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फूढीगण्डकी आमोजनाको जग्गा ऩहहचानको काभ सककॉ दै, ४५ हजाय जनतारे 

थातथरो छाड्नुऩन े

याष्ट्रिम गौयवका आमोजनाको रुऩभा यहेको फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाराई आवश्मक ऩन ेजग्गाको ऩहहचान 

गन ेकाभराई तीव्र ऩारयएको छ । चारु आवभबत्र ैआमोजनाको ननभााण शुरु गन ेरक्ष्मका साथ ऩहहरो चयणभा 
जग्गाको ऩहहचान गन ेकाभराई मुद्धस्तयभा अगाडड फढाइएको हो । धाहदङ य गोयखाका कयीफ ४५ हजाय जनतारे 

थातथरो छाड्नुऩन ेसो आमोजना कुन ढाॉचाभा फन्छ बन्न ेफायेभा हारसम्भ टुङ्गो नरागे ऩनन डुफानभा ऩन ेतथा 
प्रबाववत जग्गा छुट्हटएऩनछ भात्र ैभुआब्जा ववतयणको काभ शुरु गना सहज हुन ेछ । आमोजनाका अध्मऺ 

रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारे दवुै ष्ट्जल्राका भारऩोत तथा नाऩी कामाारमरे आफ्नो काभ अष्ट्न्तभ चयणभा ऩ¥ुमाएको 
जानकायी हदए । 
आमोजनाको डुफानभा ऩने ऺेत्र, फस्ती स्थानान्तयणका रागग आवश्मक वन य व्मष्ट्ततगत जभभन ऩहहचान गन ेकाभ 

बइयहेको छ । ऊजाा भन्त्रारमको आग्रहभा बूभभसुधाय तथा व्मवस्था भन्त्रारमरे सम्फष्ट्न्धत ष्ट्जल्राका नाऩी तथा 
भारऩोत कामाारमराई मुद्धस्तयभा जग्गा ऩहहचान गना ननदेशन हदएको छ । 
फूढीगण्डकी नदीको ४५ ककभी ऺेत्र य आॉखखुोराको २२ ककभी ऺेत्र डुफानभा ऩन,े आमोजना य सोसॉग सम्फष्ट्न्धत छ 

हजाय सातसम ८५ हेतटय जग्गाका साथ ैववस्थावऩत ऩरयवायको ऩुन्स्थाऩना य प्रस्ताववत दईुसम ३५ ककभी 
फूढीगण्डकी चक्रऩथका रागग सभेत जग्गाको मथाथा ऩहहचान गनुाऩन ेदेखखन्छ । 

मस्त ैस्थानीमवासीरे बोगचरन गदै आएको जग्गाको स्वरुऩ ऩनन छुट्ट्माउनुऩछा  । अध्मऺ देवकोटा प्रबाववत 

ऺेत्रका स्थानीमवासीको रारऩुजााभा थोयै जग्गा बए ऩनन कभाइ गरययहेको जग्गा फढी यहेकारे त्मसराई सम्फोधन 

गना ऩनन तथ्माङ्क वैऻाननक य वस्तुननरठ फनाउनुऩन ेफताए । 
रारऩुजााभा यहेको ऺेत्रपर य जभभनको वास्तववक ऺेत्रपर रगामत नभभरेका ववषम भभराएय जग्गा अगधग्रहणको 
काभ शुरु गन ेतमायीभा आमोजना छ । आमोजनाको हार वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन (इआइए) ंॊको काभ जायी 
छ । सो कामा फ्रान्सेरी ऩयाभशादाता ट्मातटफेररे गरययहेको छ । मही पागुन १६ गतेसम्भ इआइए प्रनतवदेन 

फुझाउन ेय आमोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदन (डडवऩआय)को काभ सम्ऩन्न हुनेछ । 
कुर एक हजाय दईुसम भेगावाट ऺभताको सो आमोजना काठभाडौँ, ऩोखया, नायामणगढ जस्ता ठूरा य भहत्वऩूणा 
सहयको ववद्मुत ्भाग धान्न ेआमोजनाका रुऩभा यहेको छ । भुरुकभा हार कूर जडडत ऺभता सातसम ८५ भेगावाट 

भात्र ैयहेको अवस्थाभा एउटै आमोजनाफाट एक हजाय भेगावाट फढी उत्ऩादन हुन सकेको अवस्थाभा त्मसरे ऊजाा 
सॊकट सभाधानभा सहमोग ऩु¥माउन ेववश्वास भरइएको छ । 
कुर २६३ भभ अग्रो फाॉध फनाउॉदा सो आमोजनारे पेवातारबन्दा १५ गुणा ठूरो तार फनाउन ेय ऩमाटकीम गनतववगध 

सभेत फढ्न ेबएकारे साभान्म आमोजनाबन्दा ऩनन फहुउद्देशीम फनाउनुऩन ेदेवकोटारे उल्रेख गये ।  सयकायरे सो 
आमोजनाका रागग चार ुआफभा रू. तीन अफा २५ कयोड फजेट व्मवस्था गयेको छ । 
कयीफ दईु खफा रागतको अनुभान गरयएको सो आमोजनाराई कम्ऩनी ढाॉचाभा रैजान ेतमायी गरयएको छ । ननभााण 

शुरु बएको सात वषाभा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको आमोजनाभा सयकायरे वावषाक रू.१० अफाका दयरे रू. ७० अफा, 
स्थानीमवासीका तपा फाट कूर रगानीको ३० प्रनतशत अथाात ्रू. ६० अफा तथा कभाचायी सञ्चमकोष य नागरयक 

रगानी कोषफाट रू. १०–१० अफा रगानी जुटाउन सककन्छ । यासस 
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७ भेगावाट उत्ऩादन थपऩमो 
काठभाडौं÷यास– साननभा भाई हाइड्रोऩावय भरभभटेडद्वाया ननभााणाधीन ७ भेगावाटको भाई तमासकेट आमोजनाको 
ननभााण सम्ऩन्न बई शुक्रफायदेखख व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु बएको छ । भाईरे ७ भेगावाट उत्ऩादन थऩेसॉग ैववद्मुत ्

उत्ऩादनको कुर ऺभता ७ सम ७५ भेगावाट ऩुगेको छ ।  
‘ऩयीऺण उत्ऩादन सककएय भाई तमासकेटरे व्मावसानमक उत्ऩादन सुरु गयेको छ ।‘ ‗कम्ऩनीका ननदेशक डा. 
सुवणादास शे्ररठरे बन,े ‗१ अफा ३० कयोड रागतभा आमोजना फनेको हो, भाई सवस्टेसन हुॉदै गोदकभा जोडडएको छ 

।‘ गत १९ असोजदेखख सोही कम्ऩनीद्वाया ननभााण गरयएको २२ भेगावाटको भाई खोरा जरववद्मुत ्आमोजनारे 

व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गयेको गथमो । चारू वषाभा भात्र कम्ऩनीद्वाया ननभााण गरयएका दईु आमोजनाद्वाया २९ 

भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन थवऩएको छ ।  
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सात भेगावाट याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोडडमो 
याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा सात भेगावाट ववद्मुत ्जोडडएको छ । साननभा भाई जरववद्मुत ्आमोजनारे इराभभा 
ननभााण गयेको भाई तमासकेड आमोजना शननवायफाट केन्रीम प्रमायण राइनभा जोडडएको हो । सोही ननभााण 

सॊस्थारे ननभााण गयेको साननभा भाई जरववद्मुत ्आमोजना केही सभम ऩहीरे न ैयाष्ट्रिम प्रसायण राइनभा 
जोडडइसकेको छ । 
भाई तमासकेड आमोजना गत दशैँअगाव ैननभााण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको बएऩनन बूकम्ऩ, बायतको अघोवषत 

नाकाफन्दीजस्ता कायणरे ऩछाडड धकेभरएको हो । 
साननभा भाई हाइड्रोका प्रफनध्क अजम काकीरे ववभबन्न अवयोध उत्ऩन्न बए ऩनन केन्रीम प्रसायण राइनभा जोड्न 

सपर बएको फताए । केही भहीनाअनघ सम्ऩन्न साननभा भाईफाट उत्ऩाहदत २२ भेगावाट ववद्मुत ्काफेरी 
करयडोयभापा त केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडइसकेको छ । 
रू. एक अफा २६ कयोड रागतभा ननभााण सम्ऩन्न बएको सो आमोजनाभा गैयआवासीम नेऩारीरे सभेत रगानीभा 
गयेका छन ्। कम्ऩनीका प्रभुख सुवणादास शे्ररठरे भुरुकभा चयभ ऊजाा सङ्कट बइयहेको फेरा सात भेगावाट भात्र ै

बएऩनन केन्रीम प्रसायण राइनभा जोड्न सतन ुखसुीको कुया बएको फताए  । यासस 
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थऩ ८० भेगावाट बफजुरीको भूल्मभा सहभतत, पागुन ४ देखि दैतनक २ 

घण्टासम्भ रोडसेडडङ घट्ने 
पाल्गुन २, २०७२- ववद्मुत ्प्रागधकयण य बायतीम सयकायी कम्ऩनी एनबीबीएनफीच ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट नेऩाररे बायतफाट पागुन ४ देखख आमात गने थऩ ८० भेगावाट बफजुरीको 
भूल्मभा सभझदायी बएको छ । 

एनबीबीएनरे सुरुभा फढी भूल्म प्रस्ताव गयेऩनछ बायतफाट थऩ बफजुरी नआउने हो कक बन्ने आशॊका 
फढेको गथमो । ऩययारि भन्त्रारमभापा त बायत सयकायराई भूल्मभा ऩुनववाचाय गरयहदन गरयएको आग्रह य 

प्रागधकयण तथा एनबीबीएनका अगधकायीफीचको छरपरऩनछ बफजुरीको भूल्मभा सभझदायी बएको हो 
।   

एनबीबीएनरे प्रनतमुननट बारु ३.४४ (५ रुऩैमाॉ ५०) ऩैसाभा बफजुरी हदन सहभत बएको जानकायी ववद्मुत ्

प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेश काफ्रेरे हदए । उनका अनुसाय एनबीबीएनका उच्च अगधकायीहरू 

आइतफाय नेऩार आउॉ दैछन ्। प्रागधकयण य एनबीबीएनका अगधकायीफीच आइतफाय हुने छरपरऩनछ 

भूल्मभा औऩचारयक सभझदायी य खरयदबफक्रीको सहभनत हुनेछ । 

बायतफाट पागुन ४ देखख ८० भेगावाट बफजुरी आउन थाल्नेछ । बायतरे प्रधानभन्त्री केऩी ओरीको नमाॉ 
भ्रभणका अवसयभा पागुन ८ भा नेऩारराई थऩ बफजुरी ननमाात गना थारेको घोषणा गनेछ । नेऩाररे 

बायतफाट ववभबन्न ववन्दफुाट हार २ सम ३५ भेगावाट बफजुरी आमात गदै आएको छ । ८० भेगावाट 

थवऩएऩनछ बायतफाट आमात हुन ेबफजुरी ३ सम १५ भेगावाट ऩुग्नेछ । 

एनबीबीएनरे सुरुभा प्रागधकयणराई प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉ ८० ऩैसाभा ८० भेगावाट बफजुरी ननमाात गन े

प्रस्ताव गयेको गथमो । भहॉगोभा बफजुरी खरयद गना नसककने बन्दै प्रागधकयणरे ऩययारि भन्त्रारमभापा त 

बायत सयकायराई ववद्मुत ्भूल्मभा ऩुनववाचाय गना आग्रह गयेको गथमो । प्रागधकयणरे बायतको अको 
कम्ऩनी ऩीटीसीभसत प्रनतमुननट ५ रुऩैमाॉ ५० ऩैसाभा २ सम ३५ भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गदै 

आइयहेको छ । प्रागधकयणरे ऩीटीसीरे हदएकै भूल्मभा बफजुरी हदन एनबीबीएनसभऺ आग्रह गयेको गथमो 
। 

ऩययारि भन्त्रारमभापा त गरयएको कूटनीनतक ऩहर य प्रागधकयण तथा एनबीबीएन कम्ऩनीका 
अगधकायीफीचको छरपरऩनछ नेऩाररे आमात गन ेबफजुरीको भूल्म टुॊगो रागेको हो । 
प्रागधकयणरे ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट थऩ ८० भेगावाट ल्माउन १ सम ३२ 



केबीको सफस्टेसन ननभााण गरयसकेको छ । ‗थऩ बफजुरी ल्माउन प्रागधकयणरे बौनतक सॊयचना ननभााण 

गरयसकेको छ । सहभनतअनुसाय अफ थऩ ८० भेगावाट बफजुरी ल्माउन कुन ैसभस्मा छैन, ४ गतेदेखख ८० 

भेगावाट बफजुरी आउॉछ,‘ काफ्रेरे काष्ट्न्तऩुयभसत बने । 

८० भेगावाट बफजुरी थवऩएऩनछ भुरुकभा पागुन ४ देखख दैननक २ घण्टासम्भ रोडसेडडङ घट्न े

प्रागधकयणका अगधकायी फताउॉछन ्। केही सभमअनघ बएको ऊजाा सगचवस्तयीम नेऩार–बायत फैठकभा 
बायतीम सयकाय ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट नेऩारराई २ सम भेगावाट बफजुरी 
हदन सहभत बएको गथमो । 

प्रागधकयणरे फाॉकी १ सम २० भेगावाट बफजुरी ल्माउन नेऩारतपा  २ सम केबीको नमाॉ सफस्टेसन ननभााण 

सुरु गदैछ । अफको सात भहहनाभा सफस्टेसन फन्न ेय प्रागधकयणरे त्मसफाट थऩ १ सम २० भगेावाट 

बफजुरीसभेत आमात गना थाल्नेछ । प्रागधकयणरे १ सम २० भेगावाट बफजुरीसभेत एनबीबीएन 

कम्ऩनीफाटै खरयद गन ेहो । त्मो १ सम २० भेगावाट बफजुरीको भूल्मसभेत प्रनतमुननट ५ रुऩैमाॉ ५० नै हुनेछ 

। 
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बायतफाट ८० भेगावाट पवद्मुत ्आमात 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको केन्रीम प्रसायण राइनभा भङ्गरफायदेखख ८० भेगावाट ववद्मुत ्थऩ हुन ेबएको छ ।  
 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण य बायतको ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभ भरभभटेड(एनभबभबएन)फीच आज बएको द्ववऩऺीम 

सम्झौताऩनछ प्रागधकयणको प्रसायण राइनभा ववद्मुत ्थऩ हुन रागेको हो ।  
 

ऊजाा भन्त्रारमका सगचव सुभनप्रसाद शभााको उऩष्ट्स्थनतभा प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रे य 

एनभबभबएनका भहाप्रफन्धक ए के भग्गुफीच ववद्मुत ्आमातसम्फन्धी द्ववऩऺीम सम्झौताभा आज हस्ताऺय बएको 
हो ।  
 

ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभायप्त ववद्मुत ्आमात गना रागगएको हो । बायत सयकायको 
ऊजाा व्माऩायसम्फन्धी सॊस्था एनभबभबएनरे प्रनतमुननट बायतीम रुऩैमाॉ ३.४४ ऩैसा (रु ५.५० ऩैसा) य प्रसायण राइन 

प्रमोग, चहुावट शुल्क रु १.५३ ऩैसा गयी रु ७.०३४ ऩैसाभा ववद्मुत ्उऩरब्ध हुनेछ ।  
 

गत भाघ १५ गत ेमहाॉ सम्ऩन्न नेऩार य बायतका ऊजाा सगचवस्तयीम सॊमन्त्रको दोस्रो फैठकको ननणामअनुसाय न ै

नेऩाररे थऩ ववद्मुत ्आमात गना रागेको हो । प्रागधकयण य एनभबभबएनका उच्च अगधकायीफीच आइतफाय य आज 

बएको द्ववऩऺीम छरपरऩनछ ववगतभा आमात बएको बन्दा सस्तो दयभा ववद्मुत ्उऩरब्ध हुन रागेको हो ।  
 

ऩावय िान्सभभसन कम्ऩनीरे अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको ननभााण मही पागुन १ गत ेसम्ऩन्न गयेऩनछ बायतफाट 

थऩ ववद्मत ्आमात गना सहज बएको हो । ढल्केफयभा यहेको प्रागधकयणको ऺभता कभ बएका कायण तत्कार थऩ 

ववद्मुत ्आमात गना नसककएको हो ।  
 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको ऺभता ४४० केबीको बए ऩनन सवस्टेसनको ऺभता १३२ केबीको भात्र ैबएकारे 

तत्कार ८० भेगावाट भात्र ैववद्मुत ्आमात गना रागगएको हो ।  
 

ऩावय िान्सभभसन कम्ऩनीरे गत भाघ २७ गत ेन ैसावाजननक सूचना प्रकाभशत गयी नेऩार खण्डको प्रसायण राइन 

आसऩासका ऺेत्रभा सावधानी अऩनाउन आग्रह गयेको गथमो । ववद्मुत ्आमातका रागग ढल्केफयभा १०० एभबीए 

ऺभताको िान्सभभटय जडान गरयएको छ ।  
 

मसअनघ बायतको वऩहटभस इष्ट्न्डमाफाट ववद्मुत ्खरयद गन ेसहभनत बएको गथमो तय ऩनछल्रो ऩटक बायतीम ऩऺरे 

सो कम्ऩनीफाट नबई एनभबभबएनफाट ववद्मुत ्खरयद गना आग्रह गयेको गथमो ।  
 

द्ववऩऺीम हस्ताऺयऩनछ ऊजाा सगचव शभाारे भुरुकभा जायी ऊजाा सङ्कटराई सभाधान गना सहमोग ऩुग्न ेववश्वास 

व्मतत गनुाबमो । ―राभो प्रमासऩनछ हाभीरे अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभापा त ववद्मुत ्आमात गना सपर बएका 
छौँ । आगाभी हदनभा थऩ ववद्मुत ्ननमाात गना ऩनन सोही भागा प्रमोग गना सककन्छ ।‖ आगाभी डढे वषाभबत्र 

बायतफाट थऩ २०० भेगावाट ल्माउन ऩनन ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन सहामक भसद्ध हुन े



उहाॉको बनाइ छ ।  
 

प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक काफ्रेरे नेऩार य बायतफीच २०७१ काविक ४ गत ेबएको ववद्मुत ्व्माऩाय 

सम्झौताका आधायभा न ैववद्मुत ्आमात गरयएको जानकायी हदनुबमो ।  
 

बायतफाट थऩ हुन ेववद्मुत ्प्रागधकयणको प्रणारीभा जोडडएऩनछ के कनत घन्टा ववद्मुत ्बाय कटौती घटाउन सककन्छ 

बनेय सावाजननक गरयन ेबएको छ । साभान्मतमा ८० भेगावाट थऩ हुॉदा डढे घन्टा ववद्मुत ्बाय कटौती कभ हुन 

सतछ ।  
 

प्रागधकयणका बायप्रेषण केन्रका प्रभुख बुवनकुभाय खत्रीका अनुसाय हार ववद्मुत्को दैननक भाग एक हजाय ३२५ 

भेगावाट यहेको छ । कुरेखानी य अन्म नदी प्रवाहभा आधारयत आमोजनाफाट ३०० भेगावाट तथा बायतफाट २३५ 

भेगावाट ववद्मुत ्प्रवाहहत बइयहेको छ । केन्रीम प्रणारीभा ७८५ भेगावाट ववद्मुत ्अऩुग हुॉदै आएको छ ।  
 

 

एभबभबएनका भहाप्रफन्धक भग्गुरे बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका क्रभभा बएको 
सहभनतअनुसाय न ैआपूरे फजायभूल्मका आधायभा ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाएको फताउनुबमो । हार बएको द्ववऩऺीम 

सहभनत २०७३ असाय १६ गतेसम्भ भात्र ैकामभ हुनेछ । ―प्रागधकयणको चाहना य फजायरे ननधाायण गन ेअवस्थाराई 

आधाय भानेय थऩ ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाइन ेछ‖ – भग्गुरे बन्नुबमो । यासस  
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प्रततमुतनट सात रूऩैमाॉभा बायतसॉग ८० भेगावाट पवद्मुत ्िरयद गने सम्झौता 
रोडसेडडङ कनत घट्छ बन्न ेननष्ट्श्चत छैन : प्रागधकयण 

नेऩाररे अहहरे देखखएको ऊजाासॊकटराई केही हदसम्भ ननयाकयण गनाको रागग बायतसॉग ८० भेगावाट 

बफजुरी खरयद गन ेसम्झौता गयेको छ । सोभफाय याजधानीभा आमोष्ट्जत एक कामाक्रभभा नेऩार ववद्मुत ्

प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रे य बायतीम ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभका भहाप्रफन्धक 

एके भग्गुरे सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय गयेका हुन ्। उतत सम्झौताअनुसाय प्रनतमुननटको तीन रुऩैमाॉ ४४ 

ऩैसा बारु नतनुाऩनेछ । त्मसभा नेऩारी एक रूऩैमाॉ ५३ ऩैसा जोड्दा प्रनतमुननट सात रूऩैमाॉको दयभा ऩना 
आउन ेप्रागधकयणरे जनाएको छ । प्रागधकयणका अनुसाय भुजफ्पयऩुय डभेरबयी प्वाइन्टफाट 

ढल्केफयसम्भको प्रसायणराइन शुल्कसभेत गयी प्रनतमुननट सात रुऩैमाॉभा बफजुरी आमात हुने बएको हो । 
 

सोभफाय दवुै देशफीच सम्झौता बएसॉग ैफुधफायफाट ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायणराइनभायप्त 

ऩहहरोऩटक बफजुरी आमात हुन ेबएको छ । सम्झौताऩनछ ऩत्रकायहरूसॉग कुयाकानी गदै प्रागधकयणका 
प्रनतननगधहरूरे मो बायत य नेऩारफीचको ववद्मुत ्आदानप्रदानको ऩहहरो खडु्ककरो बएको प्रनतकक्रमा हदए 

। प्रागधकयण य ननगभफीच बएको सम्झौतारे आउॉदो असायसम्भ मही फाटोफाट ८० भेगावाट बफजुरी 
ल्माउन नेऩारराई फाटो खरेुको छ । २२० केबीए सफस्टेसनको काभ सम्ऩन्न नबए ऩनन ननभााणसम्ऩन्न 

बएको एक सम ३२ केबीए बोल्टेज स्तयभा चाजा हुन ेप्रसायणराइनफाट बफजरी ल्माइन ेकामाकायी ननदेशक 

काफ्रेरे फताए ।  
 

कामाक्रभभा प्रागधकयणका अध्मऺ एवॊ ऊजाा भन्त्रारमका सगचव सुभन प्रसाद शभाारे नेऩारको 
ऊजाासङ्कटराई ध्मानभा याखी िान्सपभाय याख्ने काभभा बायतरे न ैसहमोग गयेको बन्दै बायतको 
सहमोगको प्रशॊसा गये । उनरे अफको सात हदन ऩावयको तमाऩाभसटी हेयेय त्मसऩनछ ननयन्तय ववद्मुत ्

आमातको काभ सुरू गरयने ऩनन स्ऩरट ऩाये । दईु देशफीच बएको मो ऊजाा आमात य ननमाात सभझदायी छ 

भहहनाऩनछ पेरय नवीकयण हुनेछ ।  हस्ताऺय कामाक्रभभा एटीऩीसी ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभका 
भहाप्रफन्धक एके भग्गुरे दईु देशफीच ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता बएको १४ भहहनाभा बएको मो सम्झौता 
ननकै भहत्वऩूणा बएको फताए । ‗१४ भहहनाभा भहत्वऩूणा उऩरष्ट्ब्ध हाभसर बएको छ‘, उनरे बन,े ‗हाभी 
नेऩारारई थऩ सहमोग गना प्रनतफद्ध छौँ ।‘  
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‘जरपवद्मुत्भा कसैफाट व्मवधान हुनुहुॉदैन’ 

काठभाडौं÷यास— प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे जरववद्मुत ्ववकासभा कसैफाट व्मवधान हुन नहुन ेफताएका छन ्

। स्टाप करेज य रगानी फोडारे आइतफायदेखख सुरु गयेको ऩाॉच हदने आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) 

कामाान्वमनका रागग ष्ट्जल्रास्तयीम अगधकायीराई ताभरभको शुबायम्ब गदै उनरे ववकास य उन्ननतका रागग 

गरयएको प्रमासभा कसैफाट अवयोध हुननहुन ेफताए ।  
‘प्रसायण राइन य जरववद्मुत ्आमोजनाभा अनावश्मक वववाद गने काभ बएको छ, मो गरत छ ।‘ उनरे बन,े 

‗खोराभा काभ गदाा डाॉडाभा अनावश्मक भाग गन ेप्रववृिको अन्त्म हुनुऩछा  ।‘ ववकासफाये जनताराई स्ऩरट रूऩभा 
फुझाउन आग्रह गदै उनरे सकायात्भक काभका रागग काभ ऩन्छाउन ेय ठूरा ऩदका व्मष्ट्ततहरूसॉग डयाउन ेप्रववृि 

गरत बएको फताए । ‗सयकायरे भुख होइन, काभ हेछा , सफैरे याम्रो काभ गन ेसॊकल्ऩ गयाॊं ै।’ उनरे बन,े ‗जनता, 
प्रशासन य रगानीकताा भभरेय काभ गनुाऩछा  ।‘  
उऩसगचव सहसगचवसॉग डयाउन,े सहसगचव सगचवसॉग डयाउन,े सगचव भुख्मसगचवसॉग डयाउन ेय भखु्म सगचव 

भन्त्रीहरूसॉग डयाउन ेप्रववृि घातक बएको उनको तका  गथमो । भुख्म सगचव डा. सोभरार सुवेदीरे वातावयणीम 

प्रबाव भूल्माॊकन (ईआईए) को ६० हदनभबत्र ऩूया गन ेप्रावधानराई घटाएय ३० हदनभा झाना रागगएको फताउॉ दै सफ ै

कभाचायी ववकासप्रेभी हुनुऩन ेफताए । ऩाॉच हदनसम्भ आमोजना हुन ेताभरभभा ९ सम भेगावाटका भागथल्रो कणाारी 
य अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण हुन ेचाय ष्ट्जल्राका २० सहबागी छन ्। उगचत सूचनाको अबाव तथा 
जरववद्मुत ्आमोजनाफाये थाहा नहुॉदा स्थानीम प्रशासनफाट सभेत प्रकक्रमाभा हढराइ हुन ेबएय जरववद्मुत ्

आमोजनाभा हढराइ बइयहेका फेरा ऩहहरोऩटक मस्तो ताभरभ हदन रागगएको फोडारे जानकायी हदमो । 
ताभरभरे जरववद्मुत ्आमोजना सहज रूऩभा अनघ फढाउन सहमोग ऩुग्न ेफताउॉ दै भागथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रो 
ननष्ट्श्चत सभमऩनछ नेऩारकै हुन ेबएकारे नेऩारकै हहतभा फनाउन रागेकाफाये सवासाधायणराई चतेना जगाउनुऩन े

फताए । ताभरभभा भागथल्रो कणाारी जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रबाववत ऺेत्र सुखेत, दैरेख य अछाभका साथ ैअरुण 

तेस्रो आमोजनाको प्रबाववत ऺेत्र सॊखवुासबा ष्ट्जल्राका सयकायी प्रनतननगध सहबागी छन ्। ताभरभभा प्रभुख ष्ट्जल्रा 
अगधकायी (सीडीओ), स्थानीम ववकास अगधकायी (एरडीओ), नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण सम्फष्ट्न्धत ष्ट्जल्राका 
प्रभुख वन अगधकृत (डीएपओ) य ष्ट्जल्राष्ट्स्थत बूभभसुधाय भन्त्रारमका स्थानीम प्रभुख सहबागी छन ्। ताभरभभा 
जरववद्मुत ्आमोजनाको वातावयण प्रबाव  

भूल्माॊकन, जरववद्मुत्सॉग सम्फष्ट्न्धत कानुन, जरववद्मुत ्आमोजनाभा स्थानीमवासीरे ऩाउने पाइदा, भागथल्रो 
कणाारी य अरुण तेस्रोभा गरयएको ऩीडीए य मसका प्रावधानफाये ताभरभ हदने कामाक्रभ छ । 
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पागुन ७ गतेफाट रोडसेडडङ २ घन्टा कभ  

रक्ष्भण ववमोगी 
बायतरे ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट ८० भेगावाट बफजुरी हदएऩनछ रोडसेडडङ 

करयफ दईु घन्टा कभ हुने बएको छ। उतत ऩरयभाणको बफजुरी ल्माउनेफाये सोभफाय नेऩार ववद्मुत 

प्रागधकयण य बायतको एनहटवऩसी ववद्मुत व्माऩाय ननगभ भरभभटेडफीच सम्झौता हुॉदैछ।  
आगाभी शुक्रफाय (पागुन ७ गत)े प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे नमाॉ हदल्रीफाटै रयभोट कन्िोरको 'ष्ट्स्वच 

अन' गयेऩनछ ८० भेगावाट नेऩार बफजुरी आउनेछ। उतत ऩरयभाणको बफजुरी आएऩनछ अहहरेको 
रोडसेडडङ करयफ दईु घन्टा कभ हुने प्रागधकयणरे जनाएको छ। 
 

प्रागधकयणका अनुसाय करयफ ६ राख मुननट बफजुरी ननयन्तय प्रवाह बए दैननक एक घन्टासम्भ रोडसेडडङ 

कभ हुन्छ। प्रागधकयणरे बायतफाट असाय दोस्रो सातासम्भ ८० भेगावाट फयाफय दैननक १९ राख ४६ हजाय 

मुननट मुननट बफजुरी ककन्नेछ। 
 

ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइन ४०० केबीभा ननभााण बए ऩनन नेऩारतपा  सफस्टेसन तमाय 

नबएकारे तत्कार १३२ केबीभै चाजा गयेय बफजुरी ल्माउन रागगएको हो। सुरुभा बायतको ऊजाा दरार 

कम्ऩनी (वऩहटसी) सॉग बफजुरी ककन्ने सहभनत बएको गथमो। 
 

नेऩार–बायत ऊजाा सगचवस्तयको फैठकभा बायतरे 'नोडर एजेन्सी (बफजुरी फेच्न ेकम्ऩनी)' 
एनहटवऩसीराई तोकेको गथमो। प्रागधकयणरे ककन्न बफजुरी टनकऩुयफाट ककननयहेको भूल्म बारु प्रनतमुननट 

तीन रुऩैमाॉ ४४ ऩैसा (करयफ ऩाॉच रुऩैमाॉ ५० ऩैसा) भा ककन्ने बएको छ। 
 

नोडर एजेन्सी पेरयएऩनछ बफजुरी भहॉगो ऩने (प्रनतमुननट करयफ १३ रुऩैमाॉ) हुॉदा प्रागधकयणरे सस्तो 
बफजुरी हदन बायतसॉग ननयन्तय आग्रह गदै आएको गथमो। प्रागधकयणको प्रमासऩनछ एनहटवऩसीरे 

टनकऩुयफाट ककन्न ेदयभै बफजुरी हदन तमाय बएको प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे 

फताए। 
 

'सवासाधायणरे रोडसेडडङको भाय खेवऩयहेको फेरा, बायतफाट आउने बफजुरीरे ठूरो याहत हदनेछ,' उनरे 

बने, 'रोडसेडडङ घटाउने प्रागधकयणरे आगाभी साता ताभरका ऩरयवतान गन ेतमायी गयेको छ।' सॊकटका 
फेरा प्रणारीभा ८० भेगावाट थवऩनु ननकै सकायात्भक ऩऺ यहेको उनरे फताए। 
 

प्रागधकयणरे भॊगरफायदेखख न ैबफजुरी ल्माउने तमायी गये ऩनन त्मो सम्बव नहुन ेबएको छ। सुरुभा दईु 

हदन ऩयीऺण प्रवाह गना सभम राग्ने हुॉदा शुक्रफाय वा शननफायऩनछ भात्र औऩचारयकरुऩभा बफजुरी आउने 



देखखएको छ। 
 

८० भेगावाट ककन्न ेबने ऩनन एनहटवऩसीरे मसअनघ १० प्रनतशत बफक्री शुल्क य चहुावट कटाएय करयफ ७२ 

भेगावाटभात्र हदन सककने जनाएको गथमो। तय, उतत कम्ऩनीरे अहहरे भुजफ्पयऩुय बफन्दफुाट ८० भेगावाट 

न ैहदन तमाय बएको प्रागधकयण ववद्मुत व्माऩाय ववबागका प्रभुख प्रफर अगधकायीरे फताए। 
 

'बफजुरी ककन्नेफाये आइतफाय नै सम्झौता गने तमायी गथमो, तय छरपर नसककएऩनछ सोभफाय गन ेतम 

बएको छ,' उनरे आइतफाय नागरयकसॉग बने, 'ढर ्ं ेकफय–भुजफ्पयऩुय खण्ड नेऩाररे फुक गरयसकेको छ, 

भुजफ्पयऩुयदेखखको चहुावट बने प्रागधकयणरे नै फेहोनुाऩछा।' दैननक ८० भेगावाट ल्माउॉदा करयफ दईु 

भेगावाट जनत प्राववगधक चहुावट हुने उनरे फताए। 
 

नदी तथा खोराभा ऩानीको फहाफ घट्ने क्रभ पागुनको अष्ट्न्तभसम्भ कामभ हुन ेहुॉदा महाॉ हुन ेकभ 

उत्ऩादनराई बायतफाट आमानतत बफजुरीरे याहत हदने ववश्वास गरयएको छ। करयफ १ हजाय ३ सम 

भेगावाट यहेको भाग बायतरे नाकाफन्दी गयेऩनछ स्वाट्टै फढेय झन्ड ैएक हजाय आठ सम मभेगावाट ऩुगेको 
गथमो। 
 

प्रागधकयणरे मो वषाको हहउॉदभा रोडसेडडङ दैननक १० घन्टाभा सीभभत गन ेबने ऩनन अप्रत्माभसत रुऩभा 
भाग फढेऩनछ फढाएय दैननक १३ घन्टासम्भ ऩुमाांैएको छ। नेऩारको जडडत ऺभता अहहरेसम्भ करयफ 

आठ सम भेगावाट ऩुगेको छ। तय, हहउॉदको आऩूनता बने तीन सम भेगावाटबन्दा फढी हुॉदैन। 
 

हहउॉदभा बफजुरीको भाग य आऩूनता व्मवस्थाऩन गना ९२ भेगावाटको कुरेखानी जराशम य बायतफाट 

आमात हुने बफजुरीभा न ैबय ऩनुाऩयेको छ। प्रागधकयणरे मो वषा बायतफाट अगधकतभ दईु सम ४० 

भेगावाटसम्भ आमात गयेको छ। ऩनछल्रो सभमको आमात दईु सम ३० भेगावाट यहेको प्रागधकयणरे 

जनाएको छ। 
 

ढल्केफयभा २२० केबी सफस्टेसन ननभााण बए अको वषासम्भ अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाटभात्र करयफ 

दईु सम भेगावाटबन्दा फढी आमात गना सककन्छ। अको वषाको हहउॉदसम्भ बायतफाट करयफ ६ सम 

भेगावाट बफजुरी बायतफाट आमात गने रक्ष्म छ। अन्तयदेशीम प्रसायण राइन चाय सम केबीभा चाजा 
बएऩनछ त्महाॉफाट एक हजाय दईु सम भेगावाटसम्भ ल्माउन सककन्छ। 
 

सयकायरे ऊजाा सॊकट ननवायणकार घोषणाको तमायी गदै तीन वषाभबत्र एक हजाय चाय सम ५० भेगावाट 

बफजुरी स्वदेशभै उत्ऩादन गने रक्ष्म याखेको छ। मस्त ैसन ्२०१७ को अन्तसम्भ बायतफाट करयफ नौ सम 

४० भेगावाट खरयद गन ेरक्ष्म छ। मो दवुै जोड्दा तीन वषाऩनछको भाग सष्ट्जरै ऩूया हुने सयकायको दाफी छ।  
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अन्तदेशीम प्रसायणराइन तमाय 

बोभरदेखख बायतफाट थऩ ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात 

राभो प्रतीऺाऩनछ नेऩार–बायतफीचको ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइनफाट फुधफायदेखख ववद्मुत ्

प्रवाह हुन ेबएको छ। सोभफाय ऊजाा भन्त्रारमभा नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण य बायतको ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभ 

भरभभटेड (एनबीबीएन) फीच ८० भेगावाट ववद्मुत ्खरयद गन ेसम्झौतासॉग ैउतत अन्तदेशीम प्रसायणराइनको 
औऩचारयक रूऩभा सुचारु बएको हो। 
उतत सम्झौताभा प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रे य एनबीबीएनका भहाप्रफन्धक एके भागुरे 

हस्ताऺय गनुाबमो। आगाभी जुन ३० तारयखसम्भको अल्ऩकारीन सभमावगधका ननष्ट्म्त प्रागधकयणरे 

एनबीबीएनफाट प्रनतमुननट ३ रुवऩमाॉ ४४ ऩैसा बायतीम भुराभा ववद्मुत ्खरयद गनेछ। त्मसफाहेक प्रनतमुननट १ 

रुवऩमाॉ ७५ ऩैसा नेऩारी रुवऩमाॉ प्रसायणराइन प्रमोगवाऩतको थऩ शुल्क राग्न ेहुॉदा कूर प्रनतमुननट ७ रुवऩमाॉ ४ ऩैसा 
नेऩारी रुवऩमाॉभा बायतफाट खरयद गन ेथऩ ववद्मुत ्नेऩार आइऩुग्न ेछ। 
ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइन ४०० केबीए ऺभताको बए ऩनन नेऩारतपा को सफ–स्टेसन ऩूणारूऩभा 
तमाय बइनसकेको हुॉदा १३२ केबीएको स्तयभा नेऩारी सफ–स्टेसनभा पेब्रुअयी १७ भा जडान गरयन ेनेऩार ववद्मुत ्

प्रगधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे जानकायी हदनुबमो। काफ्रेका अनुसाय बायतफाट खरयद हुन े

थऩ ववद्मुत ्य प्रसायणराइनको प्रमोग केही सभम ऩयीऺणकारभा यहन ेबएकारे तत्कार रोडसेडडङको सभमावगध 

ऩरयवतान हुन ेछैन। थऩ ८० भेगावाट ववद्मुत ्याष्ट्रिम प्रसायणराइनभा जोडडएऩनछ रोडसेडडङ ताभरकाभा अवश्म ऩनन 

प्रबाव त ऩाछै न ैतय कस्तो कनत सभम रोडसेडडङ घट्छ बन्न ेअहहरे बन्न नसककन ेकाफ्रेको बनाइ छ। काफ्रे 

अन्तदेशीम प्रसायणराइनको कायोफाय शुरु बएको फताउनुबमो। 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको बाय प्रेषण केन्रका प्रभुख बवुनकुभाय ऺेत्रीका अनुसाय अहहरे ववद्मुत्को कूर भाग 

१३२५ भेगावाटको हायाहायीभा यहेको छ। तय, आऩूनता बन ेजम्भा ५ सम भेगावाटभात्र ैयहेकारे दैननक १३ घण्टाको 
दयभा रोडसेडडङ हुॉदै छ। प्रागधकयणको सञ्चारक सभभनतका अध्मऺसभेत यहन ुबएका ऊजाा भन्त्रारमका सगचव 

सुभनप्रसाद शभाारे ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइनफाट आमात हुन ेउतत ववद्मुत ्अहहरेको 
चरनचल्तीको भूल्मबन्दा सस्तो दयभा खरयद गरयएको फताउनुबमो। 
उहाॉरे मो सम्झौतासॉग ैदईु देशफीच ववद्मुत ्आदानप्रदान गन ेकामाको शुरूआत बएकारे अहहरे नेऩारभा 
आवश्मकता बएको फरेा बायतफाट आउॉछ। बोभर नेऩारफाट बायत ऩनन जानसतन ेआधाय ननभााण बएको 
फताउनुबमो। कामाक्रभभा एनबीबीएनका भहाप्रफन्धक एके भागुरे जुन भहहनाऩनछ ऩनन उतत ऩरयभाणको ववद्मुत ्

नेऩारराई हदन ेववषम अहहरे न ैबन्न गाह्रो बएको फताउनुबमो। 
प्रागधकयण स्रोतका अनुसाय मो सम्झौतारे नेऩारभा हुॉदै आएको रोडसेडडङराई घटाउन ेनबई ष्ट्स्थय याख्नछे। अहहरे 

कुरेखानीको जराशमराई रयत्माउॉ दै रोडसेडडङराई १३ घण्टाभा सीभभत फनाइएको छ। अहहरे नदीभा ऩानीको सहत 

घट्दै गएको य कुरेखानीभा ऩनन ऩानी घट्दै गएकारे १३ घण्टाबन्दा फढी रोडसेडडङ हुन नहदन ुन ैउऩरष्ट्ब्ध हुनछे। 
८० भेगावाटको सम्झौता बए ऩनन ‘राइन रस’ राई घटाउॉदा ७५ भेगावाटभात्र ैयाष्ट्रिम प्रसायणभा आउन ेस्रोतको 
बनाइ छ। सोभफायको सम्झौता बायतसॉग ववद्मुत ्खरयद गन ेनमाॉ ववषम होइन, अहहरे ऩनन बायतफाट २ सम 

भेगावाटको हायाहायीभा ववद्मुत ्आमात हुॉदै आएको छ। मो अन्तदेशीम प्रसायणराइन तमाय बमो है बन्न ेसन्देश हो। 



४०० केबीए ऺभताको ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइन ऩूणारूऩभा तमाय हुॉदा १२ सम भेगावाट ववद्मुत ्

आदानप्रदान गना सककन्छ। 
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बायतफाट ८० भेवा थऩ पवद्मुत ्आमात 

ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न बएसॉग ैबायतसॉग ८० भेगावाट ववद्मुत ्खयीद 

गन ेसम्झौता बएको छ । नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण य बायतको ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनी एनटीऩीसी ववद्मुत ्व्माऩाय 

ननगभ (एनबीबीएन)फीच सोभवाय सम्झौता बएको हो । सम्झौताअनुसाय नेऩारराई एनबीबीएनरे प्रनतमुननट ५ 

रुऩैमाॉ ५० (३ रुऩैमाॉ ४४ ऩैसा बारू) ऩैसाभा बफजुरी हदनेछ । उतत ववद्मुत ्४ सम केबीको ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट भबत्र्माइनेछ । गत भाघ १५ गत ेबएको ऊजाा सगचवस्तयीम नेऩार–बायत फैठकभा 
सोही प्रसायण राइनफाट नेऩारराई २ सम भेगावाट बफजुरी हदन बायत सहभत बएको गथमो । 
नेऩारसॉग ववद्मुत ्व्माऩाय गना बायत सयकायद्वाया ननमुतत नोडर एजेन्सी एनऩीटीसीभापा त ववद्मुत ्आमात 

गरयन ेबएको छ । ननणाम कामाान्वमन गना बायतफाट आएको एनबीबीएन टोरी य ववद्मुत ्प्रागधकयणका 
अगधकायीफीच सम्झौता बएको हो । सम्झौताऩत्रभा नेऩारका तपा फाट प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज 

काफ्रे य ननगभका तपा फाट कम्ऩनीका भहाप्रफन्धक एके भाग्गुरे हस्ताऺय गयेका छन ्। हार १ सम ३२ केबी 
बोल्टेज स्तयभा चाजा हुन ेउतत प्रसायण राइनफाट भङ्गरवायदेखख बफहीवायभबत्र ८० भेगावाटसम्भ ववद्मुत ्भरन 

शुरू गरयनेछ । सम्झौताऩत्रभा असाय १५ (जुनको सभाष्ट्प्त)सम्भ ववद्मुत ्भरइन ेउल्रेख छ । 
  

हस्ताऺय कामाक्रभभा ऊजाा सगचव सुभनप्रसाद शभाारे सम्झौतासॉग ैनेऩाररे बायतसॉग खयीद गन ेभात्र नबई 

ववक्रीसभेत गनासतन ेफाटो खरेुको फताए । ‗अफ फढी ववद्मुत ्उत्ऩादन बएको फेरा बायतराई ववक्री गरयनेछ,‘ उनरे 

बन े। प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे ८० भेगावाट ववद्मुत ्थवऩएऩनछ रोडशडेडङभा सुधाय 

आउन ेफताए । ‗रोडशडेडङको नमाॉ ताभरका बन े१ हप्ताऩनछ भात्र ैसावाजननक गरयनेछ,‘ उनरे बन े। 
नेऩाररे भङ्गरवायदेखख आमात गन ेथऩ ववद्मुत्को भूल्मभा आइतवाय न ैऔऩचारयक सहभनत बएको गथमो । 
नेऩाररे बायतका ववभबन्न ववन्दफुाट अहहरे २ सम ३५ भेगावाट बफजुरी आमात गरययहेको छ । ८० भेगावाट 

थवऩएऩनछ बायतफाट आमात हुन ेकुर ववद्मुत ्३ सम १५ भेगावाट ऩुग्नेछ । मसअनघ एनबीबीएनरे थऩ हुन े

ववद्मुत्को फढी भूल्म प्रस्ताव गयेऩनछ नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे बायत सयकायराई भूल्मभा ऩुनववाचाय गना आग्रह 

गयेको गथमो ।  ऩययारि भन्त्रारमभापा त गरयएको उतत आग्रह य दवुै ऩऺका अगधकायीफीच बएको छरपरऩनछ 

ववद्मुत्को भूल्मभा सभझदायी बएको गथमो । एनबीबीएनरे शुरूभा प्रागधकयणराई प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉ ८० ऩैसाभा 
ववद्मुत ्ननमाात गन ेप्रस्ताव गयेको गथमो । प्रागधकयणरे हार आमात गरययहेको ववद्मुत्को भूल्म ऩनन प्रनतमुननट ५ 

रुऩैमाॉ ५० ऩैसा यहेको छ । 
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बोलरदेखि बायतफाट ८० भेगावाट बफजुरी आउने, रोडसेडडङ् २ घण्टा घट्ने 
नेऩाररे ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट आमात गने ८० भेगावाट बायतीम 

बफजुरीको भूल्म प्रनतमुननट ७ रुऩैमाॉ ३ ऩैसा ऩन ेबएको छ । ववद्मुत ्प्रागधकयण य बायत सयकायको नोडर 

एजेन्सी एनबीबीएनफीच बफजुरी खरयद बफक्री सम्झौता बएको छ । सम्झौताअनुसाय फुधफायदेखख 

बायतफाट ८० भेगावाट ववद्मुत ्ल्माइने छ । उतत ऩरयभाणभा ववद्मुत ्ल्माएसॉगै दैननक दईु घण्टा 
रोडसेडडङ कभ हुन ेजनाइएको छ । 

सम्झौताऩत्रभा प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेश काफ्रे य एनबीबीएनका भहाप्रफन्धक एके भग्गुरे 

हस्ताऺय गयेका छन ्। सम्झौताअनुसाय एनबीबीएनरे अन्तयदेशीम प्रसायण राइन हुॉदै प्रागधकयणराई 

फुधफायदेखख प्रनतमुननट बारु ३.४ (५ रुऩैमाॉ ५०) भा ८० भेगावाट बफजुरी ननमाात गना थाल्ने छ । 

बायत सयकायरे प्रधानभन्त्री केऩी ओरीको नमाॉहदल्री भ्रभणका अवसयभा शुक्रफायदेखख औऩचारयक 

रूऩभा नेऩारराई बफजुरी ननमाात गयेको घोषणा गने छ । प्रागधकयणरे ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम 

प्रसायण राइन ननभााण गयेका नेऩार य बायततपा का दईु कम्ऩनीराई प्रनतमुननट १ रुऩैमाॉ ५३ ऩैसा हहभरङ 

चाजा (प्रसायण शुल्क) नतनुां ेऩने छ । नेऩारतपा  प्रसायण राइन कम्ऩनी य बायततपा  बायतीम प्रसायण 

राइन कम्ऩनीरे अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण गयेका हुन ्। 

बायतफाट उतत प्रसायण राइनफाट बफजुरी आमात गदाा प्रागधकयणरे ती कम्ऩनीराई १ रुऩैमाॉ ५३ ऩैसा 
हहभरङ चाजा नतनुाऩयेको हो । हहभरङ चाजा जोडऩेनछ उतत प्रसायण राइनफाट आमात गयेको बफजुरीको 
भूरम् ७ रुऩैमाॉ ३ ऩैसा ऩन ेछ । 

सम्झौताअनुसाय नेऩाररे असायसम्भ मही फाटोफाट ८० भेगावाट बफजुरी ल्माउने छ । प्रागधकयणरे ८० 

भेगावाट आमात गये ऩनन प्राववगधक चहुावटका कायण मथाथाभा ७५ भेगावाट बफजुरी याष्ट्रिम प्रसायण 

राइनभा थवऩने जानकायी प्रागधकयणका अगधकायीरे हदए । 

प्रागधकयणरे नेऩारतपा  ननभााण गरययहेको २२० केबीए ऺभताको सफस्टेसन ननभााण गरययहेको छ । त्मो 
ननभााण नबएसम्भ प्रागधकयणरे हारै ननभााण सम्ऩन्न बएको १३२ केबीए ऺभताको सफस्टेसनफाट 

बफजुरी आमात गरयन ेछ । 

२२० केबीएको सफस्टेसन ननभााण बएऩनछ बायतफाट थऩ १ सम २० भेगावाट ल्माउने जानकायी कामाकायी 
ननदेशक काफ्रेरे हदए । उतत सफस्टेसन मही आगथाक वषाभबत्र ैसतन ेतमायी प्रागधकयणको छ । बायतफाट 

बफजुरी आमात बएऩनछ रोडसेडडङ दैननक २ घण्टा घट्न सतन ेअनुभान प्रागधकयणको छ । 



‗गभॉ सुरु हुन नथारेसम्भ नदीभा ऩानीको फहाव घहटयहन्छ, रोडसेडडङ सन्तुभरत याख्न कुरेखानी 
जराशममुतत आमोजनाको ऩानीको स्तयराई सभेत ध्मान हदनुऩछा  । रोडसेडडङ कनत घट्छ ठ्मातकै 

बन्न गाह्रो छ, केही घट्छ य रोडसेडडङको सभस्मा बोगगयहेका उऩबोतताराई केही याहत ऩुग्न ेछ,‘ 

बायतीम कम्ऩनीभसतको सम्झौताऩनछ काफ्रेरे बने । 

सम्झौताको हस्ताऺय कामाक्रभभा दवुै देशका उच्च अगधकायीरे प्रागधकयण य एनबीबीएनफीचको बफजुरी 
खरयद बफक्री सम्झौता उऩरष्ट्ब्धभूरक बएको हटप्ऩणी गयेका छन ्। ऊजाासगचव सुभनप्रसाद शभाारे उनरे 

बायतफाट प्रनतस्ऩधॉ दयभा बफजुरी आमात गना सम्झौता हुन ुउऩरष्ट्ब्धभूरक बएको फताए । 

एनबीबीएनका भहाप्रफन्धक एके भग्गुरे सभेत दईु देशफीच ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बएको १४ 

भहहनाऩनछ बएको मो बफजुरी खरयद बफक्री सम्झौता ननकै भहत्त्वऩूणा बएको फताए । ‗ऩीटीए बएको १४ 

भहहनाभ ैत्मसको कामाान्वमन सुरु गने सम्झौता हुन ुभहत्त्वऩूणा उऩरष्ट्ब्ध हो,‘ भग्गुरे बन,े ‗बायत 

सयकाय प्रसायण राइनको ऺभता फढेऩनछ नेऩारराई थऩ बफजुरी हदन तमाय छ ।‘ 
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ओरीराई बायतरे जरपवद्मुत ्आमोजना देिाउने  
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीराई बायत भ्रभणभा जरववद्मुत ्आमोजनाको भ्रभण गयाउने तमायी गयेको 
बायतीम याजदतू यणजीत यामरे फताएका छन।् रयऩोटसा तरफभा आमोष्ट्जत कामाक्रभभा फोल्दै उनरे 

भ्रभणऩनछ दईु भुरुकवीचको सम्फन्ध अझै प्रगाढ फन्ने ववश्वास व्मतत गये।  
बायतीम दवाफववरूद्ध सॊववधान जायी बएऩनछ दक्षऺणी नछभेकीरे नेऩारभागथ नाकाफन्दी रगाएकांे 
गथमांे। त्मसमता दईु भुरुकफीच सम्फन्ध गचभसन ऩुगेकांे गथमो। 'ऩनछल्रो सभमभा नेऩार य 

बायतफीचको सम्फन्धभा उतायचढाव आमो', याजदतू यामरे बने, 'नेऩारका प्रधानभन्त्रीको मो भ्रभणरे 

मस्तो असहज ऩरयष्ट्स्थनतको अन्त्म गछा। प्रधानभन्त्रीको भ्रभण सपर हुन्छ, प्रोडष्ट्तटफ हुन्छ, फु्रटपुर 

हुन्छ। सम्फन्धराई अझै प्रगाढ फनाउॉछ।' 
 

याजदतु यामरे भ्रभणभापा त बायतरे आगथाक ववकास य ऩुन्ननभााणको साझदेायीभा शसतत सन्देश हदने 
दाफी गये। 'हाभीरे जरववद्मुतको कसयी ववकास गयेका छौं य बूकम्ऩऩनछको ऩुनाननभााण कसयी गयेका छौं 
बनेय प्रधानभन्त्रीराई टेहयी य बुजको भ्रभण गयाउॉ दैछौ', उनरे बने। नेऩारकांे जरववद्मुत ्

अंामांेजनाभा बायतकांे ववशषे चासांे याख्दै अंाएकांे छ। 
 

नमाॉ हदल्री य भुम्फईभा आगथाक ऺेत्रसॉग अन्र्तकक्रमा हुने जानकायी हदॉदै याजदतू यामरे दईु देशको सम्फन्ध 

आगथाक ववकास य साझदेायीभा केष्ट्न्रत बए दवु ैभुरुकको हहत हुन ेधायणा याखे। उनरे प्रधानभन्त्रीको 
भ्रभणको क्रभभा ऩुनाननभााणको ववषमभा ठोस धायणा आउने बन्दै सीभा सुयऺा रगामतका ववषमराई 

कानूनी रुऩ हदने ववषमभा ऩनन छरपर हुन ेस्ऩरट ऩाये। 
 

नेऩारे गठन गयेजस्तै प्रवुद्ध सभूह बायतरे ऩनन नछट्टै गठन गन ेजानकायी हदॉदै त्मसरे दईु भुरुकफीच 

यहॉदै आएका सभस्माराई सम्वादफाट सकायात्भक हदशाभा अनघ फढाउने ववश्वास ब्मतत गये।  
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अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट आमात सुरु 

ववद्मुत प्रागधकयणरे ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन हुॉदै फुधफायदेखख बायतफाट १५ भेगावाट 

बफजुरी आमात गयेको छ । प्रागधकयण य बायतीम कम्ऩनी एनबीबीएनफीच सोभफाय बएको सम्झौताअनुसाय 
बायतफाट नेऩार–बायतफीचको ऩहहरो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट फुधफायदेखख बफजुरी आमात गना थाभरएको 
हो । 
एनबीबीएनरे ढल्केफय–भुजफ्पय प्रसायण राइनफाट प्रागधकयणराई ८० भेगावाट बफजुरी हदन ेसम्झौताभा उल्रेख 

छ । एनबीबीएनरे उत्ऩादक कम्ऩनीहरूभसत बफजुरी खोज्न सभम रागेकारे फुधफाय १५ भेगावाटभात्र बफजुरी 
नेऩार ननमाात बएको जानकायी ववद्मुत प्रागधकयणको बाय प्रेषण केन्रका प्रभुख बुवन ऺेत्रीरे हदए 

‘अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट फुधफायदेखख १५ भेगावाट बफजुरी आमात सुरु बएको छ‘ ऺेत्रीरे काष्ट्न्तऩुयभसत 

बन–े ‗बोभर (बफहीफाय) फेरुकासम्भभा उतत प्रसायण राइनफाट ७० भेगावाट बफजुरी आमात हुन थाल्नेछ । 
उत्ऩादक कम्ऩनीहरूभसत एनबीबीएनरे बफजुरी खोज्नुऩन ेबएकारे सुरुभै ८० भेगावाट नआएको हो ।‘ 
उनरे दईु/तीन हदनऩनछ नै सम्झौताफभोष्ट्जभ ८० भेगावाट न ैबफजुरी आमात सुरु हुनेछ । हार नेऩाररे अरू प्रसायण 

नाकाफाट २ सम ३५ भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गरययहेको छ । ८० भेगावाट थवऩएऩनछ बायतफाट आमात हुन े

बफजुरी ३ सम १५ भेगावाट ऩुग्नेछ । 
८० भेगावाट थवऩएऩनछ भुरुकभा दैननक २ घन्टासम्भ रोडसेडडङ घट्न ेजानकायी प्रागधकयणका अकाा अगधकायीरे 

जानकायी हदए । हार साताको ९३ घन्टा अथाात ्दैननक सयदय १३ घन्टा रोडसेडडङ बइयहेको छ । 
 बायतफाट अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट आमात हुन ेबफजुरीको भूल्म प्रनतमुननट ७ रुऩैमाॉ ३ ऩैसा ऩनेछ । 
बायतफाट आमात हुन ेबफजुरीको खदु भूल्म बारु ३.४४ (५ रुऩैमाॉ ५० ऩैसा) हो । तय, अन्तयदेशीम प्रसायण राइन 

ननभााण गयेका दईु कम्ऩनीराई प्रनतमुननट १ रुऩैमाॉ ५३ ऩैसा ष्ट्ववभरङ चाजा (प्रसायण शुल्क) नतनुाऩयेकारे बफजुरीको 
भूल्म ७ रुऩैमाॉ नतनुाऩन ेबएको हो । 
अन्तयदेशीम प्रसायण राइन नेऩारतपा  नेऩारी कम्ऩनी य बायततपा  बायतीम कम्ऩनीरे ननभााण गरययहेका छन,् ती 
दवुै कम्ऩनीराई प्रागधकयणरे बफजुरी ल्माएफाऩतको ष्ट्ववभरङ चाजा नतनुाऩछा  । अन्तयदेशीम प्रसायणको राइनफाट 

१२ सम भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात मा ननमाात गना सककन्छ । प्रसायण राइनको ऺभताअनुसायको सफस्टेसन 

नफननसकेकारे सरुुभा ८० भेगावाटभात्र खरयद सम्बव बएको हो । 
हार १३२ केबीएको सफस्टेसनभात्र फनेको छ, त्मसफाट ८० भेगावाटभात्र खरयद बफक्री गना सककन्छ । असायसम्भ  २ 

सम केबीएको सफस्टेसन ननभााण गरयसतन ेतमायी ववद्मुत प्रागधकयण य प्रसायण राइन कम्ऩनीको मोजना छ । 
त्मो सफस्टेसन फनऩेनछ नेऩाररे बायतफाट उतत प्रसायण राइन हुॉदै थऩ १ सम २० भेगावाट बफजुरी आमात गनेछ । 
बायतीम कम्ऩनी एनबीबीएनरे थऩ १ सम २० भेगावाट बफजुरी प्रागधकयणराई फेच्न ेसहभनत गरयसकेको छ । 
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भाथथल्राेे कणाारी तुहाउन ेिेर  

रक्ष्भण ववमोगी 
सिासीन य फाहहयका याजनीनतक ऩाटॊ एवॊ केही व्मष्ट्ततरे ९ सम भेगावाटको भागथल्रो कणाारी 
जरववद्मुत आमोजनाको ननयन्तय ववयोधरे भुरुकराई दोहोयो आगथाक बाय थवऩने बएको छ।आमोजना 
फन्न नहदन ेकक्रमाकराऩ फढ्दा ननभााण प्रकक्रमा हढरो हुनेछ।  
मसफाट काफुफाहहयको अवस्था (पोसा भेजय) आउने बन्दै ववकासकताारे याज्मफाट ऺनतऩूनत ा असुल्नेछ । 
आमोजना नफन्दा वा हढराइ हुॉदा भुरुकरे पाइदा त ऩाउॉ दैन, उल्टो ऺनतऩूनत ा नतनुाऩदाा दोहोयो आगथाक बाय 

थवऩन्छ। आमोजना ननभााण अनुभनत ऩाएको बायतीम ष्ट्जएभआय इनजॉ कम्ऩनीरे ऩनन तोककएका काभ 

सभमभा नगदाा ववयोध गन ेव्मष्ट्तत तथा सॊस्थाराई थऩ फर ऩुगेको छ । मही कायण आमोजना नफन्ने वा 
तुहहन ेखतया छ । 
 

उऩप्रधान, सहकायी तथा गरयफी ननवायणभन्त्री गचत्रफहादयु केसीरे सावाजननक रुऩभै भागथल्रो कणाारी 
तत्कारीन सयकायरे सस्तोभा बायतराई फेचकेो हटप्ऩणी गदै हहॉडकेा छन ्। बायतीम कम्ऩनीसॉग बएको 
सम्झौता खायेज गयेय स्वदेशी रगानीभा फनाउनुऩन ेउनको तका  छ । 
 

सिासाझदेाय एभाओवादी, याष्ट्रिम प्रजातन्त्र ऩाटॊरगामतरे सभेत आमोजना सम्झौता खायेज गयेय 

नेऩारी रगानीभा फनाउनुऩने तका  अनघ सायेका छन ्। मस्तै, भाओवादीका नेत्रववक्रभ चन्द खेभा य 

जरस्रोतभा जानकाय केही व्मष्ट्ततरे सभेत आमोजनाको ववयोध गना थारेका छन ्। 
 

आमोजना ननभााण गना नऩाए वा ननयन्तय २१ हदनसम्भ काभ योककए सयकायरे प्रवद्र्धकराई उसको 
रगानी य त्मसफाट आउन ेप्रनतपरको हहसाफ गयी ऺनतऩूनत ा नतने वऩडडएभा प्रावधान छ । मस्त,ै कम्ऩनीरे 

सभमभा काभ ऩूया नगये सयकायरे ऩाउने याजस्व य ननशुल्क बफजुरी फयाफयको ऺनतऩूनत ा नतनुाऩछा  । 
 

वऩडडए बएको सात वषाभबत्र आमोजना ऩूया गनुाऩन ेसता वऩडडएभा छ । आमोजनाफाट ष्ट्जएभआयरे 

ननशुल्क १२ प्रनतशत (१०८ भेगावाट) बफजुरी य २७ प्रनतशत सेमय हदनुऩन ेसम्झौता छ । 'ववयोध मसयी 
फढ्दै गए आमोजना त फन्दैन नै स्थानीमरे ऩाउने सुववधा य त्मस ऺेत्रको ववकाससभेत योककन्छ,' रगानी 
फोडाका प्रभुख कामाकायी अगधकृत याधेश ऩन्तरे नागरयकसॉग बने । 
 

आमोजना बायतीम कम्ऩनीराई हदन नहुने बन्दै सिासाझदेाय दरकै केही नेता य गैयसयकायी सॊस्थाभा 
कामायत केही व्मष्ट्ततरे एक साताअनघ प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीराई ऻाऩनऩत्र फुझाएका छन ्। 
उनीहरुरे फोडाका अध्मऺसभेत यहेका ओरीराई आमोजना कामाान्वमन नगना दफाफ हदॉदै आएको फोडा 
उच्चस्रोतरे जानकायी हदमो । 



 

फोडा य ष्ट्जएभआयफीच २०७१ असोज ३ गत ेआमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) भा हस्ताऺय बएको गथमो 
। ष्ट्जएभआयरे ऩनन वऩडडएअनुरुऩ सभमभा काभ नगदाा ववयोधी सल्फराउन थारेको ऊजाा भन्त्रारमका 
अगधकायीको तका  छ । 
 

सम्झौताको ६ भहहनाभबत्र तल्रो तटका भसॉचाइ, वातावयणीम य जैववक ऺेत्रभा ऩन ेअसयको अध्ममन गयेय 

प्रनतवेदन फुझाउनुऩने वऩडडएभा छ । तय, सम्झौता बएको ११ भहहनासम्भ कम्ऩनीरे प्रनतवेदनसभेत 

फुझाएको छैन । आमोजनाका ववयोधी सल्फराउनु मो ऩनन एउटा प्रभुख कायण यहेको अगधकायी 
औॊल्माउॉछन ्। 
 

ऩन्तका अनुसाय कम्ऩनीरे आमोजनाको तल्रोतटीम अध्ममन ऩूया गरयसकेको छ । 'वऩडडएभा भसॉचाइ वा 
अन्म वातावयणीम असयको अध्ममन भसॉचाइ ववबागसॉगको सहकामाभा गने उल्रेख छ,' उनरे भॊगरफाय 

नागरयकसॉग बने, 'औऩचारयक जानकायी आएको छैन, तय कम्ऩनीरे अध्ममन भसध्माएको छ ।' उसको 
काभ ननयन्तय अनुगभन बइयहेको ऩनन ऩन्तरे दाफी गये । 
 

याष्ट्रिम मोजना आमोगका उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा गहठत अनुगभन तथा आमोजना सहजीकयण 

सभभनतभापा त कम्ऩनीको काभ अनुगभन बइयहेको ऩन्तरे जनाए । आमोजनाको वऩडडए हुनुअनघ 

तत्कारीन भुख्मसगचव रीराभखण ऩौडरे य यारि फैंकका गबनाय तथा आमोग उऩाध्मऺ मुवयाज खनतवडारे 

आऩवि जनाएका गथए । 
 

सयकायरे आगथाक वषा २०७९÷८० सम्भ फन्ने आमोजनाराई प्रनतभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉ य भ्माट छुट हदने 
ननणाम गयेको गथमो । मही ननणामका कायण खनतवडा य ऩौडरेरे पयक भत याखेका गथए । अहहरे खनतवडा 
न ैआमोग उऩाध्मऺ छन ्। आमोजना सहजीकयण सभभनतभा ऩनन उनै छन ्। 
 

प्रनतभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉ हदने य भ्माट छुट हदने ननणामभा खनतवडाको अझै ऩनन पयक भत यहेको 
आमोगस्रोतको बनाइ छ । सभभनतरे कम्ऩनीको काभ प्रबावकायी अनुगभन नगदाा ऩनन उसरे सभमभ ै

प्रनतवेदन नफुझाएको आमोग अगधकायी फताउॉछन ्। 
 

अध्ममन प्रनतवेदनफाये ष्ट्जएभआयरे अहहरेसम्भ कुन ैजानकायी नहदएको भसॉचाइ ववबागका 
उऩभहाननदेशक अशोक भसॊहरे फताए । 'नदीभा ऩानीको फहाफ घटफढ हुॉदा ऩन ेअसयफाये अध्ममन 

बइयहेको जानकायी हदएको छ,' उनरे बने, 'प्रनतवेदन फुझाउन ताकेता गरययहेका छौं तय जानकायी आएको 
छैन ।' 
 

ष्ट्जएभआयरे आमोजना फनाउॉदा तल्रो तटभा ननभााण बइयहेका यानीजभया कुररयमा, याजाऩुय य सूमाऩटुवा 



भसॉचाइ आमोजनाभा असय ऩना नहुन ेवऩडडएभा उल्रेख छ । १८ देखख २१ घन्टासम्भ थनुेय तीन घन्टा 
ननयन्तय ऩानी छाड्दा मसरे तल्रो तटभा असय गना सतन ेहुॉदा कम्ऩनीरे प्रनतवेदन फुझाउन हढरा गयेको 
ववबागका अगधकायीको बनाइ छ । 
 

ववबागभा भहाननदेशक पेरयॉदा ऩनन कम्ऩनीरे प्रनतवेदन फुझाउन हढरो गयेको फोडा अगधकायी फताउॉछन ्। 
तत्कारीन भहाननदेशक भाधव फेरफासेको सरुवा बएऩनछ कम्ऩनीसॉग ननयन्तय हुनुऩने छरपर वा 
वाताासभेत कभ बएको छ । 
 

आमोजना ष्ट्जएभआयराई हदन नहुने ऩऺभा अहहरे ऩौडरे ऩनन उभबएका छन ्। प्रधानभन्त्रीराई ऻाऩनऩत्र 

फुझाउन जाने टोरीभा उनीसभेत सष्ट्म्भभरत छन ्। ऩौडरेरे बने आपू उतत टोरीभा सहबागी नबएको 
नागरयकराई फताए । 'कसरे बन्मो ?' उनरे बने, 'भ त्मसभा सहबागी छैन ।' 
 

सयकायरे ववगतभा गरत ननणाम गदाा आजको अवस्था उत्ऩन्न बएको जरस्रोत ऺेत्रका जानकाय तथा 
ववयोधी टोरीका एक सदस्म हरयप्रसाद ऩष्ट्ण्डतरे फताए । 'मो आमोजना ४ हजाय २ सम भेगावाटभा 
फनाउनुऩछा , नेऩाररे रगानी थऩेय दवुै देशराई पाइदा हुने गयी काभ गना सककन्छ,' उनरे बने, 'आमोजना 
न ैफनाउन हुॉदैन बन्ने होइन ।' 
 

सयकायरे ष्ट्जएभआयराई सुरुभा ३ सम भेगावाटको अनुभनत हदएको य ऩनछ ननमतवश ९ सम 

भेगावाटसम्भ थऩेको उनको आयोऩ छ । 'मसयी ऺभताको स्वीकृत हदइॉदा भागथल्रो जराशम आमोजनाभा 
ऩने असयफाये हेतका नयाख्न ुसयकायी अगधकायी तथा इष्ट्न्जननमयको कभजोयी हो,' उनरे बन े। 
 

आमोजना ननभााणसॉग सम्फष्ट्न्धत ऊजाा, अथा, कानुन, वन, वातावयण, बूभभसुधाय, गहृ, भसॉचाइ भन्त्रारम 

य जर तथा ऊजाा आमोगरे आमोजनाफाट हुने ऺनत मककन गना ऩनन प्रबाववत ऺेत्रको वातावयणीम 

अध्ममन गनुाऩने सुझाइएको गथमो । तल्रो तटीम ऺेत्रभा फननयहेका भसॉचाइ आमोंाजनाभा भागथल्रो 
कणाारीरे फढी असय ऩने हुॉदा 'रय–येगुरेहटङ ड्माभ' फनाउनुऩने ऩनन केही ववयोधीको तका  छ । 
 

अध्ममनफाट तल्रो तटीम ऺेत्रको सुयऺाका रागग रय–येगुरेहटङ ड्माभ फनाउन आवश्मक देखखए त्मो गना 
तमाय यहेको कम्ऩनीरे जानकायी हदएको छ । भसॉचाइ आमोजनाभा ऩानीको उऩरब्धता कामभ गनासभेत 

मस्तो ड्माभ फनाउनुऩने सयोकाय भन्त्रारमको याम छ । 
 

ष्ट्जएभआयका अनुसाय कणाारी आमोजना फन ेऩनन त्मोबन्दा तर ऩष्ट्श्चभ सेती य बेयी नदी भभभसने हुॉदा 
भसॉचाइ आमोजनाभा ऩानीको अबाव हुॉदैन । ऩानीको उऩरब्धता ऩमााप्त हुने बए ऩनन भसॉचाइ आमोजनाका 
रागग फहन ेरेफर (तह) घट्ने हुॉदा फहाफको सन्तुरन कामभ गना ड्माभ आवश्मक यहेको भसॉचाइ ववबागका 
अगधकायी फताउॉछन ्। 



 

तीन भसॉचाइ आमोजनाका साथै अन्म प्रस्ताववत आमोजनाभा ऩने असय, नदीककनायभा फस्ने 
सवासाधायणको ऩुन्स्थाऩना य नदी ऺेत्रभा ऩन ेप्रबावफाये ऩनन अध्ममन गनुाऩने ववषम वऩडडएभा उल्रेख 

छ । भागथल्रो कणाारी य भसॉचाइ आमोजनाको दयुी झन्ड ै१ सम ४० ककरोभभटय पयकभा ऩन ेहुॉदा रय–

येगुरेडडङ ड्माभ आवश्मक नऩने फोडा अगधकायी फताउॉछन ्।  
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मस्तो फन्नेछ फुढीगण्डकी जरपवद्मुत आमोजना 
याजधानी नष्ट्जकैको चगचात प्रस्ताववत फुढीगण्डकी आमोजना ननभााण हुन ेकक नहुन े? जग्गा अगधकयण कहहरे हुन े? 

उगचत भुआब्जा कहहरे ऩाइन े? डुफान ऺेत्रभा ऩन ेगोयखा य धाहदङ स्थामी फाभसन्दाराई ससम्भान कता ऩुनस्थााऩना 
गन े? स्वास्थ्म, भशऺा, ऐनतहाभसक य ऩुयाताष्ट्त्वक भहत्वका स्थरराई के गन े? आहद ववषमहरु अन्मौरभ ैयहेको 
फेरा आमोजनारे फाॉधस्थरको स्केच सावाजननक गयेको छ । 
१२ सम भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गना ऩथृ्वीयाजभागाको फेनीघाटफाट उिय तपा  २ ककभी टाढाको दयुीभा गोयखाको 
घ्माल्चोक य धाहदङको सराङ गाववसको बफचभा  २ सम ६३ भभटय उचाई य  ७ सम भभटय चौडाईको फाॉध ननभााण हुन े

छ । उतत फाॉधरे नेत्रावती(आॉख)ुभा २२ ककभी य  फुढीगडण्डकीभा करयव ४५ ककरोभभटय भानव ननभभात तार ननभााण 

हुनेछ जुन तार ऩोखयाको पेवा तार बन्दा १६ गुणा ठूरो हुनेछ । 

 

मस ऺेत्रराई ऩमाटकीम ऺेत्रभा ऩरयणत गना करयव २ सम ३५ ककरोभभटय रम्फाइको चक्रऩथ ननभााण य चक्रऩथ वयऩय 

१० वटा ऩमाटकीम ग्राभभण सहयहरु ननभााण हुनछेन ्। यॊगशारा, प्मायाग्राइडडङ, भोटयफोट, रयसोटा, येरटुयेण्ट य हरयत 

सडकहरुको अवधायणा ऩनन ल्माइएको छ । 
  

कुर २ सम ६३ भभटय अग्रो फाॉध फनाउॉदा सो आमोजनारे पेवातारबन्दा १६ गुणा ठूरो तार फनाउन ेय ऩमाटकीम 

गनतववगध सभेत फढ्न ेबएकारे साभान्म आमोजनाबन्दा ऩनन फहुउद्देशीम फनाउनुऩन ेअध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद 

देवकोटारे उल्रेख गये । 
सयकायरे आमोजनाका रागग मो वषा तीन अफा २५ कयोड रूऩैमाॉ फजेट व्मवस्था गयेको छ । 

 

याष्ट्रिम गौयवको प्रस्ताववत फुढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाराई आवश्मक ऩन ेजग्गाको ऩहहचान गन ेकाभ तीव्र 

बएको छ । चारु आगथाक वषभबत्र ैननभााण प्रकृमा सुरु गन ेरक्ष्मका साथ ऩहहरो चयणभा जग्गाको ऩहहचान गन े

काभ मुद्धस्तयभा अगाडड फढाइएको हो । धाहदङ य गोयखाका करयफ ४५ हजाय जनतारे थातथरो छाड्नुऩन ेसो 
आमोजना कुन ढाॉचाभा फन्छ बन्न ेफायेभा हारसम्भ टुङ्गो रागेको छैन ्। 
डुफानभा ऩन ेतथा प्रबाववत जग्गा छुट्हटएऩनछ भात्र ैभुआब्जा ववतयणको काभ सुरु गना सहज हुनेछ । आमोजनाका 
अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारे दवु ैष्ट्जल्राका भारऩोत तथा नाऩी कामाारमरे आफ्नो काभ अष्ट्न्तभ चयणभा 
ऩुगेको जानकायी हदए । आमोजनारे दवु ैष्ट्जल्राका भारऩोत कामाारमका कभाचायीराई काभको बाय थवऩएको 
फताउॉ दै शे्रणी अनुसाय खाईऩाई आएको तरफ सय थऩ बिा ऩनन हदएको छ । 

 

आमोजनाको हार वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन (इआइए) को काभ जायी छ । सो कामा फ्रान्सेरी ऩयाभशादाता 
ट्मातटफेररे गरययहेको छ । मही पागुन १६ गतेसम्भ इआइए प्रनतवेदन फुझाउन ेय आमोजनाको ववस्ततृ 

ऩरयमोजना प्रनतवेदन (डडवऩआय)को काभ सम्ऩन्न हुनेछ । कुर एक हजाय २०० भेगावाट ऺभताको आमोजनारे 

काठभाडौंा, ऩोखया, नायामणगढ रगामतका ठूरा य भहत्वऩूणा सहयको ववद्मुत ्भाग धान्न सतछ । 



भुरुकभा हार कुर जडडत ऺभता ७८५ भेगावाट भात्र ैयहेको अवस्थाभा एउटै आमोजनाफाट एक हजाय भेगावाट फढी 
उत्ऩादन हुन सकेको अवस्थाभा त्मसरे ऊजाा सङ्कट सभाधानभा सहमोग ऩुग्ने ववश्वास भरइएको छ । 

 

सो आमोजनाका कायण प्रभुख रूऩभा गोयखाका घ्माल्चोक, पुजेर, नाम्जुङ, फुङ्कोट, अस्राङ, फोरााङ, धावा, तान्राङ, 

आरुऩोखयी, आरुचनौटे, आरुआफााङ फढी प्रबाववत हुनेछन ्। 
मस्त ैधाहदङका सराङ, भैदी, खयी, चनैऩुय, सल्मानटाय, आगगन्चोक, बत्रऩुयासुन्दयी, भाऩााक, भूरऩानी, फसेयी, 
फुढाथभु गाववसको भहत्वऩूणा धानखेत तथा टाय ऩनन प्रबाववत हुनेछन ्। 
बीभसेन थाऩाको फगौचा, ऩथृ्वीनायामण शाहको न्वागी खाने धान खेत, प्रभसद्ध बत्रऩुयासुन्दयी भष्ट्न्दय, भास य 

बटभासका रागग प्रभसद्ध भासटाय, तमाभुनटाय, जोगीटाय, सल्मानटायको तल्रो बाग य गोयखा तथा धाहदङको 
प्रभुख व्माऩारयक केन्र आरुघाट फजाय ऩनन आमोजनाका कायण प्रबाववत हुनेछन ्। 
करयफ दईु खफा रूऩैमाॉ रागतको अनुभान गरयएको आमोजनाराई कम्ऩनी ढाॉचाभा रैजान ेतमायी गरयएको छ । 
सयकायरे केही हदनभबत्र ैघोषणा गना रागेको ऊजाा सङ्कट ननवायणकारभा सो आमोजनासाग ैनरभसॊहगाड, 

सुनकोसी, भागथल्रो अरुण, उियगङ्गा जस्ता आमोजनाराई कम्ऩनी ढाॉचाभा रैजान ेतमायी गयेको ऊजाा 
भन्त्रारमका सहामक प्रवतता गोकणायाज ऩन्थको बनाइ छ । 

 

ननभााण सुरु बएको सात वषाभा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको आमोजनाभा सयकायरे वावषाक दश अफा रूऩैमाॉका दयरे 

७० अफा, स्थानीमवासीका तपा फाट कुर रगानीको ३० प्रनतशत अथाात ्६० अफा  रूऩैमाॉ तथा कभाचायी सञ्चमकोष य 

नागरयक रगानी कोषफाट १०–१० अफा रूऩैमाॉ रगानी जुटाउन सककन ेअवधायणा फनेको छ । 
मस्त ैनेऩार टेभरकभ, याष्ट्रिम बफभा सॊस्थान, नेऩारी सेनाको सैननक कल्माणकायी कोष रगामत सॊस्था तथा 
ननकामफाट ऩनन यकभ जोहो गना सककन्छ । 
अऩुग हुन ेयकभ सहुभरमतऩूणा ब्माजदयभा ऋण भरन सककन ेजानकायको याम छ । सयकायरे सफ ैप्रकायका उऩाम 

अवरम्फन गन ेहो बन ेआमोजना स्वदेशी रगानीभा न ैअगाडड फढ्न सतन ेय भागथल्रो ताभाकोसीऩनछको 
भहत्वऩूणा ऩरयमोजनाका रुऩभा स्थावऩत हुन ेऊजाा ऺेत्रका जानकायको बनाइ छ । 
तष्ट्स्फय तथा स्केचहरु : फुढीगण्डकी आमोजना  
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मस्तो छ ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्धी कामामोजना 
एक वषाभबत्र जनतारे आधायबूत रुऩभा भहसुस गन ेगयी ववद्मुत्बाय कटौती अन्त्म गन ेरक्ष्म सहहत सयकायरे 

याष्ट्रिम ऊजाा सङ्कट ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशकसम्फन्धी अवधायणाऩत्र एवभ ्कामामोजना सावाजननक 

गयेको छ । 
दश वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सहहत अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन 

रक्ष्मराई सो कामामोजनाभा सभावेश गरयएको छ ।  प्रधानभन्त्री तथा भष्ट्न्त्रऩरयषद् कामाारमभा आज प्रधानभन्त्री 
केऩी शभाा ओरीको उऩष्ट्स्थनतभा उऩप्रधानभन्त्री एवभ ्ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे उतत कामामोजना 
सावाजननक गये । 
सावाजननक गरयएको कामामोजनाभा चार ुआवको अन्त्मसम्भ नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको केन्रीम प्रसायण 

राइनभा थऩ एक हजाय ६७ भेगावाट ववद्मुत ्थऩ गन ेरक्ष्म याखखएको छ । हार भुरुकभा कुर जडडत ऺभता ६४८ 

भगेावाट यहेको बए ऩनन हहउॉदभा भात्र ै२२८ भेगावाट भात्र ैउत्ऩाहदत बएको छ । 
त्मस्त ैएक वषाभबत्र ननजी ऺेत्रफाट वषाा कारभा २०४ भेगावाट जोडडन ेबए ऩनन हहउॉदभा ६७ भेगावाट भात्र ैप्रसायण 

राइनभा कामभ यहन्छ  । मस्त ैकुरेखानी ऩहहरा य दोस्राफाट ९२ भेगावाट तथा बायतफाट कुर ५८० भेगावाट आमात 

गरयनेछ । मस्त ैसौमा तथा वाम ुऊजााफाट १०० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सयकायरे याखेको छ । 
एक वषाभबत्र कुर एक हजाय ५६७ भेगावाट ववद्मुत ्वषाा कारभा उत्ऩादन हुन ेबए ऩनन हहउॉदभा सङ्कट न ैयहन े

अवस्थाराई ख्मार गयी बूकम्ऩफाट प्रबाववत बएका य  ननभााणका क्रभभा यहेका सफ ैआमोजनाराई एक वषाभबत्र 

सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म कामामोजनाभा सभावेश गरयएको छ । आगाभी हहउॉदभा कुर ववद्मुत्को भाग एक हजाय ४२३ 

भेगावाट हुन ेअवस्थाराई ध्मानभा याखी कामामोजना अगाडड सारयएको ऊजााभन्त्री यामभाझीरे जानकायी हदए । । 
मस्त ैदईु वषाभबत्र केन्रीम प्रसायण राइनभा एक हजाय ८५० भेगावाट ववद्मुत ्थऩ गन ेरक्ष्म याखखएको छ । करयफ 

दईु हजाय भेगावाट बायत तथा आन्तरयक स्रोतफाट उत्ऩादन गरयसकेऩनछ आगाभी दईु वषाभबत्र भात्र ैववद्मुत्बाय 

कटौती ऩूणा रुऩभा अन्त्म हुन ेभन्त्रारमरे अगाडड सायेको कामामोजनाभा प्रऺेऩण गरयएको छ । 
मस्त ैकामामोजनाभा ननजी ऺेत्ररे ननभााण गरययहेका आमोजनाफाट ववद्मुत ्भरन ेय बुततानी हदन ेयणनीनत 

अवरम्फन गरयनेछ । मस्त ैफूढीगण्डकी, नरभसॊहगाड, सुनकोसी, उियगङ्गा, शायदा, फफई जस्ता जराशममुतत 

आमोजना तत्कार सुरु गन ेय ती आमोजनाराई सकेसम्भ कम्ऩनी ढाॉचाभा अगाडड फढाइन ेछ । तीभध्मे एक हजाय 

२०० भेगावाट ऺभताको फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाराई तत्कार ननभााण सुरु गन ेरक्ष्म सयकायको छ । 
बूकम्ऩफाट ऺनतग्रस्त आमोजनाको अनुभनतऩत्रको अवगध थऩ तथा सयर ऋणको व्मवस्था गरयन,े सौमा वाम,ु उख ु

भभरफाट उत्ऩाहदत छोक्राफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन य आऩूनताका रागग प्रोत्साहन, जैववक पोहयफाट उत्ऩाहदत 

ववद्मुत्राई थऩ प्रोत्साहन गरयन ेकामामोजनाभा सभावेश गरयएको छ । 
त्मस्त ैढल्केफय–भुजफ्पयऩुय, हेटौडा–ढल्केफय, इनरुवा, कुसाहा, कटैमा य ऩयवानीऩुय यतसौर प्रसायण राइनका 
काभराई सफ ैननकामरे उच्च प्राथभभकताभा याखी सम्ऩादन गन,े अन्म प्रसायण राइनराई सभेत उच्च 

प्राथभभकताभा याखी वन, वातावयण रगामत सभस्मा सभाधान गने, जग्गा प्राष्ट्प्त, भुआब्जा ववतयणको सभस्मा 
सभाधान गन ेरक्ष्मसभेत कामामोजनाभा सभावेश छ । 



मस्त ैननजी ऺेत्ररे ननभााण गना चाहन ेआमोजनाराई ननभााण, सञ्चारन, स्वाभभत्व य हस्तान्तयण ढाॉचाभा सभेत 

अगाडड फढाइन,े वैऻाननक ववद्मुत ्खरयद यणनीनत अगाडड फढाइन,े ननजी ऺेत्ररे ननभााण गयेका आमोजनाको 
प्राववगधक भूल्माङ्कन गन,े प्रागधकयणको सङ्गठनात्भक सॊयचना सधुाय गन,े ववद्मुत ्आमोजनाभा अवयोध 

ऩ¥ुमाउन ेय ववद्मुत ्चोयीराई सावाजननक अऩयाध भानेय कायफाही गन ेरक्ष्म याखखएको छ । कामामोजनाराई आज 

फसेको भष्ट्न्त्रऩरयषद्को फैठकरे ऩारयत गयेको हो ।  



>f]tM uf]/vfkq, 2072÷11÷6 

ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्धी कामामोजना , दश वषाभा १० हजाय भेगावाट पवद्मुत ्

एक वषाभबत्र जनतारे आधायबूत रुऩभा भहसुस गन ेगयी ववद्मुत्बाय कटौती अन्त्म गन ेरक्ष्म सहहत सयकायरे 

याष्ट्रिम ऊजाा सङ्कट ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशकसम्फन्धी अवधायणाऩत्र एवभ ्कामामोजना सावाजननक 

गयेको छ । 
दश वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सहहत अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन 

रक्ष्मराई सो कामामोजनाभा सभावेश गरयएको छ । प्रधानभन्त्री तथा भष्ट्न्त्रऩरयषद् कामाारमभा आज प्रधानभन्त्री 
केऩी शभाा ओरीको उऩष्ट्स्थनतभा उऩप्रधानभन्त्री एवभ ्ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे उतत कामामोजना 
सावाजननक गनुाबमो । 
सावाजननक गरयएको कामामोजनाभा चार ुआवको अन्त्मसम्भ नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको केन्रीम प्रसायण 

राइनभा थऩ एक हजाय ६७ भेगावाट ववद्मुत ्थऩ गन ेरक्ष्म याखखएको छ । हार भुरुकभा कुर जडडत ऺभता ६४८ 

भेगावाट यहेको बए ऩनन हहउॉ दभा भात्र ै२२८ भेगावाट भात्र ैउत्ऩाहदत बएको छ । 
त्मस्त ैएक वषाभबत्र ननजी ऺेत्रफाट वषाा कारभा २०४ भेगावाट जोडडन ेबए ऩनन हहउॉदभा ६७ भेगावाट भात्र ैप्रसायण 

राइनभा कामभ यहन्छ । मस्त ैकुरेखानी ऩहहरा य दोस्राफाट ९२ भेगावाट तथा बायतफाट कुर ५८० भेगावाट आमात 

गरयनेछ । मस्त ैसौमा तथा वाम ुऊजााफाट १०० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सयकायरे याखेको छ । 
एक वषाभबत्र कुर एक हजाय ५६७ भेगावाट ववद्मुत ्वषाा कारभा उत्ऩादन हुन ेबए ऩनन हहउॉदभा सङ्कट न ैयहन े

अवस्थाराई ख्मार गयी बूकम्ऩफाट प्रबाववत बएका य ननभााणका क्रभभा यहेका सफ ैआमोजनाराई एक वषाभबत्र 

सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म कामामोजनाभा सभावेश गरयएको छ । आगाभी हहउॉदभा कुर ववद्मुत्को भाग एक हजाय ४२३ 

भेगावाट हुन ेअवस्थाराई ध्मानभा याखी कामामोजना अगाडड सारयएको ऊजााभन्त्री यामभाझीरे जानकायी हदनुबमो । 
मस्त ैदईु वषाभबतय् केन्रीम प्रसायण राइनभा एक हजाय ८५० भेगावाट ववद्मुत ्थऩ गन ेरक्ष्म याखखएको छ । करयफ 

दईु हजाय भेगावाट बायत तथा आन्तरयक स्रोतफाट उत्ऩादन गरयसकेऩनछ आगाभी दईु वषाभबत्र भात्र ैववद्मुत्बाय 

कटौती ऩूणा रुऩभा अन्त्म हुन ेभन्त्रारमरे अगाडड सायेको कामामोजनाभा प्रऺेऩण गरयएको छ । 
मस्त ैकामामोजनाभा ननजी ऺेत्ररे ननभााण गरययहेका आमोजनाफाट ववद्मुत ्भरन ेय बुततानी हदन ेयणनीनत 

अवरम्फन गरयनेछ । मस्त ैफूढीगण्डकी, नरभसॊहगाड, सुनकोसी, उियगङ्गा, शायदा, फफई जस्ता जराशममुतत 

आमोजना तत्कार सुरु गन ेय ती आमोजनाराई सकेसम्भ कम्ऩनी ढाॉचाभा अगाडड फढाइन ेछ । तीभध्मे एक हजाय 

२०० भेगावाट ऺभताको फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाराई तत्कार ननभााण सुरु गन ेरक्ष्म सयकायको छ । 
बूकम्ऩफाट ऺनतग्रस्त आमोजनाको अनुभनतऩत्रको अवगध थऩ तथा सयर ऋणको व्मवस्था गरयन,े सौमा वाम,ु उख ु

भभरफाट उत्ऩाहदत छोक्राफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन य आऩूनताका रागग प्रोत्साहन, जैववक पोहयफाट उत्ऩाहदत 

ववद्मुत्राई थऩ प्रोत्साहन गरयन ेकामामोजनाभा सभावेश गरयएको छ । 
त्मस्त ैढल्केफय–भुजफ्पयऩुय, हेटाॉंैडा–ढल्केफय, इनरुवा, कुसाहा, कटैमा य ऩयवानीऩुय यतसौर प्रसायण राइनका 
काभराई सफ ैननकामरे उच्च प्राथभभकताभा याखी सम्ऩादन गन,े अन्म प्रसायण राइनराई सभेत उच्च 

प्राथभभकताभा याखी वन, वातावयण रगामत सभस्मा सभाधान गने, जग्गा प्राष्ट्प्त, भुआब्जा ववतयणको सभस्मा 
सभाधान गन ेरक्ष्मसभेत कामामोजनाभा सभावेश छ । 



मस्त ैननजी ऺेत्ररे ननभााण गना चाहन ेआमोजनाराई ननभााण, सञ्चारन, स्वाभभत्व य हस्तान्तयण ढाॉचाभा सभेत 

अगाडड फढाइन,े वैऻाननक ववद्मुत ्खरयद यणनीनत अगाडड फढाइन,े ननजी ऺेत्ररे ननभााण गयेका आमोजनाको 
प्राववगधक भूल्माङ्कन गन,े प्रागधकयणको सङ्गठनात्भक सॊयचना सुधाय गन,े ववद्मुत ्आमोजनाभा अवयोध 

ऩ¥ुमाउन ेय ववद्मुत ्चोयीराई सावाजननक अऩयाध भानेय कायफाही गन ेरक्ष्म याखखएको छ । 
कामामोजनाराई आज फसेको भष्ट्न्त्रऩरयषद्को फैठकरे ऩारयत गयेको हो । उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे 

कामामोजनाराई ऩूणा रुऩभा कामाान्वमन गरयन ेय कुन ैसभस्मा आएका खण्डभा प्रधानभन्त्रीको तहभा न ैरगेय 

सभाधान गरयन ेजानकायी हदनुबमो । 
आमोजनासॉग जोडडएका सभस्मा सभाधान गना स्थानीम तहभा प्रष्ट्जअको सॊमोजकत्वभा सभभनत गठन हुनेछ । 
आमोजनासॉग सयोकाय बएका भन्त्रारमका सहसगचव सदस्म यहेको एकर डसे्कको अवधायणा सभेत कामामोजनाभा 
सभावेश गरयएको छ । भुरुकभा ववद्मुत ्उत्ऩादन सुरु बएको १०५ वषा ऩुगे ऩनन उल्रेखनीम प्रगनत नबएको बन्दै 

कामामोजना राग ूबए ऩनन नेऩारको जरववद्मुत ्ऺेत्रभा कामाऩरट हुन ेऊजााभन्त्री यामभाझीको कथन छ । 
ऊजाा भन्त्रारमका सहसगचव हदनेश नघभभये सॊमोजकत्वको सभभनतरे तमाय ऩायेको कामामोजनाराई सयोकाय बएका 
ननकाम य ननजी ऺेत्रको सभेत सहभनतभा ऩूणाता हदइएको हो । यासस  

 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072÷11÷6 

भष्ट्न्िऩरयषद् फैठक: ऊजाा सङ्कट कामामोजना स्वीकृत 

भष्ट्न्त्रऩरयषद्को फैठकरे आगाभी दईु वषाभबत्र ऊजाा सङ्कटकार अन्त्म गन ेएक कामामोजनाराई स्वीकृत गयेको छ । 
प्रधानभन्त्री ननवास फारुवाटायभा बएको फैठकरे याष्ट्रिम ऊजाा सङ्कट ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशक घोषणा 
गदै एक वषाभबत्र आधायबूत रुऩभा य दईु वषाभबत्र ऩूणारुऩभा भुरुकराई ववद्मुत ्कटौती भुतत फनाउन ेगयी ननष्ट्श्चत 

कामामोजना सावाजननक गना ऊजाा भन्त्रारमराई ननदेशन हदएको सञ्चायभन्त्री शयेधन याईरे जानकायी हदनुबमो । 
फैठकरे २१ उऩसगचवराई सहसगचवभा फढुवा गयेको छ । बायत भ्रभणको कामासूचीरगामतका ववषमभा छरपर 

गना आजै साॉझ भष्ट्न्त्रऩरयषद्को फैठक फस्नेछ । यासस 
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सयकाय जरपवद्मुतभा सुपवधा घोषणा गछा  तय हदॉदैन 

सचने गौतभ 
रोडसेडडङ न्मूनीकयण कामामोजनाभापा त मसअनघ ननजी ऺेत्रका जरववद्मुत ्आमोजनाराई घोषणा गरयएका 
सुववधा सयकायरे हदएको छैन । अथा, ऊजाा भन्त्रारम य नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणफीचको सभन्वम अबाव हुॉदा 
मसको भायभा ननजी ऺेत्रका आमोजनाका प्रवद्र्धक ऩयेका छन ्। आव वषा ०७९/८० सम्भ ननभााण सम्ऩन्न हुन े

आमोजनाराई हदन ेघोषणा गरयएको प्रनतभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉ अनुदान प्रवद्र्धकरे ऩाउन नसकेका हुन ्। 
मसैगयी, ०७१ भबत्र ननभााण सम्ऩन्न बएका आमोजनाराई हदने बननएको ववद्मुत ्खरयद–बफक्री सम्झौता 
(वऩवऩए)को हारको दय (ऩोस्टेट येट) ऩनन रगानीकताारे ऩाएका छैनन ्। अथा भन्त्रारमरे शोधबनाा नहदएको बन्दै 

प्रागधकयणरे गत वषाको ऩुसफाट बुततानी योकेको छ । 
घोषणा गरयएको सुववधा नहदॉदा रगानीकताा ननयाश फनेको ननजी ऺेत्रका ऊजाा उत्ऩादकहरूका सॊस्था (इप्ऩान)का 
ऩूवाअध्मऺ डा.सुवणादास शे्ररठरे फताए । मस ककभसभको कामाफाट सयकायरे ऩनन ववश्वास गुभाइयहेको उनको तका  
छ । ‗सहुभरमत य सुववधा ऩाउन ेआशाभा रगानीकताारे जाॉगयका साथ काभ गयेका हुन्छन,् त्मस्तो सुववधा नऩाउॉदा 
रगानीकतााभा नकायात्भक प्रबाव ऩछा ,‘ उनरे बन,े ‗सयकायरे न ैघोषणा गयेको सुववधा न ैऩाइॉदैन बन ेरगानकताारे 

कसयी ववश्वस्त बएय रगानी गन?े‘ 

घोषणा गरयएको सुववधा नहदने हो बन ेअववश्वासका कायण जरववद्मुत्भा आगाभी हदनभा रगानी न ैप्रबाववत हुन े

सानीभा भाई हाइड्रो ऩावय कम्ऩनीका प्रभुख कामाकायी अगधकृत (भसइओ)सभेत यहेका शे्ररठरे फताए । ‗साना 
आमोजनारे त ऩाइयहेका छैनन ्बन ेठूरा आमोजनाका रगानीकताारे सुववधा ऩाउॉछन ्बनेय कसयी ववश्वास गन े?‘ 

शे्ररठरे थऩे, ‗रगानीको वातावयण फनाउन य नकायात्भक सन्देश जान नहदन ऩनन घोषणा गरयएका सुववधा 
सयकायरे हदनुऩछा  ।‘ 
सयकायरे आगथाक वषा ०७१/७२ को फजेटभापा त आव वषा ०७९/८० सम्भ ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी याष्ट्रिम प्रसायण 

राइनभा जोड्न ेआमोजनाराई प्रनतभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉका दयरे एकभुरट अनुदान हदन ेघोषणा गयेको गथमो । 
आव ०७४/७५ भबत्र ननभााण सम्ऩन्न गयी याष्ट्रिम प्रसायणभा जोड्न ेउत्ऩादकराई अनुदानभा १० प्रनतशत थऩ गरयन े

व्मवस्था उतत फजेटभा छ । 
ऊजाारे अथा भन्त्रारमका प्रनतननगधसभेतको कामादरभापा त अनुदानसम्फन्धी कामाववगध फनाएको गथमो । 
कामाववगधअनुसाय, ४ जरववद्मुत ्आमोजनाराई अनुदान उऩरब्ध गयाइहदन अथा भन्त्रारमभा भसपारयस ऩनन 

गरयमो । तय, अथा भन्त्रारमरे अहहरेसम्भ अनुदान यकभ ननकासा हदएको छैन । 
आव ०७१/७२ भा ननभााण सुरु बएका य ०७९/८० भबत्र ननभााण सम्ऩन्न हुन ेआमोजनाराई भात्र ैअनुदान घोषणा 
गरयएको बन्दै अथारे यकभ हदन अस्वीकाय गयेको ऊजाा भन्त्रारम स्रोतरे फतामो । ऊजाारे बन ेआव ०७१/७२ भा 
ननभााण सम्ऩनन् बएका आमोजनारे ऩनन अनुदान ऩाउनुऩन ेफताउॉ दै आएको छ । 
ऊजाा भन्त्रारमका सहामक प्रवतता गोकणायाज ऩन्थरे आमोजनाराई अनुदानरगामतका अन्म सुववधा उऩरब्ध 

गयाउन अथासॉग छरपर बइयहेको फताए । ‗कामाववगधका फायेभा अथारे केही चासो याखेको गथमो, त्मसराई प्ररट 

ऩायेय ऩठाएका छौँ,‘ उनरे बन े। 



अथारे कामाववगध भष्ट्न्त्रऩरयषद्फाट ऩारयत गयाउनुऩन ेफताइयहेको छ । ऊजाा बन ेभष्ट्न्त्रऩरयषद्फाट ऩारयत गयाउन 

नऩन ेअडानभा छ । ऊजाा य अथाफीच सहभनत नहुॉदा प्रवद्र्धकरे अनुदान नऩाएका हुन ्। 
सयकायरे रोडसेडडङ न्मूनीकयण कामामोजना ०६८ भापा त ०७१ भबत्र ननभााण हुन ेआमोजनाराई ऋण नतन ेअवगध 

(ऩ–ेब्माक वऩरयमड) ७ वषा कामभ गयी सुतखामाभको ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य वषाामाभको ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा प्रनतमुननट 

वऩवऩए दय घोषणा गयेको गथमो । मसराई कामाान्वमन गना प्रागधकयण य २३ आमोजनाफीच सहभनत बमो । तय, 

ऩोस्टेट येट हदॉदाको थऩ यकभ सयकायरे नहदएको बन्दै प्रागधकयणरे बुततानी योकी ऩुयान ैदयअनुसाय बुततानी 
हदइयहेको छ । अगधकाॊश आमोजनाको वऩवऩए हहउॉदभा ७ रुऩैमाॉ य फखााभा ४ रुऩैमाॉभा प्रनतमुननट छ । ऩोस्टेट येट 

हदॉदा ऩुयानो वऩवऩए दयभा २० प्रनतशत थऩ हुन्छ । प्रागधकयणका अनुसाय ऩोस्टेट येट हदॉदा वावषाक ३ अफा रुऩैमाॉबन्दा 
फढी वविीम बाय ऩनेछ । 
तल्रो भोदी–१ प्रवद्र्धक मुनाइटेड भोदी हाइड्रो ऩावय कम्ऩनी प्रफन्ध ननदेशक सुधीयप्रसाद नतभभष्ट्ल्सनारे गत वषाको 
ऩुसदेखख प्रागधकयणरे ऩुयान ैदयभा बुततानी हदएको जानकायी हदए । ‗हाभीसॉगको सम्झौताभा सयकायरे हदएऩनछ 

भात्र ैथऩ २० प्रनतशतको बुततानी हदन ेबननएको छैन, तय प्रागधकयणरे यकभ हदएको छैन,‘ उनरे बने, ‗सयकायी 
अगधकायीसॉग कुया गदाा हदन्छौँ बन्छन,् तय हदॉदैनन ्।‘ 
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भष्ट्न्िऩरयषद् फैठकरे गयम्ो ऊजाा सङ्कट कामामोजना स्वीकृत 

भष्ट्न्त्रऩरयषद्को बफहीफाय फसेको फैठकरे आगाभी दईु वषाभबत्र ऊजाा सङ्कटकार अन्त्म गन ेएक 

कामामोजनाराई स्वीकृत गयेको छ । 

प्रधानभन्त्री ननवास फारुवाटायभा बएको फैठकरे याष्ट्रिम ऊजाा सङ्कट ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास 

दशक घोषणा गदै एक वषाभबत्र आधायबूत रुऩभा य दईु वषाभबत्र ऩूणारुऩभा भुरुकराई ववद्मुत ्कटौती भुतत 

फनाउन ेगयी ननष्ट्श्चत कामामोजना सावाजननक गना ऊजाा भन्त्रारमराई ननदेशन हदएको सञ्चायभन्त्री 
शयेधन याईरे जानकायी हदए । 

फैठकरे २१ उऩसगचवराई सहसगचवभा फढुवा गयेको छ । बायत भ्रभणको कामासूचीरगामतका ववषमभा 
छरपर गना आजै साॉझ भष्ट्न्त्रऩरयषद्को फैठक फस्नेछ । 
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ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइन शुरू 

सम्झौता ८० भेगावाटको आमो १५ 

नेऩार सभाचायऩत्र 

काठभाडौं 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइनभापा त ्फुधफायदेखख बायतफाट १५ भेगावाट 

बफजुरी आमात गयेको छ। 
सोभफाय ८० भेगावाटका ननष्ट्म्त सम्झौता बएको बए ऩनन फुधफाय १५ भेगावाट भात्र ैआमात बएको हो। ऩयीऺण 

ननष्ट्म्त १५ भेगावाट आमात बएको प्रागधकयणको दाफी यहे ऩनन नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणराई ववद्मुत ्उऩरब्ध 

गयाउन ेबायतको ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभ भरभभटेड (एनबीबीएन) रे भुजफ्पऩुयसम्भ ल्माउने ववद्मुत ्खोज्न ुऩन े

बएकारे सभम रागेको स्रोतका बनाइ छ। 
नेऩार–बायतफीचको ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइनफाट ववद्मुत ्ल्माउन सोभफाय ऊजाा भन्त्रारमभा 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण य बायतको ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभ भरभभटेड (एनबीबीएन) फीच सम्झौता बएको गथमो। 
एनबीबीएनरे थऩ १ सम २० भेगावाट बफजुरी प्रागधकयणराई फेच्न ेसहभनत गरयसकेको छ। 
उतत सम्झौताभा प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रे य एनबीबीएनका भहाप्रफन्धक एके भागुरे 

हस्ताऺय गनुाबएको गथमो। आगाभी जुन ३० तारयखसम्भको अल्ऩकारीन सभमावगधका ननष्ट्म्त प्रागधकयणरे 

एनबीबीएनफाट प्रनतमुननट ३ रुवऩमाॉ ४४ ऩैसा बायतीम भुराभा ववद्मुत ्खरयद गनेछ। त्मसफाहेक प्रनतमुननट १ 

रुवऩमाॉ ७५ ऩैसा नेऩारी रुवऩमाॉ प्रसायणराइन प्रमोगवाऩतको थऩ शुल्क राग्न ेहुॉदा कूर प्रनतमुननट ७ रुवऩमाॉ ४ ऩैसा 
नेऩारी रुवऩमाॉभा बायतफाट खरयद गन ेथऩ ववद्मुत ्नेऩार आइऩुग्न ेछ। 
ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइन ४०० केबीए ऺभताको बए ऩनन नेऩारतपा को सफ–स्टेसन ऩूणारूऩभा 
तमाय बइनसकेको हुॉदा १३२ केबीएको स्तयभा नेऩारी सफ–स्टेसनभा जोडडन ेप्रगधकयणका कामाकायी ननदेशक 

भुकेशयाज काफ्रेरे जानकायी हदनुबमो। काफ्रेका अनुसाय बायतफाट खरयद हुन ेथऩ ववद्मुत ्य प्रसायणराइनको 
प्रमोग केही सभम ऩयीऺणकारभा यहन ेबएकारे तत्कार रोडसेडडङको सभमावगध ऩरयवतान हुन ेछैन। थऩ ८० 

भेगावाट ववद्मुत ्याष्ट्रिम प्रसायणराइनभा जोडडएऩनछ रोडसेडडङ ताभरकाभा अवश्म ऩनन प्रबाव त ऩाछै न ैतय कस्तो 
कनत सभम रोडसेडडङ घट्छ बन्न ेअहहरे बन्न नसककन ेकाफ्रेको बनाइ छ। काफ्रे अन्तदेशीम प्रसायणराइनको 
कायोफाय शुरू बएको फताउनुबमो। 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको बाय प्रेषण केन्रका प्रभुख बुवनकुभाय ऺेत्रीका अनुसाय अहहरे ववद्मुत्को कूर भाग 

१३२५ भेगावाटको हायाहायीभा यहेको छ। तय, आऩूनता बन ेजम्भा ५ सम भेगावाटभात्र ैयहेकारे दैननक १३ घण्टाको 
दयभा रोडसेडडङ हुॉदै छ। प्रागधकयणको सञ्चारक सभभनतका अध्मऺसभेत यहन ुबएका ऊजाा भन्त्रारमका सगचव 

सुभनप्रसाद शभाारे ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइनफाट आमात हुन ेउतत ववद्मुत ्अहहरेको 
चरनचल्तीको भूल्मबन्दा सस्तो दयभा खरयद गरयएको फताउनुबमो। 
उहाॉरे मो सम्झौतासॉग ैदईु देशफीच ववद्मुत ्आदानप्रदान गन ेकामाको शुरूआत बएकारे अहहरे नेऩारभा 
आवश्मकता बएको फेरा बायतफाट आउॉछ। बोभर नेऩारफाट बायत ऩनन जानसतन ेआधाय ननभााण बएको 
फताउनुबमो। कामाक्रभभा एनबीबीएनका भहाप्रफन्धक एके भागुरे जुन भहहनाऩनछ ऩनन उतत ऩरयभाणको ववद्मुत ्



नेऩारराई हदन ेववषम अहहरे न ैबन्न गाह्रो बएको फताउनुबमो। 
प्रागधकयण स्रोतका अनुसाय मो सम्झौतारे नेऩारभा हुॉदै आएको रोडसेडडङराई घटाउन ेनबई ष्ट्स्थय याख्नछे। अहहरे 

कुरेखानीको जराशमराई रयत्माउॉ दै रोडसेडडङराई १३ घण्टाभा सीभभत फनाइएको छ। अहहरे नदीभा ऩानीको सहत 

घट्दै गएको य कुरेखानीभा ऩनन ऩानी घट्दै गएकारे १३ घण्टाबन्दा फढी रोडसेडडङ हुन नहदन ुन ैउऩरष्ट्ब्ध हुनेछ। 
८० भेगावाटको सम्झौता बए ऩनन ‘राइन रस’ राई घटाउॉदा ७५ भेगावाटभात्र ैयाष्ट्रिम प्रसायणभा आउन ेस्रोतको 
बनाइ छ। सोभफायको सम्झौता बायतसॉग ववद्मुत ्खरयद गन ेनमाॉ ववषम होइन, अहहरे ऩनन बायतफाट २ सम 

भेगावाटको हायाहायीभा ववद्मुत ्आमात हुॉदै आएको छ। मो अन्तदेशीम प्रसायणराइन तमाय बमो है बन्न ेसन्देश हो। 
४०० केबीए ऺभताको ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइन ऩूणारूऩभा तमाय हुॉदा १२ सम भेगावाटसम्भ 

ववद्मुत ्आदानप्रदान गना सककन्छ। 
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भुजफ्पयऩुय–ढल्केफयफाट ३० भेगावाट पवद्मुत ्आमात  

ऩुरऩयाज कोइयारा 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे बायतफाट भुजफ्पयऩुय–ढल्केफय क्रसफोडाय िान्सभभशन राईनभापा त बफहीफाय ३० 

भेगावाट ववद्मुत ्अमात गरययहेको छ।ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय ४०० केबी प्रसायण राईन ननभााण सम्झौता य नेऩार–

बायत ऊजाा व्माऩाय सम्झौता(वऩहटए)कै प्रावधान अनुसाय बायतरे नेऩारभा ननमाात गन ेववद्मुत्को ऩयीऺणका 
रुऩभा उतत ववद्मुत ्अमात गरयएको प्रागधकयणको बाय प्रेषण केन्रका प्रभुख बुवन ऺेत्रीरे फताए।  
 

‗फुधफाय साॉझफाट बायतफाट ऩयीऺणका रुऩभा बायतफाट १५ भेगावाट ववद्मुत ्आमात शुरु बएको गथमो,‘ उनरे बन,े 

‗तय हाम्रो आग्रहराई स्वीकादै बायतरे बफहीफाय १ फजेदेखख ५ फजेसम्भका रागग ३० भेगावाट ववद्मुत ्ऩठाइयहेको 
छ।‘ हार ैननभााण ऩूया बएको उच्च (१२ सम भेगावाट आमात ननमाात) ऺभताको उतत राइनका रागग ढल्केफयभा 
फनाइन ुऩन ेसफ स्टेशन ननभााण नहुॉदा १३२ केबी ऺभताकै राइनफाट ववद्मुत ्आमात शुरु गरयएको छ।  
 

उतत राईन ननभााण ऩूया हुनासाथ बायतफाट करयफ १ सम ६० भेगावाट ववद्मुत ्अमात गनुा ऩन ेसम्झौता मस राईन 

ननभााणताका नै बएको गथमो। तय, उतत ऺभताभा सफ स्टेशन ननभााण नहुॉदा १३२ केबीकै कन्डतटयभापा त 

तत्कारका रागग ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेसहभनत केही हदनअनघ भात्र काठभाडौंभा सम्ऩन्न नेऩार बायत 

सगचवस्तयीम फैठकरे ननणाम गयेको गथमो।  
 

बफहीफाय साॉझ ५ फजेसम्भका रागग ३० भेगावाट आमात बएको बए ऩनन ऩयीऺणका रुऩभा बएकोरे उतत ऩरयभाण 

घट्न सतन ेऺेत्रीको बनाई छ। ऩयीऺण सपर बई व्मवसामीक आमात शुरुबएऩनछ भात्र हारको रोडसेडडङ केही 
भात्राभा कभ गना सककन ेउनको बनाइ छ। हार अंामात बएकां ेववद्मुत ्ऩूवा ऺेत्रभ ैखऩत बइयहेकां ेउनरे फताए।  
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चौथो ऩटक ऊजाासॊकट तनवायणकार घोषणा 
रक्ष्भण ववमोगी  
सयकायरे ववद्मभान रोडसेडडङ हटाउॉ दै ऊजाा ऺेत्रको ववकास गना ऊजाा सॊकट ननवायणकार तथा ववद्मुत 

ववकास दशक घोषणा गयेको छ। भष्ट्न्त्रऩरयषद्को बफहीफायको फैठकरे ऊजाा भन्त्रारमरे तमाय ऩायी प्रस्ताव 

गयेको सॊकट ननवायणकार अवधायणाऩत्र स्वीकृत गयेको हो। 
सयकायरे २०६२/६३ ऩनछ ऊजाा सॊकट ननवायणकार घोषणा गयेको मो चौथो ऩटक हो। मसअनघ २०६५ भा 
ववद्मुत सॊकट ननरुऩण कामामोना घोषणा बएको गथमो बने २०६८ य २०६९ सारभा ववद्मुत सॊकट 

न्मूनीकयण कामामोजना ल्माइएको गथमो। सयकायरे एक वषाभबत्र सवासाधायणरे अनुबूनत गना सतने गयी 
रोडसेडडङ घटाउने य अको दईु वषाभबत्र बायतफाट ववद्मुत आमात गयेय ऩूणारुऩभा रोडसेडडङ अन्त्म गन े

घोषणा गयेको छ। 
 

भष्ट्न्त्रऩरयषद्रे तीन वषाभा ऩूणारुऩभा रोडसेडडङ अन्त्म गने गयी कामामोजना ल्माउन ऩनन ऊजाा 
भन्त्रारमराई ननदेशन हदएको छ। रोडसेडडङ कभ गना सयकायरे आगाभी एक वषाभबत्र नेऩार ववद्मुत 

प्रागधकयण, ननजी ऺेत्र य बायतफाट आमात गयी ववद्मुत्को भाग य आऩूनता व्मवस्थाऩन गन ेजनाएको छ। 
अको वषाको हहउॉदसम्भ बायतफाट भात्र ६ सम भेगावाट ववद्मुत आमात गने रक्ष्म सयकायको छ। 
सयकायरे ३ वषासम्भ स्वदेशी उत्ऩादनफाटै ऊजाा सॊकट ननवायण गने रक्ष्म याखेको छ। 
 

प्रागधकयणका अनुसाय आगाभी तीन वषाभबत्र ववद्मुतको भाग १ हजाय ८ सम ३७ ऩुग्ने य आऩूनता करयफ २ 

हजाय २ सम भेगावाट ऩुग्ने हुॉदा सष्ट्जरै रोडसेडडङ हट्ने ऊजाा भन्त्रारमको दाफी छ। तीन वषाभा ऩूणारुऩभा 
रोडसेडडङ हटाएय फाॉकी ७ वषाभा ववद्मुत ऺेत्रको सभग्र ववकास गन ेरक्ष्म याखखएको छ। 
 

आगाभी १० वषाभा ववद्मुतको भाग करयफ १० हजाय भेगावाट ऩुग्न ेय मही रक्ष्म ऩूया गना १० हजाय 

भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन गने रक्ष्म उतत कामामोजनाको छ। उतत अवगधभा जरववद्मुत उत्ऩादन गना 
ननजी ऺेत्रराई ववशषे सुववधाको घोषणासभेत गरयएको छ।  
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ऊजाासॊकट तनवायण अवधायणाऩि भष्ट्न्िऩरयषद्फाट ऩारयत  

२ वषाभा रोडसेडडङ ऩूणा अन्त्म गन ेरक्ष्म 

सचने गौतभ 

सयकायरे १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्मसहहत ‗याष्ट्रिम ऊजाा सॊकट ननवायण तथा ववद्मुत ्

ववकास दशकसम्फन्धी अवधायणाऩत्र–०७२‘ ल्माएको छ । भष्ट्न्त्रऩरयषद्को बफहीफायको फैठकरे २ वषाभबत्रभा 
रोडसेडडङ ऩूणा रूऩभा अन्त्म गन ेमोजनासहहत ऊजाा भन्त्रारमरे तमाय गयेको अवधायणाऩत्र ऩारयत गयेको हो । 
सयकायरे चारू आगथाक वषा ०७२/७३ देखख ०८२/८३ राई जरववद्मुत ्ववकास दशक घोषणा गयेको छ । मस अवगधभा 
ऊजाा सॊकट ननवायण य दीघाकारीन ववकासका रागग याष्ट्रिम अभबमानका रूऩभा कामामोजना कामाान्वमन गरयन े

ऊजाा भन्त्रारमरे जनाएको छ । 
अवधायणाऩत्रभा ऊजाा ऺेत्रको ववकासका रागग कानुनी, ननतीगत, प्रशासननक य सॊस्थागत ऩुनसयंचना तथा सुधायका 
रागग चाभरने कदभरगामतका व्मवस्था सभेहटएका छन ्। कामामोजना कामाान्वमनका ष्ट्जम्भेवाय ननकाम य 

सभमसीभासभेत तोककएको छ । तय, तोककएको सभमसीभाभा कामाामोजना कामाान्वमन ज्मादै चनुौतीऩूणा यहेको 
ववऻहरू फताउॉछन ्। 
अवधायणाऩत्रभा सभेहटएका कामामोजना प्रबावकायी रूऩभा कामाान्वमन हुन ेउप्रधानभन्त्री एवॊ ऊजााभन्त्री 
टोऩफहादयु यामभाझीरे फताए । ‗ऊजाा ऺेत्रको ववकासभा अवयोधका रूऩभा यहेका कानुनी, नीनतगत, सॊयचनागत, 

अन्तननाकाम सभन्वम, रगानी अबावरगामतका सभस्मा सम्फोधन गना कामामोजना फनाइएको हो,‘ उनरे बन,े 

‗रतू गनतभा जरववद्मुत ्आमोजनाको ननभााण गना सॊकटकारको व्मवस्था गनुाऩयेको हो । 
सयकायरे एक वषाभबत्र आधायबूत रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्म गन ेकामामोजना फनाएको छ । आगाभी वषाको हहउॉदभा 
ऊजााको उच्च भाग करयफ १ हजाय ४ सम २३ भेगावाट ऩग्न ेप्रऺेऩण गरयएको छ । सो भाग ऩूनत ाका रागग बायतफाट ५ 

सम ८० भेगावाट बायतफाट आमात गन ेतथा सौमा, वामऊुजाा उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखखएको छ । ‗एक वषाभबत्र 

सुतखामाभको रोडसेडडङ आधायबूत रूऩभा अन्त्म हुन ेय फखााको ऩूयै अन्त्म हुन ेदेखखन्छ,‘ उऩप्रधानभन्त्री 
यामभाझीरे बन,े ‗२ वषाभा सुतखामाभको रोडसेडडङसभेत ऩूणा रूऩभा अन्त्म हुनेछ ।‘ २ वषाभबत्रभा करयफ १ हजाय 

भेगावाटका आमोजना ननभााण हुन ेऊजाा भन्त्रारमको प्रऺेऩण छ । मद्मवऩ, ननभााणाधीन सफ ैआमोजना सभस्माभा 
यहेकारे तोककएको सभमभा सम्ऩन्न हुन ेववश्वस्त आधाय छैन । 
ऋण नततयेसम्भ डरयभा पऩपऩए 

फैदेभसक रगानीभा ननभााण हुने जरववद्मुत ्आमोजनाका रागग रगानीकताारे ववदेशी भुराको ऋण कपताा 
नबएसम्भका रागग भात्र ैअभेरयकी डरयभा ववद्मुत ्खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गन ेव्मवस्था गरयएको छ । 
कामामोजनाभा ऋण नतन ेअवगध १० वषा कामभ गरयएको छ । ‗रगानीकतााको ववदेशी ऋण रगानी कपताा नबएसम्भ 

१० वषाको सभमसीभा याखी ऋण रगानीको अनुऩातभा ववदेशी ऋणको दानमत्व हदसम्भ ऩरयवत्र्म भुराभा वऩवऩए 

गन,े‘ कामामोजनाभा व्मवस्था छ । मसको कामाान्वमनको भुख्म ष्ट्जम्भेवाय ननकाम भष्ट्न्त्रऩरयषद्राई फनाइएको छ 

। मस्तो व्मवस्था कामाान्वमन गना बुततानीका आधाय तथा प्रकक्रमा, सटही जोखखभ व्महोन ेकोषरगामतका 
प्रावधानसहहतको भाऩदण्ड ऊजाा भन्त्रारमरे ३ भहहनाभबत्र फनाउनेछ । 
पऩपऩएभा ‘रेऊ मा ततय’ 



नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे १ दशकसम्भ व्माऩारयक उत्ऩादन हुन ेजरववद्मुत ्आमोजनाको ऊजाा ‗रेऊ वा नतय‘ को 
आधायभा वऩवऩए गने व्मवस्था गन ेकामामोजनाभा उल्रेख छ । मसो गदाा प्रागधकयणरे ऊजाा भरन नसकी प्रवद्र्धक 

कम्ऩनीराई ऺनतऩूनत ा नतनुाऩयेभा त्मो यकभ सयकायरे प्रागधकयणराई हदनेछ । प्रागधकयणरे अहहरे १ हजाय १ सम 

आमोजनासॉग ‗रेऊ य नतय‘को प्रावधान याखी ‗कनेतसन‘ सम्झौता गयेको छ । रेऊ वा नतयको व्मवस्थाअनुसाय 
ककननएको ववद्मुत्भध्मे २५ प्रनतशत ऊजाा खऩत हुन नसकेभा प्रागधकयणराई वावषाक करयफ ८ अफा रुऩैमाॉ दानमत्व 

ऩन ेअनुभान गरयएको छ । 
बुक्तानी प्रत्माबूतत 

ववदेशी रगानीभा स्वदेशी खऩतका रागग आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए)भापा त ननभााण हुन ेववद्मुत ्

आमोजनाका प्रवद्र्धकराई सयकायरे ववद्मुत ्खरयदफाऩतको बुततानी प्रत्माबूनत (ऩेभेन्ट ग्मायेन्टी) हदनेछ । 
मसैगयी, स्वदेशी ननजी ऺेत्रका जरववद्मुत ्आमोजनारे ऩनन मस्तो सुववधा ऩाउनेछन ्। 
वातावयणीम सेवा शुल्क हट्मो 
वन भन्त्रारमरे जरववद्मुत ्आमोजनाराई रगाउॉ दै आएको १ प्रनतशत वातावयणीम सेवा शुल्क (ऩेस) हटेको छ । 
आमोजनाफाट सयकायरे प्राप्त गन ेयोमल्टीफाट ननष्ट्श्चत प्रनतशत यकभ ननभााणफाट प्रबाववत वनको सॊयऺण तथा 
सॊफद्र्धनका रागग कामाववगध फनाएय हदन ेव्मवस्था गरयएको छ । 
वातावयणीम अध्ममन प्रनतवेदनरे देखाएअनुसाय साभुदानमक सहमोग कामाक्रभ सञ्चारन गना १ सम 

भेगावाटसम्भका आमोजनारे कुर रागतको शून्म दशभरव ७५ प्रनतशत य त्मसबन्दा भागथका आमोजनारे शून्म 

दशभरव ५ प्रनतशत यकभ छुट्माउन ुऩन ेसीभा तोककएको छ । 
वनको जग्गा सट्टाबनााभा सहजता 
आमोजनारे वन ऺेत्रको जग्गा बाडाभा भरएफाऩत सोही ऩरयभाणको जग्गा शोधबनाा हदनुऩन ेव्मवस्थाराई खकुुरो 
फनाइएको छ । नमाॉ व्मवस्थाअनुसाय प्रवद्र्धकरे बाडाभा भरएको जग्गाऩाऩत सयकायरे भूल्माॊकन गयेअनुसायको 
यकभ नतना सतन ेव्मवस्था गरयएको छ । त्मसो गना नचाहन ेप्रवद्र्धकरे वन भन्त्रारमरे तोकेफभोष्ट्जभको जग्गा न ै

उऩरब्ध गयाउन ऩनन सतनेछन ्। 
सयकायरे चारू आगथाक वषा ०७२/७३ देखख ०८२/८३ राई जरववद्मुत ्ववकास दशक घोषणा गयेको छ 

सयकायरे एक वषाभबत्र आधायबूत रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्म गन ेकामामोजना फनाएको छ, आगाभी वषाको हहउॉदभा 
ऊजााको उच्च भाग करयफ १ हजाय ४ सम २३ भेगावाट ऩुग्न ेप्रऺेऩण गरयएको छ, सो भाग ऩूनत ाका रागग बायतफाट ५ 

सम ८० भेगावाट बायतफाट आामत गन ेतथा सौमा, वामुऊजाा उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखखएको छ 

२ वषाभबत्रभा करयफ १ हजाय भेगावाटका आमोजना ननभााण हुन ेय रोडसेडडङ ऩूणा रूऩभा अन्त्म हुन ेऊजाा 
भन्त्रारमको प्रऺेऩण छ 

ऊजाा ऺेत्रको ववकासभा अवयोधका रूऩभा यहेका कानुनी, नीनतगत, सॊयचनागत, अन्तननाकाम सभन्वम, रगानी 
अबावरगामतका सभस्मा सम्फोधन गना कामामोजना फनाइएको हो, रतू गनतभा जरववद्मुत ्आमोजनाको ननभााण 

गना सॊकटकारको व्मवस्था गनुाऩयेको हो, कामामोजना ऩूणा रूऩभा कामाान्वमन हुनेछ 

टोऩफहादयु यामभाझी 
उऩप्रधानभन्िी तथा ऊजााभन्िी 
कामामोजनाका केही व्मवस्था 
प्रसायण राइन ननभााण आवश्मकताअनुसाय सेनाराई हदइने 



आमोजना सुयऺाका रागग प्रवद्र्धकरे भागेभा सेना वा सशस्त्र प्रहयी ऩरयचारन गरयन े

फैंक तथा वविीम सॊस्थारे कुर कजााको १५ प्रनतशत जरववद्मुत ्आमोजनाभा रगानी गनुाऩन े

हयेक नेऩारीराई जरववद्मुत ्आमोजनाको सेमय सुननष्ट्श्चत हुन ेगयी जनताको रगानीफाट फन्न ेजरववद्मुत ्

आमोजनाराई प्राथभभकताका साथ अगाडड फढाइन े

आमोजनास्थरराई ननषेगधत ऺेत्र घोषणा गरयन े

फूढीगण्डकी, नरभसॊहगाड, सुनकोसी, उियगॊगारगामतका जराशममुतत आमोजना तत्कार सुरु गरयन े

प्रनतभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉ अनुदान स्वदेशी रगानीका आमोजनारे भात्र ैऩाउन े
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भष्ट्न्िऩरयषद्द्धाया ऊजाा सङ्कट कामामोजना स्वीकृत 

भष्ट्न्त्रऩरयषद्को फैठकरे आगाभी दईु वषाभबत्र ऊजाा सङ्कटकार अन्त्म गन ेकामामोजनाराई स्वीकृत गयेको छ । 
प्रधानभन्त्री ननवास फारुवाटायभा बएको फैठकरे याष्ट्रिम ऊजाा सङ्कट ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशक घोषणा 
गदै एक वषाभबत्र आधायबूत रुऩभा य दईु वषाभबत्र ऩूणारुऩभा भुरुकराई ववद्मुत ्कटौती भुतत फनाउन ेगयी ननष्ट्श्चत 

कामामोजना सावाजननक गना ऊजाा भन्त्रारमराई ननदेशन हदएको सञ्चायभन्त्री शयेधन याईरे जानकायी हदए । 
फैठकरे २१ उऩसगचवराई सहसगचवभा फढुवा गयेको छ । बायत भ्रभणको कामासूचीरगामतका ववषमभा छरपर 

गना आजै साॉझ भष्ट्न्त्रऩरयषद्को फैठक फस्नेछ । यासस 
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ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइन शुरू 

सम्झौता ८० भेगावाटको आमो १५ 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइनभापा त ्फुधफायदेखख बायतफाट १५ भेगावाट 

बफजुरी आमात गयेको छ। 
सोभफाय ८० भेगावाटका ननष्ट्म्त सम्झौता बएको बए ऩनन फुधफाय १५ भेगावाट भात्र ैआमात बएको हो। ऩयीऺण 

ननष्ट्म्त १५ भेगावाट आमात बएको प्रागधकयणको दाफी यहे ऩनन नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणराई ववद्मुत ्उऩरब्ध 

गयाउन ेबायतको ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभ भरभभटेड (एनबीबीएन) रे भुजफ्पऩुयसम्भ ल्माउने ववद्मुत ्खोज्न ुऩन े

बएकारे सभम रागेको स्रोतका बनाइ छ। 
नेऩार–बायतफीचको ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइनफाट ववद्मुत ्ल्माउन सोभफाय ऊजाा भन्त्रारमभा 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण य बायतको ववद्मुत ्व्माऩाय ननगभ भरभभटेड (एनबीबीएन) फीच सम्झौता बएको गथमो। 
एनबीबीएनरे थऩ १ सम २० भेगावाट बफजुरी प्रागधकयणराई फेच्न ेसहभनत गरयसकेको छ। 
उतत सम्झौताभा प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रे य एनबीबीएनका भहाप्रफन्धक एके भागुरे 

हस्ताऺय गनुाबएको गथमो। आगाभी जुन ३० तारयखसम्भको अल्ऩकारीन सभमावगधका ननष्ट्म्त प्रागधकयणरे 

एनबीबीएनफाट प्रनतमुननट ३ रुवऩमाॉ ४४ ऩैसा बायतीम भुराभा ववद्मुत ्खरयद गनेछ। त्मसफाहेक प्रनतमुननट १ 

रुवऩमाॉ ७५ ऩैसा नेऩारी रुवऩमाॉ प्रसायणराइन प्रमोगवाऩतको थऩ शुल्क राग्न ेहुॉदा कूर प्रनतमुननट ७ रुवऩमाॉ ४ ऩैसा 
नेऩारी रुवऩमाॉभा बायतफाट खरयद गन ेथऩ ववद्मुत ्नेऩार आइऩुग्न ेछ। 
ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइन ४०० केबीए ऺभताको बए ऩनन नेऩारतपा को सफ–स्टेसन ऩूणारूऩभा 
तमाय बइनसकेको हुॉदा १३२ केबीएको स्तयभा नेऩारी सफ–स्टेसनभा जोडडन ेप्रगधकयणका कामाकायी ननदेशक 

भुकेशयाज काफ्रेरे जानकायी हदनुबमो। काफ्रेका अनुसाय बायतफाट खरयद हुन ेथऩ ववद्मुत ्य प्रसायणराइनको 
प्रमोग केही सभम ऩयीऺणकारभा यहन ेबएकारे तत्कार रोडसेडडङको सभमावगध ऩरयवतान हुन ेछैन। थऩ ८० 

भेगावाट ववद्मुत ्याष्ट्रिम प्रसायणराइनभा जोडडएऩनछ रोडसेडडङ ताभरकाभा अवश्म ऩनन प्रबाव त ऩाछै न ैतय कस्तो 
कनत सभम रोडसेडडङ घट्छ बन्न ेअहहरे बन्न नसककन ेकाफ्रेको बनाइ छ। काफ्रे अन्तदेशीम प्रसायणराइनको 
कायोफाय शुरू बएको फताउनुबमो। 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणको बाय प्रेषण केन्रका प्रभुख बुवनकुभाय ऺेत्रीका अनुसाय अहहरे ववद्मुत्को कूर भाग 

१३२५ भेगावाटको हायाहायीभा यहेको छ। तय, आऩूनता बन ेजम्भा ५ सम भेगावाटभात्र ैयहेकारे दैननक १३ घण्टाको 
दयभा रोडसेडडङ हुॉदै छ। प्रागधकयणको सञ्चारक सभभनतका अध्मऺसभेत यहन ुबएका ऊजाा भन्त्रारमका सगचव 

सुभनप्रसाद शभाारे ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइनफाट आमात हुन ेउतत ववद्मुत ्अहहरेको 
चरनचल्तीको भूल्मबन्दा सस्तो दयभा खरयद गरयएको फताउनुबमो। 
उहाॉरे मो सम्झौतासॉग ैदईु देशफीच ववद्मुत ्आदानप्रदान गन ेकामाको शुरूआत बएकारे अहहरे नेऩारभा 
आवश्मकता बएको फेरा बायतफाट आउॉछ। बोभर नेऩारफाट बायत ऩनन जानसतन ेआधाय ननभााण बएको 
फताउनुबमो। कामाक्रभभा एनबीबीएनका भहाप्रफन्धक एके भागुरे जुन भहहनाऩनछ ऩनन उतत ऩरयभाणको ववद्मुत ्

नेऩारराई हदन ेववषम अहहरे न ैबन्न गाह्रो बएको फताउनुबमो। 
प्रागधकयण स्रोतका अनुसाय मो सम्झौतारे नेऩारभा हुॉदै आएको रोडसेडडङराई घटाउन ेनबई ष्ट्स्थय याख्नछे। अहहरे 



कुरेखानीको जराशमराई रयत्माउॉ दै रोडसेडडङराई १३ घण्टाभा सीभभत फनाइएको छ। अहहरे नदीभा ऩानीको सहत 

घट्दै गएको य कुरेखानीभा ऩनन ऩानी घट्दै गएकारे १३ घण्टाबन्दा फढी रोडसेडडङ हुन नहदन ुन ैउऩरष्ट्ब्ध हुनेछ। 
८० भेगावाटको सम्झौता बए ऩनन ‘राइन रस’ राई घटाउॉदा ७५ भेगावाटभात्र ैयाष्ट्रिम प्रसायणभा आउन ेस्रोतको 
बनाइ छ। सोभफायको सम्झौता बायतसॉग ववद्मुत ्खरयद गन ेनमाॉ ववषम होइन, अहहरे ऩनन बायतफाट २ सम 

भेगावाटको हायाहायीभा ववद्मुत ्आमात हुॉदै आएको छ। मो अन्तदेशीम प्रसायणराइन तमाय बमो है बन्न ेसन्देश हो। 
४०० केबीए ऺभताको ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तदेशीम प्रसायणराइन ऩूणारूऩभा तमाय हुॉदा १२ सम भगेावाटसम्भ 

ववद्मुत ्आदानप्रदान गना सककन्छ। 
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सॊकट हटाउन बायतकै बय  

रक्ष्भण ववमोगी 
दईु वषाभबत्र रोडसेडडङ अन्त्म गन ेभहत्वाकाॊऺी मोजना अनघ सायेको सयकायरे त्मसका रागग बायतफाट 

ववद्मुत आमातराई नै ऩहहरो प्राथभभकता हदएको छ। स्वदेशी आमोजनाकै उत्ऩादनरे तत्कार सॊकट 

नहट्न ेबन्दै सयकाय बायतकै बय ऩयेको हो। सयकायरे बफहीफाय १० वष ेऊजाासॊकट ननवायण तथा ववद्मुत 

ववकास दशक घोषणा गदै बायतफाट आमात गयेयै बए ऩनन दईु वषाभा रोडसेडडङ हटाउने मोजना ल्माएको 
छ। ऊजाा भन्त्रारमरे ६ वटा उऩसभभनत गठन गयी दईु भहहनाबन्दा फढी रगाएय तमाय ऩायेको मोजना 
भष्ट्न्त्रऩरयषदरे ऩारयत गदै कामाान्वमन गन ेप्रनतफद्धतासभेत जनाएको छ। 
 

रोडसेडडङ कभ गना सयकायरे एक वषाभबत्रै बायतफाट ५ सम ८० सम भेगावाटसम्भ ववद्मुत आमातको 
रक्ष्म याखेको छ। मस्तै, २०७४ को हहउॉदसम्भ आमात फढाएय ९ सम ३० भेगावाट ऩुमा्ाउने रक्ष्म छ। 
 

आगाभी हहउॉदभा १ हजाय ६७ भेगावाट ववद्मुत आऩूनता हुने अनुभान छ। सयकायरे सौमा तथा वाम ुऊजााफाट 

१ सम भेगावाट थप्ने घोषणा गयेको छ। प्रागधकयणरे दईु वषाअनघ २५ भेगावाटको सोराय प्रान्ट याख्ने 
मोजना न ैऩूया नगयेको सन्दबाभा वैकष्ट्ल्ऩक स्रोतफाट ववद्मुत थवऩन ेसम्बावना फभरमो बन ेदेखखॉदैन। 
 

मस वषाको हहउॉदसम्भ नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणरे बायतफाट झन्ड ै२० अफा रुऩैमाॉफयाफय २ सम ४० 

भेगावाटसम्भ ववद्मुत आमात गयेको छ। स्वदेशी उत्ऩादनबन्दा आमातभा जोड हदॉदा ववद्मुत ककन्न भात्र 

फसेनन अफौं रुऩैमाॉ छुट्माउनुऩछा। 
 

प्रागधकयणरे आगाभी हहउॉदसम्भ ववद्मुत भाग १ हजाय ४ सम २३ भेगावाट ऩुग्न ेप्रऺेऩण गयेको छ तय 

अहहरेकै दयभा भाग फढ्दै गए त्मो अझ नाघेय कम्तीभा २ हजाय भेगावाट ऩुग्न सतछ। बायतरे गयेको 
अघोवषत नाकाफन्दीरे इन्धन आमात ठप्ऩ हुॉदा मो हहउॉदभै भाग झन्ड ै१ हजाय ८ सम भेगावाट ऩुगेको छ। 
आगाभी एक वषाभा स्वदेशी आमोजनाफाट थऩ २ सम ५० भेगावाटबन्दा फढी उत्ऩादन हुन ेसॊकेत छैन। 
 

आन्तरयक उत्ऩादन कभ बएको य एक वषाभै स्वदेशी उत्ऩादनरे भाग धान्न नसककने बएकारे आमातभा 
बय ऩनुाऩयेको उऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे फताए। दईु वषाऩनछ ऩमााप्त ववद्मुत 

उत्ऩादन हुन ेहुॉदा बायतभै फेच्न सककने उनको तका  छ। 'दईु वषाका रागग भात्र आमात हुनेछ, मो हाम्रो 



फाध्मता हो,' उनरे बने, 'त्मसऩनछ जुन प्रसायणराइनफाट नेऩाररे ककन्छ, त्महीीँफाट फेच्न सककन्छ।' 
 

चारू वषाभा २ सम ४० भेगावाटसम्भ ककनेको सयकायरे ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम 

प्रसायणराइनफाट थऩ ८० भेगावाट ककन्ने सम्झौता गयेको छ। उतत ऩरयभाणको ववद्मुत बफहीफायफाटै 

ऩयीऺण प्रसायण गरयएको प्रागधकयणरे जनामो। 
 

अन्तयदेशीम प्रसायणराइनफाट आगाभी वषा ववद्मुत आमात फढाउन ढल्केफय–इनरुवा ४ सम केबी 
प्रसायणराइन ननभााण ऩूया गने रक्ष्म छ। मस्तै, ढल्केफयभा ३२० एभभबए य इनरुवाभा ३२६ एभभबए 

(२२०/१३२ केबी) का दईु सफस्टेसन ननभााण गन ेसयकायी घोषणाभा उल्रेख छ। 
 

सयकायरे अन्तयदेशीम प्रसायणराइन आगाभी वषा २२० केबीभा चाजा गयी २ सम भेगावाट आमात गन े

रक्ष्म याखेको छ। प्रागधकयणरे आगाभी दईु वषाभबत्र भाग १ हजाय ५ सम ५० भेगावाट ऩुग्न ेप्रऺेऩण गयेको 
छ। त्मनत फेरासम्भ प्रागधकयण य मसका सहामक कम्ऩनीफाट ८ सम ३० भेगावाट, ननजी ऺेत्रफाट ६ सम 

भेगावाट य फाॉकी बायतफाट आमात गने मोजना छ। 
 

बायतफाट आमानतत य थभार प्रान्टफाट उत्ऩाहदत ववद्मुत फेच्दा प्रागधकयणराई हुन जाने नोतसान 

सयकायरे शोधबनाा हदने सॊकट ननवायणकारभा उल्रेख छ। तय, सयकायरे मसअनघ रोडसेडडङ न्मूनीकयण 

कामामोजनाअन्तगात घोषणा गयेको शोधबनाा नै ऩूणा रूऩभा हदइसकेको छैन। 
 

सॊकटकार घोषणा गदै प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे आगाभी दईु वषाभबत्र देशको भागबन्दा फढी ववद्मुत 

उत्ऩादन गयेय फेच्न सककने दाफी गये। 'ववगतभा जस्तो मोजना कामाान्वमन नहोरा बनेय शॊका भान्नु 
ऩदैन, जसयी ऩनन कामाान्वमन हुन्छ,' उनरे बने। 
 

सयकायरे मसअनघ तीनऩटकसम्भ ऊजाा सॊकटकार घोषणा गये ऩनन ती कुन ैकामाान्वमन बएका छैनन।् 
कामामोजना कामाान्वमन गना सफै व्मष्ट्तत तथा ननकामरे सहमोग गनुाऩन ेऊजाा भन्त्रारम कामाक्रभ 

भहाशाखा प्रभुख हदनेशकुभाय नघभभये फताउॉछन।् 
 

चारू आगथाक वषासम्भ बायतसॉगको व्माऩाय भात्र करयफ १ खफा रुऩैमाॉ नाघेको छ। हयेक वषा ववद्मुत आमात 

फढाउॉ दै जाॉदा व्माऩाय डढे खफा ऩुग्ने अथा भन्त्रारमकै अगधकायी फताउॉछन।् 
 



सॊकटकार अवगधबय प्रसायणराइन नफनेय उत्ऩाहदत बफजुरी प्रवाह हुन नसके मसको ऺनतऩूनत ा वा ववद्मुत 

ऊजााफाऩत बुततानीको प्रत्माबूनत सयकायरे गरयहदने व्मवस्था भभराइएको छ। 
 

प्रागधकयणरे ननजी ऺेत्रका आमोजनाफाट उत्ऩाहदत बफजुरी खरयद गदाा ऩोस्टेड येट (हहउॉदभा ८.४० य 

फखााभा ४.८० रुऩैमाॉ) २५ भेगावाट (ऩाॉचऩटक) य २५ देखख १ सम भेगावाट (आठऩटक) सम्भ पयकपयक 

वावषाक वदृ्गधदय तोकेको छ। मसरे ननजी ऺेत्रराई आकवषात गन ेसयकायको दाफी छ। 
 

वऩवऩएभा एकरूऩता ल्माउन सयकायरे सॊकटकारफाट मसभा सभान व्मवस्था गदै वावषाक वदृ्गधदय 

आठऩटक कामभ गना रागेको छ। प्रागधकयण सञ्चारक सभभनतरे १ सम भेगावाटसम्भका स्वदेशी 
रगानीका आमोजनाका हकभा वऩवऩए वदृ्गधदय आठऩटक हदने ननणाम गयेको गथमो। सयकायरे तोकेको १० 

वषासम्भ जुनसुकै आमोजनाको वऩवऩए 'भरउ मा नतय' (टेक अय ऩ)े का आधायभा गरयन ेउल्रेख छ। 
 

आमोजना ववकासभा रगानी वदृ्गध, प्रागधकयणको वविीम अवस्थाभा सुधाय, साथ ैभाग व्मवस्थाऩन गना 
भौसभ य सभमअनुसाय ववद्मुत भहसुर ननधाायण/सभामोजन गन ेव्मवस्था गना रागगएको छ। 
 

अधाजराशम य जराशममुतत आमोजना ननभााण गन ेऩरयष्ट्स्थनत फनाउन भौसभी य सभमअनुसाय वऩवऩए 

दय ननधाायण गरयन ेअवधायणाऩत्रभा उल्रेख छ। मस्त,ै उत्ऩादकरे प्रसायणराइन प्रमोग गयेफाऩत नतनुाऩन े

शुल्क (ष्ट्ववभरङ चाजा) ननधाायण गने व्मवस्था सॊकटकार घोषणा बएको भभनतरे ६ भहहनाभबत्र 

भभराइनेछ। 
 

आमोजना अध्ममन, ववकास तथा ननभााणभा फाधाअड्चन गने व्मष्ट्तत वा सॊस्थाराई सावाजननक 

अऩयाधसयहको कसुय भानी कानुनी कायफाही गने व्मवस्था गरयएको छ। साथै आमोजनास्थरराई फन्द 

ननषेगधत ऺेत्र घोषणासभेत गने तमायी छ। 
 

बववरमभा जराशममुतत आमोजना फन्न सतन ेबनी एककन बएका य नदी फेभसन गुरुमोजनाभा ऩयेका 
आमोजना ऺेत्रभा असय नऩने सुननष्ट्श्चत गयेय भात्र दीघाकारीन ऩूवााधाय य फस्ती ववकासको मोजनाफद्ध 

कामाक्रभ अनघ फढाइने बएको छ। वनऺेत्र अगधग्रहण गदाा त्मसफयाफय जग्गा ककननहदनुऩने मसअनघको 
प्रावधान हटाइन ेबएको छ। 
 

ऊजाासॊकट ननवायण गदै हदगो आगथाक ववकास गना ५० प्रनतशत जराशम, २० प्रनतशत अधाजराशम य ३० 



प्रनतशत नदी प्रवाही तथा वैकष्ट्ल्ऩक ऊजाा उत्ऩादन गयी ऊजाासुयऺा भभराउने मोजना छ। आमोजना 
अनुभनतऩत्र जायी गने अहहरेको प्रकक्रमाकै कायण उत्ऩाहदत बफजुरी प्रसायणराइनभा जोडडन नसकेको 
ठहमाांुउॉ दै भन्त्रारमरे त्मसराई सहज फनाउने बएको छ।  
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याष्ट्रिम ऊजाा तनवायण तथा पवद्मुत ्पवकास दशकसम्फन्धी अवधायणाऩि २०७२ 

‘२ वषाभा रोडशडेडङ ऩूणा अन्त 

५० प्रनतशत ववद्मुत ्बायतफाट आमात 

सयकायरे २ वषाभबत्र ऩूणारूऩरे रोडशडेडङ अन्त्म गन ेमोजना सावाजननक गयेको छ । ऊजाा भन्त्रारमरे सावाजननक 

गयेको वववयणअनुसाय आगाभी १ वषाभा ऊजााको भाग १ हजाय ४ सम २३ भेगावाट (भेवा) ऩुग्नेछ । त्मस अवगधभा 
ववद्मुत्को आऩूनता उत्ऩादन य आमातफाट फढाएय १ हजाय ६७ भेवा ऩुयम्ाइनेछ । उऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री 
टोऩफहादयु यामभाझीरे सोसम्फन्धी जानकायी हदएका हुन ्। उनरे बन,े ‗आगाभी १ वषाभबत्र जनतारे अनुबव 

गनेगयी रोडशडेडङ सभम घट्नेछ ।‘ ‗याष्ट्रिम ऊजाा ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशकसम्फन्धी अवधायणाऩत्र– 

२०७२‘ भा सो कुया उल्रेख बएको ऩनन भन्त्री यामभाझीरे फताए । सो अवधायणाऩत्र भष्ट्न्त्रऩरयषद्को फैठकरे 

बफहीवाय न ैऩारयत गयेको हो । 

अवधायणाऩत्रअनुसाय आगाभी २ वषाभबत्र ववद्मुत्को भाग १ हजाय ५ सम ५० भेवा ऩुग्न ेछ । सोही ष्ट्स्थनतराई 

दृष्ट्रटगत गयेय सो सभम सम्भभा ववद्मुत्को आऩूनता उत्ऩादन य आमातफाट १ हजाय ८ सम ५० ऩुयम्ाउन ेरक्ष्म 

ननधाायण गरयएको छ । मोजनाअनुसाय १ वषाभा वषाामाभको रोडशडेडङ य २ वषाभा हहॉउदको रोडशडेडङसभेत 

ऩूणारूऩरे अन्त्म गरयनेछ । २ वषाभा रोडशडेडङ अन्त्म गनाका रागग ल्माइएको मोजनाभा ४९ दशभरव ८९ प्रनतशत 

ववद्मुत ्बन ेबायतफाट आमात गन ेउल्रेख छ । 
२ वषाभा... 
कुर भागभध्मे ९ सम ३० भेवा ववद्मुत ्बायतफाट आमात गरयन ेबएको छ । प्रधानभन्त्री केऩी ओरीरे १ वषाभ ै

रोडशडेडङ अन्त्म गन ेबनी मसअनघ गयेको घोषणा बन ेऩूया नहुन ेबएको छ । 
२ वषाभा ३८ आमोजना सम्ऩन्न गरयन े

सयकायरे २०७२ भबत्र ननभााणका ववभबन्न चयणभा यहेका २२ ओटा आमोजना सम्ऩन्न गन ेबएको छ । ती 
आमोजनाहरूभा अऩय भाई, पावा, वऩखवुा, बm्माडी खोरा, दयौंदी खोरा ए, हेवा खोरा ए, गेरुङ खोरा, सादॊ खोरा, 
सबा खोरा, दयभ खोरा ए य छ्माङ्दी खोरा जरववद्मुत ्आमोजना यहेका छन ्। मस्त ैअन्म आमोजनाहरूभा टुङ्गुन 

थोस्र,े खानी खोरा, भाई तमास्केड भड्तम,ू थाऩा खोरा, अऩय भाईसी, द्वायी खोरा, अऩय चाकु, अऩय भस्र्माङ्दी ए, 

अऩय भादी, भाई य साना तमास्केड छन ्। 
त्मस्त,ै २०७३ भा १६ ओटा आमोजना सम्ऩन्न गरयनेछ । ती आमोजनाभा चोक, जुम्दी, थेउरे ताडी, अऩय भैरुङ ए, 

तल्रो भोदी, अऩय दोदॊ ए य जोगभाई, अऩय ऩयाजुरी, रोहोये भभहदभ कयाऩ,ु रुदी ए, पराङ्ख ुखोरा, कऩाडी गाड, 

घरेम्दी खोरा य ऩुवा खोरा १ यहेका छन ्। 
११ ओटा जराशममुतत आमोजना प्रस्ताववत 

सयकायरे आगाभी १० वषा (२०८२) भबत्र सम्ऩन्न गनेगयी ११ ओटा जराशममुतत आमोजना ननभााण गन ेप्रस्ताव 

गयेको छ । ती आमोजनाफाट ५ हजाय ३ सम ७३ भेवा ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयन ेअवधायणाऩत्रभा उल्रेख छ । 
प्रस्ताववत आमोजनाभा उियगङ्गा, तनहुॉ सेती, दधूकोशी, फूढीगण्डकी, ऩष्ट्श्चभ सेती, तभोय, सुनकोशी ३, खखम्ती 
ठोस,े राङटाङ, नौभुये य नरभसॊहगाड यहेका छन ्। 
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ऊजाा सङ्कटकार कामामोजना कामाान्वमनभा जोड 

 

 



सयकायरे बफहीवाय जायी गयेको ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्धी कामामोजनाराई व्मावहारयक रुऩभा अगाडड फढाउनुऩनेभा 
जोड हदइएको छ । 
नेऩार आगथाक ऩत्रकाय सभाज(सेजन)रे आमोजना गयेको अथा सॊवाद कामाक्रभभा ऊजाा भन्त्रारमका सहसगचव 

हदनेश नघभभयेरे भुरुकको ऊजाा सङ्कटराई सभाधान गना सयकायरे तमाय ऩायेको कामामोजना हारसम्भकै उत्कृरट 

दस्तावेज बएकारे व्मावहारयक कामाान्वमन हुनुऩनेभा जोड हदए । 
नीनतगत सभस्मा, याजनीनतक आगथाक उल्झन तथा अन्म सभस्माका कायण ऊजाा ऺेत्रभा गुणात्भक ऩरयवतान हुन 

नसकेको फताउॉ दै सहसगचव नघभभयेरे आगाभी एक वषाभबत्र जनतारे भहसुस गन ेववद्मुत्बाय कटौतीको अन्त्म, दईु 

वषाभबत्र जरववद्मुत ्आमोजनाफाटै ऊजाा सङ्कटको अन्त्म य १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन े

रक्ष्म न ैभहत्वऩूणा यहेको फताए । 
स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था(इऩान)का उऩाध्मऺ शैरेन्र गुयागाईंरे ववद्मुत ्ऐन, २०४९ आएऩनछ नेऩारको 
ऊजाा ऺेत्रभा ननजी ऺेत्रको प्रवेश बए ऩनन वन,वातावयण तथा जग्गा प्राष्ट्प्त रगामत सभस्माका कायण सोच ेजनत 

प्रगनत नबएको जनाउॉ दै ववदेशी रगानीकतााराई भात्र सहज यहेको फताए । यासस 
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जरपवद्मुत आमोजनाभा अवयोध गये सेना ऩरयचारन : उजााभन्िी 
उऩप्रधान तथा उजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे जरववद्मुत आमोजना ननभााणभा कुनैऩनन ककभसभका अवयोध गये 

सेना ऩरयचारन गयेय बएऩनन ननभााण प्रकक्रमा अगाडड फढाउन ेफताएका छन ्।   
शुक्रवाय याजधाननभा आमोष्ट्जत एक कामाक्रभभा उनरे बन,े‗अफ जरववद्मुत आमोजना ननभााणभा कसैरे अवयोध 

गना सतदैन । अवयोध गना खोज्नेराई सावाजननक अऩयाधभा भुद्दा चराउॉछौ । त्मनत गदाा ऩनन नबए सेना 
ऩरयचारन गयेय ननभााण प्रकक्ररमा अगाडड फढाउॉछौं ।‘ 
भन्त्री यामभाझीरे आउॉदो वषाभबत्र २५० देखख ३०० भेघावाट सौमा उजाा उत्ऩादन गन ेय त्मनत न ैभात्राभा  बायतफाट 

ववजुरी आमात गन ेफताए । प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे बायत भ्रभणको क्रभभा शननवायफाट ८० भेघावाट 

ववद्मुत आमातको ऩनन उद्घाटन गन ेफताए । 

भन्त्री यामभाझीरे भुरुकभा उजाा ववकासको रागग प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा उजाा सङ्कट ननवायण आमोग, 

उजााभन्त्रीको अध्मऺताभा केन्रीम उजाा सङ्कट ननवायण सभन्वम सभभनत य हयेक ष्ट्जल्राभा प्रभुख ष्ट्जल्रा 
अगधकायीको सॊमोजकतत्वभा ष्ट्जल्रा स्तयीम सभभनत गठन गयेय ननमभभत सहजीकयण गरययहन ेजानकायी हदए । 
त्मस्त,ै भन्त्री यामभाझीरे उऩमुतत भोडरको प्रमोग गयेय ववद्मुत उत्ऩादन गयी रोडस ्ं ेडडङ अन्त्म गरयन ेबन्दै बन,े 

‗१ समबन्दा फढी आमोजना सञ्चारनभा छन । अफ सफैको काभ एतसनभा जान्छ ।’ 
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जरपवद्मुत ्आमोजना अवयोध गनेपवरुद्ध भुद्दा चल्छ : ऊजााभन्िी 
उऩप्रधानभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे भुरुकको जरववद्मुत ्ऺेत्रको ववकासका रागग सयकायरे दशवषॉम 

कामामोजना अगाडड सायेको फताएका छन ्। 

याजधानीभा शुक्रफाय बएको साऺात्कायभा ऊजााभन्त्री यामभाझीरे एभसमाभा न ैऩहहरो ऩटक नेऩारभा 
जरववद्मुत ्आमोजना सुरु बए ऩनन १०५ वषासम्भ उस्तै अवस्था यहेको बन्दै उहाॉरे एकाध वषाभबत्रभैा 
उल्रेख्म प्रगनत हुन ेष्ट्जककय गये। जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणभा कसैरे अवयोध गना नसतन ेय त्मस्तो 
अवयोध बए सावाजननक अऩयाधभा भुद्दा चराइने उनरे चतेावनी हदए । जरववद्मुत ्आमोजनाभा 
अवयोध बए सुयऺा ननकाम सभेत ऩरयचारन गरयने जानकायी उनरे फताए । 

आगाभी वषा ऊजााका ऺेत्रभा उथरऩुथरको वषा हुन ेष्ट्जककय गदै उहाॉरे सौमा ऊजाा उत्ऩादनभा ववशषे जोड 

हदइने, आन्तरयक उत्ऩादनराई फढावा हदइने य बायतफाट ऩनन उल्रेख्म भात्राभा ववद्मुत ्आमात गयेय 

ववद्मुत्बाय कटौती अन्त्म गरयने जानकायी हदए । 

हार ैननभााण सम्ऩन्न ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन भापा त ८० भेगावाट ववद्मुत ्

आमात हुने उल्रेख गदै उनरे सो ववद्मुतफाट करयफ दईु घन्टा ववद्मुतबाय कटौती कभ हुन ेफताए । 

भन्त्री यामभाझीरे भुरुकभा ऊजाा ववकासका रागग प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा ऊजाा सङ्कट ननवायण 

आमोग, ऊजााभन्त्रीको अध्मऺताभा केन्रीम ऊजाा सङ्कट ननवायण सभन्वम सभभनत य हयेक ष्ट्जल्राभा 
प्रष्ट्जअको सॊमोजकतत्वभा ष्ट्जल्रास्तयीम सभभनत ननवाायण गयेय ननमभभत सहजीकयण गरययहन ेजानकायी 
हदए । 
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ऊजाा सॊकट कामामोजना : ‘२ वषाभा रोडसेडडङ अन्त्म’ 

कृरण आचामा 

 ६ भहहनाभबत्र ववद्मुत ्ऐन सॊसदभा 
     प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा ऊजाा सॊकट ननवायण आमोग 

     कम्ऩनी फनाएय फुढीगण्डकी/नरभसङगाड आमोजना ननभााण गरयन े

     ऩुनरुत्थान कोषको यकभ जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकरे ऩनन प्रमोग गना ऩाउन े

     ०८३ सारसम्भ प्रनतभेगावाट ५० राख भ्माट कपताा हदइन े

     आमोजनास्थरराई ननषेगधत ऺेत्र घोषणा गरयन े

     आमोजनाभा सेना वा सशस्त्र प्रहयी ऩरयचारन गन ेसॊकेत 

     फैंक/वविीम सॊस्थारे ५० प्रनतशत कजाा ववद्मुत ्आमोजनाभा रगाउन ऩाउन े

     ऋण बुततानी अवगधसम्भका रागग ऩरयवत्र्म भुराभा ऩीऩीए 

सयकायरे दईु वषाभबत्र ऩूणा रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्म गने भहत्त्वाकाॊऺी कामामोजनासहहत ऊजाा सॊकट 

ननवायण अवधायणाऩत्र जायी गयेको छ। भष्ट्न्त्रऩरयषदको बफहीफायको फैठकरे ऊजाा भन्त्रारमको प्रस्ताव 

स्वीकृत गदै एक वषाबत्र जनतारे आधायबूत रूऩभा भहसुस गन ेगयी रोडसेडडङ घटाउने रक्ष्मसहहत 

याष्ट्रिम ऊजाा सॊकट ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशकसम्फन्धी कामामोजनासहहतको अवधायणाऩत्र 

सावाजननक गयेको हो। 

‗दईु वषाभबत्र ऩूणा रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्म गने स्ऩरट मोजना छ,‘ कामामोजनाभा बननएको छ, ‗प्रायम्बका 
मी दईु वषासम्भभा ऩूणा रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्म बएऩनछ सदाका रागग अन्त्म गना ऊजाा ववकास दशकको 
अवगधभा प्रस्ताववत कामामोजना अनुरूऩका काभ अनघ फढाइनेछ।‘ अवधायणाऩत्र अनुसायको कामाामोजना 
फनाई राग ूगना बने ऊजाा सॊकट ववधेमक ऩारयत गयी रागू गनुाऩन ेहुन्छ। ‗ववधेमकको भस्मौदा तमाय 

बइसकेको छ,‘ ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे बने, ‗आवशम्क ऩये अध्मादेशफाट ववधेमक ल्माएय मो 
कामाान्वमन गरयनेछ। शुक्रफायैदेखख मो कामामोजना रागू हुनेछ।‘ 

आगाभी वषाको ववद्मुत ्भाग एक हजाय ४ सम २३ भेगावाट हो। मो भागअनुसाय आधायबूत रोडसेडडङ 

अन्त्म गने आधायसभेत अवधायणाभा ऩेस गरयएको छ। अवधायणाऩत्रअनुसाय हारको जडडत ऺभता २ 

सम २८ भेगावाट (हहउॉदमाभको उत्ऩादन), कुरेखानी ऩहहरो य दोस्रोफाट ९२, एक वषाभबत्रभा आफद्ध हुने 
ननजी ऺेत्रको ६७ भेगावाट, बायतफाट ५ सम ८० य सौमा तथा वामुफाट एक समसहहत एक हजाय ७६ 

भेगावाट ववद्मुत ्अगाभी वषाको सुख्खा माभभा आऩूनता हुनेछ। ‗फाॉकी नऩुग ऺभता बएसम्भ अन्म 
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नवीकयणीम ऊजााभध्मेफाट आऩूनता गरयनेछ,‘ कामामोजनाभा छ। वषाा माभभा नमनै स्रोतहरूफाट १ हजाय ५ 

सम ६७ भेगावाट ववद्मुत ्आऩूनता हुन ेदाफी गरयएको छ। 

दोस्रो वषा उष्ट्ल्रखखत स्रोतका साथै कुरेखानी तेस्रो, बायतफाट आमातभा वदृ्गध, यन अप द रयबय 

आमोजनाहरूभा हुने थऩ ववद्मुत्रे एक हजाय ८ सम ५० भेगावाट ववद्मुत ्आऩूनता हुने य ऩूणा रूऩभा 
रोडसेडडङ अन्त्म हुन ेकामामोजनाभा उल्रेख छ। ‗हाभीरे काभ सुरु गयेको अवगधफाट एक वषा भानेका छौं। 
४ भहहना बफनतसतमो,‘ उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे बने, ‗आगाभी दसैंसम्भको अवगधराई एक वषा भानी 
रोडसेडडङ अन्त्म गन ेतमायीभा जुटेका हौं।‘ अवधायणाऩत्रअनुसाय रोडसेडडङ अन्त्म गना अल्ऩकारीन 

तथा दीघाकारीन रूऩभा ५० प्रनतशत जराशममुतत आमोजना, २० प्रनतशत वऩककङ यन अप द रयबय 

(नदीको ऩानी हदउॉसो थनुेय वऩक आवय साॉझभात्र बफजुरी ननकाल्न सककने आमोजना), फाॉकी यन अप द 

रयबय य अन्म वैकष्ट्ल्ऩक आमोजना स्रोतफाट ववद्मुत्को व्मवस्था गरयनेछ। 

ऊजाा ऺेत्रभा रगानी आकवषात गनाका रागग हारका ववद्मभान प्रकक्रमा छोटमाउने, आमोजनाको ऩूणा 
सुयऺाका रागग आवश्मक ऩये सेना ऩरयचारन गरयने, नीनतगत सुधाय, उच्चस्तयीम सभभनत ननभााण 

रगामतको व्मवस्था अवधायणाऩत्रभा छ। ‗ववद्मुत ्ऐन २०४९ राई प्रनतस्थाऩन गयी नमाॉ ऐन 

व्मवस्थावऩका सॊसद्भा ६ भहहनाभबत्र ऩेस गरयनेछ। अगाभी ६ भहहनाभबत्र ऊजाा सुयऺा सहहतको याष्ट्रिम 

ऊजाा सुयऺा नीनत तजुाभा गयी रागू गरयनेछ,‘ अवधायणाऩत्रभा बननएको छ। ऊजाा भन्त्रारमका एक 

अगधकायीका अनुसाय भष्ट्न्त्रऩरयषद्रे अवधायणाभा केही हेयपेय गयेको छ। ‗हेयपेय गयेको ववषम सच्माएय 

केही हदनभै अवधायणाऩत्रको ऩुयै अॊश सावाजननक गनेछौं,‘ ती अगधकायीरे बने। ववद्मुत ्आमोजनाहरूभा 
अन्तय ननकाम सभन्वम अबावका कायण नछटो छरयतो कामा सम्ऩन्न हुन नसकेको ननरकषा ननकाल्दै 

त्मसको अध्ममन तथा ननभााणको चयणभा देखखने फाधाव्मवधान हटाउन प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा 
ऊजाा सॊकट ननवायण आमोग गठन गरयनेछ। 

सभभनतको सदस्मभा ऊजाा, वन, गहृ, अथा य वातावयण भन्त्री सदस्म यहनेछन।् सदस्म सगचव बन ेऊजाा 
सगचव यहन ेव्मवस्था छ। त्मस्तै, ऊजाा सगचवको अध्मऺताभा केन्रीम ऊजाा सॊकट ननवायण सभन्वम 

सभभनतको व्मवस्था गरयएको छ। करयफ आधा दजान भन्त्रारमका सगचवहरू मो सभभनतका सदस्म छन।् 
प्रभुख ष्ट्जल्रा अगधकायीको अध्मऺताभा ष्ट्जल्रास्तयीम ऊजाा सॊकट ननवायण सभन्वम सभभनत गठनको 
गरयनेछ। ‗ववद्मुत ्ववकास आमोजनासॉग सयोकाय याख्न ेसम्फष्ट्न्धत प्रत्मेक भन्त्रारमभा सह–सगचवराई 

सम्ऩका  व्मष्ट्तत तोककएको छ। भन्त्रारमभबत्र य अन्म ननकामहरूका फीचभा सभन्वम गयी आमोजना 
ववकासभा ऩयेका सभस्माहरूराई सहजीकयण तथा साभधान गरयनेछ,‘ अफधायणाऩत्रभा छ, ‗सहसगचव 

स्तयभा साभधान हुन नसकेका सभस्माहरूराई सभाधान गना भुख्म सगचवको अध्मऺताभा सम्फष्ट्न्धत 

भन्त्रारमका सगचवहरू यहेको सभभनत गठन गरयनेछ।‘ 



सयकायरे कम्ऩनी खडा गयी फुढीगण्डकी तथा नरभसङगाड जराशममुतत आमोजनाको ननभााण गने बएको 
छ। कामामोजनाभा ती आमोजना ववकास गना ३ भहहनाभबत्रभा कम्ऩनी खडा गरयनेछ। सवासाधायण य 

स्थानीमवासीराई सेमय हदई ननभााण गना कम्ऩनी खडा गना रागगएको हो। भध्मकारीन य दीघाकारीन 

ववद्मुत ्भागराई ऩूनत ा गने गयी भझौरा तथा ठूरा जरववद्मुत ्आमोजनाहरू अध्ममन गयी ननभााण गना 
याष्ट्रिम ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माउने उल्रेख छ। ‗स्रोत–साधनमुतत 

कम्ऩनी खडा गयी जरववद्मुत ्य अन्म ऩूवााधायहरूको अध्ममन अनुसन्धान गना य उऩरब्ध जनशष्ट्ततराई 

दऺ फनाउॉ दै ऩयाभशा सेवाभा आत्भननबाय हुन ववद्मुत ्प्रागधकयण रगामतका अन्म सॊस्थाहरूको सभेत 

सेमय यहन ेगयी इष्ट्न्जननमरयङ ऩयाभशा सेवा कम्ऩनी खोभरनेछ,‘ अवधायणाको भस्मौदाभा बननएको छ। 

साथ,ै देशभबत्र य फाहहय ववद्मुत ्व्माऩाय सम्फन्धी कामा गना सयकायरे ‗ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनी‘ 
स्थाऩनाको ऩरयकल्ऩना गरयएको छ। बूकम्ऩ य नाकाफन्दीऩनछ स्थाऩना गयेको उद्मोग ऩुनरुत्थान कोषको 
यकभ जरववद्मतु ्प्रवद्र्धकरे ऩनन प्रमोग गना ऩाउन ेअवधायणाभा उल्रेख छ। भूल्म अभबवदृ्गध कय 

कपतााफाऩतको ५० राख प्रनतभेगावाटको सुववधा सॊकटकार ननवायण अवगध अथाात ्२०८२/८३ सम्भ ऩाउने 
व्मवस्थाको घोषणा गरयएको छ। अवधायणाभा उल्रेख बएका अन्म काभहरू भष्ट्न्त्रऩरयषद्रे ननणाम गये 

ऩनन भ्माट छुटका रागग बने कानुन ल्माउनै ऩन ेहुन्छ। 

अवधायणाऩत्रअनुसाय ववद्मुत ्तथा प्रसायण राइनका आमोजनाको नाभभा वातावयणीम अध्ममन 

प्रनतवेदनभा उल्रेख बएअनुसाय जग्गाभा हदफन्दी नराग्न ेव्मवस्था भभराइनेछ। ‗आमोजनाको अध्ममन 

ववकास तथा ननभााण प्रकक्रमाभा फाधाअडन गने व्मष्ट्तत वा सॊस्थाराई सावाजननक अऩयाधसयह कसुय भानी 
कायफाही गरयनेछ,‘ कामामोजनाभा छ, ‗आमोजना स्थरराई ननषेगधत ऺेत्र घोषणा गरयनेछ।‘ आमोजना 
प्रवद्र्धकरे सुयऺा भागे आवश्मकताअनुसाय नेऩारी सेना वा सशस्त्र प्रहयी फर ऩरयचारन गना सतन े

व्मवस्था गरयएको छ। 

ववद्मुत ्ऊजाा सॊकट ननवायण अवगधभा फैंक तथा वविीम सॊस्थारे रगानी गन ेकुर कजााको ५० 

प्रनतशतसम्भ यकभ आमोजनाभा रगानी गना सतने व्मवस्था भभराउन ेउल्रेख छ। ववद्मुत ्प्रागधकयणभा 
ववद्मुत ्खरयद/बफक्रीको सम्झौताको ननवेदन हदॉदा वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन अध्ममन य प्रायष्ट्म्बक 

वातावयणीम ऩयीऺणको कामासूची स्वीकृत हुनुऩन ेय ष्ट्जल्रा जरस्रोत सभभनतको भसपारयस चाहहने 
प्रावधान यहेकोभा अफ मो नराग्ने व्मवस्था गरयएको छ। वातावयणीम अध्ममनका रागग वन ऺेत्रभबत्र 

प्रवेश गयी आवश्मक अध्ममन गनुाऩयेभा ष्ट्जल्रा वन कामाारमराई भरखखत जानकायी गयाई अध्ममन गना 
सककनेछ। ननकुञ्ज, आयऺण, सॊयऺण ऺेत्रभा गनुाऩयेभा सॊस्थाको स्थानीमस्तयको कामाारमफाट १५ 

हदनभबत्र अध्ममन स्वीकृनत हदने व्मवस्था भभराइनेछ। ‗रोन ऩे–ब्माक (ऋण बुततानी) सम्भका रागग 

ऩरयवत्र्म भुराभा ववद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) को व्मवस्था गरयनेछ,‘ अवधायणाभा बननएको छ। 



अवधायणाऩत्र तमाय ऩाने कामादरका सॊमोजक हदनेशकुभाय नघभभयेरे सयकायरे अफ जराशममुतत 

आमोजनाहरूराई नै प्राथभभकता हदने जानकायी हदए। 

  



>f]tM gfu/Ls, 2072÷11÷7 

जरपवद्मुतभा अवयोध बए सेना ऩरयचारन् उजााभन्िी यामभाझी  
उऩप्रधानभन्त्री तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे अवयोध गरयए सेना ऩरयचारन गयेय बए ऩनन 

जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण कामाराई अगाडड फढाउने फताएका छन।् 'अफ जरववद्मुत ्आमोजना 
ननभााणभा कसैरे अवयोध गना सतदैन।  
अवयोध गना खोज्नेराई सावाजननक अऩयाधभा भुद्दा चराउॉछौं,' उनरे बन,े 'त्मती गदाा ऩनन नबए सेना 
ऩरयचारन गयेय बए ऩनन अनघ फढाउॉछौं।' रयऩांेटासा तरफभा बएकांे कामाक्रभभा फांेल्दै शुक्रफाय उनरे 

मस्तां ेफताएका हुन।्  
 

भन्त्री यामभाझीरे आउॉदो वषा ऊजााको ऺेत्रभा उथरऩुथर वषा हुने बन्दै एक वषाभबत्र २५० देखख ३०० 

भेघावाट सौमा ऊजाा उत्ऩादन गन ेय त्मती नै ऩरयभाणभा बायतफाट बफजुरी आमात गयेय जनतारे भहसुस 

गने गयी आधायबुत रुऩभा रोडसेडडङ्ग अन्त्म गने दाफी गये। उनरे बन,े 'प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे 

बायत भ्रभणको क्रभभा शननफायफाट ८० भेघाफाट ववद्मुत ्आमातको उद्घाटन गनुाहुन्छ । त्मसऩनछ एक 

देखख दईु घण्टा रोडसेडडङ घटाइ मो वषा अहहरेको बन्दा रोडसेडडङ्ग फढ्न हदॉदैनाॊ ।' 
 

भन्त्री यामभाझीरे भुरुकभा उजाा ववकासको रागग प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा ऊजाा सॊकट ननवायण 

आमोग, उजााभन्त्रीको अध्मऺताभा केन्रीम उजाा सॊकट ननवायण सभन्वम सभभनत य हयेक ष्ट्जल्राभा 
प्रभुख ष्ट्जल्रा अगधकायीको सॊमोजकतत्वभा ष्ट्जल्रा स्तयीम सभभनत ननभााण गयेय ननमभभत सहजीकयण 

गरययहन ेजानकायी हदॉदै बने, 'ऊजाा ववकास गयेय भात्रै बएन प्रशायण राईन ऩनन चाहहमो त्मसका रागग 

तयाई, भध्मऩहाडी रोकभागा य रयवय फेस िान्सभशसन राईन अनघ फढाउॉछौ । मोसॉगै चीन य 

फॊगरादेशसम्भ राईन ववस्ताय गने काभराई ऩनन अनघ फढाउॉछौं । काठभाडौंभा ऩनन िान्सभभशन य सफ 

स्टेशनहरु अण्डयग्राउण्ड गने काभ अनघ फढाउॉछाॊंै।' 
 

भन्त्री यामभाझीरे ववद्मुत ्ववकासका रागग जेनेयेसन, िान्सभभसन य ईष्ट्न्जननमरयङ्ग सयकायी कम्ऩनी 
ननभााण गने मोजना सुनाउॉ दै अफ जेनेयेसन कम्ऩनीभापा त जराशाम मूतत आमोजनहरुको ननभााण य 

अध्ममन अनघ फढाउने य त्मसका रागग ईऩीसीएप, फीटी, फुट, जी टु जी, कम्ऩनी, प्रागधकयण वा ववकास 

कुन ैएक भोडरफाट उत्ऩादन गन ेफताए। 
 

उनरे बन,े 'जुन सम्बव हुन्छ त्मही भोडरभा गएय ववद्मुत उत्ऩादन गन ेहो । ४० देखख ५० प्रनतसत 

जरासाममूतत आमोजना, १५ देखख २० प्रनतसत यनअप हद रयबय, २५ देखख ३० प्रनतसत ऩीआयओआय य 

फाॉकी फैकष्ट्ल्ऩक ऊजाा उत्ऩादनको नीनत भरन्छौं।' उनरे थऩे, '१ सम फढी आमोजना सञ्चारनभा छन ्। 
अफ सफैको काभ एतसनभा जान्छ । अझै नतब्रताका साथ अनघ फढाउन सहजीकयण गछौं।'  



 


