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भाथथल्रो ताभाकोसीभा अको सपरता
४५६ भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ् आमोजनाकै कठिन कामयभध्मेको ३७३ मभटय

गठहयाई बएको तल्रो ऩेनस्टक स्माफ्टभा सपरता प्राप्त बएको छ। ७० प्रततशतबन्दा फढी काभ सम्ऩन्न
बएको आमोजनारे उक्त काभका राथग गत वषयको वैशाखदे खख शुरू गरयएको थथमो।

तल्रो ऩेनस्टक स्माफ्ट तनभायण गनय रट नॊ. १ िे केदाय मसनो हाइड्रो कऩोये सनरे ६ ऩटकसम्भ ये ज फोरयङ
भेमसन आयफीफी तथा आयबीडीएस प्रववथधफाट प्रमास गये ऩतन सपरता हामसर हुन नसकेऩतछ

आमोजनाको ऩहरभा स्माफ्ट याइजजङ तथा स्माफ्ट स्माङककङ दव
ु ै प्रववथधको प्रमोग गयी सुरुङको
दव
ु ैतपयफाट काभ शुरू बएको थथमो।

स्माफ्ट स्माङककङ प्रववथधफाट ४.४ मभटय व्मासको िाडो सुरुङ १९३ ठदनभा २१५ मभटय तनभायण गये को

आमोजनारे जनाएको छ। त्मसैगयी स्माफ्ट याइजजङ प्रववथधफाट २.१ मभटय व्मासको सुरुङ ११४ ठदनभा

जम्भा १५८ मभटय तनभायण गयी ब्रेक थु बएको आमोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्मौऩानेरे फताउनुबमो। अफ
२.२ मभटयको १५८ मभटय राभो सुरुङराई ४.४ मभटय व्मासभा तनभायण गयी जस्टर राइतनङको कामय थामरने
ऩतन डा. न्मौऩनारे फताउनुबमो।

आमोजना, ऩयाभशयदाता तथा तनभायण कामयभा सॊरग्न िे केदायका प्राववथधकको सझ
ु फझ
ु को कायणरे नै

अत्मन्तै जोखखभ ऩण
य नाबफना तनभायण सम्ऩन्न गये य ब्रेक थु
ू य भातनएको राभो सरु
ु ङ कुनै ऩतन भानवीम दघ
ु ट
बएको आमोजनारे जनाएको छ। प्रवक्ता डा. न्मौऩानेरे अफको दईु वषयमबत्र ऩण
ू य ऺभताका साथ ववद्मत
ु ्
उत्ऩादन गने रक्ष्मका साथ काभ बइयहे को फताउनब
ु मो। उहाॉका अनस
ु ाय भॊमसय भसान्तसम्भ
आमोजनाभा २० अफय ६० कयोड रुवऩमाॉ खचय बएको छ।

तनभायणको अजन्तभ चयणभा आएको आमोजनारे नेऩार थधतोऩत्र फोडयको सहभततऩतछ शेमय तनश्कासनको
राथगसभेत प्रकिमा शरू
ु गये को छ। फोडयरे ताभाकोसीराई सम अॊककत दयका तीन कयोड ६० राख छ हजाय
ककत्ता शेमय जायी गनय स्वीकृतत ठदएको हो। कम्ऩनीरे तनष्काशन गनय रागेको शेमय ऩठहरो चयणभा कूर
रगानीको ३४ प्रततशत अनुभतत प्राप्त छ। १५ प्रततशत दोस्रो चयणभा रगत्तै तनष्काशन हुनेछ।
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अपऩ हाइड्रोऩावयको शेमय आउॉ दै
अवऩ हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका फामसन्दाका राथग भाघको तेस्रो सातादे खख शेमय तनष्काशन
गने बएको छ। दाचर
ुय ाको नौगढगाड खोराभा तनभायण ्ॉ गदै गये को साढे आि भेगावाट ऺभताको जरववद्मुत ्

आमोजनाका तनजम्त प्रवद्र्धक कम्ऩनीरे शेमय तनष्काशन गनय रागेको हो। शेमय तनष्काशनका राथग सम्ऩूणय््््ॉ
प्रशासतनक कामय ऩयू ा बइसकेको कम्ऩनीरे जनाएको छ।

प्रवद्र्धक अवऩ ऩावय कम्ऩनीरे आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका फामसन्दाका राथग शेमय तनष्कासन भाघ १९ गतेफाट

आवेदन खर
ु ा गये को जनाएको छ। आमोजना प्रबाववत ऺेत्र दाचर
ुय ा य फैतडी जजल्राका फामसन्दाका राथग १० राख

ककत्ता शेमय तनष्काशन हुॉदै छ। आमोजनाफाट प्रत्मऺ रूऩभा दाचर
ुय ाको दे थरा, धमु रगडा, यानी मशख य मशखय गाववस
तथा फैतडीको रुद्रे श्वय गाववसका फामसन्दाका राथग दईु राख ककत्ता य फाॉकी आि राख ककत्ता शेमय दईु जजल्राका
अन्म गाववस फामसन्दाका राथग जायी गने कम्ऩनी जनाएको छ।

एकसम रुवऩमाॉ अॊककत दयको शेमयका राथग न्मूनतभ ५० ककत्ताको आवेदन ठदनु ऩछय । दईु जजल्राका फामसन्दारे

फढीभा १० हजाय ककत्तासम्भ आवेदन ठदन ऩाउने छन ्।आमोजना प्रबाववत जजल्राका फामसन्दारे शेमय प्राप्त गये ऩतछ

तीन वषयसम्भ बफिी गनय ऩाउने छै नन ्। २०७० सारदे खख ऩजलरक मरमभटे डभा ऩरयवतयन बएको कम्ऩनीरे आमोजनाका
राथग आवश्मक ऩूवायधायहरू जग्गा प्राजप्त, सडक, ववद्मुत ्, खानेऩानी, कभयचायी आवास, गोदाभ तनभायणक
्ॉ ो कामय

सम्ऩन्न गरयसकेको छ। कम्ऩनीभा हार एक हजाय ६४ जना प्रवद्र्धक छन ्। कम्ऩनीको ६० प्रततशत शेमय सॊस्थाऩक
सभूहभा छ। कम्ऩनी १० प्रततशत शेमय प्रबाववत ऺेत्रका फामसन्दाराई बफिी गने छ। बने यहे को फाॉकी ३० प्रततशत

शेमय प्रबाववत ऺेत्रका जनताराई बफिी गये ऩतछ दे शबयका सवयसाधायणर
्ॉ ाई शेमय जायी गरयने कम्ऩनीरे जनाएको
छ।

मसैफीच सॊववधान तनभायणक
्ॉ ा ववषम सत्ता ऩऺ य ववऩऺीफीच कुया नमभरेय याजनीततक द्वन्द्व उत्सगयभा ऩुगेको बए

ऩतन मो साता नेऩारी शेमय फजायभा त्मसरे खासै प्रबाव ऩानय सकेन। साताबय बएको कायोफायभा शेमय फजाय १३.८८
अॊकरे फढे को छ।

तनममभतत कायोफायका राथग चाय ठदनभात्रै खर
ु ेको नेऩार स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) भा बएको कायोफायभा १६४

कम्ऩनीको शेमय कायोफाय बएको नेप्सेरे जनाएको छ। ९ हजाय ९६५ कायोफायफाट मो साता एक अफय ८८ कयोड ९३

राख ८० हजाय रुवऩमाॉ फयाफयका शेमय कायोफाय बएको थथमो। कूर ३७ राख ६६ हजाय आि सम ३० ककत्ता शेमय खरयद
बफिी बएका छन ्। कायोफाय यकभ गत साताको बन्दा ९१.७० प्रततशत फढी छ।‘क’ वगयका कम्ऩनीको कायोफाय भाऩन
गने सेन्सेठटब इन्डेक्स ऩठहरो ठदनको तर
ु नाभा ३.४९ अॊकरे फढे य २०४.६५ अॊकभा आईऩग
ु ेको छ।

मस साता कायोफाय यकभ (४६ कयोड ३१ राख २० हजाय रुवऩमाॉको आधायभा) स््मान्डडय चाटय डय फैंक, शेमय सॊख्माका
आधायभा ग्रान्ड फैंक (चाय राख दईु हजाय ककत्ता) ककनफेच बएको छ।
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इऩान य आइएपसीफीच सम्झौता

स्वतन्त्र ऊजाय उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान) य ववश्व फैंक सभह
ू अन्तयगतयको अन्तयायजष्िम ववत्त तनगभ
(आइएपसी) फीच दईु वषे सम्झौता बएको छ। नेऩारको जरववद्मत
ु को दीगो ववकासका राथग तामरभ एवॊ
प्रववथध उऩरलध गयाउने फाये उक्त सम्झौता बएको हो।

नेऩार जरववद्मत
ु आमोजना तनभायण गरययहे का तनभायण गने प्रवद्यधक, रगानीकताय, सयकायी तथा तनजी

िे केदायको ऺभता ववस्ताय गने ववषमभा आइएपसीरे सहमोग प्रदान गनेछ। दईु वषे अवथधभा नेऩारी
प्रवद्यधको ऺभता धेयै याम्रो हुने आइएपसीरे जनाएको छ।

'नेऩारभा ववद्मुतको भाग हये क वषय नौ प्रततशतरे फठढयहे को छ, जरववद्मुत आमोजना तनभायण गनुय नै
मसको दीगो सभाधान हो,' नेऩारका राथग आइएपसीका आवामसम प्रतततनथध बोरेजन्टनो एस
फगाटमसङरे बने। मो सहकामयरे सयोकायवारा ऩऺ य रगानीकतायरे आमोजनाभा रगानी गनय सक्ने य
मसभा फैंकरे सजजरै ऋण ठदने ऩतन उनरे दाफी गये ।
स्थानीमस्तयभा रगानीकताय तथा प्रवद्यधकरे बोथगयहे को सभस्मा सभाधान गनय ऩतन आइएपसीसॉगको
सहकामय सहमोग मसद्ध हुनेछ। स्थानीम सभस्मा सभाधान गनय तथा ऩुनस्थायऩना य ऩुनफायसभा मसरे
दीगो प्रबाव ऩाने इऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु ववष्टरे फताए। आइएपसीरे ठदने मस खारको तामरभ
हये क वषय तीन सत्रभा सञ्चारन हुनेछ।
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तभोय आमोजनाको आवश्मकता
ऩुष्ऩरार ऩोख्रेर

तभोय नदी ताप्रेजङ
ु को उम्फेक ठहभारमफाट उत्ऩतत बएय उत्तय–दक्षऺण हुॉदै ऩजश्चभ फगेय चतायादे खख ९
ककरोमभटय उत्तयभा (फयाह ऺेत्रभाथथ ) अरुण नदीभा मभल्छ। तभोय अरुणभा मभरेऩतछ सप्तकोसी फन्छ।
तभोय सप्तकोसीको अरुणऩतछको्े िूरो सहामक नदी हो। मसको भख्
ु म ऩानीको स्रोत कञ्चनजॊघा
ठहभशङ
ृ खरा हो।

मो नदीको जराधाय ऺेत्र ६ हजाय वगय ककरोमभटय ऺेत्रपरभा ववस्तारयत छ। मस नदीको ऩानीको फहाफ
रगबग ३३० क्मुबफक मभटय प्रततसेकेण्ड छ। मो नदीको ऩानीको फहावभा भनसुन य सुख्खा सभमका

फीचभा िूरो उतायचढाव हुन्छ। अगस्ट भठहनाभा नौ सम क्मुबफक मभटय प्रततसेकेन्डसम्भ हुन्छ बने भाचय
भठहनाभा घटे य ५० क्मुबफक मभटयप्रतत सेकेन्डभा झछय । फहुआमामभक तरयकारे उऩमोग गने हो बने
ऩूवायञ्चर ववकास ऺेत्रभा प्रवाठहत नदीभध्मे तभोयराई उच्च मोगदान ठदनसक्ने नदी भातनन्छ।
ववमबन्न सॊघ सॊस्थारे तभोयका ववमबन्न स्थानभा िूरा, भझौरा य साना जरववद्मुत ् आमोजनाको
अध्ममन गरययहे का छन ्। अध्ममनअनुसाय कोशी फेसीन गुरुमोजनाभा ऩये का आमोजनाभध्मे
जराशममुक्त तभोय जरववद्मुत आमोजना हारसम्भकै िूरो य सस्तो आकषयक आमोजनाभा ऩछय ।

तभोय जराशममुक्त जरववद्मुत आमोजना सन ् १९८५ भा जाऩान अन्तयायजष्िम सहमोग सॊस्था (जाइका)

रे 'कोसी जराधाय ऺेत्रफाट जरस्रोतको उऩमोग य ववकास सम्फन्धी' सवेऺण अध्ममनफाट छनोट गये को
हो। तभोय जरववद्मुत ् आमोजनको फाॉध तनभायण स्थर छनोट गदाय सप्तकोसी फहुउदे श्मीम उच्च फाॉघराई
असय नऩने गयी छातनएको छ। तभोय जराशममुक्त आमोजना ऩूणय ऺभताभा फनाएभा ७६२ दे खख ८००
भेगावाटसम्भ ववद्मुत उत्ऩादन गनयसककने भातनएको छ।

अठहरे जरववद्मुत ् ववकासको फहसभा जराशममुक्त तभोय य नदी प्रवाहभा आधारयत काफेरी 'ए' चचायभा

छन ्। कावेरी 'ए' तनभायण बए तभोय नफन्ने दे खखन्छ। तभोयरे ठहउॉ द तथा भनसुनी दव
ु ै सभमभा उवत्त नै
ऩरयभाणभा ऊजाय उत्ऩादन गछय । अथायत ्, मसरे सुख्खा माभका राथग 'लमाकअऩ' का रूऩभा काभ गछय ।

काफेरी 'ए'रे वषाय माभभा ३७.६ भेगावाट ववजुरी उत्ऩादन गये ऩतन ठहउॉ दभा रगबग १० भेगावाट जततभात्र
उत्ऩादन गछय ।

नेऩार ववद्मत
ु ् प्राथधकयणरे कावेरी 'ए'राई ऺततऩतू तय ठदएय तभोय जराशममक्
ु त आमोजनाराई नदीको

सम्ऩण
ू य ऺभताको आधायभा तनभायण गने गरु
ु मोजना तमाय गरययहे को जानकायीभा आएको छ। तभोय
जराशममक्
ु त आमोजना फनाइएभा ३७.६ भेगावाटको कावेरी आमोजना डुलछ। काफेरी 'ए' नडुफाउने गयी

तभोय आमोजना फन्ने सॊम्बावना नयहे को ऩव
य म्बाव्मता अध्ममनको तनक्मोरऩतछ प्राथधकयणरे कावेरी
ू स
'ए' राई ऺततऩतू तय ठदएय तभोय आमोजनाराई अगाडड फढाउन रागेको फताइएको छ।

अकायततय तभोय जरववद्मुत ् आमोजना ऩूणय ऺभताभा भात्र फनाउन सककने सम्फद्ध अथधकायीहरूको

बनाइ छ। हार २०० भेगावाटको तनजम्त अनुभतत प्राप्त बएको छ। तय मसअनुसाय तभोय फन्न सत्तै ्कैन।

ककनबने तभोयको जराशमको सॊयचना अॊग्रेजी अऺय 'मब' आकायभा तनभायण हुने हुॉदा नदीभा फगेय आउने
ढुॊगा, फारुवा, च्टानका टुिा, भाटोको थेग्रमानरे ३ वषयभै जराशम बरयने य मसऩतछ मसराई सपा गनय
कठिनाइ हुने अध्ममनफाट दे खखएको छ। तभोयराई ऩूणय ऺभताभा फनाउॉ दा मसको जराशम बरयन ५०
वषयबन्दा फढी राग्छ। उक्त सभमऩतछ ऩतन मो आमोजना नदी प्रवाहभा आधारयत आमोजनाभा ऩरयणत
हुनेछ। तभोय फनेभा मसफाट तनभायण हुने जराशमको उचाइ सभद्र
ु सतहफाट ५५० मभटयबन्दा फढी हुन
जान्छ तय फाॉधको उचाइ नदीको सतहफाट २१५ मभटय अग्रो हुनेछ। साथै फाॉधको चौडाइ ५६५ मभटय हुन्छ।

फाॉधको उचाइ आथथयक य प्राववथधक दृजष्टरे अत्मन्त प्रबावकायी दे खखएको छ। मस आमोजनारे तभोय
जराधाय ऺेत्रको वातावयण य ऩमायप्रणारीभा ऩतन नकायात्भक प्रबाव कभ ऩाछय ।
तभोय जराशममक्
ु त आमोजना ऩण
ू य ऺभताभा फनाउॉ दा राभो सभमसम्भ सख्
ु खा माभभा सभेत ऊजाय

सॊकट सभाधान गनय सहमोग ऩग्ु नेछ। मसको रागत भल्
ू म ६ अफय २२ कयोड अभेयीकी डरय यहे को छ। मो
आमोजना आथथयक य प्राववथधक ठहसावरे अठहरेसम्भकै आकषयक य याम्रो दे खखएको छ। मसको वावषयक

उत्ऩादन ऺभता ३ हजाय १५१.५ थगगावाट आवय छ। ऩानीको उच्चतभ बण्डायण ऺभता २७ हजाय २५०
राख घन मभटय य न्मूनतभ बण्डायण ऺभता १९ राख ००० राख घन मभटयसम्भ यहन्छ। कोसी
याजभागयको भूरघाटफाट करयफ ३० ककरोभीटयको दयू ीभा जरववद्मुत केन्द्र यहन्छ। आमोजनाको राथग

आवश्मक उऩकयण तथा तनभायण साभग्री ओसायऩसाय गनयसभेत ककपामती हुने दे खखन्छ। वातावयण
जैववक ववववधता, ऩमायप्रणारीभा न्मून असय ऩने दे खखन्छ। अठहरेसम्भको अध्ममनभा ज्मादै थोयै कृवष
बूमभभात्र डुफानभा ऩने य थोयै घयऩरयवायराई भात्र अन्मत्र स्थानान्तयण गये ऩुग्ने दे खखन्छ।
मसैरे सयकायरे तभोय आमोजना तनभायणराई प्राथमभकता ठदनुऩछय ।
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ऊजाासङ्कट सभाधानका उऩाम
बोरा शभाा
ऊजायसङ्कट नेऩारको नकायात्भक ववशेषता हो । ऊजायको भाग य आऩतू तयफीच ववशार असन्तर
ु नका कायण
उत्ऩन्न हुने ऊजायको चयभ अबावको जस्थतत हो– उजायसङ्कट । ऊजायसङ्कट प्रथभऩटक ववसॊ २०६५ ऩस
ु ९

गते २ वषय ३ भहीनाका राथग य दोस्रोऩटक २०६७ चैत्र ९ गते ४ वषय ६ भहीनाका राथग घोषणा गरयएको थथमो
। हारको दै तनक झण्डै साढे १० घण्टाको रोडशेडडङरे ऊजायसङ्कटराई अझ उजागय गये को छ । ठहउॉ द
माभभा नदीको जरसतह कभ हुॉदै जाने िभसॉगै सदाझैं रोडशेडडङरे जनजीवनभा ववचरन ल्माउने गये को
छ । प्रचयु सम्बावना हुॉदाहुॉदै ऩतन हाम्रो मथाजस्थततवादी य नारामक ऩूणय व्मवहायरे अॉध्मायो सभाज
तनभायण बएको छ । नेऩारी जनता अनऩेक्षऺत रूऩभा ऩतछ ऩनय गएका छन ् । ऩरयवतयनराई होइन,

ववगतराई तनयन्तयता ठदन खजप्ऩस बइसकेको नेऩार सयकायरे ऩुन् रज्जास्ऩद रोडशेडडङ वद्
ृ थध
गनेतपय आफ्नो अवप्रम कदभ चाल्ने सुगा यटाइ प्रववृ त्त अझै ऩतन कामभै याखेको छ ।

जफजफ ठहउॉ दे माभ शुरू हुन्छ तफ भात्र रोडशेडडङको फहस चककयन्छ । ऊजायसङ्कट कामभ यहे को फखत

ववद्मुत्जस्तो सॊवेदनशीर ऺेत्ररे जजम्भेवाय तनकामफाट रगानीका राथग तन्सन्दे ह प्राथमभकता ऩाउनु ऩने
हो । तय, त्मसो हुन सककयाखेको छै न । ऊजायसङ्कट ऩतन आथथयक सङ्कट, खाद्मसङ्कट, याजनीततक

सङ्कटजस्तै अल्ऩकारीन भात्र हुनऩ
ु ने हो । तय, मो सङ्कट तनवायणाथय सयकायी कदभहरू तनयीह छन ् ।

ठदगो ववकासको भाध्मभ स्वच्छ ऊजाय हो, जसको प्रभख
ु आधाय जरववद्मुत ् नै हो । ववडम्फना भर
ु क
ु को

ववकास प्रशासन कछुवा गततभा सञ्चामरत छ । त्मसभाथथ ऩतन ववद्मत
ु ् ववकास उऩेक्षऺत छ । मही कायण

कैमौं उद्मोग फन्द बएका छन ् । मो िभ जायी छ । ऩमयटन उद्मोग धयाशमी फनेको एवभ ् ववद्मत
ु ीम शासन
धयाऩभा ऩये को छ ।

ववद्मुत ् ऊजाय सवायङ्गीण ववकासको ऩूवश
य तय हो । मसका भाध्मभफाट फहुभुखी ऊजाय प्राप्त गनय सककन्छ ।

त्मसैरे त बान्छा प्रशासनदे खख अन्तययाजष्िम य अन्तरयऺ प्रशासनसम्भ मो अऩरयहामय छ । साधायणतमा
घयामसी खऩतका राथग मसको अथधक उऩमोग बए ऩतन ऩेिोमरमभ ऩदाथयको ववकल्ऩ फनाउन सककएको
छै न । भुरुकभा ऩटकऩटक ऩेिोमरमभ ऩदाथयको हाहाकाय हुॉदा ववद्मुत ् ऊजायभापयत भुरुकवासीहरूको

तत्कारीन सभस्मा सभाधान गनय सककन्छ । मसो गरयएको बए आमाततत ऩेिोमरमभ ऩदाथयको ववशार
खचयभा हुने स्वदे शी भुद्रा ववदे मशन ऩाउने थथएन । वास्तवभा जरववद्मुत्को ववकासभा कुनै अभुक तनकाम
भात्र जजम्भेवाय छै न । मो फहुआमामभक प्रमास हो । याजनीततक प्रततफद्धता य प्रशासतनक

कठटफद्धताफाट ववद्मुत ् ववकास सम्बव हुन्छ । तथावऩ प्रशासनभा याजनीतीकयण य याजनीततक

प्रशासनीकयणको ऩतछल्रो सभस्मारे ववद्मुत ् ववकास चेऩुवाभा ऩये को छ । खासगयी आमोजना तनभायणभा
स्थानीम अवयोध व्माऩक छ बने अन्तय तनकामगत सभन्वम अत्मन्त कभजोय छ । ववद्मुत ् उत्ऩादन,
प्रसायण य ववतयण गने तनकाम नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणभा सॊस्थागत सुशासन कभजोय बएको छ ।

नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको उच्च तनकाम सञ्चारक समभतत हो । मसरे नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयण ऐन,

२०४१ फभोजजभ आफ्नो तनममभत कामय स्वतन्त्रता य स्वामत्तताऩूवक
य सञ्चारन गनय सकेको छै न । स्वतन्त्र
ऊजाय उत्ऩादकहरूरे झोराभा खोरा ओग्ने प्रववृ त्त कामभै याखेका छन ् । प्राथधकयणभा अजख्तमाय

दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोगको सन्त्रास वद्
ृ थध बइयहे को छ । उक्त सन्त्रासफाट अऩेक्षऺत कामयसम्ऩादन

हुन नसकेयै एकथयी जनता ववशार रोडशेडडङको भायभा छन ् बने अकोथयी जनतारे सभमभै नमाॉ्ॉ ग्राहक
सेवाभा दताय हुन सककयहे का छै नन ् ।
वास्तवभा भुरुकभा ववद्मुत ् ववकासका राथग अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघयकारीन यणनीतत

अवरम्फन गनऩ
ुय छय । अल्ऩकारीन यणनीततअन्तगयत चह
ु ावट (हार २४ दशभरव ७९ प्रततशत) तनमन्त्रण,
डडभाण्ड साइड म्मानेजभेण्ट, ववद्मुत ् आमात, वैकजल्ऩक ऊजायको प्रवद्र्धन य अवरम्फन, भौजुदा

जरववद्मुत ् केन्द्रहरूको गुणस्तयभा सुधाय गयी ऩूणय ऺभताभा सञ्चारन, तनजी उत्ऩादक कम्ऩनीहरूका

साना जरववद्मत
ु ् आमोजनाहरू तत्कार सम्ऩन गनेजस्ता उऩमुक्त कदभहरू अगाडड फढाउनु सान्दमबयक
हुन्छ । त्मसैगयी भध्मकारीन यणनीततअन्तगयत तनकामगत सभन्वमभा फढावा ठदने, तनभायणाधीन
आमोजनाहरू शीघ्र सम्ऩन्न गने, जरववद्मुत्भा रगानीका राथग सुतनजश्चत वातावयण सज
ृ ना गने,
जराशम य दौडेको नदी प्रणारीको सन्तुरन गये य आमोजना कामायन्वमनभा ल्माउने काभ गनऩ
ुय छय ।

त्मसैगयी तनभायणाधीन भौजुदा याजष्िम गौयवका जरववद्मुत ् आमोजनाहरू तदारुकताका साथ सम्ऩन्न
गनुय उत्तभ हुन्छ ।

अफको आवश्मकता महाॉ नीतत, नेता य नायाको होइन, वैऻातनक अतन वैधातनक व्मवहायको हो । ववगतभा
अरुण तेस्रो आउन ठदएको बए आज मो ऩरयजस्थतत आउने थथमो त ? त्मसो बए अझै ककन हाभी अरुण
तेस्रो, ऩञ्चेश्वय, भाथथल्रो कणयरीजस्ता िूरा य फहुउद्दे श्मीम आमोजना ल्माउन मथाजस्थततवादराई

अॉगाल्छौं य बायतराई भात्र गारी गछौं त ? हाभीसॉग ऊजाय उत्ऩादनका राथग अऩरयहामय ऩूवायधाय ऩानी य

ऩैसा प्रशस्तै छ । अफ खाॉचो खर
ु ा भन य वातावयणको हो । तसथय ववद्मुत ् ववकासभा अरू आदशय कुया गयी

ववगतका व्मथयताराई तनयन्तयता ठदनु बन्दा प्रस्ताववत जरववद्मुत ् आमोजनाराई तनभायणाधीन चयणभा
ऩु¥माउनु य तनभायणाधीन आमोजनाहरूराई शीघ्र सम्ऩन्न गनुय अऩरयहामय छ । त्मसका राथग नीततगत

रूऩभा ववद्मुत्सम्फन्धी कानूनहरू सॊशोधनसठहत किमाशीर गयाउने, सॊस्थागत रूऩभा ऊजाय भन्त्रारम,
नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयण, ववद्मुत ् ववकास ववबाग, जर तथा ऊजाय आमोग, जरववद्मुत ् ववकास तथा

रगानी कम्ऩनीराई सभन्वमकायी ढङ्गरे किमाशीर गयाउने, व्मवस्थाऩकीम रूऩभा आथथयक, बौततक
तथा भानवीम स्रोतसाधनराई जरववद्मुत ् ऺेत्रभा उथचत सॊमोजन गनुय फेस हुन्छ ।

रेखक नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयण ववद्मुत ् व्माऩाय ववबागका प्रशासकीम अथधकृत हुन ् ।
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पवद्मुत ् प्राथधकयण खाये ज कहहरे ?
सातनभा ग्रूऩरे इराभको भाईखोराभा तनभायण गये को सातनभाभाई जरववद्मुत ् आमोजना सम्ऩन्न
बइसक्दासभेत नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणरे प्रसायण राइन तनभायण नगरयठद―दा याजष्िम प्रसायण

राइनसॉग जोडडएको छै न । त्मसैरे आमोजनारे उत्ऩादन गये को २२ भेगावाट बफजुरी गइयहे को छ, जसफाट
अठहरे बइयहे को रोडशेडडङराई आधा घण्टा कभ गनय सककन्छ । बोटे कोशी जरववद्मुत ् आमोजनाको
ववद्मुत ् प्रसायणराइनभा नजोडडॉदा रोडशेडडङ थप्नुऩये को प्राथधकयणरे फनाएको थथमो, जुन अठहरे

जोडडइसकेको छ । मी केही उदाहयण हुन ्, जसरे गदाय बफजुरी बएय ऩतन रोडशेडडङको भाय खप्नु ऩये को

प्रभाखणत गछय न ् । तय, नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयण नाभको सॊस्थाको कारोफजायी य अकभयण्मताका कायण
नेऩारी जनतारे दै तनक १२ घण्टा रोडशेडडङ खेप्नुऩये को छ । त्मसैरे तत्कार प्राथधकयणराई खाये ज गयी
ववद्मुत ् उत्ऩादन, ववतयण य प्रसायण राइन हे ने अरगअरग सॊयचना फनाउन आवश्मक छ । तय, अठहरे

प्राथधकयणस―ग ववद्मुत ् बएय ऩतन नठदएको जुन अवस्था छ, त्मसराई अन्त्म गनय न्मातमक तनरूऩणको
फाटो मरनु उऩमक्
ु त हुन्छ ।

ठहउ―दको सभमभा उत्ऩादन अऩुग बएकारे भाग य आऩूततयको सन्तुरन मभराउन रोडशेडडङ गनऩ
ुय ने

फाध्मता केही भात्राभा सही हो । तय, प्राथधकयणरे भाग य आऩूततयको ववश्रेषण गयी आऩूततयका उऩामफाये
सभमभै मोजना नफनाउॉ दा फढी सभस्मा बएको हो । फाढीफाट प्रबाववत बोटे कोशीफाट बफजुरी उत्ऩादन
नबएकारे रोडशेडडङ फढाउनु ऩये को दाफी गने प्राथधकयण बफजुरी उत्ऩादन हुॉदा ऩतन रोडशेडडङ झनै

फढाइयहे को छ । मसफाट प्राथधकयण आफ्ना कभजोयी ढाकछोऩ गनय झॉट
ु फोल्दै छ बन्ने प्रभाखणत हुन्छ ।
रोडशेडडङका कायण उत्ऩादन य प्रसायण राइन फन्न नसक्नु नै हो । तय, कतत बफजुरी उत्ऩादन हुॉदै छ,
त्मसराई कसयी केन्द्रीम प्रसायण राइनसॉग जोड्ने य ग्राहकसभऺ ऩु¥माउने बन्ने खासै मोजना

प्राथधकयणस―ग नबएको जस्तो दे खखन्छ । त्मसैरे ववद्मुत ् उत्ऩादनका अनुभतत ठदए ऩतन प्रसायण राइन
फनाउन ऩमायप्त चासो नठदएको जस्तो दे खखन्छ । मठद प्रसायण राइन तनभायणको गतत मस्तै यठहयहने हो
बने भाथथल्रो ताभाकोशीको बफजुरी नै खेय जान सक्ने दे खखन ्छ ।
हुन त प्रसायण राइन नफन्नुभा जग्गाप्राजप्तको फाटो गाह्रो बएकारे हो । तय, स्थानीमको चासोराई कसयी
सम्फोधन गनय सककन्छ य उनीहरुराई जग्गाप्राजप्तभा सहमोगी फनाउन सककन्छ बन्ने प्राथधकयणरे
कठहल्मै सोचेन । प्रसायण राइन नफन्दा एकाततय प्राथधकयणरे बफजुरी फेच्न ऩाएको छै न बने अकायततय

उत्ऩादकहरू बफजुरी खेय जाॉदा घाटा खाइयहे का छन ् । जतत उत्ऩादकहरूराई नापा हुन्छ, त्मतत नै यकभ

प्राथधकयणराई ऩतन पाइदा हुन्छ । मस्तो अवस्थाभा जनता अॉधेयोभा फस्न ऩये को भात्र होइन, प्राथधकयण

आपैराई ऩतन घाटा बइयहे को छ । त्मसैरे प्रसायण राइन तनभायणको काभ तनजीऺेत्रराई ठदनुऩछय । मसका

राथग तनजीऺेत्र तमाय सभेत छ ।
नेऩारका अथधकाॊश जरववद्मुत ् आमोजनाहरू ‘यन अप ठद रयबय’ प्रणारीभा फनेका छन ् । मस्ता

आमोजनाभा वषायभा ऩानीको भात्रा धेयै नै फढ्ने बएकारे फढी उत्ऩादन हुने य ठहउ―दाभा कभ उत्ऩादन

गनऩ
ुय ने फाध्मता छ । तय, कततऩम आमोजनारे फखाय माभभा ऩूणय ऺभताभा ववद्मुत ् उत्ऩादन गनय ऩाएका
छै नन ् । प्रसायण राइन अबावकै कायण वषायमाभभा कारी गण्डकी ए रे ४० भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन
कटौती गने गये को छ । त्मस्तै प्रसायण राइनको अबावकै कायण भस्र्माङ्दी य भध्मभस्र्माङ्दीरे ऩतन
उत्ऩादन कटौती गये का छन ् । प्रसायण राइनका राथग ऩमायप्त फजेट नबएको प्राथधकयणको गुनासो

यठहआएको बए ऩतन मसऩटक बने १३ अफय रुऩैमा― ववतनमोजन गरयएको छ । तय ऩतन जग्गाप्राजप्त गनय
प्राथधकयण असपर बइयहे को छ । प्राथधकयण उत्ऩादन य व्माऩायभा ऩतन असपर दे खखएको छ । त्मसैरे
प्राथधकयण ववघटन गनैऩछय । मठद मसो गनय सककएन य प्रसायण राइन तनभायणराई तीव्र ऩानय सककएन बने
सन ् २०१७÷१८ ऩतछ प्रशस्त बफजुरी खेय जाने दे खखन्छ ।

>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/10/14
ववकास थाऩा
ववद्मुत ् प्राथधकयणअन्तगयत

जरववद्मुत ् आमोजना,

ववतयण

प्रणारी

सुदृढीकयण,

ग्राभीण

ववद्मुतीकयणरगामतका िे क्काऩ्टाभा भन्त्रीदे खख कभयचायीसम्भको मभरेभतोभा अतनममभतता हुने
गये का कृत्मराई साभान्म रूऩभा मरइन्छ।
अठहरेसम्भ अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगरे जरववद्मुत ् आमोजना तनभायणका िभभा बएका
अतनममभतता य भ्रष्टाचायजन्म किमाकराऩको न अनस
ु न्धान गये को छ, न त चासो नै याखेको छ।

त्मही बएय आमोजना प्रभुखभा तनमुजक्त ऩाउनका राथग ऊजायभन्त्रीराई कयोडौं रुऩैमाॉ फुझाउन ऩतन
उनीहरू तमाय हुन्छन ् य त्मसऩतछ िे केदाय य ऩयाभशयदातामसत मभरेय आमोजनाको रागत य अवथध फढाएय
फुझाएको बन्दा दोलफय-तेलफय यकभ उिाउॉ छन ्।

मो ववषम ऩतन साभान्म नै हो य मसराई ऩतन सफैजसोरे स्वीकाय गये को अवस्था हो- भह काढ्नेरे हात
चा्छ । आमोजना रथामरॊग अवस्थाभा ऩग्ु दा ऩतन त्मसराई सध
ु ानेतपय न प्राथधकयण अध्मऺ अथायत ्
ऊजायभन्त्रीको ध्मान जान्छ, न त सञ्चारक समभततका सदस्मरे चासो याख्ने गछय न ्।

फरु आमोजनाको रागत फढाएको, अवथध तन्काएको य प्राथधकयणराई सक्दो घाटा ऩाये का आमोजना
प्रभुखराई प्राथधकयणका उऩल्रो तहका जजम्भेवाय ऩदाथधकायीरे ऩूया नम्फय ठदएय फढुवा गनय मसपारयस
गछय न ्। मस्तो मसपारयसराई फोडयरे सहजै स्वीकृत गरयठदन्छ।

त्मही बएय कुरेखानी तेस्रो जस्ता आमोजनाको वषयको झन्डै एक अफयका दयरे रागत फठढयहॉ दा ऩतन मसका
हाककभको फढुवा हुन्छ। अन्म आमोजनाको अवस्था ऩतन कुरेखानी तेस्रोको बन्दा ऩथ
ृ क् छै न।

आमोजना बनेकै कभाउ अड्डा हो बन्ने प्राथधकयणका कभयचायी वत्त
ृ भा व्माऩक छ। आमोजना प्रभुख सरुवा
गदाय वा आमोजनाभा अन्म कभयचायी ऩिाउॉ दा कभयचायी मुतनमन, प्रबावशारी हाककभ य ववचौमरमाहरूरे
कमभसन हात ऩाने गये को चचाय ऩतन साभान्म बइसकेको छ।

अफ हुॉदाहुॉदा रोडसेडडङभा ऩतन भ्रष्टाचाय हुॉदो यहे छ बन्ने ऩतछल्रा एकाध उदाहयणरे ऩुजष्ट गये को छ।
प्राथधकयणरे अल्ऩअवथधभा कुनै उल्रेखनीम प्रगतत गनय सक्दै न। नमाॉ ऊजायभन्त्री, नमाॉ फोडय य नमाॉ
कामयकायी तनदे शकरे तत्कार नमाॉ आमोजना तनभायण गये य दे शराई रोडसेडडङभुक्त ऩानय सक्दै नन ्।

तय उनीहरूरे छोटो अवथधभा गनयसक्ने एउटै कुयो हो-चह
ु ावट तनमन्त्रण। प्राथधकयणको प्रणारीभा अठहरे

ऩतन करयफ २७ प्रततशतको हायाहायीभा ववद्मुत ् चह
ु ावट छ। मो चह
ु ावट घटाएय उसरे २५ प्रततशत दे खाएको

छ, जुन सत्म होइन। मो चह
ु ावटभध्मे प्राववथधक चह
ु ावट आधा भाने ऩतन फाॉकी आधा गैयप्राववथधक अथायत ्
चोयी हो। मो चोयी तनमन्त्रण गनय सककन्छ।

बफजुरी चोने आभउऩबोक्ताराई प्राथधकयणरे सुयऺाका कायण दे खाएय कायफाही गनय असभथय छ। होटे र य
िूरा उद्मोगभा हुने चोयीराई उसरे तनमन्त्रण गनय सक्छ, तय गदै न।

ककनबने ऺेत्रीम प्रभुख य ववतयण केन्द्र प्रभुखको काभ चह
ु ावट तनमन्त्रण गनुय हो, सरुवा हुॉदा भन्त्री य
कभयचायी मुतनमनराई फुझाएको ऩैसा उिाएय थऩ 'नापा' कभाउनु हो। अठहरे रोडसेडडङका कायण
उद्मोगहरू तनश्चम नै भायभा ऩये का छन ्।

उनीहरूरे ४० रुऩैमाॉ प्रततमुतनट ऩने डडजेर प्रान्ट चराएय आफ्नो उद्मोग चराइयहे का छन ्। उनीहरूरे

प्राथधकयणका हाककभराई केही यकभ घुस ठदएय खस
ु ी ऩायी चौफीसै घन्टा प्रततमुतनट झन्डै नौ रुऩैमाॉभा
अनवयत बफजुरी आउॉ छ बने ककन डडजेर प्रान्ट चराइयाख्ने? हे दाय साभान्मजस्तो दे खखने मो प्रकयणभा
एउटा उद्मोगरे भामसक राखौं रुऩैमाॉ जोगाइयाखेको हुन्छ।

त्मही जोथगनेफाट अमरकतत प्राथधकयणका कभयचायीराई ठदॉ दा उनीहरूराई केही पयक ऩदै न। अथधकाॊश
औद्मोथगक कोरयडयभा ऩैसा खव
ु ाउने उद्मोगरे अठहरे ऩतन चौफीसै घन्टा बफजर
ु ी ऩाइयहे का छन ्,
सफस्टे सन नै ती उद्मोगको कम्ऩाउन्डमबत्र यहने गयी।

जहाॉ कभाचायी मनु नमनरे ऩैसा खाएय गये को ससपारयसका आधायभा कभाचायी सरुवा हुने ऩरयऩाटी छ, त्मो
यहे सम्भ चह
ु ावट ननमन्त्रण होरा बनेय कल्ऩना गना सककन ्न।

प्राथधकयणरे चाहे को फेरा राइन का्न नसक्ने, चाहे को फेरा रोडसेडडङ गनय नसक्ने गयी उद्मोगराई
मस्तो सुववधा ठदनुको मसधा अथय हो भ्रष्टाचाय। प्राथधकयण कामयकायी तनदे शक जस्तो उऩल्रो तहभा फसेका

व्मजक्तरे सभेत उद्मोगराई चौफीसै घन्टा बफजुरी ठदने (त्मो ऩतन सफस्टे सन उसकै आॉगनमबत्र याख्ने गयी)
एकर तनणयम गछय बने अन्म तहका कभयचायीरे ककन नगने बन्दै तनयन्तयता ठदॉ दै आएका छन ्।

अठहरे प्राथधकयणका कामयकायी तनदे शक भक
ु े शयाज काफ्रे उद्मोगहरूभा बइयहे का बफजर
ु ी आऩतू तय,

चह
ु ावट अनग
ु भन गनय प्रत्मऺ आपैं उऩजस्थत हुॉदै ववमबन्न औद्मोथगक कोरयडय भ्रभणभा तनक्रेका छन ्।
उनरे गनऩ
ुय ने सध
ु ायै मही हो।
प्राथधकयणरे कुर चह
ु ावटभध्मे १० प्रततशत भात्र व्माऩारयक तथा औद्मोथगक ऺेत्रको चह
ु ावट तनमन्त्रण
गने हो बने प्राथधकयणको आमस्ता वद्
ृ थध बई िभश: घाटा कभ हुॉदै जान्छ।

बक्तऩयु जस्तो नगय ऺेत्रभै हुककङ गने, मबत्रमबत्र मभटय ्माम्ऩरयङ गने कामय तनमन्त्रण गनय प्राथधकयण
ऩण
य : असपर बइयहे का फेरा कामयकायी तनदे शक आपैं ठहॉ डऩ
े तछ त्मसको सन्दे श तल्रो तहसम्भ जान्छ।
ू त

शतनफाय भात्रै उनरे हे टौंडाका तीनवटा उद्मोगरे अतनममभत तवयरे मरइयहे को बफजर
ु ीराई रोडसेडडङको

दामयाभा ल्माए। अझ बत्रवेणी जस्ऩतनङ मभल्सरे रोडसेडडङ नै नहुने गयी चौफीसै घन्टा बफजुरी मरइयहे को
दे खेऩतछ काफ्रेरे राइनै काठटठदएका छन ्।
मी त केही प्रतततनथधभूरक घटना भात्र हुन ्। ववयाटनगय, वीयगन्ज, बैयहवा, ऩोखया य नेऩारगन्ज जस्ता
औद्मोथगक ऺेत्रभा मसयी अतनममभत बफजुरी मरनेको सॊख्मा धेयै छ। अझ त्मसभा ऩतन टीओडी मभटय
छल्ने, मभटयै घुम्न नठदएय चह
ु ावट गनेको जभात ऩतन िूरै छ।

जरववद्मुत ् उत्ऩादन रागत त्मसै ऩतन उच्च बइयहे को प्राथधकयणरे उत्ऩाठदत बफजुरी चह
ु ावट हुॉदा घाटा
नबएय नापा हुने कुयो हुॉदैन। काफ्रेको मो प्रमासरे तनयन्तयता ऩाइयहने हो य उनरे भाथथल्रो तहफाट
आउने दफाफ थेग्न सक्ने हो बने तीन भठहनामबत्रै प्राथधकयणको आम वद्
ृ थध हुनेछ।

तनश्चम ऩतन, उद्मोगऩततहरूको सम्फन्ध भाथथल्रो तहसम्भ हुन्छ। कुनै गल्ती गये वा अतनममभत गये
ऩतन याजनीततक सॊयऺणका कायण प्राथधकयण तनयीह भात्र हुॉदैन, उल्टै कभयचायीको जाथगयसभेत तरभाथथ
ऩने गछय ।

मस्तो उल्टो अवस्था बएकैरे प्राथधकयणका कततऩम इभानदाय इजन्जतनमयहरू ऩतन तनमन्त्रण गये य
जोखखभ मरनुबन्दा उल्टो उद्मोगराई बफजुरी चोयामो बने ऩैसा आउॉ छ बन्ने भानमसकताभा ऩये का छन ्।
मसरे गदाय उनीहरू बफजर
ु ी चोयाउन प्रोत्साठहत हुने गछय न ्। जसरे बफजर
ु ी चोयाउन भद्दत गये को
त्मस्ताराई कायफाही गनक
ुय ो साटो तनमन्त्रण गनेराई कायफाही गने याजनीततक ऩरयऩाटीका कायण
प्राथधकयण अस्तव्मस्त हुन ऩग
ु ेको हो।

बफजुरी चोयी जघन्म साभाजजक अऩयाध हो। ववद्मुत ् चह
ु ावट तनमन्त्रण ऐनरे बफजुरी चोयराई पौजदायी

अमबमोगभा भुद्दा दामय गनय सक्छ। तय मो ऐन कामायन्वमन गनय प्राथधकयण असभथय छ। मस्तो
अऩयाधभा दरका नेतारे सॊयऺण गनुय भुरुकप्रतत फेइभानी गनुय हो।

चोयी तनमन्त्रण गरययहे का प्राथधकयणका केही कभयचायीभाथथ कुनै दरका नेतारे धावा फोरेभा ततनराई
सावयजतनक गयी जनतासाभु नॊग्माउनऩ
ु छय । कततऩम िाउॉ भा ऊजायभन्त्री आपैंरे 'कायफाही नगनय'
प्राथधकयणका कभयचायीराई उदॊ रगाउने गछय न ्।

दे वीप्रसाद फाॉस्तोरा प्राथधकयणको कामयकायी तनदे शक हुॉदा उनरे ऩैसा नततने ग्राहकको राइन का्न ऩाउने
ऐनरे ठदएको अथधकाय प्रमोग गये - भन्त्री तनवासफाटै । तय तत्कारीन जरस्रोतभन्त्री गोववन्दयाज जोशीरे
फाॉस्तोराराई फखायस्त गरयठदए।
प्राथधकयणरे चह
ु ावट तनमन्त्रण गनय नसक्नुभा मस्ता कृत्म ऩतन कभ जजम्भेवाय छै नन ्। अकोतपय, ववतयण
केन्द्र प्रभुख य ऺेत्रीम तनदे शकको कामय सम्ऩादन भूल्माॊकनको भुख्म आधायै चह
ु ावट तनमन्त्रणराई मरने हो
बने एउटा गततरो ऩयम्ऩया स्थावऩत हुनेछ।

तय मसका राथग पेरय ऩतन उही चाठहन्छ भन्त्रीको इभानदायी। जहाॉ कभयचायी मुतनमनरे ऩैसा खाएय गये को
मसपारयसका आधायभा कभयचायी सरुवा हुने ऩरयऩाटी छ, त्मो यहे सम्भ चह
ु ावट तनमन्त्रण होरा बनेय
कल्ऩना गनय सककन्न।
अठहरे प्राथधकयणका कामयकायी तनदे शकराई उनका कभयचायीरे कतत साथ ठदनेछन ्, त्मो हे नय फाॉकी छ।

ठहजो दीऩेन्द्रनाथ शभायजस्ता इभानदाय कामयकायी तनदे शक तमनै कभयचायीको असहमोगका कायण फाध्म
बएय छोडनुऩये को थथमो।
अठहरे काफ्रेरे प्राथधकयणको प्रभख
ु सभस्माभध्मेको एक चह
ु ावट तनमन्त्रणराई आफ्नो अमबमान
फनाएकारे उनीफाट केही आशा गनय सककन्छ। उनको मो कदभराई साथ ठदनु प्रत्मेक दरको ऩतन नैततक
जजम्भेवायी हो।

दरकै आडभा बफजुरी चोयहरूको भनोफर फठढयहे का फेरा त्मसराई तनरुत्साठहत गनय दरको िूरो सहमोग
यहन सक्छ। होइन बने कुर उत्ऩाठदत बफजुरीभध्मे दईु सम ८८ भेगावाट चह
ु ावट बइयहे को छ।

मसभध्मे आधा अथायत ् अप्राववथधक चह
ु ावट (चोयी) भात्रै मसॊगो कारीगण्डकी एरे उत्ऩादन गने बफजर
ु ी
फयाफय छ।
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याहुघाटको ठे केदाय कम्ऩनीरे हाल्मो प्राथधकयणपवरुद्ध भद्
ु दा
नेऩार ववद्मुत ््् प्राथधकयणरे ३२ भेगावाटको याहुघाट जरववद्मुत ् आमोजनाको िे केदाय कम्ऩनीको िे क्का
सम्झौता तोड्ने प्रकिमा अतघ फढाएऩतछ त्मसववरुद्ध ऩुनयावेदन अदारत ऩाटनभा भुद्दा दामय गये को छ ।

सभस्माग्रस्त अवस्थाभा ऩग
ु ेको उक्त आमोजना तनभायणभा ठढराइ गये को बन्दै िे केदाय आईबीआयसीएर
मरमभटे डसॉग सम्झौता तोड्ने प्रकिमा अतघ फढाएऩतछ प्राथधकयणववरुद्ध भद्
ु दा गये को हो । २२ डडसेम्फय

अथायत गत ७ ऩस
ु भा एक भठहनामबत्र ९१ मभटय अडडट तीनअन्तगयतको सरु
ु ङ ऩयू ा नगये िे क्का सम्झौता
तोड्ने प्राथधकयणरे कम्ऩनीराई सच
ू ना ठदएको थथमो । प्राथधकयणरे िे क्का सम्झौता तोड्ने प्रकिमा अतघ
फढाएऩतछ िे केदाय कम्ऩनीरे आपूराई जोगाउन प्रधानभन्त्री य ऊजायभन्त्रीराई सभेत गह
ु ाये को थथमो ।

आमोजना प्रभुख ववकासभान डॊगोररे िे केदाय कम्ऩनीरे भुद्दा दामय गये को य मसफाये प्राथधकयणको
कानुन ववबागको यामअनुसाय अतघ फढ्ने फताए । ‘भुद्दा दामय गरयसकेकारे अफ कानुन ववबागरे के गछय

बन्ने आधायभा प्रकिमा अतघ फढ्छ,’ उनरे बने । भुद्दा दामयऩतछ अदारतरे सोफाये १८ भाघभा सुनुवाइ
गनय रागेको छ । आमोजनाको भुख्म मसमबर तनभायण कामयका राथग बायतीम कम्ऩनी आईबीआयसीएर
मरमभटे डस―ग ४ नोबेम्फय २०१० भा सम्झौता बएको थथमो बने बायतीम ऩयाभशयदाताको रूऩभा फाऩकोस
मरमभटे डस―ग २० पेब्रुअयी २०१२ भा िे क्का सम्झौता बएको थथमो । त्मो सम्झौता कामायन्वमन गनय
एजक्जभ फॊ्ैकरे सहभतत ठदनुऩनेभा ठढराइ गये को बन्दै कम्ऩनीरे काभभा ठढराइ बएको दाफी गदै

आएको छ । २२ भठहनाअतघ भात्र कम्ऩनीरे मसमबर कामय अतघ फढाएको थथमो । ऩौने ३ अफय रुऩैमाॉभा
िे क्का ऩाएको कम्ऩनीरे मसअतघ ऩयाभशयदाता तनमजु क्तभा ठढराइ गये को बन्दै सम्झौताबन्दा थऩ ५०
प्रततशत यकभ भागेय काभभा ठढराइ गये को थथमो । याहुघाटको अनभ
ु ातनत रागत ६ अफय ७० कयोड छ ।
साढे ११ सम पवद्मुत ् राइन काहटए
ववद्मत
ु ् प्राथधकयणरे सञ्चारन गये को ववद्मत
ु ् भहसर
ु नततने ग्राहकको राइन का्ने सप्ताहअन्तगयत दईु

ठदनभै ११ सम ५४ ग्राहकको राइन काठटएको छ । प्राथधकयण ग्राहक तथा ववतयण तनदे शनारमका
उऩकामयकायी तनदे शक याभचन्द्र ऩाण्डेका अनस
ु ाय काठटएका राइनफाट २ कयोड ९४ राख रुऩैमाॉ फक्मौता
उठ्नुऩनेभा ५१ राख ५५ हजाय रुऩैमाॉ भात्र उिे को छ ।

प्राथधकयणका अनुसाय आि ऺेत्रीम कामायरमअन्तगयत ववयाटनगयरे २ सम ७८, जनकऩुयरे १ सम ४७,

हे टाॊ्ैडारे १ सम ३५, कािभाडौंरे ६७, ऩोखयारे ५५, फुटफररे २ सम ९१, नेऩारगन्जरे १ सम ३५ य अत्तरयमा
ऺेत्रीम कामायरमरे ४६ जना ग्राहकको राइन काटे को छ ।

तीन भठहनासम्भ बफजुरीको भहसुर नततने तथा ५ हजायबन्दा फढी भहसुर नाघेका तथा राभो सभमदे खख

बफजुरीको भहसुर नततये का ग्राहकको राइन का्ने मोनजा प्राथधकयणको छ । घये रुसठहत २७ राख १८
हजाय ग्राहक यहे को प्राथधकयणभा फक्मौता भात्र ८ अफय रुऩैमाॉ यहे क
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याहुघाटका ठे केदाय अदारतभा
याहुघाट जरववद्मत
ु ् आमोजनाको मसमबर िे केदाय आईबीआयसीएर मरमभटे ड ववद्मत
ु ् प्राथधकयण ववरुद्ध
अदारत गएको छ । िे क्का सम्झौता खाये ज गने तमायीस्वरूऩ प्राथधकयणरे ३० ठदने म्माद ठदएय 'नोठटस
टु कये क्सन' ऩिाएऩतछ त्मसराई योक्न आईबीआयसीएर ऩन
ु यावेदन अदारत गएको हो ।
'आईबीआयसीएर शुिफाय अदारत गमो,' प्राथधकयण स्रोतरे बन्मो, 'अदारतफाट आइतफाय प्राथधकयणका
नाभभा कायण दे खाऊ आदे श जायी बएको छ । आउने आइतफाय ऩेसी छ ।' भुद्दा अदारतभा ववचायाधीन
बएका फेरा िे क्का खाये ज गनय नमभल्ने बएकारे त्मसको पाइदा उिाउन िे केदाय अदारत गएको
प्राथधकयणको फुझाइ छ ।
आथथयक अबावका कायण आईबीआयसीएररे िे क्का सम्झौताअनुसाय कामय प्रगतत गनय नसकेऩतछ

प्राथधकयणरे नोठटस टु कये क्सन ऩिाएय स्ऩष्टीकयण मरएको हो । आईबीआयसीएररे गत सोभफाय

प्राथधकयणभा मरखत स्ऩष्टीकयण ठदएको छ । तय स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नहुने तनजश्चत बएऩतछ
आईबीआयसीएर शुिफाय अदारत गएको हो । स्ऩजष्टकयण ऩेस गने म्माद त्मसको अतघल्रो ठदन

बफहीफाय सककएको हो । आईबीआयसीएर अदारत गएको प्राथधकयणका कामयकायी तनदे शक भुकेशयाज
काफ्रेरे ऩुजष्ट गये । 'आईबीआयसीएर अदारत गएको बन्ने जानकायी आएको छ,' उनरे बने । उनरे

आईबीआयसीएरको जवाप सन्तोषजनक नआए िे क्का सम्झौताको सतयअनुसाय व्मवहाय गने फताउॉ दै
आएका छन ् । त्मो बनेको िे क्का सम्झौता खाये ज गनुय हो ।

िे क्का सम्झौताअनस
ु ाय आईबीआयसीएररे ३२ भेगावाटको याहुघाटको ३ नम्फयको अडडट टनेर ९२ मभटय
खतनसकेको हुनुऩछय । स्ऩष्टीकयणभा आईबीआयसीएररे उक्त काभ सकेको दे खाउन नसके सतयअनुसाय
प्राथधकयणरे िे क्का सम्झौता खाये ज गनय प्रकिमा सुरु गनय सक्छ । उक्त प्रकिमा योक्न आईबीआयसीएर
अदारत गएको हो । ऋण रगानीकताय बायतीम एजक्जभ फैंकरे प्राथधकयण याहुघाट जरववद्मुत ्

आमोजनाभा सम्झौताअनुसाय काभ गनय स्वतन्त्र यहे को जनाएको अवस्थाभा आईबीआयसीएरका राथग

िे क्का सम्झौता कामभ याख्ने अजन्तभ ववकल्ऩ अदारत हो । आफ्नो ऋण रगानीभा नेऩारभा तनभायणाधीन
आमोजनाको सभीऺा गनय करयफ २ साताअतघ बायतभा एजक्जभ फैंकरे नेऩारी प्रतततनथधराई फोराएय
छरपर गये को थथमो । उक्त छरपरका राथग आईबीआयसीएररे एजक्जभ फैंकराई अनुयोध गये को थथमो
।

करयफ अढाई भठहनाअतघ आईबीआयसीएररे मसभेन्टरगामत तनभायण साभग्री य उऩकयण खरयद गनय
नसके काभ गने सुनौरो भौका गुभाउने बन्दै प्राथधकयणसॉग ९ कयोड २० राख रुऩैमाॉ भागेको थथमो । ऩत्रभा
आईबीआयसीएररे कम्ऩनीराई टाट ऩजल्टनफाट जोगाउन 'कऩोये ट डेलट रयस्टक्चरयङ' प्रकिमाभा गएको
उल्रेख गये को य अफौं रुऩैमाॉको िे क्काभा ९ कयोड २० राख रुऩैमाॉसभेत जुटाउन नसकेय काभ योककने

अवस्थाभा ऩुगेको स्ऩष्ट उल्रेख गये ऩतछ प्राथधकयण िे क्का सम्झौता नै खाये ज गने भानमसकताभा ऩुगेको
थथमो ।

प्राथधकयणरे िे क्का सम्झौता तोड्ने प्रकिमा सुरु गये ऩतछ त्मसराई योक्न आईबीआसीएर सकिम बएको
थथमो । आईबीआयसीएररे याहुघाटका सम्फन्धभा कुया गनय प्रधानभन्त्री सुशीर कोइयाराको सभम
मभराइठदन प्राथधकयणराई औऩचारयक रूऩभै ऩत्रसभेत रेखेको थथमो बने ऊजायभन्त्री याधाकुभायी

ऻवारीराई सभेत प्रबावभा मरन रबफङ गये को थथमो । त्मस्तै आईबीआयसीएररे ऩयाभशयदाता वाप्कोस
मरमभटे डरे कन्स्िक्सन ड्रइङ उऩरलध नगयाएको रगामत कायणरे काभ गनय नसकेको बन्दै एजक्जभ
फैंकभा ऩतन ऩत्राचाय गये को थथमो ।
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ससन्त्धऩ
ु ाल्चोक जजल्राभा भारै ३३ आमोजना खाये ज
भाघ १३, चौताया । झोराभा खोरा ओग्ने उद्दे श्मरे मसन्धऩ
ु ाल्चोक जजल्राभा ३३ स्थानभा जरववद्मुत ्
उत्ऩादनका राथग ऩये का तनवेदनहरु यद्द गरयएका छन ् ।
जजल्राका ववमबन्न नदीनाराफाट १ समदे खख एक हजाय ककरोवाटसम्भ ववद्मुत ् उत्ऩादनका राथग ऩये का तनवेदन
प्रकिमा नऩग
ु ेऩतछ ववद्मत
ु ् ववकास ववबागरे हारै खाये ज गये को हो ।
मसयी खाये जीभा ऩये का दे शबयका कुर १ सम ७८ आमोजना यहे का छन ् । जजल्राभा खाये जीभा ऩये का मोजनाहरुभा
जरववद्मुत्को ववषमभा साभान्म अनब
ु वसभेत नबएका य रगानी जुटाउनसभेत हम्भे ऩनेखारका दे खखएका छन ् ।
ववगतका वषयभा जजल्राका ववमबन्न नदीनारा ओगटे य फस्नेको सङ्ख्मा िूरै यहे को छ । ववद्मुत ् उत्ऩादन गने
उद्दे श्मबन्दा ऩतन ऩहुॉचवारा य उनीहरुको अपन्तरे राइसेन्स मरई ओगटे य फसेका प्रशस्त उदाहयण छन ् ।
कततऩमरे रू. ६० राखदे खख रू. एक कयोडसम्भभा अन्मराई बफिी गये को सभेत ऩाइएको छ । ऩज
ू ा चन्दको नाभभा
यहे को एक भेगावाटको हाॉडीखोरा य अभत
ृ खड्काको नाभभा यहे को २.५ भेगावाटको मरवऩङखोरा आमोजना अन्मराई
बफिी गये का थथए ।
कयीफ डेढ दशकअतघ अनभ
ु तत प्राप्त २० भेगावाटको तल्रो वरेपी आमोजना राभो सभमसम्भ रगानी जट
ु ाउन
नसकी ओगटे यभात्र याखेऩतछ अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगरे केही सभम अतघ खाये जी गये को थथमो ।
जजल्राको बोटे कोसी, सुनकोसी, वरेपी य इन्द्रावती करयडोयफाट १ हजाय ५ सम भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन हुने
सवेऺणरे दे खाएको छ । सोभध्मे हार जजल्राफाट ६८ भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन बएको छ बने २२.२ भेगावाटको
तल्रो चाकुखोरा ‘ए’ आमोजना अजन्तभ चयणभा ऩग
ु ेको छ ।
त्मस्तै, सानािूरा गयी करयफ आधा दजयन आमोजना ऩतन तनभायणको चयणभा यहे को फताइएको छ । यासस
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फुटको पवकल्ऩभा अको नीनतको तमायी
रक्ष्भण ववमोगी

जरववद्मत
ु तथा िूरा ऩव
ू ायधाय आमोजना तनभायणभा सयकाय य तनजी ऺेत्रको बमू भका स्ऩष्ट ऩादै रगानीको
ऺेत्र ववस्ताय गनय सयकायरे नमाॉ नीततको तमायी गये को छ। आमोजना फनाएय तनजश्चत अवथधसम्भ

सञ्चारन गयी सयकायराई हस्तान्तयण गनऩ
ुय ने प्रावधान सभेटेको फट
ु ऐनका आधायभा काभ गनय अप्िे यो
बएकारे मसराई ववस्थावऩत गयी नमाॉ नीतत ल्माउन राथगएको हो।

सडक, ववभानस्थर पास्ट ट्र्माकजस्ता िूरा आमोजना फनाउन सयकायी रगानी अऩुग हुन,े तनजी ऺेत्रसॉग
साझेदायीभा फनाउन स्ऩष्ट कानुन नबएकारे सावयजतनक–तनजी साझेदायी नीतत तजभ
ुय ा गरयएको छ।
फुट ऐनअनुसाय तनजी ऺेत्रराई आमोजना फनाउन ठदॉ दा सयकाय य तनजी ऺेत्रको बूमभका स्ऩष्ट नहुॉदा
सञ्चारन तथा हस्तान्तयणसम्भका धेयै ववषमभा वववाद हुने गये कारे नमाॉ नीतत ल्माउन राथगएको
याजष्िम मोजना आमोगका सदस्म स्वखणयभ वाग्रेरे फताए। जरववद्मुत तथा ऩूवायधाय आमोजना

तनभायणभा सयकाय य तनजी ऺेत्रको बूमभका ककटान गदै आमोजना तनभायणराई अझ प्रततस्ऩधॉ फनाउन
सयकायरे ‘सावयजतनक–तनजी साझेदायी (वऩवऩऩी) नीतत, २०७१' भस्मौदा तमाय ऩाये को छ।

बायतको डेरोइट कम्ऩनीको ऩयाभशयभा आमोग य अथय भन्त्रारमरे नीततको भस्मौदा तमाय ऩाये का छन ्।

एमसमारी ववकास फैंक (एडडफी) को ऩाॉच कयोड अभेरयकी डरय अनुदानभा ऩॉज
ु ी फजाय सुदृढीकयण य वऩवऩऩी
ऐनसभेत सभेटेय नीतत ल्माउन राथगएको हो। दईु वषयअतघ सुरु नीततको भस्मौदाराई ऩयाभशयदाताको
सहमोगभा भन्त्रारमरे फल्र अजन्तभ रुऩ ठदएको छ।

‘तनजी ऺेत्रराई आमोजना फनाउन ठदने तय त्मसभा सयकायको बूमभका के हुने य फनाउॉ दा कसयी

सहजीकयण गरयठदने बन्ने ववषम फुट ऐनभा छै न,' वाग्रेरे भॊगरफाय नागरयकसॉग बने, ‘मस ऐनभा जग्गा
अथधग्रहणदे खख स्थानीम सभस्मा सभाधान गने जजम्भा तनजी ऺेत्रराई ठदइएको छ, मसरे सभस्मा

सभाधान हुॉदैन।' फुट ऐनभा आमोजना छनोट, प्रततस्ऩधायको प्रकिमा य अनुभततऩत्र ठदने प्रकिमासभेत
अस्ऩष्ट बएकारे मसको िाउॉ भा नीतत ल्माउन राथगएको ऩतन उनरे प्रस्ट ऩाये ।

फुट ऐनभा आमोजना तनभायण, सञ्चारनऩतछ ३० वा ३५ वषयऩतछ सञ्चामरत अवस्थाभै सयकायराई

हस्तान्तयण गनऩ
ुय ने प्रावधान छ। सञ्चारन अवथध सककएऩतछ सयकायराई नै हस्तान्तयण गनऩ
ुय छय बन्ने
ऩऺ वैऻातनक होइन,' वाग्रेरे बने। मसभा तनजी ऺेत्रराई कुनै सवु वधाको प्रावधान नयाखखएकारे नीततभा
त्मो प्रावधान सभेठटएको उनरे फताए।

बायत, चीनरगामत दे शभा वऩवऩऩी नीतत कामायन्वमन, त्मसको अभ्मास य प्रबावकारयता सभेटेय डेरोइटरे
एक भठहनाअतघ अथय भन्त्रारमराई नभन
ु ा नीतत तथा प्रस्ताव ऩेस गये को थथमो। उनका अनस
ु ाय उक्त
प्रस्तावभा नेऩारको रगानीको ऺेत्र, आथथयक वद्
ु ाउॉ दा ववषम सभेटेय नीततको
ृ थधदय य अथयतन्त्र सह

भस्मौदाराई अजन्तभ रुऩ ठदइएको हो। भस्मौदा ऩास गनय भजन्त्रऩरयषद राने तमायी बइयहे को जानकायी
ठदॉ दै वाग्रेरे पागुनमबत्र नीतत कामायन्वमनभा आउने दाफी गये ।

नीततभा सयकाय य तनजी ऺेत्रको बूमभका, आमोजनाको प्रततस्ऩधाय, जोखखभ फाॉडपाॉट, रगानी सुतनजश्चत

गने प्रावधान छ। फुट ऐनभा कुनै ऩतन जरववद्मुत तथा ऩूवायधाय आमोजना तनजश्चत अवथधऩतछ सयकायभा
स्वत् आउनुऩने प्रावधान छ। तय नीततभा सञ्चारन अवथध सककएऩतछ ऩतन ऩुन् सम्झौता गये य तनजी
ऺेत्रराई ठदन सककने प्रावधान छ।

वैदेमशक रगानीसॉग सयकायरे साझेदायी गदाय प्रचमरत अन्तयायजष्िम कानन
ु दे शअनक
ु ू र आत्भसात गने
नमाॉ ऩरयऩाटीको ववकास गनय नीतत तमाय ऩारयएको नेऩारका तपयफाट ऩयाभशयदाताको काभ गरययहे का

ऩव
य थचव ऩण
ू स
ू य कडरयमारे फताए। ‘तनजी ऺेत्रभा उऩरलध सीऩ, दऺता य उद्मभशीरता याज्मरे उऩमोग य
रगानीका ऺेत्रभा ऩॉज
ु ी आकवषयत गनय नीतत प्रबावकायी हुनेछ,' उनरे बने।

रगानी फोडय ऐनभा ऩाॉच सम भेगावाटबन्दा भाथथका जरववद्मत
ु आमोजना य १० अफय रुऩैमाॉ फयाफयका
आमोजना भात्र कामायन्वमन गने प्रावधान छ। ऩाॉच सम भेगावाटबन्दा साना आमोजना य ५ अफय

रुऩैमाॉसम्भका ऩूवायधाय कसयी फनाउने बन्ने कामायदेश ऩतन नीततभा स्ऩष्ट गरयएको एडडफीका एक उच्च
अथधकायीरे फताए।

‘वऩवऩऩी भोडरभा आमोजना कसयी फनाउने बन्ने फोडय ऐनभा ऩतन छै न, उसराई ऩतन मस प्रकायको कानुन
चाठहन्छ,' ती अथधकायीरे नागरयकसॉग बने, ‘नीततरे फोडयभापयत फन्ने य सयकायरे अगाडड फनाउने

आमोजनाभा सयकाय य तनजी ऺेत्रको बूमभका एवॊ रगानी स्ऩष्ट हुनेछ।' वऩवऩऩी भोडरभा आमोजना

कामायन्वमन गनय सयकायरे ववकाससॉग सम्फजन्धत भन्त्रारमभा ‘वऩवऩऩी मुतनट' य मोजना आमोगभा
‘वऩवऩऩी सेन्टय' सभेत स्थाऩना गने छ।

वऩवऩऩी सेन्टय फोडयरे कामायन्वमन नगने आमोजनाका ववषमभा काभ गनेछ। मस्तो भोडरभा फनाउन
मोग्म आमोजना छान्ने, मसका राथग भन्त्रारमरे तम गये को ववत्तीम स्रोत व्मवस्थाऩनको सेन्टयरे
सॊशोधन य ऩुनयावरोकन गनेछ। सेन्टयरे ऩुनयावरोकन गदाय तोककएका आमोजना वऩवऩऩी भोडरभा

फनाउन मोग्म िहरयए सयकायराई मसपारयस गनेछ। आमोजनाको अजन्तभ छनोट गयी अनुभोदन गनय
ऩुन् ‘आमोजना अनुभोदन प्राथधकयण' सभेत गिन गरयने आमोगरे जानकायी ठदएको छ।

वऩवऩऩी भोडरभा अठहरेसम्भ कुनै आमोजना तनभायण बएका छै नन ्। नेऩार ववद्मुत प्राथधकयणरे कम्ऩनी
स्थाऩना गये य थचमरभे जरववद्मुत आमोजना तनभायण गये को छ। मही भोडरभा ४ सम ५६ भेगावाटको
भाथथल्रो ताभाकोसीसभेत फतनयहे को छ। सयकायरे मसराई आॊमशक वऩवऩऩी भोडर बने ऩतन मी

आमोजनाभा तनजी रगानी छै न। सयकाय य तनजी ऺेत्रको साझेदायीभा िूरा आमोजना फनाउन नीतत नै

अजन्तभ व्मवस्था हुने आमोग अथधकायी फताउॉ छन ्। नीतत कामायन्वमनका राथग आमोगरे वऩवऩऩी ऐनको
भस्मौदासभेत तमाय ऩाये को छ।

>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/10/14

जरपवद्मुत ् पवकासभा सयकाय नै फाधक : गगन थाऩा
ववकास थाऩा

व्मवस्थावऩका सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत समभततका सबाऩतत गगन थाऩारे नेऩारभा जरववद्मत
ु ्
ववकासको भख्
ु म फाधक सयकाय यहे को िोकुवा गये का छन ्।

रगानीकतायराई आफ्नो दै रोभा आउन फाध्म ऩाने नीतत, तनमभ य ए्ेनकानुन फनाएको सयकायरे

स्वदे शकै तनजी ऺेत्ररे रगानी गनय नसककयहे का फेरा ववदे शी तनजी ऺेत्ररे केही गनय नसक्ने फताए।
'सयकायको उदासीनता, गैयजजम्भेवायीऩनाका कायण जरववद्मुत्भा रगानी हुन सकेको छै न', फुधफाय
ईआईसीटी नेऩाररे गये को जरववद्मुतभा प्रत्मऺ वैदेमशक रगानीका सफार ववषमक छरपरभा थाऩारे
बने।

प्रधानभन्त्री य ऊजायभन्त्रीकै दरका नेतारे बोटे कोसीको घाॉटीभा छुया याखेय, फन्धक फनाएय स्थानीमका

नाभभा सेमय ठदन फाध्म ऩारयएको प्रतत ऩतन थाऩारे आिोश व्मक्त गये । उनरे बने,'ववगतभा सम्झौता
जेजस्तो बएको होस ्, तय याज्मरे रगानी सुयऺाको प्रत्माबूतत गरयसकेऩतछ फन्धक फनाएय सेमय मरनु

ववडम्फनाऩूणय हो।' थाऩारे अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगरे तनधायरयत सभमभा काभ गनय
नसकेका स्वदे शका आमोजनाको राइसेन्स यद्द गनय तनदे शन ठदए ऩतन ववदे शी कम्ऩनीको धभाधभ
भजन्त्रऩरयषद्भा रग्दै तनणयम गने गये को उल्रेख गये ।
आपू सबाऩतत यहे को समभततरे ऊजाय भन्त्रीराई समभतत फैिकभै फोराएय नमाॉ ववद्मत
ु ् ए्ेन भस्मौदा ऩेस

गनय तनदे शन ठदए ऩतन नटे येको उल्रेख गदै थाऩारे बने, 'ऊजायभन्त्रीरे ऩस
ु भसान्तसम्भ ल्माउॉ छु
बन्नब
ु मो। हाभीरे तीन ऩटकसम्भ ऩत्राचाय गय्मौं, ल्माउनु बएन, ए्ेन ल्माउन सयकायरे

घचघच्माउनऩ
ु नेभा हाभीरे नै घचघच्माउॉ दा ऩतन सयकायरे जग्गा प्राजप्त ए्ेनरगामतका रगानीभैत्री
ववधेमक सॊसद्भा ल्माएन।'

प्रधानभन्त्रीका आथथयक सल्राहकाय डा. थचयञ्जीवी नेऩाररे याजनीतत य नीततगत स्थातमत्व प्रत्मऺ
वैदेमशक रगानीका राथग भुख्म आधाय यहे को उल्रेख गदै फमरमो ववत्तीम सॊयचना तनभायण य सफै तहभा
सफर इच्छाशजक्त रे जरववद्मुत ् ववकासका राथग मोगदान ठदन सक्ने फताए। 'अभेरयका य चीनभा
सफैबन्दा फढी वैदेमशक रगानी छ, त्महाॉफाट नेऩाररे ऩाि मसक्नुऩछय ', डा. नेऩाररे बने। स्वतन्त्र उऊजाय

उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान) का अध्मऺ खड्गफहादयु बफष्टरे रगानी नीतत आवश्मक यहे को जराशममुक्त
आमोजनाको ऩीऩीए दय तम हुनुऩने फताए।

सबासद् मशवचन्द्र चौधयीरे सयकाय फदमरएसॉगै जरववद्मुत ् नीततभा आउने ऩरयवतयन ऩतन प्रत्मऺ

वैदेमशक रगानीका राथग फाधक यहे को उल्रेख गदै मसको अन्त्मका राथग एकद्वाय प्रणारी आवश्मक
यहे को फताए।
नेऩार हाइड्रो ऩावय एसोमसमसनका उऩाध्मऺ श्रीयञ्जन राकौररे आगाभी १५ वषयमबत्र नेऩारराई
आवश्मक १० हजाय भेगावाट ववद्मुत्का राथग २० खफयबन्दा रगानी आवश्मक यहे को उल्रेख गये । ववद्मुत ्
ववकास ववबागका ऩूवभ
य हातनदे शक ठदल्रीफहादयु मसॊहरे ऩञ्चेश्वय फहुउद्दे श्मीम आमोजना तनभायणभा
जोड ठदए।
जरववद्मुत ् ववकास तथा रगानी कम्ऩनीका प्रभुख कामयकायी अथधकृत दीऩक यौतनमायरे स्वदे शी

रगानीका आमोजनाराई प्राथमभकता ठदनऩ
ु ने फताए। इऩानका भहासथचव एवॊ नेऩार उद्मोग वाखणज्म

भहासॊघ ऊजाय समभततका उऩसबाऩतत कुभाय ऩाण्डेरे जरववद्मत्ु भा प्रत्मऺ वैदेमशक रगानीका फाये भा
कामयऩत्र प्रस्तत
ु गये का थथए।
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‘जरपवद्मुत ् पवकासभा प्रत्मऺ वैदेसशक रगानी फाध्मता’
जरववद्मुत ् ववऻ य सयोकायवारा तनकामका प्रतततनथधहरूरे नेऩारको जरववद्मुत ् ववकासका राथग

प्रत्मऺ ववदे शी रगानी (एपडीआई) फाध्मता यहे को फताएका छन ् । नेऩाररे ववकासभा पड्को भानयका
राथग जरववद्मुत ् भुख्म ऺेत्र यहे को उल्रेख गदै एपडीआई आवश्मकताबन्दा ऩतन फाध्मता बएको फताए ।

फध
ु फाय ईआईसीटी नेऩाररे याजधानीभा आमोजना गये को जरववद्मत्ु भा प्रत्मऺ वैदेमशक रगानीका
सवार ववषमक छरपरभा उनीहरूरुरे आथथयक सभद्
ृ थधका राथग जरववद्मत्ु को ववकासराई सफैबन्दा
उच्च प्राथमभकता ठदनऩ
ु ने फताए ।

कामयिभभा प्रधानभन्त्रीका आथथयक सल्राहकाय डा. थचयञ्जीवी नेऩाररे भुरुको सभद्
ृ थधका राथग

जरववद्मुत ् ऺेत्रको ववकासको ववकल्ऩ नबएको बन्दै मसका राथग सफै ककमसभको सहज
वातावयण हुनुऩने फताए । नीतत य याजनीततभा हुने स्थातमत्वरे ववदे शी रगानीराई प्रबाव ऩाने उल्रेख गदै

उनरे फमरमो ववत्तीम सॊयचना य सफै तहमबत्रको सवर इच्छाशजक्तरे भात्र जरववद्मुत्को ववकास हुन सक्ने
फताए । फगेय जाने ऩानीको उऩमोग नगये य अनावश्मक वववाद गनुय तनयथयक यहे को बन्दै उनरे स्वदे शी तथा

ववदे शी सफै रगानीकतायराई सुयक्षऺत वातावयण फनाउनुऩने य ववश्वकै िूरो अथयतन्त्र बएको भुरुकहरू
अभेरयका य चीनभा सफैबन्दा फढी वैदेमशक रगानी ऩरयचारन बएको ऩािाफाट नेऩाररे उनको बनाइ थथमो
।
व्मवस्थावऩका सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत समभततका सबाऩतत गगन थाऩारे नेऩारको आन्तरयक

जरववद्मुत ् वातावयण उदाय नबएसम्भ ववदे शी रगानीको सम्बावना नबएको फताए । ववद्मुत ्, ववद्मुत ्
तनमभन आमोग, जग्गा प्राजप्त, सावयजतनक खरयद रगामतका जरववद्मुत ् ववकाससॉग प्रत्मऺ जोडडने
ववधेमक सयकायी वेवास्ता य हे रचेक्माइॉका कायण आउन नसकेको उनको आयोऩ थथमो । ‘सयकायरे
बन्नुबन्दा सॊसद्रे ऩटक ऩटक ववधेमक ल्माउन सयकायरे बने ऩतन ल्माएको छै न, सयकायका भन्त्रीराई
वास्ता छै न,’ उनरे बने ।

सबासद् मशवचन्द्र चौधयीरे सयकाय फदमरएसॉगै जरववद्मत
ु ् नीततभा आउने ऩरयवतयनको अन्त्म हुनऩ
ु ने य
जरववद्मत
य थचव एवॊ नेऩार
ु ् ववकासका राथग एकद्वाय प्रणारीको सॊयचना आवश्मक यहे को फताए । ऩव
ू स
हाइड्रो ऩावय एसोमसमसनका उऩाध्मऺ श्रीयञ्जन राकौररे नेऩारका राथग वैदेमशक रगानी आवश्मकता य
फाध्मता दव
ु ै बएको गदै स्वदे शी आवश्मकता ऩरयऩूततयका राथग ऩतन ववदे शी रगानी जरुयी यहे को फताए ।

‘आगाभी १५ वषयका राथग आवश्मक थऩ १० हजाय भेगावाट ववद्मुत्का राथग २० खफय आवश्मक छ, त्मो

ऩॉज
ु ी सफै स्वदे शफाट रगानी हुने सम्बावना कभ छ, मसका राथग ववदे शी रगानी अवाश्मक छ,’ उनरे बने
।

ववद्मुत ् ववकास ववबागका ऩूवय भहातनदे शक डीफी मसॊहरे नेऩारको २ राख भेगावाटसम्भ नेऩाररे ववद्मुत ्
उत्ऩादन गनय सक्ने बएकारे त्मसका राथग वैदेमशक रगानी आवश्मक बएको य ऩञ्चेश्वय फहुद्दे श्मीम
आमोजनाजस्ता िूरा ऩरयमोजनाको ववकासभा नेऩारको ध्मान जानुऩने फताए ।

जरववद्मुत ् ववकास तथा रगानी कम्ऩनीका प्रभुख कामयकायी अथधकृत दीऩक यौतनमाय, स्वतन्त्र ऊजाय

उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान) का अध्मऺ खड्गफहादयु ववष्ट, जरस्रोत ऩत्रकाय ववकास थाऩारगामतरे

जरववद्मत
ु ् ववकासका राथग स्ऩष्ट नीतत य साभठू हक सहकामय जरुयी बएको फताए । कामयिभभा इऩानका
भहासथचव एवॊ नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासॊघ ऊजाय समभततका उऩसबाऩतत कुभाय ऩाण्डेरे
जरववद्मत्ु भा प्रत्मऺ वैदेमशक रगानीका फाये भा कामयऩत्र प्रस्तत
ु गदै अजस्थय याजनीतत, सयकाय, नीतत,
प्रकिमारगामत मसका अवयोधक यहे को उल्रेख गये ।
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१४ भध्मे १३ जरववद्मत
ु ् आमोजनाका राइसेन्सको
म्माद थप्न भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव
याभप्रसाद ऩुडासैनी ,

अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगरे राइसेन्स यद्द गनय तनदे शन ठदएका १४ वटा जरववद्मुत ्

आमोजनाभध्मे १३ वटाको राइसेन्स लमुॉताउन ऊजाय भन्त्रारमरे भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव दताय गये को छ ।

अजख्तमायरे दईु पयक सभमभा ववऻजप्त प्रकामशत गदै ्ै ती आमोजनाहरुरे कानुनअनुसाय काभ नगये को
बन्दै राइसेन्सको म्माद थवऩयहन नऩने बनेको थथमो । ऊजायभन्त्री याधा ऻवारीरे ठदएको

जानकायीअनुसाय चाय सम भेगावाटको तल्रो अरुणफाहे क सफै आमोजनाका राइसेन्स लमुॉताउन
भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रथगएको हो । कुनैको म्माद थप्ने य कुनैको यद्द गदाय थऩ वववाद आउने

दे खखएऩतछ भन्त्री ऻवारीरे तल्रो अरुणफाहे क सफैको म्माद थऩ गनय प्रस्ताव रगेकी हुन ् । तल्रो अरुणको
बने ऩठहरे नै राइसेन्स यद्द बएको कायण म्माद थऩ गनय प्रस्ताव नरथगएको हो । ‘चाय सम भेगावाटको
तल्रो अरुणफाहे क सफै (१३ वटा) आमोजनाको म्माद थऩ गनय ठहजो (भॊगरफाय) भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव
दताय गरयएको छ’, भन्त्री ऻवारीरे बतनन ्, ‘व्मवस्थावऩका सॊसद्को अथय समभततरे ऩतन ३७ दशभरव सात
भेगावाटको कावेरी ‘ए’ रगामतका आमोजनाफाये उऩमुक्त तनणयम तत्कार मरन बनेको कायण
भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रगेकी हुॉ ।’

ववद्मुत ् ऐन २०४९ य ववद्मुत ् तनमभावरी २०५० अनुसाय ऊजायसथचवरे जरववद्मुत ् आमोजनाको सवेऺण,

उत्ऩादन अनुभततऩत्र प्रदान तथा खाये ज गने तनणयम गनयसक्ने उल्रेख छ । सथचवरे अजख्तमायको तनदे शन
अवऻा नगयी सफैको राइसेन्स यद्द गने बएऩतछ भन्त्रीरे म्माद थऩको तनणयम गनय भजन्त्रऩरयषद्भा

प्रस्ताव रगेकी हुन ् । भजन्त्रऩरयषद्रे गये को तनणयमभाथथ अजख्तमायरे छानबफन गनय ऩाउॉ दै न । भन्त्री

ऻवारीरे भॊमसयभा फसेको अथय समभततको फैिकभा सबासद्हरुको प्रश्नको जवाप ठदॉ दै भजन्त्रऩरयषद्फाट
बए ऩतन राइसेन्सको म्माद जोगाइठदने प्रततफद्धता व्मक्त गये की थथइन ् । १४ वटा जरववद्मत
ु ्

आमोजनाको राइसेन्स यद्द गने वा नगनेफाये तनणयम दईु भठहनामबत्र गनय व्मवस्थावऩका सॊसद्को कृवष

तथा जरस्रोत समभततरे ऩतन ऩस
ु १ गते ऊजाय भन्त्रारमराई तनदे शन ठदएको थथमो । अजख्मायरे यद्द गनय
य सॊसद्का समभततरे उथचत तनणयम गनय तनदे शन ठदॉ दा ऩतन कामायन्वमन नहुॉदा प्रवद्र्धकहरु थऩ तनावभा

ऩये का थथए । भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव दताय बएऩतछ म्माद थऩ बए सफैको हुने य यद्द बए ऩतन सफैको यद्द

हुन्छ । ऊजायरे तनणयम गनय नसकेको कायण गत बदौभै अजख्तमायरे राइसेन्स यद्द गनय ठदइएका
आमोजनाका प्रवद्र्धकहरु राभो सभमदे खख ऩीडाभा छन ् । १० आमोजनाका प्रवद्र्धक ठढरो तनणयमको
मसकाय बएको फेरा थऩ चाय आमोजनाको राइसेन्स नवीकयण नगनय अजख्तमायरे ऩत्र ऩिाएऩतछ मो
ववषम सॊसद्को अथयको साथै कृवष तथा जरस्रोत समभततभा प्रवेश गये को थथमो । अजख्तमायरे दश

आमोजनाको बदौ १३ य चाय आमोजनाको कावत्तक ११ गते राइसेन्स नवीकयण नगनय तनदे शन ठदएको
थथमो ।
अजख्तमायरे राइसेन्स नवीकयण नगनय तनदे शन ठदएका आमोजनाहरु भध्मे करुवाखोरा— ३६
भेगावाट, बोटे कोशी– ५—६० भेगावाट, फुकुखोरा— ६ भेगावाट, तल्रो इन्द्रवती— ४.५ भेगावाट,

छाहाये खोरा— १७.५ भेगावाट, मभठदभखोरा— ३.४ भेगावाट, भाथथल्रो भैरङ
ु खोरा— १४.३ भेगावाट,
भाथथल्रो सोरख
ु ोरा— १८ भेगावाट, भाथथल्रो खोरुङ्गाखोरा— ६.८ भेगावाट, तल्रो फरेपी— २०
भेगावाट, कावेरी–ए— ३७.७ भेगावाट, भाथथल्रो इङ्गवा— ९.७ भेगावाट य फरेकप—फी— ४.५३३
भेगावाटको आमोजनाको म्माद थप्न भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रथगएको हो ।
राइसेन्त्स नवीकयण गना भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रथगएका आमोजनाहरु :
१. करुवाखोरा — ३६ भेगावाट

२. बोटे कोशी–५ — ६० भेगावाट
३. फुकुखोरा — ६ भेगावाट

४. तल्रो इन्द्रावती — ४.५ भेगावाट
५. छाहाये खोरा — १७.५ भेगावाट
६. मभठदभखोरा — ३.४ भेगावाट
७. भाथथल्रो भैरुङखोरा — १४.३ भेगावाट
८. भाथथल्रो सोरुखोरा — १८ भेगावाट

९. भाथथल्रो खोरुङ्गाखोरा — ६.८ भेगावाट
१०. तल्रो फरेपी — २० भेगावाट
११. कावेरी–ए — ३७.७ भेगावाट
१२. भाथथल्रो इङ्गवा — ९.७ भेगावाट
१३. फरेपी–फी — ४.५३३ भेगावाट
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जरपवद्मत
ु भा वैदेसशक रगानी अऩरयहामा
उच्च आथथयक वद्
ृ थध हामसर गनय य िूरा जरववद्मुत आमोजना तनभायण गनय प्रत्मऺ वैदेमशक रगानी
अऩरयहामय यहे को सयोकायवारा तथा ववऻहरुरे फताएका छन ्। कािभाडौंभा फुधफाय आमोजजत अन्तकियमा
कामयिभभा जरववद्मत
ु ववकासको सम्बावनाराई अथधकतभ उऩमोग गनय वैदेमशक रगानीको ववकल्ऩ

नयहे को उनीहरुको तकय छ। कामयिभभा प्रधानभन्त्रीका आथथयक सल्राहकाय थचयञ्जीवी नेऩाररे भर
ु क
ु को

आथथयक ववकासभा जरववद्मत
ु रे पड्को भानय सककने बन्दै आमोजना तनभायणका राथग अनक
ु ु र वातावयण
मसजयना गनऩ
ुय ने फताए।

'याजनीतत य नीततगत स्थातमत्व प्रत्मऺ वैदेमशक रगानीका राथग भख्
ु म आधाय हुन ्,' उनरे बने, 'फमरमो
वववत्तम सॊयचना तनभायण य सफै तहभा सफर इच्छाशजक्तरे जरववद्मत
ु ववकासभा मोगदान ऩग्ु न सक्छ।'
फगेय जाने ऩानीको उऩमोग नगये य अनावश्मक वववाद गनुय तनयथयक यहे को ठटप्ऩणी गदै स्वदे शी तथा
ववदे शी सफै रगानीकतायराई सुयक्षऺत वातावयण फनाउनुऩने उनरे फताए।

सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत समभततका सबाऩतत गगन थाऩारे नेऩारको आन्तरयक जरववद्मुत

वातावयण उदाय नबएसम्भ ववदे शी रगानीको सम्बावना नयहे कारे जरववद्मुतभैत्री नीतत फनाउनुऩनेभा
जोड ठदए। 'ववद्मुत तनमभन आमोग, जग्गा प्राजप्त, सावयजतनक खरयदरगामत कानुन सयकायी वेवास्तारे

आउन सकेका छै नन ्,' उनरे बने, सॊसदरे नै सयकायराई ववधेमक ल्माउन ऩटक–ऩटक ताकेता गदायसभेत
चासो ठदइको छै न।'

जरववद्मुत ववकासभा वैदेमशक रगानी आवश्मकता य वाध्मता दव
य थचव श्रीयञ्जन राकौररे
ु ै बएको ऩूवस

फताए। उनका अनुसाय आगाभी १५ वषयमबत्र नेऩारराई आवश्मक १० हजाय भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन गनय
२० खवय रुऩैमाॉ फढी रगानी आवश्मक ऩछय ।मतत िूरो रगानी दे शफाट भात्र जु्न नसक्ने उनको तकय छ।

मसैगयी, ववद्मुत ववकास ववबागका ऩूवभ
य हातनदे शक ठदल्रीफहादयु मसॊहरे दईु राख भेगावाटसम्भ ववद्मुत
उत्ऩादन गनय सक्ने बएकारे त्मसका राथग वैदेमशक रगानीको ववकल्ऩ नयहे को फताए। उनरे बने,
'ऩञ्चेश्वय फहुउद्धेश्मीम आमोजना जस्ता िूरा ऩरयमोजनाको ववकासभा नेऩाररे ध्मान ठदनुऩछय ।'
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भाथथल्रो त्ररशूरी थ्री ए ७५ प्रनतशत सककमो
६० भेगावाट ऺभताको भाथथल्रो बत्रशूरी थ्री ए जरववद्मुत आमोजनाको ७५ प्रततशत काभ सककएको छ।

फाॉध य सुरूङ तनभायण अजन्तभ चयणभा ऩुगेको छ। ४ हजाय ९३ मभटय सुरुङभध्मे ३ हजाय दईु सम ९३
मभटयको काभ सककएको आमोजनारे जनाएको छ। अफको तीन भठहनामबत्र सुरुङको काभ सक्ने रक्ष्म छ।

हार दै तनक ८ मभटयका दयरे सरु
ु ङ तनभायण बइयहे को आमोजना प्रभख
ु उत्तभ अभात्मरे फताए। 'फाॉध

तनभायण ७५ प्रततशत ऩयू ा बएको छ,' प्रभख
ु अभात्मरे बने, 'ऩावयहाउसको काभ ऩतन करयफ ७५ प्रततशत
सककएको छ।'

आमोजनारे सन ् २०१६ को आधाआधीततय उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म याखेको प्रभुख अभात्मरे जानकायी ठदए।

उत्ऩाठदत बफजुरी याजष्िम प्रसायणभा जोड्न बने सभस्मा छ। स्थानीमको अवयोधरे प्रसायण राइनको
काभ अतघ फढ्न सकेको छै न। स्थानीमरे सडक, भजन्दय, ऩाटीऩौवा, स्कुर तनभायण रगामत भाग याखेय
अवयोध गरययहे को उनरे फताए।

सन ् २०१६ जुनभा उत्ऩादन थाल्ने आमोजनाको रक्ष्म छ। सोही रक्ष्म अनुसाय काभ तीव्र गततभा बइयहे को

अभात्मको बनाइ छ। २०१६ कै अवप्ररसम्भ सक्नु ऩने प्रसायण राइनको काभ १० प्रततशत ऩतन ऩूया हुन
सकेको छै न।
मो प्रसायण राइन फेरैभा नफने अफको एक वषयभा उत्ऩादन गने तमायीभा यहे को १११ भेगावाट यसुवागढी,
सान्जेन तल्रो य भाथथल्रोको ५७ भेगावाट बफजुरी खेय जान्छ। प्रसायण राइन तनभायण य बफजुरी

उत्ऩादनको काभ एकसाथ अतघ फढाउने मोजना यहे ऩतन ऩूया हुन नसकेको अभात्मरे फताए। दईु कयोड १०
राख अभेरयकी डरय (करयफ दईु अफय १० कयोड रुऩैमाॉ) को उक्त प्रसायण राइन सभमभा ऩूया नबए ५५
भेगावाट अऩय भस्मायङ्दीको बफजुरी ऩतन खेय जाने प्रभुख अभात्मरे फताए।

यसुवा य नुवाकोटभा उत्ऩाठदत बफजुरी कािभाण्डौको नागढुॊगाभा जोडडने छ। भनकाभनाको अचयरेदेखख

कािभाडौं भातातीथयसम्भको ४५ ककरोमभटय प्रसायण राइन तनभायण गनय जग्गा अथधग्रहण बइसकेको छ।
प्रसायण राइन ऺेत्रभा ऩने २४ वटा साभुदातमक वनका करयफ १८ हजाय रूख का्न टाॉचा रगाइए ऩतन ऩूणय
रुऩभा का्ने अनुभतत नआएको उनरे फताए। ६ वटा साभुदातमक वनको रूखभा टाॉचा रगाउन फाॉकी छ।

बत्रशूरी थ्री एरे गतत मरएसॉगै थ्री फीको काभ ऩतन सुरू बएको छ। ४२ भेगावाट ऺभताको मो आमोजनारे
आवास य आमोजना तनभायणको अजन्तभ तमायी गरययहे को फताएको छ।

सन ् २०११ भा तनभायण सरु
ु बई ३५ भठहनामबत्र आमोजना सक्नऩ
ु ने सम्झौता बए ऩतन आमोजनाको म्माद

थऩेय सन ् २०१६ को जन
ु ३० सम्भभा सम्ऩन्न गने सम्झौता बएको छ। म्माद थवऩएऩतछ िे केदाय चीनको

गेजफ
ु ा ग्रऩ
ु कम्ऩनी मरमभटे डरे काभ तीव्र फनाएकोरे सभमभै सककने आमोजनाको बनाइ छ। आमोजना

तनभायणभा अठहरे नेऩारी य थचतनमाॉ दऺ य अदऺ गयी ६ समबन्दा फढी काभदाय ऩरयचारन गरयएको छ।
हाइड्रो भेकातनकरको काभ ६५ प्रततशत ऩूया बएको य इरेक्िो भेकातनकको बने केही फाॉकी यहे को
आमोजनारे जनाएको छ।

>f]tM cleofg, 2071/10/15

जरपवद्मुत ् पवकासको अवयोधक अजस्थय नीनत य सयकाय

जरववद्मुत ् ववकासको ऺेत्रभा प्रत्मऺ वैदेमशक रगानी नआउनुभा अजस्थय नीतत य सयकाय जजम्भेवाय यहे को

सयोकायवाराहरूरे फताएका छन ् । फुधवाय याजधानीभा आमोजजत जरववद्मुत्भा प्रत्मऺ वैदेमशक रगानीका
सवारसम्फन्धी अन्तयकिमाभा उनीहरूरे त्मस्तो फताएका हुन ् ।

अन्तयकिमाभा प्रधानभन्त्रीका आथथयक सल्राहकाय डा थचरयञ्जीवी नेऩाररे जरववद्मुत्भा ववदे शी रगानी ल्माउन

सयकायसॉगै नीततको स्थातमत्वभा ऩतन ध्मान ठदनुऩने फताए । ‘नीतत जस्थय नहुॉदा रगानीकताय रगानीको सुयऺा नहुने
तनष्कषयभा ऩग्ु छ,’ उनरे बने, ‘नेऩारभा ऩतछल्रा ४ वषयभा चायओटा सयकाय य ऩाॉचऩटक ववद्मत्ु सम्फन्धी कानन
ू
ऩरयवतयन बएको छ । मसरे ऩतन रगानीकताय हतोत्साही बएका हुन ् ।’ डा नेऩाररे चीन य बायतको उदाहयण ठदॉ दै

त्महाॉ नीततगत जस्थयता बएकैरे वैदेमशक रगानी तनयन्तय वद्
ृ थध बइयहे को धायणा याखे । त्मसफाहे क फमरमो ववत्तीम

सॊयचना तनभायण य सफै तहभा सफर इच्छाशजक्तरे भात्र जरववद्मत
ु ् ववकासभा मोगदान ठदनसक्ने उनको बनाइ छ ।
‘अफ स्वदे शी तथा ववदे शी रगानीकतायका राथग सुयक्षऺत रगानी वातावयण फनाउनैऩछय ,’ डा नेऩाररे बने ।

स्वतन्त्र ऊजाय उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इऩान)का भहासथचव कुभाय ऩाण्डेरे जरववद्मुत्भा प्रत्मऺ वैदेमशक रगानीफाये
कामयऩत्र प्रस्तुत गदै अजस्थय याजनीतत, नीतत य प्रकिमा अवयोधकका रूऩभा यहे को फताए । नेऩार हाइड्रोऩावय
एशोमसएशनका उऩाध्मऺ श्रीयञ्जन राकौररे जरववद्मुत ् ववकासका राथग प्रत्मऺ वैदेमशक रगानी

आवश्मकताबन्दा फाध्मता बइसकेको धायणा याखे । आगाभी १५ वषयमबत्र नेऩारराई आवश्मक १० हजाय भेगावाट
ववद्मत्ु का राथग २० खफय रुऩैमाॉ रगानी आवश्मक यहे को उनको बनाइ छ ।

‘स्वदे शी आवश्मकता ऩयू ा गनयसभेत वैदेमशक रगानी आवश्मक छ,’ उऩाध्मऺ राकौररे बने ।
ववद्मत
य हातनदे शक डीफी मसॊहरे ऩञ्चेश्वय फहुउद्दे श्मीम आमोजनाजस्ता िूरा ऩरयमोजनाको
ु ् ववकास ववबागका ऩव
ू भ
ववकासभा नेऩारको ध्मान जानुऩनेभा जोड ठदए । व्मवस्थावऩका–सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत समभततका सबाऩतत

गगन थाऩारे नेऩारको आन्तरयक जरववद्मुत ् वातावयण उदाय नबएसम्भ ववदे शी रगानीको सम्बावना नबएकारे
जरववद्मुत्भैत्री नीतत तनभायण हुनुऩनेभा जोड ठदए ।

ववद्मुत ्, ववद्मुत ् तनमभन आमोग, जग्गाप्राजप्त, सावयजतनक खयीदरगामत जरववद्मुत ् ववकाससॉग प्रत्मऺ जोडडने
ववधेमकहरू सयकायी फेवास्ता य हे रचेक्राइॉका कायण आउन नसकेको उनको बनाइ छ । ‘सॊसद्रे सयकायराई

सम्फजन्धत ववधेमक ल्माउ बनेय ऩटकऩटक ताकेता गदाय ऩतन चासो ठदएको छै न,’ सबाऩतत थाऩारे बने । सबासद्
मशवचन्द्र चौधयीरे प्रत्मऺ वैदेमशक रगानीका राथग एकद्वाय प्रणारी आवश्मक यहे को फताए ।

जरववद्मुत ् ववकास तथा रगानी कम्ऩनीका प्रभुख कामयकायी अथधकृत दीऩक यौतनमायरे दे शका आवश्मकताराई
ध्मानभा याखी स्वदे शी रगानीका आमोजनाराई तीव्रता ठदनुऩने फताए । इऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु बफष्टरे

नेऩार य बायतफीच बएको ववद्मत
ु ् व्माऩाय सम्झौतासॉगै त्मसको कामायन्वमनका राथग आवश्मक सॊमन्त्रहरू तनभायण

गनऩ
ुय नेभा जोड ठदए । कामयिभभा ववद्मुत ् खयीद सम्झौता (ऩीऩीए)भा हुने नीततगत भ्रष्टाचायको अन्त्म गयी डरयभा
ऩीऩीएफाये स्ऩष्ट नीतत तजभ
ुय ा गनऩ
ुय नेभा सहबागीहरूरे जोड ठदए । कामयिभको आमोजना ईआईसीटी नेऩाररे
गये को हो ।
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भाथथल्रो–भस्र्माङ्दी–२ सॉग ऩीडीए वाताा हुॉदै
रगानी फोडयरे ६ सम भेगावाटको भाथथल्रो भस्र्माङ्दी–२ जरववद्मुत्को आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) वाताय
पागुनदे खख सुरु गने बएको छ ।

९ सम भेगावाटको भाथथल्रो कणायरी य ९ सम भेगावाटको अरुण तेस्रोको ऩीडीए सम्ऩन्न गये को फोडयरे तेस्रो चयणभा
भस्र्माङ्दी–२ आमोजना अतघ फढाउन बायतको जीएभआय इनजॉ मरमभटे डसॉग वाताय सुरु गनय रागेको हो । फोडयसॉग

बएकाभध्मे ऩीडीए हुन भाथथल्रो भस्र्माङ्दी–२ य ६५० भेगावाटको ताभाकोसी तेस्रो आमोजना छन ् । फोडय फैिकफाट
ऩीडीए वाताय सभूह गिनऩतछ वाताय अतघ फढ्ने फोडयका उऩसथचव खगेन्द्र रयजाररे फताए । उनका अनुसाय आगाभी
फोडय फैिकरे ऩीडीए वाताय टोरी गिन गनेछ ।

भाथथल्रो कणायरीको प्रवद्र्धक हुनुका साथै खाका तमाय बइसकेकारे जीएभआयसॉग भस्र्माङ्दीको ऩीडीए वाताय सहज
हुने अनुभान फोडयको छ । कणायरी य अरुण आमोजनाका प्रवद्र्धकसॉग ६ वषयअतघ नै तन्शुल्क ऊजाय य सेमयरगामत
अन्म धेयै ववषमभा सहभतत जट
ु े को थथमो ।
भस्र्माङ्दीका अततरयत्त प्रसायणराइन तनभायणभा ववश्व फैंकअन्तगयतको अन्तयायजष्िम ववत्त तनगभ (आईएपसी) रे

रगानी गदै छ । आमोजनाराई आवश्मक रगानी जुटाउने काभ आइएपसीरे रगानी गनेछ । मो ववषमभा प्रवद्र्धक
जीएभआय य आईएपसीफीच सॊमक्
ु त आमोजना ववकास सम्झौता बइसकेको छ, जसअनस
ु ाय आईएपसीरे
आमोजनाभा १० प्रततशत सेमय तथा १५ प्रततशत कजाय रगानी गनेछ । जीएभआयरे गये को सॊबाव्मता
अध्ममनअनुसाय भस्र्माङ्दीभा १ खफय रुऩैमाॉबन्दा रगानी हुनेछ ।

बायत तनकासीका राथग आमोजना तनभायण हुन रागेको हो । मसभा जीएभआय य आईएपसीका अततरयत्त नेऩारी

एजेन्ट वन्ृ द्धाभान प्रधानाङको ऩतन सेमय छ । आमोजना जीएभआयअन्तगयतको ठहभतार हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे
फनाउनेछ । नदीको वहाव (यन अप दी रयबय ) प्रकृततको मो आमोजना तनभायण, सञ्चारन य हस्तान्तय (फट
ु )
नीततअन्तगयत जीएभआयरे २५ वषयका राथग ववद्मुत ् उत्ऩादन अनुभततऩत्र (राइसेन्स) ऩाउनेछ ।

जीएभआयरे सन ् २०१६ को अन्त्मसम्भ आमोजना सम्ऩन्न गने रक्ष्म मरए ऩतन ऩीडीए य अन्म प्रकिमागत ठढराइरे
आमोजना ऩतछ धकेमरएको छ । आमोजना २०२२ ऩतछ भात्र आउने सम्बावना छ । ठहभताररे आमोजनाको ववस्तत
ृ
अध्ममन प्रततवेदन (डीऩीआय) य वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनको काभ सकेको छ ।

आमोजना भनाङ य रभजुङ जजल्राभा ऩछय । आमोजनाफाट भनाङको तार गाउॉ धायाऩानी य रभजुङको तागठहरयङ य
घेभुय गाववसका फामसन्दा प्रबाववत हुनेछ । आमोजनारे प्रबाववत गाववसभा साभुदातमक ववकास मोजनाअन्तगयत १
अफय रुऩैमाॉ फढी रगानी गरयसकेको छ ।

काभ सरु
ु बएको ५ फषयभा आमोजना सम्ऩन्न हुनेछ । भनाङको धायाऩानी गाववसको तारगाउॉ भा फाॉध फाॉधी ११.२

ककरोमभटय बूमभगत सुरुङफाट ऩानी ल्माई रभजुङको तातघ्रङजस्थत स्माॉगेभा ववद्मुत्गह
ृ यहनेछ । वातावयणीम प्रबाव
भूल्माॊकन प्रततवेदनभा आमोजना सञ्चारनका राथग सयकायी जग्गा ६९.१३ हे क्टय य व्मजक्तगत जग्गा ६७.८७ हे क्टय
गयी जम्भा १३७.११ हे क्टय जग्गा अथधग्रहण गरयने उल्रेख गरयएको छ ।
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धोफीखोराको सावाजननक जग्गाभा चरखेर
भारऩोतरे दताय ग¥मो, भुख्मसथचवरे योके
जगन्नाथ दर
ु ार
कािभाडौं, १५ भाघ- भुख्मसथचव रीराभखण ऩौडेरको तनदे शनऩतछ भारऩोत कामायरम डडल्रीफजायरे ऩञ्चाभत
ृ –
गोकणेश्वय गुिीका नाभभा दताय बएको जग्गा योक्का गये को छ । कािभाडौं भहानगयऩामरका–५ बत्केको ऩुरसॉगै
यहे को जग्गाकै कायण स्थानीमरे डडल्रीफजाय भारऩोत प्रभुख गोऩार थगयीराई कारोभोसो दरेऩतछ वववाद फाठहय
आएको थथमो । सयकायका नाभभा यहे को मो जग्गा गुिीका नाउॉ भा दताय गने काभभा भारऩोत कामायरम नै सॊरग्न
यहे ऩतछ स्थानीमरे थगयीराई २ साताअतघ कारोभोसो दरेका थथए ।
सयकायको नाभभा यहे को जग्गा दताय गनय रागेको थाहा ऩाएऩतछ ‘सावयजतनक जग्गा सॊयऺण गरयऩाऊॉ’ बन्दै
स्थानीमरे प्रधानभन्त्री कामायरम गुहाये का थथए । मसभा भुख्मसथचवरे चासो दे खाएऩतछ गह
ृ भन्त्रारमभा फसेको
सयोकायवाराको फैिकरे सयकायी जग्गा बए÷नबएको मककन गनय बमू भसध
ु ाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमराई तनदे शन
ठदएको छ ।
स्थानीमको उजुयीऩतछ भुख्मसथचव ऩौडेरको तनदे शनअनुसाय भॊमसय २४ गते नै याजष्िम सतकयता केन्द्ररे योशनयाज
ऩन्तको सॊमोजकत्वभा छानबफन समभतत गिन गये को थथमो । समभततरे ऩस
ु ११ गते प्रततवेदन फझ
ु ाएको थथमो ।
समभततको अध्ममनऩतछ नाऩी कामायरम डडल्रीफजायरे ऩुस १ गते उऩरलध गयाएको नक्साभा धोफीखोराको
वववाठदत ककत्ता नम्फय ५०५ काभनऩा वडा नॊ. २५ (क) जतनएको उल्रेख छ । साववक नगय २५(क) ककत्ता नम्फयफाट
हार कामभ बएको नगय ५ मसट नम्फय १०२६–२५, १०२६–०९ य १०६६–०५ नेऩार सयकायकै नाभभा दे खखएको छ ।
‘सोही जग्गा भारऩोत कामायरम डडल्रीफजायको ०७१ भॊमसय ८ को ऩत्रफाट (भारऩोतको ०७१ कावत्तक ३ को
तनणयमअनुसाय) ऩञ्चाभत
ृ –गोकणेश्वय गुिीको नाभभा गएको दे खखन्छ’ प्रततवेदनभा बतनएको छ ।
स्थानीमरे वषौंदे खख खेरभैदानका रूऩभा प्रमोग गदै आएको मो जग्गा धोफीखोरारे फहाव ऩरयवतयन गये ऩतछ खारी
थथमो । ०२१ को नाऩीअनुसाय खोरा ठहॉ डक
े ो य ‘स्माटराइट’ नक्सा हे दाय ऩतन खोरा नै यहे को उक्त जग्गा कसैरे कठहरे
ऩतन बोगचरन नगये को स्थानीमको दाफी छ ।
“कसैरे बोगचरन नगये को जग्गाभा कसयी भोही कामभ हुन सक्छ ?” जग्गाको ‘स्माटराइट’ नक्सा दे खाउॉ दै सयोकाय
समभततका अध्मऺ अच्मत
ु साऩकोटारे बने, “नक्करी गि
ु ी मसजयना गये य बभ
ू ाकपमारे चरखेर गये का छन ्, मसभा
भारऩोत प्रभुखको प्रत्मऺ सॊरग्नता दे खखन्छ ।”
तय, भारऩोत प्रभुख थगयी बने स्थानीमको आयोऩभा कुनै सत्मता नबएको दाफी गछय न ् । “भाधवकुभाय नेऩार
प्रधानभन्त्री यहे को भजन्त्रऩरयषद्रे गये को तनणयम भैरे कामायन्वमनभात्र गये को हुॉ,” उनी बन्छन ्, “फझ्
ु दै नफझ
ु ी भभाथथ
कारोभोसो दमरमो ।”

प्रभुखराई कारोभोसो दरेऩतछ सावजतनक फहसभा आए ऩतन मो जग्गाभा ऩटक–ऩटक फदभासी गनय खोजेको
दे खखन्छ । ०५२ भॊमसय २१ गते गुिी सॊस्थानरे मो जग्गा गुिी तैनाथीभा दताय गने तनणयम गये को थथमो । अथधनस्थ
गि
ु ी तैनाथीभा दताय गनय नमभल्ने बन्दै दामय रयटभा सन
ु व
ु ाइ गदै सवोच्च अदारतरे गि
ु ी सॊस्थानको तनणयम
उल््माएको थथमो । “अथधनस्थ जग्गा हो, तैनाथीभा दताय नगन,ूय ” सवोच्चरे ०५७ चैत २९ भा ऩयभादे श जायी गदै
बनेको थथमो ।
सवोच्चको ऩयभादे श कामायन्वमनका राथग भारऩोतभा ऩत्र ऩग
ु े ऩतन उसरे सयकायका नाभभा यहे को जग्गा अथधनस्थ
गुिीभा दताय गनय नमभल्ने बन्दै जग्गा दताय गने नै बए सयकायको तनणयम चाठहने बचन्दै बूमभसुधाय भन्त्रारमभा
ऩिाएको थथमो । तय, भन्त्रारमरे १ दशक बफततसक्दा ऩतन कुनै तनणयम गये न ।
भाधवकुभाय नेऩार प्रधानभन्त्री बएऩतछ भजन्त्रऩरयषद्रे १ दशकदे खख अतघ नफढे को पाइर खोरेको थथमो । ०६७
भॊमसय ८ गते तनणयम गदै भजन्त्रऩरयषद्रे ‘नेऩार सयकायको नाभभा यहे को दताय सच्माई गुिीरे ऩाउनुऩने जग्गा
गोकणेशवय–ऩञ्चाभत
ृ गुिीको अथधनस्थ दताय गनय’ स्वीकृतत ठदएको थथमो । जग्गा दताय गयाउने थगयोहरे याजनीततक
मभरेभतोभा भजन्त्रऩरयषद्फाट वववादास्ऩद तनणयम गयाउन सपर बएको सयोकाय समभततका सदस्म भनोहय खड्का
फताउॉ छन ् ।
तैनाथी गुिीभा दताय बए भोही कामभ हुन्छ, अथधनस्थ गुिीभा दताय बए हुॉदैन । तैनाथीभा जग्गा दताय गनय खोज्नुरे
स्थानीम त्मततफेरैफाट सशॊककत थथए । “स्थानीमको ववयोधऩतछ गुिीका नाभभा दताय गने प्रमास योककॉदै आएकोभा
भारऩोत प्रभख
ु थगयीरे एकाएक जग्गा दताय गनुय शॊकास्ऩद छ,” सयोकाय समभततका अकाय सदस्म सन्तोष ऩाण्डेरे बने
।
स्थानीमरे भजन्त्रऩरयषद्को तनणयम त्रठु टऩूणय यहे को जीककय गदै तनणयम सच्माउन दफाफ अमबमान चराइयहे का छन ् ।
उनीहरूको दफाफऩतछ ३ वटा भारऩोत प्रभख
ु रे भजन्त्रऩरयषद्रे गये को तनणयम कामायन्वमन गनय सकेका थथएनन ् ।
चौथो प्रभुख थगयीरे ०७१ कावत्तक ३ गते ऩुजाय जायी गये का थथए ।
सोही जग्गा भारऩोत कामायरम चाफठहररे ०५५ कावत्तक १ गते याभप्रसाद उऩाध्मामको नाभभा दताय गनय गोयखाऩत्रभा
सच
ू ना तनकारेको थथमो । त्मततफेरा स्थानीमरे सावयजतनक जग्गा दताय गनय नऩाइने बन्दै आऩवत्त जनाएऩतछ
कामायरमरे ‘साववक २५ (क) ककत्ता नम्फय ५०५ धोववखोरा सावयजतनक जग्गा नै हो’ बनी सूचना फदय गये को थथमो ।
तय, सोही जग्गा अठहरे गुिीका नाभभा दताय बएको छ । स्थानीमरे मो जग्गा कठहरे ऩतन कसैरे बोगचरन नगये को
दाफी गदै आएका छन ् ।
प्रभुख थगयीरे बने ०२१ भा जग्गाको नाऩी हुॉदा ८ योऩनी जग्गा खोराभा ऩये ऩतछ गुिीरे फाॉकी यहे को ८ योऩनीको भात्र
ऩुजाय मरएको य ऩतछ खोराको फहाव पेरयएऩतछ ०४४ सारभा नाऩी हुॉदा सयकायको नाभभा ल्माइएको दाफी गये का छन ्
।

