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‘दईु वषषमा ऊजाष ऺेत्रमा चमत्काररक ववकास’ 

उऩप्रधान तथा उजाा भन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे १० वषा भबरभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन 

गयेय उजााभा देशराई सऺभ फनाउ कामा सयकायरे सुरु गरयसकेको फताएका छन ्। 
ऩरकाय भहासॊघ बक्तऩुय शाखाको १९ औ वावषाक साधायण सबा तथा स्थाऩना ददवसभा शननफाय फोल्दै 

यामभाझीरे अवको दईु फषाभबरभा चभत्काय देखखने गरय उजााको नतव्रत्तय ववकास गरयन ेय उजााको सभस्मा 
सभाधान हुने दावी गये । 
भुरुक नमाॉ व्मफस्थाभा प्रवेश गरयसकेको अफस्थाभा याजनीनतक दर य नेताहरुरे आपूराई रुऩान्त्तयण 

गयेय आर्थाक क्रान्न्त्तभा राग्नुऩनेभा उनरे जोड ददए । 
कामाक्रभभा सॊस्कृनत, ऩमाटन तथा नागरयक उडड्मन भन्त्री आनन्त्दप्रसाद ऩोखयेररे हार ैबएको ताया एमय 

य काष्ठभण्डऩ एमयको ववभान दघुाटना प्राववर्धक य प्राकृनतक कायणरे बएकारे हवाई सुयऺा सुधायका 
रार्ग सयकायरे गम्बीयताका साथ कामा गन ेफताए । उनरे नेऩारभा फुद्र्धष्ट य दहन्त्द ूधभाावरम्वीहरुको 
सर्का ट फनाउने कामा प्रायम्ब गरयसकेको फताए । 
कामाक्रभका सहबागीहरुरे ऩरकारयता ऺेरको बफकृनत हटाउॉ दै ऩरकाय भहासॊघराई शुद्र्धकयण गदै अगाडड 

जानुऩनभेा जोड ददएका र्थए । शाखारे ऩरकाय यभेश र्गयीराई नगय २ हजाय सदहत मस फषाको स्व. 

भैमादेवी स्भनृत ऩरकारयता ऩुयस्काय प्रदान गयेको छ । 
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वन ववभाग र ननकुञ्जऱे प्रसारणऱाइन ननमाषण रोके 

सयकायी ननकामफाटै ऊजाा सॊकटकार उल्रॊघन 

ददरफहादयु केसी 
दोरखा, १६ पागुन –  भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रसायणराइन ननभााण अवरुद्ध गयेय सयकायी 
ननकामरे नै ऊजाा सॊकटकारराई रत्माएका छन ्। वन भन्त्रारमअन्त्तगातका वन ववबाग य ननकुञ्ज तथा आयऺण 

ववबागरे अनुभनत नददएऩनछ वनऺेरभा प्रसायणराइन ननभााण हुन नसेकेको हो । १० वषाभा १० हजाय भेगावाट 

जरववद्मुत ्उत्ऩादन गयी ऊजाा सॊकट ननवायण गन ेबन्त्दै सयकायरे १ साताअनघ ऊजाा सॊकटकार घोषणा गयेको छ । 
४५६ भेगावाटको यान्ष्िम गौयवको भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनारे प्रसायणराइन ननभााणका रार्ग 

वन ववबाग य ननकुञ्ज ववबागअन्त्तगात गौयीशॊकय सॊयऺण आमोजनाभा २ वषादेखख अनुभनत भाग गदै आए ऩनन 

अदहरेसम्भ प्राप्त गना सकेको छैन । वनफाट अनुभनत ऩाउन ु‗पराभको र्चउया चऩाउनुसयह‘ बएको आमोजनाका 
अर्धकायी फताउॉछन ्। ―सयकायी रगानीसभेत बएको यान्ष्िम गौयवको आमोजनाको त मस्तो अवस्था छ बन ेअन्त्म 

आमोजनाको के होरा ?‖ एक अर्धकायीरे प्रश्न गये । 
२ भदहनाअनघ (ऩुस २१)को भन्न्त्रऩरयषद् फैठकरे जग्गा व्मवस्थाऩन गयेयभार रूख काट्ने अनुभनत ददएको र्थमो । 
आमोजनारे ऩदहरा जग्गा व्मवस्थाऩन गयेय रूख काट्दा दढरा हुन ेबन्त्दै मो सता ऩूया गना नसर्कन ेफताउॉ दै आएको 
छ । 
सयकायी रगानी बएको आमोजनारे सयकायकै जग्गा प्रमोग गना अको जग्गा व्मवस्थाऩन गनुाऩन ेसतारे 

आमोजनाको ५५ वटा टावय ननभााण योर्कएको हो । वन ववबागको मस्तो सतारे सभमभा काभ गना नसर्कन े

आमोजनाका प्रवक्ता तथा वातावयण ववबाग प्रभुख डा. गणेश न्त्मौऩानेरे फताए । ―सयकायरे ऊजाा सॊकट ननवायणका 
रार्ग ववभबन्त्न ननणाम गये ऩनन वनका ववभबन्त्न प्रर्क्रमागत कायणरे आमोजना हैयान बएको छ,‖ उनरे बन े। 
आमोजनाको रट–४ अन्त्तगात ऩन ेववद्मुत ्प्रसायणका रार्ग २२० केबीको प्रसायणराइन बायतीम कम्ऩनी केईसी 
इन्त्टयनेसनररे ननभााण गरययहेको छ । केईसीरे टावय ननभााणका रार्ग जग्गा उऩरब्ध गयाउन २ वषादेखख 

आमोजनासॉग भाग गदै आएको छ । केईसीरे गोंगयखोरादेखख खखम्तीसम्भको ४७ र्करोभभटयभध्मे वनऺेर छाडये 

प्रसायणराइन ननभााण गदै आएको छ । 
प्रवक्ता न्त्मौऩानेरे वनफाट अनुभनत ऩाए प्रसायणराइन ननभााणरे तीव्रता ऩाउन ेफताए । ―वन ववबाग य वन 

भन्त्रारमभा रगाताय ताकेता गदै आएका छौं,‖ उनरे बन े―वन भन्त्रारमको अनघल्रो ननणाम सॊशोधन गयेय बए 

ऩनन क्माबफनेटफाट सहज ननणाम आउरा ।‖ 

वनको सता भान्त्दा आमोजनारे टावय ननभााणका रार्ग ३७ योऩनी ननजी जग्गा र्कनेय सयकायको नाभभा ऩास गनुाऩछा  
। ननजी जग्गा खरयद प्रर्क्रमा सुरु गदाा आमोजनाको टावय ननभााण थऩ १ वषा दढरा हुन सक्न ेन्त्मौऩान ेफताउॉछन ्। 
ववद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदासम्भ प्रसायणराइन ननभााण सम्ऩन्त्न नबए उत्ऩाददत ववद्मुत ्खेय जाने आमोजनारे जनाएको 
छ । 
गोंगयदेखख खखम्तीसम्भ १२७ टावय ननभााण गनुाऩछा , जसभध्मे ५५ टावय वनऺेरभा ऩछान ्। टावय ननभााणका रार्ग ४ 

हजाय २३० वटा रूख काट्नुऩन ेडा. न्त्मौऩानेरे जानकायी ददए । हारसम्भ २४ वटा टावयको काभ ऩूया बएको छ बन े

थऩ ६० वटा टावय ननभााणाधीन छन ्। 



ववनासकायी बूकम्ऩऩनछ आमोजनाको अन्त्म काभ ऩूणारूऩभा सुचारु हुन नसके ऩनन प्रसायणराइन ननभााण सुचारु छ 

। ०७२ असायसम्भभा प्रसायणराइन फनाइसक्न ेगयी आमोजना य केईसीफीच सम्झौता बएको छ ।  
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ऩञ्चशे्वर बैठक बबहीबार  

ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजना ननभााण गना गदठत ऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयण, गबननाङ फडीको तेस्रो फैठक 

आगाभी बफहीफाय य शुक्रफाय काठभाडौंभा हुन ेबएको छ। दवु ैऩऺको सहभनतभा फैठक तम गरयएको हो। 
भाघ २० य २१ गत ेहुन ेबननएको फैठक बायतरे ववशषे कायण देखाउॉ दै सहबागी हुन नसक्न ेजनाएऩनछ योर्कएको 
र्थमो। फैठकको अध्मऺता नेऩारका ऊजाा सर्चव य बायतका जरस्रोत सर्चवरे गन ेप्रावधान छ। 
 

गत ऩुस ७ य ८ गत ेकाठभाडौंभा हुन ेबननएको फैठक बायतीम जरस्रोत सर्चव प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीसॉग 

अस्टेये्भरमा जानुऩन ेबन्त्दै ऩदहरो ऩटक योर्कएको र्थमो। 
 

भहाकारी नदीको शायदा ब्मायेज, टनकऩुय ब्मायेज य ऩञ्चशे्वय आमोजना ववकास गन ेगयी २०५२ सार भाघ २९ गत े

दईु सयकायफीच भहाकारी सन्न्त्ध बएको र्थमो। ऩञ्चशे्वयभा बायतको चासो फढी बएकारे नेऩारको भार प्रमासरे 

आमोजना ननभााण सम्बव र्थएन। 
 

फैठकभा वाऩकोसरे तमाय गरययहेको डडवऩआयको प्रगनत सभीऺा, प्रार्धकयणको सॊयचना ववस्ताय य नमाॉ आर्थाक 

वषाको फजेट न्स्वकृत गन ेएजेन्त्डा छन।् आमोजनाभा आउॉदो आर्थाक वषाका रार्ग ५० कयोड रुऩैमाॉ छुट्माउन ेतमायी 
बएको छ। ऩञ्चशे्वय ववकास कोषभा अदहरेसम्भ दवुै ऩऺरे ३२ कयोड रुऩैमाॉ जम्भा गयेका छन।् 
 

ऩञ्चशे्वय फायेभा दमुा देशरे छुट्टा–छुट्टै तमाय ऩायेको डडवऩआय अद्मावर्धक गदै ऩूणाता ददने न्जम्भा ऩाएको 
कम्ऩनीरे गत बदौ दोस्रो साताभबर ैकाभ सक्नुऩर्थ्मो। तय, तीन भदहना सभम थऩ गयेय ऩनन उसरे अझै काभ 

सकेको छैन। तोर्कएको काभ नसकेकारे थऩ सभम भागेको य सभम थवऩॉदैछ। 
 

प्रार्धकयण कामासभभनतभा दवु ैदेशका ४/४ अर्धकायी यहन ेप्रावधान छ। नेऩारका तपा फाट कामासभभनतभा ऋॉ व्शइक् 

सञ्चारक वा अर्धकायी ननमुक्त बएको ६ भदहनासम्भ बायतरे आफ्ना तपा का व्मन्क्त भसपारयस गयेको छैन। 
कामासभभनतरे ऩूणाता नऩाउॉदा ननभााणअनघको काभ तोर्कएअनुसाय अनघ फढ्न सकेको छैन। 
 

आमोजनाको कामाववर्ध दवुै सर्चवस्तयीम फैठकरे सन ्२००९ भ ैऩारयत गयेको र्थमो, तय दवुै सयकायफाट अनुभोदन 

हुन झन्त्ड ैऩाॉच वषा राग्मो। ऩानी उऩमोग य ऺभता ननधाायणफाये वववाद हुॉदै आएकारे ऩनन राभो सभमदेखख सॊमुक्त 

डडवऩआय फन्त्न सकेको र्थएन। 
 

स्थामी ड्माभ रुऩारीगाढभा फनाउॉदा ६ हजाय चाय सम ८० भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेय त्मसबन्त्दा केही तर 

फन्त्न ेरय–येगुरेदटङ ड्माभफाट थऩ २ सम ४० भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेअध्ममनभा उल्रेख छ। 
 

ऩूणाार्गरयभा ड्माभ फनाउॉदा नेऩारतपा  (फैतडीभा) को धेयै खेतीमोग्म जग्गा डुफानभा ऩन ेहुॉदा रुऩारीगाढभ ै

फनाउनुऩन ेऊजाा भन्त्रारमको जोड छ। उच्च ड्माभफाट आउन ेऩानी २४ स ैघन्त्टा सभानरुऩभा छोड्न रय–येगुरेदटङ 



ड्माभ आवश्मक ऩछा। नेऩाररे तमाय ऩायेको डडवऩआयभा आमोजना ६ हजाय सात सम २० भेगावाट य बायतीम 

अध्ममनरे मसको ऺभता ५ हजाय ६ सम भेगावाट उर्चत हुन ेउल्रेख छ।  
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प्राधधकरण र तल्ऱो मोदीबीच ऩीऩीए 

ववद्मुत ्प्रार्धकयण य मुनाइटेड भोदी जरववद्मुत ्कम्ऩनीफीच तल्रो भोदी–२ जरववद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाददत 

ववद्मुत ्खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ । सयकायरे ऊजाा सङ्कटकार घोषणा गयेऩनछ ती दईुफीच ऩीऩीए बएको 
मो ऩदहरोऩटक हो । १० दशभरव ५ भेगावाट ऺभताको आमोजना तल्रो भोदी–१ को क्मास्केड आमोजनाका रूऩभा 
यहेको छ । सम्झौताभा मुनाइटेड भोदीका प्रफन्त्ध सञ्चारक सुधीयप्रसाद नतभभन्ल्सना य प्रार्धकयणका उऩकामाकायी 
ननदेशक याजीव शभाारे हस्ताऺय गयेको स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान)द्वाया आइतवाय जायी 
ववऻन्प्तभा उल्रेख छ । 
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ऩञ्चशे्वर ववकास प्राधधकरणको बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्त्रीको भ्रमणऩनछ 

आयोजना अगाडड बढ्ने ववश्वास 

नेऩार य बायतको सीभा नदी भहकारीभा ननभााण गरयन ेफहुउद्देश्मीम ऩञ्चशे्वय जरववद्मुत ्आमोजनको काभ 

अगाडड फढ्न ेबएको छ ।  
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको हार ैसम्ऩन्त्न बायत भ्रभणको क्रभभा सो आमोजनाराई रतूगनतभा अगाडड फढाउन े

सहभनतऩनछ ऩरयमोजना अगाडड फढ्न ेववश्वास भरइएको हो । ऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयणको ऩटक÷ऩटक स्थर्गत 

हुॉदै आएको फैठकसभेत मही पागुन २० य २१ गत ेआमोजना गरयएको छ । मसअनघ सो फैठक गत ऩुस २३ देखख २५ य 

गत भाघ २० य २१ गत ेआमोजना गरयएको सॊमुक्त फैठक स्थर्गत बएको र्थमो ।  
प्रधानभन्त्री ओरीको बायत भ्रभणका क्रभभा उनका सभकऺी नयेन्त्र भोदी य बायतीम ऊजाा याज्मभन्त्री वऩमूस 

गोमरसॉगको बेटवातााका क्रभभा सभेत ऩञ्चशे्वय आमोजना अगाडड फढाउन ेसहभनत बएको ऊजाा सर्चव 

सुभनप्रसाद शभाारे फताए ।   
आमोजनाराई प्रबावकायीरुऩभा अगाडड फढाउन ेववषमभा द्ववऩऺीम छरपर बएको जानकायी ददॉदै उनरे राभो 
सभमदेखख स्थर्गत हुॉदै आएको फैठकको भभनत तम हुन ुय अन्त्म काभका ववषमभा सभेत छरपर हुनुरे सकायात्भक 

वातावयण ऩैदा बएको फताए ।  नेऩार बायत ऊजाा सर्चवस्तयीम फैठकरे ऩयाभशादाता कोषरे तमाय गरययहेको 
ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन (डडऩीआय)को कामाप्रगनत, सन ्२०१६ कामाक्रभ य फजेट य प्रार्धकयणको सॊयचनागत 

स्वरुऩका ववषमभा छरपर गरयन ेकामासूची तम बएको छ ।  
कूर छ हजाय छ सम ९० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय नेऩार तपा  कञ्चनऩुय य बायतको केही ब–ूबागभा सभेत 

भसॉचाइ सुववधा उऩरब्ध गयाउन ेसो आमोजना ववगत २३ वषादेखख अगाडड फढ्न सकेको र्थएन । गत सार बायतीम 

प्रधानभन्त्रीको नेऩार भ्रभणऩनछ सो आमोजनारे गनत ऩाएको र्थमो । नेऩार य बायतभा दईु ऩटक फैठक बइसकेको 
य नेऩारभा आमोजना गरयएको फैठक बन ेतेस्रो हो ।  
ऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयणका प्रभुख कामाकायी अर्धकृत भहेन्त्रफहादयु गुरुङरे मस ऩटकको फैठकभा प्रभुख तीन 

एजेन्त्डा यहेको जानकायी ददए ।  उनरे प्रार्धकयणको सॊस्थागत स्वरुऩ सुननन्श्चत गन ेन ैप्रभुख एजेन्त्डा यहेको 
उल्रेख गये ।   
मस्त ैनेऩार य बायतरे सॊमुक्त रुऩभा अगाडड फढाएको ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन(डडऩीआय) को प्रगनत सुन्त्न ेय 

नमाॉ वषाको फजेट तथा नमाॉ कामाक्रभ स्वीकृत गन ेएजेन्त्डा यहेको र्थमो ।  
फैठकको नेततृ्व नेऩारफाट ऊजाा सर्चव शभाा य बायतका तपा फाट जरस्रोत सर्चव शशी शखेयरे गन ेकामाक्रभ तम 

बएको छ । कामाकायी अर्धकृत गुरुङ प्रधानभन्त्री ओरीको भ्रभणऩनछ आमोजना अगाडड फढाउन ेववषमभा 
सकायात्भक छरपर बएको कामाप्रगनतको सम्बव बएसम्भ भाभसक रुऩभा नै अनुगभन गनुाऩछा  बन्त्नेभा सभेत 

सहभनत बएकारे सकायात्भक वातावयण ननभााण गयेको य उत्साह फढेको फताए ।  
चार ुवषाका रार्ग नेऩार य बायत दफु ैभुरुकरे रू. २५÷२५ कयोड फजेट ववननमोजन गन ेकामासूची सभेत फैठकको 
यहेको जानकायी ददॉदै उनरे मही पागुन १८ य १९ गत ेसहसर्चवस्तयीम फैठक फस्न ेय कामासूचीराई थऩ ऩरयस्कृत 

गरयन ेउल्रेख गये ।   



सो आमोजना ७० भेगावाट ऺभताको भध्मभस्र्माङ्दी जरववद्मुत ्आमोजनाबन्त्दा १० गुणा, सात ५० भेगावाट 

ऺभताको ऩन्श्चभ सेतीबन्त्दा छ गुणा सस्तो आमोजनाका रूऩभा भरन ेगरयएको छ । आमोजनारे ववस्थावऩत गन े

प्रनतभेगावाट जनसङ््माको दहसाफरे ऩन्श्चभ सेतीकोबन्त्दा २५ प्रनतशत, डुफानको दहसाफरे २२ प्रनतशत य 

उत्ऩादनको दहसाफरे ४५ प्रनतशत फढी हुन ेअध्ममनफाट देखखएको छ ।  
ऩञ्चशे्वय उच्च फाॉध तथा रूऩारीगाड रय–येगुरेदटङ फाॉध आमोजनाको गयी जम्भा रगानी रू तीन खफा ३६ अफा 
(चायसम ७५ भभभरमन अभेरयकी डरय) राग्न ेबएको छ । सो आमोजनाभा नेऩाररे करयफ रू एक खफा २६ अफा देखख 

रु एक खफा ३० अफाभार रगानी गनुाऩन ेफताइन्त्छ । दश वषा ननभााण अवर्ध बएको खण्डभा नेऩाररे प्रनतवषा रू १३ 

अफाभार रगानी गये हुन ेदेखखन्त्छ । आमोजना अगाडड फढेको खण्डभा सो ऩरयभाणको यकभ रगानी गना नेऩारका 
रार्ग बन ेखासै गाह्रो ऩन ेदेखखॉदैन ।  
आमोजनाफाट नेऩाररे वावषाक रू ३४ अफा ५० कयोड प्राप्त हुन ेय भत्स्मऩारन, काफान व्माऩाय, भसॉचाइ तथा 
ऩमााऩमाटन, जडीफुटी, परपूरभा उल्रे्म आम्दानी गना सर्कन्त्छ । सो आमोजनाको फाॉधस्थर सन ्१९५६ भा न ै

बायतीम ऩऺरे ऩदहचान गयेको र्थमो । यासस 
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तल्ऱो मोदी–२ सॉग ववद्युत ्खररद सम्झौता 
नबफर फैंकको अगुवाईभा नेऩारभ ैहारसम्भको ठूरो सहववत्तीमकयण ऋण कजाा सुववधा सम्झौता सम्ऩन्त्न बएको 
छ। ननजी ऺेरफाट प्रवद्र्धन गरयएको ४९.६ भेगावाट ऺभताको सुऩय दोदॊ हाइड्रोऩावय ऩरयमोजना ‘ख’ को ववत्तीम 

स्रोतका रार्ग ऋण सुववधा सम्झौता बएको छ। वऩऩुल्स हाइड्रोऩावयद्वाया प्रवद्र्र्धत उक्त ऩरयमोजनास्थर 

रभजुङको परेनी य ढोडनेी गाववसभा यहेकोछ। 
कूर अनुभाननत रागत ८ अफा ३० कयोड रुवऩमाॉ यहेको ऩरयमोजनाभा फैंकहरूको रगानी ५ अफा ८० कयोड रुवऩमाॉ यहेको 
छ। स्वदेशी फैंकहरूको रगानीभा ननजी ऺेरका रगानीकतााहरूफाट ननभााण गरयन ेमो हारसम्भकै ठूरो जरववद्मुत ्

ऩरयमोजना हो। 
नबफर फैंक अगुवा य एबयेस्ट फैंक य ग्रोफर आईएभई फैंक सहअगुवा फैंकका रुऩभा उक्त सहववत्तीमकयण गठन 

बएको हो। सहववत्तीमकयणअन्त्तगात अन्त्म सहबागीहरूभा यान्ष्िम वाखणज्म फैंक, प्रब ुफैंक, कभाचायी सञ्चम कोष, 

जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी, बरवेणी ववकास फैंक य देव् ववकास फैंक यहेका छन। 
सम्झौताऩरभा वऩऩुल्स हाइड्रोऩावय कम्ऩनी प्राभरका तपा फाट कम्ऩनीका प्रफन्त्ध ननदेशक केशव फहादयु यामभाझीरे 

हस्ताऺय गनुाबएको छ। कम्ऩनी ननभााणाधीन अवर्धभा ऩन्ब्रक भरभभटेड कम्ऩनीभा ऩरयणत हुनेछ। मो दोदॊ 
खोराभा सञ्चाभरत चाय ऩरयमोजनाभध्मेकै ठूरो ऩरयमोजना हो। नबफर फैंकरे अदहरेसम्भ १९ वटा जरववद्मुत ्

ऩरयमोजनाभा रगानी गरयसकेको छ जसको कुर जडडत ऺभता ३२९ भेगावाट यहेको छ। त्मसभध्मे अदहरे 

सञ्चारनभा बएका आमोजनाको ऺभता ७९ भेगावाट छ बन ेफाॉकी आमोजना ननभााणको ववभबन्त्न चयणभा यहेका 
छन।् मी ऩरयमोजनाहरूभा जम्भा ४८ अफा रगानी बइसकेको छ, जसभध्मे फैंक रगानी ३४ अफा यहेको छ। 
मसैफीच नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयण य मुनाइटेड भोदी जरववद्मुत ्कम्ऩनीफीच गत शुक्रफाय तल्रो भोदी–२ 

जरववद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मुत ्खरयद सम्झौता बएको छ। कूर १०.५ भेगावाट ऺभताको सो आमोजना 
तल्रो भोदी–१ को क्मासकेड आमोजनाका रुऩभा यहेको छ। सम्झौताभा मुनाइटेड भोदी हाइड्रोऩावयका प्रफन्त्ध 

सञ्चारक सुधीयप्रसाद नतभभन्ल्सना य प्रार्धकयणका उऩकामाकायी ननदेशक यान्जव शभाारे हस्ताऺय गयेका छन।् 
सम्झौताअनुसाय प्रार्धकयणरे दहउॉदको सभमभा प्रनतमुननट ८ रुवऩमाॉ ४० ऩैसा य वषााको सभमभा ४ रुवऩमाॉ ८० 

ऩैसाभा ववद्मुत ्खरयद गनेछ। कम्ऩनीरे २०७६ सार असायभा आमोजना सम्ऩन्त्न गन ेछ। 
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ववद्मुत ्आमोजनाराई अझै इन्त्धन सॊकट  

महाॉ ननभााणाधीन दईु जरववद्मुत ्आमोजनारे अझै सहज रूऩभा इन्त्धन ऩाएका छैनन ्। इन्त्धनको सहज 

आऩूनता ऩमााप्त नहुॉदा २० भेगावाटको तल्रो भोदी य १५ भेगावाटको भध्म–भोदी आमोजनाको काभ 

प्रबाववत बएको छ ।  

न्जल्राबयका ऩम्ऩहरूभा इन्त्धन नऩाइएऩनछ अभरेखगन्त्जफाट ल्माएय काभ चराएको ननभााणाधीन 

तल्रो भोदी आमोजनाका जनसम्ऩका  अर्धकृत सुयेन्त्र फेल्फासेरे फताए । उनरे बने, ‗एक/दईु ददनभा त्मो 
ऩनन सर्कएऩनछ केही ददन काभै योक्नुऩन ेअवस्था छ ।‘ गत साता १२ हजाय भरटय डडजेर अभरेखगन्त्ज 

ऩुगेय ल्माएको फताएका उनरे बने, ‗ऩभसासम्भका रार्ग छ, त्मसऩनछ र्क काभै योक्नुऩछा  र्क उतै जानुऩने 
अवस्था छ ।‘ स्थानीम फजायभा ऩाइए सभम य ऩैसाको फचत हुन ेबन्त्दै फादहयफाट महाॉसम्भ ल्माउॉदा 
प्रनतभरटय २ रुऩैमाॉ भहॉगो ऩने उनरे फताए ।  
 

०६९ देखख ननभााणाधीन आमोजना ०७३ असोजभा चारू गने रक्ष्म छ । ‗५ भदहनासम्भ काभ योर्कॉ दा ऩनन 

सभमभ ैउत्ऩादन ददने गयी काभ गरयएको छ,‘ उनरे बने, ‗डडजेर अफ सहज होरा बन्त्ने आस र्थमो । अझै 

कदठन छ ।‘ आमोजनाको ४२ सम भभटय टनेर खन्त्ने काभ अन्न्त्तभ चयणभा ऩुगेको छ । हार इन्त्टेक, 

अन्त्डयग्राउन्त्ड, हेडवक्र्स (फाॉध) य ऩावयहाउसरगामत ननभााणको काभ जायी छ । उनका अनुसाय 

आमोजनाराई हार दैननक १२ सम भरटय इन्त्धन आवश्मक छ । 
 

०७१ भॊभसयभा सुरु बई ०७४ सम्भ उत्ऩादन ददने रक्ष्मका साथ काभ अनघ फढेको भध्म–भोदी आमोजनारे 

ऩनन सहज इन्त्धन नहुॉदा रक्ष्मअनुसाय काभ अनघ फढाउन नसकेको जनाएको छ । ‗दईु हप्ताअनघ १२ 

हजाय भरटय कुऩनभापा त भरएको हो,‘ भध्मभोदीका जनसम्ऩका  अर्धकृत कृष्ण रयभाररे बने, ‗अन्स्त 

जाॉदा स्थानीऩ ऩम्ऩहरूभा तेर नऩाएऩनछ हेबी इन्क्वऩभेन्त्ट चराइएको छैन ।‘ २८ सम भभटयभध्मे १ सम 

६० भभटय भार ैटनेरको काभ सर्कएको आमोजनारे इन्त्धन सहज नबएकै कायण टनेरको काभ नछटो 
अनघ फढाउन नसर्कएको उनरे फताए ।  
 

इन्त्धन सहज नबए ऩनन भानवीम जनशन्क्तफाट हुने काभ बने नयोर्कएको आमोजनाहरूरे जनाएका छन ्

। इन्त्धन सहज गयाउन स्थानीम प्रशासन य ऩम्ऩहरूभा आग्रह गरयएको बए ऩनन केही सभम कुना बनेको 
आमोजनाहरूरे जनाएका छन ्। 

ऩवातभा ननभााणाधीन तल्रो भोदी जरववद्मुत ्आमोजनाको फाॉध । तन्स्फय : अगन्त्धय नतवायी/कान्न्त्तऩुय 
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भारतमुखी ववद्युत ्नीनत 

ववकास थाऩा 
जरसयोकाय  

ऊजााववना कुनै ऩनन भुरुकको आर्थाक तथा साभान्जक ववकास सम्बव छैन । एक दसकदेखख अववन्च्छन्त्न 

ऊजाा सॊकट झले्दै आएको भुरुकको आर्थाक वदृ्र्ध दय ऩाॉच प्रनतशत ऩनन हाभसर हुन नसक्न ुसाभान्त्म हो 
।  
ऊजाा अबावरे उद्मोग, करकायखाना य उत्ऩादनशीररे गम्बीय सभस्मा बोर्गयहॉदा ऩनन स्वननबाय हुन े

नीनत आजका भभनतसम्भ याज्मरे अवरम्फन गयेको छैन । डडजेरफाट बफजुरी उत्ऩादन गना वषाको २५ अफा 
रुऩैमाॉ खर्चाने गछौं बने वावषाक २५ अफाको खाना ऩकाउने ग्मास आमात गछौं । अन्त्तयाान्ष्िम भूल्म 

(प्रनतब्मायेर ५० अभेरयकी डरय) अनुसाय नेऩारभा ऩनन ऩेिोभरमभको भूल्म सभामोजन बइददएको बए 

डडजेरफाट बफजुरी उत्ऩादन गदाा हारको भूल्मभा प्रनतमुननट १५ रुऩैमाॉ ऩथ्र्मो ।  
  

आमर ननगभको एकार्धकाय य ननमभन गने ननकाम स्थाऩना नहुॉदा ऩेिोभरमभको भूल्म भहॉगो बएको छ 

। हारको भूल्मअनुसाय डडजेरफाट बफजुरी उत्ऩादन गदाा प्रनतमुननट २५ रुऩैमाॉ ऩरययहेको छ । उत्ऩादनको 
भहत्त्वऩूणा साधन ऊजाा न ैभहॉगो बएऩनछ उत्ऩाददत साभान त्मसै ऩनन प्रनतस्ऩधॉ हुॉदैनन ्बन ेमही ऊजााको 
चयभ अबावका कायण भुरुकभा औद्मोगीकयण हुन सर्कयहेको छैन य वावषाक फजेटफयाफयको व्माऩाय घाटा 
देशरे फेहोरययहेको छ । 
  

देशभा उद्मोगधन्त्दा नबएकै कायण दैननक एक हजाय ऩाॉच सम नेऩारी बफदेभसइयहेका छन,् त्मो ऩनन 

अनतसस्तो श्रभ रागतभा । हेदाा रोडडेडङ साभान्त्म रागे ऩनन मसरे भुरुकको आर्थाक तथा साभान्जक 

जीवनभा नयाम्रोसॉग प्रबाववत ऩारययहेको छ । मस्तो हुनुको एकभार कायण याज्मरे ऊजाा उत्ऩादनराई 

प्राथभभकता नददनु य ऊजााभा स्वननबाय हुने नीनत रागू नगनुा हो ।  
  

बरबुवन ववश्वववद्मारमका प्राध्माऩक डा. अभतृ नकभॉका अनुसाय कुर आमानतत ऩेिोभरमभ ऩदाथाभध्मे 

४३ प्रनतशत बफजुरी उत्ऩादनभा खचा बइयहेको छ । वषाको ५० अफा रुऩैमाॉ खाना ऩकाउन य डडजेर जेनेयेटय 

चराउनभा फादहरयइयहेको छ । खाना ऩकाउने एरऩी ग्मास ६ सम भेगावाटफयाफयको ववद्मुत्सयह हो ।  
रोडसेडडङका कायण करयफ सात सम भेगावाटफयाफयको बफजुरी डडजेरफाट उत्ऩादन बइयहेको छ । मी 
दईुराई ववस्थावऩत गना एक हजाय तीन सम भेगावाट बफजुरी (पभा ऩावय) आवश्मक ऩछा  । ऊजााका रार्ग 

भार फादहरयन ेयकभराई आर्थाक ववकासका अन्त्म ऩूवााधायभा रगानी गने हो बन ेभुरुकको सभदृ्र्ध त्मनत 

टाढा छैन । 
  



मो अवस्था छरगं हुॉदाहुॉदै ऩनन याज्मको ध्मान ऊजााभा आत्भननबाय हुन ेहोइन, बायतफाट आमात गनेभ ै

फढी केन्न्त्रत बएको छ । बायतभसत हाभीरे २०५५ सारदेखख सीभाऩाय प्रसायण राइन ननभााणराई जोड 

ददॉदै आएका र्थमौँ । २०६३ सारऩनछ उसरे फल्र चासो देखामो य करयफ नौ वषाको अवर्ध रगाएय ढल्केफय 

भुजफ्पयऩुय ४०० केबी प्रसायण राइन ननभााणको अन्न्त्तभ चयणनतय आइऩुग्मो ।  
  

अफ मो राइनफाट हारराई ८० भेगावाट य अको दईु वषाभबर ६ सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेतमायी 
बइयहेको छ । मो प्रसायण राइनराई व्माऩारयक तवयरे ननभााण गयाउॉदा मसको सम्झौताभा उल्रेख 

बएअनुसाय ननन्श्चत अवर्धसम्भ हाभीरे आमात गरययहनुऩन े हुन्त्छ । त्मसै ऩनन आन्त्तरयक उत्ऩादनभा 
याज्मको ध्मान ऩुग्न नसकेका फेरा बायतीम ननबायतारे महाॉको जरववद्मुत ् ववकासराई ऩनन ऩछाडड 

धकेल्ने देखखन्त्छ । र्कनबने बायतफाट आइयहेको छ, महाॉ र्कन फनाउन ऩैसा छैन बन्त्ने भानभसकता अथा य 

ऊजाा भन्त्रारमभा छ । 
  

दहजो बायतीम नाकाफन्त्दीका कायण ऩेिोभरमभ ऩदाथाको चयभ अबाव हुन गई भानवीम सॊकट उत्ऩन्त्न 

बएको कुयाराई सयकायरे सन्जरै बफभसासकेको छ । बायतरे ट्माॊकय नऩठाएय य सीभा ऺेरभा तनाव 

उत्ऩन्त्न गयाएय नाकाफन्त्दी गयेको र्थमो बने अफ बफजुरीको न्स्वच अप गयेयै ऊजााको नाकाफन्त्दी 
नरगाउरा बन्त्न सर्कन्त्न ।  
  

बायतरे नेऩारफाट बफजुरी आमात गने होइन फरु बफजुरीभा आपूभार्थ नेऩारराई ननबाय गयाउने यणनीनत 

भरएको उसको व्मवहायरे प्रभाखणत गदै आएको छ । जस्तो र्क मस्तो सीभाऩाय अन्त्तदेशीम प्रसायण राइन 

व्माऩारयक तवयभा ननभााण नगयी दईु देशफीच ऩूवााधाय ववकासको रूऩभा ननभााण गयाउनुऩथ्र्मो । जसयी 
बायतरे महाॉ सडक, अस्ऩतार, ववद्मारम जस्ता ऩूवााधाय फनाइददएको छ, त्मसैगयी प्रसायण राइन फनेको 
बए आऩसी ववश्वास फढ्र्थ्मो ।  
अब जऱाशययुक्त आयोजनाऱाई सकेसम्म स्वदेशी र ऩूणष सरकारी स्वाममत्वमै ननमाषण गनष जनतामसत 

ऋण मऱने र राज्यकै ऱगानी जुटाउने सॊयन्त्त्र स्थाऩना गनष जरुरी छ । 
बायतराई नेऩारफाट बफजुरी आमात गयेय नेऩारभार्थ ननबाय हुन ु छैन । ऊजाा सुयऺारे देशकै सुयऺाभा 
सॊकट उत्ऩन्त्न गछा  बन्त्न ेउसरे फुझकेो छ । नेऩारभा बने बायतको फुझाइको ठीक उल्टो व्मवहाय बइयहेको 
छ । फेराफेरा नाकाफन्त्दी रगाएय हैयान ऩादाासभेत नेऩारी नेता य कभाचायीतन्त्रभा कदहल्मै ऩनन चते 

खरेुन । 
  

सयकायरे दईु साताअनघ भन्न्त्रऩरयषद्फाट ऩारयत गयेको ऊजाा सॊकट ननवायण य ववद्मुत ् ववकास दसक 

अवधायणसम्फन्त्धी कामामोजनारे तत्कारको खाॉचो टाना केही सुधायात्भक उऩाम अनघ सायेको छ । 
कामामोजनारे जराशममुक्त आमोजनाको सूची ऩनन तम गयेको छ, तय कसयी य कुन ववर्ध अऩनाएय 

ननभााण गने बन्त्ने भु्म कुयाभा अल्भभरएको छ ।  



  

हाम्रा प्रधानभन्त्री सगौयव बन्त्छन—् आगाभी दईु वषाभबर बायतफाट बफजुरी आमात गयेय रोडसेडडङ भुक्त 

गरयनेछ । उनरे स्ऩष्ट कामाक्रभसदहत बन्त्न सक्नुऩथ्र्मो— फूढीगण्डकीजस्ता जराशममुक्त आमोजना 
ननभााण गयेय ऊजााभा आत्भननबाय हुन े प्रमास हुनेछ । कामामोजनाभा उन्ल्रखखत जराशममुक्त 

आमोजनाको सूची कामाान्त्वमन गना प्रधानभन्त्री, ऊजााभन्त्री य अथाभन्त्रीरे कडा य अरोकवप्रम ननणाम गना 
सक्नुऩछा  ।  
  

ववद्मुत ् प्रार्धकयणभा याजनीनतक हस्तऺेऩ ऩूणारूऩभा फन्त्द गयेय प्रार्धकयणभापा त नै जराशममुक्त 

आमोजना ननभााण गन ेचाॉजोऩाॉचो भभराउन सक्नुऩछा  । मद्मवऩ जाफो १४ भेगावाटको कुरेखानी तेस्रो 
आमोजना सात वषाभा ऩनन ऩूया गना नसकेको प्रार्धकयणरे नै हो । मसो हुनुभा ऩनन याजनीनतक हस्तऺेऩ 

भु्म न्जम्भेवाय छ । 
  

कुर आमोजना रागतको १० प्रनतशतबन्त्दा फढी बेरयमसन गना नऩाइन ेननमभ कडाइका साथ कामाान्त्वमन 

गने ऩरयऩाटी फसाल्ने हो बने प्रार्धकयणभा भ्रष्टाचाय अन्त्त्म बई आमोजना ननधाारयत रागत य सभमभा 
फन्त्न सक्छ । ऊजााभन्त्री पेरयएवऩच्छे आमोजना प्रभुख पेरयन,े आमोजना प्रभुखरे ऊजााभन्त्रीराई कफोर 

गयेय य गयाएय प्रभुख हुने अदहरेको ऩरयऩाटीरे प्रार्धकयणका आमोजना रुटको धन पुऩूको श्राद्धभा 
ऩरयणत बएको हो ।  
  

जसयी नेऩार सयकायको सहसर्चवफाट ऩदोन्त्ननत बई सर्चवको ननमुन्क्त हुन्त्छ त्मसैगयी प्रार्धकयणका 
वरयष्ठभध्मेफाट कामाकायी ननदेशक ननमुक्त हुन सके प्रार्धकयणभा आधाबन्त्दा फढी याजनीनतक हस्तऺेऩ 

अन्त्त्म हुन्त्छ । मसका रार्ग प्रार्धकयण ऐन सॊशोधन गनुाऩन े हुन्त्छ । त्मसऩनछ भार प्रार्धकयणरे 

आमोजना ननभााण गना सक्छ । अदहरे अवस्थाभा मो सम्बव छैन र्कनबने सयकायरे नै प्रार्धकयणराई 

ऩॊगु फनाएको हो ।  
  

कामामोजनारे प्रार्धकयणको ववखण्डनको प्रस्ताव ऩनन अनघ सायेको छ । मद्मवऩ प्रार्धकयणको उत्ऩादन, 

प्रसायण य ववतयणराई अरग गन ेबनेय २०५८ सारभै ववद्मुत ्ववकास नीनतभा उल्रेख छ । याजनीनतक 

दरको भ्रात ृसॊगठनका रूऩभा ववकास बएका य भ्रष्टाचायजन्त्म र्क्रमाकराऩभा भार फढी सरयक य रुर्च 

देखाएका प्रार्धकयणका मुननमनहरूका कायण रागू हुन सकेको छैन । 
  

कामामोजनारे प्रार्धकयणको आन्त्तरयक सुधायका रार्ग प्रस्ताव गयेका कुया सकायात्भक बए ऩनन 

कामाान्त्वमन हुनेभा आशॊका छ । अफको फाटो जराशममुक्त आमोजनाराई सकेसम्भ स्वदेशी य ऩूणा 
सयकायी स्वाभभत्वभै ननभााण गना जनताभसत ऋण भरने य याज्मकै रगानी जुटाउने सॊमन्त्र स्थाऩना गना 
जरुयी छ ।  
  



प्रार्धकयणको सुधाय य याज्मको रगानीफाट भार भुरुकभा जरववद्मुत्को ववकास हुन्त्छ । हार याज्मरे कुर 

गाहास्र्थ्म उत्ऩादन (जीडीऩी) को दईु प्रनतशत ऩनन ववद्मुत ् ऺेरभा रगानी गयेको छैन । त्मही बएय 

प्रनतव्मन्क्त ऊजाा खऩतभा नेऩारभा ववश्वकै कभभध्मेभा ऩछा  । जफर्क भानव ववकास सूचाॊक (एचडीआई) 

को ०.८ अॊक प्राप्त गना प्रनतव्मन्क्त ऊजाा खऩत २० हजाय मुननट हुनुऩछा  । हार मस्तो अॊक नेऩारको हकभा 
०.५ भार छ । 
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४९.६ मेवाको सुऩरदोदीऱाई जुट्यो ऱगानी 
जरववद्मुत्भा हारसम्भकै ठूरो सहववत्तीमकयण कजाा, सवासाधायणभा ऩनन शमेय जायी हुन े

जरववद्मुत्भा हारसम्भकै ठूरो सहववत्तीमकयण ऋण कजाासम्फन्त्धी सम्झौता बएको छ । ननजीऺेरफाट प्रवद्ाधन 

गरयएकोे े४९.६ भेगावाट Ôभताको सुऩय दोदॊ हाइड्रोऩावय ऩरयमोजना ‘ख’को ववत्तीम स्रोतका रार्ग नबफर फैङ्कको 
अगुवाइभा गत शुक्रवाय ऋण सुववधा सम्झौता सम्ऩन्त्न बएको हो । 
प्रवद्र्धक वऩऩुल्स हाइड्रोऩावय कम्ऩनीका तपा फाट प्रफन्त्धक ननदेशक केशवफहादयु यामभाझी य नबफर फैङ्कका प्रभुख 

कामाकायी अर्धकृत सशीन जोशीरे सम्झौताऩरभा हस्ताऺय गयेका छन ्। फैङ्कहरूको ५ अफा ८० कयोड रुऩैमाॉ रगानी 
यहेको मो मोजनाको अनुभाननत रागत ८ अफा ३० कयोड रुऩैमाॉ छ । नबफर फैङ्कको अगुवाइ य एबयेष्ट फैङ्क, ग्रोफर 

आईएभई फैङ्कको सहअगुवाइभा सहववत्तीमकयण गरयएको हो । यान्ष्िम वाखणज्म फैङ्क, प्रब ुफैङ्क, कभाचायी 
सञ्चम कोष, जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास, बरवेणी ववकास फैङ्क य देव् ववकास फैङ्कको ऩनन कजाा रगानी 
यहेको छ । 
स्वदेशी फैङ्कको रगानीभा ननजीऺेरका रगानीकतााफाट ननभााण गरयन ेमो हारसम्भकै ठूरो जरववद्मुत ्

ऩरयमोजना बएको नबफर फैङ्कद्वाया जायी ववऻन्प्तभा उल्रेख छ । मो ऩरयमोजना स्थर रभजुङ न्जल्राको परेनी 
य ढोडनेी गाववसभा छ । मो कम्ऩनी ननभााणाधीन अवर्धभा ऩन्ब्रक भरभभटेड कम्ऩनीभा ऩरयणत हुनेछ । मो दोदॊ 
खोराभा सञ्चाभरत चाय ऩरयमोजनाभध्मेकै ठूरो ऩरयमोजना हो । 
नबफर फैङ्करे अदहरेसम्भ १९ ओटा जरववद्मुत ्ऩरयमोजनाभा रगानी गरयसकेको छ । मसयी रगानी बएका 
ऩरयमोजनाको कुर जडडत Ôभता ३ सम २९ भेगावाट छ । रगानी बएकाभध्मे सञ्चाभरत ऩरयमोजनाको ऺभता ७९ 

भेगावाट छ । फाॉकी ऩरयमोजना ननभााणको ववभबन्त्न चयणभा छन ्। रगानी बएका मी ऩरयमोजनाभा ४८ अफा रगानी 
बइसकेको छ बन ेफैङ्क रगानी रू. ३४ अफा यहेको छ । 
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नाकाबन्त्दी खऱेुको अनुभव भएन जऱववद्युत ्आयोजनाऱाई 

सयकायरे ऩूणारुऩभा  जरववद्मुत ्आमोजनाराई इन्त्धन उऩरब्ध गयाउन ेफताएऩनन भागअनुसाय इन्त्धन उऩरब्ध 

नबएऩनछ सहजरुऩभा काभ अगाडड फढ्न सकेको छैन । 
बायतको अघोवषत नाकाफन्त्दी खरेुको एक भहीना बएऩनन जरववद्मुत ्आमोजनारे भागअनुसाय इन्त्धन प्राप्त गना 
सकेका छैनन ्। ऊजाा भन्त्रारमरे आऩूनता भन्त्रारमराई इन्त्धन उऩरब्ध गयाइददन गयेको आग्रहअनुसाय नेऩार 

आमर ननगभको थानकोट डडऩोरे कूर भागको ५० प्रनतशत भार ैइन्त्धन उऩरब्ध गयाउॉदा ननभााणकामा प्रबावकायी 
हुन नसकेको फताइएको छ । 
यसुवाभा आमोजनास्थर यहेका साञ्जेन, भार्थल्रो सान्त्जेन, यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनारे भागअनुसाय 
इन्त्धन प्राप्त गना नसक्दा सोचअेनुसाय ननभााणभा प्रगनत हुन सकेको छैन । सयकायरे सान्त्जेन य भार्थल्रो 
सान्त्जेनराई साताभा १२ हजाय भरटय इन्त्धन उऩरब्ध गयाउन ेफताएऩनन आमोजनारे राभो प्रनतऺाऩनछ भार ैउक्त 

ऩरयभाणभा इन्त्धन ऩाउन ेगयेका छन ्। 

नाकाफन्त्दीका कायण बन्त्सायभा योर्कएका भसभेन्त्ट, यडरगामतका साभग्री अझै सहजरुऩभा आमोजनास्थर ऩुग्न 

सकेका छैनन ्। प्राप्त  बएको इन्त्धन सुरुङ ननभााण तथा अन्त्म बौनतक ननभााणको काभभा प्रमोग बएको आमोजना 
प्रभुख र्गरययाज अर्धकायीरे फताए । बूकम्ऩऩनछ गत असाय १९ गतेफाट ननभााण शुरु बएको भार्थल्रो सान्त्जेन य 

सान्त्जेन जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ गत असोज २६ गतेदेखख ठप्ऩ बएको र्थमो । 
सान्त्जेनका दईु ओटा आमोजना ननभााणको क्रभभा यहेका छन ्। भार्थल्रो सान्त्जेनको ऺभता १८ दशभरव ८ 

भेगावाट यहेको छ बन ेसान्त्जेनको ऺभता ४२ दशभरव ५ भेगावाट यहेको छ । ववसॊ २०७४ को साउन बदौसम्भ 

ननभााण सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म याखखएको ती दईु आमोजना बूकम्ऩ य इन्त्धन अबावका कायण एक वषा ऩछाडड 

धकेभरएको आमोजना प्रभुख अर्धकायीरे  फताए । 
तीभध्मे भार्थल्रो सान्त्जेन तुदी ननभााण कम्ऩनी य बायतीम ननभााण कम्ऩनीको सॊमुक्त उऩक्रभ तथा सान्त्जेन 

फज्रगुरु ननभााण कम्ऩनी य बायतीम उऩक्रभरे ननभााण गरययहेको छ । दईु आमोजनाको कूर रागत रू. सात अफा २४ 

कयोड यहेको प्रभुख अर्धकायीरे फताए । यसुवाको र्चभरभे गाववसभा ननभााणाधीन ती दईु आमोजनाभा र्चभरभ े

जरववद्मुत ्आमोजनारे ननभााण गरययहेको छ । हार आमोजनाको काभ रगबग ऩचास प्रनतशत सम्ऩन्त्न बएको छ 

। दईु आमोजनाको गयी कूर ५७ दशभरव ३ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 
मस्त ैर्चभरभ ेजरववद्मुत ्कम्ऩनीरे न ैननभााण गरययहेको अको भहत्वऩूणा आमोजना यसुवागढीको काभ 

बूकम्ऩऩनछ ठप्ऩ छ । कूर एक सम ११ भेगावाट ऺभताको सो आमोजना यसुवाको थभुन य दटभुये गाववसभा ऩछा  । 
यसुवागढी छेउको नतब्फततपा फाट प्रवाह हुन ेबोटेकोशी नदीभा फाॉध फाॉधी चाय हजाय दईु सम  भभटय राभो हेडयेस 

सुरुङ य तीन सम १३ भभटय राभो ऩेनस्टक ऩाइऩको सहामतारे तातोऩानी भबयभबर ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयनेछ । 
बूकम्ऩअनघ उक्त आमोजनाको कयीफ तीन हजाय भभटय सुरुङ ननभााण बइसकेको र्थमो । 
आमोजनाका प्रफन्त्ध सञ्चारक भाधवप्रसाद कोइयारारे साताभा १२ हजाय भरटय इन्त्धन ऩाउने बननएऩनन छ हजाय 

भरटय भार ैप्राप्त हुन ेगयेकारे हार बूकम्ऩरे ध्वस्त ऩायेको आवास, ऩहुॉचभागा ननभााणको काभ बइयहेको फताए । 
मस्त ैयान्ष्िम गौयवको आमोजनाको रुऩभा यहेको चाय सम ५६ भेगावाट ऺभताको भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्



आमोजनाको काभ ऩनन इन्त्धन अबावकै कायण सोचजेनत प्रगनत हुनसकेको आमोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद 

न्त्मौऩानेरे फताए ।  यासस 
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ममस्त्रीखोऱा आयोजना ननमाषण सुरु हुॉदै 

नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे काभरगण्डकी करयडोयभा २२० केबी प्रसायणराइनका रार्ग ठेक्काऩट्टाको काभ सुरु 

गयेऩनछ योवस्ट इनजॉ प्रारीरे ४२ भेगावाटको भभस्रीखोरा आमोजना ननभााणको तमायी गयेको छ । 
काभरगण्डकी करयडोयभा प्रसायणराइन नहुॉदा राभो सभमदेखख आमोजनाको काभ सुरु बएको र्थएन ्। प्रार्धकयणरे 

प्रसायणराइन ननभााणका रार्ग फोरऩर आह्वान गयी प्रस्तावकको प्राववर्धक फोरऩरको अध्ममन सम्ऩन्त्न गयी 
आर्थाक प्रस्ताव खोल्न ेप्रर्क्रमा अन्न्त्तभ चयणभा ऩुगेऩनछ प्रवद्र्धक योवस्टरे आमोजना ननभााणको तमायी थारेको 
हो । आमोजना ननभााणको न्जम्भा हाइदहभारम हाइड्रो कन्त्िक्सनरे ऩाएको छ । प्रार्धकयणरे प्रसायणराइनको 
ननभााणका रार्ग काभ सुरु गयेकारे आमोजना ननभााणको तमायी गयेको योवस्टका सञ्चारक सुव्रत र्धताररे फताए 

। ―अफ प्रसायणराइन य आमोजनाको काभ एकसाथ अनघ फढाउदै छौं‖ उनरे बने । अनघल्रो वषा न ैठेकेदाय छनौट 

बएकोभा बूकम्ऩ य नाकावन्त्दीरे ननभााण साभग्री य इन्त्धनको आऩूनता असहज बएऩनछ आमोजना ननभााण अनघ 

फढाउन नसकेको उनरे स्ऩष्ट ऩाये । दढराइरे आमोजनाको रागत १० प्रनतशतसम्भ फढ्न ेसॊबावना यहेको र्धताररे 

जानकायी ददए । आगाभी २०७३ जेठ ३ गत ेआमोजनाफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी प्रवद्र्धक योवस्ट य 

प्रार्धकयणफीच ववद्मुत ्खरयदववक्री सॊझौता (ऩीऩीए) बएको र्थमो । प्रसायणराइन सभमभा नफनेऩनछ आमोजना 
ऩनछ धकेभरएको हो ।  काभरगण्डकीभा म्माग्दीको दानादेखख फुटफरसम्भ २२० केबी ऺभताको ११५ र्करोभभटय 

राभो प्रसायणराइन फनाउनुऩन ेहुन्त्छ । यकभका अबावरे प्रार्धकयणरे प्रसायणराइन फनाउन सकेको छैन । 
आमोजनारे ववद्मुत्गहृफाट दाना स्वस्टेसनसम्भ जोड्न ४ र्करोभभटयभार प्रसायणराइन फनाउनुऩन ेहुन्त्छ । 
आमोजना म्माग्दीको नायच्माङ गाववसभा ऩछा  । प्रार्धकयण य योवस्टफीच ०६७ भा ऩीऩीए बएको हो । मस्त ैऊजाा 
भन्त्रारमरे २०६८ कावत्तकभा ३५ वषाका रार्ग ववद्मुत ्उत्ऩादनको अनुभनत ददएको छ । 
आमोजनाको अनुभाननत रागत ६ अफा ४० कयोड रुऩैमाॉ छ । मसभध्मे ७० प्रनतशत कजाा य फाॉकी ३० प्रनतशत सेमय 

रगानी हुनेछ । आमोजनाभा प्रवद्र्धकरे १ अफा ४१ कयोड रुऩैमाॉ स्वऩूॊजी रगानी गरयसकेका छन ्। नबफर फैंकको 
नेततृ्वभा दहभारमन, जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी भरभभटेड, नेऩार इन्त्बेस्टभेन्त्ट, नेऩार फैंक, रक्ष्भी, 
भसदाथा य एस डबेरऩभेन्त्ट फैंकरे  सहववत्तीमकयणअन्र्तगत ४ अफा २४ कयोड रुऩैमाॉ कजाा रगानी सॊझौता गयेका छन ्

। आधाय वषा २०६७/०६८ राई भानेय प्रनतमुननट ४ रुऩैमाॉ ६६ ऩैसाभा ऩीऩीए बएको छ । आधाय वषाऩनछ प्रत्मेक 

आर्थाक वषाका रार्ग ३ प्रनतशतका दयरे १५ ऩटकसम्भ भूल्मवदृ्र्ध ददन ेदईु ऩऺफीच सहभनत बएको छ । ऩीऩीए 

अनुसाय व्माऩारयक उत्ऩादन बएको भभनतदेखख ववद्मुत ्भूल्म प्रनतमुननट ५ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा ऩुग्नेछ । 
प्राधधकरण र युनाइटेडबीच ऩीऩीए 

साढे १० भेगावाटको भोदी १ जरववद्मूत आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेववद्मुत ्खरयदववक्री सॊझौता (ऩीऩीए) बएको छ 

। प्रार्धकयण य प्रवद्र्धक मुनाइटेड भोदी हाइड्रोऩावयफीच ऩीऩीए बएको हो । सयकायरे घोषणा गयेको ऊजाा सॊकट 

ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशक अवधायणऩर आएऩनछ प्रार्धकयणरे गयेको मो ऩदहरो ऩीऩीए हो । 
सम्झौताअनुसाय प्रार्धकयणरे दहउॉदको ४ भदहनाभा प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य फाॉकी ८ भदहना प्रनतमुननट ४ 

रुऩैमाॉ ८० ऩैसाभा र्कन्त्नेछ । आमोजना आगाभी ०७६ सारभा सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म प्रवद्र्धकको छ । आमोजनाभा 
प्रबाववत स्थानीम य सवासाधायणका रार्ग सेमय ननश्कासन गन ेमुनाइटेडरे जनाएको छ ।  
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सुऩर दोदी ‘ख’मा ९ ववत्तीय सॊस्थाको ५.८ अबष ऱगानी  
रभजुङन्स्थत ४९.६ भेगावाटको सुऩय दोदॊ ‗ख‘ जरववद्मुत ्आमोजनारे आमोजनाको ‗पाइनान्न्त्समर क्रोजय‘ 

अथाात ्ववत्तीम व्मवस्थाऩन सम्झौता सम्ऩन्त्न गयेको छ । आमोजना ननभााणभा जानको ननन्म्त प्रवद्र्धक कम्ऩनी 
वऩऩुल्स हाइड्रो कम्ऩनीरे ववभबन्त्न फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थासॉग ववत्तीम व्मवस्थाऩनको सम्झौता गयेको हो । 
आमोजनाभा नववर फैंकको अगुवाइ तथा एबयेस्ट य ग्रोफर आईएभई फैंकको सहअगुवाइभा यान्ष्िम वाखणज्म फैंक, 

कभाचायी सञ्चम कोष, जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी, प्रब ुफैंक, बरवेणी ववकास फैंक य देव् ववकास फैंक 

गयी ९ ववत्तीम सॊस्थारे एकसाथ रगानी गनेगयी प्रवद्र्धक य फैंकफीच सम्झौता बएको हो । मी सफ ैफैंक तथा ववत्तीम 

सॊस्थारे आमोजना ननभााणका रार्ग ५ अफा ८० कयोड ऋण रगानी गन ेबएका छन,् जुन कुर रागतको ७० प्रनतशत 

हो । 
आमोजनाको कुर रागत ८ अफा २९ कयोेेड छ । ―सेमयधनीको तपा फाट २ अफा ४९ कयोड रगानी हुनेछ,‖ प्रवद्र्धक 

कम्ऩनी वऩऩुल्सका प्रफन्त्ध ननदेशक केशवफहादयु यामभाझीरे बन े। 
ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे ०७६ असोज २० भबर ैववद्मुत ्उत्ऩादन थाल्न अनुयोध गरययहेका फेरा प्रवद्र्धक कम्ऩनी 
वऩऩुल्सरे ववत्तीम व्मवस्थाऩनसॉग ैआमोजना ननभााणभा जुट्ने जनाएको छ । आमोजना ननभााणभा ववत्तीम सॊस्थाको 
उत्साहरे स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकराई थऩ ऊजाा भभरेको वऩऩुल्सका अध्मऺ उदम नेऩारी शे्रष्ठरे फताए । 
  



>f]tM cleofg, 2072÷11÷18 

प्रसारण ऱाइन ननमाषणमा ढढऱाइ 

न्जल्राको दानाभा केन्न्त्रम ववद्मुत ्प्रसायण राइनको सव–स्टेशन ननभााणभा दढराइ हुॉदा नायच्माङभा आठ वषाअनघ 

शुरु बएको जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ प्रबाववत बएको छ । 
ववस २०६४ देखख ननभााण शुरु बएको ४२ भेगावाट ऺभताको  भभस्रीखोरा जरववद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म 

याखखएको सभम सर्कएको दईु वषा ववतेऩनन भु्म काभ शुरु बएको छैन ्। योवस्ट इनजॉ प्रारीरे आमोजना 
ननभााणका रार्ग जग्गा अर्धग्रहण, फाॉध यहन ेस्थानसम्भ सडक य ऩुर ननभााणका साथ ैरगानी जुटाइसकेको छ । 
सव–स्टेशनको अबावभा उत्ऩाददत ववद्मुत ्खेय जान ेअवस्था बएऩनछ आमोजनाको सुरुङ, ववद्मुतगहृ, 

फाॉधरगामतका भसभबर ननभााणको काभ शुरु गना नसकेको योवस्ट इनजॉ प्राभरका प्रफन्त्ध ननदेशक डोरयाज शभाारे 

फताए ।  नेऩार ववद्मुत प्रार्धकयणरे दानाभा कारीगण्डकी करयडोय अन्त्तयगतको दईु सम  २० केबी प्रसायण 

राइनको ववद्मुत ्सव–स्टेसन ननभााणभा दढराइ गदाा काभदायरगामतका आमोजनाराई असय ऩयेको छ ।   
रू. ऩाॉच अफा  ६० कयोड रागत अनुभान गरयएको आमोजनाको ववद्मुत ्गहृ यहन ेनायच्माङ फेसीदेखख ननरर्गरय य 

घरेम्दी खोराको दोबानभा यहेन ेफाॉधसम्भ छ र्करोभभटय सडक य तीन ओटा फेभरबिज ननभााण बइसकेको छ । 
मस्त ैनेऩार इन्त्बेष्टभेन्त्ट फैङ्कफाट रू.७० कयोड, जरववद्मुत ्ववकास कम्ऩनीफाट रू. एक अफा, नेऩार फैङ्कफाट रू. 

५० कयोड, नबफर फैङ्कफाट रू. एक अफा, रक्ष्भी फैङ्कफाट रू. ४० कयोड, भसद्धाथा फैङ्कफाट रू. ३० कयोड य एस 

डबेरबभेन्त्ट फैङ्कफाट रू. ३० कयोड ऋण रगानीका रार्ग सम्झौता बएको छ । 
ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे दाना सव–स्टेसन ननभााणका रार्ग ठेक्का सम्झौता गरयसकेकारे आमोजनाको ऩनन सुरुङभागा 
ननभााण शुरु गन ेतमायी बएको प्रफन्त्ध ननदेशक शभाारे फताए । उनका अनुसाय ३१ भहीनाभा सव–स्टेसन ननभााण 

सम्ऩन्त्न गन ेववद्मुत ्प्रार्धकयणको रक्ष्म यहेकारे आमोजनाको काभ ऩनन सॉग ैसम्ऩन्त्न गनेगयी तमायी बइयहेको छ 

। यासस   
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‘एक वषषमभत्र आधारभूत तहमा ऱोडसेडडङ मुक्त’ 

ऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे एक वषाभबर आधायबूत तहभा रोडसेडडङ भुक्त हुन ेदाफी गनुाबएको 
छ। उहाॉरे १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ननकारी भुरुकराई ऩूणा रूऩभा रोडसेडडङ भुक्त ऩान ेदाफी गनुाबमो । 
अघााखाॉचीको २२औॊ न्जल्रा ऩरयषद्को उद्घाटन गदै उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे वषौंदेखख योर्कएका ठूरा आमोजना 
तीव्र रूऩभा ननभााण बइयहेको बन्त्दै रोडसेडडङ भुक्त गना सभस्मा नहुन ेफताउनुबमो। 
‘फहुदर आएदेखख ३० जना ऊजााभन्त्री बए‘ उहाॉरे बन्त्नुबमो–‗ववगतका भन्त्रीहरूको काभ प्रबावकायी नहुॉदा ऩनन 

ऊजाा ऺेररे पड्को भाना सकेन।‘ उहाॉरे इन्त्धनको अबाव बए ऩनन ठूरा आमोजना ननभााण गना प्रशस्त भाराभा 
इन्त्धन उऩरब्ध गयाइएकारे ननधाारयत सभमभ ैआमोजना सम्ऩन्त्न हुन ेफताउनुबमो। उऩप्रधानभन्त्री यामभाझीरे १ 

सम ७ वटा आमोजनाको काभ शुरू बएको जानकायी ददॉदै अघााखाॉचीभा ऩोर य िान्त्सपभाय ननभााण गना प्रमाप्त रूऩभा 
फजेट ववननमोजन गना रार्गएको फताउनुबमो। उहाॉरे न्जल्राको ववकास ननभााणका रार्ग सफ ैदर एक ठाउॉभा 
आउनुऩन ेसभेत फताउनुबमो। ‗जुनसुकै ऩाटॊको याजनीनत गये ऩनन ववकास ननभााणको काभभा एक ठाउॉभा 
यहनुऩछा‘ उहाॉको बनाइ र्थमो। 
न्जल्राभा खानेऩानीको चयभ सभस्मा बएकारे खानेऩानीको ऺेरभा ऩनन ठूरा आमोजना सञ्चारनभा ल्माउनुऩन े

बन्त्दै भरन्फ्टङ प्रववर्धफाट खानेऩानीको आऩूनता गनुाऩन ेफताउनुबमो। कामाक्रभभा अघााखाॉची ऺेर नॊ. २ का साॊसद डा. 
दभुनभसॊह थाऩारे कृवषको भाध्मभफाट न्जल्राको भुहाय पेना सर्कन ेफताउनुबमो। उहाॉरे न्जल्राको दक्षऺणी ऺेरराई 

ऩशुऩारनको ऩकेट ऺेरको रूऩभा घोषणा गनुाऩन ेफताउनुबमो। 
२२औॊ न्जल्रा ऩरयषद्फाट आर्थाक वषा २०७३⁄७४ का रार्ग २ अफा २९ कयोड ४५ राख ५२ हजाय रुवऩमाॉ अनुभाननत 

फजेट ववननमोजन गरयएको छ । स्थानीम ववकास अर्धकायी रक्ष्भी ऩाण्ड ेगौतभरे अनुभाननत फजेट प्रस्तुत 

गनुाबमो। सोभध्मे प्रशासननक तथा सञ्चारनतपा  ४६ कयोड ८१ राख ३१ हजाय य ऩुॉजीगततपा  १ अफा ८२ कयोड ६४ 

राख २१ हजाय आमव्मम प्रस्तुत बएको छ। 
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जऱाधार ऺेत्रमा ननदेमशका ममचरे आधथषक गनतववधध 

सररता दाहाऱ  

दहॉउद माभ सुरु बएको छ । दहउॉद माभभा हुन ेववद्मुत ्शन्क्तको अबावराई बयथेग गना सघाउन ेकुरेखानी जराधाय 

ऺेरको हारत ददनानुददन खयाफ हुॉदै आएको छ । कुरेखानी जराधाय सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩन गनाका रार्ग 

ववननमोजन हुन ेफजेटको दरुुऩमोगरे मस्तो अवस्था आएको हो । भुरुककै ‘ऩावय ब्माक अऩ’ का रूऩभा यहेको 
कुरेखानी जराशमको सॊयऺणका रार्ग बनेय आउन ेववद्मुत ्योमल्टीको फसेनन यकभ दरुुऩमोग हुन ेगयेको छ । 
ववद्मुत ्उत्ऩादनभा सहमोग गयेफाऩत जराधाय ऺेरको सॊयऺण तथा ववकास गनाका रार्ग ऩठाउन ेगयेको फजेट 

जराधाय ऺेर कभजोय ऩानाका रार्ग खचा बइयहेको छ । 
सॊयऺणका रार्ग आउन ेफजेट गाउॉगाउॉभा सडक खन्त्नका रार्ग प्रमोग बइयहेको छ । त्मस्त ैजराधाय ऺेरभा ववभबन्त्न 

साभुदानमक बवन, ववद्मारम ननभााणरगामतका ऺेरभा खचा बइयहेको पाखेर गाववसका प्रशासननक सहामक 

हीयारार फराभीरे फताए । 
ननदेभशकाको कुया य कामाान्त्वमनको ऩाटो दईु धवु्रजस्तो बएको स्वीकादै मस वषाफाट ननदेभशकाअनुसाय खचा गन े

मोजना यहेको उनरे दाफी गये । त्मस्त ैजराधाय ऺेरको एक भार नगय थाहानगयऩाभरकारे ऩनन ऩूवााधाय ववकास तथा 
फस्ती फचाउका रार्ग ववद्मुत ्योमल्टीको यकभ खचान ेगयेको मोजना फनाएको थाहानगय मोजना शाखा प्रभुख प्रकाश 

राभाको बनाइ छ । नगयऩाभरकारे सभग्र फजेट ववननमोजन गदाा सडक ववकासराई प्राथभभकताभा याखेको राभारे 

फताए । 
थाहानगय, र्चत्राङ य पाखेर गाववसभा जस्त ैजराधाय ऺेरका साववक आठओटै गाववसभा सडक खन्त्नका रार्ग 

फजेट खचा बइयहेको छ । कुरेखानीजराधाय ऺेरभा कुरेखानी, भाखुा, पाखेर, फज्रवायाही, र्चत्राङ, दटस्टुङ, ऩारुङ य 

दाभन गाववस ऩदाछन ्। दाभन, ऩारुङ य फज्रवायाहीराई गाबेय अदहरे थाहानगयऩाभरका घोषणा बएको छ । कुरेखानी 
जराधाय ऺेररे १२ हजाय ५ सम हेक्टय ऺेरपर ओगटेको छ । भकवानऩुयभा आउन ेयाजस्व फाॉडपाॉड सफैबन्त्दा फढी 
दहस्सा जराधाय ऺेरभा आउन ेगयेको छ । मद्मवऩ, जराधाय ऺेरभा आउन ेयकभ बने ववद्मुत ्उत्ऩादनको 
ऩरयभाणभा बय ऩन ेगयेको छ । 
फढी ववद्मुत ्बफक्री बएभा फढी य कभ बफक्री बएभा जराधाय ऺेरका स्थानीम ननकामभा जाने फजेटको आकाय 

सोहीअनुसाय हुन ेन्जल्रा ववकास सभभनत भकवानऩुयका प्रभुख रेखा अर्धकृत याजेन्त्र बट्टयाईरे फताए । अनघल्रो 
वय्ाष ७ कयोड ८१ राख रुऩैमाॉ ववद्मुत ्योमल्टी प्राप्त गयेको न्जल्रा ववकास सभभनत भकवानऩुयरे मस वषा ३ कयोड ६ 

राख रुऩैमाॉ भार योमल्टी यकभ प्राप्त गयेको उनरे फताए । तय, जराधाय ऺेरका गाववसभा जान ेफजेट बन ेन्जल्रा 
ववकास सभभनतभा प्राप्त योमल्टीको वावषाक २७ देखख ५० प्रनतशतसम्भ ववननमोजन गन ेगयेको बट्टयाईरे फताए ।  
ववननमोन्जत फजेटफाट जराधाय ऺेरको साझा मोजनाराई प्राथभभकता ददनुऩन ेऩरयकल्ऩना यहेको बए ऩनन त्मसो 
हुन नसकेको उनको बनाइ छ । त्मसो त जराधाय ऺेरको बूबागभा डोजय प्रमोग गयी सडक ववस्तायरगामतका कामा 
गन ेनहुन ेननदेभशकाभा उल्रेख छ । 
के छ ननदेभशकाभा ? 



नेऩार सयकायफाट भकवानऩुयभा प्राप्त हुन ेजरववद्मुत ्योमल्टीरेको ५० प्रनतशत सम्फन्न्त्धत न्जल्राराई ददन े

ननमभानुसाय न्जल्रारे वावषाक रूऩभा फजेट ऩाइयहेको छ । सयकायरे २०६० भाघ देखख ऩाउने गयी गयेको 
ननणाामानुसाय फजेट भकवानऩुयरे ऩनन ऩाउन थारेको हो । स्थानीम स्वामत्त शासन ऐनअनुसाय प्राप्त जरववद्मुत ्

योमल्टीको व्मवस्थाऩनका रार्ग भकवानऩुयभा जरववद्मुत ्योमल्टी फाॉडपाॉड य उऩमोग ननदेभशका २०६२ 

कामाान्त्वमनभा छ ।  
स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन २०५५ तथा ननमभावरी २०५६ रे व्मवस्था गयेको जरववद्मुत ्योमल्टीफाट न्जल्रा 
ववकास सभभनतराई प्राप्त हुन ेयाजस्वको सभताभूरक, न्त्मामोर्चत य ऩायदशॉ फाॉडपाॉड य उऩमोग गना ननदेभशका 
ननभााण गरयएको हो । ननदेभशका २०६२ चरै १२ गत ेभकवानऩुय न्जल्रा ऩरयषद्फाट ऩारयत गरयएको र्थमो । ववद्मुत ्

योमल्टीफाट ननदेभशकारे तोर्कए फभोन्जभको प्राथभभकताको आधायभा यकभ खचा गनुाऩन ेप्रावधान छ । 
ननदेभशका अनुसाय सफैबन्त्दा ऩदहरो प्राथभभकताभा साभान्जक ऩरयचारन, गरयफी न्त्मूनीकयण य सहस्राब्दी वकास 

रक्ष्मभा सहमोग ऩ¥ुमाउन ेकामाक्रभ सञ्चारन गनुा ऩनेछ । त्मस्त,ै वातावयण सॊयऺण य प्रकोऩ व्मवस्थाऩनका 
कामाक्रभ, साभुदानमक ववद्मुतीकयणका कामाक्रभ, स्थानीम ऩूवााधाय ववकासका कामाक्रभ, भानव सॊसाधन, ऺभता 
अभबवदृ्र्ध तथा सॊस्थागत ववकासका कामाक्रभ सञ्चारन गनुाऩन ेननदेभशकाभा स्ऩष्ट व्मवस्था गरयएको छ । त्मसो 
त ववद्मुत ्योमल्टीको फजेट प्रशासननक खचा गना नऩाउन ेप्रावधान छ । योमल्टीफाट प्राप्त फजेटभध्मे कम्तीभा ५० 

प्रनतशत यकभ ववद्मुत ्ऺेरको ववकासभा खर्चानुऩन ेप्रावधान छ । ववद्मुत ्ऺेर बन्त्नारे रघुजरववद्मुत,् वैकन्ल्ऩक 

ऊजाा, जराधाय सॊयऺण रगामतका ऺेरभा खर्चानुऩदाछ । मसयी कामाक्रभ सञ्चारन गदाा जरववद्मुत ्सॊयचनाराई 

सॊयऺण गने खारका मोजनाराई प्राथभभकता ददनुऩन ेछ । भदहरा, ऩछाडड ऩारयएका वगाराई राब हुन ेमोजना 
प्राथभभकता ददनुऩन ेननदेभशकाभा व्मवस्था गरयएको छ ।  
न्जल्राको ब–ूफनोटराई कभजोय हुनफाट जोगाउन ेउद्देश्मरे भकवानऩुयराई डोजय भुक्त न्जल्रा घोषणा गरयएको 
बए ऩनन ऩूणा रूऩभा कामाान्त्वमन हुन सकेकोे ेछैन । न्जल्राको ननणाम कामाान्त्वमन हुन नसक्दा कुरेखानी जराधाय 

ऺेरको सॊयऺण गन ेमोजनाराई ऩनन असय ऩयेको छ ।  
डोजय रगाउॉदा ब–ूऺम फढ्न ेय कुरेखानी जराशमको ऩानी सञ्चमभा असय गरययहेको छ । न्जल्राको सडक 

रगामतका ऩूवााधाय ननभााण गदाा डोजय नरगाउन ेन्जल्रा ऩरयषद्को ननणाम छ । न्जल्रा ववकास सभभनत 

भकवानऩुयको १७ औॊ न्जल्रा ऩरयषद् (२०६२ चतै १२ गत)ेरे मस्तो ननणाम गयेको बए ऩनन करयफ एक दशकसम्भ 

ननणाम कागजभ ैसीभभत छ ।  
ऩरयषद्रे डोजय सकेसम्भ रगाउॉ दै नरगाउन ेय मदद रगाउन ैऩये न्जल्रा न्स्थत प्रभुख इन्न्त्जननमयको सॊमोजकत्वभा 
गदठत सभभनतरे डोजय ववनाऩूवााधाय ववकास सम्बव न ैनहुन ेप्राववर्धक रयऩोटा ददएऩनछ भार डोजय रगाउन ेननणाम 

गयेको छ । न्जल्राभा मस्तो ननणामववना न ैडोजय रगाइ यहेको ऩाइएको छ । 
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अवऩ ऩावर कम्ऩनीऱे ऩायो ववद्युत सवेऺण अनुमनतऩत्र 

अवऩ ऩावय कम्ऩनी भरभभटेडरे उजाा भन्त्रारमफाट ४० भेगावाट ऺभताको भार्थल्रो चभेभरमा आमोजनाको ववद्मुत 

सवेऺण अनुभनतऩर प्राप्त गयेको छ । 
कम्ऩनीरे हार ैनौगड गाढ नददफाट ८.५ भेगावाट ऺभताको ववद्मुत उत्ऩादन गरय यान्ष्िम प्रसायण राईनभा जडान 

गरयसकेको छ । कम्ऩनीरे सोदह नौगड गाढ नददफाट ८ भेगावाट ऺभताको अऩय नौगड गाढ को ववद्मुत खयीद बफक्री 
सम्भझै ता मदह फषाभबर सम्ऩन्त्न गरय ननभााणभा जान रागेको फताएको छ । 
त्मस्त ैननभााण गन ेदवु ैआमोजनाहरु दाचुारा न्जल्राभान ैहुनारे ननभााण कामा अझ नछटो सर्कन ेफताइएको छ । 
ननभााण कामा शुरु गना रागेका नम दवु ैआमोजनाभा कम्ऩनीको सत प्रनतशत रगानी हुनेछ बन ेनम आमोजनाहरुफाट 

उत्ऩाददत ववद्मुत शन्क्त नेऩार ववद्मुत प्रार्धयकणको फराॉचन्स्थत सवस्टेशनभा जडान गरयन ेफताइएको छ । 
कम्ऩनीको हारको चकु्ता ऩूॉजीरू. एक अफा यहेको छ । मी दवुै आमोजनाहरु सभाऩन गना कयीव रू. आठ अफा राग्न ेछ 

। आमोजनाको रार्ग ववत्त व्मवस्थाऩन गना ७० प्रनतशत फैङ्क ऋण य ३० प्रनतशत शमेयधनीहरुफाट भाग गनुाऩन े

हुन्त्छ । दफु ैआमोजनाहरु कम्ऩनीरे मस ैफषाफाट एकै साथ ननभााण कामा शुरु गन ेफताएको छ । 
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ऩञ्चशे्वर ववकास प्राधधकरणको बैठक बस्दै 

नेऩार य बायतको सीभा नदी भहाकारीभा ननभााण गरयन ेफुहउद्देश्मीम ऩञ्चशे्वय जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ 

अगाडड फढाउन ेरक्ष्मका साथ बफहीफायफाट गबननाङ काउन्न्त्सर( सर्चवस्तयीम) फैठक आमोजना गरयएको छ । 
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको हार ैसम्ऩन्त्न बायत भ्रभणको क्रभभा उक्त  आमोजनाराई रतुगनतभा अगाडड 

फढाउन ेसहभनत बएऩनछ नेऩार य बायतका ऊजाा सर्चवस्तयीम फैठक आमोजना गरयएको हो । बफहीवाय य शुक्रवाय 

दईु ददनसम्भ फैठक चल्न ेफताइएऩनन शुक्रवाय भार ैप्रभुख एजेण्डाभा छरपर गन ेगयी कामाक्रभ तम गरयएको छ । 
प्रधानभन्त्री ओरीको बायत भ्रभणका क्रभभा उनका सभकऺी नयेन्त्र भोदी य बायतीम ऊजाा याज्मभन्त्री वऩमूस 

गोमरसॉगको बेटवातााका क्रभभा सभेत ऩञ्चशे्वय आमोजना अगाडड फढाउन ेसहभनत बएको ऊजाा सर्चव 

सुभनप्रसाद शभाारे फताए ।  राभो सभमदेखख स्थर्गत हुॉदै आएको फैठकको भभनत तम हुन ुय अन्त्म काभका ववषमभा 
सभेत छरपर हुनुरे सकायात्भक वातावयण ऩैदा बएको उनको  बनाइ छ । 
मही पागुन २० य २१ गत ेआमोजना गरयएको नेऩार बायत ऊजाा सर्चवस्तयीम फैठकरे ऩयाभशादाता वाऩकोषरे 

तमाय गरययहेको ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन(डडऩीआय)को कामाप्रगनत, सन ्२०१६ कामाक्रभ य फजेट तथा 
प्रार्धकयणको सॊयचनागत स्वरुऩका ववषमभा  छरपर गरयन ेकामासूची तम बएको छ । कूर छ हजाय छसम ९० 

भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय नेऩारतपा  कञ्चनऩुय य बायतको केही ब–ूबागभा सभेत भसॉचाइ सुववधा उऩरब्ध 

गयाउन ेउक्त  आमोजना ववगत २३ वषादेखख अगाडड फढ्न सकेको र्थएन । 
ऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयणका प्रभुख कामाकायी अर्धकृत भहेन्त्रफहादयु गुरुङरे प्रार्धकयणको सॊस्थागत स्वरुऩ 

सुननन्श्चत गन ेफैठकको प्रभुख एजेण्डा यहेको फताए । मस्त ैनेऩार य बायतरे सॊमुक्त रुऩभा अगाडड फढाएको 
ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन(डडऩीआय) को प्रगनत सुन्त्न ेय नमाॉ वषाको फजेट तथा नमाॉ कामाक्रभ स्वीकृत गन े

एजेण्डा यहेको छ ।   
फैठकको नेततृ्व नेऩारफाट ऊजाा सर्चव शभाा य बायतका तपा फाट जरस्रोत सर्चव शशी शखेयरे गन ेकामाक्रभ तम 

बएको छ । चारु वषाका रार्ग नेऩार य बायत दफु ैभुरुकरे रू. २५÷२५ कयोड फजेट ववननमोजन गन ेकामासूची सभेत 

फैठकको यहेको छ । ऩञ्चशे्वय उच्च फाॉध तथा रूऩारीगाड रय–येगुरेदटङ फाॉध आमोजनाको गयी जम्भा रगानी रू तीन 

खफा ३६ अफा राग्न ेफताइएको छ । 
उक्त आमोजनाभा नेऩाररे करयफ रू एक खफा २६ अफा देखख रू. एक खफा ३० अफा भार रगानी गनुाऩन ेफताइन्त्छ । 
आमोजनाफाट नेऩाररे वावषाक रू ३४ अफा ५० कयोड प्राप्त गन ेय भत्स्मऩारन, काफान व्माऩाय, भसॉचाइ तथा ऩमाटन, 

जडीफुटी, परपूरभा उल्रे्म आम्दानी गना सर्कन्त्छ । यासस 
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ऩञ्चशे्वर जऱववद्युत ्आयोजना द्रतुरुऩमा अगाडड बढाउने सहमनत 

नेऩार य बायत ऩञ्चशे्वय जरववद्मुत ्आमोजनाराई रतुरुऩभा अगाडड फढाउन सहभत बएका छन ्।  दईु भुरुकको 
सीभा नदी भहकारी नदीभा ननभााण गरयन ेफहुउद्देश्मीम ऩञ्चशे्वय जरववद्मुत ्आमोजनको काभ अगाडड फढाउन े

रक्ष्मका साथ बफहीफाय सम्ऩन्त्न गबननाङ काउन्न्त्सर (सर्चवस्तयीम) फैठकरे सो आमोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना 
प्रनतवेदनराई शीघ्र स्वीकृत गयेय कामाान्त्वमनको चयणभा जान ेननष्कषा ननकारेको हो ।  फैठकभा ऩयाभशादातारे 

तमाय गरययहेको ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन (डीऩीआय)को कामाप्रगनतका ववषमभा छरपर बएको ऩञ्चशे्वय 

ववकास प्रार्धकयणका कामाकायी ननदेशक भहेन्त्रफहादयु गुरुङरे जानकायी ददए ।  
 

बफहीफाय य शुक्रफायका रार्ग तम बएको फैठक बफहीफायै सभाऩन गरयएको हो । फैठकरे सन ्२०१६ कामाक्रभ य फजेट य 

प्रार्धकयणको सॊयचनागत स्वरुऩसभेत तम गयेको छ । फैठकरे ऩरयमोजनाको सङ्गठनको स्वरुऩसभेत स्वीकृत 

गयेको छ । तत्कार आमोजनाका रार्ग ५५ जनाको दयफन्त्दी स्वीकृत गरयएको जानकायी ददॉदै कामाकायी ननदेशक 

गुरुङरे ३० जना उच्च कामाकायी तहभा य २५ जना सहामक तहका कभाचायी यहन ेव्मवस्था गरयएको उल्रेख गये 

।  उच्च व्मवस्थाऩन तहभा ननदेशक, उऩननदेशक, सहामक ननदेशक यहन ेव्मवस्था गरयएको छ । त्मसभा दवु ै

भुरुकको सभान सङ््माभा कभाचायी याखखनेछ । कभाचायी खरुा प्रनतस्ऩधााका आधायभा छनोट गरयन ेय त्मसो हुन 

नसकेभार ैदवुै भुरुकका सयकायको सहभनतभा ननमुक्त÷भनोनमन गरयनेछ । 
 

मस्तै फैठकरे ऩरयमोजनाका कामायत ऩदार्धकायी तथा कभाचायीको सेवा सुववधासभेत ऩारयत गयेको छ । 
कामाकायी ननदेशकरगामतका अर्धकायी ननमुन्क्त बए ऩनन उनीहरुको सेवा सुववधा ऩारयत हुन नसक्दा 
अन्त्मोर कामभ यहॉदै आएको र्थमो । कामाकायी ननदेशक गुरुङका अनुसाय राभो सभमदेखखको अन्त्मोरको 
अन्त्त्म बएको य आमोजना अगाडड फढ्ने ववश्वास ऩैदा बएको छ । दवुै भुरुकका सर्चवरे सम्ऩूणा तागत 

रगाएय ऩरयमोजना सुरु गने सहभनत बएको छ । द्ववऩऺीम फैठकरे आमोजनाका रार्ग चारू वषाको 
फजेटसभेत ऩारयत गयेको छ । उनरे २०१६ का रार्ग करयफ ५० कयोड रुऩैमाॉ फजेट ऩारयत गरयएको य 

त्मसभा दवुै भुरुकरे सभान रुऩभा रगानी गने जानकायी ददए । डीऩीआयको ववषमभा सभेत भहत्वऩूणा 
छरपर बएको कामाकायी ननदेशक गुरुङरे फताए । ऩयाभशादातारे डीऩीआयको भस्मौदा प्रस्तुत गयेको य 

त्मसराई दवुै भुरुकका अर्धकायीरे थऩ केही सुधायसदहत प्रस्तुत गना आग्रह गरयएको छ । फैठकको नेततृ्व 

नेऩारका तपा फाट ऊजाा भन्त्रारमका सर्चव सुभनप्रसाद शभाा, बायतीम जरस्रोत सर्चव शभश शखेयरे 

गयेका र्थए ।  
 

कुर छ हजाय ६ सम ९० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय नेऩारतपा  कञ्चनऩुय य बायतको केही बू–बागभा 
सभेत भसॉचाइ सुववधा उऩरब्ध गयाउने सो आमोजना ववगत २३ वषादेखख अगाडड फढ्न सकेको र्थएन । गत 

सार बायतीम प्रधानभन्त्रीको नेऩार भ्रभणऩनछ सो आमोजनारे गनत ऩाएको र्थमो । नेऩार य बायतभा दईु 

ऩटक फैठक बइसकेको य नेऩारभा आमोजना गरयएको फैठक बन ेमो तेस्रो हो ।  ऩञ्चशे्वय उच्च फाॉध तथा 



रूऩारीगाड रय–येगुरेदटङ फाॉध आमोजनाको गयी जम्भा रगानी तीन खफा ३६ अफा रुऩैमाॉ राग्न ेफताइएको 
छ । सो आमोजनाभा नेऩाररे करयफ एक खफा २६ अफादेखख एक खफा ३० अफा रुऩैमाॉभार रगानी गनुाऩन े

फताइन्त्छ ।  आमोजनाफाट नेऩाररे वावषाक ३४ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ प्राप्त हुने य भत्स्मऩारन, काफान 

व्माऩाय, भसॉचाइ तथा ऩमाा–ऩमाटन, जडीफुटी, परपूरभा उल्रे्म आम्दानी गना सर्कन्त्छ । सो 
आमोजनाको फाॉधस्थर सन ्१९५६भा न ैबायतीम ऩऺरे ऩदहचान गयेको र्थमो । रासस 

 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072÷11÷20 

ऩञ्चशे्वर आयोजना अगाडड बढाउन यस्तो सहमनत 

नेऩार य बायत ऩञ्चशे्वय जरववद्मुत ्आमोजनाराई रतुरुऩभा अगाडड फढाउन सहभत बएका छन ्। दईु 

भुरुकको सीभा नदी भहकारी नदीभा ननभााण गरयन ेफहुउद्देश्मीम ऩञ्चशे्वय जरववद्मुत ्आमोजनको 
काभ अगाडड फढाउने रक्ष्मका साथ आज काठभाडौंभा सम्ऩन्त्न गबननाङ काउन्न्त्सर (सर्चवस्तयीम) 

फैठकरे सो आमोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदराई शीघ्र स्वीकृत गयेय कामाान्त्वमनको चयणभा जाने 
ननष्कषा ननकारेको हो । 
फैठकभा ऩयाभशादातारे तमाय गरययहेको ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन (डडवऩआय) को कामाप्रगनतका 
ववषमभा छरपर बएको ऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयणका कामाकायी ननदेशक भहेन्त्रफहादयु गुरुङरे फताए । 
फैठकरे सन ्२०१६ कामाक्रभ य फजेट य प्रार्धकयणको सॊयचनागत स्वरुऩसभेत तम गयेको छ । फैठकरे 

ऩरयमोजनाको सङ्गठनको स्वरुऩसभेत स्वीकृत गयेको छ । तत्कार आमोजनाका रार्ग ५५ जनाको 
दयफन्त्दी स्वीकृत गरयएको जानकायी ददॉदै कामाकायी ननदेशक गुरुङरे ३० जना उच्च कामाकायी तहभा य २५ 

जना सहामक तहका कभाचायी यहन ेव्मवस्था गरयएको उल्रेख गये । 
उच्च व्मवस्थाऩन तहभा ननदेशक, उऩननदेशक, सहमक ननदेशक यहन ेव्मवस्था गरयएको छ । त्मसभा दवु ै

भुरुकको सभान सङ््माभा कभाचायी याखखनेछ । कभाचायी खरुा प्रनतस्ऩधााका आधायभा छनोट गरयन ेय 

त्मसो हुन नसकेभारै दवुै भुरुकका सयकायको सहभनतभा ननमुक्त÷भनोनमन गरयने छ । 
मस्तै फैठकरे ऩरयमोजनाका कामायत ऩदार्धकायी तथा कभाचायीको सेवा सुववधासभेत ऩारयत गयेको छ । 
कामाकायी ननदेशकरगामतका अर्धकायी ननमुन्क्त बए ऩनन उनीहरुको सेवा सुववधा ऩारयत हुन नसक्दा 
अन्त्मौरता कामभ यहॉदै आएको र्थमो । 
कामाकायी ननदेशक गुरुङका अनुसाय राभो सभमदेखखको अन्त्मौरता अन्त्त्म बएको य आमोजना अगाडड 

फढ्ने ववश्वास ऩैदा बएको छ । दफुै भुरुकका सर्चवरे सम्ऩूणा तागत रगाएय ऩरयमोजना सुरु गने सहभनत 

बएको छ । द्ववऩऺीम फैठकरे आमोजनाका रार्ग चारु वषाको फजेटसभेत ऩारयत गयेको छ । 
२०१६ का रार्ग करयफ ५० कयोड फजेट ऩारयत गरयएको य त्मसभा दवुै भुरुकरे सभान रुऩभा रगानी गने 
गुरुङरे जानकायी ददए । 
ऩयाभशादातारे डडवऩआयको भस्मौदा प्रस्तुत गयेको य त्मसराई दवुै भुरुकका अर्धकायीरे थऩ केही 
सुधायसदहत प्रस्तुत गना आग्रह गरयएको छ । फैठकको नेततृ्व नेऩारका तपा फाट ऊजाा भन्त्रारमका सर्चव 

सुभनप्रसाद शभाा, बायतीम जरस्रोत सर्चव शभश शखेयरे गयेका र्थए । 
कुर छ हजाय ६ सम ९० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय नेऩारतपा  कञ्चनऩुय य बायतको केही बू–बागभा 
सभेत भसॉचाइ सुववधा उऩरब्ध गयाउने सो आमोजना ववगत २३ वषादेखख अगाडड फढ्न सकेको र्थएन । गत 

सार बायतीम प्रधानभन्त्रीको नेऩार भ्रभणऩनछ सो आमोजनारे गनत ऩाएको र्थमो । नेऩार य बायतभा दईु 

ऩटक फैठक बइसकेको य नेऩारभा आमोजना गरयएको फैठक बन ेमो तेस्रो हो । 



ऩञ्चशे्वय उच्च फाॉध तथा रूऩारीगाड रय–येगुरेदटङ फाॉध आमोजनाको गयी जम्भा रगानी तीन खफा ३६ अफा 
राग्न ेफताइएको छ । सो आमोजनाभा नेऩाररे करयफ एक खफा २६ अफादेखख एक खफा ३० अफाभार रगानी 
गनुाऩन ेफताइन्त्छ । 
आमोजनाफाट नेऩाररे वावषाक ३४ अफा ५० कयोड प्राप्त हुने य भत्स्मऩारन, काफान व्माऩाय, भसॉचाइ तथा 
ऩमाा ऩमाटन, जडीफुटी, परपूरभा उल्रे्म आम्दानी गना सर्कन्त्छ । सो आमोजनाको फाॉधस्थर सन ्

१९५६ भा नै बायतीम ऩऺरे ऩदहचान गयेको र्थमो । आज य बोभर शुक्रफायका रार्ग तम बएको फैठक आजै 

सभाऩन गरयएको हो । यासस  

  



>f]tM sf/f]af/, 2072÷11÷20 

ऩञ्चशे्वरबारे बैठक आजदेखख 

ऩञ्चशे्वय फहुउद्धेशीम ऩरयमोजना अनघ फढाउन नेऩार–बायत सर्चवस्तयीम तेस्रो सॊमुक्त गबननाङ काउन्न्त्सर फैठक 

बफहीफाय(आज)देखख काठभाडौंभा हुन ेबएको छ । 
१५ भदहनाऩनछ फस्न रागेको फैठकभा नेऩारको तपा फाट ऊजाा भन्त्रारमका सर्चव सुभनप्रसाद शभाा य बायतको 
जरस्रोत सर्चव शभशसेखयरे नेततृ्व गदैछन ्। सॊमुक्त फैठकभा ऩयाभशादाता वाऩकोसा इन्न्त्डमा भरभभटेडरे 

ऩुनयावरोकन गयी तमाय ऩायेको आमोजना ववस्ततृ अध्ममन प्रनतवेदन (डीऩीआय) य सॊस्थागत सॊयचनाको ववषमभा 
छरपर हुन ेऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयणका प्रभुख कामाकायी अर्धकृत (सीईओ) भहेन्त्रफहादयु गुरुङरे फताए । 
शुक्रफायसम्भ हुन ेफैठकभा आमोजनाराई कसयी अनघ फढाउन ेबन्त्न ेववषमभा केन्त्रीत हुन ेउनको बनाइ छ । 
सर्चवस्तयीम फैठकभा ऩेश गन ेएजेन्त्डाका ववषमभा छरपर गना सहसर्चवस्तयीम फैठक फुधफाय सम्ऩन्त्न बएको छ 

। फैठकफाट तमाय गरयएका सॊमुक्त एजेन्त्डा बफहीफायको सर्चवस्तयीम फैठकभा ऩेश हुन ेगुरुङरे जानकायी ददए । 
अनघल्रो वषा भॊभसयको ऩदहरो साता बायतको नमाॉददल्रीभा सम्ऩन्त्न सर्चवस्तयीम सॊमुक्त काउन्न्त्सरको दोस्रो 
फैठकरे ऩरयमोजनाको डीऩीआय तमाय गयी रगानीरगामत ननभााणऩूवाका सफ ैकाभ थाल्न ेसहभनत बएको र्थमो । 
वषाददन बफनतसक्दा ऩनन ऩरयमोजनाको ऩुनयावरोक गयी सॊमुक्त डीऩीआय काभ ऩूया हुन सकेको छैन । बायतको 
सहमोगभा वाऩकोसारे डीऩीआयको ऩुनयावरोकन गरययहेको छ । 
ऩरयमोजना अनघ फढाउन कामामोजना तमाय गना नेऩार य बायतफीच सभझदायीऩरभा गत वषा असोजभा हस्ताऺय 

बएको र्थमो । भहाकारी सन्न्त्धको धाय १० भा आऩसी राबका आधायभा ऩरयमोजना अनघ फढाउन ेउल्रेख छ । 
सन्न्त्धअनुसाय ऩानी, बफजुरी दवुै देशरे आधाआधा ऩाउन ेछन ्। ऩरयमोजनाफाट वावषाक १२ अफा ३३ कयोड ३० राख 

मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । एर्ककृत प्रनतवेदन तमायऩनछ मसभा केही हेयपेय हुन सक्नेछ । 
एर्ककृत डीऩीआय दफुै भुरुकरे स्वीकाय गयेऩनछ भार ऩरयमोजनारे गनत भरन ेछ । ऩरयमोजनाको काभ सुरु गना दफुै 
देशको सहभनत आवश्मक ऩछा  । काभ सुरु बएको ८ देखख १० वषाभा आमोजनाको काभ सम्ऩन्त्न हुन ेसम्बावना छ । 
आमोजनाको जडडत ऺभता ६ हजाय ४८० भेगावाट छ । ऩरयमोजना फनाउन ६०० अफा रुऩैमाॉ बन्त्दा फढी राग्न े

ऩूवासम्बाव्मता अध्ममनरे देखाएको छ । आमोजना दाचुारा, फैतडी य डडरेधयुाभा ऩछा  । 
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बत्रशूऱी–३ ‘बी’को ऺमता बढाउन नढदइने 
बरशूरी जरववद्मुत ्कम्ऩनी भरभभटेडको नाभभा यहेको प्रस्ताववत भार्थल्रो बरशूरी ३ ‗फी‘ आमोजनाको  सयकायरे 

ऺभता फढाउन नददन ेननणाम गयेको छ । मो ननणामसॉग ैसो आमोजना ३७ भेगावाटभ ैफन्त्न ेबएको छ । 
ननजी ऺेररे प्रवद्र्धन गना रागेको बरशूरी गॊगा आमोजना य बरशूरी–३ ‗फी‘फीच ऺेर वववाद फढेऩनछ ऊजाा 
भन्त्रारमरे  ऺभता घटाएको हो । कम्ऩनीरे आमोजनाको ऺभता फढाई ४२ भेगावाटको अनुभनतऩर (राइसेन्त्स) 

भागेको र्थमो । आमोजनाको ऺभता फढाउदा अको आमोजनाराई असय ऩन ेबन्त्दै ऊजाारे ऺभता थप्न स्वीकृनत 

नददएको हो । कम्ऩनीराई ३७ भेगावाटको राइसेन्त्स बन ेऩाइसकेको छ । सयकायरे ऺभता फढाउन अनुभनत 

नददएऩनछ प्रार्धकयणसॉग ३७ भेगावाटभा ववद्मुत ्खरयद बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) हुन रागेको कम्ऩनीका 
प्रफन्त्धननदेशक दाभोदयबक्त शे्रष्ठरे फताए । उनकाअनुसाय प्रार्धकयणसॉग ऩीऩीएको तमायी बइयहेको छ । 
आमोजनको ऺभता नफढ्दा वावषाक २२ कयोड रुऩैमाॉ आम्दानी गुम्न ेउनरे जानकायी ददए । 
आमोजना ३७ भेगावाटभा डडजाइन गदाा वावषाक २९ कयोड ८० राख मुननट य ४२ भेगावाटभा डडजाइन हुॉदा वावषाक ३३ 

कयोड ८० राख मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेशे्रष्ठरे फताए । आमोजनाराई आवश्मक रगानी जुटाउन कम्ऩनीरे 

यान्ष्िम वाखणज्म फैंकसॉग छरपर थारेको छ । 
आमोजना ईऩीसी प्रारुऩभा ननभााण हुन ेबएको छ । जसअनुसाय कम्ऩनीको ऩुवामोग्मताफाट ७ ववदेशी कम्ऩनी 
फोरऩरका रार्ग छनौट बएका छन ्। फोरऩरको काभ सकी ठेकेदाय चमन गना अझै ८ भदहना बन्त्दा फढी राग्न े

उनरे फताए । ऩूवामोग्मता छनोटभा १ बायतीमफाहेक सफ ैचीननमाॉ कम्ऩनी छन ्। 
कम्ऩनीका अनुसाय चाइन गेजुवा ग्रुऩ कम्ऩनी भरभभटेड, डङपेङ इरेन्क्िक इन्त्टयनेसनर कऩोयेसन, दहन्त्दसु्तान 

कन्त्िक्सन कम्ऩनी भरभभटेड, न्जमाङजी वाटय एन्त्ड हाइड्रो कॊ स्िक्सन कम्ऩनी भरभभटेड,  भसचवुान एएनएचई 

हाइड्रोभरक एन्त्ड हाइड्रो इन्न्त्जननमरयङ कम्ऩनी भरभभटेड, भसनो हाइड्रो कऩोयेसन भरभभटेड य जेन्जमाङ डडजाइन 

इन्न्त्टच्मुसन अप वाटय कन्त्जयबेसन हाइड्रोभरक कम्ऩनी छनोटभा ऩयेका छन ्। मसअनघ सताअनुसाय ठेकेदायको 
मोग्मता नऩुगेऩनछ कम्ऩनीरे ऩूवामोग्मता छनोटका रार्ग ऩुन् प्रस्ताव आह्वान गयेको र्थमो । कम्ऩनीरे 

आमोजनाको सुऩयीवेऺणका रार्ग इटारीको ईएरसी इरेक्िो कन्त्सल्टराई चमन गरयसकेको छ । 
आमोजना फनाउन ७ अफा ७४ कयोड रुऩैमाॉ राग्न ेउसको ववस्ततृ अध्ममन प्रनतवेदनरे देखाएको छ । आमोजनाभा 
३० प्रनतशत स्वऩुॉजी य ७० प्रनतशत कजाा रगानी हुनेछ । कम्ऩनीरे आमोजना फनाउन ५ अफा ४२ कयोड रुऩैमाॉ कजाा 
भरॉदैछ । फाॉकी रगानी प्रवद्र्धकरे गनेछन ्। रगानी सॊयचनाअनुसाय आमोजनाभा ववद्मुत ्प्रार्धकयण य टेभरकभको 
३०/३० प्रनतशत सेमय स्वाभभत्व हुनेछ । 
त्मस्त,ै सवासाधायणराई १५, आमोजना प्रबाववत नुवाकोट य यसुवाका स्थानीमराई १०, स्थाननम ननकामराई ५, 

न्जल्राभा यहेका अन्त्म सॊस्थाराई ५ य प्रार्धकयण य टेभरकभका कभाचायीराई ५ प्रनतशत सेमय छुट्टाइएको छ । 
नुवाकोटको आमोजना रहयेऩौवा य भनकाभना गाववसभा ऩछा  । 
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काऱीगण्डकी ‘ए’ ऱाई इन्त्धन सॊकट  

भुरुककै ठूरो जरववद्मुत ्कारीगण्डकी ‗ए‘ आमोजनाराई इन्त्धन सॊकट बएको छ । महाॉको श्रीकृष्ण 

गण्डकी गाववसन्स्थत १४४ भेगावाटको उक्त आमोजनारे जगेडा इन्त्धन सहज रूऩभा नऩाइएको जनाएको 
छ । 

आमोजनाका प्रभुख श्रीयाभ ऩाण्डकेा अनुसाय महाॉ फेराफखत भेभसनभा आइयहन ेगडफडीभा जगेडा याखखने 
इन्त्धनरे आऩूनता अवरुद्ध हुन नददने व्मवस्था छ । ‗हाभीराई ५ हजाय भरटय डडजर स्ट्मान्त्डफाई याख्नऩुछा  
। साताभा ४/५ सम भरटय ऩाउॉदा काभ चराउन गाह्रो बमो,‘ उनरे बने, ‗गडफडीभा प्रनतघण्टा सम भरटय 

खऩत हुन्त्छ । १० वटा गाडीराई ऩनन चादहन्त्छ ।‘ 
इन्त्धन आऩूनता सहज नहुॉदा आपूहरू र्चन्न्त्तत यहेको उनरे फताए । इन्त्धन आऩूनता ऩमााप्त नबएकारे हार 

आमोजनारे चायवटा भार ैगाडी चराएको य भभतव्ममी तरयकारे इन्त्धन उऩमोग गये ऩनन घट्दो भौज्दातभा 
थवऩयहन ुआवश्मक बएको उनको बनाइ छ । 

आमोजनाभा ऩानीको ऺभता कभ हुनारे ५० भेगावाट भार ववद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ । उनका अनुसाय 

वषााभा जरस्तय वदृ्र्धसॉगै ऩूणा ऺभताभा ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन्त्छ बन ेदहॉउदभा ५० भेगावाटभा सीभभत हुने 
गयेको छ । 

स्माङ्जाका सहामक प्रभुख न्जल्रा अर्धकायी जनकयाज ऩन्त्तरे नेऩारको गौयवका रूऩभा यहेको 
आमोजनाभा इन्त्धन अबाव हुन नददन प्रशासन सचते यहेको फताए । 
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प्रधानमन्त्त्री र बङ्गऱादेशका सञ्चारमन्त्त्रीबीच भेटवाताष : ‘जऱस्रोतको ऺेत्रमा 
ऱगानी गनष चाहन्त्छौं’ 
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीसॉग फङ्गरादेशका सञ्चायभन्त्री हसनुर हक इनुरे बफहीवाय प्रधानभन्त्री ननवास, 

फारुवाटायभा बेटवाताा गयेका छन ्। उक्त अवसयभा उनीहरूफीच नेऩार–फङ्गरादेश सम्फन्त्धका साथ ैऩायस्ऩरयक 

दहत य चासोका ववववध ववषमभा ववचायववभशा बएको र्थमो । दवुै भुरुकरे आफ्ना जनताको सभदृ्र्ध य ववकासराई 

केन्त्रभा याखेय  काभ गयेकारे बावी ददनभा नेऩार य फङ्गरादेशफीच ववकासका ऺेरभा कसयी मोगदान हुन सक्छ 

बन्त्नेफाये छरपर बएको प्रधानभन्त्रीका ऩययाष्ि भाभभरा ववऻ गोऩार खनाररे फताए । 
प्रधानभन्त्री ओरीरे हार ैबायतसॉग भसॊहवाद–योहणऩुय य पूरफायी–फङ्गराफन्त्द भागा सञ्चारनका रार्ग बएको 
सहभनतफाये जानकायी गयाएका र्थए । 
त्मसफाट नेऩार य फङ्गरादेशफीचको व्माऩाय ववस्ताय हुन ेउनरे ववश्वास व्मक्त गये । प्रधानभन्त्रीरे नेऩारभा 
रगानीको वातावयण फनेकारे फङ्गरादेशका व्माऩारयक सभुदामराई ढुक्क बएय ऩूॉजी रगाउन आह्वान गयेका र्थए 

। 
भन्त्री हसनुर हकरे फङ्गरादेशका व्माऩारयक सभुदाम नेऩारको जरस्रोत ऺेरभा रगानी गना इच्छुक यहेका 
फताएका र्थए । नेऩारको आर्थाक सभदृ्र्ध य ववकास आफ्नो भुरुकको चाहना यहेको उनको बनाइ छ । 
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इन्त्धन अभाव र भूकम्ऩका कारण प्राधधकरणका आयोजनामा समस्या 
नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे अगाडड फढाइयहेका चायओटा आमोजना बूकम्ऩ य बायतको अघोवषत नाकाफन्त्दीका 
कायण तोर्कएको सभमभा ऩूया नहुन ेबएका छन ्। 
गत वैशाखभा गएको बूकम्ऩ य गत असोज ५ गतेदेखख बायतको अघोवषत नाकाफन्त्दीका कायण इन्त्धन, ननभााण 

साभग्री तथा आमोजना स्थरभा भजदयु तथा प्राववर्धकको अबावका कायण आमोजना ऩय धकेभरएका हुन ्। मद्मवऩ 

ऊजाा भन्त्रारमरे प्रार्धकयणरे ननभााण गरययहेका आमोजनाराई सहज रुऩभा इन्त्धन उऩरब्ध गयाउन ेय ननभााण 

साभाग्रीको अबाव हुन नददन ेप्रनतवद्धता जनाएऩनछ उल्रे्म भाराभा साभग्री प्राप्त हुनसकेको छैन । 
प्रार्धकयणरे ३० भेगावाट ऺभताको आमोजनाको सुरुङ खनु्म्चएको ववषमभा राभो सभमसम्भ सॊसदीम सभभनतभा 
अल्झन ुऩयेको य  प्रार्धकयणरे आवश्मक ननणाम नगदाा सभस्मा ऩैदा बएको र्थमो । बौनतक ननभााणको काभ 

चभरयहेको बए ऩनन सुरुङ भभातको काभ बन ेहारसम्भ शुरु हुनसकेको छैन । 

सॊसदीम सभभनतरे ववर्ध य प्रर्क्रमा भभराएय तत्कार खनु्म्चएको सुरुङ भभात गना य बुक्तानी ददन ेवातावयण फनाउन 

ऩटक÷ऩटक ननदेशन ददएको र्थमो । तय सॊसदीम सभभनतको ननदेशन, ऊजाा भन्त्रारमको ननणामअनुसाय आमोजना 
स्थरभा काभ हुनसकेको छैन । सुदयूऩन्श्चभभा सभानुऩानतक रुऩभा ववकास ननभााण प्रर्क्रमा अगाडड फढाउन े

रक्ष्मका साथ सयकायरे २०६३ सारभा सो आमोजना शुरु गयेको र्थमो । आजबन्त्दा चायवषा ऩदहरे न ैननभााण 

सम्ऩन्त्न हुन ेसो आमोजनाको रागत फढेय रू. १६ अफा बन्त्दाभार्थ ऩुगेको छ । आगाभी एक वषाभबर ननभााण सम्ऩन्त्न 

गन ेरक्ष्म याखखएको बए ऩनन ननभााण साभग्रीको अबाव, इन्त्धन सभस्माका कायण आमोजनाभा सोचजेनत प्रगनत 

हुनसकेको छैन । 

मस्त ैप्रार्धकयणरे न ैननभााण गरययहेको भार्थल्रो बरशूरी ‗थ्री ए‘ ऩनन बूकम्ऩ य नाकाफन्त्दीका कायण सभस्मा 
उत्ऩन्त्न बएऩनछ हार नेऩारी सेनारे ऩहुॉचभागा ननभााण गरययहेको छ । सयकायको ननणामअनुसाय न ैसो आमोजनाको 
कूर ऩाॉच र्करोभभटय ऩहुॉचभागा ननभााण सम्ऩन्त्न हुन ेचयणभा यहेको छ । 
कूर ६० भेगावाट ऺभताको सो आमोजनाभा बएको ऺनत भूल्माङ्कन गन ेकामा जायी यहेको आमोजनाका प्रफन्त्धक 

ऩूणासुन्त्दय धौबडरेरे फताए ।  आमोजनाको ठेकेदायरे हार ऺनतभूल्माङ्कन गरययहेको य केही सभमऩनछ भार ै

ननभााण शुरु हुन ेउनको बनाइ छ । 
सो आमोजना २०७१ सारभा सम्ऩन्त्न हुनुऩन ेबए ऩनन ऺभता फढाउन ेवा नफढाउन ेबन्त्न ेवववादका कायण ऩय 

धकेभरमो ।ऩनछल्रो ऩटक बूकम्ऩ य नाकाफन्त्दीका कायण आमोजना थऩ दईु वषा ऩय धकेभरएको छ । कुर रू. आठ 

अफा रागत यहेको सो आमोजना प्रार्धकयणको भहत्वऩूणा ऩरयमोजना हो । मस्त ैकूर १४ भेगावाट ऺभताको 
कुरेखानी तेस्रो आमोजनाभा ऩनन ठेकेदायको राऩयफाहीका कायण सोचजेनत प्रगनत हुनसकेको छैन । आमोजनाका 
प्रफन्त्धक र्धयेन्त्र चौधयीकाअनुसाय हार सो आमोजनाभा ऩेनस्टक ऩाइऩ जडान य बौनतक ऩूवााधायको काभ जायी 
यहेको छ । 
भहत्वऩूणा भाननएको इरेक्िो भेकाननकर ठेकेदायरे काभ नगदाा थऩ जदटरता ऩैदा बएको प्रार्धकयणको फुझाइ छ । 
ववसॊ २०७० भा नै सम्ऩन्त्न हुनुऩन ेसो आमोजनाको ऩटक÷ऩटक सभम थवऩदै आएको छ । सुरुभा रू. दईु अफा ४३ 

कयोड रागत यहेको कुरेखानी तेस्रोको रागत ऩनछल्रो ऩटक रू. तीन अफा ५० कयोड ऩुगेको छ । 



मस्त ैप्रार्धकयणको अको भहत्वऩूणा आमोजनाको रुऩभा यहेको याहुघाट जरववद्मुत ्आमोजनाको ठेकेदायरे 

प्रबावकायी काभ नगदाा सभस्मा उत्ऩन्त्न बएको छ । बायतीम ननभााण व्मवसामीरे अधकल्चो अवस्थाभा न ैछोडकेो 
म्माग्दीभा ननभााण हुन रागेको याहुघाट जरववद्मुत ्आमोजनाको ऺभता वदृ्र्ध गयी नमाॉ आधायभा अगाडड फढाउन े

तमायी गरयएको छ । 
प्रार्धकयणरे बायतीम कम्ऩनी आइबीआयभसएरसॉग बएको ठेक्का सम्झौता तोडये नमाॉ ठेकेदाय छनोटका रार्ग 

फोरऩर आह्वानको तमायी गरयएको छ । आमोजनाको ववत्तीम तथा प्राववर्धक सम्बाव्मता ऩुनयावरोकन गयी 
ऺभता सभेत वदृ्र्ध गना रार्गएको छ । बायतीम कम्ऩनीरे ३२ भेगावाट ऺभताभा आमोजना अगाडड फढाउन े

जनाएकोभा हार ऺभता वदृ्र्ध गयी ४० भेगावाट फनाउन रार्गएको छ । 
आठ भेगावाट ऺभता वदृ्र्ध गदाा कूर रगानीभा केही प्रनतशत भार ैफढीऩन ेफताइएको छ । सो जरववद्मुत ्

आमोजनाका प्रभुख कुरभान नघभसङरे इन्न्त्जननमरयङ, प्रफन्त्ध तथा ननभााण (इवऩसी) भोडरभा ननभााण गन ेगयी 
अगाडड फढाइएको फताए ।  । सो आमोजनाभा बायतीम आमात ननमाात फैङ्करे रगानी गयेको छ । आगाभी एक 

भहीनाभबर सफ ैप्राववर्धक तमायी ऩूया गयेय आमोजना अगाडड फढाउन रार्गएको उनरे फताए । 
प्रार्धकयणरे आपैँ रे फनाएका चाय आमोजना दढराइ हुनुको कायण पयक÷पयक बए ऩनन साॉझा सभस्माको रुऩभा 
आपैँ रे ननणाम ददन नसक्न,ु स्थानीमवासीद्वाया अवयोध गनुा, ववभबन्त्न प्राववर्धक सभस्मा देखखनु, ववस्ततृ 

आमोजना प्रनतवेदन नगयी शुरु गरयन ुऩनन यहेको छ ।      यासस 
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ऊजाष सहकायषमा बङ्गऱादेशका सूचनामन्त्त्रीको जोड 

फङ्गरादेशका सूचना तथा सञ्चायभन्त्री हसनुर हक इनुरे फङ्रादेशराई ऊजााको आवश्मकता यहेको य त्मसका 
रार्ग नेऩारसॉग प्रस्ताव गरयसकेको फताएका छन ्। 
काठभाडौंभा आमोन्जत एक कामाक्रभभा उनरे दईु देशफीच ऊजााका आदानप्रदान गना सर्कन ेसम्बावना यहेकारे 

मसतपा  दईु देशका सयकायरे तत्कार ैऩहर थारनी गनुाऩनेभा जोड  ददए ।  उनरे  गङ्गा , िह्भऩुर य भेघना नदी 
(न्जबफएन) फेभसनफाट ८० हजाय भेघावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गना सर्कन ेबएकारे मस ऺेरको ऩानी य ऊजााको सङ्कट 

अन्त्त्म गना सर्कन ेबएकारे मसभा साझदेायीको आवश्मकता यहेको फताए ।    
 अदहरे सात हजाय फङ्गरादेशी ऩमाटक नेऩार आउन ेगयेकाभा सडक भागा खरुा बएऩनछ मो सङ््मा फढ्न े

सम्बावना व्मक्त गदै नेऩारको दहभार, ऩहाड हेना फङ्गरादेशी य फङ्गरादेशको नदी, सभुरी र्कनाय हेना नेऩारी 
ऩमाटक जानसक्न ेफताए । उनरे बन े,‗नेऩार–फङ्गरादेशफीच हवाई सम्ऩका  यहेकाभा फङ्गराफन्त्ध य पूरफायीसॉग ै

भङ्गरऩुय र्चतगाउॉको फन्त्दयगाह ऩनन नेऩारको रार्ग खरुा बएकारे अफ फहृत ्साझदेायीको सम्बावना खरेुको छ । 
‘ यासस 
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अवऩ ऩावर कम्ऩनी : वैशाखदेखख २ आयोजना ननमाषणको तयारी 
अवऩ ऩावय कम्ऩनीरे वैशाख भहीनादेखख ८३ भेगावाट (भेवा) ऺभताका दईु जरववद्मुत ्आमोजनाको ननभााण थाल्न े

तमायी गयेकोे ेछ । ननभााण तमायी थारेको आमोजनाभा ७५ भेवाको बरशूरी गल्छी जरववद्मुत ्आमोजना य ८ 

भेवाको अऩय नौगडगाढ जरववद्मुत ्आमोजना यहेको कम्ऩनीका प्रफन्त्ध ननदेशक सञ्जीव न्त्मौऩान ेअभबमानराई 

जानकायी ददए । ‘नमाॉ वषाको थारनीसॉग ैदवुै आमोजना एकैसाथ ननभााण शुरू गनेछौं,’ उनरे बन े। 
नुवाकोट न्जल्राभा यहन ेबरशूरी गल्छी जरववद्मुत ्आमोजनाको रागत १३ अफा ६० कयोड रुऩैमाॉ यहेको छ । त्मस्त,ै 

दाचुारा न्जल्राभा ननभााण हुन ेअऩय नौगडगाढ जरववद्मुत ्आमोजनाको रागत बन ेरू. १ अफा ४४ कयोड यहेको छ । 
‗मसयी दवुै आमोजनाभा गयी कुर १५ अफा ४ कयोड रुऩैमाॉ रगानी गदै छौं,‘ न्त्मौऩानेरे बन े। 
कम्ऩनीरे वैशाखदेखख ननभााण गन ेतमायी गये ऩनन दवुै आमोजनाको ववद्मुत ्खयीद सम्झौता (ऩीऩीए) बने अबैm 

बएको छैन । कम्ऩनीरे दवु ैआमोजनाको ऩीऩीएसम्फन्त्धी प्रस्ताव नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणको सञ्चारक 

सभभनतको फोडा फैठकभा ऩुर्गसकेको दाफी गयेको छ । ‗प्रार्धकयणको आगाभी फोडा फैठकरे न ैउन्ल्रखखत 

आमोजनाहरूको ऩीऩीएसम्फन्त्धी ननणाम गन ेसम्बावना छ,‘ प्रफन्त्ध ननदेशक न्त्मौऩानेरे बन े। 
त्मसफाहेक ननभााणभा जानुअनघ ऩूया गनुाऩन ेववत्तीम व्मवस्थाऩनका रार्ग ऩनन अनौऩचारयक तमायी तीव्र ऩारयएको 
छ । ऩीऩीए हुनेबफवत्तकै ववत्तीम व्मवस्थाऩन ऩनन ऩूया गन ेकम्ऩनीको बनाइ छ । 
कुर रगानीको ७० प्रनतशत फैङ्क तथा ववत्तीम सॊस्थाफाट ऋण भरन ेय फाॉकी यहेको ३० प्रनतशत रगानी बन ेशमेय 
ननष्कासनफाट जम्भा गरयनेछ । सोअनुसाय १० अफा ५२ कयोड ८० राख रुऩैमाॉ ववत्तीम सॊस्थाफाट य ४ अफा ५१ कयोड 

२० राख रुऩैमाॉ बन ेशमेय ननष्कासनफाट जुटाइन ेन्त्मौऩानेरे जानकायी ददए । 
अवऩ ऩावयरे ननभााण गन ेबननएको बरशूरी गल्छी जरववद्मुत ्आमोजना बन ेभसद्धकारी ऩावय कम्ऩनीको 
स्वाभभत्वअन्त्तगात छ । त्मसराई अवऩ ऩावयअन्त्तगात ल्माउने प्रर्क्रमा ऩनन सम्ऩन्त्न हुन रागेको न्त्मौऩानेरे 

जानकायी ददए । ‗सयकायरे यान्ष्िम ऊजाासङ्कट ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशकसम्फन्त्धी अवधायणाऩर २०७२ 

ऩारयत गरयसकेऩनछ कम्ऩनी ऊजाा ववकासभा रार्ग ऩयेको छ,‘ उनरे बन े। कम्ऩनीरे नमाॉ आमोजना ननभााण गदाा 
जनता य ववत्तीम सॊस्था सफैरे रगानी गन ेफाटोसभेत खरेुको कम्ऩनीका प्रफन्त्ध ननदेशक न्त्मौऩानेको बनाइ छ । 
२०६० सारभा स्थाऩना बएको अवऩ ऩावय २०७० साउनभा ऩन्ब्रक कम्ऩनी बएको हो । अवऩ ऩावय अरुण 

भ्मारीअन्त्तगातको सहामक कम्ऩनी हो । 
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ऩञ्चशे्वर जऱववद्युत ्आयोजना द्रतुरुऩमा अगाडड बढाउने सहमनत 

नेऩार य बायत ऩञ्चशे्वय जरववद्मुत ्आमोजनाराई रतुरुऩभा अगाडड फढाउन सहभत बएका छन ्। 
दईु भुरुकको सीभा नदी भहकारी नदीभा ननभााण गरयन ेफहुउद्देश्मीम ऩञ्चशे्वय जरववद्मुत ्आमोजनको काभ 

अगाडड फढाउने रक्ष्मका साथ बफहीफाय सम्ऩन्त्न गबननाङ काउन्न्त्सर(सर्चवस्तयीम) फैठकरे सो आमोजनाको 
ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतवेदराई शीघ्र स्वीकृत गयेय कामाान्त्वमनको चयणभा जान ेननष्कषा ननकारेको हो । 
फैठकभा ऩयाभशादातारे तमाय गरययहेको ववस्ततृ आमोजना प्रनतवेदन (डडवऩआय)को कामाप्रगनतका ववषमभा 
छरपर बएको ऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयणका कामाकायी ननदेशक भहेन्त्रफहादयु गुरुङरे फताए ।  फैठकरे सन ्

२०१६ कामाक्रभ य फजेट य प्रार्धकयणको सॊयचनागत स्वरुऩसभेत तम गयेको छ । फैठकरे ऩरयमोजनाको सङ्गठनको 
स्वरुऩसभेत स्वीकृत गयेको छ । तत्कार आमोजनाका रार्ग ५५ जनाको दयफन्त्दी स्वीकृत गरयएको जानकायी ददॉदै 

कामाकायी ननदेशक गुरुङरे ३० जना उच्च कामाकायी तहभा य २५ जना सहामक तहका कभाचायी यहन ेव्मवस्था 
गरयएको फताए  । 
उच्च व्मवस्थाऩन तहभा ननदेशक, उऩननदेशक, सहामक ननदेशक यहन ेव्मवस्था गरयएको छ । त्मसभा दवुै भुरुकको 
सभान सङ््माभा कभाचायी याखखनेछ । कभाचायी खरुा प्रनतस्ऩधााका आधायभा छनोट गरयन ेय त्मसो हुन नसकेभार ै

दवुै भुरुकका सयकायको सहभनतभा ननमुक्त÷भनोनमन गरयन ेछ । मस्त ैफैठकरे ऩरयमोजनाका कामायत 

ऩदार्धकायी तथा कभाचायीको सेवा सुववधासभेत ऩायीत गयेको छ । कामाकायी ननदेशकरगामतका अर्धकायी 
ननमुन्क्त बए ऩनन उनीहरुको सेवा सुववधा ऩायीत हुन नसक्दा अन्त्मौरता कामभ यहॉदै आएको र्थमो । ननदेशक 

गुरुङरे  २०१६ का रार्ग कयीफ रू. ५० कयोड फजेट ऩायीत गरयएको य त्मसभा दवु ैभुरुकरे सभान रुऩभा रगानी गन े

साथ ै डडवऩआयको ववषमभा सभेत भहत्वऩूणा छरपर बएको फताए । 
ऩञ्चशे्वय उच्च फाॉध तथा रूऩारीगाड रय–येगुरेदटङ फाॉध आमोजनाको गयी जम्भा रगानी रू. तीन खफा ३६ अफा राग्न े

फताइएको छ । सो आमोजनाभा नेऩाररे कयीफ रू. एक खफा २६ अफादेखख रू. एक खफा ३० अफाभार रगानी गनुाऩन े

फताइन्त्छ । 
आमोजनाफाट नेऩाररे वावषाक रू. ३४ अफा ५० कयोड प्राप्त हुन ेय भत्स्मऩारन, काफान व्माऩाय, भसॉचाइ तथा ऩमाा 
ऩमाटन, जडीफुटी, परपूरभा उल्रे्म आम्दानी गना सर्कन्त्छ । सो आमोजनाको फाॉधस्थर सन ्१९५६ भा न ै

बायतीम ऩऺरे ऩदहचान गयेको र्थमो । यासस 
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ऩञ्चशे्वर प्राधधकरणऱाई अनघ बढाउन अख्ततयारी 
नेऩार–बायत ऊजाा–जरस्रोत सर्चवस्तयीम फैठक 

 

नेऩार य बायतफीच ऊजाा सर्चवस्तयीम फैठकरे सीभा नदी भहाकारीभा प्रस्ताववत फहुचर्चात ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम 

जरववद्मुत ्आमोजना अनघ फढाउन ‘ऩञ्चशे्वय प्रार्धकयण’ राई काभ सुरु गने अन््तमायी ददएको छ । 
नेऩारका ऊजाासर्चव सुभन शभाा य बायतका जरस्रोतसर्चव शभश शखेय नेततृ्वको ऩञ्चशे्वय गबननाङ फडीको 
बफहीफाय याजधानीभा फसेको फैठकभा प्रार्धकयणराई भहेन्त्रनगयभा सॊमुक्त कामाारम खोरी काभ अनघ फढाउन 

अन््तमायी ददने सहभनत बएको हो । 
मो सहभनतसॉग ैऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजना ननभााण कामा सुरु हुन ेफाटो खरेुको जानकायी ऊजाा भन्त्रारमका 
अर्धकायीरे ददए । भहेन्त्रनगयभा ऩञ्चशे्वय प्रार्धकयणको सॊमुक्त कामाारम खोल्न ेसहभनत मसअनघ न ैबइसकेको 
र्थमो । 
प्रार्धकयणभा नेऩार य बायत दवुैतपा का अर्धकायीहरू तोर्कइसकेका छन ्। प्रार्धकयणको प्रभुख कामाकायी अर्धकृत 

भहेन्त्र गुरुङ छन ्। 
ऊजाासर्चव शभााका अनुसाय फैठकरे प्रार्धकयणराई आमोजनाको काभ अनघ फढाउन प्रशासननक तथा आर्थाक 

अर्धकाय ददएको छ । प्रार्धकयणराई आवश्मकताअनुसाय कभाचायी ननमुन्क्त गना य यकभ खचा गन ेइन्त्टरयभ 

(अन्त्तरयभ) अन््तमायी ददइएको छ । 
आमोजना अनघ फढाउन आवश्मक ऩन ेकभाचायीहरू दयफन्त्दी तम गन,े ननमुन्क्तको प्रर्क्रमा, राग्न ेखचा, कामाक्रभ 

तमाय गन ेन्जम्भा ऊजाा भन्त्रारमका सहसर्चव भाधव गड्तौरा य बायतीम जरस्रोत भन्त्रारमका सहसर्चवको 
सॊमोजकत्वभा यहेको सॊमुक्त कामादरराई न्जम्भा ददइएको छ । 
तीन भदहनाऩनछ नमाॉ ददल्रीभा फस्न ेफैठकभा कामादररे आफ्नो प्रस्ताव याख्न ेय त्मसफाये ननणाम गन े

सभझदायीसभेत फनेको छ । उक्त फैठकरे प्रार्धकयणराई आमोजना अनघ फढाउन आवश्मक सम्ऩूणा कभाचायी याख्न े

य काभ अनघ फढाउन ेऩूणाार्धकाय ददन ेछ । 
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको हार ैसम्ऩन्त्न बायत भ्रभणका क्रभभा आमोजनाराई रतुगनतभा अगाडड फढाउन े

सभझदायी बएको रगत्त ैफसेको फैठकरे प्रार्धकयणको सॊमुक्त कामाारमभा आवश्मक कभाचायी ननमुक्त गयी काभ 

अनघ फढाउने सहभनत बएको हो । 
ओरीको बायत भ्रभणका क्रभभा बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदी य बायतीम ऊजाा याज्मभन्त्री वऩमूष गोमरसॉगको 
बेटवातााका क्रभभा ऩञ्चशे्वय आमोजना अगाडड फढाउन ेसभझदायी बएको र्थमो । 
बायतीम ऩयाभशादाता कम्ऩनीरे वाऩकोसरे फैठकभा ऩञ्चशे्वय आमोजनाको ववस्ततृ अध्ममन प्रनतवेदन (डडऩीआय) 

को ड्राफ्ट प्रस्तुत गयेको र्थमो । कुर ६ हजाय ६ सम ९० भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय बायतको ठूरो बूबाग य 

नेऩारतपा  कञ्चनऩुय य कैरारीभा भसॉचाइ सुववधा ऩुयम्ाउन ेगयी ननभााण हुन ेआमोजनाको रागत ४ खफा ६० अफा 
रुऩैमाॉ राग्न ेअनुभान छ । 



ड्राफ्टभा नेऩार य बायतका ऊजाा य जरस्रोत भन्त्रारमका प्रनतननर्धहरूरे नछट्टै आआफ्ना याम य कभेन्त्ट ददई 

डीऩीआयराई अन्न्त्तभ रूऩ ददन ेसभझदायीसभेत फैठकभा बएको जानकायी ऊजााका सहसर्चव ददनेश नघभभयेरे 

जानकायी ददए । 

ऩञ्चशे्वयको भु्म फाॉधफाट ६ हजाय ४ सम तथा रूऩारीगाडभा फन्त्न ेरययेगुरेदटङ फाॉधफाट २ सम ९० भेगावाट बफजुरी 
उत्ऩादन हुन ेअध्ममनरे देखाएको छ । 
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ऩञ्चशे्वर ५ हजार ४० मेगावाटमा डडजाइन 

फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, २१ पागुन- ऩञ्चशे्वय फहुद्देश्मीम ऩरयमोजना ५ हजाय ४० भेगावाट फनाउन ववस्ततृ आमोजना 
प्रनतवेदन (डीऩीआय) तमाय बएको छ । ऩयाभशादाता वाऩकोसा इन्न्त्डमा भरभभटेडरे तमाय गयेको डीऩीआयरे 

ऩञ्चशे्वय ऩरयमाजनाफाट ४ हजाय ८०० भेगावाट य रुऩारीगाडभा फन्त्ने रययेगुरेदटङ फाॉधफाट २४० भेगावाट 

ववद्मुत ्उत्ऩादन हुने देखाएको छ । 
आमोजना फनाउन ५ खफा रुऩैमाॉ राग्ने य वावषाक १२ अफा २० कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । 
डीऩीआयरे आमोजनाको रागत प्रनतभेगावाट ९ कयोड ९२ राख रुऩैमाॉ राग्ने देखाएको छ । मसअनघ, तमाय 

गरयएको डीऩीआयरे आमोजनाको जडडत ऺभता ६ हजाय ४८० भेगावाट हुने य वावषाक १२ अफा ३३ कयोड ३० 

राख मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेदेखाएको र्थमो । 
ऩरयमोजना अनघ फढाउन बफहीफायदेखख काठभाडौंभा सुरु बएको नेऩार–बायत सर्चवस्तयीम तेस्रो सॊमुक्त 

गबाननङ काउन्न्त्सर फैठकभा डीऩीआयको भस्मौदा प्रस्तुत गदै वाऩकोसारे आमोजनाको ऺभता य 

रागतफाये थऩ जानकायी गयाएको हो । १५ भदहनाऩनछ फसेको काउन्न्त्सर फैठकभा नेऩारको तपा फाट ऊजाा 
भन्त्रारमका सर्चव सुभनप्रसाद शभाा य बायतको जरस्रोत सर्चव शभश शखेयरे नेततृ्व गयेका छन ्। 
डीऩीआयको काभ अन्न्त्तभ चयणभा ऩुगेकारे २ भदहनाभबर ऩूणा तमाय हुन ेऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयणका 
प्रभुख कामाकायी अर्धकृत (सीईओ) भहेन्त्रफहादयु गुरुङरे जानकायी ददए । काभ सुरु गयेको १० वषाभा 
आमोजना सम्ऩन्त्न हुने जानकायी ऩयाभशादातारे ददएको उनरे फताए । 
गुरुङका अनुसाय फैठकरे प्रार्धकयणको सॊस्थागत सॊयचना य कभाचायीको दयफन्त्दीसभेत स्वीकृत गयेको छ 

। शुक्रफाय सॊमुक्त सम्झौताऩरभा हस्ताऺय बई फैठक सर्कनेछ । जराशममुक्त आमोजना बएकारे 

भेगावाटबन्त्दा ऩनन वावषाक ऊजाा उत्ऩादन भहत्वऩूणा हुन ेगुरुङको तका  छ । 
ऩञ्चशे्वय अनघ फढाउन बायतीम ऩऺ सकयात्भक बएको उनरे फताए । ऩूणा डीऩीआय आएऩनछ 

रागतरगामत अन्त्म ववषमभा २ देशफीच थऩ छरपर हुने उनरे जानकायी ददए । डीऩीआयराई ऩूणाता ददन 

ऩयाभशादातारे थऩ सुझाव भागेको गुरुङरे जनाए । डीऩीआय तमायीऩनछ प्रार्धकयणका अनतरयक्त नेऩार–

बायतका दफुै अर्धकायीको सहभनतभा आमोजना अनघ फढ्नेछ । 
भहाकारी सन्न्त्ध सन ्१९९६ पेिुअयी १२ भा बएको र्थमो । मो सन्न्त्धराई तत्कारीन प्रनतननर्ध सबारे 

सभेत अनुभोदन गयेको र्थमो । सन्न्त्धअनुसाय ऩानी, बफजुरी दफुै देशरे आधा–आधा ऩाउनेछन ्। भहाकारी 
सन्न्त्धको धाय १० भा आऩसी राबका आधायभा ऩरयमोजना अनघ फढाउने उल्रेख छ । एकीकृत डीऩीआय 

दफुै भुरुकरे स्वीकाय गयेऩनछ भार ऩरयमोजनारे गनत भरनेछ । ऩरयमोजनाको काभ सुरु गना दवु ैदेशको 
सहभनत आवश्मक ऩछा  । आमोजना नेऩारको दाचुारा, फैतडी य डडरेधयुाभा ऩछा  । ववद्मुत्का अनतरयक्त 



भसॉचाइ, जरऩरयवहन य भाछाऩारनफाट फसेनन अफों रुऩैमाॉ आम्दानी गना सर्कने प्रायन्म्बक अध्ममनरे 

देखाएको छ ।  
 

 


