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तनहॉ जरविद्मत्भा ऩयाभर्शदाता सम्झौता गनश
नआए प्रक्रिमा यद्द हने
याजधानी सभाचायदाता
काठभाडौं, २८ चैत

१ सम ४० भेगावाट भाथथल्रो सेती ननभााण गरययहे को नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको सहामक कम्ऩनी तनहुॉ
हाइड्रो ऩावय कम्ऩनीरे १५ ददनभबत्र सम्झौताका राथग नआए जभानीको ल्माहभेय इन्टयनेसनर
कम्ऩनीसॉगको प्रक्रिमा यद्द गने ननणाम गये को छ । ठूरो वववादफीच भन्त्री ऩरयषद्फाट ल्माहभेय य
भननतोफा क्मानाडाको सॊमुक्त कम्ऩनीराई ऩयाभर्ादाताका रूऩभा छनोट गने ननणाम गये काभा ववभबन्न

सताहरू याखेय ल्माहभेय ठे क्का सम्झौताका राथग नआएऩनछ कम्ऩनीरे र्ुिफाय फोडा फैठक फसेय सो ननणाम
गये को हो । „कयरगामतका ववषमभा नेऩारको प्रचभरत कानुनअनुसाय सम्झौता गनाका राथग १५ ददनभबत्र

आउन ल्माहभेयराई ऩत्र ऩठाउने ननणाम तनहुॉ कम्ऩनीरे गये को छ ।‟ कम्ऩनी अध्मऺ एवॊ प्राथधकयणका
कामाकायी ननदे र्क भक
ु े र्याज काफ्रेरे बने,„तोक्रकएको सभमभबत्र नआएभा ल्माहभेयसॉगको प्रक्रिमा यद्द
ऩनन हुन सक्नेछ य अको ववकल्ऩभा जाने अवस्था आउनेछ ।‟

एभसमारी ववकास फैक (एडीफी) रे ल्माहभेयराई छनोट गये काभा त्मसप्रनत असन्तुष्ट जनाउॉ दै ८ असोजभा

उजाा भन्त्री याधाकुभायी ऻवारीरे सो छनोटराई यद्द गये को थथमो । त्मसऩनछ एडीफीरे आमोजनाफाट

हातसभेत झझक्ने चेतावनी ददएऩनछ १७ ऩुसभा भन्त्न्त्रऩरयषद्रे ऊजााभन्त्रीको ननणाम उल्टाएय ल्माहभेयराई
ददने ननणाम गये को थथमो ।

भन्त्न्त्रऩरयषदको ननणाम बएको सात ददनभबत्रै तनहुॉरे नेगोभसएसनका राथग ल्माहभेयराई ऩत्र रेखेको
थथमो । ऩटक ऩटक वाताा बए ऩनन आमकय नेऩाररे नै नतनऩ
ुा ने सता याखेकाभा कम्ऩनीरे त्मसराई

अस्वीकाय गदै आएको छ । नेऩारको प्रचभरत कानुनअनुसाय सम्फन्त्न्धत ऩयाभर्ादाता कम्ऩनीरे नै

आमकयरगामतका सयकायरे नतनऩ
ुा ने कय नतनऩ
ुा ने व्मवस्था छ तय ल्माहभेयरे सयकायरे फेहोनऩ
ुा ने
फताउॉ दै आएको छ । ल्माहभेयरे आमकय नेऩाररे फेहोनऩ
ुा ने बन्दै एडीफीरे सभेत ऩयाभर्ादाता कम्ऩनीको
ऩऺऩोषण गरययहे को आमोजना स्रोतरे जनाएको छ ।

प्राथधकयणरे आमकय नतना अस्वीकाय गदै ऩत्र ऩठाए ऩनन तीन ददनअनघ पेरय एडीफीरे आमकयरगामत
सयकायरे नै फेहोनऩ
ुा ने ऩत्र ऩठाएऩनछ र्ि
ु फाय फैठक नै फसेय तनहुॉ फोडारे १५ ददनभबत्र सम्झौताका राथग

आउन य त्मो अवथधभबत्र नआएभा अको प्रक्रिमा अनघ फढ्ने ननणाम गये को छ । तोक्रकएको सभमभा ठे क्का
सम्झौताका राथग नआएभा वैकन्त्ल्ऩक प्रक्रिमा अनघ फढ्ने तनहुॉ जरववद्मुत ् आमोजनारे जनाएको छ ।
सन ् २०२० भबत्र आमोजना सम्ऩन्न गने गयी २०१४ को जनवयीभा ठे क्का सम्झौता गयी पेब्रुअयीदे झख

ऩयाभर्ादाताराई काभभा खटाइसक्ने रक्ष्म याझखएकाभा १ वय्Èबन्दा फढी दढरो बइसकेको छ । ऩदहरा
सन ् २०१८ भै सम्ऩन्न गने रक्ष्म याझखए ऩनन सयकायकै कायण दईु वषा दढराइ बएको थथमो । ऩयाभर्ादाता
छनोटका राथग भात्र एक वषाबन्दा फढी सभम राथगसकेको आमोजनारे जनाएको छ ।

५०५ भभभरमन अभेरयकी डरय अथाात ् झन्डै ५० अफा रुऩैमा“ रागत बएको सो आमोजनाभा जाऩानको

अन्तयान्त्ष्िम सहमोग एजेन्सी (जाइका) को १८ अफा रुऩैमा“ (१८४ भभभरमन डरय), एभसमारी ववकास फैंक
(एडीफी)को करयफ १५ अफा रुऩैमा“ (१५० भभभरमन डरय) य मयु ोवऩमन इन्बेस्टभेन्ट फैंक (ईआइफी) को
करयफ साढे आठ अफा (८५ भभभरमन डरय) सहमोग यहनेछ । ऩयाभर्ादाताका राथग एडीफीरे २ कयोड ७५
राख अभेरयकी डरय अथाात ् दईु अफा ७५ कयोड रुऩैमा“ कजाा ददएको छ ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/12/29
साननभारे िभर् विद्मत उत्ऩादनको ऺभता विस्ताय गदै
फद्धिीय याई
इराभ, चैत २९ गते । साननभा भाई जरववद्मत
ु आमोजनारे ऺभता ववस्ताय गदै रगेको छ । गत भङ्भसय
२८ गते ऩदहरोऩटक ऩरयऺण सरु
ु गये को आमोजनारे अदहरे ८ भेगावाट ववद्मत
ु उत्ऩादन थारेको हो ।

२२ भेगावाट ऺभताको उक्त आमोजनारे पागन
ु भदहनभा २ भेगावाट ववद्मत
ु गदै सरु
ु गये को थथमो । चैत
भदहनादे झख ववद्मत
ु उत्ऩादन फढाएको आमोजनारे जनाएको छ । नेऩार ववद्मत
ु प्राथधकयणको गोदक

प्रसायण राईनभा जडान गये य चैत भदहनादे झख ८ भेगावाट ववद्मत
ु उत्ऩादन ववस्ताय गरयएको आमोजनाको
कामाारमरे जानकायी ददएको छ ।

कावेरी ववद्मुत कोरयडोय सम्ऩन्न नबएका कायण कभ ववद्मुत उत्ऩादन गदै आएको अमोजनारे जनाएको
छ । फषाा माभभा ववद्मुत उत्ऩादन फढ्ने बएऩनन झाऩको दभकदे झख ऩाॉचथयको क्रपददभसम्भ ववस्ताय

बईयहे को १३२ केवव कावेरी प्रसायण राई ननभााण सम्ऩन्न नबएकारे थऩ ववद्मुत उत्ऩादन गना गाह्रो हुने
आमोजनारे जनाएको छ । कोरयडोय नफन्दासम्भ साननभाको ववद्मुत उत्ऩादन खेय जाने बएको छ ।

साननभा भाई हाइड्रोद्धाया प्रवददा त मस आमोजना २०६७ सार काविक २७ गतेवाट काभ सुरु बएको हो ।

थचसाऩानी गाववसको नौ नम्वय वडा य दानावायी गाववसको छ नम्वय वडाभा आमोजना स्थर यहे को मस
ऩरयमोजनाभा गैय आवाभर्म सॊस्था „एनआयएन‟रे रगानी गये को छ । तीन अवाको रगानीभा सम्ऩन्न
मस जरववद्मुत आमोजनाभा आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका स्थाननम वासीन्दाहरुराई सभेत सेमय ववक्रि
गये को छ ।

आमोजना २०६७ काविक भदहनादे झख ननभााण सुरु गरयएको थथमो । आमोजनाको दानावायीभा अको भाई

क्मासकेट जरववद्मुत आमोजना सभेत ननभााणथधन अवस्थाभा यहे को छ । सात भेघावट ववद्मुत ननभााण
गने रऺका साथ सुरु बएको आमोजनाको ऩचहिय प्रनतर्त काभ सम्ऩन्न बएको जनाइएको छ । मसको

दानावायी छ य आठ नम्वय वडाभा आमोजना स्थर यहे को छ । डेढ वषा अनघ सुरु बएको आमोजना सम्ऩन्न
गना अव एक वषा राग्ने जनाइएको छ । भाई जरववद्मुत आमोजना ननभााण गये ऩश्चात सोदह ऩानीराई

उऩमोग गदै भाई क्मासकेट जरववद्मुत आमोजना ननभााण गना राथगएको प्रवधाक साननभा भाई हाइड्रोरे
जानकायी ददएको छ । गैय अवाभर्महरुको सॊस्था एनआयएनको रु ऩाॉच अफा रगानीभा दव
ु ै आमोजना
ननभााण ऩूया हुने साननभा भाईका आवासीम अथधकृत बोजयाज ऩौडेररे जानकायी ददनुबमो ।

>f]tM gful/s, 2071/12/30

ऩश्चचभसेतीका रागग एपडीआई स्िीकृनत

रगानी फोडारे ७ सम ५० भेगावाटको जरार्ममक्
ु त ऩन्त्श्चभसेती जरववद्मत
ु ् आमोजनाका राथग फैदेभर्क
रगानी (एपडीआई) भबत्र्माउन ठे केदाय थचननमाॉ कम्ऩनी सीडब्लल्मू इन्बेष्टभेन्ट कऩोये र्नराई स्वीकृनत
ददने ननणाम गये को छ।

फोडाको सोभफाय फसेको फैठकरे एपडीआई स्वीकृनतसदहत सीडब्लल्मू य नेऩार ववद्मत
ू ् प्राथधकयणको

स्वाभभत्व यहने गयी नेऩारभा कम्ऩनी स्थाऩना गना ननदे र्न ददने ननणाम गये को छ। त्मस्तै, फषाामाभ र्रु
ु

हुनुअनघ नै उक्त कम्ऩनीरे आमोजनास्थरको बौगभबाक रगामतका अध्ममन ऩूया गना ऩनन ननदे र्न ददने
ननणाम गये को छ।
आमोनजाको ननभााणको न्त्जम्भा ऩाएको कम्ऩनी थचननमाॉ थ्री गोजेजको सहामक कम्ऩनी हो। आमोजना
ननभााणका राथग फैदेभर्क रगानी ल्माउन उक्त कम्ऩनीरे एपडीआई स्वीकृनतका राथग रगानी फोडाभा
ननवेदन ददएको थथमो।

आमोजनाका राथग सीडब्लल्मूआईरे कयीफ रु. १ खफा ५० अफा फैदेभर्क ऋण रगानी भबत्र्माउने तमायी गये को
छ। आमोजनाभा सीडब्लल्मूईको ७५ प्रनतर्त य नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको २५ प्रनतर्त र्ेमय स्वाभभत्व
यहने सहभनत मसअनघ नै बइसकेको छ। आमोजनाभा करयफ १ खफा ८० अफा रुऩैमाॉ रगानी हुने अनुभान
गरयएको छ।

एपडीआई भबत्र्माउने, कम्ऩनी दताा गने, आमोजना ववकास सम्झौता, ववद्मत
ु ् खरयद ववक्रि सम्झौता य
उत्ऩाददत ववद्मत
ु को फजाय भाग, आमोजनास्थरको स्थरगत अध्ममनरगामत काभकाराथग थ्री

गोजेजका अध्मऺ रु चन
ु को नेतत्ृ वभा गत पागन
ु भा ११ सदस्मीम प्रनतननथध टोरी नेऩार आएको थथमो।
त्मसफेरा ऩनन कम्ऩनीरे फोडासॉग स्वीकृनतका राथग छरपर गये को थथमो।

मसअनघ उक्त आमोजना ननभााणको अनुभनत ऩाएको अस्िे भरमारी कम्ऩनी स्नोइ भाउन्टे न

इन्त्न्जननमरयङ कऩोये सन (स्भेक)रे १७ वषासम्भ आमोजना कामाान्वमनभा नरगेऩनछ भन्त्रारमरे २०६८
साउनभा स्भेकको अनुभनत खाये ज गयी सयकायी फास्केटभा मस आमोजनाराई ल्माएको थथमो। रगिै,
ऩूवऊ
ा जााभन्त्री गोकणा ववष्टको ऩाराभा ववना प्रनतस्ऩधाा २०६९ सारभा आमोजना ननभााणको अनुभनत

सीडब्लल्मूईआईराई ददइएको थथमो। कुर करयफ १ खफा ८० अफा रुऩैमाॉ रागतभा सन ् २०१४ फाट आमोजना
ननभााण र्ुरु गयी २०२१ सम्भभा ऩूया गने प्रायन्त्म्बक सहभनत गये को थथमो।

आमोजनाको कुर रागतको १० प्रनतर्त सेमय स्थानीम (फैतडी, फझाङ, डडेरधयु ा, डोटी) राई छुट्टट्टमाउने,

स्थानीम ववद्मुतीकयणका राथग १ सम ५० भेगावाट बफजुरी उऩरब्लध गयाउने सहभनत कम्ऩनीरे गये को

छ। ववद्मुत ् प्रसायणका राथग फुटवरदे झख आमोजना स्थरसम्भ ५ सम क्रकभभ राभो ४ सम केबी ऺभताको
प्रसायण राइन ननभााण गनऩ
ुा ने सहभनत ऩनन मसअनघ नै बएको छ।
ऩीडीए िाताशफाऩत प्रनतभेगािट १५ सम डरय र्ल्क
फोडाको अध्मऺता गरययहे का प्रधानभन्त्री सुर्ीर कोइयाराको अध्मऺताभा सोभफाय फसेको १७ औॊ फैठकरे
रगानी फोडा अन्तगात कामाान्वम हुने ५ सम भेगावाटदे झख भाथथका जरववद्मुत ् आमोजनाहरुको

ऩरयमोजना ववकास सम्झौता(ऩीडीए) वातााका राथग वाताा र्ुल्क फाऩत प्रनतभेगावाट १ हजाय ५ सम
अभेरयकी डरय भरने ननणाम ऩनन गये को छ। त्मस्तै, ऩीडीए वातााका गना फोडाका कामाकायी प्रभुखको

सॊमोजकत्वभा अथाभन्त्रारम, ऊजाा भन्त्रारम, कानन
ू , न्माम, सॊववधानसबा तथा सॊसदीम भाभभरा

भन्त्रारमका सहŔसथचवहरु, ववद्मत
ु ् ववकास ववबागका भहाननदे र्क य नेऩार ववद्मत
ु ् प्राथधकयणका
कामाकायी ननदे र्कसभेत यहने ७ सदस्मीम वाताा टोरी गठन गने ऩनन ननणाम गये को छ।

फैठकरे ताभाकोर्ी तेस्रो जरववद्मुत ् आमोजनको सम्फन्धभा ऩरयमोजना वाताा सम्झौता(ऩीएनए)को

सभामावथध सॊर्ोधन गयी त्मसभा हस्ताऺय गने अन्त्ततमायी फोडाका कामाकायी प्रभुखराई ददने य फोडाका

प्रभुख कामाकायी अथधकृतको कामासम्ऩादन भूल्माॊकन गना अथाभन्त्रीको सॊमोजकत्वभा यान्त्ष्िम मोजना

आमोगका उऩाध्मऺ य सयकायका ऩूवस
ा थचव ववभर वाग्रे यहने गयी एक ववर्ेष सभभनत सभेत गठन गने
ननणाम गये को छ।
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ऊजाशका रागग उऩलरब्धभूरक २०७१

नेऩारको ऊजाा ऺेत्रका राथग वषा २०७१ तर
ु नात्भकरुऩभा परदामी यह्मो। मद्मवऩ, ऊजाा ऺेत्रभा केही
द्ु खद् ववऩद्का घटना य वववाद ऩनन दे झखए। वषाको सरु
ु दे झख नै ऊजाा ववकासका ववववध गनतववथधरे

तीव्रता ऩामो। सयकायको नीनत तथा कामािभभा ऩदहरो प्राथभभकता ऩाएको ऊजाा ऺेत्रभा दर्कौंदे झख थानत
यहे का ठूरा आमोजना ननभाणभा जाने सनु नन्त्श्चता बमो।

अनघ फढे का अथधकाॊर् ठूरा आमोजना य गनतववथध बायत य बायतीम ऩऺसॉग सम्फन्त्न्धत यहे को य करयफ
१७ वषाऩनछ बायतीम प्रधानभन्त्रीको नेऩार भ्रभणका अवसयभा ती आमोजनाभा ववभबन्न सम्झौता य

ननणाम बएकारे ऩनन नेऩारको ऊजाा ववकासको गनतववथधरे मस वषा ववश्वकै ध्मान आकृष्ट गना सपर
बमो।

अनघ फढे ठूरा आमोजना
नेऩार-बायत ऊजाश व्माऩाय सम्झौत(वऩटटए)
खासगयी बायतभा बायतीम जनता ऩाटॊको नेतत्ृ वभा सयकाय फनेऩनछ य नये न्रभोदी प्रधानभन्त्री फनेऩनछ
उनको 'नछभेकी ऩदहरो' नीनतरे नेऩारको ऊजाा ऺेत्रभा ऩनन सकायात्भक ऩरयवतान ल्मामो। थानत यहे का

ऊजाा ऺेत्रका आमोजनाहरु ऩनन एकऩनछ अको गदै अनघ फढे । मसिभभा सफैबन्दा ऩदहरे नेऩार-बायत
ववद्मुत ् व्माऩाय सम्झौत(ऩीटीए) सम्ऩन्न बमो।
ववभबन्न चयणको छरपर य फहसऩनछ बायतीम ऩऺ नेऩाररे नै फनाएको भस्मौदाभा सहभत हुॉदै ऩीटीए
गना याजी बमो य बदौ १९ गते बफहीफाय ददल्रीभा ऩीटीए सम्झौता बमो। उक्त सम्झौताभा

सहसथचवस्तयीम प्रायन्त्म्बक हस्ताऺयराई दफ
ु ै दे र्का भन्त्न्त्रऩरयषद्रे अनभ
ु ोदन गये ऩनछ काविक ४ गते

भॊगरफाय काठभाडौंभा दफ
ु ै दे र्का सथचवरे ऩीटीएभा अन्त्न्तभ हस्ताऺय गये । ऊजाा अबाव झेभरयहे का दफ
ु ै

दे र्फीच ऊजााको व्मवसामीक आदानŔप्रदानभा मो सम्झौता भहत्वऩण
ू ा हुने ववश्वास गरयएको छ। त्मस्तै,

सम्झौताऩनछ नेऩारभा उत्ऩादन हुन ऊजाा नेऩारभा खऩत नबएको अवस्थाभा बायतभा बफक्रि गना सक्रकने
बएकारे नेऩारभो ऊजाा ऺेत्रभा वैदेभर्क रगानी (एपडीआइ) भबबत्रने ववश्वास ऩनन गरयएको छ।
भागथल्रो कणाशरी आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए)
वऩदटएऩनछ बायतको ग्रान्धी भन्त्ल्रकाजन
ुा याव (जीएभआय) इनजॉ भरभभटे डरे फनाउने न्त्जम्भा ऩाएको ९

सम भेगावाट ऺभताको भथथल्रो कणाारी जरववद्मुत ् आमोजनाको ऩरयमोजना ववकास सम्झौता(वऩडडए)

बमो। मस आमोजनाको बदौ भदहनाभा ऩीडीए बएऩनछ हार मस आमोजनाफाट ववस्थावऩतहुने स्थानीम

फाभसन्दा य उनीहरुको ऩुनस्थााऩनाको ववषमभा जीएभआयरे अध्ममन गरययहे को छ। कणाारी नदीभा फन्ने
उक्त आमोजना सन ् २०२२ सम्भभा ऩूया गने रक्ष्म छ।
ऩञ्चेचिय फहउद्दे चमीम आमोजनाको विधान ऩारयत
असोज ७ गते काठभाडौंभा फसेको नेऩार-बायत सथचवस्तयीम फैठकरे 'ऩञ्चेश्वय ववधान' ऩारयत गमोऩ।
ववधानअनुसाय ऩञ्चेश्वय ववकास प्राथधकयण सञ्चारक फोडा गठन बई करयफ ६ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्

ऺभताको भहाकारी नदीभा फन्ने उक्त फहुउद्दे श्मीम आमोजनाको काभ अनघ फढे को छ। फोडाको गबननाङ

फडडको तत्कारीन फैठकरे उक्त आमोजनाको ववषमभा नेऩार य बायत दफ
ु ै दे र्रे अध्ममन गये को ववस्तत
ृ
आमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय)को अध्ममन गयी थऩ अध्ममनऩनछ साझा य अद्मावथधक डीऩीआय तमाय
गना सात भदहनाको सभम ददई बायतीम सयकायी कम्ऩनी वाऩकोसराई न्त्जम्भेवायी ददएको छ। उक्त
आमोजनाको नेऩारी अध्ममनरे ६ हजाय ७ सम २० भेगावाट ऺभताभा ननभााण गना सक्रकने य बायतीम
ऩऺको अध्ममनरे ५ हजाय ६ सम भेगावाट ऺभताभा उक्त आमोजना ननभााण गना सक्रकने दे झखएको
थथमो। सन ् १९९६ सेप्टे म्फयभा बएको एकीकृत भहाकारी सन्धीको १८ वषासम्भ ववभबन्न याजनीनतक

कायण य खास गयी बायतको फेवास्ताका कायण अनघ फढ्न नसकेको सीभा नदी भहाकारीभा ननभााण गरयने
उक्त आमोजना मसै वषाफाट अनघ फढे को हो।
अरुण तेस्रो जरविद्मत ् आमोजनाको ऩीडीए
अठायौं साका भर्खय सम्भेरनको ऩव
ा न्ध्मा भॊभसय ९ गते भॊगरफाय प्रधानभन्त्री सर्
ू स
ु ीर कोइयारा य

बायतीम सभकऺी नये न्र भोदीको उऩन्त्स्थनतभा अरुण तेस्रो जरववद्मत
ु ् आमोजनाको ऩरयमोजना ववकास

सम्झौता (ऩीडीए) सम्ऩन्न बमो। रगानी फोडा य बायत सयकायको स्वाभभत्वभा यहे को सतरज जरववद्मुत ्
ननगभफीच ऩीडीए बएको हो। सङ्खव
ु ासबा न्त्जल्रान्त्स्थत अरुण नदीभा फन्ने उक्त ९ सम भेगावाटको
आमोजना सन ् २०२१ सम्भभा ननभााण ऩूया हुने रक्ष्म छ। ननभााण गने बननएको ३३ वषाऩनछ उक्त
आमोजनारे ननभााणभा राने सुननन्त्श्चतता ऩाएको हो।
ऩश्चचभ सेती ननभाशणभा राने प्रक्रिमा सरु
चाइना थ्री-गोजेजको सहामक कम्ऩनी सीडब्लल्मूई इन्बेष्टभेन्ट कऩोये र्न य नेऩारको रगानीभा फन्ने

बननएको ऩन्त्श्चभ सेती जरववद्मुत ् आमोजनाराई ननभााणभा रान ववभबन्न स्तयका तमायीहरु अनघ फढे का
छन ्। ७ सम ५० भेगावाट ऺभताको जरार्ममुक्त उक्त आमोजना ननभााणको ठे क्का २०६८ सारभै ऩाएय

ऩनन ननभााण नगये को थ्री-गोजेजभाथथ नेऩाररे ददएको चको दफाफऩनछ नेऩारभा कम्ऩनी खोल्ने, ववदे र्ी
रगानी (एपडीआई) ल्माउन अनुभनत भरनेजस्ता कामाभा उसरे सक्रिमता दे खाएको हो। तय, आमोजना

ननभााणका ववषमभा रगानी फोडा य ऊजाा भन्त्रारमफीच नै भतऐक्मता हुन नसकेऩनछ सॊसदको कृवष तथा
जरस्रोत सभभनतरे उक्त आमोजनाका ववषमभा साझा धायणा फनाउन रगानी फोडा य भन्त्रारमरे चैत

भसान्तसम्भको सभम ददएको छ। स्नोइ भाउन्टे न इन्त्ञ्जननमरयङ कऩोये र्न (स्भेक)रे उक्त आमोजना
ननभााणको अनुभनत ऩाएको १७ वषासम्भ ऩनन ननभााण नगये ऩनछ आमोजना ननभााणको अनुभनत
सीडब्लल्मूईरे ऩाएको थथमो। आमोजना सन ् २०२२ सम्भ सम्ऩन्न गने रक्ष्म याझखएको छ।

फुढीगण्डकी, नरभसॊहगाड, भाथथल्रो बत्रर्ुरी-१ रगामतका आमोजना ऩनन ननभााणका राथग अनघ फढे का
छन ्। ननभााणको चचाा गरयएको करयफ ३ दर्कऩनछ फुढीगण्डकी आमोजना अनघ फढाउन राथगएको छ।

साकश सम्भेरनका ऊजाश उऩरश्ब्ध
भॊभसय १० य ११ गते काठभाडौंभा आमोजना गरयएको १८ औॊ साका भर्खय सम्भेरनरे ऩारयत गये को साका
ऺेत्रस्तयीम ऊजाा सहकामा य ववद्मुतीकयणको कामाढाॉचासम्फन्धी सम्झौता नेऩारको ऊजाा ववकासभा

भहत्वऩूणा उऩरब्लधी हो। मस सम्झौताऩनछ साकाका सदस्म याष्िहरुरे एकअकााको दे र्फाट ऊजाा उत्ऩादन,
प्रसायण य खरयद बफिी गना सक्नेछन ्। खास गयी फढ्दो ऊजाा अबावफाट आिान्त बायत, नेऩार,

ऩाक्रकस्तान, फङ्गरादे र्रगामत भुरुकका याष्ि प्रभुखहरुरे ववजुरी, कोइरा, ग्मास, सौमा ऊजाादेझख भरएय
हये क भभभसभका ऊजाा ववकासका राथग ऐक्मफद्धता जनाएका छन ्।

भोदी भ्रभणको ऊजाश उऩरश्ब्ध
बायतीम प्रधानभन्त्री नये न्र भोदीको साउन १७ य १८ गते बएको नेऩार भ्रभण त झनै नेऩारका राथग
भहत्वऩूणा उऩरब्लधी साववत बमो। मसरे थाती यहे का आमोजनाराई अनघ फढाउन भद्दत गमोज।
अकोतपा, प्रधानभन्त्री भोदीरे नेऩारका राथग सहुभरमत ऋण ददने घोषणा गये का १ खफा रुऩैमाॉ
फुढीगण्डकी जरववद्मूत ् आमोजनाभा रगानी गने ववषमभा सयकायरे छरपर गरययहे को छ।

याश्रिम प्रसायणभा जोडडएको विद्मत ्
साननभा भाई हाइड्रो ऩावय भरभभटे डरे ननभााण गये को २२ भेगावाट ऺभताको भाई हाइड्रोऩावय आमोजना,
फुटवर ऩावय कम्ऩनी भरभभटे डरे प्रफद्ाधन गये को ९ दर्भरव ४ भेवा आॉथधखोरा जरववद्मुत ् आमोजना, ५

भेगावाटको भाथथल्रो हुग्दी, ४ दर्भरव ४ भेगावाटको याधीखोरा, ३ भेगावाटको बैयवकुण्डजस्ता
आमोजना ननभााण सम्ऩन्न बई मसै वषा यान्त्ष्िम प्रसायणभा जोडडए।

रोडसेडडङभा याहत
अनघल्रो वषा २०७० को चैत भदहनाभा ऩनन दै ननक ११ दे झख १२ घण्टाको रोडसेडडङ थथमो। तय, मस वषा
रोडसेडडङ घटे य ८ घण्टाभा आइऩेगको छ। थऩ ववद्मुत ् उत्ऩादन, बायतफाट थऩ ववद्मुत ् आमात, ववद्मुत ्
प्राथधकयणको चह
ु ावटभा ननमन्त्रणरगामत कायणरे रोडसेडडङ कभ गना सक्रकएको प्राथधकयणरे फताएको
छ।

नीनतगत उऩरश्ब्ध र्न्
ू म
वषाको सुरुभा नै ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻवारीरे कुनै ऩनन जरववद्मुत ् आमोजनाको ववद्मूत ् खरयद

सम्झौता (ऩीऩीए) अभेरयकी डरयभा नगने अडान सावाजननक गरयन ्। मसरगिै उनको अडानको चको
आरोचना बमो। डरयभा ऩीऩीए नगये सम्भ जरववद्मुत्को ऺेत्रभा वैदेभर्क रगानी(एपडीआई) आउन
नसक्ने बन्दै भन्त्रारमभबत्रैफाट, ववद्मुत ् प्राथधकयण, स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादनरगामत सयोकायवारा
सफैफाट ववयोध बमो।

झखम्ती य बोटे कार्ीजस्ता आमोजनाको डरय ऩीऩीएका कायण प्राथधकयणको घाटा फढे को अभबव्मन्त्क्तहरु
सावाजननक बइयहॉदा मस ववषमभा अध्ममन गना सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत सभभनतरे सबासद्

टोऩफहादयु यामभाझीको सॊमोजकत्वभा एक उऩसभभनत गठन गमोस। असाय २९ गते १ भदहनाको सभम
ददएय गठन गरयएको उक्त सभभनतरे हारसम्भ ऩनन अध्ममन प्रनतवेदन फझ
ु ाएको छै न। मसरे गदाा
प्रनतवेदनकै सुझावका आधायभा ऩीऩीए ननदे भर्का फनाउने बनेय फसेको भन्त्रारमरे ऩनन ननदे भर्का
ल्माउन सकेको छै न।

नमाॉ ववद्मुत ् ऐनको भस्मौदा ऩुस भसान्तभबत्र ल्माउने बनी भन्त्रारमरे सॊसदीम सभभनतभा प्रनतफद्धता

गये को थथमो। तय, सभभनतरे दोस्रो ऩटक ददएको चैत भसान्तसम्भभा ऩनन ऐनको भस्मौदा ल्माउन सकेको
छै न। नमाॉ ऐन फन्न नसक्दा ववद्मुत ् प्राथधकयणको खन्त्ण्डकयणरगामत सभग्र ऊजाा ऺेत्रको
ऩुन्सॊयचनाको ववषम अधयु ै यह्मो।

>f]tM gful/s, 2071/12/30

केचएनऩीद्िाया ठे क्का तोड्ने चेतािनी
रक्ष्भण ववमोगी

चभेभरमा जरववद्मत
ु आमोजनाको इरेक्िोभेकाननकर तथा हाइड्रोभेकाननकर ठे केदाय 'केएचएनऩी

कन्सोदटा मभ कोरयमा' रे सम्झौताअनस
ु ाय काभ गना नऩाएको बन्दै ठे क्का तोड्ने चेतावनी ददएको छ।

ननभााणभा सम्झौताबन्दा फढी सभमफयाफयको यकभ (प्रोरोङ्गेसन कस्ट) नददएको य ठे क्का अवथधसभेत
नथऩेको बन्दै दव
ु ै ववषम सम्फोधन नगये कुनै ऩनन फेरा ठे क्का तोड्ने चेतावनी ददएको हो।
भसभबर ननभााणको काभ दढरो बएको, उऩकयण जडान गना नऩाएको य आमोजनारे उऩकयण बण्डायण
गने ठाउॉ सभेत नददएकारे मही अवस्थाभा काभ गना नसक्ने ठे केदायको तका छ ।
नेऩार ववद्मुत प्राथधकयणका कामाकायी ननदे र्क भुकेर्याज काफ्रेरे बने ठे केदाय केएचएनऩीराई

'प्रोरोङ्गेसन कस्ट' वाऩतको यकभ ददइसकेको य सभम थप्ने ववषमभा सञ्चारक सभभनतभा छरपर
बइयहे को जानकायी ददए।
'ठे केदायको फैंक ग्माये न्टी याखेय २० राख ९७ हजाय अभेरयकी डरय (करयफ २१ कयोड रुऩैमाॉ) थऩ यकभ
बुक्तानी बइसकेको छ, सञ्चारक सभभनतफाट ऩारयत गनाभात्र फाॉकी छ,' उनरे नागरयकसॉग बने, 'ठे क्का
तोड्ने नै बनेय कुनै ऩत्र आएको छै न तय कोरयमन एन्त्क्जभ फैंकरे केएचएनऩीको सभस्मा नछटो सभाधान
गनूा बन्दै ऩत्राचाय गये को छ ।'

इरेक्िो तथा हाइड्रोभेकाननकर य प्रसायण राइन ननभााणतपाको यकभ कोरयमन एन्त्क्जभ फैंकरे
सहुभरमतभा उऩरब्लध गयाएको हो । सम्झौताबन्दा फढी सभमको यकभ फैंकरे नददने जानकायी गयाएऩनछ
ठे केदायरे उक्त यकभ सयकायसॉग भाग गदै आएको थथमो ।
भसभबर ठे केदाय चाइना गेजफ
ु ा ग्रऩ
ु कऩोये सन (भसन्त्जन्त्जसी) रे काभभा दढराइ गये का कायण इरेक्िो तथा
हाइड्रोभेकाननकर उऩकयण जडान गना नऩाएका कायण केएचएनऩीरे काभ छोड्छु बन्दै बेरयएसन दाफी
गने भौका हे रययहे को प्राथधकयणका एक उच्च अथधकायीरे फताए । 'फादहय नआएको भात्र हो, ठे केदायरे
ठे क्का तोड्छु बननसकेको छ,' उनरे बने ।
दाचर
ुा ाभा फननयहे को ३० भेगावाटको आमोजनाको चाय क्रकरोभभटय सुरुङ २०६८ बदौभा सक्रकएको थथमो
तय, ८ सम ४३ भभटय सुरुङ खन्त्ु म्चएऩनछ भसभबर ननभााणभा सभस्मा दे झखएको हो । खन्त्ु म्चएको सुरुङ
ऩुनननाभााण गना १ अफा ९ कयोड रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको थथमो ।

सुरुङ ऩुनननाभााणको यकभ बुक्तानीभा भ्रष्टाचाय बएको ठहय गदै सॊसदको सावाजननक रेखा सभभनतरे
बुक्तानी योक्न ऊजाा भन्त्रारम य प्राथधकयणराई ननदे र्न ददएको थथमो । सभभनतको ननदे र्नऩनछ
खन्त्ु म्चएको सुरुङको बुक्तानी भात्र होइन काभसभेत योक्रकएको छ ।

भसभबर ननभााणभा दे झखएको सभस्मारे काभ गना नऩाएको केएचएनऩीरे ऩटकŔऩटक आमोजना तथा
प्राथधकयणराई जानकायी गयाउॉ दै आएको थथमो । ववभबन्न फहानाभा आमोजनाको कुर रागतसभेत
फढाएकारे दोषीराई कायफाही गना सभभनतरे अन्त्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगराई सभेत
भसपारयस गये को थथमो ।

'फढी सभम रागेकारे बेरयमसन भाथगयहे को अवस्थाभा सभभनतरे अप्रत्मऺरुऩभा ठे केदायराई नै सहमोग
ऩग्ु ने ननणाम गनुा दब
ु ााग्म हो,' आमोजनाका एक अथधकायीरे बने, 'आमोजना जनत रन्त्म्फॉदै जान्छ, त्मनत

रागत थवऩन्छ । बक्
ु तानी नददए ठे केदाय अन्तयाान्त्ष्िम अदारत जान्छ ।' अन्तभा प्राथधकयणरे बक्
ु तानी
गनैऩने हुॉदा मसभा कसैको ध्मान नगएको उनको बनाइ छ । सभभनतको ननदे र्नरे दव
ु ै ठे केदायरे
बेरयमसन दाफी गने उथचत भौका ऩाएका छन ् ।

ननभााणको सभस्मा पुकाइददन भन्त्रारमराई अनुयोध गये ऩनन सभभनतरे बुक्तानी नददनु बनेकै कायण
ठे केदायरे खन्त्ु म्चएको सुरुङको फाॉकी काभ योकेको काफ्रेरे फताए । 'अन्त्ततमायरे सभेत सम्फन्त्न्धत

ननकामफाट उऩमुक्त ननणाम भरएय काभ गनुा बनेको छ,' उनरे बने, 'तय, सभभनत फाधक दे झखएको छ ।'
भ्रष्टाचाय बएको ऩाइए छानववन गना प्राथधकयणरे सहमोग गने प्रनतवद्धता जनाउॉ दै उनरे हारराई
आमोजनाको फाधा अड्काउ पुकाइददन सभभनतराई आग्रह गये । 'खन्त्ु म्चएको सरु
ु ङ ननभााण नहुने य
अवस्था मही यहने हो बने भसभबर ठे केदायरे ऩनन ठे क्का तोड्न सक्छ,' उनरे बने ।

सुस्त गनतभा काभ बए ऩनन आमोजनास्थरभा काभ गने वातावयण नयहे को उनरे प्रस्ट्टमाए । 'आमोजना

ऩूया बएऩनछ जो जसराई कायफाही गनछ
ुा गये हुन्छ तय अदहरे काभ अगाडड फढाउनु बनेय भरझखत ननदे र्न
आउनुऩमो,' उनरे बने । सभभनतरे सभस्मा नपुकाइददने हो बने आमोजना कदहरे ऩूया हुन्छ बन्न
नसक्रकने उनरे फताए ।

ऩनछल्रो सॊर्ोथधत सभमताभरका अनुसाय सन ् २०१६ को भाचाभा आमोजना ऩूया गने रक्ष्म छ । भसभबर

ठे केदायरे ५÷६ भदहनाभा काभ सक्ने अवस्था दे झखए केएचएनऩीरे उक्त भभनतसम्भ सफै उऩकयण जडान
गरयसक्ने प्राथधकयण उत्ऩादन ननदे र्नारमका उऩŔकामाकायी ननदे र्क र्ेयभसॊह बाटरे फताए ।
ननभााण योक्रकएऩनछ आमोजनारे ठे केदायराई यकभसभेत बुक्तानी गये को छै न । तय, खन्त्ु म्चएको सुरुङको
फाहे क अन्म ननभााणको बुक्तानी नयोक्रकएको आमोजना प्रभुख याजेन्र भानन्धयरे फताए । ठे क्का

तोड्नेफाये आथधकारयक जानकायी नआएको ऩनन उनरे फताए । 'केएचएनऩीरे काभ गना नऩाए ठे क्का
तोड्ने कुया सुनेको हो तय मसफाये ववस्तत
ृ कुया थाह छै न,' उनरे बने ।
आमोजनाको ननभााण हारसम्भ ९५ प्रनतर्त ऩूया बए ऩनन खन्त्ु म्चएको सुरुङको अफ २ सम ४३ भभटय

ऩुनननाभााण गना फाॉकी छ । आमोजनाको ननभााण ऩूया हुन राग्दा अनेक फाहनाभा बुक्तानी योकेय ववकास
ननभााणभै अवयोध गये को ऊजाा भन्त्रारमका एक अथधकायी फताउॉ छन ् ।

सन ् २००६ डडसेम्फय २१ भा आमोजना ननभााण सुरु हुॉदा ८ अफा ४९ कयोड ५५ राख रुऩैमाॉ तोक्रकएको रागत
करयफ साढे १५ अफा रुऩैमाॉ नानघसकेको छ । हारसम्भ साढे १३ अफा रुऩैमाॉ खचा बइसकेको भानन्धयरे

जानकायी ददए । मही अवस्थाभा आमोजना सन ् २०१६ सम्भ ऩनन ऩूया नहुने प्राथधकयण अथधकायीको दाफी
छ।

आमोजना सन ् २०११ भै ननभााण ऩूया गने रक्ष्म याझखएको थथमो । अदहरेसम्भ चाय वषाबन्दा फढी सभम
रन्त्म्फइसकेको छ । सभम रन्त्म्फॉदा अभेरयकी डरयभा आएको उतायचढावराई ऩनन प्रनतवेदनरे रागत
फढ्नुको कायण भानेको छ । जरववद्मुत ववकासभा ऺेत्रीम सन्तुरन कामभ गने नाभभा आमोजनाभा
आथथाक य नीनतगत भ्रष्टाचाय बएको सभभनतको ननष्कषा थथमो ।

इरेक्िो भेकाननकर य हाइड्रो भेकाननकर उऩकयणको सरु
ु को रागत १ अफा ९७ कयोड रुऩैमाॉ अनभ
ु ान

गरयएकोभा हारसम्भ ५० कयोड ९१ राख रुऩैमाॉ थवऩएको छ । थऩ यकभभध्मे २१ कयोड ८८ राख बक्
ु तानी
बइसकेको छ । फाॉकी यकभ बक्
ु तानी नददएकैरे ठे केदायरे ठे क्का तोड्ने चेतावनी ददएको हो ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/30
ऩश्चचभ सेती आमोजनाको फाटो खल्मो
रगानी फोडारे ऩन्त्श्चभ सेती जरववद्मत
ु ् आमोजनाराई अगाडड फढाउन स्वीकृनत प्राप्त गये को छ । फोडाको
आज भसॊहदफायभा फसेको फैठकरे फहुप्रनतक्षऺत सो आमोजनाको प्रायन्त्म्बक काभ सरु
ु गना प्रवद्र्धक
थचननमाॉ कम्ऩनी „थ्री गजेज‟राई फाटो खोभरददएको हो ।

मस्तै सो आमोजनाका राथग आवश्मक ऩने वैदेभर्क रगानीका राथग फाटो सभेत खर
ु ेको छ । थचननमाॉ
कम्ऩनीरे अफ आमोजना अगाडड फढाउनका राथग कम्ऩनी दताा गने प्रक्रिमा सभेत सुरु गना सक्नेछ ।

ऩन्त्श्चभ सेती जरववद्मुत ् आमोजनारे फैतडी, फाजुया, डडेल्धयु ा य डोटीको बूŔबागराई प्रबाववत ऩानेछ ।

“स्थानीमस्तयभा डड्रभरङरगामतका काभ सुरु गना सहभनत प्रदान गरयएको छ” फैठकऩनछ रगानी फोडाका
प्रभुख कामाकायी अथधकृत याधेर् ऩन्तरे जानकायी ददए ।

सो आमोजनाभा थचननमाॉ थ्री गजेजरे कुर रगानीको ७५ प्रनतर्त य नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणरे २५

प्रनतर्त रगानी गने छ । अनघल्रो भदहना थ्री गजेजको अध्मऺसदहतको प्रनतननथधभण्डररे नेऩारको
भ्रभण गयी ऩन
ु ्स्थाऩना, ऩन
ु वाास, प्रसायण राइनको ननभााण तथा स्थानीम ऺेत्रभा यहे का सभस्मा
सभाधान गना सयकायसॉग भाग गये को थथमो । आमोजनाभा रु एक खफा ५० अफा रगानी हुनेछ ।

कुर ७५० भेगावाट ऺभताको सो आमोजना २० वषा अगाडड नै ननभाणाका राथग अस्टे «भरमन कम्ऩनीराई
न्त्जम्भा ददइएको थथमो । अस्टे «भरमन कम्ऩनी „स्नोइ इन्त्न्जननमरयङ भाउन्टे न कम्ऩनी‟ ९स्भेक०रे

प्रबावकायी काभ गना नसकेको बन्दै सयकायरे तीन वषा ऩदहरे सो कम्ऩनीसॉग यहे को अनुभनतऩत्र खाये ज
गयी थचननमाॉ थ्री गजेजराई ददएको थथमो ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/30
ऩीटीए य ऩीडीएरे ऊजाशभा आर्ा
बायतसॉग ववद्मत
ु ् व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) य ववदे र्ी प्रवद्र्धकसॉग बएको आमोजना ववकास सम्झौता
(ऩीडीए) रे वव.सॊ. २०७१ भा ऊजाा ऺेत्रको ववकासभा आर्ा जगाएको छ ।

मी २ भहŒवऩण
ू ा सम्झौतारे दे र्को ऊजाा ववकासका राथग फाटो खर
ु ा बमो । मसफाट ऊजााऺेत्रभा

स्वदे र्ीका अनतरयक्त ववदे र्ी रगानीसभेत फढ्ने अऩेऺा गरयएको छ । प्रवद्र्धकहरूरे नेऩारी फजायराई
भात्र हे नऩ
ुा ने प्रववृ िको अन्त्म बएको छ । सयकायरे सावाजननक गये को प्रगनत वववयणभा ऩीटीए य

ऩीडीएराई भहŒवऩूणा उऩरन्त्ब्लध भानेको छ । राभो प्रतीऺा य प्रमत्नऩनछ गत काविक ४ गते २ दे र्फीच

ऩीटीए सम्झौताभा हस्ताऺय बएको थथमो । ऩीटीएभा हस्ताऺय बएऩनछ ववद्मुत ् व्माऩाय खर
ु ा बएको छ ।
मो सम्झौतारे नेऩाररे फढी बएको बफजुरी ननकासी य अबाव बएका फेरा बायतफाट बफजुरी आमात गना
सक्नेछ । मस्तै स्वदे र्ी तथा ववदे र्ी प्रवद्र्धकरे बफनाबेदबाव अवयोध बायतरगामत तेस्रो भुरुकभा

ववद्मुत ् व्माऩाय गना सक्नेछन ् । सन ् १९९७ दे झख नेऩाररे बायतसॉग ऩीटीएको प्रस्ताव गये को थथमो ।
ऩीटीए सम्झौता २५ वषाका राथग हुनेछ । त्मसऩनछ प्रत्मेक १० वषाभा सम्झौता स्वत् नवीकयण हुने
सम्झौतभा उल्रेख छ । फजायको खोजी गरययहे का स्वदे र्ी तथा ववदे र्ी रगानीकताारे सहज रूऩभा

बायतभा बफनाबेदबाव बफजुरीको व्माऩाय गना सक्नेछन ् । नेऩारको तत्कारीन रोडसेडडङ हटाउन मो
सम्झौतारे सहमोग गने अऩेऺा गरयएको छ । दव
ु ै दे र्राई स्वीकामा हुने गयी ववबेदयदहत ऊजााऺेत्रको

ववकासका साथै ननजी सावाजननक ननकामरे प्रसायणराइन जडान, ववद्मुत ् आदनप्रदान, व्माऩाय गना

ऩाउनेछन ् । मस्तै नेऩारफाट बायत हुॉदै फॊगरादे र् य ऩाक्रकस्तानभा ववद्मुत ् व्माऩायराई फाटो खर
ु ा बएको
छ।

ववद्मुत ् व्माऩायराई सहज फनाउन दव
ु ै भुरुकका अथधकायी बन्साय, र्ुल्क, कयरगामत अन्म बन्साय

अवयोध हटे को छ । सम्झौताअनुसाय रगानीकताा, खरयदकताा य व्माऩायीरे बफनाबेदबाव अन्तयदे र्ीम
प्रसायणराइनको प्रमोग य ववद्मुत ् उत्ऩादन य व्माऩायको राइसेन्सभा सहबागी हुन ऩाउनेछन ् ।

०७१ सारभा ऩीटीए बए ऩनन आगाभी वषा २०७२ भा मसको कसयी कामाान्वमन हुनेछ, हे ना फाॉकी छ । २
दे र्फीच ऩीटीए बए ऩनन कभाचायी अवयोध य दढरासुस्तीरे कामाान्वमनभा जदटरता छ ।

मस्तै ऊजााऺेत्रभा बएको अको भहŒवऩण
ू ा काभ ऩीडीए ऩनन हो । मो वषा नै रगानी फोडा नेऩाररे बायतको
जीएभआय इनजॉ भरभभटे ड य सतरज जरववद्मत
ु ् ननगभ भरभभटे डसॉग ९÷९ सम भेगावाटको भाथथल्रो
कणाारी य अरुण तेस्रो जरववद्मत
ु ् आमोजना ववकासका राथग ऩीडीए सम्ऩन्न गये को छ । आगाभी २

वषाभबत्र ननभााणऩव
ा ा सम्ऩण
ू क
ू ा काभ सकेय ननभााणभा जाने प्रनतफद्धता जीएभआय य सतरजरे जनाएका
छन ् । २ आमोजनासॉग बएको ऩीडीएरे अन्म आमोजनासॉग ऩीडीए गना एउटा आधाय तमाय गये को छ ।

रगानी फोडारे ६०० भेगावाटको भाथथल्रो भस्र्माङ्दीŔ२, ६५० भेगावाटको ताभाकोसी तेस्रो आमोजनाका
अनतरयक्त ७५० भेगावाटको ऩन्त्श्चभसेतीरगामत ननजी ऺेत्रफाट फन्ने तमायीभा यहे का अन्म आमोजनाका
प्रवद्र्धकसॉग ऩीडीएको तमायी बइयहे को छ ।
बायतीम प्रधानभन्त्री नये न्र भोदीरे गत साउनको तेस्रो साता गये को नेऩार भ्रभणका अवसयभा
जरववद्मुत्रगामत अन्म ऩूवााधाय ववकासका राथग १ खफा रुऩैमाॉ सहुभरमत ऋण घोषणा गये का थथए । मो

यकभ सयकायरे १ हजाय २०० भेगावाटको फूढीगण्डकी जरार्ममुक्त आमोजनाभा रगानी गने बएको छ ।
मस्तै बायतरे अल्ऩकारीन रोडसेडडङ हटाउन नेऩारराई ददॉ दै आएको बफजर
ु ीराई दोब्लफय फनाएको छ ।
रोडसेडडङ ११ घण्टाभा सीलभत, बायतसॉगको ननबशयता फढ्मो

दे र्भा भागअनुसाय ऩमााप्त रूऩभा बफजुरी उत्ऩादन हुन नसकेय चको रोडसेडडङ हुने अवस्था आएऩनछ

नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणरे मो वषा बायतफाट २५० भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गये को छ । अनघल्रो वषा
२०० भेगावाट आमात गये कोभा मो वषा फढे को छ । अल्ऩकारीन रूऩभा रोडसेडडङ हटाउनका राथग आमात
गरयएको बननए ऩनन ऊजााभा फसेनन बायतसॉगको ननबायता फढे को छ । बायतसॉग बफजुरी खरयद गदाा
बइयहे को नोक्सानरे ववद्मुत ् प्राथधकयणको आथथाक स्वास््मभा बने असय ऩाये को छ ।
तनहॉभा वििाद

मो वषा तनहुॉ जरववद्मुत ् आमोजनाको सुऩरयवेऺणका राथग ऩयाभर्ादाता ननमुन्त्क्तको ववषमरे चचाा

ऩाएको थथमो । सयकायरे एकाएक छनोट बइयर्ेको प्रक्रिमा यद्द गये ऩनछ मसको वववाद चभु रएको थथमो ।
ऊजाा भन्त्रारमरे एभसमारी ववकास फैंक (एडीफी) रे छनोट गये को जभानको ल्माह्भेमय इन्टयनेसनरराई
ननमुक्त गने ननणाम गये को थथमो ।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/12/30

ऩन्त्श्चभ सेती जरववद्मत
ु ् आमोजनाभा रगानीको
फाटो खल्
ु मो
आगथशक सॊिाददाता ,
काठभाडौं, चैत ३० ,
रगानी फोडारे सात सम ५० भेगावाट ऺभताको ऩन्त्श्चभ सेती जरववद्मुत ् आमोजनाको ववकासको राथग
थचननमाॉ कम्ऩनी सीडब्लल्मूई इनबेष्टभेन्ट कऩोये सनको वैदेभर्क रगानी स्वीकृत गये को छ । फोडाका

अध्मऺ प्रधानभन्त्री सुर्ीर कोइयाराको अध्मऺताभा सोभफाय फसेको फैठकरे वैदेभर्क रगानी स्वीकृत

गने ननणाम गये को फोडाद्वाया जायी ववऻन्त्प्तभा जनाइएको छ । वैदेभर्क रगानी स्वीकृत बएऩनछ अफ उक्त
जरववद्मुत ् आमोजनाभा रगानीको फाटो खर
ु ेको छ । फोडा फैठकभा प्रधानभन्त्री कोइयारारे दे र्भा ठूरो
रगानीभा ववकास गरयने आमोजनाहरुका राथग जनतसक्दो फढी वैदेभर्क रगानी भबत्र्माउने य नेऩारभा

उऩरब्लध हुने यकभ नेऩारी रगानीभा ववकास गरयने आमोजनाको ववकासको राथग रगाउनुऩने फताएका
थथए ।

उक्त आमोजनाराई अगाडड फढाउन फैठकरे थचननमाॉ सीडब्लल्मूई इन्बेष्टभेन्ट कऩोये सन य नेऩार ववद्मुत ्

प्राथधकयणको स्वाभभत्व यहने गयी नेऩारभा सॊमुक्त रगानीको कम्ऩनी स्थाऩना गना ननदे र्न ददने ननणाम
ऩनन गये को छ । उक्त कम्ऩनीराई आउॉ दो वषाामाभ सुरु हुनुअगावै आमोजनास्थरभा बौगभबाक आददको

अध्ममन गने अनुभनत ददने ननणाम ऩनन गये को छ । त्मस्तै, फैठकरे रगानी फोडाअन्तगात कामाान्वमन हुने
जरववद्मुत ् आमोजनाको ऩरयमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए)फाऩत प्रनतभेगावाट एक हजाय ऩाॉच सम

अभेरयकी डरय र्ुल्क भरने ननणाम गनक
ुा ो साथै ऩीडीए वाताा गना फोडाका कामाकायी प्रभुखको सॊमोजकत्वभा
वाताा टोरी गठन गने ननणाम गये को छ । उक्त वाताा टोरीभा अथा भन्त्रारम, ऊजाा भन्त्रारम, कानुन,
न्माम, सॊववधानसबा तथा सॊसदीम भाभभरा भन्त्रारमका सहसथचवहरु, ववद्मुत ् ववकास ववबागका

भहाननदे र्क तथा नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणका कामाकायी ननदे र्क सदस्म यहनेछन ् । जरववद्मुत्फाहे कका
अन्म आमोजनाफाये वाताा गना उक्त टोरीभा सम्फन्त्न्धत भन्त्रारमका सहसथचव य ववबागका भहाननदे र्क
गयी दईु जना सदस्म थऩ हुने ननणाम ऩनन गये को छ । फैठकरे ताभाकोर्ी तेस्रो जरववद्मत
ु ् आमोजनाको

ऩरयमोजना वाताा सम्झौता (ऩीएनए)को सभमावथध सॊर्ोधन गयी त्मसभा हस्ताऺय गने अन्त्ततमायी फोडाका

कामाकायी प्रभुखराई ददने ननणाम गये को छ ।
याधेर् ऩन्तको कामशसम्ऩादन भूल्माॊकन गनश सलभनत

रगानी फोडाको १७औॊ फैठकरे फोडाका प्रभुख कामाकायी अथधकृत याधेर् ऩन्तको कामासम्ऩादन भूल्माॊकन
गना सभभनत गठन गये को छ । प्रधानभन्त्री सुर्ीर कोइयाराको अध्मऺभा सोभफाय फसेको फोडा फैठकरे

अथाभन्त्री डा. याभर्यण भहतको सॊमोजकत्वभा भूल्माॊकन सभभनत गठन गये को हो । अथाभन्त्री सॊमोजक
यहे को उक्त सभभनतभा यान्त्ष्िम मोजना अमाोोगका उऩाध्मऺ प्राडा गोववन्दयाज ऩोखये र य ऩूवस
ा थचव
ववभर वाग्रे सदस्म छन ् ।
विभानस्थर सधाने प्रमास

प्रधानभन्त्री सुर्ीर कोइयाराको अध्मऺताभा सोभफाय फसेको रगानी फोडा फैठकरे बत्रबुवन अन्तयाान्त्ष्िम

ववभानस्थर सुधाय गना उच्चस्तयीम सभन्वम तथा सहजीकयण सभभनत गठन गने ननणाम गये को छ ।

फैठकरे त्मस्तो सभभनत सॊस्कृनत, ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमनभन्त्रीको सॊमोजकत्वभा गठन गने ननणाम
गये को हो । रगानी फोडाका अनुसाय सभभनतको सदस्महरुभा अथा य कानुन भन्त्रारमका सथचवहरु, रगानी
फोडाका प्रभुख कामाकायी अथधकृत, नागरयक उड्डमन प्राथधकयणका भहाननदे र्क तथा रगानी फोडाको
कामाारमका सहसथचव सदस्म यहनेछन ् ।
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ऩश्चचभ सेती आमोजना अगाडड फढाउने फाटो खल्मो
रगानी फोडारे ऩन्त्श्चभ सेती जरववद्मुत ् आमोजनाराई अगाडड फढाउन स्वीकृनत प्राप्त गये को छ । फोडाको
सोभवाय भसॊहदफायभा फसेको फैठकरे फहुप्रनतक्षऺत सो आमोजनाको प्रायन्त्म्बक काभ र्ुरु गना प्रवद्र्धक
थचननमाॉ कम्ऩनी „थ्री गजेज‟राई फाटो खोभरददएको हो ।

मस्तै सो आमोजनाका राथग आवश्मक ऩने वैदेभर्क रगानीका राथग फाटो सभेत खर
ु ेको छ । थचननमाॉ

कम्ऩनीरे अफ आमोजना अगाडड फढाउनका राथग कम्ऩनी दताा गने प्रक्रिमा सभेत र्रु
ु गना सक्नेछ ।

ऩन्त्श्चभ सेती जरववद्मुत ् आमोजनारे फैतडी, फाजुया, डडेल्धयु ा य डोटीको बूŔबागराई प्रबाववत ऩानेछ ।

“स्थानीमस्तयभा डड्रभरङरगामतका काभ र्ुरु गना सहभनत प्रदान गरयएको छ” फैठकऩनछ रगानी फोडाका
प्रभुख कामाकायी अथधकृत याधेर् ऩन्तरे जानकायी ददए।

सो आमोजनाभा थचननमाॉ थ्री गजेजरे कुर रगानीको ७५ प्रनतर्त य नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणरे २५

प्रनतर्त रगानी गने छ । अनघल्रो भदहना थ्री गजेजको अध्मऺसदहतको प्रनतननथधभण्डररे नेऩारको
भ्रभण गयी ऩुन्स्थाऩना, ऩुनवाास, प्रसायण राइनको ननभााण तथा स्थानीम ऺेत्रभा यहे का सभस्मा
सभाधान गना सयकायसॉग भाग गये को थथमो । आमोजनाभा रू.एक खफा ५० अफा रगानी हुनेछ ।

कुर ७ सम ५० भेगावाट ऺभताको सो आमोजना २० वषा अगाडड नै ननभाणाका राथग अस्टे «भरमन

कम्ऩनीराई न्त्जम्भा ददइएको थथमो । अस्टे «भरमन कम्ऩनी „स्नोइ इन्त्न्जननमरयङ भाउन्टे न कम्ऩनी‟
(स्भेक) रे प्रबावकायी काभ गना नसकेको बन्दै सयकायरे तीन वषा ऩदहरे सो कम्ऩनीसॉग यहे को
अनभ
ु नतऩत्र खाये ज गयी थचननमाॉ थ्री गजेजराई ददएको थथमो ।
मस्तै फोडाको फैठकरे „एसएन ऩावय‟रे अगाडड फढाउन रागेको ताभाकोर्ी तेस्रो ऩरयमोजना ववकास
सम्झौता (वऩडडए) को प्रक्रिमा र्ुरु गने फाटोसभेत खोभरददएको छ । दोरखाभा आमोजनास्थर यहे को सो

ऩरयमोजनाको कुर ऺभता ६ सम ५० भेगावाट यहे को छ । सो आमोजनाको ननकट बववष्मभा ऩीडडए गरयने
प्रभुख कामाकायी अथधकृत ऩन्तरे जानकायी ददए ।

मस्तै बत्रबूवन अन्तयाान्त्ष्िम ववभानस्थर य ननजगढ अन्तयाान्त्ष्िम ववभानस्थर ननभााणको काभ सभेत

एक आऩसभा सभन्वम गये य अगाडड फढाउने ननणाम गये को छ । बत्रबूवन अन्तयाान्त्ष्िम ववभानस्थरभा हार
एभसमारी ववकास फैङ्कको आथथाक सहमोगभा सुधायको काभ अगाडड फदढयहे को छ ।

ववभानस्थरभा उऩरब्लध सेवा तथा सुववधाराई प्रबावकायी फनाउने य ऺभता अभबवद्
ृ थध गने तथा ननजगढ

ववभानस्थरको काभ तत्कार अगाडड फढाउनका राथग भागा प्रर्स्त बएको प्रभुख कामाकायी अथधकृत
ऩन्तको बनाइ छ ।

ननजगढ ववभानस्थरका राथग सयकायरे चारु आथथाक वषाभा रू. ५० कयोड फजेट ववननमोजन गये को छ ।

केही सभम ऩदहरे भात्रै सयकायरे ववभानस्थरको चाय क्रकल्रा कामभ गये को छ ।

मस्तै फोडाको सोभवायको फैठकरे ऩरयमोजना ववकास सम्झौता अगाडड फढाउॉ दा प्रवद्र्धकसॉग प्रनतभेगावाट
एक हजाय ५ सम अभेरयकी डरय र्ल्
ु क भरने ननणाम गये को छ । सो र्ल्
ु क भरदा आमोजनाभा अऩनत्व
भहसस
ु हुने य काभ गना सन्त्जरो हुने तथा काभ गना सक्ने कम्ऩनी आउने ववश्वास भरइएको छ ।

मस्तै फोडाका कामाकायी अथधकृत ऩन्तको सॊमोजकत्वभा अथा, ऊजाा, वन, नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणका

प्रभुख यहे को सभन्वम सभभनत सभेत गठन गरयने बएको छ । सो सभभनतरे आमोजनाभा दे झखएको

सभस्मा सभाधान गना भद्दत ऩुग्ने छ । फैठकभा काठभाडौँ तयाई रत
ु भागाको ववषमभा छरपर बए ऩनन
कुनै ननणाम नबएको ऩन्तरे जानकायी ददए ।

राभो सभमऩनछ फसेको फोडाको फैठकरे दयु गाभी प्रबाव ऩाने य भर
ु क
ु को ववकास ननभााणको काभराई
प्रबावकायी रुऩभा अगाडड फढाउने ननणाम गये को ऩन्तको बनाइ छ । यासस
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ऩश्चचभसेतीभा डेढ खफश िैदेलर्क रगानी स्िीकृत

साढे ७ सम भेगावाटको ऩन्त्श्चभसेती जरार्म आमोजनाका राथग डेढ खफा रुऩैमाॉफयाफयको वैदेभर्क रगानी
स्वीकृत बएको छ। रगानी फोडाको सोभफाय फसेको फैठकरे चीनको थ्री गजेजको सहामक कम्ऩनी

भसडब्लरइ
ु इन्बेस्टभेन्ट कऩोये सनरे प्रस्ताव गये को वैदेभर्क रगानी स्वीकृत गने ननणाम गये को हो।

वैदेभर्क रगानी स्वीकृनत ननणामसॉगै आमोजना ननभााणका राथग छुट्टटै कम्ऩनी खोल्ने फाटो खर
ु ेको छ।
२०६९ भा सम्झौता हुॉदा आमोजना ननभााण गने कम्ऩनीभा भसडब्लरइ
ु को ७५ य प्राथधकयणको २५ प्रनतर्त
रगानी यहने उल्रेख थथमो।

फोडारे प्राथधकयण य थचननमाॉ कम्ऩनीको स्वाभभत्व यहने गयी नेऩारभा सॊमुक्त कम्ऩनी स्थाऩना गना
ननदे र्नसभेत ददएको छ। कम्ऩनी स्थाऩना गयी फखााअनघ नै आमोजनास्थरभा बौगभबाक रगामत
अध्ममन गने अनुभनत ददने ननणाम ऩनन गये को छ।

भुरुकभा ठूरो रगानीभा ववकास गरयने आमोजनाका राथग जनतसक्दो फढी वैदेभर्क रगानी

भबœमाउनुऩने फोडा अध्मऺसभेत यहे का प्रधानभन्त्री सुर्ीर कोइयाराराई उद्धत
ृ गदै ववऻन्त्प्तभा
जनाइएको छ।

„दे र्भा उऩरब्लध हुने यकभ जरववद्मुत आमोजना तथा ठूरा आमोजनाभा रगानी गनऩ
ुा छा ,' ववऻन्त्प्तभा छ,
„ववदे र्ी रगानीभा फन्ने आमोजनारे नेऩारी फैंकफाट ऋण भरनेददने सम्फन्धभा अथा भन्त्रारमरे ननन्त्श्चत
भाऩदण्ड फनाउनुऩछा ।'

ऊजाा भन्त्रारमरे मसअनघ वैदेभर्क रगानी स्वीकृत गना य कम्ऩनी खोल्न नहुने तका यातदै आएको थथमो।
भन्त्रारमरे उठाएका ववषमभा सहभनत बएकारे वैदेभर्क रगानी स्वीकृनतको ननणाम बएको ऊजाा सथचव
याजेन्रक्रकर्ोय ऺेत्रीरे फताए।

„प्रसायण राइन फनाउन स्ऩष्ट भाऩदण्ड तमाय ऩनऩ
ुा ने तथा प्राथधकयण य थचननमाॉ कम्ऩनीफीच सम्झौताभा
सॊर्ोधन हुने बएको छ,' उनरे बने, „आमोजनाका राथग छुट्टटै कम्ऩनी स्थाऩना गये य काभ अगाडड फढाउने
ऩनन सहभनत बएको छ।'

फोडाका प्रभुख कामाकायी अथधकृत याधेर् ऩन्तरे वैदेभर्क रगानी स्वीकृतको ननणामऩनछ आमोजना

ननभााणको फाटो खर
ु ेको फताए। „थचननमाॉ कम्ऩनीरे फखााअनघ वातावयणीम य बौगोभरक अध्ममन ऩूया

गछा ,' उनरे बने, „फखााऩनछ उसको अध्ममन ववश्रेषण य आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) वाताा सरु
ु

हुनेछ।'
रगानी खोज्ने नाभभा १७ वषा अस्िे भरमाको स्नोइ भाउन्टे न इन्त्न्जननमरयङ कऩोये सन (स्भेक) रे ओगटे को
राइसेन्स २०६८ सारभा सयकायरे खाये ज गये को थथमो। खाये ज हुनासाथ सयकायको फास्केटभा आएको

आमोजना प्रनतस्ऩधााफाट ददनऩ
ु नेभा सयकायरे हचव
ु ाभा भसडब्लरइ
ु राई ददएको ऊजाा सथचव ऺेत्रीरे फताउॉ दै
आएका छन ्।

कम्ऩनीसॉग सभझदायी हुॉदा आमोजना सन ् २०२० भबत्र ननभााण ऩूया गने रक्ष्म याझखएको थथमो। उत्ऩाददत
बफजुरी दे र्भै खऩत गने मोजनासाथ कम्ऩनीसॉग सभझदायी गरयए ऩनन मनत ठूरो ऩरयभाणको बफजुरी
प्राथधकयणरे क्रकन्न नसक्ने फताउॉ दै आएको छ।

आमोजना ऩूवऊ
ा जाा भन्त्री गोकणा ववष्टको कामाकारभा खाये ज गयी ववद्मुत ऐन, २०४९ को दपा ३५

अनुसाय थचननमाॉ कम्ऩनीराई ददइएको थथमो। थ्री गजेज चीनभा साढे २२ हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन
गये को कम्ऩनी बएकारे मही ववश्वसननमताका आधायभा सयकायरे उसको सहामक कम्ऩनीराई ददएको
थथमो।
भसडब्लरइ
ु सॉग २०६९ भा बएको सभझदायीभा आमोजनाको कुर रागतको १० प्रनतर्त सेमय स्थानीमराई
छुट्टट्टमाउनऩ
ु ने उल्रेख छ। सद
ु यू ऩन्त्श्चभ ऺेत्रको ववद्मत
ु ीकयणका राथग १ सम ५० भेगावाट बफजर
ु ी
उऩरब्लध गयाउन कम्ऩनी सहभत बएको थथमो।

स्भेकसॉग सम्झौता हुॉदा करयफ १ खफा रागत अनभ
ु ान गरयए ऩनन अदहरे करयफ १ खफा ८० अफा रुवऩमा“ (२

अफा अभेरयकी डरय) कामभ गयी २०२१ सम्भ ननभााण सम्ऩन्न गने रक्ष्म बए ऩनन रगानी फोडा, सभभनत य
भन्त्रारमको धायणा फाझझएऩनछ आमोजना ननभााण अननन्त्श्चत फनेको छ।
फोडाअन्तगात कामाान्वमन हुने आमोजनाको वऩडडए वाताा र्ुल्कवाऩत प्रनतभेगावाट १ हजाय ५ सम
अभेरयकी डरय र्ुल्क भरने ननणामसभेत गये को छ। साथै वऩडडए वाताा गना फोडाका प्रभुख कामाकायी

अथधकृतको सॊमोजकत्वभा अथा, ऊजाा, कानून, न्माम, सॊववधानसबा तथा सॊसदीम भाभभरा भन्त्रारमका

सहŔसथचव, ववद्मुत ववकास ववबागका भहाननदे र्क य प्राथधकयणका कामाकायी सन्त्म्भभरत सात सदस्मीम
टोरी गठन गने ननणाम गये को छ।
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ताभाकोर्ी जरविद्मत्भा सभािेर्ी ऩॉज
ू ीिाद
याजन पमार
भाथथल्रो ताभाकोर्ी हाइड्रोऩावय भरभभटे डरे प्रबाववत ऺेत्रका फाभसन्दाका राथग छुट्टट्टमाएको र्ेमय

हारराई वविी नगरयने बएको छ । वविी खर
ु ाऩनछ फाॉकी र्ेमय प्रबाववत फाभसन्दाराई वविी गने मोजना
ववभबन्नखारे वववाद बएऩश्चात ् योक्रकएको हो । मसअनघ १ अफा ५८ कयोड ८५ राख रुऩैमाॉको साधायण

र्ेमय सवासाधायणराई ननष्कासन गने तमायी गरयएको थथमो । भरभभटे डरे गत पागुनभा ववभबन्न सॊयक्षऺत
सभूहराई ३ अफा ६० कयोड ६ राख रुऩैमाॉको साधायण र्ेमय ननष्कासन गये को थथमो । सवासाधायणराई
सभेत र्ेमय ववतयणफाट कम्ऩनीरे कुर ५ अफा १८ कयोड ९१ राख रुऩैमाॉ सङ्करन गनेोेछ ।

मसअनघ प्रबाववत ऺेत्रका फाभसन्दा य सवासाधायणराई छुट्टट्टमाइएको फाहे क रू.२ अफा ५४ कयोड रुऩैमाॉको
साधायण र्ेमयका राथग दयखास्त सङ्करन चैत १५ गते सभाप्त बइसकेको छ । कम्ऩनीको र्ेमय

ऩॉज
ू ीभध्मे ३४ प्रनतर्त र्ेमय कयीफ ७ राख आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका फाभसन्दा, कभाचायी सञ्चम कोषका
सञ्चमकताा, ऋणप्रदामक सॊस्थाका कभाचायी, कम्ऩनी तथा नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयण (नेववप्रा)का
कभाचायीहरूराई सयु क्षऺत गरयएको छ । मो नेऩारको वविीम फजायको इनतहासभा सफैबन्दा ठूरो

सावाजननक ननष्कासन भात्र नबई सफैबन्दा फढी रगानीकतााराई र्ेमय सयु ऺण गये को सावाजननक
ननष्कासन ऩनन हो ।

कम्ऩनीरे आमोजना व्मवस्थाऩनका राथग अन्तययान्त्ष्िम प्रनतस्ऩधााभापात व्मवस्थाऩन सभूह य प्रभुख
कामाकायी अथधकृत छनोट गने बनेको थथमो । तय, अदहरे आमोजनाको व्मवस्थाऩन नेऩार ववद्मुत ्

प्राथधकयणका व्मवस्थाऩकरे गरययहे का छन ् । मसअनघ मस्ता ठूरा आमोजना सञ्चारन हुन सकेका

थथएनन ् । अदहरे स्थानीम स्रोतफाटै मनत ठूरो आमोजना कामाान्वमन बइयहे को छ, जसभा कयीफ ४४ अफा
३९ कयोड (र्ेमय १० अफा ५९ कयोड, सॊस्थागत ऋण २० अफा, २ अफा डडवेञ्चय, नेऩार सयकायको ऋण ११

अफा ८ कयोड) रुऩैमाॉ ऩरयचारन गरयएको छ । मस फाट ४ सम ५६ भेगावाट ऺभताको ववद्मुत ् उत्ऩादन हुॉदै
छ । मसको कायण सभावेर्ी चरयत्रको ऩॉज
ू ी सॊयचना कामभ हुनु हो ।

ननभााणाधीन आमोजनाफाट वावषाक २ हजाय २ सम ८१ थगगावाट घण्टा ऊजाा उऩरब्लध हुने उल्रेख छ ।
जफक्रक आव २०७०।०७१ भा नेववप्राको आफ्नै ववद्मुत ् गह
ृ फाट २ हजाय २ सम ९१ थगगावाट घण्टा ऊजाा

उऩरब्लध बएको थथमो । मसयी हे दाा ताभाकोर्ीको ननभााणरे भुरुकको ऊजाासङ्कटभा ठूरो याहत प्रदान गने
छ । उत्ऩादनऩनछ आमोजनारे ववद्मुत ् खयीद दय ४ रुऩैमाॉ ६ ऩैसा प्रनतमुननट हुने गयी ऩीऩीए गये को छ ।

मसफाट कम्ऩनीको वावषाक ववद्मुत ् वविी आम रू. ९ अफा २६ कयोड हुनेछ ।
ववद्मुत ् खयीद सम्झौताभा व्मावसानमक उत्ऩादन र्ुरू बएको ९ वषासम्भ ३ प्रनतर्तरे वद्
ृ थध ऩाउने

व्मवस्था, योल्वाभरङ खोराको ऩानी ल्माएय थऩ ववद्मुत ् उत्ऩादनको मोजना य हार ननभााण बइयहे को
आमोजना स्थरबन्दा भाथथ कयीफ ४५ भेगावाट ऺभताको अको आमोजना सञ्चारन गना ऩाउने

अनुभनतका राथग आवेदन बएकारे मोजनाअनुरूऩ काभ अगाडड फढ्दा कम्ऩनीको ववद्मुत ् वविी आम
अझै थऩ हुने स्ऩष्ट छ ।

नेऩारभा जरववद्मुत ् आमोजनाहरूको प्रनतभेगावाट उत्ऩादन रागत रू. १५ कयोड बननएको छ । तय,
ताभाकोर्ी आमोजना प्रनतभेगावाट ९ कयोडभा नै फन्ने आधाय तम बएको छ । मसयी हे दाा भाथथल्रो

ताभाकोर्ीको र्ेमय रगानीकतााहरूका भाझ आकषाक रगानीका रूऩभा दे झखन्छ । कम्ऩनीरे व्मावसानमक
उत्ऩादन र्रू
ु गने वषाभा नै आफ्ना र्ेमयधनीहरूराई राबाॊर् फाॉड्ने फताएको छ । त्मसैरे ताभाकोर्ीको
फढीबन्दा फढी र्ेमयका राथग सम्फध ऩऺहरूभा ठूरै यस्साकस्की बइयहे को हो । फढी र्ेमयका राथग
सवोच्च अदारतभा अनेकौं सभह
ू फाट दामय गरयएका अनेकौं भद्दा ववचायाधीन छन ् ।

सभावेर्ी भोडरको व्मवस्थाऩन आज चन
ु ौतीको ऩहाडका रूऩभा खडा बएको छ । ताभाकोर्ी र्ेमयसॉग
जोडडएका वववादहरू ऋणप्रदामक सॊस्था र्ेमयधनी फन्न सक्ने वा नसक्ने ? मदद ऋणप्रदामक सॊस्था
र्ेमयधनी फन्न सक्ने बए उसको आथथाक स्वाथारे कम्ऩनीराई नकायात्भक असय नऩाने प्रफन्ध
भभराउनुऩछा । ऋणप्रदामक सॊस्थाका कभाचायीराई ऋण प्रवाह गरयएको कम्ऩनीभा र्ेमय हक हुन सक्ने
वा नसक्ने ? सक्ने बए सोको सीभा, कभाचायी र्ेमय मोजना (ईएसओऩी)को थऩ स्ऩष्टोन्त्क्त के हुने ?
एकबन्दा फढी प्रवधाक यहने अवस्था बए भुतम प्रवधाक य अन्मको हक, अथधकाय, प्रवधाक सॊस्थाका

कभाचायी ऩनन प्रवधाक हुन सक्ने वा नसक्ने ? ठे केदाय तथा ननजका भजदयू हरूको र्ेमय भाथथ दाफा हुन

सक्ने वा नसक्ने ? आमोजनाभा काभ गने भजदयू रे र्ेमय दाफी गदै आमोजनाको काभ नै फन्द गदाा कस्तो
व्मवस्था हुने तथा मस्ता वववादहरूको प्राथभभक सुनुवाइ हुने न्मामाथधकयणको सभेत स्ऩष्ट व्मवस्था
चादहएको छ ।

कम्ऩनीको ऩॉज
ू ी सॊयचना प्रफन्धऩत्रभा भाथथल्रो ताभाकोर्ी हाइड्रोऩावय भर कम्ऩनी कानूनफभोन्त्जभ

गदठत ऩन्त्ब्लरक भर कम्ऩनी हो बन्ने उल्रेख छ । प्रचभरत कानूनरे जरववद्मुत ् उत्ऩादन गने कम्ऩनीभा
सॊस्थाऩकको अॊर् कम्तीभा ५१ प्रनतर्त हुने व्मवस्था गये कोोे छ । त्मसअनुरूऩ ताभाकोर्ीको साधायण

र्ेमय ४९ प्रनतर्त हुनेछ । सो अङ्कको र्ेमयराई ववभबन्न सभूहभा छुट्टट्टमाइएको छ । थधतोऩत्रसम्फन्धी
प्रचभरत कानूनरे प्राकृनतक स्रोत य साधनराई कच्चा ऩदाथाका रूऩभा प्रमोग गने उद्मोगहरूरे ऩॉज
ू ीको
कम्तीभा १० प्रनतर्त र्ेमय उद्मोग प्रबाववत ऺेत्रका फाभसन्दाराई य कम्तीभा १५ प्रनतर्त
सवासाधायणराई र्ेमय सुयऺण गनऩ
ुा य्ा नेोे कानूनी आधाय फनाएको छ ।

कानन
ू ी आधायभा ताभाकोर्ी कम्ऩनीरे आफ्नो ऩॉज
ू ीभध्मे प्रबाववत ऺेत्रका फाभसन्दाराई १० प्रनतर्त र्ेमय
सुयक्षऺत गये को छ । तय, स्थानीमहरू य र्ेमय ववतयणभा सॊरग्न नगरयएका ठे केदायतपाका भजदयू हरूरे
आऩूmराई तोक्रकएको सो अॊर् फढाउनुऩने बन्दै आन्दोरनभा छन ् । मस्ता सभस्मारे ताभाकोर्ी

आमोजनाराई कयोडौं रुऩैमाॉको ऺनत ऩुगेको छ । ऩॉज
ू ीगत खचा हुन नसकेको, ठूरा ऩरयमोजना आफ्नै

स्रोतभा अदहरेसम्भ ननभााण नगरयएको सन्दबाभा ताभाकोर्ी योर भोडरववरुद्धको चारू ववतण्डाराई
नछटोबन्दा नछटो सभाधान गरयनुऩछा ।

जरववद्मुत्भा दे झखएका ऩनछल्रा घटनािभ य मस कम्ऩनीको र्ेमयप्रनत रगानीकतााको आकषाणराई
कानूनी रूऩभा सम्फोधन गना जरुयी छ, जसभा ववद्मभान थधतोऩत्रसम्फन्धी ननमभको ऩरयभाजान य

जरववद्मत्ु भा बयऩदो ननमभनकायीको अबाव ऩनू ता गनऩ
ुा छा । मसरे अऩाय जरस्रोतको उऩमोगभापात
सभद्
ु ामको
ृ थध प्राप्त गना सहमोग गनेछ । सावाजननक ऺेत्र एक्रैको काभ अप्रबावकायी बएको, सभद

सहकामाववनाको ऩव
ू ााधाय ववकास असम्बव प्राम् बएको य ननजी प्रवधाकका ऩरयमोजनाभा प्रवधाकहरू आपै
रागत फढाउन सॊरग्न हुने बएकारे नमाॉ कानन
ू को आवश्मकता यहे को हो । फैङ्क तथा वविीम सॊस्थाजस्तै
जरववद्मत
ु ् कम्ऩनीहरू ऩनन अननवामा रूऩभा ऩन्त्ब्लरक भर कम्ऩनीका रूऩभा स्थाऩना गरयनऩ
ु ने कानन
ू ी
प्रफन्धरे मसभा आइऩने सभस्माको सभाधान ददनेछ ।

अदहरे ताभाकोर्ीभा सम्फध ऩऺहरू फढी र्ेमयका राथग दाफा गरययहे का छन ् । भजदयू हरूको र्ेमय

दाफारगामत केही ववषम ऩनछल्रा वववादहरू हुन ् । ऩदाा ऩछाडडफाट प्रामोन्त्जत कामािभको तस्वीयका
दृश्महरूरे स्ऩष्ट ऩाने हुॉदा मस्ता सभस्माको सभाधान असहज छै न । तय, सभाधानको साथाक ऩहर

बएको दे झखॉदैन । र्ेमयभा जन उत्साहरे जरववद्मुत ् रगानीमोग्म ऺेत्र बएको ऩुन्त्ष्ट गछा । अदहरे ऩूवााधाय
ववकास कम्ऩनीरे खोजेअनुरूऩ जरववद्मुत्भा ऩनन ऩूवा प्राथभभक ननष्कासन (वप्रआईऩीओ)जायी गयी ऩॉज
ू ी
सङ्करन गना सक्रकने व्मवस्था गनऩ
ुा छा । सयकायी ऺेत्रको नेतत्ृ वभा आकषाक ऩरयमोजना छनोट गदाा

सवासाधायणफाटै १ हजाय भेगावाट ऺभताको ऩरयमोजना फनाउने स्रोत जुटाउन सक्रकन्छ । मसरे ८Ŕ१० अफा

रुऩैमाॉका ऩरयमोजनाका राथग भुरुकभा खासै सभस्मा छै न । मसरे सयकायराई र्तासदहतका ऋणका राथग
दाताहरूसॉग झोरी थाऩी यहनफाट भक्
ु त गछा । तय, ननमतभा सभस्मा छ ।

मसफाट जरववद्मुत ् ऩरयमोजनाहरू ववकास सभभनत, प्राथधकयण तथा प्राइबेट कम्ऩनीरे फनाउनुऩछा बन्ने
ददनगए । ताभाकोर्ी, थचभरभेजस्तै सफैको सहबाथगताभा हुने सभावेर्ी ऩॉज
ू ीवादी प्रारूऩको भोडेर नै

नेऩारको जरववद्मुत ् ववकासको आधाय हो । मस्तो चेतनाको छे कथन
ु याजनीनतभा ननदहत इभानदायीको

खडेयीभा व्माप्त छ । ननदहत स्वाथारे मसराई भरजर गये को छ । तय, सभावेर्ी भोडररे उज्मारो ददनको
सङ्केत गछा । जरववद्मुत्ऩनछ सडक, ये र, सुरुङ, एमयऩोटा जस्ता ऩूवााधाय ववकासभा कसयी रागू गना

सक्रकन्छ । हाम्रा „थथङ्क ट्टमाङ्क‟रे मसफाये ववचाय गने फेरा बइसकेको छ । भन्त्न्त्रऩरयषद्भा रथगएको

सावाजननक ननजी साझेदायी नीनतरे ववद्मभान सभस्माहरू हर गने फाटो खर
ु ा गयोस ् य अदहरेको ऩुस्ताभा
नै सभद्
ृ थध प्राप्त गने गयी नीनत ननभााण होस ् ।

रेखक नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणभा कामायत छन ् ।

>f]tM cleofg, 2072/1/1

ऩश्चचभ सेती जरविद्मत ् आमोजना
िैदेलर्क रगानी स्िीकृत गने ननणशम
चैत ३०, काठभाडौं । गानी फोडाको १७ औॊ फैठकरे ऩन्त्श्चभ सेती जरववद्मुत ् आमोजना ववकासका राथग

वैदेभर्क रगानी स्वीकृत गने ननणाम गये को छ । सोभवाय भसॊहदयफायभा फोडाका अध्मऺ तथा प्रधानभन्त्री
सुर्ीर कोइयाराको अध्मऺताभा फसेको फैठकरे उक्त ननणाम गये को हो । फैठकरे ७ सम ५० भेगावाट

ववद्मुत ् उत्ऩादन ऺभताको सो आमोजना ववकासका राथग थचननमाॉ कम्ऩनी „सीडब्लल्मूई इन्बेष्टभेण्ट

कऩोये र्न‟को रगानी स्वीकृत गने ननणाम गये को हो । उक्त आमोजनाको अनुभाननत रागत १ खफा ६० अफा
रुऩैमाॉ छ । फैठकरे थचननमाॉ कम्ऩनी य नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको स्वाभभत्व यहने गयी नेऩारभा सॊमुक्त
रगानीको कम्ऩनी स्थाऩना गनासभेत ननदे र्न ददने ननणाम गये को छ ।

मसअनघ रगानी गनेसम्फन्धी ननणाम नहुॉदा थचननमाॉ कम्ऩनीरे नेऩारभा सॊमक्
ु त रगानीको कम्ऩनी
स्थाऩना गना ऩाएको थथएन । फैठकरे उक्त कम्ऩनीराई वषाामाभ र्रू
ु हुनअ
ु गावै आमोजनास्थरभा
बौगभबाकरगामत अध्ममन गना ददने अनभ
ु नतसभेत ददएको छ ।

त्मस्तै, रगानी फोडाअन्तगात कामाान्वमन हुने जरववद्मुत ् आमोजनाको ऩरयमोजना ववकास सम्झौता

(ऩीडीए) वाताा र्ुल्कफाऩत प्रनतभेगावाट १ हजाय ५ सम अभेरयकी डरय र्ुल्क भरने बएको छ । साथै ऩीडीए
वाताा गना ७ सदस्मीम वातााटोरी गठन गने ननणामसभेत गये को छ । सभभनतभा रगानी फोडाका कामाकायी

प्रभुखको सॊमोजकत्वभा रगानी फोडाको कामाारम, अथा, ऊजाा य कानून, न्माम, सॊववधानसबा तथा सॊसदीम
भाभभरा भन्त्रारमका सहसथचवहरू, ववद्मुत ् ववकास ववबागका भहाननदे र्क य नेऩार ववद्मुत ्

प्राथधकयणका कामाकायी ननदे र्क यहनेछन ् । जरववद्मुत्फाहे क अन्म आमोजनाको वाताा टोरीभा बने
सम्फन्त्न्धत भन्त्रारमका सहसथचव य ववबागका भहाननदे र्क गयी २ सदस्म सभावेर् हुनेछन ् ।

फैठकरे ताभाकोर्ी तेस्रो जरववद्मुत ् आमोजनाको ऩरयमोजना वाताा सम्झौता (ऩीएनए) को सभमावथध
सॊर्ोधन गयी त्मसभा हस्ताऺय गने अथधकायी फोडाका कामाकायी प्रभुखराई ददने ननणाम गये को छ ।

साथै, फोडाका कामाकायी अथधकृतको कामासम्ऩादन भूल्माङ्कन गना अथाभन्त्रीको सॊमोजकत्वभा यान्त्ष्िम

मोजना आमोगका उऩाध्मऺ य नेऩार सयकायका ऩव
ा थचव ववभर वाग्रे यहने गयी एक ववर्ेषऻ सभभनत
ू स
गठन गने ननणाम गये को छ ।

फैठकरे बत्रबुवन अन्तययान्त्ष्िम ववभानस्थरको स्तयोन्ननतको काभ अववरम्फ अनघ फढाउन ८ सदस्मीम

उच्चस्तयीम सभन्वम तथा सहजीकयण सभभनत गठन गने ननणामसभेत गये को छ । सो सभभनतभा
सॊस्कृनत, ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमनभन्त्री सॊमोजक यहनेछन ् । सदस्महरूभा यान्त्ष्िम मोजना

आमोगका उऩाध्मऺ, सॊस्कृनत, ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम, अथा य कानून भन्त्रारमका

सथचवहरू, रगानी फोडाका प्रभुख कामाकायी अथधकृत, नागरयक उड्डमन प्राथधकयणका भहाननदे र्क तथा

फोडा कामाारमका सहसथचव सदस्म यहनेछन ् । दोस्रो अन्तययान्त्ष्िम ववभानस्थर ननभााणसम्फन्धभा बने

फैठकरे दव
ु ै (टीआईएसभेत) आमोजनाराई प्रबावकायी ढङ्गरे अनघ फढाउनेफाये अध्ममन गने बएको छ ।
उक्त अध्ममनफाट प्राप्त हुने प्रनतवेदनको आधायभा थऩ कामा अनघ फढाइने बएको छ ।

फैठकभा प्रधानभन्त्री सुर्ीर कोइयारारे ठूरा रगानीभा ववकास गरयने आमोजनाका राथग जनतसक्दो फढी
वैदेभर्क रगानी भबत्र्माउने य दे र्भै उऩरब्लध यकभ आमोजना ववकासको राथग रगाउनुऩनेभा जोड ददए ।
त्मसका राथग ववदे र्ी रगानीभा ननभााण गरयने आमोजनाहरूरे नेऩारी फैङ्कफाट ऋण भरने
ददनेसम्फन्धभा अथा भन्त्रारमरे एक भाऩदण्ड तमायी गनऩ
ुा नेभा उनरे जोड ददए ।
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प्रागधकयणको घाटा चाय िर्शभा २४ अफश ऩग्दै
बीभ गौतभ

नेऩार ववद्मुत ् प्राथधकयणको घाटा चाय वषाभै २४ अफा रुऩैमाॉ ऩुग्ने बएको छ । आथथाक वषा २०६७÷०६८ भा

सयकायरे २७ अफा रुऩैमाॉ घाटा अवरेखन गये कोभा त्मसऩनछ भात्र चारू वषाको अन्त्मसम्भ घाटा २४ अफा
ऩुग्ने प्राथधकयण अथा ननदे र्नारमरे जनाएको छ ।

आथथाक वषा २०५७÷०५८ दे झख झन्डै १० वषाको घाटा २७ अफा ऩुगेकाभा ऩनछल्रो चाय वषाभै ह्वािै फढे य मनत
धेयै घाटा ऩुग्न रागेको हो । गत आथथाक वषाको अन्त्मसम्भभा १७ अफा ५७ कयोड रुऩैमाॉ घाटाभा यहे को
प्राथधकयणभा मस वषा चारू वषाभा भात्र ६ अफा ४४ कयोड रुऩैमाॉ हुने अनुभान छ ।

„बायतफाट ववद्मुत ् आमातको भूल्मान्तय, ग्राभीण ववद्मुतीकयण य चह
ु ावटरगामतका कायण घाटा फढ्दै

गएको हो,‟ प्राथधकयणका कामाकायी ननदे र्क भुकेर्याज काफ्रेरे बने, „सयकायरे बायतफाट ववद्मुत ्
आमातको भूल्मान्तय यकभ य ववद्मुत ् भहसुर वद्
ृ थध ग¥मो बने घाटा कभ हुन्छ ।‟ प्राथधकयणका अनुसाय,

बायतफाट ववद्मत
ु ् आमात गदााको भल्
ू मान्तय यकभ वषाको साढे ३ अफा रुऩैमाॉबन्दा फढी हुन्छ । अथा
भन्त्रारमरे बायतफाट ववद्मत
ु ् आमात गदााको भल्
ू मान्तय यकभ ददॉ दै आएऩनछ गत वषाको २० कयोड रुऩैमाॉ
ददन फाॉकी छ बने चारू आथथाक वषाको ६ भदहनाको भात्र २ अफा ददन फाॉकी छ ।

प्राथधकयणराई चह
ु ावटफाट भात्र फसेनन ८ अफा रुऩैमाॉबन्दा फढीको घाटा हुन्छ । प्राथधकयणका अनुसाय, १५
प्रनतर्त प्राववथधक चह
ु ावट छ बने १० प्रनतर्त चोयी चह
ु ावट छ । सयकायरे बायतफाट आमात ववद्मुत्को

भूल्मान्तय यकभ ददएभा प्राथधकयणभबत्र चह
ु ावट ननमन्त्रणरगामतका कामा अनघ फढाइ घाटा आधाभा
झाना सक्रकने दाफी कामाकायी ननदे र्क काफ्रेको छ । तय, प्राथधकयणको चह
ु ावट प्रबावकायी रूऩभा घट्टन
सकेको छै न ।

आथथाक वषा २०६७÷०६८ भा २७ अफा अऩ रेखन गये ऩनछको ऩदहरो वषाभै प्राथधकयण ९ अफा ५० कयोड घाटा

रागेको थथमो । ११ वषाऩनछ ववद्मुत ् भहसुर ननधाायण आमोगरे २०६९ सारभा भहसुर फढाएऩनछ त्मो
घाटा आथथाक वषा २०६९÷०७० भा ३ अफा ३७ कयोडभा झये को थथमो । आथथाक वषा २०७०÷०७१ भ ४ अफा ७०
कयोड ऩुगेको घाटा चारू वषाभा झन्डै २ अफा फढ्न रागेको हो ।
प्राथधकयणका अनस
ु ाय, बायतफाट आमात ववद्मत्ु भा प्रनत मनु नट दईु रुऩैमाॉ घाटा छ बने २२० केबीको

झखम्ती ढल्केफय प्रसायण राइन नफन्दा प्राथधकयणरे फसेनन १ अफा बन्दा फढी घाटा फेहोनऩ
ुा ये को छ । चोयी
(अप्राववथधक) चह
ु ावट ननमन्त्रणका राथग अभबमान चराएको ऩनन छ तय रक्ष्मअनस
ु ाय चह
ु ावट घट्टन

सकेको छै न । ववतयणभा सभेत प्राथधकयणको चह
ु ावट धेयै छ । प्राथधकयणरे प्रर्ायण य ववतयण दव
ु ैको
प्राववथधक चह
ु ावट घटाउनका राथग फल्र प्रसायण य ववतयण गुरुमोजना फनाउन रागेको छ ।
प्राथधकयणका अनुसाय, दव
ु ै गुरुमोजना फनाएऩनछ भात्र चह
ु ावट ननमन्त्रणका राथग सहमोग ऩुग्नेछ ।
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नफेद्िाया साढे २ अफश सहामता घोर्णा
नेऩारराई नफेन्त्जमन सयकायरे २ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ सहामता ददने घोषणा गये को छ ।नफेन्त्जमन
सयकायका ववदे र् भाभभरा याज्मभन्त्री भोटे न हगरन्डरे दईु ददने भ्रभण सकेय पकानेिभभा आमोन्त्जत
ऩत्रकाय सम्भेरनभा ऊजााको ऺेत्रभा सो यकभ सहमोग गने घोषणा गये का हुन ् ।

„सफैका राथग ददगो ऊजाा‟ को रक्ष्म हाभसर गनाका राथग नेऩारराई नवीकयण ऊजाा य ऊजाा दऺता
कामािभका राथग सो सहमोग गरयएको हो । ऊजाा, भर्ऺा य सर्
ु ासनका राथग सन ् २०१४ भा भात्र नफेरे
नेऩारराई ३ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ सहमोग गये को थथमो ।

स्वदे र् पकानुअनघको ऩत्रकाय सम्भेरनभा याज्मभन्त्री भोटे नरे ऊजाा, भर्ऺा य सुर्ासनको ऺेत्रभा
नेऩारराई नफेरे सहमोग गदै आएको फताए । „नेऩार य बायतफीच बएको ऊजाा व्माऩाय सम्झौता

(ऩीटीए)रे नेऩारको जरववद्मुत ् ववकासका राथग सहज वातावयण फनेको छ,‟ उनरे बने, „नेऩारको ऊजाा

ऺेत्रको आवश्मकताको आधायभा नफेरे सहमोग गछा ।‟ उनरे नेऩार य नफेको बौगोभरक अवस्था भभल्ने
फताउॉ दै जरववद्मुत ् ऺेत्रभा ऻान य प्रववथधको आदानप्रदान तथा सहामताराई ननयन्तयता य आवश्मकताको
आधायभा वद्
ृ थध गदै जाने फताए ।

दईु ददने भ्रभणभा आएका भोटे नरे प्रधानभन्त्री सुर्ीर कोइयारा, अथाभन्त्री डा. याभर्यण भहत,
ऩययाष्िभन्त्री भहे न्रफहादयु ऩाण्डे, भदहरा तथा फारफाभरका भन्त्री ननरभ केसी तथा ऊजाा सथचव
याजेन्रक्रकर्ोय ऺत्रीरगामतसॉग भर्ऺा, सुर्ासन य ऊजाा ऺेत्रफाये चचाा गये का थथए । याज्मभन्त्री भोटे नरे
याजनीनतक दरका प्रभुख नेताका साथै नागरयक सभाजका प्रनतननथधराई सभेत बेटेका थथए ।

प्रधानभन्त्री कोइयारारे भोटे नसॉगको बेटभा सयकाय नमाॉ सॊववधान ननभााणका राथग सक्रिम यहे को य राभो
सभमदे झख याजनीनतक अन्त्स्थयता यहे कारे अफ नछट्टटै नमाॉ सॊववधान फनाएय अन्मोर हटाउने फताएका
थथए । आफ्नो दे र्को सभस्मा सभाधान गनाका राथग आपॊोै सऺभ यहे को उनरे फताए ।
भोटे नरे बने बेटभा सफै नेऩारीराई आधायबूत भानव अथधकायको ग्माये न्टीसदहतको सॊववधान फनाउन

आग्रह गदै प्रधानभन्त्रीराई भ्रष्टाचायववरुद्धको अभबमान सर्क्त फनाउन आग्रह गये का थथए । उनरे सफै
ऺेत्रभा हुने भ्रष्टाचायववरुद्ध रड्न ऩनन प्रधानभन्त्रीराई आग्रह गये का थथए ।

ऩययाष्िभन्त्री ऩाण्डेसॉगको बेटभा बने भोटे नरे नफे सफैका राथग नेऩारभा गुणस्तय भर्ऺा ननन्त्श्चतता
हुनुऩने ऩऺभा यहे को फताउॉ दै जरववद्मुत ् ववकासभा रगानी वद्
ृ थध गने चाहना याखेका थथए ।

याज्मभन्त्री भोटे नरे ऩययाष्िभन्त्री ऩाण्डेराई ७ जुराई २०१५ भा हुन रागेको ओस्रो सभभट अन एजुकेसन
पय डेबरऩभेन्टका सहबाथगताका राथग ननभन्त्रणा गये का थथए । भोटे नरे सॊमुक्त याष्िसॊघीम सुयऺा

ऩरयषद्भा आफ्नो दे र्रे भुरुकरे उम्भेदवायी ददन रागेको फताउॉ दै त्मसका राथग सहमोग य सभथान गना
ऩनन आग्रह गये का थथए ।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072/1/2
आॉधीखोरा जरविद्मत ् आमोजनाको ऺभता िद्
ृ गध
फुटवर ऩावय कम्ऩनीअन्तगात सञ्चाभरत आॉधीखोरा जरववद्मुत ् आमोजनारे ऺभता ववस्तायको गरयएको छ।
मसअनघ ५.१ भेगावाट ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गदै आएको बए ऩनन ऺभता वद्
ु माइएको हो।
ृ थध गयी ९.४ भेगावाट ऩ¥
ऺभता ववस्तायऩनछ थऩ ऺभताअनुसायको ववद्मुत ् उत्ऩादनसभेत र्ुरू गये को कम्ऩनीरे जनाएको छ।

न्त्जल्राको जगत्रदे वी गाववस–८ भा फाॉध फाॉधेय वाडा नॊ ९ न्त्स्थत गल्माङभा ऩावय हाउस ननभााण गये य २०४६ सारफाट
५.१ भेगावाट ववद्मत
ु ् उत्ऩादन गदै आएको आॉधीखोरा जरववद्मत
ु ् आमोजनारे थऩ ४.३ भेगावाट ऺभता ववस्ताय
गरय ९.४ भेगावाट ऩ¥
ु माउन आमोजनारे २०६९ भॊभसयफाट उत्ऩादन फन्द गये य ऺभता ववस्तायको काभ र्ुरू गये को
थथमो।

आमोजनाभा मसअनघ जडडत उऩकयण झण्डै सम वषा ऩुयानो बएकारे नछटो बफथग्रयहने, ववद्मुत ् उत्ऩादन फन्द

बइयहने, उऩकयण भभात तथा सम्बाय गना ननकै सभस्मा हुने य ऩूणा रूऩभा ववद्मुत ् उत्ऩादन तथा सञ्चारन गना

कदठन बएकारे ऩयु ाना उऩकयण हटाई नमाॉ जडान गयी ऺभता वद्
ु वर ऩावय कम्ऩनीरे जनाएको छ।
ृ थध गरयएको वट
आमोजना भभातका राथग भेगा फैंक य ववश्व फैंकअन्तगातको अन्तयाान्त्ष्िम ववि ननगभफाट ऋण उऩरब्लध गयाएको

थथमो । उक्त आमोजनाको ऺभता वद्
ृ थध बई भुरुकभा जायी ऊजाा सॊकट सभाधान गना केही भद्दत भभल्ने ववश्वास
भरइएको छ। आमोजनाद्वाया ववतरयत ऩानीरे स्माङ्जा तथा ऩाल्ऩा न्त्जल्राका थऩ २५० हे क्टय गयी ५६० हे क्टय
जभभन भसॉचाइ सुववधा उऩरब्लध हुने छ।

ऺभता ववस्तायको काभ सम्ऩन्न गना करयफ दईु वषा रागेकोोे य नमाॉ उऩकयण जडान बएका कायण बभू भगत

ववद्मुतगह
ृ को रम्फाइ करयफ आठ भभटय राभो हुन गएको छ। साथै टे रये स टनेरको आकाय ऩनन फढाइएको छ। झन्डै
२५० भभटय राभो नमाॉ ऩेनस्टक ऩाइऩ थऩ गरयएको छ।

कम्ऩनीरे ऺभता ववस्तायका राथग बौनतक ऩव
ू ााधाय ननभााणका राथग दहभार हाइड्रो एन्ड जनयर कन्िक्सनराई

न्त्जम्भा ददएको थथमो बने इरेक्िोभेकाननकरतपा नेऩार हाइड्रो एन्ड इरेक्िोननक कम्ऩनीराई न्त्जम्भा ददएको थथमो।

>f]tM cleofg, 2072/1/2

जरविद्मत्भा रगानी िद्
ृ गध गने निेको चाहना

नवेरे नेऩारको आथथाक ववकासको भेरुदण्डका रुऩभा यहे को जरववद्मत
ु ् ऺेत्रको ववकासभा रगानी वद्
ृ थध गने चाहना
व्मक्त गये को छ ।

नेऩारको दईु ददने औऩचारयक भ्रभणभा यहे का नवेका ववदे र् याज्मभन्त्री भोटे न हगरन्डरे ऩययाष्ि भन्त्री

भहे न्रफहादयु ऩाण्डेसॉग फुधफाय ऩययाष्ि भन्त्रारमभा बएको बेटवातााभा त्मस्तो चाहना व्मक्त गये का हुन ् ।

आपूसॉगको बेटभा नवेरे नेऩारको रोकतन्त्र, सुर्ासन प्रवद्र्धन, भर्ऺा य ववकासका ननन्त्म्त ववर्ेष चासो याखेको
भन्त्री ऩाण्डेरे फताए ।

सॊमुक्त याष्िसङ्घीम सुयऺा ऩरयषद्भा आफ्नो भुरुकरे उम्भेदवायी ददन रागेको जानकायी गयाउॉ दै त्मसभा नेऩारको
सहमोग य सभथान आपूरे अऩेऺा गये को याज्मभन्त्री हगरन्डरे फताएको भन्त्री ऩाण्डेरे जानकायी ददए । नेऩार य
नवेफीच सन ् १९७३ भा कूटनीनतक सम्फन्ध स्थाऩना बएको हो । त्मसमता नवेरे नेऩारको साभान्त्जक–आथथाक
ववकासभा ननयन्तय सहमोग गदै आएको छ ।

नेऩार सयकायरे ननधाायण गये को प्राथभभकताअनुसाय आधायबूत प्राथभभक भर्ऺा, जरववद्मुत ्, ऊजाा,

भानवअथधकाय, ववकेन्रीकयण, र्ान्त्न्त स्थाऩना, सर्
ु ासन, ननजी ऺेत्रको ववकासभा केन्त्न्रत यहे य नवेरे सहमोग गदै
आएको छ । नवेरी सहमोग ग्राभीण ववद्मुतीकयणभा ऩनन उल्रेतमरुऩभा उऩमोग बएको छ । नवेरी अन्तयाान्त्ष्िम

सहमोग ननमोग (नोयाड) भापात ऩनन नवेरे नेऩारको ववकास प्रमासभा सघाउॉ दै आएको छ । नोयाडरे दऺ जनर्न्त्क्त
उत्ऩादनका ननन्त्म्त ववभबन्न सभमभा छात्रववृ ि प्रदान गदै आएको छ । र्ान्त्न्त कोषभा नवेरे ३ कयोडबन्दा फढी
नवेन्त्जमन िोनय उऩरब्लध गयाएको छ ।

बेटभा नेऩारका राथग नवेका याजदत
ू चेर टोभोड वऩटयसेन य महाॉन्त्स्थत नवेरी दत
ू ावासका उच्च अथधकायीहरुको
उऩन्त्स्थनत यहे को थथमो । यासस

>f]tM sf/f]jf/, 2072/1/2
जरविद्मत ् विकासभा सघाउने निेको चाहना
नवेरे नेऩारको आथथाक ववकासको भेरुदण्डका रुऩभा यहे को जरववद्मुत ् ऺेत्रको ववकासभा रगानी वद्
ृ थध
गने चाहना व्मक्त गये को छ ।

नेऩारको दईु ददने औऩचारयक भ्रभणभा यहे का नवेका ववदे र् याज्मभन्त्री भोटे न हगरन्डरे ऩययाष्ि भन्त्री

भहे न्रफहादयु ऩाण्डेसॉग आज ऩययाष्ि भन्त्रारमभा बएको बेटवातााभा त्मस्तो चाहना व्मक्त गये का हुन ् ।
आपूसॉगको बेटभा नवेरे नेऩारको रोकतन्त्र, सुर्ासन प्रवद्र्धन, भर्ऺा य ववकासका ननन्त्म्त ववर्ेष चासो
याखेको भन्त्री ऩाण्डेरे याससराई जानकायी ददए ।

सॊमक्
ु त याष्िसङ्घीम सयु ऺा ऩरयषद्भा आफ्नो भर
ु क
ु रे उम्भेदवायी ददन रागेको जानकायी गयाउॉ दै त्मसभा
नेऩारको सहमोग य सभथान आपूरे अऩेऺा गये को याज्मभन्त्री हगरन्डरे फताएको भन्त्री ऩाण्डेरे बने ।
नेऩार य नवेफीच सन ् १९७३ भा कूटनीनतक सम्फन्ध स्थाऩना बएको हो । त्मसमता नवेरे नेऩारको
साभान्त्जकŔआथथाक ववकासभा ननयन्तय सहमोग गदै आएको छ ।

नेऩार सयकायरे ननधाायण गये को प्राथभभकताअनुसाय आधायबूत प्राथभभक भर्ऺा, जरववद्मुत ्, ऊजाा,

भानवअथधकाय, ववकेन्रीकयण, र्ान्त्न्त स्थाऩना, सुर्ासन, ननजी ऺेत्रको ववकासभा केन्त्न्रत यहे य नवेरे

सहमोग गदै आएको छ । नवेरी सहमोग ग्राभीण ववद्मुतीकयणभा ऩनन उल्रेतमरुऩभा उऩमोग बएको छ
।

नवेरी अन्तयाान्त्ष्िम सहमोग ननमोग (नोयाड) भापात ऩनन नवेरे नेऩारको ववकास प्रमासभा सघाउॉ दै
आएको छ । नोयाडरे दऺ जनर्न्त्क्त उत्ऩादनका ननन्त्म्त ववभबन्न सभमभा छात्रववृ ि प्रदान गदै आएको छ
। र्ान्त्न्त कोषभा नवेरे तीन कयोडबन्दा फढी नवेन्त्जमन िोनय उऩरब्लध गयाएको छ ।

बेटभा नेऩारका राथग नवेका याजदत
ू चेर टोभोड वऩटयसेन य महाॉन्त्स्थत नवेरी दत
ू ावासका उच्च
अथधकायीहरुको उऩन्त्स्थतनत यहे को थथमो । यासस

>f]tM uf]/vfkq, 2072/1/2
जरविद्मत ् विकासभा सघाउने निेको चाहना
काठभाडौँ, वैर्ाख २ गते । नवेरे नेऩारको आथथाक ववकासको भेरुदण्डका रुऩभा यहे को जरववद्मुत ् ऺेत्रको

ववकासभा रगानी वद्
ृ थध गने चाहना व्मक्त गये को छ ।नेऩारको दईु ददने औऩचारयक भ्रभणभा यहनुबएका
नवेका ववदे र् याज्मभन्त्री भोटे न हगरन्डरे ऩययाष्ि भन्त्री भहे न्रफहादयु ऩाण्डेसॉग आज ऩययाष्ि
भन्त्रारमभा बएको बेटवातााभा त्मस्तो चाहना व्मक्त गनब
ुा एको हो ।

आपूसॉगको बेटभा नवेरे नेऩारको रोकतन्त्र, सुर्ासन प्रवद्र्धन, भर्ऺा य ववकासका ननन्त्म्त ववर्ेष चासो
याखेको भन्त्री ऩाण्डेरे याससराई जानकायी ददनुबमो । सॊमुक्त याष्िसङ्घीम सुयऺा ऩरयषद्भा आफ्नो

भुरुकरे उम्भेदवायी ददन रागेको जानकायी गयाउॉ दै त्मसभा नेऩारको सहमोग य सभथान आपूरे अऩेऺा
गये को याज्मभन्त्री हगरन्डरे फताउनुबएको भन्त्री ऩाण्डेरे फताउनुबमो ।

नेऩार य नवेफीच सन ् १९७३ भा कूटनीनतक सम्फन्ध स्थाऩना बएको हो । त्मसमता नवेरे नेऩारको
साभान्त्जकŔआथथाक ववकासभा ननयन्तय सहमोग गदै आएको छ ।नेऩार सयकायरे ननधाायण गये को

प्राथभभकताअनुसाय आधायबूत प्राथभभक भर्ऺा, जरववद्मुत ्, ऊजाा, भानवअथधकाय, ववकेन्रीकयण,

र्ान्त्न्त स्थाऩना, सुर्ासन, ननजी ऺेत्रको ववकासभा केन्त्न्रत यहे य नवेरे सहमोग गदै आएको छ । नवेरी
सहमोग ग्राभीण ववद्मुतीकयणभा ऩनन उल्रेतमरुऩभा उऩमोग बएको छ ।

नवेरी अन्तयाान्त्ष्िम सहमोग ननमोग ९नोयाड० भापात ऩनन नवेरे नेऩारको ववकास प्रमासभा सघाउॉ दै
आएको छ । नोयाडरे दऺ जनर्न्त्क्त उत्ऩादनका ननन्त्म्त ववभबन्न सभमभा छात्रववृ ि प्रदान गदै आएको छ
। र्ान्त्न्त कोषभा नवेरे तीन कयोडबन्दा फढी नवेन्त्जमन िोनय उऩरब्लध गयाएको छ ।

बेटभा नेऩारका राथग नवेका याजदत
ू चेर टोभोड वऩटयसेन य महाॉन्त्स्थत नवेरी दत
ू ावासका उच्च
अथधकायीहरुको उऩन्त्स्थतनत यहे को थथमो । यासस

>f]tM gful/s, 2072/1/3

टहउॉ दभा बफजरी नेऩारी फजायभै फेच्न आग्रह
रक्ष्भण ववमोगी

रगानी फोडारे ताभाकोसीŔ३ जरववद्मुत आमोजना ननभााणको न्त्जम्भा ऩाएको नवेको एसएन

(स्ट्टमाटक्र्माफ्ट नयपन्ड) ऩावय कम्ऩनीराई उत्ऩाददत बफजुरी दहउॉ दका ६ भदहना नेऩारभै फेच्न आग्रह
गये को छ।

दहउॉ दभा अझै राभो सभमसम्भ बफजुरी अबाव हुने य त्मसको ऩूनता गना बायतफाट आमात गनऩ
ुा ने फाध्मता
बएकारे महाॉको भाग ऩूया गये यभात्र बायतभा फेच्न आग्रह गरयएको हो।

अथधकाॊर् नदी प्रवाही आमोजना बएकारे दहउॉ दभा महाॉ बफजुरी अबाव हुने हुॉदा उथचत भूल्म ऩाए मतै फेच्न
सक्रकनेभा एसएन ऩावय सकायात्भक दे झखएको फोडाका प्रभुख कामाकायी अथधकृत याधेर् ऩन्तरे फताए।

„आमोजनाका राथग रगानी जोहो गदाा फैंकरे ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गये को वा बफजुरी फेच्ने

फजाय खोज्छ,' उनरे फुधफाय नागरयकसॉग बने, „नेऩारराई दहउॉ दभा फढी बफजुरी चादहन्छ, मसभा नेऩार
ववद्मुत प्राथधकयण सभेत सकायात्भक हुनेछ।'

कम्ऩनी महाॉ बफजुरी फेच्ने ववषमभा सकायात्भक दे झखए ऩनन मसका राथग प्राथधकयणरे वऩवऩए गनऩ
ुा ने
उनरे फताए। „प्राथधकयणरे बफजुरीको भाग य आऩूनताको प्रऺेऩण गये को छ, उसरे वऩवऩए गने टॊ ोुगो
रागेऩनछ भात्र एसएन ऩावयरे महाॉ बफजुरी फेच्ने आधाय तम हुन्छ,' उनरे बने।

ताभाकोसीको बफजुरी बायत ननमाात गने उद्दे श्मरे सयकायरे सन ् २००९ भा एसएन ऩावयराई ६ सम

भेगावाटका राथग भात्र अध्ममन अनभ
ु नतऩत्र ददएको थथमो। कम्ऩनीरे वातावयणीम, बौगोभरक य नदीको
फहावको अध्ममन गये य ८ सम ८० भेगावाट ऺभताभा फनाउन सक्रकने ननचोड ननकारेको थथमो।

„नेऩाररे त्मनतफेरा बायतसॉग ववद्मत
ु व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) गये को थथएन य उक्त ऩरयभाणको

बफजर
ु ी महाॉ खऩत हुने अवस्था ऩनन थथएन,' ऩन्तरे बने, „अदहरे बायतसॉग वऩदटए बइसकेको छ, त्मसैरे
कम्ऩनी आमोजना फनाउन उत्साही दे झखएको छ।'

प्राथधकयणरे वऩवऩए नगदाा य बायतभा सभेत बफजर
ु ी फेच्ने फभरमो आधाय नहुॉदा एसएन ऩावयरे आमोजना
ननभााणभा चासो दे खाएको थथएन। साथै ८ सम ८० भेगावाट ऺभताभा आमोजना फनाउॉ दा दोरखाको

भसॉगटी फजायसभेत डुफानभा ऩने हुॉदा स्थानीमरे ववयोध गये का थथए। त्मसऩनछ कम्ऩनीरे ऺभता ६ सम
५० भेगावाटभा झये को हो।

कम्ऩनीरे दहउॉ दका ६ भदहना महाॉ फेच्ने हो बने त्मो कुर ऺभताको २५ प्रनतर्त (करयफ १ सम ६३ भेगावाट)
हुन्छ। आमोजनाफाट वावषाक २ अफा ४० कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुने अध्ममनरे दे खाएको छ।
„दहउॉ दका ६ भदहना करयफ ६० कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुन्छ, त्मसरे दहउॉ दको बफजुरी अबावभा ठूरो
मोगदान ऩुग्छ,' ऩन्तरे बने।

आमोजना नदी प्रवाही बए ऩनन १५ कयोड ७८ राख भभटय क्मुफसम्भ ऩानी सन्त्ञ्चत हुने जरार्म फन्ने य
मसभा करयफ डेढ भदहनासम्भ ऩानी सन्त्ञ्चत गना सक्रकने फोडा अथधकायीको बनाइ छ। प्राथधकयणरे सन ्
२०१७/०१८ ऩनछ फखााको बफजुरी खेय जाने य दहउॉ दभा अबाव हुने प्रऺेऩण गये को छ।

एसएन ऩावयरे दहउॉ दको भात्र बफजुरी फेच्मो बने बायतफाट आमानतत बफजुरी बन्दा सस्तो ऩने प्राथधकयण

अथधकायी फताउॉ छन ्। प्राथधकयणरे वऩवऩए गरयददए बायतसम्भ प्रसायण राइन फनाएय बफजुरी उता ननमाात
गनब
ुा न्दा मतै फेच्न धेयै सस्तो ऩनेछ।

एसएन ऩावयरे अदहरे वातावयणीम य बौगोभरक प्रबावको फाॉकी अध्ममन गरययहे को छ। सम्ऩण
ू ा अध्ममन
ऩयू ा नबएकारे फोडारे मसका राथग एक वषाको सभम थऩेको जनाएको छ। उक्त अवथधभबत्र बग
ू ोर
ऩयीऺण गना चाय ठाउॉ भा ५ सम भभटयका सरु
ु ङ खन्नऩ
ु नेछ बने प्रसायण राइन ननभााणको
अध्ममनरगामतका सफै काभ सक्नऩ
ु नेछ।

एसएन ऩावय नवेभा ऊजाा उत्ऩादन गने उत्कृष्ट सयकायी स्वाभभत्वको कम्ऩनी हो। मसरे त्महाॉ वावषाक ५
हजाय २ सम थगगावाट घन्टा बफजर
ु ी उत्ऩादन गदै आएको छ। नवेभा उसरे १ राख ८० हजाय ग्राहकराई
बफजुरी ववतयण ऩनन गछा । सऺभ कम्ऩनी बएकारे मसरे आमोजना फनाउन सन्त्जरै आथथाक जोहो गना
सक्ने फोडा अथधकायीको तका छ।

कम्ऩनीसॉग एक वषाभबत्र आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) गये य ननभााण गने फाटो खर
ु ा गरयददने

फोडारे जनाएको छ। फखााऩनछ ताभाकोसी य भस्मााङ्दीŔ२ को वऩडडए सुरु गने गयी फोडारे तमायी गये को छ।
आमोजनाफाट दोरखाका रदक
ु , झ्माकु, राभभडाॉडा, नाम्दर
ु गामत १८ गाववस य भबभेश्वय नगयऩाभरका य
याभेछाऩको पुराॉसी गाववस प्रबाववत हुने अध्ममनरे दे खाएको छ। आमोजनाको जरार्मरे ४ सम २४

हे क्टय जभभनभा प्रत्मऺ असय ऩानेछ। जदटर बौगोभरक ऺेत्र फढी बएकारे आमोजनाको रागत भाथथल्रो
कणाारी य अरुण तेस्रोको बन्दा फढी राग्ने अनुभान गरयएको छ।
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नेऩारको जरविद्मत ् विकासभा सघाउॉ दै निे

नवेरे नेऩारको आथथाक ववकासको भेरुदण्डका रूऩभा यहे को जरववद्मत
ु ् ऺेत्रको ववकासभा रगानी वद्
ृ थध गने चाहना
व्मक्त गये को छ । नेऩारको दईु ददने औऩचारयक भ्रभणभा यहे का नवेका ववदे र् याज्मभन्त्री भोटे न हगरण्डरे

ऩययाष्िभन्त्री भहे न्रफहादयु ऩाण्डेसॉग फुधवाय ऩययाष्ि भन्त्रारमभा बएको बेटवातााभा त्मस्तो चाहना व्मक्त गये का
हुन ् ।

आपूसॉगको बेटभा नवेरे नेऩारको रोकतन्त्र, सुर्ासन प्रवद्र्धन, भर्ऺा य ववकासका ननन्त्म्त ववर्ेष चासो याखेको
भन्त्री ऩाण्डेरे जानकायी ददए । सॊमुक्त याष्िसङ्घीम सुयऺा ऩरयषद्भा आफ्नो भुरुकरे उम्भेदवायी ददन रागेको

जानकायी गयाउॉ दै त्मसभा नेऩारको सहमोग य सभथान आपूरे अऩेऺा गये को याज्मभन्त्री हगरण्डरे फताउनब
ु एको
भन्त्री ऩाण्डेको बनाइ थथमो ।

नेऩार य नवेफीच सन ् १९७३ भा कूटनीनतक सम्फन्ध स्थाऩना बएको हो । त्मसमता नवेरे नेऩारको साभान्त्जक–
आथथाक ववकासभा ननयन्तय सहमोग गदै आएको छ । नेऩार सयकायरे ननधाायण गये को प्राथभभकताअनुसाय
आधायबत
ू प्राथभभक भर्ऺा, जरववद्मत
ु ्, ऊजाा, भानवअथधकाय, ववकेन्रीकयण, र्ान्त्न्त स्थाऩना, सर्
ु ासन,

ननजीऺेत्रको ववकासभा केन्त्न्रत यहे य नवेरे सहमोग गदै आएको छ । नवेरी सहमोग ग्राभीण ववद्मुतीकयणभा ऩनन
उल्रेतम रूऩभा उऩमोग बएको छ ।

नवेरी अन्तययान्त्ष्िम सहमोग ननमोग (नोयाड)भापात ऩनन नवेरे नेऩारको ववकास प्रमासभा सघाउॉ दै आएको छ ।

नोयाडरे दऺ जनर्न्त्क्त उत्ऩादनका ननन्त्म्त ववभबन्न सभमभा छात्रववृ ि प्रदान गदै आएको छ । र्ान्त्न्त कोषभा नवेरे
३ कयोडबन्दा फढी नवेन्त्जमन िोनय उऩरब्लध गयाएको छ ।

बेटभा नेऩारका राथग नवेका याजदत
ू चेर टोभोड वऩटयसेन य महाॉन्त्स्थत नवेरी दत
ू ावासका उच्च अथधकायीहरूको
उऩन्त्स्थतनत थथमो । यासस

प्रधानभन्त्री कोइयारा–नवेरी
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ऩञ्चेचियभा उदासीनता
रोकभझण याई
ऩञ्चेश्वय फहुउदे श्मीम आमोजना ववकासभा सयकाय उदासीन दे झखएको छ । बायतरे धभाधभ डीऩीआय
ननभााण गरययहॉ दा त्मसराई सुऩरयवेऺण गने अथधकायी ननमुक्त गनासभेत ऊजाा भन्त्रारमरे तत्ऩयता
दे खाएको छै न ।

३ वषे आरोऩारो प्रणारीका आधायभा प्राथधकयणभा सुरुभा प्रभुख कामाकायी अथधकृत नेऩारका तपाफाट
यहने य बायतका तपाफाट अनतरयक्त प्रभुख कामाकायी अथधकृत यहने सम्झौता छ । त्मस्तै नेऩारका
तपाफाट ३ य बायतका तपाफाट ३ कामाकायी ननदे र्क यहने व्मवस्था छ ।

बायतरे अनतरयक्त कामाकायी अथधकृत य कामाकायी ननदे र्क (प्राववथधक) सदहत २ अथधकायी ननमक्
ु त गयी

सहभनतका राथग नाभ ऩठाइसकेको छ । तय नेऩाररे बने कुनै ऩनन ननमन्त्ु क्त गये केा छै न । 'प्राववथधक ऺेत्र
हे ने कामाकायी ननदे र्क ननमन्त्ु क्तफाट बायत डीऩीआयप्रनत सचेत छ बन्ने दे झखन्छ,' ऊजाा भन्त्रारमका एक
अथधकायीरे बने, 'आफ्नै ऩयाभर्ादाता बए ऩनन डीऩीआय सऩ
ु रयवेऺण गना बायतरे त्मससॉग सम्फन्त्न्धत
कामाकायी अथधकृत ननमक्
ु त गरयसकेको छ । नेऩार बने उदासीन छ ।'

नेऩारतपाका अथधकायी ननमुक्त नगदाा तत्कारका राथग बायतरे फनाइयहे को ववस्तत
ृ सम्बाव्मता

अध्ममन (डीऩीआय) को अनुगभन गना सकेको छै न । सॉगै आमोजनाफाये सयकाय गम्बीय नबएको सन्दे र्

ऩनन ददएको छ । ऩञ्चेश्वयको डीऩीआय बायतीम सयकायी कम्ऩनी वाप्कोस भरभभटे डरे तमाय ऩारययहे को छ
। दईु दे र्फीचको सम्झौताअनुसाय ऩञ्चेश्वय प्राथधकयणका कामाकायी सभभनतको सॊमुक्त टोरीरे वाप्कोस य
उसको काभको सुऩरयवेऺण गनऩ
ुा छा ।

जानकायहरूका अनुसाय ऩञ्चेश्वयभा काभ गने अथधकायी ननमुन्त्क्त नगये य सयकायरे राऩयफाही गये को छ ।
'दव
ु ै दे र्रे सहभनत गये वाप्कोसराई डीऩीआय फनाउन रगाउने, तय २ दे र्फीचको सॊमन्त्र -ऩञ्चेश्वय

ववकास प्राथधकयण) सक्रिम नयहने वा आमोजनाको कामाारमसभेत स्थाऩना नहुने अवस्थाका कायण र्ॊका
गने ठाउॉ छ,' जर तथा ऊजाा आमोगका ऩूवस
ा थचव श्रीयञ्जन राकौररे बने । तय, उनरे अदहल्मै एकतपी
रूऩभा फने डीऩीआय वववाददत फन्छ बन्नु अऩरयऩक्व हुने फताए । 'तय ऩानीको फाॉडपाॉड, उऩमोग य

रयये गुरेदटङ ड्माभ ननभााणजस्ता केही भुद्दा छन ् जुन नसन्त्ल्टएसम्भ डीऩीआय फन्नै सक्दै न,' उनरे बने,

'मीरगामतका भुद्दाभा दईु दे र्फीच सहभनत नबई डीऩीआयराई अन्त्न्तभ रूऩ ददन सक्रकन्न ।' उनरे बायत

सयकायकै कम्ऩनी बएकारे वाप्कोसराई बायत सयकाय नै बन्दा हुने फताए । 'बायतरे एकरौटी ढॊ गरे काभ
गदाा फन्ने रयऩोटा नेऩारको दहतभा हुन्छ हुॉदैन अदहल्मै बन्नु वऩ ्यभेच्मोय हुन्छ,' उनरे बने, 'तय त्मसभा
र्ॊका गना सक्रकन्छ ।'

वाप्कोसरे गत भॊभसय ३ दे झख ६ भदहनाभबत्र डीऩीआय तमाय गने कामाादेर् ऩाएको छ । तय, कामाादेर्
ऩाएको ५ भदहना बफनतसक्दा ऩनन सयकायरे ऩञ्चेश्वय प्राथधकयणको प्रभुख कामाकायी अथधकृतरगामतका
कभाचायी ननमुक्त गये को छै न । मसरे गदाा वाप्कोसरे कस्तो डीऩीआय फनाइयहे को छ बन्नेभा नेऩार
अनभबऻ छ ।

