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खिम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइन ननभााण योककमो 

 ठेकेदायराई २ कयोड ३० राख फढी ‗डडरे कस्ट‘ बुक्तानी  

यणनीततक भहत्त्वको २ सम २० केबी खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइन तनभााण ससन्धरुी ववद्मुत ्

प्राधधकयणरे खकुोटका एक घयधयुीराई ससन्धरुी जजल्रा प्रशासनरे भुआब्जा उऩरब्ध गयाउन 

ढढराइ गदाा खखम्ती–ढल्केफयको काभ वषााअतघ नै सुरु गना कढठनाइ बएको जनाएको छ। 
‗भुआब्जा सरन फाॉकी एक घयधयुीसॉग वाताा गयी कुया सभसरसकेको छ,‘ प्राधधकयणका कामाकायी 
तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बने, ‗तय जजल्रा प्रशासनरे अऩेऺाकृत सहमोग नगदाा भुआब्जा 
ढदएय काभ सुरु गना सककएन।‘ ऋण रगानीकताा ववश्व फैंकका कायण करयफ २२ भढहना काभ 

योककएको मो प्रसायण राइनको भुआब्जा वववाद प्राधधकयणरे करयफ एक भढहनाअतघ टुॊगाएको 
धथमो। तय भुआब्जा य ऺततऩूतत ासम्फन्धी सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासनरे तनणाम गन ेबएकारे 

भुआब्जा यकभभा कुया सभरे ऩतन ऩीडडतरे यकभ ऩाउन सकेका छैनन।् ऩीडडतरे भुआब्जा यकभ 

नऩाएकारे प्राधधकयणरे प्रसायण राइनको काभ सुरु गना सकेको छैन।मो प्रसायण राइन चारू 
आधथाक वषासबत्र तनभााण गरयसक्न ेप्राधधकयणको रक्ष्म धथमो। तय स्थानीमरे उजुयी गयेको बन्दै 

ववश्व फैंकरे २०७० असायदेखख उक्त प्रसायण राइनको काभ योकेको धथमो। ववश्व फैंकरे राभो 
सभम काभ योकेऩतछ ७५ ककरोसभटयभध्मे ३ ककरोसभटय खण्डको केही सॊयचना भात्र फन्न फाॉकी 
उक्त प्रसायण राइन प्राधधकयणरे एकतपी रूऩभा फनाउन प्रकिमा सुरु गयेको धथमो।तय एक 

घयधयुीको भुआब्जासम्फन्धी तनणाम हुन नसक्दा मो प्रसायण राइनको काभ अझ सुरु हुन सकेको 
छैन। ववद्मुत ्प्राधधकयणरे गहृ भन्त्रारमभापा त ऩटकऩटक अनुयोध गदाा ऩतन ससन्धरुी प्रशासनरे 

तनणाम नगरयढदएको जनाएको छ। ससन्धरुीको प्रभुख जजल्रा अधधकायी ववष्णु ऩोखयेररे बने 
खखम्ती–ढल्केफयको खकुोट ऺेत्रभा एक घयधयुीराई भुआब्जा ढदने सम्फन्धभा जानकायी नबएको 
फताए। ‗बूकम्ऩऩतछ सीडीओको व्मस्तता कस्तो होरा?‘ उनरे उल्टो प्रश्न गदै बने, ‗मस्तो फेरा 
जजल्रा प्रशासनफाट सहमोग बएन बनेय आयोऩ रगाउने कुन भहानुबाव हुनुहोरा? सहमोग नगने 
बन्ने कुयै हुॉदैन।‘२०७३ साउनसबत्र खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइन फन्न नसके ४ सम ५६ 

भेगावाटको भाधथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनाको बफजुरी खेय जान्छ। मो प्रसायण 

राइन नफन्दा हार दैतनक १० भेगावाट ववद्मुत ्चहुावट तनमन्त्रण गना सककएको छैन। सन ्२००६ 

भा ठेक्का सम्झौता बएको मो प्रसायण राइन सन ्२००९ भा फतनसक्नुऩन ेधथमो। तय भुआब्जा 
वववादका कायण मो प्रसायण राइन हारसम्भ फन्न नसकेको हो। ऩतछल्रो २३ भढहना काभ 

योककॉ दा ठेकेदायरे काभदाय य उऩकयण तनजस्ष्क्यम याख्नऩुयेको बन्दै कम्तीभा २ कयोड ३० राख 



ऺततऩूतत ा ऩाउने बएको छ। ‗ठेकेदायराई काभदाय य उऩकयण आइडर फसेफाऩत भाससक १० राख 

रुऩैमाॉबन्दा फढी ऺततऩूतत ा ढदनुऩछा ,‘ कामाकायी तनदेशक काफ्रेरे बने। मो आमोजनाको काभ 

करयफ ६ वषा ढढरो बइसकेको छ।त्मस्तै ठेक्का सम्झौताको अवधध ऩतन असायसम्भ भात्र छ। काभ 

फाॉकी यहेका ३ ककरोसभटय खण्डभा जम्भा ७ वटा वऩरय ठड्माउन फाॉकी छ। 
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याहुघाटको भुद्दा िायेज ठेक्का सम्झौता िायेज गन े

फाटो िलु्मो 
ऩाटन ऩुनयावेदन अदारतरे याहुघाट जरववद्मुत ्आमोजनाभा ठेकेदाय आईबीआयसीएर सरसभटेडरे 

ववद्मुत ्प्राधधकयणववरुद्ध दामय गयेको रयट खायेज गयेको छ। आईबीआयसीएर सवोच्च अदारत नगए 

मो तनणामफाट प्राधधकयणराई ठेक्का सम्झौता खायेज गने फाटो खरेुको छ। 

अदारतरे आइतफाय उक्त रयट खायेज गयेको हो। मससॉग ैववद्मुत ्प्राधधकयणराई ‗ठेक्का 
सम्झौताअनुसाय अतघ फढ्न‘ भागा प्रशस्त बएको छ। ‗प्राधधकयणववरुद्ध ठेकेदायरे दामय गयेको रयट 

सम्भातनत अदारतरे खायेज गरयढदएको छ,‘ याहुघाटका आमोजना प्रभुख कुरभान तघससङरे बने। 

आधथाक सॊकटका कायण ससभेन्ट रगामत तनभााण साभग्री य उऩकयणसभेत ककन्न नसकेय 

सम्झौताअनुसाय काभ गना नसकेऩतछ प्राधधकयणरे ठेक्का सम्झौता खायेज गयी नमाॉ प्रकिमा सुरु गने 
उद्देश्मरे गत भाघ ८ भा आईबीआयसीएरराई ‗नोढटस टु कयेक्सन‘ ऩठाएको धथमो। त्मसभा ३० 

ढदनसबत्र याहुघाटको ३ नम्फयको अडडट टनेर ९२ सभटय खतनसक्न बतनएको धथमो। तय उक्त काभ गना 
नसकेऩतछ ठेक्का सम्झौता तोडडन ेआशॊकाराई आधाय फनाएय आईबीआयसीएर ऩाटन ऩुनयावेदन 

अदारत ऩुगेको धथमो।  

सम्झौताअनुसाय आईबीआयसीएररे ३ नम्फयको अडडट टनेर ९० ढदनसबत्र १ सम ४० सभटय खतनसक्नुऩने 
धथमो। आईबीआयसीएररे गत वषा असोज १० देखख ३ नम्फयको अडडट टनेर खन्न सुरु गयेको धथमो। तय 

त्मसको ९० ढदनभा करयफ २५ सभटय भात्र टनेर खनेऩतछ प्राधधकयण नोढटस टु कयेक्सनका नाभभा 
चतेावनीऩत्र रेख्न फाध्म बएको धथमो।  

हारसम्भ आईबीआयसीएररे झन्ड ै६२ सभटय टनेर खनेको छ। आईबीआयसीएररे टनेर खन्न सुरु 

गयेको करयफ २ सम ५० ढदन ऩुगेको छ। मस ढहसाफरे आईबीआयसीएररे दैतनक करयफ २६ सेजन्टसभटय 

टनेर खनेको देखखन्छ।  

आधथाक सॊकटका कायण आईबीआयसीएर कऩोयेट डबे्ट रयस्टक्चयी (सीडीआय) भा गएको कम्ऩनी हो। 
आईबीआयसीएररे करयफ ६ भढहनाअतघ प्राधधकयणराई ऩत्र रेखी आफ्नो सीडीआयसम्फन्धी आवेदन 

फैंकफाट स्वीकृत बएको य कम्ऩनी आधथाक सॊकटभा यहेको जनाउॉ दै ससभेन्टरगामत साभग्री ककन्न ९ कयोड 



२० राख रुऩैमाॉ भागेको धथमो। सीडीआय कम्ऩनीराई आधथाक रूऩभा टाट ऩजल्टनफाट जोगाउने अजन्तभ 

भध्मेको एउटा ववकल्ऩ हो। 
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तनहुॉ ऩयाभर्ादातासॉग सम्झौता बएन 

रोकभखण याई  

चयभ वववादका फीच भजन्त्रऩरयषद्फाट तनमुक्त ऩयाभशादाता ल्मेभेमय इन्टयनेसनरसॉग सम्झौता हुन 

नसक्दा तनहुॉ जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ ऩतछ धकेसरॉदै गएको छ ।  

भजन्त्रऩरयषद्रे गत ऩुस १७ भा ल्मेभेमयराई ऩयाभशादाताका रूऩभा तनमुक्त गने तनणाम गयेको धथमो । 
त्मसको ५ भढहना बफततसक्दा ऩतन ववसबन्न उल्झनका कायण ल्मेभेमय य ववद्मुत ्प्राधधकयणफीच 

सम्झौता हुन सकेको छैन । सम्झौता नबई ल्मेभेमयरे काभ गना सक्दैन । मसअतघ ऩतन ऩयाभशादाता 
तनमुजक्तसम्फन्धी वववादका कायण तनहुॉ जरववद्मुत ्आमोजना दईु वषाऩतछ धकेसरएको धथमो । आमकय 

नततन ेजजककय गदै सम्झौता गना आनाकानी गयेऩतछ प्राधधकयणरे गत चतै अजन्तभ साता ल्मेभेमयराई 

हटाएय अको ऩयाभशादाता छान्ने चतेावनी ढदएको धथमो । प्राधधकयणरे आम कय ततने सताभा १५ ढदनसबत्र 

सम्झौता गना अजल्टभेटभ ऩतन ढदएको धथमो । त्मसऩतछ गत वैशाख ऩढहरो साता ल्मेभेमयरे आमकय 

ततने गयी सम्झौता गन ेऩत्र ऩठाएको धथमो । 

तय, सम्झौताभा बएका प्राववधधक ववषमभा कुया नसभल्दा प्राधधकयण य ल्मेभेमयफीच सम्झौता हुन सकेको 
छैन । प्राववधधक ऩऺभा एससमारी ववकास फैंक य ववद्मुत ्प्राधधकयणरे काभ गरययहेका छन ्। ‗एडीफीफाट 

केही प्राववधधक सुझाव आएका छन,्‘ प्राधधकयणका कामाकायी तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बन,े ‗भूर 

ववषमभा कुया सभसरसकेकारे ती ववषम ऩतन तछटो सल्टाउन बतनसकेको छु ।‘ 

एससमारी ववकास फैंकरे ऩतन ववद्मुत ्प्राधधकयणराई ‗टेजक्नकर स्ऩेससकपक्स‘ भा केही सल्राह य 

प्रततकिमा ढदएको जनाएको छ । ‗छरपरभा ल्माइएको प्रस्तावको भस्मौदाभा बएका टेजक्नकर 

स्ऩेससकपक्सभा गत साता हाभीरे केही प्रततकिमा य सुझाव ढदएका छौं,‘ एडीफीका कन्री डाइयेक्टय केतनची 
मोकोमाभारे बने, ‗सम्झौताभा तछट्टै हस्ताऺय हुन्छ बन्नेभा हाभी आशावादी छौं ।‘ मसअतघ गत भॊससय 

१४ सबत्र ऩयाभशादाता तनमुक्त नगये आमोजना अतघ फढाउन नसककने ऩत्र ऊजाा भन्त्रारमभा ऩठाएको 
धथमो ।  

१ सम ४० भेगावाटको तनहुॉभा ऩयाभशादाता तनमुजक्तभा चयभ चरखेर य वववाद बएको धथमो । ऊजााभन्त्री 
याधाकुभायी ऻवारी जाऩानको कन्साई नाभक कम्ऩनीराई ऩयाभशादाता तनमुक्त गने ऩऺभा धथइन ्बने 
अथाभन्त्री याभशयण भहत जभानीको ल्मेभेमयराई ऩयाभशादाता तनमुक्त गने ऩऺभा धथए । दवुै कम्ऩनीको 
प्रस्ताव तनहुॉभा करयफ १५ कयोड रुऩैमाॉ ऋण रगानी गन ेएडीफीरे भूल्माॊकन गयेको धथमो । एडीफीरे 
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ल्मेभेमयराई ऩयाभशादाता तनमुक्त गना ससपारयस गयेऩतछ जाऩानको कन्साई अजततमाय दरुुऩमोग 

अनुसन्धान आमोग ऩुगेको धथमो । 
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ब्मु“झ“दै जरविद्मुत ्

बीभ गौतभ 

तनभााणाधीन सफैबन्दा ठूरो ४ सम ५६ भेगावाटको भाधथल्रो ताभाकोसीसढहत धेयै तनभााणाधीन य १ सम 

४४ भेगावाटको कारीगण्डकीरगामतका तनभााण बइसकेका अधधकाॊश जरववद्मुत ्् ् आमोजना 
भहाबूकम्ऩका कायण ऺततग्रस्त फन े। उत्ऩादनतपा  भात्र होइन, ववतयण य प्रसायण राइन तपा का धेयै 

आमोजनाभा ऩतन ऺतत ऩुग्मो । 

 



नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणको तथमाॊक हेन े हो बन ेकारीगण्डकी, भध्मभस्र्माङदी, भस्र्माङ्दी, कुरेखानी 
प्रथभ य दोस्रो, बत्रशुरी, देवीघाट, गण्डक, देवीघाट, भोदीखोरा, सुनकोसी, ऩनौती, सुन्दयीजर, पवऩाङ, 

चतया, तनजी ऺेत्रका बोटेकोसी, इन्रावती तेस्रो रगामतका अधधकाॊश तनभााण सम्ऩन्न आमोजनाभा ऺतत 

ऩुग्मो । 

तनभााणाधीन भाधथल्रो ताभाकोसी रगामत ६० भेगावाटको भाधथल्रो बत्रशुरी–३ ‗ए‘, ३७ भेगावाटको 
बत्रशुरी–३ ‗फी‘ रगामतका आमोजनाभा ऩतन ऺतत ऩुगेको छ । प्राधधकयणरे बूकम्ऩका कायणरे १० अफा 
फयाफयको ऺतत बएको जनाएको छ । तनजी ऺेत्रद्वाया तनभााणाधीन १४ जरववद्मुत ्आमोजनाभा ऩतन 

बूकम्ऩरे ऺतत ऩु¥माएको छ । बूकम्ऩरे जरववद्मुत ्आमोजनाको फाॉध, नजजकै ऺेत्रभा ऩढहयो, बवनहरू 

ऺतत रगामतराई ववश्रेषण गदाा जरववद्मुत्का सॊयचनाहरू बूकम्ऩको उच्च जोखखभभा देखखएका छन ्। 
अधधकाॊश जरववद्मुत ्आमोजनाहरू ऩहाडी य ढहभारी ऺेत्र बएको तथा ती ऺेत्रहरू फढी ऩढहयोको जोखखभा 
ऩने प्राधधकयणका अधधकायीहरूको बनाइ छ । ‗बूकम्ऩका कायणरे जरववद्मुत्को उत्ऩादन, ववतयण य 

प्रसायणभा सभस्मा देखखएको छ,‘ प्राधधकयणका कामाकायी तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बन,े ‗मसरे 

जरववद्मुत ्ऩतन बूकम्ऩको जोखखभभा यहेको देखाउॉछ ।‘  

ऺततग्रस्त जरववद्मुत ्आमोजनाहरूको ऩुनतनाभााणका राधग ऊजाा भन्त्रारमरे कामामोजना फनाइसकेको 
छ । याजष्रम मोजना आमोगरे ऩुनतनाभााणका राधग कामामोजना भागेऩतछ भन्त्रारमरे साढे १० अफा 
फयाफयको फजेटसढहतको बूकम्ऩ प्रबाव भूल्माॊकन तथा ऩुनतनाभााण कामामोजना २०७२ फनाएको छ । 
भन्त्रारमका अनुसाय प्राधधकयणको ववतयण तथा ग्राहक सेवाअन्तगातका ववतयण प्रणारी ऩुनतनाभााण तथा 
सुदृढीकयण, सभटय जडान, भभात तथा सम्बाय कामा, सफस्टेसन उऩकयण तथा जडान कामा, कन्रोर 

ववजल्डङ, कामाारम बवन, आवास बवन, गाडा सुयऺा बवनरगामतका ऺततग्रस्त बवन ऩुनतनाभााण एक वषा 
ससध्माउन ेरक्ष्म छ ।  

एक वषासबत्र ैप्राधधकयणको उत्ऩादनतपा को बत्रशुरी, देवीघाट, सुनकोसी रगामतका ववद्मुत ् केन्रहरूको 
कन्रोर ववजल्डङ, कामाारम बवन, आवास बवन रगामतको ऩुनतनाभााण, भभात तथा सुनकोसी य बत्रशुरी 
आमोजनाको नहयभा बएको ऺतत दरुुस्त ऩान,े कुरेखानी जराशमको फाॉधभा देखा ऩयेको धचया टाल्ने, 
कारीगण्डकी फाॉधको फामाॉऩट्ढट ऩढहयो रगामतका कामा सक्न ेमोजना फनाएको छ । तनभााणाधीन बत्रशुरी 
३ ‗ए‘को ऩहुॉच भागा तनभााण, ववद्मुत ्केन्रहरूको सुयऺात्भक ऩखाार भभात ऩतन एक वषासबत्र गने मोजना 
ऊजाा भन्त्रारमको छ । त्मसैगयी, प्रसायण राइनतपा  काठभाडौं धग्रड भहाशाखा अन्तगातका ऺततग्रस्त 

सफस्टेसनहरूको भभात तथा फाराजु, ऩाॉचखार, रैनचौय, टेकु, राभोसाॉघ ुरगामतका सफस्टेसनहरूको 
भभात कामा, बाय प्रेषण केन्रको ऺततग्रस्त साभानहरूको खरयद तथा भभात रगामतका कामा एक वषासबत्र 

फनाइसक्न ेमोजना भन्त्रारमको छ ।  



ऩूिातमायी 

प्राधधकयणरे बूकम्ऩजस्ता प्राकृततक प्रकोऩका कायण ववद्मुत ्सेवा अवरुद्ध हुन सक्न ेसम्बावनाराई 

दृजष्टगत गयी ऩूवातमायीस्वरूऩ भोफाइर सफस्टेसन भ्मान य वैकजल्ऩक बाय प्रेषण केन्र स्थाऩना गने 
बएको छ । भहाबूकम्ऩऩतछ येस्क्मु गने िभभा आइऩयेका सभस्माराई दृज्ष्टगत गयी बववष्मभा हुन ेकुनै 
ऩतन ववऩविका फेरा ववद्मुत ् सेवा सुरु गना सफस्टेसन भ्मान खरयद गने प्रकिमा अतघ फढाएको 
प्राधधकयणका कामाकायी तनदेशक काफ्रे फताउॉछन ्। 

प्राधधकयणको भुटु भातनने बाय प्रेÈण केन्र (एरडीसी) भा यहेको भुतम तनमन्त्रण गन ेभोतनटय य भुतम 

सबाय ढरेय काभ नराग्ने बएऩतछ य एक भात्र जोधगएको ववकास सबायफाट एक ढदनभै ववद्मुत ्सेवा देशका 
भुतम ठाउॉभा ऩु¥माएय स्माफासी कभाएको प्राधधकयणरे हेटौंडाभा वैकजल्ऩक बाय प्रेषण केन्र फनाउन े

बएको छ । बववष्मभा आउने ववऩविराई दृजष्टगत गयी वैकजल्ऩक केन्र फनाउन रागेको हो । अन्म 

ववकससत भुरुकहरूभा बूकम्ऩ, फाढीऩढहयोजस्ता ववऩवि आएऩतछ हुन सक्ने प्रणारीको ÔतववÔत 

अवस्थाराई ध्मानभा याखेय भुतमभुतम ठाउ―भा एरडीसी याखखएका हुन्छन ् तय नेऩारभा एउटाबन्दा 
नबएकोभा वैकजल्ऩक फनाउन प्रकिमा अतघ फढाइसकेको प्राधधकयणरे जनाएको छ । 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/2/23 

गण्डक जरविद्मुत ्फन्द हुॉदा दैननक ५ राि घाटा 
कल्ऩना बट्टयाई  

बायतीम ऩऺरे नहय भभातसम्बायको नाभभा नहयभा ऩानी नढदॉदा नेऩारको गण्डक जरववद्मुत ्केन्रभा ३ 

भढहनादेखख ववद्मुत ्उत्ऩादन फन्द बएको छ । 
पागुन १८ देखख बायतीम ऩऺरे गण्डक नहयभा ऩानी फन्द गरयढदॉदा नेऩार गण्डक ऩावय हाउसभा ववद्मुत ्उत्ऩादन 

फन्द बएको गण्डक जरववद्मुत ्गहृप्रभुख सुयेश याउतरे फताए । 
गण्डक सम्झौताअनुसाय वषाभा २ ऩटक असोज १५ देखख काविक १५ सम्भ नहयको अनुभगनका राधग य चतै १५ 

गतेदेखख वैशाख १५ सम्भ नहय भभात तथा सयसपाइका राधग फन्द गरयन ेप्रावधान यहे ऩतन हयेक वषा ४ देखख ६ 

भढहनासम्भ गण्डक नहयभा बायतीम ऩऺरे ऩानी फन्द गदै आएको छ । 
सम्झौताभा उल्रेख बएफाहेकको अन्म सभमभा नहयभा ऩानी फन्द गनुाऩये नेऩारराई सरखखत जानकायी गयाएय 

भात्र फन्द गनुाऩन ेबए ऩतन जानकायी नढदइन ेगयेको प्रभुख याउतरे जानकायी ढदए । 
उनका अनुसाय बायतरे १५ ढदनसबत्र नहयभा ऩानी छाड्न सक्छ । गण्डक सम्झौताका फुॉदाभध्मे ववद्मुत ्उत्ऩादन 

सम्फद्ध फुॉदा अस्ऩष्ट यहेकारे त्मसराई ‗कयेक्सन‘ गन ेभाग नेऩारी ऩऺफाट हुॉदै आएको छ । 
ऩावय हाउस नहयभा ऩानी नबएऩतछ फन्द हुॉदा दैतनक ५ राख रुऩैमाॉसम्भ याजस्व घाटा रागेको सम्ऩका  तथा 
बूआजान कामाारम गण्डक नगयका बूआजान अधधकायी ववश्वफन्ध ुमादवरे फताए । नेऩारभा गण्डक 

सम्झौताअनुसाय १५ भेगावाट उत्ऩादन गन ेगण्डक जरववद्मुत ्केन्र स्थाऩना गरयएको छ बन ेबायतरे बफहायभा 
१५ भेगावाटको ऩूवॉ गण्डक जरववद्मुत ्केन्र य बफहायभ ैसाढे १ भेगावाटको बत्रवेणी जरववद्मुत ्केन्र स्थाऩना 
गयेको छ । 
नेऩार–बायत गण्डक सम्झौताअनुसाय १५ भेघावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन ऺभता ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेनवरऩयासीको 
सुयजऩुयाभा यहेको गण्डक ऩावय हाउस बायतीम गण्डक नहयभा ऩानी फन्द गरयढदॉदा नेऩार गण्डक ऩावय हाउस ऩूयै 

सञ्चारनभा आए ऩतन फढीभा १० भेगावाट भात्र ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेगछा  । 
ट्रान्सपभाय भभात नहुॉदा अन्धकाय  

कवऩरिस्त/ु कवऩरवस्तुको फरयभवाऩुय गाववसजस्थत प्रबातनगय य ववजमनगयका स्थानीम डढे भढहनादेखख 

अन्धकायभा फस्न फाध्म छन ्। ववद्मुत ्प्राधधकयणरे बफधग्रएको रान्सपभाय फनाउन चासो नढदॉदा दईु गाउॉका 
स्थानीम अन्धकायभा फस्न फाध्म बएका हुन ्। 
ववद्मुत ्प्राधधकयण कृष्णनगय ववतयण केन्ररे तनभााणभा चासो नदेखाएकारे गभॉको सभमभा ववद्मुजत्वन ै

फस्नुऩयेको ऩूवावडाअध्मऺ जजत इबयरे फताए । ४ पेसभध्मे २ पेसभा भात्र फिी फरेकारे दईु गाउॉभा ववद्मुत ्

सभस्मा देखखएको उनको बनाइ छ । बफधग्रएको रान्सपभाय फनाउन ऩटक–ऩटक ध्मानाकषाण गयाउॉदासभेत कुन ै

ऩऺरे सुनुवाइ नगयेको स्थानीमको गुनासो छ । 
  



>f]tM uf]/vfkq, 2072/2/23 

प्मूठानका ११ िटा रघुजरविद्मुत ्आमोजनाभध्मे नौ िटा फन्द 

प्मूठान, जेठ २३ गत े। दगुाभ बेगका अध्माया फस्तीभा उज्मारो ऩ¥ुमाउने बन्दै राखौँ यकभ रगानी बएका 
महाॉका अधधकाॊश रघुजरववद्मुत ्आमोजना फन्द बएका छन ्। स्थानीम तथा ववसबन्न तनकामको 
रगानीभा तनभााण बएका जजल्राका ११ वटा आमोजनाभध्मे नौवटा आमोजना ऩूणारुऩरे फन्द बएका छन ्

। त्मस्त ैप्राववधधक सभस्माफीच सञ्चारनभा यहेको दईुवटा आमोजना आधा फन्द य आधा सञ्चारन हुने 
गयेको छ । 

―ववद्मुत ्् ीकयण नबएका य दगुाभफस्तीका अध्माया फस्तीभा रघुजरववद्मुत ्आमोजनारे धेयै सहमोग 

गयेका छन‖् स्थानीम ववकास अधधकायी सशवप्रसाद येग्भीरे बन्नुबमो, ―अध्मायो फस्तीभा उज्मारो 
असबमानरे दगुाभभा ठूरो सहमोग बएऩतन अढहरे अधधकाॊश प्राववधधक सभस्माका कायण फन्द बएका छन ्

।‖ 

रघुजरववद्मुत ्प्राववधधक य स्थानीमको फेवास्थाका कायण फन्द बएको वातावयण ऊजाा तथा जरवामु 
ऩरयवतान शाखा प्मूठानरे जनाएको छ । त्मस्तै केही आमोजना साभान्म भभातऩतछ सञ्चारन गना सककने 
बएऩतन भभात गन ेप्राववधधकको अबावरे सञ्चारन नबएको शाखा प्रभुख भदन गोयाथोकीरे फताउनुबमो 
। 

जजल्राभा तनभााण बएका रघुजरववद्मुत्भा अढहरेसम्भ रु एक कयोड ८६ राख ७६ हजाय ७५० रगानी 
बएको वातावयण ऊजाा तथा जरवामु ऩरयवतान शाखारे जनाएको छ । 

जजल्राभा अढहरे ऩूजा गाववसका खातनखोरा रघुजरववद्मुत ्आमोजना य ध्वाॉटेखोरा रघुजरववद्मुत ्

आमोजना ऩूणारुऩरे फन्द छ । त्मस्तै आमोजना तनभााण बएऩतछ तनमसभि प्राववधधक भभात गनुाऩन े

बएऩतन नगदाा अढहरे अखाा गाववसका घट्टेखोरा ऩढहरो तथा दोस्रो जरववद्मुत ्आमोजना, स्माउसरवाङ 

गाववसको ऩधेयीखोरा जरववद्मुत ्आमोजना, सुसाउने खोरा जरववद्मुत आमोजना अखाा–१ फन्द बएका 
छन ्। 

साभान्म प्राववधधक भभात बए सञ्चारन गनासककने ती आमोजना प्राववधधकका अबाव, तनभााण कम्ऩनी 
तथा स्थानीमको फेवास्थाका कायण सञ्चारनभा आउन नसकेको शाखा प्रभुख गोयाथोकीको बनाइ छ । 

जजल्राभा ससरयङखोरा जरववद्मुत आमोजना यजवाया–३ खयाखोरा जरववद्मुत आमोजना स्माउसरवाङ–

७ य सरयभाखोरा रघुजरववद्मुत ्आमोजना स्माउसरवाङ–१ अढहरे सॊयऺण हुन नसक्दा आॊसशक फन्द 

बएको छ । ती आमोजनाभा रु २० राखदेखख रु ६० राखसम्भ रगानी बएका छन ्। 



रघुजरववद्मुत ्आमोजनाफाट ११४ ककरोवाट ववद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ । आमोजनाफाट दगुाभका एक 

हजाय २९९ घयधयुी राबाजन्वत बएकोभा अढहरे ऩुन् ऩुयानै अवस्थाभा ऩुगेको छ । आमोजना फन्द हुॉदा 
अध्माया फस्तीहरु ऩुयानै अवस्था आएको बन्दै जजल्रास्तयफाट आमोजनाको ऩुन्भभातकामाको ऩहर 

बएको जजववसरे जनाएको छ । 

―फन्द बएका तथा प्राववधधक सभस्मा देखखएका रघुजरववद्मुत ्आमोजनाहरुको ववस्ततृ अध्ममन गयी 
ऩुन्तनभााण गना वैकजल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्रभा ससपारयस ऩठाएका छौँ ।‖ स्थानीम ववकास अधधकायी 
येग्भीरे बन्नुबमो, ―रघुजरववद्मुत ्आमोजनाभा देखखएका सभस्मा सभाधान गयी सुरु गना जजल्राफाट 

केन्रभा ससपारयससढहत स्थरगत अवरोकरनका राधग आग्रह गयेका छौँ ।‖ यासस 
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याहुघाट ठेक्का सम्झौता िायेज हुने ननश्चचत  

ववद्मुत ्प्राधधकयणरे याहुघाट जरववद्मुत ्आमोजनाको सससबर ठेकेदाय आईबीआयसीएर सरसभटेडसॉग 

ठेक्का सम्झौता खायेज गने बएको छ । त्मसका राधग सञ्चारक ससभततको अको फैठकभा प्रस्ताव राने 
तमायी बइयहेको छ ।  

‗आईबीआयसीएरसॉग ठेक्का सम्झौता खायेज हुन्छ,‘ प्राधधकयणका एक उच्च अधधकायीरे बन,े 

‗त्मससम्फन्धी प्रस्तावरगि ैफस्ने सञ्चारक ससभततको फैठकभा रान्छौं ।‘ आधथाक सॊकटका कायण 

बायतीम ठेकेदाय आईबीआयसीएररे सम्झौताअनुसाय काभ गना सकेको धथएन । त्मसऩतछ प्राधधकयण 

ठेक्का सम्झौता खायेज गने तनष्कषाभा ऩुगेको धथमो । 

प्राधधकयणरे ठेक्का सम्झौता खायेज गना गत भाघ ८ भा ३० ढदने म्माद तोकी ‗नोढटस टु कयेक्सन‘ ऩठाएय 

प्रकिमा सुरु गयेको धथमो । म्माद सककएको बोसरऩल्ट याहुघाट प्राधधकयणववरुद्ध ऩाटन ऩुनयावेदन 

अदारत ऩुगेको धथमो । अदारतरे तत्कारका राधग मथाजस्थततभा काभ गना ढदन बन्दै अन्तरयभ आदेश 

जायी गयेऩतछ ठेक्का सम्झौता खायेज गने प्रकिमा योककएको धथमो । 

तय, याहुघाटका ठेकेदाय आईबीआयसीएररे अन्तरयभ आदेश आएको करयफ साढे ३ भढहनासम्भ कामा 
प्रगतत गना सकेन । त्मही फेरा अदारतरे गत आइतफाय आईबीआयसीएररको भुद्दा खायेज गरयढदमो । 
त्मसऩतछ प्राधधकयणराई ठेक्का सम्झौता तोड्न ेफाटो खरेुको हो ।  

तय, प्राधधकयणरे याहुघाटको ठेक्का सम्झौता खायेज गन ेसम्फन्धभा औऩचारयक रूऩभा फताउन 

अस्वीकाय गयेको छ । ‗याहुघाटको ववषमभा के गन ेबन्ने अढहरे छरपरभै छ,‘ प्राधधकयणका कामाकायी 
तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बने, ‗हाभी तनष्कषाभा ऩुधगसकेका छैनौं ।‘ 

करयफ १७ वषाअतघ सम्बाव्मता अध्ममन बएको ३२ भेगावाटको याहुघाटका सससबर ठेकेदाय 

आईबीआयसीएरसॉग २०६७ काविक १८ भा ठेक्का सम्झौता बएको धथमो । त्मसको ४२ भढहनासबत्र 

याहुघाट तनभााण बई सञ्चारनभा आइसक्नुऩन ेधथमो । 

तय, ऩयाभशादाता वाप्कोस सरसभटेड २०६८ पागुन ४ भा तनमुक्त गरयमो । वाप्कोसको तनमुजक्तभा १६ 

भढहना बएकारे ढढराइरे तनभााणस्थरभा ऩरयचासरत ठेकेदायरे काभ गना ऩाएन । तनमुजक्तको झन्डै ८ 

भढहनाऩतछ वाप्कोसरे ठेकेदाय आईबीआयसीएर सरसभटेडराई काभ सुरु गना ‗नोढटस टु प्रोससड‘ जायी 



गयम्ो । त्मस फेरासम्भ ठेकेदाय तनभााणस्थर ऩरयचारन बएको करयफ २ वषा ऩुधगसकेको धथमो । ठेकेदायरे 

उल्टो २ वषा ‗आइडर‘ फस्नुऩयेको तथा तनभााण साभग्रीको भूल्म फढेको बन्दै ३३ कयोड रुऩैमाॉ ऺततऩूतत ा 
भाग्मो ।  

प्राधधकयणरे आईबीआयसीएरराई ३ कयोड ९३ राख रुऩैमाॉ ऺततऩूतत ा ढदएको छ । तय १४ कयोड रुऩैमाॉ 
ऺततऩूतत ा ऩाउनुऩन ेदाफी गदै आईबीआयसीएररे फाॉकी ऺततऩूतत ा यकभका राधग ताकेता गरययहेको छ ।  

ठेक्का सम्झौता खायेज बएऩतछ नमाॉ प्रकिमा सुरु गयेय मो आमोजना तनभााण गना करयफ ५ वषा राग्छ । 
‗३२ भेगावाटको एउटा आमोजना फन्न २२ वषा राग्न ेअवस्थारे देशको ववकासको अवस्था प्रततववजम्फत 

गछा ,‘ प्राधधकयणका एक अधधकायीरे बने ।  

प्राधधकयण स्रोतका अनुसाय आईबीआयसीएररे एड्बान्सफाऩत कम्तीभा ५० कयोड रुऩैमाॉ रधगसकेको छ । 
ऩपा भेन्स फन्ड य एड्बान्स ग्मायेन्टीफाऩत आईबीआयसीएररे करयफ ६० कयोड रुऩैमाॉ जभानत याखेको छ । 
ठेक्का सम्झौता खायेज बए त्मो यकभ प्राधधकयणरे जपत गछा  । 
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ताभाकोसीको सेमय फाॉडपाॉटभा सभस्मा 
ववष्णु फेल्वासे 
भाधथल्रो ताभाकोसी आमोजनाको सेमय फाॉडपाॉटभा सभस्मा देखखएको छ। कानुनी रुऩभा ६० ढदनसबत्र 

सेमय फाॉडपाॉट गरयसक्नुऩनेभा नेऩार धधतोऩत्र फोडारे अनुभतत नढदॉदा ढढरो बएको बफिी प्रफन्धक 

नागरयक रगानी कोषरे फताएको छ।  
उक्त सेमय फाॉडपाॉट जेठ १४ गतेसबत्र गरयसक्न ुऩथमय्् ो्े। तोककएको सभम सककएको १० ढदनबन्दा फढी 
बइसके ऩतन रगानी कोष कुन ैतनणामभा ऩुग्न सकेको छैन।  
कोषरे फाॉडपाॉट गना आश्वासन ढदएको सभम जेठ १४ गत ेसककए हो। सेमय फाॉडपाॉट नहुॉदा रगानीकताारे 

कढहरे ऩैसा कपताा ऩाउने बन्ने अन्मोर छ। धधतोऩत्र फोडाको फैठक मसै साता फसेय सेमय फाॉडपाॉटफाये 

तनणाम गन ेबतनएको छ।  
धधतोऩत्र फोडा बने कानुनी सभस्मा देखखएकोरे फोडा फैठकरे तनणाम गयेयभात्र फाॉडपाॉट अनुभतत ढदने 
फताउॉछ। फोडाका तनदेशक तनयज धगयी बन्छन,् ‗फोडारे कानुनी ऩऺको अध्ममन गरययहेको छ। फोडारे 

तनणाम गयेऩतछ फाॉडपाॉट अनुभतत ढदइनेछ।'  
आमोजनारे स्थानीमफासी य ऋण ढदने सॊस्थाका कभाचायी, कभाचायी सञ्चम कोषका फचतकताा य नेऩार 

ववद्मुत प्राधधकयण तथा आमोजनाका कभाचायीराई एकैऩटक सेमय तनष्कासनका राधग अनुभतत ढदएको 
धथमो। ऋण ढदने सॊस्थाराई सेमय ववतयण गये ऩतन स्थानीमराई ववतयण नगयेकारे कानुनी सभस्मा 
आएको धगयीरे जानकायी ढदए। ‗कानुनी रुऩभा एकैऩटक वववयणऩत्र तनकारेऩतछ स्थानीमराई ऩतन सेमय 

ववतयण गनुाऩन ेधथमो,' धगयीरे बने, ‗तय, एकैऩटक सेमय तनष्कासन नबएकारे कानुनी सभस्मा आएको 
हो।' ववशषे ऩरयजस्थततभा सभस्मा सभाधान गन ेफाटो खोज्न फोडा फैठकभा एजेन्डा राने तनणाम बएको 
उनरे फताए। ‗सम्बवत् मसै हप्ता फोडा फैठक फसेय सभस्मा सभाधान गन ेऩऺभा छौ,' धगयीरे बने। 
नजीयका रुऩभा फस्ने बएकारे सावधानी अऩनाउनु ऩयेको फोडारे फताएको छ। 
 

फोडारे स्ऩष्ट तनदेशन ढदन नसकेकारे सेमय फाॉडपाॉट हुन नसकेको कोषरे फताएको छ। ‗फोडारे तनदेशन 

ढदनासाथ हाभी फाॉडपाॉट गनेछौं,' कोषका भुतम व्मवस्थाऩक तथा प्रवक्ता सुशीरकुभाय अमााररे बने, 
‗हाभी तमायी अवस्थाभा छौं।' फैठक फसेय तनणाम सरनेफाये फोडारे कोषराई जानकायी गयाएको छ।  
ऋण ढदन ेसॊस्थाका कभाचायी, कभाचायी सञ्चम कोषका फचतकताा य नेऩार ववद्मुत प्राधधकयण तथा 
आमोजनाका कभाचायीराई सेमय तनष्कासन गरयएको हो। आमोजना प्रबाववत स्थानीमराई गरयएको 
तनष्कासन बन ेस्थधगत गरयएको धथमो। एउटै आह्वान ऩत्रभापा त सेमय ढदन खोजजएको तय स्थानीमका 
राधग बन ेस्थधगत बएकोरे मसभा थऩ कानुनी जढटरता आउन नढदन कानुनी याम सरएको धगयीरे 

फताए।  
ताभाकोसीको सेमयका राधग ऋण रगानीकताा सॊस्था य प्राधधकयणका कभाचायी य सञ्चम कोषका 



फचतकताारे १८ अफा ३० कयोड ९७ राख रुऩैमाॉफयाफयको आवेदन ढदएका छन।् मो आमोजनाको दईु अफा ५५ 

कयोड रुऩैमाॉको दईु कयोड ५५ राख ककिा सेमय तनष्कासन गरयएको हो। दईु राख १० हजाय रगानीकताारे 

आवेदन ढदएका छन।् चतै १५ गत ेआवेदन सरने काभ फन्द गरयएको धथमो। 
आमोजनारे दोरखारीका राधग १ कयोड ५ राख रुऩैमाॉको सेमय छुट्ट्माएको छ। एउटै वववयण ऩत्र 

प्रकासशत गये ऩतन आमोजना प्रबाववत स्थानीमका राधग सेमय जायी गरयएको छैन। वववाद आएऩतछ 

स्थानीमफासीका राधग सेमय तनष्कासन स्थधगत गरयएको धथमो। स्थानीमफासीराई सेमय ववतयण 

गरयसकेऩतछ सवासाधायणका राधग १ अफा ५८ कयोड रुऩैमाॉको सेमय तनष्कासन हुनेछ।  
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ऩुनफाासभा फूढीगण्डकी प्रबावितको दफाफ 

रक्ष्भण ववमोगी 
फूढीगण्डकी जराशम जरववद्मुत आमोजना प्रबाववत धाढदङ य गोयखाफासीरे ऩुनस्थााऩना य ऩुनफाासको 
मोजना तत्कार ल्माउन सयकायराई दफाफ ढदएका छन।्  
बुइॉचारोका कायण प्रबाववत ऺेत्रका अधधकाॊश घय बत्केकारे मही फेराभा उनीहरुको उधचत ठाउॉभा ऩुनफाास 

गयाए ऩतछ सभस्मा नदोहोरयने हुॉदा मसका राधग स्थानीम नै एकजुट बएका हुन।् 
आमोजना प्रबाववत गोयखाका १४ य धाढदङका १३ गाववसभा तनसभात ९० प्रततशत घय बत्केका छन।् तछटो 
त्मस ऺेत्रका फाससन्दाको ऩुनफाासको उधचत व्मवस्थाऩन गना स्थानीमफासी तथा सयोकाय ससभततरे 

ऊजााभन्त्री याधा ऻवारीराई सभेत बेटेय आग्रह गयेका छन।् 
ववऩदको फेरा उधचत ठाउॉ  खोजेय प्रबाववतको घयफासको व्मवस्था गना सके याहत, ऩुनतनाभााण य ऩुनफाास 

एकसाथ हुन े‗फूढीगण्डकी जरववद्मुत आमोजना ववकास ससभतत' का अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारे 

फताए। 
‗बुइॉचारोरे आमोजना अढहरे ओझरेभा ऩयेजस्तो बएको छ, ऩुनफाासको ऺेत्र ककटान गयेय कामाान्वमन 

गने मो उधचत सभम हो,' उनरे शतनफाय नागरयकसॉग बने, ‗चाय/ऩाॉच भढहनासबत्र ऩुनस्थााऩना य ऩुनफाासको 
ठाउॉ  खोज्न सककएन बने ऩतछ मो सभस्मा सभाधान गना सककॉ दैन।' 
ऩुयानो घय बुइॉचारोरे ध्वस्त ऩायेको य नमाॉ फनाउॉदा ऩतन आमोजनारे उठाउन सक्न ेहुॉदा मही फेरा 
आमोजनारे तोकेको ठाउॉभा ऩुनफाास गयाइढदन त्महाॉका फाससन्दारे आग्रह गयेका छन।् सयकायरे 

आमोजना कामाान्वमनको तनणाम सरई ऩुनस्थााऩना तथा ऩुनफाासको प्रकिमा अगाडड फढाउनुऩने 
‗फूढीगण्डकी जराशममुक्त जरववद्मुत आमोजना सयोकाय ससभतत' का अध्मऺ फरयाभ बत्रऩाठीरे फताए। 
‗ववऩदको सभमभा सयकायरे गने सानो तनणाम य जनताराई ढदइने याहतरे आमोजना फनाउन ठूरो 
सभथान जुट्न सक्छ,' उनरे बने, ‗हाभीरे शुिफाय भन्त्रीराई बेटेय ऩतन आग्रह गयेका छौं।' प्रबाववत ऺेत्रभा 
बुइॉचारोरे बत्काएका घय–टहया ऩुनतनाभााण गनुाऩन ेहुॉदा सयकायरे मसफाये तत्कार तनणाम सरनुऩनेभा 
प्रबाववत फाससन्दाको जोड छ। 
फ्रान्सको ट्र्माक्टवेर कम्ऩनीरे गरययहेको आमोजनाको ववस्ततृ आमोजना प्रततवेदन (डडवऩआय) अढहरे 

अजन्तभ चयणभा छ। डडवऩआयको िभभा हयेक घयजग्गाको वववयण सरसकेको हुॉदा सोही वववयणको 
आधायभा भुआब्जा ढदई ऩुनस्थााऩना गयाउन सककने सयाकाय ससभततको धायणा ्ाछ। 
आमोजना प्रबाववत तथा डुफान ऺेत्रभा अढहरे ब–ूभाकपमाको चरखेर फढढयहेको छ, मसराई न्मुतनकयण 

गना ऩतन सयकायरे ऩुनस्थााऩना य ऩुनफाासको ‗प्माकेज' तत्कार घोषणा गनुाऩन ेसयोकाय ससभततको तनचोड 

छ। स्थानीम तथा सयोकाय ससभततको बनाइ य आमोजना ववकास ससभततको उद्देश्म एउटै यहेकारे 

मसराई सॉगै अगाडड रैजाने तमायी बएको अध्मऺ देवकोटारे फताए। 



ववकास ससभततरे स्थानीमको भाग सभेट्दै आमोजना फहुउऩमोगीरुऩभा तनभााण गना ‗फूढीगण्डकी 
कोरयडोय ववकास प्राधधकयण' गठन गनुाऩन ेअवधायणासभेत तमाय ऩायेको छ। १ हजाय २ सम भेगावाटको 
आमोजना सञ्चारन तथा मो ऺेत्र ऩमाटीम केन्रकोरुऩभा ववकास गयी मस वरयऩयी आधतुनक फस्ती ववकास 

गनासभेत प्राधधकयसण आवश्मक देखखएको उनरे तका  छ। 
आमोजनाराई वहुउऩमोगी फनाउॉ दै योजगायी ससजाना, फैंककङ, फन्द व्माऩाय जस्ता आधथाक केन्रको 
स्थाऩना गन ेमोजनाका साथ काभ गनुाऩन ेउनको धायणा छ। ‗दीघाकारीन रुऩभा देखखन सक्न ेबुइॉचारो, 
फाढी ऩढहयोजस्ता प्राकृततक ववऩवि न्मुतनकयण तथा व्मवस्थाऩन गना एकककृत जराधाय ववकास कामािभ 

सञ्चारन गनुाऩछा ,' उनरे बने। 
२ सम ६३ सभटय अग्रो फाॉधको जराशम नजजक तनभााणको ऩरयकल्ऩना गरयएको चिऩथ सडक छुने गयी 
अधधकाॊश ववस्थावऩतराई याख्न सककने आमोजना ववकास ससभततको दाफी छ। सयकायरे आउॉदो ५ वषा 
ऩुनतनाभााणभा जोड ढदने बएकारे बायतरे ढदने घोषणा गयेको १ खफाभध्मे ५० अफा रुऩैमाॉ खचा गयेय जग्गा 
अधधग्रहण ऩुनस्थााऩना य ऩुनफाासको काभ सक्नुऩन ेदेवकोटाको बनाइ छ। 
बुइॉचारोफाट प्रबाववतको ऩुनतनाभााणका राधग ३० अफा रुऩैमाॉ अनुभान गरयएकारे उक्त यकभसभेत 

ऩुनफाासभा खचा गना सककने ससभततको मोजना छ। तनभााण अवधध ८ वषा तोकेय मसको रागत अढहरे 

करयफ २ खफा ५० अफा रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको छ। सयकायरे ऩुनफाासको काभ बुइॉचारोको ऩुनतनाभााणभै 
सभेटेय रान सके त्मोबन्दा कभभै आमोजना फन्न सक्ने सयोकायवाराको दाफी छ।  
ससभततरे मसअतघ ववस्थावऩत हुने करयफ २० हजाय व्मजक्तराई धचतवन य नवरऩयासीभा ऩुनफाास 

गयाउनेफाये सयोकायवारा ऩऺसॉग ऩयाभशा सरएको धथमो। तय, ऩयाभशादातारे जराशम ऺेत्रभा फसोफासका 
राधग दईु जजल्राका उिभ ४० ऺेत्र ककटान गयेय ऩुनफाास गयाउनु वैऻातनक हुने तनचोड तनकारेको छ। 
नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणरे गयेको सम्बाव्मता अध्ममनरे आमोजनाफाट घयफास नै उठाउनुऩने व्मजक्त 

२० हजाय य आधथाकरुऩभा प्रबाववत हुनेको सॊतमा २५ हजाय देखाएको धथमो। तय, ट्र्माक्टफेररे गयेको 
अध्ममनरे आमोजनाफाट बौततक य आधथाकरुऩरे करयफ ३८ हजाय व्मजक्तभात्र (करयफ ८ हजाय घय) 

प्रबाववत हुन ेअनुभान गयेको छ। 
आमोजनाको जराशमभा २ दशभरव ७६ अफा घनसभटयसम्भ ऩानी सजञ्चत हुनेछ। मसैरे मो ऺेत्र ऩमाटन 

ववकासका राधग नबइ जरववहाय, भाछाऩारन रगामत व्मवसाम ववस्ताय गना सककने अध्ममनरे 

देखाएको छ। आमोजना सन ्२०२०/२१ सम्भ तनभााण बएभा ढहउॉदको ववद्मुत सॊकटसभेत हट्नेछ।  
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फेचयैे सककने बए िोरा 
ववकास थाऩा 
वैशाख १२ गतेको भहाबूकम्ऩरे भुरुक तहसनहस छ। ऩीडडतहरूरे अझै याहत ऩाउन सकेका छैनन ् य 

वषाामाभअतघ उनीहरूको सुयक्षऺत अस्थामी फसोवासको फन्दोफस्ती हुन सकेको छैन। साया भुरुक शोकभा 
डुफेको छ।  
  

अझै ऩतन वैशाख २९ गतेको धक्काऩतछ बग्नावशषेभा ऩयेकाहरूको उद्धाय हुन सकेको छैन। मसयी साया 
नेऩार य नेऩारीको ध्मान बूकम्ऩ, ऩयकम्ऩ, उद्धाय, याहत य व्मवस्थाऩनभा केजन्रत बइयहेको भौका 
छोऩेय ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻवारीराई बन े 'घयज्वाइॉराई खानकै ध्माउन्न' बनेजस्तै कसयी हुन्छ 

कसभसन आउॉछ बन्नेभा यहेको ऩतछल्रो घटनारे देखामो।  
  

ढहजो याजा ऻानेन्ररे काठभाडौंका सडक खारी बएका फखत दसैंको भौका छोऩी ऩायसराई मुवयाज घोषणा 
गयेका धथए। भुरुकको ध्मान न ै बूकम्ऩभा ऩरययहेको भौका छोऩेय भन्त्री ऻवारीरे जराशममुक्त 

आॉधीखोरा एउटा धचतनमाॉ कम्ऩनीराई ढदने प्रकिमा रगबग ऩूया गयेकी छन।् 
  

नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणको फोडा फैठकफाट ऩारयत गयाउन भात्र फाॉकी छ। गत बफहीफायको फैठकफाटै 

आॉधीखोराको काजककरयमा गना सफै प्रऩञ्च ऩूया बइसकेको धथमो, तय अन्नऩूणा ऩोस्ट्भा त्मसफाये 

सभाचाय छावऩएऩतछ त्मो प्रकिमा अढहरे 'स्थगन' बएको छ य आगाभी फोडा फैठकभा ऩारयत गयाउन े

ध्माउन्नभा भन्त्री ऻवारी तल्रीन तछन।्  
  

भन्त्री ऻवारीका मस्ता अनेकैं  वववादास्ऩद प्रस्तावभाधथ पयक भत यातदै ऩारयत हुनफाट योक रगाउॉ दै 

आएका सञ्चारक ससभततका सदस्महरूसभेत आॉधीखोरा प्रकयणभा भन्त्रीराई साथ ढदएका छन।् 
  

प्राधधकयणरे ढदव्म १० वषादेखख आॉधीखोराको अध्ममन गदै आएको धथमो। ऊजाा भन्त्रारमरे मो 
आमोजना तछटोतछटो सक्न कढहरे ऩतन अथा भन्त्रारमससत ऩमााप्त फजेट भागेन।  
  

प्राधधकयणराई जतत ढदमो, त्मसका आधायभा भात्र अध्ममन बमो। मसका बौततक सॊयचना (प्रवेश भागा, 
प्रसायण राइन) करयफ फतनफनाउ छन।् जराशममुक्त आमोजना बए ऩतन रगानीका ढहसाफरे सभेत मो 
आकषाक छ।  
  

त्मही बएय ववदेशी कम्ऩनीरे मो आमोजनाभाधथ आॉखा गाडडयहेका धथए। प्राधधकयणरे अध्ममन गयेका वा 
चाहेका आमोजना जतत अधधकाॊशभा ववदेशीरे यम्ार चहुाइयहेका हुन्छन।्  
  



ऊजाा सधचव आपैं  राइसेन्स ववतयण गन ेअधधकायप्राप्त अधधकायी हुन,् तय सधचवको तनणामभा जढहरे 

ऩतन ऊजााभन्त्रीरे अॊकुश रगाउने काभ बइयहेको हुन्छ। सधचवरे मसो गयौं बनेय प्राधधकयणराई राइसेन्स 

ढदन खोज्दा भन्त्रीरे 'अढहरे ऩख्नोस'् बन्ने गछान।्  
  

भन्त्रीको रक्ष्भण येखा नाघेय कुन ै ऩतन सधचवरे याष्रढहतभा तनणाम गना सक्दैन। प्राधधकयणरे 

बफनाराइसेन्स अध्ममन गरययहेको अको आमोजना हो उिय गॊगा (जराशममुक्त) ।  
  

मो आमोजना ऩतन ववदेशीराई ढदनका राधग ऊजााभन्त्री रारातमत तछन।् बफनाराइसेन्स अध्ममनभा 
गरययहेको खचाराई भहारेखारे फेरुजु तनकाल्ने गयेको छ।  
  

ववदेशी कम्ऩनीराई टक्र्माउनका राधग साइत कुयेय फसेकै कायण प्राधधकयणरे तनधाक्क बएय अध्ममन गना 
ऩाएको छैन। अढहरे आॉधीखोराभा प्राधधकयणको फढीभा १५ प्रततशत भात्र सेमय हुने गयी जुन भोडासरटी 
तमाय गरयएको छ, त्मो नै सफैबन्दा याष्रघाती छ।  
  

एक त मो आमोजना हयहारतरे नेऩार सयकाय वा प्राधधकयणरे फनाउनुऩथ्र्मो। ऩैसा छैन बन्दै दरयरता 
देखाएय धभाधभ ववदेशीराई ढदने काभ नमाॉ होइन। प्राधधकयणससत ऩैसा छैन, फनाउन सक्दैन, भ्रष्टाचाय 

हुन्छ बन्दै धचतनमाॉ कम्ऩनीराई आॉधीखोरा ढदन राधगएको हो।  
  

मो प्रकयणभा वाभदेवदेखख फारकोटसम्भको चासो छ। त्मही बएय मसराई प्राधधकयणभा 'शजक्तशारी' 
प्रस्ताव भातनएको हो। प्राधधकयणको घाॉटी येटेय रागत जतत उसको थाप्रोभा ऩायेय आमोजना फनाउने मो 
खेरभा देशका ठूरा बतनएका नेताको सभेत सॊरग्नतारे छरगं ऩाछा - नेताको काभ एजेन्टफाट कसभसन 

असुल्न ुभात्र हो।  
  

फनाउन े तनमत त मसभा छॉदै छैन, देखाउनकै राधग बए ऩतन प्रततस्ऩधाा गयाउनुऩथ ्ामो।भन्त्री ऻवारी 
आपैं भा मोग्म, सशक्षऺत य िाजन्तका राधग आफ्ना व्मजक्तगत स्वाथा ततराञ्जसर ढदएकी व्मजक्त हुन।् तय 
उनी आफ्नोबन्दा ऩतन एजेन्टका, एजेन्टससत साॉठगाॉठ बएका ऩाटॊ नेततृ्वका य ततनका स्वाथॉ झुन्डको 
इशायाभा भात्र सञ्चासरत बएकै कायण एकऩतछ अको गदै वववादास्ऩद तनणाम गदै आएकी छन।्  
  

ऩाटॊ नेततृ्वराई ऩतन भन्त्री ऻवारीफाट काभ गयाउन तनकै सजजरो बएको छ। अढहरे आॉधीखोरा प्रकयण 

ऩतन भन्त्री ऻवारीको बन्दा ऩतन उनको ऩाटॊऩॊजक्तको दफाफभा बएको बनेय फुझ्न धेयै फेय राग्दैन। 
  

आफ्नो तनणामववहीनता, ववषमवस्तुको गाम्बीमा य भुरुकप्रतत इभानदायी अबाव बएकै कभजोय 

व्मजक्तराई दररे भन्त्री फनाएय ऩठाउॉछ। अतन दरको त्मो नेततृ्वरे मस्त ैकाभ ऻवारीभापा त गयाउॉछ।  
  



अढहरे एभारेराई आॉधीखोरा धचतनमाॉ कम्ऩनीराई फेच्न भन्त्री ऻवारीराई कठऩुतरी भात्र फनाइएको हो। 
मसअतघ भन्त्री ऻवारीका कततऩम तनणाम ऩतन ऩाटॊको 'पयभान' कै कायण बएका धथए।  
  

एकऩतछ अको गदै वववादास्ऩद तनणाम भात्र हुनु, भुरुक य ऊजाा ऺेत्रका ऩऺतभा कुनै ऩतन गततरा तनणाम 

नहुन,ु भन्त्रारमका सहसधचव तथा सधचवहरूको कुया नसुनी प्राधधकयणका ऩाॉच तहका कभाचायी (मुतनमन) 

को सल्राह भात्र 'ग्रहण' गयी त्मसअनुसाय काभ गनुा भन्त्री ऻवारीको साभान्म चरयत्र बएको छ।  
  

भन्त्रारम, ववद्मुत ् ववकास ववबाग य प्राधधकयणका अनुबवी कभाचायीको सल्राहववऩयीत ऩाटॊ, 
ऩाटॊसम्फद्ध एजेन्ट य जरभाकपमाका इसायाभा तनणाम हुॉदा ऊजाा ऺेत्र धयाशामी बइयहेको धथमो।  
  

त्मसभाधथ मो भहाबूकम्ऩरे गदाा तनभााणाधीन आमोजना ऩय भात्र धकेसरएका छैनन,् ततनका रागत ऩतन 

एजेन्टहरूरे बनेफभोजजभ हुने गयी फढ्ने बएको छ। 
  

  

  

प्राधधकयणराई याजनीततक तवयरे कुजल्चसकेऩतछ भन्त्रीरे भन्त्रारम य ववद्मुत ् ववकास ववबागका 
ऩदाधधकायीराई औॊराभा नचाइढदन्छ। आपूरे बनेको नभान्नेरे जर तथा ऊजाा आमोग सधचवारमभा 
सभल्काइन्छ। त्महाॉ गएय सभजल्कनुबन्दा फरु भन्त्रीरे बनेको भानेय उनीहरू सम्झौता गछान।् आफ्नो 
स्वासबभानभा यहॉदैनन,् तनयीह हुन्छन।् 
  

  

  

हयेक आकषाक आमोजना ववदेशीको ऩोल्टाभा ऩछान ्ककन? प्राधधकयणरे भध्म-भस्र्माङ्दी (ववशार सॊयचना, 
थोयै बफजुरी), बत्रशूरी थ्री ए (एक सम ५० भेगावाट फनाउनुऩनेभा ६० भेगावाट), चभेसरमा (एक सम ३३ 

ककरोसभटय प्रसायण राइन, अतत ववकट) जस्ता आमोजना फनाउन रगाइन्छ। मी आमोजना प्राधधकयणरे 

आफ्नो फुद्धध य वववेकभा फनाएको होइन, कसभसनका राधग फनाउन रगाइएको हो।  
  

जरभाकपमाहरूरे ऋण ऩतन सभराइढदने, आमोजनाको ठेकेदायी ऩतन गरयढदने, आफ्नै ऩयाभशादाता, 
आऩूतताकताा हुनुऩने सता तेस्र्माउॉछन,् ततनको ऩारना गदाागदाा प्रततभेगावाट रागत दोब्फय, तेब्फय हुन ेगछा , 
त्मो ऩतन सभमभा कढहल्मै ऩूया हुॉदैनन।्  
  

प्राधधकयणको व्मवस्थाऩनभा ऩूयै याजनीतीकयण, पेरय भन्त्रीरे ववसबन्न ठाउॉफाट थऩक्क ल्माएय याखेका 
सञ्चारक (अऩवादभा फाहेक) एजेन्टका गोटीका रूऩभा काभ गछान।्  
  



प्राधधकयण अध्मऺ अथाात ् ऊजााभन्त्रीरे गरत य वववादास्ऩद प्रस्ताव ऩारयत गयाउॉदा मी सञ्चारकरे 

भन्त्रीससत फागेतनङ गछान।् कक आफ्नो बाग खोज्छन,् कक आफ्नो ऩतन प्रस्ताव ऩारयत गरयढदनुऩन ेअडान 

सरन्छन।्  
  

अतन भन्त्रीरे आफ्नो प्रस्ताव ऩारयत गयाएय सञ्चारकहरूका प्रस्ताव ऩतन ऩारयत गरयढदन्छ। सफ ै

सञ्चारक त्मस्ता छैनन,् तय अधधकाॊश केही न केही स्वाथाभा यहेका छन।्  
  

प्राधधकयणराई याजनीततक तवयरे कुजल्चसकेऩतछ भन्त्रीरे भन्त्रारम य ववद्मुत ् ववकास ववबागका 
ऩदाधधकायीराई औॊराभा नचाइढदन्छ। आपूरे बनेको नभान्नेरे जर तथा ऊजाा आमोग सधचवारमभा 
सभल्काइन्छ। त्महाॉ गएय सभजल्कनुबन्दा फरु भन्त्रीरे बनेको भानेय उनीहरू सम्झौता गछान।् आफ्नो 
स्वासबभानभा यहॉदैनन,् तनयीह हुन्छन।् 
  

प्राधधकयणसबत्र ऩतन कसयी हुन्छ भन्त्रीको नजजक हुने य भन्त्रीराई रयझाएय आफ्नो दनुो सोझ्माउने प्रववृि 

हाफी छ। मस्तो प्रववृिभा ऩढहरो नम्फयभा दर नजजक मुतनमन हुन्छन।्  
  

भन्त्रीरे ऩतन प्राधधकयणका उच्च तहका अनुबवी कभाचायी य भन्त्रारमका सधचव य सहसधचवको बन्दा 
तमन ैमुतनमनका खरयदाय य सुब्फा तहका कभाचायीको सल्राह सुनेको हुन्छ। मुतनमनका ऩदाधधकायीको 
भुतम ध्मेम ठेक्काऩट्टाका सता एजेन्टहरूराई चहुाएय ठेक्का ढदराउनु य आपूरे बनेको ठाउॉभा आफ्ना 
कभाचायी सरुवा गनुा।  
  

भाधथल्रो अरूणको ऩयाशादाता छनोटका सता ठेक्का हुनुअतघ नै चहुाइएको धथमो। चाय अफा रुऩैमाॉको 
ऩयाभशादाता तनमुजक्तभा एजेन्टरे एक प्रततशत कसभसन ढदॉदा ऩतन चाय कयोड रुऩैमाॉ हुन आउॉछ।  
  

मतत धेयै यकभका राधग प्राधधकयणका फेइभान कभाचायीका राधग जे ऩतन गछान।् मी य मस्ता फेधथतत य 

जारोका फीच आॉधीखोरा आमोजना ववदेशीराई फेच्न राधगएको छ।  
  

अध्ममन गरयएका य याजष्रम आवश्मकता ठातनएका आमोजनाजतत खसुुक्क ववदेशीराई ढदनुको एउटै 

कायण हो- कसभसन।   
  

प्राधधकयणरे राइसेन्स होरड् गने अतन फेच्न ेहो बन ेप्राधधकयणराई ककन ढदने बनेय बोसरका ढदनभा तमन ै

भन्त्रीरे प्राधधकयणराई राइसेन्स ढदनु हुॉदैन बनी बफगुर पसुक्दै ढहॉड्नेछन।् 
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2072/2/25 

गजााङ–खखम्ती प्रसायण राइन १३२ केबी फनाउने 
तमायी 
खखम्ती प्रसायण राइन फन्न ेऩक्का बएऩतछ खखम्तीखोरा य त्मसआसऩासभा फन्नरागेका जरववद्मुत ्आमोजनाका 
राधग फाटो खरेुको छ । प्रसायण राइनको अबावभा उत्ऩादन अनुभतत य ववद्मुत ्खरयद सम्झौता सभेत बइसकेय 

अन्मोरभा ऩयेका जरववद्मुत ्आमोजनाहरुराई तनभााणभा जान सहज बएको हो । खखम्ती खोरा करयडोयभ ैतनभााण 

हुन ेजरववद्मुत ्आमोजनाहरुराई रक्षऺत गयी ववद्मुत ्प्राधधकयणरे गजााङ–खखम्ती १३२ ककरोबोल्टको डफर 

सकका टको प्रसायण राइन तनभााण गन ेतमायी गयेको छ । गजााङ–खखम्ती प्रसायण राइन आमोजनारे शतनफाय 

याभेछाऩको यस्नारुभा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन भस्मौदाभाधथ सावाजतनक सुनुवाइ सभेत गयेको छ । 
सावाजतनक सुनुवाइभा स्थानीमरे वातावयणीम ववकासभा ध्मान ढदॉदै प्रसायण राइन चाॉडो सुरु गना भाग गयेका छन ्।  
 
 

सबासद ऩशुऩतत चौरागाइंरे जरववद्मुत ्ववकासको भहत्वऩूणा फाटो प्रसायण राइन बएकारे प्राधधकयणरे 

चाॉडोबन्दा चाॉडो प्रसायण राइन तनभााण गना सुझाव ढदए । प्रसायण राइन अबावभ ैजरववद्मुत ्ववकास हुन नसकेको 
उनरे फताए । मो प्रसायण राइन चाॉड ैफन ेखखम्तीआसऩासका सफ ैजरववद्मुत ्आमोजना फन्न ेय त्मसरे दोरखा य 

याभेछाऩको प्रबाववत गाउॉहरुको कामाऩरट हुन ेउनरे फताए । कामािभभा भध्मभाञ्चर ऺेत्रीम प्रशासक याभकुभाय 

आचामारे भहाबूकम्ऩरे सफ ैत्रससत बए ऩतन अफ ऩुन् ववकासका कामािभभा ऩतन राग्नुऩन ेफताए । नेऩारको ऩहाडी 
ऺेत्रफाट फग्न ेखोराराई प्रमोग गयेय ववद्मुत ्उत्ऩादनको ववकल्ऩ नबएको उनको बनाइ धथमो । उनरे जरववद्मुत ्

ववकासभा प्रशासतनक ऺेत्रफाट सक्दो सहमोग हुन ेप्रततफद्धता व्मक्त गये ।  
जरववद्मुत ्ववकास असबमन्ता तथा ढहभारमन ऊजाा कम्ऩनीका सञ्चारक प्रा.डा. बीभ न्मौऩानरेे मस ऺेत्रका 
जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकहरु प्रसायण राइन न ैऩखेय फसेको फताए । जरववद्मुत ्ववकाससॉग ैखखम्तीफाट प्रबाववत ऺेत्रभा 
जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकहरुरे ऩतन मोजना फनाएय खखम्ती ‘सबजन’ फनाएय काभ गन ेफताए । गजााङ–खखम्ती प्रसायण 

राइन आमोजनाका प्रभुख केदाय ससरवाररे वातावयण भन्त्रारमफाट वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रततवेदन 

स्वीकृत हुनेबफविकै प्रसायण राइनको काभ सुरु हुन ेफताए । आमोजनाका वातावयणीम प्रततवदेन ऩेससॉग ैटेण्डय 

डकुभेन्ट ऩतन फनाउन ेउनरे फताए । आमोजनाको तनभााण अवधध दईु वषा यहेको छ । 
 

आमोजनाको याभेछाऩको चचुयेु गाववस गजााङभानमाॉ सफस्टेसन रान्सपभाय ऺभता १३२/३३ एभ.बी.ए स्थाऩना गयी 
याभेछाऩकै पुरासीको न्म ूखखम्ती सफस्टेसनभा जोडडनेछ । प्रसायण राइनभा ४९ वटा एॊगर टावयसढहत जम्भा एक 

सम २० वटा टावय यहनेछन ्। टावयको उचाइ १८ सभटय हुनेछ । प्रसायण राइनको रम्फाइ ३० ककरोसभटय यहेको 
आमोजना प्रभुख ससरवाररे जानकायी ढदए । आमोजना तनभााणका राधग सफ ैककससभका ५६ हेक्टय जसभन प्रमोग 

हुनेछ । आमोजनाको कुर अनुभातनत रागत ७७ कयोड ७८ राख यहेको छ । आमोजनाफाट याभेछाऩको चचुयेु, यस्नार,ु 

ठोस,े फेतारी, नाभाडी य पुरासीगाववस य दोरखाको सहये, च्माभागाववस य जजयी नगयऩासरका प्रबाववत हुनेछन ्। 



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072/2/25 

सॊकटका फेरा ऊजााभा चरिेर 

ववकास थाऩा 
सयकायी सॊमन्त्र ऩॊगु फनाउने गयी ववसबन्न ववकास ससभतत गठन हुन्छन।् ववसबन्न तनकामका सञ्चारक 

ससभततभा सयकायका जजम्भेवाय ऩदाधधकायीराई सञ्चारक नफनाई आफ्ना कामाकताा, अह्रौटे बयौटेराई 

तनमुजक्त गयाइन्छ। मी कृत्म कुन ैनमाॉ कुया होइनन।्  
  

कामाकताा य आफ्ना भान्छे तनमुजक्त गयेय फोनस खवुाइयहेका सावाजतनक तनकामराई धयाशमी ऩाने ऩतन 

तमन ैयाजनीततक दरका नेता हुन।् ऩाटॊ अध्मऺ, सबाऩतत वा भहासधचव बइसकेका जजम्भेवाय नेताका 
काभ न ैकसयी हुन्छ, आफ्ना सात ऩुस्ताराई ऩुग्न े धयी धनाजान गन,े ऩाटॊराई आधथाक रूऩरे सफर 

फनाउन ेबन्ने ध्मेमका कायण नै हयेक तनणामभा स्वढहस्सा खोज्न ेगरयन्छ।  
  

मसयी ढहस्सा खोज्न ेिभभा कततऩमराई तनणाम गयाउन 'प्रस्ताव' नै आह्वान गरयन्छ बन ेप्रकिमागत 

रूऩभा तनणामको ककनायाभा आइऩुगेऩतछ ढहस्सा नऩाएसम्भ पाइर थन्काइन्छ।  
  

मस्तो ढहस्सा खोज्न ेिभभा सयकायी कभाचायीराई फाइऩास गरयन्छ, अको दररे तनमुजक्त गयेको यहेछ 

बने सभल्काइन्छ अतन ब्रह्भरुट शैरीभा देश नै फेच्न ेगयी तनणाम हुन्छन।्  
  

मो प्रववृि कुनै एक भन्त्रारम भात्र होइन, ऩूयै याज्म सॊमन्त्रभा हाफी बइयहेको छ। स्वाथाको घेयाबन्दा भाधथ 

कुन ैऩतन दरका नेता, ततनका भन्त्रारम उठ्न नसकेकै कायण आज भुरुकको मो हववगत बएको हो। 
  

अढहरे सिाको फागडोय काॊगे्रस य एभारेको हातभा छ। भाधथ उजल्रखखत प्रववृि मी दईु दररे ऩतछल्रो 
सभमभा कसयी उजागय गयेका छन ्बन्ने एउटा उदाहयण हेयौं। देश बूकम्ऩरे ऺजत्वऺत ्छ।  
  

ऩारभा सहयी ववकास भन्त्रारमरे सॊस्थागत रुट भच्चाइयहेको स्वमॊ सयकायी तनकामरे नै सावाजतनक 

गरयसकेको छ। याहत, ऩुनस्र्थाऩना अझ ऩूया बएको छैन। तय ऊजाा भन्त्रारमभा बन े तघनराग्दो खेर 

बइयहेको छ।  
  

आफ्ना कामाकताा ऩोस्ने वा उसराई तनमुजक्त गयाएफाऩत केही यकभ हात ऩानेफाहेक सयकायद्वाया गढठत 

ससभततको उद्देश्म अरू हुन सक्दैन। ढहजो डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे जाधगय खवुाउने शैरीभा फूढीगण्डकी य 

नरससॊहगाड जरववद्मुत ्आमोजना अतघ फढाउन कामाकायी अध्मऺको व्मवस्था गये।  
  



जराशममुक्त आमोजनाको अध्ममन य त्मसऩतछ वविीम व्मवस्थाऩनका राधग ससभतत गठन गरयएको 
बतनए ऩतन याजनीततक चरयत्र बएका व्मजक्तराई कामाकायी अध्मऺ फनाइमो।  
  

ढहजो ऩञ्चामतकारभा ऩतन मस्ता ससभतत फन्थे, तय त्मसको अध्मऺ भन्त्री वा सधचव आपैं  हुन्थे य सफ ै

कभाचायी सयकायरे खटाउॉथमो य तनढदाष्ट रक्ष्म हाससर हुन्थे। अढहरे ऩतन ससभतत फनाइएको छ, तय 

उद्देश्म जाधगय य ठेक्काऩट्टाभा कसभसन भात्र हात ऩाने तनमत छ।  
  

फूढीगण्डकी य नरससॊहगाडभा डा. बट्टयाईरे तनमुक्त गयेका व्मजक्त आपैं भा याजनीततक प्राणी धथए। 
ततनफाट काभ हुन सक्दैन बन्ने ऩतन थाहा धथमो। बट्टयाईऩतछ एभारेको हातभा ऊजाा भन्त्रारम ऩयम्ो।  
  

दवुै ववकास ससभततका अध्मऺ हटाउॉदा अदारतफाट ऩुनफाहारी हुन े प्रफर सम्बावना देखेय कामाकायी 
अध्मऺका सफै अधधकाय कटौती गयेय केवर अध्मऺभा भात्र सीसभत ऩारयमो।  
  

अतन दवु ैअध्मऺराई गाडी, भाससक एक राख रुऩैमाॉ तरफबिा मथावत ्हुन ेगयी अको कामाकायी तनदेशक 

थऩ गना गठन आदेश तनमभावरी नै सॊशोधन गरयमो।  
  

फैठकभा भात्र बिा ऩाइन े तनमभ बए ऩतन तरफ ैखाएय फसेका छन।् अफ त्मो कामाकायी तनदेशक ऩतन 

याजनीततक प्राणी नै हुने बमो।  
  

मसरे के देखामो बन ेयाज्मकोषको राखौं रुऩैमाॉ सिासीन दरका कामाकताा ऩोस्न खचा हुने बमो। खचा बएय 

काभ हुन ेबए त धचि फुझाउॉदा हुन्थमो। काभ तमनरे गना सक्दैनन ्बन्ने त देखखइसकेको छ। 
  

सायारे काभ गरत बमो बननयहॉदा ऩनन ऊजााभन्रीरे लरॉडढेढऩी गरययहनुभा स्िाथाको ठूरो िेर यहेको फुझ्न 

धेयै सभम राग्दैन। मस्ता नेता, नेततृ्ि य ननमतरे भुरुकको विकास हुन्छ बनेय कवि ऩनन अऩेऺा गना 
सककॉ दैन। 

याज्मकोष रुटाउने खेरभा काॊगे्रस य एभारे सरयक बए य फूढीगण्डकी य नरससॊहगाडभा कामाकताा बतॉ गन े

अजन्तभ प्रकिमा भात्र फाॉकी छ।  
  

एभारेरे ऩन्चशे्वयभा प्रस्ताव गयेको भहेन्रफहादयु गुरुङराई काॊगे्रसरे सभथान गनुाऩन,े काॊगे्रसरे 

नरससॊहगाडभा प्रस्ताव गयेको भोतीफहादयु कुॉ वयराई एभारेरे तनमुजक्त ढदनुऩने गयी प्रकिमा अतघ 

फढाइमो। 
  

मुद्धयत देशरे एकरे अको देशका मुद्धफन्दीराई रयहा गयेजस्तै आफ्ना भान्छे तनमुजक्त गयाउन 

मोसम्भको खेर हुॉदोयहेछ। ऩन्चशे्वय आमोजना नेऩारको ववकासका राधग भहत्त्वऩूणा ऩरयमोजना हो।  
  



बायतरे भहाकारी सजन्ध गयाउन भात्र ररीऩऩका रूऩभा अतघ सायेको ऩन्चशे्वय फहुउद्देश्मीम बायतभा 
भोदी सयकाय आएऩतछ नाटकीम य अस्वाबाववक रूऩभा तनभााण प्रकिमा अतघ फढ्मो।  
  

बायतरे एकऩतछ अको गदै अतत आरटार गदै आएको ववषमवस्त ुगम्बीय ढॊगरे अतघ फढ्मो, जुन नेऩाररे 

चाहॉदै आएको ऩतन धथमो। ऩन्चशे्वयभा दईु देशफीच बएको सहभततअनुसाय मसको प्रभुख कामाकायी 
अधधकृत नेऩार य बायतरे ऩारैऩारो गने बए।  
  

ऩढहरो ऩारो नेऩारको बमो। नेऩारको सीईओ बए बायतको उऩसीईओ य बायतको सीइओ बए नेऩारको 
उऩसीईमो। मसका राधग बायतरे चाय भढहनाअतघ आफ्नो तपा फाट उऩसीईओका राधग बायतीम 

फहारवारा सहसधचव प्रस्ताव गयेय ऩठाइसकेको छ, तय याज्मरे १९ वषादेखख प्रतीऺा गयेको ववषमभा बायत 

उदाय बएय आउॉदा ऩतन नेऩाररे उही याजनीततक तनमुजक्त योज्मो।  
  

अतन एभारेका तपा फाट नेऩार इजन्जतनमसा एसोससएसनका अध्मऺ बएका भहेन्रफहादयु गुरुङराई 

प्रस्ताव ग:मो। गुरुङ आपैं भा सोझा छन,् तय उनीससत ववद्मुत ् ऺेत्रको ऻान छैन, न त ववद्मुत्भा 
बायतससत कुन ैद्ववऩऺीम 'डडर' गयेको अनुबव नै छ।  
  

बायतससत जरस्रोत सधचवस्तयीम, सहसधचव स्तयीम य ववसबन्न द्ववऩऺीम वातााभा सहबागी बएका, 
बायतीम प्रववृि फुझकेा य जरस्रोत एवॊ ववद्मुत्भा नेऩारको अधधकतभ ढहतको ऻान बएका सयकायी 
फहारवारा सहसधचवराई ऩन्चशे्वयको सीईओभा प्रस्ताव गयेको बए मो आमोजनाको बववष्म 

अन्मोरग्रस्त हुने धथएन।  
एभारेरे जढहरे ऩतन कुनै ऩतन ववकास तनभााण गदाा आपू य आफ्नो ऩाटॊराई के पाइदा हुन्छ बनेय भात्र 

हेन ेगछा। पाइदा हुने बमो बने भात्र अतघ फढाउॉछ, नत्र तुहाइढदन्छ। मस्तै धेयै उदाहयणभध्मे अरुण तेस्रो 
भुतम हो।  
  

सयकायकै सहसधचवराई ऩन्चशे्वयभा तनमुक्त गयेको बए ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻवारीराई व्मजक्तगत 

रूऩभा केही पाइदा हुॉदैनथमो, तय देशरे अधधकतभ राब सरन सक्थमो। 
  

भुरुकको आधथाक उन्नततससत जोडडएको ववषमभा सभेत भन्त्री ऻवारीरे याजनीततक घेयाको स्वाथाबन्दा 
भाधथ उठ्न सककनन।् ऩाटॊरे ऩतन मस्तै देशको ढहत नहेन,े आफ्नो भात्र हेन ेव्मजक्त छानेय भन्त्री फनाएको 
हो। 
  

ऩन्चशे्वयभा एभारेरे बनेकै व्मजक्त याख्न उसरे नरससॊहगाडराई फसरदानी ढदएको छ। ऊजाा भन्त्रारम 

एभारेको छ, तय नरससॊहगाडभा काॊगे्रसरे ससपारयस गयेको रयटामडा सहसधचव तनमुक्त हुॉदैछ।  
  



आफ्नो बागभा ऩयेको अरूराई ढदने चरन य सॊस्कृतत दरहरूभा साभान्मतमा छैन, तय आफ्नो स्वाथा ऩूया 
हुने बएऩतछ जेजस्तो तनणाम गना ऩतन ऩतछ ऩदैनन ्बन्ने मो अको उदाहयण हो।  
  

नरससॊहगाडका कामाकायी अध्मऺ शयेफहादयु शाहीराई भाइनस गयी अधधकायसम्ऩन्न कामाकायी 
तनदेशकका राधग ऊजााभन्त्री ऻवारी सहभत बएकी हुन।् ककनबने मस्ता ससभततका ऩदाधधकायीरे खाने 
तरफ, बिा अथा भन्त्रारमरे स्वीकृत गनुाऩछा।  
  

एक हातरे सरने य अको हातरे ढदने काभ मसभा बएको छ, तय ववडम्फना काॊगे्रस य एभारे ससपारयस गयेका 
व्मजक्तभा उनका दर तनकटफाहेक अरू खफुी छैन। कुॉ वय ऩतन ससॉचाइका ववऻ (बूसभगत जरस्रोत) हुन,् तय 

ल्माउन राधगएको छ ववद्मुत्भा। मसयी रेनदेनको याजनीततरे भुरुकको भहत्त्वऩूणा आमोजना धयाऩभा 
ऩाने प्रमास बइयहेको छ।  
  

सभतव्मतमताको नाया जप्न अथा भन्त्रारमरे ऩतन आफ्नो स्वाथा ऩूया हुन्छ बन ेयाज्मको ढुकुटी रुटाउॉदो 
यहेछ बन्न ेअको उदाहयण देखाएको छ। अकोतपा  मी दवुै ऩात्र सम्फजन्धत ऺेत्रका ववऻ, नाभ कभाएका य 

सयकायी सेवाभा हुॉदा उल्रेखनीम कामा गयेका बए ऩतन सयकायी तनणाम ढठकै हो बन्न सककन्थमो, तय 

ल्माउन ेतनमत न ैखयाफ छ।  
  

सायारे मो काभ गरत हो बतनयहॉदा ऩतन टसको भस नबई सरॉडढेढऩीभा अडडग यहनुभा ठूरो स्वाथाको खेर 

यहेको फुझ्न धेयै फेय राग्दैन। मस्ता नेता, नेततृ्व य तनमतरे भुरुकको ववकास हुन्छ बनेय अऩेऺा नै गना 
सककॉ दैन।  
  

हयेक सावाजतनक तनकामराई आधथाक रूऩरे ध्वस्त ऩानेदेखख धयाशमी ऩाने काभ ऩतन तमनै दरका 
नेताहरूफाटै बएका हुन।् चसरयहेको सॊस्था तनजीकयण गयेय साहू ऩोस्ने य जनता भाने ऩतन तमनै हुन।्  
  

२०४६ सारदेखख नेताहरूभा यहेको मो प्रववृिफीच ऊजााभन्त्री ऻवारी कसयी अऩवाद हुन सजक्छन ्य उनरे 

ऩतन उनका नेता य भासरकरे जसयी देश रुट्ने काभ देखाए य रुट्न तनदेशन ढदए त्महीअनुसाय गरययहेकी 
छन।् आदेश ऩारना गयाउॉदा अरू प्रस्ताव य तनणामभा आफ्नो दनुो ऩतन सोझ्माएकी छन ्ऊजााभन्त्रीरे। 
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ऩाॉचै मुननमनको घेयाउऩनछ आॉधीिोरा चचननमाॉराई ढदने प्रमास विपर  

ववकास थाऩा  
ववद्मुत ् प्राधधकयणका ऩाॉचवटै कभाचायी मुतनमनरे ढदनबय ववद्मुत ् प्राधधकयणका कामाकायी तनदेशक 

भुकेशयाज काफ्रेको कामाकऺभा सॊगढठत रुऩभा घेयाउ गयेऩतछ आॉधीखोरा जराशममुक्त  जरववद्मुत ्

आमोजना धचतनमाॉ कम्ऩनीराई ढदने प्रमास ववपर बएको छ। 
  

उजाा भन्त्री याधाकुभायी ऻवारीको प्रस्तावभा भॊगरफाय प्राधधकयण सॊचारक ससभततको फैठक फसेय 

आॉधीखोरा आमोजना धचतनमाॉ कम्ऩनीराई ढदने तमायी धथमो। तय मुतनमनरे घेयाउ गयेऩतछ फोडाको 
फैठकसभेत फस्न ऩाएन। 
  

प्राधधकयण सञ्चारक ससभततको फैठकका राधग आइऩुगेका सन्तोषनायामण शे्रष्ठराई कभाचायीरे सबत्रफाट 

तनकारेऩतछ भन्त्री ऻवारीरे भन्त्रारमभै फोडा फैठक डाकेकी धथइन।् तय कामाकायी तनदेशक काफ्रेराई 

कामाकऺफाट फाढहय तनस्कन नढदएऩतछ उनको त्मो प्रमास ऩतन ववपर बएको धथमो।  
  

भन्त्री ऻवारीरे प्राधधकयणका मुतनमनराई प्रस्तावफाये साभान्म जानकायी ढदराएरगि ै सञ्चारक 

ससभततको फैठकफाट भॊगरफाय जसयी ऩतन ऩारयत गन े मोजना धथमो। मुतनमनका अध्मऺसढहतका 
ऩदाधधकायीराई भॊगरफाय अऩयान्ह ३ फजे कामाकायी तनदेशक काफ्रेरे धचतनमाॉ कम्ऩनीससत आॉधीखोरा 
जरववद्मुत्को साबेल्रदायीसम्फन्धी 'बब्रकपङ' गयेका धथए।  
  

मुतनमनका ऩदाधधकायीहरुका अनुसाय बब्रकपङ रगि ै सञ्चारक ससभततको फैठक फसेय ऩारयत गयाउन े

भन्त्रीको दाउ असपर ऩाना कामाकायी तनदेशकराई आफ्नो कोठाफाट फाढहय तनस्कन नढदई धनाा फसेका 
धथए। फैठकका राधग प्राधधकयण तछयेका सञ्चारक ससभततका सदस्म सन्तोषनायामण शे्रष्ठराई फाढहय 

तनकारी धनाा फसेका हुन।् चनुावी भजन्त्रऩरयषद्का ऊजााभन्त्री उभाकान्त झाफाट तनमुक्ती ऩाएका शे्रष्ठ 

एभारेको बागभा ऊजाा भन्त्री बएऩतछ ऩतन 'नवीकृत' बई सञ्चारकभा तनयन्तयता ऩाएका हुन।्  
  

भन्त्री ऻवारीरे प्राधधकयणरे अध्ममन गरययहेको य आफ्न ैनाभभा राइसेन्स यहेको आॉधीखोरा आमोजना 
गोप्म वातााका आधायभा धचतनमाॉ कम्ऩनी सीजीजीसीराई पाइदा हुन ेगयी 'आमोजना ववकास सम्झौता' 
प्रस्ताव गयेऩतछ प्राधधकयणसबत्रै चकाा्े ववयोध बएको हो।  
  

एभारे तनकट प्राधधकयणको कभाचायी मुतनमनका अध्मऺ याभप्रसाद रयभाररे आॉधीखोरा कुन ै ववदेशी 
कम्ऩनीराई ढदनुअतघ मसका उऩर›धी य असयफाये व्माऩक य गम्बीय छरपर नबएकारे प्राधधकयणका 
सफै मुतनमनहरु गम्बीय य धचजन्तत फनेको फताए। 'बोसर मसको ऩीऩीए (ववद्मुत ्खयीद सम्झौता) रे 



प्राधधकयणराई ऩने असयफाये कुनै छरपर न ैबएन,' धनाास्थरभा रयभाररे भॊगरफाय अन्नऩूणाससत बने, 
'हाभी जफजास्ती तनणाम हुन ढदन्नौं।'  
  

प्राधधकयण कभाचायी सॊघका अध्मऺ जनादान बट्टयाईरे बफना प्रततस्ऩधाा कारोसूधचभा ऩयेको एउटा 
धचतनमाॉ कम्ऩनीराई आॉधीखोराजस्तो आमोजना कुनै कुनाभा फसेय ढदने कुयाप्रतत आफ्नो गम्बीय 

असहभतत यहेको फताए। 'भानससक रुऩभा हाभी ऩतन तमाय छौं कक कुनै कुनाभा फसेय तनणाम गरयमो बने 
सशक्त आन्दोरन गनेछौं,' उनरे बने।  
  

ववदेशी तनजी कम्ऩनीराई प्रस्ताव हाल्न रगाएय जफजास्ती एकतपी ढॊगरे आॉधीखोरा सुम्ऩन रागेको 
याजष्रम कभाचायी सॊगठनका अध्मऺ सीतायाभ थाऩारे फताए। आॉधीखोरा धचतनमाॉ कम्ऩनीरे फनाएभा 
त्मसरे कारीगण्डकी एराई सभेत असय गने, इक्वीटीको नाटक यचये ठेकेदायराईभात्र ऩोस्न ेकाभको सफ ै

मुतनमन सभरेय ववयोध गयेको उनको तका  धथमो। 'आइन्दा कुन ैऩतन आमोजनाभा हुने मस्तो हस्तऺेऩ हाभी 
सहन ेछैनौं,' उनरे बने।  
  

कभाचायी कल्माण ऩरयषद्का अध्मऺ चन्रफहादयु खाऩुङरे तनमोजजत तरयकाफाट तनजश्चत व्मजक्तका 
स्वाथाका राधग प्राधधकयणराई घाटा हुन ेगयी आॉधीखोरा धचतनमाॉ कम्ऩनीराई ढदन राधगएकोप्रतत घोय 

आऩवि जनाए। 'नेऩारभा वववाढदत कम्ऩनीराई प्राधधकयणरे अध्ममन गरययहेको आमोजना ढदने 
दसु्साहस सह्म हुनेछैन,' उनरे बने।  
  

त्मसैगयी सॊमुक्त धनाायत नेऩार याजष्रम कभाचायी सॊगठनका वरयष्ठ उऩाध्मऺ बीभयाज कडरयमादरे 

प्राधधकयणको प्राथसभकता के हो, कुन आमोजना आऩैल्ररे फनाउन,े कस्ताराई ववदेशी साबेल्रदायीभा 
तनभााण गने, कस्ताराई प्रततस्ऩधाा गयेय ढदने नीतत नयहेको फताए। 'सवाऩऺीम छरपर गयेय भात्र ऩारयत 

होस,्' उनरे बने।  
  



>f]tM gful/s, 2072/2/26 

फुढढगण्डकी ऩीडडतराई ऩुनस्थााऩना गयाउन ऩैसा अबाि हुॉदैन : अथाभन्री  
नयहरय साऩकोटा 
याष्रऩततसॉग ैगोयखा आएका अथाभन्त्री याभशयण भहतरे गोयखा य धाढदङको सीभानाभा फन्न रागेको 
फुढढगण्डकी जरववद्मुत आमोजनाफाट ववस्थावऩत हुनेहरुराई उधचत भुआब्जा ढदएय मही फेरा जसभन 

अधधग्रहयण गनुाऩने फताएका छन।्  
'बफस्थावऩत हुनेहरुको जसभन चाॉड ैअधधकयण गनुाऩमो, मही भौकाभा काभ गमौं्ो बने सहज हुनेछ,' 

अथाभन्त्री भहतरे बने। ऊजााभन्त्रारमसॉग छरपर बइसकेको फताउॉ दै उनरे फुढढगण्डकी आमोजनाफाट 

ववस्थावऩत हुनेहरुराई ऩुनस्थााऩना गयाउने मोजना यहेको फताए। 
 

'ऊजाा भन्त्रारमरे काभ अगाडड फढाउनुऩमो्ा, ऩुनेस्थााऩना गना अथाभन्त्रारमरे ऩैसाको अबाव हुन 

ढदॉदैन।' बूकम्ऩऩीडडत नागरयकराई ऩुन्तनभााणका राधग चाढहने ऩैसा ढदने फताएका छन।् 'ऩीडडत सही 
भान्छेरे यकभ ऩाउनुऩमो्े, ऩुन्तनभााणभा खचा गनुाऩछा , सयकायरे ऩुन्तनभााणका राधग दईु राखसम्भ 

ढदन्छ।' सस्तो ब्माजदयभा ऋणसभेत सयकायरे ढदने उनरे फताए।  
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ऊजााभा बूकम्ऩरे ऩायेको प्रबाि य ऺनतको विियण भाग्मो कृवि तथा जरस्रोत 

सलभनतरे 

व्मवस्थावऩका–सॊसद् भातहतको कृवष तथा जरस्रोत ससभततरे बूकम्ऩका कायण ऺततग्रस्त बएका 
जरववद्मुत ्आमोजनाको अवस्था य मथाथा वववयण प्रस्तुत गना ऊजाा भन्त्रारमराई आग्रह गयेको छ ।  

ससभततको भङ्गरफाय फसेको फैठकरे बूकम्ऩफाट नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण य तनजी ऺेत्ररे सञ्चारन 

गयेका जरववद्मुत ्आमोजनाका सम्फन्धभा प्रबावकायी जानकायी गयाउन य सञ्चारनका राधग 

अऩनाउनुऩन ेववषमका सम्फन्धभा आवश्मक व्मवस्था गना आग्रह गयेको हो । बूकम्ऩका कायण 

प्राधधकयणको प्रसायण प्रणारी, सभटय फक्स तथा अन्म बौततक ऩूवााधायभा ऺतत बएको, बूकम्ऩ प्रबाववत 

१४ जजल्राका दगुाभ तथा उियी ऺेत्रभा अझै ऩतन ववद्मुत ्सेवा उऩरब्ध गयाउन प्राधधकयणरे ध्मान ढदन 

नसकेको बन्दै ऊजाा भन्त्री याधा ऻवारीको ध्मानाकषाण गयाइएको ससभततका सबाऩतत गगन थाऩारे 

जानकायी ढदए ।   

हारसम्भ ऊजाा भन्त्रारमरे गयेको प्रायजम्बक अध्ममनभा कयीफ रू. १५ अफाफयाफयको ऺतत ऊजाा ऺेत्रभा 
बएको, कततऩम तनभााणाधीन जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ तत्कार शुरु गना नसक्न ेअवस्था यहेको 
बन्दै कुन ववधध य उऩामफाट शुरु गने हो बन्ने फायेभा कामािभ य मोजनासढहत प्रस्तुत गना साॊसदहरुरे 

भाग गयेका धथए ।  

हार तनभााणाधीन भाधथल्रो ताभाकोसी, बत्रशूरी थ्री ए, कुरेखानी तेस्रोरगामतका आमोजना बूकम्ऩका 
कायण तनभााण अवरुद्ध बएको छ । ती आमोजनाको ठेकेदाय तथा भजदयुसभेत आमोजना स्थरभा गएका 
छैनन ्। ससभततको फैठकभा ऊजाा भन्त्री ऻवारीरे बूकम्ऩका कायण अवरुद्ध तनभााणाधीन आमोजनाको 
तनभााण शुरु गना भन्त्रारमका तपा फाट ऩहर बइयहेको जानकायी ढदइन ् ।  

उनरे बूकम्ऩफाट ऺततग्रस्त बएका ववद्मुत ्आमोजना य प्रसायण राइन ऩुन्तनभााणभा ध्मान ढदइएको य 

केही सभमसबत्र ैसफै ऺेत्रभा आवश्मक सेवा प्रदान गरयने फताएकी तछन ्। सयकाय य तनजी ऺेत्र सभरेय ऊजाा 
ऺेत्रभा बएको ऺततको आवश्मक भूल्माङ्कन गयी आवश्मक नीतत तथा कामािभ तमाय ऩारयन ेउनको 
बनाइ धथमो ।  

फैठकभा ऊजाा सधचव याजेन्रककशोय ऺेत्रीरे ऺतत के कतत बमो बन्न ेफायेभा प्राववधधकरे स्थरगत 

अवरोकन गरययहेका कायण ऺततको ऩूणा तथमाङ्क आउने िभभा यहेको जानकायी गयाएका धथए । यासस 
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ऩञ्चशे्वय प्राधधकयणको सीईओभा ऩूवा–सहसधचव 

गुरुङ चमन 

ऩञ्चशे्वय ववकास प्राधधकयणको प्रभुख कामाकायी अधधकृत (सीईओ)सढहत दईु जना कामाकायी तनदेशकको नाभ टुॊगो 
रागेको छ । मही जेठ १४ बफहीफायको भजन्त्रऩरयषद्रे गयेको तनणाम भॊगरफाय भात्र ऊजाा भन्त्रारमभा आइऩुगेको छ । 
भजन्त्रऩरयषद्को तनणाम ऊजााभा आएको कायण केही ढदनसबत्रभै एक जना सीईओ य दईु जना कामाकायी तनदेशकरे 

तनमुजक्त ऩाउनेछन ्। प्रशासनतपा को कामाकायी तनदेशकभा सहभतत जुट्न नसकेको कायण सीईओसढहत तीन 

जनाराई भात्र तनमुजक्त गना प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद् कामाारमफाट ऩत्र आएको हो ।  
 
 

‘सीईओसढहत तीन जनाको नाभ स्वीकृत बएको ऩत्र प्रधानभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषद् कामाारमफाट भॊगरफाय आमो’, 
ऊजाा भन्त्रारमका एक अधधकायीरे बने, ‘प्रशासनतपा को कामाकायी तनदेशक तनमुजक्तका राधग बन ेपेरय ऊजाा 
भन्त्रारमरे भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रैजानुऩनेछ ।’ ऊजाा भन्त्रारमफाट प्रशासनतपा को कामाकायी तनदेशकभा प्रस्ताव 

गरयएका नायामण सञ्जेरको फायेभा सहभतत नबएको कायण तीन जनाको तनणाम बए ऩतन ऊजााभा ऩत्र आएको 
धथएन । सञ्जेरको सट्टा अकै व्मजक्तको नाभ प्रस्ताव गना ऊजाा भन्त्रारम सहभत बएऩतछ तीन जनाको तनणामको 
ऩतय् भॊगरफाय ऊजाा भन्त्रारम ऩुगेको हो । प्रशासनतपा को कामाकायी तनदेशक कसराई तनमुजक्त गन ेबन्नेफाये 

एक÷दईु ढदनसबत्रभ ैऊजाा भन्त्रारमरे भजन्त्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रैजान ेतमायी गयेको छ ।  
 
 

सीईओभा सुदयूऩजश्चभको धनगढी तनवासी ऩूवा–सहसधचव भहेन्रफहादयु गुरुङ, वातायणको कामाकायी तनदेशकभा 
हार ऩञ्चशे्वय आमोजना प्रभुखभा कामायत दीसरऩ सडौरा य कानुनको कामाकायी तनदेशकभा ऊजाा भन्त्रारमकै 

सहसधचव रुर ससटौरा चमन बएका छन ्। भहाकारी सजन्ध बएको १९ वषाऩतछ नेऩार य बायतफीच ऩञ्चशे्वय 

फहुउद्देश्मीम आमोजना अगाडड फढाउन ेसहभतत गत असोज ७ गत ेबएको धथमो । काठभाडौंभा सम्ऩन्न ऩञ्चशे्वय 

ववकास प्राधधकयण (ऩीडीए)को सञ्चारक ससभतत (गबतनाङ काउजन्सर)को उक्त फैठकरे ववधान ऩारयत गदै सफ ैकाभ 

अगाडड फढाउन ेसहभतत गयेको धथमो । गत साउनभा बएको बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणको 
िभभा ऩञ्चशे्वय ववकास प्राधधकयण गठन गयेको धथमो । प्राधधकयणको सञ्चारक ससभततरे ववधान ऩारयत गयेको 
धथमो ।  
 
 

छ जना डाइयेक्टयभध्मे तीन जना नेऩारको य तीन जना बायतको हुन ेव्मवस्था छ । एउटा सीईओको अवधध तीन 

वषाको हुनेछ । तीन वषाऩतछ बायतको सीईओ हुनेछ । सीईओ बएको देशरे अथा प्रभुख बन ेऩाउनेछैन । सीईओ 

तनमुक्त बएऩतछ ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय) फनाउन ेबन्न ेसहभतत धथमो । अढहरे बायतरे भात्र काभ 



गरययहेको छ । नेऩार य बायतरे ऩञ्चशे्वयको डीऩीआय फनाए ऩतन त्मसराई अद्मावधधक गयेय एउटै डीऩीआय फनाउन 

छदेखख एक वयष् राग्नेछ । डीऩीआय पाइनर बएऩतछ बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीरे बनेजस्त ैगयी आमोजना 
तनभााणको प्रकिमाभा जानेछ ।   
 
 

नेऩार य बायतफीच भहाकारी नदीको शायदा ब्मायेज, टनकऩुय ब्मायेज य ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजना 
सम्फन्धभा २०५२ सार भाघ २९ गत ेभहाकारी सजन्ध बएको धथमो बन े२०५३ असोज ४ गत ेनेऩारको सॊसद्फाट 

अनुभोदन बए ऩतन उक्त सजन्धको ववयोध बएको कायण ऩञ्चशे्वयको काभ अगाडड फढ्नसकेको धथएन । उक्त 

आमोजनाभा नेऩारको ३५ य बायतको ६५ प्रततशत रगानी यहन ेछ । भोदीरे नेऩार भ्रभणको फेराभा ऩञ्चशे्वय 

तनभााणभा सकिम बएय राग्न ेफताएको डढे भढहनाभ ैऩढहरो फैठकरे ववधानराई अजन्तभ रुऩ ढदएको धथमो । 
ऩञ्चशे्वय आमोजना फनेऩतछ नेऩार य बायत दफुै देशभा करयफ तीन÷तीन हजाय भेगावाट ववद्मुत ्थऩ हुनेछ । नेऩार 

य बायतको सॊमुक्त जरस्रोत ससभततको २०६६ सारभा ऩोखयाभा बएको ऩाॉचौँ फैठकरे न ैप्राधधकयण गठनको 
कामासूची स्वीकृत गन ेतनणाम गयेको धथमो । नेऩारको भहेन्रनगयभा प्राधधकयणको भुतमारम यहनेछ ।  
 
 

उक्त आमोजनाफाट छ हजाय चाय सम ८० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । मो आमोजनाफाट उत्ऩाढदत ववद्मुत्को 
प्रततमुतनट रागत दईु रुऩैमाॉ ५५ ऩैसा भात्र ऩन ेछ । तीन सम १५ सभटय अग्रो ऩञ्चशे्वय उच्च फाॉध, रुऩारीगाडको 
रययेगुरेढटङ फाॉधसढहत मसको रागत तीन खफा ३६ अफा रुऩैमाॉ ऩन ेअनुभान गरयएको छ । कुर रागतभध्मे नेऩाररे 

एक खफा ३० अफा रुऩैमाॉ भात्र रगानी गनुाऩनेछ । नेऩाररे वावषाक १२ अफा १३ कयोडका दयरे भात्र उक्त रगानी 
गनुाऩनेछ । १० वषाभा आमोजना ऩूया बएभा भात्र उक्त रगानी गन ेहो । सयकायरे आमोजनाभा वविीम सॊस्थाफाट ८० 

प्रततशतसम्भ ऋण रगानी गनासक्न ेबएकारे नगद बन ेदईु अफा ६० कयोड भात्र रगानी गदाा ऩुग्नेछ । 
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ऩानी सुकेऩनछ विद्मुत ्उत्ऩादनभा त्ररमासी प्रनतर्तरे ह्रास 

प्मूठान, जेठ २६ गत े। फढ्दो गभॉसॉगै खझभरुक नदीभा ऩानी सुकेऩतछ फुटवर ऩावय कम्ऩनी ९वववऩसी० 

दारयभचौयको ववद्मुत ्उत्ऩादनभा ८३ प्रततशतरे ह्रास आएको छ । अढहरे १७ प्रततशत भात्रै ववद्मुत ्

उत्ऩादन हुन ेगयेको छ । कम्ऩनीका ववतयण शाखा प्रभुख श्माभ थाऩाका अनुसाय मसअतघ तनमसभि १२ 

भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गने गयेको धथमो । गभॉसॉग ैऩानीको फहाव घट्दा अढहरे २ भेगावाट भात्र ै

ववद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ । 

फुटवर ऩावय कम्ऩनीरे ऺभता अनुसायको बफद्मुत उत्ऩादन गना नसक्दा अढहरे ववद्मुत ्बाय कटौती 
भुक्त प्मूठान, योल्ऩा य अघााखाॉचीको ववद्मुत ्आऩूतताभा अतनमसभतता आएको छ । मी जजल्राको 
आऩूतताअनुसाय ववद्मुत ्ववतयण गनाका राधग नौ भेगावाटसम्भको ववद्मुत ्आवश्मक ऩछा  । 

―फढी खऩत हुन ेसाॉझको भुतम सभमभा ववद्मुत ्कटौती गनुाऩन ेफाध्मता आएको छ‖ उहाॉरे बन्नुबमो । 
फढ्दो गभॉसॉग ैखझभरुक नदीको ऩानी सुक्न ेिभ फसेतन फढ्दो छ । अझै केही सभम ऩानी नऩये ववद्मुत ्

उत्ऩादन ऩूणारुऩरे फन्द गनुाऩन ेअवस्था आउन सक्न ेथाऩारे फताउनुबमो । 

वातावयणीम ऩमाावयणराई जोगाउन बन्दै कम्ऩनीरे ववद्मुत ्उत्ऩादनको फाॉध ऺेत्रफाट तनमसभत ऩानी 
छोड्नुऩन ेय खझभरुक उऩत्मकाभा धान योऩाइॉको सभम सरु हॉ्ुदा अधधकाॊश ऩानी सोही ऺेत्रभा खऩत हुॉदा 
थऩ सभस्मा आएको कम्ऩनीरे जनाएको छ । वैशाख दोस्रो सातादेखख जेठको अन्तीभ साता वा ऩानी 
नऩदाासम्भ ववद्मुत ्उत्ऩादनभा रगाताय धगयावट आउने गयेको छ । 

―ऩानी नबएको सभमभभा उत्ऩादन फन्द गयी ऩानी सङ्करन गयेय ववद्मुत ्उत्ऩादन गने गयेका छौँ‖ 

कम्ऩनीका जनसम्ऩका  अधधकृत बोजफहादयु फस्नेतरे बन्नुबमो । अढहरे ४८ हजाय मुतनट ववद्मुतराई 

तीन जजल्राभा ऩारैऩारो ववतयण गने गरयएको छ । 

कऺा ११ य १२, स्नातक तेस्रो वषा तथा रोकसेवा आमोगको ऩयीऺा तमायी गरययहेका ऩयीऺाथॉराई ववद्मुत ्

आऩूतताभा कटौती हॉ्ुदा सभस्मा बएको छ । ववद्मुतको आऩूतताभा सभस्मा आउॉदा सञ्चायका भाध्मभभा 
सभेत असय ऩुगेको साभुदातमक येडडमो सञ्जार प्मूठानका अध्मऺ सञ्जम रयजाररे फताउनुबमो । 

―येडडमो भाण्डवीफाहेक अरुको वैकजल्ऩक ऊजाा सभेत छैन‖ उहाॉरे बन्नुबमो । मस्तो सभमभा अधधकाॊश 

येडडमो फन्द हुने य ऩत्रऩबत्रकाको छऩाईसभेत अतनमसभत हुन ेगयेको छ । यासस 

 



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072/2/27 

कोसी कोरयडयको ठेक्का शता फदल्न ऊजाा भन्त्रीको दफाफ  

ववकास थाऩा 
आॉधीिोरा चचननमाॉ कम्ऩनीराई ढदन ेतमायी 

काठभाडौं : सयकाय ऩरयवतान हुन ेतनजश्चत बएऩतछ ऊजााभन्त्री याधा ऻवारीरे आॉधीखोरा जरववद्मुत आमोजना य 

कोसी कोरयडयको प्रसायण राइनको ठेक्का प्रस्ताव ऩारयत गयाउन ववद्मुत प्राधधकयण सञ्चारक ससभततको फैठक 

फोराउन दफाफ ढदएकी तछन ्। 
 

भन्त्री ऻवारीरे आॉधी खोरा धचतनमाॉ कम्ऩनीराई ढदन ेय कोशी कोरयडयको प्रसायण राइन ठेक्काको शता यातायात 

ऩरयवतान गन ेदईु प्रस्ताव ऩारयत गयाउन फुधफाय अऩयान्ह ऊजाा भन्त्रारमभा प्राधधकयण सञ्चारक ससभतत फैठक 

फोराउन कामाकायी तनदेशक भुकेशयाज काऩm्रेराई दफाफ ढदएकी हुन ्। 
 

प्राधधकयणको यत्नऩाका जस्थत केन्रीम कामाारमभा सञ्चारक ससभततको फैठक फस्दै आएकोभा आॉधीखोरा प्रस्ताव 

ऩारयत गना नढदन प्राधधकयणका ऩाॉचवटा मुतनमनरे सॊमुक्त ववयोध गयेऩतछ भन्त्री ऻवारीरे भन्त्रारमभ ैफैठक याखेय 

आॉधीखोरा य कोशी कोरयडयको प्रस्ताव ऩारयत गयाउन रागेकी हुन ्। 
 

स्रोतका अनुसाय कामाकायी तनदेशक काऩm्रेरे आॉधीखोरासम्फन्धी प्रस्ताव ऩारयत गयाउन भन्त्रारमभा फैठक 

नयाख्न ेफरु प्राधधकयणभ ैयाख्न ेअडान सरएका कायण दईु ऩऺफीच अढहरे टकयाव फढेको हो । 
 

भन्त्री ऻवारीरे आज जसयी ऩतन मी दईु प्रस्ताव ऩारयत गयेयै छाड्न ेधम्की ढदई आजै भन्त्रारमभ ैफैठक याख्न 

कामाकायी तनदेशक काऩm्रेराई दफाफ ढदएकी हुन।् 
 

सोही फैठकभा भन्त्री ऻवारीरे स्थानीम एजेन्टरे चाहेको ठेकेदाय तनमुक्त गना कोसी कोरयडय प्रसायण राइन 

आमोजनाको ठेक्का सम्झौताका शता (िाइटेरयमा) ऩरयवतान गना सोही फैठकभा प्रस्ताव गयेकी तछन ्। 
 

घाटाभा चरेको कम्ऩनीरे ऩतन ठेक्का नऩाउन ेशताराई फदरेय ठेक्का ऩाउन ेफनाउन उनरे मस्तो चरखेर गयेकी हुन ्

। भन्त्री ऻवारीरे ठेक्का हुन ेदईु ढदनअतघ भात्र मस्तो शता ऩरयवतान गना रागेकी हुन ्। 
 

बायतीम एजक्जभ फैंकको सहुसरमतऩूणा ऋणभा फन्न रागेको मो आमोजनाभा बायतीम ऩयाभशादाता कम्ऩनी 
वाप्कोसरे फनाएको टेण्डय डकुभेन्ट ववऩयीत भन्त्रीरे आपुखसुी शता याख्न रागेकी हुन ्। 
 

वाप्कोसको डकुभेन्टअनुसाय ठेक्काभा सहबागी हुन ेकम्ऩनीको कुर सम्ऩवि (नेटवथा) ऋणात्भक हुन नहुन ेय 

उसको नगद प्रवाह ऩतन ऋणात्भक हुन हुन ेशता छ । मी दवुैराई ऋणात्भक बए ऩतन ठेक्का सरन सक्न ेफनाउन 

मसयी यातायात प्रस्ताव ऩरयवतान गना राधगएको हो। 
 

ऊजाा सधचव याजेन्रककशोय ऺेत्रीरे कोसी कोरयडयको ठेक्काको िाइटेरयमा ऩरयवतान गना प्राधधकयणका कामाकायी 



तनदेशक काऩm्रेराई अस्ती सोभफाय ऩत्राचाय गयेका छन ्। 
 

सधचव ऺेत्रीरे काफ्रेराई रेखेको ऩत्रको फोधाथा अजततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगराई ऩतन ढदएका छन ्। 
काऩm्रेराई दफाफ ढदन य बोसर िाइटेरयमा ऩरयवतान गयेय अमोग्म कम्ऩनीरे ठेक्का ऩाए ऩतन त्मसको कायफाहीफाट 

फच्न आमोगराई सहभततस्वरुऩ ऩूवाजानकायी ढदइएको ऊजाा भन्त्रारम स्रोतरे अन्नऩूणाराई फतामो । 
 

करयफ ११ अफा ११ कयोड रुऩैमाॉको मो आमोजनाभा स्थानीम एजेन्टरे चाहेको कम्ऩनीराई ठेक्का ढदराउन यातायात 

चरखेर बएको हो । 
 

मो आमोजनाभा बायत सयकायरे ९ अफा य नेऩार सयकायरे २ अफा रुऩैमाॉ रगानी गदैछन।् सॊखवुासबाको 
तुजम्रङटायदेखख सुनसयीको इनरुवासम्भ एक सम ७ ककरोसभटय मो प्रसायण राइनको ठेक्काऩट्टाका राधग 

ऩयाभशादातारे सफ ैप्रकिमा अतघ फढाइसकेऩतछ भन्त्रीको स्वाथाभा योककएको हो। 
 

मसअतघ भन्त्री ऻवारीरे न ैसोरु कोरयडयको प्रसायण राइनका राधग आधथाक रुऩरे अमोग्म बएको ज्मागफाय  बन्न े

कम्ऩनीराई ढदराउन तनकै कोससस गयेकी धथइन।् 
उसको प्रस्तावराई ऩयाभशादातारे पेर गयेऩतछ भन्त्रीरे अढहरे ‗रयभ्म ूकसभटी‘ भा रगेय ब्मूॉताउन े

प्रमासभा तछन।् मही ज्मागफायरे भेची कोरयडयको प्रसायण राइन फनाउन नसकेय सातनभा भाईरे उत्ऩादन 

गयेको २२ भेगावाटको बफजुरी खेय पाल्नु ऩरययहेको छ। 
 

टाट ऩल्टेका य ऩल्टन रागेका कम्ऩनीहरुराई शजक्त केन्रको दवाफभा ठेक्का ढदराएय अधग्रभ बुक्तानी 
ढदराउने गरयन्छ। बायत सयकायकै ऋणभा सुरु बएको याहुघाटभा ऩतन मस्तै ऋणात्भक नगद प्रवाह 

बएको आइबीआयसीएरराई ठेक्का ढदराउॉदा प्राधधकयणराई कयोडौं घाटा बइयहेको छ। 
 

आइबीआयसीएररे आमोजना फनाउन नसकेय प्राधधकयणरे ठेक्का सम्झौता यद्द गरयसकेको छ। तय तीन 

वषाको अवधधभा प्राधधकयणराई तनकै घाटा बइसकेको छ।  
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ऊजााभा २५ अफाको ऺनत  

रक्ष्भण ववमोगी  
बुइॉचारोका कायण ऊजाा तथा जरववद्मुत ऺेत्रभा सफैबन्दा फढी २५ अफा रुऩैमाॉ फयाफयका सॊयचनाभा ऺतत 

ऩुगेको छ। तनभााणाधीन आमोजनादेखख ववद्मुतगहृ, प्रसायण तथा ववतयण राइनरगामत ग्राभीण ऺेत्रभा 
फनेका रघु–जरववद्मुत आमोजना गयी ससॊगो ऊजाा ऺेत्रभा मस्तो नोक्सानी देखखएको हो।  

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणअन्तगातको उत्ऩादन, प्रसायण, ववतयण सॊयचना य तनजी ववद्मुतगहृ, 

तनभााणाधीन आमोजना, रघु–जरववद्मुत, सोराय य घयेरु फामोग्मासभा बुइॉचारोको प्रत्मऺ असय ऩयेको 
ऊजाा भन्त्रारमरे तनचोड तनकारेको छ। 
याजष्रम मोजना आमोगरे तमाय ऩारययहेको ‗ऩोस्ट डडजास्टय तनड्स एसेस्भेन्ट (वऩडडएनए)' का राधग 

ववद्मुत ऺेत्रको ऺतत तथा ऩुनतनाभााणको आॉकरन गरयएको हो। मसभा धचसरभेरगामत प्राधधकयणका 
सहामक कम्ऩनीको वववयण आउन फाॉकी यहेको ऊजाा सधचव याजेन्रककशोय ऺेत्रीरे फताए। 
सयोकायवारा तनकाम, एससमारी ववकास फैंक (एडडफी), जाऩान अन्तयााजष्रम सहमोग तनमोग (जाइका) को 
सहमोगभा तमाय ऩायेको ऺतत वववयण भन्त्रारमरे भॊगरफाय कृवष तथा जरस्रोत ससभततराई सभेत 

जानकायी गयाएको धथमो। भन्त्रारमरे १ अभेरयकी डरय फयाफय १ सम रुऩैमाॉ आधाय भानेय ऺतत आॉकरन 

गयेको छ। 
सभग्र ऊजाा ऺेत्रभा फढी ऺतत देखखए ऩतन प्राधधकयण य तनजी ऺेत्ररे फनाएका आमोजना य ती सॊयचनाभा 
बएको ऺतत करयफ २३ अफा रुऩैमाॉभात्र यहेको ‗ववद्मुत ऺेत्र वऩडडएनए' भा उल्रेख छ। 
सञ्चासरत आमोजनाभा बुइॉचारोफाट ऺतत हुॉदा तनजी ऺेत्रराई करयफ ३ अफा ३० कयोड रुऩैमाॉ प्रत्मऺ 

नोक्सानी बएको छ बने ववद्मुत योममल्टीफाऩत सयकायराई आउने १० राख रुऩैमाॉ गुभेको छ। 
प्राधधकयण य मस भातहतका तनकामभा ११ अफा ५० कयोड य तनजी ऺेत्र (प्राधधकयणका सहामक 

कम्ऩनीसभेत) तपा  ११ अफा ६० कयोड रुऩैमाॉ फयाफयका सॊयचनाभा ऺतत ऩुगेको छ। प्राधधकयणका सहामक 

कम्ऩनीको ऺततको अनुभान गये ऩतन भन्त्रारमरे त्मसको वववयण सभावेश गयेको छैन। 
भन्त्रारमरे मसको ऩुनतनाभााण गना करयफ ३१ अफा रुऩैमाॉ राग्न ेआॉकरन गयेको छ। मस्तै, याजष्रम प्रसायण 

राइनबन्दा फाढहय यहेका रघु–जरववद्मुत आमोजना, सोराय य अन्म वैकजल्ऩक ऊजाातपा  करयफ ४ अफा ४० 

कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको ऺतत ऩुगेको अनुभान छ। 
स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादक तथा तनजी ऺेत्ररे बुइॉचारोअतघ बफजुरी बफिी गयेय ३ अफा ४० कयोड रुऩैमाॉ 
आम्दानी गयेकोभा बुइॉचारोऩतछको आम्दानी शून्म हुन ऩुगेको छ। मसफाट सयकायराई प्राप्त हुन े

योमल्टीभात्र ७ कयोड ७० राख रुऩैमाॉ गुभेको छ। 
बुइॉचारो जानुअतघ प्राधधकयणफाट ववद्मुत योमल्टीफाऩत २१ कयोड ६० राख रुऩैमाॉ प्राप्त बइयहेकोभा 
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त्मसऩतछ जम्भा १८ कयोड ७० राख रुऩैमाॉ प्राप्त बइयहेको छ। ववद्मुत सेवाको ऩहुॉचफाट बुइॉचारोऩतछ 

करयफ ६ राख ऩरयवाय प्रबाववत बएको भन्त्रारमरे जानकायी ढदएको छ। 

सञ्चारनभा यहेका ववद्मुतगहृ तथा आमोजना फन्द हुॉदा ४२ कयोड ८० राख मुतनट बफजुरी प्राधधकयणरे 

घाटा फेहोयेको छ। उसरे ग्राहकराई फेच्न ेप्रततमुतनट ८.१६ रुऩैमाॉका दयरे बफजुरीभात्र करयफ साढे ३ अफा 
रुऩैमाॉको नोक्सान बएको छ। 
प्राधधकयणका अनुसाय हारसम्भ केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडएको य रघ–ुजरववद्मुत गयी ७ सम ७८ 

भेगावाटभध्मे १ सम १५ भेगावाटका आमोजना ऩूयै ऺतत बएको धथमो बने ६० भेगावाटका आमोजनाभा 
आॊसशक ऺतत ऩुगेको धथमो। 

प्राधधकयण य तनजी ऺेत्र गयी हजाय भेगावाटफयाफयका तनभााणाधीन आमोजनाभा ऺतत ऩुगेको छ। केन्रीम 

प्रसायण राइनका (अप धग्रड) २ सम ६२ रघु–जरववद्मुत आमोजना, १ राख १५ हजाय ४ सम ३८ सोरायभा 
ऺतत ऩुगेको छ। 

बुइॉचारोरे सञ्चारनभा यहेका १ सम ४४ भेगावाट कारीगण्डकी, ७० भेगावाट भध्मभस्मााङी य ६९ 

भेगावाटको भस्मााङ्दीभा सभेत असय ऩायेको धथमो। एकभात्र जराशम आमोजना कुरेखानीको फाॉध 

चकेकारे मसको ववस्ततृ अध्ममन गना जाऩानी प्राववधधक टोरी नेऩार आएको छ। 

‗जाइकाको सहमोगभा फनेका आमोजना हुन,् महाॉको खास सभस्मा नेऩारी इजन्जतनमयरे ऩिा रगाउन 

सकेनन,्' सधचव ऺत्रीरे बने, ‗सयकाय य प्राधधकयणको आग्रहभा जाइकारे दऺ प्राववधधक ऩठाएको छ।' 
जाइकाको ववऻ टोरी अध्ममनका राधग आमोजनास्थरभा खढटइसकेको उनरे फताए। 

म्माग्दीभा गएको सुतखा ऩढहयोका कायण कारीगण्डकी ‗ए' सभेत सभस्माग्रत देखखएकारे जभानको 
केएपडब्रु नाभक कम्ऩनीराई अध्ममन गना आग्रह गरयएको छ। प्राधधकयण तथा तनजी ऺेत्रका आमोजना 
तथा सॊयचनाभा बुइॉचारोरे ऺतत ऩुमाागए ऩतन ततनराई ऺततऩूतत ा ढदनेफाये सयकायरे केही नसोचकेो ऩतन 

ऺत्रीरे फताए। 

केन्रीम प्रसायाण राइनफाट ववच्छेद बएको बफजुरीको ऩूतत ा गना डडजेर प्रान्ट सञ्चारन गने वा 
बायतफाट बफजुरी आमात फढाउनुऩने ववकल्ऩ यहेको वऩडडएनएभा भन्त्रारमरे सुझाव ढदएको छ। आउॉदो 
ढहउॉदभा बफजुरीको उच्च भाग हुन ेय आऩूतता न्मुन हुन ेहुॉदा वैकजल्ऩक व्मवस्था गनुाको ववकल्ऩ नयहेको 
ऊजाा भन्त्री याधा ऻवारीरे फताइन।् 

अल्ऩकारीन रोडसेडडङ सभस्मा सभाधान गना प्रसायण राइनरे धान्नेसम्भ बायतफाट आमात गने, थभार 

प्रान्ट य सोराय प्रान्ट सञ्चारन गने सककने भन्त्रारमरे तमाय ऩायेको वऩडडएनउभा उल्रेख छ। 



भध्मकारीन मोजनाभा तनभााणाधीन आमोजना य प्रसायाण राइन तनभााण सुचारु गने य नेऩार–बायत 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको तनभााण ऩूया गने उल्रेख छ। मस्तै, दीघाकारीन मोजनाअन्तगात नमाॉ 
आमोजनाको तनभााण य बुइॉचारोफाट ध्वस्त बएका आमोजनाको ऩुनतनभााण गना तीन उऩाम सुझाइएको 
छ। ववद्मभान प्रणारी तत्कार ऩुनतनाभााण गना २ अफा रुऩैमाॉ आवश्मक ऩने वऩडडएनएभा उल्रेख छ। 
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ताभाकोर्ीको फाॉध बूकम्ऩअनघ न ैबालसएको यहस्म िलु्मो 

यवीन्र गौतभ 

भाधथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्आमोजनाको फाॉध बूकम्ऩ अतघ न ैबाससएको यहस्म खलु्न आएको छ । याजष्रम 

गौयवको ४ सम ५६ भेगावाट ऺभताको आमोजनाको फाॉध बूकम्ऩ जान ु५ भहीना अतघ भॊससयभा न ै४ इन्च बाससएको 
हो् े। 
 

आमोजना व्मवस्थाऩनरे आफ्नो राऩयवाही रुकाउन आमोजनाको फाॉध गत फैशाख १२ य १३ को बूकम्ऩरे १७ इन्च 

बाससएको प्रततवेदन सयकायराई फुझाएको छ । आमोजना प्रभुख, फाॉधस्थर प्राववधधक, ऩयाभशादाताका प्राववधधक 

रगामत अन्म प्राववधधकहरु याजधानीभा फसेय पाट्टपुट्ट सतही अनुगभन गदाा ४ सम ५६ भेगावाट ऺभताको 
आमोजनाको फाॉध बाससएको फताईएको छ । ऩजश्चभऩट्टीको ६ ओटा गेट याख्न ेफाॉध बाससॉदा डढे इन्चको तछर फनेको 
छ बने गेट याख्न ेचौकोस फाॉधगएय हाइड्रोभेकातनकर ठेकेदायराई सभेत काभ गना सभस्मा ऩयेको धथमो । 
 

फाॉधका इन्चाजा रगामतका ५ कभाचायीको जाधगय जोगाउन आमोजना व्मवस्थाऩनरे सो तथम रुकाएको फुखझएको छ 

। आमोजनाको भुतम ठेकेदाय ससनो हाइड्रोभापा त बाससएको फाॉधभा ‘ढरटभेन्ट’ गयाउन ऩयाभशादातारे ‘डडटेर 

इजष्टभेट’ सभेत गरयसकेको धथमो । खोराभा फारुवाको भात्रा अत्मधधक यहेकोभा जग नखतनकन ‘ग्राउजण्डङ’ 

प्रववधधफाट फाॉधको तनभााण गरयएकोरे बाससएको हुन सक्न ेकेही कभाचायीको अनुभान यहेको छ । 
 

भाधथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्आमोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्मौऩानेरे फैशाखको बुकम्ऩ अतघ फाॉध केही 
बाससएको स्वीकाय गयेका छन ्। उनरे २०७१ ऩुस ४ गत ेगएको बुकम्ऩरे फाॉध बाससएको दावी गयेका छन ्। ६० सभटय 

रम्फाई य २२ सभटय चौडाईको फाॉध खोरा पकााएय दईु चयणभा तनभााण गरयएको धथमो । फाॉधको काभ कयीफ ८२ 

प्रततशत सम्ऩन्न बएको आमोजनारे फताएको छ । सभग्र आमोजनाको काभ भाससक बुक्तानीको आधायभा कयीफ 

७३ प्रततशत सम्ऩन्न बएको धथमो बन े रू. २३ अफा बुक्तानी सभेत बैसकेको छ । फैशाखको ववनाशकायी बूकम्ऩको 
ऺततको वववयण आउन फाॉकी यहे ऩतन सुरुङहरुभा बन ेऺतत नबएको आमोजनारे जनाएको छ ।  
 

बूकम्ऩका कायण कभाचायी, काभदाय रगामतको भनोफर धगयेको अवस्था य आमोजनाको ऩावय हाउसदेखख फाॉधस्थर 

ऩुग्न ेफाटो सञ्चारनभा ल्माउन राभो सभम राग्न ेबएको कायण आमोजनारे ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेसभतत बन े

अतनजश्चत बएको छ । 
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ननजी जरविद्मुत ्ऺेरभा १९ अफाको ऺनत 

जोखिभ न्मूनीकयणका सफ ैउऩाम अिरम्फन गना ननदेर्न 

१२ वैशाखको बूकम्ऩका कायणरे जरववद्मुत ्ऺेत्रभा भात्र १९ अफा रुऩैमाॉको ऺतत बएको ऊजाा भन्त्रारमरे 

जनाएको छ ।ताभाकोसी तथा धचसरभे य सहामक कम्ऩनीको ऺततफाये मककन वववयण नआएको फताउॉ दै 

ऊजाा भन्त्रारमरे मीफाहेक ऊजाा ऺेत्रभा १८ अफा ७५ कयोड रुऩैमाॉ ऺतत बएको जनाएको हो । कृवष तथा 
जरस्रोत ससभततको बूकम्ऩफाट जरववद्मुत ् ऺेत्रभा बएको ऺततफायेको भॊगरफायको छरपरभा ऊजाा 
सधचव याजेन्रककशोय ऺत्रीरे प्राधधकयणको ११ अफा ५० कयोड तथा तनजी ऺेत्रको ७ अफा २५ कयोड रुऩैमाॉ 
ऺतत बएको जानकायी ढदए । उनका अनुसाय बूकम्ऩफाट प्राधधकयणराई ११ अफा ६६ कयोड तथा तनजी 
ऺेत्रका राधग ५ अफा २५ कयोड रुऩैमाॉफयाफयको याजस्व ऺतत हुन ेअनुभान छ । 

फैठकभा फोल्दै ऊजााभन्त्री याधा ऻवारीरे बूकम्ऩका कायण देखाउॉ दै याजष्रम मोजना आमोगरे फजेट 

कटौती गना रागेको बन्दै कटौती गयेभा ऊजाा ऺेत्र थऩ सॊकटभा ऩने फताइन ् । ‗जरववद्मुत ्ऺेत्रभा धेयै 

ऺतत बएको छ, मसको ऩुनतनाभााण गयेय ववद्मुत ्सेवा सञ्चारन गनुा आवश्मक छ,‘ उनरे बन,े  

‗फजेट कटौती गदाा ऊजाा सॊकट हटाउनका राधग सभस्मा ऩछा  ।‘  

भन्त्री ऻवारीरे बूकम्ऩको कायण तनजी ऺेत्रका जरववद्मुत्भा बएको ऺततका राधग याहत ढदनका राधग 

भन्त्रारमरे नीततगत तनणाम गने जानकायी ढदइन ् । बूकम्ऩरे जोखखभमुक्त देशभा ऩतन जरववद्मुत ्

आमोजना य फाॉध फतनयहेको उल्रेख गदै उनरे प्राकृततक प्रकोऩ आउॉदा न्मून ऺतत हुने गयी आमोजना 
फनाउनका राधग ऩहर गनुाऩने फताइन ्।  

ऊजाा सधचव ऺेत्रीरे बने याजष्रम मोजना आमोगरे ववद्मुत ् ववकास ववबागसॉग सभरेय बूकम्ऩफाट 

जरववद्मुत ्आमोजनाभा हुने जोखखभफाये अध्ममन गना रागेको जानकायी ढदए । उनरे नेऩार ववद्मुत ्

प्राधधकयणराई सभावेश नगयी याजष्रम धग्रड कम्ऩनी स्थाऩना गना राधगएको तथा आउॉदो सातासबत्र 

ववद्मुत्को ववधेमक अजन्तभ भस्मौदा तमाय बइसक्ने जानकायी ढदए । उनरे तनजी ऺेत्रराई बूकम्ऩफाट 

बएको ऺततको आधायभा योमल्टी सभनाहा, उत्ऩादन सभततको म्माद थऩ, बन्साय, भ्माट छुटरगामत याहत 

ढदनका राधग आमोग सभऺ प्रस्ताव गयेको जानकायी ढदए । 



ससभततका प्राधधकयणका उऩकामाकायी तनदेशक याभचन्र ऩाण्डरेे ववद्मुत ् प्राधधकयणको ग्राहक तथा 
ववतयण तनदेशनारमतपा  बएको ऺततफाये जानकायी ढदएका धथए ।  

ससभतत फैठकरे जरववद्मुत्सॉग सम्फजन्धत सफै तनकामराई सभन्वम गदै ऺततको वववयण स्ऩष्ट, 

व्मवजस्थत य मथाथाऩयक रूऩभा तमाय गन े य त्मसको सभाधानका राधग तत्कारीन, भध्मकारीन य 

दीघाकारीन नीतत य कामामोजना तमाय गना तनदेशन ढदएको छ । 

सबाऩतत गगन थाऩारे बूकम्ऩरे ऩु¥माएको ऺततको ववस्ततृ य व्मवजस्थत अध्ममन गयी त्मसको वववयण 

तमाय गना य ऺततराई सम्फोधन गना अववरम्फ आवश्मक कामामोजना प्रस्तुत गना भन्त्रारमराई तनदेशन 

ढदएको जानकायी ढदए ।  

त्मसैगयी फैठकरे चारु आधथाक वषाको नीततगत, ऺेत्रगत एवॊ सॊयचनागत सुधायरगामतका तनधाारयत काभ 

गना, जरववद्मुत ् आमोजना तनभााणको िभभा जोखखभ न्मूनीकयणका सफै उऩामहरू अम्फरन गना य 

ववऩद् ऩयी आएभा व्मवस्थाऩनका राधग ऩूवातमायी गना तनदेशन ढदएको छ ।  

फैठकरे बूकम्ऩऩतछको सॊवेदनशीरताराई फुझी ऩुनतनाभााणका काभ अगाडड फढाउन, ऩरयमोजना 
सञ्चारनका राधग ऩहुॉच भागा सञ्चारन हुन े अवस्थाको ससजाना गना, बूकम्ऩऩश्चात ् ऺतत ऩुगेका 
सभुदामभा ववद्मुत ् ववतयणराई सहज फनाउन आवश्मक जनशजक्तको व्मवस्था गना य तनजी ऺेत्रराई 

प्रोत्साढहत गना, ऺततग्रस्त ठाउॉभा ऩुन्स्थाऩनाका आवश्मक सहुसरमत य याहतको व्मवस्था गनाका राधग 

मस ऺेत्रराई उच्च प्राथसभकताभा याख्न आवश्मक ऩहर गना व्मवस्थावऩका–सॊसद् याजष्रम ववऩद् 

व्मवस्थाऩन, अनुगभन तथा तनदेशन ववशषे ससभततभापा त ्सयकायको ध्मानाकषाण गयाउन रेखी ऩठाउने 
तनणाम ऩतन गयेको छ ।  

ऊजााभन्रीद्िाया सम्झौताको फचाउ  

काठभाडौं÷यास— ऊजााभन्त्री याधा ऻवारीरे १ सम ८० भेगावाटको आॉधीखोरा जराशममुक्त आमोजना 
अध्ममनका राधग एक धचतनमाॉ कम्ऩनीसॉग गना रागेको सम्झौताको फचाउ गयेकी तछन ्।  

वववाद य ववयोधका बफच नेऩार ववद्मुत ् प्राधधकयणको सञ्चारक ससभततको ततनओटा फैठकफाट सो 
आमोजनाको अध्ममनका राधग ८५ प्रततशत सेमय सो कम्ऩनीराई ढदने तनणाम ऩारयत गना सकिम बएय 

असपर बएकी भन्त्री ऻवारीरे भॊगरफाय बएको सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत ससभततभा सम्झौता असर 

तनमतरे गना रागेको बन्दै फचाउ गयेकी हुन ्।  



सोभफाय प्राधधकयणको फोडा फैठकभा सो एजेन्डा बए ऩतन प्राधधकयणका ऩाॉच कभाचायी मुतनमनरे 

कामाकायी तनदेशकको कामाकऺभा धनाा ढदएऩतछ सो तनणाम हुन सकेन । मसअतघका दईु ऩटकभा सभेत सो 
एजेन्डा याखे ऩतन कभाचायीहरूकै ववयोधको कायण हुन सकेको धथएन ।  

सबासद्हरूरे आॉधीखोराफाये प्रश्न उठाएऩतछ भन्त्री ऻवारीरे आमोजनाफाट कारीगण्डकीभा कुनै असय 

नऩन े तथा आॉधीखोरा फनाउन नढदने कामाराई प्राधधकयणभा आमोजना फनाउन नढदने ऩऺको हाफी 
बएको धचत्रण गरयन ्। ‗आॉधीखोरा योक्न ुबनेको प्राधधकयणराई कभजोय फनाउनु हो, आमोजना फनाउन 

नढदन ेऩऺ हाफी बएको छ,‘ उनरे बतनन ्। 
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ऩञ्चचेियको सीईओ छाननमो 
काठभाडौं÷यास– फहुचधचात ऩञ्चशे्वय ववकास प्राधधकयणको प्रभुख कामाकायी अधधकृत (सीईओ) भा भहेन्र 

गुरुङराई तनमुजक्त गरयएको छ । ऊजाा भन्त्रारमा प्रस्तावभा भन्त्री ऩरयषद्रे गुरुङराई ऩञ्चशे्वय ववकास 

प्राधधकयणको सीईओ तनमुजक्त गरयएको भन्त्रारमका सह–प्रवक्ता गोकणायाज ऩन्थरे जानकायी ढदए । 
प्राधधकयणको सीईओ ऩढहरो ततन वषाका राधग नेऩाररे ऩाउन ेव्मवस्था बएकाभा ६ भढहना ढढरो गयी 
फल्र सीईओ तनमुजक्त बएको हो । गुरुङ नेऩार इजन्जतनमसा एसोससमसनका ऩूवाअध्मऺ तथा ससॉचाइ 

ववबाग य ववद्मुत ्ववकास ववबागका ऩूवाभहातनदेशक हुन ्।  

त्मसैगयी, प्राधधकयणको कामाकायी तनदेशकहरूभा कानुनतपा  रुरप्रसाद ससटौरा य वातावयणतपा  
दीसरऩकुभाय सडौराराई तनमुजक्त गने तनणाम गयेको ऩन्थरे जानकायी ढदए । भन्त्रीरे प्रशासनतपा को 
कामाकायी तनदेशकका राधग ऩूवासह–सधचव नवयाज सन्जेरको नाभ प्रस्ताव गये ऩतन सो बन ेअस्वीकृत 

बएको ऊजाा भन्त्रारम स्रोतरे जनाएको छ ।  

ववद्मुत ् ववकास ववबाग य ऊजाा भन्त्रारमसबत्रकै वहारवाराराई ऩञ्चशे्वयका साथ ैफुढीगण्डकी, नरससॊह 

जराशममुक्त जरववद्मुत ्कामाकायी ऩदभा तनमुजक्त गनुाऩन ेभाग बए ऩतन भन्त्रीरे फाढहय भान्छे ल्माउन 

खोजेको बन्दै वववाद बएको धथमो बने भन्त्री ऩरयषद्भा रगेको प्रस्ताव ऩतन ततन ऩटक कपताा बएको धथमो 
। ५८ वषा ऩुगेय अवकास ऩाएका तथा नेऩार य बायतबफचको जरस्रोतफाये कभ जानकाय व्मजक्तहरूराई 

नयाख्न भन्त्रारमसबत्रफाटै दफाफ ऩयेको धथमो । नरससॊह गाढको कामाकायी तनदेशकभा काॊगे्रस तनकटराई 

ल्माउन सहभततसॉग ैएभारे तनकट गुरुङ ऩञ्चशे्वय ववकास प्राधधकयणको सीईओ फनेको भन्त्रारम स्रोतरे 

जनाएको छ । 

नेऩार य बायतबफचभा ऩानी फाॉडपाॉट य ववद्मुत्को ववषम फढी वववाढदतसॉग ैसॊवेदनशीर बएकारे जानकाय 

व्मजक्तराई तनमुजक्त गनुाऩन ेभाग हुॉदै आएको धथमो । नेऩार य बायतबफचको जरस्रोतसम्फन्धी सॊमुक्त 

ससभतत (जेसीडब्रूआय) का फैठकहरूभा ऩटक–ऩटक सहबागी बएय मसफाये जानकाय व्मजक्तहरू बएभा 
सहज हुन ेभन्त्रारमका अधधकायीहरू फताउॉछन ्।  

बायतीम ऩऺरे चायजना कामाकायी तनदेशक तनमुजक्त गनुाऩन ेव्मवस्था यहेकाभा दईुजना गरयसकेको छ । 
बायतीम ऩयाभशादाता वाकऩोसरे ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम ऩरयमोजनाको ववस्ततृ अध्ममन प्रततवेदन 



(डीऩीआय) भॊससयदेखख न ैअध्मावधधक कामा सुरु गरयसके ऩतन त्मसको सुऩयीवेऺणका राधग अत्मावश्मक 

सीईओ नेऩाररे तनमुजक्त गना नसक्दा सुऩयीवेऺण हुन सकेको धथएन ।  

गत ६ असोजभा नेऩार य बायतफीच बएको प्राधधकण गबनेन्स काउजन्सरको ऩढहरो फैठकरे नमाॉ 
ववद्मान ऩारयत गदै कामाकारयणी ससभततभा नेऩारको ऩढहरो प्रभुख कामाकायी अधधकृत याख्ने व्मवस्था 
गयेको धथमो । 

२०५२ सार भाघभा नेऩार य बायतफीच भहाकारी सजन्धको िभभा ६ भढहनासबत्र ैडीऩीआय टुॊगो रगाउन े

उल्रेख बए ऩतन १९ वषाऩतछ गत साउनभा बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदी नेऩार आउॉदा कामाादेश 

(टीओआय) ऩारयत बएको धथमो । ६४ सम ८० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयन ेरक्ष्म याखखएकाभा नेऩाररे 

आधा अथाात ्३२ सम ४० भेगावाट ववद्मुत ्ऩाउनेछ । 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/2/27 

विद्मुत ्ऺेरको ऩुनननाभााण अगाडड फढाउन ननदेर्न  

सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत ससभततरे बूकम्ऩरे ऺतत ऩुगेका ववद्मुत ्ऺेत्रका सॊयचनाको ऩुनतनाभााण 

अगाडड फढाउन सयकायराई तनदेशन ढदएको छ । ससभततको भॊगरफायको फैठकरे ऩुनतनाभााणका काभ 

अगाडड फढाउन, आमोजना सञ्चारनका राधग ऩहुॉच भागा सुचारु हुन ेअवस्था ससजाना गना तनदेशन ढदएको 
हो । 
ससभततरे ववद्मुत ्ऺेत्रभा बएको ऺतत य ऩुनतनाभााणफाये ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻवारी, सधचव 

याजेन्रककशोय ऺेत्री, ववद्मुत ्प्राधधकयणका अधधकायी य तनजी ऺेत्रका जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकसॉग छरपर 

गयेको धथमो । 
ससभततका सबाऩतत गगन थाऩारे जरववद्मुत ्ऺेत्रभा बएको ऺततराई तत्कारै सम्फोधन गयी सभमभा 
ववद्मुत ्आऩूतता हुन सकेन बने मसरे भुरुकभा गम्बीय प्रबाव ऩाने फताए । ‗ऺततराई तत्कारै सम्फोधन 

गरयएन बन ेमसरे जनजीवनराई त प्रबाववत ऩाछा  नै, देशको याजस्व य अन्म ऺेत्रभा सभेत गम्बीय प्रबाव 

ऩाने तनजश्चत छ,‘ सबाऩतत थाऩारे बन,े ‗मस्तो सॊवेदनशीरताराई फुझी ऩुनतनाभााणका काभ अगाडड 

फढाउन तनदेशन ढदएका छौँ ।‘ 
उनरे बूकम्ऩऩश्चात ्ऺतत ऩुगेका सभुदामभा ववद्मुत ्ववतयणराई सहज फनाउन आवश्मक जनशजक्तको 
व्मवस्था गना य तनजी ऺेत्रराई प्रोत्साढहत गना सयकायको ध्मानाकषाण गयाइएको फताए । ससभततरे 

सबाभुखको अध्मऺताभा यहेको याजष्रम ववऩत ्व्मवस्थाऩन, अनुगभन तथा तनदेशन ववशषे ससभततभापा त 

सयकायको ध्मानाकषाण गयाउने तनणाम गयेको हो । जरस्रोत ससभततरे ऺततग्रस्त ठाउॉका ऩुनस्र्थाऩनाभा 
आवश्मक सहुसरमत य याहतको व्मवस्था गना ववद्मुत ्ऺेत्रराई उच्च प्राथसभकताभा याख्न ऩतन तनदेशन 

ढदएको छ । 
‗बूकम्ऩरे ऩुयम्ाएको ऺततको ववस्ततृ य व्मवजस्थत अध्ममन गयी वववयण तमाय गना य ऺततराई 

सम्फोधन हुन ेगयी अववरम्फ आवश्मक कामामोजना प्रस्तुत गना ऊजाा भन्त्रारमराई तनदेशन ढदएका छौँ,‘ 
सबाऩतत थाऩारे बने । 
उनरे बूकम्ऩफाट ससजजात ववऩत्को व्मवस्थाऩन सॉगसॉगै भन्त्रारमरे मस आवभा सम्ऩन्न गनुाऩन े

नीततगत, ऺेत्रगत एवॊ सॊयचनागत सुधाय सभमभा न ैगना तनदेशन ढदएको छ । ‗जरववद्मुत ्आमोजना 
तनभााणको िभभा जोखखभ न्मूनीकयणका हयसम्बव य आवश्मक उऩाम अवरम्फन गना य ववऩत ््  ्ऩयी 
आएभा व्मवस्थाऩनका राधग ऩूवातमायीको अवस्थाभा यहन ऊजाा भन्त्रारमराई तनदेशन ढदने‘ ससभततको 
तनणामभा उल्रेख छ । 
फैठकभा ऊजााभन्त्री ऻवारीरे बूकम्ऩरे गदाा उत्ऩन्न बएको काफुफाढहयको ऩरयजस्थततराई सम्फोधन गना 
सयकाय तमाय यहेको फताइन ्।  
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अऩय ताभाकोसीको सेमय फाॉडपाॉटभा कानुनी जढटरता 

रगानीकतााको १७ अफा त्मविकै थश्न्कमो 

 नछटै अनुभनत ढदन्छौँ : सेफोन 

अनुभनत ऩाएको ३ ढदनलबर फाॉडपाॉट गछौँ : कोि 

स्ऩष्ट कानुन नहुॉदा अऩय ताभाकोसीको सेमय फाॉडपाॉटभा ढढराइ बएको छ । दईु सभूह ऋण ढदने सॊस्थाका कभाचायी 
य स्थानीमवासीका राधग एकैऩटक सेमय फाॉडपाॉट नहुॉदा कानुनी जढटरता आएको हो । 
ववद्मभान दताा तथा तनष्कासन तनमभावरीभा वववयणऩत्रभा उल्रेख बएका सफ ैसभूहको सेमय एकैऩटक ववतयण 

गनुाऩन ेव्मवस्था छ । तय, अऩय ताभाकोसीरे एउटै वववयणऩत्रभापा त स्थानीमवासी य ऋण ढदन ेसॊस्थाका 
कभाचायीराई सेमय तनष्कासन गन ेतनणाम गयेको धथमो । 
सोहीअनुरूऩ एउटै वववयणऩत्र प्रकासशत गरयएको धथमो । वववयणऩत्रअनुसाय कभाचायीका राधग सेमय खरुा गरयएको 
छ । तय, वववादका कायण स्थानीमवासीका राधग सेमय तनष्कासन बएन । मसयी एउटै वववयणऩत्रभापा त सेमय 

खोल्न ेतनणाम बएकाभध्मे एक सभूहको खरुा बएको य अको सभूहको नबएकारे फाॉडपाॉट अनुभतत ढदॉदा कानुनी 
सभस्मा देखखएको हो । ववद्मभान कानुनरे उक्त अवस्था नसभेटेऩतछ नेऩार धधतोऩत्र फोडा (सेफोन) थऩ कानुनी 
ऩयाभशाभा रागेको छ । 
स्थानीमवासीको वववाद अझै नटुॊधगएऩतछ नागरयक रगानी कोषरे कभाचायीको बागको सेमय फाॉडपाॉट गन ेतमायी 
गयी स्वीकृततका राधग फोडाभा आवेदन ढदएको छ । करयफ २ साताअतघ ऩेस गरयएको आवेदनभा अढहरे कभाचायीका 
राधग सेमय फाॉडपाॉट गरयन ेय ऩतछ ऩुन: वववयणऩत्र सावाजतनक गयी स्थानीमवासीका राधग सेमय खरुा गरयन े

उल्रेख छ । 
कोषको आवेदनउऩय सेफोनरे छरपर अतघ फढाएको छ । उक्त ववषम अतघल्रो साता फसेको फोडा सञ्चारक 

ससभततको फैठकभा याखखएको धथमो । फैठकरे उक्त ववषमभा ववऻको कानुनी ऩयाभशा सरने तनणामका आधायभा 
सेफोनरे तीनजना ववऻसॉग ऩयाभशा सरइसकेको छ । ‗ववऻको सुझाफ सकायात्भक छ,‘ स्रोतरे बन्मो । ववऻको 
ऩयाभशासढहत उक्त आवेदन ऩुन: फोडाको फैठकभा ऩेस गरयनेछ । सम्बवत: मही साता फोडा फैठक फस्दै छ । फैठकफाट 

स्वीकृत बएऩतछ ववतयणका राधग तनदेशन ढदइन ेस्रोतरे फताएको छ । 
सेमय फाॉडपाॉटका राधग आवश्मक सफ ैप्रकिमा ऩूया बएको बफिी प्रफन्धक नागरयक रगानी कोषका कामाकायी 
तनदेशक याभकृष्ण ऩोखयेररे फताए । ‗धधतोऩत्र फोडाफाट अनुभतत ऩाएको ३ ढदनसबत्र सेमय फाॉडपाॉट गछौँ,‘ उनरे 

बन,े ‗सेमय ववतयण बएको ऩाॉच ढदनसबत्र फाॉकी ऩैसा कपताा गछौँ ।‘ 
आपूहरूरे तनधाारयत सभमभा फाॉडपाॉट गना चाहे ऩतन फोडाफाट अनुभतत नऩाएकारे फाॉड्न नसककएको ऩोखयेररे 

फताए । फाॉडपाॉटभा ढढराइ हुॉदा रगानीकतााराई भकाा ऩयेको बन्दै उनरे बन,े ‗हाभीरे चाहेय ढढरा गयेका छैनौँ, 
रगानीकतााको भकााप्रतत हाभी सॊवेदनशीर छौँ ।‘ 



ताभाकोसीको सेमय फाॉडपाॉट स्वीकृततका राधग आवेदन आएको य त्मो छरपरको अजन्तभ चयणभा यहेको फोडाका 
प्रवक्ता तनयज धगयीरे फताए । मो कम्ऩनीको सेमय फाॉडपाॉट सम्फन्धभा केही कानुनी सभस्मा देखखएकारे 

ववऻहरूसॉग ऩयाभशा सरएको उनरे जानकायी ढदए । ‗आवश्मक ऩयाभशा सरइसकेका छौँ, अफ तछट्टै अजन्तभ तनणाम 

गछौँ,‘ उनरे बने । 
अऩय ताभाकोसीरे स्थानीमवासी (दोरखावासी) राई १० प्रततशत य आमोजनाभा रगानी गन ेसॊस्थाका कभाचायीराई 

२४ प्रततशत गयी ३४ प्रततशत साधायण सेमय तनष्कासन गयेको धथमो । भाघभा वववयणऩत्र सावाजतनक गयेको 
कम्ऩनीरे ११ पागुनदेखख १५ चतैसम्भ आवेदन सॊकरन गयेको धथमो । वववादका कायण स्थानीमवासीका राधग 

सेमय फाॉडपाॉट हुन सकेन । सेमय तनष्कासन तथा बफिी प्रफन्धक नागरयक रगानी कोषरे एक साताऩतछ 

सवासाधायणका राधग आवेदन खोसरन ेबन्दै कभाचायीका राधग आवेदन बफिी खरुा गयेको धथमो । कभाचायी सञ्चम 

कोष, नागरयक रगानी कोष, याजष्रम बफभा सॊस्थान, नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण य दयूसञ्चाय कम्ऩनीका कभाचायीफाट 

करयफ २ राख १० हजाय आवेदन ऩयेका छन ्। 
रगानीकताा भकााभा 
तनधाारयत सभततभा अऩय ताभाकोसीको सेमय फाॉडपाॉट नहुॉदा रगानीकताा भकााभा ऩयेका छन ्। आवेदन सॊकरन फन्द 

बएको २ भढहना बइसक्दा ऩतन सेमय फाॉडपाॉट नहुॉदा उनीहरू भकााभा ऩयेका हुन ्। कम्ऩनीको सेमयका राधग करयफ 

साढे १९ अफा रुऩैमाॉफयाफयको सेमय आवेदन ऩयेको नागरयक रगानी कोषरे जनाएको छ । मो भागबन्दा ८ गुणा फढी 
हो । त्मसभध्मे करयफ २ अफा ५५ कयोड रुऩैमाॉको (२ कयोड ५५ राख ककिा) सेमय भात्र कभाचायीहरूराई ववतयण 

गरयनेछ । 
सेमय ववतयण नहुॉदा रगानीकतााका करयफ १७ अफा रुऩैमाॉ त्मततकै थजन्कएको छ । उक्त यकभ रगानीकताारे उऩमोग 

गना ऩाएका छैनन ्। अऩय ताभाकोसीको सेमयभा सवासाधायणरे रगानी गना नऩाए ऩतन घुभाउयो ऩायारे अधधकाॊश 

रगानी उनीहरूकै छ । तनधाारयत सभमसबत्र सेमय फाॉडपाॉट नहुॉदा आपूहरूराई भकाा ऩयेको एक रगानीकताारे फताए 

। धधतोऩत्र दताा तथा तनष्कासन तनमभावरीभा २ भढहनासबत्र सेमय फाॉडपाॉट गरयसक्नुऩन ेस्ऩष्ट व्मवस्था छ । तय, 

तनधाारयत सभमभा सेमय फाॉडपाॉट नहुॉदा थऩ अन्मोर ससजाना बएको ती  रगानीकताारे फताए । 
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बैयहिाभा १ सम ३२ केबीए राइन थप्न व्मिसामीको 
भाग 

श्माभशॊकय ऩाण्ड े 

आधतुनक, ऩमाटकीम तथा औद्मोधगक सहयका रूऩभा ववकससत हॉ्ुदै गइयहेको बैयहवा ऺेत्रका व्मवसामीरे 

हारको ववद्मुत ्ऺभता अऩुग बएको बन्दै मसको ऺभता वदृ्धध गना भाग गयेका छन ्।  

हार बैयहवा ऺेत्रभा ३३ केबीए ववतयण राइनफाट ववद्मुत ्सञ्चारन बएकोभा १३२ केबीएको ववतयण 

राइन फनाउन भाग गयेका हुन ्। ववद्मुत ्अऩुग हुॉदा अतनमसभत, ववद्मुत ्कटौती, कभ बोल्टेजभा ववद्मुत ्

आऩूतता हुॉदै आएको छ ।  

आगाभी ढदनभा बैयहवाभा अन्तयााजष्रम बफभानस्थर तनभााण, ववशषे आधथाक ऺेत्र सञ्चारन तथा 
औद्मोधगक करयडोय फढेऩतछ मो सभस्मा झनै फढ्ने बन्दै उद्मोगी व्मवसामीरे १ सम ३२ केबीए प्रसायण 

राइन स्थाऩनको भाग गयेका हुन ्। 

‗मस ऺेत्रको ऩमाटन एवॊ आधथाक ववकासको सम्बावनाराई भध्मनजय गदै फुटवर मोधगकुटीदेखख 

बैयहवासम्भ १३२ केबीए ऺभताको ववद्मुत ्रान्ससभसन राइन ऩरयमोजनाको अढहरे नै सञ्चारन गनुाऩन े

देखखएको छ,‘ ससद्धाथा नगय उद्मोग वाखणज्म सॊघ बैयहवाका अध्मऺ याभकुभाय सभाारे बन े।  

उनका अनुसाय, रुजम्फनी शाजन्त सहयको ऩरयकल्ऩना, अन्तयााजष्रम बफभान स्थरको तनभाणाकामा प्रायम्ब, 

बैयहवा फुटवर छ रेनको ववस्तारयत सडक, बायत तथा चीनबफचको व्माऩारयक राजन्जट सहयका रूऩभा 
ववकासको सम्बावना, रुजम्फनी कोरयडोयको ववकससत रूऩ, फढ्दो औद्मोगीकायण तथा ववशषे आधथाक ऺेत्र 

सञ्चारन, बैयहवा–ऩयासी औद्मोधगक कोरयडोयको उॉदाउॉदो बववष्मका कायण आउॉदो १० वषाभा नेऩारको 
प्रभुख आधथाक केन्र फन्ने तनजश्चतता बएकारे ववतयण प्रणारीभा वदृ्धध गनुाऩने उनीको भाग छ ।  

अढहरे ३३ केबीए ववद्मुत ्राइन बैयहवाभा ५ ओटा कपडयभापा त १ सम भेघावाट ववद्मुत ्ववतयण बइयहेको 
छ । तनभाणााधीन गौतभफुद्ध अन्तयााजष्रम ववभानस्थर तनभााण कामा सम्ऩन्न गना करयफ ५ भेगावाट 

ववद्मुत ् आवश्मक ऩछा  । ववभान स्थर ऩूणा सञ्चारनका आएऩतछ मस ऺेत्रभा ऩमाटन व्मवसामसॉग 



सम्फजन्धत ववसबन्न उद्मोग तथा व्मवसामको दुय्त ववकास य ववस्तायको िभराई कामभ याख्न आवश्मक 

थऩ ववद्मुत ्आऩूतताको भाग यहन ेछ । 

सॊघका उऩाध्मऺ कुरप्रसाद न्मौऩानेका अनुसाय ववद्मभान सभमभा ३३ केबीएको्े राइभा बएको 
ओबयरोडको सभस्मारे गदाा मस ऺेत्रभा सञ्चासरत याजष्रमस्तयका ठुरा उद्मोगरे न्मून बोल्टेज, 

ढरवऩङजस्ता सभस्मा झले्नुऩरययहेको छ । जजल्राको फगाह गाववसको ५२ बफघा ऺेत्रपरभा स्थाऩना 
बएको नेऩरकै ऩढहरो ववशषे आधथाक ऺेत्रको राधग छुट्टै करयव ३० भेगावाट ववद्मुत्को राइन आवश्मक 

ऩछा  । 

नेऩारकै प्रभुख ऩमाटकीम अकाषाणको केन्र रुजम्फनीको प्रवेशद्वाय बएको कायणरे ऩमाटकको सेवा 
सुववधाको राधग ठुराठुरा होटर तथा अन्म ऩूवााधाय तनभाणाको राधग चाढहने आवश्मक ववद्मुत्को आऩूतता 
बएऩश्चात ्मस ऺेत्रका ऩमाटको फसाइ रजम्फने य रुजम्फनीको ऩमाटकीम ववकासभा थऩ मोगदान ऩुग्ने 
उऩाध्मऺ न्मौऩाने फताउॉछन ्। 

मसफाहेक रुजम्फनीराई रोडसेडडङ भुक्त गयी ऩमाटक आकवषात गना ऩतन थऩ ववद्मुत्को आवश्मकता यहेको 
य अढहरेकै प्रसायण राइनरे मो भागराई धान्न नसकने बएकारे १ सम ३२ केबीए राइन तत्कार 

आपूहरूरे भाग गयेको नेऩार उद्मोग वाखणज्म सघॊका केन्रीम सदस्म भहेन्रकुभाय शे्रष्ठरे फताए ।  

सॊघरे मसफाये हारै ववद्मुत ् ववबाग, उद्मोग, अथा, ववद्मुत, ऩमाटन भन्त्रीसॉग डसेरगेसनसभेत गएको 
धथमो । मसफाये ववबागीम तथा अन्म भन्त्री सकायात्भक यहेको य आपूहरूरे आगाभी फजेटभा मसराई 

सभावेश गयी काभ थाल्न आग्रह गयेको सॊघका सदस्म दीऩक ऩौडरेरे जानकायी ढदए ।  

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/2/28 

प्राचधकयणको सहबाचगताविना प्रसायण चिड कम्ऩनी 
ऊजाा भन्त्रारमरे ववद्मुत ्प्राधधकयणको सहबाधगताववना याजष्रम प्रसायण धग्रड कम्ऩनी स्थाऩनाको 
प्रकिमा अगाडड फढाएको छ । प्राधधकयणभा किमाशीर रेड मुतनमनरे सयोकायवारासॉग ऩमााप्त छरपर नै 
नगयी कम्ऩनी स्थाऩना गना राधगएको बन्दै ववयोध गदै आएका छन ्। 
रेड मुतनमनरे ववयोध गयेऩतछ भन्त्रारमरे प्राधधकयणको सहबाधगताववना कम्ऩनी स्थाऩना प्रकिमा 
अगाडड फढाउन रागेको हो । ऊजााभन्त्री याधाकुभायी ऻवारीरे प्राधधकयणको प्रतततनधधत्व सम्बव 

नदेखखएऩतछ तत्कारका राधग कम्ऩनीभा ववसबन्न भन्त्रारमको सेमय य प्रतततनधधत्व यहन ेगयी कम्ऩनी 
स्थाऩना गना राधगएको फताइन ्। ‗प्राधधकयणफाट सम्बव नदेखखएऩतछ भन्त्रारमफाटै कम्ऩनी स्थाऩना 
गना रागेका छौँ,‘ भन्त्री ऻवारीरे बतनन ्। 
रेड मुतनमनको ववयोधऩतछ प्राधधकयणरे आफ्नातपा फाट कम्ऩनीभा प्रतततनधध ऩठाउन सकेको छैन । 
प्राधधकयणरे प्रतततनधध नऩठाएऩतछ कम्ऩनी दतााको प्रकिमा अवरुद्ध छ । 
ऊजाासधचव याजेन्रककशोय ऺेत्रीरे अढहरे प्राधधकयणको स्वासभत्वभा यहेको प्रसायण राइनको सम्ऩवि 

भूल्माॊकन गयेय भात्र ैप्राधधकयणराई कम्ऩनीभा सहबाधगता गयाइन ेफताए । ‗प्रसायण राइनभा यहेको 
सयकाय य प्राधधकयणको सम्ऩवि भूल्माकॊ न गछाा्ै्ॊ,‘ सधचव ऺेत्रीरे बने, ‗मसयी प्राधधकयणको सम्ऩवि 

भूल्माॊकन गयी सोही आधायभा रगानी तनजश्चत गयी कम्ऩनीभा प्रतततनधधत्व गयाउॉछौँ ।‘ उनरे ववसबन्न 

भन्त्रारमका प्रतततनधधत्व सञ्चारक याखी केही ढदनसबत्रभै कम्ऩनी स्थाऩना गरयने फताए । 
ऊजाा भन्त्रारमरे अधधकृत ऩुॉजी २५ अफा, जायी ऩुॉजी ५ अफा य चकु्ता ऩुॉजी २ अफा रुऩैमाॉ बएको कम्ऩनी दताा 
गना रागेको हो । सयकायरे ववद्मुत ्प्रसायण प्रणारीको तनभााण, ववकास, ववस्ताय, स्तयवदृ्धध य 

सञ्चारनका राधग १ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ ढदने तनणाम गरयसकेको छ । 
कम्ऩनीभा अथा, ऊजाा, यऺा, वातावयण, बूसभसुधाय, गहृ, वन य सञ्चाय भन्त्रारमको रगानी यहनेछ । 
प्राधधकयणका किमाशीर काॊगे्रस, एभारे, एकीकृत भाओवादी, याप्रऩाका ट््ेयड मुतनमनरे कम्ऩनी 
स्थाऩनाको प्रकिमा नयोककए आन्दोरन गने चतेावनीसभेत ढदएका धथए । 
उनीहरूरे याज्म ऩुनसयंचना हुन रागेकारे सोहीअनुसाय सभग्र ऊजाा ऺेत्रको ऩतन ऩुनसयंचना आवश्मक 

बएकारे तत्कार कम्ऩनी स्थाऩनाको औधचत्म नबएको फताउॉ दै आएका छन ्। कम्ऩनी स्थाऩना बएऩतछ 

प्राधधकयणरे गदै आएको प्रसायण राइन तनभााण य सञ्चारन मसैभापा त हुनेछ । 
ऊजाासधचव ऺेत्रीरे कम्ऩनीभापा त प्रसायण राइन तनभााणका ठूरा आमोजना भात्र ैअगाडड फढाइने फताए । 
‗प्राधधकयणको प्रतततनधधत्व नहुन ेहुॉदा कम्ऩनीभापा त तत्कारका राधग ठूरा आमोजना भात्रै अगाडड 

फढाउॉछौँ,‘ उनरे बन े। 
सयकायरे प्रसायण धग्रड कम्ऩनी स्थाऩना गन ेतनणाम ०६७ भ ैगयेको धथमो । सयकायरे चारू आव ०७१/७२ 



को फजेटभापा त प्राधधकयणराई टुक्र्माएय ववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयणका ३ छुट्टाछुट्टै कम्ऩनीका 
रूऩभा ऩुनसयंचना गरयने घोषणा गयेको धथमो । 
  



>f]tM uf]/vfkq, 2072/2/28 

बैयहिाभा १ सम ३२ केबीए त्रफद्मुत भाग 

बैयहवा, जेठ २८ गत े। आधतुनक, ऩमाटकीम तथा औद्मोधगक शहयको रुऩभा ववकससत हुॉदै गईयहेको 
बैयहवा ऺेत्रभा हारको बफद्मुत ऺभता अऩुग बएको बन्दै मसको ऺभता असबवदृ्धधको भाग महाॉका 
ब्मवसामीहरुरे गयेका छन ्।  

हार बैयहवा तथा मस ऺेत्रभा ३३ केबीए ववद्मुत राईन यहेको छ । अहीरे नै मो ववद्मुत अऩुग हुॉदा 
अतनमसभत बफद्मुत कटौती, कभ बोल्टेजभा ववद्मुत आऩूतता बएको छ । आगाभी ढदनभा बैयहवाभा 
अन्तयााजष्टम ववभानस्थर तनभााण, ववशषे आधथाक ऺेत्र सचाॊरन तथा औद्मोधगक करयडोयहरु फढेऩतछ मो 
सभस्मा झनै फढ्नै बन्दै उद्मोगी ब्मवसामीरे १ सम ३२ केबीए प्रसायण राईन स्थाऩनाको राधग ऩतन 

अढहरेदेखख नै ऩहर गरयनु ऩने भाग गयेका हुन ्।  
‗मस ऺेत्रको ऩमाटन एवॊ आधथाक ववकासको सम्बावनाराई भध्मनजय गदै फुटवर–मोधगकुटीदेखख 

बैयहवासम्भ १३२ के.सब.ए ऺभताको ववद्मुत रान्ससभसन राईन ऩरयमोजनाको अढहरे नै सञ्चारन 

गनुाऩन ेदेखखएको छ,‘ ससद्धाथानगय उद्मोग फाखणज्म सॊघ बैयहवाका अध्मऺ याभकुभाय शभाारे बन्नुबमो 
। उहाॉका अनुसाय रुजम्फनी शाजन्त शहयको ऩरयकल्ऩना, अन्तयााजष्रम ववभानस्थरको तनभााणकामा प्रायम्ब, 

बैयहवा फुटवर छ रेनको ववस्तारयत सडक, बायत तथा चीनफीचको व्माऩारयक राजन्जट सहयको रूऩभा 
ववकासको सम्बावना, रुजम्फनी कोरयडोयको ववकससत रूऩ , फढ्दो औद्मोधगकायण तथा ववशषे आधथाक ऺेत्र 

सञ्चारन, बैयहवा–ऩयासी औद्मोधगक कोरयडोयको उदाउॉदो बववष्मका कायण आउॉदो दश वषाभा नेऩारको 
प्रभुख आधथाक केन्र फन्ने तनजश्चततारे मस ऺेत्रका उद्मोगी व्मवसामीहरू रगामत ववदेशी 
रगानीकतााहरुभा उत्साह थवऩएको छ । ‗मी मोजनाफाट उत्साढहत फनेका रगानीकतााराई त्मसतपा  राग्न 

अढहरे १ सम ३२ केबीए प्रसायण राईनको जरुयी बएको छ,‘ उनरे बने ।  
अढहरे ३३ केबीए बफद्मुत राईन बैयहवाभा ५ फटा कपडय भापा त १ सम भेघावाट बफद्मुत ववतयण बईयहेको 
छ । तनभााणाधीन गौतभफुद्ध अन्तयााजष्रम ववभानस्थर तनभााण कामा सम्ऩन्न गना कयीव ५ भेघावाट 

ववद्मुत आवश्मक छ । ववभानस्थर ऩूणा सॊचारनभा आएऩतछ मस ऺेत्रभा ऩमाटन व्मवसामसॊग 

सम्फजन्धत ववसबन्न उद्मोग तथा व्मवसामको दुय्त ववकास य बफस्तायको िभराई कामभ याख्न आवश्मक 

थऩ ववद्मुत आऩूतताको भाग यहन ेछ ।  
सॊघका उऩाध्मऺ कुरप्रसाद न्मौऩानेका अनुसाय ववद्मभान सभमभा ३३ के.सब.ए.को राइनहरुभा बएको 
ओबयरोडको सभस्मारे गदाा मस ऺेत्रभा सञ्चासरत याजष्रम स्तयका ठूरा उद्मोगहरुरे न्मून बोल्टेज, 

ढरवऩङ जस्ता सभस्मा झले्नु ऩरययहेको छ । जजल्राको फगाह गा.वव.स.भा ५२ ववगाह ऺेत्रपरभा स्थाऩना 
बएको नेऩरकै ऩढहरो ववशषे आधथाक ऺेत्रको राधग छुट्टै करयव ३० भेघावाट ववद्मुतको राईन छ ।  
मसफाहेक नेऩारकै प्रभुख ऩमाटकीम अकाषाणको केन्र रुजम्फनीको प्रवेशद्धाय बएको कायणरे ऩमाटकको 



सेवा सुववधाको राधग ठूरा ठूरा होटर तथा अन्म ऩूवााधाय तनभााणको राधग चाढहने आवश्मक ववद्मुतको 
आऩूतता बए ऩश्चात मस ऺेत्रका ऩमाटको फसाई रजम्फने य रुजम्फनीको ऩमाटकीम ववकासभा थऩ मोगदान 

ऩुग्ने उऩाध्मऺ न्मौऩानेरे फताउनुबमो ।  
मसफाहेक रुजम्वनीराई रोडसेडड ॊग भुक्त गयी ऩमाटक आकवषात गना ऩतन थऩ बफद्मुतको आवश्मकता 
यहेको य अढहरेकै प्रसायण राईनरे मो भागराई धान्न नसक्न ेबएकारे १ सम ३२ केबीए राईन तत्कार 

आपुहरुरे भाग गयेको नेऩार उद्मोग फाखणज्म सॊघका केन्रीम सदस्म भहेन्र कुभाय शे्रष्ठरे फताउनुबमो ।  
सॊघरे मसफाये हारै बफद्मुत बफबाग, उद्मोग, अथा, बफद्मुत, ऩमाटन भन्त्रीसॉग डसेरगेशन सभेत गएको 
धथमो । मसफाये बफबागीम तथा अन्म भन्त्रीहरु सकायात्भक यहेको य आपुहरुरे आगाभी फजेटभा मसराई 

सभावेस गयी काभ थाल्न आग्रह गयेको सघॊका सदस्म ढदऩक ऩौडरेरे जानकायी ढदए । 

  

 
  



>f]tM gful/s, 2072/2/29 

ताभाकोसीको सेमय फाॉडपाॉट आज  

ववष्णु फेल्वासे 
भाधथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत आमोजनाको सेमय फाॉडपाॉट शुिफाय (आज) हुन ेबएको छ। कानुनी 
रुऩभा ६० ढदनसबत्र फाॉडपाॉट गरयसक्नुऩनेभा नेऩार धधतोऩत्र फोडारे अनुभतत नढदॉदा ढढरो बएको बफिी 
प्रफन्धक नागरयक रगानी कोषरे फताएको छ।  
मो सेमय जेठ १४ गतेसबत्र फाॉडपाॉट गरयसक्न ुऩथमो । तोककएको सभम सककएको १५ ढदनऩतछ भात्र 

फाॉडपाॉट हुन रागेको छ। 
 

कोषरे फाॉडपाॉट गना आश्वासन ढदएको सभम जेठ १४ गत ेसककएको हो। सेमय फाॉडपाॉट नहुॉदा 
रगानीकतााभाझ कढहरे ऩैसा कपताा ऩाउने बन्ने अन्मोर छाएको धथमो। फाॉडपाॉट ऩतछ रगानीकताारे 

नऩयेको सेमयको यकभ कपताा ऩाउने छन।् धधतोऩत्र फोडाको भॊरगफाय फसेको फैठकरे सेमय फाॉडपाॉटको 
अनुभतत ढदएको धथमो। फोडाको तनणाम अनुसाय कोषराई फाॉडपाॉटको अनुभतत सढहतको ऩत्र फुधफाय नै 
ऩठाएको फोडाका तनदेशक तनयज धगयीरे फताए। 
 

आमोजनारे स्थानीमफासी य ऋण ढदने सॊस्थाका कभाचायी, कभाचायी सञ्चम कोषका फचतकताा य नेऩार 

ववद्मुत प्राधधकयण तथा आमोजनाका कभाचायीराई एकैऩटक सेमय तनष्कासनका राधग अनुभतत ढदएको 
धथमो। ऋण ढदने सॊस्थाराई सेमय ववतयण गये ऩतन स्थानीमराई ववतयण नगयेकारे कानुनी सभस्मा 
आएको धगयीरे जानकायी ढदए। ‗कानुनी रुऩभा एकैऩटक वववयणऩत्र तनकारेऩतछ स्थानीमराई ऩतन सेमय 

ववतयण गनुाऩन ेधथमो,' धगयीरे बने, ‗तय, एकैऩटक सेमय तनष्कासन नबएकारे कानुनी सभस्मा आमो।' 
ववशषे ऩरयजस्थततभा सभस्मा सभाधान गने फाटो खोज्न फोडा फैठकभा एजेन्डा रधगएको धथमो।  
 

फोडारे तनदेशन ढदएकारे शुिफाय सेमय फाॉडपाॉट गने तमायी बएको कोषका भुतम व्मवस्थाऩक तथा 
प्रवक्ता सुशीरकुभाय अमााररे फताए। ‗हाभी तमाय छौं,' उनरे नागरयकसॉग बने, ‗शुिफाय फाॉडपाॉट हुन्छ।' 
आमोजनाको सेमयका राधग चतै १५ गत ेसेमय आवेदन सरने काभ फन्द गरयएको धथमो। सेमय 

सभानुऩाततक रुऩभा फाडॉपाॉट गरयने कोषरे फताएको छ। 
 

ऋण ढदन ेसॊस्थाका कभाचायी, कभाचायी सञ्चम कोषका फचतकताा य नेऩार ववद्मुत प्राधधकयण तथा 
आमोजनाका कभाचायीराई सेमय तनष्कासन गरयएको हो। आमोजना प्रबाववत स्थानीमराई गरयएको 
तनष्कासन बन ेस्थधगत बएको छ। एउटै आह्वान ऩत्रभापा त सेमय ढदन खोजजए ऩतन स्थानीमको राधग 

स्थधगत बएकोरे कानुनी जढटरता पुकाउन फोडा फैठकभा उक्त एजेन्डा राधगएको धगयीरे फताए।  
 



ताभाकोसीको सेमयका राधग ऋण रगानीकताा सॊस्था य प्राधधकयणका कभाचायी य सञ्चम कोषका 
फचतकताारे १८ अफा ३० कयोड ९७ राख रुऩैमाॉ फयाफयको आवेदन ढदएका छन।् मो आमोजनाको दईु अफा ५५ 

कयोड रुऩैमाॉको दईु कयोड ५५ राख ककिा सेमय तनष्कासन गरयएको हो। दईु राख १० हजाय रगानीकताारे 

आवेदन ढदएका छन।्  
 

आमोजनारे दोरखारीका राधग १ कयोड ५ राख रुऩैमाॉको सेमय छुट्ट्माएको छ। एउटै वववयण ऩत्र 

प्रकासशत गये ऩतन आमोजना प्रबाववत स्थानीमका राधग सेमय जायी गरयएको छैन। वववाद आएऩतछ 

स्थानीमफासीका राधग सेमय तनष्कासन स्थधगत गरयएको धथमो। स्थानीमफासीराई सेमय ववतयण 

गरयसकेऩतछ सवासाधायणका राधग १ अफा ५८ कयोड रुऩैमाॉको सेमय तनष्कासन हुनेछ।  
  



>f]tM gful/s, 2072/2/29 

 ‘चभेलरमा अगाडड फढाऊ'  

सॊसदको सावाजतनक रेखा ससभततरे चभेसरमा जरववद्मुत आमोजना अगाडड फढाउन ऊजाा भन्त्रारम य 

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणराई तनदेशन ढदएको छ।  
राभो सभमदेखख आमोजनाको काभ योककएको य जरववद्मुत उत्ऩादनभा ससभतत नै फाधक बएको बन्ने 
व्माऩक आरोचना बएऩतछ आमोजनाको काभ नयोक्न तनदेशन ढदएको हो। ससभततको बफहीफायको फैठकरे 

आमोजनाको सससबर ठेकेदाय चाइना गेजुफा ग्रुऩ कऩोयेशन (ससजजजजसी) राई बुक्तानी ढदॉदा बएको 
अतनमसभतता ऩतछ छानबफन गयी तत्कार काभ अगाडड फढाउन तनदेशन ढदएको सबासद याभहरय 

खततवडारे फताए। 
ससभततरे गत भॊससयभा आमोजनाभा आधथाक अतनमसभतता बएको बन्दै सबासद याजन काकीको 
सॊमोजकत्वभा ससभतत गठन गयेय अध्ममनसभेत गयेको धथमो। उक्त अध्ममनरे अध्ममनरे कुर ६ अफा 
५७ कयोड रुऩैमाॉ बेरयएसन स्वीकृत गयेको तनचोड तनकारेको धथमो। 
ऩतछल्रो ऩटक १ अफा ९ कयोड रुऩैमाॉ बुक्तानी ढदने तनणामभा भ्रष्टाचाय बएको आशॊका गयी तत्कार काभ 

योक्न तनदेशन ढदएको धथमो। ‗ससभततरे मसअतघ काभ योक्न ेखारको तनदेशन ढदएको धथएन,' सबासद 

खततवडारे बने, ‗अढहरेसम्भ बएको काभको बुक्तानी ढदन य काभ सुचारु गना तनदेशन ढदइएको छ।' 
३० भेगावाटको उक्त आमोजनाको काभ अढहरेसम्भ करयफ ९६ प्रततशत सककएको छ। ससभततरे बेरयमसन 

बुक्तानी नढदन ुबन्ने तनदेशन ढदएऩतछ झन्ड ै७ भढहना आमोजनाको काभ योककएको छ। मो अवधधभा 
आमोजना ऩूया बइसक्थमो। 
राभो सभमसम्भ काभ गना नऩाएको बन्दै धचतनमाॉ ठेकेदायरे थऩ ऺततऩूतत ा भाग्न ेसम्बावना यहेको 
प्राधधकयण अधधकायी फताउॉछन।् आमोजनाको फाॉकी काभ सककएऩतछ छानबफन गयी दोषीराई कायफाही 
गरयने बन्दै खततवडारे बने, ‗आमोजनाको काभ योककॉ दा नकायात्भक सन्देश जाने हुॉदा काभ योक्न ुऩदैन।' 
काभ सुचारु गना ससभततको आधधकारयक ऩत्र चाढहन्छ बन ेत्मो ऩतन ढदन ससभतत तमाय यहेको उनरे 

प्रस्ट्माए। सन ्२००६ डडसेम्फय २१ भा आमोजना तनभााण सुरु हुॉदा ८ अफा ४९ कयोड ५५ राख रुऩैमाॉ 
तोककएको रागत हारसम्भ करयफ १५ अफा रुऩैमाॉ नातघसकेको छ।  
सससबरतपा  तनभााण सुरु बएऩतछ डडजाइन ऩरयवतान गनुा, ववद्मुतगहृको स्थानान्तयण, अनऩेक्षऺत 

प्रततकूर बौगोसरक अवस्था, सुरुङ खजुम्चनु रगामत कायण आमोजनाको रागत फढ्दै गएको हो। 
दाचुाराभा तनभााणाधीन मो आमोजना सन ्२०११ भै तनभााण ऩूया गने रक्ष्म धथमो। अढहरेसम्भ चाय 

वषाबन्दा फढी सभम रजम्फइसकेको छ। सभम रजम्फॉदा अभेरयकी डरयभा आएको उतायचढावराई ऩतन 

प्रततवेदनरे रागत फढ्नुको कायण भानेको छ। हारसम्भ करयफ १३ अफा रुऩैमाॉ खचा बइसकेको य सॊशोधधत 

रागत १५ अफा ६ कयोड ४ राख रुऩैमाॉ ऩुमाा इएको छ। 
प्रसायण राइनको रागतसभेत जोड्दा प्रततभेगावाट करयफ २८ कयोड रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको आमोजना 



रागत अढहरे प्रततभेगावाट ५० कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩुधगसकेको छ। इजन्जतनमरयङ अध्ममनरे 

जरववद्मुत आमोजनाको औसत रागत प्रततभेगावाट १५ देखख १८ कयोड रुऩैमाॉ भान्छ। 
आमोजनाको इरेक्रोभेकातनकर य हाइड्रोभेकातनकर उऩकयणको सुरुको रागत १ अफा ९७ कयोड रुऩैमाॉ 
अनुभान गरयएकोभा हारसम्भ ५० कयोड ९१ राख रुऩैमाॉ थवऩएको छ। थऩ यकभभध्मे २१ कयोड ८८ राख 

बुक्तानी बइसकेको छ। 
जरववद्मुत आमोजनाभा बौगोसरक आधायभा बएका बेरयएसनराई साभान्म भातनए ऩतन मो 
आमोजनाको हकभा सुरु रागतको तुरनाभा १ सम ६० प्रततशतसम्भ फढी बेरयएसन बएको छ। तनभााण 

िभभा अत्मन्तै कभजोय बौगोसरक फनावट बएकारे चाय ककरोसभटयभध्मे ८ सम ४३ सभटय खजुम्चएको 
छ। खजुम्चएको सुरुङका राधग भात्र १ अफा ९ कयोड रुऩैमाॉ थऩ रागत अनुभान गरयएको छ।  
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/2/29 

चभेलरमाको साॉघुरयएको सुरुङ िोल्न ननदेर्न 

सॊसद्को सावाजतनक रेखा ससभततरे चभेसरमा जरववद्मुत ्आमोजनाको साॉघुरयएको (जस्क्वधचङ) सुरुङ 

खोल्न तनदेशन ढदएको छ । रेखा ससभततको बफहीफायको फैठकरे तनमसभत बुक्तानी ढदएय साॉघुरयएको 
सुरुङ खोल्नेरगामत फाॉकी काभ गयी आमोजना तनभााण सम्ऩन्न गना ऊजाा भन्त्रारम य ववद्मुत ्

प्राधधकयणराई तनदेशन ढदने तनणाम गयेको हो । 
कभजोय बूफनोटरे जस्क्वधचङ बएको सुरुङ पुकाउन अतनमसभतता बएको बन्दै रेखा ससभततरे मसअतघ 

बुक्तानी योक्न ऊजाा य ववद्मुत ्प्राधधकयणराई तनदेशन ढदएको धथमो । धचतनमाॉ ठेकेदाय कम्ऩनी चाइना 
गेजुवा ग्रुऩ अप कम्ऩतनज (ससजजजजसी)रे बुक्तानी नऩाएको बन्दै जस्क्वधचङको काभ योकेको छ । आठ 

सम ४३ सभटय जस्क्वधचङभध्मे ६ सम ११ सभटयको पुकाउने काभ बइसकेको छ । 
ससभतत सबाऩतत जनादान शभाारे रेखाको तनदेशनराई आधाय फनाई आमोजनाको काभ योककएको बन्दै 

आऩवि जनाए । सबाऩतत शभाारे काभ नयोक्न ऊजाा य प्राधधकयणराई ऩुन: ऩत्राचाय गन ेतनणाम बएको 
जानकायी ढदए । 
‗रेखा ससभततको तनदेशनराई देखाएय चभेसरमाको काभ योक्न सभल्दैन,‘ उनरे बने, ‗तनमसभत बुक्तानी 
ढदॉदा हुन्छ, काभ नयोककमोस ्।‘ 
प्राधधकयण सञ्चारक ससभततरे जस्क्वधचङको १ अफा ९ कयोड ३८ राख रुऩैमाॉ (भ्माटसढहत) बेरयएसन 

स्वीकृत गयेको धथमो । प्राधधकयणको आमोजना ववकास ववबाग (वऩडडडी)राई प्रभुख ऩयाभशादाताफाट 

हटाई गैयकानुनी रूऩभा साह ससल्ट आइकोनराई प्रभुख ऩयाभशादाता तनमुक्त गयी बेरयएसन स्वीकृत 

गयेको रेखाको ठहय छ । 
ससभतत सबाऩतत शभाारे ‗जस्क्वधचङ ढरटभेन्ट‘को बेरयएसन ऩतन वऩडडडीफाट ऩुनयावरोकन गयेय भात्र ै

बुक्तानी गरयनुऩन ेफताए । ससभततरे चभेसरमाको रागत, खचा य काभसम्फन्धी ऩारयत प्राववधधक 

ववश्रेषण प्रततवेदनसढहत अतनमसभतता छानबफन गना अजततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगराई ऩत्र 

ऩठाएको धथमो । 
अजततमायरे अतनमसभताको छानबफन गरययहेको छ । ववद्मुत ्प्राधधकयणको २७ वैशाख ०७० को ६५२औँ 

फैठकरे वऩडडडी भुतम ऩयाभशादाता हुॉदा अन्तयााजष्रम ठेक्का व्मवस्थाअनुसाय साह ससल्ट आइकोनरे 

तटस्थ य स्वतन्त्र तनकामका रूऩभा काभ गना नसक्न ेबन्दै हटाएको धथमो । 
साह ससल्टरे ससपारयस गयेको ठेकेदायको बुक्तानी बफर, सभम थऩ, तनभााण साभग्रीको बेरयएसन 

दयरगामतराई वऩडडडीरे ऩुनयावरोकन गयेऩतछ भात्र ैप्राधधकयण सञ्चारक ससभततफाट ऩारयत हुन े

व्मवस्था धथमो । 
आमोजना प्रभुख याजेन्र भानन्धयरे अजततमायरे ‗जस्क्वधचङ ढरटभेन्ट‘को बुक्तानीभा उऩमुक्त तनणाम 

गयन् तनदेशन ढदएको जानकायी ढदए । ‗जस्क्वधचङ ढरटभेन्टफाहेक अन्म तनमसभत काभको बुक्तानी 



योकेका छैनौँ,‘ प्रभुख भानन्धयरे बने । 
प्राधधकयणरे सससबर सॊयचना तनभााणका राधग २ अफा ८८ कयोड १३ राख ४३ हजाय रुऩैमाॉभा ठेक्का 
सम्झौता गयेको धथमो । अढहरे जस्क्वधचङसढहत आमोजनाको सससबरतपा को रागत फढेय ५ अफा ४२ कयोड 

७३ राख ९५ हजाय रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । प्राधधकयण सञ्चारक ससभततरे जस्क्वधचङसढहत ६ वटा बेरयएसन 

स्वीकृत गरयसकेको छ । तनभााण सुरु गदाा ०६८ वैशाखभा सक्ने रक्ष्म याखखएको धथमो । तोककएको 
सभमभा तनभााण हुन नसकेऩतछ सससबर तनभााण १६ चतै २०७१ सबत्र सक्न ेरक्ष्म याखखएको धथमो । 
 
 

 
 


