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जरस्रोत सुनखानीबन्दा ऩनन भूल्मवान  अथथभन्री 

अथथभन्त्री डा. याभशयण भहतरे जरस्रोत नेऩारका रागग सुनखानी बएको य मसको विकास य प्रिद्र्धनफाटै 

भुरुकरे पड्को भाने विचाय व्मक्त गयेका छन ् । फनेऩास्थथत बफन्त््मिाससनी फचत तथा ऋण सहकायी 
सॊथथा सरसभटेडको २१औॊ िावषथक साधायण सबाको उद्घाटनका क्रभभा उनरे सो विचाय व्मक्त गयेका हुन ्

।„सुनखानी त उत्खनन गयेय झझक्दै जाॉदा सककन्त्छ । तय, नेऩारको ऩानीको अटुट स्रोत कहहल्मै सककॉ दैन । 
मसको उऩमोग गनेभा कसैफाट अियोध हुनुहुॉदैन । ऩानीको सदऩुमोगफाटै नेऩाररे विकासभा पड्को 
भानेछ,‟ उनरे बने । अहहरे सयकायरे जरस्रोतको चौतपी सदऩुमोगभा जोड हदएको बन्त्दै उनरे सयकायरे 

दीघथकारीन भहŒिका साहससक ननणथम गयी जरविद्मुत्को विकासराई अगाडड फढाइयहेको दाफी गये । 

नेऩारको जरस्रोत, ऩमथटन य कृवषभा मुिाराई योजगायी हदने शस्क्त बएको य सयकायरे मुिाराई मी ऺेरभा 
सकक्रम गयाउन ेअनुकूर नीनत ल्माएको फताउॉ दै उनरे जरविद्मुत्का ऺेरको प्रिद्र्धनका रागग विदेशी 
सहमोग य ननजी ऺेरको रगानी ल्माउने प्रमास बइयहेको थऩष्ट ऩाये । 

कृवष ऺेरको विकासफाये चचाथ गदै उनरे ६ प्रनतशत ब्माजभा कृवष कजाथको व्मिथथा गरयएको य सो ऋण 

जुनसुकै िाझणज्म फैंकफाट ऩनन सरन सककने बन्त्दै उभेयहद ऩनन अहहरे फढाइएको जानकायी हदए । „मो 
एउटा भौका हो य मसराई मुिाहरू भार होइन, सकक्रम जीिन बफताउन ेतथा मुिा जोसजाॉगय बएका फढी 
उभेयका ककसानरे ऩनन सदऩुमोग गनथसक्न ेव्मिथथा सभराइएको छ,‟ उनरे बन े। 

सहकायी सॊथथारे कृवष ऺेरभा रागेय उत्ऩादन फढाउनुऩनेभा जोड हदॉदै फढ्दो आमात व्माऩायराई योक्न 

सककन ेउनको बनाइ गथमो । ककसानरे आफ्नो कृवष उऩजको उगचत भोर नऩाएको य उऩबोक्तारे ऩनन 

फढी भूल्म नतनुथऩरययहेको गुनासो आपूरे सुन्त्ने गयेको चचाथ गदै उनरे सहकायीरे फजायहरूको ननभाथण गयी 
कृवष उऩज फजायीकयणभा ठोस बूसभका ननिाथह गनथसक्न ेय बफचौसरमा प्रिवृिराई ननरुत्साहहत गनथसक्न े

बएकारे मतानतय ऩनन ्मान हदन आग्रह गये । कृवष ऺेरभा राग्न प्रोत्साहन सभरोस ्बनेय मस ऺेरका 
सहकायीराई कयभुक्त गरयएको उनरे थऩष्ट ऩाये । 

अथथभन्त्री डा. भहतरे सहयका केही सहकायी सॊथथाभा विकृनत देखाऩयेकारे सहकायीहरूको ननमभनका 
रागग कानुन ननभाथण बइयहेको जानकायी हदए । 

सो अिसयभा सहकायी विबागका ऩूिथयस्जथराय तथा काभ्रे स्जल्राका प्रभुख स्जल्रा अगधकायी केदाय 

न्त्मौऩानेरे सदथमहरूको ननमन्त्रणभा बएका सहकायीरे याम्रो गरययहेको य केही व्मस्क्तको ननमन्त्रणभा 



बएका सहकायी भार अप्ठ्मायोभा ऩयेको जानकायी हदए । कृवषभा रागेय सहकायी सॊथथारे उत्ऩादन फढाउन 

भहŒिऩूणथ बूसभका ननिाथह गने उनरे विश्िास व्मक्त गये । 

त्मसैगयी, सहकायी फोडथका सहअ्मऺ शयदककशोय शभाथरे आन्त्तरयक उत्ऩादन फढाएय सहकायी सॊथथारे 

आमात प्रनतथथाऩन गनथसक्न ेधायणा याखे । कामथक्रभभा अकाथ िक्ता फचत तथा ऋण केन्त्रीम सहकायी 
सॊथथाका अ्मऺ ऋवषयाज नघसभयेरे सहकायी सॊथथाराई राग्न ेकयभा केही कभी ल्माउन सके असुरी 
फढ्ने विश्िास व्मक्त गये । 

कामथक्रभभा सॊथथाका अ्मऺ प्रदीऩ थाऩारे सदथमहरूको फढ्दो आिश्मकताराई दृस्ष्टगत गदै साभूहहक 

व्मिसामभा जोड हदएको सहामक कृवष सहकायी थथाऩना गयी कृवष ऺेरभा काभ गनथ थासरएको जानकायी 
हदए । 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/9/12 

कुरेखानी तेस्रोको योटय ऺनतग्रस्त  

विकास थाऩा  

आमोजना थऩ ६ भहहना हढरा हुन े 

काठभाडौं : रागत य सभम दोब्फयबन्त्दा फढी बइसकेको कुरेखानी तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाका 
कभथचायीको चयभ राऩयफाहीरे बफजुरी उत्ऩादन गने भेससनभ्मे भुख्म भाननएको योटय 

आमोजनाथथरस्थथत विद्मुत्गहृनेयको ऩुरफाट १५ सभटय तर खसेय ऺनतग्रथत बएको छ।  
  

आमोजनाको इरेक्रो-भेकाननकर ठेकेदायरे ल्माएको २६ टनको योटय शुक्रफाय ३ फजे भकिानऩुय 

बैंसेस्थथत सानुटाय बन्त्न ेठाउॉभा ननभाथणाधीन विद्मुत्गहृनेयको ऩुरफाट तर खसेय ऺनतग्रथत बएकारे 

ऩुनननथभाथण िा भभथत गदाथ आमोजना थऩ ६ भहहना हढरो हुने बएको छ।  
  

ननभाथणथथरभै फसेय ननभाथण अनुगभन गने बनेय दईु सम ५० प्रनतशत बिा खाएका आमोजना प्रभुख 

भधसुूदनप्रताऩ भल्रसहहत उनको टोरी राभो सभमदेझख काठभाडौंभा यहेका फेरा मथतो दघुथटना बएको 
हो। 
  

इरेक्रो-भेकाननकर अन्त्तगथतको अनत भहत्त्िऩूणथ साभान विद्मुत्गहृभा ऩुयम्ाउन राग्दा आमोजनाका 
स्जम्भेिाय कभथचायी य इस्न्त्जननमय उऩस्थथत गथएनन।् 'त्मरो साभान ल्माउॉदा भननटरयङ हुनुऩथ ्थमो ', 

आमोजनाका एक कभथचायीरे अन्त्नऩूणथसॉग बन,े 'साइटभा भहत्त्िऩूणथ काभ बएका फेरा अनुगभन नहुॉदा मो 
दघुथटना हुन ऩुग्मो।'  
  

आमोजनाको ऩयाभशथदातातपथ का इस्न्त्जननमय धीयेन्त्र चौधयीका अनुसाय खसेको योटयको फाहहयी बागभा 
ठूरो ऺनत ऩुगेको छ बने सबर गथगचएको ठाउॉको ऺनत देझखएको छैन। के्रनरे नउठाएसम्भ सफै ऺनत थाहा 
नहुन ेजानकायी हदॉदै उनरे बने, 'योटय भभथत गनथ िा फनाउन कम्तीभा ६ भहहना राग्ने देझखन्त्छ।'  
  

इरेक्रो-भेकाननकरको ठेक्का ऩाएको चीनको जेस्जमाङ स्जनरुङरे टफाथइन, योटय, रान्त्सपयभय, एबीआय, 

जेनेयेटयरगामतका साभान आऩूनतथ य जडान २०१३ को जुराई अन्त्त्मसम्भा गरयसक्नुऩन ेसम्झौता गथमो।  
  

प्रागधकयणको कभथचायीका अनेक 'फहानाफाजी'रे गदाथ १४ भेगािाटको मो आमोजना ननधाथरयत रागत य 

सभमबन्त्दा ननकै ऩय धकेसरॉदै आएको छ। ऩनछल्रो तासरकाअनुसाय आमोजना २१ सेप्ठटेम्फय २०१४ भा 
ऩूया हुनुऩन ेगथमो।  



कभथचायीको चयभ राऩयफाहीरे २६ टनको योटय ऩुरफाट खसम्ो।  
सुरुङको अस्न्त्तभ खण्ड (बहटथकर साफ्ट) भा सभथमा आएको फहाना देखाएय गचननमाॉ ठेकेदाय ससनो 
हाइड्रोरे २०१५ नोबेम्फयसम्भ सभम भाग गदै आएको छ। उसरे काभ गये ऩनन नगये ऩनन प्रागधकयणरे 

भाससक ६० राख रुऩैमाॉ बुक्तानी गदै आएको छ।  
  

आमोजना प्रभुख भल्ररे साभान ढुिानी हुॉदा अनुगभन गने स्जम्भा आफ्नो नबएको फताए। म्माद थऩ, 

वििाद ननरूऩण फोडथ (डीआयफी) फैठक, अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगभा धाइयहनुऩन ेकायणरे 

आपूहरू साइटभा फथन नसकेको भल्ररे उल्रेख गये। 
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/9/12 

ठेउरे खोरा आमोजनाको २२ प्रनतशत काभ सककमो 

सुिास कॉ डरे 

स्जल्राको दक्षऺण ऺेरभा फग्ने ठेउरे खोराभा ऩहहरो ऩटक ठूरो जरविद्मुत ्आमोजना ननभाथण थासरएको 
छ। उक्त खोराका विसबन्त्न थथानभा मसअनघ आठिटा रघु विद्मुत ्आमोजना सञ्चारन गथए।  
  

एउटै खोराफाट धेयै रघ ु विद्मुत ्आमोजना सञ्चासरत बएऩनछ ऊजाथ खोराको रूऩभा गचननएको उक्त 

खोराभा फायाही हाइड्रोऩािय प्रासररे साढे एक भेगािाट ऺभताको ठेउरे खोरा जरविद्मुत ् आमोजना 
ननभाथण गरययहेको छ। ऩूिथतमायीदेझख हारसम्भ करयफ २२ प्रनतशत काभ सककएको आमोजनारे जनाएको 
छ।  
  

गएको चतैदेझख कामथ ऺेरभा आएको उक्त कम्ऩनीरे हार फाॉध ननभाथणको काभ गरययहेको प्रासरका प्रफन्त्ध 

ननदेशक सूमथ अमाथररे अन्त्नऩूणथराई फताए। आमोजनाको सससबर कन्त्थरक्सनको काभअन्त्तगथत 

कुस्श्भसेया गाविस य सकुथ िा गाविसको ससभानाभा फाॉध ननभाथण गयी इन्त्टेकको काभ तीव्र ऩायेको अमाथररे 

जानकायी हदए।  
  

'सकुथ िा य कुस्श्भसेयाको सीभाभा फाॉध ननभाथण गरयनेछ', उनरे बन,े 'बफनाभाये गाविसको भससना ऩुरनस्जकै 

ऩािय हाउस ननभाथण हुन्त्छ।' उक्त आमोजनाफाट उत्ऩाहदत विद्मुत ् डढे ककरोसभटय ऩय अभराचौय 

गाविसभा यास्ष्रम गग्रडभा जोडडन े उनरे फताए। उक्त आमोजनारे २०६६ चतै १७ गत ेनेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयणसॉग विद्मुत ्खरयद सम्झौता गरयसकेको छ।  
  

२६ कयोड ५० राख रुऩैमाॉ रागत इस्थटभेट गरयएको उक्त आमोजनाराई आगाभी असायभा सम्ऩन्त्न गने 
प्रायस्म्बक तमायी गरयए ऩनन बौगोसरक विकटताका कायण आगाभी भॊससयसम्भभा सम्ऩन्त्न गने अमाथररे 

फताए। 
  

 'थथानीमसॉगको ऩूिथसहभनतअनुसाय हाभीरे काभ सुरु गयेका छौं', अमाथररे बने, 'आगाभी भॊससयभा 
आमोजनाफाट विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु हुन्त्छ।' ऩहाडी बूगोर बएका कायण ननमसभत मातामात सञ्चारन 

नहुॉदा आमोजनाको काभ प्रबावित फनेको हो।  
  

उनरे आमोजनाको कुर रागत यकभको १० प्रनतशत सेमय थथानीमराई हदने फताए। 'रागत 

इस्थटभेटअनुसाय दईु कयोड ६५ राख सेमय थथानीमको हुन्त्छ', अमाथररे बने।  
  



अमाथरका अनुसाय थथानीमका रागग सेमय खरुा गने तमायी आमोजनारे गयेको छ। 'आमोजनाको 
ऩूिथतमायीभा व्मथत यह्मौं', उनरे बन,े 'अफ केही हदनभा नै आमोजनारे थथानीमफाट सेमय आह्िान 

गनेछ।' आमोजनाफाट प्रबावित ऺेरका सफैरे सेमय ककन्त्न सक्न ेजानकायी उनरे हदए।  
 
  



>f]tM cleofg, 2071/9/13 

खेय गइयहेछ १ सम भेवा ववद्मुत ्

सयकायी उदासीनतारे फढामो रोडशडेडङ 

 

ऩुस १२, काठभाडौं । गचनी उद्मोगफाट उत्ऩादन हुन सक्न ेकयीफ १ सम भेगािाट (भेिा) विद्मुत ्नीनतगत व्मिथथाको 
अबािभा यास्ष्रम प्रसायण राइनभा जोडडन सकेको छैन । नेऩारभा हार सञ्चारनभा यहेका कुर ११ ओटा गचनी 
उद्मोगफाट उक्त ऩरयभाणको विद्मुत ्यास्ष्रम प्रसायणभा जोड्न सककने जभथन सहमोग ननमोग (जीआईजेड) य 

अन्त्तययास्ष्रम विि ननगभ (आईएपसी)को अ्ममनहरूरे देखाएका छन ्। गचनी उद्मोगको सह–उत्ऩादनका रूऩभा 
ननथकनसक्न ेविद्मुत ्यास्ष्रम प्रसायणभा जोड्नुऩन ेभाग कयीफ १ दशक अनघदेझख न ैयाख्दै आएको बए ऩनन मसको 
कानूनी य व्मािहारयक सॊमन्त्र ननभाथणका रागग सयकायरे सकक्रम कदभ नचारेको नेऩार गचनी उद्मोगी सङ्घका 
अ्मऺ शसशकान्त्त अग्रिार फताउॉछन ्। ‘ऊजाथको अबाि हुन ेहहउॉदको कयीफ ५ भहीना गचनी उद्मोगको विद्मुत ्

उऩबोग गनथ सककन्त््मो,’ अग्रिाररे बन,े ‘तय, सयकायरे सकक्रम कदभ न ैचारेन ।’ हहउॉदको ऩुसदेझख िैशाखसम्भ 

ऩनन त्मथतो विद्मुत ्उत्ऩादन गयी रोडशडेडङराई कभ गनथ सककन ेउनको बनाइ छ ।   
 

गचनी उद्मोगको विद्मुत ्यास्ष्रम प्रसायणभा जोड्न ेविषमभा प्राविगधक सहमोगका रागग आऩmूहरू तमाय यहेको 
जीआईजेड नेऩारको नेशनर इनजॉ इकपससमन्त्सी प्रोग्राभ(नीऩ)का उऩप्रभुख प्राविगधक सल्राहकाय डा. नायामण 

चौरागाईंरे फताए । ‘मस विषमभा जानकायी हदन हाभीरे अ्ममन गन,े उद्मोगीहरूरे बायतका त्मथता ऩाियप्ठराण्ट 

भ्रभण गयाउन ेय ऊजाथ भन्त्रारमसॉग आिश्मक छरपर गने काभ ऩनन गदै आएका छौं,’ डा. चौरागाईंरे बन,े ‘मस 

कामथभा आगथथक सहमोगका रागग आईएपसीरे ऩनन चासो देखाएको छ य जभथन सयकायरे ऩनन आिश्मक आगथथक 

सहमोग गनथ सक्छ ।’ प्राविगधक सहमोगका रागग जीआईजेड य आगथथक सहमोगका रागग आईएपसी तमाय यहॉदा 
ऩनन सयकायी नीनतकै अबािभा थोयै खचथभा ननस्थकन सक्न ेकयीफ १ सम भेगािाट विद्मुत ्खेय गइयहेको छ ।  
 

जीआईजेडरे गयेको अ्ममनअनुसाय हारकै अिथथाभा कयीफ १०÷१२ भेिा विद्मुत ्यास्ष्रम प्रसायणभा जोड्न 

सककन्त्छ । मथतो विद्मुत ्यास्ष्रम प्रसायणभा जोड्न कयीफ ६ भहीनाको अिगध ऩमाथऩत् हुन ेडा. चौरागाईंरे फताए । 
त्मथत,ै हारका ऩाियप्ठराण्टहरूभा केही ऩरयभाजथन गरयए य अहहरे चसरयहेका उद्मोगहरूभा ब्िामरय (ऩानी तताउन े

सॊमन्त्र) ऩरयितथन गयी ऩूणथ ऺभताभा विद्मुत ्उत्ऩादन गनथ सककन ेउनको बनाइ छ । ३ देझख ५ िषथसबरभा मथतो 
विद्मुत ्यास्ष्रम प्रसायणभा जोड्न सककने बए ऩनन नीनतकै अबाि खड्ककएको उनरे फताए ।  
 

प्रचसरत विद्मुत ्ऐन तथा नीनतहरू गचनी उद्मोगफाट उत्ऩादन हुन सक्न ेविद्मुत्को हकभा भौन फसेको तथा 
जरविद्मुत ्आमोजनाहरू ननस्श्चत सभमऩनछ सयकायको थिासभत्िभा आउन ेऩरयकल्ऩना गयेकारे मसका रागग 



छुट्टै नीनत आिश्मक बएको ऊजाथ भन्त्रारमरे फताउॉ दै आएको छ । मथतो नीनतको भथमौदा तमाय गयी 
भस्न्त्रऩरयषद्भा ऩेश गन ेतमायी बइयहेको ऩनन भन्त्रारम स्रोतरे फताएको छ । तय, कामाथन्त्िमनभा कहहरेदेझख आउन े

बन्त्न ेकुन ैननस्श्चत छैन । गचनी उद्मोगको विद्मुत ्खयीदका रागग फन्त्न ेनीनतरे िषथभा कयीफ ५ भहीना उत्ऩादन हुन े

विद्मुत्का रागग एउटै खयीद दय कामभ गनुथऩन ेहुन्त्छ । गचनी उद्मोग सङ्घका अ्मऺ अग्रिारका अनुसाय 

प्रनतमुननट कयीफ रू. ९ भा गचनी उद्मोगहरूरे प्रागधकयणराई विद्मुत ्फेच्न सक्नेछन ्। प्रनतमुननट रू. ३० सम्भ ऩनथ 
सक्न ेथभथर विद्मुत्को तुरनाभा मो ननकै सथतो सावित हुन ेउनको बनाइ छ । त्मथत,ै मथतो विद्मुत ्जोड्न 

आिश्मक प्रसायण राइन तथा ऩािय थटेशन ननभाथणको कुयाराई ऩनन नीनतरे सभेट्नुऩन ेआिश्मकता छ । नीनत 

फनेऩनछ गचनी उद्मोगहरूराई विद्मुत ्उत्ऩादनको अनुभनत हदने, विद्मुत ्प्ठराण्ट जडान गन,े नेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयणसॉग विद्मुत ्खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) गनेजथता काभ अगाडड फढाउन सककने डा चौरागाईंरे फताए ।  
 

बायतभा देशबयका २ सम १३ गचनी उद्मोगरे कुर २ हजाय ३ सम ३२ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गनथ सक्न ेसह–

उत्ऩादन सॊमन्त्र जडान गयेका छन ्। आऩm्नो प्रमोगफाट फचकेो कुर १ हजाय भेगािाट विद्मुत ्त्महाॉको यास्ष्रम 

प्रसायण राइनभा ३ िषथअनघ नै जोडडसककएको छ । विद्मुत ्विक्रीफाट ऩनन त्महाॉका उद्मोगहरूरे भनग्मे आगथथक 

राब सरनुका साथ ैदेशराई न ैविद्मुत ्आऩूनतथ गरययहेका छन ्। य, आऩmूराई गचनीबन्त्दा ऩनन ऊजाथ उत्ऩादकका 
रूऩभा अथ्र्माइयहेका छन ्। तय, नेऩारभा गचनीको सह–उत्ऩादनका रूऩभा विद्मुत,् इथानोर, स्थऩरयट, भहदयाजथता 
अनेक उत्ऩादन हदन सक्न ेगचनी उद्मोगराई सयकायरे केिर गचनी उत्ऩादकका रूऩभा सीसभत गरयहदएको 
उद्मोगीहरूको गुनासो छ । 
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सेती जरववद्मुतको सभस्मा सभाधान गनथ ननदेशन 

प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारारे तनहुॉ सेती जरविद्मुत आमोजनाभा देझखएको सभथमा दईु हदनसबर हर गनथ 
ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीराई ननदेशन हदएका छन।् काॊगे्रस उऩसबाऩनत याभचन्त्र ऩौडरेको सकक्रमताभा शुक्रफाय 

ऊजाथभन्त्री ऻिारी, अथथभन्त्री याभशयण भहतरगामतको उऩस्थथनतभा बएको छरपरभा कोइयारारे िैदेसशक 

रगानीराई भुरुकको हहतभा प्रमोग गदै आमोजनाभा देझखएको सभथमा तत्कार सभाधान गनथ ननदेशन हदएका हुन।् 
कोइयारारे विगतको प्रनतफद्धताफभोस्जभ नै ऩयाभशथदाताराई काभ गनथ हदन ऩनन ननदेशन हदए। 
ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे एभारे अ्मऺ केऩी ओरीसॉग आिश्मक ऩयाभशथ गयेय ननणथम सरन ेजानकायी गयाएको 
प्रधानभन्त्री कामाथरम स्रोतरे जानकायी हदमो। ऊजाथ भन्त्रारमरे उक्त आमोजनाको अनुभनतऩर खायेज गयी नमाॉ 
प्रकक्रमा अगाडड फढाउन ेतमायी गयेऩनछ एससमारी विकास फैंक (एडडफी) असन्त्तुष्ट फन्त्दै आएको छ। कुर ५० अफथ 
रागतको १ सम ४० भेगािाट ऺभताको आमोजना २०१८ सम्भ सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म याझखए ऩनन हार देझखएको 
वििादका कायण केही ऩय धकेसरएको छ। 

कोइयारा फखाथस्त 

सयकायरे सशथर प्रहयी फरका नामफ भहाननयीऺक यन्त्जन कोइयाराराई बविष्मभा सयकायी सेिाभा 
अमोग्म हुनेगयी फखाथथत गयेको छ। भस्न्त्रऩरयषदको शुक्रफाय फसेको फैठकरे आफ्न ैश्रीभतीको हत्मा गयेको 
असबमोग रागेका कोइयाराराई ऩदफाट फखाथथत गयेको हो। 
सयकायरे अथथ भन्त्रारमअन्त्तगथत ऋण असुरी न्त्मामाधीकयणसम्फन्त्धी प्रथताि ऩारयत गदै 

ऩदागधकायीसभेत ननमुक्त गयेको छ। फैठकरे ऋण असुरी न्त्मामाधीकयणको अ्मऺभा कानुन, न्त्माम, 

सॊविधानसबा तथा सॊसदीम भासभरा भन्त्रारमका उऩसगचि शयेधन काकी, फैंककङ सदथमभा उऩेन्त्रफहादयु 

काकी य रेखा सदथमभा याभशखेयप्रसाद चौधयीराई ननमुक्त गयेको छ। 
फैठकरे नेऩार औद्मोगगक व्मिथथाऩन सरसभटेड सञ्चारक ससभनतको अ्मऺभा नन्त्दककशोय 

फथनेतराई ननमुक्त गयेको छ। त्मसैगयी सॊथकृनत, ऩमथटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारमराई नेऩार य 

ओभनफीच हिाई सेिा सञ्चारनका रागग बएको सभझदायीऩरभा हथताऺय गनथ अनुभनत हदएको छ।  
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बोटेकोसी तीन साताभा सञ्चारनभा आउने  
ध्रिु दॊगार  

थथानीमराई ६ प्रनतशत सेमय हदन े सहभनतसॉग ै ९७ हदन राभो दरीम अियोध हटेऩनछ भागथल्रो बोटेकोसी 
आमोजनाको प्रशायण राइन जोड्न े काभ सुरु बएको छ। तीन सातासबर उत्ऩादन थाल्न े गयी बोटेकोसी ऩािय 

कम्ऩनीरे ‘रान्त्ससभटय टािय' ठड्माउन ेकामथराई तीव्रता हदएको छ। 

सभाचाय साय 

 ससन्त्धिुासीराई ६ प्रनतशतरे १२ सम ककिा (१२ कयोड) सेमय, तातोऩानी य पुस्ल्ऩङकट्टी गाविसराई भुख्म 

प्रबावित भानेय िावषथक ४५ राख य टािय गाडडएका अन्त्म गाविसरे िावषथक साढे २२ राख रुऩैमाॉ ऩाउन े

सहभनत।  

बोटेकोसीरे उत्ऩादन थारेऩनछ जायी रोडसेडडङ दैननक एक घण्टा घटाउन सहमोग ऩुयम्ाउन े विश्िास गरयएको छ। 
‘तीन हदनदेझख टािय गाड्न ेकाभराई तीव्रता हदइएको छ। तीन साताभ ैउत्ऩादनभा जान्त्छौं,' कम्ऩनीका भहाप्रिन्त्धक 

नयेन्त्र प्रजाऩनतरे नागरयकसॉग बने। ४५ भेगािाट ऺभताको आमोजनारे हहउॉद सुरु बएकारे ऺभताको आधा भार ै

उत्ऩादन गनथ सक्न ेउनरे फताए। ‘२० देझख २२ भेगािाट ऺभताभा भार उत्ऩादन हुन्त्छ,' प्रजाऩनतरे बने। उनका 
अनुसाय आमोजनारे फखाथदेझख भॊससयसम्भ झण्ड ै६ भहहना भार ऩूणथ ऺभताभा उत्ऩादन थाल्छ। बोटेकासी हहभनदी 
बएकारे पागुन अस्न्त्तभफाट उत्ऩादन क्रभश फढ्दै जान्त्छ। 
साउन १७ को जुये ऩहहयोरे आमोजनाको चायिटा रान्त्ससभटय टािय फगाएऩनछ उत्ऩादन योककॊ दै आएको छ। १ सम ३२ 

केबी ऺभताको प्रशायण राइन जोड्न टािय गाड्न ेकाभ बइयहेका फेरा थथानीम याजनीनतक दररे सञ्चारनको १४ 

िषथऩनछ सेमय भाग गदै काभभा अियोध गदै आएका गथए। थथानीम याजनीनतक दर य कम्ऩनीफीच थथानीमराई ६ 

प्रनतशत सेमय हदन ेरगामत तीन फुॉदे सहभनत जुटेऩनछ ९७ हदन राभो अियोध हटेको हो। 

सिा साझदेाय एभारे, प्रभुख ऩनतऩऺी एभाओिादी, याप्रऩा य नेकऩा–भाओिादी ३५ प्रनतशत सेमय भाग्दै आन्त्दोरनभा 
उरकेा गथए। सयकायको नेततृ्ि गरययहेको काॊगे्रस बन े१० प्रनतशत सेमय भाग्दै एक्र ैआन्त्दोरनभा गथमो। कम्ऩनीरे 

अियोध हटाउन सुरुभ ैऩाॉच प्रनतशत सेमय हदन ेप्रथताि गयेऩनन दरहरुरे अडान छोडनेन।् कम्ऩनी य दरहरु फीच 

ऩटक–ऩटकको प्रमास, प्रधानभन्त्री य उजाथभन्त्रीको ऩहरका फाफजुद ६ प्रनतशत सेमयभा सहभनत जुटेको हो। 
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काविक नौ गतेफाट उत्ऩादन थाल्न टाियको काभ बइयहेकाभा जुये विऩविको भौका छोप्ठदै दरहरु सेमय आन्त्दोरनभा 
उरकेा गथए। सयकायरे सुयऺा हदन े ननणथम गयेऩनछ फर प्रमोग गयेयै बएऩनन टाियको काभ गन ेतमायी बएऩनछ 

कम्ऩनी–दरफीच सहभनत बएको हो। ऩहहयोथथर छोड्दै सुनकोसी ऩायी दाफी खोरा ननकाल्नु ऩदाथ घुभाउयो दयुीका 
कायण सुनकोसी केन्त्रस्थथत कम्ऩनीको सभटरयङ प्ठिाइन्त्टभा प्रशायण राइन जोड्न सातिटा टािय ठड्माउन ुऩछथ। 
अियोध अनघ न ैदईुटा टािय ठडडइसकेका छन।् 

अियोध हटेऩनछ दईु य चाय नम्फय टाियको पाउण्डशेनको काभ बइयहेको भहाप्रिन्त्धक प्रजाऩनतरे फताए। उनका 
अनुसाय चाय नम्फयको टािय ठड्माउन थासरसककएको छ। प्रधानभन्त्रीरे बफफाद सभराएय आमोजना सूचारु गन े

काभको स्जम्भा उजाथभन्त्रीराई हदएका गथए। थथानीम दरका नेता उजाथभन्त्रीरे फोराएको फैठकभा नगएऩनछ 

प्रधानभन्त्री आपैं  अग्रसय बएका गथए। अियोधरे रगानी बाॉडडन ेबन्त्दै उनकै अग्रसयताभा सॊसदको अथथ तथा विकास 

ससभनतको सॊमूक्त फैठक नै फथमो। फैठकरे टाियको काभ गनथ सुयऺा हदन ेननणथम गयेको गथमो। 

अियोधरे ठूरो ऺभताको आमोजनाको उत्ऩादन योककॊ दा दैननक ८६ राख रुऩैमाॉ भहशुर गुसभयहेको छ। ऩूणथ ऺभताभा 
उत्ऩादन हुन े सभमभा योककॉ दा हारसम्भ झण्ड ै सिा अिथ नोक्सानी बइसकेको कम्ऩनीरे जनाएको छ। दैननक 

आम्दानीको दईु प्रनतशत यकभ योमल्टी थिरुऩ याज्मराई फुझाउॉ दै आएको कम्ऩनीरे सन ्२०१६ को जनियीदेझख १० 

प्रनतशत नतदैछ। अभेरयकी रगानीको मो कम्ऩनीरे सन ्२००१ फाट उत्ऩादन गदै आएको हो। कम्ऩनीको ३६ भेगािाट 

उत्ऩादन खरयद सम्झौता (वऩवऩए) डरय य फाॉकी उत्ऩादन खरयद सम्झौता बन े नेऩारी रुऩैमाॉभा बएको गथमो। 
पूस्ल्ऩङकट्टी गाविसको झीऩूथभा उत्ऩादनगहृ यहेको आमोजनाको भुख्म रगानीकताथ आयडडसी अप नेऩार हो। 

भहाप्रिन्त्धक प्रजाऩनतरे उत्ऩादन थारेता कम्ऩनीरे फावषथक झण्ड ै १ कयोड रुऩैमाॉ साभास्जक उत्थानभा खचथ गदै 

आएको फताए। ‘उत्ऩादनदेझख हारसम्भ थथानीम साभास्जक काभभा १४ कयोड रुऩैमाॉ खगचथसकेका छौं। साभास्जक 

दानमत्ि कहहल्म ैऩनन बुरेनौं,' उनरे बने। कम्ऩनीरे थथानीम थतयभा सशऺा, थिाथ्म, ऩूिाथधाय विकास, गुम्फा, 
भस्न्त्दय रगामत ऺेरभा ठूरो सहमोग ऩुयम्ाएको छ। २७ जना थथानीमरे कम्ऩनीभा योजगायीसभेत ऩाउॉ दै आएका 
छन।् 

  

मस्तो छ तीन फुॉदे सहभनत 

सहभनतअनुसाय ६ प्रनतशतरे झण्ड ै१२ कयोड रुऩैमाॉ सेमय ऩाउॉ दै छन।् ससन्त्धिुासी सस्म्भसरत कम्ऩनी फनेऩनछ भार 

सेमय वितयणको प्रकक्रमा अनघ फढ्छ। बोटकोसी ननजी ऺेरको कम्ऩनी हो, मसभा सॊथथाऩक रगानीकताथ भार छन।् 
ससन्त्धिुासीको कम्ऩनी नमाॉ सेमय होल्डयको रुऩभा बोटेकोसीभा नछछथन।् 



नमाॉ कम्ऩनी दताथऩनछ उद्मोग भन्त्रारम, विद्मुत विकास विबाग य उजाथ भन्त्रारम हुॉदै प्रकक्रमा अनघ फढ्नुऩन े

भहाप्रिन्त्धक प्रजाऩनत फताउॉछन।् ‘नमाॉ सेमय होल्डय आउन ेबएऩनछ कम्ऩनीको प्रिन्त्धऩर न ैऩरयितथन गनुथऩछथ। मी 
सफ ैप्रकक्रमा ऩूया गनथ सभम राग्न ेबएकारे सेमय वितयण गनथ ऩनन केही सभम राग्छ,' उनरे बने। कम्ऩनीको चकू्ता 
ऩूॉजी १ अफथ ९४ कयोड रुऩैमाॉ छ। सम दयरे ६ प्रनतशत ननष्कासन गदाथ ससन्त्धिुासीरे झण्ड ै १२ सम ककिा सेमय 

ऩाउॉछन।् फजाय भूल्मभा हहसाि गदाथ बोटेकोसीको प्रनतककिा सेमय ८–१२ रुऩैमाॉ ऩनथ जाने प्रजाऩनत फताउॉछन।् तय 

बोटेकोसी सेमय फजायभा दताथिार कम्ऩनी बन ेहोइन। 

कम्ऩनी कसयी फनाउन,े कसराई कनत सेमय हदन,े सेमय होल्डय को–को यहन ेबन्त्न े स्जम्भा थथानीम याजनीनतक 

दररे नै ऩाएका छन।् सहभनत अनुसाय कम्ऩनीरे तातोऩानी य पुस्ल्ऩङकट्टीराई भुख्म प्रबावित गाविस भानेय 

फावषथक प्रनतभेगािाट उत्ऩादनको १ राख रुऩैमाॉ दयरे यकभ उऩरब्ध गयाउनेछ। मस अनुसाय मी दईु गाविसरे फावषथक 

४५ राख रुऩैमाॉ ऩाउनेछन।् आधा फाॉड्दा एउटा गाविसको बागभा साढे २२ राख रुऩैमाॉ ऩछथ। त्मथत ैटािय गाडडएका 
गाविसरे प्रबावितको हैससमतभा िावषथक प्रनतभेगिाट उत्ऩादनको ५० हजायको दयरे एकभुष्ट साढे २२ राख रुऩैमाॉ 
ऩाउन ेबएका छन।् टािय प्रबावित गाविस सॊख्मा झण्ड ै१० हुन आउॉछ। ती गाविसरे दाभासाहीरे यकभ ऩाउॉछन।् 
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ऩावयपूरको आखाभा ऩावय 

(सशि दिुाडी ) उजाथ ऺेर अहहरे चौतकपथ  िहसको बफषम िनेको छ। फढ्दो रोडसेडडङ, बायतसॉग बएको विद्मुत ब्मऩाय 

सम्झौता, भागथल्रो कणारॊ य अरूण तेस्रोको आमोजना विकास सम्झौता बोटेकोशी वििाद य भागथल्रो सेतीको 
वििाद रगामतका दजथननौं एजेण्डा अहहरे मस ऺेरभा देझखएको छन।् मी उजाथ अथाथत ऩाियको ऺेरभा देझखएका मी 
सि ैवििदभा कुन ैन कुन ैरूऩिाट ऩाियपूर भाननसन ैसभेहटएका छन।् 
प्रशथत सॊबािना िोकय ऩनन भुरुक मनतिेय फषैबयी रोडसेडडङको सभथमा झले्न फा्म छ। नीनत ननभाथतारे दयु 

दृस्ष्टकासाथ मोजना ननभथणगनथ नसक्न ेय बउका मोजनाको कााामनृ्त्िमन ऩऺऩनन कभजो यहुन ेऩरयऩाटॊरे मथतो 
अिथथा सजृना गयेको हो । उजाथ ऺेरभा हाभीकहाॉ सधैंजसो याजनीनत बैनैयहन्त्छ। थिाथैं थिाथथभा केस्न्त्रम उक्त 

याजनीत आऩसी थिाथथ सभल्न नसक्दा िेरािसत िाहहय आएको ऩनन छ। सॊविधानसबाको ननिाथचन ऩश्चात भुरुकभा 
थथाथी सयकाय िन्त्न ेय त्मसरे उजाथ रगामतका ऺेरभा देझखएका अियोध हटाउन ठोस ऩहरगन ेअऩेऺा गरयएको 
विद्मभान अिथथाभा ऩनन अिथथाभा कुन ैऩरयितथन आउन ेसॊबािना देझखएको छैन। मसरे भुरुकराई थऩ 

अन्त्धायभम िनाउन ेननस्श्चत छ। 
ऩनछल्रो सभमभा विद्मुत खहद सम्झौता (वऩवऩए) विदेशी भुरा अथाथत डरयभा गनथ हुन िा नहुन ेबन्त्न ेबफषमभागथ 

ठूरो खेर हुन थारेको छ। विद्मुतको उत्ऩादनकभ य भाग िढी हुॉदा महाॉ दैननक १४ देझख १६ घण्टासम्भ रोडसेडडङ हुन े

अिथथा आमो। सभमभा न ैविद्मुत आमोजना अगाडड फढाउन नसक्दा मथतो सभथमा सजृना बएको हो। ऩानीको 
प्रशथत सॊबािना यहेयऩनन फषाथतको सभमभा सभेत घण्टौं रोडसेडडङ हुन ेविद्मभान अिथथा हुनुभा विद्मुत भागथको 
याजनीनत न ैभुख्म कायण िन्त्मो। य त्मो अिथथा अझै कामभ ैछ। 
नेऩारभा हार उत्ऩादन हुन ेगयेको विद्मुतको ऩरयभाणरे भागको रगबग अधा हहथसा भार ैधान्त्न सक्न ेअिथथा छ। 
उत्ऩाहदत विजुरी भ्मे झण्ड ै२० देझख २५ प्रनतशत त चहुािट न ैहुन ेगयेको छ। मसिाहेक बायतका िाट केही विद्मुत 

आऩूनतथगयी महाॉको भाग ऩूनत थगदै आएको अहहरेको अिथथा हो। जरसम्ऩदाको धनी देश बएऩनन नेऩारभा फषथबयीका 
प्रत्मेक हदन न ैविद्मुत आऩूनतथ कटौती (रोडसेडडङ) हुन्त्छ। एकानतय खोराबयी ऩानी िगगयहन्त्छ बन ेअकोनतय प्रत्मेक 

नेऩरीको घयभा भ्म फषाथभा ऩनन कस्म्तभा दैननक दईु घण्टाका दयरे रोडसेडडङ बैयहहन्त्छ। 
विसबन्त्न अ्ममनहरूका अनुसाय नेऩरभा ४० हजाय भेगािाट बन्त्दािढी विद्मुत उत्ऩादनगनथ सकीन ेसॊबािना 
देझखन्त्छ। मसकारागग सिथप्रथभ दृढ इच्चाशस्क्त य स्रोत ब्मिथथाऩन आिथमक हुन्त्छ। सयकायरे भुरुकराई 

अन्त्धकायिाट भुक्तगन ेअठेट सहहत विद्मुत आमोजनाको विकास शुरूगन ेहो बन ेअिको केही फषथसबरभा भुरुकराई 

उजाथको ऺेरभा आत्भननबथय िनाउन सककन्त्छ। 

हाभीकहाॉ प्रशथत नदीनारा य प्राकृनतक विविधताका कायण नेऩारभा जरविद्मुत उत्ऩादनको सॊबािना प्रचयु छ। मस 

ऺेरको सही सदऩुमोगरे भुरुकको ससॉगो आगथथक विकासकारागग न ैभहत्िऩूणथ बूसभका खेल्न सक्छ। महाॉ यहेको 
जरसॊऩदाको प्रबािकायीरूऩभा उऩमोगगनथ सकेको खण्डभा नेऩाररे ससघ्र विकासको कोल्टे पेन ेननस्श्चत छ। तय, 

सॊबािना त्मस ैखेयै गैयहेकाकायण भुरुकरे ठूरो नोक्सानी व्महोनुथ ऩयेको अिथथा छ। 
मथेष्ट िद्मुत उत्ऩादन बएको खण्डभा नेऩारको आन्त्तरयक खऩतिाट िचकेो विद्मुत ननमाथतको उच्च सॊबािका 
यहन्त्छ। नछभेकी बायत य गचन दईुठूरा भुरुकिाट नेऩाररे त्मो पाइदा सरन सक्छ। मसकारागग उच्चतभरूऩभा 



जरविद्मुत उत्ऩादन गन ेय अन्त्तदेसशथम तथा दईुदेशिीच प्रसायण रइनको ननभाथणऩनन त्मविकै आिथमक देझखन्त्छ। 

मनतधेयै सॊबािना यहेयऩनन सभमभा मसको सदऩुमोगगनथ नसक्न ुहाम्रो कभजोयी हो। फषेदेझख नेऩारको ऩानी त्मस ै

खेय गइयहेको छ। मसको सही सदऩुमोगगनथ नसक्न ुनेऩारको ऩुॉजी खेयपाल्न ुहो। 
मनतधेयै सॊबािना िोकेय ऩनन उजाथको विकास ककन हुन सककयहेको छैन। मसभा राइसेन्त्स ओगटेय िथन ेय काभ नगन े

राइसेन्त्स ओगट्न ेप्रिवृि प्रभुख सभथमा हो बन ेऺभतानबएकाराई राइसेन्त्स हदएय आमोजना आगट्न ेअको 
सभथमा हो। जसरे रगानीगनथ सक्छ य जो सॉग ऺभता छ त्मथताराई अिसय हदइनुऩछथ। विद्मुत सुविधा नऩुगेका 
ऺेरका अनघकाॊस भाननसरे अहहरे दाउया, गुइॉठा रगामत विसबन्त्न खारका िैकस्ल्ऩक उजाथका प्रमोग गछथन।् 
विसबन्त्न त्माङकहरूका अनुसाय भुरुकभा िैकस्ल्ऩक उजाथको प्रमोगगनेको सॊख्मा झण्ड ै६८ प्रनतशत छ। मो प्रनतशत 

विद्मुत सुविधा नऩुगेको ६० प्रनतशत भाननस भ्मे ६८ प्रनतशत जनतारे मथतो विकल्ऩ प्रमोगगन ेगयेका हुन।् 
नेऩारभा उजाथको खऩत प्रनतफषथ ७ देझख ९ प्रनतशतको हायाहायीभा िढीयहेको छ। तय विद्मुत उत्ऩादन मो अनुऩातभा 
ऩनन फढ्न सकेको छैन। विसबन्त्न त्माङक अनुसाय आऩूनतथ जम्भा तीन प्रनतशत बन्त्दा कभ िढेको देझखन्त्छ। मसरे 

रोडसेडडङ रगामतका थऩ सभथमा ल्माउने ननस्श्चत छ। नेऩारको दशौं ऩञ्चफवषथम मोजनाभा भुरुकभा विद्मुत 

उत्ऩादन फढाउन ेय भुरुकबय य बायतभा सभेत आऩसी सभझदायीभा विद्मुत ननमाथत गन ेघोषणा गरयएको गथमो। 
सन ्२००१ को जरविद्मुत नीनतभा मस ऺेरभा ननजी ऺेरको रगानी प्रिद्र्धन गन ेब्मिथथा बमो। तय मी कुयाहरू 

कागजभा भार सससभत िने। 
हार केही जरविद्मुत आमोजनाहरू ननभाथणको क्रभभा छन।् तय विसबन्त्न िाधा अियोधरे नमनीहरूको ननभाथण कामथ 
प्रबािकायी रूऩभा अगाहढ फढ्न सकेको छैन। मसिाहेक अ्ममन बएयऩनन ननभाथणको क्रभ शुरू नबएका 
आमोजनाहरूको ननभाथणकामथ ससघ्र अगाडड िढाउन ऩनन आिथमक गहृकामथ गनुथ जरूयी देझखन्त्छ। मसरे भुरुकको 
विकास य ऩरयितथनभा सहमोग ऩुमाथउॉछ। मसकारागग सम्िद्ध ननकामको गॊसबय ्मानाकषथण हुन ुआिथमक हुन्त्छ। 
स्रोत ब्मिथथाऩनको रागग याज्म सयकायरे आिथमक नीनत िनाउन जरूयी छ। अस्थथय याजनीनतक अिथथा य 

रगानीभैरी िातिायणको अबािभा बएको यकभ ऩनन खचथ हुने नसकेको अिथथा छ। विदेशी रगानी आकषथण हुन ु

नसकेको अिथथा ऩनन यहेको छ। विदेशी दात ृननकामरे गयेको य गन ेबनेको सहमोग त्मस ैखेय गइयहेको अिथथाऩनन 

रुकेको छैन। मी सि ैसॊबािनाहरूराई भ्मनगयगदै मो ऺेरभा रगानी प्रिद्र्धनगनुथ अहहरेको आिथमकता हो। 
सयकायरे जरविद्मुत ऺेरभा रगानी प्रिद्र्धन गन ेउदेश्मरे गठन गयेको जरविद्मुत विकास कम्ऩननरे ऩनन गनत 

सरन सकेको छैन। मसथथ भुरुकराई हढर ैबएऩनन जरविद्मुतकोऺेरभा आत्भ ननबथय िनाउन सककन्त्छ। य 

क्रसभकरूऩभा विद्मुत ननमाथत गयी विदेशी भुरा आजथनको प्रशथत अिसय प्राप्ठत गनथ सककन्त्छ। मसतपथ  सम्िस्न्त्धत 

ननकामको ्मानजान ुऩदथछ। 
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/9/13 

कुरेखानी तेस्रोको सससबरतपथ को काभ योक्न े

ठेकेदायको २८ हदने ‘अस्ल्टभेटभ’ 

  

कुरेखानी तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनाको सससबर ननभाथणतपथ को गचननमाॉ ठेकेदाय कम्ऩनी ससनो हाइड्रोरे 

काभ योक्न ेचतेािनी हदएको छ । ससनो हाइड्रोरे मही ऩुस ५ गत ेअथाथत ्डडसेम्फय २० भा आमोजनाराई २८ 

हदने ऩर रेख्दै म्माद थऩ गनुथऩने य करयफ चाय कयोड रुऩैमाॉ बुक्तानी हदनुऩने बनेको छ । ऩर हदएको २८ 

हदनसबरभा आफ्ना भाग ऩूया नगये काभ नगन ेऩरभा उल्रेख गरयएको छ । „सससबरतपथ को ठेकेदायको थऩ 

३० भहहन ेम्माद सककएको ऩनन दईु भहहनाबन्त्दा फढी बमो‟, आमोजना प्रभुख भधसुूदन प्रताऩ भल्ररे 

बने, „आमोजनारे ठेकेदायको म्माद आउॉदो असाय भसान्त्तसम्भ थप्ठन प्रथताि गये ऩनन नेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयणको सञ्चारक ससभनत फैठक फथन नसकेको कायण अन्त्मौर उत्ऩन्त्न बएको छ ।‟ ठेकेदाय 

कम्ऩनीरे २८ हदनसबरभा ननणथम गनथ ऩर ऩठाएको एक साता बफनतसकेको छ । प्रागधकयण सञ्चारक 

ससभनत फैठक फथन नसकेको कायण अस्न्त्तभ बफरफाऩत य प्रागधकयणरे नै हदने बनेको यकभसभेत 

ठेकेदायरे ऩाएको छैन ।  
 

 

उक्त आमोजनाको सससबरतपथ को ९० प्रनतशत काभ ऩूया बइसकेऩनछ ठेकेदाय कम्ऩनीरे काभ योक्ने 
चतेािनी हदएको हो । २०६८ सार पागुनभा प्रागधकयणरे ३० भहहनाको म्माद थप्ठदै ठेकेदाय कम्ऩनीराई 

काभभा पकाथएको गथमो । थऩ गरयएको म्माद गत असोजभै सककए ऩनन ठेकेदायरे काभ गरययहेको छ । 
आमोजनारे म्माद थवऩन्त्छ बनेको कायण ठेकेदायरे काभ गरययहेको हो । म्माद ऩनन नथवऩन ेय आपूरे 

भागेको बुक्तानीसभेत नऩाएभा ठेकेदायरे तीन सातासबरभा काभ छाड्ने ननस्श्चत जथतै बएको भल्ररे 

जानकायी हदए । २०६८ ऩुसभा ऩनन आफ्ना भाग ऩूया नबएको बन्त्दै ससनो हाइड्रोरे ठेक्का सम्झौता तोडकेो 
गथमो । त्मनतफेरा करयफ ३० प्रनतशत भार काभ ऩूया बएको गथमो । ठेक्का सम्झौता तोडऩेनछ 

प्रागधकयणका तत्कार सञ्चारक ससभनत सदथम भोहनयाज ऩन्त्तरे िाताथ गयेय ३० भहहना म्माद थऩेय 

काभभा पकथ न ठेकेदाय कम्ऩनीराई याजी गयाएका गथए । त्मनतफेरा ठेकेदायरे ३८ भहहना म्माद थऩ 

गनुथऩन ेप्रथताि याखेको गथमो । अफ तीन सातासबर ऩनन प्रागधकयणको सञ्चारक ससभनत फैठक फथन 

सकेन बने ठेकेदायरे काभ छाड्नेछ । त्मसको जानकायी आमोजना प्रभुख भल्ररे प्रागधकयणका कामथकायी 
ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेराई गयाइसकेका छन ्। तय, फैठक कहहरे फथन ेअझै ननस्श्चत बएको छैन । १४ 

भेगािाटको उक्त आमोजनाको सससबर ननभाथण सन ्२०११ डडसेम्फय ७ भा ऩूया गने सम्झौता बएको गथमो 



। उक्त आमोजना सन ्२०११ को डडसेम्फय अथाथत ्२०६८ भॊससय २१ गतेसबर ननभाथण सम्ऩन्त्न बई 

व्मािसानमक उत्ऩादन गने रक्ष्म गथमो । २०६६ सार काविकभा आमोजनाको सशरान्त्मास गरयएको गथमो । 
मसैफीच, बफजुरी उत्ऩादन गने भहत्िऩूणथ भेससन योटय आमोजनाको विद्मुत्गहृको केही तर यहेको ऩुरफाट 

खसेय ऺनत ऩुगेको छ । उक्त भेससन ठेकेदायरे आमोजनाराई स्जम्भा नरगाउॉ दै खसेको हो । दईुभ्मे 

एउटा योटय खसेको य अको योटय जडान गदाथ खसेको योटयको भभथत िा नमाॉ खरयद गयेय ल्माइसक्ने 
आमोजनाका प्रभुख भल्ररे जानकायी हदए । आमोजनाका कभथचायीको ऩहुॉचभा नआउॉ दै उक्त योटय 

खसेको हो । 
 

प्राधधकयणका ११औ तहका कभथचायी एभडीसॉग रुष्ट 

 फढुिा बएको साढे दईु भहहनासम्भ ऩनन ऩर नऩाएऩनछ नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणका ११औॊ तहका 
कभथचायी कामथकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेसॉग रुष्ट बएका छन ्। आपूहरुराई फढुिा बएको 
आगधकारयक ऩर हदनुऩने बन्त्दै कभथचायीरे एभडी काफ्रेराई बेटेय कुया याखे ऩनन उनरे प्रष्ट जिाप हदन 

नसकेको एक कभथचायीरे जानकायी हदए । „फढुिा ससभनतरे ननणथम गयेको साढे दईु भहहना बफत ेऩनन 

आगधकारयक जानकायी नआएऩनछ एभडी काफ्रेराई बेटेय ऩर भाग्मौं तय सञ्चारक ससभनतराई देखाउॉ दै 

उहाॉ ऩस्न्त्छनुबमो‟, एघायौं तहभा फढुिा बएका एक कभथचायीरे प्रश्न गये, „फढुिा ससभनतको ननणथम 

सञ्चारक ससभनतफाट ऩास हुन मनत धेयै सभम राग्छ बने अरु काभ कसयी हुन्त्छ ?‟ दशौं तहसम्भको 
फढुिाको ननणथम एभडीरे अनुभोदन गनथ सक्न ेप्रािधान बए ऩनन एघायौं तहको फढुिाभा बने फढुिा 
ससभनतरे ननणथम गयेऩनछ त्मसराई प्रागधकयण सञ्चारक ससभनतरे अनुभोदन गनुथऩने कभथचायी सेिा 
विननमभािरीभा उल्रेख छ । राभो सभमदेझख सञ्चारक ससभनतको फैठक फथन नसकेको कायण धेयै 

प्रथताि अरऩर अिथथाभा छ । प्रागधकयण सञ्चारक ससभनतको फैठक गत भॊससय २४ गते फस ेऩनन उक्त 

फैठकभा चभेसरमा जरविद्मुत ्आमोजनाको फायेभा व्मिथथावऩका सॊसद्को सािथजननक रेखा ससभनतरे 

गयेको ननणथमको फायेभा भार छरपर बएको गथमो । त्मसऩनछ फैठक फथन सकेको छैन ।  
सञ्चारक ससभनतरे फढुिाको ननणथम अनुभोदन नगदै एघायौं तहभा फढुिा बएका प्राविगधकतपथ का 
ननदेशक सूमथनाथ मादिको उभेय हदका कायण अिकाश बइसकेको छ । उनराई अिकाश हुनुबन्त्दा 
चाय÷ऩाॉच हदनअनघ सञ्चारक ससभनतफाट अनुभोदन हुने गयी एघायौं तहभा फढुिा गरयएको बनेय ऩर 

हदइएको गथमो । अरुराई बने फढुिा बएको ऩर हदइएको छैन । फढुिा हुॉदा ऩनन ऩर नहदएय अऩभान गयेको 
बन्त्दै कभथचायी असन्त्तुष्ट छन ्।  गत असोज २४ गत ेफसेको फढुिा ससपारयस ससभनतरे शास्न्त्तरक्ष्भी 
शाक्म, गोकणथप्रसाद शभाथ, कुरभान नघससङ, विकासभान ससॊह डॊगोर, सूमथनाथ मादि, सञ्जमकुभाय 

उऩा्माम, ओभप्रसाद याठी, ओभयाज ऩाण्ड,े हुभफहादयु केसी, रोकहरय रुइॉटेर, हययाज न्त्मौऩाने, 
विऻानप्रसाद शे्रष्ठ, भधसुुदन प्रताि भल्र, विश्ि्िज जोशी य भाधिप्रसाद कोइयाराराई ११औॊ तहभा 
फढुिा गन ेननणथम गयेको गयेको गथमो । प्रागधकयणभा करयफ ११ हजाय कामथयत कभथचायीभ्मे ११औॊ तहभा 



४५÷५० जना भार छन ्। ११औॊ तहका कभथचायीरे सहमोग गयेनन ्बने एभडीराई काभ गनथ सभथमा ऩनेछ 

।   

 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/9/14 

जरववद्मुत्को सेमयको न्मानमक ववतयण 

एकानतय आमोजना प्रबावित ऺेर विकासका रागग योमल्टीको ठूरो यकभ विननमोजन गने व्मिथथा छ बन े

अकाथतऩथm सेमयको थिासभत्ि ऩनन आमोजना यहेको गाविस य स्जविसराई थथानीमिासीको नाभभा फाॉडपाॉड गदाथ 
आमोजना ऺेरका िरयऩरय फथन ेतथा तल्रो तटीम फाससन्त्दाहरूका रागग अन्त्माम हुनेछ । 
 

कुवेयभणण नेऩार 

 

प्राकृनतक स्रोतसाधन उऩमोग गयी थथावऩत उद्मोगभ्मे ऩहहरो ऩटक गचसरभे जरविद्मुत ्आमोजनारे जायी 
ऩुॉजीको १० प्रनतशतरे हुन ेयकभ फयाफय प्रनतककिा रु. १०० का दयरे ९ राख ६० हजाय ककिा सेमय ०६७ असोज १५ भा 
थथानीमिासीका रागग ननष्कासन गयेको गथमो । थथानीमिासीरे सेमय प्राप्ठत गनथ सिोच्च अदारतभा भुद्दा दामय 

गयेका य सिोच्चको आदेशऩश्चात ्थथानीमका रागग सेमय फाॉडपाॉड बएको गथमो । गधतोऩर दताथ तथा ननष्कासन 

ननमभािरी, २०६५ आएऩश्चात ्भार मो सम्बि बएको हो । थथानीमिासीका रागग सेमय जायी गदाथ गचसरभे 
जरविद्मुत ्आमोजनाफाट आम्दानी प्राप्ठत हुन थासरसकेको गथमो । मसअनघ न ैकभथचायीहरूका रागग बफक्री गयी 
सेमय सूचीकृत बइसकेको गथमो । फजायभा सेमय भूल्म प्रनतककिा रु. ८५० देझख रु. ९०० हुॉदा थथानीमका रागग रु. १०० 

प्रनतककिाका दयरे सेमय जायी बमोा े। सेमय फजायभा गचसरभेको सेमय आऩैंmभा आकषथक बएकारे 

थथानीमिासीफाट सेमय खरयद गन ेकाभ सहज बएको गथमो य फैंकहरूरे थथानीम थतयभा गई सोही सेमय गधतो 
फन्त्धक याखी सेमय खरयदकताथहरूका रागग ऋणको व्मिथथा गयेको गथमो । तय ऩनन जायी गरयएको सेमयभ्मे 

सेमयफजाय फुझ्नेहरूका रागग भार सेमय आकषथक गथमो बन ेसेमयफजाय थाहा नहुनेराई कागराई फेर ऩाक्मो, हषथ न 

विथभात बएको गथमो । 
िाथतविक थथानीमबन्त्दा ऩनन काठभाडौंभा फसोफास गन ेटाठाफाठा थथानीम नागरयकरे सेमयको खरयद गयेका गथए 

बन ेसेमयफाट आम्दानी सरन जान्त्नेहरूरे थथानीमको नाभफाट सेमय खरयद गयेका गथए । थथानीमिासीका रागग 

सेमय बफक्री–वितयण गदाथ गचसरभ ेहाइड्रोऩाियरे आमोजना प्रत्मऺ प्रबावित ३ य १५ प्रबावित गयी १८ गाविसराई 

सभेटेको गथमो । 
मसैगयी २०७० भा साननभा भाई हाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे थथानीम व्मस्क्तहरूराई रु. १०० प्रनत ककिाको दयरे १ राख ५ 

हजाय ५०० ककिा रागग सेमय बफक्री गयेको गथमो । थथानीमिासीका रागग सेमय आह्िान गदाथ साननभा हाइड्रोऩाियरे 

इराभ स्जल्राराई सभेटेको गथमो । गधतोऩर ऐनभा आमोजना ननभाथणका सभमभा ऩनन सेमय जायी गनथ सक्न े

प्रािधानअनुसाय भाई जरविद्मुत ्आमोजना ननभाथणको सभमभा थथानीमका रागग सेमय जायी बएको गथमो । 
त्मथतैगयी आमोजना ननभाथण गयी सञ्चारन गरययहेको रयडी हाइड्रोऩािय डबेरऩभेन्त्ट कम्ऩनीरे गुल्भी तथा ऩाल्ऩा 
दिुै स्जल्राभा ऩन ेगाविसका जनताको रागग रु. १०० प्रनतककिाका दयरे ३ राख थान ककिा सेमय ०७० काविकफाट 

बफक्री–वितयण गयेको गथमो । मसैगयी मस ैिषथ िरुण हाइड्रोऩािय डबेरऩभेन्त्ट कम्ऩनीरे आमोजना अिस्थथत 

सॊखिुासबा स्जल्राभा फसोफास गन ेथथानीम जनताका रागग रु. १०० दयका २ राख ४३ हजाय ककिा सेमय ननष्कासन 



गयी बफक्री–वितयण गयेको छ । गधतोऩर ऐनअनुसाय थथानीम, कभथचायी अथिा सॊयक्षऺत सेमय सरस्थटङ बएको ३ 

िषथसम्भ खरयद–बफक्री तथा गधतो फन्त्धक याख्न योक्का गरयएको छ । मसयी हारसम्भ ४ िटा जरविद्मुत ्उत्ऩादन 

कम्ऩनीहरूरे थथानीमिासीका रागग सेमय ननष्कासन गयी बफक्री वितयण गयेका छन ्। 
थथानीमिासीका रागग सेमय जायी गदाथ थथानीमिासीको ऩरयबाषा के हुन,े कसराई भान्त्न ेबन्त्न ेकुया िाताियणीम 

प्रबाि भूल्माॊकनराई आधाय भान्त्न ेगरयन्त्छ । िाताियणीम अ्ममन गरयॉदा प्राम् आमोजना बएको स्जल्रा य 

आमोजनाका सॊयचनाहरू ननभाथण हुन ेगाविसराई सरन ेगरयन्त्छ य सोहीअनुसाय आमोजनाका सॊयचना ननभाथण हुन े

गाविसका प्रत्मऺ प्रबावित गाविस य आमोजना अिस्थथत स्जल्राका अन्त्म गाविसराई आमोजना प्रबावित स्जल्रा 
गयी २ तहभा छुट्ट्माउन ेगरयन्त्छ । 
जरविद्मुत ्कम्ऩनीको सेमयभा आकषथण फढेको तथा सेमय रगानीभा जनताको उत्सुकता फढ्दै गएका कायण 

थथानीम सेमय वितयणभा धेयै िादवििाद हुन ेगयेको छ । हार थथानीमिासी बनेय ककटान हुन ेविषमभा ऩमाथप्ठत फहस, 

छरपर तथा थऩष्ट नीनतको आिश्मकता छ । उदाहयणका रागग साना रगानीफाट फन्त्न ेआमोजनाहरूरे वितयण 

गन ेसेमय फाॉडपाॉडभा िाताियणीम अ्ममनराई आधाय भान्त्दा केही हदसभभ् ठीकै होरा, तय ठूरा रगानीभा फन्त्न े

तथा थथानीमभा ठूरा प्रबाि ऩान े२५ भेगािाटबन्त्दा ठूरा आमोजनाहरूका रागग सेमय फाॉडपाॉड नीनत आिश्मक 

देझखन्त्छ । उदाहयणका रागग ताभाकोसी नदीभा ४५६ भेगािाट ऺभताको भागथल्रो ताभाकोसी आमोजना ननभाथण 

बइयहेको छ य मो दोरखा स्जल्राभा ऩछथ  । सोही आमोजनाको तल्रो बागभा ७०० भेगािाटको तल्रो ताभाकोसी 
आमोजना ननभाथण गनथ ऩीडीए हुॉदैछ । अऩय ताभाकोसीको सेमय दोरखािासीका रागग हदन ेबननॉदैछ, त्मसैगयी ७०० 

भेगािाटको आमोजना आमोजनाको सेमय ऩनन ऩुन् दोरखा स्जल्राभा ननभाथण हुन ेबएका कायण दोरखािासीकै 

रागग सॊयक्षऺत हुनेछ । के मो न्त्मामसॊगत छ त ? त्मसैगयी अरुण तेस्रो आमोजनाको ऩीडीए गदाथ आमोजना केही 
प्रत्मऺ प्रबावित गाविसहरूको रागग सेमय सॊयऺण गन ेबनन ऩरऩबरकाभा आएको छ । मो आमोजना ननभाथण हुॉदा 
प्रत्मऺ प्रबावितको व्माख्मा के हो ? 

ताभाकोसीभा फन्त्न ेसॊयचनाहरू दोरखाभा ननभाथण बएकै कायण दोरखािासी भार ैसम्ऩन्त्न बइयहॉदा आमोजना न ै

ननभाथण हुन नसक्न ेहहभारी ऺेरका फाससन्त्दा तथा तल्रो तटीम तयाईिासीको आगथथक स्थथनतभा के–कथता 
आमोजनारे सुधाय ल्माउॉछ त ? आमोजनाथथरबन्त्दा भागथफाट हहउॉको प्रबाि ऩयेकै हुनुऩछथ , आमोजनाको सॊयचना 
कुन ैकायण विथपोट बएभा तल्रो तटीम ऺेर ऩनन उविकै जोझखभऩूणथ फन्त्छ । त्मसैगयी आमोजना ननभाथण गनथ 
तयाईफाट ससभेन्त्ट, छड तथा अन्त्म ननभाथण साभग्रीहरू तयाईराई प्रदषूण गयी त्मस ऺेरराई सहमोग गरययहेकै हुन्त्छन ्

। त्मथतैगयी तयाईभा उत्ऩादन बएका खाद्मान्त्नरे आमोजना ननभाथण गन ेसभमभा खाद्म आऩूनतथ गनथ सहामता 
गरययहेकै हुन्त्छ । आमोजनाफाट उत्ऩादन बएको विद्मुत्शस्क्त तल्रो तहका जग्गाहरूको उऩमोग बई 

प्रसायणराइनभाऩथmत देशका विसबन्त्न ऺेरभा विद्मुत ्आऩूनतथ बइयहेको हुन्त्छ । 
अकाथतऩथm जरविद्मुत ्आमोजनारे आम्दानीको ठूरो हहथसा यकभ नेऩार सयकायराई योमल्टी फुझाउन ेगछथ  य 

योमल्टीको ५० प्रनतशत थथानीमभा ऩठाउनुऩन ेकानुनी प्रािधान छ । योमल्टी यकभको ५० प्रनतशत आमोजना 
प्रबावित स्जविसभा य १२.५ प्रनतशत थथानीम आमोजना प्रत्मऺ प्रबावित गाविसराई वितयण गनुथऩन ेथथानीम 

थिामिता ऐन, २०५६ भा व्मिथथा छ । मसयी एकानतय आमोजना प्रबावित ऺेर विकासका रागग योमल्टीको ठूरो 
यकभ विननमोजन गन ेव्मिथथा छ बन ेअकाथतऩथm सेमयको थिासभत्ि ऩनन आमोजना यहेको गाविस य स्जविसराई 

थथानीमिासीको नाभभा फाॉडपाॉड गदाथ आमोजना ऺेरका िरयऩरय फथन ेतथा तल्रो तटीम फाससन्त्दाहरूका रागग 

अन्त्माम हुनेछ । 



मसथथ, थथानीमिासीको ऩहहचान िैऻाननक तियफाट नीनतगत रूऩभा थऩष्ट हुन ुआिश्मक छ । ऩॊस्क्तकायको 
जरविद्मुत ्आमोजनाको अनुबिफाट के राग्छ बन े१० भेगािाट ऺभतासम्भका आमोजनाको सेमय स्जल्रा 
तहसम्भ, १० देझख ५० भेगािाट ऺभताका आमोजनाको रागग अञ्चरसम्भ य सोबन्त्दा ठूरा आमोजनाहरूको सेमय 

फाॉडपाॉड गदाथ देशराई कोसी, गण्डकी तथा कणाथरी फेससनभा छुट्ट्माई सो फेससनभा हहभारदेझख तयाईसम्भ फसोफास 

गन ेव्मस्क्तहरूराई थथानीमिासीका रूऩभा ऩहहचान गयी सेमयको हक सरन ेअगधकाय हदन ुउऩमुक्त हुन्त्छ । मसो बए 

तयाईिासीरे ऩनन ऩहाडफाट फग्न ेखोराको राब सरन सक्नेछन ्। तयाईिासीराई मो सुविधाको व्मिथथाभा ्मान 

नऩ¥ुमाउन ेहो बन ेप्राकृनतक स्रोतभागथको अगधकायभा तयाईिासीका रागग अन्त्माम हुनेछ । 
फेरैभा सेमयको विषमभा नसोगचएका कायण आज बोटेकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाभा सभथमा देझखएको छ । 
कानुनभा प्रािधान नहुन ुतय सभथमा आएको फेरा सेमयको भाग गनुथ अथिाबाविक हो । महद बोटेकोसी सभथमाग्रथत 

हुन्त््मो त सेमयभा रगानीको भाग हुन्त््मो ? जनतफेरा सभथमा आमो, बफयाभीभा ऩ¥मो त्मो सभम प्रहाय गनुथ के मो 
न्त्मामसॊगत छ ? विद्मुत ्उत्ऩादन कभी बएका कायण एकतऩथm रोडसेडडङ फहढयहेको छ बन ेअकाथतऩथm उत्ऩादन 

ऺभता बएय ऩनन ठूरो ऺभताको बोटेकोसी आमोजना सञ्चारन गनथ ऩहहयोरे ऺनत गयेका केही टािय ननभाथण गनथ 
थथानीमफाट सेमयको भाग याखी वियोध गनुथ, के मो उऩमुक्त सभम हो ? बोसर मही सभथमा फननयहेका य नमाॉ फन्त्न े

आमोजनाभा देझखनेछ य सयकाय भुकदशथक बएय फथनुऩन ेअिथथा आउनेछ जो अहहरे बइयहेको छ । तसथथ, 
प्राकृनतक स्रोत उऩमोगको फाॉडपाॉड तथा त्मसफाट हुन ेराबका विषमभा फेरैभा न्त्मानमक कानुन ननभाथणभा सफैको 
्मान जान ुअऩरयहामथ छ । 
त्मसैगयी सिथसाधायण तथा थथानीम सेमयधनीहरूका रागग सेमय जायी गन ेउद्मोग य सिथसाधायण तथा 
थथानीमिासीका रागग सेमय जायी नगन ेकम्ऩनीहरूभा कयको दय ऩनन पयक हुनुऩछथ  । सिथसाधायण सेमयधनीहरूभा 
ननष्कासन हुन ेसरसभटेड कम्ऩनी य सिथसाधायणभा सेमय जायी नगन ेसरसभटेड कम्ऩनीभा सयकायरे हदने सुविधाभा 
पयक नीनत अिरम्फन हुन ुआिश्मक देझखन्त्छ । 
प्राकृनतक स्रोत उऩमोग गयी ननभाथण हुन ेआमोजनाभा थथानीमिासीको ऩहुॉच ऩ¥ुमाउन जनत आिश्मक छ त्मनत न ै

राबको सभानुऩानतक तथा विबेदयहहत वितयण आिश्मक छ । बविष्मभा तयाईभा ननभाथण हुन ेफुट (ननभाथण, 

सञ्चारन, थिासभत्ि ग्रहण तथा कपताथ) प्रणारीभा फन्त्न ेयेिरे भागथ, ठूरा सडक, सुरुङ भागथ, एमयऩोटथ सञ्चारन तथा 
ऩहाडभा य हहभारभा ननभाथण हुन ेठूरा जरविद्मुत,् जरमाराजथता ऩरयमोजनाहरूभा थथानीमिासीको सानो भाराभा 
बए ऩनन रगानी गन ेहक सुयक्षऺत याखेभा नेऩारी जनताको जीिनथतय सुधानथ भद्दत ऩुग्नेछ । 
(नेऩार रयडी हाइड्रोऩािय डबेरऩभेन्त्ट कम्ऩनी सरसभटेडका सञ्चारक हुन ्।) 
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जरववद्मुत्भा हचवुा ननणथमका प्रनतपर 

सम्ऩादकीम 

नेऩाररे मनतखेय ठूरो ऊजाथ अबाि खेवऩयहेको छ । देशको ऊजाथ आिश्मकता हदनप्रनतहदन फढ्दै गइयहेको छ य अझ 

फढ्न ेनै छ, ककनबन ेनेऩारभा सहयीकयणको िदृ्गध उत्साहजनक छ बन ेरगानीकताथहरूको उत्साहसॉग ैऔद्मोगगक 

प्रनतष्ठानहरू ऩनन धभाधभ खलु्न ेक्रभभा छन ्।  नेऩारभा प्राम् सफैजसो जरविद्मुत ्आमोजनाहरू नदी प्रिाही 
अथाथत ्‘यन अप हद रयबय’ प्रकृनतका भार छन ्। मसको अथथ के हो बन ेिषाथमाभभा नदीको जरप्रिाह फढी हुॉदा ती 
आमोजनाहरूरे ऩमाथप्ठत विद्मुत ्उत्ऩादन गनथ सक्छन,् हहउॉदभा ऩानीको फहाि घट्दा विद्मुत ्उत्ऩादन ऩनन कभ हुन 

जान्त्छ । नदी प्रिाही जरविद्मुत ्आमोजनाहरूभा ऩनन नेऩारभा विशषेत् ओयारो फाटोफाट जरप्रिाह गयी विद्मुत ्

उत्ऩादन गन ेविगध प्रमोग गरयएको छ । मद्मवऩ केही हाइड्रो भेकाननकर इस्न्त्जननमयहरूरे हारको जरविद्मुत ्

आमोजनाको ननभाथण ढाॉचाभार ऩरयितथन गदाथ थऩ २५ देझख ३०  प्रनतशत विद्मुत ्उत्ऩादन फढाउन सककन ेतकथ  गयेका 
छन ्। मथतो ककससभको ऩरयष्कृत ढाॉचा विशषेत् नेऩारजथत ैबौगोसरक अिथथा यहेको स्थिट्जयल्मान्त्डभा प्रमोग 

गरयएको छ । 
 

हार ैसम्ऩन्त्न अठायौं साकथ  सशखय सम्भेरनका क्रभभा याजधानीका सडकहरू एडीफीको सहमोगभा सौमथऊजाथरे 

झरभल्र फनाइमो । विश्ि फैंकरे बखथयैभार सौमथऊजाथकै रागग ऋण सहामता थिीकृत गरयसकेको छ । तत्कारीन 

सभथमा सभाधानका रागग सौमथऊजाथ ऩनन एक विकल्ऩ हुन सक्न ेबए ऩनन मो दीघथकारीन सभाधान बन ेहोइन । 
सौमथऊजाथका रागग दईु विगध प्रमोग गरयन्त्छन,् एउटा सौमथऊजाथराई सॊग्रहहत गयी ब्मारी चाजथ गयी आिश्मकताका 
सभमभा प्रमोग गनथ सककने य अको सौमथऊजाथ प्ठरेटहरूफाट ताऩ सॊग्रह गयी िाष्ऩीकयण विगधफाट ऊजाथ उत्ऩादन गयी 
प्रमोग गन े। बायतरे याजथथानभा मही विगधफाट हारसम्भकै सफैबन्त्दा ठूरो सौमथऊजाथ प्ठरान्त्ट ननभाथण गयेको छ । 
नेऩारभा सफ ैभौसभभा घाभ राग्न ेबएकारे दिुै विगधफाट ऊजाथ उत्ऩादन गनथ सककने निीकयणीम ऊजाथ विऻहरूको 
तकथ  छ । ठूरा व्मािसानमक प्रनतष्ठान, औद्मोगगक करकायखानाभार नबइ व्मस्क्तगत आिासभा सभेत सौमथऊजाथ 
जडान गयी ‘अनगग्रड’ प्रणारीफाट विद्मुत ्बफक्री गयी बफजुरीको बफर घटाउन सककनेसभेत अिधायणाहरू ल्माइएका 
छन ्। 
अहहरे जे–जथतासुकै तकथ  गरयए ऩनन जरविद्मुत ्ऊजाथको जथतो हदगोऩन अन्त्म िैकस्ल्ऩक ऊजाथभा देझखएको छैन । 
सोही कायणरे ठूरा आमोजनाहरू ननभाथणराई नेऩाररे आफ्नो प्राथसभकताभा याख्नऩैछथ , मसभा कुन ैअको तकथ  
गरययहन ुआिश्मक छैन य हुॉदैन ऩनन । कारीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना फनेऩनछ देशको ऊजाथ आिश्मकता ऩूया 
बएजथतो ऺझणक भ्रभ ऩारेय अन्त्म आमोजना ननभाथणभा असबरुगच नदेखाउॉदा अहहरेको अिथथा आइरागेको हो । 
२०५२ सारभा अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजना फन्त्न नहदॉदा त्मसको प्रनतपर आजसम्भ हाभीरे बोगगयहेका छौं । 
केही ठूरा य भ्म ऺभताका आमोजनाहरू फन्त्न ेक्रभभा छन,् महद अहहरेकै तासरकाअनुसाय बफनाकुन ैबाॉजो नतनको 
ननभाथण जायी यहन ेहो बन ेआउॉदो ५ िषथसबर २ हजाय ६ सम भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन थाल्छ, त्मनतखेयसम्भ 
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देशसबरकैो भाग ऩनन फढेय चानचनु १७ सम भेगािाट ऩुग्न ेप्रऺेऩण गरयएको छ । 
अहहरेको अिथथाभा ‘यन अप हद रयबय’ प्रकृनतका आमोजनाफाट भार नेऩारको जरविद्मुत्को बविष्म सुयक्षऺत हुन ै

सक्दैन । मसका रागग जराशमभा आधारयत आमोजनाहरू फनाउनैऩछथ  । ऩस्श्चभसेती, फूढीगण्डकी, तनहुॉजथता ठूरा 
ऺभताका जराशममुक्त आमोजनाहरू धभाधभ ननभाथणका रागग सयकायरे ठोस ननणथम गनैऩछथ  । विगत २ 

दशकदेझख ऩस्श्चभसेतीका ननकै ठूरा गप बए, थभेकरे १४ िषथसम्भ राइसेन्त्स होल्ड गयेय याख्मो; चीनको 
थ्रीगजेजराई स्जम्भा हदने ननणथम बएको ऩनन ३ िषथ हुन रागगसक्मो, ऊजाथभन्त्रारम य रगानी फोडथ तानातान गयेय 

फसेका छन ्। अहहरेको अिथथाभा तत्कार ैननभाथणभा जान सक्न ेआमोजनाका रूऩभा यहेको १ सम ४० भेगािाटको 
तनहुॉ जराशममुक्त आमोजनाभा ऩनन ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीरे हथतऺेऩ गयेकी नछन ्। थथानीम एजेन्त्टहरूरे 

रबफङ गयेकै बयभा भुख्म रगानीकताथ एससमारी विकास फैंक (एडीफी) रे प्रकक्रमागत रूऩभा अनघ फढाइसकेको 
ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा न ैयद्द गरयॉदा त्मसरे आमोजनाको बविष्म नै अन्त्मोरभा ऩायेको छ । २०५२ सारभा 
अरुण तेस्रो आमोजना यद्द हुॉदा एभारे सयकायभा गथमो । विश्ि फैंकरे अरुण–३ को रगानीभार योकेन, राभो 
सभमसम्भ नेऩारका जरविद्मुत्भा रगानी न ैगयेन । अहहरे एभारेकै कोटाफाट ऊजाथभन्त्री फनेकी ऻिारीको 
ननणथमफाट एडीफी ऩनछ हट्मो बन ेअको अऩजस थवऩन ेऩक्का छ ।  जरविद्मुत्को ऺेरभा मथता ननणथमहरू सरनुऩूिथ 
गम्बीय ऩुनविथचाय गनुथ आिश्मक बइसकेको छ । जरविद्मुत्को राइसेन्त्स हात ऩायी त्मसकै व्माऩाय गनथ ऩस्ल्कएका 
सभूहहरूफाट सयकायका ननणथमहरू प्रबावित हुन ुहुॉदैन । जफसम्भ जरभाकपमाहरूको खेरराई सही ढॊगरे गचनथ 
सककॉ दैन, तफसम्भ नेऩारको जरविद्मुत ्विकासको बविष्म अन्त्धकायभ ैयहहयहनेछ । 
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शमेय वववादरे भाधथल्रो ताभाकोशीभा आधथथक सङ्कट 

यिीन्त्र गौतभ 

ऋणप्रदामक सॊथथा य दोरखािासीरे ऩाउने शमेय वििादरे भागथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्

आमोजनाराई आगथथक सङ्कटभा ऩायेको छ । मसरे सभग्र शमेय वितयण प्रकक्रमाभा ऩनन अियोध सजृना 
गयेको छ । 
 

ऋणप्रदामक सॊथथा नागरयक रगानी कोष य कभथचायी सञ्चम कोष तथा नेऩार सयकायको रगानीफाट ४ 

सम ५६ भेगािाट ऺभताको आमोजनाको ७० प्रनतशतसम्भ ननभाथण सम्ऩन्त्न बइसकेको छ । तय, फाॉकी 
काभका रागग आिश्मक फजेट जुटाउन शमेयभाऩथmत यकभ सङ्करन कामथभा हढरासुथती बएकारे 

आमोजना आगथथक सङ्कटभा ऩयेको हो । आमोजनाको कामथ तासरकाअनुसाय शमेय वितयण ९ भहीनाअनघ 

गरयसक्नुऩथ्र्मो जुन हारसम्भ ऩनन हुन सकेको छैन । विसबन्त्न ४ रटका ठेकेदाय कम्ऩनीराई गत 

काविकसम्भ कयीफ रू. २० अफथ ६ कयोड बुक्तानी गरयसकेको आमोजनारे जनाएको छ । 
 

ताभाकोशी आमोजनाका रेखाप्रभुख भुकुन्त्द अगधकायीरे शमेय वििादका कायण आगाभी हदनभा आगथथक 

सङ्कट गम्बीय हुॉदै जाने थिीकाय गयेका छन ्। उनी बन्त्छन,् „नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे काॉध थाप्ठरा नन 

।‟ अगधकायीका अनुसाय भङ्ससयभा भागगएको आिश्मक यकभ ऩुसको दोस्रो सातासम्भ ऩनन बुक्तानी 
बएको छैन । 
 

काभको प्रकृनत हेयी आमोजनाराई भाससक सयदय रू. ५० कयोड आिश्मक ऩछथ  । आमोजनारे शमेयफाऩत रू. 

१० अफथ ५८ कयोड ७० राख सङ्करन गनुथऩन ेहुन्त्छ । सञ्चमकताथ, कम्ऩनी य प्रागधकयणका कभथचायी तथा 
कजाथ प्रिाह गन ेसॊथथाका कभथचायीहरूरे ऩाउने २४ प्रनतशत शमेय अथाथत ्रू. २ अफथ ५४ कयोड य 

दोरखािासीरे ऩाउने १० प्रनतशत अथाथत ्रू. १ अफथ ५ कयोड ८७ राखको शमेयभा वििाद फढेऩनछ नागरयक 

रगानी कोषरे शमेय ननष्कासन गनथ सकेको छैन । 
 

शमेय सङ्करनभा हढरासुथती, रागतभा िदृ्गध य ऋणप्रदामक सॊथथारे एकैऩटक बुक्तानी ऩनन 

नहदनेरगामत कायणरे आमोजनाराई आगथथक सङ्कट ऩने भागथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्

आमोजनाका प्रिक्ता डा गणेश न्त्मौऩानेरे फताए । उनरे बने, „ठेकेदायराई सभमभा बुक्तानी हदन 

सककएन बने सभग्र काभको प्रगनतभा ठूरो असय ऩछथ  ।‟ आमोजनाराई कजाथ प्रिाह गने भुख्म आधाय 

शमेय यहेकारे मसैको वििादका कायण आमोजना आगथथक सङ्कटभा ऩने ऩक्का यहेको आमोजना सम्फद्ध 

कभथचायीहरू फताउॉछन ्। 
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ननभाथण अिगधको ब्माजफाहेक आमोजनाको अनुभाननत कुर रागत रू. ३५ अफथ २९ कयोड यहेको छ । 
मसभा ७० प्रनतशत ऋण य ३० प्रनतशत शमेय ऩूॉजी यहेको छ । ऋणको ब्माज, सुरुङको डडजाइन ऩरयितथन य 

ड्माभभा सभेत रागत फढ्न गई कयीफ रू. ४१ अफथ खचथ हुने आमोजनारे अनुभान छ । आमोजनारे 

उत्ऩादन गन ेऔसत िावषथक ऊजाथ २ अफथ २८ कयोड मुननटराई विद्मुत ्खयीद विक्री सम्झौताअनुसाय सयदय 

रू. ४ को दयरे हहसाफ गदाथ कयीफ सिा ४ िषथभा सम्ऩूणथ ऋण चकु्ता हुने देझखन्त्छ । 
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उद्मोग भन्रारमको ऩहरभा ४० भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादन हुन े

काठभाडौं÷यास– गचनी सभर उत्ऩादक सॊघरे सुक्खा माभभा िावषथक ४० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गनथ 
सक्न े फताएका छन ् । उद्मोगभन्त्रीको अ्मऺताभा उद्मोग भन्त्रारमभा विद्मुत ् प्रागधकयण य ऊजाथ 
भन्त्रारमका प्रनतननगधसॉगको फैठकभा गचनी उत्ऩादक सॊघका प्रनतननगधरे मथतो कुया फताएका हुन ्। 

उद्मोगभन्त्री भहेश फथनेतरे गचनी सभरफाट उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्खरयदका रागग सफै ऩऺ तमाय हुॉदा ऩनन 

प्रकक्रमा अगाडड फढ्न नसक्नु आपैँ भा बफडम्फना बएको फताए । उनरे गचनी सभरफाट उत्ऩाहदत विद्मुत ्

तत्कार खरयदका रागग विद्मुत ् ऐनभा यहेका केही फाधाराई अ्मादेशभापथ त बए ऩनन सॊशोधन गनथ 
सककन ेधायणा याखे । भन्त्री फथनेतरे मसका रागग उद्मोग भन्त्रारमरे उगचत ऩहर चाल्ने य विद्मुत ्

खरयदको काभ नछट्टै सञ्चारन हुन े कुयाभा गचनी उद्मभीराई विश्िथत हुन आग्रह गये । उद्मोग 

भन्त्रारमका सगचि उिभकुभाय बट्टयाईरे उखु सभरफाट उत्ऩादन हुन े इथाइनोर डडजेरभा दईु 

प्रनतशतसम्भ सभसाउन सककने हुॉदा मसफाट गचनी उत्ऩादक य ककसान प्रत्मऺ राबास्न्त्ित हुन सक्न े

सम्बािना यहेको उल्रेख गये । 

उनरे गचनी सभरफाट उत्ऩादन हुन े विद्मुत ् उऩमोगका सम्फन्त्धभा उद्मोग सगचि य ऊजाथ सगचिको 
छरपरफाट चाॉडै टुॊगोभा ऩुगगने आश्िासन ऩनन हदए । गचनी उत्ऩादक सॊघका अ्मऺ शसशकान्त्त 

अग्रिाररे ऊजाथ भन्त्रारमरे विद्मुत ्खरयद गने प्रत्माबूनत हदएभा आगाभी िषथको सुक्खा माभभा ८ रुऩैमाॉ 
५० ऩैसा प्रनतमुननटका दयरे िावषथक ४० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गनथ सक्न ेजानकायी हदए । उनरे ऊजाथ 
भन्त्रारमको अन्त्तयविबागीम सभन्त्िम नहुॉदा विगत चाय िषथदेझख विद्मुत ्खरयद प्रकक्रमा अगाडड फढ्न 

नसकेको फताए । 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/9/14 

तनहुॉफाट हात नणझक्न आग्रह 

काठभाडौं÷यास– ननभाथणाधीन १ सम ४० जरविद्मुत ्आमोजनाफाट हात नझझक्न दाता एससमारी विकास 

फैंक (एडीफी) राई गण्डकी ऺेरका सबासद्हरूरे आग्रह गयेका छन ्। 

तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩयाभशथदाता छनोटको विषमराई सरएय एडीफी वििादभा ताननएऩनछ य 

एडीफीरे छानेको ऩयाभशथदाताराई ऊजाथ भन्त्रारमरे अथिीकाय गयी नमाॉ प्रकक्रमा सुरु गने ननणथमसॉग ै

एडीफीरे आफ्नो रगानी कपताथ गन ेचतेािनी हदएको छ । गण्डकीका सबासद्हरूरे आपूहरू ऩयाभशथदाताको 
ऩुयानै प्रकक्रमाराई ननयन्त्तयता हदनका रागग सहमोग गने फताउॉ दै एडीफीभा देशीम ननदेशकराई बेटेय 

रगानी कपताथ नरैजान आग्रह गयेका गथए । 

काॊगे्रस उऩसबाऩनत याभचन्त्र ऩौडरेको आह्िानभा बेरा बएका उनीहरूरे प्रधानभन्त्री शुशीर कोइयाराको 
आरोचनासभेत गयेका गथए । प्रधानभन्त्रीरे हदएको ननदेशन ऊजाथ भन्त्रारमरे कामाथन्त्िमन नगदाथसभेत 

प्रधानभन्त्रीरे कुन ैकदभ नचारेको बन्त्दै उनीहरूरे तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजना सम्फन्त्धभा ननणथम गनथ 
खटु्टा कभाएको फताएका गथए । 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/9/14 

भाधथल्रो सेती : गाई भायेय गधा ऩोसन् े

विकास थाऩा 

अहहरे भागथल्रो सेती (तनहुॉ) जराशममुक्त आमोजनाको ऩयाभशथदाता प्रकक्रमा यद्दका कायण यास्ष्रम 

वििादको तहभा ऩुगेको छ। आपूरे इस्च्छत ऩयाभशथदाता नआउने बएऩनछ मो बएन य ऊ बएन बनेय 

अनेक फहाना य कायण देखाउॉ दै सम्झौता गनथ ऩरसभेत काहटसकेको अिथथाभा सम्ऩूणथ प्रकक्रमा यद्द 

गयाइमो। जरविद्मुत्भा यास्ष्रम थिाथथबन्त्दा ऩनन एजेन्त्टहरूका थिाथथ हाफी बएऩनछ मथत ै रपडाहरू 

ननयन्त्तय दोहोरयइयहन्त्छन।्  
  

प्रकक्रमा छोटो ऩायेय, कनतऩम प्रािधानराई ननरम्फन गयेय य अझ ऊजाथ सॊकटकार घोषणै गयेय नछटोबन्त्दा 
नछटो मुद्धथतयभा जरविद्मुत ् आमोजनाहरू ननभाथण गनुथ ऩरययहेको अिथथाभा त्मसको ठीक उल्टो 
आमोजना नै कोल्माप्ठस हुन ेगयी ऊजाथभन्त्रीफाट धभाधभ ननणथम बइयहेका छन।्  
  

भागथल्रो सेतीको ठेक्काऩट्टा गनुथअनघ वििीम व्मिथथाऩन गनथ याज्मको १० िषथको अिगध खचथ बएको 
छ। हयेक अथथभन्त्री य ऊजाथ तथा ऩुयानो जरस्रोत भन्त्रीहरूरे मो आमोजनाराई महाॉसम्भ ल्माइऩुयम्ाएका 
गथए।  
  

ऩेरोसरमभ ऩदाथथफाट उत्ऩाहदत बफजुरी तथा बायतफाट आमातीत बफजुरीबन्त्दा ननकै सथतो ऩन े मो 
आमोजना वऩककङ जराशममुक्त बएकारे मसको सान्त्दसबथकता य अहहरेको आिश्मकताससत ननकै भेर 

खान्त्छ। त्मसै ऩनन दईु िषथ हढरा बइसकेको मो आमोजनाभा ऊजाथ भन्त्रारमरे आफ्नो ननणथम नसच्माए 

एडीफीरे रगानीफाट हात झझक्ने थऩष्ट सॊकेत सयकायराई हदइसकेको छ।  
  

विद्मुत ्प्रागधकयणको शतप्रनतशत रगानी बएको, नापा कहीॊकतै ऩनन कभथचायी य अन्त्म सॊथथाका नाभभा 
फाॉड्न ुनऩन ेमथतो आमोजना तुहाउन बइयहेको खेर कतैफाट रुकेको छैन। ऊजाथ भन्त्रारम प्रागधकयणको 
हातफाट याम्रा य आकषथक आमोजना खोसेय ननजी ऺेरराई हदन चाहन्त्छ य हदइ ऩनन यहेको छ।  
प्रागधकयण भार होइन, भुरुकको अथथतन्त्रराई नै जोझखभभा ऩाने भागथल्रो बरशूरी- १ जथतो 
आमोजनाको अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गनथ उद्मत ्यहेको भन्त्रारम बन ेसयकायकै ऩूणथ थिासभत्िभा यहेको 
प्रागधकयणको हातभा आइसकेको भागथल्रो सेतीजथता आमोजनाफाट रगानीकताथराई विभुख गयाउन 

चाहन्त्छ।  
  



आमोजनाको ऩयाभशथदाता भन्त्रारमरे छान्त्ने होइन। न त भन्त्रारमभा यहेको अहहरेको अनुबिहीन 

जनशस्क्तफाट ऩयाभशथदाता छनोटजथतो अत्मन्त्त जहटर य सॊिेदनशीर कामथ सम्ऩन्त्न हुन सक्छ।  
  

कुन ै एजेन्त्टको थिाथथका रागग भन्त्रारमका केही कभथचायीरे काभ गयेको प्रथट देझखन्त्छ। ककनबने 
भागथल्रो सेतीको ऩयाभशथदाता छनोट गने स्जम्भा तनहुॉ हाइड्रोरे रगानीकताथ एडीफीराई नै स्जम्भा हदएको 
गथमो। त्मसअनुसाय छनोट गयेय तनहुॉ हाइड्रोरे अस्न्त्तभ सम्झौताका रागग रेटय अप इन्त्टेन्त्ट (आशम ऩर) 

सभेत जायी गयेय छरपर सभेत चराइसकेको गथमो।  
  

अहहरेको ऊजाथभन्त्री सिासीन हुनुअनघ न ैप्रकक्रमा धभाधभ अनघ फढ्दै गथए। तय ऊजाथभन्त्रीरे ऩदबाय 

ग्रहण गयेको बोसरऩल्टदेझख आकाशभा कारो फादर भडारयन थाल्मो। ऊजाथभन्त्रीरे ऩयाभशथदाता 
ननमुस्क्तको अस्न्त्तभ चयणभा २१ भे २०१३ देझख २४ भे २०१३ सम्भ छरपरसभेत ऩूया बइसकेको गथमो य 

सम्झौताका रागग हथताऺय भार हुन फाॉकी गथमो।  
  

गत भ ेभहहनाभै मो चयण ऩूया बइसकेको बए ऩयाभशथदातारे टेन्त्डय डकुभेन्त्ट फनाउनेदेझख ठेक्काऩट्टाका 
सफै प्रकक्रमा ऩूया बइसकेको हुने गथए। तय फोडथको थिाबाविक कामथभा हथतऺेऩ गदै ऊजाथभन्त्रीरे 

भन्त्रीथतयीम ननणथमफाट याजनीनतक अथर प्रहाय गदाथ मो आमोजनाको बविष्म अननस्श्चत फन्त्न ऩुग्मो।  
  

अको यभाइरो कुया के छ बने भागथल्रो सेतीको ऋण सम्झौताका फेरा तनहुॉ हाइड्रोरे 'एडीफीको 
प्रोक्मोयभेन्त्ट गाइडराइनअनुसाय हुनेÓ बन्त्न े फुॉदाभा हथताऺय गयेको छ। एडीफीरे आफ्ना थितन्त्र 

विऻफाट ऩयाभशथदाता छनोटराई अस्न्त्तभ टुॊगोभा ऩुयम्ाएको हो। 
  

  

नेऩारको विद्मुत ्ऺेरभा फट्टारयएय िाथतै नगयेको विश्ि फैंकरे सहमोग योकेका फेरा सभेत एडीफीरे ऊजाथ 
ऺेरराई ननयन्त्तय सहमोग गदै आएको छ। उसका सभेत दईु अफथ अभेरयकी डरय फयाफयका आमोजना 
ऩाइऩराइनभा छन।्  
  

एडीफी य जाइका दिुैरे मो आमोजनाभा रगानी गयेकारे उनीहरूको थिाथथ दोस्रो सूचीभा ऩयेको कान्त्साइ 

इरेस्क्रकर कम्ऩनीनतय हुनुऩने हो, तय एडीफीरे ननष्ऩऺ ढॊगरे ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा अनघ फढामो- 
तनहुॉ हाइड्रोरे हथताऺय गयेको ऋण सम्झौताभा उस्ल्रझखत गाइडराइनअनुसाय, तय भन्त्रीरे अहहरे आएय 

यद्द गनथ सभल्छ?  

  

अहहरेका भन्त्री य सगचि ऊजाथभा आउनुअनघ नै भन्त्रारमका केही सहसगचि य उऩसगचिहरू मो 
ऩयाभशथदाताविरुद्धभा रागगऩयेका गथए। ऊजाथ जथतो फहुआमासभक ऺेर (आगथथक, प्राविगधक, िैदेसशक 



जारोससत जेसरएको) नफुझकेी ऊजाथभन्त्री ऻिारीराई कठऩुतरीजथतो फनाएय आफ्नो थिाथथअनुसाय 

ननणथम गयाउन सपर बएको कतैफाट रुकेको छैन।  
  

ककनबन ेयाज्मरे हथताऺय गरयसकेको विषमभा भन्त्रीको तहफाट हथतऺेऩ गनथ उक्साउने ऊजाथका एकजना 
सहसगचि सफैबन्त्दा फढी स्जम्भेिाय देझखन्त्छन।् उनैको खेरअनुसाय तनहुॉ हाइड्रोको प्रभुखसभेत सदथम 

यहेको ससभनतरे ऩयाभशथदाता प्रकक्रमा अिरुद्ध गनथ ससपारयस गयम्ो।  
  

आपैं  ऩयाभशथदाता छनोटको भूल्माॊकन गरयदेऊ बनेय गचठी रेख्न ेअनन भूल्माॊकन गयेऩनछ हुॉदैन बनेय आपैं  
वियोध गन ेद्िैध चरयर महाॉ ऩनन देझखमो। हाभीकहाॉ अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगराई ठूरो 
हाउगुजी देखाइने गरयन्त्छ।  
  

अस्ख्तमायराई नै देखाएय िा उसराई गुभयाहभा याखेय आफ्ना थिाथथ ऩूया गनेहरू ऩनन जरस्रोत ऺेरभा 
नबएका होइनन।् भागथल्रो सेतीभा ऩनन सुरुभा अस्ख्तमायको हाउगुजी देखाइमो। सेकेन्त्ड रोमथटका 
एजेन्त्टहरूरे अस्ख्तमाय य प्रधानभन्त्री कामाथरमभा उजुयी हारे।  
  

अस्ख्तमायरे अनत जान्त्ने बएय तत्कार प्रकक्रमा थथगगत गनथ ननदेशन हदइहाल्मो। हहजो सगचि बगिती 
काफ्रे आपैं  प्रभुख आमुक्तको अगधकाय 'सदऩुमोग' गरययहेका फेरा कुरेखानी तेस्रोको ऩयाभशथदाता 
ननमुस्क्तभा ऩनन मथतै अस्ख्तमायभापथ त हथतऺेऩ गनथ रगाइएको कसैरे बफसेको छैन।  
  

प्रागधकयणका तत्कारीन कामथकायी ननदेशक याभेश्िय मादिरे काभ गरययहेको थितन्त्र ऩयाभशथदाता 
(ननमाज अहभद) राई ककन हटाउनु बनी विदेशी ऩयाभशथदाता चाहहॉदैन बनेय अडान सरएय फसे। कुरेखानी 
तेस्रोको हारको ऩयाभशथदाता िाप्ठकोसका नेऩारी प्रनतननगधरे अस्ख्तमायभा उजुयी हाल्न रगाए।  
  

तत्कारीन अस्ख्तमाय प्रभुख काफ्रेरे प्रागधकयणका नाभभा पयभान जायी गये- िाप्ठकोसराई ननमुक्त गनूथ। 
तय िाप्ठकोसरे कुरेखानी तेस्रोभा नछयेदेझख के-कनत प्रगनत ग:मो, आमोजनाराई कहाॉ ऩुयम्ामो जगजाहेय 

छ। 
  

 भाससक एक राख रुऩैमाॉ तरफभा १५ प्रनतशत काभ ऩूया बएको कुरेखानी तेस्रोराई ८० प्रनतशत ऩ:ुमाउन े

ननमाजराई हारका आमोजना प्रभुख भधसुुदनप्रताऩ भल्रे अस्ख्तमायभापथ त हटाएका गथए। अहहरे 

िाप्ठकोसराई भाससक १० राख रुऩैमाॉ हदएय ऩनन आमोजना अझै कहहरे सककन्त्छ बन्त्ने सककने स्थथनत 

छैन।  
  



हहजो कुरेखानी तेस्रोको ऩयाभशथदाता ननमुक्त गयाउन अस्ख्तमायफाट चरेखेर गयेझैं आज भागथल्रो 
सेतीभा इस्च्छत कम्ऩनी ल्माउन ऩुन: चरखेर बमो। हढरै बए ऩनन अस्ख्तमायरे आफ्नो गल्ती सच्माएय 

प्रकक्रमा अनघ फढाउन ननदेशन हदमो।  
  

अस्ख्तमाय हुॉदाहुॉदै ऊजाथ भन्त्रारम य अथथ भन्त्रारमको प्रनतननगधत्ि हुन ेगयी एडीफीसभेतको सॊरग्नताभा 
ऩयाभशथदाता छनोटसम्फन्त्धी ऩुनयािरोकन ससभनत फन्त्मो। ससभनतभा सयकायको उच्च तहफाट 

अिकाशप्राप्ठत अनुबिी इस्न्त्जननमय सहबागी बए।  
  

ससभनतरे प्रकक्रमा अनघ फढाउन सयकायराई सुझाि हदमो। मसयी अस्ख्तमायदेझख ऩुनयािरोकन ससभनत, 

रगानीकताथको ननष्ऩऺ भूल्माॊकन हुॉदाहुॉदै छनोट प्रकक्रमा यद्द गनुथ बनेको ननमत ै खयाफ यहेको थऩष्ट 

हुन्त्छ। ऩयाभशथदाता छनोट कामथ ननमसभत प्रकक्रमा य गाइडराइनअनुसायको साभान्त्म कामथ हो।  
  

मसराई यद्द गयाएय सािथजननक फहस चराएय आमोजनाको बाग्मभागथ खेरफाड गनुथको ऩछाडड थपु्र ै

कायण छन।् तीभ्मे एउटा प्रभुख कायण हो- जसयी हुन्त्छ प्रागधकयणराई आमोजना ननभाथण गनथ नहदई 

अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गयाउने।  
  

अहहरे भागथल्रो बरशूरी- १ को ऩीऩीएका रागग कोरयमनहरूरे जामज, नाजामज सफै हकथ त गदै आएका 
छन।् प्रागधकयणराई िषाथमाभभा ऩमाथप्ठत बफजुरी उऩरब्ध हुने थऩष्ट हुॉदाहुॉदै मही फखे बफजुरीका रागग 

ऊजाथभन्त्रीरे धेयै प्रकक्रमा अनघ फढाएकी नछन।्  
  

थित: म्माद सककइसकेको कम्ऩनीको भस्न्त्रऩरयषद्फाट कयाय निीकयण हुने, ऩीऩीएका रागग 

प्रागधकयणराई ननदेशन हदने, ऩीऩीएभा असहभत हुने प्रागधकयणका कभथचायीराई सरुिा गन े जथता 
प्रकक्रमा सुरु बइसकेको छ।  
  

आफ्ना आमोजना फनाउनै नहदन,े फननयहेका आमोजना सभमभ ैऩूया नगन ेऩनन मथत ै डरय ऩीऩीएका 
रागग हो बन्त्नेभा कुन ैद्विविधा छैन। हहजो ठेक्काऩट्टासभेत बइसकेको अरूण तेस्रो यद्द हुॉदाको दाग 

एभारेभा अझै हटेको छैन।  
  

एभारेका तत्कारीन भहासगचि भाधिकुभाय नेऩार अहहरेसम्भ ऩछुताइयहेका छन।् रगानी नगनथ गचठी 
रेखेको एभारे नेता नेऩाररे ऩटकऩटक विश्ि फैंकराई अरूण तेस्रोभा आइहदन गयेको प्रमास त्मनतफेरा 
सपर हुन सकेन।  भागथरर्ो सेती यद्द गयन्ु बनेको गाई भायेय गधा ऩोसन्ु सयह हो।  
  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/9/14 

साढे २६ राखको रागतभा उजाथ खोराभा साढे एक भेगावाटको ववद्मुत ननभाथण शुरु 

फागरुङ, ऩुस १४ गत े। एउटै खोराफाट आठिटा रघुजरविद्मुत आमोजना ननभाथणऩनछ उजाथ खोरा 
नाभाकयण गरयएको कुश्भीसेयाको ठेउरे खोराभा साढे एक भेगािाटको विद्मुत आमोजना ननभाथण शुरु 

गरयएको छ । फागरुङको दक्षऺण ऺेर बएय फग्न ेसफैबन्त्दा ठूरो ठेउरे खोराभा ऩहहरोऩटक ठूरो 
जरविद्मुत आमोजना ननभाथण शुरु गरयएको फायाही हाइड्रोऩािय प्रासररे जनाएको छ । 

धेयै रघुजरविद्मुत आमोजनाहरु ननभाथण बएको उक्त खोराफाट ठूरो जरविद्मुत आमोजना ननभाथण गनथ 
सककन ेदेखेऩनछ साढे एक भेगािाट ऺभताको विद्मुत आमोजना ननभाथण शुरु गरयएको आमोजनाका 
प्रफन्त्ध ननदेशक सूमथ अमाथररे फताउनुबमो । गत चतै भहहनादेझख विद्मुत उत्ऩादनका रागग ठेउरेखोराभा 
आएको कम्ऩनीरे हार फाॉध ननभाथणको काभराई नतव्रता हदएको प्रफन्त्धक अमाथररे फताउनुबमो । २६ 

कयोड ५० राख रुऩैँमाॉको रागतभा आगाभी असायसम्भ सम्ऩन्त्न गने रक्ष्मसहहत काभ गरयएको 
आमोजनारे जनाएको छ । „हाभीरे असाय भहहनासबर काभ सक्ने गयी थथानीमको ऩुिथ सहभनत अनुसाय 

काभ गरययहेका छौं, बौगोसरक विकटताका कायण केही सभम रस्म्फएऩनन धेयै टाढा ऩुग्दैन, अहहरेसम्भ 

ऩुिथ तमायी रगामत २२ प्रनतशत बन्त्दा फढी काभ सककएको छ ।‟ अमाथररे बन्त्नुबमो ।  
आमोजनाको कुर रागत यकभको १० प्रनतशत शमेय थथानीमराई हदने सहभनत बएको आमोजनारे 

जनाएको छ । सहभनत अनुसाय थथानीमरे दईु कयोड ६५ राख शमेय थथानीमराई वितयण हुनेछ । ऩहाडड 

बुगोर बएका कायण ननमसभत मातामात सुचारु नहुॉदा आमोजनाको काभ सभेत प्रबावित फनेको हो । 
आमोजना ननभाथणका रागग सससबर कन्त्रक्सनका काभअन्र्तगत कुस्श्भसेया गाविस य सकुिाथ गाविसको 
ससभानाभा फाॉध ननभाथण गयी इन्त्टेकको काभ नतव्र ऩारयएको छ । सकुथ िा य कुस्श्भसेयाको ससभाभा फाॉध 

ननभाथण गरय विनाभाये गाविसको भससना ऩुर नस्जकै ऩािय हाउस ननभाथण हुनेगयी इस्थटभेट तमाय 

ऩारयएको छ ।  
उक्त आमोजनाफाट उत्ऩाहदत विद्मुतराई डढे ककरोसभटय ऩय अभराचौय गाविसभा यास्ष्रम गग्रडभा 
जोडडन ेप्रफन्त्ध ननदेशक अमाथररे फताउनुबमो । उक्त आमोजनारे २०६६ चतै १७ गत ेनेऩार विद्मुत 

प्रागधकयणसॉग विद्मुत खरयद गने सम्झौता गरयसकेको छ । अमाथररे थथानीमका रागग शमेय खरुा गन े

तमायी गरययहेको फताउनुबमो । „आमोजनाको ऩूिथ तमायीका काभभानै व्मथत यह्माॉा‟ै, उहाॉरे बन्त्नुबमो– 

„अफ केहह हदनभानै आमोजनारे थथानीमफाट शमेय आह्िान गनेछ ।‟ आमोजनाफाट प्रबावित ऺेरका 
सफैरे शमेय ककन्त्न सक्ने जनाइएको छ । 
गाउॉभा जरविद्मुत आमोजना ननभाथणको काभ शुरुबएऩनछ थथानीमिासीभा सभेत उत्साह जागेको 



थथानीम व्मिसामी ऩुष्ऩा आचामथरे फताउनुबमो । „थथानीम खोराफाट थथानीमको ऩनन रगानीभा ठूरो 
जरविद्मुत आमोजना ननभाथण हुनु याम्रो कुया हो ।‟ आचामथरे बन्त्नुबमो ।  

  



>f]tM gful/s, 2071/9/15 

कुरेखानी तेस्रोका ठेकेदायराई ऩाॉच कयोड जरयवाना  
रक्ष्भण विमोगी 
काठभाडौं-विद्मुत प्रागधकयणरे कुरेखानी तेस्रोभा हाइड्रो तथा इरेक्रो भेकाननकर ठेक्का ऩाएको चीनको 
„झसे्जमाङ स्जनरुन इरेक्रो भेकाननकर कम्ऩनी'राई ४ कयोड ८० राख रुऩैमाॉ जरयिाना नतयाएको 
छ। कम्ऩनीरे तोककएको सभम तासरकाअनुसाय काभ नगयेको य आमोजनाथथरभा सभमभा आिश्मक 

साभग्री नल्माएको बन्त्दै प्रागधकयणरे उक्त जरयिाना नतयाएको हो। ठेक्का सम्झौताअनुसाय कम्ऩनीरे 

गत असाय १४ गतेसम्भ सम्ऩूणथ काभ सक्नुऩ्मो। तय उसरे २५ प्रनतशतसम्भ ऩनन काभ सकेन।  
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/9/15 

अरुण तेस्रोभा ऩावय पाइनान्सको ७५ अफथ 
फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, १४ ऩुस- प्रथतावित अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनाभा बायत सयकायको ऩािय पाइनान्त्स कऩोयेसन 

(ऩीएपसी)रे झन्त्ड ै७५ अफथ रुऩैमाॉ रगानी गन ेबएको छ । आमोजनाको प्रिद्र्धक बायतकै एसजेबीएन अरुण– ३ 

हाइड्रोऩािय सरसभटेडसॉग छरपरभा ऩीएपसीरे रगानी प्रनतफद्धता जनाएको हो । दिु ैसॊथथाफीच रगानी जुटाउन े

विषमभा िाताथ जायी छ । 
ऩीएपसीरे ९०० भेगािाटको अरुण तेस्रोभा रगानी गनथ सैद्धास्न्त्तक सहभनत जनाएको एसजेबीएनका देशीम 

ननदेशक एचआय सुिेदीरे फताए । “ऩीएसीफाटै कजाथ सरन ेननस्श्चत बएको छ,” उनरे बन,े “औऩचारयक सहभनत 

हुनभार फाॉकी छ ।” 

एसजेबीएन य ऩीएपसी दफुै बायत सयकायका सॊथथा हुन ्। आमोजनाको अनुभाननत रागत १ खफथ ४ अफथ रुऩैमाॉ छ । 
एसजेबीएनरे थिऩुॉजीका रूऩभा २५ अफथ रुऩैमाॉ रगानी गनेछ बने फाॉकी ऩीएपसी य नेऩारी फैंकरे जुटाउनेछन ्। 
सुिेदीका अनुसाय एसजेबीएनरे नेऩारी फैंकफाट ऩनन ४ अफथ रुऩैमाॉ ऋण सरन ेतमायी गयेको छ । ऩीएपसीसॉग ३ सम 

अफथ बारुबन्त्दा फढी यकभ बएकारे आमोजनाभा रगानीको सभथमा नबएको उनरे फताए । 
अरुणको बफजुरी ऩािय रेडडङ कऩोयेसन (ऩीटीसी) इस्न्त्डमा सरसभटेडरे खरयद गन ेबएको छ । नेऩार य बायतफीच 

विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बएकारे नेऩारफाट बफजुरी ननकासीको फाटो खरुा बएको छ । 
“एसजेबीएनरे रगानी जुटाउन ऩीएपसी य विद्मुत ्बफक्रीका रागग ऩीटीसीसॉग एकसाथ िाताथ अनघ फढाएको छ,” 

सुिेदीरे बन,े “अक्टुफयसम्भ फाॉध ननभाथणका रागग सससबरअन्त्तगथत ऩहहरो रटको फोरऩर आह्िान हुनेछ ।” 

ऩीएपसी, ऩीटीसी य एसजेबीएन सयकायी सॊथथा बएकारे रगानी जुटाउन य बफजुरीको फजायका रागग सभथमा 
नबएको दाफी उनरे गये । 
सभमभ ैजग्गा अगधग्रहण य िनको काभ सम्ऩन्त्न बए ननधाथरयत सभमअगाि ैआमोजनाको काभ सुरु हुन ेसुिेदीरे 

फताए । रगानी फोडथ य एसजेबीएनफीचको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए)भा जग्गा अगधग्रहणभा सयकायरे 

सघाउन ेउल्रेख छ । आगाभी २५ िषथका रागग एसजेबीएनरे अरुणको विद्मुत ्उत्ऩादन अनुभनतऩर (राइसेन्त्स) 

ऩाउनेछ । मो आमोजना फनेऩनछ नेऩाररे नन्शुल्क बफजुरी, कयरगामतफाट २५ िषथभा ३ खफथ ४८ अफथ रुऩैमाॉ राब 

ऩाउनेछ । 
ऩीडीएको २ िषथसबर रगानी य बफजुरीको फजाय व्मिथथाऩनरगामत ननभाथणऩूिथका काभ सम्ऩन्त्न गयी सन ्२०२१ को 
अन्त्त्मसम्भ अरुण तेस्रो सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म छ । आमोजनाप्रबावित थथानीमरे ६ प्रनतशत (८० राख ककिा) सेमय 

ऩाउॉ दैछन ्। प्रबावित ६ गाविसभा एसजेबीएनरे नन्शुल्क विद्मुतीकयण गनेछ । 
अरुण तेस्रोफाट नेऩाररे २१.९ प्रनतशत (१९८ भेगािाट— िावषथक ८६ कयोड मुननट) बफजुरी ससिभैा ऩाउनेछ । 
प्रनतमुननट ५ रुऩैमाॉभा हहसाफ गदाथ बफजुरीको बाउ ४ अफथ ३० कयोड रुऩैमाॉ हुन्त्छ । आमोजनाफाट िावषथक ३ अफथ ९२ 

कयोड २४ राख मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेसतरजरे तमाय गयेको विथततृ अ्ममन प्रनतिेदन (डीऩीआय)रे 

देखाएको छ । विसॊ. २०८० सबर आमोजना सम्ऩन्त्न गये उसरे भ्माटभा साढे ४ अफथ रुऩैमाॉ अनुदान, १० िषथ ऩूयै य ५ िषथ 



आधा गयी १५ िषथ आमकय छुट ऩाउनेछ । 
प्रनतथऩधाथफाट सफैबन्त्दा फढी बफजुरी हदने प्रथताि गयेऩनछ सतरजरे सन ्२००८ भा मो आमोजना ऩाएको हो । 
एसजेबीएन सतरजको सहामक कम्ऩनी हो । ६ िषथ अिगधभा उसरे आमोजनाको डीऩीआयका साथ ैिाताियणीम 

प्रबाि भूल्माॊकन प्रनतिेदनसभेत तमाय गयी सयकायराई फुझाइसकेको छ । ऩुनफाथस विश्ि फैंकरे ननधाथयण गयेको 
भाऩदण्डअनुसाय हुनेछ । 
आमोजना सॊखिुासबा य बोजऩुय स्जल्राको ससभाना बएय फग्न ेअरुण नदीभा ऩछथ  । फाॉध नुभ य ऩागथबया तथा 
विद्मुत्गहृ डडस्जङ गाविसभा ऩछथ  । फाॉधफाट विद्मुत्गहृसम्भ ११ ककरोसभटय राभो सुरुङ खन्त्नुऩनेछ । 
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वैकल्ल्ऩक प्रसायण राइन खोल्जमो 
विद्मुत ्प्रागधकयणरे िैकस्ल्ऩक प्रसायण राइनभापथ त फढीभा डढे साताभा २२ भेगािाटको भाईखोरा जरविद्मुत ्

आमोजनाको विद्मुत ्यास्ष्रम प्रसायण राइनभा ल्माउन ेबएको छ । ननभाथणाधीन १ सम ३२ केबी प्रसायण राइन ऩूया 
हुन नसकेऩनछ विद्मुत ्प्रागधकयणरे केही भहहनाअनघदेझख िैकस्ल्ऩक प्रसायण राइनका रागग काभ गरययहेको गथमो 
। '३३ केबी प्रसायण राइनभापथ त भाईखोरा जरविद्मुत ्अमोजनाको विद्मुत ्यास्ष्रम प्रसायण राइनभा ल्माउॉछौं,' 
प्रागधकयणका कामथकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बन,े 'फढीभा डढे साता राग्छ ।' 
 

साननभा हाइड्रोरे प्रिद्थधन गयेको उक्त आमोजनाको ननभाथण य प्ठरान्त्ट ऩयीऺण ऩनन सककएको छ । 'आज राइन 

जोडडए आजै विद्मुत ्उत्ऩादन गयी यास्ष्रम प्रसायण राइनभा ऩठाउन सक्छौं,' साननभाका प्रफन्त्ध ननदेशक सुिणथदास 

शे्रष्ठरे बन े। १ सम ३२ केबी काफेरी करयडोय प्रसायण राइन ननभाथणभा हढराइ बएऩनछ िैकस्ल्ऩक प्रसायण राइन 

नछटो ननभाथणका रागग हार ैसॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत ससभनतरे सभेत ननदेशन हदएको गथमो ।  
 

भाईखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाफाट दभकसम्भ विद्मुत ्ल्माउन काफेरी करयडोयको ३४ ककरोसभटय राभो प्रसायण 

राइन ननभाथण गनुथऩछथ  । त्मसका रागग ९५ िटा टािय ननभाथण गनुथऩछथ  । तय हारसम्भ करयफ ८ ककरोसभटय प्रसायण 

राइन ननभाथण सककएको छ, जसभा ३९ िटा भार टािय ननभाथण गरयएको छ । 
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ओरीद्वाया ऊजाथभन्रीराई ननदेशन 

भागथल्रो सेती अनघ फढाऊ 

फरयाभ फाननमाॉ  

एभारेका अ्मऺ केऩी ओरीरे आफ्नो ऩाटॊकी नेत ृएिॊ ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीराई १४० भेगािाटको 
भागथल्रो सेती (तनहुॉ हाइड्रोऩािय) जराशममुक्त आमोजनाको काभ तत्कार अनघ फढाउन ननदेशन हदएका 
छन ्। 
 

ओरीरे सोभफाय बफहान ऻिारीराई आफ्नो ननिासभा फोराई भागथल्रो सेती आमोजनाराई अन्त्मोरभा ऩनथ 
नहदन एससमारी विकास फैंक (एडीफी) रे छनोट गयेकै जभथन ऩयाभशथदाता कम्ऩनी ल्माभेमयराई ननमुक्त 

गयी काभ अनघ फढाउन ननदेशन हदएका हुन ्। 
 

प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारारे शुक्रफाय ऻिारीराई फारुिाटायभा फोराई ऩुयान ैप्रकक्रमाफाट छनोट बएको 
ऩयाभशथदाताराई ननमुक्त गयी आमोजना तत्कार अनघ फढाउन ननदेशन हदएका गथए । त्मस क्रभभा 
ऻिारीरे आफ्नो ऩाटॊ अ्मऺ ओरीससत सल्राह गयेय भार ननणथम गन ेआश्िासन हदएकी गथइन ्। 
 

काॊगे्रस उऩसबाऩनत याभचन्त्र ऩौडरेरे आपूरे भागथल्रो सेती आमोजनाको बविष्म अननस्श्चत हुन 

रागेकोफाये ओरीससत कुयाकानी गयेको य उनरे ऊजाथभन्त्रीराई ऩुयान ैप्रकक्रमाअनुसाय काभ अनघ फढाउन 

ननदेशन हदएको जानकायी आपूराई गयाएको फताए । 'ऊजाथभन्त्रीको ननणथमफाट एडीफी रुष्ट बएय भागथल्रो 
सेतीको बविष्म अन्त्मोरभा ऩनथ रागेकोफाये एभारे अ्मऺ ओरीससत आइतफाय प्रधानभन्त्री ननिास 

फारुिाटयभा कुयाकानी गयेको गथएॉ । ओरीरे आमोजना अनघ फढाउन ऊजाथभन्त्रीराई बन्त्छु बन्त्नुबएको 
गथमो,' ऩौडरेरे कास्न्त्तऩुयससत बन,े 'भैरे सोभफाय बफहान ओरीराई बेट्दा उहाॉरे ऊजाथभन्त्रीराई 

ऩयाभशथदाता छनोटको ऩुयान ैप्रकक्रमाअनुसाय अनघ फढाउन ननदेशन हदइसकेको छु बन्त्नुबमो ।' 
 

ऩौडरेका अनुसाय ओरीसभेत एडीफी य जाइकाजथता ठूरा दाताराई गचढाउन नहुनेभा सजग छन ्। 
ऩयाभशथदाता वििादरे काभ सुरु गनथ हढराइ बएभा आमोजनाको रागत फढ्नेभा सभेत ओरी गचस्न्त्तत यहेको 
जानकायी ऩौडरेरे हदए ।  
 

५० अफथ रागत अनुभान गरयएको भागथल्रो सेतीभा जाइकारे १ सम ८० सभसरमन तथा एडीफीरे १ सम ५० 

अभेरयकी डरय सहमोग हदने सम्झौता गरयसकेका छन ्। अ्मऺ ओरीको ननदेशनअनुसाय ऊजाथभन्त्रीरे 

आफ्नो ननणथम उल्ट्माएभा आमोजनाको काभ अनघ फढाउन ेफाटो खलु्नेछ । आफ्नो ननिाथचन ऺेरको 
आमोजनाराई फचाउन सकक्रम ऩौडरेरे एडीफी य जाइकाका प्रनतननगधससत आपूहरूरे कुयाकानी गदाथ 
ल्माभेमयराई सेडडभेन्त्टेसन फ्रससङ (िषथको एकऩटक जराशमभा जभेको सफ ैफारुिा तथा गेग्रान फ्रससङ 
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गयेय हटाउन ेप्रकक्रमा) को कम्ऩोनेन्त्ट याख्न रगाउन दिुै दाता सहमोग गनथ तत्ऩय यहेको आश्िासन हदएको 
जानकायी हदए । 
 

भुरुकभा विथततृ इस्न्त्जननमरयङ अ्ममन बइसकेको जराशममुक्त आमोजना भागथल्रो सेती भार हो । 
हहउॉदमाभभा सभेत हदनको छ घन्त्टा १ सम ४० भेगािाट न ैविद्मुत ्उत्ऩादन गन ेजराशममुक्त आमोजना 
भुरुकको रोडसेडडङ घटाउने अहहरेका रागग एक भार विकल्ऩ हो ।  
 

ऩयाभशथदाता ननमुक्त बएको छ भहहनाभ ैउक्त आमोजना ननभाथण सुरु गनथ सककन्त्छ । भागथल्रो सेती 
अननस्श्चत बए अको जराशममुक्त आमोजनाको विथततृ इस्न्त्जननमरयङ अ्ममन गयी ननभाथण सुरु गनथ 
कम्तीभा २ देझख ३ िषथ राग्छ । 
 

ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे एडीफीको ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा रहुटऩूणथ यहेको दाफी गदै त्मसराई यद्द गयी नमाॉ 
प्रकक्रमा सुरु गन ेननणथम गयेऩनछ आमोजना अन्त्मोरभा ऩयेको हो । ऊजाथभन्त्रीको ननणथमऩनछ एडीफी य 

जाइकारे ऩुयानो प्रकक्रमाराई सदय नगरयए आमोजनाफाट हात झझक्न ेचतेािनी सयकायराई हदइसकेका छन ्

।  
 

ऋण सम्झौताको सतथअनुसाय एडीफीरे ऩयाभशथदाताका रागग ऩयेका प्रथतािहरूको भूल्माॊकन गयी जभथन 

कम्ऩनी ल्माभेमयराई छनोट गयेको गथमो । ऊजाथ भन्त्रारमका सहसगचि केशि्िज अगधकायीको 
सॊमोजकत्िभा गहठत ससभनतरे सेडडभेन्त्टेसन फ्रससङको अनुबि ैनबएको ल्माभेमय कम्ऩनीराई एडीफीरे 

ऩयाभशथदाता छनोट गनुथ रहुटऩूणथ यहेको प्रनतिेदन हदएको गथमो । भागथल्रो सेती फढी फारुिा य गेग्रान हुन े

नदी हो । 
 

सेडडभेन्त्टेसन फ्रससङको अनुबि बएको जाऩानी कम्ऩनी कन्त्साईराई ऩयाभशथदाता छनोट नगरयन ु

विबेदऩूणथ बएको स्जककय अगधकायी कामथदरको गथमो । त्मसऩनछ अथथ भन्त्रारमद्िाया ऊजाथ य एडीफीका 
प्रनतननगधसभेत याखी गठन गयेको अको कामथदररे बन ेएडीफीकै छनोट प्रकक्रमाराई सदय गयेको गथमो । 
ऊजाथभन्त्रीरे बने अगधकायी कामथदरकै ससपारयसभा एडीफीको ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा यद्द गन ेननणथम 

गयेकी हुन ्। 
 

मसैफीच ऩस्श्चभाञ्चरका सबासदहरूरे ऩयाभशथदाता छनोटको वििादका कायण आफ्नो विकास ऺेरभा ऩन े

भागथल्रो सेती आमोजनाको बविष्म अन्त्मोरभा ऩनथ नहदन प्रधानभन्त्री कोइयारा य एभारेको नेततृ्िराई 

दफाफ हदने बएका छन ्। 
 

सॊसद सगचिारम ऩरयसयभा आइतफाय फसेको ऩस्श्चभाञ्चरका सबासदहरूको फैठकरे एभारेका अ्मऺ 

केऩी ओरीराई बेटी उनको ऩाटॊकी ऊजाथभन्त्री ऻिारीको वििादाथऩद ननणथमरे आमोजना अन्त्मोरभा 
ऩयेकारे त्मसराई सच्माउन आग्रह गन ेननणथम गयेको जानकायी सबासद शॊकय बण्डायीरे हदए । बण्डायीका 



अनुसाय सबासदहरूरे ऊजाथभन्त्रीरे ननणथम नउल्ट्माएभा प्रधानभन्त्रीको विशषेागधकाय प्रमोग गयी हथतऺेऩ 

गयेय बए ऩनन आमोजनाको काभ अनघ फढाउन कोइयाराराई दफाफ हदन ेबएका छन ्। 
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याहुघाटका ठेकदायववरुद्ध उजुयीको ओइयो 
घनश्माभ खड्का  
नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे सभथमाग्रथत याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजना खायेजीको प्रकक्रमाभा रगेऩनछ ठेकदायफाट 

ठगगएको बन्त्दै थथानीमरे प्रशासन कामाथरम गुहानथ थारेका छन ्। ननभाथणाधीन याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजनाका 
सससबरतपथ का ठेकेदायरे यासन ऩानी, गोदाभ, आिासबाडा, ननभाथण साभग्री प्रमोग गयेफाऩतको बुक्तानी नहदई 

फेऩिा बएको बन्त्दै थथानीम फाससन्त्दा उजुयी सरएय प्रशासन कामाथरमभा आएका हुन ्।  
 

आमोजनाको सससबर काभको ठेकेदाय कम्ऩनी गोखाथ कन्त्रक्सन एन्त्ड सोगचन्त्र ननभाथण सेिा काठभाडौंका विनोद 

राईरे बफर बुक्तानी नगयेका उनीहरूको आयोऩ छ ।  
 

'ठेकेदायरे भेयो घयभा गोदाभ प्रमोजनका रागी बाडाभा सरएका गथए । अन्त्त्मभा विसबन्त्न फैंकको चकेफाट बुक्तानी 
हदए । झझक्न जादा झझक्न जाॉदा दथतखत नक्करी यहेछ,' यॊगनाथ गौतभरे बन,े 'भेयो भार ३ राख रुऩैमाॉ सरन ुछ ।' 
खाद्मान्त्न ऩसर, गगय्र, ब्रक उद्मोग, भजदयु तथा कभथचायीरे प्रमोग गयेको घयबाडा तथा बफजुरी ऩानीसभेत १२ 

जनाको करयफ ७० राख रुऩैमाॉ ननतयी ठेकेदाय फेऩिा बएका हुन ्। ठेकदायरे थथानीमराई सम्झौताअनुसायको 
फोन्त्सचके (फैंकको खारी चके) थभाएय पयाय बएका हुन ्।  
 

स्जल्रा प्रशासन कामाथरमरे थथानीम फाससन्त्दाको उजुयीराई नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण याहुघाट जरविद्मुत 

आमोजनाको कामाथरमराई आिश्मक कायफाहीका रागग ननदेशन हदॉदै ऩठाएको छ । आमोजना बन ेथथानीम 

फाससन्त्दा य ठेकेदायफीचको विषम बन्त्दै ऩन्त्छॉदै आएको छ । 
 

'प्रभुख स्जल्रा अगधकायीभापथ त हाभीराई आएको ऩरअनुसाय ठेकेदायराई जानकायी गयाएका छौं । आमोजनारे 

ठेकेदायराई सम्झौताअनुसायको काभको बफरको बुक्तानी गयेको छ । थथानीमसॉग ठेकेदायरे के गयम्ो बन्त्न े

आमोजनाको चासोको विषम होइन,' आमोजनाको कपल्ड कामाथरमका प्रशासकीम अगधकृत काशीनाथ अगधकायीरे 

फताए । स्जल्रा प्रशासन फैंकको नक्करी हथताऺयमुक्त चके हदएय सिथसाधायणराई ठग्न ेठेकेदायराई प्रहयीभापथ त 

कायफाही अगाडड फढाउनुको सट्टा आमोजनाराइ ऩर रेखेय ऩन्त्छेको छ । 
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>f]tM sflGtk'/, 2071/9/15 

'३० हदनभबर ववद्मुत ्राइसेन्सको टुॊगो रगाऊ' 

अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगरे विद्मुत ्उत्ऩादन य सिेऺण अनुभनतऩरका सम्फन्त्धभा ऩयेका 
ननिेदनफाये ३० हदनसबर टुॊगो रगाउन ऊजाथ भन्त्रारमराई ननदेशन हदएको छ ।  
 

अस्ख्तमायरे २०६२ पागुनमता विद्मुत ्उत्ऩादन य सिेऺणका रागग ५ समबन्त्दा फढी आिेदन ऩयेको तय विद्मुत ्

विकास विबागरे ३० हदनसबर सिेऺण अनुभनतऩर य १ सम २० हदनसबर उत्ऩादन अनुभनतऩर जायी गनुथऩन ेकानुनी 
प्रािधान सभचये अस्ख्तमाय दरुुऩमोग गयेको ठहय गदै मथतो ननदेशन हदएको हो । 'ननिेदनको औगचत्म हेयी 
अनुभनतऩर जायी गन ेिा नगन ेसम्फन्त्धभा ३० हदनसबर ननणथम गयी कायफाहीको टुॊगो रगाई आमोगराई जानकायी 
गयाउन' विऻस्प्ठतभा उल्रेख छ ।  
 

त्मथत ैअस्ख्तमायरे अनुभनतऩर खायेज बएका आमोजना सयकायको फाथकेटभा ल्माउन य त्मथता आमोजनाको 
अनुभनतऩर प्रनतथऩधाथका आधायभा प्रदान गनथ जरविद्मुत ्आमोजनाको अनुभनतऩरसम्फन्त्धी ननदेसशका ऩरयभाजथन 

गनथ ऩनन ननदेशन हदएको छ । 
  



>f]tM cleofg, 2071/9/15 

तनहुॉ सेती आमोजनाकोेे सभस्मा सभाधान उन्भुख 
ऩनछल्रो हदनभा वििादभा ऩयेको १ सम ४० भेगािाट ऺभताको तनहुॉ सेती जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ सुचारु हुन े

बएको छ ।  
नेऩारी काॉगे्रसका उऩसबाऩनत याभचन्त्र ऩौडरेरे भङ्गरफाय नेकऩा(एभारे)का अ्मऺ केऩी शभाथ ओरीसॉग गयेको 
छरपरऩनछ सो आमोजनाभा देझखएको सभथमा हर हुन ेस्थथनत ऩैदा बएको हो । उऩसबाऩनत ऩौडरे य एभारेका 
अ्मऺ ओरीफीचको छरपरका क्रभभा  विकास ननभाथणका काभराई अनघ फढाउने विषमभा दिु ैदर सभरेय जान ेय 

सभथमा सभाधान गरयन ेसहभनत बएको ऩौडरेका सहमोगी गचयञ्जीिी अगधकायीरे जानकायी हदए ।  
 

तनहुॉ सेती जरविद्मुत आमोजनको काभराई अनघ फढाउन ऊजाथ भन्त्री याधा ऻिारीराई आग्रह गन ेसहभनत दईु 

शीषथ नेताका फीचभा बएको ऩौडरेका सहमोगी अगधकायीको बनाइ छ । सो आमोजनाको ऩयाभशथदाताराई खायेज गन े

ऊजाथ भन्त्रारमको ननणथम वििादभा ऩयेऩनछ सभथमा सभाधानका रागग प्रधानभन्त्री य शीषथ नेताहरूसहहत विसबन्त्न 

चयणभा छरपर बएको गथमो ।  
 

ऊजाथ भन्त्रारमरे सो आमोजनाको ऩयाभशथदाता जभथन कम्ऩनी ल्माभेमयको अनुभनतऩर खायेज गयेऩनछ वििाद हुॉदै 

आएको गथमो । मही ऩुस ११ गत ेप्रधानभन्त्री ननिास फारुिाटायभा बएको छरपरभा ऊजाथ भन्त्री ऻिारीरे ऩनन ऩाटॊ 
अ्मऺ ओरीसॉग छरपर गनथ आग्रह गयेअनुसाय  छरपर बएको य सभथमा सभाधान गन ेसहभनत बएको हो ।  
 

गण्डकी अञ्चरफाट व्मिथथावऩका–सॊसद्भा प्रनतननगधत्ि गन ेसाॊसदहरूरे आइतफाय भार ैसभथमा सभाधानका 
रागग प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयाराराई न ैआग्रह गन ेननणथम गयेका गथए । सो ऺेरका साॊसदहरूरे आइतफायै प्रभुख 

रगानीकताथ एससमारी विकास फैङ्कका प्रनतननगधसॉग ऩनन छरपर गयेका गथए ।   
 

उऩबासबाऩनत ऩौडरेरे भुरुकरे ऊजाथ सङ्कट बोगगयहेको अहहरेको अिथथाभा सो आमोजनाको काभराई अनघ 

फढाउन विसबन्त्न तहभा छरपर एिभ ्प्रमासहरू अनघ फढाएका गथए । ऊजाथ भन्त्रारमरे सो आमोजनाको 
ऩयाभशथदाताको अनुभनतऩर खायेज गयी नमाॉ प्रकक्रमा अगाडड फढाउन ेतमायी गयेऩनछ प्रभुख रगानीकताथ एडडफी 
असन्त्तुष्ट फन्त्दै आएको त्म सािथजननक बएको गथमो ।  
ऊजाथरे मही ऩुस ४ गत ेऩयाभशथदाता जभथन कम्ऩनी ल्माभेमयको अनुभनतऩर खायेज गयी नमाॉ प्रकक्रमा शुरु गयेको 
जनाएको गथमो । छरपरऩनछ एभारे अ्मऺ ओरीरे आमोजनाको काभ अगाडड फढाउन आपूरे ऊजाथ भन्त्री 
ऻिारीराई आग्रह गन ेिचन उऩसबाऩनत ऩौडरेराई हदएको फताइएको छ । यासस 
  



>f]tM cleofg, 2071/9/15 

ऊजाथभा पेयी अल्ततमायको आॉखा 

जरववद्मुत ्आमोजनाको सम्फन्धभा तीस हदनभबर ननणथम गनथ आमोगको ननदेशन 

 

ऩुस १५, काठभाडौँ । ऊजाथ भन्त्रारमरे वितयण गयेको विद्मुत ्उत्ऩादनको सिेऺण अनुभनतऩर वितयणभा 
अननमसभतता बएको बन्त्दै सफथर आरोचना बइयहेको फेरा अस्ख्तमाय दरुूऩमोग अनुसन्त्धान आमोगरे 

चासो देखाएको छ ।  
 

आमोगरे सोभफाय ऊजाथ भन्त्रारमराई ननभाथण शुरु हुने चयणभा ऩुगेका य ननभाथण शुरु हुन सक्न ेअिथथा 
यहेका आमोजनाराई ३० हदनसबर अनुभनतऩर प्रदान गनथ ननदेशन हदएको छ ।  
 

आमोगका प्रिक्ता श्रीधय साऩकोटाकाअनुसाय ऊजाथ भन्त्रारमअन्त्तगथतको विद्मुत ्विकास विबागभा 
हारसम्भ ५ समबन्त्दा फढी प्रफद्र्धकरे ननिेदन हदएको बए ऩनन कुन ैननणथम नगयेको अिथथाभा कुन 

आमोजना अगाडड फढाउनुऩने हो िा होइन बन्त्ने विषमभा आिश्मक ननणथम नगयेकारे तत्कार ननणथम गनथ 
ननदेशन हदइएको हो ।  
 

विद्मुत ्ऐन, २०४९ अनुसाय जरविद्मुत ्उत्ऩादनको सिेऺण अनुभनतऩर ३० हदनसबर य उत्ऩादनको 
अनुभनतऩर १ सम २० हदनसबर जायी गनुथऩन ेबए ऩनन त्मसो नबएको बन्त्दै आमोगरे ऩुयाना ननिेदनको 
हकभा के गने हो तत्कार ननणथम गनथ ऊजाथ भन्त्रारमराई आग्रह गयेको हो ।  
 

प्रफद्र्धकको ननिेदनभागथ तत्कार ननणथम गनथ य सो को जानकायी आमोगराई गयाउन य सयकायरे आफ्नो 
थिासभत्िभा याखेका आमोजनाको काभसभेत तत्कार शुरु गनथ भन्त्रारमराई ्मानाकषथण गयाएको छ ।  
 

जरविद्मुत ्आमोजनाहरूको सम्फन्त्धभा देझखएको वििाद तथा सभथमा सभाधान गनथसभेत आमोगरे 

भन्त्रारमराई सचते गयाएको छ । यासस 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/9/15 

तनहुॉ जरववद्मुत्भा ऩुयान ैऩयाभशथदाताराई 

ननयन्तयता हदइने 
ननभाथणाधीन १४० भेगािाट ऺभताको तनहुॉ जरविद्मुता्् आमोजनाको ऩयाभशथदाता छनोटको ऩुयानो 
प्रकक्रमाराई ननयन्त्तयता हदइने बएको छ । एभारे अ्मऺ केऩी शभाथ ओरीरे सभेत ऊजाथभन्त्री याधाकुभायी 
ऻिारीराई ऩुयानै प्रकक्रमा अनघ फढाउन ननदेशन हदएऩनछ तनहुॉ आमोजनाको काभ अनघ फढ्ने बएको हो । 
भस्न्त्रऩरयषद्भा रगेय ऩयाभशथदाता छनोटको ऩुयान ैप्रकक्रमा अनघ फढाउने मोजना सयकायको छ । 

एभारे अ्मऺ ओरीसॉगको बेटभा काॊगे्रस उऩसबाऩनत याभचन्त्र ऩौडरेरे तनहुॉ वििाद सभाधानका रागग 

आग्रह गयेऩनछ ओरीरे आमोजनाराई अनघ फढाउन ऊजाथभन्त्रीराई बननसकेको फताएका गथए । ऩौडरेका 
सहमोगी गचयञ्जीिी अगधकायीका अनुसाय ओरीरे तनहुॉ अनघ फढाउने कुयाभा सकायात्भक बएको फताउॉ दै 

आमोजना अनघ फढ्ने फताएका गथए । 

आमोजनाको ऩयाभशथदाताराई खायेज गन े ऊजाथ भन्त्रारमको ननणथम वििादभा ऩयेऩनछ सो सभथमाको 
सभाधानका रागग प्रधानभन्त्री य शीषथ नेताहरूसहहत विसबन्त्न चयणभा छरपर बइसकेको छ । ऩौडरेकै 

सकक्रमताभा गण्डकी ऺेरका सबासद्हरूरे सभेत आमोजना अनघ फढाउन प्रधानभन्त्री, एडीफीरगामतराई 

अनुयोध गरयसकेका छन ्। 

ऊजाथ भन्त्रारमरे सो आमोजनाको ऩयाभशथदाता प्रकक्रमा खायेज गयेय नमाॉ प्रकक्रमा अनघ फढाउने ननणथम 

गयेऩनछ रगानीकताथ एससमारी विकास फैंक (एडीफी) असन्त्तुष्ट फन्त्दै आएको छ ।  

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2071/9/15 

याहुघाट जरववद्मुत्को ठेकेदायराई अल्ल्टभेटभ  

सचने गौतभ  

विद्मुत ्प्रागधकयणरे ननभाथणाधीन याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजनाको सससबर ठेकेदायराई तोककएको काभ गनथ ३० 

हदनको सभमसीभा (अस्ल्टभेटभ) हदएको छ । ऩैसा अबािको कायण देखाउॉ दै सससबर ठेकेदाय बायतीम कम्ऩनी 
आइसबआयससएररे काभ नगयेऩनछ प्रागधकयणरे ३० हदन ेसूचना (नोहटस टु कयेक्सन) हदएको हो । ३० हदनसबर 

तोककएको काभ नगये प्रागधकयणरे ठेक्का तोड्न ेप्रकक्रमा अगाडड फढाउनेछ । प्रागधकयणरे हदएको अस्ल्टभेटभ अफ 

२० हदन फाॉकी छ । 

प्रागधकयणका कामथकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे ३० हदनसबर तोककएको काभ नगये सम्झौताभा 
बएको व्मिथथाअनुसाय ठेक्का तोड्न फाटो खलु्ने फताए । 

„ठेक्का सम्झौताभा बएको व्मिथथाअनुसाय ३० हदनसबरभा अडडट तीनअन्त्तगथत ९२ सभटय सुरुङ खन्त्ने 
रक्ष्म तोकी नोहटस टु कयेक्सन हदएका छौँ, हदएको रक्ष्म ऩूया नगये ठेक्का तोड्न फाटो खलु्छ,‟ कामथकायी 
ननदेशक काफ्रेरे बन े। 

उनरे तोस्एको रक्ष्म ऩूया गये ठेक्का प्रकक्रमा अगाडड फढ्न े प्रथट ऩाये । ०७३ को जेठभा सक्न े रक्ष्म 

याझखएको आमोजनाको अहहरेसम्भको वििीम य बौनतक प्रगनत करयफ १२/१२ प्रनतशत भारै छ । 

बायतीम आमात–ननमाथत (एस्क्जभ) फैंकको ३ कयोड १० राख अभेरयकी डरय (३ अफथ १० कयोड रुऩैमाॉ) 
सहुसरमतऩूणथ ऋण, नेऩार सयकाय य प्रागधकयणको रगानीभा आमोजना फन्त्न रागेको हो । एस्क्जभ 

फैंकफाट सरएको ऋण सससबरतपथ का विद्मुत्गहृ, फाॉध, सुरुङरगामतका सॊयचना ननभाथण य ऩयाभशथदाताभा 
खचथ हुनेछ । आमोजनाको कुर रागत ६ कयोड ७० राख डरय (६ अफथ ७० कयोड रुऩैमाॉ) छ । 

एस्क्जभ फैंकफाट ऋण सरएका कायण ठेकेदाय य ऩायशथदाता कम्ऩनी दिु ै बायतीम छन ् । बायतीम 

कम्ऩनीफीच गयाइएको प्रनतथऩधाथफाट टाट ऩस्ल्टएको कम्ऩनी आइसबआयससएरराई छनोट गरयएको गथमो 
। 

कामथकायी ननदेशक काफ्रेरे ऩैसा अबािभा काभ गनथ नसकेको बन्त्दै ठेकेदाय कम्ऩनीरे प्रागधकयणराई ऩटक–ऩटक 

ऩराचाय गयेको जानकायी हदए । „अहहरे बन ेकरयफ ७ कयोड रुऩैमाॉ भाग गयेको छ, तय उसरे भाग गयेको यकभ हदन 

सककॉ दैन,‟ उनरे बन े। 
बायतीम दतूािासरे गयेको हढराइका कायण सससबरको ठेक्का सम्झौता कामाथन्त्िमनभा आएको २२ भहहनाऩनछ भार 

ऩयाभशथदाता छनोट गरयएको गथमो । ठेकेदाय ०६७ काविकभा छनोट बएको गथमो । 



ऩयाभशथदाता ०६९ साउनभा छनोट बई भॊससयभा भार ै ऩरयचारन बएको गथमो । आमोजना बायतीम 

एस्क्जभ फैंकको सहुसरमतऩूणथ ऋणभा फन्त्न रागेकारे ऩयाभशथदाताको थिीकृनत बायतरे गनुथऩन ेअननिामथ 
व्मिथथा गथमो । आमोजनाको ऩयाभशथदाता बायतीम सयकायको थिासभत्िभा यहेको कम्ऩनी िाऩकोस हो । 

ठेकेदायसॉगको वििाद सभराउन प्रागधकयणका सञ्चारक रक्ष्भणप्रसाद अग्रिार अ्मऺताको ससभनतरे 

सससबर ठेकेदायराई १४ कयोड २१ राख ७६ हजाय रुऩैमाॉ ऺनतऩूनत थ नतनथ ससपारयस गयेको गथमो । तय, 

सञ्चारक ससभनतरे ससपारयसराई अथिीकाय गयेको गथमो । 

सञ्चारक ससभनतरे ठेकेदायराई ३ कयोड ९३ राख रुऩैमाॉ भारै ऺनतऩूनत थ हदने ननणथम गयेको गथमो । 
प्रागधकयणरे ऺनतऩूनत थ गत िषथ नै नतरयसकेको छ । 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/9/16 

कुरेखानी–३ जरववद्मुत ्आमोजनाभा चयभ राऩफाही 

ननभाथण अिगध य रागत दोब्फय बइसकेको कुरेखानी–३ जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेभुख्म 

भेससनभ्मे एक ‘योटय’ आमोजनाको विद्मुत ्गहृनस्जकै ऩुरफाट खथदा ऺनतग्रथत बएको छ।आमोजनाको 
इरेक्रोभेकाननकर ठेकेदायरे ल्माएको गाडी करयफ २६ टनको योटयसहहत ऩुर छेउफाट करयफ १५ सभटय तर खसेय 

ऺनतग्रथत बएको हो। 
चीनफाट बायतको कोरकाता हॉदै आमात गरयएको योटय बैंस ेगाविस सानुटायस्थथत ऩुर छेउफाट तर खसेको छ। ऩुर 

छेउभा खाल्टो बएका कायण योटय फोकेको राभो बायतीम गाडी नभोडडएकारे दघुथटना बएको हो। 
‘योटय के कनत बफगे्रको छ, एककन हुन सकेको छैन,’ आमोजना प्रभुख भधसुुदनप्रताऩ भल्ररे बन्त्नुबमो। उहाॉका 
अनुसाय ऺनतको विियण भाग गरयएको छ। उक्त योटय प्रागधकयणरे फुझझसरएको छैन। खसेय ऺनतग्रथत बएका 
कायण आमोजना ननभाथण कामथ अझ करयफ ६ भहहना हढरो हुन ेसम्बािना फढेको छ। धेयै ऺनत बएको यहेछ बन े

तत्कार अकाथा ेआमात गनुथऩन ेभल्रको बनाइ छ। 
एक प्राविगधकका अनुसाय जेनेयेटयसभेत करयफ ४ राख डरय भूल्म ऩने योटयका धेयै बाग बफगग्रएको छ। आमोजनाभा 
२ िटा योटय हुन्त्छन।् एउटा योटय याख्न ेकाभ य सससबर िकथ  गरययहॉदा अको योटय व्मिथथा गनथ सककन ेठेकेदाय 

कम्ऩनीका प्राविगधकरे फताएका छन।् ननकै भहत्त्िऩूणथ उक्त भेससन ल्माउॉदा प्रागधकयणरे सुयऺाभा ऩूयै फेिाथता 
गयेको एक कभथचायीरे फताए। 
इरेक्रोभेकाननकरको ठेक्का ऩाएको चीनको झसे्जमाङ स्जनरुन इरेक्रोभेकाननकर कम्ऩनीरे टिाइन, योटय, 

रान्त्सपभथय य एबीआय य जेनेयेटयरगामत साभान आऩूनतथ य जडान ऩनछल्रोऩटक म्माद थऩेअनुसाय असोज ५ 

गतेसम्भ गरयसक्नुऩन ेगथमो। तय, योटय ऺनतग्रथत बएकारे सभम पेरय रस्म्फन सक्न ेडय प्रागधकयणराई छ। 
आमोजनारे सससबर िकथ  य इरेक्रोभेकाननकरको काभ चार ूआिको अस्न्त्तभसम्भ सम्ऩन्त्न गनथ दफाफसहहत 

ऩराचाय गयेको छ। ठेकेदाय कम्ऩनीरे ल्माएको योटय ऺनतग्रथत हुॉदा आमोजना ननभाथण कामथभा असय नऩन े

आमोजना प्रभुख भल्ररे फताए। भारसाभान सुयक्षऺत ढॊगरे य सभमभा न ैल्माउन ुभारसाभान ल्माउन ेठेकेदायको 
काभ बएको उहाॉरे फताउनुबमो। 
सन ्२०१२ भा सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्मसाथ ननभाथण कामथ शुरू गरयएको आमोजना ठेकेदाय कम्ऩनी, प्रागधकयण य 

थथानीमफासीका कायण दोब्फय सभमभा ऩनन सम्ऩन्त्न हुन सकेको छैन। सन ्२००८ भा शुरू बएको आमोजनाको 
ननभाथण कामथ सन ्२०११ भा सम्ऩन्त्न गन ेबननएको गथमो। इरेक्रोभेकाननकरतपथ को ५० प्रनतशत भार काभ 

सककएको छ। चारू आिको असाय भहहनासम्भभा आमोजना ननभाथण कामथ सम्ऩन्त्न गयेय विद्मुत ्उत्ऩादन गरयसक्न े

रक्ष्म आमोजनाको छ। आमोजनाको साढे ४ ककरोसभटय राभो भुख्म सुरुङको राइननङ कामथ अस्न्त्तभ चयणभा 
ऩुगगसकेको छ। करयफ एकसम सभटयभार राइननङ गनथ फाॉकी यहेको आमोजना प्रभुख भल्ररे फताउनुबमो। 
दोस्रोऩटक ३० भहहना म्माद थऩ गदाथ ऩनन ननभाथण कामथ सम्ऩन्त्न नबएऩनछ आमोजनारे असायसबर काभ सक्न 

ऩराचाय गयेको छ। आमोजना ननभाथण कामथ गदै आएको सससबर य इरेक्रोभेकाननकरका दिुै ननभाथण कम्ऩनीराई 

दोस्रोऩटक सभम तोककएको गथमो। 
सन ्२०११ भा ननभाथण कामथ सम्ऩन्त्न नबएऩनछ प्रागधकयणरे ३० भहहना सभम थऩेको गथमो। दोस्रोऩटक थऩ गयेको 



सभमभा ऩनन ननभाथण कामथ सम्ऩन्त्न हन सकेन। २ अफथ ४३ कयोडभा ननभाथण सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्मसाथ ६ िषथअनघ 

ननभाथण शुरू गरयएको ऩरयमोजनाको रागत झण्ड ैदोब्फय िदृ्गध बएय ४ अफथ २२ कयोड ऩुगेको फताइएको छ। 
हढरो गयेको बन्त्दै नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे कुरेखानी तेस्रोभा हाइड्रो तथा इरेक्रोभेकाननकर ठेक्का ऩाएको 
कम्ऩनीराई ४ कयोड ८० राख रुवऩमाॉ जरयिाना नतयाएको छ। कम्ऩनीरे तोककएको सभम तासरका अनुसाय काभ 

नगयेको य आमोजनाथथरभा सभमभा आिश्मक साभग्री नल्माएको बन्त्दै प्रागधकयणरे जरयिाना नतयाएको हो। 
ठेक्का सम्झौताअनुसाय कम्ऩनीरे असोज १४ गतेसम्भ सम्ऩूणथ काभ सक्नुऩथ्र्मो। 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/9/16 

जरस्रोत याजनीनतको ननहहताथथ 
अझै ऩनन दातसृॊथथा, याष्र य रगानीकताथभागथ आशॊका गने य प्रत्मऺ िा ऩयोऺ रूऩभा अियोध उत्ऩन्त्न गने प्रमास 

बइ न ैयहेकारे बएका सम्झौता ऩनन आशॊकाभ ैछन ्। एकप्रकायरे बन्त्नुऩदाथ जरस्रोतभागथ याजनीनत बइयहेको छ । 
मसो गयेय हाभीरे एकानतय हाम्र ैसभृद्गधराई अिरुद्ध गरययहेका छौं बन ेअकाथनतय भुरुकराई विश्ि सभुदामफाट 

अरग ऩनन गदैछौं । 

ववनोद नेऩार 

जरस्रोत नेऩारको सभदृ्गधको सिाथगधक सम्बािनामुक्त सम्ऩदा हो । एकानतय ससॉचाइ य अकाथनतय विद्मुत ्

उत्ऩादनभा उऩमोग गयी ठूरो आगथथक राब सरन सककन ेबएकारे मसराई भुरुकको अथथतन्त्र सिर फनाउन सहमोगी 
हुन ेप्रभुख स्रोत ठाननएको हो । हहभारफाट फहन ेनदीहरू शस्क्तका अजस्र स्रोत हुन ्बन ेउच्च ऩहाडी श्रृॊखराफाट 

उत्ऩन्त्न बएका नदीनारा य विसबन्त्न थथानभा अिस्थथत तारतरैमा आहद ऩनन अथाह सम्बािनामुक्त छन ् । मसैरे 

मस स्रोतको सदऩुमोगका रागग विसबन्त्न प्रमास ऩनन हु“दै आएका छन ्। जरविद्मुत्को विकासका रागग थिदेशीका 
साथ ैविदेशी रगानीकताथ, सभरयाष्र, दात ृसॊथथा य ननकामहरूफाट ऩनन सहमोगको आकाॊऺा याख्न ेतथा त्मसैका रागग 

विसबन्त्न सुविधा आहदको व्मिथथा ऩनन गन ेगरयएको छ, तय ऩनन मस ऺेरको अऩेक्षऺत विकास हुन सकेको छैन । 
जरविद्मुत्को ऺेरभा ऩञ्चामतकारभा केही काभ बए ऩनन जुन गनतभा हुनुऩन ेगथमो त्मनत हुन सकेन । ककनकक त्मो 
व्मिथथा न ैजनउियदामी य विकासिादी गथएन । भीठा नाया ल्माउन,े जनताराई अरभल्माउने य सिा हटकाउने 
ननमत भार शासकको गथमो । जनता अगधकायसम्ऩन्त्न गथएनन ्य आफ्ना आिश्मकताफाये फोल्न ेभौकै ऩाउ“दैनथे । 
२०४६ सारको याजनीनतक ऩरयितथनऩनछ बन ेनागरयक थितन्त्रता प्राप्ठत बमो । जनप्रनतननगधभूरक शासन–व्मिथथा 
थथाऩना बएऩनछ सरइएका नीनतअनुरूऩ विसबन्त्न ऺेरभा फाह्म रगानी सबबरन थाल्मो । विकास–ननभाथण य जनताका 
ऩऺभा नमा“–नमा“ काभ हुन थारे । ननजी ऺेर उत्साहहत बमो । जरविद्मुत्को ऺेरभा ऩनन दातसृॊथथा, फाह्म 

रगानीकताथ तथा ननजी ऺेरको चासो फढ्न थाल्मो । परथिरूऩ जरविद्मुतको ऺेरभा ऩनन काभहरू हुन थारे । तय 

अरुण तेस्रोभा उत्ऩन्त्न गरयएको अियोध तथा त्मसऩनछ सशथर द्िन्त्द्िका कायण जरविद्मुत्को ऺेर नयाम्रयी 
प्रबावित बमो । मसरे जरविद्मुत्को ऺेरभा विकासको गनत न ैअिरुद्ध गरयहदमो, जसरे भुरुकभा रोडसेडडङको 
प्रायम्ब गयामो । 
द्िन्त्द्िको दशक त द्िन्त्द्िकै दशक बमो, त्मसमता ऩनन झन्त्ड ैएक दशक एकप्रकायको याजनीनतक द्िन्त्द्िभ ैबफत्न 

आ“हटसकेको छ । मसफीचभा प्रनतफद्धता धेयै जनाइए ऩनन ऩरयणाभदामी काभ हुन सकेका छैनन ्। विदेशी रगानी 
आकवषथत गन ेबननए ऩनन आन्त्तरयक िाताियण य नीनतगत अन्त्मोररे गदाथ अऩेक्षऺत भाराभा फाह्म रगानी सबबरन य 

आन्त्तरयक रगानी िदृ्गध हुन सकेको छैन । रक्ष्महरू भहŒिाकाॊऺी सरइए य साझा आगथथक एजेन्त्डाका कुया गरयए 

ऩनन याजनीनतक झखचातानी कामभ ैछ । ‘रगानीका रागग िाताियण फन्त्मो’ बन्त्न ेगरयए ऩनन अझैसम्भ रगानीकताथ 
ढुक्क हुन सक्न ेअिथथा छैन । मसैरे प्रनतफद्धता य रक्ष्महरू व्मथथ सावित बएका छन ्। अन्त्म ऺेरभा जथत ै

जरस्रोतको उऩमोग जरविद्मुत्को विकासको ऺेरभा ऩनन ननयाशाजनक अिथथा छ । अझै ऩनन मसभा फाधा, 
अियोध कामभ ैछ । याजनीनतक थिाथथ य नेततृ्िको फदनीमतका कायण ऩनछल्रा हदनभा ऩनन आमोजनाहरू 



अन्त्मोरभा ऩन ेक्रभ जायी न ैछ । मसैक्रभभा बखथयै भार तनहु“ जरविद्मुत ्आमोजना मथत ैअियोधको ससकाय हुन े

आशॊका फढेको तथा ऩयाभशथदाता चमनका विषमभा वििाद बएऩनछ ऋण रगानीकताथ एससमारी विकास फैंकरे हात 

झझक्न ेसम्बािनाका फीच प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारारे मसभा हथतऺेऩ गनुथऩन ेअिथथा आमो बन ेबोटेकोसीको 
प्रसायणराइनका ऺनतग्रथत टािय ननभाथणभा उत्ऩन्त्न गरयएको अियोध ऩनन मसको अको उदाहयण हो ।   
ऊजाथ सभदृ्गधको आधायबूत सतथ हो । मसैरे मसको विकासराई प्राथसभकता हदनुऩछथ  । मस ैभहŒिराई दृस्ष्टगत 

गयेय न ैऩनछल्रो सभम मसराई प्राथसभकता हदइॉदै आएको हो । गणतन्त्र थथाऩनाऩनछको कुया गदाथ ऩनन ‘१० िषथभा 
१० हजाय भेगािाट’ देझख ‘२० िषथभा २५ हजाय भेगािाट’ जरविद्मुत्को विकास गनेजथता घोषणा प्रनतथऩधाथत्भक 

ढॊगभ ैगरयमो । प्रत्मेक नेऩारीको घयधयुीभा विद्मुत ्आऩूनतथ गन ेय विद्मुत ्ननमाथतसभेत गयी ठूरो आगथथक आजथन 

गन ेरक्ष्म ऩनन सरइमो । मी प्रनतफद्धता कामाथन्त्िमन गनथ ठोस य सभमफद्ध कामथमोजना तजुथभा गनथ कामथदरहरू 

ऩनन गठन गरयमो । नतनरे विसबन्त्न सुझािसहहतका प्रनतिेदन ऩनन ऩेस गये । तय, त्मसको कामाथन्त्िमनभा 
तदारूकता देझखएन । प्राप्ठत सुझािहरू त्मविकै थस्न्त्कए । विद्मुत्को भाग हदनानुहदन फढ्दैछ, तय उत्ऩादनभा 
अऩेक्षऺत िदृ्गध हुन सकेको छैन । मोजना छन ्तय काभ बइयहेका छैनन ्। हुन रागेका काभभा ऩनन विसबन्त्न 

फहानाभा अियोध ससजथना गरयएका छन ्। भाग य आऩूनतथफीचको असन्त्तुरनरे उद्मोगधन्त्दा य करकायखाना 
प्रबावित छन ्। ग्राहक सॊख्मा य विद्मुत्को भाग फढे ऩनन आऩूनतथभा सुधाय हुन नसक्दा दैननक जनजीिन य उद्मोग–

व्मिसाम प्रबावित बएका छन ्। आमात फढेको छ, जसरे अथथतन्त्रराई कभजोय फनाउ“दै रगेको छ । मसैरे ऊजाथ 
सभथमाको दीघथकारीन सभाधानका रागग अग्रसयता सरन ुआजको आिश्मकता हो । 
नेऩारको जरस्रोत आऩाय सम्बािनाको ऺेर बए ऩनन मो सधैं वििाहदत फननयहेको छ, जरस्रोतको विकास 

याजनीनतफाट प्रेरयत फनेको छ । मसैरे स्रोत बएय ऩनन सदऩुमोग हुन सकेको छैन, फरु मविकै खेय गइयहेको छ । 
हाभीस“ग आन्त्तरयक ऺभता नबएकारे फाह्म रगानी सबœमाउनुको विकल्ऩ छैन । साना आमोजना आन्त्तरयक 

रगानीफाट फनाउन सककए ऩनन ठूरा, फहृत ्य विशार आमोजनाहरूको ननभाथणभा फाह्म रगानीकताथ आकवषथत 

गनैऩछथ , उनीहरूराई विश्िास हदराउनैऩछथ , राबको सुननस्श्चतताको प्रत्माबूनत हदनैऩछथ  । अन्त्मथा रगानी आउ“दैन 

। ककनबन ेहाभीराई चाहहमो बन्त्दैभा कसैरे मविकै जोझखभ भोल्न तमाय हु“दैन । हाम्रो आिश्मकता हाम्र ै

विश्िसनीम व्मिहायफाट भार ऩूया हुन सम्बि हुन्त्छ । मसका रागग विश्िासको िाताियण तथा नीनतगत थऩष्टता 
प्रथभ आिश्मकता हुन ्।   
ऩनछल्रा हदनभा जरस्रोतको सदऩुमोग गन ेतथा जरविद्मुत ्उत्ऩादन गयी ननमाथत गन ेविषमराई विशषे 

प्राथसभकता हदइएको छ । मस क्रभभा बायतस“ग हार ैबएका विद्मुत ्विकास तथा विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौतारे 

हाभीराई धेयै आशािादी फनाएको छ । मसभा अन्त्म रगानीकताथ ऩनन इच्छुक देझखएका छन,् तय अझै ऩनन 

दातसृॊथथा, याष्र य रगानीकताथ भागथ आशॊका गन ेय प्रत्मऺ िा ऩयोऺ रूऩभा अियोध उत्ऩन्त्न गन ेप्रमास बइ न ै

यहेकारे बएका सम्झौता ऩनन आशॊकाभ ैछन ्। एक प्रकायरे बन्त्नुऩदाथ जरस्रोतभागथ याजनीनत बइयहेको छ । मसो 
गयेय हाभीरे एकानतय हाम्र ैसभदृ्गधराई अिरुद्ध गरययहेका छौं बन ेअकाथनतय भुरुकराई विश्ि सभुदामफाट अरग 

ऩनन गदैछौं, जुन ितथभान विश्ि ऩरयिेशभा उगचत य सान्त्दसबथक छैन । 
ठूराठूरा याजनीनतक ऩरयितथन बएको, हाम्रो सभग्र चतेनाभा िदृ्गध बएको य हाभी हाम्रा आिश्मकता तथा कुन ैऩनन 

सम्झौता य सहभनतका सम्बावित प्रबाि य ऩरयणाभको आॉकरन गनथ सऺभसभेत बइसकेको सन्त्दबथभा याजनीनतक 

नेततृ्ि देश य जनताप्रनत इभानदाय हुन ेय भुरुकको हहतराई प्राथसभकता हदॉदै सोहीफभोस्जभ आमोजना, ऩरयमोजना 
ननभाथणभा अग्रसयता देखाउन ेतथा प्रशासननक नेततृ्ि स्जम्भेिाय हुन ेहो बने फाह्म रगानीफाट राब सरन सककने 



ऩमाथप्ठत सम्बािना बएकारे जरस्रोतभागथको याजनीनत फन्त्द गयी हाम्रा राबका ऺेरको ऩहहचान गयी सोहीफभोस्जभ 

विद्मुत ्उत्ऩादन य व्माऩायस“ग ैससॉचाइको व्मिथथासभेत सभराउन सके त्मसरे दोहयो राब सरन सककने य त्मसफाट 

हाम्रो हहत न ैहुन ेबएकारे मसतपथ  सम्फस्न्त्धत ऩऺहरूको ्मान जान ुआिश्मक छ । 
  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/9/16 

भेयै कामथकारभा २० हजाय भेगावाट् ऊजाथभन्री 

नेऩार सभाचायऩर 

काठभाडौ 
ऊजाथ सॊकटको ितथभान अिथथाभा ऐक्मफद्धता प्रकाशन नेऩारको आमोजनाभा ऊजाथ विकास प्रमास य 

सम्बािना विषमभा अन्त्तयकक्रमा सम्ऩन्त्न बएको छ। 
कामथक्रभभा ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीरे अफ राभो सभम ऊजाथ सॊकट नयहन ेफताउॉ दै आफ्न ैकामथकारभा २० 

हजाय भेगािाट बफजुरी उत्ऩादनको तमायी गरयएको फताउनुबएको छ। उहाॉरे २० हजाय भेगािाटभ्मे १० 

हजाय भेगािाट यास्ष्रम खऩतका रागग य १० हजाय भेगािाट बायतरगामतका देशराई फेच्न ेगयी नीनत 

फनाउन रागेको सभेत उहाॉरे जानकायी गयाउनुबएको छ। 
उहाॉरे िैकस्ल्ऩक ऊजाथको तुरनाभा विद्मुत ्उत्ऩादन सथतो हुॉदाहुॉदै ऩनन अहहरेको अिथथाभा सौमथ ऊजाथभा 
जानुऩन ेफा्मता यहेको बन्त्दै भन्त्रारम मही कामथभा अगाडड फहढयहेको ऩनन जानकायी गयाउनुबएको छ। 
यास्ष्रम मोजना आमोगका सदथम प्राडा गोविन्त्द नेऩाररे यास्ष्रम सभदृ्गधका रागग जरविद्मुत्को वियाट 

सम्बािनाफाट देशराई विभुख गनथ नहुन ेफताउनुबएको छ 

नेकऩा एभारेका केन्त्रीम सदथम भाधि ढुॊगेर, नेऩार उद्मोग िाझणज्म भहासॊघका ऊजाथ सॊमोजक 

ऻानेन्त्ररार प्रधान, साना तथा जरविद्मुत ्विकास सॊघका अ्मऺ हरय फैयागी य नेऩार हाइड्रोऩिय 

एसोससएसनका िरयष्ठ उऩा्मऺ यञ्जन राकौररे सभेत आफ्ना बनाइहरू याख्नबुएको छ। 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/9/16 

जरववद्मुत ्आमोजना तोडपोड गन े२ ऩक्राउ 

सादॊखोराभा ननभाथणाधीन ४ भेगािाट ऺभताको जरविद्मुत ्आमोजनाभा तोडपोड गन ेदईु जना ऩक्राउ ऩयेका छन ्। 
ऩक्राउ ऩनेभा सादॊखोरा ५ का तुरफहादयु ताभाङ य मुकेश ताभाङ छन ्। उनीहरूरे आमोजनाको बिन य फा११च ४७७० 

नम्फयको वऩकअऩ गाडीभा सोभफाय साॉझ तोडपोड गयेका गथए । ढुॊगा प्रहायफाट गाडीको चाय य बिनको केही सससा 
पुटेको िडा प्रहयी कामाथरम फगयका ननयीऺक अभयफहादयु थाऩा ऺेरीरे फताए । ऺेरीको नेततृ्िको टोरीरे सोभफाय 

यानत न ैताभाङद्िमराई ऩके्रको हो ।  
 

प्रहयीका अनुसाय ताभाङद्िमरे हदउॉसो व्मस्क्तगत प्रमोजनका रागग आमोजनासॉग डोजय भागेका गथए । तय 

आमोजनारे नहदएऩनछ साॉझ साढे ५ फजेनतय गएय तोडपोड गयेका गथए । उनीहरू काथकी प्रहयीको हहयासतभा यहेको य 

आमोजनाफाट जाहेयी आएऩनछ सािथजननक अऩयाधभा भुद्दा चराइन ेप्रनन गौतभ सभश्ररे फताए । भन्त्दाककनी 
हाइड्रोऩािय प्रासररे दईु िषथसबर आमोजना सक्न ेगयी अनघल्रो असायदेझख ननभाथण थारेको हो । 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/9/16 

तनहुॉ जरववद्मुत ्योककए आन्दोरन 
ऩूणथ विके  

ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीरे ऩयाभशथदाता ननमुस्क्त खायेज गयेऩनछ अन्त्मोरभा यहेको तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजनाको 
काभ योककए आन्त्दोरनभा उरने स्जल्राका सफ ैयाजनीनतक दररे जनाएका छन ्। दरका नेताहरूरे तनहुॉ 
जरविद्मुत ्स्जल्रािासीको बविष्म फदल्न ेआमोजना बएकारे ननभाथण कामथ योककए जथतोसुकै दफाफभूरक 

आन्त्दोरनभा उरन फा्म हुन ेफताएका हुन ्। कसभसनको खेरभा रागेका नेताहरूका कायण आमोजना योककन े

अिथथा आए तनहुॉिासीरे सम्फस्न्त्धत नेताराई कहहल्मै भापी नगनेसभेत फताए । उद्मोग िाझणज्म सॊघ तनहुॉद्िाया 
आमोस्जत सयोकायिाराको बूसभका विषमक छरपरभा सहबागी नेता सफैरे एकै थियरे आन्त्दोरनको तमायी गन े

सॊकेत गये । 
 

ऊजाथभन्त्री ऻिारीराई आमोजनाको काभ योककन नहुन ेबन्त्दै ऩटक ऩटक सचते गयाएको एभारे स्जल्रा सगचि 

बगिती न्त्मौऩानेरे फताइन ्। आमोजनाको काभ योककए स्जल्राभा एभारेराई असस्जरो हुन सक्नेतपथ  आपूरे सभेत 

पोन गयी बनेको उनरे फताइन ्। 'हाभीरे ऩाटॊका तपथ फाट ऊजाथभन्त्री ऻिारीराई जरविद्मुत्को काभ योककन 

नहुनेतपथ  सचते गयाएका छौं,' उनरे बननन,् 'हाम्रा कायणरे एभारे तनहुॉराई अप्ठ्मायो अिथथाभा ऩुयम्ाउन ेछैनौं 
बनेय ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे बन्त्नुबएको छ ।' आमोजना योककन ेअिथथा आए आपूहरू स्जल्रािासीराई साथभा सरएय 

जथतोसुकै दफाफभूरक कामथक्रभ गनथ ऩनन तमाय यहेको उनरे फताइन ्।  
 

कामथक्रभभा काॊगे्रस सगचि फारकृष्ण नघसभयेरे स्जल्राको आगथथक विकासभा सभेत ठूरो टेिा ऩुयम्ाउन ेउक्त 

आमोजना कुन ैऩनन अिथथाभा सञ्चारन हुनुऩन ेफताए । उक्त आमोजनाका कायण स्जल्राको आगथथक, साभास्जक, 

ऩमथटकीम सम्बािना फढाउने उनरे फताए । आमोजनाको काभ सञ्चारन गनथ ऩाटॊका तपथ फाट जथतोसुकै 

दफाफभूरक काभ गनथ ऩनन आपूहरू तमाय यहेको उनरे फताए ।  
 

एभाओिादी स्जल्रा अ्मऺ जगन्त्नाथ खनार 'हदनेश' रे उक्त आमोजनाराई काॊगे्रसका उऩसबाऩनत याभचन्त्र 

ऩौडरे, ऊजाथभन्त्री ऻिारी य केऩी ओरीरगामतफीचको कसभसनको रडाइॉरे गदाथ आमोजना अन्त्मोरभा ऩारयएको 
फताए । तनहुॉिासी भार नबई भुरुककै बविष्मसॉग उक्त आमोजना जोडडएकारे काभ सुचारु गनथ दफाफ हदन आपूहरू 

स्जल्रा फन्त्द य ठप्ठऩ ऩानेसम्भको आन्त्दोरनभा जान तमाय यहेको उनरे फताए । एभारे सबासद टुकयाज ससग्देररे 

आमोजनाको ननभाथण कामथ फन्त्नुऩछथ  बन्त्नुको साटो भौन फथनुको ऩनछ कसभसनको खेर हुन सक्न ेउनरे फताए ।  
 

नेकऩा-भाओिादीका स्जल्रा सदथम याभहरय फजगाईं, यास्ष्रम जनभोचाथका स्जल्रा अ्मऺ ऩुष्ऩरार शे्रष्ठ, याप्रऩा 
नेऩारका स्जल्रा अ्मऺ कृष्ण ऩौडरेरगामतरे उक्त आमोजना योककन ेअिथथा देझखए सफ ैदर एक बएय 

प्रबािकायी आन्त्दोरन गनुथऩनेभा जोड हदए । उनीहरूरे आमोजना योककने अिथथा कल्ऩना ऩनन गनथ नसककन े

बएकारे जथतोसुकै त्माग गनथ ऩनन आपूहरू तमाय यहेको फताए ।  
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कामथक्रभभा उद्मोग िाझणज्म सॊघका अ्मऺ कृष्णयाज ऩस्ण्डत, सॊघका ननितथभान अ्मऺ देिकुभाय शे्रष्ठ, सॊघका 
ऩूिथअ्मऺ अशोक शे्रष्ठ, शास्न्त्तयभण िाग्रे, दभौरी फजाय इकाइका अ्मऺ कृष्ण आचामथ, रामन्त्स क्रफ तनहुॉका 
अ्मऺ भाधिफहादयु ऩन्त्त, ज्मेष्ठ नागरयक सभरन केन्त्रका अ्मऺ देिननगध ऩन्त्थ, ऺेरीम होटर सॊघ तनहुॉका 
ननितथभान अ्मऺ सन्त्तोष शे्रष्ठ य पोटो ऩरकाय भहासॊघ नेऩारका केन्त्रीम अ्मऺ गोया सभमारगामतरे आमोजना 
ननभाथणका रागग प्रबािकायी दफाफ हदन आिश्मक यहेको फताए ।  
 

स्जल्राको सबभाद, छाङ, ऋवषङ यानीऩोखयी, कोटदयफाय, जाभुन,े काहुॉसशिऩुय व्मास नगयऩासरका ऺेरभा प्रबाि ऩान े

गयी आमोजना ननभाथण अनघ फढेको छ । आमोजना सम्ऩन्त्न गनथ करयफ ५० अफथ राग्न ेआमोजनारे जनाएको छ । 
एडीफीरे १५ कयोड अभेरयकी डरय, जाइकारे १८ कयोड ३० राख डरय, ईआईफीरे ७ कयोड डरय ऋण सहमोग गनथ 
सम्झौतासभेत गरयसकेका गथए । 
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सेनाराई ववद्मुत ्गहृ ननभाथणभा रगाउन मोजना आमोगको अनुयोध 
यास्ष्रम मोजना आमोगरे अत्मािश्मक सेिा सञ्चारन गन ेप्रमोजनका रागग १० देझख २० भेगािाटका जरविद्मुत ्

आमोजना ननभाथण एिभ ्सञ्चारन गनथ नेऩारी सेनाराई रगाउन ऊजाथ भन्त्रारमराई अनुयोध गयेको छ ।  
 

भुरुकभा हुनसक्न ेप्रकोऩराई दृस्ष्टगत गयी नेऩारी सेनाराई विद्मुत ्गहृ ननभाथण, भभथत सम्बाय, 

सञ्चारनसम्फन्त्धी प्राविगधक ऻान हदराउन ेय त्मथतो अिथथाभा अत्मािश्मक सेिा सञ्चारनका रागग विद्मुत ्

सेिा सञ्चारन गन ेप्रमोजनका रागग त्मथतो आमोजना ननभाथणका रागग स्जम्भा हदन आग्रह गयेको हो ।     
 

विसबन्त्न सभमभा याज्मरे बोग्नुऩन ेप्रकोऩफाट हुन ेजनधनको ऺनत कभ गनथ प्रत्मेक स्जल्राभा न्त्मूनतभ समजना 
प्रकोऩ उद्धाय कामथभा सॊरग्न हुन ेथिमम्सेिक जनशस्क्त तमायी अिथथाभा याख्न ऩनन यास्ष्रम मोजना आमोगरे 

आग्रह गयेको छ ।  
 

यास्ष्रम मोजना आमोगको हार ैसम्ऩन्त्न फैठकरे उद्धायभा सॊरग्न हुन ेनेऩारी सेनारे तासरभसम्फन्त्धी कामथक्रभ 

तमाय गनथ यऺा तथा अथथभन्त्रारमराई आग्रह गन ेननणथम गरयएको य सोहीअनुसायको प्रकक्रमा अगाडड फढाइएको 
आमोगका उऩा्मऺ प्रा डा गोविन्त्दयाज ऩोखयेररे जानकायी हदएका छन ्। यासस 
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स्थानीमराई ववतयण गनथ रागेको सेमयको तथ्माङ्क सङ्करनभा अननमभभतता 
भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनारे थथानीमराई वितयण गनथ रागेको सेमयका रागग अऩनाइएको 
त्माङ्क सङ्करनको प्रकक्रमा ऩायदशॉ नबएको बन्त्दै जनसयोकाय ससभनतरे आऩवि जनाएको छ ।  
 

कूर ४ सम ५६ भेगािाट ऺभताको सो आमोजनाभा थथानीमराई सहबागी गयाउन ेउद्देश्मका साथ थथानीमथतयभा 
घय ऩरयिाय रगत सङ्करनको काभ अगाडड फढाइएको छ । दोरखाका सफ ैगाविस, नगयऩासरकाभा २०७१ भाघ 

सभान्त्तसम्भ जनसङ्ख्माको रगत उताय गन ेकामथ अगाडड फढेको बएऩनन प्रकक्रमा गरत बएको बन्त्दै जनसयोकाय 

ससभनतरे तत्कार त्माङ्क सङ्करन प्रकक्रमाराई सच्माउनसभेत आग्रह गयेको छ ।  
 

सेमयका रागग खहटएका सङ्करन, गाविस सगचि गाउॉगाउॉभा नगई विद्मारम िा कुन ैसािथजननक थथानभा भार ै

गएको, सािथजननक गरयएको सूचना ऩनन सफ ैथथानीमरे थाहा नऩाएका कायण धेयै नागरयक छुटेको ससभनतरे दाफी 
गयेको छ ।   
 

दोरखाफाट काठभाडौँभा आई विसबन्त्न व्माऩाय तथा व्मािसाम गयेकाको त्माङ्क सङ्करनको नाभभा प्रनतव्मस्क्त 

रू.ऩाॉचसमदेझख रू. एक हजायसम्भ सरएको बन्त्दै जनसयोकाय ससभनतरे सो यकभ ककन उठाइएको हो य प्रमोजन के हो 
बन्त्न ेप्रश्न सभेत सयकायसॉग गयेको छ ।  
 

स्जल्रा विकास ससभनत दोरखारे ताभाकोसीको सेमय सङ्करनभा खहटनेका रागग बन्त्दै रू. एक कयोड छुट्टमाएको 
बए ऩनन अिैधरूऩभा यकभ उठाएको बन्त्दै सत्मत्म सािथजननक गनथ स्जविसराई आग्रह गयेको छ । जनसयोकाय 

ससभनतरे दोरखारी नागरयकता सरएका तय अन्त्म स्जल्राभा वििाह बई गएका छोयीरे सेमय ऩाउनुऩन,े 

ऩयाऩूिथकारदेझख दोरखाराई आफ्नो थातथरो फनाएका तय अन्त्म स्जल्राभा यहेकाराई ऩनन सो प्रकक्रमाभा सहबागी 
गयाउनुऩनेभा जोड हदएको छ ।  
 

आमोजना शुरु गनुथबन्त्दा ऩहहरे तमाय ऩारयएको िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन प्रनतिेदन (इआइए) सािथजननक गनथ 
य त्मसको ऩूणथ कामाथन्त्िमन गनथ, दोरखाभा ननभाथण बएका य ननभाथणको चयणभा प्रिेश गयेका सफ ैआमोजनाको 
सेमयसभेत सफैराई सभान रूऩभा उऩरब्ध गयाउन आग्रह गयेको छ ।  
 

भागथल्रो ताभाकोसीभा प्रमोग गरयएका ननभाथण साभग्री कभसर बएको बन्त्दै त्मसको नागरयक अनुगभनको 
व्मिथथा गनथ सयकायसॉग भाग गयेको छ । जनसयोकाय ससभनतका सॊमोजक हदव्म्िज काकी, सहसॊमोजक जीतिीय 

राभा य सगचि श्माभ फथनेतरे भङ्गरफाय सॊमुक्त विऻस्प्ठत जायी गयी त्माङ्क सङ्करनभा देझखएको सभथमा 
सभाधान गनथ आग्रह गयेका हुन ्।   
 

आगाभी दईु िषथसबर सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म याझखएको सो आमोजनाभा नागरयक रगानी कोष, नेऩार टेसरकभ, बफभा 
सॊथथान य कभथचायी सञ्चम कोषरे रगानी गयेका छन ्। यासस 
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बोटेकोसी ऩावयको सेमय ववतयणभा सभस्मा 

बोटेकोसी ऩािय कम्ऩनीरे स्जल्रािासीराई हदएको ६ प्रनतशत सेमय कसयी वितयण गन ेबन्त्नेभा सभथमा 
सुरु बएको छ । सफै स्जल्रािासीरे सेमय भाग्दै बोटेकोसीविरुद्ध आन्त्दोरनको सुरुआत बए ऩनन अहहरे 

प्रबावित दईु गाविसराई भार ैसेमय हदने चचाथ सुरु बएऩनछ वितयणभा सभथमा ऩन ेबएको हो । 

बोटेकोसी ऩािय कम्ऩनीरे ऩनन दरहरूसॉग िाताथ गदाथ आमोजना प्रबावित तातोऩानी य पुस्ल्ऩङकट्टी 
गाविसका थथानीमराई भार सेमय हदॉदा याम्रो हुन ेआशम याखेको गथमो । „दईु गाविसराई भार ै हदॉदा 
उऩमुक्त हुन्त्छ बन्त्ने आमोजनाफाट आशम आमो,‟ िाताथभा सहबागी एभारे नेता केदाय ऺेरीरे बने । 

बोटेकोसीको त्मथतो आशम आए ऩनन दरहरूरे ल्माएको ननणथमभा आपूहरूराई भान्त्म हुन ेबोटेकोसी 
ऩािय कम्ऩनीका प्रभुख नयेन्त्र प्रजाऩनतरे जानकायी हदए । „दरहरूरे जे ल्माउनु हुन्त्छ हाभी त्मसराई 

थिीकाछौं,‟ प्रजाऩनतरे बने । 

स्जल्राका प्रभुख याजनीनतक दरहरूभा ऩनन प्राप्ठत सेमयराई कसयी वितयण गने बन्त्न ेअन्त्मोरता फढेको 
छ । „स्जल्राबयभा वितयण गदाथ थोयै हुन्त्छ, त्मसैरे भेयो व्मस्क्तगत विचायभा प्रबावित दईु गाविसराई 

भार ै हदॉदा याम्रो हुन्त्छ,‟ एभारे नेता सुबाष कभाथचामथरे बन,े „तय ऩाटॊरे स्जल्राबय नै हदने बन्त्ने ननणथम 

ग¥मो बन ेत्मसभा भेयो सहभनत हुन्त्छ ।‟ 

एभारे नेता केदाय ऺेरी ऩनन दरफीच फसेय कसयी हदने बन्त्नेभा साझा „भोडासरटी‟ फनाएय वितयण गनुथऩन े

फताउॉछन ् । प्रबावित गाविसराई केही प्रनतशत हदएय फाॉकी ऺेर बय अथिा स्जल्राबय न ै वितयण गदाथ 
उऩमुक्त हुने ऺेरीरे फताए । 

एभारे स्जल्रा सगचि कभर नेऩार ऩनन स्जल्राबयराई वितयण गदाथ थोयै हुने बएकारे ऺेरगत रूऩभा 
वितयण गनुथ ऩन ेफताउॉछन ्। „स्जल्राबरय वितयण गने विषमभा हाम्रो असहभनत होइन तय थोयै य ऩनछ 

सरन ऩनन झन्त्झट हुने बएकारे ऺेरगत रूऩभा गनुथऩछथ  बन्त्ने हो,‟ नेऩाररे थऩे । 

एभाओिादी स्जल्रा अ्मऺ भाधि साऩकोटा बने बोटेकोसीरे हदएको सेमय स्जल्राबय वितयण गनुथऩन े

फताउॉछन ्। स्जल्राभा एउटा मो नस्जय फनाउने विषम हो त्मसैरे जनत ऩुग्छ स्जल्राबय वितयण गनुथऩछथ  
साऩकोटारे बने । प्रबावित दईु गाविस य आमोजनाको टािय बएको सात गाविसभा आमोजनारे िावषथक 

यकभ हदइसकेकारे सेमय स्जल्राबय वितयण गदाथ उऩमुक्त हुन्त्छ साऩकोटारे बन े। 



„स्जल्राभा मथता गाविस ऩनन छन ्जुन गाविसभा कहहरे ऩनन मथता आमोजना फन्त्दैनन ्य सुविधा ऩनन 

ऩाउॉ दैनन ्त्मथता गाविसका थथानीमसम्भ मो सेमय ऩुग्नुऩछथ ,‟ साऩकोटारे बने । 

स्जल्राबय सेमय वितयण गदाथ ऺेर नम्फय २ य ३ भा आगाभी हदनभा ननभाथण हुन ेआमोजनाहरू ऩनन अरू 

ऺेररे ऩनन भाग गनथ सस्जरो हुने साऩकोटाको बनाइ गथमो । 

अहहरे १२ राख ककिा सेमय छ, स्जल्राको अहहरेको जनसॊख्मा ३ राखको हायाहायीभा छ त्मसैरे 

दाभासाहीको दयरे हदमो बने न्त्मामऩूणथ ननणथम हुन ेसाऩकोटाको तकथ  गथमो । बोटेकोसी ऩािय कम्ऩनीको 
चकु्ता ऩुॉजी अहहरे २ अफथ यहेको छ । थथानीमरे ६ प्रनतशत सेमय ऩाउॉदा १२ राख ककिा अथाथत ्१२ कयोड 

रुऩैमाॉफयाफयको सेमय ऩाउने छन ्। 

बोटेकोसीको अहहरे प्रनतककिा सेमयको भूल्म १ हजाय २ सम यहेको छ । आमोजनारे उत्ऩादन गयेको 
विद्मुत ्ल्माउन ऩोर गाडडएको गाविसराई ऩनन िावषथक रूऩभा सहमोग गने बएको छ । भासभथङ, गानत, 

भानेश्िाया, याम्चे, धथुकुन, टेकानऩुय य ऩाॊगे्रटाय गाविसराई िावषथक एकभुष्ट २२ राख ५० हजाय हदन 

सहभत बएको नेऩाररे फताए । तय, भाॊखा गाविसभा ऩनन आमोजनाको टािय बए ऩनन मसभा बने 
दरहरूरे ्मान हदएका छैनन ्। 

सन ्२००१ जनाियीफाट उत्ऩादन थारेको आमोजना ९ कयोड ८० राख अभेरयकी डरयभा ननभाथण सम्ऩन्त्न 

बएको गथमो । हहउॉदभा ३६ य िषाथभा ४५ भेघािाट विद्मुत ्बोटेकोसीरे उत्ऩादन गदै आएको छ । 

३५ भेघािाटको भार ैऩीऩीए बए ऩनन आमोजनारे ऩनछ ऺभता विथताय गदै ४५ भेघािाट उत्ऩादन गदै 

आएको छ । सुरुभा अभेरयकी ऩान्त्डा इनजॉको ७५ प्रनतशत, हहभार इन्त्टयनेसनर ऩािय कम्ऩनीको १० 

प्रनतशत, आयडीसीएप नेऩारको ५ प्रनतशत य आईएपसीको १० प्रनतशत सेमय गथमो । 

अहहरे आयडीसीएप नेऩारको ५ प्रनतशत, ताया पन्त्डको १०, एचआईऩीसीको १० तथा एचआईईऩीएरको 
७५ प्रनतशत सेमय यहेको छ । आमोजनारे सुनकोसी जरविद्मुत ्केन्त्रको राभोसाॉघुसम्भ २५ ककरोसभटय 

राभो प्रसायण राइन आपैं रे ननभाथण गयेको छ । फुट प्रणारीअन्त्तगथत ननभाथण बएको बोटेकोसी सन ्२०३६ 

भा नेऩार सयकायराई नन्शुल्क आमोजना हथतान्त्तयण हुनेछ । 
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भसॉचाइरे घटामो ववद्मुत ्उत्ऩादन  

 

खेतफायीभा ससॉचाइ भौसभ सुरु बएऩनछ स्जल्राका जरविद्मुत ्आमोजनाफाट विद्मुत ्उत्ऩादन आधाबन्त्दा फढी 
घटेको छ । थथानीमरे विसबन्त्न कृवष उत्ऩादनका रागग खेतफायीभा ससॉचाइ थारेऩनछ भॊससयदेझख विद्मुत ्उत्ऩादन 

घट्न थारेको हो । 

ऩानी अबाि झले्न थारेका आमोजनाराई चतै–िैशाखको खडयेी अझ भहॉगो ऩनेछ । हहॉउदेफारी ससॉचाइ 

गनथ ककसानरे कुरो चराएऩनछ थथानीम खोरानाराभा ऩानीको भारा घटेको हो । 

ससॉचाइ भौसभ सुरु हुॉदा ऩुिाखोरा केन्त्र य भाइखोरा साना जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्उत्ऩादनभा 
कभी आएको छ । आमोजनासम्फद्ध अगधकायीरे िषाथमाभ सुरु नबएसम्भ उत्ऩादन कभ हुने फताए । 
जोशी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीको ३ भेगािाट ऺभताको अप्ठऩय ऩुिाखोरा जरविद्मुत ्आमोजनारे अहहरे ४ 

सम ककरोिाट भार ैविद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको छ । 

भॊससयदेझख विद्मुत ्उत्ऩादन थारेको आमोजनारे ऩानी अबािभा ऺभताका आधायभा थोयै भार ै विद्मुत ्

उत्ऩादन गनुथऩन ेअिथथा देझखएको हो । 

६.२ भेगािाट ऺभताको ऩुिाखोरा केन्त्ररे ३.१ भेगािाट भार विद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको छ । आमोजना 
अगधकायी प्रभानन्त्द बट्टयाई ऩानीको भारा घटेऩनछ विद्मुत ्उत्ऩादन थित: कभ हुने फताउॉछन ्। 

„ऩुिाखोराको ऩानी ककसानरे खेतफायीभा रैजान थारेऩनछ भॊससयदेझख फसेनन विद्मुत ्उत्ऩादन घट्छ,‟ 

आमोजनाका भेकाननकर सुऩयबाइजय कृष्ण काकीरे, „िषाथमाभ सुरु नबएसम्भ हयेक साता विद्मुत ्

उत्ऩादन भारा कभ हुॉदै जान्त्छ ।‟ 

ऩुिाखोराको ऩानी चाय ककरोसभटय राभो सुरुङफाट गोराखकथ  नस्जकैको हेड ट्माॊकभा जम्भा गयी 
याजदिुारीस्थथत ऩाियहाउसभापथ त आमोजनारे विद्मुत ्उत्ऩादन गदै आएको छ । 

„यन अप दी रयबय‟ प्रणारीअन्त्तगथतको ऩुिाखोरा आमोजनाका दइुटा टफाथइनभ्मे अहहरे एउटा भारै चल्न े

गयेको छ । ऩानी बए „वऩक आिय‟भा दइुटै टफाथइन चराइए ऩनन „नभथर आिय‟भा एउटै भार चराउन 

थासरएको काकी फताउॉछन ्। खडयेी ऩये आमोजनाफाट एक भेगािाट भारै विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेअिथथा 
आउन ेउनको बनाइ छ । 



चाय िषथदेझख सञ्चारनभा आएको भाइखोरा साना जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩनन सुख्खामाभसॉग ैविद्मुत ्

उत्ऩादनभा आधाबन्त्दा फढी कभी आएको छ । आमोजनाका प्ठरान्त्ट म्मानेजय आकाश चौधयी ४.५ भेगािाट 

ऺभताको बए ऩनन १.५ भेगािाटभा सीसभत हुनुऩन ेफताउॉछन ् । „हहउॉ दे फारी ससॉचाइ गनथ ककसानराई 

अत्मगधक ऩानी चाहहने सभम बएकारे विद्मुता्् आमोजनाका उत्ऩादन घट्ने गछथन,्‟ चौधयीरे बन े। 
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धचभरभेको सेमयभा ककते प्रकयण, ज्मोनत फैंकका ३३ कभथचायीको सॊरग्नता  
गचसरभे हाइड्रोऩाियको सेमय ठगी प्रकयणभा ज्मोनत विकास फैंकका ३३ कभथचायीको सभरेभतो यहेको ऩिा रागेको छ 

। उनीहरूरे यसुिाका सिथसाधायणको ककत ेगयी फैंकभा खाता खोरेय ऩैसा झझक्न सघाएका गथए । 

गत ५ ऩुसभा प्रहयीरे फैंकका ऩाॉच कभथचायीराई ऩक्राउ गयेको गथमो । अनुसन्त्धानका क्रभभा फैंकका 
शाखाप्रभुखहरूसभेतका ३३ कभथचायीको सभरेभतो देझखएको छ । दोषी कभथचायी पयाय छन ्। 

फैंकको सुन्त्धाया शाखाका प्रफन्त्धक, सहामक प्रफन्त्धकरगामत कभथचायी पयाय बएका हुन ् । फैंकका 
कभथचायीरे सम्फस्न्त्धत व्मस्क्त उऩस्थथत नबई उनीहरूको खाता खोरी सेमय बफक्रीफाऩत आएको ऩैसा 
ननकारेका गथए । उनीहरूरे ऩूिथकभथचायी दािानछरयङ ताभाङसॉग सभरेय करयफ ८० राखफयाफयको ठगी 
गयेका गथए । भहानगयीम प्रहयी ऩरयसय काठभाडौंका प्रिक्ता हदनेश आचामथरे घटनाभा फैंकका थऩ 

कभथचायीको सॊरग्नता देझखएको य त्मसभा अनुसन्त्धान बइयहेको फताए । 

भहानगयीम प्रहयी ऩरयसय काठभाडौंरे ५ ऩुसभा  दािानछरयङसहहत सातजनाराई ऩक्राउ गयी थनुाभा 
याखेको छ । हार थनुाभा यहेका फैंक कभथचायीभा सुसभरा रम्सार, अननता भहजथन, ननगध दाहार, विननता 
उप्रेती य फबफता खनतिडा यहेका छन ्। उनीहरू फैंकको कभरादीस्थथत भुख्म कामथरमका कभथचायी हुन ्। 
सुन्त्धाया तथा सयथितीनगय शाखाका कभथचायीहरूरे सभेत ककते कागजऩर तथा हथताऺय गयी खाता 
खोरेय सेमयको ऩैसा हहनासभना गयेको अनुसन्त्धानफाट खरेुको छ । केही कभथचायीरे अन्त्जानिश गल्ती 
गयेको य केहीरे ननमतिश नै ककते गयेका गथए । 

अनुसन्त्धानका क्रभभा २५ जना सेमयधनीको ऩाॉच सम १२ ककिा सेमय ऩूयै बफक्री गयी फैंक कभथचायीरे 

खाएका गथए । त्मसफाहेक अन्त्म केही सिथसाधायणको सेमय भहॉगोभा फेचये उनीहरूराई थोयै यकभ हदई 

ठगी गरयएको गथमो । हारसम्भको अनुसन्त्धानभा करयफ ८० राख रुऩैमाॉ ठगी बएको खरेुको छ । 

प्रहयीका अनुसाय सम्फस्न्त्धत व्मस्क्त उऩस्थथत नबई ककते हथताऺयका आधायभा खाता खोल्न फैंकका 
कभथचायीरे सहमोग गयेका गथए । ऩनछ ऩैसा ननकाल्दा ऩनन सम्फस्न्त्धत व्मस्क्त नआईकन ककत े

हथताऺयकै आधायभा फैंकरे बुक्तानी हदएको गथमो । 

ऩरयसयका अनुसाय ठगीका भुख्म नाइके ज्मोनत फैंककै ऩूिथकभथचायी दािानछरयङ ताभाङ हुन ् । यसुिाका 
हदनेश ताभाङसॉग सभरेय उनरे ठगी गयेका गथए । ऩहहरा सेमय ककनफेचको काभ गन ेदािाको खाताभा 
प्रहयीरे ४० राख रुऩैमाॉ पेरा ऩायेको छ । यसुिाका करयफ दईु सम सिथसाधायणको नाभभा फैंकभा ककते 
कागजऩर तथा हथताऺयका आधायभा खाता खोसरएको गथमो । 



सेमय बफक्रीको यकभ „अकाउन्त्टऩेमी‟ चकेभापथ त भार हुन्त्छ । उक्त चके सम्फस्न्त्धत व्मस्क्तकै फैंक खाताभा 
भार जम्भा गनथ सभल्छ । सेमय बफक्री गरयसकेऩनछ उक्त सभूहरे ज्मोनत विकास फैंकभा खाता खोरेको 
गथमो । सेमय बफक्री गयेऩनछ उक्त चके सोही खाताभा जम्भा गयी उनीहरूरे नै ऩैसा ननकारेका गथए । 
त्मसभ्मे २५ जनाको २७ राख रुऩैमाॉ ऩूयै उनीहरूरे खाएका गथए बने अरू सिथसाधायणको ऩनन सेमय फेचये 

थोयै यकभ भार ैहदई अरू खाएको अनुसन्त्धानफाट खरेुको छ । 

गचसरभे हाइड्रोऩाियको सेमय करयफ ६ भहहनाअनघ प्रनतककिा तीन हजाय रुऩैमाॉभा बफक्री बएको गथमो । 
गाउॉका सिथसाधायणराई सेमयफाये थाहा नहुने बएकारे उनीहरूरे आपूरे न ैसफै प्रकक्रमा सभराएय ऩैसा 
ल्माइहदने बन्त्दै नागरयकता सरएय ठगी गयेका हुन ्। फैंकरे ऩनन त्मसभा साथ हदएऩनछ उनीहरूराई ठग्न 

सस्जरो बएको गथमो । ज्मोनत विकास फैंकरे ऩनन आन्त्तरयक छानबफन ससभनत फनाएय त्मस विषमभा 
अनुसन्त्धान गरययहेको छ । 
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तनहुॉ जरववद्मुत ्आमोजना, भल्न्रऩरयषद्फाटै ऩयाभशथदाता छनोट  

 

१ सम ४० भेगािाटको भागथल्रो तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजनाको सुऩयीिेऺण ऩयाभशथदाता छनोट ननणथम 

भस्न्त्रऩरयषद्फाट हुन ेबएको छ । ऋण रगानीकताथ एससमारी विकास फैंक (एडडफी)को सुऩयीिेऺण य ऩयाभशथदाता 
छनोट भूल्माॊकन प्रकक्रमाभागथ विश्िसनीमताको प्रश्न उठाउॉ दै ऊजाथभन्त्री याधाकुभायी ऻिारीरे छनोट प्रकक्रमा यद्द 

गयेकी गथइन ्। 

ठेक्का प्रकक्रमाभा सहबागी कम्ऩनीको थथानीम दरारको चरखेरभा छनोट प्रकक्रमा यद्द गरयएको आयोऩ 

ऊजाथभन्त्री ऻिारीभागथ राग्दै आएको गथमो । प्रकक्रमा यद्द गने भन्त्री ऻिारीरे नै एडडफीरे गयेको 
भूल्माॊकनकै आधायभा ऩयाभशथदाता छनोट प्रथताि थिीकृनतका रागग भस्न्त्रऩरयषद्भा ऩेस गयेकी हुन ्। 

„भन्त्रारमरे उठाएका चासोराई सम्फोधन गनथ एडडफी सहभत बएकारे ऩयाभशथदाता छनोट ऩुयान ै

प्रकक्रमाफाट गनथ बफहीफायको भस्न्त्रऩरयषद् फैठकभै प्रथताि रैजाॉदै छु,‟ भन्त्री ऻिारीरे बननन ्। 

एडडफीरे प्रनतथऩधाथभा यहेका ऩाॉच ऩयाभशथदाता कम्ऩनीरे ऩेस गयेको प्राविगधक य आगथथक प्रथतािको 
भूल्माॊकन गयी जभथन ऩयाभशथदाता कम्ऩनी राहभेहय य क्मानेडडमन कम्ऩनी भननटोिा हाइड्रो 
इन्त्टयनेसनरको सॊमुक्त उऩक्रभ (जेबी)राई छनोट गयेको गथमो । कम्ऩनीको थथानीम एजेन्त्ट 

आइससहटसी हो । 

दोस्रो थथानभा जाऩानी कम्ऩनी कान्त्साई इरेस्क्रक ऩािय न्त्मुजेक जेबी छनोट बएको गथमो । छनोटभा 
अननमसभतता बएको बन्त्दै दोस्रो थथानको कम्ऩनीका थथानीम एजेन्त्ट उिभ बट्टयाईरे अस्ख्तमाय 
दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगभा उजुयी हदएऩनछ वििाद सुरु बएको गथमो । 

एडडफीरे ऩयाभशथदाता छनोटभा उठाएका प्रश्न सम्फन्त्धभा ऊजाथ भन्त्रारमभा फुधफाय ऩराचाय गयेको गथमो 
। ऊजाथको चासोराई ऩयाभशथदाता कम्ऩनीसॉग गरयने प्राविगधक िाताथका क्रभभा टुॊगो रगाउन सककने 
एडडफीरे विश्िास हदराएको गथमो । „ऊजाथरे उठाएका प्रश्नभा एडडफीरे गचि फुझ्दोजिाप हदएको छ,‟ 

भन्त्री ऻिारीरे बननन ्। 

ऩयाभशथदाता छनोट वििादरे आमोजना अन्त्मोरभा ऩने देझखएऩनछ प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारा य एभारे 

अ्मऺ केऩी ओरीरे ननणथम सच्माउन भन्त्री ऻिारीराई ननदेशन हदएका गथए । 



५० कयोड अभेरयकी डरय रगानीको आमोजनाभा एडडफीको १५ कयोड, जाऩान अन्त्तयाथस्ष्रम सहमोग 

ननमोग (जाइका)को १८ कयोड, मुयोवऩमन इन्त्बेथटभेन्त्ट फैंक (इआइफी)को साढे ८ कयोड डरय ऋण यहनेछ । 
नऩुग यकभ सयकायरे व्महोनेछ । आमोजना ननभाथण सन ्२०२२ भा सक्न ेरक्ष्म याझखएको छ । 
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 ‘खायेज ववद्मुत ्राइसेन्स प्रनतस्ऩधाथफाट भार ैदेऊ’  

 

अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगरे खायेज गरयएका जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्त्स प्रनतथऩधाथफाट भार ै

हदन सयकायराई ननदेशन हदएको छ । अस्ख्तमायरे भॊगरफाय खायेज राइसेन्त्स सयकायी फाथकेटभा ल्माई भूल्माॊकन 

भाऩदण्ड तमाय गयी प्रनतथऩधाथभा रैजान ननदेशन हदएको हो । 

प्रनतथऩधाथका आधायभा भार सऺभ ठहरयएका सॊथथा/व्मस्क्तराई प्रदान गने गयी जरविद्मुत ्आमोजना 
अनुभनतऩर ननदेसशका ऩरयभाजथन गनथ अस्ख्तमायरे ऊजाथ भन्त्रारमराई ननदेशन हदएको छ । भन्त्रारमरे 

ऩहहरे आिेदन हदनेराई राइसेन्त्स हदॉदै आएको छ । 

ननदेसशकाभा फाथकेटका आमोजनाभ्मे कुनै प्रिद्र्धकरे वििीम व्मिथथा गनथ सक्न ेप्रनतफद्धतासहहतको 
सम्बािना देखाए औगचत्मका आधायभा कुनै सॊथथा िा व्मस्क्तराई राइसेन्त्स हदन सक्न ेव्मिथथा छ । 

ऊजाथरे नमाॉ विद्मुत ् ऐनभा जसरे फढी याजथि िा नन:शुल्क ऊजाथ हदन्त्छन,् त्मथता प्रिद्र्धकराई 

प्रनतथऩधाथफाट आमोजना हदने व्मिथथा गनथ रागेको छ । मसअनघ ऩूिथऊजाथभन्त्री गोकणथ विष्टरे १० 

भेगािाटबन्त्दा ठूरा आमोजनाको प्रिद्र्धक प्रनतथऩधाथफाट छनोट हुने कामथविगध जायी गयेका गथए । ऩनछ 

कामथविगध खायेज गरयएको गथमो । 

सयकायरे अरुण तेस्रो, भागथल्रो कणाथरी, काफेरी–ए य सुऩयससक्सका नाभरे गचननने ६ जरविद्मुत ्

आमोजनाको प्रिद्र्धक प्रनतथऩधाथफाट छनोट गयेको गथमो । अरुण तेस्रोभा नन:शुल्क ऊजाथ, भागथल्रो 
कणाथरीभा नन:शुल्क ऊजाथ तथा सेमय, काफेरी–एको सथतो विद्मुत ् य सुऩय ससक्सका आमोजनाराई 

याजथिको सतथ याखी प्रनतथऩधाथ गयाइएको गथमो । 
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भाधथल्रो सेती प्रकयण: ऊजाथभन्री सल्चचन फाध्म  

विकास थाऩा  
फहुचगचथत भागथल्रो सेती (तनहुॉ) जरविद्मुत ् आमोजनाको ऩयाभशथदाता ननमुस्क्तसम्फन्त्धी सम्ऩूणथ 
प्रकक्रमा यद्द गन े ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीको भन्त्रीथतयीम ननणथम उल्टाउन ऊजाथ भन्त्रारमरे नै 
भस्न्त्रऩरयषद्भा प्रथताि रैजाने बएको छ।  
  

ऊजाथ भन्त्रारमरे बफहीफायको भस्न्त्रऩरयषद्भा ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा यद्द गयेको ननणथम उल्टाउने 
प्रथताि ऩठाउन ेजानकायी आपूराई हदएको अथथभन्त्री डा. याभशयण भहतरे फताए। 'बोसर फथने क्माबफनेट 

(भस्न्त्रऩरयषद्) भा भागथल्रो सेतीको ऩयाभशथदातासम्फन्त्धी प्रथताि आउन े जानकायी भैरे ऊजाथ 
भन्त्रारमफाट ऩाएको छु', डा. भहतरे फुधफाय अन्त्नऩूणथसॉग बने।  
  

उनरे भस्न्त्रऩरयषद्रे न ै मसको ननणथम गयोस ् बनेय ऊजाथरे प्रथताि रेखेको जानकायी आपूरे ऩाएको 
फताए। 'अथथ भन्त्रारम य एडीफीको अनुयोध बएकारे भस्न्त्रऩरयषद्फाटै ननणथम होस ्बनेय प्रथताि रेख्दैछौं 
बन्त्न ेखफय आएको हो', उनरे बने।  
  

ऊजाथसगचि याजेन्त्रककशोय ऺेरीरे भस्न्त्रऩरयषद्भापथ त नै उक्त आमोजनाको ऩयाभशथदाता छनोटफाये 

टुॊगोभा ऩुगगने ऩुस्ष्ट गये। 'मसको ननचोड भस्न्त्रऩरयषद्रे गनेछ', सगचि ऺेरीरे बने।  
  

भन्त्री ऻिारीको अडान उल्टाउन भस्न्त्रऩरयषद् रागगऩयेऩनछ भन्त्रीका रूऩभा उनको अस्थतत्िभा नैनतक 

सॊकट देखाऩयेको छ। छनोटको ऩहहरो सूचीभा ऩयेको ऩयाभशथदाताराई ननमुक्त नगये सम्ऩूणथ रगानीफाट 

हात झझक्न े चतेािनी रगानीकताथ एससमारी विकास फैंकरे हदएऩनछ भन्त्री ऻिारीरे बफहीफाय फथन े

भस्न्त्रऩरयषद्भा आफ्नो ननणथम आपैं रे उल्टाउने प्रथताि रैजान रागेकी हुन।्  
  

  

स्रोतका अनुसाय नेकऩा एभारे अ्मऺ केऩी ओरीरे फारकोटस्थथत ननिासभा उऩप्रधानभन्त्री िाभदेि 

गौतभ, जाऩानी याजदतू भासासी ओगािा, एडीफीका ननदेशक केननची मकोहाभा य ऊजाथभन्त्रीराई फोराएय 

मही साता फैठक गयेका गथए। 
  

फैठकभा ओरीरे नेऩारका विकास साझदेाय एडीफी य जाऩानससतको सम्फन्त्ध बफगानथ नचाहेको थऩष्ट 

ऩायेका गथए। 'ऊजाथभन्त्रीराई ननणथम उल्टाउन ओरीरे ननदेशन हदएऩनछ भस्न्त्रऩरयषद्फाट ऩारयत हुन 

रागेको हो', स्रोतरे बन्त्मो।  
  



अनघल्रो साता प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारारे ननणथम उल्टाउन ऊजाथभन्त्रीराई हदएको ननदेशन ऩारन 

गयाउन भुख्म सगचि रीराभझण ऩौड्माररे ताकेता गयेका गथए। ऩौडरेरे ऊजाथसगचि ऺेरीराई फोराएय 

'प्रधानभन्त्रीको ननणथम कामाथन्त्िमन गनोस'् बनेय भौझखक रूऩभा तोकता गयेको प्रधानभन्त्री तथा 
भस्न्त्रऩरयषद् कामाथरम स्रोतरे फतामो।  
  

स्रोतका अनुसाय ऩौडरेरे ऊजाथसगचि ऺेरीराई भौझखक ननदेशन हदए ऩनन ऊजाथका सहसगचि केशि्िज 

अगधकायीरे भन्त्रीरे कुनै हारतभा ऩनन आफ्नो अडान छाड्न नहुन ेबन्त्दै उक्साएका गथए। त्मसअनघ ऩनन 

अथथ भन्त्रारमरे ननणथम ऩुनयािरोकनका रागग ऊजाथराई सरझखत य भौझखक अनुयोध गदै आएको गथमो।  
  

एक सगचिका अनुसाय ऊजाथरे बफहीफाय ननणथम उल्टाउने प्रथताि नरगे ऩनन भस्न्त्रऩरयषद् आपैं रे छरपर 

चराएय ननणथम गने तमायी बएको छ।  
  

एडीफीरे झन्त्ड ै एक िषथ रगाएय जभथनीको ल्माभेहय इन्त्टयनेसनर य क्मानाडाको भाननटोफा हाइड्रोको 
सॊमुक्त उऩक्रभराई ऩहहरो सूचीभा याखेको गथमो। भन्त्री ऻिारी य भन्त्रारमका सहसगचि अगधकायीरे 

दोस्रो सूचीभा यहेको जाऩानको कान्त्साई इरेस्क्रक ऩािय कम्ऩनीराई ऩयाभशथदाता ननमुक्त गनथ चाख 

याखेऩनछ सम्ऩूणथ प्रकक्रमा यद्द गन ेननणथमभा भन्त्री ऻिारी ऩुगेकी गथइन।्  
  

विद्मुत ्प्रागधकयणको शतप्रनतशत रगानी यहेको भागथल्रो सेतीभा मसको छुट्टै कम्ऩनी तनहुॉ हाइड्रोरे 

ऩहहरो सूचीभा ऩयेको ल्माभेहयससत सम्झौताका रागग आशमऩरसभेत जायी गयी छरपरसभेत 

चराइसकेको गथमो।  
  

मसफीचभा भन्त्रारमका सहसगचि अगधकायीकै सॊमोजकत्िभा ससभनत फनाएय ल्माभेहयराई नहदन 

ससपारयस गयेको गथमो। ससपारयसअनुसाय भन्त्रीरे ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा यद्द गयेकी हुन।्  
  

भुरुकभा ऊजाथ सॊकट कामभ यहेका फेरा सम्ऩूणथ अ्ममन ऩूया बई ननभाथणका रागग ठेक्काऩट्टा हुन े

क्रभभा यहेको एक सम ४० भेगािाटको जराशममुक्त आमोजनाको बविष्म भन्त्रीको ननणथमका कायण 

अननस्श्चत गथमो। 
  



>f]tM cleofg, 2071/9/17 

१४ आमोजनाफाये ननणथम भरन ननदेशन 
ऩुष्ऩयाज कोइयारा 
अल्ततमाय य जरस्रोत सभभनतको ननदेशन एउटै 

 

ऩुस १, काठभाडौं । अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगकै ननदेशनराई अनुभोदन गदै सॊसद्को कृवष तथा 
जरस्रोत ससभनतरे ऩनन १४ जरविद्मुत ्आमोजनाका विषमभा ‘आिश्मक ननणथम सरन’ ऊजाथ भन्त्रारमराई ननदेशन 

हदएको छ । ऩनछल्रोऩटक बदौ २० य काविक ११ गत ेगयी आमोगरे काफेरी–‘ए’सहहत १४ ओटा जरविद्मुत ्

आमोजनाको अनुभनतका सम्फन्त्धभा ‘कानूनी व्मिथथा य शतथफभोस्जभ आिश्मक कायफाहीका रागग’ ऊजाथ 
भन्त्रारमराई ननदेशन हदएऩनछ आमोगरे ऺेरागधकाय सभचकेो बन्त्दै उक्त ननदेशनको वियोधभा सॊसदीम ससभनतहरू 

एकऩनछ अको गदै कडा रूऩभा प्रथतुत बएका गथए । सो ननदेशनऩनछ उक्त आमोजनाका प्रिद्थधकहरूफाट आमोगको 
चको आरोचना बएको गथमो ।  
 

त्मसऩनछ सॊसदीम ससभनतहरूरे आमोगराई फैठकभा उऩस्थथत गयाउन ऩर ऩठाए बन ेऊजाथभन्त्री याधाकुभायी 
ऻिारीरे ऩनन विसबन्त्न पोयभहरूभा ‘रगानी जुहटसकेका आमोजनाराई खायेजीभा ऩनथ नहदन आिश्मक ऩये 

भस्न्त्रऩरयषद्फाटै ननणथम गयाउन’े असबव्मस्क्त हदॉदै आएकी गथइन ्।   
 

मथतो वििादऩनछ सॊसद्को अथथससभनतरे आमोगका प्रभुखराई काविक ३० गत ेउऩस्थथत गयाएय ननदेशनका 
सम्फन्त्धभा जानकायी भागेको गथमो । उक्त फैठकभा आमोग प्रभुख रोकभानससॊह काकीरे आपूहरूरे ‘खायेजीको 
ननदेशन हदएको नबई कानून य शतथफभोस्जभ आिश्मक कायफाहीका रागग रेझखऩठाएको य त्मस विषमभा ननणथम गनथ 
ऊजाथ भन्त्रारम थितन्त्र’ बएको जिाप हदएका गथए । साथ ैआऩmू सॊसद्को सुशासन ससभनतभा भार ैजान ेफताएका 
गथए ।  
 

आमोग प्रभुखराई सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत ससभनतरे ऩनन फोराएकोभा आमोगरे ससभनतराई ऩर रेखेय सुशासन 

ससभनतभा भार ैआउन ेजिाप ऩठाएको गथमो । महीीँफाट आमोग प्रभुखरे ‘सािथबौभ सॊसद्को अऩभान गयेको’ बन्त्दै 

जरस्रोत ससभनत रुष्ट फनेको गथमो । मसफीचभा सॊसद्को सुशासन ससभनतरे ऩनन अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान 

आमोगराई डाकी जरविद्मुत ्आमोजना य सभग्र आमोगका काभ कायफाहीफाये छरपर गयेको गथमो । त्मस फैठकभा 
ऩनन अस्ख्तमाय प्रभुख काकीरे ‘जरविद्मुत ्आमोजनाको अनुभनत खायेज गनथ ननदेशन हदएको नबई कानून य 

शतथफभोस्जभ आिश्मक कायफाहीका रागग रेझखऩठाएको य त्मस विषमभा ननणथम गनथ ऊजाथ भन्त्रारम थितन्त्र’ 

बएको थऩष्ट ऩायेका गथए ।  
 

तय, जरस्रोत ससभनतरे अस्ख्तमायराई ऩुन् फोराउन ेननणथम गयी ऩराचाय ग¥मो । ससभनतको ऩराचायअनुसाय 

भङ्ससय २९ गतेको फैठकभा आमोग प्रभुख काकी उऩस्थथत बएनन ्। उनरे आऩmू काठभाडौं उऩत्मकाफाहहय यहेकारे 

प्रनतननगध ऩठाएको बन्त्दै सगचि प्रेभकुभाय याईको नेततृ्िभा प्रनतननगध ऩठाए । सो फैठकभा प्रभुख काकी उऩस्थथत 

नबए ऩनन सॊसद्को सम्भान गदै प्रनतननगध ऩठाएय आमोगरे सॊसद्को सािथबौसभकता फोध गयेको बन्त्दै फैठकरे 
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सकायात्भक प्रनतकक्रमा जनामो । 
 

य, ननदेशन हदइएका १४ जरविद्मुत ्आमोजनाका विषमभा छरपर गयम्ो ।  
 

आमोगका प्रनतननगधहरूरे प्रभुख काकीकै थऩष्टोस्क्तराई दोहोयम्ाउॉ दै ‘जरविद्मुत ्आमोजनाको अनुभनत खायेज 

गनथ ननदेशन हदएको नबई उक्त आमोजनाहरूको विषमभा भन्त्रारमराई सचते भार गयाएको य त्मस विषमभा 
ननणथम गनथ ऊजाथ भन्त्रारम थितन्त्र’ बएको फताए । काविक २९ गत ेथथगगत बई ऩुस १ गत ेऩुन् फसेको ससभनतको 
फैठकरे अस्ख्तमायरे हदएको ननदेशनको विषमभा ननणथम सरमो । ससभनतरे छरपरऩनछ ऊजाथ भन्त्रारमराई हदएको 
ननदेशनभा बनेको छ, ‘अस्ख्तमायरे ननदेशन हदइएका बननएका १४ जरविद्मुत ्आमोजनाहरूका विषमभा आिश्मक 

अ्ममन, अनुसन्त्धान, अनुगभन, विश्रेषण य भूल्माङ्कन गयी प्रचसरत ऐनअनुसाय ननणथम सरन ू।’ त्मथत,ै 

अस्ख्तमायरे विसबन्त्न प्रकायका अनुभनत सरन ेय ओगटेय फथन ेप्रिद्र्धकराई आिश्मक कायफाही गनथ य ऊजाथ 
भन्त्रारमका सम्फस्न्त्धत ननकामहरूरे ऩनन सभमभ ैआआऩm्ना स्जम्भेिायी ऩूया गयी २ भहीनासबर ससभनतभा प्रगनत 

प्रनतिेदन ऩेश गनथ ऊजाथ भन्त्रारमराई ननदेशन हदएको छ । 
  



>f]tM gful/s, 2071/9/17 

भाधथल्रो सेतीभा ऩुयान ैऩयाभशथदाता ननमुक्त  

सन्त्तोष नघसभये 

सयकायरे १४० भेगािाटको भागथल्रो सेती जराशम आमोजनाभा ऩुयान ै ऩयाभशथदाता जभथन कम्ऩनी 
राहभेमयराई ननयन्त्तयता हदने ननणथम गयेको छ। मसअनघ ऊजाथ भन्त्रारमरे ऩयाभशथदाता ननमुस्क्तको 
ऩुयानो प्रकक्रमा यद्द गयेको गथमो। बफहीफाय फसेको भस्न्त्रऩरयषद् फैठकरे भन्त्रारमको सो ननणथम उल्टाएको 
हो। 
 

नमाॉ ऩयाभशथदाता छनोटको प्रकक्रमा सुरु गये आमोजनाफाट हात झझक्न े सॊकेत एससमारी विकास फैंक 

(एडडफी)रे हदएको गथमो। 
आमोजनाका रागग एडडफीरे १५ कयोड अभेरयकी डरय ऋण उऩरब्ध गयाउने प्रनतफद्धता जनाउॉ दै अन्त्म 

रगानीका सभन्त्िम गने जनाएको गथमो। वििीम स्रोत जुटाउन ऩहर गयेको एडडफीरे ऩयाभशथदाता 
ननमुस्क्तको भूल्माॊकन गयेको गथमो। एडडफीरे विबेदऩूणथ भूल्माॊकन गयेको ठहय गदै भन्त्रारमरे 

ऩयाभशथदाता ननमुस्क्त प्रकक्रमा यद्द गयेको गथमो। 
भस्न्त्रऩरयषद् फैठकऩनछ सञ्चायकभॉसॉग कुया गदै ऊजाथ भन्त्री याधा ऻिारीरे ऩुयान ै ऩयाभशथदाताराई 

ननयन्त्तयता हदने ननणथम गयेको जानकायी हदइन।् उनरे एडडफीरे भन्त्रारमका याखेका विषमहरू सम्फोधन 

गने प्रनतफद्धता जनाएऩनछ मो ननणथम गरयएको फताए। 
आमोजनाभा जाऩान अन्त्तयाथस्ष्रम सहमोग ननमोग (जाइका) य मुयोवऩमन इनबेथटभेन्त्ट फैंकरे क्रभश् १८ 

कयोड अभेरयकी डरय य १० कयोड डरय सहुसरमत ऋण हदने प्रनतफद्धता जनाएका गथए। एडडफीरे हात 

झझक्न े सॊकेत हदएऩनछ मी दईु दातारे ऩनन रगानी अगाडड फढाउन सभथमा देझखएको बन्त्दै 

प्रधानभन्त्रीराई बेटेय चासो याखेका गथए। 
  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/9/17 

ऊजाथ सॊकट नछट्टै हट्न ेदाफी 

ऊजाथ भन्त्री याधा ऻिारीरे अफ राभो सभम उजाथ सॊकट नयहन ेफताउॉ दै आफ्न ैकामथकारभा २० हजाय भेगािाट 

बफजुरी उत्ऩादनको तमायी गरयएको गयाउनुबएको छ। 
फुधफाय काठभाडौभा आमोस्जत एक कामथक्रभभा उहाॉरे २० हजाय भेगािाट भ्मे १० हजाय भेगािाट यास्ष्रम खऩतका 
रागग य १० हजाय भेगािाट बायत रगामतका देशराई फेच्न ेगयी नीनत फनाउन रागेको सभेत उहाॉरे जानकायी गयाउन ु

बएको छ। 
उहाॉरे िैकस्ल्ऩक उजाथको तुरनाभा विद्मुत उत्ऩादन सथतो हुॉदाहुॉदै ऩनन अहहरेको अिथथाभा सौमथ उजाथभा जान ुऩन े

फा्मता यहेको बन्त्दै भन्त्रारम महह कामथभा अगाडड फहढयहेको ऩनन जानकायी गयाउन ुबएको छ। 
यास्ष्रम मोजना आमोगका सदथम प्रा डा. गोविन्त्द नेऩाररे यास्ष्रम सभदृ्गधका रागग जरविद्मुतको वियाट 

सम्बािनाफाट देशराई विभुख गनथ नहुन ेफताउन ुबएको छ। डा. ढकाररे अफ ५ िष ेमोजनाको तुक नबएको बन्त्दै १ 

सम िष ेमोजना फनाइन ुऩनेभा जोड हदनुबएको छ।। उहाॉरे जरको एकककृत विकासभासभेत जोड हदनुबएको छ। 
नेऩार उद्मोग िाझणज्म भहासॊघका उजाथ सॊमोजक ऻानेन्त्ररार प्रधान, साना तथा जरविद्मुत विकास सॊघका 
अ्मऺ हरय िैयागी, नेऩार हाइड्रोऩिय एशोससएसनका िरयष्ठ उऩा्मऺ यन्त्जन राकौररे सभेत आफ्ना बनाइहरू 

याख्नबुएको गथमो। 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/9/17 

ऩनछ हहटन ्उजाथभन्री ऻवारी 
ऊजाथभन्त्री याधाकुभायी ऻिारीरे तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩयाभशथदाताभा जभथनको ल्माह्भेमय इन्त्टयनेसनर 

य क्मानडाको भननतोिा (सॊमुक्त)राई चमन गन ेप्रथताि भस्न्त्रऩरयषदभा रैजान ेबएकी छन ्।  
जाऩानको कान्त्साई इरेस्क्रक ऩािय कम्ऩनी सरसभटेडराई ऩयाभशथदाता ननमुक्त गनथ नऩाउन ेअिथथा आएऩनछ 

भन्त्री ऻिारीरे भन्त्रीथतयीम ननणथमफाट २ साताअनघ अथथ भन्त्रारम य दातासॉग सल्राह न ैनगयी एकाएक 

ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा यद्द गयेकी गथइन ्। ननणथमको व्माऩक वियोध बएऩनछ उनी आपैं रे ल्माह्भेमयराई 

ननमुक्त गन ेप्रथताि भस्न्त्रऩरयषद्भा रैजान रागेकी हुन ्। उनको प्रथतािराई बफहीफाय फथने भस्न्त्रऩरयषदको फैठकरे 

अनुभोदन गनेछ । 
ऊजाथसगचि याजेन्त्रककशोय ऺेरीका अनुसाय एडीफीरे फुधफाय ऊजाथराई ऩराचाय गयी ‘भन्त्रारमरे उठाएका फारुिा 
व्मिथथाऩन (सेडडभेन्त्ट परससङ) रगामत अन्त्म केही भहत्िऩूणथ चासोराई सम्फोधन गन’े प्रनतफद्धता जनाएको छ 

। 
आमोजनाभा भुख्म रगानीकताथ एससमारी विकास फैंक (एडीफी)रे आपूरे छानेको ल्माह्भेमयराई ऩयाभशथदाता 
ननमुक्त नगये आमोजनाफाट हात झझक्न ेबनेऩनछ प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारारे ननणथम ऩुनयािरोकन गनथ 
ऊजाथभन्त्री ऻिारीराई २ हदनको अस्ल्टभेटभ हदएका गथए । ननणथमविरुद्ध आफ्न ैऩाटॊ रागेऩनछ ऻिारी यद्द 

प्रकक्रमा ब्मुॉताउन ेननणथमभा ऩुगेकी हुन ्। एडीफीरे आमोजनाफाट हात झझके अको रगानीकताथ जाऩान अन्त्तयाथस्ष्रम 

सहमोग ननमोग (जाइका)रे ऩनन रगानी नगन ेफताएको गथमो । 
जरविद्मुत्भा बखथयै रगानी िाताियण फननयहेका फेरा ऩयाभशथदाता ननमुस्क्त प्रकक्रमा एकाएक यद्द गयेय वििाद 

झझक्दा अन्त्तयाथस्ष्रम जगत्भा नकायात्भक सन्त्देश जान ेबन्त्दै अथथरे ननमुस्क्त प्रकक्रमाभा ऩुनविथचाय गनथ ऊजाथराई 

अनुयोध गयेको गथमो । तनहॉा ुस्जल्राफाट ननिाथगचत सबासद्रे ऩनन मो आमोजना नतुहाउन आग्रह गदै आएका छन ्

। 
ऩयाभशथदाता ननमुस्क्तऩनछ भार सससबर, इरेक्रोभेकाननकर य हाइड्रोभेकाननकरका रागग फोरऩर आह्िान सुरु 

हुन्त्छ । चारू आिको नीनत तथा कामथक्रभभा सससबर ननभाथण सुरु गन ेउल्रेख छ । आमोजनाको अनुभाननत रागत 

५० अफथ रुऩैमाॉ छ । 
ऩयाभशथदाताका रागग एडीफीरे ऩौन े३ अफथ रुऩैमाॉ (२ कयोड ७० राख डरय छ) कजाथ हदएको छ । उसरे आमोजनाभा १५ 

अफथ रुऩैमाॉ रगानी सम्झौता गयेको छ । मसअनघ आमोजनाको काभ हढराइ हुॉदा रागत ५ अफथ रुऩैमाॉ थऩ बइसकेको 
छ । जनत हढराइ बमो, त्मवि न ैरागत फढ्छ । 
मसअनघ सन ्२०१४ जनियीसबर ठेक्का सम्झौता गयी गत पेब्रुअयीभा ऩयाभशथदाताराई काभभा खटाइसक्न े

कामथमोजना गथमो । सॊशोगधत सभनतअनुसाय २१ जनियी २०१४ सबर ऩयाभशथदातासॉग ठेक्का सम्झौता सुरु गयी २०१४ 



भाचथभा काभभा खटाइसक्न ेरक्ष्म सरइएकोभा मो कामथतासरका ऩनन प्रबावित बएको छ । मसअनघ सन ्२०१८ भा 
आमोजना सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म सरइएकोभा ऩरयभाजथन गयी २०२० अन्त्त्म ऩ¥ुमाइएको छ । 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/9/17 

तनहुॉ जरववद्मुत आमोजनाको ऩयाभशथदाताभा ऩुयान ैकम्ऩनीराई  

भस्न्त्रऩरयषद्को बफहीफायको फैठकरे सुऩरयिेऺणका रागग तनहुॉ जरविद्मुत आमोजनारे  ननमुक्त गयेकै 

ऩयाभशथदाताराई कामभ गने ननणथम गयेको छ ।  

    फैठकरे ऩयाभशथदाता छनौट सम्फन्त्धभा सो आमोजनारे साविकभा गयेको ननणथम कामभ हुनेगयी ऊजाथ 
भन्त्रारमरे आफ्नो ननणथमभा ऩुनयािरोकन गन ेननणथम बएको भस्न्त्रऩरयषद्का प्रिक्ता एिभ ्सूचना तथा 
सञ्चाय भन्त्री डा भीनेन्त्र रयजाररे फैठकऩनछ ऩरकायहरूराई जानकायी हदए । 

    मसैफीच, ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीरे भन्त्रारमरे उक्त जरविद्मुत आमोजनाका सम्फन्त्धभा आफ्नो 
भन्त्रारमरे अ्ममन गयेय ननकारेको ननष्कषथफभोस्जभ मो आमोजनाराई सम्फोधन गने बन्त्दै एससमारी 
विकास फैंकरे सरझखत ऩर ऩठाएकारे भस्न्त्रऩरयषद्को बफहीफायको फैठकरे मो आमोजनाराई अनघ फढाउने 
ननणथम गयेको जानकायी हदए । 

    ऩरकायसॉगको कुयाकानीभा सो आमोजनाभा प्रविगध, रागत य सभमािगध  फढाउन नहुन ेविषमभा 
भन्त्रारमरे उठाएको कुया थिीकाय गयेकारे सो ननणथम गरयएको उनरे फताए । 

    ऩहाडी ऺेरका साना ककसानका रागग िाताियणीम अनुकूरनसम्फन्त्धी कृवष विकासका रागग 

अन्त्तयाथस्ष्रम कोष (आइपाइड) को रु दईु अफथ ५१ कयोड (२५ सभसरमन अभेरयकी डरय) सहामता  थिीकाय 

गने ऩनन ननणथम गयेको भन्त्री रयजाररे जानकायी हदए । 

        सो फैठकरे भुगु स्जल्राभा गत काविक ८ भा आएको अससनारे ऩु¥माएको ऺनतको ऩूनत थका रागग रू 

दईु कयोड याहत उऩरब्ध गयाउन,े सन ्२००८ भा साकथ  भन्त्रीथतयीम फैठकरे अनुभोदन गयेको आऩयागधक 

कक्रमाकराऩ योकथाभका रागग सॊमुक्त सहमोगसम्फन्त्धी भहासन्त्धी व्मिथथावऩका सॊसदभा अनुभोदनका 
रागग ऩेस गन ेय  सशथर प्रहयी फरभा रयक्त यहेका प्रहयी नामफ भहाननयीऺकभा  छ जना िरयष्ठ प्रहयी 
उऩयीऺकराई फढुिा गन ेननणथम गयेको ऩनन भन्त्री रयजाररे फताए  । यासस  

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/9/17 

 

 



 



>f]tM sflGtk'/, 2071/9/17 

 

 

 
 

 



>f]tM cleofg, 2071/9/18 

उल्ल्टमो ऊजाथभन्रीको ननणथम 
भाधथल्रो सेती ऩयाभशथदाता ननमुल्क्त वववाद 

 

ऩुस १७, काठभाडौं । भस्न्त्रऩरयषद्रे भागथल्रो सेती जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩयाभशथदाता ननमुस्क्तका रागग 

एसशमारी विकास फैङ्करे गयेको ननणथमराई सदय गयेको छ । आमोजनाको ऩयाभशथदाताभा जभथनीको ल्ह्भेमय 

इण्टयनेशनर कम्ऩनीराई ननमुक्त गन ेएडीफीको ननणथमराई ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीरे उल्ट्माउॉ दै ऩयाभशथदाता 
ननमुक्त प्रकक्रमा न ैयद्द गयेकी गथइन ्। १ सम ४० भेिा ऺभताको जराशममुक्त उक्त आमोजनाको ऩयाभशथदाता 
छनोटभा अननमसभतता बएको बन्त्न ेउजुयीका आधायभा अस्ख्तमायरे ऩुनयिरोकन गनथ ननदेशन हदएको गथमो । य, 

ऩनछ ऩुन् प्रकक्रमाफभोस्जभ ऩयाभशथदाता ननमुक्त गनथ अस्ख्तमायरे न ैननदेशन हदएको गथमो ।  
 

अस्ख्तमायको ननदेशनफभोस्जभ छनोट प्रकक्रमाका सम्फन्त्धभा ऊजाथ भन्त्रारमरे आन्त्तरयक रूऩभा गयेको 
अ्ममनफाट ल्माह्भेमयबन्त्दा जाऩानी कम्ऩनी कान्त्साई उत्कृष्ट यहेको प्रनतिेदन फुझाएको गथमो । तय, ऩनछ विऻ 

सभूहरे गरयएको बननएको अ्ममनरे ल्माह्भेमय न ैउत्कृष्ट ठहयाएको गथमो । मथतो दईुथयी ननष्कषथका फीच 

ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे ऩयाभशथदाता छनोट तथा ननमुस्क्त प्रकक्रमा न ैयद्द गयी ऩुन् शुरू गनथ आॉटेकै गथइन ्। तय, 

विसबन्त्न याजनीनतक दर, प्रधानभन्त्री, अथथभन्त्री, ऋण रगानीकताथ एडीफीरगामत विसबन्त्न ऩऺको दफाफऩनछ 

भस्न्त्रऩरयषद्रे एडीफीकै ननणथमराई सदय गयेको हो ।  
 

कयीफ रू. २ अफथ ७० कयोड रागतभा उक्त आमोजनारे ऩयाभशथ सेिा सरन रागेको हो । कुर रू. ५० अफथ रागत 

अनुभान यहेको सो आमोजना सन ्२०२० भा सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म याझखएको छ ।  
 

आमोजनाभा एडीफीरे १५ कयोड अभेरयकी डरय ऋण रगानी गन ेसम्झौता २२ अवप्रर २०१३ भा सयकायसॉग गयेको छ 

। आमोजनाभा जाऩान अन्त्तययास्ष्रम सहमोग ननमोग (जाइका)रे १८ कयोड डरय ऋण रगानी गन ेसम्झौता १३ भाचथ 
२०१३ भा गयको छ । त्मथत,ै मूयोवऩमन इन्त्बेष्टभेण्ट फैङ्करे ८ कयोड डरय रगानी गने सम्झौता गयेको छ बने फाॉकी 
यकभ सयकायरे रगानी गन ेगयी उक्त आमोजना अनघ फढाउन रागगएको हो ।  
 

मो आमोजना अनघ फढाउन २०१२ भा नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणको थिासभत्िभा यहन ेगयी तनहुॉ हाइड्रो ऩािय सरसभटेड 

कम्ऩनी थथाऩना गरयएको हो । उक्त कम्ऩनीरे तनहुॉको दभौरीस्थथत सेती नदीफाट जराशममुक्त आमोजना 
ननभाथण गयी १ सम २० केबी डफर सककथ ट प्रसायण राइनभापथ त बयतऩुय सफ थटेशनभा जोड्न ेमोजना फनाइएको छ । 
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/9/18 

धम्कीकै बयभा एडीफीरे झुकामो सयकायराई 

गरयफ य ऺभता नबएऩनछ दाताहरुरे आफ्न ैतारभा नचाए दरहरुराई 

  याभप्रसाद ऩुडासैनी  
१४० भेगािाट ऺभताको जरविद्मुत ्आमोजनाभा रगानी जुटाउने हैससमत नबएऩनछ सयकायरे घुॉडा टेकेय 

एससमारी विकास फैंक (एडीफी)को गरत शतथराई „सािथबौभ याष्रको थिासबभान‟ गुभाउॉ दै थिीकाय गयेको 
छ । नेऩार एडीफीको सदथम याष्र बए ऩनन नेऩाररे गयेको ननणथमराई एडीफीरे रगानी झझक्ने धम्की 
हदएको बयभा ऩरयितथन गयाइहदएको छ । मसरे नेऩारका दर य सयकायबन्त्दा दातनृनकाम शस्क्तशारी हुन ्

बन्त्न ेऩुस्ष्ट गरयहदएको छ । बफहीफाय फसेको भस्न्त्रऩरयषद् फैठकरे भागथल्रो सेती आमोजनाभा ऊजाथ 
भन्त्रारमराई एडीफीरे ससपारयस गयेको फारुिा फ्रस गने अनुबि, ऺभता य प्रविगध न ैनबएको जभथनीको 
ल्ह्माभय य क्मानडाको भाननटोिा हाइड्रो इन्त्टयनेशनर सरसभटेडको ज्िाइन्त्ट बेन्त्चयराई ऩयाभशथदाताको 
रुऩभा थिीकाय गनथ ननदेशन हदएको छ । भस्न्त्रऩरयषद्को ननदेशनका कायण तनहुॉ हाइड्रोऩािय सरसभटेडरे 

उक्त अमोग्म कम्ऩनीराई ऩयाभशथदाता ननमुक्त गनुथऩनेछ । कभजोय सयकायको पाइदा उठाउॉ दै एडीफीरे 

उक्त आमोजनाको रागत सभेत िदृ्गध गन ेबएको छ । एडीफीरे छनोट गनथ ससपारयस गयेको ल्ह्माभयसॉग 

आमोजनाको फारुिा फ्रस गने अनुबि, ऺभता य प्रविगध नबएको कायण दऺ जनशस्क्त खोज्न थऩ ऩैसा 
राग्नेछ । उक्त थऩ ऩैसा एडीफीरे ऋणथिरुऩ उऩरब्ध गयाउनेछ ।  
 

 

„कभजोय याष्र बएऩनछ दातारे जसो–जसो बन्त्छन,् त्मसैगयी नाच्नुऩछथ  बन्त्ने भस्न्त्रऩरयषद्को ननणथमरे 

ऩुस्ष्ट गयेको छ‟, सयकायका एक उच्च अगधकायीरे बने, „भस्न्त्रऩरयषद्को उक्त ननणथमरे नेऩारको 
सािथबौभ याष्रको थिासबभान गुम्नऩुगेको छ । नेऩारका दर य सयकायबन्त्दा एडीफी शस्क्तशारी य उसको 
चाहनाविऩयीत नेऩार चल्न सक्तैन बन्त्ने देखाएको छ ।‟ दाता बएको बन्त्दै एडीफीरे नेऩारराई हयेक 

ऺेरभा दफाफ हदॉदै ऋणको फोझ फोकाउॉ दै आएको ऩनन ती उच्च सयकायी अगधकायीको बनाइ छ । एडीफीको 
दफाफभा सिारुढ नेकऩा एभारे ऩनन नतभथतक फन्त्नऩुगेको छ । गरयफको साथै उक्त आमोजना ननभाथण 

गनथ ऋण खोज्न ेऺभता नबएको कायण सयकाय एडीफीसाभु झुक्नऩुगेको हो । एभारेको अल्ऩभतको 
सयकायको ऩाराभा अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनाफाट विश्ि फैंक ऩनछ हटेऩनछ नेऩारको जरविद्मुत्भा 
िैदेसशक रगानी नआएको य अहहरे एडीफी ऩनछ हट्मो बने अरु रगानी ऩनन नआउने बनेय केही सभूहरे 

एभारे नेततृ्िराई दफाफ हदएऩनछ एभारे हस्च्कएको हो । „अरुण तेस्रोफाट विश्ि फैंक ऩनछ हट्नु य 

भागथल्रो सेतीभा एडीफीरगामका दातनृनकामरे „रगानी झझक्छु‟ बन्त्नु आकाश य जसभनको जथतै कुया 



गथमो‟, ऊजाथ भन्त्रारम स्रोतरे बन्त्मो, „एडीफीरे हात झझक्मो बने नेऩारभा िैदेसशक रगानी न ैआउॉ दैन‟ 

बनेय एभारे नेततृ्िराई थकाथउने काभ बमो य एभारे नेततृ्ि चऩेुिाभा ऩ-मो ।‟ 
 

 

एडीफीको ससपारयसअनुसाय ऩयाभशथदाता ननमुस्क्त गने भस्न्त्रऩरयषद् ननणथमराई ऊजाथभन्त्री याधाकुभायी 
ऻिारीरे „एडीफीको प्रनतफद्धता‟राई विश्िास गयेको प्रनतकक्रमा हदइन ्। भस्न्त्रऩरयषद् फैठकऩनछ 

ऩरकायहरुरे गयेको प्रश्नको जिापभा भन्त्री ऻिारीरे बननन,् „एडीफीरे ऩयाभशथदाता ननमुस्क्त गनथ बनेय 

ससपारयस गयेको फायेभा हाभीरे प्रश्न ग-मौं । हाम्रा सफै स्जऻासाको एडीफीरे सरझखत रुऩभा जिाप हदएको 
कायण भस्न्त्रऩरयषद्भा ती कुया रगेका गथमौं । भस्न्त्रऩरयषद्रे त्ससराई थिीकाय गने बन्त्मो । अफ 

त्महीअनुसाय अगाडड फढ्छौं ।‟  
भन्त्री ऻिारीरे गत असोज ८ गत ेनै एडीफीको ससपारयस अथिीकाय गन ेननणथम गयेकी गथइन ्। त्मसऩनछ 

अथथ भन्त्रारमको अनुयोधभा गरयएको अ्ममनप्रनत गचि नफुझऩेनछ भन्त्रीरे असोज ८ को ननणथमभ ैअडडग 

यहेको फताएऩनछ एडीफीरे याजनीनतक „रबफङ्ग‟ गयेको गथमो । नेताहरुको कभजोयीको पाइदा उठाउॉ दै 

एडीफी आफ्नो थिाथथ नेऩारको भस्न्त्रऩरयषद्फाटै ऩूया गयाउन सपर बएको हो ।  
 

 

भागथल्रो सेतीराई जराशममुक्त आमोजना बननए ऩनन उक्त आमोजना जराशम प्रकृनतको भार हो । 
हदउॉसो ऩानी जम्भा गयेय साॉझभा फढी विद्मुत ्भाग बएको फेरा उत्ऩादन गनथ सककन्त्छ । उक्त सेती नदी 
नेऩारका नदीहरुभ्मे सफैबन्त्दा फढी फारुिा िहन ेनदी हो । िषाथमाभभा जभेको फारुिा हहउॉद रागेऩनछ 

खोरेय सपा गनुथऩछथ  । आमोजनाको विथततृ इस्न्त्जननमरयङ्ग अ्ममनरे सो आमोजनाभा िावषथक औसत 

८० राख घनसभटय फारुिा जम्भा हुन ेय फारुिा ननकाल्ने प्रविगध नबए ऩूयै जराशम ३८ िषथभा बरयन े

देखाएको गथमो ।  
नेऩारभा हहउॉदभा फढी विद्मुत ्आिश्मक ऩन ेफेरा त्मसरे ऩूणथ ऺभताभा उत्ऩादन गनथ नसक्न ेबएकारे 

उक्त आमोजना भहॊगो य नेऩारको विद्मुत ्भाग हुने सभमका रागग उऩमुक्त नबएको ऊजाथविऻको बनाइ 

छ । „मो आमोजना फनाउन य सञ्चारन गनथ जनत खचथ राग्छ, त्मसको तुरनाभा जनतारे विद्मुत्फाट कभ 

याहत ऩाउॉछन ्। मथता आमोजना छनोट गनुथ नै नीनतगत भ्रष्टाचायको गनतरो उदाहयण हो‟, ऊजाथ 
भन्त्रारमका एक अगधकायीरे बने । सञ्चारन खचथ न ैधेयै राग्न ेबएकारे उक्त आमोजनाको ऋण नतनथ 
सयकायराई कहठनाइ ऩनेछ ।  
 

 

तनहुॉ हाइड्रो ऩािय सरसभटेडका प्रफन्त्धननदेशक सभेत सदथम यहेको ऩुनयािरोकन ससभनतरे एडीफीको 
प्रथताि गरत बएको ठहयसहहतको प्रनतिेदन हदएको कायण भन्त्री ऻिारीरे प्रकक्रमा यद्द गयेकी गथइन ्। 
ऊजाथ भन्त्रारमका सहसगचि केशि्िज अगधकायी सॊमोजकत्िको ऩयाभशथदाता छनोटको रागग बएको 
प्रथताि भूल्माॊकनको ऩुनयािरोकन ससभनतभा तनहुॉ हाइड्रोका प्रफन्त्धननदेशक सुननर कुभाय ढुङ्गेर, 



नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणका ननदेशक सुयेन्त्र याजबण्डायी, विद्मुत ्विकास विबागका सुऩरयन्त्टेस्न्त्डङ्ग 

इस्न्त्जननमय नविनयाज ससॊह य अथथ भन्त्रारमका उऩसगचि हरयप्रसाद ऩाण्ड ेसदथम गथए । उक्त आमोजना 
अगाडड फढाउन प्रागधकयणरे सहामक कम्ऩनीको रुऩभा तनहुॉ हाइड्रोऩािय सरसभटेड गठन गयेको गथमो ।  
तनहुॉ हाइड्रोडभा सफैबन्त्दा धेयै ऋण जाऩान अन्त्तयाथस्ष्रम सहमोग ननमोग (जाइका)को १८ कयोड अभेरयकी 
डरय, दोस्रोभा एडीफीको १५ कयोड य मुयोवऩमन इन्त्बेष्टभेन्त्ट फैंक (इआइफी) को साढे आठ कयोड अभेरयकी 
डरय छ । फाॉकी यकभ बने नेऩार सयकायरे व्महोनेछ ।  
 

आमोजना २०१४ को सुरुभा ननभाथणभा सुरु गयाई सन ्२०२० भा सम्ऩन्त्न गन ेकामथक्रभ गथमो । आमोजना 
रागत हारको फजाय भूल्मअनुसाय करयफ ५० अफथ रुऩैमाॉ राग्नेछ । सन ्२०१५ को अन्त्त्मसम्भ ठेक्काऩट्टा 
गरयसक्न ेय सन ्२०१६ को सुरुदेझख ननभाथण थाल्ने सयकायको सॊशोगधत मोजना ऩनन ऩूया नहुन ेदेझखएको 
छ । मसअनघ सन ्२०१४ को जनियीसबर ठेक्का सम्झौता गयी पेब्रुियीभा ऩयाभशथदाताराई काभभा 
खटाइसक्न ेरक्ष्म तनहुॉ हाइड्रोको गथमो । भस्न्त्रऩरयषद्को ननणथमअनुसाय उक्त आमोजनाको काभ अफ 

बने सुरु हुने देझखएको छ । अहहरेको फजाय भूल्मअनुसाय उक्त आमोजनाफाट उत्ऩाहदत विद्मुत्को भूल्म 

प्रनतमुननट १३ रुऩैमाॉबन्त्दा भागथ ऩनेछ ।  
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भाधथल्रो ताभाकोसीको हेडवक्र्स य सुरुङ १ वषथभा ऩूया हुन े

हदरफहादयु केसी 
दोरखा, १७ ऩुस- यास्ष्रम गौयिको भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको हेडिक्र्स य सुरुङका 
काभ आगाभी िषथसबर ऩूया हुन ेबएको छ । ४५६ भेगािाट ऺभताको मो अमोजनाको हेडिक्र्स य सुरुङ 

खनेको १ िषथसबर सम्ऩूणथ आमोजना ऩूया गन ेगयी बफहान, हदउॉसो य यानत ३ चयणभा मुद्धथतयभा ननभाथण 

कामथ बइयहेको आमोजनारे जनाएको छ ।  
आमोजनाको हेडिक्र्सको फामाॉनतयको काभ ऩूया गयेय अहहरे नदीपकाथएय दामाॉनतयको काभ बइयहेको छ । 
आमोजनाको हेडिक्र्स ऺेरको फामाॉतपथ  ३० सभटयको फाॉधसहहत इन्त्टेक, २ सम सभटय राभो फारुिा 
गथग्राउने ऩोखयी ननभाथण गरयएको छ । हेडिक्र्सको ८५ प्रनतशत काभ फामाॉनतय नै बएको आमोजनाका 
प्रिक्ता डा. गणेश न्त्मौऩानेरे फताए । फामाॉनतयका साभान्त्म काभफाहेक सफै काभ ऩूया बएको उनरे फताए । 
हेडिक्र्सको जम्भा १५ प्रनतशतभार काभ हुन फाॉकी छ ।  
राभाफगयभा ६० सभटय रम्फाइ य २२ सभटय उचाइको फाॉधभ्मे नदी पकाथएय ३० सभटय रम्फाइभा काभ 

बइयहेको छ । हेडिक्र्सभा १ राख ७७ हजाय घनसभटय कॊ कक्रट गनुथ ऩनेभा अहहरेसम्भ १ राख ५१ हजाय 

घनसभटय कॊ कक्रट बइसकेको छ । गत िषथ नै दामाॉतपथ को कॊ कक्रटको ठाउॉ  फनाए ऩनन अनुभान गये बन्त्दा 
कभजोय चट्टान बेहटएऩनछ त्मसराई ऩूयै ससभेन्त्टको घोररे सबर जाभ गनुथऩन ेऩयाभशथदाताको सुझाि छ 

।  
 दोरखाको उियी राभाफगयभा ननभाथणाधीन आमोजनाको ०७१ भॊससय भसान्त्तसम्भ सभग्र बौनतक प्रगनत 

७१ प्रनतशत ऩुगेको छ । सससबर ननभाथणअन्त्तगथतको हेडिक्र्स ऺेरको आमोजनाको सससबरअन्र्तगत, 

हेडिक्र्सभा फाॉध, डडथमान्त्डय, इन्त्टेकको काभ ऩछथन ्। कुर १६.६ ककरोसभटय सुरुङभ्मे १४.४ ककरोसभटय 

ननभाथण बइसकेको छ ।  
सफैबन्त्दा कहठन ठाडो सुरुङ ३८० सभटयको ऩेनथटक साफ्ट अफ ३० सभटय भार फाॉकी छ । ऩहहरो साफ्ट ऩूया 
गयेऩनछ भुख्म सुरुङको डडजाइन ऩरयितथन बएकारे करयफ ३ सम २० सभटयको अको ऩेनथटक साफ्ट ऩनन 

फनाउनुऩन ेबएको छ । 
प्रिक्ता न्त्मौऩानेका अनुसाय सससबर सॊयचना, हाइड्रो भेकाननकर कामथ, भेकाननकर तथा इरेस्क्रकर कामथ 
य प्रसायणराइन तथा सफथटेसन गयी सम्ऩूणथ ननभाथणकामथ ०७३ ऩुससम्भ ऩूया हुनेछ । मसअनघ २०७३ 

असाय ३० भा आमोजना ऩूया गने रक्ष्म याझखएको गथमो ।  
नेऩार सयकायरे छनौट गयेको यास्ष्रम गौयिको आमोजनाको सूचीभा याखेको आमोजनाहरूभ्मे याम्रो 
प्रगनत बएको भागथल्रो ताभाकोसी थोयै आमोजनाभ्मेको एक हो । साभास्जक सभथमा कभ, थथानीम 

याजनीनतक दर य नागरयक सभाजको सहमोग, फजेटको अबाि नहुन ु य सभमभ ै ठेकेदायराई 



बुक्तानीरगामतका कायणरे ऩनन आमोजनाको प्रगनत याम्रो बएको प्रिक्ता न्त्मौऩानेरे फताए । थऩ यकभ 

नेऩार सयकायफाट फजेट ननकासा बएकारे अहहरे कुनै वििीम सभथमा नबएको फताए । चारू आगथथक िषथ 
सयकायरे ३ अफथ ननकासा गयेको छ । आमोजनाभा गत काविक भसान्त्तसम्भ २० अफथ ६ कयोड खचथ 
बइसकेको छ । आमोजनाको अनुभाननत रागत ३५ अफथ २९ कयोड छ ।  
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तनहुॉभा ल्माह्भेमयकै ननयन्तयता 
जगन्त्नाथ दरुार 

काठभाडौं, १७ ऩुस- प्रथतावित तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजनाको सुऩरयिेऺण ऩयाभशथदाता छनोटभा ऊजाथ 
भन्त्रारम आफ्नो ननणथमफाट ऩनछ हटेऩनछ ऩुयान ै ऩयाभशथदाता जभथनीको ल्माह्भेमय इन्त्टयनेसनररे 

ननयन्त्तयता ऩाउने बएको छ ।   
भस्न्त्रऩरयषद्को बफहीफाय फसेको फैठकरे ऩयाभथदाता ननमुस्क्त प्रकक्रमा यद्द गयेको ननणथम उल्टाउॉ दै दाता 
एससमारी विकास फैंक (एडीफी) रे छनोट गयेको ल्माह्भेमयराई ननमुक्त गनथ ऊजाथराई ननदेशन हदएको हो 
। ऊजाथभन्त्री याधाकुभायी ऻिारीरे असोज ८ गत ेएडीफीको ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा रहुटऩूणथ यहेको दाफी 
गदै यद्द गयी नमा“ ऩकक्रमा सुरु गने ननणथम गयेकी गथइन ्। 
भस्न्त्रऩरयÈद्रे ऊजाथभन्त्री ऻिारीको ननणथम उल्ट्माउ“दै तनहुॉभा एडीफीको ऩयाभशथदाता 
ननमुस्क्तसम्फन्त्धी ननणथम सदय गयेको सयकायका प्रिक्तासभेत यहेका सूचना तथा सञ्चायभन्त्री डा. 
भीनेन्त्र रयजाररे जानकायी हदए । “ल्माह्भेमयराई ऩयाभशथदाता ननमुक्त गदाथ प्रविगध य रागत भूल्म 

नफढ्न ेय सभम ऩनन नथवऩने प्रनतफद्धता एडीफीरे जनाएऩनछ भस्न्त्रऩरयषद्रे ऩुयानो ननणथम सदय गयेको 
हो,” भन्त्री रयजाररे बने । भस्न्त्रऩरयषद्को ऩुयानो प्रकक्रमाराई ननयन्त्तयता हदने ननणथमसॉगै ल्माह्भेमयराई 

ऩयाभशथदाता ननमुक्त गयी काभ अनघ फढाउन फाटो खरेुको छ ।  
प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारा य आफ्न ैऩाटॊका शीषथ नेताको दफाफभा ऩयेऩनछ ऊजाथभन्त्री ननणथम उल्टाउन 

फा्म बएकी हुन ् । भस्न्त्रऩरयषद् फैठकफाट फाहहरयन ेक्रभभा ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे ऊजाथरे याखेका विषम 

सम्फोधन गनथ एडीफी तमाय बएऩनछ ऩुयानै ननणथम सदय गयेको फताइन ्। “एडीफीरे भन्त्रारमको ससभनतरे 

उठाएको रागत य तोककएको सभमभा ऩूया गन ेसरझखत प्रनतफद्धता  गयेकारे ननणथम कपताथ सरएका हौं,” 

उनरे बननन ्। 
ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे ल्माह्भेमयरे गचिफुझ्दो काभ नगयेको बन्त्दै अनुभनतऩर खायेज गरयएको स्जककय गदै 

आएकी गथइन ्। मो  आमोजनाभा जाऩान अन्त्तयाथस्ष्रम सहमोग ननमोग (जाइका), मुयोवऩमन इन्त्बेथटभेन्त्ट 

फैंकरे सभेत रगानी गने प्रनतफद्धता जनाइसकेका छन ्। अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोग तथा 
ऊजाथ भन्त्रारमकै छानबफन ससभनतरे सभेत जभथन कम्ऩनी न ैकाभ गनथ सऺभ यहेको प्रनतिेदन हदएका 
गथए ।  ५० अफथ रुऩैमाॉ रागत यहन े१ सम ४० भेगािाटको तनहुॉ सेती जरविद्मुत ्आमोजना सन ्२०२० भा 
सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म छ । ऩयाभशथदाता ननमुस्क्तऩनछ भार आमोजनाको काभ अनघ फढ्छ । ऩयाभशथदाता 
ननमुस्क्तका रागग प्रिद्र्धक तनहुॉ हाइड्रोऩािय सरसभटेडराई ल्माह्भेमयसॉग िाताथ गनथ फाटो खरेुको छ ।  
  

 



 
भल्न्रऩरयषद्का अन्म ननणथम 

बफहीफायको भस्न्त्रऩरयषद् फैठकरे ऩहाडी ऺेरका साना ककसान रक्षऺत िाताियण अनुकूरनका रागग कृवष 

विकास अन्त्तयाथस्ष्रम कोष (आइफ्माक्ट) को २ अफथ ५१ कयोड रुऩैमाॉ स्थिकाने ननणथम गयेको छ । सयकायरे 

काविकभा भुगुभा अससनारे ऩु¥माएको ऺनतको याहतका रागग २ कयोड रुऩैमाॉ याहत वितयण गन े ननणथम 

गरयएको प्रिक्ता रयजाररे फताए ।  
त्मथत ैरुस्म्फनी अञ्चर अथऩतार विकास ससभनतको अ्मऺभा डा. प्रामस्श्चत शे्रष्ठराई भस्न्त्रऩरयषद्रे 

ननमुक्त गयेको छ । सन ् २००८ भा साकथ  भस्न्त्रथतयीम फैठकभा हथताऺय बएको „अऩयाधसम्फन्त्धी 
विषमभा आऩसी सहमोग गने सस्न्त्ध‟ व्मिथथावऩका सॊसद्भा ऩठाउन ेननणथम ऩनन भस्न्त्रऩरयषद्रे गयेको 
छ । 
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फीऩीसी णखम्ती आमोजनाको राबाॊशभा ननबथय 

" नापा २४.६ प्रनतशतरे फढ्मो " 

काठभाडौं, १७ ऩुस - सहामक कम्ऩनीफाट प्राप्ठत हुन ेराबाॊश यकभ िदृ्गध बएऩनछ गत आगथथक िषथ ०७०÷७१ भा 
फुटफर ऩािय कम्ऩनी सरसभटेड (फीऩीसी) को खदु नापा अनघल्रो िषथको तुरनाभा २४.६ प्रनतशतरे फढेको छ ।   

गत आिभा फीऩीसीरे ३० कयोड ३८ राख रुऩैमाॉ खदु नापा गयेको छ । आि ०६९÷७० भा उसरे २४ कयोड ३९ राख 

रुऩैमाॉ नापा कभाएको गथमो ।  झखम्ती आमोजना य खदुीरगामत अन्त्म सहामक कम्ऩनीफाट प्राप्ठत हुन ेराबाॊशभा 
बएको िदृ्गधरे सभग्र नापा फढाएको फीऩीसीको िावषथक प्रनतिेदनभा उल्रेख छ ।  

सभीऺा िषथभा फीऩीसीरे झखम्तीफाट ३९ कयोड ३६ राख रुऩैमाॉ राबाॊश ऩाएको छ । झखम्ती आमोजनारे गत आिभा २ 

अफथ ७५ कयोड रुऩैमाॉ नापा गयेको छ । झखम्तीभा फीऩीसीको १७ प्रनतशत सेमय रगानी छ । फीऩीसी अन्र्तगतको खदुी 
हाइड्रोऩाियरे गत आिभा १ कयोड ७० राख  रुऩैमाॉ खदु नापा कभाएको छ । 

िावषथक प्रनतिेदनअनुसाय आन्त्तरयक आम्दानी घटे ऩनन गत आिभा राबाॊश आम्दानी फढेकारे सभग्र नापा फढेको हो 
। फीऩीसी गत आिभा ६ कयोड रुऩैमाॉ नोक्सानभा छ । मथत ैउसको प्रनतसेमय आम्दानी ऩनन १७.८ प्रनतशतरे घटेय 

१९.७ प्रनतशतभा सीसभत बएको छ ।  

फीऩीसीरे सञ्चारन गयेको ९.४ भेगािाटको आॉधीखोरा आमोजना य १२ भेगािाटको झझम्रुक आमोजनाफाट हुन े

आम्दानी २१ प्रनतशतरे घटेको फीऩीसीरे िावषथक प्रनतिेदनभा उल्रेख गयेको छ । आॉधीखोरा आमोजना ऺभता 
िदृ्गधका रागग २ िषथदेझख फन्त्द छ ।  

नमाॉ आमोजना ननभाथण नगयेय सहामक कम्ऩनीको राबाॊशभा भार ननबथय यहे आगाभी सन ्२०२० ऩनछ फीऩीसीको 
नापाभा बायी गगयािट आउन ेछ । हार ऊ झखम्तीफाट आउन ेआमोजनाभा ननबथय यहेको िावषथक प्रनतिेदनरे देखाएको 
छ । सम्झौताअनुसाय आगाभी सन ्२०२० जुराईभा झखम्तीको आधा थिासभत्ि नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणभा जाॉदै छ 

। आमोजनाको आधा थिासभत्ि प्रागधकयणभा गएऩनछ हारको ऩीऩीए सम्झौता ऩनन सककनेछ । आधा थिासभत्ि 

हथतान्त्तयण य नमाॉ ऩीऩीए सम्झौता हुन े बएऩनछ हहभार ऩाियफाट फीऩीसीरे ऩाउन े राबाॊशभा बायी गगयािट 

आउनेछ । 

 फीऩीसीअन्र्तगत झखम्ती य खदुी आमोजनाका अनतरयक्त हाइड्रो कन्त्सल्ट इस्न्त्जननमरयङ सरसभटेड, फीऩीसी ससबथसेज 

सरसभटेड, नेऩार हाइड्रो एन्त्ड इरेस्क्रक सरसभटेड य हाइड्रो ल्माि कम्ऩनी सञ्चारनभा छन ्। फीऩीसीरे कािेरी इनजॉ 



सरसभटेडभापथ त ३७.५ भेगािाटको कािेरी ‘ए’ जरविद्मुत ् आमोजना, न्त्मादी हाइड्रोऩािय सरसभटेडभापथ त ३० 

भेगािाटको न्त्मादी आमोजना ननभाथणको तमायी गरययहेको छ । कािेरीभा रगानीको व्मिथथाऩन ऩूया बएको छ । 
न्त्मादीको रगानी व्मिथथाऩन हुन फाॉकी छ । प्रागधकयण य फीऩीसीफीच आॉधीखोरा य झझम्रुक आमोजनाफाट ३० 

िषथसम्भका रागग विद्मुत ्खरयदबफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ, जसअनुसाय झझम्रुकसॊग प्रनतमुननट ५ रुऩैमाॉ २३ 

ऩैसा य आगधखोराभा ४ रुऩैमाॉ ४८ ऩैसाभा ऩीऩीए बएको छ । 

सयकायरे साॊगग्ररा इनजॉ ८७ कयोड रुऩैमाॉभा फीऩीसी फेचकेो हो । कम्ऩनीभा साॊगग्रराको ६८.९५ प्रनतशत, 

सिथसाधायणको १०, सयकायको ९.९, इन्त्टयकाथट नेऩारको ६, मुनाइटेड सभसन टु नेऩारको २.७९, कभथचायीको २ य 

प्रागधकयणको १ प्रनतशत सेमय छ ।  
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भाधथल्रो सेतीको अन्मोर सककमो 
फरयाभ फाननमाॉ  
भस्न्त्रऩरयषद्रे १ सम ४० भेगािाटको जराशममुक्त भागथल्रो सेती (तनहुॉ हाइड्रोऩािय) आमोजनाभा एससमारी 
विकास फैंक (एडीफी) रे छानेकै ऩयाभशथदाता जभथन कम्ऩनी ल्माभेमयराई ननमुक्त गन ेननण्रम गयेको छ । 
भस्न्त्रऩरयषद्को बफहीफाय फसेको फैठकरे ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीरे एडीफीरे भागथल्रो सेतीको ऩयाभशथदाताभा 
ल्माभेमयराई छनोट गयेको प्रकक्रमा यद्द गन ेबनी गयेको ननणथम उल्ट्माई उसैराई ऩयाभशथदाता ननमुक्त गन ेननणथम 

गयेको हो । 
 

भस्न्त्रऩरयषद्को ननणथमसॉग ैभागथल्रो सेतीभा तत्कार ऩयाभशथदाता ननमुक्त गयी आमोजना ननभाथणको काभ अनघ 

फढाउन ेफाटो खरेुको छ । अफ तनहुॉ हाइड्रोऩािय कम्ऩनी सरसभटेडरे ल्माभेमयराई ऩयाभशथदाता ननमुक्त गयी 
आमोजना ननभाथणका रागग ठेकेदाय छनोट गनथ टेन्त्डय आह्िान गनेछ ।  
 

फैठकऩनछ सञ्चायकभॉसॉग कुयाकानी गदै ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे भस्न्त्रऩरयषद्रे ऩुयान ैऩयाभशथदाताराई ननयन्त्तयता 
हदन ेननण्रम गयेको जानकायी हदइन ्। उनरे एडीफीरे भन्त्रारमरे याखेका स्जऻासा य चासो सम्फोधन गन ेसरझखत 

प्रनतफद्धता जनाएऩनछ भस्न्त्रऩरयषद्रे ल्माभेमयराई नै ऩयाभशथदाता ननमुक्त गन ेननण्रा्ाम गयेको जानकायी हदइन ्

। ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे आफ्नो ननणथम उल्ट्माउन आफ्न ैभन्त्रारमफाट आपैं रे भस्न्त्रऩरयषद्भा प्रथताि रगेकी हुन ्। 
 

भस्न्त्रऩरयषद्को ननणथमसॉग ैरगानी जुहटसकेको ५० अफथ रागत राग्न ेअनुभान गरयएको भागथल्रो सेती आमोजनाको 
ननभाथणको काभ अनघ फढाउन ेफाटो खरेुको छ । भागथल्रो सेतीभा जाइकारे १ सम ८० सभसरमन, एडीफीरे १ सम ५० 

सभसरमन, मुयोवऩमन इन्त्बेथटभेन्त्ट फैंकरे १ सम सभसरमन अभेरयकी डरय सहुसरमतऩूणथ ऋण सहमोग गन ेसम्झौता 
गरयसकेका छन ्। नऩुग यकभ सयकायरे फेहोन ेननणथम गरयसकेको छ । 
 

एडीफीरे ऊजाथ भन्त्रारमरे उठाएका चासो सम्फोधन गन ेसरझखत प्रनतफद्धता व्मक्त गयेऩनछ ऊजाथभन्त्रीरे न ै

ल्माएको प्रथतािअनुसाय भस्न्त्रऩरयषद्रे ल्माभेमयराई ऩयाभशथदाता ननमुक्त गनथ तनहुॉ हाइड्रोऩािय सरसभटेडराई 

अस्ख्तमायी प्रदान गने ननणथम गयेको हो । 
 

प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारा, एभारे अ्मऺ केऩी ओरी, काॊगे्रस उऩसबाऩनत याभचन्त्र ऩौडरेसहहतका 
ऩस्श्चभाञ्चरका सबासद य प्रभुख दईु दाता एडीफी य जाइकाको तीव्र दफाफऩनछ ऊजाथभन्त्री आपूरे गयेको ननणथम 

उल्ट्माउन भस्न्त्रऩरयषद्भा प्रथताि रगेकी हुन ्।  
 

ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे असोज ८ भा एडीफीको ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा नै रहुटऩूणथ यहेको दाफी गदै यद्द गयी नमाॉ 
प्रकक्रमा सुरु गन ेननणथम गयेकी गथइन ्। सेडडभेन्त्टसन फ्रससङ (जराशमभा िषया्ाबय जम्भा हुन ेफारुिा य गेग्रान 

ऩानी खोसरहदएय फ्माॉक्न ेप्रकक्रमा) को अनुबि ैनबएको ल्माभेमयराई एडीफीरे ऩयाभशथदाता छान्त्न ुरहुटऩूणथ बएको 
दाफी भन्त्रीको गथमो । भन्त्रीरे सेडडभेन्त्टसन फ्रससङको अनुबि बएको जाऩानी कम्ऩनी कन्त्साईराई एडीफीरे 

http://www.ekantipur.com/kantipur/reporter/1374.html


ऩयाभशथदाता नछान्त्न ुअन्त्मामऩूणथ बएको स्जककय भन्त्रीको गथमो । 
 

ऊजाथभन्त्रीरे ऩयाभशथदाता छनोटको प्रकक्रमा यद्द गयेऩनछ प्रभुख दाता एडीफी य जाइकारे आमोजनाफाट हात झझक्न े

चतेािनी सयकायराई हदएऩनछ रगानी जुहटसकेको य विथततृ इस्न्त्जननमरयङ अ्ममन सककएय ननभाथणभा जान 

रागेको भागथल्रो सेतीको बविष्म नै अन्त्मोरभा ऩयेको गथमो । 
 

उक्त आमोजना सन ्२०१९ भा ननभाथण सम्ऩन्त्न गयी विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म विद्मुत ्प्रागधकयणको छ । रागत 

भहॉगो बए ऩनन हहउॉदमाभभा हदनको ६ घन्त्टा १ सम ४० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेआकषथक आमोजनाको 
बविष्म ऩयाभशथदाता ननमुस्क्त वििादरे अननस्श्चत हुन ऩुगेको गथमो ।  
 

त्मसऩनछ प्रधानभन्त्री कोइयारारे ऊजाथभन्त्री ऻिारीराई एडीफीकै ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमाराई सदय गयी 
भागथल्रो सेतीको काभ अनघ फढाउन ननदेशन हदएका गथए । कोइयारारे एभारे अ्मऺ केऩी ओरीराई सभेत 

भागथल्रो सेती आमोजना फचाउनका रागग ऊजाथभन्त्रीराई ननणथम उल्ट्माउनका रागग दफाफ हदन आग्रह गयेका गथए 

। 
 

एडीफी य जाइकाका अगधकायीहरूरे फुधफाय ओरीराई बेटी भागथल्रो सेतीफाट आपूहरूरे हात झझक्न ेऩरयस्थथनत 

ननभाथण हुन नहदन ल्माभेमयराई न ैऩयाभशथदाता ननमुक्त गनथ भन्त्रीराई दफाफ हदन आग्रह गयेका गथए । एडीफी य 

जाइकाका अगधकायी तथा प्रधानभन्त्री कोइयारा य काॊगे्रस उऩसबाऩनत ऩौडरेसहहत ऩस्श्चभाञ्चरका सबासदहरूको 
दफाफऩनछ ओरीरे फुधफाय न ैऊजाथभन्त्रीराई ननणथम उल्ट्माउन ननदेशन हदएका गथए । 
 

एडीफीरे भागथल्रो सेतीभा ऊजाथभन्त्रीरे उठाएका चासोराई सम्फोधन गदै ऩयाभशथदाता कम्ऩनीभा सेडडभेन्त्टेसन 

फ्रससङको अनुबि बएका विऻराई याख्नरेगामत काभका रागग थऩ सहमोग गन ेसरझखत प्रनतफद्धता ऊजाथ 
भन्त्रारमसभऺ गयेको छ । भन्त्री ऻिारीरे आपूरे उठाएको विषम सम्फोधन गनथ एडीफी सहभत बएको उल्रेख गदै 

ल्माभेमयराई न ैऩयाभशथदाता ननमुक्त गनथ भस्न्त्रऩरयषद्भा प्रथताि रगेकी हुन ्। अगधकायीहरू फुधफाय यानतसम्भ 

फसेय ऩयाभशथदाता ननमुस्क्तसम्फन्त्धी भन्त्रीको ननणथम उल्ट्माउन भस्न्त्रऩरयषद्भा रान ेप्रथताि तमाय गयेका गथए । 
  



>f]tM sflGtk'/, 2071/9/18 

त्ररशूरी थ्री 'ए’ को प्रसायण राइनभा अवयोध 

प्रकाश अगधकायी  
६० भेगािाट ऺभताको बरशूरी थ्री 'ए' प्रसायण राइनको काभ थथानीम फाससन्त्दाको अियोधका कायण सुरु हुन सकेको 
छैन । २२० केबीए प्रसायण राइनका रागग टािय ननभाथण सुरु बएका थथानभा सभेत थथानीमिासीरे बत्काउन 

थारेका छन ्। 
 

ऩटक-ऩटकको वििादका कायण ६० भेगािाट ऺभताको बरशूरी थ्री 'ए' को काभ तीव्र गनतभा बइयहॉदा प्रसायण 

राइनको काभ बन ेसोही अनुऩातभा हुन सकेको छैन । भनकाभनाको अचथरेदेझख काठभाडौंको भातातीथथसम्भको ४५ 

ककरोसभटय प्रसायण राइनको टािय ननभाथणका रागग जग्गा अगधग्रहण गरयसकेको छ बन ेप्रसायण राइन ऺेरभा ऩने 
झन्त्ड ै१५ हजाय रूख कटानका रागग टाॉचा रगाइएको बए ऩनन काट्न बन ेअनुभनत ऩाएको छैन । आमोजनाको ६० 

प्रनतशत टािय िन ऺेरभा ननभाथण गनुथऩन ेहुन्त्छ ।  
 

सफ ैप्रकक्रमा ऩूया गयी आमोजनारे प्रसायण राइनका रागग चाइननज कम्ऩनी चाइना इन्त्टयनेसनर िाटय एन्त्ड 

कऩोयेसनरे प्रसायण राइनको एक सम ४५ टािय ननभाथणको अनुभनतसभेत ऩाइसकेको अिथथाभा थथानीमिासीरे 

विसबन्त्न भाग याखी काभ सुरु गनथ नहदएको आमोजना प्रभुख उिभ अभात्मरे फताए ।  
 

थथानीमिासीरे एक टाियफाट अको टाियसम्भ तान्त्न ेतायभुनन ऩन ेसम्ऩूणथ जग्गाका भुआब्जा, साभुदानमक िन य 

क्रफ बिन ननभाथणरगामत टािय ऩुग्न ेिन ऺेरसम्भ भोटयफाटो ननभाथणका रागग भाग याखेका छन ्। 
थथानीमिासीका भाग केहीराई आमोजनारे ऩूया गनथ सक्न ेबए ऩनन केही जहटर भाग ऩूया गनथ नसक्न ेफताइएको छ 

। भनकाभनाको अचथरेदेझख भातातीथथसम्भ २४ साभुदानमक िन ऺेर हुॉदै प्रसायण राइन ननभाथण गनुथऩन ेहुन्त्छ ।  
 

प्रसायण राइनको काभ अियोध गन ेक्रभभा गेखुथभा थथानीमरे टाियको रेग फोल्ड काहटहदएका छन ्बन ेभनकाभना 
य तुप्ठचभेा काभराई ननभाथण थथरभा प्रिेश गनथसम्भ हदएका छैनन ्। त्मथत ैयानीऩौिा आसऩास ऺेरभा टाियको 
खाल्टो खननएको अिथथाभा ऩनन थथानीमरे कॊ कक्रटको काभ गनथ नहदएको आमोजना प्रभुख अभात्मरे फताए ।  
 

प्रसायण राइनको काभ सुरु बएको थथानभा गाउॉ रेरे अियोध गयेऩनछ चाइननज कम्ऩनीका झन्त्ड ै३ सम काभदाय 

त्मस ैफसेका छन ्। आमोजनारे बन ेथथानीमिासीको भाग प्रभुख स्जल्रा अगधकायी य थथानीम विकास अगधकायीको 
सहमोगभा थथानीम थतयफाट सभाधान गनथ छरपर अनघ फढाएको छ ।  
 

२०१४ अगथटसम्भ प्रसायण राइनको काभ सक्न ऩाएको म्मादसबर काभ नबएऩनछ आमोजनारे प्रसायण राइन 

ननभाथण गन ेअिगध २० भहहना थऩ गरय २०१६ अवप्रर ३० सम्भ ऩुयम्ाएको छ । ऩािय हाउस ननभाथण सम्ऩन्त्न अस्न्त्तभ 

सभनत बन े२०१६ को जुराई यहेको छ । बफजुरी उत्ऩादन हुनुबन्त्दा तीन भहहनाअनघ न ैप्रसायण राइनको काभ 

सक्नुऩनेभा ऩािय हाउसभा बएको काभको प्रगनतअनुसाय प्रसायण राइनको काभ नसककए ६० भेगािाट ऺभताको 
बरशूरी थ्री 'ए' को उत्ऩाहदत बफजुरी खेय जान सक्न ेअिथथा ससजथना हुन सक्न ेआमोजनारे शॊका व्मक्त गयेको छ । 
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आमोजना ननभाथणबन्त्दा प्रसायण राइन ननभाथणभा अिरुद्ध य झन्त्झट हुन ेबएऩनछ प्रागधकयणरे बरशूरी थ्री 'ए' फाट 

उत्ऩाहदत बफजुरीका साथ ैनुिाकोट य यसुिाभा उत्ऩाहदत हुन ेविद्मुत्सभेत केन्त्रीम प्रसायण राइनभा जोड्न 

आमोजनारे हाई ऩाियको २२० केबीए प्रसायण राइन ननभाथण गनथ रागेको हो । 
  



>f]tM sflGtk'/, 2071/9/18 

त्ररशूरी थ्री 'ए’ को प्रसायण राइनभा अवयोध 

प्रकाश अगधकायी  

६० भेगािाट ऺभताको बरशूरी थ्री 'ए' प्रसायण राइनको काभ थथानीम फाससन्त्दाको अियोधका कायण सुरु 

हुन सकेको छैन । २२० केबीए प्रसायण राइनका रागग टािय ननभाथण सुरु बएका थथानभा सभेत 

थथानीमिासीरे बत्काउन थारेका छन ्। 

ऩटक-ऩटकको वििादका कायण ६० भेगािाट ऺभताको बरशूरी थ्री 'ए' को काभ तीव्र गनतभा बइयहॉदा 
प्रसायण राइनको काभ बने सोही अनुऩातभा हुन सकेको छैन । भनकाभनाको अचथरेदेझख काठभाडौंको 
भातातीथथसम्भको ४५ ककरोसभटय प्रसायण राइनको टािय ननभाथणका रागग जग्गा अगधग्रहण गरयसकेको 
छ बन ेप्रसायण राइन ऺेरभा ऩने झन्त्ड ै१५ हजाय रूख कटानका रागग टाॉचा रगाइएको बए ऩनन काट्न 

बने अनुभनत ऩाएको छैन । आमोजनाको ६० प्रनतशत टािय िन ऺेरभा ननभाथण गनुथऩने हुन्त्छ ।  

सफै प्रकक्रमा ऩूया गयी आमोजनारे प्रसायण राइनका रागग चाइननज कम्ऩनी चाइना इन्त्टयनेसनर िाटय 

एन्त्ड कऩोयेसनरे प्रसायण राइनको एक सम ४५ टािय ननभाथणको अनुभनतसभेत ऩाइसकेको अिथथाभा 
थथानीमिासीरे विसबन्त्न भाग याखी काभ सुरु गनथ नहदएको आमोजना प्रभुख उिभ अभात्मरे फताए ।  

थथानीमिासीरे एक टाियफाट अको टाियसम्भ तान्त्न ेतायभुनन ऩन ेसम्ऩूणथ जग्गाका भुआब्जा, 
साभुदानमक िन य क्रफ बिन ननभाथणरगामत टािय ऩुग्ने िन ऺ्ाााेरसम्भ भोटयफाटो ननभाथणका रागग 

भाग याखेका छन ्। थथानीमिासीका भाग केहीराई आमोजनारे ऩूया गनथ सक्न ेबए ऩनन केही जहटर भाग 

ऩूया गनथ नसक्न ेफताइएको छ । भनकाभनाको अचथरेदेझख भातातीथथसम्भ २४ साभुदानमक िन ऺेर हुॉदै 

प्रसायण राइन ननभाथण गनुथऩने हुन्त्छ ।  

प्रसायण राइनको काभ अियोध गने क्रभभा गेखुथभा थथानीमरे टाियको रेग फोल्ड काहटहदएका छन ्बने 
भनकाभना य तुप्ठचभेा काभराई ननभाथण थथरभा प्रिेश गनथसम्भ हदएका छैनन ्। त्मथतै यानीऩौिा 
आसऩास ऺेरभा टाियको खाल्टो खननएको अिथथाभा ऩनन थथानीमरे कॊ कक्रटको काभ गनथ नहदएको 
आमोजना प्रभुख  

अभात्मरे फताए ।  

http://www.ekantipur.com/NEP/REPORTER/593.HTML


प्रसायण राइनको काभ सुरु बएको थथानभा गाउॉ रेरे अियोध गयेऩनछ चाइननज कम्ऩनीका झन्त्ड ै३ सम 

काभदाय त्मसै फसेका छन ्। आमोजनारे बने थथानीमिासीको भाग प्रभुख स्जल्रा अगधकायी य थथानीम 

विकास अगधकायीको सहमोगभा थथानीम थतयफाट सभाधान गनथ छरपर अनघ फढाएको छ ।  

२०१४ अगथटसम्भ प्रसायण राइनको काभ सक्न ऩाएको म्मादसबर काभ नबएऩनछ आमोजनारे प्रसायण 

राइन ननभाथण गन ेअिगध २० भहहना थऩ गरय २०१६ अवऩय्र ३० सम्भ ऩुयम्ाएको छ । ऩािय हाउस 

ननभाथण सम्ऩन्त्न अस्न्त्तभ सभनत बने २०१६ को जुराई यहेको छ । बफजुरी उत्ऩादन हुनुबन्त्दा तीन 

भहहनाअनघ नै प्रसायण राइनको काभ सक्नुऩनेभा ऩािय हाउसभा बएको काभको प्रगनतअनुसाय प्रसायण 

राइनको काभ नसककए ६० भेगािाट ऺभताको बरशूरी थ्री 'ए' को उत्ऩाहदत बफजुरी खेय जान सक्न े

अिथथा ससजथना हुन सक्ने आमोजनारे शॊका व्मक्त गयेको छ । 

आमोजना ननभाथणबन्त्दा प्रसायण राइन ननभाथणभा अिरुद्ध य झन्त्झट हुने बएऩनछ प्रागधकयणरे बरशूरी 
थ्री 'ए' फाट उत्ऩाहदत बफजुरीका साथै नुिाकोट य यसुिाभा उत्ऩाहदत हुन ेविद्मुत्सभेत केन्त्रीम प्रसायण 

राइनभा जोड्न आमोजनारे हाई ऩाियको २२० केबीए प्रसायण राइन ननभाथण गनथ रागेको हो ।  

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/9/18 

भाधथल्रो भस्र्माङ्दी ‘ए’ जरववद्मुत आमोजनाभा तोडपोड 

उियी रभजुङको बुरबुरेभा ननभाथणागधन भागथल्रो भस्र्माङ्दी „ए‟ जरविद्मुत आमोजनाभा तोडपोड हुॉदा 
१४ राख फयाफयको ऺनत बएको छ । आमोजनाको गाडीरे सो आमोनाभा कामथयत एक भजदयुराई ककच्दा 
भतृ्मु बएऩनछ भतृकका सभथथक मुिाहरूरे आमोजनाभा तोडपोड गदाथ सो ऺनत बएको हो । 

आमोजनाको ननभाथण कम्ऩनी ससनो सगयभाथा हाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे सो तोडपोडफाट १४ राख रुऩैमाॉ 
फयाफयको ऺनत बएको बन्त्दै प्रशासनसॉग ऺनतऩूनत थको ऩहर गरयहदन ऩर ऩठाएको छ  । आमोजनारे 

ऩठाएको ऩरभा आमोजनाको १७ िटा सॊयचना विसबन्त्न ऺनत ऩुगेको दािी गदै सो ऺनतऩूनत थ बयाईहदन 

ननभाथण कम्ऩनीरे भाग गयेको स्जल्रा प्रशासन कामाथरमका सहामक प्रभुख स्जल्रा अगधकायी 
तुरसीप्रसाद ऩौडरेरे फताए । उनका अनुसाय आमोजनारे  आफ्ना सिायी साधन, थकाबेटय, कामाथरम, 

होसरङफोडथ रगामतको ऺेरभा बएको ऺनत बएको थथान तथा िथतुको पोटो सहहतको ऩर स्जल्रा प्रशासन 

कामाथरमराई प्राप्ठत बएको छ । 

सो ननभाथण कम्ऩनीरे आमोजन तोडपोड गयी ऺनत ऩु¥माउने मुिाहरूराई तत्कार ऩक्राउ गरय कायिाही 
प्रकक्रमा अगाडी फढाउन प्रशासनराई अनुयोध गयेऩनछ प्रहयीरे कम्ऩनीभा तोडपोड गनथ आउने मुिाहरूको ७ 

िटा भोटयसाईकर ननमन्त्रणभा सरएऩनन शुक्रफायसभभ् कुने ऩनन मुिाहरूराई ऩक्राउ नगयेको स्रोतरे 

फताएको छ । 

गत सोभफाय साॉझ सोही आमोजनाभा कामथयत भजदयु फाहुनडाॉडा– ५ ननिासी खगेन्त्र नघसभयेराई 

आमोजनाको फसरे ककच्दा उनको भतृ्मु बएको गथमो । सो घटनाभा ऩीडडत ऩरयिायराई ५ राख विभा यकभ 

सहहत १३  राख रुऩैमाॉ ऺनतऩूनत थ य २५ हजाय रुऩैमाॉ ककरयमा खचथ हदने सहभनत बएको गथमो  । 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/9/18 

नौभुये आमोजना नफनेकोभा स्थानीमको दखेुसो 

ववजमभसॊह बायती 

२ सम ४५ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन ऺभता बननएको „नौभुये जरविद्मुत ्आमोजना‟ ननभाथण सुरु बएको 
आठ िषथसबर फहुउद्देश्मीम ऩरयमोजनाका रूऩभा फन्त्ने बननए ऩनन मसको सुरुआत नै हुन सकेको छैन 

। झझभरुक य भाडी नदीको सॊगभ, प्ठमुठान य अघाथखाॉचीको ससभाना ऩन े „नौभुये‟ (गाउॉको नाभ) ऺेरभा 
जरविद्मुत ्आमोजना ननभाथण हुने चचाथ चरेको झन्त्ड ै२६ िषथ बमो । सो आमोजनाको २०४४ देझख २०४६ 

सम्भ सि ेगरयमो । तय, हारसम्भ ऩनन आमोजना फन्त्ने प्रकक्रमा अगाडड फढ्न सकेको छैन । 

आमोजनाको नाभ अघाथखाॉाॉची जरुके–२ भा ऩन ेनौभुये गाउॉको नाभफाट याझखएको हो । प्ठमुठानको हॊसऩुय 

य अघाथखाॉचीको जरुके गाविसभा आमोजनाको सॊयचना ऺेर ऩदथछ । तत्कारीन ऩञ्चामती सयकायरे 

आमोजनाको काभराई प्रायम्ब गये ऩनन फहुदर आएऩनछ योककएको जरुके य हॊसऩुयका थथानीम फताउॉछन ्

। „आमोजना फन्त्रा बन्त्न े ठूरो आशा गथमो,‟ जरुकेका थथानीम ऩीताम्फय सारुरे बने, „अचरे चचाथ हुॉदा 
फन्त्छ ककजथतो रागेको छ ।‟ 

तत्कारीन विद्मुत ्ससभनतका सॊमोजकसभेत यहेका सारु फेराफेराभा नौभुयेको फायेभा कुया उ्ने गये ऩनन 

ननभाथण कामथ सुरु नहुॉदा गचस्न्त्तत छना्् । „फेराफेराभा आमोजना फन्त्न ेबमो बनेय सभाचाय आउॉछ,‟ 

सारुरे बन,े „प्ठमुठानफाट ननिाथगचत सबासद्ा् नेऩार सयकायको उच्चऩदथथ ओहोदाभा यहेकारे विशषे 

चासो हदनुऩ¥मो ।‟ ६ िषथअनघ तत्कारीन प्रधानभन्त्री एभाओिादी अ्मऺ ऩुष्ऩकभर दाहार बायत 

भ्रभणका फेरा नेऩारभा फढ्दो ऊजाथ सॊकटराई न्त्मूनीकयण गन ेबन्त्दै नौभुये आमोजनाराई सहमोग गन े

बायत सयकायरे प्रनतफद्धता जनाएको चचाथ गथमो । बायतरे दाङ, कवऩरिथतु हुॉदै विहाय ऩानी ऩु¥माउने 
मोजना सुनाए ऩनन ऩानी बायत हदन नेऩाररे नभान्त्दा आमोजना अनघ फढ्न नसकेको फताइन्त्छ । नेऩार 

मसराई जराशममुक्त फहुउदेश्मीम आमोजना फनाउनुऩछथ  बन्त्ने ऩऺभा छ । 

झझभरुक य भाडी खोराको सॊगभथथर ऐयाितीफाट दईु ककरोसभटय तर नौभुये आमोजना थथर छ । मसको 
रागत सन ्२००७ को भूल्मभा ३२ कयोड अभेरयकी डरय राग्न ेअनुभान गरयएको छ । बायतराई ऩानी हदन 

नसककन ेबन्त्दै नेऩार सयकायरे २०७१ साउनभा आमोजनाको काभ आपैं  फनाउने जनाए ऩनन काभ अनघ 

फढ्न सकेको छैन ् । महाॉ सुक्खामाभभा ऩनन २ सम ४५ भेगािाट विद्मुत ् ननकाल्न्त्न सककने अ्ममन 

टोरीरे तमाय गयेको प्रनतिेदनभा उल्रेख छ । 



„नौभुये आमोजना यास्ष्रम गौयि एिॊ फहुउद्देश्मीम आमोजना हो, सयकाय य ननजी ऺेरको रगानीफाट 

मसराई ऩूणथता हदइने छ,‟ प्ठमुठान ऺेर नम्फय–१ का सबासद् िाभदेि गौतभरे बने, „नौभुयेराई 

जराशममुक्त फनाएय ऩमथटनसॉग जोडडन ेछ य व्माऩक भाराभा योजगायीको ससजथना हुनेछ ।‟ 

५० प्रनतशत नेऩार सयकायको य ५० प्रनतशत सािथजननक सेमयको आधायभा आमोजनाराई अनघ फढाउने 
मोजना यहेको सबासद् धनफहादयु यामभाझीरे फताए । २६ िषथ ऩहहरे य अहहरेको अिथथाभा पयक आएको 
फताउॉ दै उनरे नौभुये आमोजनाको सभुगचत विकास गरय ससॊगो प्ठमूठानको विकासको रहय मस आमोजनारे 

ससजथना गने विश्िास व्मक्त गये । „ऩानीराई फाॊगेसार हुॉदै देउखयुी ससॉचाइ गने मोजना यहेको छ,‟ उनरे 

बने ।  

मस ैिषथफाट ऩरयमोजनाको बफथततृ अ्ममन गयी डीऩीआय तमाय गने काभ गन ेनेऩार सयकायरे मोजना 
फनाएको छ । यास्ष्रम मोजना आमोगको यातो ककताफभा सभेत अ्ममनका रागग आिश्मक फजेट 

विननमोजन गयेको छ । नौभुये जरविद्मुत,् उऩय झझभरुकजथता ऊजाथ उत्ऩादन आमोजनाको अ्ममन 

गयी सािथजननक ननजी साझदेायीअन्त्तगथत रगानी फढाउन आगाभी पागुनभा प्ठमुठानभा हुन ेभ्मऩस्श्चभ 

भहोत्सिरे सहमोग ऩुग्ने प्ठमुठान उद्मोग िाझणज्म सॊघका ननितथभान अ्मऺ इभानससॊह बायतीरे फताए 

।  
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ववद्मुत ्राइसेन्स खायेजी सुरु  

सचने गौतभ 

ऊजाथ भन्त्रारमरे अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगको ननदेशनअनुसाय जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्त्स 

खायेजी सुरु गयेको छ । 

भन्त्रारमरे ३६ भेगािाटको करुिा य ४.५ भेगािाटको फरेपी–फी जरविद्मुत ्आमोजनाको सि ेराइसेन्त्स 

केही हदनअनघ खायेज गयेको हो । ४ सम भेगािाटको तल्रो अरुण जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्त्स 

भन्त्रारमरे मसअनघ न ैखायेज गरयसकेको छ । 

राइसेन्त्सभा याझखएका सतथअनुसाय काभ नगयेको बन्त्दै अस्ख्तमायरे १४ आमोजनाको राइसेन्त्स खायेज 

गनथ ऊजाथराई ननदेशन हदएको गथमो । भन्त्रारमका प्रिक्ता सहसगचि केशि्िज अगधकायीरे करुिा य 

फरेपीको राइसेन्त्स खायेज गयी सयकायी फाथकेटभा याझखएको जानकायी हदए । 

„अस्ख्तमायरे कानुनी व्मिथथाअनुसाय कायफाही गनथ ननदेशन हदएऩनछ तीन आमोजनाको राइसेन्त्स 

खायेज गयी सयकायी फाथकेटभा याखेका छौँ,‟ प्रिक्ता अगधकायीरे बने ।  तल्रो अरुण प्रिद्र्धक ब्रस्जरको 
ब्रास ऩािय, करुिाको झ्माभोरोङ्भा हाइड्रोऩािय डबेरऩभेन्त्ट य आन फरेपी हाइड्रो प्रासर हो । 

प्रिक्ता अगधकायीरे अन्त्म आमोजनाको ऩनन कायफाही प्रकक्रमा अगाडड फढेको फताए । „अन्त्म आमोजनाको 
ऩनन अिथथा अ्ममन गयी पाइर ऩेस गनथ विद्मुत ् विकास विबागराई ननदेशन हदइसकेका छौँ, 
विबागफाट पाइर आउनासाथ कायफाही प्रकक्रमा अगाडड फढाउॉछौँ,‟ उनरे बन े। 

अस्ख्तमायरे ३७.६ भेगािाटको कािेरी–ए, ४६ भेगािाटको बोटेकोसी–५, ३६ भेगािाटको करुिाखोरा, १४.३ 

भेगािाटको भागथल्रो भैरुङ, १८ भेगािाटको भागथल्रो सोरुखोरा जरविद्मुता्् आमोजनाको 
राइसेन्त्सभा याझखएको सतथअनुसाय कायफाही गनथ ऊजाथराई ननदेशन हदएको गथमो । 

मसैगयी, २० भेगािाटको तल्रो फरेपी, १७.५ भेगािाटको छाहायेखोरा, ६ भेगािाटको फुकुखोरा, ४.५ 

भेगािाटको तल्रो इन्त्रािती, ३.४ भेगािाटको सभहदभखोरा, ६.८ भेगािाटको भागथल्रो खोरुङगाखोरा, ९.७ 

भेगािाटको भागथल्रो इङ्गिा य ४.५ भेगािाटको फरेपी–फी आमोजनाराई कायफाही गनथ अस्ख्तमायरे 

ननदेशन हदएको गथमो । 

१४ आमोजनाको राइसेन्त्स खायेज गनथ अस्ख्तमायरे ऊजाथभा ऩर ऩठाएऩनछ सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत य 

अथथ ससभनतभा छरपर बएको गथमो ।  जरस्रोत ससभनतरे अ्ममन, अनुसन्त्धान, विश्रेषण, अनुगभन 



तथा भूल्माॊकन गयी आमोजना कानुनसम्भत सञ्चारन हुने अिथथाभा यहे/नयहेको ननक्र्मोर गयी 
कायफाही एिॊ ननणथम गनथ ऊजाथराई ननदेशन हदएको गथमो । 

अथथ ससभनतरे राइसेन्त्स सरएय राभो सभमदेझख काभ नगयेका आमोजनाको अनुभनतऩर खायेज गनथ 
प्रधानभन्त्री कामाथरम य ऊजाथराई ननदेशन हदएको गथमो । 

भन्रीको ननणथम उल्ल्टमो 
तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजनाको सुऩयीिेऺण ऩयाभशथदाता छनोट प्रकक्रमा यद्द गने ऊजाथभन्त्री याधाकुभायी 
ऻिारीको ननणथमराई भस्न्त्रऩरयषद्रे उल्ट्माएको छ । भस्न्त्रऩरयषद्को बफहीफायको फैठकरे आमोजनाको 
ऋण रगानीकताथ एससमारी विकास फैंक (एडडफी)कै भूल्माॊकनका आधायभा ऩयाभशथदाता छनोटको ननणथम 

गयेको हो । 

एडडफीरे प्रनतथऩधाथभा यहेका ऩाॉच ऩयाभशथदाता कम्ऩनीरे ऩेस गयेको प्राविगधक य आगथथक प्रथतािको 
भूल्माॊकन गयी जभथन ऩयाभशथदाता कम्ऩनी राहभेहय य क्मानेडडमन कम्ऩनी भननटोिा हाइड्रो 
इन्त्टयनेसनरको सॊमुक्त उऩक्रभ (जेबी)राई छनोट गयेको गथमो । 

भूल्माॊकन रहुटऩूणथ बएको बन्त्दै ऊजाथभन्त्री ऻिारीरे छनोट प्रकक्रमा यद्द गयेकी गथइन ्। छनोट प्रकक्रमा 
यद्द गयी भन्त्री ऻिारीरे ऩुन: सोही प्रकक्रमाराई ननयन्त्तयता हदने प्रथताि भस्न्त्रऩरयषद्भा रगेकी गथइन ्। 

ऩयाभशथदाता छनोटभा प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयारा य  अथथ भन्त्रारमरे चासो जनाएकारे 

भस्न्त्रऩरयषद्फाटै ननणथम गयाएय भन्त्रीको ननणथम उल्ट्माइएको ऊजाथ भन्त्रारम स्रोतरे फतामो । 

  



>f]tM uf]/vfkq, 2071/9/18 

ववद्मुत उत्ऩादन आधा बन्दा ओयारो 

याजु सशिा ऩशुऩनतनगय, ऩुस १८ गते । सुख्खा भौसभ य खोराभा ऩानीको सतह घट्न थारेऩनछ इराभभा 
विद्मुत उत्ऩादन आधा बन्त्दा ओयारो रागेको छ । 
भॊससयदेझख नै आमोजनाहरुको उत्ऩादन घट्न थारेको हो । ऩानी अबाि झले्न थारेका आमोजनाराई चतै–

फैशाखको खडयेीभा थऩ सभथमा हुने देझखएको छ । त्मसफेरा जरविद्मुत आमोजनारे ऺभताबन्त्दा धेयै 

कभ भार विद्मुत उत्ऩादन गने छन ्। बखथयै सञ्चारनभा आएकोाे नमाॉ आमोजनारे शुरुफाटै ऩानी अबाि 

झले्दै छ । 
हहॉउदेफारी ससॊचाई गनथ ककसानरे कूरो चराएऩनछ थथानीम खोरानाराभा ऩानीको भारा घटेको हो । 



ससॊचाईको भौसभ शुरु हॉाुदा ऩुिाखोरा केन्त्र य भाइखोरा साना जरविद्मुत आमोजनाको विद्मुत 

उत्ऩादनभा कभी आएको हो । आमोजना सम्िद्ध अगधकायीरे „फषाथमाभ शुरु नबएसम्भ मो क्रभ जायी 
यहन‟े फताएका छन ्। जोशी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीको ३ भेगािाट ऺभताको अप्ठऩय ऩुिाखोरा जरविद्मुत 

आमोजनारे अहहरे चाय सम ककरोिाट भार ैविद्मुत उत्ऩादन गदैछ । अनघल्रो भहहनाफाट विद्मुत 

उत्ऩादन थारेको आमोजनारे ऩानीको अबािभा ऺभताको आधायभा थोयै भारै विद्मुत उत्ऩादन गदैछ । 
६ दशभरि २ भेगािाट ऺभताको ऩुिाखोरा केन्त्ररे ३ दशभरि १ भेगािाट भार विद्मुत उत्ऩादन 

गरययहेको छ । आमोजनाका प्रभानन्त्द बट्टयाईका अनुसाय, ऩानीको भारा घटेकैरे विद्मुत उत्ऩादन घटेको 
हो । „ऩुिाखोराको ऩानी ककसानरे खेतफायीतपथ  सोझ्माउन थारेऩनछ भॊससयदेझख फषेनन मसैगयी विद्मुत 

उत्ऩादन घट्छ‟–आमोजनाका भेकाननकर सुऩयबाइजय कृष्ण काकीरे बन्त्नुबमो–„अफ फषाथमाभ शुरु 

नबएसम्भ हयेक हप्ठता विद्मुत उत्ऩादनको भारा कभ हुॉदै जान्त्छ ।‟ ऩुिाखोराको ऩानी चाय ककरोसभटय 

राभो सुरुङफाट गोराखकथ  नस्जकैको हेड ट्माङ्कभा जम्भा गयी याजदिुारीस्थथत ऩािय हाउसफाट मो 
आमोजनाको विद्मुत उत्ऩादन हुॉदै आएको छ । „यन अप हद रयबय‟ प्रणारीअन्त्तगथतको ऩुिाखोरा 
आमोजनाका दईुटा टिाथइनभ्मे अहहरे एउटा भार ैचल्ने गयेको छ । ऩानी बएको खण्डभा „वऩक आिय‟ भा 
दईुटै टिाथइन चराइए ऩनन „नभथर आिय‟ भा एउटै भार चराउन थारेको काकी फताउनु हुन्त्छ । खडयेी 
ऩयेको खण्डभा मो आमोजनाफाट एक भेगािाट भारै विद्मुत उत्ऩादन हुन्त्छ । मो फषथ ऩनन त्मो सम्बािना 
दोहोरयनसक्न ेजनाउॉ दै उहाॉरे बन्त्नुबमोाे–„खडयेी ऩयेभा धेयै नोक्सान हुन्त्छ ।‟ 
चाय फषथदेझख सञ्चारनभा आएको भाइखोरा साना जरविद्मुत आमोजनाको उत्ऩादनभा ऩनन सुख्खा 
माभसॉग ैविद्मुत उत्ऩादनभा आधा बन्त्दा धेयै कभी बएको छ । आमोजनाका प्ठरान्त्ट म्मानेजय आकाश 

चौधयीका अनुसाय, ४ दशभरि ५ भेगािाट ऺभताको बए ऩनन एक दशभरि ऩाॉच भेघािाटभा सीसभत 

बएको छ । भॊससय १ गतेसम्भ ३ भेगािाट उत्ऩादन हुॉदै आएकोभा ससॊचाइ कूरो चरेका कायण खोराभा 
ऩानी घटेको हो । „हहउॉ दे फारी ससॊचाइ गनथ ककसानराई अत्मगधक ऩानी चाहहने फेरा हो मो‟–चौधयीरे 

बन्त्नुबमो–„हयेक गाउॉभा कूरो रग्न थासरएऩनछ खोराभा ऩानी घट्मो य विद्मुत उत्ऩादनभा कभी आमो ।‟ 
ससॊचाइ गनेक्रभ सककएऩनछ खडयेी शुरु हुनसक्न ेय विद्मुत उत्ऩादनभा झनै कभी आउने उहाॉ फताउन ुहुन्त्छ 

। ऩोहोय चतै–फैशाखभा उक्त आमोजनाफाट ९ सम ककरोिाट भार विद्मुत उत्ऩादन हुन ेगयेको गथमो । 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/9/18 

ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनाको ७१ प्रनतशत काभ सम्ऩन्न 

याजधानी सॊवाददाता 
दोरखा, १७ ऩुस 

भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको ७१ प्रनतशत काभ ऩूया बएको छ । मही अनुऩातभा काभ 

अनघ फढे तोककएकै सभमभा आमोजनारे आङ्खनो रक्ष्म ऩूया गन ेजनाएको छ । २०७३ असाय भसान्त्तसबर 

विद्मुत ्उत्ऩादन गरयसक्ने रक्ष्म आमोजनाको यहेको भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाका 
प्रिक्ता डा. गणेश न्त्मौऩानेरे फताए । 

„आमोजनाको हेड फक्सको ८५ प्रनतशत काभ सककमो,‟ आमोजना प्रिक्ता डा. न्त्मौऩानेरे बन,े „भुख्म 

सुरुङभा २२ सम सभटय खन्त्न फाॉकी छ । दईुिटा बहटथकर सक्सभा ८० सभटयको तल्रो बहटथकर सक्सभा ३३ 

सभटय य अऩय बहटथकर सक्स बने तत्कार सुरु गने फताए ।‟ गत १९ भॊससयफाट रयबथय ड्राइिेसन गये नदीको 
फामाॉ ककनायभा काभ गरययहेको आमोजनारे जनाएको छ । „प्रसायण राइनको काभ मुद्धथतयभा अनघ 

फढेको फताउॉ दै प्रिक्ता न्त्मौऩानेरे बने, „१ सम २७ टाियभ्मे २५ ओटा टाियभा काभ बइयहेको छ ।‟ 

ननजी आिादी जग्गाभा फन्त्ने टाियको तत्कार ऩूया हुने चयणभा यहे ऩनन फाॉकी टािय सािथजननक 

साभुदानमक िनभा ऩने कायण नेऩार सयकायको थिीकृनत सरएय भार सुरु गन ेउनरे फताए ।  

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/9/18 

भागथल्रो सेती जरविद्मुत ्आमोजना ऩयाभशथदाता यद्दको ननणथम उस्ल्टमो  
भन्री ऻवारीरे आफ्नो ननणथम उल्टाइन  

काठभाडौं : भागथल्रो सेती (तनहुॉ) जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩयाभशथदाता ननमुक्ती प्रकक्रमा सच्माउनु ऩये 

याजीनाभा हदने असबव्मस्क्त हदॊदै आएकी ऊजाथ भन्त्री याधाकुभायी ऻिारीरे अन्त्तत: आफ्नो ननणथम 

आऩैल्ररे भस्न्त्रऩरयषद्भा रगेय उल्टाएकी नछन।्  
  

रगानीकताथ एससमारी विकास फैंक (एडीफी) रे नै छनौट गयेको ऩयाभशथदाता कम्ऩनी ल्माह्भेय-भनीतोफा 
सॊमुक्त उऩक्रभराई न ैआमोजना व्मिथथाऩन ऩयाभशथदाता तथा सुऩयीिेऺकभा ननमुक्ती गने प्रथताि 

आऩैल्ररे रगेय ऊजाथ भन्त्री ऻिारीरे बफहीफाय फसेको भस्न्त्रऩरयषद्फाट ऩारयत गयाएकी हुन।्  
  

भस्न्त्रऩरयषद् फैठकऩनछ सञ्चायकभॉससत भन्त्री ऻिारीरे एडीफीरे भन्त्रारमरे गठन गयेको ससभनतरे 

उठाएको रागत य सभमका विषमभा तोककएको सभमभा ऩूया गने सरझखत ऩर रेखेय प्रनतफद्धता गयेकारे 

ननणथम कपताथ गयेको फताइन।्  
  

भन्त्रारमका सहसगचि केशि्िज अगधकायी सॊमोजक यहेको ससभनतरे दोस्रो सूगचभा यहेको कान्त्साइ 

इरेस्क्रकर कम्ऩनीससत भार भागथल्रो सेतीजथतो आमोजना फनाएको अनुबि बएकारे उसैराई हदनुऩन े

ससपारयस गयेको गथमो। अगधकायी ससभनतको ससपारयस फभोस्जभ भन्त्री ऻिारीरे दोस्रो सगूचभा यहेको 
कम्ऩनीराई ऩयाभशथदाता ननमुक्त गनथ मसअनघका सम्ऩूणथ ननमुक्ती प्रकक्रमा भन्त्रीथतयीम ननणथम यद्द 

गयेकी गथइन।्  
  

एडीफीरे भस्न्त्रऩरयषद्को ननणथमको थिागत गयेको छ। 'ऩयाभशथदाता ननमुक्तीसम्फन्त्धी ननणथमफाये हाभीरे 

सयकायफाट औऩचारयक जानकायी ऩाएका छैनौं,' एडीफी नेऩारका यास्ष्रम ननदेशक केननगचमो मोकोमाभारे 

बफहीफाय अन्त्नऩूणथससत सॊक्षऺप्ठत प्रनतकक्रमा हदॊदै बने, 'तय सयकायरे ननणथम गयेको हो बन ेतनहुॉ आमोजना 
अनघ फढाउने ननणथमको हाभी थिागत गछाथाैाॊ, मो आमोजना नेऩारको अथाह जरविद्मुत ् उत्ऩादन 

सम्बािनाको विकास य िषथबरय थिच्छ ऊजाथ उत्ऩादन गनथ भद्दत ऩुग्नेछ, जसरे आगथथक िदृ्गध य 

जीिनथतय उकाथन भद्दत गनेछ।'  
  

आमोजनाभा १८ अफथ रुऩैमाॉ रगानी गयेको एडीफीरे भन्त्री ऻिारीको ननणथम नसस्च्चए आमोजनाफाट हात 

झझक्न े औऩचारयक जानकायी सयकायराई हदएको गथमो। एडीफीको चतेािनीऩनछ प्रधानभन्त्री सुशीर 

कोइयारारे ऊजाथ भन्त्री ऻिारीराई ननणथम सच्माउन ननदेशन हदएका गथए। अथथ भन्त्रारमरे ननणथम 

ऩुनयािरोकन गनथ ऊजाथभन्त्रीराई आग्रह गयेको गथमो। प्रधानभन्त्रीको ननदेशनऩनछ ऩनन अडानभा यहेकी 



ऻिारीरे अन्त्तत: एभारे अ्मऺ केऩी ओरीरे सभेत ननणथम फदल्न ननदेशन हदएऩनछ भस्न्त्रऩरयषद् 

रगेकी हुन।्  
  

भन्त्रारमका सहसगचि अगधकायी ससभनतको ससपारयसऩनछ एडीफीरे आपू य नेऩार सयकायका प्रनतननगध 

सस्म्भसरत सॊमुक्त ऩुनयािरोकन ससभनतभापथ त अ्ममन गयाएका गथमो। उक्त ससभनतरे ऩूिथमोग्मताका 
शतथअनुसाय ऩयाभशथदातारे काभ गनथ सक्न ेबएकारे उसैराई ननमुक्ती गनथ ससपारयस गयेको गथमो। मसका 
साथ ैअस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगरे ऩनन प्रकक्रमा अनघ फढाउन सुझाि हदएको गथमो। मी दिुै 
अिथथाविऩयीत गत असोज ऩहहरो साता सफ ैप्रकक्रमा यद्द गरयएको गथमो।  
  

सन ्२०१८ भा ऩूया गन ेरक्ष्म यहेको एक सम ४० भेगािाटको जराशममुक्त मो आमोजनाफाहेक सयकायरे 

ननभाथणको चयणसम्भ ऩु:माएको अकाथाे आमोजना छैन। ऩयाभशथदाता ननमुक्तीभ ै प्रागधकयण य ऊजाथ 
भन्त्रारमरे हढराई गयेकारे मो आमोजना दईु िषथ रस्म्फने बएको छ। ननभाथणको प्रकक्रमाभा गएको 
आमोजनाभा हथतऺेऩ गयी अकाथाे अरुण तेस्रो फनाउन खोजेको बन्त्दै तनहुॉका थथानीम याजनीनतक दर, 

नागरयक सभाज भन्त्री ऻिारीप्रनत क्रोगधत बएको गथमो।  
  



 

 

 


