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बायतफाट ८० भेगावाट ववजुरी थवऩमो 
दवुै देशका प्रधानभन्त्रीरे गये औऩचारयक शुबायम्ब 

नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणरे ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन हुॉदै आजफाट औऩचारयक रुऩभा ८० 

भेगावाट बफजुरी आमात थारेको छ । बायत भ्रभणभा यहेका प्रधानभन्त्री केऩीशभाा आरी य बायतीम प्रधानभन्त्री 
नयेन्त्र भोदीरे सॊमुक्त रुऩभा त्मसका शुबायम्ब गयेका छन ्। 
 

ददल्रीस्थथत हैदयावाद हाउसफाट दवुै देशका प्रधानभन्त्रीरे रयभोटफाट स्थवच अन गयेऩछछ ववजुरीको व्मवसामीक 

आमात प्रायम्ब बएको प्राधधयणका कामाकायी छनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे फताए । 
छनभााणाधीन ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राईनफाट ववजुरी आमतको औऩचारयक सुबायम्बका राधग हैदयावाद 

हाउस, भुजफ्पयऩुय ढल्केवयभा एकैसाथ कामाक्रभ याखिएको धथमो । काफ्रेरे बायतफाट २३० भेगावाट आमत 

बइयहेकोभा ८० भेगावाट थवऩएको फताए । 

 
 

‘अदहरे हाभीरे बोधगयहेको उजाा सॊकटभा मसरे केही सुधाय ल्माउॉछ,‟ काफ्रेरे बन े„एक साताको ऩयीऺणऩछछ भार 

रोडसेडडङभा कछत कटौछत हुने फाये बन्त्नसककन्त्छ ।‟ अदहरे दैछनकको सयदय १३ घण्टा रोडसेडडङभा थवऩएको 
ववजरीरे २ घण्टा घट्न सक्न ेअनुभान गरयएको छ । 
 

सन २०१३ को डडसेम्वयभा छनभााण सुरु बएको अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको अझै ऩूणा रुऩभा छनभााण सम्ऩन्त्न 

बएको छैन । छनभााण सम्ऩन्त्नऩछछ उक्त राइनफाट १२ सम भेगावाट बफजुरी आमात/छनमाात गना सककन्त्छ । 
बायतफाट आमात गरयएको ववजुरी प्रछत मुछनट ५ रुऩैमाॉ ५० ऩैसा य हुलरङ चाजा(प्रसायण राइन प्रमोग वाऩत) प्रछत 

मुछनट १ रुऩैमाॉ ५३ ऩैसा प्राधधयणरे छतन ेगयी  सम्झौता बएको छ । 
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कामाान्वमन मोग्म ऊजाा सॊकटकार कामादर सॊमोजक 

काठभाडौं÷यास– ऊजाा भन्त्रारमका सहसधचव एवॊ ऊजाा सॊकटकार अवधायणा तथा कामामोजना छनभााण कामादर 

सॊमोजक ददनेश छघलभयेरे कामान्त्वमनका राधग थऩष्ट कामामोजना य अवधायणासदहतको कामातालरका छनभााण 

गरयएको जानकायी ददए । 

नेऩार आधथाक ऩरकाय सभाज (सेजन) रे बफहीफाय आमोजना गयेको अथा सॊवाद कामाक्रभभा उनरे ववगतभा 
जरववद्मुत ्उत्ऩादनभा बएको कभजोयीराई सभीऺा गयेय कामाावन्त्मनभा फढी पोकस गयी कामामोजना छनभााण 

गरयएको दाफी गये । कामामोजना य अवधायणारे जरववद्मुत्भा देखिएका नीछतगत, प्रकक्रमागत, कामान्त्वमनगत य 

सॊयचनागत सभथमाराई सभाधान गयी जरववद्मुत ्आमोजनाराई दूय्तगछतभा अछघ फढाउने यणनीछत अछघ फढाउन 

रागेको दाफी गये ।  
स्वतन्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था (ईप्ऩान) का उऩाध्मऺ शैरेन्त्र गुयागाईंरे जरववद्मुत ्आमोजना सभमभ ै

नफन्त्नाको कायण लसॊहदयफायको ऩिाारलबर यहेको नीछतगत अथऩष्टता य प्रछतपरको ग्मायेन्त्टीको अबाव यहेको 
फताए । सयकाय जरववद्मुत ्आमोजनाभा सहजीकयणबन्त्दा फढी छनमन्त्रणभा केस्न्त्रत यहेको फताउॉ दै उनरे 

सफैबन्त्दा ठूरो सभथमाका रूऩभा यहेका ववलबन्त्न सयकायी छनकामबफचको असभन्त्वम य झन्त्झदटरो प्रकक्रमा अन्त्त्म 

गनाका राधग एकर डथेकको अवधायणा अछघ फढाउनुऩन ेफताए । कामाक्रभभा वन, वातावयण, ववथपोटक ऩदाथाको 
अबाव, भहसुर य ववद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) कभ आकषाक हुनुरगामतका कायणरे सभथमा ऩयेको फताएका 
धथए । 
  



>f]tM /fhwfgL, 2072÷11÷8 

जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणभा अवयोध बए सेना ऩरयचारन 

उऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे अवयोध गरयए सेना ऩरयचारन गयेय बए ऩछन जरववद्मुत ्

आमोजना छनभााण कामाराई अगाडड फढाउने फताएका छन ्। रयऩोटासा क्रफरे शुक्रफाय याजधानीभा आमोजना गयेको 
साऺात्कायभा उनरे मथतो फताएका हुन ्।  
अफ जरववद्मुत ्आमोजना छनभााणभा कसैरे अवयोध गना सक्दैन बन्त्दै उनरे अवयोध गना िोज्नेराई सावाजछनक 

अऩयाधभा भुद्दा चराइन ेचतेावनी ददए । „त्मछत गदाा ऩछन नबए सेना ऩरयचारन गयेय बए ऩछन अछघ फढाउॉछौं,‟ 
उनरे बन े। उनरे आउॉदो वषा ऊजााको ऺेरभा उथरऩुथर वषा हुन ेबन्त्दै एक वषालबर २५० देखि ३०० भेघावाट सौमा 
ऊजाा उत्ऩादन गन ेय त्मछत न ैऩरयभाणभा बायतफाट बफजुरी आमात गयेय जनतारे भहसुस गन ेगयी आधायबूत 

रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्त्म गन ेदाफी गये ।  
भन्त्री यामभाझीरे बन,े „प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे बायत भ्रभणको क्रभभा शछनफायफाट ८० भेघावाट ववद्मुत ्

आमातको उद्घाटन गनुाहुन्त्छ । त्मसऩछछ एकदेखि दईु घन्त्टा रोडसेडडङ घटाउने य मो वषा अदहरेको बन्त्दा रोडसेडडङ 

फढ्न दददैनाॊै ै।‟ उनरे भुरुकभा ऊजाा ववकासका राधग प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा ऊजाा सॊकट छनवायण आमोग, 

ऊजााभन्त्रीको अध्मऺताभा केन्त्रीम ऊजाा सॊकट छनवायण सभन्त्वम सलभछत य हयेक स्जल्राभा प्रभुि स्जल्रा 
अधधकायीको सॊमोजकत्वभा स्जल्राथतयीम सलभछत छनवाायण गयेय छनमलभत सहजीकयण गरययहन ेजानकायी ददॉदै 

उनरे बन,े „ऊजाा ववकास गयेय भार ैबएन प्रसायण राइन ऩछन चादहमो त्मसको राधग तयाई, भध्म ऩहाडी रोकभागा य 

रयवय फेस ट्रान्त्स लभसन राइन अछघ फढाउॉछौं । मोसॉग ैचीन य फॊगरादेशसम्भ राइन ववथताय गन ेकाभराई ऩछन 

अछघ फढाउॉछौं । काठभाडौंभा ऩछन ट्रान्त्सलभसन य सफ थटेसन अन्त्डयग्राउन्त्ड गन ेकाभ अछघ फढाउॉछौं ।‟  
उनरे ववद्मुत ्ववकासका राधग जेनेयेसन, ट्रान्त्सलभसन य इस्न्त्जछनमरयङ सयकायी कम्ऩनी छनभााण गन ेमोजना 
सुनाउॉ दै अफ जेनेयेसन कम्ऩनीभापा त जराशम मुक्त आमोजनहरूको छनभााण य अध्ममन अछघ फढाउने य त्मसका 
राधग ईऩीसीएप, फीटी, फुट, जीटूजी, कम्ऩनी, प्राधधकयण वा ववकास कुन ैएक भोडरफाट उत्ऩादन गन ेफताए । 
उनरे जुन सम्बव हुन्त्छ, त्मही भोडरभा गएय ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेहो । ४० देखि ५० प्रछतशत जराशममुक्त 

आमोजना, १५ देखि २० प्रछतशत यनअप दद रयबय, २५ देखि ३० प्रछतशत ऩीआयओआय य फाॉकी वैकस्ल्ऩक ऊजााभा 
जान ेफताए । उनरे ऩुन् बन,े „एक सम फढी आमोजना सञ्चारनभा छन ्। अफ सफैको काभ एक्सनभा जान्त्छ । 
अझै तीव्रताका साथ अछघ फढाउन सहजीकयण गछौं ।’ 
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कुरेखानीऩीडडतको सभस्मा जस्ताको तस्तै 
सरयता दाहार  

सभम सधैं उथतै यहदैंन, सभम य ऩरयवेशअनुसाय भान्त्छे ऩछन ऩरयवतान हुन्त्छ, हुन ुजरुयी ऩछन छ । सभम य 

ऩरयवेशअनुसाय भान्त्छेको आवश्मकताभा ऩछन थऩघट हुन्त्छ । तय, सफ ैऩरयस्थथछतरे उथत ैअवथथा नदेिाउन ेयहेछ । 
चाय÷चाय दशक बफत्दा ऩछन सभथमाको सुनुवाइ नहुॉदा बन ेभान्त्छेराई आस्जत फनाउॉछ । मथत ैबएको छ 

भकवानऩुयवासीराई । ४० वषादेखि भकवानऩुय कुरेिानी आमोजनाफाट प्रबाववतको उदठफास बए ऩछन अझै 

उनीहरूको सभथमा सम्फोधन हुन सकेको छैन । कुरेिानी जरववद्मुत ्आमोजना प्रबाववत थथानीमरे आफ्नो 
हकअधधकायको कुया उठाएको ४० वषा बफत्मो, तय सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

 
सभम जर, जलभन य जॊगरभा थथानीमको अधधकाय कामभ हुनुऩछा  बन्त्न ेववश्वव्माऩी भान्त्मता थथावऩत छ । केही 
सभमअछघ सुरु बएको भाधथल्रो ताभाकोसी आमोजनाभा दोरिावासीरे सेमय ऩाउॉदा प्रबाववत कुरेिानी 
आसऩासका फालसन्त्दारे अझै टुकीको अॉध्मायोभा यहन ुऩयेको छ । सेमयको त कुया छोडौं, ऩदहरेका कफुर ऩछन 

आमोजनारे ऩूया गयेको छैन । थथानीम जनतासॉगको ऩूवासहभछत सुनुवाइ नगयेको तथा आन्त्दोरन य अन्त्म भाग 

याख्न ेऩछन त्महीीँ जाधगये बएऩछछ ऩीडडत थथानीमथऩ उऩेक्षऺत बएका छन ्। 
कुरेिानी जरववद्मुत ्आमोजना प्रबाववत ऺेरका फालसन्त्दारे आमोजनारे थथानीमको भाग सुनुवाइ नगये 

छनभााणाधीन कुरेिानी तेस्रो प्रबाववत गन ेचतेावनी ददएका धथए । उनीहरूरे एक भार कृबरभ जराशमुक्त 

इन्त्रसयोवयभा ऩानी सॊकरन गयी कुरेिानी प्रथभ आमोजना सुरु गदाा त्महाॉका जनता ववथथावऩत गरयएको य 

हारसम्भ धचत्तफुझ्दो ऺछतऩूछत ा नददएको बन्त्दै असन्त्तुस्ष्ट व्मक्त गये । ०६६ सारभा सुरु बएको कुरेिानी तेस्रो 
आमोजना 
लशरान्त्मास हुॉदै गदाा थथानीमरे भाग नयािेका होइनन ्। आसऩासका २३ जनाराई आमोजनारे म्मादी कभाचायीका 
रूऩभा बतॉ गयेय केही टाठाफाठाको भुिभा फझुो रगाएऩछछ भाग त्मवत्तकै सेराएको धथमो । कुरेिानी जरववद्मुत ्

ऩरयमोजना सुरु गदाा प्रबाववत १२ गाववसका जनतारे छन्शुल्क बफजुरी ऩाउनुऩन ेभाग यािेका धथए । सयकायरे 

सम्झौता गयेको बए ऩछन त्मो कागज गामफ ऩारयएको छ । तत्कारीन ऊजााभन्त्री डा. प्रकाशशयण भहतरे ०६६ 

सारभा बैंसेस्थथत सानुटायभा कुरेिानी तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना लशरान्त्मास गयेऩछछ कुरेिानी प्रबाववत १२ 

गाववसका जनतारे छन्शुल्क बफजुरी ऩाउनुऩन ेएजेन्त्डा उठाएय नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण य सयकायको ढोका 
घच्घच्माएका धथए । कुरेिानी जरववद्मुत ्आमोजना सयोकाय सलभछत गठन गयेय भाधथल्रो तटीम ऺेरका जनता 
सॊगदठत बएका धथए । 

तय, आमोजनारे केही यकभ सलभछतराई ददएय उनीहरूरे केही थथानभा लबते्तरेिन गयी फजेट सकाएऩछछ उनीहरू 

आपैं  चऩु रागे । कुरेिानी जरववद्मुत ्आमोजनाको भाधथल्रो तटीम ऺेरभा दाभन, ऩारुङ, दटथटुङ, फज्रफायाही, 
धचत्राङ य पािेर तथा तल्रो तटीम ऺेर लसथनेयी य कुरेिानी अछन प्रत्मऺ प्रबाव ऩन ेआसऩास ऺेरभा बैंस,े 

छनफुवाटाय य बीभपेदी गयी १२ गाववस ऩछान ्। त्मसभध्मे प्रत्मऺ प्रबाव ऩने ऺेरको बैंसेस्थथत सानुटायभा करयफ २ 

अफा ४३ कयोडको रागतभा आमोजना जायी छ । आमोजनाको ववद्मुत ्योमल्टी यकभ हारसम्भ स्जल्रा ववकास 

सलभछत भकवानऩुयरे ऩाइयहेकोभा यकभको शतप्रछतशत दहथसा भाधथल्रो तटीम, तल्रो तटीम य 



आमोजनावरयऩरयका १२ गाववसका जनताको ववकास छनभााण य जीवनथतय सुधायका राधग प्रत्मऺ िचा हुनुऩन ेभाग 

थथानीमको छ । आफ्नो ऺेरको ऩानीफाट छनकालरएको बफजुरी छन्शुल्क उऩबोग गना ऩाउनुऩन ेथथानीमकोभाग 

जामज बएको भकवानऩुय स्जववसका ऩूवासबाऩछत वीयफहादयु राभा फताउॉछन ्।ऩरयमोजनाको भुख्म सुरुङ 

छनभााणको कामा गरययहेको 
धचछनमाॉ लसनो हाइड्रो कम्ऩनीरे भनऩयी ढॊगरे काभ गरययहेको छ । हाइड्रोरे ऩरयमोजना हात ऩादाा गयेका 
सम्झौताराई रत्माएय भानोभानी ढॊगरे काभ गरययहेको छ बन ेववद्मुत ्प्राधधकयण उसैराई सघाइयहेको छ । 
ल्माफ टेथट नगयी ठेकेदाय, कन्त्सल्ट्मान्त्ट य ववद्मुत ्प्राधधकयणरे ऩरयमोजनाभा असय ऩारययहेको आयोऩ छ । 
कुरेिानी ऩदहरोफाट ६०, दोस्रोफाट ३२ भेगावट ववद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ बन ेतेस्रोफाट १४ भेगावट ववद्मुत ्

उत्ऩादन गन ेरक्ष्म छ । जर, जलभन य जॊगरभाधथ सम्फस्न्त्धत ऺेरका जनताकोअधधकाय यहनुऩन े

ववश्वव्माऩीभान्त्मता बएकारे थथानीमको भागभा आपूरे साथ ददने उनकोै ेकथन छ । अऩय ताभाकोसीरे जथत ै

थथानीमराई 

सेमय ददएय आमोजनाको अऩनत्व थथानीमभा थथावऩत गनुाऩन ेराभाको तका  छ ।१४ भेघावाट ऺभताको 
आमोजनाको ८० प्रछतशत छनभााण कामा सककएको आमोजनाकाअधधकायीरे फताए । टनेरको काभ सककएको छ बने 
ऩावयहाउसको करयफ ३५ प्रछतशत छनभााण कामा सककएको आमोजनारे फताएको छ । सन ्२००८ फाट छनभााण सुरु 

बएको आमोजनाको रागत चाय अफा नाघेको छ । सन ्२०११ सेप्टेम्फयभा सकाउन ेगयी लसनो हाइड्रोसॉग सम्झौता 
बए ऩछन दईुऩटक सभम थवऩएको छ । 
ऩछछल्रो सम्झौताअनुसाय २०१४ को सेप्टेम्फयलबर आमोजनारे उत्ऩादन सुरु गनुाऩन ेधथमो । तय, पटापट काभ हुॉदा 
ऩछन आमोजनफाट बफजुरी फल्न अझै एक वषा राग्न ेफताइएको छ । 
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हैदयाफाद हाउसफाट ढल्केफय– भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनको उद्घाटन  

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी य बायतीम सभकऺी नयेन्त्र भोदीरे सॊमुक्त रुऩभा ढल्केफय– भुजफ्पऩुय अन्त्तयदेशीम 

प्रसायण राइनको उद्घाटन गयेका छन ्। 
बायतको नमाॉ ददल्रीस्थथत हैदयावाद हाउसभा प्रधानभन्त्री ओरी य बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीरे थवीच दफाएय सो 
प्रसायण राइनको उद्घाटन गयेका हुन ्। नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण य बायतको ववद्मुत ्व्माऩाय छनगभ लरलभटेड 

(एनलबलबएन) फीच मही पागुन ३ गत ेववद्मुत ्आमातसम्फन्त्धी द्ववऩऺीम सम्झौताभा हथताऺय बएको धथमो । 
ऊजाा भन्त्रारमका सधचव सुभनप्रसाद शभााको उऩस्थथछतभा प्राधधकयणका कामाकायी छनदेशक भुकेशयाज काफ्रे य 

एनलबलबएनका भहाप्रफन्त्धक ए के भग्गुफीच  ववद्मुत ्आमातसम्फन्त्धी द्ववऩऺीम सम्झौता बएको धथमो । 
सो सम्झौतारगत्त ैप्राधधकयणको केन्त्रीम प्रसायण राइनभा ८० भेगावाट ववद्मुत ्थऩ बएको छ । गत फुधफायदेखि 

बायतरे नेऩारराई थऩ ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन थारेको हो । 
हैदयवाद हाउसभा आमोस्जत सॊमुक्त ऩरकाय सम्भेरनभा बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीरे नेऩारराई ढल्केफय– 

भुजफ्पऩुय अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको सुदृढीकयण गन ेय अन्त्म अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन छनभााण गयी थऩ 

६०० भेगावाट ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन ेफताए । 
कुशाहा– कटैमा, यक्सौर–ऩयवानीऩुयजथता अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनराई रतू गछतभा अगाडड फढाउन ेरक्ष्म 

सयकायरे यािेको छ । बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीरे नेऩारको तत्कारको ऊजाा सङ्कटराई सभाधान गना बायत 

सयकाय सहमोग गना तमाय यहेको उल्रेि गये । 
ढल्केफय– भुजफ्पयऩुय अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन भापा त ववद्मुत ्आमात गना राधगएको हो ।  एनलबलबएनरे 

प्रछतमुछनट बारु ३.४४ ९रु ५.५०० य प्रसायण राइन प्रमोग, चहुावट शुल्क  रु १.५३ गयी रु ७.०३४ भा ववद्मुत ्उऩरब्ध 

हुन ेछ । 
ऩावय ट्रान्त्सलभसन कम्ऩनीरे अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको छनभााण मही पागुन १ गत ेसम्ऩन्त्न गयेऩछछ बायतफाट 

थऩ ववद्मुत ्आमात गना सहज बएको हो । ढल्केफयभा यहेको प्राधधकयणको ऺभता कभ बएका कायण तत्कार थऩ 

ववद्मुत ्आमात गना नसककएको हो । अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको ऺभता ४४० केबीको बए ऩछन सफथटेशनको 
ऺभता १३२ केबीको भार ैबएकारे तत्कार ८० भेगावाट भार ैववद्मुत ्आमात गना राधगएको हो । 
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ढल्केफय– भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको उद्घाटन 

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी य उहाॉका बायतीम सभकऺी नयेन्त्र भोदीरे सॊमुक्त रुऩभा ढल्केफय– भुजफ्पऩुय 

अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको उद्घाटन गनुाबएको छ ।  
बायतको नमाॉ ददल्रीस्थथत हैदयावाद हाउसभा प्रधानभन्त्री ओरी य बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीरे थवीच दफाएय सो 
प्रसायण राइनको उद्घाटन गनुाबएको हो । नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण य बायतको ववद्मुत ्व्माऩाय छनगभ लरलभटेड 

९एनलबलबएन०फीच मही पागुन ३ गत ेववद्मुत ्आमातसम्फन्त्धी द्ववऩऺीम सम्झौताभा हथताऺय बएको धथमो । 
ऊजाा भन्त्रारमका सधचव सुभनप्रसाद शभााको उऩस्थथछतभा प्राधधकयणका कामाकायी छनदेशक भुकेशयाज काफ्रे य 

एनलबलबएनका भहाप्रफन्त्धक ए के भग्गुफीच ववद्मुत ्आमातसम्फन्त्धी द्ववऩऺीम सम्झौता बएको धथमो ।  
सो सम्झौतारगत्त ैप्राधधकयणको केन्त्रीम प्रसायण राइनभा ८० भेगावाट ववद्मुत ्थऩ बएको छ । गत फुधफायदेखि 

बायतरे नेऩारराई थऩ ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन थारेको हो । 
हैदयवाद हाउसभा आमोस्जत सॊमुक्त ऩरकाय सम्भेरनभा बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीरे नेऩारराई ढल्केफय– 

भुजफ्पऩुय अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको सुदृढीकयण गन ेय अन्त्म अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन छनभााण गयी थऩ 

६०० भेगावाट ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन ेफताउनुबमो । 

कुशाहा– कटैमा, यक्सौर–ऩयवानीऩुयजथता अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनराई रतू गछतभा अगाडड फढाउन ेरक्ष्म 

सयकायरे यािेको छ । बायतीम प्रधानभन्त्री भोदीरे नेऩारको तत्कारको ऊजाा सङ्कटराई सभाधान गना बायत 

सयकाय सहमोग गना तमाय यहेको उल्रेि गनुाबमो । 
ढल्केफय– भुजफ्पयऩुय अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन भापा त ववद्मुत ्आमात गना राधगएको हो । एनलबलबएनरे 

प्रछतमुछनट बारु ३।४४ ९रु ५।५०० य प्रसायण राइन प्रमोग, चहुावट शुल्क रु १।५३ गयी रु ७।०३४ भा ववद्मुत ्उऩरब्ध 

हुन ेछ । 
ऩावय ट्रान्त्सलभसन कम्ऩनीरे अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको छनभााण मही पागुन १ गत ेसम्ऩन्त्न गयेऩछछ बायतफाट 

थऩ ववद्मुत ्आमात गना सहज बएको हो । ढल्केफयभा यहेको प्राधधकयणको ऺभता कभ बएका कायण तत्कार थऩ 

ववद्मुत ्आमात गना नसककएको हो । अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनको ऺभता ४४० केबीको बए ऩछन सफथटेशनको 
ऺभता १३२ केबीको भार ैबएकारे तत्कार ८० भेगावाट भार ैववद्मुत ्आमात गना राधगएको हो ।  
प्राधधकयणका कामाकायी छनदेशक काफ्रेरे नेऩार य बायतफीच २०७१ कावत्तक ४ गत ेबएको ववद्मुत ्व्माऩाय 

सम्झौताका आधायभा न ैववद्मुत ्आमात गरयएको जानकायी ददनुबमो । यासस 
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कुरेखानीऩीडडतको सभस्मा जस्ताको तस्तै 
सरयता दाहार  

सभम सधैं उथतै यहदैंन, सभम य ऩरयवेशअनुसाय भान्त्छे ऩछन ऩरयवतान हुन्त्छ, हुन ुजरुयी ऩछन छ । सभम य 

ऩरयवेशअनुसाय भान्त्छेको आवश्मकताभा ऩछन थऩघट हुन्त्छ । तय, सफ ैऩरयस्थथछतरे उथत ैअवथथा नदेिाउन ेयहेछ । 
चाय÷चाय दशक बफत्दा ऩछन सभथमाको सुनुवाइ नहुॉदा बन ेभान्त्छेराई आस्जत फनाउॉछ । मथत ैबएको छ 

भकवानऩुयवासीराई । ४० वषादेखि भकवानऩुय कुरेिानी आमोजनाफाट प्रबाववतको उदठफास बए ऩछन अझै 

उनीहरूको सभथमा सम्फोधन हुन सकेको छैन । कुरेिानी जरववद्मुत ्आमोजना प्रबाववत थथानीमरे आफ्नो 
हकअधधकायको कुया उठाएको ४० वषा बफत्मो, तय सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

 
सभम जर, जलभन य जॊगरभा थथानीमको अधधकाय कामभ हुनुऩछा  बन्त्न ेववश्वव्माऩी भान्त्मता थथावऩत छ । केही 
सभमअछघ सुरु बएको भाधथल्रो ताभाकोसी आमोजनाभा दोरिावासीरे सेमय ऩाउॉदा प्रबाववत कुरेिानी 
आसऩासका फालसन्त्दारे अझै टुकीको अॉध्मायोभा यहन ुऩयेको छ । सेमयको त कुया छोडौं, ऩदहरेका कफुर ऩछन 

आमोजनारे ऩूया गयेको छैन । थथानीम जनतासॉगको ऩूवासहभछत सुनुवाइ नगयेको तथा आन्त्दोरन य अन्त्म भाग 

याख्न ेऩछन त्महीीँ जाधगये बएऩछछ ऩीडडत थथानीमथऩ उऩेक्षऺत बएका छन ्। 
कुरेिानी जरववद्मुत ्आमोजना प्रबाववत ऺेरका फालसन्त्दारे आमोजनारे थथानीमको भाग सुनुवाइ नगये 

छनभााणाधीन कुरेिानी तेस्रो प्रबाववत गन ेचतेावनी ददएका धथए । उनीहरूरे एक भार कृबरभ जराशमुक्त 

इन्त्रसयोवयभा ऩानी सॊकरन गयी कुरेिानी प्रथभ आमोजना सुरु गदाा त्महाॉका जनता ववथथावऩत गरयएको य 

हारसम्भ धचत्तफुझ्दो ऺछतऩूछत ा नददएको बन्त्दै असन्त्तुस्ष्ट व्मक्त गये । ०६६ सारभा सुरु बएको कुरेिानी तेस्रो 
आमोजना 
लशरान्त्मास हुॉदै गदाा थथानीमरे भाग नयािेका होइनन ्। आसऩासका २३ जनाराई आमोजनारे म्मादी कभाचायीका 
रूऩभा बतॉ गयेय केही टाठाफाठाको भुिभा फुझो रगाएऩछछ भाग त्मवत्तकै सेराएको धथमो । कुरेिानी जरववद्मुत ्

ऩरयमोजना सुरु गदाा प्रबाववत १२ गाववसका जनतारे छन्शुल्क बफजुरी ऩाउनुऩन ेभाग यािेका धथए । सयकायरे 

सम्झौता गयेको बए ऩछन त्मो कागज गामफ ऩारयएको छ । तत्कारीन ऊजााभन्त्री डा. प्रकाशशयण भहतरे ०६६ 

सारभा बैंसेस्थथत सानुटायभा कुरेिानी तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना लशरान्त्मास गयेऩछछ कुरेिानी प्रबाववत १२ 

गाववसका जनतारे छन्शुल्क बफजुरी ऩाउनुऩन ेएजेन्त्डा उठाएय नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण य सयकायको ढोका 
घच्घच्माएका धथए । कुरेिानी जरववद्मुत ्आमोजना सयोकाय सलभछत गठन गयेय भाधथल्रो तटीम ऺेरका जनता 
सॊगदठत बएका धथए । 

तय, आमोजनारे केही यकभ सलभछतराई ददएय उनीहरूरे केही थथानभा लबते्तरेिन गयी फजेट सकाएऩछछ उनीहरू 

आपैं  चऩु रागे । कुरेिानी जरववद्मुत ्आमोजनाको भाधथल्रो तटीम ऺेरभा दाभन, ऩारुङ, दटथटुङ, फज्रफायाही, 
धचत्राङ य पािेर तथा तल्रो तटीम ऺेर लसथनेयी य कुरेिानी अछन प्रत्मऺ प्रबाव ऩन ेआसऩास ऺेरभा बैंस,े 

छनफुवाटाय य बीभपेदी गयी १२ गाववस ऩछान ्। त्मसभध्मे प्रत्मऺ प्रबाव ऩने ऺेरको बैंसेस्थथत सानुटायभा करयफ २ 

अफा ४३ कयोडको रागतभा आमोजना जायी छ । आमोजनाको ववद्मुत ्योमल्टी यकभ हारसम्भ स्जल्रा ववकास 

सलभछत भकवानऩुयरे ऩाइयहेकोभा यकभको शतप्रछतशत दहथसा भाधथल्रो तटीम, तल्रो तटीम य 



आमोजनावरयऩरयका १२ गाववसका जनताको ववकास छनभााण य जीवनथतय सुधायका राधग प्रत्मऺ िचा हुनुऩन ेभाग 

थथानीमको छ । आफ्नो ऺेरको ऩानीफाट छनकालरएको बफजुरी छन्शुल्क उऩबोग गना ऩाउनुऩन ेथथानीमकोभाग 

जामज बएको भकवानऩुय स्जववसका ऩूवासबाऩछत वीयफहादयु राभा फताउॉछन ्।ऩरयमोजनाको भुख्म सुरुङ 

छनभााणको कामा गरययहेको 
धचछनमाॉ लसनो हाइड्रो कम्ऩनीरे भनऩयी ढॊगरे काभ गरययहेको छ । हाइड्रोरे ऩरयमोजना हात ऩादाा गयेका 
सम्झौताराई रत्माएय भानोभानी ढॊगरे काभ गरययहेको छ बन ेववद्मुत ्प्राधधकयण उसैराई सघाइयहेको छ । 
ल्माफ टेथट नगयी ठेकेदाय, कन्त्सल्ट्मान्त्ट य ववद्मुत ्प्राधधकयणरे ऩरयमोजनाभा असय ऩारययहेको आयोऩ छ । 
कुरेिानी ऩदहरोफाट ६०, दोस्रोफाट ३२ भेगावट ववद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ बन ेतेस्रोफाट १४ भेगावट ववद्मुत ्

उत्ऩादन गन ेरक्ष्म छ । जर, जलभन य जॊगरभाधथ सम्फस्न्त्धत ऺेरका जनताकोअधधकाय यहनुऩन े

ववश्वव्माऩीभान्त्मता बएकारे थथानीमको भागभा आपूरे साथ ददने उनकोै ेकथन छ । अऩय ताभाकोसीरे जथत ै

थथानीमराई 

सेमय ददएय आमोजनाको अऩनत्व थथानीमभा थथावऩत गनुाऩन ेराभाको तका  छ ।१४ भेघावाट ऺभताको 
आमोजनाको ८० प्रछतशत छनभााण कामा सककएको आमोजनाकाअधधकायीरे फताए । टनेरको काभ सककएको छ बने 
ऩावयहाउसको करयफ ३५ प्रछतशत छनभााण कामा सककएको आमोजनारे फताएको छ । सन ्२००८ फाट छनभााण सुरु 

बएको आमोजनाको रागत चाय अफा नाघेको छ । सन ्२०११ सेप्टेम्फयभा सकाउन ेगयी लसनो हाइड्रोसॉग सम्झौता 
बए ऩछन दईुऩटक सभम थवऩएको छ । 
ऩछछल्रो सम्झौताअनुसाय २०१४ को सेप्टेम्फयलबर आमोजनारे उत्ऩादन सुरु गनुाऩन ेधथमो । तय, पटापट काभ हुॉदा 
ऩछन आमोजनफाट बफजुरी फल्न अझै एक वषा राग्न ेफताइएको छ । 
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कामाान्वमन मोग्म ऊजाा सॊकटकार कामादर सॊमोजक 

काठभाडौं÷यास– ऊजाा भन्त्रारमका सहसधचव एवॊ ऊजाा सॊकटकार अवधायणा तथा कामामोजना छनभााण कामादर 

सॊमोजक ददनेश छघलभयेरे कामान्त्वमनका राधग थऩष्ट कामामोजना य अवधायणासदहतको कामातालरका छनभााण 

गरयएको जानकायी ददए । 

नेऩार आधथाक ऩरकाय सभाज (सेजन) रे बफहीफाय आमोजना गयेको अथा सॊवाद कामाक्रभभा उनरे ववगतभा 
जरववद्मुत ्उत्ऩादनभा बएको कभजोयीराई सभीऺा गयेय कामाावन्त्मनभा फढी पोकस गयी कामामोजना छनभााण 

गरयएको दाफी गये । कामामोजना य अवधायणारे जरववद्मुत्भा देखिएका नीछतगत, प्रकक्रमागत, कामान्त्वमनगत य 

सॊयचनागत सभथमाराई सभाधान गयी जरववद्मुत ्आमोजनाराई दूय्तगछतभा अछघ फढाउने यणनीछत अछघ फढाउन 

रागेको दाफी गये ।  
थवतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊथथा (ईप्ऩान) का उऩाध्मऺ शैरेन्त्र गुयागाईंरे जरववद्मुत ्आमोजना सभमभ ै

नफन्त्नाको कायण लसॊहदयफायको ऩिाारलबर यहेको नीछतगत अथऩष्टता य प्रछतपरको ग्मायेन्त्टीको अबाव यहेको 
फताए । सयकाय जरववद्मुत ्आमोजनाभा सहजीकयणबन्त्दा फढी छनमन्त्रणभा केस्न्त्रत यहेको फताउॉ दै उनरे 

सफैबन्त्दा ठूरो सभथमाका रूऩभा यहेका ववलबन्त्न सयकायी छनकामबफचको असभन्त्वम य झन्त्झदटरो प्रकक्रमा अन्त्त्म 

गनाका राधग एकर डथेकको अवधायणा अछघ फढाउनुऩन ेफताए । कामाक्रभभा वन, वातावयण, ववथपोटक ऩदाथाको 
अबाव, भहसुर य ववद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) कभ आकषाक हुनुरगामतका कायणरे सभथमा ऩयेको फताएका 
धथए । 
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जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणभा अवयोध बए सेना ऩरयचारन 

उऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे अवयोध गरयए सेना ऩरयचारन गयेय बए ऩछन जरववद्मुत ्

आमोजना छनभााण कामाराई अगाडड फढाउने फताएका छन ्। रयऩोटासा क्रफरे शुक्रफाय याजधानीभा आमोजना गयेको 
साऺात्कायभा उनरे मथतो फताएका हुन ्।  
अफ जरववद्मुत ्आमोजना छनभााणभा कसैरे अवयोध गना सक्दैन बन्त्दै उनरे अवयोध गना िोज्नेराई सावाजछनक 

अऩयाधभा भुद्दा चराइन ेचतेावनी ददए । „त्मछत गदाा ऩछन नबए सनेा ऩरयचारन गयेय बए ऩछन अछघ फढाउॉछौं,‟ 
उनरे बन े। उनरे आउॉदो वषा ऊजााको ऺेरभा उथरऩुथर वषा हुन ेबन्त्दै एक वषालबर २५० देखि ३०० भेघावाट सौमा 
ऊजाा उत्ऩादन गन ेय त्मछत न ैऩरयभाणभा बायतफाट बफजुरी आमात गयेय जनतारे भहसुस गन ेगयी आधायबूत 

रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्त्म गन ेदाफी गये ।  

 
भन्त्री यामभाझीरे बन,े „प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे बायत भ्रभणको क्रभभा शछनफायफाट ८० भेघावाट ववद्मुत ्

आमातको उद्घाटन गनुाहुन्त्छ । त्मसऩछछ एकदेखि दईु घन्त्टा रोडसेडडङ घटाउने य मो वषा अदहरेको बन्त्दा रोडसेडडङ 

फढ्न दददैनाॊै ै।‟ उनरे भुरुकभा ऊजाा ववकासका राधग प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा ऊजाा सॊकट छनवायण आमोग, 

ऊजााभन्त्रीको अध्मऺताभा केन्त्रीम ऊजाा सॊकट छनवायण सभन्त्वम सलभछत य हयेक स्जल्राभा प्रभुि स्जल्रा 
अधधकायीको सॊमोजकत्वभा स्जल्राथतयीम सलभछत छनवाायण गयेय छनमलभत सहजीकयण गरययहन ेजानकायी ददॉदै 

उनरे बन,े „ऊजाा ववकास गयेय भार ैबएन प्रसायण राइन ऩछन चादहमो त्मसको राधग तयाई, भध्म ऩहाडी रोकभागा य 

रयवय फेस ट्रान्त्स लभसन राइन अछघ फढाउॉछौं । मोसॉग ैचीन य फॊगरादेशसम्भ राइन ववथताय गन ेकाभराई ऩछन 

अछघ फढाउॉछौं । काठभाडौंभा ऩछन ट्रान्त्सलभसन य सफ थटेसन अन्त्डयग्राउन्त्ड गन ेकाभ अछघ फढाउॉछौं ।‟  
उनरे ववद्मुत ्ववकासका राधग जेनेयेसन, ट्रान्त्सलभसन य इस्न्त्जछनमरयङ सयकायी कम्ऩनी छनभााण गन ेमोजना 
सुनाउॉ दै अफ जेनेयेसन कम्ऩनीभापा त जराशम मुक्त आमोजनहरूको छनभााण य अध्ममन अछघ फढाउने य त्मसका 
राधग ईऩीसीएप, फीटी, फुट, जीटूजी, कम्ऩनी, प्राधधकयण वा ववकास कुन ैएक भोडरफाट उत्ऩादन गन ेफताए । 
उनरे जुन सम्बव हुन्त्छ, त्मही भोडरभा गएय ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेहो । ४० देखि ५० प्रछतशत जराशममुक्त 

आमोजना, १५ देखि २० प्रछतशत यनअप दद रयबय, २५ देखि ३० प्रछतशत ऩीआयओआय य फाॉकी वैकस्ल्ऩक ऊजााभा 
जान ेफताए । उनरे ऩुन् बन,े „एक सम फढी आमोजना सञ्चारनभा छन ्। अफ सफैको काभ एक्सनभा जान्त्छ । 
अझै तीव्रताका साथ अछघ फढाउन सहजीकयण गछौं ।’ 
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१० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्

सयकायरे १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गयी देशराई आधथाक रूऩभा सभदृ्ध फनाउने 
भहत्वाकाॊऺी उद्देश्मसदहत „यादट्रम ऊजाा सॊकट छनवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशक मोजना‟ ल्माएको छ 

। जरववद्मुत्भा रगानी प्रवद्र्धन गना छनजी ऺेररे उठाएका सफै भाग सम्फोधन हुने गयी ल्माइएको मो 
मोजना बफहीफाय भस्न्त्रऩरयषद्रे थवीकृछत गयेको छ । 
९८ फुॉदे मोजनारे ववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयण प्रणारीराई एकसाथ अछघ फढाउने रक्ष्म लरएको छ 

। कामामोजना ववद्मुत,् वन, वातावयणरगामत धेयै ऐनसॉग फाखझएकारे ३ भदहनालबर व्मवथथावऩका 
सॊसदफाट ऩारयत गन ेतमायी सयकायको छ । छनजी ऺेरका अधधकाॊश भाग सम्फोधन गयेको मो मोजना चारू 
आव ०७२÷७३ देखि सुरु बई ०८२÷८३ सम्भ रागू हुनेछ । 
कामामोजनारे अभेरयकी डरयभा ववद्मुत ्िरयद–बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) िरुा गयेको छ । ववदेशी 
रगानीभा फन्त्ने आमोजनाराई १० वषासम्भ डरयभा ऩीऩीए िरुा गरयएको छ । डरय ऩीऩीए व्मवथथा 
कामाान्त्वमनका राधग बुक्तानीको आधाय य प्रकक्रमा, हेस्जङ पन्त्डरगामत भाऩदण्ड तमाय गरयनेछ । 
आवश्मकताअनुसाय भार प्रवद्र्धकसॉग „डडसप्माचफेर ऩीऩीए‟ गने प्राधधकयणको नीछत िायेज गयी „रेऊ 

वा देऊ (टेक अय ऩे)‟भा गने व्मवथथा कामामोजनारे गयेको छ । मसफाट प्राधधकयणराई ऩना सक्न ेवावषाक 

८ अफा रुऩैमाॉ दाछमत्व सयकायरे फेहोनेछ । मसैगयी २५ भेगावाटबन्त्दा साना जरववद्मुत ्आमोजनाराई 

ऩछन वावषाक भूल्मवदृ्धध ५ ऩटकफाट फढाएय ८ ऩटक ऩ¥ुमाइएको छ । 
०८३ सम्भ फन्त्ने आमोजनाराई १० वषा ऩूयै य ५ वषा आधा कय छुट, प्रछतभेगावाट ५० राि रुऩैमाॉ 
अनुदानराई छनयन्त्तयता ददइएको छ । जरववद्मुत ्आमोजनाफाट सयकायरे लरॉदै आएको „ऩेभेन्त्ट पय 

इकोलसथटभ‟ शुल्क हटाइएको छ । बूकम्ऩफाट ऺछतग्रथत य बायतीम नाकाफन्त्दीफाट काभ योककएका 
आमोजनाको ववद्मुत ्उत्ऩादन लभछत य राइसेन्त्स अवधध १ वषा फढाइएको छ । 
थवदेशी ऩुॉजीभा फन्त्न ेअमोजनाभा फैंक÷ववत्तीम सॊथथाको कुर ऩुॉजी सॊकरनको १५ प्रछतशतसम्भ रगानी 
गना ऩाउन ेव्मवथथा गरयएको छ । जरववद्मुत ्आमोजनाराई छनषेधधत ऺेर घोषणा गदै वन, वातावयण य 

जग्गा प्रास्प्तराई सयरीकयण गरयएको छ । वन, वातावयण य जग्गा प्रास्प्तरे आमोजनाको काभभा 
अवयोध आउन नददन ेग्मायेन्त्टी गरयएको छ । सोरायभा रगानी फढाउन सयकायरे सोरायफाट उत्ऩादन हुने 
बफजुरीको आधाय भूल्म ऩछन तोकेको छ । मसअनुसाय प्रछतमुछनट ९.६१ रुऩैमाॉफाट घट्नेछैन । 
कामामोजना रागू बएको ३ वषाभा देशराई रोडसेडडङभुक्त गने रक्ष्म छ । केही वयष् बायतको बफजुरीरे 

रोडसेडडङ हटाउने य त्मसऩछछ नेऩारभा उत्ऩादन गयेय बायतभाधथको छनबायता अन्त्त्म य छनकासी 
वदृ्धधसम्भका मोजना छन ्। 
५ हजाय भेगावाट ऺभताका जराशममुक्त आमोजना फनाउने, २ हजाय भेगावाटका „वऩककङ यन अप दद 

रयबय‟ आमोजना, २ हजाय ५०० भेगावाट नदीको फहावभा आधारयत (यन अप दद रयबय) य ५०० भेगावाट 



नवीकयणीम ऊजााफाट गयी १० हजाय भेगावाट उत्ऩादनको रक्ष्म छनधाायण गरयएको छ । 
सयकायरे तेस्रो ऩटक ऊजाा सॊकटकार कामामोजना ल्माएको हो । मसअछघ ०६५ भा १ दशकलबर १० हजाय 

भेगावाट य ०६८ भा ५ वषालबर साढे ४ हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गन ेमोजना ल्माइएको धथमो । दफु ै

मोजना कामाान्त्वमनभा आउन सकेनन ्। 
मोजना सावाजछनक गदै उऩप्रधान तथा ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे १ वषालबर आधायबूत रूऩभा 
रोडसेडडङ घटाई आउॉदो २ वषाभा भुरुकराई ऊजाा सॊकटभुक्त फनाउने प्रछतफद्धता व्मक्त गये । 
छनभााणाधीन सफै आमोजनाराई इन्त्धन उऩरब्ध गयाइसककएको उनरे फताए । दीघाकारीन रूऩभा 
रोडसेडडङ अन्त्त्म गना सयकायरे जराशममुक्त, अधाजराशम य नदीको फहावभा आधारयत आमोजना 
छनभााण गने मोजना ल्माएको यामभाझीरे सुनाए । 
सफै भाग सम्फोधन : ननजी ऺेर 

सॊकट छनवायण कामामोजनारे छनजी ऺेरका सफ ैभाग सम्फोधन गयेको थवतन्त्र ऊजाा उत्ऩादक सॊथथा 
(इऩान)का भहासधचव कुभाय ऩाण्डरेे फताए । “अफ प्रबावकायी रूऩभा कामाान्त्वमन गनुाऩछा ,” उनरे बने, 
“त्मससॉग ैआमोजना य प्रसायणराइन छनभााणभा जोड ददनुऩछा  ।” 

ऊजाा ववकास ऩरयषद् (ईडीसी)का अध्मऺ सुस्जत आचामारे ऩछन कामामोजनाभा सफै भाग सभेदटएको फताए 

। “याम्रो मोजना फनेको छ, अफ कामाान्त्वमन ऩऺ फलरमो हुनुऩछा ,” उनरे बन,े “डरय ऩीऩीए य 

प्रसायणराइनका ववषमभा बने हाम्रो असहभछत छ ।” 

कामामोजनाभा के–के छन ्? 

५ हजाय भेगावाट जराशममुक्त आमोजना फनाउन े

२ वषाभा देशराई रोडसेडडङभुक्त गने 
डरय ऩीऩीए िरुा, „रेऊ वा देऊ‟ नीछतभा ऩीऩीए हुन े

वावषाक भूल्मवदृ्धध ८ ऩटक 

ववद्मुत ्उत्ऩादन य प्रसायण ववकासभा जोड 

१५ वषा कय छुट 

सयकाय बुक्तानी ग्मायेन्त्टी फथने 
प्रछतभेगावाट ५० राि अनुदान 

वन, वातावयण य जग्गा प्रास्प्तभा सहजीकयण 

फैंकरे कुर कजााको १५ प्रछतशतसम्भ जरववद्मुत्भा रगानी गना सक्ने 
भौसभी ववद्मुत ्भहशुर तोक्न े

सोरायको ऩछन आधाय भूल्म तम 

आमोजनाप्रबाववत फालसन्त्दाराई १० प्रछतशत सेमय सुछनस्श्चत 
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ऩुन: प्राथलभकीकयणभा ऊजाा केस्न्त्रत फजेट 

नाकाफन्त्दी य तयाई आन्त्दोरनका कायण िचा हुन नसकेको फजेटराई ऊजााभा केस्न्त्रत गने तमायी 
सयकायको छ । ऊजाा ववकासका राधग सॊकटकार न ैरागू गयेको सयकायरे अन्त्मर िचा हुन नसकेको यकभ 

प्राथलभकताका साथ ऊजाा ऺेरभा रगाउने अथा भन्त्रारमको तमायी छ । 

फजेटको भध्मावधध सभीऺाभै प्राथलभकता प्राप्त ऺेरभा यकभान्त्तयराई सहज फनाउने घोषणा गयेका 
अथाभन्त्री ववष्णु ऩौडरेरे ऊजााराई ववशषे भहत्त्व ददने फताए । „ऊजाा सॊकट छनवायण गने कामाक्रभहरूभा 
प्राथलभकता ददने छौं,‟ बायत भ्रभणभा छनथकनुअछघ भन्त्री ऩौडरेरे कास्न्त्तऩुयलसत बने, „ऩुनछनाभााणको 
काभभा ऩछन फजेट अबाव हुन ददने छैनौं ।‟ 
 

भध्मावधध सभीऺाभै अथारे ऩुॉजीगत फजेट ७५ प्रछतशत भार ैहुने घोषणा गरयसकेको छ । मस वषाका राधग 

२ िफा ८ अफा ववछनमोजन बए ऩछन १ िफा ६० अफा भार ैिचा हुन ेभन्त्रारमको अनुभान छ । मछत िचा गना 
ऩछन ऩुन: प्राथलभकीकयण आवश्मक हुन ेछ । 
 

सयकायरे बफहीफाय दईु वषालबर ऩूणा रूऩभा रोडसेडडङको अन्त्त्म गने कामाामोजनासदहत ऊजाा सॊकट 

छनवायण अवधायणाऩर थवीकृछत गयेको छ । अथा भन्त्रारमरे उक्त कामाक्रभराई न ैप्राथलभकताभा याख्न े

गयी फजेट ऩुन: प्राथलभकीकयणको तमायी गयेको हो । सयकायरे थवीकृत गयेको अवधायणाऩरअनुसाय एक 

वषालबर आधायबूत रूऩभा रोडसेडडङको अन्त्त्म हुन ेछ । 
 

दईु वषालबर ऩूणा रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्त्म गन ेमोजना छ । उक्त अवधायणा ऩास बएसॉगै अफको दस वषाभा 
गनुाऩन ेकाभहरूको सूची ऊजाा भन्त्रारमरे तमाय ऩायेको छ । मी सफ ैकाभका राधग सयकायरे नमाॉ 
कामाक्रभहरूसभेत सुरु गनुाऩने छ । सॊयचनागत सुधाय, ववकास छनभााणदेखि लरएय ववलबन्त्न कामाक्रभहरू 

गनुाऩन ेबएको हो । त्मसका राधग अथा भन्त्रारमरे फजेट ववछनमोजनको तमायी गयेको हो । 
 

अवधायणाऩरअनुसाय रोडसेडडङ अन्त्त्म गना अल्ऩकारीन तथा दीघाकारीन रूऩका कामाक्रभहरू अछघ 

सारयएको छ । रगानी आकषाणका राधग हारका ववद्मभान प्रकक्रमा छोट्माउने, आमोजनाको ऩूणा 
सुयऺाका राधग आवश्मक ऩये सेना ऩरयचारन गरयने, नीछतगत सुधाय, उच्चथतयीम सलभछत छनभााण 

रगामतको व्मवथथा अवधायणाऩरभा गरयएको छ । „सयकायको अफको ध्मान नै ऊजाा सॊकट छनवायण गना 
य ऩूवााधायका आमोजना ववकास गनाभा केस्न्त्रत यहन ेछ,‟ अथाभन्त्री ऩौडरेरे बने । बूकम्ऩ य 

नाकाफन्त्दीऩछछ मो वषा ऩुॉजीगत िचा हुन नसकेऩछछ सयकायरे फजेट ऩुन: प्राथलभकीकयणको घोषणा गयेको 
धथमो । अथा भन्त्रारमरे ६ भदहनाको फजेट सभीऺा गरयसकेको छ । 
 



चारू आधथाक वषाका राधग सयकायरे ववछनमोजन गयेको ऩुनछनाभााणको ७४ अफा रुऩैमाॉ फजेट हारसम्भ िचा 
हुन सकेको छैन । मो ऩुॉजीगत िचा शीषाकभा यहेको सफैबन्त्दा ठूरो यकभ हो । मसअन्त्तगात करयफ ५० अफा 
मोजना आमोगरे थवीकृत गरयसके ऩछन सम्फस्न्त्धत भन्त्रारमहरूभा जान सकेको छैन । ऩुनछनाभााण 

प्राधधकयण गठन गरयए ऩछन िचा बन ेसम्फस्न्त्धत भन्त्रारमहरूरे नै गने हो । याजनीछतक खिचातानीका 
कायण ऩुनछनाभााण प्राधधकयण गठनभा दढराइ य गठनऩछछ ऩछन प्राधधकयणरे गछत लरन नसकेकारे 

ऩुॉजीगत िचा कभ बएको हो । 
 

अथाभन्त्री ऩौडरेरे अफ ऩुनछनाभााणको काभ सुरु हुने य फजेट अबाव नहुन ेगयी ऩुन: प्राथलभकीकयण गने 
जनाए । „यास्ष्ट्रम गौयवका आमोजनाभा ऩछन फजेट अबाव हुन नददने गयी ऩुन: प्राथलभकीकयण गरयने छ,‟ 

उनरे बन,े „कृवष, ऩमाटन, ऩशु ववकास, सडक मातामातरगामत ऩूवााधायका आमोजनाराई ऩछन अबाव हुन 

नददन ेगयी ऩुन: प्राथलभकीकयण गरयने छ ।‟ 
 

नाकाफन्त्दी य फन्त्दका कायण मस वषाको ववकास बन ेछनकै प्रबाववत बएको छ । चारू आधथाक वषाभा २ 

प्रछतशत भार ैआधथाक वदृ्धधदय हालसर हुने अनुभान अथाको छ । मसअछघ सयकायको आधथाक सल्राहकाय 

याष्ट्र फैंकरे बने एक प्रछतशत ऋणात्भक हुन ेप्रऺेऩण गयेको धथमो । 
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सेना ऩरयचारन गयेय बए ऩनन जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण गरयने  
उऩप्रधान एवॊ ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे जरववद्मुत ्आमोजनाहरु छनभााणभा फाधा बएभा सेना ऩरयचारन 

गयेयै बए ऩछन छनभााणका काभ सम्ऩन्त्न गन ेदाफी गयेका छन ्। जरववद्मुत्का आमोजनाहरु अवयोध गरयए सेना 
ऩरयचारन गयेय बए ऩछन जरववद्मुत ्आमोजना छनभााण कामाराई अगाडड फढाउने दाफी गयेका हुन ्। शुक्रफाय 

याजधनीभा आमोजना गरयएको कामाक्रभभा उनरे सो कुया फताएका हुन ्। कामाक्रभभा ऊजााभन्त्री यामभाझीरे 

जरववद्मुत ्आमोजना छनभााणभा कसैरे अवयोध गना नसक्न ेदाफी गदै अवयोध गनािोज्नेराई सावाजछनक 

अऩयाधभा भुद्दा चराउन ेतमायी गरयएको छ । मथत ैसो अवसयभा उनरे बन,े „मछत गदाा ऩछन छनभााणकामा अछघ 

फढाउन सम्बव नबए सेना ऩरयचारन गयेय बए ऩछन छनभााणकामाराई अछघ फढाउनेछाॉै ै।‟ आउॉदो वषा ऊजााको 
ऺेरभा धेयै ऩरयवतान हुन ेबन्त्दै उनरे एक वषालबर दईु सम ५० देखि तीन सम भेगावाट सौमा ऊजाा उत्ऩादन गन ेय 

त्मछत न ैऩरयभाणभा बायतफाट बफजुरी आमात गयेय जनतारे भहसुस गन ेगयी आधायबूत रुऩभा रोडसेडडङ अन्त्त्म 

गरयन ेफताए ।   
 

कामाक्रभभा उनरे बन,े „प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे बायत भ्रभणको क्रभभा शछनफायफाट ८० भेगावाट ववद्मुत ्

आमातको उद्घाटन गनुाहुन्त्छ । त्मसऩछछ एकदेखि दईु घण्टा रोडसेडडङ घटाउने य मो वषा अदहरेको बन्त्दा रोडसेडडङ 

फढ्न ददनेछैनौं ।‟ ऊजााभन्त्री यामभाझीरे भुरुकभा ऊजाा ववकासको राधग प्रधानभन्त्रीको अध्मऺताभा ऊजाासॊकट 

छनवायण आमोग, ऊजााभन्त्रीको अध्मऺताभा केन्त्रीम ऊजाासॊकट छनवायण सभन्त्वम सलभछत य हयेक स्जल्राभा 
प्रभुि स्जल्रा अधधकायीको सॊमोजकत्वभा स्जल्राथतयीम सलभछत छनवाायण गयेय छनमलभत सहजीकयण गरययहन े

जानकायी ददए । „ऊजाा ववकास गयेय भार ैबएन प्रसायणराइन ऩछन चादहमो, त्मसको राधग तयाई, भध्मऩहाडी 
रोकभागा य रयबयफेस ट्रान्त्सलभसन राइन अछघ फढाउॉछौँ‟, उनरे बन,े „मोसॉग ैचीन य फॊगरादेशसम्भ राइन ववथताय 

गन ेकाभराई ऩछन अछघ फढाउॉछौँ । काठभाडौँभा ऩछन ट्रान्त्सलभसन य सफथटेसनहरु अण्डयग्राउण्ड गन ेकाभ अछघ 

फढाउॉछौँ ।‟ 
 

ववद्मुत ्ववकासका राधग जेनेयेसन, ट्रान्त्सलभसन य इस्न्त्जछनमरयङ सयकायी कम्ऩनी छनभााण गन ेमोजना यहेको उनरे 

फताए । अफ जेनेयेसन कम्ऩनीभापा त जराशममुक्त आमोजनाहरुको छनभााण य अध्ममन अछघ फढाउने य त्मसको 
राधग ईऩीसीएप, फीटी, फटु, जीटुजी, कम्ऩनी, प्राधधकयण वा ववकास कुन ैएक भोडरफाट उत्ऩादन गरयन ेउनरे 

जानकायी ददए । उनरे बन,े „जुन सम्बव हुन्त्छ, त्मही भोडरभा गएय ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेहो । ४० देखि ५० 

प्रछतशत जराशममुक्त आमोजना, १५ देखि २० प्रछतशत यनअप दद रयबय, २५ देखि ३० प्रछतशत ऩीआयओआय य 

फाॉकी वैकस्ल्ऩक ऊजााभा जान्त्छौँ ।‟ मथत ैकामाक्रभभा उनरे एक सम फढी आमोजना सञ्चारनभा यहेको जानकायी 
ददॉदै अफ सफैको काभ एक्सनभा जान ेय त्मसराई तीव्रताका साथ अछघ फढाउन सहजीकयण गरयन ेछ । 
 

ऊजाा सॊकटकार  सहज कामाान्वमनभा ननजी ऺेरको जोड 

काठभाडौं, पागुन ८ ।, 
सयकायरे १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्मका साथ ऊजाा सॊकटकारको घोषणाराई सहज 

रुऩभा कामाान्त्वमन गनुाऩनेभा छनजी ऺेररे जोड ददएको छ । ऊजाा सॊकटकार गये ऩछन त्मसको कामाान्त्वमन सहज 



रुऩभा अगाडड फढ्छ कक फढ्दैन बन्त्नेभा आशॊका व्मक्त गदै छनजी ऺेररे सो कुयाभा जोड ददएको हो । सधैँ सयकायरे 

ल्माउन ेनीछत तथा मोजना सकायात्भक बए ऩछन कभाचायी प्रशासनरे कामाान्त्वमनभा ध्मान नददन ेय काभ सान े

प्रववृत्त व्माप्त यहेका कायण छनजी ऺेररे ववशषेगयी शॊका व्मक्त गयेको हो । थवतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरुको सॊथथा 
(इऩान)का उऩाध्मऺ शैरेन्त्र गुयागाईं छनजी ऺेरको भागअनुसाय न ैसयकायरे „यास्ष्ट्रम ऊजाासॊकट छनवायण तथा 
ववद्मुत ्ै  ्ववकास दशकसम्फन्त्धी अवधायणाऩर एवभ ्कामामोजना, २०७२‟ सावाजछनक बएको बन्त्दै सहज रुऩभा 
कामाान्त्वमन गरयए भुरुकको ऊजााऺेरभा उल्रेख्म प्रगछत हुन ेफताउॉछन ्। छनजी ऺेररे एक थवीकृछत डथेकको 
अवधायणा राग ूहुनुऩन ेभाग गयेको बए ऩछन त्मसराई अकै ढॊगरे सम्फोधन गरयएको उल्रेि गदै गुयागाईंरे 

सयकाय ऩरयवतान हुनेबफवत्तकै कामाान्त्वमन नगन ेहो बन ेत्मसरे थऩ सभथमा ल्माउनसक्न ेबएकारे ध्मान 

ददनुऩनेभा जोड ददए ।  
 

नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणरे सन ्२०१७ ऩछछ छनभााणभा यहेका आमोजनाफाट उत्ऩाददत ववद्मुत ्िेय जान ेबन्त्दै 

ववद्मुत ्िरयद सम्झौता गना भानेको धथएन । सयकायको ऩछछल्रो घोषणाऩछछ „ववद्मुत ्ै  ्देऊ ऩैसा रैजाऊ‟ बन्त्न े

अवधायणा अगाडड सायेको छ । ववद्मुत ्ै  ्सहज रुऩभा उऩरब्ध हुनसकेको िण्डभा तत्कार ऩाॉच हजाय 

भेगावाटसम्भ िऩत हुनसक्न ेअवथथा यहेको छ । जग्गाप्रास्प्त, भुआब्जा ववतयण, वन तथा वातावयणफाट लरनुऩन े

आवश्मक थवीकृछतराई सभेत सहज फनाइएको छ । मथत ैदईु वषालबर केन्त्रीम प्रसायणराइनभा एक हजाय आठ सम 

५० भगेावाट ववद्मुत ्थऩ गने रक्ष्म याखिएको छ । करयफ दईु हजाय भेगावाट बायत तथा आन्त्तरयक स्रोतफाट 

उत्ऩादन गरयसकेऩछछ आगाभी दईु वषालबर भार ैववद्मुत ्बाय कटौती ऩूणारुऩभा अन्त्त्म हुन ेभन्त्रारमरे अगाडड 

सायेको कामामोजनाभा प्रऺेऩण गरयएको छ ।  
 

मथत ैफूढीगण्डकी, नरलसङगाड, सुनकोशी, उत्तयगॊगा, शायदा, फफईजथता जराशममुक्त आमोजना तत्कार सुरु गन े

य ती आमोजनाराई सकेसम्भ कम्ऩनी ढाॉचाभा अगाडड फढाइनेछ । तीभध्मे एक हजाय दईु सम भेगावाट ऺभताको 
फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्ै  ्आमोजनाराई तत्कार छनभााण सुरु गन ेरक्ष्म सयकायको छ । साछनभा भाई हाइड्रो 
ऩावयका कामाकायी प्रभुि सुवाणदास शे्रष्ठ सयकायरे ल्माएको कामामोजना सहज य काभकाजी यहेको बन्त्दै सयकाय 

ऩरयवतान हुनेबफवत्तकै नीछत तथा कामाक्रभ ऩरयवतान हुन ेप्रववृत्त योककए आगाभी दश वषालबर भुरुकको ऊजााऺेरभा 
कामाऩरट हुन ेफताउॉछन ्।  ऊजााऺेरका जानकाय एवभ ्नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासॊघका ऊजाा ववबाग प्रभुि 

ऻानेन्त्ररार प्रधान याम्रा कामामोजना ल्माएय भार ैनहुन ेबएकारे त्मसको सहज कामाान्त्वमन हुनुऩनेभा जोड ददए । 
आधथाक वषा ०८२/०८३ लबर दश हजाय भेगावाट उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखिएको छ । यासस 
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ढल्केफय भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनको शुबायम्ब  

बायत भ्रभणभा यहेका प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी य बायतीम सभकऺी नयेन्त्र भोदीरे सॊमुक्त रुऩभा 
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय क्रशफोडाय प्रशायण राईनको शुबायम्ब गयेका छन।्  

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी य बायतीम सभकऺी नयेन्त्र भोदीफीच हैदयाफाद हाउसभा करयफ ४० लभनेट 

बएको बेटवातााकै क्रभभा उक्त ट्रास्न्त्सलभशन राईनको शुबायम्ब गयेका हुन।् 

नेऩार य बायतफीक करयफ १ हजाय २ सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात छनमाात गना सककने ऺभताको उक्त 

क्रशफोडाय ट्रान्त्सलभशन राइन फुधफायफाट ऩयीऺण प्रसायण शुरु बएको धथमो। हार उक्त प्रशायण 

राईनभापा त बायतफाट नेऩाररे ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात शुरु गरयन ेबएको छ। 
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ओरी य भोदीरे रयभोट थथचऩेनछ नेऩारभा ८० भेगावाट ववद्मुत ्

धानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको बायत भ्रभणका क्रभभा शछनफाय प्रधानभन्त्री ओरीसदहत उहाॉका बायतीम सभकऺी 
नयेन्त्र भोदीरे सॊमुक्त रूऩभा नेऩार–बायतफीचको ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्त्तदेशीम प्रसायणराइनको औवचारयक 

शुरूआत गनुाबएको छ। 
दवुै देशका प्रधानभन्त्रीरे रयभोट धथचये प्रसायणराइनको शुरूआत गयेऩछछ बायतफाट उक्त अन्त्तदेलशम 

प्रसायणराइनभापा त बायतफाट थऩ ८० भेगावाट ववद्मुत ्नेऩार आएको छ। उक्त ववजुरी नेऩार आएऩछछ महाॉ जायी 
उच्च ववद्मुत ्सॊकट केही हदसम्भ न्त्मून हुन ेनेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणरे जनाएको छ। 
मसअछघ गत सोभफाय राभो प्रतीऺाऩछछ नेऩार–बायतफीचको ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्त्तदेशीम प्रसायणराइनफाट 

फुधफायदेखि ववद्मुत ्प्रवाह गन ेसम्फन्त्धी सम्झौता काठभाडौंभा बएको धथमो। सोभफाय ऊजाा भन्त्रारमभा नेऩार 

ववद्मुत ्प्राधधकयण य बायतको ववद्मुत ्व्माऩाय छनगभ लरलभटेड (एनबीबीएन) फीच ८० भेगावाट ववद्मुत ्िरयद गन े

सम्झौता बएको धथमो। 
उक्त सम्झौताभा प्राधधकयणका कामाकायी छनदेशक भुकेशयाज काफ्रे य एनबीबीएनका भहाप्रफन्त्धक एके भागुरे 

हथताऺय गयेका धथऐ। आगाभी ३० जुनसम्भको अल्ऩकारीन सभमावधधका छनस्म्त प्राधधकयणरे एनबीबीएनफाट 

प्रछतमुछनट ३ रुवऩमाॉ ४४ ऩैसा बायतीम भुराभा ववद्मुत ्िरयद गनेछ। त्मसफाहेक प्रछतमुछनट १ रुवऩमाॉ ७५ ऩैसा नेऩारी 
रुवऩमाॉ प्रसायणराइन प्रमोगवाऩतको थऩ शुल्क राग्न ेहुॉदा कूर प्रछतमुछनट ७ रुवऩमाॉ ४ ऩैसा नेऩारी रुवऩमाॉभा 
बायतफाट िरयद गने थऩ ववद्मुत ्नेऩार आइऩुग्न ेछ। 
सोहीअनुसाय फुधफाय ऩयीऺणका राधग बायतफाट १५ भेगावाट ववद्मुत ्सो अन्र्तेशीम प्रसायणराइनभा प्रवाह गरयएको 
धथमो। सम्झौताअनुसाय बायतरे सन ्२०१७ को डडसेम्फयसम्भ नेऩारराई २२ भदहनाऩछछ ६ सम भेगावाट बफजुरी 
उऩरब्ध गयाउन ेबएको छ। 
प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी य बायतीम सभकऺी नयेन्त्र भोदीको उऩस्थथछतभा बएको दईु ऩऺीम सहभछतअनुसाय 

बायतरे आउॉदो असोजसम्भभा थऩ दईुसम भेगावाट बफजुरी नेऩारराई ददनेछ। ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्त्तदेशीम 

प्रसायणराइन ४०० केबीए ऺभताको बए ऩछन नेऩारतपा को सफ–थटेसन ऩूणारूऩभा तमाय बइनसकेको हुॉदा १३२ 

केबीएको थतयभा नेऩारी सफ–थटेसनभा ८० भेगाट ववद्मुत ्जडान गरयन ेनेऩार ववद्मुत ्प्रधधकयणका कामाकायी 
छनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे जानकायी ददनुबमो। 
त्मसका साथ ैआगभी सन ्२०१६ को अक्टोफयसम्भ अको २ सम भेगावाट ववद्मुत ्नेऩार आउन ेबएको छ। 
त्मसफाहेक ववलबन्त्न भाध्मभफाट २ सम ववद्मुत्फाट छनमलभत रूऩभा नेऩार आइयहेको छ। नेऩार ववद्मुत ्

प्राधधकयणको बाय प्रेषण केन्त्रका प्रभुि बुवनकुभाय ऺेरीका अनुसाय अदहरे ववद्मुत्को कूर भाग १३२५ भेगावाटको 
हायाहायीभा यहेको छ। तय, आऩूछता बन ेबायतफाट २ सम य नेऩारफाट ववलबन्त्न स्रोतफाट ३ सम गयी जम्भा ५ सम 

भेगावाटभार ैयहेकारे दैछनक १३ घण्टाको दयभा रोडसेडडङ हुॉदै छ। 
प्राधधकयण स्रोतका अनुसाय बायतफाट आउन े८० भेगावाट ववद्मुत्रे हारको रोडसेडडङराई घटाउन ेनबई स्थथय 

याख्नछे। अदहरे कुरेिानीको जराशमराई रयत्माउॉ दै रोडसेडडङराई १३ घण्टाभा सीलभत फनाइएको छ। अदहरे नदीभा 
ऩानीको सहत घट्दै गएको य कुरेिानीभा ऩछन ऩानी घट्दै गएकारे १३ घण्टाबन्त्दा फढी रोडसेडडङ हुन नददन ुन ै

उऩरस्ब्ध हुनेछ। ८० भेगावाटको सम्झौता बए ऩछन ‘राइन रस’ राई घटाउॉदा ७५ भेगावाटभार ैयास्ष्ट्रम प्रसायणभा 



आउन ेस्रोतको बनाइ छ। सोभफायको सम्झौता बायतसॉग ववद्मुत ्िरयद गन ेनमाॉ ववषम होइन, अदहरे ऩछन 

बायतफाट २ सम भेगावाटको हायाहायीभा ववद्मुत ्आमात हुॉदै आएको छ। मो अन्त्तदेशीम प्रसायणराइन तमाय बमो है 

बन्त्न ेसन्त्देश हो। ४०० केबीए ऺभताको ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्त्तदेशीम प्रसायणराइन ऩूणारूऩभा तमाय हुॉदा १२ सम 

भेगावाट ववद्मुत ्आदानप्रदान गना सककन्त्छ। सम्झौता कामाक्रभभा एनबीबीएनका भहाप्रफन्त्धक एके भागुरे अदहरे 

बायतरे अल्ऩकारका राधग ववद्मुत ्ददएको हुॉदा जुनऩछछ के गन ेबन्त्न ेकुया अदहरे नै फताउन ेबन्त्न नसककन े

प्रछतकक्रमा ददएका धथए। 

मसअछघ सयकायरे बफहीफाय रोसेडडङ न्त्मूनीकयढा गन ेअल्ऩकारीन दीघाकारीन कामामोजना सावाजछनक गयेको 
धथमो। जसअनुसाय चारू आधथाक वषाको अन्त्त्मसम्भ नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणको केन्त्रीम प्रसायणराइनभा थऩ एक 

हजाय ६७ भेगावाट ववद्मुत ्थऩ गन ेरक्ष्म याखिएको छ। हार भुरुकभा कूर जडडत ऺभता ६४८ भेगावाट यहेको छ। 
तय, दहउॉदभा जम्भा २२८ भेगावाटभार ैउत्ऩादन हुन ेगछा। 
सयकायरे आगाभी एक वषाभा कूर ववद्मुत ्भाग करयफ १४२३ भेगावाट हुन ेप्रऺेऩण गदै सुख्िा माभा प्राप्त हुन सक्न े

ववद्मुत ्स्रोतको आॉकरनअनुसाय कूर जडडत ऺभता ६४८ भेगावाटको एक छतहाई अथाात २२८ भेगावाट, एक वषालबर 

प्रणारीभा आफद्ध हुन ेछनजी ऺेरका आमोजनाको २ सम भेगावाटभध्मे एक छतहाई ६७ भेगावाट, जराशममुक्त 

कुरेिानी–१ य २ आमोजनाफाट ९२ भेगावाट, बायतफाट आमात हुन े५८० भेगावाट य सौमा तथा वाम ुऊजााफाट सम 

भेगावाट गयी जम्भा १०६७ भेगावाट आऩूछता गन ेसयकायको रक्ष्म छ। साथ ैवषाामाभभा १५६७ भेगावाट ववद्मुत ्

आऩूछता हुन ेसयकायको अनुभान छ। 
त्मथत ैदईु वषालबर ववद्मुत्को उच्च भाग १५५० भेगावाट हुन ेप्रऺेऩण गदै त्मसको आऩूछता सुख्िामाभभा हारको कूर 

जडडत ऺभता ६४८ भेगावाटको एक छतहाई अथाात २२८ भेगावाट, दईु वषालबर थऩ हुन ेकरयफ हजाय भेगावाटको ४० 

प्रछतशत ४ सम भेगावाट, जराशममुक्त कुरेिानी–१ य २ आमोजनाफाट ९२ भेगावाट, बायतफाट आमात हुन े९३० 

भेगावाट य सौमा तथा वाम ुऊजााफाट दईु सम भेगावाट गयी केन्त्रीम प्रसायणराइनभा १८५० भेगावाट आऩूछता हुन े

आॉकरन गदा दईु वषालबर रोडसेडडङ अन्त्त्म गन ेरक्ष्म लरइएको छ। 
मथत ैकामामोजनाभा ववद्मुत ्िरयदभा ‘टेक अय ऩ’े को लसद्धान्त्त अवरम्फन गरयन ेछ। फूढीगण्डकी, नरलसॊह गाड, 

सुनकोसी, उत्तयगॊगा, शायदा, फफई जथता जराशममुक्त आमोजना तत्कार शुरू गन,े सौमा वाम,ु उि ुलभरको 
फगासफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन य आऩूछताका राधग प्रोत्साहन, जैववक पोहयफाट उत्ऩाददत ववद्मुत्राई थऩ प्रोत्साहन 

गरयन ेकामामोजनाभा सभावेश गरयएको छ। 
मसैगयी शहयी ऺेरभा नेट लभटरयङ, ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय, हेटौडा–ढल्केफय, इनरुवा, कुसाहा, कटैमा य ऩयवानीऩुय 

यक्सौर प्रसायणराइनका काभराई सफ ैछनकामरे उच्च प्राथलभकताभा यािी सम्ऩादन गन,े अन्त्म प्रसायणराइनराई 

सभेत उच्च प्राथलभकताभा यािी वन, वातावयणरगामत सभथमा सभाधान गन,े जग्गा प्रास्प्त, भुआब्जा ववतयणको 
सभथमा सभाधान गनेरगामतका ववषम कामामोजनाभा सभावेस गरयएको छ  
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बफजुरी आमो, दईु फन्दयगाह खरुा  
सुयेन्त्र ऩौडरे 

प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको छददने याजकीम बायत भ्रभणको दोस्रो ददन शछनफाय नमाॉददल्रीभा नेऩार 

य बायतफीच सातफुॉदे सभझदायीऩरभा हथताऺय बएको छ। दईु देशका प्रधानभन्त्रीफीच बेटवातााऩछछ 

सम्ऩन्त्न द्ववऩऺीम फैठकभा सभझदायीऩरभा हथताऺय बएको हो।  
सभझदायीऩरभा बूकम्ऩऩछछ नेऩारको ऩुनछनाभााणभा सघाउने, नेऩारराई थऩ दईु फन्त्दयगाह प्रमोग गना 
ददनेरगामत फुॉदा सभेदटएको छ। हैदयाफाद हाउसभा द्ववऩऺीम फैठक सम्ऩन्त्न बएऩछछ बायतीम ववदेश 

भन्त्रारमद्वाया आमोस्जत ऩरकाय सम्भेरनभा दईु देशफीच बएको सभझदायीफाये जानकायी गयाइएको 
धथमो। 
 

बायतीम ववदेश सधचव एस. जमशॊकयरे द्ववऩऺीम फैठक य सहभछतफाये प्रेसराई जानकायी ददएका धथए, 

जसराई बायतीम ववदेश भन्त्रारमरे आफ्नो मुट्मुफ च्मानरभापा त प्रत्मऺ प्रसायण गयेको धथमो। 
 

'नेऩार य बायतफीच ववलबन्त्न ऺेरभा भहत्वऩूणा सातफुॉदे सहभछत बएको छ,' ववदेश सधचव जमशॊकयरे 

ऩरकाय सम्भेरनभा बने, 'फैठकभा द्ववऩऺीम व्माऩाय, रगानी, एकीकृत सुयऺा जाॉच चौकी, पाथट ट्र्माक, 

ववभानथथर ऩरयमोजना, कनेस्क्टलबटी, भाधथल्रो कणाारी, अरुण तेस्रो ऩरयमोजना, ऩञ्चशे्वय 

ऩरयमोजनारगामत ववषमभा गम्बीय छरपर बएको धथमो।' 
 

सभझदायीऩरको ऩदहरो फुॉदाभा बूकम्ऩऩछछको ऩुनछनाभााण सभेदटएको छ। केही भदहनाअछघ काठभाडौंभा 
नेऩारको ऩुनछनाभााणका राधग आमोजना गरयएको दाता सम्भेरनभा बायतरे १ अफा अभेरयकी डरय (करयफ 

१ िफा ८ अफा रुऩैमाॉ) सहमोग गन ेप्रछतफद्धता जनाएको धथमो। मो सहामता कसयी प्रदान गने बन्त्ने टुॊगो 
रागेको धथएन जसराई शछनफाय अस्न्त्तभ रूऩ ददइएको हो। 
 

सभझदायीऩरअनुसाय बायतरे नेऩारको ऩुनछनाभााणका राधग २५ कयोड अभेरयकी डरय (करयफ २७ अफा ) 
अनुदान सहमोग उऩरब्ध गयाउनेछ। फाॉकी ७५ कयोड अभेरयकी डरय (करयफ ८१ अफा रुऩैमाॉ) ऩुनछनाभााणका 
राधग सहुलरमत ऋणका रुऩभा प्रदान गनेछ। ऩुनछनाभााणसम्फन्त्धी सभझदायीऩर (एभओमु) भा नेऩारको 
तपा फाट उऩप्रधान तथा ऩययाष्ट्रभन्त्री कभर थाऩा य बायतका तपा फाट बायतीम ववदेशभन्त्री सुषभा 
थवयाजरे हथताऺय गयेका धथए। 
 

बायतरे प्रदान गन ेअनुदान सहमोग आवास, थवाथ्म, लशऺा य साॊथकृछतक सम्ऩदाको ऩुनछनाभााणभा िचा 
गरयनेछ। जसअनुसाय बूकभऩ् प्रबाववत १४ स्जल्राभा ५० हजाय घय छनभााणका राधग १० कयोड अभेरयकी 
डरय, थवाथ्म, लशऺा य सम्ऩदा ऩुनछनाभााणका राधग ५/५ कयोड अभेरयकी डरय छुट्ट्माइएको छ। 
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सभझदायीऩरको दोस्रो फुॉदाभा तयाईको सडक छनभााणराई याखिएको छ। तयाईभा सडक ऩूवााधाय भजफुत 

फनाउनेसम्फन्त्धी सभझदायीऩरभा नेऩारका तपा फाट बौछतक ऩूवााधाय तथा मातामात सधचव अजुानकुभाय 

काकी य बायतका तपा फाट नेऩारका राधग बायतीम याजदतू यस्न्त्जत येरे हथताऺय गयेका धथए। 
सभझदायीऩरभा तयाईभा ववलबन्त्न चयणभा गयी ५ सम १८ ककरोलभटय सडक बायतरे फनाउन ेउल्रेि छ। 
 

तेस्रो फुॉदाभा नेऩारको सॊगीत–नाट्म एकेडभेी य बायतको सॊगीत–नाटक एकेडभेीफीच बएको सभझदायी 
सभेदटएको छ। मो सभझदायीऩरभा बायतका राधग नेऩारी याजदतू दीऩकुभाय उऩाध्माम य बायतको 
सॊगीत–नाटक एकेडभेीका सधचव हेरेन आचामारे हथताऺय गयेका धथए। मसको उद्देश्म नेऩार य 

बायतफीच सॊगीत य नाटकका ऺेरभा सम्फन्त्ध ववथताय गनुा यहेको एभओमुभा उल्रेि छ। 
 

चौथो य ऩाॉचौं फुॉदाभा नेऩारराई फॊगरादेशसॉग व्माऩाय गना ट्रास्न्त्जट तथा फन्त्दयगाह उऩरब्ध 

गयाउनेसम्फन्त्धी 'रेटय अप एक्सचने्त्ज' भा दईु देशफीच सहभछत बएको उल्रेि छ। मो सभझदायीअनुसाय 

बायतरे नेऩारराई काॉकडलबट्टा–फॊगराफन्त्द करयडोय आफ्नो ट्रास्न्त्जटका रुऩभा प्रमोग गना ददनेछ। मथतै, 
ववशािाऩटनभ फन्त्दयगाह ऩछन बायतरे नेऩारराई प्रमोग गना ददनेछ। ववशािाऩटनभफाट येरभापा त 

नेऩाररे साभान ल्माउन ऩाउनेछ। मो फन्त्दयगाह प्रमोग गना नेऩाररे योहनऩुय–लसॊहवाद येर रुट प्रमोग गना 
सक्नेछ। 
 

सभझदायीऩरको छैटौं फुॉदाभा भुजफ्पयऩुय–ढल्केफय ट्रान्त्सलभसन राइनराई याखिएको छ। मो राइनको 
उद्घाटन शछनफाय प्रधानभन्त्री केऩी ओरी य उनका बायतीम सभकऺी नयेन्त्र भोदीरे नमाॉददल्रीस्थथत 

हैदयाफाद हाउसफाट सॊमुक्त रूऩभा गयेका धथए। उद्घाटनसॉगै मो प्रसायण राइनफाट नेऩारतपा  ८० 

भेगावाट ववद्मुत ऩठाउन सुरु गरयएको छ। 
 

सन ्२०१६ भा मो प्रसायण राइनको ऺभता २ सम भेगावाट य सन ्२०१७ को डडसेम्फयसम्भ ६ सम भेगावाट 

फनाइन ेसभझदायीऩरभा उल्रेि छ। 
 

सभझदायीऩरको अस्न्त्तभ फुॉदा (७) भा प्रफुद्ध व्मस्क्तको सभूह गठनराई सभेदटएको छ। सन ्२०१४ को 
जुराईभा काठभाडौंभा सम्ऩन्त्न नेऩार–बायत सॊमुक्त आमोगको तेस्रो फैठकभा दईु देशफीच प्रफुद्ध 

व्मस्क्तको सभूह (इवऩजी) गठन गने छनणाम गरयएको धथमो। दईु देशफीच हारसम्भ बएका सम्झौता य 

सहभछतको अध्ममन, सभीऺा य सुझाव ऩेस गना इवऩजी गठन गने छनणाम गरयएको धथमो। इवऩजीभा दईु 

देशका ४–४ जना गयी कुर ८ सदथम यहन ेप्रावधान याखिएको धथमो। 
 

इवऩजीभा दवुै देशरे एक/एक जना साॊसद, एक/एक जना वककर, एक/एक जना अथाशाथरी य एक/एक जना 
नागरयक सभाजका अगुवा यहन ेव्मवथथा गरयएको धथमो। दवुै देशको ४–४ जना सदथम सभेटी शछनफाय 



इवऩजी गठन गरयएको हो। इवऩजीभा नेऩारका तपा फाट याजन बट्टयाई, बेषफहादयु थाऩा, सूमानाथ 

उऩाध्माम य नीराम्फय आचामा छन।् मथत,ै बायतका तपा फाट बगतलसॊह कोथमायी, भहेन्त्र राभा, जमन्त्त 

प्रसाद य बफसी उप्रेतीराई इवऩजीभा याखिएको छ।  
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ऊजाा सॊकट कामामोजनाको साथाकता 
भुरुकरे चयभ ऊजाा सॊकट फेहोरययहेका फेरा सयकायरे दईु वषालबर रोडसेडडङ अन्त्त्म गन ेय १० वषाभा थऩ १० हजाय 

भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गन ेभहत्त्वाकाॊऺी कामामोजना ल्माएको छ । भस्न्त्रऩरयषद्रे बफहीफाय थवीकृत गयेको 
यास्ष्ट्रम ऊजाा सॊकट छनवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशकसम्फन्त्धी कामामोजनासदहतको अवधायणाऩररे एक 

वषालबर ैनागरयकरे आधायबूत रूऩभा भहसुस गन ेगयी रोडसेडडङ घटाउने रक्ष्म यािेको छ । 
अवधायणाऩरभा उल्रेि एक वषा बनेको आगाभी दसैं हो । कामामोजनारे आभ नागरयकभा छछट्टै रोडसेडडङ घट्न े

आशा जगाएको छ । 
 

नेऩारभा ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन थारेको सम वषाबन्त्दा फढी बइसकेको छ । तय, अदहरे कुर भागको आधा ऩछन 

भुरुकलबर ैउत्ऩाददत ववद्मुत्रे धान्त्न सक्दैन । बायतफाट आऩूछता गदाा ऩछन ऊजाा नऩुगेय उद्मोगधन्त्दा, 
व्मवसामरगामत ऺेर प्रबाववत छन ्। मथतो अवथथाभा ऊजाा उत्ऩादनराई उच्च प्राथलभकता ददॉदै कामामोजना 
ल्माइन ुसकायात्भक हो । तय, कामामोजनाको कामाान्त्वमन कपतरो हुन ेववगतको प्रववृत्तका कायण मसको रक्ष्म 

हालसर होरा बनेय ववश्वास गरयहाल्न ेअवथथा छैन । 
ववगतभा ऩछन ऊजाा सॊकट छनवायणका राधग बनेय ऩटक–ऩटक कामामोजना ल्माइएका धथए, तय छतनीहरू 

प्रबावकायी ढॊगरे कामाान्त्वमनभा आएनन ्। अदहरे याजनीछतक अस्थथयता य अन्त्मोर ककनाया राग्दै गएकारे रगानी 
तथा छनभााणका राधग सहज वातावयण बन ेफन्त्दै गएको छ । त्मसैरे कामामोजना कामाान्त्वमनभा सयकाय प्रछतफद्ध 

बएय रागेभा रक्ष्म हालसर गना असम्बव छैन ।  
 

आगाभी वषाको ववद्मुत ्भाग १ हजाय ४ सम २३ भेगावाट हो । आगाभी वषाको सुक्िा माभभा सौमा, वामुफाट सभेत 

गयी १ हजाय ७६ भेगावाट ववद्मुत ्आऩूछता गन ेय नऩुगका राधग अन्त्म नवीकयण ऊजााफाट व्मवथथा गन े

कामामोजनाको रक्ष्म छ । कामामोजनाअनुसाय बायतफाट भार ै६ सम ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात हुनेछ । 
वषाामाभभा बन े१ हजाय ५ सम ६७ भेगावाट आऩूछता हुन ेसयकायको दाफी छ । सयकायरे बिाय ऩारयत गयेको 
अवधायणाअनुसाय कामामोजना कामाान्त्वमनभा रानुअछघ ऊजाा सॊकट छनवायणसम्फन्त्धी ववधेमक ऩारयत गनुाऩछा  । 
आवश्मक ऩये अध्मादेशफाट ववधेमक ल्माएय कामाान्त्वमन गन ेसयकायको तमायी छ । 
रगानी आकवषात गना प्रकक्रमा छोट्माउन,े आमोजनाको ऩूणा सुयऺाका राधग आवश्मक ऩये सेना ऩरयचारन गन,े 

नीछतगत सुधाय गन ेसयकायको मोजना छ । आमोजना छनभााणका क्रभभा सफैिारे अवयोध हटाउन प्रधानभन्त्रीको 
अध्मऺताभा ऊजाा सॊकट छनवायण आमोग, ऊजाा सधचवको अध्मऺताभा केन्त्रीम ऊजाा सॊकट छनवायण सभन्त्वम 

सलभछत तथा प्रभुि स्जल्रा अधधकायीको अध्मऺताभा स्जल्राथतयीम ऊजाा सॊकट छनवायण सभन्त्वम सलभछत गठन 

गरयन ेबएको छ । सयकायको अवधायणाअनुसाय अथा भन्त्रारमरे ऩछन फजेटराई ऊजाा केस्न्त्रत गन ेतमायी थारेको 
छ ।  
 

नेऩारभा ऊजााको प्रभुि स्रोत य सम्बावना जरववद्मुत ्न ैहो । त्मसैरे जरववद्मुत ्उत्ऩादनराई प्राथलभकताका 
साथ अगाडड फढाउनुऩछा  । नीछतगत अस्थथयता य थथानीमवासीको अवयोधका कायण रगानीकताा हस्च्कएको 
अवथथा छ । भुरुक ऩछन राभो याजनीछतक सॊक्रभणफाट गुस्ज्रमो । अदहरे बन ेनीछतगत सुधाय गन ेय आमोजनाको 



अध्ममन ववकास तथा छनभााण प्रकक्रमाभा फाधा अड्चन गन ेव्मस्क्त वा सॊथथाराई सावाजछनक अऩयाधसयह कसुय 

भानी कायफाही गन ेतथा आमोजनाथथरराई छनषेधधत ऺेर घोषणा गन ेअवधायणा सयकायरे ल्माएको छ । 
अवधायणाअनुसाय नीछत फन ेय प्रबावकायी कामाान्त्वमन बए रगानीकताा आकवषात हुन सक्छन ्। 
‘यन अप रयबय‟ आमोजनाभा थवदेशी तथा ववदेशी रगानीकताा आकवषात गनुाऩछा  बन ेववद्मुत ्प्रणारीराई बयऩदो 
फनाउन ेजराशममुक्त आमोजनाको रागत फढी ऩन ेबएकारे सयकायरे न ैछनभााण गन ेनीछत अवरम्फन गये 

कामामोजना कामाान्त्वमन सम्बव हुन्त्छ । प्रसायण राइन रगामतका ऩूवााधाय छनभााणराई सॉगसॉग ैअछघ फढाउनुऩछा  । 
जछत छछटो य फढी ववद्मुत ्उत्ऩादन बमो, भुरुकको आधथाक ववकासराई ठूरो टेवा ऩुग्छ । ववद्मुत ्ववतयण प्रणारी 
ऩछन व्मवस्थथत फनाउनुऩयछ् । चहुावट छनमन्त्रणभा ऩछन ध्मान ददन जरुयी छ । चको रोडसेडडङ हुन ेदहउॉद माभभा 
जरववद्मुत ्ववकासभा सयकाय गम्बीय हुन ेय फिाा रागेय रोडसेडडङ घटेसॉग ैकामामोजना बफसान ेप्रववृत्त दोहोरयन ु

हुॉदैन । 
याजनीछतक नेततृ्व, सम्फस्न्त्धत सयकायी छनकामफीच छनयन्त्तय सभन्त्वम य सहकामाभा काभ अछघ फढाए ऊजाा सॊकट 

कामाामोजनाको कामाान्त्वमन साथाक हुन सक्छ । भुरुकको आधथाक सभुन्त्नछतका राधग कामामोजनाराई सपर 

फनाउनुको ववकल्ऩ छैन । 
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जरववद्मुत्को ववकास : बुटान य हाभी  
दोस्रो धनी हाभी दैछनक १३ घण्टाको रोडसेडडङफाट केही भाराभा बए ऩछन याहत ऩाउन ेखझनो आस छ, सयकायरे ऊजाा 
सॊकटकारको घोषणा गयेऩछछ । हुन त मथतािारका ऊजाा सॊकटको प्रमोग ववगतका सयकायहरूरे ऩछन बाषणभा य 

कागजभ ैबए ऩछन नगयेका होइनन,् तैऩछन मो तत्ऩयताको बन ेथवागत गनैऩछा  ।  

सन ्१९११ देखि ५०० ककरोवाटको पवऩाङ जरववद्मुत ्आमोजनाफाट सुरु बएको हाम्रो ऊजाा ववकासको 
मारा सन ्२०१६ भा आइऩुग्दा जम्भा ७५० भेगावाट ऩुगेछ । यास्ष्ट्रम–अन्त्तयाास्ष्ट्रम थतयभा चादहॉ हाम्रो 
जरववद्मुत ्ऺभता करयफ ८३,००० भेगावाट यहेको दाफी गरयन्त्छ । 
 

जरववद्मुत ्हयेक याष्ट्रको आधथाक उन्त्नछतका राधग अऩरयहामा वथतु बएकाभा हाम्रो सम्बाव्मता बएय ऩछन 

मसको मथोधचत ववकास गना नसकेकाभा ववलबन्त्न याजनीछतक दर, जरभाकपमा, ऩेट्रोर–भाकपमा 
रगामतराई दोष रगाउन त सककएरा, तय त्मथता दषु्प्रचायराई ववश्वास गयेय जरववद्मुत ्आमोजनाभा 
अवयोध ऩुयम्ाउने हाभी ऩछन दोषभुक्तचादहॉ छैनौँ । 

मस आरेिको उद्देश्म बने हाम्रो जरववद्मुत्को तीतो ववगतभाधथ छरपर नगयी हाम्रो जथतो बूफनोट 

बएको बुटानरे कसयी छोटो सभमभै जरववद्मुत्फाट आपूराई दक्षऺण एलसमाभ ैसम्ऩन्त्न याष्ट्रका रूऩभा 
थथावऩत गना गइयहेको छ य हाभी ऩछन कसयी हाम्रो अऩाय जरस्रोतराई चाॉडोबन्त्दा चाॉडो सदऩुमोग गना 
सक्छौं बन्त्ने ववषमभा केस्न्त्रत यहनेछ ।  
 

प्राववधधक य आधथाक रूऩरे कुर २४,००० भेगावाटको भार सम्बाव्मता यहेको बुटानको जरववद्मुत्को मारा 
सन ्१९८८ भा बायत सयकायको ६० प्रछतशत अनुदान य ४० प्रछतशत ऋण सहमोगभा छनलभात ३६० 

भेगावाटको चिुा जरववद्मुत ्आमोजनाफाट सुरु बएछ । चिुाऩश्चात ्६० भेगावाटको कुरयच,ु ६४ 

भेगावाटको फासुच ुय १,००० भेगावाटको तारा हुॉदै हारसम्भ बुटान करयफ १,६०० भेगावाट जरववद्मुत ्

उत्ऩादन गना सऺभ बइसकेछ । उसरे उत्ऩादनको झन्त्डै ७२ प्रछतशत बफजुरी छछभेकी देश बायतभा छनमाात 

गछा  ।  
 

जरववद्मुत्को आम्दानीरे बुटानको यास्ष्ट्रम याजथवको झन्त्ड ै३० प्रछतशत ओगटेको छ य कुर गाहाथथ 

उत्ऩादनभा झन्त्ड ै२० प्रछतशतरे मोगदान ऩुयम्ाउॉछ । बायत भारै एकर फजाय बएको बुटानरे आफ्नो 
बफजुरीराई अको छछभेकी देश फॊगरादेशभा ऩछन छनमाात गना २०१४ को „साका  फे्रभवका  एधग्रभेन्त्ट पय इनजॉ 
कोअऩयेसन‟ को कामाान्त्वमनभा जोड ददइयहेको छ । 

साथ ैजरववद्मुत ्छनभााणभा सुरुका वषाभा बायतीम रगाैानीभा भार ैछनबाय बुटानरे ऩछछल्रो सभम 

बायतीम दफाफका फाफजुद अन्त्म अन्त्तयाास्ष्ट्रम रगानीकतााराई सभेत लबत्र्माइसकेको यहेछ । मसफाट 



जरववद्मतु्को व्माऩायफाट आधथाक रूऩभा सम्ऩन्त्न हुॉदै गएऩछछ बायतको भार ैदफाफभा नफथन ेय आफ्नो 
जरववद्मुत ्ववकासका राधग थवतन्त्र हॉैुदै गएको आत्भववश्वास ऩछछल्रो सभम बुटानभा भहसुस 

गरयन्त्छ । 
  

फढ्दो ववद्मुत्को भाग ऩछछल्रो सभम आमातीत कोइराफाट ऩरयऩूछत ा गरययहेको बायतरे बन ेरयवत्तॉदै गएका 
कोइरािानीफाट आफ्नो दीघाकारको ववद्मुत ्आवश्मकता जरववद्मुत्रे भार ऩूया गने कुया फुखझसकेको छ 

। सामद त्मसैरे उसरे बुटानसॉगको दौत्म सम्फन्त्धराई ववशषे भहत्त्व ददएको ववषम त बायतीम 

प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीरे प्रधानभन्त्री बएऩश्चात ्ऩदहरो ववदेश भ्रभण बुटानफाटै गयेफाट ऩछन थाहा हुन्त्छ 

।  
 

ऩछछल्रो सभम बुटानरे सन ्२०२० सम्भभा १०,५०० भेगावाट जरववद्मुत ्उत्ऩादन गरयसक्ने रक्ष्म 

लरएको छ य मसका राधग बायतीम फजायसभेत सुछनस्श्चत गरयसकेको छ । उक्त रक्ष्मको सुरुवात सन ्

२००६ भा बुटान य बायत सयकायफीच ५,००० भेगावाट ववद्मुत ्व्माऩाय गन ेसम्झौताफाट बएको देखिन्त्छ । 

आफ्नो वषौंदेखि िेय गइयहेको अऩाय जरस्रोतका राधग सीभाऩारय असीलभत फजाय सुछनस्श्चत देिेऩछछ 

बुटानरे बायतराई सन ्२००९ भा ५,००० भेगावाट ववद्मुत ्व्माऩायराई १०,००० भेगावाटभा फढाउन 

अनुयोध गयम्ो य २००६ को सम्झौताराई ऩरयभाजान गयम्ो । दवुै भुरुकरे सॊमुक्त रूऩभा छवटा उच्च 

ऺभताका अन्त्तयदेशीम ट्रान्त्सलभसन राइनसभेत छनभााण गरयसकेका छन ्। 
 

जरववद्मुत्फाट सम्ऩन्नता 
बुटानभा अदहरे करयफ ९८ प्रछतशत घयऩरयवायरे जरववद्मुत्भा ऩहुॉच ऩाएका छन ्य भुख्म कुया त बुटान 

„रोडसेडडङ‟ भुक्त छ । जरववद्मुत्को आम्दानीरे त्महाॉको कुर गाहाथथ उत्ऩादनको करयफ २२ प्रछतशत 

ओगटेको छ । ऩेट्रोररगामत इन्त्धनका राधग बायतसॉग ऩूणा छनबाय बुटानरे जरववद्मुत ्उत्ऩादनऩछछ 

इन्त्धन आमात गदाा हुन ेव्माऩाय घाटाराई बफजुरीको आम्दानीरे सन्त्तुरन गयेको छ । 

अन्त्म उद्मोगधन्त्दा करयफ शून्त्मभा यहेको बुटानरे सन ्१९८८ भा चिुा जरववद्मुत ्छनभााणसॉग ैलसभेन्त्ट 

उद्मोग थथाऩना गयेऩश्चात ्हार लसभेन्त्टका राधग आत्भछनबाय हुॉदै देशलबर छनभााणाधीन सम्ऩूणा 
जरववद्मुत ्आमोजनाका राधग लसभेन्त्टको भाग ऩूछत ा गना सऺभ बइसकेको छ । बफजुरी फेचये प्राप्त 

आम्दानीरे बुटानरे लसभेन्त्टसॉगै स्थटर उद्मोगसभेत थथाऩना गयम्ो य हार आएय स्थटरका राधग सभेत 

बुटान करयफ आत्भछनबाय हुन गएको छ ।  
 

ऩेट्रोररगामत इन्त्धनका राधग बायतसॉगको छनबायता कभ गना बुटान सयकायरे बफजुरीफाट चल्ने साधन 

सञ्चारन गने मोजना फनाइयहेको छ । ववद्मुतीम साधनहरू सञ्चारनभा आएऩश्चात ्जरववद्मुत्को 
आन्त्तरयक िऩत फढाएय फढीबन्त्दा फढी उद्मोगधन्त्दा थवदेशभै थथाऩना गयेय ववद्मुत्को छनमाात बफथतायै 



घटाउन ेरक्ष्म लरएको ऩाइन्त्छ । भुख्मतमा सन ्२०१८ ऩछछ सञ्चारनभा आउन ेववद्मुत ्ऩरयमोजनाराई 

ध्मान ददएय बुटानरे आफ्नो आन्त्तरयक िऩत फढाउने मोजना फनाइयहेको छ ।  
 

हाम्रो अवस्था 
छछभेकी सानो भुरक बुटानरे सन ्२०२० सम्भभा १०,५०० भेगावाट बफजुरी छनकाल्ने छनस्श्चत हुॉदा हाम्रो 
त्मही सभमलबर २,००० भेगावाट बफजुरी ऩछन उत्ऩादन हुनेभा शॊका छ । तय ऩछन त्मछत साहै्र छनयाश 

हुनुऩन ेअवथथाचादहॉ छैन । बुटानको जरववद्मुत ्आमोजना छनभााण गना उसको याजनीछतक व्मवथथा य 

जनसॊख्मारे सहज फनाएको त्मराई बुल्न ुहुॉदैन । 

याजतन्त्रात्भक शासन व्मवथथाभा नागरयकका भौलरक हकअधधकायको िासै भान्त्मता याखिॉदैन तय हाभी 
बने प्रजातास्न्त्रक व्मवथथाभा नागरयक हकराई उच्च सम्भान गदै ववकास आमोजना अगाडड फढाइयहेका 
छौं, जसरे नागरयकको जीवनभा दीघाकारसम्भ प्रत्मऺ सकायात्भक प्रबाव ऩाछा  । तथावऩ हाम्रा केही 
गम्बीय रदुटराई तुरुन्त्तै सुधाय गनुाऩने बन ेदेखिन्त्छ । 

जथतो कक हाम्राभा याष्ट्रवादको अऩव्माख्मा मसयी बएको छ कक कुनै ऩछन बायतीम रगाैानीकतााराई 

नेऩारफाट तुरुन्त्तै धऩाउनु याष्ट्रवादको ऩरयचामक ठान्त्ने सभुदाम ऩछन ठुर ैछ । सामद मही कायणरे होरा, 
कुन ैऩछन सयकाय नेऩारभा बायतीम रगानीभा आमोजना छनभााण गना ददने जोखिभ उठाउन चाहॉदैन । 

मसको ऩरयणाभथवरूऩ हाभीरे हाम्रो बफजुरीका राधग सफैबन्त्दा नस्जक य सहज बायतीम फजायराई 

सुछनस्श्चत गनै सकेनौँ । जथतो कक बुटानरे बायतसॉग ववद्मुत ्व्माऩाय गना ६ वटा अन्त्तयदेशीम 

ट्रान्त्सलभसन राइन फनाइसक्दा हाभीरे एउटा ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइन ववगत चाय वषादेखि 

अझै सम्ऩन्त्न गना सकेका छैनौं ।  
 

यास्ष्ट्रमताको नमाॉ फहस त बुटानभा ऩछन सुरु नबएको होइन । बुटान सयकायको भाधथल्रो तहभा यहेका 
कभाचायीहरू ऩछन बुटानभा सन ्२०१३ को आभछनवााचनताका बायतरे सहुलरमतभा ददॉदै आएको ग्मास य 

भट्टीतेरको आऩूछताभा अचानक कटौती गयेय तत्कारीन प्रधानभन्त्री स्जग्भे धथन्त्रेराई चनुावभा 
हयाइएको चचाा गछान ्य फढ्दो बायतीम प्रबावफाये अनौऩचारयक छरपरभा असन्त्तुस्ष्ट व्मक्त गछान ्। 
उनीहरू आपू जरववद्मुत ्उत्ऩादन गयेय आधथाक रूऩभा सम्ऩन्त्न हुन सके भार आफ्नो यास्ष्ट्रमता य 

सावाबौलभकताफाये कडा रूऩरे प्रथतुत हुनेभा ववश्वथत छन ्।  
 

मता हाम्रा नीछतछनभााताहरूरे बने हाम्रो जरववद्मुत ्छनभााणभा बायतको चासोराई छरपरभा कदहल्मै 
ल्माएनन ्। बायतको ववगतदेखिको चाहना बन ेहयेक जरववद्मुत ्आमोजना „जी टु जी भोडर‟ भा सॊमुक्त 

रूऩभा छनभााण गयौं बन्त्ने यहॉदै आएको छ बन ेहाभी त्मो प्रथतावप्रछत सधैं सशॊककत बइयहेका छौं । तय 

हाभीरे ककन „जी टु जी भोडर‟ ठीक होइन य हाम्रो जरववद्मुत ्छनभााणको कुनचादहॉ भोडरे उत्तभ होरा 



बन्त्नेतपा  कदहल्म ैफहस गयेनौं । फहसहरू बायतीम प्रथतावको आरोचना गनाभ ैसीलभत यहे । मस भानेभा 
हाभी हाम्रो अऩाय जरस्रोतफाट जरववद्मुत ्उत्ऩादन गयेय कसयी य कहाॉ बफक्री गन ेबन्त्नेतपा  कदहल्मै 
छरपर नगयी आफ्नो आन्त्तरयक सीलभत भागराई भार ऩूया गनेतपा  राग्मौँ ।  
 

ऩछछल्रो सभमभा ववद्मुत ्प्राधधकयणरे कैमौँ छनजी ऺेरका जरववद्मुत ्ववकासकताासॉग ववद्मुत ्िरयद 

सम्झौता नगनुाको प्रभुि कायण ऩछन मही न ैयदहआएको छ । फढ्दो ववद्मुत ्भागराई हाम्रो बूफनोटका 
कायण प्राम: सफै जरववद्मुत ्आमोजनाको थवरूऩ „यन अप द रयबय‟ हुने बएकारे फिाा माभभा भार 

बफजुरीको भाग ऩूछत ा हुने य दहउॉदभा बने भागको आधा ऩछन ऩूछत ा नहुन ेबएकारे रोडसेडडङराई सहज 

रूऩभा स्थवकायम्ाैैैॊ।  

सन ्२०१४ भा नेऩार य बायतफीच ववद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता सम्ऩन्त्न बएऩछछ अफ हाम्रो बफजुरीरे 

बायतीम फजाय ऩाउनेभा रगबग छनस्श्चत बएको छ । तय हाम्रो अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन य थवदेशकै 

प्रसायण राइनहरू छनभााण हुन नसक्दा य बएका प्रसायण राइनको थतयोन्त्नछत हुन नसक्दा बफजुरी फेचये 

आम्दानी गन ेकुया त ऩयै छाडौं, हारको १३ घण्टे रोडसेडडङसभेत सन ्२०१८ सम्भ अन्त्त्म हुन ेसम्बावना 
देखिॉदैन ।  

त्मथत ैहाम्राभा आमोजना छनभााणभा वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन गदाा सम्फस्न्त्धत भन्त्रारमफाट 

थवीकृछतभा हुन ेदढराइ, आमोजनाभा ववलबन्त्न याजनीछतक दरहरूसॉग सम्फद्ध सभूहहरूफाट हुने अवयोध 

य जग्गा प्रास्प्तभा हुने झभेरारे आमोजना सभमभा ऩूया नहुन ेभारै होइन, आमोजना ववकासकतााराई 

सभेत छनरुत्सादहत फनाएको छ । 

आमोजना ववकास सम्झौता बइसकेय छनभााण प्रकक्रमातपा  जान रागेका अरुण तेस्रो य भाधथल्रो कणाारी 
जरववद्मुत ्आमोजनाराई यास्ष्ट्रमताका नाभभा फायम्फाय आक्यभण गने काभ अझै योककएको छैन । 
करयफ चाय भदहनाअछघ अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजनाको ऩावयहाउसभा ववप्रव सभूह सम्फद्ध 

भाओवादीरे आगो रगाइददए बने त्मही सभूहरे भाधथल्रो कणाारी जरववद्मुत ्आमोजनाको ववकासकताा 
जीएभआयको कामाारमभा ऩटकऩटक हाते फभहरू प्रहाय गरयसकेको छ । 

आधथाक सभदृ्धधका राधग ववदेशी रगानी अऩरयहामा बएको त्मराई भनन गन ेहो बने हार बएकै 

रगाैानीकतााराई उधचत सॊयऺण गना नसक्न ेबए कसयी ववदेशी रगानी आकवषात गन ेहोरा ? सफै दर, 

नीछतछनभााता य आभ नागरयकरे सोच्न दढरो बइसकेको छ ।  
 

हार बायतरे बुटानफाट अछत सथतो (करयफ नेरु ३ रुऩैमाॉ ५० ऩैसादेखि ४ रुऩैमाॉ ५० ऩैसा प्रछतमुछनट) भा 
ववद्मुत ्िरयद गरययहेको छ । हुन त मछत सथतोभा बफजुरी बफक्री गदाा सभेत बुटानीहरूराई िासै ऩछुतो 
छैन । केही अछघ बुटानभा अन्त्तयकक्रमा गदाा उनीहरूरे एउटै कुया बन–े सथतैभा बफजुरी फेचे ऩछन हाभीराई 



पाइदै छ, ककनबने बफजुरी सथतोभा नफेच्ने बनेय ववद्मुत ्उत्ऩादन नै नगन ेहो बने त हाम्रा नदी वषौंदेखि 

मसयी नै फधगयहेका छन ्य फधग नै यहनेछन ्।  
 

बुटानको जरववद्मुत ्ववकासरे हाभीराई बने ऩक्कै चनुौती थऩेको छ, ककनबन ेहाम्रो बफजुरीको फजाय 

ऩछन तत्कारका राधग बायतै हो य हाम्रो बफजुरीरे बायतभा कोइराको भूल्मसॉग ैबुटानको जरववद्मुत्को 
भूल्मसॉग ऩछन प्रछतथऩधाा गनुाऩन ेहुन्त्छ । अझ हाभीरे जरववद्मुत ्आमोजना छनभााण गना दढराइ गयम्ौं 
बने त फजायै ऩाउन गाह्रो देखिन्त्छ य हाम्रो अऩाय जरस्रोतको ववषम कोठेगपभै सीलभत हुन ेजोखिभसभेत 

छ । 
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८० भेगावाट न ैआउन सकेन 

प्राधधकयण प्रभुि बन्त्छन,् ‘केही ददन राग्छ’ 

यवीन्त्र उप्रेती 
ढल्केवय भुजफ्पयऩुय अन्त्तदेशीम प्रसायण राइनफाट अझै ऩछन बछनए जछत भाराभा ववद्मुत आमात हुन सकेको छैन 

। ८० भेगावाट ववजुरी आउन नसकेऩछछ रोडसेडडङ घटाउन ऩछन थऩ सभम राग्न ेछनस्श्चत छ । 
बायत भ्रभणभा यहेका प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीसदहत बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्त्र भोदीरे शछनफाय ददल्रीस्थथत 

हैदयावाद हाउसफाट सॊमुक्त उदघाटन गदै मस अन्र्तदेशीम राइनफाट ८० भेगावाट ववद्मुत ्आऩुछता गरयन ेजनाइएको 
धथमो । 
तय ढल्केवयस्थथत सवथटेसनभा बन ेउक्त प्रसायण राइनफाट उदघाटनको ददन ऩछन ७५ भेगावाटबन्त्दा फढी ववधतु 

प्राप्त हुन नसकेको जनाइएको छ । सव थटेसनको येकडाअनुसाय फुधवाय (पागुन ५ गत)े बायतफाट १५ भेगावाट 

ववद्मुत ऩयीऺणकोरुऩभा आऩूछता गरयएको धथमो । 
ऩयीऺण प्रवाहराई फढाउॉ दै बफहीफाय ६० भेगावाट य शुक्रफाय ७५ देखि भेगावाटसम्भ आऩूछता बमो । 
अन्त्तदेशीम राइनको ऩयीऺण प्रसायणको अनुगभन य छनगयानीका राधग नेऩार ववद्मुत प्राधधकयणका कामाकायी 
छनदेशक भुकेश काफ्रे थवमॊ ढल्केफय ऩुगेका धथए । त्मसक्रभभा उनरे सव ैठीकठाक यहे उदघाटनसॉग ैशछनफायदेखि 

बायतफाट ८० भेगावाट ववद्मुत आऩूछता गरयन ेफताएका धथए । उदघाटन बइसक्दा ऩछन बछनए जछत ववद्मुत आमात 

हुन नसक्नुभा काफ्रेरे „ऩयीऺणकार यहेकोरे थऩघट बइयहन‟े फताए । 
‘हाम्रो रक्ष्म तत्कारका राधग ८० भेगावाट हो,‟ उनरे फताए, „तय अदहरे ऩयीऺणकारभ ैयहेको य ववलबन्त्न 

प्मायालभटय भाऩन गदै आमात गनुा ऩन ेहुॉदा ७ ददनऩछछ बन े८० भेगावाट आमात हुन सक्छ ।‟ 
काफ्रेकाअनुसाय ऩयीऺण सपर बएकारे आगाभी ददनभा ढल्केवय भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनभापा त २ सम २० 

एभबीए सवसथटेसनफाट थऩ ववद्मुत आमात गरयन ेरक्ष्म छ । मही प्रसायण राइनभापा त आमात हुन ेगरय ०६८ 

भॊलसय २७ भा १ सम ५० भेगावाट ववद्मुत िरयद गन ेसम्वन्त्धभा  प्राधधकयण य ऩावय टे्रड कम्ऩनी इस्न्त्डमा (ऩीटीसी) 
वीच हथताऺयसभेत बइसकेको छ । 
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बायतफाट आमो ८० भेगावाट बफजुरी  
रक्ष्भण ववमोगी  
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय ४०० केबी प्रसायण राइनफाट बायतरे ददएको ८० भेगावाट बफजुरी शछनफायदेखि नेऩार 

आएको छ। बायत भ्रभणभा यहेका प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी य सभकऺी नयेन्त्र भोदीरे नमाॉददल्रीस्थथत 

हैदयावाद बवनभा सॊमुक्तरुऩभा 'स्थवच अन' गयी बफजुरी प्रसायण गयेका हुन।्  
बायतरे ८० भेगावाट ददने बन ेऩछन नेऩार ववद्मुत प्राधधकयण य बायतको एनदटवऩसी ववद्मुत व्माऩाय छनगभ 

लरलभटेडफीच करयफ ७० भेगावाट आमात गन ेसम्झौता बएको धथमो। १० देखि १२ भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात 

थऩघट गना सककने हुॉदा ७० भेगावाटभा भार सम्झौता बएको प्राधधकयण बाय प्रेषण केन्त्रका छनदेशक बुवनकुभाय 

ऺेरीरे फताए। 
 

'७० भेगावाट लरउ मा छतय (टेक अय ऩ)े भा सम्झौता बएको हो, तय आवश्मक ऩदाा ८० भेगावाटसम्भ ल्माउन 

सककन्त्छ,' उनरे शछनफाय नागरयकसॉग बन,े 'मसरे तत्कार रोडसेडडङभा असय गदैन, प्रसायणको एक साताऩछछ 

तालरकाभा हेयपेय हुन सक्छ।' 
 

बफजुरी आमात गना सोभफाय दवुै छनकामफीच सम्झौता हुॉदा बायतफाट बफजुरी आएऩछछ रोडसेडडङ करयफ दईु घन्त्टा 
कभ हुन ेप्राधधकयण अधधकायीरे फताएका धथए। ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइन ४०० केबीभा छनभााण बए ऩछन 

नेऩारतपा  सफथटेसन तमाय नबएकारे तत्कार १३२ केबीभ ैचाजा गयेय बफजुरी ल्माउन राधगएको हो। 
 

सुरुभा बायतको ऊजाा दरार कम्ऩनी (वऩदटसी) सॉग बफजुरी ककन्त्न ेसहभछत बएको धथमो। नेऩार–बायत ऊजाा 
सधचवथतयको फैठकभा बायतरे 'नोडर एजेन्त्सी (बफजुरी फेच्न ेकम्ऩनी)' एनदटवऩसीराई तोकेको धथमो। 
प्राधधकयणरे ढल्केफय–भुजफ्पयऩुयफाट ल्माउन ेबफजुरी टनकऩुयफाट ककछनयहेको भूल्म बारु प्रछतमुछनट तीन रुऩैमाॉ 
४४ ऩैसा (करयफ ऩाॉच रुऩैमाॉ ५० ऩैसा) भा ककन्त्न ेसम्झौता बएको हो। 
 

नोडर एजेन्त्सी पेरयएऩछछ बफजुरी भहॉगो ऩने (प्रछतमुछनट करयफ १३ रुऩैमाॉ) हुॉदा प्राधधकयणरे सथतो बफजुरी ददन 

बायतसॉग छनयन्त्तय आग्रह गदै आएको धथमो। 'सवासाधायणरे रोडसेडडङको भाय िेवऩयहेको फेरा बायतफाट आउन े

बफजुरीरे ठूरो याहत ददने प्राधधकयण कामाकायी छनदेशक भुकेशयाज काफ्रे फताउॉछन ्'उताफाट आएको असय हेयेऩछछ 

रोडसेडडङ थऩघट हुनेछ,' उनरे शछनफाय साॉझ नागरयकसॉग बने। 
 

नदी तथा िोराभा ऩानीको फहाफ घट्न ेक्रभ पागुनको अस्न्त्तभसम्भ कामभ हुन ेहुॉदा महाॉ हुन ेकभ उत्ऩादनराई 

बायतफाट आमाछतत बफजुरीरे याहत ददन ेववश्वास गरयएको छ। करयफ एक हजाय तीन सम भेगावाट यहेको भाग 

बायतरे नाकाफन्त्दी गयेऩछछ थवाट्टै फढेय झन्त्ड ैएक हजाय आठ सम भेगावाट ऩुगेको धथमो। 
 

प्राधधकयणरे मो वषाको दहउॉदभा दैछनक १० घन्त्टाभा रोडसेडडङ कामभ गन ेबन ेऩछन अप्रत्मालसत रुऩभा भाग 

फढेऩछछ फढाएय दैछनक १३ घन्त्टासम्भ ऩुमाा१एको छ। नेऩारको जडडत ऺभता अदहरेसम्भ करयफ आठ सम भेगावाट 

ऩुगेको छ। तय, दहउॉदभा तीन सम भेगावाटबन्त्दा फढी आऩूछता हुॉदैन। 
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दहउॉदभा बफजुरीको भाग य आऩूछता व्मवथथाऩन गना ९२ भेगावाटको कुरेिानी जराशम य बायतफाट आमात हुन े

बफजुरीभा न ैबय ऩनुाऩयेको छ। प्राधधकयणरे मो वषा बायतफाट अधधकतभ दईु सम ४० भेगावाटसम्भ आमात गयेको 
छ। ऩछछल्रो सभमको आमात दईु सम ३० भेगावाट यहेको प्राधधकयणरे जनाएको छ। 
 

ढल्केफयभा २२० केबी सफथटेसन छनभााण बए अको वषासम्भ अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट भार करयफ सम 

भेगावाटबन्त्दा फढी आमात गना सककन्त्छ। अको वषाको दहउॉदसम्भ बायतफाट करयफ ६ सम भेगावाट बफजुरी 
बायतफाट आमात गन ेरक्ष्म छ। अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइन ४०० केबीभा चाजा बएऩछछ त्महाॉफाट १२ सम 

भेगावाटसम्भ ल्माउन सककन्त्छ। 
 

सयकायरे ऊजाा सॊकट छनवायणकार घोषणाको तमायी गदै तीन वषालबर एक हजाय चाय सम ५० भेगावाट बफजुरी 
थवदेशभ ैउत्ऩादन गन ेरक्ष्म यािेको छ। मथत ैसन ्२०१७ को अन्त्तसम्भ बायतफाट करयफ नौ सम ३० भेगावाट 

िरयद गन ेरक्ष्म छ। मो दवुै जोड्दा तीन वषाऩछछको भाग सस्जर ैऩूया हुन ेसयकायको दाफी छ। 
 

फॊगरादेशसॉग सोझै ऩायवहन ऩहुॉच 

बायतरे नेऩारराई आफ्नो बूलभ प्रमोग गयेय सोझै फॊगरादेशसम्भको ऩायवहन सुववधा ददन सहभछत जनाएको छ। 
झाऩाको काॉकडलबट्टादेखि फॊगरादेशको फॊगराफन्त्दसम्भ येरभागा उऩमोग गना सहभछत ददएको हो। 
 

बायतको ६ ददन ेऔऩचारयक भ्रभणभा यहेका प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरी य सभकऺी नयेन्त्र भोदीफीच ऩायवहन 

प्रमोग गनेफाये शछनफाय नमाॉ ददल्री हैदयावाद बवनभा सम्झौता बएको हो। फॊगरादेशरे नेऩारफाट बफजुरीसभेत 

रैजान बायतीम बूलभ उऩमोग गना ददनुऩन ेबन्त्दै राभो सभमदेखि आग्रह गदै आएको छ। मसफाये बन ेबायतरे 

प्रछतकक्रमा ददएको छैन। 
 

सोझो ऩायवहन सुववधासॉग ैशछनफाय दईु प्रधानभन्त्रीफीच बएको सम्झौताभा नेऩाररे तेस्रो भुरुकसॉग व्माऩाय 

ववथताय गना ववशािाऩटनभ फन्त्दयगाह प्रमोग गना ऩाउन ेबएको छ। मो फन्त्दयगाह प्रमोगभा ल्माउनेफाये राभो 
सभमदेखि दईु देशफीच छरपर हुॉदै आएको धथमो। ऩछछल्रो सभम नेऩाररे सकक्रमता नदेिाउॉदा बायतरे सभेत 

मसभा फेवाथता गयेको धथमो। 
 

बायतरे तयाईभा छनभााणधीन सडक थतयोन्त्नछत गना ऩछन सहमोग गन ेवचन ददएको छ। तय, उसकै सहमोगभा 
छनभााण तथा थतयोन्त्नछत गन ेबछनएका हुराकी सडकको काभ अदहरे अरऩर छ। बायतीम ठेकेदायरे काभ छोडये 

बागेऩछछ ऩुन् सुरु हुन सकेको छैन। 
 

दईु देशफीच शछनफाय बएका थऩ सम्झौताभा बकूम्ऩका फेरा बायतरे घोषणा गयेको एक िफा रुऩैमाॉ सहमोगभध्मे 

२५ अफा रुऩैमाॉ सहुलरमतभा रुऩान्त्तयण गरयएको छ। २०७१ साउनभा नेऩारको औऩचारयक भ्रभणभा आउॉदा भोदीरे 

घोषणा गयेको एक िफा रुऩैमाॉको सहमोग उऩमोग गन ेिाका बन ेअझैसम्भ फनेको छैन।  
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अऩयभाईको ऩयीऺण उत्ऩादन सुरु 

कोककरा ढकार  

इराभको भाफुभा छनभााणाधीन अऩयभाई जरववद्मुत ्आमोजनारे भॊगरफायफाट आन्त्तरयक ऩयीऺण सुरु गदैछ । ९ 

दशभरव ९ भेघावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म लरएको आमोजनारे भॊगरफाय ऩदहरो चयणको ऩयीऺणभा ऩावय 

हाउससम्भ ऩानी छोडडनेछ । ऩयीऺणसॉग ैभाफुदेखि गोदकसम्भको ट्रान्त्सलभसन प्रसायण राइनको सम्ऩूणा काभ 

गरयन ेछ । 
‘ऩदहरो चयणभा ऩावय हाउस सम्भ ऩानी छोड्छौं, मो १५ ददन ऩयीऺण गरयन्त्छ । त्मसऩछछ भाफ–ुगोदकबफचको 
प्रसायण राइनराई ऩूया गछौं,‟ आमोजनाका छनदेशक सन्त्तोष प्रधानरे बन,े „त्मसऩछछ भार कस्म्सछनङको काभ 

हुन्त्छ । त्मसभा काफेरी कोरयडोैेयको धग्रडफाट ववद्मुत ्सप्राइ गन,े भेलसन चराउन ेय टेस्थटङ गन ेकाभ गछौं । 
मसराई ऩछन झन्त्ड ै१५ ददन राग्छ ।‟ 
ऩयीऺण गरयएऩछछ अफ करयफ एक भदहनालबर आमोजनाको छनमलभत उत्ऩादन सुरु हुन ेछ । छनमलभत उत्ऩादन सुरु 

बएको १५ ददनसम्भ आमोजारे नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणराई छन्शुल्क रूऩभा ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउनुऩछा  ।  
ववद्मुत ्िरयद बफक्री सम्झौता अनुसाय १५ ददन प्राधधकयणराई ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाएऩछछ भार आमोजनारे 

व्मवसाछमक ववद्मुत ्उत्ऩादन गना ऩाउन ेछनदेशक प्रधान फताउॉछन ्। व्मावसाछमक ववद्मुत ्उत्ऩादनऩछछ 

प्राधधकयणरे आमोजनाको उत्ऩाददत ववद्मुत ्िरयद गनेछ ।  
मता, ट्रान्त्सलभसन राइनको जडान कामा ऩछन थोयै भार फाॉकी यहेको जनाइएको छ । जडानको सो कामा एक–दईु 

ददनलबर ैसककन ेहुॉदा आन्त्तरयक ऩयीऺण गना प्रबाववत ऺेरका सवासाधायणराई िोराफाट सतका  यहन आमोजनारे 

सूचना ऩछन गयेको छनदेशक प्रधान फताउॉछन ्।  
१ अफा ५० कयोड रगानी बइसकेको आमोजनाराई यास्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोड्दा थोयै बए ऩछन ऊजाा सॊकट टने 
प्रधानरे फताए । उनरे बन,े „सुख्िा माभभा िोराभा ऩानीको फहाव कभ हुन ेबएकारे ऺभताअनुसाय उत्ऩादन हुॉदैन 

। तय, वषाामाभभा ऩूणा ऺभताभा उत्ऩादन हुन्त्छ । ऩूणा ऺभता हुॉदा केही हदसम्भ ऊजाा सॊकट घटाउन भद्दत गछा  ।‟ 
मो आमोजनाका राधग प्रवद्र्धक ऩञ्चकन्त्मा ग्रुऩको २५ प्रछतशत य रगानी कताा नबफर फैंक, ग्रोफर फैंक, एबेय्थट 

फैंक, नेऩार फैंक य एरएभफी फॊैैकको ७५ प्रछतशत रगानी यहेको प्रधानरे जानकायी ददएका छन ्।  
आमोजनाकै अकााै ेआमोजनाको रूऩभा यहेको अऩयभाई भाधथल्रो „सी‟ क्माथकेटराई ऩछन ऊजाा भन्त्रारमरे मस ै

आधथाक वषालबर सम्ऩन्त्न गन ेसूचीभा यािेको छ । ऊजाा सॊकटका फेरा भन्त्रारमरे ऩछन सम्ऩन्त्न गने सूचीभा 
यािेकारे क्माथकेट ऩछन मस ैवषा सककन ेरक्ष्म याखिएको प्रधान फताउॉछन ्। 
मता गत वषादेखि न ैसञ्चारनभा यहेको २२ भेघावाटको साछनभा भाइको क्मासकेट आमोजनारे ऩछन गत भाघ १२ 

देखि छनमलभत प्रसायण सुरु गयेको छ । सात भेघावाटको सो क्माथकेट आमोजना य २२ भेगावाटको गयी दवु ै

आमोजना यास्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोडडएऩछछ ऊजाा सॊकट घटाउन केही सहमोग ऩुगेको आमोजनाका जनसम्ऩका  
अधधकृत फसन्त्त ऩौडरे फताउॉछन ्। अऩयभाईरे ऩछन छनमलभत उत्ऩादन सुरु गयेऩछछ ऩछछल्रो ऩटक ३९ भेघावाट 

ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेछ ।  



ऩा“चथयस्थथत हेवािोरा ए को काभ ऩछन अस्न्त्तभ चयणछतय ऩुगेको छ । पागुन १० गतेफाटै उत्ऩादन सुरु गने रक्ष्म 

यािेको आमोजनाको काभभा नाकाफन्त्दी य भधेस आन्त्दोरनरे प्रबाव ऩायेऩछछ दढरो बएको सञ्चारक वसन्त्त 

नेम्वाङ फताउॉछन ्। „अस्थतन ैउत्ऩादन गन ेरक्ष्म हो । तय, इन्त्धन य साभग्री नहुॉदा चतै भदहनाछतय भार उत्ऩादन 

सुरु गना सककएरा,‟ उनरे बन े। १४.१ भेगावाटको हेवा ए य तल्रो हेवा छनभााणाधीन छन ्। काफेरी य इवा आमोजना 
फन्त्न ेतमायीभा छन ्। हेवािोराका दईुटा गयी ऩुवािोरा, भाइिोरा, जोगभाई य लसद्धधिोराभा एक÷एक आमोजना 
छनभााण क्रभभा छन ्। ती आमोजना सकक“दा इराभ य ऩा“चथयफाटै उत्ऩादन हुन ेववद्मुत ्सम भेगावाटबन्त्दा फढी 
हुनेछ ।  
मसअछघ ३३ केबी प्रसायण राइनभा जोडडइसकेका नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणको ऩुवािोरा जरववद्मुत ्आमोजना, 
दहभार दोरिा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको भाइिोरा साना जरववद्मुत ्आमोजना य जोशी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको 
ऩुवािोरा जरववद्मुत ्आमोजनाफाट १२ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ । त्मसभा छतन आमोजनाको 
उत्ऩादन जोड्दा ५९ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेदेखिन्त्छ । 
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नेऩारराई ३ भहीनाभै ६ सम भेगावाट ववद्मुत ददन्छौ : उजाा याज्मभन्री 
बायतका उजाा याज्मभन्त्री वऩमूस गोमररे नेऩारको उजाा सॊकट सभाधान गना ६ भहीनाभा होईन तीन भहीनालबर ै

६०० भेगावाट ववद्मुत ददन तमाय यहेको फताएका छन । 
सोभवाय ववहान प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीसॉग बेटवातााभा उनरे तत्कार प्रशायण राइनको ऺभता फढाएय 

नेऩारराई सहमोग गना तमाय यहेको फताएका हुन । 
उनरे बायतीम कम्ऩनीहरुरे छनभााण गना रागेको भाधथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रो जरववद्मुत आमोजना तत्कार 

अछघ फढाउने बन्त्दै उनीहरुराई सभम तोकेय न ैछनभााण कामा अछघ फढाउन छनदेशन ददन ेफताएका धथए । उनरे 

ऩञ्चशे्वय जरववद्मुैृत आमोजना ऩछन अगाडड फढाउन ेप्रछतफद्धता ब्मक्त गयेका धथए । 
गोमररे जरववद्मुतको ऺेरभा नेऩारसॉग लभरेय काभ गना तमाय यहेको सभेत बेटवातााभा थऩष्ट ऩायेका धथए । 
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ऊजाा सॊकट टाना नरससॊहगाड 

बीभफहादयु लसॊह 

नरलसॊह गाड जर ववद्मुत ्आमोजनाको छनभााण बए ऊजाा सॊकटको सभाधान हुने ववऻहरूरे फताएका छन ्

। आमोजनाराई छछटो सम्ऩन्त्न गना जरभाकपमाको चरिेर य याजनीछत हथतऺेऩ योकी सयकायी 
रगानीफाटै छनभााण अछघ फढाउनुऩनेभा उनीहरूको जोड छ ।  

रागत तथा छनभााणका दृस्ष्टरे सफैबन्त्दा सथतो बएकारे ऩछन मसराई यास्ष्ट्रम गौयवको आमोजनाभा 
याखिनुऩन ेआमोजना ववकास सलभछतका कामाकायी छनदेशक भोतीफहादयु काकीरे फताए । „आमोजना 
छनभााणरे ऊजाा सॊकट सभाधान हुने उनरे फताए । जराशममुक्त आमोजना बएकारे ववद्मुतको भौसभी 
उच्च भाग ऩूया गने, डुफान तथा ववथथावऩत कभ हुने, वववाददत नबएको, नदी स्थथय बएको, जग्गा कभ 

अधधकयण हुने, वनजॊगर कभ ववनाश हुने रगामत कायण मो आमोजना अन्त्मबन्त्दा भहत्त्वऩूणा भाछनएको 
हो,‟ उनरे बने, „उक्त आमोजनाको छनभााणको स्जम्भा याज्मरे नै लरनुऩछा  ।‟ ऩस्ब्रक प्राइबेट ऩाटानयलसऩ 

अवधायणाफाट अछघ फढे आमोजना अरऩर ऩन ेउनको बनाइ छ । „मो ऩुयानो अवधायण हो,‟ उनरे बने, 
„मस अवधायणाअनुसाय याजनीछतक वववाद य जरभाकपमाको चरिेरभा सकक्रमता फढ्छ ।‟  
 

कुरेिानी य भस्र्माङदी जरववद्मुत ्आमोजना सयकायरे नै छनभााण गदाा छछटो छनभााण सम्ऩन्त्न बएको 
उनरे फताए । „नरलसॊह गाडराई वववाददत आमोजना फनाउनु हुॉदैन । आमोजना सपर ऩाना सयोकायवारा 
सफैको सहमोगको सकायात्भक वातावयणको आवश्मकता छ,‟ उनरे बन े। 
 

चारू आधथाक वषाभा आमोजनाको डीऩीआय कामाको प्रकक्रमा अछघ फढेको छ । आमोजना ऩदहचान बएको २७ 

वषा नाघेको छ । हारसम्भ सयकायरे आमोजनाभा १ अफाबन्त्दा फढी िचा गरयसकेको छ । चारू आधथाक 

वषाभा आमोजनाका राधग ४७ कयोड ५२ राि ववछनमोजन गरयएको छ । डीऩीआयका राधग अन्त्तयाास्ष्ट्रम 

सूचीकृत ऩयाभशादाता छनोट बइसकेको आमोजनाका लसछनमय इस्न्त्जछनमय सूमाप्रसाद रयजाररे फताए । 
„सम्बाव्मता अध्ममनराई ऩरयभाजान गयी ववद्मुत ्उत्ऩादन तथा ४ सम केबी प्रसायण राइनको 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकनको कामा गने छ,‟ रयजाररे बने ।  
 

४ समदेखि ६ सम भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन ऺभता बएको मो आमोजनाको वाॉधथथर य जराशम 

आसऩासभा अटोभेदटक एन्त्ड डडसाजा गेस्जङ तथा वेदय थटेसन थथाऩना गने, ववस्ल्डङ एन्त्ड क्माम्ऩ प्रान, 

वाटयसेड म्मानेजभेन्त्ट प्रान, पाइननसमर भोडालरटी थटडी, भाकेट सबे, ल्मान्त्ड एन्त्ड प्रोऩटॊ इन्त्बेन्त्टोयी 
सब,े सोलसमोइकनोलभक फेसराइन सबे, हाइड्रोरोस्जकर, बूकम्ऩ सब,े बौगलबाक सबे, कोय डड्रलरङ, ऩावय 

अदटभाइजेसन, कपल्ड सबेरगामत सम्बाव्मता अध्ममनका कामा सम्ऩन्त्न बइसकेको उनरे फताए । गत 
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आधथाक वषादेखि आमोजनारे जग्गा अधधकयण तथा सोको भुआब्जा ववतयण य बौछतक ऩूवााधायको कामा 
गदै आएको छ । गत आधथाक वषाभा ऩावयहाउस साइड दल्री ऺेरको २ सम ३९ योऩनी जग्गा अधधकयण 

गयेय सोको ११ कयोड भुआब्जा ववतयण गयेको उनरे फताए । 

आमोजनाका राधग ६ हजाय योऩनी जग्गा अधधकयण हुने बएको छ । आमोजनाको ववद्मुत ्गहृदेखि 

फाॉधथथर सम्भको ऩहुॉचभागा, लशववय कामाारम बवन य सभुदाम सहमोग कामाक्रभअन्त्तगात ववलबन्त्न 

मोजनाहरूको छनभााण बइयहेको उनरे फताए । त्मथतै चारू आधथाक वषाभा फाथी भेदट्रक सब ेय 

आमोजनाको कन्त्थट्रक्सन ऩावयका राधग यग्दा गाववसको चौिास्थथत ताॉसुगायको ववथततृ अध्ममन गरयने 
छ । उक्त ताॉसुगाय आमोजनाफाट ५ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेअनुभान गरयएको छ ।  

  

 

जाजयकोटको नरगाड िोराको ऩूवास्थथत नरलसॊह गाड जरववद्मुत ्आमोजनाको ऩाउय हाउस छनभााण 

थथर य ऩस्श्चभभा रहॉ गाववसस्थथत कालरभाटी फजाय । तस्थफय : बीभफहादयु लसॊह /कास्न्त्तऩुय 
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अऩयभाईको ऩयीऺण उत्ऩादन सुरु 

कोककरा ढकार  

इराभको भाफुभा छनभााणाधीन अऩयभाई जरववद्मुत ्आमोजनारे भॊगरफायफाट आन्त्तरयक ऩयीऺण सुरु गदैछ । ९ 

दशभरव ९ भेघावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म लरएको आमोजनारे भॊगरफाय ऩदहरो चयणको ऩयीऺणभा ऩावय 

हाउससम्भ ऩानी छोडडनेछ । ऩयीऺणसॉग ैभाफुदेखि गोदकसम्भको ट्रान्त्सलभसन प्रसायण राइनको सम्ऩूणा काभ 

गरयन ेछ । 
‘ऩदहरो चयणभा ऩावय हाउस सम्भ ऩानी छोड्छौं, मो १५ ददन ऩयीऺण गरयन्त्छ । त्मसऩछछ भाफ–ुगोदकबफचको 
प्रसायण राइनराई ऩूया गछौं,‟ आमोजनाका छनदेशक सन्त्तोष प्रधानरे बन,े „त्मसऩछछ भातय् कस्म्सछनङको काभ 

हुन्त्छ । त्मसभा काफेरी कोरयडोैेयको धग्रडफाट ववद्मुत ्सप्राइ गन,े भेलसन चराउन ेय टेस्थटङ गन ेकाभ गछौं । 
मसराई ऩछन झन्त्ड ै१५ ददन राग्छ ।‟ 
ऩयीऺण गरयएऩछछ अफ करयफ एक भदहनालबर आमोजनाको छनमलभत उत्ऩादन सुरु हुन ेछ । छनमलभत उत्ऩादन सुरु 

बएको १५ ददनसम्भ आमोजारे नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणराई छन्शुल्क रूऩभा ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउनुऩछा  ।  
ववद्मुत ्िरयद बफक्री सम्झौता अनुसाय १५ ददन प्राधधकयणराई ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाएऩछछ भार आमोजनारे 

व्मवसाछमक ववद्मुत ्उत्ऩादन गना ऩाउन ेछनदेशक प्रधान फताउॉछन ्। व्मावसाछमक ववद्मुत ्उत्ऩादनऩछछ 

प्राधधकयणरे आमोजनाको उत्ऩाददत ववद्मुत ्िरयद गनेछ ।  
मता, ट्रान्त्सलभसन राइनको जडान कामा ऩछन थोयै भार फाॉकी यहेको जनाइएको छ । जडानको सो कामा एक–दईु 

ददनलबर ैसककन ेहुॉदा आन्त्तरयक ऩयीऺण गना प्रबाववत ऺेरका सवासाधायणराई िोराफाट सतका  यहन आमोजनारे 

सूचना ऩछन गयेको छनदेशक प्रधान फताउॉछन ्।  
१ अफा ५० कयोड रगानी बइसकेको आमोजनाराई यास्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोड्दा थोयै बए ऩछन ऊजाा सॊकट टने 
प्रधानरे फताए । उनरे बन,े „सुख्िा माभभा िोराभा ऩानीको फहाव कभ हुन ेबएकारे ऺभताअनुसाय उत्ऩादन हुॉदैन 

। तय, वषाामाभभा ऩूणा ऺभताभा उत्ऩादन हुन्त्छ । ऩूणा ऺभता हुॉदा केही हदसम्भ ऊजाा सॊकट घटाउन भद्दत गछा  ।‟ 
मो आमोजनाका राधग प्रवद्र्धक ऩञ्चकन्त्मा ग्रुऩको २५ प्रछतशत य रगानी कताा नबफर फैंक, ग्रोफर फैंक, एबेय्थट 

फैंक, नेऩार फैंक य एरएभफी फॊैैकको ७५ प्रछतशत रगानी यहेको प्रधानरे जानकायी ददएका छन ्।  
आमोजनाकै अकााै ेआमोजनाको रूऩभा यहेको अऩयभाई भाधथल्रो „सी‟ क्माथकेटराई ऩछन ऊजाा भन्त्रारमरे मस ै

आधथाक वषालबर सम्ऩन्त्न गन ेसूचीभा यािेको छ । ऊजाा सॊकटका फेरा भन्त्रारमरे ऩछन सम्ऩन्त्न गने सचूीभा 
यािेकारे क्माथकेट ऩछन मस ैवषा सककन ेरक्ष्म याखिएको प्रधान फताउॉछन ्। 
मता गत वषादेखि न ैसञ्चारनभा यहेको २२ भेघावाटको साछनभा भाइको क्मासकेट आमोजनारे ऩछन गत भाघ १२ 

देखि छनमलभत प्रसायण सुरु गयेको छ । सात भेघावाटको सो क्माथकेट आमोजना य २२ भेगावाटको गयी दवु ै

आमोजना यास्ष्ट्रम प्रसायण राइनभा जोडडएऩछछ ऊजाा सॊकट घटाउन केही सहमोग ऩुगेको आमोजनाका जनसम्ऩका  
अधधकृत फसन्त्त ऩौडरे फताउॉछन ्। अऩयभाईरे ऩछन छनमलभत उत्ऩादन सुरु गयेऩछछ ऩछछल्रो ऩटक ३९ भेघावाट 

ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेछ ।  
ऩा“चथयस्थथत हेवािोरा ए को काभ ऩछन अस्न्त्तभ चयणछतय ऩुगेको छ । पागुन १० गतेफाटै उत्ऩादन सुरु गने रक्ष्म 

यािेको आमोजनाको काभभा नाकाफन्त्दी य भधेस आन्त्दोरनरे प्रबाव ऩायेऩछछ दढरो बएको सञ्चारक वसन्त्त 



नेम्वाङ फताउॉछन ्। „अस्थतन ैउत्ऩादन गन ेरक्ष्म हो । तय, इन्त्धन य साभग्री नहुॉदा चतै भदहनाछतय भार उत्ऩादन 

सुरु गना सककएरा,‟ उनरे बन े। १४.१ भेगावाटको हेवा ए य तल्रो हेवा छनभााणाधीन छन ्। काफेरी य इवा आमोजना 
फन्त्न ेतमायीभा छन ्। हेवािोराका दईुटा गयी ऩुवािोरा, भाइिोरा, जोगभाई य लसद्धधिोराभा एक÷एक आमोजना 
छनभााण क्रभभा छन ्। ती आमोजना सकक“दा इराभ य ऩा“चथयफाटै उत्ऩादन हुन ेववद्मुत ्सम भेगावाटबन्त्दा फढी 
हुनेछ ।  
मसअछघ ३३ केबी प्रसायण राइनभा जोडडइसकेका नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणको ऩुवािोरा जरववद्मुत ्आमोजना, 
दहभार दोरिा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको भाइिोरा साना जरववद्मुत ्आमोजना य जोशी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको 
ऩुवािोरा जरववद्मुत ्आमोजनाफाट १२ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ । त्मसभा छतन आमोजनाको 
उत्ऩादन जोड्दा ५९ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेदेखिन्त्छ । 
 
  



>f]tM sf/f]af/, 2072÷11÷10 

ऊजाा सॊकटकार रत्माउॉ दै ससॊगटीखोराभा अवयोध 

ददरफहादयु केसी 
दोरिा, १० पागुन – सयकायरे जरववद्मुत ्आमोजनाको काभभा अवयोध गनेराई सावाजछनक भुद्दा रगाउन ेगयी 
ऊजाा सॊकटकार घोषणा गये ऩछन दोरिाको लसॊगटीभा बन ेथथानीमरे मसराई न ैचनुौती ददएका छन ्। 
लसॊगटीिोरा जरववद्मुत ्आमोजनाभा थथानीमरे अवयोध गदाा १० ददनदेखि काभ ठप्ऩ छ । आमोजनारे बौछतक 

ऩूवााधाय छनभााणको तमायीका राधग अस्न्त्तभ सब ेगदैगदाा थथानीमरे सब ेभेलसन जपत गयेका छन ्। सबेको सफ ै

डडजाइन त्मही भेलसनभा छ । उऩकयण रुदटएऩछछ आमोजनारे प्रहयीभा जानकायी ददएको धथमो । भेलसन अदहरे 

ऩछन उनीहरूसॉग ैछ । प्रभुि स्जल्रा अधधकायीरे दवुै ऩऺराई वाताा गयाएय सभथमा सभाधान गने आश्वासन ददएको 
१० ददन बफछतसक्दा ऩछन वाताा हुन नसकेको थथानीमको आयोऩ छ । आफ्ना भाग ऩूया नबए आमोजनाको काभ गना 
नददन ेचतेावनी उनीहरूको छ । 
जरववद्मुत्को नाभ न ैऩरयवतान गयी फाफये–लसॊगटी याख्नऩुन,े लसलबर छनभााणको काभ थथानीम सयोकाय सलभछतराई 

ददनुऩन,े ग्राभीण सडकरगामत थथानीम ऩूवााधाय छनभााण गनुाऩन ेजथता भाग उनीहरूरे यािेका छन ्। १५ प्रछतशत 

सेमय थथानीमराई छन्शुल्क ददनुऩन ेय २० प्रछतशत सेमय रगानी गना ददनुऩन ेजथता भाग ऩछन उनीहरूका छन ्। 
मसअछघ आमोजनारे आफ्ना भाग ऩूया नगयेको बन्त्दै थथानीमरे सदयभुकाभ आएय माारीसदहत स्जल्रा प्रशासन 

कामाारमभा धनाा ददएका धथए । भाग ऩूया गन ेप्रछतफद्धता आएभार उऩकयण कपताा गन ेयाप्रऩा नेऩारका सधचव 

बाष्कय ऩाण्डरेे फताए । 
आमोजना प्रवद्र्धक लसॊगटीिोरा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीका छनदेशक काजी राभारे आमोजनाप्रबाववत ऺेरका सफ ैगाउॉ  
ऩुगेय सावाजछनक सुनुवाइ गरयसकेको फताए । थथानीमका भागफाये थथानीमथतयभ ैछरपर गयी सहभछत बइसके 

ऩछन ऩुन् काभ अवयोध गन ेप्रववृत्तरे आपूहरू छनयाश उनको बनाइ छ । 
“सब ेभेलसन बफधग्रमो बन ेडडजाइन उल्टो ऩना जान्त्छ, मसरे आमोजनाको िचा य सभम थवऩन्त्छ,” उनरे बन,े 

“आमोजनाको काभ सुरु नबए ऩछन अध्ममनकै चयणभा बूकम्ऩऩछछ याहत ववतयणदेखि अन्त्म साभास्जक ववकासभा 
सहमोग गदै आमौं तय व्मस्क्त य सभूहैवऩच्छे नमाॉ–नमाॉ भाग थवऩॉदै जाॉदा हाभी छनयाश बएका छौं ।” 

आमोजनाप्रबाववत ऺेरभा फाफयेसदहत रालभडाॉडा, रादकु य धचरॊिा गाववस ऩछान ्। फाफये य धचरॊिाफीचभा सोरुङ 

िोराभा इन्त्टेक य डडथमान्त्डय फनाएय ६ ककरोलभटय सुरुङ छनभााण गयी रालभडाॉडा–७ जुयेऩानीभा सजाट्माॊक छनभााण 

हुनेछ । त्मसऩछछ ६५० लभटय ऩेनथटकभापा त रालभडाॉडाकै लशलशयधायीस्थथत ऩावयहाउसभा ऩानी िसाल्न ेमोजना 
यहेको छनदेशक राभारे जानकायी ददए । आमोजनाको ग्रस हेड २६८ लभटय छ । 
सब ेसकेय पागुनलबर ैआमोजनाको काभ सुरु गन ेतमायी धथमो । “देशभा ववद्मुत ्अबाव बएय दैछनक १४ 

घण्टासम्भ रोडसेडडङ छ, ववद्मुत्भा ऩछन बायत ैछनबाय हुन थालरसक्मौं, मथतो फेरा थवदेशभ ैछनभााण हुन े

आमोजनाभा अवयोधरे रगानी वातावयण बफग्रन्त्छ,” राभा बन्त्छन,् “जरववद्मुत ्ववकासभा सयकायी झन्त्झदटरा 
प्रकक्रमा य थथानीमको अवयोध हटाउन ववद्मुत ्सॊकटकार घोषणा बएका फेरा थथानीमरे न ैचनुौती ददइयहेका छन ्

।” 

लसॊगटीिोरा ७ वषाअछघ ववद्मुत ्प्राधधकयणसॉग फढाफढ भूल्मभा प्रछतथऩधााफाट छनजी ऺेररे लरएका ६ आमोजना 
(सुऩय ६) अन्त्तगात ऩछा  । „सुऩय ६‟भा दोरिाका लसॊगटीिोरा य २४ भेगावाटको िायेिोरा ऩछान ्। लसॊगटीिोराको 



मसको ऺभता अदहरे १६ भेगावाट छ । ववथततृ अध्ममनफाट ऺभता फढाउन सककन ेअवथथा यहेको व्मवथथाऩनरे 

जनाएको छ । 
आमोजनाको ववथततृ अध्ममन प्रछतवेदन तमाय बइसके ऩछन गौयीशॊकय सॊयऺण ऺेरका कायण दोहोयो अध्ममन 

गनुाऩयेको धथमो । त्मसरे आमोजनाको काभ २ वषा दढरा बइसकेको छ । 
आमोजना ३० प्रछतशत थवालभत्व ऩुॉजी य ७० प्रछतशत ऋण रगानीभा छनभााण हुन रागेको हो, जसको अनुभाछनत 

रागत ४ अफा रुऩैमाॉ छ । मसरे थथानीमराई १० प्रछतशत सेमय रगानी सुछनस्श्चत गरयसकेको छ । 
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४१० भेगावाटको नरससॊहगाड आमोजनाभा चरखेर 

व्मवथथावऩका–सॊसद् सावाजछनक रेिा सलभछतरे नरलसॊहगाड जरववद्मुत ्आमोजनाको ववथततृ ऩरयमोजना 
प्रछतवेदन तमाय ऩान ेऩयाभशादाता छनोट गन ेक्रभभा अछनमलभतता बएको बन्त्दै चासो देिाएको छ । 
जाजयकोटभा आमोजनाथथर यहेको उक्त  आमोजनाको हार ऩयाभशादाता छनोटका क्रभभा कभ भूल्म प्रथताव गन े

कम्ऩनीराई नददई फढी प्रथताव गनेराई नरलसॊहगाड जरववद्मुत ्आमोजना ववकास सलभछतरे ददन रागेको बन्त्दै 

रेिाभा उजुयी ऩयेको धथमो । ववथततृ आमोजना प्रछतवेदन (डडवऩआय) गनाका राधग अस्न्त्तभभा एसएभइसी (थभेक) 

य एप कन्त्सल्ट छाछनएका धथए । अस्न्त्तभ चयणभा थभेकरे रू. एक अफा १९ कयोड ९१ राि ५६ हजाय आठ सम ३२ रे 

प्रथताव गयेको धथमो बन ेएप कन्त्सल्टरे रू. ८६ राि ६५ राि ६६ हजाय दईु सम ३३ प्रथताव गयेको धथमो । उक्त 

यकभ थभेकरे बन्त्दा रू. ३३ कयोड २५ राि ९० हजाय ऩाॉच सम ९९ कभ हो । 
आमोजना ववकास सलभछतरे कभ प्रथताव गयेको एप कन्त्सल्टराई नददई थभेकराई ददने तमायी गयेको उजुयीभा 
देखिन्त्छ । रेिा सलभछतको भङ्गरफायको फैठकरे सो आमोजनाका सम्फन्त्धभा आमोजना ववकास सलभछतफाट थऩ 

कागजात भगाउन ेय छरपर गन ेछनणाम गयेको सबाऩछत जनादान शभाारे फताए  । 
आमोजनाका कामाकायी छनदेशक एवभ ्भूल्माङ्कन सलभछतरे गयेको प्राववधधक भूल्माङ्कनभा  एप कन्त्सल्टरे ८४ 

अङ्कबन्त्दा फढी ऩाउनुऩनेभा ७८ दशभरव २३ अङ्क ददइएको छ बन े थभेकराई ८२ दशभरव ७२ अङ्क ददइएको य 

आधथाक तथा प्राववधधक प्रथताव ऩदहल्म ैआवेदनकतााराई सावाजछनक गयेको रेिा सलभछतभा दताा गयाइएको 
उजुयीभा उल्रेि छ । 
सयकायरे चारु आधथाक वषाभा रू. २५ कयोड फजेट ववछनमोजन गयेको उक्त आमोजनाको ऺभता ४१० भेगावाट यहेको 
छ  । हार उक्त आमोजनाको ऩहुॉचभागा छनभााणको काभ शूरु बएको छ । ऩहुॉचभागा छनभााण, जग्गा प्रास्प्त य 

भुआब्जाैा ववतयण रगामतका ववषमभा वववाद जायी यहेका कायण कामा अगाडड फढ्न नसकेको सलभतीको बनाइ छ 

। 
ववकास सलभछतरे कभ प्रथताव गन ेएप कन्त्सल्टराई नददई फढी प्रथताव गन ेथभेकराई ददएय आधथाक चरिेर 

गयेको बन्त्दै थऩ छरपर य अध्ममन आवश्मक यहेको साॊसद ववकास रम्साररे फताए ।  यासस 
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साढे ६ हजाय भेगावाट बफजुरी आवश्मक  

रक्ष्भण ववमोगी 
यास्ष्ट्रम मोजना आमोगरे आगाभी १५ वषासम्भ भुरुकभा बफजुरीको भाग ६ हजाय ५ सम भेगावाट ऩुग्ने 
प्रऺेऩण गयेको छ। २ भदहना फढी सभम रगाएय गयेको अध्ममनको आधायभा उक्त भाग प्रऺेऩण गरयएको 
हो।  
आधथाक ववकास य ऩेट्रोलरमभ ऩदाथा ववथथावऩत गन ेरक्ष्मरे सन ्२०३० सम्भको बफजुरीको भाग य 

आऩूछताको प्रऺेऩण गरयएको छ। िाना ऩकाउने ग्मास य औद्मोधगक ऺेरभा िऩत हुने डडजेर ववथथावऩत 

गने गयी त्मछतफेरासम्भ जडडत ऺभता ६ हजाय ५ सम भेगावाट आवश्मक ऩन ेआमोग उच्च स्रोतरे 

फतामो। 
 

भुरुकभा अदहरेसम्भ बफजुरीको भाग–आऩूछताको वैऻाछनक प्रऺेऩण गरयएको छैन। नेऩार ववद्मुत 

प्राधधकयणरे आफ्ना ग्राहकराई आधाय भानेय औसत भागको अनुभान गने गयेको छ। तय, लसॊगो 
भुरुकराई एक वषाभा कछत बफजुरी आवश्मक ऩछा  बन्त्ने मककन छैन। आमोगरे तम गयेको मो ऩदहरो 
वैऻाछनक प्रऺेऩण हो। 
 

भुरुकको वावषाक कुर गाहाथथ उत्ऩादन ५ प्रछतशत हुने अनुभानका आधायभा बफजुरीको भाग प्रऺेऩण 

गरयएको छ। आमोग स्रोतअनुसाय प्रायस्म्बक अध्ममनको काभ सककएकारे दईु सातालबर अस्न्त्तभ 

प्रछतवेदन तमाय हुनेछ। 
 

दईु भदहनाअछघ रगानी फोडारे आमोगराई बफजुरीको भाग य आऩूछताको वैऻाछनक अध्ममन गने स्जम्भा 
ददएको धथमो। फोडाको ऩुस ५ गतेको १९औॊ फैठकरे आमोगराई ३ भदहनालबर ऊजाा भाग य आऩूछता 
सम्फन्त्धी अध्ममन गयेय प्रछतवेदन फुझाउन छनदेशन ददएको धथमो। 
 

देशभा हारसम्भ आधधकारयक रुऩभा यास्ष्ट्रम ऊजाा भाग तथा आऩूछता सम्फन्त्धी अध्ममन नबएकारे 

मससम्फन्त्धी अध्ममन गना आमोग उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा उच्चथतयीम सलभछत गठन बएको छ। 
सलभछतभा आमोग, ऊजाा य उद्मोग भन्त्रारम य जर तथा ऊजाा आमोगका सधचव, प्राधधकयण एवॊ 
वैकस्ल्ऩक ऊजाा प्रवद्ाधन केन्त्रका कामाकायी छनदेशक य ववद्मुत ववकास ववबागका भहाछनदेशक सदथम 

छन।् 
 

उक्त उच्चथतयीम सलभछतभा फोडाका प्रभुि कामाकायी अधधकृत याधेश ऩन्त्त सदथम य फोडाकै लसडडइ 

सञ्जम ढुॊगेर सदथम सधचव छन।् आमोगरे तमाय ऩायेको प्रछतवेदन अफ फथन ेफोडा सञ्चारक सलभछतभा 



ऩेश गयी सयकायराई जानकायी गयाइने आमोगका एक अधधकायीरे फताए। 
 

प्राधधकयणरे हयेक वषा १० प्रछतशतका दयरे ग्राहक थवऩने अनुभानका आधायभा भाग य आऩूछताको प्रऺेऩण 

गदै आएको छ। तय, मो अदहरे उऩमोग बइयहेको ऩेट्रोलरमभ ऩदाथा मथावत यािेय गरयएको प्रऺेऩण हो। 
छनजी ऺेरका जरववद्मुत उत्ऩादक तथा ववश्रेषकरे मसराई प्राधधकयणको ऩयम्ऩयागत प्रऺेऩण भान्त्दै 

आएका छन।् 
 

प्राधधकयणरे सन ्२०३० सम्भ करयफ ३ हजाय भेगावाट भाग ऩुग्न ेअनुभान गयेको छ। मो भागराई आधाय 

भान्त्दा रक्षऺत आमोजना नफन्त्ने य सयकायरे यािेको आधथाक ववकासको रक्ष्म ऩूया नहुन ेहुॉदा वैऻाछनक 

भाग–आऩूछताको स्जम्भा आमोगराई ददइएको फोडा अधधकायी फताउॉछन।् 
 

उक्त भाग ऩूया गना अदहरे अध्ममन बइयहेका फूढीगण्डकी जराशम, ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम आमोजना य 

सप्तकोसी उच्च फाॉधरगामत आमोजना प्राथलभकताभा याखिएको छैन। रक्षऺत १५ वषासम्भ प्राधधकयणरे 

ववद्मुत िरयद सम्झौता (वऩवऩए) बएका य ववबागरे उत्ऩादन अनुभछतऩर ददएय काभ बइयहेका आमोजना 
न ैछनभााण गने रक्ष्म याखिएको छ। 
 

आमोग सधचव सुयेशभान शे्रष्ठरे बने ऊजाा भाग य आऩूछताका ववषमभा अदहरे कुन ैकाभ नबएको फताए। 
'अदहरे हाभी १४औॊ मोजना तमाय गने काभभा रागेका छौं, ऊजाा प्रऺेऩणभा काभ गना भ्माइएको छैन,' 

उनरे बन,े 'अध्ममन सककएको छैन, सभम राग्छ।' 
 

प्राधधकयणरे अदहरेसम्भ वऩवऩए गयेका य ववबागरे उत्ऩादन अनुभछतऩर जायी गयेका आमोजना छनभााण 

बए रक्षऺत ६ हजाय ५ सम भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुने आमोग अधधकायीको दाफी छ। ऊजाा भाग य 

आऩूछता प्रऺेऩणको काभ तीव्ररुऩभा बइयहेको जानकायी ददॉदै सलभछतका सदथम सधचव ढुॊगेररे १५ ददनलबर 

सफै काभ सककने फताए। 
 

'फोडारे न ैआमोग उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा सलभछत गठन गयेय काभ गन ेस्जम्भा ददएको हो, सलभछतरे 

प्रछतवेदन फोडाभै ऩेश गनेछ,' उनरे सोभफाय नागरयकसॉग बने, 'फोडारे सञ्चारक सलभछतफाट थवीकृत गयेय 

सयकायराई जानकायी गयाउॉछ।' अदहरेसम्भ ऊजाा भाग–आऩूछताको त्मऩयक प्रऺेऩण नबएकारे मसरे 

भुरुकभा फढ्दै गएको बफजुरीको भाग य आऩछूताका सम्बवना उजागय गने उनरे फताए। 
 

सयकायरे हारै ऊजाा सॊकट छनवायण तथा ववद्मुत ववकास दसक घोषणा गयेय १० वषाभा १० हजाय भेगावाट 

बफजुरी उत्ऩादनको रक्ष्म यािेको छ। आमोगको प्रऺेऩण य सॊकटकाररे छनधाायण गयेको रक्ष्मभा 
सभानता नबए ऩछन ववद्मुत ववकासको गछतभा तीव्रता आउने ऊजाा भन्त्रारमका अधधकायीको बनाइ छ। 
 



सॊमुक्त याष्ट्र सॊघरे अवरम्फन गयेको ददगो ववकास रक्ष्मरे ऩछन सन ्२०३० सम्भ सफैभा ऊजााको ऩहुॉच 

ऩुमाातउन ेयणनीछत लरएको छ। नेऩारभा मसको नेततृ्व आमोग गरययहेको छ। उक्त रक्ष्मरे सभेत सन ्

२०३० सम्भ १० हजाय भेगावाट बफजुरी चादहने अनुभान गयेको छ।   
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नरससॊहगाड आमोजनाभा चरेखर बएको बन्दै सॊसदीम ससभनतको चासो 
व्मवथथावऩका–सॊसद् सावाजछनक रेिा सलभछतरे नरलसॊहगाड जरववद्मुत ्आमोजनाको ववथततृ ऩरयमोजना 
प्रछतवेदन तमाय ऩान ेऩयाभशादाता छनोट गन ेक्रभभा अछनमलभतता बएको बन्त्दै चासो देिाएको छ । 
जाजयकोटभा आमोजनाथथर यहेको सो आमोजनाको हार ऩयाभशादाता छनोटका क्रभभा कभ भूल्म प्रथताव गन े

कम्ऩनीराई नददई फढी प्रथताव गनेराई नरलसॊहगाड जरववद्मुत ्आमोजना ववकास सलभछतरे ददन रागेको बन्त्दै 

रेिाभा उजुयी ऩयेको धथमो । ववथततृ आमोजना प्रछतवेदन ९डडवऩआय० गनाका राधग अस्न्त्तभभा एसएभइसी 
९थभेक० य एप कन्त्सल्ट छाछनएका धथए । अस्न्त्तभ चयणभा थभेकरे रु एक अफा १९ कयोड ९१ राि ५६ हजाय ८३२ रे 

प्रथताव गयेको धथमो बन ेएप कन्त्सल्टरे रु ८६ राि ६५ राि ६६ हजाय २३३ प्रथताव गयेको धथमो । उक्त यकभ 

थभेकरे बन्त्दा रु ३३ कयोड २५ राि ९० हजाय ५९९ कभ हो । 
आमोजना ववकास सलभछतरे कभ प्रथताव गयेको एप कन्त्सल्टराई नददई थभेकराई ददने तमायी गयेको उजुयीभा 
देखिन्त्छ । रेिा सलभछतको आजको फैठकरे सो आमोजनाका सम्फन्त्धभा आमोजना ववकास सलभछतफाट थऩ 

कागजात भगाउन ेय छरपर गन ेछनणाम गयेको सबाऩछत जनादान शभाारे जानकायी ददनुबमो । िरयद प्रकक्रमाको 
गोऩनीमता बङ्ग गयी प्राववधधक प्रथतावभा थभेक अगाडड यहेको बन्त्दै सलभछतरे आपूिसुी कामा गयेको देखिन 

आएको सलभछतको ठहय छ । 
ऩूवाप्रधानभनरी सुशीर कोइयाराको छनधन बएको बोलरऩल्ट सयकायरे सावाजछनक बफदासभेत ददएको ददन गत 

भाघ २८ गत ेऊजाा सधचव सुभनप्रसाद शभााको छनदेशनराई सभेत अटेय गयी आमोजना ववकास सलभछतरे फढी 
प्रथताव गनेराई ददने छनणाम गयेको ऩाइएको सदथम याभहरय िछतवडारे जानकायी ददनुबमो । आमोजनाका 
कामाकायी छनदेशक एवभ ्भूल्माङ्कन सलभछतरे गयेको प्राववधधक भूल्माङ्कनभा सभेत फदछनमतऩूणा तवयरे एप 

कन्त्सल्टरे ८४ अङ्कबन्त्दा फढी ऩाउनुऩनेभा ७८।२३ अङ्क ददएको य थभेकराई ८२।७२ अङ्क ददइएको य आधथाक 

तथा प्राववधधक प्रथताव ऩदहल्म ैआवेदनकतााराई सावाजछनक गयेको रेिा सलभछतभा दताा गयाइएको उजुयीभा 
उल्रेि छ । 
काठभाडौँ फाराजुका प्रवीनप्रसाद शभाारे दताा गयाउनुबएको उजुयीभा रु ३३ कयोड २५ राि ९० हजाय ५९९ यकभ लसध ै

नोक्सान हुन ेदेखिन्त्छ । आमोजना ववकास सलभछतराई गुभयाहभा ऩायी भनोभानी ढङ्गरे कामा गयी भूल्माङ्कनभा 
सॊरग्न भातहतका कभाचायीराई अनुधचत प्रबावभा ऩायी कामा गयेको य ऩणूा वववयण नआईकन अस्न्त्तभ छनणाम 

गरयएको शभााको उजुयीभा उल्रेि छ । 
यास्ष्ट्रम प्राथलभकता प्राप्त सो आमोजनाको ऺभता ४१० भेगावाट यहेको छ । सयकायरे ऩछछल्रो ऩटक सावाजछनक 

गयेको ऊजाा सङ्कट छनवायणकारसम्फन्त्धी कामामोजनाभा सभेत सो आमोजनाराई कम्ऩनी ढाॉचाभा रगेय अगाडड 

फढाउन ेववषम सभावेश गरयएको छ । हार सो आमोजनाको ऩहुॉचभागा छनभााणको काभ सुरु बएको छ । 
सयकायरे चारु आधथाक वषाभा सो आमोजनाका राधग रु २५ कयोड फजेट ववछनमोजन गयेको छ । सॉग ैगठन बएको 
फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाको डडवऩआयसभेत तमाय बइसकेको य आमोजना छनभााणको चयणभा प्रवेश गना 
रागेको सन्त्दबाभा सो आमोजनाको काभ अगाडड फढ्न सकेको छैन । ऩयाभशादाता छनोटको प्रकक्रमा गत वषाफाट सुरु 

हुनुऩनेभा कुन ैकाभ हुन सकेको छैन । ऩहुॉचभागा छनभााण, जग्गा प्रास्प्त य भुआब्जाैा ववतयण रगामतका ववषमभा 
वववाद जायी यहेका कायण अगाडड फढ्न सकेको छैन । 



सलभछतरे कभ प्रथताव गन ेकम्ऩनीराई नददई फढी प्रथताव गनेराई ददनुको ऩछाडड आधथाक चरिेर हुन सक्न े

आशङ्कासभेत गयेको छ । सावाजछनक िरयद ऐन य आधथाक ऐनरे सभेत कभ प्रथताव गनेराई न ैददनुऩन ेव्मवथथा 
छ । तय ववकास सलभछतरे कभ प्रथताव गन ेएएप कन्त्सल्टराई नददई फढी प्रथताव गन ेथभेकराई ददएय आधथाक 

चरिेर गयेको बन्त्दै थऩ छरपर य अध्ममन आवश्मक यहेको साॊसद ववकास रम्सार फताउनुहुन्त्छ । 
आमोजना ववकास सलभछतका कामाकायी छनदेशक भोतीफहादयु कुॉ वय, सञ्चारक सलभछतका अध्मऺ शयेफहादयु 

शाहीसॉग छरपर गयेय भार ैआवश्मक छनणाम लरइन ेय ककन त्मथतो गरयएको हो, सो को छानबफन गन ेछनणाम 

बएको सबाऩछत शभााको बनाइ छ । यासस 
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तनहुॉ जरववद्मुत्को ठेकेदाय छनौटको प्रकिमा सुरु 

फाफयुाभ िड्का 
काठभाडौं ११ पागुन – प्रवद्र्धक तनहुॉ हाइड्रोऩावय लरलभटेडरे प्रथताववत १४० भेगावाटको तनहुॉ जरववद्मुत ्

आमोजना सन ्२०१७ देखि छनभााण सुरु गयी सन ्२०२२ को अन्त्त्मभा सम्ऩन्त्न गन ेकामामोजना तमाय ऩायेको छ । 
तनहुॉरे आमोजनाको कामातालरका तमायी गयी आमोजनाको काभ छनधाारयत सभमभा सुरु गना लसलबर, 

हाइड्रोभेकाछनकर य इरेक्ट्रोभेकाछनकरको ठेक्काका राधग ठेकेदाय कम्ऩनीको ऩूवामोग्मताको छनौट प्रकक्रमा सुरु 

गयेको छ । ऩूवामोग्मताको काभ सककएऩछछ लसलबर, हाइड्रो, इरेक्ट्रोभेकाछनकरको ववश्वव्माऩी फोरऩर आह्वान हुन े

आमोजनाका प्रफन्त्ध छनदेशक सुनीरकुभाय ढुङ्गेररे फताए । 
“मो वषा ठेक्काको सफ ैकाभ सकेय अको वषादेखि लसलबरको काभ थाल्न ऩूवामोग्मता छनौटको तमायी बएको हो,” 

उनरे बन,े “औऩचारयक रूऩभा आमोजनाको काभ सुरु बएको छ । आगाभी ६ वषालबर आमोजना सम्ऩन्त्न गन े

रक्ष्मसभेत तम गरयएको छ ।” मसअछघ सन ्२०२१ भा सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म लरएकोभा ऩयाभशादाता छनमुस्क्तभा 
बएको दढराइरे आमोजनाको काभ १ वषा दढराइ बएको उनरे जानकायी ददए । 
तनहुॉरे ३ रटभा आमोजनाको काभ अछघ फढाउन ेतमायी गयेको छ । जसअनुसाय रट १ अन्त्तगात आमोजनाको 
फाॉधको छनभााण, रट २ भा हाइड्रो य इरेक्ट्रोभेकाछनकर य रट ३ भा प्रसायणराइन य सफथटेसन य १७ गाववसभा 
ववद्मुछतमकयणको ऩूवााधाय तमायी छ । ल्माह्भेमय इन्त्टयनेसनररे जे ऩावयरे तमाय गयेको ववथततृ 

इस्न्त्जछनमरयङको ऩुनयावरोकन य फोरऩर कागजातहरू तमाय गरययहेको ढुॊगेररे जानकायी ददए । 
आमोजना छनभााण अवधध ५ वषा बए ऩछन १ वषा कन्त्टेन्त्जेन्त्सी प्रानअन्र्तगत याखिएको उनरे थऩष्ट ऩाये । 
कामातालरकाअनुसाय काभ अछघ फढे छनधाारयत सभमभ ैआमोजनाको काभ सम्ऩन्त्न हुन ेउनको बनाई छ । 
आमोजनाराई आवश्मक रगानी जुदटसकेको जानकायी ददॉदै ढुॊगेररे बने, “ प्राधधकयणसॉग ववद्मुत ्िरयद बफक्री 
सम्झौता (ऩीऩीए) य सयकायफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभछतऩर (राइसेन्त्स) लरन ेप्रकक्रमाभा छ । 
आगाभी २ भदहनालबर तनहुॉको राइसेन्त्स प्राप्त हुॉदैछ ।” ठेक्का बएऩछछ भार आमोजनाको वाथतववक रागत 

छनधाायण हुन ेबएकारे त्मसऩछछ भार प्राधधकयणसॉग ऩीऩीए हुन ेबएको छ । प्राधधकयणसॉग ऩीऩीए गना ट्रभलसट ऩास 

बइसकेको छ । ऩीऩीएको दयका ववषमभा अझै छरपर हुन फाॉकी यहको उनरे फताए । जराशममुक्त आमोजना 
बएकारे ऩीऩीए दय न्त्मूनतभ ्७ देखि ९ रुऩैमाॉसम्भ ऩुग्न ेउनको बनाइ छ । मद्मऩी आमोजनाको ठेक्का यकभ थऩष्ट 

बएऩछछ रागत य प्रछतपर तम बएऩछछ भर ऩीऩीएको प्रकक्रमा अछघ फढ्नेछ । 
आमोजना ऩूणा सयकाय थवालभत्व बए ऩछन आमोजना प्रबाववत य सवासाधायणराई सेमय छनष्कासन गन ेमोजना 
यहेको उनरे सुनाए । आमोजनाको मककन रागत तम बएऩछछ भार सेमय बफक्री गन ेववषमभा छनणाम लरइन ेउनको 
बनाइ छ । 
आमोजना छनभााणका राधग आवश्मक रगानी जुदटसकेको छ । आमोजना फनाउन ५५ कयोड अभेरयकी डरय (करयफ 

५५ अफा रुऩैमाॉ) राग्नेछ । मसभा सयकायरे ७ कयोड डरय य फाॉकी एलसमारी ववकास फैंक (एडीफी), जाऩान 

अन्त्तयाास्ष्ट्रम सहमोग छनमोग (जाईका), मुयोवऩमन इन्त्बेथटभेन्त्ट फैंकरे आमोजनासॉग ऋण सम्झौता गयेका छन ्। 
मो रागत फाॉध य प्रसायणराइनरगामत सफ ैसॊयचनाको छनभााणका राधग हो । आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेबफजुरी 



तनहुॉफाट ३९ ककरोलभटय राभो २२० केबी प्रसायणराइनको छनभााण गयी बयतऩुय ऩुमााइनेछ । मथत ैआमोजनारे 

तनहुॉका १८ गाववसभा ववद्मुतीकयणको ऩूवााधाय ऩछन छनभााण गनेछ । 
जाऩानको जे ऩावयरे गयेको सॊबाव्मता अध्ममन्त्रे आमोजनाफाट वावषाक ६० कयोड मुछनट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । 
जराशममुक्त आमोजना तनहुॉरे सुख्िामाभभा ऩछन दैछनक ६ घण्टा ऩूणा ऺभताभा य फाॉकी सभम कभ ऺभताभा 
ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेछ । सयसकायसॉगको सम्झौताअनुसाय आमोजनाको ठेक्का सम्झौतारगामत अन्त्म काभको 
स्जम्भा रगानीकताा एडीफी य जाइकारे लरनेछन ्। 
मथत ैऩयाभशादाता ल्माह्भेमयरे १ वषा फोरऩर तमायी, ६ वषा आमोजना छनभााण य ५ वषा सञ्चारन गयी १२ वषासम्भ 

काभ गने सम्झौताभा उल्रेि छ । सुख्िामाभको ववद्मुत ्भाग ऩूया गना सयकायरे तनहुॉ आमोजना फनाउन ेतमायी 
गयेको हो । आमोजना फनाउन प्राधधकयणअन्र्तगत सहामक कम्ऩनी गठन गरयएको छ । 
  



>f]tM sf/f]af/, 2072÷11÷12 

ववद्मुत ्ववकास दशक अवधायणा कामाान्वमन गना ऐनको रूऩ ददइनुऩछा   

 
डा. सुवणादास शे्रष्ठ 

प्रभुख कामाकायी अथधकृत, साननभाभाई हाइड्रोऩावय सरसभटेड  

गैयआवासीम नेऩारीद्वाया प्रवद्र्धधत साछनभा सभूह ३१ भेगावाट ऺभताको ३ वटा जरववद्मुत ्आमोजना 
सम्ऩन्त्न गयी ८० भेगावाटका २ आमोजना छनभााणको तमायीभा छ । थवदेशी ऩुॉजीफाटै आमोजना छनभााण 

गयेको साछनभारे नमाॉ आमोजना ऩछन थवदेशी रगानीफाट फनाउन ेमोजना फनाएको छ । साछनभा 
हाइड्रोऩावयको नेततृ्व डा. सुवणादाश शे्रष्ठरे गरययहेका छन ्। भथको ववश्वववद्मारमफाट हाइड्रोलरक 

थट्रक्चयभा ववद्मावारयधध शे्रष्ठको नेततृ्वभा ३ वटा आमोजना सम्ऩन्त्न बइसकेका छन ्। थऩ २ आमोजना 
फनाउन ेतमायीभा जुटेका छन ्उनी । थवतन्त्र ऊजाा उत्ऩादक सॊथथा (इऩान)का छनवताभान अध्मऺसभेत 

यहेका उनी सयकायरे ल्माएको ऊजाा सॊकट छनवायण कामामोजना तथा ववद्मुत ्ववकास दशक अवधायणारे 

छनजी ऺेरको भाग सम्फोधन गये ऩछन कानुनी भान्त्मता नददइएसम्भ मो कामाान्त्वमनभा आउन नसक्न े

तक गछान ्। प्रथतुत छ, शे्रष्ठसॉग यास्ष्ट्रम ऊजाा सॊकट छनवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशक अवधायणाऩर य 

जरववद्मुत्भा रगानीको ववषमभा केस्न्त्रत यही कायोफायकभॉ फाफुयाभ िड्कारे गयेको कुयाकानी : 
साननभा सभूहरे ३१ भेगावाट ऺभताका ३ आमोजना स्वदेशी रगानीफाट सम्ऩन्न गरयसकेको छ । नमाॉ 
आमोजना फनाउने तमायी बइयहेको हो ? 

साछनभा सभूहरे ३ वटा आमोजना सम्ऩन्त्न गरयसकेको कुया सफैको जानकायीभा आइसकेकै छ । एउटा 
साढे २ भेगावाटको सुनकोसी साना आमोजना लसन्त्धऩुाल्चोकको जुये ऩदहयोका साथ ैववनाशकायी बूकम्ऩरे 

गदाा अप्ठेयो अवथथाभा यहेकोभा मसराई ऩुनछनाभााण गयेय ऩुस २० गतेदेखि सञ्चारनभा ल्माएका छौं । 
त्मसऩछछ २२ भेगावाटको भाई य ७ भेगावाटको भाइक्मासकेड आमोजना सम्ऩन्त्न बइसकेका छन ्। हाम्रो 
सभूहरे ५४ भेगावाटको भध्मतभोय य २८ भेगावाटको तल्रोलरिु आमोजना तत्कार अछघ फढाउने तमायी 
गयेको छ । २ आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन, ववद्मुत ्जडान सम्झौता ऩछन बइसकेको छ । 
अफ ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभछतऩर (राइसेन्त्स) य ववद्मुत ्िरयदबफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) हुन फाॉकी छ । 
राइसेन्त्स य ऩीऩीए हुनासाथ हाभी आमोजनाको काभ अछघ फढाउॉछौं । साछनभा सभूहरे चाॉड ैअछघ फढाउने 
आमोजना छमनै हुन ्। हाभीरे दोरिाभा ६२ भेगावाटको जुभिोरा आमोजना ऩछन अछघ फढाएका छौं । 
ऩदहरा भध्मतभोय य लरिरुाई अछघ फढाउने तमायी छ । ववथतायै अन्त्म आमोजना ऩछन अछघ फढाइनेछ । 
जरववद्मुत ्आमोजनाभा रगानी जुटाउने कामा चनुौतीऩूणा देखखएको छ । २ आमोजनाका राथग 

तऩाईंहरूरे कसयी रगानी व्मवस्थाऩन गदै हुनुहुन्छ ? 



दवुै आमोजनाभा थवऩुॉजी य कजाा रगानीको सभथमा छैन । हाभी साछनभासॉग आफद्ध रगानीकतााफाट 

थवऩुॉजी जुटाउने तमायीभा छौं । ८० भेगावाट ऺभताका २ आमोजना अछघ फढाउन थवदेशलबरै ऋण 

व्मवथथाऩन गन ेतमायी छ । मस ववषमभा फैंकसॉग ऩछन सभझदायी बइसकेको छ । त्मसरे गदाा २ 

आमोजनाराई रगानीको सभथमा छैन । आमोजना प्रबाववत य सवासाधायणराई ऩछन रगानी गना ददनेछौ 
। नेऩारभा ऩुॉजीको सभथमा छैन । ववद्मुत ्प्राधधकयणअन्र्तगत ७२६ भेगावाटका ५ आमोजना य छनजी 
ऺेरका गयी करयफ १ हजाय १०० भेगावाट ऺभताका आमोजना थवदेशी ऩुॉजीफाट छनभााण बइयहेका छन ्। 
अदहरे फजायभा ऩमााप्त तयरता यहेको हुॉदा आमोजनाभा रगानीको सभथमा देखिॉदैन । आमोजना सम्ऩन्त्न 

बएय जफ रगानी फैंकभा कपताा आउन थाल्छ पेरय आमोजना फनाउन रगानी जुटाउन सहज हुन्त्छ । मो 
एउटा चक्र हो । आमोजनाभा रगानी एकैऩटक नचादहने बएकारे ऩैसाको सभथमा बएजथतो राग्दैन 

भराई । 
तऩाईंहरूरे सुनकोसी साना आमोजना ऩुनननाभााण गयेय सञ्चारनभा ल्माउनुबएको छ, मसफाट थऩ 

दानमत्व कनत फढेको छ ? 

आमोजना ऩुनछनाभााण गना साछनभारे २८ कयोड रुऩैमाॉ रगानी गयेको छ । कजाा चकु्ता हुन ेफेरा जुये 

ऩदहयोरे आमोजनाभा ऺछत ऩुमाामो । त्मसभाधथ बूकम्ऩरे ऩछन ऺछत ऩुमााएऩछछ आमोजना छनभााणभा थऩ 

रगानी गनुाऩयेको छ । मो आमोजना पेरय कजााभा गएको छ । 
के मो आमोजनाको सेमय सवासाधायणभा जायी गदै हुनुहुन्छ ? 

आमोजना ऋणभा यहेका कायण सकायात्भक सूचक आएऩछछ सवासाधायणभा सेमय जायी गने कुया ऩछन 

बइयहेको छ । 
सयकायरे ऊजाा सॊकट सभाधानका राथग १० वषे अवधायणा ल्माएको छ । मसअनघ ऩनन ऊजाा सॊकट 

सभाधान गना मोजना फनेकै हो, मसऩटकको अवधायणा कामाान्वमन हुनेभा तऩाईं कविको ववश्वस्त 

हुनुहुन्छ ? 

ववगतभा ऩछन ऊजाा सॊकट छनवायण कामामोजना आएकै हो । मो अवधायणा ववगतबन्त्दा पयक छ । 
अवधायणाभा ववद्मुत ्ववकासको दशक आएको छ । ऩदहरे मोजना भार आमो तय रक्षऺत कामाक्रभ आएन 

। अवधध तोकेय ऩछन कामामोजना आउन सकेन । अदहरे सभम तोकेय ठोस मोजना ल्माइएको छ । मो ऊजाा 
सॊकट छनवायण अवधायणाभा वन, वातावयण, जग्गा अधधग्रहण, ऩीऩीए य रगानीका अछतरयक्त 

अन्त्तयभन्त्रारम सभन्त्वमराई ऩछन सभेटी सभम तोककएको छ । भस्न्त्रऩरयषद्फाट ऩारयत बएको मो 
अवधायणाऩररे कानुनी भान्त्मता याख्दैन । कानुनी भान्त्मताका राधग ६ भदहनालबर मसराई 

व्मवथथावऩका–सॊसद्फाट ऩास गने अछन त्मसऩछछ ऐनका रूऩभा ल्माउने व्मवथथा छ । 
३ भदहनाभा सभन्त्वम सलभछत फढाउने, बूलभसुधाय हदफन्त्दी हटाउनेजथता कुयाराई सम्फोधन गयेय 

अवधायणाऩर आएको छ । त्मसकायण मो काभ अछघ फढाउन मसरे आधाय िडा गरयददएको छ । मसभा 
चनुौती ऩछन छ नै । भूरबूत चनुौती बनेको मसराई कानुनी भान्त्मता ददन सम्फद्ध भन्त्रारमरे काभ 

गनुाऩछा  । तोककएको सभमभा कानुनी आधाय िडा गना ववधेमक आउॉछ कक आउॉ दैन बन्त्ने चनुौती छ । 



ऊजाा भन्त्रारम अफ आयाभरे फथने हैन काननुी भान्त्मता ददन अन्त्म भन्त्रारमभा ऩहर गनुाऩछा  । नर मो 
अवधायणाऩरका रूऩभा भार यहन्त्छ । मसरे कानुनी भान्त्मता ऩाउॉ दैन य कामाान्त्वमन हुॉदैन । त्मसैरे 

कामाान्त्वमनका राधग कानुनी भान्त्मता ददइनुऩछा  । 
मसरे कानुनी भान्मता ऩाउनेभा तऩाईं कविको ववश्वस्त हुनुहुन्छ ? 

मसराई कानुनी रूऩ ददन प्रधानभन्त्रीको नेततृ्वभा ववलबन्त्न भन्त्रारमका अधधकायी सस्म्भलरत सलभछत 

याखिएको छ । मसभा थथानीम ववकास भन्त्रारम थप्न फाॉकी छ । अवधायणा आएकारे कानुनी भान्त्मता 
ऩाउन ेसम्बावना देिेको छु । अन्त्तय भन्त्रारम सभन्त्वम य कानुनी रूऩ प्रदान  गना ऊजाा भन्त्रारम फढी 
सकक्रम हुनुऩछा  । 
ऊजाा सॊकट ननवायण अवधायणाराई कानुनी भान्मता ददन सयकायराई दफाफ ददनुऩने अवस्था हो य ? 

कानुनी भान्त्मता नऩाई अवधायणा कामाान्त्वमन नहुने बएकारे छनजी ऺेररे सयकायराई व्मवथथावऩका–
सॊसद्फाट ववधेमकको रूऩभा ऩारयत गयाउन ऩहर गनेछ । हाभी मसतपा  सकायात्भक छौं । 
अवधायणारे कानुनी भान्मता ऩाएऩनछ जरववद्मुत्भा रगानी आउने सम्बावना कनत छ ? 

नेऩारभा रगानीको सभथमा हैन, सभथमा रगानीभैरी वातावयण नहुनुभा हो । मसरे कानुनी भान्त्मता 
ऩामो बन ेरगानीकतााभा ववश्वासको वातावयण तमाय हुन्त्छ । भेयो रगानी सुयक्षऺत हुन्त्छ बन्त्ने अनुबूछत 

प्रवद्र्धकराई हुन्त्छ अछन थवदेशी य ववदेशी रगानी जरववद्मुत्भा आउॉछ । रगानी हैन रगानीभैरी 
वातावयण नहुन ुठूरो सभथमा हो । ऊजाा सॊकट छनवायणसम्फन्त्धी अवधायणा आएऩछछ सफ ैउत्सादहत 

बएका छन ्। सफै कुया भूल्मभा भार छनधाायण हुॉदैन । तय, सभम सफैबन्त्दा भुख्म कुया हो । आमोजनाको 
भूल्म कछत हुन्त्छ बन्त्न ेछनधाायण सभमरे गछा  । सभमभा आमोजना सम्ऩन्त्न बए त्मसको भूल्म सथतो 
हुन्त्छ बन ेदढरा आए अकै हुन्त्छ । 
१० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनको लभछत तोकेय अवधायणाऩर आएको छ । आधथाक वषा 
०७२/०७३ देखि ०८२/८३ सम्भ आमोजना सम्ऩन्त्न गये मो सहुलरमत ददने बनेय उल्रेि छ । सभमलबर 

आमोजना फनाउॉ छु बन्त्ने जोस ददएको छ । अवधायणारे १० वषासम्भ डरयभा ऩीऩीए, रेउ वा देऊ 

भान्त्मताभा यहेय ऩीऩीए, वन, वातावयण य जग्गा प्रास्प्त य प्रसायणराइनको सभथमा सभाधान गने बनेको 
छ । मो अवधायणा राग ूबए जरववद्मुत्भा थवदेशी तथा ववदेशी रगानी आउॉछ । अको कुया ऊजाा सुयऺा 
नीछत फन्त्नुऩछा  । अवधायणाराई कानुनी रूऩ ददनुऩछा  । आत्भछनबाय हुन आमोजना फनाउनुऩछा  । 
साननभा सभूहरे प्रस्ताव गयेका ३ आमोजना १० वषासबर सम्ऩन्न हुन्छन ्त ? 

एक दशकलबतय् मी आमोजना सम्ऩन्त्न हुन्त्छन ्। हाभीरे रक्ष्म बेटनका राधग व्माऩक तमायी गयेका छौं । 
बायतरे नेऩारको ऊजाा सॊकट सभाधान गना ९०० भेगावाटसम्भ बफजुरी ददने बननसकेको छ । अन्म 

वस्तुभा हाभी बायतभै ननबाय यहेको अवस्थाभा बफजुरीभा ऩनन उताकै बय ऩरययहनुऩने अवस्था आएको हो 
? 

तत्कारीन अवथथाभा ऊजाा सॊकट टाना बायतफाट आमात गन ेएउटा उऩाम हो । मसराई दीघाकारीन रूऩभा 
लरनु हुॉदैन ्य मो नीछतभा जानुहुॉदैन ्। बायतका प्रधानभन्त्रीरे नेऩारको रोडसेडडङ हटाउन केही वषा बफजुरी 



ददने ऩछछ नेऩाररे बायतभा बफजुरी छनकासी गनुाऩछा  बनेका छन ्। बायतभा फढ्दो ऊजाा भाग नेऩारको 
बफजुरीरे ऩूया गनुाऩछा  बनेय बायतीम प्रधानभन्त्रीरे बनेका छन ्। मो सन्त्दबाराई हाभीरे बफसान ुहुॉदैन । 
मसफीचभा हाभीरे ५ हजाय भेगावाटका आमोजना फनाइसक्नुऩछा  । तफ भार हाभी आत्भछनबाय हुन्त्छौं । 
ननजी ऺेरको ऩीऩीए दय कभ बमो बन्ने गुनासो छ, तऩाईंहरूको भाग कनत हो ? 

हार ैआएको ऊजाा सॊकट छनवायण अवधायणाऩररे ऩीऩीएको ववषमभा फोरेको छैन । ऩीऩीएको ववषमभा 
केही सहुलरमत ल्माउनुऩथ्र्मो । उऩमुक्त िरयददय ददमो बने रगानीकताा आउॉछन ्। हाभीरे ऩाउॉ दै आएको 
प्रछतमुछनट ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसारे रगानीकतााराई पाइदा ददॉदैन । हाभीरे ५ वषाअछघ 

प्रछतमुछनट ६ रुऩैमाॉ भागेका धथमौ । ५ वषाअछघको ववत्तीम ववश्रेषण आज भेर िाॉदैन । बायतफाट 

प्रछतथऩधॉ दयभा बफजुरी ककन्त्दा ऩछन प्रछतमुछनट साढे ५ रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । 
प्रसायणराइन शुल्कसभेत गदाा बायतफाट आएको बफजुरीको बाउ ७ रुऩैमाॉ नाछघसकेको छ । ३५ वषाभा 
आमोजना कपताा हुन ेबएऩछछ सयकायरे रगानी गयेको ऩैसा कहीीँ जाॉदैन, आमोजनाभै यहन्त्छ । सुख्िा य 

वषाात्को सभम लभरेको छैन । मसराई ऩरयवतान गयेय ६ भदहना सुख्िा फनाउनुऩछा  । प्रछतमुछनट औसत ६ 

रुऩैमाॉबन्त्दा भाधथ ऩीऩीए दय बमो बने रगानीकतााराई मस ऺेरभा आउने वातावयण तमाय हुन्त्छ । ऩीऩीए 

दयभा ऩुनयावरोकन हुनुऩछा  । 
हाभीरे ऩछछल्रो सभम आमोजनाको ववत्तीम ववश्रेषण गयेका छैनौ । हाम्रो भाग सम्फोधन गना ऩीऩीए दय 

न्त्मूनतभ १८ प्रछतशत फढ्नुऩछा  । 
नेऩारी फजायभा डरय भजफुत हुॉदै गएको छ, मसरे आमोजनाभा कथतो असय गराा ? 

आमोजनाराई आवश्मक ऩने हाइड्रोभेकाछनकर य इरेक्ट्रोभेकाछनकर तथा प्रसायणराइन उऩकयण 

ववदेशफाट ल्माउनुऩयेऩछछ डरयको फढ्दो बाउरे असय गछा  । आमोजनाको कुर रागतको ४० प्रछतशत 

यकभ मथता उऩकयण िरयदभा बफदेलसन ेगछा  । उऩकयण डरयभा िरयद गनुाऩदाा मसको असय रागतभा 
ऩछा  । डरय भजफुत बएका कायण हुने थऩ व्ममबाय सम्फोधन गना सयकायरे घोषणा गयेको सहुलरत 

ददनुऩछा  । 
सयकायरे घोषणा गयेको प्रनतभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉ सहुसरमत के तऩाईंहरूरे ऩाउनुबमो ? 

आमोजना सम्ऩन्त्न बएको राभो सभम बफछतसक्दा ऩछन हाभीरे सयकायरे ददने बनको सहुलरमत ऩाएका 
छैनौं । सहुलरमत ददने प्रथताव ऊजाा भन्त्रारमभापा त अथाभा गएको छ । आशा गयौं चाॉड ैप्राप्त हुन्त्छ होरा 
। 
तऩाईंहरू आमोजनाभा ककन स्वदेशी ससभेन्ट य डन्डीको प्रमोग गनुाहुन्न ? 

ठूरा आमोजनाराई आवश्मक ऩरयभाणभा सभमभा थवदेशी उद्मोगरे लसभने्त्ट आऩूछता गना सककयहेका 
छैनन ्। जछत ऩरयभाणभा डन्त्डी य लसभेन्त्ट आवश्मक ऩछा , त्मछत उद्मोगफाट सहज रूऩभा आउॉ दैन । 
त्मसरे गदाा आमोजनाका राधग लसभेन्त्ट य डण्डी ककन्त्न फादहय जानुऩछा  । धेयै आमोजना छनभााणाधीन य 

छनभााणका चयणभा यहेकारे आवश्मक लसभेन्त्ट य डण्डीको भाग ऩूया हुन ेगयी नेऩारी उद्मोगभा रगानी 
फढाउन  आवश्मक छ । आमोजनाराई ऩूया हुन ेगयी थवदेशभा वथतु उत्ऩादन हुनुऩछा  । 



अको कुया भूल्मका कायण आमोजनारे नेऩारी लसभेन्त्ट य डण्डीको प्रमोग नगयेको ऩछन हुन सक्छ । महाॉको 
प्रमोग गनुाबन्त्दा सथतो ऩने बएऩछछ प्रवद्र्धकरे बायतफाट ऩछन मथता वथतुको आमात गयेको ऩाइएको छ 

। भारुती य लसबभरगामतका लसभेन्त्टरे आमोजनाको भागअनुसाय आऩूछता गना सककयहेका छैनन ्। 
थवदेशी उद्मोगरे आमोजनारे छनधाायण गयेको ऺभता य गुणथतयभा लसभेन्त्ट य डण्डी उऩरब्ध गयाउन 

सक्नुऩछा  । भाई आमोजना छनभााणका क्रभभा हाभीरे ऩछन लसभेन्त्ट य डण्डीको सभथमा बोग्मौ । उत्ऩादन 

कभ तय िऩत फढी बएऩछछ लसभेन्त्ट य डण्डीको बाउ फढ्ने गयेको छ । हाभीरे भारुती य लशबभ ्लसभेन्त्ट 

प्रमोग गयेका छौं । 
सानीभा सभूहरे जरववद्मुत ्य फैंककङ ऺेरभा रगानी गयेको छ । अन्म ऺेरभा रगानीको सम्बावना 
कनतको छ ? 

अदहरे जरववद्मुत ्य फैंककङ ऺेरभा भार रगानी छ । साछनभाको नाभफाट नबएऩछछ रगानीकताारे 

आफ्नोतपा फाट ववलबन्त्न ऺेरभा रगानी गरययहेका छन ्। 
साननभाभाईरे सेमयधनीराई राबाॊशचादहॉ कदहरेदेखख फाॉड्छ ? 

हाभीरे ववद्मुत ्उत्ऩादन सुरु बएको दोस्रो वषादेखि सेमयधनीराई राबाॊश ददने घोषणा गरयसकेका छौं । 
सोही घोषणाका आधायभा हाभीरे अको असाय भसान्त्तऩछछ राबाॊश ददनेछौं । 
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ऊजााभा ६ भदहनाभा ६ प्रनतशत खचा 
केही वषामता याज्मरे ऊजााऺेरराई ववशषे प्राथलभकता ददएय कामाक्रभ अछघ साये ऩछन सोही ऺेरभा 
ववछनमोस्जत यकभ बने िचा हुनै सकेको छ । चारू वषाको ६ भदहनाभा ऊजाा भन्त्रारमरे ६.४७ प्रछतशतभार ै

िचा गयेको छ । ६ अफा ५२ कयोड ७० राि फजेट ववछनमोजन गरयएको ऊजाा भन्त्रारमरे ६ भदहनाभा ४२ 

कयोड २१ रािभार िचा गयेको हो । 
ऊजाा भन्त्रारमअन्त्तगात फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाको ववत्तीम प्रगछत १.१९ प्रछतशत य बौछतक 

प्रगछत २० प्रछतशतभार ैछ । भाधथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रसायण–राइनअन्त्तगात चारू 
वषा १२७ टावय छनभााण गनुाऩनेभा ६ भदहनाभा २२ टावयभारै छनभााण बएको जनाइएको छ । 
िचाका दहसाफरे ऊजााऩछछ नाजुक स्थथछत उद्मोग भन्त्रारमको छ । ४ अफा ९३ कयोड ४० राि फजेट 

ववछनमोजन बएकोभा भन्त्रारमरे ४७ कयोड ५४ राि (९.६४ प्रछतशत) भार िचा गयेको छ । फजेटका 
दहसाफरे तेस्रो ठूरो फजेट यहेको बौछतक ऩूवााधाय तथा मातामात भन्त्रारमको िचा स्थथछत ऩछन उथतै छ । 
बौछतकरे मो अवधधभा ११.६४ प्रछतशतभार ैिचा गना सकेको छ । 
बौछतक भन्त्रारमअन्त्तगातको काठभाडौं–तयाई भधेस पाथट ट्र्माकका राधग ९९ कयोड २७ राि 

ववछनमोजन बएकोभा ६७ रािभार िचा बएको छ । त्मसैगयी, येल्व ेतथा भेट्रो ववकास आमोजनाका राधग 

१ अफा ५४ कयोड ४४ राि ववछनमोजन गरयएकोभा मो अवधधभा ३ कयोड ४० राि िधचाएको छ । 
३ वटा उत्तय–दक्षऺण रोकभागा (कोसी, कारीगण्डकी य कणाारी करयडोय) का राधग ८५ कयोड ९९ राि रुऩैमाॉ 
ववछनमोजन बएकोभा २१ कयोड ११ राि रुऩैमाॉ िचा बएको छ । मसरे ऩूवााधायका ऺेरभा दमनीम 

उऩरस्ब्धको सॊकेत गछा  । 
फजेट ववछनमोजनका दहसाफरे चारू फजेटको ठूरो दहथसा ओगट्ने कृवष, थवाथ्म, सॊघीम भालभरा तथा 
थथानीम ववकास य लशऺा भन्त्रारमको चारू िचा क्रभश् ३६.१९, २४.०४, २८.३७ य ३३.५८ प्रछतशत बएकारे 

सभग्रभा ३० प्रछतशत ऩछन फजेट िचा हुन नसकेको हो । चारू वषा २१.९८ प्रछतशतभार ैफजेट िचा बएको छ 

बने ऩुॉजीगत िचा ७.१८ प्रछतशतभार ैछ । 
फजेट कामाान्त्वमन गने छनकाम अथा भन्त्रारम थवमॊको ऩछन िचा सॊमन्त्रभा िासै सुधाय देखिएको छैन । मो 
अवधधभा अथा भन्त्रारमरे ववछनमोस्जत फजेटको १४.०९ प्रछतशतभार ैिचा गना सकेको छ । 
भहारेिा ऩयीऺकको कामाारम १८.५८ प्रछतशत, सॊथकृछत ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम १७.४५ 

प्रछतशत, वाखणज्म तथा आऩूछता भन्त्रारम १२.२९ प्रछतशत, वातावयण, ववऻान तथा प्रववधध भन्त्रारम 

११.०५ प्रछतशत, सहयी ववकास भन्त्रारम १५.३५ प्रछतशत य शास्न्त्त तथा ऩुनछनाभााण भन्त्रारमरे १०.५४ 

प्रछतशत यकभभार िचा सकेका छन ्। 
मो अवधधभा तोककएको सीभाबन्त्दा फढी िचा बएको प्रधानभन्त्री तथा भस्न्त्रऩरयषद् कामाारमको हो । 
प्रधानभन्त्री कामाारमअन्त्तगात चारू वषा ५ अफा २० कयोड फजेट ववछनमोजन गरयएकोभा ७ अफा ४३ कयोड 



रुऩैमाॉ िचा बएको छ । प्रधानभन्त्री कामाारमरे चारू वषा बूकम्ऩऩीडडतका राधग न्त्मानो कऩडा ववतयण गना 
प्रछतऩरयवाय १० हजायका दयरे ६ अफा २ कयोड ववतयण गदाा फढी िचा देखिएको जानकायी ददएको छ । 
फढी फजेट बएका ननकाम (यकभ रु. हजायभा) 
वववयण                                     ववछनमोस्जत यकभ    िचा यकभ    िचा प्रछतशत 

लशऺा                                                 ९,८६,४२,८२६    १,९०,२५,४३४    ४५.५० 

सॊघीम भालभरा तथा थथानीम ववकास   ७,७२,३९,३०८   १,७९,००,१५१   २३.१७ 

बौछतक ऩूवााधाय तथा मातामात             ४,८३,८१,८३५  ५६,२९,५७२      ११.६४ 

थवाथ्म                                              ३,६७,२९,५०४   ८६,४१,८६१     २३.५३ 

यऺा                                                    ३,२७,५१,१०५    १,४३,८८,८५२  ४३.९३ 

कृवष                                                   २,६६,८२,५८०    ८८,९९,८३९     २३.८४ 

  

फढी खचा गने ५ ननकाम (यकभ रु. हजायभा) 
वववयण                                      ववछनमोस्जत यकभ    िचा यकभ    िचा प्रछतशत 

प्रधानभन्त्री तथा 
भस्न्त्रऩरयषद्को कामाारम                ५२,०१,६८२            ७४,३१,९६६    १४२.८८ 

मुवा तथा िेरकुद भन्त्रारम            १८,५३,८७०            ८,९४,२५०       ४८.२४ 

ऩययाष्ट्र भन्त्रारम                           ५२,७८,६७८            २५,०३,४४२     ४७.४३ 

व्मवथथावऩका सॊसद्                       १३,२८,३३३             ६,०५,६९५      ४५.६० 

गहृ भन्त्रारम                                 ४,१८,१३,६३९          १,९०,२५,४३४  ४५.५० 
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८० भेगावाट शननफायदेखख 

पाल्गुन १२, २०७२- ढल्केफय भुजफ्पयऩुय अन्त्तदेशीम प्रसायण राइनफाट ववद्मुत ्आऩूछता सुरु बएको छ । 
ढल्केफयदेखि भुजफ्पयऩुयसम्भ १ सम ३० ककलभ रम्फाइको उक्त प्रसायण राइनको नेऩारतपा  १ सम ११ य 

बायततपा  २ सम ३७ टावय छनभााणऩछछ फुधफाय (पागुन ५ गत)े बायतफाट १५ भेगावाट ववद्मुत ्ऩयीऺणका रूऩभा 
आऩूछता गरयएको धथमो । 
ऩयीऺण प्रवाहराई फढाउॉ दै बफहीफाय ६० भेगावाट य शुक्रफाय ७५ भेगावाटसम्भ आऩूछता गरयएको छ । ऩयीऺण सपर 

बएकारे राइन उद्घाटनको बव्म तमायी गरयएको छ । शछनफाय हुन ेउद्घाटनको प्रत्मऺ प्रसायण गना बायतीम 

दयूदशानको टोरीसभेत ढल्केफय आइऩुगेको छ । 
अन्त्तदेशीम राइनको ऩयीऺण प्रसायण अनुगभन य छनगयानीका राधग नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणका कामाकायी 
छनदेशक भुकेश काफ्रे थवमॊ ढल्केफयभा छन ्। उनरे सफ ैठीकठाक यहे उद्घाटनसॉग ैशछनफायदेखि बायतफाट ८० 

भेगावाट ववद्मुत ्आऩूछता हुन ेजनाए । 
काफ्रेका अनुसाय ऩयीऺण सपर बएकारे आगाभी ददनभा ढल्केफय भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनभापा त २ सम २० 

एभबीए सफथटेसनफाट थऩ ववद्मुत ्आमात गरयन ेरक्ष्म छ । मही प्रसायण राइनभापा त आमात २ सम भेगावाट 

बफजुरी आमात गना ववद्मुत ्प्राधधकयण य बायतीम कम्ऩनी एनबीबीएनफीच सम्झौताभा हथताऺयसभेत बइसकेको 
छ । सानो ऺभताको भार सफथटेसन तमाय बएकारे हारराई ८० भेगावाट आमात गरयनेछ । 
धग्रड सञ्चारन ववबागका छनदेशक ब्रजबूषण चौधयीका अनुसाय छुट्टै सफथटेसन नहुॉदा अदहरे आमात गरयएको ८० 

भेगावाट ढल्केफयको जभुछनवास नस्जक अन्त्तदेशीम प्रसायण राइनराई सकका ट नॊ. २ भा „ट्माऩ‟ गयी ढल्केफय, 

चन्त्रछनगाहऩुय, वऩरुवा य ऩयवानीऩुय सफथटेसनभापा त ववतयण गरयएको छ । 
ढल्केफयभा सफथटेसन फनेऩछछ भार अन्त्तदेशीम प्रसायण राइनफाट ऩूणा ऺभताभा (२ सम भेगावाट) ववद्मुत ्आमात 

गना सककन ेउनरे जनाए । अन्त्तदेशीम प्रसायण राइनअन्त्तगातको ढल्केफय–लबट्ठाभोड आमोजनाका प्रभुि अशोक 

ऩस्ण्डतका अनुसाय ढल्केफयभा २००/१३२ केबी य २/१६ एभबी ऺभताको सफथटेसन फनाउन „सेन्त्ट्रर चाइना ऩावय 

धग्रड कऩोयेसन‟ (सीसीऩीजी) रे ठेक्का लरई काभ सुरु गरयसकेको छ । आउॉदो सेप्टेम्फयसम्भ काभ सम्ऩन्त्न हुन े

रक्ष्म छ । 
  



>f]tM gfu/Ls, 2072÷11÷12 

याष्ट्ष्िम प्रसायणभा अप्ऩयभाइकाेे ९.९ भेगावाट ववद्मुत ्थप्ने तमायी  
इराभको भावुभा छनभााण सम्ऩन्त्न बएको अप्ऩयभाई जरववद्मुत ्आमोजनारे आजदेखि आन्त्तरयक 

ऩयीऺण सुरु गयेको छ। कूर ९.९ भेगावाट ऺभताको उक्त आमोजनारे सम्ऩूणा काभ लसध्माएय ऩयीऺण 

सुरु गयेको हो। मसअन्त्तगात ववद्मुत ्गहृसम्भ ऩानी छोडडएको छ। ऩयीऺणसॉग ैभावुदेखि गोदकसम्भभा 
५५ वटा टावयभापा त ट्रान्त्सलभसन राइनको काभसभेत ऩूया बएको जनाइएको छ। 
 

"ऩदहरो चयणभा ववद्मुत्गहसम्भ ऩानी छोड्छौँ, १५ ददनसम्भ आन्त्तरयक ऩयीऺण गयेऩछछ भार यास्ष्ट्रम 

प्रसायण राइनभा जोडडन्त्छ", आमोजना छनदेशक सन्त्तोष प्रधानरे बने। काफेरी कोरयडोयको धग्रडफाट 

ववद्मुत ्सप्राइ गने, भेलसन चराउने य ऩयीक्षण गन ेकाभ गरयन्त्छ । थऩ १५ ददन सभम राग्न े

आमोजनारे जनाएको छ । ऩयीऺण सुरु गयेको करयफ एक भदहनाऩछछ भार छनमलभत ववद्मुत ्उत्ऩादन हुने 
छनदेशक प्रधानरे फताए।  
 

छनमलभत उत्ऩादन सुरु बएको १५ ददनसम्भ आमोजनारे नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणराई छन्शुल्क रुऩभा 
ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउनुऩछा। ववद्मुत ्िरयद–बफक्री सम्झौताअनुसाय १५ ददन प्राधधकयणराई ववद्मुत ्

उऩरब्ध गयाएऩछछ भार आमोजनारे व्मावसाछमक ववद्मुत ्उत्ऩादन गना ऩाउने छनदेशक प्रधानको बनाइ 

छ। 
 

आन्त्तरयक ऩयीऺण गदाा प्रबाववत ऺेरका सवासाधायणराई िोराभा ऩौडी निेल्न य भाछा नभाना 
आमोजनारे सूचना जायी गयेको छ। रु एक अफा ५० कयोड रगानी बइसकेको आमोजनाराई यास्ष्ट्रम 

प्रसायण राइनभा जोड्दा ऊजाा सङ्कट केही कभ हुन ेआमोजनाका छनदेशक प्रधानकाैे बनाइ छ।  
 

ऩञ्चकन्त्मा ग्रुऩको २५ प्रछतशत य नबफर फैंक, ग्रोफर फैंक, एबयेथट फैंक, नेऩार फैंक य एनएभफी फैंकको ७५ 

प्रछतशत रगानी आमोजनारे जनाएको छ । २२ भेगावाटको साछनभा भाईको क्मासकेट आमोजनारे ऩछन 

गत भाघ १२ देखि सात भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको छ । 
 

इराभका ऩुवािोरा, भाईिोरा, जोगभाई य लसद्धधिोराभा एक/एक आमोजना छनभााणका क्रभभा छन।् 
नेऩार ववद्मतु ्प्राधधकयणको ऩुवािोरा जरववद्मुत ्आमोजना, दहभार दोरिा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे, 

भाइिोरा साना जरववद्मुत ्आमोजना य जोशी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे ववद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेका छन ्। 
यासस  
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ऊजााभा ६ भदहनाभा ६ प्रनतशत खचा 
केही वषामता याज्मरे ऊजााऺेरराई ववशषे प्राथलभकता ददएय कामाक्रभ अछघ साये ऩछन सोही ऺेरभा ववछनमोस्जत 

यकभ बन ेिचा हुन ैसकेको छ । चारू वषाको ६ भदहनाभा ऊजाा भन्त्रारमरे ६.४७ प्रछतशतभार ैिचा गयेको छ । ६ अफा 
५२ कयोड ७० राि फजेट ववछनमोजन गरयएको ऊजाा भन्त्रारमरे ६ भदहनाभा ४२ कयोड २१ रािभार िचा गयेको हो । 
ऊजाा भन्त्रारमअन्त्तगात फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाको ववत्तीम प्रगछत १.१९ प्रछतशत य बौछतक प्रगछत २० 

प्रछतशतभार ैछ । भाधथल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रसायण–राइनअन्त्तगात चार ूवषा १२७ टावय 

छनभााण गनुाऩनेभा ६ भदहनाभा २२ टावयभार ैछनभााण बएको जनाइएको छ । 
िचाका दहसाफरे ऊजााऩछछ नाजुक स्थथछत उद्मोग भन्त्रारमको छ । ४ अफा ९३ कयोड ४० राि फजेट ववछनमोजन 

बएकोभा भन्त्रारमरे ४७ कयोड ५४ राि (९.६४ प्रछतशत) भार िचा गयेको छ । फजेटका दहसाफरे तेस्रो ठूरो फजेट 

यहेको बौछतक ऩूवााधाय तथा मातामात भन्त्रारमको िचा स्थथछत ऩछन उथत ैछ । बौछतकरे मो अवधधभा ११.६४ 

प्रछतशतभार ैिचा गना सकेको छ । 
बौछतक भन्त्रारमअन्त्तगातको काठभाडौं–तयाई भधेस पाथट ट्र्माकका राधग ९९ कयोड २७ राि ववछनमोजन 

बएकोभा ६७ रािभार िचा बएको छ । त्मसैगयी, येल्वे तथा भेट्रो ववकास आमोजनाका राधग १ अफा ५४ कयोड ४४ 

राि ववछनमोजन गरयएकोभा मो अवधधभा ३ कयोड ४० राि िधचाएको छ । 
३ वटा उत्तय–दक्षऺण रोकभागा (कोसी, कारीगण्डकी य कणाारी करयडोय) का राधग ८५ कयोड ९९ राि रुऩैमाॉ 
ववछनमोजन बएकोभा २१ कयोड ११ राि रुऩैमाॉ िचा बएको छ । मसरे ऩूवााधायका ऺेरभा दमनीम उऩरस्ब्धको 
सॊकेत गछा  । 
फजेट ववछनमोजनका दहसाफरे चार ूफजेटको ठूरो दहथसा ओगट्न ेकृवष, थवाथ्म, सॊघीम भालभरा तथा थथानीम 

ववकास य लशऺा भन्त्रारमको चार ूिचा क्रभश् ३६.१९, २४.०४, २८.३७ य ३३.५८ प्रछतशत बएकारे सभग्रभा ३० 

प्रछतशत ऩछन फजेट िचा हुन नसकेको हो । चार ूवषा २१.९८ प्रछतशतभार ैफजेट िचा बएको छ बने ऩुॉजीगत िचा 
७.१८ प्रछतशतभार ैछ । 
फजेट कामाान्त्वमन गन ेछनकाम अथा भन्त्रारम थवमॊको ऩछन िचा सॊमन्त्रभा िास ैसुधाय देखिएको छैन । मो 
अवधधभा अथा भन्त्रारमरे ववछनमोस्जत फजेटको १४.०९ प्रछतशतभार ैिचा गना सकेको छ । 
भहारेिा ऩयीऺकको कामाारम १८.५८ प्रछतशत, सॊथकृछत ऩमाटन तथा नागरयक उड्डमन भन्त्रारम १७.४५ प्रछतशत, 

वाखणज्म तथा आऩूछता भन्त्रारम १२.२९ प्रछतशत, वातावयण, ववऻान तथा प्रववधध भन्त्रारम ११.०५ प्रछतशत, सहयी 
ववकास भन्त्रारम १५.३५ प्रछतशत य शास्न्त्त तथा ऩुनछनाभााण भन्त्रारमरे १०.५४ प्रछतशत यकभभार िचा सकेका छन ्

। 
मो अवधधभा तोककएको सीभाबन्त्दा फढी िचा बएको प्रधानभन्त्री तथा भस्न्त्रऩरयषद् कामाारमको हो । प्रधानभन्त्री 
कामाारमअन्त्तगात चार ूवषा ५ अफा २० कयोड फजेट ववछनमोजन गरयएकोभा ७ अफा ४३ कयोड रुऩैमाॉ िचा बएको छ । 
प्रधानभन्त्री कामाारमरे चारू वषा बूकम्ऩऩीडडतका राधग न्त्मानो कऩडा ववतयण गना प्रछतऩरयवाय १० हजायका दयरे ६ 

अफा २ कयोड ववतयण गदाा फढी िचा देखिएको जानकायी ददएको छ । 



फढी फजेट बएका ननकाम (यकभ रु. हजायभा) 
वववयण                                     ववछनमोस्जत यकभ    िचा यकभ    िचा प्रछतशत 

लशऺा                                                 ९,८६,४२,८२६    १,९०,२५,४३४    ४५.५० 

सॊघीम भालभरा तथा थथानीम ववकास   ७,७२,३९,३०८   १,७९,००,१५१   २३.१७ 

बौछतक ऩूवााधाय तथा मातामात             ४,८३,८१,८३५  ५६,२९,५७२      ११.६४ 

थवाथ्म                                              ३,६७,२९,५०४   ८६,४१,८६१     २३.५३ 

यऺा                                                    ३,२७,५१,१०५    १,४३,८८,८५२  ४३.९३ 

कृवष                                                   २,६६,८२,५८०    ८८,९९,८३९     २३.८४ 

  

फढी खचा गन े५ ननकाम (यकभ रु. हजायभा) 
वववयण                                      ववछनमोस्जत यकभ    िचा यकभ    िचा प्रछतशत 

प्रधानभन्त्री तथा 
भस्न्त्रऩरयषद्को कामाारम                ५२,०१,६८२            ७४,३१,९६६    १४२.८८ 

मुवा तथा िेरकुद भन्त्रारम            १८,५३,८७०            ८,९४,२५०       ४८.२४ 

ऩययाष्ट्र भन्त्रारम                           ५२,७८,६७८            २५,०३,४४२     ४७.४३ 

व्मवथथावऩका सॊसद्                       १३,२८,३३३             ६,०५,६९५      ४५.६० 

गहृ भन्त्रारम                                 ४,१८,१३,६३९          १,९०,२५,४३४  ४५.५० 
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“यन अप दद रयबय” ऊजाा सॊकट ननवायण कामामोजनाको फाधक  

सयकायरे घोषणा गयेको „यास्ष्ट्रम ऊजाा सॊकट छनवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशक सम्फन्त्धी अवधायणऩर 

तथा कामामोजना ०७२‟ नदी प्रवाहभा आधारयत (यन अप दद रयबय) जरववद्मुत ्आमोजना छनभााणभा 
फाधक देखिएको छ । 
अवधायणा तथा कामामोजनाभा बएको व्मवथथाअनुसाय, „रेऊ  मा छतय‟ प्रावधान यािी ववद्मुत ्िरयद 

सम्झौता (वऩवऩए) गरयएभा थऩ करयफ ४ सम भेगावाटका भारै यन अप दद रयबय आमोजना फन्त्ने बएका 
हुन ्। 
जफ कक सॊकट छनवायण अवधध १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्म याखिएको छ । 
नेऩारका अधधकाॊश आमोजना यन अप दद रयबय छन ्। दीघाकारीन रूऩभा नेऩारकै उत्ऩादनफाट 

रोडसेडडङ अन्त्त्म गन ेउद्देश्मरे जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रकायअनुसाय उत्ऩादन लभश्रण गरयन े

कामामोजनाभा व्मवथथा छ । आधथाक वषा ०८२/८३ लबर व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गरयसक्न ेआमोजनाफाट 

उत्ऩाददत ऊजाा प्रथताववत उत्ऩादन लभश्रणको ऩरयधधलबर यही „रेऊ मा छतय‟का आधायभा िरयद हुने 
व्मवथथा लभराइन ेअवधायणाभा व्मवथथा छ । मथतो व्मवथथा „रेऊ य छतय‟ प्रावधान यािी वऩवऩए 

बइसकेका वा हुने क्रभभा यहेका आमोजनाभा सभेत रागू हुन ेव्मवथथा गरयएको छ । 
उत्ऩादन लभश्रणभा जराशममुक्त तथा ऩम्ऩ थटोयेज ४०–५० प्रछतशत, वऩककङ यन अप द रयबय १५–२० 

प्रछतशत, यन अप द रयबय २५–३० प्रछतशत य अन्त्म वैकस्ल्ऩक स्रोतफाट ५–१० प्रछतशत यहनेछ । 
मसअनुसाय करयफ ३ हजाय भेगावाट भारै यन अप दद रयबय आमोजना फन्त्नेछन ्। 
नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणरे अदहरेसम्भ करयफ २ हजाय ६ सम भेगावाटका यन अप दद रयबय 

आमोजनासॉग वऩवऩए गरयसकेको छ । त्मसभध्मे ३ सम २ भेगावाटका आमोजनारे „रेउ य छतय‟ सता यािी 
वऩवऩए गयेका छन ्। मस अवधायणाअनुसाय थऩ करयफ ४ सम भेगावाटका यन अप दद रयबय आमोजनाको 
भार वऩवऩए हुन ेजानकायी नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण स्रोतरे ददमो । 
धग्रड प्रबाव अध्ममन बइसकेका य वऩवऩएको ऩिााइभा यहेका १ हजाय १ सम भेगावाटका आमोजना छन ्। 
ती सफ ैआमोजना यन अप दद रयबय हुन ्। अफ मी आमोजनाभध्मे ऩछन ४ सम भेगावाटको भार ै„रेऊ वा 
छतय‟का आधायभा वऩवऩए हुनेछ । 
„रेऊ वा छतय‟को सता यािी वऩवऩए गदाा आमोजनाको सफै ववद्मुत ्बफक्री हुने सुछनस्श्चत हुन्त्छ । त्मसरे 

प्रवद्र्धकराई रगानी जुटाउन सस्जरो हुन्त्छ । „रेउ  मा छतय‟ व्मवथथाका कायण प्राधधकयणराई अछतरयक्त 

घाटा ऩना गएभा त्मसको शोधबनाा सयकायरे उऩरब्ध गयाउने कामामोजनाभा उल्रेि छ ।  
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कहाॉ गमो ८० भेगावाट बफजुरी ? 

सचने गौतभ 

„नाकाफन्त्दी हटेको मछतका ददन बइसक्मो, तेर सहज छैन । ८० भेगावाट बफजुरी आमात बएको ऩछन ३ ददन 

बइसक्मो रोडसेडडङ कभ बएको छैन । के बफजुरी ऩछन तेरजथत ैकारो फजायी त बइयहेको छैन ?‟ व्मवसामी 
प्रफरजॊग ऩाण्डरेे आफ्नो पेसफुकभा सोभफाय थटाटस रेिे । व्मवसामी ऩाण्डरेे भार ैहोइन, दैछनक १३ घन्त्टा 
रोडसेडडङको भाय फेहोरययहेका सफ ैउऩबोक्तारे प्रश्न गरययहेका छन,् „बायतफाट आएको थऩ ८० भेगावाट ववद्मुत ्

कहाॉ गमो, रोडसेडडङ ककन घटेन ?‟ 

मसको जवाप न त ऊजाा भन्त्रारमरे ददएको छ न ववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयणको एकाधधकायप्राप्त ऩूणा 
सयकायी थवालभत्वको नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणरे न ै। उऩबोक्ताको मरो चासो यहॉदा प्राधधकयणरे ८० भेगावाट 

ववद्मुत ्आमातफाये औऩाचारयक रूऩभा उऩबोक्ताराई जानकायीसभेत ददएको छैन । ८० भेगावाट ववद्मुत्का फायेभा 
प्राधधकयणका कभाचायी न ैअनलबऻता प्रकट गछान ्। ववद्मुत ्आमात गयेय ऩछन रोडसेडडङ नघटाई प्राधधकयणरे 

उऩबोक्ताराई ठगेको सवासाधायणको आयोऩ छ । 
ष्ट्जब्रो चऩाउाछन ्कामाकायी ननदेशक 

८० भेगावाट कहाॉ गमो ? अफ रोडसेडडङ घट्छ मा फढ्छ ? बन्त्न ेस्जऻासा याख्दा सोभफाय प्राधधकयणका कामाकायी 
छनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे प्रथट जवाप ददएनन ्। काफ्रेरे बन,े „ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय क्रस फोडाय प्रसायण 

राइनफाट दैछनक रूऩभा ७०–७५ भेगावाट ववद्मुत ्आइयहेको छ, त्मसराई हेटौँडाबन्त्दा ऩूवाभा ववतयण गरययहेका छौँ 
।‟ हेटौँडाऩूवा हेटौँडा औद्मोधगक ऺेर, फाया–ऩसाा करयडोय, भोयङ–सुनसयी करयडोयरगामत ठूरा औद्मोधगक ऺेर 

बएका थथान हुन ्। बायतफाट आमात गरयएको ववद्मुत ्हेटौँडा ऩूवाका उद्मोगभा आऩूछता गरयएको हुन सक्न े

प्राधधकयणका कभाचायीको अनुभान छ । 
काठभाडौंभा १ सम भेगावाट थऩ ववद्मुत ्? 

थऩ ववद्मुत ्आमात बएऩछछ काठभाडौं उऩत्मकाभा बन ेअघोवषत रोडसेडडङ हटेको फताए । प्राधधकयणरे दैछनक 

घोवषत रूऩभा १३ घन्त्टा रोडसेडडङ गरययहेको छ । प्राधधकयणरे अघोवषत रूऩभा थऩ डढे घन्त्टा रोडसेडडङ गदै 

आएको धथमो । 
काठभाडौं उऩत्मकाको रोडसेडडङराई कभ गना थऩ करयफ १ सम भेगावाट ववद्मुत ्आवश्मक ऩन ेप्राधधकयण बाय 

प्रेषण केन्त्रका प्रभुि बुवनकुभाय ऺेरीरे फताए । „आमात बइयहेको ववद्मुत ्प्राववधधक रूऩभा काठभाडौं ल्माउन 

सककॉ दैन,‟ उनरे बन,े „रोडसेडडङ तालरका ऩरयभाजान गना सककन/ेनसककन ेफायेभा प्रणारीको अध्ममन गरययहेका 
छौँ, अझै एक हप्ता राग्न सक्छ ।‟ 
जनता सोध्छन–् ८० भेगावाट कहाेा गमो ? प्राथधकयण बन्छ– खोराभा ऩानी घट्मो 
८० भेगावाट ववद्मुत ्कहाॉ गमो बन्त्न ेप्रश्नको उत्तय िोस्जयहेका उऩबोक्ताराई प्राधधकयणरे कुरेिानीभा ऩानीको 
सतह घटेकारे रोडसेडडङ घटाउन नसकेको बनेय झुक्माउन ेगयेको छ । िोराभा ऩानीको फहाव घदटयहेको य 

कुरेिानी जराशममुक्तको ऩानी ऩछन मस वषा फढी प्रमोग बएकारे रोडसेडडङ व्मवथथाऩनभा सभथमा बएको 
कामाकायी छनदेशक काफ्रेरे फताए । „गत वषा मही सभमभा कुरेिानीभा १ हजाय ५ सम २७ लभटय तहसम्भ ऩानी 
धथमो बन ेमस वषा १ हजाय ५ सम १९ लभटय भार ैऩानी छ,‟ उनरे बन े। 



धनुषाका उऩबोक्ता ऩनन ष्ट्जष्ट्ल्रए 

क्रस फोडाय प्रसायण राइन छनभााणभा अवयोध नगयेभा धनुषाभा रोडसेडडङ केही कभ गने आश्वासन प्राधधकयणका 
अधधकायीहरूरे ददएका धथए । तय, आमात सुरु बएऩछछ रोडसेडडङ नघटेकोभा धनुषावासी ऩछन रुथट फनेको क्रस 

फोडाय प्रसायण राइन आमोजना प्रभुि अशोक ऩस्ण्डतरे फताए । „प्रसायण राइन फनेऩछछ रोडसेडडङ कभ हुन े

आशाभा काभभा अवयोध गयेनौँ, अदहरे ककन घटेन बन्त्दै सफैरे प्रश्न गरययहेका छन,्‟ ऩस्ण्डतरे बन,े „तय, जवाप 

ददन सककयहेका छैनौँ ।‟ 
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जरववद्मुत ्आमोजना : ववस्पोटक ऩदाथाको चयभ अबाव 

जीवन फथनेत 

सयकायरे गत साता (पागुन ६ गत)े भार  भस्न्त्रऩरयषद्फाट कामामोजनासदहतको एक अवधायणाऩर ऩारयत गयी २ 

वषाभा रोडशडेडङ ऩूणारूऩरे अन्त्त्म गन ेघोषणा गयेको छ । कामाान्त्वमनभा आइसकेको उक्त कामामोजनाअनुसाय २ 

वषालबर छनभााणाधीन ३८ ओटा जरववद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्त्न गन ेउल्रेि छ । 
तय, मथाथाभा चादहॉ छनभााणाधीन आमोजना तोककएकै सभमभा सम्ऩन्त्न गयन् आवश्मकभध्मेको एक ववथपोटक 

ऩदाथाको बन ेचयभ अबाव देखिएको छ । „अदहरे छनभााणाधीन आमोजनाहरूरे आवश्मकताको १० प्रछतशतभार 

ववथपोटक ऩदाथा ऩाएका छन,्‟ थवतन्त्र ववद्मुत ्उत्ऩादकहरूको सॊथथा नेऩार (इप्ऩान)का उऩाध्मऺ शैरेन्त्र 

गुयागाइंरे बन े। ववथपोटक ऩदाथाको अबाव मथत ैयहन ेहो बन ेतोककएकै सभमभा आमोजना सम्ऩन्त्न नहुन े

ववद्मुत ्प्रवद्र्धकहरूको बनाइ छ । 
नेऩारभा ऩूवााधाय आमोजना छनभााण गना वावषाक कयीफ २ देखि ३ हजाय भेदट्रक टन ववथपोटक ऩदाथा आवश्मक ऩछा  
। त्मसभध्मे कयीफ ३ सम भेदट्रक टन नेऩारी सेनारे उत्ऩादन गछा  । „मो ऩूवााधाय आमोजनाराई आवश्मक कुर 

भागको रगबग १० प्रछतशत हो,‟ इप्ऩान उऩाध्मऺ गुयागाईंरे बन े। फाॉकी ९० प्रछतशत आमोजना प्रवद्र्धकहरूरे 

बायतफाट आमात गछान ्। 
ऩदहरेदेखि नै नेऩारभा आमात हुन ेववथपोटक ऩदाथाभा बायतको एकरौटी अॊश यहेको छ । „आमोजना छनभााणका 
राधग ल्माइन ेववथपोटक ऩदाथाभा बायतरे नाकाफन्त्दी हुनुऩूवा ३ भहीनासम्भ दढरो गन ेगयेको धथमो,‟ उनरे बन,े 

„नाकाफन्त्दीऩछछ त ठप्ऩ न ैबएको छ ।‟ छनभााणाधीन आमोजनारे आवश्मक ववथपोटक ऩदाथा ऩाउन ेहो बने 
आमोजनाराई २४ घण्टा सञ्चारन गयी काभ गना सककने प्रवद्र्धकहरू फताउॉछन ्। 
नेऩारी सेनाफाट ववथपोटक ऩदाथा प्राप्त गना आमोजना छनभााण कम्ऩनीहरूरे यऺा, गहृ भन्त्रारमरगामत 

छनकामफाट प्रकक्रमा ऩूया गनुाऩछा  । बायतफाट आमात गदाा नेऩारभा प्राप्त गनुाऩन ेप्रकक्रमाका साथ ैबायतभा ऩछन 

त्मथत ैप्रशासछनक प्रकक्रमा ऩूया गनुाऩछा  । मसरे ववथपोटक ऩदाथा आमातभ ैठूरो झन्त्झट फेहोनुा ऩरययहेको आमोजना 
प्रवद्र्धकहरूको बनाइ छ । नेऩारभा ववथपोटक ऩदाथाराई सुयऺा व्मवथथासॉग भार जोडये हेन ेबएकारे ऩछन 

सभथमा देखिएको सयोकायवाराहरू फताउॉछन ्। 
मसराई ववकासको अऩरयहामा वथतुका रूऩभा लरन ेनीछतगत व्मवथथा गरयन ेहो बन ेआमोजना ववकासभा 
भहŒवऩूणा सहमोग ऩुग्न ेजरववद्मुत ्आमोजना रगानीकतााहरूको बनाइ छ । बायत य चीनभा बन ेववथपोटक 

ऩदाथाको उत्ऩादन छनजीऺेररे ऩछन गरययहेको छ । 
तय, त्मसभा सुयऺा सॊमन्त्रको छनगयानी य अनुगभनभा त्मथतो व्मवथथा गरयएको छ । नेऩारभा छनजीऺेरराई 

उत्ऩादन गना ऩाउन ेव्मवथथा गन ेहो बन ेछनजीऺेर तमाय यहेकोसभेत इप्ऩानको बनाइ छ । 
ववथपोटक ऩदाथा फनाउन ेकच्चा ऩदाथाराई राभो सभम बण्डायण गना सककन्त्छ । तय, तमाय बइसकेको ववथपोटक 

ऩदाथा बन ेछनस्श्चत सभमलबरभा प्रमोग गरयसक्नऩुछा  । तोककएको सभमभा प्रमोग नबएभा त्मसको दऺताभा ह्रास 

आउॉछ । 

मसकायण ऩछन फादहयफाट आमात गनुाबन्त्दा सयकायरे देशलबर नै शतप्रछतशत ववथपोटक ऩदाथा उत्ऩादन गन े

सॊमन्त्र छनभााणभा जोड ददनुऩन ेछनजीऺेरका ऩूवााधाय छनभााण व्मवसामीहरूको बनाइ छ । 
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नरससङ गाढभा अननमसभतताकको आशॊका 
रेिा सलभछतद्वाया छानववन 

सम १० भेगावाट ऺभताको जराशममुक्त नरलसङ गाढ जरववद्मुत ्ऩरयमोजनाको ऩयाभशादाता छनोट प्रकक्रमाभा 
३३ कयोड रुवऩमाॉबन्त्दा फढी भ्रष्टाचाय गना चरिेर बएको ववषमभा भॊगरफाय व्मवथथावऩका–सॊसद्को सावाजछनक 

रेिा सलभछतभा छरपर बएको छ। उक्त ऩरयमोजनाको कपस्जबफलरटी थटडी, डडटेर इस्न्त्जछनमरयङ सब ेएन्त्ड 

डडजाइन तथा वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रछतवेदनका राधग ऩयाभशादाता छनोट गन ेक्रभभा कभ यकभ 

फोरकफोर गयेको कम्ऩनीराई नददएय फढी यकभ कफोर गन ेकम्ऩनीराई ठेक्का ददई कयोडौं रुवऩमाॉ अछनमलभतता 
गन ेप्रमास बएको बन्त्दै रेिा सलभछतभा ऩयेको उजुयीभाधथ छरपर बएको हो। 
रेिा सलभछतको भॊगरफायको फैठकरे आमोजना ववकास सलभछतफाट थऩ काजजात भगाएय छरपर गन ेछनणाम 

गयेको छ। फैठकभा सबासदहरूरे िरयद प्रकक्रमाको गोऩछनमता ववऩरयत ववकास सलभछतरे काभ गदै आएको बन्त्दै 

आमोजना ववकास सलभछतको आरोचना गयेका धथए। साथ ैसयकायरे ऩूवाप्रधानभन्त्री सुशीर कोइयाराको छनधनभा 
यास्ष्ट्रम शोक भनाउन बन्त्दै सावाजछनक बफदा ददएको अवथथाभा ऩछन आमोजना ववकास सलभछतरे फढी प्रथताव 

गयेको कम्ऩनीराई ठेक्का ददन ेछनणाम गयेको बन्त्दै सबासद्हरूरे आक्रोश ऩोिेका धथए। 
ऩयाभशादाता छनोटको प्रथताव सन ्२०१५ को २५ सेप्टेम्फयभा िोल्नुऩन ेप्राववधधक प्रथतावको नछतजाभा सभेत 

गढफढी गयी डडसेम्फय २१ भार िोरेय भ्रष्टाचाय गना भागा छनभााण गरयएको आयोऩ रागेको छ। ऩयाभशादाता 
छनोटभा प्राववधधक भूल्माॊकन गदाा दईु सम लभटय उचाईको ड्माभ फनाएको बए १ दशभरफ ५ नम्फय ददने 
बछनएकोभा एएप स्थवट्जयल्मान्त्ड कम्ऩनीरे २ सम लभटयबन्त्दा फढी उचाईको काभ गये ऩछन कम्ऩनीराई शून्त्म 

दशभरफ ९० नम्फयभार ददइएको छ। 
प्रथतावकरे मसअछघ ऩाॉच सम भेगावाटसम्भको काभ गयेको बए शून्त्म दशभरफ ५० अॊक ददनुऩन ेप्रावधान 

याखिएकोभा एएपको दईुवटा प्रोजेक्ट लरनुऩनेभा एउटाभार ैलरएय ८ सम ५० भेगावाटको भार भूल्माॊकन गयी शून्त्म 

दशभरफ २५ नभफ्य भार ददइएकारे ऩछन छनोट प्रकक्रमाभा अछनमभछतता बएको दाफी गरयएको छ। 
त्मथत ैऩरयमोजनाको ड्माभको उचाई य सुरुङको रम्फाई शीषाकभा ऩछन क्रभश् एएप कम्ऩनीराई शून्त्म दशभरफ 

३५ य शून्त्म दशभरफ २५ नम्फय ददइएको छ। अन्त्म शीषाकभा ऩछन एएपराई कभ नम्फय ददॉदै जम्भा ६ दशभरफ ११२ 

नम्फय कभ ददइएको धथमो। प्राववधधक भूल्माॊकनभा लभरोभतो गयी थभेक जेबीराई ८२ दशभरफ ७२० अॊक य एएप 

जेबीराई ७८ दशभरफ २३७ अॊक ददइएको आयोऩ छ। जाजयकोट स्जल्राभा छनभााण गरयन ेउक्त ऩरयमोजनाको 
ऩयाशादाता छनोट गन ेस्थवटजयल्मान्त्डको एएप कन्त्सल्ट कम्ऩनीसॉगको साझदेायीभा नेऩारी कम्ऩनीहरू 

एनईएसएस य हाइड्रो कन्त्सल्ट इस्न्त्जछनमरयङ कम्ऩनी तथा अथटे्रलरमारी कम्ऩनी थभेकसॉगको साझदेायीभा 
अभेरयकन कम्ऩनी एभडब्रूएच इन्त्टयनेसनर य नेऩारको उदम कन्त्सल्टेन्त्सी अस्न्त्तभ प्रछतथऩधााभा यहेका धथए। 
एएप कन्त्सल्ट कम्ऩनीको नेततृ्वभा यहेका ऩयाशादाता कम्ऩनीरे कफुर गयेको यकभबन्त्दा ३३ कयोडबन्त्दा फढी कफुर 

गन ेथभेकराई ऩयाभशादाताको ठेक्का ददन चरिेर बएको छ। नेऩार सभाचायऩरराई प्राप्त जानकायीअनुसाय एएप 

कन्त्सल्टरे उल्रेखित काभका राधग कूर ८३ कयोड ६५ राि ६६ हजाय २ सम ३५ रुवऩमाॉ कफुर गयेको छ बन ेथभेकरे 

१ अफा १९ कयोड ९१ राि ५६ हजाय ८ सम ३२ रुवऩमाॉ ८१ ऩैसा कफुर गयेको छ। प्रछतथऩधॉ कम्ऩनीबन्त्दा ३३ कयोड 

२५ राि ९० हजा ५ सम ९९ रुवऩमाॉ फढी कफोर गन ेकम्ऩनीराई ठेक्का ददन चरिेर हुॉदै आएको छ। ववद्मभान ऐन 



कानुन य फोरऩरका साथ प्रथतुत प्रभाणराई नजय अन्त्दाज गयी फढी कफुर गन ेकम्ऩनीराई ठेक्का ददने वातावयण 

फनाउन ऩरयमोजनाका कामाकायी छनदेशक भोछतफहादयु कुॉ वयरे बूलभका िेरेको स्रोतको दाफी छ। 
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एकाध घन्टा ववद्मुत्बाय कटौती कभ गने तमायी 
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट ८० भेगावाट ववद्मुत ्थऩ बएऩछछ नेऩार ववद्मुत ्

प्राधधकयणरे ववद्मुत्बाय कटौतीराई एकाध घन्त्टा घटाउन ेतमायी गयेको छ । 
नदीभा जरप्रवाह घटेको य सञ्चारनभा यहेका आमोजनारे ऩूणा ऺभताभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गना सभथमा बइयहेका 
कायण कछत घन्त्टा ववद्मुत्बाय कटौती गन ेबन्त्न ेववषमभा बन ेआवश्मक छनणाम गना अझै केही ददन राग्न ेदेखिएको 
छ । 
बायतफाट थऩ ववद्मुत ्आमात बएका सन्त्दबाभा नागरयक य सयोकाय बएका छनकामरे कटौती अन्त्त्म गयन् आग्रह 

गरययहेका फेरा प्राधधकयणका बायप्रेषण केन्त्रका प्रभुि बुवनकुैुभाय िरीरे बन ेमछत न ैघन्त्टा कटौती गना बने अझै 

केही सभम राग्न ेफताउनुबमो । 
प्राधधकयणरे अनौऩचारयक रुऩभा दईु घन्त्टा कटौती कभ गन ेतमायी बए ऩछन नदीभा जरप्रवाह कभ बएका कायण 

घोषणा गना बन ेसभथमा बएको प्रभुि िरीको बनाइ छ । हार आन्त्तरयक रुऩभा ३०० भेगावाट भार ैववद्मुत ्

उत्ऩादन बइयहेको छ । 
बायतफाट ऩदहरे न ैआमात बइयहेको २३५ भेगावाट य पागुन ४ गतेदेखि ढल्केफय– भुजफ्पऩुय अन्त्तयदेशीम प्रसायण 

राइनफाट ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात बइयहेको छ । नेऩारभा ववद्मुत्को भाग बन ेएक हजाय ३४० भेगावाट छ । 
भागअनुसाय आऩूछता हुन नसक्दा प्राधधकयणरे कटौतीराई कभ गना सकेको छैन । 
अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगरे ऩछन तत्कार कटौतीको सभम घटाउन प्राधधकयणराई छनदेशन 

ददइसकेको छ । यासस 
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भाडी जरववद्मुत ्ननभााण ष्ट्जम्भा सेनाराई 

जगदीश्वय ऩाण्ड े

सयकायरे सेनाराई योल्ऩाको भाडी जरववद्मुत ्आमोजना छनभााणका गना ददन ेबएको छ । यऺा भन्त्रारमरे 

आमोजना छनभााण गना सेना तमाय यहेको बन्त्दै ऊजाा भन्त्रारमराई ऩर रेिेको छ ।  
३ अफा ६१ कयोड रागत अनुभान गरयएको साढे १२ भेगावाटको मो आमोजना तीन वषाभा सम्ऩन्त्न गन ेरक्ष्म छ । 
ऩदहरो चयणभा सेनाराई १० कयोड रुऩैमाॉ उऩरब्ध गयाउन यऺारे ऩरभा रेिेको छ ।  
 

„आमोजनाको ववथततृ इस्न्त्जछनमरयङ अध्ममन सककन रागेको छ,‟ ऊजााका सहप्रवक्ता गोकणा ऩन्त्थरे 

कास्न्त्तऩुयसॉग बन,े „वातावयण प्रबाव अध्ममन (ईआईए) सककइसकेको छ ।‟ फाॉकी अध्ममन कामा सकेय छनभााणको 
स्जम्भा ददए आउॉदो आधथाक वषाको सुरुभै ठेक्का प्रकक्रमा अछघ फढाउन सककने ऊजााका अधधकायीरे फताएका छन ्।  
 

मो आमोजना छनभााणफाये ऊजाा य यऺा भन्त्रारम तथा सेना फीचभा ऩटकऩटक छरपर बइयहेको छ । सेनाराई 

छनभााण गना ददनेफाये बन ेऊजाा य यऺा भन्त्रारमको भत फाखझएको छ । छरपरका क्रभभा ऊजाारे भस्न्त्रऩरयषद्फाट 

छनणाम गयाएय सेनाराई ददनुऩन ेतका  यािेको छ । मोजना आमोगरे सेनाराई छनभााण गना ददन ेछनणाम गरयसकेको य 

फजेट वक्तव्मभा सभेत ऩरयसकेकारे भस्न्त्रऩरयषद्भा रैजान ुनऩन ेस्जककय गदै आएको छ ।  
 

आधथाक वषा २०७२/७३ को फजेटभा „प्रकोऩ व्मवथथाऩनको ऩूवातमायीका राधग सेनाको प्राववधधक ऺभता फढाउन 

१२.५ भेगावाटको भाडी िोरा जरववद्मुत ्आमोजना छनभााण गनाका राधग आवश्मक व्मवथथा लभराइन ेछ,‟ 

बछनएको छ । 
मसअछघ २०७१ सार ऩुस १३ भा आमोगका तत्कारीन उऩाध्मऺ गोववन्त्दयाज ऩोियेरको नेततृ्वभा फसेको फठैकरे 

भुैुरुकभा हुन सक्न ेप्राकृछतक प्रकोऩराई दृस्ष्टगत गयी सेनाराई ववद्मुत ्गहृ छनभााण, भभात सम्बाय, 

सञ्चारनसम्फन्त्धी प्राववधधक ऻान ददराउन ववद्मुत ्आमोजना फनाउन ददने छनणाम गयेको धथमो । 
प्रकोऩको फेराभा अत्मावश्मक सेवा सञ्चारनका राधग ववद्मुत ्सेवा सञ्चारन गन ेप्रमोजनका राधग भुरुकको कुन ै

एक सानो (१०–२० भेगावाट) जरववद्मुत ्आमोजना छनभााण एवॊ सञ्चारन गना सेनाराई रगाउन ेव्मवथथा गना 
उऩमुक्त हुन ेदेखिएको छनष्कषा आमोगको धथमो ।  
 

आमोगका ऩूवाउऩाध्मऺ ऩोियेर बूकम्ऩ, फाढी, ऩदहयोरगामत ववऩद्का फेराभा भुरुकभा सुयऺा छनकामरे न ैसकक्रम 

बूलभका िेल्न ेबएकारे सेनाराई ववलबन्त्न ववषमभा जानकायी ददन जरववद्मुत्को काभभा सभेत अनुबव ददराउन 

आमोजना फनाउन ददने छनणाम बएको फताए । 
‘लसन्त्धऩुाल्चोकको जुयेभा ऩदहयो जाॉदा त्महाॉका जरववद्मुत ्आमोजनाभा ऺछत ऩुग्मो,‟ उनरे बन,े „सेनाराई ऩछन 

आमोजनाको प्राववधधक ऩऺको ऻान बएको बए काभ गना छनकै सहज हुन्त््मो ।‟ उनरे त्मस फेराका ऊजााभन्त्री याधा 
ऻवारी य अथाभन्त्री याभशयण भहतसॉग ऩछन छरपर गयेय सेनाराई जरववद्मुत ्आमोजना फनाउन ददन ेछनणाम 

आमोगफाट बएको जानकायी ददए । 

http://kantipur.ekantipur.com/author/+%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0+%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A5%87


‘कम्तीभा सुयऺा छनकामहरूराई भरुुकभा सॊकटभा ऩदाा गनुाऩन ेववलबन्त्न काभफाये जानकायी हुन आवश्मक छ,‟ 

उनरे बन,े „फजेटभा रेखिइसकेको ववषमराई पेरय भन्त्रीऩरयषद् फैंठकभा रैजान आवश्मक देखिन्त्न । काभ अछघ 

फढाए हुन्त्छ ।‟  
 

सेनारे छनभााण गयेऩछछ सयकायराई हथतान्त्तयण गन ेछ । „आमोजना सेनाकै रगानीभा फन्त्न ेय उसैरे सञ्चारन 

गन ेहोइन,‟ यऺा भन्त्रारमका सहसधचव लशवप्रसाद लसॊिडारे बन,े „मो सेनारे सडक छनभााण गयेय सडक ववबागराई 

हथतान्त्तयण गयेजथत ैहो ।‟  
सयकायरे ऩदहरो ऩल्ट सेनाराई जरववद्मुत ्छनभााणको स्जम्भा ददन रागेको हो । 
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अऩयभाईको आन्तरयक ऩयीऺण 

इराभको भावुभा छनलभात अऩयभाई जरववद्मुत ्आमोजनारे फुधवायदेखि आन्त्तरयक ऩयीऺण शुरू गयेको छ । ९ 

दशभरव ९ भेगावाट ऺभताको उक्त आमोजनारे सम्ऩूणा काभ लसध्माएय ऩयीऺण शुरू गयेको हो, जसअन्त्तगात 

ववद्मुत ्गहृसम्भ ऩानी छोडडएको छ । ऩयीऺणसॉग ैभावदेुखि गोदकसम्भ ५५ ओटा टावयभापा त ट्रान्त्सलभशन 

राइनको काभसभेत ऩूया बएको छ । 
‘ऩदहरो चयणभा ववद्मुत ्गहृसम्भ ऩानी छाड्छौं, १५ ददनसम्भ आन्त्तरयक ऩयीऺण गयेऩछछ भार यास्ष्ट्रम प्रसायण 

राइनभा जोडडन्त्छ,‟ आमोजना छनदेशक सन्त्तोष प्रधानरे बन े। काफेरी कोरयडोयको धग्रडफाट ववद्मुत ्सप्राइ गन,े 

भेलशन चराउन ेय ऩयीऺण गन ेकाभ गरयन्त्छ । ऩयीऺण शुरू गयेको कयीफ १ भहीनाऩछछ भार छनमलभत ववद्मुत ्

उत्ऩादन हुन ेउनरे फताए । छनमलभत उत्ऩादन शुरू बएको १५ ददनसम्भ आमोजनारे नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणराई 

छन्शुल्क रूऩभा ववद्मुत ्उऩरब्ध गयाउनुऩछा  । यासस 
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जरववद्मुत ्उत्ऩादनको फाटो 
बोरा शभाा 
नेऩार जरसम्ऩदाको अऩाय धनी भुरुक बए ऩछन ववद्मुत ्उत्ऩादनको दृस्ष्टकोणभा छनकै न ैऩछछ ऩयेको छ । 
ऩटकऩटक ऊजाासङ्कट घोषणा गरयए ऩछन ववद्मुत ्ववकासको अवथथा ज्मूॉको त्मूॉ न ैयहेको छ । सङ्कट शब्दरे 

दरुाब कुयाराई सङ्केत गछा  य प्राथलभकताका साथ दरुाब कुयाराई सुरब फनाउॉछ । तथावऩ, नेऩारको ववद्मुत ्सेवा 
सदा दरुाब भार यदहयह्मो । अदहरे तेस्रोऩटक ऊजाासङ्कटकार घोषणा गन ेतमायी बइयहेको छ । नाया महाॉ कदहरे 

१० वषाभा १० हजाय भेगावाट त कदहरे २० वषाभा २५ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेदोहोरयइयहेका छन ्। 
ऊजाासङ्कट ऩछन आधथाक सङ्कट, िाद्मसङ्कट, याजनीछतक सङ्कटजथत ैअल्ऩकारीन भार हुनुऩन ेहो । तय, मो 
सङ्कट छनवायणाथा सयकायी कदभहरू छनयीह छन ्। अथातन्त्रभा ऊजाा सघन हुॉदै आएको छ । त्मछतभार होइन, 

जनजीवनका हयेक गछतववधधभा ऊजााको भहत्त्व य उऩमोग ददनप्रछतददन फढ्दै गएको छ । ददगो ववकासको भाध्मभ 

ऩछन थवच्छ ऊजाा हो, जसको प्रभुि आधाय जरववद्मुत ्न ैहो । ववडम्फना भुरुकको ववकास प्रशासन कछुवा गछतभा 
सञ्चालरत छ, त्मसभाधथ ऩछन ववद्मुत ्ववकास उऩेक्षऺत छ । त्मसैरे ववद्मुत ्सङ्कट नेऩारी जनजीवनभा भौन 

भहाभायीका रूऩभा पैलरएको छ । मही कायण कैमौं उद्मोग फन्त्द बएको सूचना सावाजछनक बइयहेका छन ्। ऩमाटन 

उद्मोग धयाशमी फनेको छ । शैक्षऺक जगत ्अन्त्मौरभा ऩयेको छ । मसयी नेऩारी सभाजभा रोडशडेडङ अथाात ्

ऊजाासङ्कटको साइड इपेक्ट दीघायोगको रूऩभा पैलरएकोै ेछ । 
सयकायसॉग लरगर अथोरयटी य सावाजछनकता छ बन ेछनजीऺेरसॉग शीऩमुक्त जनशस्क्त य व्मावसाछमकता छ । 
दवुैको उधचत सॊमोजन य सहकामाफाट ववद्मुत ्ववकास सम्बव छ । ववगतका सदन, सयकाय य सम्झौताहरूको 
अकभाण्मतारे गदाा हार ववद्मुत ्उत्ऩादन य ववतयणभा अबूतऩूवा अबावको ऩरयस्थथछत सजृना बएको छ । नेऩार 

ऩेट्रोलरमभ इन्त्धनभा ऩयछनबाय छ । महाॉ बायतीम नाकाफन्त्दीसॉग ैऩटकऩटक ग्मास तथा इन्त्धन हाहाकाय हुॉदा 
जनताको साॉझबफहान चलू्हो फल्न हम्भेहम्भ ेऩ¥मो । त्मसको  बयऩदो ववकल्ऩ ऩयम्ऩयागत रूऩभा दाउया य 

आधछुनक रूऩभा जरववद्मुत ्तथा सौमा ऊजाा न ैहो । तय, त्मो हाभी अझै फुझ्न सककयहेका छैनौं । सौमा ऊजााका राधग 

प्रशथत ऩूॉजी आवश्मक ऩछा  । सवासाधायणका राधग त मो आकाशको पर जथत ैहुन्त्छ । 
ऩानी ऩेट्रोलरमभझैं  ककन्त्न ुऩदैन । त्मसराई ऊजाा शस्क्तभा फदल्न सके मसैफाट भुरुकको कामाऩरट हुनसक्छ । 
साथ ैववद्मुत ्छनमाातफाट प्रशथत सेतो सुन आजान गयी शोधनान्त्तय स्थथछत ऩछन सुदृढ गना सककन्त्छ । बोटको 
याजनीछत, सत्ताको भोह, कलभशनको चक्कय, द्वन्त्द्व, फन्त्द य हडतारजथता अवास्ञ्छत कक्रमाकराऩरे ववद्मुत ्ऺेर 

नतभथतक फनेको छ । त्मसैरे ववद्मुत ्उत्ऩादनको १ शताब्दी ऩूया बइसक्दा ऩछन कुर सम्बाव्म उत्ऩादन ऺभता 
८३ हजाय भेगावाटको १ प्रछतशतसम्भ ऩछन ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन सकेको छैन । 
ववद्मुत ्सवााङ्गीण ववकासको ऩूवाशता हो । मसका भाध्मभफाट फहुभुिी ऊजाा प्राप्त गना सककन्त्छ । त्मसैरे त मो 
बान्त्छा प्रशासनदेखि बन्त्साय प्रशासन हुॉदै अन्त्तययास्ष्ट्रम य अन्त्तरयऺ प्रशासनसम्भ अऩरयहामा छ । ववशषेगयी 
घयामसी िऩतका राधग मसको अधधक उऩमोग बए ऩछन ऩेट्रोलरमभ ऩदाथाको ववकल्ऩ फनाउन सककएको छैन । 
शासकीम व्मवथथाका साझदेाय छनकामहरूरे मो सॊवेदनशीरता कदहरे फुझ्न ेत ? 

वाथतवभा जरववद्मुत ्ै ्को ववकासभा कुन ैअभुक छनकाम भार स्जम्भेवाय छैन । मो वहुआमालभक प्रमासहरूको 
साझा कामा हो । याजनीछतक प्रछतफद्धता य प्रशासछनक कदटफद्धताफाट ववद्मुत ्ववकास सम्बव हुन्त्छ तथावऩ 



प्रशासनभा याजनीतीकयण य याजनीछतक प्रशासनीकयणको ऩछछल्रो सभथमारे ववद्मुत ्ववकास चऩेुवाभा ऩयेको छ । 
िासगयी आमोजना छनभााणभा थथानीम अवयोध व्माऩक छ बन ेअन्त्तय छनकामगत सभन्त्वम अत्मन्त्त कभजोय छ । 
ववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयण गन ेछनकाम नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणभा सॊथथागत सुशासन कभजोय छ । 
नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणको उच्च छनकाम सञ्चारक सलभछतरे आफ्नो छनमलभत कामा थवतन्त्रता य थवामत्तताऩूवाक 

सञ्चारन गना सकेको छैन । अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगको सन्त्रास छॉदै छ । उक्त सन्त्रासफाट 

अऩेक्षऺत कामासम्ऩादन हुन नसकेयै एकथयी जनता रोडशडेडङको भायभा छन ्बन ेअकोथयी जनतारे सभमभ ैनमाॉैॉ 
ग्राहक सेवाभा दताा हुन सककयहेका छैनन ्।   
रोडशडेडङ नेऩारका राधग क्मान्त्सयसयी पैलरॉदै गए ऩछन मसको छनदान २ वषालबर ैसम्बव छ । साभान्त्म दैछनक 

जीवनमाऩनदेखि उद्मोग, व्माऩाय य अन्त्तययास्ष्ट्रम कूटनैछतक सम्फन्त्धभा सभेत नकायात्भक प्रबाव ऩायेको 
रोडशडेडङ तत्कार छनलभट्मान्त्न ऩाना नसककए ऩछन राभो सभम ऩारेय याख्न ुहुॉदैन । नेऩारभा प्रशथत जरस्रोत छ, 

केही भाराभा दऺ जनशस्क्त ऩछन छ, उद्मोगऩछत य जनतासॉग रगानी गन ेप्रशथत ऩैसा ऩछन छ, रगानीको 
वातावयण ऩछन सजृना बएको छ । जरववद्मुत ्ै  ्ववकासका राधग ववद्मुत ्ऐन २०४९, ववद्मुत ्छनमभावरी २०५०, 

जरववद्मुत ्ववकास नीछत २०५८ जथता अनेक नीछतगत व्मवथथा ऩछन छन ्। त्मसैगयी नेऩार सयकाय, ऊजाा 
भन्त्रारम, ववद्मुत ्ववकास ववबाग, जर तथा ऊजाा आमोग, नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण य थवतन्त्र ऊजाा 
उत्ऩादकजथता सॊथथागत व्मवथथा ऩछन कामभ ैछन ्। अऩाय सम्बावना हुॉदाहुॉदै ऩछन ऊजाासङ्कट फेहोनुा ऩयेको मो 
अनऩेक्षऺत ऩरयस्थथछतभा ववगतभा जथत ैटारटुरे शैरी अऩनाएय अगाडड फढ्न ुछनष्प्रबावी हुन्त्छ । अफको 
आवश्मकता महाॉ आश्वासनभुिी नीछत, नेता य नायाको होइन वैऻाछनक अछन वैधाछनक व्मवहायको हो । तसथा 
ववद्मुत ्ववकासभा अरू आदशाका कुया गयी ववगतका व्मथाताराई छनयन्त्तयता ददनुबन्त्दा प्रथताववत जरववद्मुत ्

आमोजनाराई छनभााणाधीन चयणभा ऩुयम्ाउन ुय छनभााणाधीन आमोजनाहरूराई शीघ्र सम्ऩन्त्न गनुा अऩरयहामा छ । 
त्मसका राधग नीछतगत रूऩभा ववद्मुत्सम्फन्त्धी कानूनहरू तत्कार सॊशोधनसदहत कक्रमाशीर गयाउनुऩछा  । 
सॊथथागत रूऩभा ऊजाा भन्त्रारम, नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयण, ववद्मुत ्ववकास ववबाग, जर तथा ऊजाा आमोग, 

जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनीराई सभन्त्वमकायी ढङ्गरे कक्रमाशीर गयाउनुऩछा  । त्मसैगयी व्मवहायगत 

रूऩभा याजनीछतक अस्थथयता, असभझदायी तथा आमोजनाको थथानीम अवयोध अन्त्त्म गयी कयीफ २५ प्रछतशत 

ववद्मभान यहेको ववद्मुत ्चहुावटरगामत गैयवैधाछनक कक्रमाकराऩ छनरुत्सादहत ऩाना जरुयी छ । 
रेिक नेऩार ववद्मुत ्प्राधधकयणका  प्रशासकीम अधधकृत हुन ्। 
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ववद्मुतबाय कटौती कभ गन ेतमायी 
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्त्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट ८० भेगावाट ववद्मुत ्थऩ बएऩछछ नेऩार ववद्मुत ्

प्राधधकयणरे ववद्मुत्बाय कटौतीराई एकाध घन्त्टा घटाउन ेतमायी गयेको छ । 
नदीभा जरप्रवाह घटेको य सञ्चारनभा यहेका आमोजनारे ऩूणा ऺभताभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गना सभथमा बइयहेका 
कायण कछत घन्त्टा ववद्मुत्बाय कटौती गन ेबन्त्न ेववषमभा बन ेआवश्मक छनणाम गना अझै केही ददन राग्न ेदेखिएको 
छ । 
बायतफाट थऩ ववद्मुत ्आमात बएका सन्त्दबाभा नागरयक य सयोकाय बएका छनकामरे कटौती अन्त्त्म गना आग्रह 

गरययहेका फेरा प्राधधकयणका बायप्रेषण केन्त्रका प्रभुि बुवनकुैुभाय िरीरे बन ेमछत न ैघन्त्टा कटौती गना बने अझै 

केही सभम राग्न े फताए । 
प्राधधकयणरे अनौऩचारयक रुऩभा दईु घन्त्टा कटौती कभ गन ेतमायी बए ऩछन नदीभा जरप्रवाह कभ बएका कायण 

घोषणा गना बन ेसभथमा बएको प्रभुि िरीको बनाइ छ । हार आन्त्तरयक रुऩभा तीन सम भेगावाट भार ैववद्मुत ्

उत्ऩादन बइयहेको छ । 
बायतफाट ऩदहरे न ैआमात बइयहेको दईु सम ३५ भेगावाट य पागुन ४ गतेदेखि ढल्केफय– भुजफ्पऩुय अन्त्तयदेशीम 

प्रसायण राइनफाट ८० भेगावाट ववद्मुत ्आमात बइयहेको छ । नेऩारभा ववद्मुत्को भाग बन ेएक हजाय तीन सम ४० 

भेगावाट छ । भागअनुसाय आऩूछता हुन नसक्दा प्राधधकयणरे कटौतीराई कभ गना सकेको छैन । 
अस्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्त्धान आमोगरे ऩछन तत्कार कटौतीको सभम घटाउन प्राधधकयणराई छनदेशन 

ददइसकेको छ । यासस 

 
 
 
 


