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जजयी खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको उत्ऩादन सुरु 

चरयकोट÷यासस– दोरखाको जजयी नगयऩालरका–४ भा ननभााण सम्ऩन्न जजयीखोरा सानाजरविद्मुत ्

आमोजनारे आºनो उत्ऩादन सुरु गयेको छ ।  

करयफ ६० कयोड रुऩैमाॉ रगानी यहेको मस आमोजनाको फोजजनी कम्ऩनी प्रालर काठभाडौं प्रिद्र्धक यहेको छ 

। ज्मोनत विकास फैंकको ७० प्रनतशत य व्माऩायी उगेन शऩेाा, ऩुष्कय देिान, मऻप्रसाद सुिेदी, एलसमन 

इजन्जननमरयङ कम्ऩनीरगामत अन्म व्मजततत्िको ३० प्रनतशत सेमय यहेको मो आमोजना जजयीखोरा य 

खखम्तीखोराको दोबानभा ननभााण गरयएको छ ।  

मो आमोजनाको उत्ऩादन ऺभता २ दसभरि ४ भेगािाट यहेको छ । करयफ ऩाॉच भहहना अगाडड नै ऩयीऺण 

उत्ऩादन गन ेबननए ताऩनन भौसभका कायण िर्ाासॉगै ऩहहयोरे एॊकय ब्रक नॊ ३० फगाएऩनछ उत्ऩादनभा 
हढराइ बएको थथमो ।  

मस आमोजनारे विद्मुत ् उत्ऩादन गयेऩनछ केन्रीम प्रसायण राइन जजयी सिस्टेसनभा जोडडएको छ । 
अहहरे ८ सम ककरोिाट भात्रै विद्मुत ् उत्ऩादन गरययहेको आमोजनाका प्रान्ट भेनेजय हरयशयण 

अथधकायीरे जानकायी हदए । विद्मुत ् केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडए ऩनन सिस्टेसनभा खयाफीका 
कायण आऩूनताभा सभस्मा देखखएको विद्मुत ्प्राथधकयण जजयी शाखारे जनाएको छ ।  
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ताभाकोसीका कभमचायीद्िाया ऩनन थऩ सेमय भाग 

४ सम ५६ भेगािाटको भाथथल्रो ताभाकोसी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीभा कामायत कभाचायीहरूरे थऩ सेमयको 
भाग गयेका छन ् । स्थानीमिासी सॉगसॉग ै आउने कभाचायी सेमय वितयणभा असन्तुजष्ट जनाउॉ दै 

ताभाकोसीभा कामायत १ सम ६० कभाचायीरे थधतोऩत्र फोडा, ताभाकोसी सञ्चारक सलभनत य आमोजना 
प्रभुखराई ऩत्र रेखेय भाग गयेका हुन ्।  

नेऩार विद्मुत प्राथधकयणअन्तगात दफाफ सभूह गठन गयेय मसअनघ प्राथधकयणका कभाचायीरे सेमय 

िदृ्थधको भाग गदै अदारतभै भुद्दा दामय गयेका छन ् । भुद्दा हार विचायाधीन अिस्थाभा छ । 
प्राथधकयणको सहामक कम्ऩनीका रूऩभा स्थाऩना बएको तथा कम्ऩनी य प्राथधकयण कभाचायीराई हदन े

विलबन्न सेिा सता तथा सुविधाभा असभान बएको य थधतोऩत्र ननष्कासन ननदेलशका २०६५ को दपा ३० 

अनुसाय सिासाधायणराई छुट्टमाइएको सेमयभध्मे कभाचायीको सॊख्माको आधायभा सेमय ननष्कासन गयी 
सॊस्थाका कभाचायीराई छुट्टमाउन सककने व्मिस्थाफभोजजभ सेमय वितयण प्रकिमा अगाडड फढाउन 

उनीहरूरे भाग गयेका हुन ् । ताभाकोसी आमोजनाभा कामायत कम्ऩनीका कभाचायी य नेऩार विद्मुत ्

प्राथधकयणका कभाचायीराई ३ दशभरि ८ सम ४५ प्रनतशत सेमय छुट्टमाइएकाभा उनीहरूको असन्तुजष्ट 

छ । कम्ऩनी य आमोजनाभा कामायत कभाचायीराई एउटै फास्केटभा याखेय सेमय वितयण गदाा आमोजनाभा 
अहोयात्र खहटएय जोखखभ भोरेय काभ गने कभाचायीराई भकाा ऩयेको य आमोजनाभा चौफीसै घन्टा काभभा 
खहटएय फगाएको यगत य ऩलसनाको अिभूल्मन बएको उनीहरूको गुनासो छ ।  

ऋण रगानी गन े सॊस्था कभाचायी सॊचमकोर्, नागरयक रगानीकोर्, बफभा सॊस्थान य टेलरकभका 
कभाचायीरे आमोजनाराई ऋण रगानी गयेकै आधायभा प्रनतव्मजतत िभश् ३४ सम ९०, २५ सम ४२, ११ 

सम ०६ य १ सम ४७ ककत्ता सेमय ऩाउनेछन ्। सॊचमकोर्भा सञ्चम गन ेसञ्चमकताारे प्रनतव्मजतत ४२ ककत्ता 
प्राप्त गन ेबए ऩनन विद्मुत ्प्राथधकयणका कभाचायीरे फढीभा ३ सम ककत्ता सेमय ऩाउने बएऩनछ उनीहरूरे 

थोयै बएको बन्दै भाग गयेका हुन ्।  

आमोजनारे आफ्नो प्रफन्धऩत्रभा बएकोेे व्मिस्थाअनुसाय ४९ प्रनतशत साधायण सेमयभध्मे ३४ प्रनतशत 

अथाात ३ कयोड ६० राख ६ हजाय ककत्ता सेमय ननष्कासन गने अजन्तभ तमायी गयेको छ । जसभध्मे 

स्थानीम जजल्रािासी, आमोजनाभा ऋण रगानी गने सॊस्थाका कभाचायी तथा कम्ऩनी य प्राथधकयणभा 
कामायत कभाचायीराई हदने कभाचायी सेमय ऩनन सॉगै जायी गन ेतमायी गयेको छ । 



थधतोऩत्र फोडारे ननष्कासनका राथग गत ऩुस २० गते कम्ऩनीराई अनुभनत हदएको छ । जसअनुसाय, फोडारे 

अनुभती हदएको २ भहहनालबत्र कम्ऩनीरे सेमय ननष्काशन गरयसतनुऩन ेप्रािधानअनुसाय आगाभी पागुन 

२० गतेलबत्र सेमय ननष्कासन हुनेछ ।  
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जजल्रािासीराई भाथथल्रो ताभाकोसीको ७० ककत्ता 
सेमय 

दीऩशॊकय चौरागाईं / याजधानी 
दोरखा, २५ भाघ 

भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजनारे दोरखा जजल्रािासीराई हदने बन्ने १० प्रनतशत सेमय 

प्रनतव्मजतत ७० ककत्तासम्भ हाल्न ऩाउने गयी आइतफाय ननणाम गयेको छ । जजल्रा विकास सलभनत 

दोरखारे घयधयुी य जनसॊख्माको तथमाॊक सॊकरन गयी आइतफाय जजल्रा सभन्िम सलभनतको फैठकभा 
सािाजननक गयेऩनछ जजल्रािासीराई हदने बन्ने १० प्रनतशत सेमय प्रनतव्मजतत ७० ककत्तासम्भ हाल्न ऩाउन े

गयी ननणाम गयेको हो ।  

हारको सिेऺणरे देखाएको जनसॊख्मा २ राख ८० हजाय ८ सम ८४ जना यहेकारे भाथथल्रो ताभाकोसी 
जरविद्मुत ्आमोजनारे हदने १० प्रनतशत सेमयको जम्भा रूऩैमाॉ १ अफा ५ कयोड ९० राख रूऩैमाॉराई 

दाभासैरे वितयण गदाा राभफगयिासीराई छुटाई अन्मको बागभा ३५ ककत्ता भात्र देखखएको छ ।  

शत प्रनतशत नागरयकरे सेमय हाल्ने सम्बािना नदेखेऩनछ जजल्रािासीराई छुट्माइएको यकभ कपताा जान े

हुॉदा सो यकभ सुयऺाको ननलभत्त ७ हजायसम्भ हाल्न ऩाउने ननणाम गयेको सभन्िम सलभनतका सदस्म एिॊ 
नेकऩा एभारे दोरखाका अध्मऺ ईश्ियचन्र ऩोखयेररे फताए । मता ७ हजायका दयरे सेमय हारे ऩनन 

घहटफढी बएभा दाभासाहीरे सोही अनुऩातभा घट्ने य फढ्ने बनी ननणाम गयेको नेऩारी काॊगेय्स दोरखाका 
ऩाटॊ सबाऩनत तायाफहादयु कोइयारारे फताए ।  

भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजना सभन्िम सलभनतको फैठकरे आथथाक रूऩभा कभजोय 

नागरयकको ऩहहचान गयी वित्तीम सॊस्थासॉग सभन्िम गदै ऋणको व्मिस्था गने सहभनत गयेको छ । २०६८ 

सारको जनगणनाभा दोरखाको जनसॊख्मा १ राख ८७ हजाय ५ सम २१ यहेकाभा भाथथल्रो ताभाकोसीको 
सेमयका राथग बने ९४ हजाय ८ सम २१ जना फढी देखखएको छ ।  

ऩटक ऩटक भाथथल्रो ताभाकोसीका जजल्रािासीराई हदने बननन े १० प्रनतशत सेमयभा ककचरो गदै 

आएका याजनीनतक दरहरू आइतफाय बने सहभनतभा आएका छन ्। जजल्राको जनसॊख्माको ५० प्रनतशत 

नागरयकरे भात्र सेमय हारे बने प्रनतव्मततीरे ७० ककत्ता ऩाउनेछन ्। तय शत प्रनतशतरे हारेको खण्डभा ३५ 



ककत्ता भात्र सेमय ऩाउने भाथथल्रो ताभाकोसीका सेमय प्रफन्धक नायामण नघलभयेरे फताए । नघलभयेरे बन,े 

‘पागुनको दोस्रो साताफाट सेमय ननष्कासन गने कामामोजना ताभाकोसी फोडारे फनाएको छ ।’  

‘पागुनको दोस्रो साताभा ननष्कासन गन ेसेमय ऩहहरो ऩटक १५ हदन दोस्रो ऩटक १० हदन य तेस्रो ऩटक १० 

हदन गयी ३५ हदनलबत्र सेमयको यकभ जम्भा गन ेसूचना जायी गरयन्छ,’ नघलभयेरे बने । आइतफाय जजल्रा 
सभन्िम सलभनतरे बने ३५ हदनऩनछ ऩनन नागरयकको आिश्मकताराई हेयी म्माद थऩ गना सतन ेननणाम 

गयेको छ ।  

जजल्राभा सकिम यहेका ६ ओटा याजनीनतक दररे एक भतका साथ जजल्रािासीराई फयाफय सेमय हाल्न 

ऩाउन ेअथधकायको सुननजश्चत गयेका छन ्। फैठकभा भाथथल्रो ताभाकोसीका इस्मु भेनेजय नघलभयेरे एक 

सातालबत्र आह्िानऩत्र जायी गने य पागुनको दोस्रो साताभा सेमय हाल्न आह्िान गने य सेमयका राथग 

प्रत्मेक गाउॉ  विकास सलभनतभा केन्र फनाई नागरयकराई सहज हुने गयी फैंककङ खाताविना न ैयकभ हाल्न े

अिसय प्रदान गन े प्रनतफद्धता जाहेय गये । दोरखाको राभाफगयभा ननभााण बइयहेको ४५६ भेगािाट 

ऺभताको भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको सेमय वितयणसम्फन्धी सफैरे चासोको रूऩभा 
हेयेका थथए ।  

नेऩारकै सफैबन्दा ठूरो याजष्िम गौयिको आमोजनाका रूऩभा यहेको भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्

आमोजनारे दोरखािासीका राथग १० प्रनतशत सेमयको व्मिस्था गये ऩनन प्रनतव्मजतत कनत ऩाउने बन्ने 
विर्मभा वििाद यहॉदै आएको थथमो । राभाफगय य गौयीशॊकय गाविसका स्थानीमिासीराई बन े विशरे् 

सेमयको व्मिस्था गने ननणाम गयेको थथमो । त्मसफाहेक अन्म केही गाविसरे ऩनन विशरे् सेमय ऩाउनुऩने 
भाग याखे ऩनन दईु गाविसफाहेक अन्मराई फयाफयी हदने ननणाम बएको जजल्रा विकास सलभनत दोरखाका 
ऩूिासबाऩनत रुरफहादयु खड्काको बनाइ यहेको छ । 

मस्तै सेमय फाॉडपाॉड तथा ननष्कासन ननदेलशका ०७० भा ‘ऋण रगानी सम्झौताभा १५ भाघ २०६४ लबत्र 

फसाइॉ सयी दोरखा आएकारे भात्र सेमय खरयद गना ऩाउने’ सम्फन्धभा गयेको सॊशोधनराई फैठकरे 

अनुभोदन गयेको छ ।  

भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रितता डातटय गणेश न्मौऩानेरे अनतप्रबावित राभाफगय 

य गौयीशॊकय गाविसका नागरयकराई प्रनतव्मजतत ३ सम ककत्ता सेमय रगानीको सुननजश्चतता गरयएको छ । 
मसभा ४ कयोड ५ राख ९० हजाय रुऩैमाॉ यहेको छ । जसभा राभाफगय गाविसभा २ हजाय २ सम ९४ य 

गौयीशॊकय गाविसभा २ हजाय ७८ जनसॊख्मा यहेको छ ।  
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६२ भेिा विद्मुत ्याजरिम प्रसायणभा थऩ 
ऩुष्ऩयाज कोइयारा 
तालरकाफाहियको रोडशडेडङ िट्ने 
नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणको याजष्िम प्रसायण राइनभा १ सातालबत्र ै६२ भेगािाट (भेिा) विद्मुत ्थवऩएको छ । मनत 

ठूरो ऩरयभाणभा विद्मुत ्थऩ बएऩनछ रोडशडेडङको सभमािथध केही कभ हुन ेप्राथधकयण बायप्रेर्ण केन्रका ननदेशक 

बुिन ऺत्रीरे फताए । भध्मभस्मााङ्दी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट ३६ भेिा, बायतफाट आमात गरयएको २० भेिा य भाई 

जरविद्मुत ्आमोजनाको नमाॉ उत्ऩादनफाट ६ भेिा गयी ६२ भेिा विद्मुत ्याजष्िम प्रसायणभा थऩ बएको हो । ‘थऩ 

विद्मुत्फाट तालरकाभा नयहेको थऩ रोडशडेडङको अन्त्म हुनेछ,’ ननदेशक ऺत्रीरे बने । मसअनघ प्राथधकयणको 
तालरकाअनुसाय फढीभा दैननक ११ घण्टा रोडशडेडङ गने बननएको बए ऩनन तोककएको सभमबन्दा फढी ऩनन विद्मुत ्

कटौती गदै आएको थथमो ।  
 

फाॉध भभातका राथग भाघ ४ गतेदेखख स्थथगत गरयएको भध्मभस्र्माङ्दी आमोजनाको उत्ऩादन शननिायफाट सुचारु 

बएको हो । ७० भेिा ऺभताको मो आमोजना नदीको फहािभा आधारयत (आयओआय) बएकारे हार सुतखा माभभा ३६ 

भेिा भात्र उत्ऩादन बइयहेको छ । त्मस्त ैबफहीिायदेखख प्राथधकयणरे बायतफाट थऩ २० भेिा विद्मुत ्आमात शुरू 

गयेको छ । नेऩार–बायत ऩूिॉ प्रसायण नाका कुशाहा–कटैमा प्रसायण राइनको कण्डतटयको ऺभता विस्ताय गयी थऩ 

विद्मुत ्आमात शुरू गरयएको हो । ऩूिादेखख ऩजश्चभसम्भका विलबन्न १२ ओटा सीभाऩाय प्रसायण राइनभापा त 

बायतफाट आमात बएको विद्मुत ्ऩरयभाण मोसहहत कुर २ सम ४० भेिा ऩुगेको छ ।  
 

मसैगयी गैयआिासीम नेऩारीको रगानी यहेको साननभा भाई हाइड्रो ऩािय लरलभटेडरे इराभभा ननभााण गयेको २२ 

भेगािाट ऺभताको भाई हाइड्रोऩािय आमोजनाफाट ६ भेिा विद्मुत ्ऩनन भङ्गरिायदेखख याजष्िम प्रसायणभा 
जोडडएको हो । मो आमोजना ऩनन आयओआय न ैबएकारे हार ६ भेिा भात्र ैउत्ऩादन बएको हो ।  
 

मनत ठूरो ऩरयभाणभा विद्मुत ्थऩ बएको बए ऩनन सुतखाका कायण नदीभा ऩानीको फहाि अझ कभ हुॉदै जान ेय 

विद्मुत ्भाग फढ्दै जान ेकायणरे अझ केही सभमका राथग घोवर्त रोडशडेडङ कभ नहुन ेननदेशक ऺत्रीरे फताए । 
अहहरेको तालरकाभा कोशीऩूिाका जजल्राहरूभा साताको ४९ घण्टा य फाॉकेको कोहरऩुयबन्दा ऩजश्चभका सफ 

स्टेशनफाट विद्मुत ्प्रसायण बएका ऩजश्चभ ऺेत्रभा साताको ४६ घण्टाभात्र ैरोडशडेडङ हुन ेउल्रेख छ । कोशी ऩजश्चभ 

य कोहरऩुयऩूिाको भध्मऺेत्रभा बन ेसाताको ७७ घण्टा भात्र रोडशडेडङ हुन ेप्राथधकयणको तालरका छ । 
  

http://abhiyan.com.np/author-346-


>f]tM cleofg, 2071/10/26 

दोरखारी सफैराई सभान ७० ककत्ता शमेय 

भाथथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्आमोजना 

यिीन्र गौतभ 

भाघ २५, दोरखा । ननभााणाधीन आमोजनाहरूभध्मे नेऩारकै सफैबन्दा ठूरो याजष्िम गौयिको आमोजना 
भाथथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ्आमोजनाको १० प्रनतशत शमेय सफ ैदोरखारीराई सभान रूऩभा 
वितयण हुन ेबएको छ । शमेय फाॉडपाॉटसम्फन्धी जजल्रा सभन्िम सलभनतको आइतिाय फसेको फैठकरे सफै 
दोरखारीराई सभान ७० ककत्ता शमेय वितयण गने ननणाम गयेको हो । थधतोऩत्र ननष्कासन फोडारे 

दोरखारीरे ऩाउने रू. १ अफा ५ कयोड ९० राखफयाफयको शमेय पागुन २० लबत्र जायी गना अनुभनत 

हदइसकेको छ ।  

सलभनतरे दोरखा जजल्रािासी हो बन्न ेप्रभाण ऩुगेका नागरयकफाट सफैराई ७० ककत्ता शमेय खयीद गना 
ऩाउन ेननणाम गयेको आमोजनाका प्रितता डा गणेश न्मौऩानेरे जानकायी हदए । आमोजनाका 
अनतप्रबावित राभाफगय य गौयीशङ्कय गाविसिासीराई बने प्रनतव्मजतत ३ सम ककत्ता शमेय हदइने उनरे 

फताए । फैठकरे आह्िान गयेको बन्दा फढी शमेय भाग बएभा सोही अनुऩातभा दाभासाहीरे घटी िा फढी 
गयी सभानुऩानतक शमेय वितयण गने ननणाम गयेको उनको बनाइ छ ।  

जजल्रा विकास सलभनतरे शमेय वितयणका राथग लरएको तथमाङ्कअनुसाय राभाफगय य गौयीशङ्कय 

गाविसको जनसङ्ख्मा िभश् २ हजाय २ सम ९४ य २ हजाय ७८ छ । दोरखाको ऩनछल्रो जनसङ्ख्मा २ 

राख ८० हजाय ५ सम ५८ छ । ४ सम ५६ भेगािाट ऺभताको मो आमोजनाफाट २०७३ सार असाय 

भसान्तफाट विद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्म  छ । आमोजनको काभ हारसम्भ ७२ प्रनतशत सम्ऩन्न बएको छ । 
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प्रत्मेक दोरखारीराई ७० ककत्ता सेमय  

यभेश खनतिडा  
दोरखाको राभाफगयभा ननभााण हुॉदै गयेको फहुचथचात भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत आमोजनारे 

जजल्राफासीका रागी छुट्माएको सेमयभा दोरखाफासीरे प्रनतव्मजतत ७० ककत्ता सेमय खरयद गना ऩाउने 
बएका छन।् 
आमोजनारे सेमय ननष्कासान गने तमायी थालरयहेका फेरा आइतफाय सदयभुकाभ चरयकोटभा फसेको 
जजल्राजस्थत याजनीनतक दर य सयोकायिारा सजम्भलरत आमोजनाको जजल्रास्तयीम सभन्िम सलभनत 

फैठकरे दोरखाफासीका रागी छुट्माइएको सेमयराई जजल्रा फाहहय जाननहदन य जजल्राका प्रत्मेक 

नागरयकरे सभानुऩानतक रुऩरे ऩाउने गयी प्रनतव्मजतत ७ हजाय रुऩैमाॉ फयाफय आिेदन गना रगाउने ननणाम 

गयेको हो। 
३५ अफा २९ कयोड रागतभा ननभााणाथधन आमोजनाको कुर ऩुॉजीगत सॊयचनाभा ७० प्रनतशत ऋण य ३० 

प्रनतशत सेमयफाट आमोजना ननभााण हुने उल्रेख छ। जसभध्मे आमोजनाको सेमय सॊयचनाको कुर १० 

अफा ५९ कयोड रुऩैमाॉ भध्मेको १० प्रनतशत आमोजना प्रबावित ऺेत्र दोरखाफासीका राथग छुट्माइएको छ। 
जजल्राफासीका रागी छुट्माइएको एक अफा ५ कयोड ९० राख रुऩैमाॉ फयाफयको एक कयोड ५० राख ९० 

हजाय ककत्ता सेमय प्रत्मेक जजल्राफासीरे ऩाउने ढाॉचा फनाउन मस अनघ भाग हुॉदै आएको थथमो। 
फैठकभा सहबागीहरुका अनुसाय जजल्रा विकास सलभनतरे झण्डै दईु भहहना रगाएय सॊकरन गयेको सेमय 

आिेदन गना मोग्म जजल्राफासीहरुको आॉकडा अनुसाय सेमय फाॉडपाडको ढाॉचा फाये फैठकरे ननणाम गयेको 
हो। 'जजल्रा विकास सलभनतरे राभो सभम रगाएय उतायेको तथमाॊकभा सेमय आिेदन गना ऩाउने नागरयक 

२ राख ८० हजाय जना देखखए, जसराई सेमयको अनुऩातभा हहसाफ गदाा प्रनतव्मजतत ३५ ककत्ता आिेदन 

गना ऩाउन े देखखमो,' नेऩारी काॊगे्रसका जजल्रा सबाऩनत तायाफहादयु कोईयारारे बने, 'त्मही यकभ फाहहय 

नजाओस य प्रत्मेक नागरयक आमोजनाको सेमय हकदाय हुन ऩाउन बनेय अथधकतभ यकभ ननधाायण गयेका 
हौं'। उनरे सफ ैनागरयकरे आिेदन गयेभा प्रनत दोरखारीरे ३५ ककत्ता सेमय ऩाउने य फढी बएको यकभ सेमय 

बफिी प्रिद्ाधकरे कपताा गना सतन ेफताए। 
आमोजनाको सेमय ननष्कासन गन े गने जजम्भेिायी ऩाएको नागरयक रगानी कोर्का वित्त विश्रेर्क 

नायामण नघलभयेरे जजल्राफासीफाट ननणाम अनुसाय सॊकलरत सेमय यकभ घटी िा फढी दिु ैबएभा सोही 
अनुऩातभा सभानुऩानतक रुऩरे वितयण गरयन े फताए। 'जजल्राफासीका रागी छुट्माईएको सेमय यकभ 

फाहहय जान नहदन मस्तो ननणाम बएको हो' उनरे बने, 'मसयी गदाा छुट्माइएको बन्दा फढी उठेछ िा घहट 

उठेछ बन ेऩनन सोही अनुऩातभा फयाफय बाग राग्न ेगयी सेमय फाॉडपाॉड हुनेछ'। 
फैठकरे आथथाक अिस्था कभजोय बएका नागरयकहरुका रागी कजाा प्रिाह गना जजल्राभा यहेका 
फैंकहरुसॉग आग्रह गन े ननणाम सभेत गयेको छ। 'नछट्टै जजल्राभा यहेका फैंकहरु सगॉ छरपर गछौ' 
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आमोजना सभन्िम सलभनतका अध्मऺ सभेत यहेका स्थानीम विकास अथधकायी येशभयाज कडरेरे बने। 
उनरे आमोजना आपैं  ग्मायेन्टी फसेय िा अन्म विलबन्न उऩाम य विकल्ऩ ननकारेय बएऩनन विऩन्न 

नागरयकराई आमोजनाभा कजाा प्रिाह गयाउनका रागी मथाशतम ऩहर गरयन ेफताए। फैंकहरुसॉग एक 

साता लबत्र ैछरपर गरयसकेऩनछ सेमय ननष्कासानको प्रकिमा अनघ फढ्ने उनरे फताए। 
नघलभयेरे फैंकहरुसगॉ सभन्िम सलभनतरे टुॊगो रगाएरगत ैसेमय ननष्कासनको प्रकिमा अनघ फढ्ने फताए। 
'आमोजनाको साधायणतपा को ४९ प्रनतशत सेमय भध्मे देशबयका सिासाधायणका रागी छुट्माईएको सेमय 

थाॉती याखेय अरु सफै एकै ऩल्ट खरुाउॉछौं' उनरे बने। उनरे आगाभी सातालबत्र आह्िान ऩत्र सािाजननक 

गयेय पागुन दोस्रो सातालबत्र सेमय आिेदन खरुाइने फताए। 
फैंकराई कजाम प्रिाि गनम आग्रि 

आमोजनारे जजल्राफासीका रागी खरुाउन रागेको सेमयभा जजल्राभा यहेका सफै फैंकहरुराई कजाा प्रिाह 

गना आग्रह गरयने बएको छ। 
आइतफाय सम्ऩन्न सभन्िम सलभनत फैठकरे जजल्राभा यहेका फैंकहरुराई विऩन्न नागरयकका रागी कजाा 
प्रिाह गना आग्रह गने ननणाम गयेको हो। 'यकभ हाल्न नसतन े थपु्रै नागरयक छन,' एकककृत नेकऩा 
भाओिादीका जजल्रा सॊमोजक गॊगा काकीरे बने, 'नतननहरुका रागी सभेत सेमय आिेदन गना सतन े

ग्मायेन्टी गरयनुऩछा '। उनरे आमोजना आपै जभानी फसेय बए ऩनन विऩन्न नागरयकका राथग कजाा प्रिाह 

गरयनुऩन े फताए। नेकऩा एभारेका नेता ईश्ियचन्र ऩोखयेररे आमोजना फैंक िा विवत्तम सॊस्था साथ ै

जजल्राबय यहेका सहकायीराई सभेत दोरखारीको सेमयभा कजाा रगानी गना आग्रह गरयन ेफताए। 
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त्रिशूरी प्रसायण राइनभा ऩाॉच अफम 
रक्ष्भण विमोगी  
बत्रशूरी नदी करयडोयको प्रसायण राइन य सफस्टेसन ननभााणभा जभान सहमोग ननकाम (केएपडब्रु) य 

मुयोवऩमन इन्बेस्टभेन्ट फैंक (इआइफी) रे करयफ ५ अफा २० कयोड ८० राख (चाय कयोड ६२ राख ५० हजाय 

मुयो) सहमोग हदने बएका छन।् 
दईु ननकामरे इकपलसमन्सी िान्सलभसन अप इरेजतिलसटी पभा रयन्मुअर इनजॉ रयसोसा अन्तगातको '२२० 

केबी प्रसायण प्रणारी आमोजना'का नाभभा उतत यकभ हदने बएका हुन।् आमोजनाका राथग एक कयोड 

४० राख मुयो केएपडब्रुरे य ३ कयोड २२ राख ५० हजाय मुयो इआइफीरे हदनेछन।् दिुै ननकाम सहमोग 

हदन तमाय बइसकेकारे पागुन अजन्तभसम्भ सम्झौता हुन ेअथा भन्त्रारम अन्तयााजष्िम सहमोग सभन्िम 

भहाशाखा प्रभुख भधकुुभाय भयालसनीरे फताए। 
'छरपर बइयहेको छ, अजन्तभ सम्झौता हुन केही भहहना राग्ने देखखएकारे दातासॉग ऩूिासम्झौताको 
तमायी बइयहेको छ,' उनरे आइतफाय नागरयकसॉग बन,े 'दईु ननकामसॉग सयकाय य प्राथधकयणको 
छुट्टाछुट्टै सम्झौता हुनेछ। आमोजनाका राथग इआइफीरे हदने २२ राख ५० हजाय मुयो अनुदान य फाॉकी 
यकभ सहुलरमत ऋण हो। 
अथा भन्त्रारमरे दईु दातासॉग ऩूिासम्झौता गने, नगन े विर्मभा ऊजाा भन्त्रारम तथा नेऩार विद्मुत 

प्राथधकयणसॉग भागेको यामभा अजन्तभ सम्झौता गना केही भहहना राग्ने हुॉदा ऩूिासम्झौता गयेय काभ सुरु 

गना सककन ेयाम हदएको छ। प्राथधकयणरे हदएको यामभा बननएको छ, 'दातासॉग ऩूिासम्झौता गयी प्रसायण 

राइन य सफस्टेसनको डडजाइन तथा सुऩरयिेऺण ऩयाभशादाता ननमुजतत प्रकिमा सुरु गना आिश्मक छ।' 
ऩयाभशाका राथग आिश्मक खचा 'स्ऩेसर पन्ड'फाट फेहोने य ऩनछ आमोजनाको अनुदानफाट शोधबनाा 
गरयने प्राथधकयण अथधकायी फताउॉछन।् 
बत्रशूरी करयडोयभा झन्ड ै दईु सम भेगािाट फयाफयका आमोजना फननयहेकारे त्मसका राथग आिश्मक 

प्रसायण राइन ननभााण अफ सुरु गनुाऩन ेप्राथधकयण थग्रड विकास विबागका ननदेशक याजीि शभाारे फताए। 
'भन्त्रारमरे सम्झौता गना केही सभम राग्ने बनेको छ, फजेट छैन,' उनरे बने, 'तत्कार काभ सुरु गना 
प्राथधकयणरे नै केही यकभ खचा गनुाऩनेछ।' 
प्रसायण प्रणारी आमोजनाअन्तगात थचलरभे य बत्रशूरी–३फी सफस्टेसन हफ य दईु सफस्टेसनफीच साढे २६ 

ककरोभहटय २२० केबी प्रसायण राइन फन्नेछन।् प्रसायण राइन य सफस्टेसन फनाउन आिश्मक करयफ ६ 

अफा ७२ कयोड रुऩैमाॉ (६ कयोड मुयो) भध्मे फाॉकी यकभ सयकाय य प्राथधकयणरे रगानी गनुाऩन ेछ। 
थचलरभेरे फनाइयहेको एक सम ११ भेगािाटको यसुिागढी, साढे ४५ भेगािाटको सान्जेन य १४.६ भेगािाटको 
भाथथल्रो सान्जेन सन ् २०१७ भै ननभााण ऩूया हुन ेअनुभान गरयएको छ। त्मनतफेरासम्भ सफस्टेसन य 
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प्रसायण राइन फननसतनुऩन े ननदेशक शभाारे फताए। बत्रशूरी–३फी हफभ ै ६० भेगािाटको भाथथल्रो 
बत्रशूरी–३ए य ४२ भेगािाटको ३फीफाट उत्ऩाहदत बफजुरी सभेत जडान गरयनेछ। 
उतत सफस्टेसनभा जडडत बफजुरी २२० केबीको बत्रशूरी–काठभाडौं प्रसायण राइनभापा त काठभाडौं 
ल्माइन्छ। तय मो खण्डको प्रसायण राइनको अहहरेसम्भ अध्ममनसभेत ऩूया बएको छैन। दईु सफस्टेसन 

य नतनका फीचभा प्रसायण राइन फने ऩनन काठभाडौंसम्भ बफजुरी ल्माउने राइन नफन्दा अफौं रुऩैमाॉको 
बफजुरी खेय जाने प्राथधकयणका उच्च अथधकायी फताउॉछन।् बत्रशूरी–काठभाडौं प्रसायण राइनभा अहहरे 

िन भन्त्रारमरे विलबन्न सभस्मा देखाएय अध्ममनको पाइर योकेको छ। 
बत्रशूरी करयडोभा दईु सम १६ भेगािाटको भाथथल्रो बत्रशूरी–१ सहहत ननजी ऺेत्ररे भात्र झन्ड ैएक हजाय 

भेगािाटका आमोजनाका अनुभनतऩत्र लरएका छन।् प्राथधकयणरे सन ्२०१७ ऩनछ फखााभा ५ सम भेगािाट 

बफजुरी खेय जाने प्रऺेऩण गयेको छ। तय आमोजना ऺेत्रभा प्रसायण राइन सभमभा नफन्दा थऩ ऩाॉच सम 

भेगािाट खेय जाने अिस्था देखखएको छ। 
देशबय ननभााणाधीन प्रसायण राइनभा अहहरे जग्गा प्राजप्त य ऺनतऩूनत ा वििाद चककिं दै गएको छ। िन 

ऺेत्रको ननभााणभा िन य िाताियण भन्त्रारमरे अनािश्मक अियोध गदै आएका छन।् अहहरे आधा दजान 

प्रसायण राइनका पाइर भन्त्रारमभा योककएको प्राथधकयणका उच्च अथधकायीको दाफी छ। प्रसायण राइन 

फनाउन दातासॉग सहमोग लरए ऩनन स्थानीम सभस्मा सभाधानभा याज्म उदासीन फन्दा कुनै ऩनन 

आमोजना तोककएको सभमभा फन्न सकेका छैनन।् 
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नेऩारको जरविद्मुतभ्ा विश्िफैंकको चासो 
फहुऩऺीम विकास साझदेाय विश्ि फैंकरे नेऩारको जरविद्मुत ् य प्रसायण राइन ऺेत्रभा बएका हढराइ, 

प्रगनत य िताभान अिस्थाफाये चासो याखेको छ।  
बायतलसत ऊजाा व्माऩाय सम्झौता बइसकेऩनछ नेऩारको जरविद्मुत्भा रगानी, प्रसायण राइनको अिस्था 
य विद्मुत ्फजायको जस्थनतफाये विश्िफैंकरे ऊजाासथचिराई फोराएय छरपर गयेको हो।  
  

विश्ि फैंकका दक्षऺण एलसमा हेने प्रभुख ननदेशकहरू, ननजी ऺेत्रराई सहमोग गदै आएको विश्ि फैंककै 

अन्तयााजष्िम वित्त ननगभ (आईएपसी) य फहुऩऺीम रगानी ग्मायेन्टी एजेन्सी (लभगा) का ऩदाथधकायीसॉग 

ऊजाासथचि याजेन्रककशोय ऺेत्रीरे अनघल्रो साता विश्िफैंक भुख्मारम अभेरयकाको िालसॊटन डीसीभा 
छरपर गयेका थथए।  
  

'बायतलसत ऩीटीएऩनछ नेऩारको जरविद्मुत ् ऺेत्रभा विश्ि फैंकको चासो फढेको छ', ऺेत्रीरे आइतफाय 
अन्नऩूणालसत बने, 'ऩीटीए हुनुराई फैंकरे सकायात्भक रूऩभा लरएको यहेछ।' 
  

ऺेत्रीरे विश्ि फैंकका नीनतगत तहभा यहेका ऩदाथधकायीराई नेऩारभा जरविद्मुत ् विकासको अिस्था, 
चनुौती, आिश्मकता, सम्फोधन गनुाऩन े विर्म य यणनीनतक हहसाफभा नेऩाररे चाहेका विर्मफाये 

जानकायी हदएका थथए।  
  

छरपरभा ऊजाा भन्त्रारमका सहसथचि केशिध्िज अथधकायी, नेऩारजस्थत विश्िफैंकका ऊजाा विशरे्ऻ 

डा. यविन शे्रष्ठ ऩनन सहबागी थथए।  
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ऊजामभन्त्िीको धम्ान कता ? 

विकास थाऩा  
जुन जोगी आए ऩनन कानै थचयेको बनेजस्तै जुनसुकै ऊजााभन्त्री आए ऩनन रोडसेडडङ घट्नुको साटो फढ्दै 

गइयहेको छ। मसो हेदाा भन्त्री य रोडसेडडङको सम्फन्ध केही नबएको जस्तो देखखन्छ, तय भन्त्रीका गरत 

ननणामको लसकाय ऊजााऩीडडत नेऩारी जनता हुॉदै आएका छन।्  
  

'तीन िर्ालबत्र भुरुकफाट रोडसेडडङ अन्त्म गन'े य 'उज्मारो नेऩार सभदृ्ध नेऩार'उद्घोर् गदै आएकी 
ऊजााभन्त्री याधा ऻिारीको ध्मान जराशममुतत आमोजना ननभााणका राथग चाहहने वित्तीम 

व्मिस्थाऩननतय होइन, सरुिा फढुिा, खायेजीभा ऩयेका राइसेन्सको म्माद थऩ, डरय ऩीऩीए य 

प्राथधकयणभा आपू य आफ्ना गुटका स्िाथाका राथग प्रत्मऺ हस्तऺेऩभा भात्र सीलभत बएको देखखएको छ।  
  

ऻिारीरे भन्त्री बएको झन्ड ैएक िर्ाको अिथध अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे नगनूा बनेका 
काभभा भात्र खचा गरयन।् मो एक िर्ालबत्र भन्त्री ऻिारीरे फूढीगण्डकी य नरलसॊगाड जस्ता जराशममुतत 

आमोजनाभा वित्तीम रगानीको टुॊगो रगाउनुऩथ ्ामौ। 
  

उनरे प्रसायण राइनभा बइयहेका हढरासुस्ती अन्त्म गयी मुद्धस्तयभा ननभााण कामा दौडाउनुऩथ्र्मो तय 

फूढीगण्डकी य नरलसॊहगाडभा आफ्ना कामाकतााभापा त भ्रष्टाचाय गने उद्देश्मरे गठन आदेशै उल्टाएन 

ऩुथगन।् 
  

ऩहहरेको कामाकायी ननदेशकराई नाभ भात्रको अध्मऺ फनाएय आपैं रे हारीभुहारी गनासतन े ऩरयऩाटी 
विकास गरयन।् हहजो तत्कारीन प्रधानभन्त्री डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे आफ्ना कामाकतााराई 'स्थामी जाथगय' 

खिुाउन विकास सलभनत गठन गयेका थथए।  
  

फाफुयाभको लसको गदै ऻिारीरे ऩनन आफ्ना कामाकतााराई जाथगय खिुाउने ऩरयऩाटी लभराइन ्तय मी 
याजनीनतक दाउऩेचभा मी दिुै आमोजना ननकै ऩय धकेलरन ऩुगेका छन।् मी दिुैको अध्ममन करयफ 

अन्त्मनतय आइसकेको छ। अध्ममनऩनछ के? बन्न ेजिाप भन्त्री ऻिारीलसत छैन। जफकक उनको अथक् 

प्रमास बएका मी दिुै आमोजनाराई रगानी जुट्ने थथमो।  
  

डा. बट्टयाईरे गयेको गल्ती सच्माउॉ दै मी दिु ैआमोजना प्राथधकयण भातहत ल्माउनुऩथ्र्मो। सलभनत बॊग 

गयाएय प्राथधकयणको भातहतभा ल्माई वित्तीम व्मिस्थाऩनका अनेकौं उऩामहरूको खोजी हुनुऩथ ्ामो ।  
  



अहहरे बायतफाट जनत बफजुरी आए ऩनन नदी प्रिाही प्रकृनतका भाथथल्रो ताभाकोसीरगामतका आमोजना 
ननभााण सम्ऩन्न बए ऩनन भुरुकरे रोडसेडडङफाट भुजतत ऩाउॉ दैन। अहहल्मै बफजुरीको भाग १२ सम 

भेगािाट ऩुथगसकेको छ बने आऩूनता त्मसको आधा ऩनन छैन।  
  

हहजो बायतरे २० भेगािाटको बफजुरी आऩूनता नगदाा य भध्मभस्र्माङ्दी भभातका राथग फन्द गनुाऩदाा 
रोडसेडडङ दईु घन्टारे उकारो रागेको थथमो। अहहरेको ऊजाा भाग धान्न कम्तीभा ऩनन तीन हजाय 

भेगािाट फयाफयका नदी प्रिाही आमोजना फनाउनुऩछा , जुन ऩञ्चिर्ॉम मोजनािथधभा सभेत सम्बि छैन।  
  

गनतरो नेततृ्ि बमो बने जरविद्मुत ्आमोजनाका राथग स्िदेशी ऩैसा अबाि छैन बन्ने स्िमॊ सयकायी 
तथमाॊकरे न ैदेखाउॉछन।् आथथाक िर्ा २०७१/७२ को कुर फजेटभा अनघल्रो िर्ाको बन्दा एक खफा रुऩैमाॉरे 

फढी छ। हयेक िर्ाभा एक-एक खफा रुऩैमाॉका दयरे फजेटको आकाय िदृ्थध बइयहेको छ।  
  

मसयी िदृ्थध बएको यकभ फूढीगण्डकी, नरलसॊहगाडजस्ता जराशम आमोजनाभा छुट्ट्माउन ककन 

सककॉ दैन? आठ िर्ालबत्र विकासशीर भुरुकभा ऩुग्न सयकायरे हयेक िर्ा ५० अफा रुऩैमाॉका दयरे ऩुॉजी 
ननभााण गनुाऩने हुन्छ।  
  

जरविद्मुत ्आमोजनाभा हुने खचा न ैऩुॉजी ननभााणको एक सशतत भाध्मभ हो। अकोतपा , मो िर्ा कुर तीन 

खफा ९८ अफा रुऩैमाॉ ऩुॉजीगत खचाका राथग छुट्ट्माइएको छ। चारू आथथाक िर्ाको ऩहहरो ऩाॉच भहहनाभा 
सयकायरे कुर ऩुॉजीगत खचाभा जम्भा ८ अफा ८० कयोड रुऩैमाॉ भात्र खचा गना सकेको छ।  
  

अनघल्रो िर्ा खचा गना नसकेय सयकायी खाताभा ५१ अफा रुऩैमाॉ थवुप्रएको थथमो। मी तथमाॊकरे न ैऩुजष्ट 

गछान ्कक सयकाय कुफेय फन्दै गइयहेको छ। तय खचा बने बएको छैन। नबएको खचा जरविद्मुत्भा रगानी 
गने नीनत, सॊमन्त्रको कुया त ऩयै जाओस,् सोच सभेत छैन।  
  

मो िर्ा प्रसायण राइनभा भात्र १३ अफा ५५ कयोड रुऩैमाॉ विननमोजन बएको छ। ऊजाा ऺेत्रभा कुर ३७ अफा 
विननमोजन छ तय खचा हुॉदैन। खचा गना नसतन ुऩनन नेततृ्िको अऺभता हो।  
कुनै प्रबािशारी नेता इभानदाय भाि बइहदॉदा ऩनन विकास ननभामणरे कसयी पड्को भाछम  बन्त्ने उदाियण 

पेरय ऩनन भाथथल्रो ताभाकोसी नै बएको छ।  
अहहरे जसरे जनतसुकै यटान रगाए ऩनन जराशममुतत आमोजनाको विकल्ऩ छैन। फूढीगण्डकीजस्तो 
काठभाडौंदेखख नजजक यहेको य अध्ममन ऩूया हुन रागेको अरू आमोजना ऩनन छैन।  
  

विगतभा सयकायरे आमोजना अध्ममनभा कन्जुस्माइॉ गयेय लसॊगो भुरुकराई आमोजनाविहीन फनाएको 
थथमो। अकोतपा , ऊजाा भन्त्रारम, जर तथा ऊजाा आमोग य विद्मुत ्प्राथधकयणलसत ऊजाा आऩूनता मोजना 
न ैछैन।  



  

मो िर्ाभा परानो-परानो आमोजनाहरू ननभााण हुन्छन ् बन्ने सूचीसभेत छैन। मसैरे देखाउॉछ कक 

रोडसेडडङको कायक सयकायै हो बनेय। फूढीगण्डकीराई बायतीम सहुलरमत प्राप्त ऋण ५० अफा रुऩैमाॉ 
रगानी गन ेकेिर हल्रा चरेको छ, कुनै ननणाम बएको छैन।  
  

ऊजाा भन्त्रारमरे फूढीगण्डकीभा कसयी रगानी जुटाउने बन्नेफाये कुन ैगहृकामासभेत गयेको छैन। अहहरे 

खासै प्रबािकायी केही गना सककएको छैन। कुनै प्रबािशारी नेता इभानदाय भात्र बइहदॉदा ऩनन विकास 

ननभााणरे कसयी पड्को भाछा  बन्न ेउदाहयण पेरय ऩनन भाथथल्रो ताभाकोसी न ैबएको छ।  
  

कुन ैसत्ताभा नफसेका दोरखाका काॊगे्रसका नेता बीभफहादयु ताभाङरे तत्कारीन प्रधानभन्त्री थगरयजाप्रसाद 

कोइयाराराई भाथथल्रो ताभाकोसी स्िदेशी रगानीभा फनाउनुऩछा  बनेय विश्िस्त नतुल्माएको बए आज 

मो आमोजना ननभााण हुॉदैनथमो।  
  

सम्फद्ध सफैजनारे गयेका अथक् प्रमास खेय जाने थथमो। अजन्तभ धतका ताभाङकै राग्मो। त्मनतफेरा 
थगरयजाप्रसाद कोइयारासहहत अथाभन्त्री य अथधकाॊश भन्त्रीहरू भाथथल्रो ताभाकोसीको राइसेन्स विदेशी 
कम्ऩनीराई हदन इच्छुक थथए।  
  

विद्मुत ्प्राथधकयणका एकजना कामाकायी ननदेशकरे बायतीम कम्ऩनीलसत कुयाकानी लभराइसकेका थथए, 

तय ताभाङरे बनेको कोइयारारे हाना नसतदा भुरुकरे सस्तो बफजुरी ऩामो। विदेशीको हातभा ऩयेको बए 

भाथथल्रो ताभाकोसी ऩनन भाथथल्रो बत्रशूरी- १ जस्तै हुन ेथथमो।  
  

अहहरे ऊजााभन्त्री ऻिारीराई उनको ऩाटॊको आशीिााद प्राप्त छ। मही आशीिाादरे उनी एभारेका 
प्रबािशारी भन्त्रीभध्मेभा ऩनछान।् उनको मो अिसय केिर भ्रष्टाचायका राथग भात्र सीलभत बएको 
देखखन्छ। फूढीगण्डकी य नरलसॊहगाडभा रगानी जुटाउनेनतय उनको प्रमास बएन। 
  

हहजो गोकणा बफष्टरे थचलरभेअन्तगातका सहामक कम्ऩनीहरूरे ननभााण गना रागेका आमोजनाहरूराई 

धभाधभ वित्तीम व्मिस्थाऩन गयाइहदए। भन्त्रीरे असर ननमत याखेय काभ गयम्ो बने के नहुॉदो यहेछ बन्न े

उदाहयण बफष्ट बए।  
  

तय एभारेकै ऊजााभन्त्री ऻिारी आउॉदा ठीक उल्टो बइहदमो। सयकायका कुन भन्त्रीरे कस्तो काभ 

गरययहेका छन ्बन्न ेसफै छरिंग देखखइयहेकै छ।  
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भाथथल्रो ताभाकोसीको शमेय दोरखारीराई प्रनतव्मजतत ७० ककत्ता 

थचयञ्जीिी भास्के 

दोरखा 
स्िदेशी रगानीभा ननभााण बएको भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको शमेय दोरखाफासीरे प्रनतव्मजतत 

७० ककत्ताकाय दयरे ऩाउन ेबएका छन ्। आमोजनाको जजल्राफासीकाराथग छुट्टाइएको १० प्रनतशत शमेय सफ ै

दोरखाफासीराई सभान रूऩभा वितयण गन ेननणाम बएअनुसाय उतत ककत्ताभा शमेय वितयण हुन ेछ । 
ऩनछल्रो तथमाॊकफाट देखखएको जजल्राको जनसॊख्माको आधायभा दोरखारीरे प्रनतव्मजतत ७० ककत्ता शमेय ऩाउन े

अिस्था यहेको छ । तय, दोरखारीरे खरयद गयेको शमेयको आधायभा मो सॊख्माभा घटफढ हुन सतन ेजजल्रा विकास 

सलभनत दोरखारे जनाएको छ । शमेय वितयण प्रमोजनको राथग जजल्रा विकास सलभनतरे लरएको दोरखाको 
जनसॊख्माको ऩनछल्रो विियणअनुसाय दोरखाभा २ राख ८० हजाय ५ सम ५८ जन सॊख्मा यहेको छ । २०६८ सारको 
याजष्िम जनगणनाभा दोरखाको जन सॊख्मा १ राख ८६ हजाय ऩाॉच सम ५७ यहेको थथमो । 
दोरखारीरे ऩाउन ेएक अफा ५ कयोड ९० खार रुवऩमाॉफयाफयको शमेय पागुन २० गतेलबत्र जायी गरयसतन थधतोऩत्र 

फोडारे अनुभनत हदइसकेको छ । जजल्राको ऩनछल्रो जन सॊख्माको आधायभा सफ ैदोरखारीरे शमेय ककनेबन े

प्रत्मेकको बागभा ३५ ककत्ताभात्र शमेय ऩन ेछ । दईु हजाय दईु सम ९४ जनसॊख्मा बएको आमोजनाको अनत प्रबावित 

राभाफगय गाविस य दईु हजाय ७८ जनसॊख्मा यहेको गौयीशॊकय गाविसराई बन ेप्रनतव्मजतत ३ सम ककत्ता शमेय 

सुननजश्चत गरयएको जजल्रा विकास सलभनत दोरखारे जनाएको छ । सभन्िम सलभनतको फैठकरे जजल्रा विकास 

सलभनत दोरखारे २०७० भा जायी गयेको सेमय फाॉडपाॉड ननदेलशकाभा उल्रेख बएको २०६४ भाघ १५ गतेलबत्र फसाई 

सयेय आएकारे भात्र शमेय खरयद गना ऩाउन ेसम्फन्धभा गयेको सॊशोधनराई अनुभोदन गयेको भाथथल्रो ताभाकोसी 
आमोजानका प्रितता डा. गणेश न्माऩानेरे फताउनुबमो । सभन्िम सलभनतरे शमेय फाॉडपाॉडको विर्मभा गयेको 
सहभनत एकीकृत भाओिादीरे बन ेअस्िीकाय गयेको छ । एकीकृत भाओिादीका केन्रीम सदस्म गॊगा काकीरे 

सभन्िम सलभनतरे भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको शमेय फाॉडपॉ ेॉडभा गयेको ननणाम भान्न ेनबएको 
जनाएको छ । 
४ सम ५६ भेगािाटको भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ २०७३ भाघसम्भ ऩूया गन ेरक्ष्म लरएको 
छ । हारसम्भ आमोजनाको काभ ७२ प्रनतशत सककएको जनाइएको छ । 
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जजयी खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको उत्ऩादन सुरु 

दोरखाको जजयी नगयऩालरका–४ भा ननभााण सम्ऩन्न जजयीखोरा सानाजरविद्मुत ्आमोजनारे आफ्नो उत्ऩादन सुरु 

गयेको छ ।  
 

करयफ रु ६० कयोड रगानी यहेको मस आमोजनाको फोजजनी कम्ऩनी प्रालर काठभाडाॉे ैप्रिद्र्धक यहेको छ । ज्मोनत 

विकास फैंकको ७० प्रनतशत य व्माऩायी उगेन शऩेाा, ऩुष्कय देिान, मऻप्रसाद सुिेदी, एलसमन इजन्जननमरयङ 

कम्ऩनीरगामत अन्म व्मजततत्िको ३० प्रनतशत सेमय यहेको मो आमोजना जजयीखोरा य खखम्तीखोराको दोबानभा 
ननभााण गरयएको छ ।  
 

मो आमोजनाको उत्ऩादन ऺभता २.४ भेगािाट यहेको छ । करयफ ऩाॉच भहहना अगाडड न ैऩयीऺण उत्ऩादन गन ेबननए 

ताऩनन भौसभका कायण िर्ाासॉग ैऩहहयोरे एङ्कय ब्ल्क नॊ ३० फगाएऩनछ उत्ऩादनभा हढराइ बएको थथमो ।  
 

मस आमोजनारे विद्मुत ्उत्ऩादन गयेऩनछ केन्रीम प्रशायण राइन जजयी सिस्टेसनभा जोडडएको छ । अहहरे ८०० 

ककरोिाट भात्र ैविद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको आमोजनाका प्रान्ट भेनेजय हरयशयण अथधकायीरे जानकायी हदनुबमो ।  
 

विद्मुत ्केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडए ऩनन सिस्टेसनभा खयाफीका कायण आऩूनताभा सभस्मा देखखएको विद्मुत ्

प्राथधकयण जजयी शाखारे जनाएको छ ।  
 

सफ स्टेसनभा यहेका केही उऩकयण भभात नबए केन्रीम प्रसायण राइनभा गुणस्तयीम सेिा हदन नसककन े

आमोजनारे जानकायी हदएको छ । मही भाघ २० गतेदेखख ऩयीऺण उत्ऩादन गयेको आमोजनारे ननमलभत विद्मुत ्

उत्ऩादन गरययहेको छ । 
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दोरखािासीरे ताभाकोसीको ७ िजाय दयरे सेमय 

ऩाउन े

याजेन्द भानन्धय  

भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाभा प्रत्मेक दोरखा जजल्रािासीरे ७ हजाय रुऩैमाॉको सेमयका 
राथग आिेदन गना ऩाउने बएका छन ्।  

सेमय विथध टुॊगो रागेऩनछ थधतोऩत्र फोडारे मस ैसातालबत्र विियणऩत्र भाग गन ेतमायी गयेको छ । पागुन 

ऩहहरो सातालबत्र सेमय जायी गरयसतन ेकामातालरका फनाइएको भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्

आमोजनाका प्रितता गणेश न्मौऩानेरे फताएका छन ्। जजल्राजस्थत याजनीनतक दरसहहतको सॊमन्त्ररे 

दोरखा जजल्राफासीका राथग ताभाकोसीरे छुट्माएको १० प्रनतशत अथाात एक अफा ५ कयोड ९० राख 

रुऩैमाॉको सेमयराई फयाफयी गना त्मस्तो नीनत फनाएको हो । ऩनछल्रो गणनाअनुसाय दोरखाभा सेमय लरन 

कानुनी हैलसमत ऩुगेका २ राख ८० हजाय ८ सम ४८ जना देखखएको छ । आइतफाय फसेको जजल्राजस्थत 

याजनीनतक दरसहहत सिाऩऺीम फैठकरे सेमयराई सफै दोरखारीको ऩहुॉचभा ऩुयम्ाउन गाविस तहभा 
सॊकरन केन्र याख्नऩुने ननणाम ऩनन गयेको छ । 

दोरखाफासीको हकभा नागरयकता, जन्भदताा य २०६४ सार भाघ भसान्तसम्भ फसाइसयाइ बइआएको 
प्रभाणऩत्रका आधायभा दाभासाहीरे सेमय हदन त्मस्तो नीनत फनाइएको हो । प्रत्मेक व्मजततरे ७ हजाय 

रुऩैमाॉ तोककएको केन्रभा दाखखरा गयी आिेदन गदाा अथधकतभ ७० ककत्तासम्भ सेमय ऩाउने टुॊगो रागेको 
छ । जनसॊख्माअनुसाय सफैरे सेमय दाफी गयेभा न्मूनतभ ३५ ककत्तासम्भ सेमयको सुननजश्चता ऩनन 

गरयएको छ । फैठकरे सफै नागरयकराई सेमय हाल्ने िाताियण फनाउन वित्तीम कम्ऩनीहरूराई ऋण 

रगानी गना आह्िानसभेत गने छ ।  

 भाथथल्रो ताभाकोसीरे सिाप्रथभ १ कयोड ५ राख ९० हजाय ककत्ता सेमय दोरखाफासीका राथग जायी गनेछ 

। त्मसऩनछ फोडारे सञ्चमकोर्का सञ्चमकतााका राथग १७ दशभरि २८ प्रनतशत अथाात १ अफा ८२ कयोड 

९९ राख ५२ हजाय यकभ फयाफयको सेमय ननष्कासन गनेछ ।  

मस्तै भाथथल्रो ताभाकोसी हाइड्रोऩािय कम्ऩनी य विद्मुत ्प्राथधकयणका कभाचायीका राथग ३ दशभरि ८४ 

प्रनतशत अथाात ४० कयोड १४ राख यकभ फयाफयको सेमय ननष्कासन गने तमायी ऩनन फोडारे सुरु 
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गरयसकेको छ । आमोजनाका रगानीकतााभध्मे याजष्िम बफभा सस्थान, कभाचायी सञ्चमकोर्, नेऩार 

टेलरकभका कभाचायीका राथग ऩनन २४ कयोड १४ राख ५२ हजाय यकभ फयाफयको सेमय ननष्कासन गने 
तमायी बइसकेको छ । 

भाथथल्रो ताभाकोसी आमोजनारे सिासाधयणराई वितयण गने १५ प्रनतशत अथाात १ अफा ५८ कयोड ८५ 

राख यकभ फयाफयको सिासाधयणको सेमय बन ेअजन्तभ चयणभा ननष्कासन गरयने आमोजनाका प्रितता 
न्मौऩानेरे जानकायी हदए । जसअनुसाय ३ कयोड ५३ राख ७० हजाय ६ सम ककत्ता सेमय जायी हुन्छ । 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/10/27 

जरविद्मुत्भा २ अफमको साधायण सेमय आउॉ दै 

सिासाधायणराई भात्र रक्षऺत हारसम्भकै सफैबन्दा ठुरो २ अफा रुऩैमाॉको साधायण सेमय ननस्ष्कासन प्रकिमा अनघ 

फढेको छ । सयकायी स्िालभत्िको जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे मस्तो सेमय ननष्कासनका राथग 

अनुभनतको प्रकिमा अनघ फढाएको हो । 

कम्ऩनीरे सेमय ननष्कासन स्िीकृनतका राथग थधतोऩत्र फोडाफाट अनुभनत लरन ेप्रकिमा थारेको हो । 
'अनुभनत भाथगएको थथमो, प्रस्तािभा आिश्मक केही साभान्म विर्मभा सुधाय गयेय आउन बनेका छौं,' 
थधतोऩत्र फोडाका ननदेशक ननयज थगयीरे बने । गत साता फोडारे कम्ऩनीराई प्रस्तािभा आिश्मक केही 
सुधाय गना बनेको हो । ऩुस २५ गते कम्ऩनीरे सेमय जायी गना अनुभनत भाग्दै थधतोऩत्र फोडाभा ननिेदन 

हदएको थथमो । 

१ सम रुऩैमाॉ अॊककत भूल्म यहन ेगयी कम्ऩनीरे चारू आथथाक िर्ालबत्र ैसेमय जायी गने मोजना फनाएको छ । 
'सेमय जायी गना रागेका छौं,' कम्ऩनीका अध्मऺ तथा ऊजाासथचि याजेन्रककशोय ऺेत्रीरे बने, 'मो सेमय 

ननष्कासन हारसम्भकै ठूरोभध्मे एक हो ।'  

थधतोऩत्र फोडारे हदएको सुझािअनुसाय कम्ऩनीरे आिश्मक सुधाय गयेऩनछ अनुभनतको प्रकिमा अनघ 

फढ्नेछ । फोडाका अनुसाय आिश्मक सफै तमायी बएऩनछ केही हदनभै अनुभनत हदइनेछ । 'कम्ऩनीरे नछट्टै 

मसराई अनघ फढाउने फताएको छ,' फोडा स्रोतरे बन्मो ।  

सेमय बफिीका राथग ऩुसको ऩहहरो साता नागरयक रगानी कोर्सॉग सम्झौता बइसकेको छ । कम्ऩनीको 
दोस्रो सधायणसबा २०६९/७० फाट सिासाधायणराई सेमय जायी गने प्रस्ताि ऩारयत गरयएको थथमो । 
कम्ऩनीरे ऩुॉजीको २० प्रनतशत सिासाधायणका राथग छुट्माएको हो ।  

सयकायरे कम्ऩनीभा ५ अफा रुऩैमाॉ रगानी गयेको छ । कभाचायी सञ्चम कोर्, याजष्िम बफभा सॊस्थान य 

नागरयक रगानी कोर्रे ऩनन १/१ अफा रुऩैमाॉ रगानी गयेका छन ्। आथथाक िर्ा ०७०/७१ भा कम्ऩनीरे कय 

ऩनछ ४३ कयोड ३४ राख रुऩैमाॉ नापा कभाएको थथमो । जुन त्मोबन्दा अनघल्रो िर्ाको तुरनाभा ३ 

दशभरि ८२ प्रनतशत फढी हो ।  

कम्ऩनीरे याजष्िम तथा अन्तयााजष्िम ननकामफाट वित्तीम स्रोत ऩरयचारन गयी जरविद्मुत ्उत्ऩादन, 

प्रसायण य वितयण आमोजनाभा सेमय य कजाा रगानी गने गयेको छ । कम्ऩनीका अनुसाय ६ िटा 



जरविद्मुत ्आमोजना य एउटा प्रसायण राइनभा रगानीका राथग ननणाम बइसकेको छ । मीफाहेक अन्म 

आमोजनाभा रगानीका राथग ऩनन अध्ममन बइयहेको छ ।  

हारसम्भ सेमय फजायभा ६ िटा जरविद्मुत ्कम्ऩनी सूचीकृत छन ्। फजाय य भाग उच्च यहेकारे 

जरविद्मुत ्कम्ऩनीभा सिासाधायणको ठूरो आकर्ाण यहन ेगयेको छ । प्रनतपर उच्च आउने बएकारे ऩनन 

हारसम्भ जरविद्मुत ्कम्ऩनीभा रगानीकतााको चासो देखखएको हो । तय जरविद्मुत ्रगानी तथा 
विकास कम्ऩनीरे जायी गने सेमय बने कुनै ननजश्चत आमोजनाको होइन । मसरे सिासाधायणफाट यकभ 

लरएय सम्बाव्मता हेयी विलबन्न आमोजना य प्रसायण राइनभा रगानी गन ेहो ।  

मोफाहेक थधतोऩत्र फोडाको तथमाॊकअनुसाय भाथथल्रो ताभाकोसी य अऩी जरविद्मुत्रे साधायण सेमय जायी 
गनाका राथग अनुभनत लरइसकेका छन ्। ताभाकोसीरे स्थानीम, कभाचायी सञ्चमकोर्, 

कभाचायीरगामतका राथग सेमय बफिी गना अनुभनत लरएको छ । ९ अफाबन्दा फढी यकभको सेमय मसरे 

जायी गना रागेको हो । त्मस्तै अऩी ऩािय कम्ऩनीरे ७० कयोड सेमय जायी गना रागेको हो । मी दईुफाहेक 

िरुण हाइड्रो ऩाियको सभेत सेमय ननष्कासन गने तमायी छ ।  

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/27 

जजयी खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको उत्ऩादन सुरु 

दोरखाको जजयी नगयऩालरका–४ भा ननभााण सम्ऩन्न जजयीखोरा सानाजरविद्मुत ्आमोजनारे आफ्नो उत्ऩादन सुरु 

गयेको छ । 
करयफ रु ६० कयोड रगानी यहेको मस आमोजनाको फोजजनी कम्ऩनी प्रालर काठभाडाॉे ैप्रिद्र्धक यहेको छ । ज्मोनत 

विकास फैंकको ७० प्रनतशत य व्माऩायी उगेन शऩेाा, ऩुष्कय देिान, मऻप्रसाद सुिेदी, एलसमन इजन्जननमरयङ 

कम्ऩनीरगामत अन्म व्मजततत्िको ३० प्रनतशत सेमय यहेको मो आमोजना जजयीखोरा य खखम्तीखोराको दोबानभा 
ननभााण गरयएको छ । 
मो आमोजनाको उत्ऩादन ऺभता २।४ भेगािाट यहेको छ । करयफ ऩाॉच भहहना अगाडड न ैऩयीऺण उत्ऩादन गन ेबननए 

ताऩनन भौसभका कायण िर्ाासॉग ैऩहहयोरे एङ्कय ब्ल्क नॊ ३० फगाएऩनछ उत्ऩादनभा हढराइ बएको थथमो । 
मस आमोजनारे विद्मुत ्उत्ऩादन गयेऩनछ केन्रीम प्रशायण राइन जजयी सिस्टेसनभा जोडडएको छ । अहहरे ८०० 

ककरोिाट भात्र ैविद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको आमोजनाका प्रान्ट भेनेजय हरयशयण अथधकायीरे जानकायी हदए । 
विद्मुत ्केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडए ऩनन सिस्टेसनभा खयाफीका कायण आऩूनताभा सभस्मा देखखएको विद्मुत ्

प्राथधकयण जजयी शाखारे जनाएको छ । 
सफ स्टेसनभा यहेका केही उऩकयण भभात नबए केन्रीम प्रसायण राइनभा गुणस्तयीम सेिा हदन नसककन े

आमोजनारे जानकायी हदएको छ । मही भाघ २० गतेदेखख ऩयीऺण उत्ऩादन गयेको आमोजनारे ननमलभत विद्मुत ्

उत्ऩादन गरययहेको छ । यासस 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/10/28 

चभेलरमा जरविद्मुत ्आमोजनाको अननमलभतता 
छानबफन अजन्तभ चयणभा  
उच्च सयकायी अथधकायी य ठेकेदायसभेत ननगयानीभा 
 

अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे चभेलरमा जरविद्मुत ्आमोजनाको ‘बेरयएसन अडाय’भा 
बएको भ्रष्टाचायफाये छानबफन अजन्तभ चयणभा ऩु-माएको छ । अजख्तमाय स्रोतरे हदएको 
जानकायीअनुसाय उतत आमोजनाको विलबन्न काभभा अननमलभत तरयकारे बुततानी हदने कामा य ननणाम 

प्रकिमाभा सॊरग्नहरुराई भुद्दा चराउने तमायी बएको छ । भुद्दा चराउनुअनघ आधा दजान फढी 
व्मजततराई बफहीफाय फमानका राथग अजख्तमायरे फोराएको छ । फमानका राथग उच्च सयकायी 
अथधकायीराई सभेत फोराइएको अजख्तमाय स्रोतरे जानकायी हदमो । व्मिस्थावऩका सॊसद्को सािाजननक 

रेखा सलभनतरे उतत आमोजनाभा भ्रष्टाचाय बएको ठहय गदै सॊरग्न सफ ैदोर्ीराई दश हदनलबत्र कायफाही 
गयी ११ हदनको हदन जानकायी हदन भॊलसय १९ गत ेअजख्तमायराई ऩत्र ऩठाएको थथमो ।  
 

 

रेखा सलभनतको ऩत्रऩनछ नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयण रगामतका ननकामफाट थऩ कागजात लरएय छानबफन 

गयी अजख्तमायरे प्राथधकयणका ऩूिाकामाकायी ननदेशक एिॊ हारका सहयी विकास भन्त्रारमका सथचि 

अजुान काकी रगामतका व्मजततहरुराई पेरय फोराएको हो । फोराइएका व्मजततहरुसॉग अजख्तमायरे 

लरखखत फमान सभेत लरइसकेको छ । अजख्तमायरे प्राथधकयणका केही अथधकायीसॉग ऩनन लरखखत फमान 

लरइसकेको छ । रेखाको ननदेशन आएको दईु भहहनाऩनछ अजख्तमाय ननचोडभा ऩुग्नरागेको हो । 
अजख्तमाय स्रोतका अनुसाय ऊजााभन्त्री याधा ऻिारीफाहेक उतत आमोजनाको ‘बेरयएसन’भा सॊरग्न 

सफैराई एकै हदन फोराइएको हो । अजख्तमायरे िान्सपभाय प्रकयणभा ऩनन सफैराई एकै ऩटक फोराएय 

ऩिाउ गयेको कायण बफहीफाय फोराइएकाहरु त्रलसत बएका छन ्। मद्मवऩ अजख्तमाय स्रोतरे बफहीफाय न ै

छानबफन टुॊगोभा ऩु-माएय कायफाहीका राथग भुद्दा चराउने सम्बािना नयहेको जानकायी हदएको छ । 
‘त्मही हदन ऩिाउ गन ेबन्ने अहहरेसम्भ मोजना फनेको छैन’, अजख्तमाय स्रोतरे बन्मो, ‘तय चभेलरमाको 
विर्म अजन्तभ चयणभा ऩुगेको छ । छानबफनको िभभा गम्बीय त्रहुट देखखएको छ । छानबफनरे ननणाम 

प्रकिमाभा सॊरग्नहरु सफैजसोराई दोर्ी देखाएको छ । त्मही बएय फमान लरइएकाहरु य ठेकेदाय कम्ऩनीका 
केही व्मजततसभेत ननगयानीभा छन ्।’  स्रोतका अनुसाय ननणामभा सॊरग्न बए ऩनन आथथाक राब 

नलरएका केही उच्च सयकायी अथधकायी ऩनन एकै हदन फमानका राथग फोराइएको कायण सोही हदन भुद्दा 



चराउने सम्बािना कभ बएको हो ।    
 

रेखा सलभनतरे ऩयाभशादाता इजन्जननमयरे विना आधाय तमाय ऩायेको रागत इजष्टभेट बीआयसीफाट 

ऩुनयािरोकन नगय सञ्चारक सलभनतफाट लसधै स्िीकृत गनुा, ‘बेरयएसन’ यकभ स्िीकृत ऩूिाबुततानी 
हदनु, बीआयसी य स्टेरयङ्ग कलभटीराई उनीहरुरे ऩाएको अथधकायफाट िजञ्चत गनुारे आथथाक 

अननमलभतता गने ननमत स्ऩष्ट यहेको बन्दै दश हदनलबत्र कायफाही गयेय जानकायी हदन ननदेशन हदएको 
थथमो । रेखा सलभनतरे ऩहहरे उऩसलभनत गठन गयेय छानबफन गयेको थथमो बने ऩनछ सलभनत 

सथचिारमरे प्राविथधक अध्ममन गयेय उतत ननदेशन हदएको थथमो । ननणाम प्रकिमाभा सॊरग्न 

अथधकायीराई कायफाही गना रेखारे ककटान गयेको कायण सथचि काकी कायफाहीफाट उजम्कने सम्बािना 
न्मून फनेको हो । ऩनछल्रोऩटकको ‘बेरयएसन’ यकभ प्राथधकयण सञ्चारक सलभनतरे तत्कारीन 

कामाकायी ननदेशक अजुान काकीको लसपारयसअनुसाय ऩास गयेको थथमो । रेखा सलभनतकै ननदेशनको 
कायण ऩनछल्रोऩटक स्िीकृत यकभको बुततानी योककएको छ । मद्मवऩ सथचि काकी मसअनघका विलबन्न 

ननणामभा सॊरग्न यहेको कायण उनी उजम्कने सम्बािना न्मून फनेको हो । काकीरे प्राथधकयणको कामाकायी 
ननदेशकको हैलसमतरे ऩहहरे नै हदएको बुततानी यकभ स्िीकृत गना गत जेठ २३ गत ेसञ्चारक सलभनत 

फैठकभा प्रस्ताि ऩेस गयेका थथए ।  
 

 

प्राथधकयणका अनुसाय २०६५ सार ऩुस १३ गत ेऩहहरो ‘बेरयएसन’को ननणाम बएको थथमो । त्मनतफेरा ३२ 

कयोड ३३ राख आठ सम ७४ रुऩैमाॉ एक ऩैसा ‘बेरयएसन’ यकभ ऩास बएको थथमो । दोस्रो ‘बेरयएसन’ २०६९ 

सार िैशाख १९ गत ेऩास बएको थथमो । त्मनतफेरा २६ कयोड एक राख ६७ हजाय चाय सम ३५ रुऩैमाॉ ८७ 

ऩैसा ऩास बएको थथमो । त्मस्तै, तेस्रो ‘बेरयएसन’ २०६९ सार कावत्तक १६ गते ऩास बएको थथमो । उतत 

यकभ ऩहहरे हदएय ऩनछ ऩास गरयएको कायण रेखा सलभनतरे भ्रष्टाचाय बनेको हो । त्मनतफेरा ५० कयोड 

७३ राख ५० हजाय तीन सम ५० रुऩैमाॉ २२ ऩैसा ‘बेरयएसन’ बएको प्राथधकयणरे जानकायी हदएको छ । 
चौँथो ‘बेरयएसन’ बन े२०७० सार िैशाख २७ गत ेबएको थथमो । त्मनतफेरा २६ कयोड ३३ राख ५४ हजाय 

एक सम ९३ रुऩैमाॉ नौ ऩैसा यकभको ‘बेरयएसन’ स्िीकृत गरयएको थथमो । ऩाॉच ‘बेरयएसन’ २०७० सार 

भॊलसय १० गत ेगरयएको थथमो । सो हदन नौ कयोड ८० राख ७५ हजाय नौ सम १३ रुऩैमाॉ १४ ऩैसा स्िीकृत 

गरयएको थथमो बन ेछैटौं ‘बेरयएसन’ २०७१ सार असाय ६ गत ेप्राथधकयणको ६७५औॊ फैठकरे गयेको थथमो । 
त्मनतफेरा एक अफा नौ कयोड ३८ राख तीन हजाय सात सम ७३ रुऩैमाॉ ‘बेरयएसन’ यकभ ऩास गने ननणाम 

बएको थथमो । त्मसको प्रस्ताि बन ेजेठ २३ गत ेप्राथधकयणका कामाकायी ननदेशकको हैलसमतरे अजुान 

काकीरे न ैऩेस गयेका थथए । सम्फजन्धत सफ ैऩऺको लभरेभतोभा ‘बेरयएसन अडाय’ (थऩकाभ) फाट यकभ 

थऩ गदै जाॉदा ३० भेगािाटको उतत आमोजनाको प्रनतभेगािाट रागत ५४ कयोड रुऩैमाॉ नानघसकेको छ ।  
 

 



सम्फजन्धत सफै ऩऺको लभरेभतोभा ‘बेरयएसन अडाय’(थऩकाभ)फाट यकभ थऩ गदै जाॉदा ३० भेगािाटको 
उतत आमोजनाको प्रनतभेगािाट रागत ५४ कयोड रुऩैमाॉ नानघसकेको छ । प्रनतभेगािाट १६ देखख १८ कयोड 

रुऩैमाॉ राग्नुऩनेभा लभरीजुरी भ्रष्टाचाय हुने गयेको कायण प्रनतभेगािाट तीन गुणाबन्दा फढी खचा हुॉदा ऩनन 

अझै आमोजना कहहरे सम्ऩन्न हुन ेननजश्चत छैन । आमोजनाको प्रभुख य प्राथधकयणको अध्मऺ ऩरयितान 

हुॉदै आए ऩनन लसलबरतपा को ठेकेदाय चाइना गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय ग्रुऩ लरलभटेड (सीजीजीसी), 
ऩयाभशादाता कम्ऩनी शाह/लशल्ट/आइकन (जेबी)रे ननयन्तय घुस हदएय रागत फढाएका हुन ्। तीन गुणा 
रागत फढाउॉदा ऩनन ननभााण सतन नसकेको कायण गेजुिा ग्रुऩ नेऩारभा फदनाभ फनेको छ ।  
व्मिस्थावऩका सॊसद्को सािाजननक रेखा सलभनतरे सबासद् याजन केसीको सॊमोजकत्िभा उऩसलभनत 

गठन गयेय छानबफन गयेऩनछ पेरय सलभनतकै सथचिारमरे जरविद्मुत ्आमोजनाका प्राविथधकसॉग ऩुन् 
अध्ममन गदाा ‘बेरयएसन’को नाभभा अफौं रुऩैमाॉ भ्रष्टाचाय बएको ठहय हुनऩुगेको हो । सलभनतका अनुसाय 

एउटै ‘बेरयएसन अडाय’भा ५५ कयोड रुऩैमाॉसम्भ अननमलभतता गयेको ऩुजष्ट बएको छ । अननमलभतता गना 
प्राथधकयणको सञ्चारक सलभनत, आमोजनाका प्रभुख, ठेकेदाय, ऩयाभशादाता रगामतको लभरेभतो हुन े

गयेको केसी सॊमोजकत्िको उऩसलभनत य सथचिारमरे गयेको अध्ममनरे देखाएको छ । उऩसलभनतको 
स्थरगत अध्ममन य सथचिारमरे प्राविथधकको सहमोगभा गयेको अध्ममनरे लभरेभतोभा भ्रष्टाचाय 

गयेको ठहय गयेको थथमो । आमोजनाभा हारसम्भ दईु अफा ५४ कयोड ६० राख रुऩैमाॉ ‘बेरयएसन’ 

देखाइएको छ ।  
 

 

आमोजनाको लसलबरको काभ दईु अफा ८८ कयोड रुऩैमाॉभा सतने गयी विद्मुत ्प्राथधकयण य चाइना गेजुिा 
ग्रुऩ लरलभटेडफीच ठेतका सभझौता बएको थथमो । लसलबर रागत दोब्फय फढेय ऩाॉच अफा ४७ कयोड रुऩैमाॉ ऩ-ु

माइएको छ । मस्तै हाइड्रोभेकाननकर य इरेतिोभेकाननकरको ऩनन रागत दोब्फय फढाइएको छ । 
इरेतिोभेकाननकर य हाइड्रोभेकाननकरको ठेकेदाय कोरयमा हाइड्रो एन्ड न्मुजतरमय कम्ऩनी हो । 
आमोजनाको रागत दोब्फय फढेय १४ अफा ३६ कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । २००७ आमोजनाको काभ सुरु बएको 
हो । आमोजनाको काभ सन ्२०११ को डडसेम्फयभा सककनुऩने थथमो । हारसम्भ ९४ प्रनतशत काभ सम्ऩन्न 

बएको छ । आमोजनाको सभम थऩ बई आगाभी सन ्२०१५ भाचा ऩु-माइएको छ । लभरेभतोभा भ्रष्टाचाय 

बएको कायण देशभा ननभााण बएकाभध्मे चभेलरमा सफैबन्दा भहॊगो आमोजना बएको छ ।  

  



>f]tM gful/s, 2071/10/28 

६ भेगािाटको यािखोरा जरविद्मुत ्आमोजना ननभामणका राथग फैंकिरुसॉग 

सम्झौता  
जजल्राभा उत्ऩादन हुन ेयािाखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाका राथग फैंकसॉग सम्झौता बएको छ। ६ 

दशभरि ५ भेगािाट ऺभताको आमोजनािाये नेऩार फैंक लरलभटेडको नेततृ्िभा सोभफाय सम्झौता बएको 
हो।  
जरविद्मुत ्आमोजना रु एक अफा २५ कयोडको रागतभा ननभााण सम्ऩन्न हुन ेजनाइएको छ । 
आमोजनाका राथग नेऩार फैंक लरलभटेड, प्रब,ु काष्ठभण्डऩ, लसहटजन य बफबोय फैंकरे रगानी गने बएको 
छ। आमोजना अढाई िर्ालबत्रभा सञ्चारनभा ल्माइने दधूकोकोसी जरविद्मुत ्कम्ऩनीका अध्मऺ प्रेभ 

राभारे फताए। 
 

सािाजननक ननजी साझदेायी भोडरभा सञ्चारनको तमायी गरयएको आमोजनाका राथग जजल्रािासीराई 

फढी स्िालभत्ि प्रदान गनेगयी अलबमान थालरएको राभारे फताए । 'सेमय लरन इच्छुक खोटाङिासीरे देश 

तथा विदेश जुनसुकै स्थानफाट 'सकेको' रगानी गना लभल्ने व्मिस्था लभराइएको छ', उनरे बने। 
 

जजल्राको हौंचयु य जारऩा गाविसकोफीचफाट फहने यािा खोराको ऩानीराई हौंचयुको बैंसेफाट खसाएय 

विद्मुत ्उत्ऩादन गने गयी काभ सुरु गरयएको छ। विस २०७० भाघभा काभ थाल्ने अनुभनत लरएको 
कम्ऩनीरे हौंचयुको भङ्गरफायेभा फाॉध फनाएय दईु हजाय ३३१ लभटय राभो कुरोफाट ऩानी खसाउने तमायी 
गरयएको छ। 
 

नेऩार सयकायसॉग २०६९ सारभा विद्मुत ्खरयद बफिी सम्झौता गरयएको थथमो। मोजनाफाट िावर्ाक रु २० 

कयोड ५० राख ८० हजाय आम्दानी गन ेरक्ष्म लरएको कम्ऩनीरे जनाएको छ। 
 

तीस िर्ाऩनछ स्ित् सयकायराई हस्तान्तयण गरयन ेमोजनाका राथग फैंक तथा वित्तीम कम्ऩनीफाट ७० 

प्रनतशत ऋण जुटाइने अध्मऺ राभाको बनाइ छ। 
 

ऩाॉच िर्ालबत्र खोटाङराई रोडसेडडङ भुतत फनाउन ेघोर्णा गयेको जजल्रा विकास सलभनतरे २०६३ सारभा 
राभाको नाभभा दताा बएको यािाखोरा जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाराई वऩवऩवऩ भोडरभा फदरेय सञ्चारन 

गने प्रकिमा थारेको हो। 
 

साॉढे चाय भेगािाट विद्मुत्रे धान्न सतने अिस्था यहेको खोटाङभा मस्ता जरविद्मुत ्आमोजना 
ननभााणको खफयरे जजल्रािासीभा उत्साह थवऩएको छ।  
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/28 

 

 

 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/28 

 

 
  



>f]tM sflGtk'/, 2071/10/28 

ठेकेदायरे पेरय चभेलरमाको काभ योके 

रोकभखण याई 

चभेलरमा जरविद्मुत ्आमोजनाको लसलबर ठेकेदाय चाइना गेजुफा िाटय एन्ड ऩािय कऩोयेसनरे भॊगरफायदेखख पेरय 

काभ योकेको छ । ठेकेदाय गेजुफारे विद्मुत ्प्राथधकयणभा ऩत्र ऩठाएय टनेर जस्तिजजङ (सुरुङ साॉघुरयन ेसभस्मा 
सभाधान) को ऩैसा नऩाएको बन्दै काभ योकेको हो । 
 

'चभेलरमाको काभ ठेकेदायरे योकेको जानकायी गयाएको छ,' प्राथधकयणका एक उच्च अथधकायीरे बन,े 'टनेर 

स्क्जेिजजङको ऩैसा नहदएको बन्दै काभ योककएको हो ।' सॊसदको सािाजननक रेखा सलभनतको छानबफनरे टनेर 

स्क्जेिजजङभा एक ककरो पराभको ६ सम रुऩैमाॉ खचा गयेय अननमलभतता गयेको ठहय गयेको थथमो । सलभनतरे 

सयकाय य अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगराई त्मससम्फन्धभा छानबफन गयी ठेकेदाय गेजुफा य 

अननमलभतताका राथग ननणामभा सॊरग्न सम्ऩूणा अथधकायीराई १० हदनलबत्र कायफाही गना ननदेशन हदएको थथमो । 
 

प्राथधकयण सञ्चारक सलभनतको अध्मऺको हैलसमतरे ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻिारीरे टनेर स्क्जेिजजङभा 
ठेकेदायरे बनेजनत यकभ हदन ेननणाम गयेकी थथइन ्। उतत ननणाम गदाा प्राथधकयणरे रागत भूल्माॊेॊकन गन े

प्रचरनसभेत तोडडएको थथमो । ठेकेदायका तपा फाट ऩयाभशादाता साह लसल्ट आइकन जेबीरे १ अफा ९ कयोड ३८ राख 

रुऩैमाॉ भागेको थथमो । उतत यकभभा करयफ ५५ कयोड रुऩैमाॉ अननमलभतता बएको रेखा सलभनतको अध्ममनरे 

देखाएको छ । 
 

टनेर स्क्जेिजजङरगामत विर्मभा अजख्तम ेायरे छानबफन गरययहेको छ । प्राथधकयणरे ठेकेदायरे ऩाउनुऩन े

ननमलभत बुततानी बन ेगदै आएको छ । प्राथधकयणरे केही सभमअनघ गेजुफाराई ननमलभत बुततानीफाऩत १८ कयोड 

रुऩैमाॉ हदएको थथमो । 'ननमलभत काभको बुततानी गदाागदै ऩनन ठेकेदायरे काभ योकेको छ,' ती अथधकायीरे बन े। 
 

ऩटकऩटकको बेरयएसनका कायण मो आमोजनाको रागत लसलबर य इरेतिोभेकाननकर ठेकेदायको ऺनतऩूनत ा 
दाफीफाहेक १५ अफा ६ कयोड रुऩैमाॉ नाघ्न ेबइसकेको छ । त्मसभध्मे करयफ ७ अफा ५१ कयोड रुऩैमाॉ लसलबर ठेतकाभा 
जान ेदेखखएको छ । लसलबर ठेतकाको सुरु रागत अनुभान करयफ २ अफा ८८ कयोड रुऩैमाॉ भात्र थथमो । गेजुफासॉग 

२०६३ ऩुस ६ भा बफर अप तिाजन्टहटज -फीओतम)ू ठेतका सम्झौता बएको थथमो ।  
 

गेजुफारे काभ योकेको सम्फन्धभा प्राथधकयणका अथधकायीहरूरे औऩचारयक प्रनतकिमा हदएका छैनन ्। ठेकेदाय 

गेजुफा ननकट सूत्ररे ऩनन काभ योकेको जनाएको छ । 'बफनाऩैसा कसयी काभ गना सककन्छ ?' स्रोतरे बन्मो । 
प्राथधकयणका अथधकायीहरू बन ेगेजुफारे काभ नयोकोस ्बनेय टनेर स्क्जेिजजङफाहेकका काभको ननमलभत 

बुततानी गरययहेको फताउॉछन ्। 'रेखा सलभनतरे अननमलभनतता ऩुजष्ट बएको ठहय गयेको छ । त्मसभा अजख्तमायरे 

सभेत छानबफन गरययहेको छ,' प्राथधकयणका अकाा अथधकायीरे बन,े 'मस्तो अिस्थाभा टनेर स्क्जेिजजङको 
बुततानी हदन ेजोखखभ भोल्न सककॉ दैन ।' ठेकेदायराई काभ सुचारु गयाउन के गन ेबन्न ेसम्फन्धभा प्राथधकयणरे 

ननणाम गरयसकेको छैन ।  
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विद्मुत ्व्मिस्थाऩनभा चकेुको प्राथधकयण 
विद्मुत ्प्राथधकयणलबत्रको वित्तीम सॊकटफाट उसराई भुतत गना य प्राथधकयण सुधायभा फाधक तŒि सयकायी ऋण हो 
। ऊजाा भन्त्रारमरे प्राथधकयणलबत्रको अननमलभतता खोज गनुाऩने फेरा बइसकेको छ । भन्त्रारमरे प्रत्मऺ 

सुऩरयिेऺण गयी सभस्मा ऩहहचान य सभाधान गनाभा सहजीकयण गनुाऩछा  । प्राथधकयणभा यहेका अऩादशॉ 
ककमाकराऩको अन्त्मका राथग व्मिजस्थत विथध नफनाई हचुिाको बयभा प्राथधकयणभा आभूर ऩरयितान होरा बनी 
विश्िास गना सतन ेअिस्था छैन । 
   याभचन्त्र लसम्खडा 
ऊजााराई देशको आथथाक, साभाजजक विकासको भेरुदण्डका रूऩभा हेरयन्छ । ऊजाा उऩबोगको स्तयराई देश विकासको 
अिस्था आॉकरन गन ेएक भहŒिऩूणा सूचकका रूऩभा हेन ेगरयन्छ । जरस्रोतको धनी देश नेऩारभा ऊजााका 
विलबन्न स्रोतभध्मे विद्मुत्को उऩमोग एकदभ ैन्मून छ बने ऊजााका ऩयम्ऩयागत स्रोतभाथथको ननबायता अत्मथधक छ 

। सीलभत उऩबोतताको ऩहुॉचभा सञ्चालरत विद्मुत ्उत्ऩादन तथा वितयणभा एकाथधकाय यहेको नेऩार विद्मुत ्

प्राथधकयणको सुधायभा व्माऩक जनचासो फढ्न ुस्िाबाविकै देखखन्छ । 
हारसम्भ प्राथधकयण ऐनफभोजजभ विद्मुत ्प्राथधकयण सुधायको थारनी बएको य सुधाय बई याहत भहसुस 

आभउऩबोततारे गना सककएको अिस्था छैन । प्राथधकयणको अध्मऺता गन ेऊजााभन्त्री तथा प्राथधकयणका 
सयोकायिाराहरूरे ऊजााऺेत्रको विकास य रोडसेडडङको अन्त्मका राथग कामामोजना फनाउनुऩनेभा अहहरे 

भनोभानीऩूणा ढॊगरे अथाभन्त्रारमको सहभनतफेगय कभाचायी प्रोत्साहन बत्ताका रूऩभा ६० कयोडबन्दा फढी फाॉडपाॉड 

गनुारे प्राथधकयण व्मिस्थाऩनको सपा ननमत देखखॉदैन । ऊजाा भन्त्रारमरे प्राथधकयणलबत्रको अननमलभतता खोज 

गनुाऩन ेफेरा बइसकेको छ । भन्त्रारमरे प्रत्मऺ सुऩरयिेऺण गयी सभस्मा ऩहहचान य सभाधान गनाभा सहजीकयण 

गनुाऩछा  । प्राथधकयणभा यहेका अऩायदशॉ ककमाकराऩको अन्त्मका राथग व्मिजस्थत विथध नफनाई हचिुाको बयभा 
प्राथधकयणभा आभूर ऩरयितान होरा बनी विश्िास गना सतन ेअिस्था छैन । नेऩार आमर ननगभरगामतका 
सयकायी सॊस्थाहरू धयाशामी ऩानाभा भन्त्रीको भात्र हात नबई कभाचायीतन्त्रको सभेत भहŒिऩूणा बूलभका यहेको 
प्रत्मऺ देखखयहेको कायण ऩनन प्राथधकयणको आजको मो गनत हुनुभा त्महाॉका कभाचायी, व्मिस्थाऩक सफैको उवत्तकै 

बूलभका छ । 
प्राथधकयणरे प्रदान गन ेविद्मुत ्सेिाभा विद्मुत ्चहुािटको प्रनतशत २७ छ बन ेिताभान ऊजाा भन्त्रीरगामत 

कभाचायीहरूरे चहुािटको भहŒिऩूणा तŒि विद्मुत ्चोयी ननमन्त्रणराई ननमन्त्रण गना ठोस केही गन ैसकेका छैनन,् 

मसका कायण ऩनन विद्मुत ्चोयहरूको भनोफर अझ फढेको छ बने प्राथधकयणराई धयाऩभा ऩान ेकाभ बएको जायी छ 

। प्राथधकयणकै कभाचायीको लभरेभतोभा बएको अथधकाॊश प्राविथधक य चोयीका चहुािट ननमन्त्रण गना कठोय 

इच्छाशजतत य ठोस कामामोजनाको आिश्मकता छ । 
विद्मुत ्प्राथधकयणको आथथाक तथा सॊयचनागत सुधाय िा ऩुनसिंयचना गनुाऩन ेबनी विगतभा तमाय बएका 
प्रनतिेदनहरू कामाान्िमन नगयी हयेक ऩटक अत्मथधक नोतसानी भात्र देखाउॉ दै सयकायराई गुभयाहभा भात्र ऩारययहेको 
अिस्था छ । विद्मुत ्प्राथधकयण ऐन २०४१ को दपा ९(१) भा सञ्चारक सलभनतभा ८ जना हुन ेय उतत सञ्चारक 

सलभनत साधायणसबाफाट ननिााथचत गरयन ेतथा ननिााथचत सञ्चारकहरूरे आपूभध्मेफाट छानेको १ जनाराई 



सञ्चारक सलभनतको अध्मऺ हुनेछ बन्न ेव्मिस्था यहेको ऩाइन्छ । उतत ऐनको दपा २८ भा प्राथधकयणको कुर 

सेमयभध्मे १० प्रनतशत सिासाधायणराई बफिी गयी बफिीको प्रनतिेदन प्राप्त बएको ३ भहहनालबत्र प्राथधकयणको 
ऩहहरो साधायणसबा हुनुऩन ेव्मिस्था छ, तय न प्राथधकयणको सेमय सिासाधायणराई फेथचएको छ, न त 

साधायणसबा न ैबएको छ । प्रत्मेक उऩबोतताराई आफ्नो हैलसमतअनुसाय प्राथधकयणको हहस्सािारा फन्न ेय 

सञ्चारक सलभनतभा ननिााथचत बई अध्मऺ हुन ेअिसय हदई प्राथधकयणप्रनत आफ्नो अऩनत्ि फढाउनुऩन ेदानमत्ि 

ऊजााभन्त्रारम तथा प्राथधकयणको छ । 
विद्मुत ्प्राथधकयणलबत्रको वित्तीम सॊकटफाट उसराई भुतत गना य प्राथधकयण सुधायभा फाधक तŒि सयकायी ऋण हो 
। नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणराई सयकायरे िैदेलशक ऋणफाऩत प्राप्त गयेको ऋण प्राथधकयणको कभजोयीको पाइदा 
उठाउॉ दै सो िैदेलशक ऋणफाऩतको यकभ प्राथधकयणभा ८ प्रनतशत ब्माजदयभा रगानी गयेकोभा सो ब्माजदयराई ५ 

प्रनतशतभा भात्र कामभ गदाा िावर्ाक ८९ कयोड १८ राख फचत हुन ेगछा  । सयकायराई अनुदानफाऩत प्राप्त बएको 
यकभभा रगाएको ब्माजदयभा ५० प्रनतशत कामभ गदाा िावर्ाक ८३ कयोड ३६ राख तथा सयकायी ितमौता असुरीफाट 

कामाशीर हुन ेब्माज फचत १९ कयोड ६५ राख प्राविथधकयणराई पाइदा हुन्छ । योमल्टी हार कामभ प्रनतमुननट रु. 

५.४१ राई ३ रुऩैमाॉ कामभ गदाा िावर्ाक २० कयोड फचत हुन ेगछा  । बायतफाट विद्मुत ्खरयदभा तथा सडक फत्तीफाऩत 

लभनाहा यकभको हहसाफककताफ गना सकेभा प्राथधकयणलबत्रको अऩायदलशाता प्रस्ट बई सुधाय गनाभा सहजकता प्राप्त 

गना सककन्छ । त्मसैगयी प्रोत्साहन बत्ताको रूऩभा भात्र ६० कयोडबन्दा फढी यकभ तथा घाटाको सॊस्थाभा 
कभाचायीहरूराई हदएको तरफफाहेक सुविधाको हहसाफ गदाा कयोडौं यकभको हहनालभना बएको छ, त्मसको हहसाफ 

कहहरे फाहहय आउरा ? कठोय प्रकायका सुधायभा दृढ भानलसकता नबएका िताभान नेततृ्िफाट नेऩार विद्मुत ्

प्राथधकयणको सुधाय हुन्छ बन्न ेसोच्न ुभुय ्ाखता न ैहुनेछ । 
प्राथधकयणलबत्र अनुथचत किमाकराऩ फहढयहेको अिस्था छ । बत्ता, कलभसन य अत्मथधक तरफ फुझ्न े

कभाचायीहरूराई नोतसानीभा यहेको प्राथधकयणफाट प्रत्मेक कभाचायीरे अहहरेको सुख्खामाभभा ७५ मुननट य 

िर्ाामाभभा १२५ मुननट विद्मुत ्लसत्तैंभा ऩाउन ेगछान ्। प्राथधकयणफाट गैयकानुनी रूऩभा आपू–आपू लभरी फाॉडी 
लरएको सुविधा कटाउन अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे विगतभा न ैननदेशन हदइसकेको हो, तय मो 
ऩारना बएन । प्राथधकयणलबत्रको अत्मथधक तथा अननमजन्त्रत रूऩभा बइयहेको सञ्चारन खचा, विलबन्न व्मजतत िा 
ननकामको दिाफभा बइयहेको विद्मुत ्खरयद सम्झौता, प्राथधकयणलबत्र प्राविथधकबन्दा प्रशासननक कभाचायीको 
अत्मथधक ननमुजततरगामतका सभस्मारे मो सॊस्थान जकडडएको छ । 
विद्मुत ्उत्ऩादनभा सभस्माका रूऩभा यहेको ‘झोराभा खोरा’ याख्न ेप्रिवृत्तको अन्त्म गरयनुऩछा  । विद्मुत ्विकास 

विबागको तथमाॊकरे खोराहरू दताा गन ेय काभ नगन ेभानलसकता जरभाकपमाभा यहेको प्रस्ट हुन्छ । १ भेगािाट 

बन्दा भुनी ३०५ िटाबन्दा फढी आमोजना सॊख्माफाट रगबग २५९ भेगािाट ऺभताका खोराहरू व्मजतत मा 
कम्ऩनीका नाभभा दताा यहेको ऩाइन्छ । १ देखख १० भेगािाटसम्भका ७५ िटा आमोजना सॊख्माफाट ३३६ भेगािाट 

ऺभता, १० देखख १०० भेगािाट सम्भका २३२ िटा ऩरयमोजना सॊख्माफाट १,०१० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन ऺभता 
बएको खोराहरू दताा बइसकेका छन ्। त्मसैगयी १०० भेगािाटबन्दा भाथथ कजम्तभा १८ िटा ऩरयमोजान सॊख्माफाट 

४९४९.२४ भेगािाट ऺभाताबन्दा फढी जरविद्मुत ्आमोजनाअन्तगातका खोराहरू आफ्नो भातहत हुन ेगयी 
राइसेन्स लरएको ऩाइन्छ । तय, प्रनतपर िा काभको सुरुिात न्मून यहेको ऩाइन्छ । विद्मुत ्आमोजनाहरू सञ्चारन 

गन ेनाभभा विद्मुत ्विकास विबागभा ६४५ िटाबन्दा फढी खोरा दताा बएका छन ्। काभ नगन ेय खोरा ओगट्न े

कामाराई ननमन्त्रण गना ऐन कानुन, नीनत–ननमभ, सॊशोधन य ननभााण गयी ननजश्चत सभम तोकी काभको थारनी 



नगन ेदताािाराहरूराई ननजश्चत यकभ जरयिाना गन ेतथा राइसेन्स खायेज गयी आगाभी हदनभा उतत कामा गना 
अमोग्म हुन ेव्मिस्था गनुा जरुयी बइसकेको छ । ऊजाा भन्त्रारम हल्राभा भात्र सीलभत नयही खोरा व्माऩाय गनेउऩय 

कडा फन्न सतन ुअननिामा बएको छ । 
विद्मुत ्विकास विबागलबत्रको चरखेरकै कायण विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेऺभता नबएकाहरूका नाभभा राइसेन्स 

वितयण गयी आथथाक अननमलभतता गन ेप्रिवृत्तको विकास बएको हो । विबागरे बयऩदो, ऩायदशॉ, काभकाजी 
ननमन्त्रणउन्भुख ननमभन गना नसतदा नेऩारीहरूरे ऊजाा अबाि खेऩी दु् ख ऩाइयहेको अिस्था हो । सीलभत 

व्मजततको तजबफजभा आथथाक प्राविथधक सिेऺण तथा अध्ममन आधायभा अनुभनतऩत्र हदने गनाारे दताािारा 
खोराको ऩानीको उऩमोग हुन नसकेको कुयाभा वििाद छैन । विबागभा कामायत कभाचायीहरूभा व्मजततहरूरे 

अनुभनतऩत्र हदन,े खायेज गन,े निीकयण गनेरगामतका सफ ैकाभ गन ेअथधकाय छ । जरविद्मुत ्नीनत, ३५ फुॉदे 

ननदेलशकारे विद्मुत ्उत्ऩादनराई प्रभुखता हदएको बए ऩनन सयकायी सॊमन्त्र काभकाजी फन्न नसकी त्मस ै

रुभलरएको जस्थनतभा यहॉदा रोडसेडडङको चयभ भाय बोग्न ऩरययहेको अिस्था छ । त्मसैगयी रोडसेडडङको विकल्ऩको 
व्माऩाय गरययहेका व्माऩायीहरूको भोराहहजाभा प्राथधकयणका जजम्भेिाय व्मजततहरू ऩयेकारे ऩनन ऊजाा अबािरे 

विकयार रूऩ लरएको अिस्थाराई कसैरे नकाान सतन ेअिस्था छैन । 
विद्मुत ्ऺेत्रभा सिासाधायणको ऩहुॉचराई ध्मान हदनु जरुयी देखखन्छ । हदगो जरविद्मुत ्विकासका राथग 

स्थानीमिासीको भन जजत्न ुआिश्मक हुन्छ । ऩरयमोजनाभा सिासाधायणको सानो रगानी सॊयऺण याज्मरे गनुाऩछा  । 
ग्राभीण विद्मुतीकयण य विद्मुत ्उऩबोगभा यहेका सभस्माहरू ऩूणात् ननस्तेज ऩानुाऩछा  । जरविद्मुत ्उत्ऩादनभा 
आभनेऩारीको सहबाथगता गयाउन ेकानुनी व्मिस्था गयी विद्मुत ्सुधाय विकासभा याज्मको ध्मान ऩुग्नु अऩरयहामा 
बएको छ । विद्मुत ्ऺेत्रभा प्रबािकायी स्िच्छ प्रनतस्ऩधााको आिश्मकता छ बन ेउऩबोग गरययहेको विद्मुत ्सेिा 
गुणस्तरयम नयहेकारे त्मसतपा  ध्मान ऩ¥ुमाउन ुजरुयी बएको छ । विद्मुत ्ऺेत्रभा हुन ेगयेको भ्रष्टाचाय, ऩयस्ऩयगत 

फाखझन ेकानुनी एिॊ ननमभन ढाॉचाहरूका अनतरयतत ऩायदलशाता य उत्तयदानमत्िविहीनतारे प्रश्रम ऩाइयहेको ऩाइन्छ । 
विद्मुत्सेिाराई प्रबािकायी विकास एिॊ सुधाय गना फलरमो, स्ितन्त्र य साधनस्रोत सम्ऩन्न ननमभन सॊमन्त्रको 
तत्कार स्थाऩना गरयनुऩछा  । विद्मुत्को थोक तथा खरुा फजायराई दऺताऩूिाक टेिा ऩुग्न ेननमभ, ऐन, कानुन, तजुाभा 
गन ेतथा बइयहेका ऐनकानुनहरू सहज कामाान्िमन गना सतनुऩछा  । नमाॉ रगानीहरूको ननलभत्त उऩमुतत िाताियण 

लसजाना गयी विद्मुत ्उत्ऩादन य वितयण गन ेबयऩदो व्मिस्था गनुाऩछा  । ननमभन सॊयचनाभा विऻ उऩबोतताकभॉको 
प्रनतननथधत्ि गयाइनुऩछा  । ऊजााऺेत्रको उन्ननतका राथग विद्मभान खयाफ अभ्मासहरूभा योक रगाई विद्मुत ्

उत्ऩादन, प्रसायण य वितयण कामाहरूको सभन्िम गयी यहेका कभीकभजोयी ननभूार ऩाना सतनुऩछा  । विद्मुत ्

भहसुरदय ननमभन गयी प्रनतप्रधाात्भक फजायको अभ्मासभापा त हार यहेको भहसुर दयभा कभी य िैऻाननकीकयण 

गनुाऩछा  । विद्मुत ्आऩूनता, विश्िासनीम, गुणस्तयीम, सुयक्षऺत तथा सफैको ऩहुॉचलबत्रको तुल्माउन भाग आऩूनताभा 
सन्तुरन कामभ गन ेविथध तम गरयनुऩछा  । प्राथधकयणको िताभान नेततृ्िरे विद्मुत ्ऺेत्रको सुधाय गना एिॊ 
याजनीनतक दफदफा अझ फढ्न सतन ेजस्थनतको अन्त्म गना सतनुऩछा  । विद्मुत ्ऺेत्रको ऩुन्सॊयचना गयी ननमभन 

दरुुस्तता, विद्मुत ्खरयद तथा आऩूनताभा तथा भूल्मभा िैऻाननकीकयण एिॊ इजाजतऩत्र स्िीकृत तथा खायेजीभा 
कामाकुशर सॊमन्त्रको स्थाऩना य उऩबोतता सयोकायभा प्राथलभकता हदनु नै अहहरेको आिश्मकता हो बन ेसयकायी 
ितमौता असुरी तथा अन्धकायफाट भुजतत हदराउन ुचनुौतीऩूणा दानमत्ि हो । रोडसेडडङको विकल्ऩ बनी गरयएका 
व्माऩायका व्माऩायीहरूरे प्ररोबनभा ऩायी रोडसेडडङराई विस्ताय गन ेप्रिवृत्तको ऩनन तत्कार अन्त्म गरयनुऩछा  । 
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/10/28 

विद्मुत ्प्राथधकयणराई टुक्र्माउने काभ सुरु  

‘याजरिम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी लरलभटेड’ गठन गन ेननणमम 

 

नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणराई टुिा गन ेकाभ औऩचारयक रुऩभा सुरु बएको छ । बफहीफाय फसेको 
भजन्त्रऩरयर्द् फैठकरे याजष्िम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी लरलभटेड गठन गन ेननणाम गयेसॉगै प्राथधकयण टुिा 
गने काभरे औऩचारयकता ऩाएको हो । ग्रीड कम्ऩनी स्थाऩना बएऩनछ प्रसायण राइन ननभााणका काभ ग्रीड 

कम्ऩनीरे न ैगनेछ । प्राथधकयणरे प्रसायण राइन ननभााण गना नसतदा जरविद्मुत ्आमोजनाका 
प्रिद्र्धकहरुभा ननयाशा छाएको फेरा सयकायरे प्रसायण राइनको राथग भात्रै लबन्नै कम्ऩनी खडा 
गनारागेको हो । ऊजााभन्त्री याधा ऻिारीरे हदएको जानकायीअनुसाय बफहीफाय फसेको भजन्त्रऩरयर्द् फैठकरे 

ऊजाा भन्त्रारमको प्रस्तािअनुसाय ‘याजष्िम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी लरलभटेड’ गठन गना स्िीकृत गयेको हो । 
ऊजाा भन्त्रारमरे हहस्सासहहतको ऩुॉजी सॊयचना स्िीकृत गना भजन्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि ऩेस गयेको थथमो । 
ग्रीड कम्ऩनीको हहस्सा सॊयचनाभा सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारमराई थऩ गरयएको छ । ऊजाारे 

भजन्त्रऩरयर्द्भा ऩेस गयेको प्रस्तािभा सञ्चाय भन्त्रारमको नाभ छुटेको थथमो ।  
 

 

गोकणा विष्ट ऊजााभन्त्री बएको फेरा ऩनन प्राथधकयणराई टुिा गन ेमोजनाअनुसाय ‘ऩािय िान्सलभसन 

कम्ऩनी नेऩार’ गठन गन ेननणाम भजन्त्रऩरयर्द् फैठकरे गयेको थथमो । उतत ननणाम कामाान्िमनभा 
आएको थथएन । मो ननणाम ऩनन कामाान्िमन हुनेभा आशॊका गरयएको छ । प्राथधकयणका एक अथधकायीका 
अनुसाय ऩहहरे आन्तरयक विबाजन गयेय उत्ऩादन, प्रसायण य वितयणको छुट्टाछुट्टै काभ गन ेय 

त्महीअनुसाय ‘ब्मारेन्सलसट’ तमाय ऩाना रगाएऩनछ स्ित् तीन टुिाको िाताियण फन्नेछ । तय, अहहरे 

आन्तरयक रुऩभा जजम्भेिायी पयक नऩायी लसधै कम्ऩनी खडा गने ननणाम गदाा कामाान्िमनभा जानेभा 
आशॊका गरयएको हो । ग्रीड कम्ऩनीभा एक अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ यहनेछ । ग्रीड कम्ऩनीभा अथा, ऊजाा, 
सूचना तथा सञ्चाय, यऺा, गहृ, िन तथा बू–सॊयऺण, विऻान प्रविथध तथा िाताियण य बूलभसुधाय तथा 
व्मिस्था भन्त्रारमको सेमय यहनेछ । प्रनतसेमय एक हजाय रुऩैमाॉको दयरे अथाफाहेक अन्म भन्त्रारमको 
सभान हहस्सा यहनेछ । कम्ऩनी दताा गदाा राग्न े७५ राख १० हजाय रुऩैमाॉ अथा भन्त्रारमरे ऊजाा 
भन्त्रारमराई ननकासा हदनुऩने ननणाम ऩनन भजन्त्रऩरयर्द्रे गयेको छ ।  
 

 

प्राथधकयणराई उत्ऩादन, वितयण य प्रसायण गयी तीन बागभा विबाजन गनुाऩने प्रस्ताि धेयै ऩहहरादेखख 

आए ऩनन ननणाम बएको थथएन । अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको २४औँ िावर्ाक प्रनतिेदनरे 



ऩनन तीनिटा काभ अरग–अरग गना सुझाि हदएको थथमो । हार ती तीनिटै काभ प्राथधकयणरे एकर 

रुऩभा सम्ऩादन गदै आएको छ । प्राथधकयणको हारको कभजोय सॊस्थागत ऺभताका कायण तीनिटै काभ 

प्रबािकायी रुऩभा सम्ऩादन हुन नसकेकारे विबाजन गना राथगएको हो ।  
 

 

१४ िजाय ग्रािकको राइन काहटमो 
नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणरे बफहीफाय भहसुर फतमौता यहेका थऩ सात सम ८९ जना ग्राहकको राइन 

काटेको छ । १७ हदनको अिथधभा प्राथधकयणरे १४ हजाय चाय सम ७४ जना ग्राहकको राइन काटेय १३ 

कयोड ३८ राख ७४ हजाय दईु सम ८७ रुऩैमाॉ फतमौता भहसुर असुर गयेको छ । राइन काहटएका सफ ै

ग्राहकसॉग ३२ कयोड ११ राख ७५ हजाय दईु सम ८४ रुऩैमाॉ असुर गनुाऩनेभा १३ कयोड ३८ राख असुर 

गयेको हो । बफहीफाय वियाटनगय ऺेत्रका एक सम ४२, काठभाडौं ऺेत्रका ६८, नेऩारगञ्ज ऺेत्रका ८०, ऩोखया 
ऺेत्रका ५९, हेटौंडा ऺेत्रका एक सम २३, अत्तरयमा ऺेत्रका ४१, फुटिर ऺेत्रका एक सम ४५ य जनकऩुय ऺेत्रका 
एक सम ३१ ग्राहकको राइन काहटएको छ ।  
 

 

सासेकको राथग ९५ लभलरमन मुयो 
दक्षऺण एलसमा उऩऺेत्रीम आथथाक सहमोग(सासेक)अन्तगातको विद्मुत ्प्रणारी विस्ताय आमोजना 
कामािभको राथग मुयोवऩमन इन्बेष्टभेन्ट फैंकफाट ९५ लभलरमन मुयो अथाात ्एक सम २० लभलरमन 

अभेरयकी डरय ऋण लरने ननणाम सयकायरे गयेको छ । उतत आमोजनाको राथग चाय सम ४० बफलरमन 

अभेरयकी डरय राग्ने अनुभान गरयएको छ ।  उतत कामािभको राथग एलसमारी विकास फैंकफाट १८० 

लभलरमन अभेरयकी डरय ऋण य ११ दशभरि २० लभलरमन अनुदान गयी १९१ दशभरि २० लभलरमन 

अभेरयकी डरय प्राप्त हुनेछ । उतत कामािभभा नि ेसयकायफाट ६० लभलरमन अभेरयकी डरय अनुदान प्राप्त 

हुनेछ । नेऩार सयकायफाट ६० दशभरि ३४ लभलरमन य स्थानीम सभुदामको तपा फाट आठ दशभरि ४६ 

लभलरमन अभेरयकी डरय फयाफय मोगदान गनुाऩनेछ । उतत कामािभ जनियी २०१५ फाट सुरु बएय 

डडसेम्फय २०२१ सम्भ सम्ऩन्न बइसतन ेबन्ने छ ।  

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2071/10/28 

अरुण तेस्रो ननभामणभा सडकरे हढराइ 

छेटु शऩेाा  
ऩीडीए सम्ऩन्न बएको दईु भहहना बफत ेऩनन अरुण तेस्रो ऩरयमोजनाको काभ अनघ फढ्न सकेको छैन। 
ऩहहरो चयणभा सडक ननभााण गयी कन्स्ितसनका काभ सुरु गनुाऩन ेबए ऩनन सडक ननभााणभा वििाद 

देखखएऩनछ हढराइ बएको छ।  
  

विश्ि फैंकरे २०४४ देखख २०४६ सारसम्भ भुआब्जा वितयण गरयसकेको तेस्रो ऩरयमोजनास्थरको प्रिेश 

भूर सडक (तुजम्रङटाय-छ्माङकुटी) को प्रभाण नबेहटएऩनछ खाॉदफायी-१३ तुजम्रङटायदेखख खाॉदफायी 
छ्माङकुटीसम्भको करयफ २५ ककरोलभटय सडक सतरजराई जजम्भा हदन सकेको छैन।  
  

सयकायरे सम्झौता बएको ४५ हदनलबत्र अरुण तेस्रो ऩरयमोजनाराई सम्ऩूणा सडक जजम्भा हदनुऩन े

प्रािधान बए ऩनन नसकेऩनछ ऩरयमोजना ननभााणभा हढराइ बएको अरुण तेस्रो ऩरयमोजनाका प्रनतननथध 

हरययाभ सुिेदीरे जानकायी हदए।  
  

सडकको रागतकट्टा हुन नसकेऩनछ तीन प्रकायको दाफी हुॉदै आएको छ। विश्ि फैंकरे भुआब्जा हदन तम 

गयेको सडक, खाॉदफायी नगयऩालरकारे प्रायजम्बक रूऩभा तमाय ऩायेको नतसाअनुसायको सडक य 

जनताफाट खननएको गयी तीन सडक छन।्  
  

मीभध्मे कुन सही हो बनी प्रभाखणत गयी सतरजराई जजम्भा रगाउनुऩने हुन्छ। सहामक प्रभुख जजल्रा 
भोहनभखण नघलभयेरे बने मसका राथग फहृत ्बेरा गयी सप्रभाणका आधायभा सडकको टुॊगो रगाउने तमायी 
गयेको फताए। मसका राथग प्रभुख जजल्रा अथधकायी गॊगाफहादयु ऺेत्री रगानी फोडासॉग थऩ सहमोगका 
राथग काठभाडौं गइसकेको फताए।  
  

मता सतरजरे बन ेसडकका राथग सयकायराई ४५ कयोड १४ राख यकभ जग्गाको भुआब्जा वितयण 

गरयसकेको फताउॉ दै तत्कार कम्ऩनीराई हस्तान्तयण गनुाऩने फताउछन।् प्रशासनरे बन ेतत्कार मस 

सडकराई थाॉती याखी छ्माङकुटीदेखख ऩाियहाउस ऺेत्र ऩुखिुासम्भको सडक ननभााणका राथग काभ सुरु 

गयेको जनामो।  
सडकको रागतकट्टा िुन नसकेऩनछ तीन प्रकायको दाफी िुॉदै आएको छ। विश्ि फैंकरे भुआब्जा हदन तम 

गयेको सडक, खाॉदफायी नगयऩालरकारे प्रायजम्बक रूऩभा तमाय ऩायेको नतसाअनुसायको सडक य 

जनताफाट खननएको गयी तीन सडक छन।् मीभध्मे कुन सिी िो बनी प्रभाणणत गयी सतरजराई जजम्भा 
रगाउनुऩने िुन्त्छ।  



मता खाॉदफायीका १७ ऩरयिाय स्थानीमिासीरे बने खाॉदफायी नगयऩालरकारे तमाय गयेको सडकको 
प्रायजम्बक नतसा ३० लभटयसम्भ तरभाथथ बएकारे धेयै स्थानीमिासी भकााभा ऩने बन्दै जजल्रा 
प्रशासनभा उजुयी हदएका छन।्  
  

प्रशासनरे ननिेदनराई विचायाधीन अिस्थाभा याखेको छ। सतरजरे बने सडकको काभ ऩहहरो बएकारे 

कस्ितसनतपा  राग्ने नसकेको जनामो।  
  

विश्ि फैंकरे बने भध्मभा १५ लभटय याखी ३० लभटयको भुआब्जा वितयण गयेको थथमो। मता नगयऩालरकारे 

ननकारेको नतसा प्रायजम्बक बएकारे मसैराई अजन्तभ नभान्न सम्फजन्धत ऩऺरे आग्रह गयेका छन।्  
  

ऩरयमोजनारे सॊखिुासबा, बोजऩुय य धनकुटाका गयी ऩाॉच सम ऩरयिाय प्रबावित फन्नेछ। सतरजरे 

ऩीडीएभा ६ प्रनतशत (८० राख ककत्ता ८० कयोड) प्रबावित ऺेत्रका फालसन्दाराई सेमय हदने, प्रबावित 

जग्गाको भूल्माॊकन गयी ऺनतऩूनत ा हदने,२० मुननट विद्मुत ् नन:शुल्क हदनेजस्ता भहत्त्िऩूणा सम्झौता 
बएको छ। 
  

 सन ्२०२२ सम्भभा काभ सम्ऩन्न गने बायतीम सजरज कम्ऩनीरे सयकायसॉग सम्झौता गयेको छ।  
 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/10/28 

जजयी खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको उत्ऩादन सुरु 

चरयकोट÷यासस– दोरखाको जजयी नगयऩालरका–४ भा ननभााण सम्ऩन्न जजयीखोरा सानाजरविद्मुत ्

आमोजनारे आºनो उत्ऩादन सुरु गयेको छ ।  

करयफ ६० कयोड रुऩैमाॉ रगानी यहेको मस आमोजनाको फोजजनी कम्ऩनी प्रालर काठभाडौं प्रिद्र्धक यहेको छ 

। ज्मोनत विकास फैंकको ७० प्रनतशत य व्माऩायी उगेन शऩेाा, ऩुष्कय देिान, मऻप्रसाद सुिेदी, एलसमन 

इजन्जननमरयङ कम्ऩनीरगामत अन्म व्मजततत्िको ३० प्रनतशत सेमय यहेको मो आमोजना जजयीखोरा य 

खखम्तीखोराको दोबानभा ननभााण गरयएको छ ।  

मो आमोजनाको उत्ऩादन ऺभता २ दसभरि ४ भेगािाट यहेको छ । करयफ ऩाॉच भहहना अगाडड नै ऩयीऺण 

उत्ऩादन गन ेबननए ताऩनन भौसभका कायण िर्ाासॉगै ऩहहयोरे एॊकय ब्रक नॊ ३० फगाएऩनछ उत्ऩादनभा 
हढराइ बएको थथमो ।  

मस आमोजनारे विद्मुत ् उत्ऩादन गयेऩनछ केन्रीम प्रसायण राइन जजयी सिस्टेसनभा जोडडएको छ । 
अहहरे ८ सम ककरोिाट भात्रै विद्मुत ् उत्ऩादन गरययहेको आमोजनाका प्रान्ट भेनेजय हरयशयण 

अथधकायीरे जानकायी हदए । विद्मुत ् केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडए ऩनन सिस्टेसनभा खयाफीका 
कायण आऩूनताभा सभस्मा देखखएको विद्मुत ्प्राथधकयण जजयी शाखारे जनाएको छ ।  

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/29 

ऊजामभा रगानीका राथग हिचककचािट 

देशभा मनतखेय ऊजााको ठूरो अबािभात्र ैहोइन, ठूरो सम्बािना ऩनन छ । ऊजाा विकासका राथग अहहरेसम्भ ठोस 

ऩहर गरयएकै छैन बन्दा ऩनन हुन्छ । नेऩारको ऊजााको िास्तविक सम्बाव्मताफाये अहहरेसम्भ िैऻाननक 

ऩद्धनतफाट ठोस तथमाॊक ननकालरएकै छैन, करयफ ५ दशक ऩुयानो एक विश्िविद्मारम थेलससका आधायभा ८३ हजाय 

भेगािाट तथा आथथाक य प्राविथधक रूऩभा ४२ हजाय भेगािाट सम्बाव्म यहेको फताउन ेगरयएको छ, ८३ हजाय 

भेगािाटको सम्बािना यहेको फताउन ेगरयए ऩनन ऩनछल्रो अनुभानहरूरे नेऩारका नदीनाराहरूफाट २ राख 

भेगािाटसम्भ विद्मुत ्उत्ऩादन गना सककन ेय त्मसभध्मे आधा प्राविथधक रूऩभा ऩनन सऺभता यहेको फताउन े

गरयएको छ । एकै नदीनाराफाट ननजश्चत दयूीभा पयक–पयक ऺभताका जरविद्मुत ्आमोजना स्थाऩना गना सककन,े 

जरप्रिाहराई पयक बफन्दभुा पकााएय एकैसाथ लसॉचाइ, जरविद्मुत ्आमोजना य अन्म फहुआमालभक 

आमोजनाहरूसभेत सञ्चारन गना सककनेरगामतका विलबन्न तका  अनघ सान ेगरयन्छ । नेऩारभा कम्तीभा केही 
ककरोिाटदेखख हजाय भेगािाटबन्दा फढी जरविद्मुत ्ऊजाा उत्ऩादन गना सककन्छ बन ेमहाॉको बौगोलरक जस्थनत य 

िाताियणीम विविथधताका कायण सौमा, िाम ुतथा ताऩीम विथधफाट ऩनन थऩ ऊजाा उत्ऩादन गना सककन ेसम्बािना 
ऩनन औॊल्माउन ेगरयन्छ । नेऩारका जरविद्मुत ्इजन्जननमयहरूरे विकास गयेको रघुजरविद्मुत ्ऊजाा विकास 

प्रविथधराई मस ऺेत्रको भात्र नबई विश्िभ ैनभुना भान्न थालरएको छ, केही अकिकी य उत्तयअभेरयकी देशहरूभा 
नेऩारकै प्रविथध य जनशजतत प्रमोग गयेय साना जरविद्मुत ्आमोजनाहरूको विकास गना थालरसककएको छ । अथाात,् 

हाभीसॉग प्रविथध ऩनन छ, स्रोत ऩनन छ बन ेफाॉकी के कुयारे महाॉको जरविद्मुत ्विकासराई अल्झाएको छ त ? 

सफैबन्दा ठूरो कभजोयी बनेकै काभ कभ, ठूरा कुया फढी गन ेप्रिवृत्त हो । सयकायरे आपैं  त जरविद्मुत्भा रगानी गना 
सकेन न,ै ननकै चकाा कुया गन ेननजी ऺेत्ररे ऩनन फहृत ्ऺभताका आमोजना अनघ फढाउन आॉट कस्न सकेनन ्। ठूरा 
आमोजनाका कुयाभात्र नबएय भध्म य वित्तीम रूऩभा विद्मुत ्उत्ऩादनभा नेऩारभा हारसभभ् देखखएको सफैबन्दा 
ठूरो कभजोयी बनेकै हैलसमतबन्दा ठूरो सऩना देख्न ुय काभबन्दा हल्रा फढी गनुा न ैहो । ठूल्ठूरा य फहृत ्ऺभताका 
आमोजनाहरूको सऩना देखेय कागजी खाकाभा हल्रा गरययहनुका सट्टा प्राविथधक रूऩभा सककन ेय कभ रागतका 
जरविद्मुत ्आमोजनाहरू धभाधभ फनाउननतय राथगएको बए मनतखेयसम्भ विद्मुत ्अबाि धेयै कभ बई 

आभनागरयकरे बमािह रोडसेडडङ फेहोनुाऩन ेथथएन । 
नेऩारभा जरविद्मुत ्िा अन्म प्रविथधका फहृत ्आमोजनाहरू विकास गनाका राथग स्रोतको अबाि बएकै हो । विद्मुत ्

उत्ऩादन, खरयद, बफिी–वितयण य त्मसको व्मिस्थाऩनसभेतको जजम्भेिायी लरएय स्थाऩना बएको सयकायी 
स्िालभत्िको नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयण आपैं भा स्रोत अबाि य कु–व्मिस्थाऩनको गहहयो दरदरभा पसेको छ । 
अनघल्रो ऩटक सयकायरे २७ अफा रुऩैमाॉफयाफयको घाटा अऩरेखन गरयहदइसकेऩनछ ऩनन अहहरे पेरय ५–७ अफाको 
घाटाको विियण तेस्र्माइयहेको छ । प्राथधकयणरे मसफीचभा स्िदेशी रगानीकतााहरूको साथ लरएय केही ठूरा 
जरविद्मुत ्आमोजना अनघ फढाउन ेहहम्भत कसेको बए ऩनन सॊस्थागत रगानीकतााहरूरे न ैविलबन्न ककलसभका 
बाॉजो हालरयहेका छन,् जुन नेऩारको जरविद्मुत्को विकासका राथग सफैबन्दा ठूरो फाधक फनेको छ । 
अहहरे कभाचायी सञ्चम कोर्, नागरयक रगानी कोर्, याजष्िम बफभा सॊस्थान, नेऩार याष्ि फैंक, नेऩारी सेनाको 
कल्माणकायी कोर्, नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको कल्माणकायी कोर्, ग्राभीण दयूसञ्चाय कोर्, साभाजजक सुयऺा 



कोर्, श्रभ कल्माणकायी कोर्, िैदेलशक योजगाय प्रिद्र्धन फोडारगामतका विलबन्न कोर् य सॊस्थाहरूसॉग गयी झन्ड ै

साढे ३ खफा रुऩैमाॉ जम्भा छ, जसभध्मे आधा यकभ तत्कार ऩरयचारन गना सककन ेअिस्था छ । तय, मी ननकामहरूरे 

आपूसॉग यकभराई जरविद्मुत्जस्तो याजष्िम राबका ऺेत्रका ऩरयचारन गनुाबन्दा फैंक–वित्तीम सॊस्थाभा याखेय 

ब्माज कभाइखान ेअल्ऩकारीन उऩामभात्र अिरम्फन गयेका छन,् मसराई वित्तीम व्मिस्थाऩनका हहसाफरे सही 
ठह¥माउन सककॉ दैन । अझ १ खफा ७० अफाबन्दा फढीको यकभ जम्भा गयेय फसेको य हयेक िर्ा १५ अफाबन्दा फढीरे 

आफ्नो सञ्चम फढाउॉ दै रगेको कभाचायी सञ्चम कोर्रे ठूरा जरविद्मुत ्आमोजानाभा रगानी गनाका राथग 

ब्माजफाहेक आफ्ना कभाचायीराई अननिामा सेमय हदनुऩनेजस्तो गैयव्मािसानमक भाग अनघ सानुाराई सभेत सही 
भान्न सककन्न । त्मो यकभ बनेको झन्ड ै५ राख हायाहायीका कभाचायी, सेना–प्रहयी य लशऺकको सजञ्चत यकभ हो, 
त्मसराई व्मािसानमक प्रमोग गदाा व्मिस्थाऩन गन ेकभाचायीका राथग सेमय भाग्न ेहो बन ेअन्म सञ्चमकताारे कुन 

रूऩभा लरन े? आपूसॉग बएको स्रोतराई ननजष्िम याख्नबुन्दा याजष्िम विकासका राथग ऩरयचालरत गन ेनीनत लरन ुनै 
हहतकय हुन्छ । 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/10/29 

खलु्मो अऩय ताभाकोशी सेमय 

हदरफहादयु केसी-दोरखा, २९ भाघ । 

दोरखारीरे ५० ककत्तादेणख ७०, राभाफगय गौयीशॊकयफासीरे ३ सम ककत्ता, अरुराई ५ िजाय ककत्तासम्भ 

फहुऩनतक्षऺत अऩय ताभाकोशी हाइड्रोऩािय लरलभटेड सेमय खरेुको छ । कम्ऩनीरे ४ सम ५६ भेगािाटको 
देशकै सफैबन्दा ठूरो भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत आमोजना ननभााण गरययहेको छ । 

कम्ऩनीको थधतोऩत्र ननष्कासन तथा बफिी प्रफन्धक नागरयक रगानी कोेेर् य सह प्रफन्धक एनलसएस 

भचने्ट फैंककङ्क लभलभटेडरे ३४ प्रनतशत सेमय आव्हान ऩत्र जायी गयेको छ । बफहीफाय जायी गयेको आह्िान 

ऩत्र अनुसाय रु. १०० अॊककत ३ कयोड ६० राख ६ हजाय ककत्ता साधायण सेमय जायी गयेको छ । 

आगाभी पागुन ११ देखख ननष्काशन खलु्रा गरयएको सेमय नछटोभा पागुन २५ गत ेफन्द हुन ेछ । 
आमोजना प्रबावित दोरखाफासी, कभाचायी सॊचमकतााहरु, आमोजनाभा ऋण प्रिाह गने सॊस्थाहरुका 
कभाचायीहरु य विद्मुत प्राथधकयण तथा कम्ऩनीका कभाचायीहरुरे सेमयभा सहबागी हुन ऩाउने आव्हान 

ऩत्रभा उल्रेख छ । सेमय फाॉडपाॉड बएको लभनतरे ३ िर्ासम्भ बफिी गना फन्देज गरयएको आमोजनाका 
प्रफतता डा. गणेश न्मौऩानेरे फताए । 

आमोजनाभा ऋण रगानीका आधायभा सम्झौता अनुसाय सेमय वितयण हुनेछ । ताभाकोसीको सेमय 

आमोजनाको प्रफद्र्धक कम्ऩनी, विद्मुत प्राथधकयण, ऋण रगानी गने सॊस्थाका कभाचायीहरु, कभाचायी 
सञ्चमकतााहरु य जजल्राफासीरे रगानी गना ऩाउॉने छन ्। ताभाकोसीको सेमय सफ ैसभूहरे न्मूनतभ ५ 

हजाय फयाफयको ५० ककत्ता खरयद गना ऩाउने बए ताऩनन अथधकतभ दोरखाफासीरे ७ हजायको ७० ककत्ता, 
राभाफगय य गौयीशॊकयफासीरे ३० हजायको ३ सम ककत्ता य अन्म सभूहरे ५ राखको ५ हजाय ककत्तासम्भ 

खरयद गना ऩाउने व्मिस्था छ । 

दोरखा जजल्राफासीरे राथग १ कयोड ५ राख ९० हजाय ककत्ता सेमय खरयद गना ऩाउने छन ्। 
जजल्राफासीराई १० प्रनतशत सेमय छुट्माइएको छ । जजल्राफासीरे न्मूनतभ ५० ककत्ता य अथधकतभ ७० 

ककत्ता सेमय खरयद गना ऩाउने छन ्। तय आमोजना यहेको राभाफगय य गौयीशॊकय गाविसफासीरे बन े३ सम 

ककत्तासम्भ खरयद गना ऩाउने छन ्। 
सेमय हदन ेप्रमोजनका राथग सॊकरन गरयएको तथमाॊकको नाभभा सॊकरन गयेको तथमाङ्कभा ३४ प्रनतशत 

जनसॊख्मा फढेको छ । जजविस दोरखारे भॊलसय य ऩुसभा गयेको सॊकरनअनुसाय जनसॊख्मा २ राख ८० 



हजाय ५ सम ८४ छ । २०६८ सारको जनगणनाभा दोरखाको जनसॊख्मा १ राख ८६ हजाय ५ सम ५७ थथमो 
। ऩनछल्रो जनसॊख्माका आधायभा सफै दोरखारीरे सेमय खरयद गयेभा हयेक दोरखाको बागभा ३५ 

ककत्तासेमय ऩदाछ । 

जजल्राविकास सलभनतरे सेमयवितयणका राथग लरएको तथमाङ्क अनुसाय राभाफगय य गौयीशॊकय 

गाविसको जनसॊख्मा िभश् २ हजाय २ सम ९४ य २ हजाय ७८ यहेको छ । नत गाविसका राथग 

दोरखाफासीरे ऩाउने सेमयफाटै ४ राख २३ हजाय ६ सम ककत्ता सेमय छुट्माएको छ । 
जजल्राविकास सलभनत दोरखारे सेमय फाॉडपाॉड तथा ननष्कासन ननदेलशका २०७० भा ऋण रगानी 
सम्झौता लभनत २०६४ भाघ १५ गतेलबत्र फसाई सयी दोरखा आएकोहरुरे भात्रसेमय खरयद गना ऩाउने 
सम्िन्धभा गयेको सॊशोधनराई फैठकरे अनुभोदन गयेको छ । 

कभाचायी सॊचमकतााहरुका राथग १७ दशभरफ २८ प्रनतशत सेमय छुट्माएको छ । उनीहरुरे १ कयोड ८२ 

राख ९९ हजाय ५ सम २० ककत्ता सेमय ऩाउॉछन ्। ऋण सम्झौता हुॉदा २०६७ साउन १४ भा सञ्चम 

गनेहरुराई आधाय भाननएको छ । तय सञ्चम कोर्भा काभ गने कभाचायीरे १५ राख २४ हजाय ९ सम ६० 

ककत्ता सेमय ऩाउॉछन ्। उनीहरुरे ऋण रगानीको आधायभा १.४४ प्रनतशत सेमय ऩाउॉछन ्। 
आमोजनाको भुख्म प्रफद्र्धक नेऩार विद्मुत प्राथधकयण य आमोजनाको कम्ऩनीभा कामायत कभाचायीका 
राथग ३.८४ प्रनतशत सेमय छुट्माएको छ । उनीहरुरे ४० राख ६६ हजाय ५ सम ६० ककत्ता ऩाउॉछन ्। मो ऋण 

रगानी गन ेसॊस्थाको बन्दा धेयै कभ हो । महाॉ फसेय दु् ख गनेरे कभ लरएय सॊस्थारे ऋण रगानी गयेकै 

आधायभा त्मसका कभाचायीराई बायी सेमय हदनु अन्माम बएको एक कभाचायीरे दु् खेसो गये । 
नेऩार टेलरकभका कभाचायीरे ९ राख १४ हजाय ९ सम ७६ ककत्ता सेमय ऩाउॉछन ्। टेलरकभभा ऋण 

सम्झौता हुॉदा ५ हजाय ७ सम १२ कभाचायी थथए । नागरयक रगानी कोर् कभाचायीरे ३ राख ४ हजाय ९ सम 

९२ ककत्ता सेमय ऩाउॉछन ्। याजष्िम फीभा सॊस्थानका कभाचायीरे ऩनन नागरयक रगानी कोर्कै फयाफय सेमय 

ऩाउॉछन ्। 

आभ सिासाधायणका राथग १५ प्रनतशत सेमय खलु्रा हुने छ । तय कुनै ऩनन व्मजततरे एकबन्दा फढी सेमय 

पायाभ बये यद्द नागरयक रगानी कोर्का एक अथधकायीरे जानकायी हदए । सिासाधायणका राथग थधतोऩत्र 

फोडाकोे ेकानुन अनुसाय न्मूनतभ य अथधकतभ सेमय ककत्ता याखेय सेमय आह्िान गने तमायी बएको छ । 
ऩुॉजीफजायभा ननकै आकर्ाक भाननएको भाथथल्रो ताभाकासीको सेमयरे जनजीिनभा ननकै ऩरयितान 

ल्माउन ेअऩेऺा गरयएको छ । 

 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/10/29 

आधा भेगािाटका राथग डढे अफम 
रोकभखण याई  

करयफ ४ सम ककरोिाट (० दशभरि ४ भेगािाट) को दईु रघ ुजरविद्मुत ्आमोजना भभात सम्बायका राथग करयफ १ 

अफा ३१ कयोड ६५ राख रुऩैमाॉ खचा गन ेप्रस्ताि कामाान्िमनका राथग ननणाम गना विद्मुत ्प्राथधकयण सञ्चारक 

सलभनतभा दफाफ ऩयेको छ । मो प्रस्ताि नमाॉ जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण रागतबन्दा कम्तीभा १६ गुणा भहॉगो हो 
। प्रनतभेगािाट जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण रागत करयफ २० कयोड रुऩैमाॉ छ ।  
 

प्रस्तावित यकभफाट करयफ ७ भेगािाट (७ हजाय ककरोिाट) ऺभताको नमाॉ जरविद्मुत ्अमोजना ननभााण गना 
सककन्छ । अथाविद्हरूरे बन ेविकासका नाभभा मस्तो प्रस्ताि जस्िकानुा विकृनत हुन ेफताएका छन ्।  
 

नेऩारजस्थत जाऩानी सहमोग ननमोग (जाइका) रे मस्तो दफाफ हदएको उच्च सयकायी स्रोतको दाफी छ । 'जाइकाका 
प्रनतननथधहरूरे फायम्फाय कहहरे प्रस्ताि स्िीकृत हुन्छ बनेय सोथधयहनुबएको छ,' ती अथधकायीरे बन े।  
 

जाइकारे करयफ १ अफा ५७ कयोड १० राख मेन (करयफ १ अफा ३१ कयोड ६५ राख रुऩैमाॉ) अनुदान सहमोगभा 
फझाङजस्थत फझाङ साना जरविद्मुत ्केन्र, फाजुयाजस्थत फाजुया साना जरविद्मुत ्केन्र य स्माऩुादह साना 
जरविद्मुत ्केन्र भभात सम्बाय गरयहदन ेप्रस्ताि गयेको थथमो । भजन्त्रऩरयर्द्रे २०७० चतै १३ भा उतत प्रस्ताि 

स्िीकृत गयी सम्झौताका राथग ढोका खोलरहदएको थथमो । 
 

'ऩजश्चभ नेऩारको फझाङ, फाजुया य स्माऩुादह साभुदानमक रघ ुजरविद्मुत ्आमोजनाहरूको ऩुन:स्थाऩनाका राथग 

जाऩान सयकायफाट प्राप्त हुने जाऩानी मेन १ अफा ५७ कयोड १० राख फयाफयको अनुदान सहामता स्िीकाय गयी 
सोसम्फन्धी सम्झौताऩत्रहरूभा हस्ताऺय गना अथा भन्त्रारमराई अजख्तमायी प्रदान गन'े भजन्त्रऩरयर्द्को ननणामभा 
उल्रेख छ । भजन्त्रऩरयर्दको ननणामअनुसाय जाइका य अथा भन्त्रारमफीच २०७१ िैशाख ९ भा सम्झौता बएको थथमो ।  
 

भभात सम्बायका राथग जाइकासॉग सम्झौता बएको प्रत्मेक आमोजनाको ऺभता २ सम ककरोिाट छ । तय ऩनछ 

सम्झौताको यकभरे नऩुग्न ेबन्दै भभात सम्बायको सूचीफाट फाजुया साना जरविद्मुत ्केन्र हटाइएको छ । हार ३ िटै 

आमोजना फन्द छन ्।  
 

अथा भन्त्रारमका एक अथधकायीरे रागत ज्मादै भहॉगो बए ऩनन अरूरे न ैखचा गरयहदन ेबएकारे प्रस्ताि जस्िकायेको 
फताए । 'भहॉगो बए ऩनन लसत्तभैा आउन ेहो बनेय प्रस्ताि जस्िकारयमो,' ती अथधकायीरे बन े। उनका अनुसाय जाइकारे 

ऩयाभशादाता य ठेकेदाय जाऩानभ ैछनोट गयेको हो । 'जाऩानभ ैटेन्डय आह्िान बमो, त्महीँ ठेकेदाय य ऩयाभशादाता 
छाननमो,' उनरे बन े। उनका अनुसाय गत कावत्तक २५ भा जाऩानको ननप्ऩोन कोई ऩयाभशादा य भारुलसना लसताका 
कन्स्ितसन कम्ऩनी ठेकेदायका रूऩभा जाऩानभ ैछाननएको हो । उनीहरूसॉग ठेतका सम्झौता ऩनन जाऩानभ ै

जाइकारे गयेको हो । 
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सम्झौताअनुसाय ४ सम ककरोिाटका २ रघ ुजरविद्मुत ्आमोजनाको भभात सम्बाय रागत भात्र ९९ कयोड ८८ राख 

मेन (करयफ ८३ कयोड ६४ राख रुऩैमाॉ) छ । ऩयाभशादाताराई मो यकभफाट ऩारयश्रलभक हदइन ेछैन ।  
 

मी ३ िटै आमोजना विद्मुत ्प्राथधकयणअन्तगात यहेकारे भभात सम्बायका राथग भजन्त्रऩरयर्द्को ननणामअनुसाय 

प्राथधकयणसॉग सहामक अनुदान सम्झौता ऩनन गनुाऩछा  । 'सम्झौता (अथा य जाइकाफीचको) फाट प्राप्त हुन ेअनुदान 

यकभ उल्रेखखत रघ ुजरविद्मुत ्आमोजनाहरूको ऩुन:स्थाऩनाका राथग नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणराई सहामक 

अनुदान सम्झौता गयी उऩरब्ध गयाउन'े भजन्त्रऩरयर्द्को ननणामभा उल्रेख छ । तय प्राथधकयणसॉग सहामक अनुदान 

सम्झौता बएको छैन । 'सोझै ननणामका राथग प्राथधकयण सञ्चारक सलभनतभा गमो,' प्राथधकयण स्रोतरे बन्मो, 
'खासभा आथथाक कायोफायका राथग प्राथधकयणरे याष्ि फैंकराई ऩत्र रेखखहदनुऩन ेप्राविथधक सभस्मा उत्ऩन्न बएऩनछ 

मस्तो सम्झौता बएको जानकायी हाभीसम्भ आइऩुगेको हो ।' 
 

प्राथधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे सञ्चारक सलभनतभा विचायाधीन य दईु देशको कूटनीनतक 

सम्फन्धसॉग जोडडएको विर्म बन्दै ननणाम बएऩनछ भात्र औऩचारयक प्रनतकिमा हदने फताए । 'मो विर्मभा प्राथधकयण 

सञ्चारक सलभनतभा छरपर बइयहेको छ,' उनरे बन े।  
 

अथाविद् केशि आचामारे भहॉगो प्रत्मऺ अनुदान जस्िकान ैनहुन ेफताए । 'मसरे भरुुकको अथातन्त्रराई केही गदैन, 

आमोजनाको रागत भात्र फढाइहदन्छ,' उनरे बन,े 'अरूरे गरयदमो बन्दैभा जे ऩनन स्िीकानुा हुॉदैन । मो विकासका 
नाभभा विकृनत हो ।' प्रत्मऺ अनुदानभा दातारे सम्ऩूणा काभ आपैं  गयेय रागतको अजन्तभ हहसाफ भात्र सयकायराई 

हदन्छ ।  
 

आचामारे अहहरे विलबन्न आमोजनाको 'बेरयमसन अडाय' आइयहेको सन्दबा उल्रेख गदै बन,े 'त्मसयी खचा गयेऩनछ 

सयकायरे फनाउन ेआमोनाको फेस प्राइस नै फढ्न ेबमो । ननजी ऺेत्रराई ननरुत्साहहत गन ेकाभ बमो । ननजी ऺेत्ररे 

मसयी खचा गना कहाॉ सतछन ्। मसरे विकास प्रमासभा असय गछा  । दाताको प्रबाि फढाउन बूलभका खेल्छ ।'  
 

जाइकाको प्रस्ताि िैदेलशक सहामता नीनत विऩयीतसभेत छ । नीनतअनुसाय िैदेलशक सहामता देशको आिश्मकता य 

प्राथलभकताका आधायभा लरनुऩछा  । आचामाका अनुसाय आफ्नो प्राथलभकताका आधायभा अनुदान जस्िकानुाऩन ेफताए 

। 
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/10/29 

विद्मुत ्प्राथधकयणराई टुक्र्माउने काभ सुरु  

‘याजरिम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी लरलभटेड’ गठन गन ेननणमम 

 

नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणराई टुिा गन ेकाभ औऩचारयक रुऩभा सुरु बएको छ । बफहीफाय फसेको 
भजन्त्रऩरयर्द् फैठकरे याजष्िम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी लरलभटेड गठन गन ेननणाम गयेसॉगै प्राथधकयण टुिा 
गने काभरे औऩचारयकता ऩाएको हो । ग्रीड कम्ऩनी स्थाऩना बएऩनछ प्रसायण राइन ननभााणका काभ ग्रीड 

कम्ऩनीरे न ैगनेछ । प्राथधकयणरे प्रसायण राइन ननभााण गना नसतदा जरविद्मुत ्आमोजनाका 
प्रिद्र्धकहरुभा ननयाशा छाएको फेरा सयकायरे प्रसायण राइनको राथग भात्रै लबन्नै कम्ऩनी खडा 
गनारागेको हो । ऊजााभन्त्री याधा ऻिारीरे हदएको जानकायीअनुसाय बफहीफाय फसेको भजन्त्रऩरयर्द् फैठकरे 

ऊजाा भन्त्रारमको प्रस्तािअनुसाय ‘याजष्िम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी लरलभटेड’ गठन गना स्िीकृत गयेको हो । 
ऊजाा भन्त्रारमरे हहस्सासहहतको ऩुॉजी सॊयचना स्िीकृत गना भजन्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि ऩेस गयेको थथमो । 
ग्रीड कम्ऩनीको हहस्सा सॊयचनाभा सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारमराई थऩ गरयएको छ । ऊजाारे 

भजन्त्रऩरयर्द्भा ऩेस गयेको प्रस्तािभा सञ्चाय भन्त्रारमको नाभ छुटेको थथमो ।  
 

 

गोकणा विष्ट ऊजााभन्त्री बएको फेरा ऩनन प्राथधकयणराई टुिा गन ेमोजनाअनुसाय ‘ऩािय िान्सलभसन 

कम्ऩनी नेऩार’ गठन गन ेननणाम भजन्त्रऩरयर्द् फैठकरे गयेको थथमो । उतत ननणाम कामाान्िमनभा 
आएको थथएन । मो ननणाम ऩनन कामाान्िमन हुनेभा आशॊका गरयएको छ । प्राथधकयणका एक अथधकायीका 
अनुसाय ऩहहरे आन्तरयक विबाजन गयेय उत्ऩादन, प्रसायण य वितयणको छुट्टाछुट्टै काभ गन ेय 

त्महीअनुसाय ‘ब्मारेन्सलसट’ तमाय ऩाना रगाएऩनछ स्ित् तीन टुिाको िाताियण फन्नेछ । तय, अहहरे 

आन्तरयक रुऩभा जजम्भेिायी पयक नऩायी लसधै कम्ऩनी खडा गने ननणाम गदाा कामाान्िमनभा जानेभा 
आशॊका गरयएको हो । ग्रीड कम्ऩनीभा एक अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ यहनेछ । ग्रीड कम्ऩनीभा अथा, ऊजाा, 
सूचना तथा सञ्चाय, यऺा, गहृ, िन तथा बू–सॊयऺण, विऻान प्रविथध तथा िाताियण य बूलभसुधाय तथा 
व्मिस्था भन्त्रारमको सेमय यहनेछ । प्रनतसेमय एक हजाय रुऩैमाॉको दयरे अथाफाहेक अन्म भन्त्रारमको 
सभान हहस्सा यहनेछ । कम्ऩनी दताा गदाा राग्न े७५ राख १० हजाय रुऩैमाॉ अथा भन्त्रारमरे ऊजाा 
भन्त्रारमराई ननकासा हदनुऩने ननणाम ऩनन भजन्त्रऩरयर्द्रे गयेको छ ।  
 

 

प्राथधकयणराई उत्ऩादन, वितयण य प्रसायण गयी तीन बागभा विबाजन गनुाऩने प्रस्ताि धेयै ऩहहरादेखख 

आए ऩनन ननणाम बएको थथएन । अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको २४औँ िावर्ाक प्रनतिेदनरे 



ऩनन तीनिटा काभ अरग–अरग गना सुझाि हदएको थथमो । हार ती तीनिटै काभ प्राथधकयणरे एकर 

रुऩभा सम्ऩादन गदै आएको छ । प्राथधकयणको हारको कभजोय सॊस्थागत ऺभताका कायण तीनिटै काभ 

प्रबािकायी रुऩभा सम्ऩादन हुन नसकेकारे विबाजन गना राथगएको हो ।  
 

 

१४ िजाय ग्रािकको राइन काहटमो 
नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणरे बफहीफाय भहसुर फतमौता यहेका थऩ सात सम ८९ जना ग्राहकको राइन 

काटेको छ । १७ हदनको अिथधभा प्राथधकयणरे १४ हजाय चाय सम ७४ जना ग्राहकको राइन काटेय १३ 

कयोड ३८ राख ७४ हजाय दईु सम ८७ रुऩैमाॉ फतमौता भहसुर असुर गयेको छ । राइन काहटएका सफ ै

ग्राहकसॉग ३२ कयोड ११ राख ७५ हजाय दईु सम ८४ रुऩैमाॉ असुर गनुाऩनेभा १३ कयोड ३८ राख असुर 

गयेको हो । बफहीफाय वियाटनगय ऺेत्रका एक सम ४२, काठभाडौं ऺेत्रका ६८, नेऩारगञ्ज ऺेत्रका ८०, ऩोखया 
ऺेत्रका ५९, हेटौंडा ऺेत्रका एक सम २३, अत्तरयमा ऺेत्रका ४१, फुटिर ऺेत्रका एक सम ४५ य जनकऩुय ऺेत्रका 
एक सम ३१ ग्राहकको राइन काहटएको छ ।  
 

 

सासेकको राथग ९५ लभलरमन मुयो 
दक्षऺण एलसमा उऩऺेत्रीम आथथाक सहमोग(सासेक)अन्तगातको विद्मुत ्प्रणारी विस्ताय आमोजना 
कामािभको राथग मुयोवऩमन इन्बेष्टभेन्ट फैंकफाट ९५ लभलरमन मुयो अथाात ्एक सम २० लभलरमन 

अभेरयकी डरय ऋण लरने ननणाम सयकायरे गयेको छ । उतत आमोजनाको राथग चाय सम ४० बफलरमन 

अभेरयकी डरय राग्ने अनुभान गरयएको छ ।  उतत कामािभको राथग एलसमारी विकास फैंकफाट १८० 

लभलरमन अभेरयकी डरय ऋण य ११ दशभरि २० लभलरमन अनुदान गयी १९१ दशभरि २० लभलरमन 

अभेरयकी डरय प्राप्त हुनेछ । उतत कामािभभा नि ेसयकायफाट ६० लभलरमन अभेरयकी डरय अनुदान प्राप्त 

हुनेछ । नेऩार सयकायफाट ६० दशभरि ३४ लभलरमन य स्थानीम सभुदामको तपा फाट आठ दशभरि ४६ 

लभलरमन अभेरयकी डरय फयाफय मोगदान गनुाऩनेछ । उतत कामािभ जनियी २०१५ फाट सुरु बएय 

डडसेम्फय २०२१ सम्भ सम्ऩन्न बइसतन ेबन्ने छ ।  

  



>f]tM cleofg, 2071/10/29 

ऩजश्चभ सेती अनघ फढाउन सीडब्ल्मूईआईराई फढ्दो दफाफ 
ऩुष्ऩयाज कोइयारा 
ननभामण िुन ेविश्िास फढेको फोडमको दाफी 
 

भाघ २८, काठभाडौं । ऩजश्चभ सेती जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणका राथग फढ्दो दफाफका फीच आमोजना ननभााणभा 
जान सकायात्भक िाताियण फन्दै गएको रगानी फोडारे दाफी गयेको छ । ऊजाा भन्त्रारम, रगानी फोडा य 

व्मिस्थावऩका–सॊसद्को कृवर् तथा जरस्रोत सलभनतफीच सभन्िमका आधायभा उतत आमोजना ननभााणका राथग 

अनघ फढ्न ेिाताियण फन्दै गएको फोडाका प्रितता घनश्माभ ओझारे दाफी गयेका हुन ्। ‘आमोजना फन्न÷ेनफन्न े

बन्नेभ ैद्विविधा थथमो,’ अलबमान दैननकसॉगको कुयाकानीभा उनरे बन,े ‘आमोजना ननभााणको जजम्भेिायी ऩाएको 
कम्ऩनीरे आमोजना फनाउन ेबयऩदो प्रनतफद्धता देखाएको छ ।’ आमोजना ननभााणको जजम्भेिायी थचननमाॉ थ्री–
गोजेजको सहामक कम्ऩनी सीडब्ल्मूई इन्बेष्टभेण्ट कऩोयेशनरे ऩाएको छ ।  
 

आमोजनाको ननभााणका राथग आिश्मक िैदेलशक रगानी (एपडीआई) नेऩार लबœमाउन ेउसरे स्थानीम कम्ऩनी 
खोल्न ेय स्िीकृनत लरन ेप्रकिमाभा यहेको प्रितता ओझारे फताए । ‘अप्रुबर’को प्रकिमा ऩूया हुनासाथ िाताा गयी 
रगानी फोडा य प्रिद्र्धक कम्ऩनी सीडब्ल्मूफीच आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) गन ेगयी काभ बइयहेको उनरे 

फताए ।  
 

बायतसॉग ऊजाा व्माऩाय सम्झौता बई ऩञ्चशे्िय, भाथथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रो आमोजनाको ननभााण प्रकिमा अनघ 

फढेऩनछ सीडब्ल्मूईभाथथ ऩनन ७ सम ५० भेिा ऺभताको मो आमोजना कामाान्िमनका राथग दफाफ फढेको हो । त्मस्त,ै 

अफको ३÷४ िर्ाऩनछ उत्ऩाहदत विद्मुत ्नेऩारभा खऩत हुन नसतन ेफताउॉ दै विद्मुत ्खयीदवििी सम्झौता गना 
हहचककचाउॉ दै आएको नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणराई ऩनन बायतसॉग बएको ऊजाा व्माऩाय सम्झौताका कायण मस्ता 
आमोजना अनघ फढाउन दफाफ ऩयेको छ । सॊसदीम सलभनत, ऊजाा भन्त्रारमफाट उतत कम्ऩनीराई आमोजना अनघ 

फढाउन िा छोड्न दफाफ ऩयेको छ । प्रत्मऺ, अप्रत्मऺ तथा आॊलशक प्रबावित स्थानीम फालसन्दारे आमोजना 
ननभााणका राथग सभमसभमभा विलबन्न ककलसभका दफाफभूरक आन्दोरन गदै आएका छन ्।  
 

दफाफकै कायण केही भहीनाअनघ प्रिद्र्धक कम्ऩनीका अथधकायीहरूरे आमोजनास्थर भ्रभण गन,े नेऩारी ऩऺसॉग 

सभन्िम गन ेय कामामोजना कामाान्िमनको प्रनतफद्धता देखाउने गदै आएका छन ्। गत ऩुसभा आमोजनाको प्रगनत 

विियण ऩेश गयन् सलभनतरे फोडाराई आग्रह गयेऩनछ उसरे २ भहीनाको सभम भाग गयेको थथमो ।  
 

आमोजना ननभााणको अनुभनत ऩाएको अष्िेलरमारी कम्ऩनी स्नोइ भाउण्टेन इजञ्जनीमरयङ कऩोयेशन (स्भेक)रे १७ 

िर्ासम्भ आमोजना कामाान्िमनभा नरगेऩनछ भन्त्रारमरे २०६८ सारभा स्भेकको अनुभनत खायेज गयी सयकायी 
फास्केटभा आमोजनाराई ल्माएको थथमो । त्मसऩनछ २०६९ सारभा आमोजना ननभााणको अनुभनत ऩाएको 
सीडब्ल्मूईआईरे कुर कयीफ १ खफा ८० अफा रुऩैमा“को रागतभा सन ्२०१४ फाट आमोजना ननभााण शुरू गयी सन ्

२०२१ सम्भभा ऩूया गन ेप्रायजम्बक सहभनत गयेको थथमो । सहभनतअनुसाय ७५ प्रनतशत थचननमाॉ कम्ऩनी य २५ 
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प्रनतशत प्राथधकयणको स्िालभत्ि यहन ेव्मिस्था थथमो ।  
 

आमोजनाको कुर रागतको १० प्रनतशत शमेय स्थानीम (फैतडी, फझाङ, डॉडरेधयुा, डोटी)राई छुट्ट्माउन ेय स्थानीम 

विद्मुतीकयणका राथग १ सम ५० भेगािाट बफजुरी उऩरब्ध गयाउन ेसहभनत कम्ऩनीरे गयेको थथमो । विद्मुत ्

प्रसायणका राथग फुटिरदेखख आमोजनास्थरसम्भ ५ सम ककभी राभो ४ सम केबी ऺभताको प्रसायण राइन ननभााण 

गनुाऩन ेऩनन सहभनत बएको थथमो । 
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दधूकोशी जराशममुतत आमोजना : २ िर्म त्रफत्न राग्दा ऩनन ऩयाभशमदाता 
ननमुतत गरयएन 
ऩुष्ऩयाज कोइयारा 
नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणरे दधूकोशी जराशममुतत आमोजनाको अध्ममनका राथग ऩयाभशादाता ननमुतत गना 
नसतदा सो आमोजनाको बविष्म न ैअन्मोरभा ऩयेको छ । प्राथधकयणरे आमोजना अध्ममनका राथग विद्मुत ्

विकास विबागफाट ऩाएको दईुिर् ेसिेऺण अनुभनतऩत्रको म्माद सककन अफ २५ हदन भात्र फाॉकी छ । आमोजनाको 
ऺभता ३ सम भेगािाट (भेिा) यहेको छ । प्राथधकयणको आमोजना विकास विबागका ननदेशक रीरानाथ बट्टयाईरे 

अनुभनतऩत्रको म्माद नसककॉ दै म्माद थऩका राथग विद्मुत ्विकास विबागभा आिेदन गरयन ेफताए ।  
 

आमोजनाको सिेऺण अनुभनत ऩूया गना बनी ऩाएको दईुिर् ेअिथधभा प्राथधकयणरे ठेकेदाय ननमुजततका राथग 

अन्तययाजष्िम फोरऩत्र आह्िान गन ेय फोरऩत्र दताा गन ेकाभ भात्र ैऩूया गयेको छ । फोरऩत्रभा बाग लरएका २२ ओटा 
कम्ऩनीको ‘सटा लरजष्टङ’सभेत अहहरेसम्भ गरयएको छैन । ‘सटा लरजष्टङ गयी अफको कयीफ १ भहीनाभा ऩयाभशादाता 
कम्ऩनी ननमुतत गरयनेछ,’ ननदेशक बट्टयाईरे बन े। आमोजनाको विस्ततृ अध्ममन सिेऺणका राथग प्राथधकयणरे 

विद्मुत ्विकास विबागफाट २०६९ पागुन २० गत ेअनुभनतऩत्र प्राप्त गयेको थथमो । अनभुनतऩत्रको सभमािथध २०७१ 

पागुन २१ गतेसम्भ छ ।  
 

फोरऩत्र आिेदक २२ भध्मे सटा लरष्टभा ऩयेकाहरूफाट छनोट गयी गत असायभा न ैऩयाभशादाता ननमुतत गरयसतन े

प्राथधकयणरे फताउॉ दै आएको थथमो । तय, नेऩारको विद्मुत ्ऺेत्रभा उत्ऩादन, खयीद वििी य ननमभनसम्भको 
अथधकाय ऩाएको सॊस्था आऩmैरे अनुभनतअनुसाय ननधाारयत सभमभ ैअध्ममन ऩूया गना नसतन ुविडम्फनाऩूणा बएको 
ऊजााऺेत्रका सयोकायिारा फताउॉछन ्।   
 

आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन सन ्१९९८ भा नै सककएको थथमो । तय, १७ िर्ा बफत्न राग्दासभेत आमोजनाको 
विस्ततृ अध्ममन ऩूया हुन सकेको छैन । त्मसभाथथ ऩनन ननमाभक ननकाम आपैरे फनाउन ेबननएको आमोजनाभा 
बएको हढराइ अझ फढी थचन्ताको विर्म बएको सयोकायिाराहरूको बनाइ छ । नेऩारभा जराशममुतत 

आमोजनाभध्मेकै ठूरो हुन ेमस आमोजना ननभााण बई सञ्चारनभा आए हहउॉदभा हुन ेरोडशडेडङ हट्न ेआशा 
गरयएको छ । ओखरढुङ्गा य खोटाङ जजल्राको फीचभा ऩने दधूकोशी सप्तकोशीभा लभलसन ेएउटा सहामक नदी हो । 
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दोरखारीराई ७० ककत्ता सेमय, राभाफगय य गौयीशॊकयिासीराई तीन सम ककत्ता  
सुिास मोञ्जन  

भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना  
चयीकोट : राभो सभमदेखख वििाहदत भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको सेमय वितयणको 
विर्मभा टुॊगो रागेको छ।  
  

आइतफाय दोरखा सदयभुकाभ चयीकोटभा बएको सेमय फाॉडपाॉटसम्फन्धी जजल्रा सभन्िम सलभनतको 
फैठकरे सफै दोरखारीराई सभान ७० ककत्ता सेमय वितयण गन े ननणाम गयेऩनछ वििाहदत विर्मभा टुॊगो 
रागेको हो। केही सभम अनघदेखख सेमय वितयणको विर्मराई लरएय दरहरूफीच वििाद बएको थथमो।  
  

दोरखाको राभाफगयभा ननभााण बइयहेको चाय सम ५६ भेगािाट ऺभताको भाथथल्रो ताभाकोसी 
जरविद्मुत ्आमोजनाको सेमय वितयणका फायेभा धेयैराई चासो छ। आमोजना प्रबावितको राथग थधतोऩत्र 

ननष्कासन फोडारे दोरखारीरे ऩाउने एक अफा ऩाॉच कयोड ९० राख फयाफयको सेमय पागुन २० लबत्र जायी 
गना अनुभनत हदएको थथमो।  
  

नेऩारकै सफैबन्दा ठूरो याजष्िम गौयिको आमोजनाको रूऩभा यहेको भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्

आमोजनारे दोरखािासीको राथग १० प्रनतशत सेमयको व्मिस्था गये ऩनन प्रनतव्मजतत कनत ककत्ता ऩाउन े

बन्न ेविर्मभा वििाद यहॉदै आएको थथमो।  
  

राभाफगय य गौयीशॊकय गाविसका स्थानीमिासीराई बन े विशरे् सेमयको व्मिस्था गन े ननणाम गयेको 
थथमो। त्मसफाहेक अन्म केही गाविसरे ऩनन विर्ेश सेमय ऩाउनुऩन ेभाग याखे ऩनन दईु गाविसफाहेक 

अन्मराई फयाफयी हदने ननणाम बएको जजल्रा विकास सलभनत दोरखाका ऩूिासबाऩनत रुरफहादयु खड्काको 
बनाइ छ।  
मस्तै सेमय फाॉडपाॉट तथा ननष्कासन ननदेलशका २०७० भा 'ऋण रगानी सम्झौता लभनत २०६४ भाघ १५ 

गतेलबत्र फसाइ सयी दोरखा आएकोरे भात्र सेमय खरयद गना ऩाउने' सम्फन्धभा गयेको सॊशोधनराई फैठकरे 

अनुभोदन गयेको छ।  
  

भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रितता डा. गणेश न्मौऩानेरे अनतप्रबावित राभाफगय य 

गौयीशॊकय गाविसका नागरयकराई प्रनतव्मजतत तीन सम ककत्ता सेमय रगानीको सुननजश्चतता गरयएको 
छ।  
  



राभाफगय गाविसभा दईु हजाय दईु सम ९४ य गौयीशॊकय गाविसभा दईु हजाय ७८ जनसॊख्मा यहेको छ। केही 
भहहनाअनघ जजल्रा विकास सलभनत दोरखारे सेमय वितयणका राथग लरएको तथमाॊकअनुसाय जजल्राको 
जनसॊख्मा एक राख फढेको छ।  
  

२०६८ को जनगणनाअनुसाय एक राख ८६ हजाय ऩाॉच सम ५७ यहेको थथमो बन ेकेही भहहनाअनघ सम्ऩन्न 

तथमाॊक सॊकरनभा दईु राख ८० हजाय ऩाॉच सम ५८ यहेको छ।  
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पागुन ११ फाट भाथथल्रो ताभाकोसीको सेमय, कसरे कनत ऩाउॉछन?् 

स्िदेशी रगानीभा दोरखाको राभाफगयभा ननभााणाधीन भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत आमोजनारे 

स्थानीम फालसन्दा, कभाचायी सञ्चमकोर्भा यकभ जम्भा गयेका सञ्चमकताा, कम्ऩनीराई ऋण हदने 
सॊस्थाका कभाचायी तथा कम्ऩनी य नेऩार विद्मुत प्राथधकयणका कभाचायीका राथग सेमय ननष्कासन गयेको 
छ।  
करयफ ४१ अफा रुऩैमाॉको रागतभा ननभााणाधीन मो आमोजनाको सेमयभा धेयैरे चासो याखेका छन।् चाय 

सम ५६ भेगािाटको आमोजना ७० प्रनतशत ऋण य ३० प्रनतशत सेमय रगानीभा फन्दैछ। कम्ऩनीको 
चतुताऩुॉजी १० अफा ५९ कयोड रुऩैमाॉको सेमयभध्मे स्थानीम फालसन्दा, कभाचायी सञ्चमकोर्भा यकभ जम्भा 
गयेका सञ्चमकताा, कम्ऩनीराई ऋण हदने सॊस्थाका कभाचायी तथा कम्ऩनी य नेऩार विद्मुत 

प्राथधकयणका कभाचायीका राथग छुट्माइएको तीन अफा ६० कयोड रुऩैमाॉको सेमय ननष्कासन गयेको हो। 
कम्ऩनीरे नागरयक रगानी कोर्राई ननष्कासन तथा बफिी प्रफन्धक तोकेको छ।  
पागुन ११ देखख नछटोभा २५ गत ेय हढरोभा चतै १५ गतेसम्भ सेमय बफिी खरुा गरयएको कम्ऩनीरे 

बफहीफाय सािाजननक गयेको आह्िान ऩत्रभा उल्रेख छ। स्थानीम फालसन्दा (दोरखा जजल्राफासी) राई १ 

कयोड ५ राख ९० हजाय ककत्ता, सञ्चमकोर्का सञ्चमकतााराई १ कयोड ८२ राख ९९ हजाय ५ सम २० 

ककत्ता, कम्भनीराई ऋण हदने सॊस्थाका कभाचायी (सञ्चम कोर्का कभाचायीराई १५ राख २४ हजाय ९ सम 

६० ककत्ता, नागरयक रगानी कोर्का कभाचायीराई ३ राख ४ हजाय ९ सम ९२ ककत्ता, नेऩार दयूसञ्चाय 

कम्ऩनी लरलभटेडका कभाचायीराई ९ राख १४ हजाय ९ सम ७६ ककत्ता, याजष्िम बफभा सॊस्थानका 
कभाचायीराई ३ राख ४ हजाय ९ सम ९२ ककत्ता) ३० राख ४९ हजाय ९ सम २० ककत्ता, कम्ऩनी तथा नेऩार 

विद्मुत प्राथधकयणका कभाचायीराई ४० राख ६६ हजाय ५ सम ६० ककत्ता सेमय ननष्कासन गरयएको छ। 
मसको ऩुॉजी सॊयचनाभा ५१ प्रनतशत सॊस्थाऩक य ४९ प्रनतशत साधायण छ। कम्ऩनी सॊस्थाऩकभा नेऩार 

विद्मुत प्राथधकयण, नेऩार टेलरकभ, नागरयक रगानी कोर् य याजष्िम बफभा सॊस्थान छन।् मसभा नेऩार 

विद्मुत प्राथधकयणको ४१ प्रनतशत सेमय छ। नेऩार टेलरकभको ६ तथा नागरयक रगानी कोर् य याजष्िम 

बफभा सॊस्थानको २–२ प्रनतशत रगानी छ। ४९ प्रनतशतभा सिासाधायणको १५ य दोरखाफासीको १० 

प्रनतशत हहस्सा यहन ेछ। फाॉकी २४ प्रनतशत रगानी चायिटा सॊस्थाऩक कम्ऩनीका कभाचायी य आमोजनाभा 
ऋण रगानी गने वित्तीम सॊस्थाका कभाचायीको हुने छ। सिासाधायणका राथग बन ेअको चयणभा 
ननष्कासन गरयन ेआमोजनारे जनाएको छ।  
आमोजनाको सेमय ननष्कासन तथा बफिी प्रफन्धक नागरयक रगानी कोर्का अनुसाय कभाचायी 
सञ्चमकोर्भा कामायत कभाचायीरे सफैबन्दा फढी सेमयका राथग आिेदन हदन ऩाउने छन।् सञ्चमकोर्का 
कभाचायीका राथग १५ राख २४ हजाय ९ सम ६० ककत्ता सेमय छुट्माइएको छ। कोर्भा चाय सम २५ कभाचायी 
छन।् सभानुऩानतक हहसाफरे बागफण्डा गदाा कोर्का एकजना कभाचायीरे तीन हजाय ऩाॉच सम ८८ ककत्ता 



सेमय ककन्न ऩाउने छन।्  
कभाचायी सञ्चम कोर्भा यकभ सञ्चम गने सयकायी कभाचायी, सेना प्रहयी य विलबन्न कामाारमका 
कभाचायीरे आमोजना एक अफा ८२ कयोड ९९ राख ५ हजाय २ सम रुऩैमाॉको सेमय ककन्न ऩाउने छन।् 
आमोजनाका अनुसाय आमोजना य कोर्फीचको ऋण सम्झौता लभनत २०६७ साउन १४ गतेसम्भ सञ्चम 

कोर्भा यकभ जम्भा गरययहेका चाय राख १४ हजाय सञ्चमकताारे भात्र मो सेमय खरयद गना ऩाउनेछन।् 
सभानुऩानतक फाॉडपाॉटका आधायभा सेमय रगानी गयाइने कायण उनीहरुरे प्रनतव्मजतत ४४.२० ककत्ता 
ककन्न ऩाउने छन।्  
आमोजनाको भुख्म रगानीकताा नेऩार विद्मुत प्राथधकयण य ताभाकोसीका कभाचायीको राथग ४० राख ६६ 

हजाय ऩाॉच सम ६० ककत्ता छुट्ट्माइएको छ। प्राथधकयणको कभाचायी प्रशासन भहाशाखाका अनुसाय त्महाॉ 
हार कामायत आठ हजाय, आमोजना सम्झौता लभनतमता अिकाश ऩाएका य सम्झौतामताका 
ऩूिासञ्चारक, आमोजना कम्ऩनीभा कामायत गयेय झन्डै १४ हजाय कभाचायीरे सेमय ककन्न ऩाउनेछन।् 
मसका एकजना कभाचायीको बागभा २ सम ७० ककत्ता ऩछा।  
नेऩार टेलरकभका ५५ सम कभाचायीरे नौ राख १४ हजाय नौ सम ७६ ककत्ताको राथग आिेदन हदन सतने 
छन।् टेलरकभभा कामायत कभाचायीरे एक सम ६६ ककत्ता सेमय ऩाउनेछन।्  
अको सॊस्थाऩक रगानीकताा नागरयक रगानी कोर्का कभाचायीरे जनही दईु हजाय ३३ ककत्ता ककन्न ऩाउने 
छन।् त्महाॉ कामायत कभाचायीका राथग तीन राख चाय हजाय नौ सम ९२ ककत्ता सेमय छुट्माइएको थथमो। 
कोर्भा एक सम ५० कभाचायी कामायत छन।् याजष्िम बफभा सॊस्थानका कभाचायीरे १४ सम २५ ककत्ता ऩाउने 
छन।् सॊस्थानका दईु सम १४ कभाचायीको राथग तीन राख चाय हजाय नौ सम ९२ ककत्ता सेमय छुट्ट्माइएको 
छ। मस्त ैआमोजना ननभााण हुॉदै गयेको दोरखा जजल्राफासीरे आमोजनाभा एक अफा ऩाॉच कयोड ९० राख 

रुऩैमाॉ फयाफयको एक कयोड ऩाॉच राख ९० हजाय ककत्ता सेमयभा रगानी गना ऩाउनेछन।्  

कसरे कनत ऩाउॉछन ्(सभानुऩानतक बागफण्डा गदाम)  

कभाचायी सञ्चम कोर्का कभाचायी जनही तीन हजाय ऩाॉच सम ८८ ककत्ता  
कभाचायी सञ्चम कोर्भा २०६७ साउन १४ सम्भ सञ्चम कोर् जम्भा गयेका सफ ैजनही ४४ ककत्ता 
नागरयक रगानी कोर्का कभाचायी जनही दईु हजाय ३३ ककत्ता  
बफभा सॊस्थानका कभाचायी जनही एक हजाय चाय सम २५ ककत्ता 
नेऩार टेलरकभका कभाचायी जनही एक सम ६६ ककत्ता  
विद्मुत प्राथधकयण, भाथथल्रो ताभाकोसीका कभाचायी जनही दईु सम ७० ककत्ता  
दोरखाफासी जनही ५२ ककत्ता 
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विद्मुत ्प्राथधकयणराई टुक्र्माउने काभ सुरु  

‘याजरिम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी लरलभटेड’ गठन गन ेननणमम 

 

नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणराई टुिा गन ेकाभ औऩचारयक रुऩभा सुरु बएको छ । बफहीफाय फसेको 
भजन्त्रऩरयर्द् फैठकरे याजष्िम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी लरलभटेड गठन गन ेननणाम गयेसॉगै प्राथधकयण टुिा 
गने काभरे औऩचारयकता ऩाएको हो । ग्रीड कम्ऩनी स्थाऩना बएऩनछ प्रसायण राइन ननभााणका काभ ग्रीड 

कम्ऩनीरे न ैगनेछ । प्राथधकयणरे प्रसायण राइन ननभााण गना नसतदा जरविद्मुत ्आमोजनाका 
प्रिद्र्धकहरुभा ननयाशा छाएको फेरा सयकायरे प्रसायण राइनको राथग भात्रै लबन्नै कम्ऩनी खडा 
गनारागेको हो । ऊजााभन्त्री याधा ऻिारीरे हदएको जानकायीअनुसाय बफहीफाय फसेको भजन्त्रऩरयर्द् फैठकरे 

ऊजाा भन्त्रारमको प्रस्तािअनुसाय ‘याजष्िम प्रसायण ग्रीड कम्ऩनी लरलभटेड’ गठन गना स्िीकृत गयेको हो । 
ऊजाा भन्त्रारमरे हहस्सासहहतको ऩुॉजी सॊयचना स्िीकृत गना भजन्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि ऩेस गयेको थथमो । 
ग्रीड कम्ऩनीको हहस्सा सॊयचनाभा सूचना तथा सञ्चाय भन्त्रारमराई थऩ गरयएको छ । ऊजाारे 

भजन्त्रऩरयर्द्भा ऩेस गयेको प्रस्तािभा सञ्चाय भन्त्रारमको नाभ छुटेको थथमो ।  
 

 

गोकणा विष्ट ऊजााभन्त्री बएको फेरा ऩनन प्राथधकयणराई टुिा गन ेमोजनाअनुसाय ‘ऩािय िान्सलभसन 

कम्ऩनी नेऩार’ गठन गन ेननणाम भजन्त्रऩरयर्द् फैठकरे गयेको थथमो । उतत ननणाम कामाान्िमनभा 
आएको थथएन । मो ननणाम ऩनन कामाान्िमन हुनेभा आशॊका गरयएको छ । प्राथधकयणका एक अथधकायीका 
अनुसाय ऩहहरे आन्तरयक विबाजन गयेय उत्ऩादन, प्रसायण य वितयणको छुट्टाछुट्टै काभ गन ेय 

त्महीअनुसाय ‘ब्मारेन्सलसट’ तमाय ऩाना रगाएऩनछ स्ित् तीन टुिाको िाताियण फन्नेछ । तय, अहहरे 

आन्तरयक रुऩभा जजम्भेिायी पयक नऩायी लसधै कम्ऩनी खडा गने ननणाम गदाा कामाान्िमनभा जानेभा 
आशॊका गरयएको हो । ग्रीड कम्ऩनीभा एक अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ यहनेछ । ग्रीड कम्ऩनीभा अथा, ऊजाा, 
सूचना तथा सञ्चाय, यऺा, गहृ, िन तथा बू–सॊयऺण, विऻान प्रविथध तथा िाताियण य बूलभसुधाय तथा 
व्मिस्था भन्त्रारमको सेमय यहनेछ । प्रनतसेमय एक हजाय रुऩैमाॉको दयरे अथाफाहेक अन्म भन्त्रारमको 
सभान हहस्सा यहनेछ । कम्ऩनी दताा गदाा राग्न े७५ राख १० हजाय रुऩैमाॉ अथा भन्त्रारमरे ऊजाा 
भन्त्रारमराई ननकासा हदनुऩने ननणाम ऩनन भजन्त्रऩरयर्द्रे गयेको छ ।  
 

 

प्राथधकयणराई उत्ऩादन, वितयण य प्रसायण गयी तीन बागभा विबाजन गनुाऩने प्रस्ताि धेयै ऩहहरादेखख 

आए ऩनन ननणाम बएको थथएन । अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको २४औँ िावर्ाक प्रनतिेदनरे 



ऩनन तीनिटा काभ अरग–अरग गना सुझाि हदएको थथमो । हार ती तीनिटै काभ प्राथधकयणरे एकर 

रुऩभा सम्ऩादन गदै आएको छ । प्राथधकयणको हारको कभजोय सॊस्थागत ऺभताका कायण तीनिटै काभ 

प्रबािकायी रुऩभा सम्ऩादन हुन नसकेकारे विबाजन गना राथगएको हो ।  
 

 

१४ िजाय ग्रािकको राइन काहटमो 
नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणरे बफहीफाय भहसुर फतमौता यहेका थऩ सात सम ८९ जना ग्राहकको राइन 

काटेको छ । १७ हदनको अिथधभा प्राथधकयणरे १४ हजाय चाय सम ७४ जना ग्राहकको राइन काटेय १३ 

कयोड ३८ राख ७४ हजाय दईु सम ८७ रुऩैमाॉ फतमौता भहसुर असुर गयेको छ । राइन काहटएका सफ ै

ग्राहकसॉग ३२ कयोड ११ राख ७५ हजाय दईु सम ८४ रुऩैमाॉ असुर गनुाऩनेभा १३ कयोड ३८ राख असुर 

गयेको हो । बफहीफाय वियाटनगय ऺेत्रका एक सम ४२, काठभाडौं ऺेत्रका ६८, नेऩारगञ्ज ऺेत्रका ८०, ऩोखया 
ऺेत्रका ५९, हेटौंडा ऺेत्रका एक सम २३, अत्तरयमा ऺेत्रका ४१, फुटिर ऺेत्रका एक सम ४५ य जनकऩुय ऺेत्रका 
एक सम ३१ ग्राहकको राइन काहटएको छ ।  
 

 

सासेकको राथग ९५ लभलरमन मुयो 
दक्षऺण एलसमा उऩऺेत्रीम आथथाक सहमोग(सासेक)अन्तगातको विद्मुत ्प्रणारी विस्ताय आमोजना 
कामािभको राथग मुयोवऩमन इन्बेष्टभेन्ट फैंकफाट ९५ लभलरमन मुयो अथाात ्एक सम २० लभलरमन 

अभेरयकी डरय ऋण लरने ननणाम सयकायरे गयेको छ । उतत आमोजनाको राथग चाय सम ४० बफलरमन 

अभेरयकी डरय राग्ने अनुभान गरयएको छ ।  उतत कामािभको राथग एलसमारी विकास फैंकफाट १८० 

लभलरमन अभेरयकी डरय ऋण य ११ दशभरि २० लभलरमन अनुदान गयी १९१ दशभरि २० लभलरमन 

अभेरयकी डरय प्राप्त हुनेछ । उतत कामािभभा नि ेसयकायफाट ६० लभलरमन अभेरयकी डरय अनुदान प्राप्त 

हुनेछ । नेऩार सयकायफाट ६० दशभरि ३४ लभलरमन य स्थानीम सभुदामको तपा फाट आठ दशभरि ४६ 

लभलरमन अभेरयकी डरय फयाफय मोगदान गनुाऩनेछ । उतत कामािभ जनियी २०१५ फाट सुरु बएय 

डडसेम्फय २०२१ सम्भ सम्ऩन्न बइसतन ेबन्ने छ ।  
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भाथथल्रो ताभाकोसी सुरुकै रगानीभै फन्त्ने 
स्िदेशी रगानीभा ननभााणाधीन ४ सम ५६ भेगािाट ऺभताको भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना सुरुकै 

अनुभाननत रागत ३५ अफा २९ कयोड रुऩैमाॉभा फन्न ेबएको छ । सुरुङ ननभााणका िभभा देखखएको बौगलबाक सभस्मा 
य अभेरयकी डरयसॉगको नेऩारी भुरा अिभूल्मनका कायण आमोजनाको रागत फढेय ४२ अफा ऩुग्न ेअनुभान गरयएको 
थथमो । 
 

आमोजना प्रभुख विऻान शे्रष्ठरे भाथथल्रो ताभाकोसीको हारसम्भ ७२ प्रनतशत काभ सम्ऩन्न बइसकेको उल्रेख 

गदै आमोजना सुरुकै रागतभा फन्न ेसॊकेत हदए । 'अहहरेसम्भ आमोजनाको काभ, खचा विियण हेदाा रागत फढ्न े

देखखॉदैन,' शे्रष्ठरे बफहीफाय याजधानीभा दोरखारी ऩत्रकाय सभाजद्िाया आमोजजत अन्तयकिमाभा जानकायी हदए । 
उनरे आमोजना आगाभी २०७३ साउनलबत्र सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको जानकायी हदए । कभाचायी सञ्चमकोर्, 

विद्मुत ्प्राथधकयण, विलबन्न फैंकहरूसहहत लभरेय दोरखाको राभाफगयजस्थत उतत आमोजनाभा कुर ३५ अफा २९ 

कयोड रुऩैमाॉ रागत राग्न ेअनुभान गरयएको थथमो । त्मसभा अहहरेसम्भ २१ अफा ६० कयोड रुऩैमाॉ खचा बइसकेको छ 

। 
 

कामािभभा सहबागी याजनीनतक दर, इजन्जननमय य विऻहरूरे दोरखा जजल्राफासीराई छुट्माइएको १० प्रनतशत 

सेमय वितयण प्रणारी य कम्ऩनीरे जायी गयेको आह्िानऩत्रभा कभी-कभजोयी यहेकारे सच्माउन भाग गयेका थथए ।  
 

कनतऩम सहबागीरे कभाचायीको यकभ सञ्चम गयेकै कायण सञ्चमकोर्का कभाचायीरे १७.२८ प्रनतशत यकभ सेमय 

ऩाउन ेगयी फनाइएको प्रफन्धऩत्र न्मामोथचत नहुन ेबन्दै सॊशोधन गनुाऩन ेभाग गयेका थथए । दोरखाभा जन्भेका तय 

प्राविथधक कायणरे अन्मत्रफाट नागरयकता लरएका जजल्राफासीराई सभेत सेमय उऩरब्ध गयाउनुऩन ेभागसभेत 

उनीहरूको थथमो । 
 

कामािभभा सबासदहरू ऩशुऩनत चौरागाई, आनन्द ऩोखयेर, ऩािात गुरुङ, एभाआिादी केन्रीम सदस्म देिी खड्का, 
काॊगे्रस जजल्रा सबाऩनत तायाफहादयु कोइयारा, याप्रऩा नेता सुन्दय खड्का, जजविसका ऩूिासबाऩनत रुरफहादयु 

खड्कासहहतरे सेमय वितयण प्रणारीभा ऩमााप्त याजनीनत सहभनत जुटाएऩनछ भात्र काभ अनघ फढाउनुऩन ेधायणा 
याखेका थथए । 
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खलु्मो ताभाकोसीको सेमय 

हदरफहादयु केसी 
दोरखा, २९ भाघ- स्िदेशी रगानीभा ननभााणाधीन भुरुककै ठूरो जरविद्मुत ्ऩरयमोजना भाथथल्रो ताभाकोसीको 
सेमय खरेुको छ । ऩहहरो चयणभा दोरखा जजल्राफासीका राथग भात्र खोलरएको मो सेमय िभश् ऋण रगानी गन े

सॊस्थाका कभाचायी य सिासाधायणका राथग खोलरनेछ । ४५६ भेगािाटको मो आमोजना रागतका हहसाफरे सस्तो य 

कुन ैबफघ्नफाधाबफन ैननभााण बइयहेको भुरुककै एकभात्र आमोजना हो । आमोजनाभा नागरयक रगानी कोर्, 

कभाचायी सञ्चम कोर्, नेऩार टेलरकभ य बफभा सॊस्थानको रगानी छ । 
कम्ऩनीको थधतोऩत्र ननष्कासन तथा बफिी प्रफन्धक नागरयक रगानी कोेेर् य सहप्रफन्धक एनसीएस भचने्ट फैंककङ 

लरलभटेडरे बफहीफाय सेमय आह्िानऩत्र जायी गयेका छन ्। १ सम रुऩैमाॉअॊककत ३ कयोड ६० राख ६ हजाय ककत्ता 
साधायण सेमय जायी हुनेछ । पागुन ११ देखख ननष्कासन खरुा गरयएको सेमय नछटोभा पागुन २५ गत ेफन्द हुनेछ । 
सेमय फाॉडपाॉड बएको लभनतरे ३ िर्ासम्भ बफिी गना फन्देज गरयएको आमोजना प्रितता डा. गणेश न्मौऩानेरे फताए । 
जनही न्मूनतभ ५० ककत्ता सेमय खरयद गना ऩाइन ेबए ऩनन दोरखाफासीरे अथधकतभ ७० तथा राभाफगय य 

गौयीशॊकयफासीरे ३ सम ककत्ता ऩाउनेछन ्। अन्मरे ५ हजाय ककत्तासम्भ खरयद गना ऩाउन ेव्मिस्था छ । मसअनुसाय 

दोरखाफासीरे १ कयोड ५ राख ९० हजाय ककत्ता सेमय खरयद गना ऩाउनेछन ्। जजल्राफासीका राथग १० प्रनतशत सेमय 

छुट्ट्माइएको छ । 
कभाचायी सञ्चमकतााका राथग १७.२८ प्रनतशत सेमय छुट्ट्माइएको छ । उनीहरूरे १ कयोड ८२ राख ९९ हजाय ५२० 

ककत्ता सेमय ऩाउनेछन ्। ऋण सम्झौता हुॉदा ०६७ साउन १४ सम्भ सञ्चम गनेहरूराई आधाय भाननएको छ । तय, 

सञ्चम कोर्का कभाचायीरे १५ राख २४ हजाय ९६० ककत्ता सेमय ऩाउॉछन ्। उनीहरूरे ऋण रगानीका आधायभा १.४४ 

प्रनतशत सेमय ऩाउनेछन ्। 
आमोजनाको भुख्म प्रिद्र्धक प्राथधकयण य अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका कभाचायीराई ३.८४ प्रनतशत 

छुट्ट्माइएको छ । उनीहरूरे ४० राख ६६ हजाय ५६० ककत्ता ऩाउॉछन ्। मो ऋण रगानी गन ेसॊस्थाको बन्दा धेयै कभ 

हो । 
टेलरकभका कभाचायीरे ९ राख १४ हजाय ९७६ ककत्ता सेमय ऩाउनेछन ्। ऋण सम्झौता हुॉदा टेलरकभभा ५,७१२ 

कभाचायी थथए । रगानी कोर् य बफभा सॊस्थानका कभाचायीरे सभान ३ राख ४ हजाय ९९२ ककत्ता सेमय ऩाउनेछन ्। 
सिासाधायणराई १५ प्रनतशत छुट्ट्माइएको छ । 
आमोजनाको सेमय सॊयचनाअनुसाय प्राथधकयणको ४१, टेलरकभको ६, रगानी कोर्को २, बफभा सॊस्थानको २, सञ्चम 

कोर्का सञ्चमकतााको १७.२८, सिासाधायणको १५, ऋण रगानीकताा सॊस्थाका कभाचायीको २.८८, कम्ऩनी य 

प्राथधकयण कभाचायीको ३.८४% य दोरखाफासीको १० प्रनतशत सेमय हुनेछ । 
सेमय हदन ेप्रमोजनका राथग सॊकरन गरयएको तथमाॊकभा जनगणनाबन्दा ३४ प्रनतशत फढी जनसॊख्मा देखखएको छ । 
जजविस दोरखारे भॊलसय य ऩुसभा गयेको सॊकरनअनुसाय जनसॊख्मा २ राख ८० हजाय ५८४ छ । ०६८ को 
जनगणनाभा दोरखाको जनसॊख्मा १ राख ८६ हजाय ५५७ थथमो । राभाफगय य गौयीशॊकय गाविसको जनसॊख्मा 



िभश् २,२९४ य २,०७८ छ । ती गाविसका राथग दोरखाफासीरे ऩाउन ेसेमयफाटै ४ राख २३ हजाय ६ सम ककत्ता 
छुट्ट्माएको छ । 
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ताभाकोशीको सेमय ऩाउन सिमसाधायणरे अझै आठ भहिना कुनुमऩने  
अऩय ताभाकोसीको सेमयभा रगानी गना सिासाधायणरे कम्तीभा ऩनन आठ भहहना कुनुाऩन ेबएको छ।  
  

कम्ऩनीरे स्थानीम फालसन्दा, कभाचायी सञ्चमकोर्का सञ्मचकताा, विद्मुत ् प्राथधकयणका कभाचायी य 

ऋण रगानीकताा सॊस्थाका कभाचायीका राथग पागुन ११ देखख ननष्कासन खरुा गयेको छ। मो सेमयभा 
आिेदन हदने म्माद हढरोभा आगाभी चतै भहहनासम्भ छ।  
  

भागअनुसाय आिेदन ऩयेभा बने पागुन २५ भा आिेदन फन्द हुनेछ। स्थानीम फालसन्दा, ऋण रगानी गने 
कम्ऩनी य सञ्चमकतााराई सेमय फाॉडपाॉट गयेऩनछ भात्र कम्ऩनीरे सिासाधायणका राथग सेमय बफिी खरुा 
गनेछ।  
  

अहहरेको मोजनाअनुसाय काभ बएभा नछटोभा आगाभी असोजभा सिासाधयणका राथग सेमय ननष्कासन 

गना सककन ेकम्ऩनीरे जानकायी हदएको छ।  
  

अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩािय लरलभटेडका आमोजना प्रभुख विऻान शे्रष्ठरे स्थानीम फालसन्दा, सञ्चमकताा 
य रगानीकताा सॊस्थाका कभाचायीराई सेमय फाॉडपाॉट गयेऩनछ सफ ैबफिी नबएभा त्मसराई सभेत सभेटेय 

सिासाधायणराई सेमय ननष्कासन गरयने फताए।  
  

अहहरेको मोजनाअनुसाय काभ बएभा नछटोभा आगाभी असोजभा भात्र सिासाधायणभा सेमय ननष्कासन 

गना सककने उनरे जानकायी हदए। 'नछटोभा आगाभी असोजभा य हढरोभा भॊलसयसम्भभा सिासाधायणभा 
सेमय जायी बइसतछ', उनरे बने।  
  

सिासाधायण रगानीकतााभा अऩय ताभाकोसीको सेमय कहहरे ननष्कासन हुन्छ बन्ने जजऻासा धेयै छ। ऩुॉजी 
फजायका रगानीकताा विगत दईु िर्ादेखख मो सेमय ननष्कासन हुन े सभम कुयेय फसेका छन।् स्िदेशी 
रगानीभा ननभााण हुन रागेको ताभाकोसीको सेमय रगानीकतााभा रोकवप्रम हुने अनुभान छ।  
  

कम्ऩनीरे बफहीफाय जायी गयेको आह्िानऩत्रअनुसाय स्थानीम फालसन्दा, सञ्चमकताा य ऋण रगानीकताा 
कम्ऩनी य कभाचायीरे कुर तीन कयोड ६० राख ६ हजाय ककत्ता सेमय ऩाउनेछन।् मो कुर ८५ प्रनतशत हहस्सा 
हुनेछ। सिासाधायणको बागभा बने जम्भा १५ प्रनतशत सेमयभात्र ऩनेछ।  
  

नागरयक रगानी कोर्का सञ्चमकतामरे सेमय नऩाउन े 

  



कभाचायी सञ्चम कोर्का सञ्चमकताारे अऩय ताभाकोसीको साधायण सेमयभा आिेदन हदन ऩाउने बए 

ऩनन नागरयक रगानी कोर्का सञ्चमकतााराई बने मो सुविधा छैन। बफहीफाय प्रकालशत कम्ऩनीको 
आह्िानऩत्रभा नागरयक रगानी कोर्का सञ्चमकतााराई सेमय छुट्माइएको छैन। 
  

अऩय ताभाकोसीको सेमयभा ननष्कासन तथा बफिीप्रफन्धकको काभ नागरयक रगानी कोर् य 

सहननष्कासन तथा बफिी प्रफन्धकभा एनसीएभ भचने्ट फैंककङ यहेका छन।्  
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ताभाकोसीको सेमय ननरकासन सच्माउन भाग  

भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनारे सािाजननक गयेको सेमय ननष्कासनसम्फन्धी आह्िानऩत्र 

सच्माउन दोरखाका याजनीनतक दर य सयोकायिारारे भाग गयेका छन।्  
  

याजधानीभा बफहीफाय दोरखारी ऩत्रकाय सभाज काठभाडौंरे आमोजना गयेको कामािभभा दोरखाका 
सबासद्, याजनीनतक दरका स्थानीम प्रभुख, सयोकाय सलभनतका ऩदाथधकायी तथा विलबन्न ऺेत्रसॉग 

सम्फजन्धत व्मजततत्िरे आमोजनारे अऩायदशॉ य गरत ननणाम गयेको आयोऩ रगाए।  
  

उनीहरूरे अिैऻाननक तरयकारे गरयएको सेमय ननष्कासनसम्फन्धी ननणाम सच्माएय ऩुन: आह्िानऩत्र 

प्रकालशत गनुाऩनेभा जोड हदए। आमोजना प्रभुख विऻानप्रसाद शे्रष्ठरे सुझािअनुसाय अनघ फढ्न े

प्रनतफद्धता जनाए।  
  

स्िदेशी ऩुॉजीभा ३५ अफा रगानीभा दोरखाजस्थत राभाफगयभा ननभााणधीन आमोजनारे बफहीफाय सेमय 

ननष्कासनसम्फन्धी सूचना प्रकालशत गयेको थथमो ।  
  

आमोजनारे तीन कयोड ६० राख ६ हजाय ककत्ता सेमय ननष्कासनसम्फन्धी आह्िानऩत्रको सूचना प्रकालशत 

गयेको हो। जसअनुसाय दोरखािासीका राथग न्मूनतभ ५० य अथधकतभ ७० ककत्ता प्रनतव्मजततका दयरे एक 

कयोड ऩाॉच राख ९० हजाय, कभाचायी सञ्चमकोर्का सञ्चमकतााका राथग न्मूनतभ ४४ ककत्ताका दयरे एक 

कयोड ८२ राख ९९ हजाय ऩाॉच सम २० ककत्ता, कभाचायी सञ्चमकोर्का कभाचायीका राथग न्मूनतभ 

प्रनतव्मजतत ३८ सम ककत्तासम्भ ऩनेगयी १५ राख २४ हजाय नौ सम ६० ककत्ता, नागरयक रगानी कोर्का 
कभाचायीका राथग तीन राख चाय हजाय नौ सम ९२ ककत्ता छुट्माइएको छ।  
  

मसैगयी याजष्िम बफभा सॊस्थानका कभाचायीका राथग ३० राख ४९ हजाय नौ सम २० ककत्ता तथा नेऩार 

विद्मुत ्प्राथधकयण कभाचायीका राथग ४० राख ६६ हजाय ऩाॉच सम ६० ककत्ता सेमय ननष्कासनका राथग 

आह्िान गरयएको छ।  
  

स्थानीम फालसन्दारे ऩाउने सेमय, सञ्चमकताा य सञ्चमकोर्का कभाचायीरे ऩाउने सेमय तथा अन्म 

सॊस्थाका कभाचायीरे ऩाउने सेमयफीच आकाश-जलभनको लबन्नता देखखएको, वितयणभा िैऻाननक जस्थनत 

नदेखखएको, जजल्राजस्थत याजनीनतक दरको सभन्िम सलभनतरे ननणाम गयेबन्दा फाहहय गएय अन्म 

सभूहतपा  ऩाॉच हजाय ककत्तासम्भ रगानी गना ऩाउने व्मिस्था गयेको बन्दै आमोजनाको ऩनछल्रो 
ननणामको सयोकायिारारे वियोध गयेका हुन।्  



स्थानीम फालसन्त्दारे ऩाउने सेमय, सञ्चमकताम य सञ्चमकोर्का कभमचायीरे ऩाउने सेमय तथा अन्त्म 

सॊस्थाका कभमचायीरे ऩाउने सेमयफीच आकाश-जलभनको लबन्त्नता देणखएको गुनासो।  
आमोजनारे आगाभी ११ पागुनफाट सेमय ननष्कासन बफिी खरुा गयी आगाभी चतै १५ सम्भ पायभ 

फुझाउन ेलभनत तोकेको थथमो। जजल्राफासीरे सभानुऩानतक रूऩभा फढीभा ७० ककत्तासम्भ सेमय ऩाउने गयी 
भात्र ैआमोजनाको सहबाथगताभा ऩनछल्रो ननणाम बएको, आह्िानऩत्रसहहत अन्म विर्मभा कुनै ननणाम 

नबएको सयोकायिाराको बनाइ छ।  
  

कामािभभा एभारे ऩोलरटब्मुयो सदस्म तथा सबासद् ऩशुऩनत चौरागाईंरे आमोजनाको काभ सभमलबत्रै 
सम्ऩन्न गयाउन ऩूणा सहमोग गन े प्रनतफद्धता जनाउॉ दै सेमयभा रगानी गना नसतनेको हकभा ऋण 

रगानीका राथग फैंकहरूसॉग छरपर गनुाऩन ेआिश्मकता औॊल्माए।  
  

उनरे रगानीकताा य जजल्राफासीका फीचभा सेमयको सभानुऩानतक वितयणका सन्दबाभा थऩ छरपरफाट 

नमाॉ ननणाम गना सककने विकल्ऩ यहेकोतपा  सॊकेत गदै वितयणराई अझ िैऻाननक फनाउनेगयी 
जजल्राफासीका राथग सेमय वितयणभा केही हढराइ हुॉदा ऩनन पयक नऩने फताए।  
  

याष्िका राथग विशरे् मोगदान बएका तय प्राविथधक सभस्मा बएका व्मजततत्िका हकभा आमोजनारे 

सेमयको सुननजश्चतताका सन्दबाभा पयक ननणाम गनुाऩन ेउनको बनाइ थथमो।  
  

सबासद्द्िम आनन्दप्रसाद ऩोखयेर य ऩािात गुरुङरे जजल्राफासी सफैरे सभानुऩानतक सेमय ऩाउने 
िाताियण ननभााणभा सफैरे ध्मान केजन्रत गनुाऩनेभा जोड हदए। उनीहरूरे दाताको रगानीको सट्टा 
स्िदेशी रगानीका कायण आमोजना ननतकै आकर्ाक य सस्तो यहेकारे सभदृ्ध दोरखा ननभााणका राथग 

सभमभ ैसम्ऩन्न गनुाऩने फताए।  
  

काॊगे्रस जजल्रा सबाऩनत तायाफहादयु कोइयारारे गत २५ गत े बएको जजल्रा सभन्िम सलभनतको 
ननणामफाहहय गएय आमोजनारे 'बूलभगत थगयोह' को इसायाभा सेमय ननष्कासन आह्िान गयेको आयोऩ 

रगाए।  
  

ऩनछल्रो ननणामका सम्फन्धभा जजल्राजस्थत सफ ैदरको एउटै धायणा यहेको बन्दै कोइयारारे सेमयको 
िैऻाननक वितयणका राथग प्रफन्धऩत्रभै सॊशोधन गरयनुऩनेभा जोड हदॊदै त्मस आधायभा आह्िानऩत्र 

सच्माएय प्रकालशत गनुाऩन ेभाग गये।  
  

एभाओिादीकी केन्रीम सदस्म देिी खड्कारे दरहरूफीचको सभन्िम सलभनतको ननणामबफन ै आह्िान 

गरयएको बन्दै सभानुऩानतक य िैऻाननक ढॊगरे सेमय वितयण व्मिजस्थत गनुाऩनेभा जोड हदइन।्  
  



भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ् आमोजना सयोकाय सलभनतका अध्मऺ हदव्मध्िज काकीरे ऩैसा 
नबएका गरयफ जनताको ऩनन सेमयभा सभानुऩानतक सुननजश्चतताका राथग फैंकहरूराई सस्तो ब्माजदयभा 
ऋण उऩरब्ध गयाउन ऩहर गनुाऩनेभा जोड हदए।  
  

उनरे सेमय आह्िानऩत्रभा ऩाॉच हजाय ककत्ता सेमय अन्म सभूहका राथग बन्ने सूचना प्रकालशत गयेय 

आमोजनारे जनताराई आिोलशत तुल्माएको बन्दै सूचना सच्माउन भाग गये।  
  

कामािभभा आमोजना प्रभुख शे्रष्ठरे आमोजनाको सम्बाव्म कुर ३५ अफा २९ कयोड रुऩैमाॉ रागतभध्मे २१ 

अफा ६० कयोड रुऩैमाॉ खचा बइसकेको य सेमयभापा त फाॉकी यकभ सॊकरन गयेय आगाभी २०७३ साउनलबत्रै 
काभ सम्ऩन्न गनुाऩनेभा जोड हदए। 
  

उनरे आमोजनाको ितभाान चनुौती प्रसायण राइन ननभााण देखखएकारे त्मसैभा फढी ध्मान केजन्रत 

गनुाऩन े फताए। उनरे सेमय वितयणभा देखखएको अस्ऩष्टता हटाउन आपूरे प्राथधकयण फोडा य 

कम्ऩनीभापा त ऩहर गने प्रनतफद्धता जनाएका थथए।  
  

कामािभभा इजन्जननमय भाधि खकुयेर, सहप्राध्माऩक ककयण ऩाण्ड,े सयोकाय सलभनतका ऩदाथधकायीहरू, 

विलबन्न ऺेत्रका फुद्थधजीिी य याजनीनतक दरका प्रनतननथधरे धायणा याखेका थथए।  
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फजेटभा विद्मुत य सडकराई उच्च प्राथलभतता 

कालरकोट पागुन १ गते । कालरकोट जजल्राको १८ औ जजल्रा ऩरयर्द बफहहफाय सम्ऩन्न बएको छ । 
जजल्राको विकास ननभााणको बाग्मयेखा कोने ऐनतहालसक जजल्रा ऩरयर्दको फुधफाय उऩप्रधान एिॊ सॊनघम 

भालभरा तथा स्थाननम विकास भन्त्री प्रकाशभान लसॊहरे सभुद्घाटन गनुाबएको हो ।  
जजल्राको सभग्र विकासका राथग ऩहहरो प्राथलभतता बफद्मुत य सडकराई हदनुऩने बन्दै मसऩटकको १८ 

औ जजल्रा ऩरयर्दरे मसैभा फजेट बफननमोजनभा प्राथलभतता हदएको छ । बफगतभा हाप्तौ हदनहरुसम्भ 

सॊचारन हुने कालरकोटको जजल्रा ऩरयर्द मसऩटक स्थाननम विकास भन्त्री प्रकाशभान लसॊहको 
आगभनसॉग ैदईु हदनभै सम्ऩन्न बएको छ । स्थाननम विकास अथधकायी हटकायाभ ऻािारीरे याजस्िफाट 

११ राख, जजल्रा विकास सलभनतको आन्तरयक आमफाट ८ राख १० हजाय य फाह्रम श्रोतफाट प्राप्त हुने २ 

अफा २३ कयोड ३५ राख ३९ हजाय गयी कुर २ अफा २३ कयोड ५४ राख ९४ हजायको फजेट प्रस्तुत गनेबमो । 
जसभा िन तथा िाताियणभा शुन्म दशभरि ८२ प्रनतशत, आथथाक विकास तपा  ७ दशभरि ७६ प्रनतशत, 

बौनतक विकास तपा  ४१ दशभरि ४३ प्रनतशत य साभाजजक विकास तऩा ४९ दशभरि ३८ प्रनतशत फजेट 

बफननमोजन गयेको उहाॉरे जानकायी हदनुबमो ।  
जजल्राको विकासका राथग बफद्मुत य सडकको अऩरयहामा फताउदै स्थाननम विकास अथधकायी ऻिारीरे 

जजल्राका प्रत्मक गाविसहरुराई जोडनेगयी सडक बफस्ताय गने तथा जजल्राराई अन्धकायफाट भुतत गना 
ऩाॉचिटा रघुजरबफद्मुत आमोजना ननभााण गना प्रस्ताि गरयएको फताउनुबमो । जसभा जजल्राको ऩराता 
ऺेत्र, याष्कोट ऺेत्र, जजल्रा सदयभुकाभ भान्भा तथा ऩल्रो कालरकोटका दईु िटा गाविसहरुभा रुघु 
जरबफद्मुत आमोजना ननभााण गयी कालरकोट जजल्राराई अन्धकायभूतत जजल्रा फनाउन ेरक्ष्म लरएको 
छ ।  
ऩयम्ऩयागत शैलररे फजेट बफननमोजन गदाा जजल्राको विकास ननभााणको गनतराई नतब्रता हदन 

नसककएको फताउदै स्थाननम विकास अथधकायी ऻिारीरे मसै जजल्रा ऩरयर्दफाट जजल्रा ऩरयर्दरे फजेट 

बफननमोजन गदाा एकककृत रुऩभा बफननमोजन गन ेऩयम्ऩयाको थारनन गयेको फताउनुबमो । उहाॉरे 

बन्नुबमो, अफ कुनै ऩनन मोजनाभा फजेट बफननमोजन गदाा स्टभेट अनुसायको बफननमोजन गन ेय सभमभै 
सम्ऩन्न गनाका राथग ऩहर गरयनेछ । बफउ छयेझै गयेय बफननमोजन गयेको फजेटरे ऩरयणाभ देखाउने 
नसककन ेफताउदै उहाॉरे अफदेखी कुनै ऩनन मोजनाभा आिश्मकताका आधायभा फजेट बफननमोजन गरयन े

फताउनुबमो । 

 


