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२७ वषषऩछछ नऱससॊहगाडको डीऩीआर सझरु 

 ३० महहनामा डीऩीआर ऩूरा हझन,े ७ वषषमा आयोजना छनमाषण ऩूरा गन ेऱक्ष्य 

बीभफहादयु स ॊह  

 

याष्ट्रिम गौयवको आमोजना नरस ॊह गाड जरववद्मुतको ववस्ततृ आमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय) का रागग 

आमोजनाको ववका   सभतत य ऩयाभर्शदाता कम्ऩनीफीच  म्झौता बएको छ । 
ऩहहचान बएको २७ वर्शऩतछ देर्कै ठूरोभध्मेको एक मो आमोजनाको क्षभता ४  म १० भेगावाट छ । 
डीऩीआय तनभाशणका रागग ववका   सभतत य स्भेक एभडब्रुएच उदम कन् ल्ट प्रासर जेबी कम्ऩनीफीच 

 म्झौता बएको हो । दईु ऩक्षफीच  म्झौता बएऩतछ डीऩीआयको कामश गने फाटो खरेुको हो । अस्िेसरमाको 
स्भेक, अभेरयकाको एभडब्रुएच य नेऩारको उदम कन् ल्ट प्रासर जेबी कम्ऩनीरे ९४ कयोडको रागतभा 
डीऩीआय तनभाशणको  म्झौता गयेका हुन ्। 
डीऩीआय तनभाशणका रागग आगथशक तथा प्राववगधक हह ाफरे उत्कृरट ऩयाभर्शदाता ॉग  म्झौता बएको 
आमोजनाका कामशकायी तनदेर्क भोतीफहादयु कुॉ वयरे फताए । ऩयाभर्शदाता कम्ऩनीरे  म्झौता बएको 
सभततरे ३० भहहनासबत्रै आमोजनाको डीऩीआय तनभाशण कामश  म्ऩन्न गनुशऩने तनदेर्क कुॉ वयरे फताए । 
कम्ऩनीरे आमोजनाको आगथशक तथा प्राववगधक य वातावयणीम प्रततवेदन तमाय ऩानेछ । 
आमोजनाका अहहरे म्भ बएका  फै अध्ममन अन्दाज हुन ्। „डीऩीआय कामश ऩूया बएरगत्त ैआमोजनाको 
तनभाशण कामश  ुरु हुनेछ,‟ कुॉ वयरे बने । आमोजनाराई वातावयणभैत्री फनाउन डीऩीआय अतनवामश बएको 
उनको बनाइ छ । „डीऩीआयका रागग ९ भहहना रडाइॉ रडडमो,‟ उनरे बन,े „जरभाफपमारे डीऩीआय कामश 
अगाडड फढ्न नहदन अनेक चरखेर गये ।‟ डीऩीआय तनभाशण बएको ७ वर्शभ ैआमोजना तनभाशण कामश ऩूया 
हुने उनरे फताए ।  यकायरे म  आमोजनाराई १० वर्े कामशमोजनाभा याखेको बए ऩतन त्म अतघ नै 
तनभाशण  म्ऩन्न हुन ेउनको बनाइ छ । 
म अतघ ऩयाभर्शदाता छनोटभा सभरोभतो बएको बन्दै ववसबन्न  यकायी तनकामभा जरभाफपमा  भूहरे 

उजुयी गदाश आमोजनाको ववस्ततृ अध्ममन प्रततवेदन (डीऩीआय) कामश प्रबाववत फनेको गथमो । ववद्मुत 

प्राधफकयणरे म  जरार्ममुक्त आमोजनाको ४ वर्शअतघ  म्बाव्मता अध्ममनको कामश ऩूया गयेको गथमो । 
आमोजनाभा १ अफश फजेट खचश बइ केको छ । 
देर्भा ऊजाश  ॊकट टानश नरस ॊह गाड जरववद्मुत  हमोगी हुन ेकुॉ वयरे फताए । जरार्ममुक्त आमोजना 
बएकारे ववद्मुतको भौ भी उच्च भाग ऩूया गने, डुफान तथा ववस्थावऩत कभ हुने, वववाहदत नबएको, नदी 
ष्ट्स्थय बएको, जग्गा कभ अगधकयण हुन,े वनजॊगर कभ ववनार् हुनेरगामत कायण मो आमोजना 
अन्मबन्दा भहत्त्वऩूणश भातनएको उनरे जनाए । आमोजनाको फाॉधस्थर य जरार्म आ ऩा भा 
अटोभेहटक एन्ड डड ाजश गेष्ट्जङ तथा वेदय स्टे न स्थाऩना गन,े बफष्ट्ल्डङ एन्ड क्माम्ऩ प्रान गनेजस्ता 
काभहरू  म्ऩन्न बइ केका छन ्। 
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त्मस्त ैआमोजना तनभाशणस्थरभा यहेको ५  म ३१ योऩनी जग्गा अगधकयण, भुआब्जा ववतयण, 

ववद्मुतगहृदेखख फाॉधस्थर म्भको ऩहुॉचभागश, सर्ववय कामाशरम बवनरगामत तनभाशण कामश  ुचारु यहेको 
उनरे फताए । 
आमोजना तनभाशणका क्रभभा ५  म ८८ घयऩरयवाय प्रबाववत हुन ेय ३  म हेक्टय कृवर् उत्ऩादनमोग्म 

जसभन य ३ हेक्टय वनक्षेत्रभा क्षतत ऩुग्न ेबएको छ । आमोजना तनभाशणका रागग १ खफश फजेट रागत 

अनुभान गरयएको छ । 
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ववभागऱे कडाइ गरेऩछछ ववद्यझत ्उत्ऩादन अनझमछतऩत्र सऱने घटे 

 यकायरे २०७२  ारबय ववसबन्न १८ वटा जरववद्मुत ्आमोजनाफाट कुर ३४८ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी 
ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभततऩत्र हदएको छ । 
ऊजाश भन्त्रारम भातहतको ववद्मुत ्ववका  ववबागका अनु ाय म  ैवर्शसबत्र ववत्तीम व्मवस्थाऩन  भेत गन ेगयी ती 
आमोजनाराई अनुभततऩत्र प्रदान गरयएको हो । ऩतछल्रो हदनभा ववबागरे केही कडाई गयेऩतछ  म्ऩूणश तमायी ऩूया 
गयेय भात्र ैअनुभततऩत्र सरनुऩन ेतनरकर्शभा प्रवद्र्धकहरु ऩुगेका कायण त्मस्तो अनुभततऩत्र सरने  ङ्ख्माभा कभी 
आएको हो । 
ववबागका अनु ाय फरेपी „ए‟ १० भेगावाट, भागथल्रो हेवा ८.५,  ुयी खोरा ७, भागथल्रो भोदी „ए‟ ४२, रुकुभ गाड 

ऩाॉच, घाय खोरा ८, इवा खोरा १०, ठेउरे खोरा १.५, तानछहया २.४, राङटाङ खोरा १०, स द्गधखोरा १०, भागथल्रो 
तादी ११ य सरख ुएक ७७ भेगावाट यहेका छन ्। 
मस्त ैसरख ुदोस्रो ५५ भेगावाट, रुरु खोरा १३.५, सरखु खोरा „ए‟ ५१, भागथल्रो वऩरुवा खोरा दोस्रो ४.७ य स ङ्खगटी 
खोरा १६ भेगावाट यहेका छन ्। ववबागका अनु ाय याभेछाऩभा आमोजनास्थर यहेको सरख ुएक य सरख ुदोस्रो दफुै 
आमोजनारे आगाभी अ ोज २१ गत ेववत्तीम व्मवस्थाऩन गन ेजानकायी गयाएका छन ्। 
सरख ुएक ऩान हहभार इनजॉ य सरख ुदोस्रो ग्रोफर हाइड्रो ऩावयरे तनभाशण गनश रागेका आमोजना हुन ्। मस्त ैसरख ु

ओरा „ए‟ आमोजना नुम्फुय हहभारम हाइड्रो ऩावयरे तनभाशण गनश रागेको आमोजना हो ।  ो आमोजनाको 
प्रवद्र्धकरे २०७४  ार कावत्तक १५ गतेसबत्र ववत्तीम व्मवस्थाऩन गने फताएको छ । 
ववबागका अनु ाय कुर १८ वटा आमोजनाभध्मे ६ वटा आमोजनारे नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण ॉग ववद्मुत ्खरयद 

 म्झौता गरय केको तथा केही ववत्तीम व्मवस्थाऩनको क्रभभा  भेत यहेका छन ्। म यी दफुै काभ  म्ऩन्न बएका 
आमोजनाभा भागथल्रो हेवा खोरा हाइड्रो ऩावयरे तनभाशण गनश रागेको भागथल्रो हेवाको वऩवऩए  म्ऩन्न बएको य 
गत ऩु  २३ गत ेन ैववत्तीम  म्झौता  भेत बइ केको छ । 
मस्त ैभनकाभना इष्ट्न्जतनमरयङरे तनभाशण गने दोरखाभा आमोजनास्थर यहेको घट्टे खोराको ऩतन गत भाघ २२ 

गत ेन ैववत्तीम व्मवस्थाऩन बइ केको छ । त्म ैगयी य ुवाभा आमोजनास्थर यहेको भल्टी इनजॉ डऩेरऩभेन्टरे 

तनभाशण गन ेराङटाङ खोराको आगाभी बदौ ३१ गत ेवऩवऩए य ववत्तीम व्मवस्थाऩन गरयनेछ बन ेइराभभा 
आमोजनास्थर यहेको रुष्ट्म्फनी बफल्ड शरे तनभाशण गन ेस द्गध खोरा जरववद्मुत ्आमोजनाको ऩतन आगाभी अ ोज 

१२ गते म्भ वऩवऩए य ववत्तीम व्मवस्थाऩन गन ेववबागराई जानकायी गयाएको छ । 
त्मस्त ै ूमशकुण्ठ हाइड्रो इरेष्ट्क्िकरे तनभाशण गन ेभागथल्रो तादी ११ भेगावाट क्षभताको आमोजनाको ऩतन आगाभी 
अ ोज २१ गते म्भ ववत्तीम व्मवस्थाऩन गन ेजनाएको छ । 
ववबागका अनु ाय २०६८ ऩतछ हार म्भ कुर १०० जरववद्मुत ्आमोजनाराई ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभततऩत्र प्रदान 

गरयएको छ । ऩतछल्रो हदनभा तनभाशण  ुरु गन ैरागेको य ववश्वा  हदराएका आमोजनाराई भात्र ैउत्ऩादन 

अनभुततऩत्र हदन ेप्रणारीको ववका  गयेऩतछ उत्ऩादन अनुभततऩत्र सरनेको  ङ्ख्माभा कभी आएको ऩाइएको हो । 
वव ॊ २०७१ भा कुर ११ वटा आमोजनाराई भात्र ैववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभततऩत्र हदएको ववबागरे २०७२  ारभा आएय 
१८ वटा जरववद्मुत ्आमोजनाराई उक्त उत्ऩादन अनुभततऩत्र प्रदान गयेको हो । गत  ार रुप्  ेखोरा ४ भेगावाट, 



भागथल्रो दोदॊ २५, खाये खोरा २४, भामा खोरा १४, वाग्भती खोरा २०,  ोर ुखोरा ८६ य दयवाङ म्माग्दी खोरा २५ 

भेगावाटरगामतराई ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभततऩत्र प्रदान गरयएको गथमो । 
ववबागकाअनु ाय हार म्भ  फैबन्दा फढी २७ वटा आमोजनाराई २०७०  ारभा ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभततऩत्र 

प्रदान गरयएको छ । उत्ऩादन अनुभततऩत्र सरएका अगधकार्ॊ आमोजनारे तनभाशण  ुरु गयेका छन ्। तोफकएको 
 भमभा न ैआमोजना  म्ऩन्न हुन ेहो बन ेयाष्ट्रिम प्र ायणभा थऩ करयफ तीन हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन 

हुन क्न ेय भुरुकको ऊजाश  ङ्खकट  भाधान हुन  क्छ । 
‘चौहत्तय आमोजना प्रततक्षाभा‟ 
ववद्मुत ्ववका  ववबागका स तनमय डडसबजनर इष्ट्न्जतनमय फाफुयाज अगधकायीरे उत्ऩादन अनुभततऩत्र ऩाउन ुबन्दा 
ऩहहरे ववद्मुत ्जडान  म्झौता, वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्खकनरगामतका कागजात ऩे  गनुशऩन ेबएकारे ऩतन 

केही प्रवद्र्धकरे भात्र ैत्मस्तो अनुभततऩत्र सरएको फताउनुबमो । 
ववबागभा हार ७४ वटा आमोजनारे उत्ऩादन अनुभततऩत्र ऩाउॉ  बनी तनवेदन हदएको जानकायी हदॉदै उहाॉरे ३६ वटा 
आमोजना अनभुततका रागग मोग्म यहेको ऩाइएको जानकायी हदनुबमो । 
“प्राप्त बएका  फ ैतनवेदनका सभहहन अध्ममन, आवश्मक कागजात छ छैन हेयेय भात्र ैहदन ेगरयएको छ । 
अनुभततऩत्र सरन ेवववत्तकै ३५ वर्शको गणना  ुरु हुन ेबएकारे  फ ैप्रफक्रमा ऩ¥ुमाउनुऩछश ,” अगधकायीरे बन्नुबमो । 
या    
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दश वषषमा दशहजार मेगावाट ववद्यझत ्

 यकायरे आगाभी १० वर्शभा दर् हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म अगाडड  ायेको छ । 
यारिऩतत ववद्मादेवी बण्डायीरे व्मवस्थावऩका– ॊ द्भा आज घोर्णा गयेकाे ेआगथशक वर्श २०७३÷७४ को वावर्शक 

नीतत तथा कामशक्रभभा  ो कामशक्रभ  भेहटएको हो । 
मस्त,ै  यकायरे  ातवटै प्रदेर्भा जरार्ममुक्त आमोजना अगाडड फढाउने रक्ष्म अगाडड  ायेको छ बन े

फहुउद्देश्मीम जरववद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाउन ेय जनताको रगानीभा जरववद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाई 

ववदेर्भा काभ गन ेनेऩारीराई  हबागी गयाउन ेरक्ष्म भेत याखखएको छ । या   
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जजएमआरऱे माग्यो थऩ वषषहदन  

रक्ष्भण ववमोगी 
भागथल्रो कणाशरी जरववद्मुत आमोजना (नौ  म भेगावाट) का रागग ववत्तीम स्रोत जुटाउने  भम एक वर्श थऩ 

गरयहदन ष्ट्जएभआय इनजॉ कम्ऩनीरे  यकाय ॉग भाग गयेको छ। बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे तोफकएको  भमभा ववत्तीम 

स्रोत जुटाउन  क्न ेअवस्था नदेखखएको बन्दै आमोजना तनभाशण ष्ट्जम्भा ऩाएको बायतीम कम्ऩनीरे थऩ  भम 

भागेको हो।  
कम्ऩनीरे अफको करयफ ऩाॉच भहहनासबत्र (अ ोज ३ गत)े स्रोत व्मवस्था गरय क्नुऩछश। 
 

कम्ऩनी ॉग २०७१ अ ोज ३ भा  म्ऩन्न आमोजना ववका   म्झौता (वऩडडए) को  तशअनु ाय उक्त सभततफाट दईु 

वर्शसबत्र स्रोत जुटाउन न के उ रे आमोजना छाड्नुऩछश। ऩतछल्रा ८–९ भहहना नेऩारको अवस्था प्रततकूर यहेको य 
 ोहीअनु ाय काभ गनश न केका कायण वऩडडएभा उष्ट्ल्रखखत  भमभा रगानी जुटाउन न फकन ेकम्ऩनीको तकश  छ। 
 

रगानीका रागग ववदेर्ी फैंक ववत्तीम  ॊस्था ॉग छरपर बइयहेकारे कम्तीभा एक वर्श  भम थवऩहदन आग्रह गदै 

ष्ट्जएभआयरे गत  ाता रगानी फोडशभा ऩत्र ऩठाएको उच्च स्रोतरे नागरयकराई फतामो। 
 

'बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे तोफकएको काभ गयन् न केको कम्ऩनीरे ऩत्रभा खरुाएको छ,' स्रोतरे बन्मो, 'प्र ायण 

राइनको क्षभता फढाउनेफाये  यकायरे कुन ैप्रततफक्रमा नहदएकारे ऩतन थऩ  भम राग्नेछ।' 
 

नेऩारका आवा ीम तनदेर्क भेत यहेका ष्ट्जएभआय इनजॉका  हउऩाध्मक्ष हववशन्दय भनोचा ॉग म फाये फ‰ुदा 
ववत्तीम स्रोत जुटाउन े भम थवऩहदन ऩत्र ऩठाएको फाये स्ऩरट जानकायी हदएनन।् 'ववदेर्ी ववत्तीम  ॊस्थारे रगानीका 
रागग प्रस्ताव गयेका छन,् म फाये हाभी तनयन्तय छरपरभा छौं। केही  भम राग्न  क्छ,' उनरे नमाॉहदल्रीफाट 

फुधफाय पोनभा नागरयक ॉग बन,े 'तछट्टै आमोजनाका रागग आवश्मक रगानी जुट्नेभा हाभी ववश्वस्त छौं।' 
 

'कम्ऩनीरे अहहरे आमोजनास्थरभा तनभाशणका कुन ैकाभ गयेको छैन। बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे ऩतन म भा अ य 
गयेको छैन। तय अ य गयेको बन्दै रगानी जुटाउन थऩ  भम भाग्न ुआमोजना नफनाउन ेखेर हो,' स्रोतरे बन्मो, 
' यकायरे थऩ  भम हदन हुन्न, तोफकएको  भमभ ैववत्तीम व्मवस्था गनश दफाफ हदएय आमोजना फनाउन फाध्म 

ऩानुशऩछश।' 
 

स्रोतका अनु ाय वैर्ाख १५ गत ेफ ेको  ञ्चारक  सभतत फैठकभा ष्ट्जएभआयको ऩत्रका ववर्मभा छरपर बएन। 
अको फैठकभा म फाये छरपर गयेय टुॊगो रगाउन ेफताइएको छ। केही अगधकायीको अ हभतत यहे ऩतन फोडश 
ष्ट्जएभआयका रागग  भम थवऩहदन तमाय छ। 
 

कभजोय ववत्तीम अवस्थाका कायण आमोजनाभा ष्ट्जएभआयरे न्मूनतभ  ेमय सरएय फस्न ेवा स्वासभत्व अन्म ववदेर्ी 
कम्ऩनीराई  ुम्ऩेय जोखखभफाट ऩष्ट्न्छन ेभौका हेयेको छ। तय, कम्ऩनी ष्ट्जम्भेवायीफाट ऩष्ट्न्छन नसभल्न ेरगानी 
फोडशका अगधकायीको तकश  छ। 'वऩडडएभ ैउ रे आमोजना छाड्न नऩाउन ेस्ऩरट व्मवस्था छ,' फोडशका एक अगधकायीरे 



बन,े 'आमोजना फनाउॉ दैन वा बाग्छ बन्न ेहल्रा गरत हो।' 
 

ऋण जुटाउन ष्ट्जएभआयरे गत चतै २३ य २४ भा ववदेर्ी ववत्तीम  ॊस्था तथा दाताराई फोराएय काठभाडौंभा छरपर 

गयेको गथमो। उक्त छरपरऩतछ  ात ववदेर्ी य एउटा नेऩारी ववत्तीम  ॊस्थारे करयफ एक खफश १२ अफश रुऩैमाॉ ऋण 

रगानी गन ेभौखखक फचन हदएका गथए। तय, ती तनकामरे ऋण हदन्छन ्वा हदॉदैनन,् मफकन छैन। 
 

वैर्ाखभा बूकम्ऩरगत्त ैय नाकाफन्दीऩतछ रगानी जुटाउन े भम थवऩहदन ष्ट्जएभआयरे तनयन्तय ऩत्र ऩठाउॉ दै आएको 
फोडशका प्रभुख कामशकायी अगधकृत याधेर् ऩन्तरे फताए। 'आमोजना क्षेत्रभा आवा  तथा नदीभा ऩुर फनाउन ेकाभ  ुरु 

बएको छ, मी काभ गनश तनभाशण  ाभग्री ल्माउन नऩाएको गुना ो छ,' उनरे नागरयक ॉग बन,े ' भम थवऩहदन 

ऩत्राचाय गये ऩतन हाभीरे म फाये केही  ोचकेा छैनौं।'  भम ऩतछ ऩतन थप्न  फकने हुॉदा अहहरे रगानी 
 तुनष्ट्श्चतताका काभ गनश तनदेर्न हदइएको उनरे फताए। 
 

भागथल्रो कणाशरी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीभा ववश्व फैंक अन्तगशतको अन्तयाशष्ट्रिम ववत्त तनगभ (आइएप ी) को १० 

प्रततर्त  ेमय छ। ष्ट्जएभआयको आग्रहभा उ ैरे आवश्मक ऋण जुटाइहदन ेष्ट्जम्भा हदएको छ। ऋण हदने 
घोर्णाऩतछ मस्तो  ूचना एक  म २० हदन ववश्व फैंकको वेफ ाइटभा याखेयभात्र थऩ काभ अतघ फढाउने कानुनी 
प्रफक्रमा बएकारे ऩतन स्रोत जुट्न  भम रागेको फोडश अगधकायी फताउॉछन।् 
 

ववदेर्ी ववत्तीम  ॊस्था ॉग काठभाडौंभा बएको छरपरऩतछ आइएप ी, मुयोवऩमन इन्बेस्टभेन्ट फैंक (इआइफी), 
एस मारी ववका  फैंक (एडडफी), कभनवेल्थ डबेेरऩभेन्ट कोअऩये न (स डड ी), मुयोवऩमन डबेरऩभेन्ट 

पाइनाष्ट्न् मर इष्ट्न्स्टच्मु न (इडडएपआई), पन्ड पय इन्टयने नर डबेरऩभेन्ट (ओऩेक) य जाऩान अन्तयाशष्ट्रिम 

 हमोग तनमोग (जाइका) रे ऋण हदन ेभौखखक वचन हदएका गथए। 
 

आमोजनाभा नेऩार इन्बेस्टभेन्ट फैंकको अगवुाइभा नेऩारी ववत्तीम  ॊस्थारे  भेत ऋण रगानी गन ेबएका छन।् 
फोडशका अनु ाय ववदेर्ी दाता तथा ववत्तीम  ॊस्थारे ८६ कयोड (करयफ ९१ अफश १६ कयोड रुऩैमाॉ) अभेरयकी डरय य 
स्वदेर्ी  ॊस्थारे २० कयोड डरय (करयफ २१ अफश २० कयोड रुऩैमाॉ) ऋण हदन  हभत छन।् 
 

आमोजनाका रागग अनभुातनत करयफ एक खफश ४० अफश रुऩैमाॉ (प्र ायण राइन हहत) रगानीभध्मे ७० प्रततर्त ९८ 

अफश रुऩैमाॉ ऋण य फाॉकी स्वऩुॉजी हुनेछ। स्वदेर्ी य ववदेर्ी ववत्तीम  ॊस्थारे ऋण यकभ हदन तमाय बएऩतछ तनभाशणभा 
 भस्मा नहुन ेऩन्तरे फताउॉ दै आएका छन।् 
 

आमोजनाफाट नेऩाररे एक  म आठ भेगावाट बफजुरी य २७ प्रततर्त तन्र्ुल्क  ेमय ऩाउॉछ। अहहरे ष्ट्जएभआय ॉग 

६३ प्रततर्तभात्र स्वासभत्व छ। फढी स्वासभत्व अन्म तनकामराई फेचये आपूरे कभ याख्न ेष्ट्जएभआयको मोजना छ। 
म ो हुॉदा आमोजनाभा उत्ऩन्न हुन ेजोखखभ ऩतन कभ हुनेछ। 
 

ष्ट्जएभआयरे ऊजाश, ववभानस्थर,  डक ऩूवाशधाय,  हयी ववका रगामत क्षेत्रभा रगानी गदै आएको छ। ऩतछल्रो 
 भम उ को ववभानस्थरफाहेक  फ ैव्मव ाम धयार्मी हुॉदै गएका छन।् आपैं रे ऋण रगानी गनश न केऩतछ न ै

उ रे ववदेर्ी ववत्तीम  ॊस्थाराई अनुयोध गयेको हो। स्वदेर्ी य ववदेर्ी  ॊस्थाफाट झन्ड ै वा खफश रुऩैमाॉ ऋण हदने 



वचन ऩूया हुनेभा ष्ट्जएभआय न ैववश्वस्त देखखॉदैन। 
 

आमोजना तनभाशण प्रफक्रमा  ुरु गनश ऩहहरोऩटक  न ्२००८ भा ष्ट्जएभआय य  यकायफीच  भझदायी बएको गथमो। 
वऩडडए बएको ऩतन डढे वर्श नातघ केको छ।  म्झौता बएको ६ भहहनासबत्र तल्रो तटका स ॉचाइ, वातावयणीम य 
जैववक के्षत्रभा ऩन ेअ य अध्ममन गयेय प्रततवेदन फुझाउनुऩन ेवऩडडएभा छ। म को ऩतन स्ऩरट ऩरयणाभ आएको 
छैन। 
 

वऩडडएको  ात वर्शसबत्र आमोजना ऩूया गनुशऩन े म्झौता छ।  म्झौताअनु ाय आमोजनाफाट ष्ट्जएभआयरे तन्र्ुल्क 

१२ प्रततर्त (एक  म आठ भेगावाट) बफजुरी य २७ प्रततर्त  ेमय हदनुऩनेछ। ष्ट्जएभआयरे आमोजना फनाउॉदा 
तल्रो तटभा तनभाशण बइयहेका यानीजभया कुररयमा, याजाऩुय य  ूमशऩटुवा स ॉचाइ आमोजनाभा अ य ऩनश नहुन े

वऩडडएभा उल्रेख छ। १८ देखख २१ घन्टा म्भ थनुेय तीन घन्टा तनयन्तय ऩानी छाड्दा म रे तल्रो तटभा अ य गन े

ववबागका अगधकायी फताउॉछन।्  
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जऱववद्यझत ्कम्ऩनीको सेयर प्रमाणऩत्र ववतरण शझरू 

जरववद्मुत ्रगानी तथा ववका  कम्ऩनीरे  ाधायण  ेमय जायी गयेको चाय भहहनाऩतछ  ाेेभफायफाट प्रभाणऩत्र 

ववतयण  ुरु गयेको छ। जरववद्मुत ्क्षेत्रभा रगानी जुटाउनका रागग स्थाऩना गरयएको कम्ऩनीरे गत ऩु  २९ गत े

 ेमय फाॉडपाॉड गयेको गथमो। प्रभाणऩत्र छऩाइरगामत अन्म प्राववगधक काभ सभराउनका रागग राभो  भम रागेका 
कायण  ेमय प्रभाणऩत्र ववतयणभा  भस्मा यहॉदै आएको गथमो। कम्ऩनीरे  ाेेभफाय एक  ावशजतनक  ूचना 
प्रकासर्त गयी जुन स्थानफाट  ेमय आवेदन गरयएको हो  ोही स्थानफाट प्रभाणऩत्र सरन आग्रह गयेको छ। 
 

कम्ऩनीका प्रभुख कामशकायी अगधकृत दीऩक यौतनमायरे कम्ऩनीको  ेमयभा उत् ाहऩूवशक  हबागी हुनुबएका  फ ै

 ेमयधनीरे आपूरे आवेदन गयेकै स्थानफाट  ेमय प्रभाणऩत्र सरन आग्रह गये। 
"केही हढरो बए ऩतन हाभीरे प्रभाणऩत्र ववतयण  ुरु गयेका छौँ, आर्ा गछौं  फ ै ेमयधनीरे ववगतभा जस्त ै

कम्ऩनीराई ववश्वा  गनुशहुनेछ" उनरे बने। कम्ऩनीको  ेमयका रागग न्मूनतभ ५० फकत्तादेखख ८० फकत्ता म्भ 

आवेदन हदनेरे जनही १० फकत्ता ऩाएका गथए। मस्त ै९० देखख ५०० फकत्ता म्भ आवेदन गनेराई ११.४ प्रततर्तका 
दयरे य त्म भागथ आवेदन हदनेरे २.९ प्रततर्तका दयरे ववतयण गरयएको गथमो। 
 

कम्ऩनीरे रु दईु अफशको  ाधायण  ेमय तनरका न गदाश करयफ २२ गुणा फढी आवेदन गयेको गथमो।  ो आधायभा हेदाश 
रु ४३ अफश फयाफयको आवेदन बएको गथमो। कम्ऩनीरे हार ववसबन्न ११ वटा जरववद्मुत ्आमोजनाभा रगानी गयेको 
छ बन ेयेसभट हाइड्रोराई ऩतन अगाडड फढाएको छ। ववद्मुत ्ववका  ववबागरे  भमभ ैअनुभतत नहदॉदा येसभट 

हाइड्रोको काभभा केही व्मवधान उत्ऩन्न हुॉदै आएको छ। कम्ऩनीका अनु ाय हार म्भ ववसबन्न आमोजनाभा रु 

आठ अफश फयाफयको रगानी गरय फकएको छ। 
 

 ेमयधनीरे प्रभाणऩत्र सरन जाॉदा आवेदनका क्रभभा हदइएको अधशकट्टी य नागरयकताको प्रततसरवऩ ऩतन रैजानुऩन े

कम्ऩनीरे जनाएको छ। कम्ऩनीको  ेमय बफक्री प्रफन्धकभा नागरयक रगानी कोर् य  हामक बफक्री प्रफन्धकभा 
एनएभ ी क्मावऩटर भचने्ट फैंफकङ य एनएभफी क्मावऩटर सरसभटेड यहेका गथए। या    
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हरेक प्रदेशमा जऱाशययझक्त जऱववद्यझत आयोजना 
 यकायरे हयेक प्रदेर्भा १–१ वटा जरार्ममुक्त जरववद्मुत आमोजना तनभाशण गने गयी अध्ममन  ुरु 

गने कामशक्रभ ल्माएको छ। देर्  ॊघीमताभा गइ केकारे त्म  क्षेत्रको आगथशक ववका  गने रक्ष्मरे मस्तो 
कामशक्रभ ल्माइएको हो।  
यारिऩतछ ववद्मादेवी बण्डायीरे आइतफाय  ॊ दभा ऩे  गयेको आगथशक वर्श २०७३/७४ को नीतत तथा 
कामशक्रभभा उक्त मोजना  भेहटएको छ। प्राकृततक रूऩभा  म्बव  फै प्रदेर्भा कम्तीभा १–१ जरार्म 

आमोजना तनभाशण गनश ववस्ततृ अध्ममन  ुरु गरयन ेनीतत तथा कामशक्रभभा उल्रेख छ। जरववद्मुत 

ववका फाट भुरुकको दुय्त ववका का रागग ऩतन जरार्म आमोजना तनभाशण अऩरयहामश यहेको बण्डायीरे 

प्रस्ट ऩारयन।् 
 

१० वर्शभा ऩाॉच हजाय भेगावाट बफजुरी जरार्ममुक्त आमोजनाफाट उत्ऩादन गन ेरक्ष्म या्दै ऊजाश 
भन्त्रारमरे म अतघ 'ऊजाश  ॊकट तनवायण तथा ववद्मुत ववका  दर्क, २०७२' ल्माएको छ। 
भष्ट्न्त्रऩरयर्दरे उक्त मोजना स्वीकृत गरय केको छ।  यकायरे  ोही मोजनाराई नीतत तथा कामशक्रभभा 
 भेटेको हो। 
 

फढ्दो ऊजाश  ॊकट हटाएय आन्तरयक उत्ऩादनरे आत्भतनबशय फन्नका रागग ऩतन जरार्ममुक्त आमोजना 
तनभाशण प्राथसभकताभा ऩयेको ऊजाश भन्त्रारमका अगधकायी फताउॉछन।् एक वर्शसबत्र आधायबूत रूऩभा य दईु 

वर्शसबत्र भाग फभोष्ट्जभ ववद्मुत आऩूततश गन ेगयी दुय्त गततभा काभ  ुरु गने  यकायको मोजना छ। नदी 
प्रवाही, जरार्मरगामत स्रोतफाट आगाभी १० वर्शभा १० हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गने रक्ष्म छ। 
 

तनभाशणाधीन एक हजाय दईु भेगावाटको फूढीगण्डकी य  ाढे  ात  म भेगावाटको ऩष्ट्श्चभ  ेती जरार्म 

आमोजना तनभाशण तीव्र गततभा अतघ फढाउने  यकायको नीतत तथा कामशक्रभभा उल्रेख छ। जरववद्मुत 

आमोजना ॉग ैप्र ायण राइन तनभाशण ऩतन तीव्ररुऩभा अतघ फढाउने  यकायी मोजना छ। मस्तै, प्र ायण 

राइन  ञ्जार तनभाशण गुरु–मोजना तमाय गयी आवश्मक देर्ीम तथा अन्तयदेर्ीम राइन तनभाशण कामश 
दुय्त गततभा अतघ फढ्नेछ। 
 

 यकायी कामशक्रभअनु ाय एकीकृत जरस्रोत ववका  व्मवस्थाऩनभापश त ऩमाशवयणीम  न्तुरन य हदगो 
हुनेगयी स ॉचाइ, ऊजाश य खानेऩानीको ववका  गनश फहुउद्देश्मीम जरार्ममुक्त आमोजना कामाशन्वमनभा 
जोड हदइनेछ।  म्बाव्म जरववद्मुत उत्ऩादन क्षभता तनष्ट्श्चत गनश नमाॉ अध्ममन गरयने छ। जरस्रोतफाट 

उच्चतभ राब प्राप्त गनश  फै नदीको फेस न मोजना तथा जरववद्मुत ववका  गुरु–मोजना तनभाशण  ुरु 

गने ऩतन  यकायी कामशक्रभ छ। 
 



बफजुरी य स ॉचाइ दवुैभा मोगदान ऩुमाशमउने फहुउद्देश्मीम आमोजना तनभाशण भेत प्राथसभकताभा 
याखखएको छ। तनभाशणाधीन स क्टा, बेयी–फफई डाइब शन, फफई य यानी–जभया कुररयमा फहुउद्देश्मीम 

आमोजना आवश्मक स्रोत ऩरयचारन गयी  भमभ ैतनभाशण ऩूया गने रक्ष्म छ। बेयी–फफई य यानी जभया 
कुररयमाफाट क्रभर्् ४८ भेगावाट य ऩाॉच भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुनछे। 
 

 ुनको ी–भरयन, बेयी करयडोय, कन्काई य कारीगण्डकी–ततनाउ डाइब शन आमोजनाको अध्ममन एवॊ 
कामाशन्वमन अतघ फढाउने मोजना छ। प्राकृततक प्रकोऩजन्म जोखखभ व्मवस्थाऩन गनश ठूरा नदीफाट 

कामाशन्वमन  ुरु गरयएको 'जनताको तटफन्ध' कामशक्रभ स्थानीम जन हबागगता भापश त असबमानको 
रूऩभा कामाशन्वमन गरयने छ। 
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दझई वषषसभत्र मागेजछत ववद्यझत ्

 यकायरे एक वर्शसबत्र आधायबूतरूऩभा य दईु वर्शसबत्र भाग फभोष्ट्जभ ववद्मुत ्आऩूततश गन ेरक्ष्म सरएको छ। 
आइतफाय प्रस्तुत  यकायको नीतत तथा कामशक्रभभा जरववद्मुत ्य अन्म नवीकयणीम ऊजाश उत्ऩादन गयी उक्त रक्ष्म 

ऩूया गन ेउल्रेख छ । 
नीतत तथा कामशक्रभभा याष्ट्रिम ऊजाश  ॊकट तनवायण तथा ववद्मुत ्ववका  दर्क म्फन्धी कामशमोजना, २०७२ 

कामाशन्वमन गदै वव. ॊ २०८२ सबत्र १० हजाय भेगावाट जरववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकामशक्रभराई प्राथसभकताका  ाथ 

अतघ फढाइन ेउल्रेख छ ।  यकायको नीतत तथा कामशक्रभभा ववद्मुत ्ववतयण प्रणारीराई  ुदृढ गनश स्भाटश सभटय य 

ग्रीड प्रणारी क्रसभक रूऩभा राग ूगरयन ेउल्रेख छ । 
त्मस्त ैप्राकृततकरूऩभा  म्बव बएका  फ ैप्रदेर्भा कम्तीभा एक जरार्ममुक्त ववद्मुत ्आमोजना तनभाशण गनश 
ववस्ततृ अध्ममन र्ुरू गरयन ेछ । तनभाशणाधीन फूढीगण्डकी य ऩष्ट्श्चभ ेती जरववद्मुत ्आमोजना रगामतका 
जरार्ममुक्त जरववद्मुत ्आमोजनाको तनभाशण प्रफक्रमा तीव्र गततभा अगाडड फढाइन ेछ ।  ौमश, वाम,ु ताऩीम तथा 
जैववक ऊजाशको प्रवद्र्धन गयी आधतुनक ऊजाशभा क्रभर््  फैको ऩहुॉच ऩमुाशउन े यकायको रक्ष्म छ । एकीकृत जरस्रोत 

ववका  व्मवस्थाऩन भापश त ऩमाशवयणीम  न्तुरन य हदगो हुन ेगयी स ॉचाइ, ऊजाश य खानेऩानीको ववका  गनश 
फहुउद्देश्मीम जरार्ममुक्त आमोजना कामाशन्वमनभा जोड हदइएको छ ।  ाथ ै म्बाव्म जरववद्मुत ्उत्ऩादन 

क्षभता तनष्ट्श्चत गनश नमाॉ अध्ममन गन े यकायको मोजना छ । जरस्रोतफाट उच्चतभ राब प्राप्त गनश  फ ैनदीहरूको 
फेस न मोजना तथा जरववद्मुत ्ववका  गुरु–मोजना तनभाशण र्ुरू गरयन ेबएको छ । 
नीतत तथा कामशक्रभभा ‘जनताको रगानीभा जरववद्मुत’् कामशक्रभ  ञ्चारन गयी तोफकएका आमोजनाहरूभा 
वैदेसर्क योजगायीभा यहेका श्रसभकको ववप्रेर्णको  भेत प्रमोग हुन ेगयी कामाशन्वमन प्रायम्ब गरयन ेउल्रेख छ ।  ाथ ै

नवीकयणीम ऊजाशको ववका भा जोड हदई क्मोटो प्रोटोकर अन्तगशतको स्वच्छ ववका  रगामतका  ॊमन्त्रहरूफाट 

राब प्राप्त गनश  म्फष्ट्न्धत तनकामहरूराई ऩरयचारन गरयन ेछ ।‘उज्मारो नेऩार,  भदृ्ध नेऩार’ कामशक्रभ य 

धवुाॉभुक्त, स्वच्छ य उज्मारो घय कामशक्रभराई असबमानको रूऩभा अगाडड फढाउन अनुदान तथा कजाश प्रणारीराई 

 यर फनाइन े यकोको मोजना छ । 
त्म  फाहेक केही वर्शसबत्र ै म्ऩूणश कृवर्मोग्म बूसभभा फाहै्र भहहना स ॉचाइ उऩरब्ध गयाउन नवीनतभ ्प्रववगधको  भेत 

प्रमोग गयी ववसबन्न स ॊे ॉचाइ आमोजना कामाशन्वमन गरयन ेछ ।तयाई तथा सबत्री भधे का २२ वटा ष्ट्जल्राभा  भदृ्ध 

तयाई–भधे  स ॊे ॉचाइ ववका  ववर्रे् कामशक्रभ  ञ्चारन गरयन ेबएको छ । तनभाशणाधीन स क्टा, बेयी–फफई 

डाइब शन, फफई य यानी–जभया कुररयमा स ॊे ॉचाइ आमोजनाका रागग आवश्मक स्रोत ऩरयचारन गयी तोफकएको 
 भमभा न ै म्ऩन्न गनेगयी तनभाशण कामश तीव्र ऩारयन ेछ ।  ुनकोर्ी–भरयन स ॊे ॉचाइ आमोजनाराई अतघ फढाइन ेछ 

। बेयी कोरयडोय फहुउद्देश्मीमववका  ऩरयमोजना  ञ्चारन गरयन ेछ । कन्काई फहुउद्देश्मीम स ॉचाइ य 

कारीगण्डकी–ततनाउ डाइब शनको अध्ममन एवभ ्कामाशन्वमन अतघ फढाइन ेबएको छ । 
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९४ करोडमा नऱससॊहगाडको डीऩीआर सम्झौता 
 ुयेन्र स ॊह 

जाजयकोट, २७ वैर्ाख – भध्मऩष्ट्श्चभको ववका  य  भदृ्गध ॉग जोडडएको खगेनकोटष्ट्स्थत नरस ॊहगाड 

जरववद्मुत ्आमोजनाको डीऩीआय (ववस्ततृ आमोजना प्रततवदेन) तनभाशणका रागग ऩयाभर्शदाता कम्ऩनी ॉग 

 म्झौता बएको छ । आमोजना ऩहहचान बएको २७ वर्शऩतछ डीऩीआयका रागग  म्झौता बएको हो । 
आमोजना य ऩयाभर्शदाता कम्ऩनीहरू अस्िेसरमाको स्भेक, अभेरयकाको एभडब्रूएच य नेऩारको उदम कन्िक् न 

प्रासर जेबीफीच आगथशक तथा प्राववगधक उत्कृरटताका आधायभा ९४ कयोड ८ राख रुऩैमाॉको  म्झौता बएको 
आमोजना ववका   सभततका कामशकायी तनदेर्क भोततफहादयु कुॉ वयरे फताए । कुॉ वयका अनु ाय ऩयाभर्शदाता 
कम्ऩनीरे  म्झौता गयेको सभततरे ३० भहहनासबत्र आमोजनाको डीऩीआय तनभाशण गरय क्न ुऩनेछ । गुणस्तय य 
रागत दवु ैहह ाफरे उऩमुक्त देखखएय छनोट बएको ऩयाभर्शदाता कम्ऩनी ॉग डीऩीआय तनभाशणको  म्झौता 
गरयएकोरे तनधाशरयत  भमभ ैकाभ  म्ऩन्न हुनेभा आर्ावादी यहेको तनदेर्क कुॉ वयरे फताए । 
ऩयाभर्शदाता कम्ऩनीरे तनभाशण गन ेडीऩीआयभा आमोजना तनभाशण गनशका रागग आगथशक तथा प्राववगधक डडजाइन 

इष्ट्स्टभेट तनभाशण हुनेछ । डीऩीआय तनभाशणऩतछ आमोजनाको तनभाशण कामशका रागग पाइनाइन् भा जान  हज 

हुनेछ । 
४१० भेगावाट क्षभताको जरार्ममुक्त नरस ॊहगाड जरववद्मुत ्आमोजनाको तनभाशण अफको ७ वर्शसबत्र  म्ऩन्न 

गन ेरक्ष्म छ । आमोजनारे हार गेष्ट्जङ स्टे न स्थाऩना गयी हाइड्रो भेिो रोकर प्रववगध जडान गयेय नरस ॊह गाडको 
दैतनक हावाऩानीको फहाव तथा भौ भ य जरवाम ुऩरयवतशनको अवस्थाराई अध्ममन गरययहेको छ । त्मस्त ैदैतनक 

वातावयणीम ऩयीक्षणका रागग स्तयीम उऩकयण प्रमोग गरययहेको य आवश्मकताअनु ाय अन्म उऩकयण जडान गयेय 
बूगबश भाऩन तथा बूकम्ऩको दैतनक अध्ममन भेत गरयन ेआमोजनारे जनाएको छ । 
आमोजनाको तनभाशणका रागग आवश्मक ववद्मुत ्आऩूततश गनश ३.५ भेगावाट क्षभताको  ाना जरववद्मुत ्आमोजना 
तनभाशणका रागग यग्दा गावव को ताॉ ुगाडको ववस्ततृ अध्ममन कामश  म्ऩन्न बइ केको छ । मो ऩरयमोजनाको 
तनभाशण कामश तत्कार अगाडड फढाइन ेववका   सभततरे जानकायी हदएको छ । 
आमोजनाको ऩावय हाउ देखख जरार्म स्थर म्भ १०.८ फकरोसभटय ऩहुॉच भागश तनभाशणाधीन अवस्थाभा छ । 
आमोजनाका रागग खगेनकोटको दल्रीभा दइुटा बवनको तनभाशण कामश बइयहेको छ । हार म्भ आमोजनारे ५ 

फकरोसभटय दल्रीदेखख  जश ट्माॊक म्भको ऩहुॉच  डकको िमाक खोसर केको छ । ५३१ योऩनी जग्गा अगधग्रहण 

ऩतन गरय केको आमोजनाका कानुन अगधकृत याजफहादयु स ॊहरे फताए । 
ऩूवश अनुभातनत प्रततवेदनअनु ाय आमोजनाको कुर रागत ६४ अफश १५ कयोड रुऩैमाॉ छ । आमोजनाफाट ५८८ 

घयऩरयवाय प्रबाववत हुनेछन ्बन े३१४ हेक्टय कृवर्मोग्म जसभन य २९० हेक्टय वनजन्म जसभनको क्षतत हुनेछ । 
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प्रदेशमा ७ जऱासययझक्त आयोजना 
 यकायरे प्रत्मेक प्रदेर्भा कम्तीभा एउटा जरा ममुक्त आमोजना अतघ फढाउन ेभहत्वकाॊक्षी रक्ष्म सरएको छ । 
 यकायरे आइतफाय व्मवस्थावऩका  ॊ द्भा प्रस्तुत गयेको आगाभी आगथशक वर्श ०७३/०७४ को नीतत तथा कामशक्रभभा 
ऊजाश  भस्मा  भाधान य  न्तुरन गनश ७ वटै प्रदेर्भा जरा ममुक्त आमोजनाको अवधायणा ल्माएको हो । 
आगाभी आवदेखख आमोजना छनौट गयेय  म्बाव्मता अध्ममन अतघ फढाउन ेनीतत तथा कामशक्रभभा उल्रेख 

गरयएको छ ।  यकायरे आगाभी १० वर्शसबत्र ५ हजाय भेगावाट ववद्मुत ् जरा ममुक्त आमोजनाफाट उत्ऩादन गन े

रक्ष्म सरएको छ । 
प्रस्ताववत १ हजाय २०० भेगावाटको फूढीगण्डकी य ७५० भेगावाटको ऩष्ट्श्चभ ेती जरा ममुक्त आमोजना अतघ 

फढाउन ेरक्ष्म सरएको छ । जरववद्मुत ्उत्ऩादन फढाउन नदी जराधाय क्षेत्रभा गुरुमोजना य प्र ायणराइनको ववका  

गरयन ेबएको छ । एकीकृत जरस्रोत व्मवस्थाऩनभापश त ऩमाशवयणीम  न्तुरन य हदगो हुनेगयी स ॉचाइ, ऊजाश य 
खानेऩानीका रागग फहुउद्देर्ीम आमोजना अवधायणा अतघ  ारयएको छ । 
१ वर्शभा आधायबूत रूऩभा य २ वर्शभा ऩूणशरूऩभा देर्राई रोड ेडडङ भुक्त फनाइन ेबएको छ ।  यकायरे हार ै

ल्माएको ऊजाश  ॊकट तनवायण कामशमोजना कामाशन्वमनभा ल्माई आगाभी एक दर्कभा १० हजाय भेगावाट बफजुरी 
उत्ऩादन गन ेरक्ष्म नीतत तथा कामशक्रभभा  भावेर् गरयएको छ । १० वर् ेजरववद्मुत ्ववका  अवधायणाभा उल्रेख 

बएअनु ाय आगाभी  न ्०८२ भा  म्ऩन्न गन ेरक्ष्म सरइएको छ । ऊजाश  ॊकट  भाधान गनश  यकायरे  ौमश, वाम ु

य जैववकरगामत नववकयणीमरगामत अन्म ऊजाशको स्रोत ऩहहचान गयी ववका  गन ेरक्ष्म सरएको छ । 
तनभाशणाधीन जरववद्मुत ्आमोजना तनधाशरयत  भमभा  म्ऩन्न गने, अन्तयदेर्ीम प्र ायणराइनको  ुगिढीकयण, 

स्भायट् सभटय य गग्रड प्रणारी राग ूगरयन ेबएको छ । 
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१२ सय मेगावाटको बझढीगण्डकीेेको काम अगाडी बढ्न े 

आगाभी आवभा फुढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाराई तनभाशण प्रफक्रमा र्ुरु गन ेक्रभभा याखखएको छ बन ेऩष्ट्श्चभ 

 ेती जरववद्मुत ्आमोजना ऩतन अगाडड फढाउन ेरक्ष्म याखखएको छ । 
 यकायरे चारु आवभा कुर १ हजाय २  म भेगावाट क्षभताको फुढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाको भुआब्जा 
ववतयणका रागग स्थानीमवा ीको रगत  ङ्खकरन अतघ फढाउनुका  ाथ ै४  म १० भेगावाट क्षभताको  नरस ॊहगाड 

जरववद्मुत ्आमोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन तमाय ऩानश ऩयाभर्शदाता छनोटको काभ  म्ऩन्न गयेको छ । 
ववद्मुत कटौतीराई आठ घण्टाभा  ीसभत गन ेरक्ष्म याखखएको बए ऩतन मो वर्श दैतनक १४ घण्टा ववद्मुत कटौतीको 
भायभा नेऩारी जनता फस्न फाध्म बए । नमाॉ आमोजनाको अध्ममनभा ववर्रे् जोड हदने रक्ष्म याखखएको बए ऩतन 

त्म तपश  काभ अगाडड फढ्न  केन । 
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जऱववद्यझतको साधारण शयेरको प्रमाणऩत्र ववतरण 

जरववद्मुत रगानी तथा ववका  कम्ऩनी सरसभटेडको रू. १०० अङ्खफकत दयको २ कयोड फकत्ता  ाधायण र्मेयको 
प्रभाणऩत्र वैर्ाख २७ गत े ोभफायदेखी ववतयण गरयदै छ । 
कम्ऩनीको गधतोऩत्र तनरकार्न तथा बफक्री प्रफनध्क नागरयक रगानी कोर् यहेको छ । 
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२०८२ साऱसम्ममा १० हजार मेगावाट ववद्यझत ्

हार म्भ घोर्णा बएका मोजना कामाशन्वमन गनश न केको  यकायरे २०८२  ार म्भभा १० हजाय भेगावाट 

जरववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेघोर्णा गयेको छ । व्मवस्थावऩका– ॊ द्भा आइतवाय  यकायको नीतत तथा कामशक्रभ 

 ावशजतनक गदै यारिऩतत ववद्मा बण्डायीरे आगाभी १० वर्शभा उक्त ऩरयभाणको ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयन ेघोर्णा 
गयेकी हुन ्। ‘१ वर्शसबत्र आधायबूत य २ वर्शभा भागअनु ाय ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेगयी  यकायरे काभ अगाडड 

फढाउनेछ,’ यारिऩतत बण्डायीरे बतनन,् ‘२०८२  म्भभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयनेछ ।’ 
गत भाघभा घोर्णा गरयएको „ऊजाश  ङ्खकटकार तनवायण तथा ववद्मुत ्ववका  दर्क‟ कामशमोजनाभा  यकायरे १० 

वर्शसबत्र १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेउल्रेख छ । ऊजाश भन्त्रारमका  हप्रवक्ता गोकणशयाज ऩनथ् 

कामशमोजनाअनु ायै २०८२  ार म्भभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सरइएको फताउॉछन ्। 
„भाघभा जायी कामशमोजनाअनु ाय न ै यकायरे काभ गन ेहो,‟ उनरे बन,े „कामशमोजनाराई प्रबावकायी रूऩभा 
कामाशन्वमन गरयन ेबतनएको छ ।‟ 
हार  ञ्चारनभा यहेका आमोजनाफाट ७  म ७६ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन्छ । जरववद्मुत ्आमोजनाको 
अनुभततऩत्र सरइ केका ववसबन्न ९९ आमोजनाफाट आगाभी ३ वर्शभा २ हजाय ३  म ८२ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन 

हुन े यकायको प्रक्षेऩण छ । मस्त ैआमोजनाको  वेक्षण अनुभततऩत्र प्रदान गरयएका ७९ आमोजनाफाट  आगाभी ६ 

वर्शभा ५ हजाय १  म २८ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन े यकायको अऩेक्षा छ । १० वर्शसबत्रभा ववद्मुत ्खयीद 

 म्झौता बएका १  म ७४ आमोजनाफाट २ हजाय ५  म ६८ य „टेक एण्ड ऩ‟े अवधायणाअन्तगशत ग्रीड प्रबाव 

अध्ममन बएका ५३ अमोजनाफाट १ हजाय १  म भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गयन्  फकन े यकायरे फताएको छ । 
आगाभी १० वर्शभा १० हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकामशमोजनाभा जरार्ममुक्त आमोजनाराई उच्च 

प्राथसभकताभा याख्न ेफताइएको छ । त्म भा फूढीगण्डकी, नरस ॊहगाड,  ुनकोर्ी तेस्रो जरार्मुक्त जरववद्मुत ्

आमोजनाराई ऩहहरो प्राथसभकताभा याखेय अगाडड फढाइन ेभन्त्रारमका  हप्रवक्ता ऩन्थरे फताए । तीभध्मे 

फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाको ववस्ततृ आमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय)को काभ अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको य 
हार वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्खकनका ववर्मभा नै यहेय  ावशजतनक  ुनुवाइको काभ जायी छ । 
१ हजाय २  म भेगावाट क्षभताको  ो आमोजनाराई अगाडड फढाउन  यकायरे चार ूआवभा रू. ३ अफश २६ कयोड 

फजेट ववतनमोजन गयेको छ ।  यकायरे  ो आमोजना अगाडड फढाउन ेउद्देश्मका  ाथ जग्गा प्राष्ट्प्त य भुआब्जा 
ववतयणको काभ अगाडड फढाउन ेबएको छ । 
ऊजाश  ङ्खकटकार घोर्णा गरयएकारे अफ एकै तनकामफाट  फ ैकाभ गन ेप्रणारी ववका  गरयनेछ ।  ो प्रणारी 
कामभ गरयएऩतछ ७ भन्त्रारम, २३ ववबाग य ३३ ओटा कानूनभा टेकेय अगाडड फढाउनुऩन ेजरववद्मुत ्आमोजनाको 
काभ  हज रूऩभा अगाडड फढ्ने ववश्वा  सरइएको छ ।  यकायरे हयेक प्रदेर्भा कम्तीभा एक÷एक ओटा 
जरार्ममुक्त ववद्मुत ्आमोजना तनभाशण गन ेरक्ष्म भेत सरएको छ । त्म का रागग तत्कार अध्ममन गरयन े

 यकायको नीतत तथा कामशक्रभभा घोर्णा गरयएको छ । 
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बबजझऱी बाल्ने धोको अधझरै 

फाॉकेको ववकट क्षेत्र याप्ती नदीऩारयको फघौडावा ीको बफजुरी फाल्न ेधोको वर्ौंदेखख ऩुया हुन  केको छैन । 
 यकायी तनकामको झन्झहटरो प्रफक्रमारे वातावयणीम प्रबाव ऩयीक्षणभा हढरा ुस्ती हुॉदा फघौडावा ीको दु् ख फढ्दै 

गएको छ । गत चतै भहहनाभा  ो क्षेत्रभा ववद्मुत ्राइन ववस्ताय बइ क्नुऩनेभा अहहरे म्भ ऩोर य ताय भेत ऩुग्न 

 केको छैन । तनभाशण  म्झौताअनु ाय, २०७२ चतै भ ान्त म्भ काभ  म्ऩन्न बइ क्नुऩन ेगथमो । 
कोहरऩुय, चटाय, वऩप्रहवा, याॉझा, ऩुयैनी, कम्दी, पते्तऩुय य ववनौनाहुॉदै फैजाऩुयको धाभऩुय म्भको ४४ फकरोसभटय 
ववद्मुत ्राइन ववस्तायको ठेक्का आव २०६६÷६७ भा „श्रीभ उरभा एन्ड जनयर प्रासर‟रे रु चाय कयोड १८ राखभा 
 कायेको हो । स्थानीमवा ीरे गाउॉ सबत्रफाट ववद्मुत ्रैजान अवयोध गयेऩतछ चटायभा डढे फकरोसभटय क्षेत्रभा ऩोर 

गाड्न नऩाएको तनभाशण कम्ऩनीका प्रफन्ध तनदेर्क याजेन्र सभश्र फताउनुहुन्छ । 
त्मस्त ैपते्तऩुय, बफनौनाफीचको आठ फकरोसभटय वन क्षेत्रभा रूख नकाहटॉदा ववद्मुत ्ववस्तायको काभ अवरुद्ध बएको 
हो । नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण क्षेत्रीम कामाशरम नेऩारगन्जका प्रभुख ववनोद उऩाध्मामरे  म्झौताको म्माद  फकए 

ऩतन अफको नौ भहहनासबत्र काभ ऩूया हुन ेफताउनुबमो । “प्रफक्रमाभै अष्ट्ल्झन ुऩयेका कायण काभभा हढराइ बएको हो” 

उहाॉरे बन्नुबमो । 
फघौडा क्षेत्रभा ३० वर्शअतघ गाडडएका ववद्मुत्का ऩोर हेयेय वाक्कहदक्क बएका स्थानीमवा ी अहहरेको 
 म्झौताअनु ाय तछटो काभ हुनेभा ववश्वस्त गथए । तय तनभाशण कम्ऩनीको हढराइ देखेय खखन्न फनेका छन ्। या   
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दझई वषषसभत्र ैमागबमोजजम ववद्यझत ्आऩूछतष 
रक्ष्भीप्र ाद उऩाध्माम 

काठभाडौँ, वैर्ाख २७ गत े।  यकायरे एक वर्शसबत्र आधायबूत रूऩभा य दईु वर्शसबत्र भागफभोष्ट्जभ ववद्मुत ्आऩूततश 
गन ेगयी जरववद्मुत ्तथा अन्म नवीकयणीम ऊजाश उत्ऩादनभा जोड हदॉदै नीतत तथा कामशक्रभ  ावशजतनक गयेको छ 

।  
तनभाशणाधीन जरववद्मुत ्आमोजनाराई प्रबावकायी रूऩभा अगाडड फढाउने य प्राकृततक रूऩभा  म्बव बए  फ ै

प्रदेर्भा एक–एक जरार्ममुक्त ववद्मुत ्आमोजना तनभाशण गनश ववस्ततृ अध्ममन  ुरु गन ेकामशक्रभ  यकायरे 

 ावशजतनक गयेको छ ।  
याष्ट्रिम ऊजाश  ङ्खकट तनवायण तथा ववद्मुत ्ववका  दर्क म्फन्धी कामशमोजना २०७२ कामाशन्वमन गदै आगाभी 
२०८२ सबत्र १० हजाय भेगावाट जरववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेभहŒवाकाङ्खक्षी मोजनाराई ऩतन प्राथसभकताका  ाथ नीतत 

तथा कामशक्रभभा याखखएको छ ।  
 यकायरे उज्मारो नेऩारको नायाराई ऩतन तनयन्तयता हदएको छ । „उज्मारो नेऩार,  भदृ्ध नेऩार‟ कामशक्रभ य 
धवुाॉभुक्त, स्वच्छ य उज्मारो घय कामशक्रभराई असबमानकारूऩभा अगाडड फढाउन अनुदान तथा कजाश प्रणारी  यर 

फनाउन ेनीतत तथा कामशक्रभभा छ ।  
ववद्मुत ्प्र ायण राइनको यारिव्माऩी  ञ्जार तनभाशण गुरुमोजना तमाय ऩान ेऩतन  यकायको नीतत तथा 
कामशक्रभभा छ । आवश्मक देखखएको देर्ीम तथा अन्तयदेर्ीम ववद्मुत ्प्र ायण राइन तनभाशण कामश रतु गततभा 
अगाडड फढाइन ेय ववद्मुत ्ववतयण प्रणारीराई  ुदृढ तुल्माइन ेकामशक्रभराई ऩतन  यकायरे प्राथसभकताभा याखेको 
छ । म ऩटक  यकायरे स्भाटश सभटय गग्रड प्रणारी क्रसभक रूऩभा राग ूगने घोर्णा भेत गयेको छ ।  
त्म ैगयी तनभाशणाधीन फूढीगण्डकी य ऩष्ट्श्चभ  ेती जरववद्मुत ्आमोजनारगामतका जरार्ममुक्त जरववद्मुत ्

आमोजनाको तनभाशण प्रफक्रमा तीव्र गततभा अगाडड फढाउने य  ौमश, वाम,ु ताऩीम तथा जैववक ऊजाशको प्रवद्र्धन गयी 
आधतुनक ऊजाशभा क्रभर््  फैको ऩहुॉच ऩ¥ुमाइन ेकुयाराई  भेत नीतत तथा कामशक्रभभा  भेहटएको छ । 
एकीकृत जरस्रोत ववका  व्मवस्थाऩनभापश त ऩमाशवयणीम  न्तुरन य हदगो हुन ेगयी स ॉचाइ, ऊजाश य खानेऩानीको 
ववका  गनश फहुउद्देश्मीम जरार्ममुक्त आमोजना कामाशन्वमनभा गरयन ेबएको छ । जरस्रोतको एकीकृत ववका  

नीतत नहुॉदा ववका का काभहरू प्रबावकायी रूऩभा अगाडड फढ्न न केको चौतपी हटप्ऩणी हुन थारेऩतछ  यकायरे 

एकीकृत जरस्रोत व्मवस्थाऩनको नीतत ल्माएको हो । त्म ैगयी जरस्रोतको ववका  ॉग ैअन्म ववका का 
कामशक्रभहरू प्रबाववत हुॉदै जाने य जरस्रोतको ववका  गदाश ऩुयाना ववका का  ॊयचना फदल्नुऩन ेकुयातपश  ध्मान हदॉ दै 

म ऩटकको नीतत तथा कामशक्रभभा जरस्रोतफाट उच्चतभ राब प्राप्त गनश  फ ैनदीको फेस न मोजना तथा 
जरववद्मुत ्ववका  गुरुमोजना तनभाशण  ुरु गरयन ेनीतत तथा कामशक्रभभा  भावेर् गरयएको छ । 
त्म ैगयी  यकायरे ल्माएको नीतत तथा कामशक्रभभा नवीकयणीम ऊजाशको ववका भा जोड हदई क्मोटो 
प्रोटोकरअन्तगशतको स्वच्छ ववका रगामतका  ॊमन्त्रफाट राब प्राप्त गनश  म्फष्ट्न्धत तनकामहरूराई ऩरयचारन 

गन ेऩतन उल्रेख गरयएको छ ।  
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सम्झौता समचरे वऩवऩए म्याद थवऩॉदै  

रक्ष्भण ववमोगी  
नेऩार ववद्मुत प्रागधकयणरे  म्झौता प्रफक्रमा सभचये सरख–ु४ (१२० भेगावाट) य फेरेपी (५० भेगावाट) जरववद्मुत 

आमोजनाको ववद्मुत खरयद  म्झौता (वऩवऩए) को म्माद थप्न ेतमायी गयेको छ।  
उत्ऩाहदत ववजुरी बायत तनमाशत गन ेगयी करयफ ६ वर्शअतघ (वव. ॊ. २०६७) वऩवऩए गरयए ऩतन अहहरे देर्भ ैखऩत गन े

बन्दै वऩवऩए म्माद थप्न रागगएको हो। दवु ैआमोजना ॉग गरयएको 'पर ब्माक' वऩवऩए (तनष्ट्श्चत अवगध म्भभातय् 
बफजुरी फकन्न)े को म्माद आगाभी जेठ २ गत े फकन्छ। तय, प्रवद्शधकरे म्माद थप्न ऊजाश भन्त्रारमदेखख प्रागधकयण 

उच्च अगधकायी म्भ रबफङ गयेको प्रागधकयण स्रोतरे जानकायी हदमो। 
 

सरख ुबायतको गग्रन बेन्चय प्रासर य फरेपी नेऩारकै बत्रवेणी  भूहरे अनुभतत सरएका छन।् मी दवु ैआमोजना 
बायतीम कम्ऩनीरे न ैसरए ऩतन ऩतछल्रो  भम फेरपी नेऩारी प्रवद्शधकरे फकनेका हुन।् गग्रन बेन्चयरे बफजुरी 
उत्ऩादन  ुरु बएदेखख २७ वर्श म्भका रागग सरखकुो उत्ऩादन अनुभतत ऩाएको छ बन ेफरेपीको अध्ममन 

अनुभततभात्र छ। 
 

दवुै आमोजनाको वऩवऩए प्रततमुतनट ५.९९  ेन्ट अभेरयकी डरय (प्रततमुतनट करयफ ६.३९ रुऩैमाॉ) भा बएको छ। 
अन्तयदेर्ीम प्र ायण राइन (४  म केबी ढल्केफय–भुफ्पयऩुय) वा भागथल्रो ताभाको ी जुन आमोजना अतघ फन्छ 

त्मततफेरा म्भ भात्र ती आमोजनाको बफजुरी फकन्ने  म्झौता छ। 
 

ववनार्कायी बूकम्ऩका कायण ताभाको ी तनभाशण केही हढरा हुन ेबए ऩतन अन्तयदेर्ीम प्र ायण राइनको काभ 

करयफ ऩूया बइ केको छ। महाॉफाट नेऩाररे करयफ ८० भेगावाट बफजुरी फकतनयहेको छ। मो अवस्थाभा वऩवऩए म्माद 

फढाउन नहुन ेप्रागधकयण उच्च अगधकायी न ैफताउॉछन।् 'बायतीम य नेऩारी दवु ैकम्ऩनीका अगधकायीरे 

 ञ्चारकदेखख महाॉका उच्च अगधकायी म्भ प्रबावभा ऩारय के,' प्रागधकयणका एक अगधकायीरे बने। 
 

 म्झौताअनु ाय जेठ २ सबत्र वऩवऩए स्वत् खायेज हुन ेहुॉदा प्रागधकयण ववद्मुत व्माऩाय ववबागरे म  म्फन्धी 
पाइर गत ऩु भ ै ञ्चारक  सभततभा ऩेर् गयेको गथमो। तय, त्मो कामशकायी तनदेर्कको  गचवारमभ ैयोफकएको 
स्रोतको दाफी छ। 'तनष्ट्श्चत अवस्थाका रागग बएको  म्झौता त्म का रागगभात्र भान्म हुनुऩछश , म्माद फढाउन ेबन्न े

हुॉदैन,' स्रोतरे बन्मो, 'व्मवस्थाऩन तथा  ञ्चारक  सभततरे बन ेम राई फेवास्ता गयेको छ।' 
 

तनष्ट्श्चत आमोजना वा 'कष्ट्न्ड न'भा बएको  म्झौता रम्ब्माउॉ दै रैजान ुनीततगत भ्ररटाचाय हो। म अतघ भागथल्रो 
बत्रर्ूरी–३ 'ए' को क्षभता ६० फाट ९० भेगावाट ऩुमाशमउन ेतनणशम हुॉदा  म्झौता ववऩरयत तनणशम बएको बन्दै 

प्रागधकयण उच्च अगधकायी य टेय्ड मुतनमन कभशचायीरे व्माऩक ववयोध गयेका गथए। 
 

'उक्त दईु आमोजनाको वऩवऩए म्माद फढाउन ुऩतन  म्झौता ववऩरयतको काभ हो,' एक टेय्ड मुतनमन कभशचायीरे बन,े 

'आमोजना प्रवद्शधकरे उच्च अगधकायी,  ञ्चारक य भन्त्रारमका अगधकायीराई प्रबाव ऩारय केको फुखझन्छ।' 
प्ररोबनभा ऩयेकै कायण म भा टेय्ड मुतनमनरे  भेत भुख नखोरेको ती कभशचायीरे फताए। 
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कामशकायी तनदेर्क भुकेर्याज काफ्रेरे बन ेवऩवऩए म्माद थप्दा प्रागधकयणराई घाटा नहुन ेफताए। 'दवु ैआमोजनाको 
वऩवऩए डरयभा बएको छ, म्मद थऩ हुन ेअवस्थाभा नेऩारी रुऩैमाॉभा बफजुरी फकन्न ेगयी हुन्छ,' उनरे  ोभफाय 
नागरयक ॉग बन,े 'नेऩारी प्रवद्शधकरे फनाएका आमोजनारे बन्दा फढी  ुववधा ऩाउन ुहुॉदैन।' 
 

प्रागधकयणरे अन्तयदेर्ीम प्र ायण राइनफाट ववर्रे् अवस्थाभा भात्र फकनेका कायण मही अवस्थाभा सरखु वा 
फरेपीको बफजुरी बायत तनमाशत हुन न क्न ेकाफ्रेको तकश  छ। 'प्र ायण राइन य ढल्केफयभा २२० केबी  फस्टे न 

दवुै तनभाशण बएको अवस्थाभा भात्र राइन ऩूया बएको भातनन्छ,' उनरे बने। वऩवऩए म्माद थवऩए ऩतन प्रागधकयणभा 
आगथशक बाय नऩन ेउनरे दोहोमाशरए। 
 

ववबागरे खायेज गनश अतघ फढाएको पाइर  ञ्चारक  सभततभा ऩेर् ैनगयी  ञ्चारक रक्ष्भण अग्रवारको 
 ॊमोजकत्वभा म्माद थप्न तीन  दस्मीम  सभतत गठन गरयएको गथमो। ऩूवशऊजाश भन्त्री याधा ज्ञवारीकै ऩाराभा 
 सभतत गठन बए ऩतन  दस्मफीच वववाद हुॉदा तनणशम हुन  केका छैन।  म्झौता प्रावधानअनु ाय वऩवऩए ब्मूताउॉन 

नसभल्न ेववबागरे याम हदएको छ। 
 

तनष्ट्श्चत अवगध य प्रमोजनका रागग भात्र वऩवऩए गरयएकारे अफ त्म को म्माद थप्न नहुन ेबन्दै व्माऩाय ववबागको 
अडान छ। सरखफुाट २०७२ ऩु सबत्र बफजुरी उत्ऩादन हुनुऩर्थ्मो। तय, ऩरयणाभ नहदएकारे प्रागधकयणरे उ को फैंक 

धयौटी जपत गरय केको छ।  म्झौताअनु ाय  भमभा ववद्मुत उत्ऩादन गनश न केका कायणरे दवु ैआमोजनारे 

प्रागधकयणराई जरयवाना ततनुशऩछश। 
 

बफजुरी बायत तनमाशत गन ेहुॉदा ५२ भेगावाटको सरखकुो क्षभता १  म २० य २३ भेगावाटको फरेपीको ५० भेगावाट 

फनाइएको गथमो। तय, प्रागधकयणरे ५२ य २३ भेगावाटभ ैसरउ मा ततय (टेक अय ऩ)े प्रावधानभा वऩवऩए गयेको गथमो। 
प्रागधकयणरे अहहरे डडस्प्माचफेर (हहउॉदभा भात्र फकन्न)े वऩवऩए गदै आएको छ। दईु आमोजनाका प्रवद्शधक बन े

'सरउ मा ततय' भ ैवऩवऩए तनयन्तय गनश रागेका छन।् 
 

प्रागधकयणरे स्वदेर्ी प्रवद्शधकका आमोजनाफाट हहउॉदको भात्र बफजुरी फकन्न े म्झौता गरययहेको छ। तय, बायतीम 

तथा ववदेर्ी आमोजनाको बफजुरी फाहै्र भहहना फकन्न े म्झौता गन ेखेर छ। 'ऊजाश  ॊकट तनवायण तथा ववद्मुत 

ववका  द क, २०७२' घोर्णा गयी डडस्प्माचफेर वऩवऩए हटाउने तनणशम बए ऩतन प्रागधकयणरे म को कामाशन्वमन 

गयेको छैन। 
 

तनजी आमोजनाफाट फाहै्र भहहना बफजुरी फकन्न ेप्रावधान  यकायको नीतत तथा कामशक्रभभ ैउल्रेख गनुशऩन ेबन्दै 

 ॊकट तनवायणकार कामाशन्वमन बएको छैन। तय, आगथशक राब हुन ेय ववदेर्ी रगानी बएका आमोजनाका रागग 

बन ेप्रागधकयणरे 'सरउ मा ततय' भ ैवऩवऩए गरययहेको प्रागधकयणकै अगधकायीको दाफी छ। गत  ाताभात्र प्रागधकयणरे 

स्वदेर्ी रगानीको १० भेगावाट भोदीखोराको डडस्प्माचफेर वऩवऩए गयेको छ।  
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‘ऊजाष अभावऱे उत्ऩादन घटेऩछछ डण्डीको आयात 

स्वदेर्ी उद्मोगरे भागअनु ाय उत्ऩादन गनश न केकारे पराभ ेडण्डी आमात बइयहेको आमातकताशहरूरे फताएका 
छन ्। फढ्दो रोडर्डेडङका कायण ऊजाशको अबावभा स्वदेर्ी डण्डी उद्मोगको उत्ऩादन घटेऩतछ स्वाबाववक रूऩभा 
आमात फढेको उनीहरूको बनाइ छ । आमाततत डण्डीको गुणस्तयभा कुन ैप्रकायको कभी कभजोयी यहेको  भेत 

आमातकताशरे दाफी गये । आमाततत डण्डीरे ऩतन खरुा फजायभा प्रततस्ऩधाश गनश ऩाउनुऩन ेआमातकताशको तकश  छ । 
आमात गरयएका डण्डी बायतका ्माततप्राप्त कम्ऩनीहरूको उत्ऩादन बएकारे बायतीम गुणस्तयको प्रभाण प्राप्त 

हुन ेआमातकताशरे फताए । बायतका ्माततप्राप्त कम्ऩनीरे उत्ऩादन गयेको डण्डीको गुणस्तय स्वदेर्ी 
भाऩदण्डबन्दा न्मून नहुन ेआमातकताश याजेर् क्मारको दाफी छ । 
बूकम्ऩको क्षततको ऩुनतनशभाशण य अन्म ववका  तनभाशणका रागग डण्डीको भाग फढेको आमातकताशरे फताए । स्वदेर्ी 
फजायभा अबाव बएका फेरा डण्डीको आमातरे कारोफजायीको  म्बावना भेत न्मूनीकयण गयेको आमातकताश 
क्माररे फताए । ऊजाश अबावभा स्वदेर्ी उद्मोगको उत्ऩादन अहहरे २५ प्रततर्त हायाहायीभा  ीसभत बएकारे 

भागअनु ाय आऩूततश हुन न केको उद्मोगीहरूरे फताए । ववगतभा दैतनक १८ घण्टा म्भ चल्न ेउद्मोगहरूको 
उत्ऩादन अहहरे खषु्ट्म्चएको छ । 
हदनभा ८ घण्टा ऩतन ववद्मुत ्आऩूततश नहुनारे उत्ऩादन स्वात्त ैघटेको एक उद्मोगीको बनाइ छ । त्मो ऩतन 

अव्मावहारयक  भमभा आऩूततश हुनारे ५ घण्टा भात्र ैउद्मोग चराउन ऩाइएको उद्मोगीको गुना ो छ । ऊजाशको 
अबावभा थसरएका उद्मोग आवश्मकताअनु ाय डडजेर भेत  हज रूऩभा नऩाउॉदा थऩ  भस्माभा ऩयेका छन ्। 
फढी ऊजाश चाहहन ेउद्मोगराई जेनेयेटय चराउनुऩये डडजेर भेत फढी आवश्मक ऩछश  । उत्ऩादन घटेऩतछ भजदयू भेत 

अन्म काभभा हहॉडकेारे अझ  भस्मा थवऩएको उद्मोगीको गुना ो छ । 
आमातकताश स द्गधववनामक प्रासरका  ञ्चारक अर्ोककुभाय वैद स्वदेर्ी उद्मोगरे भागअनु ाय उत्ऩादन गनश 
न केकारे आमाततत डण्डीको भाग फढेको फताउॉछन ्। 
अहहरे बायत य तेस्रो भुरुकफाट डण्डी आमात बइयहेको छ । डण्डी आमातफाट  यकायरे बन् ाय, अन्त्र्ुल्क य 
भूल्मअसबवदृ्गध कय गयी ५० प्रततर्त म्भ याजस्व सरन ेगयेको छ । केही  भममता पराभे डण्डीको आमात फढेको 
वीयगञ्ज  ुक्खा फन्दयगाह बन् ायका प्रभुख देवीप्र ाद बण्डायीको बनाइ छ । ववगतभा  भेत केही ठूरा तनभाशण 

कम्ऩनीरे बायतीम डण्डी प्रमोग गदै आएकारे आमात हुन ेगयेको गथमो । बूकम्ऩीम ऩुनतनशभाशणभा डण्डीको भाग 

फढेको अवस्थाभा स्वदेर्ी उत्ऩादन बन ेघटेकारे  यकायरे आमातभा याजस्व छूट हदएभा उऩबोक्ताराई याहत हुन े

आमातकताश क्मारको बनाइ छ । 
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नेसनऱ हाइड्रोको कारोबार रोक्न ेचतेावनी 
फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, २८ वैर्ाख – अतघल्रो व्मवस्थाऩनरे अगग्रभ कय कट्टी (टीडीए ) फाऩत ४ कयोड रुऩैमाॉ नफुझाएऩतछ 

आन्तरयक याजस्व कामाशरमरे ने नर हाइड्रोऩावय कम्ऩनी सरसभटेडको कायोफाय योक्का गन ेचतेावनी हदएको छ । 
कामाशरमरे हार ैऩत्राचाय गयी फक्मौता तत्कार नफुझाए कम्ऩनीको  फ ैकायोफाय योक्न ेचतेावनी हदएको हो । 
अतघल्रो व्मवस्थाऩनरे आगथशक वर्श ०६५/६६ देखख ०६८  म्भको टीडीए  कट्टा गयेको तय दाखखरा नगयेको 
ऩाएऩतछ कामाशरमरे ताकेता गयेको कम्ऩनी अध्मक्ष कुभाय ऩाण्डरे फताए । “१.५ प्रततर्त टीडीए  कट्टा गरयएको 
छ,” उनरे बन्मो, “तय त्मो यकभ कहाॉ गमो हह ाफ छैन ।” टीडीए को हह ाफ कम्ऩनीभा नबए ऩतन कय ततनुशऩन े

हुन्छ । 
कम्ऩनीभा ऩमाशप्त नगद भौज्दात नबएकारे केही  भम ऩखखशन अनुयोध गये ऩतन आन्तरयक याजस्व कामाशरमरे 

तत्कार बुक्तानी गनश दफाफ हदइयहेको उनरे जानकायी हदए । कम्ऩनीरे कयको ऩुनभूशल्माॊकन भाग गयेको ऩतन 

ऩाण्डरेे फताए । 
टीडीए रे ४ कयोड रुऩैमाॉ दातमत्व थवऩएको उनरे जनाए । कम्ऩनीरे ४.५ भेगावाटको तल्रो इन्रावती जरववद्मुत ्

आमोजना फनाउन नबफर फैंकफाट सरएको २० कयोड रुऩैमाॉ ऋण ततनश फाॉकी छ । “ऩाॉच वर्श म्भभा कजाश चकु्ता गन े

गयी फैंक ॉग  म्झौता बएको छ,” उनरे बन े। ने नररे ७.५ भेगावाट क्षभताको भागथल्रो इन्रावती आमोजनाको 
बफजुरी ववक्रीफाट वावर्शक  ाढे १८ कयोड रुऩैमाॉ आम्दानी गरययहेको छ । 
केही भहहनाअतघ चीनको वऩङष्ट्जङ इन्डष्ट्स्िज ग्रुऩ कम्ऩनी सरसभटेडरे इन्रावती आमोजनाभा काभ गयेको ६० राख 

रुऩैमाॉ सरन फाॉकी यहेको दाफी गयेऩतछ अदारतफाट भुद्दा ष्ट्जतेको गथमो । ने नर हाइड्रोका आगथशक 

कायोफाय म्फन्धी चाय भुद्दा पछ्र्मोट हुन फाॉकी छ । कम्ऩनीको कुर १ कयोड ३८ राख फकत्ता  वश ाधायण  ेमय छ । 
प्रवद्र्धक  ेमय छैन । 
ऊजाश भन्त्रारमरे तल्रो इन्रावतीको ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभततऩत्र (राइ ेन् ) खायेज गयेऩतछ ने नरको ६५ कयोड 

रुऩैमाॉ रगानी डुफेको छ । दर्क बफत्दा ऩतन ने नरको  हामक कम्ऩनी  ुनको ी हाइड्रोऩावय कम्ऩनी सरसभटेडरे 

तल्रो इन्रावती आमोजना  म्ऩन्न नगयेऩतछ अष्ट््तमाय दरुुऩमोग अनु न्धान आमोगको तनदेर्नभा ऊजाशरे ०७१ 

ऩु भा राइ ेन्  खायेज गयेको हो । 
तल्रो इन्रावतीभा नबफर फैंकको अगुवाइभा नेऩार फैंक य याष्ट्रिम वाखणज्म फैंकरे ३० कयोड ऋण य ने नररे ३५ 

कयोड रुऩैमाॉ स्वऩुॉजी रगानी गयेका छन ्। राइ ेन्  ब्मुॉताउन ने नर हाइड्रोरे ऊजाश भन्त्रारमभा तनवेदन हदएको छ 

। 
  



sflGtk'/, 2073÷1÷29 

अझै भएन नौमझरेको डीऩीआर  

वैर्ाख २९, २०७३- छब्फी  वर्शदेखख चचाशभा यहेको २४५ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन क्षभता यहेको नौभुय जरववद्मुत ्

आमोजनाको अझै „डीऩीआय‟ हुन  केको छैन । 
 यकायी फेवास्ताका कायण नौभुयेको डीऩीआय हुन न केको स्थानीम फास न्दाहरू फताउॉछन ्। आमोजनाको चचाश 
भात्र बएऩतछ उनीहरूरे याजनीततक दरका केन्रीम नेता य  यकायी तनकामहरूभा „डीऩीआय‟ का रागग ध्मानाकर्शण 

गयाउन थारेका छन ्। 
ऊजाश भन्त्रारमभा „डीऩीआय‟ का रागग ध्मानाकर्शण गयाए ऩतन फेवास्ता बएको एभाओवादी ष्ट्जल्रा  दस्म उभायाभ 

ऩौडरेरे फताए । „नौभुयेको धेयै चचाश बए ऩतन अहहरे म्भ डीऩीआय हुन  केको छैन,‟ उनरे बन,े „चचाश होइन काभ 

गयेय देखाउनुऩयम्ो ।‟ 
खझभरुक य भाडी नदीको  ॊगभस्थर प्मूठान य अघाशखाॉचीको स भाना ऩन ेनौभुये जरववद्मुत ्आमोजनाको ०४४ देखख 

०४६  म्भ  ब ेगरयएको स्थानीम फास न्दा फताउॉछन ्। „आमोजना फन्रा बन्न ेठूरो आर्ा गथमो,‟ जरुकेका 
ऩीताम्फय  ारुरे बन,े „गत वर्श डीऩीआय गन ेबनेय  यकायरे यकभ ववतनमोजन गयेको  ुनेको हो । कता हयामो थाहा 
बएन ।‟ 
तत्कारीन ववद्मुत ् सभततका  ॊमोजक भेत यहेका  ारु फेराफेराभा नौभुयेफाये कुया उठ्न ेगये ऩतन तनभाशण कामश  ुरु 

नहुॉदा स्थानीमभा ववका  प्रततको तनयार्ा छाएको फताए । 
‘फढदो ऊजाश  ॊकट न्मूनीकयण गन ेबन्दै आमोजनाराई तनभाशण गन ेबतनएको हो‟,  बा द् धनफहादयु यामभाझीरे 

बन,े „दाङ, कवऩरवस्त ुहुॉदै बफहाय ऩानी ऩुयम्ाउन ेमोजना बायतको यहेछ । ऩानी बायत हदन नेऩाररे भानेन ।‟ 
नेऩारको हहतभा हुनेगयी तनभाशण कामश चाॉड ैअगाडड फढाउन  ॊ द्भा धेयै ऩटक कुया उठाएको उनरे फताए । 
उनरे म राई जरार्ममुक्त फनाउनुऩन ेजनाए । उनरे म  वर्श ऩतन धेयै याष्ट्रिम गौयवका आमोजनाअन्तगशत 

नौभुये ऩरयमोजना ऩतन ऩयेको जानकायी हदए । 
खझभरुक य भाडी खोराको  ॊगभस्थर ऐयावतीफाट दईु फकरोसभटय तर नौभुये आमोजनाको तनभाशण स्थर यहेको छ । 
म को रागत  न ्२००७ भा ३२ कयोड अभेरयकी डरय अनुभान गरयएको गथमो ।  ु्खामाभभा ऩतन २  म ४५ 

भेगावाट ववद्मुत ्तनकाल्न  फकन ेअध्ममन टोरीरे तमाय गयेको प्रततवेदनभा उल्रेख छ । 
याष्ट्रिम गौयव य फहुउद्देश्मीम आमोजना बएकारे  यकाय य तनजी क्षेत्रको रगानीफाट म राई ऩूणशता हदने गयी 
अगाडड फढाउनुन ेप्मूठान क्षेत्र न २ का  ाॊ द हहयाफहादयु के ीरे फताए । 
नौभुये आमोजना स्थर हहत ऩमशटकीमस्थर ऐयावती म्भ  डक ऩुयम्ाउन  डक डडसबजन कामाशरम प्मूठानफाट 

म  वर्श ८ कयोड यकभ फहुवर्ॉम मोजनाअन्तगशत टेन्डय प्रफक्रमाभा यहेको  डक डडसबजन कामाशरमरे जनाएको छ ।  
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ऊजाष सॊकटकाऱ कायषयोजना कायाषन्वयन गन ेछनणषय 

नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण  ञ्चारक  सभततको फैठकरे  यकायरे हारै ल्माएको याष्ट्रिम ऊजाश  ॊकट तनवायण तथा 
ववद्मुत ्ववका  दर्क म्फन्धी अवधायणा हहतको कामशमोजना कामाशन्वमन गन ेतनणशम गयेको छ । ४ पागनुभ ै

भष्ट्न्त्रऩरयर्द्फाट ऩारयत बए ऩतन ववद्मुत ्प्रागधकयणको अ हमोगका कायण अतघ फढ्न न केको बन्दै ऊजाश 
भन्त्रारमरे आयोऩ रगाइयहेका फेरा फुधफाय फ ेको फोडश फैठकरे कामशमोजना अतघ फढाउने तनणशम गयेको हो । 
ववद्मुत ्प्रागधकयणरे ववद्मुत ्भागको प्रक्षेऩणराई आधाय फनाउॉ दै थऩ ववद्मुत ्खरयद  म्झौता (ऩीऩीए) रगामत 

नगनेरगामतका कायण देखाउॉ दै कामशमोजना  फ ैकामाशन्वमन गनश न फकन ेफताउॉ दै आएको गथमो । फैठकरे 

कामशमोजना अतघ फढाउन  ैद्धाष्ट्न्तक स्वीकृतत हदएको प्रागधकयणका कामशकायी तनदेर्क भुकेर्याज काफ्रेरे 

जानकायी हदए । „ भग्र कामशमोजनाराई कामाशन्वमनभा रैजान ेगयी प्रागधकयण फोडशरे तनणशम गयेको छ,‟ उनरे बन े

।  
फैठकरे ऩीऩीएभा प्रततस्ऩधाश गयी  ोरायभापश त जरववद्मुत ्उत्ऩादनका रागग प्रततस्ऩधाश गन,े राइ ेष्ट्न् ङका रागग 

गावव फाट स पारय  ल्माउन ेव्मवस्था हटाउन ेरगामतका तनणशम ऩतन गयेको छ ।  
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टीडीएस छतदै नेशनऱ हाइड्रो 
नेर्नर हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे अगग्रभ कय कट्टी (टीडीए )फाऩत बुक्तान गनश फाॉकी यकभ चाॉड ैफुझाउन ेबएको छ । 
कय ऩुनभूशल्माङ्खकन गनश आन्तरयक याजस्व कामाशरमराई अनुयोध गरयएको फताउॉ दै कम्ऩनीका  ञ्चारक प्रकार् 

यजौयेरे त्म फायेभा तनणशम आएऩतछ टीडीए  फुझाउन ेफताए । नेर्नरको आगथशक वर्श २०६५/६६ देखख २०६८/६९ 

 म्भको टीडीए  फेरुजु देखखएऩतछ याजस्वरे कम्ऩनीको कायोफाय योक्का गन ेचतेावनी हदएको गथमो । 
यजौयेका अनु ाय म अतघ न ैकय ऩुनभूशल्माङ्खकनका रागग तनवेदन हदॉदा १ कयोड रुऩैमाॉ धयौटी भेत याखख फकएको 
गथमो । त्मस्त ैअष्ट्न्तभ रयऩोटशभा वास्तववक दातमत्व उल्रेख बएय आउॉदा कयीफ १ कयोड कय दातमत्व घट्न  क्न े

अनुभान कम्ऩनीको छ । त्म ो बए २ कयोड रुऩैमाॉ टीडीए  दातमत्व घट्न ेय फाॉकी २ कयोड रुऩैमाॉ फकस्ताफन्दीका 
रूऩभा बुक्तानी गन ेमोजना कम्ऩनीको छ । मता, कम्ऩनीकै नाभभा नबफर फैङ्खकफाट सरएको कयीफ १६ कयोड 

रुऩैमाॉ कजाश बुक्तानी बइ केको यजौयेरे फताए । 
यजौयेरे  हामक कम्ऩनी  ुनकोर्ी हाइड्रोरे तनभाशण गन ेबतनएको तल्रो इन्रावती जरववद्मुत ्आमोजनाका रागग 

सरएको कजाश बुक्तानीभा ऩतन  भस्मा नयहेको उल्रेख गये । उनका अनु ाय इन्रावती जरववद्मुत ्आमोजनाको 
तनभाशणका रागग नेर्नर हाइड्रोऩावयको जभानीभा कयीफ २० कयोड रुऩैमाॉ कजाश सरइएको गथमो । म  आमोजनाभा 
हार म्भ तनभाशण बएको ऩूवाशधायरगामत गयी ४७ कयोड रुऩैमाॉको  म्ऩवत्त यहेकारे  ो कजाश बुक्तानीभा ऩतन 

 भस्मा नहुन ेउनरे स्ऩरट ऩाये । 
‘त्मो आमोजनाको दताश खायेज बए ऩतन  म्ऩवत्त हाम्रो हो, नमाॉ रगानीकताश आएभा उ रे त्मो  म्ऩवत्तको भूल्म 

बुक्तान गनुशऩन ेहुन्छ, हाभी आपैरे फनाउन ेअव य ऩाएभा ववद्मुत ्ववक्रीफाट हुन ेआम्दानीरे कजाश चकु्ता गदै 

जान्छौं,‟ यजौयेरे फताए । हार नेर्नर हाइड्रोको रगानीभा अन्म आमोजना तनभाशण गन ेतमायी भेत बइयहेको 
कम्ऩनीरे फताउॉ दै आएको छ । 
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ऩझॉजीगत खचष वदृ्धध, ऊजाष ऺेत्रमा ऱगानी प्रोत्साहन गनझषऩन े

नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहा ॊघ य नेऩार चमे्फय अप कभ शरगामतका तनजी क्षेत्रका प्रतततनगधभुरक  ॊस्थारे 

आगाभी फजेटभा  भेहटनुऩन ेतनजी क्षेत्रका ववर्म  यकायराई अवगत गयाएका छन।् बफहीफाय अथश भन्त्रारमभा वप्र–

फजेट छरपरको आमोजना गयी उनीहरूरे  ॊमुक्तरूऩभा आफ्ना धायणा याखेका हुन।् 
कारो फजायी म्फन्धी ऐनरे २० प्रततर्तबन्दा फढी नापा कभाउनेराई कारोफजायी गयेको ठहन ेउल्रेख गयेको हुॉदा 
 ो ऐन तत्कार ऩरयभाजशन गनुशऩनेभा तनजी क्षेत्ररे भाग गयेको छ। ४० वर्शदेखख एउटै कानुन राग ूहुॉदा ऩरयवततशत 

 भमअनुरूऩ व्मव ाम गनश कहठन बएको बन्दै तनजी क्षेत्ररे व्माव ातमक क्षेत्रका तनष्ट्म्त एउटै कानुनरे  फ ैववर्म 

 म्फोधन गनुशऩनेभा दजशनौं अन्म ऐनका प्रावधान ऩूया गनुशऩन ेव्मवस्थारे काभ गनश अ हज बएको जनाएको छ। 
तनजी क्षेत्ररे औद्मोगगक व्मव ाम ऐन, श्रभ ऐन, ववदेर्ी रगानी ऐनजस्ता प्रभुख ऐन २३ वर्शदेखख  ॊर्ोधन नहॉेुदा 
 भस्मा बएको गुना ो गयेका छन।् उद्मोग–व्मव ाम ॉग  म्फष्ट्न्धत ३६ वटाबन्दा फढी कानुन  ॊर्ोधन गनुशऩन े

तनजी क्षेत्रको भाग छ। 
त्मस्त ैतनमाशतभा १० प्रततर्त अनुदान हदन य तनमाशत गदाश बएको आम्दानीभा कय नरगाउन ऩतन तनजी क्षेत्ररे 

 यकाय ॉग भाग गयेको छ। आगथशक ववका का दृष्ट्रटरे एस माका अततकभ उन्नत नेऩार द्वन्द्वग्रस्त 

अपगातनस्तानबन्दा भागथभात्र यहेको छ। २०४७  ारभा चीन, बायत य नेऩारको  भान आगथशक ष्ट्स्थतत यहेकोभा 
यारिको आगथशक वदृ्गधका फाधा नीततगत रूऩभा  भाधान गनुशऩनेभा तनजी क्षेत्रको जोड छ। 
त्म फाहेक जग्गाको हकफन्दी स्वीकृत गयाउन ३⁄४ वर्श राग्न ेउल्रेख गदै त्मो फेरा म्भ उद्मोगको औगचत्म कभ 

बइ क्न ेहुॉदा जग्गाको हकफन्दी हटाउनुऩन ेफताएका छन ् ाथ ैउद्मोग चराउन वन क्षेत्रको जग्गा बाडाभा सरॉदा 
त्मतत न ैजग्गा फकनेय  यकायराई हदनुऩन ेव्मवस्था हटाउनुऩन ेभाग तनजी क्षेत्रको छ। त्मस्तै उद्मोग–व्मव ाम दताश 
र्ुल्क छुट, व्मव ामीरे याखेको ऩुॉजीराई भान्मता,याजस्व न्मामाधीकयणरे फकनाया रगाएका भुद्दा  वोच्च 

अदारतभा ऩुमाशउन ेअनौठो प्रचरन, स्थामी प्रकृततको स्वतन्त्र कय वववाद  भाधान आमोग गठन,  फ ैयाजनीततक 

दरको  भथशनभा नेऩारको आगथशक ववका को कामश ूची घोर्णा, फजेटको कामाशन्वमन य ऩुॉजीगत खचश वदृ्गध, ऊजाश 
क्षेत्रभा रगानी प्रोत् ाहनरगामतका ववर्म तनजी क्षेत्ररे अगाडड  ायेको छ। 
बफहीफाय बएको फजेट म्फन्धी छरपरभा तनजी क्षेत्ररे  यकाय याजस्वभुखी भात्र बएको आयोऩ रगाएका छन।् 
उनीहरू  ाभान आमात गनश एउटा नाकाफाट खोरेको एर ी नाका ऩरयवतशन गदाश वाखणज्म भन्त्रारमफाट स्वीकृतत 

सरनुऩन ेहुॉदा  भस्मा उत्ऩन्न गयाएको बन्दै मस्तो व्मवस्था हटाउन भाग गयेका छन।् तनजी क्षेत्ररे आगथशक वर्श 
२०७३⁄७४ को फजेटभा ऊजाश, तनमाशत, ऩमशटन, कृवर्, खानीजन्म उद्मोग, सर्क्षा तथा स्वास्र्थ्म उद्मोग, ऩूवाशधायराई 

प्राथसभकता हदनुऩन े ुझाव भेत हदएका छन।् त्मस्त ैअतत आवश्मक फाहेकका  म्ऩूणश  यकायी  ॊस्थानको 
तनजीकयण गनुशऩन ेउल्रेख गदै तनजी क्षेत्ररे उत्ऩादन भुरक उद्मोगराई १५ प्रततर्तभात्र आमकय राग्न ेव्मवस्था 
हुनुऩन ेजनाएको छ।  ाथ ैअको उद्मोगभा रगानी गनश  म्ऩवत्त बफक्री गयेभा ऩुॉजीगत राबकय छुट हुन ेव्मवस्था 
हुनुऩन,े  फ ैऔद्मोगगक भेस नयी तथा भेस नयी ऩाटश भा बन् ाय नराग्न ेव्मवस्था हुनुऩन ेय उद्मोगीरे स्वमभ ्

उद्मोगभा ऩुन् रगानी गनश चाहेभा राबाॊर् कय छुट हुनुऩन ेभाग याखेका छन ्। 
फैंक तथा ववत्तीम क्षेत्ररे नेऩार फाहहय ऩतन रगानी गनश ऩाउनुऩन ेतनजी क्षेत्रको याम छ । व्मष्ट्क्तगत य ऩारयवारयक 

आमको छुट कष्ट्म्तभा क्रभर्् ४ राख य ५ राख रुवऩमाॉ फनाउनुऩन ेतथा रेखा ऩयीक्षण गयाउन नऩन े ीभा ५० 



राखफाट १ कयोड रुवऩमाॉ फनाउनुऩन ेभाग तनजी क्षेत्रको छ। तनजी क्षेत्रको चाय दयज्न राभो  ुझाव  ुनेऩतछ 

अथशभन्त्री ववरणुप्र ाद ऩौडरेरे तनजी क्षेत्रका  ुझावराई  यकायरे भनन गन ेप्रततफद्धता जनाउनुबएको छ। उहाॉरे 

 यकायरे  स्तो रोकवप्रमता य तनजी क्षेत्रराई फेवास्ता गन ेफजेट नल्माउन ेबन्दै तनजी क्षेत्रको ववश्वा  नटुटने गयी 
फजेट आउन ेअथशभन्त्रीको दाफी गथमो। तनजी क्षेत्र य  हकायी क्षेत्र ॉग सभरेय योजगायी स जशना गन,े उत्ऩादन वदृ्गध 

गन,े गरयफी न्मूनीकयण गन ेफजेट ल्माउन ेअथशभन्त्रीको ऩौडरेको बनाइ गथमो। भहा ॊघका अध्मक्ष ऩर्ुऩतत भुयायका, 
चमे्फयका भहा गचव कभरे  अग्रवाररगामतरे तनजी क्षेत्ररे बोग्दै आएका प्रर्ा तनक झन्झटदेखख कानुनी 
अड्चन, कयका दय य  हुसरमतका कुया उठाएका गथए। 
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तामाकोसी प्रवेशमागष : वारी सझरुङमागष, ऩारी केबऱकार 

याजेन्र भानन्धय 
बूइॉचारोऩतछ कामशतासरका ऩछ्माउनफाट चकेुको भागथल्रो ताभाको ी जरववद्मुत आमोजनारे काभ चाॉडो  क्न 

ढुवानी य आवागभणका रागग फुधवायदेखख  ुरुङभागश तनभाशण थारेको छ । 
ववद्मुतगहृ गोंगयदेखख फाॊधस्थर राभावगय गाउॉ म्भको ११ फकरोसभटय  डक खण्डभा ऩन ेकाभ्रेबीयभा करयफ ३ 

 म ६० सभटय राभो  ुरुङभागशको तनभाशण थासरएको हो । 
केवफरकाय/योऩव ेतनभाशण कामश बन ेदोस्रो चयणभा तनभाशण गरयन ेआमोजनारे जनाएको छ । योल्वासरङ डाइब शनको 
रागग ढुवानी  हज गनश योऩव ेफनाइन रागगएको हो । 
बूइॉचारो जान ुबन्दातघ म्भ २०७३  ारको भध्मभा ४५६ भेगावाटको उक्त आमोजना  म्ऩन्न हुन ेकामशतासरका 
गथमो । अफ, कुन ैबफऩवत्त नआएभा २०७४  ारको भध्म म्भभा काभ  फकन ेरक्ष्म आमोजनारे सरएको छ । 
आमोजनारे करयफ ७८ प्रततर्त रक्ष्म हास र गरय केको छ । 
बूइॉचारोरे तनम्त्माएको चको बूक्षमको सर्काय ताभाको ीरे ३  म ६०  म सभटय  ुरुङभागश ३ भहहनासबत्र  क्न े

अनुभान छ । अको करयफ ३ फकरोसभटय  डक खोल्न ेकामश  म्ऩन्न गयेऩतछ आमोजनाको जरार्म क्षेत्र 

हेडवकश स् म्भ भोटय चार ुहुने छ । बूइॉचारोरे ठूरो क्षतत ऩुयम्ाएको काव्रेबीयको फाहहयी  डक हटकाउ नहुन े

तनश्कर्शऩतछ बूसभगत भागश फनाउन थासरएको आमोजनाको तनश्कर्श छ । ‘फाहहयी तह कभजोय बएकारे ऩरयऩक्क य 

 ॊध ैचारु हुन ेगयी  ुरुङभागश तनभाशण थाल्मौ,’ आमोजना प्रभुख ववज्ञानप्र ाद शे्ररठरे बन े। २०७२ फैर्ाख १२, १३ य 

२९ गतेको बूकम्ऩहरुरे आमोजना प्रवेर्भागशको स ॊगटीदेखख राभावगय म्भ ठाउॉठाॉउका चनेेजहरु ध्वस्त ऩायेको 
गथमो । 
बूकम्ऩरे केही बाष्ट्स् एको बतनएको तनभाशणागधन जरार्म क्षेत्र म्भ ऩुग्नका रागग  डक अफरुद्ध बएको १ 

फर्शऩतछ बूसभगत फाटो अथाशत ् ुरुङभागश फनाउन थासरएको हो । बूकम्ऩऩतछ फाटो  ुधाय नहुॉदा राभावगय य ततब्फती 
स भाके्षत्रका वास न्दाराई हहडडुरभा  भेत फाधा ऩयेको छ । खोरादेखख १ फकरोसभटय ठाडो बीयफाट तछचोसरएको 
 डक  ाभान्म कम्ऩन य फर्ाशदको ऩानीरे  भेत बत्कन ेआमोजनारे औॊल्माएको छ ।  ुरुङभागशको अनुभातनत खचश 
 ाढे ११ कयोड हुन ेअनुभान छ । ऩटकऩटक  डक अफरुद्ध हुॉदा काभभा हढरा ुस्तीको क्षेतीऩूतत श य भभशतभा राग्न े

खचशको रेखाजोखा गदाश बूभीगत भागश न ैउऩमुशक्त बएको ववकल्ऩ तनकासरएको हो । 
रोल्वासऱङ डाइभसषनको ऱाधग रोऩव े

भागथल्रो ताभाको ी जरववद्मुत ्आमोजनाभा योल्वासरङ खोराको ऩानी सभ ाई थऩ ववद्मुत ्उजाश उत्ऩादन गन े

कामश अगाडी फढाउन योऩव ेफनाइन ेबएको छ । 
तनभाशण कामश  फकएऩतछ योऩवेराई केफर कायको रुऩभा ववस्ताय गन े ोच आमोजनाको छ । अत्मन्त कहठन य 

जहटर बौगोसरक अवष्ट्स्थतत बएकोरे छेतछेतदेखख गौयीर्ॊकय गावव को रयख ुगाउॉ म्भ योऩव ेफनाउन ेऩरयकल्ऩना 
गरयएको हो । उक्त योऩव ेगौयीर्ॊकयको स भीगाउॉ  हुॉदै रयख ुम्भ ऩुग्न ेय  ोको रम्फाइ करयफ  ाढे २ फकरोसभटय हुन े

आमोजनाको बनाई छ । 
भागथल्रो ताभाको ीको जरार्मभा ६ फकरोसभटय नमाॊ  ुरुङफाट  ुक्खा भौ भभा योल्वासरङ खोराको ऩानी सभ ाई 

 ुखा माभभा वावर्शक १७ कयोड मुतनट थऩ ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकामश ढुवानी य आवतजावतको रागग योऩवेको मस्तो 
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ववकल्ऩ अतघ फढाइएको हो ।  ुरुभा योऩवेभापश त भार ाभान ढुवानी हुन्छ बन ेभातन हरु आवतजावत गछशन ्। 
योल्वासरङ डाइब शनको काभ  म्ऩन्न बएऩतछ स्थामी रुऩभा केफरकायको रुऩभा  ञ्चारन गन े ोंच आमोजनाको 
यहेको छ । 
योल्वासरङ डाइब शन अन्तगशत योल्वासरङ खोराभा  ानो इन्टेक य इन्टेकदेखख भागथल्रो ताभाको ीको 
जरार्म म्भ करयफ ६ फकरोसभटय  ुरुङ तनभाशण हुन ेगयी जभशनीको ऩयाभर्शदाता राह्भेय इन्टयनेर्नररे डडजाइन 

गरययहेको य उक्त डडजाइन कामश अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको आमोजनारे जनाएको छ । 
उक्त योऩवे हहत योल्वासरङ डाइब शनको तनभाशण कामश बन ेभागथल्रो ताभाकोर्ी जरववद्मुत आमोजना  म्ऩन्न 

बएऩतछ भात्र तनभाशण  ुरु गन ेरक्ष्म यहेको आमोजनाका मोजना तथा अनुगभन इकाईका प्रभुख ववभर गुरुङरे फताए 

। 
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सात आयोजनासॉगको ऩीऩीए स्वीकृत 

फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, ३१ वैर्ाख – स्वदेर्ी रगानीभा तनभाशण हुन रागेका  ात आमोजना ॉगको ववद्मुत ्खरयद–बफक्री 
 म्झौता (ऩीऩीए) स्वीकृत बएको छ । नेऩार ववद्मुत ्प्रागधकयण  ञ्चारक  सभततरे ऩीऩीए स्वीकृत गयेका मी 
आमोजनाको जडडत क्षभता ८३ भेगावाट छ । प्रवद्र्धक ॉग औऩचारयक  म्झौता हुन फाॉकी छ । 
ऩीऩीए ॉग ैप्रवद्र्धकरे आमोजना तनभाशणका रागग रगानी जुटाउन फाटो खरुा बएको छ । चारू आगथशक वर्शको 
हार म्भ २३ आमोजना ॉग २६६ भेगावाटका रागग ऩीऩीए बएको प्रागधकयणरे जनाएको छ । मी आमोजनाफाट ०७७ 

 ार म्भ बफजुरी उत्ऩादन हुन ेप्रवद्र्धक य प्रागधकयणफीच बएको  म्झौताभा उल्रेख छ । 
मस्त,ै बायतफाट ववद्मुत ्आमात गनश एनबीबीएन ववद्मुत ्व्माऩाय कम्ऩनी य ऩावय टे«डडङ कऩोये न अप इष्ट्न्डमा 
(ऩीटी ी) सरसभटेडफीचको ववद्मुत ्खरयद  म्झौताराई ऩतन प्रागधकयणरे स्वीकृतत हदएको छ ।  ञ्चारक  सभततरे 

स्वीकृत गयेकारे चाॉड ैप्रवद्र्धक ॉग औऩचारयक ऩीऩीए हुन ेप्रागधकयण ववद्मुत ्व्माऩाय ववबाग प्रभुख प्रवर 

अगधकायीरे जानकायी हदए । 
आवश्मकताअनु ाय भात्र खरयद गनश  क्न ेगयी प्रवद्र्धक ॉग „टेक एन्ड ऩ‟ेभा ऩीऩीए बइयहेको उनरे फताए । 
“हार म्भ ४७५ भेगावाट ऩीऩीए „टेक एन्ड ऩ‟ेभा बएको छ, तीभध्मे ८३ भेगावाट नमाॉ हो,” उनरे बन े। 
हार म्भ प्रागधकयणरे तनजी रगानीभा फन्न े१९५ आमोजना ॉग ऩीऩीए गयेको छ, ज को जडडत क्षभता २ हजाय 
७५८ भेगावाट छ । मी आमोजनारे ०७७  ार म्भभा बफजुरी उत्ऩादन गन ेप्रततफद्धता जनाएका छन ्। 
प्रागधकयणरे हार म्भ न्मूनतभ ्५०० फकरोवाटदेखख ४५६ भेगावाट क्षभता म्भका आमोजना ॉग ऩीऩीए गयेको छ । 
म ैफीच, आॉखखुोरा आमोजनाभा  नयाइज फैंकको नेततृ्वभा ४ अफश रुऩैमाॉ रगानी हुन ेबएको छ । आमोजनाभा 
रगानी गनश फैें ॊक य आॉखखुोरा जरववद्मुत ्कम्ऩनीफीच  हभतत बएको  ञ्चारक कुभाय ऩाण्डरेे जानकायी हदए । 
उनका अनु ाय प्रागधकयण ॉग ऩीऩीए  म्झौता हुन ाथ फैंक ॉग कजाश रगानी हुनेछ । 
आमोजनाको कुर रागत  ाढे ५ अफश रुऩैमाॉ छ । भॊस यदेखख तनभाशण  ुरु गने रक्ष्म प्रवद्र्धकको छ । ०७६  ार म्भ 

आमोजना  म्ऩन्न गन ेऩाण्डरेे जानकायी हदए । प्रागधकयण ॉग ३४ भेगावाट ऩीऩीए बएऩतछ आमोजना ४२.९ 

भेगावाटभा तनभाशण उनरे ऩाण्ड ेफताउॉछन ्। आमोजनारे १० प्रततर्त प्रबाववत स्थानीम फास न्दा य १५ प्रततर्त 

 वश ाधायण  ेमय तनरका न गनेछ । 
ततरा आमोजनाका रागग  सभतत 

बायतीम रगानीभा तनभाशण हुने बतनएको ४२० भेगावाटको ततरा १ य ४४० भेगावाटको ततरा २ जरववद्मुत ्

आमोजनाको ऩीऩीएका रागग ऊजाश भन्त्रारमरे  ह गचव गचयञ्जीवी चटौतको  ॊमोजकत्वभा  सभतत गठन गयेको 
छ । दईु आमोजनाको जडडत क्षभता ८६० भेगावाट छ ।  सभततरे आमोजनाको  म्बाव्मता अध्ममन य ऊजाश 
उत्ऩादन क्षभतारगामत आगथशक तथा प्राववगधक ऩक्ष ववश्रेर्ण गयी प्रततवेदन हदनेछ ।  ोही प्रततवेदनका आधायभा 
आमोजना अतघ फढ्नेछ । बायतको केए के इनजॉ सरसभटेड य नेऩारको ए  ी ऩावयको नाभभा ततरा १ य २ 

आमोजनाको ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभततऩत्र (राइ ेन् ) छ । आमोजना फनाउन चीनरगामत अन्म भुरुक ॉग 

रगानीका रागग छरपर बइयहेको  म्फद्ध कम्ऩनीरे जनाएको छ । 
ववदेर्ी रगानी ल्माउन ेबन्दै केए केरे अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए भागेको छ । हार म्भ भाऩदण्ड नफन्दा डरयभा 



ऩीऩीए हुन  केको छैन । म अतघ, प्रागधकयणरे  ुक्खामाभभा प्रततमुतनट १० रुऩैमाॉभा ऩीऩीए गन ेआधाय दय तमाय 
गयेको गथमो ।  यकायरे ल्माएको ऊजाश  ॊकट तनवायण तथा १० वर् ेववद्मुत ्ववका  कामशमोजनाभा ऩतन १० 

वर्श म्भका रागग डरयभा ऩीऩीए गन ेउल्रेख छ । 
 


