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चीनबाट ऩनन बबजुऱी किन्निा ऱागि िहृिायय सुरु 

बीभ गौतभ  

बायतीम एकाधधकाय तोड्दै चीनसॉग इन्धन ककन्न ेसम्झौता गयेको सयकायरे बफजुरीसभेत ककन्नका राधग गहृकामय 
अघि फढाएको छ ।बायतरे गयेको अिोषषत नाकाफन्दीभा कडाइ हुॉदै गएभा हार बायतफाट आमात बइयहेको 
बफजुरीभा सभेत कटौती हुन सक्न ेसम्बावनाराई षवश्रेषण गयेय सयकायरे त्मसका रधग गहृकामय अघि फढाएको हो 
। मद्मषऩ, हारसम्भ बायतरे बफजुरी आमातभा कटौती गयेको छैन । नेऩार षवद्मुत ्प्राधधकयणका अनुसाय हार 

बायतफाट २ सम भेगावाटको हायाहायीभा बफजुरी आमात गरययहेको छ । 

ऊजाय भन्रारम स्रोतका अनुसाय, घतब्फत ऺेरभा यहेका ६ ओटा धिडफाट नेऩारभा प्रसायण राइन ल्माएय 

बफजुरी ल्माउन ेसम्बावना यहेकारे त्मसफाये सभेत छरपर अघि फढेको छ । उऩप्रधान एवॊ ऊजायभन्री 
टोऩफहादयु यामभाझीरे जनताराई बफजुरी ददनका राधग सयकाय षवकल्ऩभा जान तमाय यहे ऩघन चीनफाट 

ल्माउन ेनल्माउने फाये षवस्ततृ छरपर अघि फढी नसकेको फताए । „बर्यय भन्री बएको छु, मसफाये 

छरपर बएकै छैन, षवकल्ऩफाये ऩघन छरपर त हुन्छ,‟ उनरे बन े।  

ऊजाय भन्रारम स्रोतका अनुसाय, नमाॉ प्रधानभन्री केऩी शभाय ओरीरे भन्रारमका अधधकायीराई 

प्रधानभन्री घनवास फारुवाटाय फोराएय रोडसेडडङ न्मूनीकयण गनयका राधग अऩनाउन सक्न ेसफ ैषवकल्ऩ 

अनाउन य ऊजाय सॊकट हुन नददनका राधग घनदेशन ददएऩघछ ऊजाय भन्रारमका अधधकायीहरूरे षवकल्ऩफाये 

सभेत छरपर अघि फढाएका छन ्।  

दईु साताअघि धचघनमाॉ स्वामभत्वभा यहेको हानजाउ रयजनर सेन्टय (एचआयसी) रे नेऩारसॉग ऊजाय ऺेरभा 
साझदेायी गनयका राधग प्रस्ताव ऩठाएऩघछ षवद्मुत ्प्राधधकयणरे मसधैं साझदेायी गनय नमभल्न ेबन्दै ऊजाय 
भन्रारमभा ऩठाएको धथमो ।  

नेसनर रयसचय इस्स्टच्मुट पय रुयर इरेस्क्िकपकेसन÷एचआयसीका भहाघनदेशक जेङ झझराईरे ऩर 

ऩठाउॉ दै ऩयाभशयदाता, उऩकयण सप्राई, रयबय वेमसन प्रान, सोराय, अनुसन्धान य षवकासरगामतका 
ऊजाय ऺेरभा साझदेायी गदै दईु देशबफच सम्झौता गनय प्रस्ताव गयेको छ ।  

सयकायरे बने षवद्मुत ् प्राधधकयणराई कामायवन्मन गने घनकामका रूऩभा मरई धचघनमाॉ सयकायी 
कम्ऩनीफाट बफजुरी ककन्नका राधग कसयी अघि फढाउन सककन्छ बनेय थऩ अध्ममन गने मोजना 
फनाएको छ । „धचघनमाॉ ऩऺसभेत नेऩारराई बफजुरी फेच्नका राधग सकायात्भक देझर्एकारे मसका 



प्राषवधधक ऩऺफाये छरपर सुरु बएको छ तय चीनफाट बफजुरी ल्माउनका राधग धेयै प्राषवधधक कदठनाइ 

छ,‟ ऊजाय भन्रारमका एक अधधकायीरे बन, „असम्बव न ैत होइन तय षवकल्ऩभा कसयी सम्बव हुन्छ 

बनेय अध्ममन गनय राधगएको हो ।‟ 

बायतरे इन्धनरगामतका अन्म अत्मावश्मक वस्तुहरूको आऩूघतयभा अिोषषत नाकाफन्दी गये ऩघन 

बफजुरीभा बन े घनममभत ददइॉदै आएको छ । बफहीफायसभेत षवद्मुत ् प्राधधकयणका अधधकायीहरू 

टनकऩुयफाट ३० भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गनयका राधग सम्झौता गनय बायत प्रस्थान गयेका छन ्। 
टनकऩुय सम्झौताफाऩत वाषषयक ऩाउने ७ कयोड मुघनटफाहेक ३० भेगावाटसम्भ थऩ बफजुरी ल्माउनका 
राधग टोरी बायत गएको हो ।  

टोरीरे शुक्रफाय बायतको ऩावय िेड कम्ऩनी (ऩीटीसी) सॉग सम्झौता गने कामयक्रभ छ । बायतरे बफजुरी 
कटौती नगये ऩघन नाकाफन्दीराई कडाइ ऩादै बषवष्मभा कटौती गनय सक्न ेसम्बावनाराई दृस्ष्टगत गयी 
अध्ममनरगामत अघि फढाउन राधगएको ऊजाय भन्रारमका एक अधधकायीरे फताए । 
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इन्धन अभावऱे जऱववद्युत ्आयोजनािो िाम ठप्ऩ 
इन्धन आऩूघतय सहज नहुॉदा स्जल्राभा घनभायणधधन जरषवद्मुत ्आमोजनाको काभ ठप्ऩ बएको छ ।  
अदहरे स्जल्राको माङनाभ गाषवस–६ भा यहेकोे े१४ दशभरव ९ भेिावाटको हेवा–„ए‟ जरषवद्मुत ्आमोजना, २२ 

भेिावाटको तल्रो हेवा जरषवद्मुत ्आमोजनाको काभ ठप्ऩ फनेको हो ।  
हेवा „ए‟ को काभ अस्न्तभचयणभा ऩुग्दा इन्धनको अबावरे काभ नै ठप्ऩ हुन ऩुगेको आमोजना प्रभुर् ऩुष्ऩज्मोघत 

ढुङ्गानारे फताउनुबमो । उहाॉरे बन्नुबमो, “सीभाभा देझर्एको अवयोधरे प्रत्मऺ रुऩभा हाभीराई असय ऩायेको छ, 

रगबग काभ सककन राग्दा इन्धन अबावरे सभमभ ैकाभ गनय नसककन ेबमो ।”  

ऩाॉचथय ऩावय कम्ऩनीरे घनभायण गरययहेको १४ दशभरव ९ भेगावाट ऺभताको आमोजनाको ९० प्रघतशत काभ ऩूया 
बएको आमोजना प्रभुर् ढङ्गानारे जानकायी ददनुबमो । उहाॉरे बन्नुबमो, “२०६९ भङ्मसयदेझर् घनभायण सुरु बएको 
आमोजनारे आउॉदो भङ्मसय १ गतेदेझर् बफजुरी फाल्न ेरक्ष्म यारे्को धथमो । 
आमोजनाभा स्थानीम फामसन्दाको रु तीन कयोड रगानी छ । त्मस्त ैआमोजनाभा कामययत कभयचायीको रु दईु कयोड 

य फाॉकी सानीभा फैंकको नेततृ्वभा अन्मफाट ११ वटा फैंकरे रगानी गयेका छन ्।  
७५ प्रघतशत फैंकको ऋण य २५ प्रघतशत स्थानीम फामसन्दा य अन्म रगानीकतायरे रगानी गयेका हुन ्। आमोजनाको 
काभको सुरुवाती चयणभा स्थानीम फामसन्दाको अवयोध, वैशार् १२ गतेको बूकम्ऩरे ऩायेको असयका कायण 

घनधायरयत मभघतबन्दा चाय भदहना दढरो काभ सम्ऩन ेरक्ष्मका साथ काभ अघि फढ्दै धथमो । गएको साउन भदहनाभ ै

काभ सम्ऩन्न गन ेबघनए ताऩघन काभ सम्ऩन्न हुन अझै थऩ तीन भदहना राग्न ेबएको छ । यासस 
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भारतऱे ददने भो सस्तोमा बबजुऱी 
सचने िौतम  

बायतरे मस वषयको दहउॉदभा नेऩारराई गत वषयबन्दा सस्तोभा बफजुरी ददने बएको छ । बायतीम ऊजाय 
दरार कम्ऩनी (षऩदटसी)रे मस वषयको दहउॉदका ६ भदहना प्रघतमुघनट ५ रुऩैमाॉ ६० ऩैसा (३.५० बारु) भा 
बफजुरी ददन रागेको हो । गत वषय बायतरे प्रघतमुघनट ६ रुऩैमाॉ (३.७५ बारु)भा बफजुरी ददएको धथमो । 
नेऩार षवद्मुत ्प्राधधकयणरे टनकऩुयफाट प्रघतमुघनट ५ रुऩैमाॉ ६० ऩैसाभा ३५ भेगावाटसम्भ बफजुरी र्रयद 

गयी आमात गनेछ । प्राधधकयणका षवद्मुत ्व्माऩाय षवबागका घनदेशन अघनर याजबण्डायीसदहतको टोरी 
बफहीफाय षऩदटसीसॉग व्माऩाय सम्झौता गनय बायत गएको छ । 
नेऩार षवद्मुत ्प्राधधकयणका कामयकायी घनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे मस वषय बायतभा बफजुरीको भूल्म 

िटेकारे नेऩारभा आमात हुने भूल्म ऩघन सस्तो बएको जानकायी ददए । „दहउॉदको रोडसेडडङ कभ गनय 
टनकऩुयफाट डडसेम्फयदेझर् भेसम्भ ३० भेगावाट षवद्मुत ्आमात गछौं,‟ उनरे बने । 
टनकऩुय–भहेन्रनगयको प्रसायण राइनफाट करयफ ४० भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गनय सककने 
प्राधधकयणरे जनाएको छ । नेऩार य बायतफीच बएको भहाकारी सन्धीअनुसाय, बायतरे टकनऩुयफाट 

नेऩारराई वाषषयक रूऩभा ७ रार् मुघनट बफजुरी घन:शुल्क ददॉदै आएको छ । बायतरे घन:शुल्क बफजुरी 
टनकऩुयफाटै ददन्छ । 
षवद्मुत ्प्राधधकयणरे दहउॉदभा हुने बफजुरीको भाग ऩूघत य गयी रोडसेडडङ काभ गनय हयेक वषय बायतफाट 

बफजुरी आमात गदै आएको छ । षवद्मुत ्भाग बन ेहयेक वषय फढ्दै गइयहेको छ । तय, कुन ैठूरा जरषवद्मुत ्

आमोजना घनभायण सम्ऩन्न नबएकारे भागअनुसाय आऩूघतय गनय वषैबरय बायतफाट बफजुरी आमात गनुयऩन े

फाध्मता नेऩारराई छ । 
प्राधधकयणरे गत वषय बायतफाट करयफ २ सम ४० भेगावाट बफजुरी आमात गयेको धथमो । गत वषय 
प्राधधकयणरे दहउॉदभा भागको ४५ प्रघतशत बफजुरी आऩूघतय गनय नसकेय रोडसेडडङ गयेको धथमो । मस वषय 
दहउॉदभा भाग १ हजाय ४ सम २३ भेगावाट य आऩूघतय बने ९ सम ८९ भेगावाट भारै हुने प्राधधकयणको 
प्रऺेऩण छ । 
प्राधधकयणरे बफहाय स्टेट इरेस्क्िमसटी फोडयफाट फाहै्रभदहना य ऩावय ट्ेेयड कम्ऩनी (षऩदटसी) इस्न्डमाफाट 

फढी भाग हुने दहउॉदको ६ भदहना बफजुरी आमात गदै आएको छ । गत वषयको दहउॉदभा दैघनक ११ िन्टा 
रोडसेडडङ बएको धथमो । 
कामयकायी घनदेशक काफ्रेरे मस वषय ऩघन दहउॉदभा गत वषयबन्दा रोडसेडडङ फढ्न नददने गयी काभ 

बइयहेको जानकायी ददए । 
„बूकम्ऩरे ऺघत ऩुयम्ाएका घनजी ऺेरका आमोजनाफाट ९३ भेगावाट उत्ऩादन फन्द छ, ढल्केवय–

भुजफ्पयऩुय क्रस फोडयय प्रसायण राइनफाट थऩ ९० भेगावाट आमातको रक्ष्म यारे्का धथमौँ, तय भधेसभा 



बइयहेको आन्दोरनरे काभ घनभायण अवरुद्ध छ,‟ उनरे बने, „षवद्मुत ्गहृहरूको भभयतसम्बाय, प्राषवधधक 

चहुावट घनमन्रण रगामतभापय त गत वषयबन्दा रोडसेडडङ कभ गनय प्रमास गरययहेका छौँ ।‟ 
मस ैवषय घनभायण सम्ऩन्न हुने ५० भेगावाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी, २० भेगावाटको भाधथल्रो भादी, १४.५ 

भेगावाटको हेँवा, १४ भेगावाटको कुरेर्ानी तेस्रो, ७ भेगावाटको भाई क्मास्केट य ६ भेगावाटको भाई सी 
आमोजनाको घनभायण इन्धन अबावरे प्रबाषवत बएको छ । मसरे गदाय ऩघन प्राधधकयणको षवद्मुत ्आऩूघतय 
प्रऺेऩणभा असय ऩयेको छ । कामयकायी घनदेशक काफ्रेरे बायतीम सहमोगभा कटैमा–कुसहवा य 

ऩयवानीऩुय–यक्सौरा १ सम ३२ केबी प्रसायण राइन सुदृढीकयणका राधग ठेकेदाय छनोट बइसकेकारे 

आगाभी वषयफाट थऩ बफजुरी आमात गनय सककने फताए ।  
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ररडी हाइड्रोिो ऱाभाॊश ऩाररत 

रयडी हाइड्रोऩावय डबेरऩभेन्ट कम्ऩनीको १४औँ वाषषयक साधायणसबारे सेमयधनीराई १०.५२६ प्रघतशत 

नगद राबाॊश ददने प्रस्ताव ऩारयत गयेको छ । 
साधायणसबारे १०:३.५ अनुऩातभा हकप्रद सेमय जायी गने प्रस्ताव ऩघन ऩारयत गयेको कम्ऩनीरे फताएको 
छ । 
हकप्रद सेमय जायी गयी प्राप्त हुन ेयकभ कम्ऩनीरे व्मवस्थाऩन गयी घनभायण गरययहेको ९ हजाय ९ सम 

ककरोवाट ऺभताको इवार्ोरा आमोजनाभा रगानी गरयनेछ । आमोजनाभा कम्ऩनीको २५ प्रघतशत 

रगानी हुनेछ । 
इवार्ोरा आमोजना ऩाॉचथय तथा ताप्रेजुङ स्जल्राको मसभाना बई फग्न ेथऩुय गाषवसभा यहेको छ । 
आमोजनाफाट उत्ऩाददत षवद्मुत ्भेची करयडोयअन्तगयत घनभायण सम्ऩन्न बएको १ सम ३२ केबी अभयऩुय 

सफस्टेनभा प्रवाह हुनेछ ।  
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ऊजाय मन्राऱयिा सगचव िममसनिा ऱागि तीनवटा ठूऱा ननणयय िने तयारीमा  
प्राषवधधक नबएको कायण ऊजाय भन्रारमभा अमोग्म बएय साभान्म प्रशासन भन्रारमको अघतरयक्त 

सभूहभा ऩरयसकेका ऊजाय भन्रारमका सधचव याजेन्र ककशोय ऺेरीरे केही दरार कम्ऩनी य एभारे 

उऩाध्मऺ वाभदेव गौतभसदहतराई राब ऩु-माउने उद्देश्मरे तीनवटा घनणयम गने तमायी गयेका छन ्। 
ऊजाय भन्रारम स्रोतका अनुसाय सधचव ऺेरीरे नेऩार षवद्मुत ्प्राधधकयणको अध्मऺको हैमसमतरे 

प्राधधकयणको सञ्चारक समभघतको फैठकफाट २२० केबीको कोशी करयडोयको षवद्मुत ्प्रसायणराइनको 
ठेक्का ऩुन् गन,े १३२ केबीको सोरु करयडोयको ठेक्का बायतको ज्मागुवाय कम्ऩनीराई ददने य 

जराशममुक्त आॉधीर्ोरा जरषवद्मुत ्आमोजनाको स्जम्भा धचघनमाॉ दरार कम्ऩनी सीजीजीसीराई ददने 
तमायी गयेका छन ्। त्मसका राधग याधा ऻवारीराई हटाएय ऊजायभन्री फनेका वाभदेव गौतभरे सञ्चारक 

समभघत सदस्महरु सभेत नमाॉ घनमुक्त गरयददएका छन ्। ज्मागुवाय य सीजीजीसीको नेऩारी एजेन्ट 

गौतभका ऩाटयनय दीऩक बट्ट हुन ्। स्रोतका अनुसाय बट्टका कानुनी सल्राहकाय सधचव ऺेरी हुन ्।  
 

ज्मागुवायराई ठेक्का ददने काभ सस्जरो फनाइददन प्राधधकयण सञ्चारक समभघत फैठकभा सधचव ऺेरीरे 

भन्री ऻवारीषवरुद्ध „नोट अप डडसेन्ट‟ रेरे्का धथए । साथै सधचव ऺेरीरे बायतीम रुऩैमाॉराई ऩरयवत्र्म 

भुरा बएको बनेय अस्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगराई सभेत सहभत गयाएका धथए । तय, नेऩार 

याष्ि फैंकरे प्राधधकयणराई ऩर ऩठाउॉ दै बायतीम भुरा नेऩारभा ऩरयवत्र्म भुरा नबएको स्ऩष्ट ऩायेऩघछ 

अस्ततमायको घनणयम सभेत र्ायेज हुन ेदेझर्एको छ । बायतीम भुरा ऩरयवत्र्म बएको बन्दै सोरु करयडोयको 
प्रसायणराइन घनभायणको ठेक्का ददने घनणयम अवैध बएको अस्ततमायरे घनणयम गयेको धथमो । बायतीम 

भुरा ऩरयवत्र्म होइन बनेय याष्ि फैंकरे बनेऩघछ अस्ततमायको घनणयम गरत हुनऩुगेको हो । मसफाये सवोच्च 

अदारतभा भुद्दा सभेत षवचायाधीन छ । प्राधधकयण सञ्चारक समभघतरे भोहन इनजॉराई सोरु 
करयडोयको प्रसायणराइनको ठेक्का ददने सैद्धास्न्तक घनणयम गयेको धथमो ।  
 

तीनवटा ठेक्काको घनणयम गयाएय कयोडौ रुऩैमाॉ जम्भा गनयका राधग गौतभरे ऊजाय भन्रारम स्जम्भेवायी 
मरनासाथ प्राधधकयणको अध्मऺ ऊजाय भन्रारमका सधचवराई फनाएका धथए । त्मसअघि प्राधधकयणको 
अध्मऺ ऊजायभन्री हुन ेव्मवस्था धथमो । गौतभकै मोजनाअनुसाय कमभसनका ठूराठूरा घनणयम गयाउन 

ऺेरीराई अघिल्रो वषय जेठभा ऊजायसधचव फनाइएको धथमो । प्राधधकयणको अध्मऺ हुनासाथ सधचवको 
मोजनाअनुसाय ऊजाय भन्रारमरे प्राधधकयणका कामयकायी घनदेशक भुकेश काफ्रेराई भन्रारम तान्ने 
घनणयम गयेको धथमो । भस्न्रऩरयषद्रे न ैआपूराई घनमुस्क्त गयेको कायण भस्न्रऩरयषद्को घनणयमषवना 
प्राधधकयणफाहेक कतै हास्जय नहुन ेअडान काफ्रेरे मरएऩघछ अदहरे सधचवरे अध्मऺको हैमसमतरे एउटा 
फैठक ऩघन याख्नसकेका छैनन ्। सधचव ऺेरीरे अदहरेसम्भ षववादभा नऩयेका प्राधधकयणका उऩ–कामयकायी 



घनदेशक याभचन्र ऩाण्डमेराई जफजयस्ती घनमभत्त एभडी भानेका छन ्। तय, ऩाण्डमेरे बन ेकाफ्रेराई नै 
एभडी भानेका छन ्। सधचवरे ऩाण्डमेराई घनमभत्त एभडी फनाएय कयोडौँ िोटारा गने मोजना फनाए ऩघन 

ऩाण्डमेरे एभडी काफ्रेरे प्राधधकयणभा हास्जय बएसम्भ आपू एभडीको रुऩभा काभ नगन ेस्ऩष्ट ऩायेका 
छन ्। स्रोतका अनुसाय सधचव ऺेरीरे अस्ततमायको गरत घनणयम देर्ाएय ऊजायभन्री टोऩफहादयु 

यामभाझीराईसभेत सहभत गयाएय तीनवटा कमभसनका घनणयम गयाउन ेतमायी गयेका छन ्। 
 

सधचव ऺेरीरे अदहरेका एभडीराई भन्रारम हास्जय गयाइददन भन्री यामभाझीसभऺ गुहाय भाधगसकेका 
छन ्। ऊजाय भन्रारमफाट फ्माॉककने घनस्श्चत बएका सधचवको कुया भानेय मी तीनवटा षववाददत षवषमको 
घनणयम गन ेवातावयण भन्री यामभाझीरे मभराएभा उनी ठूरो षववादभा ऩन ेघनस्श्चत छ । सवोच्च 

अदारतभा सभेत षवचायाधीन भुद्दाराई प्रबाषवत ऩान ेतरयकारे सधचवरे काभ अगाडड फढाएऩघछ सधचवरे 

एभडी भानेका ऩाण्डमे सभेत हस्च्कएका छन ्। प्राषवधधकराई सधचव फनाएय ल्माउने काभभा राग्नुऩनेभा 
भन्री यामभाझी अदहरे अरभरभा ऩयेको ऊजायकै एक अधधकायीरे जानकायी ददए । „सधचव जगेडाभा ऩयेको 
एक भदहनाबन्दा फढी बइसक्मो‟, ती अधधकायीरे बन,े „भन्रीरे नमाॉ सधचव र्ोज्नुबन्दा ऩघन दरार 

कम्ऩनीका स्वाथय ऩूया गन ेउद्देश्मरे आएका सधचवराई च्माऩेय फस्दा सभस्मा फढ्दै  

गएको छ ।‟  मसैफीच, बरऩार र्रयदकाण्डभा भ्रष्ट बनेय ठहय बएका सहयी षवकास भन्रारमका सधचव 

अजुयन काकी अदहरे ऊजाय भन्रारमका सधचव फन्ने दौडभा रागेका छन ्। सहयी षवकास भन्रारम 

एभारेको बागभा जाने बएऩघछ उनी त्महाॉफाट बाग्न ेप्रमासभा छन ्। भ्रष्टराई सधचव फनाएभा भन्रीको 
फदनाभ हुने घनस्श्चत छ । काकी घनणायमक तहभा जहाॉ–जहाॉ यहन्छन ्ती भन्रारमका भन्रीहरु षववादभा 
ताघनॉदै आएका छन ्।  
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सधैँिो ऊजायसॊिट : हामी भने हेरेिो हे-य ै

अच्युतप्रसाद ऩौडऱे ‘गचन्तन’, 

हाम्रो भुरुकरे षवद्मुत ्ऊजायका ऺेरभा अनुबव फटुरेको एक शताब्दी बफघतसकेको छ । जरस्रोतभा षवश्वभ ैधनी 
यहेको नेऩारको मो एक शताब्दी बनेको ऩमायप्त सभम हो । तय मस ैभुरुकभा अत्मधधक रोडसेडडङ छ बन्न ुय 

व्महोनुयऩदाय सफैराई उदेक राग्छ न ै। षव.सॊ. २०१३ सारभा सुरु बएको आवधधक षवकास मोजनारे गघत मरॉदै आठौं 
ऩञ्चवषॉम मोजनासम्भ आइऩुग्दा मसभा सयकायी ऺेरको भार सॊरग्नता देझर्मो । दहउॉदका सभम नदी प्रवाहभा 
कभी आउॉदा षवद्मुत ्उत्ऩादन अत्मधधक िट्न जान ेत बमो न,ै अऩाय ऩानीको बण्डाय यहेको मस ैभुरुकभा वषायको 
सभमभा ऩघन रोडसेडडङका कायण हाम्रो दैनस्न्दन जीवन घनकै प्रबाषवत फन्न ऩुगेको छ ।  
 

भुरुकभा याजनैघतक ऩरयवतयनऩघछ अथयनीघतको र्लु्रा फजाय य उदायीकयणअन्तगयत षव.सॊ. २०४९ भा षवद्मुत ्ऐन 

जायी बमो । मसफाट जरषवद्मुत ्सम्फस्न्धत अन्म नीघतहरु ऩघन ऩरयभास्जयत बए । षवद्मुत ्ऐन, २०४९ सॊग ै

जरषवद्मुत्को उत्ऩादन य षवतयणभा घनजीऺेर सॊरग्न हुन आएको छ । घनजीऺेर सॊरग्न हुॉदा थपु्र ैप्रवद्र्धनात्भक 

एवॊ प्रोत्साहनात्भक काभहरु बएगयेको देझर्ए ऩघन भुरुकभा ऊजाय सॊकट फढ्दो छ । महाॉ जरषवद्मुत ्षवकासको 
प्रगघत सन्तोषजनक छै्रन । बरवषॉम मोजना षव.सॊ. ०६९÷०७० सम्भ आइऩुग्दा यास्ष्िम षवद्मुत ्प्रणारीभा आवद्ध 

जरषवद्मुत ् उत्ऩादन केन्रहरु जडडत ऺभता सात सम ऩाॉच भेगावाट भार ऩुगेको देझर्नारे मसो बन्नुऩयेको हो । 
ऺभता सात सम ऩाॉच भेगावाटभध्मे नेऩार षवद्मुत ्प्राधधकयण सयकायी घनकामको चाय सम ७३ भ.ेवा. य घनजीऺेरको 
दईु सम ३२ भ.ेवा. भार उत्ऩादन हुन ुय वषेनी षवद्मुत ्आऩूघतयको भाग बन ेफढ्दै जान ुअथायत ्उत्ऩादन य भागको 
असन्तुरन हुन जानारे रोडसेडडङको चको भूल्म आभ नेऩारीहरुरे व्महोरययहेका छन ्।  
 

हारसम्भ भुरुकभा ५८ स्जल्राहरुभा यास्ष्िम प्रसायण िीड ऩुगेको छ । षवगत बरवषॉम मोजना अवधधभा थऩ एक 

सम ८४ भ.ेवा. षवद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म यहेकोभा अनेकौं व्मवधानका कायण जम्भा २१ भे.वा. भार षवद्मुत ्

उत्ऩादन हुन सक्मो बन ेप्रसायण राइन षवस्तायको प्रगघत थऩ घनयाशाजनक फनेको छ । चारू बरवषॉम मोजना 
र्ासगयी गत वषय त झन ्अको यडाको थषऩन ऩुग्मो । कावेरीरगामत अन्म थपु्रै घनजीऺेरका जरषवद्मुत ्

आमोजनाको इजाजत यद्द गनय अस्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे आदेश जायी ग¥मो । सॊसदका षवमबन्न 

समभघत य अस्ततमायको फीच ठूर ैयडाको ऩघन देर्ाऩ¥मोे े। ऺेराधधकायको प्रश्न तेस्र्माउॉ दै एक अकोफीच बनाबन य 

दयूी ऩघन फढ्न गमो । अथय समभघत, कृषष तथा जर स्रोत समभघत एवॊ अस्ततमायका फीच फढेको दयूी य ऺेराधधकायफाये 

सॊसदका सबाभुर्सभऺ षवमबन्न ऩराचाय ऩघन बए । जे होस ्त्मो तीक्ततारे चारू मोजनाको जरषवद्मुत ्ऺेरको 
प्रगघत घनयाशाजनक हुन ेकुयाभा दईु भत यहेन । गत वषय धेयै घनजीऺेरका जरषवद्मुत ्मोजनाहरु सयकायरे र्ायेज 

ग-मो, कावेरी फच्मो । 
 

भुरुकभा याष्िव्माऩी प्रसायण राइनको ऺभताको अबाव छ । षवतयण व्मवस्थाऩन काभ चराउ भार छ । यन अप 

रयबय प्रणारीभा आधारयत जरषवद्मुत ्उत्ऩादन ऩद्धघतहरु छन,् जसका कायण दहउॉदको सभमभा जडडत 

ऺभताअनुसायको षवद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदैन । सावयजघनक घनजी–सहकायी अथायत ्ऩी.ऩी.ऩी. भोडरेअनुरुऩ ऩघन 



घनजीऺेरफाट प्रघतफद्धता जनाएअनुसाय षवद्मुत ्उत्ऩादन नगन ेय सयकायी ऺेरफाट ऩघन ठूरो ऺभताका षवद्मुत ्

उत्ऩादन आमोजना सॊचारन हुन नसकेका कायण भागअनुसायको षवद्मुत ्ऊजाय आऩूघतय हुन नसकी भुरुकरे राभो 
सभमदेझर् गम्बीय सभस्मा झले्नुऩयेको छ । गत वषयकै ठूरा फाढीऩदहयो, मस ैवषयको सुरुभा आएको कहारीराग्दो 
बूकम्ऩ य भुरुकभा बएको सॊषवधान सकस सभाधानऩघछ देर्ाऩयेको तयाई भधेशको जदटर सभस्मारे देर्ाऩयेको 
इन्धन आऩूघतयको असहज ऩरयस्स्थघतका कायण घनकट बषवष्मभ ैभुरुकभा षवद्मुत्को चयभ सॊकट देर्ाऩन ेप्राम् 
घनस्श्चत छ । 
 

घनमस्न्रत अथय व्मवस्थाफाट सन ्१९९० देझर् भुरुक षवस्तायै र्लु्रा य उदाय व्मवस्थाभा आएको हो । सन ्१९९० को 
दशकभा मसका केही सकायात्भक ऩरयवतयन ऩघन देझर्एका हुन ्। षवगतका मोजनाहरुरे घनजीऺेरराई देशको 
आधथयक षवकासको भेरुदण्ड, सॊवाहकको रुऩभा मरएको ऩघन हो । तय भुरुकभा ऩूवायधाय षवकासको कभी य 

रगानीभैरी वातावयणको अबावका कायण मसरे सन्तोषप्रद वातावयण दटकाइयाख्न सकेन । औद्मोधगक असुयऺा, 
सवयर अशास्न्त, असर श्रभ सम्फन्धको अबाव अघन सुशासनको प्रत्माबूघत हुन नसक्ता उदायीकयणको नीघतरे 

असर ऩरयणघत ददन सकेन । घनजीऺेरको उद्मभशीरताको अबाव भुरुककै अमबशाऩ फन्न ऩुग्मो । षवदेशभा श्रभ 

ऩोझर्एय जुनसुकै कामय गनय तमाय हुन ेतय स्वदेशभा श्रभ, शस्क्त रगानी नगन ेऩरयऩाटी य सॊस्कृघत नयाम्रयी हुककय मो 
हाम्रो देशभा । 
षवगतको तुरनाभा हार भुरुकभा शास्न्त सुयऺाको अवस्थाभा सुधाय देझर्ए ऩघन राभो प्रतीऺाऩघछ भुरुकरे नमाॉ 
सॊषवधान ऩाए ऩघन याजनीघतक गघतयोध बन ेअन्त्म बइसकेको छैन । अत्मन्त र्धचयरो सॊषवधानसबाऩघछ ऩघन 

भुरुकको सॊक्रभण अन्त्म बएको देझर्न्न । तयाईको सभस्मा, सीभाॊकनका कुयारे सॊिीमताको स्ऩष्टता बइसकेको 
देझर्न्न । भुतम ऩरयमोजना कामायन्वमन स्तयभा यहेका ऩदाधधकायीहरुको घछटोघछटो ऩरयवतयन बइयहेको अवस्था छ 

। ऊजायऺेरको नेततृ्व ऩॊस्क्तभा यहेका व्मस्क्तहरु ऺणऺणभ ैऩरयवतयन बइयहेका छन ्। ऊजायऺेरभै राभो दर्र बएका 
व्मस्क्तहरुको घनयन्तयता छैन । ऊजाय भन्रारम, ऊजाय आमोग, षवद्मुत ्षवकास षवबाग आददका नेततृ्वहरु 

ऺणऺणभा नमाॉ अनुहायहरु देझर्एका छन ्। नेऩार षवद्मुत ्प्राधधकयणभा कामयकायी प्रभुर्को षववाद सधैं देझर्ने 
गयेको छ ।  श्रभ भन्रारम य ऊजाय भन्रारमका फीच दऺ जनशस्क्तको कभी छ बन ेरगानीकतायहरु चन्दा य 

कपयौतीका भायभा ऩरययहेका न ैछन ्। 
 

षवकासको साझदेायीका रुऩभा यहेको घनजीऺेरसॉग सयकायरे याम्रोसॉग हातेभारो गनय सकेको छैन । सयकाय 

ऩरयवतयनसॉग ैघनजीऺेर साॊगठघनक रुऩभा सयकायसॉग हायगुहाय भाग्न ऩुग्छ । मसफाट सयकाय य घनजी उद्मभी 
व्मवसामीफीचको दयूी यहेको स्ऩष्ट हुन्छ । सयकायका केही अॊगहरु केवर याजस्वको सीभा वदृ्धध गनय चाहन्छन ्बन े

सुशासन अॊगका सयकायी घनकामहरु सेवाको बावनाभा प्रेरयत हुन सकेका छैनन ्। घनजी अॊगरे र्रेुयै बन्न ेगयेको छ 

सयकायी कभयचायीहरुभा सकायात्भक सोच छैन बनेय । वस्त ुय सेवाको उत्ऩादन रागतभा हाभीरे कभी गनय सकेका 
छैनाॊे ै। गुणस्तयका कायण हाम्रा उत्ऩादन य सेवारे अन्तयायस्ष्िम फजाय प्रवेश गनय सकेका छैनन ्। परस्वरुऩ षवश्व 

व्माऩाय सॊगठनको सदस्म याष्ि, साकय , साफ्टा, षवभस्टेक जस्ता सदस्म याष्ि य फहु व्माऩारयक भागय प्रशस्त हुॉदाहुॉदै 

ऩघन नेऩाररे एक्काइसौं शताब्दीको षवश्व फजायफाट हात धनुुऩयेकोे ेछ । 
 

षवश्व एक ऩरयवाको अवधायणा, घछभेकी भुरुक बायत य चीनरे देर्ाएको तीव्रतय आधथयक षवकास, सूचना य 

प्रषवधधको अत्मधधक ऩहुॉचका कायण आभ नेऩारीहरुको आकाॊऺा फढेको छ तय सयकायको बूमभका षवस्तायसॉग ै



साधन य स्रोतको षवकास हुन सकेको छैन । घछभेकी एवॊ तेस्रो याष्िहरुफाट सहमोग य सद्बावको वषाय बएको देझर्ए 

ऩघन हाभीरे त्मसको सदऩुमोग गनय सकेका छैनौँ । अतीतदेझर् वतयभानसम्भ आइऩुग्दा वषायको बेरझैं षवत्तीम स्रोत 

र्न्माउनेहरु कभ छै्रनन,् हाभीकहाॉ तय फारुवाभा हारेको ऩानी जस्त ैबएको छ हाम्रो गघत षवकासको क्रभ हेदाय । 
भुरुकभा स्थानीम याजनैघतक स्जम्भेवाय घनकामको अबाव छ । आफ्ना मोजना आपैं रे छनौट गनय सक्न ेस्जम्भेवाय 

स्थानीम घनकामको अबावभा आभ जनताहरु थऩ कष्ट भहसुस गदै छन ्। अकोघतय घनजी सयकायी सहकायीको 
अवधायणारे सॊस्थागत रुऩ मरइसकेको छैन । षवदेशी रगानीको राधग उऩमुक्त वातावयणको अबाव, कभजोय ऩुॉजी 
फजाय य प्राषवधधक दऺताको कभीका कायण ऩघन भुरुक थऩ सॊकटभा छ ।  
 

देशको सवाांगीण षवकासका राधग ऩमायप्त षवद्मुत ्आऩूघतय गयी जनताको जीवनस्तयभा सुधाय ल्माउन, सन ्२०२२ 

सम्भ सफैराई बयऩदो य गुणस्तयीम ददगो य सवयसुरब षवद्मुत ्उऩरब्ध गयाई षवद्मुत्राई घनमायतमोग्म वस्तुको 
रुऩभा मरन ेभुरुकको दीियकारीन मो सोच, जरषवद्मुत ्उत्ऩादन प्रसायण तथा षवतयणफाट आधघुनक ऊजायभा सफैको 
ऩहुॉच ऩ¥ुमाउॉ दै आधथयक य साभास्जक साभुदाघमक सहकायी रगानी वदृ्धध गने भुरुकको यणनीघत बए ऩघन षवद्मभान 

जदटरताहरुको गाॉठो नपुकेसम्भ याज्मको सोच, उद्देश्म, अवधायणा, यणनीघत ऩूया नहुन ेदेझर्न्छ ।  घनजी ऺेरसॉग 

षवद्मुत ्र्रयदको सम्झौता सभमभ ैहुन नसक्न,ु र्रयद गदाय ऩघन नोक्सानी व्महोनुयऩन ेअवस्था, षवद्मुत ्आमात 

घनमायतका राधग अन्तयायस्ष्िम प्रसायण राइनभा दढराइ हुन,ु जराशममुक्त आमोजनाफाट भुरुकरे तल्रो तटीम 

पाइदाका फाये यास्ष्िम स्तयभा एकीकृत सोच नहुन,ु स्थानीम स्तयभा याजनैघतक सहभघत य सुयऺाको वातावयण तम 

नहुन,ु ऊजाय रगानी ऺेरभा प्रवद्र्धकहरुफीच न ैअत्मन्त पाटो देझर्नु, धमैय य सहनशीरताको वातावयण ऩटक्कै नहुन,ु 

भाग य आऩूघतयको भौसभी असन्तुरन हटाउन आवश्मक भाराभा जराशममुक्त आमोजनाहरुको अबाव हुन ुमस 

ऺेरका थऩ सभस्माहरु हुन ्। गत वषय काठभाडौंभा बएको अठायौं साकय मशर्य सम्भेरनको ऩूवयसन्ध्माभा नेऩार य 

बायतकाफीच फहुचधचयत अरुण तेस्रो ऩीडीएभा हस्ताऺय सम्ऩन्न बएको धथमो । 
 

नौ सम भ.ेवा. ऺभताको अरुण तेस्रो जरषवद्मुत ्आमोजना षवकास सम्झौताभा आमोजनाको २५ वषयको सञ्चारन 

अवधध तोककएको धथमो । मस अवधधभा नेऩारराई घन्शुल्क षवद्मुत,् योमल्टी, बन्साय भहसुर भ्माट एवॊ आमकय 

गयी तीन र्फय ४८ अफयको आधथयक राब हुन ेअऩेऺा ऩघन गरयएकोे ेधथमो । हार दईु देशका फीच देझर्एको तीक्ततारे 

जरषवद्मुत ्ऺेरराई ऩघन असय ऩानय सक्न ेहॉदा सभमभ ैकूटनैघतक सम्फन्धराई कमसरो फनाउन हाम्रा शासक वगयरे 

दढरो गनुयहुन्न ।  सो आमोजनाफाट कम्तीभा हजाय स्थानीम फामसन्दाहरुरे काभ ऩाउन,े आमोजना प्रवद्र्धकरे ८५ 

कक.मभ. स्थानीम सडक, ऩुर, स्वास््म केन्र, प्राषवधधक मशऺारम, षवद्मारम बवन घनभायणस्थर तमाय गरयददन े

सभेत फुझझएकोे ेधथमो । सन ्२००८ भा नेऩार सयकाय य बायतीम कम्ऩनी सतरज जरषवद्मुत ्घनगभफीच 

आमोजना षवकाससम्फन्धी प्रायस्म्बक सभझदायी बएको धथमो बन ेनेऩाररे कुर उत्ऩादनको २१ दशभरव नौ 
प्रघतशत ( एक सम ९७ भ.ेवा.) षवद्मुत ्घन्शुल्क प्राप्त गन ेदेझर्एको धथमो । साथ ैउक्त कम्ऩनीरे आमोजना 
प्रबाषवत ऺेरका फामसन्दाराई प्रघतधयूी भामसक ३० मुघनट बफजुरी घन्शुल्क ददन ेत्मसका राधग न.ेषव.प्रा.को 
नस्जकको स्टेशनसम्भ करयफ ५६ कक.मभ. ३३ के.बी. प्रसायण राइन सभेत घनभायण गन ेसहभघत बएको धथमो । सन ्

२०२१ मबर बफजुरी उत्ऩादन गन ेमसको रक्ष्म यहेकोभा सभमभ ैमी काभ सम्ऩन्न हुनुऩन ेदेझर्न्छ ।  



मसअघि नौ सम भे.वा.को भाधथल्रो कणायरी जरषवद्मुत ्मोजना घनभायणका राधग बायतीम घनजी कम्ऩनी 
जी.एभ.आय.सॉग ऩीडीए बएको धथमो । षव.सॊ. २०५२ भा अरुण तेस्रो आमोजना घनभायण गनय षवश्व वैंक य 

एमसमारी षवकास फैंकरे चासो देर्ाउॉदा तत्कारीन षवऩऺी दर ने.क.ऩा. एभारेरे षवयोध गयेका कायण 

आमोजना अन्मौरभा ऩयेको धथमो । अरुण तेस्रोको सो ऩी.डी.ए.को भस्मौदा मसॉचाइ य वातावयण व्मवस्था 
बने भाधथल्रो कणायरी जस्तै हुने बघनएको छ । कुर एक र्फय चाय अफय रगानी हुने अरुण तेस्रो 
जरषवद्मुत ् आमोजना सन ् २०२० देझर् सञ्चारनभा आउने जानकायी ऩाएऩघछ अरुण सेयोपेयोका 
फामसन्दा र्ासगयी सॊर्वुासबावासीरे दीऩावरी नै गयेका धथए । मो सुर्द ऺणराई बुल्नुबएन । 

 

दक्षऺण एमसमारी याष्िहरुको सॊगठन साकय को अठायौं मशर्य सम्भेरन काठभाडौंभा सम्ऩन्न हुॉदा साकय  कामयकायी 
प्रभुर्हरुको सभुऩस्स्थघतभा ऩययाष्िभन्रीहरुरे साकय  भुरुकहरुका फीच अन्तयदेशीम प्रसायण राइन घनभायण गयी 
साकय  भुरुकहरुका फीच ऊजाय व्माऩायभा सहकामय गन ेसम्झौता गयेका छन ्। साकय  सदस्म याष्िहरुरे मसफाये ऐन 

फनाएय ऊजाय व्माऩाय सयरीकयण गन ेघनधो गयेका छन ्। ऊजायसम्फन्धी कानुनभा सफ ैसाकय  याष्िफीच एकता ल्माउन े

प्रघतफद्धता व्मक्त गरयएको उक्त सम्झौतारे जरस्रोतको धनी नेऩारको बषवष्म थऩ सुन्दय देझर्न्छ । साकय  
याष्िभध्मे नेऩार य बुटान जरस्रोतभा धनी छन ्बन ेअन्म सफैजसो याष्िहरु डडजेरप्रान्ट, थभयर, कोइरा आददफाट 

आफ्नो आवश्मकता ऩूया गरययहेका छन ्। बायत य फॊगरादेशफीच षवद्मुत ्प्रसायण राइन जोडडइसकेको, नेऩारको 
ढल्केवय य बायतको भुजपयऩुय एक हजाय भ.ेवा. ऺभताको अन्तयदेशीम प्रसायण राइन घनभायण बइयहेको य मता 
बैयहवा–गोयर्ऩुय उही ऺभताको घनभायण मोजना ऩाइऩराइनभा यहेकारे ऩघन साकय  ऊजाय सहकामयको सम्झौतारे 

नेऩारका राधग थऩ आशावादी फनाएको छ । कुन ैऩघन भुरुकरे ऊजाय व्माऩायभा अघतरयक्त शुल्क नमरन,े बन्साय 

अवयोध हटाउन ेवाचा व्मक्त गयेकारे ऩघन याम्रो सॊकेत ऩुन् स्भयण गनुय जरुयी छ अदहरे सफैरे । हार ऩघन नेऩार 

बायतफीच साना प्रसायण राइनहरुफाट षवद्मुत ्आदानप्रदान बइयहेका छन ्। गत वषयको साकय  सम्झौता कामायन्वमन 

बए जरषवद्मुत ्घनकासीको थऩ भागय र्रुी नेऩारको राधग त कोशढुेॊगा न ैसाबफत हुनेछ । मसथय सफैरे मसफाये 

भनन गयी भुरुकको दहत हुन ेकामयभा सरयक हुन ुआवश्मक छ । 
  



>f]tM gfu/L{s, 2072/7/15 

जऱववद्युत ऱिानी तथा वविास िम्ऩनीिो सेयर अऩेऺाभन्दा बढी माि  

षवष्णु फेल्वासे 
जरषवद्मुत रगानी तथा षवकास कम्ऩनी मरमभटेड (एचआइडडमसएर) को प्राथमभक सेमय र्रयदका राधग 

आवश्मक ऩन ेदयर्ास्त पायभ अऩेऺा गरयएबन्दा फढी भाग बएको छ। गत बफहीफायदेझर् र्रेुको 
प्राथमभक सेमयका राधग आवेदन ददन अऩेऺा गरयएबन्दा फढी पायभ भाग बएको घनष्कासन तथा बफक्री 
प्रफन्धक नागरयक रगानी कोषरे फताएको छ।  
एचआइडडमसएरको २ अफय रुऩैमाॉ फयाफयको २ कयोड ककत्ता सेमय बफक्रीका राधग आवेदन आह्वान गरयएको 
छ । मसका राधग ३ रार् थान पायभ आवश्मक ऩन ेअनुभान धथमो । तय त्मघतरे ऩुग्ने सम्बावना 
नदेझर्एको कोषका कामयकायी घनदेशक याभकृष्ण ऩोर्येररे शघनफाय नागरयकराई फताए । '३ रार् 

पायभरे नऩुग्ने देझर्एको छ,' उनरे बने, 'आवश्मकता अनुसाय छाप्दै जानेछौं ।' 
 

रगातायको फन्द, हडतार य अिोषषत बायतीम नाकाफन्दीका कायण उऩत्मकाफादहय ऩटक–ऩटक पायभ 

ऩठाउन नसककने स्स्थघत बएकारे एकैऩटक धेयै ऩठाउॉदा उऩत्मकाभा अबाव बएको ऩोर्येररे जानकायी 
ददए । 'पायभ छऩाइको क्रभभा यहेकोरे बोमर (आइतफाय) ऩमायप्त भाराभा आउन ेछ,' उनरे बने, 'अफ 

अबाव हुॉदैन ।' 
 

भाधथल्रो ताभोकोसी जरषवद्मुत आमोजनाको दयर्ास्त पायभ बन ेफेरा ऩघन मस्तै अबाव धथमो । 
'त्मसफाट ऩाठ मसकेय अऩेऺाबन्दा ३०–४० हजाय पायभ फढी छाप्दैछौं,' उनरे बन,े 'सफै गयेय साढे ३ रार् 

जघत छाप्छौं ।' पायभ नहुॉदा राभो सभमदेझर् रगानीको ऩर्ायइभा यहेका सवयसाधायणरे भाधथल्रो 
ताभाकोसीको सेमयका राधग आवेदन ददन ऩाएका धथएनन ्। 
 

गत बफहीफाय नमाॉ फानेश्वयस्स्थघत नागरयक रगानी कोषको कामायरमभा आवेदन पायभ मरन ऩुगेका 
रगानीकताय रयत्त ैपकेका धथए । मसभमसभ ऩानीभा मबज्दै कोष कामायरम ऩुगेका रगानीकताय पायभ 

नऩाउॉदा आक्रोमशत सभेत देझर्न्थे । 
 

पायभ षवतयण प्रणारी व्मवस्स्थत नहुॉदा कत ैधेयै हुन ेकतै नऩुग्न ेसभस्मा षवगतभा ऩघन देझर्एको धथमो । 
'षवगतभा अन्म कम्ऩनीको दयर्ास्त पायभ ऩघन कतै फढी बएय रे्य जाने य कत ैअबाव हुने गयेको धथमो,' 
ऩोर्येररे बने, 'षवतयण नबएका पायभ म्माद सककएऩघछ कपताय बएका धथए । मो कम्ऩनीको ऩघन त्मस्तै 
हुन सक्छ ।' 
 

आवश्मकबन्दा फढी पायभ रगेय य फजायभा अबाव मसजयना गने प्रवषृत्त ऩघन छ । 'पायभ सस्जरै ऩाए धेयैरे 



बने य कभ सेमय ऩन ेठानेय केही ठूरा रगानीकतायरे चररे्र ऩघन गछयन,्' एक ब्रोकयरे बने । षवतगभा 
मस्तो प्रवषृत्त देझर्एको उनको बनाइ छ । कोषका कामयकायी घनदेशक ऩोर्येर बने मस्तो चररे्रफाये 

आपूराई जानकायी नबएको फताउॉछन ्। 'दयर्ास्त पायभभै चररे्र हुन ेसम्बावना देझर्ॉदैन,' उनरे बने । 
 

मसअघि कोषरे पायभ कभ बएको बन्दै एकजनाराई फढीभा चायवटा भार बफक्री गने व्मवस्था मभराएको 
धथमो । एक व्मस्क्तरे २०÷२५ पायभ रैजाने प्रवषृत्त घनरुत्सादहत ऩानय मस्तो व्मवस्था गरयएको कोषको 
बनाइ छ । आवश्मक भाराभा पायभ छाषऩएकारे आइतफायदेझर् मस्तो व्मवस्था हटाइने कोषरे फताएको 
छ । 
 

एचआइडडमसएरको साधायण सेमयको भाग सवयसाधायणफाट बन्दा सॊस्थागत रगानीकतायफाट फढी हुन े

अनुभान छ । अधधकाॊश फैंक, षवत्तीम सॊस्था, फीभा कम्ऩनी, म्मुचर पन्डहरुरे रगानी गन ेसम्बावना 
देझर्एको एक रगानीकतायरे फताए । 
 

अधधकतभ ५० कयोड रुऩैमाॉसम्भ रगानी गनय सक्न ेबएकारे वाझणज्म फैंक, षवकास फैंक य बफभा कम्ऩनीरे 

ठूरो ऩरयणाभभा भाग गने तमायी गयेको फुझझएको छ । 
 

फैंककङ प्रणारीभा करयफ १ र्फय रुऩैमाॉ रगानीमोग्म ऩैसा (तयरता) छ । तयरता व्मवस्थाऩन कसयी गयौं 
बन्न ेसभस्मा बएको फेरा सफै फैंक, षवत्तीम सॊस्थारे प्राथमभक सेमय र्रयद गनय उल्रेतम भाराभा ऋण 

रगानी गनय सक्छन ्य षवत्तीम सॊस्थारे ऩघन याम्रै ऩैसा हाल्ने सम्बावना छ । 
 

फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थारे ५ प्रघतशत ऩघन ब्माज ददन छोडकेो अवस्थाभा सवयसाधायण रगानीकतायका 
राधग मो उऩमुक्त सभम बएको नागरयक रगानी कोषको बनाइ छ । सवयसाधायण ऩघन सेमय भाग गन े

पायभ मरन य फुझाउन बफहीफायदेझर् न ैराइन फसेका छन ्। घछटोभा काषत्तक १९ गतेसम्भ आवेदन गनय 
सककन्छ । 
 

एचआइडडमसएरको सेमय अदहरेसम्भ जरषवद्मुत ऺेरको सफैबन्दा ठूरो सावयजघनक घनष्कासन हो । दईु 

अफय रुऩैमाॉको २ कयोड ककत्ताभध्मे कम्ऩनीरे ४ रार् ककत्ता कभयचायी य १० रार् ककत्ता साभूदहक रगानी 
कोषका राधग छुट्ट्माएको छ । फाॉकी १ कयोड ८६ रार् ककत्ता सवयसाधायणरे ककन्न ऩाउने छन ्। 
 

कम्ऩनीको सेमय यस्जस्िाय नागरयक रगानी कोष तथा सह–यस्जस्िाय एनएभफी क्माषऩटर य एनमसएभ 

भचने्ट छन ्। भुरुकबयका ३० षवत्तीम सॊस्थाका ४० केन्रफाट आवेदन मरने व्मवस्था मभराइएकोेे छ । 
 

रगानीकतायरे प्रघतककत्ता सम रुऩैमाॉका दयरे न्मूनतभ ५० ककत्ता (५ हजाय रुऩैमाॉ) देझर् अधधकतभ ५० रार् 

ककत्ता (५० कयोड रुऩैमाॉ) सम्भका राधग आवेदन ददन सक्नेछन ्। 



 

२०६८ साउनभा स्थाऩना बएको कम्ऩनीको अधधकृत ऩुॉजी ५० अफय, जायी ऩुॉजी १० अफय तथा चकु्ता ऩुॉजी ८ 

अफय रुऩैमाॉ छ । चाय वषयअघि स्थाऩना बएको कम्ऩनीरे घनधायरयत चकु्ता ऩुॉजी १० अफय रुऩैमाॉ ऩ¥ुमाउन 

सवयसाधायणराई २ अफय रुऩैमाॉ फयाफयको सेमय जायी गनय रागेको हो । कम्ऩनीभा सयकाय, कभयचायी सञ्चम 

कोष, यास्ष्िम बफभा सॊस्थान य नागरयक रगानी कोषको रगानी छ । कम्ऩनीरे हारसम्भ ५ प्रघतशतभार 

नगद राबाॊश भार षवतयण गयेको छ ।  
  



>f]tM sf/f]af/, 2072/7/15 

तराई आन्दोऱनऱे ‘क्रसबोडयर ऱाइन’िो िाम अवरुद्ध 

थऩ ९० भेगावाट आमात गने मोजना प्रबाषवत 

फाफुयाभ र्ड्का 
काठभाडौं, १५ काषत्तक – जायी तयाई आन्दोरनरे ४०० केबी अन्तयदेशीम (क्रसफोडयय) प्रसायणराइन घनभायण 

अवरुद्ध बएऩघछ ९० भेगावाट थऩ बफजुरी आमात गयेय दहउॉदको रोडसेडडङ कभ गन ेषवद्मुत ्प्राधधकयणको मोजना 
प्रबाषवत हुन ेबएको छ । नेऩार–बायत अन्तयदेशीम ४०० केबी प्रसायणराइन आमोजनाअन्तगयत ढल्केफयदेझर् 

मबट्ठाभोडसम्भ ४० ककरोमभटय राभो प्रसायणराइनको काभ भधेस आन्दोरनरे योककएको हो । मो राइनको काभ 

बदौभ ैसक्न ेरक्ष्म धथमो । मसफाट ९० भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गन ेतमायी प्राधधकयणको छ । षवद्मुत ्

आमातका राधग बायतको भुजफ्पयऩुयभा १०० एभफीको िान्सपभयय जडान बइसकेको छ । 
हार बायतफाट १८० भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात बइयहेको छ । आन्दोरनरे प्रसायणराइनको काभ अवरुद्ध 

बएकारे थऩ बफजुरी आमात गन ेमोजना प्रबाषवत हुन ेसभबावना फढेको प्राधधकयणका कामयकायी घनदेशक 

भुकेशयाज काफ्रे फताउॉछन ्। 
बायततपय को मबट्ठाभोडदेझर् भुजफ्पयऩुयसम्भ १०० ककरोमभटय राभो प्रसायणराइनको काभ रगबग सककएको 
छ,” उनरे बन,े “नेऩारतपय  काभ फाॉकी यहेकारे तत्कार आमात हुन ेसम्बावना कभ छ । काभ सुरु गयेको १ 

भदहनाभा नेऩारतपय को काभ सककन्छ । बायतफाट थऩ बफजुरी आमात हुन/ेनहुन ेआन्दोरनभ ैघनबयय छ । जघत 

घछटो आन्दोरन सककन्छ, त्मषत्त न ैघछटो बफजुरी आमात हुनेछ ।” कुरेर्ानी जराशम नबरयएको य बायतफाट ऩघन 

थऩ बफजुरी आमात गन ेमोजना अवरुद्ध हुॉदा रोडसेडडङभा भाय ऩन ेकाफ्रेरे फताए । 
थऩ बफजुरी आमात गनय प्राधधकयणरे ऩावय िेडडङ कऩोयेसन अप इस्न्डमा मरमभटेड (ऩीटीसी)सॉग २५ वषयका राधग 

षवद्मुत ्र्रयद–बफक्री सम्झौता गरयसकेको छ । सम्झौता मो वषयदेझर् कामायन्वमनभा आइसकेको छ । ४ सम केबी 
प्रसायणराइनभा १२ सम भेगावाट बफजुरी आदानप्रदान गनयका राधग ऺभता फुक बएको छ । ढल्केफयभा सफस्टेसन 

नफनेका कायण ४ सम केबी राइनराई १३२ केबीभा चाजय गयेय ९० भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गन ेतमायी बएको 
हो । त्मस्त,ै कुसाह–कटैमा १३२ केबी राइनफाट थऩ बफजुरी आमात गन ेतमायी प्राधधकयणको छ । 
प्राधधकयणरे मो वषय बायतफाट थऩ १ सम भेगावाट षवद्मुत ्आमात फढाई ३३७ भेगावाटसम्भ ऩ¥ुमाउन ेरक्ष्म 

मरएको छ । बायतफाट षवद्मुत ्आमात फढाए ऩघन मो वषय प्रणारी सञ्चारनभा ६ सम भेगावाट अऩुग बई रोडसेडडङ 

दैघनक १३ िण्टासम्भ हुन ेउसको प्रऺेऩण छ । मो वषय षवद्मुत्को भाग फढेय १३९६ भेगावाट ऩुग्न ेय बायतफाट सभेत 

आमात गदाय सुतर्ामाभभा ७९६ भेगावाटभार आऩूघतय हुन ेप्रऺेऩण उसरे गयेको छ । गत वषय प्राधधकयणरे बायतफाट 

२३७ भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गयेको धथमो । 
सुतर्ाका कायण नदीभा जरस्तय िट्न गई मसको असय उत्ऩादनभा ऩदाय आगाभी भाि, पागुन य चतैभा दैघनक १३ 

िण्टासम्भ रोडसेडडङ हुन ेप्राधधकयणको प्रऺेऩण छ । गत वषय उसरे रोडसेडडङ दैघनक १२ िण्टाभा सीमभत गयेको 
धथमो । 

थऩ ३५ मेिावाट किन्न ेसम्झौता 
प्राधधकयणरे शुक्रफाय ऩीटीसीसॉग थऩ ३५ भेगावाट षवद्मुत ्र्रयद सम्झौता गयेको छ । मो बफजुरी 



टनकऩुय नाकाफाट आमात हुनेछ । बफजुरी आगाभी डडसेम्फयदेझर् भे अथायत ्जेठ भदहनासम्भ आमात हुन े

कामयकायी घनदेशक काफ्रेरे जानकायी ददए । उनका अनुसाय प्रघतमुघनट साढे ३ रुऩैमाॉ बारु (५.६० रुऩैमाॉ)भा 
र्रयद गरयएको छ । ३५ भेगावाट बफक्रीफाट प्राधधकयणरे नापा कभाउनेछ । मो बफजुरी गत वषयको बन्दा 
आधा सस्तो हो । मो वषय बायतभा बफजुरीको बाउ िटेको छ । प्राधधकयणको औसत बफजुरी बफक्री भूल्म 

८.०५ रुऩैमाॉ छ । षवद्मुत ्र्रयदका राधग प्राधधकयण षवद्मुत ्व्माऩाय षवबागका घनदेशक अघनरयाज 

बण्डायीरगामत आधधकायी अदहरे ददल्रीभा छन ्। 
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ििनिो प्रस्ताव : नेऩाऱीिै ऩैसाऱे १२ सय मेिावाटिो बुढीिण्डिी आयोजना  
ऩुष्ऩ दऱुाऱ 

१५ काषत्तक, काठभाडौं । १२ सम भेगावाट षवद्मुत उत्ऩादन ऺभताको जराशममुक्त फुढीगण्डकी जरषवद्मुत 

आमोजनाभा कसयी ऩैसा जुटाउनेबन्न ेधचन्ता बइयहेका फेरा मुवा नेता गगन थाऩारे रगानी जुटाउन ेनमाॉ 
अवधायणा अघि सायेका छन ्। 

व्मवस्थाषऩका सॊसदको कृषष तथा जरस्रोत समभघतका सबाऩघत थाऩारे नेऩारी रगानीकतायहरुफाटै 

आमोजना घनभायणका राधग आवश्मक ऩन े२ र्फय ५० अफय रुऩैमाॉ ऩुॉजी जुटाउने प्रस्ताव अघि सायेका हुन ्। 

समभघतको आइतफायको फैठकभा थाेाऩारे सावयसाधायणको शमेयदेझर् टेमरकभ, फैंक य सयकायरे मभरेय 

फुढीगण्डकी आमोजना फनाउन सककने फताए । 

थाऩाको प्रस्ताव अनुसाय नागरयक रगानी कोषफाट स्स्कभ सञ्चारन गयी ७५ अफय, टेमरकभफाट स्स्कभ 

सञ्चारन गयी ५० अफय, सॊस्थागत रगानीकतायफाट २५ अफय, नेऩार सयकायको इस्क्वडडटी ६० अफय, 
सवयसाधायण सेमय जायी गयी १० अफय, वाझणज्म फैंकहरुफाट १० अफय, सावयजाघनक सॊस्थानहरुफाट १५ अफय, 
अथयभन्रारम तथा अन्मफाट ५ अफय रुऩैमाॉ सॊकरन गयी आमोजना घनभायण गनय सककने छ । 

उजाय सधचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे सबासद थाऩारे यारे्को प्रस्ताव नै ठूरा आमोजनाभा रगानी जुटाउने 
उऩमुक्त भाध्मभ बएको फताएका छन ् । „हाभीरे जे सोचकेा धथमौं, सबाऩघतज्मूरे त्मस्तै अवधायणा 
ल्माउन ुबमो‟ सधचव ऺेरीरे बने- मघतञ्जेर गपभै बफतामौं । फल्र चयुो पेरा ऩयम्ो ।‟ 

थाऩारे ऋण थोयै य रगानी धेयै गयेय स्वदेशी ऩुॉजीफाटै आमोजना फनाउनुऩन ेफताएका छन ्। हार नागरयक 

रगानी कोषभा वषयभा ३ रार् रुऩैमाॉसम्भ जम्भा गदाय त्मसको कय नराग्न ेव्मवस्था छ ।  

„कय नराग्न ेयकभराई १ रार् रुऩैमाॉरे फढाएय ४ रार् ऩुयम्ाउने य फढाईएको १ रार् रुऩैमाॉ „इमयभाकय  गयी 
फुढीगण्डकी आमोजना घनभायणभा रगानी गन ेव्मवस्था गये वाषषकय  १५ अफय रुऩैमाॉ रगानी जुटाउन सककने 
छ‟ थाऩारे बने-„कय छुटको यकभ कुनै न कुनै आमोजनाभा रगानी गन ेव्मवस्था अघनवामय गनुयऩछय  ।‟  

केही सभमअघि अथयभन्रारमरे गयेको एक अध्ममनरे ऩघन कय छुटको यकभ ठूरा आमोजनाहरुभा 
रगानी गनुयऩन ेघनष्कषय घनकारेको धथमो । 



इधथमोषऩमाभा मस्तो भाेोडामरटीफाट ठू-ठूरा आमोजनाहरु घनभायण गरयएको उदाहयण ददॉदै सबाऩघत 

थाऩारे बने-„भैरे मो अवधायणा तमाय ऩादाय इधथमोषऩमाभा अभ्मास गरयएको मो भोडरको अध्मन गयेको 
हुॉ ।‟ 

आयोजनािो बाॉधिो नमुना तस्वीर 

त्मसैगयी दयूसञ्चायको ऺेरफाट स्स्कभ सञ्चारन गयी वषयको १० अफयका दयरे ५ वषयभा आमोजनाका राधग 

५० अफय रुऩैमाॉ रगानी जुटाउन सककने थाऩाको प्रस्ताव छ । „नेऩार टेमरकभको रयचाजय काडयभापय त स्स्कभ 

जायी गयी अफौ यकभ उठाउन सककन्छ‟ थाऩारे बने-टेमरकभको रयचाजय काड ककनेय पोन र्चय गदाय 
त्मसको केही प्रघतशत फुढीगण्डकी आमोजनाको सेमयकोरुऩभा जम्भा हुने स्स्कभ सञ्चारन गनुयऩछय  । 
जसफाट वाषषकय  ५ देझर् १० अफय रुऩैमाॉसम्भ रगानी जुटाउन सककन्छ ।‟ 

मस्तै दयूसञ्चाय प्राधधकयणसॉग बएको १० अफय रुऩैमाॉ य नेऩार टेमरकभसॉग बएको ४६ अफय रुऩैमाॉफाट ऩघन 

मो आमोजनाभा रगानी गनय सककने उनको प्रस्ताव छ । 

समभघतको फैठकभा फोल्ने अधधकाॊश सबासद तथा षवमबन्न ऺेरका प्रघतघनधधरे थाऩारे गयेको प्रस्तावभा 
आमोजना फनाउॉदा व्मवहारयक हुने धायणा यारे्का धथए । 

गोर्ाय य धाददङको सीभा ऺेेेरभा ऩने मो आमोजनारे देशकै भुहाय पेन ेआमोजना षवकास समभघतका 
अध्मऺ डा. रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारे फताए । षवकास समभघतरे आमोजनाभा नेऩार सयकायरे ठूरो रगानी 
गनुयऩन ेफताउॉ दै आएको धथमो । 

षवकास समभघतरे गयेको अध्ममनभा गोर्ायको घ्माल्चोक गाषवस वडा नॊ. ९ य धाददङको सराङ गाषवस वडा 
नम्फय ५ भा २ सम २५ मभटय अग्रो फाॉध फाध्ने उल्रेर् छ । मघत अग्रा ड्माभ षवश्वभा हारसम्भ २२ 

वटाभारफै नेका छन ्बने दक्षऺण एमसमाभा अदहरेसम्भ एउटा ऩघन फनेका छैनन ्। 

िे छ आयोजनािो अवस्था ?  

फाॉध फाध्नका राधग त्महाॉ बौगमबयक ऩरयऺण सुरुङ (स्जमोिाकपक टेस्ट टनेर) घनभायण कामय सम्ऩन्न 

बइसकेको छ ।  सुरुभा करयफ १ र्फय ५० अफय रुऩैमाॉको रागतभा २०७७ पागुन १४ गतेमबर ७ सम भेगावाट 

षवद्मुत ् उत्ऩादनको रक्ष्म यारे्को उक्त आमोजनाको षवद्मुत उत्ऩादन ऺभता वदृ्धध गयी १२ सम 

भेगावाट फनाइएको हो । 



५ सम भेगावाट ऺभता फढाएसॉगै रगानी ऩघन १ र्फय रुऩैमाॉरे फढेको छ । „रोडसेडडङ्ग अन्त्म गनय बए 

ऩघन फुढीगण्डकी नफनाई सुर् ै छैन‟ आमोजना षवकास समभघतका अध्मऺ देवकोटारे बन े। देवकोटाका 
अनुसाय मो आमोजना फनेऩघछ २ र्फय ४६ अफयको डडजेर, १ र्फय ४६ अफयको ऩेिोर य ४६ अफय रुऩैमाॉ 
फयाफयको ग्माॉस र्ऩतभा कभी आउन ेफताए ।  

मो आधथयक वषयभा जग्गा अधधकयण प्रकक्रमा टुङ्ग्माउने, भुअब्जा षवतयणसम्फन्धी नीघतगत टुॊगो रगाई 

५० प्रघतशत भुअब्जा षवतयण गने य प्रायस्म्बक घनभायण कामय सुरु गन ेरक्ष्म यहेको देफकोटारे फताए । 

सन ् २०२२ सम्भभा आमोजना सम्ऩन्न गने षवकास समभघतको रक्ष्म छ । जराशममुक्त फुढीगण्डकी 
घनभायण गनय सयकायरे २०७० भॊमसयभा षवकास समभघत गठन गयेको धथमो । 

उजाय भन्रारम, अथय भन्रारम, नेऩार षवद्मुत ् प्राधधकयणका प्रघतघनधध सञ्चारक यहेको समभघतराई 

ऩरयमोजना घनभायण गनय अमसमभत अधधकाय ददइएको छ । 

देवकोटारे आमोजनासॉगै सो ऺेरभा करयडोय स्थाऩना गयी फहुउऩमोगी फनाउनु ऩने अवधायणा ऩघन अघि 

सायेका छन ्। उनका अनुसाय मसका राधग कूर रगानीको ४ देझर् ८ प्रघतशत रगानी थऩ गनुयऩन ेहुन्छ । 

चारू आधथयक वषयभा षवकास समभघतराई सयकायरे ३ अफय ३७ कयोड रुऩैमाॉ फजेट षवघनमोजन गयेको छ । 
जसभध्मे हारसम्भ १ कयोड ९० रार् रुऩैमाॉ भारै र्चय बएको आमोजनाका कामयकायी घनदेशक गोऩार 

फस्नेतरे जानकायी ददए । फस्नेतका अनुसाय आमोजनारे १ रार् ३ हजाय हेक्टय जमभन डुफानभा ऩने य 

त्मसका राधग ५८ अफय रुऩैमाॉ भुअब्जा ददनुऩने फताए । 
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ठेक्िा रद्द िनय ज्यािुवार स्थानीय एजेन्टिो ‘ऱबबङ’ 

ज्मागुवाय ओबयमसज मरमभटेडको स्थानीम एजेन्ट सोर ुकरयडोय प्रसायणराइनको ठेक्का न ैयद्द गयाउन ‘रबफङ’भा 
रागेको छ । प्राषवधधक रूऩभा अमोग्म ज्मागुवायरे टेन्डयको प्रावधानषवऩयीत बफडफन्ड ऩघन बायतीम रुऩैमाॉभा यातदा 
अभान्म बएऩघछ सावयजघनक र्रयद ऐनषवऩयीत ठेक्का आऩmूरे ऩाउनुऩन ेनबए यद्द गनुयऩन ेबन्दै दफाफ ददएको छ 

। 
स्थानीम एजेन्टरे ठेक्का आपूरे ऩाउनुऩन ेय मो सम्बव नबए यद्द गयेय नमाॉ प्रकक्रमा सुरु गनुयऩन ेबन्दै ऊजाय 
भन्रारम धाउन थारेको छ । ऊजाय सधचव याजेन्रककशोय ऺेरी ज्मागुवायराई ठेक्का ददन सकायात्भक छन ्। 
स्थानीम एजेन्टरे उऩप्रधान तथा ऊजायभन्री टोऩफहादयु यामभाझीराई बेटेय ज्मागुवायरे ठेक्का ऩाउनुऩन ेनबए यद्द 

गनुयऩन ेबनेको ऊजाय स्रोतरे फताएको छ । भन्रीराई याजी गयाउन एजेन्टरे रबफङ गरययहेको छ । उसरे कोसी 
करयडोयको २२० केबी प्रसायणराइन घनभायणको ठेक्कासभेत यऻ गनय रबफङ थारेको छ । 
सावयजघनक र्रयद ऐनअनुसाय सोर ुकरयडोय आमोजनाको ठेक्का यद्द हुनसक्न ेअवस्था नयहेको प्राधधकयण स्रोतको 
बनाइ छ । अनुभाघनत रागतबन्दा सायबूत रूऩभा फढी दय ऩयेको फोरऩर बए, फोरऩरहरू सायबूत रूऩभा प्रबाविाही 
नबएभा य र्रयदको आवश्मकता नबएको अवस्थाभा भार टेन्डय यद्द गनय सक्न ेऐनभा व्मवस्था स्ऩष्ट व्मवस्था छ 

। सोरुको फोरऩर अनुभाघनत रागतबन्दा कभ, सायबूत रूऩभा प्रबाविाही य प्रसायणराइन घनभायण अत्मावश्मक 

देझर्एको छ । 
सोरुको ठेक्का यद्द बएय नमाॉ प्रकक्रमाभा गए प्रसायणराइनको काभ १ वषयबन्दा फढी सभमऩघछ धकमरनेछ । सोरुभा 
घनभायणाधीन ८२ भेगावाटको तल्रो सोर ुय २३.५ भेगावाटको सोर ुगयी १०५ भेगावाट ऺभताका २ आमोजना घनजी 
रगानीभा घनभायणाधीन छन ्। मी दवु ैआमोजना आगाभी सन ्२०१८ सम्भभा सम्ऩन्न गन ेगयी काभ सुरु बइसकेको 
छ । २ आमोजनाको षवद्मुत ्प्रसायण गनय आवश्मक मसयहाको कटायीदेझर् सोरुको रभानेसम्भ करयफ ९० ककरोमभटय 

राभो १३२ केबी ऺभताको प्रसायणराइनको काभ सुरु हुन सकेको छैन । प्रवद्र्धक बन ेअझै घछटो आमोजना सम्ऩन्न 

गन ेतमायीभा छन ्। 
घनधायरयत सभमभा प्रसायणराइन घनभायण नबए २ आमोजनाराई भार ैषवद्मुत ्प्राधधकयणरे वाषषयक डढे अफय रुऩैमाॉ 
ऺघतऩूघत य घतनुयऩन ेषवद्मुत ्र्रयद सम्झौता (ऩीऩीए)भा छ । घनधायरयत सभमभा आमोजना सम्ऩन्न नहुॉदा 
प्राधधकयणरे ऺघतऩूघत य घतनुयऩछय  बने सॊकटको फेराभा उत्ऩादन हुन ेऊजाय रे्य जान ेअवस्था छ । मस्त ैप्रसायणराइन 

अघनस्श्चत बएऩघछ प्रवद्र्धकको झण्ड ै१६ अफय रुऩैमाॉ रगानी जोझर्भभा ऩयेको छ । 
मसअघि ऊजाय भन्रारमको सभेत कामयबाय सम्हारेका उऩप्रधानभन्री फाभदेव गौतभरे ज्मागुवायराई ठेक्का ददन 

षवद्मुत ्प्राधधकयणको अध्मऺभा सधचव याजेन्रककशोय ऺेरी घनमुक्त गयेका धथए । मसैगयी भोहन इनजॉ 
मरमभटेडराई ठेक्का ददन ेप्राधधकयण सञ्चारक समभघतको घनणयम फदय गयेय ज्मागुवयराई ठेक्का ददराउन 

आपूअनुकूरका ३ जना सञ्चारक घनमुक्त गयेका धथए । 
मसभा कामयकायी घनदेशक भुकेशयाज काफ्रे फाधक फनेऩघछ भन्री गौतभरे उनराई भन्रारमभा हास्जय गयाउन े

घनणयमसभेत गयेका धथए । तय, उनको घनणयम अस्वीकाय गयेऩघछ काफ्रेराई हटाउन भस्न्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रगे 

ऩघन सयकाय ऩरयवतयन बएकारे उनको मोजना ऩूया हुन सकेन । षवद्मुत ्प्राधधकयणका कामयकायी घनदेशक काफ्रे 



मसका राधग फाधक फनेऩघछ ज्मागुवायराई ठेक्का ददराउन ेकाभ सपर हुन सकेको छैन । 
नेऩार याष्ि फैंकरे बायतीम रुऩैमाॉराई स्वतन्र ऩरयवत्र्म भुरा (किरी कन्बटेफर कयेन्स) नबएको स्ऩष्ट ऩायेऩघछ 

ज्मागुवायको यारे्को जभानत यकभ (बफड फन ्ॉड) अमोग्म बएऩघछ ज्मागुवायराई ठेक्का ददराउन सभस्मा ऩयेको 
प्राधधकयण स्रोतको बनाइ छ । सोर ुकरयडोयको फोरऩरभा डकुभेन्टभा प्रघतस्ऩधायभा बाग मरने कम्ऩनीरे अभेरयकी 
डरय वा स्वतन्र ऩरयवत्र्म भुराभा बफडफन्ड याख्नऩुन ेस्ऩष्ट व्मवस्थाषवऩयीत ज्मागुवायरे बायतीम भुराभा यारे्ऩघछ 

उसको जभानत स्वत् अमोग्म बएको हो । 
प्राषवधधक रूऩभा अमोग्म ज्मागुवयरे बारुभा बफडफन्ड यारे्ऩघछ उसको प्रस्ताव अमोग्म बइसकेको छ । 
ज्मागुवायफाहेक अन्म फोरऩरदातारे अभेरयकी डरयभा बफडफन्ड यारे्का छन ्। अस्ततमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान 

आमोगरे सभेत मसराई नहेयी ज्मागुवायको ऩऺभा घनणयम गयेऩघछ सोर ुकरयडोय प्रसायणराइन आमोजनाको ठेक्का 
षववाद चककय एको छ । 
ठेक्काको भाऩदण्ड िटाएय र्कुुरो फनाउॉदा ऩघन ऩयाभशयदाता बायतको ल्माह्भेमय इस्न्डमारे ज्मागुवायराई 

प्राषवधधक रूऩभा अमोग्म ठहय गयेको छ । प्राधधकयण प्रसायणराइन घनदेशनारमका उऩकामयकायी घनदेशक 

कनैमाकुभाय भानन्धय सॊमोजकत्वको ऩुनयावरोकन समभघतरे ऩयाभशयदाता ल्माह्भेमयको मसपारयसराई अनुभोदन 

गयेको छ । ऩयाभशयदातारे गयेको मसपारयस सही बएको घनष्कषय घनकारेऩघछ तत्कारीन ऊजायभन्री याधाकुभायी 
ऻवारी भोहन इनजॉ मरमभटेडराई ठेक्का ददन ेघनणयमभा ऩुगेकी धथइन ्। 
ज्मागुवयराई प्रसायणराइनको फोरऩरभा बाग मरन ेगयी मोग्मता भाऩदण्ड (क्राइटेरयमा) िटाउॉदा ऩघन उ प्राषवधधक 

रूऩभा अमोग्म बएको छ । नेऩारभा उसको कामयसम्ऩादन याम्रो छैन । ज्मागुवयरे काफेरी करयडोयभा १३२ केबी 
ऺभताको प्रसायणराइनको काभ गनय सकेको छैन । सो प्रसायणराइन नफन्दा साघनभा भाई आमोजनाको बफजुरी 
यास्ष्िम प्रसायणराइनभा १ वषयऩघछ जोडडएको छ । 
ज्मागुवयरे घनधायरयत सभमभा प्रसायणराइन फनाउन नसक्दा प्रवद्र्धक साघनभाभाई हाइड्रो मरमभटेडरे कयोडाॊे ै

रुऩैमाॉ नोक्सान फेहोयेको छ । बायतको सहुमरमत ऋण सहमोगभा सोर ुप्रसायणराइन आमोजनाको काभ सुरु हुन 

रागेको हो । बायतको सहमोग बएकारे बायतीम कम्ऩनीफीच भार प्रघतस्ऩधाय गयाइएको छ । 
  



>f]tM sf/f]af/, 2072/7/16 

बूढीिण्डिी िम्ऩनी मोडऱमा बनाउन प्रस्ताव 
ऊजाय भन्रारमका सधचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे प्रस्ताषवत फूढीगण्डकी जराशममुक्त आमोजनाराई कम्ऩनी 
प्रारूऩभा फनाउन सुझाएका छन ्। आमोजना षवकास समभघत य षवद्मुत ्प्राधधकयणभापय त घनभायणको अवधायणा 
आइयहेका फेरा सधचव ऺेरीरे हारको षवकास समभघत प्रारूऩभा आमोजना फन्न नसक्न ेठोकुवा गये । सयकायरे गठन 

गनय रागेको सावयजघनक उत्ऩादन कम्ऩनीभापय त न ैआमोजना फनाउनुऩन ेउनरे फताए । 
भस्न्रऩरयषद्रे उत्ऩादन कम्ऩनी गठनका राधग सैद्धास्न्तक सहभघत ददएको फताउॉ दै ऺेरीरे फूढीगण्डकी ऩघन मही 
कम्ऩनीभापय त फनाउनुऩन ेअवधायणा सावयजघनक गये । कम्ऩनी गठनको प्रकक्रमा अघि फढेको जानकायी ददॉदै उनरे 

अथय भन्रारमसॉग छरपर बइयहेको फताए । 
उऩप्रधान तथा ऊजायभन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे प्रधानभन्री केऩी शभाय ओरीसॉग छरपर गयेय आमोजना 
घनभायणको प्रारूऩफाये घछट्टै टुॊगो रगाइन ेउल्रेर् गये । आइतफाय सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत समभघत फैठकभा उनरे 

रोडसेडडङ हटाउन आमोजना अत्मावश्मक बएको बन्दै प्राथमभकताभा यारे्य फूढीगण्डकी घनभायण थामरन े

प्रघतफद्धता व्मक्त गये । 
समभघत सबाऩघत गगन थाऩारे आमोजना फनाउन स्वदेशी ऩुॉजी ऩमायप्त यहेको बन्दै प्रारूऩ स्ऩष्ट ऩानय सयकायसॉग 

आिह गये । नेऩार टेमरकभरगामत अन्म सॊस्थागत घनकामको रगानीफाट ऩमायप्त रगानी जुट्न सक्न ेबन्दै उनरे 

स्वदेशी ऩुॉजीफाट आमोजना घनभायण हुन सक्न ेदाफी गये । “आमोजना षवकास समभघत, प्राधधकयण वा कम्ऩनीभापय त 

घनभायण गन ेबन्नेभा स्ऩष्ट अवधायणा आएको छैन,” उनरे बन,े “कुन प्रारूऩभा फनाउन ेहो, त्मसभा सयकायरे स्ऩष्ट 

ऩानुयऩ¥मो ।” थाऩाकै अध्मऺताभा फसेको फैठकरे आमोजनका काभ अषवरम्फ सुरु गनय सयकायराई घनदेशनसभेत 

ददएको छ । 
नागरयक रगानी कोषका कामयकायी घनदेशक याभकृष्ण ऩोर्येररे फूढीगण्डकीभा स्वऩुॉजी य ऋण दफुैभा रगानी गनय 
कोष तमाय यहेको फताए । कोषभा वाषषयक १२ अफय रुऩैमाॉ जम्भा हुन ेजानकायी ददॉदै उनरे बन,े “ठाउॉ  नऩाएय रगानी 
गनय सकेका छैनौं, आमोजनारे याम्रो प्रघतपर ददन्छ बन ेरगानी गनय तमाय छौं ।” 

षवकास समभघतका सञ्चारक तथा अथयका सहसधचव केवरप्रसाद बण्डायीरे आमोजनाको षवषमभा धेयै छरपर बए 

ऩघन अघि फढ्न नसकेको फताए । षवकास समभघत आमोजना घनभायणभा बन्दा ऩघन प्रशासघनक काभभा अस्ल्झएको 
दटप्ऩणी उनरे गये । “अदहरेको अवस्थाभा फूढीगण्डकी अघि फढ्दैन,” उनरे बन,े “आमोजनाको काभ अघि फढाउन 

कभयचायीतन्रको ऺभता ऩघन फढाउनुऩछय  ।” स्रोतका कायण आमोजना नयोककन ेउनरे स्ऩष्ट ऩाये । 
साॊसद गुरुप्रसाद फुरायकोटीरे जनता आमोजनाराई जग्गा ददन तमाय बए ऩघन सयकायरे अधधिहण गनय नसकेको 
गुनासो गये । आमोजना फन्न ेहल्रा चरेऩघछ त्महाॉ जग्गाको ककनफेच नै फन्द बएको जानकायी उनरे ददए । 
आमोजनाप्रबाषवत स्थानीमराई घछटो भुआब्जा ददन उनरे सयकायको ध्मानाकषयण ऩघन गयाए । 
चीनकाजी शे्रष्ठ, गॊगारार तुराधाय, अभतृकुभाय फोहया, आनन्द ऩोर्येररगामत साॊसदरे आमोजनाको काभ अघि 

फढाउन सुझाएका धथए । फूढीगण्डकी आमोजना षवकास समभघतका अध्मऺ डा. रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारे आमोजना 
आकषयक य र्ऩतकेन्र नस्जक यहेकारे घनभायण आवश्मक बएको फताए । 
आमोजनाको जराशमफाट गोयर्ाका १४ य धाददङका १३ गाषवसभा फस्न े४५ हजाय १८८ नागरयक षवस्थाषऩत हुनेछन ्



। आमोजना फन्न ेहल्रा चरेऩघछ त्महाॉ जग्गाको कायोफाय फन्द छ । यास्ष्िम गौयवको फूढीगण्डकी अघि फढाउन 

याजनीघतक सहभघत बइसकेको छ । 
१२ सम भेगावाट ऺभताको आमोजनाफाट वाषषयक ३ अफय ३८ कयोड ३० रार् मुघनट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेअध्ममनरे 

देर्ाएको छ । ऩयाभशयदातारे गयेको सम्बाव्मता अध्ममनरे आमोजना घनभायण गनय साढे २ र्फय रुऩैमाॉ राग्न े

देर्ाएको छ । आमोजना षवद्मुत ्र्ऩतकेन्र काठभाडौं, ऩोर्या य नायामणगढ नस्जक ऩछय  । आमोजनाको फाॉध २६३ 

मभटय अग्रो हुनेछ । आमोजना फनाउन प्रघतभेगावाट रागत २१ कयोड २५ रार् रुऩैमाॉ ऩन ेदेझर्एको छ । त्मस्त,ै 

बफजुरी उत्ऩादन रागत प्रघतमुघनट ७.३५ रुऩैमाॉ छ । 
  



>f]tM gfu/Ls, 2072/7/16 

स्वेदेशी ऱिानीमै बूढीिण्डिी बनाउनुऩनेमा जोड  

फूढीगण्डकी जराशम जरषवद्मुत आमोजना स्वदेशी रगानीभै घनभायण गनुयऩनेभा प्रबाषवत धाददङ य 

गोयर्ाका साॊसद, स्थानीम तथा अन्म सयोकायवारा घनकामरे जोड ददएका छन।् १ हजाय २ सम 

भेगावाटको मो आमोजना स्वदेशी रगानीभा घनभायण गनय सम्बव यहेको बन्दै उनीहरुरे मसतपय  सयकायको 
ध्मानकषयण सभेत गयाए।  
सॊसदको कृषष तथा जरस्रोत समभघतरे ऩघन मो आमोजना स्वदेशी रगानी जुटाएय फनाउन सम्बव बएकारे 

सयकायरे मसतपय  गहृकामय गनुयऩन ेघनचोड घनकारेको छ। 
 

समभघतको आइतफाय फसेको फैठकरे आमोजना घनभायणको भोडर ककटान गयेय स्वदेशी रगानीभ ैफनाउन सयकाय 

तथा ऊजाय भन्रारमराई घनदेशन ददएको छ। आमोजना घनभायण थाल्न धेयै दढरा बएको दटप्ऩणी गदै समभघतरे 

सम्फद्ध सफ ैऩऺसॉग छरपर गयेय घछटो काभ सुरु गनय ऩघन सयकायको ध्मानाकषयण गयाएको छ। 
 

स्वदेशकै रगानीकताय सॊस्थाभा सस्ञ्चत यकभफाटै आमोजना फन्न सक्न ेसमभघतका सबाऩघत गगन थाऩारे फताए। 
'नागरयक रगानी कोष, नेऩार टेमरकभरगामत घनकामफाट अदहरेकै अवस्थाभा आमोजनाका राधग रगानी जोहो 
गनय सककन्छ,' उनरे बन,े 'अदहरेको ऊजाय सॊकटराई भनन गयेय सयकायरे मो आमोजनाको काभ सभमभ ैसुरु 

गनुयऩछय।' 
 

फूढीगण्डकी याज्मको प्राथमभकताको आमोजना बएकारे मसको घनभायण सभमभ ैथाल्ने गयी प्रकक्रमा अघि फढाउन 

आपू प्रघतफद्ध यहेको उऩप्रधान तथा ऊजायभन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे फताए। 'प्रधानभन्रीसॉग आमोजना 
घनभायणको प्रकक्रमाफाये छरपर गयेय घछट्टै मसको भोडर तम गरयनेछ,' उनरे बने। 
 

आमोजना घनभायण गनुयऩन ेबन्दै चको फहस तथा छरपर हुॉदै आए ऩघन सयकायरे अदहरेसम्भ मो कुन भोडरभा 
फनाउन ेबन्न ेटुॊगो रगाएको छैन। षवकास समभघत गठन गयेय षवस्ततृ अध्ममन (डडषऩआय) को काभ बइयहे ऩघन 

समभघतफाट आमोजना फन्न नसक्न ेऊजाय सधचव याजेन्रककशोय ऺरीरे फताए। 'आमोजना कुन भोडामरटीभा फनाउन े

हो, सयकायरे त्मो घनधाययण गनुयऩछय ,' उनरे बन,े 'त्मसऩघछ, कम्ऩनी स्थाऩना गयेयभार आमोजनाको घनभायण सम्बव 

हुनेछ।' 
 

गोयर्ा य धाददङका साॊसदरे स्थानीम जनतारे आमोजना घनभायणभा ऩूणय सहमोग गन ेफचन ददइसकेकारे घछटो 
काभ सुरु गनुयऩन ेधायणा यारे्। आमोजना प्रबाषवत ऺेरभा बूकम्ऩरे अधधकाॊश िय बत्काएको जानकायी ददॉदै 

गोयर्ाका साॊसद धचनकाजी शे्रष्ठरे मही भौकाभा स्थानीमराई जग्गाको भुआब्जा ददएय आमोजना घनभायणको 
वातावयण फनाउनुऩनेभा जोड ददए। 
 

'स्थानीमरे अदहरेसम्भ बत्केका िय फनाएका छैनन,् उनीहरुरे भुआब्जा भाधगयहेका छन,्' शे्रष्ठरे बन,े 'मही 
भौकाभा आमोजनाराई चादहने जग्गा अधधिहण गयेय काभ अघि फढाउन नसके आमोजना फन्दैन।' 



 

बूकम्ऩ ऩीडडत हजायौं ऩरयवायराई एउटै यकभ य मोजनाका आधायभा ऩुनस्थायऩना गनय सककने फैठकभा धाददङका 
साॊसद गॊगारार तुराधयरे फताए। 'स्थानीम आपैं रे सस्जरै भुआब्जा भागेको अवस्थाभा ऩघन सयकाय अघि नढफ े

आमोजना फन्दैन,' उनरे बन,े 'बफजुरीका राधगभार नबई मो आमोजना भुरुकको आधथयक भेरुदण्डसॉगसभेत 

जोडडएकारे मसतपय  सयकायरे ध्मान ददनुऩछय।' 
 

आमोजन प्रबाषवत गोयर्ाका १४ य धाददङका १३ गाषवसका ९० प्रघतशत िय बत्केका छन।् घछटो त्मस ऺेरका 
फामसन्दाराई ऩुनफायसको उधचत व्मवस्थाऩन गनय स्थानीमफासी तथा सयोकाय समभघतरे मसअघि ऩूवयऊजायभन्री 
याधा ऻवारीराई सभेत बेटेय आिह गयेका धथए। 
 

षवऩदको फेरा उधचत ठाउॉ  र्ोजेय प्रबाषवतराई फासको व्मवस्था गनय सके याहत, ऩुनघनयभायण य ऩुनफायस एकसाथ हुन े

'फूढीगण्डकी जरषवद्मुत आमोजना षवकास समभघत'का अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारे फताए। 
 

'बुइॉचारोरे आमोजना अदहरे ओझरेभा ऩयेजस्तो बएको छ, ऩुनफायसको ऺेर ककटान गयेय कामायन्वमन गन ेमो 
उधचत सभम हो,' उनरे शघनफाय नागरयकसॉग बन,े '४–५ भदहनामबर ऩुनस्थायऩना य ऩुनफायसको ठाउॉ  र्ोज्न सककएन 

बन ेऩघछ मो सभस्मा सभाधान गनय सककॉ दैन।' 
 

िान्सको ट्र्माक्टवेर कम्ऩनीरे गरययहेको आमोजनाको षवस्ततृ आमोजना प्रघतवेदन (डडषऩआय) अदहरे अस्न्तभ 

चयणभा छ। डडषऩआयको क्रभभा हयेक िय–जग्गाको षववयण मरइसकेको हुॉदा सोही षववयणको आधायभा भुआब्जा 
ददई ऩुनस्थायऩना गयाउन सककन ेसयोकाय समभघतको धायणा ेाछ। 
 

आमोजना प्रबाषवत तथा डुफान ऺेरभा अदहरे ब–ूभाकपमाको चररे्र फदढयहेको छ, मसराई न्मूनीकयण गनय ऩघन 

सयकायरे ऩुनस्थायऩना य ऩुनफायसको 'प्माकेज' तत्कार िोषणा गनुयऩन ेसयोकाय समभघतको घनचोड छ। स्थानीम तथा 
सयोकाय समभघतको बनाइ य आमोजना षवकास समभघतको उद्देश्म एउटै यहेकारे मसराई सॉग ैअगाडड रैजान ेतमायी 
बएको अध्मऺ देवकोटारे फताए। 
 

षवकास समभघतरे स्थानीमको भाग सभेट्दै आमोजना फहुउऩमोगी रुऩभा घनभायण गनय 'फूढीगण्डकी करयडोय षवकास 

प्राधधकयण' गठन गनुयऩन ेअवधायणासभेत तमाय ऩायेको छ। आमोजना सञ्चारन तथा मो ऺेर ऩमयटीम केन्रको 
रुऩभा षवकास गयी मस वरयऩरय आधघुनक फस्ती षवकास गनयसभेत प्राधधकयण आवश्मक देझर्एको उनको तकय  छ। 
 

आमोजनाराई फहुउऩमोगी फनाउॉ दै योजगायी मसजयना, फैंककङ, फन्द–व्माऩाय जस्ता आधथयक केन्रको स्थाऩना गन े

मोजना साथ काभ गनुयऩन ेउनको धायणा छ। 'दीियकारीन रुऩभा देझर्न सक्न ेबुइॉचारो, फाढी ऩदहयोजस्ता प्राकृघतक 

षवऩषत्त न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन गनय एकीकृत जराधाय षवकास कामयक्रभ सञ्चारन गनुयऩछय ,' उनरे बने। 
 

२ सम ६३ मभटय अग्रो फाॉधको जराशमनस्जक घनभायणको ऩरयकल्ऩना गरयएको चक्रऩथ सडक छुन ेगयी अधधकाॊश 

षवस्थाषऩतराई याख्न सककन ेआमोजना षवकास समभघतको दाफी छ। सयकायरे आउॉदो ५ वषय ऩुनघनयभायणभा जोड ददन े



बएकारे बायतरे ददने िोषणा गयेको १ र्फयभध्मे ५० अफय रुऩैमाॉ र्चय गयेय जग्गा अधधिहण ऩुनस्थायऩना य 

ऩुनफायसको काभ सक्नुऩन ेदेवकोटाको बनाइ छ।  
Nayapatrika 

जऱववद्युत ्वविास िम्ऩनीिो सेयरमा साढे ३ अबय सॊिऱन 

जरषवद्मुत ्रगानी तथा षवकास कम्ऩनीरे जायी गयेको १ अफय ८६ कयोड रुऩैमाॉको साधायण सेमय 

घनष्कासन बएको दईु ददनभै ३ अफय ३५ कयोड रुऩैमाॉ सॊकरन बएको छ । काषत्तक १२ देझर् कम्ऩनीको सेमय 

घनष्कासन बएको धथमो । 
भुरुकबय ३१ षवमबन्न सॊकरन केन्रफाट दयर्ास्त पायभ फुझाउने व्मवस्था बएकाभा उऩत्मकाफादहयका 
सॊकरन केन्रफाट १ रार् २५ हजाय य उऩत्मकाका सॊकरन केन्रफाट २ रार् ७५ हजाय सेमयका पायभ 

षवतयण बइसकेको छ । कम्ऩनीको सेमय घनष्कासन तथा बफक्री प्रफन्धक नागरयक रगानी कोष, 

सहघनष्कासन तथा बफक्री प्रफन्धक एनमसएभ भचने्ट फैंककङ तथा एनएभफी क्माषऩटर यहेका छन ्। 
मस्तै, आइतफाय कोष य कृषष तथा वन षवऻान षवश्वषवद्मारमफीच „उऩदान तथा घनवषृत्तबयण कोष‟ 

सञ्चारन एवॊ प्रफन्धसम्फन्धी सम्झौता बएको छ । 
सम्झौताभा कोषका तपय फाट कामयकायी घनदेशक याभकृष्ण ऩोर्येर य षवश्वषवद्मारमका तपय फाट यस्जस्टाय 

प्रा.डा. सूमयकान्त घिमभयेरे हस्ताऺय गयेका हुन ्। 
सम्झौताभा स्थामी मशऺक, कभयचायीको भामसक तरफफाट १० प्रघतशतका दयरे कट्टा गयेको यकभभा 
षवश्वषवद्मारमका तपय फाट सोही यकभफयाफय थऩ गयी कोषभा एकभुष्ठ यकभ जम्भा गने व्मवस्था 
गरयएको छ ।  
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/7/16 

बुढीिण्डिी जऱववद्युत्िो ऱिानी मोडऱे नछट्टै : ऊजायमन्री  
स्वदेशी ऱिानीमै आयोजना बनाउन सममनतिो ननदेशन 

उऩप्रधानभन्री एवॊ ऊजाय भन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे १२ सम भेगावाटको फुढीगण्डकी जरषवद्मुत ्जराशममुक्त 

आमोजनाको रगानी भोडर घछट्टै टुॊगो रगाउन ेप्रघतफद्धता जनाएका छन ्। सॊसद्को कृषष तथा जरस्रोत 

समभघतको आइतफायको फैठकभा उऩप्रधानभन्री यामभाझीरे प्रधानभन्रीसॉग छरपर गयी आमोजनाको रगानी 
भोडर घछट्टै टुॊगो रगाउन ेफताएका हुन ्। 
„फूढीगण्डकी आमोजना घनभायणभा कुन ैऩघन याजनीघतक दरको षवयोध छैन, आमोजना घनभायणका राधग अदहरे 

आवश्मकता, आकस्स्भकता य अवसय मभरेको छ,‟ यामभाझीरे बन,े „रगानी भोडामरटी टुॊगो रगाएय आमोजना 
तोककएकै सभमभा घनभायण सम्ऩन्न गनय भ प्रघतफद्ध छु ।‟ 
सयकायरे आमोजना घनभायणका राधग फूढीगण्डकी जरषवद्मुत ्आमोजना षवकास समभघत गठन गयेको छ । तय, 

षवकास समभघतभापय त न ैअगाडड फढाउन ेमा कम्ऩनी स्थाऩना गयी स्वदेशी रगानीभा आमोजना घनभायण गन े

बन्नेभा सयकाय प्रस्ट हुन सकेको छैन । 
षवकास समभघतरे अदहरे आमोजनाको षवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गरययहेको छ । नेऩारको रोडसेडडङ अन्त्मका 
राधग एकभार षवकल्ऩ भाघनएको आमोजनाको अनुभाघनत रागत करयफ २ र्फय ५५ अफय रुऩैमाॉ (२ अफय ५५ कयोड 

अभेरयकी डरय) छ । 

 

मसैफीच, समभघतरे सो आमोजना स्वदेशी रगानीभ ैफनाउन सयकायराई घनदेशन ददएको छ । कृषष तथा जरस्रोत 

समभघतका सबाऩघत गगन थाऩारे नेऩारी रगानीकतायफाटै आमोजना घनभायणका राधग आवश्मक ऩन े२ र्फय ५० अफय 
रुऩैमाॉ ऩुॉजी जुटाउन सककन ेफताए । ‘नागरयक रगानी कोष य टेमरकभफाट स्स्कभ सञ्चारन गयी क्रभश: ७५ अफय य ५० 

अफय, सॊस्थागत रगानीकतायफाट २५ अफय, सयकायको इस्क्वटीफाट ६० अफय, सवयसाधायण सेमय जायी गयी १० अफय, 



वाझणज्म फैंकहरूफाट १० अफय, सावयजाघनक सॊस्थानफाट १५ अफय, अथय भन्रारम तथा अन्मफाट ५ अफय रुऩैमाॉ सॊकरन 

गयी आमोजना घनभायण गनय सककन्छ,’ उनरे बन े। थाऩारे 

दयूसञ्चायको ऺेरफाट स्स्कभ सञ्चारन गयी वषयको १० अफयका दयरे ५ वषयभा आमोजनाका राधग ५० अफय रुऩैमाॉ 
रगानी जुटाउन सककने फताए । ‘नेऩार टेमरकभको रयचाजय काडयभापय त स्स्कभ जायी गयी अफौं यकभ उठाउन 

सककन्छ,’ थाऩारे बन,े ‘टेमरकभको रयचाजय काडय ककनेय पोन र्चय गदाय त्मसको केही प्रघतशत फूढीगण्डकी 
आमोजनाको सेमयका रूऩभा जम्भा हुन ेस्स्कभ सञ्चारन गनुयऩछय  । जसफाट वाषषयक ५ देझर् १० अफय रुऩैमाॉसम्भ 

रगानी जुटाउन सककन्छ ।’ 
फैठकभा साॊसद आनन्द ऩोर्येररे आमोजना स्वदेशी रगानीभ ैफनाउनुऩन ेफताए । ‘बायतरे ददन ेसहामताफाट 

आमोजना घनभायण गन ेचचाय सुघनएको छ, तय आमोजना घनभायणका राधग बायतरे ऩैसा ददॉदैन, स्वदशी रगानीभ ै

आमोजना फनाउनुऩछय ,’ उनरे बन े। साॊसद ऩोर्येररे अवरुद्ध बएका षवमबन्न प्रसायण राइन घनभायणसम्ऩन्न्न 

गनय ऊजाय भन्रारमको ध्मान जानुऩन ेफताए । 
आमोजना प्रबाषवत स्जल्राका साॊसद एवॊ नेऩारी काॊिेसका प्रभुर् सचतेक धचनकाजी शे्रष्ठरे आमोजना घनभायणका 
राधग स्थानीम तहभा याम्रो वातावयण यहे ऩघन सयकाय प्रघतफद्ध नबएको फताए । ‘आमोजना फन्न ेअवस्थाभा 
प्रबाषवत स्थानीम फामसन्दा आफ्नो ठाउॉ  छाड्न तमाय छन,् मस्तो अवस्था हुॉदा ऩघन सयकाय चऩु रागेय फसेको छ,’ 

उनरे बन े। आमोजनाफाट गोयर्ा य धाददङका ८ हजाय १ सम १७ 3/ियऩरयवायका ४४ हजाय ६ सम ४३ षवस्थाषऩत 

हुनेछन ्। आमोजनाको जराशमफाट १ रार् ३० हजाय ५ सम २३ योऩनी जग्गा डुफानभा ऩनेछ । फूढीगण्डकी 
जरषवद्मुत ्आमोजना षवकास समभघतका अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारे आमोजनाराई ऩमयटकीम केन्रका रूऩभा 
षवकास गनय सककन ेफताए । 
  



>f]tM cleofg, 2072/7/16 

धमाधम ववद्युत ्आयोजना ऩूरा िर 
बायतरे रगाएको अिोषषत नाकाफन्दीका कायण नेऩारभा ऊजायको चयभ अबाव छ । सयकायरे मातामात 

सञ्चारनका राधग भार ैध्मान ददएको छ । डडजेर नऩाएय थपु्र ैजरषवद्मुत ्आमोजना योककएका छन ्। ती आमोजना 
सम्ऩन्न हुनसके बन ेर्ाना ऩकाउन एरऩी ग्मास नबएय सभस्मा हुन्न । प्रशस्त बफजुरी घनकाल्नेबफषत्तकै ग्मास 

छाडये भाघनसहरू बफजुरी प्रमोग गनय थाल्छन ्। केही वषयमबर ैघनभायण सम्ऩन्न हुन आॉटेका आमोजनाहरूराई 

सयकायरे प्राथमभकताका साथ डडजेर उऩरब्ध गयाउनुऩछय  । र्ास गयी भाधथल्रो ताभाकोशी अस्न्तभ चयणभा 
ऩुधगसकेको छ । तीव्र गघतभा घनभायण हुनसके १ वषयमबर ैषवद्मुत ्उत्ऩादन गनय सककन ेआमोजनाको बनाइ छ । ४५६ 

भेगावाटको सो आमोजना सम्ऩन्न हुन ेहो बन ेजाडोमाभफाहेक अन्म फेराका राधग ऩमायप्त बफजुरी प्राप्त हुनसक्छ । 
तय, सयकायरे मसतपय  चासो ददएको छैन । 

भोहन शाक्म 

  



>f]tM cfly{s, 2072/7/17 

ऊजायसङ्िट घोषणा िनय इऩानिो सुझाव 

स्वतन्र ऊजाय उत्ऩादकको सॊस्था, नेऩार (इऩान)रे बायतरे नेऩारभा ऩेिोमरमभ नाकाफन्दी गयेको ठहय 

गदैेै तत्कार ऊजायसॊकट िोषणा गयेय जरषवद्मुत्को उत्ऩादन फढाउन सुझाव ददएको छ । सोभफाय 

इऩानको टोरीरे ऊजायभन्री टोऩफहादयु यामभाझीराई बेटेय ऊजायसॊकट िोषणा गयेय गनुयऩन ेकामयको 
षववयण सभेत उऩरब्ध गयाएको छ । दश हजाय भेगावाट जरषवद्मुत ्उत्ऩादन नबएसम्भ ऊजाय सॊकट 

जायी याख्नऩुन ेसभेत इऩानको सुझाव छ । स्वामबभानी एवॊ आत्भघनबयय याष्िघनभायणको राधग यास्ष्िम 

षवद्मुत ्एवॊ ऊजायसॊकटकार िोषणा गयेय प्राषवधधक अध्ममन बइसकेको फूढीगण्डकी, नरमसॊहगाड य 

ऩस्श्चभ सेतीजस्ता जराशममुक्त जरषवद्मुत ्आमोजना ऩस्ब्रक कम्ऩनी भोडरभा अगाडड फढाउनुऩने 
श्वेतऩर सभेत इऩानरे सावयजघनक गयेको छ । ऩस्ब्रक कम्ऩनी भोडरभा ती जरषवद्मुत ्आमोजना 
घनभायण गदाय व्माऩक जनसहबाधगता य येमभट्मान्सफाट आउन ेऩुॉजीको सदऩुमोग हुन ेस्जककय इऩानको छ । 
साथ ैसयकायरे जराशममुक्त आमोजनाभार फनाउनुऩने य घनजी ऺेररे अन्म प्रकायका आमोजना य सौमय 
आमोजना फनाउनुऩने सुझाव इऩानको छ ।   
 

इऩानरे ऩेिोमरमभ आऩूघतयका राधग बायत, चीन य अन्म एक देश गयी कम्तीभा तीनवटा देशसॉग सम्झौता 
गनय सभेत सुझाव ददएको छ । साथ ैनेऩारभा ऩेिोमरमभ ऩदाथयको बण्डायण कम्तीभा एक सम ददनका 
राधग गनुयऩन ेय ऩेिोमरमभ ऩदाथयको षवकल्ऩको रुऩभा जरषवद्मुत,् र्घनज य वैकस्ल्ऩक ऊजायभा जानैऩने 
ठहय गयेको छ । देशभा प्रसायणराइन घनभायणभा अनावश्मक झभेरा आएको फताउॉ दै प्रसायणराइन 

घनभायणको राधग सॊकटकारको अवधायणाअनुसाय अगाडड फढ्नुऩन ेसुझाव ऩघन इऩानको छ ।  
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/7/17 

ऊजाय सॊिटिाऱ ऱिाउन ननजी ऺेरिो माि 

घनजी ऺेरका ऊजाय उत्ऩादकरे यास्ष्िम ऊजाय सॊकट िोषणा गयी जरषवद्मुत ्आमोजनाको घनभायण तीव्र 

रूऩभा अगाडड फढाउन सयकायसॉग भाग गयेको छ । स्वतन्र ऊजाय उत्ऩादकहरूको सॊस्था, नेऩार 

(इप्ऩान)का ऩदाधधकायीरे उऩप्रधानभन्री एवॊ ऊजायभन्री टोऩफहादयु यामभाझीराई सोभफाय ऻाऩनऩर 

फुझाउॉ दै ऊजाय सॊकटकार िोषणा गयी १० हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन नगयेसम्भ मसराई कामभ गनय 
भाग गयेका छन ्। 
इप्ऩानका अध्मऺ र्ड्गफहादयु षवष्टरे अदहरे देझर्एको चयभ ऊजाय सॊकट सभाधान य स्वामबभानी एवॊ 
आत्भघनबयय याष्ि घनभायणका राधग जरषवद्मुत ्आमोजना षवकास एक भार षवकल्ऩ यहेको फताए । 
„षवमबन्न घनकामराई षवशषेाधधकाय ददने, जग्गा प्रास्प्त ऐन, वातावयणीम ऐनभा ददइएका असान्दमबयक 

अधधकायको घनरम्फन गन ेय ऊजाय सॊकटका राधग चादहने अध्मादेश, घनमभ य कानुनी प्रावधान तजुयभा गयी 
ऊजाय सॊकटकार िोषणा गरयनुऩछय ,‟ षवष्टरे फताए । 
अन्तयभन्रारम तथा षवबागफीचको सभन्वमअबाव नै जरषवद्मुत ्षवकासको प्रभुर् फाधक यहेको षवष्टरे 

फताए । उनरे थऩे, „अन्तयभन्रारम तथा घनकामफीचको सभन्वमको कभीरे वन, वातावयण, अथय, 
स्थानीम षवकास भन्रारमफाट जरषवद्मुत ्घनभायणका राधग गरयनुऩन ेकाभ एवॊ स्वीकृघत झन्झदटरो य 

जदटर फन्दै गएको छ ।‟ 
इप्ऩानरे फन, वातावयण, उद्मोग, जग्गा प्रास्प्तरगामत षवषमको सहजीकयण गयी दुय्त गघतभा घनणयम 

मरन षवमबन्न भन्रारमका प्रघतघनधधसभेत सहबागी गयाई एकर स्वीकृघत डसे्क व्मवस्था गनय भाग 

गयेको छ । 
ऊजायभा आत्भघनबयय याष्ि घनभायणका राधग यास्ष्िम ऊजाय सुयऺा नीघत तत्कार फनाउन इप्ऩानरे 

सयकायसॉग भाग गयेको छ । ऊजाय स्रोतको षवषवधता य जरषवद्मुत्को षवकास गयी त्मसको प्रमोगफाट 

ऩेिोमरमभ आमातको प्रघतस्थाऩन अत्मन्त जरुयी बएको इप्ऩानरे जनाएको छ । 
ऩेिोमरमभ आमातभा देशरे कुर घनमायतको १२० प्रघतशतफयाफयको र्चय गरययहेको त्माॊकरे देर्ाएको छ । 
मसराई कभ गनय षवद्मुत्को प्रमोगभापय त एरऩी ग्मास य अन्म ऩेिोमरमभ ऩदाथयराई सम्बव बएसम्भ 

प्रघतस्थाऩन गनुयऩने आवश्मकता छ । साथ,ै षवद्मुतीम मातामातराई सभेत फढावा ददन अघत जरुयी 
यहेकोभा घनजी ऺेररे जोड ददएको छ । „ऩेिोमरमभ आऩूघतयको षवषवधता (कम्तीभा ३ देश, बायत, चीन य 

तेस्रो भुरुकफाट ऩेिोमरमभ र्रयद), उधचत भाराभा साभरयक ऩेिोमरमभ बण्डायण (कम्तीभा १०० ददन 

ऩुग्ने), जरषवद्मुत्रे ऩेिोमरमभ आमात प्रघतस्थाऩन, ऊजाय स्रोतको षवषवधता (जरषवद्मुत,् र्घनज य 

वैकस्ल्ऩक ऊजाय)रगामतका षवषम नीघतभा सभेदटनुऩछय ,‟ इप्ऩानरे भाग गयेको छ ।  
  



>f]tM /fhwfgL, 2072/7/17 

१० हजार मेिावाट ववद्युत ्उत्ऩादन नभएसम्म सॊिटिाऱ घोषणा िनय माि 

काठभाडाॊे÷ैयास– स्वतन्र ऊजाय उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान) रे १० हजाय भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन नबएसम्भ 

ऊजाय सॊकटकार िोषणा गनय भाग गयेको छ ।सोभफाय उऩप्रधान एवॊ ऊजायभन्री टोऩफहादयु यामभाझीराई यास्ष्िम 

ऊजाय सुयऺा सम्फन्धभा श्वेतऩर हस्तान्तयण गदै याष्िभा देझर्एको चयभ ऊजाय सॊकटराई भध्मनजय गदै 

स्वामबभान, आत्भघनबयय याष्ि घनभायणका राधग यास्ष्िम षवद्मुत ्एवॊ ऊजाय सॊकटकार िोषणा गनुयऩन ेभाग गयेको हो 
। 

इप्ऩानका अध्मऺ र्ड्गफहादयु षवष्टरे फुझाएको श्वेतऩरभा ऊजाय सॊकटसम्फन्धी कामयषवधध य यास्ष्िम 

ऊजाय सुयऺा नीघतरगामतका राधग षवमबन्न कदभ अघि फढाएय १० हजाय भेगावाट षवद्मुत ् उत्ऩादन 

नबएसम्भ सॊकटकार रगाउनुऩने उल्रेर् छ ।  

हार नेऩारभा ७ सम ५० भेगावाटको हायाहायीभा भार षवद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ । ०६७ सार चतैभा सभेत 

सयकायरे साढे चाय वषयको ऊजाय सॊकटकार रगाए ऩघन मोजनाअनुसाय षवद्मुत ्उत्ऩादन नबइयहेको फेरा 
पेरय इप्ऩानरे ऊजाय सॊकटकार िोषणाको भाग गयेको हो ।  

श्वेतऩरभा सॊकटको सभमभा जग्गा प्रास्प्त ऐन, वातावयणीम ऐन आदद अधधकायको घनरम्फन गनुयका 
साथ ैसम्फस्न्धत घनकामरे षवशषेाधधकाय प्रमोग गनय ददनुऩने तथा आवश्मक कानुनी प्रावधान तजुयभा 
गनुयऩनेभा जोड ददइएको छ ।  

ऩेिोमरमभ आमातभा देशरे कुर घनमायतको १ सम २० प्रघतशत र्चय गरययहेकोभा त्मसराई षवस्थाऩन हुन े

गयी ऊजाय, जरषवद्मुत ्य वैकस्ल्ऩक ऊजायको सभेत यास्ष्िम नीघत तमाय गनय भाग गरयएको छ ।  

ऩेिोमरमभ आऩूघतयभा षवषवधता अऩनाउने, सम ददनसम्भ ऩुग्न ेबण्डायण ऺभता ऩ¥ुमाउनेरगामत ऊजाय 
सुयऺाभा जोड ददन ऩघन इप्ऩानरे भाग गयेको छ ।  

श्वेतऩरभा जरषवद्मुत ् षवकाससम्फन्धी सफ ैप्रकक्रमा एउटै ढोकाफाट गन ेगयी एकर स्वीकृघत डके्सको 
व्मवस्था गनय, षवद्मुत ्भहसुर सभामोजन गनय तथा षवद्मुत ्र्रयद सम्झौता (ऩीऩीए) सञ्चारन गनय, 
जराशममुक्त आमोजना घनभायणराई जोड ददन, प्रसायण राइनको घनभायण याष्िरे िोषणा गन े

सॊकटकारको अवधायणा अनुसाय षवकास गनय, घनभायण तथा हस्तान्तयण षवधधफाट प्रसायण राइन षवस्ताय 

गनय तथा षवद्मुतीम मातामातका साधन आमातभा राग्ने कयभा तुरुन्तै बायी कटौती गनय भाग गरयएको छ 

। श्वेतऩर फुझ्दै उऩप्रधान एवॊ ऊजायभन्री यामभाझीरे जरषवद्मुत ्ऺेरभा घनणयम य कामायन्वमनभा दढराई 

नगन ेप्रघतफद्धता जनाएका छन ्। 
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इप्ऩानिाेे सुझाव : ऊजाय सॊिट घोषणा िर 

यास्ष्िम ऊजाय उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान) रे हार देझर्एको सॊकटराई भध्मनजय यातदै ऊजाय सॊकट 

िोषणा गनय भाग गयेको छ । 

इप्ऩानरे ऊजाय सुयऺा सम्फन्धभा एक स्वेतऩर जायी गदै १० हजाय भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन 

नगयेसम्भका राधग ऊजाय सॊकट िोषणा गनय भाग गयेको हो । „हार भुरुकभा देझर्एको सभस्मा ऊजायसॉग 

सम्फस्न्धत छ,‟ इप्ऩान अध्मऺ र्ड्गफहादयु षवष्टरे बने, „मो ऩदहरे न ैषवचाय गनुयऩने षवषम धथमो । अफ 

सॊकट िोषणा गयी ठोस कामयक्रभ अघि फढाउन स्वेतऩर जायी गयेका हौं ।‟ इप्ऩानरे १० हजाय भेगावाट 

षवद्मुत ्उत्ऩादन नगयेसम्भका राधग रागू गनुयऩने षवमबन्न कामयक्रभहरूसभेत ऩेस गयेको छ । ऊजाय 
सॊकटसम्फन्धी कामयषवधध, ऊजाय सुयऺा नीघत, एकर स्वीकृघत डसे्क, षवद्मुत ्भहसुर सभामोजन तथा 
षवद्मुत ्र्रयद सम्झौता, जराशममुक्त आमोजनाको घनभायण, घनभायण तथा हस्तान्तयण षवधधफाट 

प्रसायण राइन षवस्ताय, चीनसॉग षवद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए), षवद्मुत ्मातामातका साधन 

घनमायतभा राग्न ेकय कटौती रगामत सुझाव ऩेस गयेको छ । 
 

ऊजाय सॊकट रागू गरयसकेऩघछ सयोकायवारा घनकामरे षवशषेाधधकाय सदहत जग्गा प्रास्प्त ऐन, 

वातावयणीम ऐनसदहत अन्म कानुन घनरम्फन य ऊजाय सॊकटका राधग चादहने अध्मादेश, घनमभ य कानुनी 
प्रावधानहरू तजुयभा गनुयऩन ेसुझाव इप्ऩानको छ । „आज ऩेिोमरमभ ऩदाथयको सॊकटरे भुरुकको 
औद्मोधगक य व्मावसाघमक ऺेर ऩूणय रूऩभा तहसनहस हुॉदै छ । साभास्जक सद्बाव नै बफिन सक्न े

स्स्थघतभा ऩुगेको छ । देशको कुर गाहयस्थ उत्ऩादन (जीडीऩी) भा रगबग ४ सम अफय रुऩैमाॉरे िटेको 
अनुभान गरयएको छ,‟ इप्ऩानद्वाया जायी स्वेतऩरभा बघनएको छ, „जुन ऩुॉजीरे रगबग २५ सम भेगावाट 

फयाफयको जरषवद्मुत ्आमोजना फन्न सक््मो । मसयी उत्ऩाददत आमोजनाहरूफाट फसेघन ७० अफयको 
एरऩीजी ग्मास आमातराई सदाका राधग षवस्थाषऩत गनय सककन््मो ।‟  
 

ऊजायभा आत्भघनबययताका राधग सफैबन्दा ऩदहरा यास्ष्िम ऊजाय सुयऺा नीघत अघत आवश्मक यहेको 
औॊल्माएको छ । „ऩेिोमरमभ आमातभा देशरे कुर घनमायतको १ सम २० प्रघतशत र्चय गरययहेको छ । 
जसराई कभ गनय षवद्मुत्को प्रमोग गयी एरऩीजी ग्मासराई सम्बव प्रघतस्थाऩन गनय जरुयी देझर्न्छ । 
जसफाट बायतसॉगको इन्धन एवॊ ग्मासको करयफ वाषषयक १ सम २८ अफयको कायोफायराई षवस्थाषऩत गनय 
सपर हुने छ,‟ षवऻस्प्तभा बघनएको छ, „मस नीघतअन्तगयत र्घनज ऊजाय, जर षवद्मुत ्य वैकस्ल्ऩक 

ऊजायको सभेत यास्ष्िम नीघत तमाय ऩाने ।‟ 
 

नीघतभा ऩेिोमरमभ आऩूघतयको षवषवधताअन्तगयत कम्तीभा ३ देश (बायत, चीन य तेस्रो भुरुक) फाट र्रयद 



गनुयऩन ेषवषम सभावेश गनय बघनएको छ । „षवद्मुत ्षवकासको फाधकका रूऩभा अन्तय भन्रारम तथा 
षवबागहरूफीच सभन्वमको कभीरे काभ एवॊ स्वीकृघतहरू झन्झदटरो, जदटर फन्दै गएको छ । तसथय 
षवमबन्न भन्रारमका प्रघतघनधधसभेत सहबागी गयाई एकर स्वीकृघत डसे्कको व्मवस्था गनुयऩन ेछ,‟ 

स्वेतऩरभा बघनएको छ, „षवद्मुत ्प्राधधकयणको प्रऺेऩणअनुसाय सन ्२०१७ ऩघछ भागबन्दा फढी बफजुरी 
आऩूघतय हुन ेदेझर्एको हुॉदा हार उसरे ससतय षवद्मुत ्र्रयद सम्झौता गरययहेको छ । ऊजायभा आत्भघनबयय 

फन्न ६ हजाय भेगावाट ऊजाय आवश्मक छ । रगानी आकषयण गनय राधग षवद्मुत ्र्रयद भूल्म 

ऩुनयावरोकन गयी प्राधधकयणरे गरययहेको ससतय सम्झौता सच्माई प्रवद्र्धकसॉग सम्झौता गनुयऩने,‟ 
षवऻस्प्तभा बघनएको छ, „रतु गघतभा जराशममुक्त आमोजना घनभायणभा जोड ददनुऩछय  ।‟ 
 

फुढीगण्डकी, नरमसॊह गाड य ऩस्श्चभ सेती आमोजना षवकास समभघतभा भोडरभा नबई ऩस्ब्रक 

कम्ऩनीको आधायभा अघि फढाउन इप्ऩानरे भाग गयेको छ । यकभ येमभट्मान्सफाट अघि फढाउनुऩन े

सुझाव छ । „प्रसायण राइन घनभायणभा देर्ाऩयेको जग्गा अधधिहण एवॊ वन ऺेरसम्फन्धी सभस्माको 
आवश्मक प्रस्ट नीघत नबएकारे झर्म्ती–ढल्केवय, ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय सभमभा सम्ऩन्न हुन सककयहेको 
छैन,‟ स्वेतऩरभा बघनएको छ, „घनजी ऺेररे प्रस्ताव गयेअनुसाय घनभायण, स्वमभत्व य हस्तान्तयण 

भोडरभा प्रसायण राइन घनभायणभा गयाउने ।‟ 
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१० हजार मेवा ववद्युत ्उत्ऩादन नभएसम्म सङ्िटिाऱिो माि 

सङ्िटिाऱमा िायायन्वयन िनैऩन े८ बुॉदा सावयजननि 

काषत्तक १७, काठभाडौं । स्वतन्र ऊजाय उत्ऩादकहरूरे सयकायसॉग देशभा १० हजाय भेगावाट षवद्मुत ्

उत्ऩादन नबएसम्भ सङ्कटकार िोषणा गनय भाग गयेका छन ्। हार देझर्एको चयभ ऊजायसङ्कटको 
अवस्थाराई ध्मानभा यार्ी यास्ष्िम षवद्मुत ्तथा ऊजायसङ्कट िोषणा गनुयऩन ेउनीहरूको भाग छ । 
स्वतन्र ऊजाय उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान)का अध्मऺ र्ड्गफहादयु षवष्टरे ऊजायसङ्कट िोषणा गदैभा 
सभस्मा सभाधान नहुन ेबएकारे ऊजायऺेरको षवकासका राधग केही षवषम कामायन्वमन गनैऩन े

आवश्मकता यहेकोभा जोड ददए । उनरे बने, „नरबन ेमसअघिको जस्तो उऩरस्ब्धषवहीन िोषणाभार 

हुनेछ ।‟ इप्ऩानरे भङ्गरवाय गयेको ऩरकाय सम्भेरनभा उक्त अवधधभा कामायन्वमन गनुयऩन ेआठओटा 
फुॉदासभेत सावयजघनक गयेको छ । 

सयकायरे २०६७ चतै ९ गत ेऩघन ऊजाय सङ्कटकार िोषणा गयेको धथमो । साढे ४ वषयका राधग िोषणा 
गरयएको उक्त अवधध उल्रेतम उऩरस्ब्धषवना नै गत असोज दोस्रा हप्ताभा सककएको छ । उक्त अवधधभा 
सयकायरे २ हजाय ५ सम भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय २०७१ सम्भभा रोडशडेडङ अन्त्म गने रक्ष्म 

यारे्को धथमो । तय, त्मस अवधधभा २ सम भेवा षवद्मुत ्ऩघन उत्ऩादन हुन सकेन । भाग बन े४ सम भेवारे 

फढेको नेऩार षवद्मुत ्प्राधधकयणरे सावयजघनक गयेको त्माङ्कहरूभा उल्रेर् छ । 

सयकायरे २०६७ चतै ९ गत ेऩघन ऊजाय सङ्कटकार िोषणा गयेको धथमो । साढे ४ वषयका राधग िोषणा 
गरयएको उक्त अवधध उल्रेतम उऩरस्ब्धषवना नै गत असोज दोस्रा हप्ताभा सककएको छ । उक्त अवधधभा 
सयकायरे २ हजाय ५ सम भेगावाट षवद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय २०७१ सम्भभा रोडशडेडङ अन्त्म गने रक्ष्म 

यारे्को धथमो । तय, त्मस अवधधभा २ सम भेवा षवद्मुत ्ऩघन उत्ऩादन हुन सकेन । भाग बन े४ सम भेवारे 

फढेको नेऩार षवद्मुत ्प्राधधकयणरे सावयजघनक गयेको त्माङ्कहरूभा उल्रेर् छ । 

सङ्िटिाऱमा िायायन्वयन िनुयऩन े८ बुॉदा 
१) ऊजायसङ्िटसम्बन्धी िाययववगध 

सङ्कटको अवधधभा सम्फस्न्धत घनकामरे मरनुऩन ेषवशषेाधधकाय, जग्गा प्रास्प्त, वातावयण ऐनरगामत 

घनरम्फन गरयनुऩछय  । साथ ैऊजायसङ्कट सम्फोधनका राधग चादहने अध्मादेश, घनमभ य कानूनी 
प्रावधानको तजुयभा गरयनुऩछय  । 



२) राष्ट्ष्िय ऊजाय सुरऺा नीनत 

ऊजायस्रोतको षवषवधता य जरषवद्मुत्को षवकास तथा ऩेिोमरमभ ऩदाथयको प्रघतस्थाऩनराई सभेदटनुऩछय  । 
षवद्मुत्को प्रमोग फढाउनुऩछय  य षवद्मुतीम मातामातराई फढावा ददनुऩछय  । मसअन्तगयत र्घनज ऊजाय, 
जरषवद्मुत ्य वैकस्ल्ऩक ऊजायको सभेत यास्ष्िम नीघत तमाय गरयनुऩयछ् । ऊजाय सुयऺाअन्तगयत ऩेिोमरमभ 

आऩूघतयभा कम्तीभा ३ देश (बायत, चीन य तेस्रो भुरुक)फाट ऩेिोमरमभ र्यीद गनुयऩन ेव्मवस्था य १ सम 

ददन ऩुग्न ेगयी ऩेिोमरमभ बण्डायण गरयनुऩछय  । 
  

३) एिऱ स्वीिृनत डसे्ि 

अदहरे जरषवद्मुत ्षवकासको फाधकको रूऩभा अन्तयभन्रारम तथा षवबागफीच सभन्वमको कभी यहेको 
छ । मसरे गदाय वन, वातावयण, अथय, स्थानीम षवकास भन्रारमफाट जरषवद्मुत्को ऺेरभा गरयनुऩन े

काभभा दढराइ हुनुका साथै प्रकक्रमा झन्झदटरो य जदटर छ । मी घनकामसॉग सम्फस्न्धत काभ दुय्त गघतभा 
घनणयम गनय एकर स्वीकृघत डसे्क फनाउनुऩछय  । 
  

४) ववद्युत ्महशुऱ समायोजन र ववद्युत ्खरीद सम्झौता सुचारु 

जरषवद्मुत्को ऺेरभा रगानी आकषयण गनय षवद्मुत र्यीद भूल्म ऩुनयवरोकन गयी षवद्मुत ्प्राधधकयणरे 

गरययहेको सशतय षवद्मुत ्र्यीद सम्झौता सच्माई त्मस्तो सम्झौताका राधग राभफद्ध जरषवद्मुत ्

प्रवद्र्धकसॉग सम्झौता गरयनुऩछय  । षवद्मुत्को उऩमोग फढाउन षऩककङ, फषायमाभ, सुक्र्ामाभ य 

जराशममुक्त षवद्मुत्को दय घनधाययण गनुयऩछय  । 

५) जऱाशययुक्त आयोजनािो ननमायण 

दुय्तगघतभा जराशममुक्त आमोजनाहरू फूढीगण्डकी, नरमसॊहगाड, ऩस्श्चभ सेती आमोजनाको घनभायण 

थामरनुऩयछ् । मी आमोजना षवकास समभघत भोडरभा नबई ऩस्ब्रक कम्ऩनी भोडरभा घनभायण गरयनुऩछय  
। 

६) ननमायण तथा हस्तान्तरण ववगधबाट प्रसारण ऱाइन ववस्तार 

प्रसायण राइन षवस्तायभा सभस्माको रूऩभा यहेका जग्गा अधधिहण, याइट अप व,े वन ऺेरजस्ता 
सभस्माराई नीघतगत रूऩभा स्ऩष्ट ऩारयनुऩछय  । साथै, घनजीऺेररे प्रस्ताव गयेको फूट भोडरभा आन्तरयक 

य कपडय प्रसायण राइन घनभायणभा घनजीऺेरराई सहबागी गयाउनुऩछय  । 

७) चीनसॉि ऩनन ववद्युत ्व्याऩार सम्झौता 
घतब्फतभा षवद्मुत्को प्रचयु सम्बावना बएकारे चीनसॉग ऩघन बायतसॉगजस्त ैषवद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता 
गरयनुऩछय  । 



८) ववद्युतीय यायतातिा साधन आयातमा िर िटौती 
षवद्मुत्को र्ऩत वदृ्धध गनय षवद्मुतीम मातामातका साधन य र्ाना ऩकाउने षवद्मुतीम उऩकयणको 
आमात कयभा अत्मधधक कटौती गनुयऩछय  । 
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ताराखोऱा जऱववद्युत्िो शयेर सङ्िऱन शुरु, बैङ्िऱे ऋण ऱिानी िनय मानेन 

आधथयक अबावका कायण अरऩर तायार्ोरा साभुदाघमक जरषवद्मुत ्आमोजनाराई ऩूणयता ददन शमेय सङ्करन 

अमबमान शुरु गरयएको छ । 

गल्कोट ऺेरका दहर, ताया य अगयर गाषवसका दईु हजाय २ सम ियधयुीराई रक्षऺत गयी शुरु गरयएको 
आमोजना आधथयक अबावका कायण केही भहीनामता अवरुद्ध फनेको धथमो । आमोजनाराई ऩूणयता ददन 

तीन गाषवसफाट रू.नौ कयोडको शमेय सङ्करन गने रक्ष्म यहेको आमोजनारे जनाएको छ । 

षवसॊ २०६९ वैशार्देझर् घनभायण शुरु गरयएको ३९४ ककरोवाट ऺभताको तायार्ोरा साभुदाघमक साना 
जरषवद्मुत ्आमोजनाको कयीफ ६० प्रघतशत कामय सम्ऩन्न गरयएऩघछ अरऩर ऩयेको धथमो । 

रू. १७ कयोडको रागतभा शुरु गरयएको आमोजना ताया गाषवस–८ िप्रेङ भुहानदेझर् ऩानी रगेय सोही 
वडाको धस्भयभा षवद्मुत ्गहृ घनभायण गरयन ेमोजना यहेको सो आमोजनाको घनभायणका राधग 

स्थानीमवासीको रू.दईु कयोड ३२ रार् शमेय, नेऩार सयकायअन्तगयतको वैकस्ल्ऩक ऊजाय प्रवद्र्धन केन्रको 
रू. ६ कयोड २३ रार् अनुदान य स्जल्राकै ऩहाडी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको रू. एक कयोड रगानी यहेको छ । 

षवसॊ २०६९ वैशार्देझर् घनभायण शुरु गरयएको ३९४ ककरोवाट ऺभताका उक्त आमोजना सम्ऩन्न गनय रू. 

१७ कयोड रागत राग्न ेअनुभान गरयएको छ । जसभध्मे रू. ६ कयोड २८ रार् वैकस्ल्ऩक ऊजाय प्रवद्यधन 

केन्रभापय त नेऩार सयकायको अनुदान, रू. दईु कयोड ३२ रार् स्थानीम उऩबोक्ताफाट मसअघि न ैशमेय 

सङ्करन गरयसकेको उऩबोक्ता समभघतका सधचव कुरफहादयु योकारे फताए । अझै रू. नौ कयोड यकभ 

नऩुग यहेको छ । 

स्थानीमफाट सङ्कमरत दईु कयोड ३२ रार्, ऩहाडी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीका सञ्चारक फरफहादयु केसीको 
रू. एक कयोड शमेय रगानी य रू. ८० रार् समभघतरे मरएको ऋण गयी जम्भा कयीफ  रू.चाय कयोडको 
रगानीभा कुरो, पोय वेम, भुहानरगामत मसमबर घनभायणका काभ सम्ऩन्न बइसकेको छ । नऩुग रगानी 
दहभारमन फैङ्कभापय त ऋण मरएय जुटाउने गयी फैङ्करे सहभघत ददएऩघछ १८ भहीनाभा काभ सक्नेगयी 
रू. १० कयोडभा चयेु जेवी कम्ऩनीसॉग ठेक्का सम्झौता गरयएको धथमो । दहभारमन फैङ्करे अस्न्तभ 

सभमभा आएय ऋण कपताय गने ग्मायेन्टी नबएको बन्दै रगानी गनय अस्वीकाय गयेऩघछ काभ अघि फढ्न 

नसकेको सधचव योकारे जानकायी ददए । 

ऩघछल्रो सभमभा समभघतरे ताया गाषवसफाट रू. चाय कयोड, दहर गाषवसफाट रू. तीन कयोड य अगयर 

गाषवसफाट रू. दईु कयोड शमेय सङ्करन गयेय रगानी जुटाई आमोजना सम्ऩन्न गने घनणयम गयेको धथमो । 



तीनओटा गाषवस ऩयेको कोटा त्महाॉका जनताफाट शमेय रगानी गन ेऩदहरो षवकल्ऩ, सफैरे फयाफय रगानी 
गनय नसकेभा गाषवसमबरका सक्नेहरूफाट सङ्करन गन ेय षवकल्ऩभा  फादहयफाट यकभ जुटाई जुनसुकै 

हारतभा आमोजना सम्ऩन्न गन ेऩरयमोजनाका अध्मऺ तीथयमसॊह थाऩारे फताए । 

प्रत्मेक उऩबोक्ताफाट फयाफय रगानी जुटाउनका राधग एक उऩबोक्तारे ६० देझर् ७० हजाय थऩ रगानी 
गनुयऩन ेउनको बनाइ छ । आमोजना सम्ऩन्न बएऩघछ ियामसी प्रमोजनभा हुन ेर्ऩत, ढुङ्गा र्ानी, मभर, 

पघनयचय, स्थानीम साना उद्मोग सञ्चारनरगामतभा षवद्मुत ्र्ऩत गयी ६ वषयभा रगानी उठ्न े

आमोजनारे जनाएको छ  । यासस 
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जऱववद्युत्मा एि वषय दढऱाइ 

काठभाडौं÷यास– स्वतन्र ऊजाय उत्ऩादकको सॊस्था (इप्ऩान) रे भुरुकभा आएको बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे अधधकाॊश 

जरषवद्मुत ्आमोजनाको घनभायण सम्ऩन्न मभघत एक वषय दढराई बएकोजनाएको छ । 

भॊगरफाय बएको ऩरकाय सम्भेरनभा इप्ऩानका अध्मऺ र्ड्गफहादयु षवष्ट, भहासधचव कुभाय ऩाण्ड,े 

सदस्म शैरेन्र गुयागाइां रगामतरे बूकम्ऩ य नाकाफन्दीको कायण १ सम ६ भेगावाट बफजुरी आगाभी 
असायभा सम्ऩन्न हुनुऩनेभा एक वषय धकेमरएको फताए ।बूकम्ऩका कायणरे षवच्छेद ८६ भेगावाटको 
आमोजना घनभायणभा ऩघन एक वषय दढराइ हुन ेअध्मऺ षवष्टरे फताए । 

ऊजाय सुयऺासम्फन्धी अवधायणा प्रस्तुत गदै अध्मऺ षवष्टरे १० हजाय भेगावाट षवद्मुत ् उत्ऩादन 

नबएसम्भ ऊजाय सॊकटकार िोषणा गयी प्रबावकायी कामायवन्मन गनय भाग गये । 

यास्ष्िम ऊजाय सुयऺा सम्फन्धभा श्वेतऩर जायी गदै ऊजाय सॊकटसम्फन्धी कामयषवधध य यास्ष्िम ऊजाय सुयऺा 
नीघतरगामतका राधग षवमबन्न कदभ अघि फढाएय १० हजाय भेगावाट षवद्मुत ् उत्ऩादन नबएसम्भ 

सॊकटकार रगाउनुऩने उल्रेर् छ ।  

हार नेऩारभा ७ सम ५० भेगावाटको हायाहायीभा भार षवद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ । २०६७ सार चरैभा 
सभेत सयकायरे साढे चाय वषयको ऊजाय सॊकटकार रगाए ऩघन मोजनाअनुसाय षवद्मुत ्उत्ऩादन नबइयहेको 
फेरा पेयी इप्ऩानरे ऊजाय सॊकटकार िोषणाको भाग गयेको हो ।  

 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072/7/18 

ऊजाय सॊिटिाऱ ऱािू िनय माि 

स्वतन्र ऊजाय उत्ऩादक सॊस्था (इऩान) रे तत्कार ऊजाय सॊकटकार िोषणा गयी फाधक देझर्एका ऐन 

घनरम्फन गनय सयकायसॉग भाग गयेको छ।  
  

इऩानरे ऩरकाय सम्भेरन गयी बायतको नाकाफन्दीऩघछ भुरुकभा इन्धनको चयभ सॊकट उत्ऩन्न बएको 
जनाउॉ दै १० हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन नगयेसम्भ सॊकटकार रागू गनय ऊजाय भन्रारमको 
ध्मानाकषयण गयाएको छ। 
  

नाकाफन्दीका कायण कुर गाहयस्थ उत्ऩादन (जीडीऩी) करयफ चाय र्फय रुऩैमाॉरे िटेको य उक्त यकभफाट 

करयफ दईु हजाय ऩाॉच सम भेगावाट फयाफयको जरषवद्मुत ्आमोजना फनाउन ऩुग्न ेऔॊल्माउॉ दै इऩानरे 

जरषवद्मुत ्ऺेरभा देझर्एका सभस्मा तत्कार सभाधान गयी मुद्धस्तयभा घनभायण गनय अनुयोध गयेको छ। 
  

इऩानका अध्मऺ र्ड्गफहादयु बफष्टरे षवगतको जस्तो देशभा ऊजाय कभीको जानकायी ददनका राधग भार 

सीमभत नबएय सॊकटको सभमभा सयकायी घनकामरे मरनुऩन े षवशषेाधधकाय, अन्म कानुन जस्तै जग्गा 
प्रास्प्त ऐन, वातावयणीम ऐनरगामतका अधधकायको घनरम्फन य आवश्मक ऐन अध्मादेशभाऩयmत बए 

ऩघन जायी गनुयऩने फताए। 
  

ऩेिोमरमभ आमातभा याज्मरे कुर घनमायतको एक सम २० प्रघतशत र्चय गरययहेको उल्रेर् गदै बफष्टरे 

वाषषयक एक र्फय २८ अफय रुऩैमाॉ फयाफयको ऩेिोमरमभ आमात षवस्थाषऩत गन ेगयी सयकायरे दह्रो कदभ 

चाल्नुऩन ेफताए।  (तराई आन्दोऱनऱे ९० मेिावाट ठप्ऩ) 

  

उनरे ऩेिोमरमभको फन्दोफस्ती कम्तीभा बायत, चीन य तेस्रो भुरुकफाट गनुयऩन,े कम्तीभा सम ददनराई 

ऩुग्ने इन्धन बण्डायण गनुयऩने, ऩेिोमरमभ ऩदाथयराई हुन सक्ने भार जरषवद्मुत्भापय त षवस्थाषऩत गनय 
दढराइ गनुय नहुन ेफताए। 
  

इऩानका भहासधचव कुभाय ऩाण्डरेे बायतको नाकाफन्दी य वैशार्को बूकम्ऩका कायण घनजी ऺेरका एक 

सम ९२ भेगावाट फयाफयका जरषवद्मुत ्आमोजना एक वषय ऩय धकेमरएको फताए। 
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नािाबन्दीऱे सबै जऱववद्युत ्आयोजनािो िाम बन्द 

जोझर्भसॉग ैरागत य सभम ऩघन फढ्न े

फाफुयाभ र्ड्का 
काठभाडौं, १८ काषत्तक – बायतको नाकाफन्दीरे ऩेिोमरमभ ऩदाथयरगामत अन्म घनभायण साभिी य उऩकयण आमात 

फन्द बएऩघछ घनभायणाधीन ३ दजयनबन्दा फढी जरषवद्मुत ्आमोजनाको काभ ठप्ऩ बएको छ । वैशार्को बूकम्ऩरे ६ 

भदहना अवरुद्ध आमोजनाको काभ सुरु हुन ेफेरा बायतरे नाकाफन्दी रगाएऩघछ मी सफ ैआमोजनाको काभ ऩुन् 
फन्द बएको हो । 
आमोजना घनभायणभा आवश्मक ऩेिोमरमभ ऩदाथय, मसभेन्ट, डन्डी, इरेक्िोभेकाघनकर उऩकयण सीभाऩारय योककएका 
छन ्। ठूरा आमोजना घनभायण स्जम्भा ऩाएका षवदेशी ठेकेदायरे बायतफाट मसभेन्ट, डन्डी य अन्म उऩकयण आमात 

गदै आएका छन ्। नाकाफन्दीरे काभ योककॉ दा आमाजनारे ठेकेदायराई अफौं रुऩैमाॉ दाफी बुक्तानी गनुयऩन ेअवस्था 
आएको छ । 
ठेकेदायसॉगको सम्झौताअनुसाय नाकाफन्दीफाट आमोजनाको काभ योककए षवशषे व्मवस्था (पोसय भेजय)अनुसाय 

ठेकेदायराई दाफी बुक्तानी घतनुयऩन ेप्रवद्र्धकको बनाइ छ । बूकम्ऩफाट हुन ेऺघत ठेकेदायरे बफभाफाट ऩूघत य गनय सक्न े

बएकारे सभम थऩे हुन ेतय नाकाफन्दीको बन ेऺघतऩूघत य घतनुयऩन ेप्रवद्र्धक फताउॉछन ्। 
हार घनभायणाधीन ४५६ भेगावाटको भाधथल्रो ताभाकोसी, १११ भेगावाटको यसुवागढी, ४२ भेगावाटको तल्रो 
सान्जेन, १५ भेगावाटको भाधथल्रो सान्जेन, १०२ भेगावाटको भध्मबोटेकोसी, ६० भेगावाटको भाधथल्रो बरशूरी– ३ 

‘ए’, १४ भेगावाटको कुरेर्ानी तेस्रो य घनजी ऺेरफाट घनभायणाधीन साना–ठूरा गयी करयफ २ दजयन आमोजनाको काभ 

फन्द छ । बूकम्ऩरे आमोजना ६ भदहनासम्भ फन्द बएका धथए । नाकाफन्दीरे काभ ऩुन् अवरुद्ध बएऩघछ 

आमोजना अघनस्श्चत फनेको प्रवद्र्धकहरू फताउॉछन ्। मसरे गदाय आमोजनाको सभम थऩ हुनुका साथ ैरागत ऩघन 

फढाउन ेघनस्श्चत छ । ठेकेदायरे थऩ यकभ दाफी गनय अवसय मभरेको छ । 
नाकाफन्दीरे घनभायणाधीन सफ ैआमोजनाको काभ प्रबाषवत बएको स्वतन्र ऊजाय उत्ऩादक सॊस्था (ईऩान)का अध्मऺ 

र्ड्गफहादयु षवष्ट फताउॉछन ्। बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे सफ ैकाभ न्मूनतभ १ वषय ऩघछ धकेमरएको बन्दै उनरे मसफाट 

रागत य जोझर्भ दफु ैफढाएको उल्रेर् गये । षवष्टका अनुसाय घनजी ऺेरफाट घनभायणाधीन १ सम भेगावाट ऺभताका 
आमोजनाको काभ अदहरे ठप्ऩ छ । 
घनभायण सुरु गनय प्रायस्म्बक तमायी गरययहेका फेरा नाकाफन्दीरे काभ योक्नुऩन ेअवस्था आएको भाधथल्रो ताभाकोसी 
आमोजना प्रभुर् षवऻानप्रसाद शे्रष्ठ फताउॉछन ्। “वैशार्को बूकम्ऩ य रगातायका ऩयकम्ऩरे काभ ६ भदहनादेझर् 

फन्द बएकोभा असोजदेझर् काभ सुरु गन ेतमायी धथमो,” उनरे बन,े “तय, नाकाफन्दीरे पेरय काभ योककमो ।” 

आमोजनारे ठेकेदाय चीनको मसनो हाइड्रो कऩोयेसनसॉग काभ सुरु गन ेसहभघत गयी भजदयु ऩरयचारनको तमायी 
गयेका फेरा पेरय योक्नुऩन ेअवस्था आएको गुनासो शे्रष्ठरे गये । ठेकेदायराई दाफी बुक्तानी घतनुयऩन ेअवस्था आएको 
छ । “हार प्रायस्म्बक तमायीको काभ बइयहेको छ,” उनरे बन,े “नाकाफन्दी र्रेुय आमात सहज बएऩघछ 

मुद्धस्तयभा काभ सुरु हुनेछ ।” 

बूकम्ऩफाट ऺघतिस्त यसुवागढी आमोजनाको काभ ऩघन अवरुद्ध छ । सुचारु गनय मसमबर ठेकेदाय चाइना वाटय 



एन्ड इरेस्क्िक कऩोयेसन (सीडब्ल्मूई)रे डढे सम भजदयु ऩरयचारन गयेको अवस्थाभा ऩेिोमरमभ य घनभायण साभिी 
अबावरे योक्नुऩयेको आमोजना प्रभुर् भाधव कोइयारारे फताए । ठेकेदायरे सफ ैघनभायण साभिी बायतफाट आमात 

गरययहेकारे नाकाफन्दीरे आऩूघतय फन्द हॉेुदा काभभा असय ऩयेको उनको बनाइ छ । ठेकेदायका प्रफन्धक काभदाय 

ल्माउन चीन गएको फताउॉ दै उनरे बन,े “नाकाफन्दी कदहरे र्लु्छ बनेय सोधधयहेका छन,् हाभीरे जवाप ददन सकेका 
छैनौं ।” 

बूकम्ऩरे ऩ¥ुमाएको ऺघत ठेकेदायरे बफभाफाट असुर गये ऩघन नाकाफन्दीरे काभ योक्नुऩदाय उसराई दाफी बुक्तानी 
गनुयऩन ेअवस्था आएको कोइयारारे फताए । “बूकम्ऩफाट बएको दढराइको सभम थऩ गयेय हुन्छ,” उनरे बन,े 

“नाकाफन्दीफाट योककए ठेकेदायराई ऺघतऩूघत य ददनुऩन ेहुन्छ ।” 

  



>f]tM uf]/vfkq, 2072/7/18 

ताराखोऱा जऱववद्युत्िो सेयर सङ्िऱन सुरु 

आधथयक अबावका कायण अरऩर तायार्ोरा साभुदाघमक जरषवद्मुत ्आमोजनाराई ऩूणयता ददन सेमय सङ्करन 

अमबमान सुरु गरयएको छ । गल्कोट ऺेरका दहर, ताया य अगयर गाषवसका दईु हजाय २०० ियधयुीराई रक्षऺत गयी सुरु 

गरयएको आमोजना आधथयक अबावका कायण केही भदहनामता अवरुद्ध फनेको धथमो । आमोजनाराई ऩूणयता ददन 

तीन गाषवसफाट रु नौ कयोडको सेमय सङ्करन गन ेरक्ष्म यहेको आमोजनारे जनाएको छ । षवसॊ २०६९ वैशार्देझर् 

घनभायण सुरु गरयएको ३९४ ककरोवाट ऺभताको तायार्ोरा साभुदाघमक साना जरषवद्मुत ्आमोजनाको करयफ ६० 

प्रघतशत कामय सम्ऩन्न गरयएऩघछ अरऩर ऩयेको धथमो । 

रु १७ कयोडको रागतभा सुरु गरयएको आमोजना ताया गाषवस–८ िप्रेङ भुहानदेझर् ऩानी रगेय सोही 
वडाको धस्भयभा षवद्मुत ्गहृ घनभायण गरयन ेमोजना यहेको सो आमोजनाको घनभायणका राधग 

स्थानीमवासीको रु दईु कयोड ३२ रार् सेमय, नेऩार सयकायअन्तगयतको वैकस्ल्ऩक ऊजाय प्रवद्र्धन केन्रको 
रु ६ कयोड २३ रार् अनुदान य स्जल्राकै ऩहाडी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको रु एक कयोड रगानी यहेको छ ।  
षवसॊ २०६९ वैशार्देझर् घनभायण सुरु गरयएको ३९४ ककरोवाट ऺभताका उक्त आमोजना सम्ऩन्न गनय रु १७ 

कयोड रागत राग्ने अनुभान गरयएको छ । जसभध्मे रु ६ कयोड २८ रार् वैकस्ल्ऩक ऊजाय प्रवद्र्धन 

केन्रभापय त नेऩार सयकायको अनुदान, रु दईु कयोड ३२ रार् स्थानीम उऩबोक्ताफाट मसअघि न ैसेमय 

सङ्करन गरयसकेको उऩबोक्ता समभघतका सधचव कुरफहादयु योकारे फताउनुबमो । अझै रु नौ कयोड 

यकभ नऩुग यहेको छ । 

स्थानीमफाट सङ्कमरत दईु कयोड ३२ रार्, ऩहाडी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीका सञ्चारक फरफहादयु केसीको रु 

एक कयोड सेमय रगानी य रु ८० रार् समभघतरे मरएको ऋण गयी जम्भा करयफ रु चाय कयोडको रगानीभा 
करो, पोय वेम, भुहानरगामत मसमबर घनभायणका काभ सम्ऩन्न बइसकेको छ । नऩुग रगानी दहभारमन 

फैंकभापय त ऋण मरएय जुटाउने गयी फैंकरे सहभघत ददएऩघछ १८ भदहनाभा काभ सक्नेगयी रु १० कयोडभा 
चयेु जेवी कम्ऩनीसॉग ठेक्का सम्झौता गरयएको धथमो । दहभारमन फैंकरे अस्न्तभ सभमभा आएय ऋण 

कपताय गन ेग्मायेन्टी नबएको बन्दै रगानी गनय अस्वीकाय गयेऩघछ काभ अघि फढ्न नसकेको सधचव 

योकारे जानकायी ददनुबमो । 

ऩघछल्रो सभमभा समभघतरे ताया गाषवसफाट रु चाय कयोड, दहर गाषवसफाट रु तीन कयोड य अगयर 

गाषवसफाट रु दईु कयोड सेमय सङ्करन गयेय रगानी जुटाई आमोजना सम्ऩन्न गन ेघनणयम गयेको धथमो । 
तीनवटा गाषवस ऩयेको कोटा त्महाॉका जनताफाट सेमय रगानी गन ेऩदहरो षवकल्ऩ, सफैरे फयाफय रगानी 
गनय नसकेभा गाषवसमबरका सक्नेहरुफाट सङ्करन गन ेय षवकल्ऩभा फादहयफाट यकभ जुटाई जुनसुकै 

हारतभा आमोजना सम्ऩन्न गन ेऩरयमोजनाका अध्मऺ तीथयमसॊह थाऩारे फताउनुबमो । प्रत्मेक 



उऩबोक्ताफाट फयाफय रगानी जुटाउनका राधग एक उऩबोक्तारे ६० देझर् ७० हजाय थऩ रगानी गनुयऩन े

उहाॉको बनाइ छ । आमोजना सम्ऩन्न बएऩघछ ियामसी प्रमोजनभा हुन ेर्ऩत, ढुङ्गा र्ानी, मभर, 

पघनयचय, स्थानीम साना उद्मोग सञ्चारनरगामतभा षवद्मुत ्र्ऩत गयी ६ वषयभा रगानी उठ्न े

आमोजनारे जनाएको छ । यासस 

  



>f]tM sf/f]af/, 2072/7/20 

जऱववद्युत ्ऱिानी िम्ऩनीमा ३५ अबयभन्दा बढीिो आवेदन 

बुवन ऩौडरे 

काठभाडौं, २० काषत्तक – जरषवद्मुत ्रगानी तथा षवकास कम्ऩनीरे सावयसाधायणका राधग घनष्कासन गयेको 
साधायण सेमयका राधग ३५ अफय रुऩैमाॉबन्दा फढीको आवेदन ऩयेको छ । कम्ऩनीरे बन े१ अफय ८६ कयोड रुऩैमाॉ 
फयाफयको सेमय आह्वान गयेको धथमो । आवेदन भागबन्दा १८ गुणा धेयै हो । आवेदन फुझाउन बफहीफायसम्भ सभम 

धथमो । अस्न्तभ षववयण आइसक्दासम्भ ऩरयभाण अझै फढ्न सक्नेछ । 
अदहरे देशको स्स्थय आधथयक गघतषवधधका कायण सॊस्थागत रगानीकतायसॉग बएको ऩुॉजी कम्ऩनीको सेमयभा रगानी 
बएऩघछ मघत धेयै आवेदन ऩयेका हुन ्। साधायण सेमयभा सॊस्थागत रगानीकतायरे अधधकतभ ५० कयोड रुऩैमाॉसम्भ 

रगानी गनय ऩाउन ेव्मवस्था धथमो । सोहीअनुसाय वाझणज्म फैंक, षवकास फैंक, पाइनान्स कम्ऩनी, बफभा 
कम्ऩनीरगामतको आवेदन आएको नागरयक रगानी कोषका प्रवक्ता सुशीरकुभाय अमायररे फताए । 
प्रायस्म्बक त्माॊकअनुसाय ३५ अफय २ रार् रुऩैमाॉफयाफयको आवेदन ऩयेको जानकायी ददॉदै अमायररे मो ऩरयभाण ५ 

प्रघतशतसम्भ फढ्न सक्न ेफताए । कम्ऩनीको सेमय बफक्री फन्द बएकोेे ६० ददनमबर फाॉडपाॉड गरयसक्न ेजानकायी 
उनरे ददए । अरुबन्दा जरषवद्मुत ्कम्ऩनी तथा वाझणज्म फैंकको साधायण सेमय सवयसाधायणको योजाइभा यहेको 
अमायरको फुझाइ छ । 
कम्ऩनीरे २ अफय रुऩैमाॉफयाफयका २ कयोड ककत्ता सेमय घनष्कासन गये ऩघन कभयचायीका राधग ४ रार् ककत्ता तथा 
साभूदहक रगानी कोषराई १० रार् ककत्ता छुट्ट्माएको धथमो । कम्ऩनीको सेमय र्रयदका राधग आवेदन ददन ेसभम 

साभान्मबन्दा धेयै धथमो । ४ कामयददनराई फढाएय ७ ददन कामभ गरयएकारे ऩघन धेयै आवेदन ऩयेका हुन ्। 
षवद्माथॉ, मुवा–मुवती, वदृ्धा, कभयचायीरगामत सफैजसो तह य तप्कारे आवेदन ददएको जानकायी अमायररे ददए । 
“धधतोऩरको दोस्रो फजाय अदहरे अस्स्थय देझर्ए ऩघन प्राथमभक फजायको आकषयण फढ्दै गएको देझर्मो,” उनरे बने । 
सेमय घनष्कासन तथा बफक्री प्रफन्धकभा नागरयक रगानी कोष छ । सहघनष्कासन तथा बफक्री प्रफन्धकभा 
एनसीएसन भचने्ट फैंककङ य एनएभफी क्माषऩटर छन ्। 
जरषवद्मुत ्षवकासको उद्देश्मरे सयकायी स्वामभत्वभा स्थाषऩत मो कम्ऩनीरे ४ वषयभा ८ आमोजना सञ्चारन 

गयेको छ । साधायण सेमय बफक्रीऩघछ उसको चकु्ता ऩुॉजी १० अफय रुऩैमाॉ ऩुग्नेछ । 
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ऊजाय दऺतािो सॊस्थाित वविासमा जोड 

भुरुकभा हार यहेको षवद्मुत ्तथा इन्धनको अबाव न्मूनीकयणका राधग ऊजाय ककपामत न ैएक भार षवकल्ऩ 

यहेकाभा जोड ददइएको छ । 

जभयन षवकास सहमोग स्जआइजेडको सहमोगभा ऊजाय भन्रारमअन्तगयत सञ्चामरत नेऩार ऊजाय दऺता 
कामयक्रभ ९घनऩ०द्वाया महाॉ आमोस्जत गोष्ठीभा सहबागी वक्ताहरुरे भुरुकभा ऊजायको जथाबावी 
र्ऩतराई कभ गदै ऊजाय दऺताराई सॊस्थागत गयाउन अरग्गै सॊमन्तय् घनभायण गनुयऩन ेधायणा व्मक्त गये 

। 

षवश्वव्माऩीरुऩभै ऊजाय सुयऺाका राधग ककपामती उऩमोगभा जोड ददॉदै अरग्गै कानुनी व्मवस्था एवभ ्

सॊस्थागत सॊयचना घनभायण गयेको सन्दबयभा नेऩारभा ऩघन मस ककमसभको व्मवस्था नगरयएसम्भ ऊजायको 
बयऩदो य ददगो उऩमोग गनय नसककने तथा सधैँ ऊजायको अबाव बई नै यहन ेषवऻहरुको बनाइ यहेको छ । 

गोष्ठीभा ऊजाय भन्रारमका सहसधचव डा सञ्जम शभायरे अन्म देशको अनुबवका आधायभा नेऩारभा ऩघन 

ऊजाय दऺताको प्रवद्र्धन गनय अरग्गै घनकामको स्थाऩना गनुय आवश्मक यहेको फताए । 
जभयन दतूावासका मभसन उऩप्रभुर् जाक्वेमरन गोथयरे ऊजाय दऺताको सॊस्थागत हुन सकेभा नेऩारभा 
रगानीका अफ अवसयहरु आकषषयत गनय सककने षवश्वास व्मक्त गये । 

गोष्ठीभा ऊजायषवद् षवशार थाऩारे ऊजाय दऺताको सॊस्थागत षवकाससम्फन्धी कामयऩर प्रस्तुत गदै आभ 

जनताभा ऊजायको ऩहुॉच ऩु¥माउन य ऊजाय सुयऺाभा सुधाय ल्माउन ऊजाय दऺताभा जोड ददनुऩने फताए । 

घनऩका उऩप्रभुर् प्राषवधधक सल्राहकाय डा नायामणप्रसाद चौरागाईंरे कामयक्रभरे सन ्२०१० देझर् 

सयकायी तथा घनजी ऺेरका राधग फजायभा आधारयत ऊजाय दऺता सेवा, िाभीण ऺेरभा फामोफासभा 
आधारयत सुधारयएको चरुोको भाऩदण्डको जानकायी गयाउनुका साथै सयकायराई ऊजाय दऺताको सॊमन्र 

स्थाऩनाभा सहमोग ऩु¥माइयहेको फताए । यासस 

 

 

 
 

 



 
 

  



 

 

 

 
 

 

 
 


