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फोडड य जीएभआयफीच ऩीडीएभा हस्ताऺय 

भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत ्आमोजना विकास गनड बायतको जीएभआय अऩय कणाडरी हाइड्रोऩािय 

प्रोजेक्ट तथा कणाडरी ट्रान्समभसन कम्ऩनी मरमभटेडफीच शुक्रफाय ऩरयमोजना विकास 

सम्झौता  (ऩीडीए)भा हस्ताऺय बएको छ । प्रधानभन्री सुशीर कोइयारा य बायतीम गहृभन्री याजनाथ 

मसॊहको उऩस्स्थततभा रगानीफोडडका कामडकायी तनदेशक याधेश ऩन्त य जीएभआय इनजॉका अध्मऺ आयबी 
सेसनरे ऩीडीएभा हस्ताऺय गयेका हुन ्। बफहीफाय फसेको भस्न्रऩरयषद् फैठकरे फोडडराई जीएभआयसॉग 

ऩीडीएभा हस्ताऺय गनड अनुभतत ददएको थथमो । उक्त हस्ताऺय कामडक्रभभा उऩप्रधानभन्री िाभदेि 

गौतभ, नेकऩा एभारेका अध्मऺ केऩी ओरी, ऊजाडभन्री याधा ऻिारी रगामतका अन्म भन्री, यास्रट्रम 

मोजना आमोगका उऩाध्मऺ प्रा.डा. गोविन्दयाज ऩोखयेर, आमोगका सदस्महरु, बायतीम याजदतू यस्जजत 

ये य सयकायका सथचिहरुको उऩस्स्थतत थथमो । ऩीडीएको विऩऺभा यहेका भुख्मसथचि रीराभणण ऩौड्मार 

बने कामडक्रभभा उऩस्स्थत थथएनन ्।  

 

ऩीडीएभा हस्ताऺय बएको कायण नौ सम भेगािाटका उक्त आमोजना तनभाडणको राथग बायतीम 

कम्ऩनीराई फाटो खरुा बएको छ । दईु िषडमबर पाइनास्न्समर क्रोजय (वित्तीम व्मिस्थाऩन)को सभम 

ददइएको छ । पाइनास्न्समर क्रोजय बएऩतछ ऩाॉच िषडमबरभा जीएभआयरे आमोजना तनभाडण 

गरयसक्नुऩनेछ । आमोजनाको राथग एक अफड ५० कयोड अभेरयकी डरय राग्न ेअनुभान गरयएको छ । 
नेऩारभा एउटै आमोजनाभा मतत धेयै यकभ रगानी गयेय तनभाडण थामरएको मो नै ऩदहरो जरविद्मुत ्

आमोजना हो । आमोजनाफाट नेऩाररे एक सम आठ भेगािाट अथाडत ्१२ प्रततशत बफजुरी य २७ प्रततशत 

सेमय तन्शुल्क ऩाउनेछ । २५ िषडऩतछ आमोजना नेऩाररे फपताड ऩाउनेछ । नेऩाररे उक्त आमोजनाफाट 

योमल्टी, कयफाऩत करयफ चाय खफड रुऩैमाॉ ऩाउनेछ । जीएभआयरे प्रबावित फामसन्दाको राथग फाहै्र भदहना 
विद्मुत ्आऩूततड गन ेगयी दईु भेगािाटको रघु जरविद्मुत ्आमोजना सभेत तन्शुल्क रुऩभा फनाइददनेछ । 
फोडडका अनुसाय जीएभआयरे सो ऺेरका दईु हजाय फढी स्थानीमराई योजगायी ददनेछ । त्मस्तै, 
स्थानीमराई प्रत्मऺ राब ऩुग्ने गयी सडक, अस्ऩतार, प्राविथधक मशऺारम, ऩुर रगामतका ऩूिाडधायको 
तनभाडण गरयददनेछ । आमोजनाको काभभा केही गयी अियोध बएभा २१ ददनसम्भको फन्दफाट 

जीएभआयरे ऺततऩूतत ड भाग्न ऩाउनेछैन बने अन्तयाडस्रट्रम कायणरे फन्द बएभा ऩैसाको सट्टा थऩ सभम 

ऩाउनेछ । हस्ताऺय कामडक्रभभा उऩप्रधानभन्री िाभदेि गौतभरे उक्त आमोजना तनभाडणफाट नेऩारको 



आथथडक विकासभा ढोका खोरेको फताए । बायतीम गहृभन्री मसॊहरे नेऩारको सभदृ्थध नबई बायतको ऩतन 

सभदृ्थध नहुने बन्दै दिुै देशरे मभरेय काभ गयेभा सम्फन्धहरु थऩ सुदृढ हुने फताए ।  

 

उत्ऩाददत बफजुरीभध्मे नेऩाररे ३० प्रततशतसम्भ खरयद गनड ऩाउनेछ । जीएभआयसॉग सन ्२००८ भा 
सभझदायी (एभओमू) बएको थथमो । आमोजना तनभाडणऩतछ तल्रो तटीम ऺेरभा मसॉचाइको राथग हुन े

सभस्मा सभाधान गनेफाये बने जीएभआयरे सहभतत गयेको छ । बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको 
नेऩार भ्रभणका फेरा दईु देशफीच ४५ ददनमबर ऩीडीए य ऩीटीएभा हस्ताऺय गने सहभतत बएको थथमो । 
भोदीको भ्रभणको एक भदहनाभै ऩीटीएभा हस्ताऺय बए ऩतन ऩीडीए बने स्िीकृत बएको थथएन । भोदीरे 

साउन १८ य १९ गत ेनेऩारको भ्रभण गयेका थथए ।    
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 ‘ठेकेदाय य कभडचायीको मभरेभतोभा चभेमरमा 
आमोजनाभा रुट’ 

 

सुदयूऩस्चचभको दाचुडराभा तनभाडणाधीन ३० भेगािाटको चभेमरमा जरविद्मुत ्आमोजनाभा ठेकेदाय 

कम्ऩनी य कभडचायीको मभरेभतोभा रुटऩाटको शैरीभा भ्ररटाचाय बएको बन्दै सबासद्हरुरे उनीहरुभाथथ 

कायफाहीको मसपारयस गने बएका छन ्। व्मिस्थावऩका सॊसद्को सािडजतनक रेखा समभततको शुक्रफायको 
फैठकभा फोल्ने सफै सबासद्हरुरे ठेकेदाय कम्ऩनीहरु, नेऩार विद्मतु ्प्राथधकयण, आमोजनाका कभडचायी 
तथा ऊजाड भन्रारम य मसअतघको जरस्रोत भन्रारमका अथधकायीको मभरेभतोभा उक्त आमोजनाभा 
भ्ररटाचाय गयेय रागत फढाएको बन्दै कायफाही गनुडऩन ेफताएका हुन ्। चभेमरमाभा भ्ररटाचाय बएको बन्दै 

प्रचन उठेऩतछ रेखा समभततरे सबासद् याजेन्द्य कुभाय केसीको सॊमोजकत्िभा नौ सदस्मीम उऩसमभतत 

गठन गयेको थथमो । उऩसमभततका छ जना सबासद् भार स्थरगत अध्ममनभा गएका थथए । उऩसमभततरे 

स्थरगत भ्रभण गयेय प्रततिेदन तमाय ऩाये ऩतन थऩ अध्ममन गयेय कायफाहीका राथग अस्ख्तमाय दरुुऩमोग 

अनुसन्धान आमोगभा कडा तनदेशन ददनुऩन ेआिाज उठेऩतछ सबासद्हरुराई प्रततिेदन अध्ममन गनड 
ददइएको छ । अस्ख्तमायफाट कायफाही हुनेभा बन ेसबासद्हरुरे आशॊका व्मक्त गयेका छन ्।  

 

‘ऩरयमोजनाभा सम्फस्न्धत तनकाम तथा ऩदाथधकायीहरुफाट व्माऩक राऩयफाही हुनुका साथै वित्तीम 

अनुशासन कामभ नगयी अतनममभतता बएको देणखन्छ’, उऩसमभततरे प्रततिेदनभा बनेको छ, 

‘ऩरयमोजनाभा राऩयफाही गने तथा वित्तीम अनुशासन कामभ नगयी अतनममभतता गनेहरुभाथथ छानबफन 

गयी आिचमक कायफाही गनड उऩसमभतत अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगराई तनदेशन ददन 

भनामसफ ठान्दछ ।’ठेकेदाय कम्ऩनीरे बेरयएसनफाऩत भागेको एक अफड नौ कयोड रुऩैमाॉ योक्न समभततरे 

गत असाय १७ गत ेऊजाड भन्रारमराई तनदेशन ददएको थथमो । तय उक्त तनदेशनविऩयीत ठेकेदायरे 

तनममभत कामड सभेत फन्द गयी फसेको उऩसमभततरे ठहय गयेको छ । जुन कामडको राथग यकभ भाग 

गरयएको हो, त्मसफाये ऩुन् एक ऩटक स्ितन्र प्राविथधक भूल्माॊकन गयी बौततक प्रगततको आधायभा 
बुक्तानी ददनुऩने उऩसमभततको ठहय छ । उक्त आमोजना सुरु गदाडदेणख नै भ्ररटाचाय बएको दाफी सबासद् 

सिेन्रनाथ शुक्राको छ । ‘याजनीततक उद्देचमका राथग त्मततफेरा मो आमोजना अगाडड फढाइएको हो’, 



सबासद् शुक्रारे बने, ‘सुरुभै फेथथतत गयेय आमोजना अगाडड फढाइएको कायण मो भ्ररटाचायभा तत्कारीन 

जरस्रोत भन्रारमदेणख अदहरेसम्भका सफै दोषी छन ्। उनीहरुराई कडा कायफाहीका राथग अस्ख्तमायभा 
प्रततिेदन ऩठाउनुऩछड  ।’ सबासद् हरयचयण साहरे आमोजनाको रागत फढ्नुभा कभडचायी य ठेकेदाय दिुै 
दोषी यहेको दाफी गये । ‘भ इस्न्जतनमयको रुऩभा सयकायी जाथगय खाएय छाडकेो य कुनैफेरा ‘क’ िगडको 
ठेकेदाय बएय काभ गयेको व्मस्क्त हुॉ’, सबासद् साहरे बने, ‘मसभा ठेकेदाय य कभडचायी दिुैराई कायफाहीको 
मसपारयस गनुडऩछड  ।’ 

 

फैठकभा सबासद् धनयाज गुरुङरे चभेमरमाभा ब्रह्भरुट हुॉदा ऩतन प्राथधकयण य ऊजाड भन्रारम चऩु रागेय 

फसेकाभा आऩवत्त जनाए । उनरे बने, ‘चभेमरमाभा ब्रह्भरुट बइयहेको छ । तय प्राथधकयण य ऊजाड 
भन्रारम भौन छ ।’ सबासद् विकास रम्साररे चभेमरमाका बेरयएसन ऩटक–ऩटक ऩुनयािरोकन गयेको 
कायण ठूरै आथथडक अतनममभतता बएको दाफी गये । सबासद् याभहरय खततिडारे गरत ठाउॉभा आमोजना 
छातनएको कायण रुटको शैरीभा भ्ररटाचाय बएको बन्दै बविरमभा आमोजना छान्दा विचाय ऩु¥माउनुऩने 
फताए । त्मस्तै, सबासद् भोहनफहादयु फस्नेतरे आमोजनाभा भ्ररटाचाय गने सफैराई कायफाहीको दामयाभा 
ल्माउनुऩन ेफताए । ‘आमोजना सुरु गदाडदेणख अदहरेसम्भका सफ ैदोषीराई कायफाही गनुडऩछड  ।’सबासद् 

भीन ऩुनरे त आमोजनाको काभ नै योक्नुऩन ेफताएकी थथइन ्। त्मस्त,ै सबासद् दीऩक खड्कारे 

चभेमरमाभा नीततगत भ्ररटाचाय बएको बन्दै मस्तो कामड योक्न कडा तनदेशन ददनुऩने फताए । उनरे खरयद 

गने तनकामरे उत्ऩादन ऩतन गन ेगयेको कायण भ्ररटाचाय फढ्ने गयेको फताए । प्राथधकयणरे आमोजना 
तनभाडण गने गये ऩतन सफै बफजुरी खरयद ऩतन गदै आएको छ । विद्मुत ्खरयद गने प्राथधकयण भार एउटा 
तनकाम हो । सबासद् ऩशुऩतत चौरागाइँ, तप्तफहादयु विरट य बयत साउदरे ऩतन चभेमरमाभा नीततगत 

भ्ररटाचाय बएको बन्दै कायफाहीका राथग अस्ख्तमाय ऩठाउनुऩने फताएका थथए । छानबफन उऩसमभतत 

सदस्म सभेत यहेका सबासद् िीयेन्र भहतोरे आमोजनाभा नीततगत भ्ररटाचायको दमरर ऩेस गदै 

अस्ख्तमायफाट दोषीराई कायफाही नहुन ेफताए । उनरे प्रततिेदनराई सॊसद्फाटै ऩास गयेय बए ऩतन 

कायफाहीका राथग मसपारयस गनुडऩन ेफताए । सबासद्हरुको बनाइऩतछ समभततरे योफकएको काभ सात 

ददनमबर थाल्न ऊजाड भन्रारमराई तनदेशन ददने तनणडम गयेको छ ।  

 

उऩसमभततका अनुसाय उक्त आमोजनाको सुरुको कुर रागत आठ अफड ४९ कयोड ५४ राख ८४ हजाय 

यहेकोभा अदहरे १५ अफड छ कयोड तीन राख ७७ हजाय ऩुग्ने अनुभान छ । उक्त आमोजनाभा सयकायको १४ 

प्रततशत, नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको ४३ दशभरि २४ प्रततशत य िैदेमशक रगानी ४२ दशभरि ३५ 



प्रततशत यहेको छ । अदहरेसम्भ छिटा बेरयएसन स्िीकृत बएको य त्मसभध्मे सफैबन्दा फढी अथाडत ्करयफ 

७१ प्रततशत ‘बेरयएसन अडडय’को यकभ मसमबरतपड को तनभाडण ठेकेदाय चाइना गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ 

कम्ऩनी (मसस्जस्जसी)रे मरएको छ । गेजुिासॉग २१ डडसेम्फय २००६ भा ठेक्का सम्झौता बएको थथमो । 
सभम फढाउॉ दै रैजाॉदा उक्त कम्ऩनीरे मही २०१४को डडसेम्फयसम्भ काभ सक्ने प्रततफद्धता व्मक्त गये 

ऩतन त्मो ऩतन ऩूया हुन ेअिस्था छैन । गेजुिारे सफैराई प्रमोग गयेय ऩैसा झाने काभ गयेको सबासद्हरुको 
दाफी छ । उऩसमभततरे अध्ममन गनड विऻको रुऩभा भहारेखा ऩयीऺकको कामाडरमका तनदेशक 

चन्रकान्त बण्डायी य यास्रट्रम सतकड ता केन्रका मसतनमय डडमबजनर इस्न्जतनमय कभरयाज शे्ररठको 
सहमोग मरएको थथमो । उऩसमभततरे उक्त आमोजनाको बदौ ३ देणख ७ गतेसम्भ स्थरगत अध्ममन 

गयेको थथमो । आमोजनास्थरभा ऩतन उसरे सफ ैऩऺसॉग छरपर गयेको थथमो । उऩसमभततरे 

बेरयएसनफाऩतको यकभ सही य मथाथड हुन नसकेको दाफी गयेको छ ।   
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फोडड य जीएभआयफीच ऩीडीएभा हस्ताऺय 

 

 

 

 

भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत ्आमोजना विकास गनड 
बायतको जीएभआय अऩय कणाडरी हाइड्रोऩािय प्रोजेक्ट 

तथा कणाडरी ट्रान्समभसन कम्ऩनी मरमभटेडफीच 

शुक्रफाय ऩरयमोजना विकास सम्झौता  (ऩीडीए)भा 
हस्ताऺय बएको छ । प्रधानभन्री सुशीर कोइयारा य 

बायतीम गहृभन्री याजनाथ मसॊहको उऩस्स्थततभा 
रगानीफोडडका कामडकायी तनदेशक याधेश ऩन्त य 

जीएभआय इनजॉका अध्मऺ आयबी सेसनरे ऩीडीएभा 
हस्ताऺय गयेका हुन ्। बफहीफाय फसेको भस्न्रऩरयषद् फैठकरे फोडडराई जीएभआयसॉग ऩीडीएभा हस्ताऺय 

गनड अनुभतत ददएको थथमो । उक्त हस्ताऺय कामडक्रभभा उऩप्रधानभन्री िाभदेि गौतभ, नेकऩा एभारेका 
अध्मऺ केऩी ओरी, ऊजाडभन्री याधा ऻिारी रगामतका अन्म भन्री, यास्रट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ 

प्रा.डा. गोविन्दयाज ऩोखयेर, आमोगका सदस्महरु, बायतीम याजदतू यस्जजत ये य सयकायका सथचिहरुको 
उऩस्स्थतत थथमो । ऩीडीएको विऩऺभा यहेका भुख्मसथचि रीराभणण ऩौड्मार बन ेकामडक्रभभा उऩस्स्थत 

थथएनन ्।  
 

 

ऩीडीएभा हस्ताऺय बएको कायण नौ सम भेगािाटका उक्त आमोजना तनभाडणको राथग बायतीम 

कम्ऩनीराई फाटो खरुा बएको छ । दईु िषडमबर पाइनास्न्समर क्रोजय (वित्तीम व्मिस्थाऩन)को सभम 

ददइएको छ । पाइनास्न्समर क्रोजय बएऩतछ ऩाॉच िषडमबरभा जीएभआयरे आमोजना तनभाडण 

गरयसक्नुऩनेछ । आमोजनाको राथग एक अफड ५० कयोड अभेरयकी डरय राग्न ेअनुभान गरयएको छ । 
नेऩारभा एउटै आमोजनाभा मतत धेयै यकभ रगानी गयेय तनभाडण थामरएको मो नै ऩदहरो जरविद्मुत ्

आमोजना हो । आमोजनाफाट नेऩाररे एक सम आठ भेगािाट अथाडत ्१२ प्रततशत बफजुरी य २७ प्रततशत 

सेमय तन्शुल्क ऩाउनेछ । २५ िषडऩतछ आमोजना नेऩाररे फपताड ऩाउनेछ । नेऩाररे उक्त आमोजनाफाट 

योमल्टी, कयफाऩत करयफ चाय खफड रुऩैमाॉ ऩाउनेछ । जीएभआयरे प्रबावित फामसन्दाको राथग फाहै्र भदहना 
विद्मुत ्आऩूततड गन ेगयी दईु भेगािाटको रघु जरविद्मुत ्आमोजना सभेत तन्शुल्क रुऩभा फनाइददनेछ । 



फोडडका अनुसाय जीएभआयरे सो ऺेरका दईु हजाय फढी स्थानीमराई योजगायी ददनेछ । त्मस्तै, 
स्थानीमराई प्रत्मऺ राब ऩुग्ने गयी सडक, अस्ऩतार, प्राविथधक मशऺारम, ऩुर रगामतका ऩूिाडधायको 
तनभाडण गरयददनेछ । आमोजनाको काभभा केही गयी अियोध बएभा २१ ददनसम्भको फन्दफाट 

जीएभआयरे ऺततऩूतत ड भाग्न ऩाउनेछैन बने अन्तयाडस्रट्रम कायणरे फन्द बएभा ऩैसाको सट्टा थऩ सभम 

ऩाउनेछ । हस्ताऺय कामडक्रभभा उऩप्रधानभन्री िाभदेि गौतभरे उक्त आमोजना तनभाडणफाट नेऩारको 
आथथडक विकासभा ढोका खोरेको फताए । बायतीम गहृभन्री मसॊहरे नेऩारको सभदृ्थध नबई बायतको ऩतन 

सभदृ्थध नहुने बन्दै दिुै देशरे मभरेय काभ गयेभा सम्फन्धहरु थऩ सुदृढ हुने फताए ।  
 

 

उत्ऩाददत बफजुरीभध्मे नेऩाररे ३० प्रततशतसम्भ खरयद गनड ऩाउनेछ । जीएभआयसॉग सन ्२००८ भा 
सभझदायी (एभओमू) बएको थथमो । आमोजना तनभाडणऩतछ तल्रो तटीम ऺेरभा मसॉचाइको राथग हुन े

सभस्मा सभाधान गनेफाये बने जीएभआयरे सहभतत गयेको छ । बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको 
नेऩार भ्रभणका फेरा दईु देशफीच ४५ ददनमबर ऩीडीए य ऩीटीएभा हस्ताऺय गने सहभतत बएको थथमो । 
भोदीको भ्रभणको एक भदहनाभै ऩीटीएभा हस्ताऺय बए ऩतन ऩीडीए बने स्िीकृत बएको थथएन । भोदीरे 

साउन १८ य १९ गत ेनेऩारको भ्रभण गयेका थथए ।    
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ऩीडीएरे जगाएको आशा 
धेयैको सहभतत य केहीको विभततका फीच भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत ्आमोजनाको विकास सम्झौता (ऩीडीए) भा 
हस्ताऺय बएको छ। बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको भ्रभणऩतछ तीव्रताका साथ अगाडड फढेको छरपरऩतछ 

शुक्रफाय ऩीडीएभा हस्ताऺय बएको हो। हुन त मो नेऩार सयकाय य बायतको एउटा तनजी कम्ऩनीफीच बएको 
व्माऩारयक सम्झौता भार बए ऩतन मसभा विविध आमाभ अन्तयतनदहत छन।् जस्तो, मसराई दिु ैदेशका नेताहरूरे 

नेऩार-बायत सहकामडको भहत्त्िऩूणड अॊगका रूऩभा स्स्िकायेका छन।् भोदी भ्रभणभा भार ैहोइन, हस्ताऺयका फेरा 
साऺी फसेका बायतीम गहृभन्री याजनाथ मसॊहरे ऩतन मसराई द्विदेशीम सम्फन्धको भहत्त्िऩूणड कडीका रूऩभा 
व्माख्मा गये। नेऩारी ऩऺरे ऩतन मसराई कोसेढुॊगा आमोजनाका रूऩभा अगाडड फढाउन ेउच्चस्तयीम प्रमत्न 

गरययह्मो। तसथड, मो सम्झौता दईु देशफीच हुन ेविकास साझदेायीको भहत्त्िऩूणड बफन्द ुहुन सक्छ। 
 

भाथथल्रो कणाडरीभा ऩीडीए हुनुरे विदेशी रगानीकताडराई नेऩारभा अिसय छ य महाॉको सयकाय तथा अथधकाॊश 

याजनीततक दरहरू विकासप्रतत प्रततफद्ध छन ्बन्न ेसकायात्भक सन्देश ददएको छ। आमोजना तनभाडण य 

त्मसऩतछका ददनभा ऩतन मसरे भुरुकका अथडतन्रभा ऩुयम्ाउन ेमोगदान भहत्त्िऩणूड हुन ेअऩेऺा जगाएको छ। 
योजगायी, तन्शुल्क बफजुरी य सेमयसॉग ैअन्म याजस्िफाट प्रततपर ऩाउन ेसम्बािना ऩतन देखाएको छ। मसरे 

व्माऩायघाटा कभ गनड थोयै मोगदान ददए ऩतन तनजी ऺेरभा ऊजाड बन ेकाभ गनड सक्छ। विद्मुत ्उत्ऩादनभा विदेशी 
रगानी आउन ेसुतनस्चचततारे बफजुरीको अबाि कभ गदै जान ेछ, जसरे औद्मोथगक ऺेरराई विस्ताय गनड नमाॉ 
ऺेरभा रगानी फढाउन हौसरा मभल्न ेछ। मी सकायात्भक सोचकै कायण सफैततयफाट सहभतत य सहमोग जुटेय मो 
सम्झौता सम्बि बएको हो। तय बफसडन ुहुन्न अदहरे सम्झौता भार बएको हो, मसको सपर कामाडन्िमनराई मरएय 

उठेका आशॊका य सॊशमहरू भेदटएका छैनन।् सफबन्दा ठूरो चनुौती मही हो।  
 

विगतभा हस्ताऺय बएय ऩतन थन्क्माएय याणखएका अन्म सम्झौताहरूकै  

 

रहयभा भाथथल्रो कणाडरी ऩतन ऩन ेहो फक बन्न ेशॊका भेदटएको छैन। मो िा त्मो कायणरे त्मसो बमो/गरयमो बने 
पेरय तनयाशाफाहेक केही हात राग्न ेछैन। ऩस्चचभ सेती, ऩजचचेिय मस्त ैअन्म आमोजना हुन,् जसभा सहभतत जुटेय 

ऩतन काभ बएको छैन। त्मसैरे सम्झौता गनड तनकै कसयत गयेको सयकायरे कामाडन्िमनभा ऩतन तनयन्तय तनगयानी 
याख्नऩुन ेहुन्छ। सम्झौता गनड दृढ देणखएका प्रधानभन्री सुशीर कोइयारारे मसको कामाडन्िमनभा प्रफर  

 

इच्छाशस्क्त देखाउन सक्नुऩछड। के हाम्रो याजनीततक नेततृ्िरे त्मस्तो इच्छाशस्क्त देखाउन सक्रा?  

 

नेकऩा-भाओिादी, प्रभुख प्रततऩऺी एभाओिादी य सत्तारूढ एभारेका ऩतन केही नेतारे मो ऩीडीएराई स्स्िकारयसकेका 
छैनन।् िैद्म नेततृ्िको भाओिादीरे विगतभा धेयैऩटक मसको वियोध गयेका उदाहयण छन।् सिेऺणका क्रभभा यहेको 
आमोजनास्थरभा फनाइएका घयटहयाभा आगरागीसभेत बइसकेको छ। त्मसो त स्थानीम स्तयभा ददइन ेयोजगायी, 
साभास्जक विकासका राथग अऩनाइन ेउऩाम, विस्थावऩतको सहज जीविकोऩाजडनको अिसय आददरे मसखारे 



वियोधराई भतथ्य ऩान ेछ। त्मस्तै दरहरूराई विकासको आिचमकताफाये थऩ प्रस्ट्माउन ेवििाददत फुॉदाहरूरे ऩान े

प्रबािफाये जानकायी गयाउनेतपड  ऩतन सयकाय राथग ऩनुडऩछड। भूल्म अमबिदृ्थध कयभा छुट फकन ददइमो बन्न े

जानकायीसॉग ैमसॊचाइ प्रबावित नहुन ेसुतनस्चचतता ददराएय काभ अगाडड फढाए सस्जरो हुन ेछ।  
 

यास्रट्रम मोजना आमोगका उऩाध्मऺको नेततृ्िभा गदठत अनुगभन समभततको तदारुकताभा काभ तोफकएकै सभमभा 
सम्ऩन्न गयाउन ेभुख्म बूमभका तनबडय हुन ेछ। सम्झौताभा बएका विषम य ततनको कामाडन्िमनका राथग फनाइएका 
सॊमन्र सयकाय ऩरयितडन हुॉदा नपेरयन ेसुतनस्चचतता सफ ैभुख्म दररे गनड सके याम्रो हुन्छ। विगतभा विमबन्न 

आशॊकारे योफकएका आमोजना अझै फढ्न सकेका छैनन, जसको असय सिडसाधायणको जीविकादेणख भुरुकको सभग्र 

अथडतन्रभ ैऩयेको छ। त्मसैरे ऩदहरोऩटक विदेशी रगानीकताडसॉग बएको ऩीडीएरे जगाएको विचिास गुम्न नददन े

स्जम्भेिायी सफैको हो। 
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 ‘क्म ु४० आमोजना आवश्मक छैन'  

प्रकटकुभाय मशमशय 

भोततरार दगुड नेऩारका प्रततस्रठत औद्मोथगक घयाना दगुड ब्रदसड एन्ड सन्सका अध्मऺ हुन।् ऩेम 

उद्मोगदेणख अन्म व्माऩायभा राभो सभमदेणख रागेका दगुड ऩतछल्रो ८ िषडदेणख हाइड्रो ऩाियभा ऩतन 

राथगऩयेका छन।् ऩान दहभारम इनजॉ प्रारी कम्ऩनीफाट मरखु खोरा–१ हाइड्रोऩािय प्रोजेक्ट तनभाडणभा 
रागेका स्ितन्र ऊजाड उत्ऩादक सॊघभा सभेत आिद्ध दगुडसॉग नेऩारभा हाइड्रोऩाियको अिस्था य 

आमोजनाका विषमभा नागरयकका प्रकटकुभाय शशशशयरे गयेको कुयाकानी्  
 

बायतसॉग हुन रागेको विद्मुत व्माऩाय सम्झौताराई कसयी हेनुडबएको छ? 

बायतसॉग विद्मुत व्माऩाय सम्झौता हुने प्रफक्रमा चरेको छ। मसरे ठूरो सम्बािना खोरेको छ। केदहरे 

मसको वियोध गरययहेका छन।् बायतका तपड फाट सफ ैदठक बएको छ। नेऩार अझै अग्रसय बएको ऩाइदैन। 
जफ खरयद गने बायत बन्छ, भ ततम्रो साभान फकन्न तमाय छु। भेयो कुन ैयोकटोक छैन। न मसभा कुनै कय 

रगाउॉ छु। ततभीरे ल्माउ भेयो खलु्रा फजाय छ। ततभी जहाॉ इच्छा छ त्मही फेच। मततधेयै फजायको ऩहुॉच 

दददाॉददॉदै ऩतन हाभीकहाॉ कुया फुझ्ने जाॉगय ऩतन चराउॉ दैनन।् जुन ऩैसा आएऩतन देशभा नै ऩैसा आमो 
देशराई नै पाइदा हुन ेहो। अदहरे त ऩानी खेय गैयहेको छ। वऩदटए, वऩडडए योक्न खोज्नु त आत्भघाती 
तनणडम हो। जफ फनाउनेरे फनाउन सक्छ, खरयद गन ेतमाय छ बने केभा आनाकानी। बायतसॉग य त्महाॉको 
आमोजनासॉगको वऩदटए, वऩडडएरे ठूरो अिसयको ढोका खोमरददएको छ। आजसम्भ ऩचासौं िषडभा हुन 

नसकेको प्रफक्रमा अदहरे बएको छ। त्मो ऩतन सस्जरोसॉग, हाभीरे सोच्न ैसक्दैनौं।  
तय हाम्रो प्रधानभन्रीदेणख भन्री य प्राथधकयणका कभडचायीहरुको भन नै छैन। व्मस्क्तगत रुऩभा कसैराई 

दोष ददएय हुॉदैन ऩुया मसस्टभ नै दोषी देणखन्छ। मस विषमभा कसैरे ऩतन व्मस्क्तगत धायणा फनाउनु 
हुॉदैन। एक ददन खयदायदेणख प्रधानभन्रीसम्भ एकै कोठभा फसेय तनणडम गनड सक्नुऩछड। पाइर एक 

ठाउॉफाट अकाडेे ठाउॉभा चल्दै चल्दैन अतन कसयी हुन्छ तनणडम? अफ शॊका बायतततय होइन नेऩारततय नै 
यहेको छ।  
नेऩारभा के सभस्मा छ? 

जफसम्भ काभ नै गरयदैन कसयी अगाडड फढ्छ। काभका राथग गस्म्बय बइएन, तनणडमका राथग प्रफक्रमा 
फढेन बन ेत ऩुयै सभस्मा देणखमो नी। एकाततय हाभीरे विदेशी रगानी चादहमो बनेय आह्िान गछाडेैेॊ। 
जफ महाॉ आउॉछन महाॉ िाताियण फन्दैन। अदहरे महाॉ वऩवऩएको सभस्मा यहेको छ। स्थानीम आमोजनासॉग 

त वऩवऩए गनड सफकयहेको छैन। प्रोजेक्ट गयेय ऩतन वऩवऩएभा अड्काइयहेका छन।्  
नेऩारभा आमोजनाका सभस्मा ऩतन त होरान।् के ऩाउनुबमो? 

आमोजना फनाउने फेरा ऩतन सभस्मा नहुने होइन हुन्छन। तय, ती साना सभस्मा हुन जुन नीततगत 



सभस्माबन्दा गौण छन।् देशको प्रफक्रमा, नीततरे जुन सभस्मा तनम्ताउॉछ त्मसका राथग आमोजना 
फन्दाखेयीको सभस्मा ठूरो होइन। विचिका सफै ठाउॉभा साभास्जक सभस्मा हुन्छ नै। जग्गा, 
फाताियण ्े ीमा प्रबाि, भुआब्जा, योजगायी, सेमय मस्तो सभस्मा देणखए ऩतन तत्कार टुॊथगन्छ ऩतन तय 

अन्म सभस्मारे सभस्मा नै ऩारययहेको हुन्छ। अदहरे आएय डबेरऩसड य जनता दिुै ऩरयऩक्ि बैसकेका 
छन।् हाभीरे जुन स्थानभा आमोजना गन ेखोज्मौं त्महाॉ केदह न केदह त ददनुऩमोम। त्मही भाग 

स्थानीमको हुन्छ।  
आमोजनाका राथग भन्रारम, प्राथधकयणरे ददने सभस्मा बने अकै छ। हाम्र ैआमोजना हेन ेहो बन े

अदहरेसम्भ वऩवऩए हुन सकेको छैन। िाताियण प्रबाि भूल्माॊकन बैसक्मो, कनेक्सन सम्झौता बैसक्मो। 
तय वऩवऩए नबएसम्भ त केदह कुया अतघ फढ्दैन। मसरे नै अल्झाइयहेको छ। मसरे गदाड प्रोजेक्ट अगाडड 

फढ्न सकेको छैन। १८ सम कयोड रगानीभा फन्न रागेको प्रोजेक्टरे अदहरे गतत ऩाएको छैन। फक 

सयकायरे योफकयाखेका सफैराई तनणडम गनुडमोछ होइन बने सूचना तनकारेय रगानी नगय बन्नुऩमोन। 
हाभीराई हाइड्रो चादहएको छैन बन्नुऩमोय। हाभीराई फकन झुटा नाया ददनु।  
ठूरा आमोजनाभा याजनीततक हस्तऺेऩ य वियोधको कुया ऩतन जोडडन्छ नी? 

मो त आपु अनुकुर नबएको व्माख्मा भार गने हो। मो एउटा योग जस्तै बैसक्मो। मो सफैराई थाहा 
बैसकेको कुया ऩतन हो। आफ्नो स्िाथडका राथग भार गयेको देणखन्छ। नर एकै ठाउॉभा आएय सहभतत गनड 
फकन सफकदैन? सभ्म य अनुशामसत भातनएको काॉग्रसरे ऩतन त मस्तो गयेको ऩाइमो। ससानो स्िाथडका 
राथग आमोजना योक्न ेकाभ बैयहेको छ। एउटा सानो स्िाथडका राथग यास्रट्रम स्िाथडराई असय ऩाने काभ 

दठक होइन।  
बायतसॉगको वऩदटएऩतछ नेऩारको दीघडकामरन सम्बािना के देख्नहुुन्छ? 

बायतराई अदहरेदेणख मरएय २०३० सम्भ अथाडत अझै १५ िषडसम्भ ४ राख भेगािाट बफजुरी आिचमक 

ऩछड। बायतभा हाइड्रो कभ न ैयहेको छ। कोइराभा आधारयत विद्मुत उत्ऩादन धेयै भुरुकभा फन्द गदै 

गैयहेका छन।् चीन, अभेरयका ऩतन फन्द हुॉदै गइयहेको छ। बायत ऩतन भुख्म थभडर प्रान्टफाट बैयहेको छ। 
बायतराई ऩतन िाताियणका कायण फन्द गनुडऩन ेहुन्छ। एटोमभक ऩतन छैन। हाइड्रो ऩतन मसमभत छ 

बनेऩतछ हािा य सोरायको सम्बािना त छ। तय मसको रागत धेयै भहॉगो ऩने जान्छ। अफ नेऩारसॉग ४० 

देणख ४५ हजाय भेगािाट छ। हाभीरे मो ऩुयै फनाए ऩतन बायतका राथग ५ प्रततशत ऩतन भाग ऩुया हुॉदैन। 
फनाउन त मो अिस्थारे एक सम िषडभा ऩतन हुॉदैन जस्तो राग्छ। तय आशा गयेय तछटो छरयतो फने ऩतन ३० 

िषडबन्दा फढी राग्छ। त्मसऩतछ ऩतन हाभीराई फजायको कुन ैडय बएन। हाभीराई फजायको डय नबएऩतछ 

उथचत भूल्मभा फेच्न सक्छौं त्मसैरे दीघडकामरन रुऩभा वऩडडएरे ठूरो सम्बािना देखाएको छ। मसका 
राथग न त कच्चाऩदाथडका राथग सभस्मा छ न त फजायका राथग हाभीराई प्रकृतत य बौगोमरकतारे मी दिुै 
प्रदान गयेका छन।् तन्शुल्क यहेको कच्चा ऩदाथडफाट उत्ऩादन गयेय खलु्रा यहेको फजायभा फेच्न सफकन्छ। 
बायतभा िषाडतभा विद्मुत उत्ऩादन कभ हुन्छ हाभीकहाॉ फढी हुन्छ। दहउॉदभा उता कभ भाग हुॉदा हाभीकहाॉ 
कभ उत्ऩादन हुन्छ मो त आमशिाडद ददएजस्तै बएको छ। त्मसैरे मसको ऩतन पाइदा उठाउन सक्नुऩयछ्।  



डरयभा वऩवऩए हुने कुयाभा सध ैवििाद बैयहन्छ मसभा तऩाईको धायणा के छ? 

हाभीरे फादहयफाट रगानीकताड आउनुऩछड  बतनयहेका छोेैेॊ, फोराइयहेका छौं। पेरय अकाडेे ततय डरयभा 
वऩवऩए गने हुॉदैन बन्छौं। डरयभा वऩवऩए बएन बने त ठूरो आमोजनाको राथग त डरय फपताड 
नगयीजजेरसम्भ त सभस्मा हुने बमो। त्मसैरे त्मो डरयभा नै हुनुऩछड। डरयभा वऩवऩए बएन बने उसरे 

ऩेभेन्ट कसयी गन?े व्मािहारयकता ऩतन हेनुडऩमोन नी खारी अन्ध यारट्रबक्तरे बएन। जसरे डरयभा 
रगानी गछड  उसरे डरयभा पकाडउननै ऩमोए। अदहरेको अिस्था त बायत ऩतन खरेुको छ उसरे बायत 

ऩठाउॉछ बन ेबारु ऩाउॉछ। तय महाॉ साना आमोजनाराई ऩतन याकेय याणखएको छ। सानो आमोजनाराई त 

पुकाउनु ऩमो नी। विदेशी भार बनेय ठूरै आमोजनासॉग साना आमोजना ऩतन जोडये हेन ेबएन। अदहरे 

स्िेदेशीराई त खोल्नुस।्  
क्म ु४० फायेभा तऩाईको याम के हो? 

क्म ु४० आिचमक छैन। मो खत्तभ बइसक्मो। मसको कुनै औथचत्म नै छैन। जतत ऩतन उत्ऩादन गन े

सफकन्छ बने फकन मसमभत भार उत्ऩादन गन?े सफ ैभुरुक अथधकतभ उत्ऩादन गनेतपड  सोथचयहेका छन।् 
हाभी मसमभतभा अडडएका छौं।  
क्म ु४० बन्दा फढी प्राकृततक स्रोतको अथधकतभ उऩमोगको आधायभा विद्मुत उत्ऩादन गनड सक्न े

आमोजनाहरुराई फढी उत्ऩादन हुने बफजुरी नेऩार विद्मुत प्राथधकयणभापड त बायत िा फॊगरादेशको 
खलु्रा फजायभा तनकासी गनड ददने य उक्त विद्मुत तनमाडतफाट प्राप्त बएको यकभभा कमभसन य स्ह्िमरङ 

चाजड कट्टा गयी कुन ैनापा नोक्सानी नव्महोने शतडभा बुक्तानी गने व्मिस्था गयेका प्राकृततक स्रोतको 
अथधकतभ उऩमोग हुन्छ। मसरे देशराई नै पाइदा ऩुमाडयउॉछ।  
अदहरे त दहउॉदको भार ैगरयददने गयेका छन।् एउटाको हेयेको क्म ु६५ यहेको छ दहउॉदका राथग भार बनेय। 
िषाडतको बफजुरी उऩबोग गन ेसफकदैन। पाल्न ऩछड। क्म ु४० को प्राथधकयणराई ददएय त्मसबन्दा भाथथको 
बायतभा ऩतन त फेच्न सफकन्छ। मसरे प्राथधकयणराई कुनै घाटा ऩतन हुॉदैन। अकाडेे कुया एक सम 

भेगािाटसम्भको आमोजनाफाट क्मु ४० प्रततशतको आधायभा उत्ऩाददत बफजुरी टेक अय ऩे ब्मामससभा 
विद्मुत खरयद बफक्री सम्झौता ऩोस्टऩेड येटभा नेऩारी रुऩैमाॉभा गनुडऩछड। वऩवऩए योकेको कायणरे एकाततय 

इस्क्िटी य ऋण व्मिस्था गरयसकेका तनजी ऺेरका आमोजनाहरुरे ऩतन काभ गनड ऩाएका छैनन बन े

अकाडेेततय वऩवऩए गरयसकेका आमोजनाहरुरे इस्क्िटी य ऋणको व्मिस्था गनड नसकेय काभ चारु 
नगयेकारे ट्रान्समभसन राइनको ऺभता ओगटेय फसेका छन।्  
सायाका साया सोच ३० िषडऩतछ नै छ। निे य स्स्िडनेभा अप टाइभको बफजुरीफाट तर खोराभा फथगयहेको 
ऩानीराई भाथथ तान्छ। ब्माक मरन्छ, ब्माक मरएय त्मो ऩािय फनाए ऩतन पाइदा मरन्छ। जुन फेरा वऩक 

आिय छ त्महाॉ त येट पयकपयक छ। एकको दईु चायसम्भ ददन्छ। तय हाम्रो दबुाडग्म हाम्रो प्राथधकयणको, 
ऊजाड भन्रारमको मोजना िषाडतको सभमभा पाल्नुऩछड  बन्दै अथधकतभ उऩमोग गने भतरफ नै छैन। 
पाल्ने फेराको बफजुरी हाभीरे फकन मोजना फनाउन ेबन्ने सोच छ। मदह बएय डढे सम भेगािाट फन्न 

रागेको आमोजनाराई ऩतन एक समभा झाछौं।  



प्रसायण राइनका विषमभा ऩतन सभस्मा देणखन्छ। मो सभस्माराई कसयी हेनुडहुन्छ? 

प्रसायणराईन तनजी ऺेररे फनाउन सक्दैन। कानुनका ऩतन विमबन्न अड्चन यहेका छन।् प्रसायण राइनका 
राथग याज्मरे जसयी ऩतन फर प्रमोग गयेय बएऩतन फनाउनुऩछड। तय जो जमभन बएकाहरु छन 

ततनीहरुराई भनग्म भुअब्जा ददनुऩछड। ऩुयै आमोजना रागतभा प्रसायण राइनको खचड ज्मादै थोयै नै ऩछड। 
तय जुन योकेय नोक्सान बएको छ त्मसको रागत ठूरो ऩनड आउॉछ। याज्मरे व्माऩारयक तरयकारे ऩतन 

सोच्नुऩन ेहुन्छ। प्रसायण राइनका राथग प्राथधकयणसॉग ऩैसा छैन बने तनजी ऺेररे सहमोग गनड सक्छ। 
प्राथधकयणरे नै फनाओस,् उसकै स्िामभत्ि यहोस ्तय हाभीरे सहमोग त गनड सक्छौं नी।  
बायत तनकासीको राथग प्राथधकयण अन्तगडत जेबीभा तनभाडण बैयहेको ढल्केिय भजुफ्पयऩुय प्रसायण 

राइनको भोडामरटीभा तनजी ऺेरका य सोदह ऺेरका इच्छुक विद्मुत उत्ऩादकहरु तथा सिडसाधयणहरुराई 

रगानी गनड ददनुऩछड  ताकी विद्मुत प्रसायण राइन तनभाडणभा यकभको अबाि नहोस य स्िामभत्ि ऩतन 

प्राथधकयणको यहोस।्  
वऩफकङ ऩोन्डजे बएका आमोजनाहरुको रागत भहॉगो हुन्छ मसको येटका विषमभा तऩाई के बन्नुहुन्छ? 

वऩफकङ ऩोन्डजे बएको आमाजनाहरुराई तनभाडण खचड फढी ऩने हुॉदा वऩक आियको सभमभा विद्मतु ददएभा 
सो सभमभा प्राथधकयणरे ऩतन ग्राहकहरुसॉग फढी येट मरने हुॉदा फढी मरएको येटभा ५० प्रततशत 

उत्ऩादकराई ददने िा स्टोयेज आमोजनाहरु सयहको दय बाउ ददन सफकन्छ। मसका राथग भोडामरटी 
फनाउनुऩदडछ।  
मस्तो अिस्थाभा ऩतन दगुड सभूह फकन हाइड्रोभा रगानी गरययहेको छ ? 

हाइड्रो त अदहरेको आिचमकता हो। सभस्मा छ बनेय हाभी बाग्न सक्दैनौं। हाइड्रोको विकास नबएसम्भ 

अरु विकास सम्बि नै छैन। त्मसै फथगयहेको कच्चा ऩदाथड जसराई ऩैसा ततनुडऩदैन खेय गइयहेको छ। अरु 

उद्मोगधन्दा अथधक ऺभता बैसकेका छन।् सफ ैउद्मोग य व्मिसाम फढी बइसके। हाइड्रो अझै आिचमक 

छ। फैफकङ ऺेरका राथग ऩतन गोल्डने अिथध हो मो। फैंकसॉग ऩतन रगानी गनड सक्ने यकभ छ। उनीहरुरे 

ऩतन रगानी गय बतनयहेका छन।् एक सम अफड बन्दा फढी तयरता फैंकसॉग छ। मसरे ६ सम भेगािाटको 
हाइड्रो फन्छ। त्मसैरे कोही न कोही त आउनुमोए नी।  
  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/6/12 

ऩीडीएभा हस्ताऺय 

९ सम भेगावाटको कणाारी जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणऩनछ १२ प्रनतशत नन्शुल्क ऊजाा  

य २७ प्रनतशत इक्क्वटीका साथ ै२५ वषाऩनछ आमोजना नेऩारकै हुनेछ । 

बीभ गौतभ÷काठभाडौं 

रगानी फोडड य भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रिद्र्धक बायतीम कम्ऩनी जीएभआयफीच 

आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) भा हस्ताऺय बएको छ । 

राभो सभमदेणखको वििाद य वियोधफीच शुक्रफाय मसॊहदयफायभा प्रधानभन्री सुशीर कोइयारा य बायतीम 

गहृभन्री याजनाथ मसॊहको उऩस्स्थततभा फोडड य जीएभआयफीच ऩीडीएभा हस्ताऺय बएको थथमो । एभारे 

अध्मऺ केऩी ओरी तथा उप्रधानभन्री एिॊ गहृभन्री िाभदेि गौतभसदहत अन्म भन्रीहरू, यास्रट्रम मोजना 
आमोगका उऩाध्मऺ, बायतीम याजदतूरगामत हस्ताऺय कामडक्रभका सहबागी थथए । 

कामडक्रभभा फोडडको तपड फाट प्रभुख कामडकायी अथधकृत याधेश ऩन्त य जीएभआय गुय्ऩका हाइड्रो इनजॉ 
बफजनेस मुतनटका अध्मऺ आयबी सेसनरे हस्ताऺय गयेका छन ्। सन ्२००८ भा खरुा प्रततस्ऩधाडद्िाया ९ 

सम भेगािाट ऺभताको भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत ्आमोजनारे सिेऺण अनुभततऩर मरएकोभा सन ्

२०१० भा ऩीडीएका राथग जीएभआयरे तनिेदन ददएको थथमो । सन ्२०१२ देणख तनयन्तय रूऩभा फोडड य 

जीएभआयफीच ऩीडीए िाताड हुॉदै आएको थथमो । फुधफाय प्रधानभन्री एिॊ फोडडका अध्मऺ सुशीर 

कोइयाराको अध्मऺताभा फसेको फैठकरे ऩीडीए गन े तनणडम गयेको थथमो । बफहीफायको भस्न्रऩरयषद् 

फैठकरे रगानी फोडडराई ऩीडीए गनड अस्ख्तमायी ददएको थथमो । 

फोडडरे सम्बित् नेऩारभा ऩदहरो ऩटक सफैबन्दा फढी विदेशी रगानी अथाडत ्झन्डै १ खफड ५० अफड रुऩैमाॉको 
रागतभा फन्न रागेको आमोजनाको प्रिद्र्धकसॉग ऩीडीए गयेको हो । ऩीडीए हस्ताऺय कामडक्रभऩतछ 

गहृभन्री गौतभरे आमोजनाको कामाडन्िमनफाट आथथडक साभास्जक प्रबाि ठूरो ऩने फताए । ‘हस्ताऺय 
बएऩतछ जनता य यारट्रको दहतभा उऩमोग गनड फाटो खरेुको छ,’ उनरे बने, ‘मसरे देशको सभदृ्थधका 
राथग फाटो खरेुको छ ।’ 

बायतीम गहृभन्री मसॊहरे भाथथल्रो कणाडरीको सम्झौताफाट नेऩाररे ठूरो पाइदा मरन ेफताउॉ दै सभममबर 

आमोजना फनाउन दिुै ऩऺ सफक्रम हुनुऩन ेय नबए विचिसनीमता गुम्ने बएकारे सजग हुन आग्रह गये । 



दईु िषडमबर वित्तीम व्मिस्थाऩन गयी त्मसको ऩाॉच िषडमबर भाथथल्रो कणाडरी आमोजना फनाइसक्न ेरक्ष्म 

जीएभआयको छ ।  

‘दईु िषडमबर वित्तीम व्मिस्थाऩन गयेय ऩाॉच िषडमबर उत्ऩादन गरयसक्न ेरक्ष्म छ,’ उनरे हस्ताऺयऩतछ 

आमोस्जत ऩरकाय सम्भेरनभा बने, ‘२५ प्रततशत स्िऩुॉजी (इस्क्िटी) य ७५ प्रततशत विमबन्न फैंकहरूफाट 

ऋणभा फनाउॉ दै छौं, रगानीका राथग सभस्मा छैन ।’  

भन्री मसॊहरे आमोजनारे १२ प्रततशत तन्शुल्क ऊजाड य २७ प्रततशत इस्क्िटीको अरािा स्थानीम ऺेरभा 
योजगायीको अिसय ऩाउने फताए । नेऩाररे चाहे १२ प्रततशत तन्शुल्क ऊजाडफाहेकको ८८ प्रततशत फकन्न 

सक्न ेउल्रेख गदै फाॉकी बफजुरीको फजायका रूऩभा नेऩार, बायत य फॊगरादेशराई मरएको फताए । 

प्रभुख कामडकायी अथधकृत याधेश ऩन्तरे जरविद्मुत्को रगानीफाये धेयै हल्रा बए ऩतन मथाथडताभा ऩीडीए 

हस्ताऺयसॉग ैफाटो खरेुको फताए ।  

‘ऩीडीएको अमरअमर वियोध बइयहेको छ तय जरविद्मुत्भा याजनीततभा भार गरययहने हो बन ेसभस्मा उही 
यहन्छ,’ उनरे बने, ‘२५ िषडऩतछ नेऩारकै हुन े य झन्ड ैमस आमोजनाफाट ४ खफड ३० अफड रुऩैमाॉफयाफय 

पाइदा हुन्छ ।’ उनका अनुसाय ऩीडीए कामाडन्िमनको अनुगभन गनड प्रोजेक्ट भोतनटरयङ मुतनटका साथ ै

तीन भदहनामबर प्रोजेक्ट रयभ्मु प्मानर गठन हुनेछ । ऩीडीए कामाडन्िमनका राथग भस्न्रऩरयषद्रे यास्रट्रम 

मोजनाका उऩाध्मऺ डा. गोविन्दयाज ऩोखयेरको सॊमोजकत्िभा उच्चस्तयीम समभततसभेत गठन गयेको छ 

। 
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भाथथल्रो कणाारी ऩीडीए वववादभा 

- ऐनतहाशसक उऩरक्धध : सयकाय  

- सम्झौता याष्ट्रघाती : प्रनतऩऺ 

 

असोज ४, काठभाडौं - बायतीम कम्ऩनी जीएभआय  इनजॉ मरमभटेडसॉग बफहीिाय बएको भाथथल्रो 
कणाडरी  जरविद्मुत ्आमोजनाको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए)राई मरएय ऩऺविऩऺभा 
विबास्जत प्रततफक्रमाहरू सािडजतनक हुन थारेका छन ्। उक्त ऩीडीएराई सयकायसदहतका सयोकायिारारे 

ऐततहामसक उऩरस्ब्धका रूऩभा व्माख्मा गरययहॉदा केहीरे सम्झौताराई ‘यारट्रघात’को नाभ ददएका छन ्। 
 

ऊजाडभन्री याधाकुभायी ऻिारीरे शतनिाय याजधानीको एक सािडजतनक कामडक्रभभा ऩीडीए नेऩारको 
दहतभा बएकारे मसरे नेऩारभा विकासको ढोका खोल्ने दटप्ऩणी गरयन ्। ‘प्रततभेगािाट १२ कयोडभा फन्ने 
रक्ष्म छ, केही फढ्न सक्रा तय वियोध गनेहरूरे हल्रा चराएजस्तो १६ कयोड ऩुग्दैन,’ उनरे बतनन,् ‘७ 

िषडमबर ैऩूया हुने सो आमोजनारे नेऩारभा उद्मोगधन्दाको विकासभा सहमोग ऩुग्छ ।’ २५ िषडमबर 

नेऩारको स्िामभत्िभा आउने, २७ प्रततशत तन्शुल्क शमेय, १२ प्रततशत तन्शुल्क विद्मुत,् २ हजाय जना 
स्थानीमराई ददइने योजगायी, स्थानीमस्तयभा मशऺा, स्िास््म, खानेऩानीरगामत ऺेरभा आमोजनारे 

फेहोनुडऩन ेदातमत्ि य सजचारन अिथधभा नेऩाररे प्राप्त गन ेयोमल्टी मसका पाइदा बएको उनको बनाइ छ 

। मस्तो पाइदाजनक आमोजनाको वियोध गनुड उग्र दक्षऺणऩन्थी चरयर बएको ऊजाडभन्री ऻिारीरे फताइन ्

। नेऩारी काङ्ग्गे्रसका नेता एिभ ्ऩूिड ऊजाडभन्री डा. प्रकाशशयण भहतरे ऩतन बायतीम कम्ऩनी 
जीएभआयसॉगको ऩीडीए स्िागतमोग्म यहेको फताए । 

 

विचिभा अन्तययास्रट्रम सम्फन्ध न ैव्माऩाय तथा रगानीरे तनधाडयण गयेको फताउॉ दै हाभीकहाॉ भारै गयेको 
फताए । भाथथल्रो कणाडरी विद्मुत आमोजनाको ऩीडीएभा हस्ताऺय बएसॉगै नऩेारभा ठूरोरगानीको 
ढोका खरेुको उनको तकड  छ । 
 

रगानी फोडडका प्रभुख कामडकायी तनदेशक याधेश ऩन्तरे प्रबावित ऺेर दैरेख , सुखेत य अछाभका 
िामसन्दारे ऩीडीएको स्िागत गयेको शतनिाय अमबमानराई फताए । ‘तय, सफै याजनीततक दरराई सहभत 

गयाउन सफकएन,’ उनरे बने । प्रसायणराइनसभेत गयी कुर १ सम ४५ अफड रुऩैमाॉ आमोजनाभा खचड हुन े

ऩीडीएभा उल्रेख छ । २ िषडमबर आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩन ऩूया गने, अन्तयाडस्रट्रम अथडतन्र 

धयाशमी बएको अिस्थाभा वित्तीम व्मिस्थाका राथग १ िषड थऩ हुनेरगामत व्मिस्थाका कायण नेऩारका 
राथग आमोजना पाइदाजनक बएको उनको विचाय छ । 



 

तय, जरस्रोतविद् यत्नसॊसाय शे्ररठ बने ऊजाडभन्री य सीईओ ऩन्तको उक्त कुया भान्न तमाय छैनन ्। 
 

‘४ हजाय १ सम ८० भेगािाटको जराशममुक्त फहुउद्देचमीम आमोजना फनाउन सफकने सम्बािनाराई 

भायेय ९ समभा फकन सीमभत गरयमो,’ शे्ररठरे शतनिाय अमबमानसॉग असन्तुस्रट ऩोखे, ‘उक्त ऺभताभा 
फनाएय तल्रो तटभा सजचामरत मसॉचाइ आमोजनाराई असय नऩायी १० हजाय ८ सम भेिाको कणाडरी–
थचसाऩानी ऩतन फनाउन सफकने थथमो ।’ सस्तो रागत ऩने दहसाफरे विचिकै आकषडक आमोजना बएकारे 

उक्त आमोजना प्रततभेगािाट रू. ९ कयोडसम्भभै फन्ने बए ऩतन रागत १६ कयोड ऩु¥माएय आमोजना 
फनाउॉदा न ैकमभशन बागशास्न्त गनड रागेको जरस्रोतविद् शे्ररठको आयोऩ छ ।  
 

याजनीततक कायणरे काफुफादहयको ऩरयस्स्थतत (पोसड भेजय) सजृना बई आमोजना फन्द बएभा २१ 

ददनसम्भको ऺततऩूतत ड नेऩाररे ददनुऩदैन । तय, त्मसबन्दा फढी ददन फनद् बए त्मसफाहेकका ददनको 
ऺततऩूतत ड ददनुऩने व्मिस्था सम्झौताभा छ । याजनीततक कायणरे आमोजना फन्द हुॉदा ऺततऩूतत ड ददनुऩने 
प्रािधानको ऩतन शे्ररठरगामतका सयोकायिाराहरूरे वियोध गयेका छन ्। प्राकृततक विऩवत्तका कायण 

आमोजना फन्द हुन ऩुगे त्मसको ऺततऩूतत ड सयकायरे ददनु नऩन ेव्मिस्था छ ।   
 

एभाओिादीका जरस्रोत विबाग प्रभुख रीराभणण ऩोखयेररे ऩतन भाथथल्रो कणाडरीफाये बायतीम कम्ऩनी 
जीएभआयसॉग बएको ऩीडीए यारट्रघाती बएको आयोऩ रगाएका छन ्। ऩोखयेररे सम्झौता गनेहरू 

बायतीमबन्दा ऩतन फढी बायतीम बएकोसभेत आयोऩ रगाए । ‘मो सम्झौता कम्ऩनी ऐनअन्तगडत बएको 
छ,’ उनरे बने, ‘यास्रट्रम भहŒिको विषमभा मसयी हल्का रूऩभा सम्झौता बएकोभा हाम्रो घोय आऩवत्त छ 

।’ प्रततभेगािाट रू. ८ कयोड भार ैरागत राग्नुऩन ेठाउॉभा १६ कयोड रागत राग्दा नेऩारराई पाइदा नहुने 
उनको धायणा छ । नेता ऩोखयेररे स्थानीम जनताराई एक्मुटी कभ प्रततशत ददनु, भ्माट छूट गनुड, तनभाडण 

साभग्रीको तनमाडतभा ५० प्रततशत छूट गन ेफुॉदाहरूप्रतत आपूहरूको असहभतत यहेको फताए । कम्ऩनीको हेड 

अफपस विदेशभा याख्ने, कानूनी सहामता फेरामतको मरनेजस्ता प्रािधान नेऩारको दहतभा नबएको उनको 
बनाइ छ । मोजनाराई कुनै ऩतन हारतभा कामाडन्िमन हुन नददन ेचतेािनी ऩतन उनरे ददए ।  
 

शुक्रिाय मसॊहदयफायभा आमोस्जत एक कामडक्रभभा प्रधानभन्री सुशीर कोइयारा य बायतीम गहृभन्री 
याजनाथ मसॊहको उऩस्स्थततभा ऩीडीएभा हस्ताऺय बएको हो । ऩीडीएभा रगानी फोडडका प्रभुख कामडकायी 
अथधकृत याधेश ऩन्त य जीएभआयका ऊजाड अध्मऺ आयफी सेसनरे हस्ताऺय गयेका थथए । 
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भाथथल्रो भादी जरववद्मुत ्आमोजना : ननभााण सभम रक्म्फॉदा १ अफा रगानी 
फढ्मो 
सुयेन्र ऩौडरे 

२५ भेगािाट ऺभताको भाथथल्रो भादी जरविद्मुत ्आमोजनाको तनभाडण सभम रस्म्फन ेबएको छ । तनभाडण अिथध 

रस्म्फएसॉग ैआमोजनाको रागत खचड झण्ड ै१ अफड रुऩैमा“ फढ्न ेबएको छ । फायम्फाय ऩदहयो आएय काभभा अियोध 

बएकारे आमोजनाको काभ अतघ फढ्न नसकेको हो । २८ भहीनाभा तनभाडण सक्न ेरक्ष्मका साथ कास्कीको 
मसल्दजुुयेभा तनभाडणाधीन आमोजनाको काभ २०६९ ऩुसभा शुरू बएको हो । रक्ष्मअनुसाय आगाभी ८ भहीनामबरभा 
आमोजनाको काभ सफकनुऩन ेहो । तय, काभ शुरू बएको २० भहीना बफततसक्दा ५८ प्रततशत भार तनभाडण काभ 

सम्ऩन्न बएको छ ।  
 

बौगोमरक फनािट, ऩदहयो, स्थानीम सभस्मा एिभ ्जरविद्मुत्सम्फन्धी प्रस्ट नीततको अबािभा तनभाडण सभम 

रस्म्फन ेआमोजनाका प्रोजेक्ट डाइयेक्टय विजमफाफ ुभल्ररे जानकायी ददए । ‘सफ ैकाभ सक्न अझै डढे िषड राग्न े

बएको छ,’ उनरे बन,े ‘तनभाडण सभम रस्म्फॉदा आमोजनाको रागत ऩतन फढेको हो ।’ आमोजनाको तनभाडण रागत 

प्रततभेगािाट २६ कयोड रुऩैमा“बन्दा फढी हुन ेऩुग्न ेउनरे फताए । 
 

५ अफड २८ कयोड रुऩैमा“भा तनभाडण सक्न ेरक्ष्म बए ऩतन सभम रस्म्फएसॉग ैकयीफ १ अफड रागत फढेय ६ अफड २६ कयोड 

रुऩैमा“ रागत ऩुग्न ेउनको बनाइ छ । आमोजनाभा नेऩारी रगानीकताड विजमफाफ ुभल्रको २० प्रततशत य थचतनमाॉ 
थ्री गजेज कम्ऩनीअन्तगडतको चाइना इण्टयनेशनर िाटय एण्ड इरेस्क्ट्रक कऩोयेशन (सीडब्ल्मूेूई)को ८०  

प्रततशत रगानी छ । मसल्दजुुये गाविसस्स्थत चासुभा आमोजनाको फाॉध तनभाडण बइयहेको छ ।  
 

४ हजाय २ सम ३० मभटय रम्फाइ यहेको सुरुङ धभाधभ तनभाडण बइयहेको भल्ररे फताए । उनरे बन,े ‘छाचोकभा 
ऩाियहाउस तनभाडण हुॉदै छ ।’ आमोजनाभा विदेशी २ सम य नेऩारी ५ सम ५० जना काभदाय कामडयत छन ्। 
‘आमोजनाभा योजगायीका राथग स्थानीमराई प्राथमभकता ददइएको छ,’ उनरे बन,े ‘स्थानीम २ सम जना काभदाय 

ऩरयमोजनाभा सॊरग्न छन ्।’ 
 

आमोजनाको तनभाडणका राथग थचतनमाॉ ठेकेदाय कम्ऩनी मसनो हाइड्रो ब्मूयो १० चणे्डुराई ईऩीसी कण््माक्टको 
अिधायणाअनुसाय सम्झौता गरयएको छ । आमोजनाको सम्ऩूणड प्राविथधक काभ थचतनमाॉ प्रमसद्ध कन्सल्टेन्सी 
एसआईडीएचआई सङ्ग्घाईरे गयेको छ । आमोजनाफाट कास्कीको मसल्दजुुये, नाभाजुडन, थभुाकोडाॉडा गाविस ५० हजाय 

स्थानीम प्रत्मऺ तथा अप्रत्मऺ रूऩभा राबास्न्ित हुनेछन ्। 
  

http://www.abhiyan.com.np/author-305-


>f]tM cleofg, 2071/6/12 

जरववद्मुत्भा नमाॉ अध्माम 
नेऩार रगानी फोडड य बायतीम कम्ऩनी जीएभआय मरमभटेडफीच भाथथल्रो कणाडरी आमोजनाको ऩरयमोजना विकास 

सम्झौता (ऩीडीए) बएको छ । बायतस“ग प्रायस्म्बक ऊजाड व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बएऩचचात ्तत्कार ैबएको मो 
सम्झौता जरविद्मुत्को विकासभा अको भहत्िऩूणड पड्को हो । मसरे भुरुकको जरविद्मुत ्ऺेरको भार ैहोइन, 

सभग्र आथथडक  तथा साभास्जक ऺेरभा ऩतन भहत्िऩूणड मोगदान गन ेछ । मसरे नेऩारको जरविद्मुत्को विकासका 
राथग विदेशी रगानीको भहत्िऩूणड ढोका खोमरददएको छ । साथ,ै हारसम्भ विकासको दृस्रटरे अतत न ैऩतछ ऩयेको 
भध्मऩस्चचभ ऺेरभा मसरे कामाऩरट न ैल्माइददन ेसम्बािना छ । तय, ऩतन मो ऩरयमोजना कामाडन्िमनभा केही 
चनुौती छन,् जसप्रतत सयकाय य जीएभआय दिुै सचते बएय अतघ फढ्नुऩन ेहुन्छ ।  
 

  धेयै दृस्रटरे मो ऩीडीए सम्झौता भहŒिऩूणड छ । ऩदहरो नेऩारभा जरविद्मुत्को १ सम िषडबन्दा ऩुयानो इततहासभा 
९ सम भेिा ऺभताको विद्मुत ्आमोजना ऩदहरोऩटक फन्दै छ, जुन हारसम्भ नेऩारका जरविद्मुत ्आमोजनाहरूको 
कुर जडडतऺभताबन्दा फढी हो । दोस्रो– मो ऩरयमोजनाका राथग कयीफ १  खफड ५० अफड रुऩैमा“ विदेशी रगानी आउ“दै 

छ । मो अदहरेसम्भकै सफैबन्दा ठूरो विदेशी रगानी हो । तेस्रो– ठूरा विदेशी रगानी ल्माउन ेकामाडदेश ऩाएको 
रगानी फोडडरे एउटा ऩरयमोजनाराई तनरकषडभा ऩ¥ुमाएको छ । मसरे अफको केही सभमभा न ैअरुण तेस्रो, ऩस्चचभ 

सेतीरगामत ऩरयमोजनाको ऩीडीए गन ेअऩेऺा गनड सफकन्छ । जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाहरूभा भार ैहोइन, फोडडरे अतघ 

फढाइयहेका ऩरयमोजनाहरूका राथग ऩतन मो एउटा भोडर फन्न सक्छ । चौथो– नेऩारभा ठूरो रगानी ल्माउन विदेशी 
रगानीकताडहरू डयाइयहेको अिस्था छ । मो ऩरयमोजना नेऩारभा विदेशी रगानी ल्माउन चाहनेका राथग भोडरका 
रूऩभा विकास हुन सक्छ । विदेशी रगानीप्रतत नेऩार सयकायको सकायात्भक दृस्रटकोण ऩतन मसरे रगानीकताडभाझ 

पैराउ“छ । उदाहयणका राथग राओसराई मरन सफकन्छ । राओसभा नाभथेन–२ आमोजनाफाट त्महाॉको आथथडक 

िदृ्थधभा धेयै पड्को भायेको छ । त्मस्त ैबुटानको अथडतन्रभा ४५ प्रततशत मोगदान जरविद्मुत्को छ । ऩरयमोजना 
सजचारनरे जरविद्मुत्को भार व्माऩाय हुन ेहोइन, त्मसरे योजगायी सजृना गनुडका साथ ैजरविद्मुत्को आऩूततड फढाइ 

सभग्र अथडतन्रराई न ैचरामभान फनाउॉछ । राओसको जरविद्मुत ्ऩरयमोजनारे विदेशी रगानीकताडभा राओसप्रतत 

विचिास फढाएजस्त ैनेऩारभा ऩतन अन्म ऺेरभा सभेत िैदेमशक रगानी आकवषडत गनड मो ऩीडीए सहमोगी हुन े

तनस्चचत छ ।  
 

  तय, मसको कामाडन्िमनका चनुौती छन ्। ऩदहरे ऩीडीएप्रतत सकायात्भक एनेकऩा भाओिादीरे अस्न्तभभा आएय 

वियोध गयेको थथमो । अतघल्रो व्मिस्थावऩका–सॊसद्को प्राकृततक स्रोत समभततरे भाथथल्रो कणाडरीको ऩीडीए गनड 
तनदेशन ददएको थथमो । त्मो समभततभा अदहरे दईु खेभाभा विबास्जत नेकऩा–भाओिादी एक दढक्का थथमो । तय, 

अदहरे िैद्मसभूह मो ऩीडीएको वियोधभा छ । आपू सॊसद्भा गयेको काभ ठीक, नहु“दा फेठीक बन्न ेऩरयऩाटीरे देशको 
विकास हुन सक्तैन । मो ऩरयमोजनाको कामाडन्िमनभा वियोध गरययहेका ऩऺहरूरे अियोध गनड सक्छन ्। त्मतातपड  
नेऩार सयकाय सचते फन्नुऩछड , ता फक उनीहरूको ऩरयमोजनाभा तरभाथथ गरयददएय त्मसको ऺततऩूतत ड नेऩार 

सयकायरे फेहोनुड नऩयोस ्। हुन त ऩीडीएभा २१ ददनसम्भ फन्दहडतारका कायण अियोध बए ऩतन नेऩार सयकायरे 

ऺततऩूतत ड ददनु नऩन ेव्मिस्था गरयएको छ । तय ऩतन विमबन्न फहानाभा ऩरयमोजनाको अिथध रस्म्फन गए त्मसरे 



नेऩारको विकासभा थऩ अियोध गनेतपड  ध्मान जान ुजरुयी छ । त्मस्त ैतल्रो तटीम ऺेरका जनताराई ऩन े

प्रबािफाये ऩतन ध्मान ददन ुआिचमक छ ।  
 

  भाथथल्रो कणाडरी सॊसायकै सफैबन्दा सस्तो आमोजना भातनन्छ । मसो हु“दा जीएभआयरे २७ प्रततशत शमेय य १२ 

प्रततशत बफजुरी नेऩारराई मसत्तभैा ददन तमाय बएको हो । कततऩम जरस्रोतविद्हरू बन ेमस्तो सस्तो रागतको 
ऩरयमोजना स्िदेशी ऩूॉजीफाटै फनाउनुऩथ्र्मो बनी वियोध ऩतन गछडन ्। मस्तो वियोध गदाड विगतभा अरुण–३ अिसान 

बई आजसम्भ रोडशडेडङको सभस्मा बोग्नुऩयेको भार होइन, नेऩारको सभग्र अथडतन्रराई न ैनकायात्भक 

फनाएकोतपड  ध्मान ददनु जरुयी छ । 
  



>f]tM gful/s, 2071/6/12 

घरेम्दीभा हेशरकप्टयफाट साभान ढुवानी  
म्माग्दी– स्जल्राको नायच्माङ गाविसभा तनभाडणधीन चाय भेगािाट ऺभताको घरेम्दीखोरा जरविद्मुत 

आमोजनारे जेनेटय, मभक्सय, कम्ऩेय्सय रगामत एक कयोड भूल्मका साभान हेमरकप्टयफाट ढुिानी 
गयाएको छ।  
 

‘मो भदहनादेणख टनेरको काभ सुरु हुन्छ, तनधाडरयत सभमभै काभ सम्ऩन्न गन ेमोजना फनाएका छौं,' 
घरेम्दी हाइड्रो मरमभटेडका अध्मऺ फकशोय सुफेदीरे बने। उनका अनुसाय सडक विस्तायभा दढराइसॉगै 
तनभाडण कामडभा असय गयेऩतछ शुक्रफाय य शतनफाय नायच्माङ फेसीफाट घरेम्दीसम्भ इन्टेक य 

ऩाियहाउसका उऩकयण ओसानड हेमरकऩट्य प्रमोग गरयएको हो।  
घरेम्दीका प्रिन्धक तनदेशक प्रभोद शे्ररठका अनुसाय तनभाडणका राथग आिचमक ऩने विस्पोटक 

ऩदाथडसभेत सुयक्षऺत गरयएको छ। स्थानीमको सफक्रमताभा तनभाडण बइयहेको जरविद्मुतभा सॊस्थाऩक 

सेमयतपड  १५ कयोड सॊकरन बइसकेको य सिडसाधायणका राथग ३० प्रततशत खलु्रा गने तमायी गरयएको 
उनरे फताए।  
थऩ ४९ कयोड फैंकफाट ऋण मरने आमोजनारे जनाएको छ। तनरथगरय य घरेम्दीखोरा दोबानफाट १५ सम 

मभटय सुरुङभा ऩानी ल्माएय घरेम्दी फकनायभा तनभाडण हुन ेऩाियहाउसभा जोडडने छ। आमोजनाफाट 

प्राथधकयणरे िावषडक साढे १३ कयोड रुऩैमाॉ फयाियको बफजुरी फकन्ने सम्झौता गयेको छ। फखाडमाभभा चाय 

रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य दहउॉदभा आठ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा प्रततमुतनटभा बफजुरी फेच्न ेसम्झौता छ। 

  



>f]tM gful/s, 2071/6/13 

 

 



 
  



 
  



>f]tM sflGtk'/, 2071/6/13 

चभेशरमाभा थऩ अन्मोर 

 चभेमरमा प्रततिेदनरे रागत फढ्नुको कायण य त्मसको सभाधान ददएन 

 दय येटसम्फन्धी थऩ विियण भाथगमो 

वििाददत जरविद्मुत ्आमोजना चभेमरमाको अध्ममन गनड गदठत सॊसदीम उऩसमभततको प्रततिेदनरे मो आमोजना 
थऩ अन्मोर फनाएको छ। अध्ममन प्रततिेदनरे आमोजनाको रागत य सभम फढ्नुको कायण य सभाधान नददएऩतछ 

चभेमरमाभा थऩ अन्मोर फढेको हो।  
 

गदहयाइभा ऩुग्ने अऩेऺा गरयए ऩतन उऩसमभततको अध्ममन प्रततिेदनरे आमोजनाको रागत फढ्नुको कायणफाये थऩ 

प्राविथधक अध्ममनको मसपारयस गयेको छ। 'ऩरयमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममनदेणख मोजना सुरु बई हारसम्भको 
बौततक प्रगतत य खचडको विियण हेदाड उऩसमभतत सन्तुरट हुन सकेन,' प्रततिेदनको मसपारयस खण्डभा उल्रेख छ, 

'एक ऩटक स्ितन्र अध्ममन गयी बौततक उऩरस्ब्धका आधायभा बुक्तानी ददने।'  
 

प्रततिेदनभा रागत य सभम फढ्नुको कायण दढरासुस्ती बएको य त्मसका स्जम्भेिाय प्राथधकयणका अथधकायीहरूको 
राऩयफाही य आथथडक अनुशासनहीनता बएको ठहय गरयएको छ। अध्ममन प्रततिेदनभापड त स्जम्भेिाय अथधकायीराई 

कायफाहीको सभेत मसपारयस गरयएऩतछ रुरट फनेका प्राथधकयणका कभडचायी मस सम्फन्धभा थऩ तनणडम गयेय नपस्न े

भानमसकताभा ऩुगेका छन।् मसरे चभेमरमाभा थऩ अन्मोर हुन ेसॊकेत मभरेको छ।  
 

प्राथधकयण सजचारकरे गत बदौ ६ भा सुरुङ साॉघुरयन ेसभस्माभा १ अफड ९ कयोड रुऩैमाॉ बेरयएसन स्िीकृत गयेऩतछ 

रेखा समभततरे बदौ १८ भा बेरयएसन बुक्तानी नददन तनदेशन गयेको थथमो। त्मसरगामत चभेमरमा आमोजना 
सम्झौता, हारसम्भको कामड प्रगतत, -सफ)ै बेरयएसनफाऩतको यकभ य बविरमका कामडमोजनारगामतको कामडऺ ेर 

ददई अध्ममन गनड समभततरे केसीको सॊमोजकत्िभा उऩसमभतत गठन गयेको थथमो। 
 

 

 

३० भेगािाट ऺभताको चभेमरमाको रागत फढेय करयफ १५ अफड ६ कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको छ। मसको प्रततभेगािाट रागत 

५५ कयोड रुऩैमाॉ नाघ्न ेप्रऺेऩण बइयहेको छ। साभान्मतमा प्रततभेगािाट रागत २० कयोड रुऩैमाॉ बएको अिस्थाभा 
चभेमरमाको रागत अत्मथधक फढेऩतछ समभततरे उऩसमभतत गठन गयी अध्ममन गयेको हो। ४ सम ५६ भेगािाटको 
भाथथल्रो ताभाकोसीको प्रततभेगािाट रागत बन ेझन्ड ै९ कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको छ।  
 



प्रततिेदनभा ठेकेदायराई १ अफड ९ कयोड रुऩैमाॉफाहेक तनममभत बुक्तानी ददई तुरुन्त काभ सुरु गनड तनदेशन ददन ऩतन 

मसपारयस गरयएको छ। 'ऩरयमोजनाभा सम्फस्न्धत तनकाम तथा ऩदाथधकायीहरूफाट व्माऩक राऩयफाही हुनुका साथ ै

वित्तीम अनुशासन कामभ नबई अतनममभतता बएको देणखन्छ,' मसपारयस खण्डभा उल्रेख छ। उऩसमभततको मस्तो 
मसपारयसको शुक्रफायको फैठकभा वियोध बएको थथमो। सबासदहरूरे अस्ख्तमायका प्रभुख आमुक्त रोकभानमसॊह 

काकी ऊजाडसथचि हुॉदा चभेमरमाको भ्ररटाचायभा सॊरग्न बएको बन्दै त्मसको वियोध गयेका थथए। 
 

सॊसदको सािडजतनक रेखा समभततरे आइतफाय ७ ददनमबर चभेमरमाको काभ सुरु गनड ऊजाड भन्रारम य विद्मुत ्

प्राथधकयणराई तनदेशन ददएको छ। शुक्रफाय फसेको समभतत फैठकको तनणडमअनुसाय आइतफाय मस्तो तनदेशन 

ददइएको हो। काभ सुरु नबए कायफाही गन ेऩतन तनदेशनभा उल्रेख छ। 
 

'चभेमरमाको काभ ७ ददनमबर सुरु गनड आज कडा तनदेशन ऩठाएका छौं,' समभततका सथचि सुयेन्र अमाडररे बन,े 

'काभ नगये कायफाही हुन्छ बन्न ेरेखी ऩठाएका छौं।' समभतत सदस्म याजेन्र केसीको सॊमोजकत्िभा गदठत 

उऩसमभततको अध्ममन प्रततिेदनभा आधारयत हुॉदै समभततरे मस्तो तनदेशन ददएको हो। उऩसमभततको अध्ममन 

समभततरे अनुभोदन गरयसकेको छैन। सथचि अमाडरका अनुसाय समभततरे चभेमरमाका साथ ैभाथथल्रो 
ताभाकोसीको रागत दय तुरनात्भक अध्ममनका राथग भागेको छ। 'चभेमरमाभा थऩ अध्ममन हुन सक्छ,' उनरे 

बने। 
 

सफैबन्दा फढी बेरयएसन आमोजनाको मसमबर काभभा देणखएको छ। आमोजनाको मसमबर ठेक्का सम्झौता करयफ २ 

अफड ८८ कयोड १३ राख रुऩैमाॉ छ। प्रथधकयणरे मसमबर काभभा करयफ २ अफड ५४ कयोड ६० राख ५२ हजाय रुऩैमाॉ भार 

बेरयएसन स्िीकृत गयेको जनाएको छ। मससदहत मसमबर काभको कुर बेरयएसन यकभ ५ अफड ४२ कयोड ७३ राख ५२ 

हजाय रुऩैमाॉ हुन्छ। 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/6/13 

  



>f]tM cleofg, 2071/6/13 

थाऩाखोराको ६५% काभ ऩूया 

भुस्ताङको टुकुच ेगाविसभा तनभाडणाधीन ११ दशभरि २ भेगािाट ऺभताको थाऩाखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको ६५ 

प्रततशत तनभाडण कामड ऩूया बएको छ । १ अफड ७१ कयोड रुऩैमाॉ रागत यहेको आमोजाको इण्टेक, टनेर, ऩाियहाउस, 

विद्मुत ्राइन विस्ताय, सडकरगामत कामड अस्न्तभ चयणभा यहेको भाउण्ट कैराश इनजॉ प्रामरका प्रभुख 

बयतकुभाय खड्कारे फताए । 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/6/13 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/6/13 

ऩजचचेिय तछटो गनड देउिाको आग्रह 

काजनक नेऩार 

ऩूिडप्रधानभन्री शयेफहादयु देउिारे आपू प्रधानभन्री हुॉदा बएको भहाकारी सस्न्धअनुरूऩ ऩजचचेिय आमोजना 
जततसक्दो चाॉडो सम्ऩन्न गनड बायतसॉग आग्रह गयेका छन।्  
 

सस्न्धको मततका िषड बफततसक्दा ऩतन कामाडन्िमन नबएको प्रतत दटप्ऩणी गदै देउिारे दिुै देशको दहतका राथग 

ऩजचचेिय फन्न जरुयी यहेको फताए। हार ैनेऩार भ्रभणका क्रभभा बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीरे ऩजचचेिय फनाउन े

प्रततफद्धता आएकोभा खसुी व्मक्त गदैे ैउनरे बन,े 'भ प्रधानभन्री हुॉदा सॊसद्को दईु ततहाइ फहुभतरे सस्न्ध ऩारयत 

गयेको हो। तय अदहरेसम्भ ऩजचचेिय फनेन।' देउिारे सात हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनऩतछ विद्मुत ्य मसॉचाइफाट 

दिुै देशरे राब मरन ेआशा व्मक्त गये।  
 

उनरे नेऩार य बायतफीचको सम्फन्ध कुन ैसयकाय िा याजा-भहायाजारे फनाएको नबई जनस्तयफाट फनेको फताएका 
छन।् नेऩार-बायत अफध भैरी सभाजरे आइतफाय नेऩारगन्जभा गयेको दईु देशको सम्फन्धफायेको विचाय गोरठी 
सम्फोधन गदै उनरे दिुै देशको दहतभा केस्न्द्यत हुनुऩन ेफताए। 'मो कसैरे चाहेय बफग्रन ेखारको सम्फन्ध हैन,' देउिारे 

बन,े 'दईु देशका जनताफीच धामभडक, साभास्जक, साॊस्कृततक सम्फन्धरे फाॉथधएको छ।'  
 

गोरठीभा कामडऩर प्रस्तुत गदै बायतभा नेऩार भाभराका जानकाय बनेय थचतनएका ऩूिडजनयर अशोक  

 

भेहतारे नेऩार बायतको मशय बएको फताए। आपू १६ िषडको हुॉदा योल्ऩा ऩुगेको प्रसॊग कोट्माउॉ दै सुनाए, 'भेयी आभा भ 

गरत देशभा जन्भेको बस्न्थन।् भ नेऩारभा जस्न्भनुऩथ्र्मो ये।' बौगोमरक य अरू दृस्रटरे बायतका राथग नेऩार सधॊे  ै

भहत्त्िऩूणड यहेको उनको बनाइ थथमो।  
 

त्मस्त,ै प्राध्माऩक रोकयाज फयाररे नेऩार-बायत सम्फन्ध गदहयो, तनकट य पयाफकरोसॉग ैजदटर ऩतन यहेको फताए। 
सीभारगामतका अनेक वििाद िस्तुस्स्थततबन्दा धेयै याजनीतत बएको दटप्ऩणी गदै बन,े 'धेयै भाइन्ड सेटहरू छन।् तय, 
नेतारे चाहे त्मस्ता धायणा पेनड सफकन्छ बन्न ेउदाहयण भोदी बइसकेका छन।्'  
 

भोदीरे नेऩारभा गयेको सम्फोधनराई काॊगे्रस, एभारे, भाओिादी य तयाई ऩाटॊहरूरे सम्भान गयेको उनरे दटप्ऩणी गये। 
बायतको याजस्थान विचिविद्मारमका प्राध्माऩक डा. फीसी उप्रेतीरे बायत य चीनको फीचभा यहेको नेऩारका राथग 

सन्तुमरत बूमभकाभा यहन ुसधैं कदठन काभ बइयहेको फताए।  
 

'ऩृ् िीनायामण शाहदेणख अदहरेसम्भ त्मो बूमभका तनिाडह गनुड चनुौतीऩूणड छ,' उनरे बने।     
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ऩञ्चशे्वय ववधानभा सहभनत 
रोकभणण याई  

नेऩार य बायतफीच ऩजचचेिय फहुउद्देचमीम आमोजना तनभाडण तनस्म्त ऩजचचेिय विकास प्राथधकयणको विधानभा 
सोभफाय सहभतत जुटेको छ । मससॉग ै१८ िषडदेणख अड्फकएको ऩजचचेिय आमोजना फन्न ेफाटो खरेुको छ । 
'ऩजचचेियको विधानराई अस्न्तभ रूऩ ददने काभ बो,' िाताडभा सहबागी ऊजाड भन्रारमका प्रिक्ता केशिध्िज 

अथधकायीरे बन,े 'सानाततना बाषागत रदुट हेयेय बोमर (भॊगरफाय) हस्ताऺय हुन्छ ।' 
 

विधानरे प्राथधकयणको सॊयचना, काभ, कतडव्म, अथधकाय तथा दातमत्िरगामत कुया तनधाडयण गछड  । मसैका आधायभा 
प्राथधकयण सजचारन हुन्छ । नेऩार य बायत दईु देशका अथधकायी यहन ेप्राथधकयण मही विधानका आधायभा 
सजचारन हुनेछ । प्राथधकयण गठन गयी ऩजचचेिय अगाडड फढाउन ेसहभतत मसअतघ न ैबएको थथमो । 
 

प्राथधकयण अध्मऺका सम्फन्धभा ऩतन सहभतत जुटेको उनरे फताए । अध्मऺ नेऩारी अथधकायी हुन ेफक बायतीम 

अथधकायी हुन ेबन्न ेभॊगरफाय सहभततभा हस्ताऺय बएऩतछ सािडजतनक गरयन ेउनरे फताए । प्राथधकयणको 
कामाडरम भहेन्रनगयभा यहन ेमसअतघ न ैतम बइसकेको छ । नेऩारका तपड फाट ऊजाड सथचि याजेन्रफकशोय छेरी य 

बायतका तपड फाट बायतीम जरस्रोत सथचि आरोक याितरे सहभततभा हस्ताऺय गनेछन ्। 
 

गत साउनभा बएको बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका फेरा नेऩार-बायत ऩजचचेिय प्राथधकयण 

स्थाऩना गयी ऩजचचेिय फहुउद्देचमीम आमोजना अगाडड फढाउने सहभतत बएको थथमो । साउन १८ भा प्राथधकयण 

कामाडरम स्थाऩना गन ेकामाडदेशभा सम्झौता बएको थथमो । त्मततफेरा भोदीरे नेऩारको सॊसद्भा १ िषडमबर देणखन े

गयी ऩजचचेिय आमोजनाको काभ प्राथमभकताका साथ अतघ फढाउन ेफताएका थथए । भहाकारी सस्न्ध बएको १८ 

िषडऩतछ त्मसअन्तगडतको ऩजचचेिय आमोजना प्राथधकयणभापड त अतघ फढाउन ेढोका खरेुको हो ।  
 

मसअतघ २०६६ भा नेऩार-बायत ऊजाड सथचिस्तयीम सॊमुक्त आमोगको ऩोखयाभा फसेको तेस्रो फैठकरे ऩजचचेिय 

प्राथधकयणसम्फन्धी १९ फुॉदे कामाडदेश तमाय गयेको थथमो । तय बायतरे कामाडदेशको १७ य १८ फुॉदाभा सॊशोधन हुनुऩन े

अडान याख्दा ७ िषड दढराइ बएको हो । 
 

कामाडदेशको १७ औॊ फुॉदाभा आमोजनाराई आिचमक साभान य उऩकयणभा दिुै देशरे बन्साय छुट ददन ेप्रािधान थथमो 
। मो प्रािधान दरुुऩमोग हुन सक्न ेबन्दै बायतरे सॊशोधनको भाग याखेको थथमो । त्मसभा आमोजनारे मसपारयस 

गयेका साभान य उऩकयणराई भार दिुै देशको बन्साय छुट हुन ेप्रािधानभा सहभतत जुटेको थथमो । त्मस्त ै

कामाडदेशको १८ औॊ फुॉदाभा आमोजनाभा काभ गन ेदिुै देशका कभडचायीराई कूटनीततक सुविधा ददने उल्रेख थथमो । 
त्मसको सट्टाभा आमोजनाभा काभ गन ेकभडचायीरे सम्फस्न्धत देशको कानुन भान्नुऩन ेय आमोजनाभा गयेको 
काभको आधायभा भुद्दा चराउन िा थनु्न ऩाइन ेप्रस्तािभा सहभतत जुटेऩतछ भोदी भ्रभणका फेरा कामाडदेशभा 
हस्ताऺय बएको हो । 
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भहाकारी नदीभा ऩदहचान गरयएको ऩजचचेिय फहुउद्देचमीम आमोजनाको ऺभता ६ हजाय ७ सम २० भेगािाट छ । 
मसभा ऩजचचेिय फाॉध (भुख्म फाॉध) को जडडत ऺभता ६ हजाय ४ सम ८० भेगािाट यहन ेछ । मो फाॉधफाट िावषकड  १० 

हजाय ६ सम ७१ थगगािाट आिय विद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ ।  
 

ऩजचचेिय फाॉधफाट विद्मुत ्उत्ऩादन गदाड प्रिाह गरयन ेऩानीफाट उत्ऩन्न हुन ेफाढी तनमभन गनड २५ फकरोमभटय ऩय 

रूऩारीगढ रययेगुरेदटङ फाॉध तनभाडण गरयनेछ । मसको जडडत ऺभता २ सम ४० भेगािाट यहनेछ बन ेिावषकड  ऊजाड 
उत्ऩादन १ हजाय ६ सम ५० थगगािाट आिय यहनेछ ।  
 

कुर तनभाडण रागत ३ खफड ३६ अफड अनुभान गरयएको मो आमोजनाका राथग नेऩाररे १ खफड २६ अफडदेणख १ खफड ३० 

अफड रुऩैमाॉ रगानी गनुडऩन ेअनुभान गरयएको छ । फाॉकी रगानी बन ेबायतरे गन ेसहभतत बएको छ । तनभाडण अिथध 

१० िषड छ । आमोजनाका राथग नेऩाररे िावषकड  करयफ १३ अफड रुऩैमाॉभार रगानी गनुडऩन ेबएकारे खास ैआथथडक बाय 

नऩन ेफताइएको छ । मो आमोजना ७० भेगािाटको भध्मभस्र्माङीबन्दा १० गुणा य ७ सम ५० भेगािाट ऺभताको 
ऩस्चचभ सेतीबन्दा ६ गुणा सस्तो यहेको फताइएको छ । 
 

सीभा नदीभा तनभाडण हुन ेमो आमोजनाको २ िटा अन्डयग्राउन्ड ऩािय हाउस हुनेछ । त्मसभध्मे एउटा ऩािय हाउस 

नेऩारभा य अको बायतभा यहन ेसम्झौता छ । आमोजना फन ेनेऩारराई ऊजाड उत्ऩादनफाट िावषकड  साढे ३४ अफड रुऩैमाॉ 
य भत्स्म ऩारन, मसॉचाइ, जडडफुटी, परपूर खेती आददफाट िावषकड  ५३ अफड ४१ कयोड रुऩैमाॉ पाइदा हुन ेदाफी गरयएको 
छ । आमोजनाफाट सयकायरे ऩाउन ेयाजस्िफाट हयेक िषड फैतडी स्जल्रारे ५६ कयोड ४० राख रुऩैमाॉ य डडरेधयुारे २६ 

कयोड १० राख रुऩैमाॉ प्राप्त गन ेदहसाफ छ । त्मस्त ैदाचुडरा, कजचनऩुय, कैरारी, डोटी, फझाङ, फाजुया य अछाभ 

प्रत्मेक स्जल्रारे िावषकड  २३ कयोड ४० राख रुऩैमाॉ ऩाउन ेजनाइएको छ । 
 

मो आमोजना फन्दा २ हजाय ९ सम २६ घयधयुीका २२ हजाय ७ सम ६५ जनाराई ऩुनफाडसभा रैजानुऩछड  बन े१३ कयोड 

८५ राख रुऩैमाॉ फयाफयको कृवषफाट हुन ेआम्दानी घट्छ । त्मस्त ैमो आमोजनाफाट अन्म िाताियणीम असय ऩतन 

ऩुग्छ । 
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काफेरी 'ए' फन ेतभोय नफन्ने 
रोकभणण याई  

विद्मुत ्प्राथधकयणरे काफेरी 'ए' जरविद्मुत ्अमोजनाराई ऺततऩूतत ड ददएय तभोय जरविद्मुत ्आमोजना ऩूणड 
ऺभताभा फनाउन ेप्रस्ताि गन ेतमायी गरययहेको छ ।  जराशममुक्त तभोय आमोजना ऩूणड ऺभता (७ सम ६२ 

भेगािाट) भा फनाए नदीको फहािभा आधारयत ३७ दशभरि ६ भेगािाट काफेरी ए डुफानभा ऩन ेतथा काफेरी ए 

नडुफाई तभोय तनभाडणको सम्बाव्मता नयहको अध्ममनरे देखाएऩतछ प्राथधकयणरे मस्तो तमायी गयेको हो ।  
 

विचि फैंकरे रगानी गन ेतम बएको काफेरी 'ए' तत्कार तनभाडण सुरु गनड सफकने अिस्थाभा बएकारे ऩतन 

प्राथधकयणरे काफेरी एराई कुन ैअियोध नगन ेतय तभोय फनेऩतछ ऺततऩूतत ड ततनगेयी प्रस्ताि फतनयहेको छ । 'काफेरी 
'ए' ४/५ िषडभा तनभाडण हुन्छ । तय बफनाअियोध काभ बए ऩतन तभोय फनाउन करयफ १२ िषड राग्छ,' प्राथधकयणका 
एक उच्च अथधकायीरे बन,े 'काफेरी ऩतन फनोस ्य हाभीराई ऩूणड ऺभताभा तभोय फनाउन ेगयी राइसेन्स ऩतन जायी 
गरयमोस ्बन्न ेहाम्रो बनाइ छ । तभोय फनेऩतछ डुफानभा ऩने काफेरी एराई प्राथधकयणरे ऺततऩूतत ड ददन ेहाम्रो प्रस्ताि 

हो ।' विद्मुत ्विकास विबागरे प्राथधकयणराई तभोय २ सम भेगािाट ऺभताभा भार फनाउन राइसेन्स जायी गयेको 
छ ।  
 

तभोय कोसी फेमसन गुरु मोजनाभा ऩयेको जराशममुक्त आमोजना हो । प्राथधकयणको इस्न्जतनमरयङ सेिारे करयफ ४ 

भदहनाअतघ गयेको अध्ममन प्रततिेदनअनुसाय ३७ दशभरि ६ भेगािाटको काफेरी 'ए' तनभाडण गदाड ७ सम ६२ 

भेगािाटको तभोय फन्दैन । 'तभोय नदीभा सेडडभेन्ट (ढुॊगा, फारुिा, भाटो आदद) को फहाि उच्च बएकारे काफेरी 'ए' य 

तभोय दिु ैफनाउन ेसम्बािना छैन,' प्रततिेदनको तनरकषड छ, 'काफेरी ए फनाउॉदा तभोयको जराशमको उचाइ १ सम 

मभटय घटाउनुऩछड  । त्मसो गदाड बी आकायको तभोयको जराशम ३ िषडमबर मसल्ट (ढुॊगा, फारुिा, भाटो आदद) रे 

बरयन्छ ।' 
 

तभोय जरविद्मुत ्आमोजना प्रभुख प्रेभ गुप्तारे तीन िषडका राथग जरविद्मुत ्आमोजना तनभाडण गनड नसफकन े

फताए । 'नदीको फहािभा आधारयत काफेरी 'ए' फनाउन त विद्मुत ्प्राथधकयणराई तभोय २ सम भेगािाट ऺभताभा 
तनभाडण गन ेअनुभततऩर ददइएको छ,' उनरे बन,े 'तभोयको जराशम बी आकायभा फन्न ेय २ सम भेगािाटको 
जराशम फढीभा ३ िषडभा बरयन ेबएकारे प्राथधकयण तभोय जरविद्मुत ्आमोजना नफनाउन फाध्म हुन्छ ।' उनका 
अनुसाय ऩूणड ऺभताभा फन ेतभोयको जराशम बरयन ५० राग्छ । त्मसऩतछ तभोय नदीको फहािभा आधारयत 

आमोजनाभा रूऩान्तयण हुन्छ । 
 

प्राथधकयणको प्रस्तािअनुसाय विबागरे ऩूणड ऺभताभा फनाउन नददए तभोय नफनाउन ेभानमसकता प्राथधकयण ऩुगेको 
छ । 'ऩूणड ऺभताभा फनाउन ेअनुभततऩर नऩाई तभोयभा थऩ काभ गदैनौं,' प्राथधकयणका एक उच्च अथधकायीरे बन े।  
 

अध्ममन प्रततिेदनका अनुसाय तभोयको िावषकड  ऊजाड उत्ऩादन ३ हजाय १ सम ५१ थगगािाट आिय छ । जफफक 

काफेरी 'ए' को िावषकड  ऊजाड उत्ऩादन २ सम १५ थगगािाट आियभार छ । मस दहसाफरे काफेरी फन ेिावषकड  ऊजाड 
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उत्ऩादन २ हजाय ९ सम ३६ थगगािाट आिय (९३ प्रततशत) रे घट्छ । 'गुरुमोजा न ैविऩयीत काफेरी 'ए' तनभाडण गन े

अनुभतत ददइमो,' प्राथधकयणका एक उच्च अथधकायीरे बन,े 'मसरे देशको स्रोत य त्मसफाट मसजडना हुन ेसफ ैप्रकायका 
सम्बािना भाछड  । उऩरब्ध स्रोत भानुड अऩयाध हो ।' 
 

तभोय सन ्१९८५ भा जाइकारे अध्ममन गयेको गुरुमोजनाभा ऩयेको आमोजना हो । उक्त आमोजनाको 
ऩूिडसम्बाव्मता अध्ममन जाइकारे न ैसन ्२०१० भा गयेको थथमो, जसभा आमोजनाको ऺभता ५ सम १० भेगािाट 

उल्रेख छ । तय ऩनु् जाइका य विद्मुत ्प्राथधकयणरे गयेको अध्ममनरे उक्त आमोजना ७ सम ६२ भेगािाट ऺभताभा 
फनाउन सफकने देखाएको छ । प्राथधकयणरे उक्त आमोजना तनभाडणका राथग गुप्ताको नेततृ्िभा छुट्टै टोरी फनाएय 

काभ गरययहेको छ । काफेरी 'ए' सन ्१९९२ भा क्मानडारी ऩयाभशडदाता य प्राथधकयणको सॊरग्नताभा गदठत य विचि 

फैंकको ऋण सहमोगभा सजचामरत 'मभडडमभ हाइड्रो प्राजेक्ट' रे गयेको अध्ममनरे ऩदहचान गयेको आमोजना हो । 
प्रोजेक्टका विऻरे जाइकाको गुरुमोजना अध्ममन नगदाड काफेरी 'ए' आमोजनाका रूऩभा ऩदहचान बएको हो ।  
 

अध्ममन प्रततिेदनअनुसाय तभोय फनाउॉदा मसको जराशम सभुर सतहदेणख ५ सम ५० मभटय भाथथसम्भ ऩुग्छ । 
त्मसफाट काफेरी 'ए' आमोजा न ैडुब्छ । काफेरी 'ए' फनेऩतछ तभोयको जराशम १ सम मभटय घटाई सभुर सतहफाट ४ 

सम ५० मभटयको उचाइभा सीमभत गनुडऩछड  । त्मसो गदाड 'बी' आकायभा फन्न ेबएकारे जराशम ३ िषडभ ैबरयन्छ । 
'जराशमको उचाइ सभुर सतहदेणख ५ सम ५० मभटय हुन ेगयी न ैतभोय फनाउन मसपारयस गरयन्छ,' प्रततिेदनभा 
उल्रेख छ ।  
 

काफेरी 'ए' को राइसेन्स तत्कारीन जरस्रोतभन्री प्रकाशशयण भहतको ऩाराभा भस्न्रऩरयषद्रे जायी गयेको हो । 
'त्मततफेरा विद्मुत ्विकास विबागकै मसपारयसभा राइसने्स ददइएको हो,' भहतरे बन,े 'त्मततफेरा फकन ठीक छ बन े

त ? भन्रीरे प्राविथधक कुयो फुझ्न ेकुया बएन । ठीक छ बनेऩतछ नीततगत तहफाट सहजीकयण गन ेहो ।' 
 

विद्मुत ्विकास विबाग आमोजना अध्ममन भहाशाखा प्रभुख सुिणडरार शे्ररठरे तभोय भस्न्रऩरयषद्को तनणडमफाट 

प्रततस्ऩधाडका आधायभा काफेरी 'ए' तनजी ऺेरराई ददइएको फताए । 'तभोय याम्रो जराशममुक्त आमोजना होइन,' 

उनरे बन,े 'प्राथधकयणरे फनाउन सक्न ेअन्म थपु्रै याम्रा जराशममुक्त आमोजना छन ्। पेरय काफेरी 'ए' फन्न े

तनस्चचत बइसकेको अिस्थाभा तभोयराई कदहरेसम्भ ऩखेय फस्न े?'  

 

काफेरी एका प्रिद्डधक फुटिर ऩािय कम्ऩनीका उऩाध्मऺ प्रतीक प्रधानरे सयकायरे भध्मभ आमोजना प्राथमभकताभा 
याखेऩतछ प्रततस्ऩधाडका आधायभा काफेरी ए आफ्नो कम्ऩनीरे ऩाएको फताए । 'सयकायरे न ैहाभीराई छानेय काफेरी 
फना बनेको हो,' उनरे बने, 'वित्तीम व्मिस्था हुनैराग्दा पेरय सयकायरे न ैनफना बन्न ेअिस्था आउॉछ बन ेहाम्रो बन्न ु

न ैके यहन्छ य ।'  
 

प्रततिेदनरे आथथडक दहसाफरे ऩतन तभोयको ऺभता घटाउन ुउऩमुक्त नबएको तनरकषड तनकारेको छ । काफेरीको 
अनुभातनत रागत रागत १० कयोड ८८ राख अभेरयकी डरय (हारको भुरा वितनभम दयअनुसाय १० अफड ६४ कयोड २७ 

राख रुऩैमाॉ) छ । मस दहसाफरे प्रततभेगािाट रागत २८ कयोड ३० राख ५० हजाय रुऩैमाॉ हुन्छ । 
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जीएभआयराई ववत्तीम व्मवस्थाऩनको चनुौती 
भोतीरार ऩौडरे  

भाथथल्रो कणाडरी आमोजना तनभाडणका राथग बएको ऩरयमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) ऩतछ त्मसको प्रिद्डधक 

'जीएभआय भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत मरमभटेड'राई विवत्तम व्मिस्थाऩनको चनुौती थवऩएको छ ।  
 

सम्झौताऩतछ भार ैसुरु गरयन ेविवत्तम व्मिस्थाऩनका राथग ठूरा रगानीका फैंक खोज्न ुचनुौतीऩूणड छ । ऩीडीए 

अबािभा हारसम्भ आथथडक प्रततिेदन तमाय गनड सकेको थथएन । अफ बन ेविस्ततृ आथथडक प्रततिेदनको तमायीभा 
राग्न ेबएको छ । आमोजनाको रागत करयफ एक खचड ४० अफड अनुभान गरयएको छ । विस्ततृ आथथडक प्रततिेदन 

तमाय बएऩतछ भार रगानीको मफकन अॊक तनस्स्कन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ ।  
 

सम्झौताको तेस्रो िषडदेणख मसमबर तनभाडणको काभ सुरु गरयन ेकम्ऩनीका इस्न्जतनमय प्रदीऩ नेऩाररे जानकायी ददए 

। त्मसअन्तगडत ड्माभ, टनेर, ऩािय हाउस य ऩुर तनभाडणको काभ हुनेछ । तनभाडण स्थर जोड्न ेकणाडरी याजभागड 
अन्तगडत सुखेतको फाॊगेमसभरदेणख करयफ ९४ फकरोमभटय सडकभा भोड सुधायका साथ ैचौडाइ फढाइन ेबएको छ । 
त्मससका राथग सि ेऩुया बइसकेको छ । आमोजनाका कायण डुफानभा ऩन ेकणाडरी याजभागडअन्तगडतको 
तुइनकुनादेणख भाथथल्रो बागभा करयफ तीन सम मभटय सडक तनभाडण गनड सि ेजायी छ ।  
 

ड्माभसाइटभा ऩक्की ऩुर तनभाडणका साथ ऩानी जान े१० मभटय आकायका दईु य सात मभटयको एक सुरुङ भागड 
तनभाडण गरयन ेछ । तनभाडण अिथधभा इरेक्ट्रोभेकातनकर, इरेस्क्ट्यकर, सफस्टेशन तनभाडण हुनेछन ्। मस्त,ै ऩािय 

हाउसदेणख नेऩार मबर करयफ चाय सम भेगािाट ऺभताको ८० फकरोमभटय ट्रान्समभसन राइन तनभाडण ऩतन सोही 
अिधीभा इस्न्जतनमय नेऩाररे जानकायी ददए ।  
 

कम्ऩनी यस्जस्ट्रायको कामाडरमभा ०६५ फैशाख २० भा दताड बई शुरुभा तीन सम भेगािाट उत्ऩादनको सिेऺण 

अनुभतत ऩाएको उक्त कम्ऩनीराई ०६६ सार ऩुस ५ को सथचिस्तयीम तनणडम अनुसाय ९ सम भेगािाट ऺभता कामभ 

गरयएको थथमो ।  
 

आमोजनाफाट हुन ेपाइदा 
 

उक्त आमोजना तनभाडण क्रभभा हुन ेआथथडक गततविथधको राब स्थानीम फामसन्दारे न ैउठाउन ेछन ्। त्मसफाहेक 

उत्ऩाददत ऺभताको १२ प्रततशत अथाडत ्एक सम आठ भेगािाट बफजुरी नेऩारराई तन्शुल्क उऩरब्ध हुन,े न्मूनतभ 

प्रततमूतनट ऩाॉच रुऩैमाॉ ८८ ऩैसाका दयरे तन्शुल्क उजाडफाट खचड कटाएय प्रततिषड दईु सम ४८ कयोड य आमोजना 
अिथधबय ६ हजाय दईु सम १६ कयोड रुऩैमाॉ आम्दानी हुन ेबतनएको छ । सयकायरे १५ िषडसम्भ फसेतन एक सम ४० 

कयोड य १६ औॊ िषडदेणख प्रतत िषड तीन सम ४० कयोड रुऩैमाॉ ऩाउने छ । मस्त,ै राइसेन्स अिथधबय ऩाॉच हजाय ६ सम 

कयोड रुऩैमाॉ योमल्टी िाऩतको आम्दानी नेऩारराई हुनेछ । 
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त्मतत भार नबई आमोजनाफाट २७ प्रततशत तन्शुल्क शमेय िाऩत नौ सम ३३ कयोड रुऩैमाॉ प्राप्त हुनेछ । औसत १२ 

प्रततशत राबाॊशिाऩत विद्मुत प्राथधकयणरे िावषकड  एक सम १२ कयोड रुऩैमाॉका दयरे आमोजना अिथधबय दईु हजाय 

आठ सम कयोड रुऩैमाॉ ऩाउन ेय २५ िषडऩतछ आमोजनाको स्िामभत्ि सयकायको हुन ेसम्झौताभा उल्रेख छ । तनभाडण 

अिधीबयभा करयफ चाय हजाय जनारे प्रत्मऺ योजगायी ऩाउने छन ्। 
 

थऩ १० आमोजनाराई फाटो खलु्मो 
 

उक्त आमोजना तनभाडण गनड नेऩारका तपड फाट ऩरयमोजना विकास सम्झौता स्िीकृत बएऩतछ कणाडरी नदीभा 
जरविद्मुत तनभाडण गनड सि ेराइसेन्स मरएका धेयैराई फाटो खरेुको छ । 
 

भाथथल्रो कणाडरी आमोजनाको ठीक भूतन यहेका दईु सम ५० भेगािाटको कणाडरी-७ ए य एक सम ८४ भेगािाटको 
कणाडरी गुटु-७ राई सभेत फाटो खलु्न ेबएको छ । ती आमोजना तनभाडण बए भाथथल्रो कणाडरीरे कैरारी 
थचसाऩानीस्स्थत मसॉचाइ मोजनाभा ऩन ेप्रबािसभेत शून्म हुने प्राविथधक भान्मता यहेको इस्न्जतनमय नेऩार 

फताउॉछन ्। 'एउटा जरविद्मुत ्आमोजनारे त्मसभूतनका ऺेरभा ऩन ेप्रबािराई त्मसरगत्त ैफन्न ेआमोजनारे प्रबाि 

शून्मभा ल्माउन ेप्राविथधक भान्मता छ,' उनरे बने ।  
 

मस्त,ै तीन सम भेगािाटको कणाडरी तभाया, एक सम ८७ भेगािाटको कणाडरी-७, एक सम ६६ भेगािाटको भुग-ुतभाया 
कणाडरी य चाय सम २० भेगािाटको हुम्रा कणाडरी तनभाडणका राथग सभेत फाटो खरेुको छ । मसैगयी तीन सम ६० 

भेगािाटको भुग ुकणाडरी, एक सम ५६ भेगािाटको भुग-ुकणाडरी-२, चाय सम भेगािाटको कणाडरी जुकोट य एक सम ९६ 

भेगािाटको भुग-ुकणाडरी याया आमोजना तनभाडण गनड विमबन्न कम्ऩनीरे सिेऺण राइसेन्स मरइसकेका छन ्। 
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अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााणभा ढढराइ  

रक्ष्भण विमोगी 
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय ४ सम केबी अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनधाडरयत सभमभा नफन्ने बएऩतछ नेऩार 

विद्मुत प्राथधकयणरे भामसक ३० कयोड रुऩैमाॉ ततनुडऩन ेबएको छ।  
 

प्रसायण राइन तनभाडणऩतछ सम्झौता बएको एक सम ५० भेगािाट बफजुरी ल्माउने भाध्मभ नहुॉदा 
प्राथधकयणरे बायतीम विद्मुत व्माऩाय कऩोयेसन (वऩदटसी) राई उक्त यकभ ततनुडऩने बएको हो। 
एक सम ५० भेगािाट बफजुरी औसत प्रततमुतनट ऩाॉच रुऩैमाॉ ४४ ऩैसा (तीन रुऩैमाॉ ४० ऩैसा बारु) भा फकन्ने 
प्राथधकयणसॉग सम्झौता बएको छ। प्रसायण राइन सन ्२०१४ डडसेम्फयभा सम्झौता ऩूया हुन ेरक्ष्म याखी 
सन ्२०१५ को जुनदेणख ‘टेक ओय ऩे' (मरउ मा ततय) भा बफजुरी फकन्ने सम्झौता छ। 
सभमभा ऩूिाडधाय नफने सम्झौताअनुसायको बफजुरी उतै फेच्न ेप्राथधकयणको मोजना छ। तय, कुर बफजुरी 
खरयदको करयफ ५० प्रततशत ‘क्माऩामसटी चाजड' (ऺभता शुल्क) बने वऩदटसीराई फुझाउनु ऩनेछ। 
प्रततमुतनट ऩाॉच रुऩैमाॉ ४४ ऩैसाभा खरयद गन ेबफजुरीको ५० प्रततशत (२.७२ रुऩैमाॉ) ‘चाजड' ततदाड 
प्राथधकयणरे भामसक ३० कयोड रुऩैमाॉ बुक्तानी गनुडऩछड। 
प्रसायण राइन दढरो फन ेिा फकन्न नसके उत ैफेच्ने प्रािधान यहेको प्राथधकयणका तनमभत्त कामडकायी 
तनदेशक याभचन्र ऩाण्डमेरे फताए। ‘ठेकेदायरे सन ्२०१५ को सेप्टेम्फयसम्भ काभ सक्न ेजानकायी ददएको 
छ,' उनरे नागरयकसॉग बने, ‘उक्त मभततभा काभ नसफकए ऩतन सभस्मा हुॉदैन तय वऩदटसीराई ५० 

प्रततशतसम्भ ‘क्माऩामसटी चाजड' ततनुडऩछड।' 
दईु देशभा मसयी सम्झौता गरयएको बफजुरी फकन्न नसके प्रततमुतनट खरयद दयको औसत ५० 

प्रततशतसम्भ ‘स्ह्िमरङ चाजड' िा ‘क्माऩामसटी चाजड' ततनुडऩन ेअन्तयाडस्रट्रम भान्मता यहेको ऩतन ऩाण्डमेरे 

फताए। सम्झौताअनुसाय अफको ११ भदहनाभा काभ सफकनुऩछड। तय, प्रसायाण राइन आमोजनाका अनुसाय 

हारसम्भ ५० प्रततशत ऩतन काभ सफकएको छैन। 
प्राथधकयणका अनुसाय आमोजना तनधाडरयत सभमबन्दा झन्ड ैसाढे तीन भदहना दढरो फन्नेछ। भामसक ३० 

कयोड रुऩैमाॉका दयरे उसरे वऩदटसीराई १ अफड ५ कयोड रुऩैमाॉ ततनुऩनेछ। तय, उक्त अिथधभा ऩतन राइन 

फन्ने सम्बािना नयहेको प्राथधकयणकै कभडचायी फताउॉछन।् 
राइन विस्ताय हुन ेभहोत्तयी य धनुषा स्जल्राभा जग्गा अथधग्रहण य भुआब्जा वितयणभा सभस्मा देणखएको 
छ। सभमभ ैमसको तनकास नबए आमोजना कतत रस्म्फन्छ एफकन गनड नसफकने ऩािय ट्रान्समभसन 

कम्ऩनी (वऩदटसीएन) नेऩारका आमोजना प्रभुख फदरनायामण साहरे फताए। उनका अनुसाय अदहरे 

भहोत्तयीभा टािय फन्ने ठाउॉको जग्गाको भूल्म तनधाडयण बइसकेको य धनुषाभा जग्गाको भूल्माॊकन 

बइयहेको छ। भहोत्तयीभा ७५ कट्ठा अथधग्रहण गनुडऩछड। मसका राथग एक कयोड १५ राख रुऩैमाॉ राग्न े



अनुभान गरयएको छ। 
आमोजना ६ भदहनासम्भ दढरो आए ऩतन पयक नऩन ेविद्मुत व्माऩाय विबागका तनदेशक दहतेन्रदेि 

शाक्मरे फताए। उनरे बने, ‘६ भदहनासम्भ फकन्नैऩने फाध्मता छैन। तय सन ्२०१५ को डडसेम्फयसम्भ 

बफजुरी ल्माउन नसके ‘स्ह्िमरङ चाजड' त ततनुड ऩनेछ न ैरोडसेडडङ सभस्मा बमािह हुनेछ।' 
‘सम्झौता गरयएको बफजुरी उतै फेच्दा ऩतन घाटा नहुन सक्छ तय बायतीम फजायभा बफजुरीको भूल्म 

घटफढभा तनबडय हुन्छ,' उनरे थऩे। बायतफाट विद्मुत आमात नगदाडसम्भ विद्मुत सॊकट कभ हुॉदैन, जसयी 
ऩतन सभमभा मो आमोजना फन्नुऩनेभा तनजी ऺेररे सभेत जोड ददएको छ। नेऩारसॉग ैबायततपड को काभ 

ऩतन ऩूया हुनुऩछड , बएन बने थऩ सभस्मा उत्ऩन्न हुन्छ। फखाडभा फढी हुन ेबफजुरी तनमाडत गनडसभेत मो 
प्रसायण राइन फन्न जरुयी छ। 
प्राथधकयण य वऩदटसीफीच २०६८ भॊमसय २६ गत े२५ िषडसम्भ औसत ५ रुऩैमाॉ २० ऩैसाभा उक्त बफजुरी 
फकन्ने सम्झौता गयी वऩदटमसएन कम्ऩनी खोमरएको थथमो। सुरुभा कुर एक सम ४० फकरोमभटय फनाउन े

बतनए ऩतन अदहरे नेऩारतपड  साढे ४१ य बायततपड  जम्भा ८६ फकरोमभटय दयूी तनधाडयण गरयएको छ। सन ्

२०१२ भा ठेकेदायसॉग सम्झौता हो। तय, उसराई ऩदहरो बुक्तानी ददएको मभततदेणख १६ भदहना काभ ऩूया 
गनुडऩन ेअिथध तोफकएको छ। 
नेऩार खण्ड बायतीम टाटा ऩािय य बायततपड  मसवऩदटसी कम्ऩनीरे काभ गरययहेका छन।् नेऩार खण्डभा १ 

सम १५ टािय तनभाडण गनुडऩनेभा भहोत्तयीभा ८१ य धनुषाभा ३४ टािय फन्नेछन।् प्रसायण राइन तनभाडणभा 
जग्गा अथधग्रहण य भुआब्जा वितयणभा दजडनौं सभस्मा यहेकारे स्थानीमको वियोध नयहे सभमभ ै

आमोजना फन्ने साहरे फताए। 
वऩदटमसएनभा प्राथधकयणको ५०, बायतको थग्रड कऩोयेसनको २६, जरविद्मुत रगानी तथा विकास 

कम्ऩनीको १४ य बायतकै आइइडडमसएरको १० प्रततशत सेमय छ। मसैगयी, बायततपड को मसवऩदटसी 
कम्ऩनीभा प्राथधकयणको १० प्रततशत सेमय छ फाॉकी बायतीम कम्ऩनीकै छ। उक्त अन्तयदेशीम प्रसायण 

राइनफाट १ हजाय २ सम भेगािाटसम्भ बफजुरी प्रिाह हुन सक्छ। 
नेऩारतपड को कम्ऩनीभा बायतीम एस्क्जभ फैंकरे १ कयोड ३२ राख अभेरयकी डरय सहुमरमत ऋण 

उऩरब्ध गयाएको छ। बायतफाट ल्माइएको बफजुरी वितयण गनड हेटौंडा–दहुफी चाय सम केबी प्रसायण 

राइन तथा सफस्टेसन तनभाडण गनड बने विचि फैंकरे कयोड ९० राख अभेरयकी डरय ऋण उऩरब्ध गयाएको 
छ। फैंकरे नेऩार–बायतको विद्मुतीम प्रसायण राइन तथा व्माऩाय ऩरयमोजना अन्तगडत सो यकभ ददने 
तनणडम गयेको हो।  
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ऩञ्चशे्वय आमोजनाको ववधान फनाउन सथचवस्तयीम वाताा 
नेऩार–बायत ऩस्चचभी सीभाको साझा नदी भहाकारीभा तनभाडण गरयन ेऩजचचेिय फहुउद्देचमीम आमोजना अतघ 

फढाउन आिचमक विधान तनभाडणका राथग दिु ैदेशका ऊजाड सथचिस्तयीम फैठक काठभाडौंभा शुरू बएको छ । होटर 

ह्मात रयजेन्सीभा फमसयहेको सो फैठकरे विधान तनभाडणका अततरयक्त ऩजचचेिय विकास प्राथधकयण गठन, प्रभुख 

कामडकायी अथधकृत (सीईओ)को तनमुस्क्त, आमोजनाको विस्ततृ ऩरयमोजना प्रततिेदन (डीऩीआय) तमाय गनेरगामत 

काभ अतघ फढाउन ेफताइएको छ ।  
 

आमोजनाको डीऩीआय दिुै देशरे सॊमुक्त रूऩभा तमाय ऩारयनसकेको बए ऩतन नेऩाररे आफ्नो अध्ममनअनुसाय ६ 

हजाय ७ सम २० भेगािाट ऺभताभा फनाउनु ऩन ेप्रस्ताि गयेको छ । तय, बायतरे ५ हजाय ६ सम भेगािाट ऺभताभा 
फनाउन प्रस्ताि गयेको छ । मी य मस्ता विषम ऩतन िाताडभा छरपर बइयहेको मसॉचाइ भन्रारमका सहसथचि भाधि 

फेल्िासेरे जानकायी ददए । मसअतघ प्राथधकयणको कामाडरम भहेन्रनगयभा याख्न ेसहभतत बएको थथमो ।  
 

सन ्१९९६ सेप्टेम्फयभा बएको एकीकृत भहाकारी सस्न्धकै प्रािधानका आधायभा विद्मुत ्य ऩानी आधाआधा गन े

गयी सो फहुउद्देचमीम आमोजना फनाउन ेविषमभा दिुै देश सहभत बएका थथए । 
 

तय, विमबन्न याजनीततक कायण य खासगयी बायतको फेिास्ताका कायण सस्न्ध बएको १८ िषड बइसक्दा ऩतन 

आमोजना अतघ फढ्न सकेको थथएन । ऊजाड व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) य भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत ्आमोजनाको 
आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) सम्ऩन्न गदै रतु गततभा फढेको नेऩार–बायत ऊजाड विकासको कदभ ऩजचचेिय 

कामाडन्िमनभा जान ेबफन्दसुम्भ आइऩुगेको हो ।  
 

फैठकभा नऩेारका तपड फाट नेततृ्िकताड ऊजाडसथचि याजेन्रफकशोय ऺेरी, ऊजाड भन्रारमका सहसथचि केशिध्िज 

अथधकायी, मसॉचाइ भन्रारमका सहसथचि भाधिप्रसाद फेल्िासे, जर तथा ऊजाड आमोगका प्रतततनथध य नेऩार 

विद्मुत ्प्राथधकयणका प्रतततनथध सहबागी छन ्। बायतका तपड फाट जरस्रोत सथचि आरोक याउतको नेततृ्िभा ११ 

सदस्मीम टोरी यहेको छ । फैठक फुधिायसम्भ रस्म्फन सक्न ेऊजाड भन्रारमरे फताएको छ । 
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ऊजाा व्माऩाय सम्झौताको बफयोधभा मातामात फन्द 

नेकऩा–भाओिादीरे आज सुदयू य भध्मऩस्चचभ नेऩारभा गयेको फन्दका कायण कैरारीरगामतका 
स्जल्राभा मातामात सेिा ठप्ऩ बएको छ । मातामात सेिा फन्द बएऩतछ जनजीिन प्रबावित बएको छ । 
दसॉेै भनाउन आ–आफ्नो घयतपड  आउजाउ गरययहेका सिडसाधायण मातामात फन्दका कायण फीचफाटोभै 
योफकनुऩयेऩतछ आक्रोमशत बएका छन ्। 
 

  फन्दकताड नेकऩा–भाओिादीरे नेऩारको जर सम्ऩदाभाथथ गम्बीय घात हुने गयी हारै बायतसॉग ऊजाड 
व्माऩाय सम्झौता(वऩदटए) य ऊजाड विकास सम्झौता(वऩडडए) गरयएको बन्दै त्मसको खायेजीको भागसदहत 

भॊगरफाय सेती, भहाकारी, काणाडरी य बेयी ऺेरभा मातामात फन्दको अह्िानभा उरनुऩयेको प्रेस 

विऻस्प्तभापड त जनाएको छ ।  
 

  फन्दका कायण कैरारी स्जल्राभा राभो दयूीका फस, ट्रक, स्जऩरगामतका मातामातका साधन चल्न 

नसके ऩतन छोटो दयूीभा चल्ने स्जऩ, टेम्ऩु, भोटयसाइकर बन ेतछटपुट रुऩभा चरेका छन ्। 

  सो ऩाटॊका कैरारी स्जल्रा सथचि मसॊहयाजरे सोभफाय साॉझ जायी गयेको प्रेस विऻस्प्तभा बायतसॉग 

बएको ऊजाड व्माऩाय सम्झौता य ऊजाड विकास सम्झौताप्रतत ऩाटॊको गम्बीय ध्मानाकषडण बएको बन्दै 

सम्झौताको खायेजीका राथग दफाफ ददन फन्दभा उरनुऩयेको उल्रेख गरयएको छ । यासस 
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ऩीटीए य ऩीडीएको स्वागत 
नेऩार–बायत उद्मोग िाणणज्म सङ्ग्घरे हार ैबएको विद्मुतीम ऊजाड व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) य भाथथल्रो कणाडरी 
आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए)को स्िागत गयेको छ । बायतीम प्रधानभन्रीफाट १७ िषडऩतछ बएको नेऩार 

भ्रभणको ४५ ददनमबर ैबएका उक्त दिु ैसम्झौतारे दिुै देश राबास्न्ित हुन ेउसको विचिास छ ।  
 

सङ्ग्घरे सोभिाय जायी गयेको विऻस्प्तभा बतनएको छ, ‘नेऩारभा हारसम्भ आएको कुर िैदेमशक रगानी प्रततफद्धता 
रू. १ खफड ९७ अफडको यहेकोभा त्मसको झण्ड ै७० प्रततशत अथाडत ्१ खफड ३९ अफड (ब्माजसदहत) को थऩ रगानी एउटै 

ऩरयमोजनाभा प्राप्त हुनुका साथ ैहार ऩीडीएका चयणभा यहेका अरुण तेस्रो, भाथथल्रो भस्र्माङ्ग्दी, ताभाकोशी, ऩस्चचभ 

सेतीरगामत अन्म ठूरा ऩरयमोजनाका रगानी तथा ऩीडीएका राथग फाटो खरेुको छ ।’ जीएभआय इनजॉ 
मरमभटेडसॉग बएको सम्झौताअनुसाय नेऩारराई २७ प्रततशत तन्शुल्क शमेय य १२ प्रततशत तन्शुल्क बफजुरी, थऩ 

३० प्रततशत विद्मुत ्खयीद सुविधा, ग्राभीण विद्मुतीकयणका राथग २ भेगािाटको छुट्टै आमोजना, २५ िषडऩतछ 

प्रसायण राइनसदहत ऩरयमोजना चार ूहारतभा नेऩार सयकायको स्िामभत्िभा आउन ुपाइदाजनक यहेको विऻस्प्तभा 
उल्रेख छ । 
  



>f]tM cleofg, 2071/6/14 

 ‘ऩीडीएऩनछ नेऩारको तीव्र ववकास’ 

अथडभन्री डा याभशयण भहतरे अऩय कणाडरी जरविद्मुत ्आमोजनाका राथग विद्मुत ्विकास सम्झौता (ऩीडीए) 

बएसॉग ैनेऩारको विकासरे अझ गतत मरन ेफताएका छन ्। साथ,ै मससॉग ैजरविद्मुत ्ऺेरभा रगानी फढ्न ेउनको 
दाफी छ । बयतऩुय भहोत्सि–२०७१ को सोभिाय उद्घाटन गदै डा. भहतरे मस्तो फताएका हुन ्। भहोत्सि आगाभी 
असोज १५ गतेसम्भ चल्नेछ ।  
 

अफ अऩय भस्र्माङ्ग्दी, अरुण तेस्रो, ऩजचचेिय, अऩय बरशूरीरगामत भहŒिऩूणड आमोजना तनभणडको क्रभ शुरू हुन े

उनको बनाइ छ । ‘नेऩार बएय फग्न ेएक थोऩा ऩानी ऩतन विद्मुत ्उत्ऩादनविना सीभा नाघ्न ददनुहुॉदैन,’ उनरे बन े। 
अऩय कणाडरी आमोजनारे उत्ऩादन ददएको २५ िषडऩतछ नेऩाररे ४ खफड ३१ अफड रुऩैमाॉफयाफयको आम्दानी मरन ेबन्दै 

उनरे अन्म आमोजना ऩतन जततसक्दो चाॉडो तनभाडण सम्ऩन्न गयेय देशरे पाइदा मरन सक्नुऩनेभा जोड ददए ।  
 

देशको आथथडक विकासभा भहŒिऩूय ्डण बूमभका तनिाडह गन ेआमोजना तनभाडणको सिारभा कसैरे ऩतन वििाद नगनड 
उनको आग्रह थथमो । कृवष तथा औद्मोथगक ऺेरको प्रिद्र्धनका राथग आमोजना गरयएको भहोत्सिभा १ सम २० 

स्टर यहेका छन ्। भहोत्सिको प्रभुख आकषडणका रूऩभा कृवष एिभ ्हस्तकरा, यास्रट्रम तथा अन्तययास्रट्रम उत्ऩादन 

यहेका छन ्। भहोत्सिफाट ३६ राख रुऩैमाॉबन्दा फढी आम्दानी हुन ेय व्मिस्थाऩनका राथग ३१ राख रुऩैमाॉ खचड हुन े

आमोजकरे फताएको छ । 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/6/14 

 ‘ऩीडीएरे आथथाक क्राक्न्तको ढोका खोल्मो’ 
अथडभन्री याभशयण भहतरे बायतसॉग गरयएको विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीडीए)रे आथथडक क्रास्न्तको ढोका 
खोरेको फताएका छन ्। बयतऩुयभा सोभफाय सुरु बएको ‘तेस्रो बयतऩुय भहोत्सि’ उद्घाटन गदै भन्री भहतरे ऩीडीए 

सम्झौतासॉग ैअफ अन्म सम्झौताको ढोका खरेुको फताए ।  
भाथथल्रो भस्र्माङ्ग्दी, ऩजचचेिय तथा भाथथल्रो बरशूरी मोजना अतघ फढाउन ऩीडीएरे सहज बएको उनरे दाफी गये । 
“ऩीडीए नेऩारको आथथडक विकासका राथग भहत्िऩूणड छ । मसरे विद्मुत ्व्माऩायभापड त देश विकासको ढोका 
खोरेको छ,” उनरे बन े। ऩीडीए कामाडन्िमन हुन ेहो बन ेभाथथल्रो कणाडरीरे उत्ऩादन ददएको २५ िषडभा नेऩारराई ४ 

खफड ३१ अफड आम्दानी हुन ेउनरे स्जफकय गये । 
भहोत्सिभा कृवष, औद्मोथगक तथा अन्म व्मािसातमक गयी १ सम २० स्टर छन ्। भहोत्सिभा प्रभुख आकषडणको 
रूऩभा कृवष एिॊ हस्तकरा, यास्रट्रम तथा विदेशी उत्ऩादन, भौयीऩारन तथा दगु्धजन्म ऩरयकायदेणख विमबन्न बेषबुषा 
प्रदशडन, साॉस्कृततक कामडक्रभ यहनेछन ्। साथ ैरागूऔष प्रमोगकताडराई ऩारयिारयक एकीकयण गनड तन्शुल्क 

स्िास््म सेिा गरयन,े भहोत्सि अिथधबय खरुा यक्तदान कामडक्रभ गरयन,े घयेर ुतथा साना उद्मोगका राथग विशषे 

ग्राह्मता, दसैं तथा ततहाय विशषे मोजनासभेत ल्माइन ेभहोत्सि सॊमोजक सॊमोजक अमसभ बट्टयाईरे जानकायी ददए 

। 
 
 
 
 
 
 
 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/6/14 

ऩञ्चशे्वयको ववधानभा जुट्मो सहभनत 

नेऩार य बायतका अथधकायीफीच ऩजचचेिय विकास प्राथधकयणको विधानभा सहभतत बएको छ । ऩजचचेिय 

फहुउद्देशीम ऩरयमोजना अतघ फढाउन ेविषमभा २ देशका सथचिको नेततृ्िभा सोभफायदेणख याजधानीभा सुरु बएको 
फैठकरे प्राथधकयणको विधानभा सहभतत जुटाएको हो । सभझदायीऩरभा भॊगरफाय हस्ताऺय हुन ेकामडक्रभ छ । 
नेऩारी तपड फाट फैठकको नेततृ्ि ऊजाडसथचि याजेन्रफकशोय ऺेरी तथा बायतको जरस्रोत भन्रारमका सथचि आरोक 

याितरे गयेका छन ्। 
सोभफायको फैठकरे विधानभा सहभतत जुटाएकारे फाॉकी विषमभा भॊगरफाय छरपर हुन ेऊजाडका प्रिक्ता केशिध्िज 

अथधकायीरे जानकायी ददए । िैठक प्राथधकयणको विधान तमायीभा केस्न्रत बएकारे अन्म विषमभा थऩ छरपर 

नहुन ेबएको छ । 
नेऩार भ्रभणका अिसयभा गत साउनको तेस्रो साता बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीरे नेऩारको व्मिस्थावऩका 
सॊसदराई सम्फोधन गदे आगाभी १ िषडभा ऩजचचेिय ऩरयमोजना अतघ फढाउन ेघोषणा गयेऩतछ मसको कामडन्िमका 
राथग २ देशका सथचिस्तयीम फैठक फसेको हो । विधानभा टुॊगो रागेऩतछ ऩरयमोजनाको काभ प्राथधकयणभापड त अतघ 

फढ्न ेछ । ऩरयमोजनाफाट दफुै देशरे आधा आधा राब ऩाउनेछन ्। 
भहाकारी सन्धीअन्र्तगतको ऩजचचेिय ऩरयमोजनाफाट ६ हजाय ४ सम ८० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेसम्बाव्मता 
अध्ममनरे देखाएको छ । विद्मुत्का अततरयक्त मसॊचाई य जरऩरयिहन सजचारन गनड सफकन ेप्रायस्म्बक अध्ममन्रे 

देखाएको छ । ६ भदहनामबर ऩरयमोजनाको डीऩीआय तमाय गन ेसस्न्धभा उल्रेख बए ऩतन मसभा सहभतत हुन 

सकेको छैन ्। नेऩाररे ऩूणाडथगरय य बायतरे रुऩारीगाडभा फाॉध फनाउनुऩन ेगयी डीऩीआय तमाय गयेका छन ्। 
मसअतघ २ देशका सथचिस्तयीम विमबन्न फैठकभा ऩरयमोजनाको विषमभा कुया उठ्न ेगयेका छन ्। मसअतघ नेऩार–

बायत सॊमुक्त जरस्रोत समभतत फैठकरे ऩजचचेिय ऩरयमोजना अतघ फढाउन प्राथधकयण गठन गनड सहभतत जनाए 

ऩतन विधान तमाय नहॉेुदा कामाडन्िमन हुन सकेको थथएन । प्राथधकयणको कामडरम नेऩारको भहेन्रनगयभा याख्न े

सहभतत मसअतघ न ैबएको छ । 
 

ब्रेकय् विधानभा टुॊगो रागेऩतछ ऩरयमोजनाको काभ प्राथधकयणभापड त अतघ फढ्न ेछ । ऩरयमोजनाफाट दफुै देशरे आधा 
आधा राब ऩाउनेछन ्। भहाकारी सन्धीअन्र्तगतको ऩजचचेिय ऩरयमोजनाफाट ६ हजाय ४ सम ८० भेगािाट विद्मुत ्

उत्ऩादन हुन ेसम्बाव्मता अध्ममनरे देखाएको छ । 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/6/14 

भाथथरो ताभाकोसी य ऩुॉजी ऩरयचारनको भोडर 

याज्मरे विप्रेषणफाट प्राऩत् आमभा स्स्थय ऩुॉजी तनभाडणभा रगानी गनड प्रोत्साहनात्भक व्मिस्था गनुडऩछड  । मसका 
राथग सयकायरे जरविद्मुत ्एिॊ ऩूिाडधायभा रगानी गनड यास्रट्रम कोषको स्थाऩना गनड सक्छ । सो कोषभा विप्रेषणको 
यकभसभेत सभािेश गयी भाथथल्रो ताभाकोसीजस्ता सुयक्षऺत ऩरयमोजनाभा रगानी गनड सफकन्छ । 
आनन्द काफ्रे 

भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको काभको गतत ज्मादै उत्साहप्रद यहेको य आमोजना कामडमोजना 
फभोस्जभ ैसम्ऩन्न हुन ेदेणखन्छ । मो आमोजना देशको विद्मभान चयभ विद्मुत ्ऊजाडसॊकटको सभाधानको राथग 

सजजीिनी हुन ेदेणखएको छ ।  
दोरखाको राभाफगयभा अिस्स्थत ४ सम ५६ भेगािाटको भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना सप्तकोसीको 
सहामक नदीभध्मे ताभाकोसीभा तनभाडण हुॉदैछ । हारसम्भ अध्ममन य तनभाडण बएका तथा तनभाडणाधीन 

जरविद्मत ्आमोजनाहरूभध्मे मो सफैबन्दा आकषडक य सस्तो आमोजना हो । आमोजनाका अन्म विशषेताभा ऩानी 
खसाल्न ेिाटय हेड उच्च यहेको, भुख्म तनभाडण सॊयचनाहरू बूमभगत यहेको, आमोजना भाथथल्रो दहभारी बेगभा 
बएकारे बौगमबडक अिस्था याम्रो, सारबय फहािभा तुरनात्भक रूऩभा धेयै उचायचढाि नहुन ेय दहउॉद भदहनाको 
भामसक फहाि याम्रो, िषाडभा मो नदीको ऩानीभा ‘सेडडभेन्ट’को भारा तुरनात्भक रूऩभा कभ, न्मून िाताियणीम प्रबाि 

आदद यहेको छ । 
नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणरे ०५७ देणख ०६० भा आमोजनाको सम्बाव्मताको अध्ममन तथा प्रिेशभागडको विस्ततृ 

इस्न्जतनमरयङ डडजाइन कामड गयेको थथमो बन ेनि ेसयकायको सहमोगभा विस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन ०६० देणख 

०६२ भा बएको थथमो । आमोजनाको विस्ततृ इस्न्जतनमरयङ डडजाइन तथा फोरऩरसम्फन्धी कागजात तमाय गन े

कामड ०६३ देणख ०६५ भा बएको मो आमोजनाको भुख्म कामड आि ०६७÷६८ भा प्रायम्ब बएकोभा आमोजनाको सम्ऩूणड 
कामड आगाभी ०७२÷७३ मबर सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म मरएको छ । हारसम्भ आमोजनाको मसमबर कामड ७० प्रततशतको 
हायाहायीभा सम्ऩन्न बइसकेको छ । आमोजनाको कुर रागत अनुभान तनभाडण अिथधको ब्माजफाहेक रु. ३५ अफड २९ 

कयोड छ । 
मस आमोजनाको कामाडन्िमन गनड ०६३ पागुन २५ भा अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩािय मरमभटेड स्थाऩना गरयएको छ । 
कम्ऩनीको भुख्म सेमयधनीहरूभा विद्मुत ्प्राथधकयण (४१ प्रततशत), नेऩार टेमरकभ (६ प्रततशत), नागरयक रगानी 
कोष (२ प्रततशत) य यास्रट्रम बफभा सॊस्थान (२ प्रततशत) छन ्। त्मस्त ैकम्ऩनीभा सिडसाधायणको १५ प्रततशत, 

दोरखािासीको १० प्रततशत सेमय यहनेछ बन ेफाॉकी २४ प्रततशत सेमय सजचम कोषका सजचमकताड, कम्ऩनी य 

प्राथधकयणका कम्ऩनी तथा कजाड प्रिाह गन ेसॊस्थाका कभडचायीहरूको हुनेछ । मस आमोजनाका राथग कभडचायी 
सजचम कोषरे १० अफड, नेऩार टेमरकभरे ६ अफड, नागरयक रगानी कोषरे २ अफड, बफभा सॊस्थानरे २ अफड य अऩुग 

यकभ रु. ११ अफड ८ कयोडसम्भ नेऩार सयकायरे ऋण रगानी गनेछ । आमोजनाको मसमबर कामड थचतनमाॉ ठेकेदाय 

कम्ऩनी मसनोहाइड्रो कऩोयेसन, हाइडोभेकातनकर कामड बायतीम कम्ऩनी टेक्सम्माक्मो, भेकातनकर य इरेस्क्ट्रकर 

कामड अस्स्ट्रमन कम्ऩनी एस्न्ड्रच, प्रसायणराइन तथा सफस्टेसन कामड बायतीम कम्ऩनी केईसीरे सम्ऩन्न गनछेन ्। 



विद्मुत ्प्राथधकयणसॉग बएको विद्मुत ्खरयद बफक्री सम्झौताअनुसाय आधाय िषड आि ०६७÷६८ भा औसतदय 

प्रततमुतनट रु. ३.५, व्माऩारयक उत्ऩादन बएको िषड औसत रु. ४.०६ य त्मसऩतछ ९ िषडसम्भ िावषडक िदृ्थध बइ 

सम्झौता अिथधबय खरयद बफक्रीदय औसत रु. ५.३ प्रतत मुतनट कामभ हुनेछ । दोस्रो चयणभा ६ फकमभ सुरुङ तनभाडण 

गयी योल्िामरङ खोराको ऩानीराई आमोजनाको जराशमभा ऩ¥ुमाई विशषे गयेय सुख्खा भौसभभा करयफ ८ भदहना 
उक्त आमोजनाफाट थऩ करयफ १७ कयोड मुतनट ऊजाड उत्ऩादन गन ेरक्ष्म यहेको देणखन्छ । 
मसयी स्िदेशकै रगानीभा तनभाडण बएको आमोजनाको प्रगतत य मसको बविरमराई आॉकरन गयेय मततफेरा मसको 
सेमय सॊयचनाराई मरएय ठूरो हल्रीखल्री भस्च्चयहेको छ । मसरे हाभीरे सपर आमोजना सम्ऩन्न गनड सक्न ेहो 
बन ेरगानीका राथग आकषडण य स्रोतको अबाि नहुन ेकुयाराई स्ऩरट इॊथगत गछड  । भाथथल्रो ताभाकोसीको 
सपरताराई अन्म आमोजनाभा उऩमोग गनुडऩन ेदेणखन्छ । खासगयी विप्रेषणफाट प्राप्त यकभराई मस फकमसभका 
उत्कृरट आमोजनाभा रगाउन सफकए देशको भुहाय पेनड सक्न ेदेणखन्छ । 
िैदेमशक योजगायीरे आन्तरयक योजगायीको ऩतन उवत्तकै मसजडना गयेको छ । िैदेमशक भुरा आजडनको प्रभुख स्रोत यहेको 
विप्रेषण आमका कायण व्माऩायघाटा फढेको बए ऩतन शोधनान्तय फचत हुन गएको छ । याजस्िको ठूरो दहस्सा 
आमात व्माऩायभा आधारयत हाम्रो भुरुकभा विप्रेषणरे उऩबोगभा िदृ्थध ल्माएको जसफाट आमात फढ्न गइ याजस्ि 

ऩतन फढ्न गएको छ । मसरे िैदेमशक योजगायी नेऩारको अथडतन्रको फमरमो खम्फाका रूऩभा यहेको देखाउॉछ । तय, 

िैदेमशक योजगायी य विप्रेषणप्रततको हाम्रो अन्तयतनबडयतारे बविरमराई असुयक्षऺत तुल्माएको छ । आि ०५९÷६० भा 
नेऩारको विप्रेषण आम रु. ४७.५४ अफड यहेकोभा ०७०÷७१ भा ५ सम ४३ अफड २९ कयोड औऩचारयक तफयफाट विप्रेषण 

आम नेऩार मबबरएको छ । तय, नऩेारको विगत १ दशकको औसत िदृ्थधदय ४.१ प्रततशत भार छ । विप्रेषण आमरे 

गरयफी घटाए ऩतन आथथडक िदृ्थधभा नसघाएको वियोधाबासऩूणड नततजा देणखन्छ । िैदेमशक योजगायीका कायण 

देशभा मुिा श्रभशस्क्तको कभी यहेको जसरे स्थानीम स्तयभा सजचामरत उद्मोगहरू फन्द गनुडऩन ेअिस्थाभा सभेत 

ऩुगेका, गाउॉभा यहेको उिडय बूमभहरू फाॉझो यहेका य गाउॉभा केटाकेटी, िदृ्धिदृ्धा य भदहराहरू भार यहन ेगयेको 
अिस्था छ । मसको साभास्जक भूल्म ऩतन उच्च छ । मसरे पजुर खचड गन ेप्रिवृत्तराई फढाएको छ य उऩबोगभा 
िदृ्थध बएका कायण आमात फढ्न गइ व्माऩायघाटा डयराग्दो अिस्थाभा ऩुगेको छ । देशको सॊक्रभणकारीन 

अिस्थाका कायण तत्कार अथडतन्रभा तत्कार नाटकीम ऩरयितडन बई योजगायीका अिसयहरू मसजडना बइहाल्न े

अिस्था छैन । अकाडतपड  अथडतन्रको सुधायका प्रमासहरूको ‘स्स्ऩड’ य ‘स्स्ऩरयट’ उत्साहप्रद भहसुस नबएको सन्दबडभा 
आगाभी केही सभम िैदेमशक योजगायी नचाहेय ऩतन हाम्रो फाध्मता फन्न ेदेणखन्छ । मसफीचभा हाभीरे िैदेमशक 

योजगायीफाट प्राप्त सीऩ य उद्मभशीरताराई देशभा सदऩुमोग गनुडऩछड  बन ेअकाडतपड  विप्रेषणराई ऩुॉजीभा रूऩान्तयण 

गदै क्रभश् िैदेमशक योजगायीप्रततको अन्तयतनबडयता कभ गदै जानुऩन ेदेणखन्छ । मसका राथग भाथथल्रो ताभाकोसी 
जरविद्मुत ्आमोजनाको भोडरभा आन्तरयक ऩुॉजी ऩरयचारन गनड सफकन्छ । 
स्स्थय ऩुॉजी तनभाडणभा रगानी नगयी आथथडक िदृ्थध हामसर नहुन ेय आथथडक िदृ्थध नबई योजगायीका अिसयहरू 

मसजडना हुन सक्दैन । मसैरे याज्मरे विप्रेषणफाट प्राप्त आमभा स्स्थय ऩुॉजी तनभाडणभा रगानी गनड प्रोत्साहनात्भक 

व्मिस्था गनुडऩछड  । मसका राथग सयकायरे जरविद्मुत ्एिॊ ऩूिाडधायभा रगानी गनड यास्रट्रम कोषको स्थाऩना गनड 
सक्छ, सो कोषभा विप्रेषणको यकभसभेत सभािेश गयी भाथथल्रो ताभाकोसीजस्ता सुयक्षऺत ऩरयमोजनाभा रगानी 
गनड सफकन्छ । मस्त ैविप्रेषण फढी प्राप्त गन ेस्जल्राहरू छनोट गन ेय उक्त स्जल्राको जरविद्मुत ्एि ऩूिाडधाय 

विकासका राथग स्जल्रागत जरविद्मुत ्एिॊ ऩूिाडधाय रगानी पन्डको स्थाऩना गन,े उक्त स्जल्राको विकासका 
राथग आिचमक ऩन ेकुन ै१ िा २ ऩरयमोजना छनोट गयी सोभा रगानी गनड आकवषडत गनड सफकन्छ । सो प्रमास सपर 



बए अन्म आमोजना तथा स्जल्राहरूभा सभेत अनुकयण गनड सफकन्छ । मस क्रभभा विचाय गनुडऩन ेविषम के हो बन े

व्मस्क्तगत आमराई खचड गन ेअथधकाय व्मस्क्तभ ैहुन्छ, याज्मरे रगानीका राथग फाध्म ऩानड नसक्न ेहुॉदा 
व्मस्क्तहरूराई रगानी नडुब्न,े प्रय्ततपर प्राप्त गन ेसुतनस्चचतता प्रदान गनड याज्मरे सक्नुऩछड  । मसका राथग 

ऩरयमोजना छनोट य स्िीकृततभा विशषे ध्मान ददनुऩन ेय ऩरयमोजना सजचारन समभततभा रगानीकताडहरूराई सभेत 

सभािेश गनुडऩन,े ऩरयमोजना सजचारनभा आइऩनड सक्न ेसभस्मा तत्कार सभाधान गयी सभमभ ैऩरयमोजना 
सम्ऩन्न हुन ेसुतनस्चचतता ददनुऩछड  । 
  



>f]tM gful/s, 2071/6/15 

ऩञ्चशे्वय डडवऩआय एक वषाशबत्र  

काठभाडौं-नेऩार य बायत एक िषडमबर ऩजचचेिय फहुउचमीम आमोजनाको विस्ततृ आमोजना प्रततिेदन 

(डडवऩआय) तमाय ऩाने टुॊगोभा ऩुगेका छन।् नेऩार–बायत सथचिस्तयीम समभतत अथाडत ऩजचचेिय 

सजचारक समभततको फैठकरे मस्तो तनणडम गयेको हो।  
 

डडवऩआय तमाय ऩानड बायतीम िाऩकोस कम्ऩनीराई तनमुक्त गन ेतनणडम बएको छ। उक्त कम्ऩनीरे दिुै 
देशरे तमाय ऩायेको डडवऩआय अधािथधक गनेछ य थऩ अध्ममन गनुडऩये नमाॉ कम्ऩनी तनमुक्त गयेय काभ 

गयाउन ेतनणडम बएको छ। 
भॊगरफाय सफकएको फैठकरे डडवऩआय तमाय गनड बायतीम िाऩकोस कम्ऩनीराई ऩयाभशडदाता तनमुक्त गयी 
काभ अतघ फढाउने तनणडम गयेको आमोजना प्रभुख थचयजजीिी चटौतरे फताए। विद्मुत प्राथधकयणरे 

फनाइयहेको ३२ भेगािाटको याहुघाट जरविद्मुत आमोजनाभा ऩतन िाऩकोसरे ऩयाभशडदाताको काभ 

गरययहेको छ। 
फैठकरे विकास प्राथधकयण गठन तनणडम आमोजना तनभाडणका राथग ‘ऩजचचेिय विकास प्राथधकयण' गठन 

गने तनणडमसभेत गयेको छ। दईु ददनसम्भ काठभाडौंभा चरेको फैठकरे प्राथधकयण गठन गनेफाये 

विधानसभेत ऩारयत गयेको छ। आमोजना दिुै देशको दहतराई ध्मानभा याखी तछटो तनभाडण प्रफक्रमा अतघ 

फढाउने ऊजाड सथचि याजेन्रफकशोय ऺेरीरे फताए। 
उनरे बन,े ‘तीन िषडसम्भका राथग प्राथधकयणको प्रभुख कामडकायी अथधकृत नेऩारको य अततरयक्त प्रभुख 

कामडकायी अथधकृत बायतको हुने छन।्' तीन िषडऩतछ उक्त सॊयचना पेरयन ेछ। आमोजनाको 
कामडविथधअनुसाय प्राथधकयणभा ६ जना कामडकायी तनदेशक यहन ेव्मिस्था छ। फैठकरे नेऩार य बायतका 
तपड फाट तीन/तीनजना तनमुक्त गन ेतनणडम गयेको छ। 
बायतीम जरस्रोत सथचि आरोक याितरे दईु देशको सहकामडभा आमोजना तनभाडण अगाडड फढाउने फताए। 
उनरे बन,े ‘बायतरे ऩूणड सफक्रमताका साथ काभ गनेछ, दिुै देशरे पाइदा मरने गयी आमोजना फन्नेछ।' 
ऩूणड व्मिस्था नहुॉदासम्भ प्राथधकयणको कामाडरम काठभाडौंभै स्थाऩना हुन ेआमोजनारे जानकायी ददएको 
छ। अफ दुय्त गततभा डडवऩआय प्रफक्रमा सुरु गन ेचटौतरे फताए। उनका अनुसाय आमोजनाको थऩ प्रफक्रमा 
अगाडड फढाउनेफाये अको फैठक एक भदहनाऩतछ नमाॉ ददल्रीभा हुनेछ। कामडविथधभा प्राथधकयणको प्रधान 

कामाडरम कजचनऩुयको भहेन्रनगयभा खोल्ने उल्रेख छ।  
आमोजनाको ऺभता नेऩाररे ६ हजाय ७ सम २० य बायतरे ५ हजाय ६ सम भेगािाट तनधाडयण गयेका छन।् 
कतत ऺभताभा फनाउने बन्नेफाये डडवऩआय ऩूया बएऩतछ अस्न्तभ टुॊगो राग्नेछ। नेऩाररे गयेको 
अध्ममनभा स्थामी ड्माभ रुऩारीगाढभा फनाउॉदा ६ हजाय ४ सम ८० भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेय 

त्मसबन्दा केही तर फन्ने रय–येगुरेदटङ ड्माभफाट थऩ २ सम ४० भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन हुन े



अध्ममनभा उल्रेख छ। 
ऩूणाडथगरयभा ड्माभ फनाउॉदा नेऩारतपड  (फैतडी) को धेयै खेतीमोग्म जग्गा डुफानभा ऩने हुॉदा रुऩारीगाढभै 
फनाउनुऩन ेऊजाड भन्रारमको जोड छ। उच्च ड्माभफाट आउने ऩानी २४ सै घन्टा सभानरुऩभा छोड्न रय–

येगुरेदटङ ड्माभ आिचमक ऩछड। 
सन ्२०१० को अध्ममनअनुसाय आमोजनाको रागत तीन खफड ३६ अफड रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको छ। मसभा 
नेऩाररे करयफ एक खफड ३० अफड रुऩैमाॉसम्भ रगानी गये ऩुग्छ। सम्बाव्मता अध्ममनअनुसाय 

आमोजनाफाट िावषडक १२.३२ अफड मुतनट विद्मुत उत्ऩादन हुनेछ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



>f]tM gful/s, 2071/6/15 

 
 

 
 
  



>f]tM cleofg, 2071/6/15 

१८ वषाऩनछ ऩञ्चशे्वयको ववधान ऩारयत 
ऩुरऩ कोइयारा 
७ भहीनाशबत्र डीऩीआय तमाय गन ेसहभनत 

 

असोज ७, काठभाडौं । भहाकारी नदीभा तनभाडण गरयन ेऩजचचेिय फहुउद्देचमीम आमोजनाको खाका कोनड फसेको 
नेऩार–बायत सथचिस्तयीम फैठकरे ‘ऩजचचेिय विधान’ ऩारयत गयेको छ । विधानरे प्राथधकयणको गठन कामाडदेश 

ऩारयत गदै उक्त आमोजनाराई कसयी अतघ फढाउने, आन्तरयक तनमभन कसयी गन ेबन्नेजस्ता विषमको नीततगत 

व्मिस्था गयेको ऊजाड भन्रारमका सथचि याजेन्रफकशोय ऺरीरे फताए ।  
 

विधानअनुसाय ऩजचचेिय विकास प्राथधकयणराई सजचारक फोडड (गबतनडङ फडी) य कामडकायी समभतत (एक्ज्मुकेदटब 

कमभटी) गयी दईुओटा समभततभाऩडmत सजचारन गरयन ेछ । सजचारक फोडडभा नेऩारका ऊजाड सथचि य बायतका 
जरस्रोत सथचि सहअध्मऺ यहनेछन ्। त्मस्त,ै ऩययारट्र भन्रारम, मसॉचाइ भन्रारम, विद्मुत ्विकास विबाग य 

विद्मुत ्प्राथधकयणका प्रतततनथध सदस्मका रूऩभा यहनेछन ्। त्मस्त,ै कामडकायी समभततका प्रभुख कामडकायी 
अथधकृत(सीईओ) य एडडशनर सीईओ ऩतन फोडडका सदस्म हुनेछन ्। मस फोडडरे प्राथधकयण सजचारनका राथग 

नीततगत तनणडमहरू गन ेछ ।  
 

त्मस्त,ै कामडकायी समभततभा एक सीईओ, एक एडडशनर सीईओ य ६ जना कामडकायी तनदेशकहरू यहन ेव्मिस्था 
विधानरे गयेको छ । ती ६ तनदेशकहरू कानून, अथड, िाताियणरगामत विधागत ऺेरफाट नेऩार य बायत दिुै देशका 
३–३ जना यहनेछन ्। ऩदहरो ३ िषडका राथग नेऩाररे सीईओ य बायतरे एडडशनर सीईओ प्राथधकयणको कामडकायी 
समभततभा तनमुक्त गन ेव्मिस्थाभा सहभतत फनेको छ । तत्कारफाट कामड प्रायम्ब गने गयी विधानत् गठन 

बइसकेको प्राथधकयण सजचारन फोडडरे कामडकायी समभतत तनभाडणका राथग दिुै देशका सदस्महरू ऩठाउन ेछन ्। 
ऩजचचेिय विकास प्राथधकयणको भुख्म कामाडरम नेऩारको भहेन्रनगयभा याख्न ेसहभतत बएकोभा तत्कारका राथग 

काठभाडौंकै कामाडरमफाट कामड प्रायम्ब गन ेसहभतत ऩतन फैठकरे गयेको छ ।  
 

प्राथधकयणराई कामडऺ ेरभा रैजान अफको १ भहीनाऩतछ बायतको ददल्रीभा अको फैठक फस्न ेय उक्त फैठकरे 

प्राथधकयणको कामडतामरका तनधाडयण गन ेऊजाड सथचि  ऺरीरे फताए । त्मसअतघ दिु ैदेशरे फैठकका राथग आआफ्ना 
तऩडmफाट ‘एजेण्डा सेदटङ’ गन ेउनरे फताए । ‘प्राथधकयणको ऩदहरो काभ आमोजनास्थरका विषमभा विगतभा 
बएका अध्ममनहरूराई अद्मािथधक गनुड हो,’ सथचि ऺरीरे बन,े ‘त्मसऩतछ दिु ैदेशरे आआफ्ना तऩडmफाट तमाय 

गयेका डीऩीआयराई सभामोजन गदै ७ भहीनामबर साझा डीऩीआय तमाय ऩान ेसहभतत बएको छ ।’ आधायबूत 

अध्ममनका राथग फैठकरे एक सॊस्थाको ऩदहचानसभेत गरयसकेको य उसैरे आधायबूत अध्ममन अतघ फढाउन े

सथचि ऺरीरे फताए ।  
 

आमोजनाको विद्मुत ्उत्ऩादन ऺभता य रागतका विषमभा साझा डीऩीआय तमाय बएऩतछ भार ैतनणडमभा ऩुग्न 

सफकन ेफैठकभा सहबागी बायतका जरस्रोत सथचि आरोक याउतरे फताए । ‘हाभीरे ५ हजाय ६ होस ्िा ६ हजाय ७ 
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सम होस,् त्मो डीऩीआय फनेऩतछ भार ैथाहा हुन्छ,’ उनरे बने, ‘भुख्म कुया हाभीरे उक्त आमोजना तनभाडण गदाड 
प्रबावित हुन ेस्थानीमिासी य िाताियणराई उथचत य न्मामऩूणड सम्फोधन गनुडऩछड  ।’ नेऩार य बायत दिुै प्रजातास्न्रक 

भुरुक बएकारे आफ्ना नागरयकको अथधकायप्रतत सचते हुन ेविचिास सथचि याउतरे व्मक्त गये । तल्रोतटीम 

राबको फाॉडपाॉटका विषमभा उठेको प्रचनभा सन ्१९९६ सेप्टेम्फयभा बएको एकीकृत भहाकारी सस्न्धभा न ैराब 

फाॉडपाॉट व्मिस्था गरयएको ऊजाडसथचि याजेन्रफकशोय ऺेरीरे फताए । उनरे बन,े ‘मो एकीकृत भहाकारी सस्न्धकै 

प्रािधानका आधायभा अतघ फढ्छ ।’ एकीकृत भहाकारी सस्न्धकै प्रािधानका आधायभा विद्मुत ्य ऩानी आधाआधा 
गन ेगयी ऩजचचेिय फहुउद्देचमीम आमोजना अतघ फढाउन राथगएको उनरे फताए । सस्न्धको १८ िषडसम्भ विमबन्न 

याजनीततक कायण य खासगयी बायतको फेिास्ताका कायण उक्त आमोजना अतघ फढ्न सकेको थथएन । ऊजाड विकास 

सम्झौता (ऩीटीए), भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत ्आमोजनाको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) सम्ऩन्न गदै 

रतु गततभा फढेको नेऩार–बायत ऊजाड विकासको कदभ ऩजचचेिय कामाडन्िमनभा जान ेबफन्दसुम्भ आइऩुगेको हो ।  
 

ऩजचचेियको विधान तनभाडणका राथग काठभाडौंको होटर ह्मात रयजेन्सीभा सोभिायफाट शुरू फैठकभा नेऩारको 
तपड फाट फैठकभा ऊजाडसथचि याजेन्रफकशोय ऺेरी, ऊजाड भन्रारमका सहसथचि केशिध्िज अथधकायी, मसॉचाइ 

भन्रारमका सहसथचि भाधिप्रसाद फेल्िासे, जर तथा ऊजाड आमोगका प्रतततनथध य नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणका 
प्रतततनथध सहबागी थथए ।  बायतका तपड फाट जरस्रोत सथचि आरोक याउतको नेततृ्िभा ११ सदस्मीम टोरी 
सहबागी थथमो । 
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भाथथल्रो कणाारी वऩडडए ववरुद्ध सवोच्चभा रयट 

भाथथल्रो कणाडरी ऩरयमोजना विकास सम्झौता विरुद्ध सिोच्च अदारतभा रयट तनिेदन दताड बएको छ । 
त्मो ऺेरका स्थातनमरे सम्झौता नऩेारको अन्तरयभ सॊविधान, प्रचमरत ऐन, तनमभको विरुद्धभा बएकोरे 

फदय गयीऩाउॉ  बन्दै रयट तनिेदन दताड गरयएको हो ।   
  

फुधिाय स्थातनम ३६ जनाको तपड फाट डम्फय यािररे उक्त रयट तनिेदन दताड गएका हुन ् । ‘भाथथल्रो 
कणाडरी जरविद्मुत आमोजना प्रिद्धक स्जएभआय य नेऩार सयकायको तपड फाट रगानी फोडडका फीच 

आमोजना विकास सम्झौता (वऩडडए) भा असोज ३ गत ेशुक्रफाय हस्तऺय बएको सािडजतनक बएको य उक्त 

सम्झौता नेऩारको अन्तरयभ सॊविधान, प्रचमरत ऐन, तनमभको विऩरयत हुनुको साथै नेऩार यारट्र य 

नेऩारीको दहतभा नयहेका हुॉदा प्रत्मऺ सािडजतनक हक य सयोकायको विषम बएकारे मो तनिेदन प्रस्तुत 

गयेका छौं । प्रत्मऺहरुफाट बए गयेका उक्त वऩडडएसम्फस्न्ध कामडहरु यारट्रदहत विऩरयत य गैयसॊिैधातनक 

एिॊ गैयकानुनी हुॉदा फदय गरयऩाउॉ ’ रयट तनिेदनभा बतनएको छ ।  
  

भस्न्रऩरयषद्, रागानी फोडड, उजाड भन्रारम रगामत १५ सयकायी तनकामराई विऩऺी फनाए दामय गरयएको 
रयटभा ‘वऩडडए य सोसॉग सम्फस्न्धत अनुभततऩर िा राइसेन्स रगामत सोसॉग सम्फस्न्धत कागजातहरु 

उल्रेणखत सम्झौता गनड रगानी फोडडरे गयेको तनणडम एिॊ मसपारयस, सो तनणडम मसपारयस अनुभोदन 

गयेको भस्न्रऩरयषद े्का तनणडम, रगानी फोडडका प्रभुख कामडकायी अथधकृतराई ददएको अथधकायऩर तथा 
सो अनुसाय २०७१-०६-०३ भा गरयएको भाथथल्रो कणाडरी जनमुविद्मुत आमोजनाको प्रिडद्धक 

स्जएभआयको तपड फाट हाइड्रो इनजॉ बफजनेस मुतनटका अध्मऺ य नेऩारका तपड फाट फोडडका प्रभुख 

कामडकायी अथधकृतसभेतफाट हस्ताऺरयत भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत विकास सम्झौता, सम्झौता 
कामाडन्िमनका राथग गठन गरयने बतनएको कामडदर गठन गने य सोसॉग सम्फस्न्धत तनणडमहरु सभेत 

उत्प्रेषणको आदेशद्िाया फदय गरयऩाउॉ ’ भाग गरयएको छ ।  
  

सयकायरे उक्त ऩरयमोजनाराई सयकायराई बायतीम स्जएभआय कम्ऩतनराई तनभाडण गन ेददने सम्झौता 
गयेको थथमो । उत्प्रेषण, ऩयभादेश, प्रततषेध रगामत जुनसुकै आदेशफाट उक्त सम्झौता खायेजीको भाग 

गरयएको दताड नॊ. २४८ तनिेदनको असोज २६ गते विहान १० फजे ऩेशी तोफकएको छ ।  
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ऩञ्चशे्वय अनघ फढाउन नछटै कामामोजना 
फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, ७ असोज- फहुप्रततक्षऺत ऩजचचेिय फहुद्देचमीम ऩरयमोजना अतघ फढाउन नेऩार य बायत याजी बएका छन ्। 
१ भदहनामबर बायतको याजधानी नमाॉददल्रीभा सथचिस्तयीम फैठक गयी ऩरयमोजना अतघ फढाउन कामडमोजना तमाय 

गरयनेछ ।  
सोभफाय य भॊगरफाय याजधानीभा फसेको ऩजचचेिय विकास प्राथधकयणको गबनडय काउस्न्सर सथचिस्तयीम फैठकरे 

प्राथधकयणको विधानभा सहभतत जुटाइसकेको छ । सभझदायीऩरभा भॊगरफाय हस्ताऺय बएको छ । नेऩारका 
तपड फाट फैठकको नेततृ्ि ऊजाडसथचि याजेन्रफकशोय ऺेरी तथा बायतको जरस्रोत भन्रारमका सथचि आरोक याितरे 

गयेका थथए । 
प्राथधकयणको विधानभा सहभतत जुटेऩतछ २ देशका अथधकायी ऩरयमोजनाराई थऩ गतत ददन कामडमोजना तमायीभा 
रागेका हुन ्। मो सहभततरे १७ िषडदेणख थाॉती यहेको ऩरयमोजना अतघ फढ्न ेसम्बािना फढेको छ । 
“१ भदहनामबर सथचिस्तयीम फैठक गयी कामडमोजना तमाय गनड सहभतत बएको छ,” ऊजाडसथचि ऺेरीरे बने, 
“जरिाम,ु बूगबड, ऺभतारगामत प्राविथधक विषमभा थऩ अध्ममन गयी त्माॊक अद्माविथधक गरयनेछ ।” 

प्राथधकयण स्थाऩनाऩतछ ऩरयमोजनाको विस्ततृ अध्ममन प्रततिेदन (डीऩीआय) ऩुनयािरोकन गरयन ेउनरे फताए । 
दिुै देशरे डीऩीआय तमाय गरयसकेका छन ्। मसभा सहभतत जुट्न फाॉकी छ । प्राथधकयणको भुख्म कामाडरम 

कजचनऩुयको भहेन्रनगयभा हुनेछ । कामाडरम स्थाऩना नहुन्जेरसम्भ काठभाडौंफाट सजचारन हुन ेउनरे जानकायी 
ददए । 
भहाकारी सस्न्धअनुसाय ऩरयमोजना अतघ फढ्न ेऺेरीरे स्ऩरट ऩाये । सस्न्धको धाया १० भा आऩसी राबका आधायभा 
ऩरयमोजना अतघ फढाउन ेउल्रेख छ । भहाकारी सस्न्ध सन ्१९९६ पेब्रुअयी १२ भा बएको थथमो । मो सस्न्धराई 

तत्कारीन प्रतततनथधसबारे सभेत अनुभोदन गयेको थथमो । सस्न्धअनुसाय ऩानी, बफजुरी दिुै देशरे आधाआधा 
ऩाउनेछन ्। ऩरयमोजनाफाट िावषडक १२ अफड ३३ कयोड ३० राख मुतनट बफजुरी उत्ऩादन हुनछे । 
नेऩार भ्रभणका अिसयभा गत साउनको तेस्रो साता बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीरे व्मिस्थावऩका सॊसद्राई 

सम्फोधन गदै आगाभी १ िषडभा ऩजचचेिय ऩरयमोजना अतघ फढाउन ेघोषणा गयेऩतछ मसको कामाडन्िमका राथग २ 

देशका सथचिस्तयीम फैठक फसेको हो । 
विद्मुत्का अततरयक्त मसॉचाइ य जरऩरयिहन य भाछाऩारनफाट फसेतन अफौं रुऩैमाॉ आम्दानी गनड सफकन ेप्रायस्म्बक 

अध्ममनरे देखाएको छ । ६ भदहनामबर ऩरयमोजनाको डीऩीआय तमाय गन ेसस्न्धभा उल्रेख बए ऩतन मसभा 
सहभतत हुन सकेको छैन । नेऩाररे ऩूणाडथगरय य बायतरे रुऩारीगाडभा फाॉध फनाउनुऩन ेगयी डीऩीआय तमाय गयेका 
छन ्। 
मसअतघ २ देशका सथचिस्तयीम विमबन्न फैठकभा ऩरयमोजनाफाये कुया उठ्दै आएका थथए । नेऩार–बायत सॊमुक्त 

जरस्रोत समभतत फैठकरे ऩजचचेिय ऩरयमोजनाका राथग प्राथधकयण गठन गनड सहभतत जनाए ऩतन विधान तमाय 

नहुॉदा कामाडन्िमन हुन सकेको थथएन । 
नेऩारको दाचुडरा, फैतडी य डडरेधयुाभा ऩन ेऩरयमोजना तनभाडण बए बायतभा धेयै य नेऩारभा कभ असय ऩनेछ । 



आमोजनाको जडडत ऺभता ६ हजाय ४ सम ८० भेगािाट छ । ऩरयमोजना फनाउन ६ सम अफड रुऩैमाॉबन्दा फढी राग्न े

ऩूिडसम्बाव्मता अध्ममनरे देखाएको छ । 
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 ‘ऩीटीए य ऩीडीएऩनछ ठूरा आमोजनाको फाटो खलु्मो’ 

अथडभन्री डा. याभशयण भहतरे आथथडक सभुन्नतत नेऩारको भार नबई विचिकै एजेन्डा बएको बन्दै मस 

माराभा सफैराई साथै अगाडड फढ्न आग्रह गनुडबएको छ। थचतिनभा बयतऩुय भहोत्सिको उद्घाटन गदै 

भन्री भहतरे सो आगय्ह गनुडबएको हो। 
उहाॉरे इकोनोमभक भाचडभा नेऩार अगाडड फदढसकेको य मसराई कसैरे योक्न नसक्न ेफताउनुबमो। 
विचिको प्रगततसॉगै अगाडड फढ्ने नेऩारी जनताको ऩतन इच्छा छ य जनताको मो चाहनाराई सफैरे 

फुझ्नुऩछड  बन्दै उहाॉरे आथथडक विकासका काभभा फाधा अियोध नगनड ऩतन सम्फद्ध सफ ैऩऺराई आग्रह 

गनुडबमो। 
नेऩारी जनताको जीिनस्तय भाथथ उठाउन तीव्रतय आथथडक विकासका राथग सयकायरे ठूरो जोणखभ 

मरएय तनणडम गरययहेको जानकायी ददॉदै अथडभन्री डा. भहतरे बन्नुबमो–‘हाभीरे नेऩारराई आगाभी ८ 

िषडमबरभा कभ विकमसत भुरुकफाट स्तयोन्नतत गयी विकासशीर भुरुकको दाॉजोभा ऩुमाडउने अठोट य 

सॊकल्ऩ गरयसकेका छौं। मसका राथग ठूरो रगानीको खाॉचो छ। रगानी फढाउन सयकायरे नीततगत सुधाय 

गयेय अगाडड फदढयहेको छ।’ 
सयकाय सभमभा उथचत तनणडम गनड सक्छ बन्ने ऩीटीए य ऩीडीएको उदाहयण ददॉदै उहाॉरे बन्नुबमो– 

‘आधतुनक अथडतन्रको विकासका राथग ऊजाड नबई हुॉदैन। ऊजाड विकासको मस तनणडमरे विचिराई न ै

एउटा सकायात्भक सन्देश ददएको छ। अफ आगाभी ददनभा जरविद्मुत्का ऺेरभा ठूरो स्तयको रगानी 
आउनेछ। मसरे जरविद्मुत्भा क्रास्न्त ल्माउनेछ। जरविद्मुत्भा भार होइन, मसरे गदाड उद्मोगभा ऩतन 

रगानी फढ्नेछ य स्िदेशमबरै योजगायीको मसजडना हुनेछ। जरविद्मुत्भा क्रास्न्तको मसग्नर इपेक्टफाट 

ऩमडटन य कृवष तथा अन्म मसजडनशीर ऩुॉजीका ऺेरहरूको विकास हुनेछ।’ 
उहाॉरे अफ चाॉडै नै ऩजचचेिय फहुद्देचमीम आमोजना, भाथथल्रो भस्र्माङ्ग्दी, अरुण तेस्रो, भाथथल्रो बरशूरी 
जस्ता ठूरा आमोजना ऩतन सजचारनभा आउने आशा व्मक्त गनुडबमो। ऩानीको याजनीतत फन्द बएको 
चचाड गदै मसरे नेऩारराई धेयैऩतछ धकेरेको फताउनुबमो य बन्नुबमो–‘अफ ऩानीको स्तयहीन याजनीतत 

गने कसैराई इच्छा छैन। सयकायरे एकथोऩा ऩतन ऩानी सदऩुमोगबफना सीभा नकटाउने सयकायको 
प्रबफिद्धता गयेका छ।’ 
अथडभन्री डा भहतरे भहोत्सिहरूभा स्थानीम िस्तुको प्रिद्र्धन गनुडऩनेभा जोड ददॉदै बन्नुबमो– 

‘स्िदेशमबरै ऩतन थपु्रै स्थानीम करा सीऩ, य उद्मभशीरताका नभुना यहेका छन।् भहोत्सिरे त्मस्ता 
स्थानीम उत्ऩादनको फजाय प्रिद्र्धन गनुडऩछड। ’ 
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खलु्ने बो ऩञ्चशे्वय प्राथधकयण 

विधानभा हस्ताऺय 
रोकभणण याई  

ऩजचचेिय फहुउद्देचमीम आमोजना तनभाडणका राथग ऩजचचेिय विकास प्राथधकयणको विधानभा हस्ताऺय बएको छ । 
ऊजाडसथचि याजेन्रफकशोय छेरी य बायतीम जरस्रोत सथचि आरोक याितरे भॊगरफाय त्मसभा हस्ताऺय गयेका हुन ्। 
 

'विधान आजैदेणख कामाडन्िमनभा आउन ेछ,' हस्ताऺयऩतछ ऊजाडसथचि छेरीरे बन े। मससॉग ैकरयफ १७ िषडदेणख 

प्रतीऺाको विषम फनेको ऩजचचेिय फहुउद्देचमीम आमोजना तनभाडण सुरु हुन ेआशा जागेको छ । विधानभा 
हस्ताऺयऩतछ बायतीम जरस्रोत सथचि याितरे बन,े 'ऩजचचेिय नेऩार य बायतफीचको मभरता य सहकामडको अनुऩभ 

नभुना हुनेछ ।' 
 

ऩजचचेिय आमोजनाको तल्रो तटीम पाइदा फाॉडपाॉडको विषमभा बन ेयाितरे कूटनीततक उत्तय ददए । 'मो ज्मादै 

सॊिेदनशीर, जदटर य बायी विषम हो,' उनरे प्रचन गदै बन,े 'आऩसी मभरता य सहकामडका आधायभा जफ मी कुया 
सतहभा आउॉछन,् त्मततफेर ैफकन मी विषमभा प्रिेश नगन े?' 

 

तल्रो तटीम पाइदा भहाकारी सस्न्धको धाया ३ भा उल्रेख बएको मसद्धान्तअनुसाय हुन ेय त्मो विधानभा स्ऩरट 

उल्रेख गरयएको सथचि छेरीरे फताए । सस्न्धको धाया ३ भा बतनएको छ, 'दिुै ऩऺ (नेऩार य बायत) भहाकारी नदीको 
ऩानी बफनाबेदबाि उऩरब्ध आिचमक आधायभा फयाफय प्रमोग गनड सहभत छन ्।'  
 

आमोजनाको रगानी सम्फन्धभा विधानभा सहभतत बएको छ । 'भहाकारी सस्न्धभा पाइदाका आधायभा रगानी गन े

बन्न ेमसद्धान्त छ,' ऊजाड प्रिक्ता केशिध्िज अथधकायीरे बन,े 'ऊजाड आधा-आधा हुन्छ । मसॉचाइभा ऩुग्न ेपाइदा 
अध्ममन गयेऩतछ नेऩाररे कतत रगानी गनुडऩन ेहो बन्न ेटुॊगो राग्छ ।' मसअतघ कुर तनभाडण रागत ३ खफड ३६ अफड 
अनुभान गरयएको ६ हजाय ७ सम २० भेगािाटको मो आमोजनाका राथग नेऩाररे १ खफड २६ अफडदेणख १ खफड ३० अफड 
रुऩैमाॉ रगानी गनुडऩन ेय फाॉकी रगानी बायतरे गन ेसहभतत बएको थथमो । ऩुन् गरयन ेविस्ततृ अध्ममनरे 

आमोजनाको ऺभता य रागत थऩघट हुन सक्न ेफताइएको छ ।  
 

विधानअनुसाय प्राथधकयणको सजचारक समभतत (गबतनडङ काउस्न्सर) भा नेऩारका ऊजाड सथचि य बायतको जरस्रोत 

सथचि सहअध्मऺ यहन ेछन ्। प्राथधकयणको प्रभुख कामडकायी अथधकृतभा नेऩारी अथधकायी यहन ेछन ्बन ेअततरयक्त 

प्रभुख कामडकायी अथधकृतभा बायतीम अथधकायी यहन ेछन ्। विधानभा एक प्रभुख कामडकायी अथधकृत य एक 

अततरयक्त प्रभुख कामडकायी अथधकृत यहन ेव्मिस्था छ । विधानअनुसाय प्राथधकायणभा दईु देशफाट तीन-तीन जना 
गयी जम्भा ६ जना कामडकायी तनदेशक हुनेछन ्। 'प्राथधकयणभा आभस्न्रत सदस्मका रूऩभा अन्म अथधकायी याख्न े

व्मिस्था गरयएको छ,' सथचि छेरीरे फताए ।  
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ऩजचचेिय तनभाडणका राथग बायतीम ऩयाभशडदाता िाप्कोस कन्सल्ट्मान्ट प्रामररे प्रायस्म्बक अध्ममन गयी त्माॊक 

सॊकरन गनेछ । प्राप्त त्माॊकका आधायभा ऩजचचेियको मसअतघ तमाय ऩारयएको विस्ततृ सम्बाव्म अध्ममन 

ऩरयभाजडन गन ेफक ऩुन् सम्बाव्म अध्ममन गन ेबन्न ेटुॊगो राग्नेछ । '१७ िषडअतघ य अदहरेको त्माॊकभा व्माऩक 

पेयफदर आएको हुन सक्छ,' बायतीम जरस्रोत सथचि याितरे बन,े 'ऩजचचेिय फनाउन अध्मािथधक त्माॊक 

आिचमक छ ।'  
 

प्रायस्म्बक अध्ममन य विस्ततृ अध्ममनको खचड बायतरे फेहोन ेतम बएको छ । 'ऩदहरा ऩतन ऩजचचेियको अध्ममन 

िाप्कोसरे गयेकारे बायतरे त्मही कम्ऩनीराई ऩुन् छानेको हुन सक्छ,' विधान तमाय गनड िाताडभा फसेका विद्मुत ्

प्राथधकयणका तनमभत्त कामडकायी तनदेशक याभचन्र ऩाण्डरेे बन,े 'अदहरे नदीको धाय ऩतन ऩरयितडन बएकारे ऩुन् 
अध्ममन आिचमक ऩयेको हो ।' 
 

ऩदहरा गरयएको विस्ततृ अध्ममनरे मो आमोजना फन्दा २ हजाय ९ सम २६ घयधयुीका २२ हजाय ७ सम ६५ जनाराई 

ऩुनफाडसभा रैजानुऩन ेतथा १३ कयोड ८५ राख रुऩैमाॉ फयाफयको कृवषफाट हुन ेआम्दानी घट्न ेदेखाएको थथमो । मो 
अिस्था ऩतन ऩरयितडन बएको हुनसक्न ेअथधकायीहरूरे फताए । प्राथधकयण सजचारक समभततको फैठक एक 

भदहनाऩतछ बायतभा फस्नेछ । फठैक आमोजकका दहसाफरे ऩजचचेियको एजेन्डा बायतरे न ैप्रस्तुत गनेछ । िाप्कोस 

य दिु ैदेशका केही अथधकायी तत्कार काभभा खदटए ऩतन मो आमोजना कसयी अगाडड फढ्छ बन्न ेप्रस्ट खाका उक्त 

फैठकरे तम गनेछ । दिुै देशका उच्च अथधकायीहरूरे आमोजनाफाट हुन ेपाइदा तत्कार फताउन अस्िीकाय गयेका 
छन ्। उनीहरूरे विस्ततृ अध्ममनफाट कसराई कतत पाइदा हुन्छ बन्न ेथाहा हुन ेप्रततफक्रमा ददएका छन ्। अतघल्रो 
विस्ततृ अध्ममनरे आमोजना फन ेनेऩारराई ऊजाड उत्ऩादनफाट िावषकड  साढे ३४ अफड रुऩैमाॉ य भत्स्म ऩारन, मसॉचाइ, 

जडडफुटी, परपूर खेती आददफाट िावषयक् ५३ अफड ४१ कयोड रुऩैमाॉ पाइदा हुन ेदेखाएको थथमो । 
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जरववद्मुत रगानी कम्ऩनीको सेमय ऩुसाशबत्रै 
रक्ष्भण विमोगी 
जरविद्मुत रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे आउॉदो ऩुसमबर दईु अफड रुऩैमाॉ फयाफयको दईु कयोड फकत्ता साधायण सेमय 
जायी गन ेतमायी गयेको छ। चारू आथथडक िषडमबर २० अफड रुऩैमाॉ ऩुॉजी ऩुयम्ाउन ेरक्ष्मसाथ सेमय जायीको प्रफक्रमा सुरु 

गयेको हो। 
कम्ऩनीरे सेमय जायीऩूिड गनुडऩन ेरेखाऩयीऺणको काभ सकेय बफक्री प्रफन्धक तनमुस्क्तको प्रफक्रमासभेत सुरु गयेको छ। 
कावत्तक २ गत ेिावषडक साधायण सबा गने टुॊगो रागेको जानकायी ददॉदै कम्ऩनीका प्रभुख कामडकायी अथधकृत दीऩक 

यौतनमयरे ऩुसमबर ैसेमय जायी गरयसक्न ेफताए। 
'सेमय जायी गनड साधायण सबा गनुड जरुयी छ, मसऩतछ थधतोऩर फोडडफाट िासरात प्रभाणणत हुनुऩछड ,' यौतनमयरे फुधफाय 
नागरयकसॉग बन,े 'सािडजतनक सॊस्थानभध्मे रेखाऩयीऺण सभमअगाि ैसक्न ेकम्ऩनी ऩदहरो हो, मही यफ्तायभा सेमय 
जायी गनड हाभीरे काभ गरययहेका छौं।' 
कम्ऩनीको चकु्ता ऩुॉजी करयफ आठ अफड रुऩैमाॉ छ। उक्त यकभको २० प्रततशत सिडसाधायणका राथग छुट्माइएको छ। 
थधतोऩर फोडडरे बन ेवित्तीम सॊस्थारे जस्त ैसिडसाधायणका राथग छुट्माइन ेसेमयको दहस्सा चकु्ता ऩुॉजीको ३० प्रततशत 

हुनुऩन ेतनदेशन ददएको थथमो। तय, भस्न्रऩरयषदरे न ैजरविद्मुत कम्ऩनीरे २० प्रततशतभार ैजायी गये ऩुग्न ेतनणडम 

गयेऩतछ प्रफक्रमा अगाडड फढेको हो। 
'फोडडरे राभो सभमदेणख ३० प्रततशत सेमय जायी गनड तनदेश गदै आए ऩतन भस्न्रऩरयषदरे २० प्रततशत जायी गये ऩुग्न े

तनणडम गयेऩतछ वििाद टुॊथगएको छ,' यौतनमयरे थऩ,े 'सेमय जायी गनड भस्न्रऩरयषदको तनणडमसभेत फोडडभा ऩेस गरयएको 
छ। कम्ऩनीको कुर ऩुॉजी बन ेहारसम्भ करयफ नौ अफड रुऩैमाॉ ऩुथगसकेको छ। 
कम्ऩनीभा सयकाय, कभडचायी सजचम कोष, यास्रट्रम बफभा सॊस्थान य नागरयक रगानी कोषरे आठ अफड रुऩैमाॉ रगानी छ। 
मसभध्मे सयकायरे सफैबन्दा फढी ऩाॉच अफड य अन्म सॊस्थारे एक/एक अफड रुऩैमाॉ रगानी गयेका छन।् कम्ऩनीरे आि 

२०६९/०७० भा करयफ ४२ कयोड य गत आिभा करयफ ४३ कयोड ३४ राख रुऩैमाॉ फैंकभा तनऺेऩ जम्भा गयी ब्माज आम्दानी 
(नापा) गयेको छ। 
गत िषडको नापाफाट कम्ऩनीरे सेमयधनीराई ऩाॉच प्रततशत अथाडत दईु कयोड १५ राख रुऩैमाॉ नगद राबाॊश ददन े

तनणडमसभेत गयेको छ। कम्ऩनी चार ुआिमबर २० अफड रुऩैमाॉ ऩुॉजी ऩुमाडेाउन साधायण सेमय जायी गन ेय एमसमारी 
विकास फैंक (एडडफी) फाट करयफ ऩाॉच अफड रुऩैमाॉ सहुमरमत ऋण मरएय िासरातभा २० रुऩैमाॉ ऩुमाांउन ेरक्ष्म यहेको 
जनाइएको छ। 
विचि फैंकरे ३७ दशभरि ६ भेगािाटको काफेरी 'ए'भा उऩरब्ध गयाउन ेकरयफ चाय अफड रुऩैमाॉ सहुमरमत ऋण सयकायरे 

कम्ऩनीभापड त रगानी गन ेछ। उक्त यकभ उऩरब्ध बएऩतछ िासरातभा २० अफड रुऩैमाॉ ऩुग्न ेयौतनमायरे फताए। उनका 
अनुसाय एडडफीफाट कम्ऩनीरे प्राप्त गन ेसहुमरमत ऋणफाये अथड भन्रारमभापड त कुया बइयहेको छ। उक्त ऋण २० 



िषडका राथग हुनेछ। 
रक्षऺत ऩुॉजी ऩुगेऩतछ आफ्न ैअगुिाइभा तीन सम भेगािाटसम्भको जराशम आमोजना फनाउन ेकम्ऩनीको मोजना छ। 
हारसम्भ ४२ भेगािाटको मभस्ट्रीखोरा, २७ भेगािाट दोदॊखोरा, साढे २३ भेगािाट सोरुखोरा य ३० भेगािाटको 
खानीखोराभा दईु अफड १० कयोड रुऩैमाॉ रगानी गन ेसम्झौता बइसकेको छ। 
मसैगयी, २१.६ भेगािाट हेिाखोरा, २५ भेगािाट काफेरी १, ८२ भेगािाट तल्रो सोर,ु २० भेगािाट स्भर िागभतत, ३० 

भेगािाट न्मादीखोरा य १८ भेगािाट भाथथल्रो सोरुखोराभा रगानी गनड सम्झौताको तमायी बइयहेको कम्ऩनीरे 

जानकायी ददएको छ। 
कम्ऩनीरे नेऩार यारट्र फैंकफाट स्िीकृतत मरई जरविद्मुत आमोजनाभा प्रत्मऺ िा कुन ैफैंक तथा वित्तीम सॊस्थाभापड त 

अप्रत्मऺ ऋण प्रिाह गनड सक्छ। साथ ैस्िदेशी सॊगदठत सॊस्थाफाट कम्तीभा एक कयोड रुऩैमाॉका दयरे ऩाॉच िषड िा 
सोबन्दा फढी अिथधका राथग ऋणऩर, फन्ड िा डडबेन्चय जायी गयी दीघडकारीन स्रोत ऩरयचारन गनड ऩाउन े

व्मिस्थासभेत छ। 

वऩडडए कामाान्वमन योक्न रयट 

नौ सम भेगािाट भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत आमोजना फनाउन रगानी फोडड य बायतीम स्जएभआय कम्ऩनीफीच 

आमोजना विकास सम्झौता (वऩडडए) बएको एक साता नहुॉदै सिोच्च अदारतभा रयट दामय बएको छ। 
वऩडडए कामाडन्िमन तत्कार योक्न अन्तरयभ आदेश भाग गदै अथधिक्ता शयदमसॊह बण्डायी, दैरेख, अछाभरगामत 

ऺेरका ३६ स्थानीमरे रयट दताड गयेका हुन।् रयटभा स्जएभआयरे फनाउन आमोजना यास्रट्रम दहतभा नयहेकारे सम्झौता 
खायेज हुनुऩन ेभाग गरयएको छ।  
रयटभा प्रधानभन्री तथा भस्न्रऩरयषदको कामाडरम, रगानी फोडड, कानुन तथा न्माम, ऊजाड भन्रारम, बायतीम कम्ऩनी 
स्जएभआयरगामत १५ जनाराई विऩऺी फनाइएको छ। स्थानीम जनताको बािना फेिास्ता गदै बएको सम्झौता खायेज 

हुनुऩन ेभाग गरयएको छ। फोडड य स्जएभआयफीच शुक्रफाय वऩडडएभा हस्ताऺय बएको थथमो। 
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भाथथल्रो ताभाकोसीको टेरयेस टनेरको ‘ब्रेक थुय्’ 

६९ प्रनतशत ननभााण कामा सककमो, २६ सम ५० शभटय सुरुङ ननभााण फाॉकी 

दीऩशकय चौरागाईं÷याजधानी 
दोरखा, ९ असोज 

स्िदेशी रगानीभा तनभाडणाधीन नेऩारकै सफैबन्दा ठूरो य यास्रट्रम गौयिको भाथथल्रो ताभाकोसी 
जरविद्मुत ्आमोजनाको टेरयेस टनेर (सुरुङ) को ब्रेक थुय् बएको छ । आमोजनाको विद्मुत ्गहृदेणख 

आउटरेटसम्भको २ हजाय ९ सम ८५ मभटय सुरुङ बफहीफाय बफहान जोडडएय टेरयेसको ब्रेक थुय् बएको हो । 

विद्मुत ्गहृफाट य विद्मुत ्उत्ऩादन बएऩतछ ऩानी ऩठाउने खोरा नस्जकको (आउरेट) गयी दिुै तपड फाट 

सुरुङ तनभाडण बइयहेकोभा बफहीफाय सो टेरयेस सुरुङको तनभाडण ऩूया बएको हो । ‘दईुततयफाट खतनएको 
टनेर एकै ठाउॉभा बेदटएय सुरुङको ब्रेक थुय् बएको छ,’ भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनका 
प्रिक्ता डा. गणेश न्मौऩानेरे याजधानीसॉग बने । सुरुङको ब्रेक थुय् बएऩतछ भाथथल्रो ताभाकोसीका 
कभडचायीहरू, ठेकेदाय कम्ऩनीका प्रतततनथध य भजदयुहरूरे एकसाथ खमुसमारी भनाएका थथए । हयेक 

आमोजनाभा ब्रेक थुय् बएऩतछ सफैको सहबाथगताभा विशषे कामडक्रभसदहत खमुसमारी भनाउने गरयन्छ । 
एक िषडअतघ भाथथल्रो बागको हेडयेसअन्तगडतका करयफ तीन फकरोमभटय सुरुङको सभेत ब्रेकथुय् 
बइसकेको छ । भाथथल्रो ताभाकोसी आमोजनाका अनुसाय १६ फकरोमभटय सुरुङ यहेकोभा अफ २६ सम 

५० मभटय भार तनभाडण ऩूया गनड फाॉकी छ । ‘टनेरको ८२ प्रततशत काभ ऩूया बएको छ,’ प्रिक्ता न्मौऩानेरे 

बने, ‘फाॉकी सुरुङको काभ ऩतन तनधाडरयत सभममबर सफकन्छ ।’ 

अत्मन्त ै कदठन भातनएको ३ सम ७२ मभटयको ठाडो सुरुङको काभ रतु गततभा अतघ फदढयहेको 
आमोजनारे जनाएको छ । थचतनमाॉ ठेकेदाय मसनोहाइड्रो कऩोयेसन मरमभटेडरे गत एक िषडदेणख ५ 

ऩटकसम्भ येज फोरयङ भेमसनफाट य दईु ऩटकसम्भ ठाडो सुरुङ खन्ने प्रविथधभा अत्मन्त आधतुनक 

भातनएको जभडन कम्ऩनी मभकोन डड्रमरङफाट प्राविथधक तथा गाइडडङ भेमसन ल्माई कोमसस गदाड सभेत 

सपरता हात ऩानड सकेको थथएन । ऩतछ मसनो हाइड्रोरे चीनभा प्रमोग गयेको साफ्ट मसङफकङ विथधफाट 

पुर साइजभा सुरुङ करयफ ८० मभटय खतनएको प्रिक्ता न्मौऩानेरे जानकायी ददए । 

 

आमोजनारे सो सुरुङ आगाभी ५ भदहनामबर सम्ऩन्न गनड ठेकेदायराई दफाफ ददएऩतछ मसनो हाइड्रोरे अकै 

बायतीम कम्ऩनीसॉग येज क्राइस्म्फङ विथधफाट सभेत तरफाट भाथथ खन्ने कामड सुरु गरयसकेको छ । 



आमोजनारे करयफ १ सम ५० मभटयसम्भ येज क्राइस्म्फङ विथधफाट य फाॉकी सफै काभ साफ्ट मसङफकङ 

विथधफाट ऩूया साइजभा काभ गदाड तनस्चचत सभमभा नै सम्ऩन्न हुन ेअनुभान गयेको छ । २०७३ सारको 
असायमबर सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याणखएको आमोजनाको हारसम्भ ६९ प्रततशत काभ सफकएको आमोजनारे 

जनाएको छ । हार हाइड्रो भेकातनकर कामडअन्तगडत फाॉधको स्टऩ रग य येडडमर गेटका ३ य ४ को सेकेन्ड 

स्टेज इम्फेडडड ऩाट्डसहरू जडान गने कामड सम्ऩन्न बएकारे करयफ ३० प्रततशत कामड सफकएको 
आमोजनारे जनाएको छ । रट ३ अन्र्तगत ऩािय हाउसभा टिाडइनका ६ ओटा मुतनटभध्मे ऩाॉच ओटाभा 
डडस्स्ट्रब्मुटय याख्न े कामड सकेय तीनओटाभा ऩानीको दफाफ जाॉच्न े काभसभेत सकेको छ । दोरखा 
स्जल्राको राभाफगय गाविसभा तनभाडण बइयहेको ४ सम ५६ भेगािाटको भाथथल्रो ताभाकोसी स्िदेशी 
रगानीको सफैबन्दा सस्तो आमोजनासभेत भातनन्छ । 
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जरववद्मुत ्ऺेत्रभा ऩराएको नमाॉ आशा 
१९ िषडदेणख हुन नसकेको फहुचथचडत ऩजचचेिय फहुउद्देचमीम ऩरयमोजना अतघ फढेकारे जरविद्मुत्को 
ऺेरभा केही याम्रो काभ हुने अऩेऺा फढेको छ । मसैऩामर ऩजचचेिय विकास प्राथधकयण गठन बएको छ बन े

िषडअतघदेणख प्रमास गरयएको ऊजाड व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) भा सहभतत जुटेको छ । भस्न्रऩरयषद्फाट 

ऩारयत बएको मो सम्झौताराई अस्न्तभ रूऩभा नेऩार य बायतरे हस्ताऺय गनड बने फाॉकी छ । ९ सम 

भेगािाटको भाथथल्रो कणाडरी जरविद्मुत ् आमोजनाको प्रिद्र्धक बायतीम कम्ऩनी जीएभआयसॉग 

आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) सभेत बएको छ । राभो सभमदेणख जरविद्मुत ् विकासको 
सन्दबडभा वििाद बइयहेका फेरा बएका ऩतछल्रा सभम बएका सहभततराई एउटा भहŒिऩूणड 
उऩरस्ब्धका रूऩभा मरनुऩने देणखन्छ । मसअतघ ऩतन नेऩार सयकायरे जरविद्मुत्को विकासका राथग 

ऩहर नगयेको त होइन । तय, ती प्रमास काभमाफी हुन सकेको थथएन । बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदी 
स्िमॊ जरविद्मुत ्विकासका राथग अग्रसय बएऩतछ मी सम्झौता सम्बि बएको हो । 

अदहरे नेऩाररे रोडसेडडङ बोथगयहेका फेरा बायतफाट सभेत नेऩाररे बफजुरी फकन्ने फाटो खरुा बएको छ 

। त्मसैगयी, नेऩारभा जरविद्मुत्भा रगानी गनड जोणखभ यहेको बन्दै विगतभा विदेशी रगानीकताड ऩतछ 

हटेको य जरविद्मुत्को राइसेन्स मरएय ऩतन होल्ड गरययहेका फेरा ऩीडीएरे रगानीको सुयऺा य 
प्रततपरको ग्मायेन्टीसभेत गयेको छ । भाथथल्रो कणाडरीसॉगको ऩीडीएऩतछ अफ अन्म ठूरा जरविद्मुत ्

आमोजनाका राथग विदेशी रगानीकताडको आकषडण फढ्ने तनस्चचत छ । ऩीडीए सम्झौतारे विचिबयका 
रगानीकताडका राथग नेऩार रगानीभैरी देश हो बन्ने सन्देश ऩतन गएको छ । फजाय सुतनस्चचतताका 
साथ ैसुयऺा य प्रततपर ग्मायेन्टीको कायण नेऩारभा रगानी गनडका राथग धेयै विदेशी रगानीकताड आउने 
तनस्चचत छ । जरविद्मुत ्आमोजना तनभाडण हुन राग्दा वियोध गयेय नथाक्ने तय विदेशी रगानी आउनै 
हुन्न बनेय वियोध गनेहरूरे फगेको ऩानीको उऩमोग य मसफाट नेऩाररे अफौ भुनापा कभाउनैऩयछ् बन्ने 
फुबm्न जरुयी छ । 

जरविद्मुत ्आमोजना न ैभुरुकको आथथडक विकासको भहŒिऩूणड भाध्मभ हो बन्नेभा हयेक याजनीततक 

दर सहभत हुन जरुयी छ । नेऩारराई सभदृ्ध फनाउने हो बने नेऩारको जरस्रोतको उऩमोग गनुडको 
विकल्ऩ छैन । ६४ सम ८० भेगािाटफयाफयको ऩजचचेिय आमोजना अतघ फढाउनकै राथग प्राथधकयण 

गठनदेणख कामडकारयणी समभतत गठन बइसकेको छ । मस्ता ठूरो आमोजना फन्ने धेयै नदीनारा नेऩारभा 
बएकारे त्मसको सदऩुमोग गनैऩछड  । १ खफडबन्दा फढीको ऊजाड बायतफाट फसेतन आमात गरययहेका फेरा 
त्मसराई विस्थावऩत गयेय य फढी बएको जरस्रोतराई फेचये नेऩार धनी हुन सक्छ । ऩतछल्रो एक 

भदहनाभा बएका ऩीटीए, ऩीडीए य ऩजचचेियफायेको सकायात्भक सॊकेतरे जरविद्मुत ्ऺेरभा नमाॉ आशा 



जगाएको छ । अफ ऩीटीए, ऩीडीए य ऩजचचेिय अतघ फढाउनका राथग ढोका खरेुकारे सपर फनाउनका 
राथग सचते नेऩारी सफक्रम हुनुऩछड  । खारी वियोध गयेय नेऩारराई पाइदा ददने आमोजना नफनाउन े

षड्मन्रराई ऩयास्त गनुडऩछड  । 
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बोटेकोसीको टावय ठड्माउन अवयोध 
ध्रिु दॊगार 
सजचारनको १३ िषडऩतछ ३५ प्रततशत सेमय भाग्दै स्थानीमरे ४५ भेगािाट ऺभताको बोटेकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाभा 
अियोध गयेका छन।् उनीहरूरे आमोजनाको 'ट्रान्समभसन टािय' ठड्माउन ददएका छैनन।् 

साउन १७ गतेको कान्रे ऩदहयोरे याम्च ेय भाॊखा गाविसभा याणखएका चायिटा 'ट्रान्समभसन टािय' फगाएऩतछ नौ 
सातादेणख उत्ऩादन ठप्ऩ छ। उत्ऩादन थाल्न टािय ठड्माउन ेकाभ बइयहेका फेरा स्थानीम सॊघषड समभततका नाभभा 
अियोध खडा गरयएको हो। आमोजनारे कावत्तक ९ गत ेददउॉसो ३ फजे उत्ऩादन थाल्न ेतमायीसाथ बदौ ११ फाट 

ट्रान्समभसन टािय याख्न काभ थारेको थथमो।  
'सातादेणख अियोध खडा गरयएको छ। काभ गनड ददइएको छैन,' बोटेकोसी ऩािय कम्ऩनीका भहाप्रफन्धक नयेन्र 

प्रजाऩततरे नागरयकसॉग बने। उनका अनुसाय सॊघषड समभततरे ३५ प्रततशत सेमय भाग गयेको छ। तीन चयणभा िाताड 
बइसके ऩतन स्थानीमरे अडान छाडकेा छैनन।् अियोधकै कायण अदहरेसम्भ सातभध्मे दइुटाबन्दा फढी टािय ठड्माउन 

सफकएको छैन।  
आमोजनारे प्रसायणराइन याजभागडफाट सुनकोसीऩारय दाफी खोरा तनकारेय ६४ नम्फय टािय हुॉदै सुनकोसी जरविद्मुत ्

केन्रस्स्थत 'मभटरयङ प्िाइन्ट' भा जोड्न काभ सुरु गयेको थथमो। ऩुयान ैफाटोफाट ल्माउन कान्रे ऩदहयो फाधक फनेऩतछ 

आमोजनारे दाफीŔटेकानऩुयको रुट योजेको हो।  
अियोधरे तनधाडरयत सभममबर उत्ऩादन थाल्न असय ऩुथगयहेको भहाप्रफन्धक प्रजाऩततरे फताए। 'भुरुक वऩदटए य 
वऩडडएको उल्रासभा यहेका फेरा मस्तो अियोधरे याम्रो सन्देश ददॉदैन,' उनरे बने। िाताड नमभरेऩतछ आमोजनारे 

स्थानीम प्रशासनको उऩस्स्थततभा काभ गन ेप्रमास गये ऩतन आन्दोरनकायीरे ददएनन।्  
स्थानीम याजनीततक दरको सभथडनभा दईु साताअतघ भार तातोऩानीका दीऩेन्र शे्ररठ सॊमोजकत्िको सॊघषड समभतत 

गठन गरयएको थथमो। अभेरयकी डरयभा विद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) बएको आमोजनाको विषमराई मरएय 
सॊसदभा कुया उदठयहेका फेरा दरको अगुिाइभा मस्तो समभतत फनाइएको हो। समभततरे डरयभा बएको वऩवऩए खायेज 

गनुडऩन ेय स्थानीमराई सेमय ददनुऩन ेभुख्म एजेन्डा अतघ सायेको छ।  
अभेरयकी रगानीको आमोजनारे सन ्२००१ फाट उत्ऩादन गदै आएको छ। ४५ भेगािाट ऺभता बए ऩतन आमोजनारे 

दशकसम्भ ३६ भेगािाट भार ैउत्ऩादन गयेको थथमो। सन ्२०१२ भा फाॉकी ९ भेगािाटको ऩतन उत्ऩादन राइसेन्स ऩाएऩतछ 

बन ेआमोजनारे ऩूणड ऺभताभा उत्ऩादन गदै आएको छ। ३६ भेगािाट डरय य फाॉकी नेऩारी रुऩैमाॉभा वऩवऩए बएको छ।  
पुस्ल्ऩङकट्टी गाविसको णझऩुडभा उत्ऩादनगहृ यहेको आमोजनाको भुख्म रगानीकताड आयडडसी अप नेऩार हो। 'मो तनजी 
ऺेररे सजचारनभा ल्माएको ऩुयानो आमोजना हो। मतत फेरा आएय सेमय भाग गदै काभभा अियोध ऩुमाडस्ेउन ु

न्मामोथचत छैन,' भहाप्रफन्धक प्रजाऩततरे बने। उनरे अियोध हटाउन याज्मराई गुहान ेफताए। ऩदहयोरे टािय फगाउॉदा 



आमोजनारे ७ कयोड रुऩैमाॉ नोक्सानी फेहोयेको छ। उत्ऩादन योफकॉ दा अदहरेसम्भ करयफ ६० कयोड रुऩैमाॉ घाटा बएको 
आमोजनारे जनाएको छ। 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/6/17 

१ भढहनाशबत्र ऩयाभशादाता ननमुक्त गना एडीफीको अनुयोध 

फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, ९ असोज- सयकायका तपड फाट उठाइएका सफ ैविषम भूल्माॊकनभा सभेदटएको बन्दै एमसमारी विकास फैंक 

(एडीफी)रे १ भदहनामबर तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩयाभशडदाता तनमुक्त गनड आग्रह गयेको छ । ७ भदहनादेणख 

आमोजना अतघ नफढेऩतछ भुख्म ऋणदाता एडीफीको मभसनरे ऊजाड भन्रारम, अथड भन्रारम य प्रिद्र्धक तनहुॉ 
हाइड्रोऩािय मरमभटेडका उच्च अथधकायीराई बेटी कावत्तक १४ सम्भ ऩयाभशडदाता तनमुक्त गनड अनुयोध गयेको हो । 
तनहुॉभा एडीफीरे झन्ड ै१५ अफड रुऩैमाॉ ऋण रगानी गदैछ । 
फारुिाको व्मिस्थाऩन (सेडडभेन्ट फ्रमसङ)रगामत सयकायी ऩऺरे उठाएका सफ ैविषम आफ्नो भूल्माॊकनभा सभेदटएको 
मभसनरे फताएको छ । आमोजनाको सुऩरयिेऺणभा सहभततविऩयीत पयक नततजा आउन ेगयी ऩुनभूडल्माॊकन गयेऩतछ 

सयकाय य एडीफीफीच ऩयाभशडदाता तनमुस्क्तको विषमभा वििाद चकेको छ । मसरे सन ्२०२० को अन्त्मसम्भ आमोजना 
सम्ऩन्न गन ेप्रिद्र्धक तनहुॉको मोजना प्रबावित बएको छ । आमोजनाराई आिचमक रगानी बन ेजुदटसकेको छ । 
सयकायरे नै ऩयाभशडदाताको भूल्माॊकनका राथग अनुयोध गयेऩतछ एडीफीरे फोरऩर आह्िानदेणख भूल्माॊकनसम्भको काभ 

ऩूया गयेको हो । उसरे आफ्नो खरयद तनदेमशकाअनुसाय भूल्माॊकन गदाड प्रस्तािभध्मेफाट आथथडक एिॊ प्राविथधक रूऩभा 
ल्माह्भेमय इन्टयनेसनर (जभडनी) य भतनतोफा (क्मानडा)को सॊमुक्त उऩक्रभराई ऩयाभशडदाता छनोट गयेको छ । 
प्रिद्र्धक तनहुॉरे ल्माहभेमयराई आशमऩर जायी गयी ऩदहरो चयणको िाताड गरयसकेको छ । 
एन्टीकयप्सन एन्ड इस्न्टथग्रटी डडमबजन (ओएआई)भा प्राप्त उजुयीभा उठेका विषमराई ऩतन मरएय थऩ स्ितन्र स्रोतफाट 

ऩून् भूल्माॊकन गरयएको एडीफीरे स्ऩरट ऩायेको छ । ऩुनभूडल्माॊकनभा ऩतन सभान नततजा आएको उसरे फताएको छ । 
आपूरे गयेको भूल्माॊकनभा प्रचन उठाएय ऊजाड भन्रारमरे ऩुनभूडल्माॊकन गयी पयक नततजा तनकारेऩतछ एडीफीरे 

असहभतत जनाइयहेको छ । भन्रारमरे ऩुनभूडल्माॊकनफाये सकायात्भक िाताियण नफनाए उसरे आमोजनाराई ददन े

ऋण सहामताभ ैऩुनविडचाय गयी आमोजनाको रगानीफाट हात णझक्न सक्न ेसॊकेत ददएको छ । 
ऊजाडरे पयक आधाय मरई गयेको ऩुनभूडल्माॊकन भान्दा एडीफीरे गरत भूल्माॊकन गयेको ठहछड । ऩुनभूडल्माॊकन गयेय 
सयकायरे आपूराई अमोग्म प्रभाणणत गनड खोजेको एडीफीको आयोऩ छ । केही सभमअतघ एडीफीरे अथड भन्रारमराई 

ऩराचाय गयी सयकायरे गयेको भूल्माॊकनप्रतत असन्तुस्रट व्मक्त गरयसकेको छ । उसरे आमोजनाभा दढराइ नगनड ऩतन 

अथडराई अनुयोध गयेको छ । आमोजना कामाडन्िमनभा १ िषड दढराइ बइसकेको छ । एडीफीरे आमोजनाफाट हात 

णझक्नासाथ जाऩान अन्तयाडस्रट्रम सहमोग तनमोग (जाईका)का अततरयक्त मुयोवऩमन इन्बेस्टभेन्ट फैंकरे ऩतन रगानी 
नगन ेसम्बािना छ । 
अथडभन्री याभशयण भहत ऩतछल्रो सभम ऊजाड य एडीफीफीच ऩयाभशडदाता चमनका विषमभा वििाद बएको स्िीकादै 

मसराई सहभततभा टुॊग्माउनुऩन ेफताउॉछन ्। कायोफायसॉग कुया गदै भन्री भहतरे कुन ैऩतन फहानाभा आमोजनाराई 



अन्मोरभा ऩानड नहुन ेफताए । 
ऊजाड प्रिक्ता तथा सहसथचि केशिध्िज अथधकायी ऩयाभशडदाता तनमुस्क्तको विषमभा भन्रारम य एडीफीफीच वििाद 

फढेकारे ऩयाभशडदाता तनमुस्क्तभा दढराइ बएको फताउॉछन ्। उनरे वििाद सभाधानका राथग प्रमास बइयहेको जानकायी 
ददए । अथधकायीका अनुसाय ऊजाडरे आफ्नो भूल्माॊकन प्रततिेदन अथडभा ऩठाउन ेबएको छ । 
प्रिद्र्धक तनहुॉका प्रफन्ध तनदेशक सुनीरकुभाय ढुॊगेररे भाथथल्रो तनकामको तनणडम प्रतीऺाभा यहेको य आदेश 

आउनासाथ काभ अतघ फढाइन ेफताए । 
आपूरे ठेक्का नऩाउन ेबएऩतछ छनोट प्रफक्रमाराई न ैप्रबावित गन ेगयी एक प्रततस्ऩधॉ कम्ऩनीरे अस्ख्तमाय दरुुऩमोग 

अनुसन्धान आमोगभा उजुयी गयेऩतछ आमोगरे सुऩरयिेऺण भूल्माॊकनराई ऩुनभूडल्माॊकन गनड बनेऩतछ ऊजाडका 
सहसथचि अथधकायीको सॊमोजकत्िभा गदठत भूल्माॊकन समभततरे अध्ममन सकेको छ । 
ऩयाभशडदाता छनोट प्रमास सन ्२०१२ देणख जायी हो । ऩदहरो ऩटकको छनोट प्रफक्रमाभा जाऩानको कान्साई इरेस्क्ट्रक 

कम्ऩनी मरमभटेडरे काभ नऩाउन ेबएऩतछ प्रस्ताि फुझाउन ेम्मादअतघ न ैप्रफक्रमा यद्द गरयएको थथमो । मसयी प्राविथधक 

तथा वित्तीम प्रस्ताि भूल्माॊकन, प्राविथधक अॊक य दयबाउ सािडजतनक बई छनोट बएको कम्ऩनीसॉग िाताडसभेत 

बइसकेको ऩरयस्स्थततभा आपूरे ठेक्का नऩाएकारे ऩुनभूडल्माॊकन गयाउन सके ठेक्का प्रफक्रमा नै यद्द हुन ेअिस्था 
मसजडना गनेछ । 
सयकायरे हार ैसािडजतनक गयेको नीतत तथा कामडक्रभभा मो आथथडक िषडदेणख आमोजनाको मसमबर तनभाडण सुरु गन े

उल्रेख छ । तय, मसअतघ न ैआमोजनाभा २ िषड दढरा बइसककेको छ । अदहरेको मो दढराइ कामभ यहे आमोजना ऩुन् 
१ िषडबन्दा फढी धकेमरन ेसॊकेत देणखसकेको छ । 
मसअतघ २०१४ जनियीमबर ठेक्का सम्झौता गयी गत पेब्रुअयीभा ऩयाभशडदाताराई काभभा खटाइसक्न ेरक्ष्म 

प्रिद्र्धकको थथमो । सॊशोथधत मभततअनुसाय २१ जनियी २०१४ मबर ऩयाभशडदातासॉग ठेक्का सम्झौता सुरु गयी २०१४ 

भाचडभा ऩयाभशडदाताराई काभभा खटाइसक्न ेरक्ष्म मरइएकोभा मो कामडतामरका ऩतन प्रबावित बएको छ । मसअतघ सन ्

२०१८ भा आमोजना सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म मरइएकोभा ऩरयभाजडन गयी २०२० अन्त्म ऩ¥ुमाइएको छ । 
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ऊजाा ववकासभा नमाॉ आमाभ 

श्रीभननायामण 

 

झन्ड ै ऩाॉच दशकअतघ नेऩारका एक इस्न्जतनमयरे सोमबमत सॊघको ‘भास्को ऩािय इस्न्स्टच्मुट’भा 
विद्मािारयथध गनड प्रस्तुत गयेका शोधऩरभा नेऩारभा ८३ हजाय भेगािाट जरविद्मुत ्े ् उत्ऩादन गनड 
सफकन ेसम्बािना यहेको कुया उल्रेख गयेका थथए । त्मततफेरादेणख नै मो आॉकडाराई एक फकमसभको 
भन्रकै रूऩभा सभमŔसभमभा स्भयण गने िा चचाड गने गरयन्छ तय धयातरीम मथाथड के हो बने नेऩारभा 
विद्मुत ्े  ् उत्ऩादन सुरु बएको एक सम तीन िषड बइसक्दा ऩतन फसेतन आठ भेगािाटको दयरे ऩतन 

विद्मुत ्उत्ऩादन हुन सकेको छैन । यारट्रिादको सॊकीणड नायाका कायण देशको स्िाबाविक प्रगतत ऩतन 

अिरुद्ध बएको छ । ितडभान प्रधानभन्री सुशीर कोइयाराको साहमसक प्रमासका कायण भाथथल्रो 
कणाडरी जरविद्मुत ् ऩरयमोजनाको तनभाडण हुने फाटो खरुा बएको छ । नेऩारको ऊजाड विकासभा मो 



कोसढुेॊगा साबफत हुने तनस्चचत छ । मससॉग ैभुरुक रगानीका राथग उऩमुक्त बएको सकायात्भक सन्देश 

ऩतन प्रिादहत बएको छ । 

आजको विचिभा अन्तयाडस्रट्रम सम्फन्ध नै व्माऩाय तथा रगानीरे तनधाडयण गने गयेको छ । उत्तयी तछभेकी 
चीन जो स्िमॊ विचिको सफैबन्दा रगानी (एपडीआई) राई भहŒि ददएको छ । नेऩारका केही 
िाभऩन्थीहरूको वियोध फुणझनसक्न ुछ । हार बायतसॉगको द्विऩऺीम व्माऩायभा नेऩाररे ठूरो घाटा 
बोथगयहन ुऩरययहेको छ । जुनकी हाम्रो अथडतन्रको तनस्म्त ठूरो चनुौती हो । व्माऩाय घाटा उत्तयी तछभेकी 
चीनसॉग ऩतन छ तय बायतसॉग व्माऩायको आमतन ऩतन फढी छ । बायतसॉग व्माऩाय घाटा फढ्नुको एउटा 
ठूरो कायण बायतफाट फसेतन आमात गरययाख्न ुऩयेको ऩेट्रोमरमभ ऩदाथड हो । ऩेट्रोमरमभ ऩदाथड आमात 

गनुडको विकल्ऩ हाभीसॉग छैन । विदेशफाट आउने येमभट्मान्सरे हाम्रो बुक्तानी सन्तुरनराई केही 
हदसम्भ ठीक ऩायेय याख्दछ तय मसको साभास्जक प्रबाि बन ेदु् खद छ । कृवष उत्ऩादन हाभी फढाउन 

सक्दैनौं । औद्मोथगक उत्ऩादनका तनस्म्त चादहने कच्चा ऩदाथडभाथथ ऩतन हाभी बायतभ ै तनबडय छौं । 
व्मस्क्तŔव्मस्क्त भजदयु नेता बइसकेका कायण फन्द, हडतार, धम्की य चन्दा आतॊकका कायण 

उद्मोगधन्दाफाट फढी आशा गनड सफकॉ दैन । िनजॊगर सखाऩ नै बइसकेको छ । ऩमाडियणको दृस्रटकोणरे 

ऩतन फचकेो िनराई जोगाइयाख्न ुआिचमक छ । बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीरे आङ्ग्खनो नेऩार 

भ्रभणका दौयान विकासको सूर ऩतन ददएय जानुबमो । नेऩारसाभ ु ऩमडटन, जरस्रोत य जडीफुटीको 
सदऩुमोग आथथडक य प्रगततका तनस्म्त उऩमुक्त विकल्ऩ हुन ्। ऩमडटन य जडीफुटीको भाध्मभफाट नेऩार 

फसेतन अफौं रुऩैमा कभाउन सक्दछ बने बफजुरीको उत्ऩादन य बफक्रीफाट धन कुफेय फन्न सक्छ । हाभीरे 

फसेतन बायतफाट बफजुरी आमात गरययाख्नऩुन ेअिचमकता छ । बायतरे १० भेगािाट विद्मुत्को तनमाडत 

कभ गरयददॉदा ऩतन हाम्रो देशभा रोडसेडडङको सभम फढ्न जान्छ । आमातराई तनमाडतभा फदल्नुऩने 
अिस्था छ । नेऩारŔबायतफीच विद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता य ९ सम भेगािाटको भाथथल्रो कणाडरी 
जरविद्मुत्भा बायतीम ऊजाड कम्ऩनी जीएभआयसॉग आमोजना विकास सम्झौता बएफाट चायैततय 
सकायात्भक सन्देश प्रिादहत बएको छ । अफ नेऩारभा ऊजाडको ऺेरभा रगानी गनड स्िदेशी एिॊ विदेशी 
रगानीकताडहरू ऩतन आकवषडत हुनेछन ्। 

रगानी फोडडरे सम्बित् नेऩारभा ऩदहरो ऩटक सफैबन्दा फढी विदेशी रगानी अथाडत ्झन्ड ै१ खफड ५० अफड 
रुऩैमाॉको रागतभा फन्न रागेको आमोजनाको प्रिद्र्धकसॉग आमोजना विकास सम्झौता गयेको हो । फोडड 
य उद्मोग विबागको त्माॊकअनुसाय अदहरेसम्भ नेऩारभा १ खफड ९७ अफड रुऩैमाॉ विदेशी रगानीको 
प्रततफद्धता आएको छ । मस सम्झौतारे ऊजाड ऺेरभा भार ैनबएय आथथडक, साभास्जकरगामत सम्ऩूणड 
सभदृ्थधभा ठूरो बूमभका खेल्ने विचिास सयकायको ऩतन छ । नेऩारराई सन ्२०२२ सम्भ विकासशीर 

भुरुकभा स्तयोन्नतत हुन करयफ सम अफड डरय आिचमक देणखन्छ । त्मसभा देशमबरकै रागानी ऩमाडप्त 

हुॉदैन । त्मसैरे विदेशी रगानी मबœमाउनुको विकल्ऩ छैन । जरविद्मुत,् ऩमडटन य जडीफुटीरगामतका 
ऺेर विदेशी रगानी मबœमाउन सफकने ऺेरहरूभा आउॉछन ् । ऩीडीए सम्झौताऩतछ अफ देशभा अन्म 



स्िदेशी एिॊ विदेशी रगानीकताडहरू ऩतन आकवषडत हुने तनस्चचत छ । फहुचथचडत ऩजचचेिय फहुउद्देचमीम 

आमोजनाको काभराई ऩतन अफ तीव्र गततभा फढाइॉदै छ । 

जीएभआयरे सन ् २००८ भा खरुा प्रततस्ऩधाडद्िाया ९ सम भेगािाट ऺभताको भाथथल्रो कणाडरी 
जरविद्मुत ्आमोजनाको सिेऺणको अनुभतत मरएको थथमो । सन ्२०१० भा ऩीडडएका तनस्म्त तनिेदन 

ददएको थथमो । सन ्२०१२ देणख तनयन्तय रूऩभा फोडड य जीएभआयफीच ऩीडडए िाताड हुॉदै आएको थथमो । 
भुरुकको सॊक्रभणकामरन अिस्था, रगानीकताडहरूराई सेिासुविधाको विषमभा दर तथा सयकायी 
अथधकायीहरूफीचको भतबेद, कानुनी जदटरता, रगानीकताडको भागदाफीरगामतका विषमका कायण मो 
विषम रस्म्फॉदै गएको थथमो । बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका दौयान दिु ै देशका 
प्रधानभन्रीफीच बएको सहभततअनुसाय ४५ ददनमबरभा मस सम्झौताभा हस्ताऺय बएको छ । मसरे 

ऩयस्ऩय विचिासराई ऩतन फढाएको छ । 

नेऩारका केही याजनीततक दर य फुद्थधजीिीहरू विगतभा बायतसॉग बएका केही सम्झौताहरूराई आधाय 
फनाएय बायतसॉग कुनै ऩतन फकमसभको सम्झौता नै गनड नहुने ऩऺभा दृढ यहेका देणखन्छन ् । कोसी 
सम्झौताको चको वियोध गरयन्छ तय तत्कारीन प्रधानभन्री भातकृाप्रसाद कोइयारारे रेखेका आङ्ग्खनो 
डामयीभा नेऩारको तत्कारीन अिस्था, सुनसयी एिॊ सप्तयीभा जायी कटानको अिस्थारगामतका कायण 

त्मोबन्दा फढी यारट्रिादी सम्झौता अको कुनै हुनै सक्दैन्मो बन्न ेउल्रेख गयेका छन ् । विगत ऩाॉच 

दशकसम्भ हाभीरे कुन ैतेस्रो देशको भुख ताकेय फस्ने काभ ग¥मौं । नेऩारको ऊजाड विकासभा तेस्रो देशरे 

रगानी गरयदेरा बन्न ेहाम्रो अडान य प्रतीऺाका कायण अफौंका फहुभूल्म ऩानी य सभम खेय गए जुन पकेय 
आउन ेहोइन । विचिका कुनै ऩतन तेस्रो देश नेऩारभा आएय भगेा प्रोजेक्टभा रगानी गनड तमाय बएनन ्। 
विदेशीहरूराई आङ्ग्खनो झोराभा इजाजतऩर भार ैचदहएको थथमो । ऩाॉचताये होटरभा गोरठी गने य 
आङ्ग्खनो ऩऺभा िकारत गने केही कथथत फुद्थधजीिीहरूराई खसुी ऩाने काभ गदै यहे । नेऩारको ऊजाड 
ऺेरभा केही विदेशी आएय रगानी ऩतन गये तय त्मो भामभरा अन्तयाडस्रट्रम न्मामारमसम्भ ऩुग्मो । केही 
मस्ता विदेशी कम्ऩनीहरू ऩतन छन ् जो सुरुभा कभ यकभभा टेन्डय स्िीकाय गदडछन ् तय ऩतछ गएय 
दतूािासको प्रमोग गयेय टेन्डयको यकभ एिॊ सभमराई फढाउने काभ गन ेगदडछन ् । भाथथल्रो कणाडरी 
जरविद्मुत ्आमोजनाभा बायतीम कम्ऩनी जीएभआयरे जुन शतडभा काभ गरययहेको छ य जतत सुविधा 
उसरे नेऩाराई ददने प्रततफद्धता गयेको छ त्मो शतड विदेशीहरूका तनस्म्त टाउकोदखुाइको विषम फन्न 

गएको छ । बोमरको ददनभा नेऩारको ऊजाड ऺेरभा रगानी गनड जोकोही तमाय बए ऩतन अफ जीएभआयकै 

सतड एिॊ प्रततफद्धताराई स्िीकाय गनुडको विकल्ऩ हुने छैन । 

केही याजनीततक दर य फुद्थधजीिीहरूको वियोध तेस्रो देशराई खसुी ऩानडका तनस्म्त हो । नेऩारको 
दहतसॉग ततनराई िास्ता छैन । स्जएभआय बन्दा ऩतन फढी पाइदा नेऩारराई ऩु¥माउन सक्ने कोही 
स्िदेशी एिॊ विदेशी रगानीकताडहरू आए ततनको स्िागत गनुडऩछड , अिसय ददनुऩछड  । भाथथल्रो कणाडरी 



भार ै नेऩारको एक य अस्न्तभ जरविद्मुत ् आमोजना होइन । नेऩारभा रगानी गनड चाहने जोकोही 
रगानीकताडका तनस्म्त सयकायरे ढोका खरुा गयेकै हो । अन्तयाडस्रट्रम टेन्डयभापड त स्िीकाय गरयएको 
आमोजनाको काभको वियोध फकन ? मसभा कुनै ऩतन काभ अॉध्मायोभा बएको छैन । नेऩारको दहतभा 
बएको मस सम्झौताको वियोध गनेहरू स्िमॊ न ै विकास वियोधी हुन ्। मसफाट नेऩारको उद्मोगधन्दा, 
करकायखाना सजचारन गनडभा सभेत भद्दत ऩुग्नेछ । हाभीरे बुटानजस्तो देशफाट ऩतन मशऺा 
मरनुऩदडछ । १०२ भेगािाट बफजुरी तन्शुल्क य २७ प्रततशत सेमय मसत्तैंभा ऩाउनु ठूरो उऩरस्ब्ध हो । 
मसका अततरयक्त स्थानीम जनताको दहत य चाहनाराई ऩतन ध्मानभा याणखएको छ बने 
आिचमकताअनुसाय फाॉधको तनभाडण य मसॉचाई सुविधाको सम्फन्धभा ऩतन प्रततफद्धता व्मक्त बएको छ । 
ऩीडीए य ऩीटीए दिुै नेऩारका तनस्म्त आथथडक विकासभा सहमोगी साबफत हुनेछ, मस सम्झौताको दयूगाभी 
भहŒि छ । 

नेऩारराई सन ् २०२२ सम्भ विकासशीर भुरुकभा स्तयोन्नतत हुन करयफ सम अफड डरय आिचमक 

देणखन्छ । त्मसभा देशमबरकै रगानी ऩमाडप्त हु“दैन । त्मसैरे विदेशी रगानी मबœमाउनुको विकल्ऩ छैन 

। जरविद्मुत ्े ,् ऩयम्टन य जडीफुटीरगामतका ऺेर विदेशी रगानी मबœमाउन सफकने ऺेरहरूभा 
आउ“छन ् । ऩीडीए सम्झौताऩतछ अफ देशभा अन्म स्िदेशी एिॊ विदेशी रगानीकताड ऩतन आकवषडत हुन े

तनस्चचत छ । 

  



 

>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/6/17 

ऩञच्शेि्य ऩरयमोजना य सॊकरऩ् प्रस्ताि 

यतन बण्डायी 

सन ्१९५० रगामत कोसी, गण्डक, भहाकारीजस्ता सस्न्धसम्झौताहरू देश जदटर सॊक्रभणकारीन अिस्थाभा यहेको भौकाभा 
बए। भाथथल्रो कणाडरी य अरुण- ३ सम्झौता ऩतन सॊक्रभणकारभै सम्ऩनन् बए।  व्माऩक जनवियोध हुॉदाहुॉदै बायतसॉग हारै 
यारट्रदहतविऩयीत विद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीटीए) य भाथथल्रो कणाडरीको ऩरयमोजना सम्झौता (ऩीडीए) सम्ऩनन् बए। ऩीडीए 

य ऩीटीए सम्झौताऩतछ अफ देशभा रगानीको ओइयो राग्ने भ्रभ मततफेरा जनताभाॉझ पैराइएको छ। मी सम्झौता 
यारट्रदहतअनुरूऩ हुनुऩछड  बनी अडान याखन्ेहरूराई विकासवियोधीको बफल्रा मबयाइएको छ।  
  

ऩीटीए य ऩीडीए सम्झौता प्रकयणरे बन ेमततफेरा भहाकारी सस्न्धताकाका झझल्को ऩुन: स्भयण गयाएको छ। त्मततफेरा ऩतन 

भहाकारी सस्न्ध सॊसद्फाट ऩारयत नबए नेऩारभा विदेशी रगानी नमबबरने हौिा पैराएको थथमो।  
  

बायतीम दहतअनुरूऩको भहाकारी सस्न्धका ऩऺभा अभेरयका, फेरामतजस्ता शस्क्तयारट्रहरूरे सभेत बायतराई साथ ददएका 
थथए। भहाकारी सस्न्ध ऩारयत गयाउन नेऩारभाथथ दफाफ ददने उद्देचमरे तत्कारीन अभेरयकी उऩविदेशभन्री यिीन मरन 

यापेर नेऩार आई तत्कारीन प्रधानभन्री शयेफहादयु देउिा, एभारे अध्मऺ भनभोहन अथधकायी य भाधि नेऩाररगामतका 
नेताहरूराई भहाकारी सस्न्ध ऩारयत गयाउन दफाफ ददएकी थथइन।् 
  

फेरामती याज्मभन्री डा. मरमभ पक्ससभेत नेऩार आई एभारे अध्मऺ भनभोहन अथधकायी, केऩी ओरी, झरनाथ खनार 

तथा बयतभोहन अथधकायीरे बेटेयै भहाकारी सस्न्ध ऩारयत गनड दफाफ ददएका थथए।  
  

ऩतछल्रोऩटक बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीरे नऩेार भ्रभणका फेरा अतघ फढाउने उद्घोष गयेको ऩञच्शेि्य फहुउद्देचमीम 

ऩरयमोजना तनभाडणका राथग हारै दईु देशफीच ऩञच्शेि्य विकास प्राथधकयणको विधानभा हस्ताऺय बएको छ। मसअतघ २०६६ 

भॊमसयभा दईु देशफीच सम्ऩनन् जरस्रोत सथचिस्तयीम ऩञच्शेि्य कामाडन्िमनभा सहभतत जुटेको थथमो।  
  

त्मसऩतछ ददल्रीभा सम्ऩनन् जरस्रोत भन्रीस्तयीम फैठकरे ऩञच्शेि्य प्राथधकयण गठनको टुॊगो रगाएको थथमो। दईु देशफीच 

ऩजचचेिय अतघ फढाउने सहभतत बन ेसन ्१९९६ भा सम्ऩनन् भहाकारी सस्न्धभा बएको थथमो। भहाकारी सस्न्धभा सस्न्ध रागू 
बएको ६ भदहनाभा ऩञच्शेि्यको डीऩीआय तमाय गन,े एक िषडभा रगानी जुटाउने य ८ िषडभा ऩरयमोजना सम्ऩनन् गने उल्रेख 

थथमो।  
  

बायतीम केन्रीम जर तथा ऊजाड आमोगरे सन ्१९५६ ततय ऩदहचान गयेको ऩञच्शेि्यको सन ्१९६२ भा उत्तयप्रदेश सयकायरे 

अध्ममन गयेको थथमो। सन ्१९७१ भा ऩािय एन्ड कन्सल्टेन्सी समबडसेजफाट ऩञच्शेि्यको थऩ अध्ममन बएको ऩञच्शेि्य 
अतघ फढाउने चचाड तत्कारीन बायतीम प्रधानभन्री इस्न्दया गान्धीको नेऩार भ्रभणका फेरा चरेको थथमो।  
  



सन ्१९८८ भा नेऩाररे 'ऩञच्शेि्य फहुउद्देचमीम आमोजना कामाडरम' गठन गयी दात ृतनकामको सहमोगभा आमोजनाको 
अध्ममन थारेको थथमो। सन ्१९९१ भा नेऩाररे तमाय ऩायेको अध्ममन-प्रततिेदनअनुसाय ऩञच्शेि्यभा ३१५ मभटय अग्रो 
फाॉधसदहत रूऩारीगाड सहामक फाॉध तनभाडण गयी कुर ६ हजाय चाय सम ८० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गने बतनएको छ।  
  

ऩञच्शेि्य कामाडन्िमनअतघ भहाकारी सस्न्धसॉगै ऩूिडसतडका रूऩभा तत्कारीन सॊसद्रे २०५३ असोज ४ का ददन ऩारयत गयेको 
सॊकल्ऩ प्रस्ताि बने मततफेरा फेखफय छ। भहाकारी सस्न्ध सदनको दईुततहाइरे ऩारयत गयेको अिस्थाभा सॊकल्ऩ प्रस्ताि बने 
सिडसम्भत ऩारयत बएको थथमो। सॊसद्द्िाया ऩारयत उक्त प्रस्तािफाये ऩययारट्र भन्रारमरे १९९६ नोबेम्फय २२ भा ऩर ऩठाई 

बायतीम दतूािासराई औऩचारयक जानकायी गयाएको थथमो।  
  

जुन सॊकल्ऩ प्रस्तािका भूरबूत फुॉदाभा : (१) भहाकारी नदी अथधकाॊश बागभा सीभा नदी हो बनन् ेय भूरबूत रूऩभा सीभा नदी 
हो बनन् ेकुया एउटै हो बनी बायतरे व्माख्मा गरयददनुऩने, (२) बायतरे खाइऩाई आएको ऩानीभा अग्राथधकायको दाफी नगयी 
मसॊगो भहाकारी नदीको ऩानीभा नेऩार य बायतको फयाफय हक छ बनी बायतरे भानी ददनुऩने, (३) नेऩाररे ऩञच्शेि्यको 
बफजुरी केही फेच्नुऩन ेबतनएकोभा बायतरे ऩतन फकतनददनेछु बनन्ुका साथ ैऩञच्शेि्यफाट उत्ऩाददत बफजुरीको भूल्म कामभ 

गदाड िैकस्ल्ऩक ऊजाडको रागतसॉग तुरना गयेय फढी हुन ेभूल्मराई नै एभ्िोइडडे कस्टको भूल्म तनधाडयणसम्फन्धी मसद्धान्त हो 
बनी भानन्ुऩने य (४) भहाकारी नदी आमोगभा नेऩारको तपड फाट सभािेश हुन ेप्रतततनथधहरू सयकायद्िाया प्रभुख 

विऩऺीरगामत यास्रट्रम भान्मताप्राप्त दरहरूको सहभततभा तोफकनुऩने प्रस्टरूऩभा उल्रेख छ। तय आज ऩञच्शेि्य 
कामाडन्िमनको चचाड चमरयहॉदा भहाकारी सस्न्धसॉगै ऩारयत सॊकल्ऩ प्रस्ताि कामाडन्िमनको त कुयै छोडौं, कसैरे नाभसम्भ 

मरएका छैनन।्  
  

भहाकारी सस्न्धभा यहेका रदुट सॊकल्ऩ प्रस्तािका आधायभा सच्माउने प्रततफद्धता जाहेय गयेको नेकऩा एभारेको त कुयै छोडौं, 
भहाकारी सस्न्धसभेत आधाय फनाएय जनमुद्धभा होमभएको एकीकृत नेकऩा भाओिादीसभेत भहाकारी सस्न्धको 
ऩुनयािरोकनविनै ऩञच्शेि्य कामाडन्िमनको ऩऺभा जुटेको छ।  
  

त्मसभा ऩतन ऩञच्शेि्य प्राथधकयण गठन गन ेएनेकऩा भाओिादी नेततृ्िको सयकायका ऩाराभा बएको छ। मततफेरा केही 
रम्ऩसायिादी ऩूिड सथचिहरू त भहाकारी सस्न्धसॉग सॊकल्ऩ प्रस्ताि ऩारयत नबएको बन्दै दहॉडकेा छन।् ऩञच्शेि्य 
प्राथधकयणभा अथधकृतका राथग :मार चहुाइयहेका उनीहरू फकन सॊकल्ऩ प्रस्तािविरुद्ध फोमरयहेका छन?् फुझ्न गाह्रो छैन।  
  

तय व्मिस्थावऩका-सॊसद् तनमभािरी, २०६३ तनमभ १०१ अनुसाय उक्त सॊकल्ऩ प्रस्ताि कामाडन्िमन सयकायको अतनिामड 
दातमत्िमबर ऩछड। काफुफादहयको ऩरयस्स्थतत यही सॊकल्ऩ प्रस्ताि कामाडन्िमन गनड नसके सयकायरे त्मसको कायणसदहत 

सॊसद्सभऺ जानकायी ददनुऩछड। त्मस्तो जानकायी आपैं भा सत्म, मथाथड य ऩूणड छ िा छैन बन्ने कुयाको तनणडम सॊसद्रे गनुडऩने 
हुन्छ। तय भहाकारी सस्न्धसॉगै ऩारयत उक्त सॊकल्ऩ प्रस्ताि कामाडन्िमनफाये सिडर साॉथधएको भौनता यहस्मभम छ।  
  

अकोततय ऩञच्शेि्यको नेऩाररे हात ऩाने राबफाये सुरुदेणख प्रशन् उठ्दै आएको छ। ऩरयमोजनाफाट नेऩारको ९३ हजाय हेक्टय 
तथा बायतको १६ राख हेक्टय जमभनभा मसॉचाइ हुन ेबतनएफाटै ऩञच्शेि्यफाट नेऩाररे हात ऩाने राबफाये सहजै अनुभान 

रगाउन सफकन्छ। 
ऩञच्शेव्य अनघ फढ्नुअनघ भहाकारी सक्न्धका ववद्मभान त्रढुट सच्माइनऩुछा। रगानीभा भात्र नबई ऩञच्शेव्यभा सभान 

राबको टुॊगो सुरुभै रगाइनुऩछा। ऩञ्चशे्वय फनेको खण्डभा नेऩारको बागको फढी ऩानी बायतरे उऩमोग गये बायतसॉग उक्त 

ऩानीको अननवामा रूऩभा भूल्म शरइनुऩछा।  



भहाकारी सस्न्धभा भहाकारीको ऩानी य राबभा दिुै देशको सभान हक हुन ेबतनए ऩतन सस्न्धको धाया ३ भा 'भहाकारीको 
ऩानीभा आआफ्ना विद्मभान उऩबोग्म उऩमोगभा प्रततकूर असय नऩने गयी भहाकारी नदीको ऩानीको उऩमोगभा ऩऺहरूको 
सभान हक यहेको विषमभा दिुै ऩऺ भन्जुय गछडन'् बतनएको छ। धाया ३ भा बएको व्मिस्थाअनुसाय शायदा य तल्रो शायदा 
ब्मायेजभापड त उऩमोग गदै आएको ऩानी कटाएय फाॉकी ऩानीभा दईु देशको बाग राग्ने दाफी बायतरे मसअतघ नै गरयसकेको 
छ।  
  

कैरारी-कजचनऩुयभा मसॉचाइका राथग फढी जमभन नबएकारे ऩञच्शेि्यभा नेऩारको बागको फढी ऩानी बायतरे उऩमोग गदाड 
केही नबफग्रने बन्दै कुतकड  गनेहरू देशमबरै छन।् बायतफाट फग्ने सहामक नदीहरूरे भहाकारीभा फढी ऩानीको मोगदान गने 
हुॉदा बायतरे फढी ऩाउनु अन्मथा नहुने अऩव्माख्मा उनीहरूको छ, तय उनीहरूको मो तकड सॉग सहभत हुन ेठाउॉ  देणखॉदैन।  
  

बायतरे भहाकारीको भुहान मरस्म्ऩमाधयुा-मरऩुरेक ऺेरको ३७२ िगड फकरोमभटय नेऩारी बूमभ सैन्म फरका आधायभा 
अततक्रभणभा गरययहेका कायण सो ऺेरफाट फग्ने मरऩुखोरा, कुटीमान्ती (िास्तविक कारी नदी) रगामतका नदीहरू जफजडस्ती 
बायतको ऩोल्टाभा हाल्दै काराऩानीभाथथको बायतीम अततक्रभणराई िैधता ददने दसु्प्रमाससभेत बएको छ, जुन कुया नेऩारका 
राथग कुनै ऩतन हारतभा स्िीकामड छैन।  
  

तत्कारीन बायतीम प्रधानभन्री इस्न्दया गान्धीरे नेऩार भ्रभणका फेरा सभकऺी कीततडतनथध विरटसॉग ऩजचचेिय फुझाए 

प्रिासभा यहेका फीऩी कोइयारारगामतका नेताहरू नेऩारराई सुम्ऩने बनेफाट ऩञच्शेि्यभा बायतीम स्िाथड फुझ्न सफकन्छ।  
  

ऩजचचेिय अतघ फढ्नुअतघ भहाकारी सस्न्धका विद्मभान रदुट सच्माइनुऩछड। रगानीभा भार नबई ऩजचचेियभा सभान राबको 
टुॊगो सुरुभै रगाइनुऩछड। ऩजचचेिय फनेको खण्डभा नेऩारको बागको फढी ऩानी बायतरे उऩमोग गये बायतसॉग उक्त ऩानीको 
अतनिामड रूऩभा भूल्म मरइनुऩछड। 
  

फाॉधरे तनम्त्माउने आथथडक, साभास्जक, ऩमाडियणीम असय तथा विस्थाऩनका भुद्दा नजयअन्दाज गनड सक्न ेठाउॉ  छैन। 
ऩञच्शेि्य जराधायऺेरभा गत िषडको फाढीरे तनम्त्माएको विनाशराई सभेत आमोजना कामाडन्िमनऩूिड सभीऺा गनुड जरुयी 
छ।  
  

-रेखक जरस्रोत अशबमन्ता हुन।्  
  

  



 

  


