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हेवाखोरा जरववद्मुत्को ववत्तीम व्मवस्थाऩन 

सॊखवुासबाभा ननभााणाधीन ८ दशभरव ५ भेगावाटको अऩय हेवाखोरा साना जरववद्मुत ्आमोजनाको ववत्तीम 

व्मवस्थाऩन बएको छ । १ अफा ४० कयोड रागत यहेको आमोजनाका रागग ९८ कयोड रुऩैमाॉफयाफयको ऋणसम्झौता 
बएसॉग ैववत्तीम व्मवस्थाऩन बएको हो ।  
एनएभफी फैंक लरभीटेडको अगुवाइभा नेऩार फैंक लरलभटेड य कृवष ववकास फैंक लरलभटेडको सहववत्तीमकयणभा 
ऩरयमोजना कजााका रूऩभा ऋणसम्झौता बएको आमोजनारे जनाएको छ । शुक्रफाय आमोजजत सम्झौता 
कामाक्रभभा एनएभफीका प्रभुख कामाकायी अगधकृत उऩेन्द्र ऩौडरे य कम्ऩनीका अध्मऺ केशफफहादयु 

यामभाझीरगामतरे ऋण सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺय गयेका गथए ।  
कम्ऩनीका अध्मऺ यामभाझीरे कोशी कोरयडोयको प्रसायण राइन य सवस्टेसन सभमभ ैफनेभा दईु वषालबत्र 

आमोजना सम्ऩन्द्न बइसक्न ेफताए । कामाकायी अगधकृत उऩेन्द्र ऩौडरेरे आमोजनाका प्रवद्र्धकहरू अनुबवी 
यहेकारे सभमभ ैआमोजना सम्ऩन्द्न हुनेभा ववश्वास व्मक्त गदै फैंकका तपा फाट कुन ैककलसभको सभस्मा आउन 

नददनेसभेत फताए ।  
सॊखवुासबा जजल्राको जरजरा गाववस य चनैऩुय नगयऩालरकाफीच बएय फग्न ेहेवाखोराफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गना 
२०६६ सारभा ववद्मुत ्उत्ऩादनको सवेऺण य २०७२ सार वैशाखभा ववद्मुत ्उत्ऩादनको अनुभनतऩत्र प्राप्त गयेको 
गथमो बन ेगत ऩुसभा ववद्मुत ्खरयदबफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) बएको गथमो ।  
आमोजनारे २०७६ लबत्र ननभााण सम्ऩन्द्न गन ेरक्ष्म याखेको छ । आमोजनाको सॊस्थाऩक सेमयभा रगानी गना 
आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीम जनता अनत उत्सादहत यहेकारे प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीम जनताराई सेमय 

रगानीभा ववशषे प्राथलभकता ददन ेआमोजनाका प्रफन्द्धकरे जानकायी ददए ।  
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कसयी सम्बव छ दस वषषभा १० हजाय भेगावाट ? 

फरयाभ फाननमाॉ 

 हार उत्ऩाददत – ७७६ भेगावाट (४८ आमोजना) 
 ननभााणाधीन – २३८२ भेगावाट (९९ वटा आमोजना) 
 ननभााण तथा उत्ऩादन राइसेन्द्स लरएका – ५१२८ भेगावाट (१७६ आमोजना) 
 ववद्मुत खरयद सम्झौता बइसकेका – २५६८ भेगावाट (७९ आमोजना) 
 प्रसायण राइन जोड्ने सहभनत बइसकेका – ११०० भेगावाट (५३ आमोजना) 

नेऩारको याजधानी काठभाडौंभा तत्कारीन याणा शासकका दयफाय य बाइबायदायको घयभा बफजुरी फरेको 
१ सम ४ वषा ऩुया बइसकेको छ, अथाात ्भुरुकभा जरववद्मुत उत्ऩादन सुरु बएको १ सम ४ वषा ऩुगेको छ । 
बायतभा उऩननवेश शासन चराइयहेको फेरामतको तत्कारीन इस्ट इजन्द्डमा कम्ऩनी सयकायको सहमोगभा 
नेऩाररे १९६८ सारभा पवऩाङभा ५ सम ककरोवाट जरववद्मुत आमोजना फनाएय याजधानीभा बफजुरी 
फारेको हो । त्मनतफेरा एलसमाभात्र ैहोइन, सॊसायका धेयै कभ भुरुकभा भात्र बफजुरी गथमो । बफजुरी फारेको 
मनत राभो सभम बइसक्दा ऩनन नेऩारभा जम्भा ५९ प्रनतशत नेऩारीको घयभा भात्र बफजुरी ऩुगेको छ, त्मो 
ऩनन दहउॉद माभभा सयदय ददनको १३ घन्द्टासम्भ रोडसेडडङको भाय खेवऩयहनुऩयेको छ । बायतफाट ३ सम 

१५ भेगावाटको हायाहायीभा बफजुरी आमात नगयेको बए दहउॉद माभभा रोडसेडडङ दैननक १८ घन्द्टासम्भ 

हुने गथमो । अझ बफजुरी नै देख्न नऩाएका ४१ प्रनतशत जनतासम्भ कदहरे ववद्मुत ऩुग्ने हो ? कल्ऩना गना 
ऩनन गाह्रो छ । मनत राभो इनतहास बए ऩनन १ सम ४ वषाभा नेऩाररे फनाएका ववद्मुत आमोजनाहरूफाट 

हार जम्भा ८२९ भेगावाट (५३ भेगावाटको थभार (ताऩीम) ववद्मुतसभेत) भात्र उत्ऩादन हुन्द्छ । सयकायरे 

मस वषाको दहउॉदभा इन्द्धन अबावरे ताऩीम ववद्मुत आमोजना सञ्चारन न ैगयेन । 
कुरेखानी ऩदहरो य दोस्रो गयी ९२ भेगावाट फाहेक भुरुकका सफ ैववद्मुत आमोजना ‗यन अप रयबय‘ 

(नदीभा प्रवाह हुन ेऩानीभा आधारयत) हुन,् जसफाट दहउॉद माभभा ववद्मुत उत्ऩादन घटेय २ सम ५० 

भेगावाटसम्भ झछा  । जफकक भुरुकभा ववद्मुतको भाग हार १३ सम भेगावाटबन्द्दा फढी छ । वषाामाभभा 
सभेत भागको ६३.७६ प्रनतशत तथा अझ दहउॉद माभभा भागको ३० प्रनतशतको हायाहायीभा भात्र बफजुरी 
उत्ऩादन हुन ेकहारीराग्दो जस्थनत छ । 
मही फीचभा सयकायरे दईु वषालबत्रै भुरुकराई ऩूणारूऩभा रोडसेडडङभुक्त फनाउने य १० वषाबत्र थऩ १० 

हजाय भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादन गने भहत्त्वाकाॊऺी मोजना अनघ सायेको छ । भजन्द्त्रऩरयषदरे पागुन ६ भा 
याजरिम ऊजाा सॊकट ननवायण तथा ववद्मुत ववकास दसकको अवधायणा सदहतको कामामोजना ऩारयत गयी 
कामाान्द्वमन गन ेघोषणा गयेको छ । त्मसभा आगाभी वषालबत्र उऩबोक्ताराई ठूरो याहत हुनेगयी रोडसेडडङ 

अन्द्त्म गने य दईु वषालबत्र ैस्वदेशभै उत्ऩाददत जरववद्मुतफाट भुरुकराई रोडसेडडङभुक्त फनाउने 
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सयकायको रक्ष्म छ । भुरुकराई दईु वषाभै उज्मारो फनाउने, १० वषाभा ६/७ हजाय भेगावाटबन्द्दा फढी 
बफजुरी बायत य फॊगरादेशभा ननमाात गन ेसयकायको मो भहत्त्वाकाॊऺी कामामोजना साकाय होरा त बन्द्ने 
प्रश्न स्वाबाववक रूऩभा उठेको छ । १ सम ४ वषाभा जम्भा ८ सम २९ भेगावाटभात्र बफजुरी उत्ऩादन 

गनासकेको सयकायरे आगाभी दस वषाभ ै१० हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गना सक्रा त ? ववश्वास गना 
धेयै गाह्रो छ । सयकायरे मसअनघ ऩनन ऩटक—ऩटक ऊजाा सॊकटकार घोषणा गयी कामामोजना अनघ 

सायेको गथमो । ती कामामोजना कुन ैऩनन सपर बएनन ्। मस ऩटकको कामामोजनाको हववगत ऩनन त्मस्तै 
हुने हो कक बन्द्ने आशॊका छ । 
कनत आमोजना ननभााणाधीन ? 

अफको १० वषाभा थऩ १० हजाय भेगावाट बफजुरी ननकाल्न असम्बव बन ेछैन । ककनकक भुरुकभा हार ९९ 

वटा जरववद्मुत आमोजना ननभााणाधीन छन,् नतनको ऺभता २३ सम ८२ भेगावाटबन्द्दा फढी छ । ववद्मुत 

प्रागधकयण य त्मसका सहामक कम्ऩनीरे ननभााण गरययहेका ववद्मुत आमोजनाहरूको उत्ऩादन ऺभता 
हजाय भेगावाटबन्द्दा फढी छ । स्वदेशी य ववदेशी रगानीकतााफाट हार ननभााणाधीन जरववद्मुत 

आमोजनाको ऺभता १३ सम भेगावाटको हायाहायीभा छ । सवेऺण तथा उत्ऩादन राइसेन्द्स लरएय 

अध्ममन गरययहेका आमोजना ७९ वटा छन,् नतनको कुर ववद्मुत उत्ऩादन ऺभता ५ हजाय १ सम २८ 

भेगावाट छ । ववद्मुत प्रागधकयणलसत ववद्मुत खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गरयसकेका १ सम ७४ वटा छन,् 

नतनको कुर उत्ऩादन ऺभता २ हजाय ५ सम ६८ भेगावाट छ । याजरिम प्रसायण राइनभा ववद्मुत जोड्न 

सम्बव छ बनेय प्रागधकयणरे सहभनत ददएका ५३ वटा आमोजना छन,् नतनको कुर उत्ऩादन ऺभता १ 

हजाय १ सम भेगावाट छ । 
कामामोजनाभा आगाभी वषा ववद्मुतको भाग १ हजाय ४ सम २३ भेगावाट ऩुग्न ेप्रऺेऩण छ । एक वषालबत्र 

केही ननभााणाधीन आमोजना सम्ऩन्द्न बई २ सम भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेय नेऩार–बायतफीच 

ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय अन्द्तयदेशीम राइनभा २२० केबीको सफस्टेसन ननभााण सम्ऩन्द्न हुन ेय अन्द्म 

प्रसायण नाकाको स्तयोन्द्ननतफाट बायतफाट थऩ ६ सम भेगावाट बफजुरी ल्माउने मोजना सयकायको छ । 
त्मनत गरयसकेऩनछ वषाामाभभा रोडसेडडङ नहुन ेय दहउॉद माभभा सभेत रोडसेडडङ आधायबूत रूऩभा घट्ने 
प्रऺेऩण ऊजाा भन्द्त्रारमको छ । २०७५ सारसम्भभा भुरुकभा बफजुरीकै भाग १ हजाय ८ सम ३७ भेगावाट 

ऩुग्नेछ बने त्मनतफेरा प्रागधकयण य उसका सहामक कम्ऩनीफाट ननभााणाधीन आमोजना सम्ऩन्द्न बई ८ 

सम ३० य ननजी प्रफद्र्धकहरूका आमोजनाफाट ६ सम भेगावाट बफजुरी याजरिम प्रसायण राइनभा जोडडनेछ 

बने सौमा ऊजाा रगामतफाट थऩ २ सम भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन बइसक्न ेअनुभान सयकायको छ । 
त्मनतफेरा भुरुकको कुर ववद्मुत उत्ऩादन २ हजाय २ सम ९ भेगावाट ऩुग्नेछ, त्मनतफेरा वषााभा बफजुरी 
फढी हुनारे बायतभा ननमाात गनुाऩन ेअवस्था आउनेछ । तीन वषाभ ैबायतलसतका ववलबन्द्न प्रसायण 

नाकाको स्तयोन्द्ननत य ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय अन्द्तयदेशीम प्रसायण राइन ४ सम केबीको सफस्टेसन 

ननभााण गरयसककनेछ । मो अन्द्तयदेशीम राइनफाट बायतफाट १२ सम भेगावाट बफजुरी आमात गना मा 
नेऩारफाट ननमाात गना सककनेछ । त्मनतफेरा दहउॉदभा भुरुकभा रोडसेडडङ हुन नददन बायतफाट ४ समदेखख 



५ सम भेगावाटभात्र बफजुरी आमात गये ऩुग्न ेअनुभान प्रागधकयणको छ । अफको दस वषाभा बफजुरीको 
भाग ३ हजाय २ सम भेगावाट ऩुग्ने प्रऺेऩण सयकायको छ । त्मनतफेरा भुरुकभा थऩ १० हजाय भेगावाट 

बफजुरी उत्ऩादन गरयसक्न ेरक्ष्म सयकायको छ । ववद्मुत आऩूनता जस्थय बएऩनछ भुरुकभा आगथाक 

कक्रमाकराऩ फढ्ने य ववद्मुतभा आधारयत उद्मोगहरू स्थाऩना बई बफजुरीको भाग उच्च हुने 
कामामोजनाभा उल्रेख छ । बफजुरी ऩमााप्त बएभा खाना ऩकाउने ग्मास ऩूणारूऩभा ‗रयप्रेस‘ गना सककन्द्छ, 

हारको भूल्मभा ग्मासभा बन्द्दा बफजुरीभा खाना ऩकाउन सस्तो ऩछा , ग्मासको आमातभा गतवषा ३५ अफा 
रुऩैमाॉ खचा बएको तथमाॊक आमर ननगभको छ । ऩमााप्त बफजुरी बएभा भुरुकभा डडजेर य ऩेिोरको 
खऩतसभेत घट्नेछ । २०८२/८३ सम्भ भुरुकलबत्रै बफजुरीको भाग फढेय १० हजायसम्भ ऩुग्न सक्ने प्रऺेऩण 

ऊजाा भन्द्त्रारमको छ, तय त्मो बने ऩत्मारयरो छैन । त्मनतफेरा भुरुकको आवश्मकताबन्द्दा ६ हजाय 

भेगावाटबन्द्दा फढी बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । नेऩाररे बफजुरी ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय रगामतका 
अन्द्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट बायतराई फेच्न ऩाउनेछ । बायतीम प्रधानभन्द्त्री नयेन्द्र भोदीको नेऩार 

भ्रभणकै क्रभभा बायतलसत ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बइसकेको छ । 
इगथमोवऩमाफाट लसकौं 
दस वषाभा १० हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन सम्बव हुनसक्छ बन्द्ने कुयाको याम्रो उदाहयण हो, गरयफ 

अकिकी भुरुक इगथमोवऩमा । कुनै फेरा इगथमोवऩमाराई सॊसायकै सफबन्द्दा कॊ गार भुरुक भाननन्द्थमो । 
इगथमोवऩमाभा रोकताजन्द्त्रक शासन प्रणारी सुरु बइसकेऩनछ उसको आगथाक वदृ्गध रगाताय १५ वषादेखख 

८ देखख ११ प्रनतशत छ ।  सन ्२००२ सम्भ जम्भा ५ सम भेगावाटभात्र बफजुरी उत्ऩादन गरययहेको 
इगथमोवऩमारे सन ्२०१६ भा आइऩुग्दा २ हजाय भेगावाट फढी बफजुरी उत्ऩादन गरयसकेको छ । अफको ऩाॉच 

वषाभा इगथमोवऩमारे १० हजाय भेगावाटबन्द्दा फढी बफजुरी उत्ऩादन गन ेननजश्चत बइसकेको छ । उसरे 

आफ्ना नछभेकी भुरुकहरूलसत बफजुरी फेच्ने सम्झौतासभेत गरयसकेको छ । १८ सम ७० भेगावाटको गगफ 

तेस्रो जरववद्मुत आमोजना ननभााण गरयसकेको इगथमोवऩमारे सन ्२०११ देखख नाइर नदीभा ‗ग्रान्द्ड 

इगथमोवऩमन येनेसान ड्माभ‘ नाभ ददएय ६ हजाय भेगावाट ऺभताको जराशममुक्त आमोजना ननभााण 

गरययहेको छ । उक्त आमोजनाको आधाबन्द्दा फढी काभ सककइसकेको छ । सन ्२०१७ सम्भभा आमोजना 
सम्ऩन्द्न गयी बफजुरी उत्ऩादन गरयसक्ने रक्ष्म इगथमोवऩमाको छ । उक्त आमोजना सम्ऩन्द्न बएऩनछ 

इगथमोवऩमारे आगथाक ववकासभा नमाॉ पड्को भादै ववकासोन्द्भुख भुरुकफाट ववकासशीर यारिको सूचीभा 
ऩुग्नेछ । उक्त आमोजनाभा ववश्व फैंक य अकिकन ववकास फैंकफाट ऋण रगानी जुटाउन नसकेऩनछ 

इगथमोवऩमाको सयकायरे सयकायी, ननजी ऺेत्र य सफैजसो नागरयकफाट सेमय जुटाएय रगानी गरययहेको छ । 
इगथमोवऩमाको अनुबवफाट ऩाठ लसकेय सयकाय ननजी ऺेत्र य सवासाधायण जनताको ववश्वास जजतेय अनघ 

फढ्ने हो बने दस वषाभा १० हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन सम्बव हुनेछ । 
अन्द्तयदेशीम प्रसायण राइन य नेऩार 

भुरुकभा हार ननभााणाधीन सफैजसो आमोजना ‗यन अप रयबय‘ (ऩानीको प्राकृनतक फहावभा आधारयत) 

प्रकृनतका हुन ्। मस्ता आमोजनाफाट वषााभा धेयै य दहउॉदभा कभ बफजुरी उत्ऩादन हुन्द्छ, त्मसरे भुरुकभा 



एउटा गचन्द्ता फढाइसकेको गथमो । अफको दईु वषाभ ैभुरुकभा वषाामाभभा बफजुरी फढी हुने य दहउॉदभा कभ 

हुने प्रऺेऩण ववद्मुत प्रागधकयणको गथमो । वषााभा बफजुरी खेय जाने बन्द्दै ववद्मुत प्रागधकयणरे ववलबन्द्न 

रगानीकतााका प्रस्ताववत आमोजनालसत ववद्मुत खरयद सम्झौता गना भाननयहेको गथएन । त्मसरे गदाा 
‗यन अप रयबय‘ आमोजनाभा रगानीकताा ननरुत्सादहत हुन ेऩरयजस्थनत फनेको गथमो । ऩनछल्रो डढे वषाको 
अवगधभा सयकायरे बायतलसत ववद्मुत व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) गरयसकेको छ ।  सम्झौता अनुसाय 

ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय अन्द्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट नेऩार य बायतफीच औऩचारयक रूऩभा ववद्मुतको 
व्माऩारयक कायोफायसभेत सुरु बइसकेको छ । उक्त प्रसायण राइन अफको तीन वषाभै ऩूणा ऺभताभा 
फननसक्नेछ । उक्त प्रसायण राइनफाट १२ सम भेगावाट बफजुरी बायतभा आमात य ननमाात गना सककन्द्छ । 
नेऩार य बायतफीच बैयहवा–गोयखऩुयसदहत ६ वटा अन्द्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााण गने सहभनतसभेत 

बइसकेको छ । उक्त प्रसायण राइन य ववद्मुत व्माऩाय सम्झौताका कायण दईु वषाऩनछ वषाामाभभा फढी 
हुने बफजुरी बायतभा फेच्न सककने वातावयण फनेको छ । बफजुरी बफक्ने ननजश्चत बएऩनछ अफ प्रागधकयण 

ववद्मुत खरयद सम्झौता गना तलसान ुनऩने वातावयण फनेको छ । अफ रगानीकतााहरूको ववद्मुत खरयद 

सम्झौता नहोरा कक बन्द्ने गचन्द्तासभेत हटेको छ । 
अफ डरयभा ऩनन ऩीऩीए 

ववद्मुत प्रागधकयणरे अभेरयकी डरयभा ववद्मुत खरयद गना नभान्द्दा ऩनन नेऩारभा ववदेशी रगानी लबबत्रन 

सक्न ेवातावयण गथएन । सयकायरे ऊजाा सॊकटकार ननवायण कामामोजनाभा ‗ऩ ेब्माक वऩरयमड‘ अथाात ्

फैंकको ऋण य ब्माज बुक्तानी नबएसम्भका रागग डरयभा ‗ऩीऩीए‘ गरयददने नीनत ल्माएको छ । डरयको 
तुरनाभा नेऩारी भुराको अवभूल्मन बइयहेकारे रगानीको सुननजश्चतताका रागग ववदेशी रगानीकताा 
नेऩारी भुराभा ‗ऩीऩीए‘ गना तमाय गथएनन ्। अफ डरयभा ‗ऩीऩीए‘ हुन ेबएऩनछ नेऩारको आन्द्तरयक 

खऩतका रागगसभेत ववदेशी रगानीकताा जरववद्मुतभा रगानी गना आउने वातावयण फनेको छ । डरयभा 
‗ऩीऩीए‘ गना प्रागधकयणभा ननवेदन ददएका रगानीकतााको सॊख्मा ननकै ठूरो छ । 
रगानीभैत्री वातावयण 

भुरुकभा स्वदेशी तथा ववदेशी रगानीकताा आकवषात नहुनुभा दहजो नेऩारभा उत्ऩाददत बफजुरीका रागग 

फजायको सुननजश्चतता गथएन । नेऩारभा जनत बफजुरी उत्ऩादनको सम्बावना छ, त्मसका आधायभा 
नेऩारभा बफजुरीको आन्द्तरयक फजाय अत्मन्द्त सानो छ । बायतलसत ‗ऩीटीए‘ बई व्माऩारयक रूऩभा 
कायोफायसभेत सुरु बइसकेऩनछ अफ नेऩारभा उत्ऩादन हुने बफजुरीरे बायतको ठूरो य प्रनतस्ऩधॉ फजाय 

ऩाएको छ । बायतभा झन्द्ड ै८ प्रनतशतको हायाहायीभा आगथाक वदृ्गधदय बइयहेको छ, त्मो आगथाक वदृ्गध 

कामभ याख्न बायतभा बफजुरीको ठूरो भाग छ । बायतरे अदहरे सफबन्द्दा फढी अथाात ८० प्रनतशतको 
हायाहायीभा कोइराफाट ववद्मुत उत्ऩादन गरययहेको छ । एकानतय कोइरारे वातावयण दवूषत फनाइयहेको छ 

बने अकाानतय खानी ववस्तायै रयवत्तॉंॊदै गएकारे बायतरे बफजुरीका रागग कोइराको ववकल्ऩ खोज्नुऩन े

जस्थनत उत्ऩन्द्न बइयहेको छ । तसथा बायत नेऩारभा उत्ऩादन हुन ेबफजुरीको बयऩदो फजाय हो । त्मही 
कायण अफ रगानीकताारे नेऩारी फजायभा भात्र ननबाय हुनुनऩन ेबएको छ । नेऩारभा ऊजाा ऺेत्रभा 



रगानीको वातावयण नहुनुभा फजाय एउटा ठूरो कायण गथमो । अफ फजाय नऩाउने सभस्माको अन्द्त्म 

बएको छ । बायतीम दईु कम्ऩनीरे बायतभा बफजुरी ननमाातको उद्देश्मरे दइुटा ठूरा आमोजनाभा रगानी 
गदैछन ्। ववश्वव्माऩी प्रनतस्ऩधााफाट छाननएका जीएभआयरे ९ सम भेगावाटको भागथल्रो कणाारी य 

सतरजरे ९ सम भेगावाटकै अरुण तेस्रो जरववद्मुत आमोजना ननभााण गदैछन ्। नेऩारराई नन:शुल्क 

सेमय य बफजुरी फढी ददने प्रस्ताव गयेका कायण मी दईु कम्ऩनी प्रनतस्ऩधााभा छाननएका हुन ्। 
जीएभआयरे नेऩारराई नन:शुल्क रूऩभा २७ प्रनतशत सेमय य ९ सम भेगावाटको १२ प्रनतशत बफजुरी 
अथाात ्१ सम ८ भेगावाट लसत्तभैा ददनेछ । सतरजरे ९ सम भेगावाटको आमोजनाफाट २१.९ प्रनतशत 

अथाात ्१९७.१ भेगावाट बफजुरी लसत्तभैा नेऩारराई ददनेछ । दवुै कम्ऩनीरे रगानी फोडालसत आमोजना 
ववकास सम्झौता (ऩीडीए) सभेत गरयसकेका छन ्। दवुै कम्ऩनीरे ववस्ततृ अध्ममन सकेय रगानी जुटाउने 
अजन्द्तभ तमायीभा जुटेका छन ्। मी आमोजना सपर हुनसके बायतफाट नेऩारको जरस्रोत ऺेत्रभा ठूरो 
रगानी आकवषात हुन ेऊजाा भन्द्त्रारमका अगधकायी फताउॉछन ्। मी दवु ैआमोजना सम्ऩन्द्न बएऩनछ 

नेऩारफाट ठूरो भात्राभा बायत य फॊगरादेशभा बफजुरी ननमाातको सुरुआत हुनेछ । जीएभआयरे ६ सम ५० 

भेगावाट भस्र्माङ्दी दहभतार आमोजनासभेत ननभााण गना अध्ममन सुरु गरयसकेको छ । जीएभआय य 

फॊगरादेशी सयकायफीच भागथल्रो कणाारीफाट उत्ऩाददत बफजुरी फॊगरादेश ननमाात गन ेसभझदायीसभेत 

बइसकेको छ । ऩीडीए अनुसाय मी कम्ऩनीरे ववद्मुत उत्ऩादन सुरु बएको २५ वषाऩनछ आमोजना चारु 
हारतभा नेऩारराई कपताा गनुा ऩनेछ । 
ऊजाा ऺेत्रभा स्वदेशी तथा ववदेशी रगानीकताा आकवषात नहुनुको दोस्रो ठूरो कायण स्थानीमफासीको 
अवयोध हो । एउटा जरववद्मुत आमोजना फनाउन राग्नासाथ रगानीकताालसत स्थानीमफासीरे असम्बव 

भाग याख्न ेय ऩुया नबए काभै गना नददन ेसभस्मा छ । मसरे गदाा धेयै रगानीकताा ननरुत्सादहत बएका छन ्

। आमोजना अध्ममन गरयसकेका कनतऩम रगानीकताारे स्थानीम अवयोधकै कायण ववद्मुत 

आमोजनाफाट हात खझकेका थपु्र ैउदाहयण छन ्। सयकायरे स्थानीम अवयोधको सभस्मा हटाउन 

आमोजनाभा अवयोध ऩुयम्ाउनेभागथ सावाजननक अऩयाधभा भुद्दा चराएय थनु्द्न सककने प्रस्ताव गयेको छ 

। त्मसराई कानुनी रूऩ ददन सयकायरे ववधेमक फनाएय सॊसदभा रान ेतमायी गरययहेको छ । सयकायरे 

त्मस्तो कानुन फनामो बनेभात्र स्थानीम अवयोधको जुन सभस्मा छ, त्मो अन्द्त्म हुनेछ । आमोजनाफाट 

प्रबाववत हुन ेय ववस्थावऩत हुने स्थानीमफासीराई सयकाय मा रगानीकताारे उगचत ऺनतऩूनत ा ददने य 

ऩुनफाास गयाउन ेनीनतगत सुननजश्चतता हुनुऩछा  । मस्तो सुननजश्चतता गदाा ऩनन स्थानीमफासीका नाभभा 
हुने अवयोधराई ववकास ववयोधी अऩयाधका रूऩभा लरएय कानुनी कायफाही गन ेहो बनेभात्र जरववद्मुत 

आमोजनाहरूभा देखखइयहेको स्थानीम अवयोध हट्छ । आपूराई तथाकगथत यारिवादी बन्द्ने कनतऩम 

कम्मुननस्ट ऩाटॊसभेत जरववद्मुत आमोजनाभा ववदेशी रगानी, त्मसभा ऩनन बायतीम रगानीको ववयोध 

गरययहेका छन ्। बफजुरी बायत ननमाात गनेगयी बायतीम कम्ऩनी जीएभआयरे फनाउन रागेको भागथल्रो 
कणाारी आमोजना अदहरे तथाकगथत यारिवादी याजनीनतको लसकाय बइयहेको छ । आमोजना भुरुकको 
दहतभा छ कक छैन बन्द्ने ववश्रेषण नै नगयी ववकासभागथ याजनीनत गने प्रववृत्तको अन्द्त्म हुन ुजरुयी 



बइसकेको छ । मस्तो याजनीनतराई कानुनभा न ैववकास ववयोधी अऩयाधका रूऩभा व्माख्मा गयी कानुनी 
कायफाहीको दामयाभा ल्माउनुऩछा , तफभात्र भुरुकभा ववदेशी रगानीको वातावयण फन्द्न सक्छ । 
याजनीनतक अजस्थयताभात्र होइन, नीनतगत अजस्थयताका कायणसभेत ववदेशी रगानीकताा नेऩारको ऊजाा 
ऺेत्रभा आकवषात हुनसकेका छैनन ्। दरहरूरे भुरुकको ऊजाा ऺेत्रको ववकासभा एउटै खारको यणनीनत 

अजख्तमाय गयी नीनतगत जस्थयताको सुननजश्चतता गन ेहो ववदेशी रगानीकताा आकवषात हुन ेप्रफद्र्धकहरू 

फताउॉछन ्। 
आमोजनाको रागत घटाउन के गने ? 

आमोजना स्थरसम्भ सडक य प्रसायण राइन ननभााण गनुाऩन ेबएकारे जरववद्मुत आमोजनाहरूको 
रागत भहॉगो ऩने जस्थनत छ । नापा नहुन ेआमोजनाभा रगानीकताा आकवषात हुॉदैनन ्। तसथा भुरुकभा 
ऊजाा ऺेत्रको ववकास गना सयकाय आपैं रे जरववद्मुत आमोजनासम्भ ऩुग्न ेसडक य प्रसायण राइन 

फनाइददन ेहो बने ववद्मुत आमोजनाको रागत स्वत: घट्छ । फढी नापा हुन ेय प्रनतस्ऩधॉ दयभा 
प्रागधकयणराई फेच्न मा बायतभा ननमाात गना सककने बएकारे स्वदेशी तथा ववदेशी रगानीकताा आकवषात 

हुनेछन ्। 
कामामोजनाभा ऊजाा ऺेत्रभा स्वदेशी तथा ववदेशी रगानीराई आकवषात गना प्रागधकयणरे ववदेशी रगानीका 
आमोजनाका प्रफद्र्धकराई ‗ऩे–ब्माक वऩरयमड‘ अथाात ्फैंकफाट लरएको ऋण य ब्माज चकु्ता नबएसम्भ 

अभेरयकी डरयभा ववद्मुत खरयद गरयददने, प्रनतभेगावाट ५० राख रुऩैमाॉ भूल्म अलबवदृ्गध कय (भ्माट) छुट 

ददने, १ प्रनतशत वातावयण कय हटाउने रगामतका व्मवस्था गरयएको छ । वाखणज्म फैंकहरूरे प्रवाह गन े

कुर कजााको १५ प्रनतशत जरववद्मुत ऺेत्रभा रगानी गनुाऩने व्मवस्था गरयएको छ । हार फैंकहरूरे जम्भा 
कुर कजााको २.४९ प्रनतशतभात्र जरववद्मुत ऺेत्रभा रगानी गरययहेका छन ्। मो नीनतका कायण 

जरववद्मुत आमोजनाका प्रफद्र्धकहरूरे स्वदेशी फैंकफाट सहजै प्रनतस्ऩधॉ दयभा ऋण ऩाउन सक्न ेबएका 
छन ्। 
उत्ऩादकहरुका चासो 
स्वतन्द्त्र ऊजाा उत्ऩादक सॊघ (इऩान) का अध्मऺ खड्ग ववरट जरववद्मुतको ववकास गना सयकायरे अनघ 

सायेको कामामोजना सकायात्भक य उत्साहजनक यहेको उल्रेख गदै ऊजाा सॊकटकार घोषणा गना सयकायरे 

कदहरे सॊसदफाट ववधेमक ऩारयत गयी कानुन फनाउॉछ, आपूहरू त्मसको प्रतीऺाभा यहेको फताउॉछन ्। 
‗ववद्मुत आमोजनाभा अवयोध ऩुयम्ाउनेराई दण्डनीम फनाउने, जग्गा प्राजप्त, भुआब्जा, वातावयण प्रबाव 

भूल्माॊकन सभमभै स्वीकृत नहुन,े सभमभै प्रसायण राइन नफन्द्न,े ववद्मुत खरयद सम्झौता नहुन ेजस्ता 
जरववद्मुत आमोजनाका प्रफद्र्धकहरूरे बोगगयहेका जनत सभस्मा छन,् ती सफ ैसभाधान गने प्रनतफद्धता 
सयकायरे ऊजाा सॊकटकार ननवायण कामामोजनाभा गयेको छ । सयकायरे ववधेमक ऩारयत गयाएय ऊजाा 
सॊकटकार घोषणा गयेभा जरववद्मुत ऺेत्रभा रगानीको वातावयण फन्द्छ य दस वषाभा १० हजाय भेगावाट 

बफजुरी उत्ऩादन सम्बव हुन्द्छ । कामामोजना घोषणा हुने, तय कामाान्द्वमन नहुन ेहो बने १० हजाय होइन, १ 

हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन ऩनन गाह्रो हुन्द्छ‘ ववरटरे बने । उनी बन्द्छन,् ‗दहउॉद य वषाामाभ दवुै 



सभमभा भुरुकभा रोडसेडडङ हुन नददन ववद्मुतको भाग य आऩूनताको सन्द्तुरन लभराई जस्थय य बयऩदो 
फनाउन ‗यन अप रयबय‘ प्रकृनतका भात्र आमोजना फनाएय हुन्द्न, कम्तीभा ५० प्रनतशत आमोजना 
जराशममुक्त फनाउनुऩछा  । जराशममुक्त आमोजना भहॉगो हुन ेबएकारे मसभा सयकायरे रगानी गनुा 
याम्रो हुन्द्छ ।‘ उनरे ननजी ऺेत्ररे हार कुर १३ सम भेगावाटबन्द्दा फढी ऺभताका आमोजनाहरू फनाइयहेको 
य त्मसभध्मे डढे वषालबत्र ै३८ आमोजना सम्ऩन्द्न बई ३ सम १४ भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन सुरु हुन े

जानकायी ददए । ऊजाा सॊकट कानुन ल्माएय सयकायरे ऊजाा ऺेत्रभा यहेका सभस्मा सभाधान गयेभा 
भुरुकभा अफको दस वषाभा दस हजाय बफजुरी उत्ऩादन सम्बव हुने य त्मसभा ननजी ऺेत्ररे ठूरो मोगदान 

ऩुयम्ाउन सक्न ेववश्वास व्मक्त गये । 
ववरटरे बनेझैं सयकायरे मसअनघ ऩनन ऩटक—ऩटक ऊजाा सॊकटकार बन्द्दै मस्त ैउत्साहजनक 

भहत्त्वाकाॊऺी मोजना अनघ सायेको गथमो । तय मोजना कामाान्द्वमन न ैनबई तुदहएय गए । मस ऩटक ऩनन 

तुदहन ेहो कक बन्द्ने आशॊका छ । भुरुकभा ऊजाा सॊकट य बायतलसत बफजुरीभा ननबायता मनत धेयै 

फदढसकेको छ कक सयकायलसत मो कामामोजना अनघ फढाउनुको ववकल्ऩ छैन । तसथा सयकाय, सत्ता य 

प्रनतऩऺभा यहेका सफै दर तथा स्थामी सयकाय भाननन ेप्रशासनमन्द्त्र प्रनतफद्ध बएय राग्ने हो बन ेमो 
कामामोजनाराई सपर फनाउन सककने ऊजाा भन्द्त्रारमका अगधकायीहरू फताउॉछन ्। 
ऊजाा भन्द्त्रारमका सहप्रवक्ता गोकणा ऩन्द्थरे याजरिम ऊजाा सॊकट ननवायण तथा ववद्मुत ववकास दसकको 
अवधायणा सदहतको कामामोजना कामाान्द्वमन गना अफको दईु भदहनालबत्र ैऊजाा सॊकट ववधेमक सॊसदभा 
रग्ने तमायी बइयहेको जानकायी ददए । ऩन्द्थका अनुसाय ववधेमक भस्मौदा गना सहसगचव कोषचन्द्र 

सुवेदीको सॊमोजकत्वभा तीन सदस्मीम कामादर गठन गरयएको छ । कामादररे भस्मौदा तमाय ऩायेऩनछ 

ऊजाा भन्द्त्रारमरे भजन्द्त्रऩरयषदफाट ऩारयत गयाई ववधेमक सॊसदभा रानेछ । ववधेमक ऩारयत बएऩनछ 

ववद्मुत ऺेत्रभा ननवााध ढॊगरे रतु गनतभा काभ अनघ फढाउन भुरुकभा कानुनी रूऩभै ऊजाा सॊकटकार 

घोषणा हुनेछ । 

प्रकालशत: चतै्र १३, २०७२ 
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पवऩषङ जरववद्मुत्को ६० योऩनी जग्गा अततक्रभणभा 
भधसुूदन यामभाझी, काठभाडौं 
ऩारको ऩदहरो जरववद्मुत ्आमोजना पवऩाङ जरववद्मुत ्केन्द्रको ६० योऩनी जग्गा अनतक्रभणभा ऩयेको छ। 
जरववद्मुत ्केन्द्रको कुर ३ सम २४ योऩनी जग्गाभध्मे ड्माभ साइट य ऩाइऩ ववस्ताय गरयएको दामाॉफामाॉको ऺेत्रभा 
६० योऩनीबन्द्दा फढी जग्गा अनतक्रभणभा ऩयेको हो। 
अनतक्रलभत जग्गाफाट स्थानीमराई हटाउन प्रागधकयणरे ऩटक–ऩटक आग्रह गदै प्रहयी ऩरयचारन गदाासभेत सपर 

हुन सकेको छैन। जग्गा अनतक्रभण गयेका स्थानीमरे पवऩाङ जरववद्मुत ्केन्द्रको ववकास गना ननलभात 

गुरुमोजनाअनुसाय प्रागधकयणरे काभ अगाडड नफढाउॉदासम्भ जग्गा नछोड्न ेअडान लरएका छन।् 
नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण सम्ऩवत्त व्मवस्थाऩन शाखाका सहामक प्रशासकीम अगधकृत याजकुभाय कडरयमारे पवऩाङ 

जरववद्मुत ्केन्द्रअन्द्तगात ऩन े६० योऩनी जग्गा अनतक्रभण बएको फताउॉ दै स्थानीफासीराई हटाउन ेप्रकक्रमा शुरू 

गयेको फताउनुबमो। ‘ड्माभ य ऩाइऩ बफछ्माइएको दामाॉफामाॉका जग्गा अनतक्रभण बएका छन,् स्थानीमफासीराई 

याणाकारीन सभमभा न ैभुआब्जा ददइसककएको छ, याजनीनतक कायणरे गदाा अनतक्रलभत जग्गाफाट स्थानीम 

हटाउन केही सभस्मा ऩयेको छ।’ –उहाॉरे बन्द्नुबमो। 
स्थानीमराई उक्त जग्गाफाट हटाउन ऊजाा भन्द्त्रारम, गहृ भन्द्त्रारम य जजल्रा प्रशासन कामाारम काठभाडौंराई 

सभेत ऩत्राचाय गयेको फताउॉ दै उहाॉरे अनतक्रलभत जग्गाफाट स्थानीम हटाउन ेकामाराई प्रागधकयणरे गम्बीयताका 
साथ लरएको फताउनुबमो। 
केन्द्रअन्द्तगात यहेको जग्गाभा सोराय प्रानको कामाक्रभ स्वीकृनत बए तत्कार स्थानीमराई हटाउनुको ववकल्ऩ 

नबएको कडरयमारे फताउनुबमो। हार केन्द्रको अस्थामी राजऩुजाा यहेको य स्थामी रारऩुजाा लरन ेप्रकक्रमाभा यहेको 
फताउॉ दै उहाॉरे जग्गाको नक्सा कामभ यहेको फताउनुबमो। ‘भारऩोत कामाारमरे लरखखत प्रभाणसॉग ैनगयऩालरकाको 
लसपारयस भागेको छ, तय स्थानीमको अवयोधका कायण लसपारयस लरन सककएको छैन’, कडरयमारे बन्द्नुबमो– 

‘सयकायी जग्गा हो, सधैं फस्न सककन्द्छ बन्द्न ेभानलसकता स्थानीमरे नयाख्दा याम्रो हुन्द्छ।’ जग्गा अनतक्रभणको 
आयोऩ रागेका पवऩाङका स्थानीम याभकृरण फस्नेतरे नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे गनुाऩन ेकाभ छोडये जनताको 
फस्ती उठाउन ेकाभभा भात्र ध्मान ददएको आयोऩ रगाउनुबमो। 
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भाथथल्रो कणाषरीभा साझा धायणा खोज्दै साॊसद 

कभर शभाा  
भुरुकको ननकै सस्तो आमोजनाको रूऩभा यहेको भागथल्रो कणाारी जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणका रागग साझा 
धायणा फनाउन जजल्राका याजनीनतक दरसॉग आग्रह गरयएको छ । साॊसद अभयफहादयु थाऩा, साॊसद रक्ष्भी ऩोखयेर 

य ऩूवासाॊसद याजफहादयु फुढारे भागथल्रो कणाारी जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणका रागग जजल्राभा कक्रमाशीर 

याजनीनतक दररे साझा धायणा ननभााण गयेय तत्कार भागथल्रो कणाारी आमोजना फन्द्नुऩनेभा जोड ददएका हुन ्।  
दैरेखभा जरववद्मुत ्ववकासभा सहभनत तथा रयऩोदटाङका रागग ऺभता अलबवदृ्गधसम्फन्द्धी दईु ददन ेकामाशाराको 
अजन्द्तभ ददन गरयएको फहृत ्बेराराई सम्फोधन गदै साॊसदरे मस्तो फताएका हुन ्। स्वतन्द्त्र ऊजाा उत्ऩादकको 
सॊस्था (इऩान), नेऩाररे आमोजना गयेको फहृत ्बेराभा भागथल्रो कणाारी जरववद्मुत ्आमोजनाका 
प्रभुखरगामतको उऩजस्थनत जजल्राभा बए ऩनन कामाक्रभभा यहे ऩनन छरपरभा बन ेबाग लरएनन ्।  
जरववद्मुत्को ववकासरे देशको आगथाक सभदृ्गध हुन ेबन्द्दै साॊसदरे सयकायको ननणाम भान्द्न ेय नभान्द्नेको ववषमभा 
चचाा ऩरयचचाा बन्द्दा ऩनन जजल्राको सभदृ्गधका रागग आमोजना फन्द्नुऩन ेफताएका छन ्।  
दैरेखका सॊसद्द्वम अभयफहादयु थाऩा, रक्ष्भीप्रसाद ऩोखे्रर, नेऩारी काॊगे्रस दैरेखका सबाऩनत कृरणफहादयु बफसी, 
नेकऩा एभारे दैरेखका अध्मऺ यववन्द्रयाज शभाा, एभाओवादीका गणेश सराभी, याप्रऩा नेऩारका बक्तफहादयु शाही, 
याजभोका कववयाज खत्री, नेभककऩाका रक्ष्भी ववक, याप्रऩाका याभफहादयु थाऩा, उद्मोग वाखणज्म सॊघ दैरेखका 
अध्मऺ शाजन्द्त शभाा, ऩत्रकाय भहासॊघ दैरेखका उऩाध्मऺ चक्रफहादयु केसीरे जरववद्मुत्को ववकासभा याज्मरे 

स्ऩरट नीनत ननभााण गयेय सफ ैजरववद्मुत ्ववकासभा सकक्रम हुन साझा धायणा सॉग ैआमोजना ननभााण कम्ऩनीहरूरे 

गयेको व्मवहायफाये चचाा गयेका गथए । 
दैरेख उद्मोग वाखणज्म सॊघका अध्मऺ शाजन्द्त शभाारे ववद्मुत ्उत्ऩादन कुन ैहारतभा योक्न नहुन ेबन्द्दै 

आमोजनाको जजम्भेवायी फोकेकाहरूरे ववयोध गनेहरूराई भोटो यकभ य अन्द्म प्ररोबन ददॉदै चऩु रगाउन ेप्रववृत्तरे 

ववयोधीहरू झन ्फढेको फताए । इऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु ववरटरे ऊजाा, अथातन्द्त्र साना अन्द्म भुरुकरे 

जरववद्मुत ्ऺेत्रभा गयेको ववकास य नेऩारको अवस्थाफाये जानकायी ददॉदै जरस्रोतको धनी देश नेऩार बएय ऩनन 

अदहरे रोडसेडडङको भायभा ऩयेको फताए । त्मसका रागग याज्मरे देशका ववलबन्द्न स्थानभा यहको जरववद्मुत ्

आमोजनाराई तत्कार ननभााण गना वातायण लसजाना गनुाऩन ेफताएका हुन ्।  
उनरे नेऩार जस्तै साना भुरुक राओस, बुटानरे जरववद्मुत्को  
ववकास गयेय नेऩारबन्द्दा अगाडड फढेको फायेभा जजल्राका नागरयकरे जानकायी गयाएऩनछ जजल्राका याजनीनतक 

दर य सासॊदरे जजल्राभा ननभााण हुन ेजरववद्मुत ्आमोजना य भागथल्रो कणाारी जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणभा 
साझा धायणा फनाएय प्रदेश नॊ. ६ राई वास्तववक रूऩभा धनी प्रदेश हुन ेववश्वाससभेत व्मक्त गयेका छन ्।  
जरस्रोत ऩूवासगचव सूमानाथ उऩाध्मामरे स्रोतभा कसको अगधकाय, वातावयणववद् बयतभखण शभाारे वातावयणीम 

प्रबाव भूल्माॊकन, सेमय, भुआब्जा य जग्गा अगधग्रहयणफाये जानकायी ददएका गथए ।  
ववद्मुत ्ववकास ववबागका उऩभहाननदेशक प्रवीणयाज अमााररे याजरिम ऊजाा सॊकट ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास 

दशकसम्फन्द्धी अवधायणा ऩेस गदै देशको ववद्मुत ्उत्ऩादनको अवस्थाफाये जानकायी गयाएका गथए । दईुददन े



कामाशाराभा दैरेख, सुखेत, जाजयकोट, अछाभ, कारीकोटका ऩत्रकाय, याजनीनतक दर, सयकायी कामाारमका प्रभुख 

तथा प्रनतननगधहरूको सहबागगता यहेको गथमो । 
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दईु भहहनाऩतछ भेवा खोरा जरववद्मुत ्फन्ने 
मुवयाज योइरा  
भेवा खोरा जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ जेठभा भात्र सककने बएको छ । इन्द्धन अबावरे चतैभा सककने बननएको 
आमोजनाको काभ दईु भदहनाऩनछ सयेको हो । ९ सम ९६ ककरोवाट ऺभताको ववद्मुत ्आमोजनाफाट ववद्मुत ्

उत्ऩादनऩनछ जजल्राभा सहजता आउनेछ ।  
सानीभा य फैंक अप काठभाण्डूको ७० प्रनतशत य उऩबोक्तारगामत अन्द्म रगानीकतााको ३० प्रनतशत गयी ३० 

कयोडको कुर रागतभा ववद्मुत ्आमोजना सम्ऩनन् हुन ेआमोजनाका प्रफन्द्ध ननदेशक अजुान याईरे फताए । प्रफन्द्ध 

ननदेशक याईका  
अनुसाय फैंकरे रगानी गन े७० प्रनतशतभध्मे सानीभा फैंकको ६० य फैंक अप काठभाण्डूको ४० प्रनतशत रगानी यहेको 
छ । आमोजनाफाट उत्ऩादन बएको ववद्मुत ्केन्द्रीम प्रसायण राइनको फुइऩा सवस्टेसनभा जोडडन ेप्रफन्द्ध ननदेशक 

याईरे फताए । मो ववद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्द्न बएऩनछ जजल्राका ५४ गाववसका उऩबोक्ता प्रत्मऺ राबाजन्द्वत 

हुनेछन ्। मसरे गदाा रोडसेडडङको भायसभेत हटेय जानेछ । 
प्रफन्द्ध ननदेशक याईरे बन,े ‗इन्द्धन अबावरे काभ गना नसक्दा दईु भदहनाऩनछ भात्र काभ सककन ेबएको छ ।‘ १८औॊ 
जजल्रा ऩरयषद्रे जजल्राराई रोडसेडडङ भुक्त फनाउन ेमोजना ऩारयत गयेऩनछ जजल्राभा ववद्मुत ्ववस्तायको काभ 

दुय्त गनतभा बइयहेको छ । मसफाहेक जजल्राभा झन्द्ड ैएक दजान रघ ुजरववद्मुत ्मोजना सञ्चारनभा छन ्। 
केन्द्रीम प्रसायण राइनरे जजल्राका ३८ गाववस ११ हजाय घयधयुीराई ववद्मुत ्ऩुगेको ददक्तेत ववतयण केन्द्रका 
प्रभुख ऩुरुषोत्तभ येग्भीरे फताए । आमोजना ०७० सारफाट सुरु गरयएको हो ।  
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रोडसेडडङ एक घण्टा घट्मो 
काठभाडौं÷यास– नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणरे प्रवेलशका ऩयीऺा (एसएरसी) राई ध्मानभा याखेय भॊगरफायदेखख राग ू

हुन ेगयी दैननक एक घण्टा रोडसेडडङ घटाएको छ ।  
दैननक १२ घण्टा रोडसेडडङ यहेकोभा प्रागधकयणरे एक घण्टा घटाएय ११ घण्टाभा झायेको हो । ‗एसएरसीराई 

ध्मानभा याखेय ववद्मुत ्प्रागधकयणरे कुरेखानी जराशम चराएय एक घण्टा रोडसेडडङ घटाएको हो,‘ ववद्मुत ्

प्रागधकयण बाय प्रेषण केन्द्रका प्रभुख बुवन ऺत्रीरे बन,े ‗ववद्माथॉराई याहत होस ्बनेय रोडसेडडङ घटाउन ेननणाम 

गरयएको हो ।‘  
हार १३ सम २५ भेगावाट जरववद्मुत्को भाग यहेकोभा बायतफाट ३ सम भेगावाट आमात बएको छ बन ेप्रागधकयण य 

ननजीफाट थऩ ३ सम भेगावाट उत्ऩादन बएको छ । फाॉकी ७ सम २५ भेगावाट अझै अबाव यहेको प्रभुख ऺत्रीरे 

जानकायी ददए ।  
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भुआब्जा य सडक नहुॉदा योककमो अरुण तेस्रो 
दीऩेन्द्र शाक्म/रीरावल्रब नघलभये 

सयकायरे बायतीम कम्ऩनी सतरजसॉग अरुण तेस्रो आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) गयेको एक वषा बफत्दा ऩनन 

काभ सुरु हुन सकेको छैन । जग्गाको भुआब्जा सेमय अगधकाय रगामतका ववषमभा वववाद बएऩनछ काभ सुरु हुन न ै

दढराइ बएको हो । 

सयकायरे जग्गा य कोसी याजभागा उऩरब्ध गयाउन नसक्दा अरुण तसे्रो ननभााणभा दढराइ बएको बायतीम 

ननभााण कम्ऩनी सतरजरे जनाएको छ । आमोजना प्रभुख योशनरार नेगीरे अरुण तेस्रोको काभ नेऩार 

सयकायका कायण दढरा बएको फताए । ‗नेऩार सयकायरे भुआब्जा य सडक उऩरब्ध गयाएको छैन,‘ उनरे 

बने, ‗कसयी काभ गन,े जग्गा य भुआब्जाको कागजात ऩाए बोलरफाटै तीव्र गनतभा काभ गछौं । जनतसक्दो 
नछटो काभ गना हाभी तमाय छौं ।‘ 

नेगीरे तुजम्रङटाय–छ्माङ्कुटी सडकभा भुआब्जा सयकायरे ददए ऩनन प्रभाण नबेदटएको फताए । सयकायी 
य व्मजक्तको जग्गा अगधग्रहण गयेऩनछ भात्र ैकाभ सुरु हुने उनरे फताए । ‗ऩीडीए बएको एक वषा बफते ऩनन 

अरुण तेस्रो ऩरयमोजनाको काभ अनघ फढ्न सकेको छैन,‘ उनरे बन,े ‗ऩदहरो चयणभा सडक ननभााण गयी 
ननभााण सुरु गनुाऩन ेबए ऩनन वववाद देखखएऩनछ दढराइ बएको हो ।‘ ववश्व फैंकरे २०४४ देखख २०४६ 

सारसम्भ भुआब्जा ववतयण गरयसकेको तेस्रो ऩरयमोजनास्थरको प्रवेश भूर सडक तुजम्रङटाय–

छ्माङ्कुटीको प्रभाण नबेदटएऩनछ खाॉदफायी १३ तुजम्रङटायदेखख खाॉदफायी छ्माङ्कुटीसम्भको करयफ ३५ 

ककरोलभटय सडक सतरजराई जजम्भा ददन सकेको छैन । 

सयकायरे सम्झौता बएको ४५ ददनलबत्र अरुण तेस्रो आमोजनाराई सम्ऩूणा सडक जजम्भा ददनुऩन ेप्रावधान 

बए ऩनन नसकेऩनछ दढराइ बएको नेगीरे फताए । सडकको रगत कट्टा हुन नसकेऩनछ तीन प्रकायको 
दाफी हुॉदै आएको छ । ववश्व फैंकरे भुआब्जा ददन तम गयेको सडक, खाॉदफायी नगयऩालरकारे प्रायजम्बक 

रूऩभा तमाय ऩायेको नक्सा अनुसायको सडक य जनताफाट खननएको गयी तीन सडक छन ्। 

मीभध्मे कुन सही हो बनी प्रभाखणत गयी सतरजराई जजम्भा रगाउनुऩन ेहुन्द्छ । रगानी फोडाका उऩसगचव 

खगेन्द्र रयजाररे मसका रागग फहृत ्बेरा गयी सप्रभाण सडकको टुॊगो रगाउने तमायी गयेको फताए । 
तत्कार मस सडकराई थाती याखी छ्माङ्कुटीदेखख ऩावयहाउस ऺेत्र ऩुखवुासम्भको सडक ननभााणका रागग 

काभ सुरु गरयन ेउनरे फताए । ३ दशकअनघ ववश्व फैंकरे १५ लभटय दामाॉफामाॉ याखेय ३० लभटयको भुआब्जा 
ववतयण गयेको साॊसद तायाभान गुरुङरे फताए । 
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एक भदहनाअनघ सदयभुकाभ खाॉदफायीभा यहेको सतरजको कामाारमभा बत्रऩऺीम सहभनत बएऩनछ 

स्थानीमरे अरुण तेस्रो ननभााणभा फाधा नऩुयम्ाउने बएका छन ्। जग्गा छुट्माउन य नाऩजाॉच गना ददददङ, 

मापु, नुभ य ऩाथीबयाका स्थानीमको ऩनन सयकायी टोरीसॉग सहकामा छ । सतरज, रगानी फोडा य प्रबाववत 

ऺेत्रका फालसन्द्दा फीच अन्द्तयााजरिम भाऩदण्डअनुसाय सतरजरे भुआब्जा ववतयण गने सहभनत बएको 
गथमो । सहभनत ऩनछ सहामक प्रभुख जजल्रा अगधकायीको नेततृ्वभा प्रबाववत ऺेत्रभा जग्गा नाऩजाॉच गन े

टोरी तमाय 

बएको छ । 

रगानी फोडा, अरुण तेस्रो ननभााणको जजम्भा ऩाएको बायतीम कम्ऩनी सतरज य प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीम 

फालसन्द्दाफीच प्रबाववत ऺेत्रका ववस्थावऩतराई एलसमारी ववकास फैंक य अन्द्तयााजरिम भाऩदणड् अनुसायको 
भुआब्जा ववतयण गने सहभनत बएको छ । सहभनतभा ददददङ, मापु, नुभ य ऩाथीबया गाववसका फालसन्द्दारे 

हस्ताऺय गयेका छन ्। बत्रऩऺीम सम्झौताऩनछ प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीम खसुी बएकारे कुनै ऩऺफाट 

ववयोध नआउन ेस्थानीमरे प्रनतकक्रमा ददए । 

बत्रऩऺीम सहभनतभा २२ फुॉदाभा सहभनत गरयएको छ । सेमय रगानीको अगधकायभा ववस्थावऩत ऩरयवायरे 

भागेको ३० प्रनतशत नन:शुल्क सेमयको ववषमभा आमोजना ववकास सम्झौताभा व्मवस्था बएको 
प्रावधानअनुसाय गने सहभनत बमो । आददवासी जनजानतसम्फन्द्धी धभा सॊस्कृनत य ऩयम्ऩया जोगाउन 

आवश्मक स्रोत आमोजना ववकास कामाक्रभभा याखी कामाान्द्वमन गन,े प्रबाववत ऩरयवायका 
फारफालरकाराई वावषाक रूऩभा छात्रववृत्त उऩरब्ध गयाउन,े प्रबाववत ऩरयवायलबत्र प्रनतस्ऩधाा गयाई ससाना 
ठेक्काका काभ उऩरब्ध गयाउनेरगामत २२ फॉंुदा छन ्। ऩरयमोजनाफाट चाय गाववसका २ सम ६५ घय 

प्रत्मऺ प्रबाववत हुन ेछन ्। 

‗९ सम भेगावाट ऺभताको अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका फालसन्द्दारे अन्द्तयााजरिम 

भाऩडण्डअनुसाय भुआब्जा ऩाउने कुयाको स्थानीमरे स्वागत गयेका छन,्‘ साॊसद तायाभान गुरुङरे बने, 
‗राभो सभमदेखख आमोजनाको ऩखााइभा गथमौं, प्रबाववत ऺेत्रका फालसन्द्दारे ऩरयमोजनासॉगै उगचत 

भुआब्जा ऩाउने कुया ननकै खसुीको हो ।‘ अफ अरुणको काभ तुरुन्द्त सुरु गनुाऩने उनरे फताए । 

उनरे मो सहभनतसॉग ैछ्माङकुटी ददलरङको डाॉडागाउॉ–ऩुखवुा हॉंुदै मापूफाट नुभको फ्माजक्सन्द्दासम्भ 

अनतकक्रभण गन ेजग्गा छुट्माउन रागगएको फताए । ‗जग्गा छुट्माएय भुआब्जा ववतयणसॉग ै१८ 

भदहनालबत्र ६४ ककरोलभटय सडक कारोऩत्रे गरयन ेछ,‘ गुरुङरे बन,े ‗कारोऩत्रे सडक ९ लभटय चौडा बएको 
६४ ककलभ हुने छ ।‘ 



सहभनतभा ऩुनवाास य ऩुनस्र्थाऩना भाऩदण्डअनुसाय जग्गासॉग ैत्मसभा बएका अन्द्म सम्ऩवत्त तथा 
फोटबफरुवाको ऩनन उगचत ऺनतऩूनत ा ऩाउने उल्रेख गरयएको उनरे फताए । ऩरयमोजनारे आगथाक य 

साभाजजक दृजरटकोणरे सॊवेदनशीर यहेका ऩरयवाय य सभुदामराई ऩनन उगचत सम्फोधन गने गुरुङरे फताए 

। 

प्रभुख जजल्रा अगधकायी गॊगाफहादयु ऺेत्री जग्गा छुट्माउन खदटएका सयकायी अगधकायीहरूराई स्थानीमरे 

सहमोग गयेको फताए । जग्गा नाऩजाॉचका क्रभभा अदहरेसम्भ कतैफाट बफयोध बएको छैन, उनरे बने, 
केही ददनलबत्र ैसूचना प्रकालशत गयेय काभ सुरु गछौं । २०६५ कावत्तक २७ गतेदेखख सतरजरे अरुण ३ को 
ड्माभसाइड नुभको फ्माजक्सन्द्दा य ऩावयहाउस ददददङको ऩुखवुाफाट ववस्ततृ सब ेथारेको गथमो । सतरजरे 

नुभ, खाॉदफायी, कुवाऩानी, काठभाडौंभा साइट कामाारम सञ्चारन गदै कभाचायी ननमुजक्तराई तीव्रता 
ददइयहेको छ । सदयभुकाभ खाॉदफायीफाट नुभको फ्माजक्सन्द्दासम्भ कच्ची सडकको डोफ खननसककएको छ 

। 

ऩाथीबया गाववसभा फाॉध य ददददङको ऩुखवुाफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेआमोजनाफाट ९ सम भेगावाट 

उत्ऩादन हुन ेछ । कुर १ खफा ४ अफा रागतभा मो आमोजना ननभााण हुन ेछ । कुर २३ लभटय अग्रो फाॉध 

फाॉधी २२५ भेगावाट ऺभताको चाय टवााइनभापा त ववद्मुत ्ननकालरने छ । प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीमराई 

प्रनतघय २४ मुननट फयाफय नन:शुल्क बफजुरी प्रदान गरयने ऩीडीएभा सम्झौता बएको छ । 

नेऩाररे प्राप्त गन ेबफजुरी छाडये प्रवद्र्धकरे ढल्केफय सफस्टेसन हुॉदै बायतको भुजिऩुयसम्भ ववद्मुत ्

ऩुयम्ाउन ेछ । सन ्२०२२ सम्भभा काभ सम्ऩन्द्न गने बायतीम सजरज कम्ऩनीरे सयकायसॉग सम्झौता 
गयेको छ । नेऩाररे २१ दशभरव ९ प्रनतशत अथाात १ सम ९७ भेगावाट बफजुरी नन:शुल्क प्राप्त गने छ । 

एक वषा अनघ ऩीडीए हुॉदा उत्सादहत बएका ऩूवा ऺेत्रका उद्मोगी व्मवसामीहरू ननयास बएका छन ्। ‗अरुण 

तेस्रोको ऩीडीएको खफयरे ऩूवा ऺेत्रभा भरयसकेको आशा ऩराएको गथमो, भोयङ व्माऩाय सॊघका वरयरठ 

उऩाध्मऺ याजेन्द्र याउतरे बने, ‗तय, वषा ददन बफत्दा ऩनन काभ थालरएको छैन ।‘ नेऩारको ववद्मुत ्

ववकासभा कोसेढुॊगा साववत हुने मो मोजना कुनै ऩनन वहानभा योककन नहुन ेउनको बनाइ छ । 

२०५३ सारभा गुभेको भौका ऩुन: आएको याउतको बनाइ छ । अरुण तेस्रो ऩूवाका रागग सूमोदम हुने भोयङ 

व्माऩाय सॊघका अध्मऺ ऩवन सायडा फताउॉछन ्। ‗मसरे ऩूवा ऺेत्रको बववरम उज्मोर छ बन्द्ने देखाउॉछ,‘ 

उनरे बन,े ‗एकऩटक चकेुय हाभी ऩछुताइयहेका छौं, पेरय त्मस्तै अवस्था नओस ्।‘ याजरिम गौयवको 
मोजनाराई प्राथलभकता याखखनुऩने उद्मोगीहरूको बनाइ छ । ९ सम भेगावाट ऺभताको अरुण सतरजरे 

फनाउनेफाये करयफ ६ वषाअनघ प्रायजम्बक सम्झौता (एभओमू) बएको गथमो ।  
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कावेरी ‘ए’भा ववश्व फैंकरे ७ अफष ८६ कयोड रगानी गन े 

ववश्व फैंकअन्द्तगातको अन्द्तयााजरिम ववत्त ननगभ (आईएपसी) रे ३७.६ भेगावाटको कावेरी ‗ए‘ आमोजना ननभााण 

गना ४ अफा रुऩैमाॉ (४ कयोड डरय) रगानी गन ेबएको छ । अरुण तेस्रो आमोजनाफाट फादहरयएको ववश्व फैंक कावेरी 
जरववद्मुत ्आमोजनाभा रगानी गना तमाय बएको हो । 
सो आमोजना फुटवर ऩावय कम्ऩनी लरलभटेड (फीऩीसी)अन्द्तगातको कावेरी इनजॉ लरलभटेडरे ननभााण गना रागेको 
हो । आईएपसीरे जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी लरलभटेड (एचआईडीसीएर) भापा त सो ऋण रगानी 
सम्झौता गयेको हो । आमोजना फनाउन कावेरीरे ३ अफा ८६ कयोड रुऩैमाॉ (३ कयोड ८६ राख डरय) रगानी सम्झौता 
गरयसकेको छ । आमोजना फनाउन सफ ैयकभ जुदटसकेको फीऩीसीरे जनाएको छ । 
कावेरीभा ववश्व फैंक सभूहफाट ७ अफा ८६ कयोड रुऩैमाॉ (७ अफा ८६ राख डरय) रगानी हुॉदैछ । आमोजनाको रागत 

करयफ १० अफा रुऩैमाॉ (९ कयोड ९५ राख डरय) छ । जसभा ऋण तथा स्वऩुॉजीको अनुऩात ७७.५ य २२.५ प्रनतशत छ । 
कावेरीभा फीऩीसीको ५३.५ प्रनतशत रगानी छ । 
मो सम्झौतासॉग ैआमोजनाको ननभााण गना फढाउन फाटो खरेुको छ । 
ववद्मुत ्प्रागधकयण य कावेरीफीच ववद्मुत ्खरयद बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए)का अनतरयक्त आमोजना ननभााणको रागग 

लसलबर तथा हाइड्रोभेकाननकर ठेकेदाय ननमुजक्त बइसकेको छ । मस्त ैइरेक्िोभेकाननकर ठेकेदाय ननमुजक्तको 
प्रकक्रमा अनघ फदढयहेको छ । हारसम्भ आमोजनाभा ६४ कयोड रगानी बइसकेको फीऩीसीरे जनाएको छ । सन ्२००९ 

भा प्रनतस्ऩधााफाट फीऩीसीरे आमोजना ननभााणको जजम्भा ऩाएको हो । 
कावेरी दैननक उच्च भाग बएको सभमभा चराउन लभल्ने गयी खोराको वहावभा आधारयत आमोजना हो । ऩूवॉ 
नेऩारको ताप्रेजुङ य ऩाॉचथय जजल्राभा ऩन ेमो आमोजना सन ्२०१९ सम्भभा ननभााण सम्ऩन्द्न हुन ेफीऩीसीरे 

जनाएको छ । 
सेमय सॊयचनाअनुसाय आमोजनाभा फीऩीसी तथा इन्द्िाको एलसमाको सॊमुक्त रगानीभा स्थावऩत गुयाॉस इनजॉ 
लरलभटेडको ६९ प्रनतशत रगानी छ । मस आमोजनाभा गुयाॉसभापा त २७.५ य प्रत्मऺ रूऩभा २६ गयी कुर ५३.५% 

रगानी फीऩीसीको हुनेछ । 
फीऩीसीको अको सहामक कम्ऩनी न्द्मादी हाइड्रोऩावय लरलभटेडरे ३० भेगावाटको न्द्मादी जरववद्मुत ्आमोजना 
ननभााण गना प्रागधकयणसॉग ऩीऩीएका अनतरयक्त रगानी जुटाई ठेकेदाय ननमूजक्तको प्रकक्रमा अगाडड फढाएको छ । 
भाथथल्रो हेवाभा ३ फैंकको ९८ कयोड रगानी 
अऩय हेवाखोरा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे प्रवद्र्धन गना रागेको ८.५ भेगावाटको अऩय हेवाखोरा साना जरववद्मुत ्

आमोजनाभा ३ फैंकरे ९८ कयोड रुऩैमाॉ रगानी गन ेबएका छन ्। एनएभफी फैंकको अगुवाइभा नेऩार फैंक य कृवष 

ववकास फैंकरे सहववत्तीमकयणअन्द्तगात आमोजनाभा ऋण रगानी गना सहभनत जनाएका छन ्। आमोजनाको 
अनुभाननत रागत १ अफा ४० कयोड रुऩैमाॉ छ जसभध्मे ४२ कयोड रुऩैमाॉ सेमय रगानीफाट प्राप्त हुन ेप्रवद्र्धक 

कम्ऩनीरे जनाएको छ । आमोजना २ वषालबत्र सम्ऩन्द्न गन ेरक्ष्म छ । 
सॊखवुासबाको जरजरा गाववस य चनैऩुय नगयऩालरका बएय फग्न ेहेवाखोराफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गना आमोजनारे 

२०६६ सारभा ववद्मुत ्उत्ऩादनको सवेऺण अनुभनतप्राप्त गयेको हो । 



गत ऩुसभा प्रागधकयण य कम्ऩनीफीच ववद्मुत ्खरयद–बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) सम्ऩन्द्न बइसकेको छ । ऊजाा 
भन्द्त्रारमरे प्रवद्र्धकराई ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभनतऩतय् (राइसेन्द्स) ददइसकेको छ । रगानी सम्झौताभा प्रवद्र्धक 

कम्ऩनीका अध्मऺ केशवफहादयु यामभाझी य एनएभफी फैंकको प्रभुख कामाकायी अगधकृत उऩेन्द्र ऩौडरेरे हस्ताऺय 

गये ।  
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भहॉगो काफेरी आमोजना फनाउॉ दै फीऩीसी 
फुटफर ऩावय कम्ऩनी लरलभटेड (फीऩीसी) रे प्रनतभेगावाट २६ कयोड ६० राख रुऩैमाॉ खचये काफेरी ‗ए‘ आमोजना 
फनाउन ेतमायी गयेको छ । मो रागत हार ननभााणाधीन आमोजनाको बन्द्दा प्रनतभेगावाट झन्द्ड ै८ कयोडदेखख १० 

कयोड रुऩैमाॉ फढी हो । 
हार ननजी रगानीभा प्रनतभेगावाट औसत १६ देखख १८ कयोड रुऩैमाॉभा आमोजना ननभााण हुन ेगयेको छ । तय, ३७.६ 

भेगावाटको कावेरीभा फीऩीसीरे १० अफा रुऩैमाॉ रगानी गदै छ । हारको रगानी अवस्था हेदाा १० अफा रुऩैमाॉरे करयफ 

६० भेगावाटको आमोजना ननभााण हुनसक्छ । 
काफेरी ननजी ऺेत्रफाट ननभााण हुन रागेको हारसम्भकै सफैबन्द्दा भहॉगो आमोजना हो । फीऩीसीरे सहामक कम्ऩनी 
काफेरी इनजॉ लरलभटेडभापा त काफेरी फनाउन ेतमायी गयेको छ । कम्ऩनीरे प्रनतस्ऩधााफाट काफेरी आमोजनाको 
राइसेन्द्स ऩाएको हो । 
आमोजना भहॉगो बएको फीऩीसीका प्रभुख कामाकायी अगधकृत (सीईओ) उत्तयकुभाय शे्ररठ स्वीकाछान ्। ―ववश्वव्माऩी 
फोरऩत्रफाट लरॉदा न ैभहॉगो आमोजना बएकारे अन्द्मको तुरनाभा रागत फढी देखखएको हो,‖ उनरे बन,े ―आमोजना 
आकषाक नबए ऩनन ववश्व फैंक य आईएपसीफाट सहुलरमत ब्माजभा कजाा ऩाएकारे फनाउन रागगएको हो ।‖ 

उनका अनुसाय आईएपसीरे ५ य ववश्व फैंकरे ३ प्रनतशतबन्द्दा कभ ब्माजभा आमोजनाराई कजाा ददने सम्झौता 
गयेका छन ्। आमोजनाको अनुभाननत रागत १० अफा रुऩैमाॉ (९ कयोड ९५ राख डरय ) छ । कावेरीभा ववश्व फैंक 

सभूहफाट ७ अफा ८६ कयोड रुऩैमाॉ (७ अफा ८६ राख डरय) य फाॉकी स्वऩुॉजीफाट रगानी हुॉदैछ । 
आमोजनाभा ऋण तथा स्वऩुॉजीको अनुऩात ७७.५ य २२.५ प्रनतशत छ । कावेरीभा फीऩीसीको ५३.५ प्रनतशत रगानी 
छ । आमोजना फनाउन सफ ैयकभ जुदटसकेकको फीऩीसीरे जनाएको छ । सेमय सॊयचनाअनुसाय आमोजनाभा 
फीऩीसी तथा इन्द्िाको एलसमाको सॊमुक्त रगानीभा स्थावऩत गुयाॉस इनजॉ लरलभटेडको ६९ प्रनतशत रगानी छ । मस 

आमोजनाभा गुयाॉसभापा त २७.५ य प्रत्मऺ रूऩभा २६ गयी कुर ५३.५ प्रनतशत रगानी फीऩीसीको हुनेछ । 
आमोजनारे ९ भदहना दैननक ६ घण्टाका दयरे ऩुया ऺभताभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गनुाऩन ेववद्मुत ्प्रागधकयणसॉग 

ववद्मुत ्खरयद बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) भा उल्रेख छ । ऩोखयी नदी फहावभा आधारयत आमोजना बएकारे रागत 

केही फढेको उनको तका  छ ।  आमोजना ननभााणका रागग लसलबर तथा हाइड्रोभेकाननकर ठेकेदाय ननमुजक्त 

बइसकेको छ । 
मस्त,ै इरेक्िोभेकाननकर ठेकेदाय ननमुजक्तको प्रकक्रमा अनघ फदढयहेको छ । हारसम्भ आमोजनाभा ६४ कयोड 

रगानी बइसकेको शे्ररठरे जानकायी ददए । सन ्२००९ भा प्रनतस्ऩधााफाट फीऩीसीरे आमोजना ननभााणको जजम्भा 
ऩाएको हो । । आमोजना सन ्२०१९ डडसेम्फयसम्भ सम्ऩन्द्न हुन ेउनरे जानकायी ददए । आमोजना ऩूवॉ नेऩारको 
ताप्रेजुङ य ऩाॉचथय जजल्राभा ऩछा  । 
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तनभाषणाधीन भध्म– भोदीराई ववद्मुत ्सभस्मा  
अगन्द्धय नतवायी 
महाॉ ननभााणाधीन १५ दशभरव १ भेगावाटको भध्मभोदी जरववद्मुत ्आमोजनाका रागग आवश्मक ववद्मुत ्उऩरब्ध 

नहुॉदा काभ प्रबाववत बएको छ । चौधयी ग्रुऩ य दहभार हाइड्रोको सॊमुक्त रगानीभा ननभााणाधीन आमोजनारे 

ननभााणका क्रभभा चादहन ेबफजुरी नऩाउॉदा काभ अनघ फढाउन अप्ठेयो ऩयेको जनाएको छ । 

टनेर खन्द्ने, कॊ कक्रट गन,े भेटर जडान य हाउजजङ रगामतका प्राववगधक काभका रागग दैननक २ हजाय 

मुननट ववद्मुत ्आवश्मक ऩनेभा हारसम्भ ननभााणस्थरभा ववद्मुत ्राइनसभेत ववस्ताय बएको छैन । 
ववद्मुत ्अबावभा जेनेयेटयफाट काभ गदै आएको आमोजनारे त्मसका रागग दैननक ७ सम लरटयसम्भ 

डडजेर खचा हुने गयेको जनाएको छ । 

 ‗टनेर य भेटरको काभका रागग फढी ववद्मुत ्चादहन्द्छ,‘ ऩरयमोजना प्रफन्द्धक हरय देवकोटारे बने, ‗छुट्टै 

राइन भाग्न धेयैऩटक ऩवात ववतयण केन्द्रभा गमौं । अदहरेसम्भ ऩाइएन ।‘ जेनेयेटयका रागग डडजेर 

नऩाएय राभो सभमसम्भ काभ योककएको उनरे फताए । 

आमोजनासम्भ ववद्मुत ्ऩुयम्ाउन करयफ ३ ककरोलभटयभा ऩोर गाड्ने य ताय तान्द्नुऩन ेहुन्द्छ । टनेरको 
इन्द्रेट य आउटरेटफाट एकैऩटक काभ सुरु गने मोजना बए ऩनन ववद्मुत्कै कायण त्मो सम्बव नबएको 
उनरे फताए । आमोजनारे ववद्मुत ्प्रागधकयणको ऩवात ववतयण केन्द्रसॉग ११ केबीएको राइन भाग गयेको 
गथमो । त्मसका रागग बदौभै िान्द्सपभाय ल्माएय याखखए ऩनन ववद्मुत्का कभाचायीहरूरे प्राववगधक कायण 

देखाउॉ दै राइन ददन भानेका छैनन ्। 

धभाधभ काभ गना ऩाए दैननक २ हजाय मुननट ववद्मुत्को काभ हुनेभा अदहरे जेनेयेटयफाटै सानोनतनो काभ 

गयेय फस्नुऩयेको कभाचायीहरू फताउॉछन ्। ववद्मुत्फाट हुन ेक्रोमय पेन, कम्प्रेसय, कॊ कक्रट ऩम्ऩ, सटा कपदटङ 

भेलसन य वेजल्डङ भेलसनरगामतको काभ प्रबाववत बएका छन ्। आमोजनाभा स्थानीमको अवयोध 

नबएकारे छोटो सभमभा सक्न ेरक्ष्म बए ऩनन नीनतगत य प्राकृनतक सभस्मारे काभ योककएका हुन ्। 

‗अदहरे सम्भको रक्ष्म २५ प्रनतशत गथमो,‘ आमोजनाका जनसम्ऩका  अगधकृत कृरण रयभाररे बने, 
‗भुजस्कररे ५ प्रनतशत भात्र ैसककएको छ ।‘ गत वैशाखको बूकम्ऩ, भनसुन य नाकाफन्द्दीरे आमोजनाको 
सभम य रागत फढ्ने उनरे फताए । २ अफा ८० कयोडको रागतभा ननभााणाधीन आमोजना २०७१ भॊलसयभा 
सुरु बएय २०७४ अजन्द्तभसम्भभा सम्ऩन्द्न गन ेरक्ष्म हो । 
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ऩवातको बुकताङरे १ जस्थत बाडखेतभा फाॉध ननभााण गयी २८ सम लभटय सुरुङ भागा हुॉदै देउऩुय २ 

लसभखेतभा ऩावयहाउस फनाउन ेजस्टभेट छ । आमोजनाका भुख्म काभ टनेर, ऩावयहाउस य फाॉधभध्मे 

हारसम्भ २ सम २० लभटय टनेरको काभ भात्र ैसककएको छ । 

त्मससॉग ैआमोजना स्थरसम्भ ऩुग्ने कच्ची सडक सककएय भोदीखोराभा फेरी बिज ननभााणको काभ सुरु 

बएको छ । ‗अझै ऩनन ऩम्ऩहरूभा तेर ऩाइएको छैन,‘ प्रफन्द्धक देवकोटारे बन,े ‗अभरेखगन्द्ज ऩुगेय 

ल्माउनुऩदाा सभम य खचा फढी राग्छ ।‘ 

सयकायरे ननभााणाधीन आमोजनाहरूराई इन्द्धन सहज फनाउने ननणाम गये ऩनन त्मो रागू नबएको उनरे 

फताए । 
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फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना 
काभ थोयै हल्रा धेयै 

उक्त आमोजना रू. २ खफा ५४ अफा ९५ कयोड ५० राखको रागतभा ननभााण गरयन ेअनुभान गरयएको छ । आमोजना 
ववकास सलभनतरे आमोजना ननभााण शुरू बएऩनछ ऺनतऩूनत ा य ऩुन्स्थाऩना गरयन ेफताएको छ । घय/जग्गा 
अगधग्रहण, फारीको नोक्सानी, परपूर य रूखको नोक्सानीको ऺनतऩूनत ा ददन ेतमायीभा आमोजना छ । 
दफुाङ (गोयखा) । गोयखा य धाददङको सीभा बइ फगगयहेको फूढीगण्डकी नदीभा जराशममुक्त फाॉध फनाएय १ हजाय २ 

सम भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेतमायी बए ऩनन मोजनाअनुरूऩ काभ अनघ फढ्न सकेको छैन । सो आमोजना 
कुन भोडर (ववकास सलभनत कक कम्ऩनी)अनुसाय फनाउन ेटुङ्गो रागेको छैन । 
मद्मवऩ, आमोजनारे प्रबाववत फनाउन ेजजल्राका १४ गाववस य धाददङका १३ गाववसभा जग्गा ककनफेच कायोफाय 

बन ेफढेको छ । फूढीगण्डकी प्रबाववत ऺेत्रका फालसन्द्दारे शमेय, भुआब्जा य योजगायी ऩाइन ेआशभा अत्मगधक 

भलू्मभा जग्गा ककनफेच गरययहेका छन ्। गोयखा य धाददङका भारऩोत कामाारमभा जग्गा ऩास गनेको घुइॉचो राग्न े

गयेको छ । 
हार ैवातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रनतवेदन सावाजननक गरयएको सो आमोजनाको काभ फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्

आमोजना ववकास सलभनतभापा त ्हुॉदै आएको छ । िान्द्सको ट्र्माक्टफेर इजञ्जनीमरयङ, नेऩारको जेड कन्द्सल्ट प्रालर 

य नेऩार इन्द्बायोभेण्टर एण्ड साइजण्टकपक सलबासेज प्रालरको सॊमुक्त सभूहरे प्रनतवेदन तमाय गयेको हो । 

आमोजनाफाये फूढीगण्डकी प्रबाववतराई गचन्द्ता य चासो फढेको छ । बूकम्ऩरे बत्काएका घय ऩुनननाभााण शुरू गन ेकक 

नगनेभा अन्द्मोरभा उनीहरू छन ्। फूढीगण्डकी ककनाय ऺेत्रभा ऩन ेआखेत फजायदेखख घ्माल्चोक गाववससम्भका 
फालसन्द्दा ऩूयान ैठाउॉभा घय फनाउन÷ेनफनाउन ेदोधायभा छन ्। ऋण, धन गयी फनाएको घय केही वषाभ ैडुफानभा ऩन े

गचन्द्ता छ । 
‘नमाॉ घयको भुआब्जा नऩाइन ेकुयारे ऩीय छ,‘ दफुाङ गाववस–६ की यीता धभरा बन्द्छन ्। जराशमरे डुफाउन ेऺेत्रका 
फालसन्द्दाराई भुआब्जा ददएय सुयक्षऺत ठाउॉभा सानुाऩन ेउनको बनाइ छ । ‗हाभीराई सुकुभफासी फनाएय आमोजनाको 
काभ अनघ फढ्न ददन्द्नौंैंॊ,‘ धभरारे बन े। 

आमोजनाको काभरे तीव्रता ऩाउन नसकेका फेरा प्रबाववतको इच्छा य भाग झन ्उच्च हुॉदै गएको छ । आमोजना 
फन्द्दा ८ हजाय १ सम १७ घयधयुी प्रत्मऺ प्रबाववत हुन ेतथा ३ हजाय ६ सम ६० घयधयुी ऩूणारूऩभा ववस्थावऩत हुन े

अध्ममनरे देखाएको छ । कयीफ २० हजाय भाननस ववस्थावऩत हुनेछन ्। आमोजनाका कायण ६ हजाय ८ सम ११ 

घयधयुीरे हार बोगचरन गयेको जग्गाको १० प्रनतशतबन्द्दा फढी जग्गा गुभाउनुऩन ेहुन्द्छ । ‗खेत, ऩाखोफायी, बीय, 

ऩखेयाको फेग्राफेग्र ैभुआब्जा ददनुऩछा ,‘ पुजेरका गोकुर ऩन्द्तरे बन े। शमेय य योजगायीको ग्मायेण्टीको सभेत 

उनीहरूको भाग छ । 
नाम्जुङका सन्द्तोष ऩोखयेररे डुफान ऺेत्रभा ववकास ननभााणको काभ ठप्ऩ बएकोप्रनत गचन्द्ता व्मक्त गये । 
‗आमोजना फन्द्न ेकदहरे हो, टुङ्गो छैन, अदहरेदेखख न ैववकास फजेट कादटएको छ,‘ उनरे बन े । धाददङको खयी 
गाववसका भहेन्द्र दवाडी याजनीनतक हस्तऺेऩका कायण आमोजना ननभााणभा दढराइ बएको फताउॉछन ्। याजनीनतक 

हस्तऺेऩ नबए आमोजना ननभााणभा स्थानीमफाट कुन ैअवयोध नहुन ेउनको बनाइ छ । 



पुजेरका डडल्रीयाभ ऩन्द्त ऩुन्नाऩी गयेऩनछ भात्र ैभुआब्जा ववतयण गनुऩनेभा जोड ददन्द्छन ्। आमोजनारे ३ 

वषामता सुरुङ खन्द्न,े कामाारम स्थाऩना गना जग्गा खयीद, घ्माल्चोकभा सम्ऩका  कामाारम स्थाऩना तथा फूढीगण्डकी 
प्रबाववतराई आमोजनाफाये जानकायी ददने काभ भात्र ैगयेको छ । 
उक्त आमोजना रू. २ खफा ५४ अफा ९५ कयोड ५० राखको रागतभा ननभााण गरयन ेअनुभान गरयएको छ । आमोजना 
ववकास सलभनतका अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटा आमोजना ननभााण शुरू बएऩनछ ऺनतऩूनत ा य ऩुन्स्थाऩना गरयन े

फताउॉछन ्।  घय/जग्गा अगधग्रहण, फारीको नोक्सानी, परपूर य रूखको नोक्सानीको ऺनतऩूनत ा ददने तमायीभा 
आमोजना छ । 
मस्त,ै प्रबाववत गाववसभा ववद्मारम ववकास कामाक्रभ, साभुदानमक स्वास्थम, सयसपाइ कामाक्रभ, फूढीगण्डकी 
रयङयोड, ववद्मुत ्प्रसायण राइन ननभााण, खानेऩानीका भहुान सॊयऺणरगामत कामाक्रभ सञ्चारन गरयन ेसलभनतरे 

सावाजननक गयेको वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन प्रनतवेदनभा उल्रेख छ । यासस 
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फूढीगण्डकी आमोजनाभा काभ थोयै, हल्रा धेयै 

गोयखा य धाददङको सीभा बइ फगगयहेको फूढीगण्डकी नदीभा जराशममकु्त फाॉध फनाएय एक हजाय २०० 

भेगावाट ववद्मुत ् उत्ऩादन गने तमायी बए ऩनन आमोजना ऺेत्रभा तीव्ररुऩभा काभ अनघफढेको छैन। 
आमोजना कुन भोडर ववकास सलभनत कक कम्ऩनी अनुसाय फनाउने बन्द्ने टुॊगो रागेको छैन।  
  

आमोजनारे प्रबाववत फनाउने जजल्राका १४ गाववस य धाददङका १३ गाववसभा जग्गा ककनफेच कायोफाय 

बने फढेको छ। फूढीगण्डकी प्रबाववत ऺेत्रका फालसन्द्दारे शमेय, भुआब्जा य योजगायी ऩाइन े आशभा 
अत्मगधक भूल्मभा जग्गा ककनफेच गरययहेका छन।् गोयखा य धाददङका भारऩोत कामाारमभा जग्गा ऩास 

गनेको घुइॉचो राग्ने गयेको छ।  
हार ैफातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रनतवेदन सावाजाननक गरयएको सो आमोजनाको काभ फूढीगण्डकी 
जरववद्मुत ्आमोजना ववकास सलभनतभापा त ्हुॉदै आएको छ। िान्द्सको िेक्टाफेर इजञ्जननमरयङ नेऩारको 
जेड कन्द्सल्ट प्रालर य नेऩार इन्द्बायोभेन्द्टर एण्ड साइजन्द्टकपक सलबासेज प्रालरको सॊमुक्त सभूहरे 

प्रनतवेदन तमाय गयेको हो। 
  

आमोजनाफाये फूढीगण्डकी प्रबाववतराई गचन्द्ता य चासो फढेको छ। बूकम्ऩरे बत्काएका घय ऩुनननाभााण 

सुरु गन े कक नगनेभा अन्द्मोरभा उनीहरु छन।् फूढीगण्डकी ककनाय ऺेत्रभा ऩने आखेत फजायदेखख 

घ्माल्चोक गाववससम्भका फालसन्द्दा ऩूयानै ठाउॉभा घय फनाउने÷नफनाउने दोधायभा छन।् 
  

ऋण, धन गयी फनाएको घय केही वषाभ ै डुवानभा ऩने गचन्द्ता छ। 'नमाॉ घयको भुआब्जा नऩाइन े कुयारे 

वऩयऩयेको छ' दवुाङ गाववसकी यीता धभरा बजन्द्छन।् जराशमरे डुफाउन ेऺेत्रका फालसन्द्दाराई भुआब्जा 
ददएय सुयक्षऺत ठाउॉभा सानुाऩने उनको सुझाव छ। 

फढूीगण्डकी प्रबाववत ऺेत्रका फाससन्दारे शमेय, भुआब्जा य योजगायी ऩाइन ेआशभा अत्मथधक भूल्मभा जग्गा 
ककनफेच गरययहेका छन।् 

आमोजनाको काभरे तीव्रता ऩाउन नसकेका फेरा प्रबाववतको इच्छा य भाग झन ्उच्च हुॉदै गएको छ । 
आमोजना फन्द्दा आठ हजाय एक सम १७ घयधयुी प्रत्मऺ प्रबाववत हुन ेतथा तीन हजाय ६ सम ६० घयधयुी 
ऩूणारुऩभा ववस्थावऩत हुने अध्ममनरे देखाएको छ । करयफ २० हजाय भाननस ववस्थावऩत हुनेछन।् 
  

आमोजनाका कायण छ हजाय आठ सम ११ घयधयुीरे हार बोगचरन गयेको जग्गाको १० प्रनतशतबन्द्दा 
फढी जग्गा गुभाउनुऩने हुन्द्छ ।‗ खेत, ऩाखोफायी, बीय, ऩखेयाको फेग्राफेग्र ैभुआब्जा ददनुऩछा ', पुजेरका 
गोकुर ऩन्द्तरे बने । सेमय य योजगायीको ग्मायेन्द्टीको सभेत उनीहरूको भाग छ। 
  



पुजेरका डडल्रीयाभ ऩन्द्त ऩुन्नाऩी गयेऩनछ भात्रै भुआब्जा ववतयण गनुऩनेभा जोड ददन्द्छन।् आमोजनारे 

तीन वषामता सुरुङ खन्द्न,े कामाारम स्थाऩना गना जग्गा खरयद, घ्माल्चोकभा सम्ऩका  कामाारम स्थाऩना 
तथा फूढीगण्डकी प्रबाववतराई आमोजनाफाये जानकायी ददन ेकाभ भात्र ैगयेको छ। 
  

आमोजना दईु खफा ५४ अफा ९५ कयोड ५० राखको रागतभा ननभााण गरयने अनुभान गरयएको छ। आमोजना 
ववकास सलभनतका अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देवकोटा आमोजना ननभााण सुरु बएऩनछ ऺनतऩूनत ा य ऩुन्स्थाऩना 
गरयने फताउॉछन।् घय÷जग्गा अगधग्रहण, फारीको नोक्सानी, परपूर य रुखको नोक्सानीको ऺनतऩूनत ा ददने 
तमायीभा आमोजना छ। 
  

मस्तै प्रबाववत गाववसभा ववद्मारम ववकास कामाक्रभ, साभुदानमक स्वास्थम, सयसपाई कामाक्रभ, 

फूढीगण्डकी रयङयोड, ववद्मुत ् प्रसायण राइन ननभााण, खानेऩानीका भुहान सॊयऺणरगामतका कामाक्रभ 

सञ्चारन गरयने सलभनतरे सावाजननक गयेको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊभन प्रनतवेदनभा उल्रेख 

छ।यासस  
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दधूकोसी दोस्रोको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन 

२३० भेगावाट ऺभताको दधूकोसी–२, जरेश्वय जरववद्मुत ्आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रनतवेदन 

सावाजननक गरयएको छ । सोरुखमु्फुको देउसा य जुफुको सीभाफाट फाॉध तथा खोटाङको जरेश्वयी–४ देम्रीटायभा 
ऩावयहाउस यहन ेदधूकोसी दोस्रोको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रनतवेदन सावाजननक गरयएको हो । 
सुरु गरयएको ५ वषाभा ऩूया हुन ेबननएको आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रनतवेदन जरेश्वयीको 
देम्रीटायभा कामाक्रभ गयी प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीम, जजल्राजस्थत याजनीनतक दर, जजववस, वन कामाारमका 
प्रनतननगधको उऩजस्थनतभा सावाजननकीकयण गरयएको छ । 
१०४ लभटय रम्फाइ य ४२ लभटय उचाइको फाॉधफाट ५ ककरोलभटय राभो बूलभगत हेडयेस सुरुङभापा त देम्रीटायभा 
दधूकोसीको ऩानी खसाइन ेदधूकोसी जरववद्मुत ्प्रालरका ननदेशक जनकयाज खनाररे फताए । नेऩार सयकायको 
इन्द्बायोन्द्भेन्द्टर एन्द्ड साइजन्द्टकपक सलबासेज प्रालर य बायतको आयएस इन्द्बाइयोलरॊक टेक्नोरोजजज प्रालररे 

सॊमुक्तरूऩभा जरववद्मुत ्आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रनतवेदन तमाय ऩायेको हो । 
प्रनतवेदनभा आमोजनाको ननभााण ऺेत्रको बूवनोट, बूगबा, भौसभ, जरप्रणारी, बूउऩमोग, जलभनको जस्थयता, 
नदीभा गथग्रने ऩदाथाको अवस्था, दहभतार पुटेय फाढी आउन सक्न ेसम्बावनारगामतका ववषमहरू सभेदटएका छन ्

। 
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ऊजाष सॊकट ववधेमक फनाउन ससभतत 

उऩप्रधान एवॊ ऊजााभन्द्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे ऊजाा सॊकट ननवायण ववधेमकसदहत जरववद्मुत्का नमाॉ ववद्मुत ्

तजुाभा गना, सॊशोधन गना सलभनत गठन गयेका छन ्।  
याजरिम ऊजाा सॊकट तथा ववद्मतु ्ववकास दशकसम्फन्द्धी कामामोजना २०७२ अन्द्तगात सॊकट ननवायण 

ववधेमकरगामत फनाउन दईु भदहनाको सभम तोकी यामभाझीरे भजन्द्त्रस्तयीम ननणामफाट सलभनत गठन गयेका हुन ्। 
ऊजाा भन्द्त्रारमका सह–सगचव कौशरचन्द्र सुवेदीको सॊमोजकत्वभा गदठत सलभनतभा ऊजाा, कानुन य अथा 
भन्द्त्रारमका उऩसगचव, ऊजाा य ववद्मुत ्ववकास ववबागका लसननमय डडलबजनर इजन्द्जननमय तथा नेऩार ववद्मुत ्

प्रागधकयण य जर तथा ऊजाा आमोगका प्रनतननगध सदस्म छन ्। कामामोजनाभा तीन भदहनालबत्र ऊजाा सॊकटकारको 
ववधेमक तमाय गन ेउल्रेख बए ऩनन ६ पागुनभा भजन्द्त्रऩरयषद्फाट कामामोजना ऩारयत बए ऩनन फल्र ऊजाा 
भन्द्त्रारमरे सलभनत गठन गयेको हो ।  
सलभनतराई ववद्मुत ्ववधेमक, ववद्मुत ्ननमभन आमोग ववधेमक, नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण ऐन सॊशोधन, 

कामामोजना अनुसायका अन्द्म ऐन, कानुन सॊशोधन तथा नमाॉ तम गनाका रागग जजम्भेवायी ददइएको छ ।  
जरववद्मुत ्आमोजनाभा सफबैन्द्दा सभस्माका रूऩभा देखखएको वातावयणसम्फन्द्धी प्रकक्रमाराई सयरीकयण गना 
ववबागका उऩभहाननदेशक नवीनयाज लसॊहको सॊमोजकत्वभा सलभनत गठन गन ेननणाम ऩनन भन्द्त्रारमरे गयेको छ । 
त्मसैगयी ऊजाा ऺेत्रको ववद्मुत ्भाग प्रऺेण, खऩतको भूल्माॊकन, स्रोत प्रनतस्थाऩन, नीनत तजुाभा, उत्ऩादन, 

उत्ऩादन÷ववतयण÷प्रसायण राइनको गुरुमोजना, अध्मावगधकरगामतका जर तथा ऊजाा आमोगको ऩुन्सॊयचना 
गयी थऩ कक्रमाशीर फनाउन ेप्रमोजनका रागग आमोग सगचवारमराई रेखी ऩठाउन ेननणामसभेत गयेको छ ।  
त्मसैगयी, कामामोजनाभा उल्रेख बए अनुसाय भूल्म अलबवदृ्गध कय कपतााफाऩत्को सहुलरमत व्मवस्था गन ेतथा 
आमकय छुटफाये आगथाक ऐनभा सभावेश गना एक भदहनालबत्र प्रनतवेदन ददन ेगयी ववद्मुत ्ववकास ववबागराई 

जजम्भा ददन ेननणाम ऩनन भन्द्त्रारमरे ददएको छ । त्मसैगयी, याजरिम ऊजाा सुयऺा नीनत तमाय गना ऊजाा भन्द्त्रारमको 
नीनत तथा वैदेलशक सभन्द्वम भहाशाखा प्रभुखका साथ ैववद्मुत ्प्रागधकयणको आगथाक ववननमभावरीराई 

सावाजननक खरयद ऐनअनुसाय फनाउन ववद्मुत ्प्रागधकयणराई जजम्भा ददन ेननणाम गयेको छ ।  
त्मसैगयी, जराशममुक्त आमोजना ननभााण गना ववद्मुत ्ववकासका उऩभहाननदेशक भधपु्रसाद बेटुवारको 
सॊमोजकत्वभा सलभनत गठन गनुाका साथ ैचीन लभरफाट खरयद गन ेववद्मुत्फाये ववद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) को 
भस्मौदा १५ ददनलबत्र तमाय गना ननदेशन ददने ननणाम ऩनन प्रागधकयणरे गयेको छ । त्मसैगयी ऩदहयो य बूकम्ऩफाट 

ऺनतग्रस्त जरववद्मुत ्आमोजनाको सहुलरमतफाये दईु भदहनालबत्र कामाववगध तमाय गना ववबागका उऩभहाननदेशक 

गचयञ्जीवी चटौतको सॊमोजकत्वभा सलभनत  

गठन गन ेननणाम ऩनन भन्द्त्रारमरे गयेको छ ।  
त्मसैगयी, भन्द्त्रारमरे वन भन्द्त्रारमरे रगाएको वातावयणीम शुल्क (ऩीईएस) हटाउनका रागग सम्फजन्द्धत 

भन्द्त्रारराई अनुयोध गन,े सौमा य वाम ुऊजााका रागग प्रनतस्ऩधााभापा त आह्वान गन ेतथा मी आमोजनासॉग लरऊ वा 
नतयको लसद्धान्द्त अनुसाय ऩीऩीए को व्मवस्था गना प्रागधकयणराई ननदेशन ददन ेननणाम गयेको छ ।  
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दधूकोसी दोस्रोको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रततवेदन सावषजतनक 

मुवयाज योइरा  
२ सम ३० भेगावाट ऺभताको दधूकोसी–२ जरेश्वय जरववद्मुत ्आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन 

प्रनतवेदन सावाजननक गरयएको छ ।सोरुखमु्फुको देउसा य जुफुको सीभाफाट फाॉध तथा खोटाङको जरेश्वयी–४ 

देजम्रटायभा ऩावयहाउस यहन ेदधूकोसी दोस्रोको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रनतवेदन सावाजननक गरयएको हो । 
सुरु गरयएको ऩाॉच वषाभा ऩूया हुन ेबननएको आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रनतवेदन जरेश्वयीको 
देजम्रटायभा कामाक्रभ गयी प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीम, जजल्राजस्थत याजनैनतक दर, जजववस, वन कामाारमका 
प्रनतननगधको उऩजस्थनतभा सावाजननकीकयण गरयएको छ । १ सम ४ लभटय रम्फाइ य ४२ लभटय उचाइको फाॉधफाट 

ऩाॉच ककरोलभटय राभो बूलभगत हेडयेस सुरुङभापा त देम्रटायभा दधूकोसीको ऩानी खसाइन े 

दधूकोसी जरववद्मुत प्रालरका ननदेशक जनकयाज खनाररे फताए । नेऩार सयकायको इन्द्बायोन्द्भेन्द्टर एन्द्ड 

साइजन्द्टकपक सलबासेज प्रालर य बायतको आयएस इन्द्बाइयोलरॊक टेक्नोरोजजज प्रालररे सॊमुक्त रूऩभा जरववद्मुत ्

आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रनतवेदन तमाय ऩायेको हो । 

प्रनतवेदनभा आमोजनाको ननभााण ऺेत्रको ब–ूवनोट, ब–ूगबा, भौसभ, जरप्रणारी, ब–ूउऩमोग, जलभनको जस्थयता, 
नदीभा गथग्रने ऩदाथाको अवस्था, दहभतार पुटेय फाढी आउन सक्न ेसम्बावनारगामतका ववषमहरु सभेदटएका छन ्

। 
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थवऩॉदै बफजुरी, १४ भहहनासबत्र ९५८ भेगावाट 

फरयाभ फाननमाॉ 
आगाभी आगथाक वषा (०७४ असाय) लबत्र याजरिम प्रसायण राइनभा आन्द्तरयक उत्ऩादनफाट ३ सम ५८ भेगावाट बफजुरी 
थवऩन ेबएको छ । मही अवगधभा बायतफाट थऩ ६ सम भेगावाट बफजुरी आमात गना सककनेछ ।  

ऊजाा भन्द्त्रारमका एक अगधकायीका अनुसाय आगाभी एक वषालबत्र हुन ेआन्द्तरयक उत्ऩादन वदृ्गध य 

बायतफाट आमात गना सककने थऩ बफजुरीका कायण वषाामाभभा ऩूणारूऩभा रोडसेडडङ अन्द्त्म हुन सक्नेछ 

बने दहउॉदभा सभेत रोडसेडडङ न्द्मून भात्र यहनेछ । हार बफजुरीको भाग १३ सम भेगावाट छ बन ेउत्ऩादन 

८ सम २९ भेगावाट (५३ भेगावाट थभार प्रान्द्टसदहत) भात्र छ । नेऩाररे रोडसेडडङ घटाउन हार बायतफाट 

३ सम १५ भेगावाट हायाहायीभा आमात गरययहेको छ । 
 

आगाभी वषा बफजुरीको भाग फढेय १ हजाय ४ सम २३ भेगावाट ऩुग्न ेप्रऺेऩण ववद्मुत ्प्रागधकयणको छ । 
त्मनतफेरासम्भ भुरुकभा ननभााणाधीन जरववद्मुत ्आमोजनाभध्मे ४० वटाको ननभााण सम्ऩन्द्न बई 

त्मसफाट ३ सम ५८ भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन सुरु बइसक्नेछ ।  
 

ती अगधकायीका अनुसाय ननजी ऺेत्रका ३८ आमोजना सम्ऩन्द्न बई ३ सम १४ भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन सुरु 

हुनेछ बन ेववद्मुत ्प्रागधकयण (सयकाय) रे ननभााण गरययहेका आमोजनाफाट ४४ भेगावाट बफजुरी थवऩनेछ 

। प्रागधकयणरे ननभााण गरययहेको ३० भेगावाटको चभेलरमा य १४ भेगावाटको कुरेखानी तेस्रोरे आगाभी 
भॊलसयफाटै ववद्मुत ्उत्ऩादन सुरु गने ऊजाा सगचव सुभन शभाारे फताए । ती ४० आमोजना फनेऩनछ 

बफजुरीको कुर उत्ऩादन ८ सम २९ फाट ११ सम ८७ भेगावाट ऩुग्न ेअनुभान ऊजाा भन्द्त्रारमको छ । 
 

आगाभी एक वषालबत्र बायतफाट थऩ ६ सम भेगावाटसम्भ बफजुरी आमात गना सककने ऩनन भन्द्त्रारमका 
अगधकायीको बनाइ छ । आन्द्तरयक उत्ऩादन य बायतफाट थऩ आमात हुन ेबफजुरीफाट वषाामाभभा 
ऩूणारूऩभा रोडसेडडङ अन्द्त्म हुनेछ । 
 

ती अगधकायीका अनुसाय ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्द्तयदेशीम प्रसायण राइनभा ४ सम केबीको सफस्टेसन 

ननभााण य ढल्केफय–इनरुवा ववद्मुत ्नाकाको स्तयोन्द्ननत गन ेकाभ एक वषालबत्र ऩूया हुनेछ । त्मसभापा त ्

बायतफाट थऩ ६ सम भेगावाट बफजुरी आमात गना सककने सयकायको ऊजाा सॊकट ननवायण तथा ववद्मुत ्

ववकास दसक कामामोजनाभा उल्रेख छ । 
 

ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्द्तयदेशीम प्रसायण राइनको ऺभता वदृ्गध गना प्रागधकयणरे ढल्केफयभा २२० 

केबीको सफस्टेसन ननभााण गरययहेको छ । सफस्टेसनको ननभााण आगाभी दसैंसम्भ ऩूया हुनेछ । 
त्मसभापा त थऩ १ सम २० भेगावाट आमात गना सककने छ । मो थऩ हुने बफजुरीरे दसैंभा सवासाधायणराई 
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याहत ऩुग्नेछ । अन्द्तयदेशीम प्रसायण राइनको ऺभता फढाउन २२० केबीऩनछ ढल्केफयभा ४ सम केबीको 
सफस्टेसन एक वषालबत्र फनाइसक्न ेमोजना ववद्मुत ्प्रागधकयणको छ । 
 

ऊजाा भन्द्त्रारमका अनुसाय मस वषाको अजन्द्तभसम्भभा सम्ऩन्द्न बई बफजुरी उत्ऩादन सुरु हुन े

आमोजनाहरूभा अऩय भस्र्माङ्दी ए ५० भेगावाट, अऩय भादी २५, अऩय चाकु २२.२, हेवा खोरा ए १४.९, 

अऩय भाई ९.९८, पावा ४.९५, वऩखवुा २.४८, झ्माङी खोरा २, दयौंदी खोरा ६, गेरुङ खोरा ३.२, सादॊ खोरा 
४, सबा खोरा ४, दयभ खोरा ए २.५०, छ्माङ्दी खोरा २, टुॊगुन ठोस्ने ४.३६, खानी खोरा २, भाई क्मास्केड 

७, भङम ु१३, थाऩा खोरा ११.२०, अऩय भाई सी ५.१, दायी खोरा ३.७५, भाई साना क्मास्केड ८ भेगावाट छन ्

।  

मी आमोजनाफाट २ सम ६ भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । तय बूकम्ऩ य नाकाफन्द्दीका कायण झन्द्ड ैनौ 
भदहना काभ योककएकारे मस वषाको अजन्द्तभसम्भभा सककने बननएका आमोजनाहरूफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन 

सुरु हुन थऩ छ भदहना राग्न सक्नेछ । मीभध्मे अऩय भाईसदहत तीन आमोजनाफाट बफजुरी उत्ऩादन सुरु 

बइसकेको जानकायी भन्द्त्रारमका अगधकायीरे ददए । 

आगथाक वषा २०७३/०७४ को अजन्द्तभसम्भभा सम्ऩन्द्न हुने आमोजनाभा अऩय दोदॊ ए २२ भेगावाट, तल्रो 
भोदी २०, पराॉखु खोरा १३.७, चाके २.८३, जुम्दी १.७५, थेउरे १.५, ताडी ५, अऩय भैरुङ ए ५, जोगभाई ७.६, 

अऩय ऩयाजुरी २.१५, रोहोये ४.२, लभददभ कयाऩु ३, रुदी ए ६.८, कऩाडी गाड ३.३३, घरेम्दी खोरा ४ य ऩुवा 
खोरा ए ४ भेगावाट छन ्। मी आमोजनाफाट १ सम ६ भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । 
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ऊजाषका राथग केन्रीम मोजना प्राथधकयण 

ऊजाा ऺेत्रको ववकासका रागग केन्द्रीम मोजना प्रागधकयण गठन गना जोड ददइएको छ ।जरववद्मुत्को भाग, ऊजाा 
सुयऺाको ग्मायेन्द्टीरगामतका ऊजााको एकीकृत ववकासका रागग प्रागधकयण गठनभा जोड ददइएको हो । एलसमारी 
ववकास फैंक (एडीफी) को सहमोगभा नेऩार आगथाक ऩत्रकाय सभाज (सेजन) रे आमोजना गयेको नेऩारको ऊजाा 
अथाफायेको सेलभनायभा कामाऩत्र प्रस्तुत गदै नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणका उऩकामाकयी ननदेशक शयेलसॊह बाटरे 

हारसम्भ केन्द्रीम नीनत य मोजना नहुॉदा सभस्मा ऩयेकारे सफैराई सभेट्नका रागग ऐनभापा त प्रागधकयण गठनको 
आवश्मकता आॊंैल्माए । 
उनरे भाग य ववतयण प्रणारी, प्रसायण राइनको उऩरब्धता, फजाय य आगथाक अवस्थाको आधायभा जरववद्मुत्को 
अनुभनतऩत्र ददनुऩन ेव्मवस्था गनुाऩन,े सयकाय–सयकायफीच सम्झौता गयेय नछभेकी भुरुकराई ठूरा जरववद्मुत ्

आमोजनाभा रगानीको अवसय ददनुऩन,े अगधकाय सम्ऩन्द्न ननमभ आमोग फनाउनुऩन,े ववद्मुत ्ववकास ववबाग, 

प्रागधकयणरगामतको ऺेत्रगत सुधाय गन ेगयी कानुन आवश्मक यहेको फताए । 
ववद्मुत ्व्माऩायराई व्मवजस्थत फनाउन, क्माऩदटब जेनेयेसनको ववद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) ननधाायण गना, 
उऩबोक्ताको अगधकाय ग्मायेन्द्टी गने गयी कानुनी व्मवस्था गनुऩन ेउनरे फताए । मो सेसनभा ऊजाा भन्द्त्रारमका 
सह–सगचव डा. सञ्जम शभाारे फदलरॉदो ऩरयजस्थनतभा ऊजाा ऺेत्रको ऐन कानुनराई ऩरयभाजान गन ेगयी अनघ फढेको 
फताए । त्मसैगयी स्वतन्द्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था (इप्ऩान) का भहासगचव कुभाय ऩाण्डरेे जरववद्मुत ्उत्ऩादन 

फढाउन उऩमकु्त वातावयण अझै नबएको फताउॉ दै मसका रागग सयकाय गम्बीय फनाउनुऩन ेफताए ।  
कामाक्रभको उद्घाटन गदै उऩप्रधान एवॊ ऊजााभन्द्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे आगाभी वषालबत्र ऊजााभा उथरऩुथर गन े

फताएका छन ्। उनरे जरववद्मुत्को उत्ऩादन, ववतयण, ऩसायणरगामतको गुरुमोजना फनाएय दुय्तगनतभा अनघ  

फढ्न ेफताए ।  
‘सयकायरे १० वषालबत्र १० हजाय भेगावाट उत्ऩादन गन ेरक्ष्मसदहत ऊजाा सॊकटकारको कामामोजना अनघ सारयएको 
छ,‘ उनरे बन,े‗मस वषा बूकम्ऩ, नाकाफन्द्दी, तयाई आन्द्दोरन, दहउॉद य वषााभा कभ ऩानी ऩनुा रगामतका कायणरे 

रोडसेडडङ फढे ऩनन आगाभी वषा बन ेमोजना दुय्तगनतभा अनघ फढेय ऊजाा ऺेत्रभा उथरऩुथर हुन्द्छ ।‘ 
एडीफीका नेऩार प्रभुख केननची मोकोहाभारे ऊजाा ऺेत्रभा नेऩाररे गम्बीय बएय काभ गनुाऩन ेफताउॉ दै एडीफी 
आवश्मक सहमोग गना तमाय यहेको फताए । जरववद्मुत,् प्रसायण, ववतयण य सोराय आमोजनाभा सहमोग 

गरययहेको फताउॉ दै ऊजाा ऺेत्रभा २ अफा सहमोग गना रागेको जानकायी ददए ।  
कामाक्रभअन्द्तगात जरववद्मुत ्ववकासभा याजनीनतक प्रनतफद्धता ववषमक सेसनभा तयाई भधेस रोकताजन्द्त्रक 

ऩाटॊका उऩाध्मऺ रृदमश बत्रऩाठो, सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभनत सबाऩनत गगन थाऩा य ववकास सलभनतका 
सबाऩनत यवीन्द्र अगधकायीरे याजनीनत य ववकास एक साथ अनघ नफढ्दा त्मसरे गम्बीय असय गयेको फताउॉ दै ऊजाा 
ऺेत्रभा सयकाय, कभाचायीतन्द्त्र य ननजी ऺेत्रलबत्र ऩनन सभस्मा यहेकारे सच्चाएय एकसाथ अनघ फढ्नुऩन ेफताए ।  
ववद्मुत ्प्रागधकयणको ऩुनसयंचना फायेको सेसनभा अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्द्धान आमोगका ऩूवाप्रभुख सूमानाथ 

उऩाध्माम, याजरिम मोजना आमोगका ऩूवाउऩाध्मऺ डा. गोववन्द्दयाज ऩोखयेर, नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासॊघ ऊजाा 
सलभनतका सबाऩनत ऻानेन्द्ररार प्रधानरे सॊस्थागत सॊयचना ऩरयवतान गयेय प्रनतस्ऩधॉ फनाउनुऩन ेफताए । 
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ऊजाषफाये सवषऩऺीम फहस हुॉदै 

ऊजाा सॊकर ववषमराई लरएय सवाऩऺीम फहस हुन ेबएको छ । नेऩार ईजञ्जननमरयङ्ग ऩेशाकभॉ सॊघरे मसैसाता 
याजधानीभा आमोजना गना रागेको हो । 
चतै २१ गत ेहुने फहसभा ऩन्द्चशे्वय ववकास प्रगधकयणका कामाकायी प्रभुख इजन्द्जननमय भहेनऽ्फहादयु 

गुरुङरे ‗ऩॊचशे्वय आमोजनाको सन्द्दबाभा उजाा सुयऺा य जरववद्मुत ववकासका सम्बावना य चनुौनतहरु‘ 

ववषमक कामाऩत्र प्रस्तुत गने छन ्। 
कामाऩत्रभागथ एभारे नेता तथा ऩूवा ऊजााभन्द्त्री गोकणा ववस्ट, कागे्रस नेता तथा जरश्रोतववऻ इजन्द्जननमय 

रक्ष्भणप्रसाद नघलभये य एभाओवादीका लरराभखण ऩोखयेरगामतरे दटप्ऩणी गने छन ्। 
‗भहाबुकम्ऩ य बायतको अघोवषत नाकावन्द्दीरे भुरुकको अथातन्द्त्र थराऩायेको अवस्थाभा हाभी ऊजााको 
ववषमको उठान गनारागेका हौं,‘ सॊघका अध्मऺ डा.भाधव कोइयारारे ववऻजप्तभा बनेका छन,् ‗फढ्दो रोड 

सेडडङको सभस्मारे गॊलबय सॊकट ऩैदा बएको छ । अकोतपा  एक अनुसन्द्धानरे ८३ हजाय भेघावाटको 
श्रोतको सम्बावना छ बनेको छ । 
सम्बावना य चनुौतीको फहसरे नीनत ननभााताहरुराई ऩुयम्ाउन जरुयी यहेको छ ।‘ उक्त फसह कामाक्रभभा 
ऩूवाप्रधानभन्द्त्री भाधवकुभाय नेऩारको आनतथम यहने जनाइएको छ । 
  

प्रकालशत: चतै्र १८, २०७२ 
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‘नीतत कामाषन्वमन नहुॉदा ऊजाष ऺेत्रको ववकास बएन’ 

प्रबावकायी नीनत बए ऩनन त्मसको व्मावहारयक कामाान्द्वमन नहुॉदा ऊजाा ऺेत्रको ववकास हुन नसकेको सयोकायवारारे 

फताएका छन ्। 
 

जरववद्मुत ्ऺेत्रको ववकासका रागग ल्माइएका नीनतननमभको कामाान्द्वमन गरत बएको य सयकाय ऩरयवतान 

बएरगत्त ैव्मवस्थाऩनभा आउन ेफदराफका कायण ऩनन सभस्मा बएको जानकायी उनीहरुको बनाइ छ । 
 

नेऩार आगथाक ऩत्रकाय सभाज(सेजन)रे आज महाॉ आमोजना गयेको ‘नेऩारको ऊजाा ऺेत्रको ववकास’ ववषमक 

कामाशाराराई सम्फोधन गदै उऩप्रधानभन्द्त्री एवभ ्ऊजााभन्द्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे ऊजाा ऺेत्रको ववकासका रागग 

सयकायरे मोजनाफद्ध रुऩभा कामाक्रभ अगाडड फढाए ऩनन कामाान्द्वमन ऩऺ कपतरो बएको फताउनुबमो । 
 

उहाॉरे १० वषाभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्मका साथ सयकायरे ऊजाा सङ्कट ननवायणकार घोषणा 
गयेको य ववगतका कभीकभजोयीराई सच्माएय अगाडड फदढन ेउल्रेख गनुाबमो । 
 

आगाभी दईु वषालबत्र ऩूणारुऩभा ववद्मुत्बाय कटौतीभुक्त गरयन ेय नेऩारराई नमाॉ ददशाभा रैजान ेऊजााभन्द्त्री 
यामभाझीको बनाइ गथमो । 
 

व्मवस्थावऩका–सॊसद्, कृवष तथा जरस्रोत सलभनतका सबाऩनत गगन थाऩारे सदनका तपा फाट सफ ैप्रकायका उल्झन 

हटाउन ेप्रमास गये ऩनन सयकायरे न ैऊजाा ऺेत्रको ववकासभा ध्मान ददन नसकेको उल्रेख गनुाबमो । 
 

उहाॉरे बन्द्नुबमो– “आठ ऩटकबन्द्दा फढी नमाॉ ववद्मुत ्ऐन य ननमभन आमोग ऐन ल्माउन सयकायराई ननदेशन 

ददइमो, भन्द्त्री य सगचवरे ऩटक–ऩटक प्रनतफद्धता ऩनन जनाउनुबमो । तय हारसम्भ कुन ैऩनन ननदेशन कामाान्द्वमन 

बएको छैन । आमोजनाका पयक–पयक सभस्मा सभाधान गना ऩनन ऩटक–ऩटक बन्द्मौँ, तय अवस्था जहाॉको तही छ 

।” 

 

व्मवस्थावऩका–सॊसद्, ववकास सलभनतका सबाऩनत यवीन्द्र अगधकायीरे इच्छाशजक्तको अबावभा नै नेऩारको ऊजाा 
ऺेत्रको ववकास हुन नसकेको स्ऩरट ऩानुाबमो । 
 

ववद्मभान ऐन, ननमभ, कानुनको कामाान्द्वमन गनेतपा  सम्फद्ध ऩऺरे ध्मान नददएका कायण सभस्मा सभाधान 

हुनुको साटो फल्झदै गएको बन्द्दै उहाॉरे ठूराठूरा सऩना देखाएयबन्द्दा ऩनन सानासाना काभफाटै अगाडड फढ्दा ठूरो 
प्रनतपर प्राप्त हुन ेबएकारे त्मसभा ध्मान ददनुऩनेभा जोड ददनुबमो । 
 

तयाई–भधेस रोकताजन्द्त्रक ऩाटॊका सहअध्मऺ रृदमेश बत्रऩाठीरे गरत सॊस्काय य काभचोय प्रववृत्तका कायण नेऩारको 
बौनतक ऩूवााधायका ऺते्रभा प्रगनत हुन नसकेको उल्रेख गनुाबमो । कामाक्रभभा ऊजाा भन्द्त्रारमका सहसगचव डा 
सञ्जम शभाारे ऊजाा सङ्कट ननवायणकारभा ननदृरट गरयएका ववषमराई सम्फोधन गना सयकायरे मोजनाफद्ध 

रुऩभा काभ गरययहेको जानकायी ददनुबमो । 



 

प्रागधकयणका उऩकामाकायी ननदेशक शयेलसॊह बाट, नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासङ्घका ऊजाा ववबाग प्रभुख 

ऻानेन्द्ररार प्रधान, स्वतन्द्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था(इऩान)का भहासगचव कुभाय ऩाण्ड,े अजख्तमाय दरुुऩमोग 

अनुसन्द्धान आमोगका ऩूवाप्रभुख आमुक्त सूमानाथ उऩाध्मामरे सयकायको तत्ऩयता य कक्रमाशीरता यहन ेहो बन े

चाय÷ऩाॉच वषालबत्र १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गना सककन ेफताउनुबमो । यासस  
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याहुघाटभा कभषचायीराई सेमय हदराउन चरखेर 

ववकास थाऩा 
ववद्मुत ्प्रागधकयणरे एकरौटी रूऩभा ननभााण सुरु गरयसकेको याहुघाट जरववद्मुत ्आमोजनाराई कम्ऩनी 
भोडरेभा ऩरयणत गयी कभाचायीराई सेमय ददराउन चरखेर सुरु बएको छ। चरखेरभा ऩयाभशादाता 
वाऩकोसरे ऩनन साथ ददएको खरेुको छ। 
  

प्रकक्रमा छोट्माएय सक्दो चाॉडो जरववद्मुत ् आमोजना ननभााण गना भजन्द्त्रऩरयषद्रे 'ऊजाा सॊकट 

कामामोजना' ऩारयत गयेका फेरा ननभााण सुरु बइसकेको याहुघाटराई कम्ऩनी भोडरेभा ऩरयणत गयी 
आमोजनाको ऺभता ३२ फाट ४० भेगावाट ऩुमााउने, एउटै ठेकेदायराई आमोजना ननभााणको ठेक्का 
ददराउने, प्रागधकयण कभाचायीराई सेमय ददने प्रस्ताव आएको छ। मसो गदाा रागत २० प्रनतशत वदृ्गध हुन,े 

ननभााण अवगध फढ्ने य थऩ ववत्तीम व्मवस्थाऩन गना सभम राग्न े हुॉदा प्रागधकयणरे ननणाम गना सकेको 
छैन। 
  

'अफ फस्न े सञ्चारक सलभनत फैठकभा प्रस्तावफाये छरपर हुनेछ', प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक 

भुकेशयाज काफ्रेरे फुधफाय अन्द्नऩूणासॉग बन,े 'अदहरे मस ैबन्द्न सककन्द्न।'मसअनघ आऩmूहरूको सेमय 

नयहेको प्रागधकयणको ऩूणा स्वालभत्वको भागथल्रो बत्रशुरी थ्री एको ऺभता ६० फाट ९० भेगावाट फनाउन े

सयकायी ननणाम कभाचायीकै ववयोधका कायण असपर बएको गथमो। 
  

प्रागधकयण आऩूmरे ननभााणका रागग राइसेन्द्स ऩाएका आमोजना कम्ऩनी भोडरेभा ऩरयणत गयी 
कभाचायीरे सेमय हत्माउॉ दै आएका छन।् सेमय लरएऩनछ आऩूmरे बनेजनत ववद्मुत ् खरयद सम्झौता 
(ऩीऩीए) दय ऩाइने, कभाचायीरे नै आमोजनाभा हालरभुहारी गने, प्रागधकयणको ववत्तीम अवस्था खजस्कने 
तय मस्ता सहामक कम्ऩनीको सेमयको फजायबाउ बने वदृ्गध बएय कभाचायी भोटाउॉ दै आएका छन।् 

याहुघाटराई कम्ऩनी भोडरेभा ऩारयत गयी आमोजनाको ऺभता ३२ फाट ४० भेगावाट ऩुमाषउन प्रस्ताव 

  

'प्रागधकयण दबु्राउने तय सेमय लरएय कभाचायी भोटाउने बएऩनछ मो ऐनननमभववऩयीत हुन्द्छ,' 

प्रागधकयणकै एक अगधकायीरे बने।तत्कारीन प्रधानभन्द्त्री डा.फाफुयाभ बट्टयाईरे भागथल्रो अरुण (३३५ 

भेगावाट) को राइसेन्द्स प्रागधकयणराई ददॉदा 'प्रागधकयणका कभाचायीरे सेमय हाल्न नऩाउने' सता याखेका 
गथए। 
  

याहुघाटको लसलबर ठेकेदाय बायतीम कम्ऩनी आइबीआयसीएररे काभ गना नसकेऩनछ प्रागधकयण 

सञ्चारक सलभनतरे जेठ २४ भा लसलबरतऩाmको सम्ऩूणा ठेक्का यद्द गयेको गथमो । ठेकेदायरे 

भुद्दाभालभरा गयी मसराई अड्काएऩनछ ऩुनयावेदन अदारत ऩाटनरे भुद्दाको ककनाया रगाएको गथमो । 



त्मसऩनछ लसलबरको ठेक्काका रागग प्रनतस्ऩधाा गनुाऩनेभा उल्टै आमोजनाराई एउटै प्माकेज फनाई इऩीसी 
भोडरेभा कम्ऩनीभाऩाmत कामाान्द्वमनका रागग प्रस्ताव गरयएको अन्द्नऩूणाराई प्राप्त कागजऩत्रभा 
उल्रेख छ। 
  

आमोजनाको प्रस्तावभा ऩूवामोग्मताभा छनोटभा ऩरयसकेका इरेक्िो-भेकाननकर य हाइड्रो-भेकाननकर 

रटराई यद्द गयी एउटै प्माकेज फनाउने उल्रेख छ। मसयी एउटै प्माकेज फनाउॉदा मसको थऩ ववत्तीम 

व्मवस्थाऩन गना सभम राग्ने, ननभााण कामा रजम्फने य रागतसभेत रजम्फने आमोजना अगधकायी 
फताउॉछन।् 
  

 ठेक्का यद्द हुनुअनघ मसको रागत आठ अफा २७ कयोड रुऩैमाॉ गथमो। मो सन ् २०१६ भा सम्ऩन्द्न 

बइसक्नुऩन ेगथमो। 'इवऩसीभा जाॉदा मसको रागत घटीभा २० प्रनतशतसम्भ वदृ्गध हुन्द्छ,' ती अगधकायीरे 

बने। 
  

नेऩार-बायतफीच २०६४ बदौ २८ भा नेऩारराई १० कयोड अभेरयकी डरय राइन अप के्रडडट (सहुलरमतऩूणा 
ऋण) ददन ेसम्झौता बएको गथमो । सम्झौताअन्द्तगात याहुघाटको लसलबर ननभााण य ऩयाभशाभा तीन कयोड 

१० राख डरय खचा गने ननणाम बएको गथमो।  
  

मसऩनछ २०६७ कावत्तक १८ भा लसलबरको ननभााण सम्झौता बएको गथमो। त्मसऩनछ २०६८ पागुन ४ भा 
बायतको टाटा कन्द्सरट्मान्द्ट य रासान एन्द्ड टफाांेको सहकामाभा वाऩकोसराई ऩयाभशादाता ननमुक्त 

गरयएको गथमो। 
  

मसको इरेक्िोभेकाननकर, हाइड्रोभेकाननकर य प्रसायण राइन ननभााणभा बने २०६८ असोज १७ भा 
नेऩार-बायतफीच बएको २५ कयोड अभेरयकी डरयको सहुलरमतऩूणा ऋणफाट तीन कयोड ७० राख डरय 

खचा गन ेप्रफन्द्ध बइसकेको छ। 
  

ववत्तीम फन्द्दोफस्ती बइसकेऩनछ आमोजनारे त्मनतफेरा इरेक्िोभेकाननकर य हाइड्रोभेकाननकर रटको 
ऩूवामोग्मताको प्रस्ताव आह्वान गयी ऩयेका प्रस्तावको भूल्माॊकन गयेय ऩूवामोग्म कम्ऩनीको सूची प्रकालशत 

गरयसकेको छ।  
  

'अफ ऺभता फढाउॉ दा य ननभााणको भोडरे ऩरयवतान गदाा बायतीम एजक्जभ फैंक, बायत सयकायदेखख ऊजाा 
भन्द्त्रारमसम्भ सहभनत लरनुऩने हुन्द्छ,' आमोजनाका ती अगधकायीरे बने, 'मी सफ ै खेर कभाचायीका 
सेमयका रागग हो। आमोजना नछटो फनोस ्बन्द्ने ननमतरे होइन।' 
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जरववद्मुत ्ववकासफाये ववऻको भत : नीततगत य सॊस्थागत सुधायसहहत 

कामाषन्वमनभा जोड 

जरववद्मुत ्ऺेत्रका नीनतननभााता, ववऻ, आमोजना ववकासकताा य ननजीऺेत्रका प्रनतननगधहरूरे ऊजााको ववकासका 
रागग नीनतगत य सॊस्थागत सुधाय कामाराई उच्च प्राथलभकता ददएका छन ्। साथ,ै बएका सुधायराई अन्द्तय 

भन्द्त्रारम य सयोकायवारा भन्द्त्रारमलबत्रका तहहरूफीच ऩनन सभन्द्वम गयेय काभ गना सके अऩेक्षऺत उऩरजब्ध प्राप्त 

गना कदठन नहुन ेउनीहरूको बनाइ छ । नेऩार आगथाक ऩत्रकाय सभाज (सेजन)रे बफहीवाय याजधानीभा आमोजना 
गयेको एक ददन ेयाजरिम कामाशाराका सहबागीरे उक्त कुया फताएका हुन ्। 
नमाॉ फनाइन ेववद्मुत ्नीनतभा केन्द्रीम मोजना प्रागधकयणको व्मवस्था हुनुऩनें ेनेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणका 
उऩकामाकायी ननदेशक शयेलसॊह बाटरे फताए । मस्तो ननकाम नहुॉदा ववद्मुत्को याजरिम भागको प्रऺेऩण तथा ववतयण 

य प्रसायणसम्फन्द्धी मोजना ननभााण हुन नसकेको उनको बनाइ छ । बाटका अनुसाय अन्द्तय ननकाम य एउटै 

ननकामको ऩनन ववलबन्द्न तहभा हुन ेप्रकक्रमागत दढराइ ऩनन आमोजनाको सभस्माका रूऩभा यहेको छ । 
‗प्रागधकयणको ननभााणफाट उजल्रखखत सभस्मा सभाधान हुनेछन,्‘ उनरे बन े। 
अदहरे ऊजाासम्फन्द्धी मोजना तजुाभा य भस्मौदाको काभ जर तथा ऊजाा आमोगको सगचवारमको जजम्भाभा छ । 
त्महाॉ सगचवारम भात्र छ, तय आमुक्त बन ेछैन । त्मस्त,ै नमाॉ फन्द्न ेनीनतभा सयकाय–सयकायफीच हुन े(जीटुजी) 
जरववद्मुत्सम्फम्धी सहमोगफायेभा ऩनन व्मवस्था हुनुऩनेभा बाटरे जोड ददए । ‗मस्तो व्मवस्था बए नेऩार–चीन 

वा नेऩार– बायत सयकायको तहभा ‗डडर‘ हुन ेय त्महाॉका कम्ऩनीरे नेऩारभा सीध ैआमोजना ननभााण गना ऩाउन े

व्मवस्था याख्दा आमोजना नछटै सम्ऩन्द्न हुनेछन,्‘ उनरे बन े। 
ऊजाा भन्द्त्रारमका सहसगचव डा. सञ्जम शभाारे आमोजनाको प्राथलभकीकयण य अनुभनतऩत्र प्राजप्तका ववषम सयर 

फन्द्न ेगयी नमाॉ ऐन भस्मौदा हुनुऩन ेफताए । ‗त्मस्त ैरगानी व्मवस्थाऩन य ननजीऺेत्रको प्रवद्र्धन, सॊस्थागत 

ववकास, ववद्मुत ्व्माऩायका व्मवस्थाऩन, प्रसायण राइनको ववकासरगामतका व्मवस्थाराई केजन्द्रत गनुाऩछा ,‘ 
उनरे बन े। 
स्वतन्द्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩारका भहासगचव कुभाय ऩाण्डरेे ऊजााऺेत्रभा रगानी गना ननजीऺेत्रराई 

खलु्रा गयेय भात्र नऩुग्न ेफताए य बन,े ‗ननजीऺेत्ररे फेहोनुाऩन ेजोखीभफाये ऩनन स्ऩरट हुन आवश्मक छ ।‘ अदहरे 

जोखीभजनत ननजीऺेत्रराई थोऩरयएको छ, मसयी ऊजााको ववकास हुॉदैन,‘ उनरे थऩे । 
कामाक्रभभा अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्द्धान आमोगका ऩूवा प्रभुख आमुक्त सूमानाथ उऩाध्मामरे नमाॉ भस्मौदा 
बइयहेका २ ओटा ऐनराई कामाान्द्वमन गना सककए सकायात्भक ऩरयणाभ आउन ेसम्बावना यहेको फताए । 

दईुभध्मे ऩदहरो ऊजाा सङ्कट ननवायणराई केजन्द्रत गयेय य अको जरववद्मुत्को सभग्र ऺेत्रराई ननमभन गने गयी 
तमायी बइयहेको उनको बनाइ छ । 
याजरिम मोजना आमोगका ऩूवा उऩाध्मऺ डा. गोववन्द्दयाज ऩोखयेररे नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयणराई टुत्रm्माउन ेकाभ 

फुद्गधभत्ताऩूवाक थाल्नुऩन ेफताए । नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासङ्घ, ऊजाा सलभनतका सबाऩनत ऻानेन्द्ररार 

प्रधानरे अदहरेको सॊयचना य ऐन ननभमरे केही नहुन ेबएकारे आभूर ऩरयवतान आवश्मक यहेको फताए । 
कामाक्रभभा तयाई भधेश रोकताजन्द्त्रक ऩाटॊका उऩाध्मऺ रृदमेश बत्रऩाठी, नेऩारी काङ्गे्रसका गगन थाऩा य एभारेका 



यवीन्द्र अगधकायीरे सॊसदीम सलभनतभा फसेय ववकास ननभााणका काभभा अगधकतभ प्रमत्न गरययहेको अनुबव सुनाए 

।   
‘गुरुमोजना’ अफ कामषमोजना फन्दै : ऊजाष भन्त्री 
उऩप्रधान तथा ऊजााभन्द्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे पागुन ६ गत ेभजन्द्त्रऩरयषद्रे ऩारयत गयेको ‗याजरिम ऊजाा सङ्कट 

ननवायण तथा ववद्मुत ्ववकास दशकसम्फन्द्धी अवधायणाऩत्र २०७२‘ कामामोजना फन्द्न ेक्रभभा यहेको फताएका छन ्। 
‗अफ त्मसराई ऩरयणाभभुखी फनाउन ुन ैसयकायको भुख्म रक्ष्म हो,‘ सेजनरे आमोजना गयेको याजरिम कामाशाराभा 
उनरे बन े। उनका अनुसाय ननभााणाधीन आमोजना सम्ऩन्द्न गन ेकामाराई तीव्रता ददइन ेछ बन ेनमाॉ 
मोजनाहरूराई कामाान्द्वमनभा ल्माइन ेछ । ऊजााभा ऩदहरो प्राथलभकता देशराई आत्भननबाय फनाउन ेय त्मसऩनछ 

भात्र ननमाात गन ेयणनीनत अऩनाउनुऩन ेउनको बनाइ गथमो । नछभेकी देश चीन य बायतसॉग ऊजाा आवश्मक हुॉदा 
लरन ेय फढी हुॉदा ननमाात गन ेगयी सहकामा गनुाऩनेभा उनरे जोड ददए ।  
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ऊजाष ऩहुॉचभा सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम तहको अथधकाय 

भुरुक सङ्घीम गणतन्द्त्रभा प्रवेश गरयसकेको सन्द्दबाभा ऊजााभा उऩबोक्ताको ऩहुॉच ववस्तायका रागग सङ्घ, प्रदेश य 

स्थानीम तहको बूलभकाको खोजी बएको छ । 
शुक्रफाय नेऩार ऊजाा प्रनतरठान य इजन्द्स्टच्मुट पय सोलसमर एण्ड इन्द्बामोभेन्द्टर िाजन्द्जसन (आइएसइटी) 
नेऩारद्धाया आमोजजत एक कामाक्रभभा वक्ताहरुरे भुरुकको आगथाक ववकासको ऩूवााधाय ऊजााको उऩमोग फढाउन 

सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम तहको ऺेत्रागधकाय कानूनभा स्ऩरट उल्रेख गनुाऩन ेधायणा याखे । 
सो अवसयभा ऊजाा भन्द्त्रारमका सहसगचव ददनेश नघलभयेरे द्ववऩऺीम एवभ ्फहुऩऺीम रगानीभा ननभााण हुन ेतथा 
ननमाात गरयन ेठूरो ववद्मुत ्आमोजना सङ्घफाट, स्वदेशी खऩतका रागग ननभााण हुन ेआमोजना प्रदेशफाट य 

वैकजल्ऩक ऊजााका ऩरयमोजनाहरु स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गन ेगयी सॊववधानभा व्मवस्था बएअनुसाय न ैऊजाा 
नीनत कानूनहरु तजुाभा हुन ेफताए  । सयकायरे हार ैल्माएको ऊजाा सङ्कट कामामोजनारे ऩनन मसभा धेयै व्मवस्था 
गयेको उनको बनाइ छ । 
कानून, न्द्माम तथा सॊसदीम भालभरा भन्द्त्रारमका सहसगचव उदमयाज साऩकोटारे सॊववधानअनुसाय चतै भहीनालबत्र ै

६३ ओटा नमाॉ कानून तजुाभा गनुाऩन ेय सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम तहराई के कनत अगधकाय प्रदान गने बन्द्न ेफायेभा 
छरपर बइयहेको उल्रेख गये । 
जर तथा शजक्त आमोगको सगचवारमभा सहसगचव जीवत्स भण्डररे भुरुकको ददगो ऊजाा ववकास य आभजनताभा 
ऊजााको ऩहुॉच ववस्ताय गना एकीकृत ऊजाा नीनतको खाॉचो औँल्माउॉ दै जरववद्मुत्भा इगथमोवऩमारी जस्तै नेऩाररे 

आफ्न ैभोडरे ववकास गनुाऩन ेधायणा याखे । पाउण्डसेनका अध्मऺ भोहनदास भानन्द्धयरे ऊजाा ववकासको भुख्म 

आधाय बएकारे मसराई आभजनताको ऩहुॉचभा ऩुयम्ाउन ऊजााको उऩरब्धता, बयऩदो आऩूनता य सफैरे खऩत गना 
सक्नेखारको हुनुऩन ेफताए । 
आइएसइटीका अजम दीक्षऺतरे ग्राभीण ववद्मुतीकयण, नवीकयणीम ऊजााजस्ता ऺेत्रभा नेऩाररे प्राप्त गयेको 
सपरताराई स्कीकृत गयी ऊजााको सभग्र ववकास गना नमाॉ नीनत फन्द्नुऩन ेय कानूनहरुभा ऩरयभाजान गनुाऩनेभा जोड 

ददए । यासस 
  



uf]/vfkq, 2072÷12÷19 

ऊजाष ऩहुॉचभा सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम तहको अथधकाय 

भुरुक सङ्घीम गणतन्द्त्रभा प्रवेश गरयसकेको सन्द्दबाभा ऊजााभा उऩबोक्ताको ऩहुॉच ववस्तायका रागग सङ्घ, प्रदेश य 

स्थानीम तहको बूलभकाको खोजी बएको छ । नेऩार ऊजाा प्रनतरठान य इजन्द्स्टच्मुट पय सोलसमर एण्ड 

इन्द्बामोभेन्द्टर िाजन्द्जसन ९आइएसइटी० नेऩारको आमोजनाभा बएको एकददवसीम गोरठीका सहबागी वक्ताहरुरे 

भुरुकको आगथाक ववकासको ऩूवााधाय ऊजााको उऩमोग फढाउन सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम तहको ऺेत्रागधकाय कानुनभा 
स्ऩरट उल्रेख गनुाऩन ेधायणा याखे । 
 

सो अवसयभा ऊजाा भन्द्त्रारमका सहसगचव ददनेश नघलभयेरे द्ववऩऺीम एवभ ्फहुऩऺीम रगानीभा ननभााण हुन ेतथा 
ननमाात गरयन ेठूरो ववद्मुत ्आमोजना सङ्घफाट, स्वदेशी खऩतका रागग ननभााण हुन ेआमोजना प्रदेशफाट य 

वैकजल्ऩक ऊजााका ऩरयमोजनाहरु स्थानीम सयकायरे सञ्चारन गन ेगयी सॊववधानभा व्मवस्था बएअनुसाय न ैऊजाा 
नीनत कानुनहरु तजुाभा हुन ेफताउनुबमो । सयकायरे हारै ल्माएको ऊजाा सङ्कट कामामोजनारे ऩनन मसभा धेयै 

व्मवस्था गयेको उहाॉंॉको बनाइ छ । 
 

कानुन, न्द्माम तथा सॊसदीम भालभरा भन्द्त्रारमका सहसगचव उदमयाज साऩकोटारे सॊववधानअनुसाय चतै भदहनालबत्र ै

६३ वटा नमाॉ कानुन तजुाभा गनुाऩन ेय सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम तहराई के कनत अगधकाय प्रदान गन ेबन्द्न ेफायेभा 
छरपर बइयहेको उल्रेख गनुाबमो । 
 

जर तथा शजक्त आमोगको सगचवारमभा सहसगचव जीवत्स भण्डररे भुरुकको ददगो ऊजाा ववकास य आभजनताभा 
ऊजााको ऩहुॉच ववस्ताय गना एकीकृत ऊजाा नीनतको खाॉचो औँल्माउॉ दै जरववद्मुत्भा इगथमोवऩमारी जस्तै नेऩाररे 

आफ्न ैभोडरे ववकास गनुाऩन ेधायणा याख्नबुमो । 
 

पाउन्द्डसेनका अध्मऺ भोहनदास भानन्द्धयरे ऊजाा ववकासको भुख्म आधाय बएकारे मसराई आभजनताको ऩहुॉचभा 
ऩ¥ुमाउन ऊजााको उऩरब्धता, बयऩदो आऩूनता य सफैरे खऩत गना सक्नेखारको हुनुऩन ेफताउनुबमो । 
 

आइएसइटीका अजम दीक्षऺतरे ग्राभीण ववद्मुतीकयण, नवीकयणीम ऊजााजस्ता ऺेत्रभा नेऩाररे प्राप्त गयेको 
सपरताराई स्कीकृत गयी ऊजााको सभग्र ववकास गना नमाॉ नीनत फन्द्नुऩन ेय कानुनहरुभा ऩरयभाजान गनुाऩनेभा जोड 

ददनुबमो । 
 

गोरठीभा प्रनतरठानका डडल्रीयाज नघलभये य ददरयाज खनाररे ऊजाा ऩहुॉचभा प्रान्द्तीम य स्थानीम सयकायको बूलभका 
तथा भहेश आचामारे प्रादेलशक य स्थानीम सयकायअन्द्तगात ऊजाा ऩहुॉचभा ऺेत्रीम अभ्माससम्फन्द्धी छुट्टाछुट्टै 

प्रस्तुत गनुाबएको कामाऩत्रभागथ छरपर गरयएको गथमो । 
 

सो अवसयभा प्रनतरठानरे प्रकाशन गयेको ‘नेऩार इनजॉ आउटरुक’ को ववभोचन ऩनन गरयएको गथमो । 
 

गोरठीभा जजववस भहासङ्घका ऩूवा सबाऩनत कृरणप्रसाद देवकोटा, भहासङ्घका प्रवक्ता कृरणप्रसाद जैसी, सफैका 



रागग ऊजाा कामाक्रभका प्रनतगधननगध सुभन वस्नेत, वैकजल्ऩक ऊजाा प्रवद्र्धन केन्द्रका सतीष गौतभ, ऊजााववद् 

देवेन्द्रप्रसाद अगधकायी, प्रनतरठानका योजन फज्राचामारगामतका वक्ताहरुरे ऩनन भुरुकको वताभान ऊजाा ऩरयदृश्मका 
फायेभा चचाा गदै सङ्घीम स्वरुऩभा स्थानीम ननकामराई ऊजाा ववकासभा अगधकायसम्ऩन्द्न गयाउनुऩनेभा जोड 

ददनुबमो । यासस 
 


