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१६ वषषऩछछ आमो ‘ववद्मझत ्छनमभन आमोग ऐन’ 

उभेश ऩौडरे 
छनजी ऺेत्ररे ऩछन प्राधधकयणजस्त ैकम्ऩनी खोल्न ऩाउन े

जरविद्मुत ्ऺेत्रभा देखिएका विभबन्न सभस्मा सभाधान गनन तथा प्रिद्र्धन गन ेउद्देश्मरे एक ननमभनकायी 
ननकाम गठन हुन ेबएको छ । विद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण, वितयण य व्माऩायराई व्मिस्स्थत तथा ऩायदशॉ फनाउन 

ननमभनकायी ननकामका रूऩभा „विद्मुत ्ननमभन आमोग‟ ३ भहहनाऩनछ गठन प्रक्रिमा सुरु हुन्छ । 
विद्मुत्को भाग य आऩूनतनभा सन्तरुन कामभ याख्न, विद्मुत ्भहसुर ननमभन गनन, उऩबोक्ताको हक हहत सॊयऺण 

गयी फजायराई प्रनतस्ऩधॉ, बयऩदो, सिनसुबर तथा सुयक्षऺत फनाउन ेअधधकाय सम्ऩन्न आमोगराई हुनेछ । १६ 

िर्नअनि न ै„जरविद्मुत ्विकास नीनत २०५८‟ जायी बएऩनछ आमोगको ऐनको भस्मौदा फनाउन सुरु बएको धथमो । 
व्मिस्थावऩका–सॊसद्रे शुिफाय ‘विद्मुत ्ननमभन आमोग विधेमक, २०७३’ राई सिनसम्भतरे ऩारयत गयेऩनछ आमोग 

गठन हुन ेननस्श्ित बएको हो । अफ ऐनका रूऩभा विधेमक कामानन्िमनभा आउनेछ । 
ऊजान भन्त्रारमरे २०७३ ितै २५ गत ेउक्त विधेमकराई ननणनमाथन सॊसद्भा ऩेस गयेको धथमो । ऐनभा विद्मुत ्

विकासभा सहमोग तथा ननमभन गन ेगयी कानुन तमाय गरयएको छ । मसअनि ननजी ऺेत्ररे धेयैऩटक भाग गयेको मो 
विधेमक ऩास बएऩनछ अफ ऊजान ऺेत्रभा देखिएका धेयै सभस्मा सभाधान हुन ेस्ितन्त्र ऊजान उत्ऩादक सॊि (इऩान)का 
अध्मऺ शैरेन्र गुयागाईरे फताए । विधेमक कामानन्िमनको ऩहहरो ियणभा आमोग ऩदाधधकायी ननमुस्क्तको प्रक्रिमा 
सुरु हुनेछ । 
मस्तो हझनेछ आमोगको अधधकाय 

जरविद्मुत्को उत्ऩादन तथा प्रसायण राइन, आमोजनाको वऩवऩए, अनुगभन तथा भूलमाॊकनरगामत काभ ऩनन मही 
ऐनको भाताहतभा आउनेछ । अफ सयकायरे विद्मुत ्िरयद सम्झौता (वऩवऩए) य जरविद्मुत ्आमोजना तथा 
प्रसायण राइन ननभानणको सफ ैअनुभनतऩत्रको अस्न्तभ स्िीकृत आमोगरे हदनेछ । 
ऊजानको फजायभा प्रनतस्ऩधान कामभ गन ेतथा उऩबोक्ताको हहत सॊयऺण गन,े सॊगठनात्भक ऺभता अभबिदृ्धध गन,े 

जरविद्मुत्का ऺेत्रभा सयकायराई नीनतगत सुझाफ हदने, जाॉिफुझ तथा ननयीऺण गने, वििाद सभाधान गन,े 

जरयिाना गन,े सेिाशुलक भरनेजस्ता काभ ऩनन आमोगरे न ैगनेछ । 
आमोगरे आफ्नो अधधकाय य कामनऺ ेत्रका विर्मभा फनेको ननमभविऩयीत नहुन ेगयी ननदेभशका, भाऩदण्ड फनाई राग ू

गनन सक्नेछ । आमोगरे विद्मुत्को िैऻाननक भहसुर दय ननधानयण गनन सक्नेछ । विद्मुत्को धिड य वितयणसॊहहता 
फनाई कामानन्िमन य अनुगभन गन े। विद्मुत ्सेिा सञ्िारन तथा भभनतसम्बायको स्तय तथा कामनविधध ननधानयण 

गनन सक्नेछ । 
यास्रिम विद्मुत ्प्रणारीको गुणस्तय तथा सुयऺास्तय कामभ याख्न भाऩदण्ड फनाउन े। विद्मुत ्सेिा फन्द गनन सक्न े

व्मिस्था य त्मसको आधाय तथा प्राथभभकता ननधानयण गन े। विद्मुत्को भाग य आऩूनतनअनुसाय रागत विस्ताय कामन 
मोजना फनाउन सक्नेछ । 

मसयी हझन्छ आमोगको गठन 

नमाॉ ऐनरे ऩदाधधकायी ननमुस्क्त गनन ऊजानसधििराई सॊमोजकको स्जम्भेिायी हदएको छ । अन्म तीन सदस्मीम 

ऩदाधधकायी िमन बन ेभस्न्त्रऩरयर्द्रे गनेछ । उच्िस्तयीम आमोगको अध्मऺ हुन सयकायको विभशरट शे्रणीभा 
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यहेको िा अथनशास्त्र, विऻान, याजनीनतशास्त्र, कानुन, िाखणज्मशास्त्रभा स्नातकोत्तय गयी सम्फस्न्धत ऺेत्रभा २० 

िर्नको अनुबि हाभसर गयेको हुनऩुनेछ । त्मस्त,ै सदस्मका राधग भाधथ उलरेखित विर्मभा स्नातकोत्तय गयी 
सम्फस्न्धत विर्मभा १५ िर्नको अनुबि हुनुऩनेछ । 
ववऻ बन्छन ्

जरववद्मझत ्ऺेत्रभा एकाधधकाय हट्छ 

 ददनेशकझ भाय छघमभये 

प्रवक्ता, ऊजाष भन्त्रारम 

केही सभममता नेऩारको विद्मुत ्उत्ऩादन तथा ननभानणभा देखिएको एकाधधकाय फजायराई विधेमकरे सम्फोधन 

गयेको छ । नेऩारी ऊजान ऺेत्रको फजायराई प्रनतस्ऩधॉ तथा ऩायदशॉ फनाउन विधेमकभापन त फन्न ेआमोगरे 

सम्फोधन गछन  । सयकायी तियफाट ऊजानको ऺेत्रभा काभ गदै आएको नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणजस्त ैअन्म ननजी 
ऺेत्रफाट ऩनन मस्ता कम्ऩनी सञ्िारन गनन फाटो िरेुको छ । 
ऊजाषको ऺेत्रभा कोसेढझ ॊगा 
 शैरेन्र गझयागाईं, अध्मऺ, स्वतन्त्र ऊजाष उत्ऩादक सॊघ (इऩान) 

१६ िर्नदेखि ऩखिनयहेको विधेमकरे नेऩारको ऊजानसम्फन्धी सफ ैऺेत्रराई सभट्नेछ । ननमाभक ननकाम नहुॉदा केही 
सभमदेखि ऊजान ऺेत्रभा देखिएको अयाजकता तथा सयकायको असहजीकयणराई अन्त्म गदै नेऩारभा नमाॉ आमाभ 

थऩ गन ेविश्िास भरएका छौँ । विधेमकरे ननमभन भात्र नबएय सभि जरविद्मुत्को ऺेत्रभा सहजीकयणको काभ 

गयोस ्बन्न ेहाम्रो िाहना छ । ऊजानको ऺेत्रभा नेऩारको ऩयननबनयताराई हटाएय स्िदेशी ऩुॉजीरे आमोजना ननभानण 

गनन कोशढुेॊगा सावित हुन ेविश्िास भरएका छौँ । 
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अरुण तेस्रो ऩरयमोजनाको मशरान्मास गनष भोदी नेऩार आउने 
बायतका राधग नेऩारी याजदतू दीऩकुभाय उऩाध्मामरे बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदीको तेस्रोऩटक नेऩार 

भ्रभणका राधग कोभसस बइयहेको फताएका छन ्। बायतीम रगानीभा ननभानण हुन रागेको अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्

ऩरयमोजना भशरान्मासका अिसयभा धाभभनक ऺेत्रको भ्रभणका राधग भोदीको भ्रभण गयाउन ेऩहर बएको उनको 
बनाइ छ ।‘अरुण तेस्रो ऩरयमोजनाको सॊमुक्त भशरान्मास (नेऩार य बायतका प्रधानभन्त्रीफाट) गन ेगयी बायतका 
प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदीको नेऩार भ्रभणका राधग प्रमास गयेका छौँ, उहाॉ आउनुबमो बने रुस्म्फनी, जनकऩुय, 

भुस्क्तनाथ, ऩाधथबया जानुहुनेछ, मो नेऩारको ऩमनटन प्रिद्र्धनका राधग भहत्िऩूणन सावित हुनेछ,’ उऩाध्मामरे 

शननफाय रयऩोटनसन क्रफद्िाया आमोस्जत कामनिभभा बन े। 
नेऩारका तीथनस्थर भ्रभणका राधग भोदीरे इच्छा देिाएको उऩाध्मामको बनाइ धथमो । भोदीरे नेऩार आएय हदने 
अभबव्मस्क्तऩनछ नेऩार य बायतको सम्फन्ध थऩ सुदृढ हुन ेउनको विश्िास छ । 
‘ऩञ्चशे्वय, अरुण तेस्रो य भाधथल्रो कणाषरी प्राथमभकताभा’ 

याजदतू उऩाध्मामरे प्रधानभन्त्री शयेफहादयु देउिाको आसन्न बायत भ्रभणभा विगतका सहभनत य सम्झौता 
कामानन्िमन हुन ेगयी ठोस सहभनत हुन ेफताए । ऩञ्िशे्िय फहुउद्देश्मीम ऩरयमोजनाभा नभभरेका विर्म भभराउन,े 

भाधथलरो कणानरी जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभानण अगाडड फढाउन ेय अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनाको दिुै 
देशका प्रधानभन्त्रीफाट सॊमुक्त भशरान्मासको टुॊगो राग्न ेउनरे िरुासा गये । 
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‘प्रधानभन्त्री देउिाको बायत भ्रभणभा विगतका सम्झौता य सहभनत कामानन्िमनफाये गम्बीय छरपर गयी टुॊगोभा 
ऩ¥ुमाउन ेभुख्म एजेन्डा फनेको छ,‟ याजदतू उऩाध्मामरे बन,े „मो भ्रभणरे बायतसॉग विगतभा ऩूिानधाय विकासभा 
बएका सहभनत य सम्झौता कामानन्िमनराई भूतनरूऩ हदन ेगयी कुयाकानी हुन्छ ।‟ नमाॉ सम्झौता गनेबन्दा ऩनन 

विगतभा बएका सम्झौताको कामानन्िमनराई प्राथभभकताभा यािेय गम्बीय छरपरको एजेन्डा तम बएको उनरे 

फताए । 
 प्रधानभन्त्रीको भ्रभभणभा ऩञ्िशे्ियको डडवऩआय तमाय गयी काभ अगाडड फढाउन ेभाभभराभा ऩयेको गाॉठो पुकाउन े

विर्म प्राथभभकताभा यहेको उऩाध्मामरे फताए । दईु देशफीि सहभनत नफन्दा भहाकारी सस्न्धको २२ िर्न बफत्दा 
ऩनन मसअन्तगनतको ऩञ्िशे्िय ऩरयमोजनाको डडवऩआय फन्न नसक्नुरे दिु ैदेशराई िाटा ऩयेको उनको बनाइ धथमो 
। 
६ हजाय सात सम २० भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गन ेआमोजना फन्न जनत हढरो हुन्छ उनत नोक्सान हुने उलरेि गदै 

याजदतू उऩाध्मामरे अफ टुॊग्माउने गयी सहभनत गरयन ेस्ऩरट ऩाये । ऩञ्िशे्िय ऩरयमोजना हढरो गनन नहुनेभा 
बायतसभेत सिते यहेको याजदतू उऩाध्मामको बनाइ धथमो । 
ऩञ्िशे्ियभा नभभरेको नदीको सीभासम्फन्धी सभस्मा टुॊग्माउन अन्तयानस्रिम भाऩदण्डराई आधाय भाननन ेफताए । 
„बायत य फॊगरादेशफीि सीभानदीका विर्मभा भाधथलरो य तलरो तटीम सहकामनको भोडाभरटीअनुसाय नेऩार य 

बायतफीि ऩनन सहभनत फनाउनेफाये छरपर फढेको छ ।‟ 
 भाधथलरो कणानरीको ननभानणभा रगानी सुननस्श्ित गनेफाये ऩनन काभ अगाडड फहढयहेको उऩाध्मामरे फताए । बायत 

सयकायर त्मसका राधग ऩनन गम्बीयता देिाइयहेकारे नछटोबन्दा नछटो रगानी सुननस्श्ित हुन ेफताए । 
‘रोडसेडडङ हझॉदैन’ 

हहउॉदभा रोडसेडडङ नहुन ेगयी बायत बफजुरी हदन तमाय बएको उनरे फताए । नेऩारभा रोडसेडडङ रगबग अन्त 

बइसकेको य त्मसभा बायतको विशरे् सहमोग यहेको फताए । „आउॉदो हहउॉदभा रोडसेडडङ नहुन ेगयी जनत बफजुरी 
िाहहन्छ बायत हदन तमाय बइसकेको छ । हाभीरे त्मसफाये प्रस्ताि याख्नछेौँ,‟ उनरे बन े। 
बायतसॉग ऩेिोभरमभ ऩाइऩराइन विस्तायका राधग सम्झौता बएय काभ अगाडड फहढसकेको जानकायी हदॉदै 

उऩाध्मामरे अफ बायतसॉग प्राकृनतक ग्मास य िाना ऩकाउन ेग्मासका राधग ऩनन सम्झौता हुन ेजानकायी हदए । 
बायतको सभदृ्धधफाट नेऩाररे राब भरन सक्न ेफताउॉ दै सकायात्भक सोिका साथ सफ ैअगाडड फढ्नुऩन ेउनको 
बनाइ छ । 
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हाइड्रो भोडरे फन्दै रभजझङ 

उज्ज्िर िनार 

रभजुङ जरविद्मुत ्उत्ऩादनको िानीका रूऩभा िधिनत हॉुुदै आएको छ । अहहरे आएय नेऩारकै नभुना 
हाइड्रो  „हफ‟का रूऩभा विकभसत हुदै आएको छ मो स्जलरा । िानी रगानीभैत्री य जरविद्मुत ्भैत्री िाताियण 

ननभाणनसॉग ैरभजुङभा जरविद्मुत ्आमोजना ननभानणरे तीव्रता ऩाउन थारेको छ । जरविद्मुत्को प्रियु सम्बािना 
फोकेको रभजुङ स्जलराराई „हाइड्रो भोडरे‟ स्जलरा िोर्णा गनन महाॉका याजनीनतक दर, सयकायी ननकाम य ननजी 
ऺेत्रका रगानीकतानका साथ ैस्थानीहरूरे साभूहहक प्रनतफद्धता जनाएसॉग ैजरविद्मुत्को ऺेत्रभा थऩ नमाॉ आमाभ 

थवऩएको छ । ननभानणाधीन अिस्थाभा यहेका जरविद्मुत ्आमोजनाहरूरे ननधानरयत सभमभ ैकाभ सकाए य 

„ऩीऩीए‟को ियणभा यहेको १ सम ३८ भेगािाटको भाधथलरो भस्र्माङ्दीŔ१ एिॊ „ऩीडीए‟को ियणभा यहेको ६ सम 

भेगािाट ऺभताको भाधथलरो भस्र्माङ्दीŔ२ रे प्रक्रिमा सकाएय ननभानणको काभ थारे आगाभी ऩाॉि िर्नभबत्र 

रभजुङभा १ हजायबन्दा फढी विद्मुत ्उत्ऩादन हुन सक्न ेअिस्था छ । 
ठूरा जरविद्मुत ्आमोजना, भझौरा य रिुजरविद्मुत्को आमोजनाको सम्बाव्मता हेदान भसॊगो नेऩारराई न ैऩुग्न े

जरविद्मुत ्आमोजनाको ऺभता रभजुङसॉग छ । ऩानीको फहाि कभ हुॉदा २ हजाय ५ सम य फढी हुॉदा ३ हजाय ५ सम 

भेगािाटसम्भ विद्मुत ्उत्ऩादन हुन सक्न ेरभजुङभा जरविद्मुत्का भुख्म िायिटा करयडोय छन ्। भस्र्माङ्दी 
करयडोयअन्तगनत हहभतार हाइड्रोऩािय य बायतीम कम्ऩनी जीएभआयको करयफ ८५ अफन रुऩैमाॉको रगानीभा ननभानण 

गयीन रागेको ६०० भेगािाट ऺभताको भाधथलरो भस्र्माङ्दीुेŔ२, „ऩीडीए‟को ियणभा छ । सयकायरे „ऩीडीए‟का 
राधग स्िीकृनत नहदॉदा आमोजनाको ननभानण कामन सुरु हुन सकेको छैन । 
भलटी भोडरे डबेरऩसन प्राभररे ननभानण गनन रागेको १ सम ३८ भेगािाट ऺभताको भाधथलरो भस्र्माङदीŔ१, फुटिर 

ऩािय कम्ऩनी „ऩीऩीए‟को ियणभा यहेको आमोजनाका प्रिद्र्धक हेभजॊग गुरुङरे जानकायी हदए । 
„िान्सभभसनराईनका कायणर „ऩीऩीए‟ हुन सकेको धथएन, िदुीको टायीकुनासम्भ िान्सभभसन राइन फननसकेको 
छ, त्मसमता ऩनन िान्सभभसन राइन ननभानणको कामनराई नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे टेन्डय आह्िान गरयसकेको 
छ ।‟ उत्ऩाहदत विद्मुत्राई यास्रिम प्रसायण राइनभा जोड्न सम्बािना देखिएकारे अफ िाॉड ैन ैविद्मुत ्िरयद 

सम्झौता (ऩीऩीए) हुन ेउनरे फताए । 
न्मादी जरविद्मुत ्अमोजनाका सीईओ भेिेन्रकुभाय शे्ररठरे जानकायी हदएअनुसाय, फाहुनडाॉडा य बुरबुरे गाविसभा 
ननभानण गनन रागेको ३० भेगािाट ऺभताको न्मादी जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभानण कामन थारनी बएको छ । २०७६ 

ितै्र ३० गत ेसक्न ेरक्ष्मसाथ सुरु हुन रागेको सो आमोजनाभा ब्माजसहहत ६ अफनको रगानी छ । आमोजनाभा 
एबेयेस्ट फैंकको नेततृ्िभा नबफर, ग्रोफर आईएभई, हहभारमन फैंक, सनयाइज फैंक य हाइड्रो इन्बेस्टभेन्ट बफकास 

कम्ऩनीरे ४ अफन ४० कयोड ऋण रगानी गयेका छन ्। 
त्मस्त ैआमोजनाभा १ अफन ५० कयोड स्िाभभत्ि ऩुॉजी, १ अफन १२ कयोड ५० राि सॊस्थाऩक सेमयफाट, २२ कयोड ५० 

राि सिनसाधयणको सेमयफाट य आमोजना प्रबावित ऺेत्रका स्थानीम फाभसन्दाको १५ कयोड रुऩैमाॉ रागनी यहन ेछ । 
उहाॉका अनुसाय, आमोजनारे िाताफयण तथा साभास्जक ऺेत्रका राधग करयफ ४ कयोड ििन गनेछ । न्मादी 
जरविद्मुत ्ु  ्आमोजनाको धिननमाॉ ठेकेदाय कम्ऩनी िधिमाङ हाइड्रोऩािय कन्स्िक्सन एन्ड इन्स्टरेसन कम्ऩनी 
भरभभटेडका अध्मऺ भरउ कोनछङरे ननधानरयत सभमभभ ैकाभ सक्न ेफताए । नदीको फहाफभा आाधधयत सो 



आमोजनाफाट िावर्नक १६८ धगगािाट आिय विद्मुत ्ु  ्उत्ऩादन गयी नेऩार विद्मुत ्ु  ्प्राधधकयणराई बफिी गरयन े

फताइएको छ । प्रनतिर्न १७ कयोड २२ राि मुननट विद्मुत ्उत्ऩाद हुन ेआमोजनाको िस हेड ३ सम ३५ भभटय छ । 
भसनोहाइड्रो य सगयभाथा ऩािय कम्ऩनीद्िाया ननभानणाधीन ५० भेगािाट ऺभताको अऩय भस्र्माङदीŔए आमोजनारे 

ननधानयीत सभमभ ैकाभ सकाएय विद्मुत ्उत्ऩादन थाभरसकेको छ । बूकम्ऩ य नाकाफन्दीको असयराई छलदै ऩनन 

आमोजनारे तोक्रकएकै काभ सकाएय जरविद्मुत ्ऺेत्रभा „धिनीमाॉ शैरी‟को नस्जय फसाएको छ । भस्र्माङ्दी 
करयडोयको भाधथलरो भस्र्माङ्दीŔए य न्मादी आमोजनाभा धिननमाॉ रगानी य धिननमाॉ काभदायको प्रमोग बएको छ । 
मही करयडोयभा दतान बएको हदव्मज्मोनत हाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे ननभानण गनन रागेको ५० भेगािाट ऺभताको 
भस्र्माङ्दी फेंशी आमोजनाभा विद्मुत ्ऺभता जोड्दा जडडत ऺभता ८ सम ६८ भेगािाट यहेको छ । 
जरविद्मुत्भा भस्र्माङ्दी ऩनछ दोस्रो ठूरो सम्बािना फोकेको रभजुङको दोदॊ करयडोयभा ऩनछलरो दईु िर्नभा 
जरविद्मुत ्आमोजना ननभानणरे तीव्र गनत भरएको छ ।   बूकम्ऩ य नाकाफन्दीको असयराई झलेदै ननधानरयत 

सभमभ ै२ भेगािाट ऺभताको छ्माङ्दी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट विद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ । आमोजना आपैं रे 

ननभानण गयेको िान्सभभसनराईनफाट उदीऩुय सफस्टेसनभापन त यास्रिम प्रसायणराईनभा जडान बइसकेको छ । 
छ्माङ्दी जरविद्मुत ्आमोजनाकै प्रिद्र्धनभा ४ भेगािाट ऺभताको अको जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभानणको 
प्रक्रिमा अगाडड फढीयहेको छ । 
मस्त ैदोदॊ करयडोयअन्तगनत हहभारमन ऩािय ऩाटननय प्राभरद्िाया ननभानणाधीन २७ भेगािाट ऺभताको दोदॊ 
जरविद्मुत ्आमोजनारे हारसम्भ ४५ प्रनतशत काभ सकाइसकेको छ । गैयआिासीम नेऩारी सॊि (एनआयएन) को 
५१ प्रनतशत य आईएभई गुप्रको ४९ प्रनतशत रगानीभा ननभानण बइयहेको मो आमोजना २०७५ असाय भसान्त 

सम्भभा सक्न ेरक्ष्म यािेको आमोजनाका प्रिद्र्धक गुरुप्रसाद ढकार फताउॉछन ्। ४ अफन २३ कयोड रगानी यहेको मो 
आमोजनारे जग्गा अधधिहणसहहत ५ कयोड साभास्जक य िाताियणीम ऺेत्रभा ििन गनेछ । आमोजनारे ननभानणको 
गतीराई तीव्र रूऩभा फढाउॉ दै रगे ऩनन िान्सभभसन राइनको अन्मोररे सभस्मा ऩारययहेको प्रिद्र्धक ढकार 

फताउॉछन ्। उनरे मो सभस्मा सभाधान गनन तत्कारका राधग भध्मभस्र्माङ्दी जोड्न ेगयी तमायी थाभरएको छ । 
रभजुङ विद्मुत ्विकास कम्ऩनी (रेड्कोरे) ननभानण गनन रागेको १०.३ भेगािाट ऺभताको दोदॊ जरविद्मुतŔ्१, 

आमोजनारे दईु भहहनाभबत्र ैकाभ थालने गयी प्रक्रिमा अगाडड फढाएको छ । कुर २ अफनको रगानीभा ननभानण हुन 

रागेको मो आमोजना २०७६ सारभा सक्न ेरक्ष्म छ । 
भरफटॊ इनजॉ कम्ऩनीरे ननभानण गनन रागेको २५ भेगािाट ऺभताको भाधथलरो दोदॊŔए रे ४० प्रनतशत काभ 

सकाइसकेको छ । २०६९ भा ऩीऩीए सम्ऩन्न बएको मो आमोजनाभा ४ अय्नफ रगानी छ । सयकायरे सभमभ ै

िान्सभभसनराईन ननभानण सकाए मो आमोजना ऩनन २०७५ साउनभा सक्रकने आमोजनाका प्रिद्र्धक याजेन्र िस्तीरे 

फताए । „हाभी ननधानरयत सभमभ ैकाभ सकाउन ेगयी राधगयहेका छौं,‟ उनरे बन,े „सयकायरे िान्सभभसन राइन 

ननभानण गनन तदारुकता देिाए उत्ऩाहदत विद्मुत्को सदऩुमोग हुन ेधथमो ।‟ मो आमोजनारे मस ऺेत्रको िाताियणीम 

य साभास्जक ऺेत्रभा ६ कयोड गनन ििन गन ेप्रिद्र्धक िस्तीरे जानकायी हदए । मो आमोजनाभा नेऩार इन्बेस्टभेन्ट 

फैंकको नेततृ्ि नौ फैंकरे रगानी गयेका छन ्। 
वऩऩुलस हाइड्रो प्रारीरे ननभानण गनन रागेको ४९.६ भेगाफाट ऺभताको सुऩय दोदॊŔि जरविद्मुत ्आमोजनाभा 
बूकम्ऩका कायण ऩुयानो फाॉध बस्त्कएय २ सम भभटय आमोजनाको „हेड‟ सादान ४.४ भेगािाट विद्मुत ्थवऩएको छ । 
अफ मो आमोजनाफाट कुर ५४ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । २०७६ सारसम्भ काभ सक्न ेरक्ष्मका साथ सुरु 

बएको सो आमोजना ननभानण ियणभा प्रिेश गयेको आमोजनाका प्रोजेक्ट डाइयेक्टय अजुनन गौतभरे फताए । २०७१ 



सारभा विद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गयेको सो आमोनाभा नबफर फैंकको अगुिाइभा नौ फैंकरे रगानी गयेका 
छन ्। आमोजनारे दईु ियणभा महाॉको िाताियणीम य साभास्जक ऺेत्रभा ११ कयोड ८० राि ििन गनेछ । 
वऩऩुलस हाइड्रो प्राभरकै प्रिद्र्धनभा ५७ भेगािाट ऺभताको हहभिरुी दोदॊ जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रायस्म्बक 

अध्ममन बइयहेको छ । निेस्जमन कन्टसलट्मान्टफाट आमोजनाको प्रायस्म्बक अध्ममन सकाइएको मो 
आमोजनारे अफको तीन िर्नभबत्र काभ थालन ेगयी प्रक्रिमा फढाउॉ दै छ । दोदॊ करयडोयकै भसयानभा २० भेगािाट 

ऺभताको अको जरविद्मुत ्आमोजनाको ऩनन सम्बाव्मता अध्ममन बइयहेको छ । दोदॊ करयडोयभा झन्ड ै२ सम 

भेगािाट विद्मुत ्जडडत ऺभता छ । 
दोदॊ िोराभा भात्र ैझन्ड ै१८ अफनको रगानीभा िायिटा आमोजना ननभानणाधीन छन ्बन े२ भेगािाटको छ्माङ्दीरे 

विद्मुत ्उत्ऩादन थाभरसकेको छ । मस करयडोयको कुर जडडत ऺभता १ सम १० भेगािाट यहेको छ । िदुी य भभहदभ 

करयडोयभा ऩनन विभबन्न कम्ऩनीरे ६० भेगािाटको हायाहायीभा विद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्म भरएका छन ्। 
स्जलराका िोरानाराहरूभा विभबन्न ऺभताका आमोजनाहरू ननभानण गयन् सम्बाव्मता अध्ममन य कनतऩम 

आमोजनाहरूको िाताियणीम प्रबाि भूलमाॊकनसभेत बइसकेका छन ्। हारैको अनुभानभा मस स्जलराभा २५ सम 

भेगािाटसम्भ विद्मुत ्उत्तऩादन गनन सक्रकन ेदेखिन्छ । जरविद्मुत्को मनतका सम्बािना यहेको मस स्जलराभा 
उत्ऩाहदत विद्मुत ्उऩबोक्तासम्भ रैजान ेप्रसायण राइनको अबाि यहेको छ । 
‘मसकायण अहहरेको अिस्थाभा स्जलराभा उत्ऩाहदत विद्मुत ्िऩत गयाउन प्रसायण राइन थऩ नगयी कुन ैऩनन 

नमाॉ जरविद्मुत ्आमोजनाहरू फनाउन गाह्रो छ ।‟ सुऩय दोदॊŔि का सञ्िारक अजुनन गौतभ बन्छन,् 

‘रभजुङभा प्रसायण राइन ननभानण अऩरयहामन छ ।‟ स्जलराभा अहहरे ७० भेगािाटको भध्मभस्र्माङ्दी, ४.४ 

भेगािाटको याॉधी, ५ भेगािाटको भसउयी, ४ भेगािाटको िदुी, २ भेगािाटको छ्माङ्दीफाट विद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको 
छ । 
सुयऺाको िनुौती 
ऩूिॉ रभजुङको ढोडनेीको विकट ऺेत्र ताॉजेभा वऩऩुर हाइड्रोऩाियको प्रिद्र्धनभा फन्न रागेको ४९.६ भेगािाट 

ऺभताको दोदॊ जरविद्मुत ्आमोजना „ि‟भा ऩुग्न ठुर ैजोखिभ भोलनुऩछन  । नौथयको शयेाफाट सुऩय दोदॊŔि 

जरविद्मुत्भा ऩुग्न ेसडकको अिस्था ननकै दमनीम छ । साॉिुयो य हहराम्भ ेसडकरे गदान भारिाहक गाडीराई मात्रा 
गनन सहज छैन । बीयको फाटोभा ससाना िुम्तीराई ऩाय गनन ठुरा भारिाहक साधनरे हम्भेहम्भ ेऩछन  । दोदॊ 
िोराभा एक िर्नभा सक्न ेगयी ननभानण थाभरएको ऩुर ऩाॉि िर्न बफनतसक्दा ऩनन अझै ननभानण हुन सकेको छैन । ऩुर 

नफन्दा य गनतरो सडक नफन्दा महाॉ ननभानणको ियणभा यहेका थपु्र ैआमोजनारे सास्ती िेप्दै आएका छन ्। 
आमोजनाभा सुयऺाको बयऩदो स्स्थनत छैन । स्थानीमरे हाइड्रोऩाियराई याज्मझैं ठान्छन ्। भरफटॊ इनजॉ ऩािय 

कम्ऩनीका प्रिद्र्धक याजेन्र िस्ती बन्छन,् „उनीहरूका सफ ैभाग हाइड्रोऩाियरे ऩुया गरयहदओस ्बन्छन ्। त्मो कसयी 
सम्बि छ ?‟ उनरे जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रभिु धिन्ता सुयऺा न ैठानेका छन ्। „स्थानीमरे आफ्नो भाग ऩूया 
नबए जे ऩनन गनन सक्न ेबए । जरविद्मुत्को प्रभुि कायण असुयऺा हो,‟ उनरे बन,े „सयकायरे जरविद्मुत ्ऺेत्रभा 
सेनाको सट्टा सशस्त्र प्रहयी ऩरयिारन गन ेनीनतगत ननणनम गये केही सहज हुन ेधथमो ।‟ 
सुयऺा धिन्ता गदै दोदॊ ऺेत्रभा सशस्त्रको क्माम्ऩ याख्न ेबननए ऩनन अझै याख्न नसक्दा जरविद्मुत्को ऺेत्रभा 
भहŒिाकाॊऺी रक्ष्मका साथ राधगऩयेको सयकायरे आफ्ना रक्ष्म य मोजनाराई व्मिहायत् कामानन्िमन गनन 
नसकेको वऩऩुर हाइड्रोऩाियका प्रोजेक्ट डाइयेक्टय अजुनन गौतभ फताउॉछन ्। „सयकायरे नीनतभा भात्र लमाएको छ, 



शास्न्त सुयऺाको फभरमो प्रत्माबूनत बने छैन । अहहरेसम्भ िान्सभभसन राइन फन्न सकेको छैन ।‟ उनरे 

िान्सभभसन राइन फनाउन सयकायरे ध्मान नहदन ेहो बन ेसयकायको रक्ष्म ऩूया हुन ैनसक्न ेफताए । 
दोदॊ िोरा जरविद्मुत ्आमोजनाका प्रिद्र्धक गुरुप्रसाद ढकार ऩनन जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रभुि सभस्मा 
िान्सभभसन राइन य सुयऺा न ैबएको फताउॉछन ्। „जरविद्मुत ्आमोजनासॉग स्थानीमको अऩेऺा उच्ि छ,‟ उनरे 

बन,े 

‘आमोजनाको सीभभत स्रोतरे सफ ैऩूया गनन असम्बि छ ।‟ भाग ऩूया नबए आमोजना न ैफन्द बएको िटना स्भयण 

गयाउॉ दै उनरे आमोजनाको सुयऺाभा सयकायको गम्बीय िासो हुनुऩन ेफताए । रभजुङभा क्रिमाशीर याजनीनतक 

दरहरूरे ऩाॉि िर्नअनि स्जलराराई रगानीभैत्री िाताियण फनाउन जरविद्मुत ्आमोजनाभा अियोध नगन ेभरखित 

प्रनतफद्धता जनाए ऩनन रगानीकतानको प्रभुि िासो बन ेअझै सुयऺाभा न ैछ । 
‘हाइड्रो टुरयजभ‟ को सम्बािना 
दोदॊ करयडोयभा रस्कयै फनेका जरविद्मुत ्आमोजनारे त्मस ऺेत्रभा„हाइड्रो टुयीजभ‟को सम्बािना फढाएको छ । 
हाइड्रो टुरयजभको अिधायणा भबœमाउन सके त्महाॉको ऩमनटनभा विकासभा टेिा ऩुग्न ेदेखिन्छ । जरविद्मुत ्

आमोजना ननभानणसॉग ैकुनैफेरा विकट गाउॉका रूऩभा धिननएका गाउॉहरूभा बफस्तायै विकासका ऩूिानधायहरू ऩुगेका 
छन ्। 
भरफटॊ हाइड्रोका सञ्िारक िस्ती बन्छन,् „दोदॊ करयडोयका धेयै गाउॉभा बफजुरीफत्ती ऩुगेकै धथएन, महाॉ ननभानणाधीन 

आमोजनाहरूफाटै फत्ती फालन सहमोग गयेका छौं ।‟ आमोजनाहरूफाट सहमोग बएको ३५ राि यकभ य स्थानीमरे 

सॊकरन गयेको केही यकभभापन त अहहरे त्महाॉ भेभेऩोियी विद्मुत ्उऩबोक्ता सॊस्थाभापन त बफजुरी फरेको छ । 
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फाढीका कायण प्राधधकयणको दझई अफषबन्दा फढीको ऺछत 

यभेश रम्सार 

अवियर िर्ानका कायण नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणका एक दजननबन्दा फढी सफस्टेसन तथा अन्म बौनतक सॊयिनाभा 
ऺनत ऩुगेको छ । प्राधधकयणरे गयेको प्रायस्म्बक अनुसन्धानका िभभा ती सॊयिनाको ऺनत करयफ रु दईु अफनको 
हायाहायीभा हुन सक्न ेदेखिएको छ ।  
प्राधधकयणका कामनकायी ननदेशक कुरभान निभसङरे आइतिाय ऊजान भन्त्रारमभा आमोस्जत 

ऩत्रकायसम्भेरनभा बने, “प्राधधकयणको सॊयिनाभा अफौंको ऺनत बएको छ । हाभी अनुसन्धानकै िभभा 
छौं । थऩ ऺनतको विियण बने अध्ममनऩनछ न ैथाहा हुनेछ ।” अवियर िर्ानका कायण ऩूिॉ तथा भध्म तयाईको 
सम्ऩूणन विद्मुत ्सेिा कटौती हुन ऩुगेको छ । मस्त ैबयतऩुय सफस्टेसनअन्तगनतको सेिासभेत कटौती हुन ऩुगेको 
प्राधधकयणरे जनाएको छ । दिुनटना कभ होस ्बन्नेतपन  विशरे् सािधानी अऩनाएय विद्मुत ्राइनऩूणन रुऩभा कटौती 
गरयएको कामनकायी ननदेशक निभसङरे जानकायी हदए ।   
दहुिी सफस्टेसन ऩानीभा, दजननौँ टािय सभस्माभा  
फाढी तथा ऩानी जम्दा दहुिी सफस्टेसन, दभक सफस्टेसन, अनायभनी सफस्टेसन ऩूणन रुऩभा डुफेको छ । 
सफस्टेसनका सम्ऩूणन उऩकयण तथा सञ्िारन प्रणारीसभेत सभस्मा आएको छ । मही साउन २७ गत े

बफहानदेखि ती सफस्टेसन ऩूणनरुऩभा फन्द बएको प्राधधकयणरे जानकायी हदएको छ ।  
मस्तै, दभक गोदाक िण्डको १३२ केबी प्रसायण राइनअन्तगनत िरुािरुीभा यहेको टािय नॊ १७ फाढीको 
कायण ढरेको छ । हेटौंडा सफस्टेसनअन्तगनतको हेटौँडा भसभेन्टनस्जक यहेको ६६ केबी टािय ऩस्लटन 

रागेकारे उक्त औद्मोधगक क्रपडय ऩूणन रुऩभा फन्द यहेको छ । नेऩारी सेनाको सहमोगभा उक्त टाियको 
सुयऺाको उऩाम अगाडड फढाइएको कामनकायी ननदेशक निभसङरे फताए ।   
िन्रननगाहाऩुय ऩथरैमा १३२ केबी, ढलकेफय िऩुय १३२ केबी, फाराजु बत्रशूरी य यक्सौर ऩयिानीऩुय १३२ 

केबीको बुरहीभा फाढीरे दईुिटा टाियको पेदभा सभस्मा ऩैदा गयेको छ ।  
तयाईका सम्ऩूणन क्रपडयभा सभस्मा  
प्राधधकयणका अनुसाय रहान सफस्टेसनअन्तगनत रुऩनी य स्थानीम क्रपडयफाहेक सम्ऩूणन ३३ केबी तथा ११ 

केबी फन्द यहेको छ । सो क्रपडयको ३६ भेगािाट भागभध्मे दईु भेगािाट भात्रै िऩत बएको छ ।  
ढलकेफय सफस्टेसनअन्तगनत जनकऩुय क्रपडयफाहेक सम्ऩूणन क्रपडय फन्द यहेका कायण एक भेगािाट भात्रै 
विद्मुत ्िऩत हुन सकेको छ । सो क्रपडयभा कुर ३५ भेगािाट विद्मुत ्भाग हुने गयेको धथमो ।  
िऩुय सफस्टेसनअन्तगनत हयसाहा ३३ केबी तथा स्थानीम क्रपडय िाजन बएको छ । गौय, हरयऩुय तथा 
ननजगढ ३३ केबी प्रसायण राइनभा सभस्मा ऩैदा बएका कायण ३२ भेगािाट भाग हुने स्थानभा १.५ 

भेगािाट भात्रै िऩत बएको छ ।  
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हरयऩुय य गौय नस्जकको क्रपडयभा एक क्रपटबन्दा फढी ऩानी जभेको य ऩोर फगाएको छ । ऩयिानीऩुय 

सफस्टेसन भातहतको गण्डक य हहभार क्रपडयभा सभस्मा आएको प्राधधकयणरे जनाएको छ । भसभया 
सफस्टेसनको स्थानीम क्रपडयभा एक भभटयबन्दा फढी ऩानी जभेको छ ।  
हेटौंडा सफस्टेसन भातहतको स्थानीम क्रपडयभा दईु भेगािाट भात्र ैिारु यहेको छ । सो क्रपडयभा १२ 

भेगािाट विद्मुत ्िऩत हुने गयेको धथमो । बयतऩुय सफस्टेसन य ऩसान सफस्टेसनभा ऩूणन रुऩभा जरभग्न 

यहेको, बयतऩुयअन्तगनतको गॉुैडाकोट क्रपडयफाट ४० भेगािाट विद्मुत ्िऩत हुने गयेकाभा दईु भेगािाट 

भात्र ैसञ्िारनभा यहेको छ ।  
प्राधधकयणका अनुसाय भशिऩुय सफस्टेसनअन्तगनत ११ केबी य फहादयुगञ्ज क्रपडय फन्द यहेको छ । उता 
कोहरऩुय सफस्टेसनअन्तगनत याझा क्रपडय फन्द हुन ऩुगेको छ । सो क्रपडयभा कुर ४० भेगािाट भाग 

यहेकोभा दईु भेगािाट भात्र ैप्रमोग बइयहेको छ ।  
अधधकाॊश आमोजना हिवऩङभा  
कामनकायी ननदेशक निभसङरे भुरुकका अधधकाॊश आमोजना हिवऩङभा यहेका छन ्। कारीगण्डकी „ए‟ १४४ 

भेगािाट ऺभताभा न ैिराउन सक्रकएको छैन । सो आमोजनाफाट हार १०० भेगािाट भात्रै विद्मुत ्उत्ऩादन 

बइयहेको छ । आमोजनाको कुर ऺभताभध्मे न्मूनतभ ४० प्रनतशत भात्र ैविद्मुत ्उत्ऩादन बइयहेको छ ।  
भध्मŔभस्र्माङदी जरविद्मुत ्आमोजनारे २५ भेगािाट भात्र ैविद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको छ । सो 
आमोजनाफाट ७० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन्छ । भस्र्माङदी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट ३२ भेगािाट 

भात्र ैविद्मुत ्उत्ऩादन गरययहेको छ ।  
फाराजु बत्रशूरी ६६ केबी सक्रकन ट हिवऩङ बएकारे धिभरभे य बत्रशूरी सात/सात भेगािाट य देिीिाट ऩाॉि 

भेगािाट भात्र उत्ऩादन गरयएको छ । गण्डक विद्मुत ्फाढीका कायणरे फन्द अिस्थाभा यहेको छ ।  
बायतफाट आउने विद्मुत ्फन्द प्राम  

बायतफाट आमात हुने विद्मुत ्रगबग ऩूणन अिस्थाभा फन्द हुन ऩुगेको छ । ढलकेफयŔ भुजपयऩुयफाट हार 

सात भेगािाटदेखि ३३ भेगािाट भात्रै विद्मुत ्आमात बइयहेको छ । सो प्रसायण राइनफाट १४५ भेगािाट 

विद्मुत ्आमात हुने गयेको छ ।  
मस्तै, विहाय य टनकऩुयफाट हुने आमात हुन ेविद्मुतसभेत फन्द बएको छ । ढलकेफयफाट आमात हुन े

विद्मुत भरए ऩनन नभरए ऩनन प्राधधकयणरे भहसुर बने नतनुनऩनेछ । एक हदन विद्मुत ्आमात योक्रकॉ दा रु 

एक कयोड २० रािबन्दा फढी प्राधधकयणराई िाटा हुन्छ । काठभाडौँका केही क्रपडयभा सभेत सभस्मा ऩैदा 
बएको छ ।  
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जरववद्मझत्भा रगानी गने अवसय 

नयेन्रभान शे्ररठ 

कझ न ैऩछन कम्ऩनीको प्राथमभक शमेय छनष्कासन हझॉदा रगानीकताषका राधग रगानीको अवसय हझन्छ । तय 

ऩछन शमेयफजायभा रगानी गदाष चाहे दोस्रो फजायभा होस ्चाहे प्राथमभक फजायभा नै ककन नहोस,् प्राथमभक 

शमेय छनष्कासन गनष रागेको कम्ऩनीको फायेभा याम्रयी जानकायी मरनझऩछष  । 

नेऩार हाइड्रो डबेरऩसन कम्ऩनीरे ३ राि ८० हजाय क्रकत्ता साधायण शमेय ननरकासन गयेको छ । मसैगयी अरू ऩनन 

थपु्रै जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूको साधायण शमेयहरू ननरकासनभा आउन ेिभभा छ । ऩनछलरो सभमभा ऩूॉजीफजायभा 
रगानीकतानहरूको आकर्नण सहबाधगता फढ्दो छ । िाहे प्राथभभक फजायभा होस ्िाहे दोस्रो फजायभा होस,् नमाॉ नमाॉ 
रगानीकतानहरूको प्रिेश बइयहेको छ । कुन ैऩनन कम्ऩनीको साधायण शमेय ननरकासन हुॉदा शमेय ियीदका राधग 

आिेदन हदन सङ्करन केन्रहरूभा आिेदकहरूको बीड न ैराग्न ेगयेको छ बन ेकम्ऩनीरे भाग गयेबन्दा कमौं गुणा 
फढीरे आिेदन ऩन ेगयेको छ । ऩनछलरो सभमभा ननरकासन बएको हहभारम ऩािय ऩाटननय कम्ऩनीको रगबग २१ 

कयोड रुऩैमाॉफयाफयको भाग गरयएकोभा ८ अफनबन्दा फढीको आिेदन ऩयेको फताइन्छ । अफको हदनभा ऩनन थपु्रै 
जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूको थऩु ैक्रकत्ता प्राथभभक शमेयहरू ननरकासन हुनेिारा छ । अफको हदनभा धेयैजसो 
जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूको प्राथभभक शमेय भात्र ननरकासन हुन ेछ बन्दा ऩनन पयक नऩरान । केही फीभा कम्ऩीनहरू 

य रिुवित्त कम्ऩनीहरूको ऩनन प्राथभभक शमेयहरू ननरकासनभा आउन ेिारा छ । फैङ्क तथा वित्त कम्ऩनीहरूको 
प्राथभभक शमेयहरू ननरकासन हुन ेसम्बािना रगबग अन्त्म न ैबएको छ बन्दा ऩनन हुन्छ । विगतभा याहत 

फाॉडजेस्तो कभभशनको िक्कयभा अननमस्न्त्रत तयीकारे फैङ्क तथा वित्त कम्ऩनीहरू सञ्िारन गनन अनुभनत हदएको 
कायणरे अहहरे फैङ्क तथा वित्त कम्ऩनीहरूको सङ्ख्मा िटाउन नेऩार यारि फैङ्क राधगऩयेको छ । अफको हदनभा 
रगानीकतानरे प्राथभभक शमेयभा रगानी गन ेबनेकै जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूभा हो । 
विगतभा फैङ्क तथा वित्त कम्ऩनीहरूको प्राथभभक शमेयभा धेयैजसो रगानीकतानहरूको आकर्नण यहन ेगयेको धथमो । 
ऩनछलरो सभमभा बन ेजरविद्मुत ्कम्ऩनीभा ऩनन रगानीकतानको आकर्नण यहेको ऩाइन्छ । अफको हदनभा थपु्रै 
जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूको थपु्र ैक्रकत्ता प्राथभभक शमेयहरू आउन ेिारा छ । गयजङ्ग उऩत्मका हाइड्रो ऩािय, 

आॉििुोरा जरविद्मुत ्कम्ऩनी, जोशी हाइड्रो ऩािय कम्ऩनी, शुबि ऩािय कम्ऩनी, सञ्जेन जरविद्मुत ्कम्ऩनी, 
यसुिागढी हाइड्रो ऩािय कम्ऩनी, याधी जरविद्मुत ्कम्ऩनी, ऩञ्िकन्माभाइ हाइड्रो ऩािय कम्ऩनी, काभरका ऩािय 

कम्ऩनीरगामत कम्ऩनी प्राथभभक शमेय ननरकासनका राधग धधतोऩत्र फोडनभा ऩाइऩ राइनभा छन ्। अफको हदनभा 
प्राइभयी शमेयको ननरकासन गन ेबनेको न ैजरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूको हो । त्मस ैगयी ऩनछलरो सभमभा 
सञ्िारनको अनुभनत ऩाएका केही फीभा कम्ऩनीहरूरे य केही भाइिो पाइनान्सहरूरे केही प्राथभभक शमेयहरू 

ननरकासन गन ेदेखिन्छ । ऩनछलरो सभमभा रगानीकतानहरूको आकर्नण जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूभा ऩनन देखिन 

थारेका छन ्बन ेमसप्रनत नमाॉनमाॉ रगानीकतानहरूको आकर्नण फढी यहेको ऩाइन्छ । जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूको 
प्राथभभक शमेय ननरकासन हुॉदा िाहे प्रबावित ऺेत्रका फाभसन्दा हुन ्िा सिनसाधायण रगानीकतानहरू न ैक्रकन नहोस,् 

कुन ैऩनन कम्ऩनीको प्राथभभक शमेय ननरकासन हुॉदा आिेदन हदनेहरूको बीड न ैरागेका हुन्छन ्। त्मसो त 

जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूभा फढीबन्दा फढी रगानीकतानहरूको सहबाधगता ऩनन हुनुऩछन  । देशभा फढीबन्दा फढी 
विद्मुत ्उत्ऩादन गयी रोडशडेडङको अन्त्म गनुनऩन ेदेखिन्छ । 



शमेयफजायभा निप्रिेशीहरूका राधग प्राथभभक शमेयफजाय याम्रो फजाय हो । प्राथभभक शमेयफजायभा रगानी गदान 
जोिीभ कभ हुन ेहुन्छ । मसभा दोस्रो फजायभा जस्तो जोिीभ हुॉदैन बन ेदीिनकारीन रूऩभा रगानी गनेहरूको 
रगानीकतानका राधग याम्रो फजाय हो बन ेमसफाट रगानीकतानहरूका राधग पाइदा न ैहुन ेदेखिन्छ । प्राथभभक 

फजायभा रगानीकतानहरूको आकर्नण फढेय निप्रिेशीहरूको सहबाधगता फढेसॉग ैशमेयफजायभा कुन ैऩनन कम्ऩनीको 
प्राथभभक शमेय ननरकासन हुॉदा आिेदन हदनेहरूको बीड न ैदेखिन ेगयेको छ । ऩूॉजीफजायभा रगानीकतानहरूको 
सहबाधगता फढ्न ुशमेयफजायको विकासका राधग याम्रो हो । कुन ैऩनन कम्ऩनीको प्राथभभक शमेय ननरकासन हुॉदा 
रगानीकतानका राधग रगानीको अिसय हुन्छ । तय ऩनन शमेयफजायभा रगानी गदान िाहे दोस्रो फजायभा होस ्िाहे 

प्राथभभक फजायभा न ैक्रकन नहोस,् प्राथभभक शमेय ननरकासन गनन रागेको कम्ऩनीको फायेभा याम्रयी जानकायी 
भरनुऩछन  । प्राथभभक शमेय जायी ननरकासन गन ेकम्ऩनीहरूरे कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्र ऩनन वितयण गनुनऩछन  । 
रगानीकतानहरूरे ऩनन प्रफन्धऩत्रको अध्ममन गयेय भात्र शमेयभा रगानी गनुन याम्रो हुनछ् । तय, ऩनछलरो सभमभा 
प्राथभभक शमेय जायी गन ेकम्ऩनीहरूरे प्रफन्धऩत्र सािनजननक न ैगरयॉदैन । आपूरे रगानी गनन रागेको कम्ऩनीका 
फायेभा जानकायी भरन ऩाउन ेअधधकाय रगाननकतानहरूराई हुन्छ । तय ऩनन कम्ऩनीहरूरे प्रफन्धऩत्र न ैवितयण 

गरयॉदैन । मसभा धधतोऩत्र फोडनको ध्मान जान जरुयी छ । 
अफको हदनभा जरविद्मुत ्कम्ऩनीहरूको प्राथभभक शमेयको साथसाथ ैजरविद्मुत ्कम्ऩनीहरू फुटिर ऩािय 

कम्ऩनीको ४० रािबन्दा फढीको एपऩीओ य अरुण भ्मारी हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीको ३१ राि क्रकत्ताबन्दा फढीको 
एपऩीओ ननरकासन हुन रागेको छ । त्मस ैगयी केही फैङ्क तथा वित्त कम्ऩनीहरूको ऩनन एपऩीओ ननरकासन हुन 

रागेको छ । ऩोिया पाइनान्सको ९ रािबन्दा फढीको एपऩीओ साउन २९ गतेदेखि ननरकासन बएको छ बन े

एनएभफी फैङ्कको १ कयोड १४ रािबन्दा फढीको एपऩीओ ननरकासन हुन रागेको छ । त्मस्त ैसगयभाथा 
इन्स्मोयेन्स, वप्रभभमय इन्स्मोयेन्सको ऩनन एपऩीओ ननरकासन हुन रागेको छ । त्मसैगयी भाइिोपाइनान्सहरू, 

साभुदानमक रिुवित्त कम्ऩनी य सऩोटन भाइिोपाइनान्सको ऩनन प्राथभभक शमेयहरू ननरकासन हुुुन रागेको 
फताइन्छ । त्मसो त ऩूॉजीफजायभा रयमर सेक्टयहरू अथानत ्उत्ऩादनभूरक कम्ऩनीहरूराई शमेयफजायभा लमाउन 

सक्रकयहेका छैनन ्सयोकायिाराहरूरे । केही उत्ऩादनभूरक कम्ऩनीहरूको शमेयफजायभा कायोफाय ऩनन बइयहेका छन ्

। हहभारम डडस्रटरयी, श्रीयाभ सुगयभभलस, मुननभरबय आहद कम्ऩनीहरूको शमेयफजायभा कायोफाय बइयहेको छ । 
महद रयमर सेक्टयहरूराई ऩनन ऩूॉजी फजायभा लमाउन सके ऩूॉजीफजायको दामया फढ्नेछ बन ेरगानीकतानहरूरे अझ 

फढी रगानीको अिसय ऩाउन ेदेखिन्छ । 
अहहरे प्राथभभक शमेयभा आिेदन हदन ेआिेदकहरूराई केही सयर य सहज बएको छ । विगतभा जस्तो शमेय ियीद 

गनन आिेदन हदन सङ्करन केन्रहरूभा िण्टौं राइनभा फस्नुऩन ेफाध्मता हटेको छ । अहहरे प्राथभभक शमेय 

ियीदको आिेदन हदॉदा आस्फाभापन त हदनुऩन ेबएकारे रगानीकतानराई केही सस्जरो बएको छ । आस्फा प्रणारीको 
स्िीकृनत भरएका फैङ्क तथा वित्त कम्ऩनीहरूको देशबयका शािा कामानरमहरूफाट अहहरे आिेदन हदन ेव्मिस्था 
गयेको छ । त्मसो त कनतऩम कम्ऩनीहरूरे आस्फाभा सेिा शुलक भरन ेगयेका छन ्बन ेकनतऩम कम्ऩनीरे नन्शुलक 

ऩनन सेिा हदइयहेका छन ्। जे बए ऩनन आस्फा प्रणारीरे गदान प्राथभभक शमेय ियीद आिेदन हदनेहरूका राधग केही 
सस्जरो य सभमको ऩनन फित बएको छ  । 
रेिक शमेय रगानीकतान हुन ्। 
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‘देउवा भ्रभणभा ऩञ्चशे्वयभा सहभछत'  

बायतका राधग नेऩारी याजदतू दीऩकुभाय उऩाध्मामरे प्रधानभन्त्री शयेफहादयु देउिाको आसन्न बायत भ्रभणभा 
ऩञ्िशे्िय ऩरयमोजना अनि फढाउन दईु भुरुकफीि सहभनत जुट्ने दाफी गयेका छन ्। 
प्रधानभन्त्री देउिा ७ बदौदेखि ११ गतेसम्भ याजकीम भ्रभणभा बायत जान ेतमायीभा छन ्। देउिाको भ्रभण विगतका 
सम्झौता कामानन्िमन गनन ठोस सहभनत हुन ेयाजदतू उऩाध्मामरे फताए । बायत य नेऩारफीि ऩञ्िशे्ियभा भूरत् 
ऩानी फाॉडपाॉटभा वििाद छ । जसकायण ऩञ्िशे्ियको विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) तमाय हुन सकेको 
छैन । बायतरे तमाय ऩायेय हदएको डीऩीआयभा नेऩार सहभत छैन । 
‘ऩञ्िशे्िय फहुउद्देश्मीम ऩरयमोजनाभा नभभरेका विर्म भभराउने, भाधथलरो कणानरी जरविद्मुत ्आमोजनाको 
ननभानण अगाडड फढाउन ेय अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनाको दिुै देशका प्रधानभन्त्रीफाट सॊमुक्त भशरान्मासको 
टुॊगो राग्नेछ', रयऩोटनसन क्रफरे शननफाय गयेको कामनिभभा उनरे बने । „मो भ्रभणरे बायतसॉग विगतभा ऩूिानधाय 

विकासभा बएका सहभनत य सम्झौता कामानन्िमनराई भूतनरूऩ हदन ेगयी कुयाकानी हुन्छ', उनरे बन े। 
नमाॉ सम्झौता गनेबन्दा ऩनन विगतकै सम्झौता कामानन्िमनराई प्राथभभकताभा यािेय गम्बीय छरपरको एजेन्डा 
तम बएको फताए । भहाकारी सस्न्धको २२ िर्नसम्भ ऩञ्िशे्िय ऩरयमोजनाको डीऩीआय फन्न नसक्दा दिु ैदेशराई 

िाटा ऩयेको उनरे फताए । ६ हजाय सात सम २० भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गन ेआमोजना फन्न हढराइरे दिुै 
भुरुकराई नोक्सान हुन ेउलरेि गदै अफ टुॊग्माउन ेगयी सहभनत गरयन ेस्ऩरट ऩाये । 
अरुण तेस्रो आमोजना ननभानणको भशरान्मास गनन बायतका प्रधानभन्त्री नयेन्र भोदी नछट्टै नेऩार आउन ेउनरे 

फताए । उनरे बने, „अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजना ननभानणको भशरान्मास गनन बायतीम प्रधानभन्त्री नयेन्र 

भोदीजी नेऩार आउन ेऩक्का बइसकेकारे नछट्टै भभनत िोर्णा हुन्छ ।' 
भाधथलरो कणानरीको ननभानणभा रगानी सुननस्श्ित गनेफाये ऩनन काभ अगाडड फहढयहेको उऩाध्मामरे फताए । बायत 

सयकायरे त्मसका राधग ऩनन गम्बीयता देिाइयहेकारे नछटोबन्दा नछटो रगानी सुननस्श्ित हुन ेउनरे विश्िास 

व्मक्त गये । 
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बफजझरी चोयी य प्राधधकयण घाटाको वास्तववकता 
विकास थाऩा  
जसरे जनत नै बन ेऩनन अझै केही िर्नसम्भका राधग भुरुकको ऊजान ऺेत्र बनेकै विद्मुत ्प्राधधकयण हो । झन्ड ै४५ अफन 
रुऩैमाॉ कायोफाय गन ेप्राधधकयण भुरुककै सफैबन्दा ठूरो सािनजननक ननकाम हो । मसको विकलऩभा न सयकायरे 

सभानान्तय सॊस्था गठन गनन सक्छ, न त ननजी ऺेत्र न ैआउन सक्छ । जनतसुकै ियभ भ्ररटािाय बए ऩनन, जनतसुकै 

फेधथनत व्माप्त बए ऩनन मही सॊस्था सुधाय गये भात्र भुरुकको ऊजान ऺेत्र उबो राग्छ । प्राधधकयणभा गनुनऩन ेसुधायका 
धेयै ऩाटा य ऩऺहरू छन ्। 
ियभ याजनीनतक हस्तऺेऩ मसरे जन्भेदेखि बोग्दै आएको सदािहाय फेधथनत हो । सञ्िारक सभभनतभा ऊजानभन्त्रीरे 

िलतीफाट खझकेय भनोनमन गयेकाहरूको हािी हुन ुसॊस्था उॉधो राग्न ेगनतरो कायण फन्दै आएको छ । विगतभा 
प्राधधकयण सञ्िारक सभभनतभा हहभारम शभशये जफया, विनोद िौधयीजस्ता व्मस्क्त भनोनीत हुन्थे । सॊस्थाको 
गरयभा उच्ि हुन््मो । तय अहहरे ऊजानभन्त्रीको ननजी सम्ऩवत्तजस्तो 'आपन्त' ननमुक्त गन ेप्रिरन छ । कुरभान 

निभसङ प्राधधकयणको कामनकायी ननदेशक बएऩनछ दईुिटा कुयाभा सुधाय आमो । 
ऩहहरो रोडसेडडङ गयेय कभभसन िाने प्रिवृत्तको अन्त्म य अको िहुािट ननमन्त्रणभा िासो । विगतभा 
उद्मोगहरूराई गैयकानुनी य अनैनतक तियरे बफजुरी आऩूनतन गयेय प्राधधकयणका हाक्रकभहरूरे हप्ता असुरेसयह 

कभभसन भरॉदै आएका धथए । आठ िन्टासम्भ बफजुरी आऩूनतन गये ऩुग्नेभा १२ िन्टाको रोडसेडडङ गथे । फाॉकी यहेको 
िाय िन्टा व्माऩारयक िस्तुसयह उद्मोग य प्रनतरठानराई हदन्थे । त्मसफाऩत न ैहातभा डाडुऩन्म ुबएका हाक्रकभहरूरे 

बागशास्न्त गथे । मही काभ कुरभानरे गयेनन ्य बाॉडोभा बएको बफजुरी सफैराई वितयण गरयहदए । उनरे सफैबन्दा 
ऩहहरे सिनसाधायणराई रक्षऺत गये। 
त्मसऩनछ बफजुरी ऩुगेसम्भ उद्मोगराई हदए । प्राधधकयणराई अनैनतक तियरे बफजुरी हदएफाऩत कभभसन फुझाउन 

नसक्न ेउद्मोगहरू ऩनन आभ उऩबोक्तासयह रोडसेडडङको सूिीभा धथए । नतनरे सभेत याहत ऩाए । २० िन्टा 
अनियत बफजुरी ऩाएय िाय िन्टा वऩक (उच्ितभ िऩतको सभम) भा आऩूनतन नहुॉदा उद्मोगराई केही पयक ऩयेन, 

उलटै याहत ऩाए । अझ कनतऩम उद्मोगऩरयसयभबत्र ैसक्र्मुट ब्रेकय (फत्ती काट्ने) याख्न,े ३३ य ६६ केबीभा सीधा ट्मावऩङ 

गन े(कहहरे ऩनन रोडसेडडङ नहुन)े सुविधा हदइएको धथमो । ऩूिानञ्िरका केही उद्मोगरे मस्ता सुविधा अबैm 

ऩाएको गुनासो सुननन्छ । 

ऊजानभन्त्रीरे धेयै काभ गनैऩदैन । उनरे कुन वितयण केन्रभा केकनत कायणरे िहुािट बइयहेको छ य क्रकन ननमन्त्रण 

गनन सक्रकइयहेको छैन बनेय 'िासो' यािे भात्र ऩुग्छ । 

उद्मोगरे िऩत गन ेबफजुरी सिनसाधायणको बन्दा सस्तो ऩयन् आउॉछ । अहहरे रोडसेडडङ ननमन्त्रण गन े

प्रमासस्िरूऩ बफजुरी फेिये आउन ेआम िदृ्धध बएको छ । मसका साथ ैप्राधधकयणरे िहुािट ननमन्त्रणभा अभर िासो 
यािेकारे गत िर्न (२०७३÷७४) भा तीन प्रनतशत िट्न सपर बमो । 
प्राधधकयणको अनिलरो िर्न (२०७२) विद्मुत ्िहुािट (िोयी य प्राविधधक गयी) २५.७८ धथमो । मो बनेको कुर जडडत 

ऺभताका आधायभा करयफ दईु सम भेगािाट हो । प्राधधकयणको प्रणारीभा अनिलरो िर्न ऩाॉि अफन १० कयोड मुननट 

बफजुरी उऩरब्ध धथमो (िावर्नक प्रनतिेदन, २०७३) । 
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उसको त्माॊकअनुसाय गत िर्न तीन अफन ७४ कयोड ३० राि मुननट बफजुरी बफिी बए । प्राधधकयण आपैं रे िऩत 

गयेको एक प्रनतशत ऊजान (करयफ ऩाॉि कयोड मुननट) कटौती गन ेहो बन ेप्रणारीभा ऩाॉि अफन िाय कयोड ९० राि 

बफजुरी उऩरब्ध धथमो । त्मसभध्मे प्राधधकयणरे जम्भा तीन अफन ७४ कयोड मुननट बफजुरी फेच्मो । फाॉकी एक अफन 
३० कयोड मुननट बफजुरी िहुािट बमो । प्राधधकयणको औसत बफिी भूलम प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉ ५० ऩैसाको दयरे ११ 

अफन १० कयोड रुऩैमाॉको बफजुरी िहुािट बएको त्माॊकरे देिाउॉछ । मसभा आधा भात्र िोयी य फाॉकी प्राविधधक 

िहुािट भान्न ेहो बन ेऩाॉि अफन ५५ कयोड रुऩैमाॉ बफजुरी िोयी बएको प्रस्ट छ । 
गत िर्न (२०७३) भा प्राधधकयणरे २५.७८ प्रनतशतफाट २२.९ प्रनतशतभा िहुािट दय झानन सपर बएको छ । २.८८ 

प्रनतशत िहुािट ननमन्त्रण हुॉदा ऩनन प्राधधकयणरे गत िर्न करयफ एक अफन २५ कयोड रुऩैमाॉ थऩ आम्दानी गयम्ो । 
बएबयको अप्राविधधक (िोयी) िहुािट ननमन्त्रण गन ेहो बन ेप्राधधकयणको िावर्नक नोक्सानी शून्मभा झन ेत्माॊकरे 

देिाउॉछ । ननश्िम ऩनन प्राविधधक िहुािट तत्कार िटाउन ऩुॉजी रगानी आिश्मक ऩछन , जुन एकसाथ सम्बि छैन । 
उदाहयणको राधग १३२ केबीको ढलकेफय, हेटौंडा, फदनिाट २२० केबीको खिम्तीजस्ता राइनभा ओबयरोड बएकारे 

अत्मधधक प्राविधधक िहुािट छ । 
रोड फढी बएकारे ताय न ैआगोजस्तो हुन ेगछन , जसरे अत्मधधक बफजुरी िहुािट गछन  । त्मस्त ैकुन ैऺेत्रभा रोड न ै

फढी (विशरे् गयेय तयाईका िाभीण ऺेत्रभा) छ । तत्कार प्रसायण राइनको ऺभता िदृ्धध नहोरा । तय िान्सपयभय 

पेयेय य क्माऩाभसटय जडान गयेय केही भात्राभा प्राविधधक िहुािट िटाउन सक्रकएरा । प्रसायण राइन नै ननभानण 

गनुनऩन ेप्राविधधक सभस्मा बएका ठाउॉभा केही सभम राग्रा, तय िोयी िटाउन िर्ैाौः राग्दैन । तय सोिजेस्तो 
अिस्था बन ेछैन । 
 

कुन ैफेरा बक्तऩुय बफजुरी िोयीभा फद्नाभी कभाएको स्जलरा धथमो । दस िर्नअनि बक्तऩुयभा ६५ प्रनतशतसम्भ 

बफजुरी िोयी हुन््मो । दईु िर्नअनि बक्तऩुयभा बफजुरी िोयी ३९ प्रनतशत धथमो । तय अहहरे बक्तऩुयभा २० 

प्रनतशतभा झयेको छ । गत िर्न (२०७३) भा बक्तऩुयभा िहुािट ननमन्त्रणफाट भात्र ैथऩ ५१ कयोड रुऩैमाॉ उठ्मो । 
बक्तऩुयभा बफजुरी िोयी ननमन्त्रण प्रमासरे सकायात्भक ऩरयणाभ आमो, मो एउटा प्रनतननधधभूरक उदाहयण हो । 
प्राधधकयणका सफ ैवितयण केन्रभा िहुािट ननमन्त्रणभा कामनकायी ननदेशक, ऺेत्रीम ननदेशक य केन्रभा फस्न े

उऩकामनकायी ननदेशकरे िासो हदनैऩदैन । 
केिर सम्फस्न्धत वितयण केन्र प्रभुिरे िहुािट ननमन्त्रण गनुन आफ्नो प्रथभ दानमत्ि हो बन्न ेसम्झये काभ गयम्ो 
बन ेत्मो न ैठूरो उऩरस्ब्ध हुनेछ । क्रकनबन ेहारसम्भ अऩिादभा फाहेक कुन ैऩनन वितयण केन्र प्रभुिरे िहुािट 

ननमन्त्रणराई आफ्नो काभको ऩहहरो नम्फयभा यािेकै छैनन ्। उनीहरूको प्राथभभकता टाइभ अप ड ेभभटय (टीओडी) 
जडान य िरयद भात्र भात्र सीभभत देखिन्छ । टीओडी भभटय जडान गदान वितयण केन्र प्रभुिरे िाहेको ठेकेदाय 

रगाउॉदो यहेछ य उसरे भनग्म कभभसन ऩाउॉदोयहेछ । 
त्मही बएय औद्मोधगक कोरयडय फढी बएका ठाउॉभा ऺेत्रीम ननदेशक य वितयण केन्र प्रभुि हुनको राधग 

ऊजानभन्त्रीसभऺ 'प्रनतस्ऩधान' हुॉदो यहेछ । मो प्रिवृत्तका कायण िहुािट ननमन्त्रणभा वितयण केन्र प्रभुि िास ैध्मान 

हदॉदैनन ्। तय उनीहरू फाहहय बन्न ेगछनन,् 'िोयी ननमन्त्रण गनन गमो बन ेकुटाइ िाइन्छ, जोखिभ भरइन्न ।' मो 
सयासय गरत हो । ननमन्त्रण गनेरे गरययहेका छन ्। उदाहयणको राधग नेऩारगन्ज वितयण केन्रराई भरन सक्रकन्छ 

। एक िर्नको अिधधभ ैत्महाॉ अढाई प्रनतशत िहुािट िट्मो, मसरे प्राधधकयणको आम्दानी िावर्नक तीन कयोड 

रुऩैमाॉरे फढामो । 



प्राधधकयणका एक सम नौिटै वितयण केन्ररे िोयी ननमन्त्रणको साभान्म प्रमास भात्र गरयहदन ेहो बन ेत्मसरे 

उसको वित्तीम स्िास््मभा ननकै सुधाय लमाउन ेदेखिन्छ । जफ प्राधधकयण सुधाय हुन्छ अनन भात्र उसरे थऩ य नमाॉ 
(विशरे् गयी जराशममुक्त, जहाॉ ननजी ऺेत्ररे सक्दैन) आमोजनाभा रगानी गनन सक्छ । 
विगतभा िहुािट ननमन्त्रणभ याज्म ऩऺ य नागरयक सभाजको सहमोग हुॉदैन्मो । तय अहहरे सभम फदभरइसकेको 
छ । बफजुरी िोयराई साभास्जक फहहरकाय गन ेजभाना आइसकेको छ । िोयी ननमन्त्रण प्रमासभा प्रहयी प्रशासनरे 

सहमोग गयेन बन्न ुकेिर फहानाफाजी भात्र हो । िोय सभात्न ेन ैहो तय स्थानीम प्रशासनरे सहमोग गयेन बन ेकेन्र 

छ गुनासो गन े। आभसञ्िायभा असहमोग सभािाय छावऩन थारे ऩनन असहमोगीहरू ऩनन सहमोग गनन फाध्म 

हुनेछन ्। केिर िाहहन्छ वितयण केन्र प्रभुिको इच्छाशस्क्त । 
एउटारे िोयेको बफजुरीको रागत निोयेको उऩबोक्तारे ऩनन फेहोनुन ऩरययहेको छ । गाउॉभा हहटयभा िोरे ऩकाउॉ दै 

बफजुरी िोयी धेयै हुन ेहोइन, उद्मोग य व्माऩारयक प्रनतरठानसॉग प्राविधधकहरूको भभरेभतो सफैबन्दा डयराग्दो ऩऺ 

हो । हारका ऊजानभन्त्रीरे अरू धेयै ठूरा कुया गनैऩदैन । उनरे कुन वितयण केन्रभा केकनत कायणरे िहुािट 

बइयहेको छ य क्रकन ननमन्त्रण गनन सक्रकइयहेको छैन बनेय 'िासो' भात्र यािे त्मो प्राधधकयणराई ठूरो गुन रगाएको 
हुनेछ। 
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ऩञ्चशे्वय ऩरयमोजनाको डीऩीआयभा ठोस सहभछत हझन्छ : उऩाध्माम 

बदौको ऩहहरो साता हुन ेप्रधानभन्त्री शयेफहादयु देउिाको बायत भ्रभणका िभभा नमाॉ सहभनत नहुन ेबएका छन ्। 
भ्रभणभा ऩुयाना सम्झौताहरूराई कामानन्िमनभा जोड हदइन ेबएको छ । प्रधानभन्त्रीको मसऩटकको बायत भ्रभण 

विगतका सहभनत य सम्झौता कामानन्िमनभा केस्न्रत हुन ेबायतका राधग नेऩारका याजदतू दीऩकुभाय उऩाध्मामरे 

जानकायी हदए । उनरे भ्रभण विगतभा बएका सहभनत य सम्झौता कामानन्िमन हुनेगयी ठोस सहभनत हुने फताए । 
प्रधानभन्त्री देउिा ७ बदौभा बायतको औऩिारयक भ्रभणभा ननस्कॉ दै छन ्। िौथोऩटक प्रधानभन्त्री बएऩनछको उनको 
मो ऩहहरो विदेश भ्रभण हुनेछ । 
शननफाय रयऩोटनसन क्रफ नेऩाररे गयेको साऺात्काय कामनिभभा फोलदै याजदतू उऩाध्मामरे ऩञ्िशे्िय फहुउद्देश्मीम 

ऩरयमोजनाभा नभभरेका विर्म भभराउन ेतथा भाधथलरो कणानरी जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभानण अगाडड फढाउन े

विर्मभा ठोस सहभनत हुन ेजानकायी गयाए । 
‘प्रधानभन्त्री देउिाको बायत भ्रभणभा विगतको सम्झौता य सहभनत कामानन्िमनफाये गम्बीय छरपर गयी टुॊगोभा 
ऩ¥ुमाउन ेभुख्म एजेन्डा फनेको छ,’ याजदतू उऩाध्मामरे बन,े ‘मो भ्रभणरे बायतसॉग विगतभा ऩूिानधाय विकासभा 
बएका सहभनत य सम्झौता कामानन्िमनराई भूतन रूऩ हदन ेगयी कुयाकानी हुन्छ ।’ 
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ऺभताबन्दा कभ ववद्मझत ्उत्ऩादन  

ऩूवाषञ्चरका सफै जजल्रा य भध्मभाञ्चरभा ववद्मझत ्आऩूछतष अवरुद्ध 

देशबय २ हदनदेखि ऩयेको अवियर िर्ानका कायण जनधनको ऺनतका साथ ैविद्मुत ्उत्ऩादनभा सभेत कभी आएको छ 

। नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे धेयै सफस्टेशन तथा क्रपडयहरू फन्द अिस्था यहेको बन्दै जरविद्मुत ्गहृको 
ऺभताबन्दा धेयै कभ ऺभताभा भात्र ैविद्मुत ्उत्ऩादन बएको जानकायी हदएको छ । 
प्राधधकयणरे आइतिाय प्रेस विऻस्प्त जायी गदै प्रसायण राइन, सफस्टेशन तथा वितयण प्रणारीरगामत सॊयिनाभा 
ठूरो ऺनत बएको फताएको छ । हार वियाटनगयरगामत ऩूिानञ्िरका सफ ैस्जलराभा विद्मुत ्आऩूनतन हुन सकेको 
छैन बन ेभध्मभाञ्िरका धेयैजसो स्जलराभा विद्मुत ्आऩूनतन अिरुद्ध बएको छ । हार देखिएको सभस्माराई 

नछटोबन्दा नछटो सुिारु गन ेप्रनतफद्धता प्राधधकयणरे व्मक्त गयेको छ । 
धेयै सफस्टेशन तथा क्रपडय फन्द अिस्थाभा यहेको हुॉदा कारीगण्डकी ए (१४४ भेगािाट)फाट १ सम भेगािाट भात्र ै

विद्मुत ्उत्ऩादन बएको छ । मस्त ैभध्मभस्र्माङ्दी (कुर ७० भेगािाट)फाट हार २५ भेगािाट, भस्र्माङ्दी (६९ 

भेगािाट)फाट ३२ भेगािाट, फाराजुŔबत्रशूरी ६६ केबी सक्रकन ट हिवऩङ बएकारे धिभरभे य बत्रशूरीफाट ७÷७ भेगािाट य 

देिीिाटफाट ५ भेगािाट भात्र उत्ऩादन गरययहेको प्राधधकयणको विऻस्प्तभा उलरेि गरयएको छ । 
गण्डक ऩािय हाउस फाढीका कायण फन्द अिस्थाभा छ । मस्त ैढलकेियŔ भुजऩm्पयऩुयफाट भरनुऩन े१ सम भेगािाट 

ऩाियभध्मे रोड नबएका कायण ७ भेगािाटदेखि ३३ भेगािाट भात्र भरनसकेको अिस्था यहेको प्राधधकयणरे उलरेि 

गयेको छ । विहायफाट हुन ेसम्ऩूणन आमात फन्द गरयएको छ बन ेटनकऩुयफाट हुन ेआमात ऩनन फन्द बएको छ । 
प्राधधकयणको विऻस्प्तभा फाढी य ऩहहयोका कायण दभकŔगोधकिण्डको १ सम ३२ केबी प्रसायणराइनअन्तगनत 

िरुािरुीभा यहेको टािय नॊ. १७ फाढीका कायण ढरेको उलरेि छ । मस्त ैहेटाॊुैडा सफ स्टेशनअन्तगनतको हेटौंडा 
भसभेण्टनजीक ६६ केबी टािय ऩस्लटन रागेकोरे सो ६६ केबी औद्मोधगक क्रपडय सक्रकन ट नॊ. १ य २ फन्द गरयएको छ 

बन ेदहुिी सफस्टेशन, दभक सफस्टेशन, अनायभनी सफस्टेशन जरभग्न बएको हुॉदा २७ गतेफाट ऩूणनरूऩभा फन्द 

बएको छ । 
विऻस्प्तअनुसाय िऩुयŔऩथरैमा १ सम ३२ केबी सक्रकन ट नॊ. २, २७ गतेदेखि िार ूहुन नसकेको तथा ढलकेफयŔिऩुय १ 

सम ३२ केबी सक्रकन ट नॊ .१, ऩनन सञ्िारन नबएको उलरेि गरयएको छ । फाराजुŔबत्रशूरी ६६ केबी सक्रकन ट नॊ. १ य 

२,  नमाॉ सॊयिनाभा यक्सौरŔऩयिानीऩुय १ सम ३२ केबीको बरुहीभा टािय नॊ. १७ य १६ भा फाढीरे फेस िनेको 
उलरेि गरयएको छ । 
रहान सफस्टेशन, ढलकेिय सफस्टेशन अन्तगनतको जनकऩुय क्रपडयफाहेक सम्ऩूणन क्रपडय फन्द, िऩुय सफस्टेशन, 

गौय, हरयऩुय तथा ननजगढ ३३ केबी राइनभा पलट यहेको हुॉदा ३२ भेगािाट रोड हुन ेसफस्टेशनभा जम्भा १ दशभरि 

५ भेगािाट िऩत बएको छ । कोहरऩुयरगामत भध्मभाञ्िार ऺेत्रका अधधकाॊश विद्मुत ्राइन तथा 
विद्मुत्गहृहरूभा फाढी तथा ऩहहयोका कायण ऺनत ऩुगेको छ । 
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ऩूवॉ जजल्राभा ववद्मझत ्अवरुद्ध, २ सम ५० भेगावाट ववद्मझत ्याजष्िम 

प्रसायणफाट ववच्छेद 

हेभन्त जोशी 
अवियर िर्ानका कायण ऩूिानञ्िर य भध्मभाञ्िरका तयाईका स्जलराभा विद्मुत ्सम्ऩकन  विच्छेद बएको छ। नेऩार 

विद्मुत प्राधधकयणको प्रसायणराइन, सफस्टेशन तथा वितयण प्रणारीभा ऺनत बएकारे वियाटनगयरगामत 

ऩूिानञ्िरका सम्ऩूणन स्जलराभा विद्मुत ्आऩूनतन हुन नसकेको य भध्मभाञ्िरका ऩनन अधधकाॊश स्जलराभा विद्मुत ्

अिरुद्ध यहेको प्राधधकयणरे जनाएको छ। 
विभबन्न सफस्टेसन य प्रसायणराइनभा ऺनत ऩुगेऩनछ २ सम ५० भेगािाटबन्दा फढी विद्मुत ्यास्रिम 

प्रसायणराइनफाट विच्छेद बएको नेऩार विद्मुत प्राधधकयणका जनसम्ऩकन  शािा प्रभुि बेर्याज थाऩारे 

फताउनुबमो। फाढी प्रबावित कोशी ऩायीका स्जलराभा टेभरपोन सिेा ऩनन अिरुद्ध हुॉदा आधधकारयक रूऩभा कहाॉ 
कनत ऺनत बएको छ बन्न ेजानकायी ऩाउन कहठन बएको थाऩारे फताउनुबमो। „कोशी ऩायीका तयाईका स्जलराभा 
ऩूणनरूऩभा विद्मुत ्अिरुद्ध बएको छ। ऩानीको भात्रा फढ्दा सफस्टेसन सञ्िारन गनन सभस्मा देखिएको छ बने 
विभबन्न ठाउॉभा विद्मुत ्ऩोर ढरेका छन‟्Ŕ उहाॉरे बन्नुबमो। 
दभकŔगोदक १३२ केबी प्रसायणराइनअन्तगनत िरुािरुीभा यहेको १७ नम्फय टािय फाढीका कायण ढरेको 
प्राधधकयणरे जनाएको छ। हेटौडा सफस्टेशनअन्तगनतको हेटौडा भसभेन्टनस्जकै ३६ केबी टािय ऩस्लटन रागेकारे त्म 

ऺेत्रको औद्मोधगक क्रपडय सक्रकन ट ऩनन फन्द गरयएको छ। 
त्मसैगयी १ सम ३२ केबी प्रसायणराइनसहहतको दिुही सफस्टेशन सञ्िारन गनन सक्रकएको छैन। दिुही 
सफस्टेशनको ननमन्त्रण कऺ (कन्िोर रुभ) न ैडुिानभा ऩयेऩनछ कोशी ऩायीका स्जलराभा ऩूणनरूऩभा विद्मुत 

अिरुद्ध बएको हो। १ सम ३२ केबीका ऩथरैमाŔिन्रननगाहाऩुय य िन्रननगाहऩुयŔढलकेफय प्रसायणराइनभा ऩनन 

सभस्मा देखिएका कायण विद्मुत ्आऩूनतन हुन सकेको छैन। १३२ केबी काफेरीŔदभक प्रसायणराइनको टािय ढलदा 
ऩाॉिथय य इराभ स्जलराभा सञ्िाभरत जरविद्मुत ्केन्रको उत्ऩादन ऩनन फन्द बएको छ। १ सम ३२ केबी िऩुयŔ

ऩथरैमा, ढलकेफयŔिऩुय य ६६ केबी फाराजुŔबत्रशूरी प्रसायणराइनभा ऩनन ऺनत ऩुगेको प्राधधकयणरे जनाएको छ। 
३३ केबी कोहरऩुय प्रसायण राइन य ११ केबी िौयजहायी प्रसायणराइनभा ऩनन फाढीरे ऺनत ऩुमानएको सुिेत केन्र 

प्रभुि दीऩकजॊग िौधयीरे नेऩार सभािायऩत्रराई जानकायी हदनुबमो। िौधयीका अनसुाय प्रसायणराइनभा कुन 

ठाउॉभा कस्तो सभस्मा देखिएको हो बन्न ेऩहहिान ऩनन हुनसकेको छैन। „सुिेतदेखि कोहरऩुयसम्भको ५४ 

क्रकरोभभटय सडकभा विभबन्न ठाउॉहरूभा ऩहहयो गएका कायण हाभीरे सुिेत य कोहरऩुय दिुै ठाउॉफाट टोरी 
ऩरयिारन गयेका छौं। 
फफई नदीभा ऩानीको सतह ऩुरबन्दा भाधथसम्भ आएकारे विद्मुत ्ऩोर फगाएको हुनसक्न ेअनुभान हाभीरे गयेका 
छौं‟ Ŕिौधयीरे बन्नुबमो। सुिेत, दैरेि, जाजयकोट य रुकुभसम्भ विद्मुत ्अियोध बएको उहाॉरे फताउनुबमो। 
तुरसीऩुय वितयण केन्र प्रभुि टॊकयाज धगयीरे दाङको ऩस्श्िभी ऺेत्रभा केही विद्मुत ्ऩोर ढरेय विद्मुत ्सभस्मा 
देखिएको फताउनुबमो। „स्जलराको ऩस्श्िभी ऺेत्र हाऩुयीभा छ ⁄सात िटा ऩुर ढरेका छन ्तय याहिम प्रसायणराइनभा 
बन ेकुन ैसभस्मा छैन‟Ŕधगयीरे बन्नुबमो। 



िर्ान य फाढीरे सफस्टेसन य प्रसायणराइनभा ऺनत ऩुगेऩनछ केही विद्मुतगहृराई ऩूणन रूऩभा फन्द गरयएको 
प्राधधकयणरे जनाएको छ। ननजी ऺेत्रका जरविद्मुत केन्रको उत्ऩादन ऩनन योक्रकएको छ। विभबन्न ननजी य सयकायी 
ऺेत्रका साना जरविद्मुत ्आमोजनाको उत्ऩादन फन्द गरयएको हो। २२ भेगािाटको साननभा भाई, १४ दशभरि ९ 

भेगािाटको हेिा िोरा „ए‟, १० भेगािाटको भाधथलरो भाईरगामत विद्मुत ्उत्ऩादन केन्रहरू फन्द गरयएका छन।् 
सडक सञ्जार य टेभरपोन सेिाभा ऩनन फाढीरे असय गयेकारे ऺनतको ऩूणन विियण ऩाउन नसेको य ऺनतिस्त 

प्रसायणराइन तथा सफस्टेसन बएका ऺेत्रभा ऩानीको सहत निटेकारे भभनतभा सभस्मा बइयहेको प्राधधकयणरे 

जनाएको छ। प्रसायणराइन य सफस्टेशनहरूभा सभस्मा आए ऩनन विद्मुत ्प्रसायण बइयहेको ऺेत्रभा ऩनन विद्मुत ्

रोड फढेका कायण सभस्मा देखिएको प्राधधकयणरे जनाएको छ। 
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नेशरन हाइड्रोभा नमाॉ सॊचारक समभछत 

नेशनर हाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे ७ सदस्मीम नमाॉ सॊिारन सभभनत िमन गयेको छ । कम्ऩनीको भॊगफाय सम्ऩन्न 

२०औॊ िावर्नक साधायणसबारे नमाॉ सॊिारक सभभनत िमन गयेको हो । 
नि ननिानधित सदस्मभा ननितनभान अध्मऺ कुभाय ऩाण्ड,े विश्िेश्िय सुिेदी, नियाज नेऩार, िासुदेिप्रसाद गौतभ, 

सोभनाथ साऩकोटा, एलसन शे्ररठ य शभभनरा शभान छन । 
सॊिारकभा िमन बएका ऩाण्ड ेय सुिदी ऩुयान ैअनुहाय हुन बन े५ जना नमाॉ छन । निननिानधित सॊिारकफाट 

अध्मऺ य कामनकायी ननदेशक िमन हुन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ । 
नेशनर हाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे ननभानण गयेको साढे ७ भेगािाटको इन्रािती तेस्रो सॊिारनभा छ । 
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सयकाय धचन्दैन जरववद्मझत ववकासकताष ! 
रक्ष्भण विमोगी 
विद्मुत ऐन, २०४९ जायी बएदेखि िार ुिर्नको साउन २५ गतेसम्भ सयकायरे १० हजाय ५३ भेगािाटका २ सम ८ 

आमोजना अध्ममन गनन अनुभनतऩत्र जायी गयेको छ । मसफीिभा १ सम ३८ आमोजनाराई उत्ऩादन अनुभनतऩत्र 

हदइएको छ । मीभध्मे २ हजाय ५ सम भेगािाटका आमोजना स्िदेशी ननजी कम्ऩनीरे ननभानण गरययहेका छन ्। 
सयकाय अथानत नेऩार विद्मुत प्राधधकयण य मसका सहामक कम्ऩनीका हातभा करयफ १ हजाय २ सम भेगािाटका 
आमोजनाभात्र छन ्। मो त्मसॊुॉग ैविद्मुत उत्ऩादनको ऩनछलरो अिस्था हेदान एक दशकदेखि सयकायरे एक 

भगेािाट ऩनन विद्मुत थऩेको छैन । तय, ननजी ऺेत्ररे हयेक िर्न करयफ सम भेगािाट प्रणारीभा थप्दै आएको छ । 
हारसम्भ देशको कूर जडडत ऺभता करयफ ९ सम ६८ भेगािाट ऩुगेको छ । मोभध्मे झन्ड ै५० प्रनतशत उत्ऩादन ननजी 
ऺेत्ररे गयेको देखिन्छ । जरविद्मुत उत्ऩादन सुरु बएको एक सम ६ िर्नभा सयकायी उत्ऩादन ५ सम भेगािाट नस्जक 

ऩुगेको छ । तय, २५ िर्नभ ैसयकायकै हायाहायीभा उत्ऩादन गनन सक्नुभा ननजी ऺेत्रको दृढता य रगनशीरता देखिन्छ । 
अनुभनतऩत्र हदन सुरु गयेका केही िर्न झोराभा िोरा कोिये याख्न ेप्रिवृत्त नदेखिएको होइन । त्मस्ता व्मस्क्त, सभुदाम 

िा कम्ऩनीरे सभमअनुसाय गोता िाए । कनतको ियफाससभेत उठेका उदाहयण टाढा िोज्न जानुऩदैन । तय, अहहरे 

मस्तो जभातको बफगबफगी भधयुो हुॉदैछ । अनुभनतऩत्र वितयण तथा अनुगभनभा सयकायी ननकामरे देिाएको 
सक्रिमतारे ऩनन काभ नगन ेजभात क्रकनाया राग्दैछ । 
साढीको दशकभा भबबत्रएका खिम्ती (६० भेगािाट) य बोटेकोसी (४५ भेगािाट) रे ननजी ऺेत्रराई फदनाभ फनाए । मी 
आमोजनाफाट नापा कभाउन ेकम्ऩनीरे महाॉ दोस्रो आमोजना फनाउन ेसाहस गयेनन ्। फाभ ेसदै गयेको स्िदेशी ननजी 
ऺेत्ररे अनेक आयोऩ य हण्डय सहॉदै आफ्नो काभराई ननयन्तयता हदमो । य, िोराभा ऩैसा िन्माइयह्मो । 
ऩैसा नहुन ेतन्नभहरूरे अनुभनतऩत्र भरन,े काभ नगन ेय रगानीका राधग च्माॉिे िाप्ने प्रिवृत्त अझै ननभभट्मान्न 

बएको छैन । मस्तो सभूहरे स्िदेशी होस ्िा विदेशी रगानीकतानराई नयाम्रोसॉग पसाएका छन ्। तय, सऺभ 

रगानीकतानरे मस्तो धगयोहराई धिननसकेका छन ्। अफ धगयोहरे मो िा त्मो फाहनाभा रगानीकतानको फाटो ढुकेय 

ऩासो थाप्न ेभौका नहेदान याम्रो हुन्छ । 
ननजी ऺेत्रको एउटा विशरे्ता नापा कभाउन ेहुन्छ । उसको ऩेशा िा धभन न ैमही हो । व्मिसामभा केही न केही 
नापाको ठाउॉ  नबएसम्भ कसैरे िोराभा ऩैसा िन्माउॉ दैन । मद्मवऩ, ऩनछलरो साढे दईु दशकदेखि ननजी ऺेत्र 

आफ्नो फरफुताभा जरविद्मुत आमोजना ननभानणभा एकोहोरययहेको छ । तय, मो ऩऺराई सयकायरे नजयन्दाज 

गयेको छ । 
स्वदेशी अछझ त रगानीकताष 
जरविद्मुत विकासभापन त देशको अथनतन्त्रभा जनत न ैमोगदान ऩुमानए ऩनन सयकायरे स्िदेशी ननजी ऺेत्रराई 

भसभान्तकृत िगनभा यािेको छ । जरविद्मुत विकासभा प्रोत्साहन गन ेबन्दै विभबन्न सभमभा सुविधा हदन ेमोजना 
लमाइमो । २०६७ ितै ९ भा भस्न्त्रऩरयर्दरे सफ ैआमोजनाराई फढेको विद्मुत िरयद दय (हहउॉदभा ८.४० रुऩैमाॉ य 

फिानभा ४.८० रुऩैमाॉ) हदने ननणनम गमो । 

मोसॉग ैप्रनतभेगािाट ५० राि रुऩैमाॉ अनुदान ऩनन हदन ेबननमो । २०६७ मताका हयेक सयकायरे मही फोरीराई 

ननयन्तयता हदए । तय, सुरुका दईु िर्नफाहेक अहहरेसम्भ कुन ैआमोजनारे फढेको िरयद दय ऩाएका छैनन ्। मस्त,ै 



अनुदान हदने व्मिस्था कागजभा ढुसी ऩरयसकेको छ । तय, विदेशी रगानी लमाउन ेय काभै नगयी फस्न ेकम्ऩनीराई 

सयकायरे िन, िाताियण य जग्गा अधधिहणका हयेक विर्मभा सहस्जकयण गदै गएको छ । 
मसो बन्दैभा विदेशी रगानीको ढोका फन्द गनुऩछन  बन्न ेहोइन । तय, जसयी सयकाय विदेशी रगानीप्रनत उदाय छ । 
त्मसको केही अॊश स्िदेशीप्रनत गरयहदए जरविद्मुत विकासभा िभत्कायै हुन्छ । सयकाय विदेशीराई 

विभानस्थरदेखि, ऩाॉि ताये होटर य फारुिाटायसम्भ यातो काऩेट ओछ्माएय ननम्तो फाॉड्छ । विदेशीका अनि 

नतभस्तक बएय झुक्न ेसयकाय स्िदेशी रगानीप्रनत क्रकन अनुदाय फन्दैछ ? फुझ्न कहठन छैन ! 

आमोजना ननभानणिभभा िन ऺेत्र भरएफाऩत रुि कटानीको हैयानी छ । िनको िि ऩूया गदानŔगदै प्रिद्नधक थक्रकत य 

गभरत बइसकेको हुन्छ । सयकाय अथानत भस्न्त्रऩरयर्दरे न ैहटाएको िाताियणीम शुलक (वऩइएस) िनरे ऩुन् 
रगाउन सुरु गमो । माित सभस्मा सभाधान गरयदेउ बन्दै ननजी ऺेत्र गुहाय भाधगयहेको छ । तय, सयकाय मी सभस्मा 
फेिास्ता गदै यातो काऩेटभा टाॉभसएको छाऩ हेदे थकु ननभरयहेको छ । मो भसॊगो भुरुकका राधग दबुानग्म हो । 
ववदेशीफीच ऩछन ववबेद 

प्रत्मऺ िैदेभशक रगानी (एपडडआइ) भबत्र्माएय खिम्ती य बोटेकोसी ननभानण गन ेकम्ऩनीरे भुनापा आफ्न ैदेशनतय 

ओसाये । नतनरे विद्मुत उत्ऩादन गये । देशरे उज्मारो ऩामो । मो अरग ऩऺ यह्मो । तय, एपडडआइका नाभभा ती 
कम्ऩनीरे नेऩारराई रुटन ुरुटे । तत्कारीन शासक तथा ननणनमकतानरे गयेको मो फेइभानी हकन त ऩनछलरा िर्नभा 
सच्माउन ेप्रमास बएन । 
विदेशी ऩैसा लमाएय जरविद्मुत आमोजना ननभानण गन ेझुण्डहरू ननमालदा ऩनछलरो दशकको अिस्था ननकै 

ऩीडादामी छ । ९/९ भेगािाटका भाधथलरो कणानरी य अरुण तेस्रो हात ऩायेका बायतीम स्जएभआय य सतरज 

कम्ऩनीरे आमोजना फनाउन ेनफनाउन ेटुॊगो छैन । मता ६ िर्नदेखि िीनको धिŔगोजेज कम्ऩनीको नाभभा साढे ७ 

सम भेगािाटको ऩस्श्िभ सेती „होलड‟ बएको छ । 
६ सम भेगािाटको भाधथलरो भस्मानङ्दीŔ२ स्जएभआयरे न ैओगटेय फसेको छ । िभेभरमा तथा भाधथलरो बत्रशूरीŔ३ 

„ए‟ ननभानणभा फदनाभ धिननमाॉ कम्ऩनी िाइना गेजुफा िुऩ कऩोयेशन (भसस्जस्जसी) राई सयकायरे फूढीगण्डकी 
दाइजो सयह हदमो । उता विदेशी रगानी भबत्र्माउन ेफाहानाभा नेऩार विद्मुत प्राधधकयणरे नतराŔ १, २ य यसुिा 
बोटेकोसी अभेरयकी डरयभा वऩवऩए गनन सभझदायीभा सही धस्कामो । 
ऩैसा फैंकभा यािेय आधा दशकदेखि आमोजना ननभानण गने भौका ऩिेको कोरयमन कम्ऩनीराई बन ेसयकायरे 

अछुतभा यािेको छ । २ सम १६ भेगािाटको भाधथलरो बत्रशूरीŔ१ ननभानण गन ेअनुभनत ऩाएको कोरयमाको कोसेऩ 

कम्ऩनीफाट हयेक ऊजान भन्त्री, नेता य कामनकतानरे कुत असुभरयहेका छन ्। तय, सहस्जकयण गरयहदन सधैं आरटार 

गछनन ्। 
कभभसन, मसको ब्माज य स्माज असुलन फानी ऩयेका भन्त्री तथा सयकायी कभनिायीरे नफन्न ेआमोजनाका राधग 

भरटी कसेय रागेका छन ्। तय, सफ ैकाभ सकेय वऩवऩए गनन ऩारो कुयेय फसेको २/३ िर्नसम्भ बत्रशूरीŔ१ को काभ 

टुॊग्माउन सकेका छैनन ्। महद, वऩवऩए गन ैनसक्न ेअिस्था हाु ेबन ेसम्झाुैता ताुेडये रेिेट्न सक्नुऩमानु े। 
काभ नगन ेय आमोजना हात ऩायेका विदेशी िा स्िदेशीको भुकुण्डो राएका कम्ऩनीरे आमोजना ननभानण गन ेसॊकेत 

देखिॉदैन । नतनरे आमोजना ननभानण गयेय नेऩार धनी फन्छ बन्न ुय बायतभा विद्मुत फेिये देश धनी फन्छ बन्न ु

उस्त ैहो । विडम्फना सयकाय, याजनीनतक दर य नतनका फाह्रभास ेकामनकतान तथा दरार मस्ता कम्ऩनीको 
िानतयदायी गयेय कहहलम ैथाक्दैनन ्। सऺभ रगानीकतान धिन्न नसक्न ुसयकायको दृस्रट दोर् हो क्रक फेइभानी ! 
अन्त्मभा 



विदेशी कम्ऩनीरे महाॉ कनत आमोजना फनाए ? कनत विद्मुत उत्ऩादन बमो ? य, स्िदेशीरे कनत उत्ऩादन गये ? 

त्मसको रेिाजोिा गन ेफेरा हढरो बइसक्मो । खिम्ती य बोटेकोसी फनाएय बागेका विदेशी कम्ऩनीरे त्मसऩनछ 

कनत विद्मुत उत्ऩादन गये ? मोफीिभा स्िदेशी ऩैसारे भात्र करयफ साढे ३ सम भेगािाट उत्ऩादन बएको छ । य, 

आउॉदा ५ िर्नभबत्र झन्ड ै३ हजाय भेगािाट उत्ऩादन हुॉदैछ । मसैरे, सयकायŔ गाई भायेय गधा ऩोस्न ेयाजनीछत नगय । 
जरविद्मुतभा विदेशी रगानीको वियोध गरयएको होइन । तय, सयकायŔ सऺभ य मोग्म कम्ऩनी छनोट गयेय 

आमोजना देऊ । एकऩनछ अको िोरा नफेि । सऺभ विदेशी कम्ऩनीराई काभ गन ेिाताियण फनाइदेऊ । 
नसक्नेसॉग सम्झौता तोड । हदॉदा विधध, प्रक्रिमा य ननमभ नभभि । देशको हहतअनुकूर काभ गय । विदेशी कम्ऩनी िा 
गोयो छारा देख्नासाथ भोहहत बइहालन ेसयकाय य कभनिायीतन्त्रको काॉिरुी पेरयन ुजरुयी छ । देशको प्राकृनतक स्रोत 

हाम्रोभात्र बफतान होइन, भन रागेको गनन । मो आउन ेऩुस्तौं ऩुस्ताराई जोगाइहदनुऩन ेदानमत्ि ऩनन छ । 
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भाधथल्रो ताभाकोसीको दढराइरे ७ अफष रागत फढ्ने 
दोरिाको राभाफगयभा ननभानणाधधन फहुिधिनत भाधथलरो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभानण कामन 
िर्ानत्का कायण हढराइ हुन ेदेखिएको छ । त्मस्त,ै ननभानणभा हढराइ हुॉदा तथा अभेरयकन डरयको भूलमभा आएको 
उतायिढाउरे आमोजनाको भूलम ऩनन ७ अफन रुऩैमाॉ िदृ्धध हुन ेअनुभान छ ।आमोजनारे मही असाय भसान्तसम्भ ९५ 

प्रनतशत काभ सम्ऩन्न गरयसक्नुऩन ेरक्ष्म यािेको धथमो । तय, साउन भसान्तसम्भ ऩनन ९१ प्रनतशत भात्र ैकाभ 

सम्ऩन्न गयेको छ । रक्ष्मअनुसाय ननभानण कामन अगाडड नफढी सभमसीभा फढ्दै जाॉदा ३५ अफन २९ कयोडभा सम्ऩन्न 

गन ेअनुभान गरयएको आमोजनाको रागत फढेय ४१ अफन ७२ कयोड ऩुग्न ेअनुभान गरयएको भाधथलरो ताभाकोसी 
आमोजनाका प्रिक्ता डा. गणेश न्मौऩानेरे जानकायी हदए । 
विदेशी विननभमदयभा बएको िदृ्धध, बकूम्ऩरे ऺनत ऩुयम्ाॉउदाको २ िर्न हढराइरगामतका कायण आमोजनाको 
रागत करयफ ७ अफन ४३ कयोड फढ्ने अनुभान गरयएको उनरे फताए । ३५ अफन २९ कयोड रागत अनुभान गरयॉदा १ 

अभेरयकी डरयफयाफय नेऩारी रुऩैमाॉ करयफ ८० प्रऺेऩण गरयएको धथमो । तय, अहहरे १ अभेरयकी डरयफयाफय नेऩारी 
रुऩैमाॉ १०२ ऩुगेको छ । आमोजनाभा अहहरेसम्भ ३४ अफन ६४ कयोड ििन बइसकेको छ । 
हारसम्भ ९०.५ प्रनतशत भात्र ननभानण कामन सम्ऩन्न गयेको आमोजनाभा िर्ानत्का कायण बएको साभिी ढुिानीको 
सुस्ततारे सभस्मा आएको प्रिक्ता न्मौऩानेरे फताएका छन ्। ननभानणाधधन राभोसाॉिŔुस्जयी सडक 

िण्डअन्तगनतको िाडीिौय िरयकोट िण्डभा सडक िौडासहहत स्तयोन्ननतको काभ बैयहेकारे साभिी ढुिानीभा 
सभस्मा बएको हो । प्रिक्ता न्मौऩानेरे उक्त सडकको विकलऩभा िकुोट य खिम्ती हुॉदै आमोजनास्थरसम्भ 

ढुिानीको व्मिस्था भभराइएको फताए । 
उनका अनुसाय आमोजनाका राधग आिश्मक ऩन ेठूरा उऩकयण य ऩेनस्टक ऩाइऩहरू भसन्धऩुालिोकको सुनकोसी 
जरविद्मुत ्आमोजनाभा बण्डायण गरयएको छ । 
आमोजनारे भुख्म भसभबर सॊयिनाअन्तगनत टेरयेस सुरुङ िन्न ेकामन, विद्मुत्गहृ य िान्सपभनय क्माबनन िन्न ेकामन 
बन ेसम्ऩन्न गरयसकेको छ । आमोजनाको भुख्म सरुुङ िन्न ेकाभ ९३ प्रनतशत, हेडिक्र्स कॊ क्रिट कामन ८९ दशभरि 

५ प्रनतशत ननभानण सम्ऩन्न गयेको जनाएको छ । मस्त,ै अडडटरगामत अन्म सुरुङहरू िन्न ेकामन ८५ दशभरि ३ 

प्रनतशत, विद्मुत्गहृ य िान्सपभनय य कॊ क्रिटको काभ ८४ प्रनतशत सम्ऩन्न गरयसकेको छ । आमोजनारे ०७५ असाय 

भसान्तभबत्र विद्मुत ्उत्ऩादन गरयसक्न ेरक्ष्म भरए ऩनन उक्त सभमभबत्र ननभानणकामन सम्ऩन्न हुन नसक्न े

देखिएको छ । 
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भध्मभस्र्माङ्दी–तल्रो भस्र्माङ्दी डफर सककष टको काभ ९८ प्रछतशत ऩूया 
शान्ता कभरी 
रभजुङभा उत्ऩाहदत विद्मुत ्जोड्न नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणद्िाया भध्मभस्र्माङ्दीदेखि तलरो भस्र्माङ्दीसम्भको 
प्रसायण राइन ननभानण कामन अस्न्तभ ियणभा ऩुगेको छ ।प्राधधकयणरे ३८ क्रकरोभभटय राभो १३२ केबी डफर 

सक्रकन टको प्रसायण राइन ननभानणको कामन अनि फढाएको हो । आधथनक िर्न ०७३/७४ भा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखिएको 
आमोजनाभा जग्गाको भुआब्जा, जनशस्क्त य िर्ानतको कायण दईु भहहना हढरा बएको भध्मभस्र्माङ्दी डुम्र–ेदभौरी 
प्रसायण राइन आमोजना प्रभुि गणेश केसीरे फताए । उनका अनुसाय अहहरेसम्भ डफर सक्रकन टको ९८ प्रनतशत काभ 

सक्रकएको छ । 
भुडबयी एन्ड जोशी कन्सिक्सन प्राभररे स्जम्भा भरएय एक कयोडको रागतभा फन्न रागेको डफर सक्रकन टको काभ 

अफ एक भहहनाभा सक्रकन ेकेसीरे फताए । 
स्जलराभा ७० भेगािाट ऺभताको भध्मभस्र्माङ्दी, ५० भेगािाटको भाधथलरो भस्र्माङ्दीŔएरगामतका आमोजनाफाट 

उत्ऩाहदत विद्मुत्राई सस्जर ैजोड्न १३२ केबीको भसॊगर सक्रकन टको ऺभताराई दोब्फय फनाउन रागेको नेऩार 

विद्मुत ्प्राधधकयण रभजुङ वितयण केन्रका प्रभुि भाधि न्मौऩानेरे फताए । 
उनका अनुसाय डफर सक्रकन टको काभ सक्रकएसॉग ैस्जलराभा उत्ऩाहदत कुर १ सम ३६ भेगािाट विद्मुत्भध्मे १ सम ३० 

भेगािाट केन्रीम राइनभा जोडडन्छ । डफर सक्रकन टफाट ३ सम भेगािाट विद्मुत ्केन्रीम प्रसायणभा जोड्न सक्रकन े

उनरे फताए । 
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८६ कयोड खचये भभषत गयेको ववजझरी  काभ रागेन, ववगत दझई सातादेखख 

अध्मायो झले्दै फझाङका फामसन्दा 
रभरत भसहॊ,फझाङ । 
विदेशी दाताको सहमोगभा झण्ड ै८६ कयोडको रागतभा भभनत कामन गरयएको फझाङको डोगडी स्स्थत सुभान देिी साना 
जरविद्मुत आमोजना भभनत कामन सम्ऩन्न बएको एक फर्न नवित्दै काभ नराग्न ेबएको छ । मनत ठुरो यकभ 

रगानी गयेय २ सम क्रकरोिाट ऺभताको उक्त विद्मुत भयभ्त गरयएको धथमो । 
नेऩार विद्मुत प्राधधकयणरे आपैरे ननभाणन गन ेहो मनत नै यकभभा ५ क्रकरोिाट बन्दा फढी ऺभताको नमाॉ 
आमोजना ननभाणन गनन सक्रकन ेस्िमॊ प्राधधकयण अधधकायीहरु फताउछन । फझाङ स्जलराको सदयभुकाभ य आसऩास 

ऺेत्रका फाभसन्दाका रागी २०४९ सारभा जाऩान सयकायको सहमोगभा ननभाणन गरयएको सुभानदेिी साना जरविद्मुत 

आमोजनाको भभनत कामन  ऩनन जाऩान सयकायको अनुदान सहमोगभा न ैबएको हो ।गत सन २०१६ सेप्टेम्फय 

भहहनाभा काभ सम्ऩन्न गयेको प्रभाण ऩत्र प्राप्त गरयसकेको जाऩानी ननभाणन कम्ऩनी भारुभसनभसताकारे भभनत 

गयेको केही भहहना नवित्दै विद्मुत सेिा ऩटक ऩटक अिरुद्ध हॉुुदै आएको धथमो ।  तोकीएको सभमभा  सफैकाभ 

सम्ऩन्न नगयी फीिभ ैकाभ छोडकेा कायण विद्मुत सेिा ननमभभत गनन नसक्रकएको नेऩार विद्मुत प्राधधकयण सॊग सो 
विद्मुत बाडाभा भरएय िराई यहेको ननजी कम्ऩनी सुभान देिी विद्मुत प्रारी स्रोतरे फताएको छ । 
श्रोतका अनुसाय भभनत कामनको डडजाइनभा नै त्रटुी यहेकोरे फाॉुॊधफाट इन्टेकभा ऩानी ऩठाउन ेठाउॉभा याखिएको 
पोहोय छान्नेभा पोहोय अड्क्रकएय ऩानी प्रिाहभा न ैसभस्मा हुन ेबएकोरे विद्मुत ननमभभत हुन नसकेको हो । 
फाॉधफाट इन्टेक सम्भ ऩानी रैजान ेनहय ऩनन विभबन्न ठाॉउभा िहुहन े य फिानको सभमभा ऩानीरे फाॉध न ैबत्काएको 
बएकारे बफद्मुत अननमभीत हुन गैयहेको बफद्मुत प्राधधकयण प्रभुि रक्ष्भण जािीरे फताए । 
उनरे बन ेहहउॉदको सभमभा ऩानी कभ बएय बफद्मुत अननमभीत हुन ेगछन  य फिानको सभमभा फाउरी िोराभा फाढी 
आउन ेबए ऩनछ बफद्मुतको फाध ्ु ाुॉन ैबत्काउन ेबएकारे बफद्मुत अननमभभत हुन्छ । 
ननभाणन सम्ऩन्न बएको २ भहहना जती दैननक ८ िण्टा रोडसेडडङ हुने गयेको महाॉको विद्मुत अहहरे दईु साता एता 
दैनीक २४ िण्टा सम्भ रोडसेडडङ्ग हुन ेगयेको छ । 
विद्मुत अननमभभत हुदाॉुॊ महाॉको सयकायी कामानरमको काभ,व्माऩाय य उद्मोग व्मिसाम प्रबावित बैयहेको य मसको 
नछटो सभाधान गननका रागी प्रशाशनको तपन फाट ऩहर िाभरयहेका प्रभुि स्जलरा अधधकायी केशफ फहादयु थाऩाको 
महह साउन २८ गत ेसरुिा बए ऩनछ मस, अन्म सयोकायफारारे िासो नदेिाएको नागरयक सभाजका अगुिा धभनजॊग 

भसहॊरे फताए । 
उनरे बन े„मत्रो यकभ रगानी गयेय भभनत गयेको विद्मुत केही भहहना भबत्र ैकाभ नराग्न ेहुन ुदिुको कुया हो‟ भसहॊरे 

बन े„विद्मुत प्राधधकयण य ननभाणन कम्ऩनीराई मो विर्म जानकायी महाॉका सयोकायफाराराई हाभी उऩबोत्ता 
गयाईयहेका छौ तय हाम्रो कुया सुनुिाई हुदैन ्। 
नेऩार विद्मुत प्राधधकयणको साभुदानमक िाभभण विद्मुनतकयण विबागका ननदेशक याभेश्िय कलिायरे महाॉको 
सभस्माको फायेभा प्राधधकयण जानकाय यहेको य मस विर्मभा ननभाणन कम्ऩनी सॊग छरपर गरययहेको फताए । 
‘नमाॉ फाॉध ननभाणन बएकोरे ियीऩरयको पोहोय आएय छान्नेभा अडक्रकएको यहेछ । उननहरुरे गोतािोय रगाएय सपा 
गरयसकेका फेरा  कलिायरे बन े„अफका हदनभा पोहोय अड्कीदैन बनेय बननयहेका धथए । 



ननभाणन कामनभा बएका त्रटुीहरुराई सच्माउन ेविर्मभा ऩनन प्राधधकयणरे ननणनम गयेय ऩयाभशन दाताननकाम जाऩान 

सहमोग ननमोग य ननभाणन कम्ऩनी दफुैराई जानकायी हदइ सकेको फताउदै कलिायरे बन े„मोजनाको डडजाइन स्टेभेट 

य ननभाणन कामन सफ ैजाऩान सयकायरे नै गयेको हुनारे कुन ैत्रटुी बएभा सच्माउन ेस्जम्भा ऩनन जाऩान सयकाय कै 

हुन्छ । 
मसको रागी प्राधधकयणरे ऩहर गरययहेको छ । ठुरो यकभभा सानो आमोजनाको भभनत स्िीकानन प्राधधकयणराई 

फाध्मता यहेको य अनुदान हदन ेदाताहरुको आफ्नो देशका भाननसहरुराई योजगायी हदन ेभनसाम हुन ेबएकोरे 

भभनतको ििन अिाक्री फढी बएको उनको बनाई छ । 
विद्मुत ऺेत्रका जानकायहरुरे बन ेफसानतको सभमभा िोराभा फाढी आउन ेय फाढीरे फगाएय लमाएका ढुङ्गा य 

काठऩातहरु छान्नेभा अडक्रकएय केही फर्न भबत्र ैआमोजना काभै नराग्न ेहुन ेफताउछन । 

सुभान देवि विद्मुत प्रारीका  एक कभनिायीरे बन े„आमोजनाराई हदगो रुऩरे सॊिारन गन ेबन्दा ऩनन टारटुर गयेय 

टाने काभ बएको छ । 
िहुहन ेनहय भभनत बएको छैन । छान्नेभा जनतिेरा ऩनन पोहोय अडक्रकन ेसम्बािना छ । प्राधधकयण सॊग ऩनन 

गोतािोय स्टमान्टफाई याख्न सक्न ेऺभता छैन । सभिभा बन्दा मो आमोजना मो फिान सम्भ ऩुणन रुऩभा काभ 

नराग्न ेहुन्छ ।फझाङ स्जलराकी सबासद िन्दा देबफ जोशीरे बननन ्बफद्मुत भभनतको नाभभा दाताहरुरे एक हातरे 

हदन ेय अकानु ेहातरे भरन ेगरययहेको फताए । 
‘हाभीरे त्मती िेरा न ैमनत ठुरो यकभभा सानो विद्मुत भभनत गनुन बन्दा यास्रिम प्रसायण राइन फझाङ ऩुमानउन 

रगानी गयौ बने अथन भन्त्रारमभा डभेरगेसन गएका हौ‟जोशीरे बनीन ्„तत्काभरन अथन भन्त्री याभशयण भहतरे 

तऩाइहरु नभरन ेबए मो यकभ अन्त ैहालछौ बनेय बन्नुबमो ।‟ 
उनरे सुरु देिी न ैआपुहरुरे मो आमोजनारे सुविधा हदन ेबन्दा ऩनन केही नेता, कभनिायी य दाताहरुको स्िाथन ऩुतॉ 
गननका रागी फनाइएको बन्दै विभबन्न ननकामको ध्मानाकर्नण गयाएको फताए । 

फत्ती  आएको छ मा छैन बनेय टिन जराएय बफजुरी िोज्न ुऩन ेफाध्मता यहेको छ । भोिाईर िाजन रगाए ऩनछ उलटै 

भोिाईरभा बएको िाजन ऩनन सक्काउन्छ फझाङ्गी जनता अझै बफद्मुत भुनीको अध्मायोभा फस्न फाध्म छन ्। 
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ऊजाषभा रगानी गनष , अन्तयाषजष्िम ववत्त छनगभको चासो 
नेऩारको ऊजान ऺेत्रभा रगानी गनन अन्तयानस्रिम वित्त ननगभ (आईएपसी) रे िासो देिाएको छ । आईएपसीका 
नेऩार, बुटान य फॊगरादेशका कन्िी म्मानेजय िेन्डी िेननयरे आपूहरू  नेऩारको ऊजानभा रगानी गनन इच्छुक यहेको 
फताएका हुन ्। 
ऊजानभन्त्री भहेन्रफहादयु शाहीसॉगको बेटका िभभा फुधफाय उनरे अऩय बत्रशूरी १ रगामत आमोजनाको ऩीऩीए गनन 
ऩहर गरयहदन भन्त्री शाहीराई आिहसभेत गये । नेऩारको श्रभभक अन्मको तुरनाभा सस्तो सभेत बएको फताउॉ दै 

उनरे सयकायरे रगानी गन ेअिसय हदएभा आपूहरू रगानी गनन तमाय हुन ेप्रस्ट ऩायेका हुन ्। 
त्मसअनि भन्त्री शाहीरे नेऩारको ऊजान ऺेत्रभा रगानी गनन आईएपसीसॉग आिह गयेका धथए । भन्त्री 
शाहीरे नेऩारको ऊजान ऺेत्रभा गरयने रगानी नापाभूरक य सुयक्षऺत हुन ेदाफी गदै मस ऺेत्रभा रगानी गनन 
आईएपसीसॉग अनुयोध गयेका हुन ्।नेऩारको याजनीनतक सॊिभणफाट फाहहरयॉदै गयेको य अफ महाॉको भुख्म 

एजेन्डा अफ आधथनक विकास यहेको उनरे आईएपसीका अधधकायीराई प्रस्ट्माए । 
सयकायरे आफ्नो ध्मान विद्मुत ्उत्ऩादन गनेतपन  भोडकेो फताउॉ दै भन्त्री शाहीरे नेऩारको ऊजान ऺेत्रभा 
रगानीको ठूरो सम्बािना यहेको तपन  ध्मानाकर्नण गये । „धेयै उद्मोग य ऩूिानधाय ऩरयमोजना ऩाइऩराइनभा 
छन ्। मातामात य सेिा ऺेत्रभा ठूरो अिसय छ । मसरे ऊजान ऺेत्रभा रगानीको ठूरो अिसय भसजनना गयेको 
छ,‟ भन्त्री शाहीरे बने, „वितयण य प्रसायण राइन विस्ताय तथा स्तयोन्ननतभा ऩनन रगानीको अिसय 

यहेको छ ।‟ उनरे नेऩाररे सन ्२०२५ सम्भ १० हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्म भरएको 
जानकायी गयाउॉ दै मो रक्ष्म ऩूया गनन िैदेभशक य ननजी ऺेत्रको रगानी भहŒिऩूणन हुनेसभेत फताए । 
„िैदेभशक रगानीप्रनत हाभीरे उदाय नीनत भरएका छौं । रि ुजरविद्मुत ्य सौमन ऊजान ऺेत्रभा रगानी िदृ्धध 

गनन नेऩाररे निीकयणीम ऊजान अनुदान नीनत कामानन्िमनभा लमाएको छ,‟ भन्त्री शाहीरे बने, „ऊजान 
ऺेत्रभा रगानीकतानराई कय छुट, सहुभरमत छुट, अन्त्शुलक क्रपतान य शतप्रनतशत नापा क्रपतान रैजान 

ऩाउनेरगामत सुविधा व्मिस्था गयेका छौं ।‟ त्मस िभभा उनरे नेऩारको श्रभनीनत फजायभैत्री बएको 
दाफी गये । नेऩारको ऊजान ऺेत्रभा रगानीका राधग बायतीम कम्ऩनीहरूरे फढी िासो देिाउॉ दै आएका छन ्। 
जसकायण धेयै आमोजना ओगटेय फस्ने ऩरयऩाटी सभेत फढ्दै गएको छ । मस्तो ऩरयऩाटीराई अन्त्म गनन 
सयकायरे ऩनछलरो सभमभा बायतफाहेकभा भुरुकसॉग ऊजान ऺेत्रभा रगानी प्रिद्र्धनका राधग आिह गनन 
थारेको छ । 
श्िेतऩत्र जायी 
काठभाडौं / यासŔ सयकायरे ऊजान ऺेत्रको कामन मोजनासम्फन्धी श्िेतऩत्र जायी गयेको छ । ऊजानभन्त्री 
भहेन्रफहादयु शाहीरे फुधफाय ३३ फुॉदे कामनमोजना सहहतको श्िेतऩत्र जायी गयेका हुन ्। श्िेतऩत्रभा ऊजान 
ऺेत्रको विकासका राधग भरनुऩने नीनत य अफ िाभरने कदभहरूको फायेभा उलरेि गरयएको छ । त्मसभा 
िासगयी नेऩारका ऩानी जनताको रगानी बन्ने अनिलरो सयकायरे लमाएको नायाराई ननयन्तयता 
हदइएको छ बने ऩञ्िशे्िय फहुउद्देश्मीम जरविद्मुत ्आमोजना अगाडड फढाउने, जरविद्मुत ्अमोजनाको 



राइसेन्स वितयणराई प्रबािकायी फनाउने, ननभानणाधीन आमोजनाहरूराई शीघ्र सम्ऩन्न गयाउन ऩहर 

गने, यास्रिम प्रसायण राइनको ऺभता अभबिदृ्धध गनेरगामत छन ्। राइसेन्स भरन ेतय काभ नगनेहरूको 
विर्मभा ऩनन अध्ममन गयी आिश्मक ऩये त्मस्तो राइसेन्स िायेज गनन सक्नेसम्भको मोजना श्िेतऩत्रभा 
सभेहटएको छ । त्मसभा विद्मुत ्ननमभन आमोग ऐनको प्रबािकायी कामानन्िमनभा ऩनन जोड हदने 
उलरेि छ । 
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दझई ददनको वषाषरे चाय मभटय बरयमो कझ रेखानी 
जराधाय ऺेत्रभा बायी िर्ान हुॉदा दईु हदनभा कुरेिानी जराशमको ऩानी िाय भभटय बरयएको छ । शननफायको िर्ानरे 

जराधाय ऺेत्रको ऩारुङ, क्रकटेनी, धित्राङ, पािेररगामत िोराहरूभा फाढी आएऩनछ कुरेिानीको सतह तीव्र 

गनतभा फढेको हो ।  गत शननफाय कुरेिानी जराशमको सतह सभुर सतहदेखि १ हजाय ५ सम ९ भभटय यहेकोभा 
सोभफाय १ हजाय ५ सम १३ भभटय ६३ सेस्न्टभभटय ऩुगेको छ । शननफाय जराधाय ऺेत्रभा फाढी आउॉदा कुरेिानीको 
सतह एकै हदन तीन भभटय फढेको धथमो । आइतफाय कुरेिानीको सतह १ हजाय ५ सम १२ भभटय ५४ सेस्न्टभभटय 

यहेको धथमो । 
फिानमाभभा जम्भा गयेय हहउॉदभा विद्मुत ्ननकालन प्रमोग गरयन ेभुरुककै एक भात्र जराशम बरयन अझै १७ भभटय 

फाॉकी छ । कुरेिानीको ऩानी सभुर सतहदेखि १ हजाय ५ सम ३० भभटयभा बरयन्छ । त्मसऩनछ „ओबय फ्रो‟ हुन े

ऩानीराई फाॉधको भाधथ भसभेन्टको फोया यािेय थऩ ३० सेस्न्टभभटय जम्भा गनन सक्रकन्छ । अनिलरो साताको िर्ानरे 

कुरेिानी एक साताभा दईु भभटय बरयएको धथमो । गत साताको अन्त्मभा बएको बायी िर्ानरे कुरेिानीको भाधथलरो 
ऺेत्रका िोराभा फाढी आउनुका साथ ैऩानीको फहाि तीव्र बएकारे कुरेिानीभा ऩानी जम्भा हुन ेिभ तीव्र बएको 
कुरेिानी प्रथभका इस्न्जननमय रक्ष्भणप्रसाद पुॉ माररे जानकायी हदए । अहहरे कुरेिानीको ऩानी प्रनतिण्टा आठ 

सेस्न्टभभटयका दयरे िदृ्धध बइयहेको उनरे फताए । 
जराधाय ऺेत्रभा प्रशस्त भात्राभा ऩानीको भूर पुटेकारे कुरेिानीभा मस िर्न ऩानी बरयन सक्न ेसम्बािना यहेको 
आमोजनाका इरेस्क्िभसमन भानफहादयु राभारे फताए । „भाधथभाधथ भूर नपुटी कुरेिानी बरयॉदैन, अस्स्तको 
ऩानीरे भूर पुटेऩनछ बरयन ेसम्बािना देखिएको छ,‟ उनरे बन े। कुरेिानी जराशम बरयॉदा भरुुकभा रोडसेडडङ 

हुन ेसम्बािना कभ हुन्छ । 
२०७२ सारको विनाशकायी बूकम्ऩऩनछ कुरेिानी बरयएको छैन । २०७१ सारभा बायतभा आएको हुदहुद आॉधीका 
कायण प्रशस्त िर्ान हुॉदा कुरेिानी बरयएको धथमो । २०७२ ऩुसभा कुरेिानीभा ऩानीको सतह १ हजाय ५ सम २६ 

दशभरि ९७ भभटयभा ऩुगेय स्स्थय बएको धथमो । त्मस्त ैगत िर्न १ हजाय ५ सम २३ दशभरि ६७ भभटयसम्भ ऩुगेको 
धथमो । कुरेिानी जरविद्मुत ्आमोजना ऩहहरो य दोस्रोफाट िभश् ६० य ३२ गयी ९२ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुॉदै 

आएको छ बन े१४ भेगािाट ऺभताको कुरेिानी तेस्रो ननभानणाधीन अिस्थाभा छ । 
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फजेट अबावरे भाधथल्रो बत्रशूरी-३ 'ए' को प्रसायण राइनको काभ योककमो  
कृरण थाऩा 
वित्तीम व्मिस्थाऩन हुन नसक्दा भाधथलरो बत्रशूरी-३ 'ए' को प्रसायण राईनको काभ योक्रकएको छ । अन्म काभ ऩनन 

उधायो बइयहेका छन ्।  
फजेट अबािभा काभभा सुस्तता आएको आमोजनारे जनाएको छ । 'जफजनस्ती सिेको काभ बइयहेको छ', 

आमोजना प्रभुि पणीन्रयाज जोशीरे बन,े 'आमोजनाको राधग ऩैसाको सभस्मा छ ।' िीन सयकायको 
आिश्िासनरे भात्र ैप्रसायण राइनफाहेक ऩाियहाउसको काभ गरययहेको उनरे फताए ।  
  

आमोजनाको प्रसायण राइन, भुआव्जा, टािय िडा गनन फजेट आिश्मक बएको य सफ ैकाभ उधायोभा 
बइयहेको जनाएको छ । अथनभन्त्रारमरे सभम-सभमभा एस्न्जभ फैकराई ऩत्रािाय गरययहेको छ । 
आमोजना प्रभुि जोशीरे बने, 'िीन सयकायरे हुन्छ, हुन्छ बन्छ । बमो बनेका भात्र ैछन ्।' आमोजनारे 

सन ्३० अवप्रर २०१९ सम्भभा विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म याखिएको छ । त्मो सभम अगािै प्रसायण राइन 

विस्ताय गरयसक्नुऩछन  आमोजना प्रभुि जोशीरे फताए ।  प्रसायण राईनको काभ गरययहेको िाइना िाटय एन्ड 

ईन्टयनेसनर ईरेस्क्िक कऩोयेसन(भसडव्रुई)राई १५-१६ कयोड रुऩैमाॉ बुक्तानी ऩाएको छैन । ऩाियहासउको 
स्िीिमाडन भसम्रेदेखि काठभाडौं भातातीथन सफस्टेसन ४५ क्रकरोभभटय राभो छ । १ सम ४२ िटा टािय ननभानणाधधन 

छन ्। ती टािय फन्न ेठाॉउभा २७ िटा साभुदानमक िन ऩछन  । हार बइयािेको भातातीथन सफस्टेसनसम्भ एक क्रकभभ 

अन्डयिाउन्ड केफुरभापन त जोड्न ेमोजना छ । ९० िटा टािय पाउण्डसेन ननभानण बइसकेको छ । 
टािय िडा गनन २६ िटा साभुदानमक िनको रुि कटान सक्रकएको छ । 'आमोजना ननभानण ठेक्का भरएको 
गेजुिारे काभ गयेफाऩत १८ कयोड रुऩैमाॉ काभ गयेफाऩत यकभ हदन फाॉकी छ । मो सफ ैरोन एक्टेन्सन नबई 

ऩेस्न्डङभा फसेको छ', आमोजना प्रभुि जोशीरे बन े। साढे २ िर्नदेखि ऩयाभशनदाता नथनिेस्ट इस्न्जननमरयङ 

कऩोयेसनरे काभ गयेफाऩतको १५ कयोड रुऩैमाॉ यकभ हदन नसक्रकएको आमोजनारे जनाएको छ । 
आमोजना प्रभुि जोशीरे बने, 'उसराई ऩनन ऩैसा बुक्तानी हदन सक्रकएको छैन ।' 
   

६० भेगािाट ऺभताको बत्रशूरी-३ 'ए' िीननमाॉ एस्क्जभ फैंकको सहुभरमतऩूणन ऋण रगानीभा ननभानणभा 
गएको आमोजना हो । फैंकको म्माद गुजे्रको १४ भहहना बइसकेको छ । आमोजना ननभानण भुख्म 

रगानीकतान धिननमाॉ एस्क्जभ फैंकको भे १८, २०१६ भा म्माद सक्रकएको हो । 
सन ्२०१९ अवप्रर ३० सम्भ गेजुिाको म्माद थऩ बएको छ । फैंकको सहुभरमतऩूणन ऋणको म्माद थऩ गयी 
विद्मुत ्प्राधधयकण, उजान हुॉदै अथन भन्त्रारमरे धिननमाॉ फैंकराई ऩत्र ऩठाइसकेको छ । इवऩसी भोडरभा 
ठेक्का सम्झौता बएको आमोजनाको रागत करयफ १३ अफन रुऩैमाॉ छ ।  
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भाधथल्रो बत्रशूरी–१ को वऩवऩए गरयददन आइएपसीको आग्रह 

अन्तयानस्रिम वित्त ननगभ (आइएपसी) रे २ सम १६ भेगािाटको भाधथलरो बत्रशूरी–१ जरविद्मुत आमोजनाको 
विद्मुत िरयद सम्झौता (वऩवऩए) गरयहदन सयकायसॉग आिह गयेको छ । 
आइएपसीका नेऩार, बुटान य फॊगरादेश हेन ेआिासीम प्रनतननधध िेन्डी िेननयरे फुधफाय ऊजान भन्त्री भहेन्रफहादयु 

शाहीराई बेटी मस्तो आिह गयेका हुन ्। आइएपसीरे आमोजनाभा १० प्रनतशत सेमय रगानी गयेको छ । 
केही सभमअनि नेऩारका राधग कोरयमाका याजदतूरे ऩनन भन्त्री शाहीराई बेटी आमोजनाको वऩवऩए गरयहदन आिह 

गयेका धथए । 
िेननयरे आइएपसी नेऩारको ऊजान ऺेत्रभा रगानी गनन इच्छुक यहेकारे आिश्मक सहस्जकयण गरयहदन ऩनन 

भन्त्रीसॉग आिह गयेका धथए । ननजी ऺेत्रभापन त ऊजानभा रगानी गयी नेऩारराई सहमोग गनन तमाय यहेको ऩनन उनरे 

दोहोमानए । 
बेटभा भन्त्री शाहीरे नेऩारको ऊजान ऺेत्रभा रगानी गन ेिाताियण िन्दै गएकारे ढुक्क बएय रगानी गनन 
आइएपसीराई आिह गये । „अहहरे नेऩारको भुख्म एजेण्डा आधथनक विकास हो, धेयै उद्मोग य ऩूिानधाय ऩरयमोजना 
ऩाइऩराइनभा छन,्‟ उनरे बन,े „मातामात य सेिा ऺेत्रभा ऩनन ठूरो अिसय छ ।‟ 
वितयण य प्रसायण राइन ननभानण, विस्ताय तथा स्तयोन्ननतभा ऩनन रगानी आिश्मक यहेको उनरे औॊलमाए । 
नेऩाररे सन ्२०२५ सम्भ १० हजाय भेगािाट विद्मुत उत्ऩादनको रक्ष्म यािेकारे िैदेभशक रगानीफाये उदाय नीनत 

भरइएको उनको धायणा धथमो । 
‘िैदेभशक रगानीप्रनत हाभीरे उदाय नीनत भरएका छौं, रद्मुजरविद्मुत य सौमन ऊजानभा रगानी िदृ्धध गनन 
„निीकयणीम ऊजान अनुदान नीनत‟ कामानन्िमनभा आएको छ,‟ भन्त्री शाहीरे बन,े „ऊजानभा रगानीकतानराई कय 

छुट, अन्त्शुलक क्रपतान य शतप्रनतशत नापा क्रपतान रैजान ेिाताियण तमाय बएको छ ।’ 
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मसकायण याखखनझऩछष  हाइड्रोराई याज्मको प्राथमभकताभा 
सन ्१९९५ देखि नेऩारको ऊजान ऺेत्रभा ननयन्तय काभ गदै आएका खड्गफहादझय ववष्टरे केही सभम नेऩार विद्मुत ्

प्राधधकयणभा इस्न्जननमयका रूऩभा सेिा गयेका धथए । त्मसऩनछ निेस्जमन कम्ऩनी भुख्म प्रिद्र्धक यहेको हहभार 

हाइड्रोऩाियको नेततृ्िदामी ऩदभा फसेय काभ गरययहेका उनी खिम्ती जरविद्मुत ्आमोजना ननभानण सम्ऩन्न गने 

भुख्म ऩातय् भाननन्छन ्। मसअनि स्ितन्त्र ऊजान उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इऩान)को अध्मऺका स्जम्भेिायी ऩूया 
गरयसकेका विरट याज्मरे जरविद्मुत ्ऺेत्रराई प्राथभभकताभा नयािेको फताउॉछन ्। विरटरे हाइड्रोराई याज्मको 
प्राथभभकताभा याख्न ेउऩाम य सभस्मा मसयी व्माख्मा गये :  
खझरा फजाय नहझनझ 
अहहरे नेऩारको ऊजानको फजाय िरुा नबएकारे हाभी कोहीसॉग ऩनन प्रनतस्ऩधॉ हुन सकेका छैनौँ । जसयी कुन ैएउटा 
ऊजान उत्ऩादकरे कनत ऊजान उत्ऩादन गछन  य प्रनतस्ऩधॉ फजायभा कनतको भूलमभा बफिी गछन , त्मो िरुाफजायभा 
आधारयत छैन । विद्मुत फजायभा रैजानका राधग विद्मुत ्प्राधधकयण हुॉदै जानुऩछन  । 
नेऩारभा अन्म ऺेत्रजस्तै फैंक, उद्मोग, बफभा, हिाई ऺेत्र केही ऩरयऩक्ि बइसकेका छन,् तय ऊजान ऺेत्रभा त्मस्तो 
बइसकेको छैन । जस्तै, यारि फैंकरे ब्माजको ननस्श्ित करयडोय तोक्रकहदएको छ य त्मसैको केही प्रनतशत तरभाधथ 

गयेय फैंकहरूरे काभ गरययहेका छन ्। सफ ैफैंकसॉग यहेका िाहककोु ेरगानी ऩनन विविधीकयण ऩनन बएको छ । 
त्मसफाऩत उनीहरूरे अस्न्तभ बफन्दसुम्भ आफ्ना मोजना य यणनीनत राग ूगनन सक्छन ्। हिाई कम्ऩनीभा ऩनन 

मस्त ैहुन्छ । उनीहरूरे सीधा वििेतासॉग कायोफाय गनन ऩाउॉछन ्। बिनयै भात्र श्री एमयराइन्स आएको छ । मसरे 

प्रनतस्ऩधॉफीि सेिा सञ्िारन हुन ेहुॉदा केही भात्र बए ऩनन बाडा कभ हुन्छ न ै। 
विद्मुत उत्ऩादक भसध ैिाहकसॉग जोडडॉदैन । हाम्रो िाहकसॉगको सम्फन्ध बनेको विद्मुत ्प्राधधकयण न ैहो । ननजी 
ऺेत्ररे धेयै उत्ऩादन गयम्ो बन ेप्राधधकयणरे त्मो याम्रो यहेछ बन्छ । हहउॉदभा ऩानी कभ बएय उत्ऩादन कभ हुन्छ 

अनन तऩाईंहरूरे जनत उत्ऩादन गये ऩनन रोडसेडडङ हुन्छ बन्छ । त्मही कायणरे हाम्रो प्रत्मऺ सम्फन्ध िाहकसॉग 

हुॉदैन । हाभीरे अहहरे गन ेगयेको बफजुरीको फजाय िरुा हुन सकेको छैन । एकर िेता बएको हुॉदा मसका केही 
पाइदा बन ेछन ्। सयकायरे बफजुरी िरयद गछन , केही अन्मथा भरनुऩदैन बन्न ेछ । हाभीराई के थाहा छ बन े

प्राधधकयणरे ननस्श्ित यकभभा बफजुरी क्रकन्छ य कनतभा फेच्छ बन्न ेकुया कागजभ ैछावऩन ेहुन्छ । 
ब्माजदय भहॉगो, रगानी गन ेसहमोगी कम्ऩनी बएनन ्

ननजी ऺेत्ररे सञ्िारन गनन सक्न ेकेŔकनत आमोजना उनीहरूराई हदन ठीक छ बन्न ेकुयाराई िरुा फहस य 

प्राथभभकता हदइनुऩछन  । मस्ता आमोजना कनत य कुन भोडाभरटीभा हदइने हो, त्मो कुया ऩनन मसभा सभेहटनुऩछन  । 
अको वित्तीम व्मिस्थाको कुया छ । अहहरे आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩन गदान फैंकभ ैजानुऩन ेअिस्था छ । ऩहहरे 

स्ितन्त्र ऊजान उत्ऩादक सॊि (इऩान)को सलराहभा जरविद्मुत ्विकास तथा रगानी कम्ऩनी (एिआइडडभसएर) 

िोभरएको धथमो । तत्कारीन गबननय डा. मुियाज िनतिडाराई हदएय उहाॉकै सहमोगभा सो कम्ऩनी स्थाऩना बएको 
धथमो । 
कारान्तयभा आएय सो कम्ऩनीरे केही याम्रो काभ गये ऩनन फैंकजस्तो बमो । उसको नीनतभा विद्मुत ्ऺेत्रभा 
रगानीका राधग स्जम्भेिायी गनन नऩाइन ेअिस्था यह्मो । नीनतभ ैअन्म फैंकसॉग भभरेय उसरे रगानी गन ेय 

कन्सोहटनमभ भात्र गनन भभलन ेबमो । कारान्तयभा के बमो बन ेउसरे सस्तो ब्माजभा हदन प्रस्ताि गन ेकुया आएन । 
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उसरे ८ प्रनतशत ब्माजभा ऋण उऩरब्ध गयाउन सक्न ेअिस्था धथमो । उसरे सयकाय, एभसमारी विकास फैंक, विश्ि 

फैंकजस्ता ननकामफाट सस्तो ३ प्रनतशतभा लमाएको ऩैसा हदन्छु बनेको धथमो । कम्ऩनीरे ५ प्रनतशत „एक्सिने्ज 

रयक्स‟ ऩनन याख्छु य केही प्रनतशत काभ गयेफाऩतको भास्जनन यािेय काभ गछुन  बन ेऩनन गनन सक्दैन । दानमत्ि भरन े

फैंक अकै कुन ैहुन्छ । फैंकरे „कस्ट अप पन्ड‟ १३ प्रनतशत हो बन्मो बन ेसोही ब्माज उसरे ऩनन भरनुऩछन  । मसयी 
हेदान एिआइडडभसएररे ननजी ऺेत्ररे सोिकेो जसयी काभ गनन सकेन । 
त्मसकायण ननजी ऺेत्रराई सयकायरे कसयी सस्तो ब्माजभा यकभ उऩरब्ध गयाउन ेहो बन्न ेकुया सोधिहदनुऩयम्ो । 
सयकायरे महद ननजी ऺेत्रको रगानी फढ्छ बन ेत्मसराई वऩवऩएभा कन्बटन गनन भभलनुऩयम्ो । दिुैनतय भुि फन्द गनन 
भभलदैन । जस्तो, ठूरो ऩानी बएको ठाउॉभा एकानतय प्िार ठूरो छ बन ेअकाननतय ऩनन प्िार ठूरो न ैफनाउनुऩयम्ो य 

सानो छ बने सान ैफनाउनुऩयम्ो । ननजी ऺेत्ररे भाग गयेको के भात्र हो बन ेरगानी य ऋणभा दईुतपी हुनुऩयम्ो । 
त्मसभा सयकायरे केही अनुदान हदनुऩयम्ो बन्न ेहो । 
अको कुया वऩक्रकङ आियको कुयाभा सयकायरे रोड य आऩूनतनराई ननस्श्ित गनुनऩयम्ो । वऩक्रकङभा कनत भेगािाट ऊजान 
िाहहन ेअनन स्टोयेजभा कनत भेगािाट िाहहने य आयओआयभा कनत भेगािाट िाहहने बनेय तम हुनुऩयम्ो । मसभा 
सयकायरे केही हदसम्भ आॉकडा लमाएको छ, तय त्मसराई ऩरयभाजननसहहत „भबजनयी‟ फनाइनुऩछन  । 
सफैबन्दा ठूरो विर्म विश्िसनीमताको कुया छ । जस्तो क्रक एक भेगािाटभा ५० राि हदन्छु बननएको धथमो । 
त्मसभा धेयै रबफङ गरयमो । अनन त्मसऩनछ ऩोस्टेड येट हदन्छु बननमो । तय, मो कुया अहहरेसम्भ ऩूया बएको छैन । 
हाभीरे जुन सयकाय य जो भन्त्री बएका छन,् नतनीहरूराई एकैिारे एउटै धिठ्ठी रेिेको रेख्म ैछौँ । सफ ैभन्त्रीरे 

धिठीराई स्स्िकाये ऩनन अहहरेसम्भ ऩाउन सकेका छैनौँ । सयकायरे विश्िसनीमता कामभ याख्न सक्नुऩछन  न क्रक 

त्मसराई ऩेन्डुरभ फनाएय याख्न ेहो । 

सयकाय य ननजी ऺेत्रफीि केही विश्िसनीमता य आत्भविश्िासको ननकै अबाि छ । ऩनछलरोऩटकका भन्त्रीसॉग केही 
कभ बए ऩनन मसअनिका धेयै भन्त्री हुन्छ, हुन्छ भात्र ैबन्न ेतय काभ केही ऩनन नगन ेऩरयऩाटीका यहेको हाभीरे 

बोग्मौँ । 
औद्मोगीकयणभा ऊजाषराई जोडडनझऩयछ् 

नेऩार अहहरे विकासको ियणभा यहेको छ । मसभा सयकायरे ऊजानराई प्रभुि प्राथभभकताभा यािेय अगाडड 

रैजानुको विकलऩ छैन । क्रकनक्रक, नेऩारभा फसेनन आमात बइयहेको अफौँ रुऩैमाॉफयाफयको इन्धनराई केही हदसम्भ 

विस्थाऩन गन ेयणनीनत सयकायरे फनाउनुऩछन  । अफको तीनदेखि ऩाॉि िर्नभबत्र नेऩाररे बफजुरी ननमानत गन ेगयी 
उत्ऩादन बइसक्छ । 
वऩवऩए य पाइनास्न्समर क्रोजय बइसकेका धेयै विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकम्ऩनीरे केही िर्नऩनछ उत्ऩाहदत बफजुरी 
कहाॉ फेच्न ेबनेय गम्बीय िासो व्मक्त गरययहेका छन ्। मसका राधग ऊजानराई औद्मोधगकीकयणसॉग प्रत्मऺ जोडये 

जफसम्भ अगाडड रधगॉदैन, तफसम्भ मो ऺेत्रको विकास गन ेप्रमास जनत ऩरयश्रभ गये ऩनन सम्बि छैन । मसका 
राधग सयकायी तियफाट दयूगाभी नीनत फनाइन ुआिश्मक छ । इन्धनराई सम्ऩूणन रूऩभा विस्थाऩन कहहलम ैगनन 
सक्रकॉ दैन तय, मसराई विद्मुत्को भाध्मभफाट धेयै हदसम्भ विस्थाऩन गनन सक्रकन्छ । 
ववश्वव्माऩी अवस्था  
अहहरेको विश्िव्माऩीकयणको जभानाभा विभबन्न देशहरूरे औद्मोधगकीकयण बनेको कुन ऺेत्रराई भान्न ेबन्न े

उनीहरूको काभ गयाइभा बय ऩछन  । विश्िव्माऩीकयणका कायण फहुउद्देश्मीम कम्ऩनी सॊसायका कुन ैऩनन देशभा 
जान ऩाउॉछन ्। कुन ैऩनन देशको सयकायरे प्रत्मऺ िैदेभशक रगानी (एपडडआई) नभबत्राउन ेबन्न ेकुया हुॉदैन, देशको 



अथनतन्त्र िदृ्धध गनन जसरे ऩनन एपडडआई स्िीकाय गछनन ्। जहाॉ िाहक धेयै छन ्अनन भजदयुको ज्मारा सस्तो छ, 

त्महाॉ रगानी गन ेकम्ऩनी धेयै हुन्छन ्। 
मसराई नेऩारको सन्दबनभा जोडये हेन ेहो बन ेिासभा नेऩार औद्मोधगकीकयणभा जान ेकुया के हो बनी गम्बीय 

रूऩभा सोच्न ुजरुयी बइसकेको छ । आज नेऩार कागज फेिये िा गाभेन्टको व्माऩाय गयेय औद्मोधगकीकयणभा जान 

सक्न ेहो ? प्रश्न महीीँनेय छ, जुन सम्बि छैन । नेऩारभा हाइड्रोराई व्मिस्स्थत गनन „कम्प्माटेहटब‟ फनाउन ुजरुयी 
छ, क्रकनक्रक हाभीसॉग विश्िका धेयै देशसॉग नबएको हाइड्रो ऊजान प्रशस्त भात्राभा छ । 
नेऩाररे अफ गनुनऩन ेबनेको हाइड्रो उद्मोग होइन, जरविद्मुत्भा आधारयत उद्मोग हो । विद्मुत ्जनत ऩनन प्राप्त 

हुन्छ, अफका केही िर्नऩनछ । महाॉ िरेुका सफ ैउद्मोग सफ ैइन्धनभा आधारयत छन ्। नमनीहरूराई केही हदसम्भ 

विस्थावऩत गयेय िा इन्धनराई विद्मुत ्ऊजानतपन  रैजानका राधग सयकायी ऩहर जरुयी छ य मो सम्बि ऩनन छ । 
प्रकृनतरे हदएको जस्तो क्रक िन्राधगरय केफरकाय, कपीभा आधारयत उद्मोग, हािाऩानी सुहाउॉदो ऩमनटनका राधग 

िाहहन ेऩूिानधायजस्ता धिजको विकास गनन सक्नुऩछन  । अको स्स्िट्जयलमान्डको उदाहयण भरऔीँ, त्महाॉ जम्भा दधू य 

िडी भात्र फन्छन ्। त्महाॉका भान्छे सॊसायकै धनी य भहॉगा काय िढेय हहॉड्छन ्। हाभीरे ऩनन महाॉ साइकर न ै

फनाउनुऩछन  िा कऩडा ननमानत गनुनऩछन  बन्न ेहोइन । भसभेन्ट उद्मोग िोलनुऩयम्ो, जहाॉ विद्मुतीम ऊजानको धेयै िऩत 

हुन्छ । हाभी अफ विश्िव्माऩी िाभभा छौँ, हाभीरे िीन य बायतको साभान योकेय आफ्नो फनाएय ननमानत गन े

कलऩनाबन्दा नेऩारको सम्बाव्म उत्ऩादन के हो बनेय ऩत्ता रगाउनुऩयम्ो । त्मो बनेको अहहरेको सन्दबनभा विद्मुत ्

न ैहो । 
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दहउॉदभा बायतफाट ५ सम भेगावाट आमातको तमायी 
नेऩार विद्मुत प्राधधकयणरे आगाभी हहउॉदको विद्मुत सॊकट कभ गनन बायतफाट करयफ ५ सम भेगािाटसम्भ विद्मुत 

आमात गन ेरक्ष्म यािेको छ । सीभा ऺेत्रका विद्मभान प्रसायण राइनको उच्ितभ ऺभता प्रमोग गदै आमात फढाउन 

राधगएको हो । 
ढलकेफयŔभुजफ्पयऩुय ४ सम केबी अन्तयदेशीम प्रसायण राइन, कुशाहाŔकटौमा, यक्सोर ऩयिानीऩुयरगामत दजननौं 
बफन्दकुा राइनफाट उक्त ऩरयभाणको विद्मुत लमाउन सक्रकने प्राधधकयणको अनुभान छ । प्राधधकयणरे गत आधथनक 

िर्नको हहउॉदभा उच्ि भाग हुॉदा ३ सम ९५ भेगािाटसम्भ विद्मुत आमात गयेको धथमो । 
प्राधधकयणका अनुसाय अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट १ सम ४५ भेगािाट, कुशाहाŔकटैमाफाट १ सम २५ भेगािाट, 

यक्सोरŔऩयिानीऩुय (नमाॉ) य कुशाहाŔकटैमाॉ (नमाॉ) फाट ५०/५० भेगािाट य टनकऩुयफाट ३५ भेगािाट आमात गन े

मोजना छ । मस्त,ै कटैमाŔयाजवियाजफाट १०, याभनगयŔगण्डकफाट २५, कटैमाŔइनरुिा, भसताभडीŔजरेश्िय, 

यक्सोरŔिीयगन्ज य नानऩायाŔनेऩारगन्जफाट १२/१२ भेगािाट विद्मुत आमात हुनेछ । 
३३ केबीका राइन कटैमाŔइनरुिाफाट ५ य जमनगयŔभसयाहाफाट ७ भेगािाट आमात हुनेछ । प्राधधकयणरे आगाभी 
हहउॉदभा धनगढीŔऩाभरमा बफन्दकुो ३३ केबी प्रसायण राइन भभनत गयेय थऩ १० भेगािाट आमात गन ेरक्ष्म यािेको 
छ । मोसॉग ैहहउॉदभा १ सम १० देखि १ सम ५० भेगािाटसम्भ थऩ विद्मुत आमात हुन ेननस्श्ित बएको छ । 
आगाभी हहउॉदको विद्मुत भाग करयफ १ हजाय ८ सम भेगािाट ऩुग्न ेप्राधधकयणरे प्रऺेऩण गयेको छ । आन्तरयक 

उत्ऩादन य बायतफाट आमात गरयन ेविद्मुतरे सॊकट व्मिस्थाऩन गने मोजना छ । ऊजान भन्त्री भहेन्रफहादयु शाहीरे 

हहउॉदभा रोडसेडडङ हुन नहदन ेदाफी गयेका छन ्। 
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ऊजाष भन्त्रारमद्वाया श्वेतऩत्र जायी : सेनाराई जरववद्मझत्भा रगानी गनष सहज 

उभेश ऩौडरे 

नेऩारी सेनाराई जरविद्मुत्भा रगानी गनन अफ सहज हुन ेबएको छ । राभो सभमदेखि जरविद्मुत्भा रगानी गनन 
इच्छा देिाइयहेको नेऩारी सेनाराई ऊजानभन्त्री भहेन्रफहादयु शाहीरे श्िेतऩत्रभापन त भागनप्रशस्त ऩारयहदएका हुन ्। 
भन्त्रारमरे फुधफाय श्िेतऩत्र जायी गदै नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयीरगामत सुयऺा सॊस्थाराई 

जरविद्मुत्भा रगानी गनन प्रोत्साहन गनेगयी श्िेतऩत्र जायी गयेको हो । 
अहहरेसम्भ नेऩारी सेनासॉग करयफ ३८ अफन, नेऩार प्रहयीसॉग साढे दईु अफन य सशस्त्र प्रहयीसॉग दईु अफन रुऩैमाॉ यकभ 

कलमाणकायी कोर्भा जम्भा बएय फसेको छ ।ऊजाषभन्त्रीको श्वेतऩत्र – कणाषरीका स्थानीमराई श्रभभापष त सेमय 

नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे ननभानण गनन रागेको पुकोट कणानरी जरविद्मुत ्आमोजनाभा कणानरीका स्थानीम 

जनताराई नगद तथा श्रभभापन त ऩनन सेमय हदने व्मिस्था भभराइन ेऊजानभन्त्री भहेन्रफहादयु शाहीरे फताएका छन ्

। फुधफाय ऊजान ऺेत्रको ितनभान अिस्था य तत्कारको कामनमोजनासम्फन्धी श्िेतऩत्र जायी गदै भन्त्री शाहीरे 

ननजाभतीरगामतका सािनजननक सेिाभा यहेका कभनिायीराई ऩनन सेमय रगानीको सुननस्श्ितता गरयन ेफताए । 
शाहीरे मसअनिका सयकायरे लमाएका „यास्रिम ऊजान सॊकट ननिायण तथा विद्मुत ्विकास दशकसम्फन्धी 
अिधायणाऩतय् २०७२‟ य „नेऩारको ऩानी जनताको रगानी २०७३‟का कामनिभराई ननयन्तयता हदएका छन ्। 

देशबरय ववद्मझत ्सेवा सझचारु 

विगत एक सातादेखि बायी िर्ान य त्मसऩनछ आएको फाढीका कायण ऩूिॉ ऺेत्र य सभि तयाईभा अिरुद्ध बएको 
विद्मुत ्फुधफायदेखि सुिारु बएको छ । अिरुद्ध बएको राइनराई प्राधधकयणरे तत्कार ैिायिटा एक्सन हटभ 

फनाएय भभनतको काभ अगाडड फढाएको हो । प्राधधकयणरे ऺनत बएका िान्सभभसन राइन, सफस्टेसन, 

टाियरगामतका सॊयिनाराई भभनत गयेय ऩुन् सुिारु गयेको प्राधधकयणका कामनकायी ननदेशक कुरभान निभसङरे 

फताए । फाढीरे दहुफी सफस्टेसन डुफान, काफेरी करयडोयको िरुािरुीको टाियभा ऺनत, हेटौँडा सफस्टेसनभा ऺनत, 

ढलकेफय िऩुय राइनभा ऺनत तथा तयाईका विभबन्न स्थानभा रूि ढरेय विद्मुत ्सेिा अिरुद्ध फनाएको धथमो । 

कभषचायीरे घझस भागे हटनाइनभा उजझयी  
ऊजान भन्त्रारम य नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे कुन ैऩनन कभनिायीरे िुस भागेभा िा काभभा हढराइ गयेभा तत्कार 

गुनासो तथा उजुयी गनन हटराइनको व्मिस्था गन ेबएको छ । ऊजानभन्त्रीको कामनकऺसॉग ैयहन ेउक्त हटराइनभा 
प्राधधकयण य भन्त्रारमका दईुŔदईुजना कभनिायी यहन ेभन्त्री शाहीरे फताए । मसअनि भन्त्रारमरे यािेको टोर फ्री 
नम्फय य लमान्डराइन नम्फय प्रबािकायी नबएको बन्दै शाहीरे िाय अॊकको हटराइनको व्मिस्था गनन रागेको 
फताए । 
मस्ता छन ्श्वेतऩत्रका भझख्म फझॉदा 
-विद्मुत ्ननमभन आमोग ऐनको प्रबािकायी कामानन्िमन गन े। 
– ऩञ्िशे्िय फहुउद्देश्शीम आमोजनाराई अगाडड फढाउन ऩहर गन े। 
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– जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनीभापन त िैदेभशक रगानी भबत्राएय सयकायी तथा ननजी आमोजनाराई 

आिश्मक ऩुॉजीको व्मिस्था गन े। 
– विद्मुत ्प्राधधकयणफाट ननभानण बइयहेका िभेभरमा, बत्रशूरी ३ ए, कुरेिानी तेस्रो तथा प्राधधकयणका सहामक 

कम्ऩनीफाट ननभानणाधीन अऩय ताभाकोसी, यसुिागढी, भध्मबोटेकोसी य सान्जेनजस्ता आमोजनाराई नछटो 
सम्ऩन्न गनन विशरे् ऩहर गन े। 
-ठूरा तथा फहुउद्देशीम आमोजनाहरूको ननभानण गनन इस्न्जननमरयङ, सािनजननक िरयद प्रक्रिमा, ननभानण य 

पाइनास्न्सङ (इवऩभसएप)को अिधायणाराई िरुा गनन नीनतगत व्मिस्था गन े। 
– धिनी तथा अन्म उद्मोगफाट ननस्कन ेविद्मुत्को उत्ऩादनराई प्रिद्र्धन गन े। 
– विद्मुत ्िरयदबफिीराई सहज फनाउन सभमानुकूर हुन ेगयी प्रक्रिमाराई सयरीकयण गरयनेछ । 
– विद्मुत ्भाग ऩूया गनन बायतफाट आमात, सौमन तथा फामोभासको उत्ऩादन, यन अप रयबय जरविद्मुत्फाट 

उत्ऩाहदत विद्मुत्को सस्म्भश्रण तम गयी कामानन्िमन गन े। 
– आि ०७५-७६ सम्भ भाधथलरो ताभाकोसी, ननजी ऺेत्रफाट उत्ऩादन हुन ेजरविद्मुत ्य यास्रिम धिडभा आफद्ध हुन े

सौमन विद्मुत्सभेतफाट कुर ६०० भेगािाट थऩ गन े। 

– ऩूिनदेखि ऩस्श्िभसम्भ तयाई य भध्मऩहाडभा ४०० केबी प्रसायण राइन, न्म ुफुटिर गोयिऩुय तथा गलछी केरुङ 

िसफोडनय ४०० केबी प्रसायण राइन, कणानरी, सेती, बेयीरगामतका नदी फेभसनभा ४०० केबी प्रसायण राइन ५ 

िर्नभबत्र सम्ऩन्न गने । 
– प्राधधकयणको एक भात्र बायप्रेर्ण केन्रराई स्तयोन्ननत तथा सफ ैप्रदेशभा विस्ताय गन े। 
-१ िर्नभबत्र कणानरीका सफ ैस्जलराराई यास्रिम प्रसायण राइनसॉग जोड्न े। केन्रीम प्रसायण राइन ऩुग्ने स्थानभा 
िार ूअिस्थाभा यहेका साना जरविद्मुत ्आमोजनाराई ऩूणन ऺभताभा सञ्िारन गरयनेछ । 
– अनराइन ऩेभेन्ट, रयिाजन काडन ऩेभेन्ट, एनी ब्रान्ि ऩेभने्ट देशबरय िभश् राग ूगन े। साथ ैस्भाटन भभटय य स्भाटन 
धिडराई राग ूगन े।  
-काठभाडौंरगामतका प्रभुि सहयहरूभा वितयण प्रणारी बूभभगत गरयनेछ । 
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१० वषषमबत्र १२ हजाय भेघावाट ववद्मझत खऩत गने प्राधधकयणको मोजना 
विद्मुत प्राधधकयणरे आगाभी ५ देखि १० िर्नभबत्र करयफ १२ हजाय भोिाटसम्भको विद्मुत िाऩत गन ेतमायी 
गरययहेको छ । त्मसका राधग तयाई रगामतका प्रभुि सहयी ऺेत्रहरूभा औद्मोधगक करयडोय एिभ ्वितयण प्रणारीको 
विस्ताय गन ेमोजना अनि सायेको छ । 
बफहीफाय काठभाडौंभा प्राधधकयणको ३२ औॊ िावर्नकोत्सि भनाउन ेिभभा प्राधधकयणका कामनकायी ननदेशक कुरभान 

निभसङरे विद्मुतको उत्ऩादन, भाग य वितयणफीि तादम्मता कामभ गनन वितयण प्रणारीको ऺभता िदृ्धध, 

स्तयोन्ननत य विस्ताय आिश्मक बएको फताएका धथए । त्मसका राधग ऩमानप्त रगानी गनन ऩनेभा उनरे जोड 

हदएका धथए ।  
त्मस्त ैउनरे यास्रिम उजान सङ्कट ननिाकयण तथा विद्मुत विकास दशक कामनमोजना २०७२ भा उलरेि बए 

अनुसायको उत्ऩादन भभश्रणको नीनत अनुरूऩ प्राधधकयण अनि फढेको जनाए । “नीनत अनुरुऩ प्राधधकयणरे 

जराशममुक्त जरविद्मुत आमोजनाहरूको विकास एिॊ ननभानणतपन  ध्मान केस्न्रत गयेको छ,” उनरे बन े

“विद्मुतको हदिनकारीन भाग सॊिोधन गनन विभबन्न जराशममुक्त आमोजनाहरु अनि फढाइएको छ ।”  

जस अनुसाय दधूकोसी (९०० भेिा), तभोय (७६२ भेिा), उत्तयगङ्गा (३००÷६०० भेिा), आधधिोरा (१८० भेिा) 
जराशमुक्त आमोजनहरू प्रबािकायी विकास बइयहेको छ । वऩक्रकङ यन अप रयबय आमोजनाहरुभा भाधथलरो अरुण 

(७०० भेिा) य ताभाकोसीŔ५ (९५ भेिा) य ६० भेगािाटको भोदी जरविद्मुत आमोजना सभेत प्रबािकायी रूऩभा 
विकास, ननभानण य सञ्िारन बएको उनरे जानकायी हदए । त्मसका राधग प्राधधकयणरे विभबन्न सहामक 

कम्ऩनीहरू स्थाऩना गरयसकेको जनाइएको छ । 
स्िदेशी तथा विदेशी रगानीकतानहरूराई जराशमुक्त तथा वऩक्रकङ यन अप रयबय आमोजनाभा रगानीको प्रोत्सहन 

गनन त्मस प्रकायका आमोजनाहरूफाट उत्ऩादन हुन ेविद्मुतको छुट्टाछुट्टै दय ननधानयण गरयएको छ । उत्ऩाहदत 

विद्मुत तोक्रकएको रोड सेन्टयभा ऩ¥ुमाउन एिभ ्आमातŔननमानत  प्रमोजनका राधग ऩूिनŔऩस्श्िभसम्भ ४०० केबी 
प्रसायण राइन ननभानण गन ेमोजनाको सम्फन्धभा सभेत कामनिभभा प्रकाश ऩारयएको धथमो । 
प्राधधकयणका अनुसाय विद्मुत िहुािट िटाउन, सेिा प्रिाहभा दऺता अभबिदृ्धध रगामतका राधग स्भाटन भभटय य 

स्भाटन धिडराई कामानन्िमन गरयनछे । धिड सफस्टेसनभा सौमन शस्क्त य इनजॉ स्टोयेज ब्मािीको सभामोजन गयी 
धिड कामानन्िमनभा लमाइनेछ । काभ कायफाही कागजविहीन य डडस्जटर फनाउनेतपन  प्राधधकयणरे अिसय रूऩभा 
कदभ िारेको छ । 
प्राधधकयणरे सॊस्थागत तथा वित्तीम ऩुन्सॊयिना गन ेप्रक्रिमा प्रायम्ब गरयसकेको य त्मसका राधग प्रभुि 

साझदेायीभा इस्न्जननमरयङ य विद्मूत व्माऩाय कम्ऩनीहरूका स्थाऩना बइसकेको निभसङ्गरे जानकायी हदए ।  
त्मस्त ैप्राधधकयण सञ्िारक सभभनतरे भुरुकको सॊिीम  सॊयिना अनुरुऩ ७ ओटा ऺेत्रीम कामानरम स्थाऩना गन े

बएको छ । प्राधधकयणको ऩूणन स्िाभभत्ि यहेको ऺेत्रीम कामानरमहरूराई वितयण कम्ऩनीको रूऩभा रुऩान्तयण गन े

फताइएको छ । एक भात्र बायप्रेर्णकेन्रराई स्तयोन्ननत तथा विस्तय गयी ऺेत्रीम बायप्रेर्ण केन्रसभेत स्थाऩना गन े

प्राधधकयणको मोजना छ । 
प्राधधकयणरे मोजनासॉग सम्फस्न्धत कामनहरू प्रबािकायी फनाउन अलऩकारीन तथा हदिनकारीन यणनीनतक 

मोजनाकासाथ कामनिभहरू सञ्िारन गन ेजनाएको छ । साथ ैकभनिायीको ऺभता अभबिदृ्धधको ननस्म्त 



बक्तऩुयस्स्थत ताभरभ केन्रराई अन्तयानस्रिम स्तयको उत्कृरट ताभरभ केन्रभा रूऩभा ऩुन्सॊयिना गन ेतमायी 
गरययहेको छ ।  
कामनकायी ननदेशक निभसङरे गएको िर्नदेखि काठभाडौं उऩत्मका, ऩोिया रगामतका शहयहरूभा रोडसेडडङ्ग हटेको 
जनाए । अन्म ऺेत्रहरुभा सभेत जनातारे अनुबि गन ेगयी रोडसेडडङ्गको सभमािधी कटौती गरयन्दै रधगएको 
जानकायी हदएका छन ्।  
उनरे ऩनछलरो सभम प्राधधकयणरे गयेको प्रगनत फाये जानकायी गयाउदै बन,े “गएको िर्न २ अफन ४० कयोड सञ्िारन 

भुनापा आजनन गयेको छ,” उनरे थऩ े“२५ प्रनतशतबन्दा फढी यहेको विद्मुत िहुािटराई २२.९ प्रनतशतभा झारयएको 
छ ।”  

उनका अनुसाय आधथनक िर्न २०७३÷०७४ भा अनिलरो िर्नबन्दा विद्मुत बफिी तथा अन्म आम्दानीफाट ४३.२१ 

प्रनतशत िदृ्धध गयी ५० अफन २२ कयोड ऩुगेको छ । त्मस्त ैअनिलरो आफभा ८ अफन ८९ कयोड िदु नोक्सान बएकोभा 
गएको िर्न िटेय ९७ कयोड ८९ रािभाभा सीभभत गयेको छ । मसराई प्राधधयकणरे ठूरो उऩरब्धीको रूऩभा हेयेको 
जनाए । विद्मुत िहुािट न्मूननकयण, आमातीत विद्मुतको औसत िरयद दयभा कभी, विद्मुत भहशुरको 
सभामोजन, प्रभुि सहयहरूभा ननमभभत विद्मुतको आऩूनतनरगामतको कायणरे िदु नोक्सानीभा बायी न्मुननकयण 

गनन सपर बएको उनको बनाइ छ ।  
कामनिभभा उजानभन्त्री भहेन्रफहादयु शाही, भन्त्रारमका सधिि अनुऩकुभाय उऩाध्माम रगामरे आफ्ना वििाय 

यािेका धथए ।  
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छनजी रगानीका आमोजनाराई सहझमरमत 

बीभ गौतभ  

ऊजानभन्त्री भहेन्रफहादयु शाहीरे ननजी रगानीराई प्रिद्र्धन गन ेमोजनासहहतको ३४ फुॉदे भागनधित्र (योडम्माऩ) 

सािनजननक गयेका छन ्। भन्त्री शाहीरे जरस्रोतको अधधकतभ उऩमोग गन ेय जरविद्मुत ्आमोजना फनाउॉदा 
यारििाती फनाइन ेप्रिवृत्तराई ननरुत्साहहत गने भभनसहहतको योडम्माऩ सािनजननक गयेका हुन ्। 
‘जरस्रोतको उऩमोग गयौ, यारिराई सभदृ्ध फनाऔ‟ बन्न ेभूर नाया हदएय फुधफाय भन्त्री शाहीरे ऊजान ऺेत्रको 
ितनभान अिस्थािाये श्िेतऩत्र जायी गदै भागनधित्रसभेत सािनजननक गयेका हुन ्।  
भागनधित्रभा विद्मुत ्सेिाराई बयऩदो, गुणस्तयीम, सस्तो य सुरब रूऩभा विद्मुत ्आऩूनतन गयाउनेदेखि उत्ऩादन 

िदृ्धधका राधग ननभानणाधीन आमोजनाहरूराई सभमभ ैननभानण गन ेतथा नमाॉ आमोजनाहरू सुरुिात गन ेय ननजी 
ऺेत्रद्िाया अनि फढाइएका आमोजनाहरूराई सहजीकयण य सहुभरमत हदनेसम्भको िोर्णा गरयएको छ । 
भागनधित्रभा जनताको सेिा य सन्तुस्रटराई भध्मनजय नगयी आिश्मक विद्मुत ्सेिा उऩरब्ध गयाउन एकीकृत 

स्रोतको ऩरयिारन, विद्मुत ्आमात तथा उऩबोगको उधित व्मिस्थाऩनभा जोड हदइएको छ । 
भागनधित्रभा दईु िर्नअनि तत्कारीन ऊजानभन्त्री टोऩफहादयु यामभाझीरे लमाएको „यास्रिम ऊजानसॊकट ननिायण तथा 
विद्मुत ्विकास दशकसम्फन्धी अिधायणा‟ तथा एक िर्नअनि तत्कारीन ऊजानभन्त्री जनादनन शभानरे लमाएको 
„नेऩारको ऩानी य जनताको रगानी‟ मोजनाको अऩनत्ि भरइएको फताइएको छ । भागनधित्रभा ननमभन आमोगको 
ऐनको प्रबािकायी कामानन्िमन गरयन ेउलरेि छ । 
भागषधचत्रभा के छ ?  

–ननजी ऺेत्रका आमोजनाराई सहजीकयण 

Ŕदईु िर्नभबत्र थऩ ६ सम भेगािाट  

Ŕिाय सम केबीका ठूरा प्रसायणराइन ननभानण 

Ŕविऩन्नराई श्रभभापन त सेमय रगानी 
Ŕइऩीसीएप य फीटीभा नीनतगत व्मिस्था 
Ŕसभमभ ैकाभ नगन ेकम्ऩनीराई कारोसूिीभा याखिन े

Ŕस्थाऩना बएका कम्ऩनीहरूराई स्रोतसाधन सम्ऩन्न 

Ŕसहय य गाउॉभा नेट भभटरयङ 

Ŕऺेत्रीमस्तयभा बायप्रेर्ण केन्र 

Ŕविद्मुत ्व्माऩायभा अलऩकारीन य दीिनकारीन सॊयिना 
Ŕकणानरीभा एक िर्नभबत्र केन्रीम प्रसायण 

Ŕप्रदेशहरूभा प्राधधकयण सॊयिना 
Ŕकाठभाडौरगामतका भुख्म सहयभा बूभभगत वितयण प्रणारी 
स्ऩरट कामनताभरका य कामनमोजना नबएऩनन भागनभबत्रभा ऩञ्िशे्िय िहुउद्देश्मीम आमोजना अनि फढाउन ऩहर 

गरयन,े विद्मुत ्प्राधधकयणद्िाया ननभानण बइयहेका िभेभरमा, बत्रशुरी िी ए, कुरेिानी तेस्रो तथा सहामक 

कम्ऩनीद्िाया ननभानणाधीन अऩय ताभाकोसी, यसुिागढी, भध्मबोटेकोसीरगामतका आमोजना सभमभ ैअनि 



फढाउन ेउलरेि छ । ननजी ऺेत्रफाट ननभानण बइयहेका आमोजनाहरूराई सभमभ ैसम्ऩन्न गयाउन आिश्मक सहमोग 

एिॊ सहजीकयण गरयन ेभागनधित्रभा उलरेि छ । तय के सहजीकयण गन ेबन्न ेस्ऩरट छैन ।  
दईु िर्नभबत्र (२०७५÷०७६भबत्र) प्राधधकयण, ननजी ऺेत्र य सौमनफाट गयी ६ सम भेगािाट विद्मुत ्थऩ उत्ऩादन गन े

उलरेि गदै ऩूिनदेखि ऩस्श्िभसम्भ तयाई य भध्मऩहाडभा ४ सम केबीको प्रसायणराइन, फुटिरŔगोयिऩुय तथा 
गलछीŔकेरुङ अन्तयदेशीमका साथ ैकणानरी, सेती य बेयी रगामतका नदी फेभसनभा ४ सम केबीका प्रसायणराइन 

ननभानण गन ेभागनधित्रभा उलरेि छ । 
भागनधित्रभा कणानरीका स्थानीम जनता तथा ननजाभतीरगामत सािनजननक सेिाभा यहेका कभनिायीहरूको रगानीको 
सुननस्श्िता गयी तथा रगानी गनन नसक्नेराई श्रभभापन त सेमय रगानी गन ेव्मिस्था गयी पूकोट कणानरी 
जरविद्मुत ्आमोजना ननभानण गन ेतथा ठूरा तथा िहुउद्देश्मीम आमोजनाहरू ननभानण गनन इस्न्जननमरयङ, 

प्रक्मुयभेन्ट, कन्स्िक्सन एण्ड पाइनास्न्सङ (इऩीसीएप) तथा बफलट एण्ड िान्सपय (फीटी) को अिधायणाराई िरुा 
गनन नीनतगत व्मिस्था गरयन ेभागनधित्रभा उलरेि छ । 
भागनधित्रभा ठेक्का सम्झौता गयी तोकेको सभमभबत्र ननभानण तथा अध्ममन सम्ऩन्न गन ेननभानण व्मिसामी तथा 
ऩयाभशनदाता कम्ऩनीसॉग ठेक्का सम्झौता गयी कारोसूिीभा सभेत सूधिकृत गरयन ेउलरेि छ ।  
भागनधित्रभा गुणस्तयीम तथा बयऩदो विद्मुत ्सेिा उऩरब्ध गयाउन, ऊजान सुयऺाको सुननस्श्ितता गनन तथा 
विद्मुत्भा आत्भननबनय हुन दीिनकारनन यणनीनत तमाय गरयन ेउलरेि गदै विद्मुत ्उत्ऩादन, यास्रिम प्रसायण िीड, 

इस्न्जननमरयङ य नेऩार ऩािय िेड कम्ऩनीहरूराई साधनस्रोत सम्ऩन्न फनाई प्रबािकायी रूऩभा अनि फढाइन ेउलरेि 

गरयएको छ । 
विद्मुत ्भाग व्मिस्थाऩन तथा रोडसेडडङ ननयाकयणका राधग अलऩकारीन रूऩभा बायतफाट विद्मुत ्आमात, 

स्िदेशीको सौमन तथा फामोग्मासफाट उत्ऩाहदत विद्मुत ्िरयद गरयन ेउलरेि गदै सहयी तथा िाभीण इराकाभा नेट 

भभटरयङको व्मिस्था गयी सौमन ऊजान प्रिद्र्धन गरयन ेभागनधित्रभा उलरेि छ । हार एउटा भात्र काठभाडौभा बायप्रेर्ण 

केन्र यहेको त्मसराई स्तयोन्ननत गरयन ेतथा ऺेत्रीमस्तयभा सभेत स्थाऩना गन ेउलरेि गदै भागनधित्रभा विद्मुत ्

व्माऩायका राधग अलऩकारीन तथा दीिनकारीन सॊयिना तमाय गरयन रागेको उलरेि छ । 
आऩूनतन गरयन ेविद्मुत्को गुणस्तय कामभ गनन बोलटेज, क्रफ्रक्िेन्सी तथा ऩािय फ्माक्टयराई तोक्रकएको स्तयभा 
कामभ याख्न उऩामहरू अफरम्फन गरयन ेबन्दै भागनधित्रभा देशका सफ ैस्जलराभा केन्रीम प्रसायण राइन ऩ¥ुमाउन 

विशरे् ऩहर गरयन ेतथा एक िर्नभबतय् कणानरी अञ्िरराई यास्रिम प्रसायणराइनसॉग जोडडन ेउलरेि छ ।  
विद्मुत ्भहशुर नतनन सहज फनाउन अनराइन ऩेभेन्ट, रयिाजन काडन ऩेभेन्ट, एनी ब्रान्ि ऩेभेन्ट रगामतका कामनिभ 

अनि फढाउने उलरेि गदै स्भाटन य िीडभा जोड हदइएको छ । 
भागनधित्रभा िहुािट न्मूनीकयण अभबमानराई प्रबािकायी फनाउन,े राभो सभमसम्भ विद्मुत ्िक्मौता ननतनेराई 

स्ित राइन काट्न ेव्मिस्था गन,े नमाॉ सॊविधान फभोस्जभ विद्मुत ्ऺेत्रको प्रादेभशक य स्थानीम तहभा प्रशासननक 

तथा सॊस्थागत सॊयिना ननभानण गन,े प्राधधकयणको वित्तीम अिस्था सुधाय गनन सञ्िारन गनन न्मूनीकयण, 

स्िउत्ऩादन िदृ्धध रगामतभा जोड हदइएको छ ।  
आउॉदो ५ देखि १० िर्नभबत्र करयफ १२ हजाय भेगािाट विद्मुत ्िऩत गननसक्न ेगयी तयाईरगामतका प्रभुि सहयी 
ऺेत्रहरूभा औद्मोधगक कोरयडोय एिॊ वितयण प्रणारीको विस्ताय गन ेमोजना अनि फढाउन ेउलरेि गदै भागनधित्रभा 
काठभाडौ रगामतका भुख्म सहयभा बूभभगत वितयण प्रणारी अनि फढाइन ेउलरेि छ । 



ऊजान दऺता बएका भरड धिभ, ऩॊिा, क्माऩाभसटय फैक, ऩानी तान्न ेभोटय रगामतराई विशरे् जोड हदन ेउलरेि गदै 

विद्मुत ्प्राधधकयणसॉग यहेको सञ्िाय नेटिकन  (अस्प्टकर पाइिय) तथा जग्गा जभीनको सभुधित प्रमोग गयी 
आम्दानी िदृ्धध गरयन,े प्राधधकयणरे हदन ेयहेक सेिाभा भानिीम सुयऺाराई प्रभुि प्राथभभकता हदइन ेउलरेि छ ।  
कामनिभभा भन्त्री शाहीरे भन्त्रारमभा जरविद्मुत ्दरार य भाक्रपमाराई प्रिेश ननर्ेध गन ेतथा शस्क्त य ऩहुॉिको 
बयभा सरुिा हुन ेकभनिायी प्रिवृत्तराई ननरुत्साहहत गरयन ेफताए ।  
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सफै जरववद्मझत ्आमोजना याजष्िम प्राथमभकताभा 
विजम देिकोटा  
सयकायरे जरविद्मुत ्विकाससॉग सम्फस्न्धत सफ ैआमोजनाराई यास्रिम प्राथभभकता प्राप्त आमोजनाभा सभािेश 

गन ेबएको छ । यास्रिम मोजना आमोगरे उत्ऩादन, प्रसायण तथा वितयण आमोजनाहरूराई यास्रिम प्राथभभकता 
प्राप्त आमोजनाभबत्र यािी ननभानण य आिश्मक सहजीकयणका राधग ऊजान एिॊ िन भन्त्रारमराई ऩत्रािाय गदैछ ।  
ऊजान ऺेत्रका आमोजनाहरूराई विभबन्न प्राथभभकताभा याख्दा सभन्िम य ननभानण तदारुकता नदेखिएकारे सफ ै

आमोजनाराई यास्रिम प्राथभभकताको सूिीभा सभािेश गनन राधगएको हो । अफउप्रान्त ननजी ऺेत्ररे फनाउन े

आमोजनाराई सभेत यास्रिम प्राथभभकताभा सभािेश गरयनेछ । 
नेऩार सयकायफाट बएका जरविद्मुत ्विकाससॉग सम्फस्न्धत सफ ैउत्ऩादन, प्रसायण तथा वितयण 

आमोजनाहरूराई एकभुरठ रूऩभा यास्रिम प्राथभभकता प्राप्त आमोजनाभबत्र सभािेश गन ेआमोजनारे जनाएको छ 

। यास्रिम प्राथभभकता प्राप्त आमोजनाका राधग यास्रिम िनऺेत्र प्रमोग गनेसम्फन्धी कामनविधध कामानन्िमन गनन 
जरविद्मुत ्ऺेत्रका सफ ैआमोजनाराई यास्रिम प्राथभभकताभा याख्न राधगएको हो । 
मसअनि िन ऺेत्रको प्रमोजनराई सहज फनाउन आमोजनागत रूऩभा यास्रिम प्राथभभकता क्रकटेय ऊजान य िन 

भन्त्रारमभा ऩठाउनुऩथ्र्मो । आमोगको ऩनछलरो ननणनमसॉग ैजरविद्मुत ्विकासभा िन य िाताियणको सभस्मा 
बोधगयहेका सयकायी य ननजी प्रिद्र्धनका आमोजनाअनि फढाउन सहज हुनेछ । 

 

भस्न्त्रऩरयर्द् अन्तगनतको साभास्जक सभभनतरे गतजेठ २ गत े„यास्रिम प्राथभभकता प्राप्त आमोजनाका राधग िन 

ऺेत्र प्रमोग गनेसम्फन्धी कामनविधध, २०७४‟ ऩारयत गयेको धथमो । यास्रिम प्राथभभकता प्राप्त मोजना, ननस्श्ित 

सभमािधधभा सयकायराई हस्तानत्यण गनुनऩन ेननजी िा सािनजननकŔननजीŔसाझदेायी (ऩीऩीऩी) भोडरभा ननभानण 

हुन ेऩूिानधाय आमोजना, सािनजननक उऩमोगको िस्त ुिा सेिासम्फन्धी सडक, िानेऩानी, विद्मुत,् िननजरगामतका 
ठूरा ऩूिानधाय आमोजना य सयकायरे तोकेका यास्रिम प्राथभभकता प्राप्त यास्रिम गौयिका आमोजनाभा मो कामनविधध 

राग ूहुॉदैछ । 
कामनविधधअनुसाय आमोजना ननभानण गदान कटानभा ऩन ेएक रुि फयाफय २५ िटा बफरुिा िृऺ ायोऩण गनुनऩन ेछ । 
साथ,ै आमोजनारे भरन ेजग्गािाऩत सट्टाबनान जग्गा हदनुऩन ेप्रािधानको साटो यकभ हदन सक्रकने प्रािधान 

कामनविधधभा छ ।  
स्िदेशी य विदेशी रगानीभा अनि फढाउन िोस्जएका ठूरा आमोजनारे हार िनऺेत्र प्रमोगसम्फन्धी सभस्मा 
बोधगयहेका छन ्। भाधथलरो कणानरी आमोजनाका राधग दैरेि य अछाभको २७३ हेक्टय, अरुण तेस्रोका राधग 

सॊििुासबाको १२५ हेक्टय तथा तनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजनाका राधग ४१७ हेक्टय िनऺते्र उऩरब्ध गयाउन 

विकासकतानरे आिह गरययहेका छन ्। यास्रिम प्राथभभकताभा सूिीकयण बएसॉग ैमीरगामत सफ ैजरविद्मुत ्

आमोजनाराई िनऺेत्रको जग्गा प्राप्त गनन सहज हुनेछ । 
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तीन वषषभा १२ सम भेगावाट ववद्मझत ् 

आउॉदो तीन िर्नभबत्र भुरुकभा १ हजाय २ सम भेगािाट विद्मुत ्थवऩन ेबएको छ । विद्मुत ्उत्ऩादन सुरु बएको १ सम 

६ िर्नभा ९ सम भेगािाट भात्र उत्ऩादन बएकोभा आगाभी तीन िर्नभबत्र मो ऩरयभाणभा थऩ विद्मुत ्उत्ऩादन हुन े

बएको हो ।  
नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणको ३२ औॊ िावर्नकोत्सि सभायोहभा कामनकायी ननदेशक कुरभान निभसङरे आगाभी िर्न 
भाधथलरो ताभाकोसी, ननजी ऺेत्र तथा सौमन ऊजानभापन त ६ सम भेगािाट उत्ऩादन थऩ हुन ेतथा आउॉदो २ देखि ३ 

िर्नभबत्र ननभानणाधीन जरविद्मुत ्तथा प्रसायणराइन आमोजनाहरू सम्ऩन्न गयी प्रणारीभा थऩ १ हजाय २ सम 

भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेजानकायी हदए ।  
िावर्नकोत्सिभा निभसङरे विद्मुत्को दीिनकारीन भाग सम्फोधन गनन सफैिारे आमोजना अनि फढाइन ेफताए । 
उनका अनुसाय दधूकोसी, तभोय, उत्तयगॊगा, आॉधीिोराजस्ता जराशमुक्त आमोजनाहरूका साथ ैभाधथलरो अरुण य 

ताभाकोसीŔ५जस्ता वऩक्रकङ यन अप रयबय (आयओआय) एिॊ २ सम १० भेगािाटको िनैऩुय सेती, ६० भेगािाटको 
भोदी रगामतका जरविद्मुत ्आमोजनाहरू विभबन्न सहामक कम्ऩनीहरूभापन त अनि फढाउनेगयी अनि फढेका छन ्

।  
उत्ऩाहदत विद्मुत ्तोक्रकएको रोड सेन्टयभा ऩ-ुमाउन एिॊ आमातŔननमानत प्रमोजनका राधग ऩूिनऩस्श्िभ तथा उत्तयŔ

दक्षऺण ४०० के.बी. प्रसायणराइन ननभानण गनन आिश्मक बएको उलरेि गदै निभसङरे ४०० के.बीको न्म ूफुटिरŔ

गोयिऩुय तथा गलछीŔकेरुङ िसफोडनय प्रसायणराइन आगाभी ५ िर्नभबत्र ननभानण सम्ऩन्न गन ेमोजना यहेको 
जानकायी हदए । 

प्राधधकयणका अनुसाय, हारसम्भ ननजी ऺेत्रका विभबन्न २ सम १३ िटा जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकसॉग ३ हजाय ३ सम ९५ 

भेगािाटफयाफय विद्मुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बएकोभा ४ सम ४१ भेगािाट उत्ऩादन बइसकेको य २ हजाय ९ सम 

३३ भेगािाट फयाफयका १ सम ५१ आमोजना ननभानणाधीन छन ्।  
अनिलरो आिको विद्मुत ्बफिी तथा अन्म आम्दानीफाट ३५ अफन ७ कयोड ३५ राि कूर आम्दानी बएकोभा ०७३-७४ 

भा उक्त आमभा िदृ्धध बई ५० अफन २२ कयोड ९४ राि ऩुगेको प्राधधकयणरे जनाएको छ ।  अनिलरो िर्नको 
तुरनाभा मो आम्दानी  ४३.२१ प्रनतशतरे फढी हो ।०७२-७३ भा बायतफाट १७७७.६८ धगगािाट आिय ऊजान आमात 

गरयएकोभा०७३-७४ भा २२.३५ प्रनतशतरे िदृ्धध बइ २१७५.०४ धगगािाट आिय ऊजान आमात बएको प्राधधकयणरे 

जनाएको छ । 
प्राधधकयणको विद्मुत ्िरयदसभेतको कर सञ्िारन ििन ०७२/७३ भा ३६ अफन ८ कयोड ७५ रािको तुरनाभा २६.२८ 

प्रनतशतरे िदृ्धध बइ ०७३/७४ भा ४५ अफन ५७ कयोड २० राि ऩुगेको छ । ०७२/७३ भा  ८ अफन ८९ कयोड िाटा यहेकोभा 
िटेय आधथनक िर्न २०७३÷७४ भा ९७ कयोड ८९ रािभा झयेको कामनकायी ननदेशक निभसङरे जानकायी हदए । 
२९ राि ७० हजाय िाहक यहेकोभा िदृ्धध बइ ०७३÷७४ भा साभुदानमक तथा थोक िाहकसभेत गयी ३२ राि ६० 

हजाय  ऩुगेको उलरेि गदै कुर विद्मुत ्बफिी आमभा गाहनस््म य औद्मोधगक िाहकको मोगदान िभश् ४१.८५ 

प्रनतशत य ३५.६१ प्रनतशत यहेको छ बन ेअन्म िगनका िाहकको मोगदान २२.५४ प्रनतशत यहेको प्राधधकयणरे 

जनाएको छ । प्राधधकयणका अनुसाय ०७३/७४ भा प्राधधकयणरे २ अफन ४० कयोड सञ्िारन भुनापा आजनन गयेको छ 

।  



प्राधधकयणरे आगाभी हहउॉ दको विद्मुत ्सॊकट कभ गनन बायतफाट करयफ ५ सम भेगािाटसम्भ विद्मुत ्आमात गन े

रक्ष्म यािेको उलरेि गदै अन्तयदेशीम प्रसायण राइनफाट १ सम ४५ भेगािाट, कुशाहाŔकटैमाफाट १ सम २५ 

भेगािाटका साथ ैहार ैसम्ऩन्न यक्सोरŔऩयिानीऩुय य कुशाहाŔकटैमाॉफाट ५०/५० भेगािाट य टनकऩुयफाट ३५ 

भेगािाट आमात गन ेमोजना यहेको जनाएको छ । 
िावर्नकोत्सिभा फोलदै ऊजानभन्त्री भहेन्रफहादयु शाहीरे हहउॉदभा रोडसेडडङ हुन नहदन ेगयी मोजना फनाएय अनि 

फढेको उलरेि गदै विद्मुत ्उत्ऩादन िदृ्धधराई केस्न्रत गयेय भन्त्रारम अनि फढेको फताए । प्राधधकयणभबत्रको 
गरत प्रिवृत्त अन्त्मका राधग आपू सक्रिम हुन ेउनको बनाइ धथमो । ऊजानसधिि अनुऩकुभाय उऩाध्मामरे विद्मुत ्

उत्ऩादनभा आत्भननबनय हुन ेगयी दीिनकारीन सभस्मा सभाधान गनन केस्न्रत हुनुऩन ेफताए । 
कामनिभभा विद्मुत ्प्राधधकयणका उऩकामनकायी ननदेशकद्िम सुननर ढुॊगेर य शास्न्तरक्ष्भी शाक्म, विद्मुत ्

प्राधधकयण आधधकारयक िेड मुननमनका अध्मऺ जनानदन बट्टयाई रगामतरे विद्मुत ्प्राधधकयणफाये ििान गयेका 
धथए ।  
  



>f]tM sflGtk'/, 2074÷05÷02 

प्राधधकयणको घाटा ९७ कयोडभा झयम्ो 
नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणको िदु नोक्सानी ९७ कयोड रुऩैमाॉभा झयेको छ । प्राधधकयणको िावर्नकोत्सिका अिसयभा 
हदइएको जानकायीअनुसाय गत िर्न उक्त नोक्सानी ८ अफन ८९ कयोड रुऩैमाॉ धथमो । प्राधधकयणका कामनकायी ननदेशक 

कुरभान निभसङका अनुसाय आधथनक िर्न २०७३/७४ भा िदु नोक्सानी बए ऩनन धेयै िर्नऩनछ सञ्िारन नापा बएको 
छ । मस िर्न २ अफन ४० कयोड रुऩैमाॉ प्राधधकयणरे सञ्िारन नापा गयेको छ ।  
‘विद्मुत ्िहुािट ननमन्त्रण, आमानतत बफजुरीको भूलमभा स्स्थयता, भूलम सभामोजन, ठूरा सहयहरूभा बएको 
ननमभभत विद्मुत ्आऩूनतन य वित्तीम ऩुन:सॊयिनाका कायण नोक्सानी िटाउन सक्रकएको हो,’ कामनकायी ननदेशक 

निभसङरे बन े। मस अिधधभा २५.७८ प्रनतशत यहेको िहुािट दयराई २२.९० प्रनतशतभा झारयएको जानकायी ऩनन 

निभसङरे हदए । िहुािट करयफ ३ प्रनतशत विन्दरेु िटेको छ । तय, प्राधधकयणको सञ्िारन नापा य िदु नोक्सानीभा 
बएको ठूरो धगयािटको भुख्म कायण बन ेगत िर्न फढाइएको भहसुर हो । गत िर्न बदौभा विद्मुत ्भहसुर २० 

प्रनतशत फढाइएको धथमो । मसैगयी एक िर्नभा प्राधधकयणका िाहक सॊख्मा २९ रािफाट फढेय ३२ राि ६० हजाय 

ऩुगेको जानकायी ऩनन उनरे हदए ।  
ऊजानभन्त्री भहेन्रफहादयु शाहीरे विद्मुत ्प्राधधकयणराई दहुुनो गाईका रूऩभा हेदान िाटा बएको फताएका छन ्। 
प्राधधकयणको २३ औॊ िावर्नकोत्सिको उद्िाटन गदै उनरे प्राधधकयणभापन त सफैरे आफ्नो दनुो सोझमाउन ेसोि 

फनाउॉदा िाटाभा गएको दाफी गये । „प्राधधकयणराई दहुुनो गाईका रूऩभा हेन ेगरयन्छ । त्मही सोिरे िाटाभा छ । 
गत िर्नभा िाटा केही न्मूनीकयण बए ऩनन अनिलरो िर्न करयफ ९ अफन नोक्सान धथमो,‟ भन्त्री शाहीरे बन,े „सफैरे 

िसु्न ेसोि फनाउॉदा प्राधधकयणको अन्त हुन सक्छ ।‟ प्राधधकयण व्माऩारयक सॊस्था बए ऩनन फसेनन िाटाभा गएको 
बन्दै उनरे आिोश ऩोिे । „प्राधधकयणको जस्त ैअधधकाय बएका ननजी सॊस्थानहरू नापाभा छन ्। तय, सयकायी 
सॊस्थान कसयी िाटाभा गमो । िाटाको स्जम्भा कसरे भरन,े‟ उनरे बने, „मससम्फन्धभा गम्बीय छानबफन हुन ु

आिश्मक छ ।‟ िहुािटराई शतप्रनतशत ननमन्त्रण गनन नसक्दा िाटा व्महोयेको उनको बनाइ धथमो । 
कभनिायीको राऩयफाहीरे िान्सपभनय ऩड्क्रकन ेगयेको उनरे फताए । कभभसनका राधग साभान िरयद य िान्सपभनय 

पेरफदर हुन ेगयेको उनरे फताए । „अफदेखि जहाॉको िान्सपयभनय ऩड्कन्छ त्मसको जिापदेही सम्फस्न्धत ऺेत्रको 
प्रभुि हुन्छ,‟ उनरे बन,े „िान्सभभटय ऩड्केको ठाउॉभा तत्कार छानबफन गछौं ।‟ प्राधधकयणको विकासका राधग ऐन 

कानुन ऩरयभाजनन आिश्मक यहेको उनरे फताए । कामनकायी ननदेशक य केही कभनिायीको सॊिर्नरे रोडसेडडङभुक्त 

बइयहेको फताए । „काठभाडौंभा नमाॉ इनतहास यिकेो छ,‟ उनरे बन े।  
मस्त ैिावर्नकोत्सिको अिसयभा उनरे प्राधधकयणभा भहसुर फुझाउन आउन ेसिनसाधायणराई नभस्काय गनन 
ननदेशन हदए । भुरुकबयका प्रत्मेक काउन्टय अनि िानेऩानीका साथ ैट्िाइरेटको व्मिस्था गनन ऩनन ननदेशन हदए । 
सेिािाहीराई सुविधाका राधग आिश्मक स्थानभा फेन्ि याख्न, ऩान िाएय थकु्न ेप्रिवृत्त अन्त्म गनन, सफ ैकामानरम 

एउटै यङको फनाउन ऩनन उनरे प्राधधकयणराई ननदेशन हदए । „भ देख्दै छु, कोठाŔकोठाभा धिमा, िाना ऩकाउन े

गरयएको छ । त्मस्तो कामन तुरुन्त फन्द गरयमोस,्‟ उनरे बने, „अफ छुट्टै क्मास्न्टनको व्मिस्था हुनुऩछन  ।‟ अफको 
१० हदनभबत्र ैआपूरे हदएको ननदेशन कामानन्िमन बमो/बएन अनुगभन गन ेउनरे फताए । भन्त्री शाहीरे 

प्राधधकयणरे तत्कार गन ेकामनका सम्फन्धभा ३४ फुॉदे श्िेतऩत्र जायी गयेको फताए ।  



ऊजान सधिि एिॊ प्राधधकयण सञ्िारक सभभनत अध्मऺ अनुऩकुभाय उऩाध्मामरे प्रसायण तथा वितयणराई 

आधनुनकीकयण गयेय रैजानुऩन ेफताए । मसका राधग ननजी कम्ऩनीको ननभानण ऩनन अऩरयहामन बएको फताए । 
अनिलरो िर्नभा िहुािट ननमन्त्रण, आमानतत विद्मुत्को कुशर व्मिस्थाऩनरे उऩत्मका रोडसेडडङभुक्त बएको 
फताए । आगाभी हदनभा थऩ सुधाय गनन सफैको सहमोग आिश्मक यहेको उनरे फताए । „उच्ि बोलटेजको विद्मुत ्

ननभानणभा हढरासुस्ती बएको छ ।  
प्राकृनतक प्रकोऩरे थऩ जहटरता थऩेको छ,‟ सधिि उऩाध्मामरे बन,े „विद्मुत ्सॊकटराई दीिनकारीन रूऩभा अन्त 

गनन सफ ैएकजुट हुन आिश्मक छ । ननभानणाधीन आमोजनाहरूको ननभानण सभमभ ैसक्नुऩछन  ।‟ 
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तीन भदहनाऩछछ ववद्मझत ्प्राधधकयणरे २ अफष सञ्चारन नापा गन े

उभेश ऩौडरे 
फाढीऩदहयोफाट ववद्मझत ्प्राधधकयणराई ४० कयोड ऺछत बएको प्रायजम्बक रयऩोटष – 

नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे आगाभी कावत्तकदेखि भाभसक २ अफन सञ्िारन नापा कभाउन ेबएको छ । 
प्राधधकयणको ३२औॊु ॉ िावर्नकोत्सिभा आमोस्जत कामनिभभा ऊजानभन्त्री भहेन्रफहादयु शाहीरे सो जानकायी हदएका 
हुन ्। „आगाभी तीन भहहनाऩनछ विद्मुत ्प्राधधकयण नापाभा जान्छ,‟ भन्त्री शाहीरे बन ेमसका राधग ऊजान 
भन्त्रारम य प्राधधकयणरे मोजना फनाइसकेको छ ।‟ 
ननयन्तय िाटाभा यहेको प्राधधकयणको िहुािटभा कभी, भहसुर िदृ्धध तथा कभनिायीको कुशर व्मिस्थाऩन हुॉदै 

गएका कायण प्राधधकयण नापाभा जान ेबएको हो । आधथनक िर्न ०७२-७३ भा ८ अफन ८९ कयोड रुऩैमाॉ िाटाभा यहेको 
प्राधधकयणको नोक्सानी गत आि ०७३÷७४ भा िटेय ९८ कयोड रुऩैमाॉभा झयेको प्राधधकयणरे सािनजननक गयेको 
रेिाऩयीऺण प्रनतिेदनभा देखिएको छ । 
चझहावट ८० प्रछतशत घट्मो 
विद्मुत्को भहसुर िदृ्धध य िहुािट ननमन्त्रणभा आएको कभीरे प्राधधकयणको िाटा कभ गनन सपर बएको 
कामनकायी ननदेशक कुरभान निभसङरे फताए । „हाभीरे िहुािट कभ गनन य ननमन्त्रणका राधग धेयै प्रमास ग¥मौँ,‟ 
निभसङरे बन,े „अहहरे िहुािट करयफ ८० प्रनतशतभा झयेको छ ।‟ 
गत आिभा २६ प्रनतशत यहेको धथमो बन ेमो िर्न िटेय २२ प्रनतशतभा झयेको छ । मसैरे गदान प्राधधकयणरे वऩक 

आियभा रोडको व्मिस्थाऩन गनन य आम्दानी फढाउन सहमोग गयेको हो । ननयन्तय िाटाभा गएको बन्दै 

प्राधधकयणरे गत भािभा १८ प्रनतशत विद्मुत्को भहसरु िदृ्धध गयेको धथमो । 

धेयै िर्नदेखि िाटाभा गइयहेको प्राधधकयणराई कामनकायी ननदेशक निभसङरे गयेको सुधायरे सकायात्भक फाटो भरन 

थारेको छ । केही सभमअगाडड भात्र ैठूरो सॊख्माभा कभनिायी सरुिा गयेय उनरे प्राधधकयण सुधाय अभबमान थारेका 
धथए । प्राधधकयणभबत्रकै केही कभनिायीरे व्माऩायी तथा उद्मोगीराई कभभसनभा रोभबएय कभ भूलमभा बफजुरी 
हदएका कायण ऩनन प्राधधकयणको िाटा फढेको धथमो । अको िर्न प्राधधकयणरे १ अफनबन्दा धेयै नापा कभाउन े

निभसङको बनाइ छ । 
बायतफाट नेऩार भबबत्रन ेसस्तो बफजुरी आमातराई प्राथभभकता हदएका निभसङरे बिनयै भात्र बायतफाट िरयद हुन े

बफजुरीको भूलम िटाउन सपर बएका छन ्। मसअनि बायतको उत्तय प्रदेशफाट आमात हुन ेबफजुरी केही सस्तो य 

बफहायफाट आउन ेबफजुरी भहॉगो यहेको धथमो । 
त्मस्त ैिाटा कभ गनन प्राधधकयणरे विद्मुत ्भहसुर ननधानयण आमोगराई ऩत्र रेख्दै विद्मुत्को भहसुर फढाउन भाग 

गयेको छ । प्राधधकयणरे ४० मुननटसम्भ बफजुरी प्रमोग गन ेिाहकरे प्रनतमुननट सात रुऩैमाॉ य औद्मोधगक 

िाहकराई साविकको बन्दा २० प्रनतशत धेयै भहसुर िदृ्धध गन ेप्रस्ताि गयेको छ । 
अफ देशैबयका प्राधधकयणका कामाषरमभा एउटै यङ  

िावर्नकोत्सि कामनिभभा भन्त्री शाहीरे प्राधधकयणभबत्र विबागैवऩच्छे सञ्िारन बइयहेका क्मास्न्टन हटाउन 

ननदेशन हदएका छन ्। प्राधधकयणराई सफर य सऺभ फनाउनुऩनेभा उलटै कभनिायीरे दोहन गयेको बन्दै उनरे 

आिोश ऩोिे । „प्राधधकयण सयकायी स्िाभभत्िको सॊस्था भात्र होइन, व्माऩारयक ननकाम ऩनन हो,‟ शाहीरे बन,े 
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„सॊस्थाभबत्र वित्तीम अनुशासनसॉग ैबौनतक ऩऺराई ध्मान हदन जरुयी छ ।‟ प्राधधकयणराई बद्दा देिाउने य वित्तीम 

बाय थवऩन ेगयी हयेक विबाग य ननदेशनारमभा कोठे क्मास्न्टन जरुयी नयहेको बन्दै शाहीरे त्मस्ता क्मास्न्टन 

तत्कार फन्द गनन ननदेशन हदए । त्मस्त ै१० हदनभबत्र सॊस्थाभा यङयोगन गयेय नमाॉ फनाउन य देशैबयका कामानरम 

तथा वितयण केन्र एउटै यङको फनाउन ऩनन ननदेशन हदए । त्मस्त ैबुक्तानी गनन आउन ेिाहकराई सुविधा हदन 

प्राधधकयणरे अफ काउन्टयअनि िानेऩानी य शौिारमको प्रफन्ध गन ेबएको छ । िाहक सेिाभा कुन ैकभजोयी बएय 

गुनासो आए सम्फस्न्धत कामानरमका कभनिायी य प्रभुिराई कायफाही गन ेउनरे फताए । 
विद्मुत्को व्माऩायभा अफ प्राधधकयणको एकाधधकाय कामभ नहुन ेबन्दै ननजी कम्ऩनीसॉग प्रनतस्ऩधान गनन उनरे 

कभनिायीराई ननदेशन हदए । त्मस्त ैअफ िान्सपभनय ऩड्क्रकएको िण्डभा सम्फस्न्धत पाॉट य कामानरमका प्रभुिरे 

स्जम्भेिायी भरनुऩन ेफताए । 
वषाष य फाढीऩदहयोरे ४० कयोडको ऺछत 

एक हप्तादेखिको फाढीऩहहयोरे नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणराई करयफ ४० कयोड रुऩैमाॉफयाफयको ऺनत बएको 
प्रायस्म्बक रयऩोटन प्राप्त बएको छ । दशैबरय आएको ननयन्तयको िर्ान, फाढी य ऩहहयोरे प्राधधकयणका टािय, 

िान्सभभसन राइन तथा विभबन्न सफस्टेसनहरूभा बएको ऺनतको प्रायस्म्बक रयऩोटनरे मस्तो देिाएको कामनकायी 
ननदेशक निभसङरे फताए । 
फाढीका कायण ननजी ऺेत्रको ७० सहहत २२५ भेगािाट विद्मुत ्केन्रीम प्रणारीफाट विच्छेद बएको धथमो । 
प्राधधकयणका अनुसाय दहुफी, ऩयिानीऩुय, िीयगन्ज, भसभया, बयतऩुय, भशिऩुय, कोहरऩुय सफस्टेसनरगामतका 
ऺेत्रभा धेयै ऺनत बएको तथा ऩूिनको काफेरी करयडोयको िरुािरुीको ठूरो टािय ढरेको धथमो । 
िर्ानका कायण १४४ भेगािाट ऺभताको कारीगण्डकीरे १०० भेगािाट भात्र, ७० भेगािाटको भध्मभस्र्माङ्दीरे २५ 

भेगािाट य ६९ भेगािाटको भस्र्माङ्दीरे ३२ भेगािाट भात्र उत्ऩादन गयेको धथमो । 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2074÷05÷02 

मसयी नापाभा गमो ववद्मझत ्प्राधधकयण 

औऩचारयक घोषणा नगये ऩछन अदहरे रोडसेडडङ बएको छैन । एकाएक रोडसेडडङ हटाएय नेऩार ववद्मझत ्

प्राधधकयण य त्मसका कामषकायी छनदेशक कझ रभान छघमसङरे सवषसाधायणफाट ठूरो स्माफासी ऩाए । 
छघमसङराई याजष्िम ‘दहयो’कै रूऩभा मरनेको ऩछन कभी छैन । २९ बदौ ०७३ भा प्राधधकयणको कामषकायी 
छनदेशक छनमझक्त बएऩछछ चभत्काय गदै आएका उनको नेततृ्वभा प्राधधकयण राभो सभमऩछछ सञ्चारन 

भझनापा आजषन गनषसभेत सपर बएको छ । वावषषक ८ अफषबन्दा धेयै घाटाभा यहेको प्राधधकयणराई 

एकाएक नापाभा जान सक्न ेफनाउन उनरे के–के गये । मसफीचभा प्राधधकयणरे के–कस्तो नीछत 

अवरम्फन गयम्ो य के–के सझधाय बए बन्नेफाये उनरे मसयी फताए : 

कुरभान निभसङ कामनकायी ननदेशक नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण 

ववगतका गल्तीफाट ऩाठ 

प्राधधकयणभा विगतभा बएका भुख्मŔभुख्म कामन य उऩरस्ब्धका साथै विद्मभान िनुौतीहरूराई अिसयभा 
फदरेय काभ गनुन ननकै िनुौतीऩूणन धथमो । मद्मवऩ आि ०७३-७४ भा „उज्मारो नेऩार‟ अभबमान िराइमो । 
मसअन्तगनत रोडसेडडङ न्मूनीकयण गनेरगामतका कामनिभ सञ्िारन गरयए । ननमभभत विद्मुत ्आऩूनतन 
गनन िहुािट कभ गने य वित्तीम अिस्थाभा सुधाय लमाउने हाम्रो प्रमास यह्मो । िहुािट ननमन्त्रण 

अभबमानकै कायण अनिलरो आधथनक िर्नभा २५.७८ प्रनतशत यहेको िहुािट आि ०७३-०७४ भा २२.९० 

प्रनतशतभा सीभभत गनन सपर बएका छौँ । सॊस्थाराई सफर य सऺभ फनाउन लमाइएका मस्ता 
कामनमोजना य प्रनतफद्धता ऩूया गनन कभनिायीरे अत्मन्तै सकायात्भक बूभभका ननिानह गये । जसका कायण 

आभउऩबोक्ताराई ननमभभत रूऩभा विद्मुत ्उऩरब्ध गयाउने प्राधधकयणको प्रमास साथनक बएको छ । 
सुख्िामाभभा ऩनन काठभाडौं उऩत्मका, ऩोियारगामतका सहयी ऺेत्रभा हाभी िौबफसै िन्टा ननमभभत 

विद्मुत ्आऩूनतन गनन सपर बएका छौँ । औद्मोधगक िाहकका हकभा ऩनन वऩक आियभा फाहेक ननमभभत 

विद्मुत ्आऩूनतन गरयएको छ । अन्म ऺेत्रभा ऩनन रोडसेडडङको सभमािधध उलरेख्म रूऩभा िटेको छ । आि 

०७३-७४ भा प्राधधकयण २ अफन ४० कयोड सञ्िारन भुनापा आजनन गनन सपर बएको छ बन ेिदु नोक्सानी 
९८ अफनबन्दा कभ यहेको छ । मसरे आगाभी िर्नहरूभा ऩनन प्राधधकयणराई नापाभा रैजान सक्रकने स्ऩरट 

ऩायेको छ । 
ऊजाष उत्ऩादन तथा आमातभा सझधाय 

प्राधधकयणका उत्ऩादन केन्रहरूफाट कुर २३०५.१७ धगगािाट आिय ऊजान उत्ऩादन बएको छ । जुन गत 

आधथनक िर्नको २,१३३.१४ धगगािाट आियको तुरनाभा ८.०६ प्रनतशतरे फढी हो । कारीगण्डकी, भस्र्माङ्दी 
तथा भध्मभस्माङ्दी जरविद्मुत ्केन्रफाट उत्ऩाहदत विद्मुत्रे सुख्िामाभको उच्ितभ भाग व्मिस्थाऩन 

गयी रोडसेडडङ न्मूनीकयणभा सहमोग ऩुयम्ाएको छ । आि ०७२-०७३ भा बायतफाट १७७७.६८ धगगािाट 

आिय ऊजान आमात गरयएकोभा आि ०७३-०७४ भा २२.३५ प्रनतशतरे िदृ्धध बएय २१७५.०४ धगगािाट आिय 
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ऊजान आमात बएको छ । बायतफाट आि ०७३-०७४ भा ढलकेफयŔभुजफ्पयऩुय य अन्म प्रसायणराइनफाट 

सभेत गयी औसत करयफ २५० भेगािाट विद्मुत ्आमात बएको छ । 
त्मस्त ैननजी ऺेत्रका आमोजनाहरूफाट आि ०७२-०७३ भा १,१६६.२४ धगगािाट आिय ऊजान उत्ऩादन 

बएकोभा आि ०७३-०७४ भा ५२.३९ प्रनतशतरे िदृ्धध बई १,७७७.२४ धगगािाट आिय ऊजान प्राप्त बएको छ 

। प्राधधकयणको प्रणारीभा आि ०७२-०७३ भा ५,०७७.१४ धगगािाट आिय प्राप्त बएकोभा ०७३-०७४ भा 
२३.२५ प्रनतशतरे िदृ्धध बई ६,२५७.७३ धगगािाट आिय ऊजान प्राप्त बएको छ । आि ०७३-०७४ भा यास्रिम 

धिड प्रणारीभा प्राप्त कुर ऊजानभध्मे प्राधधकयणको उत्ऩादन ३६.८४ प्रनतशत, बायतफाट आमात ३४.७६ 

प्रनतशत य ननजी ऺेत्रफाट २८.४० प्रनतशत यहेको छ । 
ववत्तीम ऺेत्रभा सझधाय 

धेयै िर्नऩनछ आि ०७३-०७४ भा प्राधधकयणरे सञ्िारन भुनापा आजनन गयेको छ । अनिलरो आधथनक िर्नभा 
विद्मुत ्बफिी तथा अन्म आम्दानीफाट ३५ अफन ७ कयोड ३५ राि रुऩैमाॉ कुर आम्दानी बएको धथमो । 
आधथनक िर्न ०७३-०७४ भा उक्त आमभा िदृ्धध बई ५० अफन २२ कयोड ९४ राि रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । मो 
अनिलरो आिको तुरनाभा ४३.२१ प्रनतशत फढी हो । प्राधधकयणको विद्मुत ्िरयदसभेतको कुर सञ्िारन 

ििन आि ०७२-०७३ भा ३६ अफन ८ कयोड ७५ राि रुऩैमाॉ यहेकोभा २६.२८ प्रनतशतरे िदृ्धध बई आि ०७३-

०७४ भा ४५ अफन ५७ कयोड २० राि रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । 
कभनिायीको तरफŔबत्ता तथा विद्मुत ्िरयदभा बएको िदृ्धधका कायण सञ्िारन ििन फढ्न गएको हो । 
गत आि ०७२-०७३ भा सञ्िारन नोक्सानी ३ अफन ६ कयोड ३९ राि रुऩैमाॉ यहेकोभा आि ०७३-०७४ भा २ 

अफन ४० कयोड ७३ राि रुऩैमाॉ सञ्िारन भुनापा बएको छ । त्मस्तै प्राधधकयणको िदु नोक्सानी आि 

०७२-०७३ भा ८ अफन ८९ कयोड रुऩैमाॉ बएकोभा आि ०७३-०७४ भा ९७ कयोड ८९ राि रुऩैमाॉ भात्र यहेको छ । 
विद्मुत ्िहुािट न्मूनीकयण, आमात गरयएको विद्मुत्को औसत िरयद दयभा कभी, विद्मुत ्भहसुरभा 
सभामोजन, प्रभुि सहयभा ननमभभत विद्मुत ्आऩूनतन एिॊ आॊभशक रूऩभा बएको वित्तीम 

ऩुनसौऄयिनारगामतका सॊस्थागत सुधायरे िदु नोक्सानी न्मून गनन सक्रकएको हो । 
आमोजनाका प्रगछतभा सझधाय  

खिम्तीŔढलकेफय २२० केबी, हेटौँडाŔकुरेिानी दोस्रोŔस्मुिाटाय १३२ केबी, बुरबुरेŔभस्र्माङ्दी १३२ केबी 
प्रसायण राइन य धिड सफस्टेसन अऩिेडडङ, िऩरी १३२ य ६६ केबी सफस्टेसन विस्ताय बएको छ । भभिमैा 
१३२ य ३३ केबी सफस्टेसन, कटैमाŔकुशाहा १३२ केबी, यक्सौरŔऩयिानीऩुय १३२ केबी तथा कुसुभŔहाऩुये 

१३२ केबीरगामतका भुख्मŔभुख्म प्रसायण राइन तथा सफस्टेसनहरू आि ०७३-०७४ भा ननभानण सम्ऩन्न 

बएका छन ्। १३२, २२० य ४०० केबीका अन्म प्रसायण राइन तथा सफस्टेसन आमोजनाहरू ऩनन विभबन्न 

ियणभा ननभानण बइयहेका छन ्। 
३० भेगािाटको िभेभरमा जरविद्मुत ्आमोजनाको टनेररगामतका ननभानण कामन सम्ऩन्न बएको छ । 
हारसम्भ आमोजनाको ९९.१९ प्रनतशत कामन सम्ऩन्न बएको छ य डडसेम्फय २०१७ सम्भभा उक्त 

आमोजना ऩूणन ऺभताभा सञ्िारनभा आउनेछ । त्मस्तै १४ भेगािाटको कुरेिानी तेस्रो जरविद्मुत ्



आमोजनाको करयफ ८० प्रनतशत कामन सम्ऩन्न बएको छ । मो ऩनन डडसेम्फय २०१७ सम्भभा सम्ऩन्न 

हुनेछ । बूकम्ऩफाट प्रबावित ६० भेगािाटको भाधथलरो बत्रशूरीŔ३ „ए‟ जरविद्मुत ्आमोजना करयफ २ 

िर्नऩनछ सुिारु बई हारसम्भ करयफ ६० प्रनतशत कामन सम्ऩन्न बएको छ । अवप्रर २०१९ सम्भभा सम्ऩन्न 

गने गयी ननभानण बइयहेको छ । 
सहामक कम्ऩनीहरूको सन्तोषजनक प्रगछत 

धिभरभेजस्तै कम्ऩनी भोडरेभा विभबन्न जरविद्मुत ्आमोजना ननभानण गने प्राधधकयणको अभ्मास 

प्रबािकायी बएकारे कम्ऩनीभापन त आमोजनाहरू ननभानण बइयहेका छन ्। अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩािय 

कम्ऩनीरे स्िदेशी ऩुॉजीभा ननभानण गरययहेको ४५६ भेगािाटको भाधथलरो ताभाकोसी जरविद्मुत ्

आमोजना हारसम्भकै सफैबन्दा ठूरो आमोजना हो । २०७२ को बूकम्ऩ य नाकाफन्दीका कायण प्रबावित 

मस आमोजना सन ्२०१८ को डडसेम्फयसम्भ सञ्िारन हुन ेगयी ननभानण बइयहेको छ । 
आि ०७३-७४ भा „उज्मारो नेऩार‟ अभबमान िराइमो । मसअन्तगनत रोडसेडडङ न्मूनीकयण 

गनेरगामतका कामनिभ सञ्िारन गरयए । ननमभभत विद्मुत ्आऩूनतन गनन िहुािट कभ गने य वित्तीम 

अिस्थाभा सुधाय लमाउने हाम्रो प्रमास यह्मो । िहुािट ननमन्त्रण अभबमानकै कायण अनिलरो आधथनक 

िर्नभा २५.७८ प्रनतशत यहेको िहुािट आि ०७३-०७४ भा २२.९० प्रनतशतभा सीभभत गनन सपर बएका छौँ । 
सॊस्थाराई सफर य सऺभ फनाउन लमाइएका मस्ता कामनमोजना य प्रनतफद्धता ऩूया गनन कभनिायीरे 

अत्मन्त ैसकायात्भक बूभभका ननिानह गये । जसका कायण आभउऩबोक्ताराई ननमभभत रूऩभा विद्मुत ्

उऩरब्ध गयाउने प्राधधकयणको प्रमास साथनक बएको छ । 
तनहुॉ हाइड्रोऩािय कम्ऩनी भरभभटेडरे ननभानण गरययहेको १४० भेगािाटको तनहुॉ जराशममुक्त आमोजना, 
बत्रशूरी जरविद्मुत ्कम्ऩनीद्िाया ननभानणाधीन ३७ भेगािाटको भाधथलरो बत्रशूरीŔ३ „फी‟ जरविद्मुत ्

आमोजना य यिुगॊगा हाइड्रो इरेस्क्िक कम्ऩनीरे ननभानण गरययहेको ४० भेगािाटको याहुिाट जरविद्मुत ्

आमोजना ननभानणका राधग ऩनन ठेकेदाय छनोट अस्न्तभ ियणभा ऩुगेको छ । 
छनजी ऺेत्रको सकायात्भक सहबाधगता 
प्राधधकयणको फढ्दो विद्मुत्को भाग ऩूया गनन ननजी ऺेत्रको सहबाधगता ऩनन उलरेख्म देखिएको छ । 
जसका कायण विद्मुत ्िरयदŔबफिी गन ेप्रक्रिमा ऩायदशॉ य सयर बएको छ । प्राधधकयणरे यन अप रयबय, 

वऩक्रकङ यन अप रयबय तथा जराशममुक्त गयी ३ क्रकभसभका जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्िरयददय 

ननधानयण गने गयेको छ । त्मस्तै विदेशी भुराभा विद्मुत ्िरयद गने ननदेभशकासभेत जायी बएकारे विदेशी 
रगानी आकवर्नत गन ेिाताियण ऩनन भसजनना बएको छ । प्राधधकयणरे हारसम्भ ननजी ऺेत्रका विभबन्न 

२१३ िटा जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकसॉग ३,३९५ भेगािाट विद्मुत ्िरयद सम्झौता सम्ऩन्न गयेको छ । जसभा 
४४१ भेगािाटफयाफयका विभबन्न ६० जरविद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाहदत विद्मुत ्यास्रिम प्रणारीभा 
जोडडएको छ बने २९३३ भेगािाटफयाफयका १५१ जरविद्मुत ्आमोजना ननभानणाधीन अिस्थाभा छन ्। 
भागको दीघषकारीन सम्फोधन मसयी 
विद्मुत्को दीिनकारीन भाग सम्फोधन गनन दधूकोसी (९०० भेगािाट), तभोय (७६२ भेगािाट), उत्तयगॊगा 



(३०० य ६०० भेगािाट), आॉधीिोरा (१८० भेगािाट) जराशमुक्त आमोजनाहरू य भाधथलरो अरुण (७०० 

भेगािाट) तथा ताभाकोसी (५९५ भेगािाट)जस्ता वऩक्रकङ यन अप रयबय आमोजना य ६० भेगािाटको भोदी 
जरविद्मुत ्आमोजनासभेत प्रबािकायी रूऩभा विकास गने मोजना यहेको छ । जसको ननभानण य 

सञ्िारन गनन प्राधधकयणफाट विभबन्न सहामक कम्ऩनी स्थाऩना बइसकेका छन ्। मसफाहेक २१० 

भेगािाटको िनैऩुयŔसेती आमोजनासभेत अधधकतभ ऺभताभा विकास य ननभानण गरयनेछ । मी 
आमोजनाहरू सम्ऩन्न हुॉदा करयफ ३ हजाय ५ सम भेगािाट थऩ विद्मुत ्उत्ऩादन हुन्छ । मसका राधग 

आमोजनाको विस्ततृ अध्ममनका साथ ैऩयाभशनदाता छनोट गने प्रक्रिमा अनि फढाइने मोजना यहेको छ । 
ऊजान भन्त्रारमरे अगाडड सायेको „नेऩारको ऩानी, जनताको रगानी‟ कामनिभफाट नागरयकराई विद्मुत ्

विकासभा सहबागी गयाउने मोजना ऩनन याखिएको छ । 
ऩूिनदेखि ऩस्श्िभसम्भ ४०० केबी राइन ननभानण गने मोजना फढाइएको छ । त्मस्त ैफुटिरŔगोयिऩुय तथा 
गलछीŔकेरुङ िसफोडनय ४०० केबी प्रसायण राइन आगाभी ५ िर्नभबत्र ननभानण सम्ऩन्न गन ेमोजना छ । मी 
अन्तयदेशीम ४०० केबी प्रसायण राइन विद्मुत ्आमात ननमानत तथा इनजॉ फैंक्रकङका राधग भहत्िऩूणन 
हुनेछ । विद्मुत्को आऩूनतन, भाग य वितयणफीि सन्तुरन कामभ गनन वितयण प्रणारीको ऺभता िदृ्धध, 

स्तयोन्ननत य विस्ताय गन ेमोजना यहेको छ । आगाभी १० िर्नभबत्र करयफ १२ हजाय भेगािाटसम्भको 
विद्मुत ्िऩत गनन सक्नेगयी भुरुकका प्रभुि सहयी तथा औद्मोधगक ऺेत्रभा वितयण प्रणारी विस्ताय गने 
मोजना यहेको छ । 
 


