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‘ननश्चचत सभमभबत्र पऩडिए य पऩटिए ऩूया हुन्छ’ 

काठभाडौँ, ७ बदौ । वाणणज्म तथा आऩूर्तिभन्त्री सुर्नरफहादयु थाऩारे नेऩारको हहतभा हुन ेआमोजना ववकास 

सम्झौता ९वऩडडए० य ऊजाि व्माऩाय सम्झौता ९वऩहिए० र्नश्चचत सभमभबर न ैऩूया हुन ेववचवास व्मक्त गयेका छन ्।  
काठभाडौँ ववद्मुतीम व्मवसामी सङ्घको ऩाॉचौँ वावषिक साधायणसबा एवभ ्तेस्रो अधधवेशनका अवसयभा शर्नफाय 

आमोश्जत कामिक्रभा उनरे भाधथल्रो कणािरी जरववद्मुत ्आमोजनाको वऩडडए य बायतसॉग गन ेबर्नएको वऩहिएराई 

सयकायरे र्नष्कषिभा ऩ¥ुमाउन ेफताए । 
जरस्रोत ऺेरको ववकासफाि देशको अथितन्त्रराई भाधथ उठाउन सककने बएकारे त्मसभा सफ ैऺेरको एकता 
आवचमक बएको उल्रेख गदै भन्त्री थाऩारे बन,े “हाम्रो व्माऩाय घािा न्त्मूनीकयणका राधग जरववद्मुत्को व्माऩाय न ै

प्रभुख हो, मसराई प्रवद्र्धन गनि जरुयी छ ।” 

व्मवसामीरे उऩबोक्ताहरूराई गणुस्तयीम साभग्री उऩरब्ध गयाउनऩनेभा ऩर्न उनरे जोड हदए । नेऩार उद्मोग 

वाणणज्म भहासङ्घका वरयष्ठ उऩाध्मऺ ऩशुऩर्त भुयाकािरे सयकायरे तोककएको सभमभबर ैवऩडडए य वऩहिए गनुिऩनेभा 
जोड हदॉदै जरववद्मुत्को ववकाससॉग अन्त्म ववकासका अधाय फन्त्न ेबएकारे त्मसतपि  सफकैो ध्मान जानुऩन ेफताए । 
काठभाडौँ ववद्मुतीम व्मवसामी सङ्घका अध्मऺ कृष्णप्रसाद ढुङ्गानारे सयकायरे फजेिभा ववद्मुतीम व्मवसामराई 

सम्फोधन गयेकोभा धन्त्मवाद प्रकि गदै अत्मावचमक ववद्मुतीम साभग्री आमात गदाि कय छुिको व्मवस्था हदनुऩनेभा 
जोड हदए । 
कामिक्रभभा सहबागी व्मवसामीरे ववद्मुतीम साभग्रीको आमात तथा बफक्री ववतयणभा ऩन ेअप्ठ्मायाहरूराई सहज 

रूऩभा सभाधान गनि सयकायसॉग सहकामि गयेय अगाडड फढ्न ेफताएका धथए । 
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सभस्माभा पस्दै चचभरभे जरपिद्मुत ्आमोजना  
 

धचभरभे जरववद्मुत ्आमोजनाका प्रफन्त्ध र्नदेशक कुरभान र्घभसङराई नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणरे कपताि 
फोराएऩर्छ उठेको वववादरे र्नकास ऩाउनुबन्त्दा झन फल्झॉदै गएको छ । 

आमोजनाको ऩऺ य ववऩऺभा देणखॉदा दैर्नक रु ७७ राख घािा हुॉदै आएको छ । प्राधधकयणभा कामियत ऩाॉच 

विा कभिचायी सङ्गठनभध्मे चाय विा सङ्गठन र्घभसङको ऩऺभा देणखएका छन ्बने एभारे र्नकिको 
कभिचायी मुर्नमनभार ैप्राधधकयणको र्नणिमको सभथिनभा छ । 

धचभरभे सञ्चारक सभभर्तको फैठक फसेय सहजरूऩभा चाय वषि अवधध ऩूया गयेका र्घभसङराई कपताि 
फोराएको बए वववाद मर्त धेयै नफढ्ने य सभस्मा नर्नश्म्तने फताइए ऩर्न त्मो ववधध अऩनाइएन ।  
प्राधधकयणका अधधकाॊश आमोजनाको रागत फढेको, सभमभै सम्ऩन्त्न हुन नसकेको अवस्थाभा धचभरभे 
भोडरराई जरववद्मुत ्ऺेरको ववकासको „योर भोडर‟का रूऩभा भरने गरयएको छ । 

ववसॊ २०५२ भा आमोजनाको ऩहहचान गरयएको य २०५३ भाघफाि र्नभािण सुरु गरयएको सो आमोजना 
साविजर्नक र्नजी साझदेायीको गर्तरो नभुनाका रूऩभा भरइन्त्छ । तय ऊजाि भन्त्री याधा ऻवारीरे धचभरभे 
सञ्चारक सभभर्तराई जानकायी नै नहदई प्रफन्त्ध सञ्चारक र्घभसङराई कपताि फोराएऩर्छ सो र्नणिम 

वववादास्ऩद फनेको हो । प्राधधकयणको र्नणिमऩर्छ र्घभसङको ऩऺ य ववऩऺभा फाॉडडएका सयोकाय 

सङ्घसॊस्था य यसुवाका फाभसन्त्दारेसभेत कसयी सहजरूऩभा आमोजना अगाडड फढाउने बन्त्ने ववषमभा 
आजसम्भ कुनै ऩर्न बेउ ऩाउन सकेका छैनन ्। 

ऊजाि भन्त्री ऻवारीरे प्राधधकयणका दशौँ तहका कभिचायीको ऩऺभा रागेय आमोजनाराई प्रबाववत नऩानि 
आग्रह गदै आउनुबएको छ । उहाॉरे अनावचमक आन्त्दोरन गयेय आमोजनाराई अयाजकताको बूभयीभा 
नहाल्न प्राधधकयणका कभिचायी सङ्घ तथा सङ्गठन य यसुवावासीराई सभेत अनुयोध गनुिबएको छ । तय 

ऊजाि भन्त्रीको सो आग्रहराई प्राधधकयणका कभिचायी तथा यसवुावासी भान्त्ने ऩऺभा देणखएका छैनन ्। 
धचभरभे जरववद्मुत ्आमोजनारे हार भध्मबोिेकोसी, यसुवागढी, साञ्जेन, भाधथल्रो साञ्जेन र्नभािण 

गरययहेको छ । ती आमोजनाफाि कुर २७० भेगावाि ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 

प्राधधकयणका ऩूवि सञ्चारक सभभर्तका सदस्म भोहनयाज ऩन्त्त बन्त्नुहुनछ्, „„भुरुकराई जरववद्मुत ्

आमोजनाभा आत्भर्नबिय फनाउने धचभरभे य भाधथल्रो ताभाकोसी भोडरराई असपर फनाउने र्नमतका 
साथ सो ऩरयमोजनाभा हस्तऺेऩ गरयएको हो ।‟‟ भुरुकभा ववदेशीरे भारै जरववद्मुत ्आमोजना फनाउन 
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सक्छन ्नेऩारीरे फनाउन सक्दैनन ्बन्त्ने भान्त्मता जफजिस्ती स्थावऩत गयाउनका राधग धचभरभेभा 
अनावचमक याजनीर्त गरयएको बन्त्दैैै अनावचमक हस्तऺेऩ नगनि ऩन्त्त आग्रह गनुिहुन्त्छ । 

धचभरभेको हार सञ्चारनभा यहेको २२ भेगावाि ऺभताको आमोजनाफाि भुरुकभा नमाॉ आशाको सञ्चाय 

बएको हो । ववचव फैंकरे अरूण तेस्रो आमोजनाफाि हात णझकेऩर्छ धचभरभे भोडर प्राधधकयणरे अगाडड 

फढाएको धथमो । ववत्तीम फजायभा हार सो ऩरयमोजनाको सेमय प्रर्तककत्ता रु दईु हजाय ४४९ भा बफक्री 
बइयहेको छ । प्राधधकयणको ऩर्छल्रो र्नणिमऩर्छ प्रर्तककत्ता तीन हजाय फयाफय ऩुगेको सो आमोजनाको 
सेमय भूल्म ऩर्छल्रो हदनभा घट्दै गएको छ । प्राधधकयणरे धचभरभकेा चायविै आमोजनाभा पयक–पयक 

अध्मऺ ऩठाएको छ । 

मसअर्घ धचभरभेको सभग्र व्मवस्थाऩन एउिै व्मश्क्तरे हेने प्रचरन धथमो । सो प्रचरन अहहरे आएय 

हिेको छ । धचभरभेभा प्राधधकयणरे उऩकामिकायी र्नदेशक याभगोऩार भशवाकोिीराई श्जम्भेवायी हदएको छ 

बने सो आमोजनाका अन्त्म सहामक आमोजनाभा सभेत पयक–पयक व्मश्क्तराई ऩठाएको छ । 
प्राधधकयणको सो र्नणिम भान्त्ने ऩऺभा यसुवावासी नयहेको यसुवाका ऩूवि सबासद् प्रेभफहादयु ताभाङ 

फताउनुहुन्त्छ । „„यसुवावासीराई आतङ्कभा याखेय स्थानीम जनताको बावनाववऩयीत ऩठाइन ेकुन ैऩर्न 

कभिचायीराई हाभी स्वीकाय गनि सक्दैनाॉै,ै स्थानीमको चाहना य आवचमकताअनुसाय र्घभसङको 
ऩुन्फहारी गनुिको ववकल्ऩ छैन”, ऩूविसबासद् ताभाङरे बन्त्नुबमो । 

ऊजाि भन्त्रारम आफ्नो र्नणिम सच्माउन तमाय नबएको य प्राधधकयणका कभिचायी सङ्घ तथा सङ्गठन य 

यसुवावासी र्घभसङ कपतािको र्नणिम तत्कार सच्माउनुऩन ेअडानभा यहेको सन्त्दबिभा धचभरभे प्रकयण थऩ 

जहिर फन्त्ने देणखन्त्छ । प्राधधकयणका कभिचायी सङ्घका अध्मऺ जनादिन बट्ियाई बन्त्नुहुन्त्छ, „„आगाभी 
तीन वषिभबर धचभरभेका चायविै आमोजना सम्ऩन्त्न बएनन ्बन ेत्मसको श्जम्भेवायी ऊजाि भन्त्रारम य 

प्राधधकयणरे भरनुऩदिछ ।‟‟ 
प्राधधकयणभा कामियत नेऩार याश्ष्िम कभिचायी सङ्गठन य याश्ष्िम कभिचायी सङ्गठनरे ऩर्न धचभरभे 
भोडर असपर ऩानि चरखेर बएको आयोऩ रगाउॉ दै प्राधधकयणको ऩूवि र्नणिम नसच्माइए कडा सङ्घषिभा 
उरने चतेावनी हदएका छन ्। मता प्राधधकयणकै कभिचायी मुर्नमनका अध्मऺ याभप्रसाद रयभार बने 
धचभरभेको ववषमभा अनावचमक याजनीर्त नगनि आग्रह गनुिहुन्त्छ । सो ऩरयमोजनाअन्त्तगितका 
आमोजनाभा कभिचायी सञ्चम कोष य नागरयक रगानी कोषरे रगानी गरययहेका छन ्। यासस 
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जरपिद्मुत्भा रगानी गनन दीघनकारीन ऩुनकन जान  
नमाॉ ऩत्रत्रका 
काठभािौं, ६ बदौ 
जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनीरे १० देणख १५ भेगावािसम्भका जरववद्मुत ्आमोजनाभा रगानी गनि 
वाणणज्म फैंकराई दीघिकारीन थोक ऋण तथा ऩुनकि जाि हदन ेबएको छ । 

कम्ऩनीरे कुन ैएक आमोजनाभा रगानी गनि फैंकराई ४० कयोडसम्भ य एकबन्त्दा फढी आमोजनाभा एक 

अफि रुऩैमाॉसम्भ तीनदेणख ऩाॉच वषिका राधग ऋण हदनेछ । 

जरववद्मुत ्आमोजनाभा भार ैरगानी गनि स्थाऩना बएको कम्ऩनीभा अहहरे साढे ८ अफि रुऩैमाॉ छ । 

कम्ऩनीफाि भरएको ऋण ब्माजदय य फैंकरे आमोजनाभा प्रवाह गयेको ऋण ब्माजदय अन्त्तय (स्प्रेड दय) 

तीन प्रर्तशत यहनेछ । फैंकरे कम्ऩनीफाि ८ प्रर्तशत ब्माजदयभा ऋण भरए ११ प्रर्तशत ब्माजदयभा 
आमोजनाभा रगानी गनुिऩनेछ । 

हार याष्ि फैंकरे जरववद्मुत ् आमोजनाभा रगानी गनि ६/६ भहहन े ऩुनकि जाि हदइयहेको छ । 
याजधानीभा शुक्रफाय गरयएको ऩरकाय सम्भेरनभा कम्ऩनीका प्रभुख कामिकायी अधधकृत दीऩक यौर्नमायरे 

ऩुनकि जाि सुरुभा तीन वषिसम्भ हदइने फताए । „त्मसऩर्छ दईु वषिसम्भ ऩुनकि जाि अवधध थप्ठन सककन्त्छ,‟ 

यौर्नमायरे बने । 

कम्ऩनीफाि ऋण भरने फैंक तीन वषिसम्भ रगाताय खदु नापाभा बएको, खयाफ कजाि ५ प्रर्तशतबन्त्दा कभ 

यहेको, जरववद्मुत ् आमोजनाभा रगानी गयेको बए असर कजाि बएको हुनुऩनेरगामत भाऩदण्ड 

तोककएको छ । 

कम्ऩनीरे अहहरे ४२ भेगावािको भभस्रीखोरा, ३० भेगावािको खानीखोरा, २७ भेगावािको दोदॊखोरा य 

२४ भेगावािको सोरुखोरा जरववद्मुत ् आमोजनाभा २ अफि १० कयोड रुऩैमाॉ ऋण रगानी र्नणिम 

गरयसकेको छ । 

नेऩार–बायतफीच ववद्मुत ्आदान–प्रदान गन ेढल्केवय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइन नेऩार खण्ड र्नभािण 

गनि स्थावऩत ऩावय िान्त्सभभसन कम्ऩनी नेऩारको १४ प्रर्तशत स्वऩुॉजी (इश्क्विी)भा कम्ऩनीरे रगानी 
गदै छ । 

 



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/8 

प्रनतभेगािाि ५० राख अनुदान टदन भसपारयस 

फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, ७ बदौ- उच्चस्तयीम प्राववधधक सभभर्तरे भाधथल्रो कणािरी आमोजनाराई प्रर्तभेगावाि ५० राख रुऩैमाॉ 
अनुदान हदन भसपारयस गयेको छ । आमोजना प्रवद्र्धक बायतको जीएभआय इनजॉ भरभभिेडराई प्रचभरत 

कानुनअनुसाय भूल्म अभबवदृ्धध कय (भ्माि)भा सो अनुदान हदन सुझाइएको हो ।  
याष्ि फैंकका गबयन्य मुवयाज खर्तवडासहहतका ववभबन्त्न भन्त्रारमका सधचवरे र्नमाितभूरक आमोजनाराई नगद 

अनुदान य कय छुि नहदन भसपारयस गये ऩर्न सभभर्तरे त्मसववऩयीत र्नणिम भरएको हो । 
नेऩार ववचव व्माऩाय सॊगठन (डब्ल्मूिीओ)को सदस्म बएकारे रगानीकतािराई सभान व्मवहाय गनुिऩन ेबन्त्दै 

अनुदान भसपारयस गयेको याश्ष्िम मोजना आमोग उऩाध्मऺ तथा सभभर्तका सॊमोजक प्रा गोववन्त्दयाज ऩोखयेररे 

फताए । आमोजना सञ्चारनभा आएऩर्छ जीएभआयरे साढे ४ अफि रुऩैमाॉ अनुदान ऩाउनेछ । 
“फोडिको १३ औॊ फैठकरे प्रवद्र्धक जीएभआयराई कय छुि य भ्माि अनुदान हदन ेर्नणिम गरयसकेको यहेछ,” ऩोखयेररे 

बन,े “प्रधानभन्त्री, भन्त्री य गबनिय सश्म्भभरत फोडि फैठकरे ववदेशभा ववद्मुत ्र्नमाित गन ेआमोजनाराई ऩर्न 

कयछुि य भ्मािभा अनुदान हदन ेर्नणिम गरयसकेकारे सहुभरमत योक्न ुहुन्त्न ।” र्नभािण साभग्रीभा राग्न ेभ्मािभा 
सयकायरे अनुदान हदने घोषणा गयेको उनको बनाइ छ । सयकायरे चारू आवभा आगाभी २०८० सम्भ सम्ऩन्त्न हुन े

आमोजनाराई प्रर्तभेगावाि ५० राख रुऩैमाॉ अनुदान हदने घोषणा गयेको छ । 
उऩाध्मऺ ऩोखयेरको सॊमोजकत्वभा भुख्मसधचव, याष्ि फैंकका गबनिय य सफ ैभन्त्रारमका सधचव सश्म्भभरत 

उच्चस्तयीम सभभर्तरे आइतफाय प्रधानभन्त्री तथा रगानी फोडिका अध्मऺ सुशीर कोइयाराराई भाधथल्रो 
कणािरीको अध्ममन गयेय सुझाव प्रर्तवेदन फुझाउॉ दैछ । 
त्मस्त,ै सभभर्तरे भसॉचाइराई असय नऩन ेगयी भाधथल्रो कणािरी र्नभािण गनि सुझाएको छ । आमोजनाको 
जराशमफाि फग्न ेऩानी र्नमन्त्रणका राधग रययेगुरेहिङ फाॉध फनाउनऩुन ेवा नऩन ेर्नक्र्मोर सयकाय य प्रवद्र्धक 

जीएभआयरे फनाउन ेस्वतन्त्र प्राववधधक सभभर्तरे गन ेप्रर्तवेदनभा छ । 
“रययेगुरेहिङ फाॉध फनाउन ऩन÷ेनऩन ेबन्त्न ेिुॊगो प्राववधधक सभभर्तरे रगाउन ेबएकारे र्नणिमको श्जम्भा उसैराई 

हदइएको हो,” ऩोखयेररे बन,े “प्राववधधक ववषम बएकारे थऩ अध्ममन गनि आवचमक छ ।” जीएभआय य फोडिफीच 

आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) बएको ६ भहहनाभबर भाधथल्रो कणािरीफाि हुन ेअसयफाये अध्ममन गन े

सहभर्त बइसकेको सभेत उनरे फताए । 
ववत्तीम व्मवस्थाऩन बएको ५ वषिभबर आमोजना र्नभािण सम्ऩन्त्न गनुिऩन ेय उसको ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभर्तऩर 

(राइसेन्त्स) फढीभा २५ वषिको हुन ेभसपारयस गरयएको ऩोखयेररे जानकायी हदए । ९ सम भेगावाि ऺभताको 
आमोजनाफाि जीएभआयरे सन ्२०२१ देणख व्मावसार्मक रूऩभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म भरएको छ । 
आमोजनाको अनुभार्नत रागत १ सम ३९ अफि रुऩैमाॉ छ । आमोजना फनाउन जीएभआय य ववद्मुत ्प्राधधकयणरे 

जीएभआय अऩयकणािरी हाइड्रोऩावय भरभभिेड गठन गरयसकेका छन ्। प्राधधकयणरे आमोजनाफाि २७ प्रर्तशत 

र्न्शुल्क सेमय ऩाएको छ । 



आमोजनाफाि प्रबाववतराई ऩुनफािसको व्मवस्था य वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन ववचव फैंक य एभसमारी ववकास फैंक 

(एडीफी)रगामत अन्त्म फहुऩऺीम दाताहरूको गाइडराइनअनुसाय हुनुऩन ेभसपारयस गरयएको ऩोखयेररे फताए । 
नेऩाररे ऩाउन े१ सम ८ भेगावाि र्न्शुल्क ववद्मुत ्नेऩारको प्रसायण प्रणारीभा भभल्ने गयी फेग्र ैडडेडकेिेड 

ववद्मुत्गहृ व्मवस्था गनि ऩर्न सभभर्तरे भसपारयस गयेको छ । सम्झौताअनुसाय नेऩाररे र्न्शुल्क १ सम ८ भेगावाि 

य साॉझभा ऩर्न सोहीफयाफय ऊजाि ऩाउनुऩन ेबएकारे मसको व्मवस्था गनि सभभर्तरे बनेको हो । 
आमोजनाको ऩानीरे तल्रो तिीम ऺेरभा भसॉचाइराई असय गन ेय र्नमाितभूरक आमोजनाराई कय छुि, भ्माि 

अनुदान हदन नहुन ेबन्त्दै चको ववयोध बएऩर्छ रगानी फोडि य जीएभआयफीचको ऩीडीए अवरुद्ध बएको धथमो । 
भाधथल्रो कणािरीभा देणखएको सभस्मा र्नक्र्मोर गयी सुझाव हदन भश्न्त्रऩरयषद्रे उच्चस्तयीम सभभर्त फनाएको हो । 
डढे भहहनाभबर ऩीडीए सक्न ेर्नणिम सयकायरे गरयसकेको छ । र्नणिमअनुसाय ऩीडीए गन ेम्माद अफ ३ साताभार 

फाॉकी छ । बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको भ्रभणका फेरा ऩीडीए गन ेतमायी बए ऩर्न सपर हुन सकेन । 
व्मवस्थावऩका सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सभभर्तरे आमकय छुि  य अनुदान हदने÷नहदन ेर्नक्र्मौर गयेय र्नधािरयत 

सभमभबर ऩीडीए सम्झौता गनि सयकायराई र्नदेशन हदएको छ । स्थानीमको सुयऺा, ऩुन्स्थाऩना य सेमय हुन ेगयी 
ऩीडीए गनि सभभर्तरे बनेको छ । सन ्२००८ भा सयकाय य जीएभआयफीच सभझदायीऩरभा हस्ताऺय बएको धथमो । 
आमोजनाफाि सयकायरे १ सम ८ भेगावाि ऊजाि य २७ प्रर्तशत र्न्शुल्क सेमय ऩाउन ेसहभर्त बइसकेको छ । उता, 
अरुण तेस्रोफाि २१.९ प्रर्तशत अथाित ्१ सम ९८ भेगावाि र्न्शुल्क बफजुरी भरन–ेहदने ववषमभा सयकाय य सतरज 

जरववद्मुत ्र्नगभफीच सहभर्त बएको छ । 
भाधथल्रो कणािरीफाि प्रवाह हुन ेऩानी र्नमन्त्रणका राधग रययेगुरेहिङ फाॉध बन ेफनाउन नभभल्ने बएको छ । 
आमोजनाको साढे ४ ककरोभभिय तर बायतकै अको प्रवद्र्धक ल्मान्त्को इन्त्रािेक भरभभिेडको नाभभा ३ सम ३० 

भेगावािको कणािरी ७ आमोजनाको राइसेन्त्स बएकारे येगुरेहिङ फाॉध फनाउन नभभल्न ेववऻरे सुझाएका छन ्। 
  



>f]tM cleofg, 2071/5/8 

  



>f]tM gful/s, 2071/5/8 

खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइन अझै अननश्चचत  

काठभाडौं-ववचव फैंकको र्नदेशनभा साढे दईु वषिअर्घ र्नभािण योककएको णखम्ती–ढल्केफय २२० केबी 
प्रसायण राइनको काभ अझै ६ भहहना सुरु नहुन ेबएको छ।  
 

 

स्थानीमका भाग ऩूया नगयी र्नभािण गयेको बन्त्ने स्थानीमको उजुयीका आधायभा फैंकरे काभ योक्न 

र्नदेशन हदएकोरे र्नभािण अवरुद्ध बएको हो। फैंक िोरीरे र्नभािण ऺेरको र्नयीऺण गयी प्रर्तवेदन 

फुझाउन कम्तीभा ६ भहहना राग्ने जनाएकारे त्मर्तफेरासम्भ काभ नहुन ेअवस्था देणखएको हो। 
प्राधधकयण धग्रड ववकास र्नदेशनारमका प्रभुख कन्त्हैमाकुभाय भानन्त्धयरे काभ अर्घ फढाउने फायेभा कुनै 
जानकायी नआएको फताए।  
खकुोिभा एक य भसन्त्धरुीभाढीभा ६ िावयभार र्नभािण गनि फाॉकी छ। तय जग्गा भुआब्जाभा स्थानीमको 
नाजामज भागकै कायण राभो सभमदेणख र्नभािणरे र्नयन्त्तयता ऩाएको छैन। काभ सुरु गनेफाये ववचव 

फैंकका अधधकायीसॉग छरपर बइयहेको बन्त्दै भानन्त्धयरे र्नभािणको काभ र्छट्िै सुरु हुने जानकायी हदए। 
„आमोजनारे स्थानीमको भाग ऩूया गये, नगयेको फैंक िोरीरे र्नयीऺण गयेय पककि सकेको छ, उसरे ४/५ 

भहहनाभबर भाधथल्रो तहभा प्रर्तवेदन फुझाउॉछ,' उनरे नागरयकसॉग बन,े „तय, उनीहरुरे प्रर्तवेदन 

फुझाउनुअर्घ न ैहाभीरे काभ सुरु गछैं।' स्थानीमरे उजुयी गयेजस्तो अवस्था र्नभािण ऺेरभा नयहेकोभा 
र्नयीऺण िोरी स्ऩष्ि बएको सभेत उनरे फताए। 
भानन्त्धयका अनुसाय प्रसायण राइन र्नभािणको काभ हारसम्भ ९५ प्रर्तशत ऩूया बइसकेको छ। गत 

जुनभा ठेकेदायको म्माद सककए ऩर्न आन्त्तरयक सहभर्तभा जुराईदेणख ६ भहहना म्माद थवऩएको छ। तय, 

थवऩएको सभमभा ऩर्न काभ ऩूया नहुन ेप्राधधकयणकै अधधकायी फताउॉछन।् 
आमोजनाका एक अधधकायीरे बने, „स्थानीमको भाग पेरयएको छैन, ववचव फैंकरे स्वीकृर्त नहदॉदासम्भ 

काभ सुरु हुॉदैन। उसैरे स्वीकृर्त हदन ५/६ भहहना रगाइहदमो बन ेपेरय ठेकेदायको म्माद थप्ठनुऩछि।' दाताको 
ऋणभा बयऩदाि सभस्मा झन प्रर्तकूर फन्त्दै गएको ती अधधकायीको हिप्ठऩणी छ। 
थोयै काभभार फाॉकी यहेको तय ऩूया हुन नसकेकारे ऊजाि भन्त्रारमका सह–सधचव भुकुन्त्दयाजप्रकाश 

र्घभभयेको सॊमोजकत्वभा चाय सदस्मीम कामििोरी गठन गयेय अध्ममनसभेत गयेको छ। „णखम्ती–ढल्केफय 

२२० केबी प्रसायण राइन आमोजनाको सभस्मा सभाधान गनि गहठत कामििोरी'को प्रर्तवेदनरे ऩर्न ववचव 

फैंकरे काभ गनि अनुभर्त नहदॉदासम्भ र्नभािण ऩूया नहुन ेप्रर्तवेदन हदएको छ। 
उक्त प्रर्तवेदनअनुसाय ववचव फैंकसॉगको ऋण सम्झौताफभोश्जभ प्राधधकयणभापि त कामािन्त्वमन बएको य 

मस क्रभभा केही स्थानभा स्थानीमस्तयको वववाद छ। सोही कायण फैंकको कामिववधध/नीर्तअनुसाय कामि 
स्थधगत गनि अनुयोध बएको छ। मसथि फैंक िोरी, भन्त्रारम य प्राधधकयणको सॊमुक्त छरपरफाि 

आमोजनाको काभ मथाभशघ्र सुरु गने ऩर्न प्रर्तवेदनभा उल्रेख छ। 



कामििोरीरे गत असाय २४ गत ेनै प्रर्तवेदन हदए ऩर्न हारसम्भ काभ सुरु गनि भन्त्रीरे सभेत कुन ैऩहर 

नगयेको भन्त्रारमकै अधधकायी फताउॉछन।् स्थानीमको भागअनुसाय प्रसायण राइनका राधग ताय तान्त्न े

ऺेरको दामाॉफामाॉ १५/१५ भभियबन्त्दा फढी भुआब्जा हदन नभभल्ने ऩर्न प्रर्तवदेनरे ककिान गयेको छ। मसो 
गदाि बववष्मभा फन्त्ने सफैजसो प्रसायण राइन र्नभािणभा गरत नश्जय फस्न ेकामििोरीको र्नक्मोर छ। 
स्थानीमरे भागेअनुसाय भुआब्जा हदन नसककने य मही कायणरे ववचव फैंकरे काभ सुरु गनि नहदने हो बने 
आमोजना एक वषिसम्भ ऩर्न नफन्त्न ेप्राधधकयणका कभिचायीको तकि  छ। मो अप्ठठेयो अवस्थाको र्नकास 

हदन सयकायरे न ैउऩमुक्त नीर्तगत र्नणिम गनि जरुयी यहेको ऩर्न कामिदररे सुझाव हदएको छ। काभ 

सुचारु गनि स्थानीम सफै याजनीर्तक दररे प्रर्तफद्धता जनाइसकेका छन।् तय, ववचव फैंक नै मसभा 
फाधक फनेको कामििोरीका एक सदस्मरे फताए। 
७५ ककरोभभिय राभो प्रसायण राइन र्नभािण ऺेरभा ८० प्रर्तशत प्रबाववतरे भुआब्जा भरइसकेका छन।् 
फाॉकीरे स्थानीम भसन्त्धरुीगढी, कभराभाई भश्न्त्दय तथा अन्त्म साॊस्कृर्तक ऩऺभा र्नभािणरे नकायात्भक 

असय ऩान ेबन्त्दै अवयोध गरययहेका छन।् आमोजनाको कुर २ कयोड २० राख अभेरयकी डरय रागतभध्मे 

ववचव फैंकरे ८० राख ४० हजाय डरय सहमोग उऩरब्ध गयाएको छ।  
फैंकको मही सहमोग न ैअहहरे आमोजना र्नभािणको भुख्म फाधक देणखएको सयोकायवाराको हिप्ठऩणी छ। 
प्रसायण राइन र्नभािण क्रभभा कभराभाई नगयऩाभरका–६ को अधेयीदेणख ऩानीट्माॊकी, फदेउिाय, 

भाझीिाय, ठूरीिाय हुॉदै कपहिङसम्भको ऺेर फढी प्रबाववत हुने प्रर्तवेदनभा छ। उक्त ऺेरको राइनभुर्नका 
फाभसन्त्दा य अधधग्रहण गरयसकेको िावय प्ठमाडका केही जग्गाधनीरे सो ऺेरभा प्रसायण राइनरे ऩूणि ऺर्त 

ऩुमािधउॉछ बन्त्दै अवयोध गयेका हुन।् 
मो प्रसायण राइन नफन्त्दा १० भेगावाि फयाफयको बफजुरी थऩ चहुावि हुॉदै आएको छ। ६० भेगावािको 
णखम्ती जरववद्मुत आमोजनाको बफजुरी छोिो प्रसायण राइनफाि ऩूवि प्रसायण गने भाध्मभ नहुॉदा 
भसन्त्धऩुाल्चोक, काठभाडौं, हेिौंडा हुॉदै ऩूवि ऩठाइन्त्छ। मसयी प्रसायण गदाि अत्माधधक प्राववधधक चहुावि 

हुन्त्छ। ताभाकोसी नदीभा फन्त्ने जरववद्मुत आमोजनाको बफजुरी प्रसायण तथा ववतयणको भुख्म आधाय 

ऩर्न मही प्रसायण राइन हो।  
  



>f]tM gful/s, 2071/5/8 

याहुघािको सुरुङ भागन ननभानण सुरु 
फाबफमाचौय (म्माग्दी)- फत्तीस भेगावाि ऺभताको याहुघाि जरववद्मुत ्आमोजनाको सुरुङ भागि र्नभािण 

सुरु बएको छ। तीन ठाउॉफाि सुरुङ खन्त्ने मोजनाअनुसाय वऩप्ठरे र्तल्केनीचौयको अडडि नॊ ३ फाि सुरुङको 
प्रवेशभागि खन्त्ने काभ सुरु बएको आमोजनाका उऩर्नदेशक भणण काफ्रेरे फताए।  

 

 काफ्रेका अनुसाय ठेकेदाय कम्ऩनी आइभबआयभसएररे वऩप्ठरे य फाॉध यहन ेठाउॉफाि ऩर्न फखाि सककएरगत्त ै

सुरुङ खन्त्न ेतमायी गयेको छ। यन अप द प्रकृर्तको आमोजनाको छ ककरोभभिय राभो सुरुङ यहने 
जनाइएको छ।   
 

नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणरे र्नभािण गनि रागेको याहुघाि आमोजनाको भसभबर र्नभािणका राधग रु दईु 

अफि ५० कयोडभा बायतीम कम्ऩनी आइभबआयभसएरसॉग २०६७ कावत्तकभा सम्झौता बएको धथमो।  
 

उक्त कम्ऩनीसॉग याहुघाि जरववद्मुत ्आमोजनाको १२ ककरोभभिय प्रवेशभागि र्नभािण, ६.१५ ककरोभभिय 

िनेर, ववद्मुत ्गहृ, ड्माभरगामतका भसभबर इश्न्त्जर्नमरयङसम्फन्त्धी काभ गनि सम्झौता बएको हो। १२ 

ककरोभभिय प्रवेशभागिभध्मे करयफ एक ककरोभभियफाहेक फाॉकीको ट्र्माक खोल्ने काभ सककएको छ।  
 

 बायतको एश्क्जभ फैंकको ३१ भभभरमन डरय सहुभरमत ऋण य फाॉकी नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणको गयी छ 

कयोड ७० राख डरय कुर रागतभा याहुघाि र्नभािण हुन रागेको हो। दग्नाभ य झीीँ गाववसको भसभानाभा 
१८ भभिय उचाइको फाॉध यहने वऩप्ठरे–२ र्तल्केनीचौयभा ववद्मुत ्गहृ यहन ेजनाइएको छ।  
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>f]tM gful/s, 2071/5/9 

पऩटिए तत्कार नहुने  
रक्ष्भण ववमोगी 
काठभाडौं-नेऩार य बायतफीच ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩहिए) गनि र्नयन्त्तय प्रमास हुॉदै आए ऩर्न 

याजनीर्तक दरको ववयोधका कायण तत्कार नहुन ेबएको छ। बायतरे जरस्रोत कब्जा गनि खोजेको बन्त्दै 

दरका नेताहरूरे पयक–पयक अभबव्मश्क्त हदन थारेऩर्छ तत्कारराई सम्झौता नहुन ेबएको हो।  
 

दरहरूफीचको वववादका कायणभारै होइन, नेऩाररे ऩठाएको भस्मौदाप्रर्त बायतरे कुन ैप्रर्तकक्रमा 
नहदएकारे ऩर्न वऩहिए अर्नश्चचत फनेको छ। बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभणको 
अर्घल्रो हदन (साउन १६ गते) सॊशोधन गयेय ऩठाइएको भस्मौदाको जवाप बायतरे अहहरेसम्भ नहदएको 
ऊजाि भन्त्रारमरे जनाएको छ। 
बायतरे असाय २ गत ेऩठाएको भस्मौदाभा जरस्रोत तथा ववद्मुत ववकासभा दवुै देशको सॊमुक्त 

सहबाधगता हुन ेय जरववद्मुत आमोजना र्नभािण गदाि शतप्रर्तशत बायतीम कम्ऩनी वा नेऩारसॉगको 
साझदेायीभा गनि सककने उल्रेख छ। मो फुॉदा नेऩाररे हिाएऩर्छ बायत सम्झौताफाि ऩर्छ हट्न खोजेको 
केही सबासदको तकि  छ। 
बायतीम भस्मौदा एकऩऺीम बएको बन्त्दै याजनीर्तक दररे ववयोध गयेका फुॉदा हिाई ववद्मुत उत्ऩादन य 

व्माऩायका ववषमभार सभावेश गरयएकारे बायत मसभा सहभत नबएको ऊजाि भन्त्रारमका एक उच्च 

अधधकायीरे फताए। „महाॉ अनावचमक ववयोध बमो, बायतरे चाहेअनुसायको भस्मौदा ऩर्न बएन, मसैरे 

उसरे चासो देखाएन,' उनरे बने। 
बायतरे ऩठाएको भस्मौदाको धाया १ भा उल्रेणखत „जरववद्मुत ववकासका राधग त्मससॉग सम्फश्न्त्धत 

ताभरभका कामिक्रभ, दऺता ववकास य ऩयाभशिदाता र्नमुश्क्त प्रकक्रमाभा व्माऩक रूऩभा बायतीम ऩऺको 
सहबाधगता हुन ेवा बायतरे सहमोग गने' बन्त्ने फुॉदा नेऩाररे हिाएको छ। त्मस्त,ै बायत र्नमाित गन े

बफजुरी बायतर्नमश्न्त्रत हुनुको सट्िा चरन–चल्तीको फजाय भूल्मअनुसाय र्नधाियण हुनुऩनेभा नेऩाररे 

जोड हदएको छ। 
सोही भस्मौदाको धाया ३ (क) भा आमोजना ववकास य प्रसायणभा दईु देशफीच सॊमुक्त रगानी हुन ेउल्रेख 

छ। नेऩाररे बने ववद्मुत उत्ऩादनभा जुनसुकै कम्ऩनी सभावेश हुने य प्रसायण तथा धग्रड कनेक्सन (दईु 

देशफीच प्रसायण राइन र्नभािण) भा दवुै देशको रगानी हुने गयी सॊशोधन गयेको छ। 
धाया ३ भ ैजरववद्मुत ववकासभा बायतीम कम्ऩनीको शतप्रर्तशत रगानी हुने बन्त्ने फुॉदा नेऩाररे हिाएको 
छ। जुनसुकै देशका कम्ऩनीरे महाॉका आमोजनाभा रगानी गनिसक्न ेनेऩारको भस्मौदाभा उल्रेख छ। 
नेऩाररे बफजुरीको आफ्नो आवचमकता ककिान गरयसकेको य चाहहएजर्त (खऩत हुन सक्न)े बफजुरी 
याणखसकेऩर्छ फाॉकी बायतकै सतिभा र्नमाित गनुिऩने ववषमसभेत हिाइएको छ। 
नेऩार य बायतरे आपू अनुकूर भस्मौदा फनाएको य मसभा अर्तयाजनीर्त बएकारे दईु देशको सभान 



धायणा फन्त्न नसकेको ऊजाि भन्त्रारमका अधधकायीको हिप्ठऩणी छ। र्मनै भतबेद य ववयोधका कायण भोदी 
भ्रभणका क्रभभा तोककएको ४५ हदनभबर वऩहिए हुन नसक्न ेभन्त्रारमको दाफी छ। 
बायतरे हार ैवऩहिएफाये वाताि गनि ऩराचाय गये ऩर्न नेऩाररे ऩठाएको भस्मौदाफाये कुनै प्रर्तकक्रमा नहदएको 
ऊजािसधचव याजेन्त्रककशोय ऺेरीरे फताए। सॊसदको जरववद्मुत तथा कृवष सभभर्तराई वऩहिएफाये 

आइतफाय जानकायी हदॉदै सधचव ऺेरीरे बने, „उताफाि आएको भस्मौदा तीन याजनीर्तक दरका 
प्रर्तर्नधधद्वाया सॊशोधन गयी ऩठाइमो तय प्रर्तकक्रमा आएको छैन।' 
बदौ ३ गत ेऩुन् ताकेताऩर ऩठाएको तय मसको ऩर्न जवाप नआएको उनरे फताए। बायतरे ऩठाएको 
भस्मौदा तीन याजनीर्तक दरका प्रर्तर्नधधरे सॊशोधन गयेऩर्छ सम्झौता प्रकक्रमा अप्ठ्मायो हुॉदै गएको 
फताउॉ दै ऺेरीरे बने, „ताकेताऩरको जवाप सातासम्भ नआए ऩुन् आन्त्तरयक छरपर गनुिऩछि।' 
नेऩाररे भस्मौदा ऩठाएको तय बायतरे प्रर्तकक्रमा नहदएकारे उसकै कायण सम्झौता नहुन ेसम्बावना 
फढेको सभभर्तका सदस्म गगन थाऩारे नागरयकराई फताए। „याजनीर्तक दरराई भार ैदोष हदनुको अथि 
छैन,' उनरे बने, „सम्झौता बायतबन्त्दा नेऩारराई फढी आवचमक बएयै ताकेता गरयएको हो तय उसैरे 

चासो देखाएको छैन।' 
बायतरे ऩठाएको भस्मौदा सॊशोधन गनि अथिभन्त्री याभशयण भहत, एभारे नेता बीभ यावर य एकीकृत 

नेकऩा भाओवादीका नेता नायामणकाजी शे्रष्ठको कभभिी गठन गरयएको धथमो। उक्त कभभिीरे ऩानी 
उऩमोगका भुद्दा अरग याखेय वऩहिए गने र्नचोड र्नकारेको धथमो। मो भस्मौदा बायतरे अस्वीकाय 

गयेऩर्छ सम्झौता हुन सकेको धथएन। 
सम्झौता गनि ऊजाि भन्त्रारमराई सहमोग गनि सभभर्त तमाय यहेको य सयकायसभऺ रबफङ गनि सककने 
ऩर्न थाऩारे फताए। तय, ऊजािसधचव ऺेरीरे याजनीर्तक दररे हातखटु्िा फाॉधेय सम्झौता गनि अनुभर्त 

हदएकारे केही गनि नसककएको हिप्ठऩणी गये। „वऩहिए वाताि िोरीराई अधधकायसहहतको र्नदेभशका प्रमोग 

गनिसक्न ेअनुभर्त नहदएसम्भ सम्झौता हुॉदैन,' उनरे बने। 
याजनीर्तक दररे बफजुरी र्नमाितराई ऩानीको ववषमसॉग जोडये ववयोध गयेको बन्त्दै उनरे मी ववषम सॉग ै

उठाउॉदासम्भ जरववद्मुत ववकास नहुने प्रर्तकक्रमा हदए। बायतरे बने बफजुरी य ऩानीका ववषम वा 
जरस्रोतको सभग्र ववकास गनि सककने भस्मौदाभा जोड हदएको छ। „ऩानीका भुद्दा अरग गनािसाथ वऩहिए 

गनि सफ ैदर सहभत हुन्त्छन ्तय बायत सहभत हुॉदैन,' एक सबासदरे बने। 
ऊजाि सधचवको सॊमोजकत्वभा मसअर्घ वऩहिए वाताि िोरी बायत जाने तमायी बएको धथमो तय दरको 
ववयोध य भश्न्त्रऩरयषदरे स्वीकृर्त नहदएका कायण योककएको धथमो। चाय वषिमता दवुै देशका सधचवस्तयीम 

जरस्रोत फैठकभा कुया उठाइए ऩर्न बायतरे मसभा खासै चासो हदएको धथएन। ठूरा आमोजना फनाएय 

बफजुरी र्नमाित गनेफाये राभो सभमदेणख छरपर हुॉदै आएको छ। बायतरे बन ेआपूअनुकुरका सतिभार 

याखेकारे िुॊगो राग्न सकेको छैन।  
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रेखासभभनतद्िाया चभेभरमाको अनुगभन 
साविजर्नक रेखासभभर्तरे गत जेठ भहीनादेणख काभकाज ठप्ठऩ बएको र्नभािणाधीन चभेभरमा जरववद्मुत ्

आमोजनाको र्नभािण कामिको अनुगभन गयेको छ । दाचुिराको चभेभरमा जरववद्मुत ्आमोजना रश्म्फन ुय रागत 

फढ्नुको ववषमफाये अनुगभन गनि साविजर्नक रेखासभभर्तका सॊमोजक तथा सबासद् याजन केसी नेततृ्वको ६ जना 
सबासद्को िोरी चभेभरमा ऩुगेको हो । रेखासभभर्तरे चभेभरमाका कभिचायी, आमोजनास्थरका स्थानीम र्नभािण 

कम्ऩनी य प्रशासकीम कामिफाये अन्त्तयकक्रमा गयी पकेको आमोजना प्रभुख याजेन्त्र भानन्त्धयरे फताए ।  
 

चभेभरमाको र्नभािण फन्त्द हुॉदा कोरयमारी कम्ऩनीको इरेक्िो भेकार्नकर कामिसभेत प्रबाववत फनेको छ । धचर्नमाॉ 
कम्ऩनी चाइना गेजुवा ग्रूऩ अप ऩावय कम्ऩनी (सीजीजीसी)रे कयीफ साढे ४ ककरोभभिय सुरुङ र्नभािणरगामतको ९५ 

प्रर्तशत र्नभािण कामि सम्ऩन्त्न गरयसकेको चभेभरमा जरववद्मुत ्आमोजनारे फताएको छ । आमोजना सन ्२००७ भा 
र्नभािण कामि शुरू बई डडसेम्फय २०११ सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म यहेको धथमो । तय, ववववध कायणरे तोककएको सभमभबर 

आमोजना सम्ऩन्त्न हुन नसक्दा ऩिक–ऩिक म्माद थऩ हुॉदै आएको छ ।  
 

चभेभरमा आमोजना ३ भहीना बफर्तसक्दा ऩर्न अझै सञ्चारन हुन सकेको छैन । र्नभािणको ठेक्का ऩाएको 
सीजीजीसीरे सम्झौताअनुसाय नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणरे सभमभा बुक्तानी नगयेको बन्त्दै र्नभािण कामि ठप्ठऩ 

ऩायेको छ । ऩर्छल्रो सभम २०१५ भाचिसम्भ आमोजना सम्ऩन्त्न गन ेगयी म्माद थऩ बएको छ । चभेभरमा 
जरववद्मुत ्आमोजनाको भसभबर ठेकेदाय चाइना गेजुफारे कयीफ रू. १ अफि २० कयोडको ऺर्तऩूर्त ि दाफी गयेको छ । 
दाफीअनुसाय ऺर्तऩूर्त ि हदए ३० भेगावािको चभेभरमाको रागत प्रर्तभेगावाि कयीफ ५४ कयोड रुऩैमाॉ ऩुग्नेछ । 
साभान्त्मत् प्रर्तभेगावाि जरववद्मुत ्उत्ऩादन रागत कयीफ रू. २० कयोड हो ।  
 

२०६३ ऩुस ६ भा ठेक्का सम्झौता बएको उक्त आमोजनाको अनुभार्नत रागत कयीफ रू. ७ अफि १८ कयोड २८ राख 

धथमो ।  
यासस 
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फाढीऩटहयोको प्रबाि : दजननौं आमोजना ठप्ऩ 

ऩुष्ऩ कोइयारा 

फाढीऩहहयोका कायण देशबय उत्ऩादन ठप्ठऩ बएका तीन दजिनबन्त्दा फढी जरववद्मुत ्आमोजना अझै 

सुचारु हुन सकेका छैनन ्। भसन्त्धऩुाल्चोकको सुनकोशी ऩहहयोभा ऩयी नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणको 
र्नमभनभा यहेका सातओिा य ऩवितको चवुाश्स्थत १० भेगावािको तल्रो भोदीखोरा १ आमोजनाको 
उत्ऩादन ठप्ठऩ नै छ । मी आठ आमोजनाफाि झण्ड ै७७ दशभरव ८ भेगावाि ववद्मुत ्याश्ष्िम प्रसायण 

राइनभा घिेको छ । 
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मी आमोजनाफाहेक देशबय कयीफ ३० भेगावाि ऺभताको हायाहायीभा सञ्चारनभा यहेका रघ ु(१ भेवाबन्त्दा 
कभका)जरववद्मुत ्आमोजनाभध्मेफाि ऩर्न दजिनौं आमोजना फन्त्द बएका छन ्। तय, मसको 
आधधकारयक तथ्माङ्क न प्राधधकयणसॉग  छ, न त वैकश्ल्ऩक ऊजाि प्रवद्र्धन केन्त्रसॉग नै । प्राधधकयण बाय 

प्रेषण केन्त्रका प्रभुख बुवन ऺेरी बन्त्छन,् „रघ ुजरववद्मुत ्याश्ष्िम प्रसायणभा नबएकारे हाम्रो र्नमभनभा 
छैनन ्।‟ तय, मस्ता आमोजनाको र्नमाभक र्नकाम वैकश्ल्ऩक ऊजाि प्रवद्र्धन फोडिसॉग ऩर्न त्मस्ता 
प्रबाववत आमोजनाको तथ्माङ्क छैन । प्रर्तककरोवाि रू. १ राखका दयरे अनुदान हदइएका रघ ु

आमोजनाहरूको र्नभािण ऩूया बई सञ्चारनभा आए ऩर्न त्मसको र्नमभन सभुदामरे नै गन ेफोडिको बनाइ 

छ । फोडि अधधकायी बन्त्छन,् „मस्तो अनुगभनका राधग छुट्िै जनशश्क्त तथा स्रोतसाधन चाहहन्त्छ ।‟ 
 

तय, श्जल्राश्स्थत ववभबन्त्न सयोकायवारा र्नकामहरूसॉग भरइएको तथ्माङ्कअनुसाय फाढीऩहहयोका कायण 

सुदयूऩश्चचभाञ्चरभा सञ्चाभरत १ सम २३ भध्मे १८ रघु आमोजना फन्त्द बएका छन ्। फागरुङ श्जल्राभा 
दईुओिा रघ ुआमोजना फन्त्द बएका छन ्। रघु जरववद्मुत्राई याश्ष्िम प्रसायणभा नजोडडएको बए ऩर्न 

मस्ता आमोजनाफाि उत्ऩाहदत ववद्मुत्रे प्रबाववत ऺेरका स्थानीम य उद्मोगी–व्मवसामीराई ववद्मुत ्

किौतीको सभस्माफाि भुश्क्त हदइयहेको धथमो ।  
 

देशबरयका कर्तऩम स्थानभा मस्ता रघु आमोजनाहरू सञ्चारनभा आएऩर्छ प्राधधकयणरे ववद्मुतीकयण 

गदाि आमोजनाहरूको उत्ऩादन नै फन्त्द गनुिऩन ेअवस्थाभा प्रवद्र्धकहरू ऩुगेका छन ्। 
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बायतफाि ऩीिीएको जिाप आएन 

 एक साता कुछौं : ऊजािसधचव 

काठभाडौ, बार ८ -  

ऊजाि व्माऩाय सम्झौता (ऩीिीए) ४५ हदनभबर गन ेसहभर्त बएको २१ हदन बफर्तसक्दा ऩर्न बायतरे नेऩारको 
प्रस्तावको जवाप हदएको छैन। सहभर्त बएको १६ य ऩीिीएको भस्मौदा प्रस्ताव गयेको १९ हदन बफत्दा ऩर्न बायतको 
जवाप नआएऩर्छ बदौ ३ गत ेऊजाि भन्त्रारमरे बायतराई ऩराचाय गयेको छ।  
 

'सभम घककिं दै गएकारे अफ एक साता कुछौं,' ऊजािसधचव याजेन्त्रककशोय ऺेरीरे आइतफाय कृवष तथा जरस्रोत 

सभभर्तको फैठकभा बन,े 'जवाप नआए बायतीम ऩऺसॉग वातािका राधग सभम तम गछौं।' उनरे एक सातासम्भ 

जवाप नआए नेऩार य बायत दवुै ऩऺराई उऩमुक्त हुन ेसभम तम गयी ऩीिीएका सम्फन्त्धभा वाताि गन ेफताए।  
 

बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभणका क्रभभा गत साउन १९ गत े३५ फुॉदे सहभर्तभा ४५ हदनभबर 

ऩीिीए गन ेउल्रेख छ। भोदी य प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारारे उक्त सहभर्तअनुसाय ४५ हदनभबर ऩीिीए गनि 
सम्फद्ध र्नकामराई र्नदेशन हदएका धथए। बायतरे करयफ ५ भहहनाअर्घ ऩठाएको प्रस्तावभा द्वैध अथि याख्न ेफुॉदा 
वववादभा ऩयेऩर्छ भोदी भ्रभणका फेरा ऩीिीएभा हस्ताऺय हुन सकेको धथएन। त्मसऩर्छ तीन ठूरा याजनीर्तक दरका 
उच्च नेततृ्व सहबागी बएको ऩीिीए भस्मौदा तमाय गनि कामिदर गठन गयेको धथमो। काॊगे्रस नेता तथा अथिभन्त्री 
याभशयण भहत, एभारे उऩाध्मऺ बीभ यावर य एभाओवादी उऩाध्मऺ नायामणकाजी शे्रष्ठ सश्म्भभरत कामिदररे 

तमाय गयेको ऩीिीएको भस्मौदा ऊजािरे गत साउन १६ भा ऩययाष्ि भन्त्रारमभापि त बायत ऩठाएको धथमो। त्मसको 
दईु हदनऩर्छ बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीको नेऩार भ्रभण बएको धथमो। उक्त भ्रभणभा ४५ हदनभबर ऩीिीए गन े

सहभर्त फनेको हो। 
 

भोदी पकेको केही हदनऩर्छ बायतरे ऊजाि भन्त्रारमराई ऩीिीएका सम्फन्त्धभा वाताि गनि फोराएको धथमो। तय 

प्रस्ताववत भस्मौदाभा 'नेगोभसएसन' गन ेठाउॉ  नबएको बन्त्दै ऊजाि भन्त्रारमरे बायतसॉग भरणखत प्रत्मुत्तय न ैभागेको 
धथमो। '३ दरको कामिदररे फनाएको भस्मौदा ऩीिीएको फिभ राइन हो। त्मसभा सॊशोधन गन ेअधधकाय छैन। तय 

वातािभा प्रस्ताववत भस्मौदा स्वीकाय गय नर ऩीिीए हुॉदैन बन्त्न ेअवस्था यहन ुहुॉदैन,' सधचव ऺेरीरे बन,े 'बायतरे कुन ै

प्रावधान नभान ेत्मवत्तकै पककि नुऩन ेअवस्था बएकारे ऩहहरे उसको धायणा फुझौं बनेय वातािभा नगएको हो।' 
 

सधचव ऺेरीरे सभभर्तभा जानकायी गयाएअनुसाय तीन दरको कामिदररे फनाएको भस्मौदाभा जरववद्मुत ्'उत्ऩादन' 

य 'सहकामि' सम्फन्त्धी प्रावधान तथा 'नेऩार य बायतफीच ऩयम्ऩयागत सम्फन्त्ध' यहेको बन्त्न ेशब्द हिाइएको छ।  
 

'जनेयेसन, कोअऩयेसन य िेडडसनर िाईजस्ता प्रावधान य शब्दरे ककन सताएको हो भराई फुझ्न गाह्रो बमो,' उनरे 

बन,े 'ववद्मुत ्उत्ऩादन नगयी व्माऩाय हुन सक्दैन। कम्तीभा ववद्मुत ्उत्ऩादनभा शॊका हुन ुहुॉदैन। त्मही बएय 



प्रस्ताववत ऩीिीएराई इन्त्ियकनेश्क्िभबिी एन्त्ड ऩावय िेय्ड बनेका छौं।' उनरे सन ्१९९७ भा तमाय गरयएको ऩीिीए य 

सन ्२०१० भा नेऩाररे प्रस्ताव गयेको ऩीिीएभा ऩर्न 'ववद्मुत ्उत्ऩादन' शब्द ऩयेको फताए। उनरे व्माऩाय आपैं भा 
सहकामि बएको तथा नेऩार य बायतफीच ऩयम्ऩयागत सम्फन्त्ध ऩर्न यहेको फताए।  
 

'वातािभा फस्दा अको ऩऺरे उठाउन सक्न ेसम्बाववत चासोफाये ऩूवितमायी गनैऩछि ,' उनरे बन,े 'नेऩार य बायतफीच 

सहकामि बएको छैन? वा ऩयम्ऩयागत सम्फन्त्ध अफ यहेन? बनेय सोधे वातािभा भैरे के जवाप हदने?'  

 

सधचव ऺेरीका अनुसाय प्रस्ताववत भस्मौदाभा प्रसायण राइनको कुया बन ेऩयेको छ। त्मस्त ैअन्त्तयािश्ष्िम भान्त्मता य 

प्रचरनराई आधाय फनाएय भस्मौदाभा बन्त्साय य गैयबन्त्साय अवयोध एवॊ ववबेदयहहत फजाय ऩहुॉच हुन ेप्रावधान 

याणखएको छ। 'ऩीिीएभा कुन ैऩऺराई सभस्मा ऩन ेकुन ैप्रावधान अन्त्जानभा ऩयेको बए दवुै ऩऺको आऩसी 
सभझदायीभा सॊशोधन गनि सक्न ेअवस्था जहहरे ऩर्न यहन्त्छ,' उनरे बन,े 'गुड पेथका आधायभा दवुै ऩऺ फसेय 

सभस्मा सल्िाउने हो। एउिा ऩऺरे बनेऩर्छ अको ऩऺ नफस्न ेबन्त्न ेहुॉदैन।' 

 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/9 

३ दररे सीभा तोकेऩनछ ऩीिीए िातानभा कटठनाइ 

फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, ८ बदौ- ३ प्रभुख याजनीर्तक दररे बायतसॉग गरयन ेववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीिीए)का राधग सीभा 
तोकेऩर्छ नेऩारी प्रर्तर्नधधभण्डराई वाताि गनि अप्ठ्मायो बएको छ । नेऩारी काॊगे्रस, नेकऩा एभारे य एनेकऩा 
भाओवादीरे भौणखक रूऩभा प्रस्ताववत भस्मौदाबन्त्दा फाहहय गएय वाताि नगनि र्नदेशन हदएऩर्छ बायतसॉग थऩ 

छरपर अर्घ फढाउन सभस्मा बएको ऩीिीए वाताि सभभर्तका सॊमोजक तथा ऊजाि सधचव याजेन्त्रककशोय ऺेरीरे फताए 

। 
“३ दररे भरणखत रूऩभा नहदए ऩर्न उनीहरूरे भौणखक रूऩभा ऩीिीएको सीभायेखा र्नधाियण गयेका छन,्” उनरे बन,े 

“अधधकाय नबई कसयी वातािभा फस्न े?” वाताि िोरीराई ऩूणि अधधकाय हुनुऩन ेउनको बनाइ छ । ऩीिीए गन ेबनी 
तोककएको म्माद अफ २३ हदनभार फाॉकी छ । डढे भहहनाभबर ऩीिीए गन ेसहभर्त २ देशफीच छ । 
“भस्मौदाबन्त्दा फाहहय गएय वाताि गनि नऩाइन ेहो बन ेराखौं रुऩैमाॉ खचि गयेय बायत जानुको अथि छैन,” उनरे बन,े 

“सीभायेखाभबर यहेय वाताि गन ेहो बन ेऩराचायफाि र्नक्र्मोर गनि सककन्त्छ, ककन जानुऩ¥मो बायत ?” कृवष तथा 
जरस्रोत सभभर्त फैठकभा फोल्दै सधचव ऺेरीरे वाताि अर्घ फढाउन सभभर्तराई अधधकाय हदनुऩन ेभाग गये । “वाताि 
बनेको भरन ेय हदन ेसौदाफाजी हो,” उनरे प्रचन गये, “अधधकाय न ैनबएऩर्छ कसयी वाताि गन े? मही आधायभा वाताि 
हुन ेहो बन ेसपर हुॉदैन ।” 

३ दररे ऩीिीए भस्मौदाभा सहभर्त जनाएऩर्छ ऊजािरे ऩययाष्ि भन्त्रारमभापि त साउन १६ गत ेबायतको ऊजाि 
भन्त्रारमराई आफ्नो अश्न्त्तभ भस्मौदा ऩठाएको छ । त्मसऩर्छ बायतरे ऩीिीएका राधग वातािको भभर्त तम गनि 
नेऩारराई अनयुोध गयेको छ । नेऩाररे ऩर्न १ साताअर्घ ऩराचाय गयी ऩहहरा असहभर्तको फॉैुदा ऩहहचान गयेयभार 

वातािभा फस्न ेबनेको छ । बायतीम ऩऺरे मसफाये कुन ैप्रर्तकक्रमा जनाएको छैन । र्नधािरयत सभमभा बायतफाि 

जानकायी नआए आन्त्तरयक छरपर गयेयभार अर्घ फढ्न ेसयकायको तमायी छ । भन्त्रारमका तपि फाि सफ ैतमायी 
ऩूया बएको य प्रस्ताव रेख्न ेकाभभार फाॉकी यहेको सधचव ऺेरी फताउॉछन ्। 
भाधथल्रो कणािरी आमोजनाको प्रवद्र्धक जीएभआय इनजॉ भरभभिेड य अरुण तेस्रोको सतरज जरववद्मुत ्र्नगभ 

भरभभिेडराई बफजुरी आमात गनि त्महाॉको ऊजाि भन्त्रारमरे अनुभर्त हदइसकेको उनरे फताए । बायतफाहेक अन्त्म 

भुरुकका प्रवद्र्धकराई ऩीिीए आवचमक बएको उनको बनाइ छ । हारसम्भ जायी बएको १३ हजाय ववद्मुत ्उत्ऩादन 

अनुभर्तऩर (राइसेन्त्स)भध्मे ६ हजाय भेगावाि बायतीम कम्ऩनीको नाभभा छ । ऩीिीएऩर्छभार रगानी आउन े

ऺेरीको बनाइ छ । 
ववद्मुत ्व्माऩाय य उत्ऩादनराई एउिै फास्केिभा याख्दा सन ्१९९७ भा ऩीिीए नबएको स्भयण गयाउॉ दै ऺेरीरे बने, 
“अफ ववद्मुत ्व्माऩाय य उत्ऩादनराई छुट्ट्माउनुऩछि  । प्रस्ताववत नेऩारको भस्मौदाभा मसराई छुट्ट्माइएको ऩर्न 

छ ।” 

ऩीिीएऩर्छ सयकायी तवयभा हुॉदै आएको ववद्मुत ्खरयद–बफकक्र अन्त्त्म हुनुका साथ ैऩावय िे«ैेडडङ कऩोयेसन (ऩीिीसी) 
भरभभिेडसॉगभार र्नबिय नयही बायतभा िािा य रयरामन्त्सजस्ता आधा दजिन ऊजाि व्माऩाय कम्ऩनीसॉग भसध ैवातािफाि 



ववद्मुत ्खरयद–बफक्री गनि सककनेछ । नेऩाररे २५ वषिका राधग ऩीिीए हुनुऩन ेप्रस्ताव गयेको छ । त्मसऩर्छ 

आवचमकताअनुसाय सम्झौता ऩुनयावरोकन हुनेछ । 
आन्त्तरयक भाग ऩूया नगयी र्नकासी गनि नगरयन ेऺेरीरे स्ऩष्ि ऩाये । भाधथल्रो कणािरी आमोजनाको प्रवद्र्धक 

जीएभआयरे नेऩारराई बफजुरी फेच्न प्रस्ताव गयेको उनरे जानकायी हदए । आवचमक ऩये अरुणफाि ऩर्न बफजुरी 
खरयद गन ेतमायी सयकायको छ । 
ऩूविऊजािभन्त्री प्रकाशशयण भहत वाताि िोरीराई सीभा र्नधाियण गनि नहुन ेफताउॉछन ्। हातखटु्िा फाॉधेय ऩीिीए गय 

बन्त्दा मो सपर नहुन ेबन्त्दै उनरे वाताि िोरीराई अधधकाय हदनुऩन ेफताउॉछन ्। 
नेऩाररे बफनाबेदबाव ववद्मुत ्व्माऩाय गनि ऩाउनुऩन,े कय बन्त्साय य कोिा रगाउन नऩाउन ेय तेस्रो भुरकुभा ऩर्न 

सहज रूऩभा ववद्मुत ्र्नकासी गनि ऩाउनुऩन ेकुयाराई प्रभुखताका साथ उठाएको छ । 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/5/9 

पिद्मुत ्सभस्मा सभाधान गनन ध्मानाकर्नण  

नमाॉ ऩत्रत्रका 
फुििर, ९ बदौ 
फुिवर औद्मोधगक ऺेरका उद्मोगी ववद्मुत ्सभस्माफाि ऩीडडत बएको बन्त्दै उद्मोग फन्त्द गयी ववद्मुत ्

प्राधधकयणभा गएका छन ्। उनीहरूरे तत्कार ववद्मुत ्सभस्मा सभाधान गनि प्राधधकयणको ध्मानाकषिण गयाएका 
छन ्। तत्कार छुट्िै कपडयफाि ववद्मुत ्ववतयण गनि उनीहरूरे जोडदाय भाग याखेका छन ्। 

औद्मोधगक ऺेर उद्मोग सॊघका अध्मऺ गणेशप्रसाद अधधकायीको नेततृ्वभा गएको िोरीरे फढ्दो ववद्मुत ्

किौतीरे उद्मोग सञ्चारन गन ेवातावयण नयहेको फताए । उनरे उद्मोग सञ्चारनको वातावयण फनाउन 

ववद्मुत ्आऩूर्तिभा गम्बीय फन्त्न कामािरमका अधधकृतराई ध्मानाकषिण गयाए । 

अर्नमभभत रोडसेडडङ, हिवऩङ य रो बोल्िेज सभस्मा सभाधानका राधग प्राधधकयणरे कुनै चासो 
नदेखाएको बन्त्दै उनीहरूरे फाध्म बएय प्राधधकयण आउनुऩयेको फताए । औद्मोधगक ऺेर व्मवस्थाऩन 

कामािरमका प्रभुख प्रकाश खड्कासभेत उद्मोगीको डभेरगेसनभा सहबागी धथए । ववद्मुत ्प्राधधकयणको 
फुिवरश्स्थत धग्रड भहाशाखाभा गएका उद्मोगीरे ववद्मुत ् सभस्मारे उद्मोग फन्त्द गनुिऩन े अवस्था 
भसजिना बएको, कयोडौँको भेभसनयी बफग्रॉदै गएको तथा उऩबोक्ताको जनजीवनभा सभेत कहठनाइ भसजिना 
बएको बन्त्दै तत्कार सभाधानको उऩाम खोज्न भाग गये । 

औद्मोधगक ऺेरका राधग छुट्िै कपडयफाि ववद्मुत ् भाग गयेको दशकबन्त्दा फढी बए ऩर्न अझै सेवा 
नऩाएको बन्त्दै तत्कार कामािन्त्वमन गनि उनीहरूरे भाग गये । अध्मऺ गणेश अधधकायीरे औद्मोधगक 

ऺेरभा १८ घन्त्िासम्भ रोडसेडडङ हुने गयेको बन्त्दै तत्कार छुट्िै कपडयफाि ववद्मुत ्ववतयणको काभ थाल्न 

भाग गये । उद्मोगी र्नकै ऩीडादामी अवस्थाभा यहेको उल्रेख गदै उनरे मस्तो अवस्थाभा उद्मोग 

सञ्चारन गनि नसककन ेफताए । 

नेऩार औद्मोधगक ऺेर उद्मोग भहासॊघका अध्मऺ र्तरप्रसाद बट्ियाईरे ०६१ देणख ववद्मुत्को सभस्मा 
हर गनि भाग गदै आए ऩर्न कुन ैसुनुवाइ नबएको गुनासो गये । „उद्मोगीराई पुिफरजस्तै फनाउने काभ 

बएको छ,‟ उनरे बने „मताफाि उता जानुस,् उताफाि मता बन्त्नेजस्ता काभ सयकायी र्नकामफाि हुन ु

बएन ।‟ 

उद्मभी उऩेन्त्र अग्रवार, नेर बण्डायी य हहयाभणण बट्ियाईरगामतरे उद्मोग सञ्चारनभा ववद्मुत ्

अबावरे ऩायेको सभस्मा याखेका धथए । 

 



>f]tM cleofg, 2071/5/10 

त्रफधतु योमल्िीभा दईु नतहाईरे कभी 

णझम्रुक जरबफधतु उत्ऩादन केन्त्र नमाॉगाउॉ  दायीभचौय प्ठमूठानभा बएको आजगनीका कायण अर्घल्रो 
आधथिक वषिको तुरनाभा गतवषि श्जल्रा ववकास सभभर्त प्ठमूठानरे प्राप्ठत गने बफधतु योमल्िीभा कयीफ दईु 

र्तहाईरे कभी आएको छ । रोडशडेडङको ववयोध गदै श्जल्रावासीरे उत्ऩादन केन्त्रभा आगजनी गयेका हुन ्

। आन्त्तरयक स्रोतअन्त्तगित भुख्म स्रोतका रूऩभा यहेको बफधतु योमल्िी कभ हुॉदा श्जल्राका कर्तऩम ववकास 

र्नभािणका गर्तववधध प्रबाववत बएका छन ्। 

   अर्घल्रो आवभा रू. ६७ राख ३५ हजाय याजस्व प्राप्ठत बएकोभा आव २०७०/७१ भा श्जल्रा ववकास 

सभभर्तरे रू. २६ राख भार बफधतु योमल्िी प्राप्ठत गयेको स्थानीम ववकास अधधकायी बगवान अमािररे 

फताए । मसफाि आन्त्तरयक स्रोतफाि सञ्चारन गरयने बफधतुीकयण, नदी र्नमन्त्रण, सडक सञ्जार 

ववस्ताय, वातावयण सॊयऺणरगामत ववकास र्नभािणका गर्तववधध प्रबाववत बएको उनको बनाइ छ । 
„श्जल्राभा सङ्करन बएको बफधतु योमल्िीको १२ प्रर्तशत यकभ श्जववसभा फुझाउनुऩने हुन्त्छ,‟ उनरे 

बने, „मस वषि र्नकै कभ याजस्व आएको छ ।‟ 

 

  श्जल्राभा सङ्कभरत यकभ केन्त्रभा ऩठाउने य केन्त्रफाि नै योमल्िी ववतयण हुन ेणझम्रुक जरबफधतु 

केन्त्रका प्रभुख चमाभ थाऩारे फताए । आव २०७०/७१ भा श्जववसको आन्त्तरयक स्रोततपि  रू. १ कयोड ५९ 

राख ६२ हजाय सङ्करन बएको छ । भारऩोत योमल्िीफाि रू. १ कयोड २ राख ६५ हजाय, ऩूवािधाय उऩामोग 

कयफाि रू. ४ राख ३३ हजाय, स्रोत उऩमोग कयफाि रू. ४ राख ४९ हजाय, र्नभािण व्मवसामी अनुभर्तऩर 

एवभ ्नवीकयणफाि रू. २ राख ६७ हजाय, धयौिी जपत तथा कपतािफाि रू. १ राख २३ हजाय, बाडा (हर, 

एक्स्क्माबेिय, क्माश्ण्िन, गेष्ि हाउस)फाि रू. १२ राख, स्थानीम ववकास शुल्कफाि रू. ६९ हजाय य वन 

ऩैदावायफाि रू. ६ हजाय ७ सम ८२ सङ्करन बएको कामािल्मका रेखा अधधकृत तुरसीयाभ रयजारररे 

जानकायी हदए । 
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भचथल्रो कणानरी पऩडिएको भ्माि छुिभा पििाद  

रक्ष्भण ववमोगी 
काठभाडौं-नौ सम भेगावािको भाधथल्रो कणािरी जरववद्मुत आमोजनाको आमोजना ववकास सम्झौता 
(वऩडडए) फाये सुझाव हदन सयकायरे गठन गयेको प्राववधधक िोरीका सदस्मफीच भ्माि (भूल्म अभबवदृ्धध 

कय) छुि हदने ववषमभा वववाद बएको छ।  
 

आमोजनाको प्रवद्िधक बायतीम श्जएभआय कम्ऩनीराई भ्माि छुि हदने वा नहदने बन्त्नेभा वववाद हुॉदा 
शर्नफाय नै फुझाउने बर्नएको प्रर्तवेदन सोभफायसम्भ फुझाइएको छैन। शर्नफाय प्रधानभन्त्री तथा रगानी 
फोडिका अध्मऺ सुशीर कोइयारासभऺ प्रर्तवेदन फुझाउने बर्नए ऩर्न नेऩार याष्ि फैंकका गबनिय य भुख्म 

सधचवरे भ्माि छुिभा असहभर्त जनाउॉदा काभ योककएको फोडिका एक उच्च अधधकायीरे फताए। 
„शर्नफाय वववाद बएऩर्छ आइतफाय प्रधानभन्त्रीसभऺ प्रर्तवेदन फुझाउने तमायी धथमो,' ती अधधकायीरे 

बने, „सोभफायसम्भ ऩर्न वववाद भभरेन, गबनियरे जनताद्वाया र्तरयएको कयफाि भ्माि छुि हदन नहुने 
बन्त्दै आऩवत्त जनाउनु बमो।' भुख्म सधचवसभेत मस्तो सुववधा हदन नहुनेभा सहभत यहेको उनरे 

प्रस्ट्माए। 
याश्ष्िम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ गोववन्त्दयाज ऩोखयेरको सॊमोजकत्वभा गहठत प्राववधधक िोरीराई 

आमोजनाफाि ऩने असय य मसफाि हुने ऺर्तफाये अध्ममन गयी सुझावसहहतको प्रर्तवेदन २१ हदनभबर 

फोडिसभऺ ऩेश गनि र्नदेशन हदइएको धथमो। शर्नफाय नै २१ हदन सककएको छ। तय भ्माि छुिभा वववाद 

हुॉदा प्रर्तवेदन फुझाउन हढरा बएको उऩाध्मऺ ऩोखयेररे नागरयकराई फताए। 
आमोजना र्नभािणसॉग सम्फश्न्त्धत ऊजाि, कानुन, वन, वातावयण, बूभभसुधाय, गहृ भसॉचाइ भन्त्रारम य जर 

तथा ऊजाि आमोगरे याम हदइसके ऩर्न अथि भन्त्रारमरे अझै हदएको छैन। „रगानी फोडिको १३औॊ फैठकरे 

भ्माि छुि हदने र्नणिम गरयसकेको छ,' उनरे बन,े „त्मसऩर्छ अथि भन्त्रारमभा ऩुगेको हो, भन्त्रारमरे 

भरणखत याम हदएऩर्छ प्रकक्रमा अर्घ फढ्छ।' 
उऩाध्मऺ ऩोखयेरसहहत सम्फश्न्त्धत भन्त्रारमका सधचव, भुख्म सधचव, गबिनय य रगानी फोडिका प्रभुख 

कामिकायी अधधकृत याधेश ऩन्त्त सश्म्भभरत १३ सदस्मीम प्राववधधक िोरीभा अधधकाॊशरे भ्माि छुि हदन 

नहुन ेधायणा याखेको फोडि अधधकायी फताउॉछन।् अथि भन्त्रारमरे ऩर्न भ्माि छुि हदन उधचत हुन,े नहुनेफाये 

केही नफोरेको एक उच्च अधधकायीरे नागरयकराई फताए। 
„भ्माि छुि हदने, नहदन ेवा कर्त हदन बन्त्ने ववषम वऩडडएको छरपरभा फसेऩर्छ भार ैतोककने कुया हो,' 
उनरे बन,े „स्वदेशी प्रवद्िधकरे भ्माि छुि नहदॉदा आमोजना भहॉगो बमो बन्त्दै आएकारे आमोजनाफाि 

बफजुरी उत्ऩादन बएऩर्छ सयकायरे एकभुष्ि यकभ हदने कुया गयेको हो।' कुन ैऩर्न व्मश्क्त वा 
प्रवद्िधकराई भ्माि छुि हदन नहुन ेउनरे फताए।  
अथि भन्त्रारमका अनुसाय भ्माि छुि हदने बर्नमो बने प्रवद्िधकरे भ्माि छल्ने सम्बावना हुन्त्छ। मसैरे 



आमोजना र्नभािण बएऩर्छ एकभुष्ि अनुदान हदने बर्नएको हो। सयकायरे ऩर्न चारू आवको फजेिभापि त 

आव २०७९/०८० सम्भ ववद्मुत उत्ऩादन गन ेप्रवद्िधकराई प्रर्तभेगावाि एकभुष्ि ५० राख रुऩैमाॉ अनुदान 

हदने र्नणिम गयेको छ। 
प्राववधधक िोरीफीच नै भ्माि छुिफाये वववाद बएऩर्छ तोककएको सभमभा वऩडडए नहुन ेसम्बावना फढेको 
ऊजाि भन्त्रारमका अधधकायीरे फताए। भ्मािको ववषमफाहेक अधधकाॊश फुॉदाभा सहभर्त बएको छ। 
आमोजनाको तल्रो तिीम ऺेरभा र्नभािण बइयहेका भसॉचाइ आमोजनाभा ऩन ेअसयफाये वऩडडए बएको ६ 

भहहनाभबर ऩुन् वातावयणीम अध्ममन गनुिऩन ेिोरीरे र्नचोड र्नकारेको छ। तेस्रो ऩऺरे ६ भहहनाभबर 

वातावयणीम अध्ममन गन ेय उक्त अध्ममनरे गयेको भसपारयसका ववषम श्जएभआयरे ऩूया गनुिऩन े

आमोग उऩाध्मऺ ऩोखयेररे फताए। 
प्राववधधक िोरीरे भसॉचाइ आमोजनाभा असय ऩनि नहुन,े योजगायीको सुर्नश्चचतता य सयकायरे कभ 

जोणखभ भरनुऩने ववषम प्रर्तवेदनभा सभेिेको छ। कैरारी श्जल्राभा फर्नयहेका यानी जभया, कुररयमा य 

फहदिमाको याजाऩुय भसॉचाइ आमोजनाभा प्रर्तकूर असय नऩन ेगयी वऩडडए हुनुऩनेभा र्नचोड र्नकाभरएको 
छ। 
नेकऩा–भाओवादीरगामत केही याजनीर्तक दरका नेतारे वऩडडए गनुिऩूवि आमोजनाको ऩुन् अध्ममन 

गनुिऩन ेफताउॉ दै आएका छन।् बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभणका क्रभभा हुने बर्नएको 
वऩडडए तल्रो तिीम ऺेरभा ऩुग्ने असय य पाइदाको ववस्ततृ ऩहहचान गनि नसककएऩर्छ सम्झौता ऩय 

सारयएको धथमो। 
दैरेख, सुखेत य अछाभ श्जल्राका प्रबाववत ऺेरभा ऩाॉच भेगावाि बफजुरी र्न्शुल्क उऩरब्ध गयाउने 
ववषमसभेत प्रर्तवेदनभा सभेट्नुऩने स्थानीम याजनीर्तक दरको तकि  छ। प्रवद्िधक श्जएभआयरे बन े

स्थानीम ऺेरभा ववद्मुतीकयण गनि दईु भेगावािको छुट्िै आमोजना फनाइहदने प्रर्तफद्धता जनाएको छ। 
भसॉचाइ आमोजना भाधथल्रो कणािरीबन्त्दा एक सम ४० ककरोभभिय तर ऩने हुॉदा मसफाि असय नऩन ेय 

भसॉचाइका राधग ऩानी अबाव नहुन ेरगानी फोडिका उऩ–सधचव खगेन्त्र रयजाररे फताए। „भसॉचाइ आमोजना 
फन्त्ने ऺेरबन्त्दा र्नकै भाधथ सुखेतको कुइनेभा कणािरीभा बेयी नदी भभभसन्त्छ,' उनरे बने, „मस्तै त्मसको 
केही तर अथाित अछाभको िुसुयाभा ऩश्चचभ सेती भभभसन्त्छ।' 
दईु ठूरा नदी कणािरीभा भभभसने हुॉदा यानी जभया, कुररयमा य याजाऩुय भसॉचाइ आमोजनाका राधग ऩमािप्ठत 

ऩानी ऩुग्छ। भाधथल्रो कणािरी वऩककङ (तीन घन्त्िा ऩानी सश्ञ्चत गनि सककने) आमोजना बएकारे 

एकैऩिक नदीभा छोडडन ेऩानीरे ऩाने असयफाये बने छरपर बइयहेको उनको बनाइ छ। आमोजनाफाि 

सयकायरे १२ प्रर्तशत बफजुरी य २७ प्रर्तशत र्न्शुल्क सेमय ऩाउने सभझदायी छ।  
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नेऩाररे ऩठाएको अको ऩीिीए प्रस्तावभा ऩर्न 

बायतरे प्रर्तकक्रमा जनाएन 

 

याभप्रसाद ऩुिासैनी , 
काठभािौं, बदौ ९ , 

 

 

नेऩाररे ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीिीए)को राधग ऩठाएको अको प्रस्तावभा ऩर्न बायतरे कुनै भरणखत 

प्रर्तकक्रमा जनाएको छैन । बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीरे गत साउन १८ य १९ गत ेगयेको नेऩार 

भ्रभणको क्रभभा ४५ हदनभबरभा ऩीिीए गन ेसहभर्त बए ऩर्न २१ हदन बफत्दा सभेत बायतरे नेऩारी 
प्रस्तावफाये केही फोरेको छैन । „बायतीम ववदेशभन्त्री सुष्भा स्वयाजको नेऩार भ्रभणको फेराभा गरयएको 
र्नणिमअनुसाय बायतरे ऩीिीए वातािको राधग फोराए ऩर्न कुन–कुन फुॉदाभा वाताि गने बन्त्नेफाये केही 
नफोरेको कायण नेऩारी प्रर्तर्नधध बायत ऩठाउन सककएको छैन‟, ऊजािभन्त्री याधा ऻवारीरे बर्नन,् 

„बायतरे फोराएऩर्छ कुन–कुन फुॉदाभा छरपर गने बनेय हाभीरे ऩययाष्िभापि त ऩर ऩठाएय बायतको 
प्रर्तकक्रमा भागे ऩर्न उसरे हदएको छैन ।‟ भन्त्री ऻवारीका अनुसाय नेऩारश्स्थत बायतीम याजदतू यश्ञ्जत 

येसॉग बएको वातािभा ऩर्न नेऩारी प्रस्तावको कुन–कुन फुॉदाभा बायतरे छरपर चाहेको बनेय सोध्दा सभेत 

उनरे कुन ैजवाप हदएका छैनन ्। अर्घल्रो साता भन्त्री ऻवारी य याजदतू येफीच वाताि बएको धथमो ।  
 

 

नेऩारी प्रस्तावफाये बायतरे मी–मी फुॉदाभा छरपर गन ेबनेय भरणखत रुऩभा प्रर्तकक्रमा नऩठाएसम्भ 

बायतभा वातािका राधग कसैराई ऩर्न नऩठाउन ेभन्त्री ऻवारीरे प्रष्ि ऩारयन ्। „हाभीरे दरीम 

सहभर्तअनुसाय प्रस्ताव ऩठाएका हौँ । हाम्रो प्रस्तावफाये बायतको असहभर्त हेयेऩर्छ भार हाभीरे साझा 
धायणा फनाएय वाताि िोरी ऩठाउने हो । बायतको प्रर्तकक्रमा नहेयी कसराई वाताि गनि कहहरे ऩठाउन े

बन्त्नेफाये कुनै र्नणिम हुॉदैन‟, भन्त्री ऻवारीरे बर्नन ्। बायतीम प्रधानभन्त्री भोदी नेऩार आउनु दईु 

हदनअर्घ साउन १६ गते नेऩाररे ऩीिीएको प्रस्ताव बायत ऩठाएको धथमो । प्रस्तावभा छरपर गनि सभम 

नऩुगेको बायतीम ऩऺरे जनाएऩर्छ भोदीको नेऩार भ्रभणको फेरा ऩीिीए सम्झौता बएको धथएन । 
भोदीको भ्रभणको क्रभभा दईु देशफीच ४५ हदनभबर ऩीिीए गने सहभर्त फनेको धथमो । बायतीम 

ववदेशभन्त्री स्वयाजरे नेऩार भ्रभण गयेको फेरा बायतीम प्रस्तावफाये छरपर बए ऩर्न त्मसभा सहभर्त 

नजुिेऩर्छ नेऩाररे नै प्रस्ताव ऩठाउने सहभर्त बएको धथमो । सोही सहभर्तअनुसाय नेऩाररे ऩीिीए 



प्रस्ताव ऩठाएको धथमो । नेऩारका ऩययाष्िभन्त्री भहेन्त्र ऩाण्ड ेय बायतीम ववदेशभन्त्री स्वयाजफीच बएको 
वातािभा दईु देशका ऊजाि भन्त्रारमरे वाताि गयेय नेऩाररे ऩठाएको ऩीिीएको िुॊगो रगाउने सहभर्त सभेत 

फनेको धथमो ।  
 

 

सोही सहभर्तअनुसाय बायतरे नेऩारको ऊजाि भन्त्रारमराई वातािको राधग नमाॉहदल्रीभा आउन आग्रह 

गये ऩर्न असहभर्तका फुॉदाफाये जानकायी नबएऩर्छ नेऩार अन्त्मोरभा ऩयेको हो । बायतरे वातािको राधग 

र्नम्ता गये ऩर्न कुन–कुन फुॉदाभा छरपर हुने बनेय नफोरेको कायण नेऩार अहहरे „ऩखि य हेय‟को 
अवस्थाभा आइऩुगेको हो । नेऩाररे २०१०भा ऩठाएको ऩीिीएको प्रस्तावफाये ऩर्न बायतरे कुन ैप्रर्तकक्रमा 
नजनाएऩर्छ नेऩाररे ताकेता गयेको धथमो । नेऩाररे ताकेता गयेऩर्छ बायतरे मही २०१४ भा आफ्न ै

तरयकारे प्रस्ताव ऩठाउॉ दै नेऩारको जरस्रोतको ववकासभा साझदेायी खोजेको धथमो । नेऩाररे बन े

ववद्मुत्राई वस्तुको रुऩभा भानेय सोहीअनुसाय ऩीिीए गने बन्त्दै आएको छ । नेऩारको जरववद्मुत्को 
ववकासभा अन्त्म देशराई हदइएको सुववधा बायतरे ऩर्न ऩाउने नेऩारी ऩऺको बनाइ छ । नेऩारको 
बनाइववऩयीतको बायतीम प्रस्ताव आएऩर्छ पेरय नेऩाररे नै प्रस्ताव तमाय ऩायेय बायत ऩठाएको हो । 
बायतको प्रस्तावको फायेभा नेऩारभा सहभर्त नजुट्ने तथा नेऩाररे ऩठाएको प्रस्तावभा बायतरे कुनै 
भरणखत प्रर्तकक्रमा नजनाउने बएऩर्छ ऩीिीए थऩ अन्त्मोरभा ऩयेको छ ।  भन्त्री ऻवारीका अनुसाय 

बायतरे नेऩारी प्रस्तावको फायेभा भरणखत प्रर्तकक्रमा जनाएऩर्छ प्रभुख दरहरु नेऩारी काॉगे्रस, नेकऩा 
एभारे तथा एभाओवादीफीच बायतरे सॊशोधन गनि चाहेको फुॉदाको फायेभा सहभर्त खोश्जनेछ । दरफीच 

सहभर्त बएऩर्छ सो सहभर्तराई भश्न्त्रऩरयषद्रे अनुभोदन गयेऩर्छ भार नेऩारी िोरी बायत जानेछ ।  

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/5/10 

 



 
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/5/10 

नेऩार-बायत ऊजाि व्माऩाय सम्झौता: र्नधािरयत सभमभा नहुन ेसम्बावना  
आकाॊऺा शाह  

टदरर्ी : नेऩार य बायतफीचको ऊजाि व्माऩाय सम्झौता र्नधािरयत सभमभा नहुन ेसम्बावना फढेको छ। 
बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभणको फेरा ४५ हदनभबर ऊजाि सम्झौताभा हस्ताऺय हुने 
भौणखक सहभर्त बएको धथमो। भोदीरे साउन १८ य १९ (अगस्ि ३ य ४) भा गयेको नेऩार भ्रभणभा मस्तो 
भौणखक सहभर्त हो। 

तय, अहहरेको अवस्था हेदाि सम्झौता अफ नोबेम्फय २२ देणख २७ (भॊभसय ६-११) सम्भ काठभाडौंभा हुन े

दक्षऺण एभसमारी ऺेरीम सहमोग सॊगठन (साकि ) को भशखय सम्भेरनभा भार हुनेछ। प्रधानभन्त्रीको तहभा 
र्नधािरयत र्तधथभबर ऊजाि व्माऩाय सम्झौताभा हस्तऺेऩको सम्बावना न्त्मून फन्त्दै गएको ववऻहरूरे 

फताएका छन।् बायतरे आफ्नो जरस्रोत क ब्जा गन ेनेऩारी आशॊकाका कायण सम्झौताभा हढराइ बएको 
उनीहरूको बनाइ छ। 

'सहभर्तभा हस्ताऺयऩूवि भहत्त्वऩूणि प्रावधानभा छरपर गनुि आवचमक छ। त्मसका रागी हाभीरे 

नेऩारका ऊजािसधचवराई र्नम्त्माएका छौं', हदल्रीश्स्थत उच्च स्रोतरे अन्त्नऩूणिराई बन्त्मो, 'अहहरेको 
अवस्थाभा भशखय सम्भेरनका फेरा सम्झौताभा हस्ताऺय हुन ेसम्बावना फढेको छ।' 

नेऩारका ऊजािसधचवको भ्रभणको भभर्त बने अहहरेसम्भ र्नश्चचत बएको छैन। नमाॉहदल्रीश्स्थत नेऩारी 
दतूावासका कामिवाहक याजदतू कृष्णप्रसाद ढकाररे भभर्त तम गनि प्रमास बइयहेको जानकायी हदए। 

मसैगयी भाधथल्रो कणािरी जरववद्मुत ्ऩरयमोजना ववकास सम्झौताफाये नेऩारको रगानी फोडि य बायतीम 

कम्ऩनी जीएआय सभूहफीचको वाताि ऩर्न अर्नश्चचतताभा नै अड्ककएको छ। दईु भुरुकरे अन्त्म तीन 

ऩरयमोजना अरुण तेस्रो, उऩल्रो भस ्िमाङ्दी य ताभाकोसी तेस्रोराई र्छट्िै कामािन्त्वमनको अश्न्त्तभ रूऩ हदने 
प्रर्तफद्धता ऩर्न व्मक्त गयेका धथए। 

अगस्ि ४ भा जायी गरयएको सॊमुक्त वक्त व्मभा बर्नएको धथमो, 'मी आकायका ववकास ऩरयमोजनारे प्रचयु 

जरववद्मुत्को सम्बाव्मता फोकेको नेऩारको ववकासभा तीव्रता हदनेछन।्' 

बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणको फेरा ४५ टदनभबत्र ऊजान सम्झौताभा हस्ताऺय हुन े

भौखखक सहभनत बएको चथमो। 



ऊजाि व्माऩाय सहभर्त (ऩीिीए) भा भोदी भ्रभणताका न ै हस्ताऺय हुन े अऩेऺा याणखएको बए ऩर्न 

भ्रम्भणऩूवि दईु सयकायफीच सहभर्त फनन् नसकेऩर्छ सॊशोधधत भस्मौदाभा सभझदायी फनाउन हस्ताऺय 

भभर्त ऩय सारयएको हो। जरस्रोतरे नेऩार य बायतफीचको सम्फन्त्धभा सॊवेदनशीर आमाभ याख्दै आएको 
छ। 

बायतश्स्थत नेऩार भाभभराका ववऻहरूरे भोदीरे हदएका आचवासनको कामािन्त्वमन बायतका राधग 

चनुौतीऩूणि हुनसक्न ेफताउॉ दै आएका छन।् 'दवु ैभुरुक ऊजाि व्माऩाय सहभर्तका राधग इच्छुक बए ऩर्न 

जरस्रोत भाभभराको सॊवेदनशीरताका कायण सहभर्त त्मर्त सहज हुने देणखॉदैन', नाभ गोप्ठम याखन्े सतिभा 
नमाॉहदल्रीका नागरयक सभाजका एकजना वरयष्ठ सदस्मरे अनन्ऩूणिसॉग बने। सम्फश्न्त्धत प्रकक्रमाभा 
ऩायदभशिताको अबाव यहेको उनको दाफी छ। 

सुयऺा अध्ममन तथा ववचरेषण सॊस्थानका र्नहाय नामकरे बायतरे जरस्रोतसम्फन्त्धी वातािभा केही 
रचकता देखाए ऩर्न ऊजाि व्माऩाय सहभर्तको भस्मौदा एकदभै गोप्ठम याणखएको फताए। नेऩार य 

बायतफीच ऊजाि व्माऩायको अवधायणाराई सन ्१९९६ भा एउिा सभझदायीऩरको स्वरूऩ हदइएको धथमो। 

त्मसऩर्छ सन ् २०१० भा नेऩाररे ऊजाि व्माऩायको एउिा भस्मौदा ऩर हदल्रीराई ऩठाएको धथमो। तय, 

हदल्रीरे त्मसको 'प्राऩर््त' सभेत जनाउन चाहेन। त्मसको सािो 'ऊजाि ववकास सहमोगसम्फन्त्धी सहभती' 
का नाभभा बायत सयकायरे नेऩारको ऊजाि भन्त्रारमराई केही भहहनाअर्घ एउिा भस्मौदा ऩठामो, जुन 

नेऩाररे सन ्२०१० भा ऩठाएको बन्त्दा एकदभै भबनन् धथमो। 

'सहभर्तका फुॉदाराई साविजर्नक गयी ऩायदशॉ रूऩभा सफै सयोकावाराफीच छरपर गयाउन ैऩछि ', नेऩारका 
जरस्रोत ववशषेऻ तथा ऩूविभन्त्री दीऩक ऻवारीरे अन्त्नऩूणिराई बने। जरस्रोतसभ ्फन्त्धी एउिा गोष्ठीभा 
बाग भरन उनी हदल्री आएका धथए। 

'दईु ऩऺफीच जरस्रोत सहमोग य आऩसी हहत प्रवद्िधनका राधग नेऩार य बायतरे सकायात्कभ उदाहयण 

ऩेस गनि सक्नुऩयछ्', ऻवारीरे बने, 'मसका राधग आऩसी ववचवास फढाउने ऩरयमोजना कामािन्त्वमन 

गनुिऩछि।' 

अहहरेको अववशव्ासको ऩरयवेशभा जरस्रोतसम्फन्त्धी फहृत ्ऩरयमोजनाभा हस्ताऺय नगनि ऩर्न उनरे दवु ै

भुरुकराई सुझाव हदएका छन।् 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/5/10 

चिि प्रबाि अध्ममन दस्तुय शतप्रनतशत िदृ्चध  

 

सचने गौतभ/नमाॉ ऩत्रत्रका 
काठभािौं, १० बदौ 
ववद्मुत ्प्राधधकयणरे र्नजी ववद्मुत ्उत्ऩादकसॉग भरॉदै आएको धग्रड प्रबाव अध्ममन (श्जआइएस) दस्तुय शतप्रर्तशत 

फढाएको छ । प्राधधकयण सञ्चारक सभभर्त फैठकरे श्जआइएस य कनेक्सन एधग्रभेन्त्ि र्नदेभशका फनाएय दस्तयु 

वदृ्धध गयेको हो । 
कभिचायीको तरफ य प्रशासर्नक खचि वदृ्धध बएकारे दस्तुय फढाइएको प्राधधकयणका र्नभभत्त कामिकायी र्नदेशक 

याभचन्त्र ऩाण्डमेरे जानकायी हदए । ‘श्जआइएसराई र्नमभन, र्नमन्त्रण य ऩायदशॉ फनाउन नमाॉ र्नदेभशका 
फनाइएको छ, र्नदेभशकाभापि त र्नजी प्रवद्र्धकरे र्तदै आएको दस्तुय सभमानुकूर सभामोजन गरयएको हो,’ 
ऩाण्डमेरे बन े। 

कुन ै जरववद्मुत ् आमोजनाको ववद्मुत ् खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गनुिऩहहरे प्रसायण राइन ऺभतारे 

भ्माउन/ेनभ्माउने, सुधाय गने ऩऺरगामत अन्त्तयािश्ष्िम भाऩदण्डका आधायभा अध्ममन गरयन्त्छ । 
अध्ममनका राधग जरववद्मुत ् प्रवद्र्धकरे प्राधधकयणराई दस्तुय फुझाउनुऩछि  । अध्ममन सककएऩर्छ 

आमोजना य प्राधधकयणफीच कनेक्सन एधग्रभेन्त्ि हुन्त्छ य सोही आधायभा वऩवऩए गन ेप्रावधान छ । 

५ भेगावािसम्भका जरववद्मुत ्आमोजनाका राधग मसअर्घको दस्तुय ५० हजाय रुऩैमाॉराई मथावत ्याखी 
त्मसभाधथको दस्तुय वदृ्धध गरयएको छ । ५–१५ भेगावािसम्भका आमोजनाका राधग १ राख रुऩैमाॉ दस्तुय 

तोककएको छ । मसअर्घ ५ भेगावािदेणख २५ भेगावािसम्भका आमोजनाराई ७५ हजाय रुऩैमाॉ भरइॉदै 

आएकोभा िुक्राएय ५–१५ य १५–२५ भेगावाि कामभ गयी सोहीअनुसाय दस्तुय कामभ गरयएको छ । 



नमाॉ व्मवस्थाअनुसाय, १५–२५ भेगावािका आमोजनारे साढे १ राख रुऩैमाॉ र्तनुिऩनेछ । मसैगयी, २५–५० 

भेगावािका आमोजनारे १ राख र्तदै आएकोभा शतप्रर्तशत वदृ्धध गयी २ राख रुऩैमाॉ ऩुयम्ाइएको छ । ५० 

भेगावािबन्त्दा भाधथका आमोजनारे श्जआइएसका राधग १ राख ७४ हजाय र्तदै आएकोभा फढाएय साढे ३ 

राख ऩुयम्ाइएको छ । 

र्नभभत्त कामिकायी र्नदेशक ऩाण्डमेरे प्राधधकयणको सफस्िेसननश्जक जग्गा ककनेय र्नजी प्रवद्र्धकरे „फे‟ 
र्नभािण गनुिऩन ेय प्राधधकयणकै जग्गाभा र्नभािण गन ेबए बाडा र्तनुिऩन ेव्मवस्था गरयएको जानकायी हदए 

। ऩहहरो कनेक्सन एधग्रभेन्त्ि गन ेप्रवद्र्धकराई मसअर्घ प्राधधकयणरे जग्गा उऩरब्ध गयाउॉ दै आएको 
धथमो । 

प्रवद्र्धकरे प्राधधकयणको ऩूविस्वीकृर्त भरएय सफस्िेसनछेउको जग्गा उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ । कनेक्सन 

एधग्रभेन्त्ि गयी वऩवऩए तथा र्नभािण हढरो गदै स्थान ओगट्ने प्रववृत्त र्नरुत्साहहत गनि नमाॉ व्मवस्था 
गरयएको प्राधधकयणरे जनाएको छ । 

३३ केबी फेका राधग १ राख ८ हजाय ६६ तथा १३२ केबी फेका राधग २ राख १६ हजाय य २२० केबी वा 
त्मसबन्त्दा भाधथको फेका राधग ४ राख ३२ हजाय रुऩैमाॉ प्रर्तवषि बाडा तम गरयएको प्राधधकयणरे जनाएको 
छ । 

कनेक्सन एधग्रभेन्त्िको म्माद एक वषि कामभ यहन ेव्मवस्था गरयएको छ । मसको म्माद थप्ठने वा नथप्ठन े

ववषमभा अध्ममन गनि प्राधधकयण मोजना, अनुगभन तथा सूचना प्रववधध र्नदेशनारमका उऩ–कामिकायी 
र्नदेशकको अध्मऺताको स्थामी सभभर्तफाि बएको भसपारयस आधायभा हुन ेव्मवस्था गरयएको छ । 

 

 
  



>f]tM sflGtk'/, 2071/5/11 

'ऩीिीएभा शॊका नगनुनस’् 

अथिभन्त्री याभशयण भहतरे बायतसॉग हुन ेबर्नएको ऊजाि व्माऩाय सम्झौता (ऩीिीए) का ववषमभा शॊका नगनि र्नजी 
ऺेरराई आग्रह गयेका छन।् ऩीिीएका राधग सयकायरे ऩूया तमायी गयेको फताउॉ दै शॊका नगनि बनेका हुन।् 'फरु सभस्मा 
कहाॉफाि उत्ऩन्त्न बइयहेको छ, त्मसभा र्नजी ऺेर ऩर्न जानकाय छ,' भहतको बनाइ उद्धतृ गदै नेऩार उद्मोग 

वाणणज्म भहासॊघको ववऻश्प्ठतभा बर्नएको छ, 'मस ववषमभा जनभत तमाय गनि र्नजी ऺेरराई आग्रह गदिछु।' 
भहासॊघद्वाया आमोश्जत फजेि ऩचचातको कामिक्रभभा फोल्दै ऩीिीए सयकायको प्राथभभकताभा यहेको उनरे फताए।  
 

भहतरे सयकायको चार ूआधथिक वषिको फजेि र्नजी ऺेरभुखी बएको दाफी ऩर्न गये।  
 

'साना तथा भझौरा सफ ैककभसभका उद्मोगीहरूराई सम्फोधन गयेको छ। र्नजी ऺेरका सभस्मा सभाधानभा सयकाय 

सधैं तमाय यहेको ववचवास हदराउनु चाहन्त्छु,' उनरे बन,े 'सानाठूरा सफ ैउद्मोग स्थाऩनाराई प्रोत्साहन गनि सयकायी 
फजेिभा धेयै प्ठमाकेजहरू हदइएको छ।' उनरे र्नजी ऺेरराई सभस्माको प्राथभभकता तोकेय अगाडड फढ्न सुझावसभेत 

हदए। 'सभस्माको प्राथभभकता छुट्माउनुस,् बफस्तायै सभाधान हुॉदै जान्त्छन,्' उनरे बने। कयदाताराई सम्भान हदन 

कुन ैकन्त्जुस्माइॉ नगन ेउनको बनाइ धथमो। 
 

'कय प्रणारीराई सयरीकयण ्ै ा गन ेकामिभा धेयै प्रगर्त बइसकेको छ। सभस्मा तथा गुनासाराई सम्फोधन गन ेछुट्िै 

प्रण ्ै ाैारीको ववकास गरयनेछ,' उनरे बने। हार क्रसय उद्मोगीहरूरे गरययहेको आन्त्दोरन तकि सॊगत नबएको ऩर्न 

उनको बनाइ धथमो। 'आफ्ना भाग भार जामज बन्त्न ेकुयाराई त्मागेय फीचको फािोफाि सभस्मा सभाधानभा आउन 

आग्रह गदिछु,' उनरे बने। भहासॊघ अध्मऺ प्रदीऩजॊग ऩाण्डरेे ववगतका वषिहरूभा फजेिभा उश्ल्रणखत ववषम 

कामािन्त्वमन नबएको अनुबव यहेको सुनाउॉ दै मो वषि त्मस्तो सभस्मा नदोहोयम्ाउन सयकायसॉग आग्रह गये। 
 

'मस ऩिकको फजेिभा सभेहिएका ववषमराई सभमफद्ध ढॊगरे प्रबावकायी कामािन्त्वमनभा रैजान अनुयोध गदिछु,' 

उनरे बन,े 'भहासॊघका तपि फाि गनुिऩन ेसहमोगका राधग प्रर्तफद्धता जनाउॉदछु।' याजस्वसॉग सम्फश्न्त्धत ऐन 

कानुन ऩर्न तत्कार ऩरयभाजिन गनि सयकायसॉग आग्रह गये। 'दगुिभ ऺेरफाि साना कयदाताराई कय फुझाउन र्नकै 

सभस्मा बएको छ। जसरे कयको दामया ववस्ताय हुन सकेको छैन,' ऩाण्डरेे बन,े 'भहासॊघको सॊमन्त्र ७५ विै श्जल्राभा 
यहेकारे श्जल्रा सॊघको ऺभता अभबवदृ्धध गयी कय सॊकरन केन्त्र ववकभसत गयेभा रागत कभ हुन ेय कयको दामया 
पयाककरो हुन ेववचवास हदराउॉ छु।' कामिक्रभभा याजस्व सभभर्तका सबाऩर्त सौयब ज्मोर्तरे कामिऩर प्रस्तुत गयेका 
धथए। 
  



>f]tM gful/s, 2071/5/11 

खखम्ती य बोिेकोसीको पिियण टदन भन्त्रारमरे भानेन  

सॊसदको साविजर्नक रेखा सभभर्तरे णखम्ती य बोिेकोसी जरववद्मुत आमोजनासॉग सम्फश्न्त्धत वववयण 

भाग गये ऩर्न ऊजाि भन्त्रारमरे हदन इन्त्काय गयेको छ।  
 

सभभर्तअन्त्तगितको उऩ–सभभर्तको गत साउन ९ गतेको फैठकरे तीन हदनभबर सफ ैवववयण उऩरब्ध 

गयाउन आग्रह गयेको धथमो । तय, भन्त्रारमरे एक भहहनासम्भ ऩर्न कुन ैवववयण नऩठाएको सभभर्तरे 

जानकायी हदएको छ । 
 

अभेरयकी डरयभा बफजुरी ककन्त्दा नेऩार ववद्मुत प्राधधकयण धयाशमी हुॉदै गएको बन्त्दै सभभर्तभा छरपर 

सुरु बएऩर्छ वववयण भाधगएको धथमो । एक भहहनासम्भ वववयण ऩठाउनुको सट्िा वववयण भाधगएको ऩर 

हयाएको बन्त्दै भन्त्रारमका एक अधधकायी भॊगरफाय ऩुन् ऩर भाग्दै आएको सभभर्तका सधचव सुयेन्त्र 

अमािररे फताए । 
 

'भन्त्रारम मर्त गैयश्जम्भेवाय बमो, ऩठाइएको ऩरसभेत सुयक्षऺत याख्न नसक्न ेअवस्था देणखमो,' उनरे 

नागरयकसॉग बने, 'ऩरको प्रर्तभरवऩ ऩठाइएको छ, कहहरेसम्भ वववयण आउॉछ थाहा छैन ।' सभभर्तरे 

णखम्ती–बोिेकोसी आमोजनासॉग ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए), सम्झौताका आधाय, सति, दय य 

ऩुनयावरोकनको सतिसभेत सभेहिएको वववयण भागेको छ । 
 

सभभर्तका अनुसाय डरयभा वऩवऩए गदाि प्राधधकयणको ववत्तीम अवस्थाभा ऩयेको प्रबाव य आमोजनारे 

उत्ऩादन गनुिअर्घको अवस्थाको वववयणसभेत भाधगएको छ । तय, भन्त्रारमका अधधकायीरे उक्त 

र्नदेशनराई साभान्त्म भानेय फेवास्ता गयेको सभभर्तको आयोऩ छ । सम्फश्न्त्धत भन्त्रारम नै गैयश्जम्भेवाय 

बएकारे प्राधधकयण धयाशमी हुॉदै एक सबासदरे फताए । 
 

ऊजाि भन्त्रारमका अधधकायी बने सभभर्तरे भागेअनुसायको वववयण ऩठाउन आन्त्तरयक कायणरे हढरा 
बएको फताउॉछन ्। ऊजाि भन्त्री याधा ऻवारीरे ऩदफहारी गदाि नै दईु आमोजनाको वऩवऩए ऩुनयावरोकन 

गने प्रर्तफद्धता जनाएकी धथइन ्। तय, उनी आपैं  सम्झौता ऩुनयावरोकन गनिफाि ऩर्छ हट्न रागेको 
ऩर्न सभभर्तको आयोऩ छ । 
 

णखम्ती खोराभा हहउॉदभा कभ ऩानी फग्ने बन्त्दै कभ नै बफजुरी उत्ऩादन हुन ेप्रर्तवेदनका आधायभा वऩवऩए 

गरयएको धथमो । हहउॉदभा सम्झौताबन्त्दा फढी बफजुरी उत्ऩादन बए डढेी ऩैसा र्तन ेसति धथमो । 
आमोजनाफाि उत्ऩादन सुरु बइसकेऩर्छ हहउॉदभा कम्ऩनीरे सम्झौताबन्त्दा फढी बफजुरी उत्ऩादन ग¥मो य 

प्राधधकयणरे हारसम्भ फढी बफजुरीको डढेी यकभ र्तदै आएको छ । 
 



डरयभा गरयएको वऩवऩएभार वववादको ववषम नयहेको बन्त्दै भन्त्री ऻवारीरे नवेश्जमन कम्ऩनीरे मो 
आमोजनासॉग 'हिकी गेभ' खेरेको आयोऩ रगाएकी धथइन ्। तय, अहहरे उनरे फोरी पेनि थारेको 
भन्त्रारमकै अधधकायी फताउॉछन ्। उक्त आमोजनाको हाइड्रोरोजीभा कभ बफजुरी उत्ऩादन हुन ेदेखाउनु य 

हहउॉदभा उत्ऩादन हुने फढी बफजुरीभा डढेी यकभ बुक्तानी गन ेसति गरत हो । 
 

प्राधधकयणरे सञ्चारनको १३ वषिभा णखम्तीराई भार ३२ अफि रुऩैमाॉ र्तयेको छ । प्राधधकयणरे मो 
आमोजनाफाि वावषिक ३५ कयोड मुर्नि बफजुरी डरयभा ककन्त्छ । गरत हाइड्रोरोजीका आधायभा वऩवऩए 

गयेकारे णखम्ती य बोिेकोसीफाि हारसम्भ प्राधधकयणरे १२ अफि रुऩैमाॉ घािा खाइसकेको छ । 
 

वावषिक कुर आमको झन्त्ड ै३० प्रर्तशत (औसत वावषिक ऩाॉच अफि रुऩैमाॉ) यकभ र्तदै आएको प्राधधकयणरे 

आधथिक वषि २०६९÷०७० सम्भ दईु आमोजनाफाि आठ अफि मुर्नि बफजुरी ककनेको छ । प्राधधकयणरे 

णखम्तीको बफजुरीराई हहउॉदभा प्रर्तमुर्नि १३ रुऩैमाॉसम्भ र्तदै आएको छ । त्मो बफजुरी औसत आठ 

रुऩैमाॉ चाय ऩैसभा ग्राहकराई फेच्छ । वतिभान बफक्री भूल्मको आधायभा णखम्तीफाि वावषिक एक अफि ७५ 

कयोड रुऩैमाॉ घािा यहेको प्राधधकयणरे जानकायी हदएको छ । 
 

मस आमोजनासॉग एक डरयको भूल्म करयफ ४८ रुऩैमाॉ हुॉदा वऩवऩए बएकारे ऊफेरा मो सस्तो धथमो । 
प्राधधकयणका अनुसाय णखम्तीभा करयफ ५.९ सेन्त्ि (तत्कारीन सभमभा प्रर्तमुर्नि करयफ तीन रुऩैमाॉ ७६ 

ऩैसा) य बोिेकोसीभा ६ सेन्त्ि (करयफ चाय रुऩैमाॉ प्रर्तमुर्नि) भा वऩवऩए बएको हो । देशको अथितन्त्रभा 
सुधाय नहुॉदा नेऩारी भुरा कभजोय हुॉदै गमो, डरय फढ्दै गमो य भहॉगोभा बफजुरी ककन्त्न फाध्म हुन ुऩयेको 
प्राधधकयण कभिचायीको तकि  छ । 
 

उक्त आमोजनासॉग 'िेक ओय ऩे' (भरऊ मा र्तय) सम्झौताअनुसाय वऩवऩए गरयएकारे प्राधधकयणरे वषािभा 
आफ्ना आमोजना फन्त्द गयेय ऩर्न महाॉफाि बफजुरी ककन्त्नुऩछि  । णखम्तीरे सयकायराई र्तनुिऩन ेयोमल्िी य 

कयसभेत प्राधधकयणरे न ैर्तनुिऩने बएकोरे आधथिक बाय थवऩएको प्राधधकयणका केही अधधकायी फताउॉछन ्

। णखम्तीसॉग २०५२ सार भाघ १ गत ेवऩवऩए गरयएको धथमो । आधथिक वषि २०५६÷०५७ देणख आमोजनारे 

बफजुरी उत्ऩादन गयेको धथमो । 
  



>f]tM gful/s, 2071/5/11 





  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/5/11 

नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासभा बरदेशीम रगानी 
गनि धचर्नमा सुझाव 

 

काठभािौं, बदौ १० । ,  
 

नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासभा बायतरे बूभभका खोश्जयहेको फेरा उत्तयी र्छभेकी चीनरे बने नेऩार, चीन 

य बायतको सॊमुक्त सहमोगभा नेऩारभा जरववद्मुत्को ववकास गनुिऩन ेसुझाव हदएको छ । ऊजािभन्त्री याधा 
ऻवारीसॉग भॊगरफाय भसॊहदयफायभा बएको बेिभा नेऩारश्स्थत धचर्नमाॉ याजदतू वु चनु्त्ताईरे उक्त सुझाव 

हदएका हुन ्। बायतरे ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीिीए)भापि त नेऩारको जरववद्मुत्को ववकासभा आफ्नो 
सशक्त बूभभका खोजेको छ । सोही कायण नेऩार य बायतफीच ऩीिीए हुनसकेको छैन ।  ऊजािभन्त्री याधा 
ऻवारीका अनुसाय याजदतू चनु्त्ताईरे नेऩारको जरववद्मुत्भा रगानी गनि चीन तमाय यहेको बन्त्दै नेऩाररे 

ऊजािसॊकि सभाधान गनि दईु र्छभेकी देशहरु चीन य बायतसॉग थऩ सहमोग भरनुऩने फताएका हुन ्। 
बायतरे बन ेनेऩारको जरववद्मुत ्ववकासभा चीनको सहमोगफाये केही फोरेको छैन । याजदतू चनु्त्ताईरे 

नेऩारको ऊजाि, ऩमििन य ऩूवािधाय ववकासभा चीनरे थऩ सहमोग गने बन्त्दै त्मसका राधग नेऩाररे नै ठोस 

प्रस्ताव गनुिऩन ेफताएका धथए । अहहरे चीनको सहमोगभा करॊकीदेणख कोिेचवयसम्भको सडक ववस्ताय 

कामि जायी छ । अन्त्म ऺेरभा सहमोग भरन नेऩाररे न ैआफ्ना आमोजनाको प्राथभभकता तोक्नुऩन ेधचर्नमाॉ 
धायणा छ । नेऩार साविबौभ भुरुक बएको कायण चीनरे सहमोग गये ऩर्न कुन ऺेरभा गने बनेय तोक्न े

काभ बन ेनेऩाररे नै गनुिऩन ेधायणा याजदतूको धथमो ।  
 

 

बेिभा भन्त्री ऻवारीरे नेऩारभा चाडको फेरा चीनफाि आमात हुने कऩडा रगामतका साभानहरु धेयै खऩत 

हुने बन्त्दै यसुवागढी बन्त्साय नाकाराई थऩ खकुुरो फनाउनुऩने फताएकी धथइन ्। त्मसको जवापभा याजदतू 

चनु्त्ताईरे आपूरे मसफाये आफ्नो देशको सयकायसॉग कुया ऩु¥माउने आचवासन हदएका धथए । 
भसन्त्धऩुाल्चोकको चयेुभा गएको ऩहहयोको कायण तातोऩानी नाका फन्त्द बएऩर्छ त्महाॉफाि आमात हुने 
साभान अहहरे यसुवागढी नाकाफाि नेऩार भबबरने गयेको छ । तय चीनरे उक्त नाका व्माऩारयक नाकाको 
रुऩभा ऩरयणत नबइसकेको बन्त्दै दैर्नक चीनका तीन कन्त्िेनय साभान भार नेऩार भबबरन हदने गयेको छ । 
चीनको तीन कन्त्िेनय साभानरे नेऩारको छ कन्त्िेनय बरयनेछ । आउॉदो कावत्तक १५ सम्भ उक्त नाका 
औऩचारयक रुऩभा उद्घािन बएऩर्छ भार त्मसराई व्माऩारयक नाकाको रुऩभा प्रमोग गनि हदने धचर्नमाॉ 
बनाइ छ ।  चीनरे यसुवागढी नाका खकुुरो फनाएन बने एक भहहनाऩर्छ आउन ेदशैं तथा र्तहायभा सस्तो 



बर्नएका धचर्नमाॉ साभान भहॊगो हुनेछन ्य सविसाधायणरे याम्रोसॉग दशैँ÷र्तहाय नै भान्त्न ऩाउनेछैनन ्। 
तातोऩानी नाका फन्त्द बएको य यसुवाफाि साभान ल्माउन ऩदाि रागतभा वदृ्धध बएको बन्त्दै व्माऩायीरे 

धचर्नमाॉ साभानको भूल्म फढाउन थारेका छन ्। महद ऩमािप्ठत साभान आउन ऩामो बने नेऩारी फजायभा 
धचर्नमाॉ साभानको भूल्मवदृ्धध हुन ऩाउनेछैन । धचर्नमाॉ याजदतूरे आफ्नो देशका ऩमििकराई „भसजन‟ य 

„अपभसजन‟ दवुै सभमभा नेऩारको भ्रभण गनि प्रेरयत गरयएको ऩर्न जानकायी हदएका धथए । ऩर्छल्रो 
सभमभा धचर्नमाॉ ऩमििकहरु रुश्म्फनीभा फढी आकवषित हुनथारेका छन ्।  

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/5/11 

ट्रान्सपयभय खरयद प्रकयण: चचननमाॉ कम्ऩनी जरयफाना य ऺनतऩूनत न नतनन तमाय 

ववकास थाऩा |  

 

काठभािौं : ववद्मुत ्प्राधधकयणका झन्त्ड ैतीन दजिन कभिचायीराई भ्रष्िाचाय भुद्दा रागेको फहुचधचित 

िान्त्सपयभय घोिारा काण्डको भुख्म आऩूर्तिकताि चीनको जेके (ग्रुऩ) होश्ल्डङ कम्ऩनी भरभभिेडरे 

दोस्रोऩिक आऩूर्ति गयेको साभान ऩर्न गुणस्तयहीन बएको ऩाइएऩर्छ ऊ साढे तीन कयोड रुऩै�%A 
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>f]tM uf]/vfkq, 2071/5/11 

त्रफद्मुत त्रफस्तायका राचग ३ कयोि ५० राखभा ठेक्का सम्झौता, मसैफर्न त्रफजुरी फल्ने  
गाउॉ  नश्जकै बफद्मुत प्रशायण राईन बएऩर्न वषौदेणख बफद्मतु उऩमोग गनिफाि फश्न्त्चत यहेका फाॉके खासकुचभाका 
स्थार्नम फाभसन्त्दाको बफजुरी फाल्न ेइच्छा अफ र्छट्िै ऩुया हुने बएको छ । 
फुिवर–कोहरऩुय १३२ केबी दोस्रो सककि ि आमोजनारे खासकुचभा–२ फैरयमाभा र्नभािण गयेको सव–स्िेशन भापि त 

त्महाॉका २८ सम २५ घय ऩरयवायराई बफजुरी हदन ेव्मवस्था भभराएको छ । मसका राधग ग्राभभण साभुदार्मक 

बफद्मुतीकयण ववबागरे खासकुचभाका ९ विै वडाभा बफद्मुत बफस्तायको काभ थारनी गयेको छ ।   
चार ुआधथिक वषि २०७१/७२ भबर सफ ैवडाभा बफद्मुतीकयणको काभ सम्ऩन्त्न गनि ३ कयोड ५० राख रूऩैमाॉको 
रागतभा ठेक्का सम्झौता गरयएको छ । ववबागरे खासकुचभा बयी बफद्मुतीकयण गनि साढे ६ कयोडको रागत स्िीभेि 

गयेको धथमो । ठेकेदायरे काभ शुरु गरयसकेको जनाएका छन ्। र्नभािण ऩचचात साभुदार्मक बफद्मुतीकयण बफबागरे 

खासकुचभा श्स्थत कुसुभ ग्राभभण ववद्मुत सहकायी सॊस्थाराई हस्तान्त्तयण गनेछ । प्राधधकयणसॉग बफद्मुत ककनेय 

सहकायी सॊस्थारे उऩबोक्ताराई उऩरब्ध गयाउनेछ । बफद्मुत बफस्ताय बएऩर्छ महाॉको कृवष, शैक्षऺक, व्मवसार्मक, 

स्वास्थ्म ऺेररे पड्को भान ेस्थार्नम फताउॉछन ्। 
ग्राभभण साभुदार्मक बफद्मुतीकयण ववबागका उऩ–प्रवन्त्धक जगहदशचन्त्र जोशीरे खासकुचभाका उऩबोक्ताराई 

प्रसस्त ऩुग्न ेऩाॉच ‘एभफीए’ फयाफयको बफद्मुत छुट्माइएको फताउन ुबएको छ । बफद्मुतीकयणका राधग र्नभभित सव–

स्िेशनभा ३० एभबफए ऺभताको िान्त्सपभिय याणखएको छ । गाववसबयी दईु हजाय थान ऩोर य एक दजिन फढी 
िान्त्सपभिय जडान गयन ेस्िीभेि गरयएको छ । 
तोककएको एकवयष् भबर खासकुचभाभा बफद्मुत फल्न ेउऩप्रफन्त्धक जोशीरे फताउन ुबमो । बफद्मुत बफस्तायका क्रभभा 
फािोभा ऩन ेरूख हिाउन कानुनी प्रकक्रमा ऩ¥ुमाएय सभाधान गनि फाॉके याश्ष्िम र्नकुन्त्जका सॊयऺण अधधकृत 

कणिफहादयु थाऩा य श्जल्रा वन प्रभुख जमभॊगरप्रसाद गुप्ठतारे साभुहहक प्रर्तवद्धता जनाइसक्न ुबएको छ ।  
सहकायी सॊस्थाका अध्मऺ तेजफहादयु सुवेदीरे ववभबन्त्न उताय चढावका फाफजुत गाववसभा बफद्मुतीकयण सम्बव 

बएको फताउन ुबमो । उहाका अनुसाय कुर रागतको १० प्रर्तशत यकभ अथाित ८१ राख रूऩैमाॉ सॊकरन गयेय कुसुभ 

ग्राभभण ववद्मुत सहकायी सॊस्थारे ग्राभभण साभुदार्मक बफद्मुतीकयण ववबागराई फुझाएको धथमो ।  
त्मसफाहेक प्राधधकयणरे मसअर्घ उऩरब्ध गयाएको ५ सम थान ऩोर, ४ विा िान्त्सपभिय य १ सम ६५ ककरो ववभबन्त्न 

साईजको ताय (कन्त्डक्िय) सहकायी सस्थारे बफद्मुतकयणभा रगानी गनेछ । तीन भहहना अर्घ खासकुचभाभा 
र्नभभित सव–स्िेशन भापि त प्राधधकयणरे बफद्मुत प्रशायण राईन दाङ ऩ¥ुमाउनेछ ।   
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>f]tM cleofg, 2071/5/11 

पिद्मुत ्उत्ऩादन फढाउन सयकायी उदासीनता 

अथिभन्त्री डा.याभशयण भहतरे आधथिक वषि २०७१/७२ का राधग प्रस्तुत गयेको फजेि वक्तव्मअनुसाय 

„उज्मारो नेऩार: सभदृ्घ नेऩार‟ अभबमानका साथ नेऩार सयकाय आगाभी ३ वषिभबर देशभा रोडशडेडङ 

अन्त्त्म गनि प्रर्तफद्घ छ । मस अवधधभबर साविजर्नक ऺेरभा याश्ष्िम गौयवका आमोजना भाधथल्रो 
ताभाकोशी ४ सम ५६ भेगावाि, कुरेखानी तेस्रो १४ भेगावाि, चभेभरमा ३० भेगावाि य भाधथल्रो बरशूरी ए 

६० भेगावािफाि कुर ५ सम ६० भेगावाि ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ बने र्नजीऺेरफाि र्नभािणाधीन ४२ ओिा 
आमोजनाफाि ६ सम २८ भेगावाि ववद्मुत ्उत्ऩादन हुने अनुभान गरयएको छ । सुक्खा माभको रोडशडेडङ 

न्त्मून गनि जरववद्मुत ्भार ऩमािप्ठत नहुन ेहुॉदा अन्त्म नवीकयणीम ऊजािको सम्बाव्मता हेयी सौयम् 

प्रववधधफाि उत्ऩाहदत ववद्मुत्राई प्रसायण राइनभा जोडडने रक्ष्म छ । खासगयी काठभाडौं उऩत्मकाको 
रोडशडेडङ न्त्मूनीकयण गनि आगाभी आधथिक वषिभबर ैसम्ऩन्त्न गने गयी २५ भेगावाि ऺभताको सौमि ऊजाि 
प्ठराण्ि जडान गन ेरक्ष्म नेऩार सयकायरे भरएको छ । मसका राधग फजेिरे ववद्मुत ्उत्ऩादनका राधग 

छुट्ट्माइएको रू. १२ अफि ६२ कयोड य प्रसायण राइन र्नभािणका राधग छुट्ट्माइएको रू.१३ अफि ५५ 

कयोडको उधचत य प्रबावकायी व्मवस्थाऩन जरुयी छ । 

  भुरुकभा ववद्मभान ३७ ओिा साविजर्नक सॊस्थानभध्मे भहत्वऩूणि य सॊवेदनशीर साविजर्नक सेवा 
„ववद्मतु्सेवा‟को नागरयकसभऺ ऩहुॉच य प्रबावकारयताका राधग नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणको स्थाऩना 
गरयएको छ ।  ववद्मुत ्सेवाको ऩहहरो उत्ऩादन ववसॊ १९६८ सार जेठ ९ गत ेपवऩिङको ५ सम ककरोवािफाि 

बएको धथमो, जसराई चन्त्रज्मोर्त बर्नन्त्थ्मो । उक्त भभर्तदेणख हारसम्भ आइऩुग्दा १ सम ४ वषि 
बफर्तसक्मो, मद्मवऩ नेऩारको ववद्मुत ्ववकास कछुवा गर्तभा न ैसीभभत छ । त्मसैरे हारसम्भ झण्ड ै७ 

सम ८७ भेगावाि भार ववद्मुत ्उत्ऩादन गनि सककएको छ । त्मो ऩर्न सोराय य थभिर प्ठराण्िसहहत । 
भौजुदा साविजर्नक सॊस्थानभध्मे ववद्मुत ्ववकास य व्मवस्थाऩनका ऺेरभा कक्रमाशीर दईुओिा सॊस्थान 

छन ्। ऩहहरो नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण ववसॊ २०४२ बदौ १ गत ेय दोस्रो जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास 

कम्ऩनी ववसॊ २०६८ साउन १० गते स्थावऩत बएका हुन ्। जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी 
नापाभा सञ्चाभरत छ बने नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणको ऩर्न ववगतभा बन्त्दा घािा यकभ घट्न गएको छ 

। ववगतभा ९ अफि ९५ कयोड घािाभा गएको प्राधधकयण मस वषि ४ अफि ६३ कयोड घािाभा सीभभत छ । 
चहुाविभा बएको उल्रेख्म सुधाय (२६ दशभरव ४३ प्रर्तशतफाि घिेय २४ दशभरव ७९ प्रर्तशतभा 
सीभभत) य २० प्रर्तशतको भहशुर वदृ्धधरे प्राधधकयणको झण्ड ैआधा घािा ऩूर्त ि हुन गएको छ ।  

  ववद्मुत ्ववकासको ववद्मभान सन्त्तोषजनक नबए ऩर्न याश्ष्िम प्रसायण ग्रीडफाि कयीफ ५० प्रर्तशत 

जनतारे ववद्मुत ्सेवा प्राप्ठत गयेका छन ्बने कुर जनसङ्ख्माको कयीफ ६७ प्रर्तशत जनतारे ववद्मुत ्सेवा 



ऩाएका छन ्। र्नजीऺेरका राइसेन्त्स होल्डयहरूरे सभमभै सम्झौताफभोश्जभ ववद्मुत ्उत्ऩादन नगयी 
„झोराभा खोरा ओगट्ने‟ प्रववृत्तरे ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन सकेको छैन । त्मस्त ैववगतका सत्तासाझदेायहरूको 
उदासीन, अनुत्तयदामी य अऩरयवतिनशीर भानभसकताका कायण भुरुकको अनुऩभ प्राकृर्तक जरउऩहायको 
सदऩुमोग हुन सकेको छैन । डा.हरयभान शे्रष्ठरे सन ्१९६७ भा गयेको एक अध्ममनभा ८३ हजाय भेगावाि 

ववद्मुत ्उत्ऩादनको सम्बाव्मता प्रऺेऩण गये ऩर्न हारसम्भ त्मसको १ प्रर्तशत ऩर्न उत्ऩादन हुन सकेको 
छैन ।  ऩरयणाभ स्वरूऩ हहउॉद माभभा २४ घण्िाको १ हदनभा १२ घण्िा रोडशडेडङ फेहोनुिऩ¥मो बन ेवषाि 
माभभा ४ घण्िा भार । मद्मवऩ बखिय भसन्त्धऩुाल्चोकको भाङ्खा, जुयेभा गएको बीषण ऩहहयोफाि प्रसायण 

राइन तथा सुनकोशी जरववद्मुत ्केन्त्रको ड्माभ ऺर्त हुन गई कयीफ ६७ भेगावाि ववद्मुत ्सप्ठराई 

अवरुद्ध बएको हुॉदा रोडशडेडङको सभमभा केही वदृ्धध बएको छ । मसयी प्रचयु सम्बावनाको सागयभा 
नेऩारी ऊजाि वास्तववक धयातरभा उजाड फनेको छ । अन्त्तत् रोडशडेडङको उतायचढाव य ऊजािसङ्किको 
भौनभहाभायी कामभै छ ।  

  वास्तवभा रोडशडेडङ न्त्मूनीकयणका राधग रोकवप्रम फन्त्ने नाया रगाउनुबन्त्दा अल्ऩकारीन, भध्मकारीन 

य दीघिकारीन यणनीर्त अवरम्फन गनुिऩछि  । अल्ऩकारीन यणनीर्तअन्त्तगित हारको २४ दशभरव ७९ 

प्रर्तशतको ववद्मुत ्चहुाविराई तेह्रौँ मोजनारे रक्षऺत गयेफभोश्जभ २१ प्रर्तशतभा झानुिऩछि  । त्मसैगयी, 
डडभाण्ड साइड म्मानेजभेण्ि गने, दैवीप्रकोऩफाि अवरुद्घ प्रसायण राइन तथा जरववद्मुत ्केन्त्रहरू भभित 

सम्बाय गयी सुचारु गने, भौजुदा जरववद्मुत ्केन्त्रहरू भभित सम्बाय गयी ऩूणि ऺभताभा सञ्चारन गन े

जस्ता कदभ उठाउनु प्रबावकायी हुन्त्छ । भध्मकारीन यणनीर्तअन्त्तगित र्नभािणाधीन जरववद्मुत ्

आमोजनाहरू र्नधािरयत रागत, सभम  य गुणस्तयभा सम्ऩन्त्न गने, जरववद्मुत्भा रगानीका राधग 

सुर्नश्चचत वातावयण सजृना गने, र्नजी उत्ऩादक कम्ऩनीहरूको र्नमभन गयी साना जरववद्मुत ्

आमोजना सम्ऩन्त्न गनेजस्ता प्रबावकायी कक्रमाकराऩ सञ्चारन गनुि उधचत हुन्त्छ । त्मसैगयी दीघिकारीन 

यणनीर्तअन्त्तगित ठूरा य फहुउद्देचमीम जरववद्मुत ्ववकासभा याज्मरे ववशषे ऩहर गनुिऩछि  । जराशम य 

यन अप रयबय प्रणारीको ऺेरगत सन्त्तुरन कामभ गयेय आमोजना कामािन्त्वमनभा ल्माउनुऩछि  । नेऩार 

बफदक्ु प्राधधकयण य जरववद्मुत ्ववकासका अन्त्म साझदेाय र्नकामहरूफीच सभन्त्वमात्भक सुसम्फन्त्ध 

स्थावऩत गदै अगाडड फढेभा रोडशडेडङ न्त्मूनीकयण य ववद्मुत्को यणनीर्तक व्मवस्थाऩन सभब्व छ ।  

   सङ्कि शब्द आपैभा अल्ऩकारीन हुन्त्छ । त्मस अथिभा भुरुकभा राभो सभमदेणख ववद्मभान 

ऊजािसङ्कि न्त्मूनीकयणका राधग ववद्मुत ्ऺेररे र्न्सन्त्देह प्राथभभकता ऩाउनुऩन ेहो । तय, त्मसो हुन 

सकेको छैन । ऊजािऺेरका राधग ववर्नमोश्जत फजेिरे अथितन्त्रभा ऊजािराई सघन फनाउन सकेको छैन । 
जनजीवनका हयेक ऩाइराभा अऩरयहामि बइसकेको ऊजाि भुरुकको सवािङ्गीण ववकासको ऩूविशति हो । मो 
फहुआमाभभक प्रमासहरूको साझा सवार ऩर्न हो । तथावऩ भुरुकभा ववद्मभान प्रशासर्नक याजनीर्त य 

याजनीर्तक प्रशासनको भशकायभा ऊजाि जस्तो सॊवेदनशीर ऺेर सङ्किग्रस्त हुन गएको छ । तसथि 



जरववद्मुत्भा प्रशस्त अवसय हुॉदाहुॉदै ऩर्न अऩेक्षऺत रगानी आकवषित बएको छैन । बायतका वतिभान 

प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीरे नेऩार भ्रभणका क्रभभा हदएका ऊजािशीर सुझावहरू ग्रहण गनि ऩर्न हाम्रो 
याजनीर्त य प्रशासन आनाकानी गरययहेको छ । हयेक कुयाराई शङ्काको दृश्ष्िरे हेने प्रववृत्त फढ्दै गएको छ 

। 

  ववद्मुत ्ऺेरको नीर्तगत य कानूनी व्मवधानहरू हिाउन ववद्मुत ्ऐन तथा र्नमभावरीभा सॊशोधन य 

ववद्मुत ्र्नमभन आमोग ऐन तत्कार अऩरयहामि छ । २२ वषिअर्घको ववद्मुत ्ऐन, २०४९ फाि ववद्मुत ्ऊजाि 
उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयणको व्मवस्थाऩन कामि प्रबाववत बएको देणखन्त्छ । त्मसैगयी जरववद्मुत ्

ववकास नीर्त २०५८ य भौजुदा ववद्मुत ्ऐन एकआऩसभा फाणझएको अवस्था छ । ववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण 

य ववतयणको अनुभर्तऩर अवधध, योमल्िी, कय तथा ववद्मुत ्आमोजनाका राधग उऩरब्ध गयाइन ेववभबन्त्न 

सुववधाभा उक्त ऐन य नीर्तफीच सादृचमता जरुयी छ । र्नजीऺेर जरववद्मुत ्ववकासको  भहत्वऩूणि 
साझदेाय हो । त्मसराई ववभबन्त्न सुववधा य सहुभरमतका साथ ववद्मुत ्ववकासका राधग प्रवद्र्धन गनुि 
प्रबावकायी हुन्त्छ । त्मसैगयी अको साझदेाय र्नकाम वैकश्ल्ऩक ऊजाि प्रवद्र्धन केन्त्रको ऺभता ववकास गयी 
नवीकयणीम ऊजािभापि त अगाडड फढेभा ववद्मुत ्ववकास शीघ्र सम्बव छ । मस्तै ऩूविशतिहरूको अवरम्फन य 

अभ्मासफाि  नेऩार सयकायरे मस आधथिक वषिका राधग भरएको „उज्मारो नेऩार: सभदृ्घ नेऩार‟ 

अभबमान अवचम साकाय हुने देणखन्त्छ ।                                   

  

रेखक नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण केन्त्रीम कामािरमका प्रशासकीम अधधकृत हुन ् 
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'बायतसॉग वऩहिए नगये ववदेशी रगानी आउॉ दैन'  

अथिभन्त्री याभशयण भहतरे बायतसॉग ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩहिए) नगये ववदेशी रगानी नआउने 
फताएका छन।् नेऩारफाि बफजुरी फेच्न सककन्त्छ बन्त्नेभा रगानीकताि ववचवस्त नबएसम्भ जरववद्मुतभा 
रगानी नभबबरने उनरे फताएका हुन।्  

देश ववकासभा व्मवधानकायी प्रववृत्त देखा ऩयेको बन्त्दै अथिभन्त्री भहतरे त्मसराई सभाधान नगयेसम्भ 

प्रगर्त हुन नसक्न ेफताए। 'नेऩारराई ववद्मुतभा आत्भर्नबिय फनाउनु ऩछि  बन्त्दा त्मसराई र्नषेध गने 
प्रववृत्त देखा ऩयेको छ,' भहतरे बने, 'बायतस“ग वऩहिए गनुिऩछि  बन्त्दा ववद्मुतभा बायतको एकाधधकाय यहन े

बो बनेय हल्रा चराइमो, मस्तो हदवाभरमा सोचरे देशराई पेरय ऩचचगभनतपि  रैजान्त्छ।'  
नेऩार आधथिक ऩरकाय सभाज (सेजन)को १५ औॊ फावषिक साधायण सबा उद्घािन गदै भन्त्री भहतरे सो 
कुया फताएका हुन।् देशराई सभदृ्धधको फािोभा रैजान खरुा फजाय अथितन्त्रको ववकल्ऩ नबएको बन्त्दै 

भहतरे त्मसका राधग र्नमभन जरुयी बएको फताए। 'सॊसायराई आधथिक रुऩभा सफर फनाउन ेहो बने 
र्नमभन भबरको उदाय अथितन्त्र चाहहन्त्छ,' भहतरे बने, 'त्मसका राधग सफैबन्त्दा ऩहहरे सयकाय फभरमो 
हुनुऩछि।' 
याज्म सॊमन्त्र फभरमो बए भार ैअन्त्म ऺेर सफर हुने बन्त्दै भहतरे ववधधको शासन कामभ गनि सक्न ेऺभता 
सयकायभा हुनुऩनेभा जोड हदए। उनरे सयकायरे अवरम्फन गयेको खरुा फजाय अथि नीर्तफाि र्नजी ऺेरको 
ववकास बए ऩर्न सयकाय आफ्नो तपि फाि बन ेकभजोय बएको फताए।  
'खरुा फजाय नीर्तऩर्छ र्नजी ऺेरभा अस्ऩतार, शैक्षऺक सॊस्था, सञ्चाय ऺेरको ववकास बमो,' उनरे बने, 
'तय सयकाय बन ेकभजोय कभिचायी प्रशासनका कायण र्नमभन गनि असपर बएको छ।' उनरे 

कभिचायीतन्त्रभा याजनीर्तकयण बएका कायण सयकाय असपर बएको फताए। 'एउिा सयकाय आउ“दा 
कभिचायी एक खारका हुन्त्छन ्अको सयकाय आएऩर्छ कभिचायी ऩरयवतिन बइसक्छन,्' उनरे बने, 'जुन 

दबुािग्मऩूणि हो।' 
भहतरे सुरुभा अन्त्म याजनीर्तक दररे खरुा अथिनीर्तको ववयोध गयेऩर्न अश्न्त्तभभा सहभत बएको बन्त्दै 

सीभभत याजनीर्तक राबका राधग ववयोधको कुनै अथि नहुन ेफताए। 'बफजुरीभा नेऩारराई आत्भर्नबिय 

फनाउन ेकुयाभा सफैरे भभरेय काभ गनुिऩछि , ' उनरे बने। 
सेजनका सॊस्थाऩक अध्मऺ प्रतीक प्रधानरे ऩरकारयताभा ववषमगत सॊस्थाहरु फन्त्दा कहहरेका“ही 
सभाचाय कािेभरङ हुने गयेको बन्त्दै मसतपि  सचते हुन आग्रह गये। सेजनका ऩूविअध्मऺ गोऩार र्तवायीरे 

र्नमभनकायी र्नकामहरुरे प्रष्ि भबजनका साथ र्नदेशनहरु ल्माउनुऩनेभा जोड हदए। उनरे नेऩार याष्ि 

फैंकरे प्रष्ि उद्देचमका साथ र्नदेशन नल्माउ“दा रगानीकताि हतोत्साही बएको य सेमय फजाय ओयारो 
रागेको उनको बनाइ धथमो।  
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नेऩारभा जरपिद्मुत ्पिकासको अिस्था 

नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासभा सम वषिबन्त्दा फढीको जरववद्मुत ्ववकासको अनुबवसहहत नीर्तगत तहभा 
क्माबफनेिस्तयीम भन्त्रीको नेततृ्वभा ऊजाि भन्त्रारम यहेको छ । भन्त्रारमको सङ्गठन सॊयचनाभा ववद्मुत ्प्रसायण य 

ववतयणभा एकाधधकाय यही उत्ऩादनभा सभेत सॊरग्न १० हजाय कभिचायीसहहतको ववद्मुत ्प्राधधकयण, १ सम ८ जना 
दयफन्त्दीसहहतको ववद्मुत ्ववकास ववबाग, नेऩार सयकायको ववभशष्ि तहको कभिचायीको नेततृ्वभा यहेको जर तथा 
ऊजाि आमोग, ववद्मुत ्भहशुर र्नधाियण आमोग य फूढीगण्डकी तथा नरभसॊहगाड आमोजना ववकास गनि गहठत 

दईुओिा ववकास सभभर्त, देशको जरववद्मुत ्ववकासभा नीर्तगत य कामािन्त्वमन तहभा यहेका छन ्। मसफाहेक 

जरववद्मुत्भा भार रगानी गन ेप्रमोजनका राधग स्थावऩत जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी भर, ५ सम 

भेगावािबन्त्दा ठूरा ऩरयमोजना ऩर्न हेन ेरगानी फोडिजस्ता सयकायी सॊस्थारगामत अनेकन र्नजीऺेरका सॊस्था ऩर्न 

ववगतदेणख जरववद्मुत ्ववकासभा कामियत यहेका छन ्।  

  जरववद्मुत्को ववकासका राधग अनेकन सॊस्थागत य कानूनी प्रफन्त्ध गरयए ऩर्न भुरुक चयभ ऊजािसङ्किभा 
पभसयहेको छ । मही ऩरयऩेय्क्ष्मभा रोडशडेडङ अन्त्त्म गनि ववभबन्त्न प्रमास बइयहेका छन ्। सयकाय य सयकायी 
स्वाभभत्वको नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणफाि आफ्न ैरगानी, दाताहरूको ऋण य अनुदान, तत्कारीन ववद्मुत ्ववकास 

केन्त्रफाि ववकास सभभर्त य ववदेशी रगानीभापि त, स्वदेशी र्नजी य सविसाधायणको रगानीफाि, ववद्मुत ्

प्राधधकयणको सहामक कम्ऩनीभापि त जरववद्मुत ्गहृहरू र्नभािण गरयमो । मसफाि जरववद्मुत्को जडडतऺभता 
७३३ दशभरव ५८ भेगावाि ऩुगेको छ । ववद्मुत्को वावषिक भाग बन ेकयीफ १० प्रर्तशतका दयरे फहढयहेको छ । थऩ 

उत्ऩादनभा प्राधधकयणरे ३० भेगावाि  ऺभताको चभेभरमा, १४ भगेावाि  ऺभताको कुरेखानी तेस्रो, ६० 

भेगावाि  ऺभताको बरशूरी ३ ए य ३२ भेगावाि  ऺभताको याहुघाि गयी १३६ भेगावाि  ऺभताका ऩरयमोजनाहरू 

र्नभािण गरययहेको छ । तय, कहहरेसम्भ र्नभािण बइसक्न ेहो ? कसैराई थाहा छैन । हारैै ैयाश्ष्िम मोजना 
आमोगको स्थरगत अनुगभनभा ऩर्न कुरेखानी य चभेभरमाराई सभस्माग्रस्त बर्नएको धथमो । त्मस्त ैसभस्माहरू 

देखेय न ैहोरा ऊजाि भन्त्रारमरे ऩर्न सहसधचव भोतीफहादयु कुॉ वयको सॊमोजकत्वभा प्राधधकयणका मी आमोजना 
अनुगभन गन ेसभभर्त फनाएको छ । प्राधधकयणभा न ैऩर्न उत्ऩादन ववकास ववबाग य प्राववधधक सऩोिि ववबागका 
र्नदेशकहरू भरएय उऩकामिकायी र्नदेशकको नेततृ्वभा यहेको उत्ऩादन र्नदेशनारमरे र्नभािणाधीन मी चाय 

आमोजना हेन ेव्मवस्था गरयएको छ ।  

  आगाभी ३ वषिभा रोडशडेडङ अन्त्त्म गन ेसयकायी धायणा साविजर्नक बएको छ । उऩरब्ध तथ्माङ्कराई आधाय 

भान्त्दा दुय्त गर्तभा काभ हुने हो बन ेसन ्२०१६।०१७ सम्भ प्राधधकयणका र्नभािणाधीन १०४ भेगावािका ३ ओिा 
ववद्मुत ्गहृ, ४ सम ५६ भेगावाि ऺभताको भाधथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्आमोजना, २७० भेगावाि  ऺभताको 
धचभरभे य मसका सहामक कम्ऩनीका आमोजनाहरू तथा अन्त्म ४२ र्नजी प्रवधिकहरूका ३५७ भेगावािका ववद्मुत ्गहृ 

गयी १ हजाय १ सम ८८ भेगावाि  ऺभता थऩ हुन ेदेणखन्त्छ । हारको जडडतऺभता ७३३ भेगावािभा र्नभािणाधीन 

२०१६।०१७ सम्भ सम्ऩन्त्न हुन्त्छ बन्त्दा सभेत जम्भा जडडतऺभता १ हजाय ९ सम २१ भेगावाि हुन आउॉछ । 



उच्चतभ भाग सोही अवधधको १ हजाय ६ सम ५३ भेगावाि  ऩूवािनुभान गरयएको छ । हहउॉदभा नदी प्रणारीभा 
आधारयत ववद्मुत ्गहृ ऺभताअनुसाय सञ्चानरन नहुन ेबएकारे, नदी प्रणारीभा आधारयत ववद्मुत ्गहृको 
ऺभताबन्त्दा कभ भेगावाि  य कुरेखानी प्रणारीको १०६ भेगावाि  भार ऊजाि देशको एकीकृत ऊजाि प्रणारीभा यहनेछ 

। जुन वऩक रोडबन्त्दा घिी हुन ेदेणखन्त्छ, जसको आमात, ववद्मभान थभिर प्ठराण्ि य नमाॉ जडान गन ेबर्नएको २५ 

भेगावाि  ऺभताको सोरायफाि सम्फोधनको कुन ैगुञ्जामस छैन । मसयी हेदाि आगाभी ३ वषिभा जरववद्मुत्को 
अवस्था झस्काउन ेखारको देणखन्त्छ । दुय्त गर्तभा काभ हुॉदा ऩर्न ववद्मुत ्गहृको ऺभतारे हहउॉदभा रोडशडेडङ 

हिाउन नसक्न ेतथ्महरूरे न ैदेखाएका छन ्। वषाित्का राधग बन ेववद्मुत ्भाग सम्फोधन हुन ेगयी ववद्मुत ्गहृ 

र्नभािण हुन ेदेणखए ऩर्न प्रसायण राइनको गाॉठो सश्जर ैपुक्न ेदेणखॉदैन । काभरगण्डकी तथा भध्मभमािस्माङ्दीजस्ता 
आमोजना र्नभािण ऩूया बइसकेऩर्छ ऩर्न प्रसायण राइनको ऺभताको अबावभा वषािभा एकार्तय रोडशडेडङ छ बन े

अकोर्तय इनजॉ स्ऩीर बइयहेको छ । मो सभस्मा प्राधधकयणका आमोजनाभा भार नबई र्नभािण सम्ऩन्त्न 

बइसकेको र्नजी प्रवधिकहरूरे ववकास गयेको आमोजनाहरूभा ऩर्न यहेको छ ।  

  प्रसायण राइन ऺभता अबावका फीच बयऩदो ववद्मुत ्आऩूर्ति, चहुावि न्त्मूनीकयण तथा न्त्मून बोल्िेजको सभस्मा 
र्नयाकयणका राधग आवचमक बर्नएको थानकोि–चाऩागाउॉ–बक्तऩुय–१३२ केबी २८ ककभी प्रसायण राइन १५ वषिभा 
तथा णखम्ती–डल्केवय २२० केबी ७५ ककभी प्रसायण राइन ११ वषिभा ऩर्न सम्ऩन्त्न हुन सकेकोै ेछैन । मसैगयी 
२०११।०१२ भा सम्ऩन्त्न हुन ेबर्नएको हेिौंडा–बयतऩुय २२० केबी ७३ ककभी २०१२।०१३ भा सम्ऩन्त्न हुन ेबर्नएको 
बयतऩुय–फदिघाि २२० केबी ७५ ककभी य हेिौंडा–कुरेखानी दोस्रो–स्मुचािाय दोस्रो सककि ि ४५ ककभीरगामत प्रसायण 

राइन हारसम्भ ऩर्न सम्ऩन्त्न हुन सकेका छैनन ्। मस्ता आमोजना हेयन् बन ेउऩकामिकायी र्नदेशकको नेततृ्वभा 
प्रसायण र्नदेशनारम, प्रसायण र्नदेशनारमअन्त्तगित प्रसायण राइन र्नभािण ववबाग (२२० केबी य भाधथ) तथा 
प्रसायण राइन र्नभािण ववबाग (१३२ केबीसम्भ) र्नदेशकहरूको अन्त्तगित सम्फश्न्त्धत आमोजना प्रभुखहरू यहन्त्छन ्

। 

  जरववद्मुत ्गहृ तथा प्रसायण राइन ववकासका सभस्मा सभाधान गनि सफैर्तयफाि एकीकृत प्रमास बएको छैन । 
एउिै काभ गन ेर्नकामहरूफीच सभन्त्वमको अबाव स्ऩष्ि देणखन्त्छ । साविजर्नक सॊस्थान र्नदेशन फोडिफाि ववद्मुत ्

प्राधधकयणराई णझक्न ेकामि य रगानी फोडिसॉग ऺेराधधकायको ववषमजस्ता घिना र्नमभभतजस्ता देणखएका छन ्। 
भन्त्रारम नीर्तगत रूऩभा सहज वातावयण सजृना गन,े सभमअनुकूर नीर्त, ऐन, र्नमभ र्नभािणभा राग्नुऩनेभा 
अन्त्मर रुभभरएको देणखन्त्छ । १४ वषिदेणख जग्गा प्राश्प्ठत, ऩुनवािस य ऩुन्स्थाऩना नीर्त याश्ष्िम मोजना आमोगभा 
थश्न्त्कएको छ बन ेनमाॉ ववद्मतु ्ऐन थश्न्त्कएको वषौं बइसकेको छ । मसभा ध्मान गएको कहीीँकत ैआबास हुॉदैन । 
मस मथाथिका फीच ऊजाि सम्भेरनभा अधधवक्ता अर्नरकुभाय भसन्त्हारे जरववद्मुत्सॉग सम्फश्न्त्धत १५ ओिा 
कानूनभा सॊशोधनको आवचमकता बएको फताउनुबएको धथमो । मस्ता ववषम भन्त्रारमको कामिऺ ेरभबर हारसम्भ 

ऩयेको देणखएन । आव २०७१।०७२ को फजेि वक्तव्मरे बन ेदईु दजिनबन्त्दा फढी ऐन सॊशोधन गन ेघोषणा गयेकारे 

नमाॉ आशा जगाएको छ । ववगतभा प्राधधकयणभा अर्त याजनीर्तक हस्तऺेऩरे सभस्मा फढ्दै गएको भहसूस गयेय 

फोडि अध्मऺ भन्त्री नबई सधचव हुन,े कामिकायी र्नदेशक प्रर्तस्ऩधािफाि छनोि गन ेकामिको थारनी गरयए ऩर्न हार 

मसअनुरूऩ काभ हुन सकेको छैन । मस्ता कामिफाि आशाअनुरूऩ सुधाय हुन नसकेकारे अफको फािो न ैअस्ऩष्ि 



देणखन्त्छ । सयकायरे प्राधधकयणराई उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयणका तीन कम्ऩनी गठन गयी सुधाय गन ेकुया 
गरययहेको छ । 

  अनकेौं सभस्माका फीच आन्त्तरयक ऊजाि भाग सम्फोधनका राधग धचभरभे भोडर भुरुकको बयऩदो जरववद्मुत ्

ववकास भोडरका रूऩभा स्थावऩत बएको छ । धचभरभेको सपरताऩर्छ आन्त्तरयक स्रोतफाि ४६ कयोड ३० राख 

अभेरयकी डरय रागत अनुभान (सॊशोधधत) बएको ताभाकोशी य नेरू ३३ अफि २० कयोड रागत अनुभान बएका 
धचभरभेका चाय आमोजना र्नभािणाधीन छन ्। देशको वतिभान ववद्मुत ्सङ्किभा साविजर्नक ऺेरको नेततृ्वका मी 
आमोजना र्नभािणऩर्छ ऊजाि ववकासभा कामाऩरि हुन ेदेणखन्त्छ । मस्तो अवस्थाभा ताभाकोशीभा नेववप्राका 
कभिचायीराई शमेय जायी गदाि तुरनात्भक रूऩभा कभ अॊश हुने गयी गरयएको सम्झौताको असय छाऩाहरूभा देणखन्त्छ 

। मसैगयी धचभरभेरे र्नभािण गरययहेका कम्ऩनीहरूभा धचभरभेका प्रफन्त्ध र्नदेशकको सरुवारे र्नभािणभा न ैप्रत्मऺ 

असय गयेको सुर्नन्त्छ । मस्ता ववषम र्छिोबन्त्दा र्छिो सभाधान हुॉदा भार भुरुकको ववकासको जग तमाय हुन्त्छ । 
गुजयातभा भोदी भोडरको, भरेभशमाभा भहाधथय भोहम्भद भोडरको चचाि गन ेहाभीरे सभस्माहरूको शीघ्र 

सभाधानभा राग्नुऩन ेदेणखन्त्छ । ऩरयमोजनाहरूभा याजनीर्तक यङ हदने कामिरे केही ऩर्न हॉैुदैन । याश्ष्िमता कुहिर 

याजनीर्त होइन । तय, जनता केश्न्त्रत सभदृ्धध हुनुऩछि , जसको आधाय जरस्रोत नै हो बन्त्न ेफुझ्न ेफेरा बइसकेको छ 

। मो हुनेबफवत्तकै नेऩारको जरस्रोतरे केही वषिभा न ैधयैै गनि सककन्त्छ । र्नजी, सयकायी वा सभुदामको एकर प्रमासरे 

भार जरववद्मुत ्ववकासको उद्देचम सम्बव गयाउन नसककएको वतिभान अवस्थाभा सभन्त्वमात्भक प्रमास न ै

सभाधान हो । सफैभा आआफ्नो गुण तथा दोष ववद्मभान हुन्त्छ । तसथि साविजर्नक र्नकामको जोखीभ ग्रहण, 

जनशश्क्त तथा ऩूॉजी ऩरयचारन ऺभता फढी हुन ेबएकारे उसैको नेततृ्वभा कभिचायी, प्रबाववत ऺेरका फाभसन्त्दा, 
स्थानीम र्नकाम, र्नजीऺेर तथा सविसाधायण सफैको सहबाधगताफाि भुरुकको जरववद्मुत ्ववकास रतु हुन ेदेणखन्त्छ 

। मसफाि ऊजाि भाग भार सम्फोधन हुैुन ेहोइन कक सम्फद्ध सफ ैऩऺहरूको सभदृ्धध ऩर्न सॉग ैबई भुरुकराई 

अगाडड फढाउन सककनेभा शङ्का गनुि ऩदैन । 

  

रेखक नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणभा कामियत छन ्। 
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अथिभन्त्री  
 

आचथनक सॊिाददाता , 
काठभािौं, बदौ ११ , 

 

 

 

अथिभन्त्री डा. याभशयण भहतरे बखियै गर्त भरन थारेको जरववद्मुत ्ववकासको गर्तराई योक्न 

खोज्नेहरुराई ऩयास्त गयेयै छाड्ने फताएका छन ्। नेऩार आधथिक ऩरकाय सभाजरे आमोजना गयेको 
कामिक्रभभा अथिभन्त्री डा. भहतरे जरववद्मुत्को ववकासभा अवयोध गनेहरु सभदृ्धधको फाधक बएको 
आयोऩ सभेत रगाए । बायत रगामत ववचवका कैमौं भुरुकहरुरे नेऩारको ऊजाि उत्ऩादनभा रगानी गने 
तत्ऩयता देखाएको फताउॉ दै उनरे याश्ष्िम हहतअनुकूर ऩीिीए य ऩीडीए सम्झौता गन ेऩर्न स्ऩष्ि ऩाये । 
भन्त्री भहतरे बायतसॉग तत्कार ऩरयमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) य ववद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीिीए) 

गने प्रमासभा अवायोध उत्ऩन्त्न बइयहेको आयोऩ ऩर्न रगाए । उनरे ऊजाि उत्ऩादनका फहृत ्

आमोजनाववरुद्ध राग्नेराई ऩयास्त गनि य उनीहरूववरुद्ध जनभत तमाय गनिका राधग र्नजी ऺेरराई 

आग्रह ऩर्न गये । „ऩीडीए य ऩीिीए गनैऩछि , अफ ववरम्फ गनुिहुॉदैन‟, उनरे बने । रगानी प्रवद्र्धन गनि 
ववचवका जुनसुकै भुरुकसॉग सम्झौता गनुिऩनेभा जोड हदॉदै भन्त्री भहतरे मसका राधग सयकाय सचते 

यहेको ऩर्न स्ऩष्ि ऩाये । अथिभन्त्री डा. भहतरे आधथिक ववकासका राधग उदाय अथिनीर्तको ववकल्ऩ 

नबएको सभेत फताएका धथए ।  उनरे र्नजी ऺेरसॉग सम्फश्न्त्धत सफै ऐन तथा कानुनहरु शीघ्र र्नभािण 

तथा सॊशोधन गनि सयकाय प्रर्तफद्ध यहेको सभेत फताएका धथए ।  

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/5/12 

 

 



 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/5/12 

पिद्मुत ्ननमानत गने आमोजनाराई ऩनन अनुदान टदन ेतमायी  

 

सचने गौतभ/नमाॉ ऩत्रत्रका 
काठभािौं, १२ बदौ 
सयकायरे नेऩारभा जरववद्मुत ्आमोजनाको र्नभािण गयी बायतभा बफजुरी फेच्न ेजरववद्मुत ्आमोजनाराई 

प्रर्तभेगावाि ५० राख रुऩैमाॉ एकभुष्ि अनुदान हदन ेतमायी गयेको छ । अनदुानको व्मवस्था गरयएभा याश्ष्िम 

ढुकुिीफाि १५ अफि २५ कयोड रुऩैमाॉ हदनुऩनेछ । 

ऩहहरो चयणभा आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) को अश्न्त्तभ प्रकक्रमाभा यहेको नौ सम भेगावािको 
भाधथल्रो कणािरीको प्रवद्र्धक बायतीम कम्ऩनी श्जएभआयरे अनुदान सुववधा हदने तमायी बएको छ । 
शुक्रफाय फस्ने रगानी फोडिको फैठकरे मसफाये र्नणिम गनेछ । 

श्जएभआयराई अनुदान हदएभा त्मसऩर्छ ऩीडडएको ऩखािइभा यहेका अन्त्म सफ ैआमोजनाराई ऩर्न सो 
सुववधा हदनुऩने फाध्मता हुनेछ । रगानी फोडिअन्त्तगित यहेका नौ–नौ सम भेगावािका भाधथल्रो कणािरी 
तथा अरुण तेस्रो, ६५० भेगावािको ताभाकोसी तेस्रो य ६ सम भेगावािको भाधथल्रो कणािरीराई सयकायरे 

१५ अफि २५ कयोड रुऩैमाॉ अनुदान हदनुऩनेछ । भाधथल्रो कणािरी तथा अरुण तेस्रोरे क्रभश: साढे ४ 

अफि/साढे ४ अफि, ताभाकोसी तेस्रोरे ३ अफि २५ कयोड य भाधथल्रो भस्र्माङ्दीरे ३ अफि रुऩैमाॉ अनुदान 

ऩाउनेछन ्। 



फोडिका प्रभुख कामिकायी अधधकृत (भसइओ) याधेश ऩन्त्तरे कानुनभा बएको व्मवस्थाअनुसाय भाधथल्रो 
कणािरी जरववद्मुत ् आमोजनारगामत सफैरे अनुदान तथा आमकय छुिको सुववधा ऩाउन े फताए । 
„भाधथल्रो कणािरीरगामत वऩडडएको प्रकक्रमाभा यहेका सफ ैआमोजनारे सयकायरे हदने कय छुि सुववधा 
ऩणखिएय फसेका छन,्‟ उनरे बने, „आधथिक ऐनभा बएको व्मवस्थाअनुसाय कसैराई बेदबाव गनि भभल्दैन 

।‟ 

आधथिक वषि ०७९/८० सम्भ ववद्मुत ् उत्ऩादन गयी याश्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्ने य र्नमाित गन े

उत्ऩादकराई १० वषिसम्भ ऩूयै य त्मसऩर्छ ऩाॉच वषि ५० प्रर्तशत आमकय छुिको व्मवस्था आधथिक ऐनभा 
छ । त्मस्त,ै ववद्मुत ्याश्ष्िम प्रसायण राइनभा जोडडएऩर्छ प्रर्तभेगावाि ५० राख रुऩैमाॉका दयरे एकभुष्ि 

अनुदान हदने व्मवस्था गरयएको छ । 

आमकय छुि य अनुदान ऩर्न हदइएभा बायतभा बफजुरी र्नमाित गने रक्ष्म भरएका आमोजनाफाि नेऩाररे 

योमल्िी य र्नभािणको क्रभभा योजगायीफाहेक अन्त्म केही ऩाउनेछैन । आमोजना बने उत्ऩादन राइसेन्त्स 

ऩाएको ३० वषिऩर्छ चारू अवस्थाभा र्न:शुल्क सयकायको स्वाभभत्वभा आउनेछन ्। 

भाधथल्रो कणािरीको वऩडडएभा सहभर्त गनि याश्ष्िम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ प्राडा गोववन्त्दयाज 

ऩोखयेरको सॊमोजकत्वभा गहठत प्राववधधक सभभर्त अनुदान हदने ववषमभा सहभत छैन । „शुक्रफाय रगानी 
फोडिको फैठक छ, सफै ववषमभा त्मही छरपर गयेय र्नणिम हुन्त्छ,‟ ऩोखयेररे बन े। 

प्राववधधक सभभर्तका सदस्म याष्ि फैंकका गबनिय डा. मुवयाज खर्तवडा य भुख्मसधचव रीराभणण ऩौड्मार 

अनुदान हदन नहुन ेऩऺभा यहेको स्रोतरे फतामो । उनीहरू दवुैजना रगानी फोडि सदस्मसभेत हुन ्। 

कय छुि य अनुदान हदने व्मवस्था र्नश्चचत ऺभताका आमोजनाराई भारै हदनुऩने गबनिय खर्तवडाको 
बनाइ छ । भाधथल्रो कणािरीराई हदइएको सुववधा अन्त्म आमोजनारे नश्जय भानेय भागेभा बुक्तानी गनि 
नऩेारको ऺभतारे नभ्माउने ऩर्न उनरे फताउॉ दै आएका छन ्। 

भाधथल्रो कणािरी अत्मन्त्तै सस्तो आमोजना बएकारे बायतीम कम्ऩनी श्जएभआयरे नेऩारराई २७ 

प्रर्तशत र्न:शुल्क सेमय य १२ प्रर्तशत (१०८ भेगावाि) ऊजाि हदने सभझदायी गयेको छ । आमोजनाको 
रागत एक अफि ३९ अफि ५० कयोड रुऩैमाॉ छ । सयकायरे अन्त्तयािश्ष्िम प्रर्तस्ऩधािका आधायभा 
श्जएभआयराई छनोि गयेको धथमो । 

सत्तारुढ दर काॊगे्रसका सबासद् एवॊ ऩूविऊजािभन्त्री डा. प्रकाशशयण भहत आन्त्तरयक खऩतभा र्नभािण हुन े

आमोजनाराई हदइन ेकय छुि य अनुदान सुववधा र्नमाितभूरक ठूरा आमोजनाराई हदन नहुन ेऩऺभा छन ्। 



मसअर्घ सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सभभर्तरे आमकय छुि य अनुदान हदने/नहदने ववषमभा र्नक्र्मोर 

गयेय भार ैवऩडडए गनि सयकायराई र्नदेशन हदएको धथमो । 

कुन आमोजनाराई कनत अनुदान 

आमोजना    प्रवद्र्धक    ऺभता (भेगावाि)    अनुदान ऩाउने यकभ (रुऩैमाॉ) 
भाधथल्रो कणािरी    बायतीम कम्ऩनी श्जएभआय    ९००    ४ अफि ५० कयोड 

अरुण तेस्रो    बायतीम कम्ऩनी सतरज    ९००    ४ अफि ५० कयोड 

ताभाकोसी तेस्रो    नवेश्जमन कम्ऩनी एसएन ऩावय    ६५०    ३ अफि २५ कयोड 

भाधथल्रो भस्र्माङ्दी    बायतीम कम्ऩनी श्जएभआय    ६००    ३ अफि 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/5/12 

 

 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/5/12 

 



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/13 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/13 

  



>f]tM gful/s, 2071/5/13

 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/5/13 

बायतसॉग बन्त्साययहहत ऊजाि व्माऩाय सम्झौता 
हुनुऩछि  

 

गान्त्धी ऩश्ण्डत, वाणणज्म कानुनववऻ 

नेऩार य बायतका फीचभा गनि राधगएको ऊजाि व्माऩाय सम्झौताभा नेऩारफाि बायतभा ऊजाि रैजाने य 

बायतफाि नेऩारभा ऊजाि ल्माउनेसम्फन्त्धी अन्त्तयािश्ष्िम कानुन र्नभािण गन ेबर्नएको हो । ऊजािको 
व्माऩायराई व्मवश्स्थत गनि ऊजाि व्माऩाय सम्झौता गन ेबर्नएको हो । ऊजाि व्माऩाय सम्झौता बायतको 
राधग बन्त्दा ऩर्न नेऩारको राधग जरुयी छ । जफसम्भ बायतसॉग ऊजाि व्माऩाय सम्झौता हुॉदैन, तफसम्भ 

नेऩारभा ठूरो ऩरयभाणभा ऊजाि उत्ऩादन हुन ेतथा ऊजाि उत्ऩादनको राधग ववदेशी रगानी आउने 
सम्बावनाहरु हुॉदैनन ्।  

ऊजान व्माऩाय सम्झौताको पिर्म ननकै उटठयहेको छ, ऊजान व्माऩाय बनेको चाटहॉ के हो ? 

नेऩार य बायतका फीचभा गनि राधगएको ऊजाि व्माऩाय सम्झौताभा नेऩारफाि बायतभा ऊजाि रैजाने य 

बायतफाि नेऩारभा ऊजाि ल्माउनेसम्फन्त्धी अन्त्तयािश्ष्िम कानुन र्नभािण गन ेबर्नएको हो । ऊजािको 
व्माऩायराई व्मवश्स्थत गनि ऊजाि व्माऩाय सम्झौता गन ेबर्नएको हो । ऊजाि व्माऩाय सम्झौता बायतको 
राधग बन्त्दा ऩर्न नेऩारको राधग जरुयी छ । जफसम्भ बायतसॉग ऊजाि व्माऩाय सम्झौता हुॉदैन, तफसम्भ 

नेऩारभा ठूरो ऩरयभाणभा ऊजाि उत्ऩादन हुन ेतथा ऊजाि उत्ऩादनको राधग ववदेशी रगानी आउने 
सम्बावनाहरु हुॉदैनन ्।  
 

ऊजान व्माऩाय सम्झौता नबई नेऩारको आचथनक पिकासभै अियोध ऩुग्न ेहो त ? 



नेऩारका याजनीर्तऻरे ध्मान हदन नसकेको कुया मही हो । अन्त्धयाष्िवादका नाभभा ऊजाि सम्झौता हुन 

नसक्न ुय सयकायरे ऩर्न कुनै तमायी नगनुिभा दरहरु य सयकाय दवुै श्जम्भेवाय छन ्। नेऩारको कुर 

फजेिबन्त्दा फढी व्माऩायघािा छ । त्मो व्माऩायघािा ऩूर्त ि गने एक भार भाध्मभ बनेकै ऊजािको र्नमाित हो । 
ऊजाि मस्तो व्माऩाय हो, जुन सेकेण्ड गनेय ऩैसा आउॉछ । सभम बफत्मो कक ऩैसा आमो । नेऩाररे ऊजािको 
सभुधचत ववकास गन ेहो बने व्माऩायघािा ८० प्रर्तशतसम्भ कभ गनि सक्छौँ । कक त हाभीरे कुन ैबायतीम 

साभान प्रमोग गदैनौँ बन्त्नुऩ¥मो । तयकायी–भासुदेणख खाद्मान्त्न तथा कायहरु सभेत बायतीम प्रमोग नगने 
बन्त्न ेहहम्भत याख्नऩु¥मो । होइन बने बायतीम साभानचाहहॉ खरुुखरुु आमात गरययहने अर्न बायतराई 

बफजुरी बफक्री गने सम्झौताचाहहॉ नगन ेहो बन ेनेऩार झन ्गरयफ हुन्त्छ । एक हदन नेऩारीहरु खान नऩाएय 

बोकै भछिन ्। ऊजाि व्माऩाय सम्झौता हुने हो बने कम्तीभा एउिा सम्बावनाको ढोका खलु्छ । ववदेशी 
रगानी भबबरएय हजायौं भेगावाि ववद्मुत ्उत्ऩादन बई असन्त्तुरनभा यहेको अथितन्त्रराई उद्धाय गनेछ । 
भुरुकभा योजगायी छैन, अथितन्त्र हदनप्रर्तहदन ऩयर्नबिय हुॉदै गएको अवस्थाफाि त केही भुक्त हुन्त्छ र्न । 
 

बायतसॉग व्माऩाय सम्झौता गदान नेऩाररे के–के कुयाहरु याख्नऩुरान ? 

जम्भा चायविा कुयाहरु नेऩाररे याख्नसकेको खण्डभा १० वषिभा नेऩारको अथितन्त्र मुयोवऩमन स्ट्माण्डडिभा 
ऩुग्नेछ । त्मसको राधग नेऩाररे ऩहहरो कुया नेऩारभा उत्ऩाहदत ववद्मुत ्बायत य बायतभा उत्ऩाहदत 

ववद्मुत ्नेऩारी फजायभा बफक्री गनि ऩाउने अधधकायराई सुर्नश्चचत गनुिऩछि  । नेऩारभा उत्ऩाहदत 

बफजुरीभा बायतरे बन्त्साय तथा अन्त्म कय छुि हदने तथा बायतभा उत्ऩाहदत बफजुरी नेऩारभा आमात गदाि 
ऩर्न बन्त्साय तथा अन्त्म कुनै प्रकायको कय भरन नऩाउने सुर्नश्चचता हुनुऩदिछ । तेस्रो फुॉदाभा बायतभा 
„भसश्ण्डकेि‟ बएको एउिा भार कम्ऩनीराई होइन, स्वतन्त्र फजायभा ऊजाि बफक्री गनिऩाउने हुनुऩदिछ । 
चौँथो कुया नेऩारभा उत्ऩादन बएका गैयबायतीम ववदेशी कम्ऩनीद्वाया उत्ऩाहदत बफजुरीको ऩहुॉच सभान 

रुऩभा बायतीम फजायभा ऩाउनुऩदिछ । नेऩारीको तपि फाि मर्त भारै फुॉदा याखेय सम्झौता गदाि केही पयक 

ऩदैन । ऊजािको व्माऩायभा भुख्म गयी बन्त्साय य अन्त्म कययहहत हुनुऩदिछ य मो केही राभो सम्झौता 
हुनुऩदिछ बनेय ककन बनेको बने नेऩारभा उत्ऩादन बएको ऊजाि बायतीम फजायभा सहज ऩहुॉचको राधग 

हुनेछ य बायतभा यहेको बफजुरी नेऩार ल्माउॉदा ऩर्न त्मसरे सस्तो ऩानेछ । ऩावय िेड कऩोयेसन बन्त्ने 
नोडर एजेन्त्सी छ । अफ त्मस्तो „ब्मारयएय‟ याख्नहुुॉदैन । नेऩारी ऊजाि स्वतन्त्र रुऩभा बायतीम फजायभा 
बफक्रीववतयण हुनुऩदिछ । अहहरे त्मो फाहेक अरुसॉग बफक्री गनि य खरयद गनि नऩाउने व्मवस्था छ । 
अथितन्त्रभा एकाधधकाय यहॉदा हाभीरे वास्तववक फजाय भूल्म ऩाउन सक्दैनौँ । त्मो भोडर हिाएय बायतभा 
ऩीिीसीजस्तै अन्त्म कम्ऩनीहरुराई प्रर्तस्ऩधॉ फजायभा बफक्रीववतयण गनि ऩाउन ेप्रावधान याख्न आवचमक 

छ । मसरे नेऩारभा उत्ऩादन बएको ऊजािरे बायतभा सही भूल्म ऩाउनेछ । त्मसो बमो बने भार ैनेऩारको 
ऊजाि बायतीम फजायभा बफक्री हुने भागिप्रशस्त हुनेछ । तय, रेनदेनभा एकऩऺीम हुनसक्दैन । बायतराई 

पाइदा नहुन ेबमो बने बायतरे मो सम्झौता त गदैन । बायतरे नेऩारी ऊजािराई फजाय हदन्त्छ बन ेत उसरे 

ऩर्न केही पाइदा खोज्छ होरा र्न ! बायतको „इन्त्िेस्ि‟ ऩर्न हाभीरे हेरयहदनुऩदिछ । मो चायविा कुया 



बायतरे हदएऩर्छ उसको के–के „इन्त्िेस्ि‟राई कुन हदसम्भ सम्फोधन गने बनेय ठोस मोजना फनाउनुऩदिछ 

। नेऩारको तपि फाि बायतसॉग दरयरो प्रस्ताव नै याख्न नसकेय नेऩाररे सधैँ बायतसॉग तर ऩदै आएको छ । 
आफ्नो कुया स्ऩष्िसॉग याख्न नसक्न ेअर्न सधैँ बायतरे हाभीराई दफेट्मो बनेय भारै हुन्त्छ ? याश्ष्िमताको 
नाभभा ऊजाि सम्झौताको ववयोध गयेको देणखयहेको छु । बायतको भार ैववयोध गन ेकक आधरु्नक 

जभानाअनुसायको नेऩारको हयेक कुयाराई आत्भर्नबिय फनाउन े? हहजो बायतको जस्तै भशऺा धथमो 
नेऩारभा । आज फोडड िङ स्कुरहरु खोरेय गुणस्तयीम भशऺा ध्वस्त फनाउन ेकाभ कसरे ग¥मो ? अहहरे 

तयकायी, भासु, औषधधजस्ता अत्मावचमक साभानदेणख ववरासी साभानचाहहॉ बायतफाि आमात गयी 
वावषिक छ खफिबन्त्दा फढी फजेि घािा हुॉदाचाहहॉ याश्ष्िमता हुन े? नेऩारको बफजुरी बायतराई बफक्री गन ेफािो 
खरुा गयेय बायतीम भुरा आजिन गने सम्झौता गदािचाहहॉ याष्िघात हुन े? मो कस्तो याष्िवाद ? बायतसॉग 

दह्रोसॉग भुद्दा याख्न सक्न ेहहम्भत गनुिऩदिछ । नेऩारको हहत य बायतको साथै दवुै फयाफयी हुन ेगयी 
सम्झौता गयौँ न । 
 

मत्रो सभम ऊजान सम्झौताको कुया खासै आएन, अटहरे आएय चाटह ऊजान व्माऩाय सम्झौता अऩरयहामन 
हुनुको कायण के हो ? 

आजबन्त्दा १८ वषिदेणख ऊजािको कुया बमो । १९९६ भा शयेफहादयु देउवा जाॉदा ऩर्न ऊजाि व्माऩायको कुया 
बमो । ड्राफ्ि बमो तय सम्झौता हुन सकेन । सधैँ मस्तै हुॉदै आमो । हहजोसम्भ चाहहॉ बायतीम 

कभिचायीतन्त्रभा नेऩारप्रर्तको सोचाइ हेऩाहा य ऩेराहा धथमो । अर्न नेऩारी कभिचायीतन्त्ररे बायतराई 

अववचवास गदै आएको धथमो । हो, मही कुयाको एकदभै „ब्मारयएय‟ धथमो । केही सभम ऩहहरेको भोदी 
भ्रभणऩर्छ त्मो „ब्मारयएय‟ तोडडएको छ । नेऩार भार ैहोइन, बायतको अन्त्म कुन ैऩर्न र्छभेकी 
भुरुकसॉगको याम्रो सम्फन्त्ध याम्रो हुनसकेको धथएन । त्मसरे गदाि बायत शश्क्तसम्ऩन्त्न बएय ऩर्न ऺेरीम 

शश्क्तको रुऩभा ऩर्न देणखन सकेन । उसकै वरयऩरयका भभरहरु ववयोधी बए । आफ्नै ऺेरभा त नेततृ्वभा 
आउन नसक्न ेयाष्िरे सॊमुक्त याष्िसॊघको सुयऺा ऩरयषद्भा कसयी सदस्मता भरनसक्छ ? भोदीरे त्मो कुया 
फुझकेा छन ्। भोदीको आगभन याजनीर्तबन्त्दा ऩर्न आधथिक एजेण्डा य ववचव शश्क्तभा उदम हुन ेसोच 

याखेय आएको छ । त्मसैरे, अफ उसरे र्छभेकीप्रर्तको धायणा फदरेको देणखन्त्छ । भोदीरे नेऩारको 
साविबौभसत्ताराई स्वीकाय गदै दवुै देश सभान हैभसमतभा फसेय दोहोयो राब भरने प्रस्ताव गयेका छन ्। 
भोदीको मस्तो धायणासॉगै बायतीम कभिचायीतन्त्रभा आकाश य जभभनको अन्त्तय आइसकेको छ । अफ 

बायत जसयी ऩर्न नेऩारसॉग ऊजाि सम्झौता गनि चाहन्त्छ । मो नेऩारीहरुको राधग ठूरो अवसय हो । मो 
अवसय गुभाउन ुबनेको दरहरुको ठूरो आत्भघाती हुनेछ । त्मरो ऩीिीएजस्तो ववषमभा दईु÷तीन हदन 

फसेय छरपर गयेय िुङ्ग्माउन खोज्दा मस ऩिक ऩर्न सम्झौता हुनसकेन । ४५ हदनभबर सम्ऩन्त्न गन े

बर्नएको ऩीिीएको राधग नेऩारको तपि फाि कुन ैतमायी बएको छैन । अहहरेसम्भ उऩसभभर्त फनाएय 

छरपर गरयएको छैन । ववऻहरु छन,् उनीहरुराई श्जम्भेवायी हदएय धेयै तमायी गनि सककन्त्छ । हाभी कुन–

कुन कुया कसयी उठाउने बनेय तमायी गनुिऩन ेहो, त्मो हुनसकेको छैन । तमायी नहुॉदा बायतसॉग 



„नेगोभसएसन‟ गनि सककॉ दैन । अर्न सम्झौता हुनसक्दैन । ऊजाि व्माऩाय सम्झौताको सम्फन्त्धभा गहृकामि 
गयेय बायतरे कस्ता कस्ता शतिहरु उठाउन सक्छ बन्त्ने सम्फन्त्धभा खोइ मोजना फनाएको ? मो ताररे 

चाहहॉ आगाभी १० वषिभा ऩर्न ऊजाि व्माऩाय सम्झौता हुॉदैन । बायतरे बुिानराई के के हदमो, हाभीराई के 

कसयी हदने हो ? त्मसको राधग ववऻ सभूह, कानुन व्मवसामी, फैंकय आहदको हिभ त तमाय गनुिऩ¥मो । 
फुद्धधजीवीहरुसॉग छरपर गयेऩर्छ अनेकौँ तकि हरु आउॉछन ्। गहृकामि गयेय अर्घ नफढ्ने अर्न नेऩारको 
हहतभा बएन बनेय भारै हुॉदैन । नेऩारको याश्ष्िम हहतराई हेयेय एउिा „फिभराइन‟ फनाएय 

„ब्मुयोक्र्माि‟राई हदनुऩने हो र्न । दरहरुरे त्मर्त ऩर्न गनिसकेका छैनन ्।  
 

ऩीिीएभा दरहरुरे ध्मान ैटदएनन ्बन्न खोज्नुबएको हो ? 

छैनन,् याजनीर्तक ऩािॊहरु कवत्त ऩर्न श्जम्भेवाय छैनन ्। दरहरुरे ऩीिीएको के भहत्व छ बन्त्ने कुया नै 
फुझ्न सकेनन ्जस्तो रागेको छ । ऩीिीए गनुि बनेको बायतरे नेऩारराई खान खोजेको रुऩभा भारै हेरयमो । 
मसको वास्तववकता कहहल्मै फुझ्न ेप्रमास बएन ।  
 

ऊजान व्माऩाय सम्झौता नगदान के हुन्छ ? 

ऊजाि व्माऩाय सम्झौता नगदाि नेऩारभा उत्ऩाहदत बफजुरी बायतीम फजायभा जानसक्दैन । त्मो आन्त्तरयक 

खऩतको राधग भारै हुन्त्छ । त्मो अन्त्त्मन्त्तै न्त्मून हुन्त्छ । ठूरो ऩरयभाणभा बफजुरी उत्ऩादन गनिसकेको 
खण्डभा त्मसको रागत सभेत सस्तो ऩन ेहुन्त्छ । ठूरोको राधग फजाय नबएकोरे रगानी हुनसक्दैन । 
सानोर्तनो बफजुरी उत्ऩादन गयेय नदी भार ैओगट्ने काभ हुन्त्छ । एउिा कुया के फुझ्न जरुयी छ बन ेऊजाि 
व्माऩाय सम्झौता बनेको नेऩारको कुनै ऩर्न नदीभा बायतीम कम्ऩनीराई रगानी गने, ववद्मुत ्ववकास 

गनि अनुभर्त हदने बन्त्ने होइन । केवर नेऩारभा उत्ऩाहदत ववद्मुत ्बायतीम फजायभा बफक्री गन ेकुयाको 
सुर्नश्चचतता गन ेहो ।  
 

ऊजानको पिर्मको राचग ऩीिीए एक भात्र पिकल्ऩ हो ? 

महद बायतीम कम्ऩनीरे नेऩारभा उत्ऩादन गयेय बायतभा बफक्रीववतयण गने हो बने ऩीिीए नहुॉदा ऩर्न 

सम्बव छ । बायतरे भार ैऊजाि ववकास गयोस ्बन्त्ने चाहना हो बन ेऩीिीए हुनुहुॉदैन । बायतराई त हाभीरे 

नेऩारको जरववद्मुत्भा रगानीको राधग स्वीकृर्त हदइसकेका छौँ । त्मो अधधकाय तेस्रो देशका व्मश्क्त वा 
कम्ऩनीराई नेऩारभा ऊजाि उत्ऩादन गनि रगाउने हो बने ऩीिीएववना बायतीम फजायभा जानसक्दैन । 
ववदेशीहरु सानो एक दईु सम भेगावािको उत्ऩादनको राधग नेऩार आउॉ दैनन ्। हजायाॉैै भेगावािको 
प्रस्ताव भरएय आउॉछन ्। त्मरो ऊजाि नेऩारभा खऩत हुने सम्बावना ऩर्न छैन । त्मसकायण ऩीिीए हुन 

नहदन ुबनेको बायतीम एकाधधकायराई अझै स्थावऩत गनुि हो बन्त्ने कुया मसको ववयोधीहरुरे फुझ्न जरुयी 
छ । बायतरे अहहरे ऩर्न भाधथल्रो कणािरी, भस्र्माङ्दीभा सतजर य जीएभआयरे रगानी गयेकै छन ्र्न । 
उनीहरुको रगानी ऩीिीए नबएय योककने हो य ? ऩीिीए नहुॉदा धचर्नमाॉ, अभेरयकन तथा तेस्रो देशका 
रगानीकताि बन ेआउन सक्दैनन ्। महद अन्त्ध याष्िवादको नाया हदएय जनताराई झुक्माएय ऩीिीए हुन 



नहदन ेहो बन ेत्मसरे बायतीम एकाधधकायराई अझै फभरमो फनाएय सॊस्थागत गनेछ ।  
 

नेऩारभा पिद्मुत ्पिकासको राचग ‘प्रोजेक्ि पाइनाश्न्सङ’सम्फन्धी प्रािधानको आिचमकता कनतको छ ? 

सॊसायभा जर्त ऩर्न देशहरु ववकभसत छन,् त्मो सफ ैऩरयमोजना ववत्तीम रगानी (प्रोजेक्ि पाइनाश्न्त्सङ)फाि 

बएका छन ्। कम्फोडडमा, भबमतनाभ,देणख बायतभा ऩर्न धेयै ठूरा मोजना÷ऩरयमोजनाहरु ववत्तीम 

रगानीफाि बएका छन ्। नेऩारभा प्रोजेक्ि पाइनाश्न्त्सङसम्फन्त्धी कानुनहरु छैनन ्। त्मो नहुॉदा ववदेशी 
रगानीकतािरे नेऩारभा रगानी गनि सक्दैन । ऩैसा हदने फैंक हो । ववदेशी फैंकरे गयेको रगानी सहज रुऩभा 
कपताि रैजान ेकानुनको आवचमकता ऩदिछ । अचर सम्ऩवत्त धधतोववना केवर आमोजना भार ैधधतो याखेय 

हदइने मस्ता ऋणहरु डुब्न रागेको खण्डभा फैंकरे आमोजनाफािै असुरउऩय गनेछ । ठूरा–ठूरा 
जरववद्मुत ्आमोजनाको र्नभािणको रागत न ैअफौँ डरय हुनजान्त्छ । अफौँ डरयको धधतो कुनै सम्ऩवत्तफाि 

होइन, त्मही „प्रोजेक्ि‟ नै धधतो याखेय ववदेशी फैंकफाि ऋण भरन ेहुॉदा आमोजनाको राधग ऩुॉजीको सभस्मा 
हुॉदैन ।  
 

प्रोजेक्ि पाइनाश्न्सङको व्मिस्थाऩनछ सधै घयजग्गा य सुन भात्र ैखोज्ने नेऩारी फैंकहरुको आम्दानी सुक्रा 
नन ? 

त्मस्तो हुॉदैन । ववदेशी फैंकहरुसॉग भभरेय रगानी गन ेअवसय नेऩारी फैंकहरुरे ऩाउॉछन ्बने स्थानीम 

फैंकहरुको भहत्व सभेत हुने हुॉदा त्मसफाि पाइदा नै हुन्त्छ । साथ ैनेऩारी फैंकहरु ऩर्न अन्त्तयािश्ष्िम फैंकसॉग 

प्रर्तस्ऩधाि गदै अझै ऩरयष्कृत हुन्त्छन ्। प्रोजेक्ि पाइनाश्न्त्सङको कुया ऩर्न नेऩारी फैंकहरुरे फुझ्छन ्य 

अन्त्तयािश्ष्िम फैंककङको अभ्मास ऩर्न नेऩारी फैंकहरुरे गनेछन ्।  
 

अन्त्मभा, ऊजानको पिकासभा रागेकाहरुरे के कस्ता कुयाभा ध्मान टदनुऩरान य ऊजानको पिकासको राचग के 

गनुनऩरान ? 

ऊजाि ववकासभा याजनीर्त गने काभ फन्त्द गयौँ । ऊजािराई केवर नेऩारको सभदृ्धधसॉग जोडौँ । ऊजाि 
नेऩारको प्राकृर्तक सम्ऩदा हो । मसको उऩमोग गयौँ । जरस्रोतका साधनको सदऩुमोग गयौँ । अहहरे जर 

ऊजाि खेय गइयहेको छ । मसको सदऩुमोग गनि आवचमक छ । सयकायसॉग अनुदान भाग्ने काभ फन्त्द गयौँ । 
सयकायसॉग अनुदान होइन, नीर्तगत कुया भाग्नुऩछि  । बन्त्साय य कय छुि हदए भार ैहाइड्रोको ववकास हुन्त्छ 

बनेय केही भार्नसहरु धचच्माइयहेका छन ्। त्मो कुया गरत हो । कय नै नर्तन ेबन्त्ने ऩर्न हुन्त्छ य ? 

सफैबन्त्दा ठूरो रगानी हाइड्रोभा हुॉदै छ, त्मरो रगानी गदाि ऩर्न याज्मरे सफ ैकय छुि हदने हो बन ेयाज्म 

कसयी चल्छ ? उऩचाय, याहत ववतयण नै फन्त्द हुन्त्छ । त्मसैरे सयकायरे हाइड्रोभा हदएको छुि य अनुदान 

फन्त्द गयेय हाइड्रोभा सभाज सेवा होइन, व्माऩाय गदै कय भरन सुरु गनुिऩदिछ ।    

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/5/13 

ऩटहयोरे तल्रो भोदीको उत्ऩादन फन्द 

दगुािप्रसाद शभाि 
ऩवित 

रगातायको वषािऩर्छ गएको ऩहहयोरे नहय थरु्नएऩर्छ ऩवितको चवुाश्स्थत १० भेगावाि ऺभताको तल्रो 
भोदीखोरा १ जरववद्मुत ्आमोजनाको उत्ऩादन फन्त्द बएको छ। 
कुचभा नगयऩाभरका १२ भा यहेको आमोजनाको नहयभा दजिनौ ठाउॉभा ऩहहयो गएकारे उत्ऩादन फन्त्द 

बएको हो। ऩहहयो हिाएय उत्ऩादन सुचारु गनि एक हप्ठताबन्त्दा फढी सभम राग्न ेबएको छ। र्नजी ऺेरको 
मुनाइिेड भोदी हाडड्रोऩावय भरभभिेडरे आमोजना र्नभािण गयेको हो। आमोजनाको गाडतायाश्स्थत 

इन्त्िेकदेणख ववद्मुत ्गहृसम्भका दजिनौं ठाउॉभा ऩहहयो गएको छ। ऩहहयोरे नहय ऩुयेका कायण आमोजनाभा 
करयफ २ कयोडबन्त्दा फढी ऺर्त ऩुगेको आमोजना र्नदेशक उऩेन्त्रयाज गौतभरे जानकायी हदनुबमो। 
आमोजना एक हदन फन्त्द हुॉदा करयफ १० राख रुवऩमाॉसभेत घािा राग्न ेउहाॉको बनाइ छ। 
ऩहहयोरे खलु्रा नहयको धेयै बाग ऩुयेको छ बने स्रेफसभेत बत्काएको छ। ववद्मुत ्गहृसम्भ ऩुग्न ेफािो 
सभेत धेयै ठाउॉभा ऩहहयोरे बत्काएका कायण भभित गनि एक हप्ठताबन्त्दा फढी सभम राग्न ेर्नदेशक 

गौतभरे फताउनुबमो।„धेयै ठाउॉभा गएको ऩहहयो हिाउन य फािो भभित गयी उत्ऩादन सुचारु गनि एक 

हप्ठताबन्त्दा फढी सभम राग्छ‟ उहाॉरे बन्त्नुबमो। 
आमोजनाको सफै नहय खलु्रा यहेको छ। नहय खन्त्ने क्रभभा भाधथल्रो बागभा ऩक्की ऩखािर रगाएय 

सॊयऺण गनुिऩन ेबए ऩर्न त्मसो हुन नसक्दा ऩहहयोरे धेयै ऺर्त हुन ऩुगेको छ। आमोजनाफाि उत्ऩाहदत 

ववद्मुत ्ऩातीचौयश्स्थत सव–स्िेशनभा जोडडएको छ। आमोजनाको नहय थरु्नएऩर्छ गएको फाढीरे नहय 

भुनी भोदीखोरा ऩुर छेउभा यहेको एक घयभा ऺर्त ऩुमािएको छ। आमोजनारे चवुाका माभनायामण शे्रष्ठको 
चायकोठे घयका दईु कोठा ऩुयेको छ। ववहानको सभमभा बएका कायण बागेय ज्मान जोगाउन सकेकारे 

भानवीम ऺर्त हुन नऩाएको शे्रष्ठरे फताउनुबमो। उहाॉको घय य ऩसर गदाि ३ राख रुवऩमाॉफयाफयको ऺर्त 

बएको जानकायी हदनुबमो। 

  



>f]tM cleofg, 2071/5/13 

सात आमोजनाद्िाया अनुभनतऩत्र भाग 

ववद्मुत ्उत्ऩादनको अनुभर्तऩर ऩाउॉ  बनी मस वषिको ५ भहीनाको अवधधभा ववभबन्त्न सात जरववद्मुत ्आमोजनारे 

ववद्मुत ्ववकास ववबागभा र्नवेदन हदएका छन ्। हार र्नवेदन हदएका सात जरववद्मुत ्आमोजनाको ऺभता कुर २ 

सम ३० भेगावाि यहेको छ । ववबागभा ऩर्छल्रोऩिक र्नवेदन ऩयेका आमोजनाभा फुिवर ऩावयरे र्नभािण गनि 
रागेको १ सम ४० भेगावाि ऺभताको तल्रो भनाङ भस्र्माङ्दी सफैबन्त्दा ठूरो आमोजनाको रूऩभा यहेको छ ।   
 

मस्त,ै उत्ऩादन अनुभर्तऩर ऩाउन आवेदन हदन ेसार ुसाङ्गे ऩावयरे र्नभािण गनि रागेको ७८ भेगावाि ऺभताको 
साञ्जेन आमोजना हो । त्मस्त ैभाधथल्रो वऩरुवा खोरा ४.७ भेगावाि, थाभ ेखोरा १.२५ भेगावाि, ठेउरी खोरा १.५ 

भेगावाि, सेती खोरा ३.५ भेगावाि य भध्म ताया खोरा जरववद्मुत ्आमोजनारे ऩर्न उत्ऩादनको अनुभर्तऩरका 
राधग ववबागभा र्नवेदन हदएका छन ्। यासस 

  



>f]tM cleofg, 2071/5/13 

भाचथल्रो कणानरीको ऩीिीए साताभबत्रै 

उत्ऩाटदत पिद्मुत ्नेऩाररे नै उऩबोग गन ेगयी ऩीिीए गरयनुऩन े

 

बदौ १२, काठभाडौं । याश्ष्िम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ प्राडा गोववन्त्दयाज ऩोखयेररे आगाभी साताभबर ैबायतीम 

कम्ऩनी जीएभआय इनजॉ भरभभिेडसॉग भाधथल्रो कणािरी जरववद्मुत ्आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) हुन े

दाफी गयेका छन ्। याजधानीभा बफहीवाय आमोश्जत एक कामिक्रभभा उनरे सन ्२०२२ सम्भ भुरुकराई ववकभसत 

याष्िको सूचीभा ऩ¥ुमाउन ेयाश्ष्िम रक्ष्म ऩूया गनि रू. ९७ खफि ववदेशी रगानी आवचमक यहेको जानकायी ऩर्न हदए । 
उनरे बन,े ‘ववदेशी रगानीराई प्रवद्िधन नगयेसम्भ मो रक्ष्म ऩूया हुन सक्दैन ।’ त्मसका राधग नेऩारी ऩूॉजीभार 

ऩमािप्ठत नबएकारे जरववद्मुत ्य कृवषऺेरभा ववदेशी रगानी प्रवद्र्धन गनुिऩनेभा उनरे जोड हदए ।  
 

आऩmू सॊमोजक यहेको सभभर्तरे भाधथल्रो कणािरी आमोजनाको ऩीडीए गनि प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयाराराई 

सुझाएको य सभभर्तरे सुझावसहहतको प्रर्तवेदन रगानी फोडिराई फुझाइसकेको ऩर्न डा. ऩोखयेररे जानकायी हदए । 
उनरे रगानी फोडिरे आगाभी साताभबर ैजीएभआयसॉग सम्झौता गन ेफताए । नेऩारभ ैववद्मुत ्उऩबोग गने गयी 
भाधथल्रो कणािरीको ऩीडीए हुनुऩन ेउनको बनाइ धथमो । उनरे बन,े ‘नेऩारको हहतराई ध्मानभा याख्दै 

अन्त्तययाश्ष्िम भाऩदण्डअनुसाय सम्झौता हुन्त्छ ।’ ऩोखयेररे जीएभआयराई भ्माि छूि हदन ेववषमभा नेऩारराई 

पाइदा हुन ेगयी व्मवस्था गरयन ेऩर्न फताए ।   
 

जीएभआय सन ्२००८ भा खरुा प्रर्तस्ऩधािफाि छार्नएको हो । रू. १ खफि ४० अफि रगानी हुन ेसो ऩरयमोजनाका कायण 

२ सम ३९ ऩरयवाय ववस्थावऩत हुन ेतथा ४९ हेक्िय र्नजी य २ सम ८ हेक्िय सयकायी जग्गा अधधग्रहण हुनेछ । 
आमोजनाफाि १ सम ८ भेगावाि ववद्मुत ्नेऩाररे र्न्शुल्क प्राप्ठत गन,े २७ प्रर्तशत र्न्शुल्क शमेय स्वाभभत्व ऩाउन ेय 

२ हजाय नेऩारीरे प्रत्मऺ योजगायी ऩाउनेछन ्। उक्त आमोजना २५ वषिऩर्छ नेऩार सयकायको स्वाभभत्वभा आउनेछ । 
आमोजनाफाि सो अवधधभा ४ सम अफि रुऩैमाॉ आम्दानी हुन ेअनुभान गरयएको छ ।  
 

कामिक्रभभा स्वतन्त्र ऊजाि उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार (इप्ठऩान)का अध्मऺ खड्गफहादयु ववष्िरे नेऩारका खोराहरू 

अनुत्ऩादक रूऩभा फधगयहेकारे ठूरा ऩरयमोजना ल्माएय त्मसको सदऩुमोग य फहुउऩमोग गनुिऩन ेफताए । ठूरा 
ऩरयमोजनाहरू नेऩार आऩmैरे ववकास गनि नसक्न ेबएकारे ववदेशी रगानी आवचमक यहेको उनको बनाइ छ । उनरे 

बन,े ‘तत्कार जीएभआयसॉग ऩीडीए गयेय अर्घ फढे मसरे अन्त्तययाश्ष्िम रगानी आकवषित गनि सहमोग गन ेर्नश्चचत 

छ ।’  
 

अछाभका सबासद् बयत साउदरे स्थानीम आमोजना प्रबाववतको सयोकाय िुङ्गो राधगसकेकारे र्छट्िै ऩीडीए 

गनुिऩन ेफताए । उनरे स्थानीमको भागराई सम्फोधन गयेय अर्घ फढ्न ऩर्न आग्रह गये । साउदरे उक्त ऩरयमोजना 
शुरू बए नेऩारराई पाइदा हुन ेफताए । दैरेखका सबासद् रक्ष्भीप्रसाद ऩोखयेररे २ साताभबर जीएभआयसॉग ऩीडीए 

हुन ेफताउॉ दै स्थानीमको योजगायी, ऺर्तऩूर्त ि, ऩाॉच भेगावाि ववद्मुत ्र्न्शुल्क हदन,े १० प्रर्तशत शमेय हदनेरगामत 



ववषमराई ऩर्न ऩीडीएरे सम्फोधन गनुिऩन ेफताए । 
 

ऩीिीए हुनेभा पिचिसत् छु : याजदतू याम 

बदौ १२, काठभाडौं (अस) । नेऩारका राधग बायतीम याजदतू यणश्जत यामरे नेऩारको आधथिक ववकासका राधग 

ववद्मुत ्ववकास सम्झौता (ऩीडीए) हुनेभा आऩmू ववचवस्त यहेको फताएका छन ्। धचतवनभा आमोश्जत एक 

कामिक्रभभा फोल्दै उनरे नेऩारको ववकास जरववद्मुत्सॉग जोडडएकारे मो सम्झौता हुनेभा आऩmू ववचवस्त यहेको 
फताएका हुन ्। बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीको नेऩार भ्रभण ऐर्तहाभसक बएको बन्त्दै मसफाि नेऩार य बायतको 
सम्फन्त्ध अझै प्रगाढ फनाएको उनरे फताए । ‘ऩीडीए सम्झौतारे नेऩारको आधथिक ववकासभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩाछि ,’ 
उनरे बन,े ‘नेऩारको ववकासका राधग सहमोग गनि बायत सधैं तमाय छ ।’ नेऩारका हयेक ऺेरभा ववकासको 
सम्बावना यहेकारे मसतऩिm सफैको ध्मान जान ुआवचमक यहेको उनको बनाइ छ ।  
 

धचतवन ऩमििन, भशऺा य कृवषको याम्रो सम्बावना फोकेको श्जल्रा बएकारे बायत सयकायको प्राथभभकताभा धचतवन 

सधैं यहहयहनेसभेत उनरे फताए । याजदतू याम शुक्रवाय धचतवनको भाडीभा बायत सयकायको सहमोगभा र्नभािण 

बएको भाडी फहुभुखी क्माम्ऩसको बवन उद्घािन गनि धचतवन ऩुगेका हुन ्। मद्मवऩ, याम धचतवन आएऩर्छ वैद्म 

नेततृ्वको नेकऩा–भाओवादीरे शुक्रवाय धचतवन फन्त्दको आह्वान गयेको छ । 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/5/13 
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>f]tM uf]/vfkq, 2071/5/13 

तल्रो भोदीको उत्ऩादन फन्द  

ऩहहयोरे नहय थरु्नएऩर्छ ऩवितको चवुाश्स्थत १० भेघावाि ऺभताको तल्रो भोदीखोरा–१ जरववद्मुत ्आमोजनाको 
उत्ऩादन फुधफाय बफहानदेणख फन्त्द बएको छ ।  
 

कुचभा नगयऩाभरका–१२ भा ऩहहयो गएकारे उत्ऩादन फन्त्द बएको हो । तीन हदनदेणखको अववयर वषािका कायण ऩहहयो 
जाॉदा ऩवितको चवुाश्स्थत १० भेघावाि ऺभताको तल्रो भोदीखोरा जरववद्मुत ्आमोजनाभा ववद्मुत ्उत्ऩादन  फन्त्द 

बएको हो ।   
 

र्नजी ऺेरको मुनाइिेड भोदी हाडड्रोऩावय भरभभिेडरे र्नभािण गयेको आमोजनाफाि उत्ऩाहदत ववद्मुत ्ऩार्तचौयश्स्थत 

सफस्िेसनभा जोडडएको छ । ऩहहयो नहिाएसम्भ उत्ऩादन कामि सुरु हुन नसक्न ेआमोजनारे जनाएको छ । यासस 
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