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आॉधीखोरा चचननमाॉ कम्ऩनीराई
सञ्चारक समभततरे विद्मुत ् प्राधधकयण व्मिस्थाऩनरे कभमचायी सॊगठनको भागसभेत सम्फोधन गये य १

सम ८० भेगािाटको आॉधीखोरा जरविद्मुत ् आमोजना सीजीजीसी नाभक धचतनमाॉ कम्ऩनीराई अध्ममन
गनम ददने तनणमम गये को छ ।

शुक्रफाय फसेको सञ्चारक समभततरे मस्तो तनणमम गये को हो । ‘प्राधधकयण कभमचायीको भाग सम्फोधन गयी
आॉधीखोरा जरविद्मुत ् आमोजना धचतनमाॉ कम्ऩनीराई अध्ममन गनम ददने कामम व्मिस्थाऩनरे गने

तनणमम बमो,’ सञ्चारक सुयज रामभछानेरे बने । ऩतछल्रो सभमभा आॉधीखोरा वििादास्ऩद धचतनमाॉ
कम्ऩनीराई ददन रागेको बन्दै ऊजामभन्री याधाकुभायी ऻिारी वििादभा तातनएकी छन ् ।

‘विद्मुत ् प्राधधकयण य सीजीजीसीरे सॊमुक्त रूऩभा आॉधीखोरा विकास गने बन्ने तनणमम भ काममकायी

तनदे शक बएय आउनुबन्दा अतघ गत िर्म बदौ १७ गते नै बएको यहे छ,’ प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक

भुकेशयाज काफ्रेरे बने, ‘त्मसको अथम आॉधीखोरा सीजीजीसीराई फनाउन मसअतघ नै ददइसकेको बन्ने
हो । आजको तनणमम अतघल्रो तनणममको तनयन्तयता भार हो ।’

काफ्रेरे कभमचायी सॊगठनको भाग कसयी सम्फोधन गनम सककन्छ त्मसअनस
ु ाय घटनाक्रभ अतघ फढ्ने

फताए । ‘अदहरे नै आॉधीखोरा अध्ममन गने जजम्भा ददइसकेको होइन,’ उनरे बने, ‘आॉधीखोरा सॊमक्
ु त
रूऩभा फनाउने बन्ने मसअतघको तनणमम अगाडड फढाउन भोडामरटीभा कुया मभरेऩतछ भार ददने हो ।’
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फदनाभ सीजीजीसीराई आॉधीखोराको जजम्भा
चीनभा याम्रो कम्ऩनीका रुऩभा स्थावऩत हुॉदाहुॉदै ऩतन नेऩारी एजेन्टको कायण नेऩारभा बने फदनाभ फन्दै गएको

धचतनमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा ग्रुऩ इन्टयनेशनर इजन्जतनमरयङ कम्ऩनी मरमभटे ड (सीजीजीसी)राई १८० भेगािाट
ऺभताको जराशममुक्त आॉधीखोरा जरविद्मुत ् आमोजना प्रततस्ऩधामविना नै ददइएको छ । गत आइतफाय नेऩार
विद्मत
ु ् प्राधधकयणभा सकक्रम ऩाॉचिटा मतु नमनरे उक्त फदनाभ कम्ऩनीसॉग प्राधधकयणराई साझेदाय नफनाउन

मरखखत आग्रह गये का धथए । तय, शुक्रफाय फसेको प्राधधकयण सञ्चारक समभततरे मुतनमनका सुझािराई रत्माउॉ दै
सीजीजीसीराई ८५ प्रततशत य प्राधधकयणराई १५ प्रततशत सेमय यहने गयी उक्त आमोजना अध्ममनको नाभभा
अगाडड फढाउने जजम्भा ददएको हो ।

प्राधधकयण सञ्चारक समभततरे गये को तनणममराई ‘भाइन्मुट’ गये य हस्ताऺय गयाउने जजम्भेिायी प्राधधकयणका

काममकायी तनदे शक (एभडी) भुकेश काफ्रेराई ददइएको छ । प्राधधकयणका मुतनमनहरुसॉग याम भाग गये य उनीहरुरे
ददएको यामविऩयीत तनणमम गये ऩतछ मतु नमनहरुरे आन्दोरन गने ऩक्काऩक्की बएको छ । ‘जन
ु तरयकारे

आॉधीखोरा सीजीजीसीराई जजम्भा रगाउने काभ बएको छ, त्मो सह्म छै न’, प्राधधकयणका मुतनमनका अध्मऺ

याभप्रसाद रयभाररे बने, ‘मदद उक्त कम्ऩनीराई ददनैऩने फाध्मता धथमो बने प्राधधकयणको सेमय याख्नह
ु ु ॉ दैनथ्मो ।
अफ बोमरदे खख नै आन्दोरन गनेछौँ । मसरे िायऩाय रगाउनेछ ।’

प्राधधकयणभा सकक्रम कभमचायी मुतनमनरे सफैबन्दा ऩदहरे एभडी काफ्रेराई वियोधको ऻाऩनऩर फुझाउनेछन ् ।
त्मसऩतछ उक्त तनणमम नसच्माएसम्भ आन्दोरन जायी यहने मुतनमन अध्मऺ रयभाररे बने । वियोधभा यहे का

सञ्चारक समभतत सदस्महरु सभेत सहभत बएऩतछ उक्त तनणमम बएको हो । एभडी काफ्रेरे उक्त ‘भाइन्मट
ु ’ गये य
हस्ताऺय गयाएभा उनी प्राधधकयण छोडेय तनजस्कनुऩने प्राधधकयणका ऩाॉचिटा मुतनमनरे भाग गये का छन ् ।

धचतनमाॉ कम्ऩनी सीजीजीसी य प्राधधकयणरे सॊमुक्तरुऩभा विकास गने तमायी गये को फेरा मुतनमनहरुरे आइतफाय
सॊमुक्त धायणा सािमजतनक गदै सीजीजीसीसॉग प्राधधकयणराई साझेदाय फनाउनै नहुने फताएका धथए । नेऩारी

एजेन्टहरु खयाफ बएको कायण उनीहरुरे सीजीजीसीराई ददइएको बन्दै त्मसविरुद्ध आन्दोरन गनमरागेका हुन ् ।
सीजीजीसी य प्राधधकयणको ८५÷१५ को अनुऩातभा सेमय दहस्सा यहने गयी विदे शी साझेदाय उक्त आमोजनाभा
ल्माउन खोज्नु बनेको नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणको काॉधभा फन्दक
ु याखेय िैदेमशक कम्ऩनीको स्िाथमको गोरी

ऩड्काउन खोज्नुसयह हुने मुतनमनहरुको बनाइ छ । विना प्रततस्ऩधाम उक्त कम्ऩनीराई सो आमोजनाभा साझेदाय

फनाउने प्रकक्रमा जामज भान्न नसककने मुतनमनहरुरे फताएका छन ् । उक्त आमोजनाभा सोही कम्ऩनी ल्माउनुऩने
नै हो बने नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणराई साझेदायीफाट फादहय याखखनऩ
ु ने धायणा ऩतन मतु नमनहरुको छ ।

विगतभा ऩतन नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणरे अध्ममन गये का कततऩम आमोजनाहरु अन्म स्िदे शी विदे शी तनजी
कम्ऩनीहरुराई ददइएका धथए । प्राधधकयणरे अध्ममनफाऩत गये को खचम सम्फजन्धत कम्ऩनीहरुफाट बक्
ु तानी

ददराउन ऩटक–ऩटक आग्रह गदाम सभेत विद्मुत ् विकास विबाग य ऊजाम भन्रारम उदासीन यहॉ दै आएको बन्दै

मुतनमनहरुरे बनेका छन ्, ‘प्राधधकयणफाट मसअतघ बएको सम्ऩूणम खचम सम्फजन्धत कम्ऩनीफाटै शोधबनाम उऩरब्ध

गयाउनऩ
ु दम छ ।’ प्राधधकयणरे अध्ममन गये का आमोजना तनजी ऺेरराई ददॉ दा सयकायरे भाऩदण्ड फनाई प्रततस्ऩधामका
आधायभा ददनुऩने अडान ऩतन मुतनमनहरुको धथमो । ती कुनै ऩतन अडानराई प्राधधकयण सञ्चारक समभततरे

भानेको छै न । सीजीजीसीरे अधधकाॊश सञ्चारकराई सहभत गयाएको कायण शुक्रफाय सञ्चारक समभततभा उक्त
प्रस्ताि गएको धथमो । शुक्रफाय सजजरै प्रस्ताि ऩारयत बएको एक सञ्चारकरे जानकायी ददए ।
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'आॉधीखोरा' आमोजना चचननमाॉराई नै

विद्मुत ् प्राधधकयणका ऩाॉचिटै कभमचायी मुतनमन 'सहभत' बएऩतछ अन्तत: ऊजामभन्री याधाकुभायी
ऻिारीरे जराशममुक्त आॉधीखोरा जरविद्मुत ् आमोजना बफनाप्रततस्ऩधाम

धचतनमाॉ कम्ऩनी

सीजीजीसीराई ददराउने आफ्नो प्रस्ताि शुक्रफाय सञ्चारक समभततफाट ऩारयत गयाएकी छन ्।

प्राधधकयणका सफै मुतनमनरे आॉधीखोरा बफनाप्रततस्ऩधाम धचतनमाॉ कम्ऩनीराई ददए कडा आन्दोरन गने
सॊमुक्त विऻजतत तनकारेको ऩाॉच ददन बफत्न नऩाउॉ दै सञ्चारक समभततरे मो प्रस्ताि ऩारयत गये को हो।

स्रोतका अनस
ु ाय शक्र
ु फायको फैठकभा प्राधधकयणका सफै सञ्चारकरे विमबन्न तकमवितकम गये ऩतन ऩारयत
गयाउनेभा सहभतत जनाएका धथए।

मुतनमनहरूरे काममकायीतनदे शक भुकेशयाज काफ्रेभापमत ऊजामभन्री ऻिारीराई गत आइतफाय
ध्मानाकर्मणऩर ऩठाउॉ दै आॉधीखोराभा प्रततस्ऩधामको विधध अतनिामम अिरम्फन गनऩ
ुम ने, प्राधधकयणराई

साझेदायीफाट फादहय याखखनुऩने, प्राधधकयणफाट मसअतघ बएका सम्ऩूणम खचम सम्फजन्धत कम्ऩनीफाट
शोधबनाम गयाउनुऩने, प्राधधकयणको कारीगण्डकी 'ए' जरविद्मुत ् केन्रफाट उत्ऩादनभा ऩुग्ने ऺततको
विश्रेर्ण गयी ऺततऩूततमको सुतनजश्चतता हुनुऩने य हारसम्भ जराशममुक्त आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने
विद्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) नीतत स्ऩष्ट हुनुऩने सतम याखेका धथए।
उनीहरूरे सतमविऩयीत कुनै तनणमम बए कडा कदभ चाल्न फाध्म हुने चेतािनी ऩतन दएका धथए।
'ठे केदाय कम्ऩनीफाट मुतनमनहरू प्रबावित बएको आज (शुक्रफाय) को फैठकभा प्रस्ट दे खखमो', प्राधधकयणका

एक अधधकायीरे अन्नऩूणस
म ॉग बने, 'ऊजामभन्रीरे ऩाॉचऩटकसम्भ फोडम फैठक याख्दा फैठकै हुन नददने
मुतनमनहरूरे आज चऩ
ू चाऩ फसेय ऩारयत गयाउन ददए।
आज मुतनमनहरू मशधथर दे खखन्थे। कोही घेनम आएन।'
प्राधधकयण कभमचायी मुतनमन सधचि बूमभनन्द अमामररे शुक्रफायको फैठकफाट आॉधीखोरा ऩारयत बएको
बन्ने आपूरे सुनेको य शतनफाय मुतनमनहरूफीच छरपर गयी कडा आन्दोरन तम गरयने फताए।
'हाभी बफकेका छै नौं, हाम्रो अडान मथाित ् छ', उनरे अन्नऩूणस
म ॉग बने।
भन्री ऻिारी मो प्रस्ताि सञ्चारक समभततफाट ऩारयत गयाउन ऩाॉचऩटक फैठकभा प्रस्तुत गये ऩतन
सञ्चारकहरू विबाजजत बएका कायण असपर हुॉदै आएकी धथइन ्।

सञ्चारकहरू रक्ष्भण अग्रिार, भनोजकुभाय मभश्रा य भन्री ऻिारी आपैंरे तनमुक्त गये की सुयज
रामभछानेरे मो प्रस्ताि ऩारयत बए प्राधधकयण डुब्ने बन्दै असहभतत जनाउॉ दै आएका धथए।

शुक्रफायको फैठकभा बने सञ्चारक रामभछानेसदहत ऩदहरा असहभतत याख्नेरे ऩतन भन्रीको साथ ददएय
ऩारयत बएको स्रोतरे फतामो।

प्राधधकयणरे अध्ममन गरययहे को आॉधीखोरा (एक सम ८० भेगािाट) आमोजना सीजीजीसीरे ८५ प्रततशत
य फाॉकी प्राधधकयणरे १५ प्रततशत सेमय रगानी गने गयी सॊमुक्त विकास सम्झौताको भस्मौदा तमाय
बइसकेको छ।

ऊजामभन्री ऻिारीको तनदे शनभा प्राधधकयणरे सीजीजीसीसॉग गोतम िाताम गयी सॊमुक्त विकास
सम्झौताको भस्मौदा फनेको हो। उक्त भस्मौदा हारसम्भ ऩतन गोतम नै छ।
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असायभा अपऩ हाइड्रोऩावयको शेमय आउॉ दै , ये टिङको वाच लरष्िफाि हट्मो

अवऩ हाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे मही असाय भहीना मबर सिमसाधायणको राधग ३० राख ककत्ता हकप्रद शेमय जायी गने
तमायी गये को छ ।

‘आजै भार हाभीरे धधतोऩर फोडमफाट कम्ऩनीरे अनुभती ऩाएको जानकायी ऩाएका छौं, असाय मबरभा शेमय जायी गने
रक्ष्म यहे को छ,’ एनआइफीएर क्मावऩटरका प्रफन्ध तनदे शक भेखफहादयु थाऩारे फताए । कम्ऩनीरे ऩदहरो चयणभा
स्थानीम य प्रबावितको राधग १० राख ककत्ता सेमय जायी गरयसकेको छ ।

मसैफीच, क्रेडडट ये दटङ कम्ऩनी इक्रा नेऩाररे अवऩ हाइड्रोऩािय कम्ऩनीराई िाच मरष्टफाट हटाएको छ । ददइएको

ये दटङ बूकम्ऩफाट प्रबावित बएको अिस्थाभा पयक ऩनमसक्ने बन्दै मस्तो सूचीभा कम्ऩनीराई ऩतन याखेको धथमो ।
अवऩरे तनष्कासन गनम रागेको प्राथमभक सेमय तनष्कासन (आइऩीओ)रे मसअतघ ऩाएको ग्रेड थ्री ये दटङ नै कामभ
बएको छ । मसरे आधायबूत ऩऺ औसत यहे को सॊकेत गछम ।

जरविद्मुत ् ऺेरभा याम्रो अनुबि बएका सॊस्थाऩकहरु हुन,ु तनभामण काममको ६५ प्रततशत काभ सम्ऩन्न हुन,ु जायी

ऩॉज
ू ी भध्मे हार ६० कयोड रुऩैमाॉको चक्
ु ताऩॉज
ू ी सॊस्थाऩकहरुरे हारी सकेकारे व्माज खचमको बाय नऩनुम सकायात्भक
ऩऺको रुऩभा मरइएको छ ।

आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने विद्मत
ु ् याजष्िम प्रसायण राइनभा जोड्न नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे १३२ केबी राइन

बफस्ताय गरययहे को छ । मद्मऩी प्रसायण राइन सभमभा तनभामण नबएभा ऩतन ३२ केबी राइनको फारान्च सफस्टे सन
फैकजल्ऩक प्रसायण राइनको रुऩभा प्रमोग गनम सककने दे खखएको इक्राको रयऩोटम भा उल्रेख छ ।

सुख्खामाभको राधग कम्ऩनीरे उत्ऩादन गने प्रततककरोिाट बफजुरी ८ दशभरि ४ रुऩैमाॉ य फर्ामत्को सभमको राधग
प्रततककरोिाट बफजुरी ४ दशभरि ८ रुऩैमाॉभा खयीद गने प्राधधकयणसॊग सम्झौता बएको छ । तोककएको बफद्मुत ्
खयीद दय उच्च यहे को ऩतन उल्रेख छ ।
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सीजीजीसीराई आॉधीखोराको जजम्भा ददने तनणमम
फदय गनम भाग
आधथमक सॊिाददाता,
काठभाडौं, असाय ,१३
नेऩारी एजेन्टको कायण नेऩारभा फदनाभ फन्दै गएको धचतनमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा ग्रुऩ इन्टयनेशनर
इजन्जतनमरयङ्ग कम्ऩनी मरमभटे ड (सीजीजीसी)राई १८० भेगािाट ऺभताको जराशममुक्त आॉधीखोरा

जरविद्मुत ् आमोजना विना प्रततस्ऩधाम ददइएको वियोधभा नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणभा आफद्ध कभमचायी
मुतनमनहरुरे वियोध सुरु गये का छन ् । शुक्रफाय प्राधधकयण सञ्चारक समभततरे मुतनमनहरुका मसअतघ
सुझाि रत्माउॉ दै सीजीजीसीराई ८५ प्रततशत य प्राधधकयणराई १५ प्रततशत सेमय यहने गयी उक्त

आमोजना अध्ममनको नाभभा अगाडड फढाउने जजम्भा ददएऩतछ आइतफाय मुतनमनहरुरे उक्त तनणमम
फदय गनम भाग गये का हुन ् । उक्त तनणमम फदय नगये भा कडा कदभ चाल्ने चेतािनी ददएका छन ् ।

मुतनमनहरुरे विगतभा गये को भागविऩयीत सञ्चारक समभततरे तनणमम गये ऩतन फदय गनमभार भाग
गरयएको छ । फदय गनम कस्तो आन्दोरन गने बन्ने केही उल्रेख बएको छै न । मुतनमनको भाग

औऩचारयकता ऩूया गनम भार आएको दे खखएकारे मुतनमनहरु ऩतन सहभत बएको आशॊका गरयएको छ ।

मद्मवऩ मुतनमनहरुरे त्मसको वियोध गये का छन ् । ‘हाभी कोहीसॉग मभरेका छै नौ’, प्राधधकयणको याकस

अध्मऺ मसतायाभ थाऩारे बने, ‘कसरे के बन्छ बन्दा ऩतन याजष्िम दहतविऩयीत बएको काभ कपताम हुनुऩछम
।’ तनणमम कपताम गयाउन दफाफभूरक आन्दोरन आिश्मक ऩने बए ऩतन सोभफायदे खख नै कस्तो आन्दोरन
गने बन्नेफाये कुनै ठोस तनणमम गरयएको छै न । आइतफाय नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणभा सकक्रम ऩाॉचिटा

मतु नमनरे उक्त फदनाभ कम्ऩनीसॉग प्राधधकयणराई साझेदाय नफनाउन मरखखत आग्रह गये का धथए । तय,
शक्र
ु फाय फसेको प्राधधकयण सञ्चारक समभततरे मतु नमनका सझ
ु ािराई रत्माउॉ दै सीजीजीसीराई ८५
प्रततशत य प्राधधकयणराई १५ प्रततशत सेमय यहने गयी उक्त आमोजना अध्ममनको नाभभा अगाडड
फढाउने जजम्भा ददएको हो ।
सञ्चारक समभततरे गये को तनणममराई ‘भाइन्मट
ु ’ गये य हस्ताऺय गयाउने जजम्भेिायी प्राधधकयणका

काममकायी तनदे शक (एभडी) भक
ु े श काफ्रेराई ददइएको छ । प्राधधकयणका मतु नमनहरुसॉग याम भाग गये य

उनीहरुरे ददएको यामविऩयीत तनणमम गये ऩतछ मतु नमनहरुरे आन्दोरन गने ऩक्का बएका छन ् । फादहय जे

कुया गये ऩतन अदहरे काफ्रे ऩतन सीजीजीसीसॉग नजजक छन ् । तय, उनरे अदहरे आपू सीजीजीसीको टाढा

बएजस्तो नाटक गरययहे का छन ् । गत शुक्रफायको तनणमम फदय नबए मस्तै प्रकृततका प्राधधकयणको
दहतविऩयीतका तनणममविरुद्ध कडा आन्दोरन गने चेतािनी सभेत ददइएको छ । धचतनमाॉ कम्ऩनी

सीजीजीसी य प्राधधकयणरे सॊमुक्त रुऩभा विकास गने तमायी गये को फेरा मुतनमनहरुरे आइतफाय सॊमुक्त
धायणा सािमजतनक गदै सीजीजीसीसॉग प्राधधकयणराई साझेदाय फनाउनै नहुने फताएका धथए । नेऩारी

एजेन्टहरु खयाफ बएको कायण उनीहरुरे सीजीजीसीराई ददइएको विरुद्ध आन्दोरन गनम रागेका हुन ् ।
सीजीजीसी य प्राधधकयणको ८५÷१५ को अनुऩातभा सेमय दहस्सा यहने गयी विदे शी साझेदाय उक्त

आमोजनाभा ल्माउन खोज्नु बनेको नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणको काॉधभा फन्दक
ु याखेय िैदेमशक

कम्ऩतनको स्िाथमको गोरी ऩड्काउन खोज्नु सयह हुनु मतु नमनहयको बनाइ छ । विना प्रततस्ऩधाम उक्त

कम्ऩतनराई सो आमोजनाभा साझेदाय फनाउने प्रकक्रमा जामज भान्न नसककने मतु नमनहरुका बनाइ छ ।
उक्त आमोजनाभा सोही कम्ऩतन ल्माउन ऩने नै हो बने नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणराई साझेदायीफाट
फादहय याखखनऩ
ु ने अधायण मतु नमहरुरे अगाडड साये का धथए ।

विगतभा ऩतन नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे अध्ममन गये का कततऩम आमोजनाहरु अन्म स्िदे शी विदे शी

तनजी कम्ऩतनहरुराई ददइएका धथए । प्राधधकयणरे अध्ममनफाऩत गये को खचम सम्िजन्धत कम्ऩनीहरुफाट
बक्
ु तनी ददराउन ऩटक ऩटक आग्रह गदाम सभेत विद्मत
ु ् विकास विबाग य ऊजाम भन्रारम उदासीन यहॉदै
आएको बन्दै मतु नमनहरुरे दाफी गये का छन ् ।
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याहुघाि ठे केदायद्वाया पेरय भुद्दा
रोकभखण याई
याहुघाट जरविद्मुत आमोजनाका मसमबर ठे केदाय आईबीआयसीएर मरमभटे डरे विद्मुत
प्राधधकयणविरुद्ध ऩाटन ऩुनयािेदन अदारतभा तेस्रोऩटक भुद्दा दामय गये को छ। आईबीआयसीएररे

याहुघाट जरविद्मुत आमोजनाको ठे क्का खाये जी योक्न आदे श जायी गरयऩाऊॉ बन्दै केही ददनअतघ ऩाटन
ऩुनयािेदन अदारतभा तेस्रो भुद्दा दामय गये को हो। मो भुद्दाभा अदारतरे स्टे अडमय जायी गये धयौटी जफ्त
हुनफाट जोगाउन सहमोग ऩुग्ने आईबीआयसीएरको फुझाइ हुन सक्ने प्राधधकयणको फुझाइ छ।

‘साढे ३ िर्मभा सक्नुऩने आमोजना झन्डै ५ िर्म बफत्न राग्दा ऩतन फनाउन सकेको छै न,’ याहुघाट आमोजना

प्रभुख कुरभान तघमसङरे बने, ‘अदारतफाट ठे क्का खाये ज नगनम आदे श नै बए ऩतन आईबआयसीएररे मो
आमोजना फनाउॉ दै न।’ २०६७ कावत्तकका ठे क्का सम्झौता बएको आईबीआयसीएररे ३२ भेगािाटको
याहुघाटको झन्डै १२ प्रततशत काभभार सकेको छ।
सम्झौताअनस
ु ाय काभ नगये ऩतछ गत िर्म अथम भन्रारम य बायतीम दत
ू ािासका अधधकायीसदहतको टोरीरे
काभ तछटो गनम आईबीआयसीएरराई कडा चेतािनी ददएका धथए। त्मसका फाफजद
ु आईबीआयसीएररे
काभ नगये ऩतछ याहुघाटका ऋण रगानीकताम बायतीम एजक्जभ फैंकरे केही भदहनाअतघ बायतभा गये को

सभीऺा फैठकभा प्राधधकयण सम्झौताअनुसाय ठे क्का खाये जीको प्रकक्रमाभा अतघ फढ्दा आपूराई आऩवत्त
नहुने जनाएको धथमो।

गत भाघ ८ सम्भ अडडट टनेर नम्फय ३ को १ सम ४० मभटय सुरुङ खन्नुऩनेभा दै तनक २६ सेजन्टमभटयका

दयरे आईबीआयसीएररे २५ मभटयभार सुरुङ खनेको धथमो। त्मस्तै मरखत रूऩभा आपू ‘टाट ऩजल्टएको’

जतनने ऩर रेखेय सहानुबूतत दे खाउनुऩने आग्रह गये ऩतछ प्राधधकयण आईबीआयसीएररे काभ गनम नसक्ने
तनष्कर्मभा ऩग
ु ेको धथमो। त्मसऩतछ प्राधधकयणरे ठे क्का सम्झौता खाये ज गनम गत भाघभै प्रकक्रमा सरु
ु

गये को धथमो। त्मसऩतछ प्राधधकयणरे गत भाघ ८ भा ३० ददने म्माद ददएय ‘नोदटस टु कये क्सन’ ऩठाई
आईबीआयसीएरराई प्रस्टीकयण सोधेको धथमो।

म्माद सककएको बोमरऩल्ट पागुन ९ भा आईबीआयसीएर ठे क्का सम्झौता खाये जी य जभानत जफ्त

हुनफाट जोगाइददन बन्दै ऩाटन ऩुनयािेदन अदारत ऩुगेको धथमो। त्मसको ३ भदहना ८ ददनऩतछ गत जेठ
१७ भा अदारतरे याहुघाटको भुद्दा खाये ज गये को धथमो।

भुद्दा खाये ज बएऩतछ प्राधधकयण सञ्चारक समभततरे गत जेठ २८ भा आईबीआयसीएरसॉग ठे क्का
सम्झौता खाये ज गने य जभानत जपत गने तनणमम गये को धथमो। त्मसरगत्तै असाय ३ भा

आईबीआयसीएररे ऩाटन ऩुनयािेदन अदारतभा खाये ज बएकै प्रकृततको भुद्दा दामय गयी ठे क्का सम्झौता
खाये ज य जभानत जपत हुनफाट जोगाइददन बन्दै भुद्दा दामय गये को धथमो। उक्त भुद्दाभा सुनुिाइ नहुॉदै
आईबीआयसीएररे पेरय ठे क्का सम्झौता खाये ज हुनफाट जोगाइददन बन्दै अको भुद्दा दामय गये को हो।

‘आईबीआयसीएररे ५ िर्म याहुघाट कब्जा गये य काभै गनम नसक्ने बएऩतछ एमभकेफर सेटरभेन्टका राधग

ऩहर गये को धथमो,’ प्राधधकयणका एक उच्च अधधकायीरे बने, ‘तय, करयफ ६० कयोड रुऩैमाॉ रगेय १० कयोड
रुऩैमाॉबन्दा फढीको काभै नगये को अिस्थाभा हाभी आईबीआयसीएरराई एमभकेफर सेटरभेन्ट गरयददएय
जभानत फाऩत योखेको ७६ कयोड रुऩैमाॉ कपताम रैजान ददने ऩऺभा धथएनौं। त्मही बएय याहुघाट विमबन्न
फहानाभा अदारतराई झुक्माइ जभानत जपत हुनफाट जोगाउने खेरभा रागेको छ।’
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‘चभेलरमाभा ऩुनभल
मू माॊकन गये य बुक्तानी दे ऊ’

व्मिस्थावऩका सॊसद्को सािमजतनक रेखा समभततरे तनभामणाधीन ३० भेगािाटको चभेमरमाको बेरयमसनफाये
ऩन
ु भल्
ूम माॊकन गये य बक्
ु तानी प्रकक्रमा अतघ फढाउन तनदे शन ददएको छ ।

ऊजाम भन्रारमरे स्ितन्र विऻ नेतत्ृ िको तीनसदस्मीम टोरीरे प्राविधधक भूल्माॊकन गयी बुक्तानी

प्रकक्रमा अतघ फढाउनका राधग ऩहर गरयददन रेखा समभततराई ऩर रेखेकोभा समभततरे नेऩार विद्मुत ्
प्राधधकयणको इजन्जतनमरयङ विबागको नेतत्ृ िभा भूल्माॊकन गयी बुक्तानी प्रकक्रमा अतघ फढाउन तनदे शन
ददएको हो ।

समभततका सबाऩतत जनादम न शभामरे रेखा समभततरे चभेमरमाको अध्ममनका क्रभभा साभग्री दयये ट
विश्रेर्ण गये को उल्रेख गदै त्मसराई सभेत आधाय फनाएय ऩुनभल्
ूम माॊकन गयी बुक्तानी प्रकक्रमा अतघ

फढाउन तनदे शन ददएको जानकायी ददए । समभततरे प्राधधकयणरे प्रस्तावित गये को भाचम २०१६ मबरै
आमोजनाको तनभामण कामम ऩूया गनमसभेत तनदे शन ददएको छ ।
बेरयमसन नम्फय ६ भा सुरुङ साॉघुरयएको (टनेर जस्िजजङ) तनभामणका राधग १ अफम ९ कयोड रूऩैमाॉ ददने

विद्मत
ु ् प्राधधकयण सञ्चारक समभततको तनणममभा अतनममभतताको आशॊका गदै एक िर्मअतघ रेखा
समभतत छानबफन गये को धथमो । छानबफनका क्रभभा अतनममभतता बएको ठहय गदै थऩ अनस
ु न्धानका

राधग अजख्तमाय दरू
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोगभा ऩठाएको धथमो तय ठे केदाय कम्ऩनीरे बक्
ु तानी
नऩाएऩतछ आमोजनारे काभ गये को छै न ।

९४ प्रततशत काभ सककएको सो आमोजनाको तनभामणभा सभस्मा दे खखएऩतछ प्राधधकयणका अधधकायीरे
रेखा समभततका कायण बुक्तानीरगामतका काममभा अतठे यो फताउॉ दै आएको धथमो बने समभततका

सबाऩतत शभामराई बेटेय सुदयू ऩजश्चभका सबासद्रे सभेत अतघ फढाउने िाताियणका राधग आग्रह गये का
धथए । आइतफायको फैठकभा बने अधधकाॊश सबासद्रे रेखा समभततरे चभेमरमाको काभ नयोकेको फताउॉ दै

बेरयमसनफाये गये को तनणममको ऩुनभल्
ूम माॊकन गये य अतघ फढ्न आग्रह गये का छन ् । चभेमरमा छानबफनका

क्रभभा अतनममभतता दे खखएको फताउॉ दै उनीहरूरे मसफाये अजख्तमायरे छानबफन गरययहे को तय काभ योक्न
कुनै तनदे शन नददइएको उनीहरूको बनाइ छ ।
आइतफायको फैठकभा ऊजामसधचि याजेन्रककशोय ऺरीरे अजख्तमायरे गत भॊमसयभा सािमजतनक रेखा
समभततरे ऩठाएको ऩरभा चभेमरमाभा अतनममभतता बएको दे खाएकारे मसफाये प्राधधकयणको
इजन्जतनमरयङ विबागराई ऩुनभल्
ूम माॊकन गनम सभस्मा ऩये को फताए । ‘अतनममभतता बएको ठहय गये य

तनणमम प्रकक्रमाभा सॊरग्न सफैराई कायफाही गनुम बनेकारे विबागरे भाधथल्रो तनकामको सभेत नाभ
भुतछएकारे मसफाये भूल्माॊकन गनम भानेन, अतठे यो ऩ¥मो,’ उनरे बने ।

तय आइतफायको रेखा समभततरे सोही विबागफाट ऩुनभल्
ूम माॊकन गनम तनदे शन ददएको छ । रेखा समभततरे

चभेमरमाफाये गये को अध्ममनऩतछको प्रततिेदन य तनणममका आधायभा बेरयमसनको तनणममभा ितमभान
ऊजामभन्री एिॊ प्राधधकयण सञ्चारक समभतत अध्मऺ याधा ऻिारी, ऊजाम सधचि ऺरीरगामतका
प्राधधकयणका धेयै उच्च अधधकायीहरू सॊरग्न छन ् ।
मसफाये रेखा समभततरे प्रधानभन्री कामामरम, ऊजाम भन्रारम, विद्मत
ु ् प्राधधकयणरगामतराई तनणमम
ऩठाएऩतछ ततनओटै तनकामरे अजख्तमायराई छानबफनका राधग जजम्भा ददएको धथमो । अजख्तमायरे
मसफाये छानबफन गरययहे को जनाएको छ ।
फैठकभा प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे प्रचमरत कानुनअनुसाय अतघ फढ्ने गयी

चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजनाको बुक्तानीरगामतका सभाधानका राधग फाटो खोमरददन आग्रह गये का
धथए ।

तनदे शन कामामन्िमन बएभा साॉघरु यएको ८ सम ४३ मभटय सरु
ु ङभध्मे ठे केदाय कम्ऩनी सीजीजीसीरे
सम्ऩन्न गये को ६ सम ११ मभटयको बौततक प्रगततको भूल्माॊकन प्रततिेदन अफ प्राधधकयणको

इजन्जतनमरयङ विबागका इजन्जतनमयहरूरे गनेछन ् । फाॉकी २ सम ३२ मभटयको भूल्माॊकन प्रततिेदन ऩतन
सोही समभततरे गनेछ ।

ऊजाम भन्रारमरे रेखा समभततभा प्रस्ताि गये को काममविधधभा बने सम्ऩन्न बएको य फाॉकीका राधग
भूल्माॊकन गनम स्ितन्र व्मजक्तत्िको नेतत्ृ िभा ऊजाम भन्रारम य प्राधधकयणका प्रतततनधध यहने गयी ततन
सदस्मीम समभततरे गने य सोका राधग १२ राख ३८ हजाय खचम राग्ने प्रस्ताि ऩेस गये का धथए तय
अधधकाॊश सबासद्हरूरे दऺ जनशजक्त यहे को प्राधधकयणफाटै गनऩ
ुम ने फताएका धथए ।
आमोजनाको ९४ प्रततशत काभ सककएको छ बने २०६८ सारभै तनभामण सम्ऩन्न हुने आमोजनाभा दढराइ
हुॉदै आएको छ । चभेमरमाको प्रततभेगािाट ५० कयोड रुऩैमाॉ नाघेऩतछ आमोजनाभा व्माऩक अतनममभतता
बएको आयोऩ राग्दै आएको छ ।

सरु
ु भा करयफ ८ अफम रुऩैमाॉ रागत यहे को आमोजनाको रागत फढे य १५ अफम ६ कयोड रुऩैमा“ ऩधु गसकेको छ ।
२०६४ सारको भाघ भदहनाभा आमोजनाको तनभामण सरु
ु बएको धथमो ।
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'चभेलरमाराई एक अफू नौ कयोड टदने ननणूम गरत'
छानबफन गयी चभेमरमाभा तत्कार काभ सुरु गनम रेखाको तनदे शन

व्मिस्थावऩका–सॊसद् भातहतको सािमजतनक रेखा समभततरे चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजनाभा दे खखएको

अतनममभतताको ऩुन् छानबफन गयी तत्कार तनभामण सुरु गनम ऊजाम भन्रारम य नेऩार विद्मुत ्
प्राधधकयणराई तनदे शन ददएको छ ।

समभततको आजको फैठकरे प्राधधकयणरे तनभामण गरययहे को सो आमोजनाको सुरुङ खजु म्चएको बन्दै

त्मसको बेरयएसनफाऩत रु एक अफम नौ कयोड यकभ तनकासा गने बन्ने तनणमम गरत बएको सभेत
ऩुन्स्भयण गयाएको छ ।
समभततरे गत भङ्मसय १७ गते सो आमोजनाभा अतनममभतता बएको बन्दै बुक्तानी नददन य तय सोही

फहानाभा काभ नयोक्न तनदे शन ददएको धथमो। सो तनदे शनऩतछ ठे केदायरे काभ योकेको नेऩार विद्मुत ्
प्राधधकयणरे जनाएको धथमो ।

समभततरे चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजनाको खजु म्चएको सुरुङ भभमतका क्रभभा सन ् २०१३ को

भूल्मअनुसाय‘बेरयएसन अडमय’ददॉ दा प्राधधकयणराई घाटा ऩये को समभततरे मसअतघ नै ठहय गये को धथमो
।विगतको तनणममभा कामभ यहॉ दै समभततरे तत्कार काभ सुरु गनम य कुनै ऩतन फहानाफाजी नगनम तनदे शन
ददएको समभततका सबाऩतत जनादम न शभामरे ददए।

प्राधधकयणरे सन ् २००६ को ठे क्का सम्झौताभा उल्रेख नबएको नमाॉ काभका राधग ६ िर्मअतघको भल्
ू मभा
काभ गनम नभानेको बन्दै सन ् २०१३ को प्रचमरत दयअनस
ु ाय काभ ददएको य अधग्रभ बक्
ु तानी भार ददएको

जनाएको धथमो। आमोजनाको बेरयएसन अडमयफाऩत रु ८२ कयोड ९३ राख राग्नऩ
ु ने बतनए ऩतन
प्राधधकयणरे रु एक अफम नौ कयोड बक्
ु तानी ददएको धथमो ।

समभततरे बेरयएसनफाऩतको रु एक अफम नौ कयोड बुक्तानी नददन य ददनुऩने स्ऩष्ट कायण ऩेस गनम
तनदे शन ददएको धथमो । रेखा समभततका सदस्म याजेन्र केसीको सॊमोजकत्िभा गदठत उऩसमभततरे
आमोजनाभा भ्रष्टाचाय बएको ठहय गदै बुक्तानी नददन तनदे शन ददएको धथमो ।
ऩतछल्रोऩटक ऊजामरे सो आमोजनाका सम्फन्धभा दे खखएको अतनममभतता छानबफन गनम तीन सदस्मीम
काममदर गठन गने य सोही काममदररे ददएको प्रततिेदनका आधायभा सरु
ु ङ खजु म्चएको सम्फन्धभा

छानबफन गने आशमको ऩर रेखा समभततराई ऩठाएको धथमो । बौगमबमक कायणरे आमोजनाको कुर ४.६७
ककरोमभटयभध्मे ८४३ मभटय सुरुङ खजु म्चएको धथमो ।

दाचर
ुम ा य फैतडीभा तनभामणाधीन सो आमोजना सन ् २००६ को जनियीफाट तनभामण सरु
ु बई सन ् २०११ को भे

भदहनाभा सम्ऩन्न हुनुऩने धथमो । ऩटक–ऩटक बेरयएसन हुॉदा सो आमोजनाको रागत सभेत रु १५ अफम ६
कयोड ऩुगेको छ ।
समभततको फैठकभा सहबागी साॊसद धनयाज गुरुङ, याभहरय खततिडा, बयत साह, जमदे ि जोशी, डोयप्रसाद
उऩाध्माम, एकनाथ ढकाररगामतरे हचि
ु ाको आधायभा आमोजनाको बेरयएसन गरयएको, प्रततभेगािाट

रागत अन्म आमोजनाको तुरनाभा चाय गुणाबन्दा फढी यहे को बन्दै दोर्ीभाधथ कायिाही गनम भाग गये का
धथए।

साॊसद गुरुङरे रेखा समभततको कायण तनभामण अिरुद्ध बमो बनेय आऩवत्त गदै दहड्ने प्राधधकयणरे आपूरे
कायफाही गनऩ
ुम ने कसराई कायफाही गमो बनेय प्रश्न गये का धथए।

उता प्राधधकयणरे बने रेखा समभतत य अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगरे छानबफन गरययहे का
कायण आपूहरुराई काभ गनम अत्मायो ऩये को जनाएको धथमो ।

ऊजाम सधचि याजेन्रककशोय ऺेरीरे सफैततयफाट सहमोग बए सो आमोजना सन ् २०१६ को भाचमभा सम्ऩन्न

हुने जानकायी ददॉ दै रेखा समभततको तनदे शनऩतछ बेरयएसनफाऩतको यकभ नददइएको य अन्म काभ बने
जायी यहे को फताए।
‘कभीकभजोयी बएको बए छानबफन गये य कायफाही गने सभम आगाभी ददनभा ऩतन कामभ नै यहन्छ,
तत्कारका राधग खजु म्चएको सरु
ु ङ खोरेय काभ गने िाताियण फनाइददन भ आग्रह गदम छु' सधचि ऺेरीरे
बने।

प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे आमोजनाका सम्फन्धभा दे खखएको अतनममभतता
छानबफन गनमका राधग आन्तरयक समभतत फनाउने य सो समभततरे ददएको प्रततिेदन समभततराई सभेत
उऩरब्ध गयाउने जानकायी ददए। कुर ३० भेगािाट ऺभताको सो आमोजना ऩजश्चभाञ्चर ऺेरको
विकासभा सन्तुरन ल्माउने बन्दै सुरु गरयएको धथमो। (यभेश रम्सार)यासस

>f]tM cleofg, 2072/3/14

आॉधीखोराको जेडीए ननणूम फदय गनू भाग

नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणका ऩाॉचओटै कभमचायी सङ्गठनरे धचतनमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा गू ्यऩ अप ऩािय कम्ऩनी
(सीजीजीसी)सॉग आॉधीखोरा जरविद्मत
ु ् आमोजनाको साझेदायी विकास सम्झौता (जेडीए) बएकोप्रतत गम्बीय
ध्मानाकर्मण बएको फताएका छन ् ।

उक्त तनणमम फदय गनम एक विऻजततभापमत नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणको सञ्चारक समभततराई उनीहरूरे आग्रह
गये का छन ् । ‘उक्त तनणमम फदय नबए कडा कदभ चाल्न फाध्म हुनेछौं,’ विऻजततभा उल्रेख छ । मसअतघ गत

शक्र
ु िाय ऊजामभन्री याधाकुभायी ऻिारीको अध्मऺताभा यहने सञ्चारक समभततरे विनाप्रततस्ऩधाम सीजीजीसीसॉग
सम्झौता गने तनणमम गये को धथमो ।

असहभतत जनाउने कभमचायी सङ्गठनहरूभा याजष्िम कभमचायी सङ्गठन, नेऩार याजष्िम कभमचायी सङ्गठन, कभमचायी

कल्माण ऩरयर्द्, नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयण कभमचायी सङ्घ य नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयण कभमचायी मुतनमन यहे का छन ्
।
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चभेलरमाको बुक्तानी योक्का प्रकयण : ऩुनभल
मू माङ्कन गये य भात्र बुक्तानी

सािमजतनक रेखा समभततरे चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजनाको सुरुङ तनभामण (टनेर स्क्मुजजङ दिटभेण्ट) काममको
‘बेरयएशन अडमय’को ऩन
ु भल्
ूम माङ्कन गये यभार बक्
ु तानी ददन नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणराई तनदे शन ददएको छ ।

समभततको आइतिाय फसेको फैठकरे प्राधधकयणकै इजञ्जनीमरयङ विबागभापमत ऩुनभल्
ूम माङ्कन गयी बुक्तानी ददन
तनदे शन ददएको समभततका सबाऩतत जनादम न शभामरे जानकायी ददए ।

समभततरे गत भङ्मसय १९ गते प्राधधकयणको आमोजना विकास विबागअन्तगमतको बेरयएशन रयभ्मू कमभटी

(बीआयसी)भाऩमmत भल्
ू माङ्कन गयी बक्
ु तानी ददन तनदे शन ददएको धथमो । तय, उक्त कमभटी खाये ज बइसकेको
जानकायी ऊजाम भन्रारमरे ददएऩतछ समभततरे नमाॉ तनदे शन ददएको हो । समभततरे ददएको तनदे शनभा

ऩुनभल्
ूम माङ्कन गदाम रेखा समभततफाट गरयएको भूल्माङ्कन प्रततिेदनराई सभेत आधाय फनाउनुऩने सभेत उल्रेख छ
। साथै, धचमरभेको फाॉकी यहे को काभ मथासक्म चाॉडो सम्ऩन्न गनमसभेत समभततरे तनदे शन ददएको छ ।

आमोजनाभा अतनममभतता बएको बनी समभततरे गत भङ्मसयभा बुक्तानी योक्का गनम ददएको तनदे शनऩतछ ठे केदाय

कम्ऩनीरे सुरुङ तनभामणको काभ अदहरेसम्भ शुरू नगये को ऊजाम भन्रारमका सधचि याजेन्रककशोय ऺरीरे जानकायी
ददए । कुर ८ सम ४३ मभटय राभो सरु
ु ङभध्मे अदहरेसम्भ ६ सम ११ मभटयको काभ भार ऩयू ा बएको छ । उनका
अनुसाय सुरुङ तनभामणको काभ योककए ऩतन अन्म काभ बने बइयहे को छ ।

गतिर्मको असायभा उक्त सुरुङ तनभामणभा बेरयएशनफाऩत थऩ १ अफम ९ कयोड रुऩैमाॉ बुक्तानी ददने सञ्चारक
समभततरे तनणमम गये ऩतछ सािमजतनक रेखा समभततरे काभ योक्का गने तनणमम गये को धथमो । त्मसअतघ ऩतन
ऩटकऩटक आमोजनाभा बेरयएशनफाऩत थऩ यकभ बुक्तानी गरयॉ दै आएको धथमो ।

ऩटकऩटक बेरयएशन अडमय स्िीकृत गनामरे आमोजनाको रागत अदहरेसम्भ कुर १५ अफम ६ कयोड रुऩैमाॉ ऩुधगसकेको
छ । मो दहसाफरे प्रततभेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादनका राधग हुने खचम ५० कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩने दे खखन्छ ।
साभान्मतमा १ भेगािाट विद्मत
ु ् उत्ऩादनका राधग औसतभा १५ कयोड रुऩैमाॉ राग्ने गछम ।

प्राधधकयणका अनस
ु ाय आमोजना तनभामणको ९६ प्रततशत काभ ऩयू ा बइसकेको छ । आमोजना तनभामणका राधग

समभततरे फाटो खोमरददने हो बने सन ् २०१६ को भाचमसम्भभा सम्ऩन्न हुने प्राधधकयणका प्रफन्ध तनदे शक भुकेशयाज

काऩ ्mरेरे जानकायी ददए । ३० भेगािाट ऺभताको चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजनाको ठे क्का सम्झौता २०६३ ऩुस ६
भा बएको धथमो । प्रायम्बभा आमोजनाको अनभ
ु ातनत रागत रू. ७ अफम १८ कयोड २८ राख धथमो । सम्झौताअनस
ु ाय
आमोजना २०६८ ऩुसभा नै सम्ऩन्न हुनुऩथ्र्मो । तय, तोककएको सभमभा आमोजना ऩूया नबएऩतछ म्माद २०६९

साउन, २०७० असाय हुॉदै २०७१ ऩुससम्भ सारयएको धथमो । तय, आमोजनाको तनभामण बने अबैm ऩूया बएको छै न ।
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‘भमलमाॊकनऩनछ भात्रै चभेलरमाको बुक्तानी’

सॊसद्को सािमजतनक रेखा समभततरे चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजनाको साॉघुरयएको (इजस्क्िधचङ) को सुरुङ खोल्न

राग्ने खचमको भल्
ू माॊकन गये य भारै ठे केदायराई बक्
ु तानी उऩरब्ध गयाउन विद्मत
ु ् प्राधधकयण य ऊजाम भन्रारमराई
तनदे शन ददएको छ ।

समभततको आइतफायको फैठकरे ऩयाभशमदातारे गये को रागत मसपारयसराई प्राधधकयणको इजन्जतनमरयङ

विबागफाट भूल्माॊकन गनम तनदे शन ददएको हो । प्राधधकयणरे कभजोय ब–ू फनािटका कायण साॉघुरयएको सुरुङ

खर
ु ाउन १ अफम ९ कयोड ३८ राख रुऩैमाॉ (भ्माट सदहत) को रागत स्िीकृत गये को धथमो । चरनचल्तीबन्दा फढी दय
स्िीकृत गयी अतनममभत रूऩभा रागत स्िीकृत गये को बन्दै समभततरे बक्
ु तानी योक्न तनदे शन ददएको धथमो ।

समभततरे मसअतघ स्िीकृतत बएको रागतराई प्राधधकयणको इजन्जतनमरयङ विबागफाट भूल्माॊकन गयाएय भारै
ठे केदायराई बुक्तानी ददन तनदे शन ददएको हो । समभततरे साॉघुरयएको सुरुङ खोल्न राग्ने खचमको बुक्तानी ददन

स्ितन्र विऻको नेतत्ृ िभा तीन प्राविधधक भल्
ू माॊकन अनग
ु भन समभतत गठन गने ऊजामको प्रस्ताि अस्िीकाय गये को
छ । समभततभा ऊजामका मसतनमय डडमबजनर इजन्जतनमय य प्राधधकयणका कम्तीभा ९ तहको मरमबर इजन्जतनमय
सदस्म यहने प्रस्ताि ऊजामको धथमो ।

समभततका सबाऩतत जनादम न शभामरे प्राधधकयणको इजन्जतनमरयङ विबागफाटै साॉघुरयएको सुरुङ खोल्न राग्ने दयको
भूल्माॊकन गयाइनुऩने फताए । ऩयाभशमदातारे गये को बेरयएसनराई प्राधधकयणको आमोजना विकास

विबागअन्तगमतको बेरयएसन ऩन
ु यािरोकन कमभटीरे (मबआयसी) ऩन
ु यािरोकन गने व्मिस्था हटाइएको धथमो ।
ऩुनयािरोकन व्मिस्था हटाइएऩतछ ऊजामभन्री याधा ऻिारीरे सफैबन्दा ठूरो १ अफम ९ कयोड रुऩैमाॉको बेरयएसन
स्िीकृत गये की धथइन ् । त्मततिेरा तनमभत्त काममकायी तनदे शक उऩेन्रदे ि बट्ट धथए । ‘तनभामण साभग्री,

जनशजक्तरगामतभा रेखा समभततरे गये को भल्
ू माॊकनराई आधाय भानी इजन्जतनमरयङ विबागफाट दयराई

ऩुनभल्
ूम माॊकन गये य भारै बुक्तानी ददन तनदे शन ददएका छौँ,’ सबाऩतत शभामरे बने । सबाऩतत शभामसदहत समभततका
सबासद्रे मसअतघ ददएका तनदे शन ऩारना नगयी रेखा समभततराई दे खाएय काभ योककएको बन्दै आऩवत्त जनाएका
धथए । ‘समभततरे कदहरे ऩतन काभ योक्न तनदे शन ददएको छ, ददएका तनदे शन ऩारना नगने, तय दोर् समभततको
थातरोभा हाल्ने ?’ शभामरे आऩवत्त जनाए ।

समभततरे चभेमरमा आमोजनाभा बइयहे को काभफाये ऊजाम सधचि याजेन्रककशोय ऺेरी, प्राधधकयणका काममकायी

तनदे शक भुकेशयाज काफ्रेसॉग जानकायी मरएको धथमो । काममकायी तनदे शकरे योककएको साॉघुरयएको इजस्क्िधचङ

सुरुङ खोल्ने काभ सुरु गनम फाटो पुकाइददन आग्रह गये । ‘आमोजनाभा बएको बेरयएसन गने ऩदाधधकायी अजख्तमाय
दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगभा तारयख धाइयहे का छन ्, भ्रष्टाचाय गये को बए कायफाही बोग्न तमाय छौँ, तय

इजस्क्िधचङ खोल्न समभततरे फाटो पुकाइददनुऩछम ,’ उनरे बने । उनरे इजस्क्िधचङ खर
ु ाउन तत्कार सुरु बए

आमोजना आगाभी चैतमबर तनभामण सम्ऩन्न हुने फताए । आमोजनाको ठे केदाय कम्ऩनी चाइना गेजि
ु ा ग्रऩ
ु अप

कम्ऩतनज (मसजजजजसी) रे बुक्तानी नऩाएसम्भ इजस्क्िधचङ खर
ु ाउने काभ नगने फताउॉ दै आएको छ । इजस्क्िधचङ
बएको ८ सम ४३ मभटय सुरुङभध्मे ६ सम ११ मभटय खोमरएको छ । ०६८ िैशाख (९ भे २०११) भा सक्ने रक्ष्म
याखखएको आमोजनाको अदहरेसम्भ करयफ ९६ प्रततशत काभ बएको छ ।

ऊजामसधचि ऺेरीरे अजख्तमायरे ऩतन चभेमरमाफाये ‘औधचत्म य आिश्मकताका आधायभा उऩमुक्त तनणमम मरन’
तनदे शन ददएको जानकायी ददए । ‘अजख्तमायका तनदे शन प्राधधकयण सञ्चारक समभततभा छरपर गदाम

सञ्चारकरे अजख्तमायको तनदे शन कामामन्िमन गनम अत्मायो भानेऩतछ तनणमम गनम सककएको छै न,’ ऺेरीरे बने ।
रेखा समभततरे छानबफन गयी अतनममभतताभा सॊरग्न विद्मुत ् प्राधधकयण सञ्चारक समभततका ऩदाधधकायी,
ठे केदाय तथा ऩयाभशमदाता कम्ऩनीराई कायफाही गनम तनदे शन ददएको धथमो ।

चभेमरमाको फाॉध, विद्मुत्गह
ृ , सुरुङरगामत मसमबर सॊयचना तनभामण गनम मसजजजजसीमसत सुरुभा २ अफम ८८ कयोड
१३ राख रुऩैमाॉभा ठे क्का सम्झौता बएको धथमो । तनणमम प्रकक्रमाभा प्राधधकयणफाट बएको दढराइ, सम्झौताको
कपतरो कामामन्िमन, कभजोय बूफनोटरगामतरे आमोजनाको मसमबरतपमको रागत ५ अफम ४२ कयोड ७४ राख

ऩुगेको छ । प्राधधकयणरे हारसम्भ ६ ऩटक गयी सम्झौताको १ सम ६० प्रततशत अथामत ् २ अफम ५४ कयोड ६१ राख
रुऩैमाॉ बेरयएसन स्िीकृत बइसकेको छ ।

याहुघािभा अन्तरयभ आदे श अस्वीकाय
ऩुनयािेदन अदारत ऩाटनरे विद्मुत ् प्राधधकयणको याहुघाट जरविद्मुत ् आमोजनाको ठे क्का तोड्ने तनणमम

कामामन्िमन गनम फाटो खोमरददएको छ । मसैगयी, आमोजनारे ठे केदाय बायतीम कम्ऩनी आइमबआयमसएरे याखेको
अधग्रभ बुक्तानी य काममसम्ऩादन फैंक ग्माये न्टी जपत गनम ऩाउने बएको छ ।

अदारतका न्मामाधीशद्िम बीभफहादयु फोहया य मशियाज अधधकायीको इजरासरे ठे केदायको भागफभोजजभ
अन्तरयक आदे श जायी गनम अस्िीकाय गये ऩतछ तनणमम कामामन्िमनको फाटो खर
ु ेको हो ।

ठे केदाय कम्ऩनीरे प्राधधकयणको तनणमम कामामन्िमनभा नआउॉ दै मसराई योक्न भाग गदै अदारतभा रयट दामय

गये को धथमो । अदारतरे ठे केदायको भाग दाफी नऩग्ु ने ठहय गदै अन्तरयभ आदे श जायी गनम अस्िीकाय गये को हो ।

‘अदारतरे अन्तरयभ आदे श ददन अस्िीकाय गये को छ, अफ ठे क्का तोड्न य फैंक ग्माये न्टी जपत गनम फाटो खर
ु ेको
छ,’ आमोजना प्रभख
ु कुरभान तघमसङरे बने ।

आमोजनारे फैंक ग्माये न्टी जपत गनम फैंकराई ४ असायभै ऩर ऩठाएको धथमो । तय, ठे केदायरे फैंकराई ऩतन विऩऺी
फनाएकारे ग्माये न्टी जपत हुन सकेको धथएन ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2072/3/14

आॉधीखोराको ननणूम खाये ज गनू ऩाॉच मुननमनको
भाग

/ विद्मत
ु ् प्राधधकयणभा कक्रमाशीर ऩाॉच िे ड मतु नमनरे १ सम ८० भेगािाटको आॉधीखोरा जरशाममक्
ु त जरविद्मत
ु ्
आमोजना धचतनमाॉ कम्ऩनीसॉगको साझेदायीभा तनभामण गने तनणमम खाये ज गनम भाग गये का छन ् । काॊग्रेस, एभारे,
एकीकृत भाओिादी, याप्रऩा य भाओिादी तनकटका िे ड मुतनमनरे प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक भुकेशयाज
काफ्रेराई आइतफाय ऻाऩनऩरभापमत तनणमम खाये जीको भाग गये का हुन ् ।

प्राधधकयण सञ्चारक समभततको शुक्रफायको फैठकरे आमोजना चाइना गेजुिा ग्रुऩ इन्टयनेसनर इजन्जतनमरयङ

कम्ऩनी (मसजजजजसी) सॉगको साझेदायीभा तनभामण गनम सॊमक्
ु त विकास सम्झौता (जेडडए) गने तनणमम गये को धथमो ।
िे ड मुतनमनरे तनणमम खाये ज नगरयए आन्दोरन गने चेतािनी ददएका छन ् । ‘सञ्चारक समभततको तनणममप्रतत घोय
असहभतत प्रकट गदै अविरम्फ मसको फदय गनम भाग गदम छौँ, अन्मथा मो य मस्तै प्रकृततका प्राधधकयणको
दहतविऩयीत बएका तनणममविरुद्ध कडा कदभ चाल्न फाध्म हुनेछौँ’ ऻाऩन ऩरभा उल्रेख छ ।

मुतनमनरे प्रततस्ऩधामको विधध अतनिामम अिरम्फन गनऩ
ुम ने, प्राधधकयणराई साझेदायीफाट फादहय याख्नऩ
ु ने,

प्राधधकयणफाट आमोजनाभा मसअतघ बएको सम्ऩूणम खचम सम्फजन्धत कम्ऩनीफाट सोधबनाम उऩरब्ध गयाउन भाग
गये । मसैगयी, कारीगण्डकी ‘ए’ जरविद्मुत्भा ऩुग्ने ऺतत विश्रेर्ण गयी ऺततऩूततमको सुतनजश्चतता हुनुऩने य

हारसम्भ जराशममुक्त आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने विद्मुत्को खरयद नीतत स्ऩष्ट हुनुऩने भाग गये का धथए ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2072/3/14

‘चभेमरमाभा ऩन
ु भल्
ूम माॊकन गये य बक्
ु तानी दे ऊ’
व्मिस्थावऩका सॊसद्को सािमजतनक रेखा समभततरे तनभामणाधीन ३० भेगािाटको चभेमरमाको
बेरयमसनफाये ऩुनभल्
ूम माॊकन गये य बुक्तानी प्रकक्रमा अतघ फढाउन तनदे शन ददएको छ ।
ऊजाम भन्रारमरे स्ितन्र विऻ नेतत्ृ िको तीनसदस्मीम टोरीरे प्राविधधक भूल्माॊकन गयी बुक्तानी

प्रकक्रमा अतघ फढाउनका राधग ऩहर गरयददन रेखा समभततराई ऩर रेखेकोभा समभततरे नेऩार विद्मुत ्
प्राधधकयणको इजन्जतनमरयङ विबागको नेतत्ृ िभा भूल्माॊकन गयी बुक्तानी प्रकक्रमा अतघ फढाउन तनदे शन
ददएको हो ।

समभततका सबाऩतत जनादम न शभामरे रेखा समभततरे चभेमरमाको अध्ममनका क्रभभा साभग्री दयये ट
विश्रेर्ण गये को उल्रेख गदै त्मसराई सभेत आधाय फनाएय ऩन
ु भल्
ूम माॊकन गयी बक्
ु तानी प्रकक्रमा अतघ

फढाउन तनदे शन ददएको जानकायी ददए । समभततरे प्राधधकयणरे प्रस्तावित गये को भाचम २०१६ मबरै
आमोजनाको तनभामण कामम ऩूया गनमसभेत तनदे शन ददएको छ ।
बेरयमसन नम्फय ६ भा सुरुङ साॉघुरयएको (टनेर जस्िजजङ) तनभामणका राधग १ अफम ९ कयोड रूऩैमाॉ ददने

विद्मुत ् प्राधधकयण सञ्चारक समभततको तनणममभा अतनममभतताको आशॊका गदै एक िर्मअतघ रेखा
समभतत छानबफन गये को धथमो । छानबफनका क्रभभा अतनममभतता बएको ठहय गदै थऩ अनुसन्धानका

राधग अजख्तमाय दरू
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगभा ऩठाएको धथमो तय ठे केदाय कम्ऩनीरे बुक्तानी
नऩाएऩतछ आमोजनारे काभ गये को छै न ।

९४ प्रततशत काभ सककएको सो आमोजनाको तनभामणभा सभस्मा दे खखएऩतछ प्राधधकयणका अधधकायीरे
रेखा समभततका कायण बुक्तानीरगामतका काममभा अतठे यो फताउॉ दै आएको धथमो बने समभततका

सबाऩतत शभामराई बेटेय सुदयू ऩजश्चभका सबासद्रे सभेत अतघ फढाउने िाताियणका राधग आग्रह गये का
धथए । आइतफायको फैठकभा बने अधधकाॊश सबासद्रे रेखा समभततरे चभेमरमाको काभ नयोकेको फताउॉ दै

बेरयमसनफाये गये को तनणममको ऩुनभल्
ूम माॊकन गये य अतघ फढ्न आग्रह गये का छन ् । चभेमरमा छानबफनका

क्रभभा अतनममभतता दे खखएको फताउॉ दै उनीहरूरे मसफाये अजख्तमायरे छानबफन गरययहे को तय काभ योक्न
कुनै तनदे शन नददइएको उनीहरूको बनाइ छ ।
आइतफायको फैठकभा ऊजामसधचि याजेन्रककशोय ऺरीरे अजख्तमायरे गत भॊमसयभा सािमजतनक रेखा
समभततरे ऩठाएको ऩरभा चभेमरमाभा अतनममभतता बएको दे खाएकारे मसफाये प्राधधकयणको

इजन्जतनमरयङ विबागराई ऩुनभल्
ूम माॊकन गनम सभस्मा ऩये को फताए । ‘अतनममभतता बएको ठहय गये य

तनणमम प्रकक्रमाभा सॊरग्न सफैराई कायफाही गनुम बनेकारे विबागरे भाधथल्रो तनकामको सभेत नाभ
भुतछएकारे मसफाये भूल्माॊकन गनम भानेन, अतठे यो ऩ¥मो,’ उनरे बने ।

तय आइतफायको रेखा समभततरे सोही विबागफाट ऩुनभल्
ूम माॊकन गनम तनदे शन ददएको छ । रेखा समभततरे

चभेमरमाफाये गये को अध्ममनऩतछको प्रततिेदन य तनणममका आधायभा बेरयमसनको तनणममभा ितमभान
ऊजामभन्री एिॊ प्राधधकयण सञ्चारक समभतत अध्मऺ याधा ऻिारी, ऊजाम सधचि ऺरीरगामतका
प्राधधकयणका धेयै उच्च अधधकायीहरू सॊरग्न छन ् ।
मसफाये रेखा समभततरे प्रधानभन्री कामामरम, ऊजाम भन्रारम, विद्मत
ु ् प्राधधकयणरगामतराई तनणमम
ऩठाएऩतछ ततनओटै तनकामरे अजख्तमायराई छानबफनका राधग जजम्भा ददएको धथमो । अजख्तमायरे
मसफाये छानबफन गरययहे को जनाएको छ ।
फैठकभा प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे प्रचमरत कानुनअनुसाय अतघ फढ्ने गयी

चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजनाको बुक्तानीरगामतका सभाधानका राधग फाटो खोमरददन आग्रह गये का
धथए ।

तनदे शन कामामन्िमन बएभा साॉघरु यएको ८ सम ४३ मभटय सरु
ु ङभध्मे ठे केदाय कम्ऩनी सीजीजीसीरे
सम्ऩन्न गये को ६ सम ११ मभटयको बौततक प्रगततको भूल्माॊकन प्रततिेदन अफ प्राधधकयणको

इजन्जतनमरयङ विबागका इजन्जतनमयहरूरे गनेछन ् । फाॉकी २ सम ३२ मभटयको भूल्माॊकन प्रततिेदन ऩतन
सोही समभततरे गनेछ ।

ऊजाम भन्रारमरे रेखा समभततभा प्रस्ताि गये को काममविधधभा बने सम्ऩन्न बएको य फाॉकीका राधग
भूल्माॊकन गनम स्ितन्र व्मजक्तत्िको नेतत्ृ िभा ऊजाम भन्रारम य प्राधधकयणका प्रतततनधध यहने गयी ततन
सदस्मीम समभततरे गने य सोका राधग १२ राख ३८ हजाय खचम राग्ने प्रस्ताि ऩेस गये का धथए तय
अधधकाॊश सबासद्हरूरे दऺ जनशजक्त यहे को प्राधधकयणफाटै गनऩ
ुम ने फताएका धथए ।
आमोजनाको ९४ प्रततशत काभ सककएको छ बने २०६८ सारभै तनभामण सम्ऩन्न हुने आमोजनाभा दढराइ
हुॉदै आएको छ । चभेमरमाको प्रततभेगािाट ५० कयोड रुऩैमाॉ नाघेऩतछ आमोजनाभा व्माऩक अतनममभतता
बएको आयोऩ राग्दै आएको छ ।

सरु
ु भा करयफ ८ अफम रुऩैमाॉ रागत यहे को आमोजनाको रागत फढे य १५ अफम ६ कयोड रुऩैमा“ ऩधु गसकेको छ ।
२०६४ सारको भाघ भदहनाभा आमोजनाको तनभामण सरु
ु बएको धथमो ।

>f]tM gful/s, 2072/3/14

चभेलरमाको ननणूम रेखारे आपैं उलट्मामो
रक्ष्भण विमोगी

आधथमक अतनममभतता बएको ठहय गदै चभेमरमा जरविद्मुत आमोजनाभा बुक्तानी योक्न तनदे शन

ददएको सॊसदको सािमजतनक रेखा समभततरे आइतफाय ऩुनभल्
ूम माॊकन गये य बुक्तानी ददन तनदे शन ददएको
छ।

बुक्तानी योककएऩतछ मसमबर ठे केदायरे तनभामणका सम्ऩूणम काभ योकेको धथमो। समभततकै कायण

आमोजना योककएको बन्ने आरोचना बएऩतछ करयफ आठ भदहनाऩतछ मस्तो तनदे शन ददएको हो।
इजन्जतनमरयङ विबागफाट समभततको भूल्माॊकनसभेतराई आधाय मरएय भूल्माॊकन गयाई बुक्तानी ददन
नेऩार विद्मुत प्राधधकयणराई तनदे शन ददइएको छ। समभतत सबाऩतत जनादम न शभामरे बुक्तानीका

विर्मभा प्राधधकयणको इजन्जतनमरयङ विबागफाट भूल्माॊकन गये य बुक्तानी ददएय काभ अगाडड फढाउन
तनदे शन ददए।

तनभामण सरु
ु बएदे खख हारसम्भ बौततक तनभामणतपम ६ ऩटक बेरयएसन स्िीकृत गयी ऩि
ू तम नधारयत यकभ
थऩेय कुर तनभामण रागत उच्च ऩारयएको समभततको ठहय धथमो। ८ सम ४३ मभटय खजु म्चएको सरु
ु ङ
तनभामणभा अतनममभत तरयकारे १ अफम ९ कयोड रुऩैमाॉ बक्
ु तानी गये को ठहय गरयएको धथमो।

उक्त बुक्तानी योक्न तनदे शन ददएऩतछ ठे केदायरे मसमबरतपमको सम्ऩूणम काभ योकेको धथमो। 'अतनममभत
बुक्तानी योक्नुभार बतनएको हो, तनभामण योक्नु बतनएको धथएन,' शभामरे बने, '८ भदहनाको फीचभा दईु टा
तनणमम गये य तनभामण नयोक्नु बतनएको हो।'

ऩटक–काभ सरु
ु गनुम बन्ने तनदे शन ददॉ दासभेत समभततराई दोर् दे खाएय आमोजना सच
ु ारु नगनभ
ुम ा ऊजाम
भन्रारम य प्राधधकयणको तनमत खयाफ दे खखएको उनरे फताए। उनका अनस
ु ाय अतनममभत बक्
ु तानी
ददनऩ
ु ने बन्दै जोड ददएय भन्रारमरे भ्रष्टाचायराई प्रश्रम ददएको छ।

समभततरे सबासद याजन केसीको सॊमोजकत्िभा ऊजाम उऩसमभतत गठन गयी बेरयएसनभा बएको
अतनममभतताफाये अध्ममन गये को धथमो। अध्ममनरे चभेमरमा आमोजनाभा हारसम्भ कुर ६ अफम ५७
कयोड रुऩैमाॉ बेरयएसन स्िीकृत गरयएको तनष्कर्म तनकारेको छ।

त्मसभध्मे ६ ऩटक गयी २ अफम ५५ कयोड रुऩैमाॉ स्िीकृत गरयएको दे खखन्छ। मो यकभ ऩूयै भ्रष्टाचाय बएको
समभततको आशॊका धथमो। मसमबरतपम भार ४ अफम ६३ कयोड स्िीकृत गरयएको छ। सम्झौता गदाम
मसमबरतपमको सुरु रागत २ अफम ८५ कयोड रुऩैमाॉभार धथमो।

भदहनौंसम्भ काभ गनम नऩाएकारे मसमबर ठे केदाय चाइना गेजफ
ु ा ग्रऩ
ु कऩोये सन (मसजजजजसी) रे थऩ

'बेरयएसन' दाफी गने सम्बािना दे खखएको छ। तय, ठे केदायरे कतत यकभ दाफी गछम अदहरे नै ककटान गनम
नसककने प्राधधकयण उत्ऩादन तनदे शनारमका उऩ–काममकायी तनदे शक शेयमसॊह बाटरे फताए। ऩतछल्रो
सॊशोधधत तामरकाअनुसाय आउॉ दो पागुनमबर आमोजना ऩूया गने रक्ष्म याखखएको उनरे जानकायी ददए।
समभततरे अतनममभतता बएको बन्दै आमोजनाको सुरुदे खखका भन्री, सधचि, प्राधधकयण कभमचायी य
ठे केदायसभेतराई कायफाही गनम अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोगराई आग्रह गये को धथमो।

अजख्तमायराई मसफाये कायफाही गये को य तनणमम नगये कारे तनभामण अगाडड फढाउन नसककएको ऊजाम
भन्री याजेन्रककशोय ऺेरीरे फताए।
'काभ योकेय अतनममभतताको छानबफन गये को बए हुन्थ्मो, त्मो बएन,' उनरे बने, 'दोर्ी दे खखएभा भराई

ऩतन कायफाही होस ्, मसभा आऩवत्त छै न, तय ऩदहरा कायफाही कक काभ मसभा स्ऩष्ट हुनुऩमो,।' काभै योकेय
छानबफन गनर
ुम े सभस्मा ऩाये को उनको तकम धथमो।

अजख्तमायफाट औधचत्म य आिश्मकता हे ये उधचत तनणमम गनूम बन्ने सझ
ु ाि आएऩतछ काभ नगये य

प्राधधकयणरे नै आमोजना रम्ब्माउन खोजेको सबासद याभहरय खततिडारे फताए। 'आमोजना योक्ने काभ
समभततरे गये को होइन, प्राधधकयणरे नै गये को दे खखमो,' उनरे बने।
खजु म्चएको सुरुङ भभमतका राधग ऩयाभशमदातारे मसपारयस गये को यकभ नै बुक्तानी गने तनणमम गरयएको
प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे फताए। 'ठे क्का सम्झौताअनुसाय ऩयाभशमदातारे
मसपारयस गये को यकभ प्राधधकयणरे काट्न सक्दै न,' उनरे बने, 'अफ कुनै सभस्मा हुॉदैन काभ अगाडड
फढाउ बनेय समभततरे मरखखत तनदे शन दे ओस ्।'

समभततरे योकेको बन्ने व्माऩक आरोचना बएकारे तछटो आमोजना ऩयू ा गनम अफ सहजीकयण गनऩ
ुम ने
अकाम सबासद विकास रम्साररे फताए। 'भ्रष्टाचाय छानबफन आमोजना तनभामणका क्रभभा ऩतन गनम
सककन्छ,' उनरे बने, 'समभततरे आमोजना योक्मो बन्ने आरोचना हुनुहुन्नॉ।'
दाचर
ुम ाका सबासद गणेश ठगुन्नारे सभेत समभततकै कायण आमोजना योककएको आयोऩ रगाए।

'सुदयू ऩजश्चभको विकाससॉग जोडडएको आमोजना जतत नै भहॉ गो बए ऩतन ऩूया गनैऩछम ,' उनरे बने,

'खजु म्चएको सुरुङको काभ नहुॉदासम्भ मसमबरतपमको कुनै काभ हुॉदैन। अतनममभतताको छानबफन गने
काभ खर
ु ा याखेय आमोजना अगाडड फढाउनुको विकल्ऩ छै न।'

प्राधधकयणरे २०६५ ऩुस १३ दे खख २०७१ असाय ६ सम्भ गरयएको बेरयएसन स्िीकृतभा ऊजाम भन्री, सधचि य

प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक सॊरग्न यहे को ठहय गये को धथमो।
प्राधधकयण इजन्जतनमरयङ तनदे शनारमअन्तगमतको आमोजना विकास विबागरे आमोजनाभा सहामक
ऩयाभशमदाताको काभ गये कोभा सञ्चारक समभततरे त्मसराई हटाएय साह एन्ड मसल्ट कन्सल्टराई
तनमुक्त गये को धथमो। महीीँफाट भ्रष्टाचाय सुरु बएको समभततको तनचोड धथमो।
सन ् २००६ डडसेम्फय २१ भा आमोजना तनभामण सुरु हुॉदा ८ अफम ४९ कयोड ५५ राख रुऩैमाॉ तोककएको रागत

हारसम्भ करयफ १५ अफम रुऩैमाॉ नातघसकेको छ। मसमबरतपम तनभामण सुरु बएऩतछ डडजाइन ऩरयितमन गन,ुम
विद्मुतगह
ृ को स्थानान्तयण, अनऩेक्षऺत प्रततकूर बौगोमरक अिस्था, सुरुङ खजु म्चनु रगामत कायणरे
बेरयएसन फढ्दै गएको प्राधधकयणरे जनाएको छ।

दाचर
ुम ाभा तनभामणाधीन ३० भेगािाटको मो आमोजना करयफ ९५ प्रततशत ऩूया बएको छ। आमोजना सन ्

२०११ भै तनभामण ऩूया गने रक्ष्म याखखएको धथमो। अदहरेसम्भ चाय िर्मबन्दा फढी सभम रजम्फइसकेको छ।
सभम रजम्फॉदा अभेरयकी डरयभा आएको उतायचढािरे ऩतन आमोजनाको रागत फढे को हो।

प्राधधकयणका अनस
ु ाय हारसम्भ करयफ १४ अफम रुऩैमाॉ खचम बइसकेको य सॊशोधधत रागत १५ अफम ६ कयोड
४ राख रुऩैमाॉ ऩम
ु ामुुइएको छ। प्रसायण राइनको रागतसभेत जोड्दा प्रततभेगािाट करयफ २८ कयोड रुऩैमाॉ
अनभ
ु ान गरयएको आमोजना रागत उऩसमभततरे अध्ममन गदामसम्भ प्रततभेगािाट ५० कयोड २० राख
रुऩैमाॉ ऩग
ु ेको छ।
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चभेलरम जरबफद्मुत सम्ऩन्न हुने अझै अन्मौरभा

डोटी,नेस / सुदयू ऩजश्चभको दाचर
ुम ा जजल्राभा तनभामणाधीन चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजना कदहरेसम्भ
हुने बन्नेभा अझै अन्मोर कामभै यहे को छ ।

सात िर्मअतघ तनभामण कामम सरु
ु बएको दाचर
ुम ा य फैतडीको मसभाऺेर मशखयऩयु गाबफस –४ फराचभा

तनभामणाधीन ३० भेघािाट ऺभताको सो जरविद्मत
ु ् आमोजना ऩयू ा हुने सभम अझै अतनजश्चत फनेको छ ।
सरु
ु िातभा रु आठ अफम ५० राख यकभ रागतभा तनभामण सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखखएको उक्त आमोजनाको
ऩतछल्रो रागत १५ अफम ६ कयोड रुऩैमाॉ ऩग
ु े ऩतन तनभामण सम्ऩन्न कदहरे हुने बन्ने फाये भा अझै एककन
बएको छै न ् ।

नमाॉ काममतामरकाभा मसमबर, इरेक्िो भेकातनकर ठे केदाय, प्राधधकयण य ऩयाभशमदाता सजम्भमरत
‘ज्िाइन्ट कोअडडमनेटेड िककमङ कमभटी’का अनुसाय भाचम २०१६ भा बफद्मुत तनभामण सम्ऩन्न हुने फताईएको

बएऩतन स्थातनमफासी बने सो सभमभा तनभामण सम्ऩन्न हुनेभा आसॊका गरययहे को दाचर
ुम ा उकुका सन्तोर्
मसॊहरे फताउनु बमो । उहाॉरे बन्नु बमो ‘सम्ऩन्न हुन्छ बन्दा बन्दा फर्ै य अयफौ खचम बई सक्मो खै
सम्ऩन्न बए बफस्िास छ ।’

सन ् २००७ फाट सुरु बएको उक्त आमोजना सन ् २०११ भा सम्ऩन्न गने सम्झौता बएको धथमो । राभो
सभमदे खख तनभामणाधीन अिस्थाभा यहे को उक्त आमोजनाको काभ ठतऩ बएको राभो सभम

बफततसक्दासभेत अझै सञ्चारन हुन नसकेको स्थातनमफासी फताउछन ् । काभ सम्ऩन्न बएऩतछ उक्त
आमोजनारे िावर्मक रुऩभा १८ कयोड मुतनट विद्मुत ् उत्ऩादन गने फताइएको छ ।

राभो सभमदे खख तनभामणाधीन अिस्थाभा यहे को चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजना फन्न नसक्दा जजल्रारे
ऩाउने याजस्िसभेत गुभाउनु ऩये को छ । याजनीततक दरका नेता, काममकताम य भाधथल्रो तहका कभमचायीरे
कभाउने धन्दाका रुऩभा चराएकारे आमोजनाको तनभामण कामम ऩूया हुन नसकेको स्थानीमको आयोऩ छ ।
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याहुघािभा स्िे अडूय जायी बएन
यहुघाटको ठे केदाय कम्ऩनी आईबीआयसीएर मरमभटे डरे दामय गयको भुद्दाभा ऩुनयािेदन अदारतरे स्टे
अडमय जायी गनम अस्िीकाय गये को छ । मससॉगै विद्मुत ् प्राधधकयणराई आईबीआयसीएरको जभानत
जपत गनम सजजरो बएको छ ।

आईबीआयसीएररे दामय गये को भुद्दाभा आइतफाय फहस बएको धथमो । न्मामाधीश बीभफहादयु फोहोया य
मशियाज अधधकायीरे हे येका धथए । फहसऩतछ न्मामाधीशद्िमफाट स्टे अडमय जायी गने तनणमम नबएको

याहुघाट जरविद्मुत ् आमोजना प्रभुख कुरभान तघमसङरे फताए । ‘जभानत जपत गनम सजजरो बमो,’
उनरे बने । साढे ३ िर्मभा मसध्माउनऩ
ु ने ३२ भेगािाटको याहुघाटको काभ ५ िर्म बफत्नै राग्दा ऩतन
आईबीआयसीएररे १२ प्रततशत ऩतन सकेको छै न ।

आईबीआयसीएररे काभफाऩत करयफ ६० कयोड रुऩैमाॉ बने रधगसकेको छ । तय १० कयोड रुऩैमाॉबन्दा
फढीको काभ नबएको प्राधधकयणको बनाइ छ ।
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आॉधीखोरा उरेय गमो
विकास थाऩा

बूकम्ऩरे सािमजतनक य तनजी दि
ु ै ऺेरका तनभामणाधीन आमोजनाहरूराई ठूरो ऺतत ऩु:माएको छ।
फतनयहे का आमोजना तनधामरयत सभमभा ऩूया हुन भुजस्कर बएको छ।

भाधथल्रो ताभाकोसी, धचमरभेका सहामक कम्ऩनीभापमत तनभामणाधीन चाय आमोजना (२८० भेगािाट)
रगामतका आमोजना प्रबावित बएका कायण तमनका रागत य सभम दि
ु ै फढ्ने तनजश्चत छ।
त्मसभाधथ के तनहुॉ ऩाउॉ बनी च्माॉखे थातनेहरूका राधग बक
ू म्ऩ एउटा अिसयका रूऩभा ऩरयणत बएको छ।
मसरे गदाम आगाभी ददनभा ऊजाम सॊकट अझ फढ्ने दे खखन्छ।

फढ्दो सॊक्रभणकारभा भुरुकभा फेधथततहरू व्मातत यहे का फेरा विद्मुत ् ऺेर भार अरग हुन सक्दै न। प्राम:
सफै भन्रारमहरूभा दण्डहीनता य अिसयिाददता हाफी छ, जसरे जे गये ऩतन कहीॊकतै कायफाही नहुने
जस्थततका कायण अयाजकता फढ्दो छ।

भर
ु क
ु को भेरुदण्डको रूऩभा यहे का ऊजाम ऺेर सफैबन्दा फढी विकृतत य विसॊगततरे व्मातत छ। मो सन्दबमभा
थऩ नमाॉ आमोजनाभा रगानी हुने सम्बािना अतत न्मन
ू छ।

तनजी ऺेररे अऩेक्षऺत गतत मरन नसक्नुभा सयकायरे तमाय गरयददनुऩने ऩूिामधाय, छोटो प्रकक्रमा य घूसयदहत
िाताियण अबाि प्रभुख हुन ्।

अकोतपम, विद्मत
ु ् प्राधधकयण त्मसै ऩतन घाटाभा छ, भहॉ गा आमोजना उसराई मबडाउने य सस्ता जतत
विदे शीको हातभा ऩाने खेर ऩतन नमाॉ होइन।

प्राधधकयणभाधथ हुने याजनीततक हस्तऺेऩ नै मसको अधोगततको एकभार भुख्म कायण हो।
प्राधधकयण अध्मऺ एिॊ ऊजामभन्री य तनजका उच्चस्तयका नेताहरूफाट हुने प्रत्मऺ-ऩयोऺ हस्तऺेऩका
कायण मसॊगो सॊस्था तहसनहस हुन ऩग
ु ेको हो।
सयकायी स्िामभत्ि बएका कायण मसका अध्मऺ भन्री, सञ्चारकहरू तनजरे छनोट गये का
गैयव्मािसातमक य याजनीततक चरयरका हुने गदाम उनीहरूको स्िाथमको कोऩबाजनभा प्राधधकयण यहॉ दै
आएको छ।
आमोजना अध्ममनदे खख तनभामण सम्ऩन्न बइसकेऩतछ ऩतन याजनीततक हस्तऺेऩ कामभै हुन्छ।

फतनयहे को आमोजनाभा काममकतामराई प्रभख
ु फनाउने, सरुिा फढुिा जतत याजनीततक कोणफाट भार हुने,
याजनीततक काममकताम नऩये ऩैसा खचम गनुऩ
म ने फेधथततको सुरुआत नेतत्ृ िफाट हुन्छ। मस्तो प्रिवृ त्त कुनै
एकजना भार ऊजामभन्रीको ऩाराभा होइन, हये कऩटक सयकाय ऩरयितमन हुॉदा हुने गछम ।

सञ्चारक समभततका ऩदाधधकायीहरूको ध्मान कताफाट ऩैसा आउॉ छ बन्ने आयोऩ सोह्रै आना झूटा नबएका
ततनका कामम य शैरी आपैंरे ऩुजष्ट गदै आएका छन ्।

गनऩ
ुम ने काभ नगने य नगनऩ
ुम ने काभ गने ऩरयऩाटी मही ऩैसाका राधग बइयहे को छ। विकृतत य विसॊगततरे

जजमय हुॉदा ऩतन त्मसराई योकथाभ गनऩ
ुम ने सॊिैधातनक तनकामहरू भौन फमसददन्छन ्, अतन मस्तो जघन्म
काभ गनेहरूको ददन प्रततददन भनोफर उच्च हुॉदै जान्छ।

भन्रीका प्रत्मऺ य कमभसनभुखी हस्तऺेऩका कायण प्राधधकयणरे केही गनम सक्दै न बन्ने सन्दे श याजष्िम य
अन्तयामजष्िम रूऩभा व्मातत छ।

प्राधधकयणरे नसकेऩतछ उसरे गठन गये का सहामक कम्ऩनीरे भार आमोजना फनाउन सक्छ बन्ने एक
प्रकायको छाऩ प्राधधकयणका कभमचायीका कभम य भन्रीका तनमतका कायण ऩरयसकेको छ।
सहामक कम्ऩनी गठन गदाम कभमचायीरे सेमय ऩाउने, रगानीकताम तनकामका कभमचायीरे ऩतन सेमय ऩाउने,
सफै सेमयफाट भाराभार हुन,े प्राधधकयण जदहरे ऩतन टाटका टाट भार हुने अिस्था छ।
पेरय सहामक कम्ऩनीरे तनभामण गये का आमोजनाको ऩीऩीए ऩतन अरूबन्दा उच्च य विमबन्न प्रकायका
सहुमरमत ददने गरयन्छ।
सहामक कम्ऩनीभा याजनीततक हस्तऺेऩ हुॉदैन बनेय बतनए ऩतन हये क ऊजामभन्रीहरूरे गदै आएका छन ्।
ततनको सञ्चारकभा भन्रीरे आफ्ना भान्छे ऩठाउने य तनजभापमत जे जे गनऩ
ुम ने हो, ती-ती काभ बएयै
छोड्छ। हस्तऺेऩ हुॉदैन बनेय बन्ने कुयाभार हो।

अदहरे तमनै याजनीततक य दरगत हस्तऺेऩराई तनयन्तयता ददॉ दै ऊजामभन्रीरे आॉधीखोरा धचतनमाॉ
कम्ऩनीराई सट
ु ु क्क फातामका आधायभा अऩमण गये की छन ्।
आपूरे अध्ममन गये य बफनाप्रततस्ऩधाम य गोतम फातामका आधायभा मसयी आमोजना विदे शीराई सुजम्ऩॉदै
जाने हो बने प्राधधकयणराई राइसेन्स ककन ददने बन्ने प्रश्न उठे को छ।

प्राधधकयणराई पाइदाबन्दा ऩतन घाटा धेयै राग्ने गयी सॊमुक्त आमोजना सम्झौताका राधग ऊजामभन्री
अध्मऺ यहे को सञ्चारक समभततरे गत शुक्रफाय ऩारयत गरयसकेको छ।

१५ प्रततशत भार प्राधधकयणको सेमय हुने, फहुभतका आधायभा सीजीजीसीरे तनणमम गने, कृबरभ तियरे
िद्
ुम ने, ऩीऩीएको दय कतत हो, टुॊगो नरगाईकन कुनै
ृ धध गरयएका रागतको बाग प्राधधकयणरे फेहोनऩ

व्मजक्त िा व्माऩारयक झुन्डको आधथमक स्िाथमका राधग आमोजना फेच्ने नयाम्रो ऩद्धतत विकमसत हुॉदै
गइयहे कोभा धचन्तामोग्म जस्थतत छ।
मो ऩतन विदे शी रगानी बएकारे मसको ऩीऩीए ऩतन डरयभै हुने तनजश्चत छ। ऩीऩीएको दय ऊजामभन्रीरे
बनेको जतत हुनेछ। जसयी दहजो ५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दीभा बमो।
भन्री य सञ्चारक समभततका सदस्महरूराई खरयद गये ऩतछ प्रिद्र्धकरे चाहे को दय प्रातत गछम न ्। मो अको
नीततगत भ्रष्टाचाय हो य डयराग्दो ऩतन। अदहरे प्रिद्र्धकहरूरे स्ितस्पूतम रूऩभा तनममभत
प्रकक्रमाअन्तगमत ऩीऩीए गयाउनै सकेका छै नन ्।

त्मही बएय उनीहरू अदहरे बागाबागको जस्थततभा छन ्। स्िदे शका बाये टाकुये प्रिद्र्धकहरूमसत ऩैसा
असल्
ु नेरे बोमर आॉधीखोराको ऩीऩीए गदाम के गरामन ्, सहजै अनभ
ु ान गनम सककन्छ।

पेरय कुनै ऩायदशॉ य तनममभत प्रकक्रमाफाट मो आमोजना हत्माइएको छै न, त्मसका राधग उनीहरूरे ऩतन
ठूरो भूल्म चक
ु ाएका छन ्। त्मसको ऺततऩूततमको दहसाफ ऩतन उनीहरूरे गये कै होरान ्।

दहजो सऩ
ु य मसक्सको डरयभा ऩीऩीए गदाम प्राधधकयणका मतु नमनहरू जसयी भौन फसे, आॉधीखोराभा ऩतन
उनीहरू चऩ
ू रागे बने कुया प्रस्ट फझ
ु े हुन्छ। मतु नमनका कततऩम ऩदाधधकायी कुया पेनम थामरसकेका छन ्।

सयकायरे पवदे शीका सतूसटहतका ठमरा ऋण लरनब
ु न्दा ससाना आमोजना स्वदे शी रगानीभै ननभाूण गने
नीनत अख्ततमाय नगये सम्भ हये क ऊजाूभन्त्री य ननजका भालरकहरूरे अरू फाॉकी यहे का आॉधीखोराको
मसैगयी बफक्री गरययहनेछन ्।

विदे शीराई ददए कडा आन्दोरन गने बनेय तनकामरएको सॊमुक्त विऻजतत कतै फागेतनङका राधग त होइन
बन्ने आशॊकाराई भरजर गये को छ।

प्राधधकयणराई अधधकतभ पाइदा ऩग्ु ने भाधथल्रो बरशर
ू ी थ्रीए ऺभता िद्
ृ धध गने तनणममको वियोध गये य
तनणमम कपताम मरन फाध्म ऩाने मतु नमनहरू त्मसको म्माद थऩ (ईऩीसी ठे क्काभा म्माद थऩ हुॉदैन, हजामना
ततनऩ
ुम छम ) हुॉदा चऩ
ु रागे।

सुऩय मसक्सको डरयभा ऩीऩीए गये आन्दोरन गने चेतािनी ददएका उनीहरूरे तनणममऩतछ भौनता साॉधे य
अदहरे उनीहरूकै 'सहभतत' भा आॉधीखोराको तनणमम बएको सॊस्थाऩन ऩऺरे सूचना चह
ु ाएको छ।

बोमरका ददनभा मुतनमनरे चाल्ने कदभरे उनीहरूको आचयण छरंग ऩानेछ। रगानीका राधग ठाउॉ नबएय
फैंुॊकरे १.७५ प्रततशतभा ब्माजदय झारययहे का छन ्।

सयकायरे विदे शीका सतमसदहतका ठूरा ऋण मरनुबन्दा ससाना आमोजना स्िदे शी रगानीभै तनभामण गने
नीतत अजख्तमाय नगये सम्भ हये क ऊजामभन्री य तनजका भामरकहरूरे अरू फाॉकी यहे का आॉधीखोराको
मसैगयी बफक्री गरययहनेछन ्।
अतन आपू आमोजना फनाउन नसकेय विदे शी रगानीका नाभभा डरयभा ऩीऩीए गयाएय जनताको ढाड
सेक्ने क्रभ ऩतन योककने छै न। ऩाटॊ चराउने नाभभा दे शै रट्
ु ने प्रिवृ त्तरे तनयन्तयता ऩाइयहनेछ।

जनता जरविद्मुत्भा रगानी गनम आतुय छन ्, केिर खाॉचो छ उनीहरूरे गये को रगानीको सुयऺा, जुन
याज्मफाहे क अरूरे गनै सक्दै न।
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राइसेन्स बममॉताउने प्रमास अप्ठे योभा
विकास थाऩा

चाय आमोजनाको प्रगतत न्मून, खचम दाफी उच्च

ऩाॉचिटा जरविद्मुत ् आमोजनाको िास्तविक रगानी, बौततक प्रगतत य ऩूिामधाय विकासको सायबूत
काममप्रगतत अध्ममन गनम गदठत काममदररे तमाय ऩाये को प्रततिेदनरे प्रिद्र्धकहरूरे ऩजु ष्ट गनम नसककने
खचमको दाफी गये को दे खाएको छ।

ऊजाम भन्रारमरे गठन गये को काममदररे भाधथल्रो सोरुफाहे क अन्म चाय आमोजनारे बौततक सॊयचना
तनभामण नगये को य ‘तनभामणको तमायीभा यहे को’ प्रततिेदन ददएऩतछ खाये जीभा ऩये का आमोजना
भजन्रऩरयर्द्फाट ब्मूॉताउने ऊजामभन्रीको प्रमास अतठे योभा ऩये को छ।
अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोगको तनदे शनभा खाये जीभा ऩये का १४ िटा आमोजनाभध्मे
ऩाॉचिटाराई ब्मॉत
ू ाउन ऊजामभन्री याधाकुभायी ऻिारीरे भजन्रऩरयर्द्ु्भा प्रस्ताि रगेकी धथइन ्।

भजन्रऩरयर्द्को आधथमक तथा ऩूिामधाय समभततरे गत पागुन २२ गते ती आमोजनाको िास्तविक रगानी,
बौततक प्रगतत य ऩूिामधाय विकासको सायबूत काममप्रगततका आधायभा तनणमम गने जजम्भा ऊजाम
भन्रारमराई ददएको धथमो।

भजन्रऩरयर्द्को तनणममअनस
ु ाय गत चैत १३ गते ऊजाम सधचि याजेन्रककशोय ऺेरीरे विद्मत
ु ्ु् विकास

विबागका उऩभहातनदे शक याभचन्र चटौतको सॊमोजकत्िभा तीन सदस्मीम काममदर गठन गने तनणमम
गये का धथए।
तीन भदहनाको कामामिधध तोकेय गदठत काममदररे मही असाय ऩदहरो साता भन्रारमभा प्रततिेदन
फुझाएको छ। प्रततिेदनभा भाधथल्रो सोरु १८ भेगािाटको स्थरगत अध्ममन गयी विमबन्न बौततक प्रगतत
गये को उल्रेख छ।

अन्म आमोजना मभददभ, भाधथल्रो भैरुङ्, भाधथल्रो इङगिा य भाधथल्रो खोरुॊ गाका प्रिद्र्धकसॉग फैठक

फसी काममदररे भाधथल्रो सोरुफाहे क अन्म आमोजनाहरुभा फाटो तनभामणका केही कामम य जग्गा
खयीदसम्फन्धी काममफाहे क अन्म कामम विमबन्न कायणरे सुरु नबएको कायण स्थरत तनयीऺण गनुम नऩने
तनणमम गये को धथमो।

सोही तनणममअनस
ु ाय सोरफ
ु ाहे क काममदररे स्थरगत अध्ममन नगये को हो। उक्त तनणमम गयाउॉ दा ती
आमोजनाका प्रिद्र्धकराई ऩतन हस्ताऺय गनम रगाइएको प्रततिेदनभा दे खखन्छ।

काममदरफाट मस्तो प्रततिेदन आएऩतछ ऊजाम सधचि ऺेरीराई भाधथल्रो सोरुफाहे क अन्मको राइसेन्स कयाय गने
प्रस्ताि तमाय गनम अतठे यो ऩये को स्रोतरे फतामो।

'बौततक कामम प्रगतत य ऩुष्ट्माइराई सभेत अध्ममन गदाम जरविद्मुत ् ती जरविद्मुत ् आमोजनाको

हारसम्भको िास्तविक रगानी मतत नै हो बनी ककटान गनम नसककएको तथावऩ आमोजनाराई मस
अिस्थासम्भ ऩुयम
् ाउन रगानी गये को अिस्था दे खखन्छ,' प्रततिेदनभा उल्रेख छ।
स्रोतका अनस
ु ाय अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु न्धान आमोगका प्रभख
ु आमक्
ु त रोकभानमसॊह काकीरे ऊजाम

सधचि ऺेरी य भन्रारमका सहसधचि केशिध्िज अधधकायीराई फोराई खाये ज गरयएका आमोजनाका
सम्फन्धभा चासो दे खाएका धथए।
काममदरका एक सदस्मका अनुसाय बौततक प्रगतत हामसर नगये का अधधकाॊश जरविद्मुत ् आमोजनाका
प्रिद्र्धकरे ऩुष्ट्ु्माई हुन नसक्ने, िास्तविकबन्दा फढी रगानी बएको दे खाएका छन ्।

प्रिद्र्धकरे नै ऩेस गये को विियणअनुसाय प्रततिेदनभा उल्रेख गरयएको उनरे फताए। प्रततिेदनअनुसाय
काममदररे अध्ममन गये को ३.४ भेगािाटको मभददभ जरविद्मुत ् आमोजनाको प्रिद्र्धक मभददभ
हाइड्रोऩाियरे हारसम्भ तीन कयोड ३३ राख ४० हजाय रुऩैमाॉ खचम बएको दाफी गये को छ।'

'ऩेस बएको रेखाऩयीऺण प्रततिेदनभा प्रिद्र्धकरे दाफी गये जस्तो काममको खचम विियण रुजु हुन नसकेको य

खचमको ऩुष्ट्माइॉ प्रिद्मधकफाट ऩेस नबएको अिस्थाभा आमोजनाको रगानी मककन गनम नसककएको,
मभददभको फाये भा प्रततिेदनभा छ, ‘प्रिद्र्धकफाट कपल्ड रेबरभा आमोजना विकासका राधग जग्गा खयीद,

ऩूिामधाय तनभामण, आमोजनाको बौततक सॊयचना तनभामणभा सम्फन्धभा कुनै उल्रेख्म कामम बएको विियण
ऩेस नबएको य दाफीसभेत मरएको दे खखॉदैन।'

ऊजामसधचिफाट गत ऩुस ३० गते खाये जीभा ऩये को भाधथल्रो सोरुखोरा आमोजनारे उत्ऩाददत बफजुरी
प्रसायण गनम ११ केबी राइन तथा िान्सपयभय जडान बएको य एक सम ४० मभटय सुरुङ तनभामण बइसकेको
प्रततिेदनरे उल्रेख गये को छ।

सोरर
ु े क्रस तरान्ट, फ्मर
ू ऩम्ऩ, डडजेर जेनेयेटय, कम्प्रेसयरगामत तनभामणका राधग आिश्मक अन्म
उऩकयण तथा भेमसन जडान तथा िक, जीऩ य एक्साबेटय खरयद बई तनभामणस्थरभा ऩरयचारन बएको

प्रततिेदन उल्रेख छ। मो आमोजनारे हारसम्भ १८ कयोड ३६ राख ९२ हजाय रुऩैमाॉ खचम बएको दाफी
गये को छ।

अजख्तमायकै तनदे शनभा ऊजाम सधचिको सोही तनणममका आधायभा खाये जीभा ऩये को तेह्रथभ
ु ऩािय

कम्ऩनीको ६.८ भेगािाटको भाधथल्रो खोरुॊ गा खोरारे हारसम्भ ऩाॉच कयोड ९२ राख रुऩैमाॉ खचम बएको
दाफी गये को छ।
प्रततिेदनरे प्रिद्र्धकरे दािी गये जस्तो काममको खचम विियणको शीर्मक अनुसाय रुजु नबएको तथा केही

खचमको ऩुष्ट्माॉई विियण ऩेस नबएकारे आमोजनाको िास्तविक रगानी ककटानी÷मककन गनम नसककएको
उल्रेख गये को छ।

मसैगयी १४.३ को भाधथल्रो भैरुङरे ऩतन हारसम्भ ८ कयोड रुऩैमाॉ खचम बएको दािी गये को छ।
जग्गा खयीद, इजन्जतनमरयङ, ऩीऩीए फन्डरगामतका बफर ऩुष्ट्माॉइ बए ऩतन अन्म दाफी खचमको ऩुष्टमाॉइ

ऩेस बएको नदे खखएको य रेखाऩयीऺण प्रततिेदनफाट सभेत स्ऩष्ट हुन नसकेकारे िास्तविक रगानी
मककन गनम नसककएको प्रततिेदनभा छ।
मस्तै ९.७ भेगािाटको भाधथल्रो इङगिा खोरा जरविद्मुत ्ु्रे ऩतन हारसम्भ २० कयोड रुऩैमाॉ खचम बएको
दाफी गये को छ।

प्रततिेदनअनुसाय आमोजनास्थरसम्भ ऩुग्नका राधग ऩूिऩ
म जश्चभ याजभागम हुॉदै आमोजनास्थरसम्भ ऩुग्ने
फाटो तनभामण बइसकेको बन्ने प्रिद्र्धकरे दाफी गये ऩतन कहाॉदेखख कहाॉसम्भ य कतत ककरोमभटय कस्तो
फाटो तनभामण गरयएको बन्ने स्ऩष्ट ऩुष्टमाॉइ हुने आमोजनारे ऩेस गये को कागजातफाट दे खखएको छै न।
'इङ्गिारे ८० योऩनी जग्गा खरयद गरयसकेको दाफी गये ऩतन २४ योऩनी भार आमोजनाको नाभभा ६९
राखभा खरयद बएको कागजातफाट दे खखन्छ,’ प्रततिेदनभा छ ।
आॉधीखोरा ननणूम फदय गनू भाग

काठभाडौं: विद्मुत ् प्राधधकयणका ऩाॉचिटै कक्रमाशीर कभमचायी मुतनमनरे आॉधीखोरा जराशममुक्त

आमोजना धचतनमाॉ कम्ऩनीसॉग सॊमुक्तरूऩभा विकास गने तनणममप्रतत घोय असहभतत जनाउॉ दै अविरम्फ
फदय गनम भाग गये का छन ्।

प्राधधकयण सञ्चारक समभततरे गत शक्र
ु फाय १८० भेगािाटको आॉधीखोरा धचतनमाॉ कम्ऩनी
सीजीजीसीसॉग सॊमक्
ु तरूऩभा तनभामण गनम तनणमम गये को धथमो।

प्राधधकयणको कभमचायी मुतनमनका अध्मऺ याभप्रसाद रयभार, कभमचायी सॊघका अध्मऺ जनादम न बट्टयाई,
कभमचायी कल्माण ऩरयर्द्का अध्मऺ अभत
ृ फहादयु खाऩुङ, नेऩार याजष्िम कभमचायी सॊगठनका अध्मऺ

खगेन्र शाही य याजष्िम कभमचायी सॊगठनका अध्मऺ सीतायाभ थाऩारे सॊमुक्तरूऩभा हस्ताऺय गयी ऊजाम
भन्रीराई आइतफाय फुझाएको ध्मानाकर्मण ऩरभा तनणमम नसच्माए कडा कदभ चाल्न फाध्म हुने उल्रेख
छ।

>f]tM sflGtk'/, 2072/3/15

तनहुॉ ऩयाभशूदातासॉग सम्झौता
तनहुॉ हाइड्रोऩाियभा ल्हे भेमय भोतनतोफा इन्टयनेसनररे ऩयाभशमदाताका रूऩभा काभ गनम ‘प्रोजेक्ट

सुऩयमबजन कन्सल्टे न्ट’ सम्झौता बएको छ । सम्झौताअनुसाय ल्हे भेमयरे १ सम ४० भेगािाटको तनहुॉ
जरविद्मुत ् आमोजनाको तनभामण काममको सुऩरयिेऺण, सञ्चारन तथा भभमत, ठे केदाय छनोटका राधग
टे न्डय डकुभेन्ट तनभामण गने, ठे केदाय छनोटभा बूमभका खेल्ने रगामतका काभ गनेछ । ‘अफ तनहुॉ

जरविद्मुत ् आमोजना फन्ने बमो,’ हस्ताऺयऩतछ विद्मुत ् प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक भुकेशयाज
काफ्रेरे बने ।

सम्झौताभा प्राधधकयणका तपमफाट तनहुॉका प्रफन्ध तनदे शक सतु नरकुभाय ढुॊगेर य ल्हे भेमयका तपमफाट

पाइनान्स डाइये क्टय हान्स डाइटय भेसरे हस्ताऺय गये का हुन ् । ‘तनहुॉको विस्तत
ृ इजन्जतनमरयङ अध्ममन
बइसकेको छ । त्मसराई ल्हे भेमयरे ग्रहण गछम ,’ ढुॊगेररे बने, ‘सम्झौताअनस
ु ाय ल्हे भेमयरे १ िर्म टे न्डय

डकुभेन्ट फनाउने, ५ िर्मसम्भ कन्स्िक्सन भोतनटरयङ गने य ६ िर्म अऩये सन तथा भभमत सम्बायसम्फन्धी
काभसदहत १२ िर्म काभ गनेछ ।’

चयभ वििादका फीच भजन्रऩरयर्द्रे गत ऩुस १७ भा ल्मेभेमयराई ऩयाभशमदाताका रूऩभा तनमुक्त गने
तनणमम गये को धथमो । त्मसको करयफ ६ भदहनाऩतछ सम्झौता बएको हो । मसअतघ ऩतन ऩयाभशमदाता
तनमुजक्तसम्फन्धी वििादका कायण तनहुॉ जरविद्मुत ् आमोजना २ िर्मऩतछ धकेमरसकेको छ ।
ऩतछल्रो सभम आमकय नततने अडान मरएऩतछ ल्हे भेमयसॉग सम्झौता हुन दढराइ बएको धथमो ।

त्मसऩतछ प्राधधकयणरे गत चैत अजन्तभ साता ल्मेभेमयराई हटाएय अको ऩयाभशमदाता छान्ने प्रकक्रमाभा
जाने चेतािनी ददएको धथमो । प्राधधकयणरे आम कय ततने सतमभा १५ ददनमबर सम्झौता गनम अजल्टभेटभ
ऩतन ददएको धथमो । त्मसऩतछ गत िैशाख ऩदहरो साता ल्मेभेमयरे आमकय ततने गयी सम्झौता गने ऩर
ऩठाएको धथमो । मसअतघ रगानीकताम एडीफीरे गत भॊमसय १४ मबर ऩयाभशमदाता तनमुक्त नगये आमोजना
अतघ फढाउन नसककने ऩर ऊजाम भन्रारमभा ऩठाएको धथमो ।

तनहुॉभा ऩयाभशमदाता तनमजु क्तभा चयभ चरखेर य वििाद बएको धथमो । ऊजामभन्री याधाकुभायी ऻिारी
जाऩानको कन्साई नाभक कम्ऩनीराई ऩयाभशमदाता तनमक्
ु त गने ऩऺभा धथइन ् बने अथमभन्री याभशयण
भहत जभमनीको ल्मेभेमयराई ऩयाभशमदाता तनमक्
ु त गने ऩऺभा धथए । दि
ु ै कम्ऩनीको प्रस्ताि तनहुॉभा
करयफ १५ कयोड रुऩैमाॉ ऋण रगानी गने एडीफीरे भल्
ू माॊकन गये को धथमो । एडीफीरे ल्मेभेमयराई

ऩयाभशमदाता तनमुक्त गनम मसपारयस गये ऩतछ जाऩानको कन्साई अजख्तमाय दरु
ु ऩमोग अनुसन्धान आमोग
ऩुगेको धथमो ।

अजख्तमायरे एडीफीको भूल्माॊकन प्रकक्रमा अध्ममन गये य भार ऩयाभशमदाता तनमुक्त गनम ऊजाम

भन्रारमराई तनदे शन ददएको धथमो । ऊजामरे गये को अध्ममनरे एडीफीरे बनेअनुसाय ल्मेभेमयसॉग फारुिा
छान्ने सॊचयनासम्फन्धी अध्ममन नबएको तनष्कर्म तनकाल्दै कन्साईराई ऩयाभशमदाता तनमुक्त गने ढोका
खोमरददएको धथमो । त्मसरगत्तै अथम भन्रारमरे ऊजाम य एडीफीका प्रततनीधध सदहतको अको टोरी गठन
गये य अध्ममन गयी एडीफीको भूल्माॊकन प्रकक्रमाभा रदु ट नबएको प्रततिेदन ददएको धथमो । मसफाट

कसराई ऩयाभशमदाता तनमुक्त गने बन्नेभा दवु िधा बएको धथमो । त्मही फेरा अजख्तमायरे आफ्नो ऩूिि
म त्
तनदे शन भान्न नऩने आशमको ऩर ऊजाम भन्रारम ऩठाएको धथमो । ऊजामभन्री ऻिारीरे भन्रारमको
अध्ममनराई आधाय भान्दै कन्साईराई ऩयाभशमदाता तनमुक्त गने तनणमम गये की धथइन ् । तय व्माऩक
दफाफ आएऩतछ उनरे भजन्रऩरयर्द्भा प्रस्ताि रगेय आफ्नै तनणमम उल्टाइन ् ।
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‘आॉधीखोराको जेडीए सम्झौता गरत’
आॉधीखोरा जरविद्मुत ् आमोजनाको सॊमुक्त विकास सम्झौता (ज्िाइण्ट डेबरऩभेण्ट एधग्रभेण्ट–जेडडए)
धचतनमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा गू ्यऩ अप ऩािय कम्ऩनी (सीजीजीसी)सॉग गये ऩतछ नेऩार विद्मुत ्

प्राधधकयणका कभमचायी सङ्गठनहरूरे चको असन्तुजष्ट व्मक्त गये का छन ् । ऊजाम भन्रारमको ‘जफजमस्त
तनदे शन’भा सञ्चारक समभततरे मस्तो तनणमम गये को य उक्त तनणमम ‘जामज नबएको’ उनीहरूरे दाफी
गये का छन ् । कभमचायी सङ्गठनहरूरे उक्त तनणमम फदय गनम ऩतन भाग गये का छन ् । प्राधधकयणको
सञ्चारक समभततरे मही असाय ११ भा १ सम ८० भेगािाट जडडत ऺभताको उक्त आमोजना
सीजीजीसीसॉगको साझेदायीभा तनभामण गने सम्झौता गये को धथमो ।
कभमचायी सङ्गठनहरूरे आमोजना अन्तययाजष्िम कम्ऩनीराई ददॉ दा प्रततस्ऩधामफाट भर
ु क
ु राई प्रातत हुने

राबका आधायभा ददनऩ
ु ने फताएका छन ् । तय, आॉधीखोराराई विनाप्रततस्ऩधाम ददने तनणमम गरयएको छ ।
त्मस्तै, प्राधधकयणरे सिेऺण अनभ
ु तत ऩाई अध्ममनको क्रभभा यहे को आमोजना कम्तीभा अध्ममन
सम्ऩन्न गने सभमसम्भको जजम्भेिायी प्राधधकयणराई ददनऩ
ु ने उनीहरूको भाग छ । मदद अको

कम्ऩनीराई तनभामण गनम ददने हो बने प्राधधकयणराई साझेदायीभा नयाखी ऩयू ै आमोजना उक्त कम्ऩनीराई
ददनऩ
ु ने भाग कभमचायीहरूरे याख्दै आएका छन ् । हारको सम्झौताअनस
ु ाय उक्त आमोजनाभा प्राधधकयण
य सीजीजीसीको क्रभश् १५ य ८५ प्रततशत शेमय दहस्सा यहने उल्रेख छ ।

आमोजना सञ्चारनभा आएऩतछ कामरगण्डकी ‘ए’को फाॉधभा जाने ऩानी अन्मर ‘डाइबटम ’ हुने य त्मसरे

कामरगण्डकी ‘ए’ जरविद्मुत ् केन्रफाट हुने विद्मुत ् उत्ऩादनभा ऺतत ऩुग्ने कभमचायी सङ्गठनहरूरे दाफी
गये का छन ् । प्राधधकयण १५ प्रततशतको साझेदाय बएकै कायण ऺततको मथेष्ट ऺततऩूततम नऩाउने नेऩार
विद्मुत ् प्राधधकयण कभमचायी मुतनमनका अध्मऺ याभप्रसाद रयभाररे फताए । ‘प्रस्तावित जेडीएभा

जनताको फास उठाउनेरगामत साभाजजक सभस्मा सभाधानको जजम्भा प्राधधकयणराई तोककएको छ, जन
ु
अत्मन्त जदटर सभस्मा हो,’ उनरे बने । १५ प्रततशतको साझेदायरे एउटा मसङ्गो आमोजनाको त्मस

प्रकायको काभ जजम्भा मरनब
ु न्दा त्मसभा खचम हुने सम्ऩण
ू म जनशजक्त य स्रोतसाधन प्राधधकयणका अन्म
आमोजनाभा रगाउनु उत्तभ हुने उनको बनाइ छ ।

साझेदायीभा गएय विद्मुत ् खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) गदाम प्राधधकयणको ‘फागेतनङ ऩािय’ कभ हुन जाने य
अभेरयकी डरयभा गरयने ऩीऩीएभा प्राधधकयणराई भहॉ गो दय कामभ हुन जानेछ । मसरे जनताराई
विद्मुत ् भहशुर भहॉ गो ऩने सङ्गठनका ऩदाधधकायीरे फताउॉ दै आएका छन ् ।

कभमचायी सङ्गठनहरूरे सीजीजीसीप्रतत विश्िास गने कुनै आधाय नै नबएको उल्रेख गये का छन ् ।

ककनकक, अदहरे विद्मुत ् उत्ऩादन बइयहे को धचमरभे तनभामणको क्रभभा ठे क्का ऩाये को, १० प्रततशत काभ
गये ऩतछ छाडेय दहॉडक
े ा कायण आमोजनाको रागत कयीफ १ अफम फढे को य सभम २ िर्म दढरो हुन ऩुगेको
कभमचायीहरू फताउॉ छन ् । त्मस्तै, उक्त कम्ऩनीरे साञ्जेनभा ठे क्का ऩाये को तय सम्झौता गने फेरा

ठे क्काऩट्टाको शतमविऩयीत वििाद सज
ृ ना गयी ठे क्का सम्झौता गये को धथएन । त्मसैरे, उक्त कम्ऩनी

साञ्जेन कम्ऩनीफाट कारोसूचीभा ऩये को धथमो । अदहरे ऩतन चभेमरमा जरविद्मुत ् आमोजनाको ठे केदाय
कम्ऩनी यहे को य अनेकौं चरखेरका कायण आमोजना अत्मन्त भहॉ गो य अतनजश्चत बएको उनीहरूको
फझ
ु ाइ छ ।
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बत्रशमरी–३ फीको ऺभता फढाउन ऩत्र
नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणरे तनभामण हुन रागेको बरशूरी–३ फीको ऺभता ३७ भेगािाटफाट ४२ भेगािाट ऩ¥ु माउन
ऊजाम सधचि याजेन्रककशोय ऺरीराई ऩर रेखेको छ ।

प्राधधकयणका तपमफाट काममकायी तनदे शक भक
ु े शयाज काफ्रेरे सोभफाय ऊजाम भन्रारमरे ददएको अनभ
ु तत
ऩरको ऺेरमबरै यहे य उत्ऩादन ४२ भेगािाट ऩ¥ु माउन सककने बन्दै ४२ भेगािाटको उत्ऩादन अनभ
ु तत

ऩरसभेत भाग गये का छन ् । ऩरभा गत २४ जेठ य त्मसको सॊशोधन गने गयी ३१ जेठभा बएको ऊजाम
सधचिस्तयीम तनणमम सॊशोधन गनमसभेत भाग गरयएको छ ।

अतघल्रो िर्मको ९ िैशाखभा आमोजनारे आपूरे उत्ऩादन अनुभतत ऩर ऩाएको ऺेरमबरै यहने गयी
आमोजना फनाउॉ दा प्राविधधक प्रततिेदनको आधायभा ३७ भेगािाटको आमोजना ४२ भेगािाट ऩुग्ने तथा
विना थऩ रगानी २२ कयोड रुऩैमाॉ थऩ आम्दानी हुने बन्दै विद्मुत ् विकास विबागभा सो भाग गये को धथमो
। तय, गत २४ जेठको सधचिस्तयीम तनणममफाट आमोजनाको टे र िाटय रेबर दि
ु ै अनुभतत ऩरभा नबएको
६ सम ३९ मभटय कामभ गरयएको धथमो । ऩरभा बरशूरी–३ फीका राधग विद्मुत्गह
ृ

प्रस्तावित गरयएको ऺेर ऩदहयोको जोखखभभा यहे को य अनुभतत ऩरकै ऩरयधधभा यहे य उऩमुक्त ठाउॉ भा सचम
ट्माॊक य विद्मुत्गह
ृ सादाम ऺभता फढ्ने सभेत उल्रेख गरयएको छ ।

प्राधधकयणका कभमचायीरे सधचिस्तयीम तनणममरे ऺभता फढाउन अतठे यो ऩये को बन्दै सो तनणमम तल्रो बू–

बागभा सिेऺणभा यहे को तनजी कम्ऩनीसॉगको साॉठगाॉठभा गरयएको आयोऩ रगाउॉ दै आएका छन ् ।
आइतफाय नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयण य नेऩार टे मरकभ कभमचायी मतु नमनरे सॊमक्
ु त विऻजतत जायी गये य सो

आयोऩ रगाएका हुन ् । उनीहरूरे ऊजामभन्री याधा ऻिारीराई भागऩर प्रस्तत
ु गदै सधचिस्तयीम तनणमम
कानन
ु विऩयीत बएको आयोऩसभेत रगाएका छन ् ।
प्राधधकयण य टे मरकभ कभमचायी मुतनमन, सॊघ, ऩरयर्द्, सॊगठन य याजष्िम सॊगठनरे सॊमुक्त रूऩभा जायी

गरयएको विऻजततभा सधचिस्तयीम तनणमम फदय गयी÷गयाई बरशूरी जरविद्मुत ् कम्ऩनीराई विद्मुत ्
उत्ऩादन अनुभतत ऩर ददॉ दा उल्रेख बएको ऺेरमबर आफ्नो सॊयचना तनभामण गने गयी ऺभता अमबिद्
ृ धध
गनम भाग गये का छन ् ।

प्राधधकयण य नेऩार टे मरकभको ३०÷३० प्रततशत सॊस्थाऩक सेमय रगानीभा तनभामण हुन रागेको सो
आमोजनाराई भन्रारमरे ‘फी’राई ३७ भेगािाटको भारै उत्ऩादन राइसेन्स ददएको धथमो । उत्ऩादन
राइसेन्सभा तोककएको ऺेरमबरै ऺभता फढाएय ४२ भेगािाट ऩु¥माउन सक्ने बए ऩतन मो ऺेरभा ऩने गयी
पयिेक्ट इनजॉ डेबरऩभेन्ट प्रामरराई ६५ भेगािाटको आमोजनाको Ôुेर सॊशोधन अनुभतत ददएऩतछ
कभमचायी मुतनमनहरूरे मसको वियोध गये का हुन ् ।

बरशूरी–३ फीभा टे मरकभ तथा प्राधधकयणका कभमचायीको ५ प्रततशत, नुिाकोट तथा यसुिाका गाविस तथा
जजविसको ५ प्रततशत, यसुिा तथा नुिाकोटका वित्तीम सॊस्थाको ५ प्रततशत, यसुिा तथा नुिाकोट
जजल्रािासीको १० प्रततशत य भुरुकबयका सिमसाधायणको १५ प्रततशत सेमय यहनेछ । आमोजनारे ७०

प्रततशत ऋण य ३० प्रततशत स्िामभत्ि ऩु“जी (इजक्िटी)फाट रगानी जुटाउन राधगएको हो । आमोजनाको
रागत करयफ ८ खफम रुऩैमा“ छ ।

भाचथलरो बत्रशमरीको ४कयोड सहमोग

२ सम १६ भेगािाटको भाधथल्रो बरशर
ू ी–१ जरविद्मत
ु ् आमोजनारे यसि
ु ािासीका राधग ४ कयोड सहमोग
गये को छ । बक
ू म्ऩफाट ऺतत बएको यसि
ु ाको हाकु, याम्चे य धन्
ु जे गाविसका ऺततग्रस्त विद्मारम,
स्िास्थ्म चौकी, खानेऩानी, सोराय य स्िास्थ्म मशवियको तनभामण तथा ती ऺेरका फामसन्दाको फसोफास,
खाद्मान्नरगामत ४ कयोड रुऩैमाॉ सहमोग गये को हो ।
यसुिाका स्थानीम विकास अधधकायी विष्णु कोइयारा य प्रिद्र्धक नेऩार िाटय एन्ड इनजॉ विकास कम्ऩनी

मरमभटे डका प्रभुख काममकायी अधधकृत होङ सेकबफनबफच सहामताफाये सम्झौता बएको छ । सो जरविद्मुत ्
कम्ऩनीरे बूकम्ऩऩीडडत २७ स्थानीमराई हे मरकोतटयफाट उद्धायका साथै मस ऺेरका फामसन्दाका सभेत
खाद्मान्न, रत्ताकऩडासभेत सहमोग गये को धथमो ।
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तनहुॉ जरपवद्मुत ् य ऩयाभशूदाताबफच सम्झौता
बीभ गौतभ

ऩयाभशमदाता छनोटकै क्रभभा ठूरो वििादभा ऩये को तनहुॉ (भाधथल्रो सेती) जरविद्मुत ् आमोजना य
ऩयाभशमदाताबफच फल्र सम्झौता बएको छ ।ऩयाभशमदाता छनोटको जजम्भा ऩाएको एमसमारी विकास फैंक
(एडीफी)रे छनोट गये को ऩयाभशमदाताराई ऊजाम भन्रारमरे अस्िीकाय गये ऩतछ भन्री ऩरयर्द्फाटै ठुरो

वििादबफच ल्माहभेय य भतनतोफा क्मानडाको सॊमुक्त कम्ऩनीराई छनोट गरयएको धथमो । सन ् २०२० मबर
आमोजना सम्ऩन्न गने गयी २०१४ को जनियीभा ठे क्का सम्झौता गये य पेब्रुअयीदे खख ऩयाभशमदाताराई

काभभा खटाइसक्ने रक्ष्म याखखएकोभा झन्डै डेढ िर्मऩतछ सम्झौता बएको हो । ऩदहरा सन ् २०१८ भै

सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखखए ऩतन सयकायकै कायण दईु िर्म दढराइ बएको सो आमोजनाभा तनभामणभा कुनै
अियोध नआएभा सन ् २०२२ मबर सम्ऩन्न हुनेछ ।

एडीफीरे छनोट गये य ऊजाम भन्रारमरे अस्िीकाय गये ऩतछ भन्री ऩरयर्द्फाट छनोट गरयएको सोही
ल्माहभेय य भतनतोफाको सॊमुक्त कम्ऩनी य तनहुॉ हाइड्रो ऩािय मरमभटे डबफच सोभफाय सम्झौता बएको हो ।
नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक एिॊ तनहुॉ हाइड्रोका अध्मऺ भुकेशयाज काफ्रे य एडीफीका
दे शीम तनदे शक केतनची मोकोमाभाको उऩजस्थततभा तनहुॉका प्रफन्धक सञ्चारक सुतनर ढुॊगेर य
ऩयाभशमदाता कम्ऩनीका वित्तीम तनदे शक हान्स डाइटय भाइसबफच सम्झौता बएको हो ।

१२ िर्मका राधग बएको सो ऩयाभशम सेिाका राधग १ कयोड ३४ राख २१ हजाय १ सम ९० मुयो तथा ८१ राख
५६ हजाय २० अभेरयकी डरय ददने सहभतत दईु ऩऺबफच बएको छ । सम्झौताअनुसाय ततन चयणभा ऩयाभशम
सेिा कामामन्िमन हुनेछ । एक िर्म आमोजना ऩि
ू ामधायहरूको तनभामण, विस्तत
ृ इजन्जतनमरयङ अध्ममन तथा

डडजाइनसम्फन्धी प्रततिेदन अध्ममन (रयभ्मू) तथा भख्
ु म तनभामण काममका राधग टे न्डय आह्िान गयी
ठे केदाय छनोटरगामतभा ऩयाभशमदाता सकक्रम हुनेछ । त्मसैगयी सम्झौताअनस
ु ाय ऩयाभशमदातारे दोस्रो
चयणको ६ िर्म आमोजनाको भख्
ु म तनभामण काममको अनग
ु भन तथा सऩ
ु रयिेऺण कामम गनुम तथा अजन्तभ
चयणको ऩाॉच िर्मभा विद्मत
ु ् उत्ऩादनको सञ्चारन तथा सम्बायका कामम गनेछ ।

एमसमारी विकास फैंक (एडीफी)रे ल्माहभेयराई छनोट गये कोभा त्मसप्रतत असन्तुष्ट जनाउॉ दै ८ असोजभा
ऊजामभन्री याधाकुभायी ऻिारीरे सो छनोटराई यद्द गये की धथइन ् । त्मसऩतछ एडीफीरे आमोजनाफाट हात

सभेत खझक्ने चेतािनी ददएऩतछ १७ ऩुसभा भजन्रऩरयर्द्रे ऊजामभन्रीको तनणमम उल्टाएय ल्माहभेयराई
ददने तनणमम गये को धथमो ।

भजन्रऩरयर्द्को तनणमम बएको सात ददनमबरै तनहुॉरे नेगोसेसनका राधग ल्माहभेयराई ऩर रेखेको धथमो ।
ऩटकऩटक िाताम बए ऩतन आमकय नेऩाररे नै ततनऩ
ुम ने सतम याखेकोभा कम्ऩनीरे त्मसराई अस्िीकाय
गये ऩतछ प्राधधकयण य ऩयाभशमदाता कम्ऩनीबफच वििाद बएको धथमो । त्मसऩतछ तनहुॉ फोडमरे १५ ददनमबर
ठे क्कासम्झौताका राधग गत चैतको दोस्रो साता १५ ददनमबर सम्झौताभा नआए ठे क्का तोडेय विकल्ऩभा

जाने चेतािनी ददएको धथमो । सो चेतािनीऩतछ ऩयाभशमदाता कम्ऩनी ठे क्कासम्झौताका राधग आएको
धथमो । त्मसऩतछ सोभफाय तनहुॉ य ऩयाभशमदाताबफच सम्झौता बएको हो ।
५०५ मभमरमन अभेरयकी डरय अथामत ् झन्डै ५० अफम रुऩैमा“ रागत बएको सो आमोजनाभा जाऩानको

अन्तयामजष्िम सहमोग एजेन्सी (जाइका) को १८ अफम रुऩैमा“ (१८४ मभमरमन डरय), एमसमारी विकास फैंक
(एडीफी)को करयफ १५ अफम रुऩैमा“ (१५० मभमरमन डरय) य मुयोवऩमन इन्बेस्टभेन्ट फैंक (ईआईफी)को करयफ
साढे ८ अफम (८५ मभमरमन डरय) सहमोग यहनेछ ।

सयकायरे जाऩान सयकायराई जाऩान अन्तयामजष्िम सहमोग तनमोग (जाइका) को प्राविधधक
सहमोगअन्तगमत स्तयिद्
ृ धध सम्बाव्मता अध्ममनका राधग आग्रह गये ऩतछ जाइका अध्ममन टोरीरे गत

०६२ को दहउॉ दफाट सो अध्ममन सरु
ु गये को धथमो । हार मस आमोजनाको विस्तत
ृ इजन्जतनमरयङ अध्ममन

य डडजाइन कामम एमसमारी विकास फैंकको आधथमक सहमोगभा जाऩातनज अन्तयामजष्िम ऩयाभशमदाता जे
ऩाियरे गये को धथमो ।
तनहुॉ आमोजनाका अनुसाय आमोजनाको विस्तत
ृ अध्ममनअन्तगमत एक ककरोमभटय टे स्ट कामम सककएको
छ बने टे स्ट अडडटमबर बौगमबमक ऩयीऺणका राधग कोय डड्रमरङको कामम गरययहे को छ । प्रिेशभागम, ऩर
ु
तथा क्माम्ऩका राधग सबे, डडजाइन आददको कामम सम्ऩन्न गयी सेती नदीभा ऩुर तनभामण कामम अजन्तभ
चयणभा ऩुगेको ऩतन आमोजनारे जनाएको छ ।
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भाचथलरो बत्रशमरी–१ को ४ कयोड सहमोग

भाधथल्रो बरशूरी–१ जरविद्मुत ् आमोजनाको प्रिद्र्धक नेऩार िाटय एन्ड इनजॉ डेबरऩभेन्ट कम्ऩनीरे
यसुिाका बूकम्ऩीडडतराई ४ कयोड रुऩैमाॉफयाफयको सहमोग गने बएको छ ।

कम्ऩनीका प्रभुख काममकायी अधधकृत होङ सेओक विन य यसुिाका स्थानीम विकास अधधकायी विष्णुप्रसाद
कोइयारे सहामता ऩरयचारन सभझदायीभा हस्ताऺय गये । सभझदायीको कामामन्िमनका राधग

आमोजनाका रगानीकताम अन्तयामजष्िम वित्त तनगभ, कोरयमन कम्ऩनी कोसेऩ, डेमरभ य क्मेमोङरे सहमोग
गनेछन ् । यसि
् ाएका विद्मारम बिन, अस्थामी
ु ा हाकु, याम्चे य धन्
ु चे गाविसभा बक
ू म्ऩरे ऺतत ऩयु म
आिास, स्िास्थ्म चौकी, शौचारम तनभामण, खानेऩानी, सोराय फत्ती जडान य घम्
ु ती स्िास्थ्म मशविय
सञ्चारनभा यकभ खचम गरयने कम्ऩनीरे जनाएको छ ।

कम्ऩनीरे यसि
ु ाभा २ सम १६ भेगािाटको आमोजना तनभामण गनम राधगयहे को छ । कम्ऩनीरे मसअतघ
यसुिाका बूकम्ऩऩीडडतराई ६८ राख रुऩैमाॉफयाफयको सहमोग गरयसकेको छ ।
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तनहुॉ जरपवद्मुत्को ऩयाभशूदातासॉग सम्झौता

१ सम ४० भेगािाटको तनहुॉ जरविद्मत
ु ् आमोजनाको ऩयाभशम सेिाका राधग ठे क्का सम्झौता बएको छ

। आमोजनाको प्रिद्र्धक कम्ऩनी तनहुॉ हाइड्रोऩािय मरमभटे ड य जभमन ऩयाभशमदाता कम्ऩनी राहभेहय तथा
क्मानेडडमन कम्ऩनी भतनटोिा हाइड्रो इन्टयनेसनरको सॊमक्
ु त उऩक्रभ (जेबी) फीच सोभफाय

सम्झौताऩरभा हस्ताऺय बएको हो । ऩयाभशमदाता कम्ऩनीरे १२ िर्म सेिा उऩरब्ध गयाउनेछ ।
१२ िर्म ऩयाभशम सेिाका राधग १ कयोड ३४ राख २१ हजाय मयु ो य ८१ राख ५६ हजाय अभेरयकी डरयभा

(भ्माट फाहे क) सम्झौता बएको छ । सोभफायको वितनमभ दयअनुसाय ठे क्का यकभ २ अफम ३६ कयोड १९
राख ३० हजाय रुऩैमाॉ हो । ऩयाभशमदाता कम्ऩनीरे आमकय छुट भाग गये ऩतन सयकायरे छुट ददन
अस्िीकाय गये को धथमो ।

तनहुॉ कम्ऩनीका प्रफन्ध सञ्चारक सुनीरकुभाय ढुॊुॊगेररे ऩयाभशमदाता कम्ऩनीरे तीन चयणका काभ गने
फताए । ‘ऩयाभशमदातारे सुरुको एक िर्मभा आमोजनाको ऩूिामधाय तनभामण, विस्तत
ृ इजन्जतनमरयङ अध्मम,

ऩुनयािरोकन य मसमबर सॊयचना तनभामणका राधग ठे केदाय छनोट गने छ,’ उनरे बने, ‘तनभामण चयणभा ६
िर्म य तनभामणऩतछ सञ्चारन चयणभा ५ िर्म गयी जम्भा १२ िर्म काभ गनेछ ।’

विद्मुत ् प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक एिॊ तनहुॉ हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका अध्मऺ भुकेशयाज काफ्रेरे
आमोजना तोककएकै सभम य रागतभा सम्ऩन्न गनम तनदे शन ददए । आमोजना तनभामण दईु िर्म दढरा
बइसकेको छ ।

ऊजामभन्री याधाकुभायी ऻिारीरे एडडफीको भूल्माॊकन प्रकक्रमाभाधथ विश्िसनीमताको प्रश्न उठाउॉ दै िाताम
प्रकक्रमा यद्द गये की धथइन ् । िाताम प्रकक्रमा यद्द बएऩतछ मसको चौतपी वियोध बएको धथमो ।

भजन्रऩरयर्द्को १७ ऩुसको फैठकरे भन्री ऻिारीको तनणममराई उल्ट्माउॉ दै िाताम प्रकक्रमा सुरु गयी सभमभै
आमोजना सम्ऩन्न गने व्मिस्था मभराउन ऊजाम भन्रारमराई तनदे शन ददएको धथमो । जराशममुक्त
आमोजनाको तनभामण सन ् २०२० भा सक्ने रक्ष्म याखखएको छ ।

आमोजनाको अनुभातनत रागत ५० कयोड ५० राख डरय छ । आमोजनाभा एडडफीको १५ कयोड, जाऩान

अन्तयामजष्िम सहमोग तनमोग (जाइका) को १८ कयोड ४० राख, मुयोवऩमन इन्बेस्टभेन्ट फैंक (इआइफी) को
साढे ८ कयोड ५० राख गयी ४१ कयोड ९० राख डरय सहुमरतऩूणम ऋण यहनेछ । नऩुग ८ कयोड ६० राख
डरय यकभ सयकायरे फेहोनेछ ।
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कुरेखानी–३ को म्माद पेरय थपऩॉदै
हे टौंडा, असाय १५ स्िदे शी रगानीभा तनभामणाधीन कुरेखानी तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजना असायमबर सम्ऩन्न नहुने तनजश्चत बएऩतछ
चौथौ ऩटक म्माद थतने गह
ृ कामम बइयहे को छ। ३ ऩटक थवऩएको अिधधभा तनभामण सम्ऩन्न नबएकारे म्माद थतन
राधगएको हो। आमोजनाको बायतीम ऩयाभशमदाता िाऩकोसरे चौथो ऩटक ११ भदहना म्माद थतन प्राधधकयणसभऺ
मसपारयस गये को छ।
ऩयाभशमदातारे आगाभी अवप्रर २०१६ सम्भका राधग म्माद थऩ गनम मसपारयस गये को आमोजनाका तनमभत्त प्रभुख
सॊजीिकुभाय भल्ररे फताए। ०६४ चैतभा सरु
ु आमोजना ०६८ भा सम्ऩन्न गने सम्झौता धथमो। उक्त अिधधभा काभ
नसकेऩतछ ३० भदहना म्माद थवऩमो तय सम्ऩन्न नबएऩतछ चारू आिको असायभा सककने गयी ९ भदहना म्माद थऩ
गदाम ऩतन सककएन। म्माद थऩ गरयएको तेस्रो ऩटक ऩतन आमोजनाको काभ सम्ऩन्न नबएऩतछ ऩयाभशमदातारे ऩुन:
११ भदहनाको म्माद थऩको मसपारयस गये को हो।
चारू आिमबर तनभामण कामम सम्ऩन्न गनम नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणरे गत कावत्तकभा ९ भदहना म्माद थऩ गये को
धथमो। इरेक्िो भेकातनकरको तनभामण काममको ठे क्का ऩाएको कम्ऩनीको दढरासुस्तीका कायण कुरेखानी ३ तनभामण
तेस्रो ऩटक थऩ गरयएको सभमभा सम्ऩन्न बएन।
९ भदहनाको म्माद थऩ बएऩतछ इरेक्िो भेकातनकरको ठे क्का ऩाएको चाइतनज कम्ऩनी जजज्माङ जजन्रङ
ु रे तीव्र
गततरे काभ अगाडड नफढाएकारे कुरेखानी ३ को तनभामण काममभा दढराइ बएको आमोजना प्रभुख भल्ररे फताए।
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याहुघाि ठे केदायको ७६ कयोड जपत
राभो यस्साकस्सीऩतछ विद्मुत ् प्राधधकयणरे याहुघाटका मसमबर ठे केदाय आईबीआयसीएर मरमभटे डको करयफ ७६
कयोड रुऩैमाॉ जभानत जपत गनम सपर बएको छ। सभमभा काभ नगये ऩतछ ठे क्का खाये ज गरयएको कम्ऩनीरे

जभानत ऩतन नददने बयभग्दयु प्रमास गये ऩतन अन्तत: फुधफाय उक्त यकभ प्राधधकयणको खाताभा आएको छ।
‘आईबीआयसीएरको जभानत फाऩतको ऩैसा हाम्रो खाताभा आमो,’ याहुघाट आमोजना प्रभुख कुरभान तघमसङरे बने,
‘करयफ ५९ कयोड रुऩैमाॉ अभेरयकी डरय य फाॉकी रुऩैमाॉभा हाम्रो खाताभा यकभ जम्भा बएको छ।’ आईबीआयसीएररे

जभानत फाऩतको ऩैसा जोगाउन हदै सम्भको प्रमत्न गये को धथमो। उसरे शजक्त केन्र धाउनेदेखख प्राधधकयणविरुद्ध
ऩाटन ऩुनयािेदन अदारतभा ३ िटा भुद्दासभेत दामय गये को धथमो। दोस्रो भुद्दाभा अदारतरे स्टे अडमय जायी गये को
बए भार प्राधधकयणरे कानन
ु ी रूऩभा ऩाउने उक्त यकभ गभ
ु ाउने धथमो। तेस्रो भद्
ु दाभा स्टे अडमय जायी बएको बए मो

यकभ गुभाउने सम्बािना फढ्थ्मो। तय न्मामाधीश बीभफहादयु फोहोया य मशियाज अधधकायीरे दि
ु ै भुद्दाभा स्टे अडमय

जायी नगये ऩतछ प्राधधकयणराई जभानत जपत गनम सहज फनेको हो। भॊगरफाय (असाय १५) मबर प्रकक्रमा सुरु नबएको
बए म्माद सककएय आईबीआयसीएरको जभानत जपत कानुनी रूऩभा गनम मभल्दै नथ्मो।

आईबीआयसीएररे ऩतछल्रो ऩटक याहुघाट जरविद्मुत ् आमोजनाको ठे क्का खाये जी योक्न आदे श जायी गरयऩाऊॉ
बन्दै तेस्रो भुद्दा दामय गये को धथमो। त्मसअतघ असाय ३ भा ठे क्का खाये जी योक्न तथा जभानत जपत हुन नददन

बन्दै भद्
ु दा दामय गये को धथमो। आईबीआयसीएररे गत भाघ ९ भा दामय गये को त्मस्तै प्रकृततको भद्
ु दाभा ऩाटन
ऩुनयािेदनरे स्टे अडमय जायी गये को धथमो। अदारतरे गत जेठ १७ भा उक्त भुद्दा खाये ज गये को धथमो।

२०६७ कावत्तकभा सुरु बएको ३२ भेगािाटको याहुघाटको काभ साढे ३ िर्मभा सक्नुऩने धथमो। तय झन्डै ५ िर्म बफत्न
राग्दा ऩतन आईबीआयसीएररे झन्डै १२ प्रततशत भार काभ सकेको धथमो। प्राधधकयणका अनुसाय

आईबीआयसीएररे करयफ १० कयोड रुऩैमाॉको भार काभ गये को छ। तय बक्
ु तानी बने करयफ ६० कयोड रुऩैमाॉ

रधगसकेको छ। ऩयाभशमदाता िातकोसरे याहुघाटभा बएको काभ, आईबीआयसीएरको दाफी य प्राधधकयणको दाफी
अध्ममन गयी दहसाफककताफ मभरानभा सहमोग गछम ।

प्राधधकयण सञ्चारक समभततरे गत जेठ २८ भा याहुघाटको ठे क्का खाये ज गयी जभानत जपत गने तनणमम गये को
धथमो। तय सञ्चारक समभततको अध्मऺ ऊजामभन्री याधाकुभायी ऻिारी तनणममभा हस्ताऺय नगयी ६ ददने विदे श

भ्रभणभा गएऩतछ प्राधधकयणराई जभानत जपतका राधग प्रकक्रमा सुरु गनम सभस्मा बएको धथमो। त्मससम्फन्धी
सभाचाय प्रकामशत बएऩतछ अन्म सञ्चारकरे तत्कार तनणममभा हस्ताऺय गये का धथए। ऊजामभन्री ऻिारीरे

हस्ताऺय नगये ऩतन प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे सञ्चारक समभततफाट जभानत जपत गने
तनणमम बएको बन्दै आमोजनाको कामामरमराई
ऩराचाय गये ।

रगत्तै आमोजना प्रभुख तघमसङरे जपतको प्रकक्रमा सुरु गये । ‘अजन्तभ सभमभा गततरै कसयत गये य जभानत जपत
गनम सपर बइमो,’ प्राधधकयणका एक अधधकायीरे बने, ‘७६ कयोड सानो यकभ होइन। जुन ऩरयिेशभा जसयी काभ
बमो, त्मसराई हे ने हो बने मो गततरै उऩरजब्ध हो।’

सम्झौताअनस
ु ाय काभ नगये ऩतछ गत िर्म अथम भन्रारम य बायतीम दत
ू ािासका अधधकायी सदहतको टोरीरे काभ

तछटो गनम आईबीआयसीएरराई कडा चेतािनी ददएको धथमो। त्मसका फाफजुद आईबीआयसीएररे काभ नगये ऩतछ

याहुघाटको ऋण रगानीकताम बायतीम एजक्जभ फैंकरे केही भदहनाअतघ बायतभा गये को सभीऺा फैठकभा प्राधधकयण
सम्झौताअनुसाय ठे क्का खाये जीको प्रकक्रमाभा अतघ फढदा आपूराई आऩवत्त नहुने जनाएको धथमो।
गत भाघ ८ सम्भ अडडट टनेर नम्फय ३ को १ सम ४० मभटय सुरुङ खन्नुऩनेभा दै तनक २६ सेजन्टमभटयका दयरे

आईबीआयसीएररे २५ मभटय भार सुरुङ खनेको धथमो। त्मस्तै मरखत रूऩभा आपू ‘टाट ऩजल्टएको’ जतनने ऩर रेखेय
मसभेन्टसभेत ककन्ने ऩैसा नबएय काभ गनम नसकेको जनाएऩतछ प्राधधकयण आईबीआयसीएररे काभ गनम नसक्ने

तनष्कर्मभा ऩुगेको धथमो। त्मसऩतछ प्राधधकयणरे ठे क्का सम्झौता खाये ज गनम गत भाघभै प्रकक्रमा सुरु गये को धथमो।
त्मसऩतछ प्राधधकयणरे गत भाघ ८ भा ३० ददने म्माद ददएय ‘नोदटस टु कये क्सन’ ऩठाई आईबीआयसीएरराई

प्रस्टीकयण सोधेको धथमो। म्माद सककएको बोमरऩल्ट पागुन ९ भा आईबीआयसीएर ठे क्का सम्झौता खाये जी य

जभानत जपत हुनफाट जोगाइददन बन्दै ऩाटन ऩुनयािेदन अदारत ऩुगेको धथमो। त्मसको ३ भदहना ८ ददनऩतछ गत
जेठ १७ भा अदारतरे याहुघाटको भद्
ु दा खाये ज गये को धथमो।
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चभेलरमाभा स्वतन्त्र छानबफन सलभनत गठन गनू
प्राचधकयणको प्रस्ताव

आमोजनाभा भ्रष्िाचाय बएको ठहय गदै बुक्तानी नटदन ननदे शन
असाय १७, काठभाडौँ । राभो सभमदे खख चचामभा यहे को चभेमरमा जरविद्मत
ु ् आमोजनाभा दे खखएको
सभस्मा सभाधानका राधग नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणरे तीन सदस्मीम अध्ममन समभतत गठन गने
प्रस्ताि गये को छ ।

प्राधधकयणरे ऊजाम ऺेरभा राभो सभमदे खख काभ गीययहे का एकजना विऻको सॊमोजकत्िभा ऊजाम
भन्रारमका उऩसधचि य प्राधधकयणका निौँ तहका अधधकृत सदस्म यहने गयी छानबफन समभतत गठनका
राधग प्रस्ताि गये को हो । सो समभततराई एक हतताको सभमसीभा ददएय अध्ममन गनम रगाइने छ ।

समभततरे ददएको प्रततिेदनका आधायभा आमोजनाभा दे खखएका सभस्मा सभाधान गने रक्ष्म याखखएको छ
।
समभततरे सो आमोजनाको कुर ४ दशभरि ६७ ककरोमभटयभध्मे ८ सम ४३ मभटय सुरुङ खजु म्चएको बन्दै

त्मसको तत्कार ऩुन्तनभामण गनम आिश्मक व्मिस्था गनम सुझाि ददनेछ । समभततरे प्रततिेदन ददएको दश
ददनमबर आमोजनाराई कसयी ऩूया गने बन्ने सम्फन्धभा आिश्मक तनणमम मरइने प्राधधकयणरे जनाएको

छ । व्मिस्थावऩका–सॊसद्को सािमजतनक रेखा समभततभा उऩरब्ध गयाइएको सो प्रस्तािभा आमोजनाराई
तत्कार सम्ऩन्न गयाउन आिश्मक सफै तनदे शन गने तथा गयाउने अजख्तमायीसभेत ददइने छ ।
प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक भक
ु े शयाज काफ्रेरे आमोजनाराई तछटोबन्दा तछटो सम्ऩन्न गनम
स्ितन्र छानबफन समभतत गठन गनम राधगएको जानकायी ददए । छानबफन समभततराई तनजश्चत

ऩारयश्रमभकको सभेत व्मिस्था गरयने य सात ददनको सभमािधध ददएय प्रततिेदन तमाय ऩारयने उनको
बनाइ छ । रेखा समभततरे मही असाय १३ गते सो आमोजनाभा दे खखएको अतनममभतताको ऩन
ु ् छानबफन
गयी तत्कार तनभामण शरु
ु गनम ऊजाम भन्रारम य नेऩार विद्मत
ु ् प्राधधकयणराई तनदे शन ददएको धथमो ।

आमोजनाको सुरुङ खजु म्चएको बन्दै त्मसको ‘बेरयमसन’फाऩत रू. एक अफम नौ कयोड यकभ तनकासा गने

बन्ने तनणमम गरत बएको सभेत समभततरे ऩुन्स्भयण गयाएको धथमो । समभततरे गत भङ्मसय १७ गते सो

आमोजनाभा अतनममभतता बएको बन्दै बुक्तानी नददन तय सोही फहानाभा काभ नयोक्न तनदे शन ददएको
धथमो । सो तनदे शनऩतछ ठे केदायरे काभ योकेको प्राधधकयणरे जनाएको धथमो ।

प्राधधकयणरे सन ् २००६ को ठे क्का सम्झौताभा उल्रेख नबएको नमाॉ काभका राधग छ िर्मअतघको

भूल्मभा काभ गनम नभानेको बन्दै सन ् २०१३ को प्रचमरत दयअनुसाय काभ ददएको य अधग्रभ बुक्तानीभार
ददएको जनाएको धथमो । आमोजनाको बेरयएसन अडमयफाऩत रू. ८२ कयोड ९३ राख राग्नुऩने बतनए ऩतन

प्राधधकयणरे रू. एक अफम नौ कयोड बुक्तानी ददएको धथमो । समभततरे बेरयएसन फाऩतको रू. एक अफम नौ
कयोड बुक्तानी नददन य ददनुऩने कायण स्ऩष्ट ऩेस गनम तनदे शन ददएको धथमो । रेखा समभततका सदस्म
याजेन्र केसीको सॊमोजकत्िका गदठत उऩसमभततरे आमोजनाभा भ्रष्टाचाय बएको ठहय गदै बुक्तानी
नददन तनदे शन ददएको धथमो ।

दाचर
ुम ा य फैतडीभा तनभामणाधीन सो आमोजना सन ् २००६ को जनियीदे खख तनभामण शरु
ु बई सन ् २०११ को

भेभा सम्ऩन्न हुनऩ
ु ने धथमो । ऩटक ऩटक बेरयएसन हुॉदा–हुॉदा सो आमोजनाको रागतसभेत रू. १५ अफम छ

कयोड ऩग
ु ेको छ । ऊजाम सधचि याजेन्रककशोय ऺेरीरे सफैततयफाट सहमोग बए सो आमोजना सन ् २०१६ को
भाचमभा सम्ऩन्न हुने जानकायी ददॉ दै प्राधधकयणरे गये को प्रस्तािका आधायभा अगाडड फढे भन्रारमराई
कुनै सभस्मा नहुने फताएका छन ् । कुर ३० भेगािाट ऺभताको सो आमोजना ऩजश्चभाञ्चर ऺेरको
विकासभा सन्तुरन ल्माउने उद्दे श्मरे शुरु गरयएको धथमो । यासस
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पवद्मुत ् भहसुर २० प्रनतशत फढाउन प्रस्ताव
साउनलबत्र ननणूमहुन्छ आमोग
बीभ गौतभ

विद्मुत ् भहसुर तनधामयण आमोगरे नेऩार विद्मुत ् प्राधधकयणको प्रस्तािभा विद्मुत ् भहसुर फढाउने तमायी अतघ

फढाएको छ । प्राधधकयणरे २० प्रततशत विद्मुत ् भहसुर फढाउन प्रस्ताि गये कोभा सोहीराई आधाय फनाएय आमोगरे
तमायी अतघ फढाएको हो ।

‘विद्मुत ् प्राधधकयणरे २० प्रततशत भहसुर फढाउन प्रस्ताि गये को छ, मसफाये छरपर अतघ फढाएका छौं,’
भहसुर तनधामयण आमोग अध्मऺ जगत ् बुसाररे याजधानीसॉग बने, ‘साउनमबर भहसुर फढाउने तनणमम

गछौं, कतत गने टुॊगो राधगसकेको छै न ।’ बफहीफाय प्राधधकयणरे आमोगभा भहसुर िद्
ृ धधको प्रस्ताि

प्रस्तुतीकयण गये को धथमो । अतघल्रो िर्मको बदौभा गणेश सुब्फा अध्मऺ यहे का फेरा आमोगरे १३
दशभरि ७० प्रततशत विद्मुत ् भहसुर फढाउने तनणमम अजन्तभ अिस्थाभा गएय योककएको धथमो ।

सोहीविरुद्ध अदारतभा सभेत भुद्दा ऩये को धथमो । चारु आधथमक िर्ममबर घाटा २७ अफम ऩुग्न राधगसकेको

विद्मुत ् प्राधधकयणरे घाटा चमु रएको तथा िावर्मक रूऩभा भहसुर िद्
ृ धध नहुॉदा सभस्मा ऩये को फताएका
धथए । ‘२०५८ सारदे खख २०६९ भा ११ िर्मऩश्चात ् भार विद्मुत ् भहसुर फढे कारे घाटा ऩूततम हुन नसकेको य
विद्मुत ् सेिाको रागत उच्च हुॉदै गएकारे भहसुर िद्
ृ धध गनम प्रस्ताि गरयएको हो,’ प्राधधकयणका

उऩतनदे शक जमयाज बण्डायीरे बने, ‘आधथमक िर्म २०७१÷७२ को फजेटभै विद्मुत ् भहसुर रागतअनुरूऩ
सभमानुकूर ऩरयभाजमन गरयनेछ बन्ने उल्रेख यहे कारे प्रस्ताि गये का हौं ।’

डेडडकेटे ड कपडयफाट तनयन्तय विद्मत
ु ् आऩतू तम गने औद्मोधगक एिॊ व्माऩारयक िगमका राधग अन्म

सम्फजन्धत ग्राहकहरूको तर
ु नाभा तोककएको इनजॉ शल्
ु कभा थऩ गने गयी छुट्टै उच्च विद्मत
ु ् भहसर
ु को
नमाॉ दय कामभ गनम ऩतन आमोगसभऺ प्राधधकयणरे प्रस्ताि गये को छ । त्मसैगयी, प्राधधकयणरे सारफासी
(सारैवऩच्छे फढ्ने गयी) विद्मत
ु ् भहसर
ु तनधामयणका राधग सर
ू तनधामयण गयी कामामन्िमन गनम स्िीकृतत

ददनसभेत अनयु ोध गये को छ । आमोगरे बने प्राधधकयणरे रोडसेडडङको अन्त्म गनम तथा सहज तरयकारे
बफजर
ु ी उऩरब्धताको ग्माये न्टी गनऩ
ुम ने फताएको छ । ‘प्राधधकयणरे घाटा घटाउने प्रततफद्धता गनऩ
ुम छम ,
अतन भार फढाउने हो, धेयै घाटा फढ्दै गएकारे फढाउनऩ
ु छम तय प्राधधकयणरे गने काभको प्रततफद्धता ऩतन

चादहन्छ,’ अध्मऺ बुसाररे बने । प्राधधकयणरे बने २९ प्रततशत भहसुर िद्
ृ धध गदाम प्राधधकयणको घाटा

शून्मभा झने तथा कम्तीभा २० प्रततशत फढाएय प्रत्मेक िर्म स्ित् फढ्ने व्मिस्था गनम भाग गदै आएको छ
।

आमोगरे चह
ु ािट तनमन्रण, खचम न्मूनीकयणरगामतफाये प्राधधकयणराई तनदे शन ददॉ दै आएको छ । तय,
त्मो प्रबािकायी नबएको गुनासो आमोगको छ । प्राधधकयणको प्रस्तािभा २० मुतनटसम्भ बफजुरी खऩत

गने ग्राहकको हकभा बने २५ प्रततशत नै भहसुर िद्
ृ धध हुन रागेको छ । अधधकाॊश सिमसाधायण ग्राहकरे
२० मुतनट फयाफय बफजुरी उऩमोग गने गये का छन ् बने मसको भहसुर हार ८० रुऩैमाॉ छ । अफ १ सम रुऩैमाॉ
ऩुग्नेछ ।

भहसुर िद्
ृ धधका राधग प्राधधकयणको फढ्दो रागत, प्राधधकयणको आगाभी एक िय्Èको प्रÔुेऩण य

आधाय, प्राधधकयण घाटा सन्तुरन कामभ रगामतका कायण दे खाइएको छ । प्रत्मेक िय्È प्राधधकयणरे

विद्मुत ् खरयद गने तनजी Ôुेरका जरविद्मुत ् प्रिद्र्धकहरूराई ३ प्रततशत भूल्मिद्
ृ धध दय ददए ऩतन

आङ्खनो विद्मुत ् भहसुर नफढे का कायण नै घाटाभा गएको प्राधधकयणका अधधकायीहरूको तकम छ ।

बायतफाट आमात बफजुरीको भूल्म तथा खखम्ती य बोटे कोसीसॉग डरयभा गरयएको विद्मुत ् खरयद सम्झौता
(ऩीऩीए) का कायण फढी घाटा फेहोनऩ
ुम ये को प्राधधकयण अधधकायीहरूको तकम छ । बायतफाट आमात

विद्मुत्को भूल्मान्तय भार २ अफम ४० कयोड ऩुगेको प्राधधकयणरे जनाएको छ । प्राधधकयणका हार करयफ
२८ राख ग्राहक यहे कोभा २६ राखबन्दा फढी घये रु ग्राहक छन ् बने त्मसभा ऩतन २० मुतनटसम्भ खऩत गने
ग्राहकको सॊख्मा करयफ १४ राख छ ।
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प्राचधकयणको राऩयफाहीरे खेय गमो बफजुरी

विद्मुत ् प्राधधकयणका राऩयफाहीका कायण रभजुङभा सञ्चारनभा यहे का विद्मुत ् आमोजनाको ४
भेगािाट विद्मुत ् खेय गइयहे को छ । प्राधधकयणरे प्रसायण राइन य िान्सपभमय सुदृढीकयण नगदाम
रभजुङका तीन आमोजना ऩूणम ऺभताभा चल्न सकेका छै नन ् ।

प्राधधकयणरे भध्मभस्र्माङ्दी विद्मत
ु ् केन्रभा याखेको िान्सपभमयका कायण ५ भेगािाटको मसउयी, ४.५

भेगािाटको यादी य ४.२ भेगािाटको खद
ु ी आमोजनाराई ऩण
ू म ऺभताभा नचराउन भौखखक तनदे शन ददएको
छ । फखामको िेरा ऩण
ू म ऺभताभा चल्ने आमोजनारे ३–३ भेगािाट भारै विद्मत
ु ् उत्ऩादन गरययहे का छन ् ।

सोही कायण आमोजनारे आम्दानी गभ
ु ाइयहे का छन ् । रोडसेडडङका िेरा ऩतन विद्मत
ु ् खेय गइयहे को छ ।
विद्मत
ु ् खरयदबफक्री सम्झौता (वऩवऩए) अनस
ु ाय मरखखत तनदे शन ददइए ऺततऩतू तम ततनऩ
ुम ने बएकारे
प्राधधकयणरे भौखखक तनदे शन ददएको हो । ‘िन्सपभमय भभमत गनम आग्रह गदाम ऩतन ध्मान ददॉ दैनन ्,
ऺततऩूततम ततनऩ
ुम ने बएकारे मरखखत तनदे शन ऩतन ददॉ दैनन ् मोबन्दा गैयजजम्भेिायी के हुन्छ ?’ एक
आमोजना प्रिद्र्धकरे बने ।

भध्मभस्र्माङ्दीभा याजुखएको िान्सपभमयफाट १० भेगािाट भारै विद्मुत ् आऩूततम हुन सक्छ । करयफ १३
भेगािाट विद्मुत ् आऩूततम गनम सक्ने १२.५/१० केमबएको िान्सपभमय बए ऩतन ऩुयानो बएकारे ऩूणम
ऺभताभा चल्न सकेको छै न ।

‘ऩदहरे ५ केमबएको भारै िान्सपभमय धथमो, गत िर्म प्राधधकयण य तनजी प्रिद्र्धकको सहमोगभा १२.५
केमबएको याखखएको धथमो, तय िान्सपभमय जीणम बएकारे ऩूणम ऺभताभा चल्न सकेको छै न,’ मसउयी
आमोजनाका इजन्जतनमय सुजन कोइयारारे बने ।

उनरे भध्मभस्र्माङ्दीभा २० केमबएको िान्सपभमय याखखए सभस्मा सभाधान हुने य प्राविधधक चह
ु ािट ऩतन
घट्ने फताए ।

याधी विद्मुत ् कम्ऩनीका प्रफन्ध सञ्चारक विनम बण्डायीरे िान्सपभमय कभ ऺभताका बएकारे तीन

आमोजनाको ४ भेगािाट विद्मुत ् खेय गइयहे को जानकायी ददए । ‘गत िर्म ऩतन मस्तै सभस्मा धथमो, तय

अमरहे सम्भ िान्सपभमयको व्मिस्था हुन सकेको छै न, मसरे गदाम रगानीकताम भायभा ऩये का छन ्,’ उनरे
बने ।

प्राधधकयणका काममकायी तनदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे तीन आमोजनाको सभस्मा सभाधानका राधग टोरी
खटाइसककएको फताए । ‘दभौरीभा यहे को िान्सपभमयराई भध्मभस्र्माङ्दीभा रगेय सभस्मा सभाधानको
िैकजल्ऩक उऩाम गरययहे का छौँ, मसका राधग टोरी खटाइसककएको छ,’ उनरे बने । - See more at:
http://www.enayapatrika.com/2015/07/13851#sthash.8hpPGsUf.dpuf
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ठे केदायको फैंक ग्माये न्िी जपत

याहुघाट जरविद्मुत ् आमोजनारे भुख्म मसमबर सॊयचनाको ठे केदाय बायतीम कम्ऩनी आइमबआयमसएरे
याखेको अधग्रभ बुक्तानी य काममसम्ऩादन फैंक ग्माये न्टी जपत गये को छ ।

आमोजना प्रभुख कुरभान तघमसङरे फैंक ग्माये न्टी जपत बई फुधफाय विद्मुत ् प्राधधकयणको खाताभा यकभ
जम्भा बएको जानकायी ददए । ‘काभ गनम नसक्ने ठे केदायसॉगको ठे क्का तोडडएको छ, उसरे फैंक
ग्माये न्टीफाऩत याखेको करयफ ७६ कयोड रुऩैमाॉ ऩतन जपत बएको छ,’ उनरे बने ।
सम्झौताअनस
ु ाय काभ नगये ऩतछ प्राधधकयणरे तनभामणाधीन ३२ भेगािाटको आमोजनाको ठे क्का तोड्ने

तनणमम गये को धथमो । आइमबआयमसएरे बायतीम फैंक आइमसआइमसआईको फैंक ग्माये न्टी फझ
ु ाएको धथमो
।

बायतीम फैंकरे उऩरब्ध गयाएको ग्माये न्टीको काउन्टय ग्माये न्टी नेऩारका रक्ष्भी य नेऩार इन्बेष्टभेन्ट
फैंकरे ददएका धथए । रक्ष्भी फैंकरे अधग्रभ बुक्तानी य इन्बेष्टभेन्ट फैंकरे काममसम्ऩादन काउन्टय ग्माये न्टी
उऩरब्ध गयाएका धथए ।
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ऊजाूराई भौलरक हकको रूऩभा याख्न भाग
काठभाडौं÷यास– साभुदातमक विद्मुत ् याजष्िम उऩबोक्ता भहासॊघरे नमाॉ सॊविधानको भस्मौदाभा ऊजामराई

भौमरक हकअन्तगमत नयाखखएको बन्दै याख्न भाग गये को छ । जीिन जजउने अमबन्न अॊगको रूऩभा यहे को
ऊजाम ऺेरराई भौमरक हकभा याख्न छुट बएको दे खखएको बन्दै भहासॊघरे बफहीफाय विऻजतत जायी गये य सो
भाग याखेको हो ।

भहासॊघका अध्मऺ नायामण ऻिारीद्िाया हस्ताऺरयत विऻजततभा ऊजाम, साभुदातमक सम्ऩवत्त य
विकासराई भौमरक हकको रूऩभा याख्न भाग गरयएको छ । विऻजततभा राभो सभमदे खख सो भाग याख्दै
आए ऩतन भस्मौदाभा नसभेदटएको भहासॊघको गन
ु ासो छ ।

