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बायतफाट २०० भेगावाट ल्माइने 
फरयाभ फाननमाॉ 
सयकायरे रोडसेडडङ घटाउन अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ढल्केफय–भुजफ्पयऩुयफाट २ सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात 

गन ेबएको छ । नेऩार–बायत ऊजाा सचचवस्तयीम सॊमुक्त स्थामी समभनतको शुक्रफाय सम्ऩन्न फैठकभा बायतीम ऩऺ 

उक्त प्रसायण राइनफाट थऩ २ सम भेगावाट बफजुरी ददन सहभत बएको हो । 
ऊजाा भन्रारमका सचचव सुभन शभाा य बायतीम ऊजाा सचचव ऩीके ऩुजायी नेततृ्वभा बएको फैठकभा नेऩारको 
रोडसेडडङ घटाउन दईु देशफीचका प्रसायण राइन नाकाफाट नेऩारराई आवश्मकता अनुसाय थऩ बफजुरी ददन बायत 

सहभत बएको हो । बायतफाट आमात गन ेबफजुरीको प्रनतमुननट भूल्म ९ रुऩैमाॉ हायाहायी ऩछा  । शभााका अनुसाय 

ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनफाट बायतरे पेब्रुअयी १६ अथाात ्पागुन ४ देखि थऩ ८० भेगावाट बफजुरी ददन 

थाल्नेछ । त्मसफाट भुरुकको रोडसेडडङ दैननक २ घण्टासम्भ घट्न ेअनुभान ऊजाा अचधकायीको छ ।  
 

ढल्केफय–भुजफ्पयऩुयको अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको नेऩारतपा  सम केबीएको सफस्टेसन ननभााण अन्न्तभ 

चयणभा ऩुगेको छ, जुन दईु सातामबर ैफन्न ेशभाारे फताए । अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभा नेऩाररे आफ्नोतपा  
तत्कार २ सम केबीए सफस्टेसन ऩनन ननभााण गनेछ, जुन ७/८ भदहनाभ ैफननसक्न ेअनुभान छ ।  
 

उक्त ठूरो ऺभताको सफस्टेसन फननसकेऩनछ नेऩाररे २ सम भेगावाट बफजुरी आमात गनेछ । त्मसऩनछ भुरुकभा 
वषाामाभभा रोडसेडडङ एकाध घण्टाभार हुन ेय दहउॉदभा सभेत १० घन्टाबन्दा फढी नहुन ेप्राचधकयणका 
अचधकायीहरूको बनाइ छ ।  
 

भुरुकभा ववद्मुतको भाग १३ सम भेगावाट हायाहायीभा छ । वषाामाभभा जरववद्मुत ्आमोजनाहरूफाट ७ सम ५९ 

भेगावाट उत्ऩादन हुन्छ । दईु सम भेगावाट थवऩएऩनछ बायतफाट आमात हुन ेबफजुरी ४ सम ३५ भेगावाट ऩुग्नेछ । 
भुरुकको भागअनुसाय ववद्मुत ्आमात गना ढल्केफयभा सफस्टेसनको ऺभता फढाउॉ दै रचगन ेजानकायी ऊजााका 
अचधकायीरे ददए । 
 

नेऩार य बायतफीच उक्त ऩदहरो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको ऺभता फढाउॉ दै जान ेय सन ्२०१७ डडसेम्फयमबर ैऩूणा 
ऺभताभा सञ्चारन गना फाॉकी ननभााण अनघ फढाउन ेसहभनतसभेत बएको जानकायी ऊजाा सचचव शभाारे ददए । 
उक्त प्रसायण राइनफाट हजाय भेगावाट ववद्मुत ्आमात/ननमाात गना सककन्छ । नेऩारतपा  फननयहेको सफस्टेसनको 
ऺभता न ैकभ बएकारे भागअनुसाय बायतफाट बफजुरी आमात गना नसककएको हो । 
 

ऊजाा सचचवस्तयीम फैठकरे कटैमा–कुशाहा य यक्सौर–ऩयवानीऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ऺभता १० 

भदहनामबर फढाउन ेववषमभा सभेत सहभनत गयेको छ । मी दवुै प्रसायण राइनको ऺभता अदहरे १३२ केबी छ । 
ऺभता फढाएऩनछ थऩ सम भेगावाट आमात गना सककनेछ । फैठकरे दवु ैप्रसायण राइनको ऺभता ववस्ताय २०१६ 

सेप्टेम्फयमबर ैसक्न ेननणाम गयेको छ । 
 

फैठकरे नेऩार य बायतफीच ववद्मुत ्व्माऩाय गना ढल्केफायफाहेक थऩ ४ भुख्म नाका ऩदहचान गयेको छ– दहुवी, 
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रम्की, अत्तरयमा य कोहरऩुय । मी प्रसायण राइनभा फढी ऺभताको कन्डक्टय पेन ेय सफस्टेसन ऺभता फढाउन े

सहभनतसभेत बएको छ । ऺभता फढाएऩनछ ती प्रसायण राइनको ऺभता ४ सम केबीे ेहुनेछन ्। मी नाकाको ऺभता 
फढाउन ेकाभ दईु वषाभा सक्न ेय त्महाॉफाट ८ सम भेगावाट आमात/ननमाात गना सककने शभाारे फताए । 
 

फैठकरे प्राववचधक समभनतराई अन्तयदेशीम प्रसायण प्रणारीको सञ्चारनसम्फन्धी अध्ममनको सभीऺा गयी ६ 

भदहनाऩनछ नमाॉददल्रीभा हुन ेसॊमुक्त फैठकभा प्रस्तुत गना ननदेशन ददएको छ । नेऩार–बायतफीचको ववद्मुत ्

व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) कामाान्वमन गन ेआधाय तमाय गना सॊमुक्त फैठक फसेको हो । फैठकभा बायतीम ऩऺ 

नेऩारभा उत्ऩाददत बफजुरीराई बायतीम फजायभा ऩहुॉच ददन याजी बएको छ । 
नेऩारी टोरीरे नेऩारको बफजुरीको बायतीम फजायभा सहज रूऩभा फेच्न सक्न ेव्मवस्था गना प्रस्ताव यािेको य 

बायतीम ऩऺरे आफ्नो देशको सयकायरे नछट्टै कानुन फनाएय नेऩारी बफजुरीराई बायतीम फजायभा सहज ऩहुॉच 

ददन ेप्रनतफद्धता व्मक्त गयेको शभाारे फताए । सन ्२०१७ देखि नेऩारभा वषाामाभभा भुरुकराई आवश्मकताबन्दा 
फढी बफजुरी  
उत्ऩादन हुनेछ । वषाामाभभा फढी बएको बफजुरी बायतराई फेच्न ेय दहउॉदभा बायतफाट आमात गन ेमोजना ऊजाा 
भन्रारमको छ ।  
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आगाभी साता ऊजाा सॊकटकार घोषणा 
भाघ १६, २०७२- एक वषामबर रोडसेडडङ अन्त्मको अनत भहत्वाकाॊऺी मोजनासदहत सयकायरे आगाभी साता ऊजाा 
सॊकटकार घोषणा गन ेबएको छ । ऊजाा भन्रारमरे मसको कामामोजना य ऐनको भस्मौदा तमाय फनाइसकेको छ । 
उऩप्रधान तथा ऊजााभन्री टोऩफहादयु यामभाझीका अनुसाय कामामोजनाको भस्मौदा भन्रारमभा ऩेस बएकारे 

आइतफायसम्भ छरपर गयी घोषणा गरयन ेछ ।  
‘मससम्फन्धी ऐनको भस्मौदा छरपरका राचग व्मवस्थावऩका सॊसदभा ऩेस हुन ेछ । सॊकटकार घोषणाको 
कामामोजना बने भन्न्रऩरयषदफाट ननणाम गयाई राग ूगन ेछाेैेॊ,‘ उनरे कान्न्तऩुयमसत बन,े ‗आगाभी साता 
कामामोजना भन्न्रऩरयषदफाट ननणाम गयी सॊकटकार राग ूबएको घोषणा हुन ेछ ।‘ सयकायरे दस वषाभा दस हजाय 

भेगाफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी सॊकटकार घोषणाको तमायी गयेको हो । 
त्मसका राचग ववद्मुत ्ववकास ववबागका भहाननदेशक ददनेश नघमभयेको सॊमोजकत्वभा कामामोजना ऩेस गन े

समभनत फनाएको चथमो । उक्त समभनतरे ऊजाा सचचव सुभनप्रसाद शभााराई कामामोजना फुझाइसकेको छ । उक्त 

कामामोजनाको छरपर शुक्रफाय ऩनन बएको य आइतफाय अन्न्तभ रूऩ ददने तमायी यहेको यामभाझीरे फताए । ‗मो 
सॊकटकार राग ूबएऩनछ जनतारे भहसुस गन ेगयी एक वषामबर रोडसेडडङ अन्त्म हुन ेछ । त्मसका राचग हाभीसॉग 

आधाय छन ्। राग ूगन ेछौं,‘ उनरे बन े।  
 

बायतको अघोवषत नाकाफन्दीऩनछ ऩेट्रोर, डडजेर, ग्मासको अबाव बएऩनछ सयकायरे ऩुन: ऊजाा सॊकटकारको 
अवधायणा अनघ फढाएको हो । सयकायरे नाकाफन्दीऩनछ देशको वताभान आचथाक अवस्था य बावी कामामोजना 
‗श्वेतऩर‘ जायी गयी सॊकटकार राग ूगन ेघोषणा गयेको चथमो । त्मसको झन्ड ै 

दईु भदहनाऩनछ घोषणा हुन रागेको हो ।  
 

‗मो दईु भदहना भराई सॊकटकार राग ूगने आधाय िडा गना न ैसभम राग्मो,‘ यामभाझीरे बन,े ‗मो काभका राचग 

दईु भदहना फहृत ्गहृकामा भन्रारमरे गयम्ो । भन्रारम य प्रचधकयणफीचको अन्तयववयोध हटाउने काभ बए । 
योककएय यहेका आमोजनाहरू सञ्चारन गनानतय राचगमो ।‘  
 

अफरुद्ध बएका आमोजनाहरूको सभस्मा साभधान गन ेकाभ बइसकेको उनको दाफी छ । ‗बूकम्ऩ, भधेस 

आन्दोरन य नाकाफन्दीरे असय ऩायेका आमोजनाहरूको काभ अनघ फढेका छन ्। अदहरे सफ ैआमोजना सञ्चारनभा 
आएका छन ्। सफैराई इन्धनको व्मवस्था गरयएको छ,‘ उनरे बन,े ‗धेयै आमोजनाको काभ अनघ फढेको छ । 
सॊकटकारका राचग फेस ऩनन फनेको छ ।‘ 
सॊकटकार घोषणासॉग ैअल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन मोजना मरएय अनघ फढ्न ेउनरे फताए । 
‗जराशममुक्त आमोजनाहरूराई प्राथमभकता ददन ेछाेैेॊ,‘ कामामोजनाफाये प्रस्ट्माउॉ दै यामभाझीरे बन,े ‗मो 
मोजनाअनुसाय एक सम भेगावाटबन्दा फढीका आमोजना नेऩारी रगानीकताारे फनाउन सक्दैनन ्बन्न ेधायणाराई 

ऩनन ब्रेक गन ेछु । त्मसका राचग ऩनन सॊकटकारको आवश्मकता ऩयेको हो ।‘ 
 

सयकायका अचधकायीहरूका अनुसाय ऊजाा सॊकटकार राग ूबएऩनछ ववद्मुत ्आमोजनाहरूको काभ ‗पास्ट ट्रमाक‘ भा 



अनघ फढ्न ेछ । एकद्वाय ननकामको अवधायणा कामामोजना य ऐनरे व्मवस्था गन ेछ । व्मवस्थावऩका सॊसदको 
जरस्रोत समभनतका सबाऩनत गगन थाऩाका अनुसाय जरववद्मुतको ववकासका राचग ७ भन्रारम, २३ ववबाग य ३६ 

वटा कानुनभा टेक्नुऩन ेफाध्मता छ । 
त्मसका राचग छुट्टै डसे्क स्थाऩनाको प्रस्ताव उनरे गयेका चथए । उक्त ववषमको सम्फोधन ऩनन सॊकटकाररे गने 
मोजना यहेको उऩप्रधानभन्री यामभाझीरे फताए । ‗मो ऺेरभा याजनीनतक, कानुनी, रगानीको जोखिभ छ । वन, 

वातावयण, प्रशासननक झन्झट ऩनन छन,्‘ उनरे बन,े ‗मो झन्झटभा कुन ैएउटा रगानीकतााको जीवन न ैसककन े

गयेको छ । मसराई पास्ट ट्रमाकभा रैजान ेकाभ मो सॊकटकाररे गन ेछ ।‘ 
 

सॊकटकार चार ुअवस्थाभा यहेका आमोजनाहरू तीव्र रूऩभा अनघ फढाउने, नमाॉ आमोजनाराई नछटोछरयतो 
प्रकक्रमाभा रैजान ेय सककन रागेका आमोजनाराई नछटो सक्न ेदाफी यामभाझीको छ । ‗प्रसायण राइनभा ऩनन 

मदहअनुसाय काभ हुन ेछ,‘ उनरे बन े। ऊजाा सॊकटकार मसअनघ हारका अथाभन्री ववष्णु ऩौडरे जरस्रोत भन्री 
हॉेुदासभेत राग ूगरयएको चथमो । तय जरववद्मुत ववकासका काभ बन ेकेही ऩनन बएनन ्। अथाभन्री ववष्णु 

ऩौडरेरे ऩनन ऊजाा प्रवद्र्धनका नीनत तथा कामाक्रभसदहत एक सातामबर ऊजाा सॊकटकार घोषणा गन ेफताए ।  
 

‗उनरे ऊजाा ऺेरको तत्कारीन एवॊ दीघाकारीनसदहत स्ऩष्ट मोजना घोषणा गन ेअन्न्तभ तमायीभा सयकाय यहेको 
छ,‘ एक कामाक्रभभा भन्री ऩौडरेरे बन,े ‗भुरुकरे बोचगयहेको ऊजाा सॊकटको स्ऩष्ट सभाधान गनुाऩन े

अवधायणसदहतको कामाक्रभ आउन ेछ । ऊजाा उत्ऩादनभा ऩछाडड ऩदाा ववकासरे गनत मरन नसकेकारे अफ दढराइ 

गना हुन ेछैन ।‘ जरस्रोत भन्रीको आफ्नो कामाकारभा ल्माएका ३८ फुॉदे ऊजाा सॊकटको अवधायणाअनुसायकै 

फुॉदामबर सभाधानका उऩाम यहेकारे त्मसभा सयकायको ध्मान जान ेउनरे फताए । 
रगानीकतााको ननयाशा, कभाचायीतन्रको चगदो भनोफर, याजनीनतऻको स्वाथा, रगानीको अबाव य कभजोय 

ऩूवााधायका फीच एक वषामबर रोडसेडडङ अन्त्म गन ेवाचा गनुा हास्मास्ऩद बएको ववऻहरू फताउॉछन ्।  
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जराशममुक्त आमोजना सयकायको प्राथमभकताभा 
नदी प्रवाहभा आधारयत जरववद्मुत ्आमोजनाका कायण ववद्मुत्को भाग फढी हुन ेसभमभा सहज रुऩभा ववद्मुत ्

प्राप्त हुन नसकेको ठहय गदै सयकायरे जराशममुक्त ऩरयमोजनाराई अगाडड फढाउन ेबएको छ । 
सयकायरे केही ददनमबर ैजायी गना रागेको ऊजाा सङ्कटकारभा ववशषेगयी ठूरा एवभ ्फहुउद्देश्मीम आमोजनाराई 

ववशषे प्राथमभकताभा याख्न रागेको हो । जराशमुक्त आमोजनाराई स्थानीमवासी जनताको बावनाराई आत्भसात ्

गदै कम्ऩनी ढाॉचाभा रैजान ेय आगाभी दश वषामबर दश हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखिन ेबएको 
छ । 
फूढीगण्डकी, नरमसॊहगाड, दधूकोसी, भाचथल्रो अरुण, सुनकोसी तेस्रो य उत्तयगङ्गा जरववद्मुत ्आमोजनाराई 

कम्ऩनी ढाॉचाभा अगाडड फढाउन नीनतगत व्मवस्था गन ेसयकायको तमायी यहेको छ । ऊजाा ऺेरभा यहेको नीनतगत, 

प्रकक्रमागत झन्झट एवभ ्रगानीको सभस्माराई हर गन,े स्वदेशी तथा ववदेशी ऩूॉजीराई जरववद्मुत्भा मोजनाफद्ध 

रुऩभा रगानी गन ेववषम सभेदटनेछ । 

धाददङ य गोयिाभा आमोजना स्थर यहेको एक हजाय २०० भेगावाट ऺभताको फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्

आमोजनाराई सयकायरे चारु आवको अन्न्तभफाट ननभााण सुरु गन ेजनाएको छ । 



मस्त,ै जाजयकोटभा आमोजना स्थर यहेको नरमसॊहगाड आमोजनाको सभेत ऺभता वदृ्चध गयेय ववस्ततृ 

सम्बाव्मता अध्ममन प्रनतवेदन तमाय ऩारयनेछ । हार ती दफुै आमोजना समभनत ढाॉचाभा यहेका छन ्। सो आमोजना 
हार समभनतभापा त अगाडड फदढयहेको छ । 
उऩप्रधानभन्री एवभ ्ऊजााभन्री टोऩफहादयु यामभाझीका अनुसाय ऊजाा ऺेरभा उल्रेख्म प्रगनत गने य आगाभी दईु 

वषामबर ऩूणा रुऩभा ववद्मुत्बाय कटौती गन ेरक्ष्मका साथ एकाध ददनमबर ैऊजाा सङ्कट ननवायणकार घोषणा 
गरयनेछ । 

त्मसैगयी, नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे अध्ममन गरययहेको दधूकोसी य उत्तयगङ्गा आमोजनाको ऩनन अध्ममन 

सम्ऩन्न गयी आगाभी दश वषामबर ननभााण सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखिनेछ ।  
दधूकोसीको ऺभता हार ३०० भेगावाट यहेकाभा फढोत्तयी गयी ६४० भेगावाट फनाइनेछ बने ३०० भेगावाट ऺभता 
यहेको उत्तयगङ्गाको ऺभता ५५० भेगावाट फनाइन ेसयकायको तमायी छ । ती आमोजनाको ववस्ततृ अध्ममन दईु 

वषामबर सम्ऩन्न गयी तीन वषामबर ननभााण सुरु गरयनेछ । 
भन्री यामभाझी चारु आवमबर ैफूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाका राचग जग्गा प्रान्प्त एवभ ्भुआब्जा ववतयणको 
काभ सुरु गरयन ेय फजेट अऩुग बए थऩ गरयन ेफताउनुहुन्छ । चार ुआवभा सो आमोजनाभा रु तीन अफा २६ कयोड 

फजेट ववननमोजन गरयएको छ । 
मस्त,ै ठूरो ऺभताभा सौमा ऊजाा उत्ऩादन गना चाहन ेतथा रगानी गना चाहनेराई सभेत सहजीकयण गन ेसयकायको 
तमायी छ । सङ्कटकार घोषणा गदाा सभेदटनुऩन ेसभग्र ववषमको अध्ममन गयी प्रनतवेदन ददन ववद्मुत ्ववकास 

ववबागका भहाननदेशक ददनेश नघमभयेको सॊमोजकत्वभा एक समभनत गठन गरयएको चथमो । सो समभनतरे ऊजाा 
सचचव सुभनप्रसाद शभााराई गत फुधफाय न ैप्रनतवेदन ऩेस गरयसकेको छ । सोही प्रनतवेदनराई अन्न्तभ रुऩ ददएय 

भन्न्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रैजान ेतमायी गरयएको छ । 
प्रधानभन्री केऩी शभाा ओरीरे एक वषामबर ववद्मुत्बाय कटौती अन्त्म गन ेघोषणा गनुाबएको सन्दबा य अथाभन्री 
ववष्णुप्रसाद ऩौडरेरे गत भङ्मसय ८ गत ेजायी गनुाबएको श्वेतऩरराई आधाय फनाएय सयकायरे अल्ऩकारीन, 

भध्मकारीन य दीघाकारीन रक्ष्मका साथ सङ्कटकार घोषणा गना रागेको हो । 
अथाभन्री ऩौडरेका अनुसाय २०६५ सार चतैभा घोषणा गरयएको ऊजाा सङ्कटकारभा कामाान्वमन हुन नसकेका 
ववषमराई अफ घोषणा हुन ेसङ्कटकारभा सभावेश गरयनेछ । प्रस्ट नीनत, कामामोजना, रगानीको आधाय, ननजी 
ऺेरराई सभेत थऩ भागा प्रशस्त गरयनेछ । यासस 
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४ पागुनदेखि बायतफाट थऩ ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात 

दईु घन्टा रोडसेडडङ घट्ने 
दईु वषामबर ८ सम भेगावाटसम्भ ववद्मुत ्ददन बायत तमाय 

नतन भदहनामबर ैअन्तयदेशीम प्रसायण राइन गुरुमोजना 
बीभ गौतभ/काठभाडौं 
आगाभी ४ पागुनदेखि बायतफाट नेऩारभा थऩ ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेननन्श्चत बएको छ 

। नेऩार य बायतबफच बएको फहुचचचात ऊजाा व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) कामाान्वमन प्रमोजनका राचग 

गदठत द्ववऩऺीम सचचव य सह–सचचवस्तयीम फैठकरे थऩ ८० भेगावाट ववद्मुत ्ल्माउने सुननन्श्चत गयेको 
ऊजाा भन्रारमका सचचव सुभनप्रसाद शभाारे जानकायी ददए । नेऩार–बायतबफच बएको ऩीटीए 

कामाान्वमनका राचग गदठत सचचवस्तयीम सॊमुक्त स्टेरयङ कमभटी (जेएससी) य सह–सचचवस्तयीम सॊमुक्त 

वकका ङ गुय्ऩ (जेडब्रूजी) को काठभाडौंभा शुक्रफाय सम्ऩन्न फैठकरे सो ननणाम गयेको हो । 
‗नेऩार य बायतबफच बएको द्ववऩऺीम फैठक एकदभ सपर बएको छ, तत्कारीन य दीघाकारीन रूऩभा 
ववद्मुत ्आमात गना दवुै देश सहभत बएका छाॊेै,‘ ऊजाा सचचव शभाारे बने, ‗थऩ ववद्मुत ्ददने बायतीम 

प्रनतफद्धतारे रोडसेडडङ न्मूनीकयणका राचग ठुरो सहमोग ऩुग्न ेछ, ८० भेगावाट ववद्मुत ्४ पागुनदेखि 

आमात गन ेसहभनत बएको छ ।‘ 
ढल्केफय–भुजपऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभापा त ढल्केफय सव स्टेसन नफनेकारे अस्थामी रूऩभा 
२२०÷१३२ केबीको ट्रान्सपभाय चाजा गयेय नतन सातामबर ८० भेगावाट तथा आगाभी दहउॉदअनघ नै २ सम 

२० केबीको सव स्टेसन फनाएय २ सम भेगावाटसम्भ ववद्मुत ्ददन बायत तमाय बएको छ । फैठकभा 
अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ऩूणा ऺभताभा सञ्चारन गयी सन ्२०१७ को डडसेम्फयदेखि आमात फढाउने 
रक्ष्म यािेको छ । २ सम २० केबीको ढल्केफय सव स्टेसन फनेऩनछ २ सम भेगावाटसम्भ ल्माउन सककने य 

त्मसको ऺभता फढाएय ४ सम केबी फनाइ आगाभी दईु वषामबर ६ देखि ८ सम भेगावाटसम्भ ववद्मुत ्

आमात गन ेरक्ष्म याखिएको छ । 
अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न गयेय गत नोबेम्फय १ देखि ८० भेगावाट ववद्मुत ्बायतफाट 

थऩ आमात गन ेरक्ष्म याखिए ऩनन सम्ऩन्न बएन । मही जनवयीमबर सम्ऩन्न गने रक्ष्म प्राचधकयणको छ 

। हार २ सम ३५ भेगावाट ववद्मुत ्नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे बायतफाट आमात गरययहेको छ ।  
त्मसैगयी फैठकभा बायतको अनुदान सहमोगभा ननभााणाधीन १ सम ३२ केबीको कटैमा–कुसाहा य यक्सौर 

ऩवाानीऩुय प्रसायण राइन २०१६ को सेक्टेम्फयमबर सम्ऩन्न गययेय थऩ थऩ १ सम भेगावाट ववद्मुत ्

नेऩारराई ददन ऩनन दवुै ऩऺ सहभत बएका छन ्।  



फैठकभा अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको गुरुमोजनाको ननभााण अन्न्तभ चयणभा ऩुगेको य आगाभी नतन 

भदहनामबर सॊमुक्त प्राववचधक सभूहरे प्रनतवेदन ददने बएकारे गुरुमोजनाको आधायभा आगाभी फैठकभा 
छरपर गन ेतम बएको छ । गुरुमोजनारे थऩ ६ अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको ऩदहचान गयेको छ ।  
दईु देशका ननजी प्रवद्र्धकद्वाया उत्ऩाददत बफजुरी एकअकाा देशभा प्रत्मऺ व्माऩायफाये फैठकभा छरपर 

बएकाभा बायतरे नछभेकी याष्ट्रहरूसॉग ववद्मुत ्व्माऩायका राचग आगाभी ६ देखि ८ भदहनामबर नीनतगत 

व्मवस्था गना रागेकारे त्मसऩनछ थऩ छरपर गयेय अनघ फढ्न ेसहभनत ऩनन बएको छ । फैठकभा 
बायतीम कम्ऩनीद्वाया ननभााणाधीन अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजनाको ननभााणको क्रभभा वन य 

वातावयणको स्वीकृनतभा दढराइ बएकाफाये सभेत छरपर बएको चथमो । सोक्रभभा नेऩारका अचधकायीरे 

नछटो स्वीकृनतका राचग ऩहर गरयददने फताएका चथए । 
प्रसायण राइन गुरुमोजनाभा आगाभी २० वषा अथाात ्सन ्२०३५ मबर नेऩार य बायतबफच ६ अन्तयदेशीम 

प्रसायण राइन ननभााण गयी २ सम ८१ जरववद्मुत ्आमोजनाफाट २६ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्ननमाात गन े

गयी सो गुरुमोजनाको भस्मौदा तमाय ऩारयएको हो । नेऩार–बायतरे सॊमुक्त रूऩभा अनघ फढाउन रागेका 
ठुरो १० हजाय ८ सम भेगावाटको कणाारी चचसाऩानी, ३ हजाय ४ सम भेगावाटको सप्तकोसी फहुद्देश्मीम य 

३ हजाय २ सम ४० भेगावाटको ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजना फाहेकराई सभेटेय मो गुरुमोजना भस्मौदा तमाय 

ऩारयएको छ । मी ठुरा आमोजनाका राचग छुट्टै प्रसायण राइन फनाउनुऩन ेगुरुमोजनाभा उल्रेि छ ।  
नेऩार–बायतबफच ४ कावत्तक २०७१ भा ऩीटीए बएको चथमो । ऩीटीए बएऩनछ ऩदहरो ऩटक ४ भॊमसय २०७१ 

भा नमाॉ ददल्रीभा फसेको चथमो बने अफ तेस्रो फैठक २०१६ को जुनभा फस्नेछ ।  
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‘उथरऩुथर ल्माउने गयी ऊजाा सॊकट ननवायणकार’ 

उऩप्रधानभन्री एवॊ ऊजााभन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे जरववद्मुत ्ववकासभा उथरऩुथर ल्माउने गयी 
सयकायरे ऊजाा सॊकट ननवायणकार घोषणा गना रागेको फताएका छन ्। 
वऩऩल्स हाइड्रो सहकायी सॊस्थाको शुक्रफाय याजधानीभा सम्ऩन्न छैटौँ वावषाक साधायणसबाभा 
उऩप्रधानभन्री यामभाझीरे सवासाधायण य व्मवसामीरे भहसुस गन ेगयी सॊकटकार घोषणा गरयन े

जानकायी ददए । 
‗प्रशासननक, वातावयणीम, याजनीनतक अवयोधराई पास्ट ट्रमाकफाट अन्त्म गना जरववद्मुत ्आमोजना 
ननभााणराई तीव्रता ददन सॊकटकार घोषणा गना राचगएको हो,‘ उनरे बन,े ‗जनता य व्मवसामीमरे 

भहसुस गन ेगयी उथरऩुथर ल्माउने व्मवस्था गना रागेका छौँ ।‘ 
जरववद्मुत ्ऺेरभा ‗गोर हान्ने‘ भौका ऩाएको फताउॉ दै आएका यामभाझीरे भन्री बएको ४ भदहना ऩूया 
हुॉदासभेत िासै उल्रेख्म काभ गयेका छैनन ्। 
सावाजननक, ननजी य सवासाधायणको ऩुॉजी ऩरयचारन गयी १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादनको रक्ष्मसदहतको कामाक्रभ फननयहेको उनरे फताए । उऩप्रधानभन्री यामभाझीरे भन्रारमरे 

तमाय गयेको 
अवधायणराई ऩूवााधाय आमोजना अनुगभन तथा ननदेशन समभनतको आइतफायको फैठकभा ऩेस गयी 
नछट्टै भन्न्रऩरयषद्फाट ऩारयत गयाउने जानकायी ददए । 
‗जरववद्मुत्को राइसेन्स मरएको आठ वषासम्भ आमोजना ववकास सम्झौता हुॉदैन, रगानीकताा योएय 

फसेका छन,् मस्ता सभस्मा सभाधान गना राचगऩयेको छ्ु,‘ उनरे बन,े ‗फूढीगण्डकी, नरमसॊह 

गाडरगामतका जराशममुक्त आमोजना, प्रसायण तथा ववतयण राइन ननभााण कम्ऩनी स्थाऩना गयी 
अगाडड फढाइनेछ ।‘ 
यामभाझीरे िोराभा ऩानीको फहाव घट्दै गएकारे रोडसेडडङ अझै फढ्न सक्न ेफताए । अदहरे साताभा ८४ 

घन्टा रोडसेडडङ बइयहेको छ । सहकायीरे ७ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ अनुभाननत रागत यहेको ४८.८ 

भेगावाटको खिम्ती २ जरववद्मुत ्आमोजनाको ननभााण गना रागेको छ । सहकायी अध्मऺ कृष्ण 

आचामारे आमोजना ननभााण ०७७ मबर सक्न ेरक्ष्म यहेको फताए ।  
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खिम्ती २ को ननभााण ०७३ काविकफाट 

४८ दशभरव ८ भेगावाट ऺभताको खिम्ती २ जरववद्मुत आमोजना २०७३ सार कावत्तकफाट ननभााण थामरन ेबएको 
छ । २०७७ असाय भसान्तमबर ववद्मुत उत्ऩादन थामरन ेगयी काभ बइयहेको प्रवद्र्धक कम्ऩनी वऩऩल्स हाइड्र 

सहकायी सॊस्थाका अध्मऺ कृष्ण आचामारे फताए । ‘आमोजनाको ‘डडटेर इन्ञ्जननमरयङ डडजाइननङ’ य ‘कन्स्ट्रक्सन 

सुऩयमबजन’का राचग ऩयाभशादाता चमन प्रकक्रमा अनघ फढेको छ,’ याजधानीभा शुक्रवाय सम्ऩन्न सॊस्थाको छैठौं 
साधायण सबाभा आचामारे फताए । 
उक्त आमोजना ननभााण गना रू. ७ अफा ५० कयोड राग्न ेबएको छ । आमोजना सञ्चारनको अनुभनत प्राप्त गना 
सञ्चारक समभनतरे ३० प्रनतशत यकभको राचग प्रभाखणत नेटवथा ऩेश गन ेबएका छन ्। २०७२ ऩुस भसान्त सम्भ 

प्रवद्र्धकहरुफाट रू. १६ कयोड ३९ राि सेमय रगानी जम्भा बएको ऩनन कम्ऩनीरे जानकायीरे ददएको छ । 
मस आमोजनाअन्तगात उत्ऩाददत हुन ेववजुरी सुख्िा माभको राचग ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य वषाा माभका राचग ४ रुऩैमाॉ 
८० ऩैसा हुन ेगयी ियीद सम्झौता बएको छ । गत असोज १४ गत ेनेऩार ववद्मुत प्राचधकयणसॉग बएको ववद्मुत 

ियीद सम्झौताअनुसाय ववद्मुत उत्ऩादन ऩनछका ८ वषासम्भ मो िरयददय वावषाक ३ प्रनतशतको दयरे वदृ्चध हुॉदै 

जान ेछ । उत्ऩाददत ववद्मुत १७ ककरोमभटय दयूीभा अवन्स्थत दोरिाको ककनेटायन्स्थत ग्रीडभा जोडडन ेछ । 
सवासाधायणभा शमेय (आईऩीओ) जायी अगाडड कम्ऩनीरे आमोजनाको ऩूवााधाय ववकासका राचग आवश्मक रू. ५० 

कयोड न ैइच्छुक रगानीकतााफाट उठाउन ेबएको छ । उक्त यकभ जमभन िरयद, अडडट टनेमरङ, ऩहुॉचभाग, ऩुर 

ननभााण, प्रसायण राइन सबेरगामतभा प्रमोग हुन ेबएको छ । 
कामाक्रभभा अध्मऺ आचामारे बन,े ‗जरस्रोत बण्डाय बएय ऩनन हाम्रो ननमनत सुनको थार फोकेय कननका भाग्न 

दहडडयहेको जस्तो छ । त्मसकायण वहृत ्जनसहबाचगताभा देशबय छरयएय यहेको ऩूॉजी एकककृत गयी जरववद्मुत 

ववकास गन ेउद्देश्मरे सहकायी प्रणारीभा आमोजना अनघ फढाइएको हो ।‘ तय अप््मायो नीनत य व्मवधानकायी 
वातावयणरे गदाा जरववद्मुत ऺेरभा राग्न ुपराभको च्मूया चऩाउन ुसयह यहेको ऩनन उनरे गुनासो ऩोिे । 
दोरिा य याभेछाऩ न्जल्राको मसभानाभा फग्न ेखिम्ती िोराभा ननभााण हुन ेआमोजनाका राचग सम्फन्न्धत 

न्जल्राेा सफैरे सेमय ऩाउन ेछन ्। त्मसफाहेक देशबय य देशफादहय यहेका इच्छुक नेऩारीरे सेमय हाल्न ऩाउन े

व्मवस्था यहेको ऩनन अध्मऺ आचामारे फताए । 

साधायणसबा प्रभुि अचथनतका रुऩभा उजाा भन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे अफको दईु वषामबर देशमबर ैउत्ऩाददत 

जरववद्मुतफाट रोडसेडडङ अन्त्म गन ेगनतभा काभ अनघ फदढयहेको फताए । जरववद्मुत प्रवद्र्धकहरुरे अदहरेसम्भ 

बोग्न ुऩयेको ववमबन्न सभस्माको नीनतगत सभाधान िोज्न ेय उजाा ववकासभा गनत ददने उद्देश्मरे उजाा 
सङ्कटकार राग ूगन ेतमायी सयकायरे गरययहेको ऩनन उनरे जानकायी गयाए । उनका अनुसाय उजााको दीघाकामरन 

ववकास गना ऩुयानो सोच य कामाशैरीभा रुऩान्तयण गनुा एकदभ आवश्मक छ । कामाक्रभभा ऩूवा सबासद तथा नेकऩा 
एभाओवादीका नेता मरराभणी ऩोियेर, ऩूवा उजाा भन्री याधा ऻवारीरगामत भन्तव्म यािेका चथए । 
४८ दशभरव ८ भेगावाट ऺभताको खिम्ती २ जरववद्मुत आमोजना २०७३ सार कावत्तकफाट ननभााण थामरने बएको 
छ । २०७७ असाय भसान्तमबर ववद्मुत उत्ऩादन थामरन ेगयी काभ बइयहेको प्रवद्र्धक कम्ऩनी वऩऩल्स हाइड्र 

सहकायी सॊस्थाका अध्मऺ कृष्ण आचामारे फताए । ‗आमोजनाको ‗डडटेर इन्ञ्जननमरयङ डडजाइननङ‘ य 



‗कन्स्ट्रक्सन सुऩयमबजन‘का राचग ऩयाभशादाता चमन प्रकक्रमा अनघ फढेको छ,‘ याजधानीभा शुक्रवाय सम्ऩन्न 

सॊस्थाको छैठौं साधायण सबाभा आचामारे फताए । 
उक्त आमोजना ननभााण गना रू. ७ अफा ५० कयोड राग्न ेबएको छ । आमोजना सञ्चारनको अनुभनत प्राप्त गना 
सञ्चारक समभनतरे ३० प्रनतशत यकभको राचग प्रभाखणत नेटवथा ऩेश गन ेबएका छन ्। २०७२ ऩुस भसान्त सम्भ 

प्रवद्र्धकहरुफाट रू. १६ कयोड ३९ राि सेमय रगानी जम्भा बएको ऩनन कम्ऩनीरे जानकायीरे ददएको छ । 
मस आमोजनाअन्तगात उत्ऩाददत हुन ेववजुरी सुख्िा माभको राचग ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य वषाा माभका राचग ४ रुऩैमाॉ 
८० ऩैसा हुन ेगयी ियीद सम्झौता बएको छ । गत असोज १४ गत ेनेऩार ववद्मुत प्राचधकयणसॉग बएको ववद्मुत 

ियीद सम्झौताअनुसाय ववद्मुत उत्ऩादन ऩनछका ८ वषासम्भ मो िरयददय वावषाक ३ प्रनतशतको दयरे वदृ्चध हुॉदै 

जान ेछ । उत्ऩाददत 

ववद्मुत १७ ककरोमभटय दयूीभा अवन्स्थत दोरिाको ककनेटायन्स्थत ग्रीडभा जोडडन ेछ । सवासाधायणभा शमेय 

(आईऩीओ) जायी अगाडड कम्ऩनीरे आमोजनाको ऩूवााधाय ववकासका राचग आवश्मक रू. ५० कयोड न ैइच्छुक 

रगानीकतााफाट उठाउन ेबएको छ । उक्त यकभ जमभन िरयद, अडडट टनेमरङ, ऩहुॉचभाग, ऩुर ननभााण, प्रसायण 

राइन सबेरगामतभा प्रमोग हुन ेबएको छ । कामाक्रभभा अध्मऺ आचामारे बन,े ‗जरस्रोत बण्डाय बएय ऩनन हाम्रो 
ननमनत सुनको थार फोकेय कननका भाग्न दहडडयहेको जस्तो छ । त्मसकायण वहृत ्जनसहबाचगताभा देशबय छरयएय 

यहेको ऩूॉजी एकककृत गयी जरववद्मुत ववकास गन ेउद्देश्मरे सहकायी प्रणारीभा आमोजना अनघ फढाइएको हो ।‘ तय 

अप््मायो नीनत य व्मवधानकायी वातावयणरे गदाा जरववद्मुत ऺेरभा राग्न ुपराभको च्मूया चऩाउन ुसयह यहेको 
ऩनन उनरे गुनासो ऩोिे । 
दोरिा य याभेछाऩ न्जल्राको मसभानाभा फग्न ेखिम्ती िोराभा ननभााण हुन ेआमोजनाका राचग सम्फन्न्धत 

न्जल्राेा सफैरे सेमय ऩाउन ेछन ्। त्मसफाहेक देशबय य देशफादहय यहेका इच्छुक नेऩारीरे सेमय हाल्न ऩाउन े

व्मवस्था यहेको ऩनन अध्मऺ आचामारे फताए । 

साधायणसबा प्रभुि अचथनतका रुऩभा उजाा भन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे अफको दईु वषामबर देशमबर ैउत्ऩाददत 

जरववद्मुतफाट रोडसेडडङ अन्त्म गन ेगनतभा काभ अनघ फदढयहेको फताए । जरववद्मुत प्रवद्र्धकहरुरे अदहरेसम्भ 

बोग्न ुऩयेको ववमबन्न सभस्माको नीनतगत सभाधान िोज्न ेय उजाा ववकासभा गनत ददने उद्देश्मरे उजाा 
सङ्कटकार राग ूगन ेतमायी सयकायरे गरययहेको ऩनन उनरे जानकायी गयाए । उनका अनुसाय उजााको दीघाकामरन 

ववकास गना ऩुयानो सोच य कामाशैरीभा रुऩान्तयण गनुा एकदभ आवश्मक छ । कामाक्रभभा ऩूवा सबासद तथा नेकऩा 
एभाओवादीका नेता मरराभणी ऩोियेर, ऩूवा उजाा भन्री याधा ऻवारीरगामत भन्तव्म यािेका चथए । 
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एक सातामबत्र ऊजाा सङ्कटकार घोषणा  
अथाभन्री ववष्णुप्रसाद ऩौडरेरे ऊजाा प्रवद्ाधनका आवश्मक नीनत तथा कामाक्रभसदहत एक सातामबर ऊजाा 
सङ्कटकार घोषणा गने फताएका छन ्।   
नीनतभूरक अनुसन्धान तथा ववकास सॊस्था (इप्राड)रे शुक्रफाय आमोजना गयेको कामाक्रभराई सम्फोधन 

गदै उनरे ऊजाा ऺेरको तत्कारीन एवभ ्दीघाकारीन स्ऩष्ट मोजना घोषणा गन ेअन्न्तभ तमायीभा सयकाय 

यहेको फताए । अथाभन्री ऩौडरेरे बने, ―कणावप्रम प्रवचनबन्दा ऩनन ऊजाा सङ्कट के हो य मसको 
सभाधानको उऩाम के हो मस ववषमभा भूता सभाधानको उऩामसदहत एकसातामबर ऊजाा सङ्कटकार 

घोषणा गरयनेछ ।‖ 

भुरुकरे बोचगयहेको ऊजाा सङ्कटको स्ऩष्ट सभाधान गनुाऩन ेअवधायणासदहतको कामाक्रभ आउने 
जानकायी ददॉदै उनरे ऊजाा उत्ऩादनभा ऩछाडड ऩदाा ववकासरे गनत मरन नसकेको फताए । अथाभन्री 
ऩौडरेरे प्रसायण राइन अववरम्फ शुरु गन,े ननभााणाधीन आमोजनाराई सम्ऩन गना दढराइ गना नहुन ेय 

ववदेशी रगानीराई आकवषात गनेतपा  ध्मान ददनुऩनेभा जोड ददएका छन ्।  
कामाक्रभभा ऊजाा ववऻ गुरुप्रसाद न्मौऩान,े शयेमसॊह बाट य डा बीभप्रसाद न्मौऩानेरगामतरे जरववद्मुत ्

आमोजना ननभााण अवरुद्ध हुने अवस्था आउन नहुन,े उत्ऩादन रागत घटाउनुऩन ेय ववद्मुत प्रसायण 

राइन ननभााण न्जम्भा ननजी ऺेररे ऩनन ऩाउनुऩने सुझाव ददएका चथए ।  
अथाभन्त्री बायत जाॉदै 

     

अथाभन्री ऩौडरे बायतीम ववदेशभन्री सुष्भा स्वयाजको औऩचारयक ननभन्रणाभा मही भाघ २४ गत ेबायत 

भ्रभणभा जाने बएका छन ्। बायतभा यहॉदा उनरे प्रधानभन्री केऩी शभाा ओरीको आसन्न बायत भ्रभणको 
कामासूची य नेऩार–बायतफीच सहमोग आदानप्रदानका ववषमभा बायतीम नेता य आफ्ना सभकऺीसॉग 

छरपर गन ेकामाक्रभ छ ।  
     

अथाभन्री ऩौडरेको तीनददने बायत भ्रभण तम बएको य सो अवसयभा दईु देशको आऩसी दहत एवभ ्

सम्फन्धका ववषमभा कुयाकानी हुने उनका प्रेस सल्राहकाय भोहन चाऩागाईंरे फताए । यासस 
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ऊजाा व्माऩाय बायतको ऩनन प्राथमभकताभा 
बायतीम ववद्मुत भन्रारमका सचचव प्रदीऩ कुभाय ऩुजायीरे नेऩारसॉगको ऊजाा व्माऩायराई बायतरे प्राथमभकताभा 
यािेको फताएका छन ्। नेऩार–बायत उद्मोग वाखणज्म सङ्घरे शुक्रफाय आमोजना गयेको ‘नेऩार बायत ऊजाा 
सहमोग वदृ्चध’ ववषमक कामाक्रभभा सचचव ऩुजायीरे दईु देश वीच अन्तयदेशीम प्रसायण राईनभापा त ऊजाा व्माऩाय 

गना बायतरे आवश्मक कामाहरु सम्ऩन्न गरयसकेको फताए । 
‘नेऩाररे ऩूवााधाय तमायी ऩूया गनेवववत्तकै तत्कार ै८० भेगावाट ववद्मुत ्ऩाउनेछ‘ उनरे बन े। उनरे बायतभा ऊजााको 
भाग अत्माचधक यहेको य उऩरब्ध फजायको राब नेऩाररे मरनुऩनेभा उनरे जोड ददए । कामाक्रभभा उजाा 
भन्रारमका सचचव सुभनप्रसाद शभाारे दईु देशफीचका सहसचचव य सचचवस्तयीम फैठकरे बफद्मभान ऊजाा ववकास 

तथा प्रसायण राईन बफस्ताय सम्फन्धी केही सभमदेिी अवरुद्ध प्रकक्रमाराई अगाडी फढाउन भागादशान मभरेको 
फताए । ‗नेऩारभा ऊजाा बफकास सम्फन्धी कामा नछटो सम्ऩन्न गना भन्रारमभा पोकर डके्सको स्थाऩना गना 
सककन्छ‘ उनरे बन े। 
कामाक्रभभा नेऩार–बायत उद्मोग वाखणज्म सङ्घका सदस्म तथा ऊजाा समभनतका सॊमोजक ऻानेन्ररार प्रधानरे 

कामाऩर प्रस्तुत गदै नेऩारभा जरबफद्मुतको सम्बावना यहेता ऩनन आवश्मकता अनुसाय त्मसको बफकास गना 
नसकी फषेनी अयफौं रुऩैमाॉको ऩानी िेय गईयहेको फताए । ‗नेऩारभा ऊजााको बफकासभा बायतीम रगानीभा ठूरा 
ऩरयमोजनाहरु आउन ुसुिद यहेको तथा सभमभ ैजरबफद्मुतका ऩरयमोजनाहरु सम्ऩन्न गयाउन आवश्मक ऩहर 

कदभी मरन दफु ैदेशका सयकाय तथा सम्फन्न्धत भन्रारमका सचचवहरुराई अनुयोध गछुा‘ उनरे बन े। 
जरबफद्मुत बफकासभा बूटानरे उल्रेख्म प्रगनत गयी प्रनत ब्मन्क्त फावषाक आम्दानी १ हजाय ५ अभेयीकी डरय 

ऩ¥ुमाएको कामाक्रभभा फताईमो  । ‗तय, नेऩार ऩछाडी ऩयेको छ‘ प्रधानरे बन े। 
कामाक्रभभा नेऩारका रागी बायतीम याजदतू यणजीत यामरे नेऩाररे आफ्नो प्रनतस्ऩधाात्भक राब यहेको 
जरबफद्मुतको बफकास गयेय उऩरब्ध श्रोतको सभुचचत सदऩुमोग गनुाऩन ेफताए । उनरे बायतरे नेऩारभा के चाहन्छ 

? बन्नेभा केन्न्रत गनुाबन्दा ऩनन नेऩाररे सभदृ्चधको राचग गना चाहेको ववषमभा केन्न्रत हुनऩनेभा जोड ददए । 
‗बायत त सदा नेऩारको बफकासभा साझदेाय फन्न चाहेको छ‘ याजदतु यामरे बने । 
कामाक्रभ नेऩार–बायत उद्मोग वाखणज्म सङ्घका अध्मऺ सौमा शभशये जङ्गफहादयु याणाको अध्मऺताभा बएको 
हो । कामाक्रभभा उऩन्स्थत बफमबन्न  ऺेरका व्मन्क्तहरुरे आ–आफ्नो न्जऻासा यािेका चथए । 
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नेऩार–बायत ऊजाासचचवस्तयीम फैठक, िरुा ववद्मुत ्व्माऩाय अननणीत  

सचने गौतभ 

 
नेऩार य बायतका ऊजाासचचवस्तरयम फैठकभा एक–अकााको फजायभा ववद्मुत्को िरुा िरयद–बफक्रीका राचग कुन ै

ननणाम हुन सकेन । नेऩार–बायत ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए)भा बएको व्मवस्थाअनुसाय दईु भुरुकका 
ऊजाासचचवस्तयीम सॊमुक्त स्टेरयङ समभनतको शुक्रफाय सम्ऩन्न फैठक िरुा ववद्मुत ्व्माऩायभा कुन ैननष्कषाभा 
नऩुगी टुॊचगएको हो । फैठकभा नेऩारी टोरीको नेततृ्व ऊजाासचचव सुभनप्रसाद शभाा य बायतीम ऩऺको नेततृ्व 

ववद्मुत्सचचव प्रदीऩकुभाय ऩुजायीरे गयेका चथए । 
नेऩाररे दईु भुरुकफीचका िरुा ववद्मुत ्व्माऩायको एजेन्डा फैठकभा यािेका चथमो । तय, मसभा साभान्म छरपर 

भार ैबएको फैठकभा सहबागी एक अचधकायीरे फताए । नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे बफहाय य उत्तय प्रदेशका ३३ तथा 
१ सम ३२ केबी प्रसायण राइनभापा त बायतीम केन्रीम प्रसायण राइनभा िरुा ऩहुॉचको प्रस्ताव यािेको चथमो । 
मसैगयी बायतीम ववद्मुत ्व्माऩायी य नेऩारका ऊजाा उत्ऩादकरे दईु भुरुकफीच प्रत्मऺ व्माऩाय गना य प्राचधकयणरे 

बायतभा ठूरा ग्राहकका रूऩभा प्रत्मऺ ऩहुॉचको प्रस्ताव नेऩारको चथमो । तय, मसफायेभा सभान्म छरपर भार ै

बएको फैठकभा सहबागी एक नेऩारी अचधकायीरे फताए । 
बायतीम ऊजाासचचव वऩके ऩुजायीरे ववद्मुत ्ननमभन कानुनभा बएको व्मवस्थाराई सॊशोधन गना गहृकामा बइयहेको 
फैठकभा जानकायी गयाएका चथए । ‗दईु भुरुकफीच ववद्मुत्को िरुा व्माऩायका राचग हाम्रो ननमभन कानुनभा यहेको 
व्मवस्थाराई सॊशोधन गना गहृकामा बइयहेको छ,‘ सचचव ऩुजायीको बनाइ उद्धतृ गदै फैठकभा सहबागी एक 



अचधकायीरे बन,े ‗मसराई नछट्टै टुॊग्माउनेछौँ ।‘ त्मसऩनछ ववद्मुत्को िरुा व्माऩाय सहज हुन ेजानकायी बायतीम 

ऩऺरे ददएको चथमो । 
फैठकऩनछ ऊजाा भन्रारमरे जायी गयेको ववऻन्प्तभा िरुा फजायको अवधायणाभा नछभेकी भुरुकसॉग ववद्मुत ्

व्माऩायका राचग बायत सयकायफाट तमाय बइयहेको नीनतगत व्मवस्था ६ देखि ८ भदहनामबर ैराग ूहुन ेअऩेऺा 
गरयएको उल्रेि छ । ‗नीनतगत व्मवस्था बएऩनछ नेऩारभा उत्ऩादन हुन ेववद्मुत ्बायतभा ननकासी सहज हुनेफाये 

फैठकभा छरपर बमो,‘ ववऻन्प्तभा उल्रेि छ । 
बायतीम कम्ऩनी न्जएभआय य सतजर जरववद्मुत ्ननगभरे ९/९ सम भेगावाटका क्रभश: भाचथल्रो कणाारी य 

अरुण तेस्रो बायतभा ववद्मुत ्ननमाातको रक्ष्म यािी ननभााण गना रागेका छन ्। दईु कम्ऩनीरे िरुा ववद्मुत ्बफक्रीको 
ऩहुॉचको ऩहर गरयददन दवुै ऩऺका सयकायी अचधकायीराई आग्रह गदै आएका छन ्। अन्म कैमौँ बायतीम कम्ऩनीरे 

ववद्मुत ्ननमाात गन ेरक्ष्म यािी नेऩारका जरववद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स मरएका छन ्। केही ददनअनघ 

नवेन्जमन कम्ऩनी ट्माटक्राफ्टरे ववद्मुत ्ननकासीका राचग अऩमााप्त प्रसायण ऺभता सॊयचना य नीनत तथा 
ननमभको अबाव यहेको बन्दै ६ सम ५० भेगावाटको ताभाकोसी तेस्रो आमोजना नफनाउन ेननणाम गयेको चथमो । 
नेऩार य बायतफीच ववद्मुत ्व्माऩाय, अन्तयदेशीम प्रसायण अन्तयआफद्धता य चग्रड कनेन्क्टमबटी सम्झौता बए ऩनन 

िरुा ववद्मुत ्व्माऩायको ऩहुॉच िलु्न सकेको छैन । प्राचधकयणरे अदहरे बायतीम ऊजाा दरार कम्ऩनी 
(वऩदटसी)भापा त ववद्मुत ्िरयद गयी आमात गरययहेको छ । प्राचधकयणरे बायतीम फजायभा प्रत्मऺ रूऩभा गएय 

ववद्मुत ्िरयद गना सक्दैन । मसैगयी, बायतीम फजाय िरुा हुन नसक्दा नेऩारभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी बायतभा 
ननमाातको तमायी गयेका कुन ैऩनन जरववद्मुत ्आमोजनारे ववद्मुत ्िरयद–बफक्री सम्झौता (वऩवऩए) गना सकेका 
छैनन ्। 
फैठकभा दईु भुरुकफीचको ववद्मुत ्व्माऩाय ववस्तायका रचग आवश्मक ऩूवााधाय ववकास गदै जान ेसहभनत बएको छ 

। ढल्केवय–भुजफ्ऩुय अन्तदेशीम प्रसायण राइनको ४ सम केबी सफस्टेसन दईु वषामबर ननभााण सम्ऩन्न गन ेननणाम 

फैठकरे गयेको छ । प्रसायण राइन चाय सम केबी बए ऩनन सुरुभा २ सम २० केबीभा चाजा गना अदहरे ढल्केवयभा २ 

सम २० केबी सफस्टेसनको ननभााण बइयहेको छ । मो सफस्टेसन ऩनन नेऩाररे सभमभ ैफनाउन नसकेऩनछ अदहरे 

यहेको १ सम ३२ केबीभापा त तीन हप्तामबरभा करयव ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमातको तमायी बइयहेको छ । ‗आगाभी 
जाडोअनघ न ैउक्त राइनफाट कम्तीभा २ सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेय त्मसराई क्रभश: फढाउॉ दै रगी सन ्

०१७ को डडसेम्फयमबर ैत्मसराई ऩूणा ऺभताभा सञ्चारन गना आवश्मक प्रकक्रमा अनघ फढाउन ेसहभनत बएको छ,‘ 

ऊजाा भन्रारमका प्रवक्ता डा. सञ्चम शभाारे फताए । बायतरे नेऩारको रोडसेडडङ न्मूनीकयणका राचग प्रसायण 

प्रणारीरे भ्माएसम्भ ववद्मुत ्ददन तमाय यहेको फताएको चथमो । 
फैठकरे दोस्रो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको आगाभी अवप्ररमबरभा दईु भुरुकका प्राववचधक टोरीरे तमायी गयी 
जुराईभा फस्न ेसचचवस्तरयम स्टेरयङ समभनतको फैठकभा ऩेस गना ननदेशन ददएको छ । 
ननभााणाधीन कटैमा–कशाहा य यक्सौर–ऩयवानीऩुय १ सम ३२ केबी प्रसायण राइन आगाभी सेप्टेम्फयमबरभा 
सञ्चारन गना दवु ैऩऺरे हयसम्बव प्रमास गन ेसहभनत बएको छ । बायतीम अनुदानभा सुदढुीकयण बएऩनछ १ सम 

भेगावाट ववद्मुत ्आमात हुनेछ । 
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दोदीिोरा जरववद्मुत ्आमोजना 
भुरुकभा ववद्मुत ्ववकास गन ेप्रभुि रक्ष्म यािी २०६१ सारभा स्थाऩना गरयएको ननजी ऺेरको कम्ऩनी हो, 
दहभारमन ऩावय ऩाटानय मरमभटेड । रभजुङको दोदॊ करयडोयभा २७ भेगावाटको जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण गन े

रक्ष्म मरएको मो सॊस्थारे एनआयएनए इन्बेस्टभेन्ट मरमभटेडराई ऩाटानय कम्ऩनीको रूऩभा सभावेश गयेऩनछ सन ्

२०१३ भा आपूराई ऩन्ब्रक कम्ऩनीको रूऩभा स्थावऩत गयाउन सपर बएको हो । आमोजनारे ०६८ असायभा 
ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभनतऩर ऩाएको हो । 
कुर ४ अफा २३ कयोड ३५ राि रुऩैमाॉ रगानीभा ननभााण थामरएको मो आमोजनाभा गैयआवासीम नेऩारीको ५१ 

प्रनतशत इन्क्वटी सेमय छ । आईएभई सभूहअन्तगातको दहभारमनको स्वामभत्वभा यहेको दोदॊ िोरा जरववद्मुत ्

आमोजनाको ५१ प्रनतशत सेमय एनआयएन इन्बेस्टभेन्टरे िरयद गयेको हो । गैयआवासीम नेऩारीहरूरे साभूदहक 

रूऩभा रगानी गयेको दोदॊिोरा जरववद्मुत ्आमोजना नेऩारकै ऩदहरो हो । 
प्रवद्र्धक कम्ऩनी दहभारमन झन्ड ै२ वषादेखि ऩूवााधाय ननभााणभा जुटेको छ । रभजुङको चचतीन्स्थत दोदॊिोराभा 
२७ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेभनसामरे प्रवद्र्धक कम्ऩनी दहभारमन य गैयआवासीम नेऩारी सॊघ एनआयएनए 

आमोजना ननभााणभा तल्रीन छन ्। कम्ऩनीको ०७४ भॊमसयफाट व्मावसानमक ववद्मुत ्उत्ऩादन थाल्न ेरक्ष्म छ । 
आमोजनाको प्रवद्र्धक कम्ऩनी दहभारमन ऩावय ऩाटानयका अध्मऺ एवॊ एनआयएनएका ननवताभान अध्मऺ जीवा 
रामभछान,े एनआयएनएका अध्मऺ शषे घरे, आईएभई ग्रुऩका अध्मऺ चन्र ढकार, आमोजनाका कामाकायी 
ननदेशक एवॊ सञ्चारक गुरुप्रसाद ढकाररे सॊमुक्त रूऩभा सुरुङ िन्ने कामाको उद्घाटन गयेका चथए । 
‘यन अप द रयबय‘ प्रणारीको मो आमोजनाभा ९ भेगावाट ऺभताका ३ वटा फ्रान्न्सस टफााइन जडान हुनेछन ्। 
रभजुङको ढोडनेी गाववसन्स्थत फन्सायनन्जकै फाॉध फाॉधेय २.६७ ककरोमभटय राभो ऩेनस्टक य २.६ ककरोमभटय 

बूमभगत सुरुङभापा त ल्माइएको ऩानीराई चचती–७, याभचोक फेँसीको भस्र्माङ्दी नदीककनायभा ननभााण गरयन े

ववद्मुत्गहृभा िसामरन ेआमोजनाको रक्ष्म छ । 
०६८ असायभा राइसेन्स ऩाएको दोदॊ िोरा जरववद्मुत ्आमोजनारे नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणसॉग सुख्िामाभभा 
८.४ रुऩैमाॉ य वषाामाभभा ४.८ रुऩैमाॉ दययेटभा ववद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बएको चथमो । दोदॊिोराको न्मूनतभ 

जरप्रवाह ४२९ घनमभटय प्रनतसेकेन्ड छ । आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेववद्मुत्राई १.२ ककरोमभटय राभो १३२ 

केबीको प्रसायणराइनभापा त प्राचधकयणको उददऩुयन्स्थत सफस्टेसनभा जोड्न ेगयी प्रवद्र्धक कम्ऩनी दहभारमन 

ऩावयरे व्मवस्था मभराएको छ । 
दोदॊिोराभा सडक ववबागरे नौथय–शयेा जोड्न ेगयी ५ वषाअनघ भोटयेफर ऩुरेको ननभााण थारेको य अदहरेसम्भ 

ऩनन ऩूया गना नसकेऩनछ दहभारमनरे स्थानीमफासी य आमोजनाराई रक्षऺत गयी ६० मभटय राभो भोटयेफर ऩुर 

ननभााण गयेको छ । मो ऩुर ननभााणसॉग ैदोदॊ करयडोयभा ननभााणाधीन अन्म ३ जरववद्मुत ्आमोजनाराई सहज 

बएको छ । 
आचथाक य प्राववचधक दृन्ष्टरे उऩमुक्त आमोजना बएकारे रगानीको कुन ैसभस्मा नऩन ेआमोजनाको दाफी छ । 
प्रवद्र्धकरे आमोजना ननभााणका राचग आवश्मक जग्गा िरयद गरयसकेका छन ्बन ेआवश्मक भुआब्जासभेत 

जग्गाधनीराई उऩरब्ध गयाइसकेका छन ्। केही वषाअनघ आमोजना प्रबाववत गाउॉ रेहरूरे केही वववाद उत्ऩन्न गये 

ऩनन प्रवद्र्धकरे सफ ैसभस्मा सभाधान गयी आमोजना ननभााणराई गनत ददएका छन ्। 



प्रवद्र्धक कम्ऩनी : दहभारमन ऩावय ऩाटानय मरमभटेड 

आमोजनास्थर : ढोडनेी य चचती 
अनुभाननत रागत : ४ अफा २३ कयोड ३५ राि 

जडडत ऺभता : २७ भेगावाट 

प्रबाववत गाववसहरू : ढोडनेी य चचती 
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नेऩारराई २ वषामबत्र ९४० भेगावाट बफजुरी : बायत 

फाफुयाभ िड्का 
काठभाडौं, १७ भाघ – नाकाफन्दी रगाएय इन्धन सॊकटको कायण फननयहेको बायतरे आगाभी २ वषामबर नेऩारराई 

रोडसेडडङभुक्त फनाउन सहमोग गन ेबएको छ । उसरे साववक बन्दा ५ गुणा फढी बफजुरी ददन ेप्रनतफद्धता 
जनाएको छ । 
“सन ्२०१७ को अन्त्मसम्भ अन्तयदेशीम (क्रसफोडाय) प्रसायणराइनका अनतरयक्त अन्म प्रसायणराइनको ऺभता 
अमबवदृ्चध गयी ९४० भेगावाटसम्भ बफजुरी आऩूनता गरयनेछ,‖ बायतीम याजदतू यणन्जत यामरे बन,े ―प्रधानभन्री 
नयेन्र भोदीरे गयेको घोषणाअनुसाय तत्कार नेऩारराई उज्मारो ऩाना मो ऩरयभाणभा बफजुरी ददनेछौं । मो 
अल्ऩकारीन सहमोगभार हो, दीघाकारभा नेऩाररे बफजुरी उत्ऩादन फढाएय ननकासी गयी बायतको अथातन्र 

वदृ्चधभा सहमोग ऩ¥ुमाउनेछ ।‖ हार नेऩार–बायत १२ नाकाफाट २०० भेगावाट हायाहायीभा बफजुरी आमात 

बइयहेको छ । 
२ वषामबरभा कटैमा–कुसाह य यक्सौर–ऩयवानीऩुयफाट १००, क्रसफोडायफाट ४८० य २२० केबी प्रसायणराइनफाट थऩ 

१०० गयी कुर ९४० भेगावाट बफजुरी आऩूनता गयेय नेऩारराई उज्मारो ऩान ेयाजदतू यामरे स्ऩष्ट ऩाये । अदहरे २४० 

भेगावाटसम्भ आमात बइयहेको छ । 
नेऩारको तुरनात्भक राबको ऺेर जरस्रोत बएको फताउॉ दै याजदतू यामरे नेऩारको ऊजाा ववकासभा दफुै भुरुक 

प्रनतफद्ध यहेको उल्रेि गये । हार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे सुख्िामाभभा ३०० भेगावाटभार बफजुरी उत्ऩादन 

गरययहेको जानकायी ददॉदै उनरे मसको ३ गुणा बफजुरी आमात फढ्न ेजानकायी ददए । नेऩारभा बफजुरीको भाग १ 

हजाय ३०० भेगावाट य आऩूनता ५५० भेगावाट हायाहायीभा यहेको उनरे फताए । 
तत्कारको ऊजाा सॊकट घटाउन बायतफाट पागुनको ऩदहरो साता क्रसफोडायराइनभापा त ८० भेगावाट बफजुरी आमात 

हुन ेजानकायी यामरे ददए । उनका अनुसाय भुजफ्पयऩुय–मब्ठाभोड प्रसायणराइनअन्तगात बायततऩाmको काभ 

सककए ऩनन नेऩारभा बएको दढराइरे बफजुरी आमात हुन नसकेको हो । पेब्रुअयी १६ सम्भ बफजुरी आमात गना 
नेऩारतपा  ननभााणको काभ बइयहेको उनरे फताए । 
सन ्२०३० भा बायतभा बफजुरीको भाग फढेय ८०० चगगावाट ऩुग्न ेजानकायी ददॉदै यामरे नेऩारको बफजुरीरे बायतको 
आचथाक वदृ्चधभा सहमोग ऩुग्न ेववश्वास व्मक्त गये । नेऩाररे बफजुरी फेचयेभार नबई मसॉचाइरगामत अन्म 

भाध्मभफाट थऩ राब मरन सक्न ेउनको बनाइ चथमो । 
नेऩारभा उत्ऩादन बएको बन्दा बायतफाट आएको बफजुरी सस्तो बएको दाफी ऩनन उनरे गये । नेऩारी ऊजाा 
उत्ऩादकसॉगको औसत बफजुरी िरयददय प्रनतमुननट ७.२५ रुऩैमाॉ य बायतफाट आमात गदाा ५.८० रुऩैमाॉ ऩन ेउनरे 

फताए । नेऩारी बफजुरी ऩनन सस्तो हुनुऩनेभा उनको जोड चथमो । 
२ वषाभा नेऩारको ऊजाा ववकासरे पड्को भायेको ऩनन यामरे फताए । ―मो अवचधभा ननन्ष्क्रम यहेको ऩञ्चशे्वय 
ऩरयमोजनाको ववस्ततृ अध्ममन प्रनतवेदन (डीऩीआय) तमायीको काभ सुरु बएको छ बन ेऩञ्चशे्वय ववकासको काभ 

थाल्न ववमबन्न चयणभा फैठक बइयहेका छन,्‖ उनरे बन,े ―नेऩार–बायतफीच ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) य 

भाचथल्रो कणाारी तथा अरुण तेस्रोका प्रवद्र्धकसॉग बएका आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) ऩनन ठूरा उऩरन्ब्ध 



हुन ्।‖ ऩेट्रोर फभ ऩड्काउन,े अवयोध गन ेकामारे आमोजना ववकासभा सभस्मा आएको फताउॉ दै याजदतू यामरे 

आमोजनाभा ऩमााप्त सुयऺा उऩरब्ध गयाउन नेऩार सयकायको ध्मानाकषाण गयाए । 
नेऩार–बायत उद्मोग वाखणज्म सॊघद्वाया शुक्रफाय याजधानीभा आमोन्जत ‗नेऩार–बायत ऊजाा सहमोग अमबवदृ्चध‘ 

ववषमक छरपरभा बायतीम ऊजाासचचव प्रदीऩकुभाय ऩुजायीरे ऩयाभशादाता वाऩकोसा इन्न्डमा मरमभटेडरे ऩञ्चशे्वय 

ऩरयमोजनाको डीऩीआय भाचा १६ सम्भ सक्न ेजानकायी ददए । आगाभी भदहना २ देशफीच ऩञ्चशे्वय गबननाङ 

काउन्न्सर फैठक फस्न ेउनरे फताए । सप्तकोसी उच्चफाॉधको अध्ममन अनघ फढाइएको बन्दै उनरे सन ्२०१७ 

पेब्रुअयीसम्भ मसको डीऩीआय तमाय हुन ेजानकायी ददए । 

ऊजाासचचव सुभनप्रसाद शभाारे नेऩार आपैं रे ऊजाा उत्ऩादन गयेय रोडसेडडङ हटाउन अझै १ दशक राग्न ेफताए । 
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ऩञ्चशे्वय पेरय अन्मोरभा 
बीभ गौतभ 

फहुचचचात ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजना ननभााणका राचग गदठत ऩञ्चशे्वय ववकास प्राचधकयण 

गबनेन्स काउन्न्सरको फैठक पेरय स्थचगत बएको छ । आगाभी २० य २१ भाघका राचग काठभाडौंभा तम 

बएको फैठक पेरय स्थचगत बएको हो ।  

 

गत २३ ऩुसदेखि फैठक फस्ने तम बएकोभा त्मो सभमभा बायतीम जरस्रोत भन्रारमका सचचव अस्टे्रमरमा 
भ्रभणभा जाने कामाक्रभ तम बएऩनछ स्थचगत बएको चथमो । काउन्न्सर फैठकभा नेऩारको तपा फाट ऊय्ाजा 
भन्रारमका सचचव सुभन प्रसाद शभाा य बायतको तपा फाट जरस्रोत भन्रारमका सचचव शशी शिेयरे 

नेततृ्व गने तम बएको चथमो । प्राचधकयणका अनुसाय फैठकभा फहुउद्देश्मीम आमोजना अनघ फढाउन 

गदठत प्राचधकयणराई कामा अनघ फढाउन अचधकाय प्रत्मामोजनरगामतका ववषम फैठकका एजेन्डा चथए ।  
‗बायतीम जरस्रोत भन्रारमका सचचवको व्मस्तताका कायण फैठक स्थचगत बएको हो,‘ ऊय्ाजा सचचव 

शभाारे बने, ‗स्थचगत फैठक पेब्रुअयीमबरै फस्छ, मसफाये छरपर बइयहेको छ ।‘ 
साउन २०७१ भा बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका क्रभभा १९ वषाऩनछ ऩञ्चशे्वय 

ववकास प्राचधकयणको कामाादेश (टीओआय) ऩारयत बएऩनछ ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजना रतुगनतभा 
अनघ फढ्न ेअऩेऺा गरयएको चथमो । तय, ऩटक ऩटक फैठक स्थचगत बएऩनछ आमोजनाको गनतभा पेरय 

अन्मोर देखिएको छ । 
६ भदहनाअनघ काउन्न्सरको दोस्रो फैठक बायतभा फसेको चथमो बन ेऩदहरो फैठक अनघल्रो वषाको 
असोजभा नेऩारभा फसेको चथमो । गत भॊमसयभै फस्नुऩने बए ऩनन दढरो गयी ऩुसको अन्न्तभ साता तम 

गयेको फैठक पेरय स्थचगत गयेय आगाभी फुधफाय य बफहीफाय तोककएको चथमो । अको फैठकको मभनत बने 
तम बएको छैन । 
आमोजना अनघ फढाउन गबनेन्स य एक्जुकेदटब गयी छुट्टाछुट्टै सॊमन्रको व्मवस्था गरयएको छ । 
फैठकभा कामाकायीतपा  प्राचधकयणका प्रभुि कामाकायी अचधकृत (सीईओ), सहामक सीईओ रगामतका 
ननमुन्क्तराई सदय गयेय अचधकाय प्रत्मामोजन गनुाका साथै प्राववचधक, आचथाक, सॊस्थागत सॊयचना, फजेट 

व्मवस्थाऩन रगामतफाये छरपर गने कामाक्रभ चथमो । ऩञ्चशे्वयको जग्गा अचधग्रहण य ब्रह्भदेव–

ऩञ्चशे्वय अध्ममनको ववषमभा सभेत फैठकभा छरपर गने कामाक्रभ चथमो ।  
मसैगयी, ऩञ्चशे्वय ऩयाभशादाता वाऩकोसरे ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय) प्रस्तुतीकयण गयी 
त्मसराई कसयी अनघ फढाउने य प्राचधकयणको सॊस्थागत सॊयचना य सन ्२०१६ को कामाक्रभ स्वीकृनतफाये 

छरपर फैठकभा हुन रागेको चथमो । मी ननणामहरूववना ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीमको आमोजना अनघ फढ्न 



नसक्न ेबएकारे दढराइ हुॉदा आमोजना ननभााणभा दढराइ बई सभमभ ैफनाउन ेमोजनाभा असय ऩने एक 

अचधकायीरे जानकायी ददए ।  
२०५२ भाघभा नेऩार य बायतबफच भहाकारी सन्न्धका क्रभभा ६ भदहनामबर ैडीऩीआय टुॊगो रगाउने उल्रेि 

बए ऩनन १९ वषाऩनछ साउन २०७१ भा बायतीम प्रधानभन्री भोदी नेऩार आउॉदा टीओआय ऩारयत बएसॉग ै

नेऩार य बायत दवुैराई पाइदा हुन ेगयी आमोजना अनघ फढ्न सकायात्भक वातावयण फनेको छ । ६ हजाय ४ 

सम ८० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयने रक्ष्म याखिएकोभा नेऩाररे आधा अथाात ्३ हजाय २ सम ४० 

भेगावाट ववद्मुत ्ऩाउनेछ ।  
बायतीम ऩयाभशादाता कम्ऩनी वाकऩोसरे ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम ऩरयमोजनाको डीऩीआयको अद्मावचधक 

गने कामा आगाभी ६ भदहनामबर ऩूया गन ेय मसकै आधायभा आमोजना अनघ फढ्ने प्राचधकयणको रक्ष्म छ 

। ऩरयमोजनाको कुर रागत २९ हजाय ७ सम ४ कयोड रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको छ । 
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बायतसॉग ववद्मुत ्आमात गन ेसहभनत स्वागतमोग्म 

जीवन फस्नेत 

तत्कारीन सभाधान, दीघाकारीन फाधा 
आगाभी ३ हप्तामबर ८० भेगावाट ववद्मुत ्बायतफाट आमात गनेगयी दईु देशफीच बएको सहभनतराइ ननजीऺेररे 

स्वागत गयेको छ । ववद्मुत ्अबावकै कायण उद्मोगधन्दा फन्द बएको अवस्थाभा तत्कारीन सभाधानका राचग 

बायतफाट ववद्मुत ्आमात हुन ुसकायात्भक छ,’ नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासङ्घ, ऊजाा समभनतका सबाऩनत 

ऻानेन्ररार प्रधानरे बन े। थऩ हुन ेववद्मुत्रे बइयहेको रोडशडेडङ घटाउनबन्दा ऩनन वदृ्चध हुनफाट योक्न े

व्मवसामीहरूको आशा छ । 
त्मस्त,ै स्वतन्र ववद्मुत ्उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩारका अध्मऺ िड्गफहादयु ववष्टरे बायतफाट ववद्मुत ्आमात 

गनुा तत्कारीन सभाधानको उऩमुक्त ववकल्ऩ बएको फताए । ‗तय, बायतभा उत्ऩादन हुन ेववद्मुत ्सस्तो देिेय ियीद 

गरययहन ेहो बन ेनेऩारभ ैजरववद्मुत ्आमोजना फन्नराई फाधा ऩुग्नेछ,‘ उनरे बन े। दीघाकारीन रूऩभा नेऩार 

आऩm्नै स्रोतभा ननबाय हुन ेहो बन ेदेशमबरकै उत्ऩादनराई जोड ददनुऩन ेस्वतन्र ववद्मुत ्उत्ऩादकहरूको बनाइ छ 

। 
मसअनघ शुक्रवाय बएको नेऩार बायत सचचवस्तयीम सॊमुक्त स्थामी समभनत (जेएससी) को फैठकरे ढल्केफय–

भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट आगाभी ३ हप्तामबर ै८० भेगावाट ऩरयभाणको ववद्मुत ्आमात 

सुननन्श्चत गन ेसहभनत गयेको छ । फैठकभा नेऩारका तपा फाट ऊजाा सचचव सुभनप्रसाद शभाा य बायतको तपा फाट 

ववद्मुत ्भन्रारमका सचचव प्रदीऩकुभाय ऩुजायीको सहबाचगता चथमो । ऊजाा भन्रारमरे सावाजननक गयेको 
ववऻन्प्तअनुसाय आगाभी जाडो भौसभअनघ न ैढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट कम्तीभा २ 

सम भेगावाट ऩरयभाणभा ववद्मुत ्आमात गन ेफैठकरे सहभनत गयेको छ । त्मसराई क्रभश् फढाउॉ दै सन ्२०१७ को 
डडसेम्फयमबर ऩूणा ऺभताभा सञ्चारन गन ेआवश्मक प्रकक्रमा अनघ फढाउन ऩनन दवुै ऩऺ सहभत बएका छन ्। 
फैठकरे जेएससीअन्तगातका सॊमन्र  तथा प्राववचधक समभनतहरूराई थऩ कक्रमाशीर फनाई ऊजााऺेरभा बएको 
द्ववऩऺीम सहमोगराई गनत ददने आवश्मकताभा जोड ददएको छ । फैठकरे प्राववचधक समभनतहरूफाट तमाय 

बइयहेको अन्तयदेशीम प्रसायण मोजनाका साथ ैअन्तयदेशीम प्रसायण प्रणारीको सञ्चारनसम्फन्धी अध्ममन 

कामाको सभीऺा गयेको चथमो । 
अध्ममन कामाको ननष्कषाराई आउॉदो जुन भहीनाभा बायतभा हुन ेप्रस्ताववत तेस्रो फैठकभा प्रस्तुत गना ननदेशन 

ददएको छ । 
फैठकरे बायत सयकायको अनुदानभा ननभााणाधीन कटैमा–कुशाहा य यक्सौर–ऩयवानीऩुय १ सम ३२ केबी प्रसायण 

राइनहरूफाट १ सम भेगावाट ऩरयभाणभा ववद्मुत ्आमात गन ेगयी उक्त राइनहरूराई २०१६ सेक्टेम्फय भहीनामबर 

सञ्चारन गना सक्नेगयी काभ गनेभा जोड ददइएको ऊजाा सचचव सुभनप्रसाद शभाारे फताए । 
मसैगयी प्राववचधक अध्ममन समभनतफाट अन्न्तभ रूऩ ददइने अन्तयदेशीम प्रसायण मोजनाका आधायभा छनोट हुन े

अन्म अन्तयदेशीम प्रसायण राइनहरू ननभााणको सम्फन्धभा आगाभी फैठकभा ननणाम गन ेसहभनत बएको छ । 
नछभेकी देशहरूसॉग ववद्मुत ्व्माऩाय गन ेप्रमोजनका राचग बायत सयकायफाट तमाय बइयहेको नीनतगत व्मवस्था 
आगाभी ६ देखि ८ भहीनामबर ैकामाान्वमन हुन ेसम्बावना यहेको बायतीम  ऩऺरे जानकायी ददएको छ । िरुा 
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फजायको अवधायणाअनुसाय उक्त व्मवस्था गना राचगएको बायतीम ववद्मुत ्भन्रारमका सचचव ऩुजायीरे फताए । 
त्मसअनुसाय नेऩारभा उत्ऩादन हुन ेववद्मुत्राई बायतभा ननकासी गन ेववषम सहज हुन ेसम्बावना छ । त्मसको 
राचग नेऩारभा उत्ऩादन हुन ेववद्मुत ्बायतीम फजायभा प्रनतस्ऩधॉ हुनुऩनेछ । 
नेऩार बायतफीच २०७१ कावत्तक ४ गत ेववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बएको हो ।  ऩीटीएअनुसाय उक्त 

सम्झौताको कामाान्वमन ऩऺराई सहजीकयण य मससम्फन्धभा हुन ेप्रगनतको अनुगभन गना गदठत दवु ैदेशका 
सचचव य सहसचचवस्तयीम समभनतहरूको फैठक क्रभश् भाघ १५ य १४ गत ेकाठभाडौंभा बएको हो । 
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ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण अवचध फढ्मो 
तयाई भधेशको शीतरहय, अत्मचधक चचसो तथा ववगत केही ददन ऩदहरेको यङ्गेरी घटनाका कायण ढल्केफय– 

भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न हुन ेसभम केदह ददनका राचग धकेमरएको छ । 
नेऩार य बायतका ऊजाा सचचवस्तयीम फैठकरे आगाभी पागुन चाय गत े(फे्रफुअयी १६) सम्भभा बायतफाट ८० 

भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेववषमभा सहभनत गयेकारे सो सभमअगाव ैकाभ सम्ऩन्न गन ेतमायी गरयएको 
आमोजनारे फताएको छ । 
ननभााणस्थरभा मुद्धस्तयभा काभ जायी यहेको बन्दै आमोजनारे चचसो य तयाई भधेसको याजनीनतक सभस्माका 
कायण एकाध ददन तर भाचथ बएऩनन केही ददनमबर ैननभााण सम्ऩन्न हुन ेउल्रेि गयेको छ । ऩावय ट्रान्समभसन 

कम्ऩनीरे नेऩार य बायतका ऊजाा सचचवस्तयीम फैठकरे गयेको ननणाम एवभ ्यान्ष्ट्रम आवश्मकताराई ख्मार गयेय 

मुद्धस्तयभा ननभााण जायी यहेको फताएको छ । मसअनघ कम्ऩनीरे सो प्रसायण राइनको काभ भाघ १७ गत ेसम्ऩन्न 

हुन ेफताएको चथमो । 
कम्ऩनीका कम्ऩनी सचचव जनकप्रसाद दाहाररे आगाभी पागुन चाय गत ेअगाव ैननभााण सम्ऩन्न हुन ेय १३२ केबी 
ऺभताभा ८० भेगावाट ववद्मुत ्चाजा गरयन ेफताए । ‗हाभी मुद्धस्तयभा काभ गरययहेका छौँ । कुन ैअसाभान्म घटना 
बएन बन ेभुरुकमबर एकाध ददनमबर ैथऩ ववद्मुत ्आमात हुनेछ – सचचव दाहाररे बन े। 

तत्कार सो प्रसायण राइनफाट ९० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेबननए ऩनन ढल्केफयभा सवस्टेसनको ऺभता कभ 

बएका कायण तोककएको ऺभताअनुसाय ववद्मुत ्आमात गना नसककन ेबएको हो । बायतीम ऩऺरे तोककएकै 

ऺभताअनुसायको ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन ेफताए ऩनन सवस्टेसनका कायण सभस्मा बएको सचचव दाहारको बनाइ 

छ । 
बायतरे नेऩारराई आगाभी डढे वषामबर ३०० भेगावाट ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन ेफचन ददएको छ । तय सवस्टेसनको 
ऺभता कभ हुॉदा जदटरता उत्ऩन्न बएको हो । कुर ४४० केबी ऺभताको प्रसायण राइन ननभााण बइयहेको बए ऩनन 

नेऩार प्रवेश गन ेभागा न ैसाॉघुयो य कभ ऺभताको बएका कायण सभस्मा बएको छ । 
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ववद्मुत ्आमोजनाराई बुक्तानी प्रत्माबूनत ददन मसपारयस  

सचने गौतभ 

ऊजाा भन्रारमद्वाया गदठत समभनतरे ननजी ऺेरका जरववद्मुत ्आमोजनाका राचग सयकायरे बुक्तानी 
प्रत्माबूनत (ऩेभेन्ट ग्मायेन्टी) ददनुऩने मसपारयस गयेको छ । ववद्मुत ्िरयद–बफक्री सम्झौता (वऩवऩए) 

अनुसाय नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे प्रवद्र्धकराई बुक्तानी ददन नसकेभा सयकायरे ग्मायेन्टी ददनुऩने 
कामादररे मसपारयस गयेको हो । 
भन्रारमका सहसचचव ददनेशकुभाय नघमभयेको सॊमोजकत्वको कामादररे शुक्रफाय ऊजाासचचव सुभनप्रसाद 

शभााराई ऊजाा सॊकट ननवायणकारको अवधायणाऩर फुझाएको छ । कामादरभा ववद्मुत ्ववकास ववबागका 
उऩभहाननदेशकहरू प्रवीण अमाार, नवीन मसॊह, सन्दीऩ देव, प्राचधकयणका ननदेशक कुरभान नघमसङ, 

प्रफन्धक प्रवर अचधकायीरगामत चथए । 
कामादररे गयेको मसपारयसराई सचचव शभाारे आइतफाय ऩूवााधाय आमोजना अनुगभन तथा ननदेशन 

उच्चस्तयीम समभनतभा ऩेस गदै छन ्। उऩप्रधानभन्री एवॊ बौनतक ऩूवााधायभन्री ववजमकुभाय गच्छदाय 

नेततृ्वरे गयेको मसपारयसका आधायभा भन्न्रऩरयषद्रे सॊकटकार ननवायणको ननणाम गनेछ । 
कामादररे १० वषा अथाात ्आचथाक वषा ०८२/८३ सम्भराई ऊजाा सॊकटकार घोषणा गयी १० हजाय भेगावाट 

ववद्मुत ्उत्ऩादन गयन् रयपारयस गयेको छ । त्मसका राचग आवश्मक प्राववचधक, प्रशासननक तथा सॊयचना 
सुधाय, ननजी ऺेरका आमोजनाराई ददनुऩने सुववधारगामतका ववषम सभेदटएको करयफ दईु सम फुॉदाको 
अवधायणऩर कामादररे मसपारयस गयेको छ । कामादररे आव ०८२/८३ मबर ननभााण सम्ऩन्न हुने 
आमोजनाराई भार ैऩेभेन्ट ग्मायेन्टी ददन मसपारयस गयेको छ । 
कामादररे वऩवऩएभा अदहरे यहेको ववद्मुत ्‗रेऊ य नतय‘ (टेक एन्ड ऩे)को व्मवस्थाराई हटाएय ‗रेऊ मा 
नतय‘ (टेक अय ऩे)को गना मसपारयस गयेको छ । प्राचधकयणरे सन ्२०१८ ऩनछ फिााको बफजुरी िेय जाने 
बन्दै ननजी ऺेरका आमोजनासॉग टेक एन्ड ऩेको सता याख्दै वऩवऩए गदै आएको छ । ननजी ऺेरका 
रगानीकताारे मस्तो व्मवस्था हटाउन भाग गदै आएका छन ्। 
‗अदहरेको व्मवस्थारे धेयै आमोजना ववत्तीम व्मवस्थाऩन गना नसकेय ननभााणभा जान सकेका छैनन,्‘ 

कामादरका एक सदस्मरे बने, ‗आचथाक वषा ०८२/८३ मबरभा व्माऩारयक रूऩभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनासक्न े

आमोजनासॉगको वऩवऩएभा टेक अय ऩेको व्मवस्था गना मसपारयस गरयएको छ, मस्तो व्मवस्था 
कामाान्वमन बएभा धेयै आमोजना ननभााणभा जान सक्न ेअवस्था छ ।‘ गत १२ वैशाि य त्मसऩनछका 
ऩयाकम्ऩनका कायण प्रबाववत बएका आमोजनाको वऩवऩए य उत्ऩादन अनुभनतऩरको अवचध १ वषा थऩ 

गना मसपारयस गरयएको छ । 
ववदेशी रगानीभा ननभााण हुने जरववद्मुत ्आमोजनाको १० वषासम्भ भार ैअभेरयकी डरयभा बुक्तानी ददने 
व्मवस्था गना कामादरको सुझाफ छ । ववदेशी रगानी हुन ेवा हुनसक्न ेसफ ैववद्मुत ्आमोजनासॉग गरयन े



वऩवऩएभा एकरूऩता कामभ गना १० वषासम्भ भारै डरयभा बुक्तानीको सुझाफ ददइएको हो । ‗१० वषासम्भ 

रगानीकताारे ऋण नतने अवचध (ऩे ब्माक वऩरयमड) कामभ गयी सोही आधायभा डरयभा वऩवऩए गना सुझाफ 

ददएका छौँ,‘ कामादर स्रोतरे बन्मो, ‗सटही जोखिभ फेहोने सॊमन्र फनाउन बनेका छौँ ।‘ प्राचधकयणरे 

नीनतगत व्मवस्था नबएको बन्दै अदहरे डरयभा वऩवऩए स्थचगत गयेको छ । 
कामादररे वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन (इआइए)भा स्वीकृत रूि काट्न भन्न्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रैजानु 
नऩन ेसुझाफ ददएको छ । रूि काट्न वनभन्रीरे नै स्वीकृनत ददन सक्न ेप्रस्ताव गरयएको छ । मसरे 

जरववद्मुत ्आमोजना य प्रसायण राइन ननभााणभा यहेको रूि कटानको सभस्मा सभाधान हुने अऩेऺा छ । 
कामादररे १० वषाभा ननभााण हुने १० हजाय भेगावाट ववद्मुत्भध्मे ५० प्रनतशत जराशममुक्तफाट, २० 

प्रनतशत वऩककङ यन अप दी रयबय य फाॉकी ३० प्रनतशत यन अप दी रयबय तथा सौमा, वामुरगामतका 
वैकन्ल्ऩक ऊजााफाट उत्ऩादन गरयनुऩन ेसुझाफ ददएको छ । 
‗१० वषाभा ग्राभीण ववद्मुतीकयण, प्रणारी सुदृढीकयण य भाग व्मवस्थाऩनका राचग ग्राभीण ववद्मुतीकयण 

य ऊजाा दऺतासम्फन्धी छुट्टै ननकाम िोमरनुऩछा ,‘ कामादरको सुझाफ छ । ववतयण सॊमन्रराई सॊघीमता 
आधायभा ऩुनसयंचना गना प्राचधकयणको ऩूणा स्वामभत्वभा हयेक प्रदेशभा ववतयण कम्ऩनीको मसपारयस 

गरयएको छ । प्राचधकयणको स्वामभत्वभा अदहरे सञ्चारनभा यहेका ववद्मुत ्केन्र य ननभााणाधीन 

आमोजना यहन ेउत्ऩादन कम्ऩनीको प्रस्ताव गरयएको छ । कम्ऩनीभा प्राचधकयणको शतप्रनतशत स्वामभत्व 

यहनेछ । अदहरे स्थाऩना बएको यान्ष्ट्रम प्रसायण चग्रड कम्ऩनीराई ऩुनसयंचनाको प्रस्ताव गरयएको छ । 
प्राचधकयणको स्वामभत्वभा यहेका प्रसायण राइनको भूल्माॊकन गयी कम्ऩनीभा प्राचधकयणको सेमय 

सुननन्श्चत गनुाऩन ेकामादरको सुझाफ छ । 
५ सम भेगावाटबन्दा ठूरा जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ य वैकन्ल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्रराई ऊजाा 
भन्रारमभातहत ल्माउन सुझाफ ददइएको छ । ५ सम भेगावाटबन्दा ठूरा आमोजना रगानी फोडा य केन्र 

वातावयण भन्रारमअन्तगात छन ्।  
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ववद्मुतभा सयकायका तीन एम्फुस 

ववकास थाऩा 
बायतीम नाकाफन्दीरे आमानतत ऊजााआऩूनत ा ठप्ऩ बएऩनछ प्रधानभन्रीदेखि सवासाधायणसम्भ एउटा चते 

िलु्मो—आफ्न ैदेशको बफजुरी चादहने यहेछ । 
  

बात ऩकाउने एरऩी ग्मासको चयभ अबावरे चरुो ननभ्न थारेऩनछ भारै ववद्मुत्भा ध्मान ऩुग्मो । धभाधभ 

इन्डक्सन चरुो (१५ मभनेटभै बात ऩाक्न)े मबबरन थारे ।  
तय बायतरे गत असोजदेखि सुरु गयेको नाकाफन्दीमता ऊजाा आत्भननबायताफाये प्रधानभन्री य ऊजाा 
भन्रीहरूफाट ठूल्ठूरा धायणा व्मक्त बए, त्मसअनुसायको कभा बने बएनन ्।  
  

बूकम्ऩरे त्मसै ऩनन ववद्मुत ् उत्ऩादन कटौती गयेका फेरा बायतीम नाकाफन्दीरे अको ठूरो सभस्मा 
उत्ऩन्न गयाउॉदा सभेत ननभााणाधीन आमोजना अनत नछटो कसयी सम्ऩन्न गने/गयाउनेततपा  याज्मको 
ध्मान जान सकेन ।  
  

अदहरे ऩनन करयफ दईु हजाय तीन सम ९३ भेगावाट (ववद्मुत ् ववकास ववबागरे जायी गयेको उत्ऩादन 

अनुभनत ऩर) फयाफयका जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणाधीन छन ्।  
  

नमाॉ आमोजनाभा रगानी गने य सहजीकयण गने ववषम अकै हो । अदहरेको चयभ आवश्मकता बनेको 
फन्दै गयेका तय सयकायी तगायाका कायण अड्केका आमोजना कसयी नछट्टै ऩूया गने य सफै प्रकक्रमा ऩूया 
गयेय रगानी जुदटसकेका आमोजनाराई कसयी ननभााणभा रैजाने बन्ने हो । मस्ता आमोजना तीन ठूरा 
सयकायी तगायारे आक्रान्त छन ्।  
  

ऩदहरो, ववद्मुत ्प्राचधकयणरे आऩूmरे चाहेको भार ववद्मुत ्िरयद गन ेनीनत (डडस्प्माचफेर ऩीऩीए), दोस्रो 
बूमभसुधाय भन्रारमरे २०६७ सारभा रागू गयेको जग्गाको हदफन्दी य तेस्रो फन भन्रारमरे जग्गा प्रान्प्त 

गना तोकेको प्रकक्रमा य असुरेको वातावयण सेवा शुल्क । 
  

डडस्प्माचफेर ऩीऩीए 

  

ऩीऩीए बफना कुनै ऩनन आमोजनाभा फैंकहरूरे रगानी गदैनन ् । प्रनतपरको सुननन्श्चतता बफना रगानी 
हुॉदैन । मो कुया प्राचधकयणराई ऩनन थाहा छ य मस्तो ऩीऩीए गयाउने प्रवद्र्धकराई ऩनन थाहा छ ।  
  

तय मस्तो ऩीऩीए नगये आपूहरुको राइसेन्सको म्माद सककएय यद्द हुने बमका कायण प्रवद्र्धकहरू 

जानीजानी गना फाध्म छन—्आफ्नो राइसेन्स जोगाउन । 



  

 प्राचधकयणरे भन रागेको व्मन्क्त वा कम्ऩनीमसत ननवााध रूऩभा ऩीऩीए गछा  । अझ आफ्ना कभाचायीको 
सेमय बएको आमोजनाभा भनराग्दो तरयकारे ऩीऩीए गछा  । भन नरागेकाहरूराई मस्तो डडस्प्माचफेर 

ऩीऩीएका राचग फाध्म ऩाछा  ।  
  

उसरे मस्तो ऩीऩीए गनुाऩन े केही फाध्मता देिाउॉ दै आएको छ—फिाामाभभा बफजुरी िेय जाने, प्रसायण 

राइन य सवस्टेसन अबावरे उत्ऩाददत बफजुरी प्रसाय नहुन ेआदद इत्मादद ।  
  

तय याजनीनतक य आचथाक रूऩभा प्रबावशारी प्रवद्र्धकहरूरे आफ्नो ऩीऩीए गयाउन सपर भार बएका 
छैनन,् प्रसायण राइन नबएका ठाउॉभा सभेत ऩीऩीए गरयएका छन,् त्मो ऩनन प्राचधकयणरे प्रसायण राइन 

फनाउन नसके कहीॊ शत प्रनतशत (भाचथल्रो भस्र्माॊदी), कहीॊ ४५ प्रनतशत (तल्रो सोरु) ऺनतऩूनत ा उल्टै नतने 
गयी ।  
  

अन्म साधायण प्रवद्र्धकको हकभा बने ऩाॉच प्रनतशत ऺनतऩूनत ा ददने सम्झौता हुन ेगछा  । एउटै िोरा, उही 
ऩानीफाट उत्ऩादन हुन ेबफजुरीको हकभा प्राचधकयणको व्मवहाय बन ेआकाश जमभनको छ ।  
  

मसको भुख्म कायण याजनीनतक हस्तऺेऩ य आचथाक प्रबावरे गदाा हो । भाचथफाट टऩक्क दटऩेय ल्माइएका 
‗कामाकायी ननदेशक‘ हरूरे प्राचधकयणको आचथाक स्वाथा नहेयी केफर ननजका प्रवद्र्धकहरूका भार दहत हेयी 
ऩीऩीए (धेयै ऩटक भूल्म वदृ्चध, धेयै यकभ, धेयै ऺनतऩूनत ा) गदै आएका छन ्।  
  

ऩीऩीए गदाा प्राचधकयणराई एक रुऩैमाॉ घाटा हुन्छ बन ेऩनन त्मो अन्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग 

ऐन य भ्रष्टाचाय ननवायण ऐनववऩयीत हुन जान्छ ।  
  

तय ददनदहाड ै प्राचधकयण रुदटने गयी बएका ऩीऩीएभा सम्फद्ध ननकाम भौन यहेका कायण त्मस्ता 
कामाकायी ननदेशकहरूको भनोफर फढ्दै गएको देखिन्छ । मसको आभ असय याजनीनतक य आचथाक प्रबाव 

नबएका अचधकाॊश प्रवद्र्धकहरूभा ऩदै आएको छ । 
  

ननधाा प्रवद्र्धकहरूराई डडस्प्माचफेर ऩीऩीए गने प्राचधकयण फमरमा प्रवद्र्धकहरूका राचग डरयभ ैऩीऩीए 

ऩनन गरयददन्छ । वषाामाभभा बफजुरी िेय जान्छ बनेय ऩीऩीए योक्न ेप्राचधकयणरे फिाामाभभा िऩतै नहुन े

बफजुरीको ऩनन डरयभा िरयद गने सम्झौता गछा  ।  
  

अझ अचम्भको कुया रागत झन्ड ैदोब्फय ऩायी, रागतका आधायभा ऩीऩीए दय प्रस्ताव गयेका आमोजनाका 
सभेत ऩीऩीए गरयददन प्रधानभन्री, ऊजााभन्री, ऊजाा सचचव य प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशकहरू 

रारानमत हुन ेगछान ्।  
  



उदाहयणका राचग २१६ भेगावाटको भाचथल्रो बरशूरी १ आमोजना, जसको िदु रागत ३५ अफा रुऩैमाॉराई 

६० अफा रुऩैमाॉ देिाएय ऩीऩीए प्रकक्रमा अनघ फढाइएको छ—प्रनतमुननट ६.९ अभेरयकी सेन्टभा । मसयी 
ऩीऩीएभा भनोभानी हुॉदा भ्रष्टाचाय फढाएको भार होइन, सहजै प्रकक्रमा ऩूया गयेय, रगानी गयेय अनघ फढ्न 

रागेका स्वदेशी आमोजना ठप्ऩ बएका छन ्। 
  

जग्गाको हदफन्दी 
  

कदाचचत ् प्राचधकयणको ऩीऩीएफाट उम्केय ननभााण प्रकक्रमाभा अनघ फढेका आमोजनाहरू बूमभसुधाय 

भन्रारमरे थाऩेको ऩासोभा ऩने गयेका छन ्। बूमभसुधाय भन्रारमरे २०६७ सारभा एकाएक जरववद्मुत ्

आमोजना ऩनन एउटा व्मन्क्त हो, मसराई ऩनन हदफन्दी रगाइनुऩछा  बनेय भन्न्रऩरयषद्फाट कामाववचध 

ऩारयत गयामो ।  
  

कामाववचधरे बन्छ—ऩहाडभा ७५ योऩनीबन्दा फढी जग्गा मरन ऩाइन ेछैन, मरनु ऩयेभा गाववसदेखि न्जल्रा 
भारऩोत य बूमभसुधाय कामाारम हुॉदै, ववबागसम्भ य भन्रारमभा आएय स्वीकृनत मरनुऩछा  ।  
  

मसयी स्वीकृनत मरॉदा साभान्मतमा तीन, चाय वषा राग्ने गछा  । २०६७ अनघ राइसेन्स मरएय ननभााणका 
प्रकक्रमा अनघ फढाएका अचधकाॊश जरववद्मुत ् आमोजनाहरू बूमभसुधाय भन्रारमको मो कामाववचधका 
कायण अड्केय फसेका छन ् । ववद्मुत ् ववकास ववबागरे मो जरववद्मुत ् आमोजना हो बनी प्रभाखणत 

गरयददएको कागज न ैसवेऺण/उत्ऩादन अनुभनत ऩर हो ।  
  

त्मसैका आधायभा न्जल्रा भारऩोत कामाारमरे न ैननणाम गना सक्ने व्मवस्था बइददएको बए एक साताभा 
काभ तभाभ हुन््मो । तय न्जल्रा हुॉदै ववबाग य भन्रारमसम्भ आउनुऩने फाध्मता फनाउनुको एउटै कायण 

हो—घूस । घूस िानकै राचग मनत राभा य झन्झदटरा प्रकक्रमा कभाचायीतन्ररे फनाएको कसैफाट रुकेको 
छैन । ऩैसा नददईकन प्रकक्रमा अनघ नफढ्ने प्रवद्र्धकहरूरे गुनासो गदै आएकारे ऩनन मो कुया ऩुन्ष्ट हुन्छ । 
  

फन जग्गा य गैयकानुनी दस्तुय 

  

जरववद्मुत ्आमोजनाहरू भरुबूमभभा ननभााण हुन्थे बने फन भन्रारमरे आफ्नो एम्फुस थाप्न ऩाउॉ दैन्मो 
होरा । आमोजनाको मसॊगो मसमबर सॊयचना ननभााण गयेजस्त ैकदठन छ—फनको जग्गा प्रान्प्त गना य रूि 

काट्न । अबैm ऩनन ८२ प्रनतशत नेऩारीका घयधयुीभा बात ऩकाउन काठदाउया नै फल्ने गछान ् । 
काठदाउयराई ववद्मुत्भा रुऩान्तयण गये फन बफनाश हुॉदैन बन्ने साभान्म त्मराई सभेत नजयअन्दाज 

गदै फनरे कडाबन्दा कडा प्रकक्रमा तेस्र्माएको छ—फन कामाववचधभापा त । 
  



कुन ै प्रवद्र्धकरे तीन हेक्टय फन ऺेरको जग्गाभा आमोजना ननभााण गनुाऩयम्ो बन े उसरे ‗सभान 

बौगोमरक तथा ऩारयन्स्थनतकीम ऺेरभा, फन ऺेरसॉग जोडडएको जग्गा सट्टा उऩरब्ध गयाई न्जल्रा फन 

कामाारमको नाभभा यन्जस्टे्रसन ऩास गयाउनुऩनेछ ।‘ जग्गा कुन ै वस्त ु हो य उत्ऩादन गयी फन 

कामाारमराई ददने ? जफकक जरववद्मुत ् आमोजन ३५ वषाऩनछ सयकायकै स्वामभत्वभा आउॉछ, केवर 

अवचधबय बोगचरन गन ेभार हो ।  
  

फनको साटो कसयी जग्गा ‗उत्ऩादन‘ गन े ? मनतरे भार नऩुगी बौनतक सॊयचना ननभााणका राचग 

हटाउनुऩन ेरूिबफरुवा आमोजनारे आफ्न ैिचाभा कटान, भुछान तथा ढुवानी गयी न्जल्रा फन कामाारमरे 

तोकको ठाउॉभा घाटगद्दी गरयददनुऩने अको सता छ । कादटएका रूिका हकभा दोब्फय बफरुवा 
रगाइददनुऩन,े आऩैंmरे वृऺ योऩण गना नसकेय रागतफभोन्जभको यकभ फनराई ददनुऩने अको ननमभ छ 

।  
  

मी सफ ै कृत्म गयेऩनछ प्रवद्र्धकरे नापा कभाउन थारेऩनछ ‗वातावयणीम सेवा शुल्क‘ को नाभभा फन 

कामाारमराई िदु भुनापाको वावषाक एक प्रनतशत फुझाउनुऩछा  । सॊववधानरे बन्छ—

कानुनफभोन्जभफाहेक कय उठाउन ऩाइने छैन, फन भन्रारमरे एउटा कामाववचध ऩारयत गयेय कयोडौं रुऩैमाॉ 
गैयकानुनी रूऩभा असुल्छ ।  
  

सयकायका सफै ननकामरे आऩूmिसुी कय उठाउने हो बन ेसॊसद्फाट फजेट ककन ऩारयत गयाउने ? अथा 
भन्रारमरे मी ननकामहरूराई ककन फजेट ननकासा गने ? मी सफ ैसता ऩूया नबए आमोजना प्रभुिराई 

कायफाही हुने कागजभा ल्माप्चे रगाउनुऩछा  । 
  

सहज य छोटो प्रकक्रमा ऩूया गयी धभाधभ ववद्मुत ्आमोजना फनाउन मी य मस्ता प्रकक्रमा िायेज हुनुऩछा  । 
अदहरे करयफ दईु हजाय भेगावाटफयाफयका आमोजना कहीॊ न कहीॊ मस्त ैसयकायी तगायारे योककएका छन ्। 
अनन मस्तो भुरुकभा रोडसेडडङ नबए के झरभल्र हुन्छ ? कभाचायीतन्ररे घूस िानैका राचग मस्ता 
एम्फुस थाऩेका हुन ्। 
  

होइन बन ेववद्मुत ्ववकास ववबागको एउटा मसपारयसका आधायभा पटापट काभ हुनुऩथ्र्मो । मी एम्फुसकै 

कायण करयफ एक हजाय भेगावाटफयाफयका आमोजनारे उत्ऩादन गना तीन वषा दढरा बएका उदाहयण छन ्

। 
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बायतफाट आठ सम भेगावाट ववजुरी ल्माउन सयकायको मस्तो तमायी  
तयाई भधेसको शीतरहय य यङ्गेरी घटनाका कायण ढल्केफय-भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण 

सम्ऩन्न हुन ेसभम एकाध ददन ऩय धकेमरएको छ ।  
  

नेऩार य बायतका ऊजाा सचचवस्तयीम फैठकरे आगाभी पागुन ४ गत े(फे्रफुअयी १६) सम्भभा बायतफाट ८० भेगावाट 

ववद्मुत ्आमात गन ेववषमभा सहभनत गयेकारे सो सभमअगाव ैकाभ सम्ऩन्न गन ेतमायी गरयएको आमोजनारे 

जनाएको छ ।   
ननभााणस्थरभा मुद्धस्तयभा काभ जायी यहेको बन्दै आमोजनारे चचसो य तयाई भधेसको याजनीनतक सभस्माका 
कायण एकाध ददन तर भाचथ बएऩनन केही ददनमबर ैननभााण सम्ऩन्न हुन ेउल्रेि गयेको छ ।  
  

ऩावय ट्रान्समभसन कम्ऩनीरे नेऩार य बायतका ऊजाा सचचवस्तयीम फैठकरे गयेको ननणाम एवभ ्यान्ष्ट्रम 

आवश्मकताराई ख्मार गयेय मुद्धस्तयभा ननभााण जायी यहेको फताएको छ । मसअनघ कम्ऩनीरे सो प्रसायण 

राइनको काभ आज सम्ऩन्न हुन ेजनाएको चथमो ।  
  

कम्ऩनीका कम्ऩनी सचचव जनकप्रसाद दाहाररे आगाभी पागुन ४ गत ेअगाव ैननभााण सम्ऩन्न हुन ेय १३२ केबी 
ऺभताभा ८० भेगावाट ववद्मुत ्चाजा गरयन ेफताए । 'हाभी मुद्धस्तयभा काभ गरययहेका छौँ । कुन ैअसाभान्म घटना 
बएन बन ेभुरुकमबर एकाध ददनमबर ैथऩ ववद्मुत ्आमात हुनेछ', सचचव दाहाररे बन े।  
  

तत्कार सो प्रसायण राइनफाट ९० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेबननए ऩनन ढल्केफयभा सवस्टेसनको ऺभता कभ 

बएका कायण तोककएको ऺभताअनुसाय ववद्मुत ्आमात गना नसककन ेबएको हो ।  
  

बायतीम ऩऺरे तोककएकै ऺभताअनुसायको ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन ेफताए ऩनन सवस्टेसनका कायण सभस्मा 
बएको सचचव दाहारको बनाइ छ ।  
  

उनरे केही स्थानभा ताय तान्न ेकाभ बएको य सञ्चाय उऩकयण याख्न ेओवऩडडडब्ल्म ूताय तान्न फाॉकी यहेको जानकायी 
ददए । ववद्मुत ्आमातका सम्फन्धभा मही भाघ २० गत ेबायतीम ऩऺसॉग छरपर आमोजना गरयएको उनको बनाइ 

छ ।  
  

प्राचधकयणरे ववद्मुत ्आमात गन ेऩूवा सहभनतअनुसाय न ैढल्केफयभा १०० एभमबए ऺभताको ट्रान्सपभाय जडान 

गयेको छ । उक्त ऺभताको ट्रान्सपभायफाट ९० भेगावाट आमात गना सककन्छ । 
 

बायतीम ऩऺरे अको ट्रान्सपभाय व्मवस्था गयेय थऩ ९० भेगावाट ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन ेजानकायी गयाएको बए 

ऩनन सवस्टेसनको ऺभता कभ हुॉदा सभस्मा ऩन ेदेखिएको छ ।  
  

बायतरे नेऩारराई आगाभी डढे वषामबर ३०० भेगावाट ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन ेफचन ददएको छ । तय सवस्टेसनको 
ऺभता कभ हुॉदा जदटरता उत्ऩन्न बएको हो ।  



  

कुर ४४० केबी ऺभताको प्रसायण राइन ननभााण बइयहेको बए ऩनन नेऩार प्रवेश गन ेभागा न ैसाॉघुयो य कभ 

ऺभताको बएका कायण सभस्मा बएको छ ।  
  

ढल्केफयभा कम्तीभा ऩनन २२० केबी ऺभताको ववद्मुत ्प्रवाह धान्ने सवस्टेसनको जरुयत ऩदा्मो । प्राचधकयणरे 

सवस्टेसनको ऺभता वदृ्चधको मोजना यािे ऩनन हारसम्भ अगाडड फढ्न सकेको छैन ।  
  

प्रसायण राइन सम्ऩन्न बएऩनछ तत्कार १३२ केबीभा ववद्मुत ्प्रवाह गयाएय प्रसायण राइनको ऺभता ऩयीऺण 

गरयनेछ । सो प्रसायण राइनफाट एक हजाय २०० भेगावाट ववद्मुत ्आमात तथा ननमाात गना सककन्छ ।  
  

चाय सम केबी ऺभताको सो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको ननभााण कामा ऩावय ट्रान्समभसन कम्ऩनी नेऩार 

मरमभटेड (वऩदटमसएन)रे गयेको हो ।  
  

कुर १२९ दशभरव ५ ककरोमभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण करयफ १५ भदहनामबर ऩूया गन ेरक्ष्म याखिएको चथमो 
। त्मसभा ३५४ टावय ननभााण बएका छन ्।  
  

नेऩारतपा  एक अफा ५० कयोड रागतभा ४१ दशभरव ५ ककरोमभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न हुन ेरक्ष्म 

याखिएको बए ऩनन आन्दोरनका कायण केही रागत फढेको फताइएको छ । नेऩारतपा  करयफ ११५ टावय ननभााण 

सम्ऩन्न बइसकेको छ ।  
  

प्राचधकयणको केन्रीम प्रसायण राइनभा वषाामाभभा ७८५ भेगावाट ववद्मुत ्प्रवाह हुन ेगयेको बए ऩनन अचधकाॊश 

आमोजना नदी प्रवाहभा आधारयत यहेका कायण दहउॉदभा ३१० भेगावाट भार ैउऩरब्ध हुन ेगयेको छ । बायतफाट हार 

२३५ भेगावाट ववद्मुत ्आमत गरयएको छ । यासस  
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ववद्मुत ्आमोजनाराई बुक्तानी प्रत्माबूनत ददन मसपारयस  

सचने गौतभ 

ऊजाा भन्रारमद्वाया गदठत समभनतरे ननजी ऺेरका जरववद्मुत ्आमोजनाका राचग सयकायरे बुक्तानी 
प्रत्माबूनत (ऩेभेन्ट ग्मायेन्टी) ददनुऩने मसपारयस गयेको छ । ववद्मुत ्िरयद–बफक्री सम्झौता (वऩवऩए) 

अनुसाय नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे प्रवद्र्धकराई बुक्तानी ददन नसकेभा सयकायरे ग्मायेन्टी ददनुऩने 
कामादररे मसपारयस गयेको हो । 
भन्रारमका सहसचचव ददनेशकुभाय नघमभयेको सॊमोजकत्वको कामादररे शुक्रफाय ऊजाासचचव सुभनप्रसाद 

शभााराई ऊजाा सॊकट ननवायणकारको अवधायणाऩर फुझाएको छ । कामादरभा ववद्मुत ्ववकास ववबागका 
उऩभहाननदेशकहरू प्रवीण अमाार, नवीन मसॊह, सन्दीऩ देव, प्राचधकयणका ननदेशक कुरभान नघमसङ, 

प्रफन्धक प्रवर अचधकायीरगामत चथए । 
कामादररे गयेको मसपारयसराई सचचव शभाारे आइतफाय ऩूवााधाय आमोजना अनुगभन तथा ननदेशन 

उच्चस्तयीम समभनतभा ऩेस गदै छन ्। उऩप्रधानभन्री एवॊ बौनतक ऩूवााधायभन्री ववजमकुभाय गच्छदाय 

नेततृ्वरे गयेको मसपारयसका आधायभा भन्न्रऩरयषद्रे सॊकटकार ननवायणको ननणाम गनेछ । 
कामादररे १० वषा अथाात ्आचथाक वषा ०८२/८३ सम्भराई ऊजाा सॊकटकार घोषणा गयी १० हजाय भेगावाट 

ववद्मुत ्उत्ऩादन गना रयपारयस गयेको छ । त्मसका राचग आवश्मक प्राववचधक, प्रशासननक तथा सॊयचना 
सुधाय, ननजी ऺेरका आमोजनाराई ददनुऩने सुववधारगामतका ववषम सभेदटएको करयफ दईु सम फुॉदाको 
अवधायणऩर कामादररे मसपारयस गयेको छ । कामादररे आव ०८२/८३ मबर ननभााण सम्ऩन्न हुने 
आमोजनाराई भार ैऩेभेन्ट ग्मायेन्टी ददन मसपारयस गयेको छ । 
कामादररे वऩवऩएभा अदहरे यहेको ववद्मुत ्‗रेऊ य नतय‘ (टेक एन्ड ऩे)को व्मवस्थाराई हटाएय ‗रेऊ मा 
नतय‘ (टेक अय ऩे)को गना मसपारयस गयेको छ । प्राचधकयणरे सन ्२०१८ ऩनछ फिााको बफजुरी िेय जाने 
बन्दै ननजी ऺेरका आमोजनासॉग टेक एन्ड ऩेको सता याख्दै वऩवऩए गदै आएको छ । ननजी ऺेरका 
रगानीकताारे मस्तो व्मवस्था हटाउन भाग गदै आएका छन ्। 
‗अदहरेको व्मवस्थारे धेयै आमोजना ववत्तीम व्मवस्थाऩन गना नसकेय ननभााणभा जान सकेका छैनन,्‘ 

कामादरका एक सदस्मरे बने, ‗आचथाक वषा ०८२/८३ मबरभा व्माऩारयक रूऩभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनासक्न े

आमोजनासॉगको वऩवऩएभा टेक अय ऩेको व्मवस्था गना मसपारयस गरयएको छ, मस्तो व्मवस्था 
कामाान्वमन बएभा धेयै आमोजना ननभााणभा जान सक्न ेअवस्था छ ।‘ गत १२ वैशाि य त्मसऩनछका 
ऩयाकम्ऩनका कायण प्रबाववत बएका आमोजनाको वऩवऩए य उत्ऩादन अनुभनतऩरको अवचध १ वषा थऩ 

गना मसपारयस गरयएको छ । 
ववदेशी रगानीभा ननभााण हुने जरववद्मुत ्आमोजनाको १० वषासम्भ भार ैअभेरयकी डरयभा बुक्तानी ददने 
व्मवस्था गना कामादरको सुझाफ छ । ववदेशी रगानी हुन ेवा हुनसक्न ेसफ ैववद्मुत ्आमोजनासॉग गरयन े



वऩवऩएभा एकरूऩता कामभ गना १० वषासम्भ भारै डरयभा बुक्तानीको सुझाफ ददइएको हो । ‗१० वषासम्भ 

रगानीकताारे ऋण नतने अवचध (ऩे ब्माक वऩरयमड) कामभ गयी सोही आधायभा डरयभा वऩवऩए गना सुझाफ 

ददएका छौँ,‘ कामादर स्रोतरे बन्मो, ‗सटही जोखिभ फेहोने सॊमन्र फनाउन बनेका छौँ ।‘ प्राचधकयणरे 

नीनतगत व्मवस्था नबएको बन्दै अदहरे डरयभा वऩवऩए स्थचगत गयेको छ । 
कामादररे वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन (इआइए)भा स्वीकृत रूि काट्न भन्न्रऩरयषद्भा प्रस्ताव रैजानु 
नऩन ेसुझाफ ददएको छ । रूि काट्न वनभन्रीरे नै स्वीकृनत ददन सक्न ेप्रस्ताव गरयएको छ । मसरे 

जरववद्मुत ्आमोजना य प्रसायण राइन ननभााणभा यहेको रूि कटानको सभस्मा सभाधान हुने अऩेऺा छ । 
कामादररे १० वषाभा ननभााण हुने १० हजाय भेगावाट ववद्मुत्भध्मे ५० प्रनतशत जराशममुक्तफाट, २० 

प्रनतशत वऩककङ यन अप दी रयबय य फाॉकी ३० प्रनतशत यन अप दी रयबय तथा सौमा, वामुरगामतका 
वैकन्ल्ऩक ऊजााफाट उत्ऩादन गरयनुऩन ेसुझाफ ददएको छ । 
‗१० वषाभा ग्राभीण ववद्मुतीकयण, प्रणारी सुदृढीकयण य भाग व्मवस्थाऩनका राचग ग्राभीण ववद्मुतीकयण 

य ऊजाा दऺतासम्फन्धी छुट्टै ननकाम िोमरनुऩछा ,‘ कामादरको सुझाफ छ । ववतयण सॊमन्रराई सॊघीमता 
आधायभा ऩुनसयंचना गना प्राचधकयणको ऩूणा स्वामभत्वभा हयेक प्रदेशभा ववतयण कम्ऩनीको मसपारयस 

गरयएको छ । प्राचधकयणको स्वामभत्वभा अदहरे सञ्चारनभा यहेका ववद्मुत ्केन्र य ननभााणाधीन 

आमोजना यहन ेउत्ऩादन कम्ऩनीको प्रस्ताव गरयएको छ । कम्ऩनीभा प्राचधकयणको शतप्रनतशत स्वामभत्व 

यहनेछ । अदहरे स्थाऩना बएको यान्ष्ट्रम प्रसायण चग्रड कम्ऩनीराई ऩुनसयंचनाको प्रस्ताव गरयएको छ । 
प्राचधकयणको स्वामभत्वभा यहेका प्रसायण राइनको भूल्माॊकन गयी कम्ऩनीभा प्राचधकयणको सेमय 

सुननन्श्चत गनुाऩन ेकामादरको सुझाफ छ । 
५ सम भेगावाटबन्दा ठूरा जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ य वैकन्ल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्रराई ऊजाा 
भन्रारमभातहत ल्माउन सुझाफ ददइएको छ । ५ सम भेगावाटबन्दा ठूरा आमोजना रगानी फोडा य केन्र 

वातावयण भन्रारमअन्तगात छन ्।  
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बायतका कायण ऩञ्चशे्वय फैठक अननश्श्चत 

रक्ष्भण ववमोगी 
ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजना ननभााण गना गदठत 'ऩञ्चशे्वय ववकास प्राचधकयण' 'गबननाङ फडी' को 
तेस्रो फैठक पेरय योककएको छ। बायतरे ववशषे कायण देिाउॉ दै सहबागी हुन नसक्न ेजानकायी ददएऩनछ 

फैठक योककएको हो। 

फैठकको अध्मऺता नेऩारका ऊजाा सचचव य बायतका जरस्रोत सचचवरे गन ेप्रावधान छ। गत ऩुस ७ य ८ 

गत ेकाठभाडौंभा हुने बननएको फैठक बायतीम जरस्रोत सचचव प्रधानभन्री नयेन्र भोदीसॉग अस्टेये्मरमा 
जानुऩन ेबन्दै दवुै देशको सहभनतभा मही भाघ २० य २१ गतेका राचग सारयएको चथमो। 
 

नेऩार–बायत सचचवस्तयीम दोस्रो ऊजाा फैठक शुक्रफाय सककएकै ददन बायतरे जरस्रोत सचचव शमश शिेय 

उऩन्स्थत हुन नसक्ने जानकायी ददए ऩनन अको फैठकका राचग बन ेमभनत तोककएको छैन। सचचव शिेय 

रिनऊ जानुऩने हुॉदा फैठक एक/दईु ददनऩनछ साना बननएको प्राचधकयणका एक उच्च अचधकायीरे 

नागरयकराई जानकायी ददए। 
 

फैठकफाये ऊजाा सचचव सुभनप्रसाद शभाासॉग जानकायी मरॉदा तत्कारका राचग योककएको अनौऩचारयक 

जानकायी आएको फताए। 'योककएको बन्ने अनौऩचारयक कुयाकानी बमो, औऩचारयक जानकायी आएको 
छैन,' उनरे शननफाय नागरयकसॉग बने, 'कदहरे हुन ेबन्ने टुॊगो छैन।' 
 

आऩसी सहभनतभा मसअनघ मभनत तम गरयए ऩनन दईु ऩटक न ैबायतकै कायण फैठक सयेको हो। मसरे 

आमोजना कामाान्वमनभा शॊका फढ्दै गएको छ। 'एक/दईु ददन साना बननएको छ, तय फैठकको मभनत कदहरे 

तोक्न ेबन्ने टुॊगो रागेको छैन,' प्राचधकयणका एक अचधकायीरे बने, 'मभनत तम नबएसम्भ फैठक 

अननन्श्चत नै बमो।' 
 

प्राचधकयणका प्रभुि कामाकायी अचधकृत भहेन्रफहादयु गुरुङरे अको फैठकका ववषमभा ननयन्तय छरपर 

बइयहेको फताए। 'मभनत तम बइसकेको छैन, बएऩनछ तऩाईंराई जानकायी हुन्छ,' उनरे भोफाइरभा 
ऩठाएको एसएभएसको जवाप ददॉदै बने। 
 

भहाकारी नदीको शायदा ब्मायेज, टनकऩुय ब्मायेज य ऩञ्चशे्वय आमोजना ववकास गने गयी २०५२ सार 

भाघ २९ गत ेदईु सयकायफीच भहाकारी सन्न्ध बएको चथमो। ऩञ्चशे्वयभा बायतको चासो फढी बएकारे 

नेऩारको भार प्रमासरे आमोजना ननभााण सम्बव चथएन। 
 

आमोजना फन्ने कक नफन्ने बन्ने वववादभै २० वषा बफत्मो। मो आमोजना नेऩारबन्दा बायतरे चाहेको 



िण्डभा भार ननभााण हुने मस ऺेरका जानकायरे फताउॉ दै आएका छन।् २०७१ साउन १८ भा बायतीम 

प्रधानभन्री भोदीरे नेऩारको सॊववधानसबा फैठकभा आवश्मक काभ ऩूया गयेय एक वषामबर ननभााण सुरु 

हुने उद्घोष गयेका चथए। 
 

भोदी उद्घोषको केही सभममबर ैप्राचधकयण गठन बमो य त्मसको कामासमभनतभा चाय नेऩारी य दईु 

बायतीम अचधकायी ननमुक्त बए। गबननाङ फडीको ददल्रीभा बएको फैठकरे वाऩकोस मरमभटेडराई ६ 

भदहनामबर ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन (डडवऩआय) तमाय गन ेन्जम्भा ऩनन ददमो। 
 

बायतका तपा फाट प्राचधकयण कामासमभनतभा दईु अचधकायी ननमुक्त नहुनु, गबननाङ फडीको फैठक सदै जानु 
य तोककएको सभमभा ववस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन (डडवऩआय) तमाय नहुनुरे आमोजना ननभााण अनघ 

फढ्नेभा प्रशस्त शॊका उब्जाएको छ। तय, याजधानीभा आमोन्जत एक कामाक्रभभा फोल्दै बायतीम ववद्मुत 

सचचव प्रदीऩकुभाय ऩूजायीरे वाऩकोसरे डडवऩआयको काभ तमाय गरयसकेकेा जानकायी ददए। 
 

प्राचधकयण कामासमभनतभा दवुै देशका चाय/चाय अचधकायी यहन ेप्रावधान छ। नेऩारका तपा फाट 

कामासमभनतभा आवश्मक सञ्चारक वा अचधकायी ननमुक्त बएको ६ भदहनासम्भ बायतरे आफ्ना तपा फाट 

कुन ैव्मन्क्त मसपारयस नगदाा रक्ष्मअनुसाय काभ अनघ फढेको छैन। 
 

कामासमभनतरे ऩूणाता नऩाउॉदा ननभााणअनघको काभ तोककएअनुसाय हुन नसकेको प्रभुि कामाकायी 
अचधकृत गुरुङरे सभेत न्स्वकाय गयेका छन।् ऩदहरो ऩटक फैठक सदाा काभ गन ेसभम एक भदहना दढरा 
बएको य मसरे ननभााण प्रकक्रमाराई रम्ब्माउॉ दै रगेको उनरे फताए। 
 

याजधानीभा शुक्रफाय नेऩार–बायत उद्मोग वाखणज्म सॊघरे आमोजना गयेको अन्तकक्रा माभा नेऩारका 
राचग बायतीम याजदतू यणन्जत येरे सभेत पागुन ऩदहरो साताभै गबननाङ फडीको फैठक फस्ने दोहोमाातए। 
 

फैठकभा वाऩकोसरे तमाय गरययहेको डडवऩआयको प्रगनत सभीऺा, प्राचधकयणको सॊयचना ववस्ताय य नमाॉ 
आचथाक वषाको फजेट स्वीकृत गन ेएजेन्डा छन।् आमोजनाभा आउॉदो आचथाक वषाका राचग ५० कयोड रुऩैमाॉ 
छुट्ट्माउने तमायी बएको छ। ऩञ्चशे्वय ववकास कोषभा अदहरेसम्भ दवुै ऩऺरे ३२ कयोड रुऩैमाॉ जम्भा 
गयेका छन।् 
 

ऩञ्चशे्वयफाये दईु देशरे छुट्टाछुट्टै तमाय ऩायेको डडवऩआय अद्मावचधक गदै ऩूणाता ददने न्जम्भा ऩाएको 
कम्ऩनीरे गत बदौ दोस्रो सातामबर ैकाभ सक्नुऩ्मो। तय, तीन भदहना सभम थऩ गयेय ऩनन उसरे अझै 

काभ सकेको छैन। तोककएको काभ नसकेकारे थऩ सभम भागेको य सभम थवऩॉदै छ। 
 

आमोजनाको कामाववचध दवुै सचचवस्तयीम फैठकरे सन ्२००९ भ ैऩारयत गयेको चथमो, तय दवुै सयकायफाट 



अनुभोदन हुन झन्ड ैऩाॉच वषा राग्मो। ऩानी उऩमोग य ऺभता ननधाायणफाये वववाद हुॉदै आएकारे ऩनन राभो 
सभमदेखि सॊमुक्त डडवऩआय फन्न सकेको चथएन। 
 

स्थामी ड्माभ रुऩारीगाढभा फनाउॉदा ६ हजाय ४ सम ८० भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुने य त्मसबन्दा केही 
तर फन्न ेरय–येगुरेदटङ ड्माभफाट थऩ २ सम ४० भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेअध्ममनभा उल्रेि छ। 
 

ऩूणााचगरयभा ड्माभ फनाउॉदा नेऩारतपा  (फैतडी) को धेयै िेतीमोग्म जग्गा डुफानभा ऩने हुॉदा रुऩारीगाढभै 
फनाउनुऩन ेऊजाा भन्रारमको जोड छ। उच्च ड्माभफाट आउने ऩानी २४ सै घन्टा सभानरुऩभा छोड्न रय–

येगुरेदटङ ड्माभ आवश्मक ऩछा। नेऩाररे तमाय ऩायेको डडवऩआयभा आमोजना ६ हजाय ७ सम २० भेगावाट 

य बायतीम अध्ममनरे मसको ऺभता ५ हजाय ६ सम भेगावाट उचचत हुन ेउल्रेि छ।   
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ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण अवचध फढ्मो  
यभेश रम्सार  

तयाई भधेसको शीतरहय, अत्मचधक चचसो तथा ववगत केही ददन ऩदहरेको यङ्गेरी घटनाका कायण 

ढल्केफय– भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न हुन ेसभम एकाध ददन ऩय 

धकेमरएको छ।  
नेऩार य बायतका ऊजाा सचचवस्तयीम फैठकरे आगाभी पागुन ४ गत े(फे्रफुअयी १६) सम्भभा बायतफाट ८० 

भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेववषमभा सहभनत गयेकारे सो सभमअगावै काभ सम्ऩन्न गने तमायी 
गरयएको आमोजनारे जनाएको छ। 
 

ननभााणस्थरभा मुद्धस्तयभा काभ जायी यहेको बन्दै आमोजनारे चचसो य तयाई भधेसको याजनीनतक 

सभस्माका कायण एकाध ददन तर भाचथ बएऩनन केही ददनमबरै ननभााण सम्ऩन्न हुने उल्रेि गयेको छ। 
ऩावय ट्रान्समभसन कम्ऩनीरे नेऩार य बायतका ऊजाा सचचवस्तयीम फैठकरे गयेको ननणाम एवभ ्यान्ष्ट्रम 

आवश्मकताराई ख्मार गयेय मुद्धस्तयभा ननभााण जायी यहेको फताएको छ । मसअनघ कम्ऩनीरे सो 
प्रसायण राइनको काभ आइतफाय सम्ऩन्न हुन ेजनाएको चथमो। 
 

कम्ऩनीका कम्ऩनी सचचव जनकप्रसाद दाहाररे आगाभी पागुन ४ गत ेअगावै ननभााण सम्ऩन्न हुन ेय १३२ 

केबी ऺभताभा ८० भेगावाट ववद्मुत ्चाजा गरयन ेफताए। "हाभी मुद्धस्तयभा काभ गरययहेका छौँ । कुनै 
असाभान्म घटना बएन बने भुरुकमबर एकाध ददनमबरै थऩ ववद्मुत ्आमात हुनेछ" सचचव दाहाररे बने। 
 

तत्कार सो प्रसायण राइनफाट ९० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गने बननए ऩनन ढल्केफयभा सवस्टेसनको 
ऺभता कभ बएका कायण तोककएको ऺभताअनुसाय ववद्मुत ्आमात गना नसककने बएको हो। बायतीम 

ऩऺरे तोककएकै ऺभताअनुसायको ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउने फताए ऩनन सवस्टेसनका कायण सभस्मा 
बएको सचचव दाहारको बनाइ छ । 
 

उनरे केही स्थानभा ताय तान्न ेकाभ बएको य सञ्चाय उऩकयण याख्ने ओवऩडडडब्ल्मू ताय तान्न फाॉकी यहेको 
याससराई जानकायी ददनुबमो । ववद्मुत ्आमातका सम्फन्धभा मही भाघ २० गत ेबायतीम ऩऺसॉग 

छरपर आमोजना गरयएको उहाॉको बनाइ छ । 
 

प्राचधकयणरे ववद्मुत ्आमात गन ेऩूवा सहभनतअनुसाय नै ढल्केफयभा १०० एभमबए ऺभताको ट्रान्सपभाय 

जडान गयेको छ । उक्त ऺभताको ट्रान्सपभायफाट ९० भेगावाट आमात गना सककन्छ । बायतीम ऩऺरे 

अको ट्रान्सपभाय व्मवस्था गयेय थऩ ९० भेगावाट ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउने जानकायी गयाएको बए ऩनन 

सवस्टेसनको ऺभता कभ हुॉदा सभस्मा ऩने देखिएको छ। 



 

बायतरे नेऩारराई आगाभी डढे वषामबर ३०० भेगावाट ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउने फचन ददएको छ। तय 

सवस्टेसनको ऺभता कभ हुॉदा जदटरता उत्ऩन्न बएको हो। कुर ४४० केबी ऺभताको प्रसायण राइन 

ननभााण बइयहेको बए ऩनन नेऩार प्रवेश गन ेभागा नै साॉघुयो य कभ ऺभताको बएका कायण सभस्मा बएको 
छ। 
 

ढल्केफयभा कम्तीभा ऩनन २२० केबी ऺभताको ववद्मुत ्प्रवाह धान्ने सवस्टेसनको जरुयत ऩदा्मो । 
प्राचधकयणरे सवस्टेसनको ऺभता वदृ्चधको मोजना यािे ऩनन हारसम्भ अगाडड फढ्न सकेको छैन । 
प्रसायण राइन सम्ऩन्न बएऩनछ तत्कार १३२ केबीभा ववद्मुत ्प्रवाह गयाएय प्रसायण राइनको ऺभता 
ऩयीऺण गरयनेछ । सो प्रसायण राइनफाट एक हजाय २०० भेगावाट ववद्मुत ्आमात तथा ननमाात गना 
सककन्छ । चाय सम केबी ऺभताको सो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको ननभााण कामा ऩावय ट्रान्समभसन 

कम्ऩनी नेऩार मरमभटेड (वऩदटमसएन)रे गयेको हो । 
 

कुर १२९ दशभरव ५ ककरोमभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण करयफ १५ भदहनामबर ऩूया गने रक्ष्म 

याखिएको चथमो । त्मसभा ३५४ टावय ननभााण बएका छन ्। नेऩारतपा  रु एक अफा ५० कयोड रागतभा ४१ 

दशभरव ५ ककरोमभटय राभो प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न हुन ेरक्ष्म याखिएको बए ऩनन आन्दोरनका 
कायण केही रागत फढेको फताइएको छ । नेऩारतपा  करयफ ११५ टावय ननभााण सम्ऩन्न बइसकेको छ । 
 

प्राचधकयणको केन्रीम प्रसायण राइनभा वषाामाभभा ७८५ भेगावाट ववद्मुत ्प्रवाह हुने गयेको बए ऩनन 

अचधकाॊश आमोजना नदी प्रवाहभा आधारयत यहेका कायण दहउॉदभा ३१० भेगावाट भार ैउऩरब्ध हुन ेगयेको 
छ । बायतफाट हार २३५ भेगावाट ववद्मुत ्आमत गरयएको छ । यासस  
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७ भेगावाट ऺभताको ववद्मुत ्आमोजना सञ्चारनभा 
इराभको दानाफायी य चचसाऩानी गाववसभा सञ्चामरत साननभा भाई हाइड्रोऩावयरे क्मासकेट आमोजनाफाट सात 

भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन सुरु गयेको छ । 
हार ैननभााण सम्ऩन्न गयेय आमोजनारे ववद्मुत्को ऩयीऺण उत्ऩादन थारेको हो । ऩयीऺणका क्रभभा देिाऩयेको रदुट 

सच्माएय यान्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोडडन ेप्रशासकीम अचधकृत वसन्त ऩौडरेरे जानकायी ददए । 
ननममभत उत्ऩादन बइयहेको कावेरी करयडोयको गोदकन्स्थत सवस्टेसनभापा त केन्रीम प्रसायण राइनभा जडान 

गरयनेछ । गत असोजदेखि साननभा भाईरे २२ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी केन्रीम प्रसायण राइनभा जडान 

गरयसकेको छ । 
ववसॊ २०६७ भङ्मसयदेखि ननभााण सुरु गरयएको साननभा भाई जरववद्मुत ्आमोजना तोककएकै सभमभा सम्ऩन्न 

बएको जनाइएको छ । 
रु एक अफा २५ कयोडको रागतभा सात भेगावाट ऺभताको क्मासकेट आमोजना सम्ऩन्न बएको प्रशासकीम 

अचधकृत ऩौडरेरे फताए । यासस 
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बायतसॉग ऊजाा ननबायता गदहरयॉदै  

रुर ऩॊगेनी  
सन ्२०१७ सम्भ नेऩार ऩूणा रुऩभा ववद्मुत आमातकताा देश फन्न ेदेखिएको छ। शुक्रफाय नेऩारका राचग बायतीम 

याजदतू यन्न्जत येरे सन ्२०१७ को अन्त्मसम्भ बरदेशीम अन्तयसीभा ट्रान्समभसन राइन फननसक्दा नेऩाररे थऩ 

९४० भेगावाट ववद्मुत आमात गना सक्न ेफताएका हुन।् मसो बमो बन ेनेऩाररे गन ेिदु उत्ऩादनबन्दा फढी ववद्मुत 

आमात गन ेभार नबई नेऩारको 'ऊजााराई यणनीनतक वस्त'ु फनाउनुऩन ेय असोजमता बायतरे रगाएको 
नाकाफन्दीऩनछ नेऩार ऊजााका ऺेरभा ऩूणा रुऩभा आत्भननबाय हुनुऩन ेआवाजबन्दा बफल्कुर उल्टो हुन ेदेखिएको छ। 
 

आपैं  ववद्मुत उत्ऩादन गनुाबन्दा बायतफाट फढीबन्दा फढी ववद्मुत आमात गदाा नेऩार व्माऩाय ववववधीकयणभा 
बन्दा अझ ननबायताभा पस्न ेदेखिएको छ। त्मस ैऩनन नेऩार बायतसॉगको व्माऩायभा ६४ प्रनतशतबन्दा फढीरे ननबाय 

छ। नेऩाररे फसेनन ११० अफाबन्दा फढीको ऩेट्रोमरमभ ऩदाथा भार आमात गछा। 
 

नेऩार–बायत च्माम्फय अप कभसा एन्ड इन्डन्स्ट्रजद्वाया शुक्रफाय काठभाडौंभा आमोन्जत 'नेऩार–बायत ऊजाा 
सहकामाको वदृ्चध' नाभक अन्तकक्रा माभा याजदतू येरे 'मदद सफ ैकुया दठक तरयकारे अनघ फढे' बायतफाट नेऩाररे तीन 

मबन्दामबन्दै अन्तयाान्ष्ट्रम सीभा प्रसायण राइनफाट ९ सम ४० भेगावाट ववद्मुत आऩूनता गना सऺभ हुन ेफताए। 
 

नागरयकसॉग कुया गदै नेऩारका ऊजाा भन्रारमका सचचव सुभनप्रसाद शभाारे नेऩाररे बायतसॉग फाहेक अन्म 

याष्ट्रफाट फढीबन्दा फढी ववद्मुत आमात गन ेअन्म कुन ैववकल्ऩ नयहेको फताए। 'हाभीराई थाहा छ मो यणनीनतक 

वस्त ुहो तय याष्ट्र ऊजााका ऺेरभा आत्भननबाय नहुन्जेर बायतसॉग अल्ऩकारीन अवचधका राचग काभ गना आवश्मक 

छ,' उनरे बने। 
 

२०७१ सारको साउन १८–१९ भा बायतीम प्रधानभन्री नयेन्र भोदीरे नेऩार भ्रभणका क्रभभा सॊसदभा बनेजस्त ै

नेऩार ऊजााभा आत्भननबाय नहुन्जेर नेऩारराई ववद्मुत ननमाात गन ेय ऩनछ नेऩारफाट ववद्मुत आमात गयी बायतीम 

अथातन्रराई चरामभान फनाउन ेनीनतअनुसायकै काभ हुन ेववश्वास येको छ। 'बायतफाट ववद्मुत आमातरे नेऩारभा 
रोडसेडडङ इनतहास फन्नेछ,' याजदतू येरे थऩे। सुरुवआती चयणभा ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय ट्रान्समभसन राइनफाट 

आउॉदो तीन सातामबर ै८० भेगावाट ववद्मुत आमात गनासक्न ेबफहीफाय य शुक्रफाय काठभाडौंभा आमोन्जत ज्वाइन्ट 

स्टेमरयङ कमभटीको फैठकभा फाॉडडएको प्रेस ववऻन्प्तभा जनाइएको छ। फैठक नेऩार य बायतका ऊजाा सचचव 

अध्मऺताभा सम्ऩन्न बएको चथमो। 
 

नेऩारको अदहरेको जरववद्मुत प्रान्टको ऺभता ८ सम भेगावाटबन्दा कभ छ। बायतफाट बन े२ सम भेगावाटबन्दा 
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फढी ववद्मुत आमात बइयहेको छ। बायतका ववमबन्न ऊजाा उत्ऩादक कम्ऩनीराई नेऩार ववद्मुत प्राचधकयणरे 

आचथाक वषा २०१४/१५ भा भार ै१ अफा ३६ कयोड ववद्मुत मुननटको १० अफाबन्दा फढी यकभ नतरयसकेको छ। मस 

त्माॊकरे आउॉदा ददनभा ववद्मुतको नतनुाऩन ेयकभ ४८ अफाबन्दा फढी हुन ेदेखिन्छ। 

 

सन ्२०१७ को अन्त्मसम्भ घयेर ुजरववद्मुत कम्ऩनीका १०० भेगावाटबन्दा भाचथ उत्ऩादन गन ेअेामोजना आउन े

देखिॉदैन। जरस्रोतभा धनी याष्ट्र नेऩाररे उत्ऩादनबन्दा दोब्फय बफजुरी आमात गने देखिएको छ। वैशाि १२ को 
बूकम्ऩसॉग ैअसोज ४ मताको बायतीम नाकाफन्दीका कायण ४ सम ५६ भेगावाटको उऩल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत 

मोजना एक वषा दढरो धकेमरन ेदेखिएको छ। सन ्२०१७ को अन्त्मसम्भ ऩनन मोजना ऩूणा हुनसक्नेतपा  मोजना 
अचधकायीहरुरे शॊका व्मक्त गयेका छन।् 'हाम्रो मोजनाको ७८ भेगावाटको ऩदहरो बाग २०१७ को डडसेम्फयभा आउन े

कुया चथमो तय नमाॉ अन्न्तभ मभनत बन ेतोककसककएको छैन,' उऩल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत मरमभटेडका प्रवक्ता 
गणेश न्मौऩानेरे जनाए। 
 

मसफीच, स्वतन्र जरववद्मुत उत्ऩादकहरु नेऩाररे बायतफाट ववद्मुत आमात गनुाबन्दा आफ्न ैजरववद्मुत 

उत्ऩादनतपा  ध्मान केन्न्रत गनुाऩन ेधायणा याख्छन।् अझ केहीरे त मसराई ऊजाा सुयऺा यणनीनत अन्तगात याख्नऩुछा  
ऩनन बन्छन।् 'याजनीनतकभॉ, नीनतननभााता य कभाचायीरे मसराई ऊजााको भाग य त्मसको ऩूनत ाका दहसाफरे भार 

मसधामसधा सोच्नुहुॉदैन फरु याष्ट्रराई ऊजााभा आत्भननबाय फनाउनका राचग यणनीनतक अप्रोचका दहसाफरे अनघ 

फढ्नुऩछा ,' जरववद्मुत उत्ऩादक नयेन्र प्रजाऩनतरे नागरयकसॉग बन,े 'जरववद्मुत प्रान्ट सुरुभा बर ैअमर भहॉगो 
होरा तय मसरे राभो सभम ऩरयणाभ ददइयहन्छ। त्मसैरे ऩेट्रोर वा ववद्मुत न ैबायतफाट आमात गनुाबन्दा आपैं  
उत्ऩादन गयेय आत्भननबाय हुन ुशे्रमस्कय छ।' 
 

मसैफीच, सयकायी अचधकायीहरु बन ेरोडसेडडङ घटाउन देशभ ैऊजाा उत्ऩादनका कामाक्रभभा सोच्नबन्दा बायतफाटै 

आमात गना भहŒव ददइयहेका छन।् प्रधानभन्री केऩी शभाा ओरीरे देशराई एक वषामबर ैरोडसेडडङभुक्त फनाउन े

बाषण दोहोमाा ई–तेहेमााेाई गनुा बायतफाट फढीबन्दा फढी ववद्मुत आमात गन ेसोचकै ऩरयणन््ेन्ेत हो। मसरे 

देशराई ऊजाा सुयऺाका ऺेरभा अझ फढी सॊवेदनशीर फनाउन ेननन्श्चत छ।  

नेऩारको बन्दा बायतीम ववद्मुत झन ्भहॉगो 
बायतीम याजदतू यन्न्जत येरे नेऩारको ववद्मुत बायतको बन्दा भहॉगो बन्न ेवक्तव्मभा सत्मता नबएको नेऩार 

ववद्मुत प्राचधकयणका एक अचधकायीरे जनाएका छन।् 
 

शुक्रफाय आमोन्जत अन्तकक्रा माभा याजदतू येरे बायतफाट ववद्मुत आमात गनुा नेऩारभ ैउऩरब्ध ववद्मुतबन्दा सस्तो 
बएको फताएका चथए। 
 



याजदतूको बनाइ काट्दै ती अचधकायीरे बायतीम ववद्मुत भूल्म बायतीम रुऩैमाॉभा उल्रेि गरयएको धायणा यािे। 
अन्तकक्रा माभा नेऩारका ऊजाा सचचवरगामत थपु्र ैसयकायी कभाचायीसॉग ैनेऩार ववद्मुत प्राचधकयणका कभाचायी बए 

ऩनन नतनरे याजदतू येको बनाइराई सच्माएनन।् 
 

येरे बन,े 'नेऩारको ववद्मुतको एबयेज भूल्म प्रनतमुननट ७.५२ रुऩैमाॉ छ बन ेबायतभा प्रनतमुननट ५.८४ रुऩैमाॉ छ।' 
प्राचधकयण अचधकायीका अनुसाय सो यकभ बायतीम रुऩैमाॉभा यहेको य त्मसको नेऩारी यकभ ८.६० रुऩैमाॉ हुन्छ। 
 

नेऩाररे ववमबन्न बायतीम ऊजाा कम्ऩनीसॉग सम्झौता गदाा ३.४४ बारुदेखि ६.२० बारु प्रनतमुननट नतन ेफताइएको छ। 
नेऩाररे १३२ केबी प्रसायण राइनफाट ५.५५ रुऩैमाॉभा य ३३ केबी प्रसायण राइनफाट ५.७७ रुऩैमाॉ नतदै आएको छ। 
अदहरे ववद्मुत प्राचधकयणरे नेऩारका स्वतन्र ऊजाा उत्ऩादकराई ४.८० रुऩैमाॉ प्रनतमुननट नतदै आएको छ। 
सुख्िामाभभा बन े८.४० रुऩैमाॉ प्रनतमुननट नतन ेगयेको छ। 
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दस वषासम्भ डरयभा वऩवऩए  

रक्ष्भण ववमोगी  
सयकायरे ववदेशी रगानीभा फन्ने जरववद्मुत आमोजनाका राचग कम्तीभा १० वषा अभेरयकी डरयभा 
बुक्तानी ददन मभल्ने गयी नमाॉ भाऩदण्ड तम गन ेबएको छ। आगाभी साता घोषणा गरयन े'ऊजाा सॊकट 

ननवायण दशक' अवधायणाभापा त मस्तो भाऩदण्ड ल्माउन राचगएको हो। 

ववदेशी रगानीका आमोजनाभा अदहरेसम्भ डरयभा ववद्मुत िरयद सम्झौता (वऩवऩए) गन/ेनगन ेबन्न ेवववाद छ। 
मही वववादरे आधा दजान आमोजना ननभााण सुरु हुनसकेका छैनन।् नमाॉ भाऩदण्डऩनछ ववदेशी रगानीकतााराई 

नेऩारभा रगानी गना सहज हुने ऊजाा भन्रारमका अचधकायी फताउॉछन।् 
 

ठूरा जराशममुक्त आमोजना ननभााणभा ववदेशी रगानी आवश्मक यहेकारे सॊकटकार घोषणाफाट मस्तो भाऩदण्ड 

फनाउन राचगएको उऩप्रधान तथा ऊजााभन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे फताए। 'रगानीकताारे ऋण ननतदाासम्भ १० 

वषा वा त्मोबन्दा कभ अवचधसम्भ डरयभा वऩवऩए गन ेव्मवस्था हुनेछ,' उनरे सोभफाय नागरयकसॉग बने। 
 

नेऩारी भुरा कभजोय हुॉदा वा डरयभा बुक्तानी ददॉदा हुन ेजोखिभ नेऩार ववद्मुत प्राचधकयण य रगानीकताा वा 
आमोजना प्रवद्ाधकरे सभान रुऩरे फेहोनुाऩन ेकामामोजनाभा उल्रेि छ। भन्रारमरे फनाउन ेववस्ततृ भाऩदण्डका 
आधायभा रगानीकतााको ववदेशी रगानी कपताा नबएसम्भ १० वषा सभमसीभा यािी ववदेशी रगानीको अनुऩातभा 
ऩरयवत्मा भुराभा वऩवऩए गन ेउल्रेि छ। 
 

'साना आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मुतरे ऊजाा सॊकट ननवायण नहुन ेहुॉदा ठूरा आमोजनाभा रगानी जरुयी छ,' ऊजाा 
भन्रारम कामाक्रभ भहाशािा प्रभुि ददनेशकुभाय नघमभयेरे बन,े 'नमाॉ व्मवस्थारे ववगतदेखि डरयभा वऩवऩए गदाा 
हुन ेवववाद कभ गनेछ।' 
 

नमाॉ अवधायणाअनुसाय डरय वा ववदेशी भुराभा वऩवऩए गदाा हुन ेववननभम जोखिभ प्रवद्ाधक य ववद्मुत िरयदकताा 
दवुैरे न्मामोचचत रुऩभा फेहोन ेनीनत अवरम्फन गरयनेछ। भन्रारमरे मस्तो भाऩदण्ड सॊकटकार ननवायण घोषणा 
बएको मभनतरे तीन भदहनामबर तमाय ऩानुाऩनेछ। 
 

प्रसायण राइन ननभााण नबएय उत्ऩाददत बफजुरी प्रवाह हुन नसके मसको ऺनतऩूनत ा वा ववद्मुत ऊजााफाऩत 

बुक्तानीको प्रत्माबूनत सयकायरे गरयददन ेव्मवस्था मभराइएको छ। प्राचधकयणरे ननजी ऺेरका आमोजनाफाट 

उत्ऩाददत बफजुरी िरयद गदाा ऩोस्टेड येट (दहउॉदभा ८.४० य फिााभा ४.८० रुऩैमाॉ) २५ भेगावाट (५ ऩटक) य २५ देखि १ 

सम भेगावाट (८ ऩटक) सम्भ पयक–पयक वावषाक वदृ्चधदय तोकेको छ। 
 

वऩवऩएभा एकरुऩता ल्माउन सयकायरे सॊकटकार ननवायणकार भापा त मसभा सभान व्मवस्था गदै वावषाक वदृ्चधदय 

आठऩटक कामभ गना रागेको छ। प्राचधकयण सञ्चारक समभनतरे १ सम भेगावाटसम्भका नेऩारी रगानीका 
आमोजनाका हकभा वऩवऩए वदृ्चधदय ८ ऩटक ददने ननणाम गयेको चथमो। सयकायरे प्राचधकयणको उक्त ननणामराई न ै
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ननयन्तयता ददॉदै अवधायणाऩरभा सभेटेको छ। 
 

सयकायरे तोकेको १० वषासम्भ जुनसुकै आमोजनाको वऩवऩए 'रेऊ मा नतय' (टेक अय ऩ)े का आधायभा गरयन े

अवधायणाऩरभा उल्रेि छ। सॊकट ननवायणकार घोषणा गयेको तीन वषाभ ैऊजाा सॊकट हट्न ेनघमभयेरे दाफी गये। 
त्मसऩनछ आमोजना ववकासक्रभ ऩनन सुरु हुन ेउनको बनाइ छ। 
 

भन्रारमरे तमाय ऩायेको अवधायणाऩर सोभफाय भन्न्रऩरयषदद्वाया गदठत ऩूवााधाय आमोजना अनुगभन तथा 
ननदेशक समभनतभा प्रस्तुत गरयएको चथमो। 'समभनतरे केही फुॉदाभा सॊशोधन गनुाऩन ेऔॊल्माउॉ दै सॊकट ननवायणकार 

कामामोजना िाकासभेत तमाय गना सुझाव ददएको छ,' उनरे बने। उनका अनुसाय समभनतको आगाभी आइतफाय 
फस्न ेफैठकभा सॊशोचधत अवधायणा ऩेस गरयनेछ। 
 

सॊकटकार ननवायण क्रभभा थभार प्रान्टफाट उत्ऩाददत य बायतफाट आमानतत बफजुरीभा प्राचधकयणराई ऩन ेघाटा 
यकभ सयकायरे शोधबनाा ददने बएको छ। सयकायरे मसअनघ घोषणा गयेका ऊजाा सॊकटकारभा सभेत मस्तो 
व्मवस्था गयेको चथमो, तय त्मसको ऩूणा कामाान्वमन बन ेबएको छैन। 
 

आमोजना ववकासभा रगानी वदृ्चध गना य प्राचधकयणको ववत्तीम अवस्थाभा सुधाय ल्माउनका साथ ैभाग 

व्मवस्थाऩन गना भौसभ य सभमअनुसाय ववद्मुत भहसुर दय ननधाायण/सभामोजन गन ेव्मवस्था गना राचगएको छ। 
अधाजराशम य जराशम आमोजनाको ननभााण गन ेऩरयन्स्थनत फनाउन भौसभी य सभमअनुसाय वऩवऩए दय ननधाायण 

गरयन ेअवधायणाऩरभा उल्रेि छ। मस्त,ै उत्ऩादकरे प्रसायण राइन प्रमोग गयेफाऩत नतनुाऩन ेशुल्क (न्ह्वमरङ 

चाजा) ननधाायण गन ेव्मवस्था सॊकटकार घोषणा बएको मभनतरे ६ मभहनामबर मभराइनेछ। 
 

अवधायणाऩरभा उल्रेि बएअनुसाय आमोजना अध्ममन, ववकास तथा ननभााणभा फाधा अड्चन गन ेव्मन्क्त वा 
सॊस्थाराई सावाजननक अऩयाध सयहको कसुय भानी कानुनी कायफाही गन ेव्मवस्था गरयएको छ। साथ ै

आमोजनास्थरराई फन्द ननषेचधत ऺेर घोषणासभेत गन ेतमायी छ। 
 

बववष्मभा जराशम आमोजना फन्न सक्न ेबनी मककन बएका य नदी फेमसन गुरु मोजनाभा ऩयेका आमोजना ऺेरभा 
असय नऩन ेसुननन्श्चत गयेय भार दीघाकारीन ऩूवााधाय य फस्ती ववकासको मोजनाफद्ध कामाक्रभ अनघ फढाइनेछ। 
वन ऺेर अचधग्रहण गदाा त्मस फयाफयको जग्गा ककनेय ददनुऩन ेमसअनघको प्रावधान ऩनन हटाइनेछ। 
 

ऊजाा सॊकट ननवायण गदै ददगो आचथाक ववकास गना ५० प्रनतशत जराशम, २० प्रनतशत अधाजराशम य ३० प्रनतशत 

नदी प्रवाही तथा वैकन्ल्ऩक ऊजाा उत्ऩादन गयी ऊजाा सुयऺा मभराउन ेअवधायणाऩरभा मोजना छ। आमोजनाको 
अनुभनतऩर जायी गन ेअदहरेको प्रकक्रमाकै कायण उत्ऩाददत बफजुरी प्रसायण राइनभा जोडडन नसकेको ठहय गदै 

भन्रारमरे मसराई सहज फनाउन नमाॉ अवधायणा ल्माउन रागेको छ।  
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भाचथल्रो कणाारी स्वदेशी रगानीभा ननभााण गरयनु ऩन े 

उऩप्रधानभन्री चचरफहादयु केसीरे भाचथल्रो कणाारी जरववद्मुत ्आमोजना नेऩारी रगानीभा न ैननभााण हुनुऩनेभा 
जोड ददएका छन ्।   
एक कामाक्रभभा फोल्दै उनरे भुरुककै सफैबन्दा सस्तो आमोजना ववदेशीराई ददन ेप्रववृत्त न ैगरत बएको फताए । 
बायतीम कम्ऩनी भान्ल्राकाजुान याव (न्जएभआय)रे सो आमोजना अगाडड फढाउन रागेको छ । रगानी फोडारे 

न्जएभआयसॉग आमोजना ववकास सम्झौता सभेत गरयसकेको ऩनन  हारसम्भ स्थानीम तहभा आमोजना अगाडड 

फढाउन ेववषमभा कुन ैकाभ अगाडड फढ्न सकेको छैन ।  
उऩप्रधानभन्री केसीरे प्रनतमुननट रागत रू. दईुबन्दा कभ रगानीभा ननभााण हुन ेआमोजना ववदेशीराई ददएय 

भुरुकको साधन य स्रोतभाचथ गरत काभ गरयएको ववचाय व्मक्त गदै नेऩारी साधन य स्रोत न ैप्रमोग गयेय आमोजना 
अगाडड फढाउन सककने फताए ।   
कूर ९०० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्मसदहत फोडारे बायतीम कम्ऩनी न्जएभआयसॉग सम्झौता गयेको छ । 
ऊजाा ऺेरका जानकायरे सो आमोजनाफाट चाय हजाय चायसम भेगावाट बन्दाफढी ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेजनाउॉ दै 

आएका छन ्। यासस 
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७ भेगावाट ऺभताको ववद्मुत ्आमोजना सञ्चारनभा 

इराभको दानाफायी य चचसाऩानी गाववसभा सञ्चामरत साननभा भाई हाइड्रोऩावयरे क्मासकेट 

आमोजनाफाट सात भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन शुरु गयेको छ ।  

हार ैननभााण सम्ऩन्न गयेय आमोजनारे ववद्मुत्को ऩयीऺण उत्ऩादन थारेको हो । ऩयीऺणका क्रभभा 
देिाऩयेको रदुट सच्माएय यान्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोडडने प्रशासकीम अचधकृत वसन्त ऩौडरेरे जानकायी 
ददए ।   

 

ननममभत उत्ऩादन बइयहेको कावेरी करयडोयको गोदकन्स्थत सवस्टेसनभापा त केन्रीम प्रसायण राइनभा 
जडान गरयनेछ । गत असोजदेखि साननभा भाईरे २२ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी केन्रीम प्रसायण 

राइनभा जडान गरयसकेको छ ।  
ववसॊ २०६७ भङ्मसयदेखि ननभााण शुरु गरयएको साननभा भाई जरववद्मुत ्आमोजना तोककएकै सभमभा 
सम्ऩन्न बएको फताइएो छ ।   

रू. एक अफा २५ कयोडको रागतभा सात भेगावाट ऺभताको क्मासकेट आमोजना सम्ऩन्न बएको 
प्रशासकीम अचधकृत ऩौडरेरे फताए । यासस 
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ऊजााको दऺ प्रमोग फढाउन कानून अबाव 

जीवन फस्नेत 

अथातन्रभा नकायात्भक असय य रोडशडेडङ, उद्मोगफाटै १० प्रनतशत ववद्मुत ्फचत हुन े

ऊजााको दऺ (इकपमसमण्ट) प्रमोगराई फढाउन कानून अबाव यहेको सम्फन्न्धत सयोकायवारारे फताएका छन ्। देशभा 
एकानतय ऊजाा (ववद्मुत)्को अबाव छ बन ेअकोनतय उऩरब्ध ऊजााको प्रबावकायी प्रमोग हुन नसकेको उनीहरूको 
बनाइ छ । मसरे ऊजााको अबाव फढ्न गई रोडशडेडङ अवचध वदृ्चध हुनुका साथ ैउद्मोग, घय य व्माऩायभा असय ऩुग्दा 
अथातन्रभ ैनकायात्भक प्रबाव ऩयेको नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासङ्घअन्तगातको ऊजाा तथा वातावयण ववबागका 
प्रभुि डा. उत्तभ कुॉ वयरे अमबमानराई फताए । ‘ववबागरे सञ्चारन गयेको ऊजााको दऺ प्रमोग कामाक्रभरे 

उद्मोगहरूभा प्रबावकायी प्रमोगसम्फन्धी चतेना ददए ऩनन कामाान्वमन बइयहेको छैन,’ उनरे बन,े ‘मसो हुनुको 
भुख्म कायण नीनतगत व्मवस्थाको अबाव न ैहो ।’ 
बायतभा कुन ैऩनन उद्मोगरे तोककएको वस्त ुउत्ऩादनका राचग तोककएको ऊजाा िऩत गनुाऩछा  । उनका अनुसाय 

त्महाॉ मसभेण्ट उद्मोगरे १ फोया मसभेण्ट उत्ऩादन गना १ सम मुननट ववद्मुत ्िऩत गनासक्न ेकानूनी व्मवस्था 
बएको अवस्थाभा त्मसबन्दा फढी ऊजाा िऩत गये कायफाही बोग्नुऩछा  । मसरे उत्ऩाददत वस्तुको रागतभा सभेत 

एकरूऩता ल्माउने उनरे फताए । तय, नेऩारभा ऊजाा दऺतासम्फन्धी कानूनको अबाव हुॉदा उद्मोगवऩच्छे पयक 

रागत ऩरययहेको छ । मसको साथ ैकानूनको अबावभा कुन ैऩनन उद्मोग ऊजाा ऩयीऺण (अडडट) गना फाध्मकायी 
छैनन ्।   
ववबागरे ऊजाा दऺतासम्फन्धी ववमबन्न ३० ओटा उद्मोगराई ऩयीऺण (अडडट) गरययहेको छ । ‗अदहरेसम्भको 
ऩयीऺणरे उद्मोगरे प्रमोग गरययहेको ऊजााफाट १० प्रनतशत फचत गना सककन ेननष्कषाभा ऩुगेका छौं,‘ उनरे बन े। 
मसको अथा ऊजााको दऺ प्रमोग गना नसक्दा उद्मोगरे आऩm्नो आवश्मकताबन्दा १० प्रनतशत फढी िऩत 

गरययहेका छन ्। मसको अथा नेऩारका उद्मोग व्मवसामभा १ सम भेगावाट ववद्मुत ्िऩत बइयहेको अवस्थाभा 
ऊजाा ऩयीऺण अननवामा गरयॉदा १० भेगावाट ववद्मुत ्फचत हुने य त्मसराई अन्म ऺेरभा रगाउन सककनेछ । 
मसैफीच सोभवाय रमरतऩुयभा एक कामाक्रभ गयी ववबागरे ऊजाा दऺतासम्फन्धी दोस्रो चयणको कामाक्रभ शुरू गयेको 
छ । उक्त कामाक्रभ सन ्२०१७ भा सम्ऩन्न हुनेछ । कामाक्रभरे ऊजाा दऺताराई अझ वदृ्चध गन ेय सभाजका सफ ै

ऺेरराई सभेट्न ेगयी अगाडड फढाउन ेउद्देश्म यािेको ऊजाा तथा वातावयण ववबागका सॊमोजक सञ्जम चगरयरे 

फताए । 
कामाक्रभभा नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासङ्घ, ऊजाा समभनतका सबाऩनत ऻानेन्ररार प्रधानरे ऊजाा 
व्मवस्थाऩनभा नेऩार कभजोय यहेको य त्मसका राचग कानूनी प्रारूऩको आवश्मकताभा जोड ददए । 
के हो ऊजाा ऩयीऺण? 

कुन ैऩनन उऩबोक्ता (घय, उद्मोग) रे ऊजााको िऩत कसयी गरययहेको छ ? कस्ता उऩकयण प्रमोग गयेको छ ? 

त्मसराई फहृत ्य प्रबावकायी फनाउन के गना सककन्छ बनेय गरयन ेअध्ममन न ैऊजाा ऩयीऺण हो । मसरे ऊजााको 
प्रबावकायी य शतप्रनतशत िऩतराई जोड ददन्छ । आवश्मक ऩन ेऊजााको प्रमोग य अनावश्मक ऊजााराई फचत 

गनाभा जोड ददन्छ । 
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ऊजााभा उल्टो मात्रा 
बफचाय / प्रनतकक्रमा 
सयकायरे चारू आचथाक वषाभा सौमा सडकफत्ती जडान गना जनसहबाचगताभा डढे अफा िचा गना रागेको छ । 
नवीकयणीम ऊजााको प्रमोगफाट ववद्मुतीम बाय घटाउन ेनीनतका साथ सौमा ऊजााका राचग त्मो यकभ िचा गना रागेको 
सयकायरे फताएको छ । स्वच्छ ऊजााका रूऩभा ऩरयचचत जरववद्मुत ्जस्तो सस्तो, वातावयणभैरी तथा ददगो ऊजााको 
ववकासका राचग प्रोत्साहन ददन नसक्न ेतथा स्वीकृनतरगामत प्रकक्रमाभा अल्झाई जरववद्मुत ्

प्रवद्ाधकहरूराई  हतोत्साही फनाउन ेसयकायरे कमभशनकै चक्कयका कायण सौमा ऊजााभा फजेट िचा गना रागेको हो 
बन्न सककन्छ । सौमा ऊजााको ननणाम मरन सयकायरे हतायो गयेको छ । तय, जरववद्मुत्को ववकासका राचग पाष्ट 

ट्र्माकफाट काभ गना बन ेकानूनी अड्चन तेस्र्माउन ेगयेको छ । त्मसैरे सयकायको मो ननणाम जरववद्मुत्को ववकासका 
राचग उल्टो कदभ साबफत बएको छ । 
बायतीम नाकाफन्दीका कायण िाना ऩकाउने ग्मासको अबाव बएकारे बफजुरीको भाग ह्वात्त ैफढेको छ । ववगतभा 
ऩनन दहउॉदको सभमभा १२–१३ घण्टा रोडशडेडङ बइयहेकै हो ।  ववश्वभ ैसस्तो य वातावयणभैरी भाननएको 
जरववद्मुत्को ववकासराई सयकायरे व्मावहारयक रूऩभा प्राथमभकताभा यािेन । जफ दहउॉद आउॉछ, डडजर प्राण्ट 

ककन्न ेमोजना फन्छ कक सौमा फत्ती । तय, फाॉकी सभमभा व्मवहायत् ननजीऺेरका जरववद्मुत ्आमोजनाका 
प्रवद्र्धकहरूराई ननरुत्सादहत गन ेकाभ गरयन्छ । ववद्मुत ्ववकास य ववतयणको एकरौटी न्जम्भा मरएको नेऩार 

ववद्मुत ्प्राचधकयण बफजुरी फढी हुन ेबन्दै ऩीऩीए गना भान्दैन बन ेआमोजनाको स्वीकृनतका राचग भन्रारम य 

ववबागका ढोका धाउॉदाधाउॉ दै प्रवद्ाधकहरू आन्जत बएय ऩुऩुायोभा हात रगाउनुऩन ेअवस्थाभा ऩुग्छन ्। ककन मसयी 
जरववद्मुत ्आमोजनाका प्रवद्ाधकहरूराई ननरुत्सादहत गरयन्छ, त्मसको स्ऩष्ट जवाप कसैसॉग छैन । रोडशडेडङ 

घटाउनकै राचग बनेय समभनतहरू फनेका छन,् ववकल्ऩको मोजना ऩनन फनेका छन ्। सफैबन्दा बयऩदो जरववद्मुत ्

न ैहो बन्न ेसयकायी धायणा ऩाइन्छ तैऩनन आमोजनाहरूको स्वीकृनतका राचग सयकायी सॊमन्र ककन सहमोगी हुॉदैन ? 

जफसम्भ मो प्रववृत्तभा सुधाय हुन्न तफसम्भ नेऩारभा जरववद्मुत्को ववकास सम्बव छैन । 
जरववद्मुत्भा भार ैऩूणा ननबाय हुन ुहुॉदैन बन्न ेसही हो । मसको ववकल्ऩ सौमा य वाम ुऊजाा हुनसक्छ । ववश्वभा सौमा 
ऊजााका राचग धेयै अनुसन्धान बइयहेका छन ्य मसका राचग रगानी ऩनन फदढयहेको छ । परत् ब्माकअऩका रूऩभा 
यहन ेब्माट्री य सौमा ऩाताहरू क्रभश् सस्तो हुॉदै आएका छन ्। केही वषाऩनछ सौमा ऊजाा झनै सस्तो हुन ेननन्श्चत छ । 
मस्तो अवस्थाभा सयकायरे हताय गयेय सौमा सडकफत्तीका राचग अदहल्मै अफौं रुऩैमाॉ िचा गनुा उऩमुक्त होइन । 
अदहरे सयकायरे सौमा ऊजााका राचग अनुदान ददएको छ । तत्कारका राचग ऊजाा प्राप्त हुन ेबएकारे तत्कारीन 

सभस्मा सभाधानभा मो केही हद सहमोगी हुनसक्छ । तय, दीघाकारका राचग मो उऩमुक्त छैन बन्न ेकुया 
ऊजााववद्हरूरे फताइयहेका छन ्। त्मसैरे सौमा ऊजााभा ददएको अनुदान जरववद्मुत्राई ददने हो बन ेकेही वषाभा न ै

प्रशस्त बफजुरी उत्ऩादन गना  सककन्छ । त्मसऩनछ सडकफत्तीका राचग सस्तो जरववद्मुत ्न ैऩमााप्त भाराभा 
उऩरब्ध हुन थाल्नेछ । 
सयकायरे ऊजाा अबाव ऩूया गना बायतमसत तत्कार य दीघाकारका राचग बफजुरी ियीदको सम्झौता गयेको छ । 
आपूसॉग बएको सम्बावनाको दोहन गना नसक्न ेअनन स्वदेशभ ैउत्ऩादन गदाा सफैबन्दा फढी नापा हुनसक्न े

वस्तुको सभेत आमात गन ेहो बन ेस्वाधीन अथातन्र फन्न सक्दैन । तैऩनन अदहरे बफजुरी ल्माउन ेप्रमोग हुन े



अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट बोमर बायतराई बफजुरी फेच्न सहज हुन ेबएकारे मसराई तत्कारका राचग सही 
कदभ भान्न सककन्छ । 
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सात भेगावाट ऺभताको ववद्मुत ्आमोजना सञ्चारनभा 
इराभको दानाफायी य चचसाऩानी गाववसभा सञ्चामरत साननभा भाई हाइड्रोऩावयरे क्मासकेट आमोजनाफाट सात 

भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन सुरु गयेको छ । 
हार ैननभााण सम्ऩन्न गयेय आमोजनारे ववद्मुत्को ऩयीऺण उत्ऩादन थारेको हो । ऩयीऺणका क्रभभा देिाऩयेको रदुट 

सच्माएय यान्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोडडन ेप्रशासकीम अचधकृत वसन्त ऩौडरेरे जानकायी ददनुबमो । 
ननममभत उत्ऩादन बइयहेको कावेरी करयडोयको गोदकन्स्थत सवस्टेसनभापा त केन्रीम प्रसायण राइनभा जडान 

गरयनेछ । गत असोजदेखि साननभा भाईरे २२ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी केन्रीम प्रसायण राइनभा जडान 

गरयसकेको छ । 
ववसॊ २०६७ भङ्मसयदेखि ननभााण सुरु गरयएको साननभा भाई जरववद्मुत ्आमोजना तोककएकै सभमभा सम्ऩन्न 

बएको जनाइएको छ । 
रु एक अफा २५ कयोडको रागतभा सात भेगावाट ऺभताको क्मासकेट आमोजना सम्ऩन्न बएको प्रशासकीम 

अचधकृत ऩौडरेरे फताउनुबमो । यासस 
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भाचथल्रो ताभाकोसी: ववद्मुत ्य ऩहुॉचभागाभ सभस्मा 
सुवास मोञ्जन 

ववनाशकायी बूकम्ऩका कायण थमरएको भाचथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजना ववद्मुत ्य ऩहुॉचभागा 
भभात सभस्माका कायण झन थमरएको छ।  
  

सडक भभात ऩूया बईनसकेको य ऩोरहरू ढरेका कायण केन्रीम प्रसायण राइनको बफजुरी अवरुद्ध 

बएकारे भाचथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनाको सुरुङ य ड्माभसाइटको काभ प्रबाववत फनेको 
छ।ताभाकोसी आमोजनाका प्रवक्ता गणेश न्मौऩारे ददएको जानकायी अनुसाय मसॊगटी राभाफगय सडकको 
गोगय-राभाफगय सडक िण्ड ऩूणारूऩभा ऺनत बएऩनछ आमोजानको ढुवानी गना य भाननस आवतजावत 

गना सभेत सभस्मा बएको छ।   
सदयभुकाभ चरयकोटका ऩरकायसॉगको कुयाकानीभा प्रवक्ता न्मौऩानेरे सडक अवरुद्ध हुॉदा आवश्मक 

साभान रग्न सभस्मा बएको य ड्माभसाइटको काभ, सुरुङभा जम्भा बएको ऩानी पाल्ने काभ सभेत 

प्रबाववत फनेको फताएका छन।्आमोजनाको ड्माभसाईट हेडयेस ऩुग्न ेसडकको काभ्रे बीय िण्डभा अत्मन्त 

जोखिभ यहेको य भभातभा सभेत सभस्मा बएकोरे दढराइ बइयहेको उनरे फताए। 
  

उक्त िण्डको एक सम ३० देखि दईु सम मभटयसम्भको सडकराई ऩुयान ैठाउॉभा भभात गयेय राने वा सुरुङ 

भागा फनाएय राने बन्ने ववषमभा प्राववचधकरूऩभा अध्ममन बइयहेको छ।मस्त ै मसॊगटीफाट आमोजनाको 
ऩावयहाउस यहेको गोगयसम्भको ३३ केबी प्रसायण राइनको करयफ ४० वटा ऩोर बूकम्ऩफाट ऺनत बएऩनछ 

आमोजना स्थरसम्भ केन्न्रम प्रशायण राइनको बफजुरी ऩुग्न सभस्मा बएको जनाएको छ।  
  

ऩेट्रोमरमभ ऩदाथाको अबाव बएको जेनेयेटयफाट काभ गना कदठन य आचथाक रूऩभा सभेत उऩमुक्त नहुन े

बएकोरे काभ अवरुद्ध बएको न्मौऩानेरे फताए। बूकम्ऩरे ऺनत बएको ३३ केबी प्रसायण राइनको ऩोर 

भभात कामा अफ दईु हप्तामबर सककनेछ।  
  

केन्रीम प्रसायण राइनको बफजुरी ऩुगेऩनछ काभभा केही सन्जरो हुन ेआमोजनारे जनाएको छ।२०७३ सार 

मबर ननभााण सम्ऩन्न गरयसक्न ेरक्ष्म याखिएको ४५६ भेगावाटको ताभाकोसी आमोजना बूकम्ऩको कायण 

एक वषा दढरा हुन ेआमोजनारे जनाएको छ। आमोजनाको काभ २०७४ को अन्त्मनतय सम्ऩन्न हुन ेप्रवक्ता 
न्मौऩानेरे फताए। 
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रोडसेडडङ अफ ९१ घन्टा 
नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे पेरय रोडसेडडङ फढाएको छ । एक वषामबर रोडसेडडङ अन्त्म गन ेय ऊजाा सॊकटकार 

घोषणा गयेय १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेबन्दै सयकायरे मोजना य कामाक्रभ सावाजननक 

गरययहेका फेरा रोडसेडडङ फढेको हो । 
हार दैननक १२ घन्टा यहेको रोडसेडडङ फढाएय आज (सोभफाय) देखि राग ूहुन ेगयी १३ घन्टा ऩ¥ुमाइएको छ । ‘साताभा 
साढे ८३ घन्टा यहेको रोडसेडडङ साताको ९१ घन्टा ऩुगेको छ,’ ववद्मुत ्प्राचधकयण बाय प्रेषण केन्रभा प्रभुि बुवन 

ऺरीरे बन े।  
प्राचधकयणका अनुसाय हार ववद्मुत्को भाग १३ सम ५० भेगावाटको हायाहायीभा यहेकाभा बायतफाट २ सम ३५ 

भेगावाट आमात बएको छ बन ेप्राचधकयण य ननजी ऺेरफाट ३ सम भेगावाट भार उत्ऩादन बएको छ । ‘भागबन्दा 
झन्ड ै८ सम भेगावाट ववद्मुत ्अबाव यहेकारे रोडसेडडङ फढाउनुऩयेको हो,’ केन्र प्रभुि ऺरीरे बन े। ऩुसभा साताभा 
१० घन्टा भार रोडसेडडङ हुन ेप्रऺेऩण गयेको ववद्मुत ्प्राचधकयणरे दैननक १२ घन्टा ऩुगेको चथमो । भाघभा ववद्मुत ्

प्राचधकयणरे १२ घन्टा रोडसेडडङ सीमभत हुन ेप्रऺेऩण गयेको चथमो ।  
नेऩार–बायत अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण बई १ नोबेम्फयफाट बायतफाट थऩ ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात 

बएभा य कुरेिानी जराशम बरयएभा भार ऩुसभा १० य भाघभा १२ घन्टा हुन ेप्राचधकयणको प्रऺेऩण यहेकाभा अझ 

फढ्न ेदेखिएको छ । प्राचधकयणका अचधकायी ४ पागुनअनघ अन्तयदेशीम प्रसायण राइन सम्ऩन्न नबई ८० भेगावाट 

ववद्मुत ्आमात नबएभा कम्तीभा १६ घन्टा रोडसेडडङ हुन ेअनुभान गछान ्। नेऩार य बायतबफचको ववद्मुत ्

व्माऩायका राचग हार ैफसेको सचचवस्तयीम फैठकरे ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेसम्झौता गरयसकेको छ ।  
१२ वैशाि य त्मसऩनछको ननयन्तय ऩयाकम्ऩनको कायणरे ववच्छेद ९३ भेगावाट फयाफयका जरववद्मुत ्आमोजना 
अझै ववद्मुत ्प्राचधकयणको केन्रीम चग्रडसॉग जोडडएको छैन । 
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जरववद्मुत ्आमोजनास्थरराई ननषेचधत ऺेत्र घोषणा गरयने  
सयकायरे जरववद्मुत ्आमोजनास्थरराई ननषेचधत ऺेर घोषणा गने तमायी गयेको छ । ऊजाा भन्रारमरे 

तमाय गयेको ऊजाा सॊकट ननवायण अवधायणाऩरभा आमोजनास्थरभा हुने फन्द हडतार, 

प्रदशानरगामतका कक्रमाकराऩफाट ननभााण प्रबाववत हुन नददन ननषेचधत ऺेर घोषणाको प्रस्ताव गयेको हो 
। भन्रारमरे १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गने अवधायणा फनाएको छ । 
ऊजाासचचव सुभनप्रसाद शभाारे सोभफाय अवधायणाराई भन्न्रऩरयषद्रे गठन गयेको ऩूवााधाय आमोजना 
अनुगभन तथा ननदेशन उच्चस्तयीम समभनतको फैठकभा ऩेस गयेका छन ्। ववमबन्न भाग याख्दै स्थानीम 

फामसन्दाको अवयोध, ननभााणभा िदटएका भजदयुको हडताररगामतरे आमोजनाको ननभााण प्रबाववत 

बइयहेको छ । सफैबन्दा फढी ववद्मुत ्प्रसायण राइनका आमोजना प्रबाववत बएका छन ्। 
ऊजाा भन्रारमरे आमोजनाको अध्ममन, ववकास तथा ननभााण प्रकक्रमाभा फाधाअड्चन गनुाराई 

सावाजननक अऩयाधसयहको कसुय भानी कानुनी कायफाही गन ेप्रस्ताव गयेको छ । अवधायणाऩरको 
आधायभा ऊजाासॊकट ववधेमक तमाय गयी सॊसद्फाट ऩारयत गयाएय रागू गयाउनुऩन ेऊजाा भन्रारमरे 

जनाएको छ । 
भन्रारमरे तमाय ऩायेको अवधायणाअन्तगात अचधकाॊश व्मवस्थाभा अथाभन्री, मोजना आमोगका 
उऩाध्मऺरगामत समभनतका ऩदाचधकायी सहभत बएको सचचव शभाारे फताए । ‗अवधायणाभा व्मवस्था 
गरयएका फुॉदा कामाान्वमनभा जाॉदा ऩना जान ेववत्तीम प्रबावको थऩ ववश्रेषण गयी ऩुन: ऩेस गना ननदेशन 

बएको छ,‘ शभाारे बने, ‗ववश्रेषण गयी आगाभी आइतफायको फैठकभा ऩेस गछौं, त्मसऩनछ 

प्रधानभन्रीसभऺ अवधायणा ऩेस गयी प्रस्ताव स्वीकृनतका राचग भन्न्रऩरयषद्भा रैजान्छौँ ।‘ ववद्मुत ्

ऺेरको सभग्र ववकास य ननभााणका राचग याजनीनतक ऐक्मफद्धता अऩरयहामा यहेको उनरे फताए । 
आमोजनाहरूको अध्ममन तथा ननभााणको चयणभा देखिने अवयोध हटाउन प्रधानभन्रीको अध्मऺताभा 
ऊजाा सॊकट ननवयण आमोग गठनको प्रस्ताव गरयएको छ । आमोगभा ऊजाा, वन, गहृ, अथा तथा 
वातावयणभन्री सदस्म य ऊजाासचचव सदस्मसचचव यहनेछन ्। 
ऊजाासॊकट ननवायण दशकको प्रबावकायी कामाान्वमनका राचग ऊजााभन्रीको अध्मऺताभा केन्रीम ऊजाा 
सॊकट ननवायण सभन्वम समभनतको प्रस्ताव गरयएको छ । समभनतभा वन, गहृ, बूमभ सुधाय, जनसॊख्मा 
तथा वातावयण, अथा एवॊ ऊजाा भन्रारमका सचचव य सुयऺा ननकामका प्रनतननचध यहनेछन ्। प्रभुि न्जल्रा 
अचधकायीको अध्मऺताभा न्जल्रा वन, भारऩोत, प्रहयी नाऩी कामाारम य न्जल्रा ववकास समभनत तथा 
न्जल्रा प्राववचधक कामाारमरगामतका प्रनतननचध यहेको न्जल्रास्तयीम ऊजाासॊकट ननवायण सभन्वम 

समभनत गठनको प्रस्ताव गरयएको छ । 
ववद्मुत ्आमोजना ववकासभा अन्तननाकाम सभन्वमका राचग ववद्मुत ्आमोजना ववकाससॉग सम्फन्न्धत 

प्रत्मेक ननकामका भन्रारमस्तयभा सहसचचवराई सम्ऩका  व्मन्क्त तोक्न ेप्रस्ताव गरयएको छ । सम्ऩका  



व्मन्क्तरे भन्रारममबर य अन्म ननकामका फीचभा सभन्वम गयी आमोजना ववकासभा ऩयेका सभस्माराई 

सहजीकयण तथा सभाधान गनेछ । 
त्मसैगयी, सहसचचवस्तयभा सभाधान हुन नसकेका सभस्माराई सभाधान गना भुख्मसचचवको 
अध्मऺताभा सम्फन्न्धत भन्रारमका सचचव यहेको समभनत गठनको प्रस्ताव गरयएको छ । ऊजाासॊकट 

अन्त्मका राचग फैंक तथा वववत्तम सॊस्थारे कुर कजााको ५० प्रनतशतसम्भ जरववद्मुत ्आमोजनाभा 
रगानी गनुाऩन ेव्मवस्था गना रागेको छ । हयेक नेऩारी जनताराई जरववद्मुत ्आमोजनाको सेमय 

सुननन्श्चत हुने गयी जनताको रगानीफाट फन्ने जरववद्मुत ्आमोजनाराई प्राथमभकताका साथ अगाडड 

फढाइन ेअवधायणा ऊजाा भन्रारमको छ ।  
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ववद्मुत ्फेच्न बायतरे तोक्मो नमाॉ एजेन्सी 
फाफुयाभ िड्का 
काठभाडौं, २० भाघ – बायतरे नेऩारसॉग ववद्मुत ्व्माऩाय गना नमाॉ नोडर एजेन्सीका रूऩभा एनटीऩीसी ववद्मुत ्

व्माऩाय ननगभ मरमभटेड (एनबीबीएन)राई तोकेको छ । अदहरेसम्भ बायत सयकाय स्वामभत्वको ऩावय टे्रडडङ 

कऩोयेसन इन्न्डमा मरमभटेड (ऩीटीसी)रे मस्तो काभ गथ्र्मो । एनबीबीएन ऩनन बायत सयकायकै स्वामभत्वको सॊस्था 
हो । पागुनको ऩदहरो सातामबर थऩ ८० भेगावाट बफजुरी आमात गना ववद्मुत ्प्राचधकयण य एनबीबीएनका 
अचधकायीफीचको छरपर भॊगरफाय सककएको छ । 
एनबीबीएनसॉग थऩ ८० भेगावाट बफजुरी िरयद गन ेववषमभा छरपर बएको प्राचधकयण व्माऩाय ववबागका प्रभुि 

प्रवर अचधकायीरे फताए । एनबीबीएनराई नोडर एजेन्सी तोककएऩनछ ऊसॉग थऩ बफजुरी आमातका ववषमभा 
सहभनत बएको उनरे स्ऩष्ट ऩाये । मसअनघ प्राचधकयणरे ऩीटीसीसॉग व्माऩारयक दयभा बफजुरी िरयद गदै आएको 
चथमो । उसरे १२५ भेगावाट बफजुरी व्माऩारयक दयभा िरयद गना ऩीटीसीसॉग सम्झौता गयेको चथमो । नेऩार–बायत 

ववद्मुत ्आदानप्रदान सम्झौताअन्तगात बफहाय य उत्तयप्रदेशफाट २०० भेगावाट बफजुरी आमात बइयहेको छ । 
बायत सयकायको ववशषे व्मवस्थाभापा त थऩ ८० भेगावाट बफजुरी आउन रागेको अचधकायीरे फताए । बायतरे 

आफ्ना याज्म य नछभेकी भुरुकका राचग बनेय बफजुरीको ववशषे व्मवस्था गयेको जानकायी उनरे ददए । 
८० भेगावाट ववद्मुत ्िरयद–बफक्रीका प्राववचधक ववषमभा दवुै सॊस्थाका अचधकायीफीच सहभनत बए ऩनन बफजुरीको 
दय ननधाायण नबएको अचधकायीरे फताए । ―उनीहरूरे नेऩारराई फेच्न ेदय तमाय गयेका यहेनछन,् हाभीरे दय भागेका 
छौं,‖ उनरे बन,े ―केही ददनमबर प्राप्त हुनेछ । सोही दयका आधायभा कनत भदहना बफजुरी िरयद गने बन्न ेववषमभा 
ननणाम हुनेछ ।‖ उनका अनुसाय प्राचधकयणरे ८० भेगावाट बफजुरी ६ भदहनाराई भार आमात गन ेतमायी गयेको छ । 
प्राचधकयणरे बायतफाट औसत प्रनतमुननट ५.८० रुऩैमाॉभा बफजुरी िरयद गदैे ैआएको छ । मो चहुावट य 

प्रसायणराइन उऩमोग गयेफाऩतको शुल्क (न्ह्वरङ चाजा) फाहेक हो । 
पागुनको ऩदहरो साता नेऩार–बायत अन्तयदेशीम प्रसायणराइन (क्रसफोडाय)फाट थऩ ८० भेगावाट आमात गन े

कामातामरका तमाय बइसकेको छ । सोहीअनुसाय ढल्केफयदेखि मब्ठाभोडसम्भ ४० ककरोमभटय प्रसायणराइन 

ववस्तायको काभ तीब्र गनतभा बइयहेको प्राचधकयणरे जनाएको छ । 
सन ्२०१७ डडसेम्फयसम्भ नेऩारको ऊजाा सॊकट सभाधान गना केही वषाका राचग बायतरे ९४० भेगावाट बफजुरी ददन े

घोषणा गरयसकेको छ । प्रसायणराइन ववस्तायभा बएको दढराइरे बायतरे ददए ऩनन नेऩाररे ल्माउन सकेको छैन । 
ऩञ्चशे्वय फैठक पागुन तेस्रो साता 
प्रस्ताववत ऩञ्चशे्वय फहूद्देश्मीम ऩरयमोजनाको सचचवस्तयीम तेस्रो सॊमुक्त गबननाङ काउन्न्सर फैठक पागुनको 
तेस्रो साता हुन ेबएको छ । ऊजाा भन्रारम य बायतको जरस्रोत भन्रारमफीच छरपरऩनछ  पागुन २० य २१ गत े

नमाॉ मभनत तम बएको ऊजााका सहसचचव डा. सञ्जम शभाारे फताए । उनका अनुसाय मभनत तम बए ऩनन औऩचारयक 

जानकायी ऩयायाष्ट्र भन्रारमभापा त जानेछ । 
बफहीफाय य शुक्रफाय काठभाडौंभा सचचवस्तयीम फैठक गन ेसहभनत बएकोभा बायतको प्रधानभन्री कामाारमरे 

जरस्रोत सचचव शशी शिेयराई रिनउभा िटाएऩनछ फैठक स्थचगत बएको हो । ऩुस २३ य २४ गत ेफैठक गन े

सहभनत बए ऩनन अन्न्तभ सभमभा आएय एकाएक स्थचगत बएको चथमो । 



गबननाङ काउन्न्सर फैठक हुन नसक्दा ऩरयमोजनाका प्रायन्म्बक काभ अनघ फढेका छैनन ्। फैठकभा ऩयाभशादाता 
वाऩकोसा इन्न्डमा मरमभटेडरे ऩुनयावरोकन गयी तमाय ऩायेको ववस्ततृ अध्ममन प्रनतवेदन (डीऩीआय) य सॊस्थागत 

सॊयचनाको ववषमभा छरपर हुनेछ । बायतको रगानीभा डीऩीआय ऩुनयावोरकन बइयहेको छ । वाऩकोसारे भाचा १६ 

भा ऩञ्चशे्वयको डीऩीआय फुझाउॉ दै छ । 
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ऊजाा दऺताको अमबवदृ्चध 

ऊजााको दऺताऩूणा प्रमोगका राचग कानूनको अबाव यहेको सयोकायवाराहरूको बनाइ आएको छ । उऩरब्ध ऊजााको 
प्रमोग दऺताका साथ हुनसक्न ेहो बन ेउद्मोगहरूको रागत घट्नेभार नबएय अदहरे बइयहेको रोडशडेडङ केही 
भाराभा कभ गना सककने बएकारे मसका राचग सयकायरे ववशषे व्मवस्था गनुाऩन ेदेखिन्छ । नेऩारभा ऊजाा 
उत्ऩादनको ऩनन रागत फढी बएको य दऺताको प्रमोगभा नेऩार दक्षऺण एमशमाभा न ैसफैबन्दा कभजोय यहेको 
ऩाइन्छ । मो अवस्थाभा सुधाय ल्माउन सयकायरे ववमबन्न व्मवस्था गनुा आवश्मक छ । ऊजाा दऺताको ननमभनका 
राचग प्राचधकयण गठन गनुाऩन ेववऻहरूको बनाइ छ । साथ ैकानून नहु“दा नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे ऩनन मसका 
राचग प्रबावकायी ढङ्गभा काभ गना सकेको ऩाइन्न । त्मसैरे ऊजाा रेिाऩयीऺण, रागत राब ववश्रेषण तथा 
दऺताका राचग प्राथमभकता ननधाायण गयी कामामोजना फनाउन अरग ननकामको व्मवस्था गनुा उऩमुक्त हुन ेदेखिन्छ 

। 
गुणस्तयीम ववद्मुतीम साभग्रीको अबावभा नेऩारभा प्राववचधक ऺनतका नाभभा धेयै न ैबफजुरी िेय गइयहेको छ । 
ताय, ट्रान्सपभाय य अन्म ववद्मुतीम साभग्री कभ गुणस्तयका बएकारे बफजुरी िेय गएको हो । त्मस्त ैववद्मुत ्

उऩबोक्ताहरूभा ववद्मुत्को दऺताऩूणा प्रमोगसम्फन्धभा चतेना नबएकारे ऩनन मसको अनावश्मक िऩत फढेको छ । 
वास्तवभा ऊजााको िऩत नेऩारका उद्मोग तथा घयहरूभा कसयी बइयहेको छ बन्न ेफायेभा िास ैअध्ममन बएकै 

छैन । ऊजााको दऺताऩूणा िऩत बए नबएको ऩयीऺण गना ऊजााको रेिाऩयीऺण गन ेप्रचरन प्राम् सफ ैभुरुकभा 
ऩाइन्छ । बायतभा ऊजाा दऺता ब्मुयोरे मस सम्फन्धभा अनुसन्धान गयी ननमभ फनाउन ेय त्मसको कामाान्वमन बए 

नबएको ननमभन गन ेगछा  । नेऩारभा ऩनन मस्त ैप्रकृनतको ऊजाा दऺता प्राचधकयण गठन गना ववगतभा प्रस्ताव 

गरयएको चथमो । तय, त्मसतपा  िास ैकाभ बएको छैन । मसका राचग आवश्मक कानूनसभेत फनाउन ऩहर बएको 
छैन । 
एक भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गनाबन्दा एक भेगावाट बफजुरी फचाउॉदा सस्तो ऩछा  । दाउया, बफजुरी, कोइरा, ऩेट्रोर 

आदद ऊजााका स्रोतभध्मे ऩा―चौं स्रोत मसको दऺताऩूणा उऩमोग हो बन्न ेभाननन्छ । ऊजााको उऩमोग कनत दऺताऩूणा 
छ बन्न ेकुया मसको रेिाऩयीऺणफाट देखिन्छ । ननमभनकायी ननकामरे मसको अनुसन्धान गयी कुन कामाका राचग 

कनत ऊजाा उऩमोग गनुाऩन ेहो, त्मसको भाऩन गयी ननमभन गछा  । मस्तो भाऩनववऩयीत फढी ऊजाा प्रमोग गरयमो बन े

उद्मोगभाचथ कायफाहीसभेत हुन ेव्मवस्था बायतभा छ । तय, नेऩारभा ऊजाा दऺताका नाभभा सीएपएर चीभ प्रमोग 

गना ववऻाऩन गनेफाहेक िास ैकाभ बएको देखिॉदैन । अदहरे घयभा चादहन ेप्रकाशका राचग त्मो बन्दा ऩनन दऺता 
ऩूणा एरईडी चीभको प्रमोग फढ्दो छ । तय, मसभा प्राचधकयणको ध्मान गएको छैन । त्मस्त ैकभ ववद्मुत ्िऩत गन े

टेमरमबजन य अन्म ववद्मुतीम उऩकयणको आमात हुन थारेको छ । मसराई प्रोत्साहन गन ेसयकायी नीनत िास ै

देखिॉदैन । त्मस्त ैतातोका राचग घयको इन्सुरेशन गन,े िाना ऩकाउन नमा― प्रववचधमुक्त चलू्होको प्रमोग गन े

काभका राचग ऩनन प्रोत्साहन आवश्मक छ । त्मसैगयी उद्मोग करकायिानाहरूरे नमाॉ मन्रहरूका जडान गन,े 

ऩुयाना मन्रको भभात गन ेआदद काभ गयेय ववद्मुत ्िऩत घटाउन सक्छन ्। दऺताऩूणा प्रमोगद्वाया ववद्मुत ्उऩमोग 

घटाउन ुऩनन उत्ऩादन गनुासयह न ैहो बन्न ेचतेना पैराउ―दा ऩनन अदहरे बइयहेको रोडशडेडङ कभ गना सककन्छ । 
तय, नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयण आपैरे ऩनन ववद्मुत्को दऺताऩूणा प्रमोगभा ध्मान ददएको ऩाइन्न । ऊजाा दऺतारे 

ऊजााको उत्ऩादन रागत ऩनन कभ गना सहमोग ऩ¥ुमाउ―छ । गुणस्तयीम ननभााण साभग्रीको उऩमोग, मन्रहरूको 



आधनुनकीकयण, सहउत्ऩादन, उतऩादकत्व वदृ्चध आददद्वाया रागत कभ गना सककन्छ । मसभा सयकायरे 

अनुसन्धान गयी ननजीऺेरराई त्मसअनुसाय काभ गना प्रोत्साहन गनुा उऩमुक्त हुन्छ । 
 यहन ेजस्तो न्स्थनत देखिएको चथमो । सन ्२०१५ को शुरुआतभा त मसको फजाय ऩूॉजीकयण ७ िफा ६० अफा डरय 

ऩुग्दा १० िफा फजाय ऩूॉजीकयण हुन ेऩदहरो कम्ऩनी नै मो फन्छ कक बन्न ेअड्करफाजी ऩनन गना राचगएको चथमो । 
एजेन्सी 
  



>f]tM cleofg, 2072÷10÷20 

कछुवा गनतभा भाचथल्रो ताभाकोशी 
ववनाशकायी बूकम्ऩका कायण थमरएको भाचथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्आमोजना ववस्तायै कछुवा गनतभा 
प्रगनततपा  अनघ फढेको छ । ववद्मुत ्य ऩहुॉचभागा भभात सभस्माका कायण थमरएको आमोजनारे यान्ष्ट्रम प्रसायण 

राइन भभात य ऩहुॉचभागा भभातभा प्रगनत हामसर गना थारेऩनछ कछुवा गनतभा प्रगनत हामसर गयेको हो । 
सडक भभात ऩूया बई नसकेको य ऩोर ढरेका कायण केन्रीम प्रसायण राइनको बफजुरी अवरुद्ध बएकारे भाचथल्रो 
ताभाकोशी जरववद्मुत ्आमोजनाको सुरुङ य फाॉध ननभााणको काभ प्रबाववत फनेको चथमो । मसॉगटी राभाफगय 
सडकको गोगय राभाफगय सडकिण्ड ऩूणा रूऩभा ऺनत बएऩनछ आमोजनाको साभान रैजान य भाननस आवतजावत 

गनासभेत सभस्मा बएकोभा भभातको काभ सुचारु बएको आमोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्मौऩानेरे फताए । 
सडक अवरुद्ध हुॉदा आवश्मक साभान रैजान सभस्मा बएको, फाॉधको काभ य सुरुङभा जम्भा बएको ऩानी पाल्न े

काभसभेत प्रबाववत फनेको हो । आमोजनाको फाॉधस्थर ऩुग्न ेसडकको काभ्रे बीयिण्डभा अत्मन्त जोिीभ यहेको य 

भभातभा सभेत सभस्मा बएकारे वैकन्ल्ऩक उऩामको मसपारयशको क्रभभा यहेको उनको बनाइ छ । उक्त िण्डको १ 

सम ३० देखि २ सम मभटयसम्भको सडकराई ऩुयान ैठाउॉभा भभात गयेय रैजान ेवा सुरुङभागा फनाएय रैजान ेबन्न े

ववषमभा ऩयाभशादाताफाट मसपारयशको क्रभभा छ । 
मस―गटीफाट आमोजनाको ऩावयहाउस यहेको गोङ्गयसम्भको ३३ केबी प्रसायण राइनको कयीफ ४० ओटा ऩोर 

बूकम्ऩफाट ऺनत बएऩनछ आमोजनास्थरसम्भ केन्रीम प्रसायण राइनको बफजुरी ऩुग्न सभस्मा बएको छ । 
ऩेट्रोमरमभ ऩदाथाको अबाव बएको अदहरेको अवस्थाभा जेनेयेटयफाट काभ गना कदठन य आचथाक रूऩभा सभेत 

उऩमुक्त नहुन ेबएकारे काभ अवरुद्ध बएको न्मौऩानेरे फताए । 
बूकम्ऩरे ऺनत बएको ३३ केबी प्रसायण राइनको ऩोर भभात कामा २ हप्तामबर सककनेछ । २०७३ सारमबर ननभााण 

सम्ऩन्न गरयसक्न ेरक्ष्म याखिएको ४ सम ५६ भेगावाटको ऺभताको ताभाकोशी आमोजना बूकम्ऩका कायण कयीफ 

१ वषा दढरा हुन ेआमोजनाको बनाइ छ । आमोजनाको काभ २०७४ को अन्त्मनतय सम्ऩन्न हुन ेउनको बनाइ छ । 
केन्रीम प्रसायण राइनको बफजुरी ऩुग्न नसकेका कायण अदहरे दैननक कयीफ ६ घण्टा जेनेयेटय चराएय काभ 

बइयहेको उनरे फताए । 
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बायतरे नेऩारराई ववशषे कोटाको बफजुरी ददने 
सचने गौतभ/नमाॉ ऩबत्रका 
काठभाडौं, २० भाघ 

बायतरे नेऩारराई ववशषे कोटा (न्जओआई एरोकेसन) अन्तगात ८० भेगावाट ववद्मुत ्ददने बएको छ । 
केन्रीम सयकायसॉग सुयक्षऺत यहेको ऊजाा उऩमोग अचधकायराई प्रमोग गयी बायतरे नेऩारको ऊजाा सॊकट 

न्मूनीकयणका राचग थऩ ८० भेगावाट ववद्मुत ्ददन रागेको हो । 
बायतका केन्रीम ववद्मुत ्गहृफाट उत्ऩादन हुनेभध्मे १५ प्रनतशत ऊजाा केन्रीम सयकायरे ववशषे 

व्मवस्थाअन्तगात सुयक्षऺत यािेको हुन्छ । मसराई केन्रीम सयकायरे ऊजााको सॊकट फेहोयेका ठाउॉभा ददन 

सक्छ । मही अचधकायराई प्रमोग गयी बायतीम केन्रीम सयकायरे ८० भेगावाट ववद्मुत ्नेऩारराई ददन 

रागेको हो । मसअनघ बायतरे मस्तो सुववधा फॊगरादेशराई ऩनन ददएको चथमो । 
दईु भुरुकफीच ववद्मुत ्आदान–प्रदान गना ननभााणाधीन ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनभापा त 

बायतरे ददने ववद्मुत ्नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे िरयद गयी आमात गनेछ । ४ पागुनफाट बायतरे ववशषे 

कोटाफाट उऩरब्ध गयाउने ववद्मुत ्िरयद गन ेप्राचधकयणरे फताएको छ । प्राचधकयण य बायतको 
एनदटवऩसी ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभफीच सोभफाय य भॊगरफाय ववद्मुत ्आमातका प्राववचधक य ववत्तीम 

ऩऺका फायेभा छरपर बएको छ । 
छरपर ऩरयणाभभुिी बएको प्राचधकयणका ववद्मुत ्व्माऩायका प्रभुि प्रफर अचधकायीरे जानकायी ददए । 
‗केन्रीम सयकायसॉग सुयक्षऺत यहेको ऊजाा आमात हुन रागेको भूल्मभा वाताा नै हुॉदैन,‘ अचधकायीरे बने 
‗भूल्म केही तरभाचथ ऩये ऩनन ऊजाा बयऩदो य प्रसायण राइन ऩहुॉच ऩनन सन्जर ैऩाइन्छ ।‘ बायतको 
केन्रीम ववद्मुत ्ननमभन आमोगरे तम गयेको भूल्मका आधायभा ववद्मुत ्िरयद तम हुन ेउनरे फताए । 
‗िरयद दयरगामतका सम्ऩूणा वववयण उऩरब्ध गयाउन बायतीम ऩऺराई आग्रह गयेका छौँ,‘ प्रभुि 

अचधकायीरे बन,े ‗उनीहरूरे केही ददनभा ववस्ततृ वववयण उऩरब्ध गयाउने फताएका छन ्।‘ बायतफाट 

िरयद गन ेववद्मुत्को भूल्म प्रनतमुननट करयफ ५ रुऩैमाॉ ६० ऩैसा छ । 
नेऩारसॉग अन्तयदेशीम ववद्मुत ्व्माऩायका राचग बायतरे एनदटवऩसी ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभराई सम्ऩका  
ननकाम तोकेको छ । प्राचधकयणरे अदहरे अन्म स्थानफाट बायतीम ऊजाा दरार कम्ऩनी (वऩदटसी)भापा त 

ववद्मुत ्िरयद गदै आएको छ । 
क्रस फोडाय प्रसायण राइनभापा त ववद्मुत ्आमात गन ेमभनत तम बए ऩनन मसको ननभााण अझै सककएको 
छैन । गत बदौको दोस्रो सातामबर ननभााणसम्भ हुने रक्ष्म याखिएको चथमो । तय, तयाई/भधेसभा बइयहेको 
आन्दोरनका कायण ननभााण प्रबाववत बएको चथमो । 
बदौभा ननभााण सम्ऩन्न हुन नसकेऩनछ गत ५ ऩुसमबर सक्न ेरक्ष्म याखिएको चथमो । ४ सम केबीको 
प्रसायण राइनको सुरुभा २ सम केबीभा सञ्चारन गने रक्ष्म याखिएको चथमो । तय, प्राचधकयणरे 



ढल्केफयभा सफस्टेसन फनाउन नसकेऩनछ वैकन्ल्ऩक व्मवस्थाभा अदहरे यहेको १ सम ३२ केबी 
सफस्टेसनभापा त ववद्मुत ्आमात गना राचगएको हो । प्रसायण राइनको नेऩारतपा  ४० ककरोमभटय य 

बायततपा  १ सम ककरोमभटय बाग ऩछा  । बायतपा को प्रसायण राइन ननभााण तथा सञ्चारनका राचग क्रस 

फोडाय ऩावय ट्रान्समभसन कम्ऩनी मरमभटेड य नेऩारतपा का राचग ऩावय ट्रान्समभसन कम्ऩनी नेऩार 

मरमभटेड‘ (वऩदटमसएन) स्थाऩना गरयएको छ । ववद्मुत ्आमात–ननमाात गदाा दवुै कम्ऩनीराई प्रसायण 

शुल्क नतनुऩनेछ । 
केही ददनअनघ याजधानीभा सम्ऩन्न नेऩार य बायतका ऊजाासचचवको स्टेरयङ समभनतको फैठकरे क्रस फोडाय 

प्रसायण राइनभापा त आगाभी वषाको जाडोअनघ नै उक्त राइनफाट कम्तीभा दईु सम भेगावाट ववद्मुत ्

आमात गन ेसहभनत बएको चथमो । फैठकरे त्मसराई क्रभश: फढाउॉ दै रगी सन ्२०१७ को डडसेम्फयमबरै 
ऩूणा ऺभताभा सञ्चारन गना आवश्मक प्रकक्रमा अनघ फढाउने सहभनत गयेको चथमो ।  
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बायतफाट आउने ववद्मुत ्धेयै भहॉगो 
बीभ गौतभ  

आगाभी ४ पागुनदेखि बायतफाट आमात गना रागेको ८० भेगावाटको ववद्मुत ्ननक्कै भहॉगो ऩने बएको छ 

। बायतको नेसनर थभार ऩावय कम्ऩनी (एनटीऩीसी) को प्रान्टफाट आमात गना रागेको सो ववद्मुत्को 
कपक्स, बेरयफर, सेल्स य चहुावट तथा न्ह्वमरङ चाजा गयी प्रनत मुननट झन्ड ै१० रुऩैमाॉ ऩन ेबएको हो ।  
ववद्मुत ्प्राचधकयणको २५ प्रनतशत चहुावटसम्भराई गणना गदाा बायतफाट आमानतत ववद्मुत्को 
प्रनतमुननट १२ रुऩैमाॉ ५० ऩैसा ऩछा  । हार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे बायतका अन्म ववमबन्न नाकाफाट सयदय 

प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉभा ववद्मुत ्िरयद गदै आएको छ बने ववद्मुत ्प्राचधकयणरे आफ्ना ग्राहकहरूराई बने 
सयदय प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉभै बफक्री गन ेगयेको छ ।  

 

थऩ ८० भेगावाट ल्माउॉदा प्रीनतमुननट साढे ४ रुऩैमाॉ घाटा ऩन ेप्राचधकयणका अचधकायीहरू फताउॉछन ्। 
उनीहरूका अनुसाय अस्थामी सभमका राचग नेऩाररे ववद्मुत ्िरयद गना रागेको बन्दै बायतीम कम्ऩनीरे 

भहॉगो भूल्म तोकेकारे तत्कार ननणाम गना सभस्मा ऩयेको हो । 
ऊजाा सचचव सुभनप्रसाद शभाारे ऩदहरा बायतफाट आमात गयेबन्दा केही भहॉगो देखिए ऩनन आमात गन े

उद्देश्मसदहत छरपर बइयहेको फताए । ‗सचचव स्तयीम फैठकरे ककन्ने सम्झौता गरयसकेको छ, मसफाये 

बायतीम कम्ऩनी य ववद्मुत ्प्राचधकयणका अचधकायीहरूबफच छरपर बइयहेको छ, केही भहॉगो बए ऩनन 

तत्कारीन ऊजााको सॊकटराई हेयेय ककन्नुऩन ेअवस्था छ,‘ उनरे बने ।  
हार ैनेऩार य बायतबफच बएको ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) कामाान्वमनको प्रमोजनका राचग 

गदठत द्ववऩऺीम सचचवस्तयीम फैठकरे ४ पागुनदेखि ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात बायतको सयकायी 
एनटीऩीसीको व्माऩायी कम्ऩनी एनटीऩीसी ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभ (एनबीबीएन) फाट िरयद गने ननणाम 

गयेको चथमो । 
ननकै भहॉगो ऩने तथा सम्झौताबन्दा ८ भेगावाट कभ ववद्मुत ्आउने भॊगरफाय एनटीऩीसीको व्माऩायी 
कम्ऩनी एनबीबीएनका अचधकायीहरूरे यािेऩनछ वातााभा सहबागी नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणका 
अचधकायीहरूरे स्ऩष्ट ननणाम गना सकेनन ्। वातााभा एनबीबीएनका प्रभुि कामाकायी अचधकायी एनके 

शभाासदहत नतन जना तथा ववद्मुत ्प्राचधकयणका उऩकामाकायी ननदेशकरम शयेमसॊह बाट, कन्हैमाकुभाय 

भानन्धय य याजीव शभाासदहतको टोरी सहबागी बएको चथमो ।  
सम्झौताभा उन्ल्रखित ऺभताबन्दा १२ प्रनतशत थऩघट गना सक्न ेबएकारे मसफाये सभेत प्राचधकयणभा 
छरपर बइयहेको छ । ‗केही प्राववचधक ऩऺ मभराउनुऩने बएकारे भॊगरफाय टुॊचगएन, अफ चाॉड ैफसेय 

टुग्माउॉछौं,‘ ववद्मुत ्प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बन े। 



ववद्मुत ्प्राचधकयणभा बायतीम कम्ऩनीरे प्रस्ताव गयेअनुसाय प्रनतमुननट बायतीम रुऩैमाॉ (आईसी) ५ 

अथाात ्८ रुऩैमाॉ नेऩारी ऩनेछ । थभार प्रान्टफाट ढल्केफय–भुजपऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन जोडडने 
भुजपऩुयसम्भको भार  

सो भूल्म हो । 
वातााभा सहबागी प्राचधकयणका एक अचधकायीका अनुसाय थभार प्रान्टरे आन्तरयक व्माऩाय य चहुावट 

बन्दै सम्झौताबन्दा १० प्रनतशत कभ भार ववद्मुत ्ददनेछ । मसो गदाा ८० भेगावाटको सम्झौता बए ऩनन 

७२ भेगावाट भार ववद्मुत ्आमात हुनेछ ।  
सोफाऩत भुजपऩुयसम्भ ल्माउन भार प्रनतमुननट थऩ ८० ऩैसा नतनुाऩनेछ । त्मसैगयी, ढल्केफयदेखि 

भुजपऩुयसम्भको प्रशायण राइन प्रमोग गयेफाऩत ववद्मुत ्प्राचधकयणरे वषाको ८५ कयोड न्ह्वमरङ चाजा 
गनुाऩनेछ । जसअनुसाय प्रनतमुननट १ रुऩैमाॉ २० ऩैसा थऩ यकभ राग्नेछ । 
‗जनत ववद्मुत ्आमात गये ऩनन न्ह्वमरङ चाजा उवत्तकै राग्ने बएकारे अदहरे थोयै ववद्मुत ्आमात गदाा धेयै 

नतनुाऩन ेदेखिएको छ,‘ ववद्मुत ्प्राचधकयणका एक अचधकायीरे बने, ‗ह्वीमरङ चाजा प्रनतमुननट २०÷२५ ऩैसा 
भार ऩनुाऩन ेहो तय अदहरे त धेयै भहॉगो ऩने देखिमो ।‘ अस्थामी रूऩभा १ सम ३२ केबीएको ट्रान्सपभाय 

यािेय हार ८० भेगावाटबन्दा आमात भार गना नसककने बएकारे ऩनन ववद्मुत ्प्राचधकयणरे फढी न्ह्वमरङ 

चाजा नतनुाऩन ेअवस्था छ । सम्झौता बएऩनछ ल्माउन सके ऩनन नसके ऩनन २४ घन्टा न ै८० भेगावाट 

फयाफयको ववद्मुत ्नेऩाररे आमात गना सक्नेछ । सो यकभ ववद्मुत ्प्राचधकयणरे अन्तयदेशीम प्रसायण 

राइन ननभााण गरययहेको नेऩारतपा  य बायततपा को कम्ऩनीराई नतनुाऩनेछ । 
दैननक ८० भेगावाट ववद्मुत ्अथाात करयफ १९ राि २० हजाय मुननटको १ कयोड ९२ राि रुऩैमाॉ एकभुष्ट 

ऩैसा नतनुाऩन ेबए ऩनन आमात बन ेचहुावटफाहेक १७ राि २८ हजाय मुननट ववद्मुत ्ऩाउनेछ ।  
कभ ववद्मुत ्ऩाएफाऩतको प्राचधकयणरे दैननक १९ राि २० हजाय घाटा फेहोनुऩनेछ बन ेन्ह्वमरङ 

चाजाफाऩत भामसक ७ कयोड नतनुाऩनेछ । ववद्मुत ्आमातफाट नतन घन्टासम्भ रोडसेडडङ घट्न सक्न े

अनुभान छ । ६ राि मुननटरे एक घन्टा रोडसेडडङ घट्ने प्राचधकयणका अचधकायीहरू फताउॉछन ्।  
ववद्मुत ्आमोजनाहरूभा ऩानीको सतह घट्दै गएकारे उत्ऩादन कभजोय हुन ेबएकारे ववद्मुत ्आमात 

बएऩनछ हार बइयहेको दैननक १३ घन्टाको रोडसेडडङ न्स्थय नयहन ेय आमात बए त्मोबन्दा नफढ्न े

प्राचधकयणका कामाकायी ननदेशक काफ्रे फताउॉछन ्। बायतफाट थऩ ववद्मुत ्आमात नबए प्रनतददन १५ 

घन्टासम्भ रोडसेडडङ ऩुग्ने अनुभान प्राचधकयणरे गदै आएको छ । 
ककन्ने ननणाम अझै बएन 

सम्झौताबन्दा १० प्रनतशत ववद्मुत ्कभ 

वावषाक न्ह्वमरङ चाजा भार ८५ कयोड 
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चाय घण्टाभा रोडसेडडङ सीमभत गन ेकामामोजना 
रक्ष्भीप्रसाद उऩाध्माम 

काठभाडौँ, भाघ २० गत े। ऊजाा भन्रारमरे आगाभी एक वषामबर रोडसेडडङको सभम फढीभा चाय घण्टाभा सीमभत 

गन ेकामामोजना तमाय ऩायेको छ । कामामोजनाभा काभ गना भन्रारमरे अदहरे कामाववचध तमायी गरययहेको छ ।  
कामामोजना अनुसाय काभ बए आउन ेदहउॉदसम्भ भुरुकमबर २७३ भेगावाट थऩ ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । हार 

बइयहेको अचधकतभ ऺभता ८२७ भेगावाट य बायतफाट कुर ३१५ भेगावाट आमात गदाा कुर उऩरब्ध ववद्मुत ्एक 

हजाय ४१५ भेगावाट हुन्छ बन ेभाग करयफ एक हजाय छ सम भेगावाट हुन ेअनुभान ऊजाा भन्रारमको छ । 
भन्रारमरे रोडसेडडङ भुक्त गना दईु सम भेगावाट अऩुग हुन ेअनुभानसभेत गयेको छ ।  
एक वषामबर नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणका ननभााणाधीन आमोजनाफाट ४४ भेगावाट प्राप्त हुनेछ । मसभा कुरेिानी 
तेस्रो  
(१४ भेगावाट) य चभेमरमा (३० भेगावाट) छन ्। मस्त ैननजी ऺेरफाट भाचथल्रो भस्र्माङ्दीको ५० भेगावाट, 

हेवािोराको १० भेगावाट य साननभा भाईको सात भेगावाटसदहत अन्म १९ साना आमोजनाफाट १७९ भेगावाट थऩ 

ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेप्रऺेऩण ऊजाा भन्रारमरे गयेको छ । एक वषामबर प्राचधकयण य ननजी ऺेरफाट गयी थऩ २२३ 

भेगावाट ववद्मुत ्यान्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोड्न सककने  
कामामोजनाभा छ ।  
त्मसफाहेक सौमा ऊजााफाट २५ भेगावाट उत्ऩादन गन ेसयकायी मोजना छ । ऊजाा भन्रारमका प्रवक्ता डा. सञ्जम 

शभााका अनुसाय पागुनफाट चचनी मभरफाट भौसभी रूऩभा फढीभा २५ भेगावाट बफजुरी मरन सककन ेसम्बावनाभा 
काभ बइयहेको फताउनुबमो । उहाॉरे त्मसको अध्ममन बएको य थऩ गहृकामा गन ेन्जम्भा प्राचधकयणराई ददइएको 
सभेत उहाॉरे फताउनुबमो । त्मसैगयी बायतफाट अदहरे २३५ भेगावाट आइयहेकोभा थऩ ८० भेगावाट ल्माउन ऩहर  

बइयहेको छ ।  
ननभााणको अन्न्तभ चयणभा ऩुगेका जरववद्मुत ्आमोजनाको काभका राचग ननभााण साभग्री, इन्धन, भजदयुको 
व्मवस्थाऩन, बायतफाट ल्माउन ेबफजुरी तत्कार मबत्र्माउन सके य सौमा ऊजााको ववकासका राचग ननभााण ठेकेदाय 

कम्ऩनीराई सभमभा ननभााण सम्ऩन्न गये फोनस ददने प्रावधान यािेय काभ गये आगाभी दहउॉदसम्भभा 
रोडसेडडङको सभम फढीभा चाय घण्टाभा सीमभत गना सककने सयकायी अचधकायीरे दाफी गयेका छन ्।  
प्रधानभन्री केऩी शभाा ओरीरे ५० भेगावाट सौमा ऊजााफाट उत्ऩादन गना सककन ेफताइयहेको फेरा ननभााणका राचग 

राग्न ेसभमको अबावरे एक वषामबर सौमा ऊजाा उत्ऩादन गना नसककन ेतका  केही ववऻरे गयेका छन ्।  
ऊजाा भन्रारमका प्रवक्ता डा. शभाारे ववश्व फैङ्कको ऋणभा २५ भेगावाट सौमा ऊजाा उत्ऩादन गना ऩयाभशादाता 
छनोटदेखि फोरऩरको प्रकक्रमा ववद्मुत ्प्राचधकयणरे सुरु गरयसकेको जानकायी ददनुबमो । फैङ्करे सौमा ऊजाा य 

ववद्मुत ्चहुावट ननमन्रणका राचग ११ कयोड ३० राि डरय सहुमरमतभा ऋण ददने सम्झौता गरयसकेको छ ।  
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ऊजााको ऺेत्रभा दक्षऺण एमसमा ओझरेभा 
ववश्वनाथ ियेर, 

ववश्व जनसॊख्माको ऩाॉच िण्डभा एक िण्ड जनसॊख्मा दक्षऺण एमसमाभा फसोफास गछान ्। मस ऺेरको 
कुर ब–ूबागभध्मे १४ प्रनतशत बूमभ भार कृवषमोग्म छ । एमसमारी ववकास फैंकको त्माॊकअनुसाय 

ववश्वका २८ दशभरव ८३ प्रनतशत अथाात ्एक चौंथाइ बाग अथाात ्४५ कयोड १० राि गरयफ महाॉ फस्छन ्। 
गरयफी, बोक, योग, शोक य कुऩोषण नै महाॉको प्रभुि चनुौती हो । त्मस्त ैगयी ववश्वको आमभा मसको बाग 

२ दशभरव ६२ प्रनतशत ऩछा  । सफै याष्ट्र कभ आम बएका ववकासोन्भुि देशहरु हुन ्। मस ऺेरको ग्राभीण 

अथातन्र न ैकृवषको भुख्म स्रोत हो । मसयी सन ्२०१४ को अवप्रर–जुन अॊकभा प्रकामशत दक्षऺण एमसमाको 
ऊजााको न्स्थनत रेिभा गरयफीको कायण भध्मे ऊजाा ऩनन एक बएको उल्रेि छ । ऊजाा व्माऩाय, ववननभम 

कभ हुन,ु ऩेट्रोमरमभ ऩदाथाको िरयदका राचग भोटो धनयाशी िचानु, ऩयम्ऩयागत ऊजााको प्रमोगका कायण 

वातावयणीम सभस्मा ददन प्रनतददन फढ्दै जानु, रगानीभैरी वातावयणको अबाव हुनु आदद ऩनन अको 
ऩाटोका रुऩभा यहेको छ । मसरे ऊजााको रुऩभा जरस्रोतको उऩमोग तथा उऩबोग न्मून भाराभा हुन ेगयेको 
छ । साका रे मस ऺेरको गरयफी, असभानता, फेयोजगायी हटाउने य आचथाक तथा साभान्जक उन्ननतको 
रक्ष्म याखिएको चथमो । जसभा ऊजाा सॊकट सभाधान गने य रगानी फढाउने काभराई नै प्रभुि 

प्राथमभकता ददइमो । तय साका को १८औॊ सम्भेरनसम्भ आइऩुग्दा ऩनन ववगतका प्रनतफद्धता व्मवहायभा 
कामाान्वमन हुनसकेको छैन । 
 

दक्षऺण एमसमाभा हारसम्भ करयफ २८ कयोडबन्दा फढी नागरयक ऊजाासॊकट व्महोना फाध्म बएका छन ्। 
त्मस्त ैगयी ५० राि नागरयक गरयफीको प्रत्मऺ चऩेटाभा वऩन्ल्सएका छन ्। मस्तो ववषभ ऩरयन्स्थनतभा 
यहनुका ऩछाडड महाॉको गरयफी य त्मसरे ऩायेको प्रत्मऺ प्रबाव नै प्रभुि कायण हो बन्नुभा कुन ै

अनतशमोन्क्त नहोरा । त्मसयी नै ववगतराई स्भयण गन ेहो बन ेसन ्१९७७ भा काठभाडौंभा बएको 
कोरम्फो मोजना ऩयाभशा दात ृसमभनतको फैठकभा तत्कारीन याजा वीयेन्ररे नेऩारको अऩाय जरस्रोतको 
उऩमोग गना ऺेरीम सहमोगको आह्वान गनुाबएको चथमो । सो आह्वानराई आत्भसात ्गदै गरयफी 
न्मूनीकयणका आधायका रुऩभा ऊजाा ऺेरको ववकासभा ध्मान ददने ननणाम ऩनन फायम्फाय नबएको होइन । 
हारसम्भ ती ननणामहरु व्मावहारयक रुऩभा कामाान्वमन हुन सकेको छैन । सन ्२००६ भाचा १ भा ऊजाा 
स्रोतको ववकासको प्रवद्र्धन गने मस ऺेरभा ऊजाा व्माऩायराई फढावा ददने रक्ष्मका साथ १२ औॊ मशिय 

सम्भेरनरे ऩाककस्तानभा साका  ऊजाा केन्र स्थाऩना बमो । साका  ऊजााभन्रीको छैटौं फैठकका 
ननणामानुसाय न ैकेन्र स्थाऩना गरयए ऩनन रक्ष्मअनुसायको काभ हुन सकेको छैन । केन्ररे ऊजाा 
चनुौतीराई अवसयभा ऩरयणत गन ेरक्ष्म यािेको चथमो । मसको अरावा नवीकयणीम तथा वैकन्ल्ऩक 

ऊजााको ऺेरभा सहमोग आदानप्रदान गन ेप्रववचध हस्तान्तयण, ऊजाा सॊयऺण ऺभता अमबवदृ्चध रगानीको 
स्रोतको िोज तरास गने फैठकरे ननणाम ग¥मो । त्मसै गयी ऺेरीमस्तयभा ऊजाा शन्क्तभा एकाघ 



ऩटकफाहेक ऊजाा भन्रीस्तयीम फैठक फस्न सकेको छैन । मसफाट के कुयाको अवगत हुन्छ बने 
घोषणाऩरभा उल्रेि गरयएजस्तो ऊजाा ऺेरभा ववकास य ववस्तायभा ठोस काभ हुन सकेको छैन । हाम्रो 
देशभा जरववद्मुत्को ववकासको थारनी बएको राभो सभम बइसक्दा ऩनन गुणात्भक प्रगनत हुन सकेको 
छैन । तत्कारीन याणा प्रधानभन्री चन्रशभशयेरे पवऩाङभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गदाा दक्षऺण एमसमाको कुनै 
ऩनन भुरुकहरुभा ऩानीफाट बफजुरी ननस्कन्छ बन्ने ऻानको फोध कसैराई चथएन । देशभा जरववद्मुत ्

उत्ऩादन बएको १ सम ५ वषा बइसकेको छ । हाम्रो देशभा अऩाय जरस्रोतको बण्डाय छ । जसभा भुरुकको 
कुर ऺभता ८४ हजाय भेगावाटको अनुभान गरयए ऩनन प्रववचधभा आएको ववकासका कायण एक राि 

भेगावाटबन्दा फढी ववद्मुत ्उत्ऩादन गना सककने ऊजाा भन्रारमको ऩनछल्रो त्माॊकभा देिाइएको छ । 
 

हाम्रो देशको कुया गन ेहो बने ववसॊ १९६८ सारभा याणा प्रधानभन्री चन्र शभशयेरे आऩm्नो ननजी 
प्रमोगका ननन्म्त आधा भेगावाट ऺभताको चन्रज्मोनत ववद्मुत्को आयम्ब गयेका चथए । त्मसऩनछको 
सभमभा मो देशभा ३ वटा त ठूल्ठूरा याजनीनतक ऩरयवतान बइसकेका छन ्। २००७ सारभा १०४ वषॉम 

‘ननयॊकुश याणाशासनको अन्त्म, २०४७ सारभा ‘एकदरीम ऩञ्चामती व्मवस्थाको सभान्प्त य २०६३ 

सारभा रोकतान्न्रक गणतन्रको आगभन बमो । अफ त भुरुक गणतान्न्रक मुगभा प्रवेश गयेको ऩनन 

एक दशक बइसकेको छ । तय जनताको ऩैसा नतयेय ननधाक्क बफजुरी फाल्न ऩाउने अचधकाय य आकाॊऺाभा 
कुन ैसुधाय आउन सकेन । मसफीचभा जरववद्मुत ्उत्ऩादनका ननन्म्त प्रशस्त प्रमास नबएका ऩनन होइनन ्

। तय ती केवर कागजभा भार सीमभत यहे । कागजी मोजनाकायरे कामाान्वमन तहभा रानै सकेनन ्वा 
चाहेनन ्। ववमबन्न नाभका आवचधक मोजनाभा ववद्मुत ्उत्ऩादनराई प्राथमभकताभा याखिए ऩनन 

उऩरन्ब्ध बने न्मूनभार बमो । २०१३ सारभा आयम्ब बएको ऩदहरो ऩञ्चवषॉम मोजनारे मरएको ववद्मुत ्

उत्ऩादनको रक्ष्मअनुरूऩ काभ हुन सकेको बए अदहरेसम्भ करयफ ३ हजाय भेगावाट बफजुरी देशभा 
बइसक््मो । त्मसफित मोजना कामाान्वमनभा अदहरेको जस्तो अप््मायो चथएन । सयकायरे चाहेको 
िण्डभा काभ गन ेवातावयण सहज चथमो । ककनकक याजनीनतक खिचातानी न्मून चथमो । दबुााग्म, त्मस 

अवचधभा एक भेगावाट ऩनन उत्ऩादन बएन । ववद्मुत ्उत्ऩादन सुरु बएको १०५ वषा ऩुगेको छ । तय हार 

बने जहाॉको त्महीीँ नै यहेको छ । पेरय काभ न ैनबएको बने होइन, बायतभा ३१ भाचा २०१३ सम्भभा दईु 

राि २३ हजाय ३४३ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन बइसकेको छ । सन ्२०१७ सम्भभा थऩ ८८ हजाय ५ सम 

भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गने रक्ष्म याखिएको छ । 
 

फढ्दो ववद्मुत ्भागराई ऩरयऩूनत ा गन ेरक्ष्मका साथ बायतरे आक्राभक रुऩभा ऊजाा उत्ऩादनराई जोड 

ददएको छ । नेऩार य फॊगरादेशराई सभेत ववद्मुत ्व्माऩाय गरययहेको बायतरे आणववक बट्टी, वैकन्ल्ऩक 

ऊजाा, कोइरा प्रान्टदखि थभार प्रान्टसम्भ सञ्चारनभा ल्माएको छ  तय ४८ प्रनतशतबन्दा फढी 
जनतारे हारसम्भ ऩनन सुरब दयभा ऊजाा प्राप्त गना सकेका छैनन ्। ऺभता छैनबन्दा आश्चमा राग्न 

सक्छ, ककनकक उसरे २० हजाय भेगावाट सौमा ऊजााफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गयेको छ । हाम्रो देशको बन े



रगानीको अबावभा नेऩारको जरववद्मुत ्ऺेरभा उल्रेख्म प्रगनत हुन सकेको छैन । नेऩारको कुर ऺभता 
८४ हजाय भेगावाटको अनुभान गरयए ऩनन प्रववचधभा आएको ववकासका कायण एक राि भेगावाटबन्दा 
फढी ववद्मुत ्उत्ऩादन गना सककने ऊजाा भन्रारमको ऩनछल्रो त्माॊकभा आएको छ । तसथा याजनीनतक 

अन्स्थयता, रगानीभैरी वातावयणको अबावका कायण नेऩारको ऊजाा ऺेर कुर ऺभताको एक 

प्रनतशतबन्दा तर छ । साका  ऊजाा केन्रको अध्ममनरे ऩनन सो कुयाको ऩुन्ष्ट गछा  । बुटानको कुर ऺभता 
४० हजाय भेगावाट छ । मस कायणरे गदाा जरववद्मुत ्आमोजना बुटानको प्रमसद्ध ऩरयमोजनाका रुऩभा 
सॊसायबय प्रमसद्ध छ । सन ्२०२० सम्भ दश हजाय भेगावाट उत्ऩादन गने रक्ष्म यािेको बुटानका 
प्राम्जसो आमोजनाभा बायतीमरे रगानी गयेका छन ्। हारसम्भ एक हजाय ४ सम ८८ भेगावाट ववद्मुत ्

उत्ऩादन बएको बुटानभा आगाभी दईु वषामबर थऩ दईु हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । त्मस्त ै

गयी फॊगरादेशको सम्बाव्मता तीन हजाय ८ सम ९७ भेगावाट यहेको मुएसएडको त्माॊक छ । हार 

बायतफाट ५ सम भेगावाट ववद्मुत ्िरयद गयेको फॊगरादेशरे कोइरा, थभार प्रान्टका भाध्मभफाट आफ्नो 
भागको केही प्रनतशत आऩूनता गयेको छ । हारसम्भ ५५ प्रनतशतबन्दा फढी जनतारे ववद्मुत ्सेवा सहज 

रुऩभा ऩाउन नसकेको फॊगरादेशी त्माॊकभा उल्रेि गरयएको छ ।  
 

सभग्रभा बन्नुऩदाा दक्षऺण एमसमारी देशहरुभा ऊजाा उत्ऩादनको कामाराई तीव्रता प्रदान गयी आचथाक 

ववकासको आधाय तमाय गनुा जरुयी बएको छ । ववमबन्न अन्तयाान्ष्ट्रम ननकामहरुको अध्ममन अनुरुऩ 

साका  ऺेरभा ४७ प्रनतशत कोइरा, ३३ प्रनतशत ऩेट्रोमरमभ ऩदाथा, १२ प्रनतशत प्राकृनतक ग्मास य ७ प्रनतशत 

भार ैजरववद्मुत्को दहस्सा यहेको छ । त्मस्तै गयी एक प्रनतशत आणववक बट्टी य शून्म दशभरव दईु 

प्रनतशत ऊजाा अन्म ऺेरफाट प्राप्त हुन्छ । मसैअनुसाय फॊगरादेशभा ६९ प्रनतशत प्राकृनतक ग्मास, बायतभा 
७० प्रनतशत कोइरा, श्रीरॊकाभा ७६ प्रनतशत ऩेट्रोमरमभ ऩदाथा, भान्ल्दभ्स ऩूणारुऩभा ऩेट्रोमरमभ ऩदाथा य 

वैकन्ल्ऩक ऊजााभा बय ऩने गयेको छ । त्मसैगयी ऩाककस्तान ४३ प्रनतशत ऩेट्रोमरमभ ऩदाथा य ३८ प्रनतशत 

प्राकृनतक ग्मास उऩमोग गछा  । अपगाननस्तानरे ऩेट्रोमरमभ ऩदाथा, प्राकृनतक ग्मास य न्मून जरस्रोत 

उऩमोग गछा  । नेऩार य बुटानरे ऩेट्रोमरमभ ऩदाथा, प्राकृनतक ग्मास य जरववद्मुत्भा ननबाय यहेको छ । मस 

ऺेरको अऩाय ऊजाा उत्ऩादनको सम्बावनाराई व्मवहायभा रुऩान्तयण गना तत्सम्फन्धी अल्ऩकारीन तथा 
दीघाकारीन नीनत तथा कामाक्रभहरु तजुाभा गने, ऊजाा ववकासका राचग द्ववऩऺीम य फहुऩऺीम सहमोग 

अमबवदृ्चधको साथ ैननजी ऺेरको रगानी आकवषात गनुा य ववमबन्न भुरुकहरुभा कामभ यहेको ऊजाा 
सॊकटको ददगो रुऩभा ननदान गना मसरे सक्दो मोगदान गन ेकुयाभा कसैको दईुभत नहोरा । देशको कुया 
गने होे ेबने न्जम्भेवाय व्मन्क्तभा इच्छाशन्क्तको अबावका कायण आज जनता अन्धकायभा फाॉच्न वववश 

फनेका हुन ्। फहुदर फहारीऩनछ भुरुकरे अॉगारेको िलु्रा अथातन्ररे जरववद्मुत ्उद्मोगभा ननजी ऺेर 

ऩनन आकवषात हुन थारे । कनतऩम फहुयान्ष्ट्रम कम्ऩनी ऩनन नेऩारको जरववद्मुत्भा रगानी गना तन्म्सए । 
 

तय, रगानीको उचचत वातावयण फन्न ैसकेन । सयकायी असहमोग त कामभ चथमो नै साथभा याजनीनतक 



दरका उक्साहटभा जन्न्भएका स्थानीमवामसन्दाका अनेक जामज–नाजामज भागका कायण ऩनन 

रगानीकतााको उत्साह भदै जान थाल्मो । त्मसऩनछ काभ सुरु गरयसकेका केही फहुयान्ष्ट्रम कम्ऩनी 
नेऩारफाट ऩरामन बए । स्वदेशी उत्ऩादकभा राइसेन्स मरन ेतय काभ सुरु नगने आदत फस्न गमो । 
सयकायभा चादहॉ मोजनाका कागजी ठेरी तमाय ऩान,े तय काभ बने ऩटक्कै नगने सॊस्काय देिाऩमो । २५ 

वषाअनघ सयकायरे नै अनघ सायेका कणाारी, चचसाऩानी, अरुणरगामतका कनतऩम ठूरा आमोजनाको काभ 

अझै सुरु बएका छैनन ्। एक वषाभा रोडसेडडङ अन्त्म गने वताभान केऩी शभाा ओरी, १० वषाभा १० हजाय 

भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गने ऩुष्ऩकभर दाहार वा २० वषाभा २५ हजाय भेवा उत्ऩादन गने बाषण गन े

भाधव नेऩार सफैरे जनजीववकाभाचथ िेराॉची गयेका छन ्। नतनरे ववशार नछभेकी चीन वा बायततपा  हेयेय 

होइन, ननकै सानो य बूऩरयवेन्ष्ठत दक्षऺण एमसमारी देश बुटानरे जरववद्मुत्भा गयेको चाभत्कारयक 

उन्ननतफाट कदहल्मै ऩाठ मसकेनन ्। कनतऩम सयकायरे त बायतराई बफजुरी फेचये देशराई धनी फनाउने 
सऩना ऩनन फाॉडकेा चथए । अदहरे हाभी बायतफाट २ सम ५० भेवा बफजुरी आमात गरययहेका छौँ । उसैसॉग 

मरने बननएको थऩ ९० भेवा प्रसायण राइन नफन्नारे मबत्र्माउन सककएको छैन । उत्ऩादनका अन्न्तभ 

अवस्थाभा ऩुचगसकेका कनतऩम आमोजनाका ननन्म्त आवश्मक प्रसायण राइनको अबाव छ । अफ त उत्तय 

देऊ सयकाय ! कदहरेदेखि जनतारे ऩैसा नतयेय भनग्गे बफजुरी फाल्न ऩाउॉछन ्? उत्ऩादनको रक्ष्मअनुरूऩ 

काभ हुन सकेको बए अदहरेसम्भ करयफ ३ हजाय भेगावाट बफजुरी देशभा बइसक््मो । त्मसफित मोजना 
कामाान्वमनभा अदहरेको जस्तो अप््मायो चथएन । सयकायरे चाहेको िण्डभा काभ गने वातावयण सहज 

चथमो । ककनकक, याजनीनतक खिचातानी न्मून चथमो । दबुााग्म, त्मस अवचधभा एक भेगावाट ऩनन उत्ऩादन 

बएन ।  
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प्रस्ताववत फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाको डुफान ऺेत्रको जग्गा 
िरयदबफक्रीको ववकृत रूऩ  

याभप्रसाद ऩुडासैनी , 
सयकायी अरभररे प्रस्ताववत १२ सम भेगावाट ऺभताको जराशममुक्त फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्

आमोजनाको डुफान ऺेरभा जग्गा िरयदबफक्रीको ववकृनत सुरु बएको छ । उक्त आमोजना कम्ऩनी 
भोडरभा ननभााण हुने य सेमयफाट यातायात कयोडऩनत फन्ने हल्रारे अदहरे सो ऺेरभा जग्गा िरयदबफक्रीरे 

ववकृत रुऩ मरएको हो ।  अदहरेसम्भ उक्त आमोजना फन्ने ननन्श्चत छैन बने फन ेऩनन कुन भोडरभा 
ननभााण गने बन्ने टुॊगो रागेको छैन । तय, सवासाधायण बने कम्ऩनी भोडरभा आमोजना ननभााण हुने य 

त्मसको सेमयफाट यातायात कयोडऩनत हुन ेबन्दै एकै ऩरयवायको जग्गा व्मन्क्तवऩच्छे टुक्रा गयेय रारऩुजाा 
फनाउन ेतथा चाय/ऩाॉच आनाको दयरे िरयदबफक्री हुनथारेको छ । डुफानभा ऩन ेजग्गा ऩनन आनाको 
दहसाफरे िरयदबफक्री गन ेतथा एकै ऩरयवायभा फस्नेहरुरे ऩनन छुट्टामबन्न बएको झूठो वववयण देिाएय 

जग्गा टुक्रा गनाथारेको कायण आमोजना जुन भोडरभा ननभााण बए ऩनन रागत फढ्नेछ ।  
 

ववकास समभनतभापा त ननभााण बएभा सवासाधायणरे सयकायरे तोकेको भूल्मभा जग्गाको भुआब्जा 
ऩाउॉछन ्बने कम्ऩनीभापा त ननभााण बएभा एक ननन्श्चत यकभको सेमय ऩाउॉछन ्। तय, जग्गा टुक्रा हुने 
क्रभ फढेको कायण आमोजनारे भुआब्जा ददए ऩनन सेमय ददए ऩनन रागत फढ्न ेननन्श्चत छ । रागत 

फढ्नफाट योक्न सयकायरे तत्कार सो ऺेरको जग्गा िरयदबफक्री योक्नुऩन ेआमोजनाको बनाइ छ । साथ ै

कम्ऩनी वा ववकास समभनत के बन्नेफायेभा तम हुॉदा ऩनन जग्गा टुक्रा गयेय बफक्री गने प्रववृत्तभा कभी 
आउनेछ ।  उक्त आमोजना १२ सम भेगावाटको फन्ने बनेऩनछ केही वषादेखि सो ऺेरभा जग्गा िरयदबफक्री 
भार योककएको चथएन, त्महाॉको जग्गा चधतो मरन फैंकहरुरे सभेत इन्काय गदाा सवासाधायणको दैननकी 
सभेत कष्टकय फनेको चथमो । तय, केही भदहना अगाडडदेखि उक्त आमोजना कम्ऩनी भोडरेभा फन्न ेय 

त्महाॉ जग्गा हुनेरे जग्गाको भूल्मअनुसाय जरववद्मुत ्आमोजनाको सेमय ऩाउने बन्दै हल्रा चराएऩनछ 

अदहरे अस्वाबाववक रुऩभा जग्गा िरयदबफक्री य अॊशफण्डा हुनथारेको हो ।  
 

आमोजनारे गोयिा य धाददङको भारऩोत कामाारमभापा त जग्गाको रगत मबडाएय ननजी य सावाजननक 

जग्गाको ऺेरपर ननकाल्ने काभ थाल्दा अदहरे दवुै न्जल्राको भारऩोत कामाारमभा जग्गाको िरयदबफक्री 
गने तथा अॊशफण्डा गनेहरुको अस्वाबाववक बीड राग्नथारेको हो । उक्त आमोजना सयकायी स्वामभत्वको 
कम्ऩनीभापा त ननभााण गन ेघोषणा ऊजााभन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे गदै दहॉड ेऩनन कुन भोडरभा अगाडड 

फढाउने बन्नेफाये भन्न्रऩरयषद्रे अझै ननणाम गनासकेको छैन । ऊजााभन्री य केही याजनीनतक दरका 
नेताहरु कम्ऩनी भोडरेभा जान दफाफ ददइयहेको फेरा ववद्मुत ्ववकास ववबागका भहाननदेशक ददनेशकुभाय 

नघमभयेको सॊमोजकत्वको एउटा समभनतरे ऩनन फूढीगण्डकीरगामत केही जरववद्मुत ्आमोजना 



कम्ऩनीभापा त अगाडड फढाउन सुझाव ददएको छ । मसफाये प्रधानभन्री केऩी शभाा ओरीराई आउॉदो 
आइतफाय बब्रकपङ गने कामाक्रभ ऩनन तम बएको छ ।  
 

आमोजना अध्ममनकै चयणभा यहे ऩनन आमोजना फन्ने य बनेजनत सेमय ऩाउने तथा सेमय नऩाए ऩनन 

बनेजनत भुआब्जा मरनसककने हल्रा चराइएको कायण सवासाधायणहरु रोबभा पसेय जग्गा कायोफायभा 
रागेको कायण आमोजना नै सभस्माभा ऩन ेदेखिन्छ । ‗उब्जनी ऩनन नहुन ेय फसोफासको राचग सभेत 

उऩमुक्त नहुने ठाउॉभा जग्गाको भूल्म फढाउने काभ हुॉदा नेऩारीहरु आमोजना ननभााण गना ददॉदैन बन्ने 
देखिमो‘, फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना ववकास समभनतका कामाकायी ननदेशक गोऩार फस्नेतरे बने, 
‗गोयिा य धाददङको भारऩोत कामाारमरे ददएको जानकायी सुन्ने हो बने त्महाॉ आमोजना ननभााण गना न ै

नसककन ेगयी जग्गाको िरयदबफक्री बइयहेको छ । मसराई योक्न सककॉ दैन बन ेआमोजना फनाउनुको कुनै 
अथा छैन ।‘ 
 

प्रस्ताववत १२ सम भेगावाटको जराशममुक्त फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना कम्ऩनी भोडरेभै ननभााण 

बए ऩनन जराशममुक्त जुनसुकै आमोजना यन अप दद रयबय प्रकृनतका आमोजनाहरुको जस्तो आम्दानी 
गना नसक्न ेबएकारे त्मसको सेमयको राब सोचजेस्तो नहुन ेऊजाा भन्रारमका सहामक प्रवक्ता 
गोकणायाज ऩन्थ फताउॉछन ्। ‗कुन भोडरभा जाने अझै ननन्श्चत छैन‘, ऩन्थरे बन,े ‗अदहरे उक्त 

आमोजना कम्ऩनी भोडरभा जाने य सेमयफाट धेयै कभाउने सऩना देिेका छन ्तय जराशममुक्त आमोजना 
नापाभूरक हुॉदैन । त्मसैरे अदहरे प्रचाय गरयएजस्तो नापा कभाउन सक्तैन ।‘ चचमरभे य भाचथल्रो 
ताभाकोशीजस्त ैआमोजना बनेय अदहरे प्रचाय गरयए ऩनन जराशममुक्त आमोजनाको ववद्मुत ्उत्ऩादन 

साॉझ य  बफहानको अत्मचधक ववद्मुत ्भाग बएको फेरा भार हुन्छ । अन्म फेरा उक्त आमोजनाको गेट 

फन्द न ैहुन्छ । तय, यन अप दद रयबय प्रकृनतका आमोजनारे बन ेवषाबरय चौफीसै घण्टा ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गछान ्। त्मही कायण चचमरभे य ताभाकोशीजस्ता आमोजनारे आम्दानी फढी गछान ्। आम्दानी नहुने 
बएकारे ऩनन जराशममुक्त आमोजना ननभााणभा ननजी ऺेरको चासो यहेको ऩाइॉदैन । रागत धेयै हुन े

बएकारे त्मसराई धान्नको राचग य जनताप्रनत उत्तयदामी हुनको राचग जराशममुक्त आमोजना सयकायरे 

फनाउनुऩन ेअवस्था आएको हो ।  
 

कामाकायी ननदेशक फस्नेत बने भोडरबन्दा ऩनन उक्त आमोजना ननभााण हुन÷ेनहुन ेननन्श्चत नै नबएको 
कायण जग्गा िरयदबफक्री फढ्दा बोमरका ददनभा त्मसरे ठूरो सभस्मा ल्माउने फताउॉछन ्। ‗अदहरे 

भोडरभ ैडडफेट छ‘, फस्नेतरे बने, ‗बोमर रागत अत्मचधक हुन ेबमो बनेय मसको ववकल्ऩ अको िोज्ने वा 
मो आमोजना दढरो हुने बमो बने सवासाधायणको यकभ जग्गाभा कफ्रज हुन्छ ।‘ उक्त आमोजना ननभााण 

गने हो बन ेत्महाॉ तत्कार जग्गा िरयदबफक्री योक्नुऩन ेसुझाव सभेत फस्नेतको छ । भन्न्रऩरयषद्को 
ननणामववना गोयिा य धाददङका भारऩोत कामाारम जग्गा िरयदबफक्री योक्न सक्तैनन ्। आमोजना 
प्रबाववत ऺेरको जग्गा बफक्री योक्नको राचग ऊजाा भन्रारमरे प्रस्ताव अगाडड नै फढाएको छैन । | 



 

दईु िफा ५० अफा रागत यहेको उक्त आमोजनाफाट आठ हजाय एक सम १७ घयधयूीको साथै ४४ हजाय छ 

सम ४३ जनसॊख्मा ववस्थावऩत हुनेछन ्। ६७ हजाय ननजीसदहत एक राि ३० हजाय ऩाॉच सम २३ योऩनी 
जग्गा डुफानभा ऩन ेप्रायन्म्बक त्माॊक छ । उक्त आमोजना धाददङ य गोयिा न्जल्राको मसभाना बएय 

फग्ने फूढीगण्डकी नदीभा दईु सम ६३ मभटय अग्रो फाॉध फाॉधेय ४८ ककरोमभटय राभो तार फनाइनेछ । उक्त 

फाॉध ववश्वकै अग्रो फाॉधभध्मे ऩनेछ । आमोजना सन ्२०२२ भा ननभााण ऩूया हुन ेअऩेऺा गरयएको छ । उक्त 

आमोजना अगाडड फढाउन २०७० सारभा ववकास समभनत गठन गरयएको चथमो ।  
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३० भेगावाटको न्मादीभा साढे ४ अफा रगानी गना ६ फैंक सहभत  

फुटवर ऩावय कम्ऩनी मरमभटेडको सहामक कम्ऩनी न्मादी हाइड्रोऩावय मरमभटेडरे ननभााण गना रागेको न्मादी 
जरववद्मुत ्आमोजनाको ववत्तीम व्मवस्थाऩन(पाइनान्न्समर क्रोजय) ऩूया बएको छ। 
३० भेगावाटको उक्त आमोजनाभा एबयेष्ट फैंकको अगुवाइभा ६ ओटा फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थारे सहववत्तीमकयणभा 
कुर ४ अफा ४० कयोड रुऩैमाॉ ऋण रगानी गना सहभत बएका हुन ्। 
 

आमोजनाभा ऋण रगानी गन ेअन्म फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाहरुभा नववर फैंक मरमभटेड, ग्रोवर आइएभई फैक 

मरमभटेड, दहभारमन फैंक मरमभटेड, सनयाइज फैक मरमभटेड य जरववद्मुत रगानी तथा ववकास कम्ऩनी मरमभटेड 

यहेका छन।् सहववत्तीमकयणभा रगानी गन ेफैंकहरुको नेततृ्वकताा एबयेष्ट फैंकका प्रभुि कामाकायी अचधकृत एके 

अेारुहामरमा य न्मादी आमोजनाकाे ेप्रफधाक फुटवर ऩावय कम्ऩनीका मसइअेाे ेउत्तयकुभाय शे्रष्ठफीच उक्त ऋण 

सम्झौताभा फुधफाय हस्ताऺय बएको हो। अेामाेेजना ऩूया गना अेावश्मक फाॉकी यकभ कम्ऩनीरे स्वऩूॉजी रगानी 
गन ेजनाएकाे ेछ।  
 

रभजुङ न्जल्राको फाहुनडाॉडा गाववसभा आमोजनाको उत्ऩादन गहृ यहन ेफताइएको छ। ऋामोजनाको ववद्मुत 

िरयद–बफक्री सम्झौता(वऩवऩए) बइसकेको य ठेकेदाय ननमुन्क्तको प्रकक्रमाभा यहेको कम्ऩनीरे जनाएको छ। २०७६ 

सारमबर आमोजना ननभााण सम्ऩन्न गन ेकम्ऩनीको रक्ष्म छ।  
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प्रस्ताववत फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाको डुफान ऺेत्रको जग्गा 
िरयदबफक्रीको ववकृत रूऩ 

याभप्रसाद ऩुडासैनी  
सयकायी अरभररे प्रस्ताववत १२ सम भेगावाट ऺभताको जराशममुक्त फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्

आमोजनाको डुफान ऺेरभा जग्गा िरयदबफक्रीको ववकृनत सुरु बएको छ । उक्त आमोजना कम्ऩनी 
भोडरभा ननभााण हुने य सेमयफाट यातायात कयोडऩनत फन्ने हल्रारे अदहरे सो ऺेरभा जग्गा िरयदबफक्रीरे 

ववकृत रुऩ मरएको हो ।  अदहरेसम्भ उक्त आमोजना फन्ने ननन्श्चत छैन बने फन ेऩनन कुन भोडरभा 
ननभााण गने बन्ने टुॊगो रागेको छैन । तय, सवासाधायण बने कम्ऩनी भोडरभा आमोजना ननभााण हुने य 

त्मसको सेमयफाट यातायात कयोडऩनत हुन ेबन्दै एकै ऩरयवायको जग्गा व्मन्क्तवऩच्छे टुक्रा गयेय रारऩुजाा 
फनाउन ेतथा चाय/ऩाॉच आनाको दयरे िरयदबफक्री हुनथारेको छ । डुफानभा ऩन ेजग्गा ऩनन आनाको 
दहसाफरे िरयदबफक्री गन ेतथा एकै ऩरयवायभा फस्नेहरुरे ऩनन छुट्टामबन्न बएको झूठो वववयण देिाएय 

जग्गा टुक्रा गनाथारेको कायण आमोजना जुन भोडरभा ननभााण बए ऩनन रागत फढ्नेछ ।  
 

ववकास समभनतभापा त ननभााण बएभा सवासाधायणरे सयकायरे तोकेको भूल्मभा जग्गाको भुआब्जा 
ऩाउॉछन ्बने कम्ऩनीभापा त ननभााण बएभा एक ननन्श्चत यकभको सेमय ऩाउॉछन ्। तय, जग्गा टुक्रा हुने 
क्रभ फढेको कायण आमोजनारे भुआब्जा ददए ऩनन सेमय ददए ऩनन रागत फढ्न ेननन्श्चत छ । रागत 

फढ्नफाट योक्न सयकायरे तत्कार सो ऺेरको जग्गा िरयदबफक्री योक्नुऩन ेआमोजनाको बनाइ छ । साथ ै

कम्ऩनी वा ववकास समभनत के बन्नेफायेभा तम हुॉदा ऩनन जग्गा टुक्रा गयेय बफक्री गने प्रववृत्तभा कभी 
आउनेछ ।  उक्त आमोजना १२ सम भेगावाटको फन्ने बनेऩनछ केही वषादेखि सो ऺेरभा जग्गा िरयदबफक्री 
भार योककएको चथएन, त्महाॉको जग्गा चधतो मरन फैंकहरुरे सभेत इन्काय गदाा सवासाधायणको दैननकी 
सभेत कष्टकय फनेको चथमो । तय, केही भदहना अगाडडदेखि उक्त आमोजना कम्ऩनी भोडरेभा फन्न ेय 

त्महाॉ जग्गा हुनेरे जग्गाको भूल्मअनुसाय जरववद्मुत ्आमोजनाको सेमय ऩाउने बन्दै हल्रा चराएऩनछ 

अदहरे अस्वाबाववक रुऩभा जग्गा िरयदबफक्री य अॊशफण्डा हुनथारेको हो ।  
 

आमोजनारे गोयिा य धाददङको भारऩोत कामाारमभापा त जग्गाको रगत मबडाएय ननजी य सावाजननक 

जग्गाको ऺेरपर ननकाल्ने काभ थाल्दा अदहरे दवुै न्जल्राको भारऩोत कामाारमभा जग्गाको िरयदबफक्री 
गने तथा अॊशफण्डा गनेहरुको अस्वाबाववक बीड राग्नथारेको हो । उक्त आमोजना सयकायी स्वामभत्वको 
कम्ऩनीभापा त ननभााण गन ेघोषणा ऊजााभन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे गदै दहॉड ेऩनन कुन भोडरभा अगाडड 

फढाउने बन्नेफाये भन्न्रऩरयषद्रे अझै ननणाम गनासकेको छैन । ऊजााभन्री य केही याजनीनतक दरका 
नेताहरु कम्ऩनी भोडरेभा जान दफाफ ददइयहेको फेरा ववद्मुत ्ववकास ववबागका भहाननदेशक ददनेशकुभाय 

नघमभयेको सॊमोजकत्वको एउटा समभनतरे ऩनन फूढीगण्डकीरगामत केही जरववद्मुत ्आमोजना 



कम्ऩनीभापा त अगाडड फढाउन सुझाव ददएको छ । मसफाये प्रधानभन्री केऩी शभाा ओरीराई आउॉदो 
आइतफाय बब्रकपङ गने कामाक्रभ ऩनन तम बएको छ ।  
 

आमोजना अध्ममनकै चयणभा यहे ऩनन आमोजना फन्ने य बनेजनत सेमय ऩाउने तथा सेमय नऩाए ऩनन 

बनेजनत भुआब्जा मरनसककने हल्रा चराइएको कायण सवासाधायणहरु रोबभा पसेय जग्गा कायोफायभा 
रागेको कायण आमोजना नै सभस्माभा ऩन ेदेखिन्छ । ‗उब्जनी ऩनन नहुन ेय फसोफासको राचग सभेत 

उऩमुक्त नहुने ठाउॉभा जग्गाको भूल्म फढाउने काभ हुॉदा नेऩारीहरु आमोजना ननभााण गना ददॉदैन बन्ने 
देखिमो‘, फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना ववकास समभनतका कामाकायी ननदेशक गोऩार फस्नेतरे बने, 
‗गोयिा य धाददङको भारऩोत कामाारमरे ददएको जानकायी सुन्ने हो बने त्महाॉ आमोजना ननभााण गना न ै

नसककन ेगयी जग्गाको िरयदबफक्री बइयहेको छ । मसराई योक्न सककॉ दैन बन ेआमोजना फनाउनुको कुनै 
अथा छैन ।‘ 
 

प्रस्ताववत १२ सम भेगावाटको जराशममुक्त फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना कम्ऩनी भोडरेभै ननभााण 

बए ऩनन जराशममुक्त जुनसुकै आमोजना यन अप दद रयबय प्रकृनतका आमोजनाहरुको जस्तो आम्दानी 
गना नसक्न ेबएकारे त्मसको सेमयको राब सोचजेस्तो नहुन ेऊजाा भन्रारमका सहामक प्रवक्ता 
गोकणायाज ऩन्थ फताउॉछन ्। ‗कुन भोडरभा जाने अझै ननन्श्चत छैन‘, ऩन्थरे बन,े ‗अदहरे उक्त 

आमोजना कम्ऩनी भोडरभा जाने य सेमयफाट धेयै कभाउने सऩना देिेका छन ्तय जराशममुक्त आमोजना 
नापाभूरक हुॉदैन । त्मसैरे अदहरे प्रचाय गरयएजस्तो नापा कभाउन सक्तैन ।‘ चचमरभे य भाचथल्रो 
ताभाकोशीजस्त ैआमोजना बनेय अदहरे प्रचाय गरयए ऩनन जराशममुक्त आमोजनाको ववद्मुत ्उत्ऩादन 

साॉझ य  बफहानको अत्मचधक ववद्मुत ्भाग बएको फेरा भार हुन्छ । अन्म फेरा उक्त आमोजनाको गेट 

फन्द न ैहुन्छ । तय, यन अप दद रयबय प्रकृनतका आमोजनारे बन ेवषाबरय चौफीसै घण्टा ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गछान ्। त्मही कायण चचमरभे य ताभाकोशीजस्ता आमोजनारे आम्दानी फढी गछान ्। आम्दानी नहुने 
बएकारे ऩनन जराशममुक्त आमोजना ननभााणभा ननजी ऺेरको चासो यहेको ऩाइॉदैन । रागत धेयै हुन े

बएकारे त्मसराई धान्नको राचग य जनताप्रनत उत्तयदामी हुनको राचग जराशममुक्त आमोजना सयकायरे 

फनाउनुऩन ेअवस्था आएको हो ।  
 

कामाकायी ननदेशक फस्नेत बने भोडरबन्दा ऩनन उक्त आमोजना ननभााण हुन÷ेनहुन ेननन्श्चत नै नबएको 
कायण जग्गा िरयदबफक्री फढ्दा बोमरका ददनभा त्मसरे ठूरो सभस्मा ल्माउने फताउॉछन ्। ‗अदहरे 

भोडरभ ैडडफेट छ‘, फस्नेतरे बने, ‗बोमर रागत अत्मचधक हुन ेबमो बनेय मसको ववकल्ऩ अको िोज्ने वा 
मो आमोजना दढरो हुने बमो बने सवासाधायणको यकभ जग्गाभा कफ्रज हुन्छ ।‘ उक्त आमोजना ननभााण 

गने हो बन ेत्महाॉ तत्कार जग्गा िरयदबफक्री योक्नुऩन ेसुझाव सभेत फस्नेतको छ । भन्न्रऩरयषद्को 
ननणामववना गोयिा य धाददङका भारऩोत कामाारम जग्गा िरयदबफक्री योक्न सक्तैनन ्। आमोजना 
प्रबाववत ऺेरको जग्गा बफक्री योक्नको राचग ऊजाा भन्रारमरे प्रस्ताव अगाडड नै फढाएको छैन । | 



 

दईु िफा ५० अफा रागत यहेको उक्त आमोजनाफाट आठ हजाय एक सम १७ घयधयूीको साथै ४४ हजाय छ 

सम ४३ जनसॊख्मा ववस्थावऩत हुनेछन ्। ६७ हजाय ननजीसदहत एक राि ३० हजाय ऩाॉच सम २३ योऩनी 
जग्गा डुफानभा ऩन ेप्रायन्म्बक त्माॊक छ । उक्त आमोजना धाददङ य गोयिा न्जल्राको मसभाना बएय 

फग्ने फूढीगण्डकी नदीभा दईु सम ६३ मभटय अग्रो फाॉध फाॉधेय ४८ ककरोमभटय राभो तार फनाइनेछ । उक्त 

फाॉध ववश्वकै अग्रो फाॉधभध्मे ऩनेछ । आमोजना सन ्२०२२ भा ननभााण ऩूया हुन ेअऩेऺा गरयएको छ । उक्त 

आमोजना अगाडड फढाउन २०७० सारभा ववकास समभनत गठन गरयएको चथमो ।  
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नरमसङगाड जरववद्मुत ्आमोजनाराई ऩनन अगाडड फढाउन नददने प्रमास  

आचथाक वषा २०७९/०८० सम्भभा ननभााणसम्ऩन्न गन ेगयी मोजनाफद्ध रुऩभा काभ अगाडड फढाउन 

राचगएको ववकट न्जल्रा जाजयकोटभा ननभााण गरयन े४१० भेगावाट ऺभताको जराशममुक्त नरमसङगाड 

जरववद्मुत ्आमोजनाराई ऩनन अन्मोरभा धकेल्ने प्रमास बएको छ ।  देशभा चयभ रोडसेडडङ बएको 
फेरा नरमसङगाड य फूढीगण्डकीजस्ता जराशममुक्त आमोजनाहरु तत्कार ननभााणभा रैजानुऩनेभा 
सयकायरे ववकास समभनतभापा त अगाडड फढ्नरागेका ती आमोजनाहरुराई पेरय कम्ऩनीभा रैजाने प्रमास 

गयेको छ । काभ अगाडड फढ्नै रागेको फेरा भोडामरटी ऩरयवतान गदै जाॉदा ती आमोजनाहरु सम्ऩन्न हुन े

रक्ष्म याखिएको अवचधभा ऩनन ननभााण सुरु नहुन ेछाॉटकाॉट देखिएको छ ।  ‗ववकास समभनतफाट काभ 

अगाडड फढाएऩनछ पेरय कम्ऩनीभा रैजाने कोमसस हुन ुबनेको आमोजना ननभााण सुरु हुनै नददन ुहो‘, 
नरमसङगाड जरववद्मुत ्आमोजना ववकास समभनतका कामाकायी ननदेशक भोनतफहादयु कुॉ वयरे आचथाक 

दैननकसॉग बन,े ‗ववकास समभनतरे कुन सभमसम्भ कुन–कुन काभ सम्ऩन्न गन ेबनेय तम गरयसकेऩनछ 

मसको भोडामरटी ऩरयवतान गना िोज्न ुबनेको जरववद्मुत ्आमोजना फन्न नै नददने षड्मन्र हो ।‘  
 

जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण हुॉदा नेऩारी अथातन्र थऩ भजफुत हुने ननन्श्चत बएऩनछ नेऩारका 
याजनीनतऻ तथा उच्च तहभा फसेका प्रशासकहरु कसैको फहकाउभा राग्नारे धेयै आमोजनाहरु अरऩर 

ऩयेका छन ्। अदहरे नरमसङगाड य फूढीगण्डकीको भोडामरटी ऩरयवतान गनानतय सयकाय राग्दा ती 
आमोजनाहरु स्वत् तीनदेखि ऩाॉच वषा दढरा हुन ेववऻहरुरे फताएका छन ्। ‗ववकास समभनतरे काभ 

अगाडड फढाउने बएऩनछ अदहरे भोडामरटीभा चरिेर गदाा आमोजना दढरा हुनेभा कुनै शॊका यहेन‘, ऊजाा 
भन्रारमका एक अचधकायीरे बने ।  नरमसङगाड ववकास समभनतरे उक्त आमोजना आचथाक वषा 
२०७५÷०७६ भा ननभााण सुरु गयेय आचथाक वषा २०७९÷०८० भा ननभााण ऩूया गन ेरक्ष्म मरएको छ । त्मस्तै, 
आव २०७४/०७५ सम्भ आमोजनाका राचग आवश्मक ऩने करयफ छ हजाय योऩनी जग्गा अचधग्रहण गने, 
आव २०७५÷०७६ भा आमोजनाको ववस्ततृ अध्ममन प्रनतवेदन (डीऩीआय) तमाय गने, आमोजना 
ननभााणको राचग आवश्मक ऩने साढे तीन भेगावाटको मबन्नै जरववद्मुत ्आमोजना आव २०७६÷०७७ भा 
सम्ऩन्न गने, आमोजनाको राचग आवश्मक ऩने करयफ ११ ककरोमभटयको ऩहुॉच सडक आव २०७४/०७५ भा 
ननभााण ऩूया गने, प्रसायणराइनको सबे डडजाइन तथा ननभााण आव २०७५÷०७६ भा ऩूया गन ेरक्ष्म ववकास 

समभनतरे मरएको छ । मदद कम्ऩनीभा रैजाने ननणाम गने हो बने ती सभमतामरकाभा ऩरयवतान हुनेछ ।  
 

नरमसङगाड जरववद्मुत ्आमोजना जाजयकोट न्जल्राभा बेयी नदीको सहामक नदी नरमसङगाडभा यहेको 
छ । उक्त आमोजनाको सन ्१९९९ देखि २००१ सम्भ जराशममुक्त आमोजना ऩदहचान तथा सम्बाव्मता 
अध्ममन गने मसरमसराभा बएको हो । त्मस सभमभा ऩदहचान बएका ९३ सम्बाव्म जराशममुक्त 

आमोजनाहरुभध्मे नरमसङगाडराई प्राथमभकताभा याखिएको चथमो । आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन 



नेऩार ववद्मत ्प्राचधकयणरे सन ्२०१२ भा सम्ऩन्न गयेको चथमो । मो आमोजनाको फाॉधको उचाइ दईु सम 

मभटय यहेको छ ।  जरववद्मुत्को ववकास य ववस्तायफाट जनताराई सहज य बयऩदो ववद्मुत ्सेवा ऩ¥ुमाउन े

उद्देश्मरे सयकायरे ववकास समभनत ऐन, २०१३ को दपा ३ रे ददएको अचधकाय प्रमोग गयी २०६९ सार 

असोज १५ गत ेनरमसङगाड जरववद्मुत ्आमोजना ववकास समभनत गठन गयेको हो । अदहरे ववकास 

समभनतरे सम्बाव्मता अध्ममनराई ऩरयभाजान गयी ववस्ततृ डडजाइन गनुाको साथ ैववद्मुत ्उत्ऩादन तथा 
प्रसायणराइनको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन कामा गने प्रमोजनको राचग अन्तयाान्ष्ट्रम सूचीकृत 

ऩयाभशादाताहरुफाट आचथाक तथा प्राववचधक प्रस्ताव ऩेस बई सो प्रस्तावहरुको भूल्माॊकन गरययहेको छ । 
आमोजनारे छ हजाय योऩनीभध्मे करयफ तीन सम ४० योऩनी जग्गा प्राप्त गयेको छ ।  
 

जाजयकोटभा उक्त आमोजना ननभााण हुने बएकारे त्मसरे ऺेरीम आचथाक सन्तुरनको राचग सहमोग 

ऩु¥माउन ेदेखिन्छ बने ववद्मुत्को भौसभी भाग ऩूया गना य ऺेरीम चग्रडभा सन्तुरन ल्माउनेछ । जराशमको 
ऺेरपर छ दशभरव तीन वगाककरोमभटय भार यहेकारे उक्त आमोजनारे भानवफस्तीराई ठूरो असय 

ऩानेछैन । प्राववचधकहरुका अनुसाय नदीभा फारुवा वहन कभ बएको कायण आमोजना प्राववचधक रुऩभा धेयै 

उऩमुक्त देखिएको छ । साथै जरस्रोतको तटीम उऩबोगको सभस्मा देखिएको छैन । त्मस्तै, करयफ आठ 

ककरोमभटय हेड येस टनेरफाट करयफ सात सम मभटय उच्च हेड प्राप्त हुनेछ ।  प्राववचधक रुऩभा उऩमुक्त बए 

ऩनन थऩ अध्ममन तथा ननभााणको ववत्तीम स्रोत व्मवस्थाऩनभा सभस्मा देखिएको छ । त्मस्तै, कुन 

ढाॉचाभा फनाउन ेबनेय वववाद खझक्ने काभ बएको कायण प्राववचधक रुऩभा उऩमुक्त हुॉदा ऩनन कदहरे 

ननभााणभा जाने बन्ने अन्मोर कामभै छ ।  
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जरववद्मुत्का राचग आन्तरयक साधनको ऩरयचारन 

प्राडा कभरयाज ढुङ्गेर 

नेऩारभा चायओटा ठूरा नदी छन ्(ऩूवाभा सप्तकोशी, ऩन्श्चभभा सप्तगण्डकी, भध्मऩन्श्चभभा कणाारी य 

सुदयूऩन्श्चभको मसभानाभा यहेको भहाकारी नदी ।) मी नदीहरू नेऩारका अनचगन्ती ऩहाडहरूफाट ववमबन्न 

आकायका झनाा फनाउॉ दै फचगयहेका छन ्। नमनै झनाा नेऩारका राचग वयदान हुन,् जसको आधायभा ४२ 

चगगावाट बफजुरी उत्ऩादन गना सककने सम्बाव्मता यहेको छ । हारसम्भ मो सम्बाव्मताको कयीफ २ 

प्रनतशत भार दोहन हुन सकेको छ । फाॉकी अरूको ववकास हुन सकेको छैन । नेऩारको जरववद्मुत ्एउटा 
गौयवशारी प्रकृनतको स्वतन्र उऩहाय हो, जसको ववकास गयी देश ववकासका राचग फमरमो जग फसाल्न 

सककन्छ । अथाात ्जरववद्मुत्को ववकासरे नेऩारराई एकानतय गौयवशारी फनाउॉछ बने अकोनतय देशराई 

उन्ननतको ऩथभा दहॉडाउन फमरमो जग फनाउॉछ । तय, मो अऩाय सम्ऩवत्तको ववकासभा धेयै तगाया छन ्। मी 
तगायाभध्मे आचथाक तगायो फाधकका रूऩभा यहॉदै आइयहेको छ । नेऩार सयकायको आन्तरयक याजस्व कुर 

गाहास््म उत्ऩादनको कयीफ १०–१५ प्रनतशतको फीचभा यहन ेगयेको छ । मसरे नेऩारको ननममभत िचा 
ऩनन धान्न सककयहेको अवस्था छैन । रगानीको जग फचत हो । तय, नेऩारभा उच्च सीभान्त उऩबोग 

प्रववृत्त (थऩ आम्दीफाट हुन ेथऩ उऩबोग) छ । मसरे के देिाउॉछ बने नेऩारभा सीभान्त फचत प्रववृत्त (थऩ 

आम्दानीफाट हुने थऩ फचत) अत्मन्त न्मून छ । मसरे रगानी य फचतका फीच ठूरो िाडर फनाएको छ । 
मसरे नेऩारको आचथाक जग फमरमो नबएको त्मराई प्रभाखणत गछा  । त्मसकायण, जरववद्मुत ्

ववकासका ननमभत्त नेऩाररे ववमबन्न स्रोतहरूको ऩरयचारन गनुाऩछा , जसभध्मे आन्तरयक स्रोत प्रभुि हो । 
मसको ऩरयचारन गयी बफजुरीको घयेरु भागराई सम्फोधन गना जरववद्मुत्को ववकास आवश्मक छ । 

फेयोजगाय य ऩरामन 

नेऩारभा योजगायका अवसयहरू नबएका कायण कुर जनसङ्ख्माको ४६ प्रनतशत नेऩारीहरू फेयोजगाय छन ्

। मो फेयोजगायको ननयाकयण गनासक्न ेऺेर जरववद्मुत्को ववकास हो बनेय धेयै ऩदहरादेखि भहसूस 

गरयएको ववषम हो । नेऩारभा योजगाय फढाउनका राचग जरस्रोतको ववकास गना आवश्मक छ । आन्तरयक 

य फाह्म ऩूॉजीको ऩरयचारन गयी जरस्रोतको ववकासरे नेऩारको दऺ वा दऺताहीन जुनसुकै अवस्थाको 
जनशन्क्तराई योजगाय प्रदान गनासक्छ । जरस्रोतको ववकासरे नेऩारको आचथाक बववष्म ददगो रूऩरे 

चन्म्करो य उज्मारो फनाउन सक्छ । जरववद्मुत्को ववकास जरस्रोतको ववकासको अऩरयहामा हाॉगो हो । 
मसको ववकासरे एकानतय िेय गएको ऩानीको सदऩुमोग गयी देशराई आम्दानी गयाउन भद्दत गछा  बने 
अकाानतय फेयोजगायी सभस्माको ननयाकयण गना सक्छ । तय, नेऩारभा नेऩारका मुवामुवतीराई योजगाय 

सजृना गनासक्न ेऺेरहरूको ववकासका ननमभत्त आवश्मक नीनतको तजुाभा य त्मसको कामाान्वमनबन्दा 
ववदेशी योजगायभा ऩठाउन ेनीनतको अवरम्फन गरयन्छ । नेऩारको डयराग्दो फेयोजगायीको पाइदा अन्म 



भुरुकहरूका साथ ैएकाइसाॊेै शताब्दीको शुरूसॉगै कतायरे मरन सपर बएको छ । सन ्२०१४ भा कतायको 
प्रनतव्मन्क्त आम्दानी अभेरयकी डरय ९२ हजाय २ सम यहेको छ बने नेऩारको केवर ७ सम ३० अभेरयकी 
डरय भार छ । प्रनतव्मन्क्त आम्दानीका दहसाफरे नेऩारबन्दा कताय १ सम २६ गुणारे धनी छ । 
परस्वरूऩ नेऩारका धेयै मुवामुवतीराई योजगाय प्रदान गना सपर बएको छ । मसफाट के स्ऩष्ट हुन्छ बने 
ववकमसत भुरुकहरू जस्तै मूयोऩका ववमबन्न भुरुक, जाऩान, अष्टे्रमरमा, सॊमुक्त याज्म अभेरयका, 
क्मानाडाभा गएय नेऩारका मुवामुवतीरे जुन आम्दानी गना सक्छन ्त्मो आम्दानीफयाफय कतायभा काभ 

गयेय कभाउन सक्छन ्। मही कायणरे ऩनन नेऩारका फेयोजगाय मुवामुवतीको रको कतायनतय रागेको हो । 
कतायी आचथाक ववकासको खझल्कोरे नेऩारको आचथाक ववकास वा गयीफी ननवायण वा उऩबोगभा सुधाय 

गयाउन भद्दत गयेको छ । मसको ज्वरन्त उदाहयण सन ्२००३/०४ भा ३१ प्रनतशत जनसङ्ख्माको बाग 

गयीफीको येिाभुनन यहेकोभा सन ्२०१०/११ भा २५ प्रनतशतभा झना सपर बएको छ । त्मस्तै गयेय सन ्

२०१३ भा कुर गाहास््म उत्ऩादनको २९ प्रनतशत अॊश ववप्रेषणरे ओगट्न सपर बएको छ । तय, नेऩारी 
काभदायहरूरे कतायभा एकै प्रकायको कामाफाट जुन ज्मारा ऩाउॉछन ्त्मो अन्म देशफाट कताय गएका 
काभदायहरूको बन्दा कभ छ । मसफाट के स्ऩष्ट हुन्छ बने नेऩारी श्रभको कतायभा हुन ेभागबन्दा 
नेऩारको कहारीराग्दो फेयोजगायका कायण ऩूनत ा फढी हुन ेगछा  । मसैको परस्वरूऩ कतायीहरूरे 

नेऩारीहरूराई कभ ज्माराभा काभ गयाउॉछन ्। नेऩारी काभदायहरूको औसत रागत अन्मर बन्दा 
कतायभा फढी छ । मो ज्माराराई प्रनतस्ऩधॉ फनाउन नेऩाररे जरववद्मुत्को ववकास गयी देशमबर योजगाय 

सजृना गनुाऩछा  । त्मसका राचग आन्तरयक स्रोतको वववेकशीर ढङ्गरे ऩरयचारन गना सक्नुऩछा  । 

याजनीनतक अश्स्थयता 
जरववद्मुत ्ववकासका ननमभत्त आन्तरयक ऩूॉजी ऩरयचारनका धेयै शता हुन्छन,् जसराई सभाधान गयन् 

सक्नुऩछा  । तीभध्मे प्रभुि रूऩभा यहेको याजनीनतक न्स्थयता हो । ववगत ३–४ दशकदेखि नेऩारी 
याजनीनतक रूऩरे अन्स्थय छ । अन्स्थय याजनीनत जरववद्मुत ्ववकासको ननमभत्त आन्तरयक ऩूॉजी 
ऩरयचारनका ननमभत्त अमबशाऩ न ैहुन्छ । मो वातावयणभा ऩूॉजी ऩरयचारनका ननमभत्त दवुै सयकायी य 

ननजीऺेर सपर हुन सक्दैनन ्। त्मसकायण, याजनीनतक न्स्थयता ऩूॉजी ऩरयचारनका ननमभत्त अऩरयहामा 
शता हो, जुन नेऩारभा अन्स्थय छ । मसरे याम्रो काभ हुन ददॉदैन य अननममभतता, भ्रष्टाचाय, 

गैयन्जम्भेवायीऩन, दढरासुस्ती, अऩायदमशाताराई प्रोत्साहन गछा  । अनुभान गयौं, नेऩारभा सुशासन, 

याजनीनतक न्स्थयता य देश ववकासका ननमभत्त सयकाय कदटफद्ध छ । भानौं, सयकायरे जनताको भन न्जत्न 

सपर बएको छ । अझ अनुभान गयौं, सयकाय देश ववकासका राचग प्रनतफद्ध छ य सोहीअनुरूऩ 

नीनतननमभहरूको तजुाभा गयी कामाान्वमन गरययहेको छ । अझ अनुभान गयौं, कक मी सफ ैभान्मताहरूरे 

सभाजभा यक्तसञ्चाय गरययहेका छन ्। मो ऩरयन्स्थनतभा सयकायी वा ननजी वा दवुैरे जरववद्मुत ्

ववकासका ननमभत्त साना तथा भझौरा जरववद्मुत ्आमोजनाहरूको ननभााण गना ऩमााप्त आन्तरयक ऩूॉजी 
ऩरयचारन गना सपर हुन्छन,् जसफाट उत्ऩाददत बफजुरीरे आन्तरयक भागराई सम्फोधन गनासक्छ । 



जरववद्मुत ्ववकासभा आन्तरयक ऩूॉजी ऩरयचारन 

ननजीऺेरका रगानीकतााहरूरे जरववद्मुत ्ववकासभा रगानी गन ेप्रनतफद्धता देिाएका छन ्। रगानीका 
ननमभत्त याजनीनतक अन्स्थयताका कायण हतोत्सादहत हुने वातावयण हुॉदाहॉेुदै ऩनन ननजीऺेररे मसको 
ववकासभा रगानी गरययहेकै छ । परस्वरूऩ केही सङ्ख्माभा एक ककरोवाटदेखि २२ भेगावाटसम्भका 
जरववद्मुत ्आमोजनाहरू आन्तरयक स्रोतको ऩरयचारनफाट सम्ऩन्न बएका छन ्। मसका अनतरयक्त ४ 

सम ५६ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन ऺभता बएको भाचथल्रो ताभाकोशीरगामत आन्तरयक ऩूॉजी 
ऩरयचारनफाट अरू ससाना जरववद्मुत ्आमोजनाहरू ननभााणाधीन अवस्थाभा छन ्। मी आमोजना 
ननभााणका ननमभत्त सयकाय, फैङ्क, ववत्तीम सॊस्थाहरू य ऩूॉजीफजायको भाध्मभद्वाया सवासाधायण य 

आमोजना प्रभोटयहरू रगानीका स्रोत फनेका छन ्। 

सभाधानको फाटो 
नेऩारभा ववप्रेषण ननयन्तय रूऩभा मबबरने गयेको छ । मसको प्रमोग उत्ऩादक ऺेरभा हुन सकेको छैन बन्ने 
ऩुन्ष्ट कयीफ ८० प्रनतशत ववप्रेषणको अॊश उऩबोगभा िचा गने प्रववृत्तरे गयेको छ । मदद उऩबोगराई 

वववेकशीर ढङ्गरे हतोत्सादहत गन ेनीनत अवरम्फन नगन ेहो बने सयकाय तथा ननजीऺेररे रगानीका 
ननमभत्त ऩूॉजी ऩरयचारन गना सक्दैनन ्। उऩबोगवादरे नेऩारमबर वस्त ुतथा सेवा उत्ऩादन गयी आऩूनता 
गना हारको ऩरयन्स्थनतभा भद्दत गदैन फरु मसरे आमातराई प्रोत्साहन गछा  । सफै सपर 

अथाव्मवस्थाहरूरे प्रचमरत आम्दानीको केही बाग रगानी गछान,् जसरे बववष्मको उऩबोगभा वदृ्चध 

गयाउॉछ । नेऩारभा रयमर इस्टेट ऺेरभा ववप्रेषणको अॊश िचा बइयहेको छ जुन उत्ऩादक ऺेर होइन । 
मसरे ददगो रूऩभा योजगायको सजृना गना सक्दैन । त्मसैरे आजको जथाबावी रूऩरे बएको उऩबोग 

िचाराई वववेकशीर तयीकारे कटौती गयी जरववद्मुत ्ववकासभा रगाउन जरुयी छ । मसरे नेऩारको 
आचथाक जग ददगो य फमरमो फनाउन भद्दत गछा  । 

  



>f]tM cleofg, 2072÷10÷21 

न्मादी जरववद्मुत ्आमोजनाको वविीम सम्झौता सम्ऩन्न, फैङ्क य 

एचआईडीसीएरको ४ अफा ४० कयोड रगानी 
३० भेगावाट ऺभताको न्मादी जरववद्मुत ्आमोजनाको फुधवाय ववत्तीम सम्झौता सम्ऩन्न बएको छ । फुटवर ऩावय 

कम्ऩनीको सहामक कम्ऩनी न्मादी हाइड्रोऩावय मरमभटेडरे उक्त आमोजना ननभााण गना रागेको हो । उक्त 

आमोजनाभा एबयेष्ट फैङ्क मरमभटेडको अगुवाइभा नबफर फैङ्क, ग्रोफर आइएभई फैङ्क, दहभारमन फैङ्क, 

सनयाइज फैङ्क य जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी मरमभटेड (एचआईडीसीएर) को सहबाचगताको 
सहववत्तीमकयण सभूहरे रू. ४ अफा ४० कयोड ऋण रगानी गन ेबएको छ । ‘मो कुर रागतको कयीफ ७५ प्रनतशत हो,’ 
न्मादी जरववद्मुत ्आमोजनाका कामाकायी ननदेशक उत्तयकुभाय शे्रष्ठरे बन े। आमोजनाको कुर रागत कयीफ ६ अफा 
रुऩैमाॉ यहेको छ । फाॉकी रागत स्वऩूॉजीफाट जुटाइनेछ । 
न्मादी जरववद्मुत ्आमोजना ऩन्श्चभ नेऩारको रभजुङ न्जल्राअन्तगात फाहुनडाॉडा गाववसभा अवन्स्थत छ । 
आमोजनाको ववद्मुत ्ियीद सम्झौता सम्ऩन्न बइसकेको छ । ठेकेदायको ननमुन्क्त प्रकक्रमाभा यहेको य चाॉड ैन ैसो 
कामा सम्ऩन्न गन ेकम्ऩनीरे जानकायी ददएको छ । 
आमोजना ननभााण थारनी २०७३ जेठको दोस्रो हप्ताफाट हुन ेआमोजनाका शे्रष्ठरे जानकायी ददए । आमोजनाको 
ननभााण कामा २०७६ सारमबर सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म छ । 
आमोजनाको ननभााण बएऩनछ देशको ऊजाा अबावराई न्मूनीकयण गना भहŒवऩूणा मोगदान ऩुग्न ेकम्ऩनीको 
ववश्वास छ । आमोजना ववकास कम्ऩनीका रूऩभा यहेको न्मादी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीभा फुटवर ऩावय सभूहको 
फहुभत शमेयधनीको स्वामभत्व छ । त्मस्त,ै रभजुङ ववद्मुत ्ववकास कम्ऩनीको सहबागी शमेयधनीको रूऩभा शमेय 

स्वामभत्व यहेको छ । कम्ऩनीरे आमोजना ऺेरका स्थानीम जनता तथा सवासाधायणका राचग सभेत शमेय जायी गन े

मोजना यहेको फताएको छ । नदी प्रवाही प्रकायको उक्त आमोजनाको ड्माभ नाञ्च, फाहुनडाॉडा वडा नम्फय २ भा 
यहनेछ । त्मस्त,ै ऩावय हाउस सोही गाववसको वडा नम्फय ७ भा यहनेछ ।  आमोजनारे वावषाक औसत ऊजाा १ सम ६८ 

दशभरव ५ चगगावाट आवय उत्ऩादन हुनेछ । 
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न्मादी जरववद्मुत्भा रगानी जुट्मो 
फुटवर ऩावय कम्ऩनी (वववऩसी)को अगुवाइभा ननभााण हुन रागेको ३० भेगावाटको न्मादी जरववद्मुत ्

आमोजनाको रगानी जुटेको छ । 
वऩवऩसीको सहामक कम्ऩनी न्मादी हाइड्रोऩावय य आमोजनाभा ऋण रगानी गन ेफैंकफीच फुधफाय ऋण 

सम्झौताभा हस्ताऺय 

बएको छ । 
फैंकहरूरे सहववत्तीमकयण भापा त ४ अफा ४० कयोड रुऩैमाॉ रगानी गनेछन ्। एबयेष्ट फैंकको अगुवाइभा 
नबफर, ग्रोफर आइएभई, दहभारमन, सन्राइज फैंक य जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनीरे 

सहववत्तीमकयणभापा त रगानी गना रागेका हुन ्। करयफ ६ अफा रुऩैमाॉ अनुभाननत रागत यहेको 
आमोजनाभा फाॉकी यकभ स्वऩुॉजी (इन्क्वटी)फाट रगानी हुन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ । 
न्मादी हाइड्रोऩावयभा वववऩसीको फहुभत य रभजुङ ववद्मुत ्ववकास कम्ऩनीको सेमय छ । आमोजनारे 

आमोजना स्थर रभजुङ न्जल्रावासी य भुरुकबयका सवासाधायणराई सेमय जायी गरयने कम्ऩनीरे 

जनाएको छ । 
आमोजना ननभााणका राचग ठेकेदाय छनोटको प्रकक्रमा अन्न्तभ चयणभा ऩुगेको फताइएको छ । आमोजना 
ननभााण ०७६ मबर सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखिएको छ ।  
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 ‘अफको फीस वषा ऊजाा उत्ऩादन दशक’  

उऩप्रधानभन्री टोऩफहादयु यामभाझीरे अफको दईु दशकराई ऊजाा उत्ऩादन दशकका रुऩभा मरएय ऩदहरो 
दशकभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गने रक्ष्मका साथ सयकाय अनघ फढ्ने फताउनुबएको छ । 

याभफजायन्स्थत कामरका उभाववको स्वणा भहोत्सव सभाऩन सभायोहराई आज सम्फोधन गदै ऊजााभन्री 
यामभाझीरे देशराई ऊजाा सङ्कटकार घोषणा गयेय अफको ऩाॉच वषाभा ववद्मुत ्उत्ऩादन तीव्र गनतभा अनघ 

फढाइन ेआश्वासन ददनुबमो । 

‗घय घयभा बफजुरी जनजनभा सेमय‘ भूर नायाका साथ जरववद्मुत्का फाॉकी आमोजनाराई ववशषे 

प्राथमभकताका साथ अनघ फढाइने फताउॉ दै उहाॉरे सयकाय, ननजी ऺेर य ठूरा कम्ऩनीफाट ववद्मुत ्

उत्ऩादनभा ठूरो रगानी गरयने न्जककय गनुाबमो । 

बूकम्ऩ, नाकाफन्दी य भधेसी भोचााको आन्दोरनका कायण योककएका सफै आमोजना सञ्चारन बएको 
फताउॉ दै उहाॉरे अफ इन्धन य ग्मासको अबावभा सञ्चारन बएका आमोजनाको काभ नयोककने ववश्वास 

ददराउनुबमो । 

दढरासुस्तीरे १०६ वषाभा जम्भा ३०० भेगावाट भारै ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयएकारे अदहरे नेऩारीरे चको 
ववद्मुत्बाय कटौतीको भाय िेप्नुऩयेको फताउॉ दै उहाॉरे नदीभा ऩानी सुक्दै गएकारे अबैm केही सभम 

ववद्मुत्बाय कटौती फढ्न सक्छ तय ववद्मुत्बाय कटौती घट्न सुरु बएऩनछ घट्दै जान्छ, फढ्दैन बन्नुबमो । 

 

सो अवसयभा उहाॉरे ववद्मारमको स्वणा भहोत्सव स्तम्ब, स्वणाद्वाय, प्रावव बवन ननभााणका 
सहमोगदाता, ववद्मारमभा उत्कृष्ट काभ गन ेमशऺक य कभाचायीराई सम्भानऩर ववतयण गनुाबएको चथमो 
। ववद्मारम व्मवस्थाऩन समभनतका अध्मऺ सूमाप्रकाश नतवायीको अध्मऺताभा बएको सो कामाक्रभभा 
स्थानीम ववकास अचधकायी याभचन्र नतवायी, ववद्मारमका प्राचामा फरयाभ चगयी, रगामतरे भन्तव्म 

व्मक्त गनुाबएको चथमो । यासस 

 


