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‗बायतसॉग डरयभा पऩपऩए नगयौं'  
रक्ष्भण विमोगी 
 

काठभाडौं-केन्द्रीम फैंकरे तेस्रो देशका रगानीकतााफाट नेऩारभा उत्ऩाददत बफजुरी बायत ननमाात गदाा 
अभेरयकी डरयभा विद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गना नहुन ेफताएको छ।  
 

तेस्रो भुरुकका रगानीकताारे महाॉ बफजुरी उत्ऩादन गयेय बायतभा फेच्दा त्मसको बुक्तानी बायतीम भुराभा 
हुने य नेऩाररे डरय साटेय ददनुऩने हुॉदा डरय सञ्चचनत घट्ने बन्द्दै याष्ट्र फैंकरे मसयी वऩवऩए गना नहुन े

फताएको हो। 
तेस्रो देशका रगानीकतााराई बारु साटेय डरय बुक्तानी ददॉदा विदेशी भुरा सञ्चचनत असन्द्तुरन हुन ेय मसरे 

आमातभा सभेत प्रनतकुर प्रबाि ऩाने हुॉदा ठूरो सभस्मा उत्ऩन्द्न हुन ेगबनाय मुियाज खनतिडारे फताए। 
उनरे बन,े ‗अदहरेको हाम्रो ६ सम ५० अफा डरयको सञ्चचनतभध्मे साढे ४ सम अफा डरय सञ्चचनत घटाउन 

मभल्दैन, त्मो आधाय तरभाथथ हुन ुहुॉदैन।' 
‗ठूरा आमोजनाभा बारु साटेय अफौं डरय बुक्तानी ददॉदा मसभा आधाय खल्फमरने य हाभीसॉग डरय नै नहुने 
अिस्था आउॉछ,' उनरे थऩे। उनका अनुसाय बायतरे मस्ता आमोजनाफाट बफजुरी ककन्द्दा कक डरयभा 
खरयद िा बफक्री सम्झौता गनुाऩछा। अन्द्मथा भुरुकररे नधान्द्ने गयी तेस्रो भुरुकराई डरयको सुननञ्चचतता 
गदाा नेऩारी भुरा ऩनन बायतीमसॉग कमौं गुणा कभजोय हुन सक्छ। 
बायतीम रगानीकतााको हकभा ऩनन डरयभा वऩवऩए गना नहुन ेउनरे नेऩार विद्मुत प्राथधकयण तथा ऊजाा 
भन्द्रारमराई सुझाए। बायतसॉग धेयै कुया बारुभै कायोफाय हुन ेय आिचमक ऩदाा जनतसुकै बारु ददन सककने 
हुॉदा मस्ता रगानीराई ऩनन डरयभा बुक्तानी ददन नहुने उनको धायणा छ। 
सॊसदको सािाजननक रेखा समभनतरे शननफाय िैदेमशक रगानी य डरयभा गरयने वऩवऩएफाये गयेको 
अन्द्तयकक्रमाभा ठूरा आमोजनाको वऩवऩए गदाा विस्ततृ अध्ममन जरुयी यहेकोभा जोड ददॉदै उनरे डरयको 
सम्ऩूणा जोखखभ प्राथधकयण िा सयकायरे मरन नसक्न ेफताए। उनरे बन,े ‗नेऩारीको स्िामभत्िभा यहेका 
आमोजनाभा ऩनन डरय बुक्तानी ददने व्मिस्था गनुा हुॉदैन।' 
उनका अनुसाय नेऩारीरे सम्ऩूणा आमोााजनाको स्िामभत्ि मरएको छ बन ेत्महाॉ विदेशी भुराभा वऩवऩए 

चादहॉदैन। अदहरे केही आमोजनाको स्िामभत्ि नेऩारीरे मरएका छन ्तय विदेशी भुराभा वऩवऩए बएको छ। 
के मो जरुयी छ? खनतिडारे प्रनतऩचन गये। 
केही ननजी ऺेरका प्रिद्ाधकरे आमोजनाको सम्ऩूणा स्िामभत्ि मरएय विदेशी रगानी िा ऋण खोञ्जयहेका 
छन।् मस्ता प्रिद्ाधकरे डरयभा वऩवऩए गना प्राथधकयणराई दफाफ ददॉदै आएका छन।् मस्ताको हकभा कुनै 
ऩनन अिस्थाभा डरयको सुविधा ददन नहुन ेविऻहरुरे फताए। 
  



याञ्ष्ट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ गोविन्द्दयाज ऩोखयेररे ठूरा तथा जराशम आमोजनाभा विदेशी 
रगानी आिचमक ऩने य मसका राथग सभमानुकुर नीनत ऩरयभाजान गनुाऩन ेफताए। उनररे बने, ‗वऩवऩए 

गदाा हुन ेजोखखभका राथग अन्द्तयााञ्ष्ट्रमस्तयभा प्रचमरत भाऩदण्डका आधायभा जोखखभ फाॉडपाॉट हुनुऩछा।' 
नेऩाररे सन ्२०२२ भा अल्ऩ विकमसतफाट विकमसत देशभा रुऩान्द्तयण हुन ेरक्ष्म याखेकोरे मसकाराथग 

९७ खफा रुऩैमाॉ रगानी आिचमक ऩने विमबन्द्न अध्ममनरे देखाएको छ। मसका राथग ६७ खफा रुऩैमाॉ ननजी 
ऺेररे रगानी गनुाऩछा। मनत ठूरो यकभ ननजी ऺेररे व्मिस्था गना नसक्न ेहुॉदा िैदेमशक ऋण तथा 
अनुदानको विकल्ऩ नयहेको ऩनन ऩोखयेररे फताए। 
सन ्२०२२ सम्भ १ हजाय ४ सम डरय प्रनतव्मञ्क्त आम ऩुमााञ्ाउन ९७ खफा रुऩैमाॉ २० हजाय भेगािाट 

बफजुरी उत्ऩादन गनुाऩन ेरक्ष्म याखखएको छ। तय, तत्कारका राथग नेऩारको भाग त्मनत नहुने, फजायको 
सुननञ्चचतता नयहेकारे त्मो सम्बि नहुन ेउनको तका  छ। त्मनतफेरा सम्भ ५ हजाय भेगािाट बने नेऩाररे 

उत्ऩादन गना सक्छ, त्मनत बफजुरी नेऩारभै खऩत हुन सक्न ेअध्ममनरे देखाएको छ। 
याष्ट्र फैंकका अनुसाय फैंककङ ऺेरभा अदहरे १ सम ४२ अफा रुऩैमाॉको ऩुॉजी छ। फैंकरे उक्त ऩुॉजीको ५० 

प्रनतशतसम्भ एउटा ऺेरभा रगानी गना अनुभनत ददएको छ। मसको आधायभा ७० देखख ७२ अफा रुऩैमाॉ 
उनीहरुरे जरविद्मुतभा रगानी गना सक्छन।् तय, त्मोबन्द्दा ठूरा आमोजना फनाउन विदेशी रगानी 
अऩरयहामा यहेको स्िमॊ याष्ट्र फैंकरे नै जनाएको छ। 
‗नेऩारको आथथाक िदृ्थध गनुा छ य नेऩारी भुरा फमरमो फनाउन ुछ बन ेसफै कुयाका राथग डरयभ ैनतना 
सककॉ दैन,' खनतिडारे बने, ‗मसो बन्द्दैभा डरयभा वऩवऩए गन ेय ऋण मरन े आधायबूत काभ योककॉ दैन। तय, 

त्मो सिाभान्द्म हुॉदैन, आमोजनाको प्रकृनत हेयेय गनुाऩछा।' बुक्तानीभा डरय य नेऩारी रुऩैमाॉको मभथित 

प्रणारी अऩनाउनुऩछा। जोखखभ मरन नसक्न ेरगानीकतााराई नापा रैजाने अथधकाय ऩनन नहुन ेउनको 
धायणा छ। 
हार साढे २ हजाय भेगािाटका ९१ आमोजना स्िदेशी ननजी ऺेररे ननभााण गरययहेको जानकायी ददॉदै जर 

तथा ऊजाा आमोगका सथचि िीयचजन राकौररे स्िदेशी रगानीकतााराई प्रोत्साहन गनुाऩन ेफताए। उनरे 

बने, ‗विदेशी रगानीको हकभा ऋण नतन ेअिथधसम्भका रथग डरयभा य त्मसऩनछ नेऩारी रुऩैमाॉ नै 
बुक्तानीको व्मिस्था हुनुऩछा। विदेशी रगानी गयेय डरयभा बुक्तानी गने बयऩदो अिस्था नहुॉदासम्भ 

स्िदेशी फजाय विस्तायराई सयकायरे जोड ददनुऩने ऩनन उनरे फताए। आमोगरे सन ्२०३० सम्भ ७ हजाय 

६ सम भेगािाट बफजुरी नेऩारराई नै आिचमक ऩन ेहुॉदा मसतपा  सयकायरे रगानी गनुाऩनेभा जोड 

ददइएको छ। 
प्राथधकयणरे सभेत जरविद्मुतभा ठूरो रगानी गना विदेशी रगानी चादहने तय मस्ता आमोजनाको वऩवऩए 

गदाा जोखखभ फाॉडपाॉटभा सयकाय स्ऩष्ट्ट हुनुऩन ेफताउॉ दै आएको छ। उसरे डरयको जोखखभ व्मिस्थाऩन 

गना सयकायरे छुट्टै कोषको व्मिस्था गना ऩनन आग्रह गयेको छ। प्राथधकयणरे भार ैमस्तो जोखखभ फोक्न 

नसक्न ेननमभत्त कामाकायी ननदेशक याभचन्द्र ऩाण्डमेरे फताए।  
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ताभाकोसी सेमय पितयण ‘पिबेद'  

यभेश खनतिडा 

दोरखा-दोरखा राभाफगयभा ननभााण बइयहेको ४ सम ५६ भेगािाट ऺभतामुक्त भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत 

आमोजनारे खरुाउन रागेको सेमय य फाॉडपाॉट भोडर विबेदकायी बएको सयोकायिारारे आयोऩ रगाएका छन।् 
आमोजनारे दोरखाफासीका राथग छुट्ट्माएको १ कयोड ५ राख ९० हजाय ककत्ता  सेमय फाॉडपाॉट प्रकक्रमा 
सिासाधायणराई विबेदऩूणा यहेको बन्द्दै स्थानीमरे वियोध गयेका हुन।्  

सदयभुकाभ चरयकोटभा बफहीफाय भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत आमोजनारे ञ्जल्रास्तयीम सभन्द्िम समभनत 

फैठक याखेय प्रत्मेक नागरयकरे न्द्मूनतभ ५० देखख अथधकतभ ५ सम ककत्तासम्भ सेमय खरयद गना ऩाउन ेगयी 
ननष्ट्कासन य फाॉडपाॉट भोडरफाये ननणाम गयेको हो। 
स्थानीम विकास अथधकायी अध्मऺताभा याजनीनतक दर, नागरयक सभाज, स्थानीम प्रशासनका अथधकायी य 

सयोकायिारा सञ्म्भमरत समभनतरे गयाएको उक्त ननणामरे सेमय फाॉडपाॉट प्रकक्रमाभा ठूरो खाडर ऩैदा गयेको बन्द्दै 

त्मसराई सच्माउन भाग गरयएको हो। नेऩार विद्मुत प्राथधकयण, नेऩार टेमरकभ, कभाचायी सचचम कोष, बफभा 
सॊस्थान, सयकायसभेतको रगानीभा ननभााणाधीन आमोजना कुर रागतको ७० प्रनतशत ऋण य ३० प्रनतशत सेमय 

रगानीभा फन्द्दैछ।  
आमोजनाको रागत ३५ अफा छ। आमोजनाभा ञ्जल्राफासीको स्िामभत्ि स्थावऩत गयाउन सेमयको १० प्रनतशत यकभ 

ञ्जल्राफासीका राथग छुट्ट्माइएको थथमो। न्द्मनू आम बएका सुकुम्फासी, गरयफदेखख भध्मभिगॉम य धनाढ्मसदहत 

प्रत्मेक नागरयकराई सेमय हकदाय फनाउन ेगयी सभानुऩानतक ककमसभरे फाॉडपाट गना ञ्जल्राफासीरे भाग गदै 

आएका थथए।  
सभानुऩानतक फाॉडपाॉटको सट्टा ऩैसा बएकारे भार सेमय आिेदन गनासक्न ेककमसभको ननणाम गयाएको बन्द्दै 

त्मसको आरोचना सुरु बएको हो। ननणामको वियोधभा आधा दजान फढी सयोकायिारा सॊस्थारे िक्तव्म ननकारेका 
छन।् ‗फैठकभा भ त फस्न ऩाइॉन,' दोरखा ऺेर नॊ. २ का सबासद एिॊ एभारे नेता आनन्द्द ऩोखयेररे बन,े ‗ऩनछल्रो 
ननणामरे सफैराई सेमयको हकदाय फनाउन य सभानुऩानतक ढॊगरे वितयण गना सहमोग गदैन।'  
सम्फद्ध स्रोतका अनुसाय त्मसयी सेमय वितयण गदाा ग्राभीण बेगका न्द्मून आम बएका सिासाधायण सफैबन्द्दा फढी 
भायभा ऩनेछन।् ‗दोरखाफासी जनताका राथग अथधकायका रूऩभा प्राप्त बएको सेमयभा त्मसयी अन्द्तय याख्दा 
सभानुऩानतक फाॉडपाॉटभा कभ सेमय ऩाउन ेडयरे हयेक नागरयकरे अथधकतभ ककन्द्न खोज्छन,्' थधतोऩर फोडाका एक 

अथधकायीरे बन,े ‗त्मसरे राभो सभमसम्भ ञ्जल्राभा तयरता ननम्त्माउन ेत छॉदैछ, न्द्मून आम बएका नागरयक 

सेमय खरयदफाटै फञ्चचत हुनेछन।्'  फढी सेमय मरन अथधकतभ सेमयको दयरे हुन आउन ेयकभ जम्भा गनुाऩन ेउनरे 
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फताए।  
याजनीनतक दररे सभेत फाॉडपाॉट प्रकक्रमाको वियोध गयेका छन।् ‗प्राकृनतक स्रोतभा स्िामभत्ि खोज्दै रडये १० 

प्रनतशत सेमय मरमौं,' एकीकृत नेकऩा भाओिादीका ञ्जल्रा नेता विशार खड्कारे बन,े ‗तय, अदहरे जनताको 
प्रनतकूर ननणाम गरयॉदैछ।' उनरे आपू सभन्द्िम समभनतभा बए ऩनन फैठकभा नफोराई ननणाम गरयएको बन्द्दै 

त्मसराई आफ्नो दररे नभान्द्न ेफताए। ‗हाम्रो ऩाटॊफाट जानुबएका प्रनतननथधरे सही नगयी फादहरयनुबएको छ,' 

उनरे बन,े ‗ऩुनविाचाय नगये आन्द्दोरनभा उबरन्द्छौं।'  
आमोजना ऺेरका स्थानीमसभेत यहेका अथधिक्ता चमाभ फस्नेतरे तत्कार ननणाम सच्माउन भाग गये। फैठकभा 
गएका दरका प्रनतननथधरे ननणामभा आफ्नो सहभनत नबएको प्रनतकक्रमा ददएका छन।् ‗हाभीरे सभानुऩानतक 

वितयण गन ेएजेन्द्डा याख्मौं तय, उहाॉहरूरे जफाजस्ती ननणाम गयाउनुबमो, मो न ैअञ्न्द्तभ ननणाम होइन बनेय 

फादहरयमौं,' काॊगे्रस ञ्जल्रा समभनतका कामािाहक सबाऩनत कृष्ट्णफहादयु खड्कारे बने। 

मसयी हुनेछ पिबेद 

२०६८ को जनगणनाअनुसाय दोरखाको जसॊख्मा १ राख ८८ हजाय छ। जनगणनाभा बएको छुटऩुट य दईु 

िषाभा थवऩएका सदहत गयेय २ राख नागरयकरे सेमय ककनेको दहसाफ गने हो बने दोरखाका गरयफ य कभ 

आम बएका नागरयकको तथमाॊक विचरेषण गदाा झन्द्ड ै(४० हजाय नागरयक) २० प्रनतशतरे अथधकतभ 

सेमय खरयद गना सक्नेछन।् ५ सम ककत्ताका राथग औसतभा आिेदन गदाा उनीहरूका राथग २ कयोड ककत्ता 
जान्द्छ। फाॉकी १ राख ६० हजाय (८० प्रनतशत) रे औसतभा न्द्मूनतभ सेमय ५० ककत्ताका राथग आिेदन गने 
ऺभता याखे बने उनीहरूको बागभा ८० राख ककत्ताभार सेमय आउॉछ।  
ताभाकोसीरे दोरखाफासीफाट उठाउने १ कयोड ५ राख ९० हजाय ककत्ताभा त्मसयी २ कयोड ८० राख ककत्ता 
सेमय आिेदन ऩमोाो बन ेसभानुऩानतक फाॉडपाॉट गदाा न्द्मूनतभ भाग गने ८० प्रनतशतको हातभा ३० 

प्रनतशत य अथधकतभ सेमय आिेदन गने २० प्रनतशतको हातभा कुर सेमयको ७० प्रनतशत सेमय जानेछ। 
कम्ऩनीरे बफक्री गरयसकेऩनछ सभानुऩानतक फाॉडपाॉट गने फेराभा कभ सेमय ऩाइने सभस्मासॉगै गाउॉका 
सिासाधायणरे ठूरो यकभ रगानी गना ऋण मरन ेझन्द्झटसॉगै यकभ फैंकभा सेमय प्रकक्रमा अिथधबय थवुप्रने 
हुनारे राभो सभम तयरता अबाि हुन जानेछ। 

सभानुऩाततक फाॉडपाड नै सहज 

ञ्जल्राका प्रत्मेक नागरयकरे ऩाउने ककमसभको भोडामरटी फनाएयभार सेमय वितयण गना ञ्जल्राफासीरे 

आमोजनाराई सुझाएका छन।् आमोजनाको सेमय वितयण गना ञ्जल्रास्तयीम समभनत, ञ्जविस य 

भाथथल्रो ताभाकोसीरे फाॉडपाॉटको भाऩदण्ड य आधायको ननदेमशका फनाइसकेका छन।् अफ केही ददनमबर 

सेमय खरयद गन ेकाभ सुरु हुॉदैछ।  



ञ्जल्राका दर य ञ्जविसरे गाविस य नगयऩामरकाका कभाचायी, साभाञ्जक ऩरयचारक खटाएय प्रत्मेक 

नागरयकराई पायभ बयाएय उसरे ककन्द्न सक्न ेहैमसमत सदहत विस्ततृ तथमाॊक सॊकरन गयेय भार ननणाम 

मरन आग्रह गयेका थथए।  
‗आज खाए बोमर के खाउॉ  बन्द्न ेनागरयकराई सभेत दहस्सेदाय फनाइनुऩछा  बनेय सुरुभा विस्ततृ अध्ममन 

गयेयभार प्रकक्रमा अगाडड फढाउन बन्द्मौं,' एभाओिादीका खड्कारे बने, ‗त्मसो गदाा विस्ततृ विियण 

आउॉथमो, प्रनतव्मञ्क्त कनत ककत्ता ददने बनेय ननणाम मरन सककन्द्थमो, त्मसभा १०/२० ककत्ताजनत भाञ्जान 

फढी याखेय आह्िान गरयमो बने दोरखारीका रागी खोमरएको सेमय ऩनन अन्द्त जाॉदैनथमो, सफ ैनागरयकरे 

ऩाउॉ थे।'  
सबासद एिॊ एभारे नेता ऩोखयेरसभेत आमोजनाराई गरयफी ननिायणको ऩाटो य सभान सहबाथगता 
सुननञ्चचत हुने गयी भोडर तमाय गनुाऩन ेफताउॉछन।् 

क–कसरे खरयद गनन ऩाउॉछन?् 

• नागरयकताभा स्थामी फासस्थान दोरखा उल्रेख बएको ऩुरुष, त्मस्ता ऩुरुषसॉग वििाह गयेकी भदहरा  
• जन्द्भस्थान दोरखा उल्रेख गयी अन्द्म ञ्जल्राभा वििाह बएय सम्फन्द्धविच्छेद गयेकी भदहरा, ती ऩुरुष य 

भदहराफाट जञ्न्द्भएका नाफारक छोयाछोयी  
• आभाको स्थामी ठेगाना दोरखा उल्रेख बएको तय फाफुको ऩदहचान हुन नसकेका फारफामरका  
• दोरखाभा स्थामी रूऩभा २०६४ भाघ १५ सम्भ फसाइसयाई गयी आएका नेऩारी 

  



>f]tM cleofg, 2070/4/25 

नेऩारी य बायतीमको रगानी यहेका आमोजनाको 
डरयभा ऩीऩीए नगना सुझाि 

नेऩार याष्ट्र फैंकका गबनाय डा. मुियाज खनतिडारे नेऩारी य बायतीमको शतप्रनतशत रगानी बएका कुन ैऩनन 

जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) डरयभा नगना सुझाि ददएका छन ्। नेऩारी रगानीकताा 
भार बएको आमोजनाको डरयभा गरयएको ऩीऩीएप्रनत असहभनत जनाउॉ दै व्मिस्थावऩका सॊसद्को सािाजननक रेखा 
समभनतरे गठन गयेको उऩसमभनत फैठकभा शननफाय गबनाय डा. खनतिडारे बन,े ‘नेऩारी रगानीकताा भार होइन, 

बायतीम रगानीकताा बएका आमोजनाको ऩनन डरयभा ऩीऩीए गनुाहुन्द्न ।’ उनरे बायतीम रगानीकतााको 
आमोजनासॉग डरयभा ऩीऩीए गन ेहो बन ेनेऩार–बायत व्माऩाय सम्झौता सन ्१९५०को सञ्न्द्ध तथा अन्द्म 

सञ्न्द्ध÷सम्झौता ऩनन सॊशोधन गनुाऩन ेञ्जककय गये । उनरे बायतीम कम्ऩनीसॉग डरयभा ऩीऩीए गदाा 
सञ्न्द्ध÷सम्झौता सॊशोधन िा नीनतगत रुऩभा विशषे घोषणा गनुाको विकल्ऩ नयहेको फताए । बायतीम कम्ऩनीहरुरे 

डरयभा ऩीऩीए गनुाऩन ेभाग गरययहेको फेरा गबनाय खनतिडाको मस्तो बनाइ आएको हो । बायतीम रगानीकतााराई 

नेऩारभा बारु सटहीको असीमभत सुविधा यहेको बन्द्दै उनीहरुका आमोजना डरयभा ऩीऩीए गदाा नेऩाररे धान्द्न ै

नसक्न ेगबनाय खनतिडाको तका  थथमो । उनरे बारु बुक्तानी गन ेऺभता प्रशस्त बएकारे डरयभा ऩीऩीएको कुन ै

औथचत्म नबएको फताए । गबनाय खनतिडारे नेऩार य बायत फाहेकका देशका व्मञ्क्त तथा सॊस्थाको रगानी बएको य 

बायतभा ननमाात हुन ेठूरा आमोजनाको डरयभा ऩीऩीए गदाा ऩनन धेयै ऩऺको अध्ममन गनुाऩन ेञ्जककय गये । उनरे 

बन,े ‘बफजुरी बफक्री गयेय बारु आजान गयेय डरय बुक्तानी ददॉदा अथातन्द्रभ ैसभस्मा आउॉछ । डरयभा ऩीऩीए गनुाअनघ 

हयेक कुयाको ध्मान ददन नसककए त्मसरे विकयार रुऩ ल्माउनेछ ।’नेऩारको ऊजाा विकासभा विदेशी रगानीकताा 
ल्माउनुऩन ेय उनीहरुसॉग डरयभा ऩीऩीए गनैऩन ेभाग ऊजाा उत्ऩादक य उनीहरुका सॊस्थारे गरययहेको फेरा गबनाय 

खनतिडारे विदेशी रगानी इञ्क्िटी सेमयको रुऩभा ल्माउन सुझाि ददए । इञ्क्िटी सेमयको रुऩभा विदेशी रगानी 
ल्माएभा कम्ऩनीको नापा, नोक्सान य सफ ैजोखखभको बाथगदाय ‘सेमयहोल्डय’हरु हुन ेबन्द्दै खनतिडारे बन,े 

‘इञ्क्िटीभा विदेशी रगानी ल्माउॉदा डरयभा ऩीऩीए गन ेभाग घट्नेछ ।’ ठूरा आमोजना ननभााणभा विदेशी 
रगानीकताा ल्माएभा मसभेन्द्ट, यड, कन्द्सल्टेन्द्सी रगामतका शीषाकभा विदेशभ ैऩैसा जान ेउनको तका  छ । ऩनछल्रो 
सभमभा रगानीकतााहरुरे ‘रयक्स’ मरन नचाहेको प्रनत असहभनत व्मक्त गदैा ैगबनाय खनतिडारे बन,े 

‘रगानीकताारे रयक्स नमरन ेहो बन ेसफैजना व्मिसामभा आउॉछन ्। सयकायको काभ रयक्स कभ गना अनुकूर 

िाताियण फनाउन ेभार हो ।’ 
 
 
 
 
 

गबनाय खनतिडा नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयण टुक्र्माउन ेमोजनाको सभेत विऩऺभा उमबएका छन ्। ‘एउटै सॊस्था हुॉदा त 



अऩयेदटङ, रान्द्समभसन य वितयणभा सभन्द्िम हुनसकेको छैन । अफ टुक्र्माएऩनछ प्रबािकायी काभ हुन्द्छ बन्द्नेभा भ 

विचिस्त छैन ।’ उनरे प्राथधकयणरे गयेको विद्मुत्को भाग प्रऺेऩणरे सभेत भेर नखाएकोभा गुनासो गयेका छन ्। 
जरस्रोतको एकीकृत यणनीनतराई अगाडड फढाउनुऩनेभा सॊस्था ‘ब्रेक’ गन ेकुया नमभल्दो बएको उनको बनाइ छ । 
रगानी फोडा सभेत सभानान्द्तय सॊयचना जस्तो बएको फेरा प्राथधकयण टुक्र्माउॉदा विशषे ध्मान ददनुऩन ेउनको सुझाि 

छ । फैठकभा याञ्ष्ट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ प्रा.डा. गोविन्द्द ऩोखयेररे जरविद्मुत्को विकासभा विदेशी रगानी 
आिचमक बए ऩनन त्मस्तो रगानी मबत्र्माउॉदा विशषे ध्मान ददनुऩन ेफताए । विदेशी रगानीकतााराई सॊसायभा चरेको 
प्रचरनअनुसाय भार सुविधा ददनुऩन ेफताए । फैठकभा ऊजाा भन्द्रारमका सथचि याजेन्द्रककशोय ऺेरीरे नेऩारको 
जरविद्मुत ्उत्ऩादनभा विदेशी रगानी नबएसम्भ भागअनुसायको विद्मुत ्उत्ऩादन गना नसककन ेञ्जककय गये । 
कामाक्रभभा जर तथा ऊजाा आमोगका सथचि िीयचजन राकौररे जरविद्मुत्भा स्िदेशी य विदेशीको रगानी आधा 
आधा हुनुऩन ेफताए । कामाक्रभभा अथा भन्द्रारमका सहसथचि िैकुण्ठ अमााररे डरयभा ऩीऩीए गनुाऩन ेय गना नहुन े

कायण प्रस्तुत गदै त्मसभा विशषे ध्मान ऩ¥ुमाउन ुजरुयी यहेको फताए । कामाक्रभभा सहबागी ऊजाासॉग सम्फञ्न्द्धत य 

सयोकाय याख्न ेदशान फढी सॊस्थाका प्रनतननथधरे डरयभा ऩीऩीए गना स्ऩष्ट्ट नीनतको खाॉचो यहेकोभा सहभनत जनाएका 
थथए । उनीहरुरे नेऩारभा जरविद्मुत्को विकासभा विदेशी रगानी आिचमक यहेको य डरयभा ऩीऩीए नगयेसम्भ 

विदेशी रगानीकतााराई ल्माउन नसककन ेञ्जककय गयेका थथए । कामाक्रभभा नेऩार उद्मोग िाखणज्म भहासॊघका 
प्रनतननथध ऻानेन्द्ररार प्रधानरे अदहरेको काभ गयाईको तरयकारे आउॉदो २० िषाभा ऩनन रोडसेडडङ अन्द्त्म नहुन े

ञ्जककय गयेका थथए । उनरे डरयभा ऩीऩीए गदाा ऩन ेबाय प्राथधकयणफाट हटाउन एउटा छुट्टै कोष स्थाऩना गना सुझाि 

सभेत ददए । प्राथधकयण घाटाभा जानुभा विविध कायण यहेको बन्द्दै उनरे विदेशी व्मिस्थाऩनविना प्राथधकयण सुधाना 
नसककन ेअिस्था देखखएको ञ्जककय गये । नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणका ननमभत्त कामाकायी ननदेशक याभचन्द्र ऩाण्डमेरे 

प्राथधकयण घाटाभा जानुको धेयै कायण ऩेस गदै डरयभा ऩीऩीएको फायेभा सयकायरे स्ऩष्ट्ट नीनत फनाउनुऩन ेफताए । 
डरयभा ऩीऩीए गयेय भार प्राथधकयण घाटाभा नगए ऩनन धेयै वििाद उत्ऩन्द्न बएकारे नीनत फन्द्नुऩन ेउनको बनाइ 

थथमो । प्राथधकयण घाटाभा जानुभा प्रशासन खचा, खखम्ती, बोटेकोसी, भध्मभस्र्माङ्दी रगामतका कायण ऩाण्डमेरे 

ऩेश गयेका थथए ।       
  



>f]tM cleofg, 2070/4/25 
रगानी फोडा ऐन सॊशोधन गन ेतमायी ऊजाा य ऩययाष्ट्रको प्रनतननथधत्ि नहुॉदा ऩीडीए बएन 
विनम फचजाया 
ऩुष्ट्ऩ कोइयारा 

सयकायरे ठूरा ऩूिााधाय ऩरयमोजनाभा रगानी गन ेबन्द्दै प्रधानभन्द्रीको अध्मऺताभा गठन गयेको रगानी 
फोडाराई ऩुन्सॊयचना गन ेबएको छ । त्मसका राथग रगानी फोडा ऐन सॊशोधन गन ेतमायी बइयहेको अथा 
भन्द्रारमका उच्च अथधकायीरे फताएका छन ्। भुख्मत् विदेशी रगानीराई प्रोत्सादहत गने य ठूरा ऩूिााधाय 

ऩरयमोजना फनाउने ञ्जम्भा ददएको फोडाभा ऩययाष्ट्र य ऊजाा भन्द्रारमकै प्रनतननथधत्ि नबएऩनछ फोडाको 
ऩुन्सॊयचना गना राथगएको हो ।  

ऐनरे ५ सम भेगािाटबन्द्दा फढी ऺभताको जरविद्मुत ्आमोजना फनाउन सयकायको तपा फाट काभ गने 
ञ्जम्भा रगानी फोडाराई ददइएको छ । तय, त्मही फोडाभा ऩययाष्ट्र य ऊजाा भन्द्रारमको प्रनतननथधत्ि छैन । 
फरु िनभन्द्री फोडाको सदस्म हुने व्मिस्था छ । याष्ट्र फैङ्कका गबनायराई सभेत सदस्म याखेको फोडारे मी 
दईु भुख्म ‗राइन मभननष्ट्री‘राई छुटाएको बन्द्दै वियोध बएऩनछ ऩुन्सॊयचनाको काभ थामरएको सयकायका 
उच्च अथधकायीहरूरे फताएका छन ्। 
  

हार ैसम्ऩन्द्न बायतीम प्रधानभन्द्रीको नेऩार भ्रभणकै फेरा भाथथल्रो कणाारी (९ सम भेगािाट) ननभााण 

गना राथगएको बायतीम कम्ऩनी जीएभआयसॉग आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) गने बननए ऩनन त्मो 
हुन सकेन । मसको ऩछाडड रगानी फोडा ऐनभा बएको रदुटराई नै कायण भाननएको छ । त्मनतफेरा ऩययाष्ट्र 

भन्द्रारमरे जीएभआयसॉग गना राथगएको ऩीडीएको दस्तािेज भागे ऩनन रगानी फोडारे नददएको 
ऩययाष्ट्रभन्द्री भहेन्द्रफहादयु ऩाण्डरेे फताए । ‗हाभीरे धेयैऩटक भागेऩनछ अञ्न्द्तभभा ‗सङ्ऺेऩ‘भारै ददइमो,‘ 
उनरे बन,े ‗त्मसरे शङ्का जन्द्भाएको छ ।‘ उनरे जनताको प्रनतननथध सयकायराई न ैछरेय सम्झौता गना 
नऩाइन े फताए । ऊजाा य ऩययाष्ट्र भन्द्रारमरे भञ्न्द्रऩरयषद्को फैठकभा गम्बीय आऩवत्त जनाएऩनछ 

सयकायरे भोदी भ्रभणको फेरा ऩीडीए नगन ेननणाम गयेको थथमो ।  
त्मसऩनछ दईु देशका प्रधानभन्द्रीको बेटभा ४५ ददनमबर बायतसॉग विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) य 

जीएभआयसॉग ऩीडीए गन ेसहभनत बमो । सोहीअनुरूऩ सयकायरे सम्फद्ध ननकामराई ननदेशन ददएको 
थथमो । त्मसका राथग सयकायरे याञ्ष्ट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा एक समभनत गठन 

गयी दिु ैकाभको तमायी गना ञ्जम्भा ददएको भन्द्री ऩाण्डरेे जानकायी ददए । उनको बनाइरे ननधाारयत 

सभमभा ऩीडीए नहुन ेसम्बािना फमरमो यहेको सङ्केत गयेको छ । त्मस ैऩनन ऐन सॊशोधन गयेय फोडाको 
ऩुन् सॊयचना गन ेकाभभा प्रकक्रमागत सभम नै फढी राग्छ । त्मसऩनछ ऊजाा य ऩययाष्ट्रका प्रनतननथध हार 

तमाय बएको दस्तािेजभै सहभत हुन्द्छन ्िा त्मसराई फदल्न खोज्छन,् त्मसरे ऩनन बूमभका खेल्छ ।  
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ऊजााभन्द्री याधाकुभायी ऻिारीरे त मसअनघ नै फोडा खायेज गन ेप्रस्ताि गयेकी थथइन ्। उनरे विगतभा 
फोडाको आिचमकता भहसूस गरयए ऩनन अदहरे ऩरयञ्स्थनत फदमरइसकेको फताएकी थथइन ् । ऊजाा 
भन्द्रारमका उच्च अथधकायीहरू फोडाको गरत सॊयचनाका कायण अदहरेसम्भ प्रगनत हुन नसकेको 
फताउॉछन ्। ‗रहडभा काभ गने य भनखशुी ऐन फनाउने गयेकारे फोडा चल्न सकेन,‘ उनीहरूरे बने, ‗ऩुन् 
सॊयचना बमो बनेचादहॉ काभ होरा कक ?‘ उनीहरूरे आपूहरूरे शुरूदेखख न ैऊजाा भन्द्रारमको प्रनतननथधत्ि 

चादहन ेभाग गदै आएको ऩनन फताए ।   
ऊजाा य ऩययाष्ट्र भन्द्रारमराई ऩनन फोडाको सदस्म फनाउॉदा उथचत हुन ेफोडा सदस्म एिभ ्उद्मोगभन्द्री 
कणाफहादयु थाऩारे फताए । ‗सम्फञ्न्द्धत भन्द्रारमको प्रनतननथधत्ि हुॉदा फोडा अझ फमरमो न ैहुन्द्छ,‘ उनरे 

बने, ‗आमोग उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा फनेको समभनतरे भाथथल्रो कणाारीको ऩीडीएका राथग गरयएको 
व्मिस्था य फोडाभा प्रनतननथधत्ि थऩको विषमभा ऩनन अध्ममन गछा  ।‘ समभनतरे अध्ममन गयी फोडा ऐन 

सॊशोधन गन,े ऊजाा य ऩययाष्ट्रको प्रनतननथधत्ि गयाउने य जीएभआयसॉग ऩीडीए गना नेऩार–बायत 

प्रधानभन्द्रीस्तयीम फैठकरे तोकेको ४५ ददनको सभम ऩमााप्त हुन ेउनको दाफी छ । 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2070/4/25 

डरयभा ऩीऩीए भुरुकरे धान्न सक्दैन : गबननय 

 

फाफुयाभ खड्का 

काठभाडौं, २४ साउन- नेऩार याष्ट्र फैंकका गबानय डा. मुियाज खनतिडारे ठूरा आमोजनाका प्रिद्र्धकसॉग विदेशी 
भुराभा विद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गदाा देशरे धान्द्न नसक्न ेअिस्था आउन सक्न ेबन्द्दै ऩीऩीए गनुाअनघ 

गम्बीय बएय भनन गना सुझाि ददएका छन ्।  
विदेशी भुराको सञ्चचनत थोयै बएको य मसफाट भुरुकका धेयै आिचमकता ऩूया गनुाऩन ेबन्द्दै उनरे ठूरा आमोजनाका 
प्रिद्र्धकसॉग विदेशी भुराभा ऩीऩीए गदै जाॉदा सञ्चचत विदेशी भुरा न ैसककएय अथातन्द्र धयाशामी हुनसक्न ेचतेािनी 
ददए ।  ―हाम्रो विदेशी भुराको सञ्चचनत साढे ६ सम अफा डरय छ,‖ सॊसद्को सािाजननक रेखा समभनतभा शननफाय 

गबानय खनतिडारे बन,े ―ठूरा आमोजनासॉग विदेशी भुराभा ऩीऩीए गयेय त्मो फयाफयको बुक्तानी ददने हो बन ेबोरी 
हाभीसॉग सञ्चचत भुरा नै यहॉदैन ।‖ 

ठूरा आमोजनासॉग विदेशी भुराभा ऩीऩीए गदाा आउन सक्न ेअप््मायाराई याम्रयी विचरेषण गनुाऩन ेगबानयको 
सुझाि छ । ठूरा आमोजना फनाउन स्िदेशी रगानीरे भार नऩुग्न ेउनको बनाइ छ । ―रुऩैमाॉ य याञ्ष्ट्रम अथातन्द्रराई 

फमरमो फनाउनुऩछा ,‖ खनतिडारे बन े। सफ ैथचजराई डरयभा ‗ऩेग‘ गयेय भुरुक बफगाना नहुन ेउनको बनाइ थथमो । 
―ठूरा आमोजनाफाट बायत बफजुरी ननमाात गदाा हाम्रो सञ्चचनतरे नधान्द्न ेगयी विदेशी भुराको आिचमकता ऩूया 
गनुाऩन ेहुन्द्छ,‖ उनरे थऩ,े ―मस्तो अिस्था आमो बन े१ सम ६० रुऩैमाॉको विननभम दय कता ऩुग्छ ? त्मो बन्द्न 

सककन्द्न ।‖ हार सञ्चचत ६ सम ५० अफा विदेशी भुराभध्मे साढे ४ सम अफा सधैं चादहने गबनायरे फताए । ―मो हाम्रो 
फेसराइन हो,‖ उनरे बन े। 



बारुभा असीमभत सटही सुविधा ददने गयेको फताउॉ दै गबानय खनतिडारे बायतीम रगानीकताासॉग डरयभा ऩीऩीए गना 
नहुन ेफताए  । ―हाम्रो कायोफाय बायतसॉग बारुभ ैछ । हाभी बायतसॉगका विमबन्द्न सम्झौताफाट गाइडडे छौं,‖ उनरे 

बन,े ―ऩरयिनतात विदेशी भुराको विननभम दयभा बायतीम रगानीकताासॉग ऩीऩीए गन ेहो बन ेदईु देशको व्माऩाय 

सम्झौताभा ऩरयितान गनुाऩछा  । त्मसैरे बायतीम रगानीराई डरयभा ऩीऩीए आिचमक छैन ।‖ 

―बायतीम रगानीकतााराई बारुभै रगानी कपताा ददन सऺभ छौं बन ेककन डरयभा ऩीऩीए गन े?‖ उनरे प्रचन गये । 
बायतीम रगानीकताासॉग डरयभा ऩीऩीए गदाा सन ्१९५० सञ्न्द्धरगामत अन्द्म धेयै कुयाभा ऩरयितान गनुाऩन ेउनको 
बनाइ छ । 
तेस्रो भुरुकका प्रिद्र्धकरे नेऩारभा आमोजना फनाएय बायतभा बफजुरी फेच्दै छन ्बन ेनतनीहरूरे रगानी कपताा 
रैजान ेफेराभा नेऩारराई सभस्मा ऩन ेउनको बनाइ छ । विदेशी रगानीभा फन्द्न ेआमोजनाभा हाइड्रोभेकाननकर, 

इरेक्रोभेकाननकर, ऩयाभशादता, मसभेन्द्ट, डण्डी आमात गन ेय ठेकेदाय ऩनन विदेशकै हुन ेगयेका छन ्। 
नेऩारीहरूको फचत िषाभा १ सम ६० अफा रुऩैमाॉ यहेको फताउॉ दै उनरे त्मो िावषाक फचत धेयै कम्ऩेदटङ डडभान्द्ड हुन े

बएकारे ऊजााभा भार रगानी गना नसककन ेस्ऩष्ट्ट ऩाये । ―५० प्रनतशतसम्भ एउटा ऺेरभा रगानी गना ददएका छौं, 
त्मसको आधा ७० देखख ७२ अफा हुन आउॉछ,‖ गबनाय खनतिडारे बन,े ―दईुनतहाई रगानी उतै कपताा हुन ेबएकारे 

कपताा गना सभस्मा ऩछा  ।‖ 

ऊजााको ऺेर विकास य रगानी ल्माउनका राथग गठन बएको रगानी फोडा सभानान्द्तय सॊयचना हुॉदा सभस्मा 
देखखएको उनी फताउॉछन ्। फोडाका सदस्मसभेत यहेका गबानय खनतिडारे रगानी फोडा य सभानान्द्तय भन्द्रारमका 
फीचभा अविचिासको िाताियण यहेको ऩनन फताए । ―विचिासको िाताियण, सूचना य सहमोग आदानप्रदान 

नहुन्द्जेरसम्भ ठूरा आमोजना अनघ फढ्दैनन,्‖ उनरे बन,े ―त्मसो बएकारे मसभा टोटल्री रयमबञ्जड गयौं ।‖ 

‗येगुरेटेड परो‘का विषमभा ननणाम नहुॉदा भाथथल्रो कणाारी आमोजनाको प्रिद्र्धक जीएभआय इनजॉसॉग 

आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) नबएको उनरे फताए । ―एकीकृत जरस्रोत यणनीनतराई अनघ फढाउनुऩछा ,‖ 

गबनायरे बन े। 
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ठूरा आमोजना प्रबापित 

याथधका ढकार 

काठभाडौं, २४ साउन- सयकायरे ढुॊगा, थगट्टी तथा फारुिाजन्द्म प्राकृनतक स्रोत उत्खनन्द्भा योक रगाएऩनछ 

दजानबन्द्दा फढी ठूरा आमोजना प्रबावित बएका छन ्। ढुॊगा, थगट्टी नऩाएऩनछ भेरम्ची खानेऩानी आमोजना, 
बरबुिन अन्द्तयााञ्ष्ट्रम विभानस्थर स्तयोन्द्ननत, कोटेचिय–करॊकी चक्रऩथ य याजधानीका सडक विस्तायरगामतका 
ठूरा आमोजना प्रबावित बएका हुन ्। सयकायरे साउन १ देखख राग ूहुनेगयी नदीजन्द्म प्राकृनतक स्रोतसाधन उत्खनन ्

तथा आन्द्तरयक य फाह्म ओसायऩोसायभा योक रगाएको छ । 
विकास ननभााणसॉग सम्फञ्न्द्धत भन्द्रारमका सथचिहरू स्िमॊरे ऩनन मो ननणामरे प्रनतकूर प्रबाि ऩयेको फताएका छन ्

। उनीहरूरे सयकायरे तत्कार सम्फोधन गनुाऩन ेभाग ऩनन गयेका छन ्। 
ढुॊगा, थगट्टी नऩाएऩनछ ठूरा आमोजना ननभााणभा असय ऩयेको बौनतक मोजना तथा मातामात भन्द्रारमका सथचि 

तुरसी मसटौरा फताउॉछन ्। “मो सभस्मा सभाधानका राथग सम्फञ्न्द्धत ननकामसॉग छरपर गनुाऩन ेअिस्था आएको 
छ,” उनरे बन े। भौज्दात यहेका ढुॊगा, थगट्टी तथा फारुिा ऩनन क्रसय उद्मोगीरे रुकाएऩनछ सभस्मा झन ैफढेको 
उनरे फताए । 
सयकायरे ढुॊगा, थगट्टी उत्खनन ्य ओसायऩसायभा योक रगाएऩनछ ननभााणाधीन य ननभााणको तमायीभा यहेका 
आमोजना प्रबावित बएको नेऩार ननभााण व्मिसामी भहासॊघका अध्मऺ जमयाभ रामभछान ेफताउॉछन ्। “विकास 

ननभााणको भुख्म साभग्री बनेकै ढुॊगा, थगट्टी य फारुिा हो,” उनरे बन,े “मी िस्त ुनै नबएऩनछ कसयी ननभााण हुन्द्छ ?” 

सयकायरे बफनाअध्ममन उत्खनन्द्भा योक रगाउॉदा ठूरा आमोजना प्रबावित बएको उनरे फताए । 
भॊमसय ऩदहरो साता काठभाडौंभा हुन ेसाका  सम्भेरनराई रक्षऺत गयी ननभााण बइयहेका सडकको काभसभेत प्रबावित 

बएको उनरे फताए । “मही कायणरे गदाा चारू आथथाक िषाभा ऩूिााधाय विकासका राथग छुट्ट्माएको ऩुॉजीगत फजेट य 

दाताफाट प्राप्त सहमोगसभेत खचा नहुन ेअिस्था आएको छ,” रामभछानेरे थऩे, “देशविकासको गनतराई योक्न े

मस्तो ननणाम तत्कार खायेज गनुाऩछा  ।” सयकायरे बायत ननमाातभा प्रनतफन्द्ध रगाएय स्िदेशभा आिचमक ढुॊगा, 
थगट्टी उत्खनन ्सुचारु गनुाऩन ेउनी सुझाउॉछन ्। 
सयकायको मो ननणामरे दैननक जनजीविकाभा सभेत प्रत्मऺ असय ऩयेको रामभछानेको बनाइ छ । “कृवषऩनछ 

सफैबन्द्दा फढी योजगायी ददने मो ऺेरभा ननममभत काभ गन े११ राख य काभको चाऩ हुॉदा थऩ हुन े६ राख भजदयु 

छन,्” उनरे बन,े “सयकायको ननणामरे दैननक ज्माराभा काभ गन ेभजदयु प्रत्मऺ भकााभा ऩयेका छन ्।” 

थगट्टी, फारुिा ओसायऩसायभा योक रागेसॉग ैव्मञ्क्तगत घय ननभााणसभेत प्रबावित बएको छ । “ढुॊगा, थगट्टी य 

फारुिाको भूल्मसभेत उल्रेख्म िदृ्थध बएको छ,” अध्मऺ रामभछानेरे बन,े “िैशाखसम्भ प्रनतञ्क्मुबफक कपट ४२ 

रुऩैमाॉदेखख ४५ रुऩैमाॉसम्भ यहेको नदीजन्द्म िस्त ु१ सम ३० रुऩैमाॉसम्भ ऩुगेको छ ।” क्रसय उद्मोगभा सयकायरे 

ल्माएको नमाॉ भाऩदण्ड ऩनन ऩरयितान हुनुऩन ेउनरे फताए । 
ऊजाा सथचि याजेन्द्रककशोय ऺेरीरे ऩनन ढुॊगा, थगटी अबािरे सभस्मा ऩयेको फताएका छन ्। “नदीजन्द्म िस्त ु

अबािभा ऊजाा भन्द्रारमअन्द्तगातका आमोजना ऩनन प्रबावित बएका छन,्” शननफाय सािाजननक रेखा समभनत 

फैठकभा उनरे बन,े “मो सभस्माको तत्कार सम्फोधन हुनुऩछा  ।” 



ढुॊगा, थगट्टी नऩाएऩनछ सुरुङ ननभााण य ऩानी प्रशोधनको काभ प्रबावित बएको भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाका 
प्रभुख कामाकायी ननदेशक घनचमाभ बट्टयाईरे फताए । “साउनदेखख काभ योककएको छ,” उनर बन,े “सहयी विकास 

भन्द्रारम, ञ्जल्रा प्रशासन कामाारमरगामत सम्फञ्न्द्धत ननकामभा ऩरचाय गरयसकेका छौं, तत्कार ढुॊगा, थगट्टी 
तथा फारुिा प्रमोग गना ऩाइएन बन ेभेरम्ची रक्ष्मअनुसाय ऩूया हुॉदैन ।” 
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तघससङको ऩुनफनहारी भाग गदै तीन पेरय आमोजनाभा ताराफन्दी  

 

नुिाकोट : नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयण सचचारक समभनतद्िाया एक भदहनाअगाडड हटाइएका थचमरभे 
जरविद्मुत ्कम्ऩनीका प्रफन्द्ध ननदेशक कुरभान नघमसङको ऩुनफाहारीको भाग याख्दै स्थानीमरे पेरय 

आमोजनाभा ताराफन्द्दी गयेका छन।् 

स्थानीम याजनीनतक दरसभेतको सकक्रमताभा स्थानीमरे थचमरभे जरविद्मुत ् कम्ऩनीको भाथथल्रो 
सान्द्जेन, थचमरभे जरविद्मुत ् आमोजनाको फाॉधस्थर, सान्द्जेन तल्रो य यसुिागढी जरविद्मुत ्

आमोजनाको कामाारम दटभुयेभा शननफाय य आइतफाय ताराफन्द्दी गयेका हुन।् नघमसङको सरुिा योक्नुऩन े

ऩऺभा यहेका यसुिािासीरे २२ ददनदेखख चयणफद्ध आन्द्दोरन गदै आएका छन।् 

यसुिाको थचमरभे जरविद्मुत ्आमोजनाको ड्माभसाइटभा प्रहयीको सुयऺाराई छल्दै उनीहरूरे ताराफन्द्दी 
गयेका हुन।् स्थानीमरे सदयभुकाभ धनु्द्च ेय स्माफु्रभा वियोध प्रदशान गनुाका साथै प्रभुख ञ्जल्रा अथधकायी 
उद्धि बट्टयाईभापा त नघमसङको ऩदस्थाऩनाको भाग गदै ऻाऩनऩर फुझाएका थथए। 

नघमसङराई हटाउने ननणाम अव्मािहारयक बएको जनाउॉ दै थचमरभे सयोकाय समभनत, यसुिािागढी सयोकाय 

समभनत य सान्द्जेन जरविद्मुत ्सयोकाय समभनतसॉग आफद्ध व्मञ्क्त आन्द्दोमरत बएका हुन।् भाग ऩूया 
नबए थचमरभे जरविद्मुत ् गहृभा रथगएको ऩानी नै फन्द्द गरयन े स्थानीम फामसन्द्दारे जनाएका छन।् 
विद्मुत ् प्राथधकयण सचचारक समभनतरे नघमसङराई नहटाएको दाफी गदै गत असाय ६ गत े उनको 
कामाकार ऩूया बएको जनाएको छ। कामाकार सककएऩनछ उनको अिथध नथवऩएको हो। नघमसङराई 

प्राथधकयणरे २०६७ सारको असायभा प्रफन्द्ध सचचारकका रूऩभा खटाएको थथमो। 
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कुशाहा–कटैमा प्रसायणराइन पिस्ताय, बायततपन  स्तयोन्नतत सुरु 

भीनकुभाय निोददत 

वियाटनगय, २४ साउन- थऩ विद्मुत ्आमात गन ेउद्देचमका साथ सुनसयीको कुशाहादेखख बायतको कटैमा विद्मुत ्

प्रसायणराइनको स्तयोन्द्ननत शननफाय सुरु बएको छ । स्तयोन्द्ननतसॉग ैभोयङ य सुनसयीराई रोडसेडडङभुक्त फनाउन े

एकभार अस्थामी विकल्ऩ भाननएको १ सम ५० भेगािाट बफजुरी आमात प्रकक्रमाभा अफ कुन ैअियोध छैन । एक 

हप्ताभा काभ सक्न ेगयी नेऩार सयकायरे बायतीम बूमभभा गनुाऩन े३ ककरोमभटय सॊयचनाको काभ शननफाय सुरु 

गयेको हो । मो सपरतारे सुनसयी–भोयङ करयडोय ऺेरको ऊजाा सॊकट सभाधान गनुाका साथ ैकेन्द्रीम प्रसायणराइनभा 
सभेत बफजुरी जगेडा फढाउन सककनेछ । 
“स्तयोन्द्ननतऩनछ आउन े१ सम ५० भेगािाटरे कोसीऩूिा रोडसेडडङभुक्त हुनेछ,” नेऩार उद्मोग िाखणज्म भहासॊघका 
ऩूिाकेन्द्रीम सदस्म भहेश जाजुरे बन े। 
ऩरयमोजनाका अथधकायी अजम भुडबयीका अनुसाय बायतीम ऩऺफाट स्िीकृत ऩाएको डढे भदहनाऩनछ शननफायदेखख 

८० बन्द्दा फढी प्राविथधकराई खटाएय काभ थामरएको छ । बीभनगय िीयऩुय कोसी ऩाियहाउस (२० भेगािाटको) 
कटैमादेखख कुशाहासम्भको ३ ककरोमभटय काभ १३२ केबी प्रायण राइनअन्द्तगात काभ थामरएको हो । ७५ भेगािाट 

ऺभता बननए ऩनन मो सकका टफाट १ सम ५० भेगािाट बफजुरी ल्माउन सककन्द्छ । “खसुीको खफय हो कक हाभीरे 

शननफायदेखख एकहप्ताभा काभ सक्नेगयी फहुप्रनतक्षऺत थऩ बफजुरी आमातको प्रकक्रमाराई अनघ फढाएका छौं,” 

भुडबयीरे बन,े “तोककएको सभमभ ैकाभ सककन्द्छ य दहुफी ग्रीडभा बफजुरी ल्माइनेछ ।” मो कामाका राथग नेऩार 

सयकायरे २१ कयोडबन्द्दा फढी खचा गदैछ । 
ननजी ऺेरको प्रभुख भागभध्मे १ सम ५० भेगािाट बफजुरी ऩनन हो । हार ैबायतीम प्रधानभन्द्री नयेन्द्र भोदीरे नेऩार 

भ्रभणभा नेऩारराई आिचमक बफजुरी ददन ेआचिासन ददएका थथए । शननफायदेखख सुरु बएको मो ऩूिााधायको काभ 

सककएऩनछ बफजुरी आमात हुन धेयै सभम राग्दैन । 
 हार कटैमाफाट ८० भेगािाट बफजुरी आइयहेको छ । मही बफजुरीरे भोयङ–सुनसयी करयडोयको ऊजाा सभस्मा हर 

गयेको छ । ननजी ऺेररे बायतफाट आमात हुन े१ सम ५० भेगािाट बफजुरी करयडोय ऺेरभ ैप्रमोग गना भाग गयेका छन ्

। “मसो बए करयडोय ऺेर रोडसेडडङभुक्त हुनेछ,” उद्मोग सॊगठन भोयङका उऩाध्मऺ निरककशोय काफया बन्द्छन,् 

“करयडोयका उद्मोगराई धायाशामी फनाएय बायतफाट आमात गरयएको विद्मुत ्अन्द्त रान ऩाइॉदैन ।” करयडोय ऺेरका 
राथग दैननक १ सम ४० भेगािाट बफजुरी आिचमक ऩछा  । 
भोदीको सयकायरे बफजुरी ददनेफाये ऊजाा भन्द्रारमराई स्िीकृतऩर ददएऩनछ बायततपा  ननभााण गरयन ेसॊयचनाका 
राथग ऩूया गन ेप्रकक्रमाफाये छरपर गना एक टोरी बफहायको भुजपयऩुय गएको थथमो । कुशाहा–कटैमा प्रसायणराइन 

विस्ताय गना १० भदहनादेखख योककएको काभ शननफायदेखख उत्साहका साथ सुरु बएकोभा प्राविथधकहरू ननकै खसुी 
देखखन्द्छन ्। नेऩारतपा को १३ ककरोमभटयको विद्मुत ्राइन गत िषाको असोज भदहनाभ ैस्तयोन्द्ननत बएको थथमो । 
त्मनतफेरा अभेरयकाभा ननमभात प्रसायणराइनको ताय आफ्नो बूमभभा रान बायतरे नददएऩनछ स्तयोन्द्ननतको कामा 
योककएको थथमो । नेऩार–बायत सम्झौताअनुसाय तेस्रो भुरुकको साभान प्रमोग गदाा अऩनाउनुऩन ेविथध ऩूया नगयेको 
कायण दसााउॉ दै बायतरे १ सम ५० भेगािाट बफजुरी आमात प्रकक्रमाभा अियोध गयेको थथमो । नेऩार सयकायको 



कूटनीनतक ऩहर बएऩनछ बायत सयकायरे काभ गन ेफाटो खोरेको हो । मसफाऩत नेऩाररे ननमभअनुसाय बायत 

सयकायराई कय बन ेफुझाउनुऩछा  । नेऩारतपा को काभ सककएको छ । बायतका तपा को ३ ककरोमभटय कामा सकाउन 

फढीभा एक हप्ता राग्छ । “कुन ैअियोध आएन बन ेएक हप्तामबर काभ सककन्द्छ,” भुडबयीरे बन,े “जनतसक्दो चाॉडो 
सकाउन प्राविथधकहरू अहोयार खदटयहेका छन ्।” 

भोयङ–सुनसयी औद्मोथगक ऺेरभा सुख्खा भौसभभा दैननक १८ घन्द्टासम्भ रोडसेडडङ हुन ेगयेको छ । 
भध्मिषाामाभभा ऩनन दैननक ६ घन्द्टाबन्द्दा फढी रोडसेडडङ हुॉदै आएको छ । भोयङ व्माऩाय सॊघका भहासथचि प्रकाश 

भुन्द्दडारे औद्मोथगक करयडोय ऺेरका राथग बायतीम स्िीकृनत सकायात्भक ऩहर बएको फताए । नमाॉ आउन े

बफजुरीराई कोसी ऩूिाभार वितयण गनुाऩन ेऩऺभा स्थानीम उद्मोगीहरूरे रविङ गरययहेका छन ्। 
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स्थानीम सेमयका कायण दोरखाका दरसबत्र पििाद 

ददरफहादयु केसी-दोरखा, २६ साउन । भाथथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्आमोजनाको स्थानीमराई ददने 
सेमय सम्फञ्न्द्ध ऩनछल्रो ननणामरे दोरखाका याजनैनतक दरहरु मबर वििाद बएको छ । ताभाकोसीको 
ञ्जल्राफासीरे न्द्मूनतभ य अथधकतभ सेमय खरयद गना सक्न ेगयी ञ्जल्रास्तयीम सॊमन्द्ररे ननणाम गयेऩनछ 

वििाद सुरु बएको हो ।  
स्थानीम विकास अथधकायीको सॊमोजकत्िभा यहेको सिाऩऺीम ञ्जल्रास्तयीम सॊमन्द्रको विहीफायको 
फैठकरे ञ्जल्राफासीका राथग न्द्मुनतभ ५ हजायको ५० ककत्ता य अथधकतभ ५० हजायको ५ सम ककत्ता  ना 
ऩाउॉन ेननणाम गयेको छ । सॊमन्द्रको फैठकभा सहबागी बएय आएका दरका प्रनतननथधहरुरे गयेको ननणाम 

अन्द्म नेताहरुरे अभान्द्म बएको फताएका छन ्।  
एभारे नेता तथा दोरखा ऺेर नॊ. २ का सबासद आनन्द्दप्रसाद ऩोखयेररे अदहरेको ऩनछल्रो ननणामरे 

गरयफ य हुनेखान ेफीचको खाडर झन फढाउने फताए । ―जुन उद्देचमरे दोरखारीराई आमोजनाको सभान 

रुऩका भामरक फनाउन ेगयी १० प्रनतशत सेमयको भाग गरयमो अदहरे गरत बमो‖ उनरे कायोफायसॉग बने 
―ञ्जल्राफासीको सेमय सभानुऩानतक रुऩभा वितयण गनुाऩछा  ।‖ थधतोऩर फोडाको कानुन स्थानीमका राथग 

असय गये कानुन ै सॊशोधन गनुाऩने फताए । जनप्रनतननथधको नातारे कानुन सॊशोधन गयेयै बए ऩनन 

स्थानीमराई सभानुऩानतक सेमय वितयणभा राग्न ेउनरे फाचा गये ।  
एनेकऩा भाओिादी, नेकऩा भारेरे सािाजननक िक्तव्म न ैननकारेय ननणामप्रनत असहभनत जनाएका छन ्। 
एनेकऩा भाओिादी दोरखाका सॊमोजक तथा केन्द्रीम सदस्म गॊगा काकीरे मो ननणाम आभ ञ्जल्राफासीको 
दहतविऩरयत बएको फताए । अनघल्रो फैठकभा आफ्नो ऩाटॊरे सेमय रगानीफाये ददएको अिधायाणाराई ऩूयै 

फेिास्था गयेकोभा आऩत्ती जनाए । उनरे गरयफ विऩन्द्नहरुराई आमोजना िा सयकाय आपैं  ग्मायेण्टी फसेय 

बए ऩनन फॊाैकहरुरे रगानी गनुा ऩने फताए । सेमय सॊकरनका राथग फैंकहरुराई गाउॉ  नै विबाजन गयेय 

बए ऩनन गाउॉभै ऩठाउॉनु ऩनेभा उनरे जोड ददए ।  
नेऩारी काॉगे्रसका सथचि केशियाज चौरागाईरे आफ्नो दरको जो गएय हस्ताऺय गये ऩनन त्मो 
आथधकायीक प्रनतननथध नबएको फताए । ―ऩाटॊ मबर सेमय फाये कुन ैछरपर न ैबएको छैन‖ उनरे बने 
―ऩाटॊको अिधायणाको फायेभा छरपरै नगयी कुन ै व्मञ्क्तरे गयेको ननणाम ऩाटॊराई भान्द्म हुन्द्न ।‖ 

विऩन्द्नराई फेिास्था गयी केही भुठीबयका भान्द्छेरे पेयी दोरखारीको सेमय कब्जा गने खेर बएको फताए । 
आमोजनाभा स्थानीमराई रगानीका राथग दोरखाफासीराई १० प्रनतशत शमेय सुननञ्चचत गयेको छ । 
ञ्जल्राफासीरे ऩाउने कुर शमेय भध्मेफाटै छुट्माएय राभाफगयफासीराई ४ कयोड २३ राख फयाफयको सेमय 

ददने ननणाम गयेको छ । स्िदेशी रगानीभा ननभााणाथधन भाथथल्रो ताभाकोसीरे ञ्जल्राफासीका राथग १० 



प्रनतशत सेमय रगानी गना ददने व्मिस्था गयेको छ । आमोजनाफाट प्रबावित ञ्जल्रािासीरे जायी ऩूॉजीको 
१० प्रनतशत स्थानीम शमेय ऩाउने प्रािधानअनुसाय करयफ १ कयोड ५ राख ९० हजाय ककत्ता शमेय ऩाउने छन ्

। २०६८ को जनगणना अनुसाय दोरखा ञ्जल्राको जनसॊख्मा १ राख ८६ हजाय ५ सम ५७ यहेका छन ्बन े

राभाफगयको १ हजाय ८ सम ७ यहेको छ । सभानुऩानतक रुऩभा वितयण गदाा राभाफगयफासीरे २ सम ३५ 

ककत्ता य दोरखा ञ्जरराफासीरे ५६ ककत्ता सेमय ऩाउॉछन ्। सेमय विचरेषकहरुका अनुसाय थधतोऩर फजायभा 
अऩय ताभाकोसीको सेमय भूल्म प्रनतककत्ता ५ हजायसम्भ ऩुग्न ेफताउॉछन ्। आकषाक आमोजना बएकारे 

ताभाकोसीको सेमयप्रनत धेयैको चासो फढेको छ ।  
  आमोजनाको शमेय ननष्ट्काशन तथा विक्री प्रफन्द्धक नागरयक रगानी कोष य सह ननष्ट्काशन तथा विक्री 
प्रफन्द्धक एनसीएभ भचने्द्ट फैंककङ मरमभटेडरे ऩदहरो चयण ञ्जल्राफासी य कभाचायी सचचमकतााहरुका 
राथग शमेय ननष्ट्काशन गने मोजना फनाएको छ । दोस्रो चयणभा सिासाधयणका राथग य कम्ऩनी, विभा 
सॊस्थान, टेमरकभ य नागरयक रगानी कोषका कभाचायीहरुफाट शमेय सॊकरन गन े तमायी गयेको 
आमोजनाका प्रिक्ता डा. गणेश न्द्मौऩानेरे जानकायी ददए । आमोजनाको शमेय सॊयचनाअनुसाय नेऩार 

विद्मुत प्राथधकयण ४१%, नेऩार टेमरकभ ६%, नागरयक रगानी कोष २%, याञ्ष्ट्रम विभा सॊस्थान २%, 

कभाचायी सचचम कोष १७ दशभरफ २८%, सिासाधायण १५%,  कभाचायी सचचमकोषका कभाचायी २ 

दशभरफ ८८%, कम्ऩनी य विद्मुत प्राथधकयण कभाचायी ३ दशभरफ ८४% य स्थानीम दोरखा 
ञ्जल्रािासीको १० प्रनतशत शमेय हुनेछ । 
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डरय फसरमो हुॉदा प्राधधकयणराई १ अफन १३ कयोड 

घाटा 
फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, २५ साउन- आथथाक िषा ०७०/७१ को ९ भदहनाभा खखम्ती य बोटेकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट 

विद्मुत ्खरयद गदाा नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणराई १ अफा १३ कयोड ९८ राख रुऩैमाॉ नोक्सान बएको छ । 
नेऩारी रुऩैमाॉको तुरनाभा डरय भजफुत हॉाुदा विद्मुत भहॉगो हुन गई प्राथधकयणराई मो नोक्सान बएको 
हो । 
३ भदहनाको वित्तीम विियण आउन फाॉकी यहेकारे २ आमोजनाफाट खरयद गदाा हुन ेनोक्सानी अझ फढ्ने 
प्राथधकयणरे जनाएको छ । दिुै आमोजनारे विद्मुत ्उत्ऩादन थारेको मभनतदेखख गत िषासम्भ डरय २४ 

रुऩैमाॉ २१ ऩैसारे भहॉथगएको छ । 
दिुै आमोजनासॉग ऩीऩीए हुॉदा १ डरयफयाफय ४९ रुऩैमाॉ ६३ ऩैसा थथमो । ऩनछ नेऩारी रुऩैमाॉ कभजोय य डरय 

भजफुत हुॉदै गएऩनछ दिुै आमोजनाफाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेफेरा ७४ रुऩैमाॉ ६५ ऩैसा ऩुगेको थथमो । गत 

आिभा डरय अझ फमरमो बएय १ सम रुऩैमाॉ नाघेको थथमो । 
९ भदहनाको अिथधभा विद्मुत ्प्राथधकयणरे खखम्ती आमोजनाको प्रिद्र्धक दहभार ऩािय मरमभटेडराई 

बफजुरी खरयदफाऩत २ कयोड ८९ राख ७० हजाय डरय बुक्तानी गयेको छ । मस्त,ै बोटेकोसी आमोजनाको 
प्रिद्र्धक बोटेकोसी ऩािय कम्ऩनीराई १ कयोड ७७ राख ५० हजाय रुऩैमाॉ बुक्तानी गरयसकेको छ । 
खखम्तीरे सन ्२००० य बोटेकोसीरे २००१ देखख विद्मुत ्उत्ऩादन थारेका हुन ्। खखम्तीको २० िषा य 

बोटेकोसीको २५ िषाका राथग प्राथधकयणसॉग ऩीऩीए छ । दिु ैआमोजनाको ऩीऩीए प्रनतमुननट औसत ९ 

रुऩैमाॉ ऩछा  । खखम्तीभा ६ िषाऩनछ आधा स्िामभत्ि विद्मुत ्प्राथधकयणको हुनेछ । 
खखम्तीभा निेको फढी स्िामभत्ि छ । मस्तै, बोटेकोसीभा ऩदहरा अभेरयकी कम्ऩनी ऩान्द्डा इनजॉको रगानी 
बए ऩनन हार ताया म्मानेजभेन्द्टअन्द्तगात नेऩारीको ९५ य ५ प्रनतशत अभेरयकी हाजाा इन्द्टयनेसनरको 
रगानी छ । 
बोटकोसीको ३६ भेगािाट डरयभा य ९ भेगािाट नेऩारी रुऩैमाॉभा ऩीऩीए छ । बोटेकोसीरे ९ भेगािाट 

प्रनतमुननट १ रुऩैमाॉ ६२ ऩैसाभा विद्मुत ्प्राथधकयणराई बफक्री गदै आएको छ । 
प्राथधकयणरे दिुै आमोजनाका प्रिद्र्धकसॉग डरयभा टेक अय ऩ े(रेऊ िा देऊ) भा आधारयत बएय ऩीऩीए 

गयेको छ । खखम्तीको जडडत ऺभता ६० य बोटेकोसीको ४५ भेगािाट छ । मी दिुै आमोजनासॉग बएको डरय 

ऩीऩीए वििाददत छ । खखम्तीफाट सुख्खामाभको एक्सेस ऊजाासभेत गयी ३७ कयोड मुननट य बोटेकोसीफाट 



२५ कयोड ३५ राख मुननट बफजुरी प्राथधकयणरे खरयद गदै आएको छ । 
खखम्ती य बोटेकोसी आमोजनाका कायण प्राथधकयण नोक्सानभा गएको विद्मुत ्प्राथधकयणका ननमभत्त 

कामाकायी ननदेशक याभचन्द्र ऩाण्डमेरे फताए । ―खखम्ती य बोटेकोसी आमोजना सचचारनाभा आउनुअनघ 

प्राथधकयण नापाभा थथमो,‖ उनरे बने, ―मी २ आमोजनाफाट विद्मुत ्खरयद गना थारेको ऩदहरो िषाभ ै

प्राथधकयण नोक्सानभा गमो ।‖ 

उनका अनुसाय २ आमोजनाराई हटाउॉदा विद्मुत ्खरयद रागत औसत प्रनतमुननट ४ रुऩैमाॉ ५५ ऩैसा ऩछा  । 
प्राथधकयणरे विद्मुत ्फेचये औसत प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉ ५ ऩैसा आम्दानी गछा  । 
याष्ट्र फैंकरे सािाजननक गयेको उऩबोक्ता भूल्म सूचकाॊकका आधायभा भूल्मिदृ्थध, सतप्रनतशत डरय 

जोखखभ, योमल्टीरगामत कायणरे दिुै आमोजनाको बफजुरी भहॉगो ऩयेकारे प्राथधकयण घाटाभा गएको 
उनको बनाइ छ । 
स्ितन्द्र ऊजाा उत्ऩादक सॊस्था (इऩान) का अध्मऺ खड्गफहादयु विष्ट्ट नेऩारी रुऩैमाॉको तुरनाभा डरय 

भजफुत बएऩनछ ऩीऩीए भहॉगो बएको फताउॉछन ्। डरय कभजोय बएको बए खखम्ती य बोटेकोसी दिुै 
आमोजनाको ऩीऩीए सस्तो हुने उनरे जनाए । 
गत आिभा प्राथधकयण साढे ५ अफा रुऩैमाॉ नोक्सानभा गएको छ । खखम्ती य बोटेकोसीको अनतरयक्त 

बायतफाट विद्मुत ्खरयद गदाा य २५ प्रनतशतबन्द्दा फढी चहुािटका कायण प्राथधकयण नोक्सानीभा गएको हो 
। प्राथधकयणको सञ्चचत नोक्सानी १८ अफा रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । 

  



>f]tM cleofg, 2070/4/26 

ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन द्रतुगततभा 
भुरुकको ऊजाा सङ्कट सभाधानका राथग भहत्िऩूणा भाननएको ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइन ननभााण 

रतुगनतभा अगाडड फढेको छ । 
दिुै भुरुकका सम्िद्ध ननकामरे ननममभत अनुगभन य चासो देखाएका कायण आमोजना सोचबेन्द्दा तीव्र गनतभा 
अगाडड फढेको हो ।  
 

    हारसम्भ सो प्रसायण राइनअन्द्तगात नेऩारतपा  ४० ओटा टाियको फेस ननभााण बइसकेको छ । अझै दश ओटा 
टाियको बौनतक सॊयचना तमाय बइसकेको छ । नेऩार य बायतफीच विद्मुत ्आमात–ननमाात गना भहत्िऩूणा भाननएको 
सो आमोजनाराई दिुै भुरुकरे यणनीनतक भहत्ि ददएका छन ्। सयकायरे चार ुआथथाक िषाको फजेट िक्तव्मभा 
सभेत सो आमोजनाराई भहत्िऩूणा स्थान ददएको छ य तोककएको सभमभ ैऩूया गन ेप्रनतफद्धता जनाएको छ ।  
 

    बायतीम प्रधानभन्द्री नयेन्द्र भोदीको नेऩार भ्रभणका क्रभभा ऩनन सो आमोजनाराई भहत्िका साथ अगाडड 

फढाउन ेप्रनतफद्धता व्मक्त गरयएको थथमो । भोददरे आिचमक सॊमन्द्र ऩरयचारन गना ननदेशन ददएका थथए । 
विमबन्द्न प्रकक्रमागत एिभ ्प्राविथधक अियोधभा ऩयेको सो ऩरयमोजना गत असायदेखख ननभााण शुरू बएको थथमो ।  
 

    आमोजना प्रभुख फरीनायामण साहका अनुसाय आमोजनाका सफ ैफेस आगाभी भदहना ऩूया गन ेगयी काभ अगाडड 

फढाइएको छ । बायततपा  हारसम्भ १ सम १० टाियको फेस ननभााण सम्ऩन्द्न बएको छ । त्मस्त ै४५ ओटा टाियको 
ऩूणा बौनतक सॊयचना ऩूया बएको उनरे जानकायी ददए ।  
 

    प्रसायण राइन प्रबावित भहोत्तयी ञ्जल्राका १० गाविसका १ सम ५९ जग्गाधनीराई न्द्मूनतभ ्तीन धयुदेखख 

अथधकतभ ्१७ धयुसम्भको जग्गाको भुआब्जा वितयण ऩनन शुरू गरयएको छ । मही साउन २१ गत ेधनुषा ञ्जल्राका 
जग्गाधनीराई भुआब्जा वितयणका राथग सािाजननक आह्िान बइसकेको छ । आमोजनाको ठेकेदाय कम्ऩनी टाटा 
प्रोजेक्टसॉग सन ्२०१३ डडसेम्फय १९ भा ठेक्का सम्झौता बएको थथमो । आमोजना प्रभुख साहका अनुसाय नेऩार 

खण्डको कुर ४१ ककरोमभटयभध्मे चके सब,े टािय याख्न ेस्थानको ननक्र्मोर बई मुद्धस्तयभा ननभााण अगाडड फढेको छ 

।  
 

    डफर सकका ट प्रसायण राइन ननभााण हुन ेय सो प्रसायण राइनभापा त कयीफ १ हजाय २ सम भेगािाट विद्मुत ्नेऩार 

ल्माउन य बायत ऩठाउनसभेत सककन ेगयी ननभााण गने रक्ष्म याखखएको छ । सो प्रसायण राइन ननभााण ऩूया बएऩनछ 

दईु भुरुकफीच विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए)को फाटोसभेत खलु्नेछ । सो आमोजनाभा नेऩारतपा  १ सम १२ 

ओटा टािय ननभााण गनुाऩन ेछ । उता बायततपा  २ सम ३० िटा टािय ननभााण हुन ेछन ्। २०–२० िगा मभटय ऺेरमबर 

टािय ननभााण हुनेछ बन ेप्रसायण राइनरे कुर ४६ मभटय ढाक्नेछ । सो आमोजना सन ्२०१५ जुराई १५ भा सम्ऩन्द्न 

गनुाऩन ेछ ।  
 

     प्रसायण राइनका राथग बायतरे १ अफा २७ कयोड बायतीम रुऩैमाॉ खचा गनेछ बन ेनेऩाररे ७० राख अभेरयकी डरय 

खचा गनुाऩन ेछ ।  



 

    अन्द्तदेशीम प्रसायण राइन ननभााण कामा ऩूया गना नेऩारतपा  ऩािय रान्द्समभसन कम्ऩनी (वऩदटमसएन) स्थाऩना 
गरयएको छ । बायततपा  क्रस फोडाय ऩािय रान्द्समभसन कम्ऩनी (मसवऩदटसी) स्थाऩना गरयएको छ ।  
 

    नेऩारतपा फाट प्रसायण राइन ननभााण गना प्राथधकयणको ५० प्रनतशत, बायतको आइएर एन्द्ड एपएसको १० 

प्रनतशत, बायतकै ऩािय थग्रडको २६ प्रनतशत य नेऩारको जरविद्मुत ्विकास तथा रगानी कम्ऩनीको १४ प्रनतशत 

सेमयभा वऩदटमसएन गठन गरयएको थथमो । याससढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्द्तयदेशीम प्रसायण राइन रतुगनतभा  
         

साउन २६, काठभाडौं । भुरुकको ऊजाा सङ्कट सभाधानका राथग भहत्िऩूणा भाननएको ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण 

राइन ननभााण रतुगनतभा अगाडड फढेको छ । 
दिुै भुरुकका सम्िद्ध ननकामरे ननममभत अनुगभन य चासो देखाएका कायण आमोजना सोचबेन्द्दा तीव्र गनतभा 
अगाडड फढेको हो ।  
 

    हारसम्भ सो प्रसायण राइनअन्द्तगात नेऩारतपा  ४० ओटा टाियको फेस ननभााण बइसकेको छ । अझै दश ओटा 
टाियको बौनतक सॊयचना तमाय बइसकेको छ । नेऩार य बायतफीच विद्मुत ्आमात–ननमाात गना भहत्िऩूणा भाननएको 
सो आमोजनाराई दिुै भुरुकरे यणनीनतक भहत्ि ददएका छन ्। सयकायरे चार ुआथथाक िषाको फजेट िक्तव्मभा 
सभेत सो आमोजनाराई भहत्िऩूणा स्थान ददएको छ य तोककएको सभमभ ैऩूया गन ेप्रनतफद्धता जनाएको छ ।  
 

    बायतीम प्रधानभन्द्री नयेन्द्र भोदीको नेऩार भ्रभणका क्रभभा ऩनन सो आमोजनाराई भहत्िका साथ अगाडड 

फढाउन ेप्रनतफद्धता व्मक्त गरयएको थथमो । भोददरे आिचमक सॊमन्द्र ऩरयचारन गना ननदेशन ददएका थथए । 
विमबन्द्न प्रकक्रमागत एिभ ्प्राविथधक अियोधभा ऩयेको सो ऩरयमोजना गत असायदेखख ननभााण शुरू बएको थथमो ।  
 

    आमोजना प्रभुख फरीनायामण साहका अनुसाय आमोजनाका सफ ैफेस आगाभी भदहना ऩूया गन ेगयी काभ अगाडड 

फढाइएको छ । बायततपा  हारसम्भ १ सम १० टाियको फेस ननभााण सम्ऩन्द्न बएको छ । त्मस्त ै४५ ओटा टाियको 
ऩूणा बौनतक सॊयचना ऩूया बएको उनरे जानकायी ददए ।  
 

    प्रसायण राइन प्रबावित भहोत्तयी ञ्जल्राका १० गाविसका १ सम ५९ जग्गाधनीराई न्द्मूनतभ ्तीन धयुदेखख 

अथधकतभ ्१७ धयुसम्भको जग्गाको भुआब्जा वितयण ऩनन शुरू गरयएको छ । मही साउन २१ गत ेधनुषा ञ्जल्राका 
जग्गाधनीराई भुआब्जा वितयणका राथग सािाजननक आह्िान बइसकेको छ । आमोजनाको ठेकेदाय कम्ऩनी टाटा 
प्रोजेक्टसॉग सन ्२०१३ डडसेम्फय १९ भा ठेक्का सम्झौता बएको थथमो । आमोजना प्रभुख साहका अनुसाय नेऩार 

खण्डको कुर ४१ ककरोमभटयभध्मे चके सब,े टािय याख्न ेस्थानको ननक्र्मोर बई मुद्धस्तयभा ननभााण अगाडड फढेको छ 

।  
 

    डफर सकका ट प्रसायण राइन ननभााण हुन ेय सो प्रसायण राइनभापा त कयीफ १ हजाय २ सम भेगािाट विद्मुत ्नेऩार 

ल्माउन य बायत ऩठाउनसभेत सककन ेगयी ननभााण गने रक्ष्म याखखएको छ । सो प्रसायण राइन ननभााण ऩूया बएऩनछ 

दईु भुरुकफीच विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए)को फाटोसभेत खलु्नेछ । सो आमोजनाभा नेऩारतपा  १ सम १२ 

ओटा टािय ननभााण गनुाऩन ेछ । उता बायततपा  २ सम ३० िटा टािय ननभााण हुन ेछन ्। २०–२० िगा मभटय ऺेरमबर 



टािय ननभााण हुनेछ बन ेप्रसायण राइनरे कुर ४६ मभटय ढाक्नेछ । सो आमोजना सन ्२०१५ जुराई १५ भा सम्ऩन्द्न 

गनुाऩन ेछ ।  
 

प्रसायण राइनका राथग बायतरे १ अफा २७ कयोड बायतीम रुऩैमाॉ खचा गनेछ बन ेनेऩाररे ७० राख अभेरयकी डरय 

खचा गनुाऩन ेछ ।  
    अन्द्तदेशीम प्रसायण राइन ननभााण कामा ऩूया गना नेऩारतपा  ऩािय रान्द्समभसन कम्ऩनी (वऩदटमसएन) स्थाऩना 
गरयएको छ । बायततपा  क्रस फोडाय ऩािय रान्द्समभसन कम्ऩनी (मसवऩदटसी) स्थाऩना गरयएको छ ।  
 

    नेऩारतपा फाट प्रसायण राइन ननभााण गना प्राथधकयणको ५० प्रनतशत, बायतको आइएर एन्द्ड एपएसको १० 

प्रनतशत, बायतकै ऩािय थग्रडको २६ प्रनतशत य नेऩारको जरविद्मुत ्विकास तथा रगानी कम्ऩनीको १४ प्रनतशत 

सेमयभा वऩदटमसएन गठन गरयएको थथमो । यासस 
  



>f]tM sflGtk'/, 2070/4/26 
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>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2070/4/27 

विकास थाऩा 
 

काठभाडौं : एक दशकदेखख भुरुक रोडसेडडङभा यहेका फेरा समौं भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन हुने खोरा 
ननमन्द्रणभा याखेय दरारहरूरे जरविद्मुत ्आमोजनाका सिेऺण अनुभनतऩर (राइसेन्द्स) फेच्न ेगयेको 
ऩाइएको छ। खोरा दताा गयाई िषौंसम्भ ग्राहक कुने य भौका ऩये ठूरो 'कमभसन' कुम्ल्माउने तय ननभााण 

नगन ेप्रिवृत्त फढ्दै गएका कायण सयकायरे जायी गयेका राइसेन्द्स कागजभा सीमभत हुन ऩुगेका छन।् 

 

झन्द्ड ै१० िषाअनघ सॊखिुासबाभा ऩने तल्रो अरुणको राइसेन्द्स स्थानीम व्माऩायी िनृ्द्दािनभान प्रधानाॊगरे 

मरएय ब्राञ्जरको ब्रास ऩाियराई फेच।े उक्त कम्ऩनीरे 'अध्ममन' भार गयम्ो, ननभााण गना सकेन। उनै 
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प्रधानाॊगरे ६ सम भेगािाटको रभजुङभा ऩने भाथथल्रो भस ्ामाङ्दीको राइसेन्द्स बायतीम कम्ऩनी 
जीएभआयराई फेच।े उसरे ऩनन मो आमोजना अदहरेसम्भ फनाउन सकेको छैन। 

पेरय ऩनन प्रधानाॊग य उनका छोया विकेशरे भाथथल्रो बरशूरी-१ को राइसेन्द्स कोरयमन कम्ऩनीराई फेच।े 
मसअनघ प्रधानाॊगरे १४ भेगािाट ऺभताको भाथथल्रो भोदी आमोजनाको राइसेन्द्स थचननमाॉ कम्ऩनीराई 

फेचकेा थथए। मसयी एउटै व्मञ्क्तरे चायिटा राइसेन्द्स हात ऩायी विदेशीराई फेच्न सपर बए। तय एउटा 
ऩनन फनेन। भुरुक अन्द्धकायभै यह्मो, दरार धनी बई नै यहे। 

सबासद् ननजारा याउतरे एक सम ८० भेगािाट ऺभताको कारीगण्डकी कोफानको राइसेन्द्स मरएय 

बायतीम य अभेरयकी कम्ऩनी इसयराई फेथचन।् त्मस्त ैनेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणका ऩूिाकामाकायी ननदेशक 

हरयशि्न्द्द शाहरे तीरा-१ य नतरा-२ आमोजना बायतको केएसकेराई सात िषाअनघ फेचकेा थथए। 
याभेछाऩभा ऩने मरखु 'ए', मरख-ु१ य मरखु-२ गयी तीनिटा आमोजना एक ऩूिाजरस्रोत भन्द्रीको ननकटका 
सभूहरे मरएय केएर दगुडराई फेच।े 

ऩनछल्रोऩटक नेऩारको जरविद्मुत्भा इरेक्रो-भेकाननकरका साभान आऩूनता गन े एजेन्द्ट रेडमरॊक 

ग्रोफर प्रामरका ईचिय िेष्ट्ठरे ७२ भेगािाट ऺभताको भाथथल्रो कारगण्डकीको राइसेन्द्स थचननमाॉ 
कम्ऩनी मसनो हाइड्रोराई फेच।े त्मसैगयी गोखााका केही कायोफायीरे एक सम ३० भेगािाटको फूढीगण्डकी 'क' 

य दईु सम ६० भेगािाटको फूढीगण्डकी 'ख' को राइसेन्द्स मरएय बायतीम कम्ऩनी ऩटेर इञ्न्द्जननमरयङराई 

हस्तान्द्तयण गये। मी सफै घटनारे खोराहरू दरारको कब्जाभा य सयकाय ननयीह यहेको देखाउॉछ। 

उञ्ल्रखखत सफै आमोजनाहरूको राइसेन्द्स ऩदहरे आपूरे मरएय विदेशीराई फेचकेो विियण कम्ऩनी 
यञ्जस्राय कामाारमभा यहेको 'कम्ऩनी सेमय सॊयचना' फाट देखखन्द्छ। मसको जानकायी विद्मुत ् विकास 

विबागराई सभेत आउन ेगछा। 'हाभीराई सेमय सॊयचना ऩरयितान गरयएको जानकायी प्रिद्र्धकरे ददनुऩछा ', 
विबाग स्रोतरे बन्द्मो, 'त्मो बनेको राइसेन्द्स ककनफेच हो।' 

खोरा दतान गयाई िर्षौसभभ् ग्राहक कुयने य भौका ऩये ठूरो कसभसन कुभम्ाउने तय तनभानण नगने प्रितृत 

फढ्दै गएका कायण सयकायरे जायी गयेका राइसेनस् कागजभा सीसभत छन।्  

एक भेगािाट राइसेन्द्सको दरारी भूल्म कनत? दईु सम ५४ भेगािाट ऺभताको फूढीगण्डकीको राइसेन्द्स 

मरएका काठभाडौंका चन्द्रभखण फाॉस्कोटारे रन्द्डनको क्माञ्म्ब्रज विचिविद्मारमका प्राध्माऩक इभानमसॊह 

गुरुङराई आमोजना खरयद गन ेप्रस्ताि गदै इभेर रेखे, 'एक भेगािाटको राइसेन्द्स खचा साढे सात राख, 

कुर मभराएय २० कयोड ददनुऩछा।' 



राइसेन्द्सका राथग सऺभ ऩयाभशादाता ननमुक्त गना य शुल्क एक िषाका राथग १० राख रुऩैमाॉ नतनासक्न े

हैमसमत फाॉस्कोटासॉग नबएऩनछ उनरे जरविद्मुत ्व्मिसामी हाइड्रो सोरुसन्द्सका ऻानेन्द्ररार प्रधानराई 

गुहायेका थथए। प्रधान ऩयाभशादाता ल्माउन य शुल्क नतना सहभत बएऩनछ विबागरे त्मसैराई सता 
फनाएको थथमो। प्रधानरे मभरेय काभ गन ेबनी आपूरे फाॉस्कोटाराई दईुऩटक गयेय २० राख य अको एक 

ऩटक १० राख रुऩैमाॉ ददएको फताए। 'मभरेय गयौं बनेऩनछ भैरे ऩैसा हारेको हुॉ', प्रधानरे अन्द्नऩूणासॉग बने, 
'राइसेन्द्स मरएऩनछ आमोजना फनाउनुको साटो फेच्न ग्राहक ऩो खोज्न थारे, भेयो ऩैसा मरएय फाॉस्कोटा 
बागे।' 

करयफ ऩाॉच सम भेगािाट विद्मुत ्प्रणारीभा अऩुग बएका कायण अदहरे दैननक १४ घन्द्टा रोडसेडडङ छ। 
तय हजायौं भेगािाटका मस्ता आमोजना दरारभापा त विदेशी कम्ऩनीरे ओगदटयहॉदा ऩनन ननभााणभा जान 

सकेका छैनन।् राइसेन्द्स कायोफाय भार बएको ननभााण नबएको कायण देखाउॉ दै मसको शुल्कभा ३० 

गुणासम्भ िदृ्थध गदाा ऩनन खोरा ठेक्का मरने व्माऩायीरे शुल्क नतना थारेऩनछ दरारी यकभभा ऩनन 

अनुऩानतक िदृ्थध बएको छ। 

जरस्रोत तथा ऊजाा भन्द्रारमको नीनत भहाशाखाभा राभो सभम काभ गरयसकेका नेऩार सयकायका सथचि 

अनुऩ उऩाध्मामका अनुसाय सयकाय य िास्तविक रगानीकतााफीच बफचौमरमा नछना नऩाऊन ् बनेय 

राइसेन्द्स शुल्क उल्रेखनीम रूऩभा िदृ्थध गरयए ऩनन प्रिवृत्त अझै सुध्रन सकेको छैन। 'ऩैसा ऩयेऩनछ 

आमोजना फनाउने उद्देचमसदहत गम्बीय रगानीकताा आकवषात होरान ्बनेय शुल्क िदृ्थध गरयएको थथमो', 
उऩाध्मामरे बने। 

ऩूिाऊजाा सथचि हरययाभ कोइयारारे बने, 'झोराभा खोरा याखखएको अनुबूनत गयेकै कायण भेयै ऩारा (२०६९ 

सार) भा राइसेन्द्सको शुल्क फढाइएको हो।' विबागका भहाननदेशक डा. सचजम शभाारे व्माऩायीहरूरे 

राइसेन्द्स फेच्न ऩाउने प्रािधान कानुनभा बएकारे विबागरे मसभा केही गना नसक्न ेफताए। 

हारसम्भ सात हजाय दईु सम ७५ भेगािाट फयाफयको राइसेन्द्स जायी बएको छ। मीभध्मे ननजी ऺेरसॉग 

करयफ ९४ प्रनतशत राइसेन्द्स छ। ओगदटएकाभध्मे ऩनन आधाबन्द्दा फढी बायतीम कम्ऩनीका हातभा 
ऩुगेका छन।् 

 

  



>f]tM sflGtk'/, 2070/4/27 

ऩश्चचभ सेती दईु िर्षनदेखख मपिकै 

चाइना इन्द्टयनेसनर िाटय एन्द्ड इरेञ्क्ट्यक (सीडब्रूई) रे ऩञ्चचभ सेती आमोजना फनाउन ेबनी सयकायसॉग 

सम्झौता बएको दईु िषा बफत्दा ऩनन काभ सुरु हुन सकेको छैन। जफकक २०१२ अगस्त ११ भा कम्ऩनीसॉग सझदायी 
(एभओम)ू हुॉदा एक िषामबर काभ सुरु गन ेसहभनत बएको थथमो।  
 

तत्कारीन प्रधानभन्द्रीका आथथाक सल्राहकाय याभेचिय खनार, ऩूिा ऊजाासथचि हयेयाभ कोइयारा य रगानीफोडाका 
प्रभुख कामाकायी अथधकृत याधेश ऩन्द्तरे कम्ऩनीका उच्च अथधकायीराई बेटेय ६ भदहनामबर अध्ममन सकेय एक 

िषामबर काभ थाल्न ेसहभनत गयेका थथए।  
 

'गत िषा कावत्तकमता कम्ऩनीसॉग औऩचारयक छरपर बएको छैन,' फोडा स्रोतरे बन्द्मो, 'उताफाट कुन ैऔऩचारयक 

जिाप नआएऩनछ एक भदहनाअनघ पेरय फोडारे ऩर ऩठाएको छ।' 
 

सभझदायी हुॉदा ऩञ्चचभ सेतीको राइसेन्द्स ऩाएय काभ गना नसकेको अस्रेमरमारी कम्ऩनी स्भेकको प्रनतिेदनभा थऩ 

अध्ममन गना ६ भदहना राग्न ेफताएको थथमो। त्मसरगत्त ैकाभ थाल्न ेसहभनत बएको थथमो।  
 

सॊसायकै सफैबन्द्दा ठूरो आमोजना थ्री गजेज फनाएको कम्ऩनीको भ्रात ृकम्ऩनी सीडब्रूईका तत्कारीन उऩाध्मऺसॉग 

नेऩारी टोरीरे छरपर गयेको थथमो। त्मनतखेय ऩैसाको कुन ैसभस्मा नबएकारे तत्कार काभ थाल्न ेजानकायी उनरे 

ददएका थथए।  
 

अगस्त ११ को सम्झौता हुनुअनघ सीडब्रूईको भाउ कम्ऩनी थ्री गजेजरे न ैआमोजना फनाउन ेऊजाा भन्द्रारमसॉग 

एभओम ूगयेको थथमो। उक्त एभओमूभा वििाद बएऩनछ त्मसराई सुल्झाउन य सॊसदीम समभनतको सभेत चासो 
सम्फोधन गना नेऩारी टोरी चीन गएको थथमो। सीडब्रूई विदेशभा रगानी गन ेबथगनी सॊस्थाका रूऩभा थ्री गजेजरे 

न ैफनाएको कम्ऩनी हो।  
 

दोस्रो एभओमूभा सॊसदको ऊजाा समभनत सभेतको आग्रहभा त्मसअनघको सभझदायीभा दईु भहत्त्िऩूणा फुॉदा थऩेय नमाॉ 
एभओम ूबएको थथमो। जसभा १० प्रनतशत सेमय स्थानीमराई ददन ेय सुदयूऩञ्चचभको औद्मोथगक विकासका राथग १ 

सम ५० भेगािाट उऩरब्ध गयाउन ेफुॉदा थवऩएका थथए। 
 

अगस्त सम्झौताको डढे भदहनाऩनछ थचननमाॉ टोरी आएय अध्ममन ऩनन गयेको थथमो। जसराई स्थानीमरे बव्म 

स्िागत ऩनन गयेका थथए। त्मसरगत्त ैसीडब्रूईका उऩाध्मऺ जाओ कपङ जरविद्मुत ्सम्भेरनको अिसय ऩायेय नेऩार 

आएका थथए।  
 

तय ऩनछल्रो सभम कम्ऩनीरे चीन य नेऩार दिुैनतय सयकाय ऩरयितान बएकारे काभ गना सभम रागेको 
अनौऩचारयक जानकायी बन ेफोडाराई गयाएको छ। चीनभा सयकाय ऩरयितान बएको एक िषाबन्द्दा फढी बइसकेकारे 



त्मसभा कुन ैतका  नबएको फोडा स्रोतको बनाइ छ।  
 

मससॉग ैकम्ऩनीरे प्रसायण राइन य उत्ऩाददत बफजुरीको खरयद सम्झौताको विषम ऩनन उठाउन ेगयेको छ। ऩञ्चचभ 

सेती सुरुभा बायत ननमाात गन ेबननए ऩनन सीडब्रूईसॉग बन ेनेऩारभ ैखऩत गन ेगयी सम्झौता बएको हो। प्रसायण 

राइन बन ेथचननमाॉ एञ्क्जभ फैंकको सहुमरमतऩूणा ऋणभा नेऩार सयकायरे फनाउन ेसहभनत ऩनन बएको थथमो। 
मसका राथग अथा भन्द्रारमरे ऩर ऩनन ऩठाइसकेको छ। तय ऩनन काभ अगाडड फढ्न सकेको छैन। 
 

ऩञ्चचभ सेती झन्द्ड ै२० िषादेखख चचाा बएय ऩनन काभ अगाडड फढ्न नसकेको आमोजना हो। अस्रेमरमाको स्नोई 

भाउन्द्टेन इनजॉ कऩोयेसन (स्भेक) रे ऩञ्चचभ सेती आमोजना फनाउन १८ िषाअनघ अनुभनत मरएको थथमो। तय डढे 

दशकसम्भ रगानी जुटाउन नसकेऩनछ ३ िषाअनघ सयकायरे उसॉग यहेको अनुभनतऩर खायेज गयेको थथमो।  
 

डडसेम्फय २०१० (ऩुस १६ २०६७) भा अञ्न्द्तभ ऩटक सककएको म्माद सयकायरे थऩेन। मस अिथधभा स्भेकरे ३ कयोड 

अभेरयकी डरय (करयफ ३ अफा रुऩैमाॉ) खचये आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन गयेको थथमो।  
 

स्भेकरे काठभाडौं, डोटी य डडले्धयुाभा कामाारमसभेत स्थाऩना गरयएको थथमो। सुदयूऩञ्चचभको सेती नदीभा ननभााण 

हुन ेमो आमोजना जराशममुक्त हो। ७ सम ५० भेगािाट ऺभताको छ। मसराई फाफुयाभ बट्टयाई प्रधानभन्द्री हुॉदा 
याञ्ष्ट्रम गौयिको आमोजनाभा याखखएको थथमो। 
  



>f]tM cleofg, 2070/4/27 

भाई हाइड्रोको सससबर सॊयचनाको ऩयीऺण ऩूया 
ऩुष्ट्ऩ कोइयारा 

प्रसायणराइन नहुॉदा ऩयीऺण उत्ऩादनका राधग कुनुनऩन ेश्स्थतत 

 

साउन २६, काठभाडौं । साननभा भाई हाइड्रो ऩािय मरमभटेडरे ननभााण गरययहेको २२ भेगािाट ऺभताको भाई 

हाइड्रोऩािय आमोजनाको मसमबर सॊयचनाको ऩयीऺण ऩूया बएको कम्ऩनीरे जानकायी ददएको छ । इरेक्रो 
भेकाननकर, हाइड्रो भेकाननकररगामत सॊयचनाहरूको ऩनन ऩयीऺण गयी केही भहीनामबर ैआमोजनाफाट 

ऩयीऺण उत्ऩादन शुरू गना सककने अिस्थाभा ऩुगेको कम्ऩनीका प्रभुख कामाकायी अथधकृत(सीईओ) डा. 
सुिणादास िेष्ट्ठरे फताए । 
 

तय, नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणका तऩाmफाट प्रसायण राइन ननभााणको ञ्जम्भा ऩाएको जगुआय एष्ट्टय 

जोइण्ट बेचचय कम्ऩनी बायतरे प्रसायण राइन ननभााणभा विरम्फ गयेको उनरे फताए । ‗शुरूभा जुराई 

बन्द्मो, ऩनछ अगष्ट्ट बन्द्मो अदहरे आएय सेप्टेम्फयभा भार राइन ननभााण सक्न ेफताइयहेको छ,‘ िेष्ट्ठरे 

बने, ‗तय, कण््माक्टयरे मही गनतभा प्रसायण राइन ननभााण गदै गमो बने सेप्टेम्फयभा ऩनन सक्न ेछाॉट 

देखखॉदैन ।‘  
 

इराभको थचसाऩानीभा ननभााणाधीन आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत ्प्रसायणका राथग बायतीम ठेकेदाय 

कम्ऩनीरे गोदकदेखख झाऩाको दभकसम्भ ९५ ओटा टाियसदहतको प्रसायण राइन ननभााण गरययहेको छ ।  
 

मो प्रसायण राइन १ सम ३२ केबीको काफेरी करयडोय प्रसायणराइनअन्द्तगात ऩछा  । मसरे ऩूिााचचरका 
विमबन्द्न ञ्जल्राभा ननभााणाधीन आमोजनाराई याञ्ष्ट्रम प्रसायण ग्रीडभा जोड्न ेरक्ष्म मरएको छ । भाई 

होइड्रोको विद्मुत ्जोड्न आिचमक ९५ ओटा टाियभध्मे ८० ओटा टाियको पाउण्डशेन ननभााण बइसकेको 
ऩनन िेष्ट्ठरे फताए । ‗१ देखख ३ ददनभा एउटा ग्रूऩरे एउटा टािय ठड्माइसक्छ,‘ उनरे बन,े ‗रतुगनतभा गन े

हो बन ेताय टाॉग्नेरगामत सफै काभ सम्ऩन्द्न गयी २ भहीनामबर प्रसायण राइन ऩूया हुन्द्छ ।‘ 

 

बायतीम ठेकेदायको कण््माक्टयरे मही गनतभा काभ गये आमोजनाको ऩयीऺण ऩूया बई ऩयीऺण उत्ऩादन 

शुरू गना कुनुाऩन ेअिस्था आउने सीईओ िेष्ट्ठको गुनासो छ । 
 

िन तथा स्थानीम जनताको स्िामभत्िभा ऩयेको जग्गा अथधग्रहणरगामत कुन ैऩनन अियोध नबएको 
अिस्थाभा ऩनन प्रसायण राइन ननभााण कामा सुस्त हुन ुविडम्फनाऩूणा बएको उनरे फताए । मसअनघ उक्त 
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आमोजनाको विद्मुत ्असाय भहीनामबर आइसक्न ेबन्द्दै रोडशडेडङफाट केही याहत ऩाउन ेआशा 
आमोजनाप्रबावित ऺेरका स्थानीम फामसन्द्दारे याखेका थथए । 

  



>f]tM cleofg, 2070/4/27 

बफजुरी व्माऩाय सम्झौता ककन ? 

नेऩारका सफै आथथाक ऺेरको प्रगनत दयुिस्थाभा छ । नेऩार प्राकृनतक स्रोतसाधनरे धनी देश बए ऩनन 

मसको सदऩुमोग गयी आऩूmराई सम्ऩन्द्न गना नसक्न ेदेशका रूऩभा विचि भानथचरभा थचननन ऩुगेको छ 

। मो कुया याजनीनतक, साभाञ्जक य आथथाक ऺेरका ऩरयसूचकरे फोमरयहेका छन ्। प्रकृनतरे हाभीराई दईु 

विकासमोग्म ऺेर– ऩमाटन य जरविद्मुत–् ियदानका रूऩ प्रदान गयेको छ । 

ऩमाटनको विकासरे नेऩारभा छोटो अिथधभा नै सुन पराउन सककन्द्छ । ऩमाटकहरूराई आकयÈ्ण गयाउन 

सक्न ेप्राकृनतक सञ्जसजािट भार होइन, कनतऩम साभाञ्जक भान्द्मता ऩनन ऩमाटन सहमोगी फन्द्दै गएका 
छन ्। मो ऺेरको विकासराई बूऩरयिेञ्ष्ट्टततारे तगायो हाल्न सक्दैन । ऩमाटकहरू आउने जाने आकाश े

फाटो खरुा छ । मो ऺेरको विकासका ननमभत्त कुया धेयै बएका छन ्। तय, सोअनुरूऩ काभ हुन सकेको छैन । 
ऩमाटकको आगभनभा ियÈ्ाेनन नगण्म िदृ्थध बएको तथम आॉकडाहरूरे देखाइयहेका छन ्।  

नेऩारराई प्रकृनतरे उऩहाय स्िरूऩ प्रदान गयेको अको ऺेर जरविद्मुत ्हो । जरविद्मुत ्विकास नेऩारको 
ऩमाटन विकासको ऩनन ऩरयऩूयक हो । मसको विकासका ननमभत्त नेऩाररे घयेर ुप्रमत्न त गनुा नै ऩछा , जुन 

ऩूिाशताका रूऩभा यहेको छ । तय, मस ऺेरभा गरयन ेघयेरु रगानीरे बफजुरी उत्ऩादन त ऩक्कै गना सककएरा 
तय उत्ऩाददत बफजुरीको खऩत नेऩाररे गना नसक्न ेकुया हाभी सफैराई थाहा छ । 

थऩ ६ सम भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गन ेहो बने नेऩारसॉग जगेडा बफजुरी यहन सक्न ेदेखखन्द्छ । मसको 
खऩतका ननमभत्त ऩनन नेऩाररे बफजुरी खऩत गना सक्ने अन्द्म ऺेर– विमबन्द्न खारे सम्बावित 

उद्मोगधन्द्दा जसरे उत्तयी बायतका फामसन्द्दाराई राब ऩु¥माउन सक्छ, ऩूिाऩञ्चचभ याजभागाभा विद्मुतीम 

येर सेिा य डाॉडाकाॉडाराई एकआऩसभा जोड्न सक्ने यज्जुभागाको विकास गनुा आिचमक छ ।  

भाथथको हयपभा उल्रेख गरयएको अिस्थाभा कुन विदेशी रगानीकताा नेऩारको जरविद्मुत्भा रगानी 
गना आउॉछ ? १०–२० रुऩैमाॉको रगानीरे बफजुरी उत्ऩादन हुन सक्दैन । एक भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गना 
साराखारा १५–१८ कयोड रुऩैमाॉ राग्छ । भानाॊाै ५ सम भेगािाटको भार ऩनन कुया गने हो बन ेमसको 
गुणन खण्डफाट प्राप्त हुने ऩूयै गुणन पर ननकाल्न १० डडञ्जटको क्मारकुरेटयरे ऩनन ऩूयै अङ्क देखाउन 

सक्दैन । मनत ठूरो यकभको रगानीफाट उत्ऩाददत बफजुरीको खऩत ऺेर नदेखखएकारे कसरे मस्तो स्ऩष्ट्ट 

देखखएको जोखीभभा सीमभत ऩूॉजी रगाउन चाहन्द्छ ? मो अिस्थाभा कुन भुरुकको रगानीकताा नेऩारको 
जरविद्मुत्भा रगानी गना आउॉछ ? स्ऩष्ट्ट छ, कोही ऩनन आउॉ दैन । 



प्रत्मऺ िैदेमशक रगानीफाट ननभााण बएका दईुओटा जरविद्मुत ्आमोजना बोटेकोशी य खखम्तीरे 

नेऩारभा सदैि बइयहन ेथऩ अॉध्मायोराई उज्मारो त फनाएका छन ्। तय, प्रत्मेक ियÈ् डरयभा बुक्तानी 
गनुाऩन ेसाॉिाब्माजको प्रािधानरे नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणराई आथथाक रूऩरे जीणा फनाइसकेको छ । 
मसरे नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको थऩ बफजुरी उत्ऩादन गने ऺभताभा ह्रास गयाएको छ । मो प्रािधानरे 

देशराइै सदैि घाटा बइयहेको छ । मसराई सच्माउन सककॉ दैन । तय, मसफाट ऩाठ बने मसक्न सककन्द्छ । 
मसराई ननयाकयण गन ेउऩाम न ैनबएको बने होइन । मी दिु ैजरविद्मुत ्आमोजना ननभााण गदाा रागेको 
खचा रगानीकतााराई आजसम्भ नतयेय फाॉकी यहेको यकभ याज्मरे एकैऩटक नतरयददएको खण्डभा ियÈ्ाेनन 

थऩ हुन ेआथथाक बाय कभ हुॉदैन । भेयो विचायभा मी दिुै जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण गदाा रागेको 
रगानीको नतना फाॉकी बाग सयकायरे एकभुष्ट्ट नतरयददॉदा मसफाट प्राप्त हुन ेआम्दानीको बाग ऩरयचारन 

गयी अरू थऩ बफजुरी ननकाल्न सककन्द्छ । मसराई अथाशास्रको बाÈााभा सीमभत स्रोतको फा―डपाॉट 

वििेकशीर ढङ्गफाट ऩरयचारन गरयएको कामा बननन्द्छ । दबुााग्म बनाॊा ैिा सौबाग्म, देशको फागडोय 

चराउन जनताफाट चनुनएय आएका प्रनतननथधहरू विकासको नाभभा याज्मरे आपूराई ५ कयोड ददनुऩने 
भाग याखी सिासम्भतफाट ऩास गयाउन प्रमत्नशीर यहन्द्छन ्। मो ियÈ्को फजेटरे सोहीअनुरूऩ प्राथमभकता 
ऩाएको अनुबूनत सफैरे गरययहेकै कुया हो । मो कामाराई वििेकशीर िा अवििेकशीर बन्द्ने कुयाभा भ आपै 

अथाशास्रको विद्माथॉ बए ताऩनन द्विविधाभा यहेको छु । मही हो बनेय ककटेय बन्द्न सक्न ेअिस्थाभा भ 

छैन । मसका राथग के हो बनेय छुट्ट्माउन छुट्टै कऺाको आिचमकता बएको भहसूस हुन थारेको छ । मो 
यकभको सदऩुमोग वििेकशीर ढङ्गफाट गना सक्दा बोमरको सन्द्तनतरे ददगा रूऩभा काभ य भाभ ऩाउन 

सक्न ेथथए बन्द्न ेकुयाभा शङ्का हुन ेथथएन । प्रत्मेक सयकायरे आआफ्नो ऩाराभा सीमभत स्रोतको 
ऩरयचारन मही उद्देचम प्राञ्प्तका राथग गरयएको हो बन्द्ने तका  प्रस्तुत गरययहेकै हो । तय, सोही उद्देचम 

प्राप्त हुन सकेको िा हुन नसकेको कुयाभा खशुी य विस्भात दिुै सुन्द्न िा देख्न िा जान्द्न सककयहेको छैन ।  

नेऩारभा जरविद्मुत्को विकासका ननमभत्त धेयै गना फा―की छ । ऩदहरो शता उत्ऩादन गरयन ेबफजुरीरे 

मथेष्ट्ट फजाय खोज्छ । बफजुरीको फजाय विस्ताय गना बफजुरी व्माऩाय सम्झौता आिचमक ऩछा  । बफजुरी 
व्माऩाय सम्झौतारे नेऩारभा उत्ऩाददत बफजुरीरे साका  भुरुकरगामत थचननमाॉ फजाय ऩनन ऩाउन सक्छ । 
नेऩारको ४० हजाय भेगािाट बफजुरी खऩतका ननमभत्त धेयै टाढा गइयाख्न ुऩने आिचमकता ऩदैन । नेऩारको 
दक्षऺणभा यहेको बायत य उत्तयभा यहेको चीन नै ऩमााप्त छन ्। मी देश उदीमभान अथाव्मिस्था बएका देश 

हुन ्। मी देशको विकासभा तीव्रता ल्माउन िा बइयहेको विकासको गनतराई तीव्रता ददन थऩ बफजुरीको 
आिचमकता ऩछा  । नेऩारको बफजुरी मी भुरुकको विकासका ननमभत्त औÈथध हुन सक्छ । तय, नेऩारको 
बफजुरी व्माऩायका ननमभत्त बफजुरी व्माऩायसम्फन्द्धी सम्झौताको अबाि छ । आिचमकताअनुसाय नेऩाररे 

बायत य चीन दिुै देशसॉग बफजुरी व्माऩाय सम्झौता गयन् आिचमक छ । मसरे नेऩारभा उत्ऩाददत बफजुरी 
ननमाात गयी नछभेकीहरूको आिचमकताराई ऩरयऩूनत ा गना भद्दत ऩ¥ुमाउन सक्छ । उत्ऩादन गरयन े



बफजुरीको फजाय सुननञ्चचत हुॉदा बायतीम कम्ऩनीहरू भार नेऩारको बफजुरी उत्ऩादनभा आकयÈ्ञ्ात हुने 
होइनन ्कक तेस्रो देशका रगानीकताा ऩनन आकयÈ्ञ्ात हुन सक्छन ्।  

मो प्रकक्रमारे नेऩारको अऩाय जरविद्मुत्को बण्डायरे प्रनतस्ऩधाात्भक तियफाट विकास हुन ेभौका ऩाउॉछ । 
प्रनतस्ऩधाात्भक प्रकक्रमारे उत्ऩादन हुने बफजुरी सस्तो हुन्द्छ । मसरे अन्द्म स्रोतफाट ननकामरने बफजुरीको 
रागतको हायाहायीभा ल्माई प्रनतएकाइ बफजुरीको भूल्म कभ गयाउन भद्दत गछा  । बफजुरीको आमात य 

ननमाातकतााराई बफजुरीको भूल्म सभामोजन गना िा गयाउन सहजता प्रदान गछा  । मसरे बफजुरीको 
व्माऩाय फढाउॉछ । आिचमकताअनुसाय बफजुरी आमात िा ननमाात गना सककन्द्छ । मो प्रकक्रमारे बफजुरी 
व्माऩाय गरयने देशहरूका फीच सम्फन्द्ध गाढा फनाई दिुै देशका आिचमकता सहज ढङ्गफाट ऩूया हुन सक्छ 

।  

नेऩारको बफजुरी उत्ऩादनभा सहमोग गयी सो बफजुरी रगेय बायतराई उज्मारो गयाउने चाहना हारसारै 
बएको बायतीम प्रधानभन्द्रीको नेऩार भ्रभणरे देखाएको छ । बायतरे देखाएको मो सदाशमताराई 

नेऩाररे अरूराई ऩनन पाइदा हुन ेककमसभरे आऩूmराई अथधक राब हुने गयी बफजुरी व्माऩाय सम्झौता 
गनुाऩछा  । मो सम्झौतारे नेऩारको खेय गइयहेको बफजुरीरे विकास हुन ेभौका ऩाउॉछ । मो भौका नेऩाररे 

गुभाउन ेहो बने नेऩारको जरविद्मुत ्विकासरे गनत मरन सक्न ेछैन । 

रेखक बरबुिन विचिविद्मारमका अथाशास्रका प्राध्माऩक हुन ्। 

  



>f]tM cleofg, 2070/4/27 

 



 
  



>f]tM uf]/vfkq, 2070/4/27 

तीनिटा पिद्मुत ्सफस्टेसन तनभानण हुन ेक्रभभा  
गुररयमा (फददामा),  साउन २७ गत े। साउन २६ फददामाभा विद्मुत ्विस्ताय गन ेउद्देचमका साथ तीनिटा विद्मुत ्

सफस्टेसन ननभााण हुन ेक्रभभा छन ्।  
विस्ताय प्रणारी सुदृढीकयण आमोजनाअन्द्तगात बुयीगाउॉ , भैनाऩोखय य याजाऩुय ऺेरको नमाॉगाउॉभा सफस्टेसन 

ननभााण हुन थारेको हो । आमोजनाअन्द्तगात देशबरयभा ११ िटा सफस्टेसन ननभााण बइसकेका छन ्। सफस्टेसन 

ननभााणऩनछ ञ्जल्राभा विद्मुत ्आऩूनता सहज य प्रबािकायी हुन ेफताइएको छ ।  
 

हार गुररयमाभा कोहरऩुयफाट ५० ककरोमभटय दयूीभा ३३ केबी विद्मुत ्प्रसायण राइनको एउटा भार सफस्टेसन 

यहेकारे ञ्जल्राबरय विद्मुत ्विस्ताय गना अप््मायो हुन थारेऩनछ सफस्टेसन ननभााण हुन रागेको नेऩार विद्मुत ्

प्राथधकयण गुररयमाका प्रभुख सूमानायामण भण्डररे फताउनुबमो ।  
 

तीनिटाभध्मे भैनाऩोखयभा ननभााणाधीन सफस्टेसन ननभााण कामा अञ्न्द्तभ चयणभा ऩुगेको ३३÷११ केबी सफस्टेसन 

आमोजना भैनाऩोखयरे जनाएको छ । सन ्२०११ जुराईभा १८ भदहनामबर सम्ऩन्द्न गन ेगयी सुरु बए ऩनन विविध 

कायणरे सभमभा सम्ऩन्द्न हुन नसकेऩनछ सेप्टेम्फय २०१४ सम्भ आमोजनाको म्माद थऩ गरयएको थथमो ।  
 

रु ऩाॉच कयोड ५० राखको रागतभा ननभााण बइयहेको सो सफस्टेसन कावत्तकदेखख सचचारनभा आउन ेआमोजना 
प्रभुख फोधयाज ढकाररे फताउनुबमो ।  
 

ढकारका अनुसाय ३३ केबी प्रसायण राइन विस्ताय गनाका राथग भैनाऩोखय सफस्टेसनदेखख राइन वितयण हुन े

ऺेरभा सोही ऺभताअनुसायको छुट्टै खम्फा तथा ताय जडानको काभ सम्ऩन्द्न बइसकेको छ ।  
 

स्टेसनको भुख्म साभग्रीका रूऩभा यहेको भ्माकुभ सकका ट ब्रेकय य रयरे प्मानर जडान बएऩनछ सफस्टेसन 

सचचारनभा आउनेछ ।  
 

सफस्टेसनअन्द्तगात ऩािय रान्द्सपभाय जडान गरयसककएको ननभााण कम्ऩनी आयब्री इन्द्फ्रा ऩािय मरमभटेड 

नमाॉददल्री साइट इन्द्चाजा कयणदेि ओझारे फताउनुबमो । भ्माकुभ सकका ट ब्रेफय, कन्द्डक्टय, केिर य प्मानर जडान 

हुॉदा बफवत्तकै स्टेसन सचचारनभा आउन ेउहाॉको बनाइ छ ।  
भैनाऩोखय सफस्टेसन सचचारनभा आएऩनछ भहम्भदऩुय, कामरका, भैनाऩोखय, सोयहिा, जभुनी, डउेढाकरा, 
भोतीऩुय, फेरिा य सोयहिा गयी नौिटा गाविस सहज तरयकारे विद्मुत ्विस्ताय हुनेछ ।  
 

त्मस्त ैयाजाऩुय ऺेरअन्द्तगात हार कैरारीको टीकाऩुय सफस्टेसनफाट ११ केबी प्रसायण राइन सचचारन यहेकाभा 
नमाॉगाउॉभा ३३ केबी विद्मुत ्प्रसायण राइनअन्द्तगातको सफस्टेसन ननभााण हुन थारेको छ । आि २०६७÷०६८ देखख 

सचचारनभा आए ऩनन खास ैकाभ अगाडड फढ्न नसकेऩनछ सो आमोजनाराई सयकायरे २०७० भङ्मसयभा विद्मुत ्

प्राथधकयण गुररयमाराई हस्तान्द्तयण गयेको थथमो ।  
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रु आठ कयोडको रागतभा ननभााणाधीन सो आमोजनाको जग्गा खरयद गयी ऩखाार ननभााण बइसकेको छ बन ेटीकाऩुय 

सफस्टेसनदेखख आमोजनास्थरअन्द्तगात खम्फा गाड्न ेतथा ताय जडान कामा सम्ऩन्द्न बइसकेको याजाऩुय ३३ केबी 
सफस्टेसन आमोजनाका प्रभुख सूमानायामण भण्डररे फताउनुबमो । 
 

हारसम्भ रु दईु कयोड ५० राख खचा बइसकेको छ । सॊयचना ननभााणका राथग नछट्टै टेन्द्डय आह्िान गयी ननभााण 

कामाराई तीव्रता ददइन ेउहाॉरे फताउनुबमो । आि २०७३÷०७४ सारभा सम्ऩन्द्न गन ेगयी ननभााणाधीन सो आमोजना 
सचचारनभा आएऩनछ याजाऩुय नगयऩामरकाका साथ ैसो ऺेरका ऩाॉच गाविसका सभेत करयफ दईु राख जनता 
राबाञ्न्द्ित हुनेछन ्।  
 

त्मस्त ैञ्जल्राको बुयीगाउॉभा सभेत सफस्टेसन सचचारनभा आएऩनछ त्मस ऺेरका छिटा गाविसभा विद्मुत ्विस्ताय 

हुनेछ । हार सफस्टेसन नहुॉदा ञ्जल्राका सेिाग्राहीरे विद्मुत्बाय कटौती, कभ बोल्टेजरगामतका सभस्मा खेप्दै 

आएका छन ्।  
 

ञ्जल्राभा तीनिटै सफस्टेसन सचचारनभा आएऩनछ कभ बोल्टेजफाट हुन ेसभस्मा सभाधान हुनुका साथ ैप्राविथधक 

कायणरे हुन ेविद्मुत ्चहुािट ननमन्द्रण बई प्रसायण राइन बयऩदो हुन ेविद्मुत ्प्राथधकयणरे जनाएको छ । यासस 

 
  



>f]tM cleofg, 2070/4/28 

बत्रऩऺीम ऩीटीएका राधग फङ्गरादेशको जोड 
ऩुष्ट्ऩ कोइयारा 

अऩय भस्मानङ्दीको पिद्मुत ्ककन्न जीएभआयद्िाया प्रस्ताि 

 

साउन २७, काठभाडौं । नेऩार–फङ्गरादेश ऊजाा व्माऩाय सम्झौताका राथग फङ्गरादेशरे ननकै जोड ददएको 
ऊजााभन्द्री याधाकुभायी ऻिारीरे फताएकी छन ्। हारै फङ्गरादेशको औऩचारयक भ्रभण सकेय पकका एऩनछ 

भङ्गरिाय ऩरकाय बेटघाट कामाक्रभभा उनरे मस्तो फताएकी हुन ्। 
 

‗फङ्गरादेशरे मो भ्रभणराई ननकै भहŒि ददएको छ,‘ उनरे बननन,् ‗नेऩार–बायत–फङ्गरादेश बरऩऺीम 

ऩीटीएका राथगसभेत फङ्रादेशरे जोड ददएको छ ।‘ केही सभमअनघ फङ्गरादेशरे बायतसॉग गयेको 
ऩीटीएकै आधायभा नेऩारसॉग ऩनन ऩीटीए गने इच्छा व्मक्त गयेको उनरे फताइन ्। उक्त ऩीटीएका 
आधायभा हार फङ्गरादेशरे बायतफाट ५ सम भेगािाट विद्मुत ्आमात गरययहेको य ननकट बविष्ट्मभ ैथऩ 

५ सम भेगािाट मरने तमायी गरययहेको उनरे जानकायी ददइन ्। 
  

भ्रभणका विषमभा थऩ जानकायी ददॉदै अमबमानसॉगको कुयाकानीभा ऊजाा भन्द्रारमका प्रिक्ता केशिध्िज 

अथधकायीरे बन,े ‗तीनै देशफीचभा ऊजाा व्माऩायको विषमभा छरपर गना ददल्रीभा फैठक फस्ने कुया 
बएको छ ।‘ तय, फैठकको मभनत बने तम बइनसकेको उनरे फताए । मही फैठक गत जुराईभा फस्ने बननए 

ऩनन विमबन्द्न कायणरे स्थथगत गरयएको अथधकायीरे फताए ।  
 

उनका अनुसाय नेऩार–बायत–फङ्गरादेश, बुटान–बायत–फङ्रादेशजस्ता बरऩऺीम ऊजाा व्माऩाय 

सचजारराई साका  उऩऺेरीम ऊजाा व्माऩाय सचजारको रूऩभा अनघ फढाउने विषमभा दईु ऩऺफीच कुया 
बएको थथमो । बायत ऩनन मो विषमभा सकायात्भक यहेको आऩूmरे ऩाएको प्रिक्ता अथधकायीरे फताए ।  
 

खासगयी बायतीम कम्ऩनी जीएभआयरे ननभााण गना रागेको ६ सम भेगािाटको अऩय भस्र्माङ्दी 
जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्उसरे फङ्गरादेशराई फेच्न ेप्रस्ताि गयेको विषमभा फङ्गरादेशी 
अथधकायीहरूरे नेऩारराई जानकायी गयाएको उनरे फताए । ‗फङ्गरादेशको विद्मुत ्प्राथधकयणराई सभेत 

उक्त आमोजनाभा शमेय स्िामभत्ि मरन जीएभआयरे प्रस्ताि गरययहेको उनीहरूरे फताए,‘ प्रिक्ता 
अथधकायीरे बन,े ‗मसरे केही हदसम्भ बए ऩनन नेऩार–फङ्रादेश ऊजाा व्माऩायराई सहमोग ऩु¥माउनेछ 

।‘  
फङ्गरादेशको प्रस्तािभा नेऩारी टोरीरे सकायात्भक यहेको प्रनतकक्रमासदहत फङ्गरादेश–बायत ऩीटीएको 
प्रनतमरवऩ अध्ममनका राथग नेऩारराई औऩचारयक रूऩरे ऩठाउन आग्रह गयेको प्रिक्ता अथधकायीरे 

http://www.abhiyan.com.np/author-137-


फताए । 
 

बायतसॉग ऩीटीएका राथग नेऩार अञ्न्द्तभ तमायीभा यहेकारे उक्त ऩीटीएका अिसयभा फङ्गरादेशसॉग 

ऩीटीए गना सककने प्रािधानराई ऩनन खरुा याखखने फङ्गरादेशराई नेऩारी ऩऺरे जानकायी गयाएको उनरे 

फताए ।  
 

फङ्गरादेशको विद्मुत,् ऊजाा तथा खननज याज्मभन्द्री नसरुर हमभदको ननभन्द्रणाभा भ्रभणभा गएको 
ऊजााभन्द्री ऻिारीसदहतको ४ सदस्मीम टोरी शननिाय नेऩार पकका एको हो । फङ्गरादेशका प्रधानभन्द्री 
शखे हमसनारे ऊजााभन्द्रीको ऩनन कामाबाय सम्हारेकारे याज्मभन्द्रीको ननभन्द्रणाभा भन्द्री ऻिारीको 
टोरी भ्रभणभा गएको थथमो । 

 

भन्द्री ऻिारीसदहत भ्रभण टोरीभा प्रिक्ता अथधकायी, जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनीका प्रभुख 

कामाकायी अथधकृत दीऩक यौननमाय य नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणका ननभार आचामा सहबागी थथए । 

  



>f]tM gful/s, 2070/4/28 

पऩटटएभा थऩ छरपर गनन बायतको ऩत्र  

बायतरे विद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) को भस्मौदाभा थऩ छरपर गना ऊजाा भन्द्रारमराई ऩर 

ऩठाउॉ दै थऩ िातााको राथग फोराएको छ। बायतीम प्रधानभन्द्री नयेन्द्र भोदीको नेऩार भ्रभणका क्रभभा ४५ 

ददनमबर वऩदटए गन ेसहभनत बएअनुसाय छरपर गना नेऩारी टोरीराई बायतभ ैफोराइएको हो।  

नेऩाररे तमाय ऩायेको भस्मौदा भोदीको नेऩार भ्रभणका क्रभभा बायतीम ऩऺरे विस्ततृ अध्ममन गना 
नभ्माएको बन्द्दै सम्झौता ऩय सारयएको थथमो। दिुै देशका एजेन्द्डाभा एकै ठाउॉभा फसेय छरपर गने बन्द्दै 

बायतरे मस ैसाता ऩर ऩठाएको ऊजााभन्द्री याधा ऻिारीरे फताइन।् 
 

'भन्द्रारमराई ऩठाएको ऩरभा छरपरको मभनत तोककएको छैन,' उनरे भॊगरफाय नागरयकसॉग बननन,् 

'छरपर गना उनीहरुरे अनुकूर सभम तोक्न आग्रह गयेका छन,् हाभीरे आन्द्तरयक छरपर गयेऩनछ 

जिाप ऩठाउनेछौं, त्मही अनुसाय िातााटोरी बायत जानेछ।' 
 

वऩदटएफाये याजनीनतक दरफीच असभझदायी यहेकारे बएकारे िातााका राथग बायत जाॉदा सफै दरसॉग 

ऩयाभशा तथा छरपर आिचिमक देखखएको ऊजाा सथचि याजेन्द्रककशोय ऺेरीरे फताए। 'सम्झौताको 
अञ्न्द्तभ रुऩ सथचि तहफाटै टुॊगो रगाउने हो, हाभीरे याखेका एजेन्द्डाभा बायत सकायात्भक छ, केही 
विषमभा थऩ छरपर गनुाऩने हुन सक्छ,' उनरे बने। 
 

नेऩार–बायत सॊमुक्त आमोगको गत साउन १० गत ेबएको फैठकभा वििाददत विषमभा छरपर गयेय 

सम्झौता गना दिुै ऩऺको सहभनत बएको थथमो। मसराई ननयन्द्तयता ददॉदै िातााका राथग सभम तोक्न 

बायतीम ऩऺरे ऩराचाय गयेको भन्द्रारमका प्रिक्ता केशिध्िज अथधकायीरे फताए। उनरे बन,े 'कदहरे 

जाने बन्द्न ेतम बइसकेको छैन, मसका राथग सयोकायिारा ऩऺसॉग ऩयाभशा गयेयभार मभनत तम हुनेछ।' 
 

'मसअनघ ऩनन ऊजाा सथचिको सॊमोजकत्िभा टोरी बायत जाने तमायी बएको हो तय भञ्न्द्रऩरयषदरे 

स्िीकृत ददएन, भञ्न्द्रऩरयषदरे ऩनन अनुभनत ददनुऩमो त्मसऩनछ भार सभम य मभनत तम हुन्द्छ,' 

अथधकायीरे थऩे। ऩानी उऩमोगका भुद्दाराई अरग याखेय सम्झौता गनुाऩन ेककमसभको नेऩारको भस्मौदा 
बायतरे अस्िीकाय गयेको थथमो। तय, अफ कुनकुन फुॉदाभा असहभनत हो, बन्द्नेफाये ऩरभा नखरुाएको ऩनन 

उनरे जानकायी ददए। 
 

िातााभा फसेऩनछ भार असहभनतका विषमको जानकायी हुने ऩनन उनरे स्ऩष्ट्ट ऩाये। अथधकायीका अनुसाय 

बायतीम ऩऺरे ऩठाउने सॊशोथधत भस्मौदा ऩययाष्ट्र भन्द्रारमभापा त आउॉछ। मो हारसम्भ आएको छैन। 
नेऩाररे दिुै देशरे ककनफेच गने गयी विद्मुत व्माऩाय सम्झौता गनुाऩनेभा जोड ददएको छ बन ेबायत सभग्र 



जरस्रोत विकासभा सहकामा गयेय जाने ऩऺभा छ। 
 

नेऩाररे वऩदटएका राथग ऩदहरोऩटक सन ्२०१० भा बायतराई भस्मौदा ऩठाएको थथमो। त्मसमता दिुै 
देशका सथचिस्तयीम जरस्रोत फैठकभा कुया उठाइए ऩनन मसभा बायतरे खासै चासो ददएको थथएन। 
बायतभा प्रधानभन्द्री भोदी ननिााथचत बएऩनछ उसरे एकऩऺीम भस्मौदा ऊजाा भन्द्रारमराई ऩठाएको 
थथमो। नेऩाररे ऩठाएको भस्मौदाका कुन ैफुॉदा ऩनन सम्फोधन नगयी एकऩऺीम भस्मौदा ऩठाएको बन्द्दै 

विमबन्द्न याजनीनतक दररे वऩदटएको वियोध गयेका थथए। नेऩारको आथधकारयक भस्मौदाको टुॊगो रगाउन 

प्रभुख तीन याजनीनतक दर सञ्म्भमरत कमभटी गठन गरयएको थथमो। 
 

अथाभन्द्री याभशयण भहत, एभारे नेता बीभ यािर य एनेकऩा भाओिादीका नेता नायामणकाजी िेष्ट्ठको 
कमभटीरे ऩानी उऩमोगका भुद्दा अरग याखेय वऩदटए गने ननक्मोर ननकारेको थथमो। मद्मवऩ मो भस्मौदा 
बायतरे अस्िीकाय गयेऩनछ भोदी भ्रभणभा सम्झौता हुन नसकेको ऊजाा भन्द्रारमका अथधकायी फताउॉछन।् 
 

बायतरे गत जुनभा भन्द्रारमराई ऩठाएको भस्मौदाभा बफजुरीको व्माऩारयक भूल्म तोक्न ेसॊमन्द्र, ननकाम 

िा ननजी ऺेर कसैको उऩञ्स्थनत हुन नहुन ेय नेऩाररे फेच्न चाहेको बफजुरीको भूल्म बायतीम फजायको 
चरनचल्तीको भूल्मबन्द्दा कभ हुनुऩने उल्रेख छ। 
 

उक्त भस्मौदाअनुसाय जरविद्मुत विकासका राथग त्मससॉग सम्फञ्न्द्धत तामरभका कामाक्रभ, दऺता 
विकास य ऩयाभशादाता ननमुञ्क्त प्रकक्रमाभा व्माऩकरुऩभा बायतीम ऩऺको सहबाथगता हुनुऩने छ। मसैगयी, 
नेऩाररे बफजुरीको आफ्नो आिचमकता ककटान गरयकसेको य चादहए जनत य खऩत हुन सक्न ेबफजुरी 
याखखसकेऩनछ फाॉकी बायतकै सताभा नेऩाररे ननमाात गनुाऩन ेउल्रेख छ। 
 

ठूरा आमोजना फनाएय बफजुरी ननमाात गनेफाये राभो सभमदेखख छरपर हुॉदै आए ऩनन बायतरे 

आपूअनुकूरका सताभार याखेकारे मसको टुॊगो राग्न सकेको छैन। तय, बायतीम याजदतू तथा उच्च 

अथधकायीरे बायतरे ऩठाएको भस्मौदा अञ्न्द्तभ नबएको य मसभा छरपर गना सककने फताउॉ दै आएका 
छन।् 
 

बायतरे महाॉको ऩानी तथा बफजुरीभा अथधकाॊश आफ्नो स्िामभत्ि िा पाइदा हुने गयी वऩदटए हुनुऩन े

सताफभोञ्जभको भस्मौदा ऩठाएको थथमो। नेऩार भ्रभणका क्रभभा प्रधानभन्द्रीरे सभेत महाॉको ऩानी तथा 
बफजुरी बायतरे मसत्तभैा रैजान नचाहेको अमबव्मञ्क्त ददएका थथए। वऩदटए नेऩारका राथग फढी आिचमक 

देखखएकारे हयेक याजनीनतक ऩाटॊरे मसको भहत्ि य सॊिेदनशीरता फुझ्नुऩन ेअथा य ऊजाा भन्द्रारमका 
उच्च अथधकायीको तका  छ।  
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भाधथल्रो ताभाकोसीको सेमय खलु्दै  

 

काठभाडौं-स्िदेशी रगानीभा दोरखाको राभाफगयभा ननभााणाधीन भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत 

आमोजनारे कभाचायी य ञ्जल्राफासीका राथग दसैंअनघ नै सेमय ननष्ट्कासन गने तमायी थारेको छ। 

 

३५ अफा २९ कयोडको रागतभा फन्द्ने मो आमोजनाको सेमयभा धेयैरे चासो याख्दै आएका छन।् चाय सम ५६ 

भेगािाटको आमोजना ७० प्रनतशत ऋण य ३० प्रनतशत सेमय रगानीभा फन्द्दैछ। कम्ऩनीको चकु्ता ऩुॉजी १० 

अफा ५९ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको सेमयभध्मे रगानीकताा सयकायी सॊस्थानका कभाचायी, कभाचायी 
सचचमकोषका सचचमकताा य प्रबावित ऺेरका फामसन्द्दाका राथग छुट्माइएको तीन अफा १९ कयोड रुऩैमाॉको 
सेमय तत्कार ननष्ट्कासन गने तमायी गरयएको हो। सेमय ननष्ट्कासन य फाॉडपाॉट गना आमोजना सचचारक 

समभनतरे नागरयक रगानी कोषराई ननष्ट्कासन तथा बफक्री प्रफन्द्धक तोककसकेको छ। 
 

'दोरखा ञ्जल्राफासी, कभाचायी सचचम कोषभा यकभ जम्भा गयेका सचचमकताा य आमोजना सॊस्थाऩक 

कम्ऩनीका कभाचायी सफैको एकैऩटक खरुाउॉ दैछौं,' कोषका वित्त विचरेषक नायामणप्रसाद नघमभयेरे 

नागरयकसॉग बने, 'सफैको विियणऩर एउटै फनाएका छौं, थधतोऩर फोडाफाट स्िीकृत बएय आएरगत्त ै

ननष्ट्कासन गरयहाल्छौं।' 
 

दोरखाफासीका रागी छुट्माइएको १० प्रनतशत सेमयको वितयण भोडामरटी टुॊथगएरगत्त ैसफैको एकैसाथ 

ननष्ट्कासन गरयन ेनघमभयेरे फताए। 'दोरखाफासीको वितयण भोडामरटी कस्तो फनाउन ेबन्द्नेभा वििाद छ,' 

उनरे बन,े 'गत साता दोरखाभै गएय उहाॉहरुसॉग छरपर गयी एउटा भोडामरटी फनाएय आएका थथमौं। 
पेरय त्मो नभान्द्ने फताउनुबएको छ, नछट्टै छरपर गयेय टुॊग्माएरगत्त ैथधतोऩर फोडाभा विियणऩर ऩेस 

गयेय खरुाइहाल्छौं।' 
 

उनरे दोरखाफासीको वितयण भोडामरटी ननणाम बएय आएको १५ ददनभै सेमय ननष्ट्कासन गरयनेसभेत 

फताए। एभारेसदहतका केही दररे दसैंऩनछ भार भोडामरटीफाये ननणाम मरइन ेफताएका छन।् 
 

आमोजनारे ऩदहरो चयणभा ननष्ट्कासन गना रागेको सेमयभा कभाचायी सचचमकोषका सचचमकताा, 
रगानीकताा कम्ऩनी य सॊस्थानका कभाचायी य दोरखाफासी गयी करयफ ६ राखजनारे रगानी गना ऩाउने 
छन।् 
 

मसको ऩुॉजी सॊयचनाभा ५१ प्रनतशत सॊस्थाऩक य ४९ प्रनतशत साधायण सेमय यहन ेछ। कम्ऩनी 
सॊस्थाऩकभा नेऩार विद्मुत प्राथधकयण, नेऩार टेमरकभ, नागरयक रगानी कोष य याञ्ष्ट्रम बफभा सॊस्थान 



छन।् मसभा नेऩार विद्मुत प्राथधकयणको ४१ प्रनतशत सेमय छ। नेऩार टेमरकभको ६ तथा नागरयक 

रगानी कोष य याञ्ष्ट्रम बफभा सॊस्थानको २–२ प्रनतशत सेमय रगानी छ। ४९ प्रनतशतभा सिासाधायणको १५ 

य दोरखाफासीको १० प्रनतशत दहस्सा यहने छ। फाॉकी २४ प्रनतशत रगानी चायिटा सॊस्थाऩक कम्ऩनीका 
कभाचायी य आमोजनाभा ऋण रगानी गन ेवित्तीम सॊस्थाका कभाचायीको हुन ेछ। 
 

ऩदहरो चयणभा आमोजनाभा रगानी गयेका कम्ऩनीका कभाचायी, सचचमकोषका सचचमकताा य दोरखा 
ञ्जल्राफासीरे सेमय खरयदका राथग आिेदन ददन ऩाउने छन।् सिासाधायणका राथग बने अको चयणभा 
ननष्ट्कासन गरयन ेआमोजनारे जनाएको छ। 
 

आमोजनाको सेमय ननष्ट्कासन तथा बफक्री प्रफन्द्धक नागरयक रगानी कोषका अनुसाय कभाचायी सचचम 

कोषभा कामायत कभाचायीरे सफैबन्द्दा फढी सेमयका राथग आिेदन ददन ऩाउने छन।् सचचमकोषका 
कभाचायीका राथग १५ राख २४ हजाय ९ सम ६० ककत्ता सेमय छुट्माइएको छ। कोषभा चाय सम २५ कभाचायी 
छन।् सभानुऩानतक दहसाफरे बागफण्डा गदाा कोषका एकजना कभाचायीरे तीन हजाय ऩाॉच सम ८८ ककत्ता 
सेमय ककन्द्न ऩाउने छन।् 
 

कभाचायी सचचम कोषभा यकभ सचचम गने सयकायी कभाचायी, सेना प्रहयी य विमबन्द्न कामाारमका 
कभाचायीरे आमोजना एक अफा ८२ कयोड ९९ राख रुऩैमाॉको सेमय ककन्द्न ऩाउने छन।् आमोजनाका अनुसाय 

आमोजना य कोषफीचको ऋण सम्झौता मभनत २०६७ साउन १४ गतेसम्भ सचचमकोषभा यकभ जम्भा 
गरययहेका चाय राख १४ हजाय सचचमकताारे भार मो सेमय खरयद गना ऩाउनेछन।् सभानुऩानतक 

फाॉडपाॉटका आधायभा सेमय रगानी गयाइन ेकायण उनीहरुरे प्रनतव्मञ्क्त ४४.२० ककत्ता ककन्द्न ऩाउने छन।् 
 

आमोजनाको भुख्म रगानीकताा नेऩार विद्मुत प्राथधकयण य ताभाकोसीका कभाचायीको राथग ४० राख ६६ 

हजाय ऩाॉच सम ६० ककत्ता छुट्माइएको छ। प्राथधकयणको कभाचायी प्रशासन भहाशाखाका अनुसाय त्महाॉ 
हार कामायत आठ हजाय, आमोजना सम्झौता मभनतमता अिकाश ऩाएका य सम्झौतामताका ऩूिा 
सचचारक, आमोजना कम्ऩनीभा कामायत गयेय झण्ड ै१४ हजाय कभाचायीरे सेमय ककन्द्न ऩाउनेछन।् मसका 
प्रनतकभाचायी २ सम ७० ककत्ता बाग ऩछा। मस्त ैनेऩार टेमरकभका ऩाॉच हजाय ऩाॉच सम कभाचायीरे नौ राख 

१४ हजाय नौ सम ७६ ककत्ताको राथग आिेदन ददन सक्ने छन।् टेमरकभभा कामायत हयेक कभाचायीरे एक 

सम ६६ ककत्ता सेमय ऩाउनेछन।् 
 

अको सॊस्थाऩक रगानीकताा नागरयक रगानी कोषका कभाचायीरे जनही दईु हजाय ३३ ककत्ता ककन्द्न ऩाउने 
छन।् त्महाॉ कामायत कभाचायीका राथग तीन राख चाय हजाय नौ सम ५३ ककत्ता सेमय छुट्माइएको थथमो। 
कोषभा एक सम ५० कभाचायी कामायत छन।् याञ्ष्ट्रम बफभा सॊस्थानका कभाचायीरे १४ सम २५ ककत्ता ऩाउने 
छन।् सॊस्थानका दईु सम १४ कभाचायीको राथग तीन राख चाय हजाय नौ सम ९२ ककत्ता सेमय छुट्माइएको 



छ। मस्त ैआमोजना ननभााण हुॉदै गयेको दोरखा ञ्जल्राफासीरे आमोजनाभा एक अफा ऩाॉच कयोड ९० राख 

रुऩैमाॉ फयाफयको एक कयोड ऩाॉच राख ९० हजाय ककत्ता सेमयभा रगानी गना ऩाउनेछन।् ञ्जल्राका प्रत्मेक 

नागरयकराई सेमय रगानी गना रगाउन ेगयी कस्तो भोडामरटी फनाउने बन्द्न ेविषमभा ञ्जल्राभा वििाद 

छ। २०६८ को जनगणना अनुसाय एक राख ८८ हजाय जनसॊख्माभा थऩघट य िदृ्थध अनुऩात जोड्दा दईु 

राखरे रगानी गये आमोजनाभा दोरखाका प्रत्मेक नागरयकरे ५२ ककत्ता शमेय ऩाउनेछन।् 
कसको बागभा कतत ऩछन? 

 

कभाचायी सचचम कोषका कभाचायी जनही तीन हजाय ऩाॉच सम ८८ ककत्ता 
 

कभाचायी सचचम कोषभा २०६७ साउन १४ सम्भ सचचम कोष जम्भा गयेका सफ ैजनही ४४ ककत्ता 
 

नागरयक रगानी कोषका कभाचायी जनही दईु हजाय ३३ ककत्ता 
 

बफभा सॊस्थानका कभाचायी जनही एक हजाय चाय सम २५ ककत्ता 
 

नेऩार टेमरकभका कभाचायी जनही एक सम ६६ ककत्ता 
 

विद्मुत प्राथधकयण, भाथथल्रो ताभाकोसीका कभाचायी जनही दईु सम ७० ककत्ता 
 

दोरखाफासी जनही ५२ ककत्ता  
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बायतद्िाया ऩीटीए िातााका राथग ननभन्द्रणा  
फॊगरादेश ऩतन नेऩारको ऊजान पिकासभा सहमोग गनन तमाय 

      आधथनक सॊिाददाता , 
काठभाडौं, साउन २७ , 

 

 

ऊजाा भन्द्रारमराई बायतरे विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता 
(ऩीटीए)को राथग िातााभा फोराएको छ । ऊजाा 
भन्द्रारमका अनुसाय केही ददनअनघ बायतरे ऩर ऩठाउॉ दै 

उऩमुक्त सभमभा िातााको राथग नमाॉ ददल्रीभा आउन 

आग्रह गयेको हो । बायतीम प्रधानभन्द्री नयेन्द्र भोदीरे 

मही साउन १८ य १९ गते गयेको नेऩार भ्रभणभा ऩीटीए 

गने बन ेऩनन सहभनत जुट्नसकेको थथएन । नेऩाररे 

ऩठाएको ऩीटीएको प्रस्तािभा बायतीम ऩऺ सहभत हुन 

नसकेको कायण भोदीको भ्रभणको फेरा अञ्न्द्तभ सभमभा आएय उक्त सम्झौताभा हस्ताऺय गन ेकामा 
योककएको थथमो । नेऩार आपूरे ऩठाएको प्रस्तािभा एक शब्द ऩनन घटफढ गन ेऩऺभा छैन । सो प्रस्ताि 

नेऩारी काॉगे्रस, नेकऩा एभारे य एभाओिादीको सहभनतभा ऩठाएको कायण सयकायरे बायतीम ऩऺराई 

सहभनतभा ल्माउने प्रमास भार गनेछ ।  
 

 

ऩीटीएभा नेऩाररे ऊजााराई िस्तुको रुऩभा मरएको छ बने बायतरे ऩीटीएभा नेऩारको जरस्रोतको सभग्र 

विषम सभेट्नुऩन ेफताएको छ । ऊजाा भन्द्रारमरे मसफाये गहृकामा गयेय नछट्टै िातााको सभम तोकेय 

बायतराई जिाप ददनेछ । बायतीम विदेशभन्द्री सुष्ट्भा स्ियाजको नेऩार भ्रभणको फेरा ऩीटीए दईु देशका 
भन्द्रारमस्तयीम िातााफाट टुॊग्माइने सहभनत बएको थथमो । सोही सहभनतअनुसाय ऊजाा भन्द्रारमरे 

िातााभा सथचि ऩठाउने तमायी गयेको छ । भोदीको नेऩार भ्रभणको ४५ ददनमबर ऩीटीए गने दईु देशफीच 

अनौऩचारयक सहभनत सभेत बएको छ । बायतीम प्रधानभन्द्री भोदीरे नेऩारको व्मिस्थावऩका सॊसद्राई 

सम्फोधन गदाा बायतरे नेऩारफाट बफजुरी खरयद गना चाहेको बन्द्दै ऩीटीए हुन ेस्ऩष्ट्ट सॊकेत ददएका थथए । 
मसैफीच, फॊगरादेशरे ऩनन नेऩारको जरविद्मुत्को विकासभा सहमोग गन ेफताएको छ । ऊजााभन्द्री याधा 
ऻिारीको सद्बािना भ्रभणको क्रभभा फॊगरादेश सयकायरे नेऩारको जरविद्मुत्को विकासभा जुनसुकै 



रुऩभा सहमोग गन ेजनाएको हो । ‗फॊगरादेशरे नेऩारको जरविद्मुत्को विकासभा द्विऩऺीम रगानी गना 
तमाय छ‘, ऊजााभन्द्री ऻिारीरे भॊगरफाय भन्द्रारमभा बएको ऩरकाय बेटघाट कामाक्रभभा बननन,् 

‗नेऩारको जरविद्मुत्को विकासभा द्विऩऺीम िा ननजी ऺेरको भार रगानी ऩठाउन ऩनन फॊगरादेश तमाय 

छ ।‘ भ्रभणको क्रभभा भन्द्री ऻिारीरे फॊगरादेशका याष्ट्रऩनत, प्रधानभन्द्री, ऩययाष्ट्रभन्द्री, ऊजाा 
याज्मभन्द्री रगामतसॉग बेट गयेकी थथइन ्।  
 

नेऩार य बायतफीच ऩीटीए बएऩनछ फॊगरादेशरे नेऩारसॉग ऩनन ऩीटीए गना चाहेको छ । फॊगारदेश य 

बायतफीच बने केही सभमअनघ ऩीटीए बएको छ । भ्रभणको क्रभभा भन्द्री ऻिारीरे फॊगरादेशको बेयाभाया 
स्टेसनको ऩनन ननयीऺण गयेकी थथइन ्। उक्त स्थानभा बेयाभाया स्टेसनफाट फॊगरादेशरे बायतफाट 

विद्मुत ्आमात गदै आएको छ । नेऩार य फॊगरादेशफीच १७ ककरोमभटय भार दयूी बए ऩनन बायतको 
कायण मी दईु देशफीच विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता हुनसकेको छैन । बायतरे फाटो नददएसम्भ फॊगरादेशसॉग 

ऩीटीए गये ऩनन कुनै अथा छैन । फॊगरादेशभा िभ कानुन कडा बएको कायण उद्मोगभा सहुमरमतभा 
विद्मुत ्ददएय उद्मोगभापा त उक्त सहुमरमतको दोब्फयबन्द्दा फढी आम्दानी गदै आएको छ । त्महाॉ 
उद्मोग÷करकायखानाभा फन्द्द, हडतार गना ननषेधजस्तै छ ।    
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कणाारी हाइड्रो प्रोजेक्ट य स्थानीम सयोकायको विषम 

 

     

गोयखफहादयु बफ.सी. , 
 

 

विचिको प्राम् भुरुकभा द्िन्द्द्ि य विरोह हुन ेबनेकै 

प्राकृनतक स्रोत य साधनको न्द्मामोथचत फाॉडपाॉटकै 

सिारभा हुन ेगयेको ऩाइन्द्छ । कनतऩम विकमसत एिभ ्

रोकताञ्न्द्रक भुरुकभा जनताराई कुन ैविकास 

मोजनाहरु तमाय ऩादाा त्महाॉका जनताको प्रत्मऺ 

सहभनत य सहकामाराई भहत्ि ददइन्द्छ य त्मसैका 
आधायभा मोजनाहरुराई सभािेश गरयन्द्छ । तय त्मही 
विचिको तेस्रो भुरुक िा अविकमसत भुरुकहरुभा भनऩयी 

य हािाकै बयभा जनतासॉग सहभनत य सहकामा नगयी मोजनाहरु तमाय ऩारयन्द्छ । त्मस्ता भुरुकभा न त 

विकास हुन्द्छ न त ती मोजनाहरु सपरीबूत हुन्द्छन ्य िादवििादभै तुदहन्द्छन ्। मही अिस्थाभा हाम्रो 
देशभा विद्मभान विकास मोजनाहरु बइयहेका छन ्। मसैरे जसका राथग मोजनाहरु फनाइन्द्छन ्य ती 
मोजनाहरुभा ककन जनता विभनत याख्दछन ्बन्द्ने कुयाको जडभा हाभीरे जानुऩन ेहुन्द्छ । प्राकृनतक स्रोत य 

साधनरे बरयऩूणा छ हाम्रो भुरुक, तय प्राकृनतक स्रोत य साधनरे भारै देश विकमसत फन्द्न सक्दैन । विचिको 
सफैबन्द्दा धेयै प्राकृनतक स्रोत य साधन बएको ब्राञ्जर नै हो, तय ब्राञ्जरको ञ्स्थनत कनत बफग्रॉदै गइयहेको छ 

। मस्त ैनाइजेरयमाभा त दहयाको खानी सभेत छन ्। त्महाॉका जनताको स्तय य त्मो देश कनत गरयफ छ, तय 

अभेरयका, मसॊगाऩुय, जाऩानभा स्रोत छैन, तय उनीहरु अनत धनी छन ्। त्महाॉका जनताको स्तय कनत भाथथ 

मो सिार हो । स्रोत य साधन भार बएय देशको विकास हुॉदो यहेनछ । त्मसभा प्रमोग, उऩबोग य ऩरयचारन 

एिभ ्न्द्मामोथचत फाॉडपाॉट बएन बने त्मसरे ऩुन् द्िन्द्द्ि य मुद्धको सुरुिात गने यहेछ । मसभा 
नाइजेरयमा, कङ्गो य सुडानको प्रशस्त उदाहयण ददन सककन्द्छ । मसैरे नेऩार प्राकृनतक स्रोत य साधनरे 

बरयऩूणा त छ, तय त्मसभा ऩरयचारन, प्रमोग य उऩबोग गरत तरयकाफाट गरयएकोरे आज देशका विमबन्द्न 

मोजनाहरुभा वििाद बइयहेको य योककयहेका छन ्। नेऩारका मोजनाहरुफाट केिर शासक य व्माऩायीहरु 

भार भोटाउने बएकोरे नेऩारी जनताहरुको स्तय गरयफ याष्ट्रको रुऩभा १४४औॊ स्थान यहेको तथमाॊकरे 

देखाउॉछ ।  



 

 

मसथा, मस भुरुकको याज्म सचचारन एकात्भक ढाॉचा य याज्मको केन्द्रीकृत ननदेशन ऩद्धनत य स्थानीम 

स्तयभा सभन्द्िमकतााको बूमभका नहुनुभा ऩनन मस देशको विकास ननभााणभा प्रगनत य उन्द्ननत नहुनु हो 
बने अकोतपा  नेऩारी जनताका राथग कस्ता विकास मोजनाहरु तम गयेभा नेऩारी जनताको स्तयको 
िदृ्थध हुन सक्छ बन ेमोजनाविद्को ऩनन अध्ममनको कभी छ बन्द्ने राग्दछ । २००७ सारभा यैतीफाट 

२०४६ को ऩरयितानऩनछ जनता हुॉदै १० िषे जनमुद्ध य २०६२÷०६३ को जनआन्द्दोरनऩनछ नेऩारी जनता 
नागरयक बएका छन ्। नागरयक बनेको आफ्नो अथधकायको सुननञ्चचतताको ननञ्म्त आिाज उठाउने, 
रड्न ेबएको छ । त्मसैरे अफ नेऩारी जनताहरु नागरयक बएका छन ्। नागरयकरे आफ्नो नागरयक 

अथधकायको ननञ्म्त आफ्नो स्रोत य साधनको न्द्मामोथचत, सभानुऩानतक फाॉडपाॉट य अथधकायका ननञ्म्त 

आिाज उठाउॉछन ्बन्द्न ेकुया अफका याज्म सचचारकहरुरे फुझ्न ुजरुयी छ । मस ैसेयोपेयोभा नेऩारका 
प्राकृनतक स्रोत य साधनको न्द्मामोथचत य अथधकायभुखी वितयण हुनुऩदाछ बन्द्ने कुया अफ प्रभुख सिार हो । 
मसथा नेऩार अदहरे केन्द्रीकृत शासन ऩद्धनतको अन्द्त्म बई सॊघीम ढाॉचाअनुरुऩ नेऩारको अन्द्तरयभ 

सॊविधान न ैछ । त्मसअनुरुऩ याज्म सचचारन बइयहेको छ ।  
 

 

आखखय नमाॉ सॊविधान य याज्मको ऩुनसयंचना नफनेको बए ऩनन अन्द्तरयभ सॊविधान त सॊघीम 

रोकताञ्न्द्रक नै बननन्द्छ । त्मसअनुरुऩ विकास मोजना य प्राकृनतक स्रोत य साधनको फाॉडपाॉट हुनुऩदाछ । 
तय त्मसो नबई दहजोकै केन्द्रीकृत शासन ऩद्धनतअनुरुऩ मसॊहदयफायरे जनतासॉग सहभनत य सहकामा 
नगयी त्महाॉका प्राकृनतक स्रोत य साधनहरु फेच्न ेकाभ बएको छ । विचिका कनतऩम एकात्भक याज्म 

व्मिस्थाभा ऩनन प्राकृनतक स्रोत य साधनका भामरक स्थानीम जनता हुन्द्छन ्य ती स्थानीम जनतासॉग 

सहकामा य सहभनत नगयी त्महाॉको स्रोत य साधन प्रमोग हुॉदैनन ्बन ेअकोतपा  आइएरओको 
मसद्धान्द्तअनुसाय जर, जॊगर य जमभनभा त्महाॉका आददिासीको अग्राथधकाय हुन्द्छ बननएको ऩनन छ । 
तय नेऩारका जनजानत तथा आददिासी सॊघसॊस्थाहरु मस्ता कुयाभा ऩनन फोमरयहेका छैनन ्। मसथा हाम्रो 
देश अदहरे सॊघीम याज्मको भूर एजेन्द्डाभा रुभमरएको छ । मही सन्द्दबाभा सॊघीम याज्मका प्राकृनतक स्रोत 

य साधन अदहरे न ैफेथचहाल्ने हो बन ेबोमर अऩाङ्ग सॊघीमतारे भुरुकराई झन ्गरयफी य द्िन्द्द्ि 

ननम्त्माउन सक्छ बन्द्ने कुयाको फोध हुन जरुयी छ । मसथा हार विद्मभान नेऩारी जनताको प्रथभ 

आिचमकता के हो ? नेऩारी जनताको आधायबूत आिचमकताभा याज्म मन्द्ररे ध्मान ददएको छ त ? 

मशऺा, स्िास्थम, खाद्म आददराई भहत्िऩूणा मरनुऩदाछ । जहाॉ अदहरे ठूरा—ठूरा जरविद्मुत ्मोजनाहरु 

विदेशीराई ददन ेकाभ बएको छ त्मही ऺेरका जनताहरु खान नऩाएय बोकै भयेका छन ्। उऩचाय गना 
नऩाएय भयेका छन,् झाडाऩखारा, हैजा आदद योगहरुरे सताइयहेका छन ्।  
 

 

त्महीीँकै जनताको ञ्स्थनतराई याज्म गम्बीय छैन बन ेअफ त्महाॉको जनताको स्रोत य साधन फेच्न तत्ऩय 



बएको छ । जफ नेऩारी जनताको आधायबूत आिचमकता ऩरयऩूनत ा नगने याज्म मन्द्ररे ठूरा–ठूरा 
विकासका ऩरयमोजनाहरु विदेशीराई सुम्ऩने य गुहाने उही ऩुयानो साभन्द्ती केन्द्रीकृत सॊस्कायको विकास य 

थचन्द्तन भनन नै छ । नेऩारका याञ्ष्ट्रम उद्मोगहरु फन्द्द गदै फहुयाञ्ष्ट्रम कम्ऩनीहरुराई हस्तान्द्तयण गदै 

गइयहेको, देशका दीघाकारीन रुऩभा असय ऩन ेनदीनाराहरु फेच्दै गइयहेको, खननज ऩदाथाहरु ऩनन 

विदेशीराई राइसेन्द्स ददॉदै गइयहेको य भहत्िऩूणा एिभ ्याष्ट्रदहत विऩयीत काभ गदै गइयहेको अिस्था छ । 
िताभान याजनीनतक नेततृ्ि एिभ ्याज्म मन्द्ररे सॊघात्भक याज्मको स्रोत य साधन अदहरे नै विदेशीराई 

सुञ्म्ऩॉदै जाने हो बने मसरे खतयनाक द्िन्द्द्ि ननम्त्माउने काभ हुनेछ । नेऩारका सफै ठूरा नदीनाराहरु 

नछभेकीहरुराई फुझाउने य ऊजाा सॊकट सभाधानको उऩाम हो बनी हािाधायी बाषण गदै दहॉड्ने याज्म मन्द्र 

एिभ ्नेततृ्ि िगाहरुरे विचिका स्रोत य साधनप्रनतको स्थानीम अग्राथधकायसॉग जोडडएका आन्द्दोरन य 

मुद्धको कुयाराई फुझ्न जरुयी छ । नेऩारभा ऩनन अदहरे फहुयाञ्ष्ट्रम कम्ऩनीहरुरे भार ैहयेक ऺेरभा हात 

हामरयहेका छन ्य देशको सफै ऩैसा नेऩारभा नबई उनीहरुकै देशभा थऩुाने काभ बइयहेको छ । मस्त,ै थग्रस, 

कॊ गो य नाइजेरयमारे ऩनन आफ्नो स्रोतसाधानहरु फहुयाञ्ष्ट्रम कम्ऩनीराई ननम्त्माउॉदा य फुझाउॉदा आज 

उसरे आथथाक भन्द्दी कनत खप्नुऩयेको छ बन्द्ने कुया स्ऩष्ट्ट उदाहयण हो । मस्तै, नेऩाररे ऩनन अदहरे हाम्रा 
सफै स्रोत य साधनहरु फहुयाञ्ष्ट्रम कम्ऩनी एिभ ्विदेशीहरुराई हस्तान्द्तयण गन ेहो बने बोमरको ददनभा 
हाभी फहुयाञ्ष्ट्रम कम्ऩनी एिभ ्विदेशीहरु कहाॉ रयत्ता टऩायी मरएय हात थाप्नुऩन ेञ्स्थनत आउॉछ । मसथा, 
कुन ैऩनन चराखीऩूणा एिभ ्दीघाकारीन रुऩभा याज्मराई फमरमो फनाउने भुरुकहरुरे आफ्नो स्रोत य साधन 

फचाइयहेका छन ्। मसको जल्दोफल्दो उदाहयण अभेरयका य जाऩानराई मरन सककन्द्छ । अभेरयकाभा 
प्रशस्त ैस्रोत य साधनहरु छन ्। उसरे आफ्नो स्रोत य साधनराई फचाइयाखेको छ । मसथा, नेऩारको 
विद्मभान रोडसेडडङ्गको सभस्माराई हर गना सौमा ऊजाा, साना तथा भझौरा जरविद्मुत,् रघ ु

जरविद्मुत ्आददरे ऊजाासॊकट सभाधान हुन सक्छ ।  
 

 

तय दईु हजाय जनत साना खोरानदीहरु छन ्मी सफै जर भाकपमारे झोराभा याखेका छन ्। नतनीहरुफाट 

खोसी फनाउनेराई ददनुऩ¥मो य नेऩारको याञ्ष्ट्रम उद्मोगऩनतहरुको विकास गयाउनुऩ¥मो । नेऩारभा ऩनन 

आथथाक रोऩ य रारचभा याञ्ष्ट्रम उद्मोगऩनतहरु फहुयाञ्ष्ट्रम कम्ऩनी ननम्त्माउने य उनीहरुको छाताभुनन 

फस्ने काभ गरययहेका छन ्। याज्म सचचारक एिभ ्नेततृ्ि िगारे हतायभा भोटो कमभसन खाएय नेऩारका 
नदीनारा विदेशीराई फेच्नुबएन । एकानतय याष्ट्रराई ऩनन अदहत हुन ेबने अकोतपा  सॊघीम याज्मको 
भभाराई ऩनन चोट ऩुग्ने एिभ ्स्थानीम जनताको सयोकायराई ऩनन ख्मार गनुाऩन ेहुन्द्छ । महाॉनेय 

ऩूिाप्रधानभन्द्री शयेफहादयु देउिारे ऩचचचेिय फहुउद्देचमीम ऩरयमोजना बायतसॉग सम्झौता गदाा 
ऩञ्चचभफाट सूमा उदाउॉछ य देशको कामाकाॉचरुी पेरयन्द्छ बनेका थथए बने त्मसराई एभारेका नेता केऩी 
ओरीरे खफौं रुऩैमाॉ योमल्टी आएय नेऩारको आथथाक विकासभा फहुत ठूरो टेिा ऩुग्छ बनेका थथए । झण्ड ै

१५ िषा बफनतसक्मो त्मो ऩरयमोजना कता हयाएको छ, त्मस्तै कणाारी, बेयी, याप्ती, ऩञ्चचभ सेती ऩनन 



कब्जा जभाउन ेनै हुन ्विकास गने होइनन ्। त्मसैरे हािाधायी मोजनाहरु तजुाभा गनुाहुॉदैन य विदेशीराई 

ननम्त्माउन ुहुॉदैन बन्द्ने हाम्रो कुया हो । मही सेयोपेयोभा भाथथल्रो कणाारी जरविद्मुत ्ऩरयमोजना व्माऩक 

वियोध बइयहेको कुया सिाविददतै छ । विगतभा हाभीरे कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौताभा बएका 
अनुबिराई ऩनन सभात्नुऩदाछ । अन्द्मथा सफ ैस्रोत य साधनहरु विदेशीहरुराई सुञ्म्ऩददने हो बने मो देशको 
अञ्स्तत्ि नै हयाउने ञ्स्थनत आउन सक्छ । उदाहयणको रुऩभा स्टे इञ्ण्डमा कम्ऩनीरे बायतभाथथ याज 

गयेको उदाहयण ज्मूॉदै छ । सभमभा चतेना हुन ुजरुयी छ । हाम्रो ऺभता य विकास नहुचजेरसम्भ हाम्रा स्रोत 

य साधनहरु फचाई याख्नऩुदाछ विकल्ऩभा नेऩारका साना तथा भझौरा जरविद्मुत ्एिभ ्सौमा उत्ऩादन गयी 
सभस्मा सभाधान गना सककन्द्छ । तय याष्ट्रको अदहतभा हुन कुनै ऩनन जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाराई अगाडड 

फढाउनुहुॉदैन । मदद स्थानीम जनताको अथधकाय एिभ ्याष्ट्रको दहतभा छ बने सहभनतको आधायभा ४९% 

विदेशी रगानी ५१% नेऩारीहरुको रगानीभा फनाउॉदा पयक ऩदैन ।        

  



>f]tM sf/f]jf/, 2070/4/28 

ऩीटीए िातानका राधग बायतको प्रस्ताि 

काठभाडौं, २७ साउन- बायतरे २ देशफीच विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता ९ऩीटीए० भस्मौदाभा सहभनत जुटाउन ऊजाा 
सथचिस्तयीम िातााको प्रस्ताि गयेको छ । त्महाॉको ऊजाा भन्द्रारमरे नेऩारको उजाा भन्द्रारमराई औऩचारयक रूऩभा 
ऩराचाय गयी आपनो सुविधाअनुसाय ऩीटीएका राथग मभनत तम गना आग्रह गयेको छ ।  
 अनघल्रो साता ऩठाएको ऩरभा बायतको ऊजाा भन्द्रारमरे सथचिस्तयीम िातााका राथग २ िटा मभनत प्रस्ताि गना 
बनेको छ । बायतफाट औऩचारयक रूऩभा ऩीटीए िातााका राथग प्रस्ताि आएको ऊजाासथचि याजेन्द्रककशोय ऺेरीरे 

फताए । छरपर गयेय चाॉड ैमभनत तम गन ेउनरे जानकायी ददए । ऩदहरा सथचिस्तयीम िातााफाट ऩीटीएभा सहभनत 

जुटाएऩनछ सम्झौता हुन ेऺेरीको बनाइ छ । 
नेऩाररे आफ्नो तपा फाट ऩीटीएको भस्मौदा बायतराई ऩठाइसकेको छ । दिुै देशरे प्रस्ताि गयेको भस्मौदाको 
विषमभा अफ ददल्रीभ ैिातााफाट सहभनत हुन ेसम्बािना छ । भञ्न्द्रऩरयषद्रे स्िीकृनत नददएऩनछ ऩूिातामरकाअनुसाय 

ऩीटीए िातााका राथग सथचि ऺेरी बायत जान ेतमायी एकाएक योककएऩनछ अनघ फढेको थथएन । दिु ैदेशरे प्रस्ताि 

गयेको ऩीटीएको भस्मौदाभा टुॊगो रगाई सथचिस्तयीम प्रायञ्म्बक भस्मौदाभा हस्ताऺय गन ेऩूिा कामातामरका तमाय 

बएको थथमो । त्मसैका राथग ऊजाा सथचि ऺेरी साउन ४ गत ेबायत जान ेकामातामरका तम बएको थथमो । 
नेऩार य बायतका ऊजाा सथचिफीच प्रायञ्म्बक सम्झौताभा हस्ताऺय हुन नसेकेऩनछ मसऩटक ऩनन २ देशफीच विद्मुत ्

व्माऩाय सम्झौता ९ऩीटीए० टयेकोभा बायतका प्रधानभन्द्री नयेन्द्र भोदीको नेऩार भ्रभणका अिसयभा डढे भदहनामबर 

ऩीटीए गन ेविषमभा दईु देशफीच सहभनत बएको छ । 
नेऩाररे २०१० भा ऩीटीए भस्मौदा तमाय गयी बायतराई ऩठाएको थथमो । गत भाचाभा बायतरे ऩनन आफ्नो तपा फाट 

भस्मौदा नेऩारराई ऩठाएको थथमो । 
ऩीटीए नबईकन नेऩारको जरविद्मुत्भा विदेशी रगानी नआउन ेय ठूरा आमोजना नफन्द्न ेअिस्था छ । बायतरे 

नेऩारभा ३ ठूरा आमोजना ननभााणको तमायीभा यहेका जीएभआय इनजॉ मरमभटेड य सतरज जरविद्मुत ्ननगभ 

मरमभटेडराई विद्मुत ्आमात गना स्िीकृनत ददएको छ । 
बायतको ऊजाा भन्द्रारमरे जीएभआय इनजॉ मरमभटेड य सतरज जरविद्मुत ्ननगभ मरमभटेडराई भाथथल्रो 
कणाारी, भाथथल्रो भस्र्माङ्दी–२ य अरुण तेस्रो आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेबफजुरी अनुभनतऩर ९राइसेन्द्स० 

अिथधबय नेऩारफाट आमात गना ऩाउन ेगयी अनुभनत ददएको हो । मससॉग ैजीएभआय य सतरजरराई नेऩारफाट 

बायतभा बफजुरी ननकासी गना ऩीटीए नचादहन ेबएको छ । 
व्मिस्थावऩका–सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत समभनतरे बायतसॉग तत्कार ऩीटीए गना सयकायराई ननदेशन ददएको छ 

। देशको आिचमकता य स्िाथाराई ध्मानभा याख्दै याञ्ष्ट्रम दहत सुननञ्चचत हुन ेगयी ऩीटीए गना सयकायराई ननदेशन 

ददएको हो । 
ऩीटीएफाट तेस्रो भुरुकभा विद्मुत ्ननकासीभा बायतसॉग सहभनत बए फॊगरादेशरे सयकाय आपैं  िा ननजी य 

नेऩारीसॉगको साझदेायीभा रगानी गना तमाय यहेको फताएको छ । फॊगरादेशको भ्रभणफाट बखायै पकेकी ऊजााभन्द्री 
याधाकुभायी ऻिारीरे फॊगरादेश नेऩारको ऊजााऺेरभा रगानी गना तत्ऩय यहेको फताइन ्। त्महाॉका प्रधानभन्द्री सेख 



हमसनाराई सभेत बेटेकी ऊजााभन्द्री ऻिारीरे फॊगरादेशको ऊजाा सॊकट सभधानका राथग नेऩारको जरस्रोतभा 
रगानी गना चाहको फताएकी थथइन ्। फॊगारादेशरे सभेत नेऩारफाट बफजुरी ल्माउनका राथग बायत सयकायसॉग 

ऩहर गरययहेको प्रधानभन्द्री हमसनारे फताएकी थथइन ्। 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2070/4/28 

सयकायकै कायण तनहुॉ आमोजनाभा टढराइ 

ऩयाभशादाता ननमुञ्क्तभा बएको अप्रत्मामशत दढराइरे १ सम ४० भेगािाट ऺभताको तनहुॉ जराशममुक्त विद्मुत ्

आमोजना अन्द्मोरभा ऩयेको छ । दोस्रो ऩटक फोरऩर आह्िान बएको एक िषा बफनतसक्दा ऩनन ऩयाभशादाता चमन 

नबएऩनछ आमोजना अन्द्मोरभा ऩयेको हो । दाता एमसमारी विकास फैंक (एडीफी) रे अनघल्रो साउनभा आमोजनाभा 
ऩयाभशादाताका राथग ऩुन् फोरऩर आह्िान गयेको थथमो । ननधाारयत कामातामरकाअनुसाय आमोजना १ िषा दढरा 
बइसकेको छ । आगाभी िषादेखख आमोजनाको मसमबर ननभााणको काभ सुरु हुन ेसम्बािना कभ छ । 
सयकायरे हार ैसािाजननक गयेको नीनत तथा कामाक्रभभा आगाभी आथथाक िषादेखख आमोजनाको मसमबर ननभााण सुरु 

गन ेउल्रेख बए ऩनन आमोजना १ िषा दढरा बइसककेको छ । मो दढराइ कामभ यहे आमोजना १ िषाबन्द्दा फढी 
धकेमरन ेसॊकेत देखखसकेको छ । मता ऊजाा भन्द्रारमरे एडीफीरे गयेको भूल्माॊकनको ऩुनयािरोकन गरययहेको छ । 
केही ददनमबर ऩुनयािरोकन सककन ेसहसथचि केशिध्िज अथधकायी फताउॉछन ्। 
मसअनघ २०१४ जनियीमबर ठेक्का सम्झौता गयी गत पेब्रुअयीभा ऩयाभशादाताराई काभभा खटाइसक्न ेरक्ष्म तनहुॉ 
हाइड्रोऩािय मरमभटेडको थथमो ।  सॊशोथधत मभनतअनुसाय २१ जनियी २०१४ मबर ऩयाभशादातासॉग ठेक्का सम्झौता 
सुरु गयी २०१४ भाचाभा ऩयाभशादाताराई काभभा खटाइसक्न े रक्ष्म मरइएकोभा मो कामातामरका ऩनन प्रबावित 

बएको छ । मसअनघ सन ्२०१८ भा आमोजना सम्ऩन्द्न गन ेरक्ष्म मरइएकोभा ऩरयभायज्न गयी २०२० अन्द्त्म 

ऩ¥ुमाइएको छ । 
ऩैसाको जोहो बई ननभााणभा जान सक्न ेअिस्था हुॉदाहॉाुदै ऩयाभशादाता ननमुञ्क्त तथा सहामक ऋण सम्झौता गना 
तनहुॉ हाइड्रोऩािय य सयकायी ननकामरे गरययहेको दढराइरे रोडसेडडङ अन्द्त गन ेप्रनतफद्धताभासभेत ठूरो प्रचन 

थचह्न खडा गयेको छ । ननणामभा दढराइ गन ेसम्फञ्न्द्धत अथधकायीरे अञ्ख्तमायीको दरुुऩमोगको गयेको बन्द्दै 

छानबफन हुनुऩन ेआिाज उठेको छ । 
सयकायसॉग बएको सम्झौताअनुसाय ऩयाभशादाताफाट प्राप्त प्रस्तािहरूको भूल्माॊकन एडीफीरे गरयसकेको छ । 
एडीफीरे प्रस्तािको भूल्माॊकन गयी ठेक्का सम्झौता गना ६ भदहनाअनघ नै रेखखऩठाएको थथमो । ऩूिासम्झौताविऩयीत 

सयकाय आपूरे न ैभूल्माॊकन गयी कभसर ऩयाभशादाता ननमुञ्क्त गन ेएडीफीराई दफाफ ददइयहेको फुखझएको छ । 
मसअनघ एडीफीरे ऩयाभशादाता चमनभा दढराइ ग¥मो बन ेहार गएको १ िषादेखख प्रिद्र्धक तनहुॉरे दढराइ गयेको छ । 
आमोजना व्मिस्थाऩन ऩयाभशादाता (ऩीएभसी) का कायण आमोजना २ िषा दढराइ बइसकेको छ । एडीफीरे 

ऩयाभशादाताभा जभानीको ल्माह्भय इन्द्टयनेसनरराई छनोट गयेय उससॉग िाताा अनघ फढाउन तनहुॉराई ऩराचाय 

गयेको राभो सभम बफनतसकेको छ । हारसम्भ िाताा अनघ फढ्न सकेको छैन । 
एडीफीरे सयकायसॉग बएको सम्झौता तथा ननदेमशकाविऩयीत आमोजना दढराइ नगना जानकायी ददइसक्दा ऩनन 

तनहुॉरे गएको ६ भदहनादेखख कुन ैप्रकक्रमा अगाडड नफढाई फस्दा आमोजना १ िषाबन्द्दा फढी दढराइ हुन ऩुगेको छ । 
आमोजनाराई चादहन ेऋण सम्झौताहरू १िषा अनघ न ैसम्ऩन्द्न बइसक्दा ऩनन नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयण तथा तनहुॉ 
हाईड्रोऩाियफीच सहामक ऋण सम्झौता नबएको बन्द्दै एडीफीरे अगस्टमबर मस्तो सम्झौता सम्ऩन्द्न गना 
सयकायराई आग्रह गयेको छ । 
ऩयाभशादाता चमनऩनछ भार आमोजनाको काभ अनघ फढ्नेछ । ऩयाभशादातारे १ िषा फोरऩर कागजात तमाय, ६ िषा 



आमोजना ननभााण य ५ िषा सचचारन गयी १२ िषा आमोजनाको सुऩयीिेऺण गनुाऩनेछ । 
आन्द्तरयक खऩतका राथग तनहुॉ आमोजना फन्द्न रागेको हो । सयकायरे हार ैसािाजननक गयेको नीनत तथा 
कामाक्रभभा आगाभी आथथाक िषादेखख मो आमोजना ननभााण सुरु गन ेबनेको छ । प्रिद्र्धक तनहुॉरे १ िषाभा ८५ कयोड 

७७ राख मुननट बफजुरी बफक्रीफाट हुन ेअफौं रुऩैमाॉ आम्दानीसभेत गुभाउनेछ । 
ऩयाभशादाता ननमुञ्क्तभा बएको दढराइकै कायण सन ्२०२० सम्ऩन्द्न गन ेउसको रक्ष्म ऩनन प्रबावित हुन ेबएको छ । 
फढ्दो ऊजााको भाग ऩूया गना प्राथधकयणरे तनहुॉ हाइड्रोऩाियभापा त आमोजना ननभााण गना रागेको हो । आमोजनारे 

फेरुकाको (वऩक आिय) भाग ऩूया गन ेरक्ष्म छ । एडीफीरे ऩयाभशादाताका  राथग ऩुन् फोरऩर आह्िान गदाा 
इरेञ्क्रमसटी ड ेफ्रान्द्स (ईडीएप), एभडब्ल्मूएच इन्द्टयनेचनर इॊक अभेरयका, भोट म्माकडोनाल्ड मरमभटेड फेरामत, 

्माक्टिेर इञ्न्द्जननमरयङ फ्रान्द्स, ल्माह्भय इन्द्टयनेसनर जभानी य कन्द्साई इरेञ्क्रक ऩािय कम्ऩनी इॊक जाऩानरे 

फोरऩर ऩेस गयेका थथए । 
करयफ ४५ अफा रुऩैमाॉ (५० कयोड डरय) अनुभाननत रागत छ ।  ऩयाभशादाताका राथग एडीफीरे २ कयोड ७५ राख 

अभेरयकी डरय (२ अफा ७५ कयोड रुऩैमाॉ) कजाा ददएको छ । आमोजनाभा ४० प्रनतशत सेमय य ६० प्रनतशत कजाा रगानी 
हुनेछ । 
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2070/4/28 

पिद्मुत ्सम्झौताभा छरपर गनन नेऩारराई तनभत्ो 

व्माऩाय सम्झौताको भस्मौदाभा छरपर गयी अञ्न्द्तभ रूऩ ददन बायतरे नेऩार सयकायराई आभन्द्रण 

गयेको छ। बायतीम प्रधानभन्द्री नयेन्द्र भोदी स्िदेश पकेको दईु साता नबफत्दै बायतरे सम्झौता टुॊगो 
रगाउन नेऩारी अथधकायीराई नमाॉददल्री फोराएको हो। 

काठभाडौंञ्स्थत बायतीम दतूािासरे अनघल्रो साता ऩययाष्ट्र भन्द्रारमभापा त ऊजाा भन्द्रारमराई थचठी 
रेखी सथचिस्तयीम छरपरका राथग फोराएको जानकायी ऊजााभन्द्री याधा ऻिारीरे ददइन।् 'बायतफाट 

ऊजाा व्माऩाय सम्झौताफाये छरपरका राथग नेऩार सयकायराई औऩचारयक ऩर आएको छ', उनरे 

भॊगरफाय भन्द्रारमभा सचचायकभॉसॉग बननन,् 'अफ नछट्टै मभनत तम गयेय हाम्रा ऊजाासथचि बायत 

जानुहुनेछ।' 

ऊजाासथचि याजेन्द्रककशोय ऺेरीरे बायतरे नेऩारराई उऩमुक्त हुन ेदईुिटा सभम प्रस्ताि गना आग्रह गदै 

ऩराचाय गयेको फताए। 'हाभी छरपर गयेय नछट्टै बायतराई फैठकफाये जानकायी ददनेछौं', उनरे बने, 'भैरे 

द्विऩऺीम फैठकका राथग आिचमक तमायीका राथग कायफाही अगाडड फढाइसकेको छु।' 

बायतरे ऩठाएको सम्झौताको भस्मौदाफाये सथचिस्तयीम छरपर गना ऊजाासथचि ऺेरी साउन ऩदहरो 
साता नै बायत जाने कामाक्रभ थथमो। भञ्न्द्रऩरयषद्रे त्मनतफेरा प्रधानभन्द्री देशफादहय यहेको कायण 

देखाउॉ दै भ्रभण स्िीकृत नगयेऩनछ स्थथगत बएको थथमो। 

बायतरे तीन भदहनअनघ 'ऊजाा सहमोगसम्फन्द्धी सम्झौता' का राथग नेऩारराई प्रस्ताि गयेको थथमो। 

उक्त भस्मौदा प्रस्तािभा बायत य उसका कम्ऩनीरे भार शत प्रनतशत रगानी गने, तेस्रो देशको रगानी 
गना नऩाउन ेय नेऩाररे चाहेभा बायतीम कम्ऩनीसॉग सॊमुक्त उऩक्रभ (ज्िाइन्द्ट बेन्द्चय) फाट आमोजना 
ननभााण गनेरगामतका फुॉदा थथए। 

बायतीम प्रधानभन्द्री भोदी नेऩार भ्रभणभा आउनु दईु ददनअनघ बायतीम प्रस्तािविऩयीत नेऩाररे भस्मौदा 
प्रस्ताि गयेको थथमो। नेऩाररे तेस्रो देशको रगानीसभेत खरुा याखी बायतीम फजायभा नेऩारफाट उत्ऩाददत 

बफजुरी ननफााध प्रिेश ऩाउनुऩने, प्रसायण राइनको ग्मायेन्द्टी हुनुऩन,े बायतरे नेऩारफाट ननमाात हुन े

बफजुरीभा कुनै कय, बन्द्साय मरन नऩाउने, नेऩारको प्रचमरत कानुनअनुसाय जरविद्मुत्को राइसेन्द्स 

मरनुऩनेरगामत प्रस्ताि गयेको छ। 



भन्द्री ऻिारीका अनुसाय नेऩाररे गयेको प्रस्तािउऩय बायतरे अदहरेसम्भ कुन ैप्रनतकक्रमा जनाएको छैन। 
बायतीम प्रधानभन्द्रीको भ्रभणकै फेरा ऊजाा सम्झौताको तमायी बए ऩनन थऩ छरपर गनुाऩने बन्द्दै दिु ै

देशरे ४५ ददनमबर ऊजाा व्माऩाय सम्झौता गरयने प्रनतफद्धता जनाएका थथए। 

 
  



>f]tM uf]/vfkq, 2070/4/28 

भाधथल्रो भस्र्माङ्दी– ए भा चोयी फढ्दै, ५ जना ऩक्राउ  

निीनयाज कुइॉकेर बुरबुरे, साउन २८ गत े। रभजुङको बुरबुरेभा ननभााणाथधन ५० भेगािाट ऺभताको भाथथल्रो 
भस्र्माङ्दी–ए जरविद्मुत आमोजनाभा चोयीका घटनाहरु फढ्न थारेकाछन ्।  
स्थाननम फामसन्द्दा तथा आमोजनाभा कामायत भजदयुहरुरे ननभााणका राथग याखखएका साभाग्री तथा ननभााण 

प्रामोजनका राथग ल्माइएको तेर चोयी गयेका हुन ्। चोयीको घटना फढ्न थारेऩनछ आमोजनाको ननभााणऩऺ तथा 
प्रहयी प्रशासनरे अनुसन्द्धान शुरु गयेको छ । प्रहयीरे अनुसन्द्धानका क्रभभा बूरबूरे गाविसका विमबन्द्न ठाउॉहरुफाट 

५ जनाराई ऩक्राउ गयेको छ । ननभााण कम्ऩनी मसनो हाईड्रोऩािय कम्ऩनीको उजुयीऩनछ स्टोयभा कामायत ५ 

भजदयुराई प्रहयीरे ऩक्राउ गयेको हो ।  
ननभााण कम्ऩनीको उजुयीऩनछ प्रहयीरे केही थचननमा काभदायराई सभेत ऩक्राउ गयेको थथमो । उनीहरुराई 

सोधऩुछऩनछ रयहा गरयएको प्रहयी नामि उऩरयऺक अच्मुतप्रसाद ऩुडासैनीरे फताउनुबमो । ५ जना नेऩारी 
काभदायराई बन ेअनुसन्द्धान गरयएको ऩुडासैनीरे फताउनुबमो ।  
मसअनघऩनन आमोजनाफाट चोयी गनेहरु ऩक्राउ ऩन ेगयेका थथए । मसअनघ ऩक्राउ ऩयेकाहरुफाट आमोजनाको भोटय, 

छड, गाडीको ब्मारी साथ ैननभााणकामाभा चादहन ेसाभाग्रीहरु फयाभद गरयएको थथमो ।  
आमोजना ननभााणको शुरुदेखख न ैचोयीका घटनाहरु घटेऩनन ननभााण कम्ऩनीरे केही गना सकेको थथएन । तय, 

ऩनछल्रो सभम धेयै साभानहरु हयाउन थारेऩनछ प्रहयीरे सभेत चासो ददन थारेको हो । मसअनघ अफ मस्तो गनतविथध 

नगन ेबन्द्दै केही जरयिाना मरएय चोयराई छोड्न ेगरयएको थथमो ।  
मसअनघ चोयीभा गाउॉका मुिाहरु सॊरग्न गयेको बेदटएऩनछ बुरुबुरेभा अन्द्तयकक्रमा सभेत गरयएको थथमो ।  आफ्न ै

गाउॉभा आमोजना ननभााण बईयहॉदा त्महाॉफाट पाईदा मरनुऩनेभा झन चोयीका घटनाहरुभा रागेको बन्द्दै 

अमबबािकहरुरे मुिाहरुराई अफका ददनभा मस्तो कामा नगना सचते गयाएऩनन चोयीका घटनाहरु बन ेयोककएको छैन 

। आमोजना ननभााणका फेरा बएका मस्ता  घटनारे गाविसको फेइजेत हुन ेबन्द्दै बुरबुरेफासी थचञ्न्द्तत सभेत फनेको 
फताइएको छ ।  
        बुरबुरेञ्स्थत ङादी दोबानभा फाॉध फाॉधेय ६.५ ककरोमभटय सुरुङफाट बुरबुरेकै िडा नॊ ३ ञ्स्थत भस्र्माङदी तटभा 
बफद्मुत गहृ हुन ेछ । २०७३ असोजदेखख ब्माऩायीक रुऩभा बफद्मुत उत्ऩादन गन ेरक्ष्म मरएको सो आमोजना चाइननज 

कम्ऩनी मसनो हाइड्रोको ९० य सगयभाथा हाइड्रोऩाियको १० प्रनतशत रगानीभा ननभााण हुन रागेको हो । 
यन अप रयबय प्रविथधभा फन्द्न रागेको सो आमोजना ननभााणका राथग करयफ १० अफा रुऩैमाॉ राग्न ेकम्ऩनीरे 

जनाएको छ । ऩाॉच फषासभा ननभााण सम्ऩन्द्न हुन ेफताइएको सो आमोजनारे बफद्मुत प्राथधकयणसॉग बफद्मुत 

उत्ऩादन हुन ेफषा प्रनतमुननट ६.९५ सेन्द्टभा वऩवऩए गयेको थथमो । 
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>f]tM uf]/vfkq, 2070/4/28 

तीनिटा पिद्मुत ्सफस्टेसन तनभानण हुन ेक्रभभा  
गुररयमा (फददामा),  साउन २७ गत े। साउन २६ फददामाभा विद्मुत ्विस्ताय गन ेउद्देचमका साथ तीनिटा विद्मुत ्

सफस्टेसन ननभााण हुन ेक्रभभा छन ्।  
विस्ताय प्रणारी सुदृढीकयण आमोजनाअन्द्तगात बुयीगाउॉ , भैनाऩोखय य याजाऩुय ऺेरको नमाॉगाउॉभा सफस्टेसन 

ननभााण हुन थारेको हो । आमोजनाअन्द्तगात देशबरयभा ११ िटा सफस्टेसन ननभााण बइसकेका छन ्। सफस्टेसन 

ननभााणऩनछ ञ्जल्राभा विद्मुत ्आऩूनता सहज य प्रबािकायी हुन ेफताइएको छ ।  
 

हार गुररयमाभा कोहरऩुयफाट ५० ककरोमभटय दयूीभा ३३ केबी विद्मुत ्प्रसायण राइनको एउटा भार सफस्टेसन 

यहेकारे ञ्जल्राबरय विद्मुत ्विस्ताय गना अप््मायो हुन थारेऩनछ सफस्टेसन ननभााण हुन रागेको नेऩार विद्मुत ्

प्राथधकयण गुररयमाका प्रभुख सूमानायामण भण्डररे फताउनुबमो ।  
 

तीनिटाभध्मे भैनाऩोखयभा ननभााणाधीन सफस्टेसन ननभााण कामा अञ्न्द्तभ चयणभा ऩुगेको ३३÷११ केबी सफस्टेसन 

आमोजना भैनाऩोखयरे जनाएको छ । सन ्२०११ जुराईभा १८ भदहनामबर सम्ऩन्द्न गन ेगयी सुरु बए ऩनन विविध 

कायणरे सभमभा सम्ऩन्द्न हुन नसकेऩनछ सेप्टेम्फय २०१४ सम्भ आमोजनाको म्माद थऩ गरयएको थथमो ।  
 

रु ऩाॉच कयोड ५० राखको रागतभा ननभााण बइयहेको सो सफस्टेसन कावत्तकदेखख सचचारनभा आउन ेआमोजना 
प्रभुख फोधयाज ढकाररे फताउनुबमो ।  
 

ढकारका अनुसाय ३३ केबी प्रसायण राइन विस्ताय गनाका राथग भैनाऩोखय सफस्टेसनदेखख राइन वितयण हुन े

ऺेरभा सोही ऺभताअनुसायको छुट्टै खम्फा तथा ताय जडानको काभ सम्ऩन्द्न बइसकेको छ ।  
 

स्टेसनको भुख्म साभग्रीका रूऩभा यहेको भ्माकुभ सकका ट ब्रेकय य रयरे प्मानर जडान बएऩनछ सफस्टेसन 

सचचारनभा आउनेछ ।  
 

सफस्टेसनअन्द्तगात ऩािय रान्द्सपभाय जडान गरयसककएको ननभााण कम्ऩनी आयब्री इन्द्फ्रा ऩािय मरमभटेड 

नमाॉददल्री साइट इन्द्चाजा कयणदेि ओझारे फताउनुबमो । भ्माकुभ सकका ट ब्रेफय, कन्द्डक्टय, केिर य प्मानर जडान 

हुॉदा बफवत्तकै स्टेसन सचचारनभा आउन ेउहाॉको बनाइ छ ।  
भैनाऩोखय सफस्टेसन सचचारनभा आएऩनछ भहम्भदऩुय, कामरका, भैनाऩोखय, सोयहिा, जभुनी, डउेढाकरा, 
भोतीऩुय, फेरिा य सोयहिा गयी नौिटा गाविस सहज तरयकारे विद्मुत ्विस्ताय हुनेछ ।  
 

त्मस्त ैयाजाऩुय ऺेरअन्द्तगात हार कैरारीको टीकाऩुय सफस्टेसनफाट ११ केबी प्रसायण राइन सचचारन यहेकाभा 
नमाॉगाउॉभा ३३ केबी विद्मुत ्प्रसायण राइनअन्द्तगातको सफस्टेसन ननभााण हुन थारेको छ । आि २०६७÷०६८ देखख 

सचचारनभा आए ऩनन खास ैकाभ अगाडड फढ्न नसकेऩनछ सो आमोजनाराई सयकायरे २०७० भङ्मसयभा विद्मुत ्

प्राथधकयण गुररयमाराई हस्तान्द्तयण गयेको थथमो ।  
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रु आठ कयोडको रागतभा ननभााणाधीन सो आमोजनाको जग्गा खरयद गयी ऩखाार ननभााण बइसकेको छ बन ेटीकाऩुय 

सफस्टेसनदेखख आमोजनास्थरअन्द्तगात खम्फा गाड्न ेतथा ताय जडान कामा सम्ऩन्द्न बइसकेको याजाऩुय ३३ केबी 
सफस्टेसन आमोजनाका प्रभुख सूमानायामण भण्डररे फताउनुबमो । 
 

हारसम्भ रु दईु कयोड ५० राख खचा बइसकेको छ । सॊयचना ननभााणका राथग नछट्टै टेन्द्डय आह्िान गयी ननभााण 

कामाराई तीव्रता ददइन ेउहाॉरे फताउनुबमो । आि २०७३÷०७४ सारभा सम्ऩन्द्न गन ेगयी ननभााणाधीन सो आमोजना 
सचचारनभा आएऩनछ याजाऩुय नगयऩामरकाका साथ ैसो ऺेरका ऩाॉच गाविसका सभेत करयफ दईु राख जनता 
राबाञ्न्द्ित हुनेछन ्।  
 

त्मस्त ैञ्जल्राको बुयीगाउॉभा सभेत सफस्टेसन सचचारनभा आएऩनछ त्मस ऺेरका छिटा गाविसभा विद्मुत ्विस्ताय 

हुनेछ । हार सफस्टेसन नहुॉदा ञ्जल्राका सेिाग्राहीरे विद्मुत्बाय कटौती, कभ बोल्टेजरगामतका सभस्मा खेप्दै 

आएका छन ्।  
 

ञ्जल्राभा तीनिटै सफस्टेसन सचचारनभा आएऩनछ कभ बोल्टेजफाट हुन ेसभस्मा सभाधान हुनुका साथ ैप्राविथधक 

कायणरे हुन ेविद्मुत ्चहुािट ननमन्द्रण बई प्रसायण राइन बयऩदो हुन ेविद्मुत ्प्राथधकयणरे जनाएको छ । यासस 

  



>f]tM sflGtk'/, 2070/4/29 

अन्मोरभा हाइड्रो ऩाियहरू 

 मसन्द्धऩुाल्चोक ऩदहयो 

याजेन्द्र भानन्द्धय  

फाह्रबफस े(मसन्द्धऩुाल्चोक), िािण २८ -  

गैयआिसीम नेऩारीरे हाइड्रो ऩािय ऺेरभा गयेको ऩदहरो रगानी सुनकोसी साना जरविद्मुत ्आमोजना ऩदहयारे 

फनाएको तारभा डुफेकोडुब्म ैछ। सुनकोसी थनुनएय तार फनेको ददन साउन १७ फाट विद्मुत्गहृ डुफेऩनछ साननभा 
हाइड्रो ऩािय प्रामरको रगानीभा सचचामरत आमोजनाको अिस्था नाजुक फन्द्दै गएको छ। विद्मुत्गहृ, 

आिासगहृहरूराई चरुुाम्भ डुफाएको छ। आॉगन छुन ेगयी ऩानी फढ्दै अइसके ऩनन आमोजनाका सीमभत कभाचायीहरूरे 

तारको सतह ननयीऺण गरययहेको छन।् मसन्द्धऩुाल्चोकभा बएको विऩवत्तरे महाॉ चार ूयहेका करयफ ५६ भेगािाटका 
ऩाॉच विद्मुत ्आमोजना अिरुद्ध छन।्  
 

धसु्कुन-९ भा यहेको २ दशभरि ५ भेगािाट ऺभताको सुनकोसी साना आमोजना ऺेरभा करयफ ३० मभटय ऩानी 
बरयएको कम्ऩनीका जनसम्ऩका  अथधकृत कभरप्रसाद खकुयेररे फताए। 'ऩदहयो गएको करयफ १० घन्द्टाभा ऩािय 

हाउस तारमबर पसेको थथमो,' उनरे बने। ननजी प्रमोजनका एकएक झोरा कऩडा मरएय बागेको य सुयक्षऺत गन े

स्थान अबािरे अरू केही जोगाउन नसककएको खकुयेररे फताए। फुधफायसम्भ ऩनन आमोजना ऺेरभा ऩानीको सतह 

घटेको छैन। 
 

करयफ ४६ कयोड रागतको आमोजनाको विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेदईु िटा जेनेटयहरू ऩनन डुबफयहेको अिस्थाभा छन।् 
प्रसायण राइनका १५ िटा ऩोरभा ऺनत ऩुगेको छ। 'मरो ददनसम्भ ऩानीभा डुफेको साभग्रीहरू के काभ राग्रा य,' 

व्मिस्थाऩनको ञ्जम्भेिायी मरइयहेका स्ितन्द्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था इऩानको ऩूिाअध्मऺ सुिणादास िेष्ट्ठरे 

बन,े 'सुनकोसी साना आमोजना अफ के हुन्द्छ बन्द्नेफाये अन्द्मोर छ।' चोकटी गाविसभा यहेको ड्माभ ऺेर बन ेसुयक्षऺत 

छ।  
 

विसॊ. २०६१ सार चतैदेखख उत्ऩादन सुरु बएको आमोजनाको उत्ऩादनगहृ खोराफाट १२ मभटय उचाइभा थथमो। 
उत्ऩादनगहृको घय १३ मभटयको थथमो। अदहरे उत्ऩादनगहृको छानाबन्द्दा करयफ ५ मभटय भाथथ ऩानीको सतह छ। 
कामायत प्राविथधकहरूको अनुसाय मो आमोजनाराई अत्मन्द्त ैसुयक्षऺत आमोजना बननन्द्थमो। इऩान ऩूिाअध्मऺ 

िेष्ट्ठरे विऩवत्तभा पसेका मसन्द्धऩुाल्चोकका हाइड्रो ऩाियहरूराई याज्मरे तत्कार चारू गयाउन जरुयी यहेको 
फताउॉछन।् सभस्माभा ऩयेको हाइड्रो ऩाियहरूसम्फन्द्धी मरो ददनसम्भ याज्मरे कुन ैमोजना नफनाउॉदा विद्मुत ्ऺेरका 
रगानीकतााहरू हतोत्साही हुने अिस्था आएको उनरे फताए। ऩदहयो य तारका कायण १० दशभरि ५ भेगािाटको 
सुनकोसी जरविद्मुत ्आमोजना ऩनन फन्द्द छ।  
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ड्माभको १ य ४ नम्फय ढोकाभा ऺनत ऩुगेको छ। त्मसराई नछटो भभात थामरए करयफ तीन भदहनाभा बफजुरी उत्ऩादन 

गना सककन ेप्रशासकीम अथधकृत नानीकाजी थाऩारे फताए। नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको आमोजनाभा करयफ डढे 

कयोड ऺनत बएको अनुभान उनको छ। 'चाॉडो विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेउऩाम कऩय ड्माभ हो तय त्मो ननभााण गना ऩानी 
ऩरययहन ुहुॉदैन,' थाऩारे बने। 
 

ऩदहयो य ताररे प्रसायण राइनभा ऺनत ऩुगेऩनछ ३६ भेगािाटको बोटेकोसी आमोजनाको उत्ऩादन ऩनन योककएको छ। 
५ भेगािाटको तल्रो य भाख्रो चाकु खोरा विद्मुत ्आमोजना प्रसायण राइनकै अबािरे योककएकाछन ्। ३ दशभरि 

५ भेगािाटको फायम्ची हाइड्रो ऩािय त्महीीँ कायणरे सचचारभा आउन सकेको छैन। प्रसायण राइनको भभात गन ेहो 
बन ेदईु िटाफाहेक अन्द्म जरविद्मुत ्आमोजनाहरू तत्कार सचचारनभा आउन सक्छन।् विऩत्भा ऩयेकाहरू 

भाननसराई उद्धायका साथ ैहाइड्रो ऩाियहरूको ऩनन उद्धाय हुनुऩन ेरगानीकतााहरूको भाग छ। उक्त आमोजनाहरू 

ननजी रगानीका हुन।् 
 
  



>f]tM cleofg, 2070/4/29 
भाधथल्रो ताभाकोशी ऩटहरो चयणको शमेय तछट्टै 
भाथथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्आमोजनारे ऩदहरो चयणको शमेय आगाभी केही ददनभै ननष्ट्कासन गन ेबएको छ । 
आमोजनारे ऩदहरो चयणभा रू. ३qq  अफा १९ कयोडफयाफयको शमेय ननष्ट्कासन गन ेतमायी गयेको छ । शमेय 

ननष्ट्कासन तथा फाॉडपाॉटका राथग कम्ऩनीरे नागरयक रगानी कोषराई ननष्ट्कासन तथा विक्री प्रफन्द्धक ननमुञ्क्त 

गयेको छ । दोरखाको राभाफगयभा ननभााणाधीन भाथथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्आमोजनारे कम्ऩनीका 
कभाचायी, सचचमकोषका सचचमकताा य ञ्जल्राफासीका राथग ऩदहरो चयणको शमेय ननष्ट्कासन गना रागेको हो । 
त्मसभा ६ राख व्मञ्क्तरे रगानी गना ऩाउनेछन ्।  
 

आमोजनाका अनुसाय स्थानीमफासीरे १० प्रनतशतरे शमेय ऩाउने छन ्। जसअनुसाय १ कयोड ५ राख ९० हजाय ककत्ता 
उनीहरूरे ऩाउनेछन ्। त्मसैगयी दोरखा ञ्जल्राफासीरे १ कयोड १ राख ६६ हजाय ४ सम ककत्ता शमेय ऩाउनेछन ्। 
राभाफगयफासीरे बन े४ राख २३ हजाय ६ सम ककत्ता ऩाउन ेबएका छन ्। त्मस्त ैसचचमकताारे १ कयोड ८२ राख ५९ 

हजाय ५ सम २० ककत्ता ऩाउन ेछन ्। कुर शमेयको मो १७ दशभरि २८ प्रनतशत हो । कम्ऩनी य प्राथधकयण कभाचायीरे 

४० राख ६६ हजाय ५ सम ६० ककत्ता ऩाउनेछन ्। 
ऋण प्रिाह गन ेसॊस्थाका कभाचायीहरूभध्मे कभाचायी सचचमकोषका कभाचायीरे प्रनतव्मञ्क्त ३ हजाय ५० ककत्ता शमेय 

ऩाउनेछन ्। नेऩार टेमरकभका कभाचायीरे प्रनतव्मञ्क्त १ सम ६० ककत्ता ऩाउनेछन ्। नागरयक रगानीकोष तथा फीभा 
सॊस्थानका कभाचायीरे क्रभश् २ हजाय ३३ य १ हजाय ६ सम ९५ ककत्ता शमेय ऩाउन ेबएका छन ्। ४ सम ५६ भेगिाटको 
उक्त आमोजना रू. ३५ अफा २९ कयोडको रागतभा ननभााण हुन ेबएको छ । जसभा ७० प्रनतशत ऋण तथा ३० प्रनतशत 

शमेय रगानी हुनेछ । कम्ऩनीको चकु्ता ऩूॉजी रू. १० अफा ५९ कयोड यहेको छ । आमोजनाभा ५१ प्रनतशत सॊस्थाऩक य 

४९ प्रनतशत साधायण शमेय यहनेछ । 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2070/4/28 

  



>f]tM uf]/vfkq, 2070/4/30 

थाऩाखोरा जरपिद्मुतको ६५ प्रततशत तनभानण कामन सम्ऩन्न  

चन्द्रचिय फस्ताकोटी भुस्ताङ, साउन २९ गत े। दहभारी ञ्जल्रा भुस्ताङको टुकुच े३ भा ननभााणाथधन थाऩाखोरा 
जरविद्मुत आमोजनाको आधा बन्द्दा फढी ननभााण कामा ऩुया बएको छ ।  
भाउन्द्ट कैराश ईनजॉ प्रारीरे बफस २०६८ देखख ११ दशभरफ २ भेघािाट ऺभत्ताको थाऩाखोरा जरविद्मुत आमोजना 
ननभााण कामा सुरु गयेको थथमो । 
    एक अफा ७१ कयोड रुऩैमा रागतभा ननभााण हुन रागेको आमोजनाको सडक, विद्मुतगहृ, इन्द्टेक, सुरुङ, विद्मुत 

राईन विस्ताय रगामत सॊयचना ६५ प्रनतशत बन्द्दा फदढ ऩुया बएको भाउन्द्ट कैराश ईनजॉ प्रारीका प्रभुख बयतकुभाय 

खड्कारे फताउनुबमो ।  विस २०७२ मबर ैसम्ऩन्द्न गरय ऩरयऺण उत्ऩादन गन ेतमायी गरयएको छ । ऩूणा स्िदेशी 
रगानीभा ननभााण हुन रागेको जरविद्मुत आमोजनाभा ५ प्रनतशत स्थानीम फामसन्द्दाको ऩनन रगानी यहेकोछ । 
प्रनत भेघािाट उत्ऩादनका राथग करयफ १४ कयोड रुऩैमा रगानी हुन ेछ । अन्द्नऩुणा सॊयऺण ऺेर आमोजना एक्माऩ य 

थाऩाखोरा जरबफद्मुत आमोजना बफच आमोजना स्थर एक्माऩ ऺेरभा ऩन ेय फन ऺेरभा ऩन ेबफिाद थथमो । उक्त 

बफिादका कायण एक्माऩरे फायम्िाय फन्द्दगना ऩराचाय गये ऩनन आमोजनारे ननममभत कामा गरययहेको छ । ऩनछल्रो 
सभम एक्माऩ सभेत सहमोगी फनेको खड्कारे फताउनुबमो । 
    जोभसोभफेनी सडकभा फषाा मसजनभा ननममभत सिायी आिागभन नहुॉदा हेरीकप्टय प्रमोग गयेय ऩनन साभान 

ढुिानी गरयएको छ । स्िदेशी रगानीभा ननभााण हुन रागेको आमोजनाको फाॉध यहन ेस्थानसम्भ ऩुग्न फेनी जोभसोभ 

सडकको टुकुच ेखण्ड देखख ६ ककरोमभटय शाखा सडक ननभााण गरयएको छ ।     
    टुकुचकेो थाऩाखोराभा भुहान यहेको आमोजनाको विद्मुत गहृभा आठ सम मभटय टनेर य नौ सम मभटय 

क्मानरफाट ऩानी ल्माउने तमायी छ । करयफ तीन सम मभटयको हेडफाट ऩानी झायेय टुकुच े३ भा यहन ेविद्मुत गहृफाट 

विजुरी उत्ऩादन गनेछ । उत्ऩादीत विद्मुत कोिाङ ऩुयाएय केञ्न्द्रम प्रसायण राईनभा जोडडन ेछ । 
    २०६८ पागुनभा आमोजनाको औऩचायीक ननभााण कामा सुरु बएको थथमो । तत्कारीन उजााभन्द्री ऩोष्ट्टफहादयु 

फोगटी, ऩुिाअथाभन्द्रीहरु याभशयण भहत, प्रकाशचन्द्र रोहनी य सुयेन्द्र ऩाण्डरेे सॊमुक्त रुऩभा आमोजनाको 
मशरन्द्मास गनुाबएको थथमो । 
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