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विद्मुत ्प्राधधकयण २६ अफब घाटाभा 
नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे आि २०७१/७२ भा रू. ६ अफब ५१ कयोड ४० हजाय घाटा फेहोयेको छ । प्राधधकयणरे 

भङ्गरिाय सािबजननक गयेको तथ्माङ्क अनुसाय अहहरेसम्भको घाटा रू. २६ अफब ७९ कयोड ८६ राख २० यहेको छ । 

चाय िर्बअनघ रू. २७ अफब घाटाभा यहेको प्राधधकयणराई सयकायरे अऩरेखन गयेको धथमो । चयभ विद्मुत ्

अबाि, विद्मुत ्चहुािट तथा प्राविधधक सभस्माका कायण प्राधधकयणको घाटा फढ्दै गएको हो । बायतफाट 

आमात गरयएको विद्मुत ्खयीदको भूल्म य प्राधधकयणरे वितयण गन ेभूल्मको सन्तुरन मभल्न नसक्दा 
ऩनन प्राधधकयण घाटाभा छ । 

प्राधधकयणरे आि २०७१/७२ भा खदु आम्दानी रू. ३० अफब ४८ कयोड ३४ राख ६० हजाय गयेको छ । 
अत्माधधक विद्मुत ्चहुािट ननमन्रणभा फेिास्ता गरयन,ु सॊस्थागत सुधायभा ध्मान नहदइनु तथा सस्तोभा 
विद्मुत ्ककनेय भहॉगोभा फेच्नु, राभो सभमदेखख विद्मुत ्भहसुर नफढ्नु आहद कायणरे घाटा फढेको 
प्राधधकयणका कामबकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे जानकायी हदए । 

कुर उत्ऩाददत विद्मुत्भध्मे २४ दशभरि ४४ प्रततशत चहुािट 

देशभा प्रत्मेक िर्ब एक सम भेगािाटको दयभा विद्मुत ्भाग फढ्दै गएको छ । भागअनुसाय आऩूनतब हुन 

नसक्दा विद्मुत ्बाय कटौती फढ्दै जाने देखखएको छ । हार भुरुकको एक हजाय २ सम ९१ भेगािाट 

विद्मुत्को भाग यहेको छ । तय प्राधधकयणरे ७ सम ६ भेगािाट उत्ऩादन गरययहेको छ । ननजी ऺेररे १ सम 

२४ भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन गदै आएको छ । बायतफाट २ सम २४ भेगािाट विद्मुत ्आमात गरयएको छ । 
कुर एक हजाय १ सम ५४ भेगािाट आऩूनतब बएकाभा एक हजाय २ सम ९१ भेगािाट भाग हुॉदा विद्मुत ्बाय 

कटौती गनब फाध्म बएको कामबकायी ननदेशक काफ्रेको बनाइ छ । कुर उत्ऩाहदत विद्मुत्भध्मे २४ 

दशभरि ४४ प्रनतशत चहुािट हुने गयेको छ । अनघल्रो आिभा २४ दशभरि ६४ प्रनतशत कुर चुु ुहािट 

यहेकाभा आि २०७१/७२ भा शुन्म दशभरि २० प्रनतशतभार ैचहुािट ननमन्रण बएको छ । विद्मुत ्

चहुािटराई उल्रेख्म रुऩभा घटाउन चहुािट ननमन्रण विशरे् अमबमान चराइन ेबननए ऩनन अमबमान 

प्रबािकायी बएको छैन । 

दहउॉदभा १३ घण्टा विद्मुत ्कटौती हुने 
प्राधधकयणका अनुसाय आि २०७१/७२ भा कुर ग्राहक सङ्ख्मा ५ दशभरि ७५ प्रनतशतरे िदृ्धध बई २८ 

राख ७० हजाय ऩुगेको छ । त्मसभा सङ्ख्माका आधायभा गाहबस्थ्म ९४ दशभरि ३४ प्रनतशत, औद्मोधगक 

१ दशभरि ४८ प्रनतशत य अन्म उऩबोक्ता िगबको हहस्सा ४ दशभरि १८ प्रनतशत यहेको छ । खऩतका 
आधायभा गाहबस्थ्म ४४ दशभरि ७८ प्रनतशत, औद्मोधगक ३६ दशभरि ३१ प्रनतशत य अन्म १८ दशभरि 

९२ प्रनतशत यहेको छ । 



हयेक िर्ब फढ्दै जाने ग्राहकको सङ्ख्माराई सम्फोधन गनेतपब  ध्मान नहदइएका कायण भाग य आऩूनतबको 
सन्तुरन मभल्न सकेको छैन । गत हहउॉदभा विद्मुत ्बाय कटौती १० घण्टाभा सीमभत गरयएको बए ऩनन 

आगाभी हहउॉदभा १३ घण्टा ऩुग्ने प्रऺेऩण गरयएको छ । गत िैशाख १२ गतेको बूकम्ऩका कायण बोटेकोसी 
य ननजी ऺेरका अन्म आमोजना य फाढी ऩहहयोका कायण भाधथल्रो भोदी ऺनतग्रस्त बएय कुर एक सम 

भेगािाट विद्मुत ्केन्रीम प्रसायणभा ल्माउन सककएको छैन । 

चारु आिभा कुन ैअियोध नबएभा कुर १ सम ४० भेगािाट विद्मुत ्थऩ हुन ेअनुभान गरयएको छ । ननजी 
ऺेररे ननभाबण गरययहेको ५० भेगािाट ऺभताको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी ‘ए’ चारु आिभा सम्ऩन्न हुनेछ । 
अन्म केही साना य भझौरा आमोजना ऩनन चारु आिभ ैसम्ऩन्न हुने प्राधधकयणको विश्िास छ । 
प्राधधकयणरे नै ननभाबण गरययहेको चभेमरमा ३० भेगािाट, १४ भेगािाटको कुरेखानी तेस्रो भुस्स्कररे ऩूया 
हुने सम्बािना छ । बूकम्ऩका कायण भाधथल्रो त्ररशूरी थ्री ‘ए’ बने ऩूया हुन ेसम्बािना कभ यहेको छ । 
मस्तै, प्राधधकयणको सहामक कम्ऩनी धचमरभेरे ननभाबण गरययहेको १४ दशभरि ६ भेगािाटको भाधथल्रो 
साञ्जेन, ४२ दशभरि ५ भेगािाटको साञ्जेन, १ सम ११ भेगािाटको यसुिागढी य १ सम २ भेगािाटको 
भध्म बोटेकोसी ऩनन ननभाबणका क्रभभा यहेको छ तय ती आमोजना तत्कारै सम्ऩन्न हुने देखखॉदैन । 

प्रसायण राइन अस्तव्मस्त 

प्राधधकयणरे अगाडड फढाएका कुर ४० ओटा प्रसायण राइनभध्मे प्रगनतको चयणभा एउटै भार ऩरयमोजना 
छ । विगत १५ िर्बदेखख चचाबभा यहेको खखम्ती ढल्केफय प्रसायण राइन मसन्धरुीभा बएको अियोधका 
कायण अगाडड फढ्न सकेको छैन । ऩूिब ऩस्श्चभका कुन ैऩनन प्रसायण राइनको कामबप्रगनत सन्तोर्जनक 

छैन । ननजी ऺेररे ननभाबण गयेको भाईखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रसायण राइनको अबािभा 
केन्रीम प्रसायणभा जोड्न सककएको छैन । मसका कायण २२ भेगािाट विद्मुत ्खेय गइयहेको छ । ढल्केफय 

भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइन ननभाबण आगाभी भहहनामबर सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको प्राधधकयणरे 

जनाएको छ । 

प्राधधकयणराई सफर य सऺभ फनाउन सयकाय प्रमत्नशीर 

प्राधधकयणको ३०औँ िावर्बकोत्सिका अिसयभा भङ्गरिाय आमोस्जत कामबक्रभभा ऊजाब भन्री याधा 
ऻिारीरे प्राधधकयणराई सभमानुकूर य प्रनतस्ऩधॉ फनाउन सयकाय प्रमत्नशीर यहेको फताइन ्। उनरे 

ठूरा य जराशममुक्त आमोजनाराई प्राधधकयणरे नेततृ्ि गयेय विकास गनुबऩन ेय भुरुकभा जायी ऊजाब 
सङ्कटराई हर गनुबऩन ेधायणा याखखन ्। प्राधधकयणफाट प्रदान गरयन ेसेिाराई अझ गुणस्तयीम य बयऩदो 
फनाउन निीनतभ प्रविधधको उऩमोग गरयने भन्री ऻिारीको बनाइ छ । यासस 
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फूढीगॊगा जरविद्मुत ्आमोजनाको भुअब्जा ददन शुरू 

विष्णुप्रसाद बण्डायी 
अछाभ 

ननभाबणाधीन फूढीगॊगा जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ रतु गनतभा शुरू बएको छ। आधथबक िर्ब २०७१⁄७२ को 
रक्ष्मअनुसाय झण्ड ै७५ प्रनतशत प्रगनत बएको इस्न्जननमय ऋवर्केश फस्नेतरे जानकायी हदनुबमो। २० भेगािाट 

ऺभता यहेको आमोजाना ननभाबणस्थर यहेको अछाभभा जग्गा अधधकयणको काभ तीव्ररूऩभा बइयहेको उहाॉरे 

फताउनुबमो। हार जग्गाको भुआब्जा हदने काभ धभाधभ बइयहेको बन्दै फस्नेतरे जम्भा ५७ जनारे भुआब्जा 
ऩाउनुऩनेभा २९ जनारे प्राप्त गरयसकेको फताउनुबमो। आमोजनाको प्रबावित ऺेरभा ऩन ेकुस्कोटका ३, फाव्राका 
११, घुघुयकोटका १९, हाविकोटका २४ जनारे गयी जम्भा ५७ जनारे भुआब्जा ऩाउनुऩन ेआमोजनारे जनाएको छ। 
जसभध्मे ऩहहरो चयणभा १ जना फब्राका य ५ जना घुघुयकोटका गयी ६ जनारे झण्ड ै१८ हजाय ९ सम ४४ दशभरि ५ 

िगब मभटय जग्गाको भुआब्जा ऩाएका धथए। त्मस्त ैदोस्रो चयणभा १२ जनाराई २१ हजाय १२ िगब मभटय जग्गाको 
भुआब्जा वितयण गरयएको धथमो। 
मसैगयी तेस्रो चयणभा हाविकोटका ३, फाब्राका २ य घुघुयकोटका ५ जना गयी १० जनाराई २४ हजाय ४ सम ५५ िगब 
मभटय जग्गाको भुआब्जा वितयण गरयएको धथमो। २०७१⁄७२ भा करयफ ७ कयोड फयाफयको जग्गाको भुआब्जा वितयण 

गस्एको छ। आमोजना ननभाबणका राधग २ सम ३३ योऩनी, १ आना, १ ऩैसा, २ दाभ जग्गा अधधकयण गनुबऩनेभा हार 

सम्भ १ सम २६ योऩनी, ९ आना, ३ ऩैसा, १ दाभ जग्गाको भुआब्जा वितयण बइसकेको छ। ननिेदन आएका ४१ 

जनाभध्मे २९ जनारे भुआब्जा ऩाईसकेका छन ्बन ेफाॉकीराई मस िर्ब भुआब्जा हदइन ेछ। आमोजनास्थरभा ऩन े७ 

जनाका ११ िटा घयसभेत अधधकयणभा ऩन ेफताइएको छ। ती घय सफ ैहाविकोट गाविसका यहेका छन।् ननभाबणाधीन 

आमोजनाको प्रसायणराइनको काभ ऩनन शुरू बइसकेको इस्न्जननमय फस्नतेरे जानकायी हदनुबमो। हार 

प्रसायणराइन सब ेगन ेकाभ बइयहेको छ। उहाॉका अनुसाय साॉपेफगयदेखख भॊगरसेनसम्भ प्रसायणराइन सि ेगन े

काभ सम्ऩन्न बइसकेको छ। 
अछाभको साॉपेफगयदेखख रम्कीसम्भ ८८ ककरमभटय विद्मुत ्प्रसायणराइन यहन ेउहाॉरे फताउनुबमो। हार तीव्र 

रूऩभा प्रसायणराइन सब ेगन ेकाभ बइयहेको छ। आमोजनाको विस्ततृ इस्न्जननरयमङ अध्ममनका राधग केही 
सभममबर ैटोरी आमोजना ननभाबणस्थरभा आउन ेउहाॉरे फताउनुबमो। अहहरे ऩरयमोजनाको ऩािय हाउस स्थरसम्भ 

जान ेऩहुॉच भागबको काभ ऩनन रतु गनतभा बइयहेको छ। स्जल्रास्स्थत विमबन्न तह य तप्काफाट सहमोग प्राप्त बएभा 
नछट्टै आमोजनाको काभ सम्ऩन्न हुन ेउहाॉरे फताउनुबमो। साथ ैफूढीगॊगाको अको ऩरयमोजनाको ननभाबण कामब ऩनन 

मस ैआमोजनारे गन ेउहाॉरे फताउनुबमो। 
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ऊजाब अबािभा जेलरएको फाया–ऩसाब कोरयडोय 

बफचाय / प्रततक्रिमा  
प्रदीऩकुभाय केडडमा 
भुरुककै सफैबन्दा ठूरो औद्मोधगक कोरयडोयभा न ैऊजाबको चयभ अबािको अिस्थारे हाम्रो औद्मोधगकीकयणको 
आराऩ य मसको मथाथब अनुभान रगाउन अप््मायो ऩदैन । ऩसाब–फाया औद्मोधगक कोरयडोय रगानीका हहसाफरे 

सफैबन्दा भहत्िऩूणब कोरयडोय भाननन्छ । कुर औद्मोधगक रगानीको दईुनतहाइ ऩरयभाण मस ैऺेरभा केस्न्रत बएको 
तथ्माङ्क नै मसका राधग ऩमाबप्त छ । तय, फेरैभा सचतेना अऩनाएय सभाधानभा नराग्न ेहो बन ेमो तथ्म अफ 

इनतहास फन्न ेसम्बािना नस्जककएको छ । ऩनछल्रो सभम मस ऺेरभा प्रनतकूरताका चाङ ऩनन थवऩएका छन ्। 
सभाधानभा सयोकायका ननकाम राचाय य गैयस्जम्भेिायजस्ता देखखएका छन ्। मस ऺेरभा ननभाबण बएका य 

प्रस्तािनाभा यहेका ऩूिाबधायराई सतही रूऩभा हेन ेहो बन ेऔद्मोधगकीकयणको आगाभी सम्बािना फढी छ ऩनन 

बन्न सककएरा, तय उद्मोग सञ्चारनका राधग अत्मािश्मक ऩन ेऊजाब न ैनबएऩनछ कस्तो औद्मोधगकीकयणको 
अऩेऺा गन े? मथाथबभा ऊजाब आऩूनतबका दृस्ष्टरे मो ऺेरराई सधैँ ऩछाडड ऩारयएको छ । विगतभा अन्म औद्मोधगक 

ऺेरहरूका १० घण्टा रोडशडेडङ हुॉदा फाया–ऩसाबका उद्मोगभा दैननक १५ घण्टासम्भ रोडशडेडङ बएकै हो । अहहरे ऩनन 

विद्मुत ्प्राधधकयणरे हदनभा १२ घण्टा आऩूनतबको तामरका फनाएको छ । तय, दैननकजसो अघोवर्त रूऩभा थऩ २ 

घण्टाजनत रोडशडेडङ हुन ेगयेको छ । अत्मधधक बायका कायण हुने हिवऩङको त रेखाजोख ैछैन । 

ऊजाबको मो नभूना सभस्माफाट मसऺेरका कयीफ २ हजाय २ सम उद्मोग नयाम्रयी प्रबावित छन ्। तीभध्मे 

२ सम जनत ठूरा उद्मोग न ैऩछबन ्। ऊजाब अबािकै कायण प्राम् उद्मोगरे आफ्नो ऺभताको आधाभारै 
उत्ऩादन गनब ऩाएका छन ्। एकानतय हाभी फहृत ्ऩरयभाणभा उत्ऩादन अमबिदृ्धधको मोजना फनाउॉछौं 
अकाबनतय बएका उद्मोगसभेत आधा ऺभताभा खसु्म्चनु ऩयेको छ । मस्तो अिस्थाभा उद्देश्म हात राग्न 

कहठन छ । हाभी रगानी आकर्बणको कुया गछौं । तय, ऊजाबको मो विकयार सभस्माको ऩरयदृश्मभा कसयी 
रगानीको अऩेऺा गनब सककन्छ  ? उद्मोग सञ्चारनका राधग अनतआिश्मक यहेको विद्मुत ्आऩूनतबभा 
देखखएको अननस्श्चतताका कायण उल्टै ऩूॉजी ऩरामन बइयहेको तथ्म फाहहय आउन थारेको छ । मसको 
प्रबाि सयकायी याजस्ि य योजगायीभा ऩने असय फेग्र ैछॉदै छ । उद्मोगहरू ननफाबध रूऩभा सञ्चारन 

हुनसकेभा भार अथबतन्रराई टेिा ऩुग्ने हो । 

िीयगञ्ज–ऩथरैमा औद्मोधगक कोरयडोयभा विद्मुत ्आऩूनतब गनब ऩयिानीऩुय सफस्टेशनभा १३२/११ केबीभा 
४ ओटा औद्मोधगक य ४ साधायण कपडय छन ्। िीयगञ्जभा ६६/११ केबी य मसभयाभा ६६/११ केबीका 
कपडयहरूभापब त विद्मुत ्आऩूनतब बइयहेको छ । तय, ऩटकऩटकको रोडशडेडङको चऩेटाभा उद्मोगहरूको 
स्स्थनत झन ्दमनीम फन्दै गएको छ । 



प्राधधकयणरे ऺभता विस्ताय गनब सकेको छैन न स्तयोन्ननतराई आिश्मक नै ठाननएको छ । मसकायण 

ऊजाबको चयभ अबािका कायण कनतऩम उद्मोगरे आफ्नो उत्ऩादन न ैफन्द गनुबऩन ेअिस्था उत्ऩन्न 

बएको छ । जसोतसो उत्ऩादन जायी याखे ऩनन भहॉगो ऊजाबका कायण उत्ऩादन रागत फढेय आन्तरयक 

फजायभ ैप्रनतस्ऩधाब गनब कहठनाइ उत्ऩन्न बइयहेको अिस्था छ । मस्तो अिस्थाभा ननकासीको हविगत के 

होरा बनेय अनुभान रगाउन गाह्रो नऩराब । 

कोरयडोयभा आऩूनतब हुन ेविद्मुत्को बोल्टेज स्स्थय नहुदा हदनहुॉ उऩकयणहरू त्रफधग्रने गयेका छन ्। कच्चा 
ऩदाथब खेय जाने नै बमो । ऩरयणाभस्िरूऩ उत्ऩादन गुणस्तयहीन हुन गई उद्मोगहरूरे नोक्सानी फेहोनुब 
ऩरययहेको छ । उद्मोगको उत्ऩादन तामरका ननधाबयण गनब सककएको छैन । य, काभ नगयेको सभमको ऩनन 

अनािश्मक ज्मारा भजदयूी नतनुबऩन ेय फैङ्कको ब्माज राग्नेजस्ता सभस्मा उद्मोगका राधग 

साभान्मजस्त ैबइसकेका छन ्। ऩसाबको विन्ध्मिामसनीस्स्थत कपडयराई २ ओटा कपडयका रूऩभा विबाजन 

गयी विद्मुत ्आऩूनतब गने प्रमास अझै ऩूया बएको छैन । मस ऺेरभा विद्मुत ्आऩूनतबका राधग ल्माइएको २२ 

दशभरि ५ भेगािाटको िान्सपाभबय खयीद गदाबदेखख नै त्रफधग्रएको अिस्थाभा यहेको तय ऩनन विद्मुत ्

प्राधधकयणरे भभबत िा आिश्मक विकल्ऩका फायेभा चासो नदेखाउनु सभस्माप्रनतको उदासीनाताको एउटा 
गनतरो उदाहयणभार हो । करयडोयका अधधकाॊश उद्मोगरे ऊजाब अबािका कायण सास्ती खेवऩयहेका छन ्

बने ६६ केबीएफाट विद्मुत ्उऩबोग गने केही सीमभत उद्मोगरे रोडशडेडङ तामरकाको ऩराना न ैनगयेको 
ऩाइएको छ । मसफाट मस ऺेरभा सभस्मा झनै ऩेधचरो फन्दै गएको छ । तय, मसभा ननमभन य 

ननमन्रणको ननकामका रूऩभा यहेको प्राधधकयणको भौनता झन ्यहस्मभम छ । 

िीयगञ्जको छऩकैं माभा यहेको कपडय सञ्चारन हुनसकेभा केही याहत हुन ेधथमो । तय, मो कपडयको 
ननभाबणभा देखखएको कछुिा गनतरे चाॉड ैननभाबण ऩूया हुने सम्बािना देखखन्न । त्मसैरे मसफाट सभस्मा 
सभाधानभा सघाउ ऩुग्नेभा आशािादी हुने गनतरो आधाय छैन । ऩयिानीऩुयदेखख यक्सौरसम्भ अहहरेको 
विद्मुत ्प्रसायण राइनफाट बायततपब  १० एभबीए विद्मुत ्ननकासी गनब सककन्छ । तय, सीभाितॉ बायतीम 

शहय यक्सौरभा १३२/११ ऺभताको सफस्टेशन जडान बइयहेकारे ऩयिानीऩुय–यक्सौर प्रसायण राइनको 
सॊयचनाराई स्तयोन्ननत गन ेहो बन ेसोही ऺभताभा विद्मुत ्आदानप्रदान गनब सककन्छ । मसभा बायत 

सयकायरे सहमोग गन ेबन्ने कुया आएको िर्ौँ बइसक्मो, उदासीनता हाम्रै प्राधधकयणभा छ । 

विद्मुत ्आऩूनतबभा ननयन्तय अननममभतता छ । तय, उद्मोगीरे ननममभत रूऩभा डडभाण्ड शुल्क बुक्तानी 
गदै आउन ुऩयेको छ । रोडशडेडङ बएका फेराभा डडभाण्ड चाजब मरइन ुन्मामोधचत छैन बन्ने हाम्रो भाग हो । 
केही िर्बअनघ ऩनन िीयगञ्ज उद्मोग िाखणज्म सङ्घको ऩहरभा प्राधधकयणरे डडभाण्ड शुल्क मभनाहा ऩनन 

गयेको धथमो । अहहरे ऩनन विद्मुत ्आऩूनतब नै नबएको सभमािधधको डडभाण्ड शुल्क मभनाहा हुनुऩछब  । 
मसो बएभा उद्मोगहरूराई केही हदसम्भ याहत हुनसक्छ । मो सभस्माको सभाधान तत्कार हुन सक्दैन । 



तय, ऊजाब अबाि सभग्र उद्मोग ऺेरको साझा सभस्मा बएकारे ऊजाब उत्ऩादन य मसका विकल्ऩभा 
केस्न्रत हुनुऩछब  । 

केडडमा िीयगञ्ज उद्मोग िाखणज्म सङ्घका अध्मऺ हुन ्। 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2072/4/32 

प्राधधकयण विद्मुत ्भहसुर दय स्ित् ऩरयभाजबन गन े

ऩऺभा 
बायतसॉग थऩ विद्मुत ्नल्माएसम्भ रोडसेडडड्ड घटाउन नसक्रकने तनचोड 

नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणका कामबकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रे ऩनन विद्मुत ्भहसुर दय स्ित् 
ऩरयभाजबन हुने व्मिस्था रागू गन ेऩऺभा देखखएका छन ्। अन्तयाबस्ष्िम फजायभा ऩेिोमरमभ ऩदाथबको 
भूल्म घटफढ हुनासाथ नेऩारभा ऩनन सोहीअनुसाय भूल्म सभामोजन गदाब नेऩार आमर ननगभको घाटा 
ह्िाि ैघटेऩनछ प्राधधकयण ऩनन भहसुर दय स्ित् ऩरयभाजबन गने ऩऺभा उमबएको हो ।  ‘प्राधधकयणरे 

व्महोरययहेको घाटाऩूनत बको राधग विद्मुत्को हारको भहसुर दयभा तत्कार ऩुनयािरोकन गनुब आिश्मक 

देखखएको छ’, कामबकायी ननदेशक काफ्रेरे बन,े ‘प्रत्मेक िर्ब फजाय भूल्म ऩरयसूचकअनुरुऩ विद्मुत ्

भहसुर दय स्ित् ऩरयभाजबन हुन ेव्मिस्था रागू गनबसकेभा प्राधधकयणको वििीम अिस्थाभा सुधाय 

ल्माउन सककनेछ ।’ भहसुर दयभा स्ित् ऩरयभायज्न हुने व्मिस्था रगामतका सुधाय कामबक्रभ सञ्चारन 

गनब नसक्दा प्राधधकयणको सस्ञ्चत नोक्सानी पेरय २६ अफब ७९ कयोड ८६ राख २० हजाय ऩुधगसकेको छ । 
केही िर्बअनघ प्राधधकयणको करयफ २८ अफब रुऩैमाॉ अऩरेखन गरयएको धथमो ।  
 

 

आधथबक िर्ब २०७१/०७२ भा भार प्राधधकयण छ अफब ५१ कयोड ४० राख नोक्सानीभा ऩयेको छ । 
प्राधधकयणका अनुसाय आि २०७१/०७२ सम्भ प्राधधकयणको नेऩार सयकायप्रनतको दानमत्ि सेमय ऩुॉजीको 
रुऩभा ४९ अफब ६३ कयोड १९ राख ५० हजाय रुऩैमाॉ ऩुगेको छ बन ेदीघबकारीन ऋणको रुऩभा ९४ अफब चाय 

कयोड १३ राख ८० हजाय रुऩैमाॉ ऩुगेको छ ।  प्राधधकयणरे खरयद गने विद्मुत्को दय िर्ेनी ननस्श्चत 

प्रनतशतरे िदृ्धध हुॉदै जाने तय विद्मुत्को त्रफक्रीदय िर्ौँसम्भ ऩुनयािरोकन हुन नसक्दा प्राधधकयणरे प्रदान 

गने सेिाको रागत य आम्दानीफीचको अन्तय फढ्दै गएको छ । सोही कायण प्राधधकयणरे आफ्नो सेिाभा 
नोक्सानी व्महोनुबऩरययहेको छ । उक्त घाटाऩूनत बका राधग भहसुर दय स्ित् ऩरयभाजबन हुने व्मिस्था राग ू

गनुबको अको विकल्ऩ नबएको कामबकायी ननदेशक काफ्रेको दाफी छ ।  
 

 

प्राधधकयणरे विद्मुत्को भागअनुसाय आऩूनतब गनबका राधग नदी प्रिाहभा आधारयत साना आमोजनाहरु 

ननभाबणका राधग ननजी ऺेरराई प्रोत्साहन गयी आपूरे बने ठूरा य जराशममुक्त जरविद्मुत ्

ऩरयमोजनाहरुको ननभाबणको राधग प्रमास केस्न्रत गन ेकामबमोजना सभेत फनाएको छ । काफ्रेका अनुसाय 



प्राधधकयणरे रयभोट मभटय रयडडङ प्रणारी य इन्टयनेटभा आधारयत त्रफमरङ्ग प्रणारीराई कामाबन्िमनभा 
ल्माउन ेबएको छ । हार सञ्चामरत य ननभाबणकामब सम्ऩन्न हुने अिस्थाभा यहेका अधधकाॊश जरविद्मुत ्

आमोजनाहरु नदी प्रिाहभा आधारयत यहेकारे त्मस्ता आमोजनाहरुफाट िर्ाबमाभभा उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्

फढी बई खेय जाने तथा सुख्खामाभभा ऩूणब ऺभताभा विद्मुत ्उत्ऩादन हुन नसकी विद्मुत ्अबाि कामभै 
यहेकारे आउॉदा केही िर्बको हहउॉदमाभको रोडसेडडङ घटाउन बायतसॉग विद्मुत ्खरयद गनुबऩने तथा िर्ाबको 
विद्मुत ्खेय जान नहदन प्रसायण राइन ननभाबणभा तीव्रता हदनुऩने ननचोड प्राधधकयणको छ । खखम्ती–
ढल्केफय प्रसायण राइन ननभाबण सुरु बएको कायण चाय भहहनामबरभा उक्त कामब सककने य त्मसरे 

आन्तरयक विद्मुत ्प्रिाहभा ठूरो सहमोग गने प्राधधकयणरे ठहय गयेको छ ।  
 

 

बायतसॉग विद्मुत ्खरयद गयेय ल्माउने प्रसायण राइनको अबाि मही बदौ भहहनामबरभा ऩूया हुन ेबएकारे 

बायतसॉग विद्मुत ्खरयद गनब सककएभा हहउॉदको रोडसेडडङ कभ गनबसककने कामबकायी ननदेशक काफ्रेको 
ननचोड छ । धनुर्ा स्जल्राको ढल्केफयफाट बायतको भुजफ्पऩुयसम्भ जोड्ने ४०० केबी प्रसायण राइन मही 
बदौ भहहनामबर सम्ऩन्न हुन ेबएऩनछ बायतसॉग ठूरो ऩरयभाणभा विद्मुत ्खरयद गयेय ऩनन ल्माउनसककने 
अिस्था देखखएको हो । कामबकायी ननदेशक काफ्रेका अनुसाय उक्त प्रसायणराइनको काभ अस्न्तभ 

चयणभा ऩुगेको छ ।  
  



>f]tM uf]/vfkq, 2072/4/32 

ऊजाबभा आमकय छुटको व्मिस्था    
सयकायरे ऊजाब ऺेरभा ननजी ऺेरको आकर्बण फढाउन २०८० सारसम्भ जरविद्मुत्को व्माऩारयक रूऩभा उत्ऩादन, 

प्रसायण य वितयण सुरु गन ेअनुभनत प्राप्त व्मस्क्त िा ननकामराई ऩहहरो १० िर्बभा ऩूयै आमकय छुट हदएको छ । 

आधथबक अध्मादेशभा त्मसऩनछको ऩाॉच िर्बसम्भका राधग ५० प्रनतशत आमकय छुटको व्मिस्था गरयएको 
छ । 

ऩहहरे जरविद्मुत्राई भार ैहदइएको मो सुविधा मस िर्बदेखख सौमब, िामु तथा जैविक ऩदाथबको उत्ऩादन हुने 
विद्मुत्राई सभेत प्रदान गरयएको छ । 

कुन ैव्मस्क्तरे आफ्नो व्मािसानमक प्रमोजनका ननमभि आिश्मक ऩन ेऊजाब शस्क्त उत्ऩादन गनब ऩुॉजीकृत 

गयेको सम्ऩविको ऩुॉजीगत यकभको ५० प्रनतशत सोही िर्ब ह्रास खचबफाऩत केही दाफी गनब सक्नेसभेत 

व्मिस्था गरयएको छ । 

सहयी ऺेरभा सौमब ऊजाबको विकास गनब विऻान प्रविधध तथा िाताियण भन्रारमरे सहयी सौमब ऊजाब 
अनुदान तथा सयर कजाब ननदेमशका रागू गयेको छ । 

नमाॉ ननदेमशकाभा १०० देखख १५० िाटसम्भका घयामसी सौमब प्रणारी य एक हजाय ५०० िाटबन्दा भाधथका 
व्माऩारयक प्रमोजनका राधग सौमब प्रणारी जडान गनब सुरुभा रु १५ हजाय अनुदान प्रदान गरयन ेव्मिस्था छ 

। 

फाॉकी यकभ सहुमरमतभा कजाब सुविधा हदइने िैकस्ल्ऩक ऊजाब प्रिद्र्धन कामबकताब ननदेशक याभप्रसाद 

धधताररे जानकायी हदनुबमो । 

सो अनुदान मरन ऩाॉच सम िाट ऺभताबन्दा फढीको प्रणारी याखेको हुनुऩनेछ । 

ग्राभीण निीकयणीम ऊजाब कोर्को कामबविधध एकीकृत बई सञ्चारनभा आएऩनछ अनुदान ऩरयचारनभा 
सहजता आएको कामबकायी ननदेशक धधतार फताउनुहुन्छ । 

ग्रोफर आइएभइ िैकस्ल्ऩक केन्ररे अनुदान प्रिाह गरययहेको छ । यासस 

  



>f]tM /fhwfgL, 2072/5/1 

ऊजाबभा आमकय छुटको व्मिस्था 
काठभाडौं÷यास– सयकायरे ऊजाब ऺेरभा ननजी ऺेरको आकर्बण फढाउन ०८० सारसम्भ जरविद्मुत्को व्माऩारयक 

रूऩभा उत्ऩादन, प्रसायण य वितयण सुरु गन ेअनुभनत प्राप्त व्मस्क्त िा ननकामराई ऩहहरो १० िर्बभा ऩूयै आमकय 

छुट हदएको छ ।  

आधथबक अध्मादेशभा त्मसऩनछको ऩाॉच िर्बसम्भका राधग ५० प्रनतशत आमकय छुटको व्मिस्था गरयएको 
छ । ऩहहरे जरविद्मुत्राई भार ै हदइएको मो सुविधा मस िर्बदेखख सौमब, िाम ु तथा जैविक ऩदाथबको 
उत्ऩादन हुन ेविद्मुत्राई सभेत प्रदान गरयएको छ ।  

कुन ैव्मस्क्तरे आफ्नो व्मािसानमक प्रमोजनका ननमभि आिश्मक ऩने ऊजाब शस्क्त उत्ऩादन गनब ऩुॉजीकृत 

गयेको सम्ऩविको ऩुॉजीगत यकभको ५० प्रनतशत सोही िर्ब ह्रास खचबफाऩत केही दाफी गनब सक्नेसभेत 

व्मिस्था गरयएको छ ।  

सहयी ऺेरभा सौमब ऊजाबको विकास गनब विऻान प्रविधध तथा िाताियण भन्रारमरे सहयी सौमब ऊजाब 
अनुदान तथा सयर कजाब ननदेमशका रागू गयेको छ ।  

नमाॉ ननदेमशकाभा समदेखख १ सम ५० िाटसम्भका घयामसी सौमब प्रणारी य १ हजाय ५ सम िाटबन्दा 
भाधथका व्माऩारयक प्रमोजनका राधग सौमब प्रणारी जडान गनब सुरुभा १५ हजाय अनुदान प्रदान गरयने 
व्मिस्था छ ।  

फाॉकी यकभ सहुमरमतभा कजाब सुविधा हदइने िैकस्ल्ऩक ऊजाब प्रिद्र्धन कामबकताब ननदेशक याभप्रसाद 

धधताररे जानकायी हदए । सो अनुदान मरन ५ सम िाट ऺभताबन्दा फढीको प्रणारी याखेको हुनुऩनेछ । 

ग्राभीण निीकयणीम ऊजाब कोर्को कामबविधध एकीकृत बई सञ्चारनभा आएऩनछ अनुदान ऩरयचारनभा 
सहजता आएको कामबकायी ननदेशक धधतार फताउॉछन ् । ग्रोफर आईएभई िैकस्ल्ऩक केन्ररे अनुदान 

प्रिाह गरययहेको छ । 
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‘रयबय फेलसन’ गुरुमोजना अध्मािधधक हुन े

- रोकभखण याई 

 सयकायरे कोसी, गण्डकी य कणाबरी–भहाकारी फेमसन गुरुमोजना अध्ममन अद्मािधधक गन ेबएको छ । 
ऊजाब भन्रारमरे त्मसका राधग आिश्मक रगानीको जोहोसभेत गरयसकेको छ । 

खासगयी कोसी, गण्डकी य कणाबरी–भहाकारी फेमसनभा ऩहहचान गरयएका आमोजनाको जडडत ऺभता 
फजाय साऩेऺ फनाउन आिश्मक बएकारे गुरुमोजना अध्मािधधक गरयन रागेको हो । 
 

त्मसका राधग विश्ि फैंकरे आधथबक सहमोग गने ऩक्का बइसकेको छ । ‘६/७ मभमरमन अभेरयकी डरय 

(करयफ ६०/७० कयोड रुऩैमाॉ) को कुया हो,’ ऊजाब भन्रारम स्रोतरे बन्मो, ‘विश्ि फैंकरे हदन्छु बननसकेको छ 

।’ 
 

स्रोतका अनुसाय गुरुमोजना अध्मािधधक गन ेकाभ विश्ि फैंकसॉग आधथबक सम्झौता हुनसाथ सुरु हुनेछ । 
सम्झौता एक डढे भहहनाभै सम्ऩन्न हुने स्रोतका बनाइ छ । 
 

मी तीनभध्मे गण्डकी फेमसनको सम्बाव्मता अध्ममन तथा कोसी फेमसन य कणाबरी भहाकारी फेमसनको 
गुरुमोजना जाइकाको सहमोगभा फनेको हो । गण्डकी फेमसनको गुरुमोजना मूएनडीऩीको आधथबक 

सहमोगभा सन ्१९७९ भा फनेको हो । 
 

जाइकाको सहमोगभा ‘कपस्जत्रफमरटी स्टडी अन सप्तगण्डकी हाइड्रो इरेस्क्िक ऩािय डबेरऩभेन्ट प्रोजेक्ट’ 

नाभक सम्बाव्मता अध्ममन सन ्१९८३ भा तमाय बएको धथमो । 
 

त्मसको २ िर्बअनघ उक्त सम्बाव्मता अध्ममनको अन्तरयभ रयऩोटब जाइकारे नै तमाय गयेको धथमो । त्मस 

हहसाफरे गण्डकी फेमसन सम्बाव्मता अध्ममन फनेको करयफ ३२ िर्ब य अन्तरयभ मोजना फनेको करयफ ३४ 

िर्ब ऩुधगसकेको छ । त्मस्तै गुरुमोजना फनेको करयफ ३६ िर्ब ऩुधगसकेको छ । 
 

जाइकाको सहमोगभा सन ्१९८५ भा ‘भास्टय प्रान स्टडी अन द कोसी रयबय िाटय रयसोसेस डबेरऩभेन्ट’ 

फनेको हो । मस हहसाफरे मो गुरुमोजन फनेको ऩनन करयफ ३० िर्ब ऩुधगसकेको छ । 
 

ऩनछल्रो गुरुमोजना कणाबरी–भहाकारी नदीको हो । जाइकाको सहमोगभा सन ्१९९३ भा फनेको ‘भास्टय 
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प्रान स्टडी पय द िाटय रयसोसेस डबेरऩभेन्ट अप द अऩय कणाबरी रयबय एन्ड भहाकारी रयबय फेमसन’ 

नाभक मो गुरुमोजना ऩनन करयफ २२ िर्ब ऩुयानो हो । 
 

जर तथा ऊजाब आमोगका सहसधचि केशिध्िज अधधकायीरे मी तीन िटै गुरुमोजना अध्मािधधक गनब 
आिश्मक यहेको फताए । 
 

‘धेयै िर्ब ऩुयानो भास्टय प्रानरे ऩहहचान गयेका जरविद्मुत ्आमोजनाको जडडत ऺभता आज सान्दमबबक 

छैनन,्’ उनरे बने, ‘ती आमोजनाको जडडत ऺभता हारको फजायअनुसाय फनाउन ुआिश्मक छ । 
फजायअनुसाय अधधकतभ प्रनतपर हामसर हुनेगयी ती आमोजनाराई अस्प्टभाइजेसन गनुबऩन ेभहसुस गयी 
विश्ि फैंकसॉग अनुदान सहामताभा काभ अनघ फढाउन राधगएको हो ।’ 
 

कोसी फेमसन गुरुमोजनाभा सुनकोसी १ (१ हजाय ३ सम ५७ भेगािाट), सुनकोसी २ (१ हजाय १ सम १० 

भेगािाट), सुनकोसी ३ (५ सम ३६ भेगािाट) य तभोय १ (६ सम ९६ भेगािाट) रगामत जराशममुक्त 

आमोजना छन ्। 
 

कणाबरी फेमसनभा फीआयथ्रीए, फीआयथ्रीफी, फीआयपोय, फीआयपाइब, एसआयमसक्स, एरआयिानरगामत 

आमोजना छन ्। मी आमोजनाको जडडत ऺभताका सम्फन्धभा गुरुमोजनाभा ३/३ िटा विकल्ऩ प्रस्तुत 

गरयएको छ । मी आमोजनाको ऺभता कम्तीभा ७३ देखख १ हजाय २ सम ६९ भेगािाट छ । 
 

गण्डकी फेमसनभा आॉधीखोरा (१ सम ८० भेगािाट), सेती १ (४ सम ८० भेगािाट), त्ररशूरीगॊगा (९० 

भेगािाट), सेती २ (३ सम २० भेगािाट), भस्माबङ्दी (७ सम ४० भेगािाट), अऩय फूढीगण्डकी (१ सम ३० 

भेगािाट), फूढीगण्डकी (५ सम भेगािाट), कामरगण्डकी १ (१ हजाय ६ सम भेगािाट), कामरगण्डकी २ (४ 

सम ८० भेगािाट), सप्तगण्डकी (१ सम ५० भेगािाट), राङटाङ (१ सम ७५ भेगािाट), अऩय त्ररशूरी (३ सम 

भेगािाट) य भुस्ग्रङ (३ सम भेगािाट) रगामत आमोजना छन ्। 
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विद्मुत ्प्राधधकयणको घाटा २६ अफब 

काठभाडौँ, बदौ १ गत े। नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे आि २०७१÷७२ भा रु. छ अफब ५१ कयोड ४० हजाय 

घाटा फेहोयेको छ । 

प्राधधकयणरे भङ्गरफाय सािबजननक गयेको तथ्माङ्क अनुसाय अहहरेसम्भको घाटा रु. २६ अफब ७९ कयोड 

८६ राख २० यहेको छ । 

चाय िर्ब अनघ रु. २७ अफब घाटाभा यहेको प्राधधकयणराई सयकायरे अऩरेखन गयेको धथमो । 

चयभ विद्मुत ्अबाि, विद्मुत ्चहुािट तथा प्राविधधक सभस्माका कायण प्राधधकयणको घाटा फढ्दै गएको 
हो । 

बायतफाट आमात गरयएको विद्मुत ्खरयदको भूल्म य प्राधधकयणरे वितयण गन ेभूल्मको सन्तुरन मभल्न 

नसक्दा ऩनन प्राधधकयण घाटाभा गएको हो । 

प्राधधकयणरे आि २०७१÷७२ भा खदु आम्दानी बन ेरु. ३० अफब ४८ कयोड ३४ राख ६० हजाय गयेको छ । 

अत्मधधक विद्मुत ्चहुािट ननमन्रणभा फेिास्ता गरयन,ु सॊस्थागत सुधायभा ध्मान नहदइनु तथा सस्तोभा 
विद्मुत ्ककनेय भहॉगोभा फेच्नु, राभो सभमदेखख विद्मुत ्भहसुर नफढ्नु आहद कायणरे घाटा फढेको 
प्राधधकयणका कामबकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे जानकायी हदनुबमो । 

भाग फढेऩनन आऩूनतब कभ 

प्रत्मेक िर्ब एक सम भेगािाटको दयभा विद्मुत ्भाग फढ्दै गएको छ । भाग अनुसाय आऩूनतब हुन नसक्दा 
विद्मुत ्बाय कटौती फढ्दै जाने देखखएको छ । 

हार भुरुकको एक हजाय २९१ भेगािाट विद्मुत्को भाग यहेको छ तय प्राधधकयणरे ७०६ भेगािाट उत्ऩादन 

गरययहेको छ । ननजी ऺेररे १२४ भेगािाट उत्ऩादन गदै आएको छ । 

बायतफाट २२४ भेगािाट विद्मुत ्आमात गरयएको छ । कुर एक हजाय १५४ भेगािाट आऩूनतब बएकाभा एक 

हजाय २९१ भेगािाट भाग हुॉदा विद्मुत ्बाय कटौती गनब फाध्म बएको कामबकायी ननदेशक काफ्रेको बनाइ 

छ । 



कुर उत्ऩाहदत विद्मुत्भध्मे २४.४४ प्रनतशत चहुािट हुने गयेको छ । अनघल्रो आिभा २४.६४ प्रनतशत कुर 

चुु ुहािट यहेको बएऩनन आि २०७१÷७२ भा ०.२० प्रनतशतभार ैचहुािट ननमन्रण गनब सम्बि बएको छ । 

विद्मुत ्चहुािटराई उल्रेख्म रूऩभा घटाउन चहुािट ननमन्रण विशरे् अमबमान चराइने बननए ऩनन 

अमबमान प्रबािकायी हुन सकेको छैन । 

ग्राहकको सङ्ख्मा फढ्दै 

प्राधधकयणका अनुसाय आि २०७१÷७२ भा कुर ग्राहक सङ्ख्मा ५.७५ प्रनतशतरे िदृ्धध बई २८ राख ७० 

हजाय ऩुगेको छ । त्मसभा सङ्ख्माका आधायभा गाहबस्थ्म, औद्मोधगक य अन्म उऩबोक्ता िगबको हहस्सा 
क्रभश् ९४.३४ प्रनतशत, १.४८ प्रनतशत य ४.१८ प्रनतशत यहेको छ । खऩतका आधायभा क्रभश् ४४.७८ 

प्रनतशत, ३६.३१ प्रनतशत य १८.९२ प्रनतशत यहेको छ । 

हयेक िर्ब फढ्दै जाने ग्राहकको सङ्ख्माराई सम्फोधन गनेतपब  ध्मान नहदइएका कायण भाग य आऩूनतबको 
सन्तुरन मभल्न सकेको छैन । 

गत हहउॉदभा विद्मुत ्बाय कटौती १० घण्टाभा सीमभत गरयएको बए ऩनन आगाभी हहउॉदभा १३ घण्टा ऩुग्न े

प्रऺेऩण गरयएको छ । 

गत िैशाख १२ गतेको ‘गोयखा बूकम्ऩ’ का कायण बोटेकोसी य ननजी ऺेरका अन्म आमोजना य केही हदन 

ऩहहरेको फाढी ऩहहयोका कायण भाधथल्रो भोदी ऺनतग्रस्त बएय कुर एक सम भेगािाट विद्मुत ्केन्रीम 

प्रसायण ल्माउन सकेको छैन । 

चारू आिभा कुन ैअियोध नबएभा कुर १४० भेगािाट विद्मुत ्थऩ हुन ेअनुभान गरयएको छ । ननजी ऺेररे 

ननभाबण गरययहेको ५० भेगािाट ऺभताको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी ‘ए’ चारू आिभा सम्ऩन्न हुनेछ । अन्म 

केही साना य भझौरा आमोजना ऩनन चारू आिभ ैसम्ऩन्न हुन ेप्राधधकयणको विश्िास छ । 

प्राधधकयणरे नै ननभाबण गरययहेको चभेमरमा ३० भेगािाट, १४ भेगािाटको कुरेखानी तेस्रो जोड फर गरयए 

ऩूया हुन ेसम्बािना यहेको छ । 

बूकम्ऩका कायण भाधथल्रो त्ररशूरी थ्री ‘ए’ बन ेऩूया हुने सम्बािना कभ यहेको छ । 

मस्तै, प्राधधकयणको सहामक कम्ऩनी धचमरभेरे ननभाबण गरययहेको १४.६ भेगािाटको भाधथल्रो साञ्जेन, 

४२.५ भेगािाटको साञ्जेन, १११ भेगािाटको यसुिागढी य १०२ भेगािाटको भध्म बोटेकोसी ऩनन ननभाबणका 
क्रभभा यहेको छ तय ती आमोजना तत्कारै सम्ऩन्न हुने देखखॉदैन । 



प्रसायण राइन अस्तव्मस्त 

प्राधधकयणरे अगाडड फढाएका कुर ४० िटा प्रसायण राइनभध्मे प्रगनतको चयणभा यहेको एउटै भार 

ऩरयमोजना यहेको छ । 

विगत १५ िर्बदेखख चचाबभा यहेको खखम्ती ढल्केफय प्रसायण राइन मसन्धरुीभा बएको अियोधका कायण 

अगाडड फढ्न सकेको छैन । ऩूिब ऩस्श्चभका कुन ैऩनन प्रसायण राइनको कामबप्रगनत सन्तोर्जनक छैन । 

ननजी ऺेररे ननभाबण गयेको भाईखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रसायण राइनको अबािभा केन्रीम 

प्रसायणभा जोड्न सककएको छैन । मसका कायण २२ भेगािाट विद्मुत ्खेय गइयहेको छ । ढल्केफय 

भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइन ननभाबण आगाभी भहहनामबर सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ । 

प्राधधकयणराई सऺभ फनाउन सयकाय प्रमत्नशीर 

प्राधधकयणको ३०औँ िावर्बकोत्सिका अिसयभा आमोस्जत कामबक्रभभा ऊजाबभन्री याधा ऻिारीरे 

प्राधधकयणराई सभमानुकूर य प्रनतस्ऩधॉ फनाउन सयकाय प्रमत्नशीर यहेको फताउनुबमो । 

उहाॉरे ठूरा य जराशममुक्त आमोजनाराई प्राधधकयणरे नेततृ्ि गयेय विकास गनुबऩने य भुरुकभा जायी 
ऊजाब सङ्कटराई हर गनुबऩने धायणा याख्नबुमो । 

प्राधधकयणफाट प्रदान गरयन ेसेिाराई अझ गुणस्तयीम य बयऩदो फनाउन निीनतभ प्रविधधको उऩमोग 

गरयने भन्री ऻिारीको बनाइ धथमो । 

कामबक्रभभा प्राधधकयणभा कक्रमाशीर कभबचायी सङ्घ तथा सङ्गठनका प्रनतननधधरे शुबकाभना भन्तव्म 

याख्नबुएको धथमो । यासस 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072/5/1 

मसकायण प्राधधकयण डुब्मो 
विकास थाऩा 
एकजना मभररे पेसफुसभा विद्मुत ्प्राधधकयणप्रनत आक्रोश ऩोख्दै रेखे, 'मस्तो भनसुनभा ऩनन ११ घन्टा 
रोडसेडडङ?' आभरूऩभा फखाबमाभभा रोडसेडडङ कभ हुने सोचाइ छ। 
  

हहजो गोकणब त्रफष्ट ऊजाबभन्री हुॉदा आभ फुझाइ यह्मो कुरेखानीको जराशम बरयमो य रोडसेडडङ तीन-चाय 

घन्टाभा सीमभत यह्मो। त्रफष्टऩनछ हहउॉदभा ऩोष्टफहादयु फोगटी ऊजाबभन्री बए। उनको ऩाराभा रोडसेडडङ 

फढ्मो। अनन बननमो, 'फोगटीरे रोडसेडडङ फढाए।'तय मी दिुै कुया मथाथब धथएनन,् भार फुझाइ य प्रचायका 
तरयका पयक धथए।  
  

त्रफष्टअनघ ऩनन रोडसेडडङ धथमो, दशकदेखख हाभीमसत रोडसेडडङ छ य हुनेछ। नेऩारभा हयेक एक िर्ब, ६ 

भहहनाभा ऊजाबभन्री पेरयन्छन।् भन्री जोसुकै आऊन ्तय त्रफजुुुरीको भाग फढ्दो छ। भाग ननमन्रण गनब 
भन्रीरे सक्दैनन।् आऩूनतब फढाउन सक्छन ्तय गदैनन।् इच्छाशस्क्त नबएय होइन। 
  

जनताका अगाडड रोडसेडडङ ऩनन एउटा याजनीनतक जस मरन े हनतमाय बएको भुरुकभा मो घटाउन 

भायाभाय प्रनतस्ऩधाब हुनुऩथ्मो। रोडसेडडङ घटाएको आधायभा ऊजाबभन्रीको भूल्माॊकनको कडी हुॉदाहुॉदै ऩनन 

हुॉदैन, ककन?  

  

नेऩारको सभग्र जरस्रोत य जरविद्मुतक्ो जड मही प्रश्नभा जोडडएको छ। उसो बए एउटा ऊजाबभन्रीरे 

भार नेऩारको रोडसेडडङ हटाउन सक्छ ? हयेक ऊजाबभन्री आपैँ रे केही गनब नसकेऩनछ राचायी व्मक्त गदै 

आएका छन,् ‘जाफो एउटा ऊजाबभन्रीरे के गनब सक्छ य?' 

  

मसो बन्दाबन्दै २०४७ सार जेठ ३ गते विद्मुत ्प्राधधकयणको अध्मऺता सम्हारेका तत्कारीन अन्तरयभ 

भस्न्रभण्डरका जरस्रोतभन्री भहेन्रनायामण ननधधको ऩारादेखख हारकी ऊजाबभन्री याधाकुभायी 
ऻिारीसम्भ आइऩुग्दा ऩनन हारत उही छ। 
  

मद्मवऩ २०४६ सारको जनआन्दोरनताका नेऩारको विद्मुत ् आऩूनतब २२९ भेगािाटफाट फढेय हारम्भ 

आइऩुग्दा ८१६ भेगािाट ऩुगेको छ। मो अिधधभा जनसॊख्मा, आधथबक िदृ्धध य ऊजाब खऩत ऩनन सॉगॉसॉग ै

फढेका छन।्  
  

त्मही बएय कारीगण्डकी ए (१४४ भेगािाट) उत्ऩादन सुरु बएऩनछ जम्भा तीन िर्बका राधग नेऩारभा 
विद्मुत ्जगेडा यहन ऩुग्मो य २०६० सारफाट ऩुन् उही ननमनत दोहोरयन ऩुग्मो। त्मसमताका भन्रीहरूरे 



रोडसेडडङ मनत िर्बभा सककन्छ य उनत िर्बभा सककन्छ बन्दै आएका छन।् अफ त्मस्ता कुया कुन ैऩनन 

ऊजाबभन्रीरे बने ऩनन जनतारे विश्िास गन ेछैनन।् 
  

३० िर्बअनघ 'विद्मुत उत्ऩादन, प्रसायण य वितयणराई सऺभ, बयऩदो य सिबसुरब गयी विद्मुत ्आऩूनतबको 
सभुधचत व्मिस्था गनब नेऩार विद्मुत प्राधधकयण स्थाऩना' गरयमो (विद्मुत ्प्राधधकयण ऐन, २०४१ दपा 
३)। याजऩरभा सूचना प्रकामशत बएय स्थावऩत मो सॊगहठत सॊस्थाभा ऩञ्चामतकारदेखख 

गणतन्रकारसम्भ आइऩुग्दा ऩनन ‘साधायणसबा नबएसम्भका राधग' बन्दै याजनीनतक हस्तऺेऩ कामभ 

यह्मो।  
कुन-कुन जरस्रोतभन्रीरे के-कस्तो काभ गये, सफैको रेखाजोखा बएकै हो। बएय ऩनन उनीहरू कसैप्रनत 

उियदामी हुनुनऩन ेबएकारे नै प्राधधकयण हहजोबन्दा आज य आजबन्दा बोमर गएगुजे्रको हुॉदै आमो। 
प्राधधकयण सञ्चारक समभनत गठन (दपा ९(३)) भा ऊजाबभन्रीको एकाधधकाय, ऩयीऺण य सन्तुरनको 
अबाि, व्मािसानमकताको कभी, याजनीनतक स्िाथब प्रेरयत य ऺेर नफुझकेाहरूराई हुल्ने काभ बमो, मो 
सॊस्थाको अिननत त्महीँफाट सुरु बएको देखखन्छ। 
प्राधधकयणको अध्मऺ बइसकेऩतछ भन्त्रीहरूभा 'मो भेयै फाफुको सम्ऩवि हो, भैरे जे गये ऩतन ऩाउॉ छु' बन्त्ने 
भानलसकतारे काभ गदो यहेछ। त्मसभाधथ प्राधधकयणराई आधथबक उऩाजबनको भुख्म साधनको रूऩभा 

उऩमोग गन ेतनमत बइसकेऩतछ कसैको केही नराग्दो यहेछ। 
साधायणसबाको व्मिस्था गयेको बए सॊस्था व्मािसानमक हुन ऩाउॉ थ्मो य भन्रीको सदाफहाय कारो छामाॉ 
ऩने धथएन। प्राधधकयणको कामबकायी ननदेशकभा सञ्चारक समभनतरे एकजना व्मस्क्त ननमुक्त गनब सक्न े

प्रािधान छ। तय साधायणसबा नबएसम्भ त्मस्तो कामबकायी ननदेशक नेऩार सयकायरे ननमुक्त गनब सक्न े

(दपा १७) भा उल्रेख छ।  
  

मही साधायणसबा ३० िर्बदेखख हुन सकेको छैन य नै कामबकायी ननदेशक ऊजाबभन्रीको गोजीफाट ननमुस्क्त 

गनेरे ऩञ्चामतकारीन अभ्मासरे ननयन्तयता ऩाएको हो। प्राधधकयणफाटै सफैबन्दा िरयष्ठराई कामबकायी 
ननदेशक ननमुस्क्त गरयनेछ बननएको बए सॊस्था मो अिस्थाभा ऩुग्न े धथएन। धेयै ऩैसा, ठूरा आमोजना, 
भहॉगा साधन बएकारे कामबकायी ननदेशकराई सॊस्थागत तियफाट ननमुस्क्त गरयएन। 
  

एउटै उदाहयण हेये ऩुग्छ-तत्कारीन जरस्रोतभन्री ऩशुऩनतशभशये जफयारे खखम्तीको सम्झौता गये 

प्राधधकयण डुब्छ बनी अडान मरएका तत्कारीन कामबकायी ननदेशक सन्तफहादयु ऩुनराई हटाएय कीनतबचन्द 

ठाकुयराई ल्माएय सम्झैता गयाइछोड।े अहहरे प्राधधकयणको कूर सस्ञ्चती घाटाभध्मे खखम्तीको ऩीऩीएको 
असयको अॊशभारै ५० प्रनतशतबन्दा फढी छ।  
  



मसैरे देखाउॉछ-प्राधधकयणभा याजनीनतक फेइभानीमुक्त हस्तऺेऩरे सॊस्थाराई कसयी धयाशामी ऩाछब। केही 
अऩिादफाहेक हारसम्भका दईु दजबनबन्दा फढी जरस्रोतभन्री तथा ऊजाबभन्री िा प्राधधकयण अध्मऺरे 

ठूरा-साना खारका हस्तऺेऩ गयाउॉ दै रगे।  
  

आपूरे ननमुक्त गयेको कामबकायी ननदेशक य सञ्चारकहरूफाट नतनरे ऩाटॊराई यकभ व्मिस्था गरयहदने य 

अकूत सम्ऩवि हामसर गने कृत्मभा फढी केस्न्रत बए। भन्री य अध्मऺ तहभा हुन ेमस्ता अनधधकृत कामब 
गये-गयाएफाऩत कामबकायी ननदेशक, सञ्चारक य अन्म स्जम्भेिाय कभबचायीरे ऩनन भह काट्दा हात चाट्ने 
न ैबए।  
  

जफ टाउकोफाटै गरत कामब गयाइन्छ बने त्मसैका आडभा तरका कभबचायीहरूरे ऩनन नाजामज काभ गन े

उत्साह मभल्ने, दस्ण्डत पेरा ऩायेभा उन्भुस्क्त हदने काभरे ननयन्तयता ऩाइयहेकैरे प्राधधकयणभा सॊस्थागत 

भ्रष्टाचाय भौराएको हो। भन्रीरे एकजना आफ्ना भान्छे ननमुस्क्त िा सरुिा गदाब व्मिस्थाऩनरे थऩेय गने 
गछब। मस्तो थप्ने भौका भन्रीरे नै हदएका हुन।् 
  

आफ्नो व्मस्क्तगत य ऩाटॊगत स्िाथबका राधग भन्रीजस्तो ऩदभा ऩुगेकारे सम्झौता गन ेगछबन।्एकानतय 

ऐनभा प्राधधकयणराई स्िामि ननकाम बन्ने अकोनतय हुने नहुने सफ ैगनब रगाएय ऩॊग ुफनाउने काभरे ऩनन 

ननयन्तयता ऩाइयहेकै हो।  
  

जफकक विद्मुत ्आऩूनतबसम्फन्धी दीघबकारीन य अल्ऩकारीन नीनत ननधाबयण गनब सयकायराई मसपारयस 

गने, विद्मुत ् उत्ऩादन, प्रसायण य वितयण गयी विद्मुत ् आऩूनतब गने, विद्मुत ् उत्ऩादन, प्रसायण य 

वितयणभा अनुसन्धान गनेरगामतका नीनतगत अधधकाय ऐनभा छ (दपा १९)। तय मथाथबभा ठीक उल्टो 
बइयहेको छ। 
  

आपूरे अध्ममन गयेय ननभाबण चयणभा ऩुयम्ाएका आमोजना याजनीनतक फाहुफरका आधायभा विदेशी 
कम्ऩनीराई हदने, प्राधधकयणराई विद्मुत ्आऩूनतबसम्फन्धी दीघबकारीन नीनत य मोजना फनाउन नहदने, 
भन्रारम य भन्रीसॉग ननकट बएका एजेन्टका इशायाभा कामबनीनत रागू गन,े भहॉगो अभेरयकी डरयभा 
ऩीऩीए गन,े भन्री य ननजको ऩाटॊरे चाहेको य तोकेको आमोजना भार ननभाबण गने कामब हुॉदै आएको छ। 
भन्रीराई मस्तो गरत कामब गनब-गयाउन प्राधधकयण ऐनरे नै हौसरा हदएको छ (दपा २५)।  
  

सयकायरे आफ्नो ननमन्रणभा याखी आफ्ना नीनत य कामबक्रभ रागू गयाउन याखखएको मो दपाको मसयी 
चयभ दरुुऩमोग बइयहेको छ। प्राधधकयणको अध्मऺ बइसकेऩनछ भन्रीहरूभा मो भेयै फाफुको सम्ऩवि हो, 
भैरे जे गये ऩनन ऩाउॉ छु' बन्ने भानमसकतारे काभ गदो यहेछ। त्मसभाधथ प्राधधकयणराई आधथबक 

उऩाजबनको भुख्म साधनको रूऩभा उऩमोग गने ननमत बइसकेऩनछ कसैको केही नराग्दो यहेछ।  
  



महीकायण अधधकाॊश ऊजाबभन्री आपै कामबकायी ननदेशक फन्न खोज्छन।् ऩीऩीए गने, सरुिा गने, फढुिा 
गने, कामब सम्ऩादन भूल्माॊकन आपै गन,े ठेक्काका सतब फदल्न रगाउने, कुन-कुन आमोजनाभा कनत 

फजेट छ बनी सुॉघेय त्महीअनुसाय आफ्नो स्िाथब सभामोजन गने, प्राधधकयण कभबचायी 
विननमभािरीअनुसाय बएका सरुिाभा ऩनन नगय बनेय मरखखत ननदेशन हदने कृत्म भन्रीको कामबकायी 
फनेको रूऩ हो। 
  

भन्रीकै आड य सॊयऺणभा नेऩार सयकायका कभबचायी कामबकायी ननदेशक हुॉदा ऩनन मो फेधथनतरे झन ्प्र श्रम 

ऩाइयहेको अिस्था छ। सञ्चारक समभनतफाट ऩारयत नै नगयाई, त्रफना कुन ैननणबम कयोडौं रुऩैमाॉ बुक्तानी 
बएको हारसारै खरेुको छ।  
  

चाय सम ककरोिाटका दइुटा भाइक्रो हाइड्रोको भभबतका नाभभा दईु अफब रुऩैमाॉफयाफयको स्िीकृनत ऩनन 

सञ्चारक समभनतको ननणबमत्रफना नै बए। िान्सपयभय काण्डभा अस्ख्तमायको पन्दाफाट जोधगन 

प्राधधकयणराई कयोडौं रुऩैमाॉ खचब गयाई कधथत भध्मस्थता खडा गयेय ननणबमत्रफना नै डरयभा बुक्तानी 
हुॉदासम्भ ऩनन अस्ख्तमाय भौन यहेको छ। 
  

अस्ख्तमायको मो भौनतारे प्राधधकयणमबरका फेधथनत य अननममभतताराई थऩ भरजर गरययहेको छ। 
मसयी देशको हहत, जनताको सेिा य ऺेरको विकासका राधग कहटफद्ध हुनुऩन ेयाजनीनतक नेततृ्ि (भन्री) 
हरूरे आफ्नो दानमत्िप्रनत उदासीन हुॉदा दैननक ११ घन्टाको रोडसेडडङ, ऊजाब आमातभा ननबबयता य 

अन्तत् भुरुककै आधथबक अिननत बइयहेको कसैफाट रुकेको छैन। 
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प्राधधकयण ६ अफब खदु नोक्सानभा 

जराशममुक्त य नदी प्रिाहभा आधारयत आमोजना प्राथलभकताभा 

बदौ १, काठभाडौं । नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण आधथबक िर्ब २०७१/७२ भा रू. ६ अफब ५१ कयोड  ४० हजाय खदु 

नोक्सान फेहोयेको छ । बदौ १ गतेदेखख ३१ िर्ब रागेको प्राधधकयणको सस्ञ्चत नोक्सानी बन े२६ अफब ७९ 

कयोड ८६ राख रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । अनघल्रो िर्ब प्राधधकयणको खदु नोक्सान ६ अफब ८० कयोड धथमो । 
भङ्गरिाय आमोस्जत ३०औॊ िावर्बकोत्सिको अिसयभा िावर्बक प्रनतिेदन प्रस्तुत गदै प्राधधकयणका 
कामबकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे विद्मुत्को खयीद भूल्मबन्दा विक्री भूल्म कभ हुॉदा वििीम 

अिस्थाभा सुधाय आउन नसकेको फताए । ‘थभबर प्राण्टको सञ्चारन, भहॉगो दयभा बायतफाट विद्मुत ्

खयीद, कभबचायी तथा सञ्चारन खचबभा िदृ्धध, भभबतसम्बाय खचब य ऩेिोमरमभ ऩदाथबभा बएको िदृ्धधरे 

ऩनन कुर खचब ननयन्तय फहढयहेको छ,’ उनरे बन े। 

प्राधधकयणरे गत आिभा विद्मुत ्विक्रीफाट ३० खफब ४८ कयोड य अन्म स्रोतफाट २ अफ ८ कयोड गयी ३२ अफब 
५६ कयोड रुऩैमाॉ कुर आम्दानी गयेको छ । प्राधधकयणरे आगाभी हदनभा जराशममुक्त य नदी प्रिाहभा 
आधारयत आमोजना प्राथमभकताभा हदने जानकायी हदएको छ । ‘अहहरे सञ्चारन य ननभाबणभा यहेका 
अधधकाॊश आमोजना नदी प्रिाहभा आधारयत यहेकारे भौसभी विद्मुत ्अबाि सधॊु ै कामभ यहने अिस्था 
अन्त्म गनब ऩनन जराशममुक्त आमोजनाभा हाभी केस्न्रत हुनेछौं,’ काफ्रेरे बन े। 

कामबक्रभभा ऊजाबभन्री याधाकुभायी ऻिारीरे प्राधधकयणराई विबक्तीकयण गन ेकाभ शुरू बइसकेको 
फताइन ्। ‘ग्रीड कम्ऩनी दताब बइसकेको य उत्ऩादन, वितयणजस्ता काभका राधग ऩनन प्रकक्रमा 
फढाउनुऩछब ,’ उनरे बननन ्। फक्मौता उठाउन, विद्मुत ्चोयी ननमन्रण गनब य जोखीभमुक्त काभ गने 
कभबचायीको सुयऺभा ध्मान हदनुऩनेभा उनरे जोड हदइन ्। 

सो अिसयभा कभबचायी मुननमनका नेताहरूरे ऊजाबभन्री य प्राधधकयण नेततृ्िको चको वियोध गयेका छन ्। 
यास्ष्िम कभबचायी सङ्घका अध्मऺ सीतायाभ थाऩारे भन्रीको दैननक काभभा हुन ेहस्तऺेऩरे प्राधधकयण 

धयाशमी हुॉदै गएको आयोऩ रगाए । त्मस्त,ै नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण कभबचायी सङ्घका अध्मऺ जनादबन 

बट्टयाई, नेऩार यास्ष्िम कभबचायी सङ्गठनका खगेन्र शाही, कभबचायी कल्माण ऩरयर्द्का अभबतफहादयु 

खाऩुङ य नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण कभबचायी मुननमनका अध्मऺ याभप्रसाद रयभाररे ऩनन भन्रीको 
कामबशैरीप्रनत असन्तुस्ष्ट जनाएका धथए । 
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विद्मुत ्प्राधधकयणको िर्बकै घाटा साढे ६ अफब 
विद्मुत्का राधग २० फसे यणनीतत  ऊजाबभन्त्री  
नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणको आधथबक िर्ब २०७१÷०७२ को घाटा ६ अफब ५१ कयोड ४० हजाय रुऩैमाॉ बएको छ 

।भॊगरफाय विद्मुत ्प्राधधकयणको िावर्बक प्रनतिेदन ऩेस गदै कामबकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे सो जानकायी 
हदएका हुन ्। प्रनतिेदनअनुसाय, हारसम्भको सस्ञ्चत घाटा २६ अफब ७९ कयोड ८६ राख रुऩैमाॉ ऩुधगसकेको छ । 
प्राधधकयणको आधथबक िर्ब २०६७÷०६८ भा सयकायरे २७ अफब रुऩैमाॉ घाटा अऩरेखन गयेको धथमो । त्मसऩनछ भार 

प्राधधकयणको घाटा झन्ड ै२७ अफब ऩुगेको छ । 

िावर्बक प्रनतिेदन अनुसाय, अन्म स्रोतहरूफाट बएको आम्दानी २ अफब ८ कयोड ५४ राख रुऩैमाॉसहहत 

प्राधधकयणको कुर आम्दानी आधथबक िर्ब २०७१÷०७२ भा ३२ अफब ५६ कयोड ८८ राख रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । 
त्मसैगयी प्राधधकयणको अनघल्रो िर्बसम्भ सयकायप्रनतको दानमत्ि सेमय ऩुॉजी ४९ अफब ६३ कयोड १९ राख 

रुऩैमाॉ ऩुगेको छ ।  

प्राधधकयणका अनुसाय, अनघल्रो आधथबक िर्बभा ६ ओटा आमोजना ननभाबण ऩूया बई ४२ दशभरि १२ 

भेगािाट त्रफजुरी थऩ बएको छ बने ४ सम ४२ भेगािाट फयाफयका २३ आमोजनासॉग विद्मुत ् खरयद 

सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ । कामबक्रभभा कामबकायी ननदेशक काफ्रेरे प्रनतिेदन ऩेस गदै ग्राहकराई 

प्रदान गरयने सेिाराई सिबसुरब फनाउन तथा गुनासो व्मिस्थाऩन गनब ग्राहक सेिा स्थाऩना गरयने 
जानकायी हदएका धथए । उनरे रयभोट मभटय रयडडङ प्रणारी य इन्टयनेटभा आधारयत विमरङ प्रणारीराई 

कामाबन्िमनभा ल्माइने ऩनन उद्घोर् गये ।  

िावर्बक उत्सिको उद्घाटन गदै ऊजाबभन्री याधा ऻिारीरे जरविद्मुत्को सभग्र विकासका राधग 

भन्रारमरे २० फसे विद्मुत ् यणनीनत फनाइयहेको जानकायी हदए । उनरे रोडसेडडङ अन्त्मका राधग 

सयकायरे विशरे् पोकस गरययहेको फताइन ् । प्राधधकयण सानानतना आमोजना छोडये ठुरा जरविद्मुत ्

आमोजना ननभाबणतपब  केस्न्रत हुनुऩन े फताइन ् । कामबक्रभभा प्राधधकयणका उऩकामबकायी ननदेशक 

याभचन्र ऩाण्ड,े विद्मुत ् प्राधधकयण मुननमनका अध्मऺ याभप्रसाद रयभार, सॊघका अध्मऺ जनादबन 

बट्टयाई, ऩरयर्द्का अध्मऺ अभतृफहादयु खाऩुङ, सॊगठनका अध्मऺ खगेन्र शाही, यास्ष्िम सॊगठनका 
अध्मऺ सीतायाभ थाऩारगामतरे विद्मुत ्प्राधधकयणको अिस्था य बविष्मफाये चचाब गयेका धथए । 
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४ िर्बभै पेरय २७ अफब घाटाभा विद्मुत प्राधधकयण 

चाय िर्बअनघ २७ अफब रुऩैमाॉ सस्ञ्चत नोक्सानी अऩरेखन गयी घाटायहहत फनेको नेऩार विद्मुत ्

प्राधधकयणरे छोटो सभमभै पेरय उवि न ैनोक्सानी फेहोयेको छ। 

प्राधधकयणको ३० औॊ िावर्बकोत्सिका अिसयभा प्रस्तुत गरयएको अऩरयष्कृत वििीम विियणअनुसाय 

आधथबक िर्ब २०७१/७२ भा बएको साढे ६ अफब रुऩैमाॉ खदु नोक्सानसहहत करयफ २७ अफब रुऩैमाॉ सस्ञ्चत 

नोक्सानी बइसकेको छ। 
घाटा अत्मधधक बएऩनछ सयकायरे चाय िर्बअनघ प्राधधकयणको २७ अफब रुऩैमाॉ सस्ञ्चत नोक्सान अऩरेखन 

गयी सेमयभा ऩुॉजीकृत गरयहदएको धथमो। तय त्मसऩनछ रगि ै९ अफब रुऩैमाॉ नोक्सानी फेहोयेको धथमो। 
आधथबक िर्ब २०६९/७० भा करयफ ४ अफब, २०७०/७१ भा सात अफब घाटा फेहोयेको धथमो। अऩरयष्कृत वििीम 

विियणअनुसाय आधथबक िर्ब २०७१/७२ भा ६ अफब ५१ कयोड रुऩैमाॉ घाटा बएको छ। मो यकभसहहत 

प्राधधकयणको सस्ञ्चत नोक्सानी २६ अफब ७९ कयोड ८६ राख रुऩैमाॉ ऩुगेको हो। 
प्राधधकयण कामबकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे विद्मुत्को प्रनतमुननट ऩयर भूल्म य त्रफक्री भूल्मभा 
सभञ्जस्मता नबएकारे घाटाभा गएको फताए। ‘सञ्चारन खचब य ह्रासफाहेक नै प्रनतमुननट भूल्म ८ रुऩैमाॉ 
१४ ऩैसा ऩछब ,’ उनरे बने, ‘विद्मुत्को खरयददय फसेनन फढ्दै जाने तय त्मसअनुसाय त्रफक्री दय दशकौंसम्भ 

ऩुनयािरोकन नहुॉदा प्राधधकयण घाटाभा गएको हो।’ प्राधधकयणरगामत विमबन्न याजनीनतक दररे 

विद्मुत ्भहसुर फढाउन सुझाि हदॉदै आएका छन।् तय सिाको याजनीनतक दाउऩेचका कायण भहसुर िदृ्धध 

गने विर्म ओझरेभा ऩदै आएको छ। दईु िर्बअनघ भहसुरभा नगन्म िदृ्धध गरयएको धथमो। तय त्मसरे 

प्राधधकयणको घाटाराई थेग्न सकेको छैन। काफ्रे प्राधधकयणको घाटा ऩूनत ब गनब सभमसाऩेऺ विद्मुत ्

भहसुर दयभा ऩुनयािरोकन गनुबको विकल्ऩ नयहेको दाफी गये। िावर्बकोत्सिभा प्रस्तुत प्रनतिेदनअनुसाय 

गत आधथबक िर्बसम्भ प्राधधकयणको सम्ऩवि करयफ १ खफब ५९ अफब ९७ कयोड ८७ राख रुऩैमाॉ छ। 
कुर दानमत्ि करयफ १ खफब ५७ अफब १ कयोड ४० राख रुऩैमाॉ छ। प्राधधकयणको सम्ऩवि, प्रान्ट य 

उऩकयणको ऩुॉजीकृत यकभ करयफ ८४ अफब ३६ कयोड ८७ राख रुऩैमाॉ छ। चारू ऩुॉजीगत कामबअन्तगबत करयफ 

५९ अफब ७ कयोड ८ राख रुऩैमाॉ य विमबन्न कम्ऩनीभा करयफ १६ अफब ५७ कयोड रुऩैमाॉ छ। 
प्राधधकयणरे सयकायसॉग करयफ ९४ अफब ४ कयोड १४ राख रुऩैमाॉ ऋण मरएको छ। त्मसभा प्राधधकयणरे ५ 

प्रनतशत ब्माज नतनेगछब। सयकायी ऋणफाहेक प्राधधकयणरे नतनुबऩन ेचारू दानमत्ि ६२ अफब २७ कयोड ९४ 

राख रुऩैमाॉ छ। प्राधधकयणभा सयकायको करयफ ४९ अफब ६३ कयोड १९ राख रुऩैमाॉ सेमय रगानी छ। 
वििीम अिस्था नकायात्भक हुॉदाहुॉदै ऩनन गत आधथबक िर्ब प्राधधकयणरे दैननक रोडसेडडङ औसत १ घण्टा 
घटाउन सपर बएको काफ्रेरे जानकायी हदए। प्राधधकयणरे आन्तरयक वितयण प्रणारी व्मिस्थाऩन गयी 
दैननक रोडसेडडङ औसत १२ घण्टाफाट ११ घण्टाभा झायेको हो। त्मस्त ैगत आधथबक िर्ब ननजी ऺेरफाट ६ 



जरविद्मुत ्आमोजना ननभाबण सम्ऩन्न बई ४२ दशभरि १२ भेगािाट यास्ष्िम प्रसायण 

प्रणारीभा थवऩमो। मससहहत ननजी ऺेरफाट सञ्चामरत जरविद्मुत ्आमोजनाको सॊख्मा ४४ य जडडत 

ऺभता २ सम ९२ दशभरि ८२ भेगािाट ऩुगेको छ। 
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ऊजाबभन्त्री विरुद्ध खतनए कभबचायी 
विद्मुत ्प्राधधकयण ३१ औॊ िर्बभा 

िावर्बकोत्सिभा प्राधधकयण सञ्चारक समभनत अध्मऺको हैमसमतभा सहबागी बएकी ऊजाबभन्री याधा 
ऻिारीराई कभबचायी सॊगठनका प्रनतननधधरे चको वियोध गये।यास्ष्िम कभबचायी सॊगठनका अध्मऺ 

सीतायाभ थाऩारे ऊजाबभन्री ऻिारीरे म्माद थप्न नमभल्न ेत्ररशूरी थ्री ए को म्माद थऩेको, कभबचायी सरुिा, 
फढुिा गयेको, ऩीऩीएभा चरखेर गयेको, व्मिस्थाऩनको अधधकाय खोसी खरयद त्रफक्रीभा सहबागी 
बएकोरगामत दजबनौं गरत काभ गयेको आयोऩ रगाए। ‘सफ ैअधधकाय आपूरे याखी कामबकायी 
ननदेशकराई काभ गयेन बन्न?े’ उनरे बने। त्मसऩनछ ऊजाबभन्री ऻिारी हताय बएको बन्दै सभम भागेय 

भन्तव्म याखी कामबक्रभफाट फाहहरयएकी धथइन।् 
उद्घोर्करे ऊजाबभन्री ऻिारीराई हताय बएको बन्दै भन्तव्म याखेय फाहहरयन ेफताएऩनछ कामबक्रभभा 
उऩस्स्थत कभबचायीरे ‘हुॉदैन’ बन्दै हुहटङ गयेका धथए। 
ऻिारी हहॉडऩेनछ फाॉकी यहेका ४ िटै कभबचायी सॊगठनका प्रनतननधधरे उनको वियोध गयेका धथए। 
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चभेलरमा विद्मुत ्आमोजनाका कायण सुदयूऩश्चचभका फालसन्त्दा अन्त्धकायभा 
हेभन्त ऩौडरे 

 

चभेमरमा विद्मुत ्आमोजनाका कायण सुदयूऩस्श्चभका फामसन्दा अन्धकायभा फस्नुऩन ेअिस्था मसजबना बएको छ। 
आमोजनाको िेिास्थाका कायण डडले्धयुाको केही ऺेरभा १३२ केबीएको प्रसायणराइन विस्तायभा गयेको हढराईरे 

सुदयूऩस्श्चभफासी अन्धकायभा फस्नुऩयेको हो। 
दाचुबराको देहथरा गाविसको निगाढभा उत्ऩादन गयेको साढे ८ भेगािाट विद्मुत ्१३२ केबी प्रसायणराइन नबएकारे 

कैरारीको अिरयमा धग्रडभा जोड्न नसक्दा विद्मुत ्बएय ऩनन सुदयूऩस्श्चभफासीरे फवि फाल्न ऩाएका छैनन।् 
डडले्धयुाको अभयगढी नगयऩामरका ७ को केही स्थानभा भुआब्जाको विर्मराई मरएय वििाद बएऩनछ प्रसायणराइन 

विस्तायभा सभस्मा बएको धथमो तय आमोजनारे मसराई गस्म्बयताका साथ नमरएकारे भुआब्जा वितयणभा हढराइ 

बएको धथमो। तय, डडले्धयुाभा गत साता बएको सिबऩऺीम बेरारे तत्कार प्रसायणराइन विस्ताय गनब चभेमरमा 
आमोजनाराई ननदेशन हदएको धथमो। आमोजनाका उऩप्रभुख अजम दाहारको उऩस्स्थनतभा सो ऺेरको 
िस्तुस्स्थनतका फायेभा छरपर बएऩनछ प्रसायणराइन विस्तायका राधग ठेकेदाय कम्ऩनीराई फोराई काभभा 
रगाउन प्रभुख स्जल्रा अधधकायीरे ननदेशन हदनुबएको धथमो। 
आमोजना प्रभुख य उऩप्रभुख हार काठभाडौंभा बएकारे प्रसायणराइन विस्तायको काभ के बइयहेको छ बन्न ेफायेभा 
स्थानीमराई कुन ैजानकायी हदएका छैनन।् तत्कार काभ शुरू गन ेबन्दै बेराफाट ननस्स्कएका उऩप्रभुख दाहार 

सम्ऩकब  विहीन बएको स्थानीमको बनाइ छ। आमोजना प्रभुख य उऩप्रभुखको राऩयफाहीरे सभमभा प्रसायणराइनको 
काभ हुन नसकेको डडले्धयुाका कभरमसॊह साहुरे फताउनुबमो। 
ऩूिबनतय सभस्मा बएको बए तत्कार काभ फन्न ेधथमो तय सुदयूऩस्श्चनतय बएकारे आमोजना प्रभुखरे ऩनन हेरा 
गनुबबएको छ अकाब स्थानीम फामसन्दा याभफहादयु साउदरे फताउनुबमो। सुदयूऩस्श्चका फामसन्दाको धमैबताराई 

कभजोयी ठानेय आमोजना प्रभुखरे ठेकेदाय कम्ऩनीराई काभ गयाउनेभा तदारूऩता देखखएको छैन उहाॉरे बन्नुबमो। 
चभेमरमा विद्मुत अमोजनाको ९४ प्रनतशत काभ सककएको ४ िर्ब त्रफनतसक्दा ऩनन फाॉकी ६ प्रनतशत काभराई अनघ 

फढाउन आमोजना प्रभुख राग्नुबएको छैन। ६ भहहना अनघ सॊसदको सािबजननक रेखा समभनतरे आमोजनाको रागत 

फढाउन ेउद्देश्मरे चभेमरमा विद्मुत आमोजनाको काभ अनघ नफढाएको प्रनतिेदन हदएको धथमो। सफैको चासोको 
विर्म फनेको चभेमरमा अमोजनाको रागत फढाउन य आधथबक चरखेर गनब आमोजना प्रभुखसहहतका कभबचायी 
साभान्म वििाद बएको ठाउभा ऩनन काभ अनघ नफढाएको आयोऩ सुदयूऩस्श्चभफासीको छ। गत ४ िर्बदेखख 

प्रसायणराइनका राधग करयफ ३८ िटा ऩोरभा ताय नतान्दा चभेमरमा आमोजनाका साथ ैअऩी हाइड्रो ऩाियको ऩुयै 

आमोजना प्रबावित बएको छ। ३० भेगािाट ऺभताको चभेमरमा विद्मुत आमोजना ४ िर्बभा ननभाबण बइसक्नुऩनेभा 
८ िर्ब विनतसक्दासभेत ऩूया हुन नसक्न ुविद्मुत प्राधधकयणको कभजोयी बएको दाचुबराका देिफहादयु धाभीरे 

फताउनुबमो। उहाॉका अनुसाय चभेमरमा विद्मुत आमोजना सफैको भागीखान ेबाॉडो बएको छ। हार आमोजना प्रभुख 

य उऩप्रभुख अस्ख्तमायको तायेख बन्दै काठभाडौं फस्दै आउनुबएको छ। उहाॉ दिुैजना सम्ऩकब बन्दा फाहहय फसेकारे 

स्थानीम फामसन्दा आक्रोमशत फनेका छन।् 
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प्राधधकयणको घाटा पेरय करयफ २७ अफब 
नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण अहहरेसम्भ २६ अफब ७९ कयोड ८६ राख २० रुवऩमाॉ घाटाभा गएको छ। जसभध्मे आधथबक 

िर्ब २०७१⁄७२ भा भार ै६ अफब ५१ कयोड ४० हजाय रुवऩमाॉ घाटा बएको प्राधधकयणरे जनाएको छ। ३०औॊ 
िावर्बकोत्सिका अिसयभा प्राधधकयणरे भॊगरफाय सािबजननक गयेको तथ्माॊकअनुसाय उक्त सािबजननक बएको हो। 
मसअनघको २७ अफब रुवऩमाॉ घाटाराई सयकायरे अऩरेखन गयी शून्मभा झायेको बए ऩनन करयफ चाय िर्बऩनछ त्मनत न ै

यकभ घाटा बएको तथ्माॊक सािबजननक गरयएको छ। आधथबक िर्ब २०७१⁄७२ भा प्राधधकयणको खदु आम्दानी बन े३० 

अफब ४८ कयोड ३४ राख ६० हजाय रुवऩमाॉ बएको धथमो। तय, विद्मुत ्चहुािट भहॉगोभा खरयद गयी सस्तोभा 
फेच्नुरगामतका कायण प्राधधकयणको घाटा फढेको प्राधधकयणका कामबकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेको बनाइ छ। 
िावर्बक सम भेगािाटको दयभा विद्मुत ्भाग िदृ्धध हुॉदै जाॉदा हार कुर विद्मत ्भाग १२९१ भेगािाट यहेको छ। तय, 

प्राधधकयणको ७०६ भेगािाट, ननजी ऺेरको १२४ भेगािाट, बायतफाट २२४ भेगािाट विद्मुत ्आमात गदाब कुर ११५४ 

भेगािाटभार ैआऩूनतब हुॉदै आएको छ। 
अनघल्रो आिभा २४.६४ प्रनतशत कुर चहुािट यहेको बए ऩनन आि २०७१⁄७२ भा ०.२० प्रनतशतभार ैचहुािट 

ननमन्रण बएको छ। प्राधधकयणको ग्राहक सॊख्मा ऩनन ५.७५ प्रनतशतरे िदृ्धध बई २८ राख ७० हजाय ऩुगेको छ। 
जसभध्मे घयेर ु९४.३४ प्रनतशत, औद्मोधगक १.४८ प्रनतशत य अन्म ४.१८ प्रनतशत यहेको छ। खऩतका आधायभा 
क्रभश् ४४.७८ प्रनतशत, ३६.३१ प्रनतशत य १८.९२ प्रनतशत यहेको छ। प्राधधकयणरे आगाभी हहउॉदभा १३ घन्टा ऩुग्न े

प्रऺेऩण गयेको छ। बूकम्ऩ य फाढीऩहहयोका कायण सम भेगािाट विद्मुत ्केन्रीम प्रसायण ल्माउन सकेको छैन तय 

कुर १४० भेगािाट विद्मुत ्थऩ हुन ेअनुभान गरयएको छ। ननजी ऺेररे ननभाबण गरययहेको ५० भेगािाट ऺभताको 
भाधथल्रो भस्र्माङ्दी ‘ए’ चारू आिमबर ैसम्ऩन्न हुनेभा प्राधधकयणको आशा छ। 
मसैफीच िावर्बकोत्सि कामबक्रभराई सम्फोधन गदैु ेऊजाबभन्री याधाकुभायी ऻिारीरे सॊसदीम समभनतफाट 

अनािश्मक हस्तऺेऩ बइयहेको आयोऩ रगाउनुबएको छ। उहाॉरे त्मस्ता हस्तऺेऩरे कामबकायी बूमभकाभा यहेका 
सॊस्थारे काभ गनब नसक्न ेबन्दैु ेमस विर्मभा आपूरे सबाभुखको ध्मानाकर्बण गयाएको जानकायी हदनुबमो। 
भन्री ऻिारीरे हार अबाि बएको मभटयफक्स य िान्सपभबय प्रकक्रमाफाट ल्माउॉदा सभम राग्न ेबन्दैु ेसयकायी तह 

(स्जटुजी) भ ैकुया गयेय ल्माउनुऩन ेफताउनुबएको छ ‘स्जटुजी रेबरभा नै कुया गयेय िान्सपभबय य मभटयफक्स ल्माउन 

भैरे विद्मुत प्राधधकयणका कामबकायी ननदेशकराई बननसकेकी छु, कस्म्तभा ३० हजाय मभटयफक्स य आिश्मक 

िान्सपभबय त्मसयी ल्माउन ेतमायी गनुबस बनेय भैरे बनेकी हॉुु।’ भन्री ऻिारीरे बन्नुबमो– ‘बायत य चीनफाट 

त्मसयी िान्सपभबय ल्माउन सककन्छ। अहहरे ऩाॉचराख मभटयफक्स य १२ सम िान्सपभबयको आिश्मकता छ।’ 
त्मस्त ैनऩेार विद्मुत प्राधधकयणका कामबकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे गत आधथबक िर्बभा शून्म दशभरि २ 

प्रनतशतरे चहुािट ननमन्रण गनब सपर बएको बन्दै अहहरे २४.४४ प्रनतशत त्रफजुरी चहुािट यहेको फताउनुबमो। 
राभो सभमसम्भ स्थानीम फामसन्दाको अियोधका कायण अगाडड फढ्न नसकेको खखम्ती–ढल्केिय प्रसायणराइन 

अगाडड फढेको जानकायी हदनुबमो। कामबक्रभभा यास्ष्िम कभबचायी मुननमनका प्रनतननधधरे डरयभा विद्मुत खरयद 

सम्झौता (ऩीऩीए) नगनब सयोकाय ऩऺसॉग आग्रह गयेका धथए। 
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काफेरी करयडोयभा १३२ केबीए राइन तनभाबण 

नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे १ सम ३२ केबीए ऺभताको काफेरी करयडोय प्रसायणराइन ननभाबण ऩूया गयी भॊगरफाय 

ऩयीऺण प्रसायण गरयएको छ। उक्त प्रसायणराइन ननभाबणसॊुॉग ैइराभभा साननभाभाई हाइड्रोऩाियद्िाया उत्ऩाहदत 

२२ भेगािाट विद्मुत ्यास्ष्िम प्रसायणराइनभा जोडडन ेबएको छ। 
स्थानीम गोदकदेखख दभकसम्भको ३४ ककरोमभटय राइन प्रसायणराइन प्राधधकयणरे ननभाबण गयेको हो। एक 

िर्बअनघ न ैननभाबण सम्ऩन्न बएको साननभाभाईरे प्रसायणराइन नहुॉदा व्मािसानमक उत्ऩादन गनब सककयहेको 
धथएन। तय, प्राधधकयणरे अन्तरयभ व्मिस्था गयी साननभाभाईको विद्मुत ्गोदक सफस्टेसनसम्भ य त्महाॉफाट ४ सम 

मभटय ऩय ऩुिा सफस्टेसनसम्भ ऩुमाबइ त्महाॉफाट ३३ केबीएको नतरकेनी अनायभनीसम्भ ऩुमाबइ यास्ष्िम प्रसायणभा 
जोडडएको धथमो। जसफाट करयफ ४ भेगािाट विद्मुत्भार ैवितयण गनब सम्बि बएको। 
काफेरी करयडोयको दभकसम्भको बाग ननभाबण हुॉदा ऩाॉचथय य इराभका साननभाभाबइ फाहेक १० भेगािाटको अऩयभाई, 

४.२ भेगािाटको भाई, ६ भेगािाटको ऩुिा, ३ भेगािाटको अऩय ऩुिा य ८ भेगािाटको जोगभाई आमोजनाराई पाइदा 
बएको छ। गयैआिासीम नेऩारीद्िाया प्रिद्र्धधत साननभाभाई कम्ऩनीरे भाई आमोजनाकै क्माक्सेड आमोजनाका 
रूऩभा ७ भेगािाटको अको आमोजना ४ सम १५ भेगािाटको भाधथल्रो तभोय, २८ भेगािाटको तल्रो मरख ूय ७५ 

भेगािाटको मभडडर तभोय आमोजनाको काभ ऩनन अगाडड फढाएको छ। 
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प्राधधकयणको ६६ प्रततशत आम बफजुरी खरयदभा 
विद्मुत ्प्राधधकयणरे कुर आम्दानीको ६६.५ प्रनतशत ननजी ऺेर य बायतफाट आमातीत त्रफजुरीराई बुक्तानी गदाब 
मो िर्ब झन्ड ैसाढे ६ अफब रुऩैमाॉ घाटा फेहोयेको छ। मोसहहत प्राधधकयणको सस्ञ्चत नोक्सानी २६ अफब ७९ कयोड रुऩैमाॉ 
ऩुगेको छ। 
  

प्राधधकयणरे कुर २९ अफब ८७ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको त्रफजुरी त्रफक्री गदाब ननजी ऺेर य बायतराई भार १९ 

अफब ८४ कयोड रुऩैमाॉ बुक्तानी गयेको हो। प्राधधकयणरे ननजी ऺेरफाट एक सम २४ भेगािाट य बायतफाट दईु 

सम २४ भेगािाट (एक अफब ३६ कयोड मुननट) गयी तीन सम ४८ भेगािाट विद्मुत ्खरयद गयेको धथमो।  
गत िर्ब प्राधधकयणरे आफ्न ै विद्मुत्गहृफाट तीन सम ५७ भेगािाट त्रफजुरी उत्ऩादन गयेको धथमो। 
प्राधधकयणको भॊगरफाय आमोस्जत ३० औॊ िावर्बक कामबक्रभभा प्रनतिेदन ऩेस गदै कामबकायी ननदेशक 

भुकेशयाज काफ्रेरे विद्मुत्को आन्तरयक रगतभा िदृ्धध, विद्मुत ् खरयद दय िावर्बक रूऩभा ननस्श्चत 

प्रनतशतरे िदृ्धध हुने व्मिस्था, थभबर प्रान्ट सञ्चारन, भहॉगो दयभा बायतफाट त्रफजुरी खयीद, कभबचायी 
एिॊ सञ्चारन खचबभा िदृ्धध, भभबत सम्बाय खचबभा िदृ्धधका कायण घाटा उच्च बएको फताए।  
‘सञ्चारन खचब य ह्रासफाहेक नै विद्मभान विद्मुत्को औसत भूल्म प्रनतमुननट आठ रुऩैमाॉ १४ ऩैसा 
यहेकोभा विद्मुत ् त्रफक्रीको आम्दानीरे भार सॊस्थाको वििीम अिस्थाभा सुधायको सम्बािना देखखॉदैन,' 

काफ्रेको प्रनतिेदनभा छ।आधथबक िर्ब २०७१÷७२ को अन्त्मसम्भभा प्राधधकयणको नेऩार सयकायप्रनतको 
दानमत्ि सेमय ऩुॉजीका रूऩभा ४९ अफब ६३ कयोड रुऩैमाॉ य दीघबकारीन ऋणका रूऩभा ९४ अफब ४ कयोड रुऩैमाॉ 
ऩुगेको छ। 

  

प्राधधकयणरे त्रफजुरी फेचये भार नबइ जरविद्मुत ्आमोजनाभा अनुभानबन्दा फढी रगानी गनुब ऩयेका 
कायण ऩनन घाटा उच्च हुॉदै गएको हो। दईु िर्बअनघ िावर्बक चाय अफब रुऩैमाॉ भार घाटा हुन ेगयी विद्मुत ्

भहसुर िदृ्धध गरयए ऩनन ऩुन् घाटा दईु अफब रुऩैमाॉ थवऩएको छ। आठ िर्बअनघ सुरु बएको कुरेखानी तेस्रो 
(१४ भेगािाट) चारू आधथबक िर्बको अन्त्मसम्भभा सककने आशा प्राधधकयणको छ।  
  

हारसम्भ कुरेखानी तेस्रोको मसमबरतपब  जम्भा ९२ भेगािाट तथा इरेक्िो-भेकाननकरतपब  करयफ ४५ 

प्रनतशत काभ भार ऩूया बएको छ। कुरेखानी भार होइन, चभेमरमा (३० भेगािाट), त्ररशूरी थ्री ए (६० 

भेगािाट) य याहुघाट (३२ भेगािाट) आमोजना ऩनन ननधाबरयत सभमभा ऩूया नबएय रागत फहढयहेको छ। 
प्राधधकयणरे बफजुरी फेचये भार नबइ जरविद्मुत ्आमोजनाभा अनुभानबन्त्दा फढी रगानी गनुब ऩयेका 
कायण ऩतन घाटा उच्च हुॉदै गएको हो। दईु िर्बअतघ िावर्बक चाय अफब रुऩैमाॉ भार घाटा हुन ेगयी विद्मुत ्

भहसुर िदृ्धध गरयए ऩतन ऩुन् घाटा दईु अफब रुऩैमाॉ थवऩएको छ। 



प्राधधकयणको घाटा फढाउने अको प्रभुख कायक विद्मुत ् चहुािट हो। प्रनतिेदन अनुसाय आधथबक िर्ब 
२०७१÷७२ को अन्त्मसम्भभा प्राधधकयणको विद्मुत ्चहुािट २४.४४ प्रनतशत छ। गत िर्बको तुरनाभा मो 
शून्म दशभरफ दईु प्रनतशत कभ हो । प्राधधकयणको कुर जडडत ऺभताभा चहुािट भार ै एक सम ९१ 

भेगािाट फयाफय हो।  
  

प्राधधकयणरे त्रफक्री गयेको कुर तीन अफब ७४ कयोड मुननट त्रफजुरीभध्मे करयफ ९२ कयोड मुननट त्रफजुरी 
चहुािट हो। प्राधधकयणको औसत त्रफक्रीदय प्रनतमुननट आठ रुऩैमाॉ १४ ऩैसाका हहसाफरे ऩनन मो सात अफब 
४४ कयोड रुऩैमाॉ हुन आउॉछ। 
  

ऊजाब भन्री एिॊ प्राधधकयण अध्मऺ याधाकुभायी ऻिारीरे सॊसदीम समभनतरे अनािश्मक हस्तऺेऩ गयेको 
आयोऩ रगाइन।्उनरे सॊसदीम समभनतहरूरे हस्तऺेऩ गयेय काभ गनब नसकेको बन्दै सबाभुख सभऺ 

सहजीकयणका राधग आपूरे प्रमत्न गयेको फताइन।् 
  

प्राधधकयणका कभबचायी मुननमनरे प्राधधकयणभा हुन े याजनीनतक हस्तऺेऩका कायण घाटा उच्च बएको 
आयोऩ रगाएका छन।् प्राधधकयण कभबचायी सॊघका अध्मऺ याभप्रसाद रयभाररे प्राधधकयणराई सस्तो 
आमोजना फनाउन नहदने, भहॉगो रागत ऩारयएका आमोजनाको अभेरयकी डरयभा विद्मुत ्खरयद सम्झौता 
(ऩीऩीए) गनब रगाएय घाटा ऩारयएको फताए। 
  

'आॉधीखोरा जस्तो प्राधधकयणका राधग मभरेय फनाउॉदा हहत नगने आमोजना अनघ फढाइएको छ,' उनरे 

बने, 'भाधथल्रो त्ररशूरी १ जस्तो भहॉगो रागत देखाएय ऩीऩीए हुॉदैछ।'प्राधधकयणको यास्ष्िम कभबचायी 
सॊगठनका अध्मऺ सीतायाभ थाऩारे ऊजाब भन्रीरे आफ्ना कामबकताबराई जाधगय खिुाउन फूढीगण्डकी, 
नरमसॊहगाड जस्ता याम्रा आमोजना प्राधधकयणफाट थतुेय विकास समभनत फनाएको फताए।  
  

'हाभी सऺभ छौं, केफर याजनीनतक हस्तऺेऩरे प्राधधकयणराई असपर ऩारयएको छ,' थाऩारे बने।नेऩार 

कभबचायी मुननमनका अध्मऺ जनादबन बट्टयाईरे ऊजाब भन्रीराई प्राधधकयण सञ्चारक समभनतको 
अध्मऺ यहन ेअधधकाय नबएको फताए।  
  

प्राधधकयणरे त्रफजुरी फेचये भार नबइ जरविद्मुत ्आमोजनाभा अनुभानबन्दा फढी रगानी गनुब ऩयेका 
कायण ऩनन घाटा उच्च हुॉदै गएको छ। दईु िर्बअनघ िावर्बक चाय अफब रुऩैमाॉ भार घाटा हुने गयी विद्मुत ्

भहसुर िदृ्धध गरयए ऩनन ऩुन् घाटा दईु अफब रुऩैमाॉ थवऩएको छ। 
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प्राधधकयण प्रभुखको काभ भूल्माॊकन गनब विऻ सभूह 

ऊजाब भन्रारमरे विद्मुत ्प्राधधकयणका कामबकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेको कामबसम्ऩादन भूल्माॊकन 

गनब स्ितन्र विऻ सभूह गठन गयेको छ । सभूहभा ऩूिबऊजाबसधचि फारानन्द ऩौडरे, मसमबर इस्न्जननमय 

फरफहादयु ऩयाजुरी य अधधिक्ता टॊक दरुार छन ्। 
ऊजाबभन्री याधाकुभायी ऻिारीरे १४ हदनको कामाबदेश हदएय २८ साउनभा विऻ सभूह गठन गयेकी हुन ्। 
भन्रीको ननणबमऩनछ नै काभ गरययहेको बए ऩनन उनीहरूरे फुधफाय ननमुस्क्तऩर फुझकेो भन्रारम स्रोतरे 

फतामो । मसअनघ ऊजाबसधचि याजेन्रककशोय ऺेरी, भन्रारमका सहसधचि सभीययत्न शाक्म य विद्मुत ्

विकास विबागका भहाननदेशक हदनेशकुभाय नघमभये यहेको टोरीरे कामबकायी ननदेशक काफ्रेको 
कामबसम्ऩादन भूल्माॊकन गयेका धथए । समभनतरे काफ्रेको ३ य ६ भहहनाको कामबसम्ऩादनको भूल्माॊकन 

गयी १ सम ऩूणाबङ्कभा ४८ अॊक प्रदान गयेको धथमो । 
समभनतरे गयेको भूल्माॊकनभा काफ्रेरे मरखखत प्रनतकक्रमा हदएऩनछ कयायभा बएको व्मिस्थाअनुसाय 

स्ितन्र भूल्माॊकन गनब विऻ सभूह गठन गरयएको हो । ‘विऻ सभूहरे गयेको भूल्माॊकनका आधायभा 
काफ्रे ऩदभै यहने/नयहन ेननक्र्मोर हुनेछ,’ भन्रारम स्रोतरे बन्मो । 
ऊजाबभन्री एिॊ प्राधधकयण सञ्चारक समभनतकी अध्मऺ ऻिारी य कामबकायी काफ्रेफीचको सम्फन्ध 

ऩनछल्रो सभमभा त्रफधग्रएको छ । मसरे गदाब भन्रीरे काफ्रेराई हटाउने सम्बािना यहेको स्रोतरे फतामो । 
भन्रारम य काफ्रेफीच बएको कयायनाभा ५० प्रनतशतबन्दा कभ प्रगनत बएभा हटाउन सककने, ५०–७० 

प्रनतशतसम्भ प्रगनत बएभा सच्माउनका राधग अिसय हदइने य ७० प्रनतशतबन्दा फढी बएभा प्रोत्साहन 

बिा ऩाउन ेव्मिस्था छ । भन्रारमरे प्राधधकयण सुधाय मोजनासहहत काफ्रेसॉग १३ काविकभा 
कामबसम्ऩादन कयाय गयेको धथमो ।  
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स्थानी य कानुनी प्रकक्रमारे प्रसायण राइनभा हढराइ 

उऩेन्र मादि 

हेटौंडा–बयतऩुय य बयतऩुय–फदबघाट २२० केमबए प्रसायण राइन आमोजना सम्ऩन्न गनब तोककएको सभम 

त्रफतेको तीन िर्ब बइसके ऩनन एक नतहाइबन्दा फढी काभ अझै फाॉकी छ। स्थानीमको अहसमोग य कानुनी 
प्रकक्रमारे राभो सभम मरॉदा अझसम्भ आमोजना सम्ऩन्न हुन नसकेको सम्फद्ध अधधकायीको बनाइ छ। 

विश्ि फैंक य नेऩार सयकायको सॊमुक्त रगानीभा ननभाबणाधीन हेटौंडा–बयतऩुय खण्डको काभ २०६९ सारभा 
सक्न ेगयी २०६६ भा थामरएको धथमो। हारसम्भ ६० देखख ६५ प्रनतशतभार काभ सककएको आमोजनाका 
अधधकायी फताउॉछन।् 
 

७५ ककरोमभटय डफर सककब ट प्रसायण राइन विस्ताय गनब सुरुभा दईु कयोड ४२ राख अभेरयकी डरय 

अनुभान गरयए ऩनन हढरो हुॉदा रागत फढेको छ। अहहरे आधथबक िर्ब २०७२/०७३ भा सम्ऩन्न गने रक्ष्म 

याखेय काभ बइयहेको आमोजनाका अधधकायीरे फताए। 
 

बयतऩुय–फदबघाट खण्डको हारत ऩनन उस्तै छ। महाॉ ७३ ककरोमभटय डफर सककब ट प्रसायण राइन विस्ताय 

गनब सुरुभा १ कयोड ७० राख डरय अनुभान गरयएको धथमो। 
 

भुआब्जा वितयणभा हढराइ, आमोजनाका अधधकायीको राऩयफाही य िन ऺेरमबर टािय खडा गनुबअनघ ऩूया 
गनुबऩन ेकानुनी प्रकक्रमारे काभभा हढराइ बएको स्रोतको बनाइ छ। ऩूिब–ऩस्श्चभ प्रसायण ऺभता फढाउने 
उद्देश्मरे नेऩार विद्मुत प्राधधकयणरे हेटौंडा–बयतऩुय य बयतऩुय–फदबघाट खण्डको काभ विश्ि फैंकको 
सहमोगभा सुरु गयेको धथमो। प्रसायण राइन विस्ताय सुरु बएको ६ िर्ब त्रफनतसकेको छ। 
 

आमोजना अन्तगबत धेयै ऺेरपर ऩयेऩनछ प्राधधकयणरे हेटौंडा–फदबघाट प्रसायण राइनराई दईु बागभा 
विबाजन गयी काभ गयेको धथमो। तैऩनन सोचे जस्तो प्रगनत नबएको आमोजनाका अधधकायीहरुरे 

स्िीकाये। 
 

हेटौंडा–बयतऩुय ७५ ककरोमभटय य बयतऩुय–फदबघाट ७३ ककरोमभटयको राधग दईु छुट्टै आमोजना फनाएय 

काभ गये ऩनन दिुैनतय ६५ प्रनतशत जनत भार सककएको आमोजना प्रभुख खरयन्र जोशीरे फताए। 
 

९० िटा टािय पाउन्डसेनको काभ सककएको य ३५ िटा ठड्माउन ेकाभ बइयहेको उनरे फताए। खडा गनुबऩने 
२ सम २६ टाियभध्मे १ सम ९० िटा साभुदानमक िन ऺेरभा ऩछब। प्रसायण राइनरे भकिानऩुय य 

धचतिनभा गयी १ सम ९८ हेक्टय जग्गा ओगट्छ। टािय खडा गनब भकिानऩुयभा २४ हजाय ४ सम रुख 

काहटएको छ। 



 

बयतऩुय–फदबघाट प्रसायण राइन आमोजना प्रभुख सुबार्कुभाय मभश्ररे िन ऺेरको जग्गाको कानुनी 
प्रकक्रमारे काभ हढरो बएको फताए। िन ऺेरको रुख काट्न कम्तीभा २ िर्ब कानुनी प्रकक्रमाभै सककएको य 

स्थानीमरे जग्गा हदन आनाकानी गयेकारे हढरो बएको उनरे फताए। 
 

मभश्ररे प्रसायण राइन विस्तायभा ७५ प्रनतशत िनको ऺेर य २५ प्रनतशत ननजी जग्ग ्ु ाुा ऩन ेफताए। 
भुख्म ननभाबणको काभ ९० प्रनतशत फाॉकी छ। रुख कटानको काभ ऩनन ६० प्रनतशत फाॉकी यहेको उनरे 

फताए। 
 

प्रधधकयणको प्रसायण ननदेशानरमका उऩकामबकायी ननदेशक कन्हैमाकुभाय भानन्धयरे याज्मको नीनत य 

स्थानीमको अियोधका कायण हढरो बएको दाफी गये। भुरुकभा ननभाबणाधीन प्रसायण राइनभध्मे हेटौंडा–
फदबघाटको काभ सन्तोर्जनक यहेको उनरे दाफी गये। ननभाबणाधीन प्रसायण राइनको काभ नछटोबन्दा 
नछटो सक्न विमबन्न भन्रारमसॉग सभन्िम बइयहेको उनरे जानकायी हदए। 
 

सयकायरे यास्ष्िम विद्मुत सॊकट ननरुऩण कामबमोजना जायी गयी उच्च प्राथमभकताका साथ सञ्चारन 

गयेको आमोजनाभध्मे हेटौंडा–फदबघाट ऩनन एक हो। भुआब्जा य रुख कटानभा बएको हढराइरे 

रक्ष्मअनुरुऩ काभ हुन नसकेको आमोजनारे जनाएको छ। 
 

कुरेखानीभा दईु िर्बदेखख अियोध 

 

स्थानीमको अियोधरे हेटौंडा–कुरेखानी दोस्रो धचउटाटाय १३२ केमबए प्रसायण राइनको ताय टाॉग्न ेकाभ २ 

िर्बदेखख प्रबावित बएको छ। 
 

स्थानीमरे अनािश्मक भाग याखेय अियोध गयेको य स्थानीम प्रशासनरे सभेत चासो नदेखाउॉदा ठेकेदायरे 

काभ गनब नसकेको प्रसायण राइन आमोजनाका अधधकायीरे फताए। आमोजना प्रभुख केदाययाज 

मसरिाररे २०४२ सारभा ननभाबण बएको टाियको अकाबऩट्हट ताय तान्न ेकाभभा स्थानीमरे अियोध 

गयेको फताए। 
 

२०४२ सारभा खडा गरयएका टाियको एकाऩट्हट उही फेरा ताय टाॉधगएएको धथमो। अकाबऩट्हट टाॉग्न खोज्दा 
स्थानीमरे भुआब्जा िा ऺनतऩूनत ब भाग्दै अियोध गयेका हुन।् मसो गनुब गैयकानुनी बएको मसरिार 

फताउॉछन।् 
 

२०४२ सारभा टाियरे ओगट्ने जग्ग ्ु ाको भुआब्जा हदने ननमभ यहेकोरे त्मही आधायभा जग्गा मरएय 

टािय खडा गयेको उनरे फताए। विद्मुत प्राधधकयणरे टाियरे ओगटेको य प्रसायण राइनभुनन ऩने जग्गा 



अधधग्रहण गयेय आफ्नो स्िामभत्िभा ल्माइसकेको ऩनन उनरे फताए। 
 

त्मही जग्गाभा ताय तान्दा स्थानीमरे ऺनतऩूनत ब भाग्न ुगैयकानुनी हुन ेय त्मस्तो ऺनतऩूनत ब प्राधधकयणरे 

हदन नसक्न ेमसरिाररे फताए। ४६ ककरोमभटय प्रसायण राइनभा ३२ ककरोमभटयको काभ सककएको छ। 
पाखेरदेखख भातातीथब य भातातीथबदेखख धचउटाटायसम्भ १४ ककरोमभटयभा ताय टाॉग्न फाॉकी यहेको 
आमोजनारे जानकायी हदएको छ। 
 

ठेकेदायरे २०७२ असाय भसान्तसम्भ ४६ ककरोमभटय हेटौंडा–कुरेखानी दोस्रो धचउटाटाय १३२ केबी राइन 

तान्न करयफ ५ कयोडभा ठेक्का मरएकोभा स्थानीम अियोधरे हेटौंडाभा ऩन े२ ककरोमभटय खण्डको ७ िटा 
टाियभा फढी सभस्मा आएको मसरिाररे फताए। 
 

स्थानीमरे अियोध गयेऩनछ तीनऩटक स्जल्रा प्रशासन कामाबरम य स्थानीमसॉग छरपर गये ऩनन ननष्कर्ब 
नननस्केको आमोजनाको बनाइ छ। िाताबफाट साभाधान हुन नसकेऩनछ स्थानीम प्रशासनसॉग ऩटकऩटक 

सुयऺा भागे ऩनन प्रशासनरे चासो नदेखाएको आमोजनाका अधधकायीहरुरे आयोऩ रगाए। 
 

स्थानीमरे सुरुभा विद्मुत प्रधधकयणरे जग्ग ्ु ाुा अधधग्रहण गदाब थोयै भुआब्जा हदएको य अहहरे जग्गाको 
भूल्म अनुसाय भुआब्जा िा ऺनतऩूनत ब नहदए काभ गनब नहदने फताएका छन। 
 

फेरैभा ताय टाॉग्न नसके कुरेखानी दोस्रोफाट उत्ऩाहदत त्रफजुरीसभेत खेय जान जान सक्छ। भकिानऩुयका 
प्रभुख स्जल्रा अधधकायी याभप्रसाद थऩमरमारे ननमभअनुसाय प्रसायण राइनको ताय तान्ने काभभा कसैरे 

अियोध ऩुमाबजउन नसक्न ेफताए।  
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तनभाबणाधीन १ सम २३ केबीको काफेरी करयडोयभा फुधफायदेखख उत्ऩादन 

ऩयीऺण सुरु 

ख्माभ बुजेर/नमाॉ ऩत्ररका  
 

भेचीका ऩहाडी स्जल्राभा उत्ऩाहदत विद्मुत ्केन्रीम प्रसायण राइनभा जोड्न ननभाबणाधीन १ सम २३ केबीको 
काफेरी करयडोयभा फुधफायदेखख उत्ऩादन ऩयीऺण सुरु बएको छ । इराभको गोदकभा यहेको सफस्टेसनफाट झाऩाको 
रखनऩुयसम्भ प्रसायण राइनको ऩयीऺण गरयएको हो । 
रखनऩुयको सफस्टेसननस्जकै यहेको १ नम्फय टािय य २ नम्फय टाियफीचभा ताय जडान नबएकारे उत्ऩाहदत 

विद्मुत ्केन्रीम प्रसायण राइनसम्भ ऩुगेको छैन । रखनऩुयको सफस्टेसन नस्जकै यहेको १ नम्फय टािय य २ नम्फय 

टाियसम्भ जग्गाभा वििाद बएऩनछ ताय जोड्न नसककएको हो । 
जग्गाधनीरे फढी यकभ दाफी गयेकारे ताय जोड्न नसककएको आमोजना प्रभुख दीऩेन्रयाज द्वििेदीरे फताए । 
‘ननमभरे १६/१७ राख भार हदन सककन्छ, जग्गाधनीरे १ कयोड भाग गयेका छन,्’ आमोजना प्रभुख द्वििेदीरे बन,े 

‘स्थानीमस्तयफाट टुॊग्माउन नसकेऩनछ भाधथल्रो तहभा कुया याखेको छु ।’ 
तीनजनाको स्िामभत्िभा यहेको जग्गाभा वििाद हुॉदा ताय जडान हुन नसकेको हो । 
दईु टाियका फीचको ३ सम ५० मभटयभा ताय जोड्न फाॉकी छ । जडानका राधग त्महाॉ ताय ऩुयम्ाइसककएको छ । 
६ िटा तायभध्मे एउटा टाॉधगएको छ । फाॉकी ऩाॉचिटा ताय जडान बइकेऩनछ उत्ऩाहदत विद्मुत ्केन्रीम प्रसायण 

राइनभा जोडडनेछ । 
एक िर्बअनघ ननभाबण सककएको इराभ धचसाऩानीको साननभा हाइड्रो ऩाियको २२ भेगािाट विद्मुत्को करयडोय 

ऩयीऺण गरयएको हो । ताय जोडडए दईु भहहनामबर इराभभा भार ैउत्ऩाहदत ५० भेगािाट विद्मुत ्केन्रीम प्रसायण 

राइनभा जोडडनेछ । 
५० भेगािाट विद्मुत्रे हदनको एक घन्टा रोडसेडडङ कटौती हुन ेद्वििेदीरे फताए । करयडोयभा साननभाभाईको २२ 

भेगािाट, साननभाभाई क्मासकेटको ७ भेगािाट, अप्ऩयभाई हाइड्रो ऩाियको १० भेगािाट, अप्ऩयभाई क्मासकेटको ६ 

भेगािाट विद्मुत ्कोरयडोयभा जोडडनेछ । 
त्मस्त,ै ऩाॉचथयभा ननभाबणाधीन हेिाॉखोरा ‘ए’ को १५ भेगािाट, भाईखोरा साना जरविद्मुत ्आमोजना क्मासकेटको 
८ भेगािाट विद्मुत ्िर्ब हदनमबर कोरयडोयभा जोडडन ेआमोजना प्रभुख द्वििेदीरे जानकायी हदए । 
आमोजनाअन्तगबत ऩाॉचथय कपहदभभा सफस्टेसन ननभाबण अस्न्तभ चयणभा छ । इराभ य कपहदभफीच १ सम ६५ िटा 
टािय ननभाबण गरयनेछ । 
चाय िर्बदेखख सुरु बएको आमोजनाको काभ तोककएको सभमभा ऩूया नबएऩनछ डढे िर्ब म्माद थऩ गरयएको छ । 
तोककएको सभमभा आमोजना ऩूया हुन ेप्रभुख द्वििेदी दाफी गछबन ्। 
करयडोयफाट ऩाॉचथय य इराभका ९ हाइड्रो ऩाियफाट उत्ऩाहदत १ सम २० भेगािाट विद्मुत ्केन्रीम प्रसायण राइनभा 
जोडडनेछ । करयडोयको ऺभता १ सम ५० भेगािाटको हो । विश्ि फैंकको २ अफब ५८ कयोड रुऩैमाॉ रगानीभा विद्मुत ्

प्राधधकयणरे कोरयडोय ननभाबण गरययहेको छ । 
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कोरयमा फस्ने नेऩारीराई जरविद्मुतक्ो सेमय 

मरर ुडुम्र े

स्क्रन इनजॉ डबेरऩभेन्ट फैंकद्िाया प्रिद्र्धधत सी.ई.डी.फी हाइड्रो पन्ड अन्तगबतको मुननबसबर ऩािय 

कम्ऩनीरे दक्षऺण कोरयमाभा यहेका नेऩारीका राधग तल्रो खाये खोरा जरविद्मुत ् आमोजनाको 
अग्राधधकाय सेमय आिेदन खरुा गयेको छ।  
  

कम्ऩनीरे साना रगानीकताबराई अिसय प्रदान गन ेगयी प्रनतककिा सम रुऩैमाॉका दयरे ८७ राख ककिा 
अग्राधधकाय सेमय त्रफक्री गने बएको छ।सी.ई.डी.फी हाइड्रो पन्डकै नेततृ्िभा ननभाबण हुन रागेको ११ 

भेगािाट ऺभताको तल्रो खाये खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभाबणस्थर दोरखा स्जल्राको सुयी य 

चॊख ुगाविसभा ऩछब। 
  

तीनदेखख चाय िर्बभा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म यहेको आमोजनाको कुर रागत एक अफब ८७ कयोड रुऩैमाॉ हुन े

कम्ऩनीको अनुभान छ। मुननबसबर ऩािय कम्ऩनीको स्िामभत्ि यहेको मस आमोजना ननभाबण गनब विद्मुत ्

खरयद त्रफक्री सम्झौता, त्रफस्ततृ डडजाइन,िाताियणीम अध्ममन य आमोजनाराई आिश्मक ९५ प्रनतशत 

जग्गा खरयद गरयसककएको प्रफन्ध ननदेशक विनमकुभाय बण्डायीरे जानकायी हदए।  
  

आमोजनाको ननभाबण कामब आगाभी भॊगमसयदेखख सुरु गरयनेछ।अग्राधधकाय सेमय चाय िर्बऩनछ स्ित् 
साधायण सेमयभा ऩरयितबन हुनुका साथै अग्राधधकाय सेमयभा िावर्बक ७.५५ प्रनतपर हदने कम्ऩनीको 
मोजना छ।  
  

अग्राधधकाय सेमयभा िावर्बक ब्माज हदने नेऩारकै ऩहहरो कम्ऩनी यहेको ननदेशक बण्डायीरे दाफी गये।फैंक 

अप काठभान्डूसॉग मस आमोजनाको ऋण सम्झौता सम्ऩन्न बइसकेको छ बने आमोजनाफाट उत्ऩाहदत 

विद्मुत ्मसॊगटी सफस्टेसनफाट यास्ष्िम प्रसायणभा जोडडनेछ। आमोजना स्थरसम्भ सडक ऩुुुधगसकेको य 

उत्ऩाहदत विद्मुत ्सहजै यास्ष्िम धग्रडभा जोडडने ऩनन बण्डायीरे जानकायी हदए। 
  

साधायण सेमयभा ऩरयितबन हुन ेआग्राधधकाय सेमय बएकोरे रगानीकताबको जोखखभ न्मून हुनुको साथ ै

आमोजनाफाट विद्मुत ् उत्ऩादन ऩश्चात साधायण सेमयभा ऩरयितबन हुन े बएकारे रगानीकताबरे उच्च 

प्रनतपर प्राप्त गनेभा ऩूणब विश्िस्त हुन कम्ऩनीरे रगानीकताबराइ सुझाएको छ। 
साना रगानीकताबराई अिसय प्रदान गने गयी ८७ राख क्रकिा अग्राधधकाय सेमय बफिी गरयन ेबएको छ।  

आमोजनाको ननभाबण ऩश्चात मसको सेमय सिबसाधायणराई त्रफक्री गयी नेप्सेभा सूचीकृत गरयन ेमोजना 
यहेको कम्ऩनीरे जानकायी गयाएको छ। ई.डी.फी हाइड्रो पन्डरे मस अनघ रभजुङ स्जल्राभा ४.४ भेगािाट 



ऺभताको याधी साना जरविद्मुत ् आमोजना ननभाबण सम्ऩन्न गरयसकेको छ। अग्राधधकाय सेमयभा 
न्मूनतभ एकराख रुऩमाॉ रगानी गनुबऩनेछ। 
  

मस अनघ सानो मभल्ती खोरा हाईड्रो य नेऩार ऩूिाबधाय विकास कम्ऩनीरे सस्थाऩक शमेय ननस्काशन गदाब 
उल्रेख्म यकभको आिेदन ऩयेको धथमो। कोरयमाभा यहेका नेऩारीको ऩहरभा ननभाबणाधीन सानोमभल्ती 
खोरा हाईड्रो आमोजनारे खरुा गयेको सस्थाऩक सेमयभा १२ कयोड ५० राख रुऩैमाॉ रगानी बएको छ।  
  

करयफ ३२ हजाय काभदाय यहेको कोरयमाका नेऩारीको भामसक आजबन आकर्बक हुनारे आमोजना सञ्चारक 

एक ऩनछ अको गयी सेमय ननस्कासन गनब राधगयहेका हुन।्  
  

गत सारको िैशाख य जेठ भहहनाभा नेऩार ऩूिाबधाय विकास कम्ऩनीरे एक सम ८२ जना मुिाभापब त सुरुङ 

भागब ननभाबणका राधग यकभ जुटाएको धथमो। कम्ऩनीरे काठभाडौं-कुरेखानी-हेटौडा सुरुङ भागबका राधग 

दक्षऺण कोरयमाफाट दईु कयोड ६३ राख उठाएको धथमो ।  
 


