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आमोजना तत्कार फन्ने सॊबावना नबएऩछछ फूढीगण्डकी प्रबाववतरे अस्थामी 
आवास फनाउन ऩाउने 
आमोजनाफाट ऩाॉच हजायबन्दा फढी घयऩरयवाय प्रत्मऺ रुऩभा प्रबाववत, ऩचास हजायरे थातथरो छाड्नुऩने 

फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाको डुफान ऺेत्रभा ऩने धाददङ य गोयखाका बूकम्ऩऩीडडतरे अस्थामी 
आिास ननभााणका रागग प्रनतऩरयिाय रू. दईु राख ऩाउने बएका छन ्। आमोजना प्रबावित ऺेत्रका 
बूकम्ऩऩीडडतरे घय तथा आिास ननभााण गन ेकक नगने बन्न ेअन्मोर छाइयहेका फेरा याष्ट्रिम 

ऩुन्ननभााण प्रागधकयणरे शुक्रफाय याहत यकभ उऩरब्ध गयाउने ननणाम गयेको हो । आमोजना प्रबावित 

ऺेत्रका जनताभा प्रस्ट ननणाम हुन नसक्दा आपूहरुको थातथरो कहाॉ यहन ेहो, घय फनाउने हो िा होइन 

बन्नेभा दवुिधा यहॉदै आएको गथमो ।  
प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणामऩनछ फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाको डुफान ऺेत्रका जनताराई 

घयआिास फनाउन भागाप्रशस्त बएको प्रागधकयणका प्रिक्ता याभप्रसाद थऩलरमारे फताए । सयकायरे 

आगाभी आिका रागग सो आमोजनाका रागग रू. ऩाॉच अफा २७ कयोड फजेट विननमोजन गयेको छ  बने 
ऩूिााधाय शुल्क भापा त नेऩार आमर ननगभरे आमात गने ऩेिोलरमभ ऩदाथाभा  बन्साय विन्दभुा न ैरू. ऩाॉच 

शुल्क लरन ेव्मिस्था गरयएको छ ।  
सफै स्रोत जुटाएय आमोजना अगाडड फढाउने तमायी गरयए ऩनन आमोजना ऩूणा रुऩभा ननभााणभा जान अझै 

केही सभम राग्ने बएकारे बूकम्ऩऩीडडतराई अस्थामी आिासका रागग सहज िाताियण फनेको हो ।  कुर 

एक हजाय २ सम भेगािाट ऺभताको सो आमोजनाफाट ऩाॉच हजायबन्दा फढी घयऩरयिाय प्रत्मऺ रुऩभा 
प्रबावित हुनेछन ्बने कयीफ ऩचास हजायरे थातथरो छाड्नुऩन ेहुन्छ । धाददङ य गोयखाका बूकम्ऩ 

प्रबावितरे आपूहरुरे घय तथा आिास फनाउन के गन ेबन्ने प्रश्न गदै आए ऩनन फूढीगण्डकी आमोजना 
विकास सलभनतरे कुनै उत्तय ददन सकेको गथएन । प्रागधकयणको ननणामऩनछ हाभीराई उत्तय ददन ऩनन सहज 

हुने सलभनतका अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देिकोटारे जानकायी ददए । प्रागधकयणको ननणाम स्थानीम जनताको 
दहतभा यहेको उनको बनाई छ ।  
गत सारको ‗गोयखा बूकम्ऩ‘भा ऩयी आमोजना प्रबावित ऺेत्रका अगधकाॊश घय तथा आिास ध्िस्त बएका 
गथए । प्रागधकयणको ननणामरे अस्थामी टहयाभुनन कनत सभम फस्न ेबन्दै अन्मोरभा यहेका ऩीडडतराई 

केही भात्राभा त्राण ऩुग्ने विश्िास लरइएको छ । फूढीगण्डकी सयोकाय सभूहका अध्मऺ हयेयाभ ढकाररे 

प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणाम स्िागतमोग्म यहेको फताए । उनरे बने, ―हाभीरे अस्थामी आिास 

ननभााणका रागग भागाप्रशस्त गरयददन सयकायराई आग्रह गदै आएका गथमौँ, भागअनुसाय नै सयकायरे 

अस्थामी आिास ननभााणका रागग रू. दईु राख ददने ननणाम गयेको हो बन्ने राग्छ तय प्रागधकयणरे 

तोकेको सीभाका आधायभा बने हाभी घय तथा आिास फनाउन सक्दैनौँ ।‖  



मस्तै आमोजनाफाट प्रबावित इभान लसॊहरे ऩनन प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणाम स्िागतमोग्म यहेको फताए 

। ―बूकम्ऩ प्रबावित स्थानीम जनता प्राष्ट्स्टकको छाप्रोभा फस्दै आएका गथए, अन्म ऺेत्रका जनतारे घय 

फनाउन ऩाए ऩनन हाभीरे नऩाउने बन्ने गथमो, प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणामरे हाभीराई खसुी ददएको छ, 

अस्थामी आिास फनाउने भागाप्रशस्त बएको छ ‖ उनरे बने । अकाा प्रबावित याभ ढकार  आमोजना 
प्रबावित ऺेत्रभा अस्थामी आिास ननभााण गना ऩाउन ेबन्ने सयकायको ऩनछल्रो ननणाम बूकम्ऩऩीडडतका 
रागग खसुीको विषम बएको फताए ।  
स्थानीमिासीरे दिुै ष्ट्जल्राका प्रष्ट्जअ भापा त अस्थामी आिासका रागग भागाप्रशस्त गरयददन आग्रह गदै 

आएका गथए । उऩप्रधानभन्त्री एिभ ्ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीराई सभेत तत्कार सभस्मा 
सभाधान गरयददन ऻाऩनऩत्र सभेत फुझाइएको गथमो  तय सुनुिाइ नहुॉदा स्थानीमिासीभा ननयाशा उत्ऩन्न 

बएको गथमो । प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणामरे स्थानीमिासीराई थोयै बए ऩनन खसुी ददएको फताइन्छ । 
स्थानीम प्रबावितरे आमोजना कुन ढाॉचाभा अगाडड फढाउने बन्न ेविषम ऩदहल्मै टुङ्गो रगाउनुऩनेभा 
जोड ददॉदै आएको बए ऩनन हारसम्भ ननणाम हुन सकेको छैन । ठोस ननणाम हुन नसक्दा चारु आिका 
रागग छुट्माइएको रू. दईु अफा ९० कयोड किज हुने अिस्थाभा ऩुगेको छ ।  
भुआब्जा वितयणको काभ शुरु गने बननए ऩनन सयकायी दढरासुस्तीका कायण प्रकक्रमा अगाडड नफढेको 
स्थानीमिासीको आयोऩ छ । आमोजना विकास सलभनतरे आमोजना प्रबावित ऺेत्रको जग्गा ककनफेचभा 
योक रगाए ऩनन थऩ प्रकक्रमा अगाडड फढ्न सकेको छैन । व्मिस्थावऩका–सॊसद्, कृवष तथा जरस्रोत 

सलभनतरे आमोजना तत्कार अगाडड फढाउन सयकायसॉग आग्रह गदै आएको छ । सलभनतरे स्थरगत 

अध्ममन गयेय आमोजनाको सहज य असहज ऩऺका फायेभा सभेत सयकायको ध्मानाकषाण गयाइसकेको छ 

। यासस 
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फूढीगण्डकी प्रबाववतरे २ राख ऩाउने 
काठभाडौं÷यासस– फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाको डुफान ऺेत्रभा ऩन ेधाददङ य गोयखाका बूकम्ऩऩीडडतरे 

अस्थामी आिास ननभााणका रागग प्रनतऩरयिाय २ राख रुऩैमाॉ ऩाउन ेबएका छन ्। आमोजना प्रबावित ऺेत्रका 
बूकम्ऩऩीडडतरे घय तथा आिास ननभााण गन ेकक नगन ेबन्न ेअन्मोर छाइयहेका फेरा याष्ट्रिम ऩुनननाभााण 

प्रागधकयणरे शुक्रफाय याहत यकभ उऩरब्ध गयाउन ेननणाम गयेको हो । आमोजना प्रबावित ऺेत्रका जनताभा प्रस्ट 

ननणाम हुन नसक्दा आपूहरूको थातथरो कहाॉ यहन ेहो, घय फनाउन ेहो िा होइन बन्नभेा दवुिधा यहॉदै आएको गथमो । 
प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणामऩनछ फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनाको डुफान ऺेत्रका जनताराई घय तथा आिास 

फनाउन भागाप्रशस्त बएको प्रागधकयणका प्रिक्ता याभप्रसाद थऩलरमारे जानकायी ददए । सयकायरे सो आमोजनाका 
रागग आगाभी आिभा ५ अफा २७ कयोड रुऩैमाॉ फजेट विननमोजन गयेको छ, बन ेऩूिााधाय शुल्कभापा त नेऩार आमर 

ननगभरे आमात गन ेऩेिोलरमभ ऩदाथाभा बन्साय बफन्दभु ै५ रुऩैमाॉ शुल्क लरन ेव्मिस्था गरयएको छ ।  
सफ ैस्रोत जुटाएय आमोजना अगाडड फढाउन ेतमायी गरयए ऩनन आमोजना ऩूणा रूऩभा ननभााणभा जान अझै केही 
सभम राग्न ेबएकारे बूकम्ऩऩीडडतराई अस्थामी आिासका रागग सहज िाताियण फनेको हो । कुर १ हजाय २ सम 

भेगािाट ऺभताको सो आमोजनाफाट ५ हजायबन्दा फढी घयऩरयिाय प्रत्मऺ रूऩभा प्रबावित हुनेछन ्बन ेकरयफ ५० 

हजायरे थातथरो छाड्नुऩन ेहुन्छ । 
धाददङ य गोयखाका बूकम्ऩ प्रबावितरे आपूहरूरे घय तथा आिास फनाउन के गन ेबन्न ेप्रश्न गदै आए ऩनन 

फूढीगण्डकी आमोजना विकास सलभनतरे कुन ैउत्तय ददन सकेको गथएन । प्रागधकयणको ननणामऩनछ हाभीराई उत्तय 

ददन ऩनन सहज हुन ेसलभनतका अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद देिकोटारे जानकायी ददए । प्रागधकयणको ननणाम स्थानीम 

जनताको दहतभा यहेको उनको कथन छ । 
गत सारको ‗गोयखा बूकम्ऩ‘भा ऩयी आमोजना प्रबावित ऺेत्रका अगधकाॊश घय तथा आिास ध्िस्त बएका गथए । 
प्रागधकयणको ननणामरे अस्थामी टहयाभुनन कनत सभम फस्न ेबन्दै अन्मोरभा यहेका ऩीडडतराई केही भात्राभा त्राण 

ऩुग्न ेविश्िास लरइएको छ । फूढीगण्डकी सयोकाय सभूहका अध्मऺ हयेयाभ ढकाररे प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणाम 

स्िागतमोग्म यहेको फताए । उनरे बन,े ‗हाभीरे अस्थामी आिास ननभााणका रागग भागाप्रशस्त गरयददन सयकायराई 

आग्रह गदै आएका गथमौं, भागअनुसाय न ैसयकायरे अस्थामी आिास ननभााणका रागग २ राख रुऩैमाॉ ननणाम गयेको 
हो बन्न ेराग्छ, तय प्रागधकयणरे तोकेको सीभाका आधायभा बन ेहाभी घय तथा आिास फनाउन सक्दैनौं ।‘ 
मस्त,ै आमोजनाफाट प्रबावित इभान लसॊहरे ऩनन प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणाम स्िागतमोग्म यहेको फताए । 
‗बूकम्ऩ प्रबावित स्थानीम जनता प्राष्ट्स्टकको छाप्रोभा फस्दै आएका गथए, अन्म ऺेत्रका जनतारे घय फनाउन ऩाए 

ऩनन हाभीरे नऩाउन ेबन्न ेगथमो, प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणामरे हाभीराई खसुी ददएको छ, अस्थामी आिास 

फनाउन ेभागाप्रशस्त बएको छ,‘ उनरे बन े। अकाा प्रबावित याभ ढकार आमोजना प्रबावित ऺेत्रभा अस्थामी आिास 

ननभााण गना ऩाउन ेबन्न ेसयकायको ऩनछल्रो ननणाम बूकम्ऩऩीडडतका रागग खसुीको विषम बएको फताउॉछन ्। 
स्थानीमिासीरे दिु ैष्ट्जल्राका प्रष्ट्जअभापा त अस्थामी आिासका रागग भागाप्रशस्त गरयददन आग्रह गदै आएका 
गथए । उऩप्रधान एिॊ ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीराई सभेत तत्कार सभस्मा सभाधान गरयददन ऻाऩनऩत्रसभेत 

फुझाइएको गथमो, तय सुनुिाइ नहुॉदा स्थानीमिासीभा ननयाशा उत्ऩन्न बएको गथमो । 



प्रागधकयणको ऩनछल्रो ननणामरे स्थानीमिासीराई थोयै बए ऩनन खसुी ददएको फताइन्छ । स्थानीम प्रबावितरे 

आमोजना कुन ढाॉचाभा अगाडड फढाउन ेबन्न ेविषम ऩदहल्म ैटुॊगो रगाउनुऩनेभा जोड ददॉदै आएका बए ऩनन 

हारसम्भ ननणाम हुन सकेको छैन । ठोस ननणाम हुन नसक्दा चार ूआिका रागग छुट्ट्माइएको २ अफा ९० कयोड 

किज हुन ेअिस्थाभा ऩुगेको छ ।  
भुआब्जा वितयणको काभ सुरु गन ेबननए ऩनन सयकायी दढरासुस्तीका कायण प्रकक्रमा अगाडड नफढेको 
स्थानीमिासीको आयोऩ छ । आमोजना विकास सलभनतरे आमोजना प्रबावित ऺेत्रको जग्गा ककनफेचभा योक रगाए 

ऩनन थऩ प्रकक्रमा अगाडड फढ्न सकेको छैन । व्मिस्थावऩका–सॊसद्, कृवष तथा जरस्रोत सलभनतरे आमोजना तत्कार 

अगाडड फढाउन सयकायसॉग आग्रह गदै आएको छ । सलभनतरे स्थरगत अध्ममन गयेय आमोजनाको सहज य 

असहज ऩऺका फायेभा सभेत सयकायको ध्मानाकषाण गयाइसकेको छ ।  
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उत्तयगमा सॊयऺण गयी जरववद्मुत ्छनभााण गना आग्रह 

तुप्च ेगाविसभा ननभााण गरयन ेभध्म बत्रशूरीगङ्गा जरविद्मुत ्आमोजनारे ननभााणका क्रभभा ऐनतहालसक तथा 
धालभाक ऺेत्र उत्तयगमा धाभको अष्ट्स्तत्ि सङ्कटभा ऩाना नहुन ेस्थानीमिासीरे फताएका छन ्।  
उत्तयगमा ऺेत्र विकास सलभनत य दहन्द ूकभाकाण्ड सॊस्थारे सॊमुक्त रुऩभा आज फेत्राितीभा आमोजना गयेको 
कामाक्रभका विलबन्न ऺेत्रका व्मष्ट्क्तरे ऩमाटकीम, धालभाक एिॊ ऐनतहालसक ऺेत्रराई असय ऩुग्न ेगयी आमोजना 
ननभााण अनघ नफढाउन सयकायसॉग भाग गयेका छन ्।  
कामाक्रभभा साॊसद जनादान ढकाररे विकास ननभााण अदहरेको आिश्मकता यहेको फताउॊँॉदै जरविद्मुतरे गन े

विकाससॊँॉग ैस्थानीम ऩुयाताष्ट्त्िक, धालभाक तथा स्थानीम धालभाक ऩदहचानको नरट गना नलभल्ने फताउनुबमो । 
उहाॉरे जरविद्मुत ननभााण ऩऺराई उत्तयगमाको सॊयचनाभा कुन ैऩनन असय नहुन ेगयी डडजाइन गना आग्रह गनुाबमो ।  
ऩमाटन व्मिसामी लशि रालभछानेरे धालभाक ऩमाटनका रुऩभा उत्तयगमा धाभ विकास बइसकेकारे अि मसराई 

जसयी ऩनन फचाउनुऩन ेफताउनुबमो ।  
यसुिाका सभाजसेिी बिानीप्रसाद न्मौऩानेरे जरविद्मुत्को विकास अदहरेको आिश्मकता बए ऩनन धालभाक ऺेत्रराई 

जोगाउन ुऩनन उवत्तकै भहत्िऩूणा यहेको फताउनुबमो ।  
नेकऩा(एभारे) यसुिाका नेता अशोक नघलभये, स्थानीम धालभाक एिॊ साभाष्ट्जक अगुिा दाभोदय नघलभये, शङ्कयदास 

डङ्गोर, विनोद नघलभये, विकास सलभनतका अध्मऺ लशिशङ्कय डङ्गोररगामत ेभागथल्रो बत्रशूरी गि वि 

आमोजनाफाट ननष्ट्स्कएको ऩानी सुरुङफाट तुप्च ेगाविसको अक्कये फजायभा ल्माई विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेउद्देश्म 

याखी सञ्चारन हुन रागेको आमोजनारे उत्तयगमाको अष्ट्स्तत्ि सङ्कटभा ऩान ेबएकारे आमोजनाको विद्मुत्गहृ 

उत्तयगमा नष्ट्जकै साना भाग गनुाबमो ।  
भनकाभना गाविसभा यहेको भागथल्रो बत्रशूरी गिफी आमोजनाको विद्मुत्गहृफाट ननष्ट्स्कएको ऩानी चाय ककभी 
सुरुङफाट ल्माएय तुप्च े– २ को अक्कयेभा विद्मुत्गहृ ननभााण गयी ५५ भेगािाट ऺभताको विद्मुत ्आमोजना ननभााण 

हुन ेचयणभा यहेऩनछ स्थानीम फालसन्दारे मसको वियोध गयेका हुन ्। विद्मुत्गहृ सञ्चारन गदाा बत्रशूरी नदीको 
ऩानीको प्रमोग बई उत्तयगमा ऺेत्रभा ऩानी कभ हुन ेबएकारे सो वियोध गरयएको हो । यासस   
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सम्बव छ जराशममुक्तभा छनजी ऺेत्र 

विकास थाऩा 
यधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीरे आजबोलर रोडसेडडङ अन्त्म गन ेकुयाकानी गना छोडकेा छन ्। िषाामाभसॉग ै

नदी य ननजी ऺेत्रका खोल्साखाल्सीभा ऩानीको सतह फढेय बफजुरी उत्ऩादनभा केही िदृ्गध बएको छ य 

मसरे रोडसेडडङ एकाध घन्टा बए ऩनन घटाएको छ । प्रधानभन्त्रीरे िषाामाभभा उत्ऩादन िदृ्गध बएका 
रोडसेडडङराई बफसेजस्तो छ ।  
 

त्मसो त, हयेक िषाामाभ सुरु बएऩनछ य अन्त्म नबएसम्भ प्रधानभन्त्री भात्र होइन, ऊजााभन्त्री, नेता, 
प्रागधकयण य सिासाधायणरे रोडसेडडङको नाभगोत नै गदैनन ्। मो कृत्म ददव्म १२ िषादेखख चल्दै आएको 
छ । भुरुकको स्थामी ऊजाा सॊकटराई जयैफाट कसयी उखेल्न सककन्छ ?  

 

सफैराई थाहा छ— जराशममुक्त आमोजना ननभााण । गत पागुनभा भष्ट्न्त्रऩरयषद्रे ऩारयत गयेको य गत 

जेठ १५ गत ेसािाजननक फजेट िक्तव्मरे सकायेको ऊजाा सॊकट ननिायण कामामोजनाभा ऩनन हयेक प्रदेशभा 
एउटा जराशममुक्त आमोजना ननभााण गने उल्रेख छ ।  
 

कामामोजना य फजेट अनन मोजना आमोगरे तमाय गयेको आधाय ऩत्रभा ऩनन मी कुया उल्रेख छन ्। उल्रेख 

हुनु बनेको ननभााण हुनु हैन । तय सयकायरे जनताराई फेफकुप फनाउन खोष्ट्जयहेको छ । मोजनाभा छ, 

कामाान्िमनको अत्तोऩत्तो छैन । स्रोत कसयी जुटाउने बन्ने विषमभा अथा य ऊजाा भन्त्रारम नै भौन छन ्। 
प्रधानभन्त्रीरे बायतफाट बफजुरी आमात गयेयै रोडसेडडङको नाभोननसान भेटाउने घोषणा गरयसकेका छन ्

। जफ प्रधानभन्त्रीफाट मस्तो अलबव्मष्ट्क्त आउॉछ बन ेभुरुकभा जराशममुक्त आमोजना ननभााण कसयी 
होरा ? 

 

दहउॉदबरय फूढीगण्डकी फनाइन्छ बनेय पराक्ने सयकायरे फखाा सुरु बएऩनछ त्मो ऩनन बन्न छोड्मो । 
भुआब्जाराई अलरकनत यकभ छुट्ट्मामो (कुर रागतको ३.२ प्रनतशत), भूर वित्तीम व्मिस्थाऩन कसयी 
गने बन्न ेअन्मोर कामभै छ । ऩेिोलरमभ ऩदाथाभा कय रगाएय फूढीगण्डकी ननभााण गने हो बने दईु दसक 

राग्छ ।  
 

ऩेिोलरमभभा रगाइन ेकय ग्राभीण विद्मुतीकयण, अनत दगुाभ ऺेत्रभा रघ ुजरविद्मुत ्तथा सौमा ऊजाा 
उत्ऩादनभा रगाएको बए स्थामी रोडसेडडङभा यहेका जनतारे उज्मारो देख्न ऩाउॉ थे । त्मो ऩनन बएन । 
जराशमभा छनजी ऺेत्रराई आकवषात गना सवाप्रथभ मो ऺेत्रको राइसेन्स स्वदेशी य ववदेशीराई खरुा 
गनुाऩछा  । 
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जराशममुक्त आमोजनाभा सयकायरे अदहरेसम्भ रगानी गयेको छैन । कुरेखानी ऩदहरो य दोस्रो जाऩानी 
ऋणभा फन्मो, ऩनछ उसरे अनुदानभा ऩरयणत गरयददमो । कुरेखानीऩनछ दसकौँसम्भ याज्मरे 

जराशममुक्तको अध्ममनसभेत गयेन । अरुण तेस्रोको अिसानसम्भ आइऩुग्दा जराशम त ऩयै जाओस ्

नदीप्रिाहीका सभेत अध्ममन बएनन ्। मसयी िषााँैँॊसम्भ अध्ममन नै नबएका कायण आमोजना फन्ने 
कुया बएन ।  
 

२०४९ सारऩनछ ननजी ऺेत्रराई प्रिेश गयाउने नीनत ऩनन असपर बए । हारसम्भ जनत ऩनन ननजी ऺेत्र 

आए, घस्रेय महाॉसम्भ (कुर उत्ऩादन ३११ भेगािाट) आइऩुगे । याज्मरे अलरकनत भात्र ैफर ददने हो बने 
ननजी ऺेत्रका १४२४? भेगािाट आउरान,् केही िषाको अन्तयराभा । साभान्मतमा जराशममुक्तभा ननजी 
ऺेत्र आउॉ दैन बन्ने भान्मता छ । तय ननजी ऺेत्रराई जराशममुक्तभा ल्माउन के–के गनुाऩछा  बन्नेफायेभा 
कसैको ध्मान ऩुगेको छैन । जराशममुक्त आऩmैँॉभा भहॉगो सॊयचना हो, त्मसभागथ ननजी ऺेत्रको मो 
प्रकायको बफजुरी खरयद गने नीनत याज्मलसत छैन । 
 

लसॊगो अथातन्त्र, जनताको फदलरॉदो जीिन शैरी, उच्च प्रविगध, निीकयणीम ऊजााको भाग जस्ता भुख्म 

विषमिस्तुराई हेदै नहेयी बफजुरीको फजाय नै छैन बन्ने एकोहोयो यटान लरएय एकागधकायप्राप्त सॊस्था 
विद्मुत ्प्रागधकयण फसेको छ । जराशमुक्तको भोर तोक्न ेहो बने ननजी ऺेत्रको ऺभता ऩयीऺण हुन ेगथमो 
।  
 

नदी प्रिाहीको फजाय बाउ (ऩीऩीए) सभेत अिरुद्ध गयी याज्मरे एक प्रकायरे ढोका रगाएय ताल्चा भायेको 
अिस्थाभा जराशममुक्तको ऩीऩीए दय नतोककनेभा सफैजना ढुक्क छन ्। प्रागधकयण व्माऩारयक ननकाम 

ऩनन बएकारे उसको नजयभा फजाय छैन बन्नु अस्िाबाविक होइन । तय बफजुरीको फजाय प्रागधकयणको 
नजयफाट होइन, याज्मको आिश्मकताफाट हेरयनुऩछा  । तय अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गना बन ेऊ तमाय छ । 
डरयभा ऩीऩीए ऩनन याज्मको आिश्मकता होरा, त्मो आफ्नो ठाउॉभा छ । तय स्िदेशी रगानी नै ऩमााप्त 

हुॉदाहुॉदै डरयै चादहनुको कायण बने कलभसन भोहफाहेक अरू केही होइन । 
 

याज्मरे जराशममुक्तभा रगानी नगन,े ननजी ऺेत्र नआउन ेतय जराशमबफना रोडसेडडङ अन्त्म नहुने 
अिस्थाभा याज्मरे ऩयम्ऩयागत य रुदढिादी नीनत त्मागेय व्मािहारयक य ऩायदशॉ नीनत अष्ट्ख्तमाय गनुा 
अदहरेको आिश्मकता हो । हयेक प्रदेशभा एउटा जराशममुक्त फनाउन ेन ैहो बने सिाप्रथभ याज्मरे मस्तो 
बफजुरी फनाउन ेसॊयचनागत ढोका खोल्नुऩ¥मो । त्मो बनेको जराशममुक्तको ऩीऩीए दय रागू गने ।  
 

मसयी रागू गदाा विश्ि ऩरयिेश, विश्िको अथातन्त्र, नेऩारी अथातन्त्रको ऺभता आददका गम्बीय अध्ममन 

हुनुऩछा  । कुनै ऩनन प्रिद्र्धक नापाविना रगानी गदैन । नापाकै रागग जरविद्मुत ्जस्तो अनत ष्ट्क्ररट य 

जदटर ऺेत्रभा ननजी ऺेत्र ओइरयएका हुन्छन ्। रगानी गयेऩनछ नापा आउने ग्मायेन्टी हुनुऩछा  । त्मस्तो दय 



ऩायदशॉ रूऩरे तम हुनुऩछा  ।  
 

ऊजाा सॊकटकार कामामोजनारे कुर १० हजाय भेगािाट जरविद्मुत ्उत्ऩादन गने ऩरयकल्ऩना गयेको छ, 

त्मसभध्मे ऩाॉच हजाय भेगािाट जराशममुक्त फनाउन ेबननएको छ । ऩाॉच हजाय भेगािाट जराशममुक्त 

बनेको फूढीगण्डकीको रागतराई आधाय भान्दा १० खफा ४१ अफा रुऩैमाॉ हुन आउॉछ । मस दहसाफरे १० 

िषाभा प्रनतिषा एक खफा चाय अफा रुऩैमाॉको दयरे ननयन्तय रगानी गनुाऩछा  । 
 

जफकक आगाभी आगथाक िषाको कुर फजेट नै १० खफा ४८ अफा रुऩैमाॉ छ । कुर फजेटभध्मे विकास खचा 
(ऩुॉजीगत) जम्भा तीन खफा ११ अफा (कुर फजेटको जम्भा ३९.७ प्रनतशत) भात्र विननमोजन गरयएको छ । 
अथाात ्कुर विकास फजेटको ४५ प्रनतशतका दयरे याज्मरे आगाभी दस िषासम्भ रगानी गरययह्मो बने 
भात्र ऩाॉच हजाय भेगािाट जराशममुक्त आमोजना ननभााण सम्बि हुन्छ ।  
 

बोट आउन ेगयी य फजेट प्रस्तुत गने याजनीनतक दर ऺखणक रूऩभा रोकवप्रम हुने गयी फजेट फनाउने 
सॊस्काय यहेको भुरुकभा जरविद्मुत्कै रागग (त्मो ऩनन जराशममुक्त) बनेय विननमोजन होरा य ?तय सफै 
दर एकभत बई जरविद्मुत्राई अनघ फढाऔँ बनेय १० िषासम्भ ‗तऩस्मा‘ गन ेहो बने असम्बि बन ेछैन 

। नेऩारका याजनीनतक दर विकास ननभााणका रागग दस–दस िषासम्भ एकजुट होरान ्बनेय राटारे ऩनन 

नऩत्माउन ेअिस्था कठोय रूऩभा विद्मभान छ । मस्तो अिस्थाभा जराशममुक्त आमोजना फन्छन ्य 

भुरुकफाट रोडसेडडङ बगाइन्छ बनेय सोच्नु सऩनाभा खोरे खानुसयह छ । 

 
 

जराशमभा ननजी ऺेत्रराई आकवषात गना सिाप्रथभ मो ऺेत्रको राइसेन्स स्िदेशी य विदेशीराई खरुा 
गनुाऩछा  । अदहरे जनत ऩनन जराशममुक्तका राइसेन्स जायी बएका छन,् ती प्रागधकयणरे भात्र ओगटेय 

फसेको अिस्था छ । प्रागधकयण त्मसै ऩनन आगथाक रूऩरे तन्नभ छ, उसरे जराशममुक्त त के जाफो १४ 

भेगािाटको कुरेखानी तेस्रो जस्ता आमोजना फनाउन सककयहेको छैन । कुरेखानी तेस्रो ननभााण सुरु गयेको 
आठ िषा तीन भदहना बफनतसकेको छ य मो अबैm ऩनन ननभााणाधीन न ैछ ।  
 

प्रागधकयणरे जरविद्मुत ्आमोजना फनाउन सक्दैन बन्ने एक प्रकायरे प्रभाखणत न ैगरयसकेको छ । 
याज्मरे रगानी गना नसककयहेका फेरा प्रागधकयणरे गना सक्छ बन्नु भूखाता लसिाम केही होइन । तसथा 
जराशमको ऩीऩीए दय तोकेय सयकायरे स्िदेशी तथा विदेशी ननजी ऺेत्रराई आह्िान गनुाऩमो । ऩीऩीए दय 

(सकेसम्भ स्िदेशी भुद्राभा) नै तोककददएऩनछ त्मसको प्रनतस्ऩधाा ऩनन गरययहन ुऩयेन ।  
 

ककनबन ेदहजो फूढीगण्डकीको प्रनतस्ऩधाा गयाउॉदा कोही ऩनन आएनन ्। ऺभता बएका याष्ट्रिम य 

अन्तयााष्ट्रिम कम्ऩनी कनत आउॉछन,् त्मसको ऩनन ऩयीऺण हुन्छ । िषााँैँॊसम्भ राइसेन्स ओगट्न नददने 



गयी ननददारट भाऩदण्ड तोककनुऩछा  । पेरय ऩनन फजाय नै छैन बनी फस्न ेहो बने नतनराई हुनतहायाको ऩगयी 
गुथाई ऩदफाट हटाउनुऩछा  । त्मसफाहेक याज्मरे आऩूmरे सक्न ेजराशममुक्त आमोजनाभा रगानी गना 
ऩनन छोड्न ुबएन । मनत चाॉजोऩाॉचो लभराउन सक्ने नेततृ्ि अदहरेको आिश्मकता हो । मनत गना सके भात्र 

जनतारे अन्धकायफाट भुष्ट्क्त ऩाउने आशासम्भ गना सककन्छ । 
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बायतरे वऩटटए उल्रॊघन गमााेे 
रक्ष्भण विमोगी 
बायतफीच विद्मुत व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) बएको दईु िषा नऩुग्दै बायतरे मसको उल्रॊघन गयेको छ । वऩदटएभा 
दईु देशरे स्ितन्त्र रुऩभा विद्मुत व्माऩाय गना ऩाउन ेउल्रेख बए ऩनन कानुनी अड्चन देखाउॉ दै कामाान्िमन 

रत्माएको हो । 
सॊकट न्मूनीकयण गना अदहरे नेऩाररे फढी विद्मुत ककन्नुऩन ेफाध्मताभा बायतरे अॊकुश रगाएको छ । 
वऩदटएअनुसाय बायतका कुन ैऩनन कम्ऩनी, ननकाम िा फजायफाट नेऩाररे आफ्न ैतरयकारे विद्मुत ककन्न ऩाउॉछ । 
कानुनी प्रकक्रमा लभराउन फाॉकी यहेको बन्दै बायतरे नेऩारको मो अगधकाय खोसेको नेऩार विद्मुत प्रागधकयणका एक 

उच्च अगधकायीरे फताए । 
‘वऩदटएरे विद्मुतको खरुा व्माऩाय गना ऩाउन ेआधाय तम गयेको छ तय थोयै–थोयै ऩरयभाणभा लरन ऩनन बायतका सता 
य ननमभ भान्नुऩन ेदेखखमो,’ ती अगधकायीरे बफहीफाय नागरयकसॉग बन,े ‘बायतीम विद्मुत फजाय ननमभन गन े

ननकाम छ तय दिुै देशको साझा ननमभनकताा छैन । मो नबएकैरे उसरे आफ्नो ननणाम राद्न खोजेको छ ।’ 
दईु देशफीच २०७१ कावत्तक ४ गत ेवऩदटए बएको गथमो । त्मसमता धेयै छरपर तथा फैठक बए तय वऩदटए कामाान्िमन 

गना बायत तमाय देखखएको छैन । दिु ैदेशका विद्मुत व्माऩाय कम्ऩनीरे दिु ैदेशको बफजुरी उत्ऩादन य भागका 
आधायभा बफजुरी ककन्न य खरयद गना सहजीकयण गना सक्न ेऩनन स्ऩरट व्मिस्था वऩदटएभा छ । तय, बायत 

सहजकताा फन्नुको साटो फाधक बएको छ । 
वऩदटए अनुसाय विद्मुत ऺेत्रभा सहकामा गनुाका साथ ैप्रसायण राइन ननभााण, गग्रड कनेक्सन, विद्मुत आदान–प्रदान 

य व्माऩाय दईु देशका सयकायराई भानम् हुन ेगयी सयकायी य ननजी कम्ऩनीरे गना सक्नेछन ्। साथ ैकुन ैबेदबािबफना 
एकरे अको देशको विद्मुत फजायभा सहज ऩहुॉच ऩाउनेसभेत उल्रेख छ । 
विद्मुत ककन्न सयकायरे हयेकऩटक अनुयोध गनुाऩन ेव्मिस्थारे व्माऩायभैत्री िाताियण नफन्न ेप्रागधकयण 

इष्ट्न्जननमरयङ ननदेशनारमका उऩकामाकायी ननदेशक याजीि शभाारे फताए । ‘ददल्रीभा सोभफाय य भॊगरफाय दईु 

देशका ऊजाा सगचिस्तयको फैठक हुॉदैछ, त्महाॉ ऩनन मसफाये छरपर हुन्छ,’ उनरे बन े। 
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय ४ सम केबी अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट २०७२ पागुन २ भा ८० भेगािाट विद्मुत लरॉदा न ै

बायतरे वऩदटए कामाान्िमन गयेन । सुरुभा ऊजाा दरार कम्ऩनी (वऩदटसी) सॉग बफजुरी ककन्ने सहभनत गथमो तय दईु 

देशका ऊजाा सगचिस्तयीम फैठकभा बायतरे ‘नोडर एजेन्सी (बफजुरी फेच्न ेकम्ऩनी)’ नेसनर थभार ऩािय कऩोयेसन 

लरलभटेड (एनदटवऩसी) राई तोक्मो । 
नोडर एजेन्सी पेरयएऩनछ विद्मुत भहॉगो ऩन े(प्रनतमुननट करयफ १३ रुऩैमाॉ) बएकारे प्रागधकयणरे सस्तो ऩाउन 

ननयन्तय आग्रह गनुा ऩयेको गथमो । ‘चाहेको फजाय िा कम्ऩनीसॉग लरन ऩाउनुऩनेभा बायतरे तोकेकोसॉग लरनुऩन े

व्मिस्था न ैवऩदटए उल्रॊघन हो,’ ऊजाा भन्त्रारमका एक अगधकायीरे बन े। 
सम्झौताभा स्ऩस्ट रेखखएको छ– व्माऩायका क्रभभा प्रसायण राइन ननभााण, प्रसायण आिद्धता, विद्मुत आदान–

प्रदान य व्माऩाय दईु देशका सयकायराई भान्म हुन ेगयी सयकायी तथा ननजी कम्ऩनीरे काभ गना ऩाउनेछन ्। 
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुयफाट बफजुरी ककन्ने सम्झौता आगाभी असाय १६ गत ेसककन्छ । त्महाॉफाट थऩ एक िषाका रागग 

ककन्न ेप्रस्ताि ऩठाए ऩनन बायतरे अष्ट्स्िकाय गयेको प्रागधकयणका एक इष्ट्न्जननमयरे जानकायी ददए । ‘हाभी 
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बायतको आदेशभा उसको सता भानेय दहॉड्नुऩन ेबएऩनछ वऩदटए गयेको अथा बएन,’ उनरे बन े। 
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय ४ सम केबी राइन बए ऩनन हार १३२ केबीभा भात्र चाजा बइयहेको छ । त्महाॉफाट प्रागधकयणरे 

एक िषाका रागग विद्मुत ककन्न प्रस्ताि ऩठाए ऩनन बायतरे असाय दोस्रो सातादेखख साउन १५ सम्भ (जुराई) ५० 

भेगािाटभात्र ददने जनाएको छ । ‘ददल्रीभा हुन रागेको ऊजाा सगचिस्तयीम फैठकरे आउन ेिषा कनत विद्मुत कुन 

भूल्मभा ऩाउन ेबन्न ेटुॊगो रगाउनेछ,’ विद्मुत व्माऩाय विबागका प्रभुख प्रफर अगधकायीरे बन े। 
‘छोटो सभमका रागग विद्मुत ककन्न ऩनन दईु देशका सगचि िा सह–सगचिस्तयको फैठक कुनुऩन ेअिस्था आउन ु

वऩदटए उल्रॊघन न ैहो,’ एक इष्ट्न्जननमयरे बन,े ‘मसरे नेऩार य बायत दिुैरे आपूरे चाहेको कम्ऩनी िा फजायफाट 

खरुा रुऩभा ककन्न िा फेच्न ऩाउने अगधकाय खोलसएको छ ।’ वऩदटए नहुॉदाको अिस्थाभा फरु विद्मुत ककन्न सहज 

यहेको उनरे फताए । 
वऩदटए नहुॉदा प्रागधकयणरे वऩदटसीसॉग आिश्मक ऩरयभाणको विद्मुत जुनसुकै फेरा टनकऩुय य कुशाह–कटैमा 
प्रसायण राइनफाट ककन्दै आएको गथमो । वऩदटएऩनछ मो िाताियण असहज एिॊ बायत ननमष्ट्न्त्रत हुॉदै गएको 
प्रागधकयण अगधकायी फताउॉछन ्। ऩटक–ऩटक विलबन्न कामाक्रभभा बायतका तत्कारीन ऊजाा सगचि प्रदीऩकुभाय 

लसन्हा य नेऩारका रागग बायतीम याजदतू यणष्ट्जत येरे नेऩाररे जुनसुकै फेरा बायतीम फजायफाट बफजुरी ककनन् 

सक्न ेफताउॉ दै आएका गथए । 
सयकायरे आगाभी दहउॉदभा बायतफाट करयफ ६ भेगािाट विद्मुत ककन्न ेरक्ष्म याखेको छ । गत पागुनभा घोषणा 
बएको ‘ऊजाा सॊकट ननिायण तथा विद्मुत विकास दसक, २०७२’ रे ऩनन सॊकट कभ गना आमातराई न ैजोड ददएको 
छ । वऩदटए प्रनतकूर बायतरे चाहेको सभमभा िा तोकेको कम्ऩनीफाट भात्र ददन ेअिस्था आए आगाभी दहउॉदभा 
विद्मुत ककनेयै सॊकट ननलभट्मान्न ऩान ेसयकायी मोजना ऩूया नहुन ेदेखखन्छ । 
ढल्केफयभा २२० केबी सफस्टेसन ननभााण बएऩनछ आगाभी दहउॉदभा अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाटभात्र करयफ २ 

भेगािाटबन्दा फढी आमात गन ेरक्ष्म छ । मस्त ैसन ्२०१७ को अन्तसम्भ बायतफाट करयफ ९ सम ३० भेगािाट खरयद 

गन ेरक्ष्म छ । 
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दईु वषा धकेलरमो भाथथल्रो ताभाकोसी 
मही असायको अन्न्तभभा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म लरइएको आमोजना बूकम्ऩ, नाकाफन्दीरगामतका कायण काभभा 
टढराइ हुन ेबएऩछछ असाय ०७५ सम्भ सयम्ो सभमसीभा 
सचने गौतभ 

ननभााणाधीन ४ सम ५६ भेगािाटको भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्न हुन ेअिगध २ िषा ऩनछ 

धकेलरएको छ । मही असायभा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको आमोजना बूकम्ऩ, बायतीम नाकाफन्दीरगामतका 
कायण ०७५ असायभा भात्र ैसम्ऩनन् हुन ेबएको हो । भागथल्रो ताभाकोसी हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीरे ऊजाा भन्त्रारमभा 
फुझाएको विियणअनुसाय, असाय ०७५ लबत्रभा आमोजनाको ननभााण सम्ऩन्न बई विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु गन ेप्रऺेऩण 

गरयएको छ । 
आमोजनाफाट १० ऩुस ०७२ भा ३ सम ९ भेगािाट य ३० असाय ०७३ भा ४ सम ५६ भगेािाट विद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्म 

याखखएको गथमो । तय, बूकम्ऩ य बूकम्ऩ आउनुबन्दाअनघका विलबन्न कायणरे ननभााणभा प्रनतकूर असय ऩयेकारे 

रक्षऺत लभनतभा व्माऩारयक उत्ऩादन गना नसककन ेअिस्था यहेको आमोजना प्रभुख विऻानप्रसाद शे्ररठरे फताए । 
‗सफ ैठेक्का सम्झौता बइसकेऩनछ १८ चतै ०७२ लबत्र ननभााण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म तम गयेका गथमौँा, विलबन्न 

कायणरे म्माद फढ्न गएऩनछ सम्ऩूणा ननभााण य जडान १६ ऩुस ०७३भा सम्ऩन्न गन ेगयी नमाॉ कामातालरका तम 

गरयएको गथमो,‘ शे्ररठरे बन,े ‗बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे काभभा प्रनतकूर प्रबाि ऩयेऩनछ अदहरे आि ०७४/७५ लबत्र 

सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखेका छौ।‘ 
रागत ऩछन फढ्न े

ननभााण अिगध २ िषा धकेलरएसॉग ैआमोजनाको रागत ऩनन फढ्न ेबएको छ । स्िदेशी रगानीभा ननभााण बइयहेको 
याष्ट्रिम गौयिको आमोजनाको अनभुाननत रागत ३५ अफा २९ कयोड रुऩैमाॉ छ । ननभााण अिगध रष्ट्म्फॉदा ननभााण 

सुऩयीिेऺण ऩयाभशासेिा (कन्सल्टेन्सी) य प्रशासननक खचा फढेय रागत िदृ्गध हुन ेआमोजनारे जनाएको छ । 
भूल्मिदृ्गध, भुख्म सुरुङको डडजाइन सॊशोधन, हेडिक्र्सभा केही लसलबर कामाको ऩरयणाभा िदृ्गध, कयका दामयाभा 
िदृ्गधरगामतरे आमोजनाका रागत फढ्न ेअिस्था देखखएको हो । बूकम्ऩरे अस्थामी तथा स्थामी सॊयचना य केही 
लसलबर सॊयचनाभा सभेत ऺनत ऩुयम्ाएको छ । 
‗रागत कनत िदृ्गध हुन्छ, अदहरे न ैबन्न सक्न ेअिस्था छैन,‘ आमोजना प्रभुख शे्ररठरे बन,े ‗मसको अध्ममन य 

विश्रेषण गरययहेका छौ ।‘ आमोजनाको रागत ४१ अफा रुऩैमाॉ नाघ्न ेअनुभान गरयएको छ । आमोजनारे लसलबर य 

भेकाननकर तथा इरेष्ट्क्िकरतपा को २ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ प्रायष्ट्म्बक बफभा दाफी ऩेस गरयसकेको छ । 
ननभााण तीव्र बूकम्ऩऩनछ आएको ऩदहयोरे ऺनतग्रस्त प्रिेश भागा खोल्न ेय बलूभगत विद्मुत ्गहृको ननभााण तीव्र 

रूऩभा बइयहेको आमोजनारे जनाएको छ । 
बूकम्ऩ य त्मसऩनछका ऩयाकम्ऩनरे आमोजनाका फाॉधफाट सुरुङलबत्र ऩानी ऩठाउन ेइन्टेक १९ सेष्ट्न्टलभटय 

बालसएको गथमो । आमोजनारे अभेरयकाको विऻ सभूह (वऩओई) भापा त अध्ममन गयाएको गथमो । ऺनत ऩुगेका 
फाॉधका सॊयचनाराई ऩमााप्त ष्ट्स्थयता य ऩानी चदुहन नददन भभात गयी सञ्चारनभा ल्माउन सककने सुझाफ विऻ 

सभूहरे ददएको गथमो । 



ऺनत ऩुगेको विद्मुत्गहृ गाॊगयदेखख फाॉधस्थर राभाफगयसम्भको ११ ककलभ सडकभध्मे करयफ ४ ककलभ खण्ड अझै 

खोल्न फाॉकी छ । उक्त फाॉकी खण्डको काभ्रेबीयनष्ट्जकै करयफ ३ सम ६० लभटय सुरुङभागा फनाउन सुरु बइसकेको 
आमोजना प्रभुख शे्ररठरे जानकायी ददए । 
ठेकेदायका आिासगहृ ऩनन ऺनतग्रस्त बएका गथए । बूकम्ऩरे लसॊगटीदेखख फाॉधस्थर राभाफगयसम्भको 
प्रिेशभागाको २९ ककलभ सडकखण्ड फढी प्रबावित गथमो । आमोजनास्थर फाढी य ऩदहयोको जोखखभ फढ्न गई 

ठेकेदायहरूका सफैजसो कभाचायी य काभदायहरूरे ननभााणस्थर छोडकेा गथए । प्रिेश भागा खरुाउन ेय काभदायको 
आिासगहृ फनाउन ठेकेदायरे सुरु गरयसकेको आमोजनारे जनाएको छ । ननभााणको सभग्र प्रगनत करयफ ८० प्रनतशत 

यहेको आमोजनारे जनाएको छ । 
अझै चनुौती धेयै छन ्

ववऻानप्रसाद शे्रष्ठ, आमोजना प्रभुख 

ऩूणा रूऩभा काभ बइयहेको अिस्थाभा गत १२ िैशाखको बूकम्ऩरे आमोजनाको ननभााण प्रबावित बमो । त्मसऩनछ 

ऩनन दोरखाराई केन्द्रबफन्द ुफनाएय गएका धेयैिटा ऩयाकम्ऩनरे आमोजनास्थर ऩुग्न ेगाॊगय–राभाफगय प्रिेशभागा 
अिरुद्ध बमो । ननभााणस्थरभा फस्न असुयक्षऺत बई ठेकेदायका कभाचायी य भजदयु आमोजनास्थर छोडी ऩुन: 

काभभा पका न दढराइ गदाा आमोजनाको भुख्म ननभााण कामा ऩुन: सुचारु गना दढराइ बएको हो । तयाई भधेसभा 
बएको आन्दोरन य नाकाफन्दीरे ऩेिोर/डडरेज य ननभााण साभग्री अबािरे गत पागुनसम्भ न ैप्रनतकूर असय ऩदाा 
ननभााण सभम तालरकाभा असय ऩयेको छ । आगथाक िषा ०७४/७५ लबत्र ननभााण सम्ऩन्न गन ेगन ेप्रऺेवऩत तालरका 
छ, तय आमोजना सम्ऩन्न गना अझै ऩनन प्राविगधक, प्राकृनतक य याजनीनतक तथा साभाष्ट्जक चनुौती छन ्। मस ै

िषाको फखााका ३/४ भदहना चनुौतीऩूणा छ । सफ ैचनुौतीराई सभाधान गयी प्रऺेवऩत तालरकाभा आमोजना ननभााण 

गना रागगयहेका छौँा । मसका रागग सफ ैसयोकायिारा ननकामको सहमोग ऩनन जरुयी छ । 
टढराइका भुख्म ८ कायण 

१. गत िषाको १२ िैशाखको बूकम्ऩऩनछ आमोजनाका भुख्म सॊयचनाको ननभााण ठप्ऩ बएको गथमो । बूकम्ऩऩनछ 

आएको फाढी ऩदहयोरे आमोजनास्थर ऩुग्न ेप्रिेशभागाभा थऩ ऺनत ऩुग्दा सिायी साधन फन्द बएको गथमो । 
आमोजनास्थरभा फाढी य ऩदहयोको जोखखभ फढ्न गई ठेकेदायका सफैजसो कभाचायी य काभदायरे ननभााण स्थर 

छोडकेा गथए । 
२. गत िषाको साउनको अष्ट्न्तभ हप्तादेखख सुरु बएको फन्द हडतार य नाकाफन्दीरे डडरेज/ऩेिोर य ननभााण 

साभग्रीको आऩूनताभा सभस्मा बएको गथमो । त्मसरे गदाा बूकम्ऩऩनछ ऩुन: काभ थाल्न दढराइ बमो । 
३. विलबन्न सयकायी ननकामरे ननभााण उऩकयण तथा विरपोटक ऩदाथा आमातका रागग लसलबर ठेकेदायराई 

अनभनत ददन दढराइ गरयददादा (करयफ ९ भदहनासम्भ) ननभााण सुरु गन ैदढराइ बएको गथमो । 
४. ०६८ भा लसलबर ननभााणसॉग सभन्िमात्भक रूऩभा अनघ फढाउनुऩन ेहाइड्रो भेकाननकर य इरेक्िो भेकाननकरका 
ठेक्का सम्झौता गना दढराइ हुॉदा सभग्रभा आमोजनाको सभमतालरका फढ्न गएको हो । 
५. आि ०७०/७१ भा भुख्म सुरुङको डडजाइन सॊशोधन गरयएकारे ऩरयिनतात सॊयचना ननभााण गना थऩ सभम राग्न े

बएको छ । 
६. ०७० भा विद्मुत्गहृभा देखखएको प्राविगधक सभस्मा सभाधान गना य ठेकेदायको आन्तरयक व्मिस्थाऩकीम 

कायणरे विद्मुत्गहृ ननभााणभा दढराइ बएको (करयफ ९ भदहना) हो । 



७. प्राविगधक कायणरे ऩेनस्टक स्माफ्ट ननभााणभा ठेकेदायको तपा फाट दढराइ (करयफ १० भदहना) बएको छ । 
८. भुख्म सरुङको केही खण्डभा कभजोय बौगलबाक अिस्थारे कामा प्रगनतदयभा कभी आएको छ । 
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अरुण तेस्रोभा सयकायकै फाधा : सॊसद् 

ननभााणाधीन ९ सम भेगािाटको अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजना सभमभ ैननभााण कामा सुरु गयन् सयकायी फाधा 
अड्चन यहेको सॊसदीम सलभनतरे ननरकषा ननकारेको छ । सॊसद्को कृवष तथा जरस्रोत सलभनतरे साॊसद अभतृकुभाय 

फोहोयाको सॊमोजकत्िभा गठन गयेको अरुण तेस्रो आमोजनासम्फन्धी उऩसलभनतको स्थरगत अध्ममन प्रनतिेदनरे 

सयकायी फाधा अड्चनरे ननभााण कामा सुरु हुन नसकेको ननरकषा ननकारेको हो । सोभफाय साॊसद फोहोयारे जरस्रोत 

सलभनत सबाऩनत गगन थाऩाराई फुझाएको प्रनतिेदनभा रगानी फोडा य विकासकताा बायतीम एसजेबीएनफीच बएको 
आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए)अनुसाय सभमभ ैजग्गा उऩरब्ध गयाउन नसकेको उल्रेख छ । प्रनतिेदनभा 
विकासकताा एसजेबीएनरे ऩनन ऩरयमोजना विकासभा देखाउनुऩन ेउत्साह य कक्रमाशीरता नदेखाएको उल्रेछ । 

 
प्रनतिेदनभा सम्झौता अनुसायका अगधकाॊश काभ सयकायरे गना नसकेको उल्रेख छ । सम्झौताभा उल्रेख 

बएअनुसाय, सभमभ ैऩहुॉचभागा य अन्म काभका रागग जग्गा लरजभा य जग्गा अगधग्रहण गयेय उऩरब्ध गयाउन 

नसकेको, विस्पोटक ऩदाथाफाये स्ऩरट ननणाम नबएको य ऩरयमोजनाराई आिश्मक विद्मुत्को व्मिस्थाऩन 

हारसम्भ नगयेको प्रनतिेदनभा उल्रेख छ । प्रनतिेदनरे िाताियण प्रबाि भूल्माॊकन य जॊगरको रुख कटानीका 
रागग राभो प्रकक्रमा राग्न,े जग्गाको हदफन्दी, रुखको सॊख्मा, जॊगरको जग्गाको शोधबनाा आददभा नीनतगत 

अस्ऩरटता यहेको, जग्गा उऩरब्ध नहुॉदा सभमभ ैकाभ नबई रगानी फढ्न जान ेसम्बािना देखखएको रगामतका 
चनुौती ऩरयमोजनाभा यहेको औॊल्माएको छ । त्मसैगयी, विकासकतााका तपा फाट सॊखिुासबाको डाॉडागाउॉभा याखखएको 
सूचना केन्द्र ज्मादै सानो य नाभ भात्रको यहेको तथा विकासकतााको तपा फाट स्थानीम जनतासॉग सम्फन्ध स्थावऩत 

नबएको एिॊ सूचनाभा जनताको सहज ऩहुॉच नबएको प्रनतिेदनभा उल्रेख छ ।  
१४ नोबेम्फय २०१४ भा बएको सम्झौताभा ननभााणऩूिाका रागग ६ भदहनालबत्र सयकायी जग्गा लरजभा उऩरब्ध 

गयाउन ेय फाॉकी जग्गा २१ भदहनालबत्र उऩरब्ध गयाउन ेउल्रेख बए ऩनन ६ भदहना बफनतसकेको य फाॉकी २१ भदहनाको 
अिगधसभेत सककन रागेको बन्दै प्रनतिेदनभा सयकायका तपा फाट बएको दढराईकै कायण डडपल्टय हुन ेहो कक ? 

बन्न ेशॊका गनुाऩन ेअिस्था लसजाना बएको उल्रेख छ । ‗सयकायका तपा फाट गनुाऩन ेकाभहरू बएको देखखॉदैन, मसो 
बमो बन ेसम्ऩूणा नोक्सानी सयकायको भात्र हुन ेय मो दबुााग्मऩूणा हुनेछ,‘ प्रनतिेदनभा बननएको छ । प्रबावित ऺेत्रका 
फालसन्दाभा जग्गाको ऺनतऩूनत ा, ऩुनिाास तथा ऩुनस्र्थाऩना, स्थानीमिासीरे ऩाउन ेयोजगायी य सेमयका साथ ैऩाउन े

राब य फाॉडपाॉटफाये स्ऩरट जानकायी नबएको, फुझाइभा पयकऩन यहेको, प्रनतिेदनभा आमोजनाका रागग आिश्मक 

विस्पोटक ऩदाथाफाये नेऩारी सेनासॉग लरन ेविषमभा स्ऩरट ननणाम हुन नसकेको, ६ भदहनालबत्र ऩहुॉचभागाका रागग 

जग्गा उऩरब्ध गयाउन ेसम्झौता बए ऩनन हारसम्भ नबएको, आमोजना विकासका रागग आिश्मक ८ देखख १० 

भेगािाट विद्मुत ्आिश्मक यहेकाभा मसफाये सभेत ननणाम नबइसकेको उल्रेख छ ।  
सो प्रनतिेदनरे आमोजना प्रमोजनका रागग आिशमक ननजी तथा िन ऺेत्रभा यहेको जग्गा सयकायरे नछटो छरयतो 
उऩरब्ध गयाउनुऩन,े जग्गाको हदफन्दीको प्रकक्रमा नछटो सम्ऩन्न गनुाऩन,े प्रिेश भागा ननभााणभा ठेकेदाय 

कम्ऩनीराई काभ प्रायम्ब गना अविरम्फ प्रिेशाऻा ददनुऩन,े अनुगभनराई तीव्रता ददनुऩनेँे, विकासकताा कम्ऩनीरे 

गनुाऩन ेऩूिातमायीहरू अनघ नफढाएकारे त्मसतपा  ध्मान ददनुऩन ेरगामतका ननरकषा ननकारेको छ ।  



प्रनतिषा ३ हजाय ६ सम ८४ दशभरि ६१ गगगािाट घण्टा विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेअरुण तेस्रोको रागत १ खफा ४ अफा 
रुऩैमाॉको अनुभान गरयएको छ । २१ दशभरि ९ प्रनतशत अथाात ्१ सम ९७ भेगािाट विद्मुत ्नन्शुल्क ऩाउन े

सम्झौता बएको सो आमोजनाफाट २५ िषालबत्र ३ खफा ४८ अफा आगथाक राब नेऩारराई हुन ेरगानी फोडारे जनाएको 
छ ।  
जरविद्मुत ्विकास नीनतअनुसाय, मस अिगधलबत्र सॊखिुासबारे ४० अफा ६६ कयोड तथा ऩूिााञ्चर ऺेत्ररे १२ अफा ३४ 

कयोड रुऩैमाॉ योमल्टीको रूऩभा ऩाउनेछ । प्रबावित फालसन्दारे १ अफा ६० कयोड रुऩैमाॉफयाफयको सेमय ऩाउन ेसो 
आमोजनाभा ३ हजाय स्थानीम जनशष्ट्क्तरे योजगायी ऩाउनेछन ्। 
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बायी वषाासॉगै फाढीको सम्बावना ! 
बायी िषाासॉग ैआउॉदो साता देशैबयका नदीभा फाढी आउन सक्न े‗ग्रोफर हाइड्रोरोष्ट्जकर भोडरे‘ रे बविरमिाणी 
गयेको छ । कोसी, नायामणी, गण्डकी, कणाारी, ऩष्ट्श्चभ याप्ती, भहाकारी, िाग्भतीरगामत सफ ैनदीभा फाढी आउन 

सक्न े‗ग्रोफर हाइड्रोरोष्ट्जकर भोडरे‘ को प्रऺेऩण छ । 
जर तथा भौसभ विऻान विबागको ‗फाढी बविरमिाणी शाखा‘ रे गत िषाको भनसुनदेखख नक्सारष्ट्स्थत 

कामाारमफाट २४ स ैघण्टा देशका भुख्म–भुख्म नदीभा आउन सक्न ेफाढीको अनुगभन गदै सिासाधायणराई सतका  
गयाउॉ दै आएको छ । 
आउॉदो साताको बविरमिाणीऩनछ विबागरे सिासाधायणराई फाढीको ऩूिासूचना ददन काभ थारेको छ । ‗ग्रोफर 

हाइड्रोरोष्ट्जकर भोडरेहरूरे घनघोय िषााऩनछ फाढीको आकरन गयेकारे हाभीरे ऩूिासूचना प्रणारीराई प्रबािकायी 
फनाएका छौं,‘ शाखाका फाढी बविरमिाणी विऻ विनोद ऩयाजुरीरे बने, ‗सकेसम्भ सिासाधायण सचते होऊन ्य 

धनजनको ऺनत नहोस ्बन्न ेहाम्रो उद्देश्म हो ।‘ 
ऩयाजुरीका अनुसाय प्रभुख नदीहरूभा स्थाऩना गरयएका फाढी ऩूिाानुभान केन्द्रहरूफाट ‗रयमर टाइभ फेलसस‘ का 
आधायभा प्राप्त हुन ेजरसतह य िषााको विियणका आधायभा गरयन ेफाढी ऩूिाानुभान सेिा विबागको िेफसाइटफाट 

सभेत हेना य थाहा ऩाउन सककन्छ । कुन ैनदीभा ऩानीको सतहरे खतयाको सूची नाघ्नेबफवत्तकै घण्टी फज्छ य 

विऻहरूरे त्मसअनघ न ैसिासाधायणराई सूचना प्रिाह गछान ्। 
मस्तो प्रकायको सजगता अऩनाउन ेिा ऩूिाचतेािनीसम्फन्धी सूचना िेफसाइटका अरािा गहृ भन्त्रारमअन्तगातको 
‗याष्ट्रिम आऩतकारीन कामासञ्चारन केन्द्र‘ भापा त सभेत जानकायी लरन सककन्छ । त्मो सूचना सम्फष्ट्न्धत 

ष्ट्जल्राका प्रभुख ष्ट्जल्रा अगधकायीरे सभेत थाहा ऩाउनेछन ्बन ेउनको भोफाइर सेटभा सभेत प्राप्त हुन ेबएकारे 

तत्कार सूचना प्रिाह य टोरी ऩरयचारन गना सहमोग लभल्नेछ । त्मस्त,ै फाढीको ऩूिासूचना य आऩतकारीन 

कक्रमाकराऩका रागग विबागरे भनसुन अिगधबय २४ घण्टे सेिा ऩनन सञ्चारन गदै आएको छ । 
भुख्म नदीहरूभा फाढी बविरमिाणी सेिारे फाढीजन्म कायणरे हुन ेजनधनको ऺनत न्मूनीकयण गना उल्रेख्म सभम 

प्राप्त हुन ेविबागका भहाननदेशक डा. ऋवषयाभ शभाारे फताए । 
विबागरे ११५५ नम्फयको टोर िी नम्फयभापा त सिासाधायणभा कुन ैऩनन नदी िा ठाउॉ  विशषेको िषाा य फाढीको 
ऩूिासूचना ददने कामा उऩरब्ध गयाउॉ दै आएको छ । 
विबागरे फाढी ऩूिासूचनाको भोफाइर एसएभएस सेिासभेत सुरु गयेको छ । जर तथा भौसभ ऩूिाानुभान 

भहाशाखाका भौसभविद्रे ऩनन सोभफायदेखख नै ऩूिॉ नेऩारभा बायी िषााको बविरमिाणी गयेका छन ्। 
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बायत थऩ बफजुरी टदन तमाय 

सिस्टेसन ननभााणको ठेक्का गचननमाॉ कम्ऩनीराई ददएकोभा बायत असन्तुरट 

कभरदेि बट्टयाई 

आउॉदो दहउॉदभा आइऩन ेरोडसेडडङ अन्त गना ढल्केफय-भुजफ्पयऩुय अन्तयदेलशम प्रसायणराइनफाट थऩ १२० 

भेगािट बफजुरी नेऩारराई ददन आपू तमाय यहेको बायतरे फताएको छ । हार ढल्केफय-भुजफ्पयऩुय ऩदहरो 
अन्तयदेशीम राइन भापा त अदहरे ८० भेगािाट आमात बइयहेको छ । 
बफजुरी आमात गन,े विद्मुत व्माऩाय सम्झौता(ऩीटीए) कामाान्िमनका रागग आिश्मक सॊमन्त्रहरु फनाउन ेतथा 
अन्तयदेशीम प्रसायण राइनराई थऩ विस्ताय गने रगामतका विषमहरु छरपर गना ददल्रीभा आइतिाय सुरु 

बएको नेऩार-बायत दईुऩक्षऺम िैठकरे बायनतम ऩऺरे सो आश्िासन ददएको िैठकभा सहबागी नेऩारी अगधकायीरे 

जानकायी ददए । िैठकभा बायतीम ऩऺरे हारको ८० भेगािट सदहत २०० भेगािट ददन कुन ैकदठनाई नबएको 
िताएको गथमो । 
फैठकको ऩदहरो ददन िसेको ज्िाइन्ट िकका ङ ग्रुऩको िैठकभा बायतरे बविश्मभा थऩ विजुरी ददन सककने तय 

त्मसका रागग नेऩाररे ऩूिााधायहरु िनाउनुऩन ेिताएको गथमो । । थऩ बफजुरी आमातका रागग थऩ सिस्टेसन 

राइन ननभााणको आिश्मकता ऩदाछ । 'नेऩाररे जनत रयलसब गन ेऺभता अलबिदृ्गध गछा  त्मनत न ैददन हाभी तमाय 

छौं,' फैठकभा सहबागी एक अगधकायीरे बन,े 'बायतको ननमत के हो त थाहा छैन तय सकेसम्भ नछटो ऩूिााधाय 

ननभााण गन ेचनुौनत हाम्रो साभु यहेको छ,।' 
िैठकभा सहबागी हुन आएका नेऩारी प्रनतननगधभण्डरका सदस्म नेऩार विद्मुत प्रागधकयणका प्रफन्ध ननदेशक 

भुकेशयाज काफ्रेरे आगाभी डडसेम्फय भदहनासम्भ सिस्टेसन ननभााणको कामा सम्ऩन्न गन ेतमायी यहेको िताए । 
भुजपऩुय-ढल्केबय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट ६०० भेगािटसम्भ बफजुरी आमात गना सककन्छ । 
स्रोतका अनुसाय बायतरे चादहए जनत बफजुरी ददने फताए ऩनन सिस्टेसन ननभााणको ठेक्का गचननमाॉ कम्ऩनीराई 

ददएकोभा उ खसुी छैन ्जसरे गदाा उसरे न ैमसभा असहमोग गना सक्छ ।  'मदद जम्भा २०० भेगािाट विद्मुत 

आमात गना सककमो बन ेदहउॉदको सभमभा आइऩन ेरोडसेडडङराई धेयै हदसम्भ अन्त गना सककने अऩेऺा हाभीरे 

लरएका छौं,' काफ्रेरे काष्ट्न्तऩुयसॉग बन े।  प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको बायत भ्रभणको सभमभा ओरी य 

बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्द्र भोदीरे नेऩारभा ८० भेगािट विद्मुत आमातको सुरुिात गयेका गथए । 
अदहरे नेऩाररे भागे अनुसाय ददन तमाय बएऩनन केही िषाऩनछ नेऩारभा ठूरा जरविद्मुत आमोजनाहरुफाट 

नेऩाराराई चादहन ेबन्दा फढी विजुरी उत्ऩादन हुन ेबएकारे बायतराई फेच्न ेतपा  नेऩाररे ऩूिााधाय िनाउनेतपा  के 

प्रगनत गरययहेको छ बन्न ेचासो ऩनन िैठकभा बायतीम ऩऺको गथमो । बायतरे सन ्२०२५ य २०३५ सम्भ भा 
बायतराई बफजुरी फेच्नेफाये ऩनन ष्ट्जऻासा याखेको गथमो । 
नेऩार य बायतको फीचभा बएको ऊजाा सम्झौतारे दईु देशफीच सयकायी, सािाजननक य ननजी ऺेत्रभा विद्मुत व्माऩाय 

सम्झौता गना सककन ेउल्रेख छ । सो सम्झौतारे ऊजाा ऺेत्रभा रगानीभा रागग प्रोत्सादहत गनुाका साथ ैज्िाइन्ट 

बेन्चयको रागग सभेत िाटो खोरेको छ । 
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त्मसैगयी दोस्रो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनका िायेभा सभेत िैठकभा छरपर हुन ेअगधकायीहरुरे जानकायी ददएका 
छन ्। नेऩाररे  िुटिर-गोयखऩुयराई दोस्रो प्रसायण राइनको रुऩभा प्रस्तुत गना गइयहेको छ । त्मसैगयी अन्म चाय 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको सम्िन्धभा ऩनन छरपर बएको छ । 
अगधल्रो दिुै देशका लसॉचाइ भन्त्रारमका सहसगचिहरुको िैठकभा नेऩाररे इनजॉ िैंकको प्रस्ताि गयेको गथमो । 
जसराई बायतीम ऩऺरे सकायात्भक लरॊदै थऩ छरपर गन ेफताएको गथमो । सो सहभनत अनुसाय ऩनछ िषाामाभभा 
नेऩारभा फढी बएको विजुरी बायतराई ददन ेय सुख्खा माभभा नेऩारभा आमात गन ेप्रस्ताि गथमो । 
त्मसैगयी भागथल्रो कणाारी तथा अरुण तेस्रो ऩरयमोजनाहरुको प्रगतीको फायेभा सभेत फैठकभा छरपर हुन ेछ । 
―मी द‘शई ऩरयमोजनाको िायेभा साभान्म छरपर हुन ेछ तय विस्ततृभा ऩनछ गरयन ेछ,' काफ्रे बन े। 
विद्मुतको रागग दिुै देशभा खरुा ऩहुॉच मस िैठकको अको भहत्िऩूणा एजेण्डा हो । नेऩारी ऩऺको बनाई आपूरे 

चाहेको ऩऺसॉग बायतफाट विजुरी खरयद हुनुऩछा  बन्न ेयहेको छ । त्मसका रागग बायतभा विलबन्न कानुनी 
जदटरताहरु यहेका छन ्। 
ऩीटीए सम्झौताभा उल्रेख बएका नम दईु सॊमन्त्रको िैठक िषाभा दईुऩटक िस्न ेव्मिस्था छ । िातााभा सहबागी हुन 

ददल्री आएका नेऩारी प्रनतननगधभण्डरका सदस्म विद्मुत प्रागधकयणका प्रिन्ध ननदेशक भुकेश काफ्रेरे 

दहउॉदमाभको रोडसेडडङ अन्त गना बायतफाट विजुरी आमातको प्रस्ताि गरयएको जानकायी ददए । 
नेऩार य बायतको फीचभा २०७२ कानताक ४ गतेका सो सम्झौता बएऩनछ २०७१ भॊलसयभा ऩदहरो य २०७२ भाघभा 
दोस्रो फैठक िसेको गथमो । मो तेस्रो फैठक हो । मस अरािा ऩीटीए कामाान्िमनका रागग दिुै ऩऺरे सॊशोधन गनुाऩन े

कानुन सॊशोधनका विषमभा सभेत छरपर हुन गइयहेको छ । 
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कुरेखानीको म्माद दईु वषा थवऩॉदै 

रक्ष्भण विमोगी 
दस िषादेखख ननभााणाधीन १४ भेगािाट कुरेखानी तेस्रो जराशम जरविद्मुत आमोजनाको म्माद अझै २ िषा थप्न े

तमायी गरयएको छ। ननभााणको म्माद थप्न रागगएको मो चौथोऩटक हो। 
ऩनछल्रो सॊशोगधत सभमभा ऩनन काभ नसककन ेबन्दै सभम थप्न ेतमायी गरयएको हो। २०६३ भा काभ सुरु बएको 
आमोजनाको म्माद अदहरेसम्भ तीनऩटक थवऩएको छ। मो गनतविगधरे सॊकट टाने बफजुरी जोहो गना बायत धाउन े

ऊजाा भन्त्रारम य नेऩार विद्मुत प्रागधकयणका अगधकायी देशफाटै उत्ऩादन गना बन ेगैयष्ट्जम्भेिाय देखखएको ऩुष्ट्रट 

हुन्छ। 
आमोजनाको सुरु रागत २ अफा ४३ कयोड रुऩैमाॉ यहे ऩनन अदहरेसम्भ ४ अफा २२ कयोड रुऩैमाॉ ऩुगगसकेको छ। करयफ 

५० प्रनतशत रागत फढेय प्रनतकूर अिस्था उत्ऩन्न हुॉदासम्भ भन्त्रारमरे मसतपा  ध्मान ददएको छैन। प्रनतकूर 

अिस्था यहे ऩनन हारसम्भ ८५ प्रनतशत काभ सककएको आमोजनाको दाफी छ। 
नेऩार विद्मुत प्रागधकयणरे ऩनछल्रो लभनतअनुसाय आगाभी ऩुस १५ गत ेआमोजना सम्ऩूणा काभ सक्न ेप्रनतफद्धता 
जनाएको गथमो। तय, हाइड्रो तथा इरेक्िो भेकाननकर ठेकेदायरे काभभा दढराइ गयेकारे तोककएको सभमभा काभ 

सककन ेअिस्था नयहेको आमोजना िरयरठ इष्ट्न्जननमय इष्ट्न्दिय नघलभयेरे फताए। 
'अदहरे कभाचायीरे नछटो काभ गयेयभात्र आमोजनाको प्रगनत हुन ेअिस्था देखखॉदैन,' उनरे आइतफाय नागरयकसॉग 

बन,े 'केन्द्रीम कामाारम तथा भन्त्रारमरे ध्मान ददनुऩयम्ो। नीनतगतरुऩभा देखखएका सभस्मा सभाधान गना प्रमास 

गनुाऩछा।' आमोजनाभा सयकाय य प्रागधकयणको ५०/५० प्रनतशत रगानी यहे ऩनन भन्त्रारमरे मसभा चासो न ै

नददएको उनको बनाइ छ। 
आमोजना प्रभुख तथा उच्च अगधकायी काभ िा फैठकका नाभभा केन्द्रभ ैफसेय ऩनन सभाधानभा ष्ट्जम्भेिाय नहुॉदा 
काभ प्रबावित हुन ेगयेको छ। आगाभी दहउॉदभा बफजुरी ककनेय रोडसेडडङ ननलभट्मान्न ऩान ेआश्िासन फाॉडकेो 
सयकायरे थोयै प्रमास गयेय फन्न ेआमोजनाराई फेिास्ता गयेको मसफाट प्रस्ट हुन्छ। 
भुरुको ऊजाा सॊकट कभ गन ेआधाय कुरेखानी जराशम न ैहो। मो आमोजना फन्दा १४ भेगािाट थवऩन्छ य दहउॉदभा 
मो ६० भेगािाटको नदी प्रिाही आमोजना फयाफय हो, जसरे रोडसेडडङ घटाउन उल्रेखनीम बूलभका खेल्न सक्छ। 
तय, काभ नबएकोभा भन्त्रारम य प्रागधकयण आयोऩ प्रत्मायोऩभ ैसीलभत छन।् 
लसलबर ननभााणको गचननमाॉ ठेकेदाय लसनो हाइड्रोरे करयफ ९४ प्रनतशत काभ सकेको छ तय इरेक्िो तथा हाइड्रो 
भेकाननकरको काभ ३७ य १० प्रनतशतभात्र बएको आमोजनारे जानकायी ददएकोभ छ। इरेक्िो भेकाननकर ठेकेदाय 

झषे्ट्जमाङ ष्ट्जनरुनरे सभमभा काभ नगयेकैरे दढराइ बएको नघलभयेको तका  छ। 
झषे्ट्जमाङसॉग ठेक्का तोडये नमाॉ प्रकक्रमाभा जाॉदा आमोजना झन ैरष्ट्म्फने हुॉदा उसराई काभ गयाउन कूटनीनतक ऩहर 

गनुाऩन ेनघलभयेरे फताए। 'इरेक्िो तथा हाइड्रो भेकाननकर ठेकेदायको व्मिस्थाऩन ननकै कपतरो छ,' उनरे बन,े 

'ननभााणस्थरभा ष्ट्जम्भेिायी नऩाएका साभान्म कभाचायी ऩठाउॉछ, उनीहरुफाट काभै हुन सक्दैन।' 
आमोजनाको विद्मुतगहृ, ४.२ ककरोलभटयको सुरुङ रगामत अगधकाॊश काभ सककएको छ तय इरेक्िो तथा हाइड्रो 
भेकाननकरका उऩकयण जडान बएका छैनन।् लसलबर सॉगसॉग ैती उऩकयण जडान गनुाऩछा। ननभााणस्थरभा इरेक्िो 
भेकाननकर ठेकेदाय झषे्ट्जमाङ ष्ट्जनरुनको उऩष्ट्स्थनत छैन। 

http://www.nagariknews.com/news/author/1082


सयकायको फजेट तथा नीनत–कामाक्रभभा सभेत ननभााणाधीन आमोजनाको काभ सभमभ ैसक्न उच्च प्राथलभकता 
ददन ेउल्रेख छ। तय, दशौं िषासम्भ आमोजना अरऩत्र जस्तै हुॉदा सयकायरे िास्त ैनगयेको आमोजना अगधकायीरे 

गुनासो गये। 'मही गनतभा काभ गदाा अफको दईु िषाभा ऩनन सककॉ दैन,' अमोजनाका एक अगधकायीरे बने। 
इरेक्िो तथा हाइड्रो भेकाननकर ठेकेदायकै कायण लसलबरको सभेत काभ प्रबावित हुॉदा लसनो हाइड्रोरे ऺनतऩूनत ा दाफी 
गदै आएको छ। 'उगचत ऺनतऩूनत ाको सम्फोधन नबए लसलबरको फाॉकी काभ ऩनन योककन सक्छ,' नघलभयेरे बने। 
लसलबर ननभााणको ऺनतऩूनत ा तथा 'बेरयएसन' वििाद सभमभा सम्फोधन य आमोजनासॉग सम्फष्ट्न्धत सभस्माको 
नछटो ननणाम गरयददन आमोजनारे प्रागधकयणसॉग आग्रह गयेको छ। सञ्चारक सलभनतको फैठक राभो सभमसम्भ 

नफस्दा ऩनन आमोजनाभा देखखएका सभस्माको सम्फोधन हुन नसकेको हो। 
'दहउॉदको रोडसेडडङ ननलभट्मान्न ऩान ेघोषणा गयेका ऊजााभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझी ऩाटॊको काभ य ष्ट्जल्रा दौडभ ै

व्मस्त छन,्' आमोजनाका एक इष्ट्न्जननमयरे बन,े 'सगचिराई भतरफ ैछैन, कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज 

काफ्रेराई ऩद जोगाउन ैदठक्क छ।' आमोजना नछटो सकेय बफजुरी फाल्नुऩछा  बन्न ेकसैको ध्मान नगएको उनरे 

फताए। 
इरेक्िो तथा हाइड्रो भेकाननकर ठेकेदाय ऩरयचारन गयेय नछटो काभ सक्न सयकायरे गचननमाॉ दतूािाससॉग 

कुटनीनतक ऩहर गनुाऩन ेप्रागधकयणको ननचोड छ। 'दतूािासको सहमोग लरएय काभ गना उसराई दफाफ नददएसम्भ 

आगाभी ऩुस १५ अनघ काभ सककन्न,' इष्ट्न्जननमय नघलभयेरे बने। 
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बायतसॉग ककछनएको बफजुरीको नोक्सान यकभ टदन अथा सहभत 

सयकायरे बायतफाट खरयद विद्मुत्भा नोक्सान बएको ३ अफा ९६ कयोड ७७ राख रुऩैमाॉ नेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयणराई ददने बएको छ । अथा भन्त्रारमरे नोक्सान बएको यकभ शोधबनाा ददने प्रस्ताि स्िीकृनतका रागग 

भष्ट्न्त्रऩरयषद्भा रैजान ऊजाा भन्त्रारमराई सहभनत ददएको हो । 
आगथाक िषा ०७१/७२ अथाात ्सन ्२०१४ जुराईदेखख २०१५ भाचासम्भ आमात गदाा बएको १ अफा ९३ कयोड ६६ राख य 

सन ्२०१५ अवप्ररदेखख नेबेम्फयसम्भको दईु अफा ३ कयोड ११ राख गयी तीन अफा ९६ कयोड ७७ राख रुऩैमाॉ ददन अथा 
सहभत बएको हो । 
अथारे सहभनत ददएऩनछ शोधबनाा ददन ेप्रस्ताि स्िीकृनतका रागग भष्ट्न्त्रऩरयषद्भा ऩेस गरयएको ऊजााका सहामक 

प्रिक्ता गोकणायाज ऩन्थरे जानकायी ददए । ‗प्रागधकयणको नगद भौज्दात य आगथाक अिस्थाराई हेयेय बफजुरीको 
कायोफायभा बएको घाटा यकभ शोधबनाा ददने अथारे ननणाम गयेको छ,‘ उनरे बन,े ‗अफदेखख मसफाऩत 

प्रागधकयणराई थऩ यकभ नददने अथारे प्रस्ट ऩायेको छ ।‘ 
सयकायरे रोडसेडडङ कभ गना बायतफाट आमात गरयएको बफजुरीको भूल्म य नेऩारभा बफक्री गदााको भूल्मफीचको 
पयक यकभ प्रागधकयणराई शोधबनाा ददॉदै आएको छ । आमातीत विद्मुत्को बफक्री आमबन्दा खरयद यकभ फढी हुॉदा 
प्रागधकयणरे नोक्सानी व्महोदै आएको छ । सयकायरे मसअनघ आगथाक िषा ०६९/७० य ०७०/७१ भा आमात गरयएको 
विद्मुत्को नोक्सानी यकभ शोधबनाा ददएको गथमो । 
चार ूआगथाक िषा ०७२/७३ भा बायतफाट १६ अफा रुऩैमाॉबन्दा फढीको विद्मुत ्आमात हुन ेप्रागधकयणरे अनुभान 

गयेको छ । जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभााण हुन नसक्दा नेऩारको आन्तरयक भाग ऩूया गना बायतफाट िावषाक 

रूऩभा औसत ३० प्रनतशत बफजुरी आमात बइयहेको छ । मो फढ्दो क्रभभा छ । विगतभा केही भदहना भात्र ैबफजुरी 
आमात हुॉदै आएकोभा अफ आन्तरयक भागराई धान्न िषैबरय बायतफाट आमात गनुाऩन ेअिस्था छ । 
ववद्मुत ्भहसरु फढाउन अथाको दफाफ 

बायतफाट खरयद गरयएको विद्मुत्भा घाटा बएको यकभ शोधबनाा ददन ेसहभनतसॉग ैअथा भन्त्रारमरे विद्मुत ्भहसुर 

तत्कार फढाउन ऊजाा भन्त्रारम य प्रागधकयणराई दफाफ ददएको छ । ‗कम्तीभा ऩनन आमात भूल्म य प्रागधकयणको 
ओबयहेड खचा घटी नहुन ेगयी बफजुरीको भलू्म तत्कार सभामोजन (िदृ्गध) गना अथा भन्त्रारमरे बनेको छ,‘ 

ऊजााका सहामक प्रिक्ता ऩन्थरे जानकायी ददए । सयकायरे आि ०७१/७२ फजेट िक्तव्मभापा त विद्मुत ्भहसुर 

रागत अनुरूऩ सभमानुकूर ऩरयभाजान गन ेघोषणा गयेको गथमो । तय, अदहरेसम्भ कामाान्िमन बएको छैन । 
विद्मुत ्भहसुर ननधाायण आमोगरे सफ ैग्राहकको औसतभा १८ दशभरि ३५ प्रनतशत फढाउन ेअष्ट्न्तभ तमायी गयेको 
छ । आगाभी १ साउनफाट राग ूहुन ेगयी भहसुर फढाउन ेप्रकक्रमा अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको आमोगरे जनाएको छ । 
मसअनघ भहसुर फढाउॉदा चहुािट ननमन्त्रण, प्रशासननक तथा वित्तीम सुधायभा आमोगरे ददएको ननदेशन 

प्रागधकयणरे कामाान्िमन गयेको छैन । 
जरववद्मुत्को राब ऩटहरे स्थानीम तहभा : उऩाध्मऺ खछतवडा 
याष्ट्रिम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ डा.मुियाज खनतिडारे जरविद्मुत ्आमोजनाफाट प्राप्त हुन ेराबको ऩदहरो 
बागीदाय स्थानीम सभुदामराई फनाउनुऩन ेफताएका छन ्। इलसभोड य नीनत पाउन्डसेनरे सोभफाय याजधानीभा 
जरविद्मुत्को राब फाॉडपाॉडफायेको अन्तयााष्ट्रिम कामाशाराभा उऩाध्मऺ खनतिडारे राब ऩदहरे स्थानीम तहभा 



फाॉड्नुऩन ेफताए । ‗सेमय ददएय स्थानीमराई जरविद्मुत ्आमोजनाको स्थानीमको स्िालभत्ि ग्रहण गयाउनुऩछा ,‘ 
उनरे बन,े ‗ननजीबन्दा ऩष्ट्ब्रक कम्ऩनीहरू ऩायदशॉ हुन ेबएकारे त्मसैभापा त उनीहरूराई सहबागी गयाउनुऩछा , 
मसो गरयएभा आमोजना ननभााणभा थऩ सहज हुनेछ ।‘ फजायभा अदहरे फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको सेमय फाहुल्मता 
यहेको उल्रेख गदै खनतिडारे अफ जरविद्मुत्रगामत ऩूिााधाय ननभााणका कम्ऩनीहरू आउनुऩन ेफताए । 
जरविद्मुत ्आमोजनाफाट योमल्टी, स्थानीमराई सेमय ददएय स्िऩुॉजी (इष्ट्क्िटी)भा रगानी, स्थानीमराई योजगायी 
तथा तालरभ, सडक, विद्मुतीकयणरगामतका राब प्राप्त बइयहेको छ । 
स्थानीमराई सेमय ददएय जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभााण गन ेभोडरेरे ध्िॊशकायी यहेको ऩूिाजरस्रोतभन्त्री दीऩक 

ऻिारीरे फताए । ‗अगधकाॊश जरविद्मुत ्आमोजना प्रिद्र्धकरे आमोजनाको रागत फढाएय ननभााण सम्ऩन्न 

गनुाबन्दा ऩदहरे न ैआफ्नो रगानी उठाउॉछन,्‘ उनरे बन,े ‗मसरे गदाा विद्मुत्को रागत भहॉगो ऩदाा उऩबोक्ता फढी 
भूल्म नतयेय बफजुरी प्रमोग गना फाध्म छन ्।‘ 
ननभााण अिगधभा न ैसेमय ददइएभा स्थानीमरे आमोजनाको स्िालभत्ि ग्रहण गयी ननभााणभा अियोध नगन ेसाननभा 
हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका प्रभुख कामाकायी अगधकृत डा.सुिणादास शे्ररठरे फताए । ‗जरविद्मुत ्आमोजना दगुाभ बेगभा 
हुन ेबएकारे सेमय ददइएभा त्महाॉका फालसन्दाको भुरकको विकासभा सभेत मोगदान यहन्छ,‘ उनरे बने, ‗मसरे 

स्थानीमरे आमोजनाको स्िालभत्ि ग्रहणसभेत गयाउॉछ ।‘ 
जरविद्मुत ्आमोजनाफाट प्राप्त हुन ेयोमल्टी फाॉडपाॉडको सॊमन्त्र प्रबािकायी हुन नसकेको ननजी ऺेत्रका ऊजाा 
उत्ऩादकहरूको सॊस्था, नेऩार (इऩान)का कोषाध्मऺ नयेन्द्र प्रजाऩनतरे फताए । कामाक्रभभा इलसभोड य नीनत 

पाउन्डसेनरे १३ आमोजनाको अध्ममन गयी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट प्राप्त बएको राबराई सभेटेय तमाय 

ऩारयएको प्रनतिेदन सािाजननक गरयएको गथमो ।  



/fhwfgL b}lgs, 2073÷3÷14 

बायत ३ सम भेगावाट टदन तमाय 

भूल्म तम गना फाॉकी 
बीभ गौतभ 

बायत नेऩारराई ८० भेगािाटसदहत ३ सम भेगािाट विद्मुत ्ददन तमाय बएको छ । नेऩार य बायतफीच बएको 
फहुचगचात ऊजाा व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) कामाान्िमन रागग भॊगरफायको सगचिस्तयीम फैठकभा ३ सम भेगािाट 

विद्मुत ्ददन तमाय बएको हो ।  
फैठकभा सहबागी एक अगधकायीका अनुसाय विगत ऩाॉच भदहनाअनघ देखख आमात बइयहेको ८० भेगािाट थऩ एक 

िषाका रागग य फाॉकी १ सम २० भेगािाट आगालभ डडसेम्फयदेखख ददन तमाय बएको हो । उनका अनुसाय ऩदहराबन्दा 
प्रनत मुननट भूल्मिदृ्गध गनुाऩन ेप्रस्ताि बायतीम ऩऺरे याखेकाभा मसफाये बन ेटुॊगो रागगसकेको छैन । मसको 
तमऩनछ प्रागधकयण य बायतीम ऩऺफीच िाताा गयेय टुॊग्माउन ेसहभनत बएको छ । 
नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणका अनुसाय आगाभी डडसेम्फयदेखख भुहजपऩुय–ढल्केफय ऩदहरो अन्तयदेशीम प्रसायण 

राइनभापा त हार आमात बइयहेको ८० भेगािाटफाहेक थऩ १ सम २० भेगािाट तथा दहुफी–कटैमा–कुसाहा य 

यक्सौर–ऩयिानीऩुयभापा त ५०÷५० भेगािाट विद्मुत ्थऩ गना नेऩाररे प्रस्ताि गयेको गथमो । दिुै राइनभापा त हार 

विद्मुत ्आमात बइयहेको थऩ सकका ट फनाएय १ सम भेगािाट विद्मुत ्आमात गरयन ेय मसफाट आगाभी दहउॉदभा हुन े

रोडसेडडङभा कभी आउन ेरक्ष्म प्रागधकयणको छ ।  
ऩीटीए कामाान्िमनका रागग गदठत सगचिस्तयीम सॊमुक्त ननदेशक सलभनतको फैठक भॊगरफाय य सह–सगचिस्तयीम 

सॊमुक्त कामा सभूहको फैठक सोभफाय फस्न रागेको छ । नेऩारफाट सगचिस्तयीम फैठकको नेततृ्ि ऊजाा सगचि 

सुभनप्रसाद शभाा य सह–सगचिस्तयीम फैठकको नेततृ्ि ददनेश नघलभयेरे गयेका गथए । नेऩार य बायतफीच ४ कावत्तक 

२०७१ भा ऩीटीए बएऩनछ ऩदहरो फैठक भॊलसय २०७१ तथा दोस्रो फैठक गत भाघभा नेऩारभा फसेको गथमो । 
मो तेस्रो फैठक हो । फैठकभा नेऩार–बायत प्रसायण राइन गुरुमोजनाराई अनघ फढाउन ेफताउॉ दै मसको ष्ट्जम्भा दिुै 
देशको प्राविगधक सभूहराई ददइएको छ । फैठकभा दोस्रो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनका रूऩभा न्म ुफुटफर–गोयखऩुय 

फनाउनेफाये ऩनन छरपर बएको गथमो ।  
हार विद्मुत ्प्रागधकयणरे ऩदहरो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभापा त ८० भेगािाट विद्मुत ्आमात गरययहेको छ । 
गत ८ पागुनभा प्रधानभन्त्री केऩी शभाा ओरीको बायत भ्रभणका क्रभभा ओरी य उनका बायतीम सभकऺी नयेन्द्र 

भोदीरे सॊमुक्त रूऩभा रयभोटाभापा त ष्ट्स्िच गथचये ८० भेगािाट विद्मुत ्आमातको शुबायम्ब गयेका गथए ।  
ऩाॉच भदहनाका रागग भात्र सम्झौता बएकाभा मो द्विऩऺीम फैठकभा थऩ एक िषाका रागग विद्मुत ्आमातको 
प्रस्ताि गयेकाभा बायतीम ऩऺरे सहभनत जनाएको गथमो । ढल्केफय–भुजपयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट 

हार ८० भेगािाटसम्भ विद्मुत ्आमात गरययहेको नेऩाररे बायतसॉग आगाभी सन ्२०१६ को अक्टोफयसम्भ २ सम 

भेगािाट य २०१७ को डडसेम्फयफाट ६ सम भेगािाट ऩ¥ुमाइन ेसम्झौता गरयसकेको छ । हार बायतफाट ८० 

भेगािाटसदहत ३ सम भेगािाट विद्मुत ्आमात हुॉदै आएको छ ।  
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ऩञ्चशे्वयको रागत ऩाॉच खफा 
रक्ष्भण विमोगी 
ऩञ्चशे्िय फहुउद्देश्मीम आमोजनाको ‗विस्ततृ आमोजना प्रनतिेदन (डडवऩआय)‘ तमाय गरययहेको िाऩकोस 

लरलभटेडरे मसको रागत करयफ ५ खफा रुऩैमाॉ ननधाायण गयेको छ। िासकोसरे तमाय गयेको डडवऩआयको 
अष्ट्न्तभ भस्मौदाभा आमोजना फनाउन उक्त यकभ खचा हुने अनुभान गरयएको हो। 
कुर रागतभध्मे नेऩाररे करयफ २ खफा रुऩैमाॉ (४० प्रनतशत) सम्भ रगानी गनुाऩन ेहुन्छ। डडवऩआय 

अष्ट्न्तभ रुऩ ददन ऊजाा भन्त्रारम, बायतको जरस्रोत भन्त्रारम य ऩञ्चशे्िय विकास प्रागधकयण (वऩडडए) रे 

छुट्टा–छुट्टै अध्ममन सुरु गयेका छन।् 
चाय÷ऩाॉच भदहनाभा अध्ममन सककने हुॉदा रागत घटफढ हुन सक्न ेप्रागधकयणका प्रभुख कामाकायी 
अगधकृत (लसइओ) भहेन्द्रफहादयु गुरुङरे फताए । ‗ऩुयानो अध्ममनभा बएको केही कुया पेरयएका छन,् 

ऺभता ऩनन घटेको छ,‘ उनरे सोभफाय नागरयकसॉग बने, ‗ऺभता घटे ऩनन िावषाक बफजुरी उत्ऩादनभा बने 
खासै पयक ऩदैन ।‘ 
सन ्२०१० भा गरयएको अध्ममनभा ऩुयानो अध्ममनभा रागत करयफ ३ खफा ३६ अफा रुऩैमाॉ अनुभान 

गरयएको गथमो । आमोजना ननभााण, ऩुनस्र्थाऩना तथा ऩुनफाासरगामत विषम सभेदटॉदा रागत थवऩन 

गएको गुरुङरे फताए । ‗आमोजनाफाट हुने राबको फाॉडपाॉट बएऩनछ नेऩाररे कनत रगानी गने बन्ने टुॊगो 
राग्छ,‘ उनरे बने, ‗अदहरेको अिस्थाभा कु रागतको करयफ ४० प्रनतशतसम्भ हुन सक्छ ।‘ 
नेऩार य बायतफीच २०५२ भाघ २९ भा शायदा ब्मायेज, टनकऩुय ब्मायेज य ऩञ्चशे्िय आमोजना विकास गने 
गयी एकककृत भहाकारी सन्धी बएको गथमो । सन्धीभा उत्ऩाददत बफजुरी य ऩानी आधा÷आधा फाॉड्न े

उल्रेख छ । मी विषम सन्धीभै ककटान बए ऩनन राबका केही विषम टुॊगो राग्न फाॉकी यहेको उनरे 

जानकायी ददए । 
भहाकारी नदीफाट दिुै देशरे अदहरे १२ अफा क्मुबफक लभटय ऩानी प्रमोग गरययहेका छन ्तय नेऩाररे ज्मादै 

कभ प्रमोग गयेको छ । आमोजना ननभााणऩनछ १८ अफा क्मुबफक लभटय उऩरब्ध हुन ेअध्ममनरे देखाएको 
छ । थऩ उऩरब्ध हुने ६ अफाभध्मे ३ अफा नेऩारराई ददनुऩने, १ अफा ९२ कयोड बायतरे प्रमोग गन ेय फाॉकी १ 

अफा ५० कयोड क्मुबफक लभटय नदीभै छोड्नुऩन ेडडवऩआयभा छ । आमोजना फनेऩनछ नेऩारभा ९३ हजाय 

हेक्टय य बायतभा १६ राख हेक्टय जलभनभा लसॉचाइ ऩुग्नेछ । 
बायतरे भहाकारी नदीको तल्रो Ôँेत्रको शायदा ब्मायेजको ऩानी आपूरे ऩाउनुऩन ेिा त्मसभा कुन ै

सभस्मा आउन नहुने अडान लरॉदै आएको छ । भहाकारी नदीभा ८० प्रनतशत ऩानी बायतफाट य २० प्रनतशत 

नेऩारफाट आउने हुॉदा आमोजना फनाउॉदा देशराई पाइदा हुन ेमस ऺेत्रका जानकायको तका  छ ।  सन्धीभा 
सभेत दिुै देशरे हार उऩमोग बइयहेको ऩानीको ऩरयभाणभा कभी आउन नहुन ेउल्रेख छ । जराशमफाट 

नेऩारतपा  ३४ य बायततपा  ६६ प्रनतशत डुफानभा ऩनेछ । 
आमोजना ननभााणको अिगध १० िषा ननधाायण गने य ८० प्रनतशत वित्तीम सॊस्थाफाट रगानी गये सयकायरे 
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िावषाकरुऩभा धेयै रगानी गना नऩन ेगुरुङको तका  छ । ‗सयकायरे रगानी गना नसकेको अिस्था देखखए 

बायत, चीन िा अन्म दात ृननकामफाट ऋण लरन सककन्छ,‘ उनरे बन े। आमोजनाफाट नेऩारतपा  २ हजाय 

९ सम २६ घयधयुी अथाात साढे २२ हजाय व्मष्ट्क्त विस्थावऩत हुने अध्ममनभा छ । 

‘गबछनाङ फडी’को चौथो फैठक  ऩोखयाभा 
काठभाडौं-ऩञ्चशे्िय विकास प्रागधकयण (वऩडडए) ‗गबननाङ फडी‘ को चौथो फैठक असाय २० य २१ भा 
ऩोखयाभा हुन ेबएको छ। फैठकभा आगथाक तथा प्रशासननक व्मिस्थाऩन रगामत विषमभा छरपर हुन े

वऩडडएका प्रभुख कामाकायी अगधकृत भहेन्द्रफहादयु गुरुङरे जानकायी ददए। 
‗असाय १७ य १८ भा दिुै देशका ऊजाा य जरस्रोत सगचिस्तयीम सलभनतको छरपर हुन्छ,‘ उनरे बन,े ‗मो 
सहमोगी सलभनत हो, मसरे टुॊगो रगाएका विषम गबननाङ फडीको फैठकभा प्रस्तुत हुन्छ य ननणाम गरयन्छ।‘ 
ऊजाा भन्त्रारमका सहसगचि भाधिप्रसाद गडतौरा य बायतीम जरस्रोत भन्त्रारमका अनतरयक्त सगचि 

मुऩी लसॊहरे सलभनतको नेततृ्ि गनेछन ्। 
गुरुङका अनुसाय वऩडडएभा जनशष्ट्क्त बनाा, सॊयचनागत व्मिस्था, जनशष्ट्क्त सम्फन्धी नीनतरगामत थऩ 

विषमभा ऩनन छरपर हुन्छ । ‗आमोजनाभा दिुै देशरे रगानी गन ेबए ऩनन कुन स्रोतफाट गन ेबन्ने छैन, 

फैठकभा मो विषमभा ऩनन छरपर हुनेछ,‘ उनरे बने । 
प्रागधकयण कामासलभनत बने अदहरेसम्भ ऩूणा बएको छैन । वऩडडए गठन हुॉदा नेऩार य बायतफाट ४÷४ 

अगधकायी यहन ेप्रािधान फनाइएको गथमो । नेऩारका तपा फाट चायै जनाको ननमुष्ट्क्त बए ऩनन बायतरे 

वित्तीम ऺेत्र हेने कामाकायी ननदेशक ऩठाएको छैन । 
प्रागधकयणभा लसइओ गुरुङसदहत कानु, िाताियण तथा व्मिस्थाऩन हेन ेकामाकायी ननदेशक रुद्रप्रसाद 

लसटौरा, ददलरऩकुभाय सडौरा य फाफुयाभ अगधकायी ननमुक्त बएका छन ्। मस्तै बायतका तपा फाट 

अनतरयक्त लसइओ एचके साहुसदहत प्राविगधक य ऩुनस्र्थाऩन तथा ऩुनफाास हेन ेकामाकायी ननदेशक एके 

खामाा य एभ रार ननमुक्त बएका छन।् 
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वषैबरय ८० भेगावाट आमात छनन्श्चत, भूल्म अछनन्श्चत 

भॊगरफाय नमाॉटदल्रीभा सम्ऩन्न नेऩार–बायत ऊजाासथचवस्तयीम फैठकभा बायतफाट ८० भेगावाट ववद्मुत ्फाहै्र 

भटहना ल्माउन ेसहभछत  

सचने गौतभ  

ढल्केफय–भुजफ्पऩुय अन्तयदेशीम (क्रस फोडाय) प्रसायण राइनभापा त िषैबरय ८० भेगािाट विद्मुत ्बायतरे ददन े

बएको छ । अदहरेकै सता य भूल्मभा विद्मुत ्ददन नेऩाररे गयेको प्रस्तािभा बन ेबायत भौन फसेको छ। 
विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए)भा बएको व्मिस्थाअनुसाय दईु भरुुकका ऊजाा सगचि सष्ट्म्भलरत सॊमुक्त स्टेरयङ 

सलभनतको फैठकभा ऊजाा सगचि सुभनप्रसाद शभाारे अदहरेकै सता य भूल्मभा ८० भेगािाट विद्मुत ्ददन बायतीम 

ऩऺराई आग्रह गयेका गथए । भॊगरफाय नमाॉ ददल्रीभा सम्ऩन्न फैठकभा मसफाये कुन ैननणाम नबएको फैठकभा 
सहबागी एक नेऩारी प्रनतननगधरे जानकायी ददए । बायतीम ऩऺको नेततृ्ि विद्मुत ्सगचि प्रदीऩकुभाय ऩुजायीरे 

गयेका गथए । 
‗ढल्केफय–भुजफ्पऩुयफाट आमात बइयहेको ८० भेगािाटराई ननयन्तयता ददन बायतीम ऩऺ सहभत बमो, अदहरेकै 

सता य भूल्मभा ददन आग्रह गदाा उनीहरू भौन फस,े‘ फैठकभा सहबागी ती प्रनतननगधरे बन,े ‗मसफाट अदहरे आमात 

बइयहेको भूल्मभा विद्मुत ्ददन नसककन ेबायतीम ऩऺरे सॊकेत ददएको छ ।‘ 
नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण य बायतीम कम्ऩनी एनदटवऩसी विद्मुत ्व्माऩाय ननगभफीच ढल्केफय–भुजफ्पऩुय प्रसायण 

राइनभापा त गत ३ पागुनभा ८० भेगािाटसम्भ विद्मुत ्खरयद–बफक्री सम्झौता बएको गथमो । सम्झौताको म्माद 

१६ असायभा सककॉ दै छ । एनदटवऩसीरे भुजफ्पयऩुय बफन्दभुा प्रनतमुननट ३ रुऩैमाॉ ४४ ऩैसा बायतीम रुऩैमाॉ (५ रुऩैमाॉ 
५० ऩैसा)भा विद्मुत ्ँ  ्ददइयहेको छ । भुजफ्पयऩुयफाट ल्माउॉदाको प्रसायण राइन शुल्क (ष्ट्ह्िलरङ चाजा) १ रुऩैमाॉ ५३ 

ऩैसा नतदाा प्राविगधक चहुािटफाहेक ढल्केफय बफन्दभुा आइऩुग्दा प्रनतमुननट ७ रुऩैमाॉ ३ ऩैसा ऩन ेप्रागधकयणरे 

जनाएको छ । 
थऩ बफजुरी टदन तमाय तय ऩूवााधाय छैन 

ढल्केफयभा प्रागधकयणरे २२० केबीको सफस्टेसन फनाउन सकेभा प्राविगधक ऺभतारे भ्माएसम्भ थऩ विद्मुत ्ददन 

बायत तमाय बएको छ । स्टेरयङ सलभनतको फैठकरे ढल्केफय–भुजफ्पऩुयफाट सफस्टेसनको ऺभतारे भ्माएसम्भ 

नेऩारराई थऩ विद्मुत ्ददन ेननणाम गयेको छ । नेऩाररे आगाभी डडसेम्फयलबत्रभा सफस्टेसन फननसक्न ेजानकायी 
फैठकभा गयाएको गथमो । २२० केबीको सफस्टेसन फनाउन नसकेऩनछ अल्ऩकारीन रूऩभा १३२ केबीभापा त विद्मुत ्

आमात बइयहेको छ । सफस्टेसन तोककएको समभभा फनेभा थऩ तीन सम भेगािाटसम्भ विद्मुत ्आमात गना 
सककन ेप्रागधकयणरे फताएको छ । सयकायरे आगाभी दहउॉदभा आधायबूत रूऩभा रोडसेडडङ हटाउन ेमोजना फनाएको 
छ । 
दोस्रो क्रस फोडाय राइनको रगानी प्रारूऩभा वववाद 

स्टेरयङ सलभनतभा दईु भुरुकफीच विद्मुत ्आदान–प्रदान गना ननभााण हुन ेन्म ुफुटिर–गोयखऩुय दोस्रो ४ सम केबी 
क्रस फोडाय प्रसायण राइनको रगानी भोडालरटीभा वििाद बएको छ । दोस्रो क्रस फोडाय प्रसायण राइनफाट बायतरे 

पाइदा लरन ेबएकारे ष्ट्ह्िलरङ चाजा, न्मूनतभ आमात गरयन ेविद्मुत्रगामत बायतरे व्महोनुाऩन ेप्रस्ताि नेऩाररे 

गयेको गथमो ।  बायतीम ऩऺरे बन ेमसफाट नेऩारराई नै पाइदा ऩुग्न ेबएकारे ऩदहरो क्रस फोडाय प्रसायण राइनकै 



रगानी भोडालरटीभा फनाउनुऩन ेप्रस्ताि गयेको गथमो । ‗दईु भुरुक सयकाय–सयकाय तहफाट फनाउन ेमा ऩदहरो क्रस 

फोडाकै भोडालरटीभा फनाउन ेबन्न ेछरपर बमो, तय केही ननणाम हुन सकेन,‘ फैठकभा सहबागी एक नेऩारी 
प्रनतननगधरे बने, ‗नेऩारराई भात्र ैखचा फोकाउन ेहो बन ेबफजुरी ल्माउनु त ऩयै जाओस ्ष्ट्ह्िलरङ चाजा नतदै टाट 

ऩष्ट्ल्टने अिस्था आउन सक्छ ।‘ ऩदहरो क्रस फोडाय प्रसायण राइन ननभााणराई रगानीमोग्म फनाउन नेऩाररे २५ 

िषासम्भ १ सम ५० भेगािाट विद्मुत ्आमात गदै छ । 
ऩदहरो क्रस फोडाय प्रसायण राइनको नेऩारतपा को बाग विकास, ननभााण तथा सञ्चारनका रागग ऩािय िान्सलभसन 

कम्ऩनी नेऩार लरलभटेड (वऩदटलसएन) स्थाऩना बएको छ । वऩदटलसएनभा प्रागधकयणको ५० प्रनतशत, ऩािय गग्रड 

बायतको २६ प्रनतशत, जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनीको १४ प्रनतशत य आइएर एन्ड एपएस इनजॉ 
बायतको १० प्रनतशत सेमय स्िालभत्ि छ । बायततपा को बाग ननभााण गना क्रस फोडाय ऩािय िान्सलभसन कम्ऩनी 
लरलभटेड (लसवऩदटसी) स्थाऩना बएको छ । कम्ऩनीभा  ऩािय गग्रड बायतको २६ प्रनतशत, सतरज विद्मुत ्ननगभको 
२६ प्रनतशत, आइएर एन्ड एपएसको ३८ प्रनतशत य विद्मुत ्प्रागधकयणको १० प्रनतशत सेमय स्िालभत्ि छ । 
प्रसायण राइन गुरुमोजना स्वीकृत 

फैठकरे दईु भुरुकफीचको प्रसायण राइन गुरुमोजनाराई ऩनन स्िीकृनत गयेको छ । गुरुमोजनाभा ११ िटा क्रस फोडाय 

प्रसायण राइन ननभााण गन ेरक्ष्म याखखएको छ । जसभा नमाॉ ढल्केफय–भुजफ्पऩुय,रम्की–फयेरीरगामतका छन ्। 
नमाॉ ढल्केफय–भुजफ्पऩुयफाट अरुण तेस्रो य रम्की–फयेरीफाट भागथल्रो कणाारीको विद्मुत ्ननमाात रक्ष्म याखखएको 
छ । दिु ैआमोजनाका प्रिद्र्धक बायतीम कम्ऩनी हुन ्। 
ववद्मुत्को खरुा खरयद बफक्रीभा कुन ैछनणाम बएन 

एक–अकााको फजायभा विद्मुत्को खरुा खरयद–बफक्रीका रागग मसऩटक कुन ैननणाम हुन सकेन । मसअनघ 

काठभाडौंभा बएको फैठकरे ऩनन मसफाये केही ननणाम गयेको गथमो । नेऩाररे दईु भुरुकफीच खरुा विद्मुत ्

व्माऩायको एजेन्डा फैठकभा याखेका गथमो । बायतीम विद्मुत ्व्माऩायी य नेऩारका ऊजाा उत्ऩादकरे दईु भुरुकफीच 

प्रत्मऺ व्माऩाय गना य प्रागधकयणरे बायतको ठूरा ग्राहकका रूऩभा प्रत्मऺ ऩहुॉचको प्रस्ताि नेऩाररे गदै आएको छ । 
दईु भुरुकफीच विद्मुत्को खरुा व्माऩायका रागग कानुनभा यहेको व्मिस्थाराई सॊशोधन गना गहृकामा बइयहेको 
बायतीम ऩऺरे जानकायी गयाएको फैठकभा सहबागीरे फताए ।  खरुा फजायको अिधायणाभा नछभेकी भुरुकसॉग 

विद्मुत ्व्माऩायका रागग बायत सयकायफाट तमाय बइयहेको नीनतगत व्मिस्था ६ देखख ८ भदहनालबत्र ैराग ूगनुाऩन े

जानकायी गत भाघभा बएको फैठकभा बायतीम ऩऺरे गयाएको गथमो । नीनतगत व्मिस्था बएऩनछ नेऩारभा 
उत्ऩादन हुन ेविद्मुत्राई बायतभा ननकासी सहज हुन ेफताइएको छ । नेऩाररे बन ेबायतीम खरुा फजायको भूल्मभा 
विद्मुत ्आमात गना सक्छ ।  
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‘जरववद्मुत्को फाॉडपाॉटभा उऩमुक्त सॊमन्त्र आवश्मक’ 

जरविद्मुत ्आमोजनाको पाइदाको फाॉडपाॉटका रागग उऩमुक्त सॊमन्त्र आिश्मक यहेको औॊल्माएको छ । द 

इन्टयनेसनर सेन्टय पय इष्ट्न्िगेटेड भाउन्टेन डडबरऩभेन्ट (इलसभोड) य नीनत पाउन्डरेे सॊमुक्त रूऩभा 
जरविद्मुत्भा राब साझदेायीफाये नेऩार य दहन्दकुुश दहभारम ऺेत्रफायेको अध्ममनरे मस्तो आिश्मकता औॊल्माएको 
हो । 
जरविद्मुत्भा राब साझदेायीफाये गरयएको अन्तयााष्ट्रिम कामाशाराभा सािाजननक गरयएको प्रनतिेदनभा 
जरविद्मुत्का सफ ैभुद्दाहरूराई सम्फोधन गना तथा पाइदा फाॉडपाॉटका रागग उऩमुक्त सॊमन्त्रको आिश्मकता 
आॊँैल्माइएको छ ।  
नेऩारभा जरविद्मुत्को राब साझदेायी तथा जरविद्मुत ्सम्फष्ट्न्धत नीनतहरूको विकासका रागग ननिाागचत 

स्थानीम सयकायसदहतको प्रबािकायी सुशासन हुनुऩन,े स्थानीम जनताको भाग सम्फोधन गनुाऩनरेगामत उल्रेख 

छ ।  
अन्तयााष्ट्रिम कामाशाराभा फोल्दै याष्ट्रिम मोजना आमोगका उऩाध्मऺ मुियाज खनतिडारे जरविद्मुत्फाट ऩाउन े

पाइदाको फाॉडपाॉटका रागग उऩमुक्त सॊमन्त्र आिश्मक यहेको फताए ।  
सभानुऩानतक य सभािेशी विकासका रागग राब फाॉडपाॉटको भुद्दाराई विशषे सम्फोधन गनुाऩन ेआिश्मकता यहेको 
उनको बनाइ गथमो । 
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अथा भन्त्रारम छनजी जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकप्रछत अनुदाय 

ननजी ऺेत्रका जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकहरूराई रगानीका रागग उगचत िाताियण फनाउन ेय विशषे सहुलरमत ददन े

सािाजननक गयेको सयकायरे ननजी जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकप्रनत अनुदाय देखखएको छ । दईु िषाअनघ न ैसयकायरे 

आगथाक िषा २०७१÷०७२ देखख २०७९÷०८० सम्भ विद्मुत ्उत्ऩादन गयी याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोडडसक्न े

जरविद्मुत ्आमोजनाराई प्रनतभेगािाट ५० राख रुऩैमाॉ सहुलरमत ददन ेननणाम गयेकाभा त्मसराई रत्माएय 
प्रिद्र्धकप्रनत अनुदान देखखएको हो । सयकायरे आगथाक िषा २०७१÷०७२ सारको फजेटभापा त तत्कारीन अथाभन्त्री 
डा. याभशयण भहतरे रक्ष्म ऩूया गयेका जरविद्मुत ्आमोजनाराई ५० राख अनुदान, ५० प्रनतशत आमकय छुट य १० 

प्रनतशत थऩ अनुदान ददने घोषणा गयेका गथए । अथा भन्त्रारमरे साल्फसारी फजेटभा प्रस्ताि गना य त्मसको 
आधायभा प्रनतभेगािाट ५० राख ददने फताएको गथमो, ऊजाा भन्त्रारमरे १ अफा फजेट प्रस्ताि ऩनन ग¥मो । ‗ऊजाा 
सॊकटकार कामामोजनाअन्तगात याखेय प्रनतभेगािाट ५० राख सहुलरमतका रागग १ अफा य विद्मुत ्खरयद सम्झौता 
(ऩीऩीए) भा ऩोस्टेड येट ददनका रागग ४० कयोड भागेका गथमाॊँ ैतय फजेटभा ऩयेन ।’ ऊजाा भन्त्रारमका सहप्रिक्ता 
गोकणायाज ऩन्थरे बन,े ‗साल्फसारी फजेटफाहेक ऩनन अथारे ददन सक्छ तय फजेटभा नऩयेऩनछ अन्मोर छ ।‘ 
सयकायरे रोडसेडडङ न्मूनीकयणका रागग ननजी ऺेत्रसॉग सहकामा गन ेबनेय अनघ फढे ऩनन फजेटभ ैसािाजननक गयेको 
कामाक्रभ सभेत दईु िषासम्भ कामाान्िमन नबएऩनछ ननजी ऺेत्रका जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकहरू आक्रोलशत बएका छन ्। 
उनीहरूरे फजेट सािाजननक गनुाअनघ अथाभन्त्री विरणु ऩौडरेरगामतराई बेटेय सहुलरमतफाये जानकायी गयाएका 
गथए बन ेअथाभन्त्रीरे ऩनन सहुलरमतको व्मिस्था गन ेप्रनतफद्धता जनाएका गथए । ‗ननजी जरविद्मुत ्

प्रिद्र्धकप्रनत सयकाय अनुदान फन्मो, अथाभन्त्रीरे ददन्छु बनेका गथए, झुक्माए ।‘ स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था 
(ईप्ऩान) भहासगचि कुभाय ऩाण्डरेे बन,े ‗ऩटकऩटक आश्िासन ददए ऩनन नेऩार जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकराई 

सयकायरे घोषणा गयेकै सहुलरमत नददन ुबफडम्फना हो ।‘ उनका अनुसायस सयकायरे अरुण तेस्रो य भागथल्रो 
कणाारी जरविद्मुत ्आमोजनासॉग आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) प्रनतभेगािाट ५० राख ददने घोषणा 
गरयसकेकारे उनीहरूराई सयकाय ददन फाध्म हुनुऩन ेअिस्था यहे ऩनन स्िदेशी रगानीकतााराई सयकायरे फेिास्ता 
गयेको छ । अवऩ ऩािय कम्ऩनीका कामाकायी ननदेशक सञ्जीि न्मौऩान ेऩनन फजेटअनुसाय आपूहरूरे सभमभ ै

जरविद्मुत ्आमोजना ऩूया गदाा ऩनन सयकायफाट प्राप्त सहुलरमत नऩाएको गुनासो गछान ्।  
सयकायरे फेिास्ता गदाा सभमभ ैजरविद्मुत ्आमोजना फनाइसकेका ऩाॉच जरविद्मुत ्आमोजनारे प्रनतभेगािाट ५० 

भेगािाट ऩाएका छैनन ्। उनीहरु ऊजाा भन्त्रारम य अथा भन्त्रारमरगामतभा धाइयहेका छन ्। नेऩार सयकायरे 

जरविद्मुत ्आमोजनाराई फजेटभापा त तोककएको सीभा ऩूया गनेराई अनुदान य आमकय छुटको व्मिस्था गये ऩनन 

अऩी ऩािय कम्ऩनी, साननभा भाई हाइड्रोऩािय, न्मादी ग्रुऩ य जोशी हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीरे अझै सहुलरमत ऩाएका 
छैनन ्। ती कम्ऩनीरे ५ ऩरयमोजनाभापा त ४५.५ भेघािाटको विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु गरयसकेका छन ्। ती कम्ऩनीरे ९ 

भदहनाअनघ न ैसहुलरमतका रागग ननिेदन ददएका गथए ।  
ऊजाा भन्त्रारमका अनुसाय सहुलरमत ऩाउनुऩनेभा २१ भेगािाटको भाईखोरा, ८ भेगािाटको रोअयभाई, ३ 

भेगािाटको अऩय ऩुिाखोरा, ५ भेगािाटको लसउयी य ८ दशभरि ५ भेगािाटको नौगढगाड छन ्। आगथाक िषा 
२०७१÷०७२ को दपा नम्फय ६१ भा जरविद्मुत ्आमोजनाराई उत्ऩाददत विद्मुत ्याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोडऩेनछ 

प्रनतभेघािाट ५० राख अनुदान, २०७४÷२०७५ सम्भ विद्मुत ्उत्ऩादन गयी याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोड्नेराई १० 



प्रनतशत थऩ अनुदान ददने य २०७९÷०८० सम्भ विद्मुत ्उत्ऩादन गयी याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोड्न ेय ननमाात 

गनेराई १० िषासम्भ ऩूयै य त्मसऩनछ ऩाॉच िषा ५० प्रनतशत आमकय छुट ददने व्मिस्था गरयएको गथमो । ऩाॉच 

जरविद्मुत्रे फजेटअनुसाय तीनिटै रक्ष्म ऩूया गये ऩनन अदहरेसम्भ सयकायरे कुन ैसहुलरमत नददएको फताएका 
छन ्। 
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बायतद्वाया बफजुरीको भूल्म फढाउन प्रस्ताव 

कभरदेि बट्टयाई 

बायतरे नेऩारराई ददने बफजुरीको भूल्म फढाउन प्रस्ताि गयेको छ । नमाॉददल्रीभा सोभफाय सम्ऩन्न दईु देशका ऊचाा 
सगचिस्तयीम फैठकभा बायतरे िताभान दयभा ऩुनयािरोकनको प्रस्ताि याखेको सहबागी नेऩारी अगधकायीहरूरे 

जानकायी ददएका छन ्। तय कनत फढाउन चाहेको बन्न ेसम्फन्धभा बन ेबायतरे स्ऩरट ऩायेको छैन । 
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट नेऩाररे अदहरे ८० भेगािाट बफजुरी ककननयहेको छ । 
त्मसका रागग प्रनतमुननट ३ रुऩमाॉ ४४ बारु (नेऩारी ५ रुऩैमाॉ ५० ऩैसा) नतरययहेको छ । 
फैठकभा सहबागी नेऩार विद्मुत ्प्रागधयणका कामाकायी ननदेशक भुकेश काफ्रेरे बायतरे भूल्म हेयपेय गना प्रस्ताि 

याखेको य त्मसभा सम्फष्ट्न्धत ननकाम फसये गहृकामा गन ेजानकायी ददए । त्मसैगयी ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय 
अन्तयदेशीम राइनफाट ८० भेगािाट बफजुरी आमात गन ेसहभनतको म्माद जुराईभा सककने बएकारे त्मसराई 

डडसेम्फयसम्भ फढाउन दिुै ऩऺ सहभत बएका छन ्। मो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट थऩ १ सम २० भेगािाट 

बफजुरी ददन बायत मसअनघ न ैसहभत बइसकेको छ । काफ्रेका अनुसाय फैठकभा बायतीम ऊजाा सगचिरे 

बविरमभा थऩ बफजुरी ददन सककन ेतय त्मसका रागग नेऩाररे आिश्मक ऩूिााधाय फनाउनुऩन ेफताएका गथए । 
थऩ बफजुरी ल्माउन सफस्टेसन ऺभता विस्ताय गनुा आिश्मक छ । आगाभी डडसेम्फयसम्भ सफस्टेसन ननभााण गयेय 

१ सम २० भेगािाट बफजुरी आगाभी दहउॉदको सभस्माराई सम्फोधन गना ल्माउन ेतमायी नेऩारी ऩऺको छ । फैठकरे 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको गुरुमोजनाराई सैद्धाष्ट्न्तक रूऩभा स्िीकृनत ददएको छ । उक्त मोजनाअनुसाय सन ्

२०३५ सम्भको ऊजाा व्माऩायराई दृष्ट्रटगत गयेय विलबन्न एघाय ठाउॉभा प्रसायण राइनहरू फनाइन ेछ । काफ्रेका 
अनुसाय दिु ैदेशका अगधकायीहरूरे मो गुरुमोजनाका थऩ काभ गन ेछन ्।   
दोस्रो अन्तयदेशीम प्रसायण राइन ननभााणफाये सभेत फैठकभा छरपर बएको गथमो । नेऩाररे रूऩन्देही–
गोयखऩुयराई दोस्रो प्रसायण राइनका रूऩभा प्रस्ताि गयेकोभा बायत त्मसभा सकायात्भक देखखएको छ । अदहरे 

नेऩाररे भागेअनुसाय बफजुरी ददन बायत तमाय बए ऩनन केही िषाऩनछ नेऩारभा ठूरा जरविद्मुत ्आमोजनाफाट 

नेऩारराई चादहनेबन्दा फढी बफजुरी उत्ऩादन हुन ेबएकारे बायतराई फेच्नेतपा  नेऩाररे ऩूिााधाय ननभााणभा के 

प्रगनत गरययहेको छ बन्नेफाये फैठकभा बायतीम ऩऺरे चासो देखाएको गथमो । 
नेऩार य बायत विद्मुत ्व्माऩाय सम्झौतारे दईु देशफीच सयकायी, सािाजननक य ननजी ऺेत्रभा विद्मुत ्व्माऩाय 

सम्झौता गना सककन ेउल्रेख छ । सम्झौतारे ऊजाा ऺेत्रभा रगानीका रागग प्रोत्सादहत गनुाका साथ ैज्िाइन्ट 

बेन्चयको सभेत फाटो खोरेको छ । फैठकभा नेऩारी ऩऺरे विद्मुतका रागग दिु ैदेशभा खरुा ऩहुॉच हुनुऩन ेप्रस्ताि 

याखेको गथमो । मसफाये बायतीम ऩऺरे बन ेठोस जिाप ददएको छैन । आपूरे चाहेको ऩऺसॉग बायतफाट बफजुरी 
खरयद गना ऩाउनुऩछा  बन्न ेनेऩारी ऩऺको बनाइ छ । त्मसका रागग बायतभा विलबन्न कानुनी जदटरता छन ्। 
फैठकऩनछ नेऩारी टोरीरे बायतका ऊजााभन्त्री वऩमूष गोगरसॉग ऩनन सॊक्षऺप्त बेट गयेको गथमो । भागथल्रो कणाारी 
तथा अरुण तेस्रो ऩरयमोजनाका प्रगनतफाये सभेत फैठकभा छरपर बएको गथमो । 
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द्वायीहाइड्रो छनभााण अन्न्तभ चयणभा 
दैरेखको द्िायीभा ननभााणाधीन ३.७ भेगािाट ऺभताको द्िायीखेरा जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण कामा 
अष्ट्न्तभ चयणभा ऩुगेको छ । 
आमोजनाको ऩाइऩराइन, विद्मुत्गहृ, ड्माभ ननभााण, ऩोर विस्तायरगामत ९० प्रनतशत काभ सम्ऩन्न 

बएको आमोजनाका इन्चाजा सन्तोष काकीरे फताए । आमोजनाको भुहानदेखख विद्मुत ्गहृसम्भ तीन 

हजाय ५ सम ४० लभटय राभो ऩाइऩराइनको काभ सकी विद्मुत्गहृको केही काभ फाॉकी छ । ―ननमलभत 

िषाारे फादहयी काभभा प्रबाि ऩाये ऩनन विद्मुत्गहृको आन्तरयक काभ धभाधभ बइयहेको छ,‖ इन्चाजा 
काकीरे बन,े ―िषाात ्कभ बएऩनछ फादहयी िेष्ट्ल्डङरगामत अन्म काभ सुचारु हनेछ ।‖ 

बूगोर इनजॉ प्रालररे करयफ ६५ कयोड रुऩैमाॉको रागतभा ननभााण गरययहेको आमोजनाफाट उत्ऩाददत 

विद्मुत ्दैरेख सदयभुकाभष्ट्स्थत सफस्टेसनभा जोडडनेछ । 
कम्ऩनीरे द्िायी खोराफाट २६ सम लभटय नहय खनी १ ककरोलभटय तर ऩानी झायेय विद्मतु ्ननकाल्ने छ । 
कम्ऩनीरे प्रबावित ऺेत्र द्िायी गाविसभा १ कयोड रुऩैमाॉ खचा गयेय गाॉउसम्भ भोटयफाटो ऩु¥माएको छ । 
आमोजना ननभााण सम्ऩन्न हुने बएऩनछ स्थानीमिासी खसुी छन ्। आमोजनाभा स्थानीम य ष्ट्जल्रा 
फादहयका गयी २० जना मुिारे योजगायी ऩाएका छन ्। - See more at: 

http://np.karobardaily.com/2016/06/90461/#sthash.lBJWEmzN.dpuf 
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अड्करेय ववद्मुत ्उत्ऩादन 

छविरार फगारे 

काठभाडौंरगामत देशबयका सिासाधायण रोडसेडडङको चको भाय खेवऩयहेका छन ्। कनतऩम ठाउॉका 
नागरयकराई त फत्ती आउने–जाने ऩत्तो ऩनन हॉदैन । तय, रभजुङका जरविद्मुत ्कम्ऩनीरे बन ेअड्करेय 

विद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेका छन ्। 
रभजुङभा ननभााण सम्ऩन्न बएका ऩाॉच आमोजनाफाट कुर २० एभबीए विद्मुत ्उत्ऩादन हॉँुदै आएको छ 

। तय, कुर उत्ऩाददत विद्मुत ्ऺभताबन्दा आधा ऺभताको िान्सपभायका कायण १० एभबीए खेय गइयहेको 
छ । विद्मुत ्प्रागधकयणरे ७० भेगािाटको भध्मभस्र्माङ्दी जरविद्मुत ्केन्द्रभा १० एभबीए ऺभताको 
िान्सपभाय याखे ऩनन फढी विद्मुत ्उत्ऩादन बएऩनछ िान्सपभाय ओबय रोड बएको याॉधी खोरा साना 
जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रान्ट म्मानेजय िसन्त याउतरे फताए । 
―अदहरे ष्ट्जल्राभा ४ भेगािाटको खदुी, ५ भेगािाटको लसउयी खोरा, ४.४ भेगािाटको याॉधी खोरा, २ 

भेगािाटको छ्माङ्दी य १८३ ककरोिाटको स्माॉगेफाट ऩूया ऺभताभा विद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ ।‖ 

विद्मुत ्प्रागधकयण रभजुङका केन्द्र प्रभुख भाधि न्मौऩाने बन्छन,् ―सफ ैआमोजनाफाट २० एभबीए 

विद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ तय िान्सपभायको ऺभता १० एभबीएको भात्र ैछ ।‖ 

फढी विद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदा रोडसेडडङ घट्नुऩन ेबए ऩनन रभजुङभा बने ठीक उल्टो छ । फढी उत्ऩादन 

बएकै कायण रभजुङका जनतारे अघोवषत रोडसेडडङको भाय खेप्नुऩयेको छ । रगाताय ऩरययहेको अवियर 

िषााका कायण ऩानीको फहाफ फढेसॉगै ष्ट्जल्राभा यहेका सफै जरविद्मुत ्केन्द्ररे ऩूया ऺभताभा विद्मुत ्

उत्ऩादन गना थारेऩनछ वितयण राइनभा सभस्मा आउन थारेको छ । केन्द्र प्रभुख न्मौऩानेका अनुसाय १० 

एभबीएको िान्सपभायभा जम्भा बएको विद्मुत्राई खऩत गयाउनका रागग रभजुङ, डुम्रे, खयेैनी य 

गोयखाभा विद्मुत ्खऩत गयाउॉ दै आएको छ । ―हाम्रो जस्तो भुरुकभा विद्मुत ्उत्ऩादन फढी बमो बन्नु 
राजभदो विषम हो,‖ प्रभुख न्मौऩाने बन्छन,् ―उत्ऩाददत विद्मुत्रे िान्सपभाय ओबयरोड बमो । विद्मुत ्

प्रसायण राइनभा ऩठाउन सककएन ।‖ उनका अनुसाय तनॉहुको डुम्रे, खयेैनी य गोयखाभा ऩनन फत्ती जाने य 

आउन ेसभस्मा फढेको छ । 
फढी ऺभताको िान्सपभाय आिश्मकता बएऩनछ रभजुङका रागग आएको १५ एभबीए ऺभताको 
िान्सपभाय तनहुॉ ऩु¥माइएको छ । विद्मुत्को खासै रोड नहुन ेतनहुॉभा फढी ऺभताको िान्सपभाय ऩुग्दा 
सभस्माभा ऩयेका जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूरे गुनासो गयेका छन ्। उनीहरूरे फखाामाभभा ऩनन ऩूया 
ऺभताभा आमोजना चराएय फढी विद्मुत ्उत्ऩादन गना नऩाउनु याज्मको कभजोयी बएको फताएका छन ्। 
―दहउॉदबरय ऩानीको अबािभा ऺभताबन्दा आधा भात्र ैविद्मुत ्उत्ऩादन बमो ।‖ याॉधी खोराका प्रान्ट 

म्मानेजय याउतरे बने, ―भुरुक रोडसेडडङको चको भायभा छ तय हाभीराई प्रागधकयणरे विद्मुत ्उत्ऩादन 

घटाउन ननदेशन ददन्छ ।‖ 



प्रागधकयणरे रभजुङ, तनहुॉ य गोयखाभा खासै रोड नबएका कायण ष्ट्जल्राभा उत्ऩादन ददइयहेका ५ िटा 
जरविद्मुत ्कम्ऩनीराई फेरुका १० फजेदेखख बफहान ५ फजेसम्भका रागग विद्मतु ्उत्ऩादन कभ गना 
ननदेशन ददएको रभजुङ वितयण केन्द्रका सहामक इष्ट्न्जननमय सत्मन्द्र कणारे फताए । 
अदहरे फढी विद्मुत ्बएका कायण वितयणभा सभस्मा आएऩनछ दैननक दजानौं ऩटक विद्मुत ्जाने आउने 
हुॉदा उऩबोक्ता थऩ सभस्माभा ऩयेका छन ्। विद्मुत ्जाने आउने बैयहॉदा ढुक्कसॉग काभ गना ऩाइएन,् 

केिर सञ्चारक उत्तभ गुरूङ बन्छन,् ―ष्ट्जल्राराई रोडसेडडङ भुक्त बननए ऩनन नछननछनभै फत्ती जाने 
आउन ेहुॉदा सभस्मा बोग्नुऩयेको छ ।‖ 

ष्ट्जल्राभा तत्कारका रागग २० एभबीएको िान्सपभायरे धान्ने देखखए ऩनन धभाधभ जरविद्मुत ्

आमोजनाहरू ननभााण बइयहेकारे २५ एभबीए ऺभताको याख्न आग्रह गरयएको विद्मुत ्उऩबोक्ता सॊस्थाका 
अध्मऺ श्रीकान्त नघलभयेरे फताए ।  
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दईु वषालबत्र नै अऩय वऩरुवाखोरा फन्ने 
सङ्खिुासबा ष्ट्जल्राभा यहेको ४।७ भेगािाटको जरविद्मुत ्अऩय वऩरुिा खोरा जरविद्मुत ्आमोजना २ िषालबत्र 

िन्न ेबएको छ । उक्त आमोजना सञ्चारनका रागग नेऩार फङ्गरादेश फैंकको रगानी हुने बएको हो । आमोजना 
प्रफन्धक भेन्छेमभ हाइड्रोऩािय कम्ऩनी य नेऩार फङ्गरादेश फैंकफीच रगानीऩत्रभा हस्ताऺय बएको छ । ८५ कयोड 

रुऩैमाॉको रागतभा ननभााण कामा सम्ऩन्न गरयन ेउक्त आमोजनाभा ७० प्रनतशत फैंक रगानी य ३० प्रनतशत 

प्रफन्धकको ऋण तथा सो ऩुॉजी सॊयचनाभा ननभााण गना रागगएको हो । 
एनफी फैंकका कामाकायी प्रभुख ऻानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, हाइड्रोऩािय अध्मऺ दीऩक खड्काको अगुिाइभा ननभााण कामा 
गना रागगएको हो । चनैऩुय नगयऩालरका–६ नतखखढुङ्गा पेदी य फाघा ऩुछायभा वऩरुिा खोराभा फाॉध ननभााण गयी 
उक्त आमोजना सञ्चारनभा ल्माइन ेबएको हो । यासस 
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सहयभा रोडसेडडङ, ग्राभीण ऺेत्रभा बफजुरी पारापार 

गणेश बफक 

रुकुभ— ष्ट्जल्रा सदयभुकाभभा फसोफास गनेरे चको रोडसेडडङको साभना गरययहॉदा सदयभुकाभसॉग ैजोडडएको 
स्माराऩाखा गाविसभा उत्ऩाददत बफजुरी ऩूयै खऩत नबएय खेय गइयहेको छ। जाभा खोरा रघ ुजरविद्मुत 

आमोजनािाट ९० ककरोिाट विद्मुत उत्ऩादन हुन्छ। महाॉ दैननक ६० ककरोिाटभात्र खऩत हुन्छ। फाॉकी बफजुरी खेय 

गइयहेको अऩयेटय बफन ेओरीरे जानकायी ददए । उक्त बफजुरी गाविसको िडा नॊ. १, २, ३, ४ य ५ तथा नछभेकी गाविस 

वऩऩर य फाॉकपकोटका केही गाउॉभा विस्ताय गरयएको छ। 
गयामरा गाविसभा भात्र ैचायिटा विद्मुतगहृ सञ्चारनभा छन।् देउताखोरा रघु जरविद्मुत आमोजना गयामरा २ 

य ३ फाट २० ककरोिाट उत्ऩादन बइयहेको छ । त्महाॉ ऩनन उत्ऩादन बएजनत सफ ैबफजुरी खऩत हुॉदैन। 
महाॉ उत्ऩाददत बफजुरी एकीकृत गयी ष्ट्जल्राका अन्म गाविसभा विस्ताय गनुाऩन ेस्थानीम केदाय बफरटको सुझाि छ । 
महाॉ दैननक १० देखख १२ ककरोिाट विद्मुत खऩत हुन्छ । खऩत नबएको बफजुरी अन्म िडाभा सभेत विस्ताय नहुॉदा 
उनीहरु ददमारो, टुकी रगामत फाल्न फाध्म छन ्। 

सदयभुकाभको भुसीकोट नगयऩालरका िडा नॊ. ५ सोरािाङभा उत्ऩादन बएको बफजुरीको भाग बन ेअत्मगधक छ । 
साॉखखोरा तेस्रो रघ ुजरविद्मुत आमोजनािाट ६० ककरोिाट उत्ऩादन हुन्छ । उद्मोगधन्दा फढी बएकारे धेयै भाग 

बएको आमोजनाका कोषाध्मऺ रोकफहादयु केसीरे फताए । लभनी गग्रड प्रणारीभा ल्माएय ष्ट्जल्राबय बफजुरी 
विस्ताय गना सककन ेउनको बनाइ छ । 
ग्राभीण स्तयभा उद्मोग सञ्चारन नहुॉदा उत्ऩाददत बफजुरी खऩत खऩत हुन नसकेको सम्फष्ट्न्धत उऩबोक्तारे 

फताएका छन ्। गयामरा गाविसकै ककत ेखोरा ऩेष्ट्ल्िक सेटफाट ५ ककरोिाट विद्मुत उत्ऩादन हुन्छ । भुष्ट्स्कररे 

मसको आधा खऩत हुन ेगयेको छ । भुसेखोरा गयामरा ५ भा ऩनन ९ ककरोिाट उत्ऩादन हुन्छ । मसको ऩनन ऩूयै 

खऩत हुॉदैन । नष्ट्जकैका गाविसभा उत्ऩाददत बफजुरी सदयभुकाभभा जम्भा गयी सदह वितयण गना सके 

उऩबोक्ताराई केही सहज हुने रोकफहादयु केसीरे फताए । ष्ट्जल्राका करयफ २० हजाय जनत घयधयुी बफजुरीफाट 

राबाष्ट्न्ित छन ्। ग्राभीण ऺेत्रभा विद्मुत फढी प्रमोग नहुन ेबएकारे ऩनन फचत हुन ेफताइएको छ । फचकेो बफजुरी 
एकीकृत गयी वितयण गये सदयभुकाभभा रोडसेडडङ केही कभ गना सककन्छ । ष्ट्जल्राका तकसेया, काॉडा, हुकाभ, 

प्िाङ, चौयजहायी य भुसीकोट नगयऩालरका, यन्भाभैकोट, जाङ, बराक्चा, गोताभकोट रगामत गाविसभा विद्मुत 

उत्ऩादन गरयएको छ । 
ष्ट्जल्राका विलबन्न जरविद्मुत आमोजनाफाट एक भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत उत्ऩादन हुन्छ । मसको करयफ आधा 
जनत भात्र खऩत हुन ेगयेको फताइन्छ । ष्ट्जल्रा सदयभुकाभभा बन ेदैननक चाय घन्टा रोडसेडडङ हुन्छ । स्माऩुातार 

साना रघ ुजरविद्मुत आमोजनाफाट उत्ऩाददत दईु सम ५० ककरोिाट बफजुरी सदयभुकाभ रगामत १० गाविसभा 
वितयण गरयएको छ । सदयभुकाभभा मसको तेब्फय विद्मुत आिश्मक ऩन ेप्राविगधक फताउॉछन ्। 

हार ष्ट्जल्राभा २० िटा जरविद्मुत आमोजना छन ्। रुकुभ उज्मारो कामाक्रभ अन्तयग्त १९ सदहत उक्त विद्मुत 

गहृफाट एक भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन बइयहेको छ । ष्ट्जल्रा सदयभुकाभभा ऩनछल्रो सभम साना उद्मोग 

सञ्चारन हुन थारेऩनछ बफजुरी भाग फढेको हो । नष्ट्जकका गाविसफाट सदयभुकाभभा बफजुरी ल्माउन नसककन े



रुकुभेरी ऊजाा विकास उऩबोक्ता सलभनतका कामाारम प्रभुख याभफहादयु केसीरे फताए । ल्माउन सके ऩनन प्राविगधक 

कुयाभा सम्झौता गना सभस्मा बएको उनी फताउॉछन ्। 
जहायी सदहद स्भनृत खोरा रघुजर विद्मुत आमोजनािाट ९४ ककरोिाट विद्मुत उत्ऩादन हुन्छ । खऩत ५० 

ककरोिाट भात्र हुन्छ । फाॉकी विद्मुत कहाॉ य कसयी खऩत गन ेबन्न ेमोजना छैन ्। 

िैकष्ट्ल्ऩक उजाा प्रिद्र्धन केन्द्ररे ०६९/७० भा लभनी गग्रड प्रणारीका रागग प्रायष्ट्म्बक सब ेगयेको गथमो । विस्ततृ सब े

बन ेबएको छैन । विस्ततृ सब ेनहुॉदासम्भ मस्तो सभस्मा बइयहन ेष्ट्जल्रा ऊजाा उऩबोक्ता सलभनतका अध्मऺ 

गाऩेश्िय केसीरे जानकायी ददए । लभनी ग्रीड प्रणारीभा जान ेहो बन ेमस्तो सभस्मा केही हदसम्भ कभ हुन ेउनरे 

फताए।  
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१९ प्रछतशत फढ्मो बफजुरीको भहसुर 

द्मुत ्भहसुर औसतभा करयफ १९ प्रनतशतरे फढेको छ । विद्मुत ्भहसुर ननधाायण आमोगरे बफहीफाय १ साउनफाट 

राग ूहुन ेगयी भहसुर फढाउन ेननणाम गयेको हो । मसफाट नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणको आम्दानी करयफ साढे ऩाॉच 

अफा रुऩैमाॉ फढ्नेछ । 
साना ग्राहकरे भालसक न्मूनतभ ८० रुऩैमाॉ भहसुर नतनुाऩन ेव्मिस्था हटाइएको आमोगका अध्मऺ जगतकुभाय 
बुसाररे फताए । ‗खऩतका आधायभा भहसुर राग्न ेव्मिस्था गयेका छौँा,‘ बुसाररे बन,े ‗५ एष्ट्म्ऩएयको लभटय 

याखी न्मूनतभ ८० रुऩैमाॉ नतन ेग्राहकरे अफ न्मूनतभ भालसक शुल्क ३० य २० मुननटसम्भ प्रनतमुननट ३ रुऩैमाॉ नतये 

ऩुग्नेछ ।‘ 
नमाॉ भहसुर राग ूबएऩनछ कुन ैग्राहकरे ५ एष्ट्म्ऩएयको लभटय याखी ५ मुननट खऩत गयेभा न्मूनतभ शुल्क ३० य 

विद्मुत ्खऩतको १५ गयी ४५ रुऩैमाॉ नतये ऩुग्छ । २० मुननट खऩत गयेभा बन े९० रुऩैमाॉ नतनुाऩनेछ । २१–३० मुननट 

खऩत गयेभा ५० रुऩैमाॉ सेिा शुल्क य प्रनतमुननट ७ रुऩैमाॉ भहसुर नतनुाऩनेछ । प्रागधकयणका करयफ ३० राख 

ग्राहकभध्मे करयफ १२ राख साना ग्राहक छन ्। 
मसैगयी, १५ एष्ट्म्ऩएयको लभटय याख्न ेग्राहकराई ५० रुऩैमाॉ सेिा शुल्क य २० मुननटसम्भ चाय रुऩैमाॉ प्रनतमुननट भहसुर 

राग्नेछ । मस्ता ग्राहकरे भालसक तीन सम ६५ रुऩैमाॉ नतदै आएका छन ्। उनीहरूरे भालसक ५० मुननट छुट ऩाउॉ दै 

आएका गथए । मस्ता ग्राहकरे २० मुननट खऩत गयेभा भालसक एक सम ३० रुऩैमाॉ नतनुाऩनेछ । 
३० एष्ट्म्ऩएयको लभटय याख्न ेग्राहकरे सेिा शुल्क ७५ रुऩैमाॉ नतनुाऩनेछ । मस्ता ग्राहकरे २० मुननट भात्र ैखऩत गयेभा 
प्रनतमुननट ५ रुऩैमाॉ य सेिा शुल्क गयी भालसक एक सम ७५ रुऩैमाॉ नतनुाऩनेछ । ६० एष्ट्म्ऩएयको लभटय याख्न ेग्राहकरे 

एक सम २५ रुऩैमाॉ सेिा शुरक् य २० मुननटसम्भ प्रनतमुननट ६ रुऩैमाॉ नतनुाऩनेछ । 
छनजी करेज य सुऩयभाकेटराई ऩछन छुट्टै 

भहसुर ननधाायण आमोगरे ननजी करेज, डडभाटाभेन्ट स्टोय, सवऩङ भर, स्टाय होटेर तथा लसनेभाहरका रागग छुट्टै 

भहसुर रगाउन ेननणाम गयेको छ । लसनेभाहरभा प्रनतमुननट १३ य अन्मभा १२ रुऩैमाॉ भहसुर रगाउन ेननणाम बएको 
आमोगरे जनाएको छ । 
दतूावासराई छुट्टै भहसुर 

नेऩारभा यहेका विलबन्न भुरुकका दतूािास य अन्तयााष्ट्रिम ननमोगका कामाारमराई छुट्टै विद्मुत ्भहसुर 

तोककएको छ । दतूािासका रागग प्रनतमुननट करयफ १२ रुऩैमाॉ रगाउन ेननणाम बएको छ । अगधकाॊश दतूािासफाट 

साॉझ ५ फजेदेखख यानत ११ फजेसम्भ (वऩक सभम), यानत ११ फजेदेखख बफहान ५ फजेसम्भ (अप वऩक) य बफहान ५ 

फजेदेखख साॉझ ५ फजेसम्भ (अन्म सभम) तम गयी सोही आधायभा प्रागधकयणरे भहसुर लरॉदै आएको छ । वऩकभा 
भहसुर भहॉगो य अप वऩकभा सस्तो छ । दटओडी लभटय याखेका गाह्रकराई दहउॉदको ऩुसदेखख चतैसम्भ अप वऩकको 
सस्तो भहसुरको व्मिस्था हटाइएको छ । िैशाखदेखख भॊलसयसम्भ बने उनीहरूरे सस्तोभा बफजुरी ऩाउनेछन ्। 
 
  
 


