेो ववद्मुत ्भार बायतराई फेदन ेगयी सम्झौता हुनेछ।' बायतीम ववदेशभन्त्री स्वयाजको भ्रभणभा बएको २६ 

फुॉदे सहभनतभा ऊजाा व्माऩाय सम्झौता ऩयेको छैन। 
  



>f]tM gful/s, 2070/4/13 

भोदीको भ्रभण य जरस्रोत 
यवीन्त्रफहादयु शे्रष्ठ 

बायतभा याज गदाा बिदटस सयकाय/बिदटस बामसयाम रडा कजानको नीनत नेऩारराई याजनीनतकरूऩभा 
स्वतन्त्र छाड ेऩनन साभरयक य अगथाकरूऩभा फाॉगधयाख्नऩुछा  बन्त्ने गथमो। बिदटस साम्राज्मरे बायत 

छाड्नुअनि एक प्रबावशारी कभाचायीतन्त्र य केही फपादाय नेताहरु छाडये गएका गथए।   
दबुााग्म, स्वतन्त्रताऩनछ स्थामी सयकाय बननने नमनै कभाचायीतन्त्रको आडभा बायतरे नेऩारको साभरयक, 

आगथाकका साथै याजनीनतक ऺेरभा ऩनन आगधऩत्म जभाउने नीनत अजततमाय गमोाा। मस ैनीनत 

ऩछ्माउॉ दै बायतीम जनता/याजनीनतकभॉको सॊरग्नता नबएको तय गुप्तचय ननकाम यअको प्रत्मऺ 

ननगयानीभा हुन ेबायतको सहमोग (सजन्त्ध/सम्झौता)रे नेऩारको उन्त्ननत बन्त्दा अवननत न ैफढी बएको 
देखर्खन्त्छ। नेऩारभा जफ याजनीनतक अजस्थयता य आऩसी करह चसुरन्त्छ तफ प्रधान भन्त्रीहरुको भ्रभणभा 
नेऩार दहतववऩयीत सजन्त्ध/सम्झौता बएको देखर्खन्त्छ। मो केवर सॊमोग हो वा ननमत न?ै 

ववगतका भ्रबण य जरस्रोत सम्झौता  
आभूर ऩरयवतानका रागग गरयएको २००७ सारको क्राजन्त्तभा ददल्रीभा श्री ५ शाह, श्री ३ याणा य बायतीम 

प्रधान भन्त्री नेहरुफीच एक सहभनत/सम्झौता बएय टुङ्गगमो। क्राजन्त्त गन ेकाॊगे्रस ऩाटॊको सहबगगता 
नबएको त्मस अनौठो सम्झौतारे भोहनशभशये याणाको प्रधान भन्त्रीत्वराई नै कामभ यातमो। सन ्१९५१ 

को जुनभा्ााा नेहरुरे नेऩारको ऩदहरो भ्रभण गये, नोबेम्फय १९५१ भा भोहनशभशयेराई हटाएय 

भातकृाप्रसाद कोइयाराराई प्रधान भन्त्री फानाए, दाजु–बाइ एभऩी य फीऩी कोइयाराफीच भनभुटाव य देशभा 
याजनीनतक अजस्थयता गथमो। जुराइ १९५३ भा एभऩीरे बायत भ्रभण गये। भ्रभणको दौयान बायतको 
तपा फाट (आपैँ रे कामभ गयेको) र्खरुा ससभानाका कायण चीनफाट हुनसक्न ेर्खतया, नेऩार–चीन ससभानाभा 
बयतीम सुयऺाकभॉसदहतको चकेऩोष्ट याख्न,े सैननक सहमोग फढाउने, कभाचायीतन्त्रभा बायतीम 

सल्राहकाय यारे्खय नेऩारराई सहमोग गने कुया हुन्त््मो। मसयी नेऩारराई शाजन्त्त सुयऺा य साभरयक 

ववषमभा अरभराएय सन ्१९५४ भा सॊसायभा कतै नबएको एक ऩऺराई भार पाइदा हुने कोशी सम्झौता 
एभऩी कोइयाराको ननगयानीभा बमो। 
मसैगयी सन ्१९५९ भे भदहनाभा फीऩी कोइयारा देशको ऩदहरो जनननवाागचत प्रधान भन्त्री बए। याजा 
भहेन्त्र य फीऩी कोइयारफीच सुरुदेखर्ख न ैटकयाव गथमो। जुन १९५९ भा नेहरुरे दोस्रो ऩटक नेऩार भ्रभण गये, 

भ्रभणको दौयान नेऩारराई तेस्रो भुरुकसॉग फेयोकटोक व्माऩाय तथा ऩायफहन सुववधा (जुन अन्त्तयााजष्िम 

कानुनअनुसाय बूऩरयवेजष्टत याष्िराई ददनैऩने हुन्त्छ) ददएय नेऩारराई सहमोग गन ेचचाा बमो। तय 

अकस्भात डडसेम्फय १९५९ भा कोशी जस्तै गण्डक सम्झौता बमो। जनवयी १९६० भा फीऩी कोइयाराको 
बायत भ्रभणका दौयान गण्डक सम्झौताभा नेऩाररे धेयै गुभाएवाऩत नेऩारराई थऩ सहमोगको आग्रह 

बमो तय नेहरुरे उत्तयको र्खतयाफाट फदन नेऩार–बायत सॊमुक्त सैननक गठफन्त्धनको कुया उठाएय (जुन 



फीऩी कोइयारारे अस्वीकाय गये) गण्डक सम्झौता सुधायराई ओझरेभा ऩाये। त्मसऩनछ भाचा १९६० भा 
फीऩी कोइयाराको चीन भ्रभण बएको गथमो। डडसेम्फय १९६० भा याजा भहेन्त्ररे फीऩी कोइयाराराई प्रधान 

भन्त्रीफाट फर्खाास्त गयी दरहरुभा प्रनतफन्त्धसभेत रगाए।  
सन ्१९९१ डडसेम्फयभा गगरयजाप्रसाद कोइयारारे बायत भ्रभण गदाा १ कयोड (ऩनछ ७ कयोड) बफजुरी 
ससत्तभैा ऩाउन ेबन्त्नेबफवत्तकै टनकऩुय सम्झौताभा हस्ताऺय गये। नेऩार पकेऩनछ वावषाक १ कयोड मुननट 

(ककरोवाट प्रनतिण्टा) बनेको इनजॉ होाे, जुन चौफीसै िण्टा चराउॉदा १.२ भेगावाट (ऩावय) भार हुन्त्छ। 
मसयी साझा नदीभा फनेको २५० भेगावाट ऺभताको आमोजनाफाट ज्मादै कभ बफजुरी प्राप्त हुन ेचार 

ऩाएऩनछ मो सम्झौता होइन, सभझदायीभार हो बननमो। त्मसऩनछ टनकऩुय फाॉधराई वैधता ददने य बिदटस 

इजन्त्डमाको ऩाराभा ननभााण गरयएको “शायदा फाॉध” को सम्झौता (ससत्तभैा) म्माद थऩ ऩनन गन ेभुतम 

उद्देश्म बएको तय साथभा नेऩारराई “ससॊगाऩुय फनाउने” ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजना ऩनन सभावेश गयी प्रस्तुत 

बएको भहाकारी सजन्त्ध सॊसदफाट ऩास गयाउन तत्कारीन नेताहरुको तॉछाड–भछाडै बएको गथमो। 
सम्झौता बएको करयव दईु दशक हुन रागगसक्मो, शायदा य टनकऩुय फाॉधफाट बायतरे ससॉचाइ, बफजुरी 
(२५० भेवा) को मथेष्ट पाइदा सरइयहेकै छ, तय सम्झौताको ६ भदहनाभा ववस्ततृ प्रनतवेदन तमाय हुने 
बननएको “ससॊगाऩुये ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजना” को अत्तोऩत्तो छैन।  
भोदीको भ्रबण य ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता  
चचााभा आएको बायतीम भस्मौदा ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता मनत ननकृष्ट छ कक स्वतन्त्र याष्िफीच त कुयै 

छाडौँ, बायतीम याज्मफीच ऩनन मस्ता सम्झौता अभान्त्म हुन्त्छ। दटप्ऩणी गना ऩनन रामक नबएको मस्ता 
सम्झौता (सॊसद वा भन्त्री ऩरयषद्फाट) ऩास गयाउन र्खोजेभा नेताहरुको भूर्खाता (भहाकारी सजन्त्धऩनछ) को 
अको उत्कृष्ट नभुना हुनेछ। मस्तो सम्झौताराई त स्कुरे ववद्माथॉरे ऩनन नकानेछ। प्रधान भन्त्री भोदीको 
भ्रभणअनि बायतीम ऩऺराई नै ववश्वास नबएको मस्तो ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता प्रस्ताव अकस्भात 

ककन आमो? मो त भुतम भुद्दा (र्खरुा ससभाना, व्माऩाय िाटा) ओझरेभा ऩायेय नेऩारका अनत उत्कृष्ट 

कणाारी/अरुण आमोजनाहरु सजजरो सताभा हत्माउन ेबायतीम नोकयसाहहरुको सौदाफाजी यणनीनतभार 

हो, जुन नयेन्त्र भोदीको जानकायीभा नआएको ऩनन हुनसक्छ।  
बायतभा जनतसुकै फसरमो प्रधान भन्त्री फने ऩनन नेऩारसम्फन्त्धी नीनत ननधाायण साउथब्रकका 
नोकयसाहहरुरे नै गन ेय नेऩारी नेता तथा नोकयसाहभा सम्फजन्त्धत ववषम न्त्मूनतभ प्राववगधक ऻान ऩनन 

नहुन ेहॉाुदा मसऩारी ऩनन जरस्रोतसम्फन्त्धी भुद्दाभा नेऩाररे ऩाउने (सरने) बन्त्दा गुभाउने (ददने) नै फढी 
हुनेछ। नेऩाररे सरने (ऩाउने) हकभा कदहल्मै नफन्त्न े“ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजना सञ्चारनका रागग सॊमुक्त 

कामाारम र्खडा गने, नमाॉ डडवऩआय तमाय गने आदद” हुनेछ। अनन मसैराई चाकडी गययै नेता बएकाहरु 

प्रधान भन्त्री भोदीको भ्रभणरे ऩुन् नमाॉ आमाभ थप्मो, सूमा पेरय ऩजश्चभफाट उदाउॉछ, नेऩार सुती सुती 
ससॊगाऩुय फन्त्ने आदद उही २० वषे ऩुयानो याग अराप्दै उफ्रनेछन।् 
तनष्कषा 
याष्िको (नदी) जर–जसभनसॉग सम्फजन्त्धत जरववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयण राइनको ननभााण 



तथा सञ्चारन–सम्बायभा धेयै जदटर प्राववगधक तथा व्मवस्थाऩनका चनुौती छन।् मस्ता चनुौतीको 
साभना सॊसायबय सयकाय/याज्मरे एक सऺभ प्रववगधक ननकाम, सॊस्थान वा प्रागधकयणभापा त गछा। तय 

हार सयकायरे रगानी फोडाभापा त दईु चाय जना प्रशासकीम कभाचायीको बयभा फहृत ्जरववद्मुत ्

आमोजना ननभााण गने य आरु–प्माजको सभकऺभा यारे्खय व्माऩाय गने दु् साहस गदैछ। ठूरो दिुाटना 
हुनुअनि मस्ता कक्रमाकराऩ योक्नुऩछा। 
गुरुमोजनाफाट उत्कृष्ट ठहय बएका भागथल्रो कणाारी आमोजनाको प्राववगधक, आगथाक तथा कानुनी 
ऩऺको तमारै नगयी रगानी फोडाको अध्मऺको नातारे हतायभा आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) 

गयेभा नेऩाररे दरुाब प्राप्त गने इभानदाय प्रधान भन्त्री सुशीर कोइयाराको छववभा ऩनन आॉच आउनेछ।  
बायतीम याजदतूरे सन ्२०२५ सम्भ बायतराई ८००,००० भेगावाट ववद्मुत ्आवश्मक ऩने हुॉदा नेऩारफाट 

ऩनन आऩूनता (सहमोग) हुन ेआशभा (बायतको स्वाथा/दहतका रागग) भस्मौदा ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता ऩेश 

गयेको बनी प्रष्ट ऩायेका छन।् मसभा बायतीम नोकयसाहहरुराई ऩनन ननदहत स्वाथा बएका ठूरा कम्ऩनीरे 

नेऩारको जरववद्मुत ्सम्बाव्मता २००,००० भेगावाट देर्खाएय भ्रभ ससजाना गयेको देखर्खन्त्छ। जरवामु 
ऩरयवतान, वन ववनास, जनसॊतमा चाऩ/ऩुनफाास सभस्मा य वातावयणीम सजगतारे गदाा नेऩारको साथै 
ववश्वबय जरववद्मुत ्सम्बाव्मताभा ननकै कभी आएको छ। नेऩारभा वातावयणराई कभ असय ऩान े

भूल्मप्रवाही यन–अप–रयबय आमोजना केवर १२,००० भेगावाट भार छ, जुन नेऩारको आन्त्तरयक 

आवश्मकता आऩूनता गनाभार ऩमााप्त हुनेछ। ठूरो सॊतमाभा ववद्मुत ्ननमाातजन्त्म आमोजना ननभााण गदाा 
नेऩारको रोडसेडडङ मथावत ्यहनेभार होइन मसको असय चयेु बावय ऺेरभा ढुङ्गा, गगट्टी य फारुवाको 
असीसभत दोहन गदाा नेऩारराई हुन ेहानन जस्तै ऩनन हुनेछ। मसफाट पाइदा केवर ठूरा कम्ऩनी य त्मसका 
एजेन्त्टराई भार हुनेछ। 
हाइड्रोऩावय इजन्त्जननमय 
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भोदी भ्रभण : अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन प्रभुर्ख एजेन्त्डा  
रक्ष्भण ववमोगी 
काठभाडौं- ऊजाा भन्त्रारमरे आइतफाय नेऩार भ्रभणभा आउन रागेका बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीसभऺ तेस्रो 
अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााणको प्रस्ताव याख्न ेतमायी गयेको छ। नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणरे प्रायजम्बक 

अध्ममन गरययहेको कैरारीको रम्कीदेखर्ख बायतको फयेरी वा सुरे्खतदेखर्ख फयेरीसम्भ ७ सम ६५ केबी उदच ऺभताको 
प्रसायण राइन फनाउन प्रस्ताव गरयन ेभन्त्रारम जनाएको छ। मो प्रसायण राइन करयफ ४ सम ककरोसभटय राभो 
हुनेछ। 
 

भध्म तथा सुदयूऩजश्चभ ऺेरभा फन्त्न ेजरववद्मुत आमोजनाको बफजुरी बायत ननमाात गन ेरक्ष्मका साथ मो प्रसायण 

राइन प्रस्ताव गना रागगएको ऊजााभन्त्री याधा ऻवारीरे फताइन।् 
'१० हजाय ८ सम भेगावाटको जराशममुक्त कणाारी गचसाऩानीफाहेक भध्म तथा सुदयूऩजश्चभ ऺेरभा ४ हजाय ७ सम 

भेगावाटका आमोजनाको अनुभनतऩर जायी बइसकेको छ,' भन्त्री ऻवारीरे सोभफाय सॊवाददाताहरूसॉग बननन,् 

'त्मनत ठूरो ऩरयभाणको बफजुरी देशसबर ैर्खऩत हुन सक्दैन। हाभी बायतसॉग ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) 

गदैछौं, मही भाध्मभफाट बफजुरी ननमाात गना उदच ऺभताको अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन फनाउन ेगयी एजेन्त्डा तम 

गरयएको छ।' 
भध्म तथा सुदयूऩजश्चभभा कणाारी गचसाऩानीफाहेक ९ सम भेगावाटको भागथल्रो कणाारी, ७ सम ५० भेगावाटको 
जराशममुक्त ऩजश्चभ सेती, ४ सम भेगावटको चनैऩुय सेतीरगामत आमोजनाको अध्ममन ऩूया बइसकेको छ। 
भागथल्रो कणाारी य ऩजश्चभ सेती ननभााणकै तमायीभा छन।् मसफाहेक ऩनन थपु्र ैआमोजना ऩाइऩराइनभा छन।् त्मस 

ऺेरभा उत्ऩाददत हजायौं भेगावाट बफजुरीको फजाय ववस्ताय गना अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन अऩरयहामा यहेको 
भन्त्रारमका अगधकायी फताउॉछन।् 
'मही बफजुरी ननमाातको सम्बावना हेयेय हाभीरे अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााणको प्रस्ताव बायतसभऺ याख्न 

रागेका हौं,' ऊजााभन्त्री ऻवारीरे बननन।् 
नेऩार–बायतफीच वऩदटएफाये छरपर बइयहॉदा ठूरो ऩरयभाणभा बफजुरी ननमाात गना उदच ऺभताको प्रसायण राइन 

फनाउन जरुयी यहेको उनको बनाइ छ। भन्त्री ऻवारीका अनुसाय भोदीको नेऩार भ्रभण क्रभभै मो सम्झौता टुॊगो 
राग्नेछ।  
ऩनछल्रो सभम वववादभा आएको ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) भा ऩनन भोदीको भ्रभण क्रभभ ैहस्ताऺय हुनेभा 
आपू आशावादी यहेको उनरे फताइन।् बायतीम ववदेशभन्त्री सुषभा स्वयाजको आइतफाय सम्ऩन्त्न भ्रभण क्रभभ ैमो 
सम्झौताभा हस्ताऺय गन ेबननएको गथमो। तय, नेऩारको दहत सुयक्षऺत नबएको कुया उठेऩनछ थाती याखर्खमो। 
सॊसदको जरस्रोत तथा कृवष ससभनतरे सभेत आइतफाय फैठकभा देशको दहत सुननजश्चत हुने गयी सम्झौता प्रकक्रमा 



अनि फढाउन सयकायराई ननदेशन ददएको छ। याजनीनतक दरहरू ऩनन वऩदटएभा सकायात्भक देखर्खएकारे सम्झौता 
हुन ेऻवारीरे प्रस्ट ऩारयन।् 
वऩदटए य प्रसायण राइन ननभााण सॉगसॉग ैअनि फढाउन सके महाॉ फढी बएको बफजुरी सजजरै ननमाात गनुाका साथ ै

दहउॉदभा अबाव हुॉदा उताफाट आमात गना सभस्मा हुॉदैन। 'हाभीरे ऩठाएको प्रस्ताव बायतरे स्वीकाय गयेभा भोदीको 
भ्रभणकै क्रभभा सम्झौता हुनेछ,' ऻवारीरे बननन,् 'प्रसायण राइनको एजेन्त्डासभेत सॉग ैयाखर्खनेछ।' 
नेऩाररे बायतसभऺ अदहरेसम्भ दईुवटा प्रसायण राइन फनाउन प्रस्ताव गरयसकेको छ। ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय ४ 

सम केबी प्रसायण राइन बायतसभऺ प्रस्ताव गरयएको ऩदहरो अन्त्तयदेशीम राइन हो। नेऩारतपा  ४० ककरोसभटय य 

बायततपा  १ सम ककरोसभटयको मो राइन ननभााणकै क्रभभा छ। 
बायततपा को र्खण्ड उसैरे य नेऩार र्खण्डभा एससमारी ववकास फैंक (एडडफी) को ऋण सहमोगभा आमोजनाको काभ 

बइयहेको छ। मो प्रसायण राइनभापा त नेऩाररे ३ रुऩैमाॉ ७५ ऩैसा बारूभा २५ वषासम्भ १ सम ५० भेगावाट बफजुरी 
ककन्त्न ेसम्झौता गरयसकेको छ। सन ्२०१५ सम्भ मो राइन फननसक्नुऩछा , अन्त्मथा बफजुरी उऩमोग नगये ऩनन 

सम्झौताअनुसायको बफजुरी यकभ नेऩाररे नतनुाऩनेछ। 
उक्त प्रसायण राइनको काभ दवुैतपा  बइयहे ऩनन तोककएको सभमभा फन्त्न नसक्न ेनेऩार ववद्मुत प्रागधकयणका 
कभाचायी न ैफताउॉछन।् ऩदहरो अन्त्तयदेशीम राइनको ननभााण ऩूया नबए ऩनन प्रस्ताव गरयएको फदािाट–गोयर्खऩुय ४ 

सम केबी दोस्रो राइन फनाउनेफाये बायतरे सकायात्भक सॊकेत देर्खाएको छ। 
दोस्रो प्रसायण राइनको अदहरे एडडफीरे अध्ममन गरययहेको छ। नेऩार–बायतफीच हुॉदै आएका सगचवस्तयीम सॊमुक्त 

जरस्रोत फैठकभा दोस्रो अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको प्रस्ताव यातदा बायतीम अगधकायीरे ऩदहरोको ननभााण ऩूया 
बएऩनछ भार दोस्रो अनि फढाउन उगचत हुन ेफताउॉ दै आएका छन।् ऩदहरो राइन फनाउन बायतसभऺ कूटनीनतक 

ऩहर गनुाबन्त्दा भन्त्रारमरे प्रस्ताव भार ैअगाडड सान ेगयेको प्रागधकयण ऩूवाकामाकायी ननदेशक सन्त्तफहादयु ऩुनरे 

फताए। 
काठभाडौंभा शननफाय सम्ऩन्त्न नेऩार–बायत सॊमुक्त आमोगको फैठकभा सभेत नेऩारी अगधकायीरे दोस्रो 
अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको एजेन्त्डा अनि सायेका गथए। उक्त राइन अधम्मन बइयहेकारे अध्ममन ऩूया बएऩनछ 

ननभााण गना दवु ैदेशरे ऩहर गनुाऩन ेबायतीम अगधकायीरे फताएका छन।्  
'वऩदटएसॉग ैप्रसायण राइन ननभााणका मोजना य फहस सुरु हुन ुजरुयी छ तय बायत नै मसभा स्ऩष्ट छैन, नेऩाररे 

याजनीनतक य कूटनीनतक तहफाट बायतराई दफाफ ददन ेहैससमत नफनाउॉदासम्भ मोजना कामाान्त्वमन हुॉदैन,' एक 

जरस्रोतववदरे बने। भन्त्री ऻवारीरे बने तेस्रो प्रसायण राइनको मोजनाभा प्रधानभन्त्री भोदी सकायात्भक हुनेभा 
आपू ववश्वस्त यहेको तका  याखर्खन।् 
उनका अनुसाय बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीरे एउटा जरववद्मुत आमोजना फनाइददन प्रस्ताव गयेभा २ सम ५२ 

भेगावाटको तभोय अगाडड सारयनेछ। मो आमोजना ७ सम भेगावाट ऺभतासम्भ फनाउन सककन ेबए ऩनन फुटवर 



ऩावय कम्ऩनीरे फनाइयहेको ३७.६ भेगावाटको काफेरीभा असय नऩन ेगयी थोयै ऺभताभा फनाउन सककने प्रागधकयणरे 

भन्त्रीराई सुझाएको छ।  

वऩटटएभा नेऩार–बायतफीचका वववाद 

नेऩार–बायतफीच सन ्२०१० देखर्ख गने बननएको वऩदटए हुन नसक्नुभा नेऩाररे आफ्ना एजेन्त्डा स्ऩष्ट यारे्खय फहस 

गना नसक्न ुप्रभुर्ख कायण यहेको ववऻको धायणा छ। बायतरे ऩठाएका एजेन्त्डाभा छरपर हुॉदा ऩानी य बफजुरीका 
ववषमभा अडान याख्न नसक्दा न ैद्ववऩऺीम सजन्त्ध–सम्झौताभा बायत सधैं हाफी हुॉदै आएको उनीहरूको तका  छ। 
'बायतरे जरववद्मुत आमोजना ननभााणसदहत जरस्रोत ववकासका ववषमभा ऩनन सहकामा गयेय जान सककन ेआसम 

व्मक्त गयेको छ। तय, नेऩाररे फर्खााको बफजुरी फेदन ेकुया भार ैउठाउॉ दै आएको छ। महीीँ हाभी स्ऩष्ट छैनौं,' 
प्रागधकयणका ऩूवाकामाकायी ननदेशक ऩुनरे बने। 
जरस्रोतका ववषमभा फहस गना य याजष्िम आवश्मकताका कुया याख्न नसक्नुभा नेऩारकै कभजोयी देखर्खएको ऩुनरे 

औॊल्माए। 
'बायतीम ववदेशभन्त्री सुषभा स्वयाज आउॉदा सम्झौता हुन सकेन, मसभा हाम्रो न ैफढी कभजोयी देखर्खमो,' उनरे थऩे, 
'नेऩाररे बायतराई ऩठाएको वा उताफाट आएको कुन भस्मौदाभा सम्झौता हुन ेहो, अस्ऩष्ट छ।' 
ऩानी, बफजुरी, आमोजना ननभााण य मसभा हुन ेसहकामाभा दवुैको सभान उऩजस्थत हुनुऩनेभा सयोकाय ऺेरको सभेत 

धायणा छ। तेस्रो देशका कम्ऩनीरे ऩनन महाॉ आमोजना फनाउन वा रगानी गना ऩाउनुऩन ेबायत सहभत हुनुऩन ेऩूवा 
जरस्रोतभन्त्री दीऩक ऻवारी फताउॉछन।्  
ऊजाा भन्त्रारमरे चाय वषाअनि ऩठाएको भस्मौदाभा वऩदटएका रागग प्रवेशको अनुभनत भार आवश्मक यहेको ववषम 

उल्रेर्ख गरयएको ववद्मुत प्रागधकयण उत्ऩादन ननदेशनारमका प्रभुर्ख शयेससॊह बाटरे फताए। 'त्मो अनत प्रायजम्बक 

प्रस्ताव गथमो, अदहरे बायतरे ऩठाएको भस्मौदा सम्झौता गना सककन ेप्रकृनतको हो तय अजन्त्तभ होइन, मसभा प्रशस्त 

छरपर गना सककन ेउसैरे फताएको छ,' उनरे बन,े 'दवुै तपा फाट वाताा तथा छरपर गन ेठाउॉ  हुॉदाहुॉदै ववयोध उगचत 

होइन।' 
बाषाका ववषमभा केही अस्ऩष्टता यहे ऩनन वऩदटएभा कुन ैऩनन याजनीनतक ऩाटॊरे ववयोध नगयेको भन्त्री ऻवारीरे 

स्ऩष्ट ऩारयन।्  
बायतरे गत जुन ९ भा ऩठाएको वऩदटएको भस्मौदा सावाजननक बएऩनछ नेऩाररे सन ्२०१० भा ऩठाएको बन्त्दा पयक 

य एकऩऺीम बएको बन्त्दै ववयोध सुरु बएको गथमो। ववयोध फढ्दै गएऩनछ नेऩार–बायत सॊमुक्त आमोग फैठकरे दवु ै

देशराई पाइदा हुन ेगयी नेऩार य बायतका ऊजाा भन्त्रीस्तयीम सॊमन्त्र गठन गयेय मसको अजन्त्तभ टुॊगो रगाउन े

जजम्भा ददएको छ। 
ठूरा आमोजना फनाएय बफजुरी ननमाात गनेफाये राभो सभमदेखर्ख छरपर हुॉदै आए ऩनन बायतरे आपूअनुकूरका सता 
भार यारे्खकारे मसको टुॊगो राग्न नसकेको ऊजाा भन्त्रारमका अगधकायीको तका  छ। बायतीम याजदतू तथा उदच 

अगधकायीरे बन ेबायतरे ऩठाएको भस्मौदाभा बाषागत रदुट बएकारे सदमाउन तमाय यहेको असबव्मजक्त ददएका 



छन।् 
बायतीम अगधकायीका अनुसाय भस्मौदाभा दवु ैऩऺरे छरपर गन ेप्रशस्त ठाउॉ  छ। मो न ैअजन्त्तभ भस्मौदा नबएकारे 

दवुै ऩऺको पाइदाराई दहतभा यारे्खय भार ैसम्झौता हुनेछ। बायतरे महाॉको ऩानी तथा बफजुरीभा अगधकाॊश आफ्नो 
स्वासभत्व वा पाइदा हुन ेगयी वऩदटए हुनुऩन ेजस्तो अथा राग्न ेभस्मौदा ऩठाएको गथमो। 
बफजुरी ककनफेच तथा जरववद्मुत ववकासका रागग 'नेऩाररे ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता' बन्त्दै आएको छ बन ेबायतरे 

'ऊजाा साझदेायी सम्झौता' बनेको छ। भस्मौदाको बाषाअनुसाय बायतरे नेऩारको सभग्र जरस्रोतभा आफ्नो 
स्वासभत्व र्खोजेको ववसबन्त्न दटप्ऩणीकाय फताउॉछन।् तय, सम्झौता न ैनबएकारे सदमाएय हस्ताऺय गनुाऩनेभा 
उनीहरूको जोड छ। 
बायतरे ऩठाएको भस्मौदाभा बफजुरीको व्माऩारयक भूल्म तोक्न ेसॊमन्त्र वा ननकाम नबएको य त्मसभा नेऩारी ननजी 
ऺेरको सभेत सॊरग्नता नयहेकारे नेऩाररे फेदन चाहेको बफजुरीको भूल्म बायतीम फजायको चरनचल्तीको 
भूल्मबन्त्दा कभ हुनुऩन ेउल्रेर्ख छ। 
नेऩाररे चादहएजनत य र्खऩत हुन सक्न ेबफजुरी याखर्खसकेऩनछ फाॉकी बायतकै सताभा ननमाात गनुाऩनेरगामत सता 
याखर्खएका गथए। 'उसका सफ ैसता भानेय सम्झौता गनुाऩछा  बन्त्न ेहोइन, हाभीरे ऩनन याजष्िम स्वाथा हेनुाऩछा ,' ऊजाा 
भन्त्रारम प्रवक्ता केशवध्वज अगधकायीरे बने। बफजुरी य जरस्रोतफाये वववादबन्त्दा कूटनीनतक तहफाट सभस्माको 
सभाधान र्खोज्नुऩन ेऩनन भन्त्रारमका अगधकायी फताउॉछन।् 

  



>f]tM gful/s, 2070/4/13 
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>f]tM gof¤ klqsf, 2070/4/13 

ऊजााभन्त्रीको सचचवारम खचा ववद्मुत ्प्राचधकयणफाट 

ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻवारीको सगचवारम र्खचा वावषाक कयोडौँ िाटा फेहोरययहेका ववद्मुत ्प्रागधकयणरे 

नतदै आएको र्खरेुको छ । ऊजााभन्त्रीको ननजी सगचवारमभा कपी, बफस्कुट, भासुबात, ऩानीरगामतभा 
बएको र्खचा प्रागधकयणरे फेहोदै आएको छ । 

„भन्त्रीको सगचवारमभा हुने र्खचाको बफर आउन छाडकेो गथमो । तय, ऻवारी भन्त्री फनेऩनछ आउन 

थाल्मो,‟ प्रागधकयण स्रोतरे बन्त्मो, „बफर बुक्तानीका रागग ननजी सगचवारमका सागय ऻवारीरे दफाफ 

ददने गयेका छन,् मसराई प्रागधकयणको स्रोत दरुुऩमोग भान्त्नुऩछा  ।‟ ऻवारी प्रागधकयणकै इजन्त्जननमय हुन ्

। 

नमाॉ ऩबरकाराई प्राप्त बफरअनुसाय भन्त्रीको सगचवारमभा १ य १५ असायभा बएको र्खचा प्रागधकयणरे 

बुक्तानी गरयसकेको छ । १ असायभा ५० कऩ कपीको २५ रुऩैमाॉका दयरे १२ सम ५०, चारीसवटा बफस्कुट 

५० रुऩैमाॉका दयरे २ हजाय, १५ वटा र्खाना ६० रुऩैमाॉका दयरे ९ सम य २६ फोतर ऩानी २५ रुऩैमाॉका दयरे ६ 

सम ५० गयी ४८ सम रुऩैमाॉ प्रागधकयणरे बुक्तानी गयेको छ । 

त्मस्त,ै १५ असायभा भन्त्रीको ननजी सगचवारमका ४० जनारे १ सम ३० रुऩैमाॉका दयरे र्खाएको 
भासुबातको ५२ सम रुऩैमाॉ प्रागधकयणरे बुक्तानी गयेको छ, जफ कक दईु बफरको यकभ १० हजाय रुऩैमाॉ 
भार छ । 

„दईु बफरको बुक्तानी गरयएको यकभ ठूरो नबए ऩनन प्रागधकयणसबरको पजुर र्खचा योक्नुको सट्टा 
भन्त्रीको सगचवारमभा बएको बफर उल्टै आइयहेको छ,‟ प्रागधकयण स्रोतरे बन्त्मो । 
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>f]tM gful/s, 2070/4/14 

'ऩानीभुद्दा अरग यारे्खय' बायतसॉग वऩदटए  

बायतसॉग गन ेबननएको ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) भा बफजुरी र्खरयद–बफक्री य ऩानी उऩमोगको 
ववयोध य सभथान बइयहॉदा ववऻहरुरे ऩानीका ववषम छुट्माएय सम्झौता गनुाऩन ेधायणा यारे्खका छन।् 
 

ववद्मुत व्माऩायभा ऩानीका भुद्दा अरग यारे्खय सम्झौता गयेभार याजष्िम दहत हुने उनीहरुको तका  छ। 
नेऩाररे स्ऩष्टरुऩभा छरपर गये बायत ऩनन मस र्खारको सम्झौता गना तमाय हुने उनीहरुको बनाइ छ। 
वऩदटए नेऩारराई फढी र्खाॉचो यहेको तका  गदै ऊजाा भन्त्रारमका प्रवक्ता केशवध्वज अगधकायीरे दईु 

देशफीच बफजुरी ककनफेच गनाकै रागग बायतरे वऩदटए आवश्मक नयहेको फताए। 'बायतीम उदच 

अगधकायीका अनुसाय त्महाॉको फजाय प्रवेश गना नेऩारराई कुनै सभस्मा छैन,' उनरे बन,े 'तय, महाॉको 
जरववद्मुत ववकासभा ववदेशी रगानी ल्माउन य रगानीको सुयऺा गना ऩनन वऩदटए हाम्रो आवश्मकता हो।' 
महाॉका जरववद्मुत आमोजनाफाट फर्खााभा फढी य दहउॉदभा कभ बफजुरी उत्ऩादन हुन्त्छ। भौसभी 
असन्त्तुरनका फेरा सन्त्तुरन कामभ गना बायतसॉग सम्झौता गनुाको ववकल्ऩ नयहेको अगधकायीरे फताए। 
ववद्मुत प्रागधकयणरे सन ्२०१७ ऩनछ फर्खााको बफजुरी रे्खय जाने फताउॉ दै आएको छ। सम्झौता गये फर्खााको 
फेदन य दहउॉदभा अऩुग हुॉदा बायतफाट ककन्त्न सजजरो हुन्त्छ। 
ववद्मुत व्माऩाय गना ऩूवााधाय फनाउनुऩछा। नेऩारको स्रोत साधानरे भार सम्बव नहुने हुॉदा पेरय ऩनन 

वऩदटए नेऩारको ऩदहरो आवश्मकता हो। 'ऩानीसॉग जोडडएका कनतऩम भुद्दाभा दवु ै देशराई भान्त्म हुन े

गयी सम्झौता गनुाऩछा ,' उनरे थऩे। उसरे ऩठाएको प्रायजम्बक भस्मौदाभा छरपर गने ठाउॉ  हुॉदाहुॉदै ववयोध 

गनुा जामज नहुन ेउनको धायणा छ। 
बायतसॉग भारै होइन तेस्रो भुरुकसॉग ऩनन ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता गनुाऩन े ऩूवाजरस्रोत सगचव 

द्वारयकानाथ ढुॊगेररे फताए। ऩानी उऩमोगका भुद्दाराई मससॉग सभसाउन नहुन ेउनको याम छ। 'नेऩाररे 

२०१० भा ऩठाएको दस्तावेज चाय वषासम्भ यारे्खय मसभा एक शब्द जस्वकाय नगयी आपूअनुकूरको 
दस्तावेज ऩठामो,' उनरे बने, 'मो ऩऺ हाभीराई भान्त्म हुॉदैन। जुन भस्मौदा आमो त्मही ऩनन सयकायरे 

गरतरुऩरे फादहय ल्माउॉदा फढी ववयोध बएको हो।' 
'सयकायरे उताफाट आएको दस्तावेज सॊसदभा जानकायी गयाउनुऩ्मो। काभ गने ढॊग नऩुग्दा फढी 
उचासरमो,' ढुॊगेररे बने। बायतरे ऩठाएको दस्तावेजअनुसाय महाॉको ऊजाा ववकासको ऩदहचान, छनोट, 

ववस्ततृ अध्ममन, कामाान्त्वमनरगामत ऩऺभा नेऩारराई तर ऩाना र्खोजेजस्तो फुखझन्त्छ। मो याजष्िम 

दहतअनुकूर नहुन ेउनको धायणा छ। 
ढुॊगेरका अनुसाय सन ्१९९६ भा नेऩाररे सम्झौता गयेय सॊसदरे ऩारयत नगयेको दस्तावेज य २०१० भा 
ऩठाएको दस्तावेजअनुसाय बफजुरी ककनफेचको सम्झौताभार हुनुऩछा। महाॉ प्रमोग बएय फचकेो बफजुरीभार 

ननमाात हुनुऩछा। मसभा नेऩाररे अडान छोड्न नहुन ेउनरे सुझाए। 



ननजी उत्ऩादकरे सभेत बायतसॉग ऩानी प्रमोगका भुद्दा अरग यारे्खयभार वऩदटए गनुाऩन ेफताए। बायतराई 

फढी बएको बफजुरी फेदनेभार ैहोइन ककन्त्ने सम्झौता ऩनन आवश्मक यहेको जरस्रोत उद्मभी ऻानेन्त्ररार 

प्रधानरे फताए। मसको य दहजो अरुणको ववयोध गनेहरु एकै यहेको उनको बनाइ छ। 
'ऊजाा भन्त्रारमरे वऩदटएको ववयोध गन े व्मजक्तराई फोराएय छरपर गनुा नै गरत हो,' उनरे बने, 
'याजनीनतक सहभनतभा गनुाऩन ेकाभ अनावश्मक भान्त्छेसॉग छरपर गयेय सम्झौताको अवस्था बफगाने 
काभभार ैबमो।' बफजुरी नेऩारराई भारै होइन बायतराई ऩनन चादहएको छ, बफजुरी फेचभेार बायतसॉग 

फढ्दै गएको व्माऩाय िाटाभा सन्त्तुरन आउन सक्छ,' उनरे थऩे। 
महाॉको जरववद्मुत ववकासभा बायतीम कम्ऩनीभार आउन ऩाउने बन्त्ने वाक्म हटाउन नमाॉ ददल्री तमाय 
यहेको य ववदेशी कम्ऩनीराई ऩनन र्खरुा गनुाऩन ेउनरे फताए। उनका अनुसाय शतप्रनतशत बायतीम कम्ऩनी 
आउन ेउसरे ऩठाएको भस्मौदाभा रेखर्खएको छैन। वऩदटए नबए देशभा अन्त्धकाय थवऩने उनको दटप्ऩणी 
छ। 
मसैगयी स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादक सॊिका अध्मऺ र्खड्गफहादयु ववष्टरे नेऩारी बफजुरीको फजाय बायत न ै

बएकारे दवुै देशराई पाइदा हुन ेगयी सम्झौता गनुाऩन ेसुझाए। 'बफजुरीको भूल्म तोक्न ेननकाम हुन ुहुॉदैन, 

सोझै चरनचल्तीको फजाय भूल्मभा नेऩाररे फेदन ऩाउनुऩमोाी,' उनरे बने, 'ननजी ऺेररे सयकायराई मही 
सुझाव ददएको छ।' मसभा ऩानीका ववषम उठाउन नहुने ऩनन उनरे फताए। 
सयकायरे ननजी ऺेरको सुझाव सभावेश गयेको बन्त्दै बफजुरी ननमाात गदाा कय य भहसुर रगाउन नऩाउन े

व्मवस्था हुनुऩने उनको बनाइ छ। उनका अनुसाय ऩानी उऩमोगका ववषम सभावेश गयेय बायतरे ऩठाएको 
भस्मौदा भ ैसम्झौता हुन्त्छ कक बन्त्ने आशॊकारे भारै ववयोध बएको हो। 'मसभा भन्त्रारमरे केही गरत 

सन्त्देश पैरामो,' उनरे बने। 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2070/4/14 

फुढीऔँरा चढाउने गल्ती नगयौँ 

टदर साहनी - 

जरस्रोतको ऺेरभा बायतरे नेऩारराई ऩटक–ऩटक ठगेको छ । मो कुन ैऩनन याष्ििाती भानससकतारे 

गचन्त्तन भनन गना सक्न ेकुया होइन, फुझ्न र्खोज्ने कुया होइन । हुन ऩनन याष्ििातभा यभाउनेराई त्मसैभा 
आनन्त्द छ । जनताको तीव्र ववयोधका फाफजुद त्मनतवेरा काॊगे्रस, एभारेरगामत प्रनतकक्रमावादी ऩाटॊरे 

डकैती ऩायारे भध्मयातभा याष्ििाती भहाकारी सजन्त्ध गयेको सवाववददत ैछ । भहाकारी सजन्त्धरे गदाा 
भुरुकभा ऩजश्चभनतयफाट सूमा उदाउनेछ ऩनन बन े मस देशका „रेन्त्डुऩ‟हरूरे । ऩजश्चभनतयफाट सूमा 
उदाएकारे होरा नेऩाररे रोडसेडडङको ऩीडा बोगगयहनुऩयेको । याष्ििाती भहाकारी सजन्त्ध बायतको 
दहतभा गरयएको गथमो । त्मनतवेरा देशबक्त जरस्रोतववदरे बनेकै गथए– बायतराई बफजुरी चादहएको 
होइन, हाम्रो ऩानी अथाात ्ऩानीभागथको एकागधकाय चादहएको हो । हाम्र ैभुरुकका „रुन्त्डुऩ‟हरूरे देश य 

जनताको स्वाथाभागथ रात हाननददनारे त्मसको राब बायतरे सरइयहेको छ । ववश्वभा जरस्रोतको दोस्रो 
धनी देश बएय ऩनन नेऩाररे ऩानीका रागग आकाशको बय ऩनुाऩरययहेको छ य भ्मागुतारे जस्तै आकाशनतय 

आॉर्खा डुराउनुऩरययहेछ, इन्त्रको ऩूजा गनुाऩरययहेको छ । 

याष्ििाती भहाकारी सजन्त्ध हुनुऩदहरे वाभऩन्त्थी बन्त्थे– कृष्णप्रसाद कोइयाराका तीन छोयारे 

जरसम्ऩदाको ऺेरभा तीन याष्ििात गयेका छन ्। भातकृाप्रसाद कोइयारारे कोसी फेचये याष्ििात गये । 
बफऩीरे गण्डकी फेचये याष्ििात गये बने गगरयजाप्रसादरे टनकऩुय सम्झौताभा याष्ििात गये । तय, 

याष्ििाती भहाकारी सजन्त्धभा एभारे ऩनन साभेर बमो । काॊगे्रसको सहमारी बमो । त्मसऩनछ त उसरे 

काॊाॊगे्रसका तीन बाइरे देश फेच ेबन्त्न छाड्मो । आपैँ  देश फेदन ेभासभराभा साभेर बएऩनछ कोइयारा 
ऩरयवायका तीन फन्त्धरुाई दोष ददनुको के अथा गथमो य ? अदहरे अको कोइयाराको ऩाराभा 
जरसम्ऩदाभागथ याष्ििात हुन सक्ने र्खतया फढेको छ । मद्मवऩ सुशीर कोइयारा बायतका रागग 

„कफापभा हड्डी‟ भाननएका नेता हुन ्बन्त्ने गरयन्त्छ । तय, कुसॉफादहयका सुशीर य कुसॉसबरका सुशीरभा 
पयक त हुन ेनै हुने बमो । तैऩनन, हाभी के आशा याख्न सक्छौँ बन ेउनरे गहतको झोरभा जात नपाल्रान ्। 
त्मो ऩनन अझ मस उभेयभा आएय । 

बायतरे प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभणअनि नै नेऩाररे ऊजाा सम्फन्त्धभा बायतका ववस्तायवादी 
भहत्त्वाकाॊऺा ऩूया गयाइददएको हेना चाहेको छ । मसरे गदाा नेऩार भ्रभणका वेरा उनराई महाॉका सेवकराई 

आशीवााद फाॉड्न सजजरो होस ् । पेरय स्वदेश कपतॉऩनछ ऩनन भहायाजराई भुर्ख सभठ्माएय आफ्नो 
ददजग्वजम गाथा सुनाउन ऩाउने भौकासभेत सभरोस ्। मता सयकाय तथा सयकायभा साभेर दर ददनयात 



याष्ििात गन ेअभ्मास गरययहेका छन ् । उनीहरू ऩुयाना तरयकारे होइन, नमाॉ–नमाॉ तरयकारे नमाॉ–नमाॉ 
बाषा य शैरीभा याष्ििात गन ेदाउभा छन ्। उनीहरू ननराज्ज ढॊगरे याष्ििात गना राइन राएय फसेका छन ्

। याष्िवादी शजक्तरे याष्ििातको चको ववयोध गना सकेन बन ेबायतरे महाॉका „रेन्त्डुऩ‟हरूका हातफाट 

याष्ििाती भहाकारी सजन्त्धबन्त्दा ऩनन अझ र्खतयनाक सम्झौता गनाभा सपरता प्राप्त गनेछन ् । हाम्रो 
आशाको ददमो बनेको देशबक्त वा याष्िवादी शजक्त नै हो । बननन्त्छ, मनतवेरा बायतरे नेऩारराई ऊजाा 
उऩमोगको सवारभा सजन्त्ध सम्झौता गना जुन फेहोयाको कागजऩर ऩठाएको छ, त्मसरे नेऩारको 
जरसम्ऩदाभागथ कब्जा जभाउने भार होइन, नेऩारको सावाबौभसत्ता तथा बूअर्खण्डताभागथ न ै सभेत 

दर्खर ऩुयम्ाउन सक्ने र्खारको छ । नेऩारको स्वतन्त्र अजस्तत्वभागथ नै धक्का ऩुयम्ाउने र्खारको छ । 
नेऩारको ववकासको नाउॉभा गरयने प्रस्ताववत सजन्त्धरे नेऩारको ववनाश भार गनेछ । अरू केही होइन । 

मदद नेऩार सयकायरे मसऩल्ट बायतीम प्रभ भोदीको नेऩार भ्रभणका सन्त्दबाभा भुतमत: जरस्रोतको 
ऺेरभा नेऩारको सावाबौसभकताभै असय ऩान े गयी सम्झौता गयम्ो बन े त्मसका एउटा प्रभुर्ख ऩार 

उऩप्रधानभन्त्री तथा गहृभन्त्री वाभदेव गौतभ ऩनन हुन जानेछन,् जसरे दहजो एभारेरे भहाकारीभा 
याष्ििात गयम्ो बन्त्दै भारे ऩाटॊ फनाएका गथए । उनरे मो बूर आज गये बन ेनेऩारी जनतारे के फुझ्नेछन ्

बने दहजो वाभदेवको याष्िवाद त कुसॉ नऩाएको झोंक ऩो यहेछ, नम्करी याष्िवाद । हुन त, मसको ऩयीऺण 

दहजो आपूरे न ैयाष्ििाती बनेको ऩाटॊभा उनको कपतॉ सवायीरे ऩनन गरयसकेको छ । अदहरे ऩनन ऩुन: 

प्रस्ट ऩान ेअवस्था आएको छ । मो उनको दोस्रो ऩयीऺण हो । 

दईु वा दईुबन्त्दा फढी देशफीच आवश्मकताअनुसाय ऩायस्ऩरयक दहतभा सजन्त्ध सम्झौता हुनु अनौठो ववषम 

होइन । तय, नेऩार य बायतफीच अदहरेसम्भ जे–जनत सजन्त्ध सम्झौता बएका छन,् ती नेऩारको दहतभा 
होइन कक बायतकै दहतभा बएका छन ् । बायतीम शासकरे जदहरे ऩनन नेऩारी शासकराई थाङ्नाभा 
सुताएका छन ् । नेऩारराई उल्रु फनाएका छन ् । पेरय मनतरे्खय ऩनन हाम्रा शासक उल्रु फन्त्न तमाय 

देखर्खन्त्छन ्। जसयी दहजो यावणरे बगवान्त्राई र्खसुी ऩाना आफ्ना टाउका काटेय चढाउॉ्मो, त्मसयी नै अदहरे 

हाम्रा शासकरे बायतीम शासकराई र्खसुी ऩाना नेऩारका जरसम्ऩदा उनीहरूका चयणकभरभा साष्टाङ्ग 

दण्डवत गदै सुम्ऩेका छन ् । उनीहरूरे आफ्नो बावी सन्त्तनतको हक–अगधकायसभेत अदहरेदेखर्ख नै 
अऩहयण गरयददएका छन ्। आफ्ना बावी सन्त्तनतराई थऩ हक–अगधकायदेखर्ख अदहरे नै वजञ्चत गयाएका 
छन ्। 

ठूरो ववडम्फनाको कुया के छ बन ेजफ हाम्रा शासक बायतनतय राग्छन,् त्मनतवेरा हाभी नेऩारी उनीहरूरे 

बायतराई के सुम्ऩेय आउने हुन ्बनेय गचजन्त्तत हुनुऩछा  । त्मसयी नै जफ बायतीम शासक नेऩार आउॉछन,् 

उनीहरूरे नेऩारी शासकफाट के पुत्काएय रैजाने हुन ्अफ बनेय हाभी तससायहनुऩयेको छ । 



अदहरे मो भुरुकभा काॊगे्रस य एभारेको सॊमुक्त सयकाय छ । मो बायतीम शासकअनुकूरकै सयकाय हो । मो 
ववगतभा याष्ििात गन ेसवारभा नाभ कभाएका दरहरूको सयकाय हो । बायतीम शासकराई के थाहा छ 

बने मनतवेराको सयकाय उनीहरूको कठऩुतरी सयकाय हो । उनीहरूरे जे चाहन्त्छन,् मसरे त्मही ऩूया 
गरयददन्त्छ । बायतीम शासकराई रागगयहेछ अदहरे नेऩारफाट आपूरे चाहेका सकेसम्भका कुया पुत्काउन 

सककएन बने बोसर त्मसयी ती गचज पुत्काउन कदठन हुन सक्छ । नेऩारराई जनत सक्मो, उनत दहुुन 

सक्न ेवेरा बनेकै मही हो । 

नेऩार अदहरे सॊक्रभणकारीन अवस्थाभा छ । भुरुकको सॊववधान रेखर्खएको छैन । नेऩारको याजनीनतक, 

आगथाक, साॊस्कृनतक, शैक्षऺक, धासभाक, कूटनीनतक, वैदेसशक आदद नीनत कस्ता हुन ेहुन ्बन्त्नेफाये अझै कुनै 
प्रस्टता आएको छैन । पेरय अदहरेको सयकाय बनेको एक प्रकायरे काभचराउ सयकाय हो । सयकायको 
प्रभुर्ख काभ बनेको कम्तीभा एक वषासबर सॊववधान रेरे्खय भुरुकराई फुझाउने सवारभा सववधानसबाराई 

सहमोग गनुा नै हो । अरू त तऩसीरका कुया हुन ् । नेऩारको जरस्रोतराई कसयी उऩमोग गने बन्त्ने 
सवारभा याजष्िम फहस हुन जरुयी छ । याजष्िम नीनत फन्त्न जरुयी छ । मनतवेरा जरस्रोतको उऩमोगका 
सम्फन्त्धभा सरने ननणाम कुनै केटाकेटी आए, गुरेरी रे्खराए, गए जस्तो होइन । ऩदहरो कुयो त ऊजाा नीनत 

जस्तो नेऩारका आगथाक जीवनभा गम्बीय असय ऩने सवारभा सयकायरे हचवुाको बयभा कुनै ऩनन पैसरा 
गनुा हुॉदैन । कुनै ऩनन ननणाम सरनु हुॉदैन । कुया अनि फढाएय बफगानुाबन्त्दा कुयो अनि नफढाउनु नै याम्रो । 
हतायभा गल्ती गयेय पुसादभा ऩछुताउनुबन्त्दा त्मस ककससभका कुयाभा जोखर्खभ नै नउठाउनु याम्रो । दहजो 
बफप्ऩा सम्झौता गदाा डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे बायतससत जुवा रे्खरेजस्तै सुशीर सयकायरे कुनै जुवा 
नरे्खरून ्। व्मजक्तगत रूऩभा त जुवा रे्खल्न ऩाइन्त्न बने याष्िराई नै दमाॉरे्ख थाऩेय झन ्जुवा रे्खल्न त हुॉदै 

बएन । मही नै हो ठूरो याष्ििात । 

मनतवेरा बायतरे नेऩारराई प्रस्ताववत गयेको ऊजाासम्फन्त्धी प्रस्ताव नेऩारको सावाबौसभकताभा सभेत 

र्खरर ऩुयम्ाउन ेर्खारको छ बन्त्ने कुया भुरुकबरय न ैव्माऩक चचाा य चासोको ववषम फननसकेको अवस्थाभा 
मदद सुशीर सयकायरे आॉर्खा गचम्रेय बायतससत सम्झौता गछा  बने हाभी त्मस्तो सयकायराई कान बएय 

ऩनन फदहयो य आॉर्खा बएय ऩनन दृजष्टववहीन सयकाय बन्त्न फाध्म हुनेछौँ । नेऩारी जनता चाहन्त्छन,् 

सयकायरे वेरैभा फुद्गध ऩुयम्ाओस ्। हतायभा गयेको कुनै ऩनन काभरे उसराई पुसादभा ऩछुताउन नऩयोस ्। 
देश य जनताको दहत नै सफबन्त्दा ठूरो दहत हो । नेऩार सयकायरे बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीका गराभा 
पूरभाराको ऩहाड सबयाएय वा दहन्त्द ुधभाावरम्फीको ऩववर धासभाक स्थर ऩुशऩनतनाथ भजन्त्दयको दशान 

गयाएय प्रसन्त्न ऩाना सक्छ बने त्मो उसको ऺभता हो, कूटनीनतक सपरताको कुया ऩनन हो । मदद उसरे 

गुरु रोणाचामाको बेषभा प्रस्तुत बएको बायतीम शासकराई र्खसुी ऩाना नेऩारको फुढीऔॊरो काटेय ददन्त्छ 

बने त्मो नेऩारी जनताका ननजम्त सह्म हुनेछैन । 
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>f]tM sflGtk'/, 2070/4/15 

जर/ववद्मुत ्सहकामाको अवसय 

 

बायतका प्रधानभन्त्री १७ वषाऩनछ द्ववऩऺीम औऩचारयक भ्रभणभा आउन रागेको य आउॉदो भॊससयभा काठभाडौंभ ै

साका को अठायौं सम्भेरन गना रागगएको ऩरयप्रेक्ष्मभा नेऩाररे आफ्नो कूटनीनतक कौशर/ऺभता चसु्त-दरुुस्त 

फनाउनुऩन ेफेरा आएको छ। तत्कारको सन्त्दबाभा मही आइतफाय काठभाडौं आइयहेका बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र 

भोदीको भ्रभण अवसयभा दईु देशफीच अन्त्म थऩुैय् भासभराका अनतरयक्त जरस्रोतको ववकास एवभ ्साझदेायीराई 

सरएय गहन छरपर य सहभनतसभेत हुन सक्न ेसम्बावना छ। हाभीसॉग ठूरो ऩरयभाणभा जरववद्मुत ्उत्ऩादन गना 
सककन ेजरसम्ऩदा छ, तय त्मो त्मवत्तकै रे्खय गइयहेको छ बन ेनछभेकको बायतराई हाम्रैनतयफाट प्रवाह बइयहेको ऩानी 
य त्मसफाट उत्ऩादन हुन ेववद्मुत ्चादहएको छ। मसकायण ऩनन जरववद्मुत ्उत्ऩादन य बफक्री-ववतयण तथा ऩानीको 
फाॉडपाॉडराई सरएय नेऩार-बायतफीच दीिाकारीन सहकामाको र्खाॉचो छ।  
 

ननश्चम ऩनन नेऩाररे आफ्नो जरस्रोत ववकासका रागग बायतफाहेक उत्तयी चीनरगामत अन्त्म सभरयाष्ि, अन्त्मरका 
कम्ऩनी/ननजी ऺेर मा दात ृननकामसॉग ऩनन सहकामा गना सक्छ; गरययहेको ऩनन छ। जहाॉसम्भ बायत सयकाय य 

बायतीम कम्ऩनीहरूसॉगको कुया हो, जरववद्मुत ्उत्ऩादनभा उनीहरूसॉग तीन ककससभको सहकामा हुन सक्न ेअवस्था 
छ। ऩदहरो, भुतमत् सीभा ऺेरका नदीहरूभा बायतसॉग साझदेायी गयेय बफजुरी ननकाल्ने। दोस्रो, बायतीम 

कम्ऩनीहरूराई जरववद्मुत ्ववकासका ननजम्त रगानी गयाउने। तेस्रो, बायत सयकायको अनुदान सहमोगभा 
आमोजना फनाउने।  
 

मीभध्मे ऩदहरो ववकल्ऩअन्त्तगात, सीभा ऺेरका नदीफाट नछटो ववद्मुत ्ननकाल्न सककन ेप्रफर सम्बावना 
भहाकारीभा प्रस्ताववत ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजना हो। तत्कार काभ थाल्न ेहो बन ेऩूवातमायीका दृजष्टरे 

ऩञ्चशे्वयजनत सहज ऩरयमोजना अरू उऩरब्ध छैन। मसराई सरएय दईु देशफीच १८ वषाअगाव ैसम्झौता बइसकेको य 

ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय) सभेत फननसकेको छ। बायतराई उत्तय प्रदेश य बफहाय याज्मभा ववद्मुत/्ऩानी 
दवुैको र्खाॉचो ऩरययहेको सन्त्दबाभा ६ हजाय ७ सम भेगावाट बफजुरी ननस्कने मो जराशममुक्त आमोजना उसराई जनत 

उऩमोगी हुन सक्छ, हाम्राननजम्त उवत्तकै राबदामक छ। झन्त्ड ैदईु दशकदेखर्ख ननजष्क्रम याखर्खएको मो आमोजना 
कामाान्त्वमनका रागग नेऩाररे मसऩटक बायतीम ऩऺसॉग गम्बीयताऩूवाक प्रस्ताव याख्नऩुछा।  
 

जहाॉसम्भ बायतीम कम्ऩनीहरूराई नेऩारको जरस्रोत ववकासभा रगानी गना ददन ेकुया छ, त्मस्ता थपु्रै कम्ऩनीरे 

थपु्रै प्रस्ताववत आमोजनाको अनुभनतऩर सरइसकेका छन।् तय तीभध्मे दइुटा- भागथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रोभार 

ववद्मुत ्ववकास सम्झौता (डीऩीए) हुन सक्न ेचयणभा ऩुगेका छन।् त्मसभा ऩनन भस्मौदा रगबग तमाय बइसकेको 
भागथल्रो कणाारीको डीऩीएभा भोदी भ्रभणकै सेयोपेयोभा हस्ताऺय गन ेवातावयण फनाएय त्मसराई अन्त्म 

रगानीकतााका ननजम्त नजजय-आमोजनाका रूऩभा ऩेस गना सककन ेअवसय छ। त्मसतपा  हाम्रो जोड हुनुऩछा।  
 

तेस्रो ववषम, भोदी सयकायका तपा फाट नेऩारराई 'उऩहाय’ स्वरूऩ फनाइददन ेबननएको आमोजनासॉग सम्फजन्त्धत छ। 
मदद बायतीम ऩऺरे सॊकेत गयेझैं भोदीरे आफ्रनो भ्रभण अवसयभा कुन ैजरववद्मुत ्आमोजना ननभााणभा ऩूणा रूऩरे 



सिाउन िोषणा गन ेहो बन ेनेऩारका ननजम्त त्मो र्खसुीकै ववषम हुनुऩछा। तय, डीऩीआय तमाय बइसकेका अन्त्म 

आमोजना हार उऩरब्ध नबएकारे बायतको सयकायी कम्ऩनी ाॉसतरज’ रे ननभााण अनुभनत ऩाएको अरुण तेस्रो 
आमोजना अगाडड सानुाऩन ेअवस्था छ। नेऩारका भुतम तीन याजनीनतक दरहरूफीच ऩनन त्मही आमोजनाराई 

अनुदान सहमोगभा रूऩान्त्तरयत गना बायतसभऺ प्रस्ताव गन ेसहभनत बएको छ। साभान्त्मतमा हैससमतवारा 
नछभेकी कुन ैननभााण ऩरयमोजनाभा र्खरुा रृदमरे आपैं  सहमोग गना तमाय छ बने त्मसराई सकायात्भक रूऩभा ग्रहण 

गनुाऩछा। तय, आपैं रे मो आमोजना 'उऩहाय’ का रूऩभा फनाइददनुऩयम्ो बनी माचना गरययहन ुकूटनीनतक प्रनतष्ठा 
सुहाउॉदो हुॉदैन। फरु बायत, चीन मा अन्त्म स्रोतफाट 'सफ्ट रोन’ सरएय आपैं  आत्भननबाय ढॊगरे ऩूवााधाय ननभााणभा 
राग्नुऩन ेयाजनीनतक दृढताको अदहरे र्खाॉचो छ।  
 

भोदी भ्रभणको ऩूवासन्त्ध्माभा नेऩारी याजनीनतक अॊसशमायहरूफीच केही ननजश्चत ववषमभा न्त्मूनतभ सभझदायी फन्त्दै 

गएको देखर्खन्त्छ। र्खासगयी ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) का रागग नेऩारीतपा फाट र्खाका तमाय ऩाना सत्ता य 

प्रनतऩऺका तीन नेता सजम्भसरत याजनीनतक कामादर फनाउन ुदढरो गयी थासरएको सकायात्भक अभ्मास हो। 
जरववद्मुत्को उत्ऩादन य बफक्रीववतयणका रागग बायतसॉग मस्तो सम्झौता जरुयी ऩनन छ। ककनबन ेहाभीरे 

आपूराई चादहन ेववद्मुतीम ऊजाा र्खऩत गयेय फाॉकी फेदन सक्न ेसहज फजाय बनेको बायत न ैहो। अन्त्म दक्षऺण 

एससमारी भुरुकभा ववद्मुत ्ननमाात गना ऩनन बायतीम प्रसायण राइनभ ैजोडडएय जानुऩन ेहुन्त्छ। जरववद्मुत ्

आमोजनाका रगानीकतााहरूरे ऩनन बायत मा बायत फादहयको फजायको कानुनी सुननजश्चतताका रागग 'ऩीटीए’ को 
आधाय चाहेका छन।् भागथल्रो कणाारी मा अन्त्म कुन ैऩनन आमोजनाको ऩीडीए प्रकक्रमारे गनत नसरनुको एउटा 
अव्मक्त कायण नेऩार-बायतफीच ऩीटीए नहुन ुऩनन हो। त्मसैरे मस भासभराराई सकेसम्भ मसैऩटकको 
प्रधानभन्त्रीस्तयीम वातााभा टुॊग्माउनुऩछा  तय त्मसऩूवा केही भूरबूत ववषमभा बन ेगम्बीय गहृकामाको र्खाॉचो छ।  
 

नेऩाररे ऩीटीएको भस्मौदा सन ्२०१० भ ैबायतराई ऩठाएको गथमो, जसको जवाप उसरे चाय वषासम्भ ददएन। 
एक्कासस करयफ चाय भदहनाअनि ाॉववद्मुत्का ऺेरभा सहमोग’ गनेसम्फन्त्धी अकै सम्झौताको भस्मौदा ऩठाएको छ, 

जसका केही फुॉदाहरू द्ववअथॉ यहेकारे वववादास्ऩद फनेका छन।् बायतीम भस्मौदा नेऩारभा उत्ऩाददत 

ववद्मुत्को ाॉव्माऩाय’ कसयी गन ेबन्त्नेभा भार सीसभत छैन, महाॉ ववद्मुत ्'उत्ऩादन’ गदाा दईु देशफीच के-कस्तो 
सहकामा चादहन्त्छ बन्त्नेभा सभेत त्मो पैसरएको छ। ववद्मुत्को उत्ऩादन य बफक्री छुट्टाछुट्टै कुया हुन।् भागथ बननएझैं 
महाॉ उत्ऩाददत बफजुरी बायत य बायतबन्त्दा ऩयका भुरुकराई कसयी फेदन ेबन्त्न ेववषमभा बायतसॉग सम्झौता गनैऩछा  
तय नेऩारको सभग्र जरववद्मुत्को ववकास कसयी गन ेबन्त्न ेसवारभा बायत मा चीन कुन ैऩनन नछभेकीराई 

एकागधकाय ददने गयी फहृत्तय सम्झौता गरययहन जरुयी छैन। नेऩाररे प्रत्मेक आमोजना ननभााणका रागग सम्फजन्त्धत 

रगानीकताासॉग ैछुट्टाछुट्टै सम्झौता (ऩीडीए) गये बइहारछ्। मो कुयाभा ऩदहरे आपू प्रस्ट बएय य बायतीम ऩऺराई 

ऩनन ववश्वस्त फनाएय एउटा सम्झौता त गनैऩछा  तय त्मो ववद्मुतीम व्माऩायसॉग भार सम्फजन्त्धत ाॉऩीटीए’ हुनुऩछा।  
 

नेऩाररे अदहरे जसयी, जुन गनत य जनत ऩरयभाणभा जरववद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको छ, त्मो कुन ैऩनन दृजष्टफाट 

सन्त्तोषजनक छैन। त्मसैरे हाभीराई आफ्न ैकहासरराग्दो 'रोडसेडडङ’ हटाउन, आफ्न ैभुरुकको औद्मोगगकीकयण 

गना, बायत य अन्त्म दक्षऺण एससमारी भुरुकहरूराई बफजुरी फेदन य त्मसफाऩत प्राप्त हुन ेआम्दानीफाट सभदृ्गधतपा  
ऩाइरा चाल्न ऩनन मथाशक्म ज्मादा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनुाऩन ेर्खाॉचो छ। बायतराई ऩनन र्खासगयी नेऩारसॉग 



जोडडएको उत्तयी बेगभा ववद्मुत ्य ऩानी दवुैको चको आवश्मकता छ। त्मसैरे दवुै ऩऺराई राब ऩुग्न ेगयी नेऩारी 
जरसम्ऩदाको सदऩुमोग गन ेसभझदायी ननभााण अदहरे जरुयी बएको हो। आउॉदो साता हुन रागेको 
प्रधानभन्त्रीस्तयीम वातााराई मस दृजष्टरे परदामी फनाउन ुदवुै देशको दहतभा छ।  
 

हाभीकहाॉ जरस्रोतको ववषमराई सरएय बायतसॉग कुन ैसम्झौता नै गनुा हुन्त्न बन्त्न ेय जे-जस्तो सता जस्वकायेय बए 

ऩनन सम्झौता गरयहाल्नुऩछा  बन्त्न ेदईुर्खारे अनतवादी सोचहरू फायम्फाय प्रकट हुन्त्छन।् हाभीराई चादहएको 
व्मावहारयक भध्मभागा हो। नेऩारको जरसम्ऩदाको ववकास गनैऩछा , त्मसका रागग बायतसॉग सहकामा ऩनन जरुयी 
छ, तय ननणाम सरॉदा दयूगाभी दषु्ऩरयणाभ ननम्त्माउन ेरदुटहरूफाट फदनुऩछा। ऩमााप्त गहृकामासदहतको र्खरुस्त एवभ ्

तका सॊगत सॊवाद नै मसको एकभार उऩाम हो। 
 

बायतका ननजम्त ऩनन मो अवसय हो- छयनछभेकभा छवव सुधाने। नेऩारभा बायतको छवव 'कुयाभार गन,े काभ नगन’े 

फन्त्दै गएको प्रनत ऩनछल्रो सभम बायतीम दटप्ऩणीकायहरूफाटै आरोचना हुन थारेको छ। त्मसराई सदमाउन ेय 

आफ्नो भ्रभणराई साथाक फनाउन ेहो बन ेप्रधानभन्त्री भोदीरे साॉदच ैउदायता देर्खाउन सक्नुऩछा- फोरीभा भार होइन, 

बावी व्मवहायभा सभेत। 
  



>f]tM sflGtk'/, 2070/4/15 

ऩीटीएभापा त ववद्मुत्को ऺेरीम व्माऩाय 

बायतसॉग हुन ेबननएको ऊजाा व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) भापा त दक्षऺण एससमाभा ववद्मुत्को फजाय र्खोज्नुऩन े

ववऻहरूरे सुझाएका छन।् उनीहरूरे सम्झौताभा तेस्रो भुरुकसॉगको फजाय र्खरुा याख्नऩुनेभा ववशषे जोड ददन 

सयकायसॉग आग्रह गयेका छन।्  
 

'बायतसॉग गन ेबननएको ऩीटीएफाट बोसर ववकास हुन ेऺेरीम प्रसायण राइन य त्मसफाट उऩरब्ध हुन ेववद्मुत ्

व्माऩायको सम्बावनाभा अवयोध हुन ुहुॉदैन बन्त्न ेकुयाभा ध्मान ददइनुऩछा ,' ववद्मुत ्प्रागधकयणका ऩूवाप्रफन्त्ध ननदेशक 

जनकरार कभााचामारे स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार (इप्ऩान) रे फुधफाय याजधानीभा आमोजना गयेको 
कामाक्रभभा बन,े 'ऩीटीएरे ऺेरीम प्रसायण राइनराई सिाउ ऩुयम्ाउनुऩछा।'  
 

काजन्त्तऩुयरे आमोजना गयेको याउन्त्ड टेफरभा ऩनन ववऻहरूरे ऊजाा व्माऩायका रागग ऺेरीम प्रसायण राइनराई 

भहत्त्वका साथ ध्मानभा याखर्खनुऩन ेफताए। 'हाभीरे बायतसॉग बन्त्दै आएको ऩनन हो,' ऩूवाजरस्रोत सगचव सूमानाथ 

उऩाध्मामरे बन,े 'ऩदहरो नम्फयभा ऺेरीम व्माऩाय हुनुऩछा।' तय उनरे बायत ऺेरीम प्रसायण राइनका रागग 

अननदछुक यहेको फताए। 'बायतरे ऺेरीम गगय्ड बनी न ैयह्मो। तय ठूरो याष्िका रूऩभा त्मसतपा  कदहरे ऩहर गयेन,' 

उनरे बन,े 'प्रसायण राइन जोडडए ववद्मुत ्चादहएका फेरा सरन य फढी बए ददन सजजरो हुन्त्छ। नयेन्त्र भोदी आएऩनछ 

बायतरे ऩनन मसभा आऩवत्त छैन बनेको छ।' 
 

ऺेरीम प्रसायण राइनरे ववद्मुत्को फजाय ववकास हुन ेबएकारे ऩीटीएभा त्मसराई ध्मान ददन ववऻहरूरे सुझाएका 
हुन।् फजाय ववकास बए नेऩारको जरववद्मुत्भा ववदेशी रगानी आकवषता हुन ेउनीहरूको फुझाइ छ। इप्ऩानका 
अध्मऺ र्खड्गफहादयु ववष्टरे ऩनन अकफ्रकाभा ऺेरीम ऊजाा सञ्जार 'रयजनर ऩावय ऩुर' रे याम्रो काभ गरययहेको 
उदाहयण ददॉदै त्मसभा ऩहर गनुाऩन ेफताए। 'साका भा ऺेरीम प्रसायण राइनका रागग बायत सकायात्भक देखर्खएन,' 

उनरे बन,े 'ठूरो देशराई ठेरेय रान ऩनन सककन्त्न।' 
 

 अकफ्रकी भहादेशको दक्षऺणतपा का १२ देश ऊजाा सञ्जार -सदना अकफ्रकन ऩावय ऩुर (साऩ)' अन्त्तगात स्थाऩना बएको 
मस फजायभा आवश्मकताअनुसाय प्रत्मेक िन्त्टाको दयबाउ तम गरय बफजुरी ककनफेच गना सककन ेव्मवस्था सुरु 

बएको छ। दैननक कायोफायको सन ्२०११ देखर्ख सुरु बए ऩनन सदस्म देशफीच प्रसायण राइन स्थाऩना गयी दईु वा 
फहुऩऺीम कायोफाय सुरु बएको १५ वषाबन्त्दा फढी बइसकेको छ। जसभा दईु देशफीच अल्ऩकारीन वा भध्मकारीन 

ववद्मुत ्र्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बएय ऩनन कायोफाय बइयहेको छ।  
 

साऩ भुतमत: मस ऺेरका सदस्म देशफीच ककनफेच बइयहेको बफजुरीको व्मवस्थाऩन गना गठन बएको सॊस्था हो। 
सन १९९५ भा स्थाऩना बएको मस सञ्जाररे द्ववऩऺीम वा फहुऩऺीम व्माऩायभा देखर्खने सभस्मा हर गयी प्रबावकायी 
ऺेरीम ऊजाा फजायराई ववस्ताय गना सहमोग ऩुयम्ाइयहेको छ।  
 

मसका सदस्महरूभा जजम्फावे, दक्षऺण अकफ्रका, जाजम्फमा, भोजाजम्फक, वोत्सवाना, ऐगोरा, स्वाजजल्मान्त्ड, सरसेथो, 



भारावी, भादागास्कय, तान्त्जननमा य नासभबफमा छन।् मो प्रकक्रमाअनुसाय जजम्फावेको हयायेभा यहेको ऩावयऩोरको 
कामाारमभा सदस्म देशहरूरे आपूरे ककन्त्न वा फेदन चाहेको बफजुरीको भाग य बाउ इन्त्टयनेटफाट ऩठाउॉछन।् ड ेअहेड 

भाकेट बननन ेमस फजायभा दईु देशको भाग य आऩूनताफीच सभन्त्वम बएऩनछ हयेक ददन २ फजे अको ददनको दययेट य 

बफजुरीको ऩरयणाभ तम हुन्त्छ।  
 

साका  चमे्फय अप कभसाका उऩाध्मऺ प्रदीऩकुभाय शे्रष्ठरे आगाभी नोबेम्फयभा हुन ेसाका  सम्भेरनभा बफजुरीको 
ऺेरीम व्माऩायको भुद्दा उठ्ने फताए। 'मो प्राथसभकताको ववषम हुनेछ,' उद्मोग वाखणज्म भहासॊिका 
ऩूवाअध्मऺसभेत यहेका उनरे बने। 
 

इप्ऩानरे ऩीटीए गदाा नेऩारभा उत्ऩाददत जरववद्मुत्को बायतभा र्खरुा तथा बेदबावयदहत फजाय हुनुऩन,े त्महाॉको 
ववद्मुत ्एक्सचने्त्जभा सहबागी हुन ऩाउनुऩन,े बायत सयकाय, बायतीम कम्ऩनी य तेस्रो भुरुकका रगानीकताारे 

नेऩारभा उत्ऩादन गयेको जरववद्मुत ्ननवााध रूऩभा बायतीम फजायभा ननमाात गना ऩाउनुऩन ेरगामत प्रावधान 

सभेट्न सुझाव ददएको छ। तीन प्रभुर्ख याजनीनतक दररे ऩीटीए भस्मौदा ननभााणका रागग कामादर गठन गयेऩनछ 

इप्ऩानरे मस्तो सुझाव ददएको हो। 
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भैरुङखोराको ववद्मुत केन्त्रीम प्रसायण राइनभा 
ननभााण थारेको १३ वषाऩनछ ५ भेगावाटको भैरुङ र्खोरा जरववद्मुत ्आमोजनारे उत्ऩादन थारेको छ। उत्ऩाददत 

बफजुरी केन्त्रीम प्रसायण राइनभा जोडडएको छ। जजल्राको डाॉडागाउॉ  ७ य हाकु-९ ससमागभक दोबानभा फाॉध फाॉधेय १ 

ककरोसभटय ३ सम ५० सभटय (ऩेनस्टक) ऩाइऩफाट भैरुङफेंसी रगी ववद्मुत ्उत्ऩादन थासरएको हो। असाय दोस्रो 
साताफाट उत्ऩाददत ववद्मुत ्साढे ३ ककरोसभटय याम्चकेो ग्राङभा यहेको गचसरभेको िान्त्ससभसन राइनभा जोडडए छ। 
उत्ऩाददत ववद्मुत्फाट रोडसेडडङ भाय रे्खवऩयहेकाराई याहत ऩुग्न ेआमोजनारे जनाएको छ।  
 

भैरुङर्खोरा जरववद्मुत ्आमोजनाको सससबर ननभााणकामा हाई दहभार हाइड्रो य राभा ववल्डसा गयेका हुन।् 
सवेरगामत भेकाननकर ऩाटासदहत ऩावय हाउसको काभ इजन्त्डमन कम्ऩनी एजन्त्ड्यजरे गयेको हो। 
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अरुण तेस्रो फनाइटदन प्रस्ताव गरयने 

 भोदी भ्रभण 

सयकायरे बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको भ्रभणका फेरा ९ सम भेगावाट ऺभताको अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्

आमोजना अनुदान य सहुसरमतऩूणा ऋणभा फनाइददन प्रस्ताव गन ेबएको छ। बायत सयकायरे एउटा ठूरो 
जरववद्मुत ्आमोजना 'उऩहाय'का रूऩभा फनाइददन ेआश्वासन ददएकारे मस्तो प्रस्ताव गना रागगएको हो। 
 

भुरुकभा ववस्ततृ अध्ममन (डीऩीआय) तमाय बइसकेको आमोजना अरू नबएकारे सयकायरे अरुण तेस्रो प्रस्ताव गना 
रागेको भोदी भ्रभणको एजेन्त्डा तम गने गहृकामाभा सॊरग्न सत्तारूढ प्रबावशारी दरका एक नेतारे जानकायी ददए। 
डीऩीआय तमाय बइसकेको हुनारे उक्त आमोजना ननभााण सुरु बएको ऩाॉच वषाभ ैसककई बफजुरी उत्ऩादन सुरु हुन ेय 

भुरुकको रोडसेडडङ अन्त्त्म हुन सक्न ेती नेतारे फताए।  
 

ती नेताका अनुसाय सयकायरे बायतसभऺ अरुण तेस्रो ५० प्रनतशत अनुदान य ५० प्रनतशत सहुसरमतऩूणा ऋण 

सहमोगभा फनाइददन प्रस्ताव गन ेबएको हो। बायतरे उऩहायका रूऩभा आमोजना फनाइददन र्खोजे ऩनन एक 

र्खफाबन्त्दा फढी राग्न ेबएकारे अरुण तेस्रो अनुदानका अनतरयक्त सहुसरमतऩूणा ऋणभा फनाइददन आग्रह गना 
रागगएको हो। 
 

बायत सयकाय त्मनत ठूरो यकभ अनुदान य सहुसरमतऩूणा ऋण ददन तमाय नबए सयकायरे सोही आमोजनाभा ३३ 

प्रनतशत अनुदान, ३३ प्रनतशत सहुसरमतऩूणा ऋण य ३३ प्रनतशत कभससामर ऋण सभराई फनाइददन प्रस्ताव गनेछ। 
दवुै ववकल्ऩफाये नेऩारी य बायतीम अगधकायी तथा याजनीनतक तहभा औऩचारयक/अनौऩचारयक कुयाकानी अनि 

फढेको छ। बायतीम एजक्जभफाट प्रदान गरयन ेसहुसरमतऩूणा ऋणको ब्माज १ प्रनतशत य कभससामर ऋणको ब्माज ६ 

देखर्ख ७ प्रनतशत हुन ेस्रोतरे जनामो। 
 

२०६३ सारभा र्खरुा प्रनतस्ऩधााफाट उक्त आमोजना ननभााण गना बायतीम सयकायी कम्ऩनी सतरज छनोट बएको 
गथमो। आमोजनाफाट उत्ऩाददत बफजुरीभध्मे २१.९ प्रनतशत ससत्तभैा नेऩारराई ददने प्रस्ताव गयेकारे सतरज 

छनोटभा ऩयेको हो। सतरजरे उक्त आमोजनाको डीऩीआय तमाय ऩारयसक्नुका साथ ैआमोजनाभा ऩुग्न ेसडकसभेत 

फनाइसकेको छ। साइट कामाारम ऩनन र्खोरेको छ। सतरज र्खलु्रा प्रनतस्ऩधााफाट छनोट बए ऩनन ऊ बायतीम 

सयकायी कम्ऩनी बएकारे नेऩाररे भोदी भ्रभणका फेरा प्रस्ताव गना मो आमोजना उऩमुक्त ठानेको हो। आफ्न ै

सयकायरे नेऩारराई उक्त आमोजना उऩहायका रूऩभा फनाइददन चाहेभा बायतीम कम्ऩनी सतरजरे सहजै भान्त्छ 

बन्त्न ेनेऩारको फुझाइ छ।  
 

सतरजरे उक्त आमोजना बायतभा बफजुरी ननमाात गन ेउद्देश्मरे ननभााण गना रागेको हो। सतरजरे रगानी 
फोडाससत आमोजना ववकास सम्झौता गना वाताा गरययहेको छ। सतरजरे बफजुरी उत्ऩादन सुरु बएको सभनतरे ३० 

वषाऩनछ नेऩारराई उक्त आमोजना चारू हारतभा फुझाउनुऩन ेउसससत बएको एभओमूभा उल्रेर्ख छ। 



 

सयकायरे अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना अफ नेऩारको आन्त्तरयक र्खऩतका रागग ननभााण गना बायतको सहमोग 

र्खोजेको हो। उक्त आमोजनारे फढी ववद्मुत ्भाग हुन े(वऩक आवय) भा दैननक ५ िन्त्टासम्भ ९ सम भेगावाट ऺभताभा 
बफजुरी उत्ऩादन गनेछ। हार भुरुकभा ववद्मुत्को भाग ११ सम भेगावाटबन्त्दा फढी छ, तय उत्ऩादन बन े

वषया्ामाभभा ८ सम य दहउॉदभा तीन समको हायाहायीभा छ। उक्त आमोजना फनेऩनछ भुरुकभा रोडसेडडङ अन्त्त्म हुन े

सयकायी अगधकायी फताउॉछन।् अरुण तेस्रो ननभााण बएऩनछ ऩूवााञ्चर ववकास ऺेरभार होइन ससॊग ैभुरुकको आगथाक 

तथा बौनतक ऩूवााधायको ववकासभा भहत्त्वऩूणा मोगदान ऩुग्न ेववश्वास सयकायी अगधकायीहरू व्मक्त गछान।् 
 
 
 

-    ५०/५० प्रनतशत अनुदान य सहुसरमतऩूणा ऋणभा फनाउन आग्रह गरयन े

 

-    नबए ३३/३३ प्रनतशत अनुदान, सहुसरमतऩूणा य कभससामर ऋणभा प्रस्ताव गरयन े
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सयकाय य दरराई इप्ऩानको आठफुॉदे सुझाव 

बायत बएय तेस्रो भुरुकभा ववद्मुत ्तनमाात आवश्मक   

नेऩार–बायत ऊजाा व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए)भा बायत बएय तेस्रो भुरुकभा सभेत नेऩाररे ववद्मुत ्

ननमाात गना ऩाउने व्मवस्था गना सयकाय य दरहरूराई स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार 

(इप्ऩान)रे सुझाव ददएको छ । बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभणताका ऩीटीए गने 
ववषमभा तीन याजनीनतक दररे गयेको सहभनतको स्वागत गदै इप्ऩानरे मस्तो सुझाव ददएको हो ।  
 

ऩीटीएका ववषमभा आवश्मक गहृकामाका रागग गदठत तीन दरीम कामादरराई इप्ऩानरे ववसबन्त्न आठफुॉदे 

सुझाव ददएको छ । फुधवाय इप्ऩानरे आमोजना गयेको एक कामाक्रभभा अध्मऺ र्खड्गफहादयु ववष्टरे 

आगभी केही वषाभा नेऩारराई वषाामाभभा ववद्मुत ्भागबन्त्दा फढी हुन ेदेखर्खएकारे बायतसॉगको ऩीटीए 

आवश्मक यहेको फताए । „मदद नवेरे जस्तो ववद्मुत ्र्खऩत गने हो बने त हाभीरे २ रार्ख भेगावाट ऩनन 

र्खऩत गना सक्छौं,‟ ववष्टरे बने, „हारको प्रववृत्तराई हेने हो बने अफको ४० वषाभा फल्र ५० हजाय भेगावाट 

ववद्मुत ्नेऩाररे र्खऩत गना सक्न ेदेखर्खन्त्छ ।‟ ववद्मुत ्र्खऩतका रागग फढी ववद्मुत ्र्खऩत गन ेऔद्मोगगक 

ववकास नबएसम्भ नेऩाररे ववद्मुत ्फेदन ुआवश्मक यहेको उनको कथन गथमो ।  
 

सन ्१९७१ देखर्ख हारसम्भभा नेऩार–बायतफीच न्त्मून बोल्टेज राईनभापा त ववसबन्त्न १४ स्थानफाट 

ववद्मुत ्आदान–प्रदान हुॉदै आएकारे ऊजाा व्माऩाय सम्झौताभापा त मसराई औऩचारयकता ददन दढरो 
बइसकेको इप्ऩानको धायणा छ । 
 

सयकाय य दरराई इप्ऩानको आठफुॉदे सुझाव 

- नेऩारी ववद्मुत्राई बायतीम फजायभा र्खरुा तथा बेदबाययदहत ऩहुॉचको सुननजश्चतता 
- बायतीमसदहत तेस्रो भुरुकका कम्ऩनीरे नेऩारभा उत्ऩादन गने ववद्मुत ्बायत ननमाातको व्मवस्था 
- नेऩारफाट ननमाात ववद्मुत्भा भहशुर, शुल्क, कय, कोटा तथा इजाजतऩर रगाउन नहुन े

- नेऩारफाट ननमाात हुने ववद्मुत ्ननकासीका रागग बायतरे प्रनतस्ऩधााका आधायभा एजेन्त्सी ननमुक्त 

गनुाऩन े 

- ववद्मुत्को भूल्म फजायभूल्मभा आधारयत हुनुऩन े 

- बायत बएय तेस्रो भुरुकभा ऩनन ववद्मुत ्ननमाात गना ऩाउनऩने  
- अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण सॊमुक्त रूऩभा गरयनुऩने 
- द्ववऩऺीम ऊजाा व्माऩायराई ननमभन गना द्ववदेशीम ननमाभक ननकाम गठन गरयनुऩन े
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'व्माऩाय घाटा घटाउन' बायतसॉग ऊजाा सम्झौता 
धान्त्नै नसक्ने व्माऩाय िाटा कभ गना बायतस“ग ऊजाा सम्झौता गरयनुऩन ेऩययाष्ि भाभराका 
जानकायहरुरे फताएका छन।् ऩूवा ऩययाष्िभन्त्रीसभेत यदहसकेका ववसबन्त्न दरका नेताहरुरे फुधफाय 

याजधानीभा आमोजजत साऺात्कायभा बायतीम प्रधानभन्त्रीको नेऩार भ्रभणराई उऩमोगी फनाउने गयी 
ऊजाा सम्झौता गनुाऩन ेय त्मसभा याजनीनतक दरहरु चनार्खो हुनुऩन ेऔॊल्माए।  
'ऺेरीम ववकासभा जोड ददएय नछभेकी प्रथभ बन्त्ने नाया अनि सायेका बायतीम प्रधानभन्त्रीको नेऩार भ्रभण 

हाम्रारागग ठूरो अवसय हो,' काॊगे्रस ववदेश ववबागप्रभुर्ख एवॊ ऩूवा ऩययाष्िभन्त्री सुजाता कोइयारारे रयऩोटासा 
क्रफको साऺात्कायभा बननन।् उनरे भोदीको भ्रभणराई २१औीँ शताब्दीको सुरुआतका रुऩभा अनि फढाउन 

नेऩाररे ऩहर गनुाऩन ेऩनन सुझाइन।्  
नेऩार–बायत जरस्रोत सम्झौता अत्मावश्मक यहेको बन्त्दै ऩूवाभन्त्री कोइयारारे बायतको प्रस्तावभा ववयोध 

गनुा नेऩारी नेताको अऩरयऩक्वता दटप्ऩणी गरयन।् ववगतका सम्झौता कामाान्त्वमन य नेऩारको दहतभा 
हुनेगयी ऊजाा सम्झौता गनुाऩनेभा उनको बनाइ छ।  
ऩूवा ऩयाष्िभन्त्री एवॊ भधेसी जनअगधकाय पोयभ नेऩारका अध्मऺ उऩेन्त्र मादवरे नेऩार य बायतभा नमाॉ 
ऩरयजस्थनत फनेकारे सम्फन्त्ध अनि फढाउन नमाॉ भागागचर तमाय ऩानुाऩन ेफताए। उनरे दईु देशफीच 

फदसरॉदो ऩरयजस्थनतअनुसाय रुऩान्त्तरयत सम्फन्त्धको ववकास गनुाऩनेभा जोड ददॉदै भ्रभण उऩमुक्त सभमभा 
हुन रागेकारे अफको सम्फन्त्ध सहमोग य साझदेायीभा अनि फढाउनुऩने सुझाव ददए।  
नेऩारको व्माऩाय िाटा कभ गने ववकल्ऩ ऊजााको ववकास भार बएको बन्त्दै उनरे बायत ठूरो फजाय 

बएकारे ऩयस्ऩय राबका आधायभा सम्झौता गनुाऩन ेधायणा यारे्ख। 
बायतको प्रस्तावभा ववयोध गनुाको साटो नेऩारको याजष्िम दहतराई ध्मानभा यारे्खय नेऩाररे आफ्नो 
प्रस्ताव तमाय ऩायेय छरपर गनुाऩन ेबए ऩनन त्मस्तो हुन नसकेकोभा आक्रोश व्मक्त गदै मादवरे 

भध्मऩहाडी रोकभागा, पास्ट ट्र्माक, जरववद्मुत ववकासभा रगानी गन ेप्रस्ताव याख्नऩुनेभा जोड ददए। 
ऩूवा ऩययाष्िभन्त्री प्रकाशचन्त्र रोहनीरे भोदीको दृजष्टकोण सकायात्भक बएकोरे नेऩाररे भाग्ने बन्त्दा 
ऩनन ववश्वास कामभ गनुाऩनेभा जोड ददए। उनरे नमा“ सम्झौता भारै गरययहन ेनबई ऩुयाना सम्झौता 
कामाान्त्वमन गयाउन ऩहर गनुाऩनेभा जोड ददॉदै नेऩाररे नमाॉ एक्सन प्रान फनाएय नेऩार–बायत सडक 

ववस्तायसदहतका ववषम उठाउनुऩने फताए।  
ऩूवाऩयाष्िभन्त्री बेषफहादयु थाऩारे भोदीको भ्रभणराई रेनदेनबन्त्दा ऩनन सद्बाव भ्रभणका रुऩभा सरनुऩने 
औॊल्माए। 
एभारे सगचव प्रदीऩ ऻवारीरे नेऩार य बायतको सम्फन्त्ध बायतको सुयऺाकभॉ य प्रशासन दृजष्टरे हेरयने 
गयेकाभा बायतीम प्रधानभन्त्रीको भ्रभणरे याजनीनतक रुऩभा हेन ेवातावयण फनाउने दाफी गये। नेऩार–

बायत सम्फन्त्धभा आशॊका य गचन्त्ता हटाउन नेऩाररे नेऩारी बूसभ कसैका ववरुद्ध प्रमोग गना नददने 
प्रनतफद्धता व्मवहायभै उतानुाऩने उनरे जोड ददए। 'ऊजाा सम्झौताभा को–अऩयेसन बनेकारे मसभा सफै 



बायतीम दहतभा भार नबई द्ववऩऺीम दहतभा बएको बन्त्दै आशॊका हटाएय ऊजाा सम्झौता गनुाऩनुाऩछा।' 
बायतराई सवा रार्ख भेिावाट ववद्मुत आवश्मक ऩयेका फेरा बायतराई न ैववकास गना रगाएय उत्ऩादन य 

ननकासी गनुाऩन ेबन्त्दै उनरे ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजना कामाान्त्वमन जोडदाय उठाउनुऩने फताए। 
एकीकृत नेकऩा भाओवादीका उऩाध्मऺ ऩोष्टफहादयु फोगटीरे नेऩार य बायतफीचको सम्फन्त्ध १७ वषादेखर्ख 

उतायचढावऩूणा यहेकारे बायतीम प्रधानभन्त्रीको मो भ्रभण नमा“ सम्फन्त्ध सुरुआतको भहत्वऩूणा अवसय 

बएको बन्त्दै मसराई याजनीनतक सम्फन्त्धको अध्मामको रुऩभा ववकास गनुाऩन ेफताए। 
भोदी भ्रभणरे नेऩारभा कामाऩरट गरयहाल्छ बन्त्ने अवस्था नयहेको दाफी गदै उनरे नेऩाररे मसका रागग 

आफ्नो तमायी सशक्त फनाउनुऩने फताए। 
फोगटीरे ६ सम भेिावाट बन्त्दा ठूरा आमोजनाहरुभा बायतीम कम्ऩनीरे राइसेन्त्स ओगटेय अदहरेसम्भ 

कामाान्त्वमन हुन नसकेको आयोऩ रगाउॉ दै नेऩार–बायत जरस्रोत सम्झौताका केही फुॉदाराई सदमाएय 

सम्झौता गनुाऩने सुझाव ददए।  
'हाभीरे बायतरे ऩठाएको ऊजाा सम्झौताको भस्मौदाको ववयोध गयेका होइनौं। त्मसभा यहेका केही फुॉदा 
सदमाउनुऩछा  भार बनेका हौं,' उनरे बने। फोगटीरे बायतस“ग ऊजाा सम्झौता आवश्मक यहे ऩनन याजष्िम 

स्वासबभान कामभ यारे्खय गरयनुऩने फताए।  
ऩावय िेड य उत्ऩादन पयक ववषम एकै ठाउॉभा आएकारे आपूहरुराई आशॊका रागेको बन्त्दै उनरे 

ऩञ्चशे्वयरगामत ऩुयाना सम्झौतासभेत कामाान्त्वमन ऩऺ जोडदाय उठाउनुऩने जोड ददए। 
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ववद्मुत ्प्राचधकायणको कामाकायी तनदेशक काफ्रेराई फनाऊ : सवोच्च  

  दगुाा दरुार 

 

सवोदच अदारतरे नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणको कामाकायी ननदेशकभा वैकजल्ऩक उम्भेदवाय भुकेशयाज 

काफ्रेराई ननमुजक्त गना सयकायका नाभभा फुधफाय ऩयभादेश जायी गयेको छ। प्रधानन्त्मामाधीश दाभोदय 

शभाा य चोरेन्त्रशभशये याणाको सॊमुक्त इजरासरे भ्रष्टाचाय असबमोग रागेऩनछ ननरम्फनभा ऩयेका 
ऩूवाकामाकायी ननदेशक याभेश्वय मादवको स्थानभा काफ्रेराई ननमुक्त गनुाऩन ेपैसरा गयेको हो।  

मादव एक कयोड धयौटीभा भॊगरफायभार जेरभुक्त बएका छन।् सयकायरे प्रागधकयणको रयक्त ऩदभा 
तत्कारीन जर तथा ऊजाा आमोगका सह–सगचव अजुानकुभाय काकीराई ननमुक्त गयेको गथमो। दोस्रो 
फयीमताको आपूराई ननमुक्त नगयेको बन्त्दै काफ्रेरे अदारतभा भुद्दा दामय गयेका गथए। 
सयकायरे काकीराई काभु सगचवभा फढुवा गयी ऩजश्चभाञ्चरको काभु प्रशासकको जजम्भेवायी तोकेऩनछ 

ऩुन् कामाकायी ननदेशकको ऩद र्खारी बएको गथमो। काफ्रेको उजुयीका आधायभा काकी ननमुक्त गन े

सयकायको ननणाम गैयकानुनी ठहय गदै उनराई ननमुजक्त गना सयकायको नाभभा ऩयभादेश जायी गयेको हो। 
मादवरगामत प्रागधकयणका डढे दजान कभाचायी गुणस्तयहीन िान्त्सपभाय र्खरयद प्रकयणभा सॊरग्न यहेको 
बन्त्दै अजततमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगरे ववशषे अदारतभा भ्रष्टाचाय भुद्दा दामय गयेको गथमो। 
मसऩनछ वैकजल्ऩकको सूचीभा यहेका काफ्रेराई ननमुजक्त ददनुऩनेभा सयकायरे त्मसो नगयेको सवोदचरे 

ठहय गयेको छ। 
ऊजाा भन्त्रारमरे कामाकायी ननदेशकभा र्खरुा प्रनतस्ऩधााफाट ननमुक्त गना बन्त्दै २०६८ बदौ १५ गत े

ववऻाऩन गयेको गथमो। ववऻाऩनऩनछ प्रनतस्ऩधााभा मादव य काफ्रे क्रभश् ऩदहरो य दोस्रो नम्फयभा 
छाननएका गथए।  
कामाकायी ननदेशकभा नाभ ननकाल्न सपर मादवराई ऊजाारे २०७० वैशार्ख १२ गत ेननमुजक्त ददएको 
गथमो। ननमुजक्त ऩाएको एक वषा नऩुग्दै गुणस्तयहीन िान्त्सपभाय र्खरयदभा भुनछएऩनछ अजततमायरे 

मादवराई ननरम्फन गना सयकायराई ऩर ऩठाएको गथमो। उक्त ऩरको आधायभा सयकायरे २०७० चतै २७ 

गत ेकामाकायी ननदेशक ऩदफाट हटाउने ननणामसभेत गयेको गथमो। 
मादवराई हटाउनुअनि सयकायरे कामाकायी ननदेशक वा भहाप्रफन्त्धकको सेवा सतासम्फन्त्धी ववननमभावरी 
२०६१ सॊशोधन गदै नेऩार सयकायको अन्त्म सेवाभा यहेको सहसगचवराई ऩनन काजभा प्रागधकयणको प्रभुर्ख 

फनाउन सककने व्मवस्था थऩ गयेको देखर्खएको बन्त्दै सवोदचरे सयकायको मो कदभराई गैयकानुनी बनेको 
हो। 
सयकायरे ननमभ सॊशोधन गयेऩनछ आमोगका सह–सगचव काकीराई अको व्मवस्था नबएसम्भका रागग 

उक्त ऩदको जजम्भेवायी ददएको गथमो। मादवरगामत अन्त्म कभाचायीभागथ अजततमायरे अनुसन्त्धान 
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थारेऩनछ सयकायरे २०७० कावत्तक २२ गत ेकाकीराई ल्माएको गथमो। उक्त कामा गैयकानुनी बएको बन्त्दै 

काफ्रेरे पागुन २२ गत ेसवोदचभा भुद्दा दामय गये। काफ्रेको रयटभा रोकसेवा आमोगको 
व्मवस्थाअनुसाय मादवरे एक वषासबरा अवकाश ऩाएकारे आपू ननमुक्त हुनुऩन ेभाग गरयएको गथमो।  
चाय वषाका रागग ननमुक्त हुन ेकामाकायी ननदेशकभा काकीराई तत्कार हटाई ऩदस्थाऩन हुनुऩन ेभाग 

गरयएको सो भुद्दाभा एक वषाऩनछ पैसरा सुनाउॉ दै सवोदचरे तत्कारीन सभमभा सयकायरे गयेको ननणाम 

गैयकानुनी ठहय गयेको छ।  
काकी हार ऩजश्चभाञ्चर ऺेरीम प्रशासकभा फढुवा बएका छन।् सहसगचवको रुऩभा प्रागधकयण आएका 
काकी सो ऩदभा फढुवा हुदाॉसम्भ सवोदचरे भुद्दा ववचायाधीन यारे्खको गथमो। दढरै बए ऩनन सवोदचरे 

न्त्माम ददएको ननवेदक काफ्रेरे फताए।  
अजततमायरे मादवसॉगै तत्कारीन कामाकायी ननदेशक जीवेन्त्र झा, ऩूवाभहाप्रफन्त्धक गचयन्त्जीवी 
ऩौडरेसदहत ४४ कभाचायी, िान्त्सपभाय ननमाात गन ेतीन गचननमाॉ य एक नेऩारी एजेन्त्टववरुद्ध बदौभा 
भुद्दा दामय गयेको गथमो। 
चीन य थाइल्मान्त्डफाट आमात गरयएका िान्त्सपभाय कभसर देखर्खएको बन्त्दै दईु अरग–अरग भुद्दा दामय 

अजततमायरे गयेको गथमो। अजततमायरे उनीहरुफाट ४१ कयोड रुऩैमाॉ बफगो असुर हुनुऩन ेभाग दाफी 
असबमोगऩरभा गयेको गथमो। उनीहरु ववशषेरे भागेको धयौटी यारे्खय रयहा बएका हुन।् 
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'तीन वषाभा रोडसेडडङ अन्त्त्म भेयो मभसन हो'  

सवोदच अदारतरे नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणको कामाकायी ननदेशकभा भुकेशकुभाय काफ्रेराई ननमुक्त 

गना सयकायराई ननदेशन ददएको छ।प्रागधकयणरे २०६८ बदौ १५ प्रनतस्ऩधााभापा त उक्त ऩदको ऩदऩूनत ा 
गना आह्वान गयेको गथमो। त्मसभा उनी छनोटको दोस्रो नम्फयभा ऩयेका गथए। 

प्रागधकयणको हार रयक्त यहेको उक्त ऩदभा ऊजाा भन्त्री याधा ऻवारीरे आपू ननकट व्मजक्त ननमुक्त गन े

तमायी गरययहॉदा सवोदचरे उनराई ननमुक्त गना ननदेशन ददएको हो। ऩुल्चोक इजन्त्जननमरयङ अध्ममन 

सॊस्थान ऩुल्चोकफाट जरस्रोत इजन्त्जननमयको अध्ममन ऩूया गयेका काफ्रे ११ वषादेखर्ख सोही सॊस्थानभा 
अध्माऩन गदै आएका छन।् उनी मसअनि दईु ऩटक गयी ४ वषा प्रागधकयण सञ्चारक यहेय काभ 

गरयसकेका छन।् प्रस्तुत छ, प्रागधकयणका सभस्मा, सभाधान य आमोजनाभा उत्ऩन्त्न अवयोधको 
ननकासका रागग उनीसॉगका मोजनाभा केजन्त्रत यहेय गरयएको सॊक्षऺप्त कुयाकानी।  
 

सवोच्च अदारतरे नेऩार ववद्मुत प्राचधकयणको कामाकायी तनदेशकभा तऩाईंराई तनमुक्त गना सयकायराई 

तनदेशन टदएको छ। ववद्मुत ऺेरका सभसमा सभाधान गना तऩाईको प्राथमभकता के हुन्त्छ? 

भ दईु ऩटक प्रागधकयण सञ्चारक यहेय काभ गरयसकेको छु। त्महाॉसबरका सभस्माफाये भ जानकाय छु। 
सञ्चारक यहॉदा ऩनन व्मवस्थान सुधाय, आमोजना ननभााणभा देखर्खएका सभस्मा सभाधान गरयएको हो। 
प्रागधकयणको व्मवस्थाऩन सुधाय, आमोजना ननभााणभा देखर्खएका अवयोध हटाउॉ दै सभटय य िान्त्सपभाय 

अबावररे ववद्मुतीकयण अस्तव्मस्त छ। मी सफै ऩऺ सुधाय गना ऩहर गछुा। 
 

रोडसेडडङको सभस्मा ववकयार फन्त्दै गएको छ। आउने टहउॉदसम्भ रोडसेडडङ कभ गने मोजना के छ? 

सयकायरे तीन वषाभा रोडसेडडङ अन्त्त्म गन ेरक्ष्म यारे्खको छ। मही रक्ष्मराई केन्त्रववन्त्दभुा यारे्खय काभ 

गनुा न ैभेयो सभसन हुनेछ। तीन वषाभा रोडसेडडङ हटेको देख्न चाहने सवासाधायणको चाहना ऩूया गनुा भेयो 
दानमत्व हो। भ मसभा कुनै ऩऺसॉग ऩनन सम्झौता गना सजक्दन। 
प्रागधकयणरे फनाइयहेका आमोजना ज्मादै रुग्ण छन।् मी आमोजना नछटो ऩूया गने मोजना के के हुन 

सक्छन?् 

भ सञ्चारक हुॉदा सुरु गरयएका आमोजना अदहरेसम्भ ऩूया बएका छैनन।् मही कायणरे रोडसेडडङको 
सभस्मा िट्न सकेको छैन। मसथा भ आइसकेऩनछ ऩदहरा मी आमोजनासबरका सभस्मा केराएय तत्कार 

सभाधान गने य नछटो आमोजना ऩूया गना आमोजना प्रभुर्खराई जजम्भेवाय फनाउनेछु। 
 

प्रसायण राइन तनभााणका सभस्मा अझ ववकयार छन।् मो ऺेरका सभस्मा हटाउने केही मोजना 
फनाउनुबएको छ? 



प्रसायण राइनका सभस्मा प्रागधकयण एक्रैरे सभाधान गना सक्दैन। ववशषे गयी जग्गा अगधग्रहण तथा 
भुआब्जा ववतयणका वववाद उगचत कानुनफाटै सभाधान गना सककन्त्छ। मसका रागग सभमानुकुर 

कानुनभा सुधाय तथा ऩरयभाजान गने भेयो प्रमास हुनेछ। तत्कारै हटाउनुऩन ेसभस्मा स्थानीमफासीसॉग 

सहकामाफाट हर गने प्रमास हुन्त्छ। दीिाकारीनरुऩभा बने प्रसायण राइनको गुरुमोजना फनाएय 

त्महीअनुकुरका नीनतननमभभा सुधाय गयेयै जानुऩछा। मसभा भेयो ववशषे जोड हुनेछ। 
 

प्राचधकयणभा ठेकेदायदेखख तनजी ऺेर, दातारगामतको दफाफ अत्माचधक हुन्त्छ। मी सफैसॉग सभन्त्वम गदै 

जोचगएय काभ गना सक्नुहुन्त्छ? 

त्महाॉसबरका सभस्मा य सभाधानफाये भ अनसबऻ छैन। त्मो सॊस्थासबर त्मो ऩदभा ऩुग्ने जोकोही व्मजक्त 

इभान्त्दाय हुनुऩमोध। सम्फजन्त्धत ऺेरको ऻान, इभान्त्दारयता य व्मवस्थाऩकीम ऺभता बएऩनछ आधा 
सभस्मा सभाधान हुन्त्छन।् फाॉकी हयेक ननकाम, आमोजना य सयोकायवारा ऺेरसॉग तादम्मता सभराएय 

काभ गयेऩनछ कुनै व्मजक्त तथा ननकामको दफाफ झले्नुऩदैन। साथ ैरक्ष्म य मोजनाका साथ काभ गयेऩनछ 

कसैरे दफाफ ददन सक्दैन, त्महाॉसबर य आमोजनासबरका सभस्मा सभाधान गदै ससॊगो ववद्मुत ऺेरको 
ववकास गन ेमोजना भसॉग छ।  
  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/4/15 

‘ब्माऩाय घाटा कभ गना उजाा व्माऩाय सम्झौता’ 
ऩययाष्िभन्त्रीको जजम्भेवायी सभेत सम्हासरसकेका ववसबन्त्न याजनीनतक दरका प्रभुर्ख नेताहरूरे भुरुकको व्माऩाय 

िाटा कभ गना बायतसॉग उजाा सम्झौता गनुाऩनेभा जोड ददएका छन।् ववशषेगयी बायतसॉगको धान्त्नै नसक्न ेव्माऩाय 

िाटा कभ गना बायतसॉ उजाा सम्झौता गनुा ऩनेभा उनीहरूरे जोड ददएका हुन।् 
काठभाडौंभा फुधवाय आमोजजत साऺात्काय कामाक्रभभा ऩूवा ऩययाष्िभन्त्री एवभ ्नेऩारी कागे्रसकी ववदेश ववबाग 

प्रभुर्ख सुजाता कोइयारारे बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीरे ऺेरीम ववकासभा जोड ददएको य नछभेकी प्रथभ बन्त्न े

नाया अनि सायेकोरे ऩनन उनको नेऩार भ्रभण नेऩारका रागग अवसय बएको दटप्ऩनी गनुाबमो। उहाॉरे भोदीको 
भ्रभणराई अदहरे २१ औ शताजब्दको सुरुवातको रूऩभा अनि फढाउन नेऩाररे ऩहर गनुाऩन ेसुझाव ददनुबमो। 
उक्त वसयभा नेकऩा एभारेका सगचव प्रददऩ ऻावरीरे नेऩार य बायतको सम्फन्त्ध बायतको सुयऺाकभॉ य प्रशासनरे 

हेन ेगयेकोभा बायतीम प्रधानभन्त्रीको भ्रभणरे याजनीनतक रूऩभा हेन ेफातावयण ननभााण बएको बन्त्दै मसराई 

रेनदेनको बन्त्दा ऩनन सदबाव य याजनीनतक सम्फन्त्ध ववस्तायको रूऩभा सरन ुऩन ेसुझाव ददनुबमो । 
उहाॉरे नेऩार–बायत सम्फन्त्धभा आशॊका य गचन्त्ता ऩनन कामभ यहेकोरे मसराई हटाउन नेऩाररे नेऩारी बूसभ कसैका 
ववरुद्ध प्रमोग गना नददन ेप्रनतफद्धता ब्मवहायभ ैउतानुा ऩनेभा जोड ददनुबमो। एकीकृत नेकऩा भाओवादीका 
उऩाध्मऺ ऩोष्टफहादयु फोगटीरे नेऩार य बायतवीचको सम्फन्त्ध १७ वषादेखर्ख उतायचढाव ऩूणा यहेकोरे बायतीम 

प्रधानभन्त्रीको मो भ्रभण नमाॉ सम्फन्त्ध सुरुवातको भहत्वऩूणा अवसय बएको बन्त्दै मसराई याजनीनतक सम्फन्त्धको 
अध्मामको रूऩभा ववकास गनुाऩन ेफताउनुबमो। 
ऩूवा ऩययाष्िभन्त्री डा प्रकाश चन्त्र रोहनीरे भोदीको दृजष्टकोण सकायात्भक बएकोरे नेऩाररे भाग्न ेबन्त्दा ऩनन 

ववश्वास कामभ गनुा ऩनेभा जोड ददनुबमो। 
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>f]tM sflGtk'/, 2070/4/15 

जर/ववद्मुत ्सहकामाको अवसय 

बायतका प्रधानभन्त्री १७ वषाऩनछ द्ववऩऺीम औऩचारयक भ्रभणभा आउन रागेको य आउॉदो भॊससयभा काठभाडौंभ ै

साका को अठायौं सम्भेरन गना रागगएको ऩरयप्रेक्ष्मभा नेऩाररे आफ्नो कूटनीनतक कौशर/ऺभता चसु्त-दरुुस्त 

फनाउनुऩन ेफेरा आएको छ। तत्कारको सन्त्दबाभा मही आइतफाय काठभाडौं आइयहेका बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र 

भोदीको भ्रभण अवसयभा दईु देशफीच अन्त्म थऩुैय् भासभराका अनतरयक्त जरस्रोतको ववकास एवभ ्साझदेायीराई 

सरएय गहन छरपर य सहभनतसभेत हुन सक्न ेसम्बावना छ। हाभीसॉग ठूरो ऩरयभाणभा जरववद्मुत ्उत्ऩादन गना 
सककन ेजरसम्ऩदा छ, तय त्मो त्मवत्तकै रे्खय गइयहेको छ बन ेनछभेकको बायतराई हाम्रैनतयफाट प्रवाह बइयहेको ऩानी 
य त्मसफाट उत्ऩादन हुन ेववद्मुत ्चादहएको छ। मसकायण ऩनन जरववद्मुत ्उत्ऩादन य बफक्री-ववतयण तथा ऩानीको 
फाॉडपाॉडराई सरएय नेऩार-बायतफीच दीिाकारीन सहकामाको र्खाॉचो छ।  
 

ननश्चम ऩनन नेऩाररे आफ्नो जरस्रोत ववकासका रागग बायतफाहेक उत्तयी चीनरगामत अन्त्म सभरयाष्ि, अन्त्मरका 
कम्ऩनी/ननजी ऺेर मा दात ृननकामसॉग ऩनन सहकामा गना सक्छ; गरययहेको ऩनन छ। जहाॉसम्भ बायत सयकाय य 

बायतीम कम्ऩनीहरूसॉगको कुया हो, जरववद्मुत ्उत्ऩादनभा उनीहरूसॉग तीन ककससभको सहकामा हुन सक्न ेअवस्था 
छ। ऩदहरो, भुतमत् सीभा ऺेरका नदीहरूभा बायतसॉग साझदेायी गयेय बफजुरी ननकाल्ने। दोस्रो, बायतीम 

कम्ऩनीहरूराई जरववद्मुत ्ववकासका ननजम्त रगानी गयाउने। तेस्रो, बायत सयकायको अनुदान सहमोगभा 
आमोजना फनाउने।  
 

मीभध्मे ऩदहरो ववकल्ऩअन्त्तगात, सीभा ऺेरका नदीफाट नछटो ववद्मुत ्ननकाल्न सककने प्रफर सम्बावना 
भहाकारीभा प्रस्ताववत ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजना हो। तत्कार काभ थाल्न ेहो बन ेऩूवातमायीका दृजष्टरे 

ऩञ्चशे्वयजनत सहज ऩरयमोजना अरू उऩरब्ध छैन। मसराई सरएय दईु देशफीच १८ वषाअगाव ैसम्झौता बइसकेको य 

ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय) सभेत फननसकेको छ। बायतराई उत्तय प्रदेश य बफहाय याज्मभा ववद्मुत/्ऩानी 
दवुैको र्खाॉचो ऩरययहेको सन्त्दबाभा ६ हजाय ७ सम भेगावाट बफजुरी ननस्कने मो जराशममुक्त आमोजना उसराई जनत 

उऩमोगी हुन सक्छ, हाम्राननजम्त उवत्तकै राबदामक छ। झन्त्ड ैदईु दशकदेखर्ख ननजष्क्रम याखर्खएको मो आमोजना 
कामाान्त्वमनका रागग नेऩाररे मसऩटक बायतीम ऩऺसॉग गम्बीयताऩूवाक प्रस्ताव याख्नऩुछा।  
 

जहाॉसम्भ बायतीम कम्ऩनीहरूराई नेऩारको जरस्रोत ववकासभा रगानी गना ददन ेकुया छ, त्मस्ता थपु्रै कम्ऩनीरे 

थपु्रै प्रस्ताववत आमोजनाको अनुभनतऩर सरइसकेका छन।् तय तीभध्मे दइुटा- भागथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रोभार 

ववद्मुत ्ववकास सम्झौता (डीऩीए) हुन सक्न ेचयणभा ऩुगेका छन।् त्मसभा ऩनन भस्मौदा रगबग तमाय बइसकेको 
भागथल्रो कणाारीको डीऩीएभा भोदी भ्रभणकै सेयोपेयोभा हस्ताऺय गन ेवातावयण फनाएय त्मसराई अन्त्म 

रगानीकतााका ननजम्त नजजय-आमोजनाका रूऩभा ऩेस गना सककन ेअवसय छ। त्मसतपा  हाम्रो जोड हुनुऩछा।  
 

तेस्रो ववषम, भोदी सयकायका तपा फाट नेऩारराई 'उऩहाय’ स्वरूऩ फनाइददन ेबननएको आमोजनासॉग सम्फजन्त्धत छ। 
मदद बायतीम ऩऺरे सॊकेत गयेझैं भोदीरे आफ्रनो भ्रभण अवसयभा कुन ैजरववद्मुत ्आमोजना ननभााणभा ऩूणा रूऩरे 

सिाउन िोषणा गन ेहो बन ेनेऩारका ननजम्त त्मो र्खसुीकै ववषम हुनुऩछा। तय, डीऩीआय तमाय बइसकेका अन्त्म 



आमोजना हार उऩरब्ध नबएकारे बायतको सयकायी कम्ऩनी ाॉसतरज’ रे ननभााण अनुभनत ऩाएको अरुण तेस्रो 
आमोजना अगाडड सानुाऩन ेअवस्था छ। नेऩारका भुतम तीन याजनीनतक दरहरूफीच ऩनन त्मही आमोजनाराई 

अनुदान सहमोगभा रूऩान्त्तरयत गना बायतसभऺ प्रस्ताव गन ेसहभनत बएको छ। साभान्त्मतमा हैससमतवारा 
नछभेकी कुन ैननभााण ऩरयमोजनाभा र्खरुा रृदमरे आपैं  सहमोग गना तमाय छ बने त्मसराई सकायात्भक रूऩभा ग्रहण 

गनुाऩछा। तय, आपैं रे मो आमोजना 'उऩहाय’ का रूऩभा फनाइददनुऩयम्ो बनी माचना गरययहन ुकूटनीनतक प्रनतष्ठा 
सुहाउॉदो हुॉदैन। फरु बायत, चीन मा अन्त्म स्रोतफाट 'सफ्ट रोन’ सरएय आपैं  आत्भननबाय ढॊगरे ऩूवााधाय ननभााणभा 
राग्नुऩन ेयाजनीनतक दृढताको अदहरे र्खाॉचो छ।  
 

भोदी भ्रभणको ऩूवासन्त्ध्माभा नेऩारी याजनीनतक अॊसशमायहरूफीच केही ननजश्चत ववषमभा न्त्मूनतभ सभझदायी फन्त्दै 

गएको देखर्खन्त्छ। र्खासगयी ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) का रागग नेऩारीतपा फाट र्खाका तमाय ऩाना सत्ता य 

प्रनतऩऺका तीन नेता सजम्भसरत याजनीनतक कामादर फनाउन ुदढरो गयी थासरएको सकायात्भक अभ्मास हो। 
जरववद्मुत्को उत्ऩादन य बफक्रीववतयणका रागग बायतसॉग मस्तो सम्झौता जरुयी ऩनन छ। ककनबन ेहाभीरे 

आपूराई चादहन ेववद्मुतीम ऊजाा र्खऩत गयेय फाॉकी फेदन सक्न ेसहज फजाय बनेको बायत न ैहो। अन्त्म दक्षऺण 

एससमारी भुरुकभा ववद्मुत ्ननमाात गना ऩनन बायतीम प्रसायण राइनभ ैजोडडएय जानुऩन ेहुन्त्छ। जरववद्मुत ्

आमोजनाका रगानीकतााहरूरे ऩनन बायत मा बायत फादहयको फजायको कानुनी सुननजश्चतताका रागग 'ऩीटीए’ को 
आधाय चाहेका छन।् भागथल्रो कणाारी मा अन्त्म कुन ैऩनन आमोजनाको ऩीडीए प्रकक्रमारे गनत नसरनुको एउटा 
अव्मक्त कायण नेऩार-बायतफीच ऩीटीए नहुन ुऩनन हो। त्मसैरे मस भासभराराई सकेसम्भ मसैऩटकको 
प्रधानभन्त्रीस्तयीम वातााभा टुॊग्माउनुऩछा  तय त्मसऩूवा केही भूरबूत ववषमभा बन ेगम्बीय गहृकामाको र्खाॉचो छ।  
 

नेऩाररे ऩीटीएको भस्मौदा सन ्२०१० भ ैबायतराई ऩठाएको गथमो, जसको जवाप उसरे चाय वषासम्भ ददएन। 
एक्कासस करयफ चाय भदहनाअनि ाॉववद्मुत्का ऺेरभा सहमोग’ गनेसम्फन्त्धी अकै सम्झौताको भस्मौदा ऩठाएको छ, 

जसका केही फुॉदाहरू द्ववअथॉ यहेकारे वववादास्ऩद फनेका छन।् बायतीम भस्मौदा नेऩारभा उत्ऩाददत 

ववद्मुत्को ाॉव्माऩाय’ कसयी गन ेबन्त्नेभा भार सीसभत छैन, महाॉ ववद्मुत ्'उत्ऩादन’ गदाा दईु देशफीच के-कस्तो 
सहकामा चादहन्त्छ बन्त्नेभा सभेत त्मो पैसरएको छ। ववद्मुत्को उत्ऩादन य बफक्री छुट्टाछुट्टै कुया हुन।् भागथ बननएझैं 
महाॉ उत्ऩाददत बफजुरी बायत य बायतबन्त्दा ऩयका भुरुकराई कसयी फेदन ेबन्त्न ेववषमभा बायतसॉग सम्झौता गनैऩछा  
तय नेऩारको सभग्र जरववद्मुत्को ववकास कसयी गन ेबन्त्न ेसवारभा बायत मा चीन कुन ैऩनन नछभेकीराई 

एकागधकाय ददने गयी फहृत्तय सम्झौता गरययहन जरुयी छैन। नेऩाररे प्रत्मेक आमोजना ननभााणका रागग सम्फजन्त्धत 

रगानीकताासॉग ैछुट्टाछुट्टै सम्झौता (ऩीडीए) गये बइहाल्छ। मो कुयाभा ऩदहरे आपू प्रस्ट बएय य बायतीम ऩऺराई 

ऩनन ववश्वस्त फनाएय एउटा सम्झौता त गनैऩछा  तय त्मो ववद्मुतीम व्माऩायसॉग भार सम्फजन्त्धत ाॉऩीटीए’ हुनुऩछा।  
 

नेऩाररे अदहरे जसयी, जुन गनत य जनत ऩरयभाणभा जरववद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको छ, त्मो कुन ैऩनन दृजष्टफाट 

सन्त्तोषजनक छैन। त्मसैरे हाभीराई आफ्न ैकहासरराग्दो 'रोडसेडडङ’ हटाउन, आफ्न ैभुरुकको औद्मोगगकीकयण 

गना, बायत य अन्त्म दक्षऺण एससमारी भुरुकहरूराई बफजुरी फेदन य त्मसफाऩत प्राप्त हुन ेआम्दानीफाट सभदृ्गधतपा  
ऩाइरा चाल्न ऩनन मथाशक्म ज्मादा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनुाऩन ेर्खाॉचो छ। बायतराई ऩनन र्खासगयी नेऩारसॉग 

जोडडएको उत्तयी बेगभा ववद्मुत ्य ऩानी दवुैको चको आवश्मकता छ। त्मसैरे दवुै ऩऺराई राब ऩुग्न ेगयी नेऩारी 



जरसम्ऩदाको सदऩुमोग गन ेसभझदायी ननभााण अदहरे जरुयी बएको हो। आउॉदो साता हुन रागेको 
प्रधानभन्त्रीस्तयीम वातााराई मस दृजष्टरे परदामी फनाउन ुदवुै देशको दहतभा छ।  
 

हाभीकहाॉ जरस्रोतको ववषमराई सरएय बायतसॉग कुन ैसम्झौता नै गनुा हुन्त्न बन्त्न ेय जे-जस्तो सता जस्वकायेय बए 

ऩनन सम्झौता गरयहाल्नुऩछा  बन्त्न ेदईुर्खारे अनतवादी सोचहरू फायम्फाय प्रकट हुन्त्छन।् हाभीराई चादहएको 
व्मावहारयक भध्मभागा हो। नेऩारको जरसम्ऩदाको ववकास गनैऩछा , त्मसका रागग बायतसॉग सहकामा ऩनन जरुयी 
छ, तय ननणाम सरॉदा दयूगाभी दषु्ऩरयणाभ ननम्त्माउन ेरदुटहरूफाट फदनुऩछा। ऩमााप्त गहृकामासदहतको र्खरुस्त एवभ ्

तका सॊगत सॊवाद नै मसको एकभार उऩाम हो। 
 

बायतका ननजम्त ऩनन मो अवसय हो- छयनछभेकभा छवव सुधाने। नऩेारभा बायतको छवव 'कुयाभार गन,े काभ नगन’े 

फन्त्दै गएको प्रनत ऩनछल्रो सभम बायतीम दटप्ऩणीकायहरूफाटै आरोचना हुन थारेको छ। त्मसराई सदमाउन ेय 

आफ्नो भ्रभणराई साथाक फनाउन ेहो बन ेप्रधानभन्त्री भोदीरे साॉदच ैउदायता देर्खाउन सक्नुऩछा- फोरीभा भार होइन, 

बावी व्मवहायभा सभेत। 
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>f]tM gof¤ klqsf, 2070/4/15 

 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2070/4/16 

खखम्तीको राबाॊश नजोड्दा फीऩीसी ६ कयोड ४० राख 

घाटाभा 
फाफुयाभ र्खड्का 
काठभाडौं, १५ साउन- ववद्मुत ्उत्ऩादन य ववतयण दफु ैव्मवसाम िाटाभा गएऩनछ सयकाय य सवासाधायणको रगानी 
यहेको फुटवर ऩावय कम्ऩनी सरसभटेड (फीऩीसी)रे गत आगथाक वषा ६ कयोड ४० रार्ख रुऩैमाॉ नोक्सानी फेहोयेको छ । 
कम्ऩनी अफ खर्खम्ती जरववद्मुत ्आमोजनाफाट ऩाउन ेराबाॊशभा भार ननबाय बएको छ ।  
नोक्सानीरे गदाा फीऩीसीफाट रगानीकताारे ऩाउन ेराबाॊश ऩनन िट्नेछ । आव ०६९÷७० भा उसरे खर्खम्तीफाट ३५ 

कयोड रुऩैमाॉ राबाॊश ऩाएको गथमो । गत वषा ऩनन उसरे मही फयाफय यकभ राबाॊश ऩाउन ेसम्बावना छ । खर्खम्तीभा 
फीऩीसीको १७ प्रनतशत सेमय रगानी छ । 
अनिल्रो वषा नै फीऩीसीको नापा आधा िटेको गथमो । ०६९÷७० भा उसको र्खदु नापा २४ कयोड ३९ रार्ख रुऩैमाॉ (४९.६ 

प्रनतशत)भा भार सीसभत बएको गथमो, जफकक ०६९÷६९ भा ४८ कयोड ३५ रार्ख रुऩैमाॉ गथमो । 
ऺभता फढाउन आॉधीर्खोरा आमोजना डढे वषादेखर्ख फन्त्द छ । आॉधीर्खोराफाट ववतयण हॉाुदै आएको बफजुरी ववद्मुत ्

प्रागधकयणफाट र्खरयद गयेय स्माङ्जारगामत अन्त्म ऺेरभा ववतयण गदाा फीऩीसी नोक्सानीभा गएको प्रभुर्ख कामाकायी 
अगधकृत (सीईओ) उत्तयकुभाय शे्रष्ठ फताउॉछन ्। रेर्खाऩयीऺण प्रनतवेदन आएऩनछ भार ैराबाॊश थाहा हुन ेबएकारे 

अदहरे न ैबन्त्न नसककन ेशे्रष्ठ फताउॉछन ्। 
अनिल्रो वषा ववतयण व्मवसामभार नोक्सान बएकोभा आॉधीर्खोरा फन्त्द बएय खझम्रुक आमोजनाफाट प्राप्त आम्दानी 
ववद्मुत ्ववतयणभा र्खरयद गदाा उत्ऩादन व्मवसामसभेत नोक्सानभा गएको शे्रष्ठरे फताए । ववतयण व्माऩाय ननयन्त्तय 

िाटाभा गएको बन्त्दै फीऩीसीरे १ वषाअनि १ सम ६३ प्रनतशतसम्भ भहसुर फढाउन ववद्मुत ्भहसुर ननधाायण 

आमोगभा प्रस्ताव गयेको गथमो । ववतयण व्माऩायभा भार ैफीऩीसी वावषाक ७ कयोड रुऩैमाॉ नोक्सानीभा छ । 
उता, प्रागधकयण य फीऩीसीफीच ववद्मुत ्र्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) हुन सकेको छैन । उसको ऩीऩीए १ वषाअनि असायभ ै

सककएको हो । ऩीऩीए नबएऩनछ उसरे बफजुरी बफक्रीफाट ऩूया यकभ बुक्तानी ऩाउन सकेको छैन । दईुफीच ०५८ असाय 

२९ गत ेऩीऩीए बएको गथमो । फीऩीसीरे सुतर्खामाभभा प्रनतमुननट ६ रुऩैमाॉ २० ऩैसा य वषाात्भा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा 
भागेको छ । मसभा कुया सभरेको छैन । 
“आमोगरे भहसुर फढाएको छैन,” शे्रष्ठरे बन,े “१ वषादेखर्ख ऩीऩीए नबएय बफजुरी बफक्रीफाट हुन ेआम्दानी ऩनन 

ऩाएका छैनौं, त्मसैरे कम्ऩनी सञ्चारन गनै सभस्मा ऩयेको छ ।” प्रागधकयणरे बन ेफीऩीसीराई कामाारम 

सञ्चारनका रागग बनेय केही यकभ बुक्तानी गदै आएको छ । 
फीऩीसीरे १२.५ भेगावाटको खझम्रुक य ५.१ भेगावाटको आॉगधर्खोरा आमोजना सञ्चारन गरययहेकोभा आॉगधर्खोराको 
ऺभता फढाएय ९.४ भेगावाट ऩु¥माउॉ दै छ । मो आमोजना आगाभी असोज अजन्त्तभभा भार सञ्चारनभा आउन ेशे्रष्ठरे 

जानकायी ददए । 
फीऩीसीरे ऩजश्चभका प्मुठान, अिाार्खाॉची, योल्ऩा, स्माङ्जा य ऩाल्ऩाभा ससध ैआफ्नो प्रसायणराइनफाट ३९ हजाय ६ 



सम २१ ियधयुीभा ववद्मुत ्ववतयण गदै आएको छ । उसरे खझम्रुकफाट वावषाक ५५ रार्ख मुननट य आॉधीर्खोराफाट ३० 

रार्ख मुननट बफजुरी प्रागधकयणराई बफक्री गछा  । 
खर्खम्तीसॉग बएको वववाददत सम्झौताका कायण प्रागधकयण य फीऩीसीफीचको ऩीऩीए योककएकोभा हार ैफसेको 
सञ्चारक ससभनत फैठकरे भुतमसगचव अध्मऺ हॉाुदा गयेको ननणाम उल्टाएको छ । भुतमसगचव रीराभखण ऩौडरेको 
अध्मऺताभा फसेको प्रागधकयणको ६ सम ५० औॊ सञ्चारक ससभनत फैठकरे खर्खम्तीको प्रवद्र्धक दहभार ऩावय 

सरसभटेडरे ऩीऩीए ऩुनयावरोकका साथ ैसयकायराई फुझाउन ेयोमल्टी नफेहोये फीऩीसीसॉग कुन ैसम्झौता नगन ेय 

प्रनतफन्त्ध रगाउन ेननणाम गयेका कायण ऩीऩीए अवरुद्ध हुॉदै आएको छ । 
सम्झौताअनुसाय सन ्२०२० जुराईभा खर्खम्तीको आधा स्वासभत्व प्रागधकयणभा जाॉदैछ । त्मसऩनछ हारको ऩीऩीए 

सम्झौता ऩनन सककनेछ । आधा स्वासभत्व हस्तान्त्तयण य नमाॉ ऩीऩीए हुन ेबएऩनछ दहभार ऩावयफाट फीऩीसीरे ऩाउन े

राबाॊशभा बायी गगयावट आउनेछ । नमाॉ आमोजना नफनाएय दहभार ऩावयभा भार ननबाय यहे सन ्२०२० ऩनछ 

फीऩीसीरे रगानीकतााराई राबाॊश नै ददन नसक्न ेअवस्था देखर्खएको छ । 
सयकायरे साॊगग्ररा इनजॉ सरसभटेडराई ९६ कयोड रुऩैमाॉभा फीऩीसीको ७० प्रनतशत सेमय फेचकेो हो । मसभा 
साॊगग्रराको ६८.९५ प्रनतशत, सवासाधायणको १०, सयकायको ९.९, इन्त्टयकास्ट नेऩारको ६, मुनाइटेड सभसन टु 

नेऩारको २.७९, कभाचायीको २ य प्रागधकयणको १ प्रनतशत सेमय छ । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2070/4/16 

  



>f]tM gful/s, 2070/4/16 

'वऩटटए' भा अभेरयकी चासो  
काठभाडौं- अभेरयकारे नेऩार–बायत ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) तमायीफाये गम्बीय चासो य सन्त्देह व्मक्त गदै 

नेऩारसॉग आगधकारयक धायणा भाग गयेको छ। बायतसॉग वऩदटए गयेय 'तेस्रो देशका कम्ऩनीराई जरववद्मुतभा 
रगानी गना ननषेध गना र्खोजजएको हो कक होइन?' बन्त्दै अभेरयकी प्रनतननगधरे नेऩार सयकायका उदच अगधकायीराई 

बेटेयै प्रस्ट ऩाना आग्रह गयेका हुन।् 

 

अथाभन्त्री याभशयण भहतसॉग बफहीफाय बएको बेटिाट क्रभभा मुनाइटेड स्टेट टेय्ड (मुएसदटआय) का भध्म तथा 
दक्षऺण एससमा हेन ेअभेरयकी उऩ–सहामक व्माऩाय प्रनतननगध भाया फयरे बायतद्वाया प्रस्ताववत बननएको वऩदटए 

भस्मौदाभा उत्ऩन्त्न वववादफाये नेऩारको धायणा र्खरुाउन आग्रह गयेकी हुन।्  
बायतको भस्मौदा प्रस्तावभा नेऩारको जरववद्मुत ववकासभा बायतीम कम्ऩनी भार आउन ऩाउन ेसता याखर्खएको 
चचााफाये अभेरयकारे नेऩारसॉग जान्त्न र्खोजेको हो। जवापभा अथाभन्त्री भहतरे तेस्रो देशका इदछुक हयेक 

कम्ऩनीराई जरववद्मुत आमोजनाभा रगानी गन ेफाटो र्खरुा यहन ेगयी सम्झौता गरयन ेआश्वस्वत तुल्माए। 
'जरववद्मुत ववकासभा बायतीम कम्ऩनीरे भार ैप्रवेश ऩाउन ेचचााभा सत्मता छैन, कुन ैएउटा भुरुकराई भार ै

जरववद्मुतभा रगानी गन ेआधाय फनाइॉदैन, सफ ैभुरुकका कम्ऩनीराई रगानीका रागग र्खरुा गरयनेछ,' अथाभन्त्री 
भहतको जवाप उद्धतृ गदै फैठकभा सहबागी भन्त्रारमका अगधकायीरे बफहीफाय नागरयकसॉग बन,े 'नेऩारभा 
उत्ऩाददत बफजुरीका रागग महाॉको फजाय भार ैऩमााप्त छैन, रक्षऺत फजाय बायत न ैहो, मसथा दवुै देशको दहतअनुकूर 

वऩदटए हुन्त्छ।' 
बायतरे ऩठाएको भस्मौदाभा कनतऩम दोहोयो अथा राग्न ेफुॉदा सभावेश बएकारे गरत सूचना सावाजननक बएको अथा 
भन्त्रारमका अगधकायीरे फताए। नेऩाररे बायत हुॉदै तेस्रो देशसम्भ बफजुरी ननमाात गना आवश्मक यहेको य मसका 
रागग तेस्रो देशको रगानी जरुयी यहेको भन्त्री भहतरे उल्रेर्ख गये। 
बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको आसन्त्न भ्रभण क्रभभा गन ेसजन्त्ध–सम्झौताफाये सम्फजन्त्धत ववऻसॉग ऩयाभशा 
गना गदठत कामादर सदस्म तथा एकीकृत भाओवादी उऩाध्मऺ नायामणकाजी शे्रष्ठरे ऩनन आमोजना ननभााणभा 
नबई ववद्मुत व्माऩायभा भार ैसम्झौता केजन्त्रत हुन ेफताएका छन।् 
'आमोजनाभा रगानी गना जुनसुकै देशका रागग फाटो र्खरुा हुनेछ,' उनरे नागरयकसॉग बन,े 'बफजुरीको ननमाात भूल्म 

ऩनन प्रचसरत फजायबाउका आधायभा तम गरयन ेव्मवस्थासदहत सम्झौता हुनेछ।' सत्तारुढ नेकऩा एभारे य प्रनतऩऺी 
एभाओवादीरे मस्तो सम्झौता सॊसदफाट अनुभोदन हुनुऩन ेफताउॉ दै आएका छन।् 
स्रोतका अनुसाय तीन प्रभुर्ख दरका सदस्म साभेर कामादर फैठकरे बायतरे ऩठाएको भस्मौदाभा यहेका ऩानी य 

बफजुरीका 'वववाददत' ववषम हटाउन ेननणाम गयेको छ। ननमाात य आमात गन ेबफजुरीको भूल्म प्रचसरत 



फजायबाउअनुसाय हुनुऩन ेकामादरको ननचोड छ। 
जराशम आमोजना फनाउॉदा तल्रोतटीम ऺेरभा उऩमोग हुन ेऩानी तथा ससॉचाइभा हुन ेपाइदाका ववषमभा छुट्टै 

छरपर गनुाऩन ेकामादरको सुझाव छ। ननजी ऺेरका ऊजाा उत्ऩादकहरूरे ऩनन तेस्रो देशका कम्ऩनीराई महाॉका 
आमोजनाभा रगानी गना ननवााध रूऩभा र्खरुा गनुाऩन ेसुझाव सयकायराई ददएका छन।् 
बायतरे जरववद्मुत आमोजना ननभााणसदहत जरस्रोत ववकासका ववषमभा ऩनन सहकामा गयेय जान सककन ेआशम 

व्मक्त गयेको छ। नेऩाररे बन ेफर्खााको बफजुरी भार फेदन ेकुया उठाउॉ दै आएको छ। बायतीम ववदेशभन्त्री सुषभा 
स्वयाज नेऩार भ्रभणभा आउॉदा न ैवऩदटए गन ेतमायी गरयएको गथमो। बायतरे ऩठाएको भस्मौदाका अस्ऩष्ट फुॉदाका 
कायण वववाद फढेऩनछ भोदीको भ्रभण क्रभभा सम्झौता गन ेछरपर बएको छ। 
भोदीको भ्रभण क्रभभा ऊजाा भन्त्रारमरे वऩदटएसदहत थऩ एजेन्त्डा रैजान ेतमायी गयेको छ। कैरारीको रम्कीदेखर्ख 

फयेरीसम्भ वा सुरे्खतदेखर्ख फयेरीसम्भ करयफ ४ सम ककरोसभटय प्रसायण राइन (७६५ केबी) ननभााण गना, ६ हजाय ४ 

सम भेगावाटको फहुउद्देश्मीम आमोजना अगाडड फढाउन प्रस्ताव गन ेभन्त्रारमरे जनाएको छ। 
भन्त्रारमका अनुसाय भोदीरे भाग गयेको र्खण्डभा २ सम ५२ भेगावाटको तभोय उऩहायभा फनाइददन आग्रह गरयनेछ। 
वऩदटए य प्रसायण राइन ननभााण सॉगसॉग ैअगाडड फढाउन सककए महाॉ फढी बएको बफजुरी ननमाात गना य दहउॉदभा 
अबाव हुॉदा उताफाट आमात गना सभस्मा हुॉदैन। 
नेऩार–बायत ववदेशभन्त्रीस्तयीम सॊमुक्त वातााभा सम्झौता नटुॊग्माएय ऩय सारयएकोभा गम्बीय ध्मानाकषाण बएको 
बन्त्दै तत्कार सम्झौताको प्रकक्रमा अनि फढाउन मसअनि सॊसदको जरस्रोत तथा कृवष ससभनतरे सभेत सयकायराई 

ननदेशन ददएको छ। सवोऩरय याजष्िम दहत सुननजश्चत हुन ेगयी वऩदटए प्रकक्रमा सुरु गन ेससभनतको ननदेशनअनुसाय 

कामादररे अगधकाॊश वववाददत ववषम नेऩार य बायतका अगधकायीको सल्राहभा हटाएको स्रोतरे फतामो। 
बायतरे गत जुन ९ भा ऊजाा भन्त्रारमराई ऩठाएको भस्मौदाभा महाॉको ऩानी तथा बफजुरीभा अगधकाॊश आफ्नो 
स्वासभत्व वा पाइदा हुन ेगयी वऩदटए हुनुऩन ेप्रस्ताव गयेको गथमो। बफजुरीको व्माऩारयक भूल्म तोक्न ेसॊमन्त्र वा 
ननकामको उऩजस्थनत य त्मसभा ननजी ऺेरको सॊरग्नता हुन नहुन ेय नेऩाररे उऩमोग गयेय फेगचन ेबफजुरीको भूल्म 

बायतीम फजायको चरनचल्तीको बन्त्दा कभ हुनुऩन ेप्रस्ताव यारे्खको गथमो। 
मसैगयी, जरववद्मुत ववकासका रागग त्मससॉग सम्फजन्त्धत तासरभ कामाक्रभ, दऺता ववकास य ऩयाभशादाता 
ननमुजक्त प्रकक्रमाभा व्माऩक रूऩरे बायतीम ऩऺको सहबागगता हुनुऩन ेय नेऩाररे आफ्नो आवश्मकता ऩदहरे न ै

ककटान गरयसकेकारे चादहएजनत य र्खऩत हुन सक्न ेबफजुरी यारे्खय फाॉकी बायतकै सताभा ननमाात गनुाऩन ेउताफाट 

ऩठाइएको भस्मौदाभा उल्रेर्ख गथमो।  
बफजुरी ककनफेच तथा जरववद्मुत ववकासका रागग 'नेऩाररे ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता' बन्त्दै आएको छ बन ेबायतरे 

'ऊजाा साझदेायी सम्झौता' बनेको छ। भस्मौदाको बाषाअनुसाय बायतरे नेऩारको सभग्र जरस्रोतभा आफ्नो 
स्वासभत्व र्खोजेको ववसबन्त्न दटप्ऩणीकाय फताउॉछन।् अदहरे शुद्ध बफजुरीको भार ैककनफेचको सम्झौता हुन ेसयकाय 

तथा ववसबन्त्न याजनीनतक दररे असबव्मजक्त ददएका छन।् 



नेऩाररे वऩदटएका रागग ऩदहरोऩटक सन ्२०१० बायतराई भस्मौदा ऩठाएको गथमो। उक्त भस्मौदाका भूरबूत 

ववषम उल्रेर्ख नगयी बायतरे जरववद्मुत तथा जरस्रोत ववकासभा सहकामा गयेय जान सककन ेभस्मौदा ऩठाएको 
गथमो।  
बायतरे ऩठाएका एजेन्त्डाभा छरपर हुॉदा ऩानी य बफजुरीका ववषमभा अडान याख्न नसक्दा न ैद्ववऩऺीम सजन्त्ध–

सम्झौताभा बायत सधैं हाफी हुॉदै आएको बन्त्दै अफको सम्झौता मस्तो नहुन ेसयकायरे प्रस्ट ऩारयसकेको छ।  

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2070/4/16 

 

 
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2070/4/16 

 

 
  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2070/4/16 

 

 





 



 
  



>f]tM sflGtk'/, 2070/4/16 

 
  



>f]tM sflGtk'/, 2070/4/16 

 



 

 
  



>f]tM uf]/vfkq, 2070/4/16 

 



 
  



>f]tM uf]/vfkq, 2070/4/16 
  



 
 
 


