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पेरय अदारतको आड खोज्मो ठेकेदायरे 

 याहुघाटको ठेक्का खायेजी प्रकयण 

रोकभणण याई  

याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजनाका सिसबर ठेकेदाय आईबीआयिीएर सरसभटेडरे ऩाटन ऩुनयािेदन 

अदारतभा दोस्रो ऩटक भुद्दा दामय गयेको छ ।  

आईबीआयिीएररे मिअघघ खायेज बएकै प्रकृघतको भुद्दा ऩाटन ऩुनयािेदनभ ैदोस्रो ऩटक दामय गयी 
विद्मुत ्प्राधधकयणविरुद्ध ‘स्टे अडडय’ गयाउन खोजेको छ । स्टे अडडय जायी बए प्राधधकयणरे कानुनी 
रूऩभा ऩाउने करयफ ७६ कयोड रुऩैमाॉ गुभाउनेछ ।  

आईबीआयिीएररे ‘ठेक्का िम्झौता खायेज योकी ऩाउॉm’ य ‘जभानत जपत हुनफाट योकक ऩाउॉm’ बन्दै 

बफहीफाय दोस्रो ऩटक ऩाटन ऩुनयािेदन अदारतभा भुद्दा दामय गयेको हो । ‘मही अिाय १५ सबत्र जभानत 

जपत गरयिक्नुऩछड ,’ प्राधधकयण स्रोतरे बन्मो, ‘होइन बने कानुनी रूऩभा जपत गनड िक्दैनौं ।’ 

मिअघघ पागुन ९ भा ऩघन आईबीआयिीएररे प्राधधकयणविरुद्ध ‘ठेक्का िम्झौता खायेज योकी ऩाउॉm’ य 

‘जभानत जपत हुनफाट योकी ऩाउॉm’ बन्दै भुद्दा दामय गयेको धथमो । त्मघतफेरा ऩाटन ऩुनयािेदन 

अदारतरे स्टे अडडय जायी गदाड प्राधधकयणरे ठेक्का िम्झौता खायेज गनड िकेको धथएन । दामय बएको 
करयफ ३ भहहना ८ हदन अल्झझएऩघछ गत जेठ १७ भा अदारतरे आईबीआयिीएरको भुद्दा खायेज 

गरयहदएको धथमो । त्मिऩघछ प्राधधकयणराई ठेक्का िम्झौता खायेज गन ेफाटो खरेुको धथमो ।  

याहुघाट आमोजना प्रभुख कुरभान घघसिङरे तमाय गयेको प्रस्ताि जेठ २८ भा फिेको िञ्चारक िसभतरे 

स्िीकृत गयेको धथमो । िसभघतको फैठकरे याहुघाटको ठेक्का िम्झौता खायेज गयी जभानत जपत गन े

घनणडम गयेको धथमो । आमोजनाको कामाडरमरे बने प्राधधकयण केन्रीम कामाडरमफाट एक िाताऩघछ 

बफहीफाय भात्र घनणडम ऩाएको धथमो । ‘हाभीरे िञ्चारक िसभघतको घनणडम ऩाउनिाथ बफहीफायै जभानत 

जपतका राधग फैंक य ठेक्का िम्झौता खायेज बएको ऩत्र ठेकेदाय आईबीआयिीएरराई हदइिक्मौं,’ 
घघसिङरे बने, ‘अिाय १५ सबत्र जभानत जपत गनड िककएन बन ेकानुनी रूऩभा ऩाउने ठूरो यकभ 

गभाउॉछौं ।’  
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प्राधधकयणरे अदारतदे स्टे ऩहहरै खायेज गरयिकेको भुद्दाभा स्टे अडडय जायी नगन ेविश्िाि गयेको छ । 
‘ऩहहर ैखायेज बएको भुद्दाभा कियी स्टे अडडय जायी होरा य ?’ प्राधधकयणका एक उच्च अधधकायीरे बने, 
‘अदारत बफक्न ेकुया हुॉदैन ।’ 

३२ भेगािाटको याहुघाटका सिसबर ठेकेदाय आईबीआयिीएरिॉग २०६७ काविक १८ भा ठेक्का िम्झौता 
बएको धथमो । िाढे ३ िर्डभा आमोजना िक्नुऩन ेबए ऩघन आईबीआयिीएररे हारिम्भ झन्ड ै१२ 

प्रघतशत भात्र काभ गयेको छ । ‘करयफ ६० कयोड रुऩैमाॉ बुक्तानी रधगिकेको छ,’ प्राधधकयण स्रोतरे बन्मो, 
‘काभ बन े१० कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढीको गयेकै छैन ।’ ठेक्का िम्झौता खायेज बएऩघछ नमाॉ प्रकिमा िुरु 

गयेय मो आमोजना घनभाडण गनड करयफ ५ िर्ड राग्छ । 
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काफेरी करयडोयको डढे वषष म्माद थऩ 
ख्माभ बुजेर 

ियकायरे उच्च प्राथसभकताभा याखेको काफेरी विद्मुत ्प्रिायण राइन (करयडोय) तोककएको िभमभा ऩूया 
नहुन ेबएऩघछ आमोजनाको म्माद थवऩएको छ । आगाभी ७ िाउनिम्भ घनभाडण िक्नुऩन े१ िम ३२ केबी 
प्रिायण क्षभताको विद्मुत ्प्रिायण राइनको डढे िर्ड म्माद थवऩएको आमोजना प्रभुख दीऩेन्रयाज 

द्वििेदीरे जानकायी हदए । 
विश्ि फैंकको २ अफड ५८ कयोड रुऩैमाॉको रगानीभा विद्मुत ्प्राधधकयणरे घनभाडण गरययहेको आमोजना 
घनधाडरयत चाय िर्डको िभमभा ऩूया नबएऩघछ म्माद थवऩएको हो । अहहरेिम्भको काभराई हेने हो बने 
थवऩएको डढे िर्डभा ऩघन आमोजना ऩूया हुन ेछाॉटकाॉट देणखॉदैन । तय, आमोजना प्रभुख द्वििेदी थवऩएको 
िभमभा आमोजना घनभाडण िम्ऩन्न हुने दाफी गछडन ्। 
‘गत चतैदेणख काभको गघतराई फढाएका छौँ,’ उनरे बने, ‘मही गघतभा काभ बए थवऩएको िभमभा 
कोरयडोय घनभाडण िककन्छ ।’ 
झाऩाको रखनऩुयदेणख ऩाॉचथयको अभयऩुय जोड्न े९० ककरोसभटय दयूीको प्रिायण राइनका राधग दईु िम 

५९ िटा टािय घनभाडण गनुडऩनेछ । टािय घनभाडणको काभरे गघत सरन िकेको छैन । 
रखनऩुयदेणख इराभिम्भ ९४ टािय घनभाडण गनुडऩनेभा चाय िर्डको अिधधभा ८६ िटा भात्र ैटािय फनेका छन ्

। आमोजनारे टािय घनभाडणभा धेयै िभस्मा व्महोनुडऩयेकारे काभरे गघत सरन निकेको द्वििेदी फताउॉछन ्

। ‘िाभाल्जक िभस्माका कायण टािय घनभाडणरे गघत सरन निकेको हो,’ उनरे बने, ‘भुआब्जा वितयण, 

िन के्षत्रका रूख कटानरगामत कायणरे टािय घनभाडण हढरो बएको हो ।’ 
इराभदेणख अभयऩुयिम्भ फन्नुऩने एक िम ६५ िटा टाियको काभ िुरु नै नबएकारे थवऩएको म्मादभा 
िभेत आमोजना ऩूया हुन भुल्स्कर छ । आमोजनारे िफ–स्टेिन घनभाडण अल्न्तभ चयणभा ऩुगेको 
जनाएको छ । 
झाऩाको रखनऩुयभा िफ–स्टेिन फघनिकेको छ । इराभको गोदक, ऩाॉचथयको थाऩाटाय य अभयऩुयभा 
िफ–स्टेिन घनभाडण अल्न्तभ चयणभा यहेको य अिाय भिान्तसबत्र घनभाडण िककने फताइएको छ । 
‘िफ–स्टेिन घनभाडणभा िभस्मा बएन,’ उनरे बन,े ‘टािय घनभाडणका राधग रूख कटानरगामत अन्म 

काभ ल्जम्भा सरएकारे नगदाड हढरो बएको हो ।’ रूख काट्न ल्जम्भा सरएका िाभुदाघमक िनरे 

िम्झौताबन्दा थऩ यकभ भाग्न थारेऩघछ हढरा बएको उनरे जानकायी हदए । 
भेची अञ्चरभा उत्ऩादन हुन ेविद्मुत्राई केन्रीम प्रिायण राइनभा जोड्न घनभाडण थासरएको काफेरी 
करयडोय घनभाडण िम्ऩन्न नहुनुभा घनभाडण कम्ऩनीको ऩघन दोर् यहेको द्वििेदी फताउॉछन ्। ‘घनभाडण 

ल्जम्भा सरएका बायतीम कम्ऩनीरे एकऩघछ अको फहाना देखाएय काभ गनड हढरो गये,’ उनरे बने, ‘त्मिैरे 

िभमभा िककएन ।’ 



ऩहहरो खण्ड भानेय प्राथसभकता हदइएको रखनऩुय िफ–स्टेिनदेणख इराभको गोदक िफ–स्टेिनिम्भको 
काभ ऩूया गनै राभो िभम राग्ने देणखन्छ । अझ ऩाॉचथयको अभयऩुयिम्भ ऩुयम्ाउन गाह्रो छ । ऩाॉचथयको 
जोयिारदेणख ऩझरोटाय खण्डभा ऩघन भुआब्जा िभस्मा देणखएको छ । दईु ककरोसभटयको त्मि खण्डभा 
स्थानीमरे घडयेीका रूऩभा ककनेको जग्गाभा टािय फनाई प्रिायण राइन विस्ताय गनड नहदने बन्दै रुट 

ऩरयितडन भाग याखेका छन ्। 
आमोजना प्रभुख राइनको रुट ऩरयितडन नहुने फताउॉछन ्। ‘त्मियी रुट ऩरयितडन गनड थासरमो बन े

आमोजना फन्दैन,’ उनरे बने, ‘किैरे ठाउॉ  हदएनन ्बन ेकहाॉफाट राइन विस्ताय हुन्छ ?’ उनरे त्मि 

के्षत्रको िभस्मा िभाधानका राधग ऩहर बइयहेको जानकायी हदए । 
विद्मुत ्प्रिायण राइनको काभरे गघत नसरॉदा मि क्षेत्रभा घनभाडण िककएका आमोजना भायभा ऩयेका छन ्

। प्रिायण राइन नफन्दा घनभाडणाधीन आमोजनारे ऩघन िुस्त गघतभा भात्र ैकाभ गरययहेका छन ्। 
‘करयडोय नै फघनिकेको छैन, हाभीरे ककन हताय–हताय सिध्माउनु,’ अऩयभाई हाइड्रो प्रोजेक्टका प्रफन्ध 

घनदेशक िन्तोर् प्रधानरे बने, ‘त्मिैरे बफस्तायै काभ गदै छौँ ।’ अऩयभाईरे भुख्म आमोजना नसिध्माउॉ दै 

िहामक आमोजना घनभाडण थारेको छ । 
इराभको धचिाऩानीभा घनभाडण िककएको िाघनभा भाई जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩघन उत्ऩादन केन्रीम 

प्रिायण राइनभा जोडडएको छैन । भाईखोरा य ऩुिाखोराभा घनभाडणको अल्न्तभ चयणभा ऩुगेका 
आमोजनारे विद्मुत ्उत्ऩादन थारे ऩघन केन्रीम प्रिायणभा जोड्ने अिस्था छैन । 
ऩाॉचथयको हेिा खोराभा घनभाडणाधीन १५ भेगािाटको जरविद्मुत ्आमोजना अिोजभा िककॉ दै छ । 
आमोजनारे ऩघन उस्तै िभस्मा बोग्नुऩने अिस्था छ । 
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चभेलरमाभा ‘नयभ’ फन्दै रेखा सलभतत 

घनभाडणाधीन ३० भेगािाटको चभेसरमा जरविद्मुत ्आमोजना घनभाडणका िभभा अघनमसभतता बएको 
बन्दै अनुिन्धानका राधग अल्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुिन्धान आमोगभा ऩत्र रेखेको िॊिद्को िािडजघनक 

रेखा िसभघत ‘नयभ’ रूऩभा प्रस्तुत हुने बएको छ ।  

रेखा िसभघतको घनणडमका कायण नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणका अधधकायीहरूरे चभेसरमा जरविद्मुत ्

आमोजनाको ठेकेदाय कम्ऩनीराई त्रािका कायण बुक्तानी नगयेऩघछ य ठेकेदाय कम्ऩनीरे िभेत काभ 

िुस्त फनाएऩघछ िसभघत नयभ रूऩभा प्रस्तुत हुन ेबएको हो ।  

अघनमसभतताको कायण देखाउॉ दै बुक्तानीभा कडाइ गयेको रेखा िसभघतरे एउटा स्ितन्त्र विज्ञको नेततृ्िभा 
यहन ेप्राविधधक÷भूझमाॊकन अनुगभन िसभघतको गठन गयी बुक्तानीभा नयभ नीघत सरन ेबएको हो ।  

छुट्टै कामडविधध फनाएय फन्न े विज्ञ नेततृ्िको िभूहभापड त बौघतक प्रगघत भूझमाॊकन गयी िञ्चारक 

िसभघतभा प्रघतिेदन ऩेि गयी मिका आधायभा बुक्तानी हदने व्मिस्था गनड राधगएको छ । िोभफाय हुन े

रेखा िसभघतको फैठकभा बुक्तानीराई कामडविधधफाये छरपर गयेय आमोजना घनभाडणभा िहजीकयण गनड 
राधगएको छ । ‘घछट्टै आमोजनाको काभ िककमोि ्य अघनमल्न्त्रत आधथडक अऩचरन ऩघन नहोि ्बनेय 

आमोजना अघघ फढाउनका राधग नयभ नीघत सरन राधगएको हो,’ रेखा िसभघतका िदस्म याभहरय 

खघतिडारे बने, ‘चभेसरमाका नाभभा ऊजाड भन्त्रारमभा आउने भन्त्री य प्राधधकयणका कभडचायी भोटाउने य 

आमोजना नफन्न ेप्रिवृिको अन्त्मका राधग घछट्टै िम्ऩन्न गनड फीचको फाटो अफरम्फन गरयन रागेको हो 
।’  

कामडविधधभा स्ितन्त्र विज्ञको नेततृ्िभा ऊजाड भन्त्रारम य प्राधधकयणका एक÷एक प्रघतघनधध यहेको िसभघत 

गठन गयी िसभघतरे हदएको प्रघतिेदनको आधायभा बुक्तानी गन े उझरेख छ । ठेकेदाय कम्ऩनीरे 

िाॉघुरयएका ८ िम ४३ सभटय िुरुङभध्मे ठेकेदाय कम्ऩनीरे सिजीजीिीरे िम्ऩन्न गयेको ६ िम ११ 

सभटयको बौघतक प्रगघतको भूझमाॊकन प्रघतिेदन िसभघतभापड त गन ेतथा िोका राधग १० हदनको खचड ८२ 

हजाय तथा फाॉकी २ िम ३२ सभटयको भूझमाॊकन प्रघतिेदनफाऩतको ६७ हजाय रुऩैमाॉ राग्न ेप्रिताि ऊजाड 
भन्त्रारमरे रेखा िसभघतभा ऩेि गयेको छ । िफ ैिदस्म तथा अन्म खचड गयी कुर १२ राख ३८ हजाय 

रुऩैमाॉ अनुगभन तथा भूझमाॊकनका राधग राग्न ेप्रस्ताि रेखा िसभघतभा ऊजाडरे प्रस्ताि गयेको छ ।  



आमोजनाको घनभाडण कामड अघघ नफढेऩघछ ऊजाड य प्राधधकयणका अधधकायीरे रेखा िसभघतका कायण 

आमोजनाको काभ अघघ नफढेको फताउॉ दै आएका धथए । २८ जेठभा रेखा िसभघतरे जरविद्मुत ्

आमोजनाको काभ योक्न ेय िफै बुक्तानी हदनका राधग रेखा िसभघतरे योक नरगाएको बन्दै आमोजना 
काभ अघघ फढाउन ऊजाड भन्त्रारम य विद्मुत ्प्राधधकयणराई घनदेशन हदएको धथमो । 

चभेसरमा जरविद्मुत ्आमोजनाभा अघनमसभतता बएको बन्दै मिअघघ रेखा िसभघतरे बेरयमिन नम्फय 

६ को बुक्तानी योक्का गनड घनदेशन हदएऩघछ बुक्तानी नऩाएको बन्दै ठेकेदाय कम्ऩनीरे खाि काभ अघघ 

फढाएको छैन ।  

आमोजनाको ९६ प्रघतशत काभ िककएको छ बन े२०६८ िारभै घनभाडण िम्ऩन्न हुन ेआमोजनाभा हढराइ 

हुॉदै आएको छ । चभेसरमाको प्रघतभेगािाट ५० कयोड नाघेऩघछ आमोजनाभा व्माऩक अघनमसभतता बएको 
आयोऩ राग्दै आएको छ । िुरुभा करयफ ८ अफड रागत यहेको आमोजनाको रागत फढेय १५ अफड ६ कयोड 

रुऩैमा― ऩुधगिकेको छ । २०६४ िारको भाघ भहहनाभा आमोजनाको घनभाडण िुरु बएको धथमो । 
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प्राधधकयणद्वाया खोरा कब्जा 
रोकभणण याई  

विद्मुत प्राधधकयणरे झन्ड ैआधा दजडन जरविद्मुत ्आमोजनाको अनुभघतऩत्र काभै नगयी ‘होझड’ गयेय 

याखेको छ । केही आमोजनाको अनुभघत सरन नऩन ेबएऩघछ ती आमोजना ऩघन प्राधधकयणको कब्जाभा 
छन ्। 

‘झोराभा खोरा याखेको’ बन्दै गत िर्ड बदौभा अल्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुिन्धान आमोगरे घनजी क्षेत्रको 
१४ िटा जरविद्मुत ्आमोजनाको अनुभघतऩत्र खायेज गयेको धथमो । तय, प्राधधकयणरे काभ नगयी ‘होझड’ 

गयेको आमोजनाको अनुभघतऩत्र किैरे यद्द गयेको छैन । कघतऩम आमोजनाभा बने प्राधधकयणरे 

ियकायका तपड फाट आमोजना फनाउने बन्दै विद्मुत ्विकाि विबागरे अनुभघतऩत्र जायी गनड नऩन े

जनाएऩघछ ती आमोजना कहहरेिम्भ होझड हुन ेबन्ने अन्मोर छ । 

प्राधधकयणरे काभै नगयी राभो िभम होझड गयेका आमोजनाभा ३ िम भेगािाटको दधूकोिी, ३ िम ३५ 

भेगािाटको भाधथझरो अरुण, ८७ भेगािाटको ताभाकोिी ५, १ िम ८० भेगािाटको आॉधीखोरा, ३ िम 

भेगािाटको उियगॊगा य २ िम भेगािाटको तभोय जरविद्मुत आमोजना छन ्। मी आमोजनाको कुर 

जडडत क्षभता १ हजाय ४ िम २ भेगािाट प्रस्तावित गरयएको छ । 

िन ्१९९१ भा िम्बाव्मता अध्ममन बएको ३ िम ३५ भेगािाटको भाधथझरो अरुण जरविद्मुत 

आमोजनाको िभीक्षा अध्ममन विद्मुत प्राधधकयणरे िन ्२०११ भा गयम्ो । प्राधधकयणरे मो आमोजना 
विकािका राधग २०६५ बदौ ५ भा विद्मुत विकाि विबागिॉग ििेक्षण अनुभघतऩत्र भागेको धथमो । तय 

विबागरे ‘प्राधधकयणरे ियकायका तपड फाट आमोजना फनाउने बएकारे ििेक्षण अनुभघतऩत्र जायी गनड 
नऩन’े जिाप हदमो । त्मिऩघछ उक्त आमोजना प्राधधकयणको कब्जाभा छ । तय, हारिम्भ उक्त 

आमोजना घनभाडणका राधग प्राधधकयणरे प्रस्ताि आह्िान (आयएपऩी) जायी गनड िकेको छैन । 

कोिी नदी ककनाया गुरुमोजना अध्ममन गदाड िन ्१९८५ भा ऩहहचान गरयएको दधूकोिी जराशममुक्त 

आमोजनाको िम्बाव्मता अध्ममन प्राधधकयणरे िन ्१९९८ भ ैगयेको धथमो । प्राधधकयणरे िम्बाव्मता 
अध्ममन गयेकारे मो आमोजनाभा अरूरे आॉखा रगाउने हहम्भत गयेनन ्। तय, प्राधधकयणरे िन ्२०१३ भा 
भात्र विबागभा अनुभघतऩत्रका राधग घनिेदन हदमो । विबागरे करयफ २ िर्ड ४ भहहनाअघघ अनुभघतऩत्र 
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जायी गयेऩघन प्राधधकयणरे उक्त आमोजना घनभाडणका राधग आशमऩत्र आह्िान (ईओआई) को चयणभात्र 

ऩूया गयेको छ । ‘आयएपऩीका राधग अको एक िर्ड राग्छ,’ प्राधधकयण स्रोतको बनाइ छ । 

प्राधधकयणरे फनाउने बघनएको ८७ भेगािाटको ताभाकोिी ५ ऩयाभशडदाता छनोटका राधग प्राधधकयण 

िञ्चारक िसभघतभा ईओआई अल्झझएको छ । िन ्२०१०/२०११ भा विद्मुत प्राधधकयणरे िम्बाव्मता 
अध्ममन गयेको मो आमोजना ईओआई ऩारयत नबएकैरे हारिम्भ अघघ फढ्न िकेको छैन । मो 
आमोजना ४ िम ५६ भेगािाटको भाधथझरो ताभाकोिीको क्मास्केड प्रोजेक्ट (भाधथको आमोजनारे 

विद्मुत उत्ऩादन गयी पारेको ऩानी प्रमोग गन े। हो । 

१ िम ८० भेगािाटको आॉधीखोरा जरविद्मुत अमोजनाको िम्बाव्मता अध्ममन ऩघन प्राधधकयणरे करयफ 

४ िर्डअघघ नै सिध्माएको धथमो । तय, जराशमभा आधारयत मो आमोजना विद्मुत प्राधधकयणको १५ 

प्रघतशत िेमय यहन ेगयी िीजीजीिी नाभक धचघनमाॉ कम्ऩनीराई फनाउन हदने खोल्जएऩघछ अघघ फढ्न 

िकेको छैन ।  

त्मस्त ैविबागरे जराशमभा आधारयत तभोय जरविद्मुत आमोजना २ िम भेगािाटभा भात्र घनभाडण गनड 
२०७० िाउनभा प्राधधकयणराई अनुभघतऩत्र हदएको छ । तय, प्राधधकयणरे २ िम भेगािाटभा फनाउॉदा 
धान्न निककने बन्दै ७ िम ६२ भेगािाटभा फनाउन रबफङ गरययहेको छ । विबाग य प्राधधकयणफीच कुया 
नसभझदा मो आमोजना फन्ने/नफन्न ेटुॊगो छैन । ‘अध्ममनको काभ तीव्र छ,’ प्राधधकयणका कामडकायी 
घनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बने । िन ्१९८५ भा ऩहहचान गरयएको मो आमोजनाभा प्राधधकयणरे िन ्

२००९ देणख न ैकाभ गरययहेको छ । 

जराशमभा आधारयत उियगॊगाको ऩघन प्राधधकयणरे राइिेन्ि ऩाएको छैन । तय, ियकायको रगानीभा मो 
आमोजनाको िम्बाव्मता अध्ममनको काभ विद्मुत प्राधधकयणरे केही भहहनाअघघदेणख तीव्र ऩायेको छ । 
मो आमोजना फनाउने ऩहर प्राधधकयणरे िन ्२०११/०१२ देणख नै गयेको धथमो । 

प्राधधकयणरे ६२ भेगािाटको अऩय भोदी ए य १८ भेगािाटको अऩय भोदीिहहत १ हजाय ४ िम ८२ 

भेगािाटको मघतफेरा ८ िटा जरविद्मुत आमोजना काभ गरययहेको छ । प्राधधकयणरे मी दईु आमोजना 
घनभाडणका राधग िन ्२००० भै िम्बाव्मता अध्ममन िकेको धथमो । तय, करयफ १२ िर्डऩघछ िन ्२०१२ 

भाचडभा भात्र प्राधधकयणको ३० प्रघतशत िेमय यहन ेगयी कोरयमाको के िाटयिॉग ज्िाइन्ट डबेरऩभेन्ट 

एधिभेन्ट गयम्ो । 



कामडकायी घनदेशक काफ्रेरे प्राधधकयणरे ककन राइिेन्ि ओगटेय फिेको बन्ने प्रश्नभा बने, ‘मो फुझाइभा 
बय ऩन ेकुया हो । अहहरे काभ बइयहेको छ ।’ प्राधधकयणकै केही अधधकायीहरू बन ेविकािका दृल्टटफाट 

हेन ेहो बने प्राधधकयणरे राइिेन्ि ओगटेय विकािवियोधी काभ गयेको बन्न सभझने फताउॉछन ्। 
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याहुघाट ठेकेदायको फैंक ग्मायेन्टी जपत गनष ऩत्राचाय  

याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजनारे भुख्म सिसबर िॊयचनाको ठेकेदाय बायतीम कम्ऩनी आइसबआयसिएरे 

याखेको अधिभ बुक्तानी य कामडिम्ऩादन फैंक ग्मायेन्टी जपत प्रकिमा अगाडड फढाएको छ । 
आमोजना प्रभुख कुरभान घघसिङरे विद्मुत ्प्राधधकयण िञ्चारक िसभघतको घनणडमअनुिाय फैंक 

ग्मायेन्टी जपत गनड शुिफाय फैंकराई ऩत्राचाय गरयएको जानकायी हदए । 
िम्झौताअनुिाय काभ नगयेऩघछ प्राधधकयणरे घनभाडणाधीन ३२ भेगािाटको आमोजनाको ठेक्का तोड्न े

घनणडम गयेको धथमो । आइसबआयसिएरे बायतीम फैंक आइसिआइसिआईको फैंक ग्मायेन्टी फुझाएको धथमो 
। 
बायतीम फैंकरे उऩरब्ध गयाएको ग्मायेन्टीको काउन्टय ग्मायेन्टी नेऩारका रक्ष्भी य नेऩार इन्बेटटभेन्ट 

फैंकरे हदएका धथए । रक्ष्भी फैंकरे अधिभ बुक्तानी य इन्बेटटभेन्ट फैंकरे कामडिम्ऩादनको काउन्टय 

ग्मायेन्टी उऩरब्ध गयाएका धथए । 
‘ठेकेदायराई ऩघन ठेक्का तोडडएको िूचना हदई ग्मायेन्टी यकभ जपत गरयहदन फैंकराई ऩत्राचाय गयेका 
छौँ,’ आमोजना प्रभुख घघसिङरे बन े। 
कम्ऩनीरे अधिभ बुक्तानी य कामडिम्ऩादन फैंक ग्मायेन्टी िभश: ४२ राख ७५ हजाय अभेरयकी डरय, 

करयफ २४ राख डरय तथा ९ कयोड रुऩैमाॉ याखेको छ । ठेकेदाय कम्ऩनीरे प्राधधकयणको घनणडम कामाडन्िमन 

नआउॉ दै मिराई योक्न भाग गदै ऩुनयािेदन अदारत ऩाटनभा रयट दामय गयेको छ । 
प्राधधकयणरे ठेक्का तोडकेो िूचना नहदएकै अिस्थाभा ठेकेदाय अदारत गएको छ । प्राधधकयणरे ठेक्का 
तोड्न ेय फैंक ग्मायेन्टी जपत गन ेघनणडम कामाडन्िमनभा योक रगाउन अन्तरयभ आदेश भाग्दै अदारतभा 
रयट दामय गयेको हो । 
ऩैिा अबािको कायण देखाउॉ दै सिसबर ठेकेदाय बायतीम कम्ऩनी आइसबआयसिएररे काभ नगयेऩघछ 

विद्मुत ्प्राधधकयणरे ३० हदने िूचना (नोहटि टु कयेक्िन) हदएको धथमो । कम्ऩनीरे प्राधधकयणको िूचना 
ठेक्का िम्झौताविऩयीत बएको दाफी गदै गत ऩुिभा ऩुनयािेदन अदारतभा रयट दामय गयेको धथमो । 
िुरुभा ठेकेदायभाधथ कायफाही नगनड अन्तरयभ आदेश हदएको ऩुनयािेदन अदारत ऩाटनरे गत १७ जेठभा 
भुद्दाको अल्न्तभ पैरिा गदै आइसबआयसिएरको रयट घनिेदनराई खायेज गरयहदएको धथमो । 
बायतीम एल्क्जभ फैंकको िहुसरमतऩूणड य नेऩार ियकाय तथा विद्मुत ्प्राधधकयणको िॊमुक्त रगानीभा 
आमोजना घनभाडण हुन रागेको हो । एल्क्जभ फैंकको ऋण सरएका कायण ठेकेदाय य ऩयाभशडदाता कम्ऩनी 
दिुै बायतीम छन ्। बायतीम कम्ऩनीफीच गयाएको प्रघतस्ऩधाडभा टाट ऩल्झटएको कम्ऩनी 
आइसबआयसिएरराई छनोट गरयएको धथमो । 
एल्क्जभ फैंकफाट सरएको ऋण सिसबरतपड का विद्मुत्गहृ, फाॉध, िुरुङरगामत िॊयचना घनभाडण य 

ऩयाभशडदाताभा खचड हुनेछ । आमोजनाको कुर रागत ६ कयोड ७० राख अभेरयकी डरय छ । 



‘ठेक्का िम्झौता बएको ५ िर्ड ऩूया हुॉदािभेत आमोजना िककनुऩने िेराभा अहहरेिम्भ ऩूणड रूऩभा ठेकेदाय 

ऩरयचारन बएको धथएन । ०७३ जेठभा िक्ने रक्ष्म याणखएको आमोजनाको अहहरेिम्भको वििीम य 

बौघतक प्रगघत करयफ १२/१२ प्रघतशत भात्रै छ ।  
  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2072/3/6 

आॉधीखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाभा ऩाॉच 

मुघनमनको िॊमुक्त धायणा 
‘फदनाभ सीजीजीसीसॉग प्राधधकयणराई साझदेाय फनाउनुहुॉदैन’ 

 

आधथषक सॊवाददाता , 
काठभाडौं, असाय ६ , 

 

 

नेऩारको जरविद्मुत ्क्षेत्रभा फदनाभी कभाउॉ दै गएको धचघनमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा िुऩ इन्टयनेशनर 

इल्न्जघनमरयङ्ग कम्ऩनी सरसभटेड (िीजीजीिी)िॉग नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणराई िाझदेाय नफनाउन 

प्राधधकयणका ऩाॉचिटा मुघनमनरे भाग गयेका छन ्। १८० भेगािाट क्षभताको जराशममुक्त आॉधीखोरा 
जरविद्मुत ्आमोजना धचघनमाॉ कम्ऩनी िीजीजीिी य प्राधधकयणरे िॊमुक्तरुऩभा विकाि गन ेतमायी 
गयेको फेरा मुघनमनहरुरे आइतफाय िॊमुक्त धायणा िािडजघनक गदै िीजीजीिीिॉग प्राधधकयणराई 

िाझदेाय फनाउनै नहुन ेफताएका हुन ्।  
ऩाॉचिटा मुघनमनरे जायी गयेको िॊमुक्त धायणाभा बघनएको छ, ‘नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे िबे 
अनुभघत ऩाएको केही िभम नबफत्दै िीजीजीिी य प्राधधकयणको ८५/१५ को अनुऩातभा िेमय हहस्िा यहन े

गयी विदेशी िाझदेाय उक्त आमोजनाभा झमाउन खोज्नु बनेको नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणको काॉधभा 
फन्दकु याखेय िैदेसशक कम्ऩनीको स्िाथडको गोरी ऩड्काउनखोज्नु हो बन्ने हाम्रो ठम्म्माइ छ । विना 
प्रघतस्ऩधाड उक्त कम्ऩनीराई मि आमोजनाभा िाझदेाय फनाउन ेप्रकिमा जामज भान्न िककॉ दैन । महद 

उक्त आमोजनाभा िोही कम्ऩनी झमाउनुऩने नै हो बने नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणराई िाझदेायीफाट फाहहय 

याणखनुऩदडछ ।’  
 

प्राधधकयण िञ्चारक िसभघतफाट उक्त आमोजनाको फायेभा घनणडम गन ेप्रमाि गदाड मुघनमनहरुरे वियोध 

गयेको कायण िपर हुनिकेको धथएन । केही हदनअघघ ऊजाडभन्त्री याधा ज्ञिारीिॉग मुघनमनहरुरे कुया 
गयेय िाझा धायणा फनाउने फताएका धथए । राभो अध्ममन गयेय मुघनमनहरुरे आइतफाय उक्त धायणा 
फाहहय झमाएका हुन ्। विगतभा ऩघन नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे अध्ममन गयेका कघतऩम आमोजनाहरु 

अन्म स्िदेशी  तथा विदेशी घनजी कम्ऩनीहरुराई हदइएका धथए । प्राधधकयणरे अध्ममनफाऩत गयेको खचड 
िम्फल्न्धत कम्ऩनीहरुफाट बुक्तानी हदराउन ऩटक–ऩटक आिह गदाड िभेत विद्मुत ्विकाि विबाग य 



ऊजाड भन्त्रारम उदािीन यहॉदै आएको बन्दै मुघनमनहरुरे बनेका छन,् ‘प्राधधकयणफाट मिअघघ बएको 
िम्ऩूणड खचड िम्फल्न्धत कम्ऩनीफाट शोधबनाड उऩरब्ध गयाउनुऩदडछ ।’ 
 

 

प्राधधकयणकारे अध्ममन गयेका आमोजना घनजी क्षेत्रराई हदॉदा ियकायरे भाऩदण्ड फनाई प्रघतस्ऩधाडका 
आधायभा हदनुऩने अडान ऩघन मुघनमनहरुको छ । ‘प्राधधकयण ऩघन ियकायको ऩूणड स्िासभत्ि यहेको िॊस्था 
बएकोरे स्िदेशीरे विदेशी घनजी क्षेत्रका कम्ऩनीहरुिॉग कायोफाय गदाड िा िाझदेायी िम्झौता गदाड 
प्रघतस्ऩधाडको भाध्मभराई अिरम्फन गनुडऩछड ’, मुघनमनहरुरे िािडजघनक गयेको धायणाभा बघनएको छ । 
 

मुघनमनहरुरे आफ्नो धायणा प्राधधकयणका कामडकायी घनदेशकभापड त भन्त्री ज्ञिारीराई ऩठाएका छन ्। 
प्राधधकयणको याकिका अध्मक्ष सितायाभ थाऩा, नेयाकिका उऩाध्मक्ष केदायफहादयु रासभछाने, कक 

ऩरयर्द्का अध्मक्ष अभतृफहादयु खाऩुङ्ग, कभडचायी िॊघका अध्मक्ष जनादडन बट्टयाई य कभडचायी 
मुघनमनका अध्मक्ष याभप्रिाद रयभाररे उक्त िॊमुक्त धायणाभा हस्ताक्षय गयेका छन ्। नेऩारको विद्मुत ्

के्षत्रभा िीजीजीिीरे जहाॉ–जहाॉ हात हाझछ, त्महाॉ वििाद देणखएको कायण ऊिॉग िाझदेाय फन्न नहुन ेठहय 

गरयएको मुघनमनका एक नेतारे फताए । ‘िीजीजीिीिॉग िाझदेाय फन्नु बनेको फदनाभी कभाउनु हो’, 
मुघनमनका एक नेतारे बने, ‘आॉधीखोरा प्राधधकयणरे अगाडड नफढाउने हो बन ेखरुा प्रघतस्ऩधाडफाट 

अरुराई हदइनुऩछड  य िीजीजीिीजस्ता फदनाभ कम्ऩनीिॉग िाझदेायी गनुडहुॉदैन ।’ 

  



>f]tM sflGtk'/, 2072/3/7 

ठेकदायप्रतत कडा फन्दै प्राधधकयण 

याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजनाको ठेक्का खायेज गयी जभानत जपत गन ेप्रकिमािभेत िुरु गयेको विद्मुत ्

प्राधधकयणरे अन्म ठेकेदायप्रघत ऩघन कडा व्मिहाय गनड िुरु गयेको छ ।  
 

िफै आमोजना िभमभै िक्न प्राधधकयण ठेकेदायप्रघत कडा हुन थारेको हो । प्राधधकयणरे आमोजना 
घनभाडणभा हढराइ गन ेठेकेदायराई नछाड्ने जनाएको छ । 
 

याहुघाटऩघछ प्राधधकयणरे घनभाडणाधीन काफेरी करयडोय प्रिायण राइनको ठेकेदायराई ऩघन िभमभा 
नफनाए ठेक्का खायेज गन ेचतेािनी हदएको छ ।  
 

प्राधधकयणका कामडकायी घनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे काफेरी करयडोय प्रिायण राइनको भ्रभण गये रगि ै

चतेािनी हदएका हुन ्। ‘नयभ व्मिहाय गयेय बएन,’ उनरे बन,े ‘हाम्रो गझती बए त्मिराई ऩघन िभीक्षा 
गरयन्छ य िम्फल्न्धत अधधकायीराई जे गनुडऩने हो गरयन्छ । ठेकेदायको गझती बए उिराई ऩघन छाडडन्न 

।’  
 

कामडकायी घनदेशक काफ्रेरे िोझै ठेक्का खायेज गने नबएय घुभाउयो बार्ाभा मस्तो चतेािनी हदएका हुन ्। 
‘िभमभा नफने आमोजनाको म्माद थवऩन्न बनेय प्रस्ट रूऩभा बनेको छु,’ उनरे बने । उनरे काफेरी 
करयडोय, बयतऩुय–फदडघाट, हेटौंडा– बयतऩुय य हेटौंडा–ढझकेफय–दहुफी प्रिायण राइनका ठेकेदायराई 

िभमभा काभ निके म्माद नथप्ने चतेािनी हदएका हुन ्। मी प्रिायण राइनका केही ठेकेदायको म्माद 

अिायसबत्र य केहीको म्माद आगाभी िाउसबतय् िककॉ दै छ । म्माद नथऩे ठेक्का िम्झौता खायेज हुनेछ ।  
 

काफ्रेरे काफेरी करयडोयका ठेकेदाय जगुिाय ओबयसिज एस्टय जेबी प्रासरराई गत बफहीफाय २ िातासबत्र 

ऩहहरो खण्डको प्रिायण राइनको काभ सिध्माउन कडा घनदेशनिभेत हदएका छन ्। उक्त घनदेशन ऩारना 
नबए म्माद नथप्ने िॊकेत ऩघन उनरे हदएका छन ्। ऩहहरो खण्डको ऩहहरो खण्डभा दभकदेणख 

इराभिम्भको ३४ ककरोसभटय ऩछड  । मो खण्डको ९५ भध्मे ९४ टािय घनभाडण हारै िम्ऩन्न बएको छ । तय 

ताय तान्न ेकाभ बने ऩूणड रूऩभा िककएको छैन । 
 

कुर ९० ककरोसभटय राभो काफेरी करयडोयको ठेक्का िम्झौता िन ्२०१० िेप्टेम्फयभा बएको हो । मो 
प्रिायण राइन िन ्२०१३ िेप्टेम्फयभा फघनिक्नुऩथ्र्मो । तय ३ खण्डभा घनभाडण हुने मो प्रिायण राइनको 
खण्ड २ य खण्ड ३ को घनभाडण हारिम्भ िुरु बएको छैन । 
 



दोस्रो खण्डभा कपहदभदेणख िोमाकिम्भ ४१ ककरोसभटय ऩछड  । मो खण्डभा १ िम २३ िटा टािय घनभाडण 

गनुडऩछड  । तय प्राधधकयणरे ५५ िटा टािय घनभाडण गनड भात्र जग्गा उऩरब्ध गयाउन िकेको छ । 
प्राधधकयणरे उऩरब्ध गयाएको टाियको जग्गा घनमसभत नबएय छरयएका छन ्। त्मही बएकारे जगुिायरे 

काभ गनड िकेको छैन । तेस्रो खण्डको जग्गा अधधिहण न ैहुन िकेको छैन । काफ्रेरे जग्गा 
अधधिहणरगामत काभराई तीव्रता हदने फताए । 
 

२ िम २० केबी हेटौंडा–बयतऩुय प्रिायण राइन ऩघन िन ्२००९ भा िुरु बएको हो । घनभाडण िुरु बएको 
करयफ ६ िर्ड बफघतिक्दा ऩघन मो प्रिायण राइनको काभ िककएको छैन । मो प्रिायण राइनको ऩटकऩटक 

थवऩएको िभम िककनै रागेको छ । मो प्रिायण राइनको घनभाडण रागत २ अफड ४२ कयोड ५० राख रुऩैमाॉ 
अनुभान गरयएको ७५ ककरोसभटय राभो छ । मो प्रिायण राइनभा २ िम २६ टािय फनाउनुऩछड  । तय करयफ 

आधा भात्र काभ बएको प्राधधकयण स्रोतको बनाइ छ ।  
 

िन ्२००९ भै िुरु बएको २ िम २० केबी डफर िककड ट बयतऩुय–फदडघाट प्रिायण राइन ऩघन िककएको छैन 

। थवऩएको िभमअनुिाय मो प्रिायण राइन चारू आधथडक िर्डसबत्र िककनुऩछड  । ७४ ककरोसभटय राभो मो 
प्रिायण राइनको अनुभाघनत रागत १ अफड ७० कयोड रुऩैमाॉ छ ।  
 

विश्ि फैंकको ऋण िहमोगभा फन्न रागेको हेटौंडा–ढझकेफय–दहुफी ४ िम केबी प्रिायण राइन ऩघन 

िभस्माभा छ । यणनीघत य व्माऩारयक भहत्त्िको मो अन्तयदेशीम प्रिायण राइन घनभाडण बए नेऩार य 

बायतफीच १ हजाय भेगािाट विद्मुत ्आदानप्रदान गनड िककन्छ । 

  



>f]tM cleofg, 2072/3/7 

ऩाॉचओटै कभषचायी सङ्गठनको भाग : ‘प्रततस्ऩधाषको आधायभा भात्र 

आॉधीखोराभा जेडीए’ 

नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणका ऩाॉचओटै कभडचायी िङ्गठनरे आॉधीखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको 
िाझदेायी विकाि िम्झौता (जेडीए) प्रघतस्ऩधाडको आधायभा गनड िञ्चारक िसभघतराई ऩत्र रेखेका छन ्। 
ऊजाडभन्त्री याधाकुभायी ज्ञिारी अध्मक्ष यहेको प्राधधकयण िञ्चारक िसभघतरे ऩटकऩटक विनाप्रघतस्ऩधाड 
धचघनमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा िूऩ अप ऩािय कम्ऩनी (िीजीजीिी)िॉग िम्झौता गने प्रमाि गयेऩघछ 

कभडचायीरे उक्त ऩत्र रेखेका हुन ्। ‘उक्त धचघनमाॉ कम्ऩनीिॉग िम्झौता नगनड िफैघतयफाट मत्रो वियोध 

बइयहॉदा ऩघन त्मही कम्ऩनीिॉग िम्झौता हुनैऩन ेभन्त्रीको हढऩीरे आशङ्का जन्भाएको छ,’ प्राधधकयण 

कभडचायी िङ्घका अध्मक्ष जनादडन बट्टयाईरे बन े। मिकायण ऩघन िम्ऩूणड प्रकिमा ऩायदशॉ फनाई 

प्रघतस्ऩधाडफाट अगाडड फढ्न ऩाॉचओटै िङ्गठनरे ऩत्र रेखेको  उनको बनाइ छ ।    
 

कभडचायी िङ्गठनहरूरे ऩत्रभा विनाप्रघतस्ऩधाड गनड खोल्जएको िम्झौताप्रघत ‘घोय अिहभघत’ यहेको 
उझरेख गयेका छन ्। मस्तो अिहभघत याखेय ऩत्र रेख्ने कभडचायी िङ्गठनहरूभा याल्टिम कभडचायी िङ्गठन, 

नेऩार याल्टिम कभडचायी िङ्गठन, कभडचायी कझमाण ऩरयर्द्, नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण कभडचायी िङ्घ य 

नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण कभडचायी मुघनमन यहेका छन ्। 
 

 िञ्चारक िसभघतरे िीजीजीिीको ८५ प्रघतशत य प्राधधकयणको १५ प्रघतशतको अनुऩातभा शमेय अॊश 

यहन ेगयी िाझदेाय विकाि िम्झौता गनड खोल्जयहेको छ । 

कभडचायी िङ्गठनहरूरे बने विदेशी िाझदेायराई त्मियी उक्त आमोजनाभा झमाउन नहुने धायणा याखेका 
छन ्। िङ्गठनहरूरे रेखेको ऩत्रभा बघनएको छ, ‘प्रघतस्ऩधाडको विधधविना नै उक्त कम्ऩनीिॉग िम्झौता 
गनुड बनेको प्राधधकयणको काॉधभा फन्दकु याखेय िैदेसशक कम्ऩनीको स्िाथडको गोरी ऩड्काउन खोज्नु हो ।’  
 

उक्त आमोजनाभा िाझदेायको रूऩभा िीजीजीिीराई नै झमाउने हो बने ऩघन ऩाॉच ओटा शतड भान्नुऩने 
कभडचायी िङ्गठनहरूको बनाइ छ । प्रघतस्ऩधाडको विधध अघनिामड अऩनाउनुऩन,े प्राधधकयणराई िाझदेाय 

फनाउन नहुन,े प्राधधकयणफाट मिअघघ आमोजना अध्ममनभा बएको िम्ऩूणड खचड िम्फल्न्धत 

कम्ऩनीफाट शोधबनाड गरयनुऩने शतड छन ्। िाथ ैप्राधधकयणको कासरगण्डकी ए जरविद्मुत ्केन्रफाट हुने 
उत्ऩादनभा ऩुग्न ेक्षघत विश्रेर्ण गयी क्षघतऩूघत डको िुघनल्श्चतता हुनुऩन ेय जराशममुक्त आमोजनाफाट 

उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्खयीद िम्झौताफाये स्ऩटट नीघत हुनुऩन ेऩघन शतड याणखएका छन ्।   
 



कभडचायी िङ्गठनहरूरे हारको घनणडम प्रकिमा फन्द गनडिभेत आिह गयेका छन ्।  त्मिो नगरयए 

प्राधधकयणको हहतको राधग कडा कदभ चाझन फाध्म हुने ऩत्रभा उझरेख छ । कस्तो कदभ चाझदै हुनुहुन्छ 

बन्न ेअसबमानको प्रश्नभा कभडचायी िङ्घका अध्मक्ष बट्टयाईरे त्मिफाये छरपरफाट तम हुन ेजानकायी 
हदए ।  
 

कभडचायी िङ्गठनका अनुिाय िम्झौता गनड राधगएको धचघनमाॉ कम्ऩनीको विगतको येकडड खयाफ यहेको छ 

। गत भङ्सियभा िॊिद्को िािडजघनक रेखािसभघतरे धचसरभे जरविद्मुत ्आमोजनाभा अघनमसभतता 
गयेको बन्दै िीजीजीिीराई कायफाहीको सिपारयश गयेको धथमो ।  १ िम ८० भेगािाट क्षभताको 
जराशममुक्त आॉधीखोरा जरविद्मुत ्आमोजना घनभाडणको अनुभघतऩत्र नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणिॉग 

यहेको छ । 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/3/7 

कारीगण्डकी ‘ए’ ठेकेदायराई ९९ सम कयोड कय लभनाहा 
सचने गौतभ  

कय पस्र्मोट आमोगरे विद्मुत ्प्राधधकयण य कारीगण्डकी ‘ए’ जरविद्मुत ्आमोजनाको सिसबर 

ठेकेदायफीचको वििाद िभाधान गनड ९९ कयोड ८ राख रुऩैमाॉ कय सभनाहा गयेको छ । 
आमोग, नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण य ठेकेदायफीच बएको आऩिी िभझदायीफाट आधथडक िर्ड ०५८/५९, 

०५९/६०, ०६१/६२ य ०६२/६३ को दाणखरा गनड फाॉकी आमकय, अधिभ कय य विशरे् शुझक: (शुझक तथा 
ब्माजिभेत) िभेतको एकभुटठ कय ७५ कयोड ८७ राख रुऩैमाॉ भात्र ैघतन ेिहभघत बएको हो । िहभघतभा 
गत बफहीफाय हस्ताक्षय बएको छ । ठेकेदायरे घतनुडऩन ेकय १ अफड ७४ कयोड ९५ राख रुऩैमाॉ ऩुगेको धथमो । 
िम्झौताऩत्रभा आमोग अध्मक्ष रुम्फध्िज भहत, िदस्मद्िम उभेशप्रिाद ढकार तथा चडुाभणण शभाड, 
प्राधधकयणका तपड िाट कामडकायी घनदेशक भुकेशयाज काफ्रे य ठेकेदाय कम्ऩनीका प्रघतघनधधरे हस्ताक्षय 

गयेका हुन ्। प्राधधकयणरे ठेकेदायका तपड फाट िम्झौताऩत्रभा हस्ताक्षय बएको १५ हदनसबत्र कय दाणखरा 
गरयिक्नुऩनेछ । 
प्राधधकयण य ठेकेदाय कम्ऩनीफीच १० िर्डबन्दाअघघको वििाद िभाधान गनड प्राधधकयणरे कय घतरयहदने 
िहभघत बएको धथमो । ठेकेदायको कय फक्मौता पयपायकको ल्जम्भा प्राधधकयणरे सरएको धथमो । 
आमोगरे प्राधधकयणको कभजोय वििीम अिस्थाराई आधाय भानी कय सभनाहा गयेय राभो िभमदेणखको 
वििाद िभाधान गरयएको जनाएको छ । 
प्राधधकयणका कामडकायी घनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे दाणखरा गनुडऩने यकभ उऩरब्ध गयाइहदन 

ियकायिॉग आिह गरयएको फताए । ‘कय सभनाहा बएऩघछ ठेकेदायिॉगको वििाद िभाधान बएको छ, कय 

दाणखरा गने यकभ उऩरब्ध गयाइहदन ियकायिॉग आिह गयेका छौँ,’ काफ्रेरे बन े। 
विद्मुत ्प्राधधकयणरे आमोजनाको सिसबर ठेकेदाय इटासरमन कम्ऩनी इम्प्रेल्जरो एिवऩएरिॉगको वििाद 

टुॊग्माउॉ दै ठेकेदायरे घतनुडऩन ेकय सभनाहाका राधग ियकायराई आिह गयेको धथमो । मिअघघ अथड 
भन्त्रारमरे इम्प्रेल्जरोरे घतनुडऩने कय छुट हदन िा त्मिफयाफयको यकभ विद्मुत ्प्राधधकयणको िेमयभा 
ऩुॉजीकृत गने प्रस्ताि भल्न्त्रऩरयर्द्भा ऩेि गनड ऊजाड भन्त्रारमराई िहभघत हदएको धथमो । अथडरे हदएको 
िहभघतका आधायभा ऊजाडरे कय सभनाहा गयी िोहीफयाफयको यकभ प्राधधकयणको िेमयभा ऩुॉजीकृत गन े

प्रस्ताि स्िीकृघतका राधग भल्न्त्रऩरयर्द्भा ऩेि गयेको धथमो । तय, भल्न्त्रऩरयर्द्रे त्मिराई कपताड ऩठाएको 
धथमो । 
प्राधधकयणरे घनभाडण िम्ऩन्न बएको १० िर्डऩघछ ठेकेदायिॉगको वििाद करयफ तीन िर्डअघघ टुॊग्माइएको 
धथमो । िम्झौताअनुिाय प्राधधकयणरे ठेकेदायराई ८५ राख अभेरयकी डरय (कयफाहेक) घतनुडऩनेछ । कय 

सभनाहा घनणडम नबएका कायण प्राधधकयणरे ठेकेदायराई िम्झौताअनुिायको यकभ बुक्तानी हदन िकेको 
धथएन । 



प्राधधकयणका उत्ऩादन घनदेशनारमका उऩकामडकायी घनदेशक शयेसिॊह बाटरे कय दाणखरा बएऩघछ 

ठेकेदायराई यकभ बुक्तानी हदइने फताए । ‘४२ राख ५० हजाय डरय मिअघघ नै बुक्तानी हदइिकेका 
धथमौँ, फाॉकी ४२ राख ५० हजाय डरय कय दाणखरा बएऩघछ ठेकेदायराई हदन्छौँ,’ उनरे बने । 
प्राधधकयणरे ऩहहरो ककस्ता ठेकेदायराई हदएऩघछ ठूरा कयदाता कामाडरमरे कय वििाद िभाधान नबई 

दोस्रो ककस्ता बुक्तानीभा योक रगाएको धथमो । 
बुक्तानी वििाद टुॊग्माउने िहभघतऩघछ प्राधधकयणरे इटारीको ‘कोटड अप सभरान’भा हारेको भुद्दा कपताड 
सरएको धथमो । दिुै ऩक्षरे भेरसभराऩभापड त वििाद टुॊग्माउने िहभघत बएऩघछ भुद्दा कपताड सरएका धथए । 
प्राधधकयणरे आमोजना घनभाडण बइयहेका िेरा ठेकेदायिॉग वििाद फढेऩघछ इम्प्रेल्जरोरे इटारीको 
सभरानभा यहेको फैंक ‘फैंका इन्टेिा’भा याखेको ऩयपभेन्ि ग्मायेन्टीफाऩतको यकभ जपत गन ेघनणडम 

गयेको धथमो । 
यकभ हदन अस्िीकाय गयेऩघछ प्राधधकयणरे फैंकविरुद्ध कोटड अप सभरानभा भुद्दा हारेको धथमो । 
अदारतरे ग्मायेन्टीफाऩतको यकभ प्राधधकयणको खाताभा यहन ेपैिरा गयेको धथमो । प्राधधकयणरे ठेक्का 
िम्झौताअनुिाय यकभ बुक्तानी नगयेको बन्दै इम्प्रेल्जरोरे फ्रान्िको ऩेरयिल्स्थत अन्तयाडल्टिम अदारत 

(इन्टयनेिनर चमे्फय अप कभिड) भा एकतपी यकभ दाफी गदै भुद्दा दामय गयेको धथमो । 
अन्तयाडल्टिम अदारतरे २ कयोड ६ राख १६ हजाय डरय प्राधधकयणरे इम्प्रेल्जरोराई बुक्तानी गनुडऩन े

पैिरा गयेको धथमो । आइसििीरे इम्प्रेल्जरोको भागअनुिाय नै पैिरा गयेऩघछ प्राधधकयणरे फदय भाग 

गदै नेऩारको भध्मस्थता ऐनअनुिाय ऩुनयािेदन अदारत ऩाटनभा भुद्दा दामय गयेको धथमो । 
वििाद िभाधान गने िभझदायीऩघछ ऩुनयािदेन अदारत ऩाटनभा यहेको भुद्दा कपताड सरइएको धथमो । 
आमोजना घनभाडणका राधग िुरुभा ७ अफड ३५ कयोड रुऩैमाॉभा ठेक्का बएकाभा हढराइका कायण ठेक्का 
यकभ फढेय १२ अफड १८ कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको धथमो ।  
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भाधथल्रो ताभाकोशी आमोजनाको सुयऺा फेश ऩहहयोरे ऩुयम्ो 
- सुयऺाकभी सकुशर 
भाधथझरो ताभाकोिी जरविद्मुत ्आमोजनाको िुयक्षाका राधग राभािगयभा तैनाथ नेऩारी िेनाको फदड िहादयु 

गणअन्तगडतको िुयक्षा फेश ऩहहयोरे ऩुयेको छ । नेऩारी िेनाका अनुिाय अवियर फर्ाडद्को कायण िोभिाय दोरखा 
ल्जझराको राभािगय गाविि ३ ल्स्थत तझरोिस्तीभा ऩहहयो जाॉदा िेनाको फेशिभेत ऩुरयएको हो । ऩहहयोरे नेऩारी 
िेनाको ३ ओटा फङ्कय, जिान राइन, अधधकृत भेश, अप्रेशन रुभ, खाद्मान्न स्टोयिहहत बान्छा िभेत ऩुयेको छ ।  
 

आमोजना घनभाडणका राधग आिश्मक बफस्पोटक ऩदाथड िेनाको फङ्कयसबत्र याणखएको य ऩहहयोका कायण विस्पोट 

बएको फताइएको छ । बफस्पोटफाट राभािगय िुयक्षा फेशिॉग ैभजदयु फस्न ेस्थान, आमोजनाको कामाडरम बिन तथा 
त्मिआिऩािका केहह घयका ढोका य बm्मारको सििा पुटेको िेनारे जानकायी हदएको छ । ऩहहयोफाट फच्न बाग्न े

िभभा ढुङ्गारे राधग ९ जना िैघनक िाभान्म घाइत ेबएको फताइएको छ । िो स्थानको विस्ततृ अध्ममनका राधग 

भङ्गरिाय नेऩारी िेनाको इल्ञ्जघनमिड टोरी राभािगयल्स्थत फेश क्माम्ऩतऩडm प्रस्थान गरयिकेको िभेत नेऩारी 
िेनाको बनाइ छ । 
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नेऩारभा जराशममुक्त जरविद्मुत ्आमोजना 
घनभाडण गनड विदेशीिॉग आिह 

ऊजाडभन्त्री याधा ज्ञिारीरे नेऩारभा जराशममुक्त जरविद्मुत ्आमोजना घनभाडण गनड अन्तयाडल्टिम 

िभुदामिॉग आिह गयेकी घछन ्। नेऩाररे घछभेकी देशिॉग विद्मुत ्व्माऩाय िम्झौता (ऩीटीए) गयेको 
कायण जघत विद्मुत ्उत्ऩादन गये ऩघन फजायको अबाि नबएको बन्दै जराशममुक्त आमोजनाका राधग 

जोड हदएकी हुन ्।  अघघझरो िाता कपसरवऩन्िको भघनराभा विश्ि ऊजाड आमोग य एसिमारी विकाि 

फैंकरे आमोजना गयेको छुट्टाछुट्टै कामडिभराई िम्फोधन गदै भन्त्री ज्ञिारीरे उक्त आिह गयेकी हुन ्। 
विश्ि ऊजाड अमाोोगरे विश्ि ऊजाड सरडय िसभट य एसिमारी विकाि फैंकरे एसिमा ल्क्रन इनजॉ पोयभ 

आमोजना गयेको धथमो ।  नेऩारको ऊजाड विकािभा प्राकृघतक विऩवि य िाताियणीम ऩरयितडन चनुौतीको 
रुऩभा यहेको बन्दै भन्त्री ज्ञिारीरे त्मिको िाभना गनड अझ िशक्त कदभ चाझन आिश्मक यहेको 
फताएकी धथइन ्।  

 

बूकम्ऩऩघछ नेऩारभा रगानीका राधग अििय घनभाडण बएको आपूरे अन्तयाडल्टिम िभुदामराई जानकायी 
गयाएको उझरेख गदै भन्त्री ज्ञिारीरे ऊजाड िुयक्षा, िाभाल्जक उियदाघमत्ि य िाताियणीम प्रबािराई 

विशरे् ख्मार गनुडऩनेभा ‘िल्र्ड इनजॉ सरडयसिऩ िसभट’रे विशरे् जोड हदएको जानकायी हदइन ्। बायत, 

ऩाककस्तान, फङ्गरादेश, बुटान, ब्राल्जर, मुयोऩेरी िङ्घ आफद्ध भुरुकरे नेऩारको ऊजाड क्षेत्रभा विशरे् 

चािो याखेको जानकायी भन्त्री ज्ञिारीरे हदइन ्। विश्िभा हारिम्भ ऩघन ८७ प्रघतशत ऊजाड ऩयम्ऩयागत 

स्रोतभा नै घनबडय यहेको य त्मिभा विशरे् गयी ऩेिोसरमभ ऩदाथडरे न ैप्रभुख हहस्िा सरएको िन्दबडभा 
जरस्रोतको धनी हुनुको नातारे नेऩार न ैरगानीका राधग स्िणडबूसभ यहेको अन्तयाडल्टिम िभुदामरे थाहा 
ऩाएको भन्त्री ज्ञिारीको बनाइ छ । नेऩारको िभि जरविद्मुत ्क्षेत्र नदी प्रिाहभा आधारयत बएकारे 

हहउॉदको िभमभा ऊजाडिङ्कट कामभ यहन ेगयेको छ । जराशममुक्त आमोजनाराई विशरे् प्राथसभकता 
हदनुऩन,े िाभाल्जक िहबाधगता फढाउनुऩने य ऊजाडका विसबन्न स्रोतराई िभानरूऩभा अगाडड फढाउनुऩने 
आिश्मकता देणखएकाभा आपूरे िम्भेरनभा विशरे् जोड हदएको भन्त्रीरे जानकायी हदइन ्।  

 

 



मस्तै, नेऩार बूकम्ऩको जोणखभमुक्त क्षेत्रभा यहेको य गत िैशाख १२ गतेको गोयखा बूकम्ऩका कायण 

करयफ १५ अफडफयाफयको क्षघत बएको िन्दबडभा आगाभी हदनभा अिरम्फन गनुडऩन ेिुयक्षात्भक उऩाम 

खोज्नुऩन ेभन्त्री ज्ञिारीरे फताएको याििरे जनाएको छ । बूकम्ऩरे नेऩार विद्मुत ्

प्राधधकयणअन्तगडतका आमोजनाबन्दा घनजी क्षेत्रका आमोजना फढी क्षघतिस्त बएको स्ितन्त्र ऊजाड 
उत्ऩादक िॊस्था(इऩान)रे िभेत जानकायी गयाइिकेकारे थऩ तमायी गनुडऩन ेआिश्मकता देणखएको छ 

।  बूकम्ऩ य प्राकृघतक विऩद्फाट जरविद्मुत ्आमोजना जोगाउनका राधग थऩ रगानी गनुडऩन,े बौगसबडक 

अध्ममनभा विशरे् जोड हदनुऩने आिश्मकता अन्तयाडल्टिम िभुदामरे औँझमाएका छन ्। बायतीम 

फजायराई केन्रभा याखेय नेऩारभा जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढेको, भाधथझरो कणाडरी, अरूण 

तेस्रोजस्ता ठूरा आमोजना घनभाडण िुरु हुनरागेको, विगत राभो िभमदेणख अिरुद्ध यहेको ऩञ्चशे्िय 

फहुउद्देश्मीम आमोजनाको काभ ऩघन िुरु हुनरागेको िन्दबडभा थऩ रगानीको िाताियण तमाय ऩानुडऩन े

देणखन्छ ।  
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ऩाॉचिटा जरविद्मुत ्आमोजना कयाय गने विर्मभा 
भन्त्री य िधचिफीच भतबेद 

अख्ततमायको तनदेशन भान्न ेकक भख्न्त्रऩरयषद्को तनणषम बन्नेभा ऊजाषसधचव सङ्कटभा 
याभप्रसाद ऩुडासैनी , 
ऩाॉचिटा जरविद्मुत ्आमोजनाको राइिेन्ि कयाय गयेय हदनेफाये ऊजाडभन्त्री याधा ज्ञिारी य िधचि याजेन्र 

ककशोय क्षेत्रीफीच भतबेद देणखएको छ । अल्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुिन्धान आमोगरे गत बदौ १३ गत ेचाय 

आमोजना य काविक ११ गत े१० आमोजनाको राइिेन्ि निीकयण नगनड ऊजाड भन्त्रारमराई घनदेशन 

हदएको धथमो । िोही घनदेशनअनुिाय ऊजाडिधचि क्षेत्रीरे ती आमोजनाको राइिेन्ि यद्द गयेका धथए 

।  िधचिरे राइिेन्ि यद्द गयेऩघछ व्मिस्थावऩका िॊिद्को अथड िसभघतरे राइिेन्ि यद्द नगनड घनदेशन 

हदएको धथमो । िॊिद्को कृवर् तथा जरस्रोत िसभघत य अथड िसभघतको घनदेशनअनुिाय ऊजाडभन्त्री 
ज्ञिारीरे भल्न्त्रऩरयर्द्फाट ऩाॉच आमोजनाको कयाय गयाउन ेघनणडम गयाएकी धथइन ्। िधचिरे 

अल्ख्तमायको घनदेशन भानेय राइिेन्ि यद्द गये ऩघन भन्त्रीरे िॊिद्को िसभघतभा ‘रगानी जोगाइहदने 
याज्मको दाघमत्ि घनिाडह गने’ फताउॉ दै आएकी धथइन ्। िोही प्रघतफद्धताअनुिाय भल्न्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि 

रगेय ऩाॉच आमोजनाको राइिेन्ि कयाय गयेय हदने घनणडम भल्न्त्रऩरयर्द्रे गयेको धथमो ।  
 

 

उक्त घनणडम कामाडन्िमन गनुडअघघ पेरय ऊजाड भन्त्रारमरे केही भहहनाअघघ विद्मुत ्विकाि विबागका 
उऩभहाघनदेशक धचयञ्जीिी चटौतको िॊमोजकत्िभा जर तथा ऊजाड आमोग य भहारेखाका एक÷एक जना 
प्रघतघनधध यहेको िसभघत गठन गयेको धथमो । उक्त िसभघतरे अघघझरो िाता प्रघतिेदन ऊजाड भन्त्रारमभा 
फुझाएको छ । िसभघतराई ती आमोजनारे गयेको खचड भूझमाङ्कन गयी प्रगघत विियण हदन बघनएको 
धथमो । अध्ममनको िभभा धेयै आमोजनारे खचड गयेय काभ गयेको देणखएऩघछ िसभघतरे िोहीअनुिायको 
प्रघतिेदन भन्त्रारमराई फुझाएको हो । ‘िफ ैआमोजनारे केही न केही काभ गयेको देणखमो’, चटौतरे बने, 
‘तीभध्मे ऩघन िोरु खोरारे त धेयै बौघतक प्रगघत गयेको देणखमो । हाभीरे त्महीअनुिायको प्रघतिेदन 

भन्त्रारमभा हदएका छौँ ।’ 
 

 

िसभघतरे िभेत खचडअनुिाय काभ गयेको देणखएको प्रघतिेदन हदएऩघछ भन्त्री ज्ञिारीको ‘रगानी 
जोगाइहदन ेयाज्मको दाघमत्ि घनिाडह गन’े बन्ने आफ्नो बनाइ ऩूया हुन ेअिस्था आएऩघछ िधचि क्षेत्रीरे 

आपूरे ती आमोजनाराई कयाय गनड निक्न ेजानकायी फुधफाय भन्त्रीराई हदएका छन ्। भन्त्री कयाय गयेय 



आमोजना अगाडड फढाउने ऩक्षभा ऩुगेऩघछ िधचिरे आपूरे उक्त घनणडम गनड निक्न ेय कयाय गनड नै नहुन े

फताएऩघछ भन्त्री य िधचिफीच भनभुटाि देणखएको हो ।   
 

 

‘१४ आमोजनाको राइिेन्ि यद्द गय’ बनेय अल्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुिन्धान आमोगरे बनेको कायण 

राइिेन्ि यद्द गन ेघनणडम गनडऩुगेका िधचि क्षेत्रीराई भल्न्त्रऩरयर्द्फाट ऩाॉच आमोजनाको कयाय गय बनेय 

घनदेशन प्राप्त बएऩघछ के गने बन्न ेअन्मोरभा छन ्। अल्ख्तमायरे यद्द गय बनेऩघछ यद्द गये ऩघन ऩुन् 
कयाय गय नबनेको कायण आपैं रे यद्द गयेको राइिेन्ि कियी हदने बन्नेभा िधचि क्षेत्री गम्बीय नैघतक 

िङ्कटभा ऩयेका हुन ्। आपैँ रे यद्द गयेको आमोजनाको राइिेन्ि कयायभा हदने बनेय भल्न्त्रऩरयर्द्भा 
प्रस्ताि रैजान िभेत िधचि क्षेत्रीरे भानेका धथएनन ्। त्मही फेरा उनी अभेरयका गएऩघछ तत्कारीन 

घनसभि िधचि िभीययत्न शाक्मरे घनणडम गयाएय भल्न्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि रगेका धथए ।  
 

 

भल्न्त्रऩरयर्द्रे कयाय गय बनेय घनदेशन हदने अऩेक्षा िधचि क्षेत्रीरे गयेका धथएनन ्। तय, भल्न्त्रऩरयर्द्रे 

काफेरी ए जरविद्मुत ्आमोजनाको राइिेन्ि न ैयद्द नबएको कायण केही गनड ऩयेन य ऩाॉचिटा 
आमोजनाफाये अध्ममन गयेय कयाय गन ेघनणडम गयेऩघछ उनकै ऩहरभा िसभघत गठन गरयएको धथमो । 
िसभघतरे िभेत खचड बएको य बौघतक प्रगघतिभेत देणखएको प्रघतिेदन हदएऩघछ िधचि क्षेत्रीभाधथ नैघतक 

िॊकट ऩयेको हो । िधचि क्षेत्रीरे बने विद्मुत ्विकाि विबागफाट घनणडम बएय आएऩघछ भात्र आपूरे मि 

फायेभा के गने बन्ने थाहा हुने फताए । ‘चटौतको िसभघतरे हदएको प्रघतिेदन भैरे अध्ममन न ैगयेको छैन’, 

िधचि के्षत्रीरे बने, ‘प्रघतिेदन विबागभा ऩठाइएको छ । उिरे घनणडम गयेय ऩठाएऩघछ भात्र घनणडम गयौँरा 
।’ 
विद्मुत ्विकाि विबागरे ऩघन प्रघतिेदन अध्ममन गयेय चाॉड ैघनणडमभा ऩुग्न ेफताएको छ । विबागका 
भहाघनदेशक हदनेश घघसभयेरे बने, ‘भन्त्रारमफाट प्रघतिेदन प्राप्त बएको छ । अध्ममन गयेय भन्त्रारमभा 
ऩेि गरयनेछ ।’ जिरे जे घनणडम गये ऩघन प्रघतिेदनरे हदएको िुझािफाहहय जानिक्न ेअिस्थाभा विबाग 

छैन ।  
 

 

ऩाॉच आमोजनका प्रिद्र्धकहरु बने भन्त्रारमफाट घछटो घनणडमको ऩखाडइभा छन ्। भन्त्रारमरे चाॉडो घनणडम 

नगदाड उनीराई ठूरो घाटा रागेको छ । भल्न्त्रऩरयर्द्को घनणडम कामाडन्िमन गहदडनॉ बन्ने फर िधचििॉग 

नहुन ेबएकारे हढरो बए ऩघन आफ्नो ऩक्षभा काभ हुनेभा प्रिद्र्धक आशािादी देणखएका छन ्। 
‘भल्न्त्रऩरयर्द्को घनणडमभा टेकेय भन्त्रारमरे िसभघत गठन गयेको हो’, छ दशभरि आठ भेगािाटको 
भाधथझरो खोरुङ्गाखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रिद्र्धक भोहन डाॉगीरे बन,े ‘क्माबफनेटको घनणडम 

भानेय िसभघत गठन गयेका िधचिरे अफ त्मिराई अगाडड फढाउहदनॉ बन्न सभझदैन ।’ िसभघतरे प्रघतिेदन 

फुझाएऩघछ ऩघन आपूरे िधचिराई बेटेको य प्रघतिेदनअनुिाय काभ हुने आश्िािन हदएको डाॉगीरे फताए । 



‘हाभीराई त िधचिरे काभ अगाडड फढाउॉ हदनॉ बनेका छैनन’्, डाॉगीरे बन े। तय, िधचि क्षेत्रीरे फुधफाय 

भन्त्री ज्ञिारीराई न ैबेटेय आपूरे ती ऩाॉच आमोजनाको राइिेन्ि विद्मुत ्ऐनको दपा ३५ अनुिाय कयाय 

गनड निक्न ेफताएका हुन ्।  
 

 

यद्द गरयएका चाय िम भेगािाटको तझरो अरुणफाहेक िफ ैआमोजनाको राइिेन्ि ब्मुॉताउन 

भल्न्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि रधगएको धथमो । कुनैको म्माद थप्ने य कुनैको यद्द गदाड थऩ वििाद आउने 
देणखएऩघछ भन्त्री ज्ञिारीरे तझरो अरुणफाहेक िफैको म्माद थऩ गनड प्रस्ताि रगेकी धथइन ्। तझरो 
अरुणको बने ऩहहरे नै राइिेन्ि यद्द बएको कायण म्माद थऩ गनड प्रस्ताि रधगएको धथएन । १३ भध्मे 

३७ दशभरि िात भेगािाटको काफेरी ‘ए’को म्माद न ैनिककएको कायण केही गनड नऩन ेबन्दै ऩाॉचिटाको 
फायेभा अध्ममन गयेय कयाय गने घनणडम भल्न्त्रऩरयर्द्रे सरएको धथमो ।  
 

 

विद्मुत ्ऐन २०४९ य विद्मुत ्घनमभािरी २०५० अनुिाय ऊजाडिधचिरे जरविद्मुत ्आमोजनाको ििेक्षण, 

उत्ऩादन अनुभघतऩत्र प्रदान तथा खायेज गन ेघनणडम गनडिक्न ेउझरेख छ । िधचिरे अल्ख्तमायको घनदेशन 

अिज्ञा नगयी िफैको राइिेन्ि यद्द गयेऩघछ भन्त्रीरे म्माद थऩको घनणडम गनड भल्न्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि 

रगेकी धथइन ्। भल्न्त्रऩरयर्द्रे गयेको घनणडमभाधथ अल्ख्तमायरे छानबफन गनड ऩाउॉ दैन । १४ िटा 
जरविद्मुत ्आमोजनाको राइिेन्ि यद्द गन ेिा नगनेफायेको घनणडम दईु भहहनासबत्र गनड व्मिस्थावऩका 
िॊिद्को कृवर् तथा जरस्रोत िसभघतरे ऩघन ऩुि १ गत ेऊजाड भन्त्रारमराई घनदेशन िभेत हदएको धथमो ।  
 

 

अल्ख्तमायरे राइिेन्ि निीकयण नगनड घनदेशन हदएका आमोजनाहरुभध्मे करुिाखोरा— ३६ 

भेगािाट,  बोटेकोशी–५— ६० भेगािाट, फुकुखोरा— ६ भेगािाट, तझरो इन्रिती— ४.५ भेगािाट, 

छाहायेखोरा— १७.५ भेगािाट, सभहदभखोरा— ३.४ भेगािाट, भाधथझरो भैरुङखोरा— १४.३ भेगािाट, 

भाधथझरो िोरुखोरा— १८ भेगािाट, भाधथझरो खोरुङ्गाखोरा— ६.८ भेगािाट, तझरो फरेपी— २० 

भेगािाट, कािेरी–ए— ३७.७ भेगािाट, भाधथझरो इङ्गिा— ९.७ भेगािाट य फरेपी—फी— ४.५३३ 

भेगािाटको आमोजनाको म्माद थप्न भल्न्त्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि रधगएको धथमो । तीभध्मे सभहदभखोरा— 

३.४ भेगािाट, भाधथझरो भैरुङखोरा— १४.३ भेगािाट, भाधथझरो िोरुखोरा— १८ भेगािाट, भाधथझरो 
खोरुङ्गाखोरा— ६.८ भेगािाट य भाधथझरो इङ्गिा— ९.७ भेगािाटका आमोजनाराई कयाय गन ेघनणडम 

भल्न्त्रऩरयर्द्रे गयेको धथमो । कानुन ऩटृठबूसभका िधचि क्षेत्रीोेरे व्मिस्थावऩका िॊिद्को कृवर् तथा 
जरस्रोत िसभघतको गत भॊसिय २९ गतेको फैठकभा ‘मो विर्मभा एउटा स्ऩटट हदशाघनदेश प्राप्त गयेको 
खण्डभा ऊजाड भन्त्रारमरे प्रचसरत कानुनको आधायभा आफ्ना घनणडम औधचत्मऩूणड ढॊगरे सरनेछ’ बन्दै 

आपू अल्ख्तमायको घनदेशनभा अडडग यहेको फताएका धथए । 
 



त्मही कायण उनरे भन्त्रीिभक्ष ऩाॉच आमोजनाको कयाय गनड नै निक्न ेबनेय अडान सरएका हुन ्। आपूरे 

िफै काभ िधचिफाट गयाउनिक्छु बन्दै आएकी भन्त्री ज्ञिारीराई फुधफायको िधचिको अडानरे िङ्कटभा 
ऩायेको छ । भन्त्रीिॉग सभरेय फस्नका राधग िधचिरे अल्ख्तमायको घनदेशन प्राप्त बए ऩघन नबए ऩघन ऩाॉच 

आमोजनाको कयाय गनैोैऩने हुन्छ । आपूरे यद्द गयेका आमोजनाको राइिेन्ि ब्मुॉताउन प्रस्ताि िभेत 

रेख्न नभान्न ेिधचिरे कयाय गराडन ्बनेय विश्िाि गनड निककने ऊजाडका एक िहिधचिरे फताए ।  

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072/3/9 

ताभाकोसीभा ऩहहयो 

अवियर िर्ाडत्का कायण िोभफाय दोरखा ल्जझराको राभाफगय गाविि–३ ल्स्थत तझरोफस्तीभा ऩहहयो जाॉदा 
भाधथझरो ताभाकोिी जरविद्मुत ्आमोजनाको िुयक्षाका राधग राभाफगयभा तैनाथ नेऩारी िेनाको फदडफहादयु 

गणअन्तगडत यहेको िुयक्षा फेि ऩुरयएको छ। 
उक्त ऩहहयोरे नेऩारी िेनाको ३ िटा फॊकय घय, जिान राइन, अधधकृत भेि, अप्रेिन रुभ, खाद्मान्न स्टोयरगामत 

बान्छा ऩुरयएको छ। ठूराठूरा ढुॊगािहहतको िुख्खा ऩहहयो गएकारे आमोजनाको घनभाडणका राधग नेऩारी िेनाको 
क्माम्ऩसबत्र फॊकयभा िुयक्षक्षतिाथ याणखएका विस्पोटक ऩदाथडहरू ऩुरयन गई ठूरो विस्पोट बएको जनाइएको छ। 
उक्त विस्पोटनफाट राभाफगय िुयक्षा फेिका िाथ ैभजदयुहरू फस्न ेस्थान य भाधथझरो ताभाकोिी जरविद्मुत ्

आमोजनाको कामाडरम बिन तथा ियऩयका केही स्थानीम फासिन्दाको ऩक्की घयका ढोका य झ्मारका सििाहरू 

पुटेका छन।् 
त्मि ैगयी, ऩहहयो गएको थाहा ऩाई बाग्न ेिभभा ऩहहयोफाट खिेको ढुॊगाहरूरे राधग उक्त फेिभा कामडयत ९ जना 
िैघनकहरू िाभान्म घाइत ेबएका छन।् उऩचायऩश्चात ्हार घाइतेहरूको अिस्था िाभान्म यहेको िेनारे जनाएको 
छ। उक्त इराकाभा बएको क्षघतको विस्ततृ विियण य गनुडऩन ेइल्न्जघनमरयङ कामडको अध्ममनका राधग भॊगरफाय 

नेऩारी िेनाको ४ जनाको इल्न्जघनमिड टोरी राभाफगयल्स्थत फेि क्माम्ऩ ऩुगेको छ। 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072/3/9 

याहुघाटका ठेकेदाय पेरय अदारतभा 
ठेक्का िम्झौता यद्द य फैंक ग्मायेन्टी जप त बएऩघछ याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजनाको सिसबर ठेकेदाय 

आईबीआयिीएररे पेरय ऩुनयािेदन अदारत ऩाटनभा भुद्दा दामय गयेको छ।  
  

ऩाॉच िर्डदेणख ठेक्का ऩाएय जम्भा ६४ सभटय भात्र िुरुङ खनेको आईबीआयिीएको िम्ऩूणड ठेक्का यद्द गन े

य करयफ ७६ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको फैंक ग्मायेन्टी जप त गने विद्मुत ्प्राधधकयण िञ्चारक िसभघतरे 

घनणडम गयेको धथमो। िोही घनणडमविरुद्ध ठेकेदाय अदारत गएको हो। 
  

गत जेठ १७ गत ेऩुनयािेदन अदारत ऩाटनका न्मामाधीशद्िम फाफुयाभ येग्भी य द्िारयकाभान जोशीको 
िॊमुक्त इजरािरे आईबीआयिीएरको ठेक्का यद्द गने विद्मुत ्प्राधधकयणको घनणडमराई िदय गयेका 
धथए।  
  

मिअघघ गत ऩुिभा िोही अदारतका न्मामाधीश सशियाज अधधकायीको एकर इजरािरे ठेक्का िम्झौता 
नतोड्न य फैंक ग्मायेन्टी जप त नगनड प्राधधकयणका नाभभा अन्तरयभ आदेश जायी गयेको धथमो। 
  

  

  

ठेकेदायरे अदारतभा भुद्दा दताड गयेऩघछ न्मामाधीश सशिनायामण मादिको इजरािरे दिुै ऩक्षराई 

फुधफाय छरप रका राधग णझकाउने आदेश हदएको छ। 
  

  

  

ठेकेदायरे अदारतभा भुद्दा दताड गयेऩघछ न्मामाधीश सशिनायामण मादिको इजरािरे दिुै ऩक्षराई 

फुधफाय छरप रका राधग णझकाउने आदेश हदएको छ।  
  

बायतीम एल्क्जभ फैंकको िहुसरमतऩूणड ऋण यहेको याहुघाट (३२ भेगािाट) को सिसबरतपड को िाढे दईु अफड 
रुऩैमाॉभा ठेक्का आईबीआयिीएररे ऩाएको धथमो। 
  

बायतीम ऋण बएकारे बायतकै ऩयाभशडदाता हुनुऩन ेदफाफऩघछ ऩहहरे घनमुक्त बएका ऩयाभशडदाताराई 

हटाई िाऩकोिराई झमाएऩघछ ठेकेदाय आईबीआयिीएररे अढाई िर्डदेणख काभ गदै आएको हो।  
  

बायतभ ै टाट ऩझटेय 'कऩाडोेयेट डबे्ट रयस्िक्चरयङ' (िॊस्थागत ऋण ऩुनियंचना) गरयिकेको 
आईबीआयिीएररे वििीम अबािका कायण नेऩारभा ऩाएको ठेक्का गनड निकेको प्राधधकयणका 
अधधकायी फताउॉछन।् 
  



ठेक्का ऩाएको ऩाॉच िर्डदेणख हारिम्भको अिधधभा उिरे दैघनक औित २५ िेल्न्टसभटयका दयरे िुरुङ 

खन्दै आएको आमोजना प्रभुख कुरभान घघसिङरे फताए। आमोजनाको कुर िुरु ङ आठ ककरोसभटय छ।  
  

मि हहिाफरे आईबीआयिीएररे िुरु ङ खन्न भात्र ८१ िर्ड रगाउने देणखन्छ।म्म्माग्दीभा यहेको मि 

आमोजनाको रागत आठ अफड २७ कयोड रुऩैमाॉ छ। 
  



>f]tM cleofg, 2072/3/10 

अफ खोराकै ‘ईआईए’ 

विनम फञ्जाया 
- यणनीततक वातावयणीम भूल्माङ्कन तिट्टै  

- आईएपसीरे हदमो रू. ९० राख 

 

अिाय ९, काठभाडौं  । जरविद्मुत ्आमोजनाहरूको फेग्राफेग्र ैिाताियणीम प्रबाि भूझमाङ्कन (ईआईए) गदाड 
िाताियणीम क्षघतको िही आकरन गनड निककएको बन्दै विज्ञान, प्रविधध तथा िाताियण भन्त्रारमरे िम्बाव्म 

क्षेत्रका खोराहरूको एकीकृत (क्मुभुरेहटब) ईआईए गन ेबएको छ । त्मिका राधग भन्त्रारमरे घछट्टै न ै

ईआईएिम्फन्धी घनदेसशका जायी गनड रागेको भन्त्रारमका िहिधचि भहेन्रभान गुरुङरे फताए । ‘एउटा 
आमोजनाको ईआईए तमाय गदाड त्मिअघघ घनभाडण बएका आमोजनारे ऩायेको अियराई िभेत िभेटेय भूझमाङ्कन 

गन ेऩद्धघत विकाि गनड राधगएको हो,’ उनरे बन े।  
 

गुरुङरे घनदेसशकाको प्रायल्म्बक खाकाराई भन्त्रारमरे मो भहीनासबत्र अल्न्तभ रूऩ हदने फताए । घनदेसशका 
आइिकेऩघछ ईआईएको प्रािधान थऩ स्ऩटट हुन ेउनरे जानकायी हदए । मिरे कभ िभमभा ईआईएको प्रकिमा ऩूया 
गनड ऩघन िहमोग ऩुग्न ेअऩेक्षा भन्त्रारमरे सरएको छ । िािडजघनक जानकायीका राधग ऩबत्रकाभा प्रकासशत गन े

िभम घटाएय अन्म विद्मुतीम िञ्चायभाध्मभको िभेत प्रमोग गनुडऩन ेव्मिस्थाराई अघनिामड गदाड फढी प्रबािकायी 
हुन ेदेणखएको भन्त्रारमरे फताएको छ ।  
 

जरविद्मुत ्आमोजनाहरूको ईआईए प्रकिमाराई िुदृढ गनड य त्मिका प्रािधानहरूराई िुधाय एिभ ्अद्मािधधक गनड 
विश्ि फैङ्क िभूहअन्तगडतको अन्तययाल्टिम विि घनगभ (आईएपिी)रे ९० हजाय अभेरयकी डरय (कयीफ ९० राख 

रुऩैमाॉ) अनुदान िहामता हदने बएको छ । मििम्फन्धी िम्झौताऩत्रभा फुधिाय न ैहस्ताक्षय बएको हो । 
िम्झौताऩत्रभा िहिधचि गुरुङ य आईएपिीकी नेऩार घनदेशक म्मायी ऩाटडय ऩेस्च्कारे हस्ताक्षय गयेका छन ्।  
 

िम्झौताऩघछ आईएपिी य भन्त्रारमरे जायी गयेको िॊमुक्त िक्तव्मभा जरविद्मुत ्आमोजनाको ईआईएराई 

अद्मािधधक गनड अन्तययाल्टिम स्तयभा बइयहेका ईआईएका निीनतभ अभ्मािहरूराई िभेटेय घनमभन िॊमन्त्र 

प्रबािकायी फनाउन मो यकभ खचड गरयन ेउझरेख छ । िम्झौताभा ‘घनजीक्षेत्रका ऊजाड उत्ऩादकहरूराई िभेत िभेटेय 

क्षभता असबिदृ्धध गय्डन’े उझरेख छ । 
 

‘स्ितन्त्र ऊजाड उत्ऩादकहरूको िॊस्था (इप्ऩान)को िहकामडभा ईआईएका प्रािधानहरू िुधाय गन ेउऩाम खोल्जन ेछ,’ 

गुरुङरे बन े।  
 

मिैफीच, भन्त्रारमरे यणनीघतक िाताियणीम भूझमाङ्कन (स्िाटेल्जक इन्बायोभेण्ट एिेस्भेण्ट–एिईए) को तमायी 
बइयहेको ऩघन जानकायी हदएको छ । ‘आउॉदो आधथडक िर्डभा त्मो काभ गछौं । मिको राधग अघतरयक्त फजेट ऩघन 

आिश्मक छैन,’ गुरुङरे थऩ,े ‘त्मिो बमो बन ेईआईएको काभ अझ रतु गघतभा गनड िककन्छ ।’ ऩूयै भुरुकको 
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िाताियणीम प्रबािराई केराउने मस्तो भूझमाङ्कन गन ेमोजना भन्त्रारमरे ३ िर्डअघघ नै फनाएको धथमो । तय, 

त्मिको प्राविधधक ज्ञान य फजेट अबािभा मो काभ छामाॉभा ऩयेको धथमो । 
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आॉधीखोरा प्रस्ताव ऩारयत गयाउन भन्त्री ऻवारीको अको प्रमास  

विकाि थाऩा 
वििादास्ऩद आॉधीखोरा ऩरयमोजना धचघनमाॉ कम्ऩनीराई हदनका राधग उजाभन्त्री याधा ज्ञिारीरे आज 

अऩयान्ह तीन फजे नेऩार विद्मुत प्राधधकयणको फोडड फैठक फोराएकी घछन।् 
  

प्राधधकयणका मुघनमन तथा िॊचारक िसभघतका अधधकाॊश िदस्महरुफाट वियोध बइयहेका फेरा भन्त्री 
ज्ञिारीरे आॉधीखोरा धचघनमाॉ कम्ऩनीराई िुम्ऩन हतायभा फोडड फोराएको स्रोतरे फतामो। मिअघघ ऩघन 

भन्त्री ज्ञिारीरे आॉधीखोराको प्रस्ताि  ऩारयत गयाउन ऩटकऩटक प्रमत्न गयेकी धथइन ्। तय मुघनमन य 

प्राधधकयणसबत्रकै वियोधका कायण उनको प्रमाि अिपर हुॉदै आएका धथए। 
  

भन्त्री ज्ञिारीरे विस्ततृ अध्ममन य छरपरबफना न ैहचिुाका बयभा फोडड फैठक फोराएय आॉधी खोराको 
प्रस्ताि ऩारयत गयाउने प्रमािराई योक्न मुघनमन य प्राधधकयणकै कभडचायी रागेका छन।् विद्मुत ्

प्राधधकयणका ऩाॉचिटै कभडचायी मुघननरे िाताडका आधायभा बफनाप्रघतस्ऩधाड विदेशीराई हदए कडा 
आन्दोरन गने चतेािनी हदएका छन।्  
  

भन्त्री ज्ञिारीरे ऩटकऩटक मो प्रस्ताि िञ्चारक िसभघतफाट ऩारयत गयाउन फैठकभा प्रस्तुत गये ऩघन 

िञ्चारक विबाल्जत बएका कायण अिप र हुॉदै आएकी घछन।् िञ्चारक रक्ष्भण अििार, भनोजकुभाय 

सभश्रा य भन्त्री ज्ञिारी आपैरे घनमुक्त गयेकी िुयज रासभछानेरे मो प्रस्ताि ऩारयत बए प्राधधकयण 

डुब्नेबन्दै अिहभघत जनाउॉ दै आएका छन।्  
  

प्राधधकयणरे अध्ममन गरययहेको आॉधीखोरा (१८० भेगािाट) आमोजना िीजीजीिीरे ८५ प्रघतशत य फाॉकी 
प्राधधकयणरे १५ प्रघतशत िेमय रगानी गन ेगयी िॊमुक्त विकाि िम्झौताको भस्मौदा तमाय बइिकेको 
छ। 
  

विगतभा प्राधधकयणरे अध्ममन गरयिकेका आमोजना ियकायरे विद्मुत ् एनको दपा ३५ प्रमोग गयी 
प्राधधकयणफाट खोिेय विदेशी कम्ऩनीराई हदॉदा ती आमोजनाका अध्ममन खचडिभेत ियकायरे 

नहदएकोप्रघत मुघनमनरे आऩवि जनाएका छन।् 
  

'स्िदेशी य विदेशी घनजी क्षेत्रका कम्ऩनीिॉग कायोफाय िा िाझदेायी िम्झौता गदाड प्रघतस्ऩधाडको 
भाध्मभराई अिरम्फन गनुडऩछड ,' ऩत्रभा छ, 'हार आॉधीखोरा िम्फन्धभा जे जियी घनणडम सरन खोल्जॉदैछ 

त्मिभा हाम्रो घोय अिहभघत छ।' 
  



भन्त्री ज्ञिारीराई ऩठाइएको ऩत्रभा एभारे िभधथडत कभडचायी मुघनमनका अध्मक्ष याभप्रिाद रयभार, 

काॊिेि िभधथडत कभडचायी िॊघका अध्मक्ष जनादडन बट्टयाई, कभडचायी कझमाण ऩरयर्द्का अध्मक्ष अभतृ 

खाऩुङ, नेऩार याल्टिम कभडचायी िॊघका उऩाध्मक्ष केदायफहादयु रासभछाने य याल्टिम कभडचायी िॊगठनका 
अध्मक्ष िीतायाभ थाऩारे हस्ताक्षय गयेका छन।्  

  

 

 

 
 


