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भोदीखोरा जरविद्मत
ु केन्द्रभा प्रदर्शन

ऩर्वत-भोदीखोरा जरवर्द्मत
ु केन्द्रभा शननफाय प्रबावर्त क्षेत्रका फासिन्द्दारे रोडिेडडङ हटाउनऩ
ु ने भाग
गदै प्रदशवन गये का छन ्।

१४ दशभरर् ८ भेघार्ाट क्षभताको केन्द्रफाट प्रबावर्त दे उऩयु , दे उयारी, फाजङ
ु य नतरहाय गावर्िका

फासिन्द्दा रोडिेडडङ हटाउनुऩने य वर्द्मुत भहिुरभा ५० प्रनतशत छुट हुनुऩने भाग गदै आन्द्दोरनभा
उत्रत्रएका हुन ्।

उनीहरुरे ऩातीचौय य डडभुर्ाफजायभा प्रदव शन गनक
ुव ा िाथै जरवर्द्मुत केन्द्रको प्रशािननक कामावरम िभेत
घेयाउ गये का थथए। जरवर्द्मुत आमोजनाको प्रबावर्त क्षेत्रभा रोडिेडडङ गनव नऩाइने बएऩनन मी

गावर्िभा हये क ददन िाॉझभा रोडिेडडङ हुने गये को उनीहरुको गुनािो छ। ऩटक-ऩटक अनुयोध गदाव ऩनन
प्राथधकयणरे रोडिेडडङ गये ऩछी िडकभा प्रदशवनभा उत्रेको उनीहरुरे फताए।

वर्द्मुत ननमभार्रीभा प्रबावर्त क्षेत्रभा २४िै घण्टा वर्द्मुत आऩुनतव तथा भहशुरभा ५० प्रनतशत छुटको
व्मर्स्था छ। ननमभअनुिाय अथधकाय खोज्न आन्द्दोसरत हुनुऩये को स्थानीम तेजफहादयु ऩौडेर क्षेत्रीरे
फताए।

प्रबावर्त क्षेत्रका राथग भात्रै वर्तयण गने बनन याखखएको ट्रान्द्िपभवयफाट थऩ ५ र्टा गावर्िभा वर्द्मुत

वर्तयण गरयएकारे क्षभता बन्द्दा फढी वर्द्मुत खऩत हुॉदा रोडिेडडङ गनऩ
ुव ये को भोदीखोरा जरवर्द्मुत
केन्द्रका प्रभुख तायादत्त बट्टरे फताए।
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तल्रो भोदीको उत्ऩादन हुन दईु साता राग्ने
छवर्रार नतर्ायी

भाथथफाट आएको ऩदहयोरे नहय थनु नएऩनछ फन्द्द बएको १० भेघार्ाट क्षभताको तल्रो भोदीखोरा १ को

उत्ऩादन हुन अझै दईु िाता राग्ने बएको छ। कुश्भा–१२ भा यहे को आमोजनाको नहयको ठाउॉ ठाउॉ भा ऩदहयो
गएऩनछ त्रफदहफायदे खख उत्ऩादन फन्द्द बएको थथमो। ननजी क्षेत्रको मन
ु ाइटे ड भोदी हाडड्रोऩार्यरे ननभावण
गये को आमोजना मिअनघ ऩनन टार्यभा क्षनत ऩग
ु ेऩनछ उत्ऩादन योककएको थथमो।

आमोजनाको गाडतायास्स्थत इन्द्टे कदे खख वर्द्मुत गह
ृ िम्भका दजवनौं ठाउॉ भा ऩदहयो गएको आमोजनारे

जनाएको छ। ऩदहयोरे नहय ऩुयेकारे आमोजनाभा करयफ दईु कयोडबन्द्दा फढी क्षनत ऩुगेको आमोजना

ननदे शक उऩेन्द्रयाज गौतभरे फताए। ‘ऩदहयोरे दईु कयोडबन्द्दा फढी क्षनत ऩुगेको छ,' उनरे बने,
‘आमोजनाभा उत्ऩादन हुन अझै दईु िाता राग्ने बएको छ।'

एकददन उत्ऩादन फन्द्द हुॉदा १० राख रुऩैमाॉबन्द्दा फढी नोक्िान ऩने गौतभरे फताए। ‘ऩदहयोरे खल्
ु रा
नहयको धेयै बाग ऩुयेको छ,' उनरे बने। आमोजनाको िफै नहय खल्
ु रा छ। नहय खन्द्ने क्रभभा भाथथल्रो
बागभा ऩक्की ऩखावर रगाएय िॊयक्षण गनऩ
ुव ने बए ऩनन त्मिो हुन निक्दा ऩदहयोरे धेयै क्षनत हुन ऩुगेको
छ।
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‘भाथथल्रो कणाशरीको ऩीडीए अको साता’
यास्रट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मक्ष प्राडा. गोवर्न्द्रयाज ऩोखये ररे भाथथल्रो कणय््््ा्ॉरी जरवर्द्मत
ु ् मोजनाको
आमोजना वर्काि िम्झौता (ऩीडीए) प्रर्द्र्धक कम्ऩनी बायतको जीएभआयिॉग अको िाता िम्झौता हुने फताउनु
बएको छ।

ऩीडीए अध्ममन िसभनतको िॊमोजकिभेत यहे का ऩोखये ररे भाथथल्रो कणय््््ा्ॉरीभा ऩीडीए गनव प्रधानभन्द्त्री

िुशीर कोइयाराराई िुझार्िदहतको प्रनतर्ेदन फुझाइएको तथा त्मो प्रनतर्ेदन रगानी फोडवभा ऩुथगिकेकारे फोडवरे
आगाभी हप्ता जीएआयिॉग िम्झौता गने दाफी गनब
ुव मो।

त्रफहीफाय याजधानीभा आमोस्जत कामवक्रभभा फोल्दै प्राडा ऩोखये ररे नेऩारभै वर्द्मुत ् उऩबोग गने गयी ऩीडीए य ऩीटीए
गनऩ
ुव ने फताउनुबमो। उहाॉरे नेऩारको दहतभा य अन्द्तयावस्रट्रम भाऩदण्डअनुिाय िम्झौता हुने उल्रेख गदै

जीएभआयराई भ्माट छुट ददने कुया नेऩारराई पाइदा हुने गयी व्मर्स्था सभराइएको दाफी गनब
ुव मो। िन ् २०२२ िम्भ
भुरुकराई वर्कासित यारट्रभा ऩुमावउने यास्रट्रम रक्ष्म ऩूया गनव रु. ९७ खफव वर्दे शी रगानी आर्श्मक यहे को फताउॉ दै
ऩोखये ररे वर्दे शी रगानीराई प्रर्द्र्धन नगये िम्भ रक्ष्म ऩूया नहुने दाफी गनब
ुव मो।

िन ् २००८ भा खल्
ु रा प्रनतस्ऩधावफाट छाननएको जीएभआयरे आमोजना वर्कािको अनभ
ु नत ऩाएको छ। रु. १४० अफव
रगानी राग्ने िो ऩरयमोजनाफाट २ िम ३९ ऩरयर्ाय वर्स्थावऩत हुन्द्छन बने ४९ हे क्टय ननजी य २०८ हे क्टय क्षेत्र

ियकायी जग्गा अथधग्रहण ्ॉ गनऩ
ुव ने आर्श्मकता छ। त्मिफाट १०८ भेगार्ाट वर्द्मुत ् नेऩारराई नन्शुल्क प्राप्त हुने
उहाॉको बनाइ छ।
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विप्रेषणको ऩैसा जरविद्मत
ु भा
यभेश रम्िार

ियकायरे र्ैदेसशक योजगायीभा गएका काभदायराई जरवर्द्मुत ननभावण प्रकक्रमाभा िहबागी गयाउने

बएको छ। ियकायी स्र्ासभत्र्को जरवर्द्मुत रगानी तथा वर्काि कम्ऩनीरे र्ैदेसशक योजगायीभा गएका
मुर्ाफाट भासिक तीन हजाय ऩाॉच िम रुऩैमाॉ ऩाॉच र्र्विम्भ उठाउने य िोही यकभफाट करयफ तीन िम
भेगार्ाट क्षभताको आमोजना ननभावण गने मोजना अगाडड िाये को छ।

भुरुकभा प्रनतर्र्व िात खफवबन्द्दा फढी यकभ वर्प्रेर्ण सबत्रत्रए ऩनन िो यकभ गैयउत्ऩादनभूरक क्षेत्रभा

रगानी बएको, घयजग्गा तथा दै ननक उऩबोग्म र्स्तुभा भात्रै खचव बएको य जताफाट आमो उतै जाने गये को
अर्स्थाभा कम्ऩनीरे 'वर्प्रेर्ण हाइड्रो'को मोजना अगाडड िाये को हो

भुरुकभा जायी ऊजाव िॊकट िभाधान गने य र्ैदेसशक योजगायीभा गएका मुर्ाराई ऩेन्द्िन य याहतका राथग
िभेत त्मिखारको आमोजना प्रबार्कायी हुने कम्ऩनीरे दाफी गये को छ।

कम्ऩनीका कामवकायी प्रभुख दीऩक यौननमायका अनुिाय तीन हजाय ऩाॉच िमको दयभा ऩाॉच र्र्विम्भ यकभ
जम्भा गदाव एउटा श्रसभकको दईु राख १० हजाय हुन्द्छ। तीन िम भेगार्ाट क्षभताको आमोजना ननभावण
गनव करयफ १८ हजायरे रगानी गये भात्रै ऩनन िम्बर् हुने फताइएको छ।

िडक िञ्जार ऩुगेको य याजधानीनस्जकैको कुनै एउटा आमोजनाभा िो यकभ खचव गने य भासिक तीन
हजाय ऩाॉच िम रुऩैमाॉ रगानी गये का श्रसभकराई आमोजना िञ्चारनभा आएऩनछ तीन हजाय रुऩैमाॉ
आगाभी ३० र्र्विम्भ ददने य िेमय ऩनन ददने कम्ऩनीको मोजना यहे को छ।
नेऩार कुर गाहव स्थ उत्ऩादनको अनुऩातभा फढी वर्ऩे ्यर्ण सबœमाउने भुरुकभध्मे ऩाॉच नम्फयभा छ।

सबत्रत्रने यकभको करयफ २० प्रनतशतभात्रै वर्काि ननभावण य बौनतक ऩूर्ावधायको वर्कािभा रगाउने हो बने
आथथवक पड्को भाने कम्ऩनीको वर्श्र्ाि छ। त्मो बनेको एक खफव ४० अफव रुऩैमाॉ हुन्द्छ। तय हारिम्भ

ियकायरे मितपव कुनै मोजना नै फनाउन निक्दा र्ैदेसशक योजगायीफाट सबत्रत्रएको यकभ फारर्
ु ाभा ऩानी
ियह हुॉदै गएको छ।

वर्प्रेर्णराई उत्ऩादनभर
ू क क्षेत्रभा रगाउने तथा र्ैदेसशक योजगायीभा जानेराई बवर्रमभा ऩेन्द्िनको
व्मर्स्था गनव मो अर्धायणा ल्माइएको कम्ऩनीका प्रभख
ु कामवकायी अथधकृत यौननमायको बनाइ छ।

ऊजाविथचर् याजेन्द्रककशोय क्षेत्रीरे ऩनन ऩनछल्रो िभम 'वर्प्रेर्ण हाइड्रो'को वर्र्मभा आफ्नो अर्धायणा
िार्वजननक गदै आएका छन ्। बवर्रमप्रनत आशा जगाउन य र्ैदेसशक योजगायीफाट प्राप्त बएको यकभराई
भुरुक ननभावण गने असबमानभा रगाउन मो अर्धायणा उऩमोगी हुने उनको बनाइ छ।

र्ैदेसशक योजगायीभा यहे का ३५ राखबन्द्दा फढी नेऩारीभध्मे तत्कारराई १८ दे खख २० हजायराई मोजनाभा
िभेट्ने गयी अर्धायणा अगाडड िारयएको ऊजाविथचर् क्षेत्रीरे फताए। मुर्ाराई आत्भननबवय फनाउन ऩनन

ऩरयमोजना प्रबार्कायी हुने उनको बनाइ छ।

िो मोजनाभा २० हजाय नेऩारी आफद्ध बए भदहनाको िात कयोड िॊकरन हुनेछ। एक र्र्वभा ८४ कयोड य
ऩाॉच र्र्वभा चाय अफव २० कयोड यकभ जम्भा हुनेछ।

आपूहरुरे तीन िम भेगार्ाटको ऩरयमोजना िुरु गनव रागेको य मो यकभ त्मिैभा रगाउने कामवकायी

अथधकृत यौननमायरे फताए छ। ऩरयमोजनाको ननभावण अर्थध ऩाॉच र्र्व यहने हुॉदा त्मो अर्थधबय ऩैिा

उठाउन राथगएको हो। ऩरयमोजना ियकायराई ऩूणरु
व ऩभा हस्तान्द्तयण गने अर्थधिम्भ नै भासिक ऩेन्द्िन
ददने भासिक तीन हजाय ऩाॉच र्र्व रगानी गनेरे करयफ ३० र्र्विम्भ ऩेन्द्िन ऩाउनेछन ्।

वर्दे शभा यहे का नेऩारीरे कभाएको वर्ऩे ्यर्ण अनत्ु ऩादक क्षे्ेत्रभा खचव बएको धेयै गन
ु ािो आएको

जानकायी ददॉ दै यौननमायरे जरवर्द्मत
ु आमोजनाभा उनीहरुराई िभेट्न िके थोयै रगानीफाट ऩनन याम्रो
प्रनतपर सरन िककन्द्छ।

जीर्नको ऊजावशीर िभम वर्दे शभा काभ गने य फढ
ु े िकार अननस्श्चत हुने बमफाट िभेत र्ैदेसशक
योजगायीभा जाने नेऩारीरे भस्ु क्त ददराउने कम्ऩनीको मोजना यहे को छ।

र्ैदेसशक योजगायीभा गएका नेऩारीको यकभफाट जरवर्द्मुत ऩरयमोजना ननभावणको प्रस्तार् ऩदहरोऩटक
कम्ऩनीरे अनघ िाये को हो। मो प्रमाि िपर बए ऩूर्ावधायभा रगानी जुटाउन दे श वर्कािभा स्र्दे शी

रगानी नै ऩमावप्त हुनेछ। मिरे र्ैदेसशक योजगायीभा जानेका घय ऩरयर्ायराई िभेत यकभ फचतका राथग
प्रेरयत गनेछ।

ऊजाव भन्द्त्रारमिॉग छरपर गये ऩनछ कम्ऩनीरे वर्श्र्व्माऩी रुऩभा रगानीका राथग आह्र्ान गने छ।
भरेसिमा, कताय, िॊमुक्त अयफ इसभये ट्ि, ओभानरगामत भुरुकभा योजगायी गनेराई ऩदहरो
प्राथसभकताभा याख्ने कम्ऩनीको मोजना यहे को छ।

'कम्ऩनीरे िार्वजननक आह्र्ान गने य वर्श्र्ािका केही आधाय प्रस्तुत गनेत्रफवत्तकै िोचेबन्द्दा फढी यकभ
जम्भा हुन्द्छ, हाम्रो मो प्रमाि िपर हुन्द्छ,' कामवकायी अथधकृत यौननमायरे बने।
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ऩीटीए िाताश : सथचिस्तयीम टोरी ददल्री जाॉदै

ऊजावभन्द्त्री याधा ज्ञर्ारीरे नेऩार–बायत ऊजाव व्माऩाय िम्झौतािम्फन्द्धी र्ातावका राथग िथचर्स्तयीम िात िदस्मीम
टोरी बदौ १८ गते ददल्री ऩठाउन रागेको जानकायी ददएकी छन ् । टोरीभा भन्द्त्रारमका िथचर् याजेन्द्रककशोय क्षेत्री,
प्रर्क्ता केशर्ध्र्ज अथधकायी य भन्द्त्रारमकै एक वर्ज्ञ, वर्द्मत
ु ् प्राथधकयणका ननदे शन शेयसिॊहबाटिदहत २
जनािभेत यहने उनरे जानकायी ददइन ् ।

नेऩारका याजनीनतक दर, ऊजाव भन्द्त्रारम, ियकायरे ददएको न्द्मूनतभ ‘गाइडराइन’सबत्र यहे य उक्त टोरीराई

िम्झौतािभेत गनविक्ने गयी अथधकाय प्रत्मामोजन गये य ऩठाउने तमायी बइयहे को उनरे फताइन ् । ‘तय, र्ातावका

राथग टोरी ऩठाउन भस्न्द्त्रऩरयर्द्को अनुभनत चादहने बएकोरे भस्न्द्त्रऩरयर्द् फैठकरे नै त्मस्तो गाइडराइन ऩनन तम
गनेछ,’ उनरे बननन ्, ‘कियी य कुन स्तयभा िम्झौता गदाव ठीक हुन्द्छ बन्द्ने वर्र्मभा भेयो धायणा ऩनन भ

भस्न्द्त्रऩरयर्द् फैठकभा नै याख्नेछु ।’ मद्मवऩ, िम्झौताका राथग र्ाताव भोरभोराइको एउटा प्रकक्रमा बएकारे महाॉबन्द्दा
फादहय जाॉदै नजानू बनेय िाॉघुयो ‘रक्ष्भण ये खा’ नै कोनव िक्ने अर्स्था बने नयहने उनरे फताइन ् ।

बायतरे ऩठाएको प्रस्तार्भा यहे का अिहभनतका फॉद
ु ाहरू हटाएय ऩरयभास्जवत प्रस्तार् ऩठाएको य उक्त प्रस्तार्को
स्र्ागत गदै बायतरे र्ातावका राथग नेऩारी टोरीराई फोराएको उनरे फताइन ् ।

ऩदहरा बायतरे ‘ऊजावक्षेत्रभा िहकामवका राथग नेऩार–बायत िम्झौता’ शीर्वकभा ऊजावसबत्रका जरस्रोत, रगानी,
उत्ऩादन, प्रिायणजस्ता हये क वर्र्मराई िभेट्ने ककसिभका प्रस्तार् ऩठाएको थथमो । तय, उक्त प्रस्तार्राई

ऩरयभाजवन गये य नेऩाररे वर्शुद्ध वर्द्मुत्को व्माऩायराई भात्रै िभेटेय ऩुन् बायतिभक्ष प्रस्तार् ऩठाएको थथमो ।
िोही प्रस्तार्राई बायतरे स्र्ागत गये ऩनछ नेऩारी ऩक्ष केही आशार्ादी फनेको छ । ‘जरवर्द्मुत ् उत्ऩादनका राथग

ननभावण गरयने आमोजनाहरूभा रगानी गनव वर्द्मभान वर्सबन्द्न ऐनहरूरे ऩनन फाटो खर
ु ा गये का छन ्,’ उनरे बननन ्,
‘उत्तयाञ्चर य अरुणाचर प्रदे शभा नेऩारीहरूरे ऩनन रगानी गये का छन ्, बायतीम नागरयकरे ऩनन नेऩारभा रगानी
गनव िक्छन ् ।’

वर्गतभा नेऩारभा बायतरे आपूप्रनत अवर्श्र्ािको र्ातार्यण फनाएकोरे याम्रै काभ गनव खोजे ऩनन वर्योध हुने

गये कोरे आमोजना व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) य आमोजना वर्काि िम्झौता (ऩीडीए)को ऩनन वर्योध बएको उनरे
फताइन ् । तय, अदहरे बायतरे आपूप्रनतको नेऩारी र्ा नछभेकी धायणा िकायात्भक फनाउन खोजेय तथा वर्श्र्ाि

स्जत्ने कोसिि गरययहे कारे ऩीटीए हुनेभा आपू वर्श्र्स्त यहे को भन्द्त्री ज्ञर्ारीको बनाइ छ । ‘आभनेऩारीभा ऩनन
वर्स्तायै बायतप्रनतको वर्श्र्ाि फढ्दै जान्द्छ,’ उनरे बननन ् ।
भाथथल्रो कणाशरीको ऩीडीएभाभ्माट छूट ददनेफाये भतबेद

बदौ १४, काठभाडौं (अि) । भाथथल्रो कणावरी जरवर्द्मुत ् आमोजनाको बायतीम कम्ऩनी जीएभआय इनजॉिॉग गने
बननएको आमोजना वर्काि िम्झौता (ऩीडीए)को प्रस्तार्का वर्र्मभा अध्ममन गनव फनेको िसभनतकै

ऩदाथधकायीफीच उक्त आमोजनाराई ददने बननएको भ्माट छूटको वर्र्मभा भतबेद बएको छ । िसभनतका िॊमोजक
यास्रट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मक्ष प्राडा गोवर्न्द्दयाज ऩोखये र य ियकायका भख्
ु म िथचर् रीराभखण ऩौडेर

ननमावतभुखी आमोजनाका राथग भ्माट छूट र्ा अनुदान ददन नहुने ऩक्षभा छन ् । तय, केही िदस्महरू बने त्मस्तो छूट
ददनुऩने फताउॉ छन ् ।

िसभनतरे शुक्रर्ाय प्रधानभन्द्त्री िुशीर कोइयाराराई फुझाएको प्रनतर्ेदनरे िकेिम्भ नेऩारकै भाग ऩूया गनव

उत्ऩाददत वर्द्मुत ् उऩमोग गरयने गयी िम्झौता गनव जोड ददएको िसभनत िॊमोजक ऩोखये ररे फताए । डा. ऩोखये रको

िॊमोजकत्र्भा गदठत १३ िदस्मीम उक्त िसभनतभा भुख्म िथचर् ऩौडेर, यारट्र फैङ्कका गबनवय डा. मुर्याज खनतर्डा,
ऊजाव, अथव, र्न, र्ातार्यण, गह
ु ाय, जर तथा ऊजाव आमोगरगामत ननकामका िथचर्हरू
ृ , सिॉचाइ, बसू भिध

िस्म्भसरत थथए । िसभनतरे आमोजनारे प्रबार् ऩानव िक्ने तल्रो तटीम क्षेत्रभा हार िञ्चासरत तथा प्रस्तावर्त

सिॉचाइ आमोजनाफाये ऩीडीएभा हस्ताक्षय बएको ६ भहीनासबत्र प्रावर्थधक अध्ममन गनव ऩनन िुझार् ददएको छ । िो

अध्ममनऩनछ ददइएको िझ
ु ार्का आधायभा भाथथल्रो कणावरी आमोजनाफाट ती सिॉचाइ आमोजनाहरू प्रबावर्त हुने
दे खखएभा जीएभआयरे त्मिको ननयाकयणका राथग आर्श्मक प्रावर्थधक उऩामहरू अऩनाउनुऩने ऩनन िसभनतको
िुझार्भा उल्रेख छ ।
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ऩीटीएभा ‘उत्ऩादन’ ऩनन जोड्नऩ
ु ने बायतीम अडान
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, १४ बदौ- नेऩाररे प्रिायण य वर्तयणराई भात्र िभेटेय वर्द्मुत ् व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) गनव प्रस्तार् गये
ऩनन बायतरे वर्द्मुत ् उत्ऩादनराई िभेत मिैभा िभार्ेश गनऩ
ुव ने अडान याखेको छ ।

ऊजाव भन्द्त्रारमरे िाउन १६ भा ऩठाएको ऩीटीए भस्मौदाको जर्ाप पकावउॉदै बायतरे उत्ऩादन िभार्ेश हुनुऩने
स्जककय गये को हो । नेऩाररे तमाय ऩाये को भस्मौदाभा वर्द्मत
ु ् उत्ऩादन फेग्रै वर्र्म बएको बन्द्दै उत्ऩादनराई

छुट्ट्माएय प्रिायण य व्माऩायराई भात्र िभेट्ने उल्रेख बएकोभा बायतरे मस्तो प्रनतकक्रमा ददएको हो । नेऩार

वर्द्मुत ् उत्ऩादनको वर्र्म उल्रेख गनव िहभत नहुने य बायतरे वर्द्मुत ् उत्ऩादन िभार्ेश गनऩ
ुव ने आफ्नो अडान
मथार्त ् याखे २ दे शफीच ऩीटीए नहुने िम्बार्ना छ ।

ऩानीको स्र्ासभत्र्भा वर्र्ाद हुन िक्ने बन्द्दै नेऩारका याजनीनतक दर य कभवचायीरे प्रस्तावर्त ऩीटीएभा वर्द्मुत ्

उत्ऩादनराई जोड्न चाहे का छै नन ् । उत्ऩादनराई व्माऩायिॉग जोडेऩनछ ऩानी स्र्ासभत्र्को ऩनन कुया उठ्न िक्ने बन्द्दै
नेऩाररे प्रिायण य व्माऩायराई भात्र जोड ददॉ दै आएको छ । बायतरे वर्द्मुत ् उत्ऩादनऩनछको ऩानी आफ्नै दे शभा
रैजान ऩाउनुऩने स्जककय गनव िक्ने आशॊकाभा नेऩारी ऩक्षरे उत्ऩादनराई जोड्न चाहे को छै न ।

वर्द्मत
ु ् व्माऩाय य उत्ऩादनराई एउटै फास्केटभा याख्दा िन ् १९९७ भा ऩनन ऩीटीए कामावन्द्र्मनभा आउन िकेको

थथएन । तत्कारीन प्रनतननथधिबारे उत्ऩादनराई ऩीटीएभा जोडेको बन्द्दै अनुभोदन नगये ऩनछ िम्झौता कामावन्द्र्मन
योककएको थथमो । ऩनछल्रो ऩटक िाउनभा बएको बायतीम प्रधानभन्द्त्री नये न्द्द भोदीको नेऩार भ्रभणका अर्ियभा

डेढ भदहनासबत्र ऩीटीए गने िहभनत बएको थथमो । ऩीटीएको िम्झौताका राथग तोककएको िभमिीभा िककन अफ २
िाताभात्र फाॉकी छ ।

त्मस्तै, आफ्नो भर
ु क
ु बएय तेस्रो भर
ु क
ु भा वर्द्मत
ु ् व्माऩाय गनव उनीहरूिॉग ऩनन छरपर आर्श्मक बएको बायतरे
औॊल्माएको छ । नेऩाररे फॊगरादे श य ऩाककस्तानिम्भ वर्द्मुत ् व्माऩाय गनव ऩाउनुऩने प्रस्तार् ऩीटीएभा िभार्ेश
गये को छ । नेऩाररे ऩठाएको ऩीटीएको जर्ाप ददॉ दै उिरे ती दे शिॉग हुने छरपरऩनछ भात्र मिको ननक्र्मोर हुने

जर्ाप ददएको छ । नेऩाररे बायतका िाथै फॊगरादे शिॉग ऩनन वर्द्मत
ु ् व्माऩाय गनव चाहे को छ । फॊगरादे शरे ऩनन
नेऩारफाट ५ हजाय भेगार्ाट वर्द्मुत ् ककन्द्ने प्रनतफद्धता जनाइिकेको छ ।

ऩीटीए र्ातावका राथग नेऩारी प्रनतननथधभण्डरको नेतत्ृ र् गदै ऊजाविथचर् याजेन्द्रककशोय क्षेत्री फुधफाय बायतको

याजधानी नमाॉददल्री जाॉदैछन ् । क्षेत्रीको बायत फिाइका क्रभभा फुधफायदे खख शुक्रफायिम्भ ३ चयणको र्ाताव हुनेछ ।
िथचर्स्तयीम र्ाताव तथा छरपर अनघ फढाउन य अथधकाय क्षेत्र ननधावयण गनव फाॉकी छ ।

बायतरे ऩठाएको भस्मौदाको वर्योध बएऩनछ अथवभन्द्त्री याभशयण भहत, एभारे उऩाध्मक्ष बीभ यार्र य एभाओर्ादी
नेता नायामणकाजी श्रेरठिस्म्भसरत याजनीनतक िॊमन्द्त्ररे ऩरयभाजवनिदहत भस्मौदा तमाय गये को थथमो । ३ प्रभुख
दररे िहभनत जनाएऩनछ ऊजावरे ऩययारट्र भन्द्त्रारमभापवत िाउन १६ भा बायतको ऊजाव भन्द्त्रारमराई अस्न्द्तभ

भस्मौदा ऩठाएको छ । ३ प्रभुख दररे र्ाताव टोरीराई िीभा ननधावयण गये को बन्द्दै ऊजाविथचर् क्षेत्रीरे अिन्द्तुस्रट
व्मक्त गदै आएका छन ् ।

भाथथल्रो कणावरी आमोजनाको प्रर्द्र्धक जीएभआय इनजॉ सरसभटे ड य बायतकै अरुण तेस्रोको ितरज जरवर्द्मुत ्
ननगभ सरसभटे डराई त्रफजर
ु ी आमात गनव त्महाॉको ऊजाव भन्द्त्रारमरे अनभ
ु नत ददइिकेको छ । बायतफाहे क अन्द्म

भुरुकका प्रर्द्र्धक य नेऩारफाट तेस्रो भुरुकिॉग व्माऩाय गनव ऩीटीए आर्श्मक छ । ियकायरे जायी बएको १३ हजाय
वर्द्मुत ् उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइिेन्द्ि)भध्मे ६ हजाय भेगार्ाट बायतीम कम्ऩनीको नाभभा छ । ऩीटीएऩनछ भात्र
जरवर्द्मुत्भा थऩ रगानी आउने नेऩारको बनाइ छ ।

ऩीटीएऩनछ ियकायी तर्यभा हुॉदै आएको वर्द्मुत ् खरयद–त्रफक्री अन्द्त्म हुनेछ । ऩार्य टे «्ेडडङ कऩोये िन (ऩीटीिी)

सरसभटे डिॉग भात्र ननबवय नयही बायतभा टाटा ऩार्य य रयरामन्द्ि ऩार्यजस्ता आधा दजवन ऊजाव व्माऩाय कम्ऩनीिॉग
सिधै र्ातावफाट वर्द्मुत ् खरयद–त्रफक्री गनव िककनेछ ।

नेऩाररे २५ र्र्वका राथग ऩीटीए हुनुऩने प्रस्तार् गये को छ । त्मिऩनछ आर्श्मकताअनुिाय िम्झौता ऩुनयार्रोकन

हुनेछ । नेऩाररे त्रफनाबेदबार् वर्द्मत
ु ् व्माऩाय गनव ऩाउनऩ
ु ने, कय बन्द्िाय य कोटा रगाउन नऩाउने य तेस्रो भर
ु कुभा
ऩनन िहज रूऩभा वर्द्मुत ् ननकािी गनव ऩाउनुऩने कुयाराई प्रभुखताका िाथ उठाएको छ । बायतरे नेऩारफाट आमात
हुने त्रफजुरीभा रगाएको प्रनतमुननट २ रुऩैमाॉ बारु बन्द्िाय शुल्क हारराई योकेको गये को छ ।
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भोदीखोराका प्रबावित आन्द्दोरनभा
रक्ष्भीप्रिाद िाऩकोटा

ऩर्वत, १४ बदौ- प्रबावर्त क्षेत्रभा रोडिेडडङ हटाउनुऩने भाग गदै ऩर्वत स्जल्राको ऩातीचौयभा यहे को १४.८ भेघार्ाट
क्षभताको भोदीखोरा जरवर्द्मुत ् केन्द्रफाट प्रबावर्त क्षेत्रका फासिन्द्दा आन्द्दोसरत फनेका छन ् ।

जरवर्द्मुत ् केन्द्रको प्रत्मक्ष प्रबावर्त दे उऩुय, दे उयारी, फाजुङ य नतरहाय गावर्िका फासिन्द्दारे रोडिेडडङ हटाउनुऩने
य वर्द्मत
ु ् भहिर
ु भा ५० प्रनतशत छुटको भाग गदै आन्द्दोरनभा उत्रत्रएका हुन ् ।

आन्द्दोरनभा उत्रत्रएका ४ गावर्िका हजायौं उऩबोक्तारे शननफाय ऩातीचौय य डडभुर्ाफजायभा प्रदशवन गनक
ुव ा िाथै

जरवर्द्मुत ् केन्द्रको प्रशािननक कामावरमिभेत घेयाउ गये । उऩबोक्तारे प्राथधकणरे आपूहरूराई धोका ददएको
बन्द्दै नायाफाजीिभेत गये का थथए ।

जरवर्द्मुत ् आमोजना प्रबावर्त क्षेत्रभा रोडिेडडङ गनव नऩाइने बए ऩनन मी गावर्िभा हये क ददन िाॉझभा रोडिेडडङ

हुने य ऩटक–ऩटक फन्द्द गनव आग्रह गदाविभेत प्राथधकयणरे िन
ु र्
ु ाइ नगये को उऩबोक्ताको आयोऩ यहे को छ । प्रबावर्त
क्षेत्रभा चौफीिै घण्टा ननमसभत वर्द्मुत ् आऩूनतव गनुऩ
व ने तथा प्रबावर्त क्षेत्रका फासिन्द्दाराई वर्द्मुत ् भहिुरभा ५०
प्रनतशत छुटको व्मर्स्था यहे को दाफी स्थानीम तेजफहादयु ऩौडेर क्षेत्रीरे जानकायी ददए । “हाम्रो अथधकाय खोजेका हौं,
नऩाएिम्भ आन्द्दोरन जायी याख्नेछौं ।”

जरवर्द्मुत ् केन्द्र हाताभा प्रबावर्त क्षेत्रका राथग भात्र वर्तयण गने बनी याखखएको ट्रान्द्िपभवयफाट थऩ ५ र्टा गाउॉ

वर्काि िसभनतभा िभेत वर्तयण गरयएका कायण क्षभताबन्द्दा फढी वर्द्मुत ् खऩत हुॉदा रोडिेडडङ बइयहे को

आमोजनारे जनाएको छ । भोदीखोरा िफस्टे िनभा यहे को उक्त १.५ एभबीए क्षभताको ट्रान्द्िपभवय ऩरयर्तवन गयी ३
एभबीए क्षभताका याख्ने बननए ऩनन प्राथधकयणकै दढराइका कायण अदहरेिम्भ ऩरयर्तवन हुन िकेको छै न । चैतभा

स्थानीमर्ािी आन्द्दोसरत फनेऩनछ २० ददनसबत्रभा नमाॉ ट्रान्द्िपभवय जडान गने िहभनत बएको थथमो, तय ६ भदहना

त्रफनतिक्दा िभेत नयाखखएका कायण ननमसभत रूऩभा वर्द्मुत ् कटौती हुॉदै आएको छ । प्राथधकयणरे राऩयफाही गये कै
कायण नमाॉ ट्रान्द्िपभवय जडान हुन दढराइ बएको छ उऩबोक्ताहरूको गुनािो छ ।

िफस्टे शनभा यहे को १ दशभरर् ५ एभबीए क्षभताको ट्रान्द्िपभवयफाट करयफ १ हजाय २ िम ककरोर्ाट वर्द्मत
ु ् आऩनू तव
गनव िककने बए ऩनन अदहरे १४ िम ककरोर्ाट भाग यहे कारे िाॉझको िभमभा वर्द्मुत ् कटौती गनऩ
ुव ये को नेऩार
वर्द्मुत ् प्राथधकयण भोदीखोरा जरवर्द्मुत केन्द्रका प्रभुख तायादत्त बट्टरे जानकायी ददए । क्षभताबन्द्दा फढी
वर्द्मुत ् आऩूनतव हुॉदा ट्रान्द्िपभवय नै जल्ने अर्स्था बएकारे कटौती गनुव फाध्मता यहे को उनरे फताए ।

ट्रान्द्िपभवय खरयद बए ऩनन त्मिको अस्न्द्तभ ऩयीक्षण गनव फाॉकी यहे कारे जडानभा दढराइ बएको उनरे फताए । नेऩार
इकयात इस्न्द्जननमरयङ कम्ऩनीरे ६ भदहना ऩदहरे नै ट्रान्द्िपभवय फझ
ु ाउनऩ
ु नेभा अस्न्द्तभ ऩरयक्षण योककएकारे

नऩठाएकारे दभौरीभा यहे को अको ट्रान्द्िपभवय खझकाएय बए ऩनन िभस्मा िभाधान गनव ऩहर बइयहे को प्रभुख
बट्टरे जानकायी
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वर्द्मत
ु ् भहिर
ु र्द्
ृ थध गने वर्र्मभा आमोग य
प्राथधकयणको याम फाखझमो
आथथशक सॊिाददाता ,
काठभाडौं, बदौ १४ ,
नेऩार वर्द्मुत ् प्राथधकयणरे र्र्ेनी ऩाॉच प्रनतशतका दयरे वर्द्मुत्का भहिुर र्द्
ुव ने फताए ऩनन
ृ थध गनऩ

भहिुर ननधावयण आमोगरे बने त्मिराई भान्द्न निक्ने फताएको छ । वर्द्मुत ् भहिुर ननधावयण आमोग
ननमभार्रीअनुिाय र्ावर्वक ऩाॉच प्रनतशतभा नफढ्ने गयी स्र्त् भूल्म र्द्
ुव ा) छ ।
ृ थध हुने िूत्र (पभर

आमोगरे त्मो ‘पभर
ुव ा’ ऩाि गयाएको बए अदहरे भूल्मर्द्
ुव ने थथएन । आमोगरे िूत्र
ृ थधको प्रस्तार् गनऩ
ऩाि नगये को बन्द्दै प्राथधकयणरे २५ प्रनतशत त्रफजुरीको भूल्मर्द्
ृ थधको प्रस्तार् गये को छ । प्राथधकयण
घाटाभा जानुको वर्सबन्द्न कायणभध्मे भूल्म िभामोजन िभमभा नहुनु ऩनन एउटा कायण यहे को बन्द्दै

उिरे भहिुर र्द्
ृ थधको प्रस्तार् गये को हो । र्र्ेनी घाटाभा गएको कायण प्राथधकयणरे वर्द्मुत ् उत्ऩादन
क्षेत्रभा थऩ रगानी गनव ऩनन िकेको छै न । प्राथधकयणको िस्ञ्चत नोक्िान १९ अफव चाय कयोड रुऩैमाॉ

ऩुगेको छ । अनघल्रो आथथवक र्र्व २०७०÷०७१ भा भात्रै ऩाॉच अफव ७५ कयोड रुऩैमाॉबन्द्दा फढी घाटा व्महोये को
थथमो ।

प्राथधकयणरे प्रस्तार् गये को त्रफजुरीको भूल्म फढाउने प्रस्तार् भहिुर ननधावयण आमोगरे स्र्ीकाय गये भा
घाटा य नापा फयाफय हुने दे खखएको छ । २५ प्रनतशत भूल्मर्द्
ृ थध गदाव धेयै भकाव नऩने य प्राथधकयणको

वर्त्तीम अर्स्थाभा ठूरो मोगदान ऩने बएकारे आमोगरे उक्त प्रस्तार् स्र्ीकाय गने वर्श्र्ाि प्राथधकयणका
अथधकायीहरुको छ । ‘अदहरे गरयएको प्रस्तार् िभमिाऩेक्ष छ’, प्राथधकयणका ननसभत्त कामवकायी ननदे शक
याभचन्द्र ऩाण्डेमरे बने, ‘प्राथधकयणराई फचाउन िफैरे आफ्नो क्षेत्रफाट िहमोग गछव न ् ।’प्राथधकयणका

अनुिाय भूल्मर्द्
ृ थध गदाव र्ावर्वक आम्दानी ३५ अफव १८ कयोड रुऩैमाॉ हुनेछ । अदहरे प्राथधकयणको आम्दानी
२७ अफव २१ कयोड रुऩैमाॉ भात्र छ । आमोगरे शक्र
ु फाय आमोजना गये को छरपर कामवक्रभभा ऩाण्डेरे वर्गत
११ र्र्वको अर्थधभा २०६९ िारभा २० प्रनतशत भात्र भल्
ू म िभामोजन बएको, आमोगिभक्ष २०७० िारभै
२० प्रनतशत भल्
ू मर्द्
ृ थधका राथग प्रस्तार् गरयएको फताए । उनरे प्राथधकयणराई हार प्रनतमनु नट एक

रुऩैमाॉ ६८ ऩैिा घाटा ऩरययहे को जानकायी िभेत ददए । अनघल्रो र्र्व मस्तो घाटा एक रुऩैमाॉ नौ ऩैिा थथमो

बने २०६९ िारभा २० प्रनतशत बाउ फढ्नुअनघ एक मुननटभा प्राथधकयणरे तीन रुऩैमाॉ २९ ऩैिा घाटा
व्महोये को तथमाॊक प्राथधकयणिॉग छ ।

प्राथधकयणरे र्र्वको तीन अफव ४४ कयोड ७० राख मुननट त्रफजुरी त्रफक्री गछव । मिअनुिाय प्राथधकयणराई
त्रफजुरी फेच्दा भात्र ऩाॉच अफव ७९ कयोड रुऩैमाॉ घाटा छ । आथथवक र्र्व २०७०÷०७१ को तथमाॊकअनुिाय

प्राथधकयणका २७ राख २१ हजाय ग्राहक ऩुगेका छन ् । ती अथधकाॊश ग्राभीण क्षेत्रका प्रनतभदहना ८० रुऩैमाॉ
भहिुर फुझाउने ग्राहक छन ् । प्राथधकयणको अथवका काभु उऩननदे शक रेखनाथ कोइयारारे प्रस्तावर्त

भहिुर िभामोजन बएभा प्राथधकयणको घाटा व्मर्स्थाऩन हुने दाफी गये । कोइयाराका अनुिाय भूल्म
िभामोजन बएभा ियकायिॉग यकभ भाग्नुऩनेछैन । शुक्रफाय आमोस्जत कामवक्रभभा ददइएको

जानकायीअनि
ु ाय प्राथधकयणरे प्रस्तार् गये को तल्रो बोल्टे ज (२३०÷४००)तऩवm नमाॉ भल्
ू मअनि
ु ाय ८०
रुऩैमाॉ नतने ग्राहकरे िम रुऩैमाॉ नतनऩ
ुव नेछ । प्राथधकयणको कुर २७ राख ग्राहकभध्मे १२ राख ग्राहक

भासिक ८० रुऩैमाॉ भात्र नतने गछव न ् । त्मस्तै तीन िम ६५ रुऩैमाॉ नतनऩ
ुव ने ग्राहकरे चाय िम ४० रुऩैमाॉ, िात
िम ९५ नतनऩ
ुव नेरे एक हजाय ३० रुऩैमाॉ, एक हजाय िात िम ६५ रुऩैमाॉ नतनऩ
ुव नेरे दईु हजाय दईु िम ८०
रुऩैमाॉ, चाय हजाय चाय िम नतनऩ
ुव नेरे ऩाॉच हजाय चाय िम ६० य छ हजाय नौ िम नतनऩ
ुव नेरे नौ हजाय
रुऩैमाॉ नतनऩ
ुव ने प्रस्तार् गये को छ ।

त्मिैगयी ऊजाव शल्
ु कतऩवm २० मनु नटिम्भ प्रनतमनु नट ऩाॉच रुऩैमाॉ, २१ मनु नटदे खख ५० मनु नटिम्भकारे

आठ रुऩैमाॉ ८० ऩैिा, ५१ दे खख एक िम ५० मनु नट खऩत गने उऩबोक्तारे प्रनतमनु नट १० रुऩैमाॉ ३० ऩैिा,

एक िम ५१ मनु नटदे खख दईु िम ५० मनु नटिम्भ उऩबोग गनेरे एक मनु नटको ११ रुऩैमाॉ ४० ऩैिा य दईु िम
५१ मनु नटभाथथका उऩबोक्तारे प्रनतमनु नट १३ रुऩैमाॉ २० ऩैिा नतनऩ
ुव ने प्रस्तार् छ । भझौरा बोल्टे ज

(११÷३३ केबी)तऩवm २५ केबीएबन्द्दा भाथथका ग्राहकरे न्द्मूनतभ ३७ हजाय ऩाॉच रुऩैमाॉ (दईु हजाय ऩाॉच िम
मुननट खऩत गनव ऩाउने) प्रस्तार् छ । हार मस्तो र्गवको ग्राहकरे ३१ हजाय दईु िम ५० रुऩैमाॉ नतदै आएका
छन ् । मिको ऊजाव शुल्कभा प्रनतमुननट १५ रुऩैमाॉ ५० ऩैिा प्रस्तावर्त छ । हार २५ केबीएबन्द्दा भाथथका

राथग प्रनतमुननट १२ रुऩैमाॉ ९० ऩैिा नतनऩ
ुव छव । प्राथधकयणका कुर ग्राहकभध्मे ९४ प्रनतशत गाहव स्थ छन ् ।

नमनरे कुर त्रफक्रीको ४४ प्रनतशत दहस्िा याख्छन ् बने मीफाट प्राथधकयणराई कुर आम्दानीको ४३ प्रनतशत
प्राप्त हुन्द्छ । प्राथधकयणको औद्मोथगक ग्राहक एक दशभरर् ४८ प्रनतशत भात्र छ तय मो र्गवफाट ३४

दशभरर् ६५ प्रनतशत आम्दानी हन्द्छ । उक्त ‘पभर
ुव ा’ ऩाि बएभा प्राथधकयणराई धेयै याहत हुने दे खखन्द्छ
य एकै ऩटक धेयै भूल्मर्द्
ुव नेछैन ।
ृ थध गये य जनताको वर्योधको िाभना ऩनन गनऩ

कामवक्रभभा ऊजावभन्द्त्री याधा ज्ञर्ारीरे प्राथधकयणको आथथवक अर्स्था कभजोय बएकारे िभमअनुकूर

भूल्म फनाउनुऩने फताइन । उनरे बायतफाट आमानतत त्रफजुरी य डडजेर प्रान्द्ट ऩनन िञ्चारन गनऩ
ुव ने

बएकारे प्राथधकयणको आथथवक अर्स्था दमनीम बएको फताइन ् । कामवक्रभभा आमोगका अध्मक्ष गणेश

िुब्फारे प्राथधकयणरे बनेजस्तै स्र्त् भूल्मर्द्
ृ थध स्र्ीकाय गनव निककने, उिरे िुधाय कामवराई मथाथवभा

ऩरयणत गनऩ
ुव ने फताए । उद्मोगऩनत ऩशुऩनत भुयायकारे प्रस्तावर्त भूल्म िभामोजन अर्ैज्ञाननक यहे को य
बाउ फढे भा उद्मोग व्मर्िाम धयाशामी हुने फताए । ननजी वर्द्मुत ् व्मर्िामीका तऩवmफाट डा. िुर्णवदाि
श्रेरठरे ऩेट्रोसरमभ ऩदाथव रगामत ननभावण िाभग्रीको भूल्मर्द्
ृ थध बइयहे का फेरा जरवर्द्मुत्भा रगानी

आकवर्वत गनव ऩनन वर्द्मुत ् भहिुर िभामोजन आर्श्मक यहे को स्जककय गये । उऩबोक्तार्ादीहरुरे बने
भल्
ू मर्द्
ृ थध गनुव उथचत नबएको तकव गये का थथए ।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/5/15

४५ ददनसबत्रै ऩीटीए य ऩीडीए हुने
आथथशक सॊिाददाता ,
काठभाडौं, बदौ १४ ,
बायतका प्रधानभन्द्त्री नये न्द्र भोदीको नेऩार भ्रभणको अर्ियभा ४५ ददनसबत्र िम्ऩन्द्न गने बननएको
नेऩार बायत ऊजाव व्माऩाय िम्झौता ननधावरयत िभमसबत्रै हुने बएको छ । ‘मही बदौ १८ गतेदेखख बायत

भ्रभणभा जान रागेका ऊजाविथचर् याजेन्द्रककशोय क्षेत्रीको नेतत्ृ र्भा गएको टोरीरे ऊजाव व्माऩाय िम्झौता
(ऩीटीए)को िम्फन्द्धभा ठोि िम्झौता गनेछ । ऊजाव भन्द्त्रारम स्रोतरे बन्द्मो । ऊजाव व्माऩाय िम्झौताको

राथग प्रधानभन्द्त्री िश
ु ीर कोइयारा िभेत िकायात्भक फनेऩनछ बायतिॉग गने बननएको ऩीटीए ननधावरयत

िभमभा नै हुने बएको हो । ऊजाव व्माऩाय िम्झौता नहुॉदा बायत फाहे क तेस्रो दे शका रगानीकतावरे नेऩारको
जरवर्द्मत्ु भा रगानी गनव कदठनाइ बोग्दै आएका छन ् । बायतीम ऩक्षफाट ऊजाव व्माऩाय िम्झौताको राथग
ठोि प्रस्तार् सरएय आउन बनेऩनछ नेऩारी ऩक्षरे ऊजाविथचर् क्षेत्रीको नेतत्ृ र्भा अथधकायिम्ऩन्द्न टोरी

नमाॉ ददल्री जान रागेको हो । स्रोतका अनि
ु ाय दर्
ु ै दे शका फीचभा ऩीटीए य भाथथल्रो कणावरीको ऩीडीए
दर्
ु ै िम्झौताभा हस्ताक्षय हुनेछ । गत िाउन १८–१९ भा नेऩार भ्रभणको क्रभभा दर्
ु ै दे शका

प्रधानभन्द्त्रीस्तयभा ४५ ददनसबत्र ऩीटीए रगामतका ऊजाव व्माऩाय िम्झौताका िभस्माहरु हर गने िहभनत
बएको थथमो ।
ऊजाव िम्झौताको िम्फन्द्धभा प्रधानभन्द्त्री िुशीर कोइयारा, ऊजावभन्द्त्री याधा ज्ञर्ारी िभेतरे आर्श्मक
रथचरो हुने कामावदेश य अथधकायिदहत बायत भ्रभण ऩठाउन रागेका कायण मि ऩटक िम्झौता हुने
वर्श्र्ाि सरइएको ऊजाव भन्द्त्रारम स्रोतरे जनाएको छ । प्रधानभन्द्त्री िुशीर कोइयाराराई शुक्रफाय

भाथथल्रो कणावरीिम्फन्द्धी ऩीडीएको प्रनतर्ेदन फुझाउन गएका यास्रट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मक्ष डा.
गोवर्न्द्द ऩोखये रिाभु िभेत ऩीटीए य ऩीडीए योककॉदा नेऩारको वर्द्मुत ् वर्कािभा अिय ऩये को बन्द्दै

जुनिुकै हारतभा ऊजाव िम्झौता हुने फताएका थथए । रगानी फोडवरे तमाय गये को प्रनतर्ेदनभा उऩाध्मक्षको
िॊमोजकत्र्भा भुख्मिथचर्, नेऩार यारट्र फैंकका गबनवय, अथव भन्द्त्रारमका िथचर् य ऊजाविथचर्िदहत १३
िदस्मीम िसभनत गठन गरयएको थथमो । िसभनतरे तमाय गये को अस्न्द्तभ प्रनतर्ेदन शुक्रफाय प्रधानभन्द्त्री
कोइयारािभक्ष ऩेि गरयएको थथमो ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/15

प्रधानभन्द्रीराई फझ
ु ाइमो ऩीडीए ससपारयस
उच्चस्तयीम िसभनतरे भाथथल्रो कणावरी जरवर्द्मुत ् आमोजना वर्कािका िम्फन्द्धभा अध्ममन गयी
आफ्नो प्रनतर्ेदन प्रधानभन्द्त्री तथा रगानी फोडवका अध्मक्ष िुशीर कोइयाराराई फुझाएको छ ।

यास्रट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मक्ष प्रा.डा गोवर्न्द्दयाज ऩोखये रको िॊमोकत्र्भा गदठत उच्चस्तयीम
िसभनतरे तल्रो तटीम क्षेत्रराई प्रबार् नऩाने गयी आमोजना अनघ फढाउन सिपारयि गये को छ । भाथथल्रो
कणावरीराई प्रचसरत ननमभअनि
ु ाय भल्
ू म असबर्द्
ृ थध कय (भ्माट) भा छुट ददन सिपारयि गये को छ । कय
छुट्ट य िहुसरमतको वर्र्मभा नेऩार यारट्र फैंकका गबवनय डा. मर्
ु याज खनतर्डा य भख्
ु मिथचर् रीराभखण
ऩौडेरका अनतरयत्त केही िथचर्रे पयक भत याखेका थथए ।

चारू आथथवक र्र्व ०७१÷७२ को फजेटरे ननकािीभर
ू क आमोजनाराई ऩनन प्रनतभेगार्ाट ५० राख रुऩैमाॉ

अनुदान ददनु्े व्मर्स्था गये को छ । फोडवको १३ औ फैठकरे ननकािीभूरक आमोजनाराई ऩनन आमकय

छुटका अनतरयक्त प्रनतभेगार्ाट ५० राख रुऩैमाॉ ददन ननणवम गये को थथमो । नेऩार वर्श्र् व्माऩाय िॊगठन

(डब्ल्मूटीओ) को िदस्म बएकारे रगानीकतावराई िभान व्मर्हाय गनऩ
ुव ने बन्द्दै अनुदान ददने ननणवमभा
िसभनत ऩुगेको हो । भाथथल्रो कणावरी िञ्चारनभा आएऩनछ जीएभआयरे िाढे ४ अफव रुऩैमाॉ अनुदान
ऩाउनेछ ।

ियकायरे चारू आथथवक र्र्वभा आगाभी २०८० िम्भ िम्ऩन्द्न हुने आमोजनाराई प्रनतभेगार्ाट ५० राख
रुऩैमाॉ अनुदान ददने घोर्णा गये को छ । िसभनतरे सिॉचाइराई अिय नऩने गयी आमोजना ननभावण गनव

िुझाएको छ । आमोजनाको जरािमफाट फग्ने ऩानी ननमन्द्त्रणका राथग रयये गुरेदटङ फाॉध फनाउनुऩने र्ा
नऩने ननक्र्मोर ियकाय य प्रर्द्र्धक जीएभआयरे फनाउन स्र्तन्द्त्र प्रावर्थधक िसभनतरे गने बनेको छ ।

जीएभआय य फोडवफीच आमोजना वर्काि िम्झौता (ऩीडीए) बएको ६ भदहनासबत्र भाथथल्रो कणावरीफाट
हुने अियको अध्ममन गने िहभनत बइिकेको छ ।
वर्त्तीम व्मर्स्थाऩन बएको ५ र्र्वसबत्र आमोजना ननभावण िम्ऩन्द्न गनऩ
ुव ने य उिको वर्द्मुत ् उत्ऩादन
अनुभनतऩत्र (राइिेन्द्ि) फढीभा २५ र्र्वको हुने सिपारयि गये को छ । ९ िम भेगार्ाट क्षभताको

आमोजनाफाट जीएभआयरे आगाभी िन ् २०२१ दे खख व्मार्िानमक रूऩभा वर्द्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्म छ ।
आमोजनाको अनुभाननत रागत १ िम ३९ अफव रुऩैमाॉ छ । आमोजना फनाउन जीएभआय य नेऩार वर्द्मुत ्
प्राथधकयणरे जीएभआय अऩयकणावरी हाइड्रोऩार्य सरसभटे ड गठन गरयिकेका छन ् । प्राथधकयणरे
आमोजनाफाट २७ प्रनतशत नन्शुल्क िेमय ऩाएको छ ।

आमोजनाफाट प्रबावर्तराई ऩुनफाविको व्मर्स्था य र्ातार्यणीम प्रबार् भूल्माॊकन वर्श्र् फैंक य एसिमारी

वर्काि फैंक (एडीफी) रगामत अन्द्म फहुऩक्षीम दाताहरूको गाइडराइन अनुिाय हुनुऩने सिपारयि गरयएको

छ । नेऩाररे ऩाउने १ िम ८ भेगार्ाट नन्शुल्क वर्द्मुत ् नेऩारको प्रिायण प्रणारीभा सभल्ने गयी फेग्रे

डेडडकेटे ड वर्द्मुत्गह
ृ को व्मर्स्था गनव ऩनन िसभनतरे सिपारयि गये को छ । िभझौता अनुिाय नेऩाररे
नन्शुल्क ऩाउने १ िम ८ भेगार्ाट क्षभता य िाॉझभा ऩनन िोही फयाफय ऊजाव ऩाउनुऩने बएकारे मिको
व्मर्स्था गनव िसभनतरे बनेको छ ।

आमोजनाको ऩानीरे तल्रो तटीम क्षेत्रभा सिॉचाइराई अिय गने य ननमावतभूरक आमोजनाराई कयछुट य
भ्माट अनुदान ददनु नहुने बन्द्दै चको वर्योध बएऩनछ रगानी फोडव य जीएभआयफीचको ऩीडीए अर्रुद्ध
बएको थथमो । भाथथल्रो कणावरीभा दे खखएको िभस्माको ननक्र्मोर गयी िझ
ु ार् ददन भस्न्द्त्रऩरयर्दरे

उच्चस्तयीम िसभनत फनाएको थथमो । डेढ भदहनासबत्र ऩीडीए िक्ने ननणवम ियकायरे गरयिकेको छ ।
ननणवम अनि
ु ाय ऩीडीए गने म्माद अफ ३ िाता भात्र फाॉकी छ । बायतीम प्रधानभन्द्त्री नये न्द्र भोदीको
भ्रभणका फेरा फोडव य जीएभआयफीच भाथथल्रो कणावरी आमोजना फनाउने वर्र्मभा ऩीडीए गने
तमायी थथमो ।
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भाथथल्रो ताभाकोसीको सेमय भॊससयऩनछ भार
याजेन्द्र भानन्द्धय
दोरखा, बार १५ स्जल्राका िेमय ऩाउन मोग्म व्मस्क्तहरूको तथमाॊक िॊकरन गये ऩनछ भात्र भाथथल्रो ताभाकोिी
जरवर्द्मुत ् आमोजनारे िेमय वर्तयण गने ननणवम बएको छ। ननभावणाधीन ४ िम ५६ भेगार्ाटको
आमोजनाभा िेमय मोग्म नागरयक ऩदहचान कामव िकेय भॊसिय भिान्द्तऩनछ भात्र कम्ऩनीरे िेमय

फाॉडपाॉडको प्रकक्रमा अनघ फढाउने बएको हो। दोरखाको राभाफगय गावर्िभा िञ्चासरत आमोजनारे
स्जल्रार्ािीराई १० प्रनतशत (१ अफव ५ कयोड ९० राख रुऩैमाॉ) िेमय वर्तयण गदै छ। ियोकाय िसभनतको
आइतफाय फिेको फैठकरे स्जल्रा वर्काि िसभनत य भाथथल्रो ताभाकोिी हाइड्रोऩार्य कम्ऩनीरे
भॊसियसबत्र तथमाॊक िॊकरन गरयिक्ने स्जम्भेर्ायी सरएको छ। कियी िेमय वर्तयण गने बन्द्ने वर्थध चमन
गनव निकेको फैठकरे प्रबावर्त क्षेत्रभध्मे आमोजनास्थरका राथग बने प्राप्त िेमयको १० प्रनतशत (४
कयोड २३ राख ६० हजाय) छुट्माएको छ।
भॊसियऩनछ वर्तयण गरयने िेमय कामवतासरकाभा राभाफगयफाहे कका नागरयकका राथग १ अफव १ कयोड ३०
राख दाभािाहीरे फाॉड्ने वर्थध अऩनाइने ननणवमभा उल्रेख छ। स्जल्राका िबािद्, याजनीनतक दर,
आमोजनाका कभवचायी य नागरयक रगानी कोर्का प्रनतननथधिदहतको फैठकरे आइतफाय गये को ननणवमभा
वर्ऩन्द्नहरूराई ऩनन िेमयको िनु नस्श्चत गरयने बएको छ। वर्ऩन्द्नहरूको िेमय िनु नस्श्चत गनव वर्त्तीम
ननकामहरूराई गह
ु ाने मोजना अनघ िारयएको छ। व्माऩक जनचेतना जागत
ृ गयी िफै दोरखारीराई

भाथथल्रो ताभाकोिी आमोजनाको िेमय भासरक फनाउने प्रमत्नभा जट्
ु ने याजनीनतक िहभनत बएको छ।
जनगणनाऩनछ र्द्
ृ थध जनिॊख्मािदहत १ राख ८८ हजाय दोरखारी बएको अनुभान छ। दोरखारीको

ऩदहचान खल्
ु ने नागरयकता कामभ बएको हकभा चेरीफेटीराई ऩनन िेमयको ढोका खोरेको छ। २०६४ िार

भाघ १५ गतेिम्भ अन्द्मत्रफाट फिाइॉ िये य आएको प्रभाण य आर्ेदन खर
ु ा यहे का अर्थधभा जस्न्द्भएकाहरूरे
ऩनन िेमयभा दाफी गनव ऩाउनेछन ्। वर्दे शभा यहे का दोरखारीरे र्ेफिाइटभा याखखएको पायभ वऩ ्यन्द्ट गयी
बये य िेमय खरयद प्रकक्रमाभा िभार्ेश हुन िककने व्मर्स्था गरयएको छ। वर्दे शभा बएकाहरूरे यकभ

िॊकरन केन्द्र पायभ ल्माउने य ऩाउने िेमय यकभराई तोककएको खाताभा जम्भा गने व्मर्स्था आपैंरे
गनऩ
ुव ने व्मर्स्था गरयएको छ। िफै वर्कल्ऩ खर
ु ा गदाव िेमय वर्तयण प्रकक्रमा थारनीको अर्थधभा िेमयको
राथग मोग्म जनिॊख्मा करयफ २ राख नाघ्ने अनभ
ु ान फैठकभा गरयमो।

स्जल्रासबत्रका इराका य गावर्िका िेमय खरयद केन्द्रहरूफाट ियर य िहज ऩहुॉचका िाथ िेमय फाॉडपाॉट

गरयने हुॉदा कुनै ऩनन दोरखारी र्स्ञ्चत नहुने आशा फैठकरे गये को छ। िफै दोरखारीरे िेमय सरने
र्ातार्यण फने प्रनतव्मस्क्त रगबग ५० ककत्ता अथावत ५ हजाय रुऩैमाॉ फयाफय दाभािाहीभा ऩछव ।

न्द्मूनतभ िेमय िुननस्श्चत गने ननमभभा नबए ऩनन थधतोऩात्र फोडवरे दोरखारी ऩाउने िेमयको हकभा

रथचरो हुन िक्ने मिअनघको छरपरफाट टुॊगो राथगिकेको छ। दाभािाहीरे बागफन्द्डा गदाव िम्ऩूणव
दोरखारीरे यकभ हाल्छन ् बन्द्ने ऩरयकल्ऩना फैठकभा गरयमो।

- वर्दे शभा फस्ने दोरखारीरे ऩनन िेमय ऩाउने
- नागरयकता बए अन्द्मत्र स्जल्राभा त्रफहे बएका चेरीरे ऩनन ऩाउने
- आमोजना क्षेत्रार्ािीराई वर्शेर् िुवर्धा ददइने
- वर्ऩन्द्नराई वर्त्तीम व्मर्स्थाको ऩहर गरयने

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/5/15
भोदीखोरा जरविद्मत
ु ् केन्द्रका प्रबावितहरू आन्द्दोसरत

ऩर्वत
स्जल्राको ऩातीचौयस्स्थत १४ दशभरफ ८ भेगार्ाट क्षभताको भोदीखोरा जरवर्द्मत
ु ् केन्द्रफाट प्रबावर्त

क्षेत्रका फासिन्द्दा आन्द्दोसरत बएका छन ्। जरवर्द्मुत ् केन्द्रको प्रत्मक्ष प्रबावर्त दे उऩुय, दे उयारी, फाजुङ य
नतरहाय गावर्िका फासिन्द्दारे रोडिेडडङ हटाउनुऩने य वर्द्मुत ् भहशुरभा ५० प्रनतशत छुटको भाग गदै
आन्द्दोसरत बएका हुन ्।

आन्द्दोरनभा उत्रत्रएका चाय गावर्िका हजायौ उऩबोक्तारे शननफाय ऩातीचौय य डडभुर्ाफजायभा प्रदशवन

गनक
ुव ा िाथै जरवर्द्मुत ् केन्द्रको प्रशािननक कामावरम घेयाउिभेत गये का छन ्। गाउॉ –गाउॉ फकाट आएका
उऩबोक्तारे प्राथधकयणरे आपूहरूराई धोका ददएको बन्द्दै नायाफाजीिभेत गये का छन ्।

जरवर्द्मुत ् आमोजनाको प्रबावर्त क्षेत्रभा रोडिेडडङ गनव नऩाइने बए ऩनन मी गावर्िभा हये क ददन

िाॉझभा रोडिेडडङ हुने य ऩटक– ऩटक फन्द्द गनव आग्रह गदाव िभेत नेऩार वर्द्मुत ् प्राथधकयणरे राऩयफाही
गये को उऩबोक्तारे आयोऩ रगाएका छन ्। प्रबावर्त क्षेत्रभा चौत्रफिै घण्टा ननमसभत रूऩभा वर्द्मुत ् आऩूनतव
गनऩ
ुव ने तथा प्रबावर्त क्षेत्रका फासिन्द्दाराई वर्द्मुत ् भहशुरभा ५० प्रनतशत छुटको व्मर्स्था वर्द्मुत ्

ननमभार्रीभा बएका कायण आफ्नो अथधकाय खोज्न आन्द्दोसरत हुनु ऩये को तेजफहादयु ऩौडेर क्षत्रीरे
फताउनुबमो।‘हाभीरे प्राथधकयणिॊ्ॉग बीख भागेका होइनौ्ु्ॊ उहाॉरे बन्द्नुबमो ‘हाभॊ््यो अथधकाय
खोजेका हौं, नऩाएिम्भ आन्द्दोरन योक्ने ऩक्षभा छै नौ्ु्ॊ

जरवर्द्मुत ् केन्द्र हाताभा प्रबावर्त क्षेत्रका राथग भात्रै वर्तयण गने बनन याखखएको ट्रान्द्िपभवयफाट थऩ ५
र्टा गावर्िभा िभेत वर्तयण गरयएका कायण क्षभताबन्द्दा फढी वर्द्मुत ् खऩत हुॉदा रोडिेडडङ बइयहे को
छ। भोदीखोरा िर्स्टे िनभा यहे को उक्त १ दशभरर् ५ एभबीए क्षभताको ट्रान्द्िपभवय ऩरयर्वतन गयी ३

एभबीए क्षभताको ट्रान्द्िपभवय याख्ने बननए ऩनन प्राथधकयणकै दढराइका कायण अदहरेिम्भ ऩरयर्वतन हुन

िकेको छै न। चैत भदहनाभा स्थानीमफािी आन्द्दोसरत फनेऩनछ २० ददनसबत्रभा नमाॉ ट्रान्द्िपभवय जडान गने
िहभनत बएको थथमो तय ६ भदहना त्रफनतिक्दा िभेत नयाखखएका कायण ननमसभत रूऩभा वर्द्मुत ् कटौती
हुॉदै आएको छ। ‘प्राथधकयणरे राऩयफाही गये कै कायण नमाॉ ट्रान्द्िपभवय जडान हुन दढराइ बएको छु
उऩबोक्ता दे र्याज थगयीरे बन्द्नब
ु मो ‘अस्ख्तमायरे कायफाही गछव बनेय नमाॉ ट्रान्द्िपभवय जडानभा दढराइ
गयी उऩबोक्ताराई अध्मायोभा याख्न ऩाइन्द्नु

िर्स्टे शनभा यहे को १ दशभरफ ५ एभबीए क्षभताको ट्रान्द्िपभवयफाट करयफ १ हजाय २ िम ककरोर्ाट
वर्द्मत
ु ् आऩनू तव गनव िककने बए ऩनन अदहरे १४ िम ककरोर्ाट भाग यहे कारे िाॉझको िभमभा वर्द्मत
ु ्
कटौती गनऩ
ुव ये को नेऩार वर्द्मत
ु ् प्राथधकयण भोदीखोरा जरवर्द्मत
ु ् केन्द्रका प्रभख
ु तायादत्त बट्टरे

जानकायी ददनुबमो। ‘क्षभताबन्द्दा फढी वर्द्मुत ् आऩूनतव हुॉदा ट्रान्द्िपभवय नै जल्ने अर्स्था बएकारे कटौती

गनुव हाम्रॊ्ो फाध्मता हो्ु उहाॉरे बन्द्नुबमो। चाय गावर्ि फाहे क बूक, दे उयारी, थचत्रे, आथवय, याम्जादे उयारी य
क्माङ गावर्िभा िभेत िोही ट्रान्द्िपभवयफाट वर्द्मुत ् आऩूनतव बएकारे प्रबावर्त क्षेत्रभा ऩनन वर्द्मुत ्
कटौती गनऩ
ुव ये को उहाॉको बनाइ छ।

ट्रान्द्िपभवय खरयद बए ऩनन त्मिको अस्न्द्तभ ऩयीक्षण गनव फाॉकी यहे कारे जडानभा दढराइ बएको छ।
नेऩार इकयात इस्न्द्जननमरयङ कम्ऩनीरे ६ भदहना ऩदहरे नै ट्रान्द्िपभवय फुझाउनुऩनेभा अस्न्द्तभ ऩयीक्षण
योककएकारे नऩठाएको तय अफ दभौरीभा यहे को अको ट्रान्द्िपभवय खझकाएय बए ऩनन िभस्मा िभाधान
गने प्रनतफद्धता जनाउनब
ु मो। ‘िप्रामविरे िभमभा नफ
ु झाएका कायण र्ैकस्ल्ऩक उऩाम खोस्जयहे का
छौ्ु्ॊ उहाॉरे बन्द्नब
ु मो।

>f]tM gful/s, 2071/5/16

विद्मुत भहसुर िद्
ृ थधभा आऩवि
रक्ष्भण वर्मोगी

नेऩार वर्द्मत
ु प्राथधकयणरे ऩन
ु ् त्रफजर
ु ीको भहिर
ु फढाउन प्रस्तार् गरययहॉ दा ठूरा उद्मोगी बने मिको
वर्ऩक्षभा उसबएका छन ्। िॊस्थागत िध
ु ाय, चह
ु ार्ट ननमन्द्त्रण नगयी भहिर
ु फढाउन खोस्जएको बन्द्दै
उनीहरुरे वर्योध गये का हुन ्।

भहिुर नफढाएकै कायाण ननयन्द्तय घाटा बइयहे कारे २० प्रनतशतिम्भ र्द्
ृ थध गनव प्राथधकयणरे भहिुर
ननधावयण आमोगिभक्ष प्रस्तार् गये को छ। तय, िॊस्थाको िुधायभा नरागी एकऩक्षीम रुऩभा भहिुर
फढाउने तमायी गरयएको ठूरा उद्मोगीको आयोऩ छ।

दईु र्र्वअनघ आमोगरे २० प्रनतशत भहिुर फढाएको थथमो। त्मनतफेरा २६ प्रनतशत यहे को चह
ु ार्टराई
आमोगरे ऩाॉच र्र्वसबत्र २० प्रनतशतभा झानव ननदे शन ददएको थथमो। तय, प्रथधकयणरे दईु र्र्वभा एक

प्रनतशत हायाहायी भात्रै चह
ु ार्ट घटाएको छ। मस्तै व्मर्स्थाऩन िुधायका राथग ददइएको कुनै ननदे शन
कामावन्द्र्मन बएको छै न।

ननयन्द्तय त्रफजुरी ददएऩनछ भात्रै भहिुर फढाउने आधाय िुननस्श्चत हुने नेऩार उद्मोग र्ाखणज्म भहािॊघका
अध्मक्ष प्रदीऩजॊग ऩाण्डेरे फताए। 'रक्ष्मअनि
ु ाय चह
ु ार्ट घटाउनु ऩमो्व, िॊस्थाको िध
ु ाय हुनऩ
ु मोत,' उनरे
आइतफाय नागरयकिॉग बने, 'त्रफजर
ु ी उत्ऩादन य प्रिायण क्षभता फढाएऩनछ र्ैज्ञाननक आधायभा भहिर
ु
फढाउन उथचत हुन्द्छ।'

ननभावणाधीन जरवर्द्मत
ु आमोजना रुग्ण अर्स्थाभा यहे को दटप्ऩणी गदै ऩाण्डेरे थऩे, 'ऩमावप्त त्रफजर
ु ी

उत्ऩादन गनऩ
ुव मोम, िम्बर् बएिम्भ तत्कारका राथग बायतफाट आमात गनऩ
ुव मोभ।' गनव िककने काभ नै
नगयी भहिर
ु फढाउनभात्र जोड ददन नहुने उनरे प्राथधकयणराई िझ
ु ाए। रोडिेडडङको फेरा ऩनन
सरइयहे को डडभान्द्ड शल्
ु क हटाउनऩ
ु नेभा ऩनन अध्मक्ष ऩाण्डेरे जोड ददए।

मिैगयी उद्मोग ऩरयिॊघ (सिएनआई) का र्रयरठ उऩाध्मक्ष हरयबक्त शभावरे त्रफजुरी अबार्का कायण
रोडिेडडङ गदाव भहिुर फढाउन नहुने फताए। 'जनताको क्रमशस्क्त घटे को य भहॉ गी फढे को अर्स्थाभा

भहिुर फढाउनु हुॉदैन,' उनरे बने। ठूरा उद्मोगका राथग डेडडकेटे ड कपडय (छुट्टै प्रिायण राइन) फनाएय
भहिुर फढाउॉ दा आऩवत्त नहुने शभावको तकव छ।

ठूरो उद्मोगराई डेडडकेटे ड कपडयफाट ननयन्द्तय कम्तीभा १८ घन्द्टा त्रफजुरी ददए िावर्कको दयभा ५०

प्रनतशतिम्भ फढी भहिुर नतनव तमाय यहे को उनरे फताए। उनका अनुिाय फढी भहिुर नतनव िक्नेराई

फढाउॉ दा प्राथधकयणको आम्दानी फढ्छ य उिको घाटा कभ हुन िक्छ। तय, चह
ु ार्ट नघटाउने य िुधायका
मोजना कामावन्द्र्मन नगयी फढाइने भहिुर उद्मोगीराई भान्द्म नहुने उनको धायणा छ।

२०६८ िारभा भहिुर फढाउॉ दा कुर ऩॉज
ु ीको एक प्रनतशतिम्भ भात्र जगेडा उऩकयण याख्नऩ
ु ने, खखम्ती–

बोटे कोिीको वऩवऩए ऩुनयार्रोकन गनऩ
ुव नेरगामत थऩ ननदे शन ददइएको थथमो। तय, प्राथधकयणभा अदहरे

ऩनन ऩाॉच अफव रुऩैमाॉ फयाफयको जगेडा उऩकयण छन ्। बने दईु आमोजनाको वऩवऩए ऩुनयार्रोकन कागजभै
िीसभत छ।

आमोगरे ददएका कुनै ऩनन ननदे शन कामावन्द्र्मन नगने िॊस्थाराई भहिुर फढाउने अथधकाय नयहे को

भहािॊघका र्रयरठ उऩाध्मक्ष ऩशुऩनत भुयायकारे फताए। 'हये क र्र्वको घाटा ऩूनतव गनवभात्रै भहिुर फढाउॉ दै
जाने हो बने प्राथधकयणभा कदहल्मै िुधाय आउॉ दै न,' उनरे बने, 'प्राथधकयण ऐन, २०४२ अनुिाय िुधाय
गनऩ
ुव छव , उिरे दईु र्र्वअनघ ददएको िझ
ु ार्िभेत कामावन्द्र्मन गये को छै न।'

रोडिेडडङरे औद्मोथगक क्षेत्र अस्तव्मस्त बएको बन्द्दै भहिर
ु फढाएय ननयन्द्तय त्रफजर
ु ी उऩरब्ध हुन्द्छ

बने फढाउन उथचत हुने ऩञ्चकन्द्मा िभह
ू का उऩाध्मक्ष धु ्यर्कुभाय श्रेरठरे फताए। 'बायतभा िभेत भहिर
ु
फढे को छ, महाॉ फढाउनु हुॉदैन बन्द्ने होइन,' उनरे बने, 'तय, ननयन्द्तय त्रफजर
ु ी ददने प्राथधकयणको
प्रनतफद्धता हुनऩ
ु छव ।'

रोडिेडडङ य थगटी, ढुॊगाको अबार्भा सिभेन्द्ट य स्स्टर उद्मोगभा प्रनतकुर अिय ऩये को उनरे फताए।
उनका अनुिाय त्रफजुरी य थगटी, ढुॊगा अबार्रे छडको त्रफक्री झन्द्डै ९० प्रनतशत घटे को छ। मिरे

फेयोजगायको िभस्मा उत्ऩन्द्न हुने बन्द्दै त्रफजुरी ददने िुननस्श्चतता बएभात्रै भहिुर फढाउन उथचत हुने
उनको तकव छ।

भागेजनत भहसुर फढ्दै न
काठभाडौं- वर्द्मत
ु प्राथधकयणरे प्रस्तार् गये जनत भहिर
ु नफढ्ने आमोग अध्मक्ष गणेशप्रिाद िब्ु फारे

फताएका छन ्। ियोकायर्ारा य उऩबोक्तािॉगको वर्स्तत
ृ छरपरऩनछ भात्रै र्द्
ृ थधदय ननधावयण हुने उनरे
नागरयकिॉग फताए।

'प्राथधकयणरे प्रस्तार् गये को भहिर
ु दयभा ियोकायर्ारा य उऩबोक्तािॉग ऩदहरो चयणको अन्द्तकक्रवमा

बएको छ,' उनरे बने, 'िफै ऩक्षिॉग छरपर गये य कनत फढाउॉ दा उथचत हुन्द्छ, त्महीअनि
ु ाय ननणवम हुनेछ।'

प्राथधकयणरे गनव िक्ने िध
ु ाय य ियकायरे गने िहमोगफाये ऩनन छरपर गये यभात्र भहिर
ु फढाइने िब्ु फारे
फताए।

प्राथधकयणरे बने २० प्रनतशत भहिुर फढाएभात्र िॊस्था नापाभा जाने फताएको छ। गत आथथवक र्र्वभा

उिको आम करयफ २८ अफव रुऩैमाॉ थथमो। २० प्रनतशत भहिुर फढाउॉ दा आम ३३ अफव ऩुग्ने य मिरे िॊस्था
िहज िञ्चारन हुने प्राथधकयणरे जानकायी ददएको छ। उिका अनुिाय हारको २७ राख ग्राहकको

आधायभा ३० प्रनतशत भहिुर फढाउने हो बने र्ावर्वक आम ३६ अफव रुऩैमाॉ ऩुग्छ य िॊस्था नापाभा जान्द्छ।
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बायत जाने टोरी ऩीटीए गये यै पर्कशने विश्िास छ
याधाकुभायी ऻिारी

ऊजावभन्द्त्री

बायतिॉग एक िातासबत्रै हुने बननएको ऊजाव व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) य बायतकै कम्ऩनी
जीएभआय इनजॉ सरसभटे डिॉग हुने बननएको भाथथल्रो कणावरी आमोजनाको वर्काि

िम्झौता (ऩीडीए)को प्रिङ्गरे अदहरे नेऩारको ऊजावक्षेत्रभा ताजा फहि िज
ृ ना गये को छ ।

दे शरे र्र्ावमाभभै ऩनन िाप्तादहक ५२ घण्टाको रोडशेडडङको िभस्मा फेहोरययहे को अर्स्थाभा

मी दईु िम्झौता बए बने नतनरे वर्द्मुत ् उत्ऩादनका क्षेत्रभा कोशेढुङ्गाको काभ गने वर्श्र्ाि
सरन िककन्द्छ । भर
ु क
ु को िभग्र आथथवक वर्कािको अर्योधका रुऩभा दे खखइयहे को ऊजावको
कभीको अर्स्था अफ अन्द्त्म हुने ऊजावभन्द्त्री याधाकुभायी ज्ञर्ारी फताउॉ नछन ् । िेप्टे म्फय ३

फुधर्ायका ददन नेऩारका ऊजाविथचर् नेतत्ृ र्को टोरी ऩीटीए र्ातावका राथग बायत जाॉदै गये को
िन्द्दबवभा आथथवक असबमानका जनादव न फयार य ऩरु ऩ कोइयारारे भन्द्त्री ज्ञर्ारीिॉग
ऊजावक्षेत्रका वर्वर्ध वर्र्मभा गये को कुयाकानीको िाय :

ऊजाश व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए)का राथग सयकायरे ऩठाएको सॊर्ोथधत प्रस्तािको स्िागत गदै िाताशका
राथग बायतरे नेऩारी प्रनतननथधराई फोराएको छ । बदौ १८ गते जाने सथचिस्तयीम प्रनतननथधभण्डररे
सम्झौता गये यै आउरा ?

हाभीरे ऩठाएको प्रस्तार्को भस्मौदािदहत प्रस्तार् भस्न्द्त्रऩरयर्द् फैठकभा रैजाॉदै छौं । गह
ृ कामव ऩूया

नबएकारे शुक्रर्ायको भस्न्द्त्रऩरयर्द्भा रान िककनॉ । तय, शुक्रर्ाय नै प्रधानभन्द्त्री य नेताहरूिॉग अनुभनत

सरएय दटप्ऩणी उठाएय हस्ताक्षय ऩनन सरइिकेको छु । भन्द्त्रारमको तमायी ऩूया बइिकेको छ । हाभीरे १६
िाउनभा ऩीटीए प्रस्तार् बायत ऩठाएका थथमौं । १८ िाउनभा बायतका प्रधानभन्द्त्री आउनुबमो य

पककवएरगत्तै उहाॉहरूरे हाभीराई ऩत्र ऩठाउनुबमो । य, हाभीरे बायतरे तमाय गये को र्ा नेऩाररे तमाय

गये को प्रस्तार्भा छरपर गने बनेय बायतिॉग स्जज्ञािा याख्मौं । उहाॉहरूरे नेऩाररे ऩठाएकै प्रस्तार्राई
स्र्ागत गदै नेऩारकै प्रस्तार्भाथथ छरपर गने बनेय हाभीराई फोराउनुबएको छ । मद्मवऩ, उत्ऩादनको
ऩाटोराई िम्झौतारे िम्फोधन नै नगदाव हाम्रा ऊजाव िङ्कटको िभस्मा िभाधान नहुने हो कक बन्द्ने

उहाॉहरूको चािो छ । त्मिो हुॉदा, मी िफै वर्र्मभा र्ातावका क्रभभा छरपर हुन्द्छ । मिका राथग हाभी १८

बदौभा िथचर् याजेन्द्रककशोय क्षेत्रीको नेतत्ृ र्भा िातिदस्मीम र्ाताव टोरी ददल्री ऩठाउॉ दै छौं । त्मिराई

के–कनत अथधकाय ददने बन्द्ने वर्र्मभा भस्न्द्त्रऩरयर्द्रे ननणवम गछव । य, िम्झौता गये यै टोरी पकवन्द्छ बन्द्ने
भराई वर्श्र्ाि छ ।

बायतरे उत्ऩादनको ऩाटोराई ऩनन सम्झौताभा सभेट्न चाहे को यहे छ । अफ उत्ऩादनको ऩाटोराई
सम्झौताभा नयाख्ने नै हाम्रो अडान यहन्द्छ र्क बायतरे बनेजस्तै उत्ऩादनराई ऩनन सम्झौताभा सभेदटन्द्छ ?
बायतका याजदत
ू भकहाॉ आएय केही ददनऩदहरे कुया गनब
ुव एको थथमो । भैरे उहाॉराई प्ररट बनेको छु,

वर्गतभा बायतिॉग बएका िस्न्द्धिम्झौतारे नेऩारी जनताराई आजिम्भ ऩनन अिय गरययहे को छ ।
त्मिकायण अदहरे ऩनन बायतफाट कुनै प्रस्तार् आउॉ दा नेऩारी जनतारे प्रनतकक्रमा य ियोकाय याख्ने गये का
छन ् । दहजो हाभीरे नै गये का कोशी, गण्डक, भहाकारीरगामतका िम्झौतारे ऩीडाभा ऩाये का हाभी

नेऩारीहरू आज ऩनन वर्वर्ध वर्ऩत ् बोथगयहे का छौं । त्मस्तै, िम्झौता नेऩाररे ऩुन् नगयोि ् बन्द्ने

काभनाभा नेऩारी छन ् । नेऩारको वर्द्मुत ् आमोजनाभा बायतरे रगानी गनवका राथग हाम्रा ऐनहरूरे

फाटो खर
ु ा गये का छन ् । आजकै ददनभा ऩनन बायतीम रगानीभा नेऩारभा य नेऩारीरे बायतका वर्सबन्द्न
क्षेत्रभा रगानी गरययहे का छन ् ।

त्मिकायण ऩीटीएभा उत्ऩादनको ऩाटोराई निभेट्ने गयी हाभीरे आभ िहभनतभा हाम्रो अर्धायणा

बायतराई ऩठाएका हौं बनेय भैरे स्ऩरट बननददएको थथएॉ । हाम्रो बार्ना फुखझददनुहोरा बनेय आग्रह गये को
थथएॉ । अको कुया, तऩाईं याजदत
ू को कामवकारभा हुनुहुन्द्छ, भ भन्द्त्रीको कामवकारभा छु । हाम्रै कामवकारभा
मो िम्झौता िम्ऩन्द्न गयौं बन्द्ने अनुयोध भैरे उहाॉराई गयेँ । भेयो कुया िुनेय स्ऩरट बएऩनछ याजदत
ू रे

भराई बन्द्नुबमो, ‘तऩाईंको भुखभा दध
ू य बात ।’ मो बेटको केही िभमऩनछ बायतफाट फोरार्ट बएको छ
। नछभेकीराई प्राथसभकताभा याखेको अदहरेको बायत ियकाय, नये न्द्र भोदीरे नेऩारको िॊिद्राई गये को
िम्फोधन, बायतकै रारककल्राफाट गये का नेऩारिम्फन्द्धी िम्फोधन य ऩनछल्रा व्मर्हायहरूराई हे दाव
नेऩारको वर्श्र्ाि बायतरे स्जत्न प्रमाि गरययहे को छ । त्मिैरे ऩनन उत्ऩादनको ऩाटो निभेदटएको
वर्शद्
ु ध वर्द्मत
ु ् व्माऩायिम्फन्द्धी ऩीटीए हुनेभा भ वर्श्र्स्त छु ।

बायतका प्रधानभन्द्री पर्कशएरगिै तऩाईं फङ्गरादे र् भ्रभणभा जानुबएको थथमो । नेऩार–बायत–

फङ्गरादे र् त्ररदे र्ीम ऩीटीए गने बन्द्ने विषमभा ऩनन फङ्गरादे र्सॉग कुया बएको जानकायीभा आएको
थथमो । मो विषमभा ऩनन अदहरे कुया हुन्द्छ ?

भ फङ्गरादे श नजाॉदै बायत, बूटान य फङ्गरादे शफीच ऊजाव व्माऩायको वर्र्मभा छरपर बएको यहे छ ।

त्महाॉ नेऩारराई ऩनन िभार्ेश गने कुया भैरे दस्तार्ेज हे येय थाहा ऩाएॉ । त्मो दस्तार्ेज भैरे नेऩारभा ऩाइनॉ
। नेऩारराई फोराएको ऩनन हाभीरे खफय ऩाएनौं । तय, फङ्गरादे शभा गए ऩनन हाम्रा याजदत
ू हरयप्रिाद

श्रेरठरे त्मो दस्तार्ेज भराई ददनुबमो । हारका ऩययारट्र िथचर्कै हस्ताक्षय छ त्मिभा । तय, ककन
हाभीराई जानकायी आएन बन्द्नेफाये थाहा बएन । उक्त छरपरभा बूटान, फङ्गरादे श, बायत य
नेऩारफीच उऩक्षेत्रीम ऊजाव व्माऩायका वर्र्मभा छरपर गने कुया यहे छ ।

भ गएऩनछ भैरे त्महाॉ फङ्गरादे शका यारट्रऩनत, ऊजाव भन्द्त्रारमको िभेत कामवबाय िम्हारेका
प्रधानभन्द्त्री, ऩययारट्रभन्द्त्री, ऊजाव याज्मभन्द्त्री य प्रधानभन्द्त्रीका ऊजाव िल्राहकायिॉग बेटर्ाताव गयेँ । त्मो
क्रभभा मदद बायत िहभत बमो बने फङ्गरादे श नेऩारको सिभानािम्भ ये रभागव ननभावण य ऊजाव

व्माऩायका राथग तमाय यहे को उहाॉहरूरे फताउनुबमो । उहाॉहरूरे हाम्रो भ्रभण, ऊजाव व्माऩाय य अन्द्म

व्माऩायराई ननकै भहत्र् ददएको ऩामौं । बायतीम नेताहरूिॉग उहाॉहरूरे कुया गनब
ुव एको ऩनन िुनाउनुबमो ।
य, नेऩाररे ऩनन ऩहर गये भा नेऩार–फङ्गरादे श य ऊजावरगामतका हये क व्माऩाय िहज हुने उहाॉहरूरे
फताउनुबमो । फङ्गरादे शरे बायतराई धेयै ठाउॉ भा फाटो ददएको य िहमोग गये कारे बायतरे ऩनन
फङ्गरादे शराई मो वर्र्मभा िहमोग गने उहाॉहरूको धायणा थथमो । तय, ऩदहरे बायतिॉग ऩीटीए

बइिकेऩनछ भात्र उऩक्षेत्रीम ऊजाव व्माऩायका वर्र्मभा कुया अनघ फढाउने भैरे उहाॉहरूराई फताएकी छु ।

चीन य अभेरयकारे ऩनन बायतसॉग हुन रागेको ऩीटीएप्रनत ननकै चासो दे खाइयहे का छन ् बन्द्ने कुया
आइयहे को छ नन ?

िही हो । केही ददनअनघ चीनका याजदत
ू िॉग ऩनन भेयो बेट बएको थथमो । अदहरे चीनरे नेऩारराई

आफ्नो ननकै प्राथसभकताभा याखेको उहाॉरे फताउनुबमो । चीन ियकाय य ननजीक्षेत्ररे ऩनन नेऩारको
ऊजावभा रगानी गनव चाहे को उहाॉरे फताउनुबमो । चीनका कम्ऩनीरे सरएका ऩस्श्चभ िेतीरगामत
आमोजना चाॉडै िम्ऩन्द्न गने, नेऩारभा थऩ रगानी गनेरगामत उहाॉहरूको मोजना यहे को ऩनन

िुनाउनुबमो । उत्तयतपवको हाम्रो नछभेकी चीन बएकारे चीनिॉग ऩनन हाभीरे िम्बर् बएिम्भका हये क

वर्र्मभा िहकामव गयी नेऩारराई ऊजावभा आत्भननबवय फनाउन हाभी तमाय छौं बन्द्ने कुया उहाॉरे गनब
ुव एको
छ । अकोतपव, बौगोसरक रूऩभा टाढै बए ऩनन अभेरयका नेऩारको सभत्र यारट्र हो । ऊ ऩनन नेऩारको ऊजाव
वर्कािभा िहमोग गनव चाहन्द्छ । त्मिो हुॉदा, हाभी उदाय अथवनीनतका आधायभा िफै नछभेकी य
सभत्रयारट्रहरूिॉग आऩिी दहतका हये क वर्र्मभा िहकामव गनव िक्छौं ।

भाथथल्रो कणाशरी आमोजनाको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) ऩनन बायतीम कम्ऩनी जीएभआय
इनजॉ सरसभटे डसॉग मसै सातासबर हुन्द्छ बन्द्ने असबव्मक्तत, मोजना आमोगका उऩाध्मऺ, बायतीम
याजदत
ू रगामतफाट आएको छ । के हुन्द्छ अफ ऩीडीए ?

अन्द्तययास्रट्रम प्रनतस्ऩधावफाट जीएभआयरे उक्त आमोजना ऩाएको हो । ऩीडीए कुनै एउटा कम्ऩनीिॉग

गरयने बएकारे मो दईु दे शको ियकायरे हे ने वर्र्म होइन । अको कुया, रगानी फोडवरे मो प्रकक्रमा अगाडड
फढाइयहे को छ । तय, ऩनन ऊजावको वर्र्म बएकारे मो भेयो ियोकायको वर्र्म हो । कणावरीका भाथथल्रो

(उत्तयी) तट र्ा तल्रो (दक्षक्षणी) तटभा िञ्चासरत कुनै ऩनन आमोजना (सिॉचाइ र्ा वर्द्मुत ्)हरूराई प्रबार्
नऩने गयी मो आमोजनाको ऩीडीए हुनुऩछव । शामद

ददल्रीभा हुने ऩीटीए य नेऩारभा हुने ऩीडीएिॉगै हुन ऩनन िक्छन ् ।

बायतीम प्रधानभन्द्री भ्रभणका सभमभा ऊजाश भन्द्रारम य ऩययाष्ट्र भन्द्रारमकै आऩवि य असहमोगका
कायण ऩीडीए हुन नसकेको बन्द्ने कुया ऩययाष्ट्रभन्द्रीरे नै केही सभमअनघ असबमानराई फताउनु बएको
थथमो । के त्मस्तै हो ?

होइन । भुख्म कुया के हो बने वर्दे शी रगानीभा ननभावण हुने ५ िम भेगार्ाटबन्द्दा भाथथका आमोजना

रगानी फोडवरे हे ने बननएको छ । तय, मी दर्
ु ै क्षेत्रभा ियोकाय याख्ने ऊजावभन्द्त्री य ऩययारट्रभन्द्त्रीको नै फोडवभा
उऩस्स्थनत छै न । मिभा ऊजाव य ऩययारट्रको उऩस्स्थनत य ियोकाय अननर्ामव नै छ । अकोतपव, ऩीडीएका

राथग अदहरे ऩनन फोडवभा वर्ज्ञ कभवचायीहरू छै नन ् । भैरे रगानीफोडवभा जान ऩाउॉ बन्द्ने भाग गरययहे को
छै न । तय, वर्द्मभान अथधकायिदहत नै फोडवराई िुचारु गने हो बने कक त फोडवराई वर्ज्ञ कभवचायीको

व्मर्स्था गनऩ
ुव छव । नत्र, फोडवरे नै त्मस्ता आमोजना हे नऩ
ुव छव बन्द्ने नै छै न । अदहरे ऊजाव भन्द्त्रारमका वर्ज्ञ
कभवचायीहरूरे नै फोडवको काभ–कायफाहीभा िहमोग गरययहनु बएको छ । मिो गदाव भन्द्त्रारमको काभ–

कायफाहीभा नै िभस्मा ऩये को छ । त्मिो हुॉदा, फोडवराई िुचारु गने बए वर्ज्ञ कभवचायीको व्मर्स्था गनऩ
ुव छव
बन्द्ने भात्र भेयो बनाइ हो । हाभीरे ऩीडीए योकेका होइनौं ।

विगतभा भन्द्रारमरे ऊजाशभा रगानी ल्माउन य ऊजाश विकास गनश नसकेकारे नै रगानी फोडशको
आिश्मकता भहसूस गरयएको होइन य ?

भ मिभा िहभत छै न । वर्गत त्मस्तै थथमो । याजनीनतक स्स्थयता थथएन । आन्द्तरयक िशस्त्र

द्र्न्द्द्र्को अर्स्था थथमो । रगानी ल्माउन िककएको थथएन । द्र्न्द्द्र्फाट बखवयै अर्तयण गये ऩनछ त्मो
फोडवको आर्श्मकता भहिि
ू गरयमो । तय, फोडवभा ऩमावप्त वर्ज्ञ कभवचायीको व्मर्स्था गरयएन । गठनको

बएको ३ र्र्व बमो, तय मिरे आफ्नै कुनै ऩनन आमोजना मिरे शरू
ु गये को छै न । भाथथल्रो कणावरी ऩनन
ऊजाव भन्द्त्रारमरे नै शरू
ु भा ३ िम भेगार्ाटको अनभ
ु नत ददएको आमोजना हो । ऩनछ फढाउॉ दै ९ िम

भेगार्ाट ऩग
ु ेको छ । तय, आज ऩरयस्स्थनत फदसरएको छ । ५ िम भात्रै होइन, हजायौं भेगार्ाटको आमोजना
ऩनन

भन्द्त्रारमरे नै अध्ममन गरयहे को छ । हाभीरे १० हजाय भेगार्ाटको कणावरी थचिाऩानी, १ हजाय
भेगार्ाटबन्द्दा भाथथ जान िक्ने फढ
ू ीगण्डकीजस्ता आमोजनाको अध्ममन गदै छौं । िाना चादहॉ हाभीरे

गने, ठूरा चादहॉ गनव नऩाउने बन्द्ने हुॉदैन । त्मिो हुॉदा, वर्द्मुत्राई रगानी फोडवफाट ननकारेय भन्द्त्रारमभै
याख्नऩ
ु छव ।

सयकायरे नै विद्मुत ् विकास विबागभापशत विकास ससभनत फनाएय फूढीगण्डकी, नरससङगाडजस्ता

आमोजना अगाडड फढाउने बननएको छ । प्राथधकयणरे ऩनन फनाउॉ छ । भन्द्रारमरे ऩनन फनाउरा । अफ
मसराई कसयी फुझ्ने सयकायको बूसभका के हो ? ननमाभक, सहजकताश य व्माऩायी के हो ?

वर्द्मुत ् उत्ऩादन, वर्तयण य प्रिायण तीनओटा स्जम्भा सरएय वर्द्मुत ् प्राथधकयण स्थाऩना बएको हो ।

प्राथसभक चयणको अध्ममन गने गयी वर्द्मुत ् वर्काि वर्बागको स्थाऩना बमो य मी िफैराई हे ने

भन्द्त्रारमको स्थाऩना बमो । िम्ऩूणव रूऩभा चराउने ननणावमक िॊस्था ऊजाव भन्द्त्रारम हो । अछाभको एउटा
आमोजना फूढीगङ्गा (२० भेगार्ाटको)राई वर्द्मुत ् वर्काि वर्बागका कभवचायीहरूरे आपैंरे फनाउन

चाहे कारे ददएको हो । भन्द्त्रारम तथा वर्बागभा बएका वर्ज्ञ जनशस्क्तको बूसभका दटप्ऩणीकतावबन्द्दा

भाथथ उठ्न िकेन बन्द्ने गुनािो यहीआएकारे उहाॉहरूको वर्ज्ञता प्रस्तुत गने आमोजनाको रूऩभा मिराई
अनघ फढाइएको हो । यास्रट्रम गौयर्का दईु आमोजना फूढीगण्डकी य नरसिङगाड वर्काि िसभनतभापवत

ल्माइमो । तय, मी आमोजनाहरूराई अदहरे प्राथधकयणराई नै हे रययहे को छ । मी िफै कुयाको ननमभनका
राथग हाभीरे वर्धेमकको भस्मौदा फनाइयहे का छौं । त्मिरे मस्तो अरभरराई हटाउॉ छ ।

प्राथधकयणभा बएका सभस्माराई थाती याखेय विद्मुत ् घाटा कभ गनश विद्मुत ् भहर्ुर िद्
ृ थध गये य भारै
सभस्माको सभाधान होरा ?

वर्केन्द्रीकयणको नीनतअनुिाय उत्ऩादन, प्रिायण य वर्तयणका राथग छुट्टा–छुट्टै ननकाम फनाउने

बननएको हो । वर्द्मुत ् प्राथधकयणको आथथवक अर्स्थाराई स्र्स्थ फनाउनु आर्श्मक छ । भहॉ गोभा ककनेय
िस्तोभा फेच्दा कुनै ऩनन ननकामको व्माऩाय घाटाभा जान्द्छ । प्राथधकयणरे प्रत्मेक ३ र्र्वभा ककन्द्ने

वर्द्मुत्को भूल्म फढ्छ । तय, फेच्ने भूल्म िभामोजना बएन । त्मिकायण अफ हाभी जियी ककन्द्छौं, त्मियी
नै र्ावर्वक रूऩभा वर्द्मुत्को भहशुर र्द्
ृ थध गदै राने नीनत फनाउॉ छौं । तय, घाटा नहुने गयी ऩदहरा भहशुर
िभामोजन गनुव आर्श्मक छ । ३ र्र्वभा रोडशेडडङ अन्द्त्म गने गयी हाभी िभवऩवत छौं । त्मिो हुॉदा, अफ
भहशुर फढाउने य वर्द्मुत ् नददने बन्द्ने आयोऩ केही र्र्वऩनछ अन्द्त्म हुन्द्छ ।

अको प्रसङ्ग, थचसरभेफाट कुरभान नघससङराई प्राथधकयणरे हटाएन भार, थचसरभेअन्द्तगशतका

आमोजनाको फोडशको नेतत्ृ िफाट ऩनन थचसरभेको नेतत्ृ िराई विननमभािरी नै ऩरयितशन गयी हटामो बन्द्ने

कुया छ नन ?

थचसरभे भोडर डा. डम्फय नेऩारीको िोच य नेतत्ृ र्भा उहाॉहरूकै भेहनतरे वर्काि बएको नेऩारी भोडर हो

। मिरे नेऩारीराई िभार्ेशी आथथवक र्द्
ु ावर्ना छै न । तय,
ृ थध ददराउॉ छ । मि आमोजनाप्रनत भेयो कुनै दब
कामावर्थध ऩूया बएका एकजना कभवचायीराई प्राथधकयण फोडवरे काजकपताव गदाव मनत ठूरो फफण्डय गनऩ
ुव ने

आर्श्मकता थथएन । थचसरभेभा बएका अननमसभतताफाये छानत्रफन बइयहे को छ । तय, भराई द्ु ख राग्छ,
सभडडमािॉग िभम ककनेय, केही ऩत्रकायराई ‘ऩत्रक
ु ाय’ फनाएय गरत प्रचाय गने काभ जिरे गये ऩनन गरत
छ । ऩदहरा ऩनन मस्तै हकवत बएको यहे छ । भैरे त फोडवफाट आएको काजकपताव गने प्रस्तार् ठीक रागेय
िदय भात्र गये को हुॉ । तय, महाॉ त कुकुयरे ऩच्
ु छय हल्राउनब
ु न्द्दा ऩच्
ु छयरे कुकुय नै हल्राउन खोज्मो ।

त्मिैरे, जानीनजानी व्मस्क्तको ऩनछ राग्नेहरूराई नीनत य ननमभको ऩनछ राग्न आग्रह छ भेयो । याज्मको
नीनतननमभ नभान्द्नेराई िोहीअनि
ु ाय कायफाही हुनऩ
ु छव ।

अन्द्त्मभा, ऊजाश दे र् विकासको अननिामश य ऩूिर्
श तश हो बन्द्ने गरयन्द्छ । सन ् २०२२ सम्भभा नेऩारराई
विकासर्ीर दे र्को भाऩदण्डभा ऩुयम
् ाउन भन्द्रारमको मोजना के छ ?

ऊजाव भन्द्त्रारमरे ऩीटीए, ऩीडीए, िाना–भझौरा य ठूरा आमोजनाहरूको अध्ममन, प्रिायणराई वर्स्ताय,

उज्मारो नेऩार िभद्
ृ ध नेऩारजस्ता कामवक्रभ िञ्चारन, रगानी आकवर्वत जस्ता काभ त िकक्रमताका

िाथ गरययहे कै छ । तय, ऩनन दे शराई वर्कािशीरको भाऩदण्डभा ऩुयम
् ाउन अफको फाॉकी ८ र्र्वभा के गनव
िककन्द्छ बन्द्ने वर्र्मभा हाभी एउटा प्रबार्कायी मोजना फनाउॉ दै छौं ।
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दश्ु चक्रभा विद्मुत ् प्राथधकयण
नेऩार वर्द्मुत ् प्राथधकयणरे हारको भहशुरभा २५ प्रनतशत र्द्
ृ थध गनव भहशुर ननधावयण आमोगिभक्ष
प्रस्तार् गये को छ । रागतबन्द्दा कभ भूल्मभा वर्द्मुत ् वर्क्री गनऩ
ुव दाव प्राथधकयण उठ्नै निक्ने गयी

थसरएको प्राथधकयणको दाफी छ । तय, खयीदवर्क्री भूल्म अन्द्तयरे बन्द्दा ऩनन व्मर्स्थाऩकीम कभजोयीका
कायण प्राथधकयण घाटाभा गएको हो । मिरे न वर्द्मुत ् चह
ु ार्ट योक्न िकेको छ न त आन्द्तरयक

िञ्चारन प्रणारी नै चस्
ु त फनाई खचव घटाउन िकेको छ । मस्तो अर्स्थाभा भूल्मर्द्
ृ थध स्र्ाबावर्क बए
ऩनन जफिम्भ प्राथधकयणरे आपूराई ऩरयर्तवन गयी वर्श्र्ािमोग्म व्मर्स्थाऩकीम क्षभता प्रदशवन गदै न
तफिम्भ मस्तो भूल्मर्द्
ृ थधराई उऩबोक्तारे स्र्ागत गने छै नन ् । तय, प्राथधकयणराई प्रावर्थधक तहभा
उकािी दक्ष व्मर्स्थाऩन शैरीभा िञ्चारन गनव ऩनन भूल्मर्द्
ृ थध आर्श्मक हुन्द्छ । अदहरे भूल्मर्द्
ृ थध

गदै भा प्राथधकयणरे नर्जीर्न ऩाउने होइन । पेरय ऩनन मो िही नेतत्ृ र्वर्हीन िॊस्थानका रूऩभा यदहयहनेछ
। मियी हे दाव प्राथधकयण कदहल्मै अन्द्त्म नहुने गयी भूल्मर्द्
ृ थध य घाटाको दश्ु चक्रभा पिेको दे खखन्द्छ ।

मिफाट उकास्ने फाटो बनेको तत्कारका राथग िॊिद्भा प्रस्तत
ु वर्द्मत
ु ् ऐन शीघ्र ऩारयत गयी कामावन्द्र्मन
गनुव हो ।

प्राथधकयणरे आपूरे उत्ऩादन गये को य अन्द्म कम्ऩनीि“ग खयीद गये को वर्द्मुत ् आऩूनतव गछव । मस्तो

वर्द्मुत ् खयीद भूल्म र्ा उत्ऩादनभूल्मबन्द्दा कभभा फेच्ने बन्द्ने कुयै आउॉ दै न । वर्सबन्द्न कायणरे वर्द्मुत ्
उत्ऩादन रागत प्रत्मेक र्र्व फदढयहे को छ । ननजी कम्ऩनीहरूरे त्मिैअनुिाय भूल्म फढाउन भाग गये का

छन ् । मस्तो भूल्म िॊमोजन गनवकै राथग ऩनन शुल्कर्द्
ृ थधको वर्कल्ऩ दे खखन्द्न । भूल्मर्द्
ृ थध नै बए ऩनन
ननमसभत य गुणस्तयीम वर्द्मुत ् आऩूनतव गनव िक्ने हो बने प्राथधकयणरे प्रस्तार् गये को २५ प्रनतशत

र्द्
ु ीिॉग नै स्र्ीकानेछन ् । तय, प्राथधकयणको व्मर्स्थाऩन
ृ थधको प्रस्तार्राई ऩनन उऩबोक्ताराई खश

िस्च्चने य वर्द्मुत ् आऩूनतव ननमसभत हुने कुयाभा उऩबोक्ता वर्श्र्स्त हुन िकेका छै नन ् । वर्गतभा ऩनन

प्राथधकयणरे भूल्मर्द्
ु ार्ट घटाउने, आन्द्तरयक खचव घटाउने प्रस्तार् गये को थथमो । ऩटकऩटक
ृ थध गदाव चह
भूल्मर्द्
ृ थध गदाव रोडशेडडङ घटाउनेिभेत प्रनतफद्धता गये ऩनन कुनै ऩनन प्रनतफद्धता प्राथधकयणरे ऩूया
गये को दे खखन्द्न । प्राथधकयणरे आपूराई िच्माउन कुनै ऩहर नगने अनन मिको बाय उऩबोक्ताराई

फोकाउने काभ भात्र गने हो बने जनत भूल्म फढाए ऩनन प्राथधकयणको घाटा कभ गनव िककन्द्न । वर्द्मुत ्
उत्ऩादन गनव त प्राथधकयणरे िकेन तय चह
ु ार्ट कभ गनव, भ्ररटाचाय योक्न य चस्
ु त प्रशािननक िॊयचना
फनाई आन्द्तरयक खचव कभ गनव त िक्नुऩथ्र्मो नन । आपूरे िक्ने य गनऩ
ुव ने काभचादहॉ नगने अनन
उऩबोक्ताराई भायभा ऩाने काभचादहॉ गरययहनु उऩमक्
ु त भान्द्न िककन्द्न ।

अदहरे ियकायरे प्राथधकयणको भाग ऩूया गनव हताय गनब
ुव न्द्दा ऩदहरे वर्द्मुत ् ऐन ऩारयत गयी

कामावन्द्र्मनतपव राथगहाल्नुऩछव । मिो बमो बने वर्द्मुत ््् उत्ऩादनका धेयै तगाया उघारयनेछन ् ।

प्राथधकयणराई ऩनन उत्ऩादन, वर्तयण य प्रिायणका अरग एकाइभा फाॉड्ने फाटो खल्
ु छ । मि ऩनछ

प्राथधकयणरे वर्श्र्िनीम दक्ष व्मर्स्थाऩकीम क्षभता प्रदशवन गनव िक्नुऩछव । दयू गाभी स्ऩरट नीनत

फनाउनु ऩछव । िाथै नर्प्रर्तवनात्भक िोच बएका व्मर्स्थाऩकहरूफाट नमाॉ वर्त्तीम नीनतिदहत वर्द्मुत ्
उत्ऩादनका नीनत तम गरयनुऩछव । वर्द्मुत ् उत्ऩादनका राथग नेऩारीहरू शेमयभा रगानी गनव उत्िुक

छन ् । वर्द्मुत ् आमोजनाको आईऩीओ खल्
ु दा ९० गुणािम्भ भाग फढी बएको ऩाइन्द्छ । मदद प्राथधकयण
वर्श्र्िनीम मोजना फनाउॉ छ बने शेमयफाट रगानी जट
ु ाउन िककन्द्छ । तय, त्मिका राथग प्राथधकयणको
व्मर्स्थाऩकीम क्षभताभा िध
ु ाय हुनैऩछव । नमाॉ िोचको नेतत्ृ र्रे नर्प्रर्तवनात्भक वर्त्तीम स्रोत खोजेय
प्राथधकयणराई िफर फनाउन िक्छ ।

अदहरे ऩनन प्राथधकयणरे आपूराई नमाॉ प्रवर्थधरे मुक्त फनाउन िकेको छै न । मस्तो प्रवर्थधरे वर्द्मुत ्

चह
ु ार्ट कभ गनव िककन्द्छ । प्रावर्थधक चह
ु ार्ट ऩनन घटाउन िककन्द्छ । तय, मी िफै गनव ऩनन

प्राथधकयणराई ठूरो फजेटकै आर्श्मकता हुन्द्छ । मो फजेट उऩबोक्ताफाट उठाउन निककने होइन । तय,
रोडशेडडङ य गुणस्तयहीन वर्द्मुत ् आऩूनतवफाट ऩीडडत बएकारे उनीहरूरे थऩ यकभ नतनव नचाहनु

स्र्ाबावर्कै हो । प्राथधकयणको ननयन्द्तय घाटा य भूल्मर्द्
ु ै दोहोयो
ृ थधको दश्ु चक्ररे ियकाय य उऩबोक्ता दर्
भायभा ऩये का छन ् । मिरे अथवतन्द्त्ररई ऩनन दश्ु चक्रभा ऩाये को छ । अत् प्रस्तावर्त वर्द्मुत ् ऐन ऩारयत

गयी प्राथधकयणको व्मर्स्थाऩनराई दक्ष फनाएऩनछ शुल्कर्द्
ृ थध गनुव उऩमु्ुक्त हुन्द्छ । मिरे उत्ऩादन य
वर्तयणराई िहज रूऩभा अनघ फढाउने हु“दा र्ावर्वक रूऩभा उत्ऩादन रागत फढे को आधायभा स्र्त्
िभामोजन हुने गयी शुल्कर्द्
ृ थधराई गनव िककन्द्छ य मो स्र्ाबावर्क ऩनन हुन्द्छ ।
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बायतसॉग विद्मुत ् सम्झौताराई अक्न्द्तभ रुऩ ददन कामशदर गठन
िन्द्तोर् नघसभये

काठभाडौं-बायतिॉग हुन रागेको वर्द्मत
ु व्माऩाय िम्झौंता (वऩटीए)राई अस्न्द्तभ रुऩ ददन ियकायरे ७
िदस्मीम कामवदर गठन गये को गये को छ। प्रधानभन्द्त्री ननर्ाि फारर्
ु ाटायभा भॊगरफाय फिेको

भस्न्द्त्रऩरयर्द फैठकरे उजाव िथचर् याजेन्द्र ककशोय खत्रीको नेतत्ृ र्भा ७ िदस्मीम कामवदर फनाउने ननणवम
गये को हो।

िथचर् खत्री नेतत्ृ र्को प्रनतननथध भण्डर वऩदटएराई अस्न्द्तभ रुऩ ददनका राथग फुधफाय नमाॉ ददल्री

प्रस्थान गने िञ्चायभन्द्त्री सभनेन्द्र रयजारे जानकायी ददए। प्रनतननथध भण्डरका अन्द्म िदस्मभा अथव
िथचर् िुभन शभाव, उजाव भन्द्त्रारमका िहिथचर् केशर्धर्ज अथधकायी रगामत छन ्।
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जीएभआय टोरी नेऩारभा
२ ददनसबर ऩीडीए सतन छरपर
बदौ १६, काठभाडौं - भाथथल्रो कणावरी जरवर्द्मुत ् आमोजना (९ िम भेगार्ाट)को आमोजना वर्काि िम्झौता
(ऩीडीए) गनव जीएभआय इनजॉ सरसभटे डको टोरीिॉग िोभर्ायदे खख छरपर शुरू बएको छ । िोभर्ायै काठभाडौं

आएको टोरीिॉग बइयहे को छरपरभा रगानी फोडवका प्रभुख कामवकायी अथधकृत याधेश ऩन्द्तरे नेऩारका तपवफाट

नेतत्ृ र् गरययहे का छन ् । २ ददनसबत्र ऩीडीए िक्ने गयी छरपर बइयहे को फोडवका िदस्म मोजना आमोगका उऩाध्मक्ष
प्राडा गोवर्न्द्दयाज ऩोखये ररे जानकायी ददए ।

‘प्राथसभक छरपरफाट टुङ्गो रागेको वर्र्मराई हाभीरे फोडवको फैठकफाट ऩारयत गने हो, तय छरपरभा फोडव
िदस्महरूको प्रत्मक्ष िॊरग्नता हुॉदैन ।’ उनका अनुिाय ऩीडीएका राथग अध्ममन गनव उनकै नेतत्ृ र्भा गदठत
िसभनतरे ददएको प्रनतर्ेदनकै आधायभा छरपर अनघ फढ्नेछ ।

िसभनतरे ददएको प्रनतर्ेदनरे ऩीडीए गदाव उक्त नदीभा िञ्चासरत सिॉचाइ आमोजनाहरूराई प्रनतकूर प्रबार् ऩनव

नहुने उल्रेख छ । त्मस्तै, उक्त आमोजना ननमावतभख
ु ी बएकारे ियकायरे ददने प्रनतभेगार्ाट रू. ५० राख अनद
ु ान य
भ्माट छूट ऩनन ददन नहुने अध्ममन िसभनतका केही िदस्मको धायणा छ । मि वर्र्मभा िसभनतका िदस्महरू भुख्म
िथचर् रीराभखण ऩौड्मार य यारट्र फैङ्कका गबवनय डा. मुर्याज खनतर्डारे नोट अप डडिेण्ट रेखेका छन ् ।

ननमावतभुखी आमोजनाराई छूट य अनुदान ददॉ दा गरत प्रथाको वर्काि हुने उनीहरूको भत छ । तय, िसभनतका अन्द्म
िदस्म तथा अथवभन्द्त्री स्र्मम्रे ऩनन कुनै ऩनन आमोजनाराई ददइने छूट तथा अनुदानफाट केही भात्राभा याज्मको
याजस्र् कभ बए ऩनन त्मिरे ऊजाव वर्कािभा ननकै ठूरो मोगदान ददने तकव गये का छन ् । ियकायरे २०८०

िारिम्भभा उत्ऩादन शरू
ु गने कम्ऩनीहरूराई उक्त अनद
ु ान य छूट ददने घोर्णा चारू फजेटभापवत गये को हो ।
९ िम भेगार्ाटको उक्त आमोजनाभापवत नेऩाररे २७ प्रनतशत नन्शल्
ु क शेमय, १ िम भेगार्ाट वर्द्मत
ु ् य स्थानीमरे
शेमय ऩाउने बननएको छ । वर्िॊ्ॊ २०८० िम्भभा आमोजनारे उत्ऩादन शुरू गये उिरे उक्त र्र्व कयीफ रू. ४ अफव ५०
कयोड अनुदानफाऩत योमल्टी कपताव ऩाउॉ छ बने नेऩाररे प्रनतर्र्व रू. ९ अफव ५० कयोड योमल्टी प्राप्त गछव । मि
दहिाफरे ऩनन आमोजनाभा अनुदान ददॉ दा नेऩारराई खाि घाटा नहुने तकव केही वर्ज्ञहरूरे गये का छन ् ।

>f]tM cleofg, 2071/5/17

>f]tM gful/s, 2071/5/17

खखम्ती–बोटे कोसीराई ससभनतरे ऩर काट्मो

िॊिदको िार्वजननक रेखा िसभनतअन्द्तगवतको उऩ–िसभनतरे खखम्ती य बोटे कोिी जरवर्द्मत
ु

आमोजनाका प्रर्द्वधक कम्ऩनीराई र्र्ौँिम्भ स्थानीमभा िेमय जायी नगनक
ुव ो कायण खर
ु ाउन ऩत्र काटे को
छ।

दहभार ऩार्य य बोटे कोिी कम्ऩनीराई ‘दईु नदीभा दहउॉ दभा कभ ऩानी फग्ने प्रनतर्ेदन दे खाएय (गरत

हाइड्रोरोजी) अभेरयकी डरयभा वऩवऩए गने तय िर्विाधायभा ककन िेमय जायी नगये को?' बन्द्दै िसभनतभा
उऩस्स्थत बएय मिफाये स्ऩरट ऩानव ऩत्र कादटएको हो।
बदौ २६ गते फस्ने िसभनत फैठकभा कम्ऩनीका स्जम्भेर्ाय ऩदाथधकायी उऩस्स्थत बएय वर्र्ाद तथा प्रश्नको
जर्ाप ददन ऩनन िसभनतरे आदे श ददएको छ। दईु आमो्ाजनाको वऩवऩए (वर्द्मुत खरयद िम्झौता)

ऩुनयार्रोकन गनव फायम्फाय ऩत्राचाय गये ऩनन फेर्ास्ता गये को बन्द्दै वर्सबन्द्न दरका िबािदरे आऩवत्त
जनाएका थथए।

िसभनतको फैठकभा िोभफाय उऩ–िसभत िॊमोजक टोऩफहादयु यामभाझीरे दईु कम्ऩनीका प्रनतननथधराई

फोराएय स्ऩरटीकयण िोथधने फताए। ‘डरयभा वऩवऩए गये का कायण नेऩार वर्द्मुत प्राथधकयण तथा

याज्मरे ठूरो आथथवक नोक्िानी फेहोये को छ,' उनरे बने, ‘उथचतरुऩभा मिको ऩन
ु यार्रोकनको ऩहर हुन्द्छ,
आर्श्मक ऩये स्थरगत अध्ममन ऩनन जरुयी छ।'

ऩन्द्र र्र्विम्भ नापा कभाइिक्दा ऩनन स्थानीमभा िेमय जायी नगये य खखम्तीको प्रर्द्वधक दहभार ऩार्यरे
िर्विाधायणभाथथ अऩयाध गये को िबािद भोहनफहादयु फस्नेतरे फताए। ‘कम्ऩनीरे अकुत नापा
कभाउनु तय स्थानीमभा मिको कुनै अिय नऩनुव दब
ु ावग्म हो, िार्वजननक कम्ऩनी बएय िेमय जायी गने ऩक्ष
फेर्ास्ता गये को छ।'

कम्ऩनी धनी हुने तय स्थानीम जनता धनी हुने वर्र्मभा याजनीनतक दर तथा ियोकायर्ारारे फेर्ास्ता
गये को ऩनन फस्नेतरे आयोऩ रगाए। दहभार ऩार्य य बोटे कोिी कम्ऩनीराई वऩवऩए ऩुनयार्रोकन गनव
प्राथधकयणरे तीनऩटकिम्भ ऩत्राचाय गये को थथमो तय दर्
ु ै कम्ऩनीरे फेर्ास्ता गदै आएका छन ्। नेऩार
यारट्र फैंक, यास्रट्रम मोजना आमोग, वर्ज्ञ य ियोकायर्ारारे ऩनन दईु आमोजनािॉग बएको िम्झौताभा
गम्बीय त्रट
ु ी बएको औॊल्माएका छन ्।

खखम्तीरे र्ावर्वक ियकायराई नतनऩ
ुव ने योमल्टीिभेत प्राथधकयणरे नतने गरत िम्झौता गरयएको छ।
दहॉउदभा उत्ऩादन हुने फढी त्रफजुरी एक िम ५० प्रनतशतिम्भ फढी नतये य ककन्द्नुऩने प्रार्धान छ। प्राथधकयण
ननयन्द्तय घाटा जाने गयी मियी ऩैिा नतने िम्झौता गरत बन्द्दै ऊजावभन्द्त्री याधा ज्ञर्ारीरे जियी ऩनन

वऩवऩए ऩुनयार्रोकन गने फताएकी थथइन ्। तय, अदहरे मिफाये उनी चऩ
ु चाऩ यहे को ऩनन िबािदको आयोऩ
छ।

दईु आमोजनाको वऩवऩए ऩुनयार्रोकन गने य जनताराई िेमय ददराउने काभभा ऊजाव भन्द्त्रारम तथा
ियकायरे तत्कार प्रकक्रमा िुरु गनऩ
ुव ने िबािदको बनाइ छ। िाथै प्राथधकयणरे खखम्तीका राथग नतरयददने

योमल्टी अफ उिैरे नतनऩ
ुव ने िम्झौता गनऩ
ुव नेभा िबािद फस्नेतरे जोड ददए। खखम्ती िञ्चारनको १५ र्र्व
ऩुथगिकेकारे अफ मिको योमल्टी िावर्कको तुरनाभा दईु गुणा नतनऩ
ुव छव ।

आमोजनाको हाइड्रोरोजीभा कभ त्रफजुरी उत्ऩादन हुने दे खाउनु य दहउॉ दभा उत्ऩादन हुने फढी त्रफजुरीभा डेढी

यकभ बुक्तानी गनऩ
ुव ने व्मर्स्था यारट्रघात बएको ऊजाव भन्द्त्रारमकै अथधकायीको दटप्ऩणी छ। िम्झौता नै
गरत बएकारे ियकायरे चाहे यभात्र खखम्ती आमोजना ककन्द्न निक्ने केही वर्श्रेर्करे फताएका छन ्।

िञ्चारनको १४ र्र्वभा खखम्तीराई भात्र करयफ ३५ अफव रुऩैमाॉ नतये को प्राथधकयणरे मो आमोजनाफाट
र्ावर्वक ३५ कयोड मनु नट त्रफजर
ु ी डरयभा ककन्द्दै आएको छ। गरत हाइड्रोरोजीका आधाय वऩवऩए गये कारे
खखम्ती य बोटे कोिीफाट हारिम्भ प्राथधकयणरे १२ अफव रुऩैमाॉ घाटा खाइिकेको छ।

र्ावर्वक कुर आमको झन्द्डै ३० प्रनतशत (औित र्ावर्वक ऩाॉच अफव रुऩैमाॉ) यकभ नतदै आएको प्राथधकयणरे
आथथवक र्र्व २०६९/०७० िम्भ दईु आमोजनाफाट आठ अफव मनु नट त्रफजर
ु ी ककनेको छ। प्राथधकयणरे

खखम्तीको त्रफजुरीराई दहउॉ दभा प्रनतमुननट १३ रुऩैमाॉिम्भ नतछव बने औित आठ रुऩैमाॉ चाय ऩैिाभा

ग्राहकराई फेच्छ। र्तवभान त्रफक्री भूल्मको आधायभा खखम्तीफाट र्ावर्वक एक अफव ७५ कयोड रुऩैमाॉ घाटा
यहे को प्राथधकयणरे जानकायी ददएको छ।

दईु आमोजनािॉग ‘टे क ओय ऩे' (सरउ मा नतय) िम्झौताअनुिाय वऩवऩए गरयएकारे प्राथधकयणरे र्र्ावभा

आफ्ना आमोजना फन्द्द गये य ऩनन महाॉफाट त्रफजुरी ककन्द्नुऩछव । ६० भेगार्ाटको खखम्तीिॉग २०५२ िार भाघ
१ गते वऩवऩए गरयएको थथमो। २०५७ अिाय २७ गतेदेखख वर्द्मुत उत्ऩादन गये को थथमो। त्मनतफेरा मिको
वऩवऩए ९.९५ अभेरयकी िेन्द्टभा गरयएको थथमो।

मिैगयी, बोटकोिीिॉग २०५३ िाउन १५ गते वऩवऩए बएको थथमो बने २०५७ र्ैशाख १८ गते वर्द्मुत
उत्ऩादन गये को थथमो। त्मिफेरा मिको ६ अभेरयकी िेन्द्टभा वऩवऩए गरयएको थथमो। बोटे कोिीरे ३६
भेगार्ाटको वऩवऩए गये य ४५ भेगार्ाट त्रफजुरी उत्ऩादन गदै आएको थथमो। २०६८ िारभा भात्रै थऩ नौ
भेगार्ाटको प्राथधकयणरे १.६२ रुऩैमाॉभा वऩवऩए गये को थथमो।

>f]tM gful/s, 2071/5/17
दसैंअनघ नखल्
ु ने बमो भाथथल्रो ताभाकोसीको सेमय
यभेश खनतर्डा
रगानीकताव कम्ऩनीका कभवचायीराई छुट्माइएको िेमयफाये वर्र्ाद य स्जल्राफािीराई वर्तयण गने प्रस्ट
भोडासरटी नफनेका कायण भाथथल्रो ताभाकोिी जरवर्द्मुत आमोजनारे दिैंअनघ खर
ु ाउने तमायी गये को
िेमय ननरकािन प्रकक्रमा ऩय धकेसरने बएको छ।

ऩदहरो चयणको िेमय ननरकािन गनव आमोजनारे थधतोऩत्र फोडवको प्रकक्रमािभेत अस्न्द्तभ चयणभा
ऩुयम
् ाएको थथमो। ‘दिैंअनघ खर
ु ाउन अस्न्द्तभ तमायी गरययहे का थथमौं। अफ केही ऩय धकेसरने बमो,'
आमोजनाको ननरकािन तथा त्रफक्री प्रफन्द्धक नागरयक रगानी कोर्का िेमय वर्श्रेर्क नायामण नघसभये रे
बने।
दिैंअनघ खर
ु ाउने तमायी बइयहॉदा आमोजनाभा ियकायी कभवचायी, रगानीकताव कभवचायी, वर्द्मुत
प्राथधकयणका कभवचायी य अन्द्म हकदायरे ऩाउने िेमयभा वर्बेद दे खखएको बन्द्दै िर्ोच्च अदारतभा दईु
िाताअनघ रयट ऩये को थथमो। दोरखाफािीका राथग छुट्माइएको िेमय वर्तयण भोडेरिभेत ऩैिा हुनेरे भात्र
हाल्न िक्ने खारको बएको बन्द्दै वर्योध बएऩनछ स्थथगत बएको छ। आइतफाय िदयभुकाभ चरयकोटभा
फिेको आमोजना स्जल्रास्तयीम िभन्द्र्म िसभनतको फैठकरे िुरुभा भॊसियिम्भ प्रत्मेक दोरखाफािीको
तथमाॊक िॊकरन गने य त्मिऩनछ भात्र भोडासरटी तमाय गये य िेमय ननरकािन गने ननणवम गये को छ।

दर्
ु ैतपवको अन्द्मोररे दिैंअनघ िेमय खर
ु ाउन निककने नघसभये रे फताए। ‘दोरखाफािीको त अफ चाहे य ऩनन

खर
ु ाउन निककने बमो,' उनरे बने, ‘कभवचायीको िभेत अदारतको आदे श नआई खर
ु ाउने अर्स्था बएन।'

दोरखारीका राथग छुट्माइएको एक कयोड ऩाॉच राख ९० हजाय ककत्ता िेमय वर्तयणको भोडासरटी तथमाॊक
िॊकरन गये यभात्र फनाइने छ।

आमोजना स्जल्रास्तयीम िसभनत फैठकरे िेमय आर्ेदन गने मोग्मता ऩुगेका प्रत्मेक दोरखारी

नागरयकको तथमाॊक िॊकरन गये ऩनछ भात्र भोडासरटी फनाउने ननणवम गये को छ। ‘कियी वर्तयण गने बन्द्ने
भोडासरटी अदहरे फनाउन िक्ने अर्स्था दे खेनौं,' िसभनत िदस्म तथा नेऩारी काॊग्रेि दोरखाका िबाऩनत
तायाफहादयु कोइयारारे बने, ‘त्मिैरे आर्ेदन गनवमोग्म नागरयकको आॊकडा आएऩनछ भोडासरटीफाये
ननणवम गरयने छ।' उनरे भॊसिय भिान्द्तिम्भ स्जवर्िरे आॊकडा सरने य त्मिऩनछ ननणवम गरयने फताए।

फैठकरे प्रत्मेक नागरयकरे िभान ककत्ता ऩाउने ककसिभको भोडासरटीभा जाने ननणवम गये को छ। मस्तै
वर्ऩन्द्न नागरयकराई वर्त्तीम व्मर्स्थाको ऩहर गनव ियकायिॉग भाग गये को छ। ‘आमोजनाभा
अग्राथधकायको रुऩभा आएको मो िेमयभा प्रत्मेक दोरखारीरे आर्ेदन गनव ऩाउनऩ
ु छव ,' िसभनत िदस्म एर्ॊ

एकीकृत भाओर्ादीका स्जल्रा नेता वर्शार खड्कारे बने, ‘त्मिैरे आथथवक अर्स्था कभजोय बएका
नागरयकका राथगिभेत वर्त्तीम व्मर्स्थाको ऩहर गरयनु ऩछव ।'

>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/17

ऩीटीए सम्झौता गनश िाताश ससभनत गठन
ियकायरे बायतिॊग हुने बननएको फहु चथचवत वर्द्मुत व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) र्ाताव गनव िसभनत गठन
गये को छ । प्रधानभन्द्त्री ननर्ाि फारुर्ाटायभा भॊगरफाय फिेको भन्द्त्रीऩरयर्द फैठकरे उजाविथचर्
याजेन्द्रककशोय क्षेत्रीको िॊमोजकत्र्भा र्ाताव टोरी गठन गये को हो ।

गदठत िसभनत फुधफाय र्ातावका राथग बायत जाने छ । र्ातावभा टोरीरे बायत ियकायराई वर्सबन्द्न
भस्मौदा य अर्धायणा ऩेश गने ियकायका प्रर्क्ता िञ्चायभन्द्त्री डा. भीनेन्द्र रयजाररे जानकायी ददए ।

िाउनभा बायतीम प्रधानभन्द्त्री नये न्द्र भोदीको नेऩार भ्रभणका फेरा वर्द्मुत व्माऩाय िम्झौता ऩीटीए गने

बननए ऩनन िम्झौताको प्रस्तार् अध्ममन गनुव ऩने बायतीम ऩक्षरे फताएऩनछ िम्झबौता हुन िकेको
थथएन ।
िोही िभमभा दईु दे शफीच ४५ ददनसबत्र वर्द्मत
ु व्माऩाय िम्झौता ऩीटीए गने िहभनत बए फभोस्जभ
नेऩारी टोरी बायत जान रागेको हो ।
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‘भाथथल्रो कणाशरी नेऩार आपैरे ननभाशण गनश

सतछ’

गोवर्न्द्द खत्री-िख
ु ेत, १७ बदौ । भाथथल्रो कणावरी प्रबावर्त क्षेत्र ियोकाय केन्द्रम िसभनतरे भाथथल्रो

कणावरी जरवर्द्मत
ु आमोजना नेऩार आपैरे ननभावण गनऩ
ुव ने फताएको छ । ियोकाय िसभनतरे भॊगरफाय
र्ीये न्द्रनगयभा आमोजना गये को ऩत्रकाय िम्भेरनभा िो कुया फताएको हो ।

ऩत्रकाय िम्भेरनभा िसभनतका अध्मक्ष बयतफहादयु शाहीरे भाथथल्रो कणावरी िस्तो रागतभा ननभावण
गनव िककने फहुआमसभक आमोजना बएको फताउॉ दै नेऩार आपैरे ननभावण गनुव ऩने फताए । स्जएभआयिॊग
बएको भाथथल्रो कणावरी ननभावणको िम्झौता खाये ज नबए आन्द्दोरन गने उनको बनाई छ ।

उनरे ७० अयफको रागतभा आमोजना ननभावण गनव िककने दात्रफ प्रस्तत
ु गये का छन ् । शाहीरे वर्सबन्द्न

सशर्वकर्ाइज रुऩभा अनभ
ु ाननत रागतको आधायिभेत प्रस्तत
ु गये का छन ् । ियकायरे रगानीभैत्री
र्ातर्यण फनाउन िके नेऩारभा रगानीकतावको कभी नबएको अध्मक्ष शाहीरे स्जककय गये ।

‘अऩय कणावरी गुभामौँ बने हाम्रो वर्काि कदहल्मै हुने छै न ्’ उनरे बने,‘अफ हाम्रो आथथवक रडाई भाथथल्रो

कणावरीफाट शुरु हुन्द्छ ।’ त्रफयोधका नाभभा त्रफयोध भात्र नबई नेऩारीरे आमोजना ननभावण गनऩ
ुव ने उनको
बनाई छ । ‘हाभीरे त्रफयोध भात्र होइन मो आमोजना नेऩाररे फनाउनुऩछव ’ उनरे बने,‘मो आमोजना नेऩार
आपैरे फनाउन िक्छ ।’ िम्झौता गदाव स्जएभ आयरे नेऩार ियकाय य नोऩरीराई गुभयाहभा याखेको
उनको बनाइ छ ।

‘रगानी रयटव नको ग्माये न्द्टी हुन्द्छ बने भाथथल्रो कणावरी ऩरयमोजनाका राथग ननर्ेशको िभस्मा छै न ्’
उनरे बने ‘ियकायरे मस्तो अनुकुरताराई उऩमोग गनव िक्छ । अऩय ताभाकोशी ऩूणव रुऩभा स्र्दे शी
रगानीभा ननभावण बैयहे को छ बने अऩय कणावरी ककन ननभावण हुन िक्दै न, प्रश्न गने ठाउॉ छ ।’ ियकायरे

भाथथल्रो ननभावणभा िकायरे रगानी छै न बनेय ऩस्ञ्छने गये को फताउॉ दै रगानीको नबई इच्छाशस्क्तको
कभी बएको फताए ।
‘दे शका वर्सबन्द्न वर्त्तीम िॊस्थाभा भनग्गे भौदरक तयरता यहे को छ ।’ उनरे बने,‘िभस्मा खारी रयटव न
ग्माये न्द्टीको हो । नेऩार ियकायको ऩहरकदभीभा फैङ्क तथा वर्त्तीम िॊस्थाहरुफाट िहुसरमतभा ऋण प्राप्त

गनव य नागरयक शेमय िङ्करन गने हो बने ऩरयमोजनाराई चादहने यकभको कुनै कभी यहने दे खखन्द्न ।’

नेऩारी जनताको कुया निुनी ियकायरे एकरौटीरुऩभा आमोजना बायतीम कम्ऩनी स्जएभआयराई ददने हो
बने भाथथल्रो कणावरीफाट आन्द्दोरनको शुरुर्ात हुने अध्मक्ष शाहीरे चेतार्नी ददए ।
\
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ऩक्श्चभ सेतीभा सीडब्लल्मई
ू रे भाग्मो फजाय
सनु नक्श्चता
फाफुयाभ खड्का
काठभाडौं, १७ बदौ- चीनको िीडब्ल्मई
ू इन्द्बेस्टभेन्द्ट कऩोये िनरे ियकायिॉग ऩस्श्चभेिेती जराशममक्
ु त वर्द्मत
ु ्
आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने त्रफजुरीको फजाय िुननस्श्चतता भागेको छ । वर्द्मुत ् भाग य आऩूनतवको वर्र्मभा वर्द्मुत ्
प्राथधकयण, ऊजाव भन्द्त्रारम, यास्रट्रम मोजना आमोगरे पयक–पयक तथमाॊक प्रस्तुत गये ऩनछ भॊगरफायको द्वर्ऩक्षीम
फैठकभा िीडब्ल्मूईरे फजायराई जोड ददमो ।
प्राथधकयणरे तमाय ऩाये को िॊस्थागत मोजनाभा िन ् २०२७ ऩनछ भात्र ऩस्श्चभिेतीको त्रफजुरी आर्श्मक ऩने उल्रेख
गये ऩनछ िीडब्ल्मूई अझ िशॊककत फनेको छ । आमोजना िन ् २०२१ को अन्द्त्मभा िक्ने मोजना उिको छ । िीडब्रूई
चाइना थ्री गजेज कऩोये िनको िहामक कम्ऩनी हो ।
उिरे जन
ु फेरा नेऩारभा ऩस्श्चभिेतीको त्रफजर
ु ी खऩत हुन्द्छ, त्मि आधायभा आपू आमोजना फनाउन तमाय यहे को
प्रनतफद्धता दोह¥माएको थथमो । भॊगरफायको फैठकभा उिरे त्रफजुरीको फजाय खोजीका अनतरयक्त र्ैज्ञाननक
वर्द्मुत्को भाग प्रक्षेऩण अध्ममन गनव िहभनत जनाएको छ । आगाभी ६ र्र्वऩनछको त्रफजुरी भाग य आऩूनतव
प्रक्षेऩणका राथग अध्ममन गने िहभनत ऩनन बएको छ । र्ातावभा फोडवका तपवफाट प्रभख
ु कामवकायी अथधकृत (िीईओ)
याधेश ऩन्द्त य िीडब्ल्मूईका प्रेसिडेन्द्ट डा. रु गोजुनको िहबाथगता थथमो । प्रिायणराइन, जग्गाअथधग्रहण, ऩुनफावि य
वर्द्मुत ् खरयद दयका वर्र्मभा थऩ छरपर फाॉकी छ ।
२ र्र्वअनघ फोडव य िीडब्रई
ू फीचको िभझादायीऩत्र (एभओम)ू भा तम बएको कामवतासरका ऩनन प्रबावर्त बइिकेको छ
। मिको अियरे िॊमुक्त कम्ऩनी गठनभा िभेत दढराइ बएको छ । प्रिायणराइन ऩूर्ावधाय ननभावणका िाथै ऩुनफावि
य जग्गा अथधग्रहणको काभ नेऩार ियकायरे गने एभओमूभा छ ।
िीडब्रई
ू रे आमोजनाको आथथवक एर्ॊ प्रावर्थधक ऩक्षको वर्श्रेर्ण गयी दर्
ु ै प्रनतर्ेदन फोडवराई उऩरब्ध गयाइिकेको
छ । दर्
ु ै प्रनतर्ेदनरे आमोजना आथथवक रूऩभा आकर्वक दे खाएको छ । फोडवरे आमोजनाफाट वर्स्थाऩन हुनेको
ऩुनफावि, जग्गा अथधग्रहण, प्रिायणराइन मोजना, जराशममुक्त आमोजनाको ऩीऩीए य प्रनतपरिदहतको
कामवमोजना िम्फोधन गने प्रनतफद्धता जनाइिकेको छ ।
जराशममुक्त आमोजनाको जडडत क्षभता ७५० भेगार्ाट छ । आमोजनाफाट र्ावर्वक ३ अफव ३३ कयोड मुननट त्रफजुरी
उत्ऩादन हुने िम्बाव्मता अध्ममनरे दे खाएको छ । आमोजना ननभावणको अनुभाननत रागत २ अफव अभेरयकी
डरयबन्द्दा फढी छ । आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने त्रफजुरीका राथग प्रिायणराइन फनाउनभात्रै ४० कयोड डरय रगानी

आर्श्मक ऩने प्रायस्म्बक अध्ममनरे दे खाएको छ । ऩुनफाविभा जग्गा प्रास्प्तको रागत तम बएको छै न ।
प्रिायणराइनका राथग नेऩाररे चीनिॉग िहुसरमत ऋण भागेको छ ।
िीडब्रई
ू रे गये को अनभ
ु ाननत आथथवक वर्श्रेर्णभा ‘आमोजना आथथवक रूऩभा आकर्वक हुन ऩीऩीए दय र्र्ावत्भा
प्रनतमुननट ५.४ िेन्द्ट य िुख्खामाभभा ९.५ िेन्द्ट आर्श्मक ऩने’ उल्रेख छ । आमोजना आथथवक रूऩभा िम्बाव्म हुन
१० र्र्विम्भ र्ावर्वक भूल्मर्द्
ृ थध ३ प्रनतशत, कजाव अर्थध १८ र्र्व य त्मिभध्मे ६ र्र्व ग्रेि वऩरयमड हुनुऩने उिको
वर्श्रेर्ण छ । िीडब्रई
ू रे प्रिायणराइन ननभावणभा िहमोग गने तय रगानी नेऩारको हुने एभओमभ
ू ा उल्रेख छ ।
आमोजना िार्वजननक–ननजी िाझेदायी (ऩीऩीऩी) प्रारूऩभा ननभावण हुनेछ । िभझदायीअनुिाय स्थानीमराई
आमोजनाभा १० प्रनतशतिम्भ िेमय रगानी गनव ददइनेछ । आमोजनाभा िीडब्रूईवको ६५ य ियकायको २५ प्रनतशत
िेमय रगानी हुनेछ । मो आमोजना िद
ु यू ऩस्श्चभका डोटी, डडेरधयु ा य फझाङ स्जल्राभा ऩछव ।
अनुदानभा सरखखत प्रनतफद्धता भाग
रगानी फोडवरे भाथथल्रो कणावरी आमोजनाराई ददने बनेको प्रनतभेगार्ाट ५० राख रुऩैमाॉ अनुदानका राथग अथव
भन्द्त्रारमिॉग सरखखत प्रनतफद्धता भाग्ने बएको छ ।
आमोजनाराई ददने िहुसरमत जायी आमोजना वर्काि िम्झौता (ऩीडीए)भा सरवऩफद्ध गनऩ
ुव ने बएकारे फोडवरे
अथवफाट प्रनतफद्धता भाग्न रागेको हो । भॊगरफाय िार्वजननक त्रफदा बएकारे फुधफाय अथवका अथधकायीिॉग थऩ
छरपर गये य सरखखत प्रनतफद्धता सरने तम बएको छ ।
आमोजनाफाट प्रर्ाह हुने ऩानीरे तल्रो तटीम क्षेत्रभा ऩाने प्रबार्का वर्र्मभा सिॉचाइ भन्द्त्रारमका अथधकायीिॉग ऩनन
छरपर हुने बएको छ । रगानी फोडव य बायतको जीएभआय इनजॉ सरसभटे डका अथधकायीफीच बएका र्ातावभा
ऩीडीएका िफै वर्र्म िहभनतनस्जक ऩुगेका छन ् ।
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ठे तका नऩाउनेरे उजयु ी गये ऩनछ तनहुॉ आमोजना
अन्द्मोरभा

आपूरे ठे क्का नऩाउने बएऩनछ छनोट प्रकक्रमाराई नै प्रबावर्त गने गयी एक प्रनतस्ऩधॉ कम्ऩनीरे अस्ख्तमाय
दरु
ु ऩमोग अनि
ु न्द्धान आमोगभा उजयु ी गये ऩनछ १ िम ४० भेगार्ाट क्षभताको तनहुॉ जराशममक्
ु त आमोजना
अन्द्मोरभा ऩये को छ ।
उजुयीऩनछ आमोजना अनघ फढाउन आर्श्मक ऩयाभशवदाता ननमुस्क्तभा िभेत दढराइ बएको छ । ऩयाभशवदाता
ननमुक्त हुन नऩाएऩनछ आमोजना ननधावरयत िभमभा निककने अर्स्था आएको छ । आगाभी िन ् २०२० को
अन्द्त्मिम्भ आमोजना िम्ऩन्द्न गने प्रर्द्र्धक तनहुॉ हाइड्रोऩार्य सरसभटे ड मोजना प्रबावर्त बएको छ ।
आमोजनाराई आर्श्मक रगानी जुदटिकेको छ ।
फेनाभी उजुयी ऩये ऩनछ अस्ख्तमायरे दाता एसिमारी वर्काि फैंक (एडीफी) भा गये को ऩयाभशवदाता भूल्माॊकराई ऩुन्
भल्
ू माॊकन गनव बनेऩनछ हार ऊजाव भन्द्त्रारमरे िहिथचर् केशर्ध्र्ज अथधकायीको िॊमोजकत्र्भा १ भल्
ू माॊकन
िसभनतिभेत गठन गये को छ । िसभनतरे केही ददनसबत्र आफ्नो प्रनतर्ेदन तमाय गने अथधकायीरे जानकायी ददए ।
दोस्रो ऩटक फोरऩत्र आह्र्ान बएको १ र्र्व त्रफनतिक्दा ऩनन ऩयाभशवदाता चमन नबएऩनछ आमोजना अन्द्मोरभा ऩदै
आएको छ । एडीफीरे अनघल्रो िाउनभा आमोजनाका ऩयाभशवदाताका राथग ऩन
ु ् फोरऩत्र आह्र्ान गये को थथमो ।
अस्ख्तमायरे एडीफीरे गये को भूल्माॊकनभा प्रश्न उठाएऩनछ आमोजनाभा उिरे रगानी गने मा र्ा नगने बन्द्नेभा
अन्द्मोरता सिजवना बएको छ । एडीफीरे प्रस्तार्को भूल्माॊकन गदाव जभवनीको ल्माहभेमय इन्द्टयनेस्नरराई छनोट
गरयिकेको छ ।
ियकायरे नै ऩयाभशवदाताको भूल्माॊकन गनव अनुयोध गये ऩनछ एडीफीरे फोरऩत्र आह्र्ानदे खख भूल्माॊकनिम्भको काभ
ऩूया गये को हो । आफ्नो खरयद ननदे सशकाअनुिाय भूल्माॊकन गदाव ल्माहभेमयराई छनोट गये को हो । छनोट बएको
ल्माहभेमयराई आिमऩत्र जायी गयी प्रर्द्र्धक तनहुॉ य ल्माहभेमयफीच एक चयणको र्ाताव बइिकेको छ ।
ऩयाभशवदाताको छनोट प्रमाि िन ् २०१२ दे खख जायी हो । ऩदहरो ऩटकको छनोट प्रकक्रमाभा जाऩानको कान्द्िाइ
इरेस्क्ट्रक कम्ऩनी सरसभटे डरे काभ नऩाउने बएऩनछ प्रस्तार् फुझाउने म्मादअनघ नै प्रकक्रमा यद्द गरयएको थथमो ।
मियी प्रावर्थधक तथा वर्त्तीम प्रस्तार् भूल्माॊकन बई प्रावर्थधक अॊक य दयबाउ िार्वजननक बई छनोट बएको
कम्ऩनीिॉग र्ाताविभेत बइिकेको ऩरयस्स्थनतभा आऩm
ू रे ठे क्का नऩाएकारे ऩुन् भूल्माॊकन गयाउन िके ठे क्का
प्रकृमा नै यद्द हुने अर्स्था सिजवना गने फुखझएको छ ।
ियकायरे हारै िार्वजननक गये को नीनत तथा कामवव्रmभभा मि आथथवक र्र्वदेखख आमोजनाको सिसबर ननभावण िुरु

गने उल्रेख छ । तय, मिअनघ नै आमोजनाभा २ र्र्व दढरा बइिककेको छ । अदहरेको मो दढराइ कामभ यहे
आमोजना ऩुन् १ र्र्वबन्द्दा फढी धकेसरने िॊकेत दे खखिकेको छ ।
मिअनघ २०१४ जनर्यीसबत्र ठे क्का िम्झौता गयी गत पेब्रअ
ु यीभा ऩयाभशवदाताराई काभभा खटाइिक्ने रक्ष्म
प्रर्द्र्धकको थथमो । िॊशोथधत सभनतअनुिाय २१ जनर्यी २०१४ सबत्र ऩयाभशवदातािॉग ठे क्का िम्झौता िुरु गयी २०१४
भाचवभा ऩयाभशवदाताराई काभभा खटाइिक्ने रक्ष्म सरइएकोभा मो कामवतासरका ऩनन प्रबावर्त बएको छ । मिअनघ
िन ् २०१८ भा आमोजना िम्ऩन्द्न गने रक्ष्म सरइएकोभा ऩरयभाजवन गयी २०२० अन्द्त्म ऩ¥
ु माइएको छ ।
एडीफीरे प्रस्तार्को भूल्माॊकन गयी ठे क्का िम्झौता गनव ६ भदहनाअनघ नै तनहुॉ हाइड्रोऩार्यराई रेखख ऩठाइिकेको
थथमो । मिअनघ एडीफीरे ियकायिॉग बएको िम्झौता तथा ननदे सशका वर्ऩयीत आमोजना दढराइ नगनव ऩटक ऩटक
ध्मानाकर्वण गयाउॉ दै आएको छ । । मता कम्ऩनीका प्रर्न्द्धननदे शक िनु नरकुभाय ढुॊगेर ऩन
ु ् भल्
ू माॊकन बइयहे कारे
प्रनतर्ेदन आएऩनछ ऩयाभशवदाताको काभ अनघ फढ्ने फताउॉ छन ् ।
ऩयाभशवदाता चमनऩनछ भात्र आमोजनाको काभ अनघ फढ्नेछ । ऩयाभशवदातारे १ र्र्व फोरऩत्र कागजात तमाय गने, ६
र्र्व आमोजना ननभावण य ५ र्र्व िञ्चारन गयी १२ र्र्व आमोजनाको िुऩयीर्ेक्षण गनऩ
ुव नेछ । ननधावरयत
कामवतासरकाअनुिाय काभ नहुॉदा आमोजनारे त्रफजुरी त्रफक्रीफाट हुने अफौं रुऩैमाॉ आम्दानी गुभाइिकेको छ । एडीफीरे
ऩुन् आह्र्ान गये को ऩयाभशवदाताको फोरऩत्रभा इरेस्क्ट्रसिटी डे फ्रान्द्ि (ईडीएप), एभडब्ल्मूएच इन्द्टयनेिनर इॊक
अभेरयका, भोट म्माकडोनाल्ड सरसभटे ड फेरामत, ट्र¥माक्टफेर इस्न्द्जननमरयङ फ्रान्द्ि, ल्माह्भय इन्द्टयनेिनर जभवनी
य कन्द्िाई इरेस्क्ट्रक ऩार्य कम्ऩनी इॊक जाऩानरे फोरऩत्र ऩेि गये का थथए ।
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काठभाडौंभा ऩीडीए ददल्रीभा ऩीटीए
ऩुरऩ कोइयारा

बायतीम कम्ऩनी जीएभआय इनजॉ सरसभटे डका अथधकायीहरूिॉग काठभाडौंभा भाथथल्रो कणावरी
जरवर्द्मुत ् आमोजनाको आमोजना वर्काि िम्झौता (ऩीडीए)का राथग र्ाताव चसरयहॉ दा नेऩार–बायत

ऊजाव व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) का राथग फुधर्ाय ददल्री जाने िथचर् नेतत्ृ र्को टोरीराई भस्न्द्त्रऩरयर्द्रे
अस्ख्तमायी प्रदान गये को छ । ऩीटीए र्ातावका राथग ऊजाव िथचर् याजेन्द्रककशोय क्षत्रीको नेतत्ृ र्भा ७

िदस्मीम टोरी ददल्री ऩठाउन ऊजावभन्द्त्री याधाकुभायी ज्ञर्ारीरे गये को प्रस्तार्राई भस्न्द्त्रऩरयर्द्रे ऩारयत
गये को हो ।

फैठकरे उक्त टोरीराई नेऩाररे गये को प्रस्तार्का आधायभा र्ाताव गनव य िम्झौता गनव अस्ख्तमायी ददएको
ददल्री जाने टोरीभा ऊजाविथचर् क्षत्रीिदहत भन्द्त्रारमका िहिथचर् केशर्ध्र्ज अथधकायी, नेऩार वर्द्मुत ्
प्राथधकयणका शेयसिॊह बाट, कानून तथा प्रावर्थधक क्षेत्रका प्रनतननथध यहनेछन ् । टोरीरे फुधर्ायफाटै र्ाताव

शुरू गने य उक्त र्ाताव शुक्रर्ायिम्भ रस्म्फन िक्ने ऊजावभन्द्त्री याधाकुभायी ज्ञर्ारीरे फताइन ् । उत्ऩादनको
ऩाटोराई निभेटी अन्द्तयदे शीम प्रिायण राइन, खयीद–वर्क्री प्रकक्रमारगामत वर्र्मराई िभेदटएको

वर्द्मुत्को व्माऩायको वर्र्मभा भात्रै िम्झौता हुने ऊजावभन्द्त्री ज्ञर्ारीरे फताएकी छन ् । दर्
ु ै ऩक्ष िहभनतको
सभरन वर्न्द्दभ
ु ा ऩुग्न िकेको अर्स्थाभा िथचर् नेतत्ृ र्को टोरीरे ऩीटीए गये यै पकवने उनको बनाइ छ ।
मता, जीएभआयका अथधकायीहरूिॉग िोभर्ाय त्रफहानैफाट र्ाताव चसरयहे ऩनन ननरकर्वभा ऩुगी निकेको
रगानी फोडवका प्रर्क्ता घनश्माभ ओझारे फताए ।

मद्मवऩ, भङ्गरर्ाय यानत अफेयिम्भ र्ा फुधर्ाय ऩीडीए िम्ऩन्द्न हुन िक्ने िम्बार्ना यहे को फताइएको छ
। र्ातावभा बइयहे को छरपरफाये बने उनरे केही फताउन चाहे नन ् । ऩीडीए र्ातावका राथग जीएभआयका ९
जना प्रनतननथध य नेऩारका तऩवmफाट ऩनन फोडवका प्रभुख कामवकायी अथधकृत(िीईओ) याधेश ऩन्द्तको

नेतत्ृ र्भा ९ जनाको प्रनतननथध िस्म्भसरत छ । ९ िम भेगार्ाट क्षभताको भाथथल्रो कणावरी ऩीडीएको

वर्र्मभा वर्र्ाद िज
ृ ना बएऩनछ ऩीडीएको भस्मौदा अध्ममन गनव यास्रट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मक्ष
प्राडा गोवर्न्द्दयाज ऩोखये रको िॊमोजकत्र्भा एक अध्ममन िसभनत फनाइएको थथमो । उक्त िसभनतरे
शक्र
ु र्ाय भात्रै प्रधानभन्द्त्री िश
ु ीर कोइयारा य रगानी फोडवराई प्रनतर्ेदन फझ
ु ाएको थथमो ।
प्रनतर्ेदनरे कणावरीका भाथथल्रो र्ा तल्रो क्षेत्रभा िञ्चासरत सिॉचाइ, जरवर्द्मुत ् य अन्द्म कुनै ऩनन

आमोजनाहरूराई प्रनतकूर प्रबार् नऩाने, वर्स्थावऩतभा ऩने स्थानीम र्ासिन्द्दाको उथचत ऩुन्स्थाऩना

गनऩ
ुव ने, योजगायी, शेमय स्र्ासभत्र्को व्मर्स्था हुनुऩने उल्रेख गये को छ । त्मस्तै, िसभनतका २ िदस्मको
अिहभनत यहे ऩनन आमोजनाराई प्रनतभेगार्ाट रू. ५० राख अनुदान ददन सभल्नेजस्ता िुझार्िदहत

ऩीडीए गनव िुझाएको छ । काठभाडौंभा ऩीडीए िककएरगत्तै ददल्रीभा ऩीटीए िककने िम्बार्ना यहे को
भन्द्त्रारम स्रोतको बनाइ छ ।

गत िाउन १८ गते नेऩार भ्रभणभा आएका बायतका प्रधानभन्द्त्री नये न्द्र भोदी य नेऩारका प्रधानभन्द्त्री
िुशीर कोइयारा नेतत्ृ र्को द्वर्ऩक्षीम फैठकरे उक्त फैठकको ४५ ददनसबत्र ऩीटीए य ऩीडीए िक्न ददएको
ननदे शनअनुरूऩ मी दर्
ु ै िम्झौता िम्ऩन्द्न हुन रागेका हुन ् ।
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ऊजाश व्माऩाय सम्झौता अऩरयहामश
आज फुधर्ाय ऊजाव िथचर्को नेतत्ृ र्भा नेऩारी टोरी ऊजाव व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) र्ातावका राथग बायत प्रस्थान गदै
छ । बायतरे प्रस्तार् गये को वर्द्मुत ् वर्काििम्फन्द्धी िम्झौताको भस्मौदाको चको वर्योध बइयहे को फेरा नेऩारी
टोरीरे नेऩारको दहतभा वर्शद्
ु ध ऩीटीए गये य पकवने अऩेक्षा गरयएको छ । बायतिॉग ऩीटीए नहुनु नै नेऩारको ऊजाव
वर्कािको अर्योध यदहआएको अर्स्थाभा र्ातावटोरीको िपरतारे नेऩारको वर्द्मुत ् वर्कािको बवर्रमको फाटो तम
गने छ । त्मिो हुॉदा किै गयी ऩनन बायतिॉग ऊजाव व्माऩाय िम्झौता हुनुऩछव ।
बायतिॉग ऩीटीए नबएको अर्स्थाभा बायतीमफाहे कका वर्दे शी रगानीकताव र्ा नेऩारी रगानीकतावरे उत्ऩादन
गये को त्रफजर
ु ी आमातका राथग बायतरे अनभ
ु नत नददन िक्छ । त्मिैका राथग नेऩारराई ऊजाव व्माऩाय िम्झौता
चादहएको हो । िम्झौता बएन बने नेऩारको जरवर्द्मुत ् क्षेत्रभा बायतको एकाथधकाय हुने िम्बार्ना छ । ककनबने
िम्झौता नहुॉदा ऩनन बायतीम रगानी य बायतीम फजाय खर
ु ा नै दे खखन्द्छ । उदाहयणका राथग भाथथल्रो कणावरी
जरवर्द्मत
ु ् आमोजना फनाउॉ दै गये को जीएभआय इनजॉ सरसभटे ड य अरुण तेस्रो फनाउॉ दै गये को ितरज जरवर्द्मत
ु ्
ननगभरे नेऩारभा उत्ऩादन गये को त्रफजुरी उनीहरूको अनुभनतऩत्रको अर्थधबय बायत ननमावत गनव ऩाउने गयी ददएको
अनुभनतफाट स्ऩरट हुन्द्छ । तय, नेऩारको जरवर्द्मुत्को वर्कािका राथग बायतफाहे क तेस्रो भुरुकको रगानी आउन
ऊजाव व्माऩाय िम्झौता नबई हुॉदैन । कनतऩम व्मस्क्त ऊजाव व्माऩाय िम्झौता गदाव नेऩारको ऩानीभा बायतको
अथधकाय स्थावऩत हुने बएकारे स्र्ेदशी रगानीफाट भात्रै ऊजाव उत्ऩादन गने तकव गछव न ् । तय, नेऩारी ऩॉज
ु ीफाट
जरवर्द्मुत्को ऩूणव दोहन िम्बर्ै छै न ।
जरवर्द्मुत ् आमोजनाहरू उच्च जोखीभमुक्त, धेयै रगानी आर्श्मक ऩने य राभो िभमऩनछ प्रनतपर प्राप्त हुने हुॉदा
प्रर्द्र्धक तथा ऋण प्रर्ाह गने वर्त्तीम िॊस्थाराई रगानीभा आश्र्स्त हुन फजायभा बेदबार्यदहत ऩहुॉच एर्भ ् ददगो
प्रावर्थधक तथा व्माऩारयक ननमाभक व्मर्स्था अत्मार्श्मक छ । ऊजाव व्माऩाय िम्झौतारे अल्ऩकारीन तथा
दीघवकारीन अन्द्तयदे शीम ऊजाव व्माऩाय गनव रगानीकतावराई आश्र्स्त ऩाछव । मस्तो स्ऩरट आधाय बएभा भात्रै
जरवर्द्मत्ु भा तेस्रो भर
ु क
ु को रगानी आउन िक्छ । िाथै दईु र्ा िो बन्द्दा फढी यारट्र िस्म्भसरत ऊजाव व्माऩायभा
आइऩने याजनीनतक, व्माऩारयक एर्भ ् प्रावर्थधक िभस्माहरूराई िभाधान गनव ऊजाव व्माऩाय िम्झौता अऩरयहामव छ
।
ऊजाव व्माऩाय िम्झौताभा प्रावर्थधक रूऩभा ग्रीड िञ्चारन गनव आर्श्मक ऩने ग्रीड कोडदे खख रोड डडस्प्माच
अथधकाय, प्रिायण राइनभा अल्ऩकारीन तथा दीघवकारीन खर
ु ा ऩहुॉच आददको व्मर्स्था हुनऩ
ु छव । ऊजाव व्माऩाय
िम्झौतारे राभो िभमको द्वर्ऩक्षीम व्माऩाय य अल्ऩकारीन रूऩभा ऩार्य एक्िचेञ्जभापवत हुने व्माऩायराई

िुननस्श्चत गनऩ
ुव छव य वर्बेद एर्भ ् ननर्ेध गने प्रचरनको अन्द्त्म गनऩ
ुव छव । िभान अर्धायणाभा आधारयत प्रिायण
राइनभा ऊजाव प्रर्ाह गदाव नतनऩ
ुव ने शुल्क (क्षभता य ऊजावको राथग) ननधावयण, फजाय तथा वर्त्तीम जोखीभ ननर्ायण
(ऊजाव भाग, क्रेडडट) वर्र्ाद िभाधानिम्फन्द्धी व्मर्स्था, क्षेत्रीम ननमाभक ननकामको व्मर्स्था ऊजाव व्माऩाय
िम्झौताभा हुनुऩछव । त्मस्तै ऊजाव व्माऩायभा वर्नायोकार्ट कुनै ऩनन दे श िहबागी हुन ऩाउने व्मर्स्था गनऩ
ुव छव ।
ऊजाव स्केज्मुसरङ य डडस्प्माथचङका राथग प्रावर्थधक व्मर्स्था गनक
ुव ा िाथै ऊजाव रागत य खयीद वर्क्री प्रकक्रमाको
स्ऩरट व्मर्स्था हुनऩ
ु छव । ऩारना गनऩ
ुव ने ननमभ तथा प्रावर्थधक स्तयहरू य िच
ू ना प्रर्ाह गनऩ
ुव ने दानमत्र्हरू ऩनन
स्ऩरट ऩानऩ
ुव छव । िाथै ऊजाव प्रर्ाहको प्राथसभकता य अर्रम्फन गनऩ
ुव ने ननमभहरू ऩनन ननधावयण गनऩ
ुव छव ।
वर्िॊ. २०४९ िारभा नमाॉ वर्द्मुत ् ऐनभापवत ननजीक्षेत्रराई िभेत वर्द्मुत ् उत्ऩादनको अनुभनत ददन थारेदेखख नै
नेऩाररे बायतिॉग वर्द्मुत ् व्माऩाय िम्झौता गने प्रमाि गये को हो । िन ् १९९७ अथावत ् २०५२ िारभा ऩदहरा जरस्रोत
िथचर् स्तयभा य ऩनछ याज्मभन्द्त्रीको स्तयभा वर्द्मत
ु ् व्माऩाय िम्झौता बएको थथमो । तय, त्मिको कामावन्द्र्मन हुन
िकेन । त्मिै कायणरे नेऩारको वर्द्मुत ् वर्काि कम्तीभा २२ र्र्व ऩछाडड धकेसरइिकेको छ । त्मिो हुॉदा ऊजाव
व्माऩाय िम्झौता गनव आएको मो अर्ियराई नेऩाररे गुभाउनु हुॉदैन ।
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ऩीटीएका ननक्म्त कामशदर गठन
सशर् दर्
ु ाडी
काठभाडौं
ियकायरे फहुचथचवत वर्द्मत
ु ् व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) राई भत
ू व रूऩ ददन कामवदर गठन गये को छ। भॊगरफाय फिेको
भस्न्द्त्रऩरयर्द् फैठकरे िात िदस्मीम कामवदर गठन गये को हो।
कामवदरराई नेऩाररे प्रस्तार् गये को भस्मौदा य त्मिभाथथ बायतरे गये को दटप्ऩणीिदहतको भस्मौदा दर्
ु ैराई याखेय
ऩीटीएको काभ अगाडड फढाउन अस्ख्तमायी प्रदान गरयएको िूचना तथा िञ्चाय भन्द्त्री एर्भ ् ियकायका प्रर्क्ता डा.
सभनेन्द्र रयजाररे फताउनुबमो।
उहाॉका अनुिाय ऊजाविथचर् याजेन्द्रककशोय क्षेत्रीको िॊमोजकत्र्भा गदठत िात िदस्मीम कामवदरको िदस्महरूभा
ऊजाव भन्द्त्रारमभा िहिथचर् केशर्ध्र्ज अथधकायी, भन्द्त्रारमकै िवर्ना खर्ज
ुव ा भगय, नेऩार वर्द्मुत ् प्राथधकयणका
ननसभत्त कामवकायी ननदे शक याभचन्द्र ऩाण्डे, उऩ–कामवकायी ननदे शक शेयसिॊह बाट तथा कानन
ु य ऩययारट्र भन्द्त्रारमका
एक–एक प्रनतननथध यहे का छन ्। कामवदर ऩीटीएका राथग फुधफाय बायत जाने बएको छ।
ऊजावभन्द्त्री याधाकुभायी ज्ञर्ारीरे प्रस्तावर्त भस्मौदाभा दर्
ु ै दे शका आ–आफ्ना चािो यहे को य कामवदररे नेऩारको
दहतअनि
ु ाय हुने गयी िम्झौताराई अननतभ रूऩ ददई त्मिभा प्रायस्म्बक हस्ताक्षयिभेत गये य पककवने फताउनब
ु मो।
कामवदरराई ऩूणव अथधकाय ददइएको फताउॉ दै भन्द्त्री ज्ञर्ारीरे उिरे गने ननणवम अस्न्द्तभ हुने फताउनुबमो।
ऊजावभन्द्त्री ज्ञर्ारीरे नेऩार–बायतफीचको वर्द्मुत ् व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) अदहरेको अर्स्थाभा अननर्ामव यहे को
बन्द्दै अफ नछट्टै उक्त िम्झौता हुने फताउनब
ु मो। ‘मो िम्झौता दर्
ु ै दे शका राथग आर्श्मक छ,’ भन्द्त्री ज्ञर्ारीरे
बन्द्नुबमो– ‘मिभा मथाथवता य र्ास्तवर्कताका आधायभा भुरुकको दहत अनुकुर हुने गयी िम्झौताको काभ हुन्द्छ।’
बायतिॉग वर्द्मुत ् व्माऩाय िम्झौता गनव नचाहनेहरूरे मि वर्र्मभा अनार्श्मक टीकादटप्ऩणी गये को उल्रेख गदै
भन्द्त्री ज्ञर्ारीरे नेऩारको अदहरेको अर्स्थाभा भर
ु क
ु को वर्कािको भख्
ु म आधाय नै ऊजाव क्षेत्र बएकारे मिको
वर्कािका राथग बायिॉगको िम्झौता अननर्ामव बएको फताउनुबमो।
मिअनघ फैठकभा प्रधानभन्द्त्री कोइयारारे बायतका प्रधानभन्द्त्री नये न्द्र भोदीको हारै िम्ऩन्द्न नेऩार भ्रभणको प्रिॊग
उल्रेख गदै बायतरे िहमोगको हात फढाएको य त्मिराई ऩनन जर्ाप ददनुऩने फताउनु बएको थथमो। दर्
ु ै िार्वबौभ
भुरुकका फीचभा दर्
ु ैको स्जत हुने (र्ीन–र्ीन) अर्स्थाभा र्ाताव होि बन्द्ने भेयो भान्द्मता छ। कुनै ऩनन हारतभा
नकायात्भक कुया गये य फननयहे को र्ातार्यण नत्रफगानव उहाॉरे िफैिॉग आग्रह गनब
ुव मो।
प्रधानभन्द्त्री कोइयारारे अफ वर्कािको ‘ब्रेक थ्रु हुने फताउॉ दै दे श य जनताको दहत य िभद्
ृ थधका राथग हाम्रा प्राकृनतक य
भानर्ीम स्रोत िाधनको िदऩ
ु मोग गनऩ
ुव ने आर्श्मकता ऩनन औॊल्माउनब
ु मो। कृवर्, जरस्रोत, ऩर्
ू ावधाय, ऩमवटन य
फहुभूल्म जडडफुटीको वर्काि गये भा भुरुकरे ८⁄१० र्र्वभा नै वर्कािभा पड्को हान्द्ने ऩनन उहाॉको दाफी छ।
बायतीम प्रधानभन्द्त्री नये न्द्र भोदीको गत भदहनाको नेऩार भ्रभणका क्रभभा उक्त भ्रभणको ४५ ददनसबत्र नै बायतिॉग

ऩीटीए गने िहभनत बएको थथमो। िोही िहभनतअनुिाय ियकायरे कामवदर गठन गयी िम्झौताका राथग बायत
ऩठाउने ननणवम गये को हो। बायतीम ऩक्षरे मिफाये भा भोदीको भ्रभणऩश्चात ऩनन नेऩार ियकायराई जानकायी गयाई
आर्श्मक तमायीका राथग िझ
ु ाई िकेको थथमो।
बायतिॉगको उक्त िम्झौता दर्
ु ै दे शका राथग अत्मार्श्मक बएको बन्द्दै ऊजाव भन्द्त्रारमरे मिफाये भा आर्श्मक
तमायी मिअनघ नै शुरू गये को थथमो।
उऩबोग नबइ र्र्ौदे खख त्मिै खेय गइयहे को जरस्रोतको उऩमोग गयी भर
ु क
ु को वर्काि अगाडड फढाउनै ऩने अदहरेरे
आर्श्मकता यहे कारे बायतिॉग जनतिक्दो नछटो मस्तो िम्झौता गनऩ
ुव ने मि क्षेत्रभा वर्ज्ञहरूरे ऩनन फताउॉ दै आएका
छन ्।
मो िम्झौता आपूराई आर्श्मक ऩये का फेराभा वर्दे शफाट र्स्तु र्ा िेर्ा आमात गने य भर
ु क
ु सबत्र प्रमोग हुनेबन्द्दा
फढी र्स्तु य िेर्ा बए ननमावत गने कुया अन्द्तयावस्रट्रम व्माऩायको भुख्म आधाय हो। नेऩारको वर्द्मुत ् क्षेत्र ऩनन मही
दामयाभा ऩने य नेऩाररे आमात गनऩ
ुव दाव स्रोत य ननमावत गनऩ
ुव दाव फजाय हुन िक्ने प्रभुख भुरुक बायत नै बएकारे
नेऩारको दहत अनुकुर हुने गयी बायिॉग ऊजाव व्माऩाय िम्झौता गनक
ुव ो वर्कल्ऩ अदहरे दे खखएको छै न।
मो िम्झौतारे ऊजाव अबार्का कायण आभ नागरयकरे ऩाउन निकेको िुवर्धादे खख सरएय नेऩाररे औद्मोथगक
वर्कािभा बोग्नु ऩये को िभस्मा य त्मिफाट फढ्दै गएको ऩयननबवयता हटाउन िहमोग ऩुमावउॉदछ।
मिथव नेऩारकै ऊजाव आर्श्मकता ऩूया गनव य अफौ रगानीका नमाॉ्ॊ ऩरयमोजना अगाडड फढाउन फहुप्रनतक्षक्षत नेऩार–
बायतफीचको वर्द्मत
ु ् व्माऩाय िम्झौताराई दर्
ु ै ऩक्षको दहतराई केन्द्र वर्न्द्दभ
ु ा याखेय अगाडड फढाउनु ऩने
आर्श्मकता छ। नेऩारको प्रभुख व्माऩारयक केन्द्र बायत बएकारे उिॉगको ऊजाव व्माऩाय िम्झौता नेऩारका राथग
फढी राबदामक हुने दटप्ऩणी अर्स्था छ।
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फजेट ऩास नहुॉदा ऩीडीए योर्कमो
िभमभा फजेट ऩारयत नबएऩनछ भाथथल्रो कणावरी जरवर्द्मुत ् आमोजनाका राथग बायतीम कम्ऩनी जीएभआय
इनजॉ सरसभटे डिॉगको जायी आमोजना वर्काि िम्झौता (ऩीडीए) र्ाताव योककएको छ । ियकायरे फजेटभापवत घोर्णा
गये को आमकय छुट, भूल्म असबर्द्
ृ थध कय (भ्माट)भा ददइने अनुदानजस्ता वर्र्म फजेट ऩारयत नबई अगाडड फढ्दै नन ्
।
र्ाताव योककएऩनछ डेढ भदहनासबत्र रगानी फोडव य जीएभआयफीच ऩीडीए गने मोजना प्रबावर्त बएको छ । ऩीडीएको
िभम िककन अफ १ िाताभात्र फाॉकी छ । मिरे गदाव ननधावरयत िभमभा जीएभआयिॉग ऩीडीए हुने िम्बार्ना कभ छ
। ऩीडीए बएऩनछभात्र प्रर्द्र्धक जीएभआयरे रगानी जुटाउनेरगामत आमोजना ननभावणऩूर्क
व ा काभ िरु
ु गनेछ । मी
काभ िम्ऩन्द्न गनव उिराई २ र्र्व राग्नेछ ।
सिॉचाइभन्द्त्री एनऩी िाउद य िथचर् भाधर्प्रिाद ये ग्भी अभेरयकाभा यहे कारे आमोजनारे सिॉचाइभा ऩाने प्रबार्को
वर्र्मभा थऩ छरपर हुन ऩनन िकेको छै न । भन्द्त्री य िथचर् आइतफायभात्र स्र्दे श पकवनेछन ् ।
ियकायरे वर्िॊ ०८० िम्भ िम्ऩन्द्न हुने ननकािीजन्द्म आमोजनाराई १० र्र्व ऩूयै य ५ र्र्व आधा गयी १५ र्र्व आमकय
छुट घोर्णा गये को छ । प्रनतभेगार्ाट ५० राख रुऩैमाॉ अनद
ु ान ददने घोर्णा ऩनन फजेटभा गरयएको छ । वर्सबन्द्न
भन्द्त्रारमगत शीर्वकभा छरपर हुन फाॉकी यहे कारे मो भदहनासबत्र फजेट ऩारयत हुने िम्बार्ना कभ छ ।
यास्रट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मक्ष प्रा. गोवर्न्द्दयाज ऩोखये रको िॊमोजकत्र्भा गदठत उच्चस्तयी िसभनतरे
सिॉचाइराई अिय नऩने गयी भाथथल्रो कणावरी फनाउन िझ
ु ाएऩनछ रगानी फोडवरे सिॉचाइ भन्द्त्रारमिॉग थऩ छरपर
गये य िहभनत कामभ गयाउन रागेको हो । िसभनतरे प्रचसरत ननमभअनुिाय भाथथल्रो कणावरीराई िहुसरमत ददन
सिपारयि गये को छ । कयछुट, भ्माट िहुसरमत य सिॉचाइफाहे क िफै वर्र्मभा जीएभआयिॉग िहभनत बइिकेको छ ।
दै ननक १८ घण्टािम्भ कणावरी नदीको ऩानी फन्द्द गये य खोल्दा तल्रो तटीम क्षेत्रका यानीजभया–कुररयमा, याजऩुय य
िूमऩ
व टुर्ा सिॉचाइ आमोजनाराई प्रबार् ऩने बएकारे सिॉचाइिॉग थऩ छरपर आर्श्मक बएको फोडवको ननरकर्व छ ।
आमोजनाफाट नेऩाररे १ िम ८ भेगार्ाट नन्शुल्क ऊजाव य २७ प्रनतशत नन्शुल्क िेमय ऩाउने िहभनत बइिकेको छ
। िन ् २००८ भा ियकाय य जीएभआयफीच िभझदायीऩत्रभा हस्ताक्षय बएको थथमो ।
जीएभआयको वर्द्मुत ् उत्ऩादन अनभ
ु नतऩत्र (राइिेन्द्ि) फढीभा २५ र्र्वको हुनेछ । ९ िम भेगार्ाट क्षभताको
आमोजनाफाट जीएभआयरे िन ् २०२१ दे खख व्मार्िानमक रूऩभा वर्द्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्म सरएको छ ।
आमोजनाको अनुभाननत रागत १ िम ३९ अफव रुऩैमाॉ छ । आमोजना फनाउन जीएभआय य वर्द्मुत ् प्राथधकयणरे
जीएभआय अऩयकणावरी हाइड्रोऩार्य सरसभटे ड गठन गरयिकेका छन ् ।
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भाथथल्रो कणाशरीको रय–ये गुरेदटङ ड्माभ फनाउन क्जएभआय तमाय

नौ िम भेगार्ाटको भाथथल्रो कणावरी जरवर्द्मुत आमोजनाको प्रर्द्वधक बायतीम स्जएभआय इनजॉ

कम्ऩनी तल्रो तटीम क्षेत्रभा ऩानीको ऩमावप्तताका राथग रय–ये गुरेदटङ ड्माभ फनाउन िहभत बएको छ।
यानी–जभया–कुररयमा, याजाऩुय य िूमऩ
व टुर्ा सिॉचाइ आमोजनाका राथग ऩानीको उऩरब्धता कामभ गनव
सिॉचाइ भन्द्त्रारमरे मस्तो ड्माभ फनाउनुऩने बन्द्दै रगानी फोडवराई िुझार् ददएको छ। दै रेख, अछाभ य
िुखेतका स्थानीम नेता य केही ियोकायर्ारारे िभेत सिॉचाइ आमोजनाभा अिय नऩानव रय–ये गुरेदटङ
ड्माभ फनाउनुऩने भाग याख्दै आएका छन ्।

भन्द्त्रारम तथा ियोकाय ऩक्षरे उठाएका वर्र्म िम्फोधन गनव स्जएभआय तमाय यहे को जनाएको छ। उिरे
ियकाय तथा ियोकायर्ारारे बनेजस्तै ड्माभ फनाउन तमाय यहे को तय त्मिअनघ उक्त क्षेत्रको वर्स्तत
ृ
अध्ममन गनऩ
ुव ने फताएको छ। कम्ऩनीका अनुिाय भाथथल्रो कणावरी फनाए ऩनन त्मोबन्द्दा तर

ऩस्श्चभिेती य बेयी नदी सभसिने हुॉदा सिॉचाइ आमोजनाभा कुनै प्रबार् ऩदै न। अध्ममन गदाव प्रबार् ऩने
दे खखए ड्मभिभेत फनाउन िककने छ।

नदीभा ऩानीको उऩरब्धता ऩमावप्त बए ऩनन आमोजनाका राथग ऩानी फग्ने रेफर (तह) घट्ने हुॉदा फहार्को
िन्द्तुरन कामभ गनव ड्माभ आर्श्मक यहे को सिॉचाइ भन्द्त्रारमका अथधकायी फताउॉ छन ्। यानी–जभया–

कुररयमाफाट ऩाॉच भेगार्ाट त्रफजुरीिभेत उत्ऩादन गने गयी काभ बइयहे को य ऩानी ऩमावप्त नहुॉदा त्रफजुरी
उत्ऩादनभा अिय ऩने भन्द्त्रारमका अथधकायीको तकव छ।

यास्रट्रम मोजना आमोग उऩाध्मक्ष गोवर्न्द्दयाज ऩोखये र नेतत्ृ र्को प्रावर्थधक कामवदररे िभेत सिॉचाइ

भन्द्त्रारमरे ददएको िुझार्अनुिाय आमोजना वर्काि िम्झौता (वऩडडए) बएको ६ भदहनासबत्र प्रबावर्त
क्षेत्रको अध्ममन गनव सिपारयि गये को छ। कामवदरको सिपारयिभा बननएको छ, ‘प्रर्द्वधक कम्ऩनीरे

वऩडडए िम्झौता बएको ६ भदहनासबत्र ियकायको ननदे शन य स्र्ीकृनतसबत्र यहे य प्रबावर्त क्षेत्रको अध्ममन
गनऩ
ुव नेछ।'

तीन सिॉचाइ आमोजनाका िाथै अन्द्म प्रस्तावर्त आमोजनाभा ऩने अिय, नदी ककनायभा फस्ने
िर्विाधायणको ऩन
ु ्स्थाऩना य नदी क्षेत्रभा ऩने प्रबार्फाये ऩनन अध्ममन गनव कामवदररे िझ
ु ाएको छ।
रगानी फोडवरे रय–ये गर
ु ेदटङ ड्माभफाये सिॉचाइ भन्द्त्रारमको थऩ याम य प्रनतभेगार्ाट ५० राख रुऩैमाॉ
अनद
ु ान ददन अथव भन्द्त्रारमको सरखखत ऩत्रिभेत भागेको छ।

ियकायरे चारु आर्को फजेटभापवत आर् २०७९/०८० िम्भ वर्द्मत
ु उत्ऩादन गयी यास्रट्रम प्रिायण

राइनभा जोड्न िक्ने प्रर्द्वधकराई प्रनतभेगार्ाट एकभुरट ५० राख रुऩैमाॉ अनुदान ददने ननणवम गये को छ।
अनुदान ददनेफाये फोडव िदस्मफीच िाभान्द्म अिभझदायी दे खखए ऩनन त्मिभा खािै िभस्मा नयहे को अथव
भन्द्त्रारमका अथधकायीको बनाइ छ।

‘भाथथल्रो कणावरी य सिॉचाइ आमोजनाको दयु ी झण्डै एक िम ४० ककरोसभटय यहे कारे ये गुरेडडङ ड्माभको
आर्श्मकता नहुन ऩनन िक्छ,' फोडवका प्रभुख कामवकायी अथधकृत याधेश ऩन्द्तरे बने। मो आमोजनाबन्द्दा

करयफ िाढे चाय ककरोसभटय तर तीन िम ३० भेगार्ाटको कणावरी–७ आमोजना ऩने हुॉदा मिभा ऩनन अिय
ऩानव नहुने उनरे फताए। मद्मवऩ अध्ममनरे सिपारयि गये को वर्र्म ऩूया गनव स्जएभआय िकायात्भक नै
दे खखएको फोडव अथधकायी फताउॉ छन ्।

वऩडडएका वर्र्मभा दईु ददनको छरपरऩनछ स्जएभआय टोरी फुधफाय पकेको छ। सिॉचाइ भन्द्त्रारमको याम

य अथव भन्द्त्रारमको सरखखत ऩत्र आएऩनछ वऩडडए र्ातावको टुॊगो राग्नेछ। मिऩनछ फोडव िञ्चारक िसभनतरे
िम्झौता गने ननणवम गयी स्र्ीकृतका राथग भस्न्द्त्रऩरयर्द ऩठाउनऩ
ु छव ।

रगानी फोडवका प्रभख
ु कामवकायी अथधकृत याधेश ऩन्द्तरे बने भाथथल्रो कणावरीफाट उत्ऩाददत त्रफजर
ु ी

यास्रट्रम प्रिायण राइनभा छोएय भात्रै ननकािी हुने हुॉदा अनद
ु ान ददनु उथचत हुने फताउॉ दै आएका छन ्।

भख्
ु म िथचर् य गबनवयरे प्रनतर्ेदनभा िहभनत नजनाएऩनछ प्रावर्थधक टोरीरे स्जएभआयराई प्रचसरत
कानन
ु अनि
ु ाय तोककएको िवु र्धा ददन िककनेभा जोड ददएको छ।

िन ् २०२२ िम्भ अल्ऩवर्कसितफाट वर्कसित दे शभा रुऩान्द्तयण हुन त्रफजुरी ननमावत आर्श्मक यहे को

आमोग उऩाध्मक्ष गोवर्न्द्दयाज ऩोखये ररे फताए। ऩोखये रका अनुिाय दईु अॊकको आथथवक र्द्
ृ थध हासिर

गनव अफको ८ र्र्वभा ननजी क्षेत्रफाट ६६ खफव रुऩैमाॉ रगानी गनऩ
ुव छव । मो जरवर्द्मुतभा भात्रै िम्बर् यहे को
उनको बनाइ छ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/5/19

ऩीटीए, ऩीडीए य कोइयारा सयकाय
बायतीम कम्ऩनीिॉग गने बननएको ऩीडीएफाये मि रेखभा उठाइएका फुॉदाहरू याम्रोिॉग भनन गयी
ननणवमभा ऩुग्नु उथचत हुनेछ।
डा. प्रकाशचन्द्र रोहनी
अचेर जरवर्द्मुतको कुया गदाव 'ऩीटीए' य 'ऩीडीए'को खफ
ु ै चचाव छ। ऩीटीए अथावत ् बायतिॉग ऊजाव व्माऩाय

िम्झौता य ऩीडीए अथावत ् एक बायतीम कम्ऩनी 'जीएभआय'िॉग भाथथल्रो कणावरीको ९०० भेगार्ाट वर्द्मुत
उत्ऩादन गने ऩरयमोजना वर्काि िम्झौताफाये धेयै चािो फढे को छ। वर्द्मुत व्माऩाय गने अथर्ा कुनै वर्दे शी
कम्ऩनीको रगानीभा वर्द्मत
ु उत्ऩादन नेऩारको आर्श्मकता ऩयु ा गयी ननमावत गने अर्धायणा हाम्रो
आथथवक वर्कािका राथग िहामक हुनिक्छ य मस्ता िम्झौता गनव तमाय ऩनन यहनु ऩछव । तय मस्ता
िम्झौता गदाव नेऩार य नेऩारीको दहत भुख्म केन्द्रत्रफन्द्दभ
ु ा यहनुऩछव ।

कुनै ऩनन दईु ऩक्षफीच कुनै वर्र्मभा िम्झौता गदाव दर्
ु ै ऩक्षरे आफ्नो दहत हे नऩ
ुव छव । िम्झौताको कायण
आफ्नो दहत गुम्ने मा अको ऩक्षराई नाजामज पाइदा सरने अर्स्था स्र्ीकाय गनुव हुॉदैन। मो िाभान्द्म

फुद्थधको कुया गदाव ऩनन नेऩारका केही फुझक्कडहरूराई तीतो राग्छ य उनीहरू ऩानीभा याजनीनत गने ददन
गमो बनी कुरवन्द्छन ्। ननस्श्चत रूऩभा ऩानीभा याजनीनत गनुव हुॉदैन, तय नेऩार ियकाय य कुनै ऩनन वर्दे शी

कम्ऩनीफीच हुनरागेको िम्झौताफाये नेऩारी जनताका ऩक्षभा आर्ाज उठाउने त्रफवत्तकै त्मिवर्रुद्ध उरवने
प्रर्वृ त्त नेऩारको र्तवभान ित्ता नछनाझप्टीको ऩरयप्रेक्ष्मभा व्मस्क्तगत भहत्त्र्ाकाॊक्षाका राथग िफै कुयाभा

आॉखा थचम्रने डयराग्दो प्रर्वृ त्त हो। अथावत ् मस्ता वर्र्मभा ित्ताको रोबभा दे शको स्र्ाथवराई आॉखा थचम्रने
िॊस्काय हार्ी हुनथारे त्मिवर्रुद्ध जनता ितकव हुनु अऩरयहामव छ।

मिै िन्द्दबवभा नेऩार ियकाय य बायतीम कम्ऩनीफीच हुन खोस्जयहे को िम्झौताफाये हे यौं। मो िम्झौता गने
कम्ऩनीरे नेऩारफाट िकेिम्भ फढी पाइदा सरउॉ बन्द्नु उिको दृस्रटकोणफाट स्र्ाबावर्क हुनआउॉ छ। िाथै

नेऩार ियकायरे नमाॉ रगानीफाट आफ्नो आथथवक वर्कािको ऩरयप्रेक्ष्मभा फढीबन्द्दा फढी पाइदा सरन खोज्नु
ऩनन स्र्ाबावर्क हो। तय अदहरेको प्रश्न छ : नेऩार ियकायरे नेऩारी जनताको दहत हे येको छ मा वर्दे शी
कम्ऩनीको? र्तवभान ियकायको यर्ैमा हे दाव मो प्रश्न गम्बीय रूऩभा दे खाऩये को छ। मद्मवऩ प्रधानभन्द्त्री
कोइयारारे फायम्फाय दे शको स्र्ाथवप्रनत िॊर्ेदनशीर यहने असबव्मस्क्त ददइयहे का छन ्।

अनुदानको प्रश्न

नेऩारभा किैरे दे शसबत्रै वर्द्मुत वर्तयणको उद्दे श्मरे वर्द्मुत उत्ऩादन गये त्मिराई केही अनुदान ददनु

जामज हुनआउॉ छ। मस्तो अनद
ु ानरे वर्द्मत
ु रगानी गनव इच्छुक रगानीकतावहरूराई उत्िादहत फनाउॉ छ य
वर्द्मुत रोडिेडडङ अन्द्त्म गनक
ुव ा िाथै दे शको आन्द्तरयक उद्मोग, कृवर्, िेर्ाजस्ता क्षेत्रको वर्स्तायभा
भद्दत ऩुयम
् ाउॉ छ। तय त्मिको भतरर् ८८ प्रनतशत उत्ऩाददत त्रफजुरी िफै नेऩार फादहय ननकािी गने

कम्ऩनीराई मो िुवर्धा ददनु कुन अथव-याजनीनत अन्द्तगवत जामज हुन्द्छ? मो प्रश्न महाॉ गम्बीय तरयकारे

उठे को छ। ककनबने जीएभआयराई नेऩारको िफैबन्द्दा िस्तो जरवर्द्मुत मोजनाफाट उत्ऩाददत बई बायत
ननकािी हुने वर्द्मत
ु राई प्रनतभेगार्ाट ५० राखको दयरे जम्भा ४५० कयोड नेऩार ियकाय अनद
ु ान ददन
कस्स्िएको छ।

नेऩारभा हारै दे खखएका मोजनाभा िफैबन्द्दा वर्द्मुत उत्ऩादनको दृस्रटरे िस्तो भाथथल्रो कणावरी हो। अफ
मस्तो िस्तो मोजनाफाट ननस्कने झन्द्डै ९० प्रनतशत त्रफजुरी सिधा बायत ननमावत गनव पेरय थऩ ४ अफव ५०

कयोड अनद
ु ान ददनक
ु ो कायण के हो? मो प्रश्नको जर्ाप नेऩारी जनतारे खोज्ने कक नखोज्ने? अनन मस्ता
प्रश्न उठाउनुराई ऩानीको याजनीनतको िभम िककमो बन्द्नुको भतरर् अफ दे शभा ऩानीको नाभभा

ियकायका ननणवमकहरूफाट रुटको याजनीनत िुरु बएको हो त? के मस्तो रुटको याजनीनतराई प्रोत्िाहन गनुव
नै प्रजातास्न्द्त्रक िभाजर्ाद हो? मा उदायर्ादको नेऩारी िॊस्कयण?

बन्द्साय छुटको प्रश्न
िाभान्द्मतमा नेऩारभा खऩत हुने वर्द्मुत उत्ऩादन गने िाभग्रीभा नेऩार ियकायरे बन्द्िाय छुट ददएको छ।
मो जामज छ, ककनबने मिरे वर्द्मत
ु उत्ऩादन िस्तो फनाउॉ छ, रगानीकतावको प्रनतपर फढाउॉ छ य उद्मोग,
करकायखानाको वर्स्ताय य योजगायी र्द्
ृ थधभा टे र्ा ददन्द्छ। तय के मही तकव वर्द्मुत ननमावतभा रागू होरा?
मिको उत्तय हो : मो तकव रागु हुॉदैन।

िफैजिो उत्ऩाददत वर्द्मुत ननमावत बएऩनछ मिको पाइदा नेऩारी उद्मोग व्माऩाय य अथवतन्द्त्रराई न्द्मुन

हुन्द्छ। जफ अथवतन्द्त्रराई पाइदा न्द्मन
ु छ बने त्मिफखत भाथथल्रो कणावरीको जस्तो िस्तो वर्द्मत
ु
बायतभा ननमावत गनव नेऩारको ढुकुटीभा जम्भा हुने अफौंको बन्द्िाय यकभ सभनाहा गनुक
व ो औथचत्म के? जुन

त्रफजुरी नेऩारको उद्मोग करकायखाना य कृवर् क्षेत्ररे प्रमोग गनव नऩाई झन्द्डै ९० प्रनतशत ननमावत हुन्द्छ बने
त्मस्तो त्रफजुरीराई अझ िस्तो गयाई एउटा वर्दे शी कम्ऩनीको नापाभा यकभ थप्ने ननणवमरे कियी नेऩारी

अथवतन्द्त्रको दहत गछव ? िधॊ्ै गरयफको दहु ाइ य िभाजर्ादको नाया ददने नीनत ननभावताहरूिॉग मिको के उत्तय
छ? छुट ददनैऩने बए ऩनन उत्ऩाददत त्रफजर
ु ी जन
ु अनऩ
ु ातभा नेऩारसबत्र प्रमोग हुन्द्छ, त्मही अनऩ
ु ातभा
बन्द्िाय य भ्माट छुट ददनु जामज हुनआउॉ छ।

त्रफजुरी ननकासी य याष्ट्रको ढुकुटी

त्रफजुरी ननकािीफाट शोधनान्द्तय घाटा कभ हुने य यास्रट्रम ढुकुटी बरयने भ्रभऩूणव तकव ऩनन फायम्फाय ऩेि

बएको छ। मथाथवभा त्रफजुरी ननभावणको राथग ७० दे खख ८० प्रनतशत ऋण सरन्द्छन ्। मिथव आम्दानीको ठूरो
अॊश, ऋण य ब्माज दे शफादहय जान्द्छ, फाॉकी नापा ऩनन वर्दे श जान्द्छ। नेऩाररे ऩाउने भर
ू त् दईु दे खख अढाई
प्रनतशत योमल्टी य अन्द्म आम्दानी हो। त्मिभा ऩनन अफ ४.५ अफव पेरय कम्ऩनीराई कपताव ददने चाॉजोऩाॉजो
सभराइॉदैछ। मि ऩरयर्ेशभा ननकािीफाट दे शको ढुकुटी बरयने मा शोधनान्द्तय िभस्मा हर हने तकव सिधा

भ्रभ हो। तय मदद त्मो वर्द्मुत नेऩारको उद्मोग य उत्ऩादनशीरता फढाउन नेऩारीरे प्रमोग गनव ऩाउने बए
ननस्श्चत रूऩभा व्माऩाय घाटा घट्नेछ। तय हाभीराई थाहा छ ख नेऩार ियकाय मो नीनतराई प्रोत्िाहन
गरययहे को छै न।

र्ास्तर्भा नेऩार ियकाय बायतकै याज्मबन्द्दा ऩनन कभजोय दे खखएको छ। उदाहयणका राथग दहभाञ्चर
प्रदे शको १,५०० भेगार्ाट वर्द्मुत उत्ऩादन गने नाप्ता झाकयी वर्द्मुत िञ्चारन गनव त्महाॉको याज्म

ियकायरे आपूराई १२ प्रनतशत नन्शुल्क त्रफजुरी य अको २५ प्रनतशत उत्ऩादनको भूल्मभा याज्मराई

फेच्नुऩने ितव याखखएको छ। मो बायतको एउटा याज्मरे याखेको ितव हो। मनतिम्भ ऩनन हाम्रो ियकायरे
याख्निकेको छ? आश्चमव त के छ बने हाम्रो ियकाय नेऩारभा त्रफजुरी खऩत नगयाए फाऩत वर्दे शी
कम्ऩनीराई अनद
ु ान ददने 'िभाजर्ादी-उदायर्ादी' नीनतभा रागेको छ।

र्ास्तर्भा जीएभआयिॉग ऩीडीए गदाव असरकनत नेऩारको दहत हे ने हो बने कुर उत्ऩादनको १२ प्रनतशत सित्तै
ऩाउने त्रफजुरीफाहे क अरु कभिेकभ ३० प्रनतशत त्रफजुरी नेऩार ियकायरे उत्ऩादन भूल्मभा ककन्द्न ऩाउने

अथधकाय िुननस्श्चत गनऩ
ुव छव बने ननमावत हुने त्रफजुरी ऩनन नेऩारी वर्द्मुत थग ्यडभा प्रर्ेशऩनछ भात्र ननमावत
गरयनऩ
ु छव । मिका राथग भाथथल्रो कणावरीफाट उत्ऩादन हुने त्रफजर
ु ीको ३० प्रनतशत ककन्द्ने िम्झौता
अदहरेफाट वर्द्मुत प्राथधकयणरे गनऩ
ुव छव । मदद नेऩार ७ दे खख ८ प्रनतशतको दयरे वर्काि गने हो बने

भाथथल्रो कणावरी तमाय हुॉदािम्भभा वर्द्मुत बाग १०,००० भेगार्ाटबन्द्दा फढी ऩुथगिक्ने छ य वर्द्मुत
प्राथधकयणराई फेच्न कुनै िभस्मा हुने छै न। मनतिम्भ भात्रै हुनिक्मो बने ऩनन नेऩारको आथथवक
वर्कािभा उऩल्रो कणावरी मोजनारे केही मोगदान गये को ठहरयनेछ।

नेऩार य बायतफीच जरस्रोतभा िहमोग हुनुऩछव य मो क्रभभा नेऩारको यास्रट्रम स्र्ाथवको यक्षा हुनुऩछव ।

र्तवभान प्रधानभन्द्त्रीरे फायम्फाय नेऩारको दहतराई तर ऩनव नददने प्रनतफद्धता गये का छन ्। प्रधानभन्द्त्री
कोइयारारे आफ्नो बनाइअनुिाय काभ गने हो बने बायतीम कम्ऩनीिॉग गने बननएको ऩीडीएफाये मि

रेखभा उठाइएका फॉद
ु ाहरू याम्रोिॉग भनन गयी ननणवमभा ऩुग्नु उथचत हुनेछ। नेऩारको दहत हे येय जरस्रोतभा
िहमोग गयोि ् बन्द्ने बायतीम प्रधानभन्द्त्री भोदीको ऩनन िकायात्भक असबव्मस्क्त यहे को छ।

भूर कुयो नेऩारको उद्मोग, कृवर्, व्माऩाय य योजगायीभा फढी त्रफजुरीको प्रमोग नेऩारसबत्र गये य भात्र वर्काि
य ननमावत र्द्
ृ थध िम्बर् हुन्द्छ, तय नेऩारराई अॉध्मायो याखेय वर्द्मुत ननमावत गनुव हुॉदैन। नेऩारको व्माऩाय

घाटा वर्दे शी कम्ऩनीरे नेऩारभा वर्द्मत
ु उत्ऩादन गये य त्मिऩनछ िफैजिो त्रफजर
ु ी दे शफादहय रगेय हुॉदैन।
मो तथमराई फुझये िम्झौता गदाव फढीबन्द्दा फढी वर्द्मुत नेऩारभा खऩत हुने ितव य नीनत ियकायरे

अऩनाओि ्। मही नै कोइयारा ियकायको फुद्थधभानी हुनेछ।

अन्द्त्मभा : टाटा भोटय य नेऩार
वर्द्मत
् ाउने य योजगायी र्द्
ु को कुया गदै गदाव नेऩारभा नेऩारी अथवतन्द्त्रराई िहमोग ऩयु म
ृ थध गने बायतीम
रगानी कियी नेऩार ियकायरे ननरुत्िादहत गदै छ बन्द्ने फॉद
ु ा अगाडड आएको छ। प्रकासशत खफयअनुिाय
नेऩारभा भोटय काय फनाउने कायखाना िुरु गनव बायतीम फहुयास्रट्रम कम्ऩनी टाटारे तीन र्र्वदेखख प्रमाि

गदै छ। र्तवभान वर्श्र्भा चरेको उत्ऩादन वर्खण्डनको अन्द्तयावस्रट्रम व्माऩायको सिद्धान्द्तको ऩरयप्रेक्ष्मभा

मियी हुने र्ैदेसशक रगानी बूभण्डरीकयणभा नीदहत अथव िॊयचनाको प्रभुख अॊग हुने गये को छ। त्मिकायण
मस्तै फ्माक्ट्री उक्त कम्ऩनीरे फॊगरादे श रगामत अन्द्म दे शभा ऩनन खोरेको छ। तय जग्गाको अबार्का
िाथै ियकायी अिहमोगका कायण नेऩारभा भोटय फनाउने कायखाना नखोल्ने ननणवमभा टाटा कम्ऩनी
ऩुगेको बननएको छ।

नेऩारभा उक्त फ्माक्ट्री खल्
ु निके हजायौं नेऩारी मुर्ारे दे शसबत्रै योजगायी ऩाउनेछन ् बने नेऩारको

ननमावतभा ठूरो र्द्
ृ थध हुनेछ। मस्ता कम्ऩनीहरू नेऩारभा रगानी गनव खोज्दा-खोज्दै ऩनन ककन ऩस्न्द्छॉ दैछन ्
बन्द्ने प्रश्नभा र्तवभान ियकायका फुझक्कडहरूराई कुनै र्ास्ता छै न। र्ास्तर्भा टाटारे गनव खोजेका जस्ता
योजगायीभूरक मोजनाभा ियकाय िकक्रम बएय उनीहरूराई स्र्ागत गनऩ
ुव ने हो। नेऩारको रगानी फोडवरे
ऩनन मता ध्मान ददनिके याम्रो हुने थथमो। तय मस्तो कुया छाडेय उत्ऩाददत त्रफजुरी िफैजिो बायत रग्ने
कम्ऩनीराई अफौं अनुदान ददन ियकाय कोसिि गदै छ। मो वर्डम्फना फुखझनिक्नु बएको छ।

रोहनी याप्रऩाका िरयष्ट्ठ नेता हुन ्।

>f]tM sflGtk'/, 2071/5/19
ऩीटीए िाताश बोसरदे खख
बायतिॉग वर्द्मुत ् व्माऩाय (ऩीटीए) िम्झौताफाये र्ाताव गनव आएको नेऩारी टोरीिॉग त्रफहीफाय छरपर िुरु
हुने बएको छ। ऊजाविथचर् याजेन्द्रककशोय क्षेत्रीको नेतत्ृ र्भा आएको ८ िदस्मीम टोरीका िथचर्फाहे कका
प्रनतननथध फध
ु फाय वर्दे श भन्द्त्रारमभा सशरटाचाय बेटघाटभा ऩग
ु ेका थथए। भन्द्त्रारमभा नेऩार भाभरा हे ने
िहिथचर् अबम ठाकुयिदहत ऊजाव भन्द्त्रारमका ऩदाथधकायीहरूिॉग नेऩारी टोरीको बेट बएको थथमो।
टोरीभा ऊजाव भन्द्त्रारमका िहिथचर् केशर्ध्र्ज अथधकायी, ऩययारट्रका िहिथचर् अभत
ृ फहादयु याई,
वर्द्मुत ् प्राथधकयणका ननसभत्त कामवकायी ननदे शक याभचन्द्र ऩाण्डे रगामत छन ् ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/5/19
कुरेखानी बरयन ६ सभटय फाॉकी
जराधाय क्षेत्रभा र्र्ाव कभ बएकारे वर्द्मुत ् प्राथधकयणको 'ऩार्य ब्माकअऩ' का रूऩभा यहॉ दै आएको कुरेखानी

जराशम बरयन ६ सभटय फाॉकी छ । फुधफाय ददउॉ िोिम्भ जराशमभा १ हजाय ५ िम २४ दशभरर् २ िेस्न्द्टसभटय
ऩानीको ितह छ । १ हजाय ५ िम ३० सभटय ऩानी अट्ने क्षभता छ । जराधाय क्षेत्रभा र्र्ाव नबएकारे बदौ तेस्रो

िातािम्भ कुरेखानी नबरयएको हो । ऩानी नऩये कारे २४ घन्द्टाभा ६ िेस्न्द्टयसभटय भात्र जराशमको ितह फढ्ने गये को
छ । भॊगरफाय ददउॉ िो ११ फजे जराशमको ितह १ हजाय ५ िम २३ दशभरर् ९६ िेस्न्द्टसभटय थथमो । बदौ भदहना
त्रफत्न राग्दा ऩनन जराशम बरयएको छै न । गत र्र्व िाउन अस्न्द्तभभा ितह १ हजाय ५ िम २५ सभटय थथमो ।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/5/19

नेऩार य बायतफीच वर्द्मत
ु ् व्माऩाय िम्झौता हुने
िॊकेत

याभप्रसाद ऩुडासैनी ,

नमाॉ ददल्री, बदौ १८ ,
नेऩार य बायतफीच वर्द्मुत ् व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए)
हुने िॊकेत दे खखएको छ । फुधफाय बायतको याजधानी
नमाॉददल्रीभा बएको दईु दे शका िहिथचर् स्तयीम

प्रावर्थधक िसभनतको फैठकभा बायतरे याखेका अथधकाॊश
स्जज्ञािा भेटाउने काभ नेऩारी टोरीरे गये ऩनछ िम्झौता
हुने िॊकेत दे खखएको हो । ‘बायतीम ऩक्षरे याखेका
प्रावर्थधक रगामत अन्द्म प्रश्नको जर्ाप ददमौं’, फुधफायको र्ातावको नेतत्ृ र् गये का ऊजाव भन्द्त्रारमका
िहिथचर् एर्ॊ प्रर्क्ता केशर्ध्र्ज अथधकायीरे बने, ‘बायतरे दे खाएको उत्िाहको कायण त्रफहीफाय

ऩीटीएभा प्रायस्म्बक चयणको हस्ताक्षय हुनेभा नेऩारी टोरी आशार्ादी बएको छ ।’ भॊगरफाय फिेको

भस्न्द्त्रऩरयर्द् फैठकरे ऩीटीएभा प्रायस्म्बक चयणको हस्ताक्षय गने अथधकाय र्ाताव टोरीराई ददएको थथमो ।
नेऩारी र्ाताव टोरी फुधफाय नै जेट एमयको उडानफाट बायत आएको हो ।
नेऩार य बायतका अथधकायीफीच फुधफाय नमाॉ ददल्रीस्स्थत बायतको वर्दे श भन्द्त्रारमभा झन्द्डै तीन घन्द्टा
र्ाताव बएको थथमो । र्ातावभा बायतको वर्दे श भन्द्त्रारमका अबम ठाकुय य वर्द्मुत ् भन्द्त्रारमका िहिथचर्
भुकेश जैनरगामतको ठूरो टोरी िहबागी थथमो । र्ातावभा बायतरे वर्द्मुत य ऊजाव क्षेत्रका धेयै

प्रावर्थधकराई िहबागी गयाएको थथमो । बायतीम ऩक्षरे नेऩारी ऩक्षिॉग नेऩाररे ऩठाएको ऩीटीए
प्रस्तार्को प्रत्मेक फॉद
ु ाभा स्जज्ञािा याखेको थथमो । ‘बायतीम ऩक्षरे प्रत्मेक फॉद
ु ाभा प्ररट हुन खोज्मो’,
र्ातावभा िहबागी नेऩार वर्द्मत
ु ् प्राथधकयणका ननसभत्त कामवकायी ननदे शक याभचन्द्र ऩाण्डेमरे बने,
‘हाभीरे िफै फॉद
ु ाराई प्ररट ऩाने काभ ग-मौं ।’ त्रफहीफाय दर्
ु ै दे शका ऊजाव भन्द्त्रारमका िथचर्स्तयभा

औऩचारयक र्ाताव हुनेछ । र्ाताव त्रफहीफाय िाढे १० फजे नमाॉददल्रीस्स्थत वर्द्मत
ु ् भन्द्त्रारमभा हुनेछ ।

नेऩारको प्रस्तार्भा िहभनत जनाएभा त्रफहीफाय िाॉझिम्भ िम्झौताभा प्रायस्म्बक चयणको हस्ताक्षय

हुनेछ । त्मिराई ऩूणत
व ा ददने काभ बने भस्न्द्त्रस्तयीम हस्ताक्षयफाट हुनेछ । बायतिॉग र्ाताव गनव ऊजाव
भन्द्त्रारमका िथचर् याजेन्द्र ककशोय क्षेत्रीको नेतत्ृ र्भा ऊजावका िहिथचर् केशर्ध्र्ज अथधकायी, ऊजावका

इस्न्द्जननमय िवर्ना खयफुजा, ऩययारट्रका िहिथचर् अभत
ृ याई, कानुन भन्द्त्रारमका िहिथचर् नये न्द्रभान
श्रेरठ, प्राथधकयणका ननसभत्त एभडी ऩाण्डेम य शेयसिॊह बाट नमाॉ ददल्री आएका छन ् ।

फुधफायको र्ातावभा बायतीम ऩक्षरे केही फॉद
ु ाहरुका फाये भा धेयै प्रावर्थधक कुया उठाए ऩनन त्मिराई खर
ु ाउन
बने ऩययारट्रका िहिथचर् याईरे चाहे नन ् । ‘र्ातावको फेराभा उठे का कुयाराई िम्झौता नबई फादहय ल्माउन
हुन्द्न’, िहिथचर् याईरे बने, त्रफहीफायको र्ातावभा िफै वर्र्मभा िहभनत हुनेछ ।’ नेऩाररे गत िाउन १६
गते बायतराई ऩीटीए प्रस्तार् ऩठाएको थथमो । नेऩाररे जरवर्द्मुत्का आमोजनावऩच्छे नेऩारको प्रचसरत
कानन
ु फभोस्जभ राइिेन्द्ि सरने, तेस्रो दे शका रगानीकतावफाट उत्ऩाददत वर्द्मत्ु को ननफावध प्रिायण य

बायतरगामत उऩक्षेत्रीम फजायभा प्रर्ेश ऩाउनऩ
ु ने, फजायरे त्रफजर
ु ीको बाउ ननधावयण हु्ुनऩ
ु ने, बायतरे

बन्द्िाय तथा गैयबन्द्िायजन्द्म कु्ुनै शल्
ु क सरन नहुने रगामतका प्रस्तार् गये को थथमो । नेऩारको उक्त

प्रस्तार्राई स्र्ागत गदै बायतरे छरपरका राथग फोराएऩनछ नेऩारी टोरी र्ाताव गनव बायत आएको हो ।
र्ातावभा बायतको केन्द्रीम वर्द्मत
ु ् ननमभन आमोगका प्रनतननथध य नेऩारभा ९ िम भेगार्ाटको अरुण तेस्रो
फनाउने तमायीभा यहे को ियकायी कम्ऩनी ितरज वर्द्मत
ु ् ननगभका प्रनतननथध वर्शेर्ज्ञका रुऩभा
िहबागी थथए ।

>f]tM gful/s, 2071/5/19

विद्मुत व्माऩाय सम्झौता
सम्ऩादकीम
दहरो ऩटक िन ् १९९६ भा बायतिॉग बएको वर्द्मुत ् व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) कामावन्द्र्मन हुन निके ऩनन त्मिऩनछ
ननयन्द्तय ऩीटीएका फाये भा छरपर य फहि हुॉदै आएको छ।
नेऩारभा वर्द्मुत ् उत्ऩादनको िम्बार्ना प्रचयु छ। महाॉ उत्ऩादन गनव िके आन्द्तरयक आर्श्मकता ऩूया गये य
बायतराई त्रफजर
ु ी फेच्न ऩनन िककन्द्छ। नेऩारभा त्रफजर
ु ीको चको अबार् छ। दहॉउदभा त १२ घन्द्टाबन्द्दा फढी ददनहुॉ
वर्द्मुत ् कटौती हुन्द्छ। दे शको ६० प्रनतशत जनिॊख्माको त्रफजुरीभा ऩहुॉच छै न। महाॉ त्रफजुरी अबार् बएय बायतिॉग
ककननयहनुराई िहजरूऩभा सरइन्द्छ तय बायतराई त्रफजुरी फेच्ने प्रिॊग उठ्नेत्रफवत्तकै यारट्रर्ाद य यारट्रघातको फहि िुरु
बइहाल्छ। बायतराई त्रफजुरी फेच्ने चचाव हुनािाथ ‘बायतरे नेऩारको जरस्रोत कब्जा गनव खोज्मो' बन्द्ने ननकै ऩुयानो
िुगा यटाइ कामभै छ। अदहरे ऩीटीए बायतबन्द्दा ऩनन नेऩारका राथग फढी आर्श्मक छ। ककनबने आउने आधा र्ा
एक दशकिम्भ महाॉको वर्द्मुत ् िॊकट कभ गनव र्ा हटाउन बायतफाट आमात गनफ
ुव ाहे क अको उऩाम छै न।
नेऩाररे र्ावर्वक ५ अफव रुऩैमाॉ फयाफयको त्रफजुरी य झन्द्डै ७५ अफव रुऩैमाॉ फढीको ऩेट्रोसरमभ ऩदाथव आमात गछव ।
बायतफाट मनत ठूरो ऩरयभाणभा ऩेट्रोसरमभ य त्रफजर
ु ी आमात गरययहॉ दा ननमावतको अर्स्था बने दमनीम छ। हये क र्र्व
नेऩारको ननमावत क्षभता घट्दै य आमात फढ्दै गएको छ। नेऩारफाट बायत ननमावत गनव िककने िफैबन्द्दा प्रभुख र्स्तु
त्रफजुरी नै हो। मिैरे भुरुकको अथवतन्द्त्र चराइयाख्नैका राथग ऩनन वर्द्मुत ् उत्ऩादन गये य फेच्नुफाहे क अरू उऩाम छै न।
उत्ऩादनकै राथग रगानी आकर्वण गनविभेत वर्द्मत
ु ् वर्क्री िनु नस्श्चत गनुव आर्श्मक हुन्द्छ। त्मिका राथग वर्द्मत
ु ्
व्माऩाय िम्झौता गनऩ
ुव छव । त्रफजुरी फेचये दे श धनी हुन्द्छ र्ा हुॉदैन बन्द्ने फहि बइयहरा तय, मिरे ऩेट्रोसरमभ ऩदाथव
आमात गने जनत यकभभात्रै आजवन गनव िक्मो बने ऩनन नेऩारको बायतिॉग फढ्दै गएको व्माऩायघाटा कभ हुनेछ।
बायतरे िन ् २०२६/२७ िम्भ िाढे ६ राख ८५ हजाय भेगार्ाट त्रफजर
ु ी आफ्नो प्रणारीभा जोड्ने रक्ष्म याखेको छ।
मिथव अदहरे बायत ऩनन ऩीटीएका राथग रथचरो हुने अर्स्था छ।
त्रफजुरीराई ऩानी उऩमोगिॉग जोडेय महाॉका केही याजनीनतक दररे वर्योध गरययहॉ दा बायतरे मि वर्र्मभा छुट्टै
छरपर गनव िककने िॊकेत ददएको छ। ऊजाव भन्द्त्रारमराई गत िाता ऩठाएको ऩत्रभा ऩनन ऩानी उऩमोगको वर्र्म
अरग याखेय वर्द्मुत ् व्माऩाय र्ातावको आधाय तम हुने स्ऩरट ऩाये को छ। मिको अथव बायत ऩानी उऩमोगबन्द्दा ऩदहरा
त्रफजुरी चाहन्द्छ बन्द्ने िॊकेत ऩनन हो। बायतभा त्रफजुरी फेच्न नेऩाररे चाहे य भात्रै हुॉदैन बायत ऩनन तमाय हुनुऩछव ।
बायतरे नेऩाररे ऩठाएको भस्मौदाराई आधाय भानेय र्ाताव एर्ॊ छरपर गनव तमाय यहे को जनाएको छ। मिैरे
वर्कसित घटनाक्रभ हे दाव बायत मिऩटक ननणावमक र्ातावका राथग तमाय यहे को दे खखन्द्छ।
वर्द्मुत ् व्माऩाय िम्झौता र्ातावका राथग ऊजाव िथचर्को नेतत्ृ र्भा िात िदस्मीम टोरी फुधफाय ददल्री गएको छ।

ियकायरे उक्त टोरीराई प्रयस्म्बक िम्झौता गने अस्ख्तमायीिभेत ददएको छ। नेऩाररे ऩठाएको भस्मौदाभा बायत
िकायात्भक दे खखएकारे अफ हाम्रा कामविूची स्ऩरट याखेय िम्झौता गने फेरा बएको छ। वर्गतका वर्र्ाद य वर्योध
थाती याखेय ऩीटीए गदाव नेऩाररे कूटनीनतक कौशर प्रस्तत
ु गनव िक्नऩ
ुव छव । अदहरेको हाम्रो अर्स्थाभा हाभीरे आफ्नो
एजेन्द्डाराई त्रफजुरी ककनफेचभा भात्र केस्न्द्रत याख्नऩ
ु छव । अदहरे कौशर प्रदशवन गनव िके त्मस्तो िम्झौतारे बवर्रमभा
हुने िस्न्द्धिम्झौताभा िभेत नेऩाररे आफ्नो अडान याख्ने िॊस्काय फस्नेछ। त्रफजुरी य ऩानीभा दे शरे दीघवकारीन दहत
य हक िनु नस्श्चत गनविक्ने आधायिभेत तम हुनेछ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/5/19
वऩदटएको प्रायक्म्बक सम्झौताभा हस्ताऺय

सचेन गौतभ/नमाॉ ऩत्ररका
काठभाडौं, १९ बदौ

नेऩार य बायतफीच वर्द्मुत ् व्माऩाय िम्झौता (वऩदटए)को प्रायस्म्बक िम्झौताभा त्रफहीफाय हस्ताक्षय बएको छ ।

बायतको ददल्रीभा नेऩारका तपवफाट ऊजाविथचर् याजेन्द्रककशोय क्षेत्री य बायतीम िभकक्षी प्रदीऩकुभाय सिन्द्हारे
वर्द्मुत ् व्माऩाय, अन्द्तदे शीम प्रिायण अन्द्तयआफद्धता य थग्रड कनेस्क्टसबटी िम्झौताभा हस्ताक्षय गये का हुन ् ।

प्रभख
ु दर काॊग्रेि, एभारे य एकीकृत भाओर्ादीफीच बएको िहभनतकै आधायभा ऩठाइएको भस्मौदाभा

िम्झौता गनव बायत तमाय बएको ऊजावभन्द्त्री याधाकुभायी ज्ञर्ारीरे फताइन ् । ‘नेऩाररे प्रस्तार् गये को
भस्मौदाको स्स्ऩडभा यहे य िम्झौता बएको छ, मिरे नेऩारको जरवर्द्मत
ु ् क्षेत्रभा रगानी गनव चाहने
रगानीकतावराई उत्िादहत फनाएको छ,’ उनरे बननन ् ।

दईु भुरुकफीच बएको प्रायस्म्बक िम्झौताको भस्मौदा शुक्रफाय प्रधानभन्द्त्री िुशीर कोइयाराराई फुझाउने
य भस्न्द्त्रऩरयर्द्फाट ऩारयत गने प्रकक्रमा िुरु गने भन्द्त्री ज्ञर्ारीको बनाइ छ । दर्
ु ै दे शका भस्न्द्त्रऩरयर्द्रे
प्रायस्म्बक िम्झौताको अनुभोदन गये ऩनछ अस्न्द्तभ िम्झौता हुनेछ ।

मिअनघ बायतीम प्रधानभन्द्त्री नये न्द्र भोदीको भ्रभणका क्रभभा १९ िाउनभा दईु दे शका प्रधानभन्द्त्रीफीच

४५ ददनसबत्र वऩदटए गने िहभनत बएको थथमो । बायतरे मिअनघ नेऩारको वर्द्मुत ् उत्ऩादनको

वर्र्मराई ऩनन िम्झौताको प्रभुख अॊग भान्द्नुऩने प्रस्तार् ऩठाएको थथमो । तय, नेऩाररे वर्द्मुत ्
उत्ऩादनराई अरग याखेय वर्द्मुत ् व्माऩायको वर्र्मभा भात्र िम्झौता गनव प्रस्तार् गये को थथमो ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/5/19

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/5/20

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/5/20

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/5/20

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/5/20

>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/20

खल्
ु मो विद्मत
ु ् व्माऩायको फाटो
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, १९ बदौ- राभो प्रमत्नऩनछ जरवर्द्मुत्को फजाय खर
ु ा गनव नेऩार य बायतरे वर्द्मुत ् व्माऩाय िम्झौता

(ऩीटीए)भा प्रायस्म्बक हस्ताक्षय गये का छन ् । बायतको नमाॉददल्रीभा फुधफाय य त्रफहीफाय बएका िथचर्स्तयीम फैठकरे
ऩीटीएभा िहभनत जुटाएको हो । ऩीटीएका वर्सबन्द्न ८ फॉद
ु ाभा नेऩारका तपवफाट ऊजाविथचर् याजेन्द्रककशोय क्षेत्री य
त्महाॉका ऊजाविथचर् प्रदीऩकुभाय सिन्द्हारे हस्ताक्षय गये का छन ् । मो िम्झौता २५ र्र्वका राथग गरयएको हो ।

त्मिऩनछ प्रत्मेक १० र्र्वभा िम्झौता स्र्त् नर्ीकयण हुने िम्झौताभा छ । दर्
ु ै दे शरे भन्द्त्रीस्तयीम िम्झौता
गये ऩनछ भात्र ऩीटीए कामावन्द्र्मनभा आउनेछ ।

मो िम्झौतारे नेऩारको जरवर्द्मुत्भा स्र्दे शीका अनतरयक्त वर्दे शी रगानी फढ्नेछ । फजाय खोजी गरययहे का वर्दे शी
रगानीकतावरे बायतभा त्रफनाबेदबार् त्रफजुरी व्माऩाय गनव िक्नेछन ् । नेऩारको तात्कासरक रोडिेडडङ हटाउन मो
िम्झौतारे िहमोग गने अऩेक्षा छ । मिका राथग ४ िम केबी क्षभताको अन्द्तयदे शीम प्रिायणराइन ननभावण

हुनुऩनेछ ।
िम्झौताभा दर्
ु ै दे शराई स्र्ीकामव हुने गयी वर्बेदयदहत ऊजाव क्षेत्रको वर्कािका िाथै ननजी–िार्वजननक ननकामरे

प्रिायणराइन जडान, वर्द्मत
ु ् आदानप्रदान, व्माऩाय गनव ऩाउनेछन ् । हार ियकायी तर्यफाट भात्र वर्द्मत
ु ् व्माऩाय
हुने गये को छ । नेऩाररे बायतफाट २ िम भेगार्ाट वर्द्मुत ् आदानप्रदान िम्झौताफाट खरयद गदै आएको छ ।
बायतीम प्रधानभन्द्त्री नये न्द्र भोदीरे नेऩारको ऊजाव िॊकट िभाधान गनव मिराई दोब्फय फढाएय ४ िम भेगार्ाट

ऩ¥
ु माउने घोर्णा गये का छन ् । ऩनछल्रो ऩटक िाउनभा बएको भोदी भ्रभणका अर्ियभा डेढ भदहनासबत्र ऩीटीए गने
िहभनत बएको थथमो ।

दर्
ु ै दे शराई हुने राबका आधायभा प्रिायणराइन उऩमोग गदै वर्द्मत
ु ् व्माऩायराई उऩक्षेत्र य क्षेत्रभा वर्स्ताय गने

िहभनत बएको छ । नेऩारफाट बायत हॉ्ुदै फॊगरादे श य ऩाककस्तानभा वर्द्मुत ् व्माऩायराई फाटो खर
ु ा बएको छ ।
फॊगरादे शरे नेऩारिॉग ५ हजाय भेगार्ाट त्रफजुरी खरयदको प्रस्तार् गरयिकेको छ ।

वर्द्मत
ु व्माऩायराई िहज फनाउन दर्
ु ै भर
ु क
ु का अथधकायी बन्द्िाय, कयरगामत अन्द्म बन्द्िाय अर्योध हटाउन

िहभत बएका छन ् । िम्झौताअनुिाय रगानीकताव, खरयदकताव य व्माऩायी त्रफनाबेदबार् अन्द्तयदे शीम प्रिायणराइन
प्रमोग गनव ऩाउनेछन ् । वर्द्मुत ् उत्ऩादन तथा व्माऩायको राइिेन्द्िभा िहबागी हुन ऩनन उनीहरूराई िहज हुनेछ ।
िन ् २००८ भा बायतरे नेऩारफाट आमात हुने त्रफजुरीभा प्रनतमुननट बारु २ शुल्क रगाएको थथमो । ऩनछ मो शुल्क
हटाइएको थथमो ।

िम्झौताभा दर्
ु ै दे शरे ऊजाव क्षेत्रभा रगानी सबœमाउन आ–आफ्ना दे शका कानन
ु अनि
ु ाय एकर र्ा िॊमक्
ु त

रगानीराई िहजीकयण गने बएका छन ् । दर्
ु ै दे शरे वर्द्मुत ् उत्ऩादक, खरयदकताव य व्माऩायीराई अन्द्तयदे शीम
प्रिायणराइनभापवत वर्द्मुत ् व्माऩाय÷आदानप्रदान गनव अथधकाय य अनुभनतऩत्र ददनेछन ् । भाग य आऩूनतवका

आधायभा वर्द्मुत ् आमात–ननमावत गनव ऩनन ऩाउनेछन ् । नेऩाररे फढी बएको त्रफजुरी ननमावत य अबार् बएका फेरा
बायतफाट त्रफजुरी आमात गनव िक्नेछ ।

भाथथल्रो ताभाकोिी आमोजना िञ्चारनभा आएऩनछ र्र्ावभा फजाय नहुॉदा त्रफजुरी खेय जाने बन्द्दै वर्द्मुत ्

प्राथधकयणरे ठूरा आमोजनाका प्रर्द्र्धकिॉग वर्द्मत
ु ् खरयद िम्झौता (ऩीऩीए) गनव भानेको छै न । ऩीटीएऩनछ उिरे
र्र्ावभा फढी बएको त्रफजुरी बायत ननकािी य दहउॉ दभा आमात गनव िक्नेछ ।

िम्झौताका आधायभा दर्
ु ै दे शरे आफ्नो भन्द्त्रारमका िहिथचर्को िहअध्मक्षताभा िॊमुक्त कामव िभूह गठन गने
बएका छन ् । िभूह फैठक र्र्वभा न्द्मूनतभ २ ऩटक हुनेछ ।

िम्झौताभा वर्द्मुत ् उत्ऩादनराई िभार्ेश गरयएको छै न । प्रिायण, जडान, वर्द्मुत ् व्माऩाय य आदनप्रदानराई भात्रै
जोड ददइएको छ ।

िम्झौतारे रगानी र्ातार्यण फन्द्नुका िाथै जरवर्द्मुत्भा दीघवकारीन रगानीको ढोका खोरेको ऊजावभन्द्त्री

याधाकुभायी ज्ञर्ारी फताउॉ नछन ् । उनरे अफ वर्द्मुत्को फजायिम्फन्द्धी िभस्मा हटे को बन्द्दै उत्ऩादन चन
ु ौतीऩूणव
यहे को फताइन ् । नेऩाररे चाहे को वर्र्मर्स्तभ
ु ा बायतरे िहभनत जनाएको उनको दाफी छ । ऩीटीएराई
भस्न्द्त्रऩरयर्द्फाट अनुभोदन गयाइने जानकायी उनरे ददइन ् ।

बायतीम भस्मौदाको वर्योध बएऩनछ अथवभन्द्त्री याभशयण भहत, एभारे उऩाध्मक्ष बीभ यार्र य एभाओर्ादी नेता

नायामणकाजी श्रेरठिस्म्भसरत याजनीनतक िॊमन्द्त्ररे ऩरयभाजवनिदहत ऩीटीए भस्मौदा तमाय गये को थथमो । ३ प्रभुख
दररे ऩीटीए भस्मौदाभा िहभनत जनाएऩनछ ऊजावरे ऩययारट्र भन्द्त्रारमभापवत िाउन १६ गते बायतको ऊजाव
भन्द्त्रारमराई आफ्नो अस्न्द्तभ भस्मौदा ऩठाएको थथमो ।

वर्द्मुत ् व्माऩाय य उत्ऩादनराई एउटै फास्केटभा याख्दा िन ् १९९७ भा ऩनन ऩीटीए कामावन्द्र्मनभा आउन िकेको

थथएन । नेऩारको तत्कारीन प्रनतननथधिबारे उत्ऩादनराई ऩीटीएभा जोडेको बन्द्दै अनुभोदन नगये ऩनछ िम्झौता
कामावन्द्र्मन योककएको थथमो ।

भाथथल्रो कणावरीको प्रर्द्र्धक जीएभआय इनजॉ सरसभटे ड य अरुण तेस्रो आमोजनाको प्रर्द्र्धक बायतकै ितरज

जरवर्द्मत
ु ् ननगभ सरसभटे डराई त्रफजर
ु ी आमात गनव त्महाॉको ऊजाव भन्द्त्रारमरे अनभ
ु नत ददइिकेको छ । ियकायरे

जायी बएको १३ हजाय वर्द्मुत ् उत्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइिेन्द्ि)भध्मे ६ हजाय भेगार्ाट बायतीम कम्ऩनीको नाभभा
छ । ऩीटीएऩनछ भात्र जरवर्द्मुत्भा थऩ रगानी आउने नेऩारको बनाइ छ ।

ऩीटीएऩनछ ियकायी तर्यभा हुॉदै आएको वर्द्मत
ु खरयद–त्रफक्रीको अन्द्त्म हुनक
ु ा िाथै ऩार्य टे «्ेडडङ कऩोये िन

(ऩीटीिी) सरसभटे डिॉग भात्र ननबवय नयही बायतभा टाटा ऩार्य य रयरामन्द्ि ऩार्यजस्ता आधा दजवन ऊजाव व्माऩाय
कम्ऩनीिॉग सिधै र्ातावफाट वर्द्मुत ् खरयद–त्रफक्री गनव िक्नेछ ।

>f]tM gful/s, 2071/5/20
िाढे ५ िम भेगार्ाटका आमोजनाको अनुभनत खाये ज गनव ननदे शन
रक्ष्भण वर्मोगी

काठभाडौं- िात जरवर्द्मुत आमोजनाको उत्ऩादन अनुभनतऩत्र य तीन आमोजनाको िर्ेक्षण अनुभनतऩत्र
खाये ज गनव अस्ख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुिन्द्धान आमोगरे उजाव भन्द्त्रारमराई ननदे शन ददएको छ।

तोककएको िभमभा प्रगनत नगये का य प्रगनत वर्र्यण फुझाउन अटे य गये का कायण मस्ता अनुभनतऩत्र खाये ज

गनव आमोगरे ननदे शन ददएको हो। खाये ज हुने आमोजनाभा ४ िम भेगार्टको तल्रो अरुण, ६० भेगार्ाटको
बोटे कोिी-५, ३६ भेगार्ाटको करुर्ा खोरा, १७.५ भेगार्ाटको छाये खोरा, १४.३ भेगार्ाटको भाथथल्रो भैरङ
ु ,
१८ भेगार्ाटको भाथथल्रो िोरर
ु गामतका छन ्। यद्द आमोजनाको कुर क्षभता ५ िम ६६ दशभरर् ५
भेगार्ाट छ।

प्रगनत वर्र्यण नफझ
ु ाएका मस्ता प्रर्द्वधकको अनभ
ु नत खाये ज नगये कारे उजाव भन्द्त्रारम य वर्द्मत
ु वर्काि
वर्बागका उच्च कभवचायीराई वर्बागीम कायर्ाही गनव िभेत आमोगरे ननदे शन ददएको छ। ‘िर्ेक्षण
अनुभनतऩत्रको म्माद ५ र्र्व हुन्द्छ,’ अस्ख्तमायका अनुिन्द्धान अथधकृत गोवर्न्द्दफहादयु श्रेरठरे बने,

‘भन्द्त्रारमरे यद्द गये को छै न बने कायर्ाही ऩनन गनव िकेको छै न।’ उनरे भन्द्त्रारमको मो कक्रमाकराऩ
कानुनको उल्रॊघन बएको आयोऩ िभेत रगाए।

गत भाघदे खख अस्ख्तमायरे ८३ जरवर्द्मुत आमोजनाको उत्ऩादन य िर्ेक्षण अनुभनतऩत्रको छानवर्न
गरययहे को जनाएको छ।

