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बोटेकोसी खरुाउन प्रधानभन्त्रीराई ऩर 

ऋषषयाभ ऩौड्मार  

बोटेकोसी ऩावय कम्ऩनीरे सत्तारूढ दर य सबासदहरूको आहानभा तीन भहहनादेखि फन्द आमोजना 
िरुाउन प्रधानभन्री सुशीर कोइयाराराई लरखित अनुयोध गयेएको छ । अनौऩचारयक 'रबफङ' यहेका 
बोटकोसीका व्मवस्थाऩकरे सभस्मा लरखित रूऩभा मस्तो आग्रह गयेको मो दोस्रो ऩटक हो । मस अघि 

ऊजाा भन्रारमराई ऩघन ऩर रेखिसकेको थथमो ।  

ऊजााभन्री याधा ऻवारीरे दरका नेता य सबासद्हरूको सहबाथगताभा छरपर गयाउने प्रमास असपर 

बएऩघछ कम्ऩनीरे प्रधानभन्री कोइयाराराई बफहीफाय लरखित अनुयोध गयेको हो । सेमय ऩाउनुऩन ेभाग 

गदै दरहरूरे गत असोजको ऩहहरो सातादेखि आमोजनाको ट्रान्सलभसन राइनको टावय घनभााणभा 
अवयोध ऩुयम्ाएय फन्द गयाइयहेका छन ्।  

'घनकासको आशाभा राभो सभम ऩख्र्मौं,' कम्ऩनीका भहाप्रफन्धक नयेन्र प्रजाऩघतरे बने, 'उऩाम 

नदेिेऩघछ प्रधानभन्री कामाारमभा ऩर दताा गयाएका छौं ।' आमोजनारे ऩरभा 'दरहरूसॉग ऩटकऩटक 

वाताा गदाा ऩघन सभस्मा उस्तै यहेकारे प्रधानभन्रीफाटै ऩहर गरयहदन आग्रह गयेको' उल्रेि छ । 
आमोजनारे हारसभभ् बएका वाताा, दरहरूरे यािेका भाग य कम्ऩनीको अवस्था ऩरभापा त जानकायी 
गयाएको छ । आमोजना फन्द गयेय सेमय भाग गने 'एजेन्डा' भा सत्ताऩऺ य प्रघतऩऺ दरका सफ ैनेता तथा 
सबासदहरू एकभत देखिॉदै आएका छन ्। मसअघि डढे साताअघि ऊजााभन्री ऻवारीरे सत्तारूढ ऩाटॊको 
हैलसमतभा काॊगे्रस य एभारेका सबासद तथा नेताहरूराई भन्रारम फोराएकी थथइन ्। एभारेका केही 
नेताफाहेक अन्म ऩाटॊका नेता तथा सबासद अनुऩस्स्थत बएऩघछ फैठक हुन सकेको थथएन । दरका 
नेताहरूको अनुयोध स्थानीम तहका कामाकताारे नभानेऩघछ आमोजना सुचारु हुन नसकेको हो । 
आमोजनासॉग नेऩारी काॊगे्रसरे कम्तीभा १० य चाय दरीम भोचाारे ३५ प्रघतशत सेमय ऩाउनुऩने भाग याख्दै 

आएका छन ्।  

१४ वषादेखि उत्ऩादन हदइयहेको आमोजनाभा सुरुभा अभेरयकीरे रगानी गयेका थथए । हार ९५ प्रघतशत 

नेऩारीको स्वालभत्वभा आइसकेको छ । सुरुभा डरयभा षवद्मुत ्िरयद सम्झौता -ऩीऩीए) गयेय 

प्राथधकयणराई ठूरो िाटा ऩुयम्ाएको आवाज उठे ऩघन अहहरे बन ेसेमयको भाग प्रभुि रूऩभा अघि 

सारयएको छ । उत्ऩादन फन्द हुॉदा दैघनक ८६ राि फयाफयको षवद्मुत ्िेय गइयहेको छ ।  
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चभेलरमाको ऩछछल्रो ‘बेरयएसन’भा सचचव काकीको 
प्रत्मऺ सॊरग्नता 

 

 

 

 

चभेलरमा जरषवद्मुत ्आमोजनाको ऩटक–ऩटक 

„बेरयएसन‟ गना नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणका तत्कारीन 

कामाकायी घनदेशक अजुान काकीको प्रत्मऺ सॊरग्नता 
देखिएको छ । काकीरे ऩेस गयेको प्रस्तावअनुसाय भार 

प्राथधकयण सञ्चारक सलभघतरे ऩघछल्रोऩटक 

„बेरयएसन‟को यकभ स्वीकृत गयेको देखिएको छ । 
अहहरे सहयी षवकास भन्रारमको सथचवभा कामायत 

अजुान काकीरे कामाकायी घनदेशकको हैलसमतरे ऩेस 

गयेको प्रस्तावराई सञ्चारक सलभघतरे ऩास गयेको प्राथधकयण स्रोतरे जानकायी हदएको छ । काकीरे 

प्राथधकयणको कामाकायी घनदेशकको हैलसमतरे ऩहहरे नै हदएको बुक्तानी यकभ स्वीकृत गना गत जेठ २३ 

गत ेसञ्चारक सलभघत फैठकभा प्रस्ताव ऩेस गयेका थथए । उक्त बुक्तानी हदएको यकभ स्वीकृत नगये 

„कानुनी सभस्मा आउन‟े बन्दै प्राथधकयण सञ्चारक सलभघतरे काकीरे ऩेस गयेको प्रस्ताव हुफहु ऩास 

गयेको थथमो । काकीरे सञ्चारक सलभघतभा ऩेस गयेको प्रस्तावको ऩेज ५ को फुॉदा नम्फय ४ को उऩ–फुॉदा 
नम्फय „ङ‟भा बघनएको छ, „आईऩीसीफाऩतको ठेकेदायराई बुक्तानी बइसकेको यकभ सञ्चारक 

सलभघतफाट अनुभोदन गन े।‟ 
 

 उक्त यकभ तथा मसअघिका सफै „बेरयएसन‟भा भ्रष्टाचाय बएको बन्दै नेऩारी काॉगे्रसका सबासद् याभहरय 

िघतवडारे प्रश्न उठाएऩघछ व्मवस्थाषऩका सॊसद्को सावाजघनक रेिा सलभघतरे सो „बेरयएसन‟फाये 

छरपर गयेको थथमो । रेिा सलभघतरे उऩसलभघत न ैगठन गयेय य सलभघत सथचवारमरे आपैँ रे प्राषवथधक 

अध्ममन गयेय घनचोड घनकाल्दै दोषीहरुराई दश हदनलबर कायफाही अगाडड फढाउन अस्ख्तमाय दरुुऩमोग 

अनुसन्धान आमोगराई घनदेशन हदएको थथमो । सलभघतरे हदएको घनदेशन आज सोभफाय दश हदन ऩुग्दै 

छ । सलभघतको घनदेशनअनुसाय अस्ख्तमायरे कायफाही अगाडड फढाएको सावाजघनक बएको छैन । ११औॊ 
हदन अथाात ्बोलर भॊगरफाय सलभघतरे अस्ख्तमायफाट कायफाहीफाये जानकायी ऩाउनुऩनेछ ।  
 



 

ऊजााभन्री एवॊ प्राथधकयण सञ्चारक सलभघतकी अध्मऺ य ऊजाा भन्रारमका सथचवरगामत सञ्चारक 

सलभघतका अन्म सदस्महरुराई दोषी ककटान गना मोजनाफद्ध रुऩभा प्रवेश गयाइएको उक्त षवषमभा 
काकी न ैदोषी देखिएऩघछ सलभघतरे अस्न्तभऩटक गयेको „बेरयएसन‟फाये केही नफोरी „बेरयएसन‟ नम्फय 

३को फायेभा भार मही भॊलसय १७ गते घनणाम गयेय १९ गते ऊजाा भन्रारम, अस्ख्तमाय य प्राथधकयणभा 
कायफाहीको राथग ऩर ऩठाएको थथमो । मसअघि „बेरयएसन‟ नम्फय ६को बुक्तानी योक्न ेबनेय सलभघतरे 

घनदेशन हदए ऩघन उऩसलभघतरे बन ेबुक्तानी हदने बनेय सलभघतसभऺ प्रघतवेदन फुझाएको थथमो । सो 
प्रघतवेदनराई सलभघतरे ऩास गयेको छ । रेिा सलभघतरे नै गठन गयेको उऩसलभघतरे बेरयएसनको यकभ 

„एक ऩटक स्वतन्र प्राषवथधक भूल्माॊकन गयी बौघतक उऩरस्धधको आधायभा बुक्तानी हदने‟ बनेको थथमो 
। सलभघतरे बने बेरयएसनको यकभ हदॉदा भ्रष्टाचाय बएको देखिएको ठहय गयेको छ । प्राथधकयणका 
अनुसाय २०६५ सार ऩुस १३ गत ेऩहहरो बेरयएसनको घनणाम बएको थथमो । त्मघतफेरा ३२ कयोड ३३ राि 

आठ सम ७४ रुऩैमाॉ एक ऩैसा बेरयएसन यकभ ऩास बएको थथमो । दोस्रो बेरयएसन २०६९ सार वैशाि १९ 

गत ेऩास बएको थथमो । त्मघतफेरा २६ कयोड एक राि ६७ हजाय चाय सम ३५ रुऩैमाॉ ८७ ऩैसा ऩास बएको 
थथमो । त्मस्तै, तेस्रो बेरयएसन २०६९ सार काषत्तक १६ गत ेऩास बएको थथमो । उक्त यकभ ऩहहरा हदएय 

ऩघछ ऩास गरयएको कायण रेिा सलभघतरे भ्रष्टाचाय बनेको हो । त्मघतफेरा ५० कयोड ७३ राि ५० हजाय 

तीन सम ५० रुऩैमाॉ २२ ऩैसा बेरयएसन बएको प्राथधकयणरे जानकायी हदएको छ ।  
 

 

चौँथो बेरयएसन बने २०७० सार वैशाि २७ गत ेबएको थथमो । त्मघतफेरा २६ कयोड ३३ राि ५४ हजाय एक 

सम ९३ रुऩैमाॉ नौ ऩैसा यकभको बेरयएसन स्वीकृत गरयएको थथमो । ऩाॉच बेरयएसन २०७० सार भॊलसय १० 

गत ेगरयएको थथमो । सो हदन नौ कयोड ८० राि, ७५ हजाय नौ सम १३ रुऩैमाॉ १४ ऩैसा स्वीकृत गरयएको 
थथमो बन ेछैटौं बेरयएसन २०७१ सार असाय ६ गत ेप्राथधकयणको ६७५ औॊ फैठकरे गयेको थथमो । 
त्मघतफेरा एक अफा नौ कयोड ३८ राि तीन हजाय सात सम ७३ रुऩैमाॉ बेरयएसन यकभ ऩास गने घनणाम 

बएको थथमो । त्मसको प्रस्ताव बन ेजेठ २३ गत ेप्राथधकयणका कामाकायी घनदेशकको हैलसमतरे अजुान 

काकीरे न ैऩेस गयेका थथए । सम्फस्न्धत सफ ैऩऺको लभरेभतोभा बेरयएसन अडाय (थऩ काभ)फाट यकभ थऩ 

गदै जाॉदा ३० भेगावाटको उक्त आमोजनाको प्रघत भेगावाट रागत ५४ कयोड रुऩैमाॉ नाघिसकेको छ ।    
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थचलरभेको १०२ भेगावाटको भध्मबोटेकोशीभा 
दरहरुको दरारी 
  ठेकेदाय कम्ऩनीरे ‘सफ–कन्त्रमाक्ट’ आफ्नो तरयकारे ददन ऩाउछ । तय लसन्त्धऩुाल्चोकका याजनीछतक 

दरका नेताहरुरे बने आपूहरुरे बनेका स्थानीम ठेकेदायराई काभ ददनुऩने, आफ्ना कामयकतायराई 

कभयचायीको रुऩभा बनाय गनुयऩने, तेर खरयद ऩछन आपूहरुरे बनेको ठाउफाट गनुयऩन ेतथा अन्त्म सम्ऩूणय 
छनभायण साभग्रीको खरयद ऩछन दरीम सहभछतरे तोकेको ठाउफाट भार गनुयऩन ेअडान लरएका छन ्। 
उनीहरुरे चचलरभे कम्ऩनीराई ऩर सभेत ऩठाएका छन ्। दरहरु ठेक्काऩट्टा य छनभायण साभग्री सभेत 

कहाफाट खरयद गनुयऩछय  बनेय आमोजनाराई दफाफ दददा आमोजना तोकेको लभछतभा सम्ऩन्त्न नहुन े

छनश्चचत छ । 
 

चीनको सीभाऺेरका नेताहरु चचछनमा कम्ऩनीववरुद्ध ! 

लसन्धऩुाल्चोक चीनसॉग सीभाना जोडडएको स्जल्रा हो । आपूसॉग लसभाना जोडडएका स्जल्राहरुको 
गघतषवथधभा जुनसुकै देशरे चासोऩूवाक हेयेको हुन्छ । बायतरे नेऩारका तयाईका स्जल्राभा आपूषवरुद्ध 

हुने किमाकराऩको घनगयानी गयेजस्तै चीनरे ऩघन सीभाना जोडडएका स्जल्राको गघतषवथधप्रघत ऩघछल्रो 
सभमभा ध्मान हदएको छ । मही फेराभा प्रत्मऺ घनवााथचत, सभानुऩाघतक सबासद् तथा स्थानीम नेताहरुरे 

अन्तयाास्ष्ट्रम प्रघतस्ऩधााफाट छाघनएको चीनकै ठेकेदाय कम्ऩनीराई काभ गना नहदने तथा तेर फोकेको 
ट्माङ्कय रुटऩाट गन ेप्रमास गयेऩघछ मसरे सभस्मा ऩाने ऩययाष्ट्रका एक अथधकायी फताए । „मो सानो 
िटना हो । मसैराई लरएय चीन फोल्दैन‟, ती अथधकायीरे बन,े „तेर रुट्ने, आिभण गने काभ बमो बने 
ठेकेदाय कम्ऩनीरे थचघनमाॉ नागरयकभाथथ असुयऺा फढेको बनेय दतूावाससॉग गुहाय भाग्मो बन ेत्मसरे 

षवकयार रुऩ लरन्छ । उचाल्ने व्मस्क्त य उचालरने सभूह भार होइन, देशकै याजनीघतभा धक्का राग्छ ।‟  
ववकासववरुद्ध चाय दरको भोचायफन्त्दी 
आचथयक सॊवाददाता , 
धलुरखेर (काभ्रे), भॊलसय २७ , 

 

थचलरभे जरषवद्मुत ्कम्ऩनी लरलभटेडको अगुवाइभा लसन्धऩुाल्चोक स्जल्राभा घनभााण हुनरागेको १०२ 

भेगावाट ऺभताको भध्मबोटेकोशी जरषवद्मुत ्आमोजना घनभााणभा दरहरुरे ठेक्का भागेय दरारी गयेका 
कायण काभ अवरुद्ध बएको छ । दरहरुरे शघनफाय आफ्ना कामाकताा रगाएय ठेकेदाय कम्ऩनीरे िरयद 

गयेको एक ट्माङ्कय डडजेर रुट्ने असपर प्रमास गयेका छन ्। तेर रुट्ने य तेर फोकेको ट्माङ्कय तोडपोड 



गना काॉगे्रस, एभारे, एभाओवादी य याप्रऩारे आफ्ना कामाकताा ऩरयचारन गयेका थथए । ट्माङ्कय तोडपोड 

गने केहीराई लसन्धऩुाल्चोक प्रहयीरे ऩिाउ गयेको छ । सो आमोजनाफाट प्रत्मऺ रुऩभा प्रबाषवत 

अथधकाॊशरे भुआधजा (ऺघतऩूघत ा) फुझ ेऩघन िय बत्काउन भानेका छैनन ्। दरका नेताहरुरे आफ्ना घनजी 
भाग ऩूया गयाउन भुआधजा लरएकाहरुराई ऩघन िय नछाड्न बनेका हुन ्। सो आमोजनारे ५४ िय 

बत्काउनुऩनेछ । आमोजनारे ऊजाा भन्रारमराई थऩ सुयऺा व्मवस्था गरयहदन य भुआधजा लरएकाहरुको 
िय बत्काइहदन ेव्मवस्था गना ऩटक–ऩटक आग्रह गये ऩघन भन्रारमरे वास्ता गयेको छैन । ऩमााप्त सुयऺा 
व्मवस्था नबएको कायण भुआधजा लरएकाहरुको िय बत्काएय उक्त जरषवद्मुत ्आमोजना घनभााण 

अगाडड फढाउन भध्मबोटेकोशी जरषवद्मुत ्कम्ऩनी लरलभटेडरे नसकेको एक कभाचायीरे जानकायी हदए । 
„भुआधजा लरएकाहरुराई हटाउनसककएको छैन‟, ती कभाचायीरे बन,े „महद िय बत्काएय काभ गन ेफाटो 
िरुा गना सककएन बने ठेकेदाय कम्ऩनीरे ऺघतऩूघत ा दाफी गना सक्तछ । िय बत्काउन ऊजाा य गहृ 

भन्रारमको सहमोग आवश्मक छ ।‟ 
 

उक्त आमोजनाको „लसलबर‟तपा को घनभााणको ठेक्का चीनको ग्वाङ्सी कन्स्ट्रक्सन धमुयोरे अन्तयाास्ष्ट्रम 

प्रघतस्ऩधााफाट ऩाएको हो । ठेकेदाय कम्ऩनीरे „सफ–कन्ट्रमाक्ट‟ आफ्नो तरयकारे हदन ऩाउॉछ । तय 

लसन्धऩुाल्चोकका याजनीघतक दरका नेताहरुरे बन ेआपूहरुरे बनेका स्थानीम ठेकेदायराई काभ हदनुऩने, 
आफ्ना कामाकतााराई कभाचायीको रुऩभा बनाा गनुाऩन,े तेर िरयद ऩघन आपूहरुरे बनेको ठाउॉफाट गनुाऩन े

तथा अन्म सम्ऩूणा घनभााण साभग्रीको िरयद ऩघन दरीम सहभघतरे तोकेको ठाउॉफाट भातय् गनुाऩन ेअडान 

लरएका छन ्। उनीहरुरे थचलरभे कम्ऩनीराई ऩर सभेत ऩठाएका छन ्। दरहरु ठेक्काऩट्टा य 

घनभााणसाभग्री सभेत कहाॉफाट िरयद गनुाऩछा  बनेय आमोजनाराई दफाफ हदॉदा आमोजना तोकेको लभघतभा 
सम्ऩन्न नहुने घनस्श्चत छ । चाय दरको लसस्न्डकेटको कायण ठेकेदाय कम्ऩनीरे आमोजनाको काभ अगाडड 

फढाउन नसकेऩघछ दतूावास गुहाना ऩुगेको स्रोतरे जानकायी हदएको छ । स्रोतका अनुसाय नेऩारी काॉगे्रस, 

एभारे, एभाओवादी य याप्रऩाका नेताहरु अहहरे आमोजनाबन्दा आफ्नो स्वाथाराई प्राथलभकताभा ऩायेय 

हहॉडकेा छन ्।  
 

नेऩारी काॉगे्रसका सबासद् भोहन फहादयु फस्नेत, नेकऩा एभारेका नेता सभेत यहेका व्माऩायी घनभापुन्जु 

शऩेाा, एभाओवादीका नेता एवॊ गत सॊथधवानसबा घनवााचनभा प्रत्मऺतपा का उम्भेदवाय सयर सहमारी 
ऩौडरे, याप्रऩाका सबासद् यभेश राभा य केही वैद्म भाओवादीका स्थानीम नेता सभेत अहहरे 

आमोजनाराई सभस्माभा ऩयेय आफ्नो स्वाथा ऩूया गना हहॉडकेा हुन ्। शऩेाा तातोऩानी नाकाफाट तस्कयीको 
साभान ऩास गयाउने य ऩिाउ ऩयेको साभान छुटाउन कभाचायी य नेताहरुराई ऩैसा फाॉड्दै हहॊड्ने व्मस्क्त हुन ्

। काॉगे्रसका फस्नेतरे बने सवादरीम फैठकभा नगई कम्ऩनीरे आपूसॉग ैएक्रै वाताा गनुाऩन ेअडान लरॉदै 

आएका छन ्। उनरे पोन गयेय आफ्नो भान्छेको काभ हुने कक नहुने बनेय थचलरभे कम्ऩनीराई धम्की हदने 
गयेका छन ्। दरहरुरे ऩर ऩठाएको थचलरभे कम्ऩनीका प्रभुि याभगोऩार लसवाकोटीरे ऩघन स्वीकाय गये । 



„दरहरुरे ऩर ऩठाएका छन‟्, लसवाकोटीरे बन,े „आमोजनारे सफ ैप्रकिमा ऩूया गरयसकेऩघछ स्जम्भेवाय 

दरहरुरे जसयी ऩर ऩठाए त्मसरे काभ अवयोध गनेफाहेक केही गदैन ।‟ कानुनअनुसाय टुॊथगएका काभभा 
आफ्नो तपा फाट केही गना नसक्न ेऩघन लसवाकोटीरे प्रष्ट ऩायेका छन ्।   
ठेक्का आपूहरुरे बनेको व्मस्क्त य िरयद ऩघन आपूहरुको लसपारयसभा गनुाऩछा  बन्ने दरहरुको 
दादाथगयीको कायण उक्त आमोजनाको काभ दईु वषाबन्दा फढी थऩ हुन ेअवस्था लसजाना बएको 
आमोजनाको बनाइ छ । सन ्२०१३ फाट सुरु बएको आमोजना ०१६ भा सककने रक्ष्म याखिए ऩघन ०१८ 

सम्भ ऩुग्न ेदेखिएको छ । अहहरे सुरुङभागाको घनभााण बइयहेको छ । सभम थषऩॉदा रागत ऩघन फढ्नेछ । 
आमोजनाको काभ प्रबाषवत ऩाना स्थानीमराई उचाल्ने काभभा आमोजनाफाटै याजीनाभा हदएय हहॊडकेा 
हरयकृष्ण उप्रेतीको ऩघन हात यहेको स्थानीम सुयऺा स्रोतरे जानकायी हदएको छ । एक सुयऺाकभॉरे बन,े 

„काभ अवयोध गना दर य आमोजनाफाटै याजीनाभा गयेय हहॊडकेा व्मस्क्तको ऩघन बूलभका देखिमो ।‟ 
भाथथ(भन्रारम)फाट दफाफ नआएभा स्थानीम प्रशासनरे बने काभभा अवयोध गन ेय उकास्नेहरुराई 

ऩिाउ गयेय गल्तीअनुसायको भुद्दा रगाउने तमायी गयेको छ । 
 

भध्मबोटेकोशीरे २०६७ सार चतैभा सवेऺण अनुभघतऩर ऩाएको थथमो । ०६८ सार काषत्तकभा षवद्मुत ्

िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गयेको सो आमोजनारे सोही वषा भॊलसयभा थचलरभे, कभाचायी सञ्चमकोष य 

आमोनजाफीच ऋण सम्झौता बएको थथमो । सो आमोजनाको रागत करयफ १४ अफा रुऩैमाॉ राग्न ेअनुभान 

गरयएको छ । आमोजनाभा थचलरभेको ३८ प्रघतशत, नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणको १० प्रघतशत, स्थानीम य 

प्रबाषवत स्जल्रा लसन्धऩुाल्चोकका फालसन्दाको १० प्रघतशत, अयघनको हाइड्रोऩावयको एक प्रघतशत, लसन्धु 
इन्बेष्टभेन्टको एक प्रघतशत, लसन्धऩुाल्चोक हाइड्रोको एक प्रघतशत, कभाचायी सञ्चमकोषको १९ 

दशभरव ५ प्रघतशत, कभाचायी सञ्चमकोषका कभाचायीको एक प्रघतशत, थचलरभे, प्राथधकयण, तीनवटा 
कम्ऩनीका कभाचायीको ३ दशभरव ५ प्रघतशत य फाॉकी १५ प्रघतशत आभ सवासाधायणको सेमय यहनेछ ।    
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उऩल्रो खखम्ती जरववद्मुत ् आमोजनाराई रगानी 
जुट्मो 
याजधानी सभाचायदाता 
काठभाडौं, २८ भॊलसय 
दोरिाभा घनभाणाधीन १२ भेगावाटको उऩल्रो खिम्ती जरषवद्मुत ्आमोजनाका राथग ऩुॉजी जुटेको छ 

।हहभारम ऊजाा षवकास कम्ऩनीलरलभटेड प्रवद्र्धक यहेको सो आमोजनाका राथग १ अफा ४३ कयोड ५० 

राि रुऩैमाॉफयाफयको ऩुॉजी जुटेको हो । नबफर फैंकको नेततृ्वभा चायओटा फैंकरे १ अफा ४३ कयोड ५० राि 

रुऩैमाॉ सहषवत्तीमकयण गयेका हुन ्। नबफर फैंकरे ४५ कयोड, नेऩार फैंकरे ४० कयोड, एबयेस्ट फैंकरे ४० 

कयोड य एस डबेरऩभेन्ट फैंकरे १८ कयोड ५० राि रुऩैमाॉ ऋण रगानी गन ेगयी सम्झौता बएको छ । 

सोसम्फन्धी सम्झौताभा कम्ऩनीका कामाकायी अध्मऺ हरय ऩाण्ड ेय नबफर फैंकका प्रोजेक्ट पाइनास्न्सङ 

म्मानेजय मऻप्रसाद शभाारे हस्ताऺय गयेका छन ्। 

आमोजनाको कुर रागत १ अफा ९१ कयोड ४० राि रुऩैमाॉ यहेकाभा ७५ प्रघतशत फॊैैक ऋण रगनी य २५ 

इस्क्वटी रागानी यहने छ । 

४७ कयोड ८५ राि इस्क्वटी (स्वऩुॉजी) यहेकाभा ३१ कयोड १० राि सॊस्थाऩक सेमय धनीफाट य फाॉकी १६ 

कयोड ७५ राि रुऩैमाॉ सवासाधायणफाट उठाइन ेछ । जसको १० प्रघतशत अथाात ्६ कयोड ७ राि ७५ हजाय 
स्थानीम जनताफाट उठाइने रक्ष्म यहेको छ । 

नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणरे घनभााण गरययहेको ३० ककभी राभो याभेछाऩ–खिम्ती–गजााङ १ सम ३२ केबी 
षवद्मुत ्प्रसायणनको गजााङ सफस्टेसनभा षवद्मुत ्प्रवाह गनेगयी कनेक्सन एथग्रभेन्ट बएअनुसाय मस 

आमोजनाफाट उत्ऩाहदत ऩावय हाउसफाट गजााङ सफ स्टेसनसम्भ करयफ ३.५ ककभी १३२ केबी प्रसायण 

राइन घनभााण गरयनेछ । 

मो आमोजना २०७४ सारकाषत्तक ३० गतेलबर घनभााण सम्ऩन्न गन ेकम्ऩनीको रक्ष्म यहेको छ । २०६७ 

भाि ९ गते नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणसॉग षवद्मुत ्िरयद बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) सम्ऩन्न बएको मस 

आमोजनारे षवद्मुत ्षवकास षवबागफाट ३ ऩुस २०६९ भा उत्ऩादन अनुभघतऩर ऩाएको थथमो । 

त्मसैगयी, हहभारम ऊजाा षवकास कम्ऩनीरे न ैघनभााण गना रागेको अको ७ भेगावाटको आमोजना अऩय 
खिम्तीको षवत्तीम व्मवस्थाऩन ऩघन चाॉडै हुन रागेको आमोजनारे जनाएको छ । 



आमोजनाका अनुसाय, उऩल्रो खिम्तीभा रगानी गने फैंकहरूरे नै अऩय खिम्तीभा ऩघन रगानी गन े

सैद्धास्न्तक सहभघत गयेका छन ्। कुर रगानी करयफ १ अफा १९ कयोड राग्न ेमस आमोजनाभा करयफ ८९ 

कयोड २५ राि रुऩैमाॉ रगानी गन ेसैद्धास्न्तक सहभघत बइसकेको छ । 
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बोटेकोसी अवयोध गनेराई कायफाही हुन्त्छ 

: ऊजायभन्त्री 
शे्रष्ठराई राइट टाइभ अवाडय 

उजााभन्री याधा ऻवारीरे बोटेकोसी जरषवद्मुत ्आमोजना घनभााणभा अवयोध गनेराई कायफाही गरयन े

फताएकी घछन ्।आइतफाय जर तथा ऊजाा ऩयाभशादाता सॊि नेऩारको छैटौं साधायण सबाभा फोल्दै भन्री 
ऻवारीरे १ सम २ भेगावाटको भध्म बोटेकोसी जरषवद्मुत ् आमोजना घनभााणभा अवयोध गनेराई 

कायफाहीका  ऩर रेखिसकेको जानकायी हदइन ् । „गहृ भन्रारमराई कायफाहीकाराथग ऩर रेिेका छौं, 
जोसुकैका कामाकताा ऩये ऩघन छुटाउनका राथग दफाफ नहदन ेभस्न्रऩरयषद्भा सभेत सहभघत बएको छ,‟ 

उनरे बघनन ्। 

४५ भेगावाटको बोटेकोसीको टावय घनभााणभा गयेको अवयोध गनेभाथथ ऩघन कायफाही गन ेउनको बनाइ 

थथमो । „छरपर ऩघन गन े ऩऺभा सयकाय छ तय अवयोध गरययहन े हो बने सयकाय चऩु राग्दैन, 

उनीहरूभाथथ कायफाही हुन्छ,‟ उनरे बघनन ्। भन्रीरे नेऩारका जरषवद्मुत ्आमोजनाको रागत फढेको 
बन्दै सयकायरे नेऩारी ऩयाभशादाताराई जरषवद्मुत ्आमोजनाभा सहबागी गयाउनका राथग नीघतगत 

रुऩभा व्मवस्था गने फताइन ्। नेऩार य बायतफीच बएको ऊजाा व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए)रे जरषवद्मुत ्

षवकासको ढोका िरेुको उनको बनाइ थथमो । 

कामािभभा षवगत ३० वषादेखि नेऩार य अकिकन भुरुकभा जरषवद्मुत ् य रिु जरषवद्मुत्को ऺेरभा 
ऩयाभशादाताको रूऩभा मोगदान ऩ¥ुमाएका बोरा शे्रष्ठराई राइप टाइभ अवाडाद्वाया सम्भाघनत गरयएको 
थथमो । भन्री ऻवारीरे उनराई सम्भान गयेकी थथइन ्। कामािभभा वैकस्ल्ऩक उजाा प्रवद्र्धन केन्रका 
कामाकायी घनदेशक याभप्रसाद थधताररे वैकस्ल्ऩक उजााभापा त भार १ हजाय भेगावाटबन्दा फढी षवद्मुत ्

उत्ऩादन गना सककने फताए । 

ऩश्चचभ सेतीफाये भन्त्रीको ध्मानाकर्यण 

फहुचथचात ७५० भेगावाटको ऩस्श्चभ सेती जर षवद्मुत ्आमोजना अघि फढाउन उजााभन्री याधा ऻवारीरे 

सभझदायी गयेको सीडधरूई इन्बेस्टभेन्ट कम्ऩनीको ध्मानाकषाण गयाएकी घछन ्। 

प्रायस्म्बक सभझदायी गरयएको थचघनमाॉ कम्ऩनी थ्री ग्रोजेज कऩोयेसनको सहामक कम्ऩनी सीडधरुई 

इन्बेस्टभेन्टका प्रघतघनथधसॉग ऊजाा भन्रारमभा बएको बेटभा उनरे घछटो अगाडड फढाउन आग्रह गरयन ्



। सो अवसयभा ऩस्श्चभ सेती जर षवद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाहदत षवद्मुत ्नेऩारको आन्तरयक भाग ऩूया 
गयी वढी बएको षवद्मुत ् प्रस्ताषवत ७६५ केबी प्रसायण राइनको घनभााणभापा त बायत घनकासी गना 
सककन ेसम्बावनाका षवषमभा सभेत छरपर बएको ऊजााभन्रीको सथचवारमरे जनाएको छ । 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/8/28 

उऩल्रो खिम्तीभा रगानी जुट्मो 

काठभाडौं/ हहभारम ऊजाा षवकास कम्ऩनीरे घनभााण गना रागेको १२ भेगावाटको उऩल्रो खिम्ती जरषवद्मुत ्आमोजनाभा 
रगानी (पाइनास्न्समर क्रोजय) बएको छ । नबफर फैंकको नेततृ्वभा चाय फैंकको सहषवत्तीमकयणभा १ अफा ४३ कयोड ५० 
राि रुऩैमाॉ ऋण रगानी सम्झौता बएको हो । 

सम्झौताभा कम्ऩनीका कामाकायी अध्मऺ हरयप्रसाद ऩाण्ड ेय नबफर फैंकका प्रोजेक्ट पाइनास्न्सङ म्मानेजय मऻप्रसाद शभाारे 

हस्ताऺय गयेका छन ् । आमोजनाभा नबफर फैंकरे ४५ कयोड, नेऩार फैंकरे ४० कयोड, एबयेष्ट फैंकरे ४० कयोड य एस 

डबेरऩभेन्ट फैंकरे १८ कयोड ५० राि रुऩैमाॉ ऋण रगानी गनेछन ्। 

आमोजनाको कुर रागत १ अफा ९१ कयोड ४० राि रुऩैमाॉ छ । आमोजनाभा ७५ प्रघतशत ऋण य २५ प्रघतशत स्वऩुॉजी 
(इस्क्वटी)फाट रगानी यहनेछ । 

आमोजनाको कुर रागतको २५ प्रघतशत अथाात ्४७ कयोड ८५ राि इस्क्वटी (स्वऩुॉजी)को ६५ प्रघतशत अथाात ्३१ कयोड १० 
राि सॊस्थाऩक सेमयधनीफाट य फाॉकी ३५ प्रघतशत अथाात ्१६ कयोड ७५ राि रुऩैमाॉ सवासाधायणफाट उठाइनेछ । १० प्रघतशत 

अथाात ्६ कयोड ७ राि ७५ हजाय स्थानीमफाट उठाउने आमोजनारे रक्ष्म यािेको छ । 

आमोजना घनभााण आगाभी ०७४ लबर सम्ऩन्न हुन ेफताइएको छ । हहभारम ऊजाा षवकास कम्ऩनीरे नै घनभााण गना रागेको 
अको आमोजना अऩय खिम्ती (७ भेगावाट)को षवत्तीम व्मवस्थाऩन ऩघन चाॉड ैहुन ेफताइएको छ । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/8/29 

उऩल्रो खखम्तीराई रगानी जुट्मो 
" २०७४ काछतयकभा सक्न ेरक्ष्म " 

काठभाडौं, २८ भॊलसय-  उऩल्रो खिम्ती (१२ भेगावाट) जरषवद्मुत आमोजनाराई रगानी जुटेको छ । हहभारम उजाा 
षवकास कम्ऩनी लरलभटेडरे फनाउन रागेको भाथथल्रो खिम्तीभा नषवर फैंकको नेततृ्वभा चाय वटा फैंकरे 

सहषवत्तीमकयण भापा त १ अफा ४३ कयोड ५० राि रुऩैमाॉ रगानी सम्झौता गयेका छन ्। सम्झौताऩरभा कम्ऩनीका 
कामाकायी अध्मऺ हरयप्रसाद ऩाण्ड े य रगानीकताा नषवरका प्रोजेक्ट पाइनास्न्सङ प्रवन्धक मऻप्रसाद शभाारे 

हस्ताऺय गयेका छन ्। रगानी जुटेकारे आमोजना फन्न ेऩक्का बएको छ । आमोजना २०७४ सार काघताक ३० गत े

लबर घनभााण सम्ऩन्न गन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ । 

सम्झौता अनुसाय आमोजनाभा नषवररे ४५ कयोड, नेऩार फैंकरे ४० कयोड, एबयेष्ट फैंकरे ४० कयोड एस डबेरऩभेन्ट 

फैंकरे १८ कयोड ५० राि रुऩैमाॉ ऋण रगानी गन ेछन ्। आमोजनाको कूर रगानी १ अफा ९१ कयोड ४० राि रुऩैमाॉ छ 

। मसभध्मे ७५ प्रघतशत फैक ऋण य २५ प्रघतशत प्रवद्र्धक कम्ऩनीरे स्वऩुॊजी रगानी गनेछन ् । आमोजनाभा 
प्रवद्र्धकहरुरे स्वऩुॊजीको रुऩभा ४७ कयोड ८५ राि  रुऩैमाॉ रगानी गन ेछन ्।  

मसभध्मे ६५ सॊस्थाऩक अथाात ्३१ कयोड १० राि सॊस्थाऩक सेमयधनीफाट य फाॉकी ३५ प्रघतशतट अथाात ्१६ कयोड ७५ 

राि रुऩैमाॉ सफासाधायणफाट उठाइन ेछ । १० प्रघतशत अथाात ्६  कयोड ७ राि ७५ हजाय स्थानीम जनताफाट उठाईन े

बएको कम्ऩनीरे जानकायी हदएको छ ।   

आमोजना दोरिाको श्माभा गाषवस य याभछेाऩको चचुयेु गाषवसको लसभा बएय फग्न ेखिम्ती िोराभा घनभाणा हुनेछ । 
आमोजनाका सम्ऩूणा बौघतक सॊसचनाहरु चचुयेु गाषवसको वडा नॊ १ भा यहनेछ ।  

नेऩार षवद्मुत प्राथधकयणरे घनभााण गरययहेको ३० ककरोलभटय राभो याभेछाऩ–खिम्ती–गजााङ १ सम ३२ केबी 
षवद्मुत प्रसायणनको गजााङ सफस्टेसनभा षवद्मुत ्प्रवाह गनेगयी षवद्मुत ्जडान सभझौता (कनेक्सन एथग्रभेन्ट) 

बएको छ । २०६७ भाि ९ गत ेप्राथधकयणसॉग षवद्मुत िरयद बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) सम्ऩन्न बएको हो । सयकायरे 

२०६९ ऩुस ३ गत ेहहभारम ऊजाा षवकासराई षवद्मुत ्उत्ऩादन  अनुभतीऩर (राइसेन्स) हदएको थथमो । 

मस्त ैकम्ऩनीरे ७ भेगावाट ऺभताको अको जरषवद्मुत ्आमोजना फनाउन ेतमायी गयेको छ । उऩल्रो खिम्तीभा 
रगानी गन ेफैंकहरुरे न ैअऩय खिम्तीभा ऩघन रगानी गन ेसैद्धास्न्तक सहभती जनाएका छन ्ै  ्। आमोजना फनाउन 

करयफ १ अफा १९ कयोड रुऩैमाॉ राग्न ेकम्ऩनीरे गयेको सॊबाव्मता अध्ममनरे देिाएको छ । आमोजनाभा ८९ कयोड २५ 

राि रुऩैमा रगानी गन ेफैंकहरुरे सैद्धास्न्तक सहभघत जनाएका छन ्।  



७५ प्रघतशत अथाात ् ८९ कायोड २५ राि फैकको ऋण यहन े छ । २५ प्रघतशत अथाात ् २९ कयोड ७५ राि रुऩैमाॉ 
स्वऩूॊजीफाट जुटाइन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ ।  

आमोजनाभा ६५ प्रघतलशत अथाात ्१९ कयोड ३३ राि सॊस्थाऩक शमेयधनीहरुफाट य फाॉकक ३५ प्रघतशत अथाात ्१० 

कयोड ४१ राि रुऩैमाॉ सफासाधायण शमेयधनीहरुफाट उठाईन ेबएको छ । सफासाधायणका राथग छुट्माईएको १० कयोड 

४१ रािको १० प्रघतशत ्अथाात ्१ कयोड ४ राि स्थानीम फासीहरुको राथग आयऺण गरयएको छ ।  

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/8/29 

'जरववद्मुत्भा स्थाछनमराई सेमयको प्रत्माबूछत 

हुनुऩछय ' 
ऊजाा उद्मभी ऻानेन्ररार प्रधानरे जरषवद्मुत ्साभास्जक व्मवसाम बएको फताउदै 

स्थाघनमफालसन्दाराई सेमय नहदई जरषवद्मुत ्आमोजना नफन्ने फताएका छन ्।  
प्राकृघतक स्रोतको उऩमोग गयेवाऩत स्थाघनमराई ऩघन आमोजनाभा सहबाथग गयाउनुऩने उनको तका  थथमो 
। इन्डीऩेन्डने षवजनेश न्मुज (आइषवएन) रे आइतफाय याजधानीभा आमोजना गयेको जरषवद्मुत ऺेरभा 
प्रत्मऺ वैदेलशक रगानीका षवषमक कामाशाराभा फोल्दै प्रधानरे स्थाघनमराई रगानी गनाका राथग 

याज्मरे कानून व्मवस्था गनुाऩने सुझाए ।  
नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासॊिका जरषवद्मुत षवकास सलभघतका सबाऩघत प्रधानरे वैदेलशक रगानी 
बफना आमोजना षवकास सॊम्बव नहुने फताए । “वास्तवभा अहहरे सयकायरे बनेजस्तो षवदेशी रगानी 
आएको छैन,”उनरे बने “कम्ऩनी दताा हुदाॉ न ैसयकायरे फैदेलशक रगानी आमो बन्छ ।” जरषवद्मुतभा 
अफ ऩुजीीँको अबाव नबएको तय याजनीघतक सभस्मा यहेको फताए ।  
सो अवसयभा रगानी फोडाका कामाकायी घनदेशक याधेश ऩन्तरे भाथथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रोऩघछ 

अफ  ऩस्श्चभ सेती आमोजनाको घछट्टै आमोजना षवकास सम्झौता (षऩडीए) गने तमायी बइयहेको 
जानकायी हदए । ऩघछल्रो चाय भहहनाभा षवद्मुत व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए, ऩीडीएऩघछ जरषवद्मुतभा 
रगानीको वातावयण फन्दै गएको उनरे फताए । षवदेशी रगानीभा फन्ने आमोजनासॊग डरयभा षवद्मुत ्

िरयदषवकि सभझौता (ऩीऩीए) हुनुऩने उनको बनाई छ । 
स्वतन्र उजाा उत्ऩादक सॊि (इऩान) का अध्मऺ िड्गफहादयु बफष्टरे अस्ख्तमायरे १४ वटा जरषवद्मुतको 
अनुभघतऩर िायेज गना हदएको घनदेशन एकतपी बएको फताए । षवष्टरे ऩीटीए य ऩीडीए बएको 
अवस्थाभा ठुरो रगानी आउने फताए । उनरे उजाा उत्ऩादन, प्रसायण तथा व्माऩाय प्रवद्र्धनका राथग 

नेऩार षवद्मुत प्राथधकयणको सॊयचनात्भक सुधाय आवश्मक यहेको औॊराए  । षवष्टरे षवद्मुतको फजाय 

षवस्तायका राथग घनजी ऺेरको प्रवेश तथा षवद्मुत उत्ऩादकहरुको रगानीको सुयऺाको प्रत्माबुघत 

सयकायको स्जम्भेवायी यहेको फताए ।  
मसैगयी अकाा ऊजाा उद्मभी गुरुप्रसाद न्मौऩानेरे षवदेशी रगानीका राथग नेऩार ऩरयवक्व बइनसकेको 
फताए । प्रसायणराइन सभस्मारे अमोजना प्रबाषवत हुने अवस्था आएको फताउदै ठुरा प्रसायणराइन 

याज्मरे फनाएऩघन सहामक प्रसायणराइन फनाउन घनजी ऺेरराई हदनुऩन ेसुझाव हदए ।  



उजाा भन्रारमका सहसथचव केशवध्वज अथधकायीरे उजाा उत्ऩादन तथा प्रसायण षवस्तायका राथग 

सॊशोथधत उजाा नीघत ऩुसभा ल्माउन रागेको जानकायी हदए  । आमोजनाको घनभाणा स्वीकृघत न ैसभस्मा 
बएको बन्दै अफ स्वीकृघत, षवद्मुत िरयद सम्झौता तथा प्रसायणराइन षवस्ताय रगाएतभा भन्रारम 

षवचायाथधन यहको उनरे फताए ।  
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/8/29 

स्थानीमराई जरववद्मुत्को सेमय नददए ‘सभस्मा’ 
फाफुयाभ िड्का 
काठभाडौं, २७ भॊलसय- स्थानीमराई सेमय हदन ेगयी कानुनभा अघनवामा सॊशोधन नगये नमाॉ जरषवद्मुत ्आमोजना 
घनभााण प्रबाषवत हुन ेअवस्था आएको छ । अहहरे स्थानीमराई आमोजनाको सेमय हदन ेकुन ैकानुनी व्मवस्था छैन । 
तय, ठूरा आमोजना मही षववादरे अप््मायोभा ऩदै आएका छन ्। स्थानीमरे सेमय भाग्दै धभाधभ आमोजना 
अवरुद्ध ऩाना थारेऩघछ मसराई कानुनी सम्फोधन आवश्मक देखिएको सयोकायवारा फताउॉछन ्। 
प्राकृघतक स्रोत उऩमोग गयेफाऩत सेमय हदनुऩन ेभाग स्थानीमरे उठाउन थारेका छन ्। आमोजनाभा उनीहरूको सभेत 

स्वालभत्व कामभ गयाउन ऩघन नमाॉ आमोजनारे सेमय हदनुऩन ेफाध्मता बएको छ । षवद्मुत ्उत्ऩादन राइसेन्स 

ऩाएका आमोजना प्रवद्र्धकरे स्थानीम य सवासाधायणभा सेमय घनष्कासन गनुाऩन ेफाध्मात्भक व्मवस्था छैन । मही 
िकुुरो व्मवस्थाका कायण अथधकाॊश आमोजना स्थानीम य सवासाधायणराई सेमय नछुट्ट्माई घनभााण बइयहेका छन ्

। 
घनभााण तमायीभा यहेका य घनभााणाधीन आमोजनारे स्थानीमराई सेमय नहदए आमोजनाको काभै प्रबाषवत हुन े

देखिएको छ । थधतोऩर घनष्कासन घनमभावरीरे ‘सवासाधायणराई सेमय जायी गयेका जरषवद्मुत ्कम्ऩनीरे 

न्मूनतभ ्१० प्रघतशत स्वालभत्व स्थानीमराई हदनुऩन’े व्मवस्था गयेको छ । सेमय जायी गना नचाहन ेआमोजनारे 

स्थानीमराई रगानी गना हदनुऩन ेफाध्मता छैन । हार षवद्मुत ्उत्ऩादनको राइसेन्स ऩाएकाभध्मे आधा दजान 

आमोजनारे सवासाधायण य प्रबाषवत स्थानीमराई सेमय सघुनस्श्चत गयेका छन ्। थचलरभे, षऩरुवािोरा, आॉधीिोरा, 
खझभरुकरगामत आमोजनारे हदन ेप्रघतपरका कायण जरषवद्मुत ्सेमयभा स्थानीमको आकषाण फढेको हो । 
ऩघछल्रो सभम सयकायसॉग बएको सम्झौताषवऩयीत सेमय भागेय स्थानीमरे ४५ भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो 
बोटेकोसी आमोजना फन्द गयाएका छन ्। १४ वषाअघि घनभााण सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा आएको मो आमोजनारे 

सवासाधायणराई सेमय हदनुऩन ेसम्झौताभा उल्रेि छैन । स्थानीमको आन्दोरनऩघछ ५ प्रघतशत सेमय प्रघतककत्ता १ 

सम रुऩैमाॉभा हदन आमोजना याजी बएको छ । त्मस्त,ै ९ सम भेगावाटको अरुण तेस्रो आमोजनाभा ऩघन स्थानीमरे 

सेमय भागेका छन ्। उनीहरूराई सेमय नहदए अरुण आमोजना ऩघन अघि फढ्न सक्न ेअवस्था छैन । 
१४ वषाऩघछ भाथथल्रो बोटेकोसी आमोजनाको सेमय भागेय फन्द गनुा सम्झौताषवऩयीत बएको ऊजाा उद्मभी गुरुप्रसाद 

न्मौऩान ेफताउॉछन ्। “नमाॉ फन्न ेआमोजनाभा स्थानीमरे सेमय भाग्न ुसकायात्भक हो,” उनरे बन,े “तय, सयकायसॉग 

बएको सम्झौताषवऩयीत सेमय भागेय भाथथल्रो बोटेकोसी फन्द गदाा अन्तयाास्ष्ट्रम जगत्भा नकायात्भक सन्देश 

गएको छ, मसप्रघत सफ ैसचते हुनुऩछा  ।” 

आमोजना घनभााणअघि न ैस्थानीमफाट रगानी उठाउनुऩन ेउनको सुझाव छ । “भाथथल्रो ताभाकोसीरे स्थानीमराई 

सेमय जायी गना हढराइ गयेको छ,” उनरे बन,े “घनभााणअगाव ैस्थानीमफाट रगानी उठाएको बए आमोजनारे धमाज 

कभ घतनुाऩन ेथथमो ।” 

आफ्नो आमोजनाको उदाहयण हदॉदै न्मौऩानेरे थऩ,े “भैरे फनाउन रागेको २५ भेगावाटको कावेरी ‘फी’भा १,६०० सेमय 

सदस्म छन ्। आमोजनाराई थऩ रगानी जुटाउन स्थानीमराई १० प्रघतशत सेमय फेचये रगानी उठाउॉ दैछु ।” 



भाथथल्रो ताभाकोसी (दोरिा), भध्मबोटेकोसी (लसन्धऩुाल्चोक), भाईिोरा (इराभ), यसुवागढी÷सान्जेन 

(यसुवा÷नुवाकोट)रे आमोजनाप्रबाषवत स्थानीमराई १० प्रघतशत सेमय सुघनस्श्चत गयेका छन ्। मी सफ ैआमोजनारे 

सवासाधायणका राथग सेमय घनष्कासन गदैछन ्। 
नमाॉ फन्न रागेका आमोजनारे ऩघन स्थानीमराई सेमय हदन ेकानुनी व्मवस्था गनुाऩन ेआवश्मकता यहेको थधतोऩर 

फोडाका प्रवक्ता नीयज थगयी फताउॉछन ्। थधतोऩर दताा तथा घनष्कासन घनमभावरीभा सेमय जायी नगन ेआमोजनारे 

स्थानीमराई सेमय हदनुऩन ेप्रावधान नबएको जानकायी हदॉदै उनरे बन,े “राइसेन्स हदन ेघनकामरे मसभा सोच्न 

आवश्मक बइसकेको छ । षवद्मुत ्ऐनभ ैस्थानीमराई सेमय हदने व्मवस्था गरयनुऩछा  ।” 

सवासाधायणराई सेमय घनष्कासन नगयेका आमोजनारे बफस्तायै सभस्मा बोग्न थारेको बन्दै थगयीरे सकेसम्भ 

आमोजनाको उत्ऩादन अनुभघतऩर हदने घनकाम ऊजाा भन्रारमरे न ैमसको सम्फोधन गनुाऩन ेसुझाव हदए । 
आमोजनाप्रबाषवत स्थानीमराई सेमय हदॉदा उनीहरूको स्वालभत्व फढ्न गई आमोजनाभा अवयोध नआउन ेउनको तका  
छ । 
सवासाधायणराई सेमय जायी नगयेका आमोजनाको हकभा ऩघन कानुनी व्मवस्था गनुाऩन ेसेमय षवश्रेषक यवीन्र 

बट्टयाई फताउॉछन ्। “स्थानीमराई सेमय जायी नगयेका भाथथल्रो बोटेकोसी य अरुण तेस्रोभा मो सभस्मा 
देखिसकेको छ,” उनरे बन,े “मो सभस्मा सभाधान गना सयकायरे षवद्मुत ्ऐनभा स्थानीमराई सेमय हदनुऩन ेकानुनी 
व्मवस्था याख्नऩैछा  ।” कानुनी व्मवस्थाऩघछ स्थानीमफाट आमोजनाभा हुन ेअवयोध स्वत् हट्न ेउनको बनाइ छ । 
आफ्नो स्रोत उऩमोग गयेऩघछ स्वालभत्व हदनुऩन ेभाग स्थानीमाफाट आउन ुस्वाबाषवक बएकारे याज्मरे मसराई 

सम्फोधन गनुाऩन ेउनी सुझाउॉछन ्। “मो सभस्मा थधतोऩर फोडाफाट नबई ऊजाा भन्रारमफाट सभाधान हुनुऩछा ,” 

बट्टयाई बन्छन,् “स्थानीमराई सेमय हदॉदा उनीहरूको हैलसमत सॊस्थाऩक हुन ेवा सवासाधायणको हुन ेबन्न ेकानुनी 
व्मवस्थाफाये भन्रारमरे सोच्नैऩछा  ।” 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/8/29 

 

 

 
 



 
  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/8/29 

जरववद्मुत ्ऺेरभा प्रत्मऺ वैदेलिक रगानीको सम्बावना 
भुरुकभा ऊजाा उत्ऩादन तथा प्रसायण षवस्तायको ऺेरभा प्रत्मऺ वैदेलशक रगानी फढ्न ेसम्बावना देखिन थारेको मस 

ऺेरका षवऻहरूरे फताएका छन।् ऊजाासम्फन्धी काठभाडौंभा आमोस्जत एक कामािभका वक्ताहरूरे मस्तो धायणा 
यािेका हुन।् 
कामािभभा ऊजाा भन्रारमका प्रवक्ता केशवध्वज अथधकायीरे ऊजाा ऺेरभा रगानी फढ्न थारेको फताउनुबमो। त्मस 

अवसयभा उहाॉरे ऊजाा नीघत ऩुस भसान्तसम्भभा ऩारयत गन ेतमायी ऊजाा भन्रारमरे गयेको ऩघन जानकायी हदनुबमो। 
जरषवद्मुत ्आमोजनाको घनभााण स्वीकृघत नै सभस्मा बएको बन्दै अफ स्वीकृघत, षवद्मुत ्िरयद सम्झौता तथा 
प्रसायणराइन षवस्तायरगामतभा भन्रारम षवचायाधीन यहेको उहाॉको बनाइ छ। घनजी ऺेररे जरषवद्मुत ्घनभााणको 
स्वीकृत लरन ेतय षवद्मुत ्उत्ऩादन य प्रसायणफाये अध्ममन कभ गना बएको घनभााण स्वीकृघत प्रकिमा न ैऩरयभाजान गन े

उहाॉरे फताउनुबमो। 
बायतसॉग गरयएको षवद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता य आमोजना षवकास सम्झौताऩघछ नेऩार य बायतफीच अन्तदेलशम 

प्रसायणराइन घनभााण य प्राषवथधक तथा षवत्तीम सभस्माका फायेभा यणनीघत आगाभी ६ भहहनालबर घनभााण गरयन ेत्मस 

अवसयभा उहाॉरे फताउनुबमो। 
त्मस अवसयभा रगानी फोडाका प्रभुि कामाकायी अथधकृत याधेश ऩन्तरे अफ षवद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता य आमोजना 
षवकास सम्झौताको कामाान्वमनराई थऩ प्रबावकायी फनाउनुऩनेभा जोड हदनुबमो। उहाॉरे बायतसॉग गरयएको मी 
सम्झौताऩघछ अन्म भुरुक तथा दात ृघनकाम ऩघन नेऩारको जरषवद्मुत ्षवकासभा आकषषात फन्दै गएको फताउनुबमो। 
ताभाकोसी य भाथथल्रो भस्र्माङ्दीको ऩघन आमोजना षवकास सम्झौताको िाका तमाय बइसकेको ऩघन उहाॉको बनाइ छ। 
कामािभभा स्वतन्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार इऩानका अध्मऺ िड्गफहादयु षवष्टरे उजाा उत्ऩादन, प्रसायण 

तथा व्माऩाय प्रवद्र्धनका राथग नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणको सॊयचनात्भक सुधाय आवश्मक यहेको औॊराउनुबमो। उहाॉरे 

षवद्मुत्को फजाय षवस्तायका राथग घनजी ऺेरको प्रवेश तथा षवद्मुत ्उत्ऩादकहरूको रगानीको सुयऺाको प्रत्माबूघत 

सयकायको स्जम्भेवायी यहेको जानकायी गयाउनुबमो। 
कामािभा भुरुकको ऊजाा षवकासका राथग स्वदेशी रगानीकतााहरूको साना तथा भझौरा आमोजनाभा रगानी वदृ्थध बए 

ऩघन ठूरा जरषवद्मुत ्आमोजना घनभााणभा वैदेलशक रगानी आवश्मक यहेको सहबागीरे फताएका छन।् 
कामािभका सहबागीहरूरे भुरुकको व्माऩायिाटा कभ गना ऊजााभापा त ्सम्बव बएको य षवदेशी रगानीकतााको रगानी 
सुघनस्श्चत गना डरयभा ऩीऩीए गनुाऩनेभा जोड हदएका थथए। 
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/8/29 

कावेरीरगामतका १४ जरषवद्मुत ्आमोजनाको 
राइसेन्स नफच्न े
 

आचथयक सॊवाददाता , 
काठभाडौं, भॊलसय २९ , 
 

 

३७ दशभरव ७ भेगावाटको कावेरी ‘ए’ रगामत १४ वटा जरषवद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स यद्द न ैहुन ेबएको छ । 
‘कानुनषवऩयीत मताउता गना नसककन’े बन्दै ऊजाासथचव याजेन्र ककशोय ऺेरीरे व्मवस्थाषऩका सॊसद्को कृषष तथा 
जरस्रोत सलभघतको आइतफायको फैठकभा १४ वटा आमोजनाको षवषमभा स्ऩष्ट हदशाघनदेश हदन आग्रह गयेका छन ्। 
सलभघतरे गैयकानुनी तरयकारे बए ऩघन राइसेन्सको म्माद थऩ गय बनेय घनदेशन हदन नसक्न ेबएकारे ती 
आमोजनाको राइसेन्स नफच्न ेघनस्श्चतजस्त ैबएको हो । कानुन ऩषृ्ठबूलभका सथचव ऺेरीरे फैठकभा बन,े ‘मो 
षवषमभा एउटा स्ऩष्ट हदशाघनदेश प्राप्त गयेको िण्डभा ऊजाा भन्रारमरे प्रचलरत कानुनको आधायभा आफ्ना घनणाम 

औथचत्मऩूणा ढॊगरे लरनेछ ।’ सथचवको उक्त बनाइरे ती आमोजनाको राइसेन्स नफच्न ेबएको हो । सथचव ऺेरीका 
अनुसाय ती आमोजनाको घनष्कषा हदन ेलसरलसराभा ऊजाा भन्रारमरे एउटा सलभघत गठन गयेको थथमो । त्मो 
सलभघतरे ऩघन काननुराई टेकेय काभ गदाा म्माद थऩ गना सककन ेआधाय हदएको छैन ।  
 

 

अस्ख्तमायका काभु सथचव प्रेभकुभाय याईरे ती आमोजनाफाये कानुनी प्रश्नभार अस्ख्तमायरे गयेको बन्दै कानुनको 
ऩारना गन ेकाभ ऊजाा भन्रारम, षवद्मुत ्षवकास षवबाग य नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणको बएको फताए । काभु 
सथचव याईरे अस्ख्तमाय सॊवैधाघनक अॊगको रुऩभा यहेको य नेऩारको अन्तरयभ सॊषवधान २०६३, अस्ख्तमाय दरुुऩमोग 

अनुसन्धान आमोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचाय घनवायण ऐन २०५९ य अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग घनवयण 

२०५९ को अधीनभा यही आफ्नो कामा सम्ऩादन गदै आएको बन्दै ‘मस्तो गय’ बनेय घनदेशन नहदएको फताए । उनरे 

बन,े ‘कानुनअनुसाय घनणाम गना ऊजाा भन्रारम स्वतन्र छ ।’सॊषवधान य कानुनको ऩरयथधलबर यहेय आमोगरे 

अनुथचत कामा य भ्रष्टाचायजन्म कसुयउऩय अनुसन्धान य उजुयीको षवषमभा अनुसन्धानफाट आएको तथ्म एवॊ 
प्रभाणको आधायभा आमोगरे सुझाव हदॉदै आएको य सोहीअनुसाय सुझाव हदएको ऩघन उनरे फताए । सयकायी सेवाराई 
घछटोछरयतो य ऩायदशॉ फनाउन तथा सयकायी घनकामभा बइयहेको अघनमलभत किमाकराऩ योक्न हदनुऩन ेघनदेशन 

अस्ख्तमायरे हदएको काभ ुसथचव याईको बनाइ छ । ऊजााराई घनदेशन हदन ेअथधकाय अस्ख्तमायराई छ/छैन बन्नेफाये 
सबासद्हरुरे गयेको प्रश्नभा काभु सथचव याईरे बन,े ‘कानुनअनुसाय कायफाही गना रेिी ऩठाइएको हो । 
कानुनअनुसाय कायफाही गना ऊजाा भन्रारम स्वतन्र छ ।’ सम्झौताभा उल्रेि बएका कुयाहरु सभमभा ऩूया हुन 

सकोस ्बन्न ेचाहना अस्ख्तमायको बएको उनरे फताए ।  
 

 



आमोजनाहरुरे कानुन उल्रॊिन गयेको कायण दश आमोजनाको बदौ १३ य चाय आमोजनाको काषत्तक ११ गत े

राइसेन्स नवीकयण नगना अस्ख्तमायरे घनदेशन हदएको थथमो । अस्ख्तमायरे राइसेन्स नवीकयण नगना घनदेशन 

हदएका आमोजनाहरुभा करुवािोरा— ३६ भेगावाट, बोटेकोशी–५— ६० भेगावाट, फुकुिोरा— ६ भेगावाट, तल्रो 
इन्रवती— ४.५ भेगावाट, छाहायेिोरा— १७.५ भेगावाट, तल्रो अरुण— ४०० भेगावाट, लभहदभिोरा— ३.४ 
भेगावाट, भाथथल्रो भैरुङिोरा— १४.३ भेगावाट, भाथथल्रो सोरुिोरा— १८ भेगावाट, भाथथल्रो िोरुङ्गािोरा— 

६.८ भेगावाट, तल्रो फरेपी— २० भेगावाट, कावेरी–ए— ३७.७ भेगावाट, भाथथल्रो इङ्गवा— ९.७ भेगावाट य 
फरेकप—फी— ४.५३३ भेगावाट यहेको छ । व्मवस्थाषऩका सॊसद्को अथा सलभघतरे ऩघन कानुनअनुसाय कायफाही 
अगाडड फढाउन ऊजाा भन्रारमराई घनदेशन  

हदएको थथमो । राइसेन्त्स नवीकयण हुन रागेका आमोजनाहरु : 
१. करुवािोरा— ३६ भेगावाट 
२. बोटेकोशी–५— ६० भेगावाट 
३. फुकुिोरा— ६ भेगावाट 
४. तल्रो इन्रवती— ४.५ भेगावाट 
५. छाहायेिोरा— १७.५ भेगावाट 
६. तल्रो अरुण— ४०० भेगावाट 
७. लभहदभिोरा— ३.४ भेगावाट 
८. भाथथल्रो भैरुङिोरा— १४.३ भेगावाट 
९. भाथथल्रो सोरुिोरा— १८ भेगावाट 
१०. भाथथल्रो िोरुङ्गािोरा— ६.८ भेगावाट 
११. तल्रो फरेपी— २० भेगावाट 
१२. कावेरी–ए— ३७.७ भेगावाट 
१३. भाथथल्रो इङ्गवा— ९.७ भेगावाट 
१४. फरेपी—फी— ४.५३३ भेगावाट 
 

जरववद्मुत्को राइसेन्त्स प्रछतस्ऩधायफाट : ऊजायसचचव 

 ऊजाासथचव याजेन्र ककशोय ऺेरीरे जरषवद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स प्रघतस्ऩधााफाट हदन ेगयी षवद्मुत ्ऐन आउन े

फताएका छन ्। व्मवस्थाषऩका सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत सलभघत फैठकभा सथचव ऺेरीरे बन,े ‘अफका हदनभा एक 

भेगावाट वा सोबन्दा भाथथका सफ ैआमोजनाहरुको सयकाय आपैं रे अध्ममन गयेय प्रघतस्ऩधााको भाध्मभफाट 
आमोजना अगाडड फढाउनेछ ।’ घनजी ऺेररे गयेको सम्बाव्मता अध्ममन गघतरो नदेखिएको कायण सयकाय आपैं रे 

सफ ैआमोजनाको अध्ममन गन ेघनचोडभा ऩुगेय ऐनको भस्मौदा तमाय गनारागेको हो । ‘घनजी ऺेररे गयेको 
सम्बाव्मता अध्ममनको स्तय गघतरो छैन । आज १५ भेगावाट बनेको बोलर २५ हुन्छ य २५ भेगावाट बनेको िटेय 
दशभा आउॉछ । त्मही बएय सयकायरे गनारागेको हो’, सथचवरे बन े। उनका अनुसाय सयकायरे अध्ममन गयेको 
आमोजनाभा जसरे धेयै ऩैसा हदन्छ, उसैराई त्मो फनाउन ेस्जम्भा हदइन ेगयी ऐनको भस्मौदा तमाय बएको छ । सो 
भस्मौदा केही सभमऩघछ सलभघतराई उऩरधध गयाउन ेतमायी ऊजाा भन्रारमरे गयेको छ ।  
 

 

षवद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गना नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणरे नभानेको गुनासो आइयहेको फेरा सथचव ऺेरीरे 



प्रसायण राइन न ैनबएको कायण राइसेन्स न ैयोक्नुऩन ेअवस्था आएको बन्दै अफ बायतसॉग षवद्मुत ्व्माऩाय 
सम्झौता (ऩीटीए) बएको कायण सयकायरे प्रसायण ऺेरभा धेयै िचा गनुाऩन ेय प्रसायण राइन फन्न ेबएऩघछ ऩीऩीए 

िरुा हुन ेऩघन फताए ।  
‘उत्ऩादनबन्दा ऩघन प्रसायण राइनभा ध्मान हदएनौं बन ेऊजाा ऺेर बमाबह हुन’े बन्दै ऊजाा भन्रारम त्महीअनुसाय 
अगाडड फढेको उनरे फताए । बायतसॉग ऩीटीए बएको कायण ट्रान्सलभसन राइनको भास्टयप्रान छ भहहनालबर तमाय 
हुन ेऩघन सथचव ऺेरीरे फताए । ढल्केफय भुजफ्पऩुय ४०० केबी प्रसायण राइन २०१५ को नोबेम्फयभा सककन ेय 
बयतऩुय गोयिऩुयको प्रसायण राइन ऩघन सुरुवात हुनरागेको कायण वषााभा फचत हुन ेकेही षवद्मुत ्बायतभा घनमाात 

गन ेतमायी बएको कायण ऩीऩीए िरुा हुनरागेको हो । 
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१४ जरववद्मुत्फाये झन ्अन्त्मोर फढ्मो 
काठभाडौं, २९ भॊलसय 

अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे िायेजीका राथग घनदेशन हदएका १४ जरषवद्मुत्फाये झन ्

अन्मोर फढेको छ । कृषष तथा जरस्रोत सलभघतको सोभफायको फैठकभा उऩस्स्थत अस्ख्तमायका 
कामभभुकामभ सथचव प्रेभकुभाय याई य ऊजाा सथचव याजेन्रककशोय ऺरीरे राइसेन्स िायेजी प्रकयणफाये 
आ–आफ्नो व्माख्मा गयेऩघछ झन ्अन्मोर फढेको हो । 

याईरे षवद्मुत ्ऐन य घनमभावरीको सताअनुसाय सफ ैजरषवद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स िायेज गनुाऩन े

देखिएकारे कायफाहीका राथग रेिेय ऩठाएको फताउॉ दै िायेज गने÷नगने अथधकाय ऊजाा भन्रारमको 
यहेको फताएका थथए । प्रत्मेक आमोजनाको अवस्था चचाा गयेका याईरे अस्ख्तमायरे कानुनी दामयालबर 

यहेय काभ गयेको उल्रेि गदै झोराभा िोरा याख्ने प्रवषृत्त घनरुत्साहहत फनाउन कानुनको प्रावधानभा टेकेय 
कायफाहीका राथग रेिेय ऩठाएको फताएका थथए । 

अस्ख्तमायका जरषवद्मुत ् हेने लसघनमय डडलबजनर इस्न्जघनमय गोषवन्दफहादयु शे्रष्ठरे षवद्मुत ् षवकास 

षवबागसॉग षववयण भागेकाभा षववयणको आधायभा स्वत् यद्द गनुाऩन ेअवस्था देखिएका आमोजनाराई 

िायेजीका राथग कायफाही प्रकिमा अघि फढाउन रेिेय ऩठाएको फताएका थथए । याईरे अस्ख्तमायरे सुझाव 

भार ऩठाएको उल्रेि गयेऩघछ ऊजाा सथचव ऺरीरे अस्ख्तमाय अथधकायीको बनाइरे सहमोग ऩुगेको 
उल्रेि गये । तय, उनरे ती जरषवद्मुत ्आमोजनाको िायेज गन÷ेनगनेफाये स्ऩष्ट ऩायेनन ्। „सम्फस्न्धत 

कम्ऩनीको ऩुनयावरोकनका राथग आवेदन हदएकोभा सफ ैआमोजनाको प्रगघत षववयण हेयेय अघि फढ्छौं,‟ 
ऺरीरे बन े । ऩहहरा सॊसदीम सलभघतको घनदेशन भान्ने कक अस्ख्तमायको घनदेशन भान्ने बन्नेभा 
अन्मोर यहेको फताउॉ दै आएका सथचव ऺरीरे फैठकभा बन े कृषष तथा जरस्रोत सलभघतको स्ऩष्ट हदशा 
घनदेशको प्रतीऺाभा यहेको फताए । 

फैठकभा िोराराई झोराभा याख्न े प्रवषृत्तषवरुद्ध आपूहरू यहेको सबासद्हरूरे फताइयहेका छन ् । तय, 
झोराभा िोराको स्ऩष्ट ऩारयबाषा नहुॉदा झन ्अन्मोर फढेको छ । फैठकभा अस्ख्तमायका इस्न्जघनमय 
शे्रष्ठरे िायेजीभा ऩयेका आमोजना फास्केटभा याख्नऩुनेभा जथाबावी गरयएको फताएका थथए । सथचव 

ऺरीरे बन े षवद्मुत ् प्रणारीको षवश्रेषण गदाा राइसेन्स योक्नुऩन े अवस्था यहेको फताउॉ दै षवद्मुत ्

उत्ऩादनबन्दा प्रसायण राइनभा जोड हदनुऩन े फताएका थथए । अस्ख्तमाय प्रघतघनथधरे कानुनअनुसाय 
कायफाही गना रेिेय ऩठाएको तथा ऊजाा सथचवरे स्ऩष्ट उत्तय नहदई कानुनको शास्धदक व्माख्माभा 



सभस्मा यहेको फताएऩघछ कानुन फलरमो हुन ेकक व्मावहारयकता फलरमो हुन्छ बन्ने अन्मोर देखिएको छ 

। राइसेन्स िायेजीको षवषम कानुनीबन्दा व्मावहारयक रूऩभा हेनुाऩन ेतका  सथचव ऺरीको छ । 

फैठकभा िायेजीका राथग घनदेशन हदएको काफेरी जरषवद्मुत ्आमोजनाको षवत्तीम व्मवस्थाऩनका राथग 

अथा य अन्तयाास्ष्ट्रम षवत्तीम घनगभ (आईएपसी) फीच बएको सम्झौताफाये सलभघतरे अथा भन्रारमका 
सह–सथचव भध ुभयासैनीराई सभेत फोराएको थथमो । िायेजीका राथग घनदेशन हदएको आमोजनाको 
सम्फन्धभा बएको ऋण सम्झौताफाये सबासद् आनन्द ऩोियेररगामतरे प्रश्न गयेकोभा भयासैनीरे 

भस्न्रऩरयषद्को घनणामको आधायभा गरयएको फताएका थथए । भॊगरफाय हुन ेजरस्रोत सलभघतको फैठकरे 

१४ जरषवद्मुत ्आमोजनाफाये स्ऩष्ट घनणाम गने सबाऩघत गगन थाऩारे जानकायी हदए । 

रोकभान पेरय आएनन ्

कृषष तथा जरस्रोत सलभघतरे अस्ख्तमाय प्रभुि रोकभानलसॊह काकीराई फैठकभा फोराए ऩघन उनी 
सोभफाय ऩघन आएनन ्। दईु ऩटक ऩर काटे ऩघन उनी फैठकभा नआएका हुन ्। 

मसअघि काकीरे आपू सॊसद्को सुशासन तथा अनुगभन सलभघतफाहेक अन्म सलभघतभा उऩस्स्थत हुन 

नसक्न े फताएका थथए । सोभफायको फैठकभा बन े अस्ख्तमायका काभु सथचव प्रेभकुभाय याईरे प्रभुि 

आमुक्त उऩत्मकाफाहहय बएकारे उऩस्स्थत हुन नसकेको फताएका थथए । 

  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/8/29 

बायतको प्रसायणराइनभा सुधाय नहुॉदासम्भ घनमाात असॊबव 

काठभाडौं, भङ्लसय २९ गत े। उजाा भन्रारमका सथचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे बायतसॉग षवद्मुत व्माऩाय सम्झौता 
(ऩीटीए) बए ऩघन „धमुल्ट एण्ड ट्रान्सपय‟को सुघनस्श्चतता नहुॉदासम्भ नेऩारभा जरषवद्मुत षवकास कहठन यहेको 
फताउन ुबएको छ ।  
कृषष तथा जरस्रोत सलभघतको सोभफायको फैठकभा सथचव ऺेरीरे षवद्मुत षवकासका राथग प्रसायणराइन नेऩारभा भार ै

नबएय बायत ऩघन भुख्म सभस्माको रुऩभा यहेको बन्दै नेऩाररे षवद्मुत घनमाात गना चाहेय ऩघन बायतको 
प्रसायणराइनभा सुधाय नहुॉदासम्भ घनमाात सॊबव नहुन ेफताउनुबो । 
ऩीटीए हुॉदैभा नेऩारभा षवद्मुत षवकासको फाटो िलु्मो बन्न ेकुया सही होइन बन्दै उहाॉरे नेऩारको आन्तरयक षवतयण 

तथा घनमाातका राथग सभेत ऩाॉच भहहनालबर मस्तो प्रसायणराइन घनभााणको िाका तमाय हुन ेफताउनुबमो । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/9/1 

प्राथलभकताभा ऩञ्चचेवय 

ववष्णु फेल्वासे 
ऩञ्चशे्वय फहुद्देश्मीम आमोजनाको फाॉधस्थरको ऩहहचान सन ्१९५६ भा बायतीम ऩऺरे गयेको हो । सन ्१९७१ को 
अध्ममन प्रघतवेदनभा १ हजाय भेगावाट ऺभताको देिाइएको थथमो । तय ऩघछ सन ्१९९१ भा मस आमोजनाको फाॉध 

३ सम १५ लभटयको फनाउॉदा ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाटको फनाउन सककने अको अध्ममनरे देिाएको थथमो । 
सन ्१९९५ भा मस आमोजनाको नेऩार तपा फाट षवस्ततृ आमोजना प्रघतवेदन फनेको थथमो । सीभा नदी बएकारे 

आमोजना घनभााण गना द्षवऩऺीम सहभघत हुनुऩन ेघनष्कषा नेऩारी ऩऺरे घनकारेको थथमो । मस षवषमभा दईु 

ऩऺफीच वातााहरू बएका थथए । 
नेऩार सयकाय तथा बायत सयकायफीच भहाकारी नदीको शायदा धमायेज, टनकऩुय धमायेज य ऩञ्चशे्वय मोजना 
सम्फन्धभा २०५२ भाि २९ गत ेसस्न्ध बएऩघछ मो आमोजना द्षव–यास्ष्ट्रम रगानीभा सॊमुक्त रूऩभा सञ्चारन गन े

घनणाम बएको थथमो । ०६६ भॊलसय ९ गत ेनेऩार सयकायको जरस्रोत भन्रारमका सथचव तथा बायत सयकायको 
जरस्रोतको सॊमुक्त सलभघतको फैठकभा ऩञ्चशे्वय षवकास प्राथधकयणको गठन गयी षवस्ततृ मोजना प्रघतवेदन तथा 
अन्म आवश्मक कामा सम्ऩन्न गन ेसहभघत बएको थथमो । 
भहाकारी नदीको दवुै ककनाया (नेऩार य बायत) भा १÷१ बूलभगत षवद्मुत्गहृ घनभााण गयी ऊजाा उत्ऩादनको प्रफन्ध 

गन,े ५ सम ४० भेगावाट ऺभताका १२ वटा एकाइ घनभााण गयी ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन गरयन े

बघनएको थथमो । आमोजनाफाट औसत षवद्मुत ्उत्ऩादन १० हजाय ६ सम ७१ गेगावाट आवय÷वषा हुन ेबघनएको छ । 
मसैगयी, ऩञ्चशे्वय भुख्म फाॉधफाट २५ ककरोलभटय दक्षऺण रुऩारीगाड रय–येगुरेहटङ फाॉध घनभााण गयी २ सम ४० 

भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन गना सककन ेऩघन अध्ममनरे देिाएको छ । ८३ लभटय अग्रो फाॉधफाट १ हजाय ६ सम ५० 

गेगावाट आवय÷वषा औसत षवद्मुत ्उत्ऩादन गना सककनेछ । 
आमोजना घनभााण गना १० वषा राग्न ेअध्ममनरे देिाएको छ । ऩञ्चशे्वय फाॉध य रुऩारीगाड फाॉध घनभााणऩघछ कुर 

षवद्मुत ्६ हजाय ७ सम २० भेगावाट उत्ऩादन गना सककन ेऩञ्चशे्वय फहुद्देश्मीम आमोजनाका प्रभुि थचयञ्जीवी 
चटौतरे फताए । तय, बायतीम ऩऺरे बन ेऩञ्चशे्वय फाॉधफाट ५ हजाय ६ सम भेगावाट य रुऩारीगाड फाॉधफाट २ सम ४० 

भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन गना सककन ेऩघन चटौतरे फताए । 
आमोजनाफाट कुर षवद्मुत ्उत्ऩादन १२. ३२ अफा मुघनट प्रघतवषा उत्ऩादन हुनेछ, जसभध्मे नेऩारको बागभा ६.१६ 

अफा मुघनट प्रघतवषा हुन ेबघनएको थथमो । 
मो आमोजना ७० भेगावाट ऺभताको भध्मभस्माङ्दीबन्दा १० गुणा य ७ सम ५० भेगावाट ऺभताको ऩस्श्चभ 

सेतीबन्दा ६ गुणा सस्तो हुनेछ । जराशममुक्त आमोजना बएकोरे भहाकारी नदीभा फाढीको रूऩभा आउन ेऩानीराई 

जम्भा गयी सुख्िामाभभा लसॉचाइको रूऩभा प्रमोग गयी सुख्िामाभभा लसॉचाइको रूऩभा प्रमोग िाद्मान्न उत्ऩादनभा 
वदृ्थधभा सहमोग ऩ¥ुमाउनेछ । 
ऩञ्चशे्वय उच्च फाॉध तथा रुऩारीगाड रय–येगुदेटयी फाॉध आमोजनाको कुर रगानी ३३३ अफा (४४७५ लभलरमन डरय) 

भध्मे नेऩाररे अन्दाजी १२६ देखि १३० अफाभार रगानी गनुाऩन ेहुनसक्छ । ऊजाा सथचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे 



ऩरयमोजनाको जरवाम,ु बूगाब, ऺभतारगामत प्राषवथधक षवषमभा थऩ अध्ममन गयी तथ्माॊक अद्माषवथधक गरयन े

फताए । १० वषा घनभााण अवथध बएकोरे नेऩाररे प्रघतवषा १२–१३ अफाभार रगानी गनुाऩन ेबएकारे नेऩारराई िास ै

कहठनाइ नऩन ेदेखिन्छ । 
ऊजाा उत्ऩादनफाट भार नेऩारराई वाषषाक ३४.५० अफा प्रघतवषा आम्दानी हुनेछ । भत्स्मऩारन, काफान टे«डडङ, लसॉचाइ 

तथा ऩमाा–ऩमाटन, जडीफुटी, परपूर, पूरबफरुवा आहद सभेत गदाा आमोजनाफाट कुर ५३.४१ अफा प्रघतवषा आम्दानी 
हुनेछ । 
आमोजनाफाट सयकायराई प्राप्त हुैुन ेयाजस्वफाऩत हयेक वषा फैतडीराई ५६.४ कयोड, डडले्धयुाराई २६.१ कयोड तथा 
दाचुारा, कञ्चनऩुय, कैरारी, डोटी, फझाङ, फाजुया य अछाभ प्रत्मेकराई २३.४ कयोड रुऩैमाॉ प्राप्त हुनेछ । 
आमोजना घनभााण बएभा कृषष उत्ऩादनभा प्रघतवषा १३.८५ कयोड रुऩैमाॉफयाफयको आम्दानी िट्नेछ । आमोजना 
घनभााण हुॉदा करयफ २ हजाय ९सम २६ ियधयुीफाट करयफ २२ हजाय ७ सम ६५ जनाराई ऩुनफाास तथा ऩुन्स्थाऩना 
गनुाऩन ेहुन्छ । 
सभग्रभा मस आमोजनाको घनभााण हुॉदा नकायात्भकबन्दा सकायात्कभ ऩऺहरू फढी देखिन्छन ्। आमोजनारे प्रबाव 

ऩान ेनेऩारको तपा को ब–ूबागको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन (ईआईए) प्रघतवेदन वातायण भन्रारमफाट स्वीकृत 

बइसकेको चटौतरे फताए । साथ,ै आमोजना घनभााण गने िभभा हुन ेवातावयणीम ऺघतराई न्मूनीकयण तथा 
योकथाभ गना आवश्मक ऩन ेषवस्ततृ वातावयणीम व्मवस्थाऩन ओजना (डीईएभऩी) को भस्मौदाको अध्ममन 

बइयहेकोै ेउनरे फताए । 
आमोजना फाॉध घनभााण गदाा जराशमका कायणरे षवस्थाषऩत हुन ेस्थानीम फालसन्दाको ऩुनफाास तथा ऩुन्स्थाऩनाका 
राथग आवश्मक ऩन ेषवस्ततृ ऩुनफाास तथा ऩुन्स्थाऩना आमोजनाको अध्ममन कामाको सुरुवात बएको आमोजनारे 

फताएको छ । 
ऩञ्चशे्वय षवधान ऩारयत गयेसॉग ैगठन बएको सञ्चारन फोडाको ऩहहरो फैठक असोज ७ गत ेफसेको थथमो । फोडाको 
ऩहहरो फैठकरे ऩञ्चशे्वय आमोजनाको अध्ममनहरूराई ७ भहहनालबर अद्मावथधक गयी षवस्ततृ आमोजना 
प्रघतवेदन (डीऩीआय) तमाय ऩान ेसहभघत गयेको थथमो । फैठकरे षवद्मुत ्प्रसायणको प्रषवथध, षवस्ततृ ऩरयमोजना 
प्रघतवेदनको तमायी, आमोजना षवकासका राथग रगानी ढाॉचा, ऩरयमोजना कामाान्वमन, सञ्चारन भभातसम्फन्धी 
घनदेलशका तमाय गन ेघनणाम गयेको छ । 
मो घनणामसॉग ै१७ वषादेखि थाॉती यहेको ऩरयमोजना अघि फढ्न ेसम्बावना फढेय गएको छ । भहाकारी सस्न्धअनुसाय 

ऩरयमोजना अघि फढ्न ेऺेरीरे फताए । सस्न्धको धाया १० भा आऩसी राबका आधायभा ऩरयमोजना अघि फढाउन े

उल्रेि छ । भहाकारी सस्न्ध सन ्१९९६ को पेब्रुअयी १२ भा बएको थथमो । मो सस्न्धराई तत्कारीन प्रघतघनथधसबारे 

सभेत अनुभोदन गयेको थथमो । सस्न्धअनुसाय ऩानी, बफजुरी दफु ैदेशरे आधा–आधा ऩाउनेछन ्। 
नेऩार भ्रभणका अवसयभा साउन तेस्रो साता बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीरे नेऩारको व्मवस्थाषऩका सॊसद्राई 

सम्फोधन गदै आगाभी एक वषाभा ऩञ्चशेव्य ऩरयमोजना अघि फढाउन ेिोषणा गयेऩघछ मसको कामाान्वमन हुन े

सम्बावना फढेको छ । 
फूढीगण्डकी आमोजना 
सयकायरे फूढीगण्डकी जरषवद्मुत ्आमोजनाराई यास्ष्ट्रम गौयवभा यािेको छ । ऩयाभशादाता िान्सको ट्र्माक्टफेर 

इस्न्जघनमरयङरे फूढीगण्डकी जरषवद्मुत ्आमोजना षवकास सलभघतराई फुझाएको षवस्ततृ आमोजना प्रघतवेदन 

(डीऩीआय) रे आमोजना आथथाक रूऩभा आकषाक बएको फताएको छ । आमोजनाको ऺभता फढाएय १ हजाय २ सम 



भेगावाटसम्भ फनाउन सककन ेप्रघतवेदनभा उल्रेि छ । २ सम भेगावाटको ६ वटा टवााइन याख्नऩुन ेट्र्माक्टवेररे 

सुझाएको छ । 
डीऩीआयअनुसाय आमोजना फनाउन २ सम ४९ अफा ५५ कयोड रुऩैमाॉ राग्नेछ । मस्त,ै आमोजनाफाट वाषषाक ३ अफा ३८ 

कयोड ३० राि मुघनट उत्ऩादन हुन ेऩयाभशादातारे गयेको अध्ममनरे देिाएको छ । मसअघि, वाषषाक साढे २ अफा 
मुघनट षवद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेसम्बाव्मता अध्ममनरे देिाएको थथमो । षवद्मुत ्उत्ऩादन ३५ प्रघतशत फढेको छ । 
भॊलसयदेखि वैशािसम्भ ५ भहहना आमोजनाफाट १ अफा ४० कयोड मुघनट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । आमोजना आगाभी 
०७९ भा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखिएको छ । बायतरे हदने िोषणा गयेको १ िफा रुऩैमाॉ सहुलरमत कजाा फूढीगण्डकीभा 
रगानीको तमायी सयकायरे गयेको छ । 
आमोजना काभ सुरु बएको साढे ६ वषाभा सककनेछ । स्वदेशी रगानीभा आमोजना फनाउन राथगएको हो । आमोजना 
धाहदङको सराङिाट य गोयिाको िमारचोकभा ऩछा  । आमोजनाको फाॉधको उचाइ २ सम ६३ लभटय हुनेछ । 
आमोजनाको जरासमरे आरुिाटसम्भ प्रबाषवत ऩान ेदेखिएको छ । 
फूढीगण्डकी फनेऩघछ देश रोडसेडडङभुक्त हुन ेअनुभान गरयएको छ । फाॉध घनभााणसॉग ैगोयिा य धाहदङका २३ गाषवस 

प्रबाषवत हुन ेमो आमोजना षवश्वका ठूरा य अग्रा फाॉध बएका ३६ आमोजनालबर ऩछा  । नदीको ५० ककरोलभटय 

भाथथसम्भ तार फन्नेछ । 
 

अरुण तेस्रो 
बायतको सतरज जरषवद्मुत ्घनगभ लरलभटेडरे ९ सम भगेावाट ऺभताको अरुण तेस्रो जरषवद्मुत्को आमोजना 
घनभााण गना रागेको छ । नेऩार रगानी फोडा य सतरजफीच आमोजना षवकास सभझौता (ऩीडीए) भस्र्मोदाभा सहभघत 

बइसकेको छ । 
सतरजरे ऩीडीए सम्झौताको दईु वषालबर रगानी जुटाउन,े बफजुरीको फजाय व्मवस्थारगामत घनभााणऩूवाका काभ 

सम्ऩन्न गयी आगाभी सन ्२०२१ को अन्त्मसम्भ आमोजना सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म लरएको छ । आमोजना फनाउन 

करयफ १ सम १५ अफा रुऩैमाॉ राग्न ेसतरजरे गयेको सम्बाव्मता अध्ममनरे देिाएको छ । सतरज अरुण ३ 

जरषवद्मुत ्कम्ऩनीभापा त अरुण तेस्रो फन्नेछ । सतरज बायत सयकायको कम्ऩनी हो । 
मस्त,ै स्थानीम फालसन्दारे आमोजनाफाट १ अफा रुऩैमाॉफयाफयको करयफ ५ प्रघतशत सेमय ऩाउनेछन ्। सतरजरे 

आमोजनाफाट प्रबाषवत ६ गाषवसभा घन्शुल्क षवद्मुतीकयण गनेछ । जग्गा अथधग्रहण य आमोजनाफाट प्रबाषवत 

गाषवसका ऩरयवायराई ऩुनफाासका राथग सयकायरे सिाउनेछ । 
अरुण तेस्रोफाट नेऩाररे २१.९ प्रघतशत अथाात ्१ सम ९८ भेगावाट (वाषषाक ८६ कयोड मुघनट) बफजुरी लसत्तभैा ऩाउनेछ 

। प्रघतमुघनट ५ रुऩैमाॉभा हहसाफ गदाा बफजुरीको बाउ ४ अफा ३० कयोड रुऩैमाॉ हुन आउॉछ । 
आमोजनाफाट वाषषाक ३ अफा ९२ कयोड २४ राि मुघनट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेसतरजरे तमाय गयेको षवस्ततृ 

अध्ममन प्रघतवेदन (डीऩीआय) रे देिाएको छ । २०८० लबर आमोजना सम्ऩन्न गये उसरे साढे ४ अफा रुऩैमाॉ भूल्म 

अलबवदृ्थध कय (भ्माट) भा अनुदान, १० वषा ऩुयै य ५ वषा आधा गयी १५ वषा आमकय छुट ऩाउनेछ । 
प्रघतस्ऩधााफाट सफैबन्दा फढी बफजुरी हदने प्रस्ताव गयेऩघछ सतरजरे सन ्२००८ भा अरुण आमोजना ऩाएको हो । 
आमोजना ऩाएको ६ वषाको अवथधभा उसरे आमोजनाको डीऩीआय तमाय गनुाका साथ ैवातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन 

प्रघतवेदनसभेत तमाय गयी सयकायराई फुझाइसकेको छ । ऩुनफाास षवश्व फैंक य अन्तयास्ष्ट्रम षवत्त घनगभ (आईएपसी) 
रे घनधाायण गयेको भाऩदण्डअनुसाय हुनेछ । 



आमोजना सॊिवुासबा य बोजऩुयको लसभाना बएय फग्न ेअरुण नदीभा ऩछा  । आमोजनाको फाॉध नुभ य ऩाथथबया य 

षवद्मुत्गहृ डडस्जङ गाषवसभा ऩछा  । फाॉधफाट षवद्मुतगहृसम्भ ११ ककरोलभटय राभो सुरुङ िन्नुऩनेछ । आमोजनाफाट 

उत्ऩाहदत षवद्मुत ्बायत घनकासी प्रमोजनका राथग सयकायरे हदन रागेको हो । 
 

भाचथल्रो कणायरी 
९ सम भेगावाटको भाथथल्रो कणाारी आमोजना घनभााण हुन ेबएको छ । रगानी फोडा य प्रवद्र्धक जीएभआय 

अऩयकणाारी हाइड्रोऩावय लरलभटेडफीच आमोजना षवकास सम्झौता (ऩीडीए) ऩीडीएभा सम्झौता बएऩघछ आमोजना 
घनभााणका राथग फाटो िरेुको हो । 
आमोजनाफाट प्रवाह हुन ेऩानी घनमन्रण गना आवश्मक रययेगुरेहटङ फाॉध प्रवद्र्धक जीएभआय आपैं रे फनाउनुऩन ेय 

२५ वषाऩघछ आमोजनासॉग ैप्रसायणराइन ऩघन नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण हुनुऩन ेव्मवस्था ऩीडीएभा गरयएको छ 

। प्रवद्र्धकरे २ भेगावाटको सानो आमोजना फनाएय प्रबाषवत ऺेरभा बफजुरी षवतयण गनेछ । 
मसरे ठूरा आमोजना फनाउन षवदेशफाट थऩ रगानी आउन ेवातावयण अफ फनेको छ । मस्त,ै बायतसॉग षवद्मुत ्

व्माऩाय सम्झौता(ऩीटीए) ऩघन बएकारे प्रवद्र्धकराई बफजुरीको फजाय सुघनस्श्चत बएको छ । नेऩारफाट फढी बएको 
बफजुरी बायतभा सहज घनकासी हुनेछ । 
जीएभआयरे आमोजनाभा रगानी, फजायको व्मवस्थाका साथ ैघनभााणऩूवाका काभ सम्ऩन्न गयेय आगाभी सन ्२०२१ 

भा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म लरइएको छ । आमोजना फनाउन करयफ १ सम ३९ अफा रुऩैमाॉ राग्न ेप्रायस्म्बक अध्ममनरे 

देिाएको छ । भाथथल्रो कणाारीफाट याज्मरे २७ प्रघतशत घनशु्ल्क स्वालभत्वका अघतरयक्त १२ प्रघतशत (१ सम ८ 

भेगावाट) बफजुरी घन्शुल्क ऩाउनेछ । 
आमोजना सम्ऩन्नऩश्चात ्सयकायरे जीएभआयराई प्रघतभेगावाट ५० राि रुऩैमाॉ (४ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ) भूल्म 

अलबवदृ्थध कय (भ्माट) भा अनुदान हदनेछ । मस्त,ै २०८० सम्भ घनभााण सम्ऩन्न गये जीएभआयरे १० वषा ऩूयै य ५ वषा 
आधा गयी आमकय छुट ऩाउनेछ । 
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उऩल्रो खखम्तीको ऩुॉजी जुट्मो 
हहभारम ऊजाा षवकास कम्ऩनी प्रवद्र्धक यहेको १२ भेगावाट उत्ऩादन ऺभताको उऩल्रो खिम्ती जरषवद्मुत ्

आमोजना घनभााणका राथग ऩुॉजी जुटेको छ। नबफर फैंकको नेततृ्वभा चाय वटा फैंकरे सहषवत्तीमकयण भापा त 

आमोजनाभा १ अफा ४३ कयोड ५० राि रुषऩमाॉ रगानी गन ेसम्झौतासॉग ैऩुॉजी जुटेको हो। 
सम्झौताअनुसाय सो आमोजनाभा नबफर फैंकरे ४५ कयोड, नेऩार फैंकरे ४० कयोड, एबयेस्ट फैंकरे ४० कयोड एस 

डबेरऩभेन्ट फैंकरे १८ कयोड ५० राि रुषऩमाॉ ऋण रगानी गन ेसम्झौता बएको छ। दोरिा स्जल्राको श्माभा गाषवस 

य याभेछाऩ स्जल्राको चचुयेु गाषवसको लसभा बएय फग्न ेखिम्ती िोराभा घनभााण गरयन ेआमोजनाका सम्ऩूणा बौघतक 

सॊयचना चचुयेु गाषवसको वडा नॊ १ भा यहनेछन।् मस आमोजनाको कूर रगानी १ अयफ् ९१ कयोड ४० राि रुषऩमाॉ 
यहेको छ।मस आमोजनाभा ७५ प्रघतशत फैंक ऋण रगानी य २५ प्रघतशत इक्वटी रगानी यहन ेछ। मसयी कुर 

आमोजना रागतको २५ प्रघतशत अथाात ४७ कयोड ८५ राि इक्वीटी (स्वऩुॉजी) को ६५ सॊस्थाऩक अथाात ्३१ कयोड १० 

राि सॊस्थाऩक शमेयधनीफाट य फाॉकी ३५ प्रघतशत अथाात १६ कयोड ७५ राि रुषऩमाॉ सवासाधायणफाट उठाइन े

फताइएको छ। 
नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणरे घनभााण गरययहेको ३० ककभी राभो याभेछाऩ–खिम्ती–गजााङ १ सम ३२ केबी षवद्मुत ्

प्रसायणको गजााङ सफस्टेसनभा षवद्मुत ्प्रवाह गने गयी कनेक्सन एथग्रभेन्ट बएअनुसाय मस आमोजनाको ऩावय 

हाउसफाट गजााङ सफ स्टेसनसम्भ करयफ ३.५ कक.भी. १३२ केबी प्रसायणराईन घनभााण गरयन ेफताइएको छ। 
मो आमोजना २०७४ काषत्तक ३० गतेलबर घनभााण सम्ऩन्न गन ेकम्ऩनीको रक्ष्म यहेको छ। २०६७ भाि ९ गत ेनेऩार 

षवद्मत प्राथधकयणसॉग षवद्मुत िरयद बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) सम्ऩन्न बएको मस आमोजनाको षवद्मुत ्उत्ऩादन 

अनुभघत ऩर नेऩार सयकाय ऊजााभन्रारम षवद्मुत ्षवकास षवबागफाट २०६९ ऩुस ३ गत ेऩाएको थथमो। 
  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/9/1 

 ‘बोटेकोसीभा याज्मरे िश्क्त प्रमोग गछय ’ 
ऊजााभन्री याधा ऻवारीरे बोटेकोसी य भध्मबोटेकोसी जरषवद्मुत ्आमोजनाभा सहभघत कामभ हुन नसके 

सयकायरे आफ्नो शस्क्त प्रमोग गन ेफताउन ुबएको छ। आइतफाय याजधानीभा आमोस्जत जर तथा ऊजाा 
ऩयाभशादाता सॊि नेऩारको छैठौं वाषषाक साधायणसबाराई सम्फोधन गन ेिभभा उहाॉरे सो कुया फताउन ुबएको हो। 
ऊजााभन्री ऻवारीरे सयकायरे स्जल्राभा सकिम सफ ैयाजनीघतक दरसॉग सहभघतको प्रमास गन ेतय, जनताको 
रगानीको सुयऺा गना तथा भुरुकभा रगानीको वातावयण लसजाना गनाका राथग याज्मरे शस्क्त प्रमोगसभेत गना ऩघछ 

नऩन ेफताउनुबमो। बोटेकोसी जरषवद्मुत ्आमोजनाको ऺघतग्रस्त टावय घनभााण तथा भध्मबोटेकोसी जरषवद्मुत ्

आमोजनाको घनभााणका िभभा स्थानीमफासीरे गयेको अवयोध सभाधान गना प्रधानभन्रीरे आपूराई स्जम्भेवायी 
हदएको जानकायी हदॉदै ऊजााभन्रीरे एकदईु हदनलबर ैसयोकाय ऩऺसॉग छरपर गन ेफताउनुबमो। आमोजनाको 
प्रवद्र्धक कम्ऩनीरे स्थानीमफासीराई शमेय हदन ेफताउॉदा फताउॉ दै षवलबन्न भाग यािेय अवयोध गना नहुन े

फताउनुबमो। ती जरषवद्मुत ्आमोजनाभा अवयोध तथा आिभण गन ेकेही व्मस्क्त ऩिाउ ऩयेको सन्दबाभा 
भस्न्रऩरयषद्को हारैको फैठकरे कुन ैऩघन शस्क्त केन्रको दफाफ उनीहरूराई नछोडी कायफाही गना गहृ भन्रारमराई 

घनदेशनसभेत हदइएको उहाॉरे जानकायी हदनुबमो। 
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वववाददत जरववद्मुत ्आमोजनारे छनकास ऩाउन े

लशव दवुाडी 
काठभाडौं 
जरषवद्मुत ्आमोजनासम्फन्धी घनणाम लरन ेअथधकाय ऊजाा भन्रारमभा न ैहुन ेघनस्श्चत बएको छ। षवलबन्न 

जरषवद्मुत ्आमोजनाको अनुभघत य नवीकयणका सम्फन्धभा उत्ऩन्न षववादका सम्फन्धभा छरपर गना भॊगरफाय 
फसेको सॊसद्को कषष तथा जरस्रोत सलभघतरे मसराई प्रष्ट्माएको हो। 
अनुभघतऩर िायेज गना अस्ख्तमाय रगामतका घनकामफाट घनदेशन बएका काफेरीरगामत १४ जरषवद्मुत ्आमोजनाको 
फायेभा आवश्मक घनणय्ै ्ैॉम गना ऊजाा भन्रारम स्वतन्र यहेको ऩर सोही घनकामफाट प्राप्त बएको सलभघतरे जनाएको 
छ। 
उक्त ऩर अनुसाय षववादभा ऩयेका ती आमोजनाको नवीकयणको अथधकाय अफ ऊजाा भन्रारमभा नै यहन ेबएको प्रष्ट 

बएको छ। ऊजाा भन्रारमरे षववाहदत आमोजनाका सम्फन्धभा आफ्नो तपा फाट अध्ममनसभेत गरयसकेको छ। अफ 

सोही अध्ममनका आधायभा घनणाम लरन ेऊजााका एक अथधकायीरे फताए। 
सलभघतका सबाऩघत गगन थाऩारे फैठकभा अस्ख्तमायरे ऊजाा भन्रारम स्वतन्र यहेको बन्दै ऩठाएको धमहोया 
सुनाउनुबएको थथमो। उक्त ऩरसॉग ैसलभघतरे ऊजाा भन्रारमराई अनुसन्धान गयी आवश्मक घनणय्ै ्ैॉम गना 
घनदेशनसभेत हदएको छ। 
अनुगभनकायी घनकामरे आपूरे सुझाव भार हदएको य कानुनअनुसाय घनणाम गना भन्रारम स्वतन्र छ बघनसकेको 
अवस्थाभा अफ भन्रारमरे स्वतन्र बएय घनणय्ै ्ैॉम गना सक्न ेसलभघतका सबाऩघत थाऩारे फताउनुबमो। उहाॉरे सफ ै

आमोजनाको अनुगभन गयी घनमतवस झोराभा याख्न ेप्रवद्र्धकराई कायफाही गना य सही घनमतरे काभ गरययहेकाराई 

प्रोत्साहन गयी दईु भहहनालबर सलभघतसभऺ त्मसको प्रघतवेदन फुझाउन घनदेशन हदएको फताउनुबमो। 
कसको इजाजत िायेज गन ेय कसको नगन ेबन्न ेघनणय्ै ्ैॉम ऊजाा भन्रारमरे न ैगन ेय त्मो काभ सलभघतको नबएको 
बन्दै थाऩारे जसरे काभ नगयेको हो त्मसैराई सजाम गनुाऩन ेआवश्मकता औॊल्माउनुबमो। 
ऩघछल्रो सभमभा षववादभा ताघनएका आमोजनाभध्मे फढी षववाहदत ३७.७ भेगावाटको काफेरी ‘ए’ आमोजना हो। मो 
आमोजनाभा षवश्व फैंक य आइएपसीको रगानी छ। त्मसैगयी षववाहदत अन्म आमोजनाभा ३६ भेगावाटको कुरुवा िोरा, 
६० भेगावाटको बोटेकोसी ऩाॉचौं, ६ भेगावाटको फुकुिोरा, ४.५ भेगावाटको तल्रो इन्रावती, १७.५ भेगावाटको छहये, ४०० 

भेगावाटको तल्रो अरूण ्ॉ छन।् षववाहदत अन्म आमोजनाभा ३.४ भेगावटको लभहदभ, १४ भेगावाटको भाथथल्रो भैजुङ, 

१८ भेगावाटको भाथथल्रो सोर,ु ६.८ भेगावाटको भाथथल्रो िोरुङगा, २० भेगावाटको तल्रो फरेपी, ९.७ भेगावाटको 
भाथथल्रो इङवा य ४.५३३ भेगावाको फरेपी ‘फी’ आमोजना यहेका छन।  
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सम भेगावाटसम्भका आमोजनाको ऩीऩीए दय 

तोककन े

षवद्मुत ्प्राथधकयणरे घनजी प्रवद्ाधकद्वाया उत्ऩाहदत एक सम भेगावाटसम्भको बफजुरी दय तोककहदएय 

ककन्ने बएको छ । मसफाये सैद्धास्न्तक सहभघत बइसकेको छ । ऊजाा भन्रारमका सहसथचव केशवध्वज 

अथधकायीरे घछट्टै उक्त व्मवस्था रागू हुन ेफताए ।  

'नेगोलसएसन नगयी सम भेगावाटसम्भ तोककएकै दयभा ककन्ने तमायी अस्न्तभ चयणभा छ,' आइतफाय 

याजधानीभा आमोस्जत एक कामािभभा उनरे बन े। ऊजाा फजायभा षवद्मुत ्उत्ऩादकको एक भार 

िरयदकताा प्राथधकयण  

हो ।  

२०४९ देखि घनजी कम्ऩनीरे बफजुरी उत्ऩादन गना ऩाए ऩघन उनीहरूरे उक्त षवद्मुत ्प्राथधकयणराई 

फेच्नुऩछा  । प्राथधकयणरे मसयी बफजुरी ककन्न षवद्मुत ्िरयद सम्झौता -ऩीऩीए) गने गयेको छ ।  

हार २५ भेगावाटसम्भको बफजुरी फेच्न चाहनेरे ऩीऩीएको दयभा छरपर गनुा ऩदैन । प्राथधकयणरे 

हहउॉदभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य वषय्ै ाभा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसाको दयरे लसध ैककन्ने गयेको छ । नमाॉ व्मवस्था 
कामाान्वमन बए सम भेगावाटसम्भको बफजुरीको दय मही कामभ -फीचभा दय फढाइएन बन)े हुनेछ ।  

आईफीएन लभडडमा एन्ड रयसचारे आमोजना गयेको उक्त कामािभा उद्मोग वाखणज्म भहासॊि ऊजाा सलभघत 

सबाऩघत ऻानेन्ररार प्रधानरे बने मो प्रकिमा वैऻाघनक नबएको तका  गये ।  

उनरे ठूरो आमोजनाभा फढी िचा हुन ेहुॉदा दय कभ यािे ऩघन हुने फताए । हारसम्भको प्रचरन हेदाा 
नेगोलसएसनफाट तम हुने दय साना उत्ऩादकराई तोककएको बन्दा केही फढी हुन ेगयेको छ । 'थौयै उत्ऩादन 

गनेराई फढी य ठूरा प्रवद्ाधकराई कभ दय तोक्न ेव्मवस्था गरयनुऩछा ,' उनरे  

बने ।  



झन्ड ै२ दजान सानाठूरा आमोजना ऩीऩीएको ऩिााइभा छन ्। प्राथधकयणरे सन ्२०१६ ऩघछ फिााभा बफजुरी 
फढी हुन ेबएकारे ऩीऩीए गना भानेको छैन । हारको व्मवस्थाअनुसाय ऩीऩीए बइसकेऩघछ घनजी प्रवद्ाधकरे 

उत्ऩादन गयेको बफजुरी प्राथधकयणरे ककन्नैऩन ेहुन्छ । फिााभा फढी उत्ऩादन हुन े 

तय भाग कभ हुन ेहुॉदा  

प्राथधकयणरे िाटा हुने तका  गरययािेको छ ।  

स्वतन्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था इप्ऩानका अध्मऺ  

िड्गफहादयु षवष्टरे बने बायतसॉग ऊजाा व्मऩाय सम्झौता -ऩीटीए) बइसकेकारे त्महाॉ फेच्न ेगयी 
प्राथधकयणरे ऩीऩीए गनुाऩन ेफताए । 'फढी उत्ऩादन बमो बनेय ऩीऩीए योक्न लभल्दैन,' उनरे बने, 'रोड 

व्मवस्थाऩन गना बायतभा फेच्न ेसॊमन्र फनाउनुऩछा  ।' 

सहसथचव अथधकायीरे ऩीटीए य आमोजना षवकास सम्झौता -ऩीडीए) ऩघछ नेऩार य बायतफीच 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइन घनभााण य प्राषवथधक तथा षवत्तीम सभस्माहरूफाये षवस्ततृ अध्ममन गयेय काभ 

थाल्ने वातावयण फनाउन अध्ममन बइयहेको फताए । '६ भहहनालबर सफ ैतम हुन्छ,' उनरे बन े।  

कामािभभा रगानी फोडाका प्रभुि कामाकायी अथधकृत याधेश ऩन्तरे बायतसॉग गरयएका मी सम्झौताऩघछ 

अन्म भुरुक तथा दात ृघनकाम ऩघन नेऩारको जरषवद्मुत्भा आकषषता फन्दै गएको फताए । साथै उनरे 

ताभाकोसी य भाथथल्रो भस्र्माङ्दीको  

ऩघन आमोजना षवकास सम्झौताको िाका तमाय बएको जानकायी हदए । 
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जरववद्मुत ्रगानीकतायभाचथ हभरा 
ऩैसा नहदए ज्मान भाने धम्की हदॉदै गेरुङ िोरा जरषवद्मुत ्आमोजनाका लसलबर ठेकेदाय य 

रगानीकतााराई साॊिाघतक हभरा गन ेलसन्धऩुाल्चोकका एक स्थानीमराई प्रहयीरे ऩिाउ गयेको छ । 

लसन्धऩुाल्चोक प्रहयीरे केही हदनअघि योजन थाऩा नाभक एक जना हभराकायीराई ऩिाउ गयेको हो । 
स्जल्राका प्रहयी प्रभुि दीऩक ियेररे उनीभाथथ सावाजघनक भुद्दा दामय बई कानुनी कायफाहीको प्रकिमा 
सुरु गयेको फताए । 'आमोजनाका प्रवद्ाधकहरूराई प्रहयीरे सकेको सहमोग गछा ,' उनरे बने । 

करयफ ३० प्रघतशत लसलबर काभ सककएको ३ दशभरव २ भेगावाटको गेरुङ िोरा जरषवद्मुत ्

आमोजनाका लसलबर रगानीकताा ब्रह्भाण्ड इन्बेस्टभेन्ट कम्ऩनीका सञ्चारक थधयेन्द्र्यकुभाय लरम्फु य 

लसलबर ठेकेदाय कभरप्रसाद शे्रष्ठभाथथ स्थानीम गुन्डा सभूहरे लसन्धऩुाल्चोकको लसम्रेभा साॊिाघतक 

हभरा गयेको थथमो । हभराकायीको ढुॊगा प्रहायफाट स्जल्रा ऩश ुकामाारमको गाडीको लससासभेत पुटेको 
थथमो । प्रहयीभा हदएको उजुयीअनुसाय ८ जना स्थानीम गुन्डारे फञ्चयारे सभेत आिभण गयी लरम्फु य 

शे्रष्ठराई रिेटेका थथए । हभराफाट उनीहरूराई य गुन्डाहरूको फञ्चयो िोस्ने स्थानीम भहहराहरूराई 

सभेत चोट रागेको उजुयीभा उल्रेि छ । 

लरम्फुरे हभराकायीका नाइके स्थानीम फहादयु गोरे बएको फताए । 'मसअघि ऩघन ऩटकऩटक पोन य 

एसएभएस गयेय कहहरे ५ राि रुऩैमाॉ चाहहमो बन्दै भाग्थे त कहहरे घतभीहरूको ५ भहहनाको तरव 

फयाफयको ऩैसा दे बन्थे,' उनरे बने, 'मसऩालर त ज्मान भाने घनमतरे आिभण गये ।'  

एक जना हभराकायी ऩिाउ ऩयेऩघछ ऩघन गोरेरे पोन गयेय ऩैसा नहदए ज्मान भाने धम्की हदइयहेको फताए 

। 'फेरामती सेनाभा १२ वषा काभ गयेऩघछ देशभै केही गयौं बनेय आइमो,' उनरे बने, 'महाॉ बन े

रगानीकतााकै सुयऺाभा ितया यहेछ । मस्तो अवस्थाभा कसयी रगानी गना सककन्छ ?' 
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कावेरीरगामतका १४ जरषवद्मुत ्आमोजनाको 
राइसेन्स नफच्न े
३७ दशभरव ७ भेगावाटको कावेरी ‘ए’ रगामत १४ वटा जरषवद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स यद्द न ैहुन ेबएको छ । 
‘कानुनषवऩयीत मताउता गना नसककन’े बन्दै ऊजाासथचव याजेन्र ककशोय ऺेरीरे व्मवस्थाषऩका सॊसद्को कृषष तथा 
जरस्रोत सलभघतको आइतफायको फैठकभा १४ वटा आमोजनाको षवषमभा स्ऩष्ट हदशाघनदेश हदन आग्रह गयेका छन ्। 
सलभघतरे गैयकानुनी तरयकारे बए ऩघन राइसेन्सको म्माद थऩ गय बनेय घनदेशन हदन नसक्न ेबएकारे ती 
आमोजनाको राइसेन्स नफच्न ेघनस्श्चतजस्त ैबएको हो । कानुन ऩषृ्ठबूलभका सथचव ऺेरीरे फैठकभा बन,े ‘मो 
षवषमभा एउटा स्ऩष्ट हदशाघनदेश प्राप्त गयेको िण्डभा ऊजाा भन्रारमरे प्रचलरत कानुनको आधायभा आफ्ना 
घनणाम औथचत्मऩूणा ढॊगरे लरनेछ ।’ सथचवको उक्त बनाइरे ती आमोजनाको राइसेन्स नफच्न ेबएको हो । सथचव 

ऺेरीका अनुसाय ती आमोजनाको घनष्कषा हदने लसरलसराभा ऊजाा भन्रारमरे एउटा सलभघत गठन गयेको थथमो । 
त्मो सलभघतरे ऩघन कानुनराई टेकेय काभ गदाा म्माद थऩ गना सककन ेआधाय हदएको छैन ।  
 
 

अस्ख्तमायका काभ ुसथचव प्रेभकुभाय याईरे ती आमोजनाफाये कानुनी प्रश्नभार अस्ख्तमायरे गयेको बन्दै कानुनको 
ऩारना गन ेकाभ ऊजाा भन्रारम, षवद्मुत ्षवकास षवबाग य नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणको बएको फताए । काभ ुसथचव 

याईरे अस्ख्तमाय सॊवैधाघनक अॊगको रुऩभा यहेको य नेऩारको अन्तरयभ सॊषवधान २०६३, अस्ख्तमाय दरुुऩमोग 

अनुसन्धान आमोग ऐन २०४८, भ्रष्टाचाय घनवायण ऐन २०५९ य अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग घनवयण 

२०५९ को अधीनभा यही आफ्नो कामा सम्ऩादन गदै आएको बन्दै ‘मस्तो गय’ बनेय घनदेशन नहदएको फताए । उनरे 

बन,े ‘कानुनअनुसाय घनणाम गना ऊजाा भन्रारम स्वतन्र छ ।’सॊषवधान य कानुनको ऩरयथधलबर यहेय आमोगरे 

अनुथचत कामा य भ्रष्टाचायजन्म कसुयउऩय अनुसन्धान य उजुयीको षवषमभा अनुसन्धानफाट आएको तथ्म एवॊ 
प्रभाणको आधायभा आमोगरे सुझाव हदॉदै आएको य सोहीअनसुाय सुझाव हदएको ऩघन उनरे फताए । सयकायी 
सेवाराई घछटोछरयतो य ऩायदशॉ फनाउन तथा सयकायी घनकामभा बइयहेको अघनमलभत किमाकराऩ योक्न हदनुऩन े

घनदेशन अस्ख्तमायरे हदएको काभु सथचव याईको बनाइ छ । ऊजााराई घनदेशन हदने अथधकाय अस्ख्तमायराई छ/छैन 

बन्नेफाये सबासद्हरुरे गयेको प्रश्नभा काभ ुसथचव याईरे बन,े ‘कानुनअनुसाय कायफाही गना रेिी ऩठाइएको हो । 
कानुनअनुसाय कायफाही गना ऊजाा भन्रारम स्वतन्र छ ।’ सम्झौताभा उल्रेि बएका कुयाहरु सभमभा ऩूया हुन 

सकोस ्बन्न ेचाहना अस्ख्तमायको बएको उनरे फताए ।  
 
 

आमोजनाहरुरे कानुन उल्रॊिन गयेको कायण दश आमोजनाको बदौ १३ य चाय आमोजनाको काषत्तक ११ गत े

राइसेन्स नवीकयण नगना अस्ख्तमायरे घनदेशन हदएको थथमो । अस्ख्तमायरे राइसेन्स नवीकयण नगना घनदेशन 

हदएका आमोजनाहरुभा करुवािोरा— ३६ भेगावाट, बोटेकोशी–५— ६० भेगावाट, फुकुिोरा— ६ भेगावाट, तल्रो 
इन्रवती— ४.५ भेगावाट, छाहायेिोरा— १७.५ भेगावाट, तल्रो अरुण— ४०० भेगावाट, लभहदभिोरा— ३.४ भेगावाट, 



भाथथल्रो भैरुङिोरा— १४.३ भेगावाट, भाथथल्रो सोरुिोरा— १८ भेगावाट, भाथथल्रो िोरुङ्गािोरा— ६.८ 

भेगावाट, तल्रो फरेपी— २० भेगावाट, कावेरी–ए— ३७.७ भेगावाट, भाथथल्रो इङ्गवा— ९.७ भेगावाट य फरेकप—

फी— ४.५३३ भेगावाट यहेको छ । व्मवस्थाषऩका सॊसद्को अथा सलभघतरे ऩघन कानुनअनुसाय कायफाही अगाडड फढाउन 

ऊजाा भन्रारमराई घनदेशन  

हदएको थथमो । राइसेन्त्स नवीकयण हुन रागेका आमोजनाहरु : 

१. करुवािोरा— ३६ भेगावाट 

२. बोटेकोशी–५— ६० भेगावाट 

३. फुकुिोरा— ६ भेगावाट 

४. तल्रो इन्रवती— ४.५ भेगावाट 

५. छाहायेिोरा— १७.५ भेगावाट 

६. तल्रो अरुण— ४०० भेगावाट 

७. लभहदभिोरा— ३.४ भेगावाट 

८. भाथथल्रो भैरुङिोरा— १४.३ भेगावाट 

९. भाथथल्रो सोरुिोरा— १८ भेगावाट 

१०. भाथथल्रो िोरुङ्गािोरा— ६.८ भेगावाट 

११. तल्रो फरेपी— २० भेगावाट 

१२. कावेरी–ए— ३७.७ भेगावाट 

१३. भाथथल्रो इङ्गवा— ९.७ भेगावाट 

१४. फरेपी—फी— ४.५३३ भेगावाट 

 

जरववद्मुत्को राइसेन्त्स प्रछतस्ऩधायफाट : ऊजायसचचव 

 ऊजाासथचव याजेन्र ककशोय ऺेरीरे जरषवद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स प्रघतस्ऩधााफाट हदने गयी षवद्मुत ्ऐन आउन े

फताएका छन ्। व्मवस्थाषऩका सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत सलभघत फैठकभा सथचव ऺेरीरे बन,े ‘अफका हदनभा एक 

भेगावाट वा सोबन्दा भाथथका सफ ैआमोजनाहरुको सयकाय आपैं रे अध्ममन गयेय प्रघतस्ऩधााको भाध्मभफाट 

आमोजना अगाडड फढाउनेछ ।’ घनजी ऺेररे गयेको सम्बाव्मता अधम्मन गघतरो नदेखिएको कायण सयकाय आपैं रे 

सफ ैआमोजनाको अध्ममन गन ेघनचोडभा ऩुगेय ऐनको भस्मौदा तमाय गनारागेको हो । ‘घनजी ऺेररे गयेको 
सम्बाव्मता अध्ममनको स्तय गघतरो छैन । आज १५ भेगावाट बनेको बोलर २५ हुन्छ य २५ भेगावाट बनेको िटेय 

दशभा आउॉछ । त्मही बएय सयकायरे गनारागेको हो’, सथचवरे बन े। उनका अनुसाय सयकायरे अध्ममन गयेको 
आमोजनाभा जसरे धेयै ऩैसा हदन्छ, उसैराई त्मो फनाउन ेस्जम्भा हदइन ेगयी ऐनको भस्मौदा तमाय बएको छ । सो 
भस्मौदा केही सभमऩघछ सलभघतराई उऩरधध गयाउन ेतमायी ऊजाा भन्रारमरे गयेको छ ।  
 
 

षवद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गना नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणरे नभानेको गुनासो आइयहेको फेरा सथचव ऺेरीरे 

प्रसायण राइन न ैनबएको कायण राइसेन्स न ैयोक्नुऩन ेअवस्था आएको बन्दै अफ बायतसॉग षवद्मुत ्व्माऩाय 

सम्झौता (ऩीटीए) बएको कायण सयकायरे प्रसायण ऺेरभा धेयै िचा गनुाऩने य प्रसायण राइन फन्न ेबएऩघछ ऩीऩीए 



िरुा हुन ेऩघन फताए ।  
‘उत्ऩादनबन्दा ऩघन प्रसायण राइनभा ध्मान हदएनौं बन ेऊजाा ऺेर बमाबह हुन’े बन्दै ऊजाा भन्रारम त्महीअनुसाय 

अगाडड फढेको उनरे फताए । बायतसॉग ऩीटीए बएको कायण ट्रान्सलभसन राइनको भास्टयप्रान छ भहहनालबर 

तमाय हुन ेऩघन सथचव ऺेरीरे फताए । ढल्केफय भुजफ्पऩुय ४०० केबी प्रसायण राइन २०१५ को नोबेम्फयभा सककन ेय 

बयतऩुय गोयिऩुयको प्रसायण राइन ऩघन सुरुवात हुनरागेको कायण वषााभा फचत हुन ेकेही षवद्मुत ्बायतभा घनमाात 

गन ेतमायी बएको कायण ऩीऩीए िरुा हुनरागेको हो । 
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१४ जरववद्मुत ्खायेजी प्रकयण 

डढे भदहना रगाएय ददएको सलभछतको छनदेिन ऩछन गोरभटोर 

बीभ गौतभ  

डढे भहहना रगाएय छानबफन गयेऩघछ अन्तत् सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत सलभघतरे गोरभटोर घनदेशन 

हदएको छ । अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे िायेजीका राथग घनदेशन हदएका १४ 

जरषवद्मुत्फाये १८ काषत्तकदेखि छानबफन गयेकाभा भॊगरफाय फसेको फैठकरे गयेको घनणामसभेत 

गोरभटोर देखिएको हो । ऩाॉच ऩटक फैठक फसेय गरयएको फैठकको घनणामभा िायेजी राइसेन्सफाये के 

गनुाऩन ेहो, स्ऩष्ट छैन । 

सलभघतको घनणामभा ऩुनयावरोकनको अथधकायसॉगै प्रचलरत ऐन, कानुनफाये सभेत ऊजाा भन्रारमराई 

स्भयण गयाएय छानबफनका राथग भन्रारमराई स्जम्भा हदएको छ । िायेजी जरषवद्मुत ्आमोजनाफाये 
सलभघतफाट स्ऩष्ट घनदेशन आउने प्रघतऺाभा ऊजाा भन्रारम थथमो । „अस्ख्तमायका अथधकायी य 
सयोकायवारासॉगको छरपरको आधायभा िायेजीका राथग अस्ख्तमायरे सुझाव हदएका आमोजनाफाये 
घनणाम गना ऊजाा भन्रारम स्वतन्र यहेको देखिएकारे ऩुनयावेदनको व्मवस्था य प्रचलरत कानुनको 
आधायभा गना घनदेशन हदएका छौं,‟ उनरे बने । 

मसअघि अथा सलभघतरे सभेत सुरुभा अस्ख्तमायको घनदेशन कामाावन्मन नगनुा नगयाउनु बनेय फैठकभा 
घनणाम गये ऩघन सो घनणाम अस्ख्तमाय य ऊजाा भन्रारमराई ऩठाउॉदा सच्चाएय प्रचलरत कानुनअनुसाय 
गना बनेको थथमो । जरषवद्मुत ् िायेजीका षवषमभा चाय ऩटक उऩस्स्थत बइसकेका ऊजाा सथचव 

याजेन्रककशोय ऺेरीरे ऩटक–ऩटक आपू जरस्रोत सलभघतको षवशषे घनणामको प्रघतऺाभा यहेको फताएका 
थथए । अथा सलभघतरे हदएको घनदेशन अस्ख्तमायसॉग लभल्दोजुल्दो बएको फताएका सथचवराई जरस्रोत 

सलभघतरे ऩघन गोरभटोर रूऩभा घनदेशन हदएऩघछ १४ जरषवद्मुत ्िायेजी प्रकयण अझ अन्मोरग्रस्त 

फनेको छ । 

१४ जरषवद्मुत ्आमोजनाफाये घनणाम लरन ऊजाा भन्रारम स्वतन्र बएको उल्रेि गये ऩघन सलभघतरे 

ऩुनयावरोकन राग्ने यहेछ बने त्मो गना बनेको छ । सोही घनणामभा सलभघतरे भन्रारमरे अध्ममन, 

अनुसन्धान, षवश्रेषण य अनुगभन तथा भूल्माॊकन गयी प्रचलरत ऐन, घनमभअनुसाय गना ऩघन बनेको छ 

। „कुन आमोजना कानुनसम्भत तथा प्रकिमागत रूऩभा सञ्चारन हुने अवस्थाभा छन ् य कुन छैनन,् 

घनक्र्मोर घनकाल्दै ऊजाा भन्रारमफाटै आवश्मक कायफाही एवॊ घनणाम गना मो फैठक घनदेशन हदन्छ,‟ 



घनणामभा बघनएको छ । सोफाये अस्ख्तमायराई जानकायी हदन ऩघन सो सलभघतरे बनेको छ । सोभफाय 
सलभघतको फैठकभा उऩस्स्थत बएय अस्ख्तमायका कामभभुकामभ सथचव प्रेभकुभाय याईरे कायफाही गना 
गयाउन भार भार हदएको फताएको उल्रेि गदै सलभघतरे ऊजाा भन्रारमकै स्जम्भा रगाएको छ । 

अस्ख्तमाय ऐन २०४८ को दपा १२ (ि) को प्रघतफधात्भक वाक्माॊशभा सावाजघनक ऩद धायण गयेको 
व्मस्क्तरे गयेको घनयण्म उऩय प्रचलरत कानुनफभोस्जभ ऩुनयावेदन राग्न े यहेछ बन े त्मस्तो घनणाम 

प्रबाषवत हुने गयी आमोगरे रेखि ऩठाउने छैन बन्ने व्मवस्थाराई भध्मनजय याख्दै बनेय सलभघतको 
घनणामभा बघनएको छ, षवद्मुत ् ऐन २०४९ य षवद्मुत ् घनमभावरी २०५० फभोस्जभ ऊजाा सथचवरे 

आमोजनाको सवेऺण उत्ऩादन अनुभघत ऩर प्रदान तथा िायेज गन े घनणाम गना सक्न ेतथा ऩुनयावेदन 

गना सककन े य बइयहेकारे अध्ममन, षवश्रेषण, अनुसन्धान य षवश्रेषण तथा अनुगभन गयी प्रचलरत 

कानुनअनुसाय गना बघनएको छ । जुन घनणाम आपैं भा द्षवअय्ाथी छ ।‟ 

मसैगयी, सलभघतरे ऊजाा भन्रारमअन्तगातका घनकामराई सभेत अनुभघतऩरसम्फन्धी काभ सभमभा 
गरयहदन आग्रह गयेको थथमो । राइसेन्सको िायेजी गनाका राथग अस्ख्तमायरे घनदेशन हदनु य सभमभ ै

म्माद थप्न नसक्नुभा ऊजाा भन्रारमरे सभमभ ै घनणाम गना नसक्न ुतथा नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणरे 

सभमभ ै षवद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) नगनुाराई घनजी प्रवद्र्धकरे आधाय देिाउॉ दै आएका छन ् । 
मसैगयी, सलभघतरे जरषवद्मुत ्आमोजनाका राइसेन्स ओगट्ने प्रवषृत्त घनरुत्साहहत गना ऊजाा भन्रारम 

य भातहतका सम्फस्न्धत घनकामरे अनुगभन गयी घनमतवश ओगट्नेराई तत्कार कायफाही गना य मस 

सम्फन्धभा दईु भहहनालबर प्रघतवेदन ऩेस गना भन्रारमराई घनदेशन हदएको छ । 

सलभघतरे अस्ख्तमाय प्रभुिराई ऩटक–ऩटक फोराए ऩघन उनी नआएऩघछ सोभफाय अस्ख्तमायका 
कामभभुकामभ सथचवरगामतसॉग छरपर गयेय भॊगरफाय घनणाम गयेको हो । 

आएनन ्काॊगे्रस, एभाओवादी 

लसन्धऩुाल्चोकको जुये ऩहहयोको कायण ऺघतग्रस्त ४५ भेगावाटको बोटेकोसी जरषवद्मुत ्आमोजनाको 
प्रसायण राइन फनाउन अवयोधफाये ऊजाा भन्रारमरे भॊगरफाय फोराएको छरपरभा काॊगे्रस, एकीकृत 

भाओवादी, याप्रऩारगामतका दरहरू सहबागी बएनन ्। 

सेमय भागेय षवगत तीन भहहनादेखि प्रसायण राइनको टावय फनाउन नहदएका लसन्धुऩाल्चोकका प्रभुि 

दरहरूभध्मे एभारे प्रघतघनथध भार ऊजाा भन्रारमको छरपरभा सहबागी बएका थथए । भन्रारमका 
अनुसाय, एभारे ऩोलरटधमुयो सदस्म अरुण नेऩाररगामतका स्थानीम नेताहरुरू भार उऩस्स्थत बएऩघछ 

ऊजााभन्री याधा ऻवारीरे उनीहरूसॉग भार मसफाये छरपर गयेकी थथइन ्। 



„प्रसायण राइनको टावय घनभााणभा अवयोध ऩुमााउन ेलसन्धऩुाल्चोकका सफ ैऩाटॊ प्रघतघनथधराई फोराएका 
थथमाॊै ैतय एभारेफाहेक आएनन,्‟ भन्री ऻवारीको सथचवारमरे बन्मो । छरपरभा प्रसायण राइनको 
टावय घनभााणभा सहमोग गना भन्री ऻवारीरे आग्रह गयेकी थथइन ्।  
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१४ जरषवद्मुत ्आमोजना राइसेन्स िायेज प्रकयण अध्ममनऩघछ भार घनणाम गना 
घनदेशन 

सॊसद्को जरस्रोत तथा कृवर् सलभछतरे १४ जरववद्मुत ्आमोजना कानुनी रूऩभा सञ्चारन हुन ेअवस्थाभा बए–
नबएको छनक्र्मोर गयेय भार ैआवचमक कायफाही गनय ऊजाय भन्त्रारमराई छनदेिन ददएको छ । 

सलभघतको सोभफायको फैठकरे १४ आमोजनाका षवषमभा गरयने घनणामको जानकायी अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान 

आमोगराई गयाउन भन्रारमराई घनदेशन हदएको हो । राइसेन्स िायेजीफाये सलभघतरे अस्ख्तमाय, ऊजाा भन्रारम, षवद्मुत ्

प्राथधकयण, षवद्मुत ्षवकास षवबाग य घनजी ऺेरका प्रवद्र्धकसॉग छरपर गयेको थथमो । 

‘१४ आमोजनाका सम्फन्धभा भन्रारमरे अध्ममन, अनुसन्धान, षवश्रेषण, अनुगभन तथा भूल्माॊकन गयी आमोजना 
कानुनसम्भत तथा प्रकिमागत रूऩभा सञ्चारन हुन ेअवस्थाभा छन/्छैनन ्घनक्र्मौर घनकारी आवश्मक कायफाही एवॊ घनणाम 

गनूा,’ सलभघतको घनदेशनभा उल्रेि छ । 

राइसेन्सभा याखिएका सताअनुसाय काभ नगयेको बन्दै अस्ख्तमायरे १४ आमोजनाको राइसेन्स िायेज गना ऊजााराई घनदेशन 

हदएको थथमो । तय, अस्ख्तमायरे िायेज गना घनदेशन हदएको नबई कानुनफभोस्जभ कायफाही गना गयाउन ऊजााराई सुझाफ 

भार हदएको फताउॉ दै आएको छ । 

अस्ख्तमायका कामभभुकाम सथचव प्रेभकुभाय याईरे आमोजनाफाये आवश्मक कायफाही गना/नगना भन्रारम स्वतन्र यहेको 
फताए । सलभघत सबाऩघत गगन थाऩारे अस्ख्तमायका कायण घनणाम गना ऊजाा भन्रारमराई ऩयेको अप््मायो पुकेको दाफी 
गये । ‘कानुनी व्मवस्थाअनुसाय १४ वटै आमोजनाको राइसेन्स िायेज हुन ऩघन सक्छ, नहुन ऩघन सक्छ, सफै घनणाम गन े

अथधकाय ऊजाासथचवराई छ,’ सबाऩघत थाऩारे बन े। 

उनरे सलभघतरे हदएको घनदेशनरे ऊजाासथचवराई १४ आमोजनाफाये घनणाम गना सस्जरो हुन े स्जककय गये । अस्ख्तमायरे 

ऺेराथधकायबन्दा फाहहय गई घनणाम गयेको बन्दै सॊसद्को अथा सलभघतरे १४ वटै आमोजनाको तत्कार अध्ममन गयी 
सञ्चारन हुन सक्न ेआमोजनाको आवश्मक प्रकिमा ऩूया गयी अगाडड फढाउन घनदेशन हदएको थथमो । 

मसअघि राइसेन्स लरएय राभो सभमदेखि काभ नगयेका आमोजनाको अनुभघतऩर िायेज गना अथा सलभघतरे प्रधानभन्री 
कामाारम य ऊजाा भन्रारमराई २१ काषत्तकभा घनदेशन हदएको थथमो । 

सलभघतरे हदएको घनदेशन ऊजाारे अहहरेसम्भ कामाान्वमन गयेको छैन । ऊजाासथचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे अस्ख्तमायको 
घनणाम कामाान्वमन गना भन्रारम फाध्म यहेको फताउॉ दै आएका छन ्। 

षवद्मुत ्ऐन ०४९ य घनमवभारी ०५० रे जरषवद्मुत ्आमोजनाको सवेऺण तथा उत्ऩादन अनुभघत जायी, नवीकयण य िायेज 

गने अथधकाय ऊजाासथचवराई हदएको छ । कृषष तथा जरस्रोत सलभघतरे अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐनको 
दपा १२ (ि)भा बएको प्रघतफन्धात्भक वाक्माॊश उल्रेि गदै ऊजााराई घनदेशन हदएको हो । सोही दपाभा ‘सावाजघनक ऩद 



धायण गयेको व्मस्क्तरे गयेको घनणामउऩय प्रचलरत कानुनफभोस्जभ ऩुनयावेदन राग्ने यहेछ बन ेत्मस्तो घनणाम प्रबाषवत हुन े

गयी आमोगरे रेिी ऩठाउने छैन,’ उल्रेि छ । 

िायेज गना घनदेशन हदइएको बघनएका अथधकाॊश आमोजनारे राइसेन्सभा याखिएका सताको म्माद थप्न ऊजााभा घनवेदन 

हदएका थथए । सबाऩघत थाऩारे घनमतवश आमोजना ओगटेय फस्नेराई तत्कार कायफाही गयी दईु भहहनालबर सलभघतभा 
षववयण ऩेस गना घनदेशन हदइएको फताए । ‘राइसेन्स लरएका कघतऩम घनजी प्रवद्र्धकरे तोककएको सता ऩूया नगयी ओगटेय 
फस्ने प्रवषृत्त यहेकारे त्मसराई दरुुत्साहहत गना सम्फस्न्धत घनकामरे अनुगभन प्रबावकायी फनाउनुऩछा ,’ उनरे बन े। 

अस्ख्तमायरे ४ सम भेगावाटको तल्रो अरुण, ३७.६ भेगावाटको कावेरी ए, ४६ भेगावाटको बोटेकोसी–५, ३६ भेगावाटको 
करुवा िोरा, १४.३ भेगावाटको भाथथल्रो भैरुङ, १८ भेगावाटको भाथथल्रो सोरुिोरा जरषवद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्सभा 
याखिएको सताअनुसाय कायफाही गना ऊजााराई घनदेशन हदएको थथमो । 

मसैगयी, २० भेगावाटको तल्रो फरेपी, १७.५ भेगावाटको छाहायेिोरा, ६ भेगावाटको फुकुिोरा, ४.५ भेगावाटको तल्रो 
इन्रावती, ३.४ भेगावाटको लभहदभिोरा, ६.८ भेगावाटको भाथथल्रो िोरुङगािोरा, ९.७ भेगावाटको भाथथल्रो इङगवा य ४.५ 
भेगावाटको फरेपी–फी आमोजनाराई कायफाही गना अस्ख्तमायरे घनदेशन हदएको थथमो । तल्रो अरुणको राइसेन्स बन े

ऊजाारे िायेज 

गरयसकेको छ । 

गेरुङ हाइड्रोववरुद्ध आन्त्दोरन 

स्जल्राको हगाभभा घनभााणाधीन ३.२ भेगावाट ऺभताको गेरुङिोरा हाइड्रोऩावय कम्ऩनी सञ्चारक सलभघतरे 

झुक्माएय अघनमलभत काभ गयेको बन्दै स्थानीमरे षवयोध जनाएका छन ्। २० प्रघतशत घनभााण सम्ऩन्न 

बइसकेको आमोजनारे स्थानीमको जग्गा िरयद गदाा अघनमलभतता गयेको फताउॉ दै प्रबाषवत ऺेरका फालसन्दा 
षवयोधभा उबरएका हुन ्। 
‘आमोजनारे चायआना बनी झुक्माएय साढे आठआना जग्गा ऩास गयेको ऩघछ जानकायी बमो,’ स्थानीम छषवरार शे्रष्ठरे 

बन,े ‘सोही कायण आमोजनाको अघनमलभतताप्रघत षवयोध गयेका हौँ ।’ कम्ऩनीको ऩूवामोजनाभा वडा ४ य ५ फीचभा ऩने 
गेरुङिोरा भार ै षवद्मुत ्उत्ऩादनका राथग दताा गरयएको सावाजघनक सुनुवाइका िभभा स्थानीमराई जानकायी हदइए ऩघन 

अहहरे ५ य ६ वडाको लसभिट्टिोराफाट षवद्मुत ्उत्ऩादन गरयन ेफताएऩघछ प्रबाषवत ऺेरका स्थानीमरे षवयोध गयेका छन ्। 

लसभिट्टिोराफाट ऩघन षवद्मुत ्उत्ऩादन गन ेसञ्चारक सलभघतको घनणामका कायण षवयोधभा उबरनुऩयेको स्थानीम फहादयु 
ताभाङरे फताए । िोरा गेरुङभा लभसाउन स्थानीम ठारुराई यकभ हदइएको स्थानीमको दाफी छ । 

हाइड्रो सञ्चारक चणुाप्रसाद शे्रष्ठसॉग सम्ऩका  प्रमास गरययहे ऩघन असपर बएको उनरे फताए । सञ्चारकभध्मेकै आथथाक 

प्रभुि थधयेन लरम्फुरे मसफाये जानकायी नबएको फताए । घनमभषवऩयीत लसभिट्टिोरा षवद्मुत्भा प्रमोग बए हगाभ 

गाषवसको चाय वडाका स्थानीमको िेतभा लसॉचाइ सुषवधा अवरुद्ध हुनेछ । 

आमोजना घनभााण ठेक्का सञ्चारक सलभघतको नाभभा यहेको जमफुद्ध घनभााण सेवारे गरययहेको छ । हाइड्रो सञ्चारक शे्रषठ् 

आपैँ  कम्ऩनी भालरक बएकारे भनोभानी फढेको स्थानीम ठेकेदायरे फताएका छन ्। 

 



स्थानीमस्तयभा ऩेटी ठेक्का हदइएका १२ घनभााण कम्ऩनीको पभा काभका राथग हाइड्रोऩावयभा हारेफाऩत प्रत्मेकफाट २ राि 

५० हजाय यकभ डडऩोस्जट लरएय सञ्चारकरे अघनमलभतता गयेको एक ऩेटी ठेकेदायको दाफी छ । ‘हाइड्रो सञ्चारकरे पभाको 
नाभभा यकभ नहदई व्मस्क्तका नाभभा चके काटेय याज्मराई घतनुाऩन े १३ प्रघतशत भ्माट छरेका छन,्’ स्थानीम ठेकेदाय 
भोहनकुभाय शे्रष्ठरे बने । 
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जरषवद्मुत ्आमोजना प्रघतस्ऩधााफाट 

ऊजाय भन्त्रारमरे जरववद्मुत ्आमोजना प्रछतस्ऩधायफाट भार ददन तमायी सुरु गयेको छ । नमाॉ ववद्मुत ्ऐनभापय त 

जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रवद्र्धक प्रछतस्ऩधायफाट छनोट गने व्मवस्था गनय रागेको हो । 

भन्रारमरे नमाॉ षवद्मुत ्ऐनको भस्मौदा फनाइयहेको छ । भन्रारमरे ऩहहरे आवेदन हदनेराई राइसेन्स हदॉ दै आएको छ । 
सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत सलभघतको सोभफायको फैठकभा ऊजाासथचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे नमाॉ षवद्मुत ्ऐनभा जसरे 

फढी याजस्व वा घन:शुल्क ऊजाा हदन्छन,् त्मस्ता प्रवद्र्धकराई आमोजना हदने व्मवस्था गरयन ेजानकायी हदए । 

‘नमाॉ षवद्मुत ् ऐनभा षवद्मुत ् आमोजनाको राइसेन्स हदने व्मवस्था यहॉदैन, सयकायरे नै सम्बाव्मता अध्ममन गयी 
प्रघतस्ऩधााफाट प्रवद्र्धक छनोटको व्मवस्था गना रागेका छौँ,’ उनरे बन े। उनरे घनजी ऺेररे गयेका सम्बाव्मता अध्ममन 

गघतरो नबएको हटप्ऩणी गये । 

मसअघि ऩूवाऊजााभन्री गोकणा षवष्टरे १० भेगावाटबन्दा ठूरा आमोजनाको प्रवद्र्धक प्रघतस्ऩधााफाट छनोट गन ेकामाषवथध 

जायी गयेका थथए । तय, कामाषवथधराई ऩघछ िायेज गरयएको थथमो । सयकायरे अरुण तेस्रो, भाथथल्रो कणाारी, काफेरी–ए य 
सुऩयलसक्सका नाभरे थचघनने ६ जरषवद्मुत ्आमोजनाको प्रवद्र्धक प्रघतस्ऩधााफाट छनोट गयेको थथमो । अरुण तेस्रोभा 
घन:शुल्क ऊजाा, भाथथल्रो कणाारीभा घन:शुल्क ऊजाा तथा सेमय, काफेरी–एको सस्तो षवद्मुत ् य सुऩय लसक्सका 
आमोजनाराई याजस्वको सता यािी प्रघतस्ऩधाा गयाइएको थथमो । 

ऊजाासथचव ऺेरीरे कभाचायी अबावभा राइसेन्स जायी गरयएका जरषवद्मुत ्आमोजनाको अनुगभन प्रबावकायी रूऩभा गना 
नसककएको स्जककय गये । ‘कभाचायी थप्न प्रस्ताव गयम्ो, अथा भन्रारम हुॉदैन बन्छ । षवद्मुत ्षवकासभा ऩमााप्त जनशस्क्त 

छैन, मस्तो अवस्थाभा अनुगभन कसयी गना सककन्छ ?,’ उनरे बन े। 

ऺेरीरे कघतऩम अवस्थाभा सॊसदीम सलभघतरे ऩघन आफ्नो ऺेराथधकाय तोडये घनणाम गना थारेको बन्दै असन्तुस्ष्ट जनाए । 
‘सॊसदीम सलभघतरे परानो आमोजनाभा भ्रष्टाचाय बमो य मसभा सॊरग्न व्मस्क्तराई कायफाही गय बन्दै घनदेशन हदन 

थारेका छन ्। 

“राइसेन्त्स खायेज गय बनेका छैनौँ” 
अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे जरषवद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स िायेज गना सयकायराई घनदेशन 

नहदएको प्रस्ट ऩायेको छ । 
सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत सलभघतको फैठकभा अस्ख्तमायका कामभभुकाम सथचव प्रेभकुभाय याईरे राइसेन्स िायेज गने मा 
नगने अथधकाय ऊजाा भन्रारमभा यहेको फताए । ‘अस्ख्तमायरे राइसेन्स िायेज गनुाऩछा  बनेको छैन, कानुनभा मस्तो 
व्मवस्था छ, त्मसको कामाान्वमन गना भारै सुझाफ हदएका हौँ,’ काभुसथचव याईरे बन े । अस्ख्तमायरे ४ सम भेगावाटको 
तल्रो अरुण, ३७.६ भेगावाटको काफेरी–ए, ४६ भेगावाटको बोटेकोसी–५, १४.३ भेगावाटको भाथथल्रो भैरुङ, १८ भेगावाटको 
भाथथल्रो सोरुिोरा जरषवद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्सभा याखिएको सताअनुसाय काभ नगने प्रवद्र्धकराई कायफाही गना 
घनदेशन हदएको थथमो । 



सथचव याईरे षवद्मुत ्षवकास षवबाग य षवद्मुत ्प्राथधकयणरे सभमभै घनणाम नगरयहदएका कायण कघतऩम आमोजना गम्बीय 
सभस्माभा ऩयेको ऩाइएको फताए । ‘कघतऩम आमोजना प्राथधकयण सञ्चारक सलभघतफाट सभमभा घनणाम नबएका कायण 

षऩषऩए नबएय सभस्माभा ऩयेका छन,् घनणाम नगने सञ्चारकरगामतका ऩदाथधकायीराई ऩघन घनगयानीभा याख्नऩुछा ,’ उनरे 

बन े। 
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आधा वर्यसम्भ स्वीकृत हुॉदैनन ्ऊजायका कामयक्रभ  

रक्ष्भण षवमोगी 
ऊजाा भन्रारमरे आथथाक वषा सुरु बएको ऩाॉच भहहना सककॉ दासम्भ आधा दजान कामािभ स्वीकृघतका 
राथग यास्ष्ट्रम मोजना आमोग ऩठाएको छैन। मोजनाभा ऩारयएका कामािभभा भन्रारम, षवद्मुत षवकास 

षवबाग य नेऩार षवद्मुत प्राथधकयणको धायणा फाखझएकारे कामािभ नऩठाइएको हो।  
आमोगरे चारु आथथाक वषाका राथग ऊजाातपा  ३० वटा कामािभ ऩहहरो प्राथलभकताभा यािेको थथमो। 
तीभध्मे साढे एक अफा रुऩैमाॉको „साभुदाघमक तथा ग्राभीण षवद्मुतीकयण', १० कयोड रुऩैमाॉको „जरषवद्मुत 

रगानी तथा षवकास कम्ऩनी अन्तगातका आमोजना', ५/५ कयोडका भैवािोरा य भाडी िोरारगामत 

आमोजना स्वीकृत नबएको आमोगरे जानकायी हदएको छ। 
तीन ऩटकसम्भ ताकेता गदाा ऩघन भन्रारमरे स्वीकृघतका राथग कामािभ ऩठाउन फेवास्ता गयेको आमोग 

सह–सथचव तथा प्रवक्ता गोषऩनाथ भैनारीरे फताए। „आथथाक वषाको ऩाॉच भहहना बफघतसक्मो,' उनरे 

नागरयकसॉग बने, „एक आवभा हहउॉदका चाय भहहनाभार घनभााणको काभ हुन्छ, त्मही ऩघन अहहरेसम्भ 

कामािभ स्वीकृत बएको छैन, मस्तो प्रवषृत्तरे ऊजाा षवकासभा सयकायको रक्ष्म ऩूया हुॉदैन।' 
ऊजाा तथा जरषवद्मुत षवकासभा सयकायरे चारु आवभा ३४ अफा रुऩैमाॉ षवघनमोजन गयेको छ। भन्रारमरे 

कामािभ स्वीकृत गना हढरो गदाा ५० प्रघतशत यकभ ऩघन िचा हुन नसक्न ेउनरे फताए। भैनारीरे बने, 
„षवकाससॉग जोडडएका अथधकाॊश कामािभ स्वीकृत बए ऩघन कामाान्वमनभा गघतशीरता देखिएको छैन, 

ऩुॉजीगत िचा कभ हुनुको कायण मही हो।' गत आवभा ऩघन ऊजााभा छुट्माइएको झन्ड ै४० प्रघतशत यकभ 

िचा बएको थथएन। 
ऊजाा भन्रारमरे हयेक वषा कामािभ स्वीकृघतको प्रकिमाभा हढराइ गन ेघनमत मसऩालर ऩघन दोहोमाा एको 
छ। सभमभा कामािभ स्वीकृत हुॉदैनन,् त्महीअनुरुऩ कामाान्वमन नहुॉदा कुन ैऩघन रक्षऺत आमोजना ऩूया 
हुॉदैनन।् तोककएको फजेटसभेत िचा हुॉदैन। उता भन्रारमरे बन ेसधैं ऊजाा ऺेरराई कभ फजेट याखिएको 
बन्दै गुनासो गदै आएको छ। 
„भन्रारमरे आपू भातहतका षवबाग य प्राथधकयणसॉग त सभन्वम गयेय काभ गना नसको छैन बने अरु 

सयोकायवारा भन्रारमसॉगको सभन्वम त ढाटाको कुया बमो,' आमोगका एक अथधकायीरे बने। ती 
अथधकायीका अनुसाय मही कायण सभमभा कामािभ आउॉ दैनन ्य स्वीकृत गना सभम राग्छ य कामाान्वमन 

गना उघतकै सभम राग्छ।' ऊजााभन्री याधा ऻवारीरे फजेट छरपर हुॉदा फढीबन्दा फढी फजेट भागेको य 

कामािभ कामाान्वमन तथा िचा प्रकिमाभा ध्मान नहदएको आमोगको आयोऩ छ। 
ग्राभीण ऺेरभा बफजुरी ऩुयम्ाउने कामािभभा षवलबन्न याजनीघतक ऩाटॊलबरै षववाद बएकारे कामािभ 

ऩठाउन नसककएको भन्ररामका अथधकायीको तका  छ। स्थानीम नेता, कामाकताा य सबासदरे आपूअनुकूर 

षवद्मुतीकयणको काभ गनुाऩन ेबन्दै हदनहुॉ भन्रारम धाउने गयेका छन।् कामािभ लभराउॉदा–लभराउॉ दै 



सभम रागेको बन्न ेनलभल्दो जवाप हदन भन्रारमका अथधकायी ऩघछ ऩदैनन।् 
सयकायरे तीन वषाभा देशराई अॉध्मायोभुक्त गन ेरक्ष्म यािेको छ। भन्री ऻवारीरे ऩघन उक्त अवथधलबर 

आपूरे जसयी ऩघन रोडसेडडङ अन्त्म गने प्रघतफद्धता जनाउॉ दै आएकी छन।् तय, उनको बनाइ य कामािभ 

कामाान्वमनभा कहीीँ कतै तारभेर देखिएको छैन। 
तीन वषालबर घनभााण ऩूया गने रक्ष्म यािेका २४ भेगावाटको भैवा य १२ भेगावाटको भाडीिोराको कामािभ 

अहहरेसम्भ स्वीकृत बएको छैन। मी आमोजना „जनताको बफजुरी जनताकै रगानीभा' बन्ने कामािभभा 
याखिएको हो। मसयी नै कामािभ ऩरयचारन गने हो बने १० वषाभा ऩघन रोडसेेडडङ अन्त्म नहुन े

भन्रारमकै अथधकायी स्वीकाछान।् 
भन्रारमरे बने जनशस्क्त अबावरे रक्ष्मअनुसाय काभ गना नसककएको य तोककएको फजेट िचा नहुन ेतका  
याख्दै आएको छ। तय, सयोकायवारा घनकामसॉग सभन्वम गना नसक्दा नै भन्रारमको प्रगघत नदेखिएको 
आमोग अथधकायीको बनाइ छ। षवकास सलभघत गठन गयेय अगाडड फढाइएका फूढी गण्डकी य नरलसॊहगाढ 

जरषवद्मुत आमोजनाको प्रबावकायी काभ हुन सकेको छैन। वन, वातावयण, बूलभ–सुधायरगामत 

सयोकायवारा भन्रारमसॉग सभन्वम गना नसक्नुभा ऊजाा भन्रारमको कभजोयी देखिन्छ।  

याश्ष्रम गौयवका आमोजना अस्तव्मस्त 

काठभाडौं– सयकायरे षवकास घनभााण प्राथलभकता याख्दै „यास्ष्ट्रम गौयवको सूची' भा यािेका आमोजना 
अहहरे अस्तव्मस्त छन।् सयकायको फेवास्ता य सम्फस्न्धत भन्रारमको राऩयफाहीरे आमोजनाको १० 

प्रघतशतसम्भ प्रगघत हुन नसकेको मोजना आमोगरे जानकायी हदएको छ।  
चाय सम ५६ भेगावाटको भाथथल्रो ताभाकोसी, सात सम ५० भेगावाट ऩस्श्चभसेती, एक हजाय दईु 

भेगावाटको फूढीगण्डकी, हुराकी याजभागा, भेरम्ची िानेऩानी, लसक्टा लसॉचाइ, घनजगढ 

षवभानस्थररगामत २१ आमोजना यास्ष्ट्रम गौयवको सूचीभा याखिएको छ। 
तीभध्मे १० आमोजनाको भार करयफ १५ प्रघतशत काभ सककएको य फाॉकीको प्रगघत घनयाशाजनक यहेको 
आमोग प्रवक्ता गोषऩनाथ भैनारीरे फताए। उनरे बने, „सभमभा काभ गना नसक्नु सम्फस्न्धत 

भन्रारमकै कभजोयी हो, अनुगभन य भूल्माॊकनभा सयकाय ऩघन दोषी छ।' 
तीन जरषवद्मुत आमोजनाभध्मे भाथथल्रो ताभाकोसीको भारै आसराग्दो प्रगघत छ। फूढीगण्डकीको काभ 

ऊजााभन्री याधा ऻवारीको हस्तऺेऩका कायण अन्मोरग्रस्त छ। भन्रीरे नरलसॊहगाढ य मो आमोजनाको 
गठन आदेश नै ऩरयवतान गयी कामाकायी अध्मऺको अथधकाय कटौती गयेकी छन।् मही कायणरे आमोजना 
नफन्न ेहदशाभा गइसकेको आमोग अथधकायीको हटप्ऩणी छ। 
बौघतक ऩूवााधाय तथा मातामात भन्रारमअन्तगात यहेका सात आमोजनाभा भध्मऩहाडी रोकभागाको भार ै

याम्रो काभ बएको भैनारीरे फताए। उनका अनुसाय लसॉचाइ भन्रारमअन्तगातका लसक्टा, यानीजभया, 
बेयी–फफई डाइबसान य फफई लसॉचाइ आमोजनाको काभ नै बएको छैन। घनजगढको दोस्रो षवभानस्थर 



रगामतको काभ सकायात्भक छैन। चयेु ऺेर सॊयऺण गन ेगयी „याष्ट्रऩघत चयेु बावय सॊयऺण' आमोजनाको 
काभसभेत अहहरे अरऩर छ। 
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उऩल्रो खखम्तीराई जुट्मो रगानी 
उऩल्रो खिम्ती (१२ भेगावाट) जरषवद्मुत ्आमोजनाराई रगानी जुटेको छ । हहभारम ऊजाा षवकास कम्ऩनी 
लरलभटेडरे फनाउन रागेको भाथथल्रो खिम्तीभा नषवर फैंकको नेततृ्वभा ४ वटा फैंकरे सहषवत्तीमकयण भापा त १ अफा 
४३ कयोड ५० राि रुऩैमाॉ रगानी सम्झौता गयेका छन ्। सम्झौताऩरभा कम्ऩनीका कामाकायी अध्मऺ हरयप्रसाद 

ऩाण्ड ेय रगानीकताा नषवरका प्रोजेक्ट पाइनास्न्सङ प्रफन्धक मऻप्रसाद शभाारे हस्ताऺय गयेका छन ्। रगानी 
जुटेकारे आमोजना फन्न ेऩक्का बएको छ । आमोजना ०७४ काषत्तक ३० गत ेलबर घनभााण सम्ऩन्न गन ेकम्ऩनीरे 

जनाएको छ । 
सम्झौताअनसुाय आमोजनाभा नषवररे ४५ कयोड, नेऩार फैंकरे ४० कयोड, एबयेस्ट फैंकरे ४० कयोड एस डबेरऩभेन्ट 

फैंकरे १८ कयोड ५० राि रुऩैमाॉ ऋण रगानी गनेछन ्। आमोजनाको कुर रगानी १ अफा ९१ कयोड ४० राि रुऩैमाॉ छ 

। मसभध्मे ७५ प्रघतशत फैंक ऋण य २५ प्रघतशत प्रवद्र्धक कम्ऩनीरे स्वऩुॉजी रगानी गनेछन ्। आमोजनाभा 
प्रवद्र्धकहरूरे स्वऩुॉजीका रूऩभा ४७ कयोड ८५ राि  रुऩैमाॉ रगानी गनेछन ्। 
मसभध्मे ६५ सॊस्थाऩक अथाात ्३१ कयोड १० राि सॊस्थाऩक सेमयधनीफाट य फाॉकी ३५ प्रघतशतट अथाात ्१६ कयोड ७५ 

राि रुऩैमाॉ सवासाधायणफाट उठाइनेछ । १० प्रघतशत अथाात ्६  कयोड ७ राि ७५ हजाय स्थानीम जनताफाट उठाइन े

बएको कम्ऩनीरे जानकायी हदएको छ ।   
आमोजना दोरिाको श्माभा गाषवस य याभेछाऩको चचुयेु गाषवसको सीभा बएय फग्न ेखिम्ती िोराभा घनभाणा हुनेछ । 
आमोजनाका सम्ऩूणा बौघतक सॊसचनाहरु चचुयेु गाषवसको वडा नॊ १ भा यहनेछ । 
नऩेार षवद्मुत प्राथधकयणरे घनभााण गरययहेको ३० ककरोलभटय राभो याभेछाऩ–खिम्ती–गजााङ १ सम ३२ केबी 
षवद्मुत ्प्रसायणको गजााङ सफस्टेसनभा षवद्मुत ्प्रवाह गन ेगयी षवद्मुत ्जडान सम्झौता (कनेक्सन एथग्रभेन्ट) 

बएको छ । २०६७ भाि ९ गत ेप्राथधकयणसॉग षवद्मुत ्िरयद बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) सम्ऩन्न बएको हो । सयकायरे 

२०६९ ऩुस ३ गत ेहहभारम ऊजाा षवकासराई षवद्मुत ्उत्ऩादन  अनुभतीऩर (राइसेन्स) हदएको थथमो । 
मस्त ैकम्ऩनीरे ७ भेगावाट ऺभताको अको जरषवद्मुत ्आमोजना फनाउन ेतमायी गयेको छ । उऩल्रो खिम्तीभा 
रगानी गन ेफैंकहरूरे न ैअऩय खिम्तीभा ऩघन रगानी गन ेसैद्धास्न्तक सहभती जनाएका छन ्ै  ्। आमोजना फनाउन 

करयफ १ अफा १९ कयोड रुऩैमाॉ राग्न ेकम्ऩनीरे गयेको सॊबाव्मता अध्ममनरे देिाएको छ । आमोजनाभा ८९ कयोड २५ 

राि रुऩैमा रगानी गन ेफैंकहरुरे सैद्धास्न्तक सहभघत जनाएका छन ्। 
७५ प्रघतशत अथाात ्८९ कायोड २५ राि फैकको ऋण यहनेछ । २५ प्रघतशत अथाात ्२९ कयोड ७५ राि रुऩैमाॉ 
स्वऩुॉजीफाट जुटाइन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ । 
आमोजनाभा ६५ प्रघतशत अथाात ्१९ कयोड ३३ राि सॊस्थाऩक सेमयधनीहरूफाट य फाॉकी ३५ प्रघतशत अथाात ्१० कयोड 

४१ राि रुऩैमाॉ सवासाधायण सेमयधनीहरुफाट उठाइन ेबएको छ । सवासाधायणका राथग छुट्ट्माइएको १० कयोड ४१ 

रािको १० प्रघतशत ्अथाात ्१ कयोड ४ राि स्थानीम फासीहरूका राथग आयऺण गरयएको छ । 
उऩल्रो खिम्ती १२ भ.ेवा. को ऩावयहाउसफाट घनस्कन ेऩानीराई उऩमोग गयेय फनाइन ेमस आमोजनाको सम्ऩूणा 
बौघतक सॊयचना याभेछाऩ स्जल्राको चचुयेु गाषवसभा ऩन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ । 
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भध्मबोटेकोसीभा ऩछन अवयोध 

फाफुयाभ िड्का 
काठभाडौं २९ भॊलसय- भाथथल्रो बोटेकोसी जरषवद्मुत ्आमोजना फन्द गयाएका लसन्धऩुाल्चोकका स्थानीम नेतारे 

सावाजघनक–घनजी साझदेायी (ऩीऩीऩी) प्रारूऩभा घनभााणाधीन १०२ भगेावाट ऺभताको भध्मबोटेकोसीभा सभेत 

अवयोध गयेका छन ्।  
सत्तारुढ दर काॊगे्रस, एभारे य षवऩऺी एभाओवादीरगामत अन्म दरका स्थानीम नेतारे आपूहरूराई सफ–कन्ट्र्माक्ट 

हदनुऩन,े दरीम सहलभतभा सम्ऩूणा घनभााण साभग्री िरयद गनुाऩन,े याजनीघतक दररे तोकेको ठाउॉफाट भातय् तेर 

िरयद गनुाऩन ेय योजगायीरगामत षवलबन्न भाग यािी आमोजनाको काभ अवरुद्ध ऩायेका छन ्। केही हदनअघि 

स्थानीम कामाकताारे आमोजनाको ऩेट्रोलरमभ ट्माॊकयभा सभेत तोडपोड गयेका थथए । 
याजनीघतक हस्तऺेऩका कायण आमोजना अघि नफढ्न ेअवस्था आएको छ । आमोजना हढराइ हुॉदा हुने असय 

स्थानीमको रगानीभा सभेत ऩनेछ । 
भध्मबोटेकोसी जरषवद्मुत ्कम्ऩनी रलभटेड य ठेकेदाय चीनको ग्वाङ्सी हाइड्रो इरेस्क्ट्रक कन्स्ट्रक्सन धमुयोफीच 

लसलबर घनभााण ठेक्का सम्झौता बएको १ वषा बफघतसकेको छ । ऩटक–ऩटक अवयोध बएऩघछ ठेकेदायरे काभ गना 
सकेको छैन । काभ ैगना नऩाएऩघछ ठेकेदाय कम्ऩनीरे प्रधानभन्री सुशीर कोइयारा य नेऩारस्स्थत थचघनमाॉ 
दतूाफासराई सहज वातावयण फनाइहदन अनुयोध गयेको छ । तय, सयकायरे आमोजनाको काभ सुचारु गयाउन 

ऩहरसभेत गयेको छैन । तारुकवारा घनकाम ऊजाा भन्रारमरे आमोजनाको अवयोध िरुाउनेभा ध्मान ैहदएको छैन । 
प्रभुि याजनीघतक दररे केन्रभा जरषवद्मुत ्आमोजनाभा कुन ैअवयोध नगन ेप्रघतफद्धता जनाए ऩघन स्थानीम 

कामाकताारे बन ेषवलबन्न भाग यािी अवयोध गदै आएका छन ्। ४५ भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो बोटेकोसीको सेमय 

हदनुऩन ेभाग यािी फन्द गयाएको ४ भहहना बफघतसकेको छ । ५ प्रघतशत सेमय प्रघतककत्ता १ सम रुऩैमाॉभा स्थानीमराई 

हदन प्रवद्र्धक बोटेकोसी ऩावय कम्ऩनी याजी बए ऩघन आमोजना अझै सुचारु हुन सकेको छैन । 
दरीम अवयोधरे भध्म बोटेकोसीको काभ सुचारु नहुॉदा आमोजना १ वषा हढरा हुन ेप्रवद्र्धक थचलरभे जरषवद्मुत ्

कम्ऩनीका प्रशासकीम अथधकृत याभगोऩार लसवाकोटीरे फताए । “काभभा हढराइ बए रागतसभेत फढ्न ेसम्बावना 
छ,” उनरे बन,े “तय, रागत कघत फढ्छ अहहरे न ैबन्न सककन्न ।” 

सन ्२०१७ अगस्टदेखि षवद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी आमोजनाको काभ सुरु बएको हो । कामातालरकाअनुसाय गत 

वषादेखि नै आमोजनाको काभ सुरु हुनुऩन ेहो । आमोजनाको अनुभाघनत रागत १४ अफा रुऩैमाॉ छ । आमोजनाभा 
कभाचायी सञ्चम कोष, स्थानीम य सवासाधायणको रगानी हुनेछ । आमोजना हढरो सम्ऩन्न हुॉदा सफ ैरगानीकतााराई 

असय ऩनेछ । आमोजनाफाट वाषषाक ५४ कयोड २२ राि मुघनट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेअध्ममनरे देिाएको छ । मसभा 
सुऩरयवेऺणको काभ जभानीको ल्माह्मेभय इन्टयनेसनररे गरययहेको छ । 
आमोजनाभा थचलरभ ेजरषवद्मुत ्कम्ऩनीको ३८, प्राथधकयणको १०, आमोजनाप्रबाषवत स्थानीमको १०, सञ्चम 

कोषको १९.५ य सवासाधायणको १५ प्रघतशतरगामत अन्म स्थानीम कम्ऩनीको ऩघन स्वालभत्व हुनेछ । 
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अरुण तेस्रो नफन्त्दाको आचथयक प्रबाव 

फाफुयाभ िड्का 
भुरुक अहहरे चयभ रोडसेडडङभा छ । मो सभस्मा फसेघन फढ्दो ऩघन छ । मो वषा ऩघन दैघनक १२ िण्टा रोडसेडडङ हुन े

नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणरे फताइसकेको छ । षवद्मुत्को भाग फसेघन १ सम भेगावाटरे फढ्छ तय सोही अनुऩातभा 
आमोजना षवकास नहुॉदा फसेघन रोडसेडडङ फढ्दै गएको अवस्था छ । आज रोडसेडडङ हुनुको प्रभुि कायण अरुण तेस्रो 
आमोजनाको अवसान न ैहो । 
करयफ–करयफ घनभााणको तमायीभा ऩुथगसकेको अरुणभा तत्कारीन सयकाय सञ्चारन गरययहेको नेकऩा एभारेरे 

बाॉजो हारेऩघछ आमोजना त्मषत्तकै तुहहएको थथमो । त्मसफेरा षवश्व फैंकरे आमोजनाभा अफौं रुऩैमाॉ रगानी गन े

तमायी गयेको थथमो । आऩmूरे रगानी गयेय नऩुगेको यकभ जुटाउने स्जम्भा षवश्व फैंकरे न ैऩाएको थथमो । त्मसफेरा 
गरयएको सम्बाव्मता अध्ममनरे आमोजना फनाउन करयफ ४० अफा रुऩैमाॉ राग्न ेदेिाएको थथमो । आमोजना अघि 

फढेको बए २०५७ भा अरुण सम्ऩन्न बइसक्न ेथथमो । 
एभारेका तत्कारीन भहासथचव एवॊ उऩप्रधानभन्री भाधवकुभाय नेऩाररे आमोजना अघि नफढाउन षवश्व फैंकका 
अध्मऺराई ऩराचायभापा त अनुयोध गयेऩघछ उसरे आमोजनाफाट हात खझक्मो । तत्कारीन नेऩारी काॊगे्रसको 
सयकायरे ऩघन आमोजना अघि फढाउन ेघनणाम गयेको थथमो । २०५१ सारभा अरुण आमोजना फनाउन ेषवषमभा 
षवलबन्न चयणभा फहस य छरपर बए । 
एभारेरे त्मसफेरा चनुावी सयकाय यहेको बन्दै अरुण आमोजना अघि फढाउन नहुन ेतका  अघि सा¥मो य अन्तत् 
आमोजना न ैतुहहमो । एभारेरे गयेको गरत घनणामको बाथगदाय अहहरे देश य जनता हुनुऩयेको छ । एभारेका नेता 
आॊलशकरूऩभा आफ्नो कायणरे अरुणको अवसान बएको स्वीकाछान ्। एभारेको ९ भहहन ेशासनकारको अस्न्तभ 

भहहना, २०५२ साउन ३ गत ेमो मोजना पकका मो । 
नेऩार टुकीमुगतपा  पकेको अवस्था थथमो । अरुण आमोजनाफाट षवश्व फैंकरे हात खझकेऩघछ मसको सवार षवयोध 

बएका थथए । नेऩारभा वातावयण य फाॉधषवयोधी (एन्टीड्माभ भुबभेन्ट) सञ्चारन गरययहेका केही आईएनजीओका 
कामाकताा अरुण आमोजना कपताा गयाउन सपर बएको बन्दै िसुीरे गद्गद बएका थथए । तय याप्रऩाका तत्कारीन 

अध्मऺ सूमाफहादयु थाऩारे अन्धकाय बषवष्मको सॊकेत गदै वक्तव्म घनकारेय देश पेरय टुकीमुगघतय पकका मो बनेका 
थथए । य, बमो ऩघन त्मस्त ै। अन्म याजनीघतक दरका नेतारे सभेत मसको षवयोध गयेका थथए । एभारेरे अरुण 

आमोजना योकेऩघछ षवश्व फैंकरे नेऩारको ऊजाा षवकासभा गन ेसम्ऩूणा रगानी अन्म भुरुकभा सा¥मो । 
अरुण तेस्रोको अवसानऩघछ षवदेशी रगानीका खिम्ती य बोटेकोसी आमोजना फने । भहॉगो षवद्मुत ्िरयद–बफिी 
सम्झौता (ऩीऩीए) का कायण दफुै आमोजना अहहरेसम्भ ्षववादीत छन ्। मसऩघछ १ सम ४४ भेगावाटको कारीगण्डकी 
ए, ७० भेगावाटको भध्मभस्र्माङ्दी आमोजना सम्ऩन्न बए । अरुण फनेको बए त्मससॉग ैअरू ऩरयमोजना ऩघन आउन े

थथए य भुरुक रोडसेडडङको दषु्चिभा ऩदैनथ्मो बन्न ेजभात ठूरो छ । अहहरे देशभा रोडसेडडङ धेयै कभ हुन्थ्मो । 
आमोजना फनेको बए अहहरेसम्भ प्राथधकयणरे आमोजना घनभााणका राथग लरएको कजाासभेत बुक्तानी 
गरयसक्थ्मो । 



डढे दशकऩघछ अहहरे बन ेषवश्व फैंक ऊजााभा रगानी गना तमाय बएको छ । उसरे ३७ भेगावाटको कावेरी ‘ए’ भा ७ 

अफा रुऩैमाॉ रगानी गना सयकायसॉग बयियै ऋण सम्झौता गयेको छ । सयकायरे मो आमोजना प्रघतस्ऩधााफाट बायतको 
सतरज जरषवद्मुत ्घनगभराई हदइसकेको छ । सतरजरे रगानी फोडासॉग आमोजना षवकास सम्झौता 
(ऩीडीए)सभेत गरयसकेको छ । सतरजरे आमोजनाको ऺभता फढाएय ९ सम भेगावाट ऩ¥ुमाएको छ । आमोजनाको 
अनुभाघनत रागत १ सम ४ अफा रुऩैमाॉ यहेको सतरजरे गयेको सम्बाव्मता अध्ममनरे देिाएको छ । 
 

अरुणको रगानी ऩाककस्तानभा 
एभारेको चको षवयोधका कायण अन्तत् सयकायरे आमोजना अघि फढाउन सकेन । मसऩघछ षवश्व फैंकरे अरुणभा 
गन ेबनेको यकभ ऩाककस्तानको िाज–फायोथा जरषवद्मुत ्आमोजनाभा रगानी ग¥मो । सो आमोजना सम्ऩन्न बई 

हार षवद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ । त्मसको एक दशकऩघछ ऩाककस्तानरे सो आमोजनाफाट बफजुरी उत्ऩादन हुन 

थाल्मो । त्मसफेरा अरुण तेस्रो फनेऩघछ भाथथल्रो य तल्रो अरुण आमोजना फनाउन ेतमायीसभेत बएको थथमो । 
भाथथल्रो अरुणको राइसेन्स षवद्मुत ्प्राथधकयणसॉग छ । तल्रो अरुणको राइसेन्स ब्रास्जरको ब्रास ऩावयसॉग थथमो 
। उसरे ऩघन काभ गना नसकेऩघछ सयकायरे उसको नाभभा यहेको तल्रो अरुण आमोजनाको राइसेन्स िायेज 

गरयसकेको छ । 
सॊिवुासबास्स्थत अरुण नदीभा फन्न ेआमोजनाफाट हहउॉद य वषाा सफ ैसभम एकनास बफजुरी उत्ऩादन हुन ेहुॉदा मो 
आमोजनाभा आथथाक एवॊ प्राषवथधक रूऩभा आका षक ठह¥माइएको थथमो । सन ्१९९० को दशकदेखि आमोजना अघि 

फढाउन ेषवषमरे चचाा ऩामो । अरुणरे आमोजनाफाट षवद्मुत ्उत्ऩादनका अघतरयक्त ऩूवॉ ऩहाडी स्जल्राभा १२२ 

ककरोलभटय राभो सडक ऩघन घनभााण हुन ेथथमो । त्मसफेरा अरुण तेस्रोरे ऩूवाऺ ेरको कामाऩरट न ैहुन ेभाघनएको 
थथमो । आमोजना फनेको बए हुन्थ्मो ऩघन । अरुण आमोजना स्वीकृघतको अस्न्तभ तह २०५१ काषत्तकसम्भ आइऩुग्दा 
ऩूवाका सम्बाव्म, य षवस्ततृ इस्न्जघनमरयङ डडजाइनसम्भका जहटर काभ सम्ऩन्न बइसकेका थथए । नेऩाररे त 

उस्ल्रखित अध्ममन य डडजाइन गना अफौं रुऩैमाॉ रगानी गयेको थथमो । एभारेको ९ भहहन ेसयकायको आठौं भहहनाभा 
न ैमो कपताा बमो । त्मसफेरा अरुण फनाउन करयफ ४० अफा रुऩैमाॉ रगानी हुन ेसम्बाव्मता अध्ममनरे देिाएको थथमो 
। मसभध्मे ३३ अफा रुऩैमाॉ दाताफाट य फाॉकी नेऩाररे रगानी गन ेसहभघत बएको थथमो । 
अरुणको सम्बाव्मता अध्ममन २०४६ सारअघि न ैबएको हो । षवश्व फैंकको अन्तयाास्ष्ट्रम षवकास सॊस्था (आईडीए), 

जभानी, जाऩान, िान्स, स्स्वट्जयल्मान्ड य कपनल्मान्ड सहबागी यहेको मो आमोजना घनभााणराई २ चयणभा 
षवबाजन गरयएको थथमो । ऩहहरो चयणभा १ सम २० ककरोलभटय ऩहॉैुच सडक, ३५ लभटय अग्रो फाॉध, साढे ६ 

ककरोलभटय राभो सुरुङ य षवयाटनगयसम्भको प्रसायणराइन घनभााण गयी २ सम १ भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन य 

षवतयणको रक्ष्म लरइएको थथमो । त्मसऩघछ ऩुन् २ सम १ भेगावाट ऺभता फढाउन ेतमायी सयकायको थथमो । 
 

अरुणसॉग ककन डयामो एभारे 

अरुण तेस्रो घनभााणका सन्दबाभा दाता षवश्व फैंकरे केही सता यािेको थथमो । मो आमोजना घनभााण गनाका राथग 

नेऩाररे आफ्नो आथथाक नीघतभा व्माऩक ऩरयवतान एवभ ्सुधाय गनुाऩन ेषवश्व फैंकका सताहरू थथए । मस्त ैस्वदेशी 
तथा षवदेशी रगानीकतााराई जुनसुकै ऺेरभा रगानी गना छुट हदनुऩन,े १० वषाको अवथधभा षवद्मुत ्भहसुर करयफ 

दोधफय फढाउनुऩन,े अरुण सम्ऩन्न नहुन्जेरसम्भ १० भेगावाट बन्दा फढी ऺभताका जरषवद्मुत ्आमोजना घनभााण 

गना चाहेभा षवश्व फैंकफाट स्वीकृघत लरनुऩन ेजस्ता केही याष्ट्रहहतषवऩयीतका सता याखिएका थथए । मी सता नेऩारी 



काॊगे्रसरे स्वीकाय गयेको थथमो । मसको व्माऩक षवयोध बएऩघछ १० भेगावाटबन्दा फढी ऺभताको षवद्मुत ्आमोजना 
घनभााण गना चाहेभा षवश्व फैंकसॉग स्वीकृघत लरनुऩन ेय १० वषाको अवथधभा षवद्मुत ्भहसुर दोधफय फढाउनुऩन ेसता 
ऩघन हटाउन षवश्व फैंक तमाय बमो । मसफाट ऩहहरेका गल्तीराई केही सुधाय गन ेकाभ गरयएको थथमो । अरुण अघि 

फढाउन ेकाभ अघि फहढयहेका फेरा एभारे य केही आईाएनजीओरे थयी–थयीका षववाद जन्भाउन थारेका थथए । 
आमोजना तुहाउन व्माऩक ऩहर गरयएको थथमो । 
  

अदहरेको अरुण 

सन ्२००८ भा तत्कारीन जरस्रोत भन्रारमरे अरुण तेस्रो आमोजना षवश्वव्माऩी फोरऩरफाट सफैबन्दा फढी लसत्तैंभा 
षवद्मुत ्हदन प्रस्ताव गयेको बायत सयकाय स्वालभत्वको सतरज जरषवद्मुत ्घनगभराई घनभााणको स्जम्भा हदमो । 
आमोजना अघि फढाउन ेषवषमभा षवकासकताा सतरज य रगानी फोडाफीच हारसार ैआमोजना षवकास सम्झौता 
(ऩीडीए) बएको छ । उसरे २५ वषासम्भका राथग षवद्मुत ्उत्ऩादन राइसेन्स ऩाउॉ दै छ । आमोजना फनाउन सतरजरे 

१ सम ४ अफा रुऩैमाॉ रगानी गदैछ । सतरजरे ऩीडीएको २ वषालबर रगानी जुटाउन,े बफजुरीको फजाय 

व्मवस्थारगामत घनभााणऩूवाका काभ सम्ऩन्न गयी आगाभी सन ्२०२१ को अन्त्मसम्भ आमोजना सम्ऩन्न गन े

रक्ष्म लरएको छ । मस्त ैस्थानीम फालसन्दारे आमोजनाफाट १ अफा रुऩैमाॉफयाफयको करयफ ५ प्रघतशत सेमय ऩाउनेछन ्

। सतरजरे आमोजनाफाट प्रबाषवत ६ गाउॉ  षवकास सलभघतभा घन्शुल्क ३० मुघनट बफजुरीका अघतरयक्त 

षवद्मुतीकयणको काभ सतरजरे गनेछ । 
अरुण तेस्रोफाट नेऩाररे २१.९ प्रघतशत अथाात ्१ सम ९७ भेगावाट (वाषषाक ८६ कयोड मुघनट) बफजुरी लसत्तॊै ैभा ऩाउनेछ 

। प्रघतमुघनट ५ रुऩैमाॉभा हहसाफ गदाा मो बफजुरीको बाउ ४ अफा ३० कयोड रुऩैमाॉ हुन आउॉछ । आमोजनाफाट २५ वषाको 
अवथधभा नेऩाररे ३ सम ४८ अफा रुऩैमाॉ राब ऩाउनेछ । आमोजनाफाट वाषषाक ३ अफा ९२ कयोड २४ राि मुघनट 

बफजुरी उत्ऩादन हुन ेसतरजरे तमाय गयेको षवस्ततृ अध्ममन प्रघतवेदन (डीऩीआय)रे देिाएको छ । 
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रोडसेडडङ पेरय फढ्मो 

लशव दवुाडी 
काठभाडौं 
रोडसेडडङको चको भाय िेषऩयहेका आभ जनतारे फुधफायदेखि थऩ सभस्मा झले्नुऩने बएको छ। नेऩार 

षवद्मुत ्प्राथधकयण ्ॉरे षवद्मुत ्कटौतीको षवद्मभान तालरका ऩरयभाजान गयी थऩ सभमसहहतको नमाॉ 
तालरका सावाजघनक गयेऩघछ सवासाधायण उऩबोक्ता झनै भायभा ऩन ेबएका हुन।् 
प्राथधकयणका अनुसाय अफदेखि हप्ताभा ७० िण्टा षवद्मुत ्कटौती हुन ेछ। नमाॉ तालरकाअनुसाय हप्ताको 
दईु हदन ११, अको दईु हदन साढे १० िण्टा य तीन हदन साढे नौ िण्टाका दयरे षवद्मुत ्कटौती हुनेछ। 
मसअघि हप्ताभा ५८ िण्टा ३० लभनेट षवद्मुत ्कटौती हुॉदै आएको थथमो। 
प्राथधकयणको बाय प्रेषण केन्रका प्रभुि बुवन ऺेरीरे भाग य आऩूघताफीचको फढ्दो असन्तुरनका कायण 

रोडसेडडङको षवद्मभान तालरका ऩरयभाजान गनुाऩयेको फताउनुबमो। लसन्धऩुाल्चोकको भाङ्िाभा गएको 
ऩहहयोरे ऺघत ऩुमााएको भाथथल्रो बोटेकोसी जरषवद्मुत ्आमोजनाभा उत्ऩन्न स्थानीमको अवयोधका 
कायण त्महाॉफाट उत्ऩादन हुने ४५ भेगावाट षवद्मुत ्यास्ष्ट्रम प्रसायण ्ॉ राइनभा जोडडन नऩाउॉदा थऩ सभस्मा 
लसजाना बएको उहाॉको बनाइ छ। 
षवद्मुत ्प्राथधकयणको बाय प्रेषण केन्रका प्रभुि ऺेरीरे बन्नुबमो– „हार षवद्मुत्को भाग हदन प्रघतहदन 

फढ्दै गएको य उत्ऩादनभा वदृ्थध हुन नसकेकारे फाध्म बएय रोडसेडडङको सभमावथध वदृ्थध गनुाऩयेको 
हो।‟ 
ऩहहयोका कायण बफथग्रएका सॊयचना ऩूणा रूऩभा अझै सुधाय हुन ेनसकेको, गभॉ फढेका कायण षवद्मुत्को 
भाग थषऩएको, उत्ऩादन नफढेको, बायतफाट आमात गने बघनएको षवद्मुत ्ऩघन ऩूवााधाय भभात फाॉकी नै 
यहेकारे सफै आमात गना नसककएको जस्ता कायणरे गदाा रोडसेडडङ गनुाऩयेको उहाॉको बनाइ छ। 
प्राथधकयणका अनुसाय हार बायतफाट दैघनक २ सम भेगावाटको हायाहायीभा षवद्मुत ्आमात हुॉदै आएको 
छ। प्राथधकयणका आफ्नो स्रोतफाट ४ सम ३० भेगावाट (कुरेिानीसभेत) य स्वतन्र ऊजाा उत्ऩादकहरूफाट 

१ सम ६० भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको ऺेरीरे फताउनुबमो। 
उहाॉका अनुसाय हार अत्माथधक षवद्मुत्को भाग हुने फेरुकीको सभमभा १ हजाय १ सम ५० भेगावाट 

षवद्मुत्को भाग छ। मो भाग थेग्न अहहरे रोडसेडडङ गनुाको कुन ैषवकल्ऩ नै नबएको उहाॉको बनाइ छ। 
एक तथ्माॊकअनुसाय यास्ष्ट्रम षवद्मुत ्प्रणारीभा षवद्मुत्को उच्चतभ भाग वषेनी अघिल्रो आथथाक वषाको 
तुरनाभा ९ प्रघतशतको हायाहायीभा फढ्ने गदाछ। भाग फहढयहे ऩघन त्मसअनुसाय आऩूघता व्मवस्था हुन 

नसक्दा सभस्मा फढ्दै गएको हो। 
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जरववद्मुत ्ऺेरभा प्रत्मऺ वैदेलिक रगानीको सम्बावना 
भुरुकभा ऊजाा उत्ऩादन तथा प्रसायण षवस्तायको ऺेरभा प्रत्मऺ वैदेलशक रगानी फढ्न ेसम्बावना देखिन थारेको मस 

ऺेरका षवऻहरूरे फताएका छन।् ऊजाासम्फन्धी काठभाडौंभा आमोस्जत एक कामािभका वक्ताहरूरे मस्तो धायणा 
यािेका हुन।् 
कामािभभा ऊजाा भन्रारमका प्रवक्ता केशवध्वज अथधकायीरे ऊजाा ऺेरभा रगानी फढ्न थारेको फताउनुबमो। त्मस 

अवसयभा उहाॉरे ऊजाा नीघत ऩुस भसान्तसम्भभा ऩारयत गन ेतमायी ऊजाा भन्रारमरे गयेको ऩघन जानकायी 
हदनुबमो। 
जरषवद्मुत ्आमोजनाको घनभााण स्वीकृघत न ैसभस्मा बएको बन्दै अफ स्वीकृघत, षवद्मुत ्िरयद सम्झौता तथा 
प्रसायणराइन षवस्तायरगामतभा भन्रारम षवचायाधीन यहेको उहाॉको बनाइ छ। घनजी ऺेररे जरषवद्मुत ्घनभााणको 
स्वीकृत लरन ेतय षवद्मुत ्उत्ऩादन य प्रसायणफाये अध्ममन कभ गना बएको घनभााण स्वीकृघत प्रकिमा नै ऩरयभाजान 

गन ेउहाॉरे फताउनुबमो। 
बायतसॉग गरयएको षवद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता य आमोजना षवकास सम्झौताऩघछ नेऩार य बायतफीच अन्तदेलशम 

प्रसायणराइन घनभााण य प्राषवथधक तथा षवत्तीम सभस्माका फायेभा यणनीघत आगाभी ६ भहहनालबर घनभााण गरयन े

त्मस अवसयभा उहाॉरे फताउनबुमो। 
त्मस अवसयभा रगानी फोडाका प्रभुि कामाकायी अथधकृत याधेश ऩन्तरे अफ षवद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता य आमोजना 
षवकास सम्झौताको कामाान्वमनराई थऩ प्रबावकायी फनाउनुऩनेभा जोड हदनुबमो। उहाॉरे बायतसॉग गरयएको मी 
सम्झौताऩघछ अन्म भुरुक तथा दात ृघनकाम ऩघन नेऩारको जरषवद्मुत ्षवकासभा आकषषात फन्दै गएको 
फताउनुबमो। ताभाकोसी य भाथथल्रो भस्र्माङ्दीको ऩघन आमोजना षवकास सम्झौताको िाका तमाय बइसकेको ऩघन 

उहाॉको बनाइ छ। 
कामािभभा स्वतन्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार इऩानका अध्मऺ िड्गफहादयु षवष्टरे उजाा उत्ऩादन, 

प्रसायण तथा व्माऩाय प्रवद्र्धनका राथग नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणको सॊयचनात्भक सुधाय आवश्मक यहेको 
औॊराउनुबमो। उहाॉरे षवद्मुत्को फजाय षवस्तायका राथग घनजी ऺेरको प्रवेश तथा षवद्मुत ्उत्ऩादकहरूको रगानीको 
सुयऺाको प्रत्माबूघत सयकायको स्जम्भेवायी यहेको जानकायी गयाउनुबमो। 
कामािभा भुरुकको ऊजाा षवकासका राथग स्वदेशी रगानीकतााहरूको साना तथा भझौरा आमोजनाभा रगानी वदृ्थध 

बए ऩघन ठूरा जरषवद्मुत ्आमोजना घनभााणभा वैदेलशक रगानी आवश्मक यहेको सहबागीरे फताएका छन।् 
कामािभका सहबागीहरूरे भुरुकको व्माऩायिाटा कभ गना ऊजााभापा त ्सभब्व बएको य षवदेशी रगानीकतााको 
रगानी सुघनस्श्चत गना डरयभा ऩीऩीए गनुाऩनेभा जोड हदएका थथए। 
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ऩुस २ देखख १० घण्टा रोडिडेडङ 
नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणरे ऩुस २ गतेदेखि राग ूहुन ेगयी रोडशडेडङको सभम २ िण्टा फढाएको छ । प्राथधकयणरे 

सोभवाय नमाॉ तालरका प्रकालशत गयी हदनको १० िण्टा रोडशडेडङ हुन ेजानकायी हदएको हो । मसअघि दैघनक ८ िण्टा 
रोडशडेडङ हुॉदै आएको थथमो । लसन्धऩुाल्चोकको भाङ्िारगामत स्थानभा गएको ऩहहयोका कायण यास्ष्ट्रम प्रसायणभा 
षवद्मुत ्कभ बएको, बाय फढ्दै गएको तथा नदीहरूभा ऩानीको फहाव कभ हुॉदै गएका कायण रोडशडेडङको सभमावथध 

फढाउन ुऩयेको प्राथधकयणरे फताएको छ । 
 

काठभाडौं उऩत्मकालबर तोककएकै सभमभा य काठभाडौं उऩत्मकाफाहहय तोककएको सभमबन्दा ५ लभनेटऩघछ 

रोडशडेडङ हुन ेउसरे फताएको छ । ऩरयस्स्थघत हेयेय अनुकूर हुॉदा १ िण्टा कभ य प्रघतकूर हुॉदा १ िण्टा फढी रोडशडेडङ 

हुन सक्न ेऩघन उसरे जानकायी हदएको छ । साॉझको सभमभा षवद्मुत ्फढी िऩत हुन ेउऩकयणहरू सकेसम्भ फन्द 

गयी वा कभ प्रमोगभा ल्माई रोडशडेडङ कभ गन ेकामाभा सिाउन ऩघन प्राथधकयणरे सवासाधायणभा अनुयोधसभेत 

गयेको छ । 
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सवेऺण अनुभछत ददन योक्न ेऊजाय भन्त्रारमको तमायी 
नमाॉ आमोजनाहरू प्रछतस्ऩधायफाट छनभायणभा रचगन े

 

भङ्लसय २९, काठभाडौं । ऊजाा भन्रारमरे सफ ैजरषवद्मुत ्आमोजनाको सवेऺणको काभ आपैरे गन ेतमायी थारेको 
छ । सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत सलभघतभा सोभवाय फोल्दै ऊजाा भन्रारमका सथचव याजेन्रककशोय ऺरीरे त्मस्तो 
तमायी थारेको फताएका हुन ्। उनरे बन,े ‘१ भेगावाट होस ्चाहे हजायौं भेगावाटको होस ्सफ ैआमोजनाको सवेऺण 

भन्रारमरे न ैगन ेगयी ऐनभा व्मवस्था गन ेगयी भस्मौदा तमाय ऩारयएको छ ।’ सयकायरे अध्ममन ऩूया गयेको 
आमोजना भार ैप्रघतस्ऩधााका आधायभा घनभााणभा रजैाॉदा उऩमुक्त हुन ेभन्रारमको स्ऩष्ट धायणा बएको उनरे 

फताए ।  
 

सवेऺणदेखि न ैघनजी कम्ऩनीराई िोरा÷नदी स्जम्भा रगाउॉदा घनमभन गना गाह्रो हुन,े सभम फढी राग्न,े षवलबन्न 

षववाद सजृना हुन ेतथा आमोजना नै अघि फढ्न नसक्न ेअवस्था देखिएकारे त्मस्तो अवस्थाको अन्त्मका राथग 

सयकायरे सवेऺण ऩूया गयी प्रघतस्ऩधााफाट घनभााण कम्ऩनी चमन गन ेघनष्कषाभा भन्रारम ऩुगेको ऺरीरे फताए । 
उनका अनुसाय मी व्मवस्थासहहतको षवद्मुत ्ऐनको सॊशोधन भस्मौदा ऩुस भसान्तसम्भभा सॊसद्भा प्रस्तुत गन े

तमायी बइयहेको छ । हार उत्ऩादनभा बन्दा ऩघन प्रसायण आमोजनाहरूको घनभााणभा जोड हदनुऩन ेअवस्था आएको 
उनको बनाइ थथमो । प्रसायण राइन घनभााणराई गघत हदन गुरुमोजनाको िाका भन्रारमरे फनाइयहेको  
उनरे फताए ।  
 

फैठकभा अथा भन्रारमका सहसथचव भध ुभयालसनीरे काफेरी–ए आमोजनाभा रगानी गना षवश्व फैङ्कसॉग 

भन्रारमरे गयेको ऋण सम्झौता गल्ती नबएको फताएका थथए । ऩहहल्म ैदातासॉग लरन ेबनेय तम बइसकेको ऋण 

नलरॉदा सावाबौभ याष्ट्रप्रघत अन्तययास्ष्ट्रम सभुदामको षवश्वसनीमता गुम्न सक्न ेबएकारे त्मस्तो सम्झौता 
आवश्मक बएको उनको धायणा थथमो । 
 

फैठकभा उऩस्स्थत अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगका प्रघतघनथधहरूरे नेऩारको ऊजााऺेरभा सही य गरत 

दवुै प्रवषृत्तका प्रवद्र्धकहरू देखिएकारे सहीराई प्रोत्साहन य गरतराई दरुुत्साहन गदै देशराई रोडशडेडङ भुक्त 

ऩानुाऩन ेअस्ख्तमायको धायणा यहेको फताएका थथए ।  
 

फैठकभा सलभघतका सबाऩघत गगन थाऩारे षवद्मुत ्ऐनको सॊशोधन भस्मौदाभा सलभघतरे थऩ गहृकामा गयेय 

सॊसद्फाट अनुभोदन हुन ेगयी प्रस्तुत गरयन ेफताएका थथए । 
 

अश्ततमाय–सलभछत ऺेराचधकाय वववाद भत्थय 

काफेरी–एसहहत अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे आवश्मक कायफाहीका राथग सचते गयाएको बघनएको 
षवलबन्न १४ आमोजना य सभग्र ऊजााऺेरभा बएका काभ कायफाहीका षवषमभा छरपर गना फैठक डाककएको थथमो । 
मसअघि सलभघतराई अटेय गदै अनुऩस्स्थत बएको अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगका प्रभुि आमुक्त 



रोकभानलसॊह काकीरे मसऩटक बने आऩmू काठभाडौंफाहहय यहेकारे आमोगका प्रघतघनथधका रूऩभा अस्ख्तमायका 
सथचव प्रेभकुभाय याईराई ऩठाएका थथए ।  
 

अनुसन्धान अथधकृतहरूसहहत उऩस्स्थत सथचव काकीरे काफेरीरगामत आमोजनाफाये अस्ख्तमायरे ऊजाा 
भन्रारमराई सचते वा ध्मानाकषाण भार गयाएको य त्मससम्फन्धी घनणाम लरन ऊजाा भन्रारम स्वतन्र बएको 
फताएका थथए । काकीरे आऩm्ना प्रघतघनथधराई ऩठाएय सॊसद्को भमाादा फोध गयेको बन्दै सबासद्हरूरे 

सकायात्भक धायणा व्मक्त गयेका थथए । मस िटनारे अस्ख्तमाय य सॊसदीम सलभघतहरूको ऺेराथधकायको षववादराई 

केही भत्थय ऩायेको छ । तय, मो षववाद टुङ्गो राथग बने नसकेकारे कुन ैऩघन फेरा सतहभा आउन ेसम्बावना बने 
अबै छॉदै छ । 
  



>f]tM cleofg, 2071/9/2 

वववादको चऩेटाभा जरववद्मुत ्आमोजनाहरू 

ऩुष्ऩयाज कोइयारा  
 

ऩघछल्रो सभम जरषवद्मुत ्आमोजनाहरूभा ऩुन् षवलबन्न ककलसभका अवयोध सजृना हुन थारेको छ । 
मस्ता अवयोधरे प्रश्रम ऩाए बिायै गघत लरएको नेऩारको ऊजाा षवकास ऩुन् ठप्ऩ हुनसक्न ेय देशराई अझ 

कैमौं दशक ऊजाा अबावकै अवस्थाभा रुभल्माउन सक्ने थचन्ता ऊजाावतृ्तभा देखिन थारेको छ ।  
 

िासगयी बायतभा भोदी नेततृ्वको सयकाय आएऩघछ उसरे घछभेकीहरूसॉग लरएको सम्फन्ध सुधायको 
नीघतरे नेऩारको जर ऊजाा षवकासको ऺेरभा ऩघन प्रत्मऺ राब ऩु¥माउन थारेको आकरन गना थालरएको 
थथमो । य, गत साउन १८ गते बएको बायतका प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणऩघछ रगाताय दईु 

देशफीच थाती यहेका षवद्मुत ्आमोजनाहरूरे घनभााणतपा  जान गघत लरएका थथए । नेऩार–बायत षवद्मुत ्

व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए), ऩञ्चशे्वय षवधान ऩारयत, भाथथल्रो कणााणी य अरुण तेस्रोको आमोजना षवकास 

सम्झौता(ऩीडीए)जस्ता काभहरू बएका थथए ।  
 

ऊजाा षवकासभा बायतसॉग अघि फढेको मही सम्फन्धको प्रबावस्वरूऩ थचघनमाॉ (थ्री गोजेज)कम्ऩनीरे 

अनुभघत ऩाएको ऩस्श्चभ सेती ऩघन अगाडड फढाउन दफाफ ऩयेको थथमो । अन्म, देशका रागनीकताा ऩघन 

नेऩारको ऊजााभा आकषषात हुन थारेका थथए । तय, बायतसॉग ैबएका सम्झौताका आमोजनाहरू 

कामाान्वमन गना नऩाउॉ दै ऩुन् षववाद सजृना गना थालरएको छ । स्थानीम सयोकायका कघतऩम उथचत 

भुद्दाहरू अनुथचत तयीकारे अनुथचत ऩाररे उठान गरयहदॉदा ऊजाा षवकासको गघतरे उल्टो फाटो लरनसक्न े

थचन्ता ऩघन व्मक्त हुन थालरसकेका छन ्।  
 

प्रबाववतको ऩरयबार्ा य िमेय वववाद  

अरुण तेस्रो : कसराई प्रबाषवत भान्ने बन्नेभा षववाद जरषवद्मुत ्आमोजनाहरूभा देखिएको छ । अरुण 

तेस्रो (९ सम भेवा)रे सङ्िवुासबा स्जल्राका ६ गाषवसराई प्रबाषवत भानेको छ । तय, बोजऩुय स्जल्राफाट 

ट्रान्सलभशन राइन फन्न ेबएकारे बोजऩुयवासीरे ऩघन शमेय भाग्दै षववाद िडा गयेका छन ्। उनीहरूरे 

शमेय लरनका राथग सयोकाय सलभघत ऩघन घनभााण गयेका छन ्।  
 

मद्मषऩ षवगतभा अरुण तेस्रो फन्न नहदन नेऩारको ठूरै याजनीघतक दर (एभारे)रे बूलभका घनवााह गयेको 
य उक्त आमोजना नफन्दा त्मसको सम्बाषवत राबफाट स्थानीम फालसन्दा षवभुि बएका कायण अफ मो 
आमोजना सभमभै शुरू बएय सभमभै ऩूया हुनुऩछा  बन्नेभा स्थानीम फालसन्दा एकभत छन ्। त्मसो हुॉदा मो 
आमोजना सभमभै सम्ऩन्न हुनेभा आशावादी फन्न सककने देखिएको छ । अकोतपा , आमोजनाको 



प्रवद्र्धक ऩघन बायत सयकायको स्वालभत्वभा बएको कम्ऩनी सतरज जरषवद्मुत ्घनगभ बएकारे षवत्तीम 

व्मवस्थाऩन ऩूया गना सभस्मा नहुन ेआकरन गरयएको छ ।   
 

भाचथल्रो ताभाकोिी : घनभााणाधीन भाथथल्रो ताभाकोशी जरषवद्मुत ्आमोजना (४ सम ५६ भेवा)रे 

आमोजना प्रबाषवत स्थानीम फालसन्दाराई शमेय हदएको छ । साथै मसभा रगानी गने कभाचायी 
सञ्चमकोष, नागरयक रगानी कोष य प्रवद्र्धक नेऩार षवद्मुत ्प्राथधकयणका कभाचायीराई ऩघन शमेय 

हदएको छ । तय, मी तीनओटै घनकामभध्मे कभाचायी सञ्चमकोषका कभाचायीको तुरनाभा प्राथधकयणका 
कभाचायीराई कभ शमेय हदएको बन्दै षववाद िडा गरयएको छ । 
 

त्मस्त,ै आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने षवद्मुत ्खिम्ती–ढल्केवय प्रसायण राइनभा जोड्न याभेछाऩको देवीटाय 

पुरासी गाषवसभा सफ ऩावयस्टेशन फनाउने बएऩघछ त्मस ऺेरका फालसन्दारे ऩघन आमोजनाको शमेय 

भाग गना थारेका थथए । दोरिा य याभेछाऩको सीभाऺेरभा फन्न रागेकारे याभेछाऩका ऩघन केही गाषवस 

आमोजनाको प्रत्मऺ प्रबाषवत छन ्बन्ने त्महाॉका फालसन्दाको बनाइ छ । आमोजनारे प्रत्मऺ प्रबाषवत 

याभेछाऩका फालसन्दाराई ठगेको आयोऩ ऩघन स्थानीम फालसन्दारे रगाएका छन ्। उक्त आमोजनाका 
राथग प्रबाषवतको ऩरयबाषा नै अवैऻाघनक बएको उनीहरूको बनाइ छ । षववादरे ठूरै रूऩ लरने बएऩघछ 

हार आमोजनाराई प्राथधकयणरे दोरिाकै सहये गाषवसको ककने बन्ने स्थानभा सफ ऩावयस्टेशनका राथग 

जभीन उऩरधध गयाएको छ । मद्मषऩ, प्रवद्र्धक कम्ऩनीहरूका कभाचायीराई हदइएको शमेय प्रघतशतका 
षवषमभा षववाद कामभै छ ।  
 

मी सफ कुयाराई व्मवस्स्थत गना आमोजना प्रबाषवतको ऩरयबाषा वैऻाघनक फनाउनु य धेयै आमोजनाभा 
स्थाषऩत गना सककने एउटा भानक स्थाषऩत गनुा आवश्मक छ । प्रत्मऺ प्रबाषवत, आॊलशक प्रबाषवत, ऩयोऺ 

प्रबाषवत जस्ता वगाभा प्रबाषवतको वगॉकयण गयी त्मस ैअनुरूऩको ऺघतऩूघत ा, शमेयरगामतको व्मवस्था 
गनुाऩन ेदेखिएको छ ।  
 

याश्ष्रता य उच्चतभ राब(ऺभता)को वववाद  

भाचथल्रो कणायरी : भाथथल्रो कणाारी जरषवद्मुत ्आमोजना (९ सम भेवा)राई अवरुद्ध गयाउन एउटा 
ऩऺ िरेुय राथगऩयेको छ । जरस्रोतषवद् यत्नसॊसाय शे्रष्ठ, एनेकऩा भाओवादीका नेता रीराभखण 

ऩोियेररगामत व्मस्क्त मो आमोजना फन्नु हुॉदैन बनेय अलबव्मस्क्त हदइयहेका छन ्। उनीहरूका अनुसाय 

४ हजाय १ सम ८० भेगावाट ऺभताको जराशममुक्त फहुउद्देश्मीम आमोजनाका रूऩभा फनाउन सककने 
बनेय षवगतका अध्ममनहरूरे देिाएकोभा ९ सम भेगावाटभा सीलभत गरयएको छ । उक्त आमोजना 
फनाउॉदा ऩघन तल्रो तटभा फनाउन बघनएको कणाारी–थचसाऩानी १० हजाय ८ सम भेवा ऺभताभा फनाउन 

कुन ैफाधा नऩन ेउनीहरूको तका  छ । त्मस्त,ै उक्त आमोजना रागतको हहसाफरे षवश्वकै आकषाक 

आमोजना बएकारे प्रघतभेगावाट रू. ९ कयोडसम्भभ ैफन्ने बए ऩघन रागत १६ कयोड ऩुयम्ाएय आमोजना 



फनाउॉदा न ैकलभशन बागशास्न्त गना रागेको उनीहरूको आयोऩ छ । याजनीघतक कायणरे ऺभताफाहहयको 
ऩरयस्स्थघत (पोसा भेजय)का कायण आमोजना २१ हदनबन्दा फढी फन्द बएभा ऺघतऩूघत ा हदनुऩन ेप्रावधान 

ऩघन याष्ट्रहहत षवऩयीत बएको उनीहरूको बनाइ छ ।  
 

उक्त आमोजनाको सवेऺण अनुभघत हदॉदादेखि आमोजना षवकास सम्झौता गदाासम्भका हयेक चयणभा 
नीघतगत भ्रष्टाचाय बएको बन्दै मस ैषवचायका ऩऺऩाती कणाारी जराधाय सॊयऺण सभाजरे १ हजाय 

जनाको हस्ताऺयसहहत गत शुिवाय अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगभा उजुयी दताा गयी 
आमोजनाराई अगाडड फढ्नफाट योक्न िोजेका छन ्। 

मस आमोजनाका ऩऺऩातीहरूरे बने उच्चतभ राब य यास्ष्ट्रमताका कुयाहरू आमोजना फन्न नहदने 
षड्मन्रका रूऩभा अथ्र्माउने गयेका छन ्। हयेक आमोजनाफाट उच्चतभ राब लरने गयी घनभााण गन ेहो बने 
हयेक आमोजनाको पयकपयक सभमभा अध्ममन गदाा रागतको आधायभा ऺभता फढाउॉ दै रान सककने 
उनीहरूको तका  छ । तय, अध्ममनरे तम गयेको उच्चतभ ऺभताभा आमोजना घनभााण गना रगानी 
आवश्मक ऩन ेय त्मस्तो रगानी जुट्न नसकेकारे तत्कारकै अध्ममनअनुसायको ऺभताभा आमोजना 
फनाउॉ दै जाॉदा देशराई रोडशडेडङ भुक्त ऩाना सककने उनीहरूको धायणा छ । उच्चतभ राब लरन ेबनेय 

आउन रागेको रगानी ऩघन योकेय देशराई थऩ २÷४ दशक रोडशडेडङभा याख्न नहुन ेउनीहरूको तका  छ । थऩ 

आउन सक्न ेरगानीराई कणाारी–थचसाऩानीभा रगाउन सककने उनीहरूको बनाइ छ ।  
 

भाचथल्रो बोटेकोिी : भाथथल्रो बोटेकोशी षवद्मुत ्आमोजना (४५ भेवा)रे स्थानीम आमोजना प्रबाषवत 

लसन्धऩुाल्चोकवासीराई शमेय हदनुऩने भाग स्थानीम फालसन्दारे उठाउॉ दै आएका छन ्। सुनकोशी नदीभा 
साउन १७ गत ेऩहहयो गएऩघछ फन्द बएको उक्त आमोजनारे स्थानीमराई शमेय नहदएसम्भ सञ्चारन 

गना नहदन ेस्थानीम फालसन्दारे फताउॉ दै आएका छन ्। स्थानीम फालसन्दारे यािेको शमेयको भागभा 
याजनीघतक दरहरूरे थप्दै जाॉदा हार ३५ प्रघतशत शमेय स्थानीमको भाग फनेको छ । तय, १५ वषा ऩुयानो 
(२००१ फाट उत्ऩादन शुरू) उक्त आमोजनारे स्थानीमराई शमेय हदनुऩन ेकानूनी प्रावधान बन ेछैन । 
आमोजना घनभााण बई सञ्चारनभा आउॉदाताका स्थानीमराई शमेय हदने प्रावधान थथएन । केही वषाअघि 

भार ैनमाॉ आमोजनाहरूभा रागू हुन ेगयी स्थानीमराई १० प्रघतशत शमेय हदनुऩन ेकानूनी व्मवस्था 
गरयएको छ । तय, ऩहहयोरे आमोजनाको प्रसायण राइन ऺघत ऩु¥माएको भौका छोऩेय स्थानीमरे नमाॉ 
आमोजनारे बैंm बोटेकोशीरे ऩघन शमेय हदनुऩन ेभाग गरययहेका छन ्।  
 

मो सभस्मा सभाधानभा सम्फस्न्धत भन्रारमरे कुन ैऩहर वा नीघतगत व्मवस्था गयेको छैन । स्थानीम 

याजनीघतक दरहरू आआऩm्नो प्रबाव जोगाइयाख्न कानूनको ख्मार नगयी स्थानीमको आन्दोरनराई 

साथ हदइयहेका छन ्। य, आमोजनाभा अवयोध गरययहेका छन ्।  
 



केन्त्रववऩयीत स्थानीम याजनीछतक दर (कलभिन वववाद) 

भध्मबोटेकोिी  : भध्म बोटेकोशी जरषवद्मुत ्आमोजनाको तेर आऩूघता गने ट्माङ्कय तोडपोड गयेय 

शघनवाय लसन्धऩुाल्चोकका स्थानीम याजनीघतक दररे आऩmूहरूको कलभशन भोह स्ऩष्ट ऩायेका छन ्। 
हयेक याजनीघतक दरका केन्रीम नेततृ्वरे कुन ैऩघन फहानाभा औद्मोथगक तथा ऩूवााधाय घनभााण वा कुनै 
ऩघन ऺेरभा फन्दहडतार नगने प्रघतफद्धता जाहेय गयेका छन ्। नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासङ्िरे 

दरका केन्रीम नेततृ्वफाट मस्तो प्रघतफद्धता ऩटकऩटक जाहेय गयाएको छ । ऩघछल्रा सभम याजनीघतक 

दरहरूरे केन्रीम तहभा गन ेफन्दहडतार कभ ऩघन बएका छन ्। तय, „स्थानीम याजनीघतक दर‟का 
नाभभा हुने फन्दहडतार य „लसस्ण्डकेट‟ अबैm अन्त्म बइसकेको छैन । मसरे जरषवद्मुत ्

आमोजनाहरूराई कघतऩम अवस्थाभा „स्थानीमवासी‟को नाभ हदएय ऩघन अवरुद्ध गने काभ गयी नै यहेको 
छ ।   
 

आपूहरूको अनुभघतषवना भध्मबोटेकाशीको कुनै ऩघन काभ अघि नफढाउन उनीहरूरे थचघनमाॉ ठेकेदाय 

कम्ऩनीराई ऩराचायसभेत गयेका छन ्। याजनीघतक दरहरूरे „स्थानीम‟ शधद झुण्ड्माएय गन ेमस्तो 
अवयोधरे देशको ऊजाा षवकासराई अवयोध गरययहन ेघनस्श्चत छ । 
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१४ आमोजनाको घनणाम गना ऊजाा भन्रारमराई 

घनदेशन 
१४ वटा जरषवद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स यद्द गन ेवा नगनेफाये घनणाम दईु भहहनालबर गना व्मवस्थाषऩका 
सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत सलभघतरे ऊजाा भन्रारमराई घनदेशन हदएको छ । सलभघतको भॊगरफाय फसेको फैठकरे 

सो घनदेशन हदएको हो । ‘ऊजाा भन्रारमफाट अनुभघतऩर प्राप्त गयेका कघतऩम घनजी प्रवद्र्धकका सन्दबाभा ऐन 

घनमभफभोस्जभ तोककएको सभमभा तोककएको शता ऩूया नगयी केवर अनुभघतऩर ओगटेय फस्ने प्रवषृत्त यहेकोभा मस्तो 
प्रवषृत्तराई दरुुत्साहन गना ऊजाा भन्रारम य भातहतका सम्फस्न्धत घनकामरे अनुगभनराई प्रबावकायी फनाई मसयी 
घनमतवश ओगटेय फस्नेहरुराई तत्कार कायफाही गना य मस सम्फन्धभा दईु भहहनालबर सलभघतभा प्रगघत 

प्रघतवेदनसहहत जानकायी गयाउन ऊजाा भन्रारमराई घनदेशन हदन ेघनणाम गदाछ’, सलभघतरे फुधफाय गयेको 
घनणामको फुॉदा नम्फय ३ भा उल्रेि गरयएको छ । अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगका कामभभुकामभ सथचव 

प्रेभकुभाय याईरे सलभघतको सोभफायको फैठकभा ती आमोजनाहरुफाये आवश्मक कायफाही गना वा नगना ऊजाा 
भन्रारम स्वतन्र यहेको फताएऩघछ सलभघतरे मसफाये सम्ऩूणा घनणाम गन ेअथधकाय ऊजाा भन्रारमको बएको ठहय 

गदै उक्त घनदेशन हदएको हो । सलभघतरे अधम्मन गयेय भार घनणाम गनुाऩन ेबएको बन्दै ऊजााराई दईु भहहनाको 
सभम हदएको छ । षवद्मुत ्ऐन २०४९ य षवद्मुत ्घनमभावरी २०५० अनुसाय ऊजाासथचवरे जरषवद्मुत ्आमोजनाको 
सवेऺण, उत्ऩादन अनुभघतऩर प्रदान तथा िायेज गन ेघनणाम गनासक्न ेउल्रेि छ ।  
 
 

सलभघतरे ऊजाा भन्रारम य त्मस भातहतका घनकामराई सभमभ ैकाभ गना ऩघन बनेको छ । भन्रारम य घनकामरे 

सभमभा काभ नगयेको कायण मस्तो सभस्मा आएको सबासद्हरुरे फताएऩघछ सलभघतरे सभमभ ैकाभ गना बनेको 
हो । ऊजाा भन्रारमका सथचव याजेन्र ककशोय ऺेरीरे सलभघतको सोभफायको फैठकभा ‘कानुनषवऩयीत मताउता गना 
नसककन’े बन्दै १४ वटा आमोजनाको षवषमभा स्ऩष्ट हदशाघनदेश हदन आग्रह गयेका थथए । सथचव ऺेरीरे १४ वटा 
आमोजनाको षवषमभा स्ऩष्ट हदशाघनदेश प्राप्त गयेको िण्डभा ऊजाा भन्रारमरे प्रचलरत कानुनको आधायभा 
आफ्ना घनणाम औथचत्मऩूणा ढॊगरे लरन ेसभेत फताएका थथए । ऊजाा भन्रारम य अस्ख्तमायको कुया सुनेय घनदेशन 

हदएको कायण १४ आमोजना के गन ेबन्नेफाये ऊजाा भन्रारमरे घनणाामक बूलभका िेल्ने सलभघत सबाऩघत गगन 

थाऩारे जानकायी हदए ।  
 
 

आमोजनाहरुरे कानुनअनुसाय काभ नगयेको बन्दै अस्ख्तमायरे दश आमोजनाको बदौ १३ य चाय आमोजनाको 
काषत्तक ११ गत ेराइसेन्स नवीकयण नगना घनदेशन हदएको थथमो । अस्ख्तमायरे राइसेन्स नवीकयण नगना घनदेशन 

हदएका आमोजनाहरुभा करुवािोरा— ३६ भेगावाट, बोटेकोशी–५— ६० भेगावाट, फुकुिोरा— ६ भेगावाट, तल्रो 
इन्रवती— ४.५ भेगावाट, छाहायेिोरा— १७.५ भेगावाट, तल्रो अरुण— ४०० भेगावाट, लभहदभिोरा— ३.४ भेगावाट, 

भाथथल्रो भैरुङिोरा— १४.३ भेगावाट, भाथथल्रो सोरुिोरा— १८ भेगावाट, भाथथल्रो िोरुङ्गािोरा— ६.८ 



भेगावाट, तल्रो फरेपी— २० भेगावाट, कावेरी–ए— ३७.७ भेगावाट, भाथथल्रो इङ्गवा— ९.७ भेगावाट य फरेपी—
फी— ४.५३३ भेगावाट यहेको छ ।   
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ऩश्चचभ सेतीको अनुसन्त्धान गयेय पककय मो टोरी 
काठभाडौं÷यास– फहुचथचात ऩस्श्चभ सेती जरषवद्मुत ् आमोजनाफाये प्राषवथधक अनुसन्धान गयी 
षवऻसहहतको टोरी भॊगरफाय काठभाडौं पकेको छ ।चाइना थ्री गजेज कऩोयेसनभा आफद्ध साङिाङ 

अनुसन्धान, डडजाइन रयसचा इस्न्स्टच्मुटका प्राषवथधक षवऻका साथ ैरगानी फोडाका प्रघतघनथधहरूको टोरी 
अनुसन्धान सकेय काठभाडौं पकका एको हो । 

ऩस्श्चभ सेती घनभााणका राथग भाि २०६८ भा ऊजाा भन्रारमरे चाइना थ्री गजेजको बथगनी सॊस्था 
थचघनमाॉ कम्ऩनी सीडधरूई इन्बेस्टभेन्ट कऩोयेसनसॉग सम्झौता गयेको थथमो । 

प्राषवथधक अध्ममन गयेय पकेका षवऻहरूसहहतको टोरीरे सयकायका प्रघतघनथधसॉग आमोजनाको घनभााण 

कामा अघि फढाउने षवषमभा थऩ छरपर अगाडड फढाउनेछ । टोरी प्राषवथधक रूऩभा आमोजनाको 
षवद्मुत ्गहृ, फाॉध, बौगोलरक अवस्था, सडक ऩहुॉच, प्रबाषवत ऺेरको वातावयणीम अवस्था रगामतफाये 
अध्ममन गयेको थथमो ।  
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जरषवद्मुत ्प्रवद्र्धकराई बुक्तानी यकभ घनकासा 

सचने गौतभ 

 

षवद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेका घनजी ऺेरका जरषवद्मुत ्आमोजनाका राथग सयकायरे ९ कयोड ८७ राि १४ हजाय 
रुऩैमाॉ हदएको छ। 
षवद्मुत ्िरयदको हारको दय (ऩोस्टेड येट) बुक्तानी गयेफाऩतको थऩ यकभ सयकायरे नहदएको बन्दै षवद्मुत ्प्राथधकयणरे 

गत वषाको ऩुसदेखि बुक्तानी योकेको थथमो । प्राथधकयणरे ऩुयानै षवद्मुत ्िरयद–बफिी सम्झौता (षऩषऩए) दयका आधायभा 
बुक्तानी हदइयहेको छ । 

रोडसेडडङ न्मूनीकयण कामामोजनाअन्तगात प्राथधकयणरे तीन जरषवद्मुत ्आमोजनाराई आथथाक वषा ०६९/७० य ०७१/७१ को 
भॊलसयसम्भ बुक्तानी गयेको ९ कयोड ८७ राि रुऩैमाॉ शोधबनाा भागेको थथमो । 

प्राथधकयण अथाका काभु उऩकामाकायी घनदेशक रेिनाथ कोइयारारे ऩोस्टेड येटको शोधबनाा यकभ सयकायरे हदएको फताए । 
‘गत वषाको भॊलसयसम्भ बुक्तानी हदएको यकभ अथा भन्रारमरे शोधबनाा हदएको छ,’ उनरे बने । 

सयकायरे घनजी ऺेरका जीणा घनभााणाधीन आमोजना फचाउन ऋण घतने अवथध (ऩे–धमाक षऩरयमड) ७ वषा कामभ गयी 
सुक्िामाभको ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य वषाामाभको ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा प्रघतमुघनट षऩषऩएको ऩोस्टेड हदने घनणाम गयेको थथमो । 

ऩोस्टेड येट ०७१ लबर घनभााण हुने जरषवद्मुत ्आमोजनारे भारै ऩाउने व्मवस्था छ । मसअघि ती आमोजनाको सुक्िामाभभा 
७ रुऩैमाॉ य वषाामाभभा ४ रुऩैमाॉ प्रघतमुघनटको षऩषऩए बएको थथमो । 

सयकायको घनणामका आधायभा प्राथधकयणरे ७ जरषवद्मुत ्आमोजनाराई ऩोस्टेड येट हदने घनणाम गयेको थथमो । ऩोस्टेड येट 

हदॉदा षवद्मुत ्प्राथधकयणराई ऩने षवत्तीम बाय फेहोने घनणाम सयकायरे गयेको थथमो । 

स्वतन्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था इऩानका ऩूवाअध्मऺ सुवणादास शे्रष्ठरे सयकायरे घनणाम गयेको सुषवधा प्रवद्र्धकरे घनमलभत 

रूऩभा ऩाउनुऩने फताए । ‘७ वषासम्भ घनमलभत यकभ ऩाउन स्वचालरत सॊमन्र घनभााण गरयनुऩछा ,’ 
उनरे बने । 

ऩोस्टेड येट ऩाउने २३ जरषवद्मुत ्आमोजना छन ्। तीभध्मे तीनवटारे ऩाइयहेका थथए बन ेफाॉकी ऩाउने िभभा छन ्। ९.९ 
भेगावाटको तल्रो भोदी–१, ८.४ भेगावाटको आॉििुोरा–१, १.८ भेगावाटको भध्मचाकु य १.७ भेगावाटको तल्रो चाकु ऩोस्टेड 

येट ऩाइयहेका आमोजना हुन ्। अन्म आमोजनाराई ऩोस्टेड येट हदन प्राथधकयणरे षऩषऩए सॊशोधन गरयसकेको छ । 

अऩय चाकु ए (२२.२ भेगावाट), भाई (२२), लसषप्रङ (९.६ भेगावाट), आॉधीिोरा (९.४ भेगावाट), तादी (५ भेगावाट), भैरुङ (५ 
भेगावाट), लसउयी (४.९ भेगावाट), याधी (४.४ भेगावाट), बैयवकुण्ड (३ भेगावाट), चाकु (३ भेगावाट), षऩिवुा (२.४ भेगावाट), 



झ्माङ्दी (२ भेगावाट), चनाावती (३.५ भेगावाट), छोटेिोरा (६०० ककरोवाट) य फेल्िु (५१८ ककरोवाट)रे षऩषऩएको ऩोस्टेड 

येट ऩाउनेछन ्। 

ऩोस्टेड येट हदॉदा करयफ ७ अफा षवत्तीम बाय ऩन ेप्राथधकयणको अनुभान छ । प्राथधकयणरे घनजी प्रवद्र्धकराई यकभ बुक्तानी 
हदई चौभालसक शोधबनााका राथग सयकायसॉग भाग गन ेय शोधबनाा हदए भार ैऩोस्टेड येट हदने घनणाम गयेको छ । 

इऩान उऩाध्मऺ शैरेन्र गुयागाईंरे याज्मरे हदने सुषवधा षवनाझन्झट ऩाउनुऩने फताए । ‘सयकायरे गयेको घनणाम 

कामाान्वमनका राथग षवलबन्न घनकामभा हायगुहाय गयी धाउनुऩयेको छ, मस्तो अवस्था हट्नुऩछा ,’ उनरे बन े। 

सयकायरे रोडसेडडङ न्मूनीकयण कामामोजनाभापा त ०७१ लबर घनभााण सम्ऩन्न हुन ेआमोजनाराई सुषवधा हदने िोषणा गयेको 
थथमो । घनजी ऺेरफाट घनभााणाधीन जरषवद्मुत ् आमोजनाराई प्रदान गरयन े सुैुषवधासम्फन्धी कामाषवथध, ०६८ भापा त 

सयकायरे षऩषऩएको ऩोस्टेड येट य आवश्मकता हेयी फढीभा प्रघतभेगावाट २ कयोड रुऩैमाॉ सहुलरमतऩूणा धमाजदयभा ऋण 

उऩरधध गयाउने व्मवस्था गयेको छ । 

कामामोजना य कामाषवथधका आधायभा ऊजाा भन्रारमरे ०७१ लबर घनभााण सम्ऩन्न हुन े २३ आमोजनासॉग ऩोस्टेड येटका 
राथग सम्झौता गयेको थथमो । सम्झौताअनुसाय भन्रारमरे २३ वटै आमोजनाराई ऩोस्टेड येट हदन प्राथधकयणराई घनदेशन 

हदएको थथमो । 
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िरेम्दीिोरा जरषवद्मुतराई रगानी जुट्मो 
म्माग्दी, ऩुस २ गत े। स्जल्राको उत्तयी नायच्माङ गाषवसभा घनभााण हुन रागेको चाय भेगावाट ऺभताको िरेम्दीिोरा 
जरषवद्मुत ्आमोजनाराई रगानी जुटेको छ ।  

िरेम्दी हाइड्रो लरलभटेडरे घनभााण गना रागेको आमोजनाराई एनएभफी फैंक, प्रब ुफैंक य कैराश षवकास फैंकरे 

सॊमुक्तरुऩभा रु ४६ कयोड ४० राि ऋण रगानी गन ेसम्झौता बएको छ । 
कुर रु ७१ कयोडको रगानीभा घनभााण हुन ेआमोजनाको फाॉकी सॊस्थाऩक सेमयफाट जम्भा गन ेलरलभटेडरे जनाएको छ । 
सॊस्थाऩक सेमयभा म्माग्दीदेखि प्रवासभा यहेको म्माग्देरी य नेऩारीरे ऩघन रगानी गरययहेको िरेम्दीका कामाारम प्रभुि 

षवभर रयजाररे जानकायी हदनुबमो ।  
ऋण रगानी गन ेसम्झौताऩरभा िरेम्दीका तपा फाट कामाकायी अध्मऺ ककशोय सुवेदी य फैंकका तपा फाट एनएभफी फैंकका 
सॊस्थाऩक फैंककङ प्रभुि नवीन भानन्धयफीच हस्ताऺय बएको छ । 
सम्झौताअनसुाय एनएभफी फैंकरे रु ३० कयोड ४० राि, प्रब ुफैंकरे रु १० राि य कैराश षवकास फैंकरे रु ६ कयोड 

रगानी गनेछन ्। आगाभी दईु वषालबर घनभााण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म लरइएको छ ।  
रगानी जुटेऩघछ आमोजनाको घनभााण प्रकिमाराई तीव्र फनाउन राथगएको िरेम्दीका कामाकायी अध्मऺ सुवेदीरे 

जानकायी हदनुबमो । आमोजना सम्ऩन्न गना िरेम्दीिोराफाट एक हजाय ५०० लभटय सुरुङ भागाभापा त घनरथगरय 
िोराको ककनायभा घनभााण हुन ेऩाउय हाउसभा ऩानी िसाल्न ेमोजना छ । यासस 
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जरववद्मुतभा ५० खफयको रक्ष्म  

यास्ष्ट्रम मोजना आमोगरे सन ्२०२२ सम्भ जरषवद्मुत षवकासभा करयफ ५० िफा रुऩैमाॉ (५० अफा अभेरयकी 
डरय) रगानी ऩुमााजउने रक्ष्म यािेको छ। भुरुकराई अल्ऩषवकलसतफाट षवकासशीर स्तयभा उकाल्न 

मस्तो रक्ष्म याखिएको हो। 
जरषवद्मुत तथा ऩूवााधायको षवकासबफना आथथाक षवकास सम्बव नयहेकारे रगानी लबत्र्माउनेतपा  
आमोगरे गहृकामा सुरु गयेको छ। ऩघछल्रो एक वषाभा जरषवद्मुत तथा ऩूवााधाय षवकास झन्ड ै१० अफा 
अभेरयकी डरयफयाफय रगानी आइसकेको जानकायी हदॉदै अथाभन्री याभशयण भहतरे मसराई फढाउॉ दै 

रैजान ेफताए। अघिल्रो मोजनारे २०३० सम्भ षवकासशीर स्तयभा याख्न ेिोषणा गयेकाभा चारु मोजनारे 

मसभा आठ वषा िटाउॉ दै २०२२ भा मो ऩूया गने रक्ष्म यािेको हो।  
„मो रगानीको आधायभा अफको ५/६ वषालबर १० हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुने अवस्था छ, मसका 
राथग स्वदेशलबरै ऩघन घनजी ऺेरको रगानी प्रोत्साहन गने मोजना ल्माइएको छ,' उनरे बने, „कुर गाहास्थ 

उत्ऩादनको ठूरो हहस्सा कृषष ऺेररे लरएकारे मो ऺेरराई षवस्तायै आधघुनकीकयण गरयने छ।' 
जरषवद्मुत षवकाससॉगै प्रबावकायी सडक, ऩूवााधाय एवॊ प्रषवथधको षवकास जरुयी यहेकारे मी सम्ऩूणा 
ऺेरको षवकासभा सयकायरे प्राथलभकता हदएको उनरे फताए। मसैगयी, नेऩाररे लशऺा य स्वास्थ्म ऺेरभा 
रक्षऺत सपरता हालसर गये ऩघन प्रघतव्मस्क्त आमतपा  रक्ष्म नऩुगेको आमोग उऩाध्मऺ गोषवन्दयाज 

ऩोखे्रररे फताए। 
„आथथाक षवकासका सूचकाॊक सुधाय नहुॉदासम्भ षवकलसत देशभा रुऩान्तय हुन सककॉ दैन,' उनरे बन,े 

„जरषवद्मुत तथा ऩूवााधाय षवकासभा रगानी गना स्वदेशी रगानी भर ैसम्बव छैन, षवदेशी रगानी ऩघन 

लबत्र्माउनुऩछा।' उनका अनुसाय षवकलसत देशको दाॉजोभा ऩुग्न नेऩारराई सन ्२०२२ सम्भ एक सम िफा 
रुऩैमाॉफयाफय रगानी चाहहन्छ। 
अथातन्रको आकाय सानो बएको नेऩारभा मो रगानी सम्बव नहुन ेउनरे फताए। „षवकास घनभााणका 
राथग आवश्मक रगानी, सयकाय, स्वदेशी घनजी ऺेर य षवदेशी दाताभापा त जोहो गरयनेछ,' उनरे थऩे। 
आथथाक षवकासका सम्बावनाभा रगानी गयेय फेयोजगाय मुवाराई बफदेलसनफाट योक्न सककएभारै देश 

षवकलसतभा रुऩान्तय हुने ऩघन उनरे फताए। 
सन ्२०२२ सम्भ ऩूवााधाय तथा सडक आमोजना घनभााणका राथग भार ैझन्ड ै२० अफा अभेरयकी डरय 

लबत्र्माउन सककने उनरे दाफी गये। आमोगरे रगानी लबत्र्माउने भहत्र्वकाॊऺी मोजना अघि साये ऩघन 

अहहरेको षवकास घनभााणको अवस्था हेदाा मघत ठूरो रगानी जुटाउन गाह्रो हुन ेसयोकायवारा घनकाम 

फताउॉछन।् 
घनभााण बइयहेको जरषवद्मुत तथा ऩूवााधाय आमोजनाभा सयकाय तथा आमोगरे अनुगभन एवॊ भूल्माॊकन 

गना सकेको छैन। 



स्वदेशी रगानीभा फघनयहेका जरषवद्मुत आमोजना सभमभा घनभााण हुने वातावयण फनेको छैन। षवदेशी 
रगानीका आमोजनाको घनभााण सुरु हुन ैसकेको छैन। „मस्तो अवस्थाभा आमोगरे ७ वषाभा एक सम िफा 
रुऩैमाॉ रगानी जुटाउॉ छु बन्नु भहत्र्वकाॊऺी मोजना भार ैहो,' एक व्मवसामीरे बने। 
सहश्राधदी षवकास रक्ष्मअनुसाय रगानी जुटाउनेफाये प्रायस्म्बक छरपर य अनुभाघनत यकभको भार ै

आॉकडा घनकालरएको आमोग सदस्म गोषवन्द नेऩाररे फताए। „अथातन्रको आकाय अथाात प्रघतव्मस्क्त 

आम नफढेसम्भ रक्ष्म ऩूया हुॉदैन,' उनरे बने, „रगानीका राथग आवश्मक यकभ तथा ऺेरगतरुऩभा के कघत 

रगानी आवश्मक ऩछा  बन्नेफाये अन्तयाास्ष्ट्रम ऩयाभशादाताको सहमोगभा काभ सुरु बएको छ।'  
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भाचथल्रो बोटेकोसी अझै अन्त्मोरभा 
फन्द बएको ४ भहहना बफघतसक्दा ऩघन ४५ भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो बोटेकोसी आमोजना सञ्चारनभा आउन 

सकेको छैन । 
आमोजना य स्थानीम याजनीघतक दरफीच सहभघत नहुदा आमोजना अन्मौरभा ऩयेको छ । आमोजना अझै 

अघनस्श्चत छ । सञ्चारनभा आएको बए अहहरे २३ भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेबोटेकोसी ऩावय कम्ऩनीरे 

जनाएको छ । आमोजना सञ्चारनका राथग ऊजाा भन्रारमरे भॊगरफाय सवादरीम फैठक आमोजना गये ऩघन 

सयोकायवाराको उऩस्स्थघत नबएऩघछ फैठक हुन सकेन ।   
याजनीघतक दररे गयेको अवयोधका कायण आमोजना फन्द बएको ३ भहहना बफघतसकेको छ । मसअघि जुयेभा गएको 
बीषण ऩहहयोरे गदाा आमोजनाको ४ वटा षवद्मुतीम टावय ढरेऩघछ आमोजना १ भहहना फन्द बएको थथमो । स्थानीम 

याजनीघतक दरका नेतारे सम्झौताषवऩयीत सेमय भाग गदै आमोजनाको टावय याख्न हदएका छैनन ्। सयकायसॉगको 
सम्झौताभा स्थानीम फालसन्दाराई सेमय हदनुऩन ेव्मवस्था छैन । 
सेमय हदन ेषवषमभा सहभघत नबएऩघछ आमोजना सञ्चारन हुन नसकेको बोटेकोसीका प्रभुि कामाकायी अथधकृत 

नयेन्र प्रजाऩघत फताउॉछन ्। “सयकायरे सभस्मा सभाधानका राथग ऩहर थारेकारे केही हदनलबर सहभघत हुन े

आशाभा छौं,” उनरे बने । उनका अनुसाय कम्ऩनीरे ५ प्रघतशतबन्दा फढी सेमय हदन नसक्न ेय याजनीघतक दररे 

सोबन्दा फढी भागेऩघछ सहभघत नबएको हो । स्थानीमराई आमोजनाको ५ प्रघतशत सेमय हदन बोटेकोसी तमाय छ । 
उनका अनुसाय कम्ऩनीरे १० राि ककत्ता सेमय स्थानीमराई अॊककत भूल्म (पेस भ्मार)ु १ सम रुऩैमाॉभा हदन 

बोटेकोसी तमाय छ । आमोजना सञ्चारन गयेको १४ वषा बइसकेकारे ५ प्रघतशतसम्भ भार हदनसक्न ेउनको बनाइ 

छ । 
तय एनेकऩा भाओवादीरे साढे २२ प्रघतशत य नेऩारी काॊगे्रसरे १० प्रघतशत सेमय भाग गयेका छन ्। अन्म आमोजनाभा 
गरत नस्जय फस्न ेबन्दै साझदेाय अभेरयकी कम्ऩनी हाजाा इन्टयनेसनररगामत अन्म प्रवद्र्धकरे असहभघत 

जनाएका छन ् । ऊजाा भन्रारम ऩघन सेमय हदन नहुन ेऩऺभा छ । बोटेकोसीभा हाजााको ५ प्रघतशत सेमय छ । ९५ 

प्रघतशत ताया म्मानेजभेन्टको छ । 
सन ्२००१ देखि आमोजनाफाट व्माऩारयक रूऩभा षवद्मुत ्उत्ऩादन थारेको हो । आमोजना फन्द हुॉदा कम्ऩनीरे ४ 

भहहनाको अवथधभा बफजुरी बफिीफाट प्राप्त हुन े१ अफा रुऩैमाॉबन्दा फढी आम्दानी गुभाएको छ । 
मस्त ैयाजनीघतक दरको अवयोधभा १ सम भेगावाट ऺभताको भध्मबोटेकोसी ऩघन ऩयेको छ । सो आमोजनाको काभ 

ऩघन अवरुद्ध छ । कम्ऩनीका अनुसाय आमोजनाफाट वाषषाक २९ कयोड ३२ राि मुघनट बफजुरी उत्ऩादन हुन्छ । 
मसभध्मे ४ कयोड मुघनट बफजुरी षवद्मुत ्प्राथधकयणराई १ रुऩैमाॉ ६२ ऩैसाभा फेच्दै आएको छ । फाॉकी बफजुरी 
व्माऩारयक दयभा प्रघतमुघनट १० रुऩैमाॉ (१०.५ सेन्ट डरय) बोटेकोसीरे बफिी गदै आएको छ । डरयका कायण 

बोटेकोसीको षवद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) षववाहदत छ । १ डरय फयाफय ५२ रुऩैमाॉ हॉैुदा षवद्मुत ्प्राथधकयण य 

बोटेकोसीफीच ऩीऩीए बएको थथमो । 



आमोजना अभेरयकी कम्ऩनी ऩान्डा इनजॉरे फनाएको हो । आमोजनाको राइसेन्स अवथध ४० वषाको छ । आपै 

घनभााण सञ्चारन य हस्तातयण (फुट) नीघत अन्तगात आमोजना घनभााण बएको हो । 
Karobar 
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घरेम्दी जरववद्मुत्को छनभायण अवरुद्ध 

 

अन्नऩूणा सॊयऺण ऺेर आमोजना (एक्माऩ) रे प्रकिमा ऩूया नबएको बन्दै आऩषत्त जनाएऩघछ घनभााणाधीन 

िरेम्दी जरषवद्मुत ्आमोजनाको सुरुङ भागा घनभााण एक भहहनादेखि योककएको छ । 
 

आमोजनारे ०७४ असायलबर घनभााण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्मसहहत नायच्माङ १ भा ऩन ेिरेम्दी िोराभा घनभााण 

थारेको ४ भेगावाट ऺभताको आमोजनारे काषत्तक अस्न्तभ सातादेखि योककएको हो । आमोजनारे १ हजाय ५ 

सम ५० लभटय राभो सुरुङ भागा घनभााण सुरु गयेको थथमो । 'सॊयऺण ऺेरलबर ठूरा जरषवद्मुत ्आमोजना 
सञ्चारन गदाा ऩुयम्ाउनुऩन ेअघतरयक्त भाऩदण्ड नऩुगेकारे वन भन्रारमसॉग लसकामत गयेका हौं,' एक्माऩ 

इराका कामाारम िान्रकुका प्रभुि ऩायसषविभ लसॊहरे बने, 'हाभी जरषवद्मुत ्ऩरयमोजनाहरूको षवयोधी 
होइनौं । सॊयऺण ऺेरको छुट्टै प्रकिमाराई ख्मार गना सचते गयाएका भार हौं ।' 
 

यन अप द रयबय प्रकायको िरेम्दी िोरा जरषवद्मुत ्आमोजना नायच्माङ १ िरेम्दीिोराभा फाॉध फनाई 

सुरुङफाट ऩानी ल्माएय २ सम ११ लभटय तर नीरथगरय िोराको छेउभा षवद्मुत्गहृ फनाउन ेमोजना छ । 
अधाबूलभगत षवद्मुत्गहृफाट घनक्रेको ऩानीराई टेरेयेसभापा त नीरथगरय िोराभा लभसाइन ेआमोजनारे 

जनाएको छ । 
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ऊजायराई जरस्रोत सलभछतको छनदेिन 

षवद्मुत ्आमोजनाभा आपैं  घनणाम गय 

 

सॊसदको कृषष तथा जरस्रोत सलभघतरे अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको अनुभघतऩर िायेजीसम्फन्धी 
घनणामभा ऩयेका १४ वटा जरषवद्मुत ्आमोजनाका फायेभा के गन ेबन्न ेघनणाम आपैं  गना ऊजाा भन्रारमराई घनदेशन 

हदएको छ ।  
 

सलभघतको सोभफाय फसेको फैठकरे अस्ख्तमायरे भन्रारमराई अनुभघतऩर िायेज गना घनदेशन नहदएको ठहय गदै 

मस्तो घनदेशन हदएको हो । 'आमोग (अस्ख्तमाय) रे सलभघतको फैठकभा उऩस्स्थत बई आमोजनाहरूको अनुभघतऩर 

िायेज गना घनदेशन हदएको नबई प्रचलरत कानुनफभोस्जभ कायफाही गना गयाउन भन्रारमराई सुझाव भार हदएको य 

आमोजनाफाये आवश्मक कायफाही गना वा नगना भन्रारम स्वतन्र यहेको प्रस्टीकयणसहहत जानकायी हदएको 
अवस्थाभा,' सलभघतको घनणामभा उल्रेि छ, 'उक्त आमोजनाहरूका सम्फन्धभा भन्रारमरे अध्ममन, अनुसन्धान, 

षवश्रेषण य अनुगभन तथा भूल्माॊकन गयी प्रचलरत ऐन घनमभअनुसाय कुन आमोजना कानुन सम्भत तथा 
प्रकिमागत रूऩभा सञ्चारन हुन ेअवस्थाभा छन ्य कुन छैनन ्घनक्र्मोर घनकाल्दै ऊजाा भन्रारमफाटै आवश्मक 

कायफाही एवॊ घनणाम गना ऊजाा भन्रारमराई घनदेशन हदने ।' 
 

सलभघतको घनणामभा अस्ख्तमायरे ऐनअनुसाय सावाजघनक ऩद धायण गयेको व्मस्क्तरे गयेको तय त्मसभा ऩुनयावेदन 

राग्न ेघनणाम प्रबाषवत हुनेगयी रेिी ऩठाउन नलभल्न ेऩघन उल्रेि छ । 'आमोग ऐनको दपा १२ (ि) को 
प्रघतफन्धात्भक वाक्माॊशभा सावाजघनक ऩद धायण गयेको व्मस्क्तरे गयेको घनणामउऩय प्रचलरत कानुनफभोस्जभ 

ऩुनयावेदन राग्न ेयहेछ बन ेत्मस्तो घनणाम प्रबाषवत हुन ेगयी आमोगरे रेिी ऩठाउन ेछैन बन्न ेव्मवस्थाराई सभेत 

भध्मनजय गदै,' सलभघतको घनणामभा उल्रेि छ, 'षवद्मुत ्ऐन य षवद्मुत ्घनमभावरीफभोस्जभ अनुभघतऩरसम्फन्धी 
ऊजाा सथचवरे गन ेघनणामभा ऩुनयावेदन गना सककने ।'  
 

सलभघतका सबाऩघत गगनकुभाय थाऩारे अस्ख्तमायको ऐनको दपा न ैउल्रेि गयेय प्रस्ट घनदेशन हदएको फताए । 
'ऊजाासथचवरे कानुनअनुसाय काभ गछुा  बनेऩघछ सलभघतरे आमोगको ऐनको दपा कोट गयेय घनदेशन हदएको छ,' 

उनरे बन,े 'ऐनको दपा १२ (ि) अनुसाय सावाजघनक ऩद धायण गयेको व्मस्क्तरे गयेको घनणामभा ऩुनयावेदन राग्न े

अवस्थाभा अस्ख्तमायरे रेिी ऩठाउन लभल्दैन । ऊजाासथचव सावाजघनक ऩद धायण गयेका व्मस्क्त हुन ्। षवद्मुत ्ऐन 

य घनमभावरीअनुसाय अनुभघतऩर हदने य िायेज गन ेअथधकायी उनै हुन ्। ऐन य घनमभावरीअनुसाय उनको घनणामभा 
ऩुनयावेदन राग्छ ।'  
 

स्रोतका अनुसाय ऊजाा भन्रारमसॉग ऩयाभशा गयी सलभघतरे मस्तो घनदेशन हदएको हो । 'अस्ख्तमायको घनणामफाट 

कघतऩम आमोजना साॉस्च्चकै अन्मामभा ऩयेको देखिमो,' स्रोतरे बन्मो, 'मस्तो अवस्थाभा कस्तो घनदेशन बए ती 



आमोजनाराई भन्रारमरे याहत ऩुयम्ाउन सक्छ बन्न ेषवषमभा छरपर तथा ऩयाभशा बएको हो ।' ऊजाासथचव 

याजेन्रककशोय ऺेरीरे बने सलभघतको घनदेशन प्राप्त बई नसकेको फताए । 'सम्भाघनत सलभघतको घनदेशन ऩाएऩघछ 

त्मस सम्फन्धभा केही बन्न सककएरा,' उनरे बन,े 'अहहरे ती आमोजनाका सम्फन्धभा कानुनअनुसाय काभ हुन्छ 

भार बन्न सक्छु ।'  
 

सबाऩघत थाऩारे सलभघतरे कानुनअनुसाय ऊजाासथचवको ऺेराथधकायलबर ऩन ेबन्दै कुन आमोजनाको अनुभघतऩर 

िायेज गन ेय कुन आमोजनाको नगन ेबनेय घनदेशन हदन नलभल्न ेफताए । 'अनुभघतऩर प्रदान गन ेय िायेज गन े

अथधकाय ऊजाासथचवसॉग छ,' उनरे बन,े 'हाम्रो घनदेशनअनुसाय ऊजाासथचव सफ ैआमोजनाको अनुभघतऩर िायेज 

गना वा म्माद थप्न स्वतन्र हुनुहुन्छ ।' 
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तीन फैङ्कको रगानीभा फन्त्ने बो घरेम्दीखोरा जरववद्मुत आमोजना 
स्जल्राको उत्तयी नायच्माङ गाषवसभा घनभााण हुन रागेको चाय भेगावाट ऺभताको िरेम्दीिोरा जरषवद्मुत ्

आमोजनाराई रगानी जुटेको छ ।  
 

िरेम्दी हाइड्रो लरलभटेडरे घनभााण गना रागेको आमोजनाराई एनएभफी फैङ्क, प्रब ुफैङ्क य कैराश षवकास 

फैङ्करे सॊमुक्तरुऩभा रू. ४६ कयोड ४० राि ऋण रगानी गन ेसम्झौता बएको छ । 
 

कुर रू. ७१ कयोडको रगानीभा घनभााण हुन ेआमोजनाको फाॉकी सॊस्थाऩक सेमयफाट जम्भा गन ेलरलभटेडरे 

जनाएको छ । सॊस्थाऩक सेमयभा म्माग्दीदेखि प्रवासभा यहेको म्माग्देरी य नेऩारीरे ऩघन रगानी गरययहेको 
िरेम्दीका कामाारम प्रभुि षवभर रयजाररे जानकायी हदएका छन ्।   
 

ऋण रगानी गन ेसम्झौताऩरभा िरेम्दीका तपा फाट कामाकायी अध्मऺ ककशोय सुवेदी य फैङ्कका तपा फाट 

एनएभफी फैङ्कका सॊस्थाऩक फैङ्ककङ प्रभुि नवीन भानन्धयफीच हस्ताऺय बएको छ । सम्झौताअनुसाय 

एनएभफी फैङ्करे रू. ३० कयोड ४० राि, प्रब ुफैङ्करे रू. १० राि य कैराश षवकास फैङ्करे रू. ६ कयोड 

रगानी गनेछन ्। आगाभी दईु वषालबर घनभााण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म लरइएको छ ।  
 

रगानी जुटेऩघछ आमोजनाको घनभााण प्रकिमाराई तीव्र फनाउन राथगएको िरेम्दीका कामाकायी अध्मऺ 

सुवेदीरे जानकायी हदए । आमोजना सम्ऩन्न गना िरेम्दीिोराफाट एक हजाय ५ सम लभटय सुरुङ 

भागाभापा त घनरथगरय िोराको ककनायभा घनभााण हुने ऩावय हाउसभा ऩानी िसाल्न ेमोजना छ । यासस 
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१४ आमोजनाफाये छनणयम लरन छनदेिन 
ऩुष्ऩयाज कोइयारा 
अश्ततमाय य जरस्रोत सलभछतको छनदेिन एउटै 

 

ऩुस १, काठभाडौं । अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगकै घनदेशनराई अनुभोदन गदै सॊसद्को कृषष 

तथा जरस्रोत सलभघतरे ऩघन १४ जरषवद्मुत ्आमोजनाका षवषमभा ‘आवश्मक घनणाम लरन’ ऊजाा 
भन्रारमराई घनदेशन हदएको छ । ऩघछल्रोऩटक बदौ २० य काषत्तक ११ गत ेगयी आमोगरे काफेरी–
‘ए’सहहत १४ ओटा जरषवद्मुत ्आमोजनाको अनुभघतका सम्फन्धभा ‘कानूनी व्मवस्था य शताफभोस्जभ 

आवश्मक कायफाहीका राथग’ ऊजाा भन्रारमराई घनदेशन हदएऩघछ आमोगरे ऺेराथधकाय लभचकेो बन्दै 

उक्त घनदेशनको षवयोधभा सॊसदीम सलभघतहरू एकऩघछ अको गदै कडा रूऩभा प्रस्तुत बएका थथए । सो 
घनदेशनऩघछ उक्त आमोजनाका प्रवद्ाधकहरूफाट आमोगको चको आरोचना बएको थथमो ।  
 

त्मसऩघछ सॊसदीम सलभघतहरूरे आमोगराई फैठकभा उऩस्स्थत गयाउन ऩर ऩठाए बन ेऊजााभन्री 
याधाकुभायी ऻवारीरे ऩघन षवलबन्न पोयभहरूभा ‘रगानी जुहटसकेका आमोजनाराई िायेजीभा ऩना नहदन 

आवश्मक ऩये भस्न्रऩरयषद्फाटै घनणाम गयाउन’े अलबव्मस्क्त हदॉदै आएकी थथइन ्।   
 

मस्तो षववादऩघछ सॊसद्को अथासलभघतरे आमोगका प्रभुिराई काषत्तक ३० गत ेउऩस्स्थत गयाएय 

घनदेशनका सम्फन्धभा जानकायी भागेको थथमो । उक्त फैठकभा आमोग प्रभुि रोकभानलसॊह काकीरे 

आपूहरूरे ‘िायेजीको घनदेशन हदएको नबई कानून य शताफभोस्जभ आवश्मक कायफाहीका राथग 

रेखिऩठाएको य त्मस षवषमभा घनणाम गना ऊजाा भन्रारम स्वतन्र’ बएको जवाप हदएका थथए । साथ ै

आऩmू सॊसद्को सुशासन सलभघतभा भार ैजान ेफताएका थथए ।  
 

आमोग प्रभुिराई सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत सलभघतरे ऩघन फोराएकोभा आमोगरे सलभघतराई ऩर रेिेय 

सुशासन सलभघतभा भार ैआउन ेजवाप ऩठाएको थथमो । महीीँफाट आमोग प्रभुिरे ‘सावाबौभ सॊसद्को 
अऩभान गयेको’ बन्दै जरस्रोत सलभघत रुष्ट फनेको थथमो । मसफीचभा सॊसद्को सुशासन सलभघतरे ऩघन 

अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगराई डाकी जरषवद्मुत ्आमोजना य सभग्र आमोगका काभ 

कायफाहीफाये छरपर गयेको थथमो । त्मस फैठकभा ऩघन अस्ख्तमाय प्रभुि काकीरे ‘जरषवद्मुत ्

आमोजनाको अनुभघत िायेज गना घनदेशन हदएको नबई कानून य शताफभोस्जभ आवश्मक कायफाहीका 
राथग रेखिऩठाएको य त्मस षवषमभा घनणाम गना ऊजाा भन्रारम स्वतन्र’ बएको स्ऩष्ट ऩायेका थथए ।  
 

तय, जरस्रोत सलभघतरे अस्ख्तमायराई ऩुन् फोराउन ेघनणाम गयी ऩराचाय ग¥मो । सलभघतको 
ऩराचायअनुसाय भङ्लसय २९ गतेको फैठकभा आमोग प्रभुि काकी उऩस्स्थत बएनन ्। उनरे आऩmू 

काठभाडौं उऩत्मकाफाहहय यहेकारे प्रघतघनथध ऩठाएको बन्दै सथचव प्रेभकुभाय याईको नेततृ्वभा प्रघतघनथध 

ऩठाए । सो फैठकभा प्रभुि काकी उऩस्स्थत नबए ऩघन सॊसद्को सम्भान गदै प्रघतघनथध ऩठाएय आमोगरे 
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सॊसद्को सावाबौलभकता फोध गयेको बन्दै फैठकरे सकायात्भक प्रघतकिमा जनामो । 
 

य, घनदेशन हदइएका १४ जरषवद्मुत ्आमोजनाका षवषमभा छरपर गयम्ो ।  
 

आमोगका प्रघतघनथधहरूरे प्रभुि काकीकै स्ऩष्टोस्क्तराई दोहोयम्ाउॉ दै ‘जरषवद्मुत ्आमोजनाको अनुभघत 

िायेज गना घनदेशन हदएको नबई उक्त आमोजनाहरूको षवषमभा भन्रारमराई सचते भार गयाएको य त्मस 

षवषमभा घनणाम गना ऊजाा भन्रारम स्वतन्र’ बएको फताए । काषत्तक २९ गत ेस्थथगत बई ऩुस १ गत ेऩुन् 
फसेको सलभघतको फैठकरे अस्ख्तमायरे हदएको घनदेशनको षवषमभा घनणाम लरमो । सलभघतरे छरपरऩघछ 

ऊजाा भन्रारमराई हदएको घनदेशनभा बनेको छ, ‘अस्ख्तमायरे घनदेशन हदइएका बघनएका १४ जरषवद्मुत ्

आमोजनाहरूका षवषमभा आवश्मक अध्ममन, अनुसन्धान, अनुगभन, षवश्रेषण य भूल्माङ्कन गयी 
प्रचलरत ऐनअनुसाय घनणाम लरन ू।’ त्मस्त,ै अस्ख्तमायरे षवलबन्न प्रकायका अनुभघत लरन ेय ओगटेय फस्न े

प्रवद्र्धकराई आवश्मक कायफाही गना य ऊजाा भन्रारमका सम्फस्न्धत घनकामहरूरे ऩघन सभमभ ै

आआऩm्ना स्जम्भेवायी ऩूया गयी २ भहीनालबर सलभघतभा प्रगघत प्रघतवेदन ऩेश गना ऊजाा भन्रारमराई 

घनदेशन हदएको छ । 
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ववद्मुत ्ववकासभा उऩमुक्त कदभ 

ऊजाा भन्रारमरे सफ ैजरषवद्मुत ्आमोजनाको सवेऺणको काभ आपैरे गन ेय प्रघतस्ऩधााफाट घनभााण 

कम्ऩनीहरूराई आमोजना घनभााणको स्जम्भेवायी हदन ेगयी तमायी थारेको छ । षवगतभा उद्मोग करकायिाना 
िोल्न ऩघन राइसेन्स चाहहन ेगयेकोभा आथथाक उदायीकयणसॉग ैभुरुकफाट राइसेन्स याज िायेज बइसकेको थथमो तय 

जरषवद्मुत ्ऺेरभा बन ेअहहरेसम्भ राइसेन्स लरएयभार प्रायस्म्बक काभ गना ऩाउन ेव्मवस्था षवद्मभान छ । तय, 

मसराई हटाउन ेगयी ऐन फनाउन ुसकायात्भक छ । मस्तो ऐन फनेभा राइसेन्स ओगट्न ेफानीको अन्त्म बई ‘झोराभा 
िोरा’ बन्न ेबनाइको अवसान हुन ेदेखिन्छ । त्मस्त ैघनभााण कम्ऩनीहरूराई हदइएका आमोजनाहरू सभमभ ैफन्न े

आधाय ऩघन तमाय हुन ेदेखिन्छ ।  
 

अहहरेसम्भ सानाठूरा सफ ैगयी कयीफ ६÷७ हजाय आमोजनारे सवेऺण अनुभघत ऩाएका छन ्। तीभध्मे झण्ड ै

आधाको अनुभघतऩर िायेज बइसकेको छ । ऩहहरा आउनेराई हदन ेनीघतअनुसाय एउटा घनवेदनका बयभा सवेऺण 

अनुभघत हदॉदा कुन ैऩूवााधाय ऩघन नबएका कम्ऩनीहरूरे अनुभघत ऩाएका छन ्। मस्तो अनुभघत लरए ऩघन 

आमोजनारे न ैसम्ऩूणा अध्ममन गन ेय वातावयण प्रबाव भूल्माङ्कन य प्रायस्म्बक वातावयण ऩयीऺण गन,े ऩीऩीए 

गन ेआहद सफ ैप्रकिमा ऩूया गनुाऩन ेहुन्छ । त्मसैरे अनुभघतऩर लरएकाहरूरे आमोजनाको काभ अघि फढाउन सकेनन ्

। षवद्मुत ्ऐन २०४९ अनुसाय ५ वषासम्भ अनुभघतऩरको अवथध यहन्छ । तय, अनुभघत हदन जघत सस्जरो छ त्मसको 
िायेजी गना त्मघत न ैकानूनी जहटरता छन ्। त्मसरे गदाा राइसेन्स ओगटेय फस्न ेप्रवषृत्त हाफी बमो जसराई 

‘झोराभा िोरा’ बन्न ेशधदरे थचनाइन्छ । प्राषवथधक य आथथाक दृस्ष्टरे उऩमुक्त आमोजनाको िोजीभा यहेका केही 
प्रवद्र्धकहरूरे आपूरे सम्बावना देिेका ऺेरभा राइसेन्स ओगटेय फसेका कम्ऩनीहरूका कायण रगानी गना नऩाएको 
गुनासो ऩघन गयेको ऩाइन्छ । मस्तो अवस्थाभा सयकायरे जरषवद्मुत ्आमोजना सञ्चारनराई सुघनस्श्चत गना 
आपैरे सवेऺण गन ेय टेण्डय आह्वान गयी प्रघतस्ऩधााका आधायभा कुन ैकम्ऩनीराई आमोजना सुम्ऩन ेनीघत लरन 

आॉटेको देखिन्छ । सयकायको षवचायभा प्रवद्र्धकहरूरे प्रायस्म्बक चयणका काभहरू गनुा नऩन ेबएकारे आमोजना 
छनोट गयी रगानी गना उनीहरूराई सस्जरो हुन्छ । अहहरेको प्रकिमाबन्दा मो ऩद्धघत धेयै न ैव्मावहारयक हुन्छ । 
षवश्वका धेयै देशरे मस्त ैगदै आएका ऩघन छन ्। अहहरे सयकायको फास्केटभा धेयै आमोजना छन ्। ती आमोजना 
अनुभघतऩर यद्द गदाा आएका हुन ्। ती आमोजनारे केही चयण ऩूया गरयसकेका छन ्। अफ घतनीहरूराई अगाडड 

फढाउन सयकायसॉग टेण्डय आह्वान गयेय प्रघतस्ऩधााका आधायभा प्रवद्र्धकहरूराई हदनुऩन ेदेखिन्छ । सयकायरे तमाय 

आमोजनाहरूको प्रस्ताव हद“दा प्रवद्र्धकहरूरे रागत य प्रघतपर तथा घनभााणअवथध आहदको सभीऺा गयी 
आमोजना  चमन गना ऩाउॉछन ्। सयकायरे सुऩय लसक्स आमोजना ऩघन आपै प्रायस्म्बक काभ गयी घनभााणका राथग 

कम्ऩनीहरूराई हदएको थथमो । तय, त्मसभा षवद्मुत ्ियीद सम्झौता बएको थथएन । सयकायरे तमायी आमोजनाहरू 

प्रवद्र्धकराई हदन ेहो बन ेवातावयण प्रबाव भूल्माङ्कन य प्रायस्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण आहद काभ ऩघन आपैरे 



गनुाऩछा  ककनबन ेमी काभका राथग भहीनौँ राग्छ । त्मस्त ैसयकायरे मस्ता आमोजनाको ऩीऩीएसभेत गयेय 

घनभााणका राथग टेण्डय आह्वान गनुा फढी उऩमुक्त हुन्छ । मसो गदाा प्रवद्र्धकहरूरे कुन ैऩघन सभस्माभा अस्ल्झयहन ु

ऩदैन साथ ैजोिीभ ऩघन कभ हुन्छ । उनीहरू सीध ैआमोजना घनभााणभा जान ऩाउ“छन ्। मस्तो बएको अवस्थाभा 
स्थानीम अवयोध आउन ेसम्बावना ऩघन कभ हुन सक्छ । 
 

सयकायरे प्रघतस्ऩधााफाट आमोजना घनभााणको स्जम्भा हदने तमायी गये ऩघन मसको भोडर कस्तो हुन ेबन्न ेस्ऩष्ट 

छैन । महद सयकायरे जरषवद्मुत ्आमोजना घनभााणराई प्रबावकायी ढङ्गभा अगाडड फढाउन ेहो बन ेघनभााण 

कम्ऩनीहरू छनोट गन ेआधाय स्ऩष्ट य ऩायदशॉ ऩानुाऩछा  । त्मस ैगयी टेण्डय प्रकिमा ऩघन ऩायदशॉ हुनुऩछा  । टेण्डय 

आह्वान गदाा आमोजना छनोट प्रकिमा आहदफाये आमोजना घनभााताराई स्ऩष्ट ऩानुा आवश्मक छ । 
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ऊजायराई जरस्रोत सलभ छतको छनदेिन 

ववद्मुत ्आमोजनाभा आपैं  छनणयम गय 

सॊसदको कृषष तथा जरस्रोत सलभघतरे अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको अनुभघतऩर 

िायेजीसम्फन्धी घनणामभा ऩयेका १४ वटा जरषवद्मुत ्आमोजनाका फायेभा के गने बन्ने घनणाम आपैं  गना 
ऊजाा भन्रारमराई घनदेशन हदएको छ ।  

सलभघतको सोभफाय फसेको फैठकरे अस्ख्तमायरे भन्रारमराई अनुभघतऩर िायेज गना घनदेशन नहदएको 
ठहय गदै मस्तो घनदेशन हदएको हो । 'आमोग (अस्ख्तमाय) रे सलभघतको फैठकभा उऩस्स्थत बई 

आमोजनाहरूको अनुभघतऩर िायेज गना घनदेशन हदएको नबई प्रचलरत कानुनफभोस्जभ कायफाही गना 
गयाउन भन्रारमराई सुझाव भार हदएको य आमोजनाफाये आवश्मक कायफाही गना वा नगना भन्रारम 

स्वतन्र यहेको प्रस्टीकयणसहहत जानकायी हदएको अवस्थाभा,' सलभघतको घनणामभा उल्रेि छ, 'उक्त 

आमोजनाहरूका सम्फन्धभा भन्रारमरे अध्ममन, अनुसन्धान, षवश्रेषण य अनुगभन तथा भूल्माॊकन 

गयी प्रचलरत ऐन घनमभअनुसाय कुन आमोजना कानुन सम्भत तथा प्रकिमागत रूऩभा सञ्चारन हुन े

अवस्थाभा छन ्य कुन छैनन ्घनक्र्मोर घनकाल्दै ऊजाा भन्रारमफाटै आवश्मक कायफाही एवॊ घनणाम गना 
ऊजाा भन्रारमराई घनदेशन हदने ।' 

सलभघतको घनणामभा अस्ख्तमायरे ऐनअनुसाय सावाजघनक ऩद धायण गयेको व्मस्क्तरे गयेको तय त्मसभा 
ऩुनयावेदन राग्ने घनणाम प्रबाषवत हुनेगयी रेिी ऩठाउन नलभल्न ेऩघन उल्रेि छ । 'आमोग ऐनको दपा १२ 

(ि) को प्रघतफन्धात्भक वाक्माॊशभा सावाजघनक ऩद धायण गयेको व्मस्क्तरे गयेको घनणामउऩय प्रचलरत 

कानुनफभोस्जभ ऩुनयावेदन राग्ने यहेछ बने त्मस्तो घनणाम प्रबाषवत हुन ेगयी आमोगरे रेिी ऩठाउने छैन 

बन्न ेव्मवस्थाराई सभेत भध्मनजय गदै,' सलभघतको घनणामभा उल्रेि छ, 'षवद्मुत ्ऐन य षवद्मुत ्

घनमभावरीफभोस्जभ अनुभघतऩरसम्फन्धी ऊजाा सथचवरे गने घनणामभा ऩुनयावेदन गना सककने ।'  

सलभघतका सबाऩघत गगनकुभाय थाऩारे अस्ख्तमायको ऐनको दपा न ैउल्रेि गयेय प्रस्ट घनदेशन हदएको 
फताए । 'ऊजाासथचवरे कानुनअनुसाय काभ गछुा  बनेऩघछ सलभघतरे आमोगको ऐनको दपा कोट गयेय 

घनदेशन हदएको छ,' उनरे बने, 'ऐनको दपा १२ (ि) अनुसाय सावाजघनक ऩद धायण गयेको व्मस्क्तरे 

गयेको घनणामभा ऩुनयावेदन राग्ने अवस्थाभा अस्ख्तमायरे रेिी ऩठाउन लभल्दैन । ऊजाासथचव 



सावाजघनक ऩद धायण गयेका व्मस्क्त हुन ्। षवद्मुत ्ऐन य घनमभावरीअनुसाय अनुभघतऩर हदने य िायेज 

गने अथधकायी उनै हुन ्। ऐन य घनमभावरीअनुसाय उनको घनणामभा ऩुनयावेदन राग्छ ।'  

स्रोतका अनुसाय ऊजाा भन्रारमसॉग ऩयाभशा गयी सलभघतरे मस्तो घनदेशन हदएको हो । 'अस्ख्तमायको 
घनणामफाट कघतऩम आमोजना साॉस्च्चकै अन्मामभा ऩयेको देखिमो,' स्रोतरे बन्मो, 'मस्तो अवस्थाभा 
कस्तो घनदेशन बए ती आमोजनाराई भन्रारमरे याहत ऩुयम्ाउन सक्छ बन्ने षवषमभा छरपर तथा 
ऩयाभशा बएको हो ।' ऊजाासथचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे बने सलभघतको घनदेशन प्राप्त बई नसकेको फताए । 
'सम्भाघनत सलभघतको घनदेशन ऩाएऩघछ त्मस सम्फन्धभा केही बन्न सककएरा,' उनरे बन,े 'अहहरे ती 
आमोजनाका सम्फन्धभा कानुनअनुसाय काभ हुन्छ भार बन्न सक्छु ।'  

सबाऩघत थाऩारे सलभघतरे कानुनअनुसाय ऊजाासथचवको ऺेराथधकायलबर ऩने बन्दै कुन आमोजनाको 
अनुभघतऩर िायेज गन ेय कुन आमोजनाको नगन ेबनेय घनदेशन हदन नलभल्ने फताए । 'अनुभघतऩर प्रदान 

गने य िायेज गन ेअथधकाय ऊजाासथचवसॉग छ,' उनरे बने, 'हाम्रो घनदेशनअनुसाय ऊजाासथचव सफ ै

आमोजनाको अनुभघतऩर िायेज गना वा म्माद थप्न स्वतन्र हुनुहुन्छ ।' 
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याहुिाट जरषवद्मुत ्आमोजना 'सभस्माग्रस्त‟ 

षवद्मुत ्प्राथधकयणरे ३२ भेगावाटको याहुिाट जरषवद्मुत ्आमोजना सभस्माग्रस्त बएको जनाएको छ । सॊसदको कृषष 

तथा जरस्रोत सलभघतभा बइयहेको प्रथभ चौभालसक ऩुॉजीगत फजेट िचा सभीऺासम्फन्धी फैठकभा प्राथधकयणका 
कामाकायी घनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे मस्तो जानकायी गयाएका हुन ्।  
 

'लसलबर ठेकेदाय आईबीआयसीएरको आथथाक अवस्था अत्मन्त कभजोय यहेकारे काभ गन ैनसक्न ेअवस्थाभा छ,' 

काफ्रेरे बन,े 'मस सम्फन्धभा के गन ेबन्न ेघनणाम गनुा जरुयी बइसकेको छ ।' उनरे हारसम्भ याहुिाटको कामा प्रगघत 

११ दशभरव ३७ प्रघतशत य षवत्तीम प्रगघत १२ दशभरव १६ प्रघतशत भार यहेको जानकायी हदए । मो आमोजनाको 
ठेक्का सम्झौता बएकै ४ वषा नाघिसकेको छ । 
 

आईबीआयसीएर सुरुदेखि आथथाक रूऩभा 'टाट' कम्ऩनी हो । मो कम्ऩनीरे आथथाक अबावका कायण आवश्मक 

उऩकयण ल्माउन नसकेय काभभा हढराइ बइयहेको प्राथधकयणकै ऩघछल्रो प्रघतवेदनभा उल्रेि छ । प्रघतवेदनअनुसाय 
करयफ ५ भहहनाअघि बायतीम षवदेश भन्रारम, ऋण रगानीकताा बायतीम एस्क्जभ फैंक य अथा भन्रारमको टोरीरे 

घनभााणस्थर अनुगभन गयेको थथमो । त्मघतफेरा टोरीरे आईबीआयसीएरराई काभ घछटो गना कडा घनदेशनसभेत 

हदएको थथमो । 
 

मो आमोजना प्राथधकयणरे नै सभस्माग्रस्त फनाएको ठेकेदायको आयोऩ छ । मो आमोजनाको लसलबर ठेक्का सम्झौता 
२०६७ काषत्तक १८ भा बएको थथमो । ऩयाभशादाता वाप्कोस लरलभटेडराई बन े२०६८ पागुन ४ भा घनमुक्त गरयएको 
थथमो । वाप्कोसको घनमुस्क्तभा बएकारे हढराइरे ठेकेदायरे काभ गना ऩाएन । घनमुस्क्तको झन्ड ै८ भहहनाऩघछ 

वाप्कोसरे ठेकेदाय आईबीआयसीएर लरलभटेडराई काभ सुरु गना 'नोहटस टु प्रोलसड' जायी गयम्ो ।  
 

त्मस फेरासम्भ ठेकेदाय घनभााणस्थर ऩरयचारन बएको करयफ २ वषा ऩुथगसकेको थथमो । त्मसऩघछ ठेकेदायरे उल्टै २ 
वषा 'आइडर' फस्नुऩयेको तथा घनभााण साभग्रीको भूल्म फढेको बन्दै ३३ कयोड रुऩैमाॉ ऺघतऩूघत ा भाग्मो ।  
 

घनमुस्क्तऩघछ ऩयाभशादाता वाप्कोसको ऩहहरो काभ ऺघतऩूघत ा भूल्माॊकन गनुाऩन ेबमो । ३ कयोड ९३ राि रुऩैमाॉ 
ऺघतऩूघत ाभा कुया लभल्मो । मसभा सेहटङ लभराएय ठेकेदायराई ऺघतऩूघत ा हदराउन ऩयाभशादाता हढरो घनमुस्क्त गरयएको 
जानकायहरूको आयोऩ छ । सम्झौताअनुसाय 'नोहटस टु प्रोलसड' जायी बएको लभघतरे ४२ भहहनालबर लसलबर काभ 

सककनुऩछा । त्मसभध्मे २२ भहहना बफघतसकेको छ । ठेक्का सम्झौता बएको लभघतरे ४९ भहहना नाघिसकेको छ । काभ 

बन े११ दशभरव ३७ प्रघतशत भार छ । '१९ भहहनाभा ८८ प्रघतशत काभ सककॉ दैन,' याहुिाटसॉग सम्फस्न्धत एक 

कभाचायीरे बन,े 'सभम नथऩी हुॉदैन । सभम थप्न ुबनेको रागत फढ्न ुहो ।' सभम थऩेय रागत फढाउनुबन्दा ठेक्का 
सम्झौता िायेज गन ेभानलसकताभा प्राथधकयण ऩुगेको स्रोतको बनाइ छ । 
 

याहुिाटको इरेक्ट्रोभेकाघनकर, हाइड्रोभेकाघनकर य प्रसायण राइन ठेकेदाय छनोटभा 'जानाजान' हढराइ गरयएको छ । 
प्राथधकयणरे २०६८ पागुन २१ भा इरेक्ट्रोभेकाघनकर ठेकेदायका राथग आवेदन आहान गयेको थथमो । एउटा भार 

कम्ऩनी बायत हेबी इरेस्क्ट्यकल्स लरलभटेड (बेर) रे हारेको प्रस्ताव 'षप्रक्वालरपाइड' बएको थथमो । 
षप्रक्वालरकपकेसनका राथग आवेदन भागेको ३१ भहहना बफघतसकेको छ । तय बेरको आथथाक प्रस्तावफाये घनणाम बएको 



छैन । 
 

'जानाजान आथथाक प्रस्तावफाये घनणाम गनुा ज्मादै हढरो गरयएको छ । बेररे ज्मादै भहॉगो प्रस्ताव गयम्ो बन ेऩुन: 

टेन्डय आहान गन ेसभम यहॉदैन,' याहुिाटराई नस्जकफाट हेयेका एक अथधकायीरे बन,े 'कघतऩम अवस्थाभा 
इरेक्ट्रोभेकाघनकर य लसलबर काभ सॉगसॉग ैगनुाऩछा । त्मस्तो अवस्थाभा कक भहॉगो आथथाक प्रस्ताव स्वीकाय गनुाऩछा 
कक लसलबर काभ योकेय ऩुन: टेन्डय आहान गनुाऩछा । लसलबर काभ योककए लसलबर ठेकेदायरे ऺघतऩूघत ा भाग्छ ।' उनका 
अनुसाय काभ योककन नहदन ेफहानाभा बेरको भहॉगो आथथाक प्रस्ताव स्वीकृत गना वा लसलबर काभ योकेय रागत 

फढाउन ेमोजनाअन्तगात इरेक्ट्रोभेकाघनकर ठेकेदाय छान्न हढरो गरयएको हो । हाइड्रोभेकाघनकर ठेकदाय छनोटभा 
ऩघन हढराइ गयेय मस्त ैयवैमा अऩनाइएको छ ।  
 

याहुिाटभा सफ ैठेकेदाय य ऩयाभशादाता बायतीम हुनुऩन ेऋण रगानीकताा बायतीम एस्क्जभ फैंकको सता छ । मही सताका 
कायण इरेक्ट्रोभेकाघनकर काभको टेन्डय प्रकिमाभा एउटा भार ठेकेदाय बेर सहबागी बएको हो । एउटा भार कम्ऩनी 
बएऩघछ आथथाक प्रस्तावभा प्रघतस्ऩधाा गनुाऩन ेअवस्था छैन । त्मसको अथा ठेक्का सम्झौता स्वत: भहॉगो हुन ुहो । 
लसलबर य हाइड्रोभेकाघनकर काभ तथा ऩयाभशादाता सेवाभा ऩघन बायतीम कम्ऩनीरे भार ठेक्का प्रकिमाभा बाग 

लरएका छन ्। मसरे ऩूणा प्रघतस्ऩधााको षवश्वव्माऩी भान्मताभा कुठायािात गयी आमोजना भहॉगो फनाउन बूलभका 
िेरेको छ ।  
 

भुरा षवघनभम दयभा आएको ऩरयवतानका कायण याहुिाटको रागत कयफाहेक करयफ १ अफा ७३ कयोड १७ राि रुऩैमाॉरे 

फढेको छ । कयफाहेक आमोजनाको रागत करयफ ६ कयोड ७० राि अभेरयकी डरय (तत्कारीन भुरा षवघनभम 

दयअनुसाय करयफ ४ अफा ७७ कयोड ४ राि रुऩैमाॉ) हो । थथमो ।  
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प्रघतस्ऩधााभा षवद्मुत ्आमोजना हदइने 
रोकभखण याई 

ऊजाा भन्रारमरे ऩहहरा आवेदन हदनेराई प्राथलभकता हदन ेव्मवस्था हटाएय प्रघतस्ऩधााका आधायभा जरषवद्मुत ्

आमोजनाको अनुभघतऩर हदन ेव्मवस्था राग ूगन ेबएको छ ।  
 

भन्रारमरे षवद्मुत ्ऐन सॊशोधन तथा एकीकयण गयी मस्तो व्मवस्था गना रागेको हो । 'जरषवद्मुत ्आमोजनाको 
अनुभघतऩर प्रघतस्ऩधााका आधायभा प्रदान गन ेव्मवस्था ऐनफाटै गना रागेका छौँ,' ऊजाा सथचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे 

कास्न्तऩुयराई बन े। उनका अनुसाय हार अभ्मासभा यहेको जरषवद्मुत ्आमोजना सवेऺण अनुभघतऩरसम्फन्धी 
व्मवस्था ऩघन ऐनफाट हटाइनेछ । सीध ैउत्ऩादन अनुभघतऩर जायी गन ेव्मवस्था राग ूगन ेतमायी बइयहेको छ ।  
 

ऩुसलबर ैषवद्मुत ्ऐनको भस्मौदा सॊसद्भा ऩेस गन ेतमायी भन्रारमको छ । त्मसभा मस्तो व्मवस्था गरयएको हो । 
भस्मौदाभा बएको व्मवस्थाअनुसाय उत्ऩादन अनुभघतऩर जसरे ऩाउॉछ उसैरे जरषवद्मुत ्आमोजनाको सवेऺण 

गनुाऩछा । हारको व्मवस्थाअनुसाय षवद्मुत ्षवकास षवबागरे सवेऺण अनुभघतऩर जायी गछा । त्मस्तो अनुभघतरको 
अवथध तीनऩटक नवीकयणसहहत फढीभा ऩाॉच वषाको हुन ेव्मवस्था छ । त्मस्त ैसवेऺण सकेऩघछ वा सवेऺण 

अनुभघतऩरको अवथध फहार यहॉदै षवबागरे उत्ऩादन अनुभघतऩर जायी गछा  । उत्ऩादन अनुभघतऩरको अवथध ऩघन 

आमोजनास्थरभा बएको कामाप्रगघतका आधायभा हयेक वषा नवीकयण गनासक्न ेव्मवस्था छ । मो व्मवस्थाफाट गरत 

घनमतका प्रवद्ाधकरे पाइदा लरई 'झोराभा िोरा' याख्न ेप्रवषृत्त देखिएको छ । त्मसराई घनरुत्साहहत गना भन्रारमरे 

ऐनभा मस्तो व्मवस्था गना रागेको हो । 
 

त्मस्त ैभन्रारमरे उत्ऩादन, िरयद य षवतयणभा षवद्मुत ्प्राथधकयणको एकाथधकाय तोड्न ेबएको छ । त्मसका राथग 

भन्रारमरे छुट्टै थगय्ड कम्ऩनी स्थाऩना गना अथासॉग एक अफा ५० कयोडको सहभघत ऩघन लरइसकेको छ । 'थगय्ड 

कम्ऩनी िोल्न एक अफा ५० कयोड षवघनमोजन गना अथा भन्रारमसॉग सहभघत लरइसकेका छौँ,' सॊसद्को कृषष तथा 
जरस्रोत सलभघतको बफहीफाय फसेको फैठकभा सथचव ऺेरीरे बन,े 'मो कम्ऩनीअन्तगात भुरुकको सम्ऩूणा प्रसायण राइन 

यहनेछ ।'  
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ताभाकोसी सेमयरे पकायमो गाउॉ  
फाफये– ८ का कृष्णप्रसाद िघतवडा ३ दशकऩघछ िय पकका ए । नागरयकताभा जन्भस्थान दोरिा फाफये न ैबए 

ऩघन उनी आफ्नो जग्गा–जलभन फेचये काठभाडौं फसाइॉ सयेका थथए । सन्तानको नागरयकतासभेत 

काठभाडौंफाटै फनाइसकेका उनी केही हदनदेखि दोरिाभा छन ्। 
जुॉगूका भानफहादयु केसी ऩघन िय छाडकेो २ दशकऩघछ पकका ए । अहहरेसम्भ ऩरयवायफाट सम्ऩका षवहीन बएका 
केसी आफ्ना ऩरयवायसहहतको जन्भ दताा य नागरयकता फनाउन रागेका छन ्। जुॉगूकै कभर षवश्वकभाा गाउॉ  
छाडये याजधानीभा फसोफास गये ऩघन केही सभमदेखि स्जल्रा पकेय आफ्ना नातेदाय य थचनेजानेका 
सोधीिोजी गरययहेका छन ्। 
गावैं बफसेय स्जल्रा छाड ेऩघन राभाफगय– १ का पुतेन शऩेााको गाउॉ  आउजाउ अहहरे फास्क्रएको छ । फाफये– ८ 

का २६ वषॉम श्माभप्रसाद िघतवडा बन्छन,् “हाभी जन्भनुबन्दा अघि न ैगाउॉ  छाडकेाहरू अहहरे िय िोज्दै 

आउन थारेका छन,् गाउॉियभा यौनक आएको छ ।” 
भाथथल्रो ताभाकोसी जरषवद्मुत ् आमोजनाको सेमय स्थानीमका नाभभा जायी हुन े तमायीसॉग ै आपू 

दोरिाफासी बएको दावीसहहत गाउॉ  पकका नेहरू फढेका मी केही उदाहयण हुन ्। स्वदेशी रगानीभा घनभााणाधीन 

४५६ भेगावाट ऺभताको आमोजनाभा स्थानीमका तपा फाट दोरिाफासीरे १० प्रघतशत सेमय रगानीको अवसय 
ऩाएका छन ् । मसका राथग स्जल्राबयका नागरयकको वास्तषवक तथ्माॊक सॊकरन सुरु बएऩघछ स्जल्रा 
पका नेहरू फढेका छन ्। 
२ सातादेखि िय–िय ऩुगेय कभाचायीहरूरे तथ्माॊक लरइयहेका छन ् । ऩूणा तथ्माॊक आएऩघछ स्जल्राफासीका 
राथग दाभासाहीरे सेमय फाॉडपाॉड गन ेस्जल्रास्तयीम सॊमन्रको तमायी छ । 
“गाउॉभा देख्दै नदेिेका य गाउॉ  न ै बफसेकाहरू ऩघन ताभाकोसीको सेमयरे िय सस्म्झएय पका न थारेका छन,्” 

ऩुयाना गाषवस सथचव नायामणप्रसाद दाहार बन्छन,् “गाउॉ  पका नेहरू कघतरे मताको सफ ैसम्ऩषत्त फेथचसकेका 
छन,् कघत जग्गा–जलभन बए ऩघन राभो सभमदेखि फाहहयै फलसयहेकाहरू छन ्।” 
स्जल्राबय तथ्माॊक सॊकरन सुरु बएऩघछ स्थानीम नेता य कभाचायीहरूराई हदनहुॉ पोन आउन थारेको छ । 
“कघतरे देश–षवदेशफाट पोन गछान,् कघतरे साभास्जक सञ्जारभापा त सोध्छन,्” काॊगे्रसका सथचव केशवयाज 

चौरागाईं बन्छन,् “आजबोलर धेयैराई मसैको स्जऻासा भेटाउॉ दै हैयान छु ।” 
एभारे सथचव बयत दरुारको अनुबूघत ऩघन उस्तै छ । “पेसफुकभा मसैफाये सोधेयै हैयान बएऩघछ अपराइन 

फस्न थारें, त्मसभा ऩघन सुि ऩाइनॉ । अपराइनभ ैबए ऩघन प्रश्न आइयहन्छन,्” उनरे बन े। 



ियै बफसेकाहरूराई ताभाकोसीरे गाउॉ  सम्झाएको बन्दै एभाओवादी नेता षवशार िड्कारे िसुी साटे । “गाउॉभा 
केही छैन बनेय हहॉड्नेहरू अहहरे ऩछुताउन थारेका छन,्” उनी बन्छन,् “कोही बन ेगाउॉ  न ैपकका एय आपन्ती 
सोधिोज गना थारेका छन ्।” 
भाथथल्रो ताभाकोसीभा स्जल्राफासी य आभनागरयकको उत्साह देख्दा उनी मस्ता आमोजना सयकायरे 

स्थानीमकै सहबाथगताभा षवकास गनुाऩन े सुझाउॉछन ् । “अफ देशभा ऩुॉजीको अबाव छैन, ताभाकोसीभा 
देखिएको उत्साहरे ऩघन ऩुस्ष्ट गछा ,” उनी बन्छन,् “अफ कुशर व्मवस्थाऩनका साथ गन े हो बन े देशका 
ठूराठूरा ऩूवााधायका काभ स्वदेशी रगानीफाटै सम्बव छ ।” 
स्जल्राफाहहय यहेका दोरिारीहरू ऩघन िय पका न थारेऩघछ स्जल्राको जनसॊख्मा फढ्न सक्न ेअनुभान छ । 
तथ्माॊक सॊकरन ऩुस १५ सम्भका राथग थऩ गरयएको छ । स्जषवस दोरिाका सूचना अथधकृत षविभ काकीरे 

स्जल्राको जनसॊख्मा एकघतहाइ फढ्न ेअनुभान गये । यास्ष्ट्रम जनगनणा ०६८ अनुसाय दोरिाको जनसॊख्मा १ 

राि ८६ हजाय ५ सम थथमो । त्मसफेरा जुन–जुन ठाउॉभा फसोफास गये ऩघन त्मस ैठाउॉभा गणना गरयएकारे 

अफ स्जल्रा य देशफाहहयकाको सॊख्मा थषऩने उनरे फताए । 
क–कसरे ऩाउॉछन ्सेमय ? 

आमोजनाभा स्थानीमराई रगानीका राथग १० प्रघतशत सेमय सुघनस्श्चत गरयएऩघछ भाऩदण्डका राथग 

स्थानीम षवकास अथधकायीको सॊमोजकत्वभा गहठत स्जल्रास्तयीम सॊमन्ररे घनदेलशका फनाएको छ । 
सॊमन्रभा स्जल्राका सबासद, याजनीघतक दरका प्रभुि, नागरयक सभाजका प्रघतघनथध य षवशषेऻ सहबागी 
छन ्। 
स्जल्राभा जन्भेय स्थामी फसोफास गन े य सेमय बन ेअघिल्रो हदनसम्भ जन्भेका फच्चारे स्थानीम सेमय 
ऩाउॉछन ् । फसाइसयाइ गयी ०६४ भाि १५ सम्भ आउनेहरूरे ऩघन सेमय ऩाउॉछन ् । नागरयकता अन्मरफाट 

फनेको तय स्जल्राभा भार जग्गा–जलभन हुनेहरूरे सेमय ऩाउन नसक्न ेसूचना अथधकृत काकीरे फताए । 
षववाह गयी फाहहयी स्जल्रा जान ेचरेीहरूरे भाइतीफाटै नागरयकता फनाएको बए उनीहरूरे सभेत सेमय रगानी 
गना ऩाउन े व्मवस्था छ । तथ्माॊक सॊकरनकै िभभा जन्भदताा, नागरयकता य फसाइसयाइभा जायी लभघत य 
नम्फयसभेत उल्रेि गरयएको छ । षवदेशभा हुनेहरूका राथग वेफसाइटभा पभा याखिएको जानकायी काकीरे 

हदए । 
स्जल्राफासीरे ऩाउन ेकुर सेमयभध्मेफाटै छुट्ट्माएय राभाफगयफासीराई ४ कयोड २३ रािफयाफयको सेमय हदने 
घनणाम बएको छ ।  
आमोजनाको सेमय सॊयचनाअनुसाय षवद्मुत ् प्राथधकयणको ४१ प्रघतशत, नेऩार टेलरकभको ६ प्रघतशत, 

नागरयक रगानी कोष य यास्ष्ट्रम बफभा सॊस्थानको २–२ प्रघतशत, कभाचायी सञ्चम कोषका सञ्चमकतााको 
१७.२८ प्रघतशत, सवासाधायणको १५ प्रघतशत, आमोजनाभा ऋण रगानीकताा सॊस्थाका कभाचायीको २.८८ 

प्रघतशत, कम्ऩनी य प्राथधकयण कभाचायीको ३.८४ प्रघतशत य दोरिाफासीको १० प्रघतशत सेमय हुनेछ । 



आमोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्मौऩानरे स्जल्राको तथ्माॊक सॊकरनऩघछ भार सेमय आह्वान प्रकिमा अघि 

फढ्न ेफताए । आमोजनाको ७१ प्रघतशत काभ ऩूया बएको अवस्थाभा अहहरेसम्भ ऋण य सॊस्थाऩक सेमयको 
यकभफाट भार िचा बइयहेको छ । आमोजनाभा ७० प्रघतशत ऋण य ३० प्रघतशत स्वऩुॉजी छ । सॊकरन हुन े

सेमय स्वऩुॉजीको रूऩभा िचा हुन्छ ।  
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/9/5 

बोटेकोिीको टावय छनभायण गनय नददनेभाचथ अफ 

फर प्रमोग 

 

आचथयक सॊवाददाता , 
काठभाडौं, ऩुस ३ , 
 

फर प्रमोग गयेय बए ऩघन सयकायरे बोटेकोशी जरषवद्मुत ्

आमोजनाको टावय घनभााण गन ेबएको छ । प्रधानभन्री 
सुशीर कोइयारारे सुयऺाको सफ ैव्मवस्था लभराउन गहृ 
भन्रारमराई घनदेशन सभेत हदएका छन ्। बफहीफाय फसेको 
भस्न्रऩरयषद् फैठकभा प्रधानभन्री कोइयारारे ‘षवलबन्न 

षवद्मुत ्गहृराई सुयक्षऺतसाथ सञ्चारन गना गहृ भन्रारमराई 
ऩरयचालरत हुन’, घनदेशन हदएको सयकायका प्रवक्ता सूचना 
तथा सञ्चायभन्री डा. लभनेन्र रयजाररे जानकायी हदए । 
सत्तारुढ नेऩारी काॉगे्रस, एभारे, याप्रऩा य प्रभुि प्रघतऩऺ 

एभाओवादीरे सेमयको भाग गदै बोटेकोशी जरषवद्मुत ्आमोजनाको ढरेका टावय घनभााण गना अवयोध गदै आएका 
छन ्। गत साउन १७ गत ेलसन्धऩुाल्चोकको जुयेभा गएको ऩहहयोरे ४५ भेगावाटको उक्त आमोजनाको सातवटा टावय 
ढारेको थथमो । उक्त टावय घनभााण गनाथारेऩघछ दरहरुरे दादाथगयी देिाएय काभ योकेका हुन ्।  
 

प्रधानभन्रीको घनदेशनको कायण अवयोध गनेहरुराई गहृ भन्रारमरे फर प्रमोग गयेय हटाउनेछ । ४५ भेगावाटको 
षवद्मुत ्िेय गएको कायण रोडसेडडङ एकदेखि डढे िण्टासम्भ फढेको प्राथधकयणको बनाइ छ । षवद्मुत ्बफिी गना 
नसकेको कायण बोटेकोशीको दैघनक ९० राि रुऩैमाॉबन्दा फढी आम्दानी गुभाउॉ दै आएको छ । उक्त आमोजनारे 

दशदेखि ३५ प्रघतशतसम्भ सेमय हदनुऩन ेअडान दरहरुरे यािेका छन ्। ऩहहयोको कायण चायवटा टावय ढरेको थथमो 
बन ेतीनवटा भभात गनुाऩनेछ । प्रशासनरे अवयोध हटाएभा दईु सातालबरभा षवद्मुत ्प्रवाह हुन ेफताइएको छ । मो 
आमोजनारे सन ्२००१को जनवयीफाट उत्ऩादन थारेको थथमो । उक्त आमोजनारे वषााभा ४५ भेगावाट य हहउॉदभा ३६ 
भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन गदैै ैआएको छ । आमोजनाभा ऩहहरे ऩाण्डा इनजॉको ७५ प्रघतशत, हहभार इन्टयनेशनर 

ऩावय कम्ऩनीको १० प्रघतशत तथा आयडीसीएप नेऩारको ऩाॉच प्रघतशत य आईएपसीको १० प्रघतशत सेमय स्वालभत्व 
थथमो । अहहरे बन ेआयडीसीएप नेऩारको ऩाॉच प्रघतशत, ताया पन्डको १० प्रघतशत, एचआईऩीसीको १० प्रघतशत 

तथा एचआइईऩीएरको ७५ प्रघतशत सेमय स्वालभत्व छ । । 
 

 

 


