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माथथल्ऱो कणााऱीको पऩडडए वाताा ऱम्बियो  
रक्ष्भण विमोगी 
काठभाडौं-भझख्म सचचि य नेऩार याष्ट्र फैंकका गबननयरे अनझदान सझविधा ददन नहझन ेबन्दै अडान लरएऩछछ 

भाचथल्रो कणानरीको आमोजना विकास सम्झौताभा (वऩडडए) अन्मोर उत्ऩन्न बएको छ। 

वऩडडए छरपर टझ ॊग्माउन अथन भन्रारमका अचधकायीसदहत रगानी फोडन य जजएभआयफीच बफहीफायदेखि 

बएको िातान शछनफाय ऩछन टझ ॊगो नरागेऩछछ सभम रजम्फएको छ। शछनफाय साॉझदेखि नै फोडनरे मसको 
याजनीछतक तहफाटै छनकास िोज्न ेप्रक्रिमा ऩछन सझरु गयेको छ। 
भझख्म सचचि रीराभखण ऩौडरे य नेऩार याष्ट्र फैंकका गबननय मझियाज िछतिडा ओजनाको प्रिर्दनधक 

बायतीम जजएभआय इनजॉ कम्ऩनीराई प्रछतभेगािाट ५० राि रुऩैमाॉ अनझदान ददने विऩऺभा छन।् 
अनझदान ददनेफाहेक अन्म सम्ऩूणन विषमभा टझ ॊगो रागे ऩछन याज्मकोषफाट अनझदान ददन नहझन ेउनीहरुको 
तकन  छ। 
सयकायरे चारू आचथनक िषनको फजेटभापन त २०७९/८० सम्भ बफजझरी उत्ऩादन गन े प्रिर्दनधकराई 

प्रछतभेगािाट ५० राि रुऩैमाॉ ददने घोषणा गयेको छ। स्िदेशी छनजी ऺेरराई मस्तो अनझदान ददनेभा 
सकायात्भक यहे ऩछन छनमानतभूरक आमोजनाको हकभा ददन नहझन ेभझख्म सचचि य गबननयको अडान छ। 
याजष्ट्रम प्रजातन्र ऩाटॊका नेता तथा ऩूिन अथनभन्री प्रकाशचन्र रोहनीरे सभेत अनझदान ददएय वऩडडए गनन 
नहझन ेतकन  यािेकारे सभस्मा जदटर फनेको रगानी फोडन स्रोतरे फतामो। एभारेका केही व्मजततको अनझदान 

ददनेभा असहभछत यहेऩछछ फोडन अचधकायी शछनफाय गहृभन्री फाभदेि गौतभसभऺ ऩझगेका चथए। फोडन स्रोतरे 

बन्मो, 'फोडन सञ्चारक सलभछतको फैठक आइतफाय फस्नेछ, मसऩछछ केही छनकास छनस्केरा।' 
याजनीछतक तहभै छरपर गयेय अनझदान वििादको टझ ॊगो रगाउने तमायी बइयहेको याजष्ट्रम मोजना 
आमोगका उऩाध्मऺ गोविन्दयाज ऩोियेररे फताए। 'भझख्म सचचि य गबननय ऩछन वऩडडए गनै हझन्न बन्नेभा 
हझनझहझन्न,' उनरे शछनफाय नागरयकसॉग बने, 'िातान बइयहेको छ, एक/दझई ददनभा सहभछत जझट्छ।' 
याजष्ट्रम मोजना आमोग उऩाध्मऺ ऩोियेरको नेततृ्िभा गदठत प्राविचधक कामनदरको सदस्मसभेत यहेका 
ऩौडरे य िछतिडारे प्रछतिेदनभा गत साता लरखित असहभछत जनाएका चथए। त्मसमता जजएभआयसॉग 

ऩटकऩटक छरपर हझॉदै आए ऩछन वऩडडए प्रक्रिमा रजल्फॉदै गएको फोडन अचधकायी फताउॉछन।् 
फोडनका अनझसाय जजएभआयरे छनभानण अिचधबय करयफ साढे नौ अफन रुऩैमाॉ भ्माट छतछन। छनभानण सक्रकएऩछछ 

उसराई साढे चाय अफन रुऩैमाॉ फयाफयको भ्माट क्रपतान ददने हो। याज्मकोषफाट नगदै अनझदान ददन नऩन ेऩछन 

फोडन अचधकायीरे फताए। 
चारझ िषनको िषनको फजेट सॊसदरे ऩारयत गयेको छैन। 'फजेटभा अनझदानको व्मिस्था याखिए ऩछन फजेट ऩास 

गदान अनझदान ददने िा नददने बन्ने छनणनम हझन्छ, फोडनका एक उच्च अचधकायीरे बने, 'फोडनरे चाहेय ऩछन ददन 

सतदैन, मसभा वििाद गनझन व्मथन छ।' 



अनझदान वििादरे वऩडडए योक्रकन नहझॉने बन्दै ऩूिन ऊजान भन्री प्रकाशशयण भहतरे जरविर्दमझत विकासभा 
फाह्म रगानी ल्माउने िाताियण लसजनना गनझनऩन ेफताए। 'अनझदानको सझविधा आन्तरयक रगानीकतानराई 

ददने गयी ल्माइएको हो, अदहरे फाह्म रगानीराई सभेत ददने बछनएको छ,' उनरे नागरयकसॉग बन,े 

'अनझदान नददने गयी सहभछत गनन सक्रकमो बने याम्रो हो तय मही कायणरे रगानी पकन ने अिस्था 
छनम्त्माउनझ हझॉदैन।' 
अनझदान ददनै हझन्न य ददनैऩछन  बन्नेभा वििाद गनझनबन्दा फीचको फाटोफाट सहभछत छनकाल्नझऩनेभा ऩछन 

भहतरे जोड ददए। उनरे बने, 'रगानी फोडन य कम्ऩनीको छरपरफाट सहभछत िोज्न सक्रकन्छ तय कम्ऩनी 
पक्रकन न ेअिस्थाभा ऩझमानेेउन हझन्न।' 
बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका िभभा ४५ ददनलबर विर्दमझत व्माऩाय सम्झौता 
(वऩदटए) य वऩडडए गने छनणनम बएको चथमो। वऩदटएभा प्रायजम्बक हस्ताऺय बए ऩछन झण्ड ै ४० ददन 

गझजजय्सतदा वऩडडएको टझ ॊगो रागेको छैन। 
आमोजनाफाट १२ प्रछतशत बफजझरी य २७ प्रछतशत छन्शझल्क सेमय ददने सभझदायी बइसकेको छ। फोडनका 
अनझसाय जजएभआयरे सेमयफाऩत आमोेाजना सञ्चारन अिचधसम्भ सयकायराई करयफ १ िफन ४४ अफन 
रुऩैमाॉको सम्ऩवि उऩरब्ध गयाउनेछ बने एक िफन २१ अफन रुऩैमाॉ फयाफयको योमल्टी छतनेछ। 
अछाभ, दैरेि य सझिेत जजल्राका आमोजना प्रबावित ऺेरका राचग छझ ट्टै दझई भेगािाटको आमोजना 
फनाउन ऩछन जजएभआय सहभत बएको छ। मस ैगयी बफजझरी छनमानत गनन चाय सम केबीको ७६ क्रकरोलभटय 

राभो अन्तयदेशीम प्रसायण राइन सयकायकै स्िालभत्िभा फनाउन ऩछन कम्ऩनी तमाय यहेको उल्रिे छ। 
रगानी फोडनका प्रभझि कामनकायी अचधकृत याधेश ऩन्तरे बने भाचथल्रो कणानरीफाट उत्ऩाददत बफजझरी 
याजष्ट्रम प्रसायण राइनभा छोएयभारै छनकासी हझन े हझॉदा अनझदान ददनझ उचचत हझने फताउॉ दै आएका छन।् 
लसॉचाइ तथा तल्रो तटीम ऺेरभा ऩने असयफाये बन ेवऩडडएभा हस्ताऺय बएको ६ भदहनालबर तेस्रो ऩऺरे 

िाताियणीम अध्ममन गन ेय उतत अध्ममनरे गयेको लसपारयस जजएभआयरे ऩूया गनझनऩनेछ। 
प्राविचधक टोरीरे लसॉचाइ आमोजनाभा असय ऩनन नहझन,े योजगायीको सझछनजचचतता य सयकायरे कभ 

जोखिभ लरनझऩन े विषम प्रछतिेदनभा सभेटेको छ। कैरारी जजल्राभा फछनयहेका यानी जभया, कझ ररयमा य 

फददनमाको याजाऩझय लसॉचाइ आमोजनाभा प्रछतकूर असय नऩन ेगयी वऩडडए हझनझऩनेभा छनचोड छनकालरएको 
छ। 
दझई ठूरा नदी कणानरीभा लभलसने हझॉदा यानी जभया, कझ ररयमा य याजाऩझय लसॉचाइ आमोजनाका राचग ऩमानप्त 

ऩानी ऩझग्छ। भाचथल्रो कणानरी वऩक्रकङ (तीन घन्टा ऩानी सजञ्चत गनन सक्रकने) आमोजना बएकारे 

एकैऩटक नदीभा छोडडन ेऩानीरे ऩाने असययको जजएभआयरे सझछनजचचत गन ेऩछन सहभछत बइसकेको छ। 
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२० प्रछतशतबन्दा कभ विर्दमझत ्भहसझर िरृ्दचध हझॉदै 

‘एक/दईु ददनम ैननणाय’ 

 

 

 

रामप्रसाद ऩुडासैनी , 
काठमाडौं, भदौ २८ , 

 

 

विर्दमझत ्भहसझर छनधानयण आमोगरे फढीभा १७ प्रछतशत विर्दमझत ्भहसझर िरृ्दचध गने बएको छ । नेऩार 

विर्दमझत ्प्राचधकयणरे २५ प्रछतशतसम्भ विर्दमझत ्भहसझर िरृ्दचध गनन भाग गयेको फेरा आमोगरे १५ देखि १७ 

प्रछतशत भार िरृ्दचध गननरागेको हो । दझई िषनअछघ अथानत ्२०६९ सारभा बफजझरीको भहसझर २० प्रछतशतरे 

िरृ्दचध गरयएको चथमो । उतत िरृ्दचध ११ िषनऩछछको चथमो । ‘कझ नै उऩबोतताराई धेयै य कझ नैराई थोयै गदान 
सयदय १५ देखि १७ प्रछतशतबन्दा फढी भहसझर िरृ्दचध हझॉदैन’, आमोग स्रोतरे बन्मो, ‘ऊजानभन्री याधा 
ऻिारी १५ प्रछतशतबन्दा फढी भहसझर िरृ्दचध गन ेऩऺभा नदेखिएऩछछ आमोग फढीभा १७ प्रछतशत भार 

भहसझर िरृ्दचध गने छनचोडभा ऩझगेको हो ।’ स्रोतका अनझसाय सफ ैसदस्मको सभम जझटेभा आज आइतफाय य 

सभम नजझटेभा तीन ददनलबर भहसझर िरृ्दचधको छनणनम हझनेछ । उतत िरृ्दचधसॉगै ऩाॉच एजम्ऩमयको लभटयफाट 

२० मझछनट विर्दमझत्को भालसक ८० रुऩैमाॉ छतरययहेका ग्राहकराई १२ देखि १३ रुऩैमाॉ ६० ऩैसासम्भ भहसझर 

िरृ्दचध हझनेछ । उतत िरृ्दचधरे सिनसाधायण ग्राहकराई िासै ठूरो आचथनक बाय ऩानेछैन । ‘२५ प्रछतशत 

भहसझर िरृ्दचध गदान सिनसाधायणराई भकान ऩन ेबएकारे सयदय १५ देखि १७ प्रछतशत भार िरृ्दचध गनन 
राचगएको हो’, ऊजान भन्रारम स्रोतरे बन्मो, ‘केही विषम लभराउॉदा १७ प्रछतशत ऩछन ऩझग्नसतछ तय 

भोटाभोटी रुऩभा १५ प्रछतशत भार िरृ्दचध गने अनौऩचारयक सहभछत बएको छ ।’ भहसझर िरृ्दचधको छनणनम 

अथन भन्रारमरे प्रत्मेक आचथनक िषनभा सािनजछनक गन ेफजेट बाषण जस्तै हझन ेबएकारे त्मो गोप्म य 

अजन्तभ सभमभा गएय एक÷दझई प्रछतशत तरभाचथ हझन ेआमोग स्रोतको बनाइ छ । ‘अदहरेसम्भ १५ 

प्रछतशत भार िरृ्दचध गन ेमोजना छ’, आमोग स्रोतरे बन्मो, ‘एक÷दझई प्रछतशत तरभाचथ गरयन्छ । तय, 

प्राचधकयणरे भागेको जस्तो २५ प्रछतशत ऩछन िरृ्दचध हझन्न य अछघल्रो ऩटक िरृ्दचध गरयएको जस्तो २० 

प्रछतशत ऩछन हझन्न । त्मोबन्दा थोयै न ैहझन्छ ।’ 
 

 

विर्दमझत ्भहसझर छनधानयण आमोगका एक सदस्मरे ऩछन भहसझर िरृ्दचध गनन आमोगको फैठक आइतफायका 



राचग तम बएको स्िीकाय गये । ‘कछत प्रछतशत िरृ्दचध हझन्छ बन्नेफाये फैठकरे छनणनम गनेछ’, आमोगका ती 
सदस्मरे बने, ‘आइतफाय फैठक फसेय छनणनम गरयनेछ । कोही सदस्मका आइतफायका राचग सभम लभरेन 

बने ऩछन तीन ददनलबरभा छनणनम हझनेछ ।’ आमोगरे शछनफाय ऩछन भहसझर िरृ्दचधको फायेभा राभो गहृकामन 
गयेको चथमो । भहसझर िरृ्दचधसॉगै प्राचधकयणराई केही छनदेशन ऩछन आमोगरे ददनेछ । छनदेशन तमाय ऩाने 
काभ शछनफायबय गरयएको स्रोतरे जानकायी ददमो । आमोगको अध्मऺ गणेशप्रसाद सझब्फा हझन ्बन े

सदस्मभा ऊजान भन्रारमफाट सहसचचि केशिध्िज अचधकायी, छनजी ऺेरको तपन फाट ऻानेन्ररार प्रधान, 

उऩबोतताको तपन फाट छतरक चऩेाङ, अथनशास्रीको तपन फाट उियकझ भाय शे्रष्ट्ठ य जरविर्दमझत ्प्रिद्र्धकको 
तपन फाट कृष्ट्ण आचामन सदस्म छन ्। नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयण घाटाभा जानझको विलबन्न कायणभध्मे 

विर्दमझत ्भहसझर कभ हझनझ ऩछन एक हो । व्मिस्थावऩका सॊसर्दको सािनजछनक रेिा सलभछतको केही ददनअछघ 

फसेको फैठकभा सबासर्दहरुरे डरयभा विर्दमझत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) भार प्राचधकयणको घाटाको कायण 

नबएको बन्दै राभो सभमसम्भ भहसझर िरृ्दचध नहझनझ य चझहािट सभेत कायण यहेको फताएका चथए । 
प्राचधकयणको व्मिस्थाऩनरे ऩछन भहसझर िरृ्दचध हझन नसकेको कायण घाटा बएको फताउॉ दै आएको छ । 
अछघल्रो िषन भार प्राचधकयणरे ऩाॉच अफन ७५ कयोड घाटा व्महोयेको चथमो । प्राचधकयणको साढे २७ अफन 
अऩरेिन बएको केही िषनभै पेरय सजञ्चत नोतसानी १९ अफन चाय कयोड ऩझचगसकेको छ ।   
 

 

आचथनक िषन २०७०÷०७१ को तथमाॊकअनझसाय प्राचधकयणका ग्राहक २७ राि २१ हजाय ऩझगेका छन ्। 
प्राचधकयणरे िावषनक तीन अफन ४४ कयोड ७० राि मझछनट बफजझरी बफिी गदै आएको छ । ऩझयानो 
भूल्मअनझसाय बफजझरी बफिीफाट भार प्राचधकयणराई िावषनक ऩाॉच अफन ७९ कयोड रुऩैमाॉ घाटा ऩदै आएको छ 

। चार ूआिभा ग्राहक थवऩॉदा घाटा अझै फढ्ने छनजचचत चथमो ।  प्राचधकयणराई बफजझरी बफिीफाट 

प्रछतमझछनट एक रुऩैमाॉ ६८ ऩैसा घाटा छ । अछघल्रो िषन मस्तो घाटा एक रुऩैमाॉ नौ ऩैसा चथमो बन े०६९ 

सारभा २० प्रछतशत भहसझर िरृ्दचध गदान प्रछतमझछनट तीन रुऩैमाॉ २९ ऩैसा घाटा चथमो । १५ प्रछतशत भहसझर 

िरृ्दचध हझॉदा ऩछन घाटा व्मिस्थाऩन हझने प्राचधकयणको बनाइ छ । प्राचधकयणका एक अचधकायीरे बन,े ‘१५ 

प्रछतशत भार भहसझर िरृ्दचध गने हो बने ऩछन सयकायराई छतनझनऩन ेकय, योमल्टी फझझाउन सक्रकनेछ बने 
अन्म िचनको राचग ऩछन सयकायसॉग भाग्नझऩनेछैन । तय, डडजेर प्रान्ट सञ्चारन गनन बन ेकेही सभस्मा 
हझनसतछ ।’ दझई साताअछघ याजधानीभा बएको भहसझर िरृ्दचधको फायेभा आमोजजत छरपर कामनिभभा 
ऊजानभन्री याधा ऻिारीरे फाध्मतािश भूल्मिरृ्दचध गनझनऩयेको फताएकी चथइन ्। भहसझर िरृ्दचध गयेऩछछ 

प्राचधकयणरे िचन कटौती य चझहािट छनमन्रण कामनिभ अगाडड रैजानेछ ।  

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/5/29 

चचलरभेरे १५ प्रछतशत नगद राबाॊश ददने 
 

काठमाडौं, भदौ २८ । , 
 

चचलरभे जरविर्दमझत ्कम्ऩनी लरलभटेडरे आफ्ना सेमयधनीहरुका राचग १५ प्रछतशत नगद राबाॊश य २० 

प्रछतशत फोनस सेमय ददन ेबएको छ । शछनफाय फसेको सञ्चारक सलभछत फैठकरे सेमय वितयणको उतत 

प्रस्ताि चधतोऩर फोडनभा स्िीकृछतका राचग ऩठाउन ेछनणनम गयेको हो । चधतोऩर फोडनफाट स्िीकृत बएऩछछ 

सो प्रस्तािराई आउॉदो असोज ३१ गत ेफस्ने कम्ऩनीको १८औॊ िावषनक साधायणसबाफाट ऩास गरयनेछ । 
साधायणसबाफाट ऩास बएऩछछ भार सेमयधनीहरुरे सेमय ऩाउनेछन ्। चचलरभेको १७आॉे ैिावषनक 

साधायणसबारे ३० प्रछतशत फोनस सेमय य १० प्रछतशत नगद राबाॊश वितयण गयेको चथमो । अदहरे 

अछघल्रो िषनको बन्दा फोनस समय कभ य नगद राबाॊश ऩाॉच प्रछतशत फढी ददन रागेको हो । चचलरभेभा 
नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणको ५१  प्रछतशत य साधायण सेमय ४९ प्रछतशत छ । ४९ भध्मे सिनसाधायणको १४ 

प्रछतशत, आमोजना प्रबावित स्थानीम जनताको १० प्रछतशत य नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयण य चचलरभे 
जरविर्दमझत्का कभनचायीहरुको २५ प्रछतशत सेमय यहेको छ । चचलरभेको अगझिाइभा सहामक कम्ऩनीहरु 

भापन त दझई सम ७० दशभरि तीन भेगािाट ऺभताका चाय आमोजना अगाडड फढाइएको छ ।  

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/29 

माथथल्ऱो अरुणको डीऩीआरमा पवश्व िैंकको ३ अिा 

 सन ्२०१८ मा सुरु गरी २०२३ मा सक्ने ऱक्ष्य 

 ०.७५ प्रनतशत ब्याजमा िैंकऱे ऱगानी गने 

फाफझयाभ िड्का 
काठभाडौं, २८ बदौ- विचि फैंकरे भाचथल्रो अरुण जरविर्दमझत ्आमोजनाको विस्ततृ अध्ममन प्रछतिेदन (डीऩीआय) 

तमाय गनन झन्ड ै३ अफन रुऩैमाॉ सहमोग गन ेबएको छ ।  
फैंक सञ्चारक सलभछतरे हार ैआमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन गनन ३ कयोड अभेरयकी डरय िजेट स्िीकृत गयेको 
छ । नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणरे आमोजना अध्ममनका राचग ऩयाभशनदाता छनमझतत गनन विचिव्माऩी फोरऩर 

आह्िानको तमायी गदैछ । नेऩारको आग्रहभा विचि फैंकरे आमोजनाभा रगानी गनन तमाय बएको हो । डीऩीआय 

तमायऩछछ भाचथल्रो अरुणभा रगानी गन ेछ । 
आमोजना फनाउन करयफ ४६ अफन रुऩैमाॉ (४७ कयोड डरय) राग्न ेसम्बाव्मता अध्ममनरे देिाएको छ । डीऩीआय 

तमायऩछछ आमोजनाको िास्तविक रागत छनधानयण हझनेछ । आमोजना आचथनक रूऩभा आकन षक यहेको सम्बाव्मता 
अध्ममनरे देिाएको छ । आमोजनाराई विचि फैंकरे ०.७५ प्रछतशत ब्माजभा ऋण ददॉदै छ । 
प्राचधकयणरे भाचथल्रो अरुण आगाभी सन ्२०१८ फाट छनभानण सझरु गयी सन ्२०२३ भा सम्ऩन्न गन ेकामनमोजना 
तमाय गयेको छनलभि कामनकायी छनदेशक याभचन्र ऩाण्डमेरे फताए । उनरे सन ्२०१७ सम्भ आमोजनाको डीऩीआय 

सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म लरएको सभेत जानकायी ददए । सयकायरे ५ प्रछतशत भार ब्माजभा प्राचधकयणराई कजान ददए 

आमोजनाको रागत प्रछतमझछनट १ रुऩैमाॉ ५५ ऩैसा हझन ेउनरे फताए । छनजी ऺेरफाट आमोजना फनाए प्रछतमझछनट 

रागत ६ रुऩैमाॉ ऩझग्न ेबन्दै भाचथल्रो अरुणभा सयकायरे रगानी गनझनऩन ेऩाण्डमेको बनाइ छ । 
आमोजना तम ू७० भा ३ सम ३५ भेगािाट, तम ू४० भा ७ सम य तमझ २५ भा डडजाइन गदान २ हजाय भेगािाट जडडत 

ऺभता ऩझग्न ेऩाण्डरेे जानकायी ददए । सयकायरे बायतसॉग विर्दमझत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) गयेकारे आमोजना 
न्मूनतभ ७ सम भेगािाटभा फनाउनझऩन ेउनको सझझाि चथमो । 
विचि फैंकका प्रछतछनचध यविन शे्रष्ट्ठरे नेऩार सयकायको आग्रहभा भाचथल्रो अरुणभा विचि फैंकरे रगानी गनन 
रागेको जानकायी ददए । फैंकको ब्माजदय सस्तो बएकारे आमोजना सयकायरे फनाउॉदा धेयै सस्तोभा बफजझरी 
उत्ऩादन हझन ेउनको बनाइ छ । फैकरे ०.७५ प्रछतशत ब्माजभा सयकायराई कजान ददन ेय राबाॊश ऩछन फाॉड्नझ नऩन े

बएकारे आमोजना छनजी ऺेरफाट बन्दा सयकायरे फनाउॉदा धेयै सस्तो हझन ेउनको बनाइ छ । छनजी ऺेररे फनाउॉदा 
फैंकको ब्माजदय भहॉगो हझन ेय राबाॊश फाड्नझऩन ेबएकारे रागत भहॉगो हझन ेउनको विचरेषण छ । फैंकरे आमोजना 
अछघ फढाउन िजेट स्िीकृत गयेको जानकायी ददए । 
अरुण तेस्रो आमोजनाको अिसानऩछछ विचि फैंकरे विर्दमझत ्आमोजनाभा रगानी गयेको छैन ्। ऩछछल्रो सभमभा 
प्रसायणराइनभा रगानी फढाएको छ । फैंकरे ऩछछल्रो सभमभा ३७ भेगािाटको कािेरीŔए भा ४ कयोड अभेरयकी 
डरय रगानी गन ेसहभछत जनाइसकेको छ । आमोजना प्राचधकयण आपैं रे फनाउन ेबएकारे विचि फैंककको रगानी 



भार स्िीकाय गन ेतय आईएपसीको नलरन ेप्राचधकयणरे स्ऩष्ट्ट ऩारयसकेको छ । 
आमोजना ‘वऩक्रकङ यन अप दद रयबय’ प्रकृछतको छ । आमोजनाफाट िावषनक २ अफन ६० कयोड मझछनट बफजझरी उत्ऩादन 

हझन ेसम्बाव्मता अध्ममनरे देिाएको छ । प्रछतक्रकरोिाट रागत २ रुऩैमाॉ १० ऩैसा देखिएको छ । आमोजनाको 
प्रछतपर साढे १४ प्रछतशत छ । आमोजना विर्दमझत ्िऩत केन्र नजजक यहेको छ । आमोजनाको भझहान हदटमा गाउॉभा 
ऩछन  । मस्त ैआमोजनाको सझरुङ रम्फाई ७ हजाय ८ सम ४० लभटय राभो छ । आमोजना सॊिझिासबाभा ऩछन  । 
 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/5/29 

तल्ऱो मोदीखोऱा–१ को उत्ऩादन सुचारु 

ऩयि्त, २८ बदौ -- ऩिनतको चझिाजस्थत १० भेघािाट ऺभताको तल्रो भोदीिोरा–१ जरविर्दमझत ्आमोजनाफाट 

विर्दमझत ्उत्ऩादन सझचारु बएको छ । ऩदहयोका कायण ऺछतग्रस्त सॊयचनाको अस्थामी भभनत गयी १७ ददनऩछछ विर्दमझत ्

उत्ऩादन सझचारु बएको हो । बदौ ११ गत ेआएको फाढीका कायण आमोजनाको २ क्रकरोलभटय राभो नहयको विलबन्न 

ठाउॉभा ऺछत ऩझ¥माएऩछछ उत्ऩादन फन्द बएको चथमो । अस्थामी भभनत गयी दहजो याछतदेखि उत्ऩादन सझचारु गरयएको 
आमोजनाका छनदेशक उऩेन्रयाज गौतभरे जानकायी ददए । “भभनतऩछछ आमोजना ऩूणन ऺभताभा १० भेघािाट न ै

विर्दमझत ्उत्ऩादन बैयहेको छ, उनरे बन े। 
अदहरे स्थामी सॊयचना फनाउन ेअिस्था नबएकारे अस्थामी ढॊगरे उत्ऩादन भार ैसझचारु गयेको गौतभरे फताए 

।  छनजी ऺेरको मझनाइटेड भोदी हाडड्रोऩािय लरलभटेडरे फनाएको कझ चभा नगयऩालरका–१२ भा यहेको आमोजनाको 
नहयभा दजननाॊे ैठाउॉभा ऩदहयो गएको चथमो बन ेकेही स्थानभा नहय न ैबत्काएको चथमो । १५ लभटयजछत नहय 

बत्केको य २ सम लभटय ऩदहयोरे ऩझयेको चथमो । 
आमोजनाभा ऩदहयोरे ३ कयोड फढीको ऺछत ऩझ¥माएको छनदेशक गौतभरे फताए । विर्दमझत ्उत्ऩादन फन्द हझॉदा दैछनक 

१० राि रुऩैमाॉ घाटा राग्छ । विर्दमझत ्उत्ऩादनभा रागेको झन्ड ै२ कयोड घाटा य ऺछतसदहत आमोजनारे ५ कयोड फढी 
ऺछत फेहोयेको गौतभको बनाइ छ । 
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ऊजाा मन्त्राऱय र प्राथधकरणऱाई काया पववरण तालऱकासदहत उऩम्थथत हुन 

ननदेशन 

बदौ २९ काठभाडौँ, । व्मिस्थावऩकाŔसॊसर्दको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतरे नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणको 
कामनकायी प्रभझि छनमझतत हझन नसतनाका कायण दश ददनलबर ऩेस गनन ऊजान भन्रारमराई छनदेशन ददएको 
छ ।  
 

  सलभछतको आज लसॊहदयफायभा फसेको फैठकरे राभो सभमसम्भ प्राचधकयणको प्रभझि छनमझतत हझन 

नसतदा प्रशासछनक, आचथनक तथा प्राविचधक सभस्मा उत्ऩन्न बएको बन्दै उतत छनदेशन ददएको हो ।  
 

  मस्त ैसलभछतरे चारझ आचथनक िषनभा ऊजान भन्रारम य प्राचधकयणरे गन ेकाभ कायफाहीको विषमभा 
कामनतालरकासदहत सलभछतको फैठकभा उऩजस्थत हझनसभेत ती छनकामका उच्च अचधकायीराई 

छनदेशनसभेत ददएको छ ।  
 

  राभो सभमदेखि ऊजान भन्रारम य प्राचधकयणको काभ कायफाही ऩायदशॉ नबएको, अछनमलभतता य 

भ्रष्ट्टाचायभा डझफेको बन्दै कामनतालरकासदहत उऩजस्थत हझन छनदेशन ददएको सबाऩछत गगन थाऩारे 

जानकायी ददए ।  
 

  प्राचधकयणरे अगाडड फढाइयहेको चभेलरमा, कझ रेिानी तेस्रो, भाचथल्रो बरशूरी चिफी य याहझघाट 

जरविर्दमझत ्आमोजना सभस्मा पसेको य सभस्माको छनरूऩणका राचग ठोस ऩहर नबएकाभा सलभछतको 
फैठकभा उऩजस्थत साॊसदहरूरे आऩवि प्रकट गयेका चथए ।  
 

आयोजनामा दढऱाइ ककन ? – साॊसदहरू 

 

  सलभछतको फैठकभा धायणा याख्न ेअचधकाॊश सबासर्दहरूरे कलभसनको रोबभा प्राचधकयणरे अगाडड 

फढाएका आमोजनाहरूभा दढराइ बएको, गल्ती गनेभाचथ कायफाही नबएको, ठेकेदायको छनदेशनभा ऩटकŔ

ऩटक आमोजनाहरूको म्माद थवऩएको, सभम फढाइएको बन्दै प्राचधकयणको नेततृ्िरे ठोस दफाफ ददनझऩने 
फताए ।  
 

  उनीहरुरे प्रछतभेगािाट रू. १५ कयोडभा डडजाइन बएका आमोजनाहरूको रागत हार प्रछतभेगािाट रू. ४० 

कयोडबन्दा भाचथ ऩझगेको य बेरयएसनको नाभभा ठेकेदाय ऩोस्ने काभ बएको फताए । अछनमलभतताभा 
सङ्रग्नहरूराई तत्कार कायफाही गनझनऩन ेभाग उनीहरुको चथमो ।  



 

  जग्गाको भझआब्जा वितयणभा देखिएका सभस्माका कायण भहत्िऩूणन प्रसायण राइन सम्ऩन्न हझन 

नसकेको फताउॉ दै उनीहरूरे छनजी ऺेररे सहज रूऩभा जरविर्दमझत ्आमोजना फनाउन सतन ेतय सयकायरे 

छनभानण गनन नसतनझको कायण के हो बनी प्रचन गयेका चथए ।  
 

  मसयी धायणा याख्ने सबासर्दहरूभा अभतृकझ भाय फोहोया, जलभन्रभान घरे, ऻानेन्रफहादझय काकी, आनन्द 

ऩोियेर, छनभनर सझिेदी, डडल्रीप्रसाद काफ्रे, छेिाङ तेन्जेन ताभाङ, नियाज शभान, येिा शभान, रक्ष्भीप्रसाद 

ऩोियेररगामत यहेका छन ्।  
 

दढऱा भएका आयोजना समयमै सबऩन्त्न गना तयार छौँ – सथचव ऺेरी 
 

  ऊजान भन्रारमका सचचि याजेन्रक्रकशोय ऺेरीरे सयकाय भझरझकभा जायी ऊजान सङ्कटराई सभाधान गनन 
मोजनाफर्दध तियरे अगाडड फढेको जानकायी गयाउॉ दै त्मसका राचग आिचमक सहमोग गनन सलभछतसॉग 

आग्रह गये ।  
 

  प्राचधकयणका आमोजनाहरू सभमभा सम्ऩन्न हझन नसतनाका कायण िोज्न भन्रारमरे प्रमास 

गरययहेको उनरे फताए । चभेलरमा जरविर्दमझत ्आमोजना दढराइ हझनझको ऩछाडड गरत डडजाइन य 

बौगलबनक अध्ममनभा देखिएको सभस्मा न ैप्रभझि कायण यहेको उनको तकन  चथमो ।  
 

  सॊसर्द भातहतकै सािनजछनक रेिा सलभछतको उऩसलभछतरे सो आमोजनाको सम्फन्धभा छानबफन 

गरययहेको उनरे जानकायी ददए । सचचि ऺेरीरे उतत आमोजनाको लसलबर ठेकेदायराई बझततानी ददन 

योक्रकएको सभेत फताए । ठेकेदायरे रू. एक अफन नौ कयोड बझततानी गनन प्राचधकयणराई दफाफ ददॉदै आएको 
छ ।  
 

  प्राचधकयणरे विर्दमझत ्िरयद सम्झौता औऩचारयक रूऩभा नयोकेको, अभेरयकी डरयभा सो सम्झौता गने 
क्रक नगन ेबन्न ेवििाद जायी यहेको बन्दै उनरे उियदाछमत्ि ऩूया नगन ेठेकेदायहरूभाचथ कायफाही गरयने 
फताए ।  
 

  लसन्धझऩाल्चोकको जझयेभा गएको ऩदहयोका कायण भझरझकको केन्रीम प्रसायणभा ६८ भेगािाट विर्दमझत ्प्रिाह 

नबएका कायण विर्दमझत ्बाय कटौती फढाइएको उनरे जानकायी ददए । उनरे विचि फैङ्कको सहमोगभा 
सझनकोसी जरविर्दमझत ्आमोजना, साछनभा भाई जरविर्दमझत ्आमोजनारगामत अिरुर्दध अन्म 

आमोजनाहरूको भभनतसम्बाय गने काभ अगाडड फढाउन राचगएको ऩछन फताए ।  
 

  विचि फैङ्कको विऩर्द व्मिस्थाऩन कोषभापन त ती आमोजनाहरू भभनत गरयन ेउनको धायणा चथमो ।  
 



  सिोच्च अदारतको आदेशफभोजजभ केही ददनलबर ैप्राचधकयणको कामनकायी प्रभझि छनमझतत गरयने य 

त्मसका राचग आिचमक तमायी बइयहेको सचचि ऺेरीको बनाइ चथमो । सिोच्चरे सािनजछनक सॊस्थान 

छनदेशन फोडनरे गयेको छनणनमका आधायभा भझकेशयाज काफ्रेराई प्राचधकयणको प्रभझि छनमझतत गनन 
मसअछघ नै छनदेशन ददइसकेको छ । 
 

  प्राचधकयणका छनलभि कामनकायी छनदेशक याभचन्र ऩाण्डरेे केही कानूनी तथा नीछतगत जदटरताका 
कायण सोचजेछत काभ गनन नसक्रकएको फताए । साथ ैउनरे सो अप््मायो पझ काइददन साॊसदहरूसॉग भाग 

गये ।  
 

  उनरे प्राचधकयणरे अगाडड फढाइयहेको आमोजनाराई सभमभ ैसम्ऩन्न गनन आिचमक छनदेशन 

ददइसकेको फताए ।     

  आगाभी असायभा कझ रेिानी तेस्रो आमोजना सम्ऩन्न हझन ेफताउॉ दै उनरे भाचथल्रो ताभाकोसी 
जरविर्दमत ्आमोजनाको ५५ प्रछतशत काभ ऩूया बएको दाफी गये । त्मस्त ैबरशूरी चिएको काभ 

मझर्दधस्तयभा अगाडड फढेको य एक हजाय २ सम लभटय सझरुङभारै छनभानण गनन फाॉकी यहेको जानकायी ददए । 
यासस 
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ऩीटीएऩनछ जऱपवद्युत्मा ऱगानी गनेको घुइॉचो 
ऩझष्ट्ऩ कोइयारा 
दहमाऱ ऩावरसॉगको ऩीऩीए ऩुनरवऱोकनको तयारी 
 

बदौ २८, काठभाडौं - नेऩार–बायत विर्दमझतीम ऊजान व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बएऩछछ नेऩारको जरविर्दमझत्भा 
रगानी गनन इच्छा देिाउनेको घझइॉचो रागेको ऊजानभन्री याधाकझ भायी ऻिारीरे शछनिाय अलबमानराई फताएकी छन ्। 
ऩीटीए बएरगि ैचीन, भरेलशमा, साउदी अयेबफमा, निेरगामत देशका याजदतू य छनजीऺेरका रगानीकतानसभेतरे 

आऩmूसॉग बेट गयी त्मस्तो इच्छा व्मतत गयेको उनरे फताएकी हझन ्। ‘ठूरो रगानीको आिचमकता यहेको 
जरविर्दमझत ्ऺेरभा रगानीको प्रस्ताि फढ्दा भ छनकै उत्सादहत बएकी छझ ,’ भन्री ऻिारीरे बछनन,् ‘प्रायजम्बक 

हस्ताऺय बएको उतत ऩीटीएराई कसयी अछघ फढाउन ेबन्न ेविषमभा नेऩार– बायत दझिै देशका सयकायरे छनणनम 

लरनेछन ्।’ ऩीटीएराई प्रक्रिमागत ढङ्गरे कामानन्िमनभा रचगए नेऩारको विर्दमझतीम ऊजानऺेरभा ऩमानप्त रगानी 
आउन ेउनको विचिास छ । 
 

ऩीटीए बएरगि ैफसेको भजन्रऩरयषर्द फैठकभा आपूरे उतत सम्झौता प्रधानभन्रीसभऺ ऩेश गरयसकेको य त्मसराई 

कसयी कामानन्िमनभा रैजान ेबन्न ेविषमभा भजन्रऩरयषर्दरे न ैछनणनम लरन ेउनरे फताइन ्। 
 

असोजको ऩदहरो साता उऩचायका राचग प्रधानभन्री अभेरयका जान ेकामनतालरका यहेकारे त्मसअछघ न ैमस विषमभा 
कझ न ैछनणनम आउन सतन ेउनको विचिास छ । ऊजान व्माऩायका राचग नेऩार सयकायरे गयेको एक सम्झौता बएकारे 

ऩीटीएराई सॊसर्दफाट अनझभोदन गयाइयहनझ नऩन ेउनको धायणा छ ।  
 

अको पयक प्रसङ्गभा उनरे दहभार ऩािय लरलभटेडरे प्रिद्र्धन गयेको ६० भेगािाटको खिम्ती जरविर्दमझत ्आमोजना 
य बोटेकोशी ऩािय लरलभटेडरे प्रिद्र्धन गयेको ४५ भेगािाटको बोटेकोशी जरविर्दमझत ्आमोजनाको डरयभा यहेको 
विर्दमझत ्ियीद सम्झौता (ऩीऩीए)को ऩझनयिरोकनको तमायी अजन्तभ चयणभा यहेको फताएकी छन ्। ‘विर्दमझत ्

प्राचधकयणराई मी आमोजनाको ऩीऩीए ऩझनयिरोकनका राचग तमायी गनन भैरे केही सभमअछघ न ैछनदेशन 

ददइसकेकी छझ ,’ भन्री ऻिारीरे बछनन,् ‘दहभारका अध्मऺ दटभा लरमय उत्न ेहार नेऩारभ ैहझनझहझन्छ, उहाॉसॉग 

प्राचधकयणका अचधकायी चाॉड ैिातानभा फस्नेछन ्।’ दहभार ऩाियरे खिम्ती आमोजनाराई ऩूणन ऺभताभा सञ्चारन 

गयी उत्ऩादन हझन े८ राि मझछनट फढी विर्दमझत ्प्राचधकयणराई छन्शझल्क प्रदान गने बन्न ेप्रस्ताि सञ्चाय भाध्मभफाट 

थाहा ऩाए ऩछन आऩmूसभऺ नआएको उनरे फताइन ्। तय, दहभार ऩाियसॉग िातानभा फस्न ेलभछत बन ेतम 

बइनसकेको उनरे फताइन ्। 
 

बयादीऱाई थथायी गन ेप्रकिया चाॉड ैथालऱन े

बदौ २८, काठभाडौं (अस) । नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणका म्मादी कभनचायीराई स्थामी गनन अजख्तमाय दझरुऩमोग 

अनझसन्धान आमोगरे योक रगाएको बए ऩछन प्रछतमोचगतात्भक प्रछतस्ऩधान शीघ्र सझचारु हझन ेऊजानभन्री याधाकझ भायी 
ऻिारीरे फताएकी छन ्।  
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‘अजख्तमायसॉग मस विषमभा छरपर बइसकेको छ,’ उनरे बछनन,् ‘चाॉड ैहाभीराई प्रछतमोचगता सझचारु गन े

अनझभछतसदहतको ऩर प्राप्त हझनेछ ।’ म्मादी कभनचायीहरू िास्तिभ ैजोिीभभा काभ गरययहेको बए ऩछन उनीहरूरे 

ऩाउन ेसेिासझविधा य साभाजजक सझयऺाको व्मिस्था उचचत नबएको उनरे स्िीकाय गरयन ्। 
 

मस्ता म्मादी कभनचायीराई स्थामी गनन प्राचधकयणरे २०६३ सारफाट आन्तरयक य िझरा प्रछतस्ऩधानत्भक 

प्रछतमोचगताको व्मिस्था गयेको चथमो । तय, २०५९ सारभा प्रछतमोचगताभा चरिेर बएको बन्दै आमोगरे योक 

रगाएऩछछ हारसम्भ सझचारु हझन सकेको छैन । प्राचधकयणभा कामनयत ६ सम ५८ म्मादी कभनचायीरे राभो सभमदेखि 

स्थामीसदहत सेिासझविधाको भाग गदै आएका छन ्। 
  



>f]tM gful/s, 2071/5/29 

 



 
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/5/29 

महसुऱ वदृ्थध, बिनाहथताऺर ननणाय 

 

विकास थाऩा |  
काठमाडौं : कामनकारको अजन्तभ ददन आइतफाय विर्दमझत ्भहसझर छनधानयण आमोगरे सफै तमायी गयेय ऩछन 

बफजझरीको भहसझर १३.७ प्रछतशत िरृ्दचध गने छनणनमभा हस्ताऺय हझन सकेन। 

आमोगका अध्मऺ गणेश सझब्फारे भहसझर िरृ्दचधसम्फन्धी सफ ैतमायी गरयएको तय हस्ताऺय हझन नसकेको 
स्िीकाय गये। 'तमायी गयेको हो, हस्ताऺय हझन सकेन', उनरे आइतफाय साॉझ अन्नऩूणनसॉग बन,े 'आजैका 
ददनदेखि हाम्रो कामनकार सक्रकमो, अफ आउने आमोगका ऩदाचधकायीरे गरयहाल्नझहझन्छ छन।' 

आमोगरे नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणरे प्रस्ताि गयेबन्दा झन्ड ैआधाभार भहसझर िरृ्दचध गने तमायी गयेको 
चथमो। प्राचधकयणरे अछघल्रो िषन बफजझरी भहसझर २५ प्रछतशत िरृ्दचध गन ेप्रस्ताि गयेको चथमो। सझब्फाका 
अनझसाय आमोगरे १३, १५ य १७ प्रछतशत फढाउनेफाये व्माऩक गहृकामन गयेको छ। 

तीन िषनअछघ तत्कारीन प्रधानभन्री एिॊ ऊजानभन्री डा. फाफझयाभ बट्टयाईका ऩाराभा छनमझतत 

सझब्फासदहतका ऩदाचधकायीको कामनकार सोभफाय ऩूया बएको हो। ऊजान भन्रारमरे उनीहरूको कामनकार 

थऩ गनन नभानेऩछछ आमोगरे भहसझर िरृ्दचधसम्फन्धी छनणनम नगयेको स्रोतरे फतामो। 

'म्माद थऩ नबएकारे नै उहाॉहरूरे स्िालभत्ि लरन चाहनझबएन', आमोगका एक सदस्मरे बन,े 'उहाॉहरूराई 

छनमझतत गन ेदर भहसझर िरृ्दचधको वियोधभा बएकारे ऩछन छनणनम गनन अप्ठेयो ऩयेको हो।' 

स्रोतका अनझसाय ६ सदस्मीम आमोगको फैठकभा अध्मऺसदहत तीनजनाभार उऩजस्थत चथए। आमोगको 
फैठक फस्न घटीभा ऩाॉच सदस्म उऩजस्थत हझनैऩछन। आमोगका सदस्म उियकझ भाय शे्रष्ट्ठ य ऻानेन्ररार 

प्रधानभार उऩजस्थत चथए। 

मही आमोगरे दझई िषनअछघ बफजझरीको भहसझर २० प्रछतशत फढाएको चथमो। हारसम्भ आमोगभा यहन े

ऩदाचधकायीरे एक कामनकारभा दझईऩटक भहसझर िरृ्दचध गने छनणनम गयेको छैन। 

आमोगरे स्िीकाय गयेकै १३.७ प्रछतशत भहसझर िरृ्दचध गदान प्राचधकयणराई िावषनक थऩ चाय अफन रुऩैमाॉ 
आम्दानी हझन ेअथन विबागका छनलभि उऩकामनकायी छनदेशक रेिनाथ कोइयारारे फताए। उनका अनझसाय 

त्मछत भहसझर फढेको बए अझै ऩछन प्राचधकयणको घाटा चाय अफन रुऩैमाॉ यहन ेचथमो। प्राचधकयणको िावषनक 

घाटा हार आठ अफन रुऩैमाॉ छ। 



खिम्ती य बोटेकोसीसॉग अभेरयकी डरयभा विर्दमझत ्िरयद सम्झौता बएका कायण मी दझई आमोजनाराई 

भार िावषनक करयफ ऩाॉच अफन रुऩैमाॉ बझततानी गनझनऩन ेअिस्था यहेको कोइयारारे फताए। मसऩालर अभेरयकी 
डरयको बाउ फढेका कायण प्राचधकयणको घाटा उकारो रागेको हो। 

आमोगरे प्राचधकयणको चझहािट उच्च यहेको, सझधायका राचग मसअछघ ददइएका छनदेशन ऩारना नबएको, 
जथाबाफी िचन बएको, लभतव्मछमता नबएको, भध्मभस्र्माङ्दीको फढेको रागत ऩझॉजीकयण बएको, 
आमोजना छनधानरयत सभम य रागतभा ऩूया नबएको जस्ता कायण देिाउॉ दै प्रस्तािबन्दा आधा भहसझर 

िरृ्दचधको छनणनम गने तमायी गयेको चथमो। 

  



>f]tM gful/s, 2071/5/30 

पवद्युत महसुऱ १४ प्रनतशत िढ्दै  

काठभाडौं- विर्दमझत भहसझर छनधानयण आमोगका सदस्म १३.७ प्रछतशतसम्भ भहसझर फढाउन सहभत बएका 
छन।् आमोगको आइतफाय फसेको फैठकभा मस्तो सहभछत बएको हो। आमोग ऩदाचधकायी य सदस्मको 
तीनिष ेकामनकार ऩूया बइसकेकारे औऩचारयक छनणनम लरन फाॉकी छ। 

 

असोज १ गतेफाट कामानन्िमन हझन ेगयी भहसझर फढाउने सहभछत बएको आमोगरे जानकायी ददएको छ। 
उतत छनणनमभा सोभफाय बफहानसम्भ हस्ताऺय हझन ेआमोगका एक सदस्मरे फताए। फढाइएको शझल्क बने 
प्राचधकयणरे काविकफाट उठाउन ऩाउनेछ। 
आमोग अध्मऺ गणेशप्रसाद सझब्फारे आइतफायको फैठकभा सफ ैसदस्म उऩजस्थत नहझॉदा कोयभ नऩझगेय 

छनणनम हझन नसकेको जानकायी ददए। 'आमोगका केही सदस्मको तीनिष ेकामनकार ऩूया बइसकेकारे 

छनणनम गदान कानझनी सभस्मा ऩनन सतन ेहझॉदा अजन्तभ छनणमनका राचग कानझनविदसॉग ऩयाभशन लरइएको छ,' 

उनरे बने। 
६ सदस्मीम आमोगभा अध्मऺसदहत चायजनाको छनमझजतत सयकायरे गछन  बन ेऊजान भन्रारमका 
सहसचचि य विर्दमझत विकास विबागका भहाछनदेशक ऩदेन सदस्म यहन ेव्मिस्था छ। आइतफायको 
फैठकभा सयकायफाट छनमझक्त तीन जना अनझऩजस्थत चथए। 
आमोग सदस्मसभेत यहेका जरस्रोत उर्दमभी ऻानेन्ररार प्रधानरे भहसझर फढाउनेफाये टझ ॊगो राचगसकेको 
य सोभफायसम्भ अजन्तभ छनणनम हझन ेफताए। उनका अनझसाय औसत १४ प्रछतशत भहसझर फढाउने टझ ॊगो रागे 

ऩछन साना ग्राहकको हकभा २५ प्रछतशतसम्भ फढाउने तमायी छ। 
भहसझर फढाउनेफाये कसैको ऩछन असहभछत नयहेको प्रधानरे फताए। मसफाये भन्री याधा ऻिारीफाट ऩछन 

स्िीकृत बइसकेको फताइएको छ। आमोग फझटिर ऩािय कम्ऩनीरे फनाइयहेको आॉधीिोरा जरविर्दमझत 

आमोजनाको भहसझर ऩछन १३.७ प्रछतशत फढाउने छनचोडभा ऩझगेको छ। कम्ऩनीराई सयकायसॉग गरयएका 
सम्झौता कामानन्िमन गनन ऩछन छनदेशन ददइएको छ। 
नेऩार विर्दमझत प्राचधकयणरे २० प्रछतशतसम्भ भहसझर फढाउन गत िषन न ैआमोगसभऺ प्रस्ताि ऩेस गयेको 
चथमो। सस्तोभा क्रकनेय भहॉगो फेच्नझऩदान वििीम अिस्थाभा नकायात्भक असय ऩयेको बन्दै प्राचधकयणरे 

भहसझर फढाउन ऩटकŔऩटक ताकेता गदै आएको चथमो। 
आमोगरे बन ेप्राचधकयणलबरको सझधाय, चझहािट छनमन्रण गन ेरगामत सतनभा भहसझर फढाउने छनणनम 

गयेको हो। दझई िषनअछघ ऩछन २० प्रछतशत भहसझर फढाइएको चथमो। त्मछतफेरा आमोगरे ददएका सझझाि 

तथा छनदेशन बने प्राचधकयणरे ऩारना गयेको छैन। 
चारझ आचथनक िषनभा प्राचधकयणको िचन ४० अफन रुऩैमाॉ य आम्दानी करयफ ३२ अफन रुऩैमाॉ प्रऺेऩण गरयएको 
छ। 'साढे १३ प्रछतशत भहसझर फढाउॉदा ४ अफन रुऩैमाॉ थऩ आम्दानी हझनेछ य फाॉकी ४ अफन चझहािट छनमन्रण य 



अन्म सझधायफाट फचत गनन सक्रकनेछ,' आमोग अध्मऺ गणेशप्रसाद सझब्फारे बने। उनका अनझसाय मछत बए 

प्राचधकयण नापा य घाटा फयाफयको अिस्थाभा ऩझग्छ, थऩ घाटाभा जानफाट जोचगन्छ। 
नमाॉ भहसझरअनझसाय २० मझछनट िऩत गने ग्राहकरे अफ एक रुऩैमाॉ छतनझनऩनेछ। अदहरे उनीहरुरे ८० रुऩैमाॉ 
छतरययहेका छन।् और्दमोचगक ऺेरका राचग डडेडकेटेड क्रपडयभा बफजझरी उऩरब्ध गयाउन ेय भहसझर हारको 
बन्दा दझई गझणा लरन सक्रकने प्रस्ताि प्राचधकयणरे ऩेस गयेको चथमो। 
दझई िषनअछघ फढाइएको भहसझरअनझसाय न्मूनतभ विर्दमझत िऩत गने ग्राहकरे ८० रुऩैमाॉ य अचधकतभ २ 

हजाय ५ सम मझछनटसम्भ िऩत गने और्दमोचगक ऺेररे ३१ हजाय २ सम ५० रुऩैमा“ छतनझनऩन ेव्मिस्था 
चथमो। प्राचधकयणका कभनचायीरे छन्शझल्क उऩबोग गदै आएको भालसक औसत सम मझछनट बफजझरी ऩछन 

उऩबोग गनन नऩाउने छनणनम बएको छ। करयफ ११ हजाय कभनचायीरे िषनबय छन्शझल्क बफजझरी उऩबोग गदान 
६ कयोड रुऩैमाॉ सॊस्थाराई थऩ व्ममबाय ऩने आमोगको छनष्ट्कषन छ। 
आमोग अध्मऺ सझब्फारे हारको करयफ २५ प्रछतशत यहेको चझहािट मो आचथनक िषनभा २३ प्रछतशतसम्भ 

झानन छनदेशन ददएको फताए। सझधाय नै गनन सकेन बन ेभहसझर फढाएय भारै सॊस्थाको वििीम अिस्था 
उकारो नराग्न ेउनरे फताए।  
आमोगरे दझई िषनअछघ भहसझर फढाउॉदा ऩछन चारझ आिसम्भ २३ प्रछतशतसम्भ चझहािट घटाउन छनदेशन 

ददइएको चथमो।  
  



>f]tM gful/s, 2071/5/30 

माथथल्ऱो कणााऱी आयोजनामा थऩ अध्ययन आवश्यक् एमाऱे  

भखण दाहार 

९०० भेगािाट ऺभताको भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाको छनभानणका राचग बायतीम कम्ऩनी 
जजएभआयसॉग आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) गनन अन्मौर बइयहेको फेरा सिा साझदेाय एभारेरे 

त्मसका राचग अझ अध्ममन जरुयी बएको छनष्ट्कषन छनकारेको छ। 
 

सोभफाय ऩाटॊको आचधकारयक धायणा फनाउॉ दै एभारेरे वऩडडए गदान 'विदेशी रगानी ऩछन आकवषनत हझन ेय 

देशराई नोतसान ऩछन नऩन'े फाटो योज्नझऩन ेजनाएको हो। 

'ठूरो आमोजनाभा विदेशी रगानी फाये नजजय फस्ने हझॉदा भाचथल्रो कणानरी आमोजना छनभानण सम्झौता 
गदान विदेशी रगानी ऩछन आकवषनत हझन ेय देशराई ऩछन नोतसानी नहझन ेविषमभा विस्ततृ अध्ममन 

आिचमक छ', एभारे उऩाध्मऺ बीभ यािररे नागरयकन्मझजसॉग बने। 
 

एभारेरे प्रत्मेक जरविर्दमत गहृराई एक भेगािाट फयाफय ५० राि रुऩैमाॉ अनझदान ददने व्मिस्था, तल्रो 
तटीम ऺेरभा आमोजनाको असय भूल्माङ्कन तथा आमोजनाको ऺछत हझॉदा सयकायरे कछत हदसम्भ 

ऺछतऩूछत न ददने विषमभा स्ऩष्ट्ट हझनझऩन ेजनाएको छ। 
 

एभारे सचचि प्रदीऩ ऻिारीरे भाचथल्रो कणानरी फाये ऩाटॊरे सिनसम्भत छनणनम लरएको जानकायी ददए। 
'हाभीरे मो सिनसम्भत छनणनम गयेका छौं', उनरे बने, 'अध्मऺ कभयेडरे प्रधानभन्री सभऺ मही कझ या 
याख्नझहझनेछ। ' 
 

आमोजना छनभानणका राचग ग्रोफर टेण्डयभापन त ०६४ भाघभा बायतको जीएभआय इनजॉ लरलभटेड य 

सयकायफीच सिेऺण सम्झौता बएको चथमो। सयकाय य कम्ऩनीफीच बएको प्रायजम्बक सम्झौताभा ३० 

िषनऩछछ छन्शझल्क य चारू अिस्थाभा आमोजना नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण गनझनऩनेछ। दैरेि, सझिेत 

य अछाभको लसभानाभा मो आमोजनाफाट नेऩाररे २७ प्रछतशत शमेय य १२ प्रछतशत बफजझरी छन्शझल्क 

ऩाउनेछ। 

बायतीम प्रधाभन्रीको हारैको नेऩार भ्रभणका फेरा उतत सम्झौता टझङ्ग्माउन तोक्रकएको सभम सीभा 
मसैसाता सक्रकॉ दैछ। भोदी भ्रभणका फेरा ४५ ददनलबर सो सम्झौता टझङ्ग्माउने सहभछत बएको चथमो। 
 

विर्दमझत ्उत्ऩादक कम्ऩनीराई सयकायरे ददन बनेको कय छझ टको विषम एिॊ सम्झौता उल्रॊघन बए घयेरझ 



िा अन्तयानजष्ट्रम कझ न कानझन आकवषनत हझन्छ बन्ने विषमभा ऩछन नेऩारी य बायतीम ऩऺफीच भतबेद यहॉदै 

आएको छ। 
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भोटेकोसी जऱपवद्युत कापिक ऩदहऱो सातािाट सञ्चाऱन तयारी  
ध्रझि दॊगार 

कान्रे ऩदहयो य त्मसरे सझनकोसी थझन्दा फनेको ताररे ‘रान्सलभसन टािय' फगाउॉदा योक्रकएको बोटेकोसी 
जरविर्दमझत आमोजनाको उत्ऩादन ऩाॉच सातालबर थाल्ने तमायी साथ काभ बइयहेको छ। छनजी ऺेरको ४५ 

भेगािाट ऺभताको बोटेकोसीको उत्ऩादन ४४ ददनदेखि ठप्ऩ छ। 
 

बोटेकोसी ऩािय कम्ऩनी स्िालभत्िको आमोजना सञ्चारनभा ल्माउन तीव्र गछतभा काभ बइयहेको छ। 
आगाभी काविक ९ गत े ददनको ३ फजे उत्ऩादन थाल्ने तमायीसदहत काभ बइयहेको कम्ऩनीका 
भहाप्रफन्धक नयेन्र प्रजाऩछतरे फताए। त्मो ददन आमोजनारे उत्ऩादन थारे छतहायभा उऩबोततारे िेप्दै 

आएको रोडसेडडङ केही कटौती हझनेछ। आमोजनारे उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म लरएको उतत ददन गोिर्दनधन 

ऩूजा ऩछन। 
‘जझनसझकै हारतभा उतत ददन उत्ऩादन थाल्छौं। त्मसै अनझरुऩको तमायीका साथ काभरे तीव्रता ऩाएको छ,' 

भहाप्रिन्धक प्रजाऩछतरे नागरयकसॉग बने। साउन १७ गतेको कान्रे चट्टाने ऩदहयोरे अयछनको याजभागन 
छेउका आमोजनाको १ सम ३२ केबी प्रशायण ऺभताका चायिटा रान्सलभसन टािय फगाएको चथमो। 
आमोजनारे याजभागनफाट प्रशायण राइन सझनकोसीऩारय (नदी फगेको ददशाफाट फामाॉ) दाफी िोरा छनकारेय 

६४ नम्फय टािय हझॉदै सझनकोसी जरविर्दमझत केन्रजस्थत ‘लभटरयङ प्िाइन्ट' भा जोड्न काभ सझरु गरयसकेको 
छ। महाॉ कम्ऩनीको आफ्न ै लभटरयङ प्िाइन्ट छ। ‘रान्सलभसन टािय ऩझचगसकेका छन।् धभाधभ गाड्न े

काभ बइयहेको छ,' प्रजाऩछतरे बने। उनका अनझसाय प्रशायण राइन घझभाउनझ ऩदान धेयै दझयीका कायण आठ 

रान्सलभसन टािय गाड्नझ ऩनेछ। फगाएको स्थानफाट १ नम्फय टािय गाडडसक्रकएको छ बन ेअन्मका राचग 

जग िन्न ेकाभ बइयहेको छ। 
ऩझयानै फाटोफाट ल्माउन कान्रे ऩदहयो फाधक फनेऩछछ आमोजनारे दाफीŔटेकानऩझयको रुट योजेको हो। ऩझयान ै

फाटोफाट ल्माउॉदा टािय कान्रे ऩदहयो ऺेरभै ऩने बएकारे आमोजनारे दीघनकारीन सोचरे रुट नै ऩरयितनन 

गयेको हो। घटनारगि ैयोक्रकएको उत्ऩादन थाल्न कम्ऩनीरे अध्ममन गये ऩछन ताररे सम्बि हझन नददएको 
प्रजाऩछतरे फताए। तार सतह बफस्तायै घट्न थारेऩछछ कम्ऩनीरे साउन २२ फाट अध्ममन थारेय बदौ ११ 

देखि काभ गरययहेको छ। 
‘चाय िटा टािय फगामो। नमाॉ टािय याख्दा ७ कयोड रुऩैमाॉ रागत राग्नेछ,' उनरे बने, ‘मही रागतलबरफाट 

काभ सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म छ।' उत्ऩादन योक्रकॉ दा अदहरेसम्भ करयफ ६० कयोड रुऩैमाॉ घाटा बएको उनरे 

जनाए। पूजल्ऩङकट्टी गाविसको खझऩूनभा उत्ऩादनगहृ यहेको अभेरयकी रगानीको मो आमोजनारे सन ्

२००१ फाट व्मिसाछमक उत्ऩादन थारेको चथमो। 



४५ भेगािाटको ऺभता बएय ऩछन आमोजनारे दशकसम्भ ३६ भेगािाट भार ैबफजझरी उत्ऩादन गदै आएको 
छ। फाॉकी ९ भेगािाट विर्दमझत उत्ऩादन राइसेन्स आमोजनारे सन ्२०१२ भा ऩाएको चथमो। आमोजनाको 
३६ भेगािाट उत्ऩादन िरयद सम्झौता (वऩवऩए) अभेरयकी डरयभा बएको चथमो। फाॉकी उत्ऩादन िरयद 

सम्झौता बन ेनेऩारी रुऩैमाॉभा बएको छ। नेऩारी सेनारे दाफी ऺेरभा िनेको सडक ट्र्माकका कायण 

साभग्री ढझिानी सहज हझॉदा ऩझनछननभाण छछटो थाल्न सक्रकएको कम्ऩनीरे जनाएको छ। 
...याजभागनको कोठभा गएको ऩदहयोरे सडक अिरुर्दध बइयहॉदा छनभानण साभग्री ढझिानीभा अझै सभस्मा 
बइयहेको छ। त्मैऩछन रक्ष्मलबर काभ सम्ऩन्न गछौं। विरम्फ गने ठाउॉ  छैन,' भहाप्रफन्धक प्रजाऩछतरे 

बने। फिानको सभम बएकारे बोटेकोसीरे अदहरे ऩूणन ऺभताभा उत्ऩादन गने लसजन हो। ऩदहयोरो टािय 

फगाउॉदा बोटेकोसीसदहत ऩाॉच आमोजनाको ६७ दशभरि ३८ भेगािाट विर्दमझत उत्ऩादन ठप्ऩ हझॉदै आएको 
छ। बोटेकोसीफाहेक अरु आमोजना कदहरे सञ्चारनभा आउने अझै ऩिो छैन। 
३७ ददन उत्ऩादन गहृ डझफेय उबरएको साढे दझई भेगािाट ऺभताको साछनभा जरविर्दमझत आमोजना तत्कार 

सञ्चारनभा आउन सम्बि छैन। गहृ उबरए ऩछन टिाइनरगामत उत्ऩादनका भझख्म उऩकयण अझै 

गाडडएको य छतनरे काभ नगन ेबएकारे सझरुदेखि न ैऩझनसॊयचना गनझनऩदान साछनभा अदहल्मै सञ्चारनभा 
नआउन े बएको छ। आमोजनाका प्रभझि कामनकायी अचधकृत सझिणनदास शे्रष्ट्ठका अनझसाय आमोजना 
सञ्चारनभा ल्माउन कजम्तभा एक िषन राग्छ। 
छनजी ऺेरको बैयिकझ ण्ड जरविर्दमझत आमोजनाको तीन दशभरि दझई, तल्रो चाकझ को ६.६ य विर्दमझत 

प्राचधकयण स्िालभत्िको सझनकोसी केन्रको १०.०४ भेगािाट उत्ऩादन ठप्ऩ हझॉदै आएको छ। सझनकोसी फाॉध य 

नहयको भझि नदी फहाफरे फगाएको रेदोरे थझछनएको छ। गत शछनफाय तारको भझि खिइॉदा नहयफाट फगेको 
रेदो साढे २ क्रकभी टाढाको उत्ऩादन गहृभा ऩझगी टिानइन, जेनेयेटयभा जभेको छ। मी ऩाॉच आमोजनारे 

उत्ऩादन योक्रकॉ दा दैछनक कजम्तभा एक कयोड रुऩैमाॉ नोतसानी व्महोरययहेका छन।् 
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ऩीटीए नेऩाऱको दहतमा : ऩीडीए सातालभरै गना जोड 

बदौ २९, काठभाडौं  - नेऩारŔबायत ऊजान व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) नेऩारको दहतभा यहेको एक 

कामनिभका ितताहरूरे फताएका छन ्। नेऩार उर्दमोग ऩरयसङ्घअन्तगनतको ऊजान विकास सलभछत य 

स्ितन्र ऊजान उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार(इप्ऩान)रे याजधानीभा गयेको अन्तयक्रिमा कामनिभका 
ितताहरूरे मस्तो फताएका हझन ्। 
 

कामनिभभा ऊजानभन्री याधाकझ भायी ऻिारीरे ऩीटीएऩछछका प्रत्मेक ददन सयदय दझई जना रगानीकतान 
नेऩारको जरविर्दमझत्भा रगानीको प्रस्ताि लरएय आऩmूकहाॉ आउने गयेको फताइन ्। ‘उत्ऩादन हझन े

ऊजानको फजाय सझछनजचचत हझने देिेय न ैरगानीकतान आउन थारेका छन,् भङ्गरिाय चीनका रगानीकतानको 
एक सभूहरे भराई बेट्ने कामनिभ छ,’ भन्री ऻिारीरे बछनन,् ‘ऩीटीए जराउनेहरूरे ऩछन वियोध गनझनऩन े

आधाय बेटेका छैनन ्।’ विगतभा ऩीटीएका वियोध गन ेएभाओिादी य नेकऩाŔभाओिादीराई ऩछन आऩूmरे 

ऩीटीएरे नेऩारराई घाटा नबई राब ददने कझ याभा विचिस्त फनाएको उनरे फताइन ्।  
 

अन्तययाजष्ट्रम प्रछतस्ऩधानफाट भाचथल्रो कणानरी बायतीम कम्ऩनी जीएभआय इनजॉ लरलभटेड य अरुण 

तेस्रो सतरज विर्दमझत ्छनगभरे छनभानणको जजम्भा ऩाएकोरे मी दझिै आमोजनाको तत्कार ऩीडीए गन ेउनरे 

फताइन ्। उनका अनझसाय जीएभआयसॉगको ऩीडीए केही ददनभै हझन ेय रगि ैअरुण तेस्रोको ऩीडीएको प्रक्रिमा 
अछघ फढाइनेछ । 

 

जराशममझतत य ठूरा आमोजनाहरू फन्न कम्तीभा ऩछन ८Ŕ१० िषनको सभम राग्न ेबएकोरे तत्कारका 
ऊजान अबािराई ऩूया गनन सौमन ऊजानको विकासराई ऩछन साथ ैअछघ फढाउने उनको बनाइ छ । आगाभी ३ 

िषनभा रोडशडेडङ अन्त्म हझन ेदाफी गदै ऊजानभन्री ऻिारीरे सन ्२०२० सम्भभा नेऩाररे कम्तीभा ऩछन १० 

हजाय भेगािाट जरविर्दमझत ्उत्ऩादन गन ेआधायलशरा आऩm्न ैकामनकारलबर िडा गने दृढता व्मतत 

गरयन ्। 
 

उनरे बछनन,् ‘मसरे हाभीराई विकासशीर याष्ट्रभा स्तयोन्नछत हझने रक्ष्म बेट्न ऩछन भर्ददत गनेछ ।’ 
कामनिभभा व्मिस्थावऩकाŔसॊसर्दको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सबाऩछत सबासर्द गगन थाऩारे 

नेऩाररे गयेको प्रस्तािभा साभान्म व्माकयखणक सॊशोधन भार गयेय बायतरे हस्ताऺय गयेको ऩीटीएको 
वियोध गनझनको कझ नै तझक नबएको फताए । ‘ऩीटीए जराउनझअछघ जराउनेहरूरे ऩीटीए याम्रयी ऩढून’् उनरे 

बने, ‘आइतिाय बफहानको सलभछत फैठकभा ऊजान सचचिरे भाचथल्रो कणानरीको ऩीडीए ऩछन सातालबर ै

टझङ्ग्माउने फताएका छन ्।’ आऩूmहरूरे ऩीटीए, ऩीडीएरगामत ऊजान विकासका हयेक गछतविचधराई 



छनयन्तय अनझगभन गरययहेकोरे सफै विषम सही भागनभा अछघ फढेको फताए ।  
 

एभाओिादीका सबासर्द टोऩफहादझय यामभाझीरे फन्दहड्तार गने ददशाभा एभाओिादी नयहेको य 

सजच्चसकेको फताए । ‘विगतभा एभाओिादीरे फन्द गथ्र्मो,’ उनरे स्िीकादै बन,े ‘अफ हाभी 
सजच्चइसकेका छौं ।’ आमोजनाहरूको रागत य सभम फढाउने प्रिवृि य ऊजान ऺेरभा ऩदानअगाडड य ऩछाडड 

हझने विलबन्न चरिेर अन्त्म हझनझऩन ेउनको बनाइ छ । 

 

याजष्ट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ प्राडा गोविन्दयाज ऩोियेररे आऩm्नो नेततृ्िभा फनेको ऩीडीए 

भस्मौदा अध्ममन सलभछतरे ददएको सझझािकै आधायभा जीएभआयसॉग सम्झौताका राचग छरपर अछघ 

फदढयहेको फताए । िासगयी भाचथल्रो कणानरीफाट कभाएकोबन्दा फढी यकभ ऺछतऩूछत न छतनझन नऩयोस,् 

लसॉचाइ आमोजनाराई असय नऩायोस,् स्थानीमको योजगायी य ऩझनिानसको उचचत व्मिस्था होस ्य अन्म 

ऺेरराई ऩछन आचथनक रूऩभा राब ऩझ¥माओस ्बन्ने आफ्नो सलभछतरे ददएको सझझािराई हारको ऩीडीए 

भस्मौदारे सभेटेकारे तत्कार ऩीडीए हझनझऩन ेधायणा यािे । ऩीडीएभा १४ ददनसम्भ फनद् हड्ताररे 

आमोजना प्रबावित बए ऩछन ऺछतऩूछत न ददनझ नऩन ेनेऩारी प्रस्तािभा फागेछनङ चलरयहेको उनरे फताए । 
ऊजान फेचये देश सम्ऩन्न हझॉदैन बन्ने लभथराई ऩयीऺण गनन ऩीटीएफभोजजभ व्माऩाय गयेय ऩयीऺण गनझनऩने 
उनको बनाइ छ ।  
 

ऩूिनसबासर्द तथा उर्दमोगी विनोद चौधयीरे कोशी, गण्डक य भहाकारी नदीसम्फन्धी सम्झौताका कायण 

सजृना बएको अविचिासका कायण बायतसॉग हझन ेसम्झौताका प्रािधानहरू नै नहेयी वियोध गन ेप्रचरन 

फढेको फताए । तय, बायत ऩछन अफ नेऩारसॉग विचिालसरो सम्फन्ध कामभ गनन अछघ फढेकारे बायतसॉग 

हझने हयेक सजन्धŔसम्झौताभा नेऩार ठचगन्छ बन्न ेधायणा ऩरयितनन गनझन आिचमक यहेको उनको बनाइ छ 

। दरहरूरे सहभछत गये ऩीटीए, ऩीडीएरगामत कझ नै ऩछन सम्झौता तत्कारै हझन सतछ बन्ने उदाहयण हार 

बएको ऩीटीएरे प्रस्तझत गयेको उनको बनाइ चथमो । ‘शतप्रछतशत आन्तरयक कच्चाऩदाथनभा आधारयत 

जरविर्दमझत ्उर्दमोग विकासको कोसेढझ ङ्गा हझन सतछ,’ उनरे बने, ‘मी उर्दमोगरे ददने विर्दमझत्को 
फहझआमालभक प्रबािको तझरनाभा छमनीहरूराई सतदो फढी छूट य अनझदान ददॉदा ऩछन याज्मराई पाइदा नै 
हझन्छ ।’ कामनिभभा नेऩार उर्दमोग ऩरयसङ्घका अध्मऺ नयेन्र फस्न्मातरे बायतसॉग बएको ऩीटीएरे 

छनजीऺेरराई जरविर्दमझत्भा रगानी फढाउन छनकै उत्सादहत गयेको फताए । ऩरयसङ्घका उऩाध्मऺ 

हरयबतत शभानरे ३ िषनलबर रोडशडेडङ अन्त्म गने भन्री ऻिारीको बनाइ व्मिहायभा ऩरयणत गनझनऩन े

धायणा यािे ।  
 

इप्ऩानका अध्मऺ िड्गफहादझय विष्ट्टरे प्राकृछतक स्रोतराई सधैं सॊयऺण गयेय भार याख्नझ ऩछन  िा फेच्नझहझ ॉदैन 

बन्न ेधायणा न ैनेऩारको विकासभा अियोधका रूऩभा देखिएको फताए । ऩीटीएको वियोध गनेहरू ऩछन 



त्मही भानलसकता लरएय वियोधभा उबरएको उनको बनाइ छ । हार विर्दमझत ्ियीद सम्झौता (ऩीऩीए), 

आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) य वििीम व्मिस्थाऩन चझनौतीऩूणन यहेको उनरे फताए । त्मस्तै, 
भाचथल्रो कणानरीफाट नेऩाररे २७ प्रछतशत स्िालभत्ि, १ सम ८ भेगािाट विर्दमझत ्य िावषनक १६ अफन याजस्ि 

प्राप्त गन ेबएकोरे वियोध गनझनको अथन नयहेको उनको बनाइ चथमो । सन ्२०२२ सम्भ विकासशीर 

भझरझकभा प्रिेश गनन नेऩाररे िावषनक कम्तीभा १ हजाय भेगािाट विर्दमझत ्उत्ऩादन गनझनऩन ेउनरे फताए । 
मसका राचग नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणरे सिेऺण, िाताियण प्रबाि भूल्माङ्कन, ऺभता 
छनधानयणरगामतका सम्ऩूणन काभ सकेऩछछ छनभानणका राचग भारै छनजीऺेरराई अनझभछत ददने व्मिस्था 
गनझनऩन ेउनको बनाइ छ । 
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पवद्युत ्महसुऱ निढाउन सवोच्चको आदेश 

सिोच्च अदारतरे विर्दमझत ्भहसझर फढाउने छनणनम कामानन्िमनभा योक रगाएको छ । सिोच्च अदारतका 
न्मामाधीश चोरेन्रशभशये जफयाको एकर इजरासरे सोभफाय भझर्ददाको अजन्तभ पैसरा नबएसम्भ 

भहसझर िरृ्दचध नगनन/नगयाउन अन्तरयभ आदेश ददएको हो । सिोच्चरे भहसझर फढाउनझको कायण ऩेस गनन 
ऩछन आदेश ददएको छ । 

विर्दमझत ् भहसझर छनधानयण आमोगरे औसतभा १३.७ प्रछतशत भहसझर फढाउन विर्दमझत ् प्राचधकयणराई 

स्िीकृछत ददएको चथमो । कानझन य उऩबोततादहतविऩयीत भहसझर फढाउन राचगएको बन्दै उऩबोततादहत 

सॊयऺण भञ्चका तपन फाट अचधितता विष्ट्णझप्रसाद छतलभजल्सनारे आइतफाय सिोच्चभा रयट दामय गयेका 
चथए । 

‘विर्दमझत ्भहसझर छनधानयण आमोगरे ददएको अन्म सझझाफ कामानन्िमनतपन  नगई भहसझर भारै फढाउॉदा 
उऩबोतताराई भाय ऩने देखिएकारे छनणनम कामानन्िमन नगनझन/नगयाउनझ,’ सिोच्चको आदेशभा उल्रेि छ 

। 
विर्दमझत ्भहसझर छनधानयण आमोग छनमभािरी छनमभ ६ को व्मिस्थाफभोजजभ विर्दमझत ्भहसझर ऩरयितनन 

गदान एक िषनभा एकऩटक साबफकभा कामभ यहेको भहसझरभा ५ प्रछतशतभा नफढ्नेगयी भार ऩरयितनन गनन 
ऩाउन ेव्मिस्था छ । 

भहसझर छनधानयण गने उऩमझतत सूरका आधायभा भार ऩरयितनन गनन सक्रकने कानझनी व्मिस्था छ । 
आमोगरे भालसक न्मूनतभ ८० रुऩैमाॉ छतने साना ग्राहकको विर्दमझत ्भहसझर फढाएय सम रुऩैमाॉ ऩझयम्ाउने 
छनणनम गयेको चथमो । 
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 ‘प्राथधकरण कायाकारी ननयुम्क्त ७ ददनलभर गर’ 

सॊसर्दको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतरे विर्दमझत ्प्राचधकयणभा ७ ददनलबर कामनकायी छनदेशक छनमझतत गनन 
सयकायराई छनदेशन ददएको छ । 

छनलभिको बयभा विर्दमझत ् उत्ऩादन, प्रसायण य वितयण एकाचधकाय ऩाएको सॊस्था चल्न नसतन ेबन्दै 

आइतफाय फसेको सलभछत फैठकरे तत्कार कामनकायी छनमझजतत गनन छनदेशन ददएको हो । 

सलभछतका सबाऩछत गगनकझ भाय थाऩारे कामनकायी प्रभझि, छनभानणाधीन जरविर्दमझत ् आमोजना, 
भझरझकबयका वितयण केन्र, रेिारगामत छनकाम छनलभिफाट सञ्चारन बइयहेको ऩाइएको फताए । 

‘प्राचधकयणको कामनसम्ऩादन ऺभताभा ह्रास आउने देखिएकारे एक सातालबर कामनकायी छनदेशकसदहत 

सफै विबागीम, मोजना य कामानरम प्रभझिको छनमझजतत गरयसतन ऊजान भन्रारमराई छनदेशन ददने छनणनम 

बएको छ,’ सबाऩछत थाऩारे बने । 

सिोच्च अदारतरे भझकेश काफ्रेराई कामनकायी छनदेशकभा छनमझतत गनन सयकायराई आदेश ददए ऩछन 

ऊजानभन्री याधाकझ भायी ऻिारीरे ऩारना गयेकी छैनन ् । कामनकायी छनमझजतत प्रस्ताि ऊजानरे 

भजन्रऩरयषर्दभा रैजानझऩछन  । प्राचधकयणको कामनकायी छनदेशक भजन्रऩरयषर्दरे छनमझतत गन ेव्मिस्था छ । 
फैठकभा सहबागी ऊजानसचचि याजेन्रक्रकशोय ऺेरीरे कामनकायी छनदेशक छनमझजतत प्रक्रिमा अगाडड 

फदढसकेको फताए । 

‘सिोच्चको पैसराअनझसाय काफ्रेराई छनमझजतत गने प्रस्ताि भजन्रऩरयषर्दभा रैजान पाइर उदठसकेकारे 

मस ैसातालबर केही छनष्ट्कषन छनजतरन्छ,’ सचचि ऺेरीरे बने । 

भन्रारम स्रोतका अनझसाय, भन्री ऻिारीरे काॊगे्रस ऩषृ्ट्ठबूलभका काफ्रेराई छनमझतत गनन चाहेकी छैनन ्। 
‘ऊजानभन्री ऻिारी काफ्रेको नाभै सझन्न चाहनझहझन्न,’ स्रोतरे बन्मो । अजख्तमाय दझरुऩमोग अनझसन्धान 

आमोगरे ८ साउनभा कामनकायी छनदेशक तत्कार छनमझतत गनन सयकायराई छनदेशन ददइसकेको छ । 

तत्कारीन कामनकायी छनदेशक अजझननकझ भाय काकीराई २ असायको भजन्रऩरयषर्द फैठकरे क्रपतान फोराएऩछछ 

प्राचधकयण छनलभिको बयभा चलरयहेको छ । उऩकामनकायी छनदेशकभा फढझिा बएका तीनजनाको ऩछन 

ऩदस्थाऩना गरयएको छैन । 



कृवष तथा जरस्रोत सलभछतरे जरविर्दमझत ्आमोजना य प्रसायण राइन छनभानणभा देिाऩयेका सभस्मा 
सभाधान गनन चाल्नझऩने उऩाम ऩेस गनन ऩछन प्राचधकयणराई छनदेशन ददएको छ । 
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माथथल्ऱो कणााऱी : पऩडडए ऩररमाजान आवश्यक  

नेऩार विर्दमझत ् प्राचधकयणरे दझई सम ४० भेगािाटको भाचथल्रो कणानरी आमोजनाराई भझौरा 
जरविर्दमझत ्आमोजनाअन्तगनत तीन सम भेगािाट ऺभताभा सम्बाव्मता अध्ममन सम्ऩन्न गयेको चथमो 
। आन्तरयक िऩतका राचग छाछनएको मस आमोजनाराई तत्कारीन सयकायरे छनमानतका राचग बनेय 

टेन्डय गयी सन ्२००८ जनियी २४ भा जजएभआय कन्स्रतसनसॉग एभओमझ गयम्ो य सोही एभओमझफभोजजभ 

सब ेराइसेन्स जजएभआय अऩय कणानरी हाइड्रोऩािय कम्ऩनी लरलभटेडराई ददइमो । 

जजएभआयरे विस्ततृ इजन्जछनमरयङ प्रछतिेदन तमाय ऩान े िभभा उतत आमोजनाराई तमझ २५ (२५ 

प्रछतशत सभम अथानत ्िषनबरयभा ३ भदहना भार ऩूया ऺभता, नौ सम भेगािाट, चल्ने) भा डडजाइन गयी नौ 
सम  भेगािाट ऺभताको फनाउने प्रस्ताि गयम्ो । साथ ै उतत आमोजनाको सझरुको फाॉधको स्थान ऩछन 

ऩरयितनन गयी दहभारमन ऩािय कन्सल्टेन्ट्सरे जराशममझतत आमोजनाका राचग फाॉध प्रस्ताि गयेको ठाउॉ  
तझइनीकझ नाभा आमोजनाको हेडिकन स ्डडजाइन गयेको छ । मसरे गदान नौ सम  भेगािाटको वऩक्रकङ यन अप 

रयबयको करयफ ६ क्रकरोलभटय भाचथसम्भ ऩझग्छ, जसरे गदान दहभारमन ऩािय कन्सल्टेन्ट्सरे प्रस्ताि 

गयेको चाय हजाय एक सम ८० ऺभताको जराशममझतत आमोजनाको बविष्ट्म अछनजचचत हझन ेबएको छ । 
तसथन नौ सम भेगािाटको आमोजना फनाउॉदा त्मसबन्दा भाचथको चाय हजाय एक सम ८० भेगािाटको 
जराशममझतत आमोजनाराई ऩानन सतने प्रछतकूर प्रबाि तथा त्मसको कायणफाट उतत चाय हजाय 

भेगािाटबन्दा फढी ऺभताको आमोजना नफन्ने हो बने मसफाये सोच्नझऩन ेआिचमकता छ । 

नेऩार सयकाय य जजएभआय भाचथल्रो कणानरी हाइड्रोऩािय कम्ऩनी (कम्ऩनी) फीच आमोजना विकास 

सम्झौता (वऩडडए) का राचग छरपर य िातान बइयहेको छ । स्भयण यहोस ्क्रक मस आमोजनाको छनभानण 

गने, छनजचचत अिचधसम्भ सञ्चारन गन ेतथा अिचध सभाप्त बएऩछछ सयकायराई हस्तान्तयण गन े

जजम्भा प्रिद्र्धक कम्ऩनीकै हो । तय, जसयी वऩडडए तमाय गरयएको छ, त्मसभा सन ्२००८ भा सम्ऩन्न 

एभओमझको बािनाविऩयीत फझॉदा याखिएका छन ्। काफझफादहयको ऩरयजस्थछतभा सभेत सयकायरे कम्ऩनीराई 

रगानी क्रपतान गनझनऩन े तथा प्रिद्र्धकरे आफ्नो दाछमत्ि ऩूया नगयेको अिस्थाभा सम्झौता सयकायरे 

तोड्नझऩदान ऩछन प्रिधनकको ऋण रगानी तथा छतनझनऩन ेहजाननासम्फन्धी स्ऩष्ट्ट दपा नहझॉदा दाछमत्ि नयहन े

देखिन्छ । 

आमोजनाराई विडडङका िेरा आशमऩर भाग गदान य ऩछछ एभओमझ गदानसभेत छनभानण गन,े स्िालभत्ि 

लरने, सञ्चारन गन ेय हस्तान्तयण गने भोडरेभा एउटा छनजी कम्ऩनीरे विकास गने गयी सहभछत ऩरभा 



हस्ताऺय बएको देखिन्छ । सािनजछनक छनजी साझदेायी (वऩवऩऩी) भा विकास गने बनी कहीीँ कतै उल्रेि 

छैन य एभओमझको बािना य भभन ऩछन मो होइन । 

आयोजना पवकास सबझौताको मथयौदाको साराॊशमा समावेश भएका मुख्य–मुख्य िुॉदाप्रनत ननबनानुसार 

दटप्ऩणी प्रथतुत गररएको छ : 

 सन ्२००८ जनियी २४ भा कम्ऩनी (जजएभआय) य सयकायफीच बएको सहभछतŔऩर एभओमझभा 
सबे इन्बेजस्टगेसन गयी विस्ततृ रयऩोटन तमाय ऩानन य वििीम व्मिस्थाऩन गनन ३० भदहना तथा 
छनभानण सम्ऩन्न गनन ५४ भदहना गयी जम्भा ७ िषनको सभम ददएको चथमो । सहभछतŔऩर बएको 
करयफ ७ िषन बफछतसकेऩछछ पेरय वििीम व्मिस्थाऩनराई २ िषन य १ िषन थप्न सक्रकने प्रािधान 

यािी ३ िषन, छनभानण अिचधका राचग ५ िषन ६ भदहना य ३ िषन थऩ गनन सक्रकने, अको १ िषन विशषे 

ऩरयजस्थछतभा थप्न सक्रकने, काफझफादहयको ऩरयजस्थछत आएभा २ िषन थप्न सक्रकने गयी छनभानण 

अिचध जम्भा ११ िषन ६ भदहनासदहत व्माऩारयक उत्ऩादन लभछतऩूिन घटीभा ७ िषन ६ भदहनादेखि 

फढीभा १४ िषन ६ भदहनासम्भ राग्ने प्रािधान गरयएको छ । मो व्मिस्था एभओमझको भभनविऩयीत 

छ य मसफाट कम्ऩनीरे आमोजना विकास गनेबन्दा ऩछन राइसेन्स आफ्नो छनमन्रणभा लरई 

याख्न ेअलबप्राम: यािेको देखिन्छ । 

  मदद कम्ऩनीको कायणरे दढरो बएभा एक हजाय तीन सम ८९ रुऩैमाॉ प्रछतभेगािाट प्रछतददन 

हजानना यकभ सयकायराई छतयेय थऩ एक िषनसम्भ काभ गनन सक्रकने प्रािधान उल्रेि छ । एक 

िषनको कझ र हजानना यकभ करयफ ४६ कयोड हझन आउॉछ, जझन कझ र रागतको करयफ ०.४ प्रछतशत भार 

हो । प्रछतददन प्रछतभेगािाट एक हजाय तीन सम ८९ रुऩैमाॉ हजाननाको आधाय स्ऩष्ट्ट छैन । 

  मस जरविर्दमझत ्आमोजना ऺेरभा छनजी जग्गा क्रकन्न कम्ऩनीरे एक िषनलबर सकेन बने अको 
आठ भदहनालबर सयकायरे अचधग्रहण गरयददइसतनझ ऩनेछ । त्मस्त ैगयी प्रसायण राइनका राचग 

जग्गाको हकभा २० भदहनालबर सयकायरे अचधग्रहण गरयसतनझऩन े प्रािधान याखिएको छ । 
तोक्रकएको सभमलबर अचधग्रहण हझन नसकेभा सयकायरे थऩ एक िषनलबर सम्ऩन्न गनझने झऩने, 
अन्मथा ऩूया गरयददनझऩने दाछमत्ि ऩूया नगयेको भाछननेछ । 

  आि ०७१/७२ को फजेट िततव्मभा आचथनक िषन ०७९/८० लबर नेऩारको याजष्ट्रम चग्रडभा जोडडने य 

छनमानत गन ेजरविर्दमझत ्आमोजनाराई व्माऩारयक उत्ऩादन सझरु बएऩछछ १० िषनसम्भ शतप्रछतशत 

य त्मसऩछछ थऩ ५ िषन अिचधका राचग ५० प्रछतशत आमकय छझ ट ददने व्मिस्था छ । साथ ैउतत 

फजेट िततव्मभा जरविर्दमझत ्उत्ऩादन गयी नेऩारको याजष्ट्रम चग्रडभा जोड्ने उत्ऩादक कम्ऩनीराई 

आमोजनाको जडडत ऺभताभा प्रछतभेगािाट ५० रािको दयरे सयकायरे अनझदान ददने व्मिस्था छ 



। मस्तो अनझदान आचथनक िषन ०७४/७५ लबर उत्ऩादन गयी याजष्ट्रम चग्रडभा जोड्ने आमोजनाको 
हकभा अछतरयतत १० प्रछतशत थप्ने व्मिस्थासभेत गरयएको छ । 

िजेट वक्तव्यको ममापवऩरीत िजेट वक्तव्यकै हवाऱा ददॉदै पऩडडएमा ननबनानुसारको कर छुट तथा अनुदान ददन े

प्रावधान राखखएको छ : 

क) व्माऩारयक उत्ऩादन सझरु बएऩछछ १५ िषनसम्भ शतप्रछतशत आमकय छझ ट य व्माऩारयक उत्ऩादन सझरु बएको १५ 

िषनऩछछ फाॉकी अिचधका राचग ५० प्रछतशत आमकय छझ ट 

ि) आमोजनाको जडडत ऺभताभा प्रछतभेगािाट ५० रािको दयरे सयकायरे प्रिद्र्धक     कम्ऩनीराई 

अनझदान 

ग) आमोजनाका राचग आमात गरयने लसभेन्ट, यड य जस्टरको बन्सायभा ५० प्रछतशत छझ ट 

घ) आमोजनाका राचग आमात गरयने प्रान्ट भेलसनयी य इजतिऩभेन्टभा १ प्रछतशत भार बन्साय रगाउने 

ङ) कम्ऩनीरे छनमानत गरयन ेविर्दमझत ्उजानभा ०.००५ प्रछतशत छनमानत बफिी कय सयकायराई छतने 

भाचथ फझॉदा नॊ क, ि, य ग भा उल्रेखितअनझसायको छझ टको व्मिस्था फजेट िततव्म तथा कझ नै ऩछन 

ऐनकानझनभा उल्रेि बएको देखिॉदैन । मस्तो अिस्थाभा मस क्रकलसभको कयछझ ट तथा अनझदानको 
व्मिस्था गरयनझेझ अजख्तमायीलबर नऩन ेकझ या हो । 

  श्रीऩेचभाचथको जिाहयत बनेय चचछनएको भाचथल्रो कणानरी आमोजना नौ सम भेगािाटभा 
डडजाइन गयेऩचचात प्रछतभेगािाट रागत झन ् धेयै गझना फढेको देखिन्छ । छनभानण अिचधको 
ब्माजसदहत करयफ एक सम ४० अफन रुऩैमाॉ अथानत ्प्रछतभेगािाट करयफ १६ कयोड रुऩैमाॉ रागत 

राग्ने गयी इजस्टभेट गयेको देखिन्छ । मो यकभ तमझ २५ (२५ प्रछतशत सभम अथानत ्िषनबरयभा ३ 

भदहना भार ऩूया ऺभता नौ सम भेगािाट चल्ने) को डडजाइन डडस्चाजनभा डडजाइन हझन े

आमोजनाका राचग अछत धेयै हो । तमू ४० (४० प्रछतशत सभम अथानत ्िषनबरयभा ५ भदहना भार ऩूया 
ऺभता चल्ने) को डडजाइन डडस्चाजनभा डडजाइन गयेका आमोजना १५ देखि २० कयोड रागतभा 
फन्ने गयेका छन ्। 

  अऩय कणानरी नौ सम भेगािाट आमोजनाबन्दा भाचथ कझ न ै जराशममझतत आमोजना फनेभा 
त्मसको येगझरेटेड ऩानीफाट मस आमोजनाभा थऩ विर्दमझत ् उत्ऩादन बएभा ५० प्रछतशतबन्दा 
भाचथको उत्ऩादनको ५० प्रछतशत नेऩार सयकायराई कम्ऩनीरे ददने बन्ने प्रािधान याखिएको छ । 
मस अिस्थाभा नेऩाररे मस आमोजनाको भाचथल्रो बागभा जराशममझतत आमोजना छनभानण 



गयी त्मस्तो आमोजनाफाट छोडडएको थऩ ऩानीफाट आमोजनारे विनारगानी करयफ ७५ प्रछतशतको 
हायाहायीभा थऩ विर्दमझत ्प्राप्त गनेछ बन ेसयकायरे २५ प्रछतशतको हायाहायीभा भार प्राप्त गनेछ । 
मस्तो प्रािधान कझ नै ऩछन हारतभा याष्ट्रदहतभा छैन । 

  यानी, जभया, कझ ररयमा, याजाऩझय य सूमनऩटझिा जस्ता ऩजचचभ नेऩारका भहत्त्िऩूणन लसॉचाइ 

आमोजनाराई प्रस्तावित आमोजनारे प्रत्मऺ असय ऩाने देखिएको छ । वऩक्रकङ ऩोन्डजे 

आमोजनाको रूऩभा विकास गरयन ेअऩय कणानरी नौ सम भेगािाट आमोजना वऩक आियभा करयफ 

४ घन्टा भार सञ्चारनभा आउने हझॉदा अन्म सभमभा कणानरीको ऩानी १० प्रछतशत भार नदीभा 
यहन्छ । ऩाियहाउस सञ्चारनभा यहॉदा फाढी आएको सयह हझन ेय अन्म िेराभा नदी सझतन ेहझॉदा मी 
लसॉचाइ आमोजनाको इन्टेकभा ऩानी पकानउन ऩमानप्त ऩानी नहझन ेहझनारे करयफ १८ घन्टा लसॉचाइ 

हझने अिस्था यहॉदैन । बेयीको ऩानी ऩछन बेयीŔफफई डाइबसननफाट जाने हझॉदा मी लसॉचाइ आमोजनाको 
सञ्चारनभा गम्बीय असय ऩने देखिन्छ । 

  दहभारमन ऩािय लरलभटेड (तमानेडडमन कन्सल्टेन्टस)् रे कणानरी फेलसनको गझरुमोजना तमाय 

ऩाने िेराभा अदहरेको अऩय कणानरीराई त्मस िेरा (सन ्१९८९) को नेऩारको भागअनझसाय २ सम 

४० भेगािाटभा डडजाइन गनन उऩमझतत हझन ेयाम ददएको चथमो । साथै नेऩारको आिचमकताअनझसाय 

मस आमोजनाको करयफ २ क्रकलभ भाचथ करयफ २ सम ६० लभटयको अग्रो ड्माभ फनाएय करयि चाय 

हजाय एक सम ८० भेगािाटको जराशममझतत आमोजना फनाउने प्रस्ताि गयेको छ । मसको 
ऩाियहाउसबन्दा तल्रो तटीम ऺेरभा अको जराशममझतत आमोजना फनाई छनभानण गनन प्रस्ताि 

गयेको देखिन्छ । 

  जजएभआय कम्ऩनीरे सयकायराई िावषनक उत्ऩादनको १२ प्रछतशत छन:शझल्क विर्दमझत ्ऊजान ददने 
बछनएको छ । मदद मसराई प्रत्मेक भदहनाको उत्ऩादनको १२ प्रछतशत भान्मौं बने िषानमाभको ४ 

भदहनाभा िषनबरयभा ऩाउने विर्दमझत्को करयफ ६० प्रछतशत विर्दमझत ्ऩाउनेछ, जझन िेरा हाम्रै विर्दमझत ्

केन्रफाट उत्ऩादन हझन ेविर्दमझत ्फढी हझन सतछ । 

  सम्झौताको भस्मौदाअनझसाय रगानी कतानरे आफ्नो रगानी घटाउॉ दै जान सतने य आमोजना 
सञ्चारनभा आएको २ िषनऩछछ सफै सेमय फेच्न ऩाउने प्रािधान छ । मसरे गदान छनभानण अिचधभा 
बएका गल्तीफाट चाॉड ैभझतत हझन सेमय फेचये जाने प्रिवृि फढ्ने सम्बािना हझनेछ । तसथन आमोजना 
सञ्चारनभा आएको ५ िषनसम्भ कझ नै ऩछन रगानीकतानरे आफ्नो सेमय घटाउन िा फेच्न नऩाउने 
प्रािधान याखिनझऩछन  । 



 जरविर्दमझत ्नीछत ०५८ भा बएको व्मिस्थाविऩयीत मस आमोजनाराई व्माऩारयक उत्ऩादनऩचचात 

२५ िषनको राइसेन्स ददने बछनएको छ । मसरे गदान छनभानण अिचधराई जछत फढाए ऩछन 

कम्ऩनीराई २५ िषन सञ्चारन गनन ऩाउने अिस्था लसजनना हझनेछ य छनभानणभा दढराइ गने प्रिवृि 

फढ्न सतछ । उत्ऩादन अनझभछतŔऩर लरएऩछछ ऩछन वििीम व्मिस्थाऩन हझन नसतन ेअिस्था 
आउन सतन ेय स्िऩझॉजी प्रमोग गयी काभ अगाडड फढाउन सक्रकने हझॉदा जरविर्दमझत ्नीछतभा बएको 
व्मिस्थाअनझसाय नै उत्ऩादन अनझभछत लरएको लभछतफाट ३० िषन याखिनझऩछन  । 

 प्रस्तावित सम्झौताअनझसाय ९० प्रछतशत विर्दमझत ्बफिीको सम्झौता बइसकेऩछछ फाॉकी यहेको १० 

प्रछतशत भार िरयदका राचग कम्ऩनीरे सयकायराई सूचना गन ेय सयकायरे क्रकन्न सतने उल्रेि 

छ । नेऩार सयकायरे आफ्नो आिचमकताका राचग चादहने विर्दमझत ्िरयद गनन ऩाउन े व्मिस्था 
याख्नझ आिचमक छ । सयकायरे िरयद गन े विर्दमझत्को िरयद दय कम्ऩनीरे बायतभा गरयने 
दीघनकारीन विर्दमझत ्बफिी दयअनझसाय नै कामभ हझनझऩछन  । 

 ऩरयमोजना कामानन्िमन दस्ताफेजअनझसाय नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयण विर्दमझत ्उत्ऩादन य प्रसायण 

दझिै प्रणारीको साझदेाय भाछनन्छ । तय, वऩडडएरे नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणराई केफर उत्ऩादनभा 
भार साझदेाय भानेको छ । परस्िरूऩ विर्दमझत ्प्रसायण प्रणारीभा नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणको 
कझ नै दहस्सा नयहन े जस्थछत देखिन्छ । तसथन मसराई तझरुन्त सच्माई प्रसायण राइनभा ऩछन 

नेऩारको २७ प्रछतशत दहस्सेदायी स्थावऩत गरयनझऩछन  । 

 नेऩारभा नेऩारी कम्ऩनीलसत गरयन ेसम्झौताभा बिदटस कानझन रागू हझने गयी व्मिस्था गरयएको 
छ, जझन सिनथा भान्म हझन सतदैन । प्रस्तावित वऩडडए सम्झौताभा नेऩारको कानझन नै रागू हझने य 

वििाद सभाधानको थरो ऩछन नेऩारभ ैहझनझ आिचमक छ । 

(माथथल्ऱो कणााऱीको पऩडडएका सबिन्त्धमा जऱस्रोत पवकास सॊथथाऱे पवऻहरूको सहयोगमा तयार ऩारेको 
दटप्ऩणीको सबऩाददत अॊश) 

 

  



>f]tM cleofg, 2071/5/30 

याभहरय न्मौऩान े

प्रनतघण्टा १ ऱाख ७१ हजार रुऩैयाॉ नोक्सान 

बदौ २९, नझिाकोट - नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणको केन्रीम प्रसायण राइनको बफजझरीको तायभा ियाफी 
आउॉदा चचलरभे जरविर्दमझत ्केन्रको उत्ऩादन फन्द बएको छ । नझिाकोटको गेिझन गाविसŔ४ बैंसेजस्थत 

केन्रीम प्रसायण राइनभा जोड्न रगेको विर्दमझत ्तायको ८८ नम्फयको ऩोरको डडस ऩड्कॉ दा चचलरभेको 
विर्दमझत ्उत्ऩादन फन्द बएको हो । मसफाट यसझिाभा यहेको चचलरभे जरविर्दमझत ्केन्रको उत्ऩादन फन्द हझॉदा 
शछनिायदेखि यसझिाका अचधकाॊश स्थानभा विर्दमझत ्सेिा अिरुर्दध बएको छ ।  
 

अदहरे केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडने प्रछतघण्टा २२ भेगािाट ऺभताको विर्दमझत्सभेत िेय गइयहेको छ । 
चचलरभेको विर्दमझत ्उत्ऩादन फन्द हझॉदो केन्रराई प्रछतघण्टा १ राि ७१ हजाय रुऩैमाॉ नोतसान बइयहेको 
केन्र प्रभझि याभकझ भाय फराररे जानकायी ददए । शछनिायदेखि अिरुर्दध विर्दमझत ्सेिा सझचारु गनन चचलरभे 
जरविर्दमझत ्केन्र, नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयण काठभाडौँ चग्रड भहाशािा य स्थानीमिासीफीच आइतिाय 

बएको छरपर छनष्ट्कषनविहीन बएको छ । छरपर छनष्ट्कषनविहीन हझॉदा चचलरभेको उत्ऩादन 

अछनजचचतकारका राचग ठप्ऩ बएको छ ।  
 

डडस ऩड्कॉ दा स्थानीम ५८ घयऩरयिायको बफचग्रएको विलबन्न विर्दमझतीम उऩकयणको ऺछतऩूछत नको रगत 

सङ्करन गयी एक सातालबर ऺछतऩूछत न ददनझऩने, मसअछघ सोही स्थानको डडस ऩड्कॉ दा बएको 
स्थानीमिासीको ऺछत ऩछन तत्कार ददनझऩन ेय केन्रीम प्रसायण राइनको बैंसेभा यहेको विर्दमझत ्िम्फा 
अन्मर सानझनऩने स्थानीमिासीको भाग छ । तय, उतत भागभा सहभछत नजझट्दा छरपर छनष्ट्कषनविहीन 

बएको हो । केन्र फन्द बएऩछछ यसझिाभा विर्दमझत ्सेिा फन्द छ । विर्दमझत ्फन्द हझॉदा यसझिाका विलबन्न 

सञ्चायभाध्मभ फन्द बएका छन ्। मस्त,ै विलबन्न उर्दमोग, करŔकायिानारगामत विर्दमझतीम साभग्रीका 
उऩकयणभापन त सञ्चारन हझने व्मिसाम ऩछन फन्द छन ्। 
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>f]tM cleofg, 2071/5/30 

पवद्युत ्महशुऱ वदृ्थध थाती रह्यो 

ऩझष्ट्ऩ कोइयारा 

आयोग ऩदाथधकारीको अवथध समाप्त 

 

बदौ ३०, काठभाडौं - सयोकायिारा ऩऺहरूसॉगको विलबन्न चयणको छरपर य अजन्तभ तमायीऩछछ ऩछन 

विर्दमझत ्भहशझर छनधानयण आमोगरे भहशझर िरृ्दचध गनन सकेन । विर्दमझत ्प्राचधकयणरे प्रस्ताि (२५ 

प्रछतशत) गयेबन्दा झण्ड ैआधा भार (१३ दशभरि ७) प्रछतशतरे विर्दमझत ्भहशझर िरृ्दचध गनन आमोग 

अजन्तभ तमायीभा ऩझगे ऩछन औऩचारयक छनणनम हझन नऩाउॉ दै आमोगका अध्मऺसदहत ४ ऩदाचधकायीको 
ऩदािचध आइतिाय टझङ्चगएको छ । आइतिायको फैठकभा भहशझर िरृ्दचधको छनणनम गने तमायी बएको 
चथमो । तय, कोयभ नऩझगेकारे छनणनम हझन नसकेको आमोग अध्मऺ गणेशप्रसाद सझब्फारे अलबमानराई 

फताए । ‘आमोगभा नमाॉ छनमझजततऩछछ भार भहशझर िरृ्दचधको छनणनम हझन्छ,’ सोभिाय अलबमानसॉग कझ या 
गदै छनितनभान अध्मऺ सझब्फारे बने, ‘छनणनमका राचग आमोग फैठकभा कोयभ नऩझगेऩछछ आइतिाय छनणनम 

हझन सकेन ।’ न्मूनतभ २० मझछनट िऩत गने सिनसाधायण उऩबोतताको हकभा बने २५ प्रछतशत भहशझर 

िरृ्दचध गयी रू. ८० फाट रू. १ सम ऩझ¥माउने आमोगको तमायी चथमो ।  
 

रागतबन्दा कभ भूल्मभा विर्दमझत ्वििी गदान प्राचधकयणराई रू. ३४ अफन घाटा राचगसकेको य आगाभी 
ददनभा त्मस्तो घाटा हझन नददन भहशझर िरृ्दचध गनझनऩन ेफाध्मात्भक अिस्था यहेको बन्दै २५ प्रछतशत 

भहशझर फढाउन प्राचधकयणरे आमोगसभऺ प्रस्ताि गयेको चथमो । छनजी जरविर्दमझत ्प्रिद्र्धकहरूसॉग 

प्रत्मेक िषन ५ प्रछतशतका दयरे ियीद भूल्मिरृ्दचध हझन ेगयेको तय प्राचधकयणरे वििी गने विर्दमझत्को भहशझर 

राभो सभमसम्भ सभामोजन नगदान प्राचधकयणराई घाटा रागेको उसको ठहय छ ।  
 

प्राचधकयणको विर्दमझत ्भहशझर सभामोजन आिचमक बए ऩछन आफ्ना आमोजनाहरू घाटाभा जाने, उच्च 

दयभा डरयभा विर्दमझत ्ियीद सम्झौता गयेय घाटाभा जाने य त्मसको ऩूछत नस्िरूऩ सयकाय य आभ 

उऩबोतताफाट भहशझरभापन त असझर गनन नहझनेभा धेयैजसोको जोड चथमो । कछतऩमरे बन ेभहॉगोभा क्रकनेय 

सस्तोभा फेच्ने प्राचधकयणको नीछतरे नै सभस्मा ऩायेको फताएका छन ्। उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण, 

चझहािट छनमन्रणजस्ता ऺेरभा देखिएका सभस्मा सम्फोधन नगयी प्राचधकयणरे भहशझर िरृ्दचध गनन नहझने 
कछतऩमको धायणा छ । आमोगरे भूल्मछनधानयण गरयददनझऩने य िावषनक ५ प्रछतशतका दयरे भूल्म 

सभामोजन गदै जान प्राचधकयण स्ितन्र हझनझऩनेभा ऩछन कछतऩम सयोकायिारारे जोड ददएका छन ्।  
 

प्राचधकयणको भहशझर िरृ्दचध प्रस्तािभा तल्रो बोल्टेज (२ सम ३० देखि ४ सम बोल्ट), भझौरा बोल्टेज 
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(११ देखि ३३ क्रकरो बोल्ट), मसबन्दा भाचथल्रो बोल्टेज प्रमोग गन ेग्राहकका राचग पयकŔपयकको 
भहशझर दय प्रस्ताि गरयएको चथमो । 

  

 

  



>f]tM gful/s, 2071/5/31 

सुनकोसी जऱपवद्युत केन्त्रको िाॉध उच्च जोखखममा  
लसन्धझऩाल्चोक-सझनकोसी नदीरे फगाएय ल्माएको रेदोरे भझि थझनेऩछछ विर्दमझत प्राचधकयण स्िालभत्िको 
सझनकोसी जरविर्दमझत केन्रको फाॉध उच्च जोखिभभा ऩयेको छ।  
 

सझनकोसी थझछनएको फाॉधको भझि खिइएय एतकालस फहाि फढेऩछछ फगाएय ल्माएको चट्टाने रेदोरे नहयका 
६ य फाॉधको चायिटा भझि थझनेको छ। दझई भझिभा केजन्रत बएय तीव्र गछतभा फहेको सझनकोसीरे अयछनको 
याजभागन कटान गनन थारेऩछछ फाॉध सॊयचना ितयाभा ऩयेको हो।  
‘फाॉध उच्च जोखिभभा ऩरयसकेको छ। जझनसझकै फेरा बजत्कन सतछ,' केन्रका वितयण प्रभझि फरी पझॉ माररे 

नागरयकसॉग बने। सेनारे विस्पोटक य एतस्काबेटय प्रमोग गयी रगाताय फाॉध िोलसय्यहेको ऺेर (सेकेन्डयी 
च्मानर) भै ऩानीको तीव्र फहािरे तारको भझि गत शछनफाय बफहान ह्िाि ैिोल्दा नहय य फाॉधको भझि 

थझनेको चथमो।  
अदहरे फीचको एक य ऩूिनऩट्दटको एक भझिफाट सझनकोसी फचगयहेको छ। फहाफरे ऩूिनऩट्दटको याजभागन 
िभश् कादटयहेको छ। याजभागनभा आड लरएको फाॉधको एउटा स्ऩाभ (िम्फा) िोतल्दै ऩानी ऩझन् पकेय 

छेउको भझिफाट फचगयहेको छ। फहािरे िभश् आडछतयको याजभागन कटान गरययहेको छ। फझधफायसम्भ 

करयफ २० लभटय सडक फहाफरे तान्दा याजभागन सम्ऩकन  टझ टेको छ। सतहफाट १० लभटय उचाइ ददएको सडक 

काटेय फहाफरे लबिाछतय कटान गरययहेको छ।  
प्रभझि पझॉ माररे अलर ठूरो फाढी आए य कटान जायी यहे फाॉध फग्न सतन ेऔॊल्माए। ‘फाॉध य नहय जोगाउन 

प्रमास गरययहेका छौं,' उनरे बने। उनका अनझसाय भझि िझल्दा फाॉधफाट प्रछतसेकेन्ड सात सम तकझ भेक ऩानी 
फहेकोभा अदहरे घटेय चाय सम तमझभेक ऩझगेको छ। ऩानी फहाि फषानभा फहन ेसझनकोसीको तझरनाभा दोब्फय 

बन्दा फढी हो। िषानभा औसतभा सझनकोसीभा प्रछतसेकेन्ड १ सम ८० तमझभेक ऩानी फग्छ।  
फहाि याजभागनछतय सोखझएऩछछ फाॉधस्थरका फालसन्दा घय छोडये अन्मर रागेका छन ्बने फाॉधभा सेनारे 

ऩहया ददन छोडकेो छ। थझछननझअछघ साढे दझई क्रकभी राभो नहयभा रेदो छछदै उत्ऩादन गहृभा ऩझगेको चथमो। 
केन्रका अनझसाय उत्ऩादन गहृको टफानइन य जेनेयेटयभा रेदो जभेको छ।  
घटनाकै ददन फाॉधको दझई भझि फाढीरे फगाएको चथमो बने आमोजना जोगाउन नहयको ६ िटै भझिका ढोका 
फन्द गरयएका चथए। ढोका पोयेय रेदो ऩानी नहयभा ऩसेको चथमो। नहयको लबबरभझि रेदोरे बरयएऩछछ 

पक्रकन एको ऩानीरे फाॉधका भझिभा ऩछन रेदो थझऩायेय थझनेको चथमो। नहय बरयएय ऩानी िस्दा िाडीचौयŔ

ड्माभ जोड्न ेकेन्रको एक क्रकलभ ऩतकी सडकसभेत फगाएको छ। नहयभा जभेको ऩानी बन ेऩम्भ गयेय 

नदीभा छोडडएको प्रभझि पॉ ेझमाररे फताए। ‘नहयभा अझै रेदो जभेको छ,' उनरे बने।  
कान्रे चट्टारे फाॉधफाट नदी स्रोऩ (लबयारो) ऩयेकारे फहाि तीव्र छ। पझ माॉररे ऩदहरो नहय जोगाउन 



भझिभा ग्माबफन रगाउने तमायी बइयहेको फताए। ‘त्मसऩछछ थझछनएको फाॉध िझराएय नदी छनकास ददॉदै 

सॊयऺण गने मोजनाभा छौं,' उनरे बने। कटान योक्रकएभार सॊयऺण गनन भ्माइन ेउनरे फताए। घटनाको 
ददन फाढीरे फाॉधको ढोका फगाउॉदा १५ कयोड रुऩैमाॉ ऺछत बएको प्रछतिेदन स्थानीम प्रशासनर्दिाया गदठत 

प्राविचधक सलभछतरे सयकायराई फझझाएको छ।  
  



>f]tM gful/s, 2071/5/31 

 
  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/5/31 

नवऱऩरासीको सुयाऩुरा पवद्युत ऩावर हाउसमा पवद्युत उत्ऩादन 

िन्त्द    

निरऩयासी, बदौ ३१ गत े। निरऩयासीभा एक भार बफर्दमझत उत्ऩादन गहृभा सझमनऩझया विर्दमझत ऩािय 

हाउसभा विगे्रका प्राबफचधक साभनहरुको आिचमक भभनतसम्बाय नहझदा बफर्दमझत उत्ऩादन फन्द बएको छ ।  
नेऩार य बायतको गण्डक सम्झौता अनझसाय नेऩाररे नायामणीको ऩानी बायतराई ददने य फदराभा बायत 

सयकायरे विर्दमझत उत्ऩादनका रागी सझमनऩझया विर्दमझत उत्ऩादन केन्र फनाई ददने सहभछत बए अनझसायको 
मोजनाभा निरऩयासीको सझमनऩझया विर्दमझत उत्ऩादन केन्र छनभानण गरय बायत सयकायरे सॊफत २०३६ 

सारभा  नेऩारराई हस्तान्तयण गयेको चथमो ।  
निरऩयासीको जजल्राको गझदठसझमनऩझया गाॊेॉउ विकास सलभछतभा यहेको विर्दमझत उत्ऩादन गहृभा स्थाऩना 
कार देिी न ैरगाईएका प्राविचधक मन्रहरुको भभनत सम्बाय नहझदा उत्ऩादन विर्दमझत उत्ऩादनको 
ऺभताभा कभी आउदै गयेको चथमो । ऩछछल्रो करयफ चाय भदहना ऩदहरा अन्तीभ रुऩभा यहेको एकभार 

टयिाईन ऩछन फन्द हझन ऩझग्दा सो विर्दमझत उत्ऩादन गहृफाट विर्दमझत उत्ऩादन फन्द बएको बरिेणी विर्दमझत 

कामानरमका ईन्जीछनमय हेभन्त साउतरे फताउनझ बमो ।   
१५ भेगािाट विर्दमझत उत्ऩादन ऺभता बएको मस विर्दमझत गहृभा यहेका ३ िटा टयिाईन भध्म ऩदहरो 
टयिाई करयफ िषौं देिी तिामर जरेका कायणरे फन्द अिचथाभा यहेको य ३ नम्फयको टयिाईनको तेर 

ददक बएका कायणरे ऩछछल्रो दझई िषन देिी फन्द यहेको अिचथाभा भार ३ िटा टयिाईन भध्म ऩछछल्रो 
सभमभा केिर २ नम्फय टयिाईन भार सॊचालरत यहेको चथमो बन ेसो टय्निाईन ऩछन ऩछछल्रो सभमभा 
भभनत सम्हायको अबािभा फन्द बए ऩछछ विर्दमझत उत्ऩादन ऩझणन रुऩभा फन्द बएको ईन्जीछनमय साउतरे 

फताउनझ बमो ।  
 

      सझरुभा जाऩछनज प्रविचधफाट छनभानण गरयएको उतत विर्दमझत गहृभा भभनतका िभभा चाईछनज 

सभानको प्रमोग गरयएऩछछे टिानइनको तिाईर नै जरेय ठझ रोे ेऺछत फेहोनझऩयेको फताईएको छ । 
करयफ ४५ िषन बन्दा ऩदहरा फनाईएको मस बफर्दमझत गहृभा रगाईएका अचधाकाॊश उऩकयण य साभानहरुको 
ऺभता घटेको छ बने कछतऩम उऩकयणहरु खिमा रागेय अन्तीभ अिचथाभा ऩझगेका छन । अदहरे त्मो 
सभमभा फनेका उऩकयणका साभानहरुको उत्ऩादन फन्द बई सकेका कायणरे अनेक उऩकयणहरु पेनन ऩछन 

नसक्रकन ेअिचथाभा ऩझगेको ईन्जीछनमाय शभानको बनाई छ ।  
मस विषमभा ऩहर गननका रागी निरऩयासीको जजल्रा प्रशासन कामानरम एिॊ नेऩार सयकायका 
सम्फजन्धत छनकामभा सभेत धेयै ऩटक ध्मानआकषनण गयाएको बए ऩछन सयोकायिारा छनकामरे ध्मान 

ऩझमानउन नसतदा विर्दमझत उत्ऩादन केन्र अदहरे ऩझणन रुऩभा फन्द हझन ेितयाभा यहेको फतािउनझहझन्छ 

http://www.gorkhapatraonline.com/%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5/18916-%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6.html
http://www.gorkhapatraonline.com/%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5/18916-%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B0-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%A4-%E0%A4%89%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%A8-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6.html


ईन्जीछनमय शाभानरे  । विर्दमझत गहृराई भभनत भार होईन क्रक सभम अनझसाय आधझछनकयणको आिचमतता 
अत्मन्त ैटडकायो रुऩभा देिा ऩयेको छ । 

  



>f]tM cleofg, 2071/5/31 

६६ घण्टा अवरुद्ध हुॉदा थचलऱमेऱाई १ करोड १३ ऱाख नोक्सान 

बदौ ३१, नझिाकोट (अस) । शछनिायदेखि सोभिाय साॉझसम्भ ६६ घण्टा अिरुर्दध चचलरभ ेविर्दमझत ्केन्रराई १ कयोड 

रुऩैमाॉबन्दा फढी नोतसान बएको छ । उत्ऩाददत विर्दमझत ्नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणको केन्रीम प्रसायण राइनभा 
जोड्न रागेको विर्दमझतीम िम्फाभा उत्ऩन्न बएको ियाफीरे शछनिाय बफहान २ फजेदेखि सोभिाय साॉझ ७ फजेसम्भ 

उत्ऩादन फन्द बएको चथमो । मसफाट चचलरभेराई १ कयोड १३ राि रुऩैमाॉ नोतसान बएको केन्र प्रभझि याभकझ भाय 

फराररे जानकायी ददए ।  
 

  नझिाकोटको गेिझन गाविस िडा नॊ ४ बैंसेजस्थत केन्रीम प्रसायण राइनभा जोड्न े८८ नम्फयको ऩोरको डडस ऩड्कॉ दा 
शछनिायदेखि चचलरभेको विर्दमझत ्उत्ऩादन फन्द बएको चथमो । २२ भेगािाट ऺभताको उत्ऩादन फन्द हझॉदा प्रछतघण्टा १ 

राि ७१ हजाय रुऩैमाॉका दयरे ६६ घण्टाभा १ कयोड १३ राि रुऩैमाॉ नोतसान हझन ऩझगेको उनरे फताए । बफगे्रको डडस 

भभनतका राचग स्थानीमिासीको भाग सम्फोधन गनन नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयण काठभाडौं चग्रड भहाशािारे गयेको 
दढराइरे चचलरभेको उत्ऩादन राभो सभमसम्भ अिरुर्दध हझन ऩझगेको फरारको बनाइ छ । नझिाकोट प्रशासनको 
योहफयभा स्थानीमिासीको ऩाॉचफझॉदे भाग सम्फोधन गयेऩछछ सोभिाय साॉझ भार डडस भभनत गयी चचलरभे सझचारु बएको 
हो । 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/5/31 

भाचथल्रो कणानरीको ‘ऩीडीए’ योतन विदेशी कम्ऩनी 
सक्रिम ! 

  

नौ सम भेगािाटको भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाको प्रिद्र्धक बायतीम कम्ऩनी जीएभआयसॉग 

ऩरयमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) हझन नददन नेऩारको जरविर्दमझत्भा रगानी गनन चाहन ेविदेशी कम्ऩनी सक्रिम 

बएको देखिएको छ । जीएभआयरे भाचथल्रो कणानरी आमोजनाफाट नेऩारराई २७ प्रछतशत छन्शझल्क सेमय य १२ 

प्रछतशत विर्दमझत ्ददन ेसभझदायी गयेको छ । जीएभआयरे सेमय य बफजझरी छन्शझल्क ददॉदा आपूहरुरे छनभानण गन े

आमोजनाफाट ऩछन त्मस्त ैसहझलरमत नेऩार सयकायराई ददनझऩन ेनजजय फस्न ेबएकारे केही विदेशी प्रिद्र्धकहरुरे 

नेऩारी एजेन्टभापन त उतत कम्ऩनीसॉग ऩीडीए हझन नददन ेप्रमास गयेको स्रोतको दाफी छ । स्रोतका अनझसाय मसयी 
बायतकै अन्म कम्ऩनी, कोरयमन कम्ऩनीहरु, विचि फैंक य एलसमारी विकास फैंकको सहमोगभा नेऩारभा 
जरविर्दमझत ्छनभानणको राचग अग्रसय बएका कम्ऩनीहरु अदहरे जीएभआयरे ददएको सहझलरमत योतन ेकाभभा 
रागेका हझन ्।  
अफ ऩछन ऩीडीए नबएभा जीएभआय बाग्न ेय आपूहरुरे नेऩारराई छन्शझल्क सेमय य बफजझरी नददई ऩीडीए गयन् 

ऩाउन ेबन्दै विदेशी प्रिद्र्धकरे चारेको चारभा नेऩारी नेताहरु पसेको स्रोतको दाफी छ । उतत आमोजना २५ िषनभ ै

नेऩार सयकायको भातहतभा आउनेछ । स्रोतका अनझसाय जीएभआयरे ददन ेसझविधाफाट भार नेऩाररे २५ िषनभा झन्ड ै

चाय िफन आम्दानी गनेछ । अन्म आमोजनाको ऩीडीएभा ऩछन नेऩाररे त्मस्त ैस्िाथन हेनन दफाफ ऩन ेबएकारे केही 
प्रिद्र्धकहरु अदहरेको ऩीडीए बाॉड्न ेमोजनाका साथ अगाडड फढेका छन ्। सयकायरे उतत आमोजनाको छनभानण 

अिचध ऩाॉच िषनको ददनेछ । उत्ऩाददत बफजझरीभध्मे नेऩाररे ३० प्रछतशतसम्भ िरयद गनन ऩाउनेछ । उतत बफजझरी 
छन्शझल्क ऩाउन े१२ प्रछतशतबन्दा फाहेक हो ।  
 

 

जीएभआय य रगानी फोडनको प्राविचधक टोरीफीच बएको सहभछतको अध्ममन बइयहेको फेरा नेकऩा एभारेको 
तपन फाट उऩाध्मऺ बीभ यािररे शतनहरु यािेऩछछ ऩीडीएको फायेभा छनणनम हझनसकेको छैन । आज फझधफाय रगानी 
फोडनका फैठक यािेय त्मसराई टझ ॊगोभा ऩझ-माउन ेप्रमास बन ेजायी छ । जीएभआयरे आचथनक िषन २०७९÷२०८० 

सारसम्भ विर्दमझत ्उत्ऩादन गयेय प्रसायण राइनभा जोडभेा त्मसराई दश िषनसम्भ ऩूयै य त्मसऩछछ ऩाॉच िषनसम्भ 

५० प्रछतशत आमकय छझ ट ददनझऩनेछ । त्मस्त,ै प्रसायण राइनभा जोडऩेछछ प्रछतभेगािाट ५० राि अनझदान ददनझऩनेछ 

। मो कझ या फजेटभ ैउल्रेि गरयएको छ । मो विषमभा बन ेदरहरुफीच गम्बीय भतबेद छ । ५० राि अनझदान ददनेफाये 

अथन भन्रारम य नेऩार याष्ट्र फैंक ऩछन सकायात्भक छैन । जीएभआयसॉग सन ्२००८ भा सभझदायी(एभओम)ू बएको 
चथमो । आमोजना छनभानणऩछछ तल्रो तटीम ऺेरभा लसॉचाइको राचग हझन ेसभस्मा सभाधान गनेफाये बन े

जीएभआयरे सहभछत गयेको छ । लसॉचाइ भन्रारमरे तमाय ऩायेको प्रस्तािअनझसाय न ैजीएभआय सहभत बएको 



स्रोतको दाफी छ । सभाचाय स्रोतका अनझसाय भाचथल्रो कणानरीको ऩीडीए गनेफाये बन ेप्रधानभन्री सझशीर कोइयारा 
सकायात्भक छन ्। बायतसॉग ऩीटीए बएको कायण अफ भाचथल्रो कणानरीको ऩीडीए नबएभा दझई देशफीच शॊका 
उत्ऩन्न हझन ेप्रधानभन्रीको फझझाइ छ । फोडनफाट ऩास बएऩछछ भार उतत ऩीडीएको प्रस्ताि भजन्रऩरयषर्दभा जानेछ । 
भजन्रऩरयषर्दरे उतत सभझदायी ऩास गयेऩछछ फोडन य जीएभआयफीच ऩीडीएभा हस्ताऺय हझनेछ । ऩीडीएभा सयकाय य 

ऩरयमोजनाको विकास गन ेदझिै ऩऺरे ऩूया गनझनऩन ेदाछमत्िहरु उल्रेि बएको दस्तािेज हो । मसरे दझिै ऩऺको 
दहतराई सॊयऺण गनेछ ।  
 

 

ऩीडीएभा अन्तयानजष्ट्रम कजानदाता अभ्मस्त यहेको कानझनी शब्दािरी स्ऩष्ट्ट याखिएको हझन्छ । अन्तयानजष्ट्रम विि 

सॊस्था (आईएपसी) य उनीहरुका कानझनी सल्राहकायरे विस्तझत रुऩभा ऩझनयािरोकन गयी ददएका सझझािहरु ऩछन 

याखिएका छन ्। ऩरयमोजनाको राचग आईएपसी य विचि फैंकको सहामता प्राप्त गन ेप्रक्रिमाराई छछटो 
गयाउनेछ रगानी फोडन, ऐनअनझसाय गठन बए ऩछन भजन्रऩरयषर्दरे बॊग गन ेकानझनी व्मिस्था बएकारे ऩीडीए 

हझनझअछघ त्मसराई सयकायरे स्िीकाय गनन भजन्रऩरयषर्दभा रैजान राचगएको हो । ‘बोलरका जझनसझकै सयकायरे फोडन 
बॊग गये बन ेऩीडीएको कझ न ैअथन हझॉदैन’, फोडनका एक सदस्मरे बन,े ‘फोडन बॊग बए ऩछन आमोजनाको प्रिद्र्धकरे 

गयेको सम्झौताराई कानझनी रुऩभा जीवित याख्न भजन्रऩरयषर्द  

(सयकाय)फाट स्िीकृत गनझनऩन ेहझन्छ ।’ प्राविचधक टोरीरे जीएभआयसॉग गयेको सभझदायी फोडनको ऩूणन फैठकरे ऩास 

गयेभा भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाको छनभानणको फाटो िझरा हझनेछ । ऩीडीए गयेऩछछ काभभा अियोध 

बएभा सयकायरे तोक्रकएको ऺछतऩूछत न ददनझऩनेछ । जीएभआयसॉग फोडनको प्राविचधक टोरीरे १४ ददनसम्भको 
हड्तारफाट आमोजनाको काभभा अियोध बएभा ऩछन ऺछतऩूछत न दाफी नगन ेय नददन ेसभझदायी गयेको छ ।      
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पवद्युत ्प्राथधकरणको कायाकारी प्रमुख ननयुक्त नहुनुका कारण देखाऊ : सलमनत 

व्मिस्थावऩकाŔसॊसर्दको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतरे नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणको कामनकायी प्रभझि 

छनमझतत हझन नसतनझका कायण १० ददनलबर ऩेश गनन ऊजान भन्रारमराई छनदेशन ददएको छ । सलभछतको 
आइतिाय लसॊहदयफायभा फसेको फैठकरे राभो सभमसम्भ प्राचधकयणको प्रभझि छनमझतत हझन नसतदा 
प्रशासछनक, आचथनक तथा प्राविचधक सभस्मा उत्ऩन्न बएको बन्दै मस्तो छनदेशन ददएको हो । 

 

मस्तै सलभछतरे चारू आचथनक िषनभा ऊजान भन्रारम य प्राचधकयणरे गन ेकाभकायफाहीको विषमभा 
कामनतालरकासदहत सलभछतको फैठकभा उऩजस्थत हझनसभेत ती छनकामका उच्च अचधकायीराई 

छनदेशनसभेत ददएको छ । राभो सभमदेखि ऊजान भन्रारम य प्राचधकयणको काभकायफाही ऩायदशॉ 
नबएको, अछनमलभतता य भ्रष्ट्टाचायभा डझफेको बन्दै कामनतालरकासदहत उऩजस्थत हझन छनदेशन ददइएको 
सबाऩछत गगन थाऩारे जानकायी ददए ।  
 

प्राचधकयणरे अगाडड फढाइयहेको चभेलरमा, कझ रेिानी तेस्रो, भाचथल्रो बरशूरी िीफी य याहझघाट जरविर्दमझत ्

आमोजना सभस्माभा पसेको य सभस्माको छनरूऩणका राचग ठोस ऩहर नबएकाभा सलभछतको फैठकभा 
उऩजस्थत साॊसर्दहरूरे आऩवि प्रकट गयेका चथए । यासस 

 

‘आयोजनामा दढऱाइ ककन ?’ 

सलभछतको फैठकभा धायणा याख्न ेअचधकाॊश सबासर्दरे कलभशनको रोबभा प्राचधकयणरे अगाडड फढाएका 
आमोजनाहरूभा दढराइ बएको, गल्ती गनेभाचथ कायफाही नबएको, ठेकेदायको छनदेशनभा ऩटकŔऩटक 

आमोजनाहरूको म्माद थवऩएको य सभम फढाइएको बन्दै प्राचधकयणको नेततृ्िरे ठोस दफाफ ददनझऩनेभा 
जोड ददएका चथए । उनीहरूरे प्रछतभेगािाट रू. १५ कयोडभा डडजाइन बएका आमोजनाको रागत हार 

प्रछतभेगािाट रू. ४० कयोडबन्दा भाचथ ऩझगेको य बेरयएशनको नाभभा ठेकेदाय ऩोस्ने काभ बएको फताएका 
चथए ।  
 

जग्गाको भझआब्जा वितयणभा देखिएका सभस्माका कायण भहŒिऩूणन प्रसायण राइन सम्ऩन्न हझन 

नसकेको फताउॉ दै उनीहरूरे छनजीऺेररे सहज रूऩभा जरविर्दमझत ्आमोजना फनाउन सतन ेतय सयकायरे 

छनभानण गनन नसतनझको कायण के हो बनी प्रचनसभेत गये । मसयी धायणा याख्न ेसबासर्दहरूभा अभतृकझ भाय 

फोहोया, जभीन्रभान घरे, ऻानेन्रफहादझय काकीरगामत चथए । मसैफीच ऊजान भन्रारमका सचचि 

याजेन्रक्रकशोय ऺेरीरे सयकाय भझरझकभा जायी ऊजानसङ्कट सभाधान गनन मोजनाफर्दध रूऩभा अछघ फढेको 
जानकायी गयाउॉ दै त्मसका राचग आिचमक सहमोग गनन सलभछतसॉग आग्रह गयेका छन ्। 
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ऩीडीए मथयौदामा एमाऱेको २९ िुॉदे असहमनत  

यथाम्थथनतमा ऩीडीए देशकै ऱाथग हाननकारक 

 ऩीडीए सम्झौताविऩयीत प्रािधान सॊसर्दफाट अनझभोदन गयाउन भाग 

 प्रछतभेगािाट ५० रािको प्रािधान हटाउनझऩन े

 स्थानीम छनकामभा विकास गनन भाग 

बीभ गौतभ÷याजधानी  
काठभाडौं, ३१ बदौ 

सिारूढ दर नेकऩा एभारेरे रगानी फोडनरे बायतीम कम्ऩनी जीएभआयसॉग गनन रागेको फहझचचचनत 

आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) को अजन्तभ भस्मौदाभा सभािेश गरयएका केही फझॉदा देशका राचग 

छनकै हाछनकायक यहेको बन्दै सच्माउनै ऩने प्रस्ताि गयेको छ । 

आमोजनाको विकास य नीछतफाये ८ तथा नेऩारको याजष्ट्रम दहतको प्रचनफाये २१ गयी छझ ट्टै २९ असहभछतका 
फझॉदा रगानी फोडनको फैठकभै ऩेस गयेय एभारेरे मथाजस्थछतभा ऩीडीए गनझन याष्ट्रका राचग हाछनकायक बएको 
जनाएको हो । सोभफायको रगानी फोडनको फैठकभ ैऩझगेय एभारे उऩाध्मऺ बीभ यािररे ऩाटॊको तपन फाट 

ददइएको असहभछतका फझॉदाभा मथाजस्थछतभा ऩीडीए गनझन नेऩारका राचग जोखिभऩूणन बएको तथा रगानी 
फोडनका ऩदाचधकायीहरूरे नेऩारीराई छतमाएय ऩीडीए गनन रागेको गम्बीय आयोऩ रगाइएको छ । २९ 

फाहेक एभारेरे याजनीछतक दरहरूरे गदहरयएय विचाय गनझनऩन ेबन्दै थऩ ८ उऩफझॉदासभेत फोडनभा ऩेस गयेको 
छ । बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका िभभा ४५ ददनलबर बायतीम कम्ऩनीसॉग 

सभझदायी गन ेउल्रेि बएकोभा त्मसको ठीक एक ददनअछघ सोभफाय फसेको रगानी फोडनको फैठकभा 
एभारेको तपन फाट ऩेस गरयएको असहभछतका फझॉदाहरूभा हतायभा य सन ् २००८ भा प्रछतस्ऩधानभापन त 

जीएभआयराई भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजना ददॉदा गरयएको सम्झौताविऩयीत पयक व्मिस्था 
गरयएको बन्दै आऩवि जनाइएको छ । भोहन िैर्दमरे नेततृ्ि गरययहेको नेकऩाŔभाओिादीरे भाचथल्रो 
कणानरी आमोजनासॉग गनन राचगएको ऩीडीएराई याष्ट्रघातीको आयोऩ रगाइयहेका फेरा एभारे ऩछन 

भस्मौदाका प्रािधानहरू याष्ट्रको दहतभा हझन नसकेको उल्रेि छ । भाचथल्रो कणानरी आमोजनासॉग 

ऩीडीएभा बएभा नेऩारभा विदेशी रगानी फढ्न े बन्दै तझरुन्त ै गनझनऩन े भाग बइयहेको फेरा एभारेरे 

भस्मौदाको वियोध गयेसॉग ैऩीडीएभा अझै दढराइ हझने देखिएको छ । 



एभारेरे यािेको असहभछतका फझॉदाहरूभध्मे ऩीडीएभा उल्रेि गरयएको पोसन भेजयभा गरयएको व्मिस्था 
नेऩारका राचग अत्मन्त हाछनकायक हझन सतन ेउल्रेि गयेको छ । ‘आमोजना कझ नै कायणिश असपर 

बएभा सम्झौताभा एक भदहना रगाताय त्मस्तो बएभा बन्ने प्रािधान यहेकोभा ऩीडीएभा ७ ददन फनाइएको 
छ, विर्दमझत ्प्रसायण अिरुर्दध बएभा त्मसफाट जीएभआय कम्ऩनीराई हझने सफै ऺछत नेऩार सयकायरे 

फेहोनझनऩन ेऩीडीएको पोसन भेजयभा गरयएको व्मिस्थाको ऩरयणाभ नेऩारका राचग अत्मन्त हाछनकायक हझन 

सतछ । 

असीलभत जोखिभ स्िीकाय गयेय सम्झौता गन ेकझ या देशकै राचग हाछनकायक हझन्छ । मसफाये ऩझनविनचाय 

हझनझऩछन ,’ याजष्ट्रम दहतको प्रचनफायेको फझॉदा नम्फय २१ (२) भा बछनएको छ । मस्तै, अन्म प्रािधानभा ऩछन 

एभारेरे असहभछत यािेको छ । ‘नेऩार सयकायरे आमोजनाभा असय गने विलबन्न जस्थछतभा कम्ऩनीरे 

ऺछतऩूछत न ऩाउने बनी गरयएका पोसन भेजयका कछतऩम सतनहरू हटाउनझऩछन  । एभओमू गदान पोसन भेजयको 
जोखिभ नेऩार सयकायरे लरने छैन बछनएकोभा मस्तो जोखिभ नेऩार सयकायरे लरनझऩन ेकझ या ऩीडीएभा 
याखिनझ कानझनसम्भत हझॉदैन य मो ितयनाक हझन्छ,’ एभारेरे बनेको छ । 

नेऩार सयकायरे जीएभआयराई भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाका राचग आिचमक सफ ैजग्गा 
२० भदहनालबर उऩरब्ध गयाउनझऩने अन्मथा ऺछतऩूछत न ददनझऩन ेबनी गरयएको व्मिस्था नेऩारको ितनभान 

सॊिभणकारीन अजस्थय याजनीछतक िाताियणभा एकदभै जोखिभऩूणन य नेऩार पस्न सतन ेितयामझतत 

यहेको सभेत उल्रेि छ । याजनीछतक, प्राविचधक, आचथनक य साभाजजक सफै दृजष्ट्टफाट ऩीडीएका 
प्रबािहरूको उच्च स्तयभा भूल्माॊकन गदै ऩीडीएका राचग उऩमझतत िाताियण तमाय गयेय भार मसभा प्रिेश 

गनझन उचचत हझने बन्दै अन्मथा मो सम्झौता नेऩारकै राचग सॊकट छनम्त्माउने कायक फन्न सतने एभारेको 
बनाइ छ । 

याजष्ट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा फनेको कामनदररे विलबन्न भन्रारमफाट प्राप्त 

सझझािराई उऩेऺा गरयएको उल्रेि गदै एभारेरे ऩीडीएफाये सफ ैप्रभझि याजनीछतक दरफीच िझरस्त रूऩभा 
छरपर गयी सफैको विचिास लरएय भार मस्तो सम्झौता गरयनझऩन ेय व्मिस्थावऩका सॊसर्दफाट नेऩारको 
सॊविधानको प्रािधानअनझसाय अनझभोदन हझनझऩन ेउल्रेि छ । ‘प्रछतिेदनरे ऩीडीएका गम्बीय प्रािधानहरूभा 
ध्मान नददएको भार होइन, विलबन्न भन्रारम य विबागहरूफाट सो सलभछतराई विचधित ्रूऩभा प्राप्त 

सझझाि य दटप्ऩखणप्रछत ऩछन कझ न ै चासो नयािेको बन्ने कझ या फादहय आइसकेको छ । कानझन, न्माम, 

सॊविधानसबा तथा सॊसदीम भालभरा भन्रारम, िन तथा बूŔसॊयऺण भन्रारम, विऻान, प्रविचध तथा 
िाताियण भन्रारम, लसॉचाइ भन्रारम, नेऩार याष्ट्र फैंकका गबननय, जर तथा ऊजान आमोग तथा ऊजान 
भन्रारम स्िमॊ य भझख्म सचचिरे ददएका सझझािहरू सभेतप्रछत मथोचचत ध्मान नददई याजष्ट्रम मोजना 
आमोगका उऩाध्मऺरे प्रछतिेदन फझझाएको कझ या ऩछन आएको छ,’ असहभछतको फझॉदाभा बछनएको छ । 



सम्झौताको कामानन्िमनफाये प्रबािकायी अनझगभनको व्मिस्था नबएको उल्रेि गदै एभारेरे विर्दमझत ्

व्माऩाय िा छनमानतफाट देश तझरुन्तै सम्ऩन्न हझने अछतशमोजततऩूणन प्रचाय गरयएको िावषनक राबको दहसाफ 

नगयी ३० िषनऩछछ ऩाउने राबको रोब देिाइनझ अनझचचत य अन्तयानजष्ट्रम जगत्भा मस्ता आमोजनाहरूभा 
यहेको प्रचरनको विऩयीत यहेको उल्रेि गयेको छ । ३० िषनऩछछ प्रविचधभा हझन ेऩरयितनन, ऩझयाना मन्र 

(टिानन) उऩकयणका ऩाटनऩझजान नऩाई ऩूयै मन्रŔउऩकयण पेनझनऩन ेअिस्था हझन सतन,े जराशमभा फारझिा य 

भाटो थझवप्रएय उत्ऩादन शून्म हझन सतने सम्बािना, फाॉध य सम्फर्दध सॊयचनाहरू ऩझयाना बएऩछछ फाढी य 

बूकम्ऩ जोखिभको िरृ्दचधजस्ता कझ याहरूभा ध्मान नददइएको सभेत एभारेरे फताएको छ । ‘आमोजनाको 
छनधानरयत सभमािचधभा देशरे ऩाउने मथोचचत दहस्साको सझयऺा गनेतयप् नरागी ३० िषनऩछछ आमोजना 
आफ्न ैबएय धेयै प्रछतपर आउॉछ बनी प्रचाय गनझन मा अऻानता हो मा त फेइभानी हो,’ असहभछतका फझॉदाभा 
उल्रेि छ । 

एभारेरे रगानी फोडनरे भजन्रऩरयषर्दभा प्रस्ताि रैजानका राचग वितयण गरयएको आमोजनाको ऩीडीए 

दस्तािेज तथा अन्मर फाॉडडएका ऩीडीए दस्तािेज पयकŔपयक ऩाइएको बन्दै रगानी फोडनप्रछत न ैगम्बीय 

प्रचन उठाएको छ । ‘अदहरे आएय ऩीडीएभा सन ्२००८ भा बएको सम्झौताविऩयीतका कझ याहरू याख्न लभल्दैन 

। सम्झौताका सतनहरू नेऩारको अदहत हझने गयी फदल्न लभल्दैन । तय, ऩीडीएभा सम्झौताभा बएका 
सतनबन्दा कछतऩम पयक व्मिस्था गरयएका छन,्’ एभारेरे बनेको छ । नेऩाररे जीएभआय कम्ऩनीरे 

छनभानण गन ेआमोजनाबन्दा भाचथ कझ न ैजरविर्दमझत ्आमोजना छनभानण गयी त्मसफाट राब हालसर गयेभा 
त्मसको ५० प्रछतशत सो कम्ऩनीराई ददनझऩने अनौठो प्रािधान ऩीडीएभा याखिएको उल्रेि गदै एभारेरे 

त्मसको ऩछन वियोध गयेको छ । ‘नेऩारको अन्तरयभ सॊविधानको धाया १५८ भा मस्ता ठूरा आमोजनाफाये 

विदेशीहरूसॉग सम्झौता गदान सॊसर्दफाट सभेत अनझभोदन गनझनऩने प्रािधान बएकारे त्मसको सम्भान नगयी 
भन्रीरगामत याजनीछतक तहभा यहेका जजम्भेिाय व्मजततहरूराई उचचत सभमभा ऩीडीए हेननसभेत 

नददइनझ अत्मन्त यहस्मभम य आऩविजनक कझ या हो,’ एभारेरे बनेको छ । 

स्िदेशी उत्ऩादक (आईऩीऩी) राई नददइएको छनभानण साभग्री (पराभे छड, लसभेन्ट आदद) भा जीएभआय 

कम्ऩनीराई ५० प्रछतशत बन्साय छझ ट ददने कझ या विर्दमझत ्नीछतसॉग नलभल्ने बन्दै त्मसको सभेत एभारेरे 

वियोध गयेको छ । याजष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोडडने विर्दमझत ्आमोजनाराई ददइने प्रछतभेगािाट ५० राि 

गझऩचझऩ जीएभआय कम्ऩनीरे सञ्चारन गन े छनमानतभझिी आमोजनाराई ददनझ भझनालसि नबएको य मो 
छनमानतभूरक आमोजनाराई ददन नलभल्ने तथा मस्तो अनझदानराई विचि व्माऩाय सॊगठनको प्रािधानसॉग 

जोडये त्मसको औचचत्म सावित गने चषे्ट्टा गनझन हास्मास्ऩद बएकारे हटाइनझऩन ेएभारेको अडान छ । 

विर्दमझत ्नीछतअन्तगनत नेऩारको प्रसाय राइनभा जोडडने अथानत ्नेऩारको घयेरझ प्रमोजनभा प्रमोग गरयने 
विर्दमझत ्उत्ऩादनभा १० िषनसम्भ कय छझ ट ददने य त्मसऩछछ ५ िषनसम्भ ५० प्रछतशत कय छझ ट ददने प्रािधान 

उल्रेि बए ऩछन मसको विऩयीत नापाका राचग विर्दमझत ्छनमानत गने विदेशी कम्ऩनीराई १० िषनसम्भ कय 



छझ ट ददने य त्मसऩछछ सदाका राचग ५० कय छझ ट ददने प्रािधान ऩीडीएभा याखिनझ आऩविजनक बएको 
एभारेरे उल्रेि गयेको छ । आमोजना अिचधबरय ट्मातस होलरड े ददने कझ या कानझनविऩयीत यहेको ऩछन 

उल्रेि छ । कझ नै ऩछन छनमानतभूरक जरविर्दमझत ् आमोजनाफाट उत्ऩाददत विर्दमझत ् नेऩारको याजष्ट्रम 

प्रसायण राइनभा ल्माएय भार छनमानत गरयनझऩन े उल्रेि गदै प्रसायण राइन छझ ट्टै कम्ऩनीरे फनाउॉदा 
लरनझऩन ेराइसेन्स य शझल्कको व्मिस्था नहझनझ कानझनविऩयीत बएको असहभछत फझॉदाभा उल्रेि छ । 

स्थानीम जनता य सयोकायिाराहरूरे उठाएका ऩमानियणसॉग सम्फजन्धत विषमको अझै उचचत रूऩभा 
सम्फोधन नबएको उल्रेि गदै स्थानीमिासीरे उठाएका योजगायी, बफजझरी उऩरब्धता, सेमय, 

विस्थावऩतराई उचचत ऺछतऩूछत नरगामतफाये सभेत ऩीडीएभा स्ऩष्ट्ट प्रािधान याख्न एभारेरे फोडनराई 

सझझाएको छ । आमोजनाको सझरुङ छनभानण गने िभभा कझ न ैिछनज य फहझभूल्म धातझ िा प्राकृछतक स्रोत 

बेदटएभा त्मसको स्िालभत्ि नेऩार सयकायको हझने तथा छनभानण कामनको छनयीऺण नेऩार सयकाय तथा 
स्थानीम छनकामरे गनन ऩाउने व्मिस्था हझनझऩन ेबन्दै अछाभ य दैरेि जजल्राभध्मे उऩमझतत स्थानभा 
सम्बाव्मता अध्ममन गयी १ सम ५० शøमाको सझविधामझतत अस्ऩतार छनभानण गनझनका साथ ैत्मसका राचग 

आिचमक सडकसभेतको बौछतक ऩूिानधाय छनभानणको जजम्भा जीएभआय कम्ऩनीरे लरनझऩन े व्मिस्था 
गननसभेत एभारेरे सझझाएको छ । प्रबावित ऺेरका राचग न्मूनतभ रूऩभा आिचमक सडक, िानेऩानी, 
लसॉचाइ, स्िास्थम केन्र, ऩझर आददजस्ता बौछतक ऩूिानधाय छनभानणका राचग जीएभआय कम्ऩनीरे िझद 

भझनापाको िावषनक २ प्रछतशत प्रबावित ऺेरका जजल्राहरूराई उऩरब्ध गयाउने स्ऩष्ट्ट व्मिस्था गनन तथा 
नेऩार सयकायरे ऩाउने योमल्टीको ५० प्रछतशत यकभ प्रबावित ऺेरका जजल्रा, नगय य गाउॉ रे ऩाउन े

व्मिस्था गननसभेत एभारेरे भाग गयेको छ । 

रगानी फोडनका एक अचधकायीरे बन ेएभारेरे अछघ सायेका अचधकाॊश फझॉदाको सम्फोधन बइसकेकारे ऩीडीए 

गने अजन्तभ फेराभा आएय अियोध गदान रगानीको िाताियण बफग्रन ेफताएका छन ्। ‘ऩीडीए हझन ेअजन्तभ 

फेराभा आएय वियोध गनझन गरत छ, विगतको छरपरभा मस्ता फझॉदा याखिएको बए हझन्थमो, मसरे विदेशभा 
नेऩार रगानीका राचग उऩमझतत ऺेर नबएको गरत सन्देश जान्छ,’ उनरे बन े। 

प्रकालशत लभछत: २०१४ 9 १७ १२:४०:०६  
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ऩीडीएमा अवरोध नगर 

वििादका कायण रगानी फोडन य भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाको प्रिद्र्धक बायतीम कम्ऩनी 
जीएभआयफीच हझने बछनएको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) योक्रकएको छ । बायतीम प्रधानभन्री 
नयेन्र भोदीको भ्रभणका िभभा ४५ ददनलबर ऩीडीए गरयसतन ेसभझदायी बए ऩछन सभमसीभा घक्रकिं दा 
सभेत काभ नबएऩछछ अन्मोर फढेको छ । ऩछछल्रो सभमभा सिारूढ दर नेकऩा एभारेरे ऩीडीएको 
भस्मौदाभा केही थऩ स्ऩष्ट्ट हझनझऩन ेय सझधाय गनझनऩने बन्दै सतन अछघ सायेऩछछ योक्रकएको चथमो । ऩीडीए गन े

अजन्तभ सभमभा आएय मसफाये वििाद देखिएऩछछ सभमभै ऩीडीए हझनझऩन ेऩऺभा उलबएका सयोकायिारा 
छनकामहरू चचजन्तत फनेका छन ् । ऩीडीए याष्ट्रदहतभा हझनझऩछन  बन्नेभा कसैको विभछत छैन तय सधैं 
याष्ट्रिादको नाभभा अनािचमक वििाद गरययहनझ ऩछन उऩमझतत होइन । सन ्२०१२ देखि ऩीडीएका राचग 

दजननौं ऩटक िातान बइसकेको अिस्थाभा अछघल्रा िातानहरूकै िभभा एभारे िा अन्म याजनीछतक 

दरहरूफाट ऩीडीए भस्मौदाभा सझधायका राचग ऩहर गरयएको बए, सामद सभमसीभालबर ऩीडीए हझने चथमो 
। 

सन ्२००८ भा प्रछतस्ऩधानफाट जीएभआयराई भाचथल्रो कणानरीको राइसेन्स ददॉदा छन्शझल्क २७ प्रछतशत 

स्िऩझॉजी (इतिेटी) य १२ प्रछतशत छन्शझल्क ऊजान ददने उल्रेि छ । अन्म बायतीम कम्ऩनीरे सभेत 

नेऩारभा जरविर्दमझत ्आमोजना फनाइयहेका छन ् । ती कम्ऩनीरे िासै छन्शझल्क रूऩभा सेमय य ऊजान 
नेऩारराई ददएका छैनन ् । त्मो तझरनाभा भाचथल्रो कणानरीफाट नेऩारराई फेपाइदा देखिॉदैन । अझ 

रगानी फोडनको तथमाॊक हेने हो बने भाचथल्रो कणानरी आमोजना फनेऩछछ योमल्टी, छन्शझल्क बफजझरी, 
भ्माट रगामतफाट झन्ड ै४ िफन ३१ अफन रुऩैमाॉ नेऩारराई छतछन  । अको कझ या, २५ िषनऩछछ त्मो आमोजना 
स्ित् नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण हझन्छ । फोडनर्दिाया याजष्ट्रम मोजना आमोगको उऩाध्मऺ डा. 
गोविन्दयाज ऩोियेरको सॊमोजकत्िभा गदठत सलभछतरे भाचथल्रो कणानरी फनाउॉदा त्मोबन्दा तरको 
ऺेरभा यहेका जरविर्दमझत ्आमोजनाहरूराई असय नऩन ेगयी ऩीडीए गनन ऩछन सझझािसभेत ददएको छ । 
फोडनरे मस्ता विषमिस्तझराई स्ऩष्ट्ट ऩछन ऩायेको छ । बायतीम कम्ऩनीरे जरविर्दमझत ्उत्ऩादन गयेय नापा 
कभाउन आएकारे उसरे आफ्नो दहतको कझ या गनझन स्िाबाविक हो । नेऩाररे अचधकतभ पाइदा लरने गयी 
सम्झौता गनझनऩछन  । फोडनरे सािनजछनक गयेको ऩीडीएको भस्मौदाराई अध्ममन गदान ऩीडीए गनझन याष्ट्रघात 

हझने देखिॉदैन । क्रकनक्रक, फचगयहेको ऩानीराई उऩमोग गयेय बायतीम कम्ऩनीरे आमोजना छनभानण गयी 
नेऩारराई ३९ प्रछतशत त छन्शझल्क ऊजान य इतिेटी ददॉदै छ । मसराई गरत रूऩभा व्माख्मा गयी हाल्नझको 
ताŒजेिक भहŒि यहॉदैन । 



भझरझकको सभरृ्दचधका राचग जरविर्दमझत ्विकासको विकल्ऩ छैन । अदहरेको विर्दमझत ्भागको आधायराई 

हेदान नेऩाररे बफजझरी व्माऩाय गनझनको विकल्ऩ ऩछन छैन । जरविर्दमझत ् आमोजना फनाएय फेच्न हाम्रो 
उऩमझतत फजाय बायत नै हो बन्नेभा ऩछन दझईभत छैन । त्मसकायण, बायतीम कम्ऩनी जीएभआयसॉग 

नेऩाररे ऩीडीए गयेय बायतका अन्म कम्ऩनीका साथ ैअन्म देशका कम्ऩनीराई ऩछन नेऩारभा रगानी गन े

िाताियण फनाउनझऩछन  । ऩीटीएराई कािानन्िमन गनन ऩीडीए गयेय अन्म ठूरा जरविर्दमझत ् छनभानण 

कम्ऩनीको रगानी नेऩारभा लबœमाउनझऩछन  । ऩीटीए कामानन्िमनका राचग नेऩारलबर ऩािय टे«डडङ 

कम्ऩनी छनभानणका कामन ऩछन अछघ फढाउनझऩछन  । मस्तो अिस्थाभा ऩीडीए गयन् नददएय अियोध गनझनबन्दा 
सहज िाताियण छनभानणछतय याजनीछतक दरहरू य सयोकायिारा छनकामहरू राग्नझ 

उऩमझतत हझन्छ । मर्दमवऩ, याष्ट्रदहतको ऩऺभा बन ेहझनैऩछन  बन्ने मथाथनराई कसैरे बझल्नझहझ ॉदैन । 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/6/1 

पवद्युत ्महसुऱ ननधाारण प्रकिया अन्त्योऱमा 

लशि दझिाडी 
काठभाडौं 
आभ उऩबोतताराई प्रत्मऺ प्रबाि ऩन ेगयी िरृ्दचध गनन राचगएको विर्दम’त ्भहस’र छनधानयण प्रक्रिमा अन्मोरभा 
ऩयेको छ। भहस’र छनधानयण आमोगका तीन ऩदाचधकायीको अिकाससॉग ैसिोच्च अदारतरे तत्कार भहस’र िरृ्दचध 

सम्फन्धी क’न ैनगनन ददएको आदेशफाट मो प्रक्रिमा अन्मोरभा ऩयेको हो। 
सयकायरे आमोगराई ऩ”णनता नददएसम्भ मो प्रक्रिमारे गछत लरन नसतन ेआमोगका छनितनभान अध्मऺ गणेश 

स’ब्फारे फताउन’बमो। उहाॉका अन’साय मसअछघ भहस’र िरृ्दचधको छनणनम नबएकारे नमाॉ छनणनम नआएसम्भ 

मसअछघको प्रक्रिमा अन्मोरभा न ैऩने छ। 
मसअछघ आमोगरे विर्दमभान भहस’र दयभा १३ दशभरि ७ प्रछतशतरे िरृ्दचध गन ेछनणनम तमायी गरययहेको चथमो। 
विर्दम’त ्प्राचधकयणरे मसअछघ न्म”नतभ २० प्रछतशत भहस’र िरृ्दचधका राचग प्रस्ताि गयेको चथमो। अध्मऺ 

स’ब्फाका अन’साय सोही प्रस्तािअन’साय आमोगरे मो छनणनम गयेको चथमो। 
उतत तमायी कामानन्िमनभा आउन ऩाएको बए थोयै म’छनट िऩत गन ेसाना ग्राहकराई २० रुवऩमाॉ श’ल्क फढ्न े

चथमो। हार भालसक ८० रुवऩमाॉ न्म”नतभ भहस’र छतन ेउऩाबोततारे अफ सम रुवऩमाॉ छतनय’्ऩन ेहझॉन्थमो। भालसक २० 

म’छनटबन्दा कभ विर्दम’त ्उऩबोग गन ेसाना ग्राहकराई २०४८ सारभा ८० रुवऩमाॉ भहस’र तोक्रकएको चथमो। उतत 

दय द’ई दशकबन्दा राभो सभमऩछछ हार ऩरयभाजनन गरयएको हो। 
विर्दम’त ्उत्ऩादन रगतभा बएको िरृ्दचध, साना ग्राहकको आमस्तयभा देखिएको ऩरयितनन य अन्म विविध कायणरे 

मो लसभा ऩरयभाजनन गरयएको आमोगको बनाइ छ। नेऩार विर्दम’त ्प्राचधकयण ्ॉका करयफ २६ राि ग्राहक छन।् 
मसभध्मे साना य ठ”रा ग्राहकको सॊख्मा रगबग उस्त ैबए ऩछन िऩतको दहसाफभा ठ”रा ग्राहकको धेयै फढी छ। 
प्राचधकयण ्ॉरे प्रस्ताि गयेको भहस’र िरृ्दचधसम्फन्धी दयभा साभान्म हेयपेय गयी भहस’र िरृ्दचधको तमायी बएको 
आमोगका सदस्म कृष्ट्णप्रसाद आचामनरे फताउन’बमो। उहाॉका अन’साय भहस’र िरृ्दचध नगनय’्को विकल्ऩ न ै

नदेखिएऩछछ आमोगका सदस्महरू मसभा रगबग सफ ैसहभत बएका चथए। 
विर्दम’त ्प्राचधकयण ्ॉरे २०७० असायभा करयफ २० प्रछतशतको हायाहायीभा भहस’र िरृ्दचध गनन आमोग सभऺ प्रस्ताि 

गयेको चथमो।मर्दमवऩ, आमोगरे उतत प्रस्तािभा झण्ड ैएक िषनसम्भ क’न ैछनणय्े ्ेॉम गयेको चथएन। उतत आमोगरे 

द’ई िषनअगाडड २० प्रछतशतरे भहस’र फढाएको चथमो। 
प्राचधकयण ्ॉका अन’साय हारसम्भ प्रछतम’छनट एक रुवऩमाॉ आठ ऩैसा नोतसान छ। खिम्ती य बोटेकोसी आमोजनाको 
विर्दम’त ्िरयदभा बएको नोतसानरे प्राचधकयण ्ॉ घाटाभा देखिएको हो। अन्म आमोजनाभा िरयद विर्दम’त ्प्राचधकयण ्ॉ 
नोतसानभा छैन। भहस’र िरृ्दचधऩछछ प्राचधकयण ्ॉराई नोतसान नहझॉन ेबएको छ। गत आचथनक िषनभा भार ै

प्राचधकयण ्ॉरे ऩाॉच अफन ७५ कयोड रुवऩमाॉ नोतसान फेहोयेको चथमो। 
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१० जऱपवद्युत ्आयोजनाको ऱाइसेन्त्स खारेज प्रकरण 

‘अम्ख्तयारको ननदेशन हचवुाको भरमा’ 

अजख्तमाय दझरुऩमोग अनझसन्धान आमोगरे १० जरविर्दमझत ्आमोजनाको अनझभछतऩर िायेज गनन उजान 
भन्रारमराई ददएको छनदेशन हचझिाका बयभा देखिएको सयोकायिाराहरूरे फताएका छन ्। स्ितन्र ऊजान 
उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान) रे फझधफाय याजधानीभा आमोजना गयेको कामनिभभा अजख्तमायरे विर्दमझत ्

िरयद सम्झौता (ऩीऩीए), वििीम व्मिस्थाऩनरगामतका कायण देिाउॉ दै ददएको छनदेशन हचझिाको बयभा 
ददएको आयोऩ रगाए । जरविर्दमझत ्आमोजनाहरूरे गयेको प्रगछत य अिस्थाराई भूल्माॊकन नगयी हचझिाको 
बयभा छनदेशन ददएकारे मसफाये विस्ततृ अध्ममन गयेय भार छनणनम लरन ऊजान भन्रारमराई अनझयोध 

गरयसकेको इप्ऩान अध्मऺ िड्गफहादझयविष्ट्टरे फताए ।‘ऊजान, िन य िाताियण भन्रारमको दढराइका 
कायणरे सभेत जरविर्दमझत ्आमोजनाको कामानन्िमनभा दढराइ बएको छ,’ विष्ट्टरे बन,े ‘जरविर्दमझत ्

आमोजनाको सभग्र ऩऺराई विचरेषण गयेय छनदेशन ददएको देखिएन ।’ 

इप्ऩानरे जायी गयेको विऻजप्तभा सभेत मस्ता कामनहरूफाट रगानीकतान थऩ सशॊक्रकत बई रगानीको 
सझयऺा प्रत्माबूछत नहझन े य मसको असय दीघनकारीन ऩने उल्रेि गरयएको छ । कामनिभभा जरविर्दमझत ्

प्रिद्र्धकहरू कृष्ट्णप्रसाद बण्डायी, गोये शऩेान, ऩदभ गझरुङ, याभेचिय रयजाररगामतरे आमोजनाको 
राइसेन्स िायेज गदान अजख्तमायरे हचझिाको बयभा गरयएको य कानझनसम्भत नबएको दाफी गये । 

बोटेकोसीŔ५ का प्रिद्र्धक गझरुङरे त ऩाॉच िषनका राचग राइसेन्स ददए ऩछन सयकायरे दझई िषनभै िायेज 

गयेको दाफी गये । सो आमोजनारे २०६९ काविकभा भार सिेऺण अनझभछतऩर लरएको चथमो बने २ काविक 

२०७१ सम्भ सिेऺण अनझभछतऩर फहार छ । सो आमोजनारे ऩीऩीएका राचग नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणभा 
छनिेदनसभेत ददइसकेको जनाएको छ । 

४ दशभरि ५ भेगािाटको तल्रो इन्रािती जरविर्दमझत ्आमोजनारे ऩीऩीए, वििीम व्मिस्थाऩनका साथ ै

ठेकेदाय चमन गयी २ हजाय २ सम लभटय सझरुङ य एडडट छनभानण गरयसकेको तथा ६१ कयोड रुऩैमाॉ िचन 
बइसकेको अिस्थाभा िायेजीका राचग अजख्तमायरे छनदेशन ददएको जनाएको छ । 

मसैगयी, िायेजीका राचग छनदेशन ददइएको अको ६ भेगािाटको फझकझ ेझिोरा जरविर्दमझत ् आमोजनारे 

ऩीऩीए बइसकेको य वििीमकयणका राचग प्रमास गरययहेको जनाएको छ । मसैगयी, १८ भेगािाटको अऩय 

सोरझरे जग्गा अचधग्रहण, विस्ततृ आमोजना प्रछतिेदन (डीऩीआय) य ऩहझॉच सडक छनभानण सम्ऩन्न 



बइसकेको य लसलबर छनभानण कामन बइयहेको तथा हारसम्भ २५ कयोड रुऩैमाॉ िचन गरयसकेको जनाएको छ 

। 

मसैगयी, ७ दशभरि ५ भेगािाटको भाचथल्रो िोयङा िोरा आमोजनारे ३० असाय २०७० भा विर्दमझत ्

उत्ऩादन अनझभछतऩर लरई जग्गा िरयद, ऩीऩीएका राचग अजन्तभ तमायी बइयहेको अिस्थाभा झन्ड ै ९ 

कयोड रुऩैमाॉ िचन बइसकेको जनाएको छ । १३ दशभरि ३ भेगािाटको भाचथल्रो भौरझङ िोरा जरविर्दमझत ्

आमोजनारे सभेत ऩीऩीए बइसकेको य वििीम व्मिस्थाऩनको अजन्तभ तमायी बइयहेको जनाएको छ । १० 

भध्मे ६ जरविर्दमझत ्आमोजनारे आमोजना धेयै अछघ फढेको अिस्थाभा अजख्तमायरे हचझिाको बयभा 
राइसेन्स िायेजका राचग छनदेशन ददॉदा प्रिद्र्धकहरू ठूरो सभस्माभा ऩयेको उल्रेि गयेका छन ्। 
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अन्त्तत् जीएमआरसॉग ऩीडीए गन ेननणाय 

नयाॉ युगको सुरुआत प्रधानमन्त्री 
बीभ गौतभ÷याजधानी 
काठभाडौं, १ असोज 

रगानी फोडनरे ९ सम भेगािाट ऺभताको भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाको प्रिद्र्धक बायतीम 

कम्ऩनी जीएभआयस“ग आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) गन े छनणनम गयेको छ । छनिेदन ददएको 
झन्ड ै ऩाॉच िषनऩछछ फझधफाय प्रधानभन्री एिॊ फोडनका अध्मऺ सझशीर कोइयाराको अध्मऺताभा फसेको 
फैठकरे जीएभआयसॉग ऩीडीए गन ेछनणनम गयेको हो । 

जीएभआयसॉग ऩीडीएभा हस्ताऺय हझने अजन्तभ अिस्थाभा आएय चौतपी रूऩभा वियोध बएऩछछ नहझने हो 
क्रक बन्न े अन्मोरता फदढयहेका फेरा छनणनम बएऩछछ नेऩारको जरविर्दमझत ् विकासको ऩऺभा यहेका 
सयोकायिारा छनकामका प्रछतछनचधहरू उत्सादहत बएका छन ्। छनणनम गयेऩछछ प्रधानभन्री कोइयारारे 

ऩीडीए छनणनमसॉगै नमाॉ मझगको सझरुआत बएको प्रछतक्रिमा ददए । ‘ऩीडीए गने छनणनम नेऩारका राचग नमाॉ 
मझगको सझरुआतको उर्दघोष हो, अफ बािी ऩझस्तारे नेऩार सभरृ्दध भझरझक बएको देख्न ऩाउनेछन,्’ 

प्रधानभन्रीरे बने । 

सन ्२००८ भा िझरा प्रछतस्ऩधानर्दिाया भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनारे अनझभछतऩर लरएकोभा 
सन ् २०१० भा ऩीडीएका राचग छनिेदन ददएको चथमो । सन ् २०१२ देखि छनयन्तय रूऩभा फोडन य 

जीएभआयफीच ऩीडीए िातान हझॉदै आएको चथमो । बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका 
िभभा १८ साउनभा ४५ ददनलबर ऩीडीए गन ेसभझदायी बए ऩछन सो सभमसीभा सक्रकएको बोलरऩल्ट 

फझधफाय रगानी फोडनरे फल्र ऩीडीए गन े छनणनम गयेको छ । रगानी फोडनफाट ऩारयत सो छनणनम आज 

(बफहीफाय) फस्ने भजन्रऩरयषर्द फैठकफाट ऩारयत गयी जीएभआयसॉग सम्झौताभा हस्ताऺय हझने कामनिभ 

यहेको छ । ऊजानभन्री याधा ऻिारीरे केही फझॉदाभा सॊशोधन गयेय ऩीडीए गने छनणनम गयेको उल्रेि गदै 

बफहीफायको भजन्रऩरयषर्दरे गन े छनणनमको आधायभा फोडनरे जीएभआयसॉग सम्झौताभा हस्ताऺय गन े

जानकायी ददइन ्। तय, केही फझॉदाभा गरयएको सॊशोधनफाये जीएभआयसॉग ऩझन् िातान गयेय भार सम्झौताभा 
हस्ताऺय हझन ेअिस्था लसजनना बएको फोडनका एक सदस्मरे जानकायी ददए । 



याजष्ट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ डा. गोविन्दयाज ऩोियेररे फोडनरे केही फझॉदाभा थऩ स्ऩष्ट्ट ऩायेय 

जीएभआयसॉग ऩीडीए गने छनणनम गयेको जानकायी ददए । ‘मो छनणनमरे नेऩार रगानीभैरी देश हो बनेय 

सन्देश ददएको छ, मसरे नेऩारभा िैदेलशक रगानीको फाटो िझरेको छ,’ ऩोियेररे बने, ‘नेऩारभा 
जरविर्दमझत ् विकाससॉगै योजगायीको अिसय लसजनना हझनेछ बने अन्म आमोजनाभा रगानीकतान आएय 

नेऩारराई विकलसत याष्ट्र फनाउन सहमोग ऩझग्नेछ ।’ 

फोडनको सोभफाय फस्ने फैठकफाट ऩीडीए ऩारयत गने रक्ष्म याखिए ऩछन एभारेरे केही फझॉदाहरूभा ऩरयितनन 

गनझनऩन ेभाग गयेऩछछ फैठक रजम्फएको चथमो । सोही कायण छनधानरयत सभमसीभालबर ऩीडीएभा हस्ताऺय 

हझन सकेको चथएन । एभारेरे अछघ सायेको २९ ओटा असहभछतका फझॉदाभध्मे केही फझॉदाराई सॊशोधन गयेय 

ऩीडीएको अजन्तभ भस्मौदा ऩारयत गरयएको फोडनका एक सदस्मरे जानकायी ददए । उनका अनझसाय प्रसायण 

राइनको राइसेन्स २५ िषन कामभ गने, लसॉचाइभा असय नऩन ेगयी आमोजना अछघ फढाउने, त्मसका राचग 

रययेगझरेटेड फाॉध जीएभआयरे फनाउने, आमोजना छनभानणका िभभा फन्द, हडतार (भेजय पोसन) 
रगामतका कायणरे दढराइ बएभा दढराइको आधायभा ऺछतऩूछत नको सट्टा सभम थप्न सक्रकनेरगामतका 
केही फझॉदाभा ऩरयितनन गयी ऩीडीए ऩारयत गरयएको छ । ‘एभारेरे ऩझयानो भस्मौदा हेयेय धेयै असहभछतका फझॉदा 
यािेको यहेछ, अचधकाॊश त स्ऩष्ट्ट ऩारयएको चथमो तय केही फझॉदाराई थऩ स्ऩष्ट्ट ऩायेय ऩीडीए भस्मौदा ऩारयत 

बएको छ,’ ती सदस्मरे बने । 

आमोजना सम्ऩन्न बएऩछछ भ्माट छझ टफाऩत ददइने बछनएको प्रछतभेगािाट ५० राि, बन्साय, कय 

छझ टरगामतराई बन ेमथाित ्याखिएको छ । मोजना आमोगका उऩाध्मÔ ऩोियेर नेततृ्िको उच्चस्तयीम 

सलभछतरे फझझाएको प्रछतिेदनका अचधकाॊश फझॉदाराई आधाय फनाएय ऩारयत गरयएको सो छनणनमभा 
स्िऩझॉजीका साथै स्थानीमिासीरे ऩाउने पाइदाफाये सभेत थऩ स्ऩष्ट्ट ऩारयएको छ । सलभछतरे ददएको 
प्रछतिेदनभा आमोजनारे असय गन ेबछनएका यानीŔजभयाŔकझ ररयमा, याजाऩझय य सूमनऩटझिा तथा प्रस्तावित 

अन्म लसॉचाइ आमोजनाफाये ऩीडीएभा हस्ताऺय बएको ६ भदहनालबतय् एक प्राविचधक अध्ममन गयी 
त्मसको आधायभा प्रबावित देखिएभा छनयाकयणका राचगसभेत जीएभआयरे आिचमक प्राविचधक 

उऩामहरू अऩनाउनझऩने उल्रेि छ । त्मसैगयी, प्रछतिेदनरे भस्मौदाभा उल्रेखित योजगायीको अिसय, 

िाताियणीम, साभाजजक प्रबािफाये एलसमारी विकास फैंक, आईएपसीरगामतरे छनभानण गयेको 
अन्तयानजष्ट्रम भाऩदण्डको आधायभा हझनझऩने सभेत स्ऩष्ट्ट ऩायेको छ । 

वििीम व्मिस्थाऩन सकेय सन ् २०२२ लबर विर्दमझत ् उत्ऩादन गने रक्ष्म याखिएको सो आमोजनाको 
अनझभाछनत रागत १ सम ३९ अफन रुऩैमाॉ छ । सन ् २००८ भा प्रछतस्ऩधानफाट जीएभआयराई भाचथल्रो 
कणानरीको राइसेन्स ददॉदा छन्शझल्क २७ प्रछतशत स्िऩझॉजी (इतिेटी) य १२ प्रछतशत छन्शझल्क ऊजान ददने 
उल्रेि छ । रगानी फोडनका अनझसाय २५ िषनको अिचधभा भाचथल्रो कणानरी आमोजना फनेऩछछ योमल्टी, 
फ्री इनजॉ, भ्माटरगामतभापन त झन्ड ै ४ िफन ३१ अफन रुऩैमाॉ नेऩाररे ऩाउनेछ । जीभएआयसॉग ऩीडीए 



बएऩछछ छनमानतभूरक अरुण तेस्रो, भध्मभस्र्माङ्दी, ताभाकोसीरगामतका आमोजनासॉग ऩछन फाटो 
िझल्नेछ बन ेऩीडीएफाट रगानीको सझयऺा ग्मायेन्टी गयेऩछछ ठूरा रगानीकतानको आकषनण ऩछन नेऩारभा 
फढ्ने अऩेऺा गरयएको छ । 
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१० जऱपवद्युतको ऱाइसेन्त्स खारेज ननदेशन हचवुाको भरमा 
  

काठभाडौं, १ असोज । अजख्तमाय 

दझरुऩमोग अनझसन्धान आमोगरे १० 

जरविर्दमझत आमोजनाको 
अनझभछतऩर िायेज गनन उजान 
भन्रारमराई ददएको छनदेशन 

हचझिाभा बयभा देखिएको बन्दै 

सयोकायिारारे वियोध जनाएका छन ्

। उनीहरुरे अजख्तमायरे ददएको 
छनदेशनप्रछत विस्ततृ अध्ममन गयेय 

भार अछघ फढ्न उजान भन्रारमराई सझझाि ददएका छन ्।  
स्ितन्र उजान उत्ऩादकहरुको सॊस्था (इप्ऩान) रे फझधफाय याजधानीभा आमोजना गयेको कामनिभभा 
अजख्तमायरे विर्दमझत िरयद सम्झौता (ऩीऩीए), विविम व्मिस्थाऩन रगामतका कायण देिाउॉ दै उनीहरुरे 

ददएको छनदेशन हचझिाको बयभा ददएको आयोऩ रगाए । ‘सयोकायिारा छनकामफाट बएको दढराईराई 

िेिास्ता गदै य सभग्र जरविर्दमझत आमोजनाको विचरेषण गयेय भार छनदेशन ददनझऩदनथमो ।’Ŕ इप्ऩानका 
अध्मऺ िड्गफहादझय विष्ट्टरे बने ।  
कामनिभभा जरविर्दमझत प्रिद्र्धकहरु कृष्ट्णप्रसाद बण्डायी, गोये शऩेान, ऩदभ गझरुङ, याभेचिय रयजार 

रगामतरे आमोजनाको राइसेन्स िायेज गदान अजख्तमायरे हचझनािको बयभा गरयएको य कानझन सम्ित 

नबएको दाफी गये । िायेज बएका १० भध्मे ६ आमोजनारे आमोजनाको प्रगछत विियण सभेत प्राप्त 

बएको छ । 
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अम्ख्तयारपवरुद्ध इप्ऩान : ऱाइसेन्त्स खारेज भए प्रवद्ाधकको डढे अिा डुब्ने 
विनम फञ्जाया 

अजख्तमाय दझरुऩमोग अनझसन्धान आमोगरे १० जरविर्दमझत ्आमोजनाको इजाजतऩर (राइसेन्स) िायेज 

गनन ऊजान भन्रारमराई छनदेशन ददएऩछछ स्ितन्र ऊजान उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान)रे त्मसको वियोध 

गयेको छ । इप्ऩानरे फझधिाय याजधानीभा ऩरकाय सम्भेरन आमोजना गयी अजख्तमायको उतत छनदेशनरे 

रगानीकतानको अफैें ॊ रुऩैमाॉ डझ ब्न ेअिस्था सजृना बएको फतामो । ‘मी आमोजनारे हारसभभ् कम्तीभा ५ 

कयोडदेखि २५ कयोडसम्भ िचन गरयसकेका छन,्’ इप्ऩान अध्मऺ िड्गफहादझय विष्ट्टरे बन,े ‘ऩछछल्रो 
छनदेशनरे रगानी सझयऺाको प्रत्माबूछत नहझन ेय मसको असय दीघनकारीन रूऩभा ऩने हझॉदा सयकाय य 

सम्फजन्धत छनकामरे मससम्फन्धी विस्ततृ अध्ममन गयेयभार छनणनम लरनझऩछन  ।’ इप्ऩानरे १० 

आमोजनाभा हारसम्भ कयीफ १ अफन ५० कयोड रुऩैमाॉ िचन बइसकेको फताएको छ । अजख्तमायको 
आदेशअनझसाय राइसेन्स िायेज गनन सयकाय तमाय बएभा छनजी प्रिद्र्धकको मछत ठूरो रगानी डझ ब्ने 
अिस्था आएऩछछ इप्ऩान सािनजछनक रूऩभै वियोधभा उबरएको हो । 

इप्ऩानरे छनणनम नसच्माए अदारत जाने फताएको छ । ‘हाभीरे भन्रारमभा विस्ततृ रूऩभ ै

आमोजनाहरूको जानकायी ददएका छौं,’ विष्ट्टरे बन,े ‘भन्रारमरे सभन्िम गयेय छनणनम क्रपतान गनन 
सघाउन ेअऩेऺा छ ।’ उनरे भन्रारमरे सकायात्भक बूलभका छनिानह गनन नसके अदारत जाने फताए । 
स्रोतका अनझसाय सिोच्च अदारतरे मसअछघ मस्तै प्रकृछतको भझर्ददाभा राइसेन्स ददने िा नददने अचधकाय 

ऊजान भन्रारम य उसका भातहतका छनकामभा यहन ेबन्दै अजख्तमायको कामनऺ ेर नबएको ऩmैसरा 
सझनाएको चथमो । 

 

सपाइका राचग सभम ददनझऩने सिनभान्म कानूनी व्मिस्था बए ऩछन अजख्तमायरे त्मस्तो गनन नचाहेको 
प्रिद्र्धकहरूरे फताएका छन ्। ‘हाभीराई सपाइ ददने भौकासभेत नददई अजख्तमायरे राइसेन्स िायेजीको 
लसपारयश गयेको छ,’ एक प्रिर्दनधकरे बने, ‘काभ कछत अछघ फढ्मो बनेय स्ऩष्ट्टीकयण ददने भौका नददनझ 
दझ् िदामी हो ।’ अजख्तमायरे तल्रो अरुण सस्तो आमोजना बएकारे सयकाय आऩैmरे फनाउन य अन्म 

आमोजनाराई फोरकफोरभापन त वििी गनन छनदेशन ददएको स्रोतरे फताएको छ । मसरे सयकायको छनमत 

िझरा अथनव्मिस्थाको उल्टो देखिएको बन्दै छनजी प्रिद्र्धकरे वियोध गयेका छन ्।  
 

चऱखेऱको आशङ्का 
१४ दशभरि ३ भेगािाट ऺभताको भाचथल्रो भैरझङ जरविर्दमझत ्आमोजनाको राइसेन्स अिचध फाॉकी 
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यहॉदायहॉदै उतत आमोजनाको भाग गयेय अकै कम्ऩनीरे विर्दमझत ्विकास विबागभा छनिेदन ददएको छ ।  
 

५ सम लभटयबन्दा धेयै हेड यहेको मो आकषनक आमोजना इन्फ्रास्टतचय डबेरऩभेण्ट पण्ड (आइडीएप)रे 

भागेको विबाग स्रोतरे फताएको छ । अनम् केही आमोजनाभा ऩछन त्मस्तै घटना देखिएको छनजी 
प्रिद्र्धकहरूरे फताएका छन ्। ‘नमाॉ सभूहराई राइसेन्स फेच्न घझभाउयो फाटो िोजजएको त होइन बन्ने 
आशङ्का फढेको छ’, एक प्रिद्र्धकरे बने । एउटा कम्ऩनीसॉग राइसेन्स हझॉदाहझ ॉदै सोही आमोजनाका राचग 

विर्दमझत ्विकास विबागभा अन्म धेयै छनिेदन आउने गयेको उनरे फताए । कानूनत् एउटा कम्ऩनीसॉग 

राइसेन्स बएको आमोजनाभा अको कम्ऩनीरे भाग गनन ऩाउॉ दैन ।  
 

५ सम लभटयबन्दा धेयै हेड यहेको मो आकषनक आमोजना इन्फ्रास्टतचय डबेरऩभेण्ट पण्ड (आइडीएप)रे 

भागेको विबाग स्रोतरे फताएको छ । अन्म केही आमोजनाभा ऩछन त्मस्तै घटना देखिएको छनजी 
प्रिद्र्धकहरूरे फताएका छन ्। ‘नमाॉ सभूहराई राइसेन्स फेच्न घझभाउयो फाटो िोजजएको त होइन बन्ने 
आशङ्का फढेको छ’, एक प्रिद्र्धकरे बने । एउटा कम्ऩनीसॉग राइसेन्स हझॉदाहझ ॉदै सोही आमोजनाका राचग 

विर्दमझत ्विकास विबागभा अन्म धेयै छनिेदन आउने गयेको उनरे फताए । कानूनत् एउटा कम्ऩनीसॉग 

राइसेन्स बएको आमोजनाभा अको कम्ऩनीरे भाग गनन ऩाउॉ दैन ।  
 

ननयामकको खडरेी 
‘हाभी अदहरे साॉच्च ैटझहझया बएका छौं । हाम्रो कझ या सझछनददने अलबबािक कोही छैन,’ विष्ट्टरे बने, ‘याज्मका 
सफै छनकाम प्रछतस्ऩधॉ उत्ऩादक फन्दा छनमाभक छनकामको िडयेी बएको छ ।’ सयकायी छनकामफीच 

जजम्भेिायीको फाॉडपाॉट य रगानी भोडरको फायेभा स्ऩष्ट्ट हझन नसतदा सभस्मा आएको उनरे फताए । 
अदहरे सयकायी छनमाभक छनकाम बनेको विर्दमझत ्विकास विबाग आपै आमोजना छनभानणभा जझटेको छ । 
विर्दमझत ्ियीद गन ेय वितयण गने छनकाम नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयण ऩछन पयकŔपयक भोडरभा 
आमोजना छनभानण गरययहेको छ । उसरे ऩूणन स्िालभत्िभा चभेलरमा, कझ रेिानी ३ जस्ता आमोजना 
फनाइयहेको छ । त्मस्त,ै विकास सलभछत गठन गयेय फूढीगण्डकी छनभानण थारेको छ । चचलरभे, भाचथल्रो 
ताभाकोशीरगामत आमोजनाराई छनजी कम्ऩनी फनाएय ऩछन छनभानण थारेको छ । छनजी प्रिद्र्धकहरूराई 

त्मसबन्दा पयक भोडरभा ऩरयमोजना छनभानणको जजम्भा ददएको छ ।  
 

‘ऊजानभन्री स्िमभ ्प्राचधकयणको अध्मऺ हझने य विबागरे ऩछन आमोजना छनभानण गनन थाल्ने बएऩछछ 

भन्रारम य विबाग दझिै छनजी उत्ऩादकको प्रछतस्ऩधॉ फनेका छन,्’ विष्ट्टरे थऩे । त्मसरे जरविर्दमझत ्

कम्ऩनीहरूको छनमाभक य अलबबािकको िडयेी रागेको उनको फझझाइ छ । त्मसको प्रबािस्िरूऩ 

आन्तरयक रगानीका साना य भझौरा आमोजना अछघ फढ्न नसकेको उनरे फताए । 
 

सरकारऱे न ैऱबब्याउॉछ समय 



बन्सायभा साभान अड्काउने, सयकायी अड्डाहरूभा पाइर अड्काउने अछन प्रक्रिमा रम्ब्माएय याजस्ि 

फढाउने काभ सयकायरे गयेको आयोऩ छनजी प्रिद्र्धकरे रगाएका छन ्। २ िषनभा हझने काभराई ५ िषन 
रगाएय सयकायरे अछतरयतत शझल्कभापन त प्रिद्र्धकराई ठगेको उनीहरूको आयोऩ छ । सयकायरे ठूरा 
ऩरयमोजनाराई रगानी फोडनभापन त आमोजना विकास सम्झौता गयेय एकर्दिाय प्रणारी य काभको 
सयरीकयण गये ऩछन साना कम्ऩनीरे त्मसको धेयै गझणा फढी दझ् ि ऩाएको गझनासो प्रिद्र्धकरे गयेका छन ्। 
‘सयकायी छनकामहरूको सभन्िमभा हझने दढराइरे प्रक्रिमा रजम्फन,े तय छनजीऺेरका रगानीकतान डझ ब्ने 
अिस्था देखिएको छ,’ उनीहरूरे बने, ‘त्मही भायभा अदहरे १० आमोजना ऩये ।’  
अजख्तमायरे गत साता ५ सम ६६ भेगािाट ऺभताका १० आमोजनाराई कायफाही गनन सयकायराई छनदेशन 

ददएको चथमो । त्मसभा ४ सम भेगािाटको तल्रो अरुणसदहत तल्रो इन्रािती, छहये िोरा, लभदी िोरा, 
भाचथल्रो भैरझङ, भाचथल्रो सोरझ, भाचथल्रो िोयङ्गािोरा, करुिा िोरा, बोटेकोशी ५ य फझकझ  िोरा 
जरविर्दमझत ्आमोजना छन ्। 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/6/2 

चार मदहनाऩनछ चमेलऱया आयोजनाको ननमााण सुरु 

चभेलरमा जरविर्दमझत ्आमोजनाको छनभानण चाय भदहनाऩछछ भङ्गरफायदेखि सझरु बएको छ । लसलबर छनभानणको 
ठेतका ऩाएको चचछनमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजझिा ग्रझऩ अप ऩािय कम्ऩनी लसजजजजसीरे सम्झौताअनझसाय नेऩार विर्दमझत ्

प्राचधकयणरे सभमभा न ैबझततानी नगयेको बन्दै गएको जेठदेखि अछनजचचतकारीन छनभानणकामन ठप्ऩ ऩायेको चथमो ।  
प्राचधकयणरे लसजजजजसीराई बझततानी ददएऩछछ भङ्गरफायदेखि छनभानणकामन सझरु बएको आमोजना प्रभझि याजेन्र 

भानन्धयरे फताउनझबमो । लसलबर छनभानण फन्द हॉेझदा कोरयमन कम्ऩनीको इरेतरो भेकाछनकर कामनसभेत प्रबावित 

फनेको चथमो । 
चचछनमाॉ कम्ऩनी लसजजजजसीरे करयि साढे चाय क्रकरोलभटय राभो सझरुङ छनभानणरगामतको ९५ प्रछतशत लसलबर 

छनभानण सम्ऩन्न गरयसकेको चभेलरमा जरविर्दमझत ्आमोजनारे जनाएको छ । 
करयफ रु १३ अफनको रागतभा सन ्२००७ देखि छनभानण सझरु गरयएको आमोजना सन ्२०११ भा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म 

लरइए ऩछन विविध कायणरे तोक्रकएको सभमलबर आमोजना सम्ऩन्न नहझन ेबएऩछछ सन ्२०१५ भाचनसम्भका राचग 

म्माद थऩ गरयएको जानकायी आमोजना प्रभझि भानन्धयरे ददनझबमो । ३० भेगािाट ऺभताको छनभानणाधीन चभेलरमा 
जरविर्दमझत ्आमोजना सझदयूऩजचचभकै ऩदहरो ठूरो जरविर्दमझत ्आमोजना हो । 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/6/2 

अम्ख्तयारको कदममा इप्ऩानको आऩपि 

अजख्तमाय दझरुऩमोग अनझसन्धान आमोगरे तोक्रकएको सतन ऩूया नगयेको बन्दै १० िटा जरविर्दमझत ्आमोजनाको 
विर्दमझत ्अनझभछतऩर (राइसेन्स) िायेज गनन ददएको छनदेशनप्रछत स्ितन्र ऊजान उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार (इऩान) 

रे आऩवि जनाएको छ ।  
सभमभा विर्दमझत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए), वििीम व्मिस्थाऩन तथा अन्म कायण देिाई विर्दमझत ्ऐन, छनमभअनझसाय 

आमोजनाको राइसेन्स कामभ यहन नसतन ेबन्दै ५ सम ६६ भेगािाट ऺभताका १० िटा आमोजनाराई कायफाही गनन 
आमोगरे गत साता ऊजान भन्रारमराई छनदेशन ददएको चथमो । 
इप्ऩानरे फझधफाय याजधानीभा ऩरकाय सम्भेरन गयी अजख्तमायको छनदेशनफभोजजभ भन्रारमरे कायफाही गयेभा 
कानझनी उऩचाय जान ेचतेािनी ददएका छन ्। मस ैऩछन जरविर्दमझत ्ऺेरभा रगानी आकवषनत नबएको अिस्थाभा 
सयकाय य सम्फजन्धत छनकामका मस्ता कामनफाट रगानीकतान थऩ सशॊक्रकत हझन ेइऩानका अध्मऺ िड्गफहादझय विष्ट्टरे 

ऩरकाय सम्भेरनभा फताए । “मी १० िटा आमोजनाभा हारसम्भ न्मूनतभ ५ कयोडदेखि २५ कयोडसम्भ िचन 
बइसकेको छ,” उनरे बन,े “मस्ता क्रिमाकराऩरे रगानीको सझयऺाको प्रत्माबूछत नहझन ेय मसको असय दीघनकारीन 

रूऩभा ऩन े हझॉदा सयकाय य सम्फजन्धत छनकामरे मससम्फन्धी विस्ततृ अध्ममन गयेय भार छनणनम लरनझऩछन  ।” 

ऩरकाय सम्भेरनभा स्ितन्र ऊजान उत्ऩादकहरूरे प्रसायणराइन ऩझग्न ेकझ न ैटझ ॊगो नहझॉदा जोखिभ लरएय आमोजनाभा 
रगानी गरययहेको अिस्थाभा आमोगको मस्तो छनदेशनरे भनोफर चगयाउन ेफताएका चथए ।  इप्ऩानरे कामनिभभा 
सयकाय य ऊजान भन्रारमरे सफ ैिास्तविकताहरूको विस्ततृ अध्ममन गयेय सहजकतानको बूलभका िेल्दै मस 

सम्फन्धभा छनणनम गनन अनझयोधसभेत गयेको छ । 
नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणरे सभमभा विर्दमझत िरयद सम्झौता नगरयददनझ, ऩीऩीए बएको अिस्थाभा कनेतसन 

एचग्रभेन्टभा उल्रेि बएफभोजजभ विर्दमझत ्प्रसायणराइन आमोजनासम्भ सभमभा नऩझग्नझ य प्रशायण राइन 

छनभानणभा दढराइ गदान कछतऩम आमोजना प्रबावित बएको ऩछन ऩरकाय सम्भेरनभा जानकायी ददइमो  । 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/6/2 

खारेज पवद्युत ्ऱाइसेन्त्स प्रनतथऩधाािाट : अम्ख्तयार 

सचने गौतम  

 

अजख्तमाय दझरुऩमोग अनझसन्धान आमोगरे तोक्रकएका सतन ऩूया नगयी िायेजीभा ऩयेका जरविर्दमझत ्आमोजनाको 
राइसेन्स प्रछतस्ऩधानफाट भार ैउऩरब्ध गयाउन सयकायराई छनदेशन ददएको छ । 

अजख्तमायरे १३ बदौभा राइसेन्सभा तोक्रकएका सतन ऩूया नगने १० आमोजनाको राइसेन्स िायेज गनन 
ऊजान भन्रारमराई छनदेशन ददएको चथमो । 

अजख्तमायका प्रितता श्रीधय साऩकोटारे जरविर्दमझत ्आमोजना अनझभछतऩर छनदेलशका, २०६८ भा बएको 
व्मिस्थाअनझसाय िायेजीभा ऩयेका आमोजनाको रगानीकतान प्रछतस्ऩधानका भाध्मभफाट छनोट गनन ऊजान 
भन्रारमराई छनदेशन ददइएको जानकायी ददए । 

‘ऩदहरे छनिेदन ददएकै आधायभा राइसेन्स नददई छनदेलशकाभा बएको व्मिस्थाअनझसाय प्रछतस्ऩधानका 
आधायभा प्रिद्र्धक छनोट गनन ऊजानराई छनदेशन ददएका छौँ,’ प्रितता साऩकोटारे बने । छनदेशनऩछछ 

राइसेन्सका राचग जसरे फढी यकभ कफोर गछन , त्मसैराई सयकायरे आमोजना ददनझऩनेछ । 

छनदेलशकाभा राइसेन्स िायेज बई सयकायको स्िालभत्िभा आएका विर्दमझत ्आमोजना सयकाय आपैँ  िा 
िझरा प्रछतस्ऩधानफाट फनाउन सक्रकने व्मिस्था छ । 

सयकायरे मसअछघ भाचथल्रो कणानरी, अरुण तेस्रो, कािेरी य सझऩयलसतसका नाभरे चचछनने ६ जरविर्दमझत ्

आमोजनाका प्रिद्र्धक प्रछतस्ऩधानफाट छनोट गयेको चथमो । 

भोजल्नमा ऩािय कम्ऩनीरे छनभानण गनन रागेको १४.३ भेगािाटको भाचथल्रो भैरझङको राइसेन्स 

अजख्तमायरे िायेज गनन छनदेशन ददने जानकायी ऩाएऩछछ विर्दमझत ्प्राचधकयणका ऩूिनसञ्चारक सझजजत 

आचामनरे विर्दमझत ्विकास विबागभा आिेदन ददएका चथए । 

आचामनको कम्ऩनी इन्फ्रास्रतचय डबेरऩभेन्ट पन्ड (आइडडएप)रे आमोजनाको राइसेन्सका राचग २२ 

साउनभा छनिेदन ददएको चथमो । तोक्रकएको सभमभा वििीम व्मिस्थाऩन गनन नसकेको बन्दै अजख्तमायरे 

१३ बदौभा आमोजनाको राइसेन्स यर्दद गनन सयकायराई छनदेशन ददएको चथमो । 



मसअछघ, आचामनरे २ सम १६ भेगािाटको भाचथल्रो बरशूरीŔ१ जरविर्दमझत्को राइसेन्स िायेज हझनझबन्दा 
दझई ददनअछघ विबागभा छनिेदन ददएका चथए । सोही कायण आमोजना वििादभा ऩयेको चथमो । 

भोजल्नमा ऩािय कम्ऩनीका अध्मऺ याभेचिय रयजाररे राइसेन्स िायेजीको सूचना ऩाएऩछछ आइडडएपरे 

आमोजनाका राचग आिेदन ददएको फताए । ‘अरूरे फनाउन रागेका आमोजनाराई आकषनक देिेय 

राइसेन्स िोस्न चाहनेका कायण जरविर्दमझत ्ऺेर फदनाभ बइयहेको छ, मसफाट िास्तविक रगानीकतान 
छनरुत्सादहत य रगानी नगन ेप्रोत्सादहत बइयहेका छन,्’ उनरे बन े। कम्ऩनीरे आमोजनाभा अदहरेसम्भ 

साढे ६ कयोड िचन बइसकेको जनाएको छ । 

खारेज नगना इऩानको आग्रह 

छनजी ऺेरका ऊजान उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान)रे अजख्तमायको छनदेशनका आधायभा जरविर्दमझत ्आमोजनाको 
राइसेन्स िायेज नगनन सयकायराई आग्रह गयेको छ । इऩानरे अजख्तमायको छनणनमरे ऊजानऺेर थऩ धयाशमी हझन े

फताएको छ । 

याजधानीभा ऩरकाय सम्भेरन गयी इऩान अध्मऺ िड्गफहादझय बफष्ट्टरे सफ ैआमोजनाराई एउटै डारोभा 
यािी राइसेन्स िायेज गनन नहझने फताए । ‘अजख्तमायरे राइसेन्स यर्ददका राचग छनदेशन ददएका 
आमोजनाको ऊजानरे ‘िान फाइ िान’ प्रगछत विियण अध्ममन गयी सोही आधायभा छनणनम गनझनऩछन ,’ 
बफष्ट्टरे बने । 

भन्रारमरे अध्ममन नगयी राइसेन्स यर्दद गरयए प्रिद्र्धकको कयौडौँ रुऩैमाॉ डझ ब्ने उनको बनाइ छ । 
‘प्रसायण राइन फन्न े टझ ॊगो नहझॉदा रगानीकतानको भनोफर य आमोजनाको वििीम व्मिस्थाऩन कसयी 
सभमभ ैसम्बि हझन्छ ?’ उनरे बने । 

सयकायरे सफै िास्तविकता विस्ततृ अध्ममन गयी सहजकतान बई छनणनम गनन जरुयी छ ।’ ऩरकाय 

सम्भेरनभा १८ भेगािाटको अऩय सोरझ जरविर्दमझत ्प्रिद्र्धक कम्ऩनी अध्मऺ धझव्र उप्रेतीरे आमोजनाभा 
अदहरेसम्भ २५ कयोड रुऩैमाॉ िचन बइसकेको फताए । 

‘प्राचधकयणरे फनाउने प्रसायण राइनको टझ ॊगो नहझॉदासभेत आमोजना स्थरसम्भ ऩझग्न े ऩहझॉच सडक, 

सझरुङरगामतका सॊयचना छनभानण सझरु बइसकेको चथमो, अजख्तमायको छनणनमऩछछ रगानीकतान डझ ब्ने 
अिस्था आएको छ,’ उनरे बने । 

 



>f]tM uf]/vfkq, 2071/6/2 

चार मदहनाऩनछ आयोजनाको ननमााण सुरु  

गोकझ रेचिय (दाचझनरा),  असोज २ गत े । चभेलरमा जरविर्दमझत ्आमोजनाको छनभानण चाय भदहनाऩछछ भङ्गरफायदेखि 

सझरु बएको छ । 
लसलबर छनभानणको ठेतका ऩाएको चचछनमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजझिा ग्रझऩ अप ऩािय कम्ऩनी लसजजजजसीरे 

सम्झौताअनझसाय नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणरे सभमभा न ैबझततानी नगयेको बन्दै गएको जेठदेखि अछनजचचतकारीन 

छनभानणकामन ठप्ऩ ऩायेको चथमो ।  
प्राचधकयणरे लसजजजजसीराई बझततानी ददएऩछछ भङ्गरफायदेखि छनभानणकामन सझरु बएको आमोजना प्रभझि याजेन्र 

भानन्धयरे फताउनझबमो । लसलबर छनभानण फन्द हॉेझदा कोरयमन कम्ऩनीको इरेतरो भेकाछनकर कामनसभेत प्रबावित 

फनेको चथमो ।  
चचछनमाॉ कम्ऩनी लसजजजजसीरे करयि साढे चाय क्रकरोलभटय राभो सझरुङ छनभानणरगामतको ९५ प्रछतशत लसलबर 

छनभानण सम्ऩन्न गरयसकेको चभेलरमा जरविर्दमझत ्आमोजनारे जनाएको छ ।  
 

करयफ रु १३ अफनको रागतभा सन ्२००७ देखि छनभानण सझरु गरयएको आमोजना सन ्२०११ भा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म 

लरइए ऩछन विविध कायणरे तोक्रकएको सभमलबर आमोजना सम्ऩन्न नहझन ेबएऩछछ सन ्२०१५ भाचनसम्भका राचग 

म्माद थऩ गरयएको जानकायी आमोजना प्रभझि भानन्धयरे ददनझबमो । ३० भेगािाट ऺभताको छनभानणाधीन चभेलरमा 
जरविर्दमझत ्आमोजना सझदयूऩजचचभकै ऩदहरो ठूरो जरविर्दमझत ्आमोजना हो । यासस 
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>f]tM uf]/vfkq, 2071/6/2 

पवद्युत ्पवकासको घनचक्कर  

प्रददऩ नेऩार,  विर्दमझत ्विकास नेऩारी याजनीछतक दरका नेताहरूको 
जनता झझतमाउन ेसफैबन्दा ठूरो बाषण फनेको छ ।  ऩझयाना कझ या कोट्माउनझको अफ कझ नै अथन हझॉदैन 

।  रोकताजन्रक गणतन्रको स्थाऩनाऩछछ ऩछन ४० हजाय भेगािाटसम्भका बाषण सझछनए 

।  प्रधानभन्रीहरूका फीच होड नै चल्मो ऩाॉच हजाय, १० हजाय, २० हजाय य ४० हजायको तय व्मिहायभा के 

बइयहेको छ बनेय कसैरे केही बछनयहनझ ऩयोइन ।  अफ काठभाडौंभा १० िषनमता रोडसेडडङ सभाप्त हझनेछैन 

बन्न ेछनष्ट्कषन छनकारेय महाॉका फझझकीहरूरे जरविर्दमझत्को विकल्ऩ िोज्न थालरसकेका छन ्।  तीन िषन 
अछघ फिी फाल्ने काभभा उऩमोग गरयन ेसोराय प्मानरहरू पाट्टपझ ट्ट देखिन्थे तय अदहरे त्मसको सॊख्मा 
ह्िाि ैफढेको छ ।  नेऩारभा छमन ैनीछतŔछनभानताहरूको शासन यदहयह्मो बन ेसम्ऩूणन काठभाडौंफासीरे 

जरविर्दमझत्को विकल्ऩभा सौमन ऊजानको िोजी गनझनऩन ेहझन्छ ।  
याजधानीको हारत त मस्तो छ बने लसॊगो भझरझकको हारत कस्तो होरा ! अऩाय जरयाशी बएको भझरझकभा 
मस्तो क्रकन हझन्छ ? मो दझगनछतको कायण ऩिा रगाउन साहै्र टाढा जानझ ऩदैन ।  जरस्रोतसम्फन्धी अध्ममन, 

अनझसन्धान य कामानन्िमनका राचग चाय छनकाम छन ्भझरझकभा ।  जर तथा शजतत आमोग, विर्दमझत ्

विकास विबाग, विर्दमझत ्प्राचधकयण य मी सफैबन्दा भाचथ ऩदहरेको जरस्रोत भन्रारम य अदहरेको ऊजान 
भन्रारम छ ।  (जरस्रोत भन्रारमराई बाॉचये क्रकन लसॊचाइ य ऊजान भन्रारम फनाइमो, कसैराई थाहा छैन 

।  अछन िैकजल्ऩक ऊजानराई अरग्गै भन्रारमभा क्रकन याखिएको हो, त्मो ऩछन कसैराई थाहा छैन ।  मस्तो 
जस्थछतभा ऊजान भन्रारमराई जरविर्दमझत ्भन्रारम नाभाकयण गरयददएको बए त्मसको नाभ य व्मिहाय 

जोडडन्थमो । ) मी चाय छनकामरे दामाॉिामाॉ नहेयी आफ्नो जजम्भा ऩूया गन ेहो बने प्रधानभन्री, अन्मान्म 

भन्री अथिा ऩाटॊका नेताहरूरे धेयै हल्रा गरययहनझ ऩदैनथमो ।  
नेऩारको सभस्मा आफ्नो ऺभता चचन्नझभारै होइन, त्मसको व्मिस्थाऩन गनझन ऩछन हो ।  मही काभभा 
चझकेको छ, अदहरेको ऊजान भन्रारम ।  उदहरे कझ न ैजभानाभा एकजना विऻरे नेऩारको जरविर्दमझत ्
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उत्ऩादनको ऺभता ८३ हजाय भेगािाट हो बन े।  धन्मिाद छ ती विऻराई ! नेऩारको जरशजतत 

अन्मोरभा हयाइयहेको सभमभा छतनरे जरविर्दमझत ्उत्ऩादनको आधाय िडा गरयददए ।  मर्दमवऩ मो 
प्रऺेऩणऩछछ ३०० भेगािाटको सम्बािना बछनएको कणानरी ९०० भेगािाटभा ऩझग्मो ।  ४०० चानचझन 

भेगािाटको अरुण ऩछन ९०० भै ऩझग्मो ।  सफै आमोजनाको ऺभता िरृ्दचध मही दहसाफभा नबए ऩछन 

नेऩारको उत्ऩादन ऺभता एक राि भेगािाटबन्दा फढी छ बनेय अदहरे सम्बािनाको ढोका िोल्न 

सक्रकन्छ ।  
भाचथ उल्रेि गरयएका छनकामरे काभ गयेका छन ्क्रक छैनन ्बन्नेछतय चासो नयािी नेता य भन्रीहरूरे 

चादहन ेनचादहन ेसािनजछनक बाषण गयेय के गनन िोजेको होरा फझझ्न सक्रकएको छैन ।  भझरझकलबर दैछनक 

नौ घण्टा रोडसेडडङको ऩीडा छ ।  मो फढ्दै गएय १८ घण्टा ऩझग्न ेितया ऩछन सन्भझखिन छ ।  नेऩारी 
उत्ऩादकहरू विर्दमझत ्िरयद सम्झौता हझन नसकेका कायण १२०० भेगािाटबन्दा फढी विर्दमझत ्उत्ऩादन गनन 
नऩाएय अयरयएय फसेका छन ्तय नेऩारका अथनभन्री बाषण गछनन,् ‘ऩीटीए (मो बनेको ऩछन विर्दमझत ्

व्माऩाय सम्झौता न ैहो तय विदेशी सयकायसॉगको) नबए विदेशी रगानी आउॉ दैन ।  ऩीटीए गन ेबनेको 
विदेशी कम्ऩनी िा भझरझकराई नेऩारको बफजझरी फेच्न ेहो ।  नेऩारकै उत्ऩादकहरू ऩीऩीए  

(बनेको विर्दमझत ्िरयद सम्झौता) गनन नऩाएय सझस्केया हारेय फसेका छन ्तय भन्रीजीराई छ चचन्ता 
विदेशी उत्ऩादकको ! 
मसैफीच नेकऩाŔभाओिादीका अध्मऺरे घोषणा गये, ‘ऩीडीए गनझन हझॉदैन । ’ ऩीडीए बनेको विर्दमझत ्विकास 

सम्झौता हो य मो उत्ऩादक कम्ऩनीसॉग नेऩारको कझ न ैछनकामरे गन ेसम्झौता हो ।  अदहरे मो सम्झौता 
गने जजम्भा रगानी फोडनरे ऩाएको छ तय जजम्भेिायीको दहसाफरे ऩीडीए गनेे ेबनेको नेऩार सयकायरे नै 
हो ।  
ऩीडीए गनझनहझ ॉदैन बन्नझका ऩछछजल्तय िैर्दमजीको छनष्ट्कषन चादहॊ याजष्ट्रमताभाचथको ितया हो ।  बायतछतयै 

फगेय जान ेऩानीभा याजष्ट्रमताको ितया देख्नझ चादहॊ गरत हो ।  हो ऩीडीएभा उहाॉराई गरत रागेका भझर्ददाहरू 

छन ्बन ेछतनको उठान गनझनऩछन  ।  नेऩारको अदहतभा हझने कझ नै फझॉदा बए त्मसको िायेजीका राचग उहाॉरे 

नेऩार सयकायराई दफाफ ददनझऩछन  ।   
ऩीटीए ऩछन गदै यहझ ॉरा, ऩीडीए ऩछन गयौंरा तय नेऩार सयकायको ऩदहरो दाछमत्ि नेऩारी जनताको घय 

घयभा बफजझरी ऩझ¥माउने हो ।  मसको न्मूनतभ भाग बनेको ितनभानको रोडसेडडङराई सभाप्त गनझन हो 
।  नेऩारको रोडसेडडङ अन्त्म गनन चादहने बफजझरीको भारा कछत भेगािाट हो ? अदहरे विर्दमझत ्

प्राचधकयणरे प्रऺेऩण गये जछत भार ैहो क्रक त्मोबन्दा फढी हो ? आजको जभानाभा विर्दमझत ्प्राचधकयणको 
प्रऺेऩणभार अजन्तभ हझॉदैन ।  जछत धेयै बफजझरी उत्ऩादन हझन्छ, त्मसको भाग ऩछन गझणात्भक ढॊगफाटै 

फढोियी हझने सम्बािनाछतय ऩछन हाम्रो ध्मान जानझ आिचमक हझन्छ ।   
बायतसॉग हाभीरे धेयै ठूरा आमोजना छनभानणको सम्झौता गयेका छौं ।  ऩन्ध्र िषन अछघ गरयएको भहाकारी 
सम्झौता अदहरेसम्भ कामानन्िमनभा आएको छैन ।  अदहरे सॊमझतत कामानरम िोल्ने सहभछत बएको 
सझछनएको छ ।  िझरे याम्रो हो तय उदहल्मै दझई भझरझकका प्राविचधऻफीच सॊमझतत कामन सभूह (ज्िइन्ट एतसन 



ग्रझऩ) गठन बएको चथमो ।  नेऩारका तपन फाट त्मो ग्रझऩभा सहसचचिको प्रछतछनचधत्ि हझने व्मिस्था गरयएको 
चथमो ।  लसन्को नबाॉची त्मो कामन सभूह इछतहासभा विरीन बमो ।  मो एउटा उदाहयणभार हो ।  जीवितै 
फसेका छन ्नौभझयेहरू, जहाॉ आचिासनफाहेक नेऩाररे केही ऩाउनसकेको छैन ।   
दहजो जे बमो अफ त्मस्तो नहोस ्य बविष्ट्मभा झन ्त्मस्तो हझॉदै नहोस ्।   
अफ एकछछन बायतसॉगको कझ या छाडौं य नेऩारछतय अथानत ्नेऩारी उत्ऩादकछतय रागौं ।  अदहरे चारू 
आमोजनाहरू फाहेक ऩछन नेऩारी उत्ऩादकसॉग एक हजाय भेगािाटबन्दा फढीका आमोजना ऩीऩीए नबएय 

बीयको चचण्डो बएका छन ्।  ऩीडीए गदान नेऩारराई अप्ठेयो ऩान ेिारका भाग ऩछन छतनीहरूरे अदहरेसम्भ 

उठाएका छैनन ्।  अदहरेसम्भ छतनको भाग चचलरभे ‘भोडरे’ भा नेऩारका सफ ैआमोजनासॉग विर्दमझत ्

िरयद सम्झौता गरयमोस ्।  बोलर अको याष्ट्रका कम्ऩनीसॉग गरयएका ऩीडीएभा छतनरे ऩाएका 
सझविधाहरूको भाग नेऩारी उत्ऩादकरे ऩछन गनन सतछन ्।  तमायीभा यहेको ऩीडीएभा विदेशी कम्ऩनीराई 

जेजछत सझविधा ददन ेप्रस्ताि नेऩारको रगानी फोडनरे गयेको छ, अदहरेसम्भ नेऩारी उत्ऩादकहरूरे त्मछत 

सझविधा ऩाइयहेका छैनन ्।  विदेशीराई ददने सझविधा नेऩारीराई ददन लभल्दैन बन्ने कानून ऩछन फछनसकेको 
छैन ।  
अको जदटरता कझ न भझराभा सम्झौता गने बन्ने ऩछन छ ।  हाभी डरयभा सम्झौता गनन सतदैनौं य गनझन हझॉदैन 

बन्न ेकझ याभा प्रष्ट्ट हझनैऩछन  ।  खिम्ती य बोटेकोशीको नोतसानी देख्तादेख्त ैऩछन डरयभा सम्झौता गनझन 
बनेको भूिनताको प्रदशनन भार हो ।  मसभा दझईिटा फाटा हझनसतछन ्।  ऩदहरो य उऩमझतत फाटो बनेको जझन 

देशको भझरा हो, त्मसैभा सम्झौता गन े।  अको विकल्ऩ हो, आधा सभम डरय य आधा सभम नेऩारी भझराको 
फजायभूल्मभा सम्झौता गने ।  
हाम्रो देशभा धेयैिारे भाक्रपमा क्रिमाशीर छन ्।  त्मसभध्मको एउटा तेर भाक्रपमा हो ।  तेर भाक्रपमाको 
घनचतकयरे नेऩारका ठूरठूरै नेताहरूराई तेर दरेको छ ।  त्मसैरे जरविर्दमझत ्विकासको जजम्भा 
लरएका प्रधानभन्री य भन्रीहरू आफ्नो नीछत िततव्मभा कदहरे ५०, कदहरे १००, कदहरे २०० भेगािाटको 
भजल्टफ्मझर प्राण्टराई रोडसेडडङ घटाउने अचझक औषचध बएको घोषणा गछनन ्।  मस्तो घोषणाराई 

जयैदेखि उिेरेय पाल्ने ऐन फनोस ्।   

  



>f]tM gful/s, 2071/6/2 

सरकारद्वारा पऩदटए अनुमोदन, हल्काराको तऱि १० प्रनतशत िढ्यो  
अजझनन सझिेदी 
सयकायरे बायतसॉग बएको ऊजान व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए)राई अनझभोदन गयेको छ। बफहीफाय साॉझ फसेको 
भजन्रऩरयषर्द फैठकरे दझई साताअछघ सचचिस्तयभा बएको वऩदटए अनझभोदन गयेको हो।  

फझधफाय रगानी फोडनरे ऩठाएको भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत आमोजना छनभानण गनन बायतीम कम्ऩनी 
जजएभआयसॉग हझन ेआमोजना विकास सम्झौता (वऩडडए) फाये बन ेथऩ अधम्मन य िातान गयेय अछघ फढ्न े छनणनम 

बएको साभान्म प्रशासनभन्री रारफाफझ ऩजण्डतरे नागरयकन्मझजराई फताए। 

सयकायरे हझराकभा काभ गन ेहल्कायाहरूको तरफ साउन १ गतेदेखि राग ूहझन ेगयी िरृ्दचध गन ेछनणनमसभेत गयेको छ। 

  

http://www.nagariknews.com/economy/hydropower/story/24939.html
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सयकायर्दिाया ऩीटीए स्िीकृत कणानरीको ऩीडीए गनन 
फोडनराई अनझभछत 

 

आथथाक सॊवाददाता , 
काठमाडौं, असोज २ , 

 

 

सयकायरे बायतसॉग गत बदौ १९ गत ेबएको विर्दमझत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए)को प्रायजम्बक 

हस्ताऺयराई स्िीकृत गयेको छ बने भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजना विकास गनन बायतको 
जीएभआय अऩय कणानरी हाइड्रोऩािय प्रोजेतट तथा कणानरी रान्सलभसन कम्ऩनी लरलभटेडसॉग ऩरयमोजना 
विकास सम्झौता (ऩीडीए) गनन रगानी फोडनराई अनझभछत ददएको छ । बफहीफाय फसेको भजन्रऩरयषर्द फैठकरे 

ऩीटीए स्िीकृत य ऩीडीए ऩास गयेको हो । रगानी फोडनरे जीएभआयसॉग गयेको सहभछतराई भजन्रऩरयषर्दरे 

ऩारयत गयेऩछछ अफ उतत आमोजना छनभानणको ढोका िझरेको छ । भजन्रऩरयषर्दरे ऩास गयेऩछछ फोडनरे 

जीएभआयसॉग शझिफाय सम्झौताभा गने तमायी गयेको छ । ऩीटीएभा बन ेबायतभा दझई देशका 
सचचिस्तयभा प्रायजम्बक हस्ताऺय बएको चथमो । दझिै देशको भजन्रऩरयषर्दरे स्िीकृत गयेय त्मसराई पेरय 

हस्ताऺय गन ेसहभछतअनझसाय सयकायरे ऩीटीएको नेऩारीकयण गयेय स्िीकृत गयेको हो । ऩीटीएराई 

बायतरे बन ेदहन्दीकयण गयेय ऩास गनेछ । ऩीटीएको पाइनर हस्ताऺय ऩछन सचचिस्तयभै हझनेछ ।  
 

 

भजन्रऩरयषर्दफाट ऩीडीए ऩास गनझनअछघ बफहीफाय ऩछन प्रधानभन्रीरे नेकऩा एभारेका अध्मऺ केऩी ओरी, 
उऩाध्मऺ िाभदेि गौतभ य बीभ यािर, भहासचचि ईचिय ऩोियेर, एकीकृत भाओिादीका अध्मऺ प्रचण्ड 

तथा नेताहरु डा. फाफझयाभ बट्टयाई य नायामणकाजी शे्रष्ट्ठसॉग छरपर गयेका चथए । उतत छरपरभा 
एभाओिादी नेताहरुरे योमल्टी छझ टफाये सयकायी धायणा भाग्दै २५ िषनऩछछ आमोजनासॉगै प्रसायण राइन 

ऩछन हस्तान्तयण गनझनऩने धायणा यािेका चथए । सयकायरे बन ेआमोजनासॉगै प्रसायण राइन ऩछन क्रपतान 
हझने फताएको चथमो । सयकायरे ऩीडीए ऩास गयेकै ददन भोहन िैर्दम नेततृ्िको नेकऩाŔभाओिादी रगामत 

३९ दररे सॊमझतत रुऩभा य सिारुढ नेकऩाŔभारेरे छझ ट्टै विऻजप्त प्रकालशत गयेय याजष्ट्रम दहतविऩयीत 

सम्झौता नगनन चतेािनी ददएका छन ्। भारेरे सफैसॉग सहभछत िोज्नझऩन ेतकन  गयेको छ । सम्झौता 
गनझनऩदानको अिस्थाभा ऩछन याजष्ट्रम दहतअनझकूर हझन ेगयी दरहरुको फीचभा याजष्ट्रम सहभछत कामभ गयेय 

भार गनझनऩन ेधायणा ३९ दरको छ । सयकायरे बने सिाफादहयको एभाओिादीसॉग भार विशषे सभम ददएय 



छरपर गयेको चथमो ।  
 

 

नौ सम भेगािाटको उतत आमोजनाभा ऩीडीए गनेफाये सिारुढ दरहरुरे फझधफाय सहभछत गयेऩछछ सोही 
ददन फोडनफाट ऩास बएको चथमो । फोडनको छनणनमअनझसाय गदठत ऩीडीए िातान टोरी य उतत ऩरयमोजनाको 
विकासकतान जीएभआयफीचभा छरपरऩचचात ्तमाय ऩारयएको ऩीडीएराई ऩरयभाजनन गन ेगयी स्िीकृत 

गने छनणनम गयेको चथमो । उतत ऩीडीए ऩरयभाजनन बएऩचचात ्भजन्रऩरयषर्दभा बफहीफाय ऩेस बएको चथमो । 
जीएभआयरे भाचथल्रो कणानरी आमोजनाफाट नेऩारराई २७ प्रछतशत छन्शझल्क सेमय य १२ प्रछतशत 

विर्दमझत ्ददन ेसभझदायी गयेको छ । उतत आमोजना २५ िषनभ ैनेऩार सयकायको भातहतभा आउनेछ । 
स्रोतका अनझसाय जीएभआयरे ददने सझविधाफाट भार नेऩाररे २५ िषनभा झन्ड ैचाय िफन आम्दानी गनेछ । 
सयकायरे उतत आमोजनाको छनभानण अिचध ऩाॉच िषनको तोकेको छ । उत्ऩाददत बफजझरीभध्मे नेऩाररे ३० 

प्रछतशतसम्भ िरयद गनन ऩाउनेछ । उतत बफजझरी छन्शझल्क ऩाउने १२ प्रछतशतबन्दा फाहेक हो । 
जीएभआयरे आचथनक िषन २०७९/२०८० सारसम्भ विर्दमझत ्उत्ऩादन गयेय प्रसायण राइनभा जोडभेा 
त्मसराई दश िषनसम्भ ऩूयै य त्मसऩछछ ऩाॉच िषनसम्भ ५० प्रछतशत आमकय छझ ट ददनझऩनेछ । 
जीएभआयसॉग सन ्२००८भा सभझदायी (एभओम)ू बएको चथमो । आमोजना छनभानणऩछछ तल्रो तटीम 

ऺेरभा लसॉचाइको राचग हझने सभस्मा सभाधान गनेफाये बने जीएभआयरे सहभछत गयेको छ । 
 

 

बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका फेरा दझई देशफीच ४५ ददनलबर ऩीडीए य ऩीटीएभा 
हस्ताऺय गन ेसहभछत बएको चथमो । भोदीको भ्रभणको एक भदहनाभै ऩीटीएभा हस्ताऺय बए ऩछन ऩीडीए 

बने स्िीकृत बएको चथएन । भोदीरे साउन १८ य १९ गते नेऩारको भ्रभण गयेका चथए । नेऩार य बायतफीच 

विर्दमझत ्आदानप्रदान हझनथारेको ५० िषे इछतहासभा ऩीटीए बएको हो । बायतरे नेऩारको जरविर्दमझत ्

उत्ऩादनभा विशषे बूलभका भाग्दै प्रस्ताि ऩठाए ऩछन त्मसराई नेऩारी ऩऺरे अस्िीकाय गदै अको प्रस्ताि 

तमाय ऩायेको चथमो । सो प्रस्तािराई सिारुढ नेऩारी काॉगे्रस य एभारे तथा प्रभझि प्रछतऩऺ एभाओिादीरे 

सभेत स्िीकृत गयेऩछछ गत साउन १६ गत ेबायत ऩठाइएको चथमो । सोही नेऩारी प्रस्तािराई बायतरे हझफहझ 
स्िीकाय गयेऩछछ त्मछतफेरा प्रायजम्बक हस्ताऺय बएको चथमो ।  
 

 

नेऩार य बायतफीच बएको सम्झौतारे नेऩारभा जरविर्दमझत ्उत्ऩादनको राचग राइसेन्स लरएय 

फसेकाहरुराई काभ गनन तीव्र दफाफ ददनेछ । कछतऩम राइसेन्स होल्डयहरुरे नेऩार य बायतफीच ऩीटीए 

नबएको बन्दै राइसेन्स लरएय त्मसराई िरयद गन ेव्मजतत िा सॊस्था िोज्दै फस्न ेगयेका चथए । 
सम्झौतारे सीभाऩाय विर्दमझत ्प्रसाय सझविधा य विर्दमझत ्व्माऩाय मोजना तथा छनभानणभा सयकायी, 
सािनजछनक य छनजी उर्दमभराई सहज तझल्माउनेछ । ऩीटीएरे सीभाऩाय प्रसायण राइनको छनभानणका राचग 

ऩदहचान तथा मोजना तजझनभा, प्रसायण राइन प्रविचध छनौट, विस्ततृ ऩरयमोजना प्रछतिेदन (डीऩीआय)को 



रेिन, सभमभै आमोजना (प्रसायण राइन) कामानन्िमनका राचग सहजता य तीव्रता ददन दझिै देशका ऊजान 
तथा विर्दमझत ्भन्रारमका सहसचचि यहेको सॊमझतत सलभछत छनभानण सभेत गयेको चथमो । नेऩार य 

बायतफीच ऩीटीए नबएको कायण विदेशीरे रगानी गनन िासै चासो ददएका चथएनन ्। ऩीटीए स्िीकृत 

बएऩछछ दझई देशफीच अन्तदेशीम प्रसायण प्रणारी विकास गनन, दझईिटै देशका ग्रीड जोड्न य त्मो ग्रीड 

जोडऩेछछ त्मसको भाध्मभफाट विर्दमझत ्व्माऩाय गनन सहजता लभरेको छ । सम्झौतारे अन्तदेशीम प्रसायण 

प्रणारीभा विना बेदबाि सभान ऩहझॉच ऩझ¥माउनेछ बन ेएक अकान देशको विर्दमझत ्फजायभा बेदबाियदहत 

ऩहझॉच ऩझग्नेछ ।  

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/6/2 

चचलरभे, अऩय ताभाकोशीऩछछ अऩय कणानरी 
नेऩारीरे क्रकन नफनाउन े? 

 

श्रीपवऱास दाहाऱ, 

 

 

दहजोआज अऩय कणानरी विर्दमझत ्आमोजनाराई लरएय 

धेयै चचान, ऩरयचचान, फहस चलरयहेका छन ्। विशषेत् 
बायतीम प्रधानभन्री श्री नयेन्रबाइ भोदीको नेऩार 

भ्रभणऩछछ विर्दमझत ्व्माऩाय सम्झौता अथानत ्(ऩीटीए) य 

विर्दमझत ्विकास सम्झौता (ऩीडीए) ४५ ददनलबर गन े

विषमराई लरएय बएको हो । एउटा ऩीटीए त बमो ऩीडीए 

फाॉकी छ । मो अऩय कणानरी आमोजना बायतीम व्माऩाय 

कम्ऩनीरे फनाउन ेबनेय प्रायम्ब गयेको हो । मसराई 

नेऩारका याष्ट्रप्रेभी जनतारे ‘इष्ट्ट इजण्डमा कम्ऩनीको रुऩभा नेऩार प्रिेश गदै छ, मसरे अलरअलर गयेय 

नेऩारराई अजजॊगयरे फाख्राको ऩाठाराई गराइगराई छनरेझैं गयेय छनल्छ । बायतराई बिटेनको इष्ट्ट 

इजण्डमा कॊ .रे मसैगयी छनरेको हो । मो सॊस्काय बायतीम व्माऩायीभा छ । मसको िाताियण बूतऩूिन मझिा 
प्रधानभन्री फाफझयाभ बट्टयाईरे फडो उत्साहरे बफप्ऩा गयेय याम्रो फनाइ ऩछन ददइसकेका छन ्। मो जदटर 

विषम फन्दै छ’ बन्न ेआरोचना छ । मो बायतीम कम्ऩनीरे अलरअलर गदै आऩmूराई विस्ताय गदै छ । 
ऩदहरो मो जम्भा तीन सम भेगािाटको फनाउने बनेकोभा अदहरे आएय नौ सम भेगािाटभा ऩझगेको छ । नौ 
सम भेगािाटको जराशममझतत मो जरविर्दमझत ्आमोजना छनभानण गने प्रक्रिमाभा कझ नै फाधा, व्मिधान केही 
बएन बन ेऩछन मो आमोजना सम्ऩन्न हझन कम्तीभा आठ िषन राग्न ेकझ या जरस्रोत विऻहरु फताउॉछन ्। 
आठ िषनऩछछ अऩय कणानरीफाट नेऩारी ऩऺरे ऩाउने बफजझरी बनेको एक सम फीस भेगािाट भार हो बन्छन ्

। अफको आठ िषनऩछछ पेरय त्मो नेऩाररे ऩाउने एक सम फीस भेगािाटभा ऩछन कछत य के कस्ता झभेरा 
व्महोनझनऩन ेहो थाहा छैन । इटरी य बायतीम व्माऩायीको चारा फझखझनसतनझको छ । लसमो बएय ऩस्न ेहािी 
बएय छनजतरन ेहो ।  
 

 

तत्कार ैनेऩाररे व्महोनझनऩन ेघाटा केŔके छन ्त बन्दा उसराई आजसम्भको ऺछत हाभीरे १२ अफन रुऩैमाॉ 



तत्कार ददनझऩ¥मो । प्रधानभन्री बन्नझहझन्छ, बफचया बायतीम कम्ऩनीरे धेयै िचन गरयसकेछ । ददल्री गएय 

सझष्ट्भा स्ियाजसॉग बेटेऩछछ हाम्रा अथनभन्री ऩछन भ्माट, भ्माट गनन थारेका छन ्। भ्माट सझविधा भागेको हो 
ददनझऩछन  बनेय िकारत गदैछन ्। त्मो १२ अफन ऩाउन बायतीम कम्ऩनीरे दझई अफन िचन गनझन कझ न ैठूरो कझ या 
होइन । नेऩारका ठूरै ऩाटॊ ऩछन एक कयोड ऩाए बने ‘जम बायत भहान’् बन्न थाल्रान ्? त्मो कभजोयी 
साउथ ब्रकरे नफझझकेो होइन । अथनभन्रीराई भोदीरे ददने बनेको भोटो थरैी कसयी य कहाॉ ियच् गन े

बन्न ेचचन्तारे वऩयोरेको छ । सफै भन्रीरे त्मो यकभ िचन गन ेऩछन होइन । विछनमोजन त अथन 
भन्रारमरे नै गने हो । सफै भन्रारमका सचचि फोराएय रौन मोजना ल्माउनझहोस,् अध्ममन गने फजेट 

छैन बन ेरैजानझहोस,् बन्न थारेका छन ्। सम्झौता गनझनऩरान ? त्महाॉ के तेस्र्माउने हझन ्कभनचायीरे, बायतीम 

कभनचायी नेऩारका बन्दा िजप्ऩस छन ्।  
 

 

अझ अको ठूरो सभस्मा त के बछनॉदै छ बने अऩय कणानरीको जरराई फाॉधेय नौ सम भेगािाट बफजझरी 
छनकालरन ेहो बने तरको फाॉके फददनमाको िेतीमोग्म जलभन भरुबूलभ हझनेछ । तर अदहरेसम्भ छनभानण 

सक्रकएका य छनभानणाधीन यानी जभयादेखि याजाऩझय लसॉचाइ आमोजना सझतनेछन ्। मदद मस्तो हो बन े

नेऩाररे अऩय कणानरी तर तयाईभा कझ प्रबाि नऩन ेगयी स्िमॊ आपैं  कछत फनाउन सक्रकन्छ त्मछत 

फनाउनझऩ¥मो । तीन सम भेगािाटको सिेऺणरे मदद तरका लसॉचाइ आमोजनाराई ऺछत नऩझ-माउने हो बन े

नेऩारी आपैं रे मो आमोजना ऩछन फनाउन कजस्सनझऩ¥मो । ससम्भान बायतीम कम्ऩनीराई सतदो य 

सझहाउॉदो ऺछतऩूछत न ददएय बफदा गरयददनझऩ-मो । अको विकल्ऩ छैन । नेऩाररे २०४९÷०५० सारछतयै नीछतगत 

रुऩभा साना य भझौरा जरविर्दमझत ्आमोजना आपैं रे छनभानण गनझनऩछन  बनेय साया सथ्रगत भ्रभण य 

छनयीऺण गयेको हो य केही जरविर्दमझत ्आमोजना छनौट ऩछन गयेको चथमो । त्मस्ता आमोजनाहरु 

ऩझिािोरा, भोदी िोरा, भध्मभस्र्माङ्दी, बोटेकोशी, चभेलरमा गाड आदद जस्ता आमोजनाहरु िोजीनीछत 

बएको चथमो । मसैफीचभा एक जना, उत्साही जरविर्दमझजत्िऻ डा. डम्फयफहादझय नेऩारीरे नेऩारी ऩझॉजी, 
नेऩारी प्रविचधफाट जरविर्दमझत ्उत्ऩादन गन ेमोजना अगाडड फढाएय अचम्भ ऩायेका चथए । सफै अचम्भभा 
ऩये । त्मो चथमो यसझिा जजल्राको चचलरभे आमोजना । मो आमोजनाको डातटय नेऩारीरे कथा सझनाएका 
चथए । नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणका कभनचायीफाटै आचथनक सभस्मा हर होरा बन्ने उहाॉराई रागेको यहेछ । 
तय, त्मसो बएन । उहाॉराई छनयाश गयाउने व्मिहाय बएछन ्।  
 

 

उहाॉकै शब्दभा नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणका सफ ैकभनचायीराई चचलरभे जरविर्दमझत ्आमोजना सपर हझन्छ 

बन्न ेकहाॉ विचिास बएको चथमो य ? ती व्मजततहरु जसरे छनयन्तय मसको कायम् प्रगछत य भूल्माॊकन 

गरययहेका चथए, ती केही कभनचायी मझछनमनका ऩदाचधकायीहरुको विचिास य प्रेयणाको कायणको रुऩभा आठ 

हजाय कभनचायीभध्मे ऩछन छनभानण बइसकेय याम्रो आम्दानी बइसतदा ऩछन चाय हजाय कभनचायीहरु भार 

रगानी गनन अग्रसय बए । अनेकथरयका अपिाह पैराएय हतोत्साही गने काभ ऩछन नबएको होइन, 



दहभतार पझ टेय तहसनहस हझने फाढी आएय सफ ैफगाइददने, बझइॉचारोरे सिाऩ ऩाने आदद इत्मादद । तय, डा. 
डम्फयफहादझयको दृढ इच्छासाभझ कझ नै व्मिधान दटतन सकेन । आखिय स्िदेशी रगानीभा चचलरभे आमोजना 
सम्ऩन्न बमो । स्थानीम जनताको ऩछन सहबाचगता हझन थारेको छ य दझ् िको कझ या मसभा याजनीछत ऩस्न 

थारेको छ । चचलरभे जरविर्दमझत ्आमोजनाऩछछ नेऩाररे फनाएको आमोजनाभा अऩय ताभाकोशी हो । मो 
आमोजना केही िषनभा ऩूया हझनेछ । जरभाक्रपमारे नेऩारी प्राविचधक य जनताको भनोफर चगयाउन छनकै 

प्रमास गयेका हझन ्। तय सकेनन ्। धन्म छन ्विर्दमझत ्प्राचधकयणका इजन्जछनमय य हाक्रकभहरु ऩछन अछन 

दोरिारी जनता जस्रे आफ्नो सीऩ य मोग्मताभा विचिास गयेय दृढ यहे । जरभाक्रपमाको कलभसनको 
जारोरे नेऩारीराई मसै ऩछन धेयै गरयफ य वऩछडडएको फनाइसकेको छ । अछन उनीहरु के सन्देश ऩछन ददन 

चाहन्थे बन ेनेऩारीरे ठूरा मोजना आफ्ना फरफझताभा गनै सतदैनन,् नेऩारीसॉग प्रविचध य ऩैसा दझिै छैन, 

मस्ता अनेक कझ या गयेय भ्रभ ऩाछनन ्।  
 

 

अऩय कणानरीका राचग नेऩारी ऩैसा जोहो हझने कझ या आचथनक विषमका ऻाताहरु बन्ने गछनन ्। नेऩार विर्दमझत ्

प्राचधकयणरे विचिास ददराउन सतमो बन ेउऩबोतताहरु ऩछन केही बाय िप्न तमाय हझन ेनै छन ्। तय, 

विर्दमझत ्िऩतका फाॉकी फतमौता छनमतिशका चझहािट सफै योकेय देिाउनसतनझ ऩ-मो । दोस्रो सहकायीभा 
ऩैसा जम्भा बइयहेको छ । फैंकहरुभा ऩैसा जम्भा बइयहेको छ । अन्म सञ्चमकोष, रगानी कोष, सेनाको 
कल्माणकायी कोष, एनआयएन य येलभट्मान्स अनेक स्रोतहरु सञ्चारन गनन सक्रकन्छ । इभानदारयता य 

दहम्भत चादहमो । सेमय बफिी गनन सक्रकन्छ । मसयी िचन जझटाउन सक्रकन्छ । जहाॉसम्भ प्रविचधको कझ या छ, 

प्राविचधक त हामय गनन ऩछन त सक्रकन्छ । उनीहरुसॉग लभरेय हाम्रा प्राविचधकरे लसतन ऩछन ऩाउॉछन,् 

मोग्मता ऺभता ऩछन फढाउॉछन ्। अन्म ससाना मोजनाका राचग ऩछन अध्ममन गने भौका लभल्छ । अको 
सभस्मा के छ बने नेऩारका नदीनाराफाट के कछत बफजझरी छनजतरन्छ । कछत छनजतरइसतमो । कछत 

छनकाल्न फाॉकी छ । नेऩाररे चचलरभे य अऩय ताभाकोशी आफ्न ैस्रोतसाधन, ऺभता यप्रविचधफाट छनकाल्न 

सऺभ बएको छ बने मस्ता मोजना कछत छन ्? छतनराई नेऩारीका राचग भार बनेय सॊयऺण क्रकन गने ? 

ठूरा कछत छन ्? चिेतऩर जायी गनझनऩछन  ।  
 

 

मो िषन नेऩारको उियी जजल्रा लसन्धझऩाल्चोकभा, बूस्िरन बएय ससाना विर्दमझत ्आमोजनाराई ऺछत 

बएको छ । आखिय त्मो सफै ऺछत नेऩार य नेऩारीकै हो । त्मस्ता ऺछतग्रस्त हझन ेठाउॉको ऩदहचान गयेय 

याज्मरे चाहेभा योतन नसक्रकने होइन । मस ददशाभा कसैरे चासो लरएको देखिॉदैन । राइसेन्स भाग्न आमो 
ददमो भार गने गरयएको छ । झोराभा िोरा लरएय दहॉड्ने प्रिवृिराई सयकायरे केही हदसम्भ त योक ऩछन 

रगाएको छ । कछतऩम रेिकहरु ऩरऩबरकाहरु य स्िमॊ ऊजान ऺेरभा काभ गने स्िदेशी य विदेशीहरु 

नेऩारभा झण्ड ैझण्ड ैछ हजायबन्दा ऩछन अझ फढी िोरानारा य नदी छन ्बन्ने गदनछन ्। मो मरो 
जरस्रोतराई हाभीरे आजसम्भ सभझचचत विकास गनन सकेका छैनौं । एउटा जरविर्दमझत्को ऺेरभा भार केही 



प्रगछत गनन िोज्दा मसको चिेतऩर जायी गनन सक्रकएको छैन । कझ दहयोको कागजस्तो बएय आशा य छनयाशा 
अछन गरयदेरा य िाउॉराभा छौं । जरफाट धनी हझने बन्ने हाम्रो सऩना ऩछन तत्कार ऩूया हझन ेछाॉट देखिन्न । 
मस िषनको फाढी य अन्म जर उत्ऩन्न प्रकोऩरे एकैऩटक हाम्रो ढाड सतेन ेयहेछ । एउटै बोटेकोशीको ताण्डि 

हाभीराई थेग्न गाह्रो बमो । तय ऩछन ऩानी त अभतृ ैहो । आजसम्भ हाभीरे भेरम्चीको ऩानी ल्माएय नेऩार 

अथानत ्काठभाडौंराई छेरोिेरो फनाउन सकेका छैनौं । विकल्ऩको रुऩभा दोरारघाटफाट, ऩाॉचिारसम्भ 

ऩाइऩराइनभा ल्माएय, क्रपल्टय गयेय काठभाडौंफासीराई सप्राइ गनन सक्रकने चथमो होरा ? त्मताछतय कसैरे 

सोचने, िारी भेरम्ची, ठेतका, एडीफी, रोन, ठेकेदाय वििाद गदै बफत े। ऩाया मस्तो छ । 
 

 

ऩानीफाट ठूरो आम्दानी हझन ेबनेको जरविर्दमझत,् दोस्रो लसॉचाइ, तेस्रो भाछाऩारन य हाॉसऩारन, ससाना 
उर्दमोग, ऩमनटन य भनोयञ्जन ऩौडी आदद सञ्चारन गनन सक्रकन्छ । जरविर्दमझत ्फेचये धनी फन्न ेसऩनारे 

भाचथको ऩानी भाचथ नै थझन्ने अछन तरका सफ ैलसॉचाइ गने ऩानी सझकाएय िेतीऩाती सझिा ऩान,े जफ ऩानी 
भाचथ धेयै हझन्छ िषानमाभभा तर छोडडददने अछन िषानको ऩानी, फाढीको ऩानीरे धानफारी य नगदेफारी 
सिाऩ बएय जाने, ठूरो रगानीफाट विर्दमझत ्विदेशी रगानीभा छनकालरन्छ य धेयै ऩैसा ऩाइन्छ बन्दाबन्दै 

भूरधन नै सभाप्त हझने ितया फढ्ने यहेछ । मो त नेऩारी उिानभा ‘सूत िाने चझतको साउॉ  ऩछन बझततमो’ 
जस्तो हझनेयहेछ । होस कदहरे आउने हो ? लसॉचाइराई व्मिजस्थत ऩायेय दझई तीन नगदेफारी छनकाल्न 

नसक्रकन ेहोइन । तय बैयहिाभा एउटा लसॉचाइ मोजना सतहफाट फोरयङ गयेय चौबफसै घण्टा छनकाल्ने 
फनाइएको चथमो । तय, सतह सझिेय त्मो लसॉचाइ मोजना त्मस ैिेय गएको छ । कझ न ैिोराको छेउफाट िषानको 
सानोछतनो फाढीरे ऺछत ऩझ-माउन नसतन ेठाउॉफाट ऩानी ल्माएय ऩोियी फनाएय, फॊगझय, हाॉस, भाछा एउटै 

ऩोियीभा ऩारन गने हो बने जरभा ऩूणन छनबनय मोजना नापाभूरक मोजना हझन ेचथमो ।  
 

 

हाम्रो नेऩारभा ग्राभीण क्रकसानरे भाचथ ऩहाडफाट फग्ने ऩानीको पोसनरे ससाना स्िछनलभनत ऩानीघट्ट 

चराएय धान, भकै, गहूॉ, कोदो, वऩस्ने काभ स्ित्स्ऩूmतन रुऩभा गदै आएका हझन ्। मसराई अझ विकलसत 

गयेय ऩहाडका दझगनभ गाउॉभा योडफाट जो चाय/ऩाॉच घण्टाको दयूीभा छन ्छतनराई व्माऩक य सहज ऩायेय 

गाउॉको ताजा चाभर य वऩठो िान नसक्रकने होइन । विदेशीरे ठूरा मोजना फनाएय हाभीराई कलभसन, 

बफजझरी ददएय २०/२५ िषनभा ददएय जान्छन ्बन्ने चरन छ । अऩय कणानरी आमोजनाका फायेभा ऩछन त्मही 
कझ या गरयएको छ । जीएभआय कॊ .रे ऩजचचभ नेऩारभा सामद ऩझर फनाउने काभ गयेको हो, त्मसको धेयै याम्रो 
गझडविर छैन य काभ ऩछन ऩतका छैन बन्छन ्। मसका बफचौलरमारे नेऩारीहरुका घयिेत सफ ैफैंकभा यािेय 

धोका ददएका कझ या ऩछन सझछनॉदै छन ्। सेमय ऩछन फेचचने होरान ्। २५ िषन चराएय छोडये जाने भेलसन कछत 

काभ राग्रान ्? दझहझनझ होउन्जेर गाईको दधू भजारे िामो वऩमो, फझढो बएऩछछ स्माहायसझसाय गनन छोडडददए 

जस्तै हो । मो बविष्ट्मको भगृतषृ्ट्णा हो । ितनभान अकै छ । अफ ६३ भेगािाटको कारीगण्डकी आमोजना 
नेऩारको आॉिासाभझ छ । इटारीमन कम्ऩनीरे सस्तोभा गरयददने गयी टेण्डय हाल्मो । सोझा नेऩारीरे सोचे 



बायतको दहभाञ्चर प्रदेशभा गयेको भेलसन साभानहरु त्महीफाट ल्माउने हो गरान छन बन्ने बमो । अनेक 

फहानाभा सभमभा फनाएन । छतभीहरुको योड ऩैयोरे ऩझ-मो भैरे साभान ल्माउन ऩाइनॉ, ऩझरफाट भेयो भेलसन 

तानन सभमभा ददएन हडतार बमो, चादहॉदो नचादहॉदो फहाना खझकेय सभम तन्कामो । सयकायसॉग ऺछतऩूछत न 
ऩछन लरमो । 
 

 तीनिटा टयिाइनभा तीनिटै चरेको थाहा छैन । एउटा न एउटा बफगे्रकै हझन्छ । ४०/४५ भेगािाटदेखि फढी 
६३ भेगािाट ऩूया ऺभताभा उत्ऩादन बएको थाहा छैन । कारीगण्डकी जरविर्दमझत ्आमोजनाको ‘रयबय 

डाइबसनन’ कामनिभभा जरस्रोतभन्री शैरजा आचामनसॉग भ ऩछन गएको चथएॉ । ऩरकायका नातारे उनरे 

बनेको कझ या भराई थाहा छ । हाभीरे ठूरा जरविर्दमझत ्आमोजना फनाउनझहझ ॉदैन । एक सम भेगािाटबन्दा 
भाचथ जानझहझ ॉदैन । ससाना १० देखि ५० भेगािाटसम्भका मोजना आपैं  नेऩारीको ऺभताभा फनाउनझऩछन  । 
अदहरे मसो हेदानिेरय व्मािहारयक कझ या गयेकी यदहछन ्जस्तो राग्छ । अफ डरयभा (ऩीऩीए) गयेय खिम्ती य 

बोटेकोशीभा आजसम्भ ऩछन ठचगइयहेका छौं । कयेतसन बएको छैन । आफ्नो शजतत, िचन य ऺभतारे ऩाॉच 

सम भेगािाट बफजझरी नेऩारी आपैं रे छनकाल्न सतन ेयहेछन ्। सयकायरे इजन्जछनमयराई साभान त 

उऩरब्ध गयाइददनझऩ¥मो छन ? योड य ऩझर त फनाएकै छन ्। बफजझरी क्रकन सतदैनन ्?  

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/6/2 

माथथऱऱ्ो कणााऱीको ऩीडीए थवीकृत 

विकास थाऩा |  

काठमाडौं : राभो छरपर य फहसऩछछ रगानी फोडनरे ऩदहरोऩटक एक िफन ६० अफन रुऩैमाॉ रागत य नौ सम 

भेगािाट ऺभताको भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाको विकास सम्झौता (ऩीडीए) गने छनणनम 

गयेको छ। 

सिासीन काॊगे्रस य एभारेरे उठाएका अचधकाॊश फझॉदाराई 'स्ऩष्ट्ट' ऩायेय य केही फझॉदा सॊशोधन गयी फझधफाय 

साॉझ फसेको फोडन फैठकरे उतत छनणनम गयेको हो। फोडनको छनणनमराई बफहीफाय फस्ने भजन्रऩरयषर्द फैठकरे 

ऩारयत गने य शझिफाय प्रिर्दनधक कम्ऩनी जीएभआय-आईटीडी कन ्नसोदटमभलसत फोडनरे ऩीडीए गने कामनिभ 

छ। 

प्रधानभन्री सझशीर कोइयारारे अध्मऺता गयेको फोडन फैठकभा सहबागी ऊजानभन्री याधा ऻिारीरे 

एभारेरे उठाएका अचधकाॊश भझर्ददाभा काॊगे्रसको सहभछत बएऩछछ फोडनरे ऩीडीए गन े छनणनम गयेको 
फताइन।् उनरे दझिै दररे उठाएका केही विषम थऩ प्रस्ट ऩानन सहभछत बएऩछछ छनणनम बएको जानकायी 
ऩछन ददइन।् 

एभारेलबर ऩीडीएसम्फन्धी उठेका २१ फझॉदाभा फझधफाय नै छरपर बएको य त्मसभा काॊगे्रस ऩछन सहभत 

बएऩछछ वििादयदहत ढॊगरे ऩीडीए गन ेप्रस्ताि स्िीकृत बएको उनको बनाइ चथमो। 

प्रस्ताि गरयएको सहामक फाॉध (रययेगझरेदटङ ड्माभ) फनाउनझऩन-े नऩन,े फनाउनझऩने बए जीएभआयकै 

िचनभा अध्ममन य छनभानण गने सहभछत ऩछन बएको छ। 'सहामक फाॉधको अध्ममनदेखि मसको विस्ततृ 

प्रछतिेदन य आिचमक ऩये छनभानणसम्भको दाछमत्ि प्रिद्र्धक जीएभआयको हझनेछ', ऻिारीरे बछनन।् 

बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका फेरा ४५ ददनलबर ऩीडीए गने सहभछत बएको चथमो। 
फोडन सदस्म एिॊ मोजना आमोगका उऩाध्मऺ गोविन्दयाज ऩोियेररे आफ्नो सॊमोजकत्िभा गदठत 

सलभछतरे ददएका अचधकाॊश सझझाि सभेदटएको फताए। 

िोडाको ननणायऱाई बिहीिार िथने मन्त्रीऩररषद िैठकऱे ऩाररत गन ेर शुििार प्रवद्ाधककबऩनी जीएमआर-

आईटीडी कन ्ासोदटयमलसत िोडाऱे ऩीडीए गन ेकायािम छ। 



उनरे फोडनको छनणनमरे नेऩारभा िैदेलशक रगानीका राचग िाताियण लसजनना गयेको प्रछतक्रिमा ददए। 
ऩोियेरको सलभछतरे दझई साताअछघ प्रधानभन्री कोइयारासभऺ प्राविचधक तथा आचथनक 

विशरे्षणसदहतको प्रछतिेदन ऩेस गयेको चथमो। ऩीडीएको सफैबन्दा वििाददत प्रस्ताि प्रिर्दनधक 

जीएभआयरे भूल्म अलबिरृ्दचध कय (भ्माट) क्रपतान ऩाउने बएको छ। 

मसअनझसाय ऩाॉच िषनको छनभानण अिचधभा प्रिद्र्धकरे नेऩार सयकायराई करयफ १० अफन रुऩैमाॉ भ्माट 

छतनझनऩन े य आमोजना छनभानण सम्ऩनन् बई बफजझरी उत्ऩादन गनन सझरु गयेऩछछ नेऩार सयकायरे 

प्रछतभेगािाट ५० राि रुऩैमाॉका दयरे साढे चाय अफन रुऩैमाॉ क्रपतान गने छनणनम फोडनरे गयेको छ। एभारेरे मो 
विषमराई सफैबन्दा जोडदाय रूऩभा उठाएको चथमो। 

ऩोियेरका अनझसाय रययेगझरेदटङ ड्माभऩछछ सफैबन्दा वििाददत काफझफादहयको ऩरयजस्थछत (पोसन भेजय) का 
कायण छनभानण अिचध रजम्फन गएभा सभम थऩ गरयददने छनणनम बएको छ। 

सलभछतरे १४ ददनसम्भ आमोजना छनभानण कामन ठप्ऩ बएभा नेऩार सयकायरे कझ नै ऺछतऩूछत न ददन नऩाउने 
लसपारयस गयेको चथमो। उतत लसपारयसभा १५ ददनदेखि एक भदहनासम्भ ऩछन छनभानण कामन ठप्ऩ बएभा 
कझ र अिचधभा गणना गरयनेछ। 

त्मसैगयी आमोजना छनभानण-स्िालभत्ि ग्रहण-सञ्चारन-हस्तान्तयण (फझट) प्रणारीअन्तगनत २५ िषनऩछछ 

सही हारतभा नेऩार सयकायराई क्रपतान गनझनऩन ेप्रािधानअन्तगनत जीएभआयरे फनाएको प्रसायण राइनको 
अिस्थाराई फैठकरे टझ ॊगो रगाएको छ। आमोजनाअन्तगनत प्रसायण राइन ऩछन जीएभआयरे २५ िषनऩछछ 

नेऩार सयकायराई क्रपतान गनझनऩनेछ। 

ऊजानसचचि याजेन्रक्रकशोय ऺेरीरे जीएभआयसॉग साभान्म छरपरऩछछ ऩरयभाजननसदहत सम्झौता हझन े

फताए। 'वििादबन्दा ऩछन अस्ऩष्ट्ट रागेका फझॉदा स्ऩष्ट्ट ऩारयएको छ', उनरे बने। 

आन्तरयक िऩतका राचग सफैबन्दा सस्तो बनी छाछनएको भाचथल्रो कणानरीराई तत्कारीन सयकायरे 

छनमानतका राचग बन्दै टेन्डय गयी सन ्२००८ जनियी २४ भा जीएभआयराई सब ेराइसेन्स ददएको चथमो। 
मसफाऩत नेऩाररे २७ प्रछतशत लसिैंभा सेमय य १२ प्रछतशत छन:शझल्क बफजझरी (१०८ भेगािाट) ऩाउन े

सम्झौता छ। 

आरोचकहरूरे भाचथल्रो कणानरी फनाउॉदा त्मसबन्दा भाचथको चाय हजाय एक सम ८० भेगािाटको 
जराशममझतत आमोजनाराई प्रछतकूर असय ऩने फताउॉ दै आएका छन।् दैरेिको याभघाटको करयफ १.५ 

क्रकरोलभटय भाचथ तझइनीकना बन्न ेठाउॉभा करयफ दझई सम ६० लभटयको फाॉध फनाएय चाय हजाय एक सम ८० 

भेगािाटको जराशमझतत आमोजना छनभानण गनन सक्रकने अध्ममनरे देिाएको छ। 
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उजाामन्त्रीऱे हथतऺेऩ गरेऩनछ प्राथधकरणमा पववाद 

ऊजानभन्री याधाकझ भायी ऻिारीरे योरिभ लभचये सातौं नम्फयका छनदेशकराई उऩकामनकायी छनदेशकभा फढझिाको 
तमायी गयेऩछछ नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयण सञ्चारक सलभछतभा वििाद उत्ऩन्न बएको छ ।  
भन्री ऻिारीरे उऩकामनकायी छनदेशकको फढझिा योरिभभा यहेका छनदेशकर्दिम कन्हैमाकझ भाय भानन्धय य सझयेन्रयाज 

बण्डायीराई छाडये सातौं नम्फयभा यहेका रीरानाथ बट्टयाईराई फढझिाको प्रस्ताि गयेऩछछ सञ्चारकरे अस्िीकाय 

गयेऩछछ सलभछतभा वििाद बएको हो ।  वििाद बएऩछछ भॊगरफायको सञ्चारक सलभछत फैठक छनष्ट्कषनविहीन बएको 
चथमो । फढझिाभा वििाद बएऩछछ अन्म विषमरे प्रिेश नऩाएको स्रोतको बनाइ छ । 
फढझिाको विषमभा सञ्चारकहरू उनको प्रस्तािको विऩऺभा यहेको स्रोतरे फतामो । योरिभअनझसाय फढझिा हझनझऩन े

अडान सञ्चारकहरूको छ । भन्री ऻिारी प्राचधकयणकी अध्मऺ हझन ्। उनी भानन्धयको सट्टा बट्टयाईराई 

उऩकामनकायी छनदेशकभा फढझिा गनन राचगऩयेको स्रोतरे फतामो । 
अचधकाॊश सञ्चारकरे भानन्धय य याजबण्डायीराई उऩकामनकायी छनदेशकभा फढझिा गनन अडान लरएका छन,् तय 

भन्री ऻिारी जसयी बए ऩछन बट्टयाईराई उऩकामनकायी छनदेशक फनाउन कम्भय कसेय रागेकी छन ्। बट्टयाई 

यसझिागढी जरविर्दमझत ्कम्ऩनी लरलभटेडकेा अध्मऺ ऩछन हझन ्। 
मस्तैे ेफाॉकी विलबन्न ऩदभा डढे समराई फढझिा गनन भन्री ऻिारीरे छनलभि कामनकायी छनदेशक याभचन्र ऩाण्डरेाई 

ऩछन दफाफ ददएको स्रोतरे फतामो । छनलभि कामनकायी छनदेशक बएकारे ऩाण्डरेे फढझिाको छनणनम गनन नसतन ेअिस्था 
आएऩछछ सञ्चारक सलभछतभा ऩेस बएको चथमो । भन्रीरे सीध ैऩाण्डरेाई सूचीभा यहेका व्मजततराई फढझिा गनन 
छनदेशन ददएकी स्रोतको बनाइ छ । 
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माथथल्ऱो कणााऱीको ऩीडीए र िाह्य ऱगानी 
नेऩारको जरविर्दमझत ्विकासको सम्बाव्मताफाये कझ या गदान जदहल्म ैऩछन हाम्रो आन्तरयक फजाय य रगानीको विषमरे 

प्राथलभकता ऩाउन ेगछन  । अदहरे हाम्रो आन्तरयक भाग ११ सम ७६ भेगािाटफयाफयको छ बन ेआउॉदो ५ िषनलबरभा मो 
भाग १७ सम भेगािाट ऩझग्न ेप्रऺेऩण गरयएको छ, जफक्रक हार फछनयहेका य फन्न ेप्रक्रिमाभा यहेका आमोजनाहरूफाट न ै

आउॉदो ५ िषनभा २५ सम भेगािाट विर्दमझत ्उत्ऩादन हझन ेअिस्था छ । मस्तो अिस्थाभा नेऩारको जरविर्दमझत्को फजाय 

िोज्नझ न ैहाम्रा राचग उिभ विकल्ऩ हो । नेऩारका ३० िटै िाखणज्म फैंकहरू लभरेय सहवििीमकयणभा रगानी गदान 
ऩछन फहृत ्ऺभताका एउटा आमोजनासभेत छनभानण गनन हाम्रो वििीम ऺभता ऩझग्दैन बन्न ेगरयन्छ । जरविर्दमझत ्

मस्तो ऩूिानधायजन्म ऺेर हो, जसका राचग फहृत ्रगानीको आिचमकता ऩछन  । भाचथल्रो ताभाकोसीसदहतका केही 
जरविर्दमझत ्आमोजनाहरूभा कभनचायी सञ्चम कोष, नागरयक रगानी कोष य नेऩार टेलरकभफाट ऩझॉजी ऩरयचारन गन े

तथा सिनसाधायणफाट सेमय जायी गयी ऩझॉजी जझटाउन ेभोडर अऩनाइएको छ । मी ३ छनकामफाहेक नेऩारी सेना, नेऩार 

प्रहयी य सशस्र प्रहयीका कल्माण कोष, याजष्ट्रम बफभा सॊस्थान, नेऩार याष्ट्र फैंकरगामतका छनकामसॉग ठूरो धनयालश 

थझवप्रएय फसेको छ । ती छनकामरे कदहरे कझ न फैंकभा त कदहरे कझ न फैंकभा िाता सायेय केिर ब्माज कभाइभार 

गरययहेका छन ्। नेऩारभा हार लबबरन ेसाढे ५ िफनको येलभट्मान्सको अचधकतभ ्उऩमोग विरासी आमातभा भार 

बइयहेको छ, त्मो यकभ ऩछन ऩरयचारन गनन सक्रकन्छ । नेऩार उच्च य ददगो आचथनक विकासका राचग कृवष, 

जरविर्दमझत ्य ऩमनटन न ैप्रभझि ऺेर हझन ्। फहृत ्ऺभताका जरविर्दमझत ्आमोजना छनभानणभा हाम्रो आन्तरयक ऺभता 
नऩझग्न ेबएकै कायण फाह्म रगानीको अऩेऺा गनझनऩयेको हो । य, आफ्नो रगानीको प्रछतपरका राचग फाह्म 

रगानीकतानरे महाॉको फजायको सझछनजचचततासॉग ैफाह्म छनमानतका अिसय ऩछन िोज्छन ्न ै। 
नेऩारभा छनमानत प्रमोजनका राचग ठूरा जरविर्दमझत ्आमोजनाहरू छनभानण हझॉदा याजष्ट्रमतादेखि अन्म थझप्र ैभझर्ददा 
एकसाथ उठाइन्छ, जसभा आमोजना प्रबावित ऺेरका फालसन्दाहरूको ऩझनफानसदेखि तल्रो तटीम ऺेरभा लसॉचाइका 
राचग ऩानीको उऩरब्धता ऩछन भझख्म भझर्ददा हझन ेगछन  । मीभध्मे कछतऩम मस्ता भझर्ददा हझन्छन,् जसराई सल्टाउन 

सक्रकन्छ । मस्त ैवििाद य फहसभा अजल्झएको भाचथल्रो कणानरीसॉगको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) गननका 
राचग फझधफाय रगानी फोडनरे गयेको छनणनम एक सकायात्भक अध्मामको थारनी हो । सन ्२००८ भा बायतको 
जीएभआय कम्ऩनीरे िझरा प्रछतमोचगताफाट भाचथल्रो कणानरी आमोजनाको अनझभछतऩर लरएको चथमो बन ेसन ्

२०१० भा ऩीडीएका राचग छनिेदन ददएको चथमो । सझरुभा ३ सम भेगािाट ऺभताभा सञ्चारन गन ेतमायी यहेको मो 
आमोजनाको ऩछछ ऺभता िरृ्दचध गयी ९ सम भेगािाट ऩझ¥माइएको हो । बायत छनमानतको भूर उर्ददेचम यािेय छनभानण 

गनन राचगएको मो आमोजनाफाट नेऩाररे भाचथल्रो कणानरीफाट  २७ प्रछतशत छन्शझल्क सेमय स्िालभत्ि (इजतिटी)का 
अछतरयतत १२ प्रछतशत (१ सम ८ भेगािाट) बफजझरी छन्शझल्क ऩाउनेछ । आमोजनाको ऩीडीएका राचग सन ्२०१२ देखि 

न ैिातान बइयहे ऩछन तल्रो तटीम ऺेरका लसॉचाइ आमोजनाहरूभा ऩन ेप्रबाि, सयकायरे ददन ेबनेका नगद 

सहझलरमतरगामतका भझर्ददाहरूका कायण ऩीडीएभा हस्तऺय हझन सकेको चथएन । हारको डडजाइनअनझसाय फनाउॉदा 
यानी–जभया कझ ररयमा, याजाऩझय य सझयजऩझया लसॉचाइ आमोजनाहरू दहउॉदभा सझतन ेबन्दै आमोजनाको वियोध हझॉदै 

आएको चथमो । 
रगानी फोडनरे आमोजनाफाट प्रिाह हझन ेऩानी छनमन्रण गनन आिचमक रय–येगझरेदटङ फाॉध प्रिद्र्धक जीएभआय आपैं रे 



फनाउनझऩन ेय २५ िषनऩछछ आमोजनासॉग ैप्रसायणराइन ऩछन नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण हझनझऩन े

व्मिस्थासदहतको सॊशोचधत ऩीडीए ऩारयत गयेको हो । रय–येगझरेदटङ फाॉधरे ऩानीको फहाि सभान फनाउन ेहझॉदा तल्रो 
तटीम ऺेरका लसॉचाइ आमोजनाराई ऩमानप्त ऩानी उऩरब्ध हझन ेअचधकायीहरूको बनाइ छ । मसका साथ ैजीएभआयरे 

२ भेगािाटको सानो आमोजना फनाएय प्रबावित ऺेरभा बफजझरी वितयण गन ेव्मिस्था याखिएको छ । मो ऩीडीए 

सयकाय (रगानी फोडन) य जीएभआयफीच हस्ताऺय बएऩछछ कामानन्िमनभा आउनेछ । 
भाचथल्रो कणानरीसॉगको ऩीडीएरे नेऩारभा अफ अन्म ठूरा आमोजना फनाउन ऩछन ढोका िझरेको छ । भाचथल्रो 
कणानरीको ऩीडीए ऩारयत बएकारे अफ ९ सम भेगािाटको अरुण तेस्रो, ६ सम भेगािाटको भाचथल्रो भस्र्माङ्दी– २, 

साढे ६ सम भेगािाटको ताभाकोसी तेस्रोरगामत विदेशी रगानीभा फन्न ेसफ ैआमोजनाका प्रिद्र्धकसॉग ऩीडीएको 
आधाय फनेको छ । उनीहरूसॉग मही आधायभा ऩीडीए हझनेछ । मसरे ठूरा आमोजना फनाउन विदेशफाट थऩ रगानी 
आउन ेिाताियण फनेको छ । बायतसॉग विर्दमझेझत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) ऩछन बएकारे प्रिद्र्धकराई बफजझरीको 
फजाय सझछनजचचत बएकारे मसराई जरविर्दमझत ्विकासको नमाॉ अध्माम भान्न सक्रकन्छ । 
  



>f]tM gful/s, 2071/6/3 

 



 



 

 
  



>f]tM sflGtk'/, 2071/6/3 

ऩीटीए र ऩीडीए अनुमोदन 

कृष्ट्ण आचामन  
काठभाडौ, आजचिन २ -  

सयकायरे बायतसॉगको ऊजान व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) य भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाको 
प्रिर्दनधक कम्ऩनी जीएभआयसॉग आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) को भस्मौदा अनझभोदन गयेको छ । 
भजन्रऩरयषर्दको बफहीफाय साॉझ फसेको फैठकरे भझरझकको जरस्रोत विकासभा भहत्त्िऩूणन कोसेढझ ॊगा हझन सतने 
ऩीटीए य ऩीडीए भस्मौदा अनझभोदन गयी सम्फजन्धत अचधकायीराई सम्झौता गने अजख्तमायी ददएको हो ।  
 

ऩीडीए य ऩीटीएभा सम्झौता बएऩछछ भझरझकको जरस्रोत ऺेरभा बायतीम रगानी आकवषतन हझने य नेऩारभा 
उत्ऩाददत बफजझरी बायत छनमानत गने फाटो िझल्नेछ । सयकायरे बायतसॉग विर्दमझत ्व्माऩाय सम्झौता 
(ऩीटीए) गनन ऊजान सचचि याजेन्रक्रकशोय ऺेरी य आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) का राचग रगानी 
फोडनका प्रभझि कामनकायी अचधकृत याधेश ऩन्तराई अजख्तमायी ददएको छ ।  
 

'दझिै प्रस्ताि भजन्रऩरयषर्द फैठकरे ऩास गयेको हो,' अथनभन्री याभशयण भहतरे काजन्तऩझयलसत बन,े 'ऩीडीए 

प्रस्ताि सॊशोधनसदहत रगानी फोडनरे य ऩीटीएभा ऊजान सचचिरे हस्ताऺय गने अजख्तमायी ददने छनणनम 

बएको छ ।' फैठकरे आमोजना कामानन्िमनका राचग याजष्ट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ गोविन्द 

ऩोियेरको सॊमोेेजकत्िभा उच्चस्तयीम कामनदर सभेत गठन गयेको छ । कामनदररे भाचथल्रो कणानरी 
आमोजनाको विकासका राचग कामानन्िमनभा आउने सभस्मा सभाधान य जीएभआयसॉग सम्झौता 
कामानन्िमन गन/ेगयाउने काभ गनेछ । कामनदरभा ऊजान भन्रारमका सहसचचि सदस्म सचचि यहनेछन ्। 
कानझन, लसॉचाइ, बूलभसझधाय, िन, अथन य फोडनका प्रभझि कामनकायी अचधकृत सदस्म यहनेछन ्।  
 

बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको भ्रभणका सभमभा बएको सम्झौताअनझसाय भजन्रऩरयषर्दरे अजन्तभ 

ददन दझिै विषमको छनणनम गयेको हो । दझिै सम्झौता ४५ ददनलबर गन ेसहभछत भोदी भ्रभणभा नेऩार 

सयकायसॉग बएको चथमो । सहभछत अनझसायको सभम बफहीफाय नै सक्रकॉ दै चथमो । ऩीटीएभा नेऩार 

बायतफीच सम्झौताभा ऊजान सचचिरे करयफ एक भदहनाअछघ प्रायजम्बक हस्ताऺय गरयसकेका छन ्। 
 

हस्ताऺय बएको भस्मौदा अनझभोदन गयी ऩूणनरूऩभा सम्झौता गनन भजन्ऩरयषर्दरे अजख्तमायी ददएको हो । 
ऩीटीएफाये प्रभझि दरहरूफीच सहभछत जझटेऩछछ सम्झौता बएको चथमो । ऩीडीएभा ऩछन प्रभझि तीन 

दरहरूफीच सहभछत जझटेऩछछ भजन्रऩरयषर्दरे अनझभोदन गयेको हो । 
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ऩीडीएभा ऩछन सहभछत जझटाउन भजन्रऩरयषर्द फैठक सझरु हझनझऩूिन प्रभझि प्रछतऩऺ दर एभाओिादीका प्रभझि 

नेताहरूसदहत तीन दर फैठक फसेको चथमो । फैठकभा एभारेका तपन फाट अध्मऺ केऩी ओरी, भाधि 

नेऩार, बीभ यािर य गहृभन्री िाभदेि गौतभ सहबागी चथए । 
 

एओिादीफाट अध्मऺ ऩझष्ट्ऩकभर दाहार, नेता फाफझयाभ बट्टयाई य नायामणकाजी शे्रष्ट्ठ सहबागी चथए । 
काॊगे्रसका तपन फाट प्रधानभन्री सझशीर कोइयारा य भन्रीहरूफीच ऩीडीएफाये छरपर बएको हो । ऩीडीएका 
राचग छरपर गनन ऩमानप्त सभम नबएको बन्दै याजष्ट्रम दहतराई ध्मानभा यािी सम्झौता गनन 
एभाओिादी अध्मऺ दाहाररे सझझाि ददएको स्रोतको दाफी छ । फैठकभा ऩीडीएभा वििाददत विषमभा फढी 
भाराभा एभाओिादी नेता शे्रष्ट्ठरे विभछत यािेका चथए । 'अस्ऩष्ट्ट विषमराई िझराएय भार ैऩीडीए गनझनऩछन  
बन्न ेसझझाि हाम्रो चथमो,' उनरे बने, 'प्रस्तावित भस्मौदाका वििाददत विषम नटझ ॊग्माई ऩीडीए गनझनहझन्न 

बन्न ेहो ।' 
 

एभारेरे ऩछन प्रस्तावित भस्मौदाका वििाददत विषम सॊशोधन गने गयी फोडनको फैठक हझनझऩूिन नै सयकायसॉग 

सहभछत जनाइसकेको छ । सिारूढ दर एभारेको सहभछतऩचचात ्फोडनको फझधफाय फसेको १५ औॊ फैठकरे 

ऩीडीए गन ेछनणनम गयी भजन्रऩरयषर्दभा प्रस्ताि गयेको हो । भजन्रऩरयषर्दको छनणनमअनझसाय प्रभझि 

कामनकायी अचधकृत ऩन्तराई अजख्तमायीको ऩर आउनेबफविकै जीएभआयसॉग ऩीडीए सम्झौता गने फोडनको 
तमायी छ । ऩर आउन दढराइ बए केही ददन ऩय सने स्रोतरे फतामो । 
 

सम्झौताका सफैजसो फझॉदाभा जीएभआयसॉग फोडनरे सभझदायी कामभ गरयसकेको छ । जीएभआयसॉग 

भाचथल्रो कणानरी आमोजनाका राचग सन ्२००८ भा सभझदायी ऩर हस्ताऺय (एभओमू) बएको चथमो । 
छन्शझल्क विर्दमझत,् आमकय, योमल्टी य इजतिटीको विषमभा विकासकतान जीएभआयसॉग मसअछघ नै 
सभझदायी कामभ बइसकेको छ । सभझदायीअनझसाय आमोजना छनभानण बए सयकायराई ४ िफन आम्दानी 
हझने छ । छनभानण ऩछछको २५ िषनभा ऩाउने छन्शझल्क विर्दमझत,् आमकय, योमल्टी य इतिीटीफाट झन्ड ै४ िफन 
रुऩैमाॉ सयकायराई आम्दानी हझने हो । 
 

जीएभआयरे २७ प्रछतशत छन्शझल्क शमेय य १२ प्रछतशत विर्दमझत सयकायराई ददने सभझदायी बइसकेको छ 

। िचन १ िफन ३९ अफन रुऩैमाॉ छनभानण यकभ राग्न ेअनझभान गरयएको आमोजनाफाट ९ सम भेगािाट विर्दमझत ्

छनकाल्ने तमायी छ । हारसम्भको सहभछतअनझसाय आमोजना फन्न ५ िषन राग्नेछ । उत्ऩाददत बफजझरी 
नेऩार सयकायरे िरयद गनन चाहेभा छन्शझल्कफाहेक थऩ ३० प्रछतशत विर्दमझत ्क्रकन्न सतनेछ । ग्राभीण 

विर्दमझतीकयणका राचग जीएभआयरे २ भेगािाटको छझ ट्टै आमोजना फनाई सयकायराई हस्तान्तयण 

गनझनऩनेछ । 
 

उतत बफजझरी प्रबावित ऺेरका जनतारे २४ सै घन्टा ऩाउनेछन ्। दरहरूसॉगको सहभछतअनझसाय ऩीडीएको 



प्रस्तावित भस्मौदाकाभा उल्रेि बएका यी-येगझरेदटङ ड्माभ, भ्माट छझ ट तथा अनझदान, २५ िषनऩछछको 
स्िालभत्ि, फन्द हडतार, काफझफादहयको ऩरयजस्थछतऩछछ गनझनऩन ेव्मिस्था रगामत विषम ऩरयितनन गयेय 

भार ैफोडनरे सम्झौता गनझनऩन ेछ । रय-येगझरेदटङ ड्माभफाये सम्ऩूणन जजम्भेिायी जीएभआयरे लरने, २५ 

िषनऩछछ आमोजना प्रसायण राइनसदहत सयकायराई फझझाउने ऩीडीएभा रेख्नझऩने सहभछत बएको छ । 
सयकाय य याजनीछतक कायणरे उत्ऩन्न हझने काफझ फादहयको ऩरयजस्थछतभा सयकायरे ऺछतऩूछत न ददने 
व्मिस्थाको सट्टा नगद होइन, छनभानण अिचधको थप्ने रेखिनझऩनेछ । २०८० सार लबर उत्ऩादन नगये 

छझ ट तथा अनझदान नऩाउने बाषा ऩछन रेखिनझऩने सहभछत दरहरूफीच बएको छ । 
  



>f]tM cleofg, 2071/6/3 

मम्न्त्रऩररषद द्वारा ऩीडीए ऩाररत 
विनम फञ्जाया 
जऱपवद्युत ्इनतहासकै ठूऱो उऩऱम्ब्ध 

- आज जीएमआरसॉग सबझौता हुन ेसबभावना  
- ऩीडीए हुन ुअत्यन्त्त खशुीको कुरा : इप्ऩान 

 

असोज २, काठभाडौं - भजन्रऩरयषर्दको बफहीिाय फसेको फैठकरे भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजना छनभानणका 
राचग बायतीम कम्ऩनी जीएभआयसॉग गरयन ेआमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) ऩारयत गयेको छ । फझधिाय रगानी 
फोडनको सञ्चारक सलभछतरे ऩारयत गयेको सम्झौताको भस्मौदाभा साभान्म हेयपेय गयेय भजन्रऩरयषर्दरे ऩारयत गयेको 
प्रधानभन्री कामानरमस्रोतरे फताएको छ । ‘आज शझििाय न ैजीएभआयसॉग सम्झौताभा हस्ताऺय हझन ेसम्बािना छ’, 

स्रोतरे बन्मो । शझििाय सम्झौता हझन नसके आगाभी २/३ ददनलबर ैगन ेगयी तमायी बएको ऩछन स्रोतको बनाइ छ । 
 

कयीफ २ िषनको छनयन्तय छरपरऩछछ रगानी फोडनरे फझधिाय भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाको ऩरयमोजना 
विकास सम्झौता (ऩीडीए)को भस्मौदा ऩारयत गयेको चथमो । मो घटनाराई छनजीऺेरका प्रिद्र्धकहरूरे नेऩारभा 
जरविर्दमझत ्इछतहासकै सफैबन्दा ठूरो उऩरजब्ध भाछनएको छ । ‘बायतसॉग विर्दमझत ्व्माऩाय सम्झौता हझनझ य सॉगसॉग ै

आमोजना विकास सम्झौता हझनझ ज्मादै िझशीको कझ या हो,’ स्ितन्र ऊजान उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान) का अध्मऺ 

िड्गफहादझय विष्ट्टरे बन,े ‘मसराई हाभीरे सन ्१९९० भा सयकायरे जरविर्दमझत्भा छनजीऺेरको रगानी िझल्रा 
गयेऩछछकै सफैबन्दा भहŒिऩूणन उऩरजब्धका रूऩभा लरएका छौं ।’ ऩीडीएरे नेऩारभा ऩछन ठूरा विर्दमझत ्

ऩरयमोजनाको सम्बािना य फजाय छ बन्न ेप्रत्माबूछत गयेको उनरे फताए ।  
 

सयकायरे ऩीडीए ऩारयत गयेऩछछ नेऩारभा धेयै आमोजनाको इजाजतऩर (राइसेन्स) होल्ड गयेय फसेका धेयै 

कम्ऩनीराई अछघ फढ्न ेफाटो िझरेको विष्ट्टरे फताए । विऻहरूरे आगाभी ददनभा अन्म आमोजनासॉग ऩीडीए गदान बन े

हार कणानरीफाट ऩाइएजस्तो पाइदा नहझन ेफताएका छन ्। ‘अन्म कझ याभा जस्त ैजरविर्दमझत्भा ऩछन अिजस्थछत 

(रोकेशन) छनकै भहŒिऩूणन हझन्छ,’ उनरे बन,े ‘कणानरी, अरुणजस्ता सस्ता आमोजनाको तझरनाभा अन्म 

आमोजनारे याज्मराई फयाफय राब ददन सतदैनन ्।’ उनरे रगानीको प्रछतपर दय (येट अप रयटनन) हेयेय राब िोज्न 

सयकायराई सझझाि ददए । रगानीकतानराई कछत प्रछतपर ददने बन्न ेकझ याराई आधाय भानेय ऩीडीए गयेभा अन्म धेयै 

आमोजना छनभानण हझन ेउनको फझझाइ छ । कणानरीराई न ैआधाय भानेय छन्शझल्क शमेय य विर्दमझत्को भाग गन ेहो 
बनेचादहॉ अन्म आमोजना सभस्माभा ऩनन सतन ेउनरे फताए ।  
 

प्रधानभन्री सझशीर कोइयारारे रगानी फोडनफाट ऩीडीए भस्मौदा ऩारयत बएऩछछ बनेका चथए, ‘मसरे नेऩार प्रत्मऺ 

विदेशी रगानीका राचग उऩमझतत छ बन्न ेसन्देश ददन्छ ।’ तय कछतऩम विऻरे नेऩारभा आउॉदा ददनभा चीन य 

बायतकै रगानी प्रबझत्ि यहन ेफताएका छन ्। ‘सॊसायबयकै छनभानण कामन आऩm्नो हातभा ऩारयसकेको चीन य जस्थय 

विछनभम दय कामभ बएको बायतरे नेऩारी छनभानणभा आऩm्नो प्रबझत्ि याख्न ेछन,्’ एक विचरेषकरे बन े। उनरे 
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ऩजचचभा रगानीकतानहरूको जोिीभ भूल्माङ्कन आधाय फढी कलसरो हझनझ य उनीहरूरे अभेरयकी डरयभा विर्दमझत ्फेच्न 

िोज्दा बायत य चीनका कम्ऩनीहरूको प्रबझत्ि नेऩारको फढ्न ेसम्बािना यहेको फताए । ‘चीनरे आऩm्न ैभझरा 
मझआनभा फेच्छझ  बन्न ेविकल्ऩ िोल्न सतछ, बायतसॉग त जस्थय विछनभम दय न ैकामभ छ,’ उनरे थऩे, ‘मस्तो 
िाताियणरे ऩजचचभा कम्ऩनीहरू आउन ेसम्बािना केही कभजोय देखिएको छ ।’ 
 

कसरी ऩाररत भयो मथयौदा ? 

फोडनको फझधिाय सम्ऩन्न १५औॊ फैठकरे आमोजनाराई ददइने कय छूट, काफझफादहयको ऩरयजस्थछतराई व्मिस्थाऩन गन े

विषम, २५ िषनऩछछको स्िालभत्ि य तल्रो तटीम प्रबािको विषमभा स्ऩष्ट्ट ऩान ेगयी ऩीडीएको भस्मौदा ऩारयत गयेको 
छ ।  
 

स्रोतका अनझसाय सॊशोचधत भस्मौदाभा आमोजनारे आमकय छूट ऩाउन,े २५ िषनऩछछ प्रसायण राइनसदहत सफ ै

ऩूिानधाय नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण गनझनऩन,े तल्रो तटीम ऺेरको लसॉचाइराई प्रबाि ऩनन नददन रय–येगझरेदटङ 

ड्माभ छनभानण गनन आिचमक बए त्मसको सम्ऩूणन जजम्भेिायी जीएभआयरे लरनझऩनेरगामत विषम सभेदटएका छन ्। 
त्मस्त,ै स्थानीम सभझदामका राचग २ भेगािाटको अरग्ग ैआमोजना फनाएय २४स ैघण्टा विर्दमझत ्आऩूछतन गयाउनझऩन,े 

छन्शझल्क ऩाउनेफाहेक नेऩाररे चाहेभा थऩ ३० प्रछतशत विर्दमझत ्आमोजनाफाट क्रकन्न सतन ेव्मिस्था ऩछन गरयन े

बएको छ । जीएभआयरे आमोजनाफाट उत्ऩाददत २७ प्रछतशत छन्शझल्क शमेय य १२ प्रछतशत बफजझरी नेऩारराई ददने 
सहभछत मसअछघ न ैगरयसकेको छ ।  
 

आमोजनारे विसॊ २०८० असायसम्भभा विर्दमझत ्उत्ऩादन गयी याजष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोड्न सके साढे ४ अफन रुऩैमाॉ 
एकभझष्ट्ट अनझदान सयकायफाट ऩाउन ेछ । त्मस्त,ै विर्दमझत ्उत्ऩादन शझरू बएको १५ िषनसम्भ आमकय छूट ऩाउनेछ । 
सयकायरे चारू आचथनक िषनको फजेटभापन त आि २०७९÷८० सम्भ विर्दमझत ्उत्ऩादन गन ेआमोजनाराई ऩदहरो १० िषन 
ऩूयै य त्मसऩछछको ५ िषन ५० प्रछतशत आमकय छूट ददने व्मिस्था गयेको चथमो । त्मस्त,ै उतत अिचधभा विर्दमझत ्

उत्ऩादन गन ेप्रिद्र्धकराई प्रछतभेगािाट रू. ५० राि एकभझष्ट्ट अनझदान ददन ेव्मिस्था ऩछन आचथनक ऐनरे गयेको छ ।  
 

फजेटभा उल्रेि बएफभोजजभ न ैऩीडीएको भस्मौदा तमाय गरयएको रगानी फोडनरे फताएको छ । फोडन य जीएभआयफीच 

मसअछघ बएका सहभछतअनझसाय आमोजना छनभानण बए सयकायरे आगाभी ३२ िषनभा ४ िफन रुऩैमाॉ आम्दानी गनेछ । 
 

छनभानणऩछछको २५ िषनभा ऩाउन ेछन्शझल्क विर्दमझत,् आमकय, योमल्टी य छन्शझल्क शमेय (इजतिटी)फाट मो यकभ ऩाउन े

देखिन्छ । मो यकभफाट आमकय छूट य एकभझष्ट्ट अनझदान घट्दा नेऩाररे ऩाउन ेपाइदा केही कभ हझन्छ ।  
 

स्रोतका अनझसाय काफझफादहयको ऩरयजस्थछत आएय १४ ददनसम्भ आमोजनाको काभ योक्रकए साभान्म भाछनन ेऩीडीए 

भस्मौदाभा उल्रेि छ । त्मसबन्दा धेयै सभम काभ योक्रकए सोहीफयाफयको म्माद थऩ हझन ेव्मिस्था गरयएको 
फताइएको छ । मसअछघ काफझफादहयको ऩरयजस्थछत आएभा सयकायरे प्रिद्र्धक कम्ऩनीराई ऺछतऩूछत न ददने बन्न े

उल्रेि चथमो ।  
 

सयकायरे ठूरा ऩरयमोजनाभा रगानी गनन बन्दै प्रधानभन्रीको अध्मऺताभा गठन गयेको रगानी फोडनरे ऩीडीएको 



िाका तमाय गनन छनकै राभो सभम िचकेो चथमो । िाका तमाय बएऩछछ फोडनरे ऩदहरो ऩटक भाचथल्रो कणानरीसॉग 

ऩीडीए गनन भस्मौदा फनाएको हो । उतत भस्मौदा भजन्रऩरयषर्दरे स्िीकृत गयेऩछछ बायतीम कम्ऩनी जीएभआयसॉग 

फोडनरे सम्झौता गनेछ । जीएभआयरे ९ सम भेगािाट ऺभताको उतत आमोजना छनभानण गनन सन ्२००८ भा 
प्रायजम्बक सबेऺण राइसेन्स ऩाएको चथमो । ऩीडीए बएऩछछ प्रिर्दनधक कम्ऩनीरे स्रोत जझटाउन २ िषन य आमोजना 
विकास गनन ५ िषन सभम ऩाउनेछ । 
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ढल्केफयŔभझजफ्पयऩझय िशफोडनय रान्सलभशन राइन 

ऩझष्ट्ऩ कोइयारा 
महोिरीमा ऩन े७५ कट्ठा जमीनको मूल्य ननधाारण 

 

असोज २, काठभाडौं - सीभाऩाय विर्दमझत ्व्माऩायका राचग भहत्त्िऩूणन भाछनएको ढल्केफय–भझजफ्पयऩझय ४ सम केबी 
ऺभताको िशफोडनय रान्सलभशन राइन छनभानणका राचग अचधग्रहण प्रक्रिमाभा यहेको भहोियी जजल्राभा ऩन े७५ 

कट्ठा जभीनको भूल्म छनधानयण सक्रकएको छ । जग्गा प्राजप्त ऐनअनझसाय गठन बएको जजल्राजस्थत उऩसलभछतरे 

फाॉकी ५ प्रछतशत जभीनको भूल्म छनधानयण ऩछन फझधिायसम्भभा सतन ेऩािय रान्सलभशन कम्ऩनी नेऩार 

(ऩीटीसीएन)का प्रभझि फरीनायामण साहरे फताए । भूल्म छनधानयणको काभ सक्रकएऩछछ भझआब्जा वितयणको प्रक्रिमा 
थालरन ेउनरे फताए ।  
 

राइनको टािय छनभानणका राचग प्रछतटािय कम्तीभा १७ धझयदेखि फढीभा ३७ धझय ऺेरपरसम्भको जग्गा अचधग्रहण 

गयेको प्रभझि साहरे फताए । अचधग्रहण गरयएको जभीनभा अिजस्थछत हेयेय ६५ िगनक्रपट आधाय ऺेरपरका कम्तीभा 
५५ लभटयदेखि फढीभा ७१ लभटयसम्भको उचाइका टाियहरू छनभानण बइयहेको उनरे फताए ।  
 

धनझषा जजल्राभा ऩन ेकयीफ ३५ कट्ठा जभीनको भूल्म छनधानयणका राचग ऩछन गएको सोभिाय उऩसलभछत गठन 

बएको उनरे फताए । दशैंअछघसम्भ उतत उऩसलभछतरे ऩछन धनझषा जजल्राभा ऩन ेजभीनको भूल्म छनधानयण 

गरयसतन ेरक्ष्म यहेको साहरे जानकायी ददए ।  
 

भहोियीको लसङ्छघमाहीभा ऩन ेजनकऩझय–जमनगय येल्िे राइनराई उतत रान्सलभशन राइनरे लसङ्छघमाभा िश 

गनझनऩन ेय मसका राचग येल्िे विबागरे ‘नो अब्जेतशन रेटेय’ ददनझऩन ेउनरे फताए । तय, हारसम्भ त्मस्तो 
अनझभछतऩर प्राप्त नबइसकेकारे त्मस ठाउॉभा टाियको छनभानण प्रक्रिमा अछघ फढाउन नसक्रकएको उनरे फताए ।  
 

प्रसायण राइनको रम्फाइ नेऩारतपन  कयीफ ४१ दशभरि ५ क्रकरोलभटय य बायततऩनm ८८ क्रकरोलभटय यहेको छ । 
बायतरे बने आफ्नो बूलभभा ऩन े४० ओटा टाियको पाउण्डशेनको काभ सक्रकसकेको छ । नेऩाररे छनभानण गनझनऩन े

कझ र १ सम १३ ओटा टाियभध्मे ऩदहरो चयणभा भहोियी जजल्राभा ऩन े७५ ओटा टाियको छनभानणको कामन असायफाट 

शझरू बएको हो । नेऩार िण्डको राइन छनभानणका राचग एतजीभ फैङ्करे कम्ऩनीराई ऋण सहमोग उऩरब्ध गयाएको 
छ । २०१५ जझराईसम्भ रान्सलभशन छनभानण ऩूया गन ेऩीटीसीएनको रक्ष्म छ ।  
 

कयीफ १ हजाय २ सम भेगािाट विर्दमझत ्प्रिाह ऺभता बएको मस राइनको छनभानणऩछछ विर्दमझत ्व्माऩाय 

सम्झौता(ऩीटीए)अनझसाय िासगयी बायतसॉग विर्दमझत ्व्माऩाय गनन सहज हझन ेअऩेऺा गरयएको छ ।  मस अन्तयदेशीम 

प्रसायण राइन छनभानण गनन र्दविदेशीम सहभछतभा विसॊ २०६४ बदौभा नेऩाररे ऩािय रान्सलभशन कम्ऩनी 
(ऩीटीसीएन) स्थाऩना गयेको हो ।  
 

बायततऩनmको राइन छनभानणका राचग िशफोडनय ऩािय रान्सलभशन कम्ऩनी (सीऩीटीसी) स्थाऩना गरयएको छ । 
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ऩीटीसीएनभा नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणको ५० प्रछतशत, बातयको आईएर एण्ड एपएसको १० प्रछतशत, बायतकै 

ऩािय ग्रीडको २६ प्रछतशत य नेऩारको जरविर्दमझत ्विकास तथा रगानी कम्ऩनीको १४ प्रछतशत शमेय स्िालभत्ि छ । 
य, सीऩीटीसीभा नेऩार विर्दमझत ्प्राचधकयणको १० प्रछतशत शमेय स्िालभत्ि यहेको छ ।   
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/6/3 

पवरोधिीच ऩीडीए थवीकृत 

 प्रधानभन्री सझशीर कोइयारारे स्िास्थमभन्री िगयाज अचधकायी य बूलभसझधायभन्री दरफहादझय यानारे 

वियोध गदानगदै ठाडो प्रस्ताि रगी भाचथल्रो कणानरी जरविर्दमझत ्आमोजनाको ऩीडीए भजन्रऩरयषर्दफाट 

ऩारयत गयाएका छन।् कोइयारा अभेरयका जानझबन्दा एक ददनअछघ बफहीफाय फसेको भजन्रऩरयषर्द फैठकफाट 

मस्तो छनणनम बएको हो। 

एक भन्रीका अनझसाय कोइयारारे अछघल्रो ददन रगानी फोडनफाट ऩारयत ऩीडीएराई भजन्रऩरयषर्द फैठकभा 
ऩेस गयेका चथए। त्मसऩछछ एभारेका तपन फाट सयकायभा सहबागी भन्री अचधकायी य यानारे मविकै ऩारयत 

गनन नहझन ेबन्दै वियोध जनाएका चथए। 

तय एभारेकै तपन फाट सयकायभा सहबागी ऊजानभन्री याधा ऻिारीरे बने प्रधानभन्रीराई साथ ददएकी 
चथइन।् उनरे बनेकी चथइन,् 'मो हाम्रो ऩाटॊफाट ऩछन ऩास बइसकेको विषम हो। मसभा छरपर गरययािन् 

जरुयी छैन।' 

प्रधानभन्री कोइयारारे ऩीडीए ऩारयत बएको जनाउॉ दै फैठकभा बनेका चथए, 'सफैरे हझन्छ बन्नझ जरुयी छैन। 
देश विकासको फाटोभा सफै दहॉड्नझऩछन। विकासका राचग कदठन छनणनम ऩछन लरनझऩछन। मो ऩास बमो।' 
भारेका तपन फाट भन्री बएकी छनरभ केसीरे ऩछन ऩीडीएको वियोध गयेकी चथइन।् 

भजन्रऩरयषर्दको छनणनमसॉगै रगानी फोडनराई भाचथल्रो कणानरीका प्रिर्दनधक जीएभआय-आईटीडी 
कन्सोदटनमभसॉग ऩीडीए गनन फाटो िझरा बएको छ। नौ सम भेगािाटको मो आमोजना ६ िषनअछघ छनभानणका 
राचग नेऩार सयकायलसत सभझदायी बएको चथमो। 

रगानी फोडन कामानरमका एक अचधकायीका अनझसाय प्रिद्र्धक जीएभआय य फोडनफीच शझिफाय सम्झौता हझन े

कामनिभ छ। मो आमोजना छनभानण बएभा नेऩाररे एक सम आठ भेगािाट बफजझरी य २७ प्रछतशत सेमय 
लसिैंभा प्राप्त गनेछ। 

भजन्रऩरयषर्द फैठकरे अछघल्रो साता बायतसॉग बएको ऊजान िरयद सम्झौता ऩछन अनझभोदन गयेको छ। 
भजन्रऩरयषर्द फैठक हझनझअछघ प्रधानभन्री कामानरमभा काॊगे्रस, एभारे य एभाओिादीका नेताहरूफीच िातान 
बएको चथमो। 



भजन्रऩरयषर्दरे ऩेरोलरमभ ऩदाथनको फजाय भूल्मराई अन्तयानजष्ट्रम फजायभा फढ्दा फढ्ने य घट्दा घट्ने गयी 
'अटो प्राइलसङ' विचध रागू गने ऩछन छनणनम गयेको छ। 

फैठकरे हल्काया (हझराकी) को तरफ १० प्रछतशतरे िरृ्दचध गने छनणनम ऩछन गयेको छ। गत साउनदेखि नै 
राग ूहझन ेगयी तरफ फढाउने छनणनम बएको साभान्म प्रशासनभन्री रारफाफझ ऩजण्डतरे फताए। 

फैठकरे भझरझकी ऐनराई प्रछतस्थाऩन गन ेगयी नमाॉ कानझन सॊसर्दफाट ऩारयत गने प्रक्रिमा अछघ फढाउन े

छनणनम ऩछन गयेको छ। कानझनभन्री नयहरय आचामनका अनझसाय भझरझकी ऐनको साटो पौजदायी सॊदहता, 
देिानी सॊदहता, कसझयसम्फन्धी सॊदहतारगामत ऩाॉचिटा ऐनका विधेमक सॊसर्दभा रैजाने छनणनम बएको छ। 

 


