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सोरु प्रसायणराइन ननभााणको जजम्भा गैयकानुनी काभ गने कम्ऩनीराई ददन 

सचचव सक्रिम  

बायतीम ऩैसाराई नेऩारभा ऩरयवत्र्म भुद्रा बनेय गैयकानुनी तरयकारे धयौटी याखेको बायतीम कम्ऩनी 
ज्मागुवाय ओबयससजराई नै सोरु करयडोयको ववद्मुत ्प्रसायणराइन ननभााणको ठेक्का ददन साभान्म 

प्रशासन भन्रारमको अनतरयक्त सभूहभा ऩरयसकेका सचचव याजेन्द्र ककशोय ऺेरी सकिम बएका छन ्। 
ननजाभती कभाचायी ऐनको सॊशोधनऩनछ इन्न्जननमय नबएको कायण सचचव ऺेरी ऊजाा भन्रारमका राचग 

अमोग्म सचचव बइसकेका छन ्। त्मही बएय उनराई भन्न्रऩरयषद्रे न ैकाभचराउ सचचवको रुऩभा 
ऊजााभा याखेको हो ।  नेऩार याष्ट्र फैंकरे बायतीम ऩैसा नेऩारभा ऩरयवत्र्म भुद्रा होइन बन्दै नेऩार ववद्मुत ्

प्राचधकयणराई सरखखत जानकायी गयाइसकेको छ । याष्ट्र फैंकरे बायतीम ऩैसाराई ऩरयवत्र्म होइन बनेऩनछ 

ज्मागुवाय नाभक बायतीम कम्ऩनीराई गैयकानुनी तरयकारे धयौटी याखेको बनेय कायफाही गनुाऩनेभा उल्टै 

उसराई नै ठेक्का ददन बन्दै सचचव ऺेरी अदहरे सकिम बएका हुन ्।  
 

बायतीम ऩैसा नेऩारका राचग ऩरयवत्र्म भुद्रा होइन बन्ने याष्ट्र फैंकको आचधकारयक ऩर प्राचधकयणको 
तपा फाट सवोचच् अदारतभा सभेत ऩुचगसकेको छ । अन्ततमायरे बायतीम ऩैसा नेऩारको राचग ऩरयवत्र्म 

भुद्रा बएको न्जककय गदै ज्मागुवायको ऩऺभा ननणाम गदै तत्कारीन ऊजााभन्री याधा ऻवारी, प्राचधकयणका 
कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरगामतको कायण प्राचधकयणराई २६ कयोड रुऩैमाॉ घाटा राग्न े

अवस्था आएको बन्दै उनीहरुराई कायफाही गना ननदेशन ददएको चथमो । अन्ततमायको उक्त 

ननणामववरुद्ध उनीहरु सवोच्च अदारतभा भुद्दाभा गएका चथए । भुद्दाभा गएऩनछ प्राचधकयणराई याष्ट्र 

फैंकरे ऩर रेतदै बायतीम ऩैसा ऩरयवत्र्म भुद्रा होइन बनेय ऻवारी य काफ्रेको टोरीरे गयेको ननणाम सही 
बएको देखाएऩनछ अदारतरे ननणाम नगदै सचचव ऺेरीरे ज्मागुवायराई प्रसायणराइन ननभााण गना ददने 
तमायी गयेका हुन ्। सवोच्चभा आज नै उनीहरुको भुद्दाभा अन्तरयभ आदेश जायी गने वा नगन े

बन्नेफायेभा दवुै ऩऺराई फोराइएको छ ।  
 

सचचव ऺेरीको मोजना अनुसाय काफ्रेराई प्राचधकयणको एभडीफाट हटाउन भन्न्रऩरयषद्भा गएको प्रस्ताव 

पेर बएको छ । तय, सचचवराई बने भन्न्रऩरयषद्रे प्राचधकयणको अध्मऺ फनाएको छ । आपूरे ऩर रेखेय 

भन्रारमभा हान्जय हुन आउन बन्दा काफ्रे नआएय भन्न्रऩरयषद्को ननणाम भार भान्छु बनेय ऩर 

रेखेऩनछ सचचवरे भन्रीफाट ननणाम गयाएय भन्न्रऩरयषद्भा उनराई हटाउने प्रस्ताव सभेत रगेका चथए । 
त्महाॉ ऩनन सचचव ऺेरी सपर हुनसकेनन ्। सपर हुन नसकेऩनछ अदहरे अन्ततमायका ननणाम 

कामाान्वमन गनुाऩ-मो बन्दै ऊजाा भन्रारमरे प्राचधकयणराई ऩर ऩठाएय सोरु करयडोय प्रसायणराइनफाये 

तत्कार ननणाम गनुाऩ-मो बनेको हो ।  
 



प्राचधकयणका रेड मुननमनहरुको प्रत्मेक भाग य अडानववरुद्ध यहेका सचचव ऺेरीराई भन्न्रऩरयषद्रे 

अध्मऺ नै फनाएऩनछ मुननमनहरु थऩ िूद्ध फनेका छन ्। ‘प्राचधकयणराई ववबाजन गयेय तहसनहस ऩाने 
हका त गयेका सचचवराई प्राचधकयणकै अध्मऺ फनाएऩनछ सफ ैमुननमनहरु आन्दोसरत बएका छन’्, एक रेड 

मुननमनका अध्मऺरे बन,े ‘प्राचधकयणका अध्मऺको हैससमतरे सचचव ऺेरी प्राचधकयण आएय फैठक फस्ने 
कोससस गछान ्बने उनराई कारोभोसो य जुत्ताको भारारे स्वागत गरयन्छ ।’ नेकऩा एभारे ननकटको रेड 

मुननमनका अध्मऺ याभप्रसाद रयभाररे ऩनन प्राचधकयणराई पुटाउने काभभा सकिम सचचवराई 

मुननमनरे सक्नेजनत कायफाही गन ेफताए । एभारेकै भन्रीराई एभारे रेड मुननमनको कुया सुन्नुहुॉदैन 

बनेय उचारेको कायण ऺेरीप्रनत अन्म मुननमनजस्त ैएभारे मुननमन ऩनन िूद्ध छ । त्मसो त भन्रारमका 
अचधकायीहरु ऩनन सचचव ऺेरी ज्मागुवाय ओबयससजको ऩऺभा सकिम बएकाभा सन्तुष्ट्ट छैनन ्। 
‘ऊजााफाट बाग्नुऩन ेननन्चचत बएका सचचवरे अन्ततमायको गरत ननणाम कामाान्वमन गनुाऩन ेठेक्का नै 
ऩयेजसयी प्राचधकयणराई ऩर रेख्नरेु आशॊका फढेको छ’, एक उऩसचचवरे बने, ‘याष्ट्र फैंकको ऩरअनुसाय 

ज्मागुवायको धयौटी न ैगैयकानुनी बएको कायण उसराई नै ठेक्का ददनु कानुन सभच्नु हो ।’  
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ववद्मुत ्प्राचधकयणको अध्मऺ अजथथय 

ववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयणभा एकाचधकाय प्राप्त सयकायी स्वासभत्वको नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणको 
सञ्चारक ससभनतको अध्मऺ ऩद अन्स्थय फनेको छ । फोडाभा कदहरे ऊजााभन्री, कदहरे भुतमसचचव य कदहरे 

ऊजाासचचव अध्मऺ फन्दा अन्स्थय फनेको हो । 
भन्न्रऩरयषद्को शुिफायको फैठकरे प्राचधकयण फोडा अध्मऺभा ऊजाासचचव याजेन्द्रककशोय ऺेरीराई भनोनीत गयेको 
साभान्म प्रशासनभन्री रारफाफ ुऩन्डडतरे जानकायी ददए । 
प्राचधकयण ऐनरे साधायणसबाद्वाया सञ्चारकहरू ननवााचचत हुन ेव्मवस्था नबएसम्भका राचग जरस्रोतभन्री, 
याज्मभन्री वा सयकायरे भनोनीत गयेको व्मन्क्त अध्मऺ यहन ेव्मवस्था छ । ०४२ भा स्थाऩना बएको प्राचधकयणरे 

सवासाधायणराई सेमय ननष्ट्कासन गयी अदहरेसम्भ वावषाक साधायणसबा गयेको छैन । प्राचधकयण सञ्चारक 

ससभनत तदथा रूऩभा चल्दै आएको छ । 
ऊजाा भन्रारमको सभेत न्जम्भेवायी सम्हारेका उऩप्रधानभन्री एवॊ गहृभन्री वाभदेव गौतभरे ऊजाासचचवराई 

अध्मऺ भनोनीत गन ेप्रस्ताव भन्न्रऩरयषद्भा रगेका चथए । ऩूवाऊजााभन्री गोकणायाज ववष्ट्टरे प्राचधकयणभा नयहन े

घोषणा गदै तत्कारीन ऊजाासचचव फारानन्द ऩौडरेराई अध्मऺ फनाएका चथए । त्मसऩनछ भन्री फनेका 
ऩोष्ट्टफहादयु फोगटीरे ऩनन ऊजाासचचवराई प्राचधकयण अध्मऺ फनाउन ेननणामराई ननयन्तयता ददए । 
ऊजाा भन्रारमको सभेत न्जम्भेवायी सम्हारेका तत्कारीन प्रधानभन्री डा.फाफुयाभ बट्टयाईरे भुतमसचचव 

रीराभखण ऩौड्मारराई प्राचधकयण फोडाको अध्मऺ फनाएका चथए । ऊजााभन्रीभा उभाकान्त झा ननमुक्त बएऩनछ 

ऩौड्माररे अध्मऺफाट याजीनाभा ददए । केही ददन अध्मऺ फनेका झारे तत्कारीन ऊजाासचचव ववचवप्रकाश 

ऩन्डडतराई अध्मऺ फनाएका चथए । याधाकुभायी ऻवारी ऊजााभन्री फनेऩनछ आपैँ रे फोडा अध्मऺको न्जम्भेवायी 
सम्हारेकी चथइन ्। अफ पेरय ऊजाासचचवराई न ैअध्मऺ फनाइएको छ । 
‘भन्री हुॉदा याजनीनतक हस्तऺेऩ नहुन ेबनेय सचचवराई न्जम्भेवायी ददॉदासभेत सॊस्थाभा सुधाय हुन सकेन, उल्टै 

भन्रीरे सचचवभापा त आफ्ना एजेन्डा सॊस्थाभा ऩठाउन ेगयेको देखखमो,’ प्राचधकयण स्रोतरे बन्मो, ‘भुतमसचचव 

ऩौड्माररे धेयै सुधाय गना खोज्नुबएको हो, तय त्मनतवेरा व्मवस्थाऩन नेततृ्व कभजोय बएकारे फोडारे गयेका ननणाम 

प्रबावकायी रूऩभा कामाान्वमन हुन सकेनन ्।’ त्मनतवेरा कामाकायी ननदेशकभा याभेचवय मादव चथए । 
ववतयण रान्सपभाय खरयदभा भ्रष्ट्टाचाय असबमोगभा ऩयेऩनछ मादवराई सयकायरे हटाएको चथमो । फोडा अध्मऺ 

फनेका ऺेरी अदहरे सोर ुकरयडोय प्रसायण राइनको ठेक्काऩट्टाको वववादभा भुनछएका छन ्। ऺेरीरे ऊजााभन्री 
ऻवारी अध्मऺताको फोडारे गयेको ननणामभा असहभनत (नोट अप डडसेन्ट) रेखेका चथए । 
‘ऺेरीराई सोर ुकरयडोयको ठेक्का बायतीम कम्ऩनी ज्मागुअय ओबयससजराई ददराउन अध्मऺभा ननमुक्त गरयएको 
हो,’ ऊजाा भन्रारम स्रोतरे बन्मो, ‘उनी ज्मागुअयको ऩऺभा छन’् । उऩप्रधानभन्री गौतभरे नमाॉ सञ्चारक ऩनन 

ननमुक्त गरयसकेका छन ्। 
कामाकायी हटाउन असपर 

प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेराई हटाउन उऩप्रधानभन्री वाभदेव गौतभरे गयेको प्रस्ताव 

असपर बएको छ । भन्न्रऩरयषद् फैठकरे प्रस्तावभाचथ थऩ छरपर आवचमक यहेको बन्दै कुन ैननणाम नगयेको हो 
। ‘प्रस्ताव छरपरकै िभभा छ,’ साभान्म प्रशासनभन्री रारफाफ ुऩन्डडतरे बन े। प्रधानभन्री सुशीर कोइयारा य 



काॊगे्रसका भन्री गौतभको प्रस्तावको ववऩऺभा उसबएको भन्न्रऩरयषद् स्रोतरे फतामो । ऊजाा भन्रारमरे ववद्मुत ्

प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक काफ्रेराई प्रकिमा ऩूया नगयी हटाउन ेप्रस्ताव गयेको चथमो । खरुा प्रनतस्ऩधााफाट 

छनोट बएका काफ्रे सवोच्च अदारतको आदेशभा ३० असोज ०७१ भा कामाकायी ननदेशकभा ननमुक्त बएका चथए । 
ऊजाा भन्रारम य काफ्रेफीच १३ कावत्तक ०७१ भा कामासम्ऩादन सम्झौता बएको चथमो । 
कामासम्ऩादन भूल्माॊकनराई सरएय ऊजाा भन्रारम य काफ्रेफीच वववाद बइयहेका वेरा उनराई हटाउन प्रस्ताव 

गरयएको हो । सम्झौताको दपा ९ अनुसाय कामाकायी ननदेशकको कामासम्ऩादन भूल्माॊकन य त्मसको 
ऩुनभूाल्माॊकनभा वववाद उत्ऩन्न बए भन्न्रऩरयषद्रे स्वतन्र ववऻ सभूह गठन गयी वववाद सभाधानको भध्मस्तता 
गनेछ । 
ववऻ सभूहको ससपारयसऩनछ भार ैऊजाा भन्रारमरे कामाकायी ननदेशकराई ऩदफाट हटाउन/ेनहटाउन ेकायफाही 
अगाडड फढाउन ऩाउन ेव्मवस्था छ । तय, ऊजाा भन्रारमरे कामासम्ऩादन सम्झौताववऩयीत कामाकायी ननदेशक 

काफ्रेराई हटाउन रागेको हो । 
ऊजाा भन्रारमको न्जम्भेवायीसभेत सम्हारेका उऩप्रधानभन्री एवॊ गहृभन्री गौतभरे गत शुिफाय काफ्रेराई अको 
व्मवस्था नबएसम्भ भन्रारमभा हान्जय गयाउन ेननणाम गयेका चथए । कामासम्ऩादन सम्झौताववऩयीत य 

अचधकायऺेरबन्दा फादहय गएय ननणाम गरयएको बन्दै काफ्रेरे भन्रारमभा सरखखत ऩर ऩठाउॉ दै हान्जय हुन 

अस्वीकाय गयेका छन ्। 
  



>f]tM /fhwfgL, 2072/6/24 

सक्रकमो ऊजाा सॊकटकार  

रोडसेडडङ घटेन 

उत्ऩादन ऩनन फढेन 

बीभ गौतभ  

सयकायरे साढे चाय वषासबर रोडसेडडङभुक्त फनाउने उद्देचमसदहत घोषणा गयेको ऊजाा सॊकटकार 

सककएको छ । तात्कारीन सॊसदफाट घोषणा गरयएको ऊजाा सॊकटकार सककए ऩनन कामाान्वमनभा फेवास्ता 
गयेऩनछ ववनाउऩरन्धध सककएको हो ।  

तत्कारीन ऊजााभन्रीसभेत यहेका उऩप्रधानभन्री बयतभोहन अचधकायीरे साढे चाय फस ेऊजाा सॊकटकार 

घोषणा गयेका चथए । ‘ऊजाा सॊकटकार त सककमो तय भ ऩनछ प्रधानभन्री य ऊजााभन्रीहरूरे फेवास्ता गदाा 
उत्ऩादन ऩनन फढेन य रोडसेडडङ ऩनन हटेन,’ ऩूवाउऩप्रधान एवॊ ऊजााभन्री बयतभोहन अचधकायीरे 

याजधानीसॉग बने, ‘ववद्मुत ् उत्ऩादनराई त्मसऩनछका सयकाय गम्बीय बएका बए मस्तो ऊजाा सॊकट 

अदहरे बोग्नुऩन ेचथएन ।’ हार वषााभा दैननक ८ घन्टा तथा दहउॉदभा १३ घडटा रोडसेडडङ छ बने बायतफाट 

भार दैननक २ सम ५० भेगावाटको हाहाहायीभा ववद्मुत ्आमात गनुाऩन ेअवस्था छ । सयकायरे ल्माउने 
मोजनाभा त्मसऩनछका सयकायको प्राथसभकता नहुने य रोकवप्रमताका राचग छुट्टै कामािभ ल्माउने 
ऩरयऩाटीका कायण ऊजाा सॊकटकारका मोजना ओझरेभा ऩयेको उनको तका  छ ।  

ऊजाा सॊकट सभाधान गना अचधकायसम्ऩन्न नतन सदस्मीम ऊजाा सॊकट ननवायण आमोग गठन गदै साढे 

चाय वषाभा २ हजाय ५ सम भेगावाट ववद्मुत ्थऩ गने रक्ष्म याखखएको चथमो । ऊजाा सभस्मा सभाधान 

नगन ेहो बने भुरुकभा ववकयार सभस्मा आउने बन्दै सभस्मा सभाधान गनाका राचग सयकायरे ववशषे 

कामाामोजना अनघ फढाउने घोषणा गयेको चथमो । सॊसदफाट स्वीकृत ऊजाा सॊकटकारसबर भन्ल्टफ्मूर, 

हेटौंडाको डडजेर प्रान्ट, कोइरा य थभार प्रान्टराई सभेट भभात गयी आगाभी वषा रोडसेडडङ चाय घडटा 
कभ गरयन े उल्रेख चथमो । मस्तै साढे चाय वषाभा २५ सम भेघावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गयी २०७१ 

सारसम्भभा रोडसेडडङ अन्त्म गने तथा २०७५ सम्भभा ५ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म 

सरइएको चथमो । ऊजाा सॊकटकारको साढे चाय वषा बफतेऩनन दईु सम भेगावाट ऩनन ववद्मुत ् उत्ऩादन 

नफढेको तथा मस अवचधभा भार झडड ै चाय सम भेगावाट भाग फढेको नेऩार ववद्मुत ् प्राचधकयणरे 

जनाएको छ ।  

‘ऊजाा सॊकटकारराई भुता रुऩभा ददएको बए नेऩार ऊजााभा आत्भननबाय बई ऊजााको खऩत फढाउन े य 

ऊजााभापा त औद्मोचगकयणभा सकिम हुन्थमाॊैै,’ ऩूवाउऩप्रधानभन्री अचधकायीरे बन,े ‘हाभीरे नेऩारभा 
ऊजाा ववकासका राचग अन्तयान्ष्ट्रम सम्भेरन गयेय रगानी सबत्र्माउन ेमोजना ऩनन गयेका चथमाॊैै तय 



सपर हुन सकेन ।’ अचधकायीका अनुसाय ऊजाा सॊकटकार घोषणा गयेय जरववद्मुत्को उत्ऩादन फढाउन े

सावाजननक गयेऩनछ अभेरयका, रुस, दक्षऺण कोरयमारगामतका देशका प्रनतनीचधहरूरे मसप्रनत चासो यातदै 

सहमोग गने फचन ऩनन ददएका चथए ।  

ऊजाा सॊकटकारको कामामोजनाभा सयकायरे एक भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गने गाववसरे ल्माउने 
ऩरयमोजनाराई ७५ प्रनतशत अनुदान ददने, ऩाॉच ैववकास ऺेरभा एक÷एक सम भेगावाट ऺभताका ववद्मुत ्

गहृ फनाउन दात ृननकामहरूराई ववशषे अनुयोध गन ेउल्रेख चथमो । त्मो फेरा यहेको २६ प्रनतशत ववद्मुत ्

चहुावटराई २० भा झान,े व्माऩारयक प्रनतष्ट्ठान य औद्मोचगक ऺेरहरूभा छड्के जाॉच गयी दोषी ऩाएभा नतन 

भदहनासम्भ कैद य जरयवाना गन,े सीएपएर चचभको बन्साय १५ प्रनतशतफाट घटाएय एक प्रनतशतभा 

झान,े ससॊहदयफाय, वीय अस्ऩतार, याजधानीका सडकरगामतका स्थानभा ९ भदहनासबर सौमा ववद्मुत्को 
प्रमोग गने, सौमा ऊजाा प्रमोगभा ल्माउन प्रोत्साहन ददने य हयेक घयराई १० हजाय रुऩैमाॉ अनुदान सहमोग 

उऩरधध गयाउने ऩनन कामामोजनाभा उल्रेख चथमो । साढे चाय फषासबरका ववद्मुत ्उत्ऩादन तथा प्रशायण 

राइनको स्ऩष्ट्ट कामातासरका सभेत ऊजाा सॊकटकारको कामामोजनाभा चथमो । तय, कामाान्वमनभा ध्मान 

नददइए ऩनछ उऩरन्धधववहीन बएको हो । 

  



>f]tM /fhwfgL, 2072/6/24 

दईु वर्ाभा १२ सम भेगावाट बफजुरी् वाग्रे 

रूऩन्देही÷यास– यान्ष्ट्रम मोजना आमोगका सदस्म डा. स्वखणाभ वाग्रेरे दईु फषा सबरभा नेऩाररे ऊजाा ऺेरभा ठूरो 
पड्को भान ेफताएका छन ्। उनरे ऩञ्चामतकारमता ८ सम भेगावाट ववद्मुत थऩ बएकोभा अफको दईु वषाभा १२ 

सम भेगावाट बफजुरी थवऩने फताए ।  
रूऩन्देही उद्मोग सॊघको शननफाय फुटवरभा बएको ३७ औॊ साधायण सबा तथा १९ औॊ अचधवेशनको उद्घाटन 

सभायोहराई सम्फोधन गदै डा. वाग्रेरे मस्तो फताएका हुन ्। उनरे सयकायी य ननन्ज ऺेर दवुैफाट उजाा उत्ऩादनका 
राचग रगानी बइयहेकारे अफ उजााकै कायण नेऩारको बववष्ट्म फन्न ेफताए । ‘अफ ननयाश हुनुऩन ेअवस्था छैन’् 

उनरे बन,े ‘दईु वषाऩनछ नेऩार एउटा सम्भुनत याष्ट्र हुनेछ ।’  

उनरे ननजी ऺेररे ववसशष ्ै ीटकृत खारको उद्मोगभा रगानी फढाउनुऩन ेफताए । उनरे एउटै उद्मोगफाट 

सफै काभ गछुा  बनेय सोच्न नहुन ेफताउॉ दै एक अकााभा ऩरयऩूयक बएय उतऩादन गयेभा धेयै साभान उत्ऩादन 

गना सककने फताए । उनरे कृवष, ऩमाटन य सेवाभूरूक उद्मोगका राचग रुन्म्फनी ऺेर ननकै याम्रो देखखएको 
फताए । 

उनरे अझ उद्मोगहरूको दामया पयाककरो फनाउन जरुयी यहेको उनको बनाइ छ । कामािभभा नेऩार 

उद्मोग ऩरयसॊघका केन्द्रीम उऩाध्मऺ फासुदेव गोल्माडरे आचथाक सभदृ्चधका राचग स्ऩष्ट्ट औद्मोचगक 

नननत य ऐनहरूको आवचमकता यहेको फताए ।  

कामािभभा नेऩार उद्मोग ऩरयसॊघका केन्द्रीम सदस्म एजाज आरभरे नेऩारका उद्मोगधन्दाका ननन्म्त 

सोचच ददने याजनननतक दर य सयकाय नहुॉदा बएका उद्मोगधन्दा ऩनन फन्द हुन् ेअवस्थाभा ऩुगेको फताए 

। नेकऩा एभारेका केन्द्रीम सदस्म सररा चगयीरे अफ भुरुक याजनननतक िान्न्त सम्ऩन्न गयी आचथाक 

िान्न्तको ददशाभा दहडकेो फताउॉ दै औद्मोचगक ववकासका ननन्म्त सफैको सहमोग अऩरयहामा यहेको फताए । 

कामािभभा एभाओवादीका केन्द्रीम सल्राहकाय याभचन्द्र बट्टयाई, नेकऩा एभारेका न्जल्रा अध्मऺ 

बोजप्रसाद शे्रष्ट्ठ, नेऩारी काॉगे्रसका हरयफहादयु आचामा ऺेरी, रूऩन्देहीका प्रभुख न्जल्रा अचधकायी 
ववष्ट्णुप्रसाद शे्रष्ट्ठ, सॊघका अध्मऺ फोननन वऩमारगामतरे फोल्दै स्वाधीन याष्ट्र ननभााणका राचग 

आत्भननबाय हुन जरुयी यहेको बन्दै अफ औद्मोचगक ववकासभा ध्मान ददने फेरा आएको फताएका चथए । 

उद्मोग सॊघको अचधवेशन सभेत बएकारे केही ऩदभा शननफाय भतदान सभेत बएको छ । सॊघको अध्मऺ 

ददनेशयाज येग्भी ननववायोध ननवााचचत बए ऩनन वरयष्ट्ठ उऩाध्मऺ, सचचव य केही सदस्म ऩदभा ननवााचन 

बएको हो । उद्मोग सॊघभा कुर ८ सम ९० भतदाता यहेका छन ्। 

 



>f]tM uf]/vfkq, 2072/6/24 

जरववद्मुत ्आमोजनाको साइट सपा गन ेकाभ सुरु 

बूकम्ऩऩनछ ननभााण कामा स्थचगत बएको १११ भेगावाट ऺभताको यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाको ‘साइट’ सपा 
गन ेकाभ सुरु बएको छ । 

ससननमय इन्न्जननमय नायामण न्मौऩानेका अनुसाय आमोजनाको ननभााण कामा सञ्चारनभा ल्माउन 

सुरुङसबर जभेको ऩानी फादहय ननकाल्ने य फादहयी सहतभा याखखएका उऩकयण एवभ ्ऩूवााधायको भभात 

सम्बाय कामा अगाडड फढेको हो । 

बूकम्ऩऩनछको ऩरयन्स्थनत सहज य ननभााण गरयएका सुरुङसबरका सॊयचना सुयक्षऺत बएकारे चाडऩवा 
ऩनछदेखख ननभााणको कामा तीव्र रुऩभा ननयन्तयता ददइने आमोजनारे जनाएको छ । यासस  

  
  



>f]tM gfu/Ls, 2072/6/25 

फाथकेटका आमोजना ददन कडाइ  

रक्ष्भण ववमोगी  
फास्केटभा यहेका जरववद्मुत आमोजना ननजी ऺेरराई प्रनतस्ऩधााफाट ववकास गना ददन सयकायरे कडा 
प्रावधानसदहत अनुभनतऩर ववतयण सम्फन्धी नमाॉ ननदेसशका जायी गयेको छ । 
 

ऊजाा भन्रारमरे ववद्मुत आमोैाजनाको अनुभनतऩर सम्फन्धी ननदेसशका जायी गदै प्रनतस्ऩधााराई 

ऩदहरेबन्दा थऩ कडा फनाएको हो । भन्रारमरे शुिफाय जायी गयेको 'ववद्मुत आमोजनाको अनुभनतऩर 

सम्फन्धी ननदेसशका, २०७२' भा ननजी ऺेररे फास्केटका आमोजना सरॉदा ऺभताअनुसाय अध्ममन 

अनुभनतऩरको ५ वषाको सम्ऩूणा दस्तुय य सयकायरे अध्ममन गदाा रागेको खचा नतयेय सरनुऩन ेउल्रेख छ । 
 

ननदेसशकाको दपा १३ को उऩदपा ३ को (ख) अनुसाय ५ वषाको अध्ममन अनुभनतऩरको दस्तुय य सयकाय 

वा सयकायी ननकामरे अध्ममन गदाा रागेको सफ ैखचा नघट्ने गयी हुन आउने कुर यकभराई न्मूनतभ 

कफोर अॊक भानी सफैबन्दा फढी कफोर गन ेप्रवद्र्धकराई आमोजना ददइनेछ । 
 

आमोजना ववकास गना इच्छुक व्मन्क्त वा कम्ऩनीरे उक्त यकभभार फुझाएय भार ऩुग्दैन । ववद्मुत ऐन, 

२०४९, ववद्मुत ननमभावरी, २०५० य ननदेशकाको दस्तुय सदहतको प्रकिमा ऩूया गयेऩनछ भार फास्केटका 
आमोजनाको अध्ममन अनुभनतऩर सरन सक्नेछन ्। 
 

'फास्केटका आमोजना प्रनतस्ऩधााफाट ननभााण गन ेढोका खरेुको छ,' भन्रारमको नीनत भहाशाखा प्रभुख 

तथा प्रवक्ता सञ्जम शभाारे बने, 'अदहरेसम्भ कुन आमोजना कसयी ननभााण गने बनेय प्राथसभकता 
ददइएको छैन, ननदेसशकारे त्मसराई ऩनन जोड ददएको छ ।' 
 

फास्केटका वा अन्म आमोजनाको उत्ऩादन अनुभनतऩर ददॉदा प्रस्ट प्रावधान नबएकोरे नमाॉ ननदेसशका 
जायी गयेको उनरे फताए । ऩुयानो कामाववचधभा ऩनन फास्केटका आमोजना सयकाय आपैं रे वा इच्छुक 

व्मन्क्त वा कम्ऩनीराई प्रनतस्ऩधााफाट ददन सककने उल्रेख छ । जरस्रोत भन्रारम टुकिएय ऊजाा य ससॉचाइ 

बएऩनछ अनुभनतऩर ददन ेप्रावधान मोसदहत ऩाॉचौंऩटक सॊशोधन गरयएको छ । 
 

ऊजाा य ससॉचाइ भन्रारम फनेऩनछ फाहारवारा ऊजााभन्रीरे आपू य ऩाटॊननकट हुन ेगयी कामाववचध 

सॊशोधन तथा ऩरयभाजान गदै आएका छन ्। अदहरेको ननदेसशकारे गरत प्रावधानराई ननरुत्सादहत गयेको 
शभााको दाफी छ । भाधवकुभाय नेऩार प्रधानभन्री बएको फेरा धेयैराई बाग ऩु¥माउन तात्कारीन जरस्रोत 

भन्रारम टुक्र्माएको चथमो । 
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सयकायको आफ्नै खचा वा ववदेशी सहमोगभा अध्ममन बएका आमोजना, जुनसकै कायणरे सवेऺण य 

उत्ऩादन अनुभनतऩरका दयखास्त तथा उत्ऩादन अनुभनतऩर यद्द बएका आमोजना फास्केटभा याखखने 
प्रावधान छ । मस्ता आमोजना प्राथसभकताको आधायभा ववद्मुत ववकास ववबागरे सूचना प्रकाशन गयेय 

प्रनतस्ऩधाा गयाइन ेननदेसशकाभा उल्रेख छ । 
 

ननदेसशका अनुसाय आचथाक वा प्राववचधकरुऩभा सऺभ प्रवद्र्धक छनोटको आवचमक आधायरगामत ववषम 

प्रनतस्ऩधााको राचग तमाय गरयने प्रस्ताव (आयएपऩी) भा उल्रेख बएअनुसाय तम हुनेछ । फास्केटका 
आमोजना दहजो प्रनतस्ऩधााका आधायभा ददने बननए ऩनन भन्री वा सचचवको चाहनाअनुरुऩ प्रनतस्ऩधाा 
गयाइन्थमो । 
 

गरत ऩयम्ऩयाराई मसरे ववस्थावऩत गन ेशभााको बनाइ छ । दपा १३ को उऩदपा ४ अनुसाय कुन ैखास 

आमोजना वा ननमाातभूरक आमोजनाको छनोट तथा नतनको प्रनतस्ऩधाा सयकायरे आवचमकता अनुसाय 

ऩरयवतान गना सक्नेछ । 
 

फास्केटभा आमोजना थऩुायेय भार रक्ष्म ऩूया नहुन ेबएकारे नमाॉ ननदेसशका जायी गयेको भन्रारमका 
अचधकायीहरुको बनाइ छ । आमोजना ननभााणभा ववदेशी य नेऩारी सॊमुक्त कम्ऩनीको हकभा कसयी 
अनुभनतऩर ददने बन्ने अदहरेको कामाववचधभा उल्रेख नबएकारे मसभा सभेत ननदेसशकारे फाटो 
खोसरददएको शभााको दाफी छ । 
 

अनुभनतऩरको म्माद सककएऩनछ नवीकयण गना आउने, दस्तुय फुझाउने य थऩ कागजऩर फुझाउने रगामत 

आधा दजान सभस्मा बएकारे मसराई खकुुरो फनाउनुऩन ेववबागका भहाननदेशक ददनेशकुभाय नघसभयेरे 

फताउॉ दै आएका चथए । सयकायको फास्केटभा अदहरे १० हजाय १ सम २५ भेगावाट फयाफयका २ सम १० 

आमोजना छन ्। १ हजाय १ सम ११ भेगावाटको सुनकोसी–२, ५ सम ३६ भेगावाटको सुनकोसी–३ रगामत 

कणाारी फेससनका अचधकाॊश आमोजना फास्केटभै छन ्। 
 

ननदेसशकारे ववगतभा ववसबन्न फहानाभा उत्ऩादन अनुभनतऩरको म्माद थप्न दफाफ ददइयहन ेप्रववृत्तराई 

सभेत ननरुत्सादहत गयेको छ । ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) तथा ववत्तीम व्मवस्थाऩन हुनुऩन े

सभमसदहत ससता उत्ऩादन अनुभनतऩर ददइएकोभा तोककएको सभमसबर उक्त काभ ऩूया नबए 

आवचमकता एवॊ औचचत्मको आधायभा ऩदहरा तोककएको अवचधसभेत गणना गदाा जम्भा ३ वषा नफढ्ने 
गयी म्माद थवऩने ननदेसशकाभा उल्रेख छ । 
 

सुरुभा १ वषाको म्माद ददइने य प्रगनतको आधायभा अको २ वषासम्भ उत्ऩादन अनुभनतऩरको म्माद 

थवऩनेछ । उक्त अवचधसबर ऩनन तोककएका काभ ऩूया नबए अनुभनतऩर स्वत् यद्द हुन ेऩनन ननदेसशकाभा 
व्मवस्था छ । मसअनघ तोककएको प्रगनत नबए ऩनन ववसबन्न फहानाभा य सयकाय वा ऊजााभन्रीको 



दफाफभा म्माद थवऩन्थमो । 
 

उत्ऩादन अनुभनतऩर सरएय केही भदहना वा वषाऩनछ न ैऺभता फढाउन आवेदन ददने वा दफाफ ददने ऩयम्ऩया 
हटाएय ननदेसशकाभै तोकेय ननन्चचत प्रावधानका आधायभा ऺभता फढाइनेछ । कुन ैप्रवद्र्धकरे ५ वष े

अध्ममन अनुभनतको म्माद छॉदै उत्ऩादन अनुभनतऩर सरएय ऺभता वदृ्चधको आवेदन ददॉदा सवेऺण 

अनुभनतको फाॉकी सभमको दस्तुय य उत्ऩादन अनुभनतऩरको दस्तुय सोहीअनुसाय नतनुाऩनेछ । 
 

'ननभााण अवचध छोट्माएय आमोजना सभमभै ऩूया गना प्रवद्र्धकराई मसरे नैनतक दफाफ ददनेछ,' शभाारे 

बने, 'ननदेसशकाभै व्मवस्था गयेऩनछ आमोजनाको पाइरैवऩच्छे ननणाम गनुाऩन ेझन्झट हुॉदैन । आमोजना 
प्राथसभकीकयण गना अफ ववबागभा न्जम्भेवायी थवऩएको छ ।' 
 

ववबागरे अनुभनतऩर जायी गदाा बववष्ट्मभा ननभााण हुने जराशम आमोजनाभा असय नऩन ेगयी कायफाही 
गनुाऩनेछ । कोसी, कणाारी, गडडकी य भहाकारी गुरुमोजनाअन्तगात ऩदहचान बएका आमोजनाको 
सम्फन्धभा गुरुमोजनाको उद्देचमसॉग प्रनतकूर प्रबाव नऩने गयी अनुभनतऩर ददनुऩने ननदेसशकाको दपा 
१२ को उऩदपा १ भा उल्रेख छ । 
 

भन्रारम टुक्र्माएऩनछ ऩदहरोऩटक भन्री बएका प्रकाशशयण भहतको कामाकारभा रयतऩूवाक ऩयेको 
ऩदहरो ननवेदन 'पस्ट कभ पस्ट'का आधायभा अनुभनत ददने व्मवस्था गरयएको चथमो । उनीऩनछ भन्री 
फनेका गोकणा ववष्ट्टरे मो ऺेरभा केही सुधायको प्रमास गयेका चथए । 
 

ववष्ट्टरे ऩदहरो ननवेदनको आधायभा नबई आमोजनाको अनुभनतऩर प्रनतस्ऩधााफाट भार ददन सककने 
कामाववचध ल्माएका चथए । उक्त कामाववचध कामाान्वमन बएऩनछ खोराको अनुभनतऩर ओगट्ने व्मन्क्त य 

ननकाम ननरुत्सादहत बएका चथए । त्मनतफेरा खोरा ओगटेय फसेका करयफ ३ हजाय भेगावाट आमोजनाको 
अनुभनतऩर खायेजसभेत गरयएको चथमो । 
 

फाफुयाभ बट्टयाई प्रधानभन्री हुॉदा ऊजााभन्री बएका ऩोष्ट्टफहादयु फोगटीरे ववष्ट्टरे अनुभनतऩर ववतयणभा 
फसारेको ऩद्धनतराई ननयन्तयता ददएनन ्य सॊशोधन गना दफाफ ददए । उनकै कामाकारभा दईुऩटक 

कामाववचध सॊशोधन बमो । ऩनछल्रो एक दसकमता ऊजाा तथा जरववद्मुत ऺेरको ववकास गनेबन्दा भन्री 
हुने व्मन्क्त य ऩाटॊ ननकट स्वाथाका कायण मसयी नै अनुभनतऩतय् ववतयणभा याजनीनत हुॉदै आएको छ ।  
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जाॉदाजाॉदै वाभदेवरे जायी गये ववद्मुत ्अनुभनतऩत्र ननदेशिका  
सचने गौतभ 

ऊजााभन्रीको सभेत न्जम्भेवायी सम्हारेका ननवताभान उऩप्रधानभन्री तथा गहृभन्री वाभदेव गौतभरे 

‘ववद्मुत ्आमोजनाको अनुभनतऩरसम्फन्धी ननदेसशका–०७२’ जायी गयेका छन ्। उऩप्रधानभन्री गौतभरे 

ननदेसशकाराई शुिफाय स्वीकृत गयेका हुन ्। ववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयणको सबेऺण तथा उत्ऩादन 

अनुभनतऩर जायी सॊशोधन, नवीकयण, खायेज गन ेकाभकायफाहीको ननणाम प्रकिमाभा राग ूहुन ेननदेसशका जायी 
गरयएको भन्रारमरे जनाएको छ । 
ऊजाा भन्रारमरे आइतफाय ननदेसशका सावाजननक गयेको छ । भ्रष्ट्टाचाय असबमोगभा तत्कारीनभन्री याधाकुभायी 
ऻवारी फखाास्तीभा ऩयेऩनछ ऊजाा भन्रारमको न्जम्भेवायी ऩनन गौतभरे सम्हासरयहेका चथए । 
ननदेसशकारे सयकायको फास्केटभा यहेका आमोजनाको ववद्मुत ्उत्ऩादनको सबेऺण अनुभनतऩर ऩायदशॉ प्रकिमा 
अऩनाई खरुा प्रनतस्ऩधााफाट भार ननजी ऺेरभापा त ववकास गयाउन ेव्मवस्था गयेको छ । सयकायको आफ्न ैखचा वा 
ववदेशी सहमोगभा अध्ममन बएका य जुनसुकै कायणरे सबेऺण अनुभनतऩर य उत्ऩादन अनुभनतऩरका दयखास्त 

तथा उत्ऩादन अनुभनतऩर यद्द बएका आमोजनाका प्रवद्र्धक सयकायरे प्रनतस्ऩधााफाट छनोट गनेछ । सयकायको 
फास्केटभा १० हजाय १ सम २५ भेगावाटका २ सम १० जरववद्मुत ्आमोजना छन ्। 
सयकायरे सफैबन्दा फढी याजस्व प्रस्ताव गन ेप्रवद्र्धकराई प्रनतस्ऩधााका आधायभा सब ेराइसेन्स ददनेछ । 
प्रनतस्ऩधाा गयाउॉदा सब ेराइसेन्सको ५ वषाको दस्तुय यकभराई न्मूनतभ कफोर अॊक भानी सफैबन्दा फढी यकभ 

कफोर गने प्रवद्र्धकरे राइसेन्स ऩाउनेछ । सयकाय वा सयकायको ऩूणा स्वासभत्वभा यहेका सॊस्थारे अध्ममन गयेको 
आमोजनाको हकभा अध्ममन गना रागेको खचा नघट्न ेगयी हुन आउन ेकुर यकभराई न्मूनतभ कफोर अॊक भानी 
सफैबन्दा फढी यकभ कफोर गन ेप्रवद्र्धकराई राइसेन्स ददन ेव्मवस्था ननदेसशकारे गयेको छ । फढी यकभ कफोर 

गन ेप्रवद्र्धकराई ववद्मुत ्ऐन, २०४९, ववद्मुत ्ननमभावरी, २०५० य ननदेसशकाको दस्तुयसदहतको प्रकिमा ऩूया गयी 
ववद्मुत ्उत्ऩादनको सबेऺण अनुभनतऩर जायी गरयनेछ । कुन ैखास आमोजना वा ननमाातभूरक आमोजनाको छनोट 

तथा नतनको प्रनतस्ऩधााका राचग सयकायरे आवचमकताअनुसाय अन्म आधाय तम गना सक्न ेव्मवस्था ननदेसशकारे 

गयेको छ । 
१–५ भेगावाटका आमोजनारे सब ेराइसेन्स सरॉदा १० राख, ५–१० भेगावाटकारे २० राख, १०–२५ भेगावाटकारे ३० 

राख, २५–१०० भेगावाटकारे ४० राख, १००–५०० भेगावाटकारे ५० राख य ऩाॉच समभाचथकारे ६० राख रुऩैमाॉ 
प्रनतवषा एकभुष्ट्ट रूऩभा नतनुाऩन ेव्मवस्था छ । 
अन्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे खायेज बएका जरववद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स प्रनतस्ऩधााफाट भार ै

ददन सयकायराई ननदेशन ददएको चथमो । खायेज गरयएका राइसेन्स सयकायी फास्केटभा ल्माई भूल्माॊकन भाऩदडड 

तमाय गयी प्रनतस्ऩधााभा रैजान ऩनन अन्ततमायरे ननदेशन ददएको चथमो । 
प्रनतस्ऩधााका आधायभा भार सऺभ ठहरयएको सॊस्था/व्मन्क्तराई प्रदान गन ेगयी जरववद्मुत ्आमोजना 
अनुभनतऩरसम्फन्धी ननदेसशकाभा ऩरयभाजान गना ऩनन अन्ततमायरे ऊजाा भन्रारमराई ननदेशन ददएको चथमो । 
उत्ऩादन राइसेन्स ऩाएऩनछ ववद्मुत ्खरयदबफिी सम्झौता (वऩवऩए) य ववत्तीम व्मवस्थाऩन (पाइनान्न्समर 

क्रोजय)को अवचध फढीभा तीन वषा नफढ्न ेगयी थप्न सककन ेव्मवस्था गरयएको छ । ‘वऩवऩए य पाइनान्न्समर 



क्रोजय सम्ऩन्न हुनुऩन ेसभमावचधसदहत ससता उत्ऩादन अनुभनतऩर प्रदान बएकाभा तोककएको सभमावचधसबर 

उक्त कामाहरू सम्ऩन्न नबएभा आवचमकता एवॊ औचचत्मको आधायभा ऩदहरा तोककएको अवचधसभेत गणना गदाा 
कुर अवचध फढीभा तीन वषा नफढ्ने गयी म्माद थऩ गना सककनेछ,’ ननदेसशकाभा व्मवस्था छ । 
मसयी थऩ गरयएको अवचधसबर ऩनन वऩवऩए य पाइनान्न्समर क्रोजय गना नसकेभा राइसेन्स स्वत: यद्द हुन े

व्मवस्था गरयएको छ । मसअनघ ऊजाा भन्रारमरे वऩवऩए य पाइनान्न्समर क्रोजयको सभम एक वषा ददएय 

उत्ऩादन राइसेन्स जायी गदै आएको छ । 
वऩवऩए य पाइनान्न्समर क्रोजय सम्ऩन्न गना उत्ऩादन अनुभनतऩर जायी बएको २ वषासम्भको सभमावचधभा उक्त 

कामाहरू सम्ऩन्न गन ेगयी ससता उत्ऩादन अनुभनतऩर जायी गना सककन ेव्मवस्था गरयएको छ । 
सवेऺण अनुभनतऩरको कुर ५ वषाको ऩूया नगयी उत्ऩादन राइसेन्सका राचग दयखास्त ददएका प्रवद्र्धकरे कपल्ड 

अन्वेषण वा अध्ममन ऩूया गयी तमाय बएको सम्बाव्मता अध्ममन प्रनतवेदन वा स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन 

प्रनतवेदन वा उद्मोग दताा प्रभाणऩर वा कनेक्सन एचग्रभेन्ट ऩेस नगयेभा त्मस्तो दखाास्त उऩय कायफाही अगाडड 

नफढाउन ेव्मवस्था गरयएको छ । 
त्मस्ता प्रवद्र्धकराई सोही आमोजनाका राचग ऩुन: सवेऺण अनुभनतऩरका राचग दखाास्त ददन भन्रारमरे 

जानकायी ददनेछ । ऩुन: सवेऺण अनुभनतऩरका राचग दखाास्त ददन जानकायी गयाइएको सभनतरे १५ ददनसबर 

दखाास्त ददइसक्न ुऩनेछ । मस्तो ऩरयन्स्थनतभा नमाॉ सवेऺण अनुभनतऩरको कुर अवचध गणना गदाा ऩदहरो 
सवेऺण अनुभनतऩरको अवचध ऩनन गणना गयी जम्भा ५ वषा ननाघ्न ेगयी नमाॉ सव ेराइसेन्स जायी गना सककन े

व्मवस्था ननदेसशकारे गयेको छ । नमाॉ सव ेराइसेन्सको अवचध २ वषाको हुन ेगयी जायी गरयनेछ । तय, कुर अवचध 

गणना गदाा एक वषाका राचग भार जायी हुन सक्न ेबएभा अनुभनतऩरको अवचध एक वषाको हुन ेव्मवस्था गरयएको 
छ । 
मथतो छ ननदेशिका 

 सयकायको फास्केटभा यहेका जरववद्मुत ् आमोजनाको राइसेन्स प्रनतस्ऩधााफाट भारै ददइने, 
प्रनतस्ऩधाा गयाउादा सबे राइसेन्सको ५ वषाको दस्तुय यकभराई न्मूनतभ कफोर अॊक भानी 
सफैबन्दा फढी यकभ कफोर गने प्रवद्र्धकरे आमोजना ऩाउने 

 उत्ऩादन राइसेन्स ऩाएऩनछ ववद्मुत ् खरयदबफिी सम्झौता (वऩवऩए) य ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

(पाइनान्न्समर क्रोजय) को अवचध फढीभा तीन वषा नफढ्ने गयी थप्न सककने 
 सबे नसकी उत्ऩादन अनुभनतऩरका राचग ननवेदन ददने आमोजनाको दयखास्त अगाडड नफढ्ने 
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जरववद्मुतभा एनआयएन रगानी गपभात्रै  
रक्ष्भण ववमोगी 
गैयआवासीम नेऩारी सॊघ (एनआयएन) रे रगानीभैरी वातावयण बए ववदेशभा फस्ने नेऩारीफाट 

जरववद्मुतभा अफौं रुऩैमाॉ रगानी सबत्र्माउन सककने घोषणा गये अदहरेसम्भ जम्भा ५६ भेगावाटका 
आमोजनाभा रगानी बएको छ। 
 

सयकायरे रगानीको वातावयण ससजाना गना नसकेको बन्दै आयोऩ रगाउने सॊघ तथा मसका ऩदाचधकायीरे 

महाॉ रगानी गना चासो नदेखाएको अदहरेसम्भको अवस्थारे ऩुन्ष्ट्ट गछा। सॊघरे २७ य गैयआवासीम 

नेऩारीरे २९ भेगावाटका आमोजना रगानी गयेको तथमाॊक छ। 
 

नेऩारको ऩूवााधाय तथा जरववद्मुत आमोजनाभा रगानी गना बन्दै २०६९ बदौ १६ गत े'एनआयएन 

सरसभटेड' नाभको कम्ऩनी खोसरएको चथमो। उक्त कम्ऩनीअन्तगात यहेय 'दहभारमन ऩावय ऩाटानय 

सरसभटेड'रे रभजुङन्स्थत २७ भेगावाटको दोदॊखोराभा रगानी गयेको छ। 
 

एनआयएनरे कम्ऩनी खोरेको ऩनन करयफ ४ वषा बएको छ। इच्छाशन्क्त बएको बए मो अवचधभा ५० 

भेगावाटको एउटा आमोजनाको ननभााण ऩूया हुन्थमो। तय, दोदॊखेराफाहेक अन्म आमोजनाभा रगानी गन े

मोजना तम गरयएको छैन। कम्ऩनी बखायै स्थाऩना बएकारे रगानी फढाउनेफाये ववसबन्न भुरुकका 
एनआयएनसॉग ऩयाभशा बइयहेको एनआयएन सरसभटेडकी प्रभुख सञ्चारन अचधकृत उषा खनतवडारे 

फताइन।् 
 

'दोदॊभा यससमा, कोरयमा, जाऩान, अस्टेय्सरमा, हङकङरगामत भुरुकका करयफ ८ सम व्मन्क्तरे रगानी 
गयेका छन,्' उनरे सोभफाय नागरयकसॉग बननन,् 'तत्कार अको आमोजनाभा रगानी गन ेमोजना छैन। 
कम्ऩनीभापा त अन्म ऺेरभा हुने रगानीफाये छरपर तथा ऩयाभशा बइयहेको छ।' 
 

दोदॊफाहेक व्मन्क्तगत रगानीभा एनआयएनएका केही ऩदाचधकायीरे इराभन्स्थत २२ भेगावाटको 
भाईखोराभा रगानी गयेका छन।् उक्त आमोजनाफाट उत्ऩादन सुरु बइसकेको छ। सोही आमोजनाफाट 

ननकासरएको ऩानीफाट तल्रो तटभा ७ भेगावाटको भाई क्माकेड आमोजना ननभााण बइयहेको छ। दोदॊ य 

भाई, भाई क्मासकेड ३ वटा आमोजनाभा भार एनआयएनको रगानी छ। 
 

एनआयएनएका सॊस्थाऩक अध्मऺ उऩेन्द्र भहतोरे व्मन्क्तगत रुऩभा साभान्जक तथा स्वास्थम ऺेरभा 
रगानी गये ऩनन त्मसमताका अध्मऺरे नेऩारभा रगानी गनेबन्दा बाषण गनाभा जोड ददॉदै आएका छन।् 



एनआयएन औऩचारयक रुऩभा स्थाऩना बएको करयफ १२ वषाभा साभान्जक तथा स्वास्थमका ऺेरभा 
साभान्म व्मन्क्तगत रगानी बए ऩनन सॊस्थागत रगानीभा प्राथसभकता नददएको एक व्मवसामीको तका  
छ। 
 

भहतोरे अध्मऺ छाडऩेनछ जाऩानका देवभान दहयाचनरे उक्त न्जम्भेवायी सम्हारे। उनरे त्मनतफेरा 
नेऩारभा रगानी गना सयकायरे उचचत वातावयण फनाइददनुऩने तका  याखेका चथए। फरु उनको जोड 

एनआयएनराई दोहोयो नागरयकता ददनुऩनेभा चथमो। 
 

दईुफस ेकामाकारभा दहयाचनरे काभ देखाउन सकेनन।् व्मन्क्तगत प्रमासभा ऩनन कतै रगानी गयेनन।् 
२०६८ भा दहयाचनको कामाकार सककॉ दा उनरे तयर याजनीनत य रगानीभैरी वातावयण नयहेकारे 

एनआयएनरे रगानी गना नसकेको तका  याखेका चथए 

 

दहयाचनऩनछ अध्मऺको न्जम्भेवायी सम्हारेका न्जवा रासभछाने नेततृ्वरे ऩनन जरववद्मुत आमोजनाभा 
रगानी गन ेबाषणफाहेक अरु गयेन। रगानी गना सम भेगावाटसम्भको आमोजना उऩरधध गयाइददन बन्दै 

रासभछाने सदहतको टोरी तत्कारीन अथाभन्री बयतभोहन अचधकायी गुहाना ऩुगेको चथए। 
 

तत्कारीन ऊजाा सचचव फारानन्द ऩौडरे य ववद्मुत ववकास ववबागका भहाननदेशक भहेन्द्रफहादयु गुरुङ 

सन्म्भसरत अथा भन्रारमको फैठकभा १ सम १ भेगावाटको तभोय भेवा ददने तमायी बएको चथमो। गुरुङरे 

बनेका चथए, 'अदहरे अध्ममन गयेय तमायी अवस्थाको आमोजना मही छ, महाॉहरुरे मसैभा रगानी गना 
सक्नुहुन्छ।' 
 

रासभछानेको कामाकार सककएय अकाा अध्मऺ शषे घरेको ऩदहरो कामाकार सककॉ दासम्भ कुन ैअको 
आमोजनाभा रगानी गन ेसाझा धायणा उसरे सावाजननक गयेको छैन। एनआयएनए ऩदाचधकायी 
दसैंनन्जक हयेक वषा काठभाडौंभा जम्भा बएय 'एनआयएन ड'े भनाउॉछन।् मसका राचग सयकायी कोषफाट 

यकभसभेत ददने गरयएको छ। तय, उनीहरुरे याज्मको ववकासभा १ प्रनतशत ऩनन मोगदान नगयेको 
व्मवसामीको धायणा छ। 
 

'एनआयएन गपैभार गछान,् मसयी देश फन्ने बए याजनीनतक दरका नेतारे भुरुकको ववकास कहाॉ 
ऩुमााउउॉ थे,' एक जरववद्मुत उद्मभीरे बने, 'काठभाडौंभा सम्भेरन गने, बाषण गने य आपूराई नेऩारी 
बनाइयहन ेफाहेक अरु काभ गना सक्दैनन।्' सॊघभापा त भुरुकभा रगानी आउॉछ बनेय अऩेऺा गनुा भुखाता 
हुने उनको तका  छ। 
 

कामाससभनतका केही व्मन्क्तरे सशऺा, स्वास्थम य साभान्जक ऺेरभा काभ गदै आए ऩनन ससॊगो सॊस्थाका 
मोजना कागजभै सीसभत छ। रगानीभैरी वातावयणको अबाव य याजनीनतक अन्स्थयताराई दोष ददॉदै 



एनआयएनए रगानीफाट ऩन्न्छॉदै आएको छ। हयेक भुद्दाभा सुववधा अगाडड सायेय भार सयकायसॉग 

रगानीका कुया उठाउने ननमत हाफी हुॉदै आएको छ। 
 

अवसयको खोजी, सशऺाका राचग बफदेससएका अचधकाॊश नेऩारी कारान्तय स्थामीरूऩभा उतै फस्ने गयेका 
छन।् नतनरे उठाउॉ दै आएको दोहोया नागरयकता अथाात ऩरयचमऩर नेऩारसॉग जोडडइयहन य महाॉको 
आमस्रोत ववदेश रैजाने बमाान्ैङ भार बएको ऩययाष्ट्र भन्रारमका एक उच्च अचधकायी फताउॉछन।् 
 

सुववधा भागेय ववकासका मोजना अगाडड साने एनआयएनको ननमतरे देशफाट ऩुॉजी ऩरामन तथा आचथाक 

अऩयाधसभेत फढने ववचरेषण हुॉदै आएको छ। एनआयएनएभा आवद्ध व्मन्क्तरे बने ऩरयचमऩरको 
व्मवस्था हुन सके भार नेऩारभा ठूरो ऩरयभाणभा रगानी सबबरने दाफी गदै आएका चथए। सयकायरे 

ऩरयचमऩर ददने ननणाम गमोह तय एनआयएन अझै बाषणभै सीसभत छन।् 
 

घरेको रगानीभा दयफायभागाभा ७ अफा रुऩैमाॉभा ऩाॉचताये होटर, चावदहरभा अन्तयाान्ष्ट्रमस्तयको 
अस्ऩतार ननभााण हुन ेबननए ऩनन त्मो कागजभा भार सीसभत छ। ववकास ननभााणको नाभभा 
एनआयएनएरे भुरुकराई आचवासनभार फाॉड्दै आएको छ। आचवासन फाॉड्न,ु देख्नु य त्मसराई ऩछ्माउन ु

गरत होइन। तय रगानीका फाचा कनत ऩूया बए बन्ने भुतम ववषम हो। 
 

तय, ववगत १० वषादेखख मोजनाका चाङ भार थऩुारययहेको छ, एनआयएनरे। हयेक दईु वषाभा काठभाडौंभा 
चनुाव गदै आएको उसरे चनुावका सभमभा देश ववकासको न्जम्भा आपैं रे सरएको बाषण गने गयेको छ। 
 

केही गैयसयकायी सॊस्था तथा ननजी ऺेरको आडभा ऩूवााधाय ननभााण, जरववद्मुत ववकास तथा स्वास्थम 

ऺेरभा ठूरो रगानी सबत्र्माउने तमायी बइयहेको सावाजननक हुन्छ। तय, ती कुनै ऩनन मोजना हारसम्भ 

कामाान्वमनभा आउन सकेका छैनन।् एनआयएनभा आवद्ध केही व्मन्क्तरे गयेको रगानीको सम्ऩूणा 
प्रनतपर ववदेश न ैओसोने गयेका छन।्  
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२ दिकऩनछ ववद्मुत ्भाग ६ हजाय भेगावाट 

जीवन फस्नेत 

ऩयम्ऩयागत य अवाथतववक : ननजीऺेत्र 

 

 

नेऩारभा आचथाक वषा २०९०/९१ (सन ्२०३३/३४) सम्भभा ववद्मुत ्भाग कयीफ ६ हजाय भेगावाट (भेवा) 
ऩुग्ने प्रऺेऩण गरयएको छ । नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे सावाजननक गयेको प्रऺेऩणअनुसाय १८ वषाऩनछ ५ 

हजाय ७ सम ५ दशभरव ३ भेवा ववद्मुत ्आवचमक ऩनेछ । मो २८ हजाय ३ सम ३२ दशभरव ९ चगगावाट 

आवय फयाफय हो । आचथाक वषा २०७२/७३ भा ववद्मत्को उच्चतभ भाग १ हजाय ४ सम २२ भेगावाट यहने 
अनुभान गरयएको छ । मसअनघ आचथाक वषा २०७१/७२ भा ववद्मुत ्भाग १ हजाय २ सम ८६ भेगावाट 

अनुभान गरयएको चथमो । तय, वास्तववक भाग बने १ हजाय २ सम ९१ भेवा ऩुगेको आचथाक सवेऺण 

२०७१/७२ भा उल्रेख छ । 
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प्राचधकयणरे गयेको प्रऺेऩणराई स्वतन्र ववद्मुत ्उत्ऩादकहरूरे बन ेअस्वीकाय गयेका छन ्। 
‘प्राचधकयणको अनुभान ऩयम्ऩयागत य अवास्तववक छ,’ स्वतन्र ववद्मुत ्उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩारका 
अध्मऺ खड्गफहादयु ववष्ट्टरे बने । उनका अनुसाय अदहरे नै बान्सा य मातामातभा ववद्मुतीकयण गने हो 
बने ४ हजायदेखख ५ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्आवचमक ऩछा  । ववसबन्न ववचवववद्मारमरे गयेका अध्ममनरे 

ऩनन मस्तो सम्बावना देखाएको उनको बनाइ छ । स्वतन्र ववद्मुत ्उत्ऩादकहरूका अनुसाय प्राचधकयणरे 

बने ववद्मुत ्भाग कभाकाडडी तयीकारे हयेक वषा अनघल्रो आचथाक वषाको बन्दा १० प्रनतशत फढाएय याख्न े

गयेका छन ्। 

 

नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासङ्घको ऊजाा ससभनतका सबाऩनत तथा ऊजााववऻ ऻानेन्द्ररार प्रधानका 
अनुसाय हारको आवचमकता न ैकयीफ ६ हजाय भेवा ऩुचगसकेको छ । ‘ववद्मुत ्ऺेरसॉग सम्फन्न्धत सयकायी 
य ननजीऺेरका पयकपयक तथमाङ्करे ऩनन अन्मोर सजृना गरययहेको छ,’ उनरे बने । वास्तववकताभा 
आधारयत बएय अध्ममन नै हुन नसकेको प्रधानरे फताए । 

नेऩारभा ऊजाासॉग सम्फन्न्धत ननकामहरूरे ववद्मुत्को आवचमकताफाये तथमाङ्क त याखेका छन ्तय, 

नतनभा एकरूऩता बन ेछैन । जर तथा ऊजाा आमोग, प्राचधकयण, स्वतन्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था, 
यान्ष्ट्रम मोजना आमोग य रगानी फोडासॉग ववद्मुत ्आवचमकतासम्फन्धी तथमाङ्क बए ऩनन नतनभा 
एकरूऩता छैन । मस्तो भहŒवऩूणा तथमाङ्कभा एकरूऩता आवचमक बएको ववद्मुत ्ऺेरका ववऻहरूको 
बनाइ छ । नेऩारको ऊजााको भागभध्मे अत्मचधक ऩयम्ऩयागत ऊजााभा ननबाय छ । मसराई ववस्थावऩत 

गने हो बन ेववद्मुत्को भाग ४० हजाय भेगावाटसम्भ ऩुग्न सक्न ेप्रधानको बनाइ छ । 
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ववद्मुत ्आमोजनाको अनुभनतऩत्र सम्फन्धी नमाॉ ननदेशिका जायी 
ऊजाा भन्रारमरे ववद्मुत ्आमोजनाको अनुभनतऩरसम्फन्धी ननदेसशका, २०७२, जायी गयेको छ । मसअनघको 
ननदेसशकाको तुरनाभा फहृत ्एवभ ्ववसशष्ट्टीकृत गरयएको नमाॉ ननदेसशकारे ववद्मुत ्आमोजनाको 
अनुभनतऩरसम्फन्धी ववद्मभान सभस्मा सभाधान गना सहज हुन ेऊजाा भन्रारमरे जानकायी ददएको छ । 
भन्रारमरे गत शुिवाय ननदेसशक ऩारयत गयेको बए ऩनन आइतवाय भार सावाजननक गयेको हो । 

नमाॉ ननदेसशकाभा १ सम ककरोवाटदेखख १ हजाय ककरोवाटसम्भ य १ भेगावाटदेखख भाचथका ववद्मुत ्

आमोजनाहरूको ववद्मुत ्उत्ऩादनका राचग छुट्टाछुट्टै व्मवस्था गयेको छ । मसअनघको ननदेसशकाभा 
मस्तो व्मवस्था छुट्ट्माइएको चथएन । नमाॉ ननदेसशकाभा १ सम ककरोवाटदेखख १ हजाय ककरोवाटसम्भका 
आमोजनाहरूको ववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण ववतयणको सवेऺणको जानकायी स्वीकृनतसम्फन्धी व्मवस्था 
दपा ३ भा गरयएको छ । 

त्मस्त,ै दपा ४ भा एक भेगावाटबन्दा ठूरा आमोजनाको ववद्मुत ्उत्ऩादनको सवेऺण अनुभनतऩरको 
दयखास्तसम्फन्धी व्मवस्था छ । मसअनघ अनुभनतसम्फन्धी व्मवस्थाराई एउटा दपाभा सीसभत गरयएको 
चथमो । नमाॉ ननदेसशकारे सवेऺण तथा ननभााणका राचग आवचमक ऩूवाशताहरूराई अनघल्रो ननदेसशकाभा 
बन्दा फढी स्ऩष्ट्टता प्रदान गयेको छ । नमाॉ ननदेसशकारे कुनै ऩनन सवेऺण अनुभनतऩरको नवीकयण १ 

वषाका राचग गने व्मवस्था गयेको छ ।   
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फुटवर ऩावयको ववदेिी रगानीकताा फादहरयॉदै 

फुटवर ऩावय कम्ऩनी (फीऩीसी)भा कयीफ ६ दशभरव ११ प्रनतशत शमेय स्वासभत्व यहेको नवेन्जमन 

कम्ऩनी ‘इडटयिाफ्ट एएस नवे’ (आईकेएन)रे आफ्नो स्वासभत्वभा यहेको सफ ैशमेय वविी गने बएको छ । 
कम्ऩनीफाट फादहरयन ेतमायीभा यहेको सो कम्ऩनीरे आइतवाय नेऩार स्टक एक्सचञे्जभापा त आफ्नो 
स्वासभत्वभध्मेको ४ दशभरव १५ प्रनतशत शमेय वविी गरयसकेको छ । 

‘उद्मोग भन्रारमफाट शमेय वविीका राचग ऩर आएकारे नेप्सेरे मो कायोफाय गयाएको हो,’ नेप्सेका एक 

अचधकायीरे जानकायी ददए । प्रनत शमेय ४ सम रुऩैमाॉको दयभा ६ राख ९५ हजायबन्दा फढी ककत्ता शमेय 

ककनफेच बएको हो । कम्ऩनीको मो शमेय ककनफेचफाट भार ै२७ कयोड रुऩैमाॉको कायोफाय बएको छ । 
कम्ऩनीको ददनबयभा बने २८ कयोड ३ राख रुऩैमाॉको शमेय कायोफाय बएको हो । अफ आईकेएनको 
स्वासभत्वभा ३ राख २७ हजाय ककत्ता शमेय फाॉकी छ । तय, केही ददनअनघ न ैकम्ऩनीरे सफै शमेय वविी गना 
अनुभनत भागेको नेप्से स्रोतरे जानकायी ददए ।   

आइतवाय मो शमेय खयीद गयेको साङ्चग्ररा इनजॉ सरसभटेडको फीऩीसीभा मोसभेत गयी शमेय स्वासभत्व ७३ 

प्रनतशत ऩुगेको छ । मो कम्ऩनीरे आईकेएनको फाॉकी शमेयसभेत खयीद गने बएको छ । साङ्चग्रराभा 
नेऩारका ऩञ्चकन्मा सभूह, ज्मोनत सभूहरगामत भका डटाइरजस्ता अन्म कम्ऩनीको ऩनन रगानी यहेको 
छ । साङ्चग्ररारे आइकेएनको सफै शमेय खयीद गयेऩनछ उसको कम्ऩनीभा स्वासभत्व कयीफ ७६ प्रनतशत 

ऩुग्नेछ । हार आईकेएनका तपा फाट फीऩीसीको सञ्चारक ससभनतभा यत्नसॊसाय शे्रष्ट्ठरे प्रनतननचधत्व गदै 

आएका छन ्। 

आईकेएनको फीऩीसीको सहामक कम्ऩनी नेऩार हाइड्रो एडड इरेन्क्रक सरसभटेडभा ऩनन ४६ दशभरव ९० 

प्रनतशत शमेय स्वासभत्व यहेको छ । नेऩार हाइड्रोभा यहेको शमेय स्वासभत्व के हुन ेबन्ने कम्ऩनीरे खरुाउन 

चाहेन । हार फीऩीसीभा सयकायको ९ दशभरव १९, मुनाइटेड सभशनको १ दशभरव ९ य सवासाधायणको १२ 

दशभरव १३ प्रनतशत शमेय स्वासभत्व यहेको छ । 
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बूकम्ऩ य इन्धन अबावरे जरववद्मुत आमोजनाको रागत य सभम फढ्ने 
छववरार फगारे 

रभजुङ, २७ असोज : न्जल्राभा ननभााणाचधन जरववद्मुत आमोजनाहरुको ननमसभत रुऩभा काभ हुन नसक्दा सभम 

य रागत दफु ैफढ्न ेननन्चचत बएको छ । वैशाख १२ को बूकम्ऩ य इन्धन अबावका कायण ननभााणाचधन जरववद्मुत 

आमोजनाहरुको रागत य सभम फढ्न ेबएको हो । 

रभजुङभा ननभााणाचधन ६ जरववद्मुत आमोजनाहरुरे आगाभी ५ वषासबरभा १५७ भेगावाट ववद्मुत 

उत्ऩादन गन ेगरय मुद्धस्तयभा ननभााणको कामा अनघ फढाइयहेऩनन बूकम्ऩ य इन्धनका कायण ननभााण 

कामा ठप्ऩ हुन ऩुगेको भोडर इन्बेष्ट्टभेडट कम्ऩनीका अध्मऺ बेषफहादयु ऩौडरे फताउॉछन ् । बूकम्ऩका 
कायण राभो सभम ननभााण कामा अफरुद्ध बएका आमोजनाहरु ऩुन् इन्धन अबाका कायण योककनुऩमााैे 
।’ ऩौडरेरे बने, ननभााणाचधन जरववद्मुत आमोजना सॊचारनका राचग सयकायरे प्राथसभकताका साथ 

इन्धनको व्मवस्था सभराउनुऩने हो । तय वास्त ैगयेन ।’ उनरे थऩे, ‘ऩेरोसरमभ ऩदाथाको अबावऩनछ 

ननभााणाचधन आमोजना फन्द हुॉदा ती आमोजनाहरूरे दैननक १ कयोडफदढ घाटा फेहोनुाऩयेको छ । त्मो कसरे 

फुझछ ?’ 

ननधाारयत सभनतभा आमोजनाको ननभााण कामा नसक्न ेआमोजनारे सभमभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गना नसक्न े

बएऩनछ ववद्मुत ्उत्ऩादनभा घाटा हुने प्रवद्र्धकहरूरे फताएका छन ्। उनीहरुका अनुसाय सभमभा ववद्मुत ्

उत्ऩादन गना नसक्दा आमोजनाराई दैननक घाटा राग्ने य सयकायराई उल्टै हजानासभेत फुझाउनुऩछा  । 
न्जल्राभा अदहरे ननभााणाचधन जरववद्मुत आमोजनाहरुभा ५० भेगावाटको भाचथल्रो भस्र्माङ्दी–ए २७ 

भेगावाटको दोदॊखोरा, २५ भेगावाटको भाचथल्रो दोदॊ–ए, २ भेगावाटको छ्माङदी खोरा, ३ भेगावाटको 
सभददभखोरा (कयाऩु¬), ४९.६ भेगावाटको सुऩयदोदॊ–ख यहेका छन ्। 

न्जल्राभा ननभााणाचधन १५७ भेगावाटको ६ आमोजना भार ैफन्द हुॉदा दैननक १ कयोड रुऩैमाॉ रागत थवऩने 
प्रवद्र्धकहरुको गुनासो छ । कुनैऩनन जरववद्मुत आमोजना ननधाारयत सभनतभा नसककए उत्ऩादनको ५ 

प्रनतशत यकभ भाससक रुऩभा प्राचधकयणराई फुझाउनुऩने ववद्मुत खरयद बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) भा 
उल्रेख छ । 

बूकम्ऩ ऩनछ मुद्धस्तयभा ननभााणभा गएका सफ ैजरववद्मुत आमोजनाहरु ऩुन् इन्धन अबावका कायण 

फन्द बएका छन ् । आमोजनाका राचग आवचमक इन्धन तथा ननभााण साभाग्रीहरु सभेत आऩूनता हुन 

नसकेको प्रवद्र्धकहरुको गुनासो छ । इन्धन अबाव बएऩनछ ननभााणकामाको गनत घटाएको ननभााणाचधन 

५० भेगावाटको भाचथल्रो भस्र्माङ्दी–ए राई सफैबन्दा फढी घाटा राग्ने देखखएको छ । आमोजनाका 



अनुसाय आमोजना फन्द हुॉदा दैननक ५० राख रुऩैमाॉ घाटा ऩछा  । आगाभी ऩुसको अन्त्मसम्भभा ववद्मुत 

उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म सरएको आमोजनाको घाटा य ननभााण अवधी दफुै फढ्ने सॊकेत देखखएको छ । 

मता दोदॊखोरा जरववद्मुत ्आमोजनाका सञ्चारक याजेन्द्र वस्तीरे आमोजना एक ददन भारै फन्द हुॉदा 
२१ राख बन्दा फढी घाटा राग्ने फताए । २७ भेगावाटको उक्त आमोजनारे वावषाक ८० कयोड रुऩैमाॉ 
फयाफयको ववद्मुत ्उत्ऩादन य बफिी गन ेरक्ष्म सरएको छ । आमोजना २०७४ को अन्न्तभभा सक्ने नेऩार 

ववद्मुत ्प्राचधकयणसॉग सम्झौता छ । तय, बूकम्ऩ य इन्धन अबावका कायण तोककएको सभमभा नसककने 
बएको हो । 

मस्तै, २५ भेगावाटको दोदॊखोरा जरववद्मुत ्आमोजना ऩनन साता ददनदेखख फन्द छ । आमोजनाका 
अनुसाय ननभााणकामा एक ददन भारै फन्द हुॉदा १८ राख घाटा ऩछा  । इन्धन अबावका कायण ३ भेगावाटको 
सभददभखोरा (कयाऩु) जरववद्मुत ्आमोजना ऩनन ववगत ४ ददनदेखख ऩूणा रुऩभा फन्द छ । आमोजनाका 
जनसम्ऩका  अचधकृत याजेन्द्र अचधकायीरे एक ददन भार ैआमोजना फन्द हुॉदा ३ राखको घाटा हुने उनरे 

फताएका छन ्। 

नम ६ वटै आमोजनाको कुर रागत ३२ अफा यहेको छ । यन अप द रयबय प्रणारीका नम सफ ैआमोजनाहरु 

ननभााण सम्ऩन्न ऩचचात सयकायरे सरएको रक्ष्मराई सहमोग गने आमोजनाका प्रवद्र्धकहरुको बनाई छ 

। रभजुङभा भार ठूरा–साना आमोजना गयी २५ समदेखख ३ हजाय भेगावाटबन्दा फढी ववद्मुत उत्ऩादन 

गना सककन ेऺभता एक तथमाॊकरे देखाएको छ । 

  



>f]tM sf/f]af/, 2072/6/27 

उत्ऩादन नफढाए बायतको ववद्मुत ्फजाय गुम्ने 
फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, २७ असोज -नेऩाररे सन ्२०२२ सबर ववद्मुत ्उत्ऩादन गयेय ननकासीको प्रत्माबूनत नगये बायतको ऊजाा 
फजाय गुम्न ेदेखखएको छ । रगानी फोडारे ‘आईसीएप कन्सन्ल्टङ इन्न्डमा’भापा त बायतको ऊजाा फजायका फायेभा 
गयेको अध्ममनरे मस्तो सम्बावना औॊल्माएको हो । 
२०२२ सम्भ नेऩाररे ३ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्बायत ननकासी गना सक्न ेऩनन अध्ममनरे देखाएको छ । उत्ऩादन 

फढाए ऩनन फजाय ऩाउन ेप्रनतवेदनरे बनेको छ । तय, अदहरेकै अवस्था कामभ यहे बफजुरी फेचये बारु कभाउने 
सयकायको रक्ष्म प्रबाववत हुनेछ । 
फोडाका ऩयाभशादाता ववशार थाऩारे २०२२ भा नेऩारी बफजुरीरे प्रनतमुननट १० रुऩैमाॉसम्भ ऩाउने जानकायी ददए । 
त्मसफेरा कोइराको भूल्मरे बायतभा बफजुरीको फजाय ननधाायण हुन ेअध्ममनरे देखाएको छ । तय, ननभााणाधीन 

आमोजनाको अवस्था हेदाा आगाभी ७ वषाभा नेऩाररे अन्तयाान्ष्ट्रम फजायभा ववद्मुत ्ननकासी गन ेसम्बावना कभ छ 

। आन्तरयक रूऩभा फढ्दो भाग ऩूया गना नसक्दा हार बायतफाटै २ सम भेगावाट हायाहायीभा ववद्मुत ्आमात बइयहेको 
छ । मो वषा ऩनन आमात फढाएय रोडसेडडङ कभ गन ेसयकायको मोजना छ । 
नेऩारी बफजुरीको फजाय बायतको उत्तयप्रदेश य बफहाय हुनेछन ्। बायतरे उत्तयभा बफजुरीको भाग ऩूया गना दक्षऺणफाट 

उत्तयतपा  कोइरा प्रान्टको चग्रड ववकास गरययहेको छ । मस्तो अवस्थाभा नेऩाररे तदारुकताका साथ आमोजना 
ननभााणभापा त ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी बायत ननमाात नगये नेऩारी बफजुरीको फजायराई बायतीम कोइरा प्रान्टफाट 

उत्ऩादन हुन ेववद्मुत्रे प्रनतस्थाऩन गनेछ । 
बायतरे सन ्२०१९ सम्भ जरववद्मुत्फाट थऩ १३ हजाय भेगावाट उत्ऩादन तमायी गरययहेको थाऩारे जानकायी ददए । 
“७ वषाऩनछ बायतभा नेऩारको ववद्मुत ्नऩुगे फजाय गमु्ने देखखन्छ,” उनरे बन,े “हाभीरे जनत दढराइ गछौं, त्मवत्त न ै

नेऩाररे फजाय दहस्सा गुभाउनेछ ।” 

बायत नेऩारी बफजुरीको बय नऩयेको जानकायी ददॉदै थाऩारे बन,े “बायतरे इन्डोनेससमाफाट कोइरा आमात गयेय 

ऊजाा उत्ऩादन फढाउॉ दैछ, कोइरा प्रान्टको बफजुरी उत्तयतपा  प्रसायण बए नेऩारी उत्ऩादनरे फजाय ऩाउनेछैन ।” 

हार नेऩारको जडडत ऺभता (थभार प्रान्टको सभेत गयी) ८ सम भेगावाट ऩुगेको छ । ननभााणाधीन य ननभााण 

तमायीभा यहेका सफ ैआमोजना सम्ऩन्न बए करयफ ३ हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुन सक्छ । त्मसफेरासम्भ मो 
बफजुरी नेऩारभ ैखऩत हुनेछ । 
“बायतरे जरववद्मुत ्य कोइरा प्रान्टफाट ऊजाा उत्ऩादन फढाइयहेको छ,” थाऩारे बन,े “मो सभमसबर हाभीरे 

ननकासी गना नसक्न ेहो बन ेदक्षऺणफाट आउन ेकोइराको बफजुरीरे उत्तयखडडको भाग ऩूया गनेछ य नेऩारी बफजुरीको 
भाग हुनेछैन ।” 

थाऩाका अनसाय नेऩारी बफजुरी बायतको उत्तयी ऺेरभा भार ननकासी गना सककनेछ । त्मसफेरासम्भ नेऩाररे 

कोइराफाट उत्ऩादन हुन ेबफजुरीसॉग प्रनतस्ऩधाा गनुाऩन ेअध्ममनरे देखाएको छ । ऩमााप्त भाराभा ननकासी गना सके 

त्मसफेरा बायतभा नेऩारी बफजुरीको फजाय यहेको थाऩारे फताए । 
नेऩारी बफजुरीको बाउ त्मसफेराको कोइराको भूल्मरे ननधाायण गन ेजानकायी ददॉदै उनरे कोइरा सन्स्तए बफजुरीको 
बाउ ऩनन सस्तो हुन ेफताए । सन ्२०१९ सम्भ बायतरे थऩ १३ हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन फढाउॉ दैछ । नेऩाररे 



चौफीस ैघडटा ननमसभत आऩूनताको प्रत्माबूनत ददनुऩन ेउनको बनाइ छ । 
नेऩार य बायतफीच ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बइसकेको छ । सन ्२०१६ सम्भ नेऩारी बफजुरीरे 

बफनाप्रनतस्ऩधाा बायतीम फजायभा प्रवेश ऩाउनेछन ्। ऩीटीए कामाान्वमन हुन फाॉकी छ । हार नेऩाररे आदनप्रदान 

सम्झौता य व्माऩारयक भूल्मभा बफजुरी खरयद गदै आएको छ । 
२०२२ भा नेऩारी बफजुरीरे प्रनतस्ऩधााफाट भार फजाय ऩाउन ेदेखखएको छ । बायतरे बुटानफाट ११ सम भेगावाटबन्दा 
फढी बफजुरी आमात गरययहेको छ । बायतीम कम्ऩनी जीएभआय इनजॉ सरसभटेडरे ९ सम भेगावाटको भाचथल्रो 
कणाारी य सतरज जरववद्मुत ्ननगभ सरसभटेडरे ९ सम भेगावाटको अरुण तेस्रो ननभााण गदैछन ्। मी दवु ैआमोजना 
बायत ननकासीका राचग ननभााण हुन रागेका हुन ्। बायतीम रगानीका आमोजनाराई फजायको सभस्मा नबए ऩनन 

ववद्मुत ्प्राचधकयण य प्रस्ताववत ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनीराई बफजुरी ननकासी गना सभस्मा हुनेछ । उनीहरूरे ऩनन 

२०२२ को अन्त्मसम्भ भाचथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रो सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म सरएका छन ्। 
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ऩेट्रोशरमभ ऩदाथाको अबावरे जरववद्मुतर्ाई दैननक १ कयोड घाटा 
ऩेरोसरमभ ऩदाथाको अबावऩनछ ननभााणाधीन आमोजना फन्द हुॉदा ती आमोजनाहरूरे दैननक १ कयोड 

रुऩैमाॉ फयाफयको घाटा फेहोनुाऩन ेबएको छ । तोककएको सभमभा ननभााण नसक्न ेआमोजनारे सभमभा 
ववद्मुत ्उत्ऩादन गना नसक्न ेबएऩनछ ववद्मुत ्उत्ऩादनभा घाटा राग्न ेप्रवद्र्धकहरूरे फताएका छन ्। 
प्रवद्र्धकका अनुसाय सभमभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गना नसक्दा आमोजनाराई दैननक घाटा राग्न ेय 

सयकायराई हजानासभेत फुझाउनुऩछा  । न्जल्राभा अदहरे ५० भेगावाटको भाचथल्रो भस्र्माङी ‘ए’ 

जरववद्मुत ्आमोजना, २७ भेगावाटको दोदॊखोरा, २५ भेगावाटको भाचथल्रो दोदॊ ‘ए’ य २ भेगावाटको 
छ्माङी जरववद्मुत साथ ैसभददभ खोराभा ३ भेगावाटको सभददभखोरा–कयाऩु जरववद्मुत ्आमोजना 
ननभााण बइयहेका छन ्। ४९ दशभरव ६ भेगावाटको सुऩयदोदॊ ‘ख’ रे ऩूवााधाय भार ैननभााण सुरु गयेको छ । 
ननभााणाधीन १ सम ७ भेगावाटको ५ आमोजना भार ैफन्द हुॉदा दैननक ९५ राख रुऩैमाॉ फढी ऩना आउने 
देखखएको छ । आमोजना सभमभा नसक्दा ववद्मुत ्उत्ऩादनको भाससक ५ प्रनतशत यकभ ववद्मुत ्

प्राचधकयणराई फुझाउनुऩने ववद्मुत ्खरयद बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) भा उल्रेख छ । आमोजनाको सफै 
ऩऺको ननभााण सुरु बएका ५ वटै आमोजना इन्धन अबावका कायण अदहरे फन्द छन ्। आमोजनाका राचग 

चादहन ेऩेरोसरमभ ऩदाथा, ससभेन्ट, छडरगामत ननभााण साभग्री एवॊ कच्चा ऩदाथा आऩूनता हुन सकेको छैन 

। ननभााणका राचग चादहने भेससनयी साभान चल्न नसकेऩनछ आमोजनाका ननभााणकामा फन्द बएका हुन ्। 
ननभााणकामा फन्द बएऩनछ न्जल्राभा ननभााणाधीन ५० भेगावाटको भाचथल्रो भस्र्माङी ‘ए’ आमोजनाराई 

सफैबन्दा फढी घाटा राग्न ेदेखखएको छ । ‘आमोजना फन्द हुॉदा दैननक ५० राख रुऩैमाॉ घाटा ऩछा ,’ 
आमोजनाका जनसम्ऩका  अचधकृत अजुान गुरुङरे बन,े ‘एक सातादेखख काभ हुन सकेको छैन । अझै कनत 

ददन फन्द हुने हो थाहा छैन ।’ आगाभी डडसेम्फय अन्न्तभसम्भ ववद्मुत ्उत्ऩादन गने रक्ष्म सरएको 
आमोजनाको ननभााण अवचध थऩ फढ्ने य आमोजनाको घाटा ऩनन फढ्ने उनरे फताए । आमोजनारे वावषाक 

१ अफा ८० राख रुऩैमाॉ फयाफयको ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सरएको छ । उनका अनुसाय आमोजनाभा 
साभान्म भाननसरे गना सक्ने काभ केही भाराभा बइयहेको छ । आमोजनाभा १ हजाय नेऩारी य डढे सम 

चचननमाॉ काभदायभध्मे धेयैराई बफदा ददइएको छ । दोदॊखोरा जरववद्मुत ्आमोजनाका सञ्चारक याजेन्द्र 

वस्तीरे आमोजना एक ददन भार ैफन्द हुॉदा २१ राख ९१ हजाय रुऩैमाॉबन्दा फढी घाटा राग्न ेफताए । २७ 

भेगावाटको उक्त आमोजनारे वावषाक ८० कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको ववद्मुत ्उत्ऩादन य बफिी गने रक्ष्म 

सरएको छ । ‘२ सातामता प्रबाववत बएको आमोजनाको ननभााणकामा शननफायदेखख ऩूणा फन्द बमो,’ उनरे 



बने, ‘आमोजनाको ननभााण अवचध रन्म्फॉदा घाटा फढ्छ ।’ उनका अनुसाय तोककएको सभमभा आमोजना 
ननभााण ऩूया नहुॉदा नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणराई सम्झौता अनुसाय हजाना फुझाउनुऩने हुन्छ । आमोजना 
ववसॊ २०७४ को अन्न्तभभा सक्न ेनेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणसॉग सम्झौता छ । २५ भेगावाटको दोदॊखोरा 
जरववद्मुत ्आमोजना २ सातादेखख फन्द छ । आमोजना प्रभुख याभचन्द्र ऩौडरेका अनुसाय आमोजनाको 
ननभााणकामा एक ददन फन्द हुॉदा भारै १७ राख ८० हजाय रुऩैमाॉ घाटा ऩछा  । सन ्२०१७ को जुन १५ सबर 

ननभााण सक्ने सम्झौता यहेको आमोजनाको ननभााणकामा रन्म्फन ेउनरे फताए । ‘आमोजनाको फाॉध ऺेर, 

ववद्मुत्गहृ य ऩनछल्रो सभम सुरुङ ननभााणकामाराई अनघ फढाएका चथमौं,’ उनरे बने, ‘२ सातादेखख 

आमोजना फन्द हुॉदा मसको रागत फढ्ने देखखन्छ ।’ वावषाक ६५ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गयी बफिी गने रक्ष्म सरएको आमोजनाको भाससक कभाइ ५ कयोड ४१ राख हुन आउने आमोजनारे 

जनाएको छ । सभददभखोराभा ननभााणाधीन ३ भेगावाटको सभददभखोरा–कयाऩु जरववद्मुत ्आमोजना 
शननफायदेखख ऩूणा रूऩभा फन्द छ । आमोजनाका जनसम्ऩका  अचधकृत याजेन्द्र अचधकायीका अनुसाय 

आमोजनाभा कामायत सफै कभाचायीराई बफदा ददइएको छ । आमोजना एक ददन भार ैफन्द हुॉदा २ राख ५० 

हजाय घाटा हुने उनरे फताए । अफको १३ भदहनासबर सक्न ेबननएको आमोजना इन्धन अबावका कायण 

दढराइ हुन ेउनरे फताए । मसअनघ बूकम्ऩका कायण २ भदहना थऩ सभम ऩय धकेसरएको छ्माङीखोरा 
आमोजना अदहरे दोहोयो सभस्माभा ऩयेको छ । ‘बूकम्ऩका कायण बदौभा सक्ने आमोजना सककएन,’ 

आमोजनाका सञ्चारक रारफहादयु थाऩारे बने, ‘हजाना भार ैभाससक ३ राख प्राचधकयणराई नतनुाऩछा  ।’ 
कावत्तक अन्न्तभ साता सक्ने रक्ष्म सरएको आमोजना इन्धन अबावका कायण सभस्माभा ऩयेको य अझै 

ऩय धकेसरने उनरे फताए । 
 

  



>f]tM sflGtk'/, 2072/6/27 

ऩेट्रोशरमभ ऩदाथाको अबावरे जरववद्मुतर्ाई दैननक १ कयोड घाटा 
आश गुरुङ 

ऩेरोसरमभ ऩदाथाको अबावऩनछ ननभााणाधीन आमोजना फन्द हुॉदा ती आमोजनाहरूरे दैननक १ कयोड 

रुऩैमाॉ फयाफयको घाटा फेहोनुाऩन ेबएको छ । तोककएको सभमभा ननभााण नसक्न ेआमोजनारे सभमभा 
ववद्मुत ्उत्ऩादन गना नसक्न ेबएऩनछ ववद्मुत ्उत्ऩादनभा घाटा राग्न ेप्रवद्र्धकहरूरे फताएका छन ्। 
प्रवद्र्धकका अनुसाय सभमभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गना नसक्दा आमोजनाराई दैननक घाटा राग्न ेय 

सयकायराई हजानासभेत फुझाउनुऩछा  । न्जल्राभा अदहरे ५० भेगावाटको भाचथल्रो भस्र्माङी ‘ए’ 

जरववद्मुत ्आमोजना, २७ भेगावाटको दोदॊखोरा, २५ भेगावाटको भाचथल्रो दोदॊ ‘ए’ य २ भेगावाटको 
छ्माङी जरववद्मुत साथ ैसभददभ खोराभा ३ भेगावाटको सभददभखोरा–कयाऩु जरववद्मुत ्आमोजना 
ननभााण बइयहेका छन ्। ४९ दशभरव ६ भेगावाटको सुऩयदोदॊ ‘ख’ रे ऩूवााधाय भार ैननभााण सुरु गयेको छ । 
ननभााणाधीन १ सम ७ भेगावाटको ५ आमोजना भार ैफन्द हुॉदा दैननक ९५ राख रुऩैमाॉ फढी ऩना आउने 
देखखएको छ । आमोजना सभमभा नसक्दा ववद्मुत ्उत्ऩादनको भाससक ५ प्रनतशत यकभ ववद्मुत ्

प्राचधकयणराई फुझाउनुऩने ववद्मुत ्खरयद बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) भा उल्रेख छ । आमोजनाको सफै 
ऩऺको ननभााण सुरु बएका ५ वटै आमोजना इन्धन अबावका कायण अदहरे फन्द छन ्। आमोजनाका राचग 

चादहन ेऩेरोसरमभ ऩदाथा, ससभेन्ट, छडरगामत ननभााण साभग्री एवॊ कच्चा ऩदाथा आऩूनता हुन सकेको छैन 

। ननभााणका राचग चादहने भेससनयी साभान चल्न नसकेऩनछ आमोजनाका ननभााणकामा फन्द बएका हुन ्। 
ननभााणकामा फन्द बएऩनछ न्जल्राभा ननभााणाधीन ५० भेगावाटको भाचथल्रो भस्र्माङी ‘ए’ आमोजनाराई 

सफैबन्दा फढी घाटा राग्न ेदेखखएको छ । ‘आमोजना फन्द हुॉदा दैननक ५० राख रुऩैमाॉ घाटा ऩछा ,’ 
आमोजनाका जनसम्ऩका  अचधकृत अजुान गुरुङरे बन,े ‘एक सातादेखख काभ हुन सकेको छैन । अझै कनत 

ददन फन्द हुने हो थाहा छैन ।’ आगाभी डडसेम्फय अन्न्तभसम्भ ववद्मुत ्उत्ऩादन गने रक्ष्म सरएको 
आमोजनाको ननभााण अवचध थऩ फढ्ने य आमोजनाको घाटा ऩनन फढ्ने उनरे फताए । आमोजनारे वावषाक 

१ अफा ८० राख रुऩैमाॉ फयाफयको ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सरएको छ । उनका अनुसाय आमोजनाभा 
साभान्म भाननसरे गना सक्ने काभ केही भाराभा बइयहेको छ । आमोजनाभा १ हजाय नेऩारी य डढे सम 

चचननमाॉ काभदायभध्मे धेयैराई बफदा ददइएको छ । दोदॊखोरा जरववद्मुत ्आमोजनाका सञ्चारक याजेन्द्र 

वस्तीरे आमोजना एक ददन भार ैफन्द हुॉदा २१ राख ९१ हजाय रुऩैमाॉबन्दा फढी घाटा राग्न ेफताए । २७ 

भेगावाटको उक्त आमोजनारे वावषाक ८० कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको ववद्मुत ्उत्ऩादन य बफिी गने रक्ष्म 



सरएको छ । ‘२ सातामता प्रबाववत बएको आमोजनाको ननभााणकामा शननफायदेखख ऩूणा फन्द बमो,’ उनरे 

बने, ‘आमोजनाको ननभााण अवचध रन्म्फॉदा घाटा फढ्छ ।’ उनका अनुसाय तोककएको सभमभा आमोजना 
ननभााण ऩूया नहुॉदा नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणराई सम्झौता अनुसाय हजाना फुझाउनुऩने हुन्छ । आमोजना 
ववसॊ २०७४ को अन्न्तभभा सक्न ेनेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणसॉग सम्झौता छ । २५ भेगावाटको दोदॊखोरा 
जरववद्मुत ्आमोजना २ सातादेखख फन्द छ । आमोजना प्रभुख याभचन्द्र ऩौडरेका अनुसाय आमोजनाको 
ननभााणकामा एक ददन फन्द हुॉदा भारै १७ राख ८० हजाय रुऩैमाॉ घाटा ऩछा  । सन ्२०१७ को जुन १५ सबर 

ननभााण सक्ने सम्झौता यहेको आमोजनाको ननभााणकामा रन्म्फन ेउनरे फताए । ‘आमोजनाको फाॉध ऺेर, 

ववद्मुत्गहृ य ऩनछल्रो सभम सुरुङ ननभााणकामाराई अनघ फढाएका चथमौं,’ उनरे बने, ‘२ सातादेखख 

आमोजना फन्द हुॉदा मसको रागत फढ्ने देखखन्छ ।’ वावषाक ६५ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गयी बफिी गने रक्ष्म सरएको आमोजनाको भाससक कभाइ ५ कयोड ४१ राख हुन आउने आमोजनारे 

जनाएको छ । सभददभखोराभा ननभााणाधीन ३ भेगावाटको सभददभखोरा–कयाऩु जरववद्मुत ्आमोजना 
शननफायदेखख ऩूणा रूऩभा फन्द छ । आमोजनाका जनसम्ऩका  अचधकृत याजेन्द्र अचधकायीका अनुसाय 

आमोजनाभा कामायत सफै कभाचायीराई बफदा ददइएको छ । आमोजना एक ददन भार ैफन्द हुॉदा २ राख ५० 

हजाय घाटा हुने उनरे फताए । अफको १३ भदहनासबर सक्न ेबननएको आमोजना इन्धन अबावका कायण 

दढराइ हुन ेउनरे फताए । मसअनघ बूकम्ऩका कायण २ भदहना थऩ सभम ऩय धकेसरएको छ्माङीखोरा 
आमोजना अदहरे दोहोयो सभस्माभा ऩयेको छ । ‘बूकम्ऩका कायण बदौभा सक्ने आमोजना सककएन,’ 

आमोजनाका सञ्चारक रारफहादयु थाऩारे बने, ‘हजाना भार ैभाससक ३ राख प्राचधकयणराई नतनुाऩछा  ।’ 
कावत्तक अन्न्तभ साता सक्ने रक्ष्म सरएको आमोजना इन्धन अबावका कायण सभस्माभा ऩयेको य अझै 

ऩय धकेसरने उनरे फताए । 
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ववदेिी सहमोगभा जरववद्मुत ्ववकास क्रकन ? 

प्राडा कभरयाज ढुङ्गेर 

ऩरयचम 

एक देशको कम्ऩनीरे अको देशभा रगानी गन ेप्रकिमाराई प्रत्मऺ वैदेसशक रगानी बननन्छ । कुनै ऩनन 

भुरुकको चधतोऩरभा गरयने रगानीराई प्रत्मऺ वैदेसशक रगानीभा सभावेश गरयॉदैन । ववदेशी 
रगानीकताारे रगानी गने देशभा ववशषे गयेय ननम्न तयीकाफाट रगानी गछा  : 

ऩदहरो, नमाॉ कम्ऩनी खोल्ने । ववदेशी रगानीकताारे नमाॉ कम्ऩनी खोरेय व्मवसाम सञ्चारन गना सक्छ । 
दोस्रो, ऩुयानो कम्ऩनी ककन्ने । तेस्रो हो, सञ्चारनभा यहेका कम्ऩनीहरूभा सॊमुक्त रगानी गयी 
अधास्वासभत्व प्राप्त गने । मस प्रकिमाद्वाया कुनै भाननस वा भाननसको सभूहरे आफ्ना देशका अनतरयक्त 

अन्म देशभा रगानी गछान ् । मस रगानीरे प्रमोगभा आउन नसकेको ननधान देशहरूभा उऩरधध 

स्रोतसाधनको ऩरयचारन गयी वस्त ुतथा सेवाको उत्ऩादन गरयन्छ । यान्ष्ट्रम तथा अन्तययान्ष्ट्रम फजायभा 
प्रनतस्ऩधाात्भक तवयरे वविीववतयण गरयन्छ । मसरे एकानतय सॊसायका अथातन्रहरूफीच प्रत्मऺ य ददगो 
सम्फन्ध स्थावऩत गयाउॉछ बने अकाातपा  प्रत्मऺ वैदेसशक रगानीरे बूभडडरीम आचथाक जगत्राई एकीकृत 

गछा  । ववचवका ननधान देशहरूरे ऩूॉजी य उऩमुक्त प्रववचधको अबावभा उऩरधध प्राकृनतक य भानव स्रोतको 
ऩरयचारन गना सकेका हुॉदैनन ्। मसरे रगानी गरयन े देशको अथातन्रभा नमाॉनमाॉ प्रववचधको प्रमोग गयी 
वस्तु तथा सेवाको उत्ऩादन गना सहमोग गछा  । अथाात ्प्रत्मऺ वैदेसशक रगानीरे नमाॉनमाॉ प्रववचधको 
प्रमोग गयी वस्तु तथा सेवाको उत्ऩादन गन े बएकारे वऩछडडएका अथातन्रभा आधनुनक प्रववचध 

स्थानान्तयण गयाई प्रमोग गयाउन भद्दत गछा  । मसकायण प्रत्मऺ वैदेसशक रगानीरे अधाववकससत 

देशहरूको ववकास गयाउन अहभ ्बूसभका खेल्छ । 

प्रत्मऺ वैदेशिक रगानी 
नेऩार भुन्चकररे जीवन ननवााह गन ेएउटा ननधान देश हो । ऩमााप्त रगानीको अबावभा उऩरधध स्रोतसाधनको 
ववकास वा सदऩुमोग हुनसकेको छैन । मोजनाफद्ध ववकासको थारनीसॉग ैनेऩारभा वैदेसशक सहमोग आउन थारेको 
हो । मस वैदेसशक सहमोगरे ऩूवााधाय (सडक, ऩुर, जरववद्मुत ्आदद), कृवष य उद्मोग (चचनी कायखाना, चयुोट, 

कागज, कऩडा, कृवष उऩकयण, छारा तथा जुत्ता, ससभेडट आदद) य साभान्जक सेवा (सशऺा तथा स्वास्थम) ववकासको 
थारनी गनाभा भद्दत गयेको चथमो । वैदेसशक सहमोगको स्वरूऩ शुरूभा द्ववऩऺीम चथमो । उन्ल्रखखत ऺेरहरूको 
ववकास सन ्१९६० य १९७० को दशकभा द्ववऩऺी सहमोगद्वाया बएको चथमो । मस सहमोगको उद्देचम नेऩारको 
ववकास गयी आत्भननबाय फनाउन ेयहेको बन्न ेकुया सहमोग प्रदान गरयएका ऺेरहरूको ववकास आपैरे ऩुन्ष्ट्ट गछा  । 
रगानीकताा देशको एक भार स्वाथा याजनीनतक प्रबाव यहेको चथमो । ववचवका ववसबन्न भुरुकरे ददएको अनुदान 

सहमोगफाट ननसभात प्रत्मेक ऺेरको प्रनतपर नेऩाररे एकरौटी तफयरे उऩबोग गरययहेको छ । तय, सभमको गनतसॉग ै



सहमोगको स्वरूऩभा ऩनन ऩरयवतान हुन थाल्मो । द्ववऩऺीम सहमोग िभश् फहुऩऺीम सहमोगभा रूऩान्तरयत हुन 

थाल्मो । मसरे अनुदान सहमोगराई ऋण सहमोगभा ऩरयणत गयामो । नेऩाररे मही ऩरयवनतात ऩरयन्स्थनतभा देशको 
ववकासका ननसभत्त फहुऩऺीम ऋण सहमोग सरॉदै आएको छ, जसको सावाॉधमाज दवु ैनेऩाररे नतनुाऩछा  । सन ्१९९० को 
जनआन्दोरनरे फहुदरीम व्मवस्थाको थारनी गयामो । मो व्मवस्थारे खरुा तथा उदायवादी अथातन्रको ऩरयकल्ऩना 
भार होइन कक कामाान्वमन न ैगयामो । प्रत्मऺ वैदेसशक रगानी सबत्र्माउन ेउद्देचमरे नीनत तथा कामानीनतहरू 

ऩरयभान्जात गरयए । नेऩारको अऩाय जरववद्मुत ्ववकासका ननसभत्त सफ ैढोका खोसरए । जरववद्मुत ्ववकासका 
ननसभत्त ननजीऺेर ऩनन सहबागी हुन थाल्मो य आज ऩनन मो बइयहेको छ । ननजीऺेरको रगानी नापाफाट प्रबाववत 

हुन्छ । साभान्मतमा मसरे जनकल्माणकायी कामाभा रगानी गदैन । प्रत्मऺ वैदेसशक रगानीका ननसभत्त सयकायी 
नीनतननमभहरू सयर य रगानीभैरी हुनुऩछा , जसरे रगानीकतााको यऺा गना सकोस ्। मस प्रकायको रगानी नीनत 

अऺयश् ऩारना हुन ुजरुयी हुन्छ । 
याजनीनतक अजथथयता 
छ दशक राभो जीवन माराको िभभा भेयो अनुबव के छ बन ेनेऩारीहरूरे सकायात्भक सोचभा फाॉच्न ेअवसय न ैप्राप्त 

गना सकेका छैनन ्। रुटऩाट, ठगी, शोषण, जारसाजी, अन्माम, अत्माचायका कायण भाननसभा सकायात्भक सोच 

ऩराउन सकेको छैन । चचन्ता, बम, अववचवास य अबावरे नेऩारीराई सदैव वऩयोसरयहेको छ । मसको परस्वरूऩ, 

सभमसभमभा ववद्रोहीहरूको जन्भ भार गयाएको छैन कक ववद्रोहराई हुका न भरजरसभेत गरययहेको छ । ववद्रोहफाट 

जनत याजनीनतऻहरू देखा ऩछान ्उनीहरूको ऩतन वा उत्थान आन्तरयक कायणरे बन्दा ऩनन फाह्म कायणरे हुन ेगछा  
य मसरे ननयन्तयता ऩाएको ज्वरन्त उदाहयण नेऩारीको ३ दशक राभो मोगदानफाट प्राप्त (प्रनतपर) रोकतान्न्रक 

सॊववधान फाह्म कायणरे धयाशमी हुन खोन्जयहेको छ । नेऩारी नेताहरूको द्वैध चरयरका कायण न ैनेऩारभा फाह्म 

ऺेर सकिम हुन ऩाउन ेऩरयन्स्थनत सजृना बएको हो बन्दा कसैको दईुभत नहोरा । ढुरभुरे चरयरका नेतारे 

याजनीनतक अन्स्थयता ल्माउन ेप्रमत्न मस अथाभा गदाछन ्कक न्स्थयतारे बन्दा उनीहरूराई अन्स्थयतारे फढी पाइदा 
ऩुग्छ । याजनीनतक अन्स्थयतारे नीनत तथा कामानीनतभा ऩनन अन्स्थयता ऩैदा गछा  । अन्स्थय नीनत तथा कामानीनतरे 

रगानीकतााहरूराई ननरुत्सदहत गछा  । ऩटकऩटक सयकायको नेततृ्व पेयफदर बइयहन्छ । मसरे सयकायको नीनत 

तथा कामानीनतभा ठूरो ऩरयवतान हुनसक्छ, जुन रगानीका ननसभत्त प्रत्मुत्ऩादक हुन्छ । याजनीनतक अन्स्थयतारे 

रगानीभा दृचम य अदृचम जोखीभहरूको सजृना गछा  । मस्ता जोखीभ याजनीनतक अन्स्थयताका कायण न ैसजृना 
हुन्छन ्य मसको असय दीघाकारसम्भ ऩरययहन्छ । मसैको परस्वरूऩ नेऩारभा प्रत्मऺ ववदेशी रगानी आउन 

नसकेको हो । 
इन्धन सङ्कटको सभाधानका राचग दीघाकारीन सोच 

बरचारीस चगगावाट उत्ऩादन सम्बावना बएको जरववद्मुत्को ववकास गना आवचमक भार होइन कक हताय न ै

बइसकेको छ । आज देशभा जुन प्रकायको इन्धन सङ्कट उत्ऩन्न बएको छ त्मसको ननयाकयणका राचग 

जरववद्मुत्को ववकास तीव्रगनतरे गनुाऩन ेबइसकेको छ । नेऩाररे जरववद्मुत्को ववकास गना सकेको बए आजको 
अघोवषत नाकाफन्दीरे खास ैअसय ऩान ेचथएन । बफजुरीफाट चल्ने येरभागा, यञ्जुभागा आददको ववकास हुनुका साथ ै

खाना ऩकाउन ग्मासको सट्टा बफजुरीको प्रमोग हुन ेचथमो । १ शताधदीबन्दा फढीको इनतहास फोकेको जरववद्मुत ्

ववकासरे अझैसम्भ ऩनन प्रगनतको येखा कोना सकेको छैन । स्वदेशी ऩूॉजीफाट सञ्चासरत नेऩारको गौयवभम ४५६ 

भेगावाटको भाचथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्आमोजनारे प्राकृनतक य अप्राकृनतक दवु ैप्रकायका व्मवधानहरूको 
साभना गदै प्रगनतको ऩथभा रन्म्कइयहेको छ । हार नेऩारको फढ्दो बफजुरीको भाग ऩूया गना मस ैआकायका 



कम्तीभा दईुओटा जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण गनुा आवचमक छ । खाना ऩकाउन ेग्मास प्रनतस्थाऩन गना मही 
आकायका अरू दईुओटा थऩ जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण गनुाऩछा  । अथाात ्नेऩाररे थऩ २ हजाय भेगावाट बफजुरी 
उत्ऩादन गनुाऩछा  । मसरे कम्तीभा नेऩारीहरूरे गाडी चढ्न नऩाए ऩनन खाना ऩकाएय खान ेइन्धनभा बन ेनेऩार 

आत्भननबाय हुनसक्छ । मसरे एकानतय उऩरधध स्रोतको ऩरयचारन हुन्छ बन ेकेही हदसम्भ ऊजााभा आत्भननबाय 

फनाउॉछ । मसको ववकास हुन नसक्नुभा ऩूॉजीको अबावका साथ ैइच्छाशन्क्त ऩनन कभजोय यहेको छ । कुन ैऩनन 

जरववद्मुत ्आमोजना थाल्न याजनीनतऻहरूभा एकभत हुन सकेको देखखॉदैन । मसको कायण हो, सफ ैदर कुन ैन कुन ै

प्रकायरे अदृचम शन्क्तद्वाया ऩरयचासरत बएका हुन्छन ्। मसरे उनीहरूको आत्भफर कभजोय फनाएको हुन्छ य 

कभजोय आत्भफररे इच्छाशन्क्त ऩनन कभजोय फनाउॉछ । मदद इच्छाशन्क्त बएको नन्स्वाथा नेततृ्व हुन ेहो बन े

यान्ष्ट्रम य अन्तययान्ष्ट्रम ववत्तीम सॊस्थाहरूफाट सफ्ट रोन सरएय जरववद्मुत ्आमोजनाहरू ननभााण गना सककन्छ । 
मसरे ऊजाा आऩूनताभा सदैव ऩयजीवी यहॉदै आएको भुरुक आॊसशक रूऩरे आत्भननबाय हुनसक्छ । 

रेखक अथाशास्री हुन ्। 

 

 

  



>f]tM /fhwfgL, 2072/6/29 

रोडसेडडङभुक्त दसैं 
बीभ गौतभ 

चाडवाडभा सभेत अॉध्मायोभा फस्नुऩन ेफाध्मताभा यहेका सवासाधायणरे मसऩासरको नेऩारीको भहान ्चाड 

ववजमा दशभीभा बने अॉध्मायोबन्दा धेयै उज्मारो देख्न ऩाउने बएका छन ्।  

नेऩार ववद्मुत ् प्राचधकयणको केन्द्रीम चग्रड ऩुगेय ऩनन रोडसेडडङको कायण सभस्मा बोग्न फाध्म 

सवासाधायणरे मसऩासरको दसैंभा फढी उज्मारो देख्न ऩाउने बएका हुन ्। ववद्मुत ्प्राचधकयणरे दसैंभा कभ 

रोडसेडडङ गने गयी अनघ फढेऩनछ मस्तो अवस्था ससजाना बएको हो । 

‘सकेसम्भ दसैंराई रोडसेडडङभुक्त फनाउने असबमानभा हाभी रागेका छौ,’ ववद्मुत ् प्राचधकयणका 
कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बने, ‘हार ै भाईखोराफाट २२ भेगावाट थवऩएको तथा ननभााण 

सम्ऩन्न सफै जरववद्मुत ्आमोजना सञ्चारन अवस्थाभा यहेकारे सकेसम्भ रोडसेडडङभुक्त फनाउने 
मोजना छ, रोडसेडडङ बएभा ऩनन एकदभ  

भार हुन्छ ।’ हार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे दैननक आठ घन्टा रोडसेडडङ गरययहेको छ । ऩनछल्रो सभमभा 
तयाई आन्दोरनको कायणरे उद्मोगधन्दा फन्द हुनु तथा अन्म ऺेरभा सभेत ऩेरोसरमभ ऩदाथाको 
अबावभा ववसबन्न सभस्माका कायण उद्मोगधन्दा कभ सञ्चारन बई हार ववद्मुत्को खऩत कभ छ । 
त्मसकायण घोवषत दैननक आठ घन्टा रोडसेडडङ बए ऩनन त्मोबन्दा ऩनन कभ छ ।  

आगाभी दसैंभा सभेत उद्मोगधन्दा कभ सञ्चारन हुन ेकायण रोडसेडडङ कभ गने मोजना प्राचधकयणको 
छ । बफहान–फेरुकाको वऩक आवयभा भार दैननक दईु÷नतन घन्टाबन्दा कभ रोडसेडडङ गने मोजना 
प्राचधकयणको छ । ‘ववद्मुत ्भागको आधायभा अदहरे बएकोबन्दा धेयै कभ दईु÷नतन घन्टाभै रोडसेडडङ 

सीसभत गन ेप्रमास हाम्रो हुन्छ,’ ववद्मुत ्प्राचधकयण बाय प्रेषण केन्द्रका ननदेशक बुवन ऺरीरे बन,े ‘अन्म 

सभमको तुरनाभा दसैंभा हाभी धेयै कभ रोडसेडडङ गने ऩऺभा छौं ।’ 

हार १२ सम भेगावाटको ववद्मुत ्भाग छ । त्मोभध्मे बायतफाट भार २ सम भेगावाट आमात बइयहेको छ 

बने ननजी ऺेररे प्रवद्र्धन गयेको आमोजनाफाट २ सम भेगावाट तथा ववद्मुत ्प्राचधकयणफाट ३ सम २५ 

भेगावाटको हायाहायीभा उत्ऩादन बइयहेको ववद्मुत ्प्राचधकयण बाय प्रेषण केन्द्ररे जनाएको छ । केन्द्रका 
अनुसाय अझै ५ सम भेगावाटफयाफय रोडसेडडङ छ । 



हार ६० भेगावाटको कुरेखानी ऩदहरो य ३२ भेगावाटको कुरेखानी दोस्रो भार जराशममुक्त आमोजना 
तथा फाॉकी सफै नदी प्रवाहभा आधारयत (यन अप द रयबय) जरववद्मुत ्आमोजनाहरू भार ननभााण ऩूया 
बएकारे ऩूणातमा रोडसेडडङ हुनका राचग ठूरा जराशममुक्त आमोजनाहरू फनाउनुऩने अवस्था छ ।  

स्वदेशी रगानीभा ननभााणाधीन नेऩारकै ठुरो ४ सम ५६ भेगावाटको भाचथल्रो ताभाकोसी ननभााण 

सम्ऩन्न बएऩनछ वषााभा हुॉदै आएको रोडसेडडङ अन्त्म हुने बए ऩनन दहउॉदभा बन े ववद्मुत्भा नेऩार 

आत्भननबाय हुन १२ सम भेगावाटको फुढीगडडकी जस्ता ठुरा जराशममुक्त आमोजना फनाउनुऩन े

प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक काफ्रे फताउॉछन ्। अनघल्रो वषा नै सयकायरे बायतफाट थऩ ववद्मुत ्

आमात तथा ववद्मुत ्उत्ऩादन फढाएय रोडसेडडङ अन्त्म गन ेघोषणा गरयसकेको छ ।  

नेऩार–बायत अन्तयदेशीम (िस फोडाय) प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न गयेय त्महाॉफाट थऩ ववद्मुत ्

आमात गन ेरक्ष्म छ तय बदौभा सम्ऩन्न हुने सो आमोजना तयाईभा जायी आन्दोरतरगामतका कायणरे 

अझै फन्न सकेको छैन । सो प्रसायण राइनभापा त १ नोबेम्फयदेखख बायतफाट ववद्मुत ्प्राचधकयणरे थऩ १ 

सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेरक्ष्मसभेत याखेको छ । 

  



>f]tM gfu/Ls, 2072/6/29 

ऊजाा ऺेत्र : सभथमा य सभाधान  

रक्ष्भणकुभाय हभार  

गएको वैशाख १२ गत ेगएको ववनाशकायी बूकम्ऩ य त्मसऩनछ रगाताय गइयहेका ठूरा–साना ऩयाकम्ऩनरे 

ऊजाा ऺेरभा भार करयव २१ अफा २४ कयोड फयाफयको ऺनत ऩुमााऩएको छ। १४ जरववद्मुत ्आमोजना फन्द 

बएका कायणरे ८५ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन कभ बएको छ।  
दैननक १२०० भेगावाट ववद्मुत ्आवचमक हुन ेदेखखए ऩनन हारसम्भको कुर उत्ऩादन ८१८ भेगावाटरे 

नागरयकको आवचमकता ऩूया हुन सककयहेको छैन। परस्वरूऩ वषाामाभभा सभेत दैननक रोडसेडडङको 
भायभा ऩरययहेको अवस्था छ। ऊजााको अबावभा उद्मोग, करकायखाना, स्वास्थम, ऩमाटन ऺेररगामत 

साभान्म नागरयकको दैननक जीवन कष्ट्टकय हुॉदै गएको छ। 
 

नेऩार सयकायरे आफ्नो नीनत तथा कामािभ य फजेट वक्तव्मभा उल्रेख गयेका ऊजाा ऺेरको सभग्र 

ववकासका राचग सयकायी तथा गैयसयकायी ननकामफाट कामाान्वमनभा कसयी प्रस्तुत हुन्छ, त्मसभा न ै

नीनत तथा कामािभ य फजेट वक्तव्मरे याखेको उद्देचमरे भूता रूऩ सरन ेवा नसरन ेबन्ने ननबाय गछा। 
फजेटको सुरुभै ववद्मुत ्उत्ऩादक सॊस्था (इप्ऩान) रे चारु आचथाक वषाभा थऩ ६०० भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादन गना असम्बव बएको कुया छाऩाभापा त धायणा व्मक्त बएको सन्दबाभा नेऩारी नागरयकरे अझै 

कनत वषा रोडसेडडङको भाय खेप्नुऩने हो मककनसाथ बन्न सककने न्स्थनत देखखॉदैन। 
 

...नमाॉ नेऩार, सभदृ्ध नेऩार' को सऩना फोकेका सफ ैतह य तप्काका याजनीनतक दर, व्मन्क्त, सॊस्था, 
सयकायी ननकामरे सभन्वमात्भक ढॊगफाट ननधाारयत कामािभ, कामामोजना फनाइ सभमभा नै सुरु गयी 
प्रबावकायी कामाान्वमन गने हो बन ेकुनै काभ सम्ऩन्न गना कदठन हुन ेदेखखॉदैन। हयेक कुयाभा याजनीनतक 

दृन्ष्ट्टरे हेन ेय दरगत य गुटगत स्वाथाभा राग्न,े कामादऺताराई उऩेऺा गयी दरगत आस्थाभा ववचवास 

याख्न ेकामाकतााराई भहत्वऩूणा काभको न्जम्भा ददने य कसभसनको खेरभा यभाउने, ववकासका काभभा 
राग्न ेयाजनीनतक दरका नेता तथा याष्ट्रसेवकको खटु्टा तान्ने प्रववृत्त यहेसम्भ कुनै ऩनन ऺेरभा 
रक्ष्मअनुसायको प्रगनत हुन सक्दैन। 
 

ऊजाा ऺेरको ववकास गयी सभग्र याष्ट्रको ववकासका सम्बावना यहेको हुॉदा मस ऺेरको ववकासका राचग 

ववदेशी रगानी सबत्र्माई सुझफुझका साथ यान्ष्ट्रम दहतभा प्रमोग गना य स्वदेशी रगानीका सम्बावनाराई 

आकवषात गयी ऊजाा ऺेरको ववकास गना सककनेतपा  सयकायरे सभमभ ैसोच्नु जरुयी देखखन्छ। 
 

यान्ष्ट्ट्ै्यम अथातन्रको भेरुदडडका रूऩभा यहेको य सावाजननक जीवनभा अत्मन्त भहत्वऩूणा बूसभका 
ननवााह गन ेऊजााको ववकासका राचग उऩमुक्त ववशषेऻराई न्जम्भेवायी ददइनु आवचमक छ। ननजको 
कामासम्ऩादनको आधायभा ववृत्तववकासको अवसयराई ननधाायण गने, ववद्मुत ्आमोजनाहरु ऩदहचान य 



अध्ममन गदााकै अवस्थाभा स्थानीम फाससन्दा य ननकामसॉग आमोजनाको भहत्व, त्मसफाट प्राप्त हुने 
प्रनतपर, त्मसको ववतयण, यान्ष्ट्रम आमभा हुन ेमोगदानका ववषमभा सम्फन्न्धत ऩऺराई सुसूचचत 

गयाउन,े आमोजनाका राचग जग्गा अचधग्रहण गनुा ऩने बए उचचत भुआधजा ननधाायण गने गनुाऩछा। साथै 
प्रसायण राइन ननभााण तथा ववस्ताय गदाा रुखहरु कटान गनुाऩन ेबए सम्फन्न्धत व्मन्क्त वा सॊस्था वा 
सयकायी ननकामसॉग व्माऩक छरपर गयी साइट न्क्रमय गयाउन,े आमोजना कामाान्वमन गदाा सहभनत 

ववऩरयत फाधा/अवयोध ऩुमाासउने जो कोही बए ऩनन कडा कानुनी कायफाही गन ेऩरयऩाटी अवरम्फन 

गरयनुऩछा। मनत नगयेसम्भ नीनत तथा कामािभ य फजेट वक्तव्मरे सभेत घोषणा गयेको ऊजाासम्फन्धी 
कामािभ कामाान्वमन हुने देखखॉदैन। 
उऩसचचव, नेऩार सयकाय 

 
 


