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जरविद्मुत्भा फाढीको प्रबाि 

गत भॊगरफाय यातत बोटेकोसी नदीभा अचानक आएको फाढीरे ससन्धऩुाल्चोकको उत्तयी ऺेत्र तातोऩानीरगामत 

त्मसबन्दा तरका नेऩारी फजायराई नयाम्रयी प्रबावित गयेको छ । दईु िर्षअतिको फाढी य गतिर्षको बुइॉचारोफाट 

बर्षय तॊग्रिदै गयेको फह्रबफस,े तातोऩानी, सरवऩङरगामत बोटेकोसी नदीककनायभा यहेका फस्तीका केही िय बत्केका 
छन,् केहीराई र्ोरारे फगाएको छ । केही ठाउॉभा फाढीरे नदीककनायको सडक फगाएको छ । फाढीको सूचना ऩहहरे न ै

आएय स्थानीम फाससन्दा सुयक्षऺत स्थानततय सनष भ्माएकारे भानिीम ऺतत नबए ऩतन मसरे बौततक ऺतत तनकै 

ऩुयम्ाएको छ । धेयै सॊख्माभा भातनस फेिय बएय विस्थावऩत हुन ऩुगेका छन ्। अहहरे सग्र ैयहेका बए ऩतन 

ऩहहयोनजजकै ऩुगेका कततऩम िय फस्न हुन ेहारतभा छैनन ्। मस्तो अिस्था स्थानीम ऺेत्रभा यहेका 
प्रहयीचौकीरगामत सयकायी कामाषरमका सॊयचनाभा ऩतन ससजषना बएको छ । मसका साथ ैफाढीरे नदीककनायभा 
यहेका दईुिटा भध्मभस्तयका जरविद्मुत ्आमोजनाभा ऩतन ऺतत ऩुयम्ाएको छ । फाढीरे स्थानीम रूऩभा 
ऩुस्तौँदेखर्का फस्ती उजाड फनाउने क्रभ त जायी छ न,ै नदीको छेउछाउ मा नदीभ ैफन्न ेजरविद्मुत ्आमोजनाका 
सॊयचनासभेत ध्िस्त बएऩतछ मसरे एउटा गम्बीय सभस्माराई सॊकेत गयेको छ । जसयी नदीककनायका फस्ती 
िर्ाषमाभका राग्रग जतत जोखर्भमुक्त हुन्छन,् त्मसयी न ैनदीतनकट फन्न ेसॊयचना जोखर्भऩूणष य ततनको बविष्म न ै

अतनजचचत बएको अनुभान गनष सककन्छ । कभसेकभ बोटेकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको तनमततरे मस्त ैसॊकेत 

गछष  । 
नेऩार जरविद्मुत्को सम्बािनाका दृजष्टरे विचिभ ैयाम्रो स्थानभा ऩछष  । हहभारम ऩिषत श ॊर्राको िारयऩारयफाट 

फहन ेमी नदीको ऩानीको फहाि अऩेऺाक त जस्थय यहन्छ । मसैरे मी नदीभा फाॉध फाॉधेय यन अप हद रयबय तथा 
जरसञ्चम प्रणारी दिुैको प्रमोग गयी मसको अग्रधकतभ राब सरन ेप्रमास जायी छ । ऩतछल्रो सभम देशका सफ ै

भुख्म नदीभा साना–ठूरा विद्मुत ्ऩरयमोजना सञ्चारनभा छन ्। भहाकारीको ऩञ्चचेिय, कणाषरीका दइुटा, 
भस्र्माङ्दी, सेती, भादी, बत्रशूरी, बोटेकोसी, ताभाकोसी, अरुण, तभोयजस्ता अनेक नदीभा मोजना प्रस्तावित छन ्

तथा कततऩम तनभाषणाधीन अिस्थाभा छन ्। मी मोजनाको स्थातमत्ि य बविष्मभाग्रथ दईु र्ारका प्रचन उठ्न ेगयेका 
छन ्। ऩहहरो हो, जरिाम ुऩरयितषनका कायण ताऩक्रभ फढ्दै जाॉदा हहभारभा ऩानीको सजञ्चत ऺभताभा ह्रास आउॉ दै 

छ । मसरे नदीभा ऩानीको भात्रा िट्न ेय अनुभानबन्दा कभ भात्र ैविद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेबएकारे उत्ऩादन रागत 

फढी हुन ेसम्बािना छ । अको ऩऺ बन ेफाढी य ऩहहयोका कायण मस्ता सॊयचनाको सुयऺासॉग सम्फजन्धत छ । 
जरिाम ुऩरयितषनकै कायण अतति जष्ट हुॉदा फाढी–ऩहहयो भात्र होइन, उच्च हहभारी र्ोंचभा हुन ेहहभतारहरूरे 

ऩानीको फोझ थेग्न नसकेय विस्पोट हुन,े हहभऩहहयो जान ेक्रभसभेत फढेको छ । मसरे अचानक हहउॉदभ ैऩतन फाढी 
आउन सक्न ेसम्बािना य र्तया फढाउॉ दै रगेको छ । मस्तो अिस्था केही िर्षऩहहरे बोटेकोसीभा य ऩोर्याको सेती 
नदीभा सभेत फाढी आएको य व्माऩक जनधनको ऺतत बएको ग्रथमो । मस्तो अिस्थाभा जरविद्मुत्का राग्रग नदीभा 
फनाइन ेफाॉध, नदीककनायभा फनाइन ेनहय, नदीककनायभ ैयहन ेविद्मुत्ग हजस्ता सॊयचनाको सुयऺाको कुन ैतनजचचतता 
हुॉदैन । मसैरे नेऩाररे जरविद्मुत ्उत्ऩादन गदाष फनाइन ेसॊयचना सुयक्षऺत यहन ेतनजचचत गनष मसको सभि 

सॊयचनाको डडजाइतनङ, तनभाषण य सञ्चारनको इजन्जतनमरयङ मा आककष टेक्चयभ ैनमाॉ प्रमोग गनुषऩन ेदेखर्न्छ । 
नेऩारको बन्दा विशार फाॉध फनाएका य त्मसराई न्मून जोखर्भभा चराइयहेका चीनरगामत देशफाट मो विर्मभा 
सशऺा सरनेततय ध्मान हदइएन बन ेनेऩाररे जरविद्मुत्भा आत्भतनबषय फन्न अझै राभो सभम कुनुषऩन ेहुन सक्छ । 
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जरविद्मुत्भा फैंकको रगानी फढाइॉदै 

जरविद्मुत्भा फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाको रगानी फढाउन याष्र फैंकरे सहजीकयण गन ेबएको छ । ऊजाष सॊकट 

तनिायण कामषमोजना आएको य फजेटरे ऩतन जरविद्मुत्राई प्राथसभकता हदएकारे भौहिक नीततभा थऩ सहज 

फनाउन ेतमायी बइयहेको छ । ‘फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे जरविद्मुत्भा कुर कजाषको १५ प्रततशतसम्भ रगानी 
गनुषऩन ेव्मिस्था ल्माउने ग हकामष बइयहेको छ,’ केन्िीम फैंक स्रोतरे बन्मो, ‘मोसॉग ैउत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा जान े

कजाषको रगानी सीभा ऩतन फढ्नेछ ।’ 
ऊजाष सॊकट तनिायण कामषमोजनारे दईु िर्षसबत्र रोडसेडडङ अन्त्म गन ेय १० िर्षभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ्

उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सरएको छ । उक्त ऩरयभाणभा विद्मुत ्उत्ऩादनका गनषका राग्रग सयकायरे तनजी ऺेत्रको रगानी 
आकवर्षत गनष फैंक तथा वित्तीम ऺेत्रराई ऩतन फाध्मकायी व्मिस्था ल्माउन राग्रगएको हो । 
अन्मको तुरनाभा जरविद्मुत ्ऺेत्रको रगानीभा याष्र फैंक केही उदाय फन्दै आएको छ । भुरुकको आिचमकता य मो 
ऺेत्रभा कजाष भाग फढेऩतछ याष्र फैंकरे प्राथसभकताका साथ जरविद्मुत ्ऺेत्रभा रगानी ि द्ग्रधको नीतत फनाउन 

रागेको हो । हार फैंकहरूरे कुर कजाषको न्मूनतभ २० प्रततशत रगानी उत्ऩादनशीर ऺेत्र (क वर्, ऊजाष, ऩमषटन ऺेत्र य 

ियेर ुतथा साना उद्मोग) भा गनुषऩन ेयाष्र फैंकको तनदेशन छ । ०७३ िैशार्सम्भ िाखणज्म फैंकहरूको मस्तो कजाष 
अनुऩात १५ दशभरि ९९ प्रततशत भात्र यहेको याष्र फैंकको तथमाॊकभा उल्रेर् छ । 
मसभध्मे क वर् य ऊजाष ऺेत्रभा कुर कजाषको न्मूनतभ १२ प्रततशत रगानी गनुषऩन ेव्मिस्था छ । तय, हारसम्भ 

अग्रधकाॊश फैंकहरूरे मो सीभा ऩुयम्ाएका छैनन ्। जरविद्मुत ्ऺेत्रभा रगानीका राग्रग बएको प्रततफद्धतासभेत 

जोड्दा कुर रगानीको करयफ १० प्रततशत जरविद्मुत्भा यहेको हुन सक्न ेनेऩार फैंकसष सॊिका कामषकायी सदस्म 

बुिन दाहाररे फताए । 
उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा फैंकहरूको ऩहुॉच फढाउन ऩहर 

अग्रधक तयरतारे सीआयआय फढाउन दफाफ 

‘कुर रगानीको करयफ ७/८ प्रततशत जरविद्मुत ्आमोजनाभा प्रिाह बइसकेको छ,‟ उनरे बन े। ऩतछल्रा 
भहहनाहरूभा फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरूरे स्िस्पूतष रूऩभा जरविद्मुत्भा रगानी फढाएको उनरे दाफी गये । „आउॉदा 
हदनभा मो प्रि वत्त अझै फढ्नेछ,‟ उनरे बन,े „तय, मातामात य रगानी िाताियणभा सुधाय आिचमक छ ।‟ 
मस्त ैमो ऺेत्रभा रगानीका राग्रग अन्म ऺेत्रको बन्दा कजाष सीभा ऩतन धेयै छ । हार फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे 

जरविद्मुत्फाहेक अन्म कुन ैएउटा ऺेत्रभा कुर रगानीको २५ प्रततशतबन्दा धेयै रगानी गनष ऩाउॉ दैनन ्। तय, 

जरविद्मुत्भा कुर रगानीको ५० प्रततशतसम्भ रगानी गनष ऩाउॉछन ्। मस्त ैजरविद्मुत ्आमोजनाभा रगानी गने 
फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाराई याष्र फैंकरे ऩुनकष जाष सुविधा ऩतन हदॉदै आएको छ । मसफाहेक जरविद्मुत ्ऺेत्रराई न ै

इॊग्रगत गयी रगानी ि द्ग्रधको तनदेशन आउन रागेको मो ऩहहरोऩटक हो । 
आग्रथषक िर्ष ०७३/७४ को फजेटको केही व्मिस्थाको आधायभा आगाभी भौहिक नीतत कससरो आउन ेआकरनहरू 

गरयएका छन ्। „भुिा फजाय य ऩुॉजी फजायराई तनमन्त्रण गन ेविर्मभा छरपर न ैबएको छैन,‟ स्रोतरे बन्मो । 
रिुवित्त फैंकहरूका राग्रग ऩुॉजी ि द्ग्रधको तनदेशन ऩतन आगाभी भौहिक नीतत भापष त न ैआउन ेबएको छ । याष्र 

फैंकरे गत आग्रथषक िर्षको भौहिक नीततभा रिुवित्तको ऩुॉजी ि द्ग्रध गन ेिोर्णा गयेको ग्रथमो । तय, आन्तरयक 



वििादका कायण एक िर्षसम्भ ऩतन उक्त तनदेशन जायी हुन सकेन । त्मसकायण उक्त नीतत आगाभी भौहिक 

नीततभा ऩतन दोहोरयन रागेको हो । 
सयकायरे तनधाषयण गयेको साढे ६ प्रततशतको आग्रथषक ि द्ग्रध य साढे ७ प्रततशतको भूल्म ि द्ग्रध दय प्राजततभा सहमोग 

ऩुयम्ाउन ेगयी भौहिक नीतत ल्माउन ेएक अग्रधकायीरे फताए । सैद्धाजन्तक रूऩभा प्रमास गये ऩतन रक्ष्महरू ऩूया नहुन े

तनजचचतजस्त ैछ । तय, ऩतन याष्र फैंकरे भौहिक नीतत भापष त औऩचारयकता ऩूया गनष र्ोजेको हो । राभो सभमदेखर् 

वित्तीम प्रणारीभा यहेको अग्रधक तयरता व्मिस्थाऩनका राग्रग भौहिक नीतत भापष त केही सम्फोधन हुनेछ । अतनिामष 
नगद अनुऩात (सीआयआय) य स्प्रेडदयभा साभान्म ऩरयभाजषन गन ेविर्मभा ऩतन छरपर बइयहेको छ । फजायभा 
अग्रधक तयरता बएका कायण सीआयआय फढाउन सककने आधाय छ । स्प्रेडदय र्रुा फजायविऩयीतको प्रािधान 

बएको बन्दै गबनषय ग्रचयञ्जीिी नेऩारराई हटाउन िा िटाउन ऩतन उवत्तकै दफाफ छ । 
मस्त ैआगाभी आग्रथषक िर्षको फजेटभा उल्रेर् बएका सफ ैनेऩारीको फैंक र्ाता य सयकायद्िाया वितयण गरयन ेयकभ 

फैंक भापष त ऩुयम्ाउनरगामत विर्मभा ऩतन भौहिक नीततभा विशरे् कामषक्रभ आउनेछ । तय, मी काभ याष्र फैंकका 
राग्रग पराभको ग्रचउया चऩाउनुसयह बएको विचरेर्कहरू फताउॉछन ्। विदेशी वितनमभका ऺेत्रभा अभेरयकी डरयको 
उऩमोग सीभा फढाउन ेय प्रतीतऩत्र (रेटय अप के्रडडट) जायी प्रकक्रमा केही सयर फनाउन ेविर्मभा ऩतन छरपर बएको 
जनाइएको छ । याष्र फैंकका प्रिक्ता बत्ररोचन ऩॉगेनीरे नीततभाग्रथ अजन्तभ छरपर बइयहेको फताए । „कुन ैठूरो 
सभस्मा नआए आइतफाय नीतत सािषजतनक हॉुुदैछ,‟ उनरे बन े। 
नीततफाये एकऩटक अथषभन्त्री विष्णु ऩौडरेराई ऩतन जानकायी गयाउन ेभनसामभा गबनषय ग्रचयञ्जीिी नेऩार 

बएकारे समभ मककन बई नसकेको एक अकाष अग्रधकायीरे फताए । भन्त्री ऩौडरेसॉगको छरपररगत्त ैनीतत 

सािषजतनक हुन ेस्रोतको बनाइ छ । 
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धयाऩभा याष्ट्रिम ऊजाा सुयऺा 
विकास थाऩा 
अतिल्रो साता नेऩार य बायतका ऊजाष सग्रचिस्तयीम फैठकरे दोस्रो अन्तदेशीम प्रसायण राइन तनभाषण गन ेसहभतत 

गयम्ो । मो सॊयचना तनभाषणको राग्रग नेऩाररे २०५० सारदेखर् बायतराई अनुयोध गदै आएको ग्रथमो । २०५० देखर् 

२०६० सम्भ बायतरे फोस्ता न ैगरययह्मो । ०६२/६३ को जनआन्दोरनऩतछ ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तदेशीम 

प्रसायण राइन फनाउन ेसहभतत बएको ग्रथमो । 
तय सहभतत बएको १० िर्षको अिग्रधभा ऩतन नेऩारतपष  मो सॊयचना तनभाषण सम्ऩन्न हुन सकेको छैन । आगाभी 
डडसेम्फय भहहनासबत्र ढल्केफयजस्थत नेऩाररे सफस्टेसन फनाउन ेदृढताचाहहॉ जनाएको छ । नेऩारको आन्तरयक 

प्रसायण राइन विस्ताय हुन नसक्दा ढल्केफयको राइन फनेय ऩतन बायतफाट आएको बफजुरी काठभाडौँ आएन । 
हहउॉदभा चयभ अबाि हुन ेसभमराई रक्षऺत गयेय ऩाॉच भहहनाको राग्रग आमात गरयएको बफजुरीरे तनयन्तयता त 

त्मस ैऩाउन ेनै बमो । 
प्रसायण शुल्क भात्र एक अफष रुऩैमाॉ ततनुषऩयम्ो । मो प्रसायण राइन सयकायी तहभा फनेको बए प्रसायण शुल्क मतत 

चको हुन्नथमो । तय कम्ऩनी भोडरेभा, विद्मुत ्प्रसायण गरयन ेग्मायेन्टीका साथ नापाभूरक तरयकाफाट फनाइएकारे 

मसफाट आमाततत बफजुरी प्रततमुतनट १२ रुऩैमाॉबन्दा फढी ततनुषऩयेको छ । मो गल्ती दोस्रो प्रसायण राइन तनभाषण 

नहुन ेछनकचाहहॉ देखर्एको छ । 
बोसर बायतरे ढल्केफय शैरीभ ैप्रसायण राइन फनाउनुऩछष  बन्मो बन ेअन्मथा नसरए हुन्छ । ककनबन ेनेऩारराई 

जहाॉ अतठेयो हुन्छ, उसरे आफ्नो स्िाथष ऩूया गछष  नै । अतिल्रो साता नमाॉहदल्रीभा सम्ऩन्न फैठकभा बन ेनेऩारी 
ऩऺरे सयकायी तहफाट फनाउनुऩन ेकुयाराई अडानका साथ सरमो । मसयी नेऩारी ऩऺरे अडान नसरएको बए फुटफर–

गोयर्ऩुय प्रसायण राइन ऩतन ऩुयान ैशैरीभा तनभाषण हुन ेग्रथमो । 
मो प्रकयणभा बायत ऩतन सकायात्भक बएकै देखर्मो । मो फैठकरे नेऩारी ऩऺरे अडान छोडडहदॉदा उसको भात्र हहत 

हुन ेगयी सम्झौता हुॉदै ऩयम्ऩयाराई एक प्रकायरे तोडकेो छ । विगतका मस्ता कभषचायीतन्त्रफीच हुन ेद्विऩऺीम 

फैठकभा बायतरे जसो बन्मो उसै सम्झौता गयेय आउन ेप्रि वत्त बन ेमसभा देखर्न ऩाएन । 
गत िर्ष सम्ऩन्न साकष भा ऊजाषको ऺेत्रीम विकासराई सफ ैसदस्म याष्ररे अॊगीकाय गयेका छन ्य साकष को 
कामाषदेशअनुसाय ऊजाष फैंक गठन गन ेबतनएको छ । तनचचम ऩतन, नेऩारको विद्मुत्को एक भात्र अन्तयाषजष्रम फजाय 

तत्कारको राग्रग बायत न ैहो । नेऩाररे बायतीम फजाय ताकेको २०४९ सारदेखर् हो । तय बायतरे नेऩारफाट विद्मुत ्

आमात गन ेकुयाभा त्मतत सकायात्भक बएन । हाभीरे बायतराई बफजुरी तनकासी गनेबन्दा ऩतन उल्टो आमात 

गरययहेका छौँ ।  
२०४९ सारभा फनेको विद्मुत ्विकास नीततरे बफजुरीराई तनमाषतभूरक िस्तुको रूऩभा सरएको छ य मसभा तनजी 
ऺेत्रराई सभेत सहबागी गयाउन ेउल्रेर् छ । मो नीततअनुसाय फनेको विद्मुत ्ऐनरे ऩतन विद्मुत ्तनमाषतराई जोड 

हदएको छ । तय एकऩतछ अको गदै बायतभा बफजुरी तनकासीको कुया त ऩयै जाओस,् १० भेगािाट बफजुरी थऩ गरयदेऊ 

बन्दै बायतराई अनुनमविनम गरययहेका छौँ । 
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गत साता नमाॉहदल्रीभा सम्ऩन्न सग्रचिस्तयीम फैठकभा ऩतन नेऩारीरे धेयै बफजुरी भागेय आमो य बायत ऩतन सहभत 

बमो । मता सयकायरे बायतरे बफजुरी हदन सहभतत जनाउनुराई आफ्नो सपरता भानेको छ । तय हाभी 
विद्मुत्जस्तो अत्मािचमक कुयाभा बायतभाग्रथको तनबषयता फढाउॉ दै रग्रगयहेका छौँ । बायतभाग्रथको अत्मग्रधक 

तनबषयतारे नेऩारी जनतारे कस्तो दु् र् ऩाउॉछन ्बन्न ेगत असोजभा सॊविधान जायी बएऩतछ उसरे रगाएको 
नाकाफन्दीरे प्रभाखणत गरयसकेको छ । 
विडम्फनाका साथ बन्नुऩदाष, विद्मुत ्िा विद्मुतीम ऊजाषभा आत्भतनबषय हुन ेन नीतत छ, न सोच न ै। अझ 

प्रधानभन्त्री केऩी शभाष ओरीरे गौयिका साथ बन,े ‘हाभी बायतफाट बफजुरी ल्माएय मो िर्ष उल्रेर्नीम रूऩभा य अको 
िर्ष नाभोतनसान नहुन ेगयी रोडसेडडङ अन्त्म गनेछौँ ।' ओरीरे बायतफाट बफजुरी ल्माउन सक्नुराई ठूरो 
उऩरजधधका रूऩभा सरएका छन,् जसरे कारान्तयभा भुरुकराई ठूरो दिुषटनाततय उन्भुर् गयाउनेछ । 
स्िदेशभा जराशममुक्त आमोजना तनभाषणविना रोडसेडडङ अन्त्म होइन, कभसभेत हुन ेछैन । तय जराशममुक्त 

आमोजना तनभाषणको राग्रग गनुषऩन ेचाॉजोऩाॉजोभा बन ेओरी सयकाय भौन यहनुको कायण बायत छॉदै छ, उतैफाट 

ल्माउन ेय अन्त्म गन ेबन्न ेकुयाराई भजन्त्रऩरयर्द्रे ऩारयत गरयसकेको छ य आगाभी िर्षको फजेटभा सभेत 

ऩरयसकेको छ । 
बायतरे नेऩारको बफजुरी नसरन ेय महाॉ उसरे राइसेन्स सरएका आमोजना नफनाउनुको एक भात्र कायण बायतभा 
ऊजाषको फजाय भुख्म हो । नेऩारीरे उत्ऩादन गयेको बफजुरी प्रततमुतनट आठ रुऩैमाॉभा सरइदेऊ बन्दा ऩतन बायत तमाय 

हुॉदैन । उसको हारको फजायभा प्रततमुतनट बफजुरी २ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा (बारु) छ ।  
तय हाभीकहाॉ रागत अत्मग्रधक छ । मही ऊजाषको दयबाउ नसभरेका कायण निेको एसएन ऩाियजस्तो कम्ऩनीरे 

सभेत ताभाकोसी तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनाफाट हात खझक्मो । बायतीम फजायराई रक्षऺत गयेय आमोजनाको 
अध्ममन य डीऩीआयसभेत ऩूया गरयसकेको आमोजनाको मो हारत छ बन ेअफ ऩतन सयकायरे बायतराई बफजुरी फेचये 

धनी हुन्छु बन्न ेकल्ऩनासभेत गयम्ो बन ेत्मो गरत हुनेछ । 
एकाततय बायतफाट आमात गयेय रोडसेडडङ अन्त्म गछुष  बन्न ेय अकाषुेततय बायतराई बफजुरी फेचये धनी हुन्छु बन्न े

ऩयस्ऩय वियोधी नीततरे भुरुकको जरविद्मुत ्विकास कहहरे हुन े? ९५ प्रततशत काभ सककएको चभेसरमा, दस 

िर्षदेखर् तनभाषण बइयहेको कुरेर्ानी तेस्रो जस्ता आमोजना तनभाषण सम्ऩन्न गनष नसक्न ेसयकायरे जराशममुक्त 

फनाउरा ? मी दईु आमोजना तनभाषण सम्ऩन्न बएको बए कयोडौँ रुऩैमाॉको बफजुरी आमातभा केही कभी त हुन्थमो । 
हहजो बायतरे नाकाफन्दी गदाष तेर आऩूततष ठतऩ बमो । त्मततफेरा िैकजल्ऩक उऩाम नबएय हाभी कतत तनयीह हुनुऩय ्
मो । बोसरका हदनभा मस्त ैनाकाफन्दी रगाउॉदा िा दईु देशको सम्फन्ध प्रततकूर हुॉदा बफजुरीको जस्िच न ैअप 

गरयहदमो बन ेहाम्रो हारत के होरा ? ऊजाष सुयऺा बनेकै याजष्रम सुयऺा हो । ऊजाषको ऩयतनबषयतारे याजष्रम सुयऺाराई 

ऩतन सॊकटभा ऩाछष  । देश हाॉक्नेरे मतत सानो कुयो नफुझकेो त ऩक्कै होइन होरा ? फुझये ऩतन गदैनन ्। ततनका तनमत 

न ैर्याफ यहेको प्रस्ट देखर्न्छ । 
 

विद्मुत ्ऐनरे ऩतन विद्मुत ्तनमाषतराई जोड हदएको छ, तय एकऩतछ अको गदै बायतभा बफजुरी तनकासीको कुया त 

ऩयै जाओस,् १० भेगािाट बफजुरी थऩ गरयदेऊ बन्दै बायतराई अनुनमविनम गरययहेका छौँ । 
ऊजाष सुयऺाराई प्राथसभकताभा याखर्एको ग्रथमो बन ेजराशममुक्त आमोजना तनभाषणको राग्रग नीततगत य वित्तीम 

फन्दोफस्ती गरयन्थमो । भाग्रथल्रो ताभाकोसीजस्तो आमोजना तनभाषणको चयणभा ऩुग्न १५ िर्ष राग्न ेहाम्रो भुरुकभा 



फूढीगण्डकी, नरससॊहगाड, दधूकोसी जस्ता आमोजना तनभाषण बएय िा बनौँ दस िर्षभा दस हजाय भेगािाट बफजुरी 
उत्ऩादन होरा ? िोर्णा गरयन्छ, तय त्मसराई चाहहने ऩूिाषधाय रथासरॊग ऩारयन्छ । 
तनजी ऺेत्रको सहबाग्रगता फढाउन ेबतनन्छ, तय ऩीऩीए योककन्छ । आमोजना फनाउन चाहहने जग्गाको हदफन्दी 
कामभ ैयहन्छ अतन कसयी आमोजना फन्छ ? मीरगामत तीन दजषनबन्दा फढी भुद्दा सयकायी तनकामफीच आऩसभा 
जेसरएय फसेका छन ्। अको एउटा उदाहयण, जराशममुक्त आमोजनाको आिचमकता सफैराई र्ट्ककयहेकै छ । 
अध्ममन हुन्छ ससभततभापष त । अझ फनाउन ेऩतन ससभततभापष त नै बतनएको छ, हारसम्भ । 
विकास ससभततरे जरविद्मुत ्आमोजना फनाउन ुबनेको जात नसभरेको सभगौरा प्रत्मायोऩण गनुषसयह हो । 
याजनीततक बागफन्डा सभराउन तनमुक्त गरयएका व्मजक्तरे सयकायी सॊमन्त्रभा िुरसभर गयेय, रगानी जुटाएय 

तनभाषण कहहरे गन े? जफकक आफ्ना दरतनकटका व्मजक्तराई ससभततभा तनमुजक्त गन ेभात्र उद्देचम हो । उद्देचम न ै

जाग्रगय भात्र र्िुाउन,े गाडी चढाउने य अध्ममन गन ेऩयाभशषदाता तनमुक्त गदाष अतनमसभतता गयी आग्रथषकोऩाजषन 

गनेछ बने आमोजना फन्छ कसयी ? दरका नेताहरू मो तहको सोचबन्दा भाग्रथ उठ्न नसकेकारे याजष्रम ऊजाष सुयऺा 
सधैँ धयाऩभा ऩरययहेको छ य ऩनेछ । 
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भाथथल्रो कणाारी : तोककएकै सभमभा आमोजना शुरु नहुन ेसॊकेत 

फहुचग्रचषत ९ सम भेगािाटको भाग्रथल्रो कणाषरी जरविद्मुत ्आमोजना तनभाषण तोककएकै सभमभा शुरु नहुन ेसॊकेत 

देखर्एको छ । ऋण प्रिाहको आन्तरयक प्रकक्रमा तथा जग्गा अग्रधिहणभा बइयहेको हढराइका कायण आमोजनाको 
तनभाषण कामष तोककएको सभमभा शुरु नहुन ेआशॊका उत्ऩन्न बएको हो । 
विकासकताष बायतीम कम्ऩनी जीएभआय य नेऩार सयकायफीच आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) बएको कयीफ दईु 

िर्ष ऩुग्दैछ । मस अिग्रधभा जीएभआयरे वित्तीम स्रोत जुटाइसक्नुऩन ेहो । फहुयाजष्रम वित्तीम सॊस्थाहरुरे 

जीएभआयराई रगानी गन ेिचन भात्र हदएका छन ्। जीएभआयकै हढरासुस्तीका कायण प्रगतत हुन नसकेको 
स्थानीमको फुझाई यहेको छ । तनभाषणऩूिष सम्ऩन्न हुनुऩन ेकाभ ऩूया नहुॉदा स्रोत जुटाउन ेसभम त्मवत्तकै गुज्रॉदै गएको 
भाग्रथल्रो कणाषरी सयोकाय सङ्िका अध्मऺ फभफहादयु विसीरे फताए । जीएभआयरे २०१६ जुन ३० फाट तनभाषण शुरु 

गयी २०२१ जुनभा आमोजना सम्ऩन्न गनुषऩन ेऩीडीएभा उल्रेर् छ । 
आगाभी असोज ३ सम्भ रगानी जुट्न ेछाॉट नदेरे्ऩतछ जीएभआयरे सभम फढाइहदन सयकायसॉग अनुयोध गयेको छ । 
‘कम्ऩनीरे ग्रचत्तफुझ्दो कायण देर्ाए सयकायरे म्माद थऩ गनष सक्छ,’ आमोजनाको व्मिस्थाऩन गरययहेको रगानी 
फोडष स्रोतरे बन्मो, ‘फोडषको आगाभी फैठकभा मसफाये तनणषम हुन सक्छ ।’ ऋण रगानी गनष सहभत बएका वित्तीम 

सॊस्था भध्मे विचि फैङ्कको प्रकक्रमा सफैबन्दा झन्झहटरो बएको जीएभआयका अग्रधकायी फताउॉछन ्। आगाभी 
जुनभा फस्न ेफैङ्कको फैठकरे तनणषम गन ेय एक सम २० हदनसम्भ िेफसाइटभापष त सािषजतनक गनुषऩन ेप्रािधानका 
कायण स्रोत जुटाउन ेसभम गुजज्रन ेतनजचचत जस्तै छ’, एक अग्रधकायीरे बन े। 
जीएभआयरे जग्गा अग्रधिहणको काभ ऩतन तनधाषरयत अिग्रधभा शुरु गनष सकेको छैन ्। जसको असय वित्तीम स्रोत 

व्मिस्थाऩनभा ऩयेको छ । अग्रधिहणका राग्रग एक िर्षसम्भ जग्गा धनीसॉग िाताष गन ेय सपर नबएऩतछ भात्र 

सयकायराई आिह गन ेऩीडीएभा उल्रेर् छ । कम्ऩनीको ‘नेगोससएसन’ प्रमास असपर बएको छ । सयकायी जग्गा 
२० भहीनासबत्र सरजभा य तनजी जग्गा अग्रधिहण गरयसक्नुऩन ेहो । तय, कम्ऩनी फल्र अग्रधिहणका राग्रग 

सयकायसॉग आिह गन ेतमायीभा छ । आमोजनाका राग्रग तनजी सात सम य सािषजतनक ९१ ककत्ता जसभन अग्रधिहण 

गनुषऩन ेछ । सयकायरे ६ भहीनासबत्र त्मसको प्रकक्रमा सम्ऩन्न नगये आमोजना झन ्ऩछाडड धकेसरन ेजोखर्भ छ । 
सुस्त तमायीरे आमोजनाकै बविष्मभा अन्मोरभा ऩनष सक्न ेबएकारे सयकायफाट प्रबािकायी अनुगभन गनुषऩन े

सयोकायिाराको बनाइ छ । 
जीएभआयरे विद्मुत ्र्यीद सम्झौता (ऩीऩीए), जग्गा अग्रधिहण य रान्ससभसन गुरुमोजना सम्फन्धी कागजात 

फुझाएऩतछ भात्र रगानीको फाटो र्लु्छ । ती सफ ैकाभ अधयुा छन ्। अन्तययाजष्रम वित्त तनगभ (आईएपसी), विचि 

फैङ्क, मुयोवऩमन इन्बेस्ट फैङ्क (ईआईफी), एससमारी विकास फैङ्क (एडीफी), जाऩान अन्तययाजष्रम सहमोग तनमोग 

(जाइका) रगामत आधा दजषन वित्तीम सॊस्था एक र्फष फयाफय ऋण रगानी गनष सहभत बएका छन ्। जीएभआयरे 

ऋण य सभान हहस्साको साझदेाय र्ोजजयहेको छ । आईएपसी १० प्रततशतको साझदेाय फन्न मसअति न ैसहभत 

बइसकेको छ । भाग्रथल्रो कणाषरीभा जुट्न थारेको रगानीको सॊमोजन आईएपसीरे न ैगरययहेको छ । 



अछाभ, दैरेर् य सुरे्तभा ऩन ेआमोजनाफाट नेऩार सयकायरे १२ प्रततशत विद्मुत ्य २७ प्रततशत सेमय तन्शुल्क 

ऩाउन ेसम्झौताभा छ । सभझदायी ऩत्र अनुसाय नेऩार सयकायरे चाहेभा थऩ ३० प्रततशत विद्मुत ्र्यीद गनष सक्न ेछ 

। १९ सेतटेम्फय २०१४ भा सयकाय य कम्ऩनीफीच ऊजाष विकास सम्झौता (ऩीडीए) बएको ग्रथमो । 
तनभाषणऩतछको २५ िर्षऩतछ ऩाउने तन्शुल्क विद्मुत, आमकय, योमल्टी य साझदेायीफाट कयीफ चाय र्फष रुऩैमाॉ 
आम्दानी हुन ेसयकायी दाफी छ । त्मस्त,ै दऺ तथा अदऺ गयी २ हजाय फढीरे प्रत्मऺ योजगायी ऩाउन ेअऩेऺा गरयएको 
छ । प्रबावित ऺेत्रका राग्रग जीएभआयरे दईु भेगािाटको आमोजना तनभाषण गरयहदनुऩन ेछ । 
दैरेर्को टुइनकुनाफाट दईु दशभरि ऩाॉच ककरोसभटय सुरुङ र्नेय अछाभ बैयिस्थानको फल्देभा एक सम ५० सभटय 

भाग्रथफाट ऩानी र्सासरन ेछ । ‘यन अप रयबय’ (जराशमयहहत) आमोजना बएकारे ठूरो फाॉध आिचमक नऩन,े छोटो 
सुरुङ भागष, नयभ चट्टान बएकारे सस्तो ऩरयमोजना बएको विऻहरुको दाफी छ । विद्मुत ्ग हफाट सुरे्त य कैरारी 
हुॉदै विद्मुत ्बायत रग्रगन ेछ । दैरेर्का ६, सुरे्तका ३ य अछाभका ३ गाविस आमोजनाफाट प्रत्मऺ प्रबावित हुन ेछन ्

। ऩुनस्र्थाऩना तथा ऩुनिाषससम्फन्धी कामषमोजना अनुसाय कुर चाय सम २६ ियधयुी आमोजनाफाट प्रबावित हुन ेछन ्

। 
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बायतफाट आमातीत बफजुरी भहॉथगमो 
नेऩाररे बायतफाट आमात गदै आएको ८० भेगािाट बफजुरीको र्रयद भूल्म भहॉग्रगएको छ । पागुनदेखर् नेऩार 

विद्मुत ्प्राग्रधकयणरे र्रयद गदै आएको बफजुरीको भूल्म विगतबन्दा प्रततमुतनट २५ ऩैसारे भहॉग्रगएको हो । 
५ भहहनाका राग्रग प्रततमुतनट ३ रुऩैमाॉ ४४ ऩैसा (बारु) भा विद्मुत ्र्रयद गन ेसम्झौता बए ऩतन हार भहॉग्रगएय ३ 

रुऩैमाॉ ६० ऩैसा बायतीम रुऩैमाॉ ऩुगेको विद्मुत ्प्राग्रधकयणरे जनाएको छ । प्रधानभन्त्री केऩी शभाष ओरीरे बायत 

भ्रभणका क्रभभा बायतीम सभकऺी नयेन्ि भोदीसॉगै रयभोटषभापष त जस्िच ग्रथचये मो ऩरयभाणभा विद्मुत ्आमातको 
शुबायम्ब गयेका ग्रथए । 
विद्मुत ्प्राग्रधकयण य बायतको नेसनर थभषर ऩािय कम्ऩनी (एनटीऩीसी) को तरान्टफाट व्माऩारयक कम्ऩनी 
एनटीऩीसी विद्मुत ्व्माऩाय तनगभ (एनबीबीएन) फीच आइतफाय नमाॉ भूल्मसम्फन्धी सम्झौता बएको हो । 
सम्झौताऩत्रभा विद्मुत ्प्राग्रधकयणका कामषकायी तनदेशक भुकेशयाज काफ्रे य एनबीबीएनका प्रफन्ध तनदेशक 

अरुणकुभाय गगषरे हस्ताऺय गये । हार ैबएको दईु देशको ऊजाष धमाऩाय सम्झौता (ऩीटीए) अन्तगषतको नेऩार–बायत 

सग्रचिस्तयीम सॊमुक्त फैठकभा बायतीम ऩऺरे फजाय भूल्मको आधायभा भात्र विद्मुत ्हदन सक्न ेप्रस्ताि गयेको 
ग्रथमो । नेऩारी ऩऺरे साविककै भूल्मभा एक िर्षसम्भ विद्मुत ्हदन आिह गये ऩतन बायतीम ऩऺरे अस्िीकाय 

गयेऩतछ विद्मुत्को भूल्म फढेको हो । ऩाॉच भहहनाका राग्रग िेसको रूऩभा बन्दै प्रततमुतनट बायतीम १६ ऩैसा अथाषत ्

नेऩारी २५ ऩैसा भात्र फढाउन दिुै देशका प्रतततनग्रध सहभत ग्रथए । 
जुराई भहहनाबय साविककै भूल्मभा विद्मुत ्र्रयद गने य अगस्टदेखर् डडम्सेम्फयसम्भ प्रततमुतनट ३ दशभरि ६० 

ऩैसा बायतीम रुऩैमाॉ ततनुषऩन ेगयी सम्झौता बएको प्राग्रधकयण विद्मुत ्व्माऩाय विबागका प्रभुर् प्रिर अग्रधकायीरे 

जानकायी हदए । सम्झौताअनुसाय, बायतरे नेऩारराई आगाभी अगस्ट य सेतटेम्फयभा ५० भेगािाट तथा नोबेम्फय य 

डडसेम्फयभा ७४ भेगािाट विद्मुत ्हदनेछ बन ेअक्टुम्फयभा आिचमक ऩयेभा भात्र हदनेछ । विद्मुत ्प्राग्रधकयणरे 

अक्टुफयसम्भभा ४५ भेगािाटको बोटेकोसी फन्न ेसम्बािना नबएऩतछ आिचमकताअनुसाय र्रयद गन ेगयी 
सम्झौता गयेको प्रभुर् अग्रधकायीरे जानकायी हदए । 
सग्रचिस्तयीम फैठकभा बायतरे कोइराभा हदॉदै आएको सहुसरमत तनमाषतभूरक विद्मुत्भा हदन नसककन ेबन्दै 

साविकको फजाय भूल्मभा र्रयद गनष प्रस्ताि गयेको ग्रथमो । जिापभा ऊजाष सग्रचि सुभन शभाषरे जसयी बए ऩतन 

ऩहहराकै भूल्मभा हदन आिह गयेको फताइएको छ । द्विऩऺीम िाताषऩतछ बायतीमरे १६ ऩैसा (बारु) भात्र र्रयद 

भूल्म थऩेका ग्रथए । प्राग्रधकयण अग्रधकायीका अनुसाय मो विद्मुत्को प्रततमुतनट ५ रुऩैमाॉबन्दा फढी रागत ऩछष  । 
जनियीदेखर् थऩ २ सम भेगािाट नेऩार–बायत ऩहहरो अन्तयदेशीम प्रशायण राइनभापष त विद्मुत ्आमात गन ेरक्ष्म 

याखर्ए ऩतन मसको भूल्म बन ेटुॊगो रागेको छैन । 
ऩीटीए कामाषन्िमनका राग्रग हार ैबएको सग्रचिस्तयीम फैठकभा बायतरे अन्तयदेशीम प्रशायण राइनफाट २ सम 

भेगािाटसहहत कुर ३ सम भेगािाट विद्मुत ्हदन सहभत बएको छ । हार आमात बइयहेको ८० भेगािाटफाहेक थऩ १ 

सम २० भेगािाट तथा दहुफी–कटैमा–कुसाहा य यक्सौर–ऩयिानीऩुयभापष त ५०÷५० भेगािाट विद्मुत ्थऩ गन े

नेऩारको प्रस्तािभा बायत सहभत बइसकेको छ । अन्तयदेशीम प्रसायणराइनफाट हार ८० भेगािाटसम्भ विद्मुत ्

आमात गरययहेको नेऩाररे बायतसॉग सन ्२०१६ को अक्टुफयसम्भ २ सम भेगािाट य २०१७ को डडसेम्फयफाट ६ सम 

भेगािाट ऩ¥ुमाइन ेसम्झौता प्रधानभन्त्री केऩी ओरीको बायत भ्रभणको क्रभभा बएको ग्रथमो । 
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जरविद्मुत ्आमोजना जहहल्मै जोखिभभा 
नदी ककनायभा फन्न ेजरविद्मुत ्आमोजना प्राकृततक प्रकोऩको उच्च जोखिभभा यहन्छन,् जोखिभ न्मूनीकयणका 
उऩाम प्रबािहीन 

सचने गौतभ 

०७१ साउनभा ससन्धऩुाल्चोक चयेुको ऩहहयोरे प्रसायण राइनभा ऺतत ऩुयम्ाउॉ दा ४५ भेगािाट भाग्रथल्रो 
बोटेकासीसहहत त्मस बेगभा सञ्चारनभा यहेका जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्उत्ऩादन फन्द बमो । जुये 

ऩहहयोरे नदी थनु्दा साढे २ भेगािाटको सुनकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुतग ह न ैडुफानभा ऩयम्ो । ऺतत 

ऩुगेको प्रसायण राइन तनभाषण गदाष स्थानीमरे सेमयको भाग गदै बोटेकोसीको काभराई न ैअियोध गये । 
स्थानीमराई सेमय हदने गयेय आमोजनारे प्रसायण राइन तनभाषण गयी विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु गयम्ो । गत िर्षको १२ 

िैशार्को बूकम्ऩ य त्मसऩतछका ऩयाकम्ऩनरे बोटेकोसी य सुनकोसी दिुै आमोजनाभा ठूरो ऺतत ऩुयम्ामो । अहहरे 

ऩुनस्र्थाऩना अजन्तभ चयणभा ऩुगेको अिस्थाभा नदीभा आएको फाढीरे बोटेकोसी आमोजनाभा ठूरो ऺतत ऩुयम्ाएको 
छ । 
बूकम्ऩरे ऺतत ऩुयम्ाएऩतछ नेऩार विद्मुत ्प्राग्रधकयणरे नुिाकोटभा तनभाषण गरययहेको ६० भेगािाटको भाग्रथल्रो 
बत्रशूरी–३ „ए‟ जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ अझै सुरु बएको छैन । बूकम्ऩऩतछ आएको ऩहहयोरे ऺतत ऩुयम्ाएको 
सडक रमाक र्ोसरमो, तय मस िर्षको ऩहहयोरे पेरय बत्काएको छ । जसरे गदाष आमोजनाको तनभाषणाधीन 

फाॉधस्थरसम्भ जान ेसडक न ैफन्द बएको छ । 
भाग्रथका दईु उदाहयणरे जरविद्मुत ्आमोजनाभा जहहरे ऩतन जोखर्भ यहेको देर्ाएको छ । जहटर बौगोसरक 

अिजस्थतत य नदीको छेउछाउ मा नदीभ ैहुन ेजरविद्मुत्को आमोजनाको अध्ममन, तनभाषण य सञ्चारन जहहरे ऩतन 

जोखर्भभा यहन ेदेखर्एको हो । तनभाषण सम्ऩन्न बएऩतछ ऩतन सञ्चारनभा यहेका धेयै आमोजनाराई ऩतन फाढीरे 

ऺतत ऩुयम्ाएको छ । फाढी य ऩहहयोरे गदाष जरविद्मुत ्आमोजनाका सॊयचना असुयक्षऺत फतनयहेका छन ्। जसरे गदाष 
मस ऺेत्रका रगानीकताष जोखर्भभा ऩरययहेका छन ्। 
जरविद्मुत ्ऺेत्रभा बूकम्ऩरे बौगसबषक (जजओरोजजकर) य जरिाम ुऩरयितषनरगामतरे हाइड्रोरोजजकर जोखर्भ 

फढ्दै गएको तनजी ऺेत्रका ऊजाष उत्ऩादकहरूको सॊस्था, नेऩार (इऩान)का तनितषभान अध्मऺ डा.सुिणषदास शे्रष्ठरे 

फताए । 
„जोखर्भ न ैजोखर्भ बएको जरविद्मुत ्ऺेत्रभा रगनाुीकताषहरूरे ठूरो भुटु सरएय रगानी गयेका हुन्छन,्‟ उनरे 

बन,े „बूकम्ऩरे मस ऺेत्रराई अझै जोखर्भमुक्त फनाएका हुन्छन,् जोखर्भराई न्मूनीकयण गनष याज्मरे ध्मान 

नहदन ेहो बन ेरगानीकताष ऩरामन हुन सक्न ेअिस्था आउन सक्छ ।‟ जोखर्भराई न्मुनीकयण गनष कय 

छुटरगामतका सहुसरमत य विसबन्न सभमभा िोर्णा गरयएका सुविधाराई सयकायरे हदनुऩन ेशे्रष्ठरे फताए । 
नदीभा ऩानीको भात्रा िट्न ेय अनुभानबन्दा कभ भात्र ैविद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदा सञ्चारनभा यहेका साना आमोजनारे 

उल्टै प्राग्रधकयणराई जरयिाना (ऩेनाल्टी) ततरययहेका छन ्। जरविद्मुत्का राग्रग नदीभा फनाइन ेफाॉध, नदीककनायभा 
फनाइन ेनहय, नदीककनायभ ैयहन ेविद्मुत्ग हजस्ता सॊयचनाको सुयऺा चनुौतीऩूणष फतनयहेको विऻहरू फताउॉछन ्। 



गत िर्षको जेठभा फाढी आउॉदा फरुण हाइड्रोऩािय कम्ऩनीको स्िासभत्िभा सॊर्िुासबाभा यहेको ४.५ भेगािाटको हेिा 
र्ोरा विद्मुत ्आमोजनाभा ऺतत ऩुयम्ामो । फाढीरे आमोजनाको फाॉध, विद्मुत्ग ह, फारुिा ग्रथग्िाउन े

ऩोर्यीरगामतभा ऺतत ऩुयम्ाएको ग्रथमो । जरविद्मुत ्आमोजनाभा प्राक ततक जोखर्भ फढ्दै गएको कम्ऩनीका 
अध्मऺ एिॊ इऩानका उऩाध्मऺ शैरेन्ि गुयागाईंरे फताए । „अहहरेको अिस्था हेदाष जरविद्मुत ्आमोजना तनभाषण 

गनष नहुन ेअिस्थाभा ऩुयम्ाएको छ,‟ उनरे बन े। 
बोटेकोसी आमोजनाको फाढीरे फारुिा ग्रथग्िाउन ेऩोर्यी (डसेेजन्डङ फेससन)को सुयऺाका राग्रग रगाएको ऩर्ाषर 

बत्काएको य फाॉधभा ऩतन ठुल्ठूरा ढुॊगा नदीरे थऩुायेको आमोजनारे जनाएको छ । गत िर्षको १२ िैशार्को बूकम्ऩ 

य त्मसऩतछका ऩयाकम्ऩनरे आमोजनाको विद्मुत्ग ह य ऩेनस्टक ऩाइऩभा ऺतत ऩुयम्ाउॉ दा आमोजना सञ्चारन हुन 

सककयहेको ग्रथएन । ऩुनतनषभाषण बइयहेका िेरा फाढीरे आमोजनाभा ऩुन: ऺतत ऩुयम्ाएको छ । फाढीरे नेऩार विद्मुत ्

प्राग्रधकयणको १० भेगािाटको सुनकोसी विद्मुत ्केन्िभा ऩतन ऺतत ऩुयम्ाएको छ । 
बायतफाट आमातीत विद्मुत्को भूल्म फढ्मो 
काठभाडौं/ ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय क्रस फोडषय प्रसायण राइनफाट आमात हुन ेविद्मुत्को भूल्म फढेको छ । नेऩार 

विद्मुत ्प्राग्रधकयणरे १७ साउनफाट १६ ऩुसम्भ ७५ भेगािाटसम्भ प्रततमुतनट ५ रुऩैमाॉ ७६ ऩैसा (३.६० बारु)भा 
आमात गनेछ । मसअति बायतको भुजफ्पयऩुय बफन्दभुा प्रततमुतनट ५ रुऩैमाॉ ५० ऩैसा (३.४४ बारु)भा ८० 

भेगािाटसम्भ आमात गरययहेको ग्रथमो । 
प्राग्रधकयण य बायतीम कम्ऩनी एनहटवऩसी विद्मुत ्व्माऩाय तनगभफीच आइतफाय नमाॉ विद्मुत ्र्रयद–बफक्री 
सम्झौता (वऩवऩए)भा हस्ताऺय बएको छ । मसअति ३ पागुनभा ८० भेगािाटसम्भ विद्मुत ्र्रयद–बफक्री सम्झौता 
बएको ग्रथमो । सम्झौताको म्माद १६ असायभा सककएको ग्रथमो । भुजफ्पयऩुयफाट ल्माउॉदाको प्रसायण राइन शुल्क 

(जह्िसरङ चाजष) १ रुऩैमाॉ ५३ ऩैसा ततदाष प्राविग्रधक चहुािटफाहेक ढल्केफय बफन्दभुा आइऩुग्दा प्रततमुतनट ७ रुऩैमाॉ २९ 

ऩैसा ऩनेछ । 
क्रस फोडषय प्रसायण राइनभापष त विद्मुत ्आमात गये/नगये ऩतन जह्िसरङ चाजष ततनुषऩन ेबएऩतछ प्राग्रधकयणरे 

िर्ैबरय त्महाॉ विद्मुत ्ल्माउन रागेको हो । िावर्षक रूऩभा १ अफष रुऩैमाुा जह्िसरङ चाजष ततनुषऩन ेप्राग्रधकयणरे 

जनाएको छ । भाससक रूऩभा भाससक रूऩभा करयफ ८ कयोड २७ रार् रुऩैमाुा जह्िसरङ चाजष भात्र ैप्राग्रधकयणरे 

ततनुषऩछष  । ढल्केफयभा प्राग्रधकयणरे २ सम २० केबीको सफस्टेसन फनाएऩतछ थऩ विद्मुत ्आमात गनेछ । 
के बन्छन ्विऻ ? 

अध्ममन य बफभाभा विशषे ध्मान हदनुऩन ेदेखिमो 
कुभाय ऩाण्ड,े भहासथचि, इऩान 

बूकम्ऩ, फाढी, ऩहहयोरगामतका प्राक ततक प्रकोऩरे जरविद्मुत ्आमोजनाका सॊयचनाभा ऺतत ऩुयम्ाइयहेको छ । 
मसरे दईुिटा ऩऺभा विशरे् ध्मान हदनुऩन ेदेखर्एको छ । ऩहहरो आमोजनाको अध्ममन य बफभा प्रणारी । नदीभा 
आउनसक्न ेसम्बावित फाढीको याम्रोसॉग अध्ममन गयी सोहीअनुसायका सॊयचना फनाउनुऩछष  । याम्रोसॉग अध्ममन न ै

नगयी फनाइएका सॊयचनाभा सभस्मा आउन ेदेखर्एको छ । त्मसैरे स्तयीम य नेऩारको र्ोरानारा सुहाउॉदो अध्ममन 

गयेय भात्र ैसॊयचना तनभाषणतपष  राग्नुऩछष  । जोखर्भराई न्मून गनष अहहरे बइयहेको बफभा प्रणारीराई सुधाय गनुषऩछष  
। बफभा कम्ऩनीरे बफभा गन,े तय बवितव्म ऩयेऩतछ यकभ नहदएय बाग्न ेगनुषहुॉदैन । बफभा बनेकै जोखर्भराई कभ 

गनष हो बन्न ेफुझ्नुऩछष  ।  
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फुटिर– गोयिऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभााण हुने 
नेऩार य बायतरे सॊमुक्त रुऩभा नमाॉ फुटिर– गोर्यऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभाषण गन ेबएका छन ्। 
अन्तयदेशीम प्रसायण मोजनाको अध्ममन प्रततिेदनको तनष्कर्षका आधायभा नेऩार य बायतको ऊजाष सग्रचिस्तयीम 

सॊमुक्त फैठकभा दोस्रो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनका रुऩभा अगाडड फढाउन सहभती बएको हो । कुर ४ सम 

ककरोबोल्ट ऺभताको सो प्रसायण राइनको विस्त त आमोजना प्रततिेदन (डडवऩआय) तमाय ऩान ेय तनभाषण शुरु गन े

रक्ष्म याखर्एको छ । 
नेऩाररे हार ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभापष त कुर ८० भेगािाट विद्मुत ्आमात गरययहेको 
छ । विद्मुत ्भाग फढी बएका ऺेत्रराई सहज रुऩभा ऊजाष उऩरधध गयाउन ेरक्ष्मका साथ न्म ूफुटिर गोयर्ऩुय 

प्रसायण राइनराई प्राथसभकताभा याखर्एको हो । ऊजाष भन्त्रारमका प्रिक्ता एिभ ्सहसग्रचि हदनेशकुभाय तिसभयेरे 

उक्त प्रसायण राइनको डडवऩआय आगाभी डडसेम्फयसम्भ तमाय हुन ेफताए । 
‘डडवऩआय तमाय बएऩतछ भात्र रागतफाये थाहा हुन्छ,‟ उनरे बन े। प्राग्रधकयणको फुटिरभा यहेको सिस्टेशनऩूिष 
योहहणीर्ोरा नजजक अको सिस्टेशन फनाउन ेय बायतफाट विद्मुत ्आमात गन ेसयकायको तमायी छ । फूढीगण्डकी य 

भस्र्माङ्दी करयडोयरगामतका स्थानभा उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्फढी हुॉदा बायत तनमाषत गनष सो प्रसायण राइन सहज 

हुन ेविचिासका साथ दिु ैभुरुकरे उक्त ऩरयमोजनाराई प्राथसभकताभा यारे्का हुन ्। 
सन ्२०२२ सम्भ नेऩाररे बायतफाट कुर एक हजाय भेगािाट विद्मुत ्आमात गन ेय सो अिग्रधऩतछ नेऩारफाट कयीफ 

दईु हजाय विद्मुत ्तनमाषत गने रक्ष्म याखर्एको छ । दिुै भुरुकरे आ–आफ्नो तपष को प्रसायण राइन तनभाषण गन े

ऊजाष सग्रचिस्तयीम सॊमुक्त फैठकभा सहभतत बएको प्रिक्ता तिसभयेरे फताए । मही असाय १३ य १४ गत ेबायतभा 
सम्ऩन्न सॊमुक्त फैठकरे सभेत प्रसायण राइन तनभाषणको विर्मभा भहत्िऩूणष तनणषम गयेको सन्दबषभा न्म ूफुटिर 

गोयर्ऩुय प्रसायण राइन तनभाषणरे गतत सरन ेविचिास गरयएको छ । मस्त ैकुशाहा–कटैमा, यक्सौर–ऩयिानीऩुय 

अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभाषण प्रकक्रमाराई चाॉडो सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखर्एको छ । ती दिु ैप्रसायण राइनफाट 

थऩ ५०/५० भेगािट विद्मुत ्आमात गन ेरक्ष्म याखर्एको छ । भुरुकभा जायी ऊजाष सङ्कटराई हर गनष तत्कार 

बायतफाट आिचमक भात्राभा विद्मुत ्आमात गरयनेछ । बायत सयकायको अनुदानभा तनभाषणाधीन कुशाहा–कटैमा 
एिभ ्यक्सौर ऩयिानीऩुय १३२ केबी प्रसायण राइनफाट ऩूणष ऺभताभा विद्मुत ्डडसेम्फयसम्भ ल्माउन ेभन्त्रारमको 
तमायी छ । 
भुरुकसबत्र उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्आन्तरयक र्ऩतफाट फढी बएको अिस्थाभा तनकासी गनेतपष  ऩतन विशरे् जोड 

हदइएको छ । प्रिक्ता तिसभयेरे सफ ैउऩाम अिरम्फन गयेय ऊजाष सङ्कट सभाधान गन ेरक्ष्म याखर्एको फताए । 
यासस 
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फुटिर–गोयिऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन फन्ने 
यभेश रम्सार 

नेऩार य बायतरे सॊमुक्त रूऩभा नमाॉ फुटिर–गोर्यऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभाषण गन ेबएका छन ्। 
अन्तयदेशीम प्रसायण मोजनाको अध्ममन प्रततिेदनको तनष्कर्षका आधायभा नेऩार य बायतको ऊजाषसग्रचिस्तयीम 

सॊमुक्त फैठकभा दोस्रो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनका रूऩभा अति फढाउन सहभतत बएको हो । 
कुर ४ सम ककरोबोल्ट ऺभताको सो प्रसायण राइनको विस्त त आमोजना प्रततिेदन (डीऩीआय) तमाय ऩान ेय 

तनभाषण सुरु गने रक्ष्म याखर्एको छ । नेऩाररे हार ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभापष त कुर 

८० भेगािाट विद्मुत ्आमात गरययहेको छ । विद्मुत ्भाग फढी बएका ऺेत्रराई सहज रूऩभा ऊजाष उऩरधध गयाउन े

रक्ष्मका साथ न्म ूफुटिर–गोयर्ऩुय प्रसायण राइनराई प्राथसभकताभा याखर्एको हो । 
ऊजाष भन्त्रारमका प्रिक्ता एिभ ्सहसग्रचि हदनेशकुभाय तिसभयेरे उक्त प्रसायण राइनको डीऩीआय आगाभी 
डडसेम्फयसम्भ तमाय हुन ेफताए । “डीऩीआय तमाय बएऩतछ भात्र रागतफाये थाहा हुन्छ,” उनरे बन े। प्राग्रधकयणको 
फुटिरभा यहेको सफ स्टेसनऩूिष योहहणी र्ोरानजजक अको सफ स्टेसन फनाउन ेय बायतफाट विद्मुत ्आमात गन े

सयकायको तमायी छ । फूढीगण्डकी य भस्र्माङ्दी करयडोयरगामत स्थानभा उत्ऩादन बएको विद्मुत ्फढी हुॉदा बायत 

तनमाषत गनष सो प्रसायण राइन सहज हुन ेविचिासका साथ दिुै भुरुकरे उक्त ऩरयमोजनाराई प्राथसभकताभा यारे्का 
हुन ्। 
सन ्२०२२ सम्भ नेऩाररे बायतफाट कुर १ हजाय भेगािाट विद्मुत ्आमात गन ेय सो अिग्रधऩतछ नेऩारफाट करयफ २ 

हजाय विद्मुत ्तनमाषत गन ेरक्ष्म याखर्एको छ । दिुै भुरुकरे आ–आफ्नो तपष को प्रसायण राइन तनभाषण गन ेऊजाष 
सग्रचिस्तयीम सॊमुक्त फैठकभा सहभतत बएको प्रिक्ता तिसभयेरे फताए । 
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनभा कुन ैसभस्मा आए भुरुकसबत्रको ऊजाष वितयण प्रणारीराई मथाित ्याख्न 

िैकजल्ऩक प्रसायण राइन सहमोगी हुन ेबएका कायण सो प्रसायण राइन अति फढाउन राग्रगएको हो । विद्मुत्को 
भुख्म भाग हुन ेबैयहिा, फुटिर, नायामणगढ, ऩोर्या, दाङरगामतका सहयसभेत उक्त प्रसायण राइनको नजजक ऩन े

बएकारे ऊजाष भन्त्रारमरे प्राथसभकताभा यारे्को हो । 
सयकायरे प्रस्ताि गयेको प्रसायण राइन गुरुमोजनाभा ऩतन अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको तनभाषण, आन्तरयक 

प्रसायण राइनको विकास तथा विस्तायराई जोड हदइएको छ । हार दईु देशफीच विसबन्न ११ स्थानभा अन्तयदेशीम 

प्रसायण राइन तनभाषण गन ेप्रस्ताि गरयएको छ । 
मही असाय १३ य १४ गत ेबायतभा सम्ऩन्न सॊमुक्त फैठकरे ऩतन प्रसायण राइन तनभाषणको विर्मभा भहत्िऩूणष 
तनणषम गयेको सन्दबषभा न्म ूफुटिर गोयर्ऩुय प्रसायण राइन तनभाषणरे गतत सरन ेविचिास गरयएको छ । फैठकरे 

प्राविग्रधक ससभतत तथा अन्म सॊमन्त्रहाई थऩ कक्रमाशीर फनाउन ेअतन मस ऺेत्रभा बएको द्विऩऺीम सहमोगराई 

गतत हदने तनणषम गयेको छ । 
मस्त ैकुशाहा–कटैमा, यक्सौर–ऩयिानीऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभाषण प्रकक्रमाराई चाॉडो सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म 

याखर्एको छ । ती दिुै प्रसायण राइनफाट थऩ ५०/५० भेगािट विद्मुत ्आमात गन ेरक्ष्म याखर्एको छ । भुरुकभा 
जायी ऊजाष सङ्कटराई हर गनष तत्कार बायतफाट आिचमक भात्राभा विद्मुत ्आमात गरयनेछ । 



हार ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट आमात बइयहेको ८० भेगािाट विद्मुत ्आमातराई 

तनयन्तयता हदने य आगाभी डडसेम्फयसम्भ ढल्केफयभा सफ स्टेसन तनभाषण सम्ऩन्न गयी थऩ विद्मुत ्आमात 

गरयनेछ बन ेप्रसायण राइनको ऺभताअनुसाय न ैआमात गन ेसहभतत जुटेको छ । बायत सयकायको अनुदानभा 
तनभाषणाधीन कुशाहा–कटैमा एिभ ्यक्सौर ऩयिानीऩुय १३२ केबी प्रसायण राइनफाट ऩूणष ऺभताभा विद्मुत ्ल्माउन 

डडसेम्फयसम्भ हयसम्बि प्रमास गन ेभन्त्रारमको तमायी छ । 
भुरुकसबत्र उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्आन्तरयक र्ऩतफाट फढी बएको अिस्थाभा तनकासी गनेतपष  ऩतन विशरे् जोड 

हदइएको छ । प्रिक्ता तिसभयेरे सफ ैउऩाम अिरम्फन गयेय ऊजाष सङ्कट सभाधान गन ेरक्ष्म याखर्एको फताए । 
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फुटिर–गोयिऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभााण हुने 
नेऩार य बायतरे सॊमुक्त रूऩभा फुटिर–गोर्यऩुय अन्तयदेशीम नमाॉ प्रसायण राइन तनभाषण गने बएका 
छन ्। अन्तयदेशीम प्रसायण मोजना अध्ममन प्रततिेदनको तनष्कर्षका आधायभा नेऩार य बायतको ऊजाष 
सग्रचिस्तयीम सॊमुक्त फैठकभा दोस्रो अन्तयदेशीम प्रसायण राइनका रूऩभा अगाडड फढाउन सहभतत बएको 
हो ।  
कुर ४ सम ककरोबोल्ट ऺभताको सो प्रसायण राइनको विस्त त आमोजना प्रततिेदन (डीऩीआय) तमाय ऩाने 
य तनभाषण सुरु गन ेरक्ष्म याखर्एको छ ।  
नेऩाररे हार ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनभापष त कुर ८० भेगािाट विद्मुत ्आमात 

गरययहेको छ । विद्मुत ्भाग फढी बएका ऺेत्रराई सहज रूऩभा ऊजाष उऩरधध गयाउने रक्ष्मका साथ न्मु 
फुटिर–गोयर्ऩुय प्रसायण राइनराई प्राथसभकताभा याखर्एको हो । ऊजाष भन्त्रारमका प्रिक्ता एिॊ 
सहसग्रचि हदनेशकुभाय तिसभयेरे सो प्रसायण राइनको डीऩीआय आगाभी डडसेम्फयसम्भ तमाय हुन ेफताए ।  
„डीऩीआय तमाय बएऩतछ भात्र रागतफाये थाहा हुन्छ,‟ उनरे बन े। प्राग्रधकयणको फुटिरभा यहेको 
सफस्टेसनऩूिष योहहणीर्ोरानजजक अको सफस्टेसन फनाउने य बायतफाट विद्मुत ्आमात गने सयकायको 
तमायी छ । फूढीगण्डकी य भस्र्माङदी करयडोय रगामतका स्थानभा उत्ऩादन बएको विद्मुत ्फढी हुॉदा बायत 

तनमाषत गनष मस प्रसायण राइन सहज हुन ेविचिासका साथ दिुै भुरुकरे सो ऩरयमोजनाराई प्राथसभकताभा 
यारे्का हुन ्।  
सन ्२०२२ सम्भ नेऩाररे बायतफाट कुर १ हजाय भेगािाट विद्मुत ्आमात गन ेय सो अिग्रधऩतछ 

नेऩारफाट करयफ २ हजाय विद्मुत ्तनमाषत गने रक्ष्म याखर्एको छ । दिुै भुरुकरे आआफ्नो तपष को प्रसायण 

राइन तनभाषण गन ेऊजाष सग्रचिस्तयीम सॊमुक्त फैठकभा सहभतत बएको प्रिक्ता तिसभयेरे फताए ।  
ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनभा कुन ैसभस्मा आए भुरुकसबत्रको ऊजाष वितयण प्रणारीराई 

मथाित ्याख्न िैकजल्ऩक प्रसायण राइन सहमोगी हुने बएका कायण सो प्रसायण राइन अति फढाउन 

राग्रगएको हो ।  
विद्मुत्को भुख्म भाग हुने बैयहिा, फुटिर, नायामणगढ, ऩोर्या, दाङ रगामतका सहयसभेत प्रसायण 

राइनको नजजक ऩने बएकारे ऊजाष भन्त्रारमरे प्राथसभकताभा यारे्को हो ।  
सयकायरे प्रस्ताि गयेको प्रसायण राइन गुरुमोजनाभा सभेत अन्तयदेशीम प्रसायण राइनको तनभाषण, 

आन्तरयक प्रसायण राइनको विकास तथा विस्तायराई विशरे् जोड हदएको छ । हार दईु देशफीच विसबन्न 

११ स्थानभा अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभाषण गने प्रस्ताि गरयएको छ ।  
मही १३ य १४ असायभा बायतभा सम्ऩन्न सॊमुक्त फैठकरे सभेत प्रसायण राइन तनभाषणको विर्मभा 
भहŒिऩूणष तनणषम गयेको सन्दबषभा न्म ूफुटिर गोयर्ऩुय प्रसायण राइन तनभाषणरे गतत सरने विचिास 



गरयएको छ । फैठकरे प्राविग्रधक ससभतत तथा अन्म सॊमन्त्रहरूराई थऩ कक्रमाशीर फनाउने य मस ऺेत्रभा 
बएको द्विऩऺीम सहमोगराई गतत हदने तनणषम गयेको छ ।  
मस्तै, कुशाहा–कटैमा, यक्सौर–ऩयिानीऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन तनभाषण प्रकक्रमाराई चाॉडो सम्ऩन्न 

गने रक्ष्म याखर्एको छ । ती दिुै प्रसायण राइनफाट थऩ ५०÷५० भेगािट विद्मुत ्आमात गने रक्ष्म 

याखर्एको छ । भुरुकभा जायी ऊजाष सॊकटराई हर गनष तत्कार बायतफाट आिचमक भात्राभा विद्मुत ्

आमात गरयनेछ ।  
हार ढल्केफय भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट आमात बइयहेको ८० भेगािाट विद्मुत ्

आमातराई तनयन्तयता हदने य आगाभी डडसेम्फयसम्भ ढल्केफयभा सफस्टेसन तनभाषण सम्ऩन्न गयी थऩ 

विद्मुत ्आमात गरयनेछ बने प्रसायण राइनको ऺभताअनुसाय नै आमात गने सहभतत जुटेको छ । बायत 

सयकायको अनुदानभा तनभाषणाधीन कुशाहा–कटैमा एिॊ यक्सौर ऩयिानीऩुय १ सम ३२ केबी प्रसायण 

राइनफाट ऩूणष ऺभताभा विद्मुत ्ल्माउन डडसेम्फयसम्भ हयसम्बि प्रमास गने भन्त्रारमको तमायी छ ।  
भुरुकसबत्र उत्ऩादन हुने विद्मुत ्आन्तरयक र्ऩतफाट फढी बएको अिस्थाभा तनकासी गनेतपष  ऩतन विशरे् 

जोड हदइएको छ । 
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आगाभी हहउॉदभा रोडसेडडङ घटाउन बायतफाट ३०० भेगािाट विद्मुत ल्माइॉदै  

सयकायरे आगाभी हहउॉदभा ताजविक रूऩभा रोडसेडडङ िटाउन बायतफाट थऩ तीन सम भेगािाट बफजुरी आमात गन े

बएको छ । त्मततफेरा बायतफाट आमात हुन ेबफजुरी ६ सम भेगािाट ऩुग्न ेय भुरुकको आन्तरयक उत्ऩादनसभेत फढ्न े

बएकारे आगाभी हहउॉदभा रोडसेडडङ ८ िण्टाभा सीसभत हुने जानकायी विद्मुत ्प्राग्रधकयणका एक अग्रधकायीरे हदए । 
अतिल्रो हहउॉदभा रोडसेडडङ १६ िन्टासम्भ ऩुगेको ग्रथमो । 
दईु देशफीचको सभझदायीभा नेऩार–बायत ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय अन्तयदेशीम प्रसायण राइन य दईु विद्मुत ्

नाकाफाट थऩ तीन सम भेगािाट बफजुरी आमात गन ेग हकामष बइयहेको जानकायी ऊजाष भन्त्रारमका सहसग्रचि 

हदनेश तिसभयेरे हदए । विद्मुत ्प्राग्रधकयणका २ य विदेशी तथा स्िदेशी तनजी रगानीका ६ तनभाषणाधीन आमोजना 
सम्ऩन्न बई आगाभी हहउॉदसम्भभा भुरुकभा १ सम ५० भेगािाट थऩ बफजुरी उत्ऩादन हुन ेबएको छ । 
तिसभयेका अनुसाय आगाभी हहउॉदभा भुरुकभा विद्मुतको भाग १ हजाय ४ सम ५० भेगािाट ऩुग्नेछ । भुरुकभा 
उत्ऩाहदत य बायतफाट आमात हुन ेथऩ बफजुरी गयी हहउॉदमाभभा १ हजाय भेगािाट बफजुरी आऩूततष हुनेछ । विद्मुत ्

प्रणारीभा १ हजाय भेगािाट बफजुरी उऩरधध बमो बन ेहहउॉदभा रोडसेडडङ ८ िण्टाबन्दा फढी हुन ेछैन । 
‘बायतफाट रक्ष्मफभोजजभ बफजुरी आमात गनष सककमो बन ेआगाभी हहउॉदभा अतिल्रोको तुरनाभा ताजविक रूऩभा 
रोडसेडडङ िट्नेछ,‟ तिसभयेरे काजन्तऩुयससत बने । उनका अनुसाय ढल्केफय– 

भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनको सफस्टेसनको ऺभता विस्ताय गयी आगाभी हहउॉदसम्भ २२० केबी ऺभताको 
फनाइनेछ । 
ऺभता फढेऩतछ उक्त प्रसायण राइनफाट तीन सम भेगािाट बफजुरी आमात गनष सककनेछ । हार उक्त प्रसायण 

राइनफाट नेऩाररे बायतफाट जम्भा ८० भेगािाटभात्र बफजुरी आमात गरययहेको छ । 
कटैमा–कुसाहा य ऩयिानीऩुय–यक्सौर विद्मुत ्नाकाभा प्रसायण राइन तनभाषण (सककष टको) काभ बइयहेको छ । 
आगाभी हहउॉदसम्भ दिुै ठाउॉको काभ सम्ऩन्न गने रक्ष्म विद्मुत ्प्राग्रधकयणको छ । ती विद्मुत ्नाका हुॉदै बायतफाट 

५०/५० भेगािाट बफजुरी आमात गरयनेछ । 
‘हार बायतफाट विसबन्न विद्मुत ्नाकाफाट २ सम ८० देखर् ३ सम ३५ भेगािाटसम्भ बफजुरी आमात गरययहेका छौं,‟ 
प्राग्रधकयणका एक अग्रधकायीरे बन,े „अफ तीन ठाउॉफाट ३ सम भेगािाट थऩेय आगाभी हहउॉदभा बायतफाट ६ सम 

भेगािाट बफजुरी ल्माउनेछौं ।‟ 
हहउॉदमाभभा भुरुकसबत्र भुजस्कररे ४ सम भेगािाट बफजुरी (हहउॉदमाभभा भात्र चराइन े१ सम ४ भेगािाटको 
कुरेर्ानी जराशममुक्त आमोजनाको विद्मुतसहहत) उत्ऩादन हुनेछ । हार भुरुकको विद्मुत ्प्रणारीभा 
िर्ाषमाभभा ७ सम ६७ भेगािाटभात्र बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । 
सहसग्रचि तिसभयेका अनुसाय आगाभी हहउॉदसम्भ विदेशी तथा स्िदेशी तनजी ऺेत्रफाट तनभाषणाधीन ६ िटा आमोजना 
तनभाषण सम्ऩन्न बई १ सम ५ भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । ग्रचतनमाॉ कम्ऩनी ससनो हाइड्रोको ५० भेगािाटको 
अतऩय भस्र्माङ्दी ए जरविद्मुत ्आमोजना अफको दईु भहहनाभ ैसम्ऩन्न बई बफजुरी उत्ऩादन सुरु हुनेछ । 
आगाभी हहउॉदसम्भभा सम्ऩन्न बई बफजुरी उत्ऩादन सुरु गन ेस्िदेशी तनजी ऺेत्रफाट तनभाषणाधीन ५ आमोजनाभा 
२२ भेगािाटको चाकु, १५ भेगािाटको हेिा, १० भेगािाटको भाई क्मास्केट, ६ भेगािाटको तुभुङ–ठोस्ने य २ 



भेगािाटको छ्माङी छन ्। मीभध्मे हेिा य छ्माङी आमोजनारे तनभाषण सम्ऩन्न बई ऩरयऺण उत्ऩादन सुरु 

गरयसकेका छन ्। 
सयकायरे प्राग्रधकयणभापष त तनभाषण गरययहेका दईु आमोजना ३० भेगािाटको चभेसरमा य १४ भेगािाटको 
कुरेर्ानीको तनभाषण आगाभी हहउॉदसम्भ तनभाषण सम्ऩन्न बई विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु हुन ेजानकायी तिसभयेरे हदए । 
कुरेर्ानी तेस्रो कुरेर्ानी जराशममुक्त आमोजनाको दोस्रो क्मास्केट आमोजना हो । 
कुरेर्ानी ऩहहरोफाट ६० भेगािाट उत्ऩादन हुन्छ, त्मसफाट तनस्कन ेऩानी रगेय फनाइएको कुरेर्ानी दोस्रो अथाषत ्

क्मास्केट आमोजनाफाट ३२ भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन हुन्छ । 
कुरेर्ानी दोस्रोभा बफजुरी उत्ऩादन बइसकेऩतछ तनस्कन ेऩानी रगेय कुरेर्ानी तेस्रो अथाषत ्दोस्रो क्मास्केट 

आमोजनाफाट १४ भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गन ेअजन्तभ तमायी प्राग्रधकयणको छ । आगाभी हहउॉददेखर् कुरेर्ानी 
तेस्रोफाट विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु बएऩतछ कुरेर्ानी जराशममुक्त आमोजनाको कुर ऺभता १ सम ६ भेगािाट ऩुग्नेछ 

।  
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सयकायी तनकाम नै ठेकेदायका ऩऺभा 
रक्ष्भण विमोगी 
आऩसी स्िाथषका कायण विकास आमोजना राभो सभमसम्भ कसयी प्रबावित हुन्छन ्बन्न ेउदाहयण सोर ुकरयडोय 

१३२ केबी प्रसायण राइनभा दईु सयकायी तनकामरे हदएको सुझािरे ऩुजष्ट गयेको छ। 
आमोजना विकासभा सयकायी तनकामको धायणा तथा सुझाि एउटै हुनुऩनेभा ऊजाष भन्त्रारम य सािषजतनक र्रयद 

अनुगभन कामाषरमको पयक–पयक छ। सॊसदको सािषजतनक रेर्ा ससभततरे कायफाही प्रकक्रमा सहज फनाउन 

भागेको सुझाि ती तनकामरे अनुकूरका ठेकेदायका ऩऺभा हदएका छन ्। 
नीतत तनमभ ऩारना गन ेनाभभा अनुगभन तथा सुऩरयिेऺण गन ेतनकाम न ैठेकेदायको स्िाथष तथा सॊयऺणभा राग्न े

गयेको मस ऺेत्रका एक जानकायको हटतऩणी छ । प्रसायण राइनको ठेक्का प्रकक्रमाभा २९ कयोड अभेरयकी डरय 

अतनमसभतता बएको बन्दै ससभततरे छानबफन गरययहेको छ । 
भन्त्रारमरे ठेक्का सम्झौता बइसकेको भोहन इनजॉ कऩोयेशन य र्रयद अनुगभन कामाषरमरे ठेक्का नऩाएको 
ज्मागुअय ओबयससज सरसभटेडका ऩऺभा सुझाि हदएका छन ्। सयकायका सिोच्च तनकाम न ैठेकेदायका ऩऺ य 

विऩऺभा उसबएऩतछ ससभतत तथा साॊसदरे ऩतन त्महीअनुसाय धायणा फनाएय रबफङ गने अिस्था देखर्एको छ । 
नेऩार विद्मुत प्राग्रधकयणरे चतै २३ भा बायतीम भोहन इनजॉसॉग ठेक्का सम्झौता गयेको ग्रथमो । मोबन्दा कभ 

यकभ प्रस्तािकताष ज्मागुअयराई सॊरग्न नगयाउनुभा भन्त्रारम य प्राग्रधकयण अग्रधकायीको कभजोयी यहेको ठहय छ । 
तनणषमको टुॊगोभा ऩुग्नका राग्रग ससभततरे फैशार् १७ गत ेभन्त्रारमसॉग थऩ विियण य र्रयद कामाषरमसॉग याम 

भागेको ग्रथमो । 
कामाषरमरे ससभततराई हदएको सुझािभा बतनएको छ– „सािषजतनक र्रयद ऐन, २०६३ को दपा २३ (४) फभोजजभ 

फोरऩत्र ऩयीऺण गन ेससरससराभा आिचमक जानकायी भाग्न सक्न ेव्मिस्था बएकोभा ज्मागुअयको तपष फाट 

बायतीम रुऩैमाॉभा जभानत ऩेस गयेको बन्न ेऩुष्ट्माइॉको अिसय उऩरधध गयाएको देखर्एन ।‟ बायतीम रुऩैमाॉ 
स्ितन्त्र ऩरयित्र्म भुिा हो िा होइन बन्न ेविर्म नेऩार याष्र फैंकरे न ैस्ऩष्ट ऩानुऩन ेकामाषरमको धायणा छ । 
प्राग्रधकयणरे मसअति याष्र फैंकसॉग भागेको सुझािभा बायतीम भुिा ऩरयित्र्म होइन बनेको छ । भन्त्रारम य 

प्राग्रधकयणरे मसैभा ठेकेय ठेक्का सम्झौताको प्रकक्रमा टुॊग्माएका ग्रथए । कामाषरमरे मस विर्मभा ऩुन् याष्र फैंकराई 

सोध्नुऩछष  बन्नुरे ठेकेदायको सॊयऺण गयेको देखर्न्छ । प्राग्रधकयणरे ऩयाभशषदाता राह्भेमयराई अग्रधकायबन्दा 
फाहहय (हटओआय) को जजम्भेिायी हदएय भूल्माॊकन गनष रगाएको कामाषरमको ठहय छ । 
प्रसायण राइनका राग्रग ऩयेका फोरऩत्रको भूल्माॊकन गयी उऩससभतत गठन गयेय ऩुनभूषल्माॊकन गयेको मही आधायभा 
ठेक्का सम्झौता बएको भन्त्रारमरे ससभततराई ऩठाएको विियणभा उल्रेर् छ । सम्ऩूणष प्रकक्रमाफाट भोहन 

इनजॉरे न्मूनतभ यकभ प्रस्ताि गयेको ऩतन भन्त्रारमको धायणा छ । तय, र्रयद कामाषरमरे ज्मागुअयको आधाय 

फसरमो हुॉदा हुॉदै ऩूणषताको ऩयीऺणफाट हटाउनु त्रहुटऩूणष देखर्एको सुझाि हदएको छ ।   
प्रसायण राइनभा उठेको वििाद य अतनमसभतताको विर्म मसअति अजख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोग हुॉदै 

सिोच्च अदारतभा ऩुगेय टुॊगो राग्रगसकेको छ । अजख्तमायरे अतनमसभतता बएकारे तत्कारीन ऊजाष भन्त्री याधा 
ऻिारी य प्राग्रधकयण कामषकायी तनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरगामत अग्रधकायीराई कायफाहीको ससपारयस गयेको 
ग्रथमो । 
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असन्तुष्ट व्मजक्तरे सिोच्च अदारतभा भुद्दा दामय गयेका ग्रथए । तत्कारीन प्रधानन्मामाधीश कल्माण शे्रष्ठको 
इजरासरे ठेक्काऩट्टाको विर्म अजख्तमायको ऺेत्राग्रधकायसबत्र नबएको ठहय गयेको ग्रथमो । ठेकेदायका एजेन्टरे 

अजख्तमायकै बार्ाभा र्रयद अनुगभन कामाषरमसम्भ ऩुगेय रबफङ गयेको प्राग्रधकयण उच्च अग्रधकायीको तकष  छ । 
ससभततरे ऩतन जरविद्मुत आमोजना, प्रसायण राइन तथा अन्म विर्मभा आग्रथषक अतनमसभतता ठहय गदै छरपर 

सुरु गये ऩतन राभो सभमसम्भ तनणषम नगयेय तनभाषण प्रबावित ऩादै आएको छ । सोर ुकरयडोय ऩतन त्मसको 
उदाहयण हो । 
जरविद्मुत तथा ऩूिाषधाय आमोजनाभा ठेक्का ऩाउन ेठेकेदायविरुद्ध नऩाउनेरे उजुयी हदन,े वििाद ससजषना गन ेय 

आमोजना प्रबावित ऩायेय तुहाउनेसम्भका रे्र हुन ेगयेका छन ्। सॊसदीम ससभततभा फेनाभी उजुयी हदएय 

आमोजनाको काभ योक्न िा फन्द गयाउन ेएजेन्टफाट भन्त्री तथा साॊसदसभेत प्रबावित हुॉदै आएका छन ्। 

‘सिोच्चरे टुॊगो रगाइसकेको विर्म पेरय उचाल्नु आमोजना नफनाउन ेरे्र हो,‟ कामषकायी तनदेशक काफ्रेरे बने। 
बायतीम भुिाका विर्मभा याष्र फैंकरे हदएको सुझाि प्रस्ट बएकारे अनुगभन कामाषरमरे असम्फजन्धत कुया 
दोहो¥माएको उनरे फताए । याजनीततक चरेर्र य सयकायी कामाषरम न ैठेकेदायका ऩऺभा फाॉडडएऩतछ सोर ु

करयडोयको ठेक्का यद्द हुन ेसम्बािना देखर्एको छ । 
सोर ुप्रसायण राइन योककॉ दा उक्त करयडोयभा तनभाषण बइयहेका आमोजनाको करयफ २ सम १५ भेगािाट बफजुरी रे्य 

जान ेअिस्था देखर्एको छ । सभमभा राइन नफन ेप्राग्रधकयणरे तनजी ऺेत्रराई िर्षको एक अफष ३८ कयोड रुऩैमाॉ 
जरयिाना ततनुषऩछष  । ८२ भेगािाटको तल्रो सोरुको विद्मुत र्रयद सम्झौता (वऩवऩए) अभेरयकी डरयभा गरयएको छ 

। प्राग्रधकयणरे मसका राग्रग झन ्फढी हजषना ततनुषऩछष  । 
ठेक्का भोहन इनजॉरे िा ज्मागुअयरे ठेक्का ऩाउनेबन्दा अहहरे प्रसायण राइन नफन्न ेिाताियण फन्दै गएको छ । 
दिुै कम्ऩनीका नेऩारी एजेन्ट भोटो कसभसन ऩाउन ेदाउभा ठेक्का हात ऩानष याजनीततक दरदेखर् सॊसदीम 

ससभततसम्भ धाइयहेका छन ्। तनणषम ग्रचत्त नफुझ ेठेक्का यकभको ऩाॉच प्रततशत धयौटी यारे्य र्रयद अनुगभन 

कामाषरमभा उजुयी हदन सककन ेप्रािधान छ । तय, कारोसूचीभा ऩन ेय वििाहदत बइन ेडयरे विऩऺी ठेकेदायरे 

कामाषरमभा नगई सॊसदीम ससभततभा फेनाभी उजुयी हदने गयेका छन ्। सोर ुकरयडोयभा ऩतन मही प्रि वत्त दोहोरयएको 
छ । 
प्राविग्रधक भूल्माॊकनभा आठ कम्ऩनी सहबागी बए ऩतन ज्मागुअय सुरुभ ैअमोग्म िोवर्त बएऩतछ प्राग्रधकयणरे सात 

कम्ऩनीको भात्र प्रस्ताि भूल्माॊकन गयेको ग्रथमो । सात कम्ऩनीरे फैंक ग्मायेन्टी अभेरयकी डरयभा यारे्को तय 

ज्मागुअयरे बायतीम भुिाभा यारे्को ग्रथमो । सम्झौता बइसकेको ठेक्का यद्द गयाएय हात ऩान ेदाउभा ज्मागुअयका 
नेऩारी एजेन्ट रागेको भोहन इनजॉका एजेन्टको दाफी छ । 
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डरय वऩवऩए िलु्मो 
रक्ष्भण विमोगी 
नेऩार विद्मुत प्राग्रधकयणरे विदेशी रगानीभा फन्न ेजरविद्मुत आमोजनावऩच्छे िाताषकाआधायभा अभेरयकी 
डरयभा विद्मुत र्रयद सम्झौता (वऩवऩए) गदै आएकोभा अफ मस्तो सभस्मा हट्न ेबएको छ ।सॊसदको सािषजतनक 

रेर्ा ससभततरे नमाॉ भाऩदण्ड तमाय गयेकारे डरय वऩवऩए गन ेफाटो र्रेुको हो । 
ससभततरे सदस्म तथा साॊसद विकास रम्सारको सॊमोजकत्िभा ६ सदस्मीम उऩससभतत गठन गयेय जरविद्मुत 

नीतत य विद्मुत र्रयद सम्झौता सम्फन्धी अध्ममन गयेको ग्रथमो । उऩससभततरेतमाय गयेको प्रततिेदनभा 
अथषतन्त्ररे धान्न सक्न ेगयी िैदेसशक रगानीका आमोजनाभा वऩवऩए गनष सककन ेउल्रेर् छ । 
२५ भेगािाटसम्भका आमोजना तनभाषण गनष स्िदेशी रगानीकताषराई प्रोत्साहन गन ेनीतत अिरम्फन गनुषऩन ेय 

त्मोबन्दा फढी ऺभताका आमोजनाको हकभा विदेशी भुिा अथाषत डरयभा वऩवऩए गनष सककने तनष्कर्ष तनकारेको छ । 
ठूरा आमोजनाको वऩवऩए गन े„िककष ङ गाइडराइन‟ फनाउन ऊजाष भन्त्रारम, नेऩार याष्र फैंक, प्राग्रधकयण, विद्मुत 

विकास विबागरगामत तनकाम सजम्भसरत ससभतत ३ भहहनासबत्र गठन गनुषऩन ेऩतन उऩससभततको तनष्कर्ष छ । 
प्रततिेदन सॊसदफाट ऩारयत बएऩतछ मसैराई डरय वऩवऩएको आधाय फन्न ेसॊमोजक रम्साररे फताए । „विगतभा 
खर्म्ती य बोटेकोसीभा हचिुाभा वऩवऩए बएको देखर्मो, जसका कायण याज्मरे अफौं रुऩैमाॉ नोक्सानी फेहोनुषऩ¥मो,‟ 
उनरे भॊगरफाय नागरयकसॉग बन,े „अफ मही प्रततिेदन कानुनभा ऩरयभाजषन गयी काभ गनष उग्रचत देखर्न्छ 

।‟ससभततका सबाऩतत जनादषन शभाषरे बन ेउऩससभततरे तमाय गयेको प्रततिेदनभाग्रथ थऩ छरपर गयेय सॊसदभा 
ऩेश गरयन ेजानकायी हदए । 
विदेशी रगानीका आमोजनाभा ऩरयित्र्म भुिाभा वऩवऩए गनुषअति वितनभम दयभा हुन ेऩरयितषनरे विदेशी भुिातपष को 
दीिषकारतन दातमत्ि फढ्नेतपष  ध्मान हदनुऩन ेउल्रेर् छ । २०६८ सम्भ डरयभा बुक्तानी गन ेसम्झौता गरयएका 
आमोजनाको विद्मुत र्रयद भूल्म २०७२ पागुनसम्भ ३३.७ प्रततशतरे फढेकारे मो ऩऺ ध्मानभा यारे्य बविष्मभा 
काभ गनुषऩन ेऩतन प्रततिेदनभा छ । 
सयकायरे २०७२ पागुन ७ भा „ऊजाष सॊकट तनिायण तथा विद्मुत विकास दशक‟ िोर्णा गयी विदेशी रगानीका 
आमोजनाको हकभा १० िर्ष िा रगानी कपताष नहुॉदासम्भ डरयभा वऩवऩए गन ेतनणषम गयेको छ । वऩवऩए गदाष मो 
भाऩदण्डराई सभेत आधाय भान्नुऩन ेउऩससभततको तनष्कर्ष छ । प्राग्रधकयणरे स्िदेशी तनजी ऺेत्ररे तनभाषण गन े२५ 

भेगािाटसम्भका आमोजनाको वऩवऩए गदाष ऩोस्टेट दय (फर्ाषभा ४.८० य हहउॉदभा ८.४० प्रततमुतनट) भा गन ेतनणषम 

गरयसकेको छ । 
विदेशी रगानीका आमोजनाभा अहहरेसम्भ डरयभा वऩवऩए गन ेिा नगन ेबन्न ेवििाद चल्दै आएको छ । मही कायण 

आधा दजषन आमोजना तनभाषणभा जान सकेका छैनन ्। कामषमोजनारे भाऩदण्ड तम गयेऩतछ विदेशी 
रगानीकताषनेऩारभा आउन सक्न ेरम्सारको तकष  छ । ठूरा जराशम आमोजना तनभाषण गनष विदेशी रगानीसभेत 

आिचमक ऩन ेहुॉदा ऊजाष सॊकट तनिायणभा ऩतन मसराई प्राथसभकता हदइएको छ । 
नेऩारी भुिा कभजोय हुॉदा िा डरयभा बुक्तानी हदॉदा हुन ेजोखर्भ नेऩार विद्मुत प्राग्रधकयण य रगानीकताष िा 
आमोजना प्रिद्र्धकरे सभानरुऩरे फेहोनुषऩन ेऊजाष सॊकट तनिायण कामषमोजनाभा सभेहटएको छ । उऩससभततको 
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प्रततिेदनभा २५ भेगािाटभाग्रथका विदेशी रगानीका आमोजनाभा प्रततमुतनट कततभा वऩवऩए गन ेय िावर्षक ि द्ग्रधदय 

कतत याख्न ेबन्न ेउल्रेर् छैन । 
प्राग्रधकयणरे २५ भेगािाटसम्भका स्िदेशी रगानीका आमोजनाभा ऩोस्टेट दय हदएय ५ ऩटकसम्भ िावर्षक ३ प्रततशत 

ि द्ग्रधदय तोकेको छ । मस्त,ै २५ देखर् १ सम भेगािाटसम्भ सोही दय य प्रततशतभा ८ ऩटकसम्भ ि द्ग्रधदय तोकेको छ 

। डरयभा वऩवऩए गदाष ससभततरे मी सफ ैऩऺ स्ऩष्ट ऩानुषऩनेभा प्राग्रधकयण य भन्त्रारमराई ऩन्छाएको छ । 
प्राग्रधकयणरे २०५२ भािभा ६० भेगािाटको खर्म्तीसॉग प्रततमुतनट ५.९५ सेन्टभा वऩवऩए गयेको ग्रथमो । त्मसमता ६ 

आमोजनासॉग डरयभा विद्मुत ककन्न ेसम्झौता बएको छ । ती हयेकसॉग सम्झौता गदाष आमोजनावऩच्छे िाताषका 
आधायभा दय तोककएको ग्रथमो ।मसयी वऩवऩए हुॉदा ऊजाष भन्त्री, प्राग्रधकयणका कामषकायी तनदेशक तथा उच्च 

अग्रधकायीको सभरेभतोभा हुॉदै आएको छ । मस्तो सभरेभतोराई तनरुत्साहहत गनषकै राग्रग भाऩदण्ड तम गरयएको 
ससभततको ठहय छ । 
भन्त्रारमरे राभो सभमदेखर् मससम्फन्धी भाऩदण्ड तथा कानुन फनाउन ेबन ेऩतन अहहरेसम्भ ऩूया गयेको छैन । 
ऩटक–ऩटक पेरयन ेभन्त्री, सग्रचि य अन्म अग्रधकायीका कायण ऩतन भन्त्रारमरे डरय वऩवऩएको स्ऩष्ट आधाय तमाय 

गनष सकेको छैन । उऩससभततरे तम गयेको प्रततिेदनराई न ैभन्त्रारमरे „परो‟ गनुषऩन ेसाॊसद रम्रासको बनाइ छ 

। 
प्राग्रधकयणरे खर्म्तीको वऩवऩए गदाष ९७ प्रततशत डरय ३ प्रततशतभात्र नेऩारी रुऩैमाॉभा बुक्तानी गन ेव्मिस्था गयेको 
ग्रथमो । तय, बोटेकोसीभा बन ेशतप्रततशत न ैडरयभा बुक्तानी गन ेगयी सम्झौता बएको ग्रथमो । मस्त,ै भाग्रथल्रो 
भस्र्माङ्दीभा खर्म्तीकै दय य आधाय अऩनाइएको छ । मस्त,ै काफेरीभा ६० प्रततशत डरय य ४० प्रततशत नेऩारी 
रुऩैमाॉ छ बन ेतल्रो सोरुभा केही सुधाय गयेय ५५ प्रततशत डरय य ४५ प्रततशत नेऩारी रुऩैमाॉभा बुक्तानी हदन े

सम्झौता छ । 
प्राग्रधकयणरे सरर्–ु४ य फेरपीसॉग बन ेपर धमाक वऩवऩए गयेको ग्रथमो । ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय ४ सम केबी 
अन्तयदेशीम प्रसायण राइन िा भाग्रथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत आमोजना जुन अति सम्ऩन्न हुन्छ सोही 
सभततसम्भभात्र वऩवऩए गरयएको ग्रथमो । मी दिु ैआमोजनाको वऩवऩए म्माद सककए ऩतन प्राग्रधकयणरेगत साता 
मसराई दीिषकारीन फनाउन ेतनणषम गयेको छ । 
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सडक भभात नहुॉदा बिशूरी थ्री ‘ए’भा अन्मोर 

याभहरय न्मौऩान े

तनभाषणको अजन्तभ चयणभा बूकम्ऩरे ऺतत ऩ¥ुमाएऩतछ योककएको भाग्रथल्रो बत्रशूरी थ्री „ए‟ जरविद्मुत 

आमोजनाको बविचम अन्मोरभा ऩयेको छ । आमोजनास्थरसम्भ ऩुग्ने सडक भभषत नहुॉदा ६० भेगािाटको बत्रशुरी ए 

तत्कार ऩूया नहुन ेदेखर्एको छ । 
ऩटकऩटक थऩ गरयएको म्माद अनुसाय भाग्रथल्रो बत्रशूरी थ्री ए रे सन ्२०१६ जुन ३० भा विद्मुत उत्ऩादन सुरु 

गनुषऩन ेसम्झौता बए ऩतन अफ मो रक्ष्म ऩूया नहुन ेतनजचचत देखर्एको छ । विद्मुत उत्ऩादनग ह ससम्रेफाट 

फाॉधस्थरसम्भ ऩुग्न ेऩाॉच ककरोसभटय सडकभागष सुचारु नहुॉदा १० अफष रुऩैमाॉ बन्दा फढी रगानी बएको आमोजनाको 
बविष्म जोखर्भभा ऩयेको छ । 
ऩहुॉचभागष अियोधसॉग ैड्माभको  दामाॉतपष को ऩहहयो य सुरुङभागषको प्रिेश बफन्दभुा आएको (अहहरे ऩतन फग्रगयहेको) 
ऩहहयोरे आमोजना तनभाषणभा अफयोध ससजषना गरययहेको छ । आमोजनाको तनभाषण सुचारु गनष ऩहहरे सडकभागष 
सञ्चारन हुनुऩन ेठेकेदाय चाइना गेजुिा गुय्ऩ अप कम्ऩनीज (सीजीजीसी)को भाग ऩूया बएको छैन बन ेबूकम्ऩरे 

आमोजनाभा ऩ¥ुमाएको ऺततको सभेत मककन भुल्माॊकन बएको छैन । भुल्माॊकनको रागी प्राविग्रधकहरु जेठको 
ऩहहरो साता ऩरयचारन बए ऩतन प्रततिेदन आइनसकेको आमोजना प्रभुर् पखणन्ियाज जोशीरे फताए । 
“आमोजनाको सबत्री ऺेत्र (टनेर)भा ऺतत नऩुगेको फाहहयफाट हेदाष देखर्न्छ,” जोशीरे बन े“कुन सॊचयनाभा कती ऺतत 

ऩुगेको अध्ममनको रागी अहहरे प्राविग्रधकहरु ऩरयचारन बइयहेका छन ्।” 

सुरुङसबत्र ैऩूयै सॊयचना तनभाषण गयी नुिाकोटको भनकाभनाजस्थत पारेटायभा फाॉध  फाधेय ससम्रेभा विद्मुतग ह 

तनभाषण गन ेमोजना छ । असाय १६ गत ेविद्मुत उत्ऩादन गनुषऩन ेआमोजनारे बौततक तनभाषण ८१ प्रततशत, 

ईरेक्रो–भेकातनकर १४ प्रततशत य हाइड्रो–भेकातनकर ४५ प्रसशतशत गयी आमोजनाको ६५ प्रततशत काभ ऩूया गयेको 
ग्रथमो । सन ्२०११ को जुन १ फाट काभ सुरु बएको आमोजना २०१४ को भ ेभहहना य ऩतछ २६ भहहना म्माद थऩ गयी 
सन ्२०१६ जुन ३० भा विद्मुत उत्ऩादन गनष चीनको ससजजजजसीरे आठ कयोड ९१ रार् अभेरयकी डरयभा तनभाषण 

सुरु गयेको ग्रथमो । 
भुख्म चनुौती ऩहुॉच भागष 
बूकम्ऩको ऺततऩतछ ठेकेदाय ऩऺ काभभा पकष न भातनयहेको छैन । उसरे आमोजनाको ऩहुॉचभागषदेखर् ड्माभसम्भ 

ऩुग्न ेकरयफ ऩाॉच ककरोसभटय सडकभा हेबी इक्मुऩभेन्ट सञ्चारन हुन ेसडक तनभाषण हुनुऩन ेभाग गदै आएको छ । 
सडक सञ्चारनसॉग ैड्माभको यसुिातपष  गएको ऩहहयो य नटेरेका प्रिेशद्िायभा भाग्रथ गएको ऩहहयो आमोजना 
तनभाषण सम्झौता बन्दा फाहहयको अफयोध बएकारे त्मसराइ हटाउन भाग गदै ठेकेदायरे काभभा पकष न चासो 
नहदएको आमोजना प्रभुर् जोशीरे फताए । 
थ्री फी य बिशूरी गॊगा ऩतन जोखिभभा 
भाग्रथल्रो बत्रशूरी थ्री „ए‟ आामेजना तनभाषण गयी त्मसफाट तनकास हुन ेऩानीराई फाॉध फाधेय ३७ भेगािाट ऺभताको 
भाग्रथल्रो बत्रशूरी थ्री „फी‟ य ६५ भेगिाट ऺभताको भध्मबत्रशूरी गॊगा जरविद्मुत आमोजना तनभाषण गनष राग्रगएको 
छ । थ्री ए आमोजना तनभाषण नबएभा थ्री फी य बत्रशूरी गॊगा आमोजना फनाउन फाॉध न ैफाध्न नसभल्न ेबएकारे 

मीनको सभेत बविष्म जोखर्भभा ऩायेको छ । थ्री ए तनभाषण अति नफढे ऩतन थ्री फी य बत्रशूरी गॊगारे आमोजना 



तनभाषण ितु गततभा अति फढाइहेका छन ्। थ्री फी रे टनेर तनभाषणको रागी ऩहुॉच टनेर (ऩानी ल्माउन ेसुरुङ तनभाषण 

गनष सबत्र ऩुग्न जान ेफाटो) य कभषचायी आिास कोरोनी तनभाषण गरययहेको छ । कोरोनीको तनभाषण अजन्तभ चयणभा 
ऩुगेको छ बन ेऩहुॉच टनेर तीन सम सभटय र्तनसकेको आमोजनारे जनाएको छ । 
अततरयक्त रगानीको अन्मोर 

बूकम्ऩरे भाग्रथल्रो बत्रशुरी थ्री ए आमोजनाको चाय हजाय ७६ सभटय रम्फाईको सुरुङ, तनभाषण साभाग्रि, आमोजना 
तनभाषणभा प्रमोग बएका सिायी साधनभा ऩुगेको ऺततको सभेत भुल्माङ्कन नहुदा अफ आमोजना तनभाषण गनष 
राग्न ेअततरयक्त यकभ अन्मोर छ । तनभाषणको रागी ऋण उऩरधध गयाएको ग्रचतनमाॉ एजक्जभ फैंकसॉगको सम्झौता 
अनुसाय सभमभ ैकाभ नहुॉदा रगानी सहमोगराई तनयन्तयता हदन सभेत चनुौती छ । अहहरेकै अफस्थाभा अफ 

फैंकसॉगको नमाॉ सम्झौता सभेत आिचमक यहेको आमोजना प्रभुर् जोशीरे फताए । आमोजना तनभाषण गनष ६४० 

सभसरमन ग्रचतनमाॉ मूआन फयाफयको सम्बौता बएऩतन अफ म्माद थऩ सम्झौताभा यकभ सभेत फढाउन ुऩन ेउनरे 

फताए । 
ईऩीसी भोडर असपर 

भुरुकभ ैऩहहरोऩटक भाग्रथल्रो बत्रशूरी थ्री ए आमोजना इजञ्जतनमरयङ, प्रोक्मुयभेण्ट एण्ड कन्ष्रक्शन (ईऩीसी) 
भोडरभा तनभाषण सुरु गरयएऩतन असपर बएको छ । ईऩीसी अनुसाय ठेकेदायरे तोककएको सभमसबत्र काभ ऩूया 
नबएभा ऺततऩूतत ष ततनुषऩन ेप्रािधान बएऩतन त्मो असपर बएको छ । थ्री ए को सम्झौता अनुसाय सन ्२०१६ जुन 

३० भा विद्मुत उत्ऩादन गनुषऩनेभा ऩहहरो ऩटक २६ भहहना म्माद थवऩमो । „स्थानीमरे अफयोध ऩ¥ुमाएको‟कायण 

देर्ाउॉ दै ऩहहरोऩटक म्माद थवऩए ऩतन अफ बूकम्ऩको कायण म्माद थऩ हुन ेबएकारे ईऩीसी भोडर असपर बएको 
सयोकायिाराहरु फताउॉछन ्। 
  



cGgk')f{ kf]i^, 2073÷3÷29 

कहहरे आउॉछ येमभट हाइड्रो  
नियाज ढकार  

सयकायरे गत िर्षको फजेटभा िोर्णा गयेको येसभट हाइड्रो कम्ऩनी अहहरेसम्भ स्थाऩना हुन सकेको छैन । िैदेसशक 

योजगायीभा गएकाहरूको प्रभुर् रगानीभा येसभट हाइड्रो सञ्चारन गन ेअिधायणा अति सारयएको हो । येसभट हाइड्रो 
कम्ऩनी र्ोल्न ेय सोही कम्ऩनीभापष त हाइड्रोऩाियका ऩरयमोजना छनोट गयी रगानी गन ेयणनीतत छ । 
हाइड्रोऩािय ऩरयमोजना सञ्चारन गनष सयकायरे कम्ऩनीराई राइसेन्स हदनुऩन ेहुन्छ । अहहरेसम्भ येसभट हाइड्रोरे 

राइसेन्स ऩाउन सकेको छैन । जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनीभापष त येसभट हाइड्रो सञ्चारन गनष 
राग्रगएको हो । 
जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनीरे येसभट हाइड्रभापष त जरविद्मुत ्आमोजना सञ्चारन गनष दईुिटा 
ऩरयमोजनासभेत छनोट गरयसकेको छ । कम्ऩनीरे तातरेजुङजस्थत धनु्सा य ससम्फुिा र्ोरा गयी दईुिटा ऩरयमोजना 
छनोट गयेको हो । मी दईु आमोजनाफाट कुर एक सम २४ भेगािट बफजुरी तनकाल्ने तनधो बइसकेको छ । 
येसभटेन्सराई उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा रगानी गनष हाइड्रोऩािय ऩरयमोजना सञ्चारनको अिधायणा अतिसारयएको हो । 
हार भुरुक सबबत्रन ेकुर येसभटेन्सभध्मे झन्ड ै९० प्रततशत अनुत्ऩादक ऺेत्रभा र्चष बइयहेको अिस्था छ । फय्षसेतन 

ठूरो भात्राभा येसभटेन्स सबबत्रने बए ऩतन उऩबोगभा र्चष हुने गयेको छ । येसभटेन्सफाट आएको ऩैसा ियजग्गा र्रयद 

गनषभा ऩतन र्चष हुन्छ । 
उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा रगानी नहुॉदा राभो सभम विदेशभा यगतऩससना फगाएको ऩैसा उऩबोग गयेयै ससध्माउन े

प्रि वत्त फढेको छ । मसराई न्मूनीकयण गनष येसभट हाइड्रोको अिधायण आएको हो । 
जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनीका प्रभुर् कामषकायी अग्रधक त दीऩक यौतनमायरे येसभट हाइड्रो सञ्चारनका 
राग्रग राइसेन्स सरन ेकाभ अजन्तभ चयणभा ऩुगेको फताए । „ऊजाष भन्त्रारमरे राइसेन्स हदन ग हकामष गरययहेको छ 

। राइसेन्स ऩाउन ेबफवत्तकै प्रकक्रमा अति फहढहाल्छ', उनरे बन े। 
हाइड्रोऩािय ऩरयमोजना सञ्चारन गनष सयकायरे कम्ऩनीराई राइसेन्स हदनुऩन ेहुन्छ । अहहरेसम्भ येसभट हाइड्रोरे 

राइसेन्स ऩाउन सकेको छैन 

सयकायी अनुभतत सरएय िैदेसशक योजगायीभा गएका सफ ैनेऩारीरे येसभट हाइड्रोभा रगानी गनष ऩाउनेछन ्। 
„येसभटेन्स ऩठाउन ेव्मजक्तराई सॊस्थाऩक सेमयभा रगानी गनष हदन ेयणनीतत हो', प्रभुर् यौतनमायरे बन े। सयकायरे 

विचिका एक सम १० िटा भुरुकभा काभदाय ऩठाउन र्रुा गयेको छ । सफ ैभुरुकभा गएकारे मो येसभट हाइड्रो 
कम्ऩनीभापष त सञ्चारन हुने ऩरयमोजनाभा रगानी गनष ऩाउनेछन ्। 
येसभट हाइड्रभापष त सञ्चासरत जरविद्मुत ्ऩरयमोजनारे जायी गन ेआईऩीओभा बन ेसफ ैनेऩारीरे बाग सरन 

ऩाउनेछन ्। आईऩीओभा सफैराई रगानी र्रुा हुन्छ । अन्म ऩरयमोजनाभा जस्तै आमोजना प्रबावित स्थानीम 

फाससन्दाराई १० प्रततशत सेमय हदइनेछ । हार िैध तरयकारे िैदेसशक योजगायीभा जानेको सॊख्मा ४० रार् 

हायाहायीभा छ । िावर्षक ६ र्फष रुऩैमाॉबन्दा फढी येसभटेन्स सबबत्रन्छ । अथषतन्त्रभा येसभटेन्सको मोगदान ३० प्रततशत 

ऩुग्रगसकेको छ । 
कोरयमा गएका काभदाय येसभट हाइड्रोभापष त रगानी फढी उत्साही 
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इऩीएसभापष त काभ गनष दक्षऺण कोरयमाभा गएकाहरू नेऩारको जरविद्मुत ्ऩरयमोजाभा रगानी गनष तनकै उत्साहहत 

देखर्एका छन ्। ईऩीएस शार्ाराई हाइड्रोऩाियभा रगानीका राग्रग व्मिस्थाऩनको बूसभका तनिाषह गनषसभेत त्महाॉ 
काभदायरे फायम्फाय अनुयोध गदै आएका छन ्। 
ईऩीएस कोरयमा शार्ाका प्रभुर् डडल्री फास्तोरारे कोरयमा गएका काभदाय हाइड्रोऩाियभा साभूहहकरूऩभा रगानी 
गनष तनकै हौससएका फताए । तनजचचत ऩरयमोजना छनोट गयी त्मसभा राग्न ेकुर ऩुॉजीभध्मे २६ प्रततशत ईऩीएस 

काभदायको रगानी हुन ेगयी काभ अति फढाउन ेर्ोजजएको फताए । „अहहरेसम्भ येसभट हाइड्रारे अनुभतत नऩाउॉदा 
रगानी हुन सकेको छैन', उनरे बन े। 
कोरयमा गएका काभदायरे साभूहहकरूऩभा एक अफष रुऩैमाॉसम्भ रगानी गन ेप्रततफद्धता जनाएका छन ्। हार 

कोरयमाभा भात्र ै३१ हजाय नेऩारीरे काभ गरययहेका छन ्। त्महाॉ गएका काभदायको कभाई भाससक न्मूनतभ एक 

रार् १२ हजायबन्दा भाग्रथ छ । अनुबिीरे भाससक साढे दईु रार्सम्भ कभाइ गनष सक्छन ्। 
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कृवष य जरविद्मुत्भा २५ प्रततशत कजाा 
सयकायरे फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाराई तनदेमशत कजााको सीभा फढाउॉ दै आगाभी १० िषाभा मी दईु ऺेिभा भाि ै२५ 

प्रततशत ऩुयम्ाउनुऩन ेव्मिस्था गना रागेको छ 

सविन सभश्र  

अफको १० िर्षभा फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे आफ्नो कजाषको २५ प्रततशत यकभ क वर् तथा जरविद्मुत्भा रगानी 
गनुषऩन ेबएको छ । अहहरे क वर् य जरविद्मुत्भा गयी १२ प्रततशत रगानी गनुषऩन ेव्मिस्था याष्र फैंकरे गयेको छ । 
फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे एक दशकभा आफ्नो रगानी दोधफयबन्दा धेयैरे फढाउनुऩन ेबएको हो । 
विद्मभान व्मिस्थाअनुसाय फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे मी दईु ऺेत्रसहहत उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा २० प्रततशत रगानी 
गनुषऩन ेव्मिस्था छ । चार ूआग्रथषक िर्ष ०७२/०७३ को १० भहहनाको तथमाॊकअनुसाय उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा कुर 

कजाषको १५ प्रततशत रगानी बएको छ । याष्र फैंकको िगॉकयणअनुसाय उत्ऩादनशीर ऺेत्रअन्तगषत क वर्, ऩमषटन, 

जरविद्मुत,् ियेर ुउद्मोग, जुट सनऩाट उद्मोगरगामत यहेका छन ्। 
कृवषभा ५ िषाभ ै१० प्रततशत ऩुयम्ाउनुऩन े

वित्तीम सॊस्थारे ५ िर्षसबत्रभा आफ्नो रगानीको १० प्रततशत कवर् ऺेत्रभा गनुषु ेऩन ेबएको छ । अहहरे विऩन्न िगषका 
राग्रग ५ प्रततशत अतनिामष रगानी गनुषऩन ेव्मिस्था छ । 
सयकायरे तमाय गयेको „वित्तीम ऺेत्र विकास यणनीतत २०७३‟ अनुसाय अफको ५ िर्ष सबत्रभा क वर् ऺेत्रभा फैंकहरूरे 

कजाषको १० प्रततशत रगानी गनुषऩछष  । „सन ्२०१३ भा कुर गाहषस्थ उत्ऩादनको ५८.६ प्रततशत यहेको तनजी 
ऺेत्रतपष को प्रिाहहत कजाष तथा ४.३ प्रततशत यहेको क वर् ऺेत्रभा प्रिाहहत कजाषको अनुऩात २०२० सम्भभा क्रभश: ७० 

य १० प्रततशत ऩुगेको हुनेछ,‟ यणनीततभा बतनएको छ । 
जरविद्मुत्भा १० िषाभा १५ प्रततशत 

सयकायरे अफको एक दशकभा कुर कजाषको १५ प्रततशत यकभ जरविद्मुत ्ऺेत्रभा रगानी गनुषऩन ेव्मिस्था 
मसअति न ैगयेको छ । गत पागुनभा सािषजतनक बएको ऊजाष सॊकट तनिायण तथा विद्मुत ्विकास दशकसम्फन्धी 
अिधायणाऩत्र य कामषमोजनाभा एक दशकसम्भ फैंकहरूरे रगानी गन ेकुर कजाषको १५ प्रततशत यकभ विद्मुत ्

आमोजनाभा रगानी गनष सककने व्मिस्था सभराउन ेउल्रेर् छ । 
नेऩार याष्र फैंकका अनुसाय जेठ भसान्तसम्भभा फैंकहरूरे १६ र्फष तनऺेऩ सॊकरन गयी १३ र्फष कजाष ऩरयचारन 

गयेका छन ्। फैंकहरूरे अहहरे औसत ६ प्रततशत धमाजदयभा क वर् कजाष ऩरयचारन गरययहेका छन ्। याष्र फैंकका 
अनुसाय गत चतै भसान्तसम्भभा २३ सम २३ ककसानरे १ अफष ९६ कयोड रुऩैमाॉ कजाष मही सुविधाअन्तगषत सरएका 
छन ्। 
उत्ऩादन फढाउन उत्ऩादनशीर ऺेिभा कजाा 
फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाहरूरे गयेको रगानी उऩबोग ऺेत्रभा केजन्ित बइयहेको अिस्थाभा उत्ऩादन ऺेत्रभा 
फढाउनुऩछष  बन्न ेभान्मतारे मस्तो व्मिस्था गरयएको हो । मो व्मिस्थारे उत्ऩादन फढाएय भागअनुसाय आऩूततष गनष 
सककन्छ बन्न ेभान्मता ग्रथमो । मसरे भुिास्पीतत काफुसबत्र ैयाख्न भद्दत गछष  । वित्तीम ऺेत्रको ि द्ग्रधबन्दा 
िास्तविक ऺेत्रको ि द्ग्रध कभजोय यहेको अिस्थाभा त्मो अन्तय कभ गनष सककन्छ बन्न ेभान्मता ऩतन ग्रथमो । 



मस्तो छ कृवष उत्ऩादन फढाउन ेसयकायी रक्ष्म 

क वर् विकास भन्त्रारमरे व्मािसातमक क वर्भा रगानी गयी उत्ऩादन फढाउने रक्ष्मका साथ कामषक्रभ अति 

फढाइयहेको छ । भन्त्रारमरे ०७४/७५ सम्भका राग्रग सािषजतनक गयेको रक्ष्म : 

भन्त्रारमरे गत आग्रथषक िर्ष ०७१/७२ भा १४ अफष रुऩैमाॉको चाभर आमात बएको तथमाॊक देर्ाउॉ दै चारू आिभा ६ 

अफषभा झाने रक्ष्म सरएको ग्रथमो । तय, मो रक्ष्म ऩूया नहुन ेबएको छ । ककनकक चार ूआिको ९ भहहनाभा १६ अफष १८ 

कयोड रुऩैमाॉको चाभर आमात बएको व्माऩाय तथा तनकासी प्रिद्र्धन केन्िरे जनाएको छ । गत आिभा १ रार् ४२ 

हजाय हेक्टयभा धान रे्ती बएकोभा चारू आिभा फढाएय १ रार् ४४ हजाय हेक्टयभा ऩुयम्ाउन ेय प्रततहेक्टय उत्ऩादन 

ऺभता ३.१७ टनफाट फढाएय ३.४३ टनभा ऩुयम्ाउन ेरक्ष्म भन्त्रारमको ग्रथमो । मसयी उत्ऩादन फढाएय आि २०७४/७५ 

भा धान उत्ऩादनभा आत्भतनबषय बई चाभर आमात प्रततस्थाऩन गने सयकायी रक्ष्म छ । भन्त्रारमर आि ०७४/७५ 

भा ३ अफष रुऩैमाॉको चारभ तनमाषत गन ेभहविाकाॊऺी मोजनासभेत ल्माएको छ । 
गत आि ०७१/७२ भा ५ अफष रुऩैमाॉको भकै आमात बएकोभा चार ूआि ०७२/७३ भा २ अफष ५० कयोडको भात्र ैभकै 

आमात गन ेगयी उत्ऩादन फढाउने भन्त्रारमको रक्ष्म ग्रथमो । तय, चार ूआिको ९ भहहनासम्भ ६ अफष ९ कयोडको 
भकै आमात बएको छ । हार ८ रार् ४९ हजाय हेक्टयभा भकै रे्ती बएकोभा मो िर्ष फढाएय ८ रार् ५५ हजाय 

हेक्टयभा भकै रे्ती गन ेय २.३५ टनका उत्ऩादकत्िराई फढाएय २.४ टन ऩुयम्ाउन ेसयकायको रक्ष्म छ । आि ०७४/७५ 

भा भकै आमात १ अफषभा झान ेय त्मसऩतछ आत्भतनबषय उन्भुर् हुन ेरक्ष्म याखर्एको छ । 
गत आि ०७१/७२ भा ४ अफषको दार आमात बएकोभा चार ूआिभा आमात ३ अफष ४१ कयोडभा झान ेभन्त्रारमको 
रक्ष्म छ । तय, चार ूआिको ९ भहहनाभा ७ अफषको दार आमात बएको छ । ३ रार् ३३ हजाय हेक्टयभा दार रे्ती 
बइयहेकोभा मो िर्ष फढाएय ३ रार् ३५ हजाय हेक्टय ऩुयम्ाउन ेय प्रततहेक्टय उत्ऩादन १.०७ टन यहेकोभा फढाएय १.१ 

टन ऩुयम्ाउन ेरक्ष्म छ । आि ०७४/७५ भा आमात १ अफष ३९ कयोड रुऩैमाॉभा झान ेय क्रभश: आत्भतनबषय हुन ेरक्ष्म छ 

। 
गत आि ०७१/७२ भाभा ४७ कयोड ३३ रार्को भाछा आमात बएकोभा चारू आिभा आमात झायेय १२ कयोड १८ रार् 

रुऩैमाॉभा कामभ गन ेसयकायको रक्ष्म ग्रथमो । तय, चार ूआिको ९ भहहनाभा ५३ कयोड ६४ रार् रुऩैमाॉको आमात 

बइसकेको छ । गत िर्ष ८ हजाय २० हेक्टयभा भाछा ऩारन बएकोभा मो िर्ष ९ हजाय २ सम २० हेक्टयसम्भ विस्ताय 

गन,े आि ०७३/७४ भा ९ हजाय ७ सम २० हेक्टयभा य आि ०७४/७५ भा १० हजाय २ सम २० हेक्टयभा ऩुयम्ाउन ेरक्ष्म 

छ । 
गत आिभा १६ रार् ७६ हजाय सरटय दधू उत्ऩादन बएकोभा चार ूआिभा १७ रार् ४९ हजाय सरटय दधू उत्ऩादन 

गन ेय आि ०७३/७४ भा १८ रार् २६ हजाय तथा आि ०७४/७५ भा १९ रार् २३ हजाय सरटय उत्ऩादन गन ेरक्ष्म छ । 
गत आिभा दधुारु गाई, बैँसीको सॊख्मा २३ रार् ९५ हजाय यहेकोभा चार ूआिभा २३ रार् ९६ हजाय, आि ०७३/७४ 

भा २४ रार् २ हजाय य आि ०७४/७५ भा २४ रार् ४ हजाय दधुार ुगाई, बैँसीको विकास गन ेरक्ष्म याखर्एको छ । 
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भाथथल्रो भस्र्माङ्दी–‘ए’ रे दईु भहहनाभा उत्ऩादन गन े

निीनयाज कुइॉकेर, बुरबुरे (रभजुङ), असाय ३० गत े। महाॉ तनभाषणाधीन ५० भेगािाट ऺभताको भाग्रथल्रो 
भस्र्माङ्दी–ए, जरविद्मुत आमोजनाफाट दईु भहहनासबत्र विद्मुत उत्ऩादन गन ेतमायी गरयएको छ । 
आगाभी अगष्ट ३० भा विद्मुत उत्ऩादन थाल्न ेरक्ष्मका साथ आमोजनारे तनभाषण कामषराई ततब्रता हदएको छ । 
भुरकुभा अहहरेसम्भ तनभाषण गरयएका अन्म जरविद्मुत ्आमोजनाहरु बन्दा तनकै तीव्र गततभा तनभाषण बएको मो 
आमोजना नाकाफन्दी य बूकम्ऩको अल्झन झले्दै तोककएकै सभमभा काभ सक्न रागेको हो । 
आमोजनाफाट मसअति नै विद्मुत उत्ऩादन थाल्न ेरक्ष्म ग्रथमो । तय फैशार् १२ को बूकम्ऩ य बायतीम नाकाफन्दीरे 

आमोजनाराई ऩाॉच भहहना ऩतछ धकेसरहदएको आमोजनाका जनसम्ऩकष  अग्रधक त कणष अग्रधकायीरे फताउनुबमो ।  
बूकम्ऩका कायण तनभाषणभा सभस्मा बएको बन्दै तनभाषण कम्ऩनी ससनो हाइड्रो रयसोसेसरे प्रिद्र्धक कम्ऩनी ससनो 
हाइड्रो–सगयभाथा ऩािय कम्ऩनीसॉग ऩाॉच भहहनाको थऩ सभम भाग गयेको ग्रथमो ।  
‘बूकम्ऩ य त्मसऩतछको नाकाफन्दीका कायण तनभाषणभा तनकै सभस्मा बमो,’ तनभाषण कम्ऩनी ससनो हाइड्रो 
सगयभाथका कम्ऩनीका जनसम्ऩकष  अग्रधक त कणष अग्रधकायीरे बन्नुबमो, ‘अफ अगष्ट ३० सम्भ एउटा टिाषइन 

चराउन ेगरय तमायी गयेका छौं ।’ 
चीनको फहुयाजष्रम कम्ऩनी ससनो हाइड्रो सगयभाथा ऩािय कम्ऩनीरे सुरुङ, विद्मुतग ह, फाॉध ऺेत्र य प्रसायण राइनको 
काभराई तीब्र रुऩभा अति फढाएको छ । प्रिद्र्धक कम्ऩनी ससनोरे अहहरेसम्भ फाॉधको सससबरतपष को काभभा ९८ 

प्रततशत काभ सम्ऩन्न गरयसकेको छ । मस्त ैसुरुङको ९६ प्रततशत, विद्मुत ग हको सससबरतपष  ९५ प्रततशत, 

भेकातनकरतपष  ८५ प्रततशत य इरेक्राभेकातनकरतपष  ६० प्रततशत तनभाषणको कामष सम्ऩन्न गरयसकेको छ । 
आमोजनाभा ग्रचतनमाॉ फहुयाजष्रम  कम्ऩनी  ससनो हाइड्रोको ९० य  नेऩारी  सगयभाथा ऩािय कम्ऩनीको १० प्रततशत 

रगानी छ. । प्रिद्र्धक ससनो हाइड्रो–सगयभाथा ऩािय कम्ऩनीका जनसम्ऩकष  अग्रधक त 

अग्रधकायीरे  आमोजनाको  ८५  प्रततशत काभ सककएको फताउनुबमो । 
 प्रिद्र्धक  कम्ऩनीरे  २०७३  असोजदेखर् व्माऩारयक रूऩभा विद्मुत उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सरएय नेऩार विद्मुत 

प्राग्रधयणसॉग २०५२ सारभ ैविद्मुत र्रयद बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए)  गयेको  ग्रथमो ।  तनभाषण कम्ऩनी य आमोजनारे 

आन्तरयक रूऩभा सन ्२०१५ सबत्रभा काभ सकेय  २०१६ को जनियीदेखर् विद्मुत उत्ऩादन गन ेमोजना फनाएको ग्रथमो 
। यन अप रयबय प्रविग्रधभा तनभाषणाधीन मो आमोजना तनभाषणकाराग्रग करयफ १२ अफष रुवऩमाॉ राग्न ेकम्ऩनीरे 

जनाएको छ. । बूकम्ऩ य नाकाफन्दीरे थऩ एक अफष फढी राग्न सक्न ेआमोजना स्रोतरे फताएको छ ।  
तनभाषण कम्ऩनीरे  आमोजनाको  सससबर  सॊयचना सककन रागेऩतछ  काभदायको  सॊख्मा ऩतन िटाउॉ दै गएकोु ेछ । 
आमोजनाको  सफ ै तनभाषणकामष एकैऩटक तीव्र गततभा हुॉदा आमोजनाभा १३ सम जनारे काभ गथे । अहहरे करयफ ६ 

सम जनारे काभ गरययहेकाछन ्। भाग्रथल्रो भस्र्माङ्दी ‘ए’ का जनसम्ऩकष  अग्रधक त अजुषन गुरुङका अनुसाय हार ८० 

जना ग्रचतनमाॉ काभदायरेसभेत काभ गरययहेका छन ।  
ऩहहरे २ सम ५० जना ग्रचतनमाॉ काभदाय ग्रथए । आमोजनाभा  २५÷२५  भेगािाटका दईु िटा टफाषइन यहन ेछन ्। 
बुरबुरे–५ ङादीभा फाॉध फनाएय बुरबुरे–३ को भस्र्माङ्दी  तटभा  तनभाषण  गरयएको  विद्मुत ग हफाट विद्मुत 

तनकासरन ेछ । मसका राग्रग ६ दशभरि ५ ककरोुेसभटयको सुरुङ तनभाषण गरयएको छ । 
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नरमसॊहगाड आमोजना कम्ऩनीभा मरने तनणामको वियोध 

याजेन्ि काकी 
याजष्रम गौयिको नरससॊहगाड जरविद्मुत ्ु ् आमोजनाराई कम्ऩनीभा सरने सयकायी तनणषम आमोजना 
तनभाषणका राग्रग िातक हुन सक्न ेबन्दै जाजयकोटिासीरे ग्रचन्ता व्मक्त गयेका छन ्। सयकायरे 

फजेटभापष त आमोजनाराई कम्ऩनी भोडासरटीफाट तनभाषण गने िोर्णासॉग ैआमोजना अऩऩत्र ऩनेभा 
स्थानीमरे ग्रचन्ता गयेका हुन ्। 
४ सम १० भेगािाटको देशकै ठूरो भध्मेको एक मस आमोजनाराई कम्ऩनीभापष त तनभाषण गने सयकायी 
तनणषमरे जरभाकपमाराई थऩ फर ऩुगेको स्थानीमको बनाइ छ । जाजयकोटको र्गेनकोट दल्रीभा 
तनभाषण हुन रागेकोुे नरससॊहगाड आमोजनाराई अथषभन्त्री विष्णु ऩौडरेरे फजेट िक्तव्मभापष त कम्ऩनी 
भोडासरटीभा रैजाने िोर्णा गयेका ग्रथए । भन्त्री ऩौडरेको सो िोर्णाऩतछ जाजयकोटिासी ग्रचहढएका छन ्।  
फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्ु ् आमोजनाराई सयकायी रगानीभा तनभाषण गने तय नरससॊहगाडराई कम्ऩनी 
भोडरेभा तनभाषण गने तनणषमप्रतत आऩत्ती बएको नरगाड सयोकाय ससभततका अध्मऺ गणेश प्रसाद ससॊहरे 

फताए । ५१ प्रततशत सयकायी य ४९ प्रततशत तनजी रगानीरे तनभाषण गने बन्ने न ैमस आमोजनाराई 

अरऩत्र ऩान ेउद्देचम बएको अध्मऺ ससॊहरे फताए । देशकै ऊजाष सॊकट टानष सहमोगी फन्ने नरससॊहगाड 

जरविद्मुत ्तनभाषण कभ प्राथसभकताभा ऩयेको ससॊहरे फताए । आमोजनाभा जरभाकपमाको चररे्र हुन 

थारेको उनरे फताए । सयकायरे जरभाकपमाको तनदेशनभा नरससॊहगाडराई कम्ऩनी भोडासरटीभा सरने 
तनणषम गरयएको दाफी गदै गरत बएको ससॊहको बनाइ छ ।  
विस्त त ऩरयमोजना प्रततिेदन (डीऩीआय) फन्न सुरु बएको मस आमोजनाको सयकायी रगानीभा तनभाषण 

नहुन ेबएऩतछ सयोकायिारा ग्रचजन्तत फनेका छन ्। तनजी रगानीभा फन्ने बनेकै आमोजना ऩतछ धकेसरनु 
हो, नरससॊहगाड सयोकाय ससभततका सदस्म िेदयाज ससॊहरे बने । नरगाडराई याजष्रम गौयिको 
आमोजनाभा याख्न,े कम्ऩनी भोडासरटीभा नरैजाने य सयकायी रगानीफाटै तनभाषण गन ेतनणषम नबए 

जाजयकोटिासी चयणफद्ध आन्दोरन उत्रने ससॊहरे फताए । जरभाकपमारे डीऩीआयको ऩयाभशषदाता 
छनोटभै ठूरो वििाद ल्माएको ससॊहरे फताए । 
सयकायरे उच्च प्राथसभकताभा यारे्य याजष्रम गौयिको आमोजनाको रूऩभा तनभाषण तीव्र ऩानुषको साटो 
जरभाकपमाको जारभा ऩयेय नरससॊहगाड नफनाउने रे्र सुरु बएको सदस्म ससॊहरे फताए । 
अफको १० िर्षभा तनभाषण सम्ऩन्न हुने आमोजना कम्ऩनी भोडरेभा जाॉदा तनभाषण अतनचचत फन्ने 
नरससॊहगाड जरविद्मुत ्आमोजना विकास ससभततका कामषकायी तनदेशक भोतीफहादयु कुॉ ियरे फताए । 
आग्रथषक िर्ष २०७३÷७४ को फजेटअनुसाय नरससॊहगाड तनभाषणभा सयकायरे ५१ प्रततशत य तनजी स्तयफाट 

४९ प्रततशत फेहोनुषऩन ेछ । ४९ प्रततशत स्थानीम फाससन्दाको रगानी गनष सक्न ेसाभथ्र्म हुॉदैन । तनजी 
ऺेत्रको रगानीको तनहॉुुभा भाकपमाको हारीभुिारी हुने देखर्न्छ, उनरे बन े।  



मो आमोजना ऩतन ऩजचचभ सेती फन्न फेय छैन, कामषकायी तनदेशक कुॉ ियरे बन े। रागत तथा तनभाषणको 
दृजष्टरे सफैबन्दा सस्तो नरससॊहगाड ऩतन जरभाकपमाकै चॊगुरभा ऩनष रागेको उनरे र्रुासा गये । 
„जरभाकपमाको चररे्र य याजनीततक हस्तऺेऩफाट टाढा यारे्य सयकायरे नै मस आमोजनाराई 

तनभाषणभा रैजानुऩने उनरे फताए । मो भोडरेद्िाया एक व्माऩायीरे अकोराई फेच्दै कसभसन र्ाने भात्र 

हुन्छ,‟ उनरे बन े। 
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थचमरभे हाइड्रो ऩािय कम्ऩनी मरमभटेड : कम्ऩनी विश्रेषण (शुक्रिाय, ३१ असाय 

२०७३) 

 

कम्ऩनीको २०७२/७३ आिको तेस्रो त्रभैासभा र्दु नापा साढे २ प्रततशत फढेको छ । हारको शमेयभूल्म नेटिथषको ६ 

गुणा छ । 
प्राविथधक विश्रेषण 

आयएसआई : न्मुरर जोन (५६ दशभरि ७६ स्केर)भा छ । र्यीदविक्री चाऩ सन्तुरनभा यहेको छ । स्ट्माण्डडष 
डसेबएशन २० बफन्दभुा छ । मसरे उतायचढाि न्मून यहेको देर्ाउॉछ । 

 
भुमबङ एबयेज : २१ हदन ेऔसत भूल्मयेर्ा य सातहदन ेभूल्मयेर्ा एकअकाषसॉग नजजककएका छन ्। मस अिस्थाभा २१ 

हदन ेयेर्ारे सातहदन ेयेर्ाराई तरफाट कोटय भाग्रथ गएभा शमेयभूल्म फढ्छ बन ेसातहदन ेयेर्ारे २१ हदन ेयेर्ाराई 

भाग्रथफाट काटेय तर झयेभा शमेयभूल्म िट्छ ।  हारको भूल्म सातहदन ेयेर्ा, २१ हदन ेयेर्ाबन्दा भाग्रथ छ बन ेय रेण्ड 

राइनबन्दा तर यहेको छ । हारको बफन्दफुाट भूल्म सजस्तएभा रू. १ हजाय ३ सम ९७ भा टेिा य भूल्म भहॉग्रगएभा रू. 

१ हजाय ४ सम ७४ भा प्रततयोध ऩाउन सक्छ । 



 
आधायबूत विश्रेषण 

कम्ऩनीको आि २०७१/७२ य आि २०७२/७३ को तेस्रो त्रभैाससक वित्तीम विियणफीच तुरना : 
- कम्ऩनीको २०७२/७३ आिको तेस्रो त्रभैासभा र्दु नापा २ दशभरि ६४ प्रततशत फढेय रू. ७० कयोड ४६ रार् ऩुगेको 
छ । विद्मुत ्विक्रीफाट बएको आम्दानी ६ गुणा फढ्नारे र्दु नापा फढेको हो । 
- जगेडा कोर् २ प्रततशत िटेय रू. ६ कयोड ७१ रार्भा सीसभत बएको छ । 
- कम्ऩनीको ऋण २६ प्रततशत िटेय रू. ४२ रार् ७१ हजाय ऩुगेको छ । 
- र्दु चार ूसम्ऩवत्त १५ प्रततशत य चार ूदातमत्ि २२ प्रततशत िटेको छ । 
- रगानी २१ प्रततशत फढेय रू. ४४ रार् ३८ हजाय ऩुगेको छ । 
-प्रसाशतनक र्चष ५९ दशभरि ६२ प्रततशत िटेय रू. २ कयोड ४१ रार्भा सीसभत बएको छ । 
- सञ्चारन नापा २ दशभरि ५१ प्रततशत फढेय रू. ७८ कयोड ३२ रार् ऩुगेको छ । 
- कम्ऩनीको तेस्रो त्रभैाससक विियणभा उल्रेर् बएअनुसाय ऩीई येसशमो ४४ गुणा, तयरता अनुऩात साढे १३ गुणा य 

प्रततशमेय आम्दानी रू. ३० छ । हारको शमेयभूल्म नेटिथषको ६ गुणा छ । 
 

 


