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सेयर वितरण ढढऱाइऱे माथथल्ऱो तामाकोसीमा रकम अभाि हुन सक्न े

श्माभ खततवडा 
स्थानीयको १० प्रततशत ढढऱाइऱे सिवसाधारणको १५ प्रततशत ऩतन धकेलऱयो –  

फहुचर्चित भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजना तनभािणको अन्ततभ चयणभा हुॉदा ऩतन सेमय ववतयण 

अतमोर नै छ । आमोजनाप्रबाववत स्थानीम फाससतदा य सविसाधायणराई जायी गनुिऩन ेसेमय ववतयण नहुॉदा 
ताभाकोसी आमोजनाराई ऩैसा अबाव हुन ेसम्बावना देखखएको छ । 
भार्थल्रो ताभाकोसीभा न्जल्रावासीरे जायी ऩुॉजीको १० प्रततशत सेमय ऩाउन ेगयी सेमय सॊयचना फनाएको छ । 
न्जल्रा सभतवम ससभततरे सेमय ववतयण प्रक्रिमा ऩारयत गयेऩतछ भात्र ैकम्ऩनीरे दोरखारीरे ऩाउन े१० प्रततशत 

सेमय ववतयण गन ेव्मवस्था गयेको छ । न्जल्रावासीरे ऩाउन ेसेमय ववतयणभा ढढराइ बएऩतछ अतम सविसाधायणरे 

ऩाउन े१५ प्रततशत सेमय ववतयणसभेत ऩतछ धकेसरएको छ । 
आमोजनाभा हारसम्भ ३४ अफि ६४ कयोड रुऩैमाॉ खचि बएय करयफ ९१ प्रततशत तनभािणकामि सम्ऩतन बइसकेको 
प्रवक्ता डा. तमौऩानेरे फताए । तय, सेमय सॊकरनभा ढढराइ हुॉदा आमोजनाराई यकभ अबाव हुन सक्न ेउनको बनाइ 

छ । ३५ अफि २९ कयोड ऩूविअनुभातनत रागत बएको आमोजनाभा ववसबतन कायणरे ढढराइ हुॉदा रागत फढेय ४१ अफि 
७२ कयोड ऩुग्न सक्न ेअनुभान गरयएको छ । 
भार्थल्रो ताभाकोसी आमोजना सञ्चारक ससभततरे आर्थिक वषि ०७३-७४ सबत्र ैप्रबाववत स्थानीमवासीका तपि फाट 

सेमय सॊकरन गन ेमोजना फनाएको र्थमो । तय, आमोजना सम्ऩतन हुन ेसभतत नन्जक्रकॉ दै गए ऩतन हारसम्भ कुन ै

तनणिम हुन सकेको छैन । स्थानीम तहको तनवािचन, त्मसऩतछ आउन ेजनप्रतततनर्धको ऩखािइरगामतका कायणरे 

ऩतछल्रो सभम सेमय ववतयणभा ढढराइ बएको तमौऩानको बनाइ छ । 
न्जल्रावासीरे १ कयोड ५ राख ९० हजाय क्रकत्ता सेमय खरयद गनि ऩाउनेछन ्।दोरखारीरे तमूनतभ ५० क्रकत्तादेखख 

अर्धकतभ ७० क्रकत्ता सेमय खरयद गनि ऩाउन ेछन ्। न्जल्रावासीराई १० प्रततशत सेमय छुट्माइएको छ । 
सविसाधायणरे १५ प्रततशत अथाित ्१ कयोड ५८ राख ८५ हजाय क्रकत्ता सेमय ऩाउन ेफताइएको छ । 
नमाॉ स्थानीम तहअनुसाय न्जल्रा सभतवम ससभततको गठन बए ऩतन ताभाकोसीको सेमयका ववषमभा कुन ैछरपर 

बएको छैन । आमोजनाको प्रवद्र्धक अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩावयरे दोरखावासीराई सेमय जायी गन ेववषमभा ऩहर 

गदाि ऩतन न्जल्राका अनेकन गततववर्धरे ढढराइ बएको फताएको छ । न्जल्रान्स्थत याजनीततक दरहरूरे सेमय 

ववतयणको भोडरे ऩरयवतिन गनि आग्रह गयेऩतछ कामिदर गठन गयेको र्थमो । कामिदररे गत पागुनभ ैआफ्नो 
प्रततवेदन स्थानीम सॊमतत्रराई फुझाइसकेको र्थमो । चनुावऩतछ जनप्रतततनर्ध आउन ेबतदै स्थानीम सॊमतत्ररे 

जनप्रतततनर्ध ऩखेय फसेको र्थमो । स्थानीम तह तनवािचन सम्ऩतन बएको झतड ै३ भढहना बफत्न राग्दा ऩतन 

ताभाकोसी सेमयफाये कुन ैऔऩचारयक तनणिम हुन सकेन । 
भदौ दोस्रो साता बाटो खलु्ऱा  
न्जल्रा सभतवम ससभतत दोरखारे ताभाकोसीको सेमय तनष्कासनसम्फतधी प्रक्रिमा सुरु गनि रागेको फताएको छ । 
ससभततका सॊमोजक डफर ऩाण्डरेे बदौको दोस्रो सातासम्भ सभतवम ससभततका तपि फाट ताभाकोसी आमोजनाराई 

फाटो खलु्रा गन ेतमायी बएको फताएका छन ्। उनरे ऩढहरो चयणभा दोरखाका क्रिमाशीर याजनीततक दर य 
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आमोजनाको व्मवस्थाऩन ऩऺसॉग छुट्टाछुट्टै छरपर गन ेय सभीऺा गोष्ठीफाट तनणिम गयी प्रक्रिमा अगाडड 

फढाउन भागिप्रशस्त गरयन ेफताएका छन ्। 
कसऱे कतत ऩाउॉछन ्सेयर ? 

न्जल्रावासीरे १ कयोड ५ राख ९० हजाय क्रकत्ता सेमय खरयद गनि ऩाउनेछन ्। न्जल्रावासीराई १० प्रततशत सेमय 

छुट्माइएको छ । दोरखारीरे तमूनतभ ५० क्रकत्तादेखख अर्धकतभ ७० क्रकत्ता सेमय खरयद गनि ऩाउन ेछन ्। तय, 

आमोजना यहेको साबफक राभाफगय य गौरयशॊकय गाववसवासी फढी प्रबाववत बएकारे अरूरे बतदा केही फढी ऩाउन े

जनाइएको छ । स्थानीमराई ववतयण गन े१० प्रततशत सेमय बफिी गयेऩतछ भात्र सविसाधायणका रार्ग सेमय 

तनष्कासन तथा बफिी गन ेव्मवस्था छ । सविसाधायणरे १५ प्रततशत अथाित ्१ कयोड ५८ राख ८५ हजाय क्रकत्ता सेमय 

ऩाउन ेफताइएको छ । 
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जऱविद्युत ्ऺेत्र प्राथलमकतामा, िनको जग्गा प्रयोगमा सहज 

यभेश रम्सार  

जरववद्मुत ्आमोजनाका प्रवद्र्धकरे वन भतत्रारमका कायण खेप्दै आएको हैयानी अफ बन ेकेही सहज हुन ेबएको 
छ। 
सयकायरे जरववद्मुत ्आमोजना य प्रसायण राइनराई यान्ष्िम प्राथसभकताभा याखी सोहीअनुसाय आवश्मक तनणिम 

गन ेव्मवस्था गयेऩतछ वन ऺेत्रको जग्गा प्रान्प्तका कायण योक्रकएका आमोजना सहज रुऩभा अगाडड फढ्ने बएका 
हुन।् 
नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयण य तनजी ऺेत्ररे तनभािण गरययहेका, तनभािणभा जान ेिभभा यहेका अर्धकाॊश आमोजना वन 

ऺेत्रको जग्गा प्रमोग गनि नऩाएका कायण सभस्माभा ऩदै आएका र्थए। सयकायरे २०७२ पागुन ६ गत ेसाविजतनक 

गयेको ऊजाि सॊकटकार कामिमोजनाभा सभेत वन ऺेत्रको जग्गा प्रमोगका सम्फतधभा प्रष्ट व्मवस्था गयेको बए ऩतन 

कामाितवमन हुन सकेको र्थएन। 
फरु वन भतत्रारमरे तमाय ऩायेको नमाॉ तनदेसशकारे 'एक रुख काट्दा २५ रुख' योप्नुऩन ेप्रावधानसढहत कडा व्मवस्था 
गयेको बतदै ऊजाि उद्मभीरे र्चतता व्मक्त गदै आएका र्थए। 
यान्ष्िम मोजना आमोगको ऊजाि तथा सञ्चाय शाखारे जरववद्मुत ्ववकाससॉग सम्फन्तधत सफ ैउत्ऩादन, प्रसायण 

तथा ववतयण आमोजनाराई यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त आमोजनाको रुऩभा सरन ेय सोहीअनुसाय प्रक्रिमा अगाडड 

फढाउन ेतनणिम गयेऩतछ थऩ सहज हुन ेववश्वास गरयएको हो। 
सो शाखाका कामििभ तनदेशक दीऩक ढकाररे यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त मोजनाका रार्ग यान्ष्िम वन ऺेत्र प्रमोग 

गनेसम्फतधी कामिववर्धको प्रमोजनका तनन्म्त आमोजनागत रुऩभा यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त आमोजना हो बनी 
उल्रेख गनुिऩन ेजानकायी ढदए। 
मस्त ैनेऩार सयकाय य तनजी ऺेत्रफाट तनभािण बएका जरववद्मुत ्ववकाससम्फतधी सफ ैउत्ऩादन, प्रसायण तथा 
ववतयण आमोजनाराई एकभुष्ठरुऩभा यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त आमोजनासबत्र ऩने बनी आमोगको गत साउन ३१ 

गतेको तनणिमअनुसाय न ैऊजाि य वन तथा बूसॊयऺण भतत्रारमराई ऩरयऩत्र गरयसक्रकएको कामििभ तनदेशक 

ढकारको बनाइ छ। 
नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणका अनुसाय तनभािणभा यहेका ४५ वटा प्रसायण राइनको साझा सभस्माको रुऩभा वन 

ऺेत्रको जग्गा प्रमोग न ैदेखखएको छ । तनजी प्रवद्र्धकरे ऩतन यान्ष्िम, साभुदातमक, तनजी वनको कायण हैयानी खेप्दै 

आएको फताएका छन ्। 
आमोगरे त्मस्तो तनणिम गयेको बए त्मो आपूहरूका रार्गसभेत खशुीको ववषम बएको जानकायी ढदॉदै प्रार्धकयणका 
कामिकायी तनदेशक कुरभान तघससङरे आमोजनाभा देखखएको सभस्मा हर हुन ेववश्वास व्मक्त गनुिबमो । 
उनरे बन,े 'वनका कायण योक्रकएका आमोजना अगाडड फढे ऊजाि ऺेत्रको सभग्र ववकासभा सकायात्भक प्रबाव ऩछि। 
आमोजना सभमभा न ैसम्ऩतन गनि सहज हुतछ।' 
आमोगको ऩतछल्रो तनणिमऩतछ आमोजना प्रवद्र्धकरे वन ऺेत्र प्रमोग गयेफाऩत रुख कटान य वृऺ योऩण गयी जोगाइ 

ढदनुऩन ेदातमत्व कभ हुन ेअऩेऺा गरयएको छ । तय वन ऺेत्रको सॊयऺणका हकभा बन ेसो तनणिमरे कस्तो प्रबाव ऩाछि  
बतनेभा तत्कार केही बतन नसक्रकन ेअवस्था छ । 
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वनसम्फतधी सभस्मा सभाधान गनि जरववद्मुत ्आमोजनाका प्रवद्र्धक वनसॉग सम्फन्तधत तनकामभा दजिनौँ ऩटक 

धाउन ेगयेका छन।् अवऩ ऩावयका प्रफतध तनदेशक सञ्जीव तमौऩान ेवनको एउटा ऩतन रुख अनुभतत नसरइकन 

काट्न नऩाउन,े काढटहारे वनभायाको आयोऩ राग्न ेगयेको गुनासो गनुिहुतछ। 
आमोगरे त्मस्तो तनणिम गयेको बए आपूहरूराई सहज हुन ेववश्वास व्मक्त गदै उहाॉरे आमोजना तनभािण गन ेबतन े

सोचका साथ आएका प्रवद्र्धक वनका ववसबतन तनकामभा धाउॉदाधाउॉदा हैयान हुन ेय काभ गन ेजाॉगय नै हयाएय जान े

अवस्थाको अतत्म हुन ेववश्वास व्मक्त गये। 
वन भतत्रारमरे बन े'वन ऐन' तथा कामिववर्धको अर्धनभा यहेयभात्र काभ गरययहेको फताएको छ। सो भतत्रारमका 
सहसर्चव एवॊ वन उद्मभ भहाशाखाका प्रभुख चतरभान शे्रष्ठ आपूहरूरे कोही कसैराई ऩतन ऩरयमोजना योक्न े

तनमत नयाखेको य वनका कायण कोही ऩतन नयोक्रकएको फताए। 
उनरे गत आवभा भात्र ैकरयफ एक राख रुख काट्न ेअनुभतत ढदएको उल्रेख गदै वनरे न ैसफ ैयोक्मो बतन ेकुया 
गरत बएको फताए। वन भतत्रारमरे मसअतघ नै तनजी वा सयकायी आमोजनाराई आमोगफाट 'यान्ष्िम प्राथसभकता 
प्राप्त आमोजना' बनी ससपारयस गयाउन आग्रह गदै आएको र्थमो। वनको सोही आग्रहफभोन्जभ ऊजाि भतत्रारमरे 

ऩतन त्मसका रार्ग ऩहर गयेको र्थमो। 
स्वततत्र ऊजाि उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान) का अध्मऺ शैरेतर गुयागाईंरे बन ेआमोगको तनणिमरे सफ ैसभस्मा 
सभाधान हुतछ बतन ेआपूराई नरागेको ढटप्ऩणी गये। 
उनरे बन,े 'वनको कामिववर्ध भन्तत्रऩरयषद्रे ऩास गयेको हो, भन्तत्रऩरयषद्फाटै खायेज बएको तनणिम 

आउनुऩदिथ्मो।आमोगको तनणिमरे न ैआपूहरूको भाग सम्फोधन हुतछ बतन ेभराई राग्दैन।' रासस  

  



>f]tM sf/f]af/, 2074÷05÷4 

ढहउॉदऱाई ऱोडसेडडङमुक्त बनाउन चनुौती 
बीभ गौतभ 
ऊजािभतत्रीभा तनमुक्त बएरगत्त ैभहेतरफहादयु शाहीरे आगाभी ढहउॉदभा उद्मोगधतदासभेतराई रोडसेडडङभुक्त 

फनाउन ेघोषणा गये । 
अतघल्रा ऊजािभतत्री जनादिन शभािको रोकवप्रमताफाट रोसबएका भतत्री शाहीका रार्ग केही न केही नमाॉ गनैऩन े

फाध्मता छ । मसका रार्ग सविसाधायणका घयभा भात्र रोडसेडडङभुक्त फनाएय ऩुग्दैन, उद्मोगधतदाराई ऩतन ऊजाि 
२४ स ैघतटा उऩरब्ध गयाउन सक्नुऩछि  । 
गत ढहउॉदभा बफहान य फेरुका उद्मोगधतदाराई रोडसेडडङ गयाएय सविसाधायणका रार्ग भुक्त गरयएकोभा आगाभी 
ढहउॉदभा भतत्रीरे बनेजस्त ैउद्मोगधतदाराई सभेत रोडसेडडङभुक्त गयाउन ुतनकै ठूरो चनुौती छ ।  
वषौदेखख रोडसेडडङको बमावह सभस्मा बोर्गयहेका फेरा गत ढहउॉद रोडसेडडङभुक्त बएऩतछ नेऩार ववद्मुत ्

प्रार्धकयणका कामिकायी तनदेशक कुरभान तघससङसढहत ऩूवि ऊजािभतत्री जनािदन शभाि ऩतन रोकवप्रम बएका र्थए । 
तय, अढहरेका ऊजािभतत्री शाहीराई रोकवप्रम फतन त्मतत सन्जरो देखखॉदैन । प्रार्धकयणका अनुसाय आगाभी 
ढहउॉदभा वऩक आवयभा १५ सम ५० भेगावाट फयाफयको भाग ऩुग्नेछ तय त्मो भाग ऩूया गन ैकढठन छ । 
बायतफाट ५ सम ५० भेगावाटसम्भ आमात गन ेरक्ष्म प्रार्धकयणको छ बन ेप्रार्धकयण य तनजी ऺेत्रको गयी ६ सम 

भेगावाट फयाफयभात्र उत्ऩादन हुन ेप्रऺेऩण छ । प्रार्धकयणको मो तथ्माॊक हेदािसभेत आगाभी ढहउॉद 

उद्मोगधतदासढहत सविसाधायणराई रोडसेडडङभुक्त गयाउन कढठन छ । 
प्रार्धकयणका प्रवक्ता प्रवर अर्धकायी आगाभी ढहउॉदको आधायभा आऩूतति गनि कढठनाइ देखखए ऩतन प्रार्धकयणरे 

सफ ैक्रकससभको प्रमास गन ेफताउॉछन ्। ―बायतफाट ५ सम भेगावाट फयाफय आमात गनि सक्रकमो बन ेऩतन वऩक 

आवयको भागराई आऩूतति ढदन ठूरो कढठनाइ छ,‖ उनी बतछन,् ―आगाभी ढहउॉदभा झण्ड ैचाय सम भेगावाट फयाफय 
रोडसेडडङ देखखतछ, मो ववद्मुत ्अबाव ऩूया गनि सफ ैक्रकससभको प्रमास हुतछ ।‖ 

गत ढहउॉदभा ३ सम ९९ भेगावाटसम्भ ववद्मुत ्आमात गयेको ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे मस फषि झण्ड ै१ सम ५० भेगावाट 

थऩ आमात गन ेरक्ष्म याखेको छ । हार ैबएको नेऩार–बायत ववद्मुत ्आदानप्रसाद ससभततको फैठकरे ढहउॉदको 
रार्ग तीन नाकाफाट १ सम १० भेगावाट बफजुरी आमात गन ेटुॊगो रगाएको छ । कटैमा–कुशाहा य यक्सोर–

ऩयवानीऩुय १३२ केबी नमाॉ प्रसायण राइनफाट थऩ ५०/५० भेगावाट रेऊ य ततय (टेक एण्ड ऩ े)भा आधारयत यहेय 

आमात गन ेय त्मसको भूल्म प्रततमुतनट ८.८८ रूऩैमाॉ तम गरयएको ऩतन प्रवक्ता अर्धकायीरे जानकायी ढदए । 
–भाग १५५०, उऩरब्धता ११ सम भेगावाट 

–५५० भेगावाट आमात गनि कढठन 

–ढल्केफय सवस्टेसन तनभािण बएन 

–अस्थामी िातसपभिय जीणि 
–भाग घटाउन सभस्मा 
नेऩारको प्रस्तावफभोन्जभ बायत धनगढी–ऩसरमा ३३ केबी राइनफाट थऩ १० भेगावाट बफजुरी तनमाित गनि सभेत 

सहभत बएको छ । तय प्रार्धकयणका अर्धकायीहरूका अनुसाय दवु ैप्रसायण राइनको बायततपि को कामि सम्ऩतन 

गयेय ल्माउन ुचनुौतीऩूणि छ ।  



ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे ढल्केफय–भुजपऩुय अततयदेशीम प्रसायण राइनभापि त १ सम ४५ भेगावाट आमात गरयएकोभा 
मसको म्माद आगाभी अगष्टभा सक्रकन रागेको छ । २२० केबीको ढल्केफय सवस्टेशन तछटो फतन ेबतदै ऊजाि 
भतत्रारम य ववद्मुत ्प्रार्धकयणका अर्धकायीहरूको अनुयोधभा प्रततमुतनट ३.६० ऩैसा बायतीम रूऩैमाॉभा आमात गन े

सम्झौता बएको र्थमो तय ढल्केफय सफस्टेसन नफतदा अफ भूल्म कतत हुन ेहो बतन ेअतमोर छ । 
त्मसैगयी हार सफस्टेसन नफनेको कायणरे १०० एभबीएका दईु ऩूयाना िातसपभिय याखेय आमात गयेकोभा जीणि 
िातसपभियफाट थऩ ववद्मुत ्आमात गनुि ऩतन चनुौतीऩूणि देखखएको छ । १ हजाय ५ सम ५० भेगावाट हुन ेभागराई 

घटाउन ेदाउ प्रार्धकयणको छ । 
बायतफाट रीड फल्फ क्रकनेय १ सम ५० भेगावाटसम्भ घटाउने सक्रकन ेप्रार्धकयणको मोजना बएऩतन मसभा उत्ऩतन 

अतमोररे हारसम्भ प्रक्रिमा अतघ फढ्न सकेको छैन बन े२५ भेगावाटको सोराय प्मानर जडान गन ेमोजनाभा ऩतन 

अतमोर छ । आगाभी ढहउॉदभा ववद्मुत ्फढी खऩत गन ेउऩकयणहरू वऩक आवयभा  सञ्चारन नगनिका रार्ग 

व्माऩक जनचतेना जगाएय भागराई तमूनीकयण गन ेमोजना ऩतन प्रार्धकयणको छ । 
“ढहउॉदराई रोडसेडडङभुक्त गनि धेयै चनुौती छ, गत फषि ऩतन चनुौती र्थमो,‖ ववद्मुत ्प्रार्धकयणका कामिकायी 
तनदेशक तघससङ बतछन,् ―भाग फढ्दै गएकोरे मसराई आऩूतति गनिका रार्ग सभस्मा छ तय अढहरे त्मसका रार्ग 

सफ ैध्मान केन्तरत गयेका छौं ।‖ 

प्रार्धकयणका अनुसाय, वऩक आवयको डडभाण्डभा बफहान त्मसको ८० प्रततशत य ढदउॉसो ६० प्रततशत भात्र हुतछ । 
ढदउॉसो फढी ववद्मुत ्खऩत गन ेउऩकयणहरू चाजि गयी वऩक आवयभा ववद्मुत ्फचत गनिका रार्ग जनचतेना जगाउन े

मोजना प्रार्धकयणको छ । 
अढहरेको ववद्मुत ्प्रार्धकयणको भाग तथा आमात, आततरयक उत्ऩादन य आऩुततिको प्रऺेऩणराई ववश्रेषण गदाि 
आगाभी ढहउॉदभा सविसाधायणसॉग ैउद्मोगधतदाराई रोडसेडडङभुक्त गयाउन ठूरो कढठनाइ देखखएको छ । 
गत फषि सफैबतदा फढी १४ सम ४४ भेगावाटसम्भ भाग बएको य मो फषि ८ प्रततशत फयाफय भाग फढ्न ेप्रऺेऩण छ, 

मसको आधायभा भाग १५ सम ५० भेगावाटको हायाहायीभा ऩुग्छ तय ढहउॉदभा हुन ेआततरयक उत्ऩादन य आमात गयी 
११ सम भेगावाट भात्र ऩुग्न ेदेखखएको छ ।  
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८ ढदनमा तनजी ऺेत्रऱाई २१ करोड घाटा 
षाि य फाढीका कायण ऩूवािञ्चरको प्रसायण प्रणारी ८ ढदनसम्भ अवरुद्ध हुॉदा तनजी जरववद्मुत उत्ऩादकरे २१ कयोड 

रुऩैमाॉ घाटा फेहोनुिऩयेको छ । 
फाढीरे ऩूवािञ्चरका काफेरी करयडोय १३२ केबी प्रसायण राइनको दभक–गोदक खण्डभा १७ नम्फय टावय ढरेऩतछ 

ववद्मुत प्रसायण अवरुद्ध बएको र्थमो । मही कायण तनजी ऺेत्रराई कयोडौं रुऩैमाॉ घाटा बएको हो । 
नेऩार ववद्मुत प्रार्धकयणरे ऺततग्रस्त टावय भभित गयेऩऩतछ आइतफायफाट सफ ैववद्मुतगहृरे उत्ऩादन सुरु गयेको 
स्वततत्र ऊजाि उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार (इऩान)का अध्मऺ शैरेतर गुयागाईंरे फताए । 
प्रसायण प्रणारी अवरुद्ध हुॉदा १४.९ भेगावाटको हेवा खोरा ‗ए‘, २२ भेगावाटको सातनभा भाई, ७ भेगावाटको भाई 

क्मासकेड, १० भेगावाटको भार्थल्रो भाई, ६.१ भेगावाटको भार्थल्रो भाई ‗सी‘ य ७ भेगावाटको जोगभाईको 
उत्ऩादन ९ ढदनदेखख फतद र्थमो । 
मस्त,ै सॊखवुासबाभा सञ्चासरत ४.४ भेगावाटको हेवा, ३ भेगावाटको वऩरुवा य ९ सम क्रकरोवाटको तल्रो वऩरुवाको 
उत्ऩादन ऩतन फतद र्थमो । 
२९ भेगावाट फयाफयका २ ववद्मुतगहृ फतद हुॉदा ४ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको आर्थिक नोक्सानी बएको सातनभा भाई 

हाइड्रोऩावय कम्ऩनीका प्रभुख कामिकायी अर्धकृत सुवणिदास शे्रष्ठरे फताए । 
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४ हजार मेगािाटका ४१ उत्ऩादन अनुमततऩत्र खारेज गररॉदै 

सयकायरे ४ हजाय भेगावाटबतदा फढी ऺभताका जरववद्मुत आमोजनाको उत्ऩादन अनुभततऩत्र खायेज गन ेचतेावनी 
ढदएको छ । तोक्रकएको सभमभा प्रगतत वववयण नफुझाउन ेवा काभ नगन ेप्रवद्िधकका अनुभततऩत्र खायेजीभा ऩने 
बएका हुन ्। 
ववद्मुत ववकास ववबागरे एक भेगावाटदेखख ४ सम ४० भेगावाटसम्भका आमोजनाका प्रवद्िधकराई तत्कार प्रगतत 

वववयण फुझाउन तनदेशन ढदएको छ । सभमभ ैवववयण नफुझाए अनुभततऩत्र खायेज हुन ेववबागका भहातनदेशक 

नववनयाज ससॊहरे फताए । 
वववयण फुझाउन ववबागरे सोभफाय ३५ ढदने सूचना तनकाल्दैछ । सूचनाभा बतनएको छ– ववद्मुत उत्ऩादन 

अनुभततऩत्र सरन दयखास्त ढदएका आमोजनाका रार्ग ‘ववद्मुत आमोजनाको अनुभततऩत्र सम्फतधी तनदेसशका, 
२०७३‘ को दपा ६ फभोन्जभ आवश्मक नऩुग वववयण सूचना प्रकासशत बएको सभततरे ३५ ढदनसबत्र फुझाउन सफ ै

प्रवद्िधकराई जानकायी गयाइतछ । 
तोक्रकएको सभमभा वववयण नफुझाउने प्रवद्िधकको दयखास्त यद्द गन ेप्रक्रिमा अतघ फढाइन ेसूचनाभा उल्रेख छ । 
नऩुग वववयण भाग गरयएको ऩत्र मथासशघ्र ववबागभा सम्ऩकि  गयी फुझी सरनसभेत ववबागरे अनुयोध गयेको छ । 
ऊजाि भतत्री भहेतरफहादयु शाहीरे काभ नगयी राभो सभम आमोजना ओगटेय फस्न ेप्रवद्िधकको अनुभततऩत्र खायेज 

हुन ेफताउॉ दै आएका छन ्। भतत्री शाहीकै तनदेशनभा ववबागरे सूचना तनकारेय वववयण भाग्न ेय प्राप्त नबए 

अनुभतत खायेज गन ेप्रक्रिमा अतघ फढाउन रागेको हो । 
आर्थिक वषि २०६८/६९ सारदेखख ववसबतन प्रवद्िधकरे आमोजना ओगटेय फसेका छन ्। ६ वषिसम्भ काभ नगन ेय 

प्रगतत ऩतन नफुझाउन ेआमोजनाको अनुभततको म्माद थवऩयहन नसक्न ेससॊहरे फताए । ‗खायेज हुॉदा सऺभ 

रगानीकतािरे अवसय ऩाउॉछन ्य आमोजना तनभािण हुन ेसम्बावना फढ्छ,‘ उनरे बन े। 
ववबागरे स्वदेशी प्रवद्िधकको सहकामिभा ववदेशीरे अतघ फढाएका, प्रत्मऺ ववदेशी रगानीका य स्वदेशी रगानीका ४३ 

आमोजनाको सूची तनकारेको छ । उक्त सूचीभा रगानी फोडिभा यहेका ६ सम भेगावाटको भार्थल्रो भस्मािङ्दी–२ य ६ 

सम ५० भेगावाटको ताभाकोसी–३ ऩतन छन ्। 
ताभाकोसी–३ फाट नवेन्जमन कम्ऩनी ऩतछ हटे ऩतन उसको नाभभा यहेको अनुभततऩत्र खायेज बएको छैन । त्मसको 
न्जम्भेवायी फोडिरे सरनुऩन ेववबागका अर्धकायीको तकि  छ । 
ववबागरे ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) य ववत्तीम व्मवस्थाऩन दईु वषिसबत्र गन ेसतिभा अर्धकाॊश आमोजनाको 
अनुभततऩत्र जायी गयेको छ । मस्ता सफैको अध्ममन अनुभततऩत्रको अर्धकतभ ५ वषि म्माद ऩुगी उत्ऩादन 

अनुभततऩत्र सरन आवेदन ढदएका छन ्। 
तनदेसशकाको दपा ६ अनुसाय उत्ऩादन अनुभततऩत्र सरन अऩुग वववयण १५ ढदनसबत्र ऩेस गनुिऩनेछ । मसयी वववयण 

नफुझाए अनुभततऩत्रको दयखास्त यद्द गरयन ेउल्रेख छ । 
मसैगयी, तनदेसशकाको दपा ८ भा तोक्रकएको सभमभा काभ गनि नसके सोको कायण य और्चत्मसभेत उल्रेख 

गनुिऩनेछ । ऩेस गयेको प्रगतत सततोषजनक नबए वा ववबागरे आवश्मक ठान ेप्रगतत सम्फतधभा प्रवद्िधकफाट 

प्रस्तुततकयण गनि रगाउन ेवा ववबागरे आफ्नो भातहतका कभिचायी खटाई स्थरगत तनयीऺण गयाउन सक्नेछ । 



उल्रेखखत कुन ैप्रक्रिमाका अााधायभा प्रगतत सततोषजनक नदेखखए त्मस्तो आमोजनाको रार्ग जायी गरयएको 
जानकायी स्वीकृतत नवीकयण गरयन ेछैन । वषौंदेखख दजिनौं आमोजनारे आवश्मक वववयण वा प्रगतत नफुझाएको 
भहातनदेशक ससॊहरे फताए । 
ववबागका अनुसाय धेयै प्रवद्िधकरे वऩवऩए, ववत्तीम व्मवस्थाऩन य प्रसायण सम्झौता (कनेक्सन एर्ग्रभेतट) को 
वववयण फुझाएका छैनन ्। केही प्रवद्िधकरे त ववस्ततृ वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदनसभेत फुझाएका छैनन ्। 
वववयण नफुझाउनेभा ४ सम १५ भेगावाटको भार्थल्रो तभोय, २ सम ८२ भेगावाटको भनाङ भस्मािङ्दी, १ सम ३० 

भेगावाटको फूढीगण्डकी ‗क‘, २ सम ६० भेगावाटको फूढीगण्डकी ‗ख‘ १ सम ३८ भेगावाटको भार्थल्रो भस्मािङ्दी–१ 

रगामत छन ्। 
मस्त,ै ऩूविऊजाि भतत्री जनादिन शभािको दफाफभा नेऩार ववद्मुत प्रार्धकयणरे अभेरयकी डरयभा वऩवऩए गन ेतमायी 
गयेका ४ सम ४० भेगावाटको ततरा–१ य ४ सम २० भेगावाटको ततरा–२ रे ऩतन प्रगतत वववयण फुझाएका छैनन ्। 
सभमभ ैवववयण नफुझाए मी ऩतन खायेज हुनेछन ्। 
खारेजीकाे ेचतेािनी ढदएका अेायाेेजनाकाे ेसूची तऱ ऩढ्नुहाेेस ्। 
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माथथल्ऱो तामाकोशीको काममा ढढऱाइ 

४ सम ५६ भेगावाट ऺभताको दोरखाको राभाफगयभा तनभािण बइयहेको फहुचर्चित भार्थल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्

आमोजनाको तनभािण कामि वषािका कायण ढढराइ हुन ेबएको छ।  
डरयको बाउभा आएको उत्तायचडाव, वषाि य राभोसाॉघ ुन्जयी सडकको स्तयोतनततका कायण बएको ढढराइरे 

आमोजनाको रागत झण्ड ैसात अफि फढ्न ेसभेत अनुभान गरयएको छ।  
गत आव ०७३/०७४को असाय भसाततसम्भभा आमोजनारे ९४ प्रततशत काभ सम्ऩतन गरयसक्नुऩन ेरक्ष्म याखे ऩतन 

साउन भसाततसम्भ आइऩुग्दा ९१ प्रततशत ऩतन काभ सम्ऩतन गनि सकेको छैन । डरयको भूल्मभा उतायचडाव 

आउन ुरक्ष्मअनुसाय तनभािण कामि अगाडड नफड्न ुय बूकम्ऩका कायण आमोजनाको सभमसीभा रन्म्फदै जानुका 
कायण रु ३५ अफि २९ कयोडभा सम्ऩतन गन ेअनुभान गरयएको आमोजनाको रागत फढेय ४१ अफि ७२ कयोड ऩुग्न े

अनुभान गरयएको प्रवक्ता डा गणेश तमौऩानेरे जानकायी ढदए।  
ववदेशी ववतनभम दयभा बएको वदृ्र्ध, फजाय भूल्म, बूकम्ऩरे ऺतत ऩ¥ुमाउॉदाको दईु वषि ढढराइरगामतका कायण 

आमोजनाको रागत करयफ रु सात अफि ४३ कयोड फढ्न ेअनुभान गरयएको छ । रु ३५ अफि २९ कयोड रागत अनुभान 

हुॉदा डरयको बाउ करयफ रु ८० को प्रऺेऩण गरयएको र्थमो तय अढहरे डरयको बाउ ११० ऩुगेको छ । आमोजनाभा 
अढहरेसम्भ रु ३४ अफि ६४ कयोड खचि बइसकेको छ।  
आमोजनारे हारसम्भ ९०.५ प्रततशतभात्र तनभािण कामि गयेको छ । वषाि य सडक भभितरे साभग्री ढुवानीरे काभभा 
सुस्तता आएको प्रवक्ता तमौऩानेरे फताए।  
तनभािणाधीन राभोसाॉघ ुन्जयी सडक खण्ड अततगितको खाडडचौय चरयकोट खण्डभा सडक चौँडासढहत स्तयोतनतीको 
काभ बइयहेकारे साभग्री ढुवानीभा सभस्मा बएको हो । प्रवक्ता तमौऩानेरे उक्त सडकको ववकल्ऩभा खकुोट य 

खखम्ती हुॉदै आमोजनास्थरसम्भ ढुवानीको व्मवस्था सभराइएको फताए।  
उनकाअनुसाय आमोजनाका रार्ग आवश्मकऩन ेठूरा उऩकयण य ऩेनस्टक ऩाइऩ ससतधऩुाल्चोकको सुनकोशी 
जरववद्मुत ्आमोजनाभा बण्डायण गरयएको छ।  
आमोजनारे भुख्म सॊयचना अततगित टेरयेस सुरुङ खतने कामि, ववद्मुत गहृ य िातसपभिय क्माबनि खतने कामि बने 
गरयसकेको छ । आमोजनाको भुख्म सुरुङ खतने काभ ९३ प्रततशत, हेडवक्स कॊ क्रिट कामि ८९.५ प्रततशत सम्ऩतन 

बएको जनाएको छ।  
मस्त,ै अडडटरगामत अतम सुरुङ खतने कामि ८५.३ प्रततशत, ववद्मुत गहृ य िातसपभिय य कॊ क्रिटको काभ ८४ प्रततशत 

सम्ऩतन गरयसकेको छ।  
आमोजनारे २०७५ असाय भसाततसबत्र ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयसक्न ेरक्ष्म सरएऩतन उक्त सभमसबत्र तनभािणकामि 
सम्ऩतन हुननसक्न ेजनाएकोा ेछ । गहृभतत्री जनािदन शभािरे आमोजनास्थरभा ऩटक ÷ऩटक ऩुगये सयकायरे गन े

सहमोगभा कुन ैकतजुस्माई नगन ेतय आमोजनाको काभ दूय्त गततभा सभऩतन गनि तनदेशन ढदए ऩतन प्राकृततक 

ववऩवत्तका कायणरे ऩतन डडराइ बएको आमोजनाका कभिचायीरे फताए । यासस  
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साञ्जेन खोऱा जऱविद्युत ्ऩररयोजना : चीनको १५ अबव ऱगानी 
चीन सयकायको ठूरो रगानी सॊस्था चाइना हाफियरे नेऩारभा कयीफ रू. १५ अफि रगानी गन ेबएको छ । चीनरे 

नेऩारभा गयेको हारसम्भको ठूरो बतनएको सो रगानी चाइना कम्मुतनकेशन कतष्िक्शन कम्ऩनी 
(सससससससस)भापि त साञ्जेन खोरा जरववद्मुत ्ऩरयमोजनाभा गन ेबएको हो । सोसम्फतधी सम्झौताऩत्रभा शतनवाय 

काठभाडौंभा दईु ऩऺफीच हस्ताऺयसभेत बएको छ । 
हस्ताऺय कामििभभा ऊजािभतत्री भहेतरफहादयु शाही य र्चतनमाॉ याजदतू म ूहोङको ऩतन उऩन्स्थतत र्थमो । 
सम्झौताऩत्रभा नेऩारका तपि फाट ऩरयमोजना प्रभुख ववष्णुयाज अर्धकायी य र्चतनमाॉ ऩऺफाट चाइना हाफियका प्रभुख 

ट्माङ स्मोरयङरे हस्ताऺय गयेका र्थए । 
सयकायरे केही सभमअतघ ७८ भेगावाट ऺभताको साञ्जेन खोरा ऩरयमोजनाभा रगानी गनि चीनराई आग्रह गयेको 
र्थमो । सोही आग्रहअनुसाय चीनरे आफ्नो ठूरो रगानी सॊस्थाभध्मेको एक चाइना हाफियको रगानीराई ऩढहरो 
ऩटक नेऩार सबत्र्माएको हो । 
सम्झौताऩत्रभा हस्ताऺयऩतछ दवुै ऩऺरे यसुवा न्जल्राको ऩरयमोजनारे नेऩार–चीन सम्फतध ववस्ताय गनि सहमोग 

गन ेफताएका र्थए । सो अवसयभा ऊजाि सर्चव अनुऩयाज उऩाध्मामरे असबमानराई एउटै ऩरयमोजनाभा ठूरो 
ऩरयभाणको प्रत्मऺ ववदेशी रगानी सबबत्रएकारे आउॉदा वषिहरूभा नेऩारको ऊजाि सङ्कट घटाउॉ दै रैजान सक्रकने 
आत्भववश्वास जगाएको फताए । 
हयेक वषि सॊसायका ववसबतन ठाउॉभा ११ खफि रगानी गन ेचाइना हाफियरे नेऩारभा रगानी सुतनन्श्चत गयेसॉग ै

अथिफजायभा सयकायरे ठूरा आमोजनाभा प्रत्मऺ ववदेशी रगानी सबœमाउन गयेको प्रमासरे सकायात्भक भोड 

सरएकोा ेववश्रेषण हुन रागेको छ । ऩरयमोजनासम्फद्ध एक अर्धकायीरे कयीफ ३ वषिभा आमोजना तनभािण 

सम्ऩतन हुन ेअऩेऺा गरयएको फताए । रगानी सम्झौता बएको ३५ वषिभा ऩरयमोजना नेऩार सयकायराई हस्ताततयण 

हुन ेफताइएको छ । 
नमूना ऩररयोजना तनमावणको आग्रह 

काठभाडौं । ऊजािभतत्री भहेतरफहादयु शाहीरे नेऩारका रार्ग जाऩानी याजदतू भासाशी ओगावासॉग ऊजािभा नभूना 
ऩरयमोजना तनभािण गनि आग्रह गयेका छन ्। शुिवाय भतत्रारमभ ैबएको बेटघाटका िभभा भतत्री शाहीरे याजदतू 

ओगावासॉग जाऩान सयकायका तपि फाट मस्तो कामि अतघ फढाउन आग्रह गयेका हुन ्। जाऩान नेऩारको एक बयऩदो 
ववकास साझदेाय याष्ि बएको फताउॉ दै भतत्री शाहीरे ऊजािऺेत्रभा जाऩानरे एक नभूना ऩरयमोजना तनभािण गनुिऩनेभा 
जोड ढदए । उनरे जाऩान सयकायराई ऊजाि, ससॉचाइ य खानेऩानीका रार्ग एकीकृत ऩरयमोजना तनभािणभा रगानी 
गनि प्रस्ताव ऩतन गये ।   
भतत्री शाहीरे नेऩारभा ववद्मभान जर तथा ऊजािका अतम ऺेत्रभा जाऩानी ऊजाि कम्ऩनीहरूको रगानी वदृ्र्धका 
रार्ग ऩतन जाऩानको सकायात्भक सहमोगको अऩेऺा गयेको बेटभा फताए । ऊजाि, कृवषको आधतुनकीकयण तथा 
ववकास, बौततक ऩूवािधाय, ऩमिटनरगामत ऺेत्रभा प्रत्मऺ रगानी सबत्र्माउन नेऩारका नीतत तथा कामििभहरू 

सहमोगी यहेको उल्रेख गदै उनरे नेऩारभा गरयएको रगानी खेय नजान ेस्ऩष्ट ऩाये । 



जवापभा याजदतू ओगावारे नेऩारको ऊजािऺेत्रभा रगानी गनि जाऩान सकायात्भक यहेको फताउॉ दै तनहुॉभा जाइकाको 
सहमोगभा जरववद्मुत ्ऩरयमोजना तनभािण बइयहेको फताए । त्मसैगयी उनरे नभूना ऩरयमोजना तनभािणका रार्ग 

काभ गने गयी ऩरयमोजना तनभािणको ठोस खाका तमाय गन ेवचनसभेत ढदएको भतत्रारम स्रोतरे फताएको छ । 
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विद्युत ्आयोजनाका ऱाथग िनको जग्गा प्राप्तत : योजना आयोगको तनणवय 

सहयोगी हुने 
यान्ष्िम मोजना आमोगरे हार ैगयेको एक तनणिम ववद्मुत्सम्फद्ध आमोजनाका रार्ग वनको जग्गा प्राप्त गनि 
सहमोगी हुन ेबएको छ । जरववद्मुत ्तथा प्रसायण राइनसम्फतधी सफ ैआमोजनाराई यान्ष्िम प्राथसभकताभा याख्न े

बनी आमोगरे गयेको तनणिमरे उक्त सहजता तनभािण हुन ेबएको हो । 
आमोगको फैठकरे बौततक ऩूवािधाय तथा तनजीऺेत्र भहाशाखाफाट प्राप्त हुन आएको जरववद्मुत ्ववकाससॉग 

सम्फन्तधत उत्ऩादन, प्रसायण तथा ववतयण आमोजनाहरूराई यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त आमोजनाका रूऩभा सरन े

तनणिम गयेको छ । यान्ष्िम वनऺेत्र प्रमोग गनेसम्फतधी कामिववर्ध–२०७४ भा यान्ष्िम प्राथसभकताभा ऩयेका 
आमोजनाका हकभा वृऺ योऩण गन ेजग्गा नऩाएय तनभािण प्रक्रिमा न ैयोक्रकन ेअवस्था नयहन ेउल्रेख गरयएको छ । 
प्रवद्र्धकहरूरे वनऺेत्रको जग्गा प्रमोगको सट्टा सोही ऩरयभाणको जग्गा उऩरब्ध गयाई वृऺ योऩण गयी ५ वषि जोगाई 

ढदनुऩन ेतनमभ छ । आमोगको तनणिमऩतछ उक्त प्रक्रिमा सहज हुन ेअऩेऺा गरयएको छ । 
जरववद्मुत ्तथा प्रसायण राइनसम्फतधी अध्ममन तथा तनभािणका िभभा जरववद्मुत ्आमोजनाका प्रवद्िधकहरूरे 

सभस्मा बोग्दै आएका र्थए । आमोजना ववकासको िभभा यहेका प्रत्मेक प्रवद्िधकको सफैबतदा फढी सभम जग्गा 
प्रान्प्तभ ैजान ेगयेको छ । मस प्रक्रिमाराई सहज गरयढदन प्रवद्र्धकहरूरे ऊजाि भतत्रारमदेखख सयोकायवारा सम्ऩूणि 
तनकामभा आग्रह गदै आएका र्थए । आमोगको मस तनणिमफाट एकभुष्ट रूऩभा हयेक जरववद्मुत ्तथा प्रसायण 

राइनराई ‗यान्ष्िम प्राथसभकता‘भा याखखन ेबएका छन ्। सोही कायण वन भतत्रारमको अवयोध घट्न गई प्रत्मेक 

आमोजनाका रार्ग अरगअरग रूऩभा खेप्नुऩन ेहैयानी ऩतन अतत्म हुन ेबएको हो । 
आमोगरे तनणिम गयेय सोको जानकायी ऊजाि एवभ ्वन तथा बूसॊयऺण भतत्रारमभा ऩठाएको ऩत्रभा आमोजनागत 

रूऩभा यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त आमोजना हो बतनुको सट्टा सयकाय तथा तनजीऺेत्रफाट जरववद्मुत ्

ववकाससम्फतधी बएका सम्ऩूणि उत्ऩादन, प्रसायण तथा ववतयण आमोजनाराई एकभुष्ट रूऩभा यान्ष्िम 

प्राथसभकताप्राप्त आमोजनासबत्र ऩने बनी उल्रेख गरयएको छ । 
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माथथल्ऱो तामाकोशीको काममा ढढऱाइ 

चायसम ऩैंसठ्ठी भेगावाट ऺभताको दोरखाको राभाफगयभा तनभािण बइयहेको फहुचर्चित भार्थल्रो ताभाकोशी 
जरववद्मुत ्आमोजनाको तनभािण कामि वषािका कायण ढढराइ हुन ेबएकोा ेछ । डरयको बाउभा आएको उत्तायचडाव, 

वषाि य राभोसाॉघ ुन्जयी सडकको स्तयोतनततका कायण बएको ढढराइरे आमोजनाको रागत झण्ड ैसात अफि फढ्न े

सभेत अनुभान गरयएको छ । 
गत आव ०७३/ ७४को असाय भसाततसम्भभा आमोजनारे ९४ प्रततशत काभ सम्ऩतन गरयसक्नुऩन ेरक्ष्म याखे ऩतन 

साउन भसाततसम्भ आइऩुग्दा ९१ प्रततशत ऩतन काभ सम्ऩतन गनि सकेको छैन । डरयको भूल्मभा उतायचडाव 

आउन ुरक्ष्मअनुसाय तनभािण कामि अगाडड नफड्न ुय बूकम्ऩका कायण आमोजनाको सभमसीभा रन्म्फदै जानुका 
कायण रू. ३५ अफि २९ कयोडभा सम्ऩतन गन ेअनुभान गरयएको आमोजनाको रागत फढेय ४१ अफि ७२ कयोड ऩुग्न े

अनुभान गरयएको प्रवक्ता डा. गणेश तमौऩानेरे जानकायी ढदए । 
ववदेशी ववतनभम दयभा बएको वदृ्र्ध, फजाय भूल्म, बूकम्ऩरे ऺतत ऩुमािउॉ दाको दईु वषि ढढराइरगामतका कायण 

आमोजनाको रागत कयीफ रू. सात अफि ४३ कयोड फढ्न ेअनुभान गरयएको छ । रू. ३५ अफि २९ कयोड रागत अनुभान 

हुॉदा डरयको बाउ कयीफ रू. ८० को प्रऺेऩण गरयएको र्थमो तय अढहरे डरयको बाउ १ सम १० ऩुगेको छ । 
आमोजनाभा अढहरेसम्भ रू. ३४ अफि ६४ कयोड खचि बइसकेको छ । आमोजनारे हारसम्भ ९०.५ प्रततशतभात्र 

तनभािण कामि गयेको छ । वषाि य सडक भभितरे साभग्री ढुवानीरे काभभा सुस्तता आएको प्रवक्ता तमौऩानेरे फताए । 
तनभािणाधीन राभोसाॉघ ुन्जयी सडक खण्ड अततगितको खाडडचौय चरयकोट खण्डभा सडक चौँडासढहत स्तयोतनतीको 
काभ बइयहेकारे साभग्री ढुवानीभा सभस्मा बएको हो । प्रवक्ता तमौऩानेरे उक्त सडकको ववकल्ऩभा खकुोट य 

खखम्ती हुॉदै आमोजना स्थरसम्भ ढुवानीको व्मवस्था सभराइएको फताए । उनकाअनुसाय आमोजनाका रार्ग 

आवश्मकऩन ेठूरा उऩकयण य ऩेनस्टक ऩाइऩ ससतधऩुाल्चोकको सुनकोशी जरववद्मुत ्आमोजनाभा बण्डायण 

गरयएको छ । 
आमोजनारे भुख्म सॊयचना अततगित टेरयेस सुरुङ खतने कामि, ववद्मुत गहृ य िातसपभिय क्माबनि खतने कामि बने 
गरयसकेको छ । आमोजनाको भुख्म सुरुङ खतने काभ ९३ प्रततशत, हेडवक्स कॊ क्रिट कामि ८९.५ प्रततशत सम्ऩतन 

बएको फताएको छ । मस्त,ै अडडटरगामत अतम सुरुङ खतन ेकामि ८५.३ प्रततशत, ववद्मुत गहृ य िातसपभिय य 

कॊ क्रिटको काभ ८४ प्रततशत सम्ऩतन गरयसकेको छ । 
आमोजनारे २०७५ असाय भसाततसबत्र ववद्मुत ्उत्ऩादन गरयसक्न ेरक्ष्म सरएऩतन उक्त सभमसबत्र तनभािणकामि 
सम्ऩतन हुननसक्न ेफताएकोा ेछ । गहृभतत्री जनािदन शभािरे आमोजनास्थरभा ऩटक ÷ऩटक ऩुगये सयकायरे गन े

सहमोगभा कुन ैकतजुस्माई नगन ेतय आमोजनाको काभ रतु गततभा सम्ऩतन गनि तनदेशन ढदए ऩतन प्राकृततक 

ववऩवत्तका कायणरे ऩतन डडराइ बएको आमोजनाका कभिचायीरे फताए । यासस 
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ततऱा–१ र २ खारेज प्रक्रियामा, जनादवनको तनणवय उल््याउॉ दै शाही 
सयकायरे ततरा १ य २ जरववद्मुत आमोजना खायेज गन ेचतेावनी ढदएको छ । राभो सभमसम्भ आवश्मक वववयण 

वा प्रगतत नफुझाएकै कायण खायेज गरयन ेबएको हो । 
ऩूविऊजाि भतत्री जनादिन शभािरे नेऩार ववद्मुत प्रार्धकयणराई दफाफ ढदएय ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) का 
रार्ग आमोजनाको भस्मौदा सभझदायी (एभओम)ू गयाएका र्थए । हारका ऊजाि भतत्री भहेतरफहादयु शाहीरे बन े

खायेज गन ेप्रक्रिमा अतघ फढाएका छन ्। 

ववगत एक दशकदेखख उत्ऩादन अनुभततऩत्रकाा ेअाावेदन ढदएय फसेको एससी ऩावय कम्ऩनीरे अढहरेसम्भ ववत्तीम 

व्मवस्थाऩन, प्रसायण सम्झौतारगामत काभ ऩूया गयेको छैन । कम्ऩनीरे उद्मोग दताि, कनेक्सन एर्ग्रभेतट य 

आर्थिक ऺभतासम्फतधी वववयण ऩेस नगयेको ववद्मुत ववकास ववबागका सूचना अर्धकायी फाफुयाज अर्धकायीरे 

फताए । 
‘वववयण फुझाउन ३५ ढदन ेसूचना तनकासरएको छ, सभमसबत्र आएन बन ेत्मसऩतछ थऩ प्रक्रिमा अतघ फढाइतछ,‘ 

उनरे बन,े ‗साना आमोजनाभा सभस्मा छैन, ठूरारे न ैतोकेको काभ गयेका छैनन ्।‘ 
ववबागरे उत्ऩादन अनुभततऩत्र सरन आवेदन ढदएका ४३ आमोजनाका प्रवद्िधकराई वववयण फुझाउन सोभफाय 

सूचना तनकारेको छ । ततरा–१ य २ ऩतन मही रटभा ऩयेका छन ्। आमोजना भतत्री शाहीकै गहृ न्जल्रा कारीकोटभा 
ऩछिन ्। 
भाओवादी केतर ऩाटॊ तनकट व्मन्क्तराई आमोजना ढदन ऩतन खायेजीको प्रक्रिमा अतघ फढाइएको ववबागका 
अर्धकायीको तकि  छ । तत्कारीन भतत्री शभािरे ऩतन आपू य ऩाटॊ तनकट व्मन्क्त वा कम्ऩनीराई दजिनााैाॊ 
अाामााेजनाकाा ेअनुभततऩत्र फाॉडकेा र्थए । 
कम्ऩनीका कामिकायी प्रभुख हरयशचतर शाहरे बन ेसयकायरे काभ नगयेका कायण सभस्मा ऩयेको फताए । ‗कणािरी 
फेससनभा प्रसायण राइनको सुतनन्श्चतता छैन, सयकायरे फनाउन सक्दैन बन े‗तनभािण य हस्ताततयण (बफटी)‘ 
भोडरभा जाऊॉ  बनेको हो,‘ उनरे सोभफाय ऊजाव खबरसॉग बन,े ‗सयकायरे चासो सरएन । हाभी वऩवऩएको प्रक्रिमाभ ै

छौं । रगानीको कुन ैसभस्मा छैन ।‘ 
सयकायरे वऩवऩए गरयढदए त्मसको तीन भढहनासबत्र १ अफि ४० कयोड अभेरयकी डरयफयाफयको रगानी जुटाउन सक्न े

शाहरे दाफी गये । ‗वऩवऩए बएको एक वषिसबत्र ऩतन कम्ऩनीरे आमोजनाका रार्ग आवश्मक रगानी जुटाउन नसके 

अनुभततऩत्र खायेज गरयढदए हुतछ,‘ उनरे बने । ववबागरे वववयण फुझाउन सूचना तनकारे ऩतन नमाॉ काभ केही 
नबएकारे ऩुयान ैफुझाउन ेउनरे फताए । 
कम्ऩनीको ववत्तीम अवस्था याम्रो नयहेकारे एभओम ूबए ऩतन प्रार्धकयण दईु आमोजनाको तत्कार वऩवऩए गनि 
तमाय छैन । ववस्ततृ अध्ममन गयेय राब–हानीफाये स्ऩष्ट बएऩतछ भात्र काभ अतघ फढाउन सक्रकन ेप्रार्धकयण 

अर्धकायी फताउॉछन ्। 
तत्कारीन भतत्री शभािको दफाफभा प्रार्धकयण सञ्चारक ससभततरे जेठ २२ भा कम्ऩनीसॉग एभओम ूगयेको र्थमो । ४ 

सम ४० भेगावाटको तीरा–१ य ४ सम २० भेगावाटको तीरा–२ को ‗ववद्मुत य इनजॉ टेफर‘ टुॊगो राग्दा ऺभता 
िभश् ३ सम य २ सम ९७ भेगावाट कामभ बएको छ । 



दईु आमोजनासढहत ४ सम भेगावाटको तल्रो अरुण, २ सम ८२ भेगावाटको भनाङ भस्मािङ्दी य १ सम ३८ 

भेगावाटको भार्थल्रो भस्मािङ्दी–१ का प्रवद्िधकरे सुरुभा बायतभा बफजुरी फेच्न ेसतिअनुसाय अनुभततऩत्र सरएका 
र्थए । 
बायतभा बफजुरीको भूल्म घट्दै गएकारे मी आमोजनारे ढहउॉदका ५ भढहना नेऩारभ ैववद्मुत फेच्न प्रस्ताव गयेका 
र्थए । तय, फखािभा ऩतन बायतभा बफजुरी फेच्न ेआधाय नफनेऩतछ नेऩारभ ैउत्ऩादन गयेय फेच्न ेमोजना अतघ फढाएका 
हुन ्। 
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िनको तगारो ह्यो : अरुण तेस्रो र माथथल्ऱो कणावऱी तनमावणमा जाने 
ववष्णु फेल्वासे 
वन ऺेत्रको जग्गा प्रमोगका ववषमभा वववाद सभाधान बएऩतछ अरुण तेस्रो य भार्थल्रो कणािरी आमोजनाराई 

तनभािणभा जान ेफाटो खरेुको छ। गत सोभफाय फसेको भन्तत्रऩरयषद् फैठकरे आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) 

अनुसाय नै वन ऺेत्रको जग्गा उऩमोग गयेफाऩत आमोजना प्रवद्िधकरे प्रततवषि प्रततहेक्टय १५ हजाय रुऩैमाॉ फुझाउन े

गयी व्मवस्था गनि वन य बूसभसुधाय भतत्रारमराई तनदेशन ढदने तनणिम गयेऩतछ दईु आमोजना तनभािणभा जानका 
रार्ग फाटो खरेुको हो। 
भन्तत्रऩरयषद्रे वन ऺेत्रको सभस्मा सभाधानको फाटो खोसरढदएऩतछ आमोजना तनभािणभा जान ेफाटो सहज बएको 
रगानी फोडिका सहसर्चव भध ुबेटुवाररे आइतफाय नागरयकराई फताए। 'वन ऺेत्र उऩबोग गयेफऩत प्रततवषि 
प्रततहेक्टय १५ हजाय रुऩैमाॉ आमोजना प्रवद्िधकरे वन भतत्रारमराई फुझाउन ुऩनेछ,' उनरे बन,े 'वनको सभस्मा 
सभाधान बएऩतछ आमोजना तनभािण सहज फनेको छ।' 
आमोजनारे तनकुञ्जसबत्रका एउटा रुख काटेफाऩत २५ वटा रुख योप्नुऩन ेछ। तनकुञ्जफाहेक अतम ऺेत्रका वनका एक 

रुख काटेफाऩत दईु रुख योप्नुऩन ेव्मवस्था गरयएको छ। 
वन ऺेत्रको जग्गा प्रमोग गयेफाऩतको यकभ प्रत्मेक तीन वषिभा १० प्रततशतका दयरे फढ्न ेव्मवस्था गरयएको वन 

भतत्रारमका सहसर्चव चतरभान डॊगोररे फताए। 
अफ आमोजनारे वन ऺेत्रको जग्गा प्रमोग गयेफाऩत ऩैसा ढदनुऩन ेबएको छ। आमोजना प्रवद्िधकरे मस्त ैभाग गदै 

आएका र्थए। 
भतत्रारम बन ेवन ऺेत्रको जग्गा प्रमोगफाऩत सोही फयाफयको सट्टा जग्गा प्रवद्िधकरे ढदनुऩन ेभाग गदै आएको 
र्थमो। मसरे गदाि सयकाय य प्रवद्िधकफीच जग्गा सहभतत हुन सकेको र्थएन। 'वन ऺेत्रको सयकायी जग्गा प्रान्प्त न ै

जरववद्मुत आमोजनाको साझा सभस्मा फनेको र्थमो,' एक प्रवद्िधकरे बन,े 'अफ त्मस्तो सभस्माको सभाधान 

बएको छ।' 
अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना एसजेसबएन (सतरज) सरसभटेडरे तनभािण गदैछ। अफयोध हटेऩतछ योक्रकएको 
अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना फतन ेतनन्श्चत बएको हो। 
अरुण तेस्रोराई बायतको केन›् सयकाय य ढहभाञ्चर प्रदेश सयकायको साझदेायीभा खोसरएको एसजेसबएनरे 

(सतरज ववद्मुत ्तनगभ) तनभािण गनि रागेको हो। एसजेसबएनरे नेऩारभा अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना 
तनभािण गनि आफ्नो शतप्रततशत रगानीभा सहामक कम्ऩनी एसजेसबएन–अरुण तेस्रो कम्ऩनी दताि गरयसकेको छ। 
ऩरयमोजनाको सब ेराइसेतस नौ वषिअतघ ऩाएको एसजेसबएनरे चाय वषि रगाएय अनुसतधानको काभ सकेको र्थमो। 
त्मसऩतछ तीन वषिअतघ डडवऩआय सभेत तमाय ऩारयसकेको मस आमोजनारे हारसम्भ करयफ एक अफि २९ कयोड 

रुऩैमाॉ भुआब्जा ऩतन फाॉडडसकेको छ। आमोजनारे दईु सम ६५ ऩरयवायको घय तथा जग्गा अर्धग्रहण गदैछ। 
२०७१ भॊससय ९ गत ेरगानी फोडिसॉग सतरजरे आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) सम्ऩतन गयी दईु वषिऩतछ 

तनभािण कामि सुरु गन ेसहभतत बएको र्थमो। अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना तनभािणभा करयफ एक हजाय योऩनी 
जग्गा अर्धग्रहण गनुिऩन ेहुतछ। सम्झौता अनुसाय आमोजनारे प्रबाववत ऩरयवायराई ३० मुतनटका दयरे ववद्मुत ्

तन्शुल्क उऩरब्ध गयाउनेछ। मो घयजग्गा अथवा दवु ैप्रबाववत ऩरयवायरे ऩाउन ेछन।् 
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मो आमोजना बफजुरी उत्ऩादन सुरु बएको २५ वषिऩतछ सतरजरे नेाऩार सयकायराई हस्ताततयण गन ेसम्झौता छ। 
प्रततभेगावाट रागत १० कयोड ५७ राख रुऩैमाॉ हुन ेअनुभान गरयएको छ। सम्झौता अनुसाय अरुण तेस्रोरे अफको 
ऩाॉच वषिभा उत्ऩादन सुरु गनुिऩन ेछ। आमोजनारे ऩढहरो काभअनुसाय ऩाथीबयाको तछरयतटेभा २० सभटय अग्रो फाॉध 

फाॉधी चाय सम ६६ सभटय राभो टनेर फनाएय ऩानी पकािउन हाइटेतसन टनेर तनभािण गन ेय फ्मान्क्सतदाभा ऩानी 
खसाल्न ेफताएको छ। दोस्रो काभका रूऩभा ड्माभ य सुरुङ तनभािण गरयन ेआमोजनारे जनाएको छ। 
सॊखवुासबा न्जल्राभा ऩन ेअरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजनाको कुर अनुभातनत रागत एक खफि चाय अफि रुऩैमाॉ 
यहेको छ। 
सम्झौता अनुसाय अरुण तेस्रो जरववद्मुत आमोजनाफाट उत्ऩाढदत कुर ववद्मुत्को २१.९ प्रततशत अथाित ्१९७.१ 

भेगावाट बफजुरी नेऩारराई तन्शुल्क उऩरब्ध गयाउनुऩन ेछ। 
आमोजनाफाट २५ वषिभा नेऩारराई तीन खफि ४८ अफि  रुऩैमाॉ प्राप्त हुनेछ। त्मस्त ैएक अफि १६ अफि रुऩैमाॉ योमल्टी, 
एक खफि ६६ अफिको तन्शुल्क ववद्मुत ्य ८० अफि आमकय नेऩाररे ऩाउन ेफताइएको छ। 
कम्ऩनीरे व्मावसातमक उत्ऩादन सुरु बएऩतछ १० वषिसम्भ शतप्रततशत न ैआमकय छुट ऩाउनेछ। त्मसऩतछको थऩ 

ऩाॉच वषि नेऩार सयकायरे ५० प्रततशत आमकय छुट ढदनुऩन ेछ। 
आमोजनाका रार्ग आमात गरयन ेससभेतट, यड तथा न्स्टरजतम साभग्री खरयद गदाि बतसायभा ५० प्रततशत छुट 

ढदइन ेव्मवस्था ऩतन सम्झौताभा छ। मस्त,ै ऩरयमोजना सम्ऩतन बएऩतछ नेऩाररे ऩाउन ेतन्शुल्क ऊजािफाहेक 

अरुण तेस्रो य भार्थल्रा कणािरीको ववद्मुत ्बायतभा तनमाित हुनेछ। 
 ९–९ सम भेगावाटका भार्थल्रो कणािरी य अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजनाको काभ वनको अफयोधका कायणरे 

योक्रकएका र्थए। 
भार्थल्रो कणािरीको प्रवद्िधक न्जएभआय अऩय कणािरी हाइड्रोऩावय सरसभटेड हो। भार्थल्रो कणािरीको अनुभातनत 

रागत एक खफि ५० अफि (एक अफि ५० कयोड अभेरयकी डरय) रुऩैमा― छ। 
भार्थल्रो कणािरीका रार्ग दैरेख तथा अछाभको दईु सम ७३ हेक्टय वन ऺेत्रको जग्गा सयकायरे उऩरब्ध 

गयाउनुऩनेछ। दवुै आमोजनारे उत्ऩादन गयेकोभध्मे नेऩाररे ऩाउन ेतन्शुल्क फाहेकको बफजुरी बायत तनमाित 

हुनेछ। भार्थल्रो कणािरीफाट नेऩाररे एक सम आठ भेगावाट (१२ प्रततशत) ऊजाि तथा २७ प्रततशत स्वऩॉाुजी 
(इन्क्वटी) प्राप्त गनेछ। 
दवुै आमोजना वषिबरयभा तीन भढहनाभात्र ऩूया ऺभताभा चल्न ेगयी डडजाइन गरयएको छ। दवुै आमोजना 'तनभािण, 

स्वासभत्व ग्रहण, सञ्चारन य हस्ताततयण (फुट)' भोडरभा फतन रागेका हुन।् दवु ैआमोजना २५ वषिऩतछ सयकायराई 

चार ुअवस्थाभै हस्ताततयण हुनेछन।् 
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५५ सय मेगािाटका ४३ आयोजनाऱाई ताकेता 
बीभ गौतभ  

ऊजाि भतत्रारमरे ५ हजाय ४ सम ८१ भेगावाट फयाफयका ४३ आमोजनाराई तत्कार प्रगतत प्रततवेदन फुझाउन ताकेता 
गयेको छ । ६ वषिदेखख उत्ऩादन अनुभततऩत्र (राइसेतस)का रार्ग आवेदन ढदएका ती आमोजनाहरूराई भतत्रारमको 
ववद्मुता् ्ववकास ववबागरे ३५ ढदनसबत्र सफ ैवववयण फुझाउन ताकेता गयेको हो ।  
ऊजािभतत्री भहेतरफहादयु शाहीरे काभ नगन ेजरववद्मुत ्प्रवद्र्धकहरूको राइसेतस खायेज गनि तनदेशन ढदएरगत्त ै

ववबागरे राइसेतस ओगटेय फसेका ती आमोजनाका प्रवद्र्धकहरूराई साविजतनक सूचना जायी गदै कडाईको सॊकेत 

गयेको हो । आमोजना तनभािण प्रक्रिमा अतघ नफढाए राइसेतस न ैयद्द गन ेप्रक्रिमा अतघ फढाउन रार्गएको ववबागरे 

जनाएको छ । 
ववबागका भहातनदेशक नवीनयाज ससॊहरे २०६८ सारदेखख उत्ऩादन राइसेतसका रार्ग तनवेदन ढदएय कुन ैकाभ 

नगयी फसेका आमोजनाराई साविजतनक सूचना प्रकासशत गयेय ३५ ढदनसबत्र प्रगतत फुझाउन गनि य त्मो अवर्धसबत्र 

नफुझाएभा यद्द गन ेजानकायी ढदन रार्गएको फताए । 
रगानी फोडिअततगितका दईु आमोजनासढहत ५४ हजाय ८१ भेगावाट फयाफयका आमोजनाराई स्ऩष्टीकयण सोर्धएको 
उनरे फताए । ववबागरे ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभततऩत्रको रार्ग दयखास्त ढदएका आमोजनाहरूको रार्ग 

अनुभततऩत्रसम्फतधी तनदेसशका, २०७३ को दपा ६ फभोन्जभका आवश्मक नऩुग वववयणहरू ३५ ढदनसबत्र फुझाउन 

तथा नऩुग वववयण भाग गरयएको ऩत्र मथाशीघ्र ववबागभा सम्ऩकि  गयी फुझ्नसभेत आग्रह गयेका छन ्। 
उत्ऩादन अनुभततऩत्रका रार्ग आवेदन ढदएका कततऩम प्रवद्र्धकरे ववबागरे अऩुग वववयण ढदनका रार्ग अनुयोध 

गदािसभेत फेवास्ता गदै आएका छन ्। भहातनदेशक ससॊहका अनुसाय तोक्रकएको सभमावर्ध सबत्र वववयणहरू 

नफुझाउन ेप्रवद्र्धकहरूको दयखास्तहरू यद्द गय्िन ेप्रक्रिमा अतघ फढाइनेछ । आव २०६८÷६९ देखख ववसबतन 

प्रवद्र्धकरे आवेदन ढदएय हारसम्भ कुन ैप्रक्रिमा अतघ नफढेका जरववद्मुत ्आमोजनाहरू सभेत छन ्।  
राइसेतसका रार्ग आवेदन ढदएय हारसम्भ प्रकृमा अतघ नफढाएकाभा  ढहभतार हाइड्रोऩावय कम्ऩनीको ६ सम 

भेगावाटको अऩय भस्र्माङ्दी–२ य नवेन्जमन एसएन ऩावय कम्ऩनी प्रवद्र्धक यहेको ताभाकोसी तेस्रोसभेत छन ्। 
नवेन्जमन कम्ऩनीरे हात खझकेऩतन अढहरेसम्भ ववबागरे बन ेआवेदक कम्ऩनीको रूऩभा याखेको छ ।  
२०६८ सारभा आवेदन ढदएय हारसम्भ अतघ नफढेका आमोजनाहरूभा तभोय सातनभा इनजॉ कम्ऩनी प्रवद्र्धक 

यहेको ४ सम १५ भेगावाटको अऩय तभोय ऩतन छ । मस्त,ै २०६९ सारभा आवेदन ढदएय ४० भेगावाटको सभडडर 

बोटेकोशीको काभ ऩतन अतघ फढेको छैन । २ सम ८२ भेगावाटको भनाङ भस्र्माङ्दी, २ सम ६० भेगावाटको 
फूढीगण्डकी ‗ख‘, १ सम ३० भेगावाटको फूढीगण्डकी ‗क‘, १ सम ३८ भेगावाटको भार्थल्रो भस्र्माङ्दी–१ रगामतका 
आमोजना छन ्। 

नेऩार वाटय एण्ड इनजॉ डरेबभेतट प्रवद्र्धक यहेको २ सम १६ भेगावाटको अऩय बत्रशुरी–१, राङटाङ बोटेकोसी 
हाइड्रोऩावय कम्ऩनी प्रवद्र्धक यहेको १ सम २० भेगावाटको यसुवा बोटेकोसी, दधूकोशी हाइड्रोऩावय प्रवद्र्धक यहेको २ 

सम ४० भेगावाटको दधुकोसी–२ जरेश्वय, केबीआय इन्ण्डमा प्रवद्र्धक यहेको ३ सम ५० भेगावाटको दधूकोसी–२, 

वेष्ट स्टाय कम्ऩनी प्रवद्र्धक यहेको ८५ भेगावाटको चभेसरमा छेडीगाढ, नासा हाइड्रोऩावय कम्ऩनी प्रवद्र्धक यहेको १ 



सम ६० भेगावाटका राप्चखेोरा, ब्र ूइनजॉ प्रवद्र्धक यहेको १ सम भेगावाटको सुऩय बत्रशुरी रगामतका 
आमोजनाहरूरे सभेत उत्ऩादन राइसेतसका रार्ग आवेदन ढदएय काभ अतघ फढाएका छैनन ्।  
ववबागका अनुसाय अनुभततऩत्रसम्फतधी तनदेसशका दपा ६ अनुसाय उत्ऩादन अनुभततऩत्र सरन अऩुग वववयण १५ 

ढदनसबत्र ऩेस गनुिऩन ेउल्रेख छ वववयण नफुझाउन ेय अऩुग वववयण सभमभ ैनफुझाएय प्रक्रिमा अतघ नफढाएय 

ववबागरे यद्द गनि सक्नेछ । 
कततऩम प्रवद्र्धकहरूरे ववद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए), ववत्तीम व्मवस्थाऩन, प्रसायण सम्झौता (कनेक्सन 

एर्ग्रभेतट), ववस्ततृ वातावयणीम अध्ममन प्रततवेदनसभेत फुझाएका छैनन ्। 
६ फषिदेखख उत्ऩादन राइसेतसका रार्ग आवेदन ढदएय काभ नगयी राइसेतस होल्ड गरययहन ेआमोनजाहरूराई खायेज 

गयेय स्वदेशी तथा ववदेशी सऺभ रगानीकताि खोजी अतघ फढाउन ेमोजना ववबागको छ ।  
  



>f]tM cleofg, 2074÷05÷5 

घऱेम्दी जऱविद्युत ्आयोजनाको सुरुङ तनमावण सक्रकयो 
म्माग्दीको अतनऩूणि गाउॉऩासरका–४ नायच्माङ्भा तनभािणाधीन घरेम्दी जरववद्मुत ्आमोजनाको सुरुङ खतन ेकाभ 

सक्रकएको छ । घरेम्दी हाइड्रो सरसभटेडरे तनभािण गनि रागेको ऩाॉच भेगावाट ऺभताको आमोजनाको आइतवाय फाॉध य 

आउटरेट (पोयव)ेफाट खतनएको सुरुङ जोडडएको हो । आउटरेटफाट एक हजाय सभटय य फाॉधफाट ६ सम ९५ सभटय सुरुङ 

तनभािण गरयएको घरेम्दी हाइड्रो सरसभटेडका अध्मऺ क्रकशोय सुवेदीरे जानकायी ढदए । 
अतनऩूणि ढहभारको पेदीभा यहन ेफाॉधसम्भ सडक नबएकारे वऩठ्मुॉ य खच्चयभा फोकाएय साभान ढुवानी गरयॉदै 

आएको र्थमो । ववद्मुत्गहृको छेउसम्भ सडक ऩुगेको छ । योऩवेभापि त कयीफ २ सम सभटय भार्थ यहेको सुरुङको 
आउटरेटसम्भ साभान ओसान ेगरयएको छ । 
नेऩारी सेना य प्रहयीको तनगयानीभा बफस्पोटक ऩदाथि प्रमोग गयेय सुरुङ खतनएको हो । दईुतपि फाट जोडडन ेटनेरको 
अन्ततभ बफस्पोट अतनऩूणि गाउॉऩासरकाका उऩाध्मऺ केशभामा भगयरे गयाएका र्थए । जनप्रतततनर्ध, रगानीकताि, 
सॊस्थाऩक य भजदयुको उऩन्स्थततभा सुरुङ तनभािणको काभ सक्रकएकाभा खशुीमारी भनाइएको र्थमो । 
ववसॊ २०७१ देखख शुरु बएको आमोजनाको ऩूवािधाय तनभािणको काभ हारसम्भ ७५ प्रततशत ऩूया बएको अध्मऺ 

सुवेदीरे फताए । 
मो आमोजना म्माग्दीका उद्मोगी, व्माऩायी य सविसाधायणको ऩहरभा तनभािण हुन रागेको हो । ववसॊ २०७४ चतैसबत्र 

उत्ऩादन शुरु गन ेरक्ष्म याखखएको छ । स्थानीम फाससतदाको अऩतत्व य सहमोगरे काभ गनि सहज बएको 
आमोजनाका प्रफतध तनदेशक प्रभोद शे्रष्ठरे फताए । 
एक हजाय ३ सम जनाको रू. ३५ कयोड ५० राख सॊस्थाऩक सेमय यहेको आमोजनाभा रुन्म्फनी य टुरयजभ ववकास 

फैङ्करे रू. ५५ कयोड रगानी गयेका छन ्। घयाऩन्स्थत तातोऩानी साना जरववद्मुत ्आमोजनाको सवस्टेशनभापि त 

घरेम्दीको ववद्मुत ्केतरीम प्रशायण राइनभा जडान गन ेमोजना छ । यासस 
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घऱेम्दी जऱविद्युत ्आयोजनाको ७५ % काम ऩूरा  
सततोष गौतभ   

म्माग्दीका उद्मोगी, व्माऩायीको अगुवाइभा अतनऩूणि गाउॉऩासरका– ४ नायच्माङभा तनभािण हुन रागेको घरेम्दी 
जरववद्मुत ्आमोजनाको ७५ प्रततशत ऩूवािधाय तनभािणको काभ सक्रकएको छ ।  
घरेम्दी हाइड्रो सरसभटेडरे तनभािण गनि रागेको ऩाॉच भेगावाट ऺभताको आमोजनाको एक हजाय ६९५ सभटय सुरुङ 

खतन ेकाभ आइतफाय सक्रकएको छ । आउटरेटफाट एक हजाय सभटय य फाॉधफाट ६९५ सभटय सुरुङ तनभािण बएय 

जोडडएको कम्ऩनीरे जनाएको छ ।  
घरेम्दी हाइड्रो सरसभटेडका अध्मऺ क्रकशोय सुवेदीरे भुख्म काभ सुरुङ तनभािण बएऩतछ बौगोसरक रूऩभा ववकट य 

सडक नऩुगेको ऺेत्रभा यहेको फाॉधभा तनभािण साभग्री ढुवानी गनि सहज हुन ेफताए । ―काभ गनि सहज, तछटो हुनुका 
साथ ैखचि ऩतन घट्छ,‖ अध्मऺ सुवेदीरे बन,े ―सभग्रभा आमोजनाको ७५ प्रततशत ऩूवािधाय तनभािणको काभ 

सक्रकएको छ ।‖  

अतनऩूणि ढहभारको पेदीभा यहन ेफाॉधसम्भ सडक नबएकारे वऩठ्म ुय खच्चयभा फोकाएय साभान ढुवानी गरयॉदै 

आएको र्थमो । ववद्मुत्गहृको छेउसम्भ सडक ऩुगेको छ । योऩवेभापि त करयफ दईु सम सभटयभार्थ यहेको सुरुङको 
आउटरेटसम्भ साभान ओसान ेगरयएको छ ।  
नेऩारी सेना य प्रहयीको तनगयानीभा ववस्पोटक ऩदाथि प्रमोग गयेय सुरुङ खतनएको हो । दईुतपि फाट जोडडन ेटनेरको 
अन्ततभ ववस्पोट अतनऩूणि गाउॉऩासरकाका उऩाध्मऺ केशभामा भगयरे गयाएक्रक र्थइन ्। जनप्रतततनर्ध, 

रगानीकताि, सॊस्थाऩक य भजदयुहरूको उऩन्स्थततभा सुरुङ तनभािणको काभ सक्रकएकोभा खसुीमारी भनाइएको र्थमो 
।  
फाॉधतपि  डाइबसिन, फारुवा र्थग्राउने ऩोखयी य क्मानर फनाउन ेकाभ आधा सक्रकएको छ । तनरर्गयी खोराको फाॉमा 
क्रकनायभा ववद्मुत्गहृ तनभािणका रार्ग जग खतने काभ सक्रकएको छ । नदी तनमतत्रण गनि क्रकनायभा ऩन्क्क ऩखािर 

फनाइएको छ । वव.सॊ २०७१ देखख आमोजनाको ऩूवािधाय तनभािणको काभ सुरु बएको र्थमो ।  
मो आमोजना म्माग्दीका उद्मोगी, ब्माऩायी य सविसाधायणको ऩहरभा तनभािण हुन रागेको तनजी ऺेत्रको ऩढहरो 
आमोजना हो । २०७४ चतैसबत्र उत्ऩादन सुरु गन ेरक्ष्म याखखएको छ । इरेक्िोभेकातनकर उऩकयण खरयद 

बइसकेको कम्ऩनीरे जनाएको छ । आमोजनाका प्रफतध तनदेशक प्रभोद शे्रष्ठरे स्थानीम फाससतदाको अऩतत्व य 

सहमोगरे काभ गनि सहज बएको फताए । आमोजनाको हेड (ऩावयहाउसदेखख पोयवेसम्भको बाग)को दयुी १७५ सभटय 

अग्रो छ ।  
दैतनक दईु सम जनाको हायाहायीभा जनशन्क्त ऩरयचारन बएका कम्ऩनीका सर्चव ववभर रयजाररे फतए । सम 

जना आमोजना प्रबाववत नायच्माङका फाससतदारे योजगायी ऩाएका छन ्। एक हजाय ३ समजनाको ३५ कयोड ५० 

राख रुऩैमाॉ सॊस्थाऩक सेमय यहेको आमोजनाभा रुन्म्फनी य टुरयजभ ववकास फैंकरे ५५ कयोड रुऩैमा रगानी गयेका 
छन ्। घयाऩन्स्थत तातोऩानी साना जरववद्मुत ्आमोजनाको सफस्टेसनभापि त घरेम्दीको ववद्मुत ्केतरीम 

प्रसायणराइनभा जडान गन ेमोजना छ ।    
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ऱमजुङ र मनाङमा ६५१ मेगािाटका ५ आयोजना खारेज हुॉदै 

छववरार फगारे 
जरववद्मुत्को अत्मर्धक सॊबावना फोकेको रभजुङ य भनाङभा ६५१ भेगावाट जडडत ऺभता बएका ५ जरववद्मुत ्

आमोजना खायेजीभा ऩन ेबएका छन ्। काभ ैनगयी राइसेतस होल्ड गयी फस्न ेप्रवद्र्घकहरूको आमोजना ववद्मुत ्

ववकास ववबागरे खायेज गनि रागेको हो ।  
भनाङ य रभजुङ बएय फग्ने भस्र्माङ्दी करयडोयभा जरववद्मुत ्तनभािणका रार्ग अनुभतत सरएय फसेका आमोजनारे 

वषौंदेखख आमोजनाको कुन ैऩतन काभ अतघ फढाउन सकेका छैनन ्। 
भस्र्माङ्दी नदी य ङादी खोराभा तनभािण गरयन रागेको २८२ भेगावाटको भनाङ भस्र्माङ्दी, १३८ भेगावाटको अऩय 

भस्र्माङ्दी–१, ५० भेगावाटको भस्र्माङ्दी फेसी, १४० भेगावाटको रोअय भनाङ भस्र्माङ्दी य ४१ भेगावाटको सुऩय 

तमादीरे अढहरेसम्भ कुन ैऩतन प्रक्रिमा अतघ फढाएका छै्रनन ्। मी सफ ैआमोजनाको फाॉध ऺेत्र, ववद्मुत्गहृ यहन ेस्थान 

य प्रबाववत ऺेत्रभा कुन ैऩतन काभ बएको ऩाइॉदैन ।  
न्जल्राभा जरववद्मुत ्आमोजना तनभािणका रार्ग राइसेतस सरएका आमोजनारे उत्ऩादन अनुभततऩत्र प्राप्त गनि 
ववत्तीम व्मवस्था, (ईआईए) अथाित वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रततवेदन वा प्रायन्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण 

(आईईई) प्रततवेदन, ववद्मुत ्खरयद–बफिीको सम्झौता वा कनेक्सन एर्ग्रभेतट वा ववद्मुत ्खरयद–बफिी 
सम्झौतारगामत ऩेस गनुिऩन ेहुतछ । 
तय मी कुन ैऩतन आमोजनारे एउटा ऩतन प्रक्रिमा ऩूया नगयेको बतदै ववद्मुत ्ववकास ववबागरे खायेजको कदभ अतघ 

फढाएको फताइएको छ । ववबागरे ३५ ढदनसबत्र सम्ऩूणि प्रक्रिमा ऩूया गयेय आमोजना अतघ फढाउन प्रवद्र्घकराई 

ऩत्राचायसभेत गरयसकेको छ । तोक्रकएको सभमसबत्र ऩतन काभअतघ नफढाए आमोजना न ैखायेज गन ेतनदेशन 

ढदएको छ ।  
केही आमोजनाका प्रवद्र्घक याजनीततक दरभा आफद्घ बएकारे चनुावका फेरा आमोजनाको साविजतनक सुनुवाइ 

गन ेय मुवाराई योजगायी ढदन ेबतदै प्ररोबनभा सभेत ऩान ेगयेका छन ्। आमोजना तनभािणको कुन ैऩतन प्रक्रिमा ऩूया 
नगन ेजरववद्मुत ्आमोजनाराई बोट फैंकसभेत फनाउन ेगयेको जरववद्मुत ्ऺेत्रका ववऻहरू फताउॉछन ्।  
न्जल्राभा आमोजना तनभािणका रार्ग ववबागफाट ऩाएको अनुभतत ऩत्रराई रत्माउॉ दै प्रवद्र्घक कम्ऩनी भल्टी भोडरे 

डबेरऩसि प्रासररे रभजुङभा तनभािण गनि रागेको १३८ भेगावाट ऺभताको भार्थल्रो भस्र्माङदी—१, ढदब्मज्मोतत 

हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे रभजुङभा तनभािण गनि रागेको ५० भेगावाट ऺभताको भस्र्माङदी फेसी, भनाङ भस्र्माङ्दी 
हाइड्रो कम्ऩनीरे भनाङभा तनभािण गनि रागेको २८२ भेगावाटको भनाङ भस्र्माङ्दी, फुटवर ऩावय कम्ऩनीरे भनाङभा 
तनभािण गनि रागेको १४० भेगावाटको रोअय भनाङ भस्र्माङ्दी य प्रवद्र्धक कम्ऩनी ससउयी तमादी ऩावय प्रासररे ङादी 
खोराभा तनभािण गन ेबतनएको ४०.२७ भेगावाटको सुऩय तमादीको काभ सुरु बएको छैन । 

उनीहरूरे ववबागसॉग बएका सहभततफभोन्जभ कुन ैऩतन काभअतघ फढाएका छैनन ्। रभजुङ भोडरे इतबेस्ट 

कम्ऩनीका अध्मऺसभेत यहेका काॊगे्रस रभजुङका सबाऩतत बेषफहादयु ऩौडरेरे अनुभतत ऩत्र सरएय टोराएय फस्न े

प्रवद्र्घकको राइसेतस खोस्नुऩन ेफताए । ―सयकायरे कसैराई ऩतन काखा य ऩाखा नगयी झोराका खोराहरू फाढहय 

तनकाल्नुऩदिछ ।‖ ऩौडरेरे बन,े ―खायेज बएऩतछ नमाॉ ऩवद्र्घकरे आमोजना फनाउॉछन ्।‖ 



न्जल्राभा तनभािणका अनुभतत ऩाएका अतम आमोजना ऩतन झोरासबत्र ैयहेका छन ्। प्रवद्र्घकको झोरासबत्र ैयहेका 
आमोजनाभा २७.८ भेगावाट ऺभताको भार्थल्रो खदुी सुधाखोरा, २६ भेगावाटको अऩय खदुी, ३.४ भेगावाटको 
सभढदभ, ३० भेगावाटको म्मादॊ खोरा, ८६ भेगावाट भादी सेती, १७.५ भेगावाटको छहये खोरा, १.१८९ भेगावाटको 
चाॉदनी खोरा, ११ भेगावाटको अऩय चऩे,े ५ भेगावाटको सुऩय चऩेे, ४२ भेगावाटको भस्र्माङदी–३ छन ्। 
उता, भस्र्माङ्दी नदीभा ढहभतार हाइड्रोऩावय य बायतीम कम्ऩनी जीएभआयको करयफ ८५ अफि रुऩैमाॉको रगानीभा 
तनभािण गरयन रागेको ६ सम भेगावाट ऺभताको भार्थल्रो भस्र्माङदीा—े२ ऩतन अतघ फढ्न सकेको छैन ्। प्रबाववत 

ऺेत्रका स्थानीम आमोजना तनभािणको ऩऺभा यहे ऩतन जीएभआयरे बन ेतनभािणको प्रक्रिमाभा जान सकेको छैन ।   
न्जल्राभा ५४ भेगावाटको सुऩय दोदॊ–ख, २७ भेगावाटको दोदॊ, २५ भेगावाटको भार्थल्रो दोदॊ–ए, ३ भेगावाटको 
सभढदभ खोरा कयाऩ,ु ३० भेगावाटको ङादी तनभािणाधीन छन ्।  
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बुढी गण्डकीमा हुनुऩने यो थथयो 
यत्नसॊसाय शे्रष्ठ  

 यान्ष्िम गौयवको आमोजना भातनएको १२ सम भेगावाट ऺभताको जराशममुक्त फुढी गण्डकी जरववद्मुत ्

आमोजना याजीनाभा स्वीकृत बइसकेको भन्तत्रभण्डरका ऊजाि भतत्री जनादिन शभािरे र्चतनमाॉ ठेकेदाय कम्ऩनी 
चाइना गेजुवा ग्रुऩ कम्ऩनीका नेऩार प्रभुख (मो कम्ऩनीका भहाप्रफतधक हैन, न चीनका भतत्री हुन)् इबान 

खझससङसॉग जुन ४, १९७४ भा सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गयेय नेऩार सयकायको तपि फाट तनभािण गन ेन्जम्भा 
रगाएऩतछ वववाद चसुरएको छ। मसयी हस्ताऺय गदाि भमािदािभ नसभरेको कुयाको वववेचना गनुि मो रेखको उद्देश्म 

होइन। 
आवश्मक यकभको जोहो गन ेन्जम्भा ऩतन ठेकेदायराई नै ढदएय कतत ब्माज दयभा ऋण सरन ेबतन ेतनणिम गनि ऩतन 

उसैराई सुन्म्ऩइएको छ। 
प्रसॊग राप्रिय गौरिको 
 ववगत ५/७ वषिदेखख केही आमोजनाहरूराई यान्ष्िम गौयवको आमोजना नाभकयण गन ेगरयएको छ। हयेक 

आभाफाफुरे आफ्ना सततानराई सुऩुत्र सुऩुत्री बनेकै हुतछन।् तय सततानरे गरत फाटो ऩछ्माएऩतछ सुऩुत्र सुऩुत्री 
कहसरन मोग्म हुनुको साटो ऩरयवायराई न ैकरॊक्रकत ऩाछिन।् वववादको घेयाभा ऩयेऩतछ मस्ता आमोजनारे यान्ष्िम 

गौयव कामभ याख्छ, फढाउॉछ क्रक घटाउॉछ बतन ेकुयाको सुतनन्श्चतता छैन। अझ करॊक्रकत गन ेसम्बावना फढ्दो छ। 
विथध र प्रक्रिया 
 ववद्मुत ्ऐनको दपा ३५ भा ―नेऩार सयकायरे कुन ैव्मन्क्त वा सॊस्थाससत कयाय गयी सोही कयायभा उन्ल्रखखत 

सतिहरूको आधायभा ववद्मुत ्उत्ऩादन, प्रसायण वा ववतयण गनि गयाउन सक्नेछ‖ बतन ेव्मवस्था गयेको छ य मही 
व्मवस्थाको बय गयेय ठेकेदायराई मस आमोजना सुन्म्ऩएको छ। तनश्चम न ैमो व्मवस्थारे सयकायराई आमोजनाहरू 

तनभािणाथि कयाय गन ेअर्धकाय ढदएको छ। तय मस्तो अर्धकाय सभग्रभा नेऩारको स्वाथि सॊवद्िधन गनि, नेऩारराई 

राबान्तवत गनि प्रमोग गनि ऩाइतछ। तय स्वेच्छायीऩूविक, नेऩारराई घात/हातन/नोक्सानी हुन ेगयेय प्रमोग गनि 
ऩाइतन। ठेकेदाय कम्ऩनीराई मो आमोजना सुन्म्ऩॉदा नेऩारको स्वाथि कसयी सॊवद्िधन हुतछ, नेऩारराई के कतत राब 

हुतछ, नेऩारराई हुनसक्न ेके कस्ता जोखखभ तनयाकयण गनि सक्रकतछ बतन ेकुयाको वववेाेचनासभेत गरयएको छैन। 
ववर्ध य प्रक्रिमा बनेको बफयारो फाॉधेय श्राद्ध गयेजस्तो कभिकाण्डी क्रिमाकराऩ हैन। अढहरे त कततऩमरे श्राद्ध 

गनुिराई न ैकभिकाण्डी भातनसकेको अवस्थाभा (एक व्मन्क्तरे अऩिण/तऩिण गयको वऩण्ड वऩतरेृ यसास्वादन गछि  नै 
बतन ेदसीप्रभाण नबएकारे) बफयारो फाॉध्न ुझन ्कभिकाण्डीबतदा फढी केही होइन। तय इन्तजतनमरयङका ववसबतन 

ववधाभध्मे अप्राववर्धक ववधा ववत्तीम इन्तजतनमरयङको ढहसाफरे ववर्ध य प्रक्रिमाको भहत्वऩूणि बूसभका हुतछ, 

मसराई कभिकाण्डी भातन ुठूरो बूर हो। ववर्ध य प्रक्रिमा ऩुयम्ाएको बए तनभािण रागत, तनभािण अवर्ध य वैदेसशक 

भुरा ऋणको सावाॉ ब्माजको दातमत्वसभेतभा सभतव्मतमता हाससर गन ेसम्बावना हुतथ्मो, जुन अढहरे गुभेको छ। 
अनुमातनत ऱागत 

 फताइएअनुसाय मस आमोजनाको अनुभातनत रागत २ सम ५९ अफि रुवऩमाॉ हो। अनुभातनत रागतको ढहसाफ गदाि 
ठेकेदायराई याम्रो भुनापा, धेयै सशयोबाय खचि, थपु्रै बैऩरयआउन ेखचिको अततरयक्त याजनीततकभॉ, कभिचायीततत्र, 

दरारहरू आढदराई शुबराब गयाउन ेयकभको व्मवस्था ऩतन थवऩएको हुतछ। 
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 मथाथि तनभािण रागत ऩायदशॉ तरयकाफाट प्रततस्ऩधाि गयाउॉदा भात्र मक्रकन हुतछ। अनुभातनत रागतबतदा कभ 

रागतभा आमोजना तनभािण बएका धेयै उदाहयण छन।् जस्त,ै ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे तनभािण गयेको कारीगण्डकी ए 

जरववद्मुत ्आमोजना, जसको अनुभातनत रागत ४५ कयोड अभेरयकी डरय बएकाभा ३५ कयोड अभेरयकी डरयभा न ै

तनभािण सम्ऩतन बएको हो (त्मो ऩतन सससबरतपि को काभ साढे ७ अफि रुवऩमाॉ जततभा सम्ऩतन हुनुऩनेभा १२ अफि 
रुवऩमाॉबतदा फढी राग्दा ऩतन अनुभातनत रागतबतदा कभभा तनभािण सम्ऩतन बएको हो)। अथाित ्अनुभातनतबतदा 
२२ प्रततशत कभभा तनभािण सम्ऩतन बएफाट अनुभातनत रागतको ढहसाफ कतत हदसम्भ फढाएय गरयतछ बतन े

प्रन्स्टतछ। 
रागत अनुभान ढहसाफ गदाि अनुभातनत रागत फढी देखाएय ऩतछ कभ रागतभा आमोजनाको तनभािण सम्ऩतन 

गरयमो बनेय स्माफासी सरन  ऩतन अनुभातनत रागत फढी देखाउने चरन छ। प्रार्धकयणरे न ैतनभािण गयको 
भस्मािङ्दी आमोजनाको अनुभातनत रागत ३२ कयोड ३३ राख अभेरयकी डरय बएकाभा २४ कयोड ९८ राख अभेरयकी 
डरयभा (झतड ै२५ प्रततशत कभभा) तनभािण सम्ऩतन बएको ऩतन स्भयणीम छ। 
अको उदाहयण हो, तनजी ऺेत्ररे तनभािण गयेको बोटेकोशी जरववद्मुत ्आमोजना, जसको अनुभातनत रागत १० 

कयोड अभेरयकी डरय कामभ गयेय सोही आधायभा नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणसॉग ववद्मुत ्खरयद सम्झौता गरयमो, 
प्रततमुतनट बफजुरीको दय ६ अभेरयकी सेतटभा। तय अततयािन्ष्िम फोरऩत्र आह्वान गदाि ४ कयोड ८० राख अभेरयकी 
डरयभा तनभािण गन ेगयेय ठेक्का गरयमो। मो उदाहयणफाट ऩतन अनुभातनत रागतबतदा ५२ प्रततशत कभभा तनभािण 

सम्ऩतन गन ेगयेय ठेक्का ढदइएकोफाट अनुभातनत रागत के कसयी फढाइतछ बतन ेस्ऩष्ट हुतछ। (चाखराग्दो कुया 
के छ बन ेमो आमोजना तनभािण गन ेठेक्का ऩतन गेजुवारे न ैऩाएको र्थमो)। साथ ैमो उदाहयणभा मथाथिभा ५२ 

प्रततशत कभ रागत राग्नेभा फढी रागत अनुभान देखाएय ववद्मुत ्प्रार्धकयणराई उच्च दयभा बफजुरी फेच्नकै 

रार्ग कसयी अनुभातनत रागत फढाइतछ बतन ेकुया ऩतन प्रन्स्टतछ। 

 जे बन ेऩतन फुढी गण्डकी आमोजना ऩतन अततयािन्ष्िम फोरऩत्र आह्वान गयेय प्रततस्ऩधाि गयाएको बए २ सम अफि 
रुवऩमाॉबतदा कभभा तनभािण सम्ऩतन बएय देश राबान्तवत हुनसक्नेभा ठेकेदायराई ववर्ध प्रक्रिमा अवरम्फन 

नगयीकन ैसोझै सुन्म्ऩएकारे नेऩारराई घाटा/हातन हुन ेअवस्थाभा ऩुयम्ाइएको छ। 
ऱागत िदृ्थध 

के कतत रागतभा ठेकेदायरे मो आमोजना तनभािण सम्ऩतन गनुिऩन ेबतन ेकुया सभझदायीऩत्रभा खरुाइएको छैन, 

भौन छ। मो भौनतारे गदाि रागत अतनमन्तत्रतरूऩभा वदृ्र्ध हुनसक्न ेअवस्था ऩतन ससजिना बएको छ। 
भध्मभस्मािङ्दी आमोजनाको रागत १३ अफि रुवऩमाॉ भात्र कामभ गयेय ठेक्काभा ढदइएकोभा ठेकेदायरे २७ अफि रुवऩमाॉ 
बुक्तानी सरइसकेय ऩतन दशौं अफि रुवऩमाॉ थऩ बुक्तानी ऩाउनुऩन ेदाफी गरययहेको छ। ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे तनभािण 

गयाएको धेयैजसो आमोजनाहरूको मथाथि तनभािण रागत अनुभातनत रागतबतदा धेयै फढी छ, ठेक्का फतदोफस्तीभा 
कभजोयीका कायणरे। जराशममुक्त कुरेखानी आमोजना अकािा ेउदाहयण हो जसको अनुभातनत रागत ६ कयोड 

८० राख अभेरयकी डरय बएकाभा १२ कयोड ३६ राख अभेरयकी डरय तनभािणभा खचि बमो। मही कुयाको ऩुनयाववृत्त 

फुढी गण्डकीभा ऩतन हुन ेसम्बावना उच्च फनाइमो। 
ववर्ध प्रक्रिमा अऩनाएय के कतत रागतभा तनभािण सम्ऩतन गनुऩन ेबतन ेकुया मक्रकन तथा सुतनन्श्चत नगयेयै फुढी 
गण्डकी आमोजना ठेकेदायराई सुम्ऩेकारे रागत वदृ्र्धभा कुन ैतनमतत्रण नहुन ेअवस्था ससजिना गयेको छ 

सयकायरे। हतायभा आमोजना सम्फतधभा सभझदायीऩत्रभा दस्तखत गनुि हुॉदैनथ्मो। स्भयणीम छ, जतत रागत 

फढ्मो ठेकेदायराई त्मतत न ैपाइदा हुतछ बन ेनेऩारराई घाटाभार्थ घाटा हुन ेहुतछ। 



तनमावण सम्ऩन्न गनुवऩन ेअिथध 

सभझदायीऩत्रभा कतत सभमभा मो आमोजनाको तनभािण सम्ऩतन हुनुऩन ेहो, खरुाइएको छैन। जतत ढढरो बमो 
ठेकेदायराई त्मतत फढी पाइदा हुतछ बन ेनेऩारको घाटा चसुरॉदै जातछ। ढढराइका कायणरे तनभािण रागत फढ्नाको 
साथ ैऋणभा राग्न ेब्माजसभेत फढ्नारे दोहोयै घाटा हुतछ। अझ मो आमोजनारे बफिी गरयन ेबफजुरी उत्ऩादन गन े

हुनारे मो आमोजनाको तनभािण १ वषि ढढरो बमो। वावषिक ४ अफि २५ कयोड मुतनट बफजुरीफाट नेऩार वन्ञ्चत हुतछ 

जसको प्रततमुतनट दय ५ रुवऩमाॉ भात्ररेै ढहसाफ गदाि ऩतन नेऩाररे गुभाउन े२२ अफि २५ कयोड रुवऩमाॉ हुतछ। मसयी 
सभमभा तनभािण सम्ऩतन नबएभा नेऩारराई तेब्फय घाटा हुतछ। 
कुरेखानी २१ भढहना ढढरो तनभािण सम्ऩतन हुॉदा १ कयोड ५० राख अभेरयकी डरय गुम्मो बन ेभस्मािङ्दी सात भढहना 
ढढरो हुॉदा १ कयोड ७ राख अभेरयकी डरय, कारी गण्डकी ए १८ भढहना ढढरो हुॉदा १० कयोड अभेरयकी डरय य भध्म 

भस्मािङ्दी ५० भढहना ढढरो हुॉदा १३ कयोड अभेरयकी डरय गुभेको तीतो ववगत साऺी छ। मही ठेकेदायको कायणरे 

र्चसरभे ४० भढहना ढढरो तनभािण बएको र्थमो बन ेचभेसरमा, बत्रशूरी आढद कतत ढढरो बए बतन ेकुया साविजतनक 

बइसकेकै छ य अझ कतत थऩ सभमभा सम्ऩतन हुतछ बतन ेकुया तनन्श्चत छैन। 
वित्तीय व्यिस्थाऩन 

 नेऩार सयकायरे आवश्मक यकभको जोहो गन ेन्जम्भा ऩतन ठेकेदायराई न ैढदएको छ। जसको सीधा अथि हुतछ, के 

कतत ब्माज दयभा ऋण सरन ेबतन ेतनणिम गन ेअर्धकाय ऩतन ठेकेदायराई न ैसुन्म्ऩमो। ऋण सरॉदा ऩतन 

ऩायदशॉरूऩभा प्रततस्ऩधाि गयाएको बए सस्तो दयको ब्माजभा ऋण ऩाउने अवसय ऩतन गुभेको छ। मस अततरयक्त 

ठेकेदायरे ऋणदातासॉग साॉठगाॉठ गयेय जतत ब्माजदय तोक्मो त्मही नेऩाररे व्महोनुिऩन ेअवस्था ऩतन ससजिना बएको 
छ। 
 ठेकेदायरे ऋण चीनभा सरन ेबतनएको छ। र्चतनमाॉ सॊस्थाहरूसॉग सरइन ेऋण अवश्म ऩतन र्चतनमाॉ भुराभा हुनेछ, 

नेऩारी भरुाभा हैन। नेऩारी भुरा कभजोय हुनारे ब्माज जततसुकै सस्तो बए ऩतन सावाॉको बाय नेऩाररे थेग्न ै

नसक्न ेहुनसक्छ। उदाहयणका रार्ग सन ्१९९५ भा १ अभेरयकी डरयको ५० रुवऩमाॉ ऩथ्मो बन ेअढहरे १ सम फढी 
बइसकेको छ। अथाित ्१९९५ भा १ कयोड अभेरयकी डरय ऋण सरएको बए हातभा ५० कयोड रुवऩमाॉ ऩथ्मो तय अढहरे 

ततन ेफेराभा सावाॉ भात्र ऩतन १ सम कयोड रुवऩमाॉ फढी हुतछ। हतायभा मसतपि  ऩतन ध्मान गएको/ढदएको ऩाइतन। 
वित्तीय इप्न्जतनयररङ 

 ऩायदशॉ तरयकाफाट प्रततस्ऩधाि गयेय ववर्ध प्रक्रिमा ऩुयम्ाउॉ दा कतत रागतसबत्र कतत सभमभा तनभािण सम्ऩतन गन े

बतनेको अततरयक्त रागत य तनभािण अवर्ध ऩतन कस ैगयेय वदृ्र्ध नहुन ेसुतनन्श्चतता कामभ गनि सक्रकतछ। नेऩार 

सयकाय तथा ववद्मुत ्प्रार्धकयण रगामतका सयकायी तनकामहरूरे तनभािण गये गयाएका अर्धकाॊश ऩूवािधाय 

सॊयचनाहरूको तोक्रकएको अवर्धभा सम्ऩतन बएका छैनन।् मसफाट ऩाठ ससकेय समौँ अफि ऩन ेमो आमोजनाको 
ठेक्का फतदोफस्त गयेको बए नेऩारको ढहतको सभुर्चत यऺा हुथ्मो। 
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जऱविद्युत ्प्रिद्वधकऱाई टबावइनकै थचन्ता 
भधुसुधन गुयागाईं 

प्रववर्धको ढहसाफरे सॊसायभ ैजरववद्मुत ्उत्ऩादन प्रववर्धराई उत्तभ भातनए ऩतन नेऩारी प्रवद्िधकहरुराई सधैंबरय 

‘टफािइन’को सभस्मारे वऩयोल्न ेगयेको छ। 
‘हाइड्रो टेक्नारोजी मतत धेयै स्िङ छ क्रक अतमभा मवत्तको छैन। सुरुफाटै हाइड्रोको टेक्नोरोजी फसरमो बएय आमो,' 
नेऩार उद्मोग वाखणज्म भहासॊघका कोषाध्मऺ ऻानेतररार प्रधानरे बन,े 'मसका दाॉजोभा भोफाइर य कम्प्मुटयभा 
कतत धेयै फदरावहरु आइसकेको छ। त्मसैरे गड् र्गफ्टेड रयबसि टेक्नोरोजी हाइड्रो न ैहो।‘ 
काठभाडौं ववश्वववद्मारम (केम)ूरे हार ैआमोजना गयेको नेऩारभा हाइड्रो–टफािइन ववकासका रार्ग 

सयोकायवाराहरुको कामिशाराभा उनरे बन,े ‗ऩमािप्त ऩानी बएको वषाितभा सभेत शतप्रततशत ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन 

सकेको छैन, क्रकनकी नेऩारका नदीभा फगेय आउन ेफारुवा तथा भससना ढुॊगाहरुरे टफािइनभा ऺतत ऩुर्गयहेको छ,‘ 

प्रधानरे थऩे। 
जरववद्मुत ्उत्ऩादनभा अग्रणी यहेको नवेभा ४० वषिभा ऩढहरोऩटक टफािइन खोरेको दृष्टातत ढदॉदै प्रधानरे थऩ,े 

‗हाभीकहाॉ एउटा वषाि सुरु हुॉदा य अतत्म हुॉदाको अवस्थाभा टफािइनभा ठूरो ऩरयवतिन आइसकेको हुतछ। 
कारीगण्डकी, भोदी, भादीजस्ता मोजनाभा ४० ढदनभा दईु प्रततशत उत्ऩादन डाउन बइसकेको ऩाएका छौं,‘ उनरे 

थऩे। 
अवसय य सम्बावनामुक्त जरववद्मुत ्उत्ऩादनभा जतत ऩतन सभस्मा छन ्ती भध्मे प्रभुख सभस्मा टफािइनभ ैयहेको 
प्रधानको बनाइ छ। ‗नेऩारभा प्रमोग बएका सफ ैटफािइनहरु मुयोऩ, नव ेय क्मानेडडमन नदीभा आधारयत छन।् ती 
सफ ैनेऩारका नदीभा सभल्दैनन,्' उनरे बन,े 'क्रकनकी महाॉका नदीभा फारुवा य भससना ढुॊगा फगेय आउन ेसभस्मा छ। 
मसरे टफािनको ऺभताराई ह्रास गरययहेको छ।‘ 
२० भेघावाट ऺभताको भोदीभा गरयएको एक अध्ममनरे प्रततसेकेतड २८ हजाय सरटय ऩानी क्रपल्टय गदाि फारुवाका 
कणदेखख ०.२ सभसरसभटयका ढुॊगा प्रशस्त ैजम्भा बएको प्रधानरे फताए। ‗झन अढहरे त जरवाम ुऩरयवतिनरे सभेत 

खोराको अवस्थाराई पेरयढदमो। मसरे सभेत टफािइनको आमुराई छोट्माइयहेको छ,‘ उनरे बने। 
स्वततत्र उजाि उत्ऩादकहरुको सॊस्था, नेऩार (इप्ऩान)का उऩाध्मऺ कुभाय ऩाण्ड ेऩतन हार प्रमोगभा आइयहेका 
फ्रान्तसस टफािइनहरुको आम ु३० देखख ५० वषिसम्भ बतनए ताऩतन नेऩारका खोराहरुको अवस्थाका कायण मसको 
ऺभताभा िभश् ह्रास आइयहेको फताउॉछन।् ‗टफािइन एक ऩटकभात्र तनभािण हुतछ। तय मसको भभित सम्बाय 

तनमसभत जरुयी हुतछ,' ऩाण्डरेे बन,े 'त्मसका रार्ग उद्मोग य एकेडसेभमा एक बएय जान सकेभा प्रवद्िधकहरुको ठूरो 
सभस्मा सभाधान हुन ेर्थमो।‘ 
केमुभा यहेको टफािइन टेन्स्टङ ल्माफराई नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासको उत्कृष्ट केतर (सेतटय अप एक्सरेतस) 

फनाउन ेप्रस्तावभा उनको सुझाव र्थमो, ‗अनुसतधान य ववकासभा सयकायरे न ैसहमोग गनुिऩन ेहो। मसका रार्ग 

सयकायी स्वासभत्वको नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे टफािइनको ऺभता (इक्रपससएतसी) जाॉच गदै बेरयपाई गनिका रार्ग 

टफािइन टेन्स्टङ गन ेनीतत फनाउन ुऩछि। नमाॉ आउन ेमोजनाको ऩतन तेस्रो ऩऺ टेस्ट केमुभा गनि सक्रकतछ,‘ ऩाण्डरेे 

थऩे। 
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नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणका कामिकायी तनदेशक कुरभान तघससङरे नेऩारभा प्रार्धकयण य तनजी ऺेत्रफाट 

जरववद्मुत्का नमाॉ–नमाॉ मोजना फतन ेिभभा यहेकारे टफािइन उत्ऩादन उद्मोगको बववष्म यहेको फताए। ‗नमाॉ 
टफािइन फनाउनेभा हाभीरे ठूरा देशका उत्ऩादकसॉग प्रततस्ऩधाि गनि अन्ल्र गाह्रो होरा। तय, टेन्स्टङ, रयऩेमय एण्ड 

भेन्तटनेतसभा याम्रो व्माऩाय गनि सक्छौं। मसका रार्ग उद्मोग, प्रवद्िधक य ववश्वववद्मारमवीच सहकामि गनि 
सक्रकतछ‘, तघससङरे सुझाए। 
नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासिभराई भद्दत गनिका रार्ग २० वषिअतघफाट केमुभा टफािइन टेन्स्टङ ल्माफ स्थाऩना 
बएय हारसम्भ टेन्स्टङ य भभितको काभ हुॉदै आएको बएऩतन टफािइनको उत्ऩादन गनि सम्बव बएको केमुका 
यन्जष्िाय प्राध्माऩक बोरा थाऩाको बनाइ छ। 
‘दईु भेघावाटको फ्रान्तसस टफािइन फनाउन सम्बव बइसकेको छ। ५ भेघावाटराई मुतनटहरुभा फनाएय सक्छौं। मसैरे 

ऩतन ववद्मुत ्प्रार्धकयणसॉग वऩवऩए गरयसकेका मोजनाहरुको आवश्मकताको ६० प्रततशत टफािइन महीीँ केमुभा 
फनाउन सक्न ेऺभता ववकास गयेका छौं। नेऩारकै नदीभा आधारयत बएय फनाइन ेटफािइनभा आमातततभा झैं 
उत्ऩादनभा ह्रास आउन ेसम्बावना यहॉदैन,‘ थाऩारे दाफी गये। 
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प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जऱस्रोत 

याभयाज शभाि / उभेश ऩाठक 

‘बायतीम रगानीफाहेक अतमको ववद्मुत ्खरयद नगन ेबायतीम नीतत ऩरयवतिन गनि नसक्रकए नेऩारको ववद्मुत ्ऺेत्रको 
दीघिकारीन ववकासभा मसरे ठूरो नकायात्भक असय गनि सक्छ । मढद बायत मस्ता नीतत तनमभ फनाएय नेऩारको 
ववकासभा फाधा ऩुयम्ाउन खोज्छ बने सुख्खा माभभा बायत जान ेऩानी तनमतत्रण गन ेगयी नेऩाररे अतम 

ऩरयमोजनाभा रगानी गनि सक्छ बनेय र्गब एतड टेकको अवधायणाको आधायभा नेऩाररे बायतसॉग अडान प्रस्तुत 

गनि सक्छ ।’ 
भधेसकेन्तरत दरहरूको आग्रहभा ल्माइएको सॊववधान सॊशोधन ववधेमक सॊसद्फाट अस्वीकृत बएको ऩेर्चरो 
सभमफीच प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवा मही बार ७ देखख ११ गतेसम्भ बायत भ्रभण गदैछन ्। भ्रभणभा केही 
याष्िढहत ववऩयीतका सन्तध, सम्झौता ऩो होरान ्क्रक बतन ेत्रास उत्ऩतन हुन ुआपैँ भा गरत अवश्म होइन । हारैका 
ढदनभा दोक्राभ वववादराई सरएय बायत–चीन सम्फतधभा देखखएको ततक्तताभा नेऩारको कूटनैततक तटस्थताराई 

कामभ याख्न सक्न ुऩतन प्रधानभतत्रीका रार्ग भहत्वऩूणि हुनसक्छ । मढद बायतीम प्रधानभतत्रीसॉग हुन ेदईु ऩऺीम 

वातािऩश्चात ्जायी हुन ेवक्तव्मभा मो दोक्राभ भुद्दारे प्रवेश ऩामो बन ेत्मो प्रधानभतत्रीको बायत भ्रभणको 
सफैबतदा ठूरो असपरता हुनेछ । महाॉ उठान गनि रार्गएको ववषम बन ेजर तथा ऊजािको ऺेत्रभा नेऩार य बायत 

फीच यहेका ववववध चनुौती एवॊ अवसयहरूभा केन्तरत छ । नेऩारको याजनीततभा बायतीम हस्तऺेऩको ऩाटोराई 

एकाततय याख्न ेहो बन ेनेऩार–बायत सम्फतधभा यहेको प्रधान वववाद जर उऩमोग न ैहो । कततऩम ववश्रेषकहरू त 

दीघिकासरन रूऩभा नेऩारभा यहेका नदीहरूको ऩानीराई बववष्मभा आपू अनुकूर प्रमोग गनि न ैबायतरे नेऩारभा 
याजनीततक हस्तऺेऩ गन ेगछि  बतन ेगछिन ्जुन एक हदसम्भ सत्मताको नन्जक छ । मढद प्रधानभतत्री देउवारे 

उर्चत जर कूटनीततको प्रमोग गदै जर उऩमोगका सतदबिभा राभो सभमदेखख यहेको नेऩार बायत वववादराई दवुैा ै

देशको स्वाथि अनुकूर हुन ेढदशाततय भोड्न सक्न ेहो बन ेत्मो नेऩार बायत सम्फतधभा कोशढुेङ्गा साबफत हुतछ । 
ऩूणि रूऩभा बायतीम पाइदाका रार्ग फखािको सभमभा नेऩारको बूसभ डुफानभा ऩन ेय ढहउॉदको सभमभा सफ ैऩानी 
ससॉचाइका रार्ग बायत रैजान ेगयी हाम्रा नदीहरू बायतराई सुन्म्ऩन सक्रकॉ दैन बतन ेतथ्म प्रस्ट रूऩभा बायतराई 

फुझाउन जरुयी छ । 
नदी र अथधकार 

साभातमतमा् ऩानीराई ऩतन हावा, घाभ, वतमजतत ुजस्त ैसाविजतनक वस्तुका रूऩभा ऩरयबावषत गरयतछ । हाम्रो 
ब–ूबागभा ऩानीको भुहान छ बतदैभा सो ऩानीभा सम्ऩूणि रूऩभा हाम्रो अर्धकाय हुतछ बतन ेहुॉदैन य तल्रो तटीम 

ऺेत्रका फाससतदाहरूको ऩतन उक्त ऩानीभा सीसभत अर्धकाय यहेको हुतछ । जफ कुया दईु देशको आउॉछ, तल्रो तटीम 

य भार्थल्रो तटीम ऩानीको उऩमोगको ववषमराई सरएय वववाद हुन,े ववसबतन सम्झौता हुन ेआढद कामिहरू 

ववश्वव्माऩी रूऩभा न ैहुन ेगछि  । नेऩार बायतको सतदबिभा ऩतन ऩानीको उऩमोगराई सरएय ववसबतन सभमभा 
ववसबतन सन्तध–सम्झौता बएका छन ्जसभा सन ्१९५४ भा बएको कोशी सम्झौता य सन ्१९५९ भा बएको गण्डक 

सम्झौताका अर्धकाॊश सतिहरू बायतीम ढहत अनुकूर राग ुगरयएका छन ्। हार प्रस्ताववत प्रधानभतत्रीको बायत 

भ्रभणभा मी सम्झौताहरूको खायेजी वा सॊशोधन गनि सम्बव होरा नहोरा त्मो ढदशाभा नरागौँ तय त्मसऩतछ बएका 
सम्झौताहरू जुन कामाितवमनको ढदशाभा जान सक्रकयहेका छैनन,् ततनीहरूको सतदबिभा नेऩारको ढहत अनुकूर हुन े
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गयी सम्झौता कामाितवमनभा जाने फाटो अवश्म खरुा छ । मसका रार्ग प्रधानभतत्रीको भ्रभण टोरीभा अततदेशीम 

ऩानी य द्वतद्वभा ववशषेऻता हाससर गयेका ववशुद्ध प्राववर्धकहरू ऩतन सभावेश हुनुऩछि  जसरे वातािको टेफरभा 
अर्धकतभ हाम्रो ढहतको फहस गनि सकोस ्। कोशी य गण्डकजस्ता सम्झौतारे हाम्रो बूबागभा हाम्रो ऩानी उऩमोग 

हुन ऩाउन ेगयी फाॉध तनभािण गनि सभेत फतदेज रगाएको सतदबिभा अफ कामाितवमन हुन ेसम्झौताहरूभा त्मस्तो 
ब्रतडय नहोस ्बतन ेकुयाभा प्रधानभतत्री एवॊ भ्रभण टोरी ऩूणिरूऩभा सजग हुनुऩछि  । ऩूणि रूऩभा बायतीम पाइदाका 
रार्ग फखािको सभमभा नेऩारको बूसभ डुफानभा ऩन ेय ढहउॉदको सभमभा सफ ैऩानी ससॉचाइका रार्ग बायत रैजान े

गयी हाम्रा नदीहरू बायतराई सुन्म्ऩन सक्रकॉ दैन बतन ेतथ्म प्रस्ट रूऩभा बायतराई फुझाउन जरुयी छ । 
लसॉचाइ र डुबान 

२०७४ साउनको अन्ततभ साता नेऩारको तयाई ऺेत्रभा ऩयेको अववयर वषािरे आएको फाढी य डुफानभा ऩयी साउन ३१ 

सम्भभा १११ जनाको अकार भतृ्म,ु समौँको सॊख्माभा घाइत ेय कयोडौँको धनभारको ऺतत बएको छ । बायत हाम्रा 
प्रभुख नदीहरूभा उच्च फाॉधहरू तनभािण गनि चाहतछ, उसको चाहना उच्च फाॉधभा ऩानी सन्ञ्चत गदै भनसुनभा 
बायतीम बूभीभा हुन ेडुफान योक्न ुय नेऩारी बूसभभा सन्ञ्चत हुन ेऩानी सुख्खामाभभा बायतीम जसभनभा खानेऩानी, 
ससॉचाइ य अतम प्रामोजनका रार्ग आवश्मक ऩानी आऩूतति गन ेहो । सुख्खामाभभा गॊगा फेससनभा नेऩारका 
नदीहरूको मोगदान ७५ प्रततशतको हायाहयीभा हुन ेगयेको छ । मस्ता ठूरा फाॉधहरू नेऩारभा तनभािण गनि सक्रकमो 
बन ेफाॉधको अर्धकाॊश नकायात्भक प्रबाव नेऩारभा ऩन ेय अर्धकतभ पाइदा बायतराई हुतछ । मढद मस्ता फाॉध 

नेऩारी बूसभभ ैतनभािण गनि सक्रकएन बन ेऩतन नेऩारको ससभाना नन्जकै बायतीम बूसभभा ववसबतन सॊयचनाहरूको 
तनभािण गयेय वषािको ऩानी नेऩारी बूबागभा जम्ने फनाउन ेय आफ्नो ऺेत्रका बूबाग एवॊ जनताराई फाढीको प्रकोऩ 

कभ फनाउन ेबायतीम मोजना यहेको देखखतछ । मस्तो कामि सयासय अततयािन्ष्िम भातमता ववऩयीत य नेऩारको तयाई 

ऺेत्रका फाससतदाको ढहत ववऩयीत हुन जातछ । त्मसैरे प्रधानभतत्रीरे बतन सक्नुऩछि  क्रक उक्त जोखखभको ऺततऩूतत ि 
नेऩाररे ऩाउनुऩछि  । कोशी, ऩञ्चशे्वय, ऩन्श्चभ सेती, कणािरी य फुढी गण्डकी उच्च ड्माभ फनाउॉदा हाभीराई धेयै 

जोखखभ य तनकै डुफानसढहत केही बफजुरी त प्राप्त होरा त्मो बतदा कमौँ गुणा धेयै पाइदा बायतरे सुख्खामाभको 
ऩानी प्रमोग य वषाित्भा डुफान तनमतत्रण गयेय सरनेछ । बायतरे मढद सुख्खामाभभा ऩानी प्रमोग गनेगयी मी फाॉध 

तनभािण गनि चाहतछ बन ेसुख्मामाभभा ऩानीको सम्भानजनक प्रमोग गनि ऩाउन ेगयी नेऩाररे उक्त ऩानी सन्ञ्चत य 

आऩूतति गयेफाऩतको उर्चत दस्तुय सरनेछ अतमथा नेऩार आफ्नो घयेर ुआवश्मकताअनुसाय साना ठूरा नदी 
ऩरयमोजनाहरू आपैँ  फनाउन सऺभ छ, य प्रकायाततयभा मसरे बायतीम बूसभभा ऩुग्न सक्न ेफाढीको सभस्मा य 

ससॉचाइको सभस्मा बायत स्वमॊरे न ैसुल्झाउनु ऩनेछ । मतत कुया प्रस्टसॉग याख्न सक्न ेहो बन ेऩतन प्रधानभतत्रीको 
बायत भ्रभण नेऩारका रार्ग अत्मतत परदामी हुनेछ य मसरे नेऩारको जरववद्मुत्को ववकासभा अबुतऩूवि 
मोगदान ऩुग्नेछ । 
विद्युत ्खररद बबिी 
आजको सभततभा नेऩाररे बायतसॉग २१८ भेगावाट बफजुरी आमात गदैछ । मो सभम बनेको हाभीसॉग बएका 
ववद्मुत ्गहृहरूरे ऩूणि ऺभताभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गने सभम हो य हार मो अवस्था छ बन ेढहउॉदभा मो तथ्माॊक 

अवश्म झन ैडयराग्दो हुनेछ । तय ऩतन नेऩारसॉग ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेप्रचयु सम्बावना छन ्य बयतराई ग्रीन 

ऊजािको आवश्मकता त्मही रूऩभा छ । केही सभमअतघ भात्र बायतरे आफ्नो ऊजाि खरयद नीततभा उल्रेख्म ऩरयवतिन 

गदै बायतीम रगानी ५१ प्रततशत बएका अततयािन्ष्िम आमोजनाफाट भात्र ववद्मुत ्खरयद गनि सक्रकन ेनीतत फनाएको 
छ । ववऻहरूका अनुसाय मो नीतत नेऩारका ठूरा आमोजनाहरूभा रगानी गनि उत्सुक अततयािन्ष्िम 



रगानीकतािहरूराई नेऩारफाट पकािएय आकषिक नेऩारी आमोजनाहरू आपू य आफ्न ैदेशका रगानीकतािभापि त 

फनाउन ेय बुटानको जरस्रोतभा कामभ गयेको बायतीम एकार्धकाय नेऩारभा ऩतन राग ुगन ेसुतनमोन्जत 

उद्देश्मअनुरूऩ आएको फताउॉछन ्। प्रधानभतत्रीको आसतन बायत भ्रभणरे मस्तो बायतीम नीततराई सच्माउन 

ऩहरकदभी सरनुऩछि  । ववदेशी रगानीकतािरे नेऩारभा ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय सो ववद्मुत ्बायतरे खरयद नगन ेहो 
बन ेनेऩारजस्तो सानो कृवषप्रधान भुरुकरे ठूरो ऩरयभाणभा ऊजाि खऩत गनि सक्दैन, परत् ववदेशी रगानीकताि मो 
जोखखभ भोरेय रगानी गन ेभुडभा नआउन सक्छन ्। उत्ऩाढदत ववद्मुत ्फेच्न अप्ठ्मायो ऩन ेदेखेयै ६५० भेगावाट 

ऺभताको ताभाकोशी तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजनाफाट नेऩार रगामत ववश्वका ववसबतन स्थानभा जरववद्मुत ्

आमोजनाहरू फनाउॉ दै आएको एउटा प्रततन्ष्ठत नवेन्जमन कम्ऩनीरे बखियै सुरुआती चयणभा गयेको रगानी भामा 
भायेयै हात खझक्न ेतनणिम गयेको छ । अत् बायतीम रगानीफाहेक अतमको ववद्मुत ्खरयद नगन ेबायतीम नीतत 

ऩरयवतिन गनि नसक्रकए नेऩारको ववद्मुत ्ऺेत्रको दीघिकारीन ववकासभा मसरे ठूरो नकायात्भक असय गनि सक्छ । 
मढद बायत मस्ता नीतत तनमभ फनाएय नेऩारको ववकासभा फाधा ऩ¥ुमाउन खोज्छ बन ेसुख्खा माभभा बायत जान े

ऩानी तनमतत्रण गन ेगयी नेऩाररे अतम ऩरयमोजनाहरूभा रगानी गनि सक्छ बनेय र्गब एतड टेकको अवधायणाको 
आधायभा नेऩाररे बायतसॉग अडान प्रस्तुत गनि सक्छ । जसयी हार नेऩाररे बायतसॉग बफनासति ववद्मुत ्खरयद 

गरययहेको छ, मढद नेऩाररे ऩमािप्त ववद्मुत ्उत्ऩादन गयेको खण्डभा बायतरे ऩतन तन्सति उक्त ववद्मुत ्खरयद 

गनुिऩछि  बतन ेभातमताभा नेऩार अडडग यहन सक्नुऩछि  । 
विद्युत ्प्रसारण ऱाइन 

भार्थल्रो ताभाकोशी आमोजनाफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेबफवत्तकै नेऩारको ववद्मुत्को यान्ष्िम भाग य आऩूततिभा 
रगबग सततुरनको अवस्था आइऩुग्छ । त्मसभार्थ तनभािणको चयणभा यहेका अतम तनजी एवॊ साविजतनक 

आमोजनाहरूको सभाप्ती सॉग ैहाम्रो घयेर ुववद्मुत ्खऩतको भाग ऩूतत ि हुन ेसम्बावना छ । मस्तो अवस्थाभा ठूरा 
ऩरयमोजनाहरूफाट उत्ऩाढदत ववद्मतु ्तनमाित गनुिको ववकल्ऩ छैन तय अढहरेकै अवस्थाभा प्रसायण राइनहरूको 
तनमाित गन ेऺभता ऩुग्दैन । नेऩाररे बयतसभऺ साकि  य भध्मऩूवि एससमासम्भको प्रसायण राइनको कुया प्रस्ट 

याख्नऩुछि  । धेयै ऩढहरादेखख साकि  देशीम प्रसायण राइनको कुया चरे ताऩतन मसरे भूतिरूऩ सरन सकेको छैन । 
प्रधानभतत्रीरे मो भ्रभणभा मस सम्फतधभा ठोस कुया याख्न उऩमुक्त हुतछ । दीघिकारीन रूऩभा ऩाक्रकस्तान–इयान 

हुॉदै सम्ऩूणि भध्मऩूविका देशहरूभा बफजुरी तनमाित गनि सक्न ेगयी आमोजनाहरूको प्रस्ताव गनि सक्रकतछ । नेऩाररे 

बयतको भागि हुॉदै फङ्गरादेशसम्भ सीध ैववद्मुत ्तनमाित गनि सक्न ेप्रसायण राइनको तनभािण  गनुि जरुयी छ मो कुया 
प्रधानभतत्रीरे बयतसभऺ दह्रो रूऩभा याख्नऩुछि  । अततदेशीम प्रसायण राइनहरूको प्रमोग गयेफाऩतको दस्तुय, 

तनभािण प्रक्रिमा य दीघिकारीन अऩयेसन तथा भभितका कुया नेऩारको ढहत अनुकूर हुन ेगयी याख्न ुआवश्मक छ । 
आयोजना ओग्न ेप्रिवृत्त 

हाम्रा कमौँ ठूरा य भध्मभ स्तयका आमोजनाहरू बायतीम तनजी कम्ऩनी य सयकायी रगानीका कम्ऩनीहरूरे 

राइसेतस सरएय धेयै वषिदेखख ओगटेय फसेका छन ्। सतही रूऩभा हेदाि उनीहरू न आपू आमोजना फनाउॉछन ्न 

अरूराई फनाउन न ैढदतछन ्। २८ वटा बायतीम कम्ऩनीरे भात्र ैआठ हजाय भेगावाटबतदा धेयै ऺभताका 
आमोजनाहरूको अनुभततऩत्र सरएका तय तनभािण कामिभा कुन ैप्रगतत नबइयहेको अवस्था छ । बायतीम सयकायको 
अप्रत्मऺ दफाफरे हो वा हाम्र ैसयकायको अकभितमतारे हो त्मस्ता आमोजनाहरूको अनुभततऩत्र खायेज गनि ऩतन 

सक्रकयहेको छैन । प्रधानभतत्रीरे मो भ्रभणभा मस्ता आमोजनाहरू क्रक सभमभ ैसम्ऩतन गनुिऩन ेनबए अनुभततऩत्र 

खायेज गन ेसम्फतधभा द्ववऩऺीम सहभतत कामभ गनि सक्नुऩछि  नौ वषि ऩढहरा जीएभआयराई सुन्म्ऩएको 



भार्थल्रो कणािरीको तनभािण प्रगतत शूतमप्राम् छ । सतरजरे ऩतन अरुण तेस्रोभा सभमसीभा अनुरूऩ खासै प्रगतत 

गयेको देखखॉदैन । सरख ुचाय (१२० भेवा) य फरेपी (५० भेवा) राई सबरवाडारे ओगटेय फसेको छ । फुढी गण्डकी ए 

(१३० भेवा), फुढीगण्डकी फी (२६० भेवा), ततरा एक (४०० भेवा), ततरा दईु (४२० भेवा) रगामत धेयै आमोजनाहरू 

बायतीम कम्ऩनीहरूरे राइसेतस सरएय फसेका छन ्। मी आमोजनाहरू तनकट बववष्मभ ैतनभािणभा जानुऩन ेअतमथा 
तनन्श्चत सभमसीभासबत्र तनभािणभा नजान ेकम्ऩनीहरूरे ऩाएको ववद्मुत ्सवेऺण य उत्ऩादन अनुभततऩत्र तुरुतत 

खायेज गनि सक्रकन ेकेतरीम स्तयको सहभतत मो भ्रभणभा गनिसक्न ेहो बन ेत्मसरे नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासभा 
कामाऩरट हुनसक्छ । 
(शभाि जरववद्मुत ्ववशषेऻ य ऩाठक वातावयणववऻ हुन ्।) 
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जऱविद्युत आयोजनाहरुको ऩकेट ऺेत्र, एउटै िडाबाट १ सय ५२ मेगािाट 

विद्युत उत्ऩादन 

धु्रवसागय शभाि 
म्माग्दी न्जल्राको अतनऩूणि गाउॉऩासरका–४ नायच्माङभा १ सम ५२ भेगावाट ऺभताका जरववद्मुत आमोजना 
तनभािणार्धन अवस्थाभा यहेका छन ्। तछभेकी दानाभा तनभािणार्धन अवस्थाभा यहेको २२० केबी ववद्मुत 

प्रसायणराइनको तनभािण कामि तीव्र गततभा अगाडड फढेऩतछ जरववद्मुत उत्ऩादनभा प्रचयु सम्बावना यहेको 
नायच्माङभा राभो सभमसम्भ राइसेतस ओगटेय फसेका कम्ऩनीरे सभेत रगानी जुटाएय काभ शुरू गयेका छन ्। 
नायच्माङभा यहेका ववसबतन खोराफाट धभाधभ आमोजनाका काभ शुरू बएऩतछ स्थानीमरे योजगायको अवसयका 
साथ ैआर्थिक कायोफाय सभेत फढेको छ । नायच्माङभा योवट्िस इनजॉ प्रासरको ४२ भेगावाटको सम्रस्ती खोरा 
जरववद्मुत आमोजनाको २३ सम सभटय राभो टनेरभा ९ सम ७० सभटय, ऩावय हाउस, फारुवा र्थग्राउन ेदईुओटा 
ऩोखयी, ऩेनस्टकरगामतका तनभािण कामिरे तीव्रता ऩाएको छ । 
उता तनरर्गरय खोराफाट ऩहाडको सबत्र ड्माभ याख्न ेतनरर्गरय खोरा हाइड्रोऩावयरे ६२ भेगावाट य हुवाखोरा 
जरववद्मुत आमोजनारे ३८ भेगावाट उत्ऩादन रक्ष्मसढहत  सडक, भजदयूराई आवासगहृरगामतका सॊयचना 
तनभािण कामि शुरू गयेको छ । 
अतनऩूणि फेसक्माम्ऩको पेदभा ड्माभ याख्न ेतमायी गरयएको आमोजनारे हुवाखोरादेखख छोटेऩासम्भ ३८ य सम्रस्ती 
खोरा य तनरर्गरय खोराको दोसबल्राफाट ६२ भेगावाट उत्ऩादनको रक्ष्म याखेको छ । मी दवुै आमोजना तनरर्गरय 

हाइड्रोऩावयरे सञ्चारन गन ेअनुभतत ऩाएको छ । त्मस्त ै५ भेगावाटको येरेखोरा जरववद्मुत आमोजनारे सभेत 

सव,े ऩानी जाॉचरगामतका काभ गरययहेको छ । त्मसैगयी ५ भेगावाट ऺभताको घरेम्दीखोरा जरववद्मुत आमोजना 
तनभािणको काभ अन्ततभ चयणभा प्रवेश गयेको छ ।   
गाउॉभा जरववद्मुत आमोजना सबबत्रएऩतछ स्थानीमरे सभेत अवसय ऩाएका छन ्। याज्मरे तोकेको ज्मारा नढदन े

आमोजनाराई खफयदायी गनुिऩन ेदेखखएको जरववद्मुत उऩबोक्ता ससभततका ऩदार्धकायीरे फताएका छन ्। उत्तयी 
म्माग्दीको ववकासभा जरववद्मुत आमोजनाहरुको तनभािण कोशढुेङ्गा साववत हुन ेउनीहरुको ववश्वास छ । 
‗ऊजािराई ऩढहरो प्राथसभकताभा याखेय काभ बइयहेको छ‘ अतनऩूणि गाउॉऩासरका–६का वडा अध्मऺ एवभ ्प्रवक्ता 
कृष्णफहादयु फरुवाररे  फताए ।  
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दईु अन्तरदेशीय प्रसारण ऱाइनको उद्घाटन, ढहउॉदमा थऩ सय मेगािाट विद्युत ्

आउने 
बायतको याजकीम भ्रभणभा यहनुबएका प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवा य उहाॉका बायतीम सभकऺी नयेतर भोदीरे 

यक्सोर ऩयवानीऩुय य कुशाहा–कटैमा अततयदेशीम प्रसायण राइनको सॊमुक्त रुऩभा उद्घाटन गनुिबएको छ । 
दईु भहत्वऩूणि अततयदेशीम प्रसायण राइनको आज बायतको याजधानी नमाॉ ढदल्रीन्स्थत हैदयावाद हाउसफाट 

सॊमुक्त रुऩभा उद्घाटन गनुिबएको हो । 
आगाभी ढहउॉदको ववद्मुत ्भागराई धातन बायतफाट थऩ एक सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात हुन ेबएको छ । ती 
अततयदेशीम प्रसायण राइनभापि त थऩ ५०÷५० भेगावाट ववद्मुत ्आमात हुन ेछ । हैदयवाद हाउसफाट दईु देशका 
प्रधानभतत्रीरे न्स्वच र्थचये ती प्रसायण राइनको उद्घाटन गनुिबएको हो । मसअतघ तत्कारीन प्रधानभतत्री केऩी 
शभाि ओरीको बायत भ्रभणको सभमभा ऩतन ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय ४०० केबी अततयदेशीम प्रसायण राइनको 
उद्घाटन गरयएको र्थमो । 
ती दवु ैआमोजनाको ऺभता १३२ केबी यहेको छ । नेऩारको ववद्मुत ्भागराई सम्फोधन गन ेरक्ष्मअनुसाय सयकायरे 

बायतसॉग ती दईु अततयदेशीम प्रसायण राइनफाट थऩ ववद्मुत ्आमात गन ेसहभतत मसअतघ न ैबइसकेको छ । 
आज उद्घाटन गरयएका दईुवटै प्रसायण राइन गत भाघभा न ैतनभािण सम्ऩतन बएको नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणका 
कामिकायी तनदेशक कुरभान तघससङरे फताउनुबमो । नेऩारको ववद्मुत ्भागराई सम्फोधन गन ेरक्ष्मअनुसाय न ैती 
अततयदेशीम प्रसायण राइनको आज सॊमुक्त रुऩभा उद्घाटन गरयएको प्रधानभतत्री देउवाको बनाइ छ । 
वीयगतज औद्मोर्गक कोरयडोयराई ऩूणिरुऩभा ववद्मुत्बाय कटौती गन ेरक्ष्मका साथ प्रसायण राइन तनभािण 

गरयएको यक्सौर ऩयवानीऩुय प्रसायण राइन आमोजनाका प्रभुख रक्ष्भीनायामण भुखखमारे याससराई फताउनुबमो । 
ववद्मभान ३३ केबी प्रसायण राइनफाट हार १० भेगावाट ववद्मुत ्आमात बइयहेको छ । नमाॉ प्रसायण राइनफाट थऩ 

५० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गरयनेछ । मसरे वीयगञ्ज औद्मोर्गक कोरयडोय य आसऩासका ऺेत्रराई ऩूणिरुऩभा 
ववद्मुत्बाय कटौतीभुक्त गन ेमोजना प्रार्धकयणको छ । 
बायतीम ठेकेदाय भोहना इनजॉरे सो प्रसायण राइन तनभािण गयेको हो । हार बायतफाट नेऩाररे ३५० भेगावाट 

ववद्मुत ्आमात गरययहेको छ । ती प्रसायण राइनफाट थऩ एक सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात बएऩतछ ४५० भेगावाट 

ऩुग्नेछ । 
प्रार्धकयणरे मसअतघ प्रसायण राइन ऺभताको अबावभा चाहे जतत ववद्मुत ्ल्माउन सकेको र्थएन । यक्सोर–

ऩयवानीऩुय य कुाृशाहा–कटैमा प्रसायण राइन तनभािण सम्ऩतन बए ऩतन ववसबतन प्राववर्धक कायणरे ववद्मुत ्

आमात हुन सकेको र्थएन । ती प्रसायण राइनफाट आमात हुन ेववद्मुत्को भूल्म अतम कभ ऺभताको प्रसायण 

राइनको बतदा कभ यहेको छ । केही सभम ऩढहरे ववद्मुत ्आदान प्रदान ससभततको फैठकफाट १३२ केबी ऺभताको 
प्रसायण राइनफाट आमात हुन ेववद्मुत्को भूल्म प्रततमुतनट रु ८।८८ ९बारु ५।५५० हुन ेतम गरयएको र्थमो । 
प्रार्धकयणकाअनुसाय ती प्रसायण राइनरे चकेको जग्गाको भुआब्जा नेऩार सयकायरे य प्रसायण राइन तनभािणको 
काभ बने बायतीम कम्ऩनीरे गयेको हो । प्रार्धकयणका अनुसाय आव २०७३÷७४ भा रु १४ अफि २० कयोड फयाफयको 
ववद्मुत ्आमात गयेको र्थमो । बायतफाट आमातीत ऊजाि ३४।७६ प्रततशतरे फढेको छ । 
अरुण तेस्रोको सशरातमाश गनि भोदीराई प्रधानभतत्री देउवाको तनभतत्रणा 



बायतको ऩाॉचढदन ेयाजकीम भ्रभणभा यहनुबएका प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवारे अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्

आमोजनाको सशरातमाशका रार्ग आफ्ना बायतीम सभकऺी नयेतर भोदीराई तनभतत्रणा गनुिबएको छ । 
बायतीम कम्ऩनी एसजेबीएनरे तनभािण गनि रागेको कुर नौ सम भेगावाट ऺभताको उक्त आमोजना आगाभी 
दसॉाैऩतछ सशरातमाश गने कामितासरका तम गरयएको छ । बायतीम रगानीकताि कम्ऩनी एसजेबीएनरे तनभािणको 
आवश्मक प्रक्रिमा शुरु गरयसकेको छ । वन ऺेत्रको जग्गा प्रमोगका सतदबिभा ऩतन रगानी फोडिरे केही सभम ऩढहरे 

तनणिम गरयसकेको छ । 
यान्ष्िम मोजना आमोगरे गत साउन २९ गत ेजरववद्मुत ्आमोजना य प्रसायण राइनराई यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त 

ऺेत्रभा याखी सोही अनुसाय व्मवहाय गनि ऊजाि य वन तथा बूसॊयऺण भतत्रारमराई तनदेशन ढदइसकेको छ । 
प्रधानभतत्री देउवारे आपूरे बायतीम प्रधानभतत्री भोदीराई अरुण तेस्रोको सशरातमाशका िभभा नेऩार आउन 

आग्रह गयेको हैदयावाद हाउसभा आमोजना गयेको सॊमुक्त ऩत्रकायसम्भेरनभा जानकायी ढदनुबमो । 

मस्त ैबायतीम प्रधानभतत्री भोदीरे ऩतन अरुण तेस्रो सशरातमाश सभायोहभा नेऩार आउन नेऩारका प्रधानभतत्री 
देउवारे तनभतत्रणा ढदएको ऩत्रकायसम्भेरनभा उल्रेख गनुिबमो । 
वन ऺेत्रको जग्गा प्रमोग गनि नऩाएको बतदै आमोजनाको प्रवद्र्धकरे ऩटक ऩटक सयकायको ध्मानाकषिण गयाउॉ दै 

आएको र्थमो । तय ऩतछल्रो ऩटक सयकायरे बायतीम रगानीका भार्थल्रो कणािरी य अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्

आमोजनाराई आवश्मक ऩन ेवन ऺेत्रको जग्गा प्रमोगका रार्ग भागि प्रशस्त गयेको र्थमो । 
ऩञ्चशे्वयको ववस्ततृ आमोजना प्रततवेदनराई ऩूणिता ढदइन े

राभो सभमदेखख चचािभा यहेको ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम जरववद्मुत ्आमोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन 

९डडवऩआय०राई अन्ततभ रुऩ ढदइन ेबएको छ । 
बायत भ्रभणभा यहनुबएका प्रधानभतत्री देउवा य उहाॉका सभकऺी भोदीफीचको बेटका िभभा सो आमोजनाको 
डडवऩआयराई अन्ततभ रुऩ ढदन ेसभझदायी बएको हो । बायतीम कम्ऩनी वाऩकोषरे राभो सभमदेखख तमायी 
गरययहेको डडवऩआयका ववषमभा दवु ैभुरुकका ऊजाि सर्चवको सॊमुक्त फैठकरे अन्ततभ रुऩ ढदन ेबनेको ऩतन तीन वषि 
बफततसकेको छ । प्रधानभतत्रीको बायत भ्रभणका िभभा आएको प्रततफद्धताऩतछ डडवऩआयराई अन्ततभ रुऩ ढदन 

रार्गएको हो । 
ऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयण गठन गन ेववषमभा बायतीम प्रधानभतत्री भोदीको नेऩार भ्रभणका िभभा सहभतत 

बएको य सोही अनुसाय काभ बइयहेको छ । प्रार्धकयणको कामािरम बीभदत्तनगयभा स्थाऩना गरयएको छ । 
प्रार्धकयणका कामिकायी तनदेशक भहेतरभान गुरुङरे डडवऩआय तमायीराई अन्ततभ रुऩ ढदने प्रधानभतत्रीको 
प्रततफद्धताऩतछ काभ सम्ऩतन हुन ेववश्वास व्मक्त गनुिबमो । यासस 
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नेऩाऱ–भारत ८ समझदारीऩत्रमा हस्ताऺर, १०० मेगािाट बबजुऱी थवऩने 
प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवाको बायत भ्रभणका िभभा नेऩार य बायतफीच ८ सभझदायी ऩत्रभा हस्ताऺय बएको छ। 
प्रधानभतत्री देउवा य उनका बायतीम सभकऺी नयेतर भोदीफीच हैदयवाद हाउसभा वाताि बए रगत्त ैदवुै जनाको 
उऩन्स्थततभा सभझदायी ऩत्रभा हस्ताऺय बएको हो। 
सभझदायी बएकाभध्मे चाय ववषम बूकम्ऩऩतछको ऩुन्तनभािणभा बायतरे नेऩारराई ढदन ेबतनएको सहमोगसॉग 

सम्फन्तधत छन।् एउटा सम्झौता ५० हजाय घय ऩुन्तनभािणसॉग सम्फन्तधत छ। बूकम्ऩ प्रबाववत ऺेत्रको सशऺा य 

साॊस्कृततक सम्ऩादा ऩुन्तनभािणफाये ऩतन सभझदायी बएको छ। 
मो सम्झौतासॉग ैआगाभी आगाभी ढहउॉदको बायतफाट थऩ एक सम भेगावाट ववद्मुत ्थवऩनेछ। ती अततयदेशीम 

प्रसायण राइनभापि त नेऩाररे बायतफाट थऩ ५०-५० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गनेछ। 
हस्ताऺय कामििभसॉग ैदवुै देशका प्रधानभतत्रीरे यक्सोर–ऩयवानीऩुय य कुशाहा—कटैमा अततयदेशीम प्रसायण 

राइनको सॊमुक्त रुऩभा उद्घाटन गये। हैदयवाद हाउसफाट दईु देशका प्रधानभतत्रीरे न्स्वच र्थचये ती प्रसायण 

राइनको उद्घाटन गयेका हुन।् 
मो सम्झौतासॉग ैआगाभी आगाभी ढहउॉदको बायतफाट थऩ एक सम भेगावाट ववद्मुत ्थवऩनेछ। ती अततयदेशीम 

प्रसायण राइनभापि त नेऩाररे बायतफाट थऩ ५०-५० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गनेछ। मसअतघ तत्कारीन 

प्रधानभतत्री केऩी शभाि ओरीको बायत भ्रभणको सभमभा ऩतन ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय ४०० केबी अततयदेशीम 

प्रसायण राइनको उद्घाटन बएको र्थमो। 
 

ती दवु ैआमोजनाको ऺभता १३२ केबी यहेको छ। आज उद्घाटन गरयएका दईुवटै प्रसायण राइन गत भाघभा न ै

तनभािण सम्ऩतन बइसकेका हुन।् नेऩारको ववद्मुत ्भागराई सम्फोधन गन ेरक्ष्मअनुसाय ती अततयदेशीम प्रसायण 

राइनको सॊमुक्त रुऩभा उद्घाटन बएको प्रधानभतत्री देउवारे फताए। 
 

ववद्मभान ३३ केबी प्रसायण राइनफाट हार १० भेगावाट ववद्मुत ्आमात बइयहेको छ। नमाॉ प्रसायण राइनफाट थऩ 

५० भेगावाट ववद्मुत ्आमात हुॉदा  त्मसरे वीयगञ्ज औद्मोर्गक कोरयडोय य आसऩासका ऺेत्रराई ऩूणिरुऩभा ववद्मुत ्

कटौतीभुक्त ऩानेछ। बायतीम ठेकेदाय भोहना इनजॉरे सो प्रसायण राइन तनभािण गयेको हो। हार बायतफाट नेऩाररे 

३५० भेगावाट ववद्मुत ्आमात गरययहेको छ। ती प्रसायण राइनफाट थऩ एक सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात बएऩतछ 

४५० भेगावाट ऩुग्नेछ। 
 

केही सभम ऩढहरे ववद्मुत ्आदान प्रदान ससभततको फैठकफाट १३२ केबी ऺभताको प्रसायण राइनफाट आमात हुन े

ववद्मुत्को भूल्म प्रततमुतनट रु ८.८८ (बारु ५.५५) हुन ेतम गरयएको र्थमो। 
 

प्रार्धकयणका अनुसाय आव २०७३/७४ भा रु १४ अफि २० कयोड फयाफयको ववद्मुत ्आमात गयेको र्थमो। बायतफाट 

आमातीत ऊजाि ३४.७६ प्रततशतरे फढेको छ। 
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अरुण तेस्रो लशऱान्याश गनव मोदीऱाई तनम्तो 
बायतको ऩाॉचढदन ेयाजकीम भ्रभणभा यहेका प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवारे अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजनाको 
सशरातमाशका रार्ग आफ्ना बायतीम सभकऺी नयेतर भोदीराई तनभतत्रणा गयेका छन।् 
बायतीम प्रधानभतत्री भोदीरे ऩतन अरुण तेस्रो सशरातमाश सभायोहभा नेऩार आउन नेऩारका प्रधानभतत्री देउवारे 

तनभतत्रणा ढदएको ऩत्रकाय सम्भेरनभा उल्रेख गये। 
बायतीम कम्ऩनी एसजेबीएनरे तनभािण गनि रागेको ९ सम भेगावाट ऺभताको उक्त आमोजना आगाभी दसैँऩतछ 

सशरातमाश गन ेकामितासरका छ। बायतीम रगानीकताि कम्ऩनी एसजेबीएनरे तनभािणको आवश्मक प्रक्रिमा शुरु 

गरयसकेको छ। वन ऺेत्रको जग्गा प्रमोगका सतदबिभा ऩतन रगानी फोडिरे केही सभम ऩढहरे तनणिम गरयसकेको छ। 
 

यान्ष्िम मोजना आमोगरे गत साउन २९ गत ेजरववद्मुत ्आमोजना य प्रसायण राइनराई यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त 

ऺेत्रभा याखी सोही अनुसाय व्मवहाय गनि ऊजाि य वन तथा बूसॊयऺण भतत्रारमराई तनदेशन ढदइसकेको छ। 
प्रधानभतत्री देउवारे आपूरे बायतीम प्रधानभतत्री भोदीराई अरुण तेस्रोको सशरातमाशका िभभा नेऩार आउन 

आग्रह गयेको हैदयावाद हाउसभा आमोजना गयेको सॊमुक्त ऩत्रकायसम्भेरनभा फताए। बायतीम प्रधानभतत्री भोदीरे 

ऩतन अरुण तेस्रो सशरातमाश सभायोहभा नेऩार आउन नेऩारका प्रधानभतत्री देउवारे तनभतत्रणा ढदएको ऩत्रकाय 

सम्भेरनभा उल्रेख गये। 
मसअतघ बायतीम प्रधानभतत्री नयेतर भोदीरे दईु ऩटक नेऩारक भ्रभण गयेका छन।् 
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एउटै िडाबाट १ सय ४७ मेगािाट विद्युत ्

म्माग्दी न्जल्राको अतनऩूणि गाउॉऩासरका–४ नायच्माङभा १४७ भेगावाट ऺभताको जरववद्मुत ्आमोजना 
तनभािणाधीन अवस्थाभा छन ्। तछभेकी दानाभा तनभािणाधीन अवस्थाभा यहेको २ सम २० केबी ववद्मुत ्प्रसायण 

राइनको तनभािण कामि तीव्रगततभा अगाडड फढेऩतछ जरववद्मुत ्उत्ऩादनभा प्रचयु सम्बावना यहेको नायच्माङभा 
राभो सभमसम्भ राइसेतस ओगटेय फसेका कम्ऩनीरे सभेत रगानी जुटाएय काभ शुरू गयेका छन ्। नायच्माङभा 
यहेका ववसबतन खोराफाट धभाधभ आमोजनाका काभ शुरू बएऩतछ स्थानीमरे योजगायका अवसय प्राप्त गनुिका साथ ै

आर्थिक कायोफायसभेत फढेको छ । नायच्माङभा योफष्ट इनजॉ प्रासरको ४२ भेगावाटको सम्रस्ती खोरा जरववद्मुत ्

आमोजनाको २ हजाय ३ सम सभटय राभो टनेरभा ९ सम ७० सभटय, ऩावय हाउस, फारुवा र्थग्राउन े२ ओटा ऩोखयी, 
ऩेनस्टकरगामत तनभािण कामिरे तीव्रता ऩाएको छ । 
उता, नीरर्गरय खोराफाट ऩहाडको सबत्र ड्माभ याख्न ेनीरर्गरय खोरा हाइड्रोऩावयरे ६२ भेगावाट य हुवाखोरा 
जरववद्मुत ्आमोजनारे ३८ भेगावाट उत्ऩादन रक्ष्मसढहत सडक, भजदयूराई आवास गहृरगामत सॊयचना तनभािण 

कामि शुरू गयेको छ । अतनऩूणि फेसक्माम्ऩको पेदभा फाॉध याख्न ेतमायी गरयएको आमोजनारे हुवाखोरादेखख 

छोटेऩासम्भ ३८ य सम्रस्ती खोरा य नीरर्गरय खोराको दोसबल्राफाट ६२ भेगावाट उत्ऩादनको रक्ष्म याखेको छ । मी 
दवुै आमोजना नीरर्गरय हाइड्रोऩावयरे सञ्चारन गन ेअनुभतत ऩाएको छ । त्मस्त,ै ५ भेगावाटको येरेखोरा 
जरववद्मुत ्आमोजनारे सभेत सव,े ऩानी जाॉचरगामत काभ गरययहेको छ । यासस 
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िर्ावयाम सक्रकनै ऱाग्यो कुऱेखानी जऱाशय भररएन 

प्रताऩ ववष्ट 

वषािमाभ सक्रकन ैराग्दा भकवानऩुयको कुरेखानी जराशम बन ेबरयएको छैन । न्जल्राको तल्रो बेगका फाससतदा 
फाढीको चऩेटाभा ऩदाि ऩतन कुरेखानीको जराधाय ऺेत्रभा वषाि नहुॉदा ऩानीको सतह फढ्न नसकेको हो ।  
भुरुककै ववद्मुत्को ब्माकअऩका रूऩभा यहेको जराशम बदौको ऩढहरो साता बफततसक्दा ऩतन बरयएको 
छैन । साउनको अन्ततभ साताभा ऩयेको बायी वषािरे न्जल्राको हेटौंडा उऩभहानगयऩासरका, भनहयी, गढी य 

फकैमा गाउॉऩासरकाका अर्धकाॊश फस्ती डुफानभा ऩनुिका साथै फाढी ऩढहयोरे धनजनको ऺतत बएको छ । 
तय, त्मही सभमभा कुरेखानीको जराधाय ऺेत्रभा बन ेखासै वषाि बएन । जसरे गदाि कुरेखानी जराशमभा 
भॊगरफाय ढदउॉसो २ फजेसम्भ १ हजाय ५ सम १५.७४ सेन्तटसभटय भात्र ऩानीको सतह यहेको छ । सोभफाय २ 

फजे जराशमको ऩानीको सतह १ हजाय ५ सम १५.५० सेन्तटसभटय यहेको र्थमो । 
‗ढहजोआज जराशमभा प्रततघण्टा एक सेन्तटसभटय ऩानी सॊकरन हुन ेगयेको छ,‘ आमोजना प्रभुख 

फरीप्रसाद पुॉ माररे बने, ‗जराधाय ऺेत्रभा खासै वषाि नबएकारे कुरेखानीको सतह बरयएको छैन ।‘ गत 

वषिको मही सभमभा १ हजाय ५ सम १७.२५ सेन्तटसभटय ऩानीको सतह र्थमो । साउनको अन्ततभ साताभा 
भुरुकबय बएको बायी वषािको सभमभा कुरेखानी जराशमभा २ ढदनभा चाय सभटय भात्र ैऩानीको सतह 

फढेको र्थमो । त्मततफेरा जराशमको सतह १ हजाय ५ सम ८.१२ सेन्तटसभटय र्थमो । १ हजाय ५ सम ३० 

सभटय ऩानीको सतह अट्ने ऺभता यहेको उक्त जराशम गत वषि ऩतन बरयएको र्थएन । बूकम्ऩरे 

जराशमको फाॉध चकेकारे प्राववर्धकरे शतप्रततशत नबनि सुझाव ढदएका छन ्।  
सात क्रकरोसभटय रम्फाइ य ३ सम सभटय चौडाइ यहेको जराशमभा सॊकरन गरयएको करयफ ४६ 

सभटयसम्भको ऩानी भात्र ववद्मुत ्उत्ऩादनभा प्रमोग गनि सक्रकतछ । कुरेखानी जराधाय ऺेत्रराई सॊयक्षऺत 

ऺेत्रका रूऩभा व्मवस्थाऩन गनि सॊयक्षऺत ऺेत्र घोषणा गनि ढढराइ गरयएकारे ऩतन इतरसयोवयभा 
नकायात्भक प्रबाव ऩयेको प्राववर्धकको दाफी छ । जराधाय ऺेत्रराई व्मवस्थाऩन गनि ९ वटा उऩजराधाय 

ऺेत्र ववबाजन गयेय व्मवस्थाऩन गन ेकामिमोजना यहेको छ । जराशमभा सॊकसरत ऩानीफाट कुरेखानी 
ऩढहरो य दोस्रो आमोजना सञ्चारन हुॉदै आएका छन ्। कुरेखानी तेस्रो ऩतन मही जराशमभा तनबिय छ ।  
कुरेखानी जराधाय ऺेत्रको सॊयऺण नहुॉदा ऩानीका भुहानहरू सुक्दै जाने य अकोततय जराशमको वऩॉधभा 
गेर्ग्रङ य भाटो जम्भा बएय वऩॉधको सतह फढ्दै गएको छ । जराशमको वऩॉधको सतह फढ्दै गएकारे 

ववद्मुत ्उत्ऩादनभा ऩतन यह्ास आएको छ । प्राववर्धकका अनुसाय २५.३१ राख घनसभटय ऩानी अट्ने 
ऺभताभा हास आएको छ ।  
सन ्१९८३ भा सभुरी सतहदेखख १ हजाय ४ सम ७३ सभटय उचाइभा हुॉदा उक्त जराशमभा ८५.३० राख 

घनसभटय ऩानी अट्ने ऺभता र्थमो । हार वऩॉधभा भाटो थवुप्रएय सभुरी सतहफाट १ हजाय ४ सम ८४ सभटय 

ऩुगेको छ । आमोजनाको तनभािणका फेरा जराशमभा सॊकरन बएको ५७ सभटय ऩानी ववद्मुत ्उत्ऩादनभा 
प्रमोग हुन सके ऩतन हार ४६ सभटय भात्र प्रमोग गनि सक्रकतछ । 

http://kantipur.ekantipur.com/author/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AA+%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F
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विद्युत ्खररद–बबिी सम्झौता 
नेऩार ववद्मुत प्रार्धकयण य नेऩार टेसरकभको भुख्म रगानीभा तनभािण हुन रागेको ३७ भेगावाटको भार्थल्रो 
बत्रशुरी थ्री फी जरववद्मुत आमोजनाको ववद्मुत खरयद बफिी सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ। 
प्रार्धकयण य आमोजनाको प्रवद्िधक बत्रशुरी जरववद्मुत कम्ऩनीफीच भॊगरफाय ऩीऩीएभा हस्ताऺय बएको हो। 
प्रार्धकयणकातपि फाट कामिकायी तनदेशक कुरभान तघससङ य कम्ऩनीका तपि फाट प्रवतध सञ्चारक भोहनप्रसाद 

गौतभरे ऩीऩीएभा हस्ताऺय गनुिबमो। 
सम्झौता अनुसाय आमोजनाफाट सुख्खामाभभा (भॊससय १६ देखख जेष्ठ १५सम्भ) उत्ऩादन हुन े१३४ दशभरफ ८८ 

र्गगावाट घण्टा य वषािमाभभा ( जेष्ठ १६ देखख भॊससय १५ सम्भ) उत्ऩादन हुन े१५७ दशभरफ ७१ र्गगावाट घण्टा 
ववद्मुत नेऩार ववद्मुत प्रार्धकयणरे खरयद गनेछ। 
ऩीऩीए दय वषािमाभ य सुख्खामाभभा प्रतत मुतनट िभश् ४ रूऩैमाॉ ८० ऩैसा य ८ रूऩैमाॉ ४० ऩैसा यहेको छ। आमोजनाको 
तनभािण आगाभी ऩुसफाट सुरु गन ेरक्ष्म याखखएको कम्ऩनीका प्रवतध सञ्चारक गौतभरे जानकायी ढदनुबमो। 
‗अढहरे आमोजना तनभािणका रार्ग तनभािण व्मवसामी छनोटको काभ गरययहेका छौं’,उहाॉरे बतनुबमो ‗ऩुसफाट काभ 

सुरु गयी ३६ भढहनासबत्रभा सक्न ेरक्ष्म याखेका छौं।‘ 
ववत्तीम व्मवस्थाऩनका रार्ग नववर फैकको नेततृ्वभा सहववत्तीमकयण भापि त रगानी गनि प्रायन्म्बक सम्झौता 
बएको उनरे जानकायी ढदनुबमो। 
सहववत्तीमकयणभा जरववद्मुत रगानी तथा ववकास कम्ऩनी, नागरयक रगानी कोष य नेऩार फैक यहन ेछन।् 
आमोजनाभा प्रार्धकयण तथा नेऩार टेसरकभको ३०य३० प्रततशत, यसुवा तथा नुवाकोटका गाउॉऩासरका य 

नगयऩासरकाको ५ प्रततशत, यसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीमको ववत्तीम सॊस्थाको ५ प्रततशत, यसुवा तथा 
नुवाकोटफासीको १० प्रततशत, सविसाधायणको १५ प्रततशत य प्रार्धकयण तथा टेसरकभका कभिचायीको ५ प्रततशत 

सेमय यहन ेछ। 
नुवाकोट य यसुवाभा तनभािण हुन ेआमोजनाभा प्रार्धकयणरे अढहरे तनभािण गरययहेको ६० भेगावाटको भार्थल्रो 
बत्रशुरी थ्री एको क्मास्केड आमोजना हो। 
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माथथल्ऱाेे तामाकाेेसीऱे चतैलभत्र सिवसाधारणऱाई सेयर ढदने 
 सागय केसी 
४ सम ५६ भेगावाटको भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत आमोजनाभा सविसाधायणका रार्ग छुट्ट्माइएको १५ 

प्रततशत सेमय आगाभी चतैभा तनष्कासन हुन ेबएको छ । 
आमोजना तनभािण गनि गठन बएको अप्ऩय ताभाकोसी हाइड्रो ऩावय कम्ऩनी सरसभटेडरे सेमय तनष्कासनको तमायी 
थारेको हो । स्थानीमराई छुट्ट्माइएको सेमय ववतयणऩतछ सविसाधयणका रार्ग तनष्कासन गन ेकम्ऩनीको मोजना 
छ ।स्थानीमराई फाॉडपाॉड गयेको एक साताऩतछ सविसाधायणराई तनष्कासन गरयन ेआमोजनाका प्रवक्ता गणेश 

तमौऩानेरे फताए । उनका अनुसाय ढढरोभा चतैसम्भ सविसाधायणरे (आइवऩओ) सेमय ऩाउनेछन ्। कम्ऩनीरे 

सविसाधायणराई १ अफि ५८ कयोड ८५ राख रुऩैमाॉको १ कयोड ५८ राख ८५ हजाय क्रकत्ता सेमय तनष्कासन गदैछ । 
मसअतघ कभिचायी सञ्चम कोषका सञ्चमकताि, ऋण ढदने सॊस्थाका कभिचायी य नेऩार ववद्मुत प्रार्धकयणका 
कभिचायीराई १७.२८ प्रततशत अथाित १ अफि ८२ कयोड ९९ राख ५२ हजाय रुऩैमाॉको १ कयोड ८२ राख ९५ हजाय क्रकत्ता 
सेमय तनष्कासन गरयएको र्थमो । कम्ऩनीरे २०७२ जेठ २९ गत ेउक्त सेमय फाॉडपाॉट गयेको र्थमो । 
प्जल्ऱाबासीऱे ३ सय क्रकत्ता ऩाउने 
कम्ऩनी स्थानीमका रार्ग आगाभी ऩुसभा सेमय तनष्कासन गन ेतमायीभा छ । नेऩार र्धतोऩत्र फोडि (सेफोन) फाट 

अनुभतत सरनुऩन ेहुॉदा प्रदेश य केतरको तनवािचनऩतछ तनष्काशन गनि रार्गएको हो । 
आमोजना प्रबाववतरे तमूनतभ ३० देखख अर्धकतभ ३ सम क्रकत्तासम्भ रगानी गनि ऩाउन ेगयी सीभा तोक्रकएको छ । 
न्जल्राफासीरे सेमय रगानी गरुन ्बतन ेउद्देश्मरे ‗भार्थल्रो ताभाकोसी स्थानीम सभतवम ससभतत‘ फैठकरे उक्त 

तनणिम गयेको हो । 
र्धतोऩत्र कानुनअनुसाय तमूनतभ ५० क्रकत्ताबतदा कभ न्जल्राफासीका रार्ग सेमय तनष्कासन गनि ससभततरे 

कम्ऩनीराई अनुयोध गयेको छ । कम्ऩनीरे आमोजना प्रबाववत य सविसाधायणराई २ अफि ६४ कयोड ७५ राख 

रुऩैमाॉको २ कयोड ६४ राख ७५ हजाय क्रकत्ता आइऩीओ तनष्कासन गनेछ । 
न्जल्राफासीका रार्ग छुट्ट्माइएको १० प्रततशत अथाित १ अफि ५ कयोड ९० राख रुऩैमाॉको १ कयोड ५ राख ९० हजाय 

क्रकत्ता सेमय ऩुससम्भ तनष्कासन हुन ेप्रवक्ता तमौऩानेरे फताए । न्जल्राभा मसअतघ स्थानीमफीच सेमय रगानी 
गनेफाये वववाद बएऩतछ तमौऩानेकै सॊमोजकत्वभा सुझाव उऩससभतत गठन गरयएको र्थमो। 
आमोजनाको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन (इआइए) प्रततवेदनका आधायभा अध्ममन गयी उऩससभततरे गत 

पागुनभा न्जल्रास्तयीम ससभततराई प्रततवदेन फुझाएको र्थमो । सोही सुझावका आधायभा सेमय तनष्कासन हुन 

रागेको स्थानीम सॊमतत्रका सदस्मसभेत यहेका नेऩारी काॉगे्रस दोरखाका सबाऩतत रुरफहादयु खड्कारे फताए । 
कसऱे ऩाउॉछन ्सेयर ? 

रगानी गन ेसभततसम्भ जतभेय जतभदताि गयाएका फारफासरका य वववाह बई आएका भढहरारे वववाह दताि 
प्रभाणऩत्रका आधायभा सेमय ऩाउॉछन ्। अतमको हकभा न्जल्राफाट प्रदान गरयएको नागरयकता अतनवामि हुनुऩनेछ । 
सेमय ढदन ेप्रमोजनका रार्ग न्जल्रा ववकास ससभतत (न्जववस) रे ३ वषिअतघ सॊकरन गयेको तथ्माॊकभा न्जल्राको 
जनसॊख्मा २ राख ८० हजाय ५ सम ८४ छ । २०६८ सारको जनगणनाभा बन े१ राख ८६ हजाय ५ सम ५७ भात्र र्थमो 
। 



न्जववसरे सेमय फाॉडपाॉट तथा तनष्कासन तनदेसशका, २०७० भा ऋण रगानी सम्झौता (२०६४ भाघ १५ गत)े सबत्र 

फसाइॉ आएकारे भात्र सेमय खरयद गनि ऩाउन ेव्मवस्था छ । 
स्थानीय ऱगानीमा ऩतन िगीकरण 

स्थानीमरे सेमय रगानी गनेफाये न्जल्रा सभतवम ससभततभा सहभतत बएको छ । त्महाॉफाट औऩचारयक ऩत्र 

आएऩतछ स्थातनमराई सेमय तनष्कासन गनि सेफााेनभा तनवेदन ढदन ेतमौऩानेरे फताए । 
ससभततरे स्थानीमराइ अततप्रबाववत, कभ ्प्रबाववत य प्रबाववत गयी तीन वगिभा ववबाजन गयेको छ । मही आधायभा 
सेमय रगानी गनि सक्रकन ेससभततका प्रभुख डफर ऩाण्डरेे फताए । 
२०७१ सारभा न्जववसरे गयेको अध्ममनभा न्जल्राको जनसॊख्मा २ राख ८२ हजाय १ सम २५ छ । जसभा अतत 

प्रबाववत ‗क‘ वगिभा ४ हजाय ४ सम ३२, प्रबाववत ‗ख‘ वगिभा ८१ हजाय ९ सम ९९ य फाॉकी ऺेत्रको जनसॊख्मा १ राख 

९५ हजाय ६ सम ९४ छ । दाभासामीरे ववतयण गये ऩतन अततप्रबाववतरे प्रततव्मन्क्त ९५ क्रकत्ता, प्रबाववतरे ४६ क्रकत्ता य 

फाॉकी ऺेत्रकारे ३३ क्रकत्ता सेमय ऩाउन ेअनुभान छ । 
इआइएभा अततप्रबाववतको सूचीभा साववकको राभाफगय य गौयीशॊकय गाववस ऩछिन ्। त्मस्त,ै प्रबाववतभा ओयाङ, 

खाये, फुरुङ, रादकु, रासभडाॉडा, सुनखानी, सुतरावती, हारको बीभेश्वय नगयऩासरका वडा नॊ. १, २ य ३, नाम्द,ु 

गैयीभुदी, बीयकोट, जपे, भार ूय सहये गाववस ऩछिन ्। ‗ख‘ वगिभा याखेका गाववसफाट प्रवेशभागि य प्रसायण राइन 

तनभािण बएको छ । न्जल्राका फाॉकी ऺेत्रराई ‗ग‘ वगिभा याखखएको छ । 
डडम्याट खाता ऐप्छछक 

स्थानीमरे सेमयभा रगानी गनि फैक खाता अतनवामि खााेल्नुऩनेछ । तय, डडम्माट खाता बन ेअतनवामि गरयएको छैन 

। सफैको डडम्माट नहुन ेय तुरुतत ैखोल्न सभस्मा हुन ेहुॉदा स्थानीम सॊमतत्ररे मस्तो तनणिम गयेको हो । 
कम्ऩनीरे सेमय तनष्कासन तथा बफिी प्रफतधकभा नागरयक रगानी कोष य सह–प्रफतधकभा एनससएभ भचतेट 

फैक्रकङ सरसभटेडराई तनमुक्त गयेको छ । कोषका उऩप्रफतधक नायामणप्रसाद तघसभयेरे सकेसम्भ डडम्माट खाता 
खोरेय आस्फा प्रणारी प्रमोग गदाि सम्फन्तधत रगानीकतािको खाताभा सेमय जम्भा हुन ेफताए । डडम्माट खाता 
नखोल्दा रगानीकतािरे ऩतछ प्रभाणऩत्र फोकेय काठभाडौं ऩुग्नुऩन ेझतझट बन ेहुनेछ । 
स्थानीमका रार्ग साढे २ वषिअतघ ऩतन सेमय तनष्कासनको तमायी बएको र्थमो । आमोजनाका कभिचायी, अतम 

ववत्तीम सॊस्थाका कभिचायी य सञ्चमकतािरे सेमय ऩाएऩतछ २०७१ सार चतै ८ गतेदेखख सूचना जायी गयेय स्थर्गत 

बएको र्थमो । 
अाामााेजनाका भजदयुरे आपूरे ऩतन सेमय ऩाउनुऩन ेभाग याख्दै काभ योकेऩतछ १६ ढदनसम्भ आमोजनाको काभ 

प्रबाववत बएको र्थमो । रगत्त ैबूकम्ऩ य नाकाफतदीरे थऩ २ वषि ढढरा बमो । 
आयोजनाको प्रगतत  

गत असायसम्भ आमोजनाको काभ ९०.५ प्रततशत ऩूया बएको छ । तमौऩानेका अनुसाय हार ववद्मुतगहृ, फाॉध, सुरुङ, 

प्रसायण राइनरगामतका सॊयचनाको काभ बइयहेको छ । 
अभेरयकी डरयको भूल्मभा उत्तायचढाव, वषाि य राभोसाॉघ ुन्जयी सडक स्तयोतनततका कायण आमोजनाको रागत 

झतड ै७ अफि रुऩैमाॉ फढ्न ेअनुभान छ । सुरुभा आमोजनाको रागत ३५ अफि २९ कयोड रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको र्थमो । 
आमोजनाको काभ सुरु हुॉदा १ अभेरयकी डरयफयाफय ८० रुऩैमाॉ र्थमो । अढहरे फढेय करयफ १ सम ३ रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । 
आमोजनाभा अढहरेसम्भ ३४ अफि ६४ कयोड रुऩैमाॉ खचि बएको छ । 
उऩकरण ढुिानीमा समस्या 



तनभािणाधीन राभोसाॉघ–ुन्जयी सडक खण्डअततगित खाडीचौय–चरयकोट खण्डभा सडक चौडा ऩान ेकाभ बइयहेको छ । 
मही कायण उऩकयण ढुवानीभा सभस्मा देखखएको हो । आवश्मक ठूरा उऩकयण य ऩेनस्टक ऩाइऩ ससतधऩुाल्चोकको 
सुनकोसी जरववद्मुत ्केतरभा याखखएको छ । 
भुख्म सॊयचनाअततगित टेरयेस सुरुङ खतन,े ववद्मुत गहृ य िातसपभिय क्माबनि खतने काभ बन ेबइयहेको छ । 
आमोजनाका अनुसाय भुख्म सुरुङ ९३ प्रततशत य हेडवक्र्स कॊ क्रिढटङ ८९.५ प्रततशत सक्रकएको छ । 
२०७५ असाय भसाततसबत्र आमोजनाफाट ववद्मुत उत्ऩादन गन ेरक्ष्म छ । मस ैवषिको भॊससयसम्भ ५ वटै मुतनट 

सञ्चारनभा ल्माउन ेकम्ऩनीको मोजना छ । मही कम्ऩनीरे २२ भेगावाटको योल्वासरङ डाइबसिन आमोजनाको 
काभ ऩतन अतघ फढाएको छ । 
ताभाकोसी य योल्वासरङफाट वावषिक २ अफि ६२ कयोड मुतनट ववद्मुत उत्ऩादन हुनेछ । भार्थल्रो ताभाकोसी 
सञ्चारनभा आएऩतछ फखािभा रोडसेडडङको अतत्म हुन ेअऩेऺा छ । 
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देउिा र मोदीऱे उद्घाटन गरेको रक्सौऱ–ऩरिानीऩुर प्रसारण ऱाइनबाट बबजुऱी 
आउन सकेन 

रक्सौऱ–ऩरिानीऩुर र कटैया–कुशाहा अन्तरदेशीय प्रसारण ऱाइनबाट १०० मेगािाट बबजुऱी आउने 
प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवा य बायतीम सभकऺी नयेतर भोदीरे बफहीवाय नमाॉ ढदल्रीभा सॊमुक्तरुऩभा दईु प्रसायण 

राइनको उद्घाटन गये ऩतन यक्सौर–ऩयवानीऩुय अततयदेशीम प्रसायण राइनफाट बन ेबफजुरी आउन सकेन । 
प्रसायण राइनभा देखखएको प्राववर्धक त्रटुीका कायण ववद्मुत ्ल्माउन नसक्रकएको हो ।  
नेऩार य बायतका सभकऺीरे ववहीफाय ढदल्रीको हैदयाफाद हाउसभा आमोन्जत एक सभायोहभा एकैसाथ न्स्वच 

र्थचये यक्सौर–ऩयवानीऩुय य कटैमा–कुशाहा १३२ केबी प्रसायण राइनको उद्घाटन गयेका र्थए । प्रसायण राइन 

मोजनाका प्रभुख रक्ष्भीनायामण भुखखमारे यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायण राइनभा प्राववर्धक सभस्मा आएकारे 

तत्कार ववद्मुत ्ल्माउन नसक्रकएको फताए । मोजना प्रभुख भुखखमारे कटैमा–कुशाहा प्रसायण राइनफाट बन े

बफहीवायदेखख ववद्मुत ्आमात बएको फताए । ‗कटैमाफाट ५८ भेगावाटसम्भ बफजुरी आइयहेको छ । तय, यक्सौर–

ऩयवानीऩुय राइनभा प्राववर्धक कढठनाइ देखखएकारे ल्माउन सक्रकएन,‘ उनरे आर्थिक असबमानससत बन े।  
भुखखमाका अनुसाय यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायण राइनको पेज उल्टो ऩयेकारे ववद्मुत ्आउन नसकेको हो । प्रसायण 

राइनका तायहरू तरको भार्थ भार्थको तर बएकारे ववद्मुत ्ल्माउन नसक्रकएको उनको बनाइ छ । दवुै प्रसायण 

राइन ५०÷५० भेगावाट ववद्मुत ्आदानप्रदान गनि सक्रकन ेऺभताभा तनभािण बएका छन ्। बायतफाट प्राववर्धक 

खझकाएय त्रटुी सभराएऩतछ यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायण राइनफाट ऩतन ५० भेगावाट ववद्मुत ्आमात हुन ेभुखखमारे 

फताए । ‗मो प्राववर्धक गडफडी चाॉड ैसभाधान गयेय ववद्मुत ्आऩूतति सुचारु गन ेप्रमासभा छौं,‘ उनरे बन े।  
बायतको आर्थिक सहमोगभा गत भाघभ ैतनभािण सम्ऩतन बइसकेका प्रसायण राइन नेऩार य बायतफीच ववद्मुत्को 
भूल्म तनधाियणभा खखचातानीका कायण सञ्चारनभा आएका र्थएनन ्। केही ढदनअतघ दफुै देशका ववद्मुत 

प्रार्धकयणका अर्धकायीरे ववद्मुत आमातसम्फन्तध सम्झौता गयेऩतछ प्रसायण राइन उद्घाटनको वातावयण फनेको 
हो । तत्कासरन प्रधानभतत्री केऩी शभाि ओरीको बायत भ्रभणभा सभेत ओरी य भोदीरे भुजफ्पयऩुय–ढल्केवय ४०० 

केबी अततयदेशीम प्रसायण राइनको सॊमुक्त रुऩभा उद्घाटन गयेका र्थए ।  
िीरगञ्जका उद्योगीको आग्रह :– 

  

वीयगञ्जका उद्मोगीहरूरे यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायण राइनफाट ल्माइन े५० भेगावाट बफजुरी फाया÷ऩसाि 
औद्मोर्गक कोरयडोयराई उऩरब्ध गयाउन भाग गयेका छन ्। वीयगञ्ज उद्मोग वाखणज्म सङ्घका अध्मऺ 

ओभप्रकाश शभािरे बफहीफाय ववऻन्प्तभापि त सयकायसभऺ मस्तो आग्रह गयेका हुन ्। तनभािण सम्ऩतन बएय ऩतन 

राभो सभमसम्भ उऩमोगभा नआएको प्रसायण राइन उद्घाटन बएऩतछ मो ऺेत्रभा उद्मोगी व्मवसामी उत्साढहत 

बएको बतदै सङ्घरे मो सॊयचनाफाट आमाततत बफजुरी मही कोरयडोयभा आऩूततिको व्मवस्था सभराइनुऩन ेफताएको 
छ । 
ववगतभा सभेत सयकायरे मस प्रसायण राइनफाट ल्माइन ेववद्मुत ्फाया÷ऩसािका उद्मोगराई ढदने आश्वासन ढदएको 
स्भयण गयाउॉ दै सङ्घरे भुरुककै सफैबतदा ठूरो औद्मोर्गक कोरयडोयराई रोडसेडडङभुक्त गनि भाग गयेको छ ।  



तय, नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे बन ेबायतफाट आएको ववद्मुत ्फेग्र ैबफतयण हुन ेबए ऩतन यान्ष्िम प्रसायण 

राइनफाटै त्मसको व्मवस्थाऩन सभराइन ेफताएको छ । ‗आमाततत बफजुरी कुन ऺेत्रभा कसयी ढदन ेबतन ेकुाुया 
बायप्रेषण केतररे हन ेववषम हो,‘ प्रार्धकयणका एक अर्धकायीरे आर्थिक असबमानससत बन े।  
  



>f]tM uf]/vfkq, 2074÷05÷9 

जऱविद्युत्का ऱाथग िनको भोगाथधकार प्रदान 

रक्ष्भीप्रसाद उऩाध्माम 

काठभाडौँ, बदौ ९ गत े। जरववद्मुत ्आमोजना तनभािणका रार्ग वन तथा ब–ूसॊयऺण भतत्रारमरे गत वषि भात्र तीन 

सम १५ हेक्टय वन ऺेत्र प्रदान गयेको छ ।  
जरववद्मुत ्आमोजना तनभािणका रार्ग वन तथा ब–ूसॊयऺण भतत्रारम फाधक छ बतन ेकुया जरववद्मुत ्आमोजना 
प्रवद्र्धकहरूरे आयोऩ रगाइयहेका फेरा भतत्रारमरे जरववद्मुत ्आमोजनाका काभ सहज रूऩभा अगाडड फढ्न सकुन ्

बतनका रार्ग जैववक ववववधताका रार्ग भहìवऩूणि भातनएका वन ऺेत्रभा ऩतन काभ गनि अनुभतत प्रदान गरयएको 
भतत्रारमरे जनाएको छ ।  
भतत्रारमका प्रवक्ता धनञ्जम ऩौडरेका अनुसाय ववसबतन २३ वटा जरववद्मुत ्आमोजना तनभािणका रार्ग ३१५ 

हेक्टय वन ऺेत्रभा काभ गनि अनुभतत ढदइएको छ । सो ऺेत्रभा ७५ हजाय ९८८ वटा रूखहरू काट्नुऩनेछ । जरववद्मुत ्

आमोजनारे जसभन प्रमोग गनि भागेको ठाउॉहरू जैववक ववववधताको दृन्ष्टरे तनकै भहìवऩूणि ऺेत्र यहेका छन ्तय ऩतन 

जरववद्मुत ्ववकासका रार्ग भतत्रारम फाधक फतन नसक्न ेबएकारे भतत्रारमरे कभबतदा कभ जैववक 

ववववधताको ऺतत हुन ेगयी तनभािण कामि गनि अनुभतत प्रदान गरयएको छ ।  भतत्रारमका प्रवक्ता ऩौडरेरे बतनुबमो, 
वन भतत्रारम कुन ैऩतन ववकास तनभािणका आमोजनाका रार्ग फाधक हुॉदैन तय कसयी जैववक ववववधताको कभ 

नोक्सानी गयेय ववकास तनभािण गनि सक्रकतछ बतन ेकुयाको सयोकाय भात्र भतत्रारमरे याख्न ेगयेको छ । वातावयण 

सॊयऺणसॉग ैववकास गनि सक्रकन ेकुयाभा भतत्रारम जढहरे ऩतन सकायात्भक य यचनात्भक कामि गनि तमाय छ ।  
उहाॉरे बतनुबमो, वन, वातावयण ऐनको सही रूऩभा ऩारना हुनुऩछि  बतन ेहाम्रो धायणा हो । प्रक्रिमा न ैनऩ¥ुमाएय 

काभ गनुिऩछि  बतन ेभातमताभा हाभी जान सक्दैनौँ । भतत्रारमभा पाइर आउन ेबफवत्तकै क्रपल्डको अध्ममन 

अनुसतधान गनि हाभीरे कभिचायी ऩठाउन ेगयेका छौँ । क्रपल्डको अध्ममन गनि केही सभम त राग्न ेनै हुतछ । मसराई 

ढढरा सुस्ती ग¥मो बतन ुत्मतत सातदसबिक हुॉदैन ।  
मद्धवऩ जरववद्मुत ्प्रवद्र्धकहरूरे वन तथा ब–ूसॊयऺण भतत्रारमका घुभाउयो प्रक्रिमारे आमोजना तनधािरयत 

सभमभा तनभािण हुन नसकेको आयोऩ रगाउॉ दै आएका छन ्। ऊजाि भतत्रारमका आग्रहभा यान्ष्िम मोजना आमोगरे 

सफ ैजरववद्मुत ्आमोजनाराई यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त आमोजनाका रूऩभा सरन ेहार ैतनणिम गयेको छ । 
आमोगको मो तनणिमऩतछ अफ वन तथा ब–ूसॊयऺण भतत्रारमरे साना ठूरा तथा सयकायी य तनजी ऺेत्रको प्रवद्र्धनभा 
तनभािण हुन रागेका सफ ैजरववद्मुत ्आमोजनाराई यान्ष्िम प्राथसभकता प्राप्त आमोजनाका रूऩभा व्मवहाय गन े

बएको छ ।  
ऊजाि भतत्रारमका प्रवक्ता ढदनेशकुभाय तघसभयेरे बतनुबमो, यान्ष्िम मोजना आमोगको तनणिम जरववद्मुत ्

ववकासका रार्ग कोशढुेङ्गा साववत हुनेछ । मसरे नेऩारको जरववद्मुत ्ववकासभा नमाॉ पड्को भानि सहमोग 

ऩ¥ुमाउन ेछ ।  
वन तथा ब–ूसॊयऺण भतत्रारमका अनुसाय भार्थल्रो कणािरी जरववद्मुत ्आमोजनाका रार्ग २५२ हेक्टय सयकायी 
वन ऺेत्र प्रदान गरयएको छ । त्मो ऺेत्रभा २६ हजाय ६३३ रूखहरू काढटन ेबएका छन ्। ववश्वभा दरुिब भातनएका य 

फहुभूल्म जडीफुटी यहेको कणािरी ऺेत्रभा जरववद्मुत ्ववकासका रार्ग भतत्रारमरे मतत ठूरो ऺेत्रपर प्रदान गरयएको 
भतत्रारमका अर्धकायीरे फताएका छन ्।  



त्मसैगयी अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजना तनभािणका रार्ग १२३ हेक्टय वन ऺेत्र प्रदान गरयएको छ । सो ऺेत्रभा 
आठ हजाय २७२ रूखहरू काट्न ुऩन ेबएको भतत्रारमरे जनाएको छ । भतत्रारमका सहसववच चतरभान डङ्गोरका 
अनुसाय हारसम्भ १४० वटा जरववद्मुत ्आमोजनाफाट भाग बए अनुसायका सयकायी वन ऺेत्रराई बोगचरन गन े

अर्धकाय प्रदान गरयसक्रकएको छ । गत वषि भात्र जरववद्मुत ्आमोजनारगामतका ववकास तनभािणका रार्ग भात्र 

९९० हेक्टय वन ऺेत्रको बोगार्धकाय ढदई सक्रकएको छ । जसभा एक राख दस हजायबतदा फढी रूख काढटने अनुभान 

गरयएको छ ।  
सहसर्चव डङ्गोररे बतनुबमो, भतत्रारमरे तीन हजाय चाय सम भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनका रार्ग वन ऺेत्रको 
बोगार्धकाय ढदई सक्रकएको छ बन ेचाय हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादनका रार्ग सम्बाव्मता अध्ममन गनि 
भतत्रारमरे अनुभतत ढदएको छ ।  
गत वषि भात्र सडक तनभािणका रार्ग ४८५ हेक्टय, खानेऩानी आमोजनाका रार्ग १५ हेक्टय, खानी तथा उद्मोग 

सञ्चारनका रार्ग २३ हेक्टय, येरभागिका रार्ग ५१ हेक्टय प्रदान गरयएको भतत्रारमरे जनाएको छ । भतत्रारमरे 

ववशषे गयी अतनऩूणि सॊयऺण ऺेत्र, गौयीशङ्कय सॊयऺण ऺेत्र य राभटाङ यान्ष्िम तनकुञ्जजस्ता सॊयक्षऺत ऺेत्रसबत्र 

तनभािण हुन ेजरववद्मुत ्आमोजनाको रार्ग वन ऺेत्र बोगार्धकाय प्रदान गयेको छ । 
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प्रधानमन्त्री देउिाको भारत भ्रमण : अरुण तेस्रो र ऩञ्चशे्िर तनमावणमा जोड 

तुपान तघसभये 

बायतको याजकीम भ्रभणभा यहेका प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवा नेततृ्वको प्रतततनर्धभण्डररे बफहीवाय बायतीम 

सभकऺी नयेतर भोदीको प्रतततनर्धभण्डरसॉगको वातािऩतछ ववसबतन आठ सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गयेको छ । 
ऩुयाना सन्तधसम्झौताको कामाितवमनभा जोड ढदइन ेफताउॉ दै फुधवाय बायतको नमाॉढदल्री ऩुगेका प्रधानभतत्री देउवारे 

बफहीवाय औऩचारयक बेटवाताि शुरू गदै बायतसॉग ऩुनतनिभािण, जरववद्मुत ्आमोजना, कनेन्क्टसबटी, हुराकी 
याजभागि, एकीकृत बतसाय जाॉचचौकीको तनभािणरगामत ववषमभा छरपर तथा सम्झौता गयेका छन ्। 
नेऩार बायत द्ववऩऺीम सम्फतध सुधायका साथ ैदईु देशफीचको याजनीततक, आर्थिक, साभान्जक य व्माऩारयक 

सम्फतध ववस्तायका रार्ग भ्रभणका िभभा जोड ढदइएको छ । नमाॉ ढदल्रीको हैदयावाद हाउसभा बएको सॊमुक्त 

ऩत्रकाय सम्भेरनराई सम्फोधन गदै प्रधानभतत्री देउवारे नेऩारको आर्थिक–साभान्जक ववकासभा बायतरे देखाउॉ दै 

आएको सहमोगप्रतत आबाय प्रकट गये । उनरे आगाभी ढदनभा दईु देश य जनस्तयभा ऩतन मस्त ैसौहादि सम्फतधको 
अऩेऺा नेऩाररे गयेको ऩतन फताए । 
प्रधानभतत्री देउवारे ववद्मुतीम िातससभशन राइन, ऩञ्चशे्वय आमोजनाको तनभािण य बायतीम सहमोगभा नेऩारभा 
सञ्चासरत आमोजनाराई सभमभ ैसम्ऩतन गनेभा बायतीम ऩऺ य प्रधानभतत्री भोदीरे ववशषे चासो ढदएकोभा 
धतमवाद ढदएका र्थए । नमाॉ सॊववधानको कामाितवमन, सॊववधान सॊशोधनको प्रमास, वैदेसशक रगानीका रार्ग 

नेऩार सयकायरे गयेको आग्रह य बायतरे ववशषे चासो देखाएको खरुा ससभानाको ववषमभा देउवारे बायतराई 

ववश्वस्त ऩान ेप्रमास गयेका छन ्। 
सॊमुक्त ऩत्रकाय सम्भेरनको शुरूभा बायतीम प्रभ भोदीरे प्रधानभतत्री देउवा य नेऩारी प्रतततनर्धभण्डरराई बायतभा 
स्वागत गनि ऩाउॉदा खशुी रागेको फताएका र्थए । उनरे ७० वषिदेखखको याजनीततक सम्फतध बएको नेऩार एउटा 
असर सभत्र यहेको फताउॉ दै नेऩारको फहृत्तय ववकासका रार्ग सहमोग गनि बायत सधैं तमाय यहेको फताए । 

नेऩार शान्तत य सभदृ्र्धको भागिभा अतघ फढोस ्बतदै उनरे स्थानीम तहको तनवािचन सम्ऩतन बएको ऩरयप्रेक्ष्मभा 
सॊववधानको सपरताका साथ कामाितवमन गनि अगाडड फढेकोभा फधाई ढदएका छन ्। 
बायतीम सहमोगभा नेऩारभा जायी यहेका आमोजनाको सपर कामाितवमन तथा सभमभ ैसम्ऩतन गनि भोदीरे 

प्रततफद्धतासभेत व्मक्त गयेका छन ्। प्रधानभतत्री देउवारे बफहीवाय साॉझ बायतीम याष्िऩतत याभनाथ कोववतद य 

उऩयाष्िऩतत वेङ्कैमा नामडुसॉाॉग सशष्टाचाय बेट ऩतन गये ।   
नेऩारका तनजीऺेत्रको सभेत फाक्रो उऩन्स्थतत यहेको मो भ्रभणभा तनजीऺेत्रका प्रतततनर्धरे बायतीम रगानी 
नेऩारभा ल्माउन ववशषे ऩहर गयेका छन ्। बायतीम उद्मोगी, व्मवसामी य रगानीकतािसॉगको सम्फतध प्रगाढ 

फनाउनुका साथ ैनेऩारभा तनधिक्क बएय रगानी गनि नेऩारी तनजीऺेत्ररे आग्रह गयेको छ । मो भ्रभणरे नेऩार 

बायतफीच आर्थिक एवभ ्व्माऩारयक सम्फतध कामभ गनि सकायात्भक बूसभका खेरेको तनजीऺेत्रका प्रतततनर्धरे 

फताएका छन ्।    
आठ समझदारीऩत्रमा हस्ताऺर 

बफहीवाय हैदयाफाद हाउसभा आमोन्जत ववशषे सभायोहभा दवुै देशका प्रधानभतत्री, भतत्री य उच्च ऩदार्धकायीको 
उऩन्स्थततभा ववसबतन आठओटा सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय बएका छन ्। दईु देशका प्रभसाभ ुसम्फद्ध अर्धकायीरे 
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ती सभझदायीऩत्र आदानप्रदान गयेका र्थए । सहभतत गरयएका आठभध्मे बूकम्ऩऩतछको ऩुनतनिभािणसॉग सम्फन्तधत 

चाय सम्झौता छन ्। बूकम्ऩफाट बत्केका ५० हजाय घय ऩुनतनिभािण, साॊस्कृततक सम्ऩदाको ऩुनतनिभािण, स्वास्थ्म 

ऺेत्रका बौततक सॊयचना य सशऺाऺेत्रका सॊयचना ऩुनतनिभािण गनेसम्फतधभा दईु देशफीच सभझदायी बएको छ । 
बूकम्ऩऩतछ बायतरे नेऩारराई ढदन घोषणा गयेको झण्ड ै१ अफि रुऩैमाॉफयाफयको सहमोग उक्त सभझदायीअनुसाय 
खचि हुन ेफताइएको छ । 
मसफाहेक भेची ऩुरको तनभािण, रागूऔषधको गैयकानूनी ओसायऩसाय एवभ ्भनोदीऩक ऩदाथिको तनमतत्रण, 

नाऩतौर तथा गुणस्तय भानकीकयण य त्मसको भूल्माङ्कन य चाटिडि एकाउण्टेण्टसम्फतधी सभझदायीऩत्रभा 
हस्ताऺय बएको छ । 
अरुण तेस्रो र ऩञ्चशे्िर आयोजनामा नेऩाऱको जोड 

प्रधानभतत्री देउवारे सभकऺी नयेतर भोदीसॉग बायतरे नेऩारभा तनभािण गनि रागेको अरुण तेस्रो जरववद्मुत ्

आमोजना य ऩञ्चशे्वयको तनभािणभा तीव्रता ढदन आग्रह गयेका छन ्। प्रधानभतत्री देउवारे अरुण तेस्रो आमोजनाको 
सशरातमासका रार्ग तनभतत्रणा गयेको बायतीम प्रभ भोदीरे सम्फोधनकै िभभा फताएका हुन ्। नेऩाररे अरुण तेस्रो 
आमोजनाका रार्ग आवश्मक जभीनको प्रान्प्तभा देखखएको सभस्मा हर बइसकेकारे बायतीम रगानीकताि कम्ऩनी 
एसजेबीएनरे तनभािण गनि रागेको नौ सम भेगावाटको उक्त आमोजनाको काभ अगाडड फढाउन नेऩाररे बायतसॉग 

आग्रह गयेको हो । 
मस्त,ै बायतीम कम्ऩनी वाऩकोषरे राभो सभमदेखख तमायी गरययहेको ऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम जरववद्मुत ्

आमोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय)राई अन्ततभ रूऩ ढदन ेववषमभा दवुै देशका प्रभरे 

सम्फोधनका िभभा फताएका छन ्। बायतीम प्रभ भोदीरे ऩञ्चशे्वय आमोजनको डीऩीआय फनाउन तीव्रताका साथ 

काभ अगाडड फढाउन ेफताए । बफहीवाय बएको वातािका िभभा नेऩाररे ऩञ्चशे्वय आमोजनाको डीऩीआय बायतराई 

चाॉड ैऩठाउन ेफताएको र्थमो । बायतीम प्रभ भोदीको नेऩार भ्रभणकै िभभा ऩञ्चशे्वय ववकास प्रार्धकयण गठन गन े

ववषमभा सहभतत बए ऩतन उक्त आमोजनाको काभ अगाडड फढ्न सकेको र्थएन । अफ दवुै देशका प्रभरे उक्त 

आमोजनाको काभभा तीव्रता ढदने फताएसॉग ैऩञ्चशे्वय आमोजना फतन ेआधाय तमाय बएको छ । 
रक्सौऱ–ऩरिानीऩुरमा प्राविथधक त्रढुट 

बारा/ऩसाव औद्योथगक कोररडोरऱाई विद्युत ्उऩऱब्ध गराउन माग 

वीयगञ्ज । प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवा य बायतीम सभकऺी नयेतर भोदीरे बफहीवाय नमाॉ ढदल्रीभा सॊमुक्तरूऩभा 
उद्घाटन गये ऩतन यक्सौर–ऩयवानीऩुय अततयदेशीम प्रसायण राइनफाट बफजुरी आउन सकेन । प्रसायण राइनभा 
देखखएको प्राववर्धक त्रढुटका कायण ववद्मुत ्ल्माउन नसक्रकएको हो । नेऩार य बायतका सभकऺीरे बफहीवाय 

ढदल्रीको हैदयाफाद हाउसभा आमोन्जत एक सभायोहभा एकैसाथ स्वीच र्थचये यक्सौर–ऩयवानीऩुय य कटैमा–कुशाहा 
१३२ केबी प्रसायण राइनको उद्घाटन गयेका र्थए । 
प्रसायण राइन मोजनाका प्रभुख रक्ष्भीनायामण भुखखमारे यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायण राइनभा प्राववर्धक सभस्मा 
आएकारे तत्कार ववद्मुत ्ल्माउन नसक्रकएको फताए । उनरे कटैमा–कुशाहा प्रसायण राइनफाट बन ेबफहीवायदेखख 

ववद्मुत ्आमात बएको फताए । ‗कटैमाफाट ५८ भेगावाटसम्भ बफजुरी आइयहेको छ । तय, यक्सौर–ऩयवानीऩुय 

राइनभा प्राववर्धक कढठनाइ देखखएकारे ल्माउन सक्रकएन,‘ उनरे आर्थिक असबमानससत बन े। 



भुखखमाका अनुसाय यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायण राइनको पेज उल्टो ऩयेकारे ववद्मुत ्आउन नसकेको हो । प्रसायण 

राइनका तायहरू तरको भार्थ भार्थको तर बएकारे ववद्मुत ्ल्माउन नसक्रकएको उनको बनाइ छ । दवुै प्रसायण 

राइन ५०/५० भेगावाट ववद्मुत ्आदानप्रदान गनि सक्रकन ेऺभताभा तनभािण बएका छन ्। बायतफाट प्राववर्धक 

खझकाएय त्रढुट सभराएऩतछ यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायण राइनफाट ऩतन ५० भेगावाट ववद्मुत ्आमात हुन ेभुखखमारे 

फताए । ‗मो प्राववर्धक गडफडी चाॉड ैसभाधान गयेय ववद्मुत ्आऩूतति सुचारु गन ेप्रमासभा छौं,‘ उनरे बन े। 
बायतको आर्थिक सहमोगभा गत भाघभ ैतनभािण सम्ऩतन बइसकेका प्रसायण राइन नेऩार य बायतफीच ववद्मुत्को 
भूल्म तनधाियणभा खखचातानीका कायण सञ्चारनभा आएका र्थएनन ्। केही ढदनअतघ मो सम्झौता बएऩतछ 

प्रसायण राइन उद्घाटनको वातावयण फनेको हो । तत्कारीन प्रधानभतत्री केऩी शभाि ओरीको बायत भ्रभणभा सभेत 

ओरी य भोदीरे भजफ्पयऩुय–ढल्केवय ४०० केबी अततयदेशीम प्रसायण राइनको सॊमुक्त रूऩभा उद्घाटन गयेका र्थए 

। 
िीरगञ्जका उद्योगीको आग्रह 

वीयगञ्जका उद्मोगीहरूरे यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायण राइनफाट ल्माइन े५० भेगावाट बफजुरी फाया/ऩसाि 
औद्मोर्गक कोरयडोयराई उऩरब्ध गयाउन भाग गयेका छन ्। वीयगञ्ज उद्मोग वाखणज्म सङ्घका अध्मऺ 

ओभप्रकाश शभािरे बफहीवाय ववऻन्प्तभापि त सयकायसभऺ मस्तो आग्रह गयेका हुन ्। 
तनभािण सम्ऩतन बएय ऩतन राभो सभमसम्भ उऩमोगभा नआएको प्रसायण राइन उद्घाटन बएऩतछ मो ऺेत्रभा 
उद्मोगी व्मवसामी उत्साढहत बएको बतदै सङ्घरे मो सॊयचनाफाट आमाततत बफजुरी मही कोरयडोयभा आऩूततिको 
व्मवस्था सभराइनुऩन ेफताएको छ । ववगतभा सभेत सयकायरे मस प्रसायण राइनफाट ल्माइन ेववद्मुत ्फाया/ऩसािका 
उद्मोगराई ढदने आश्वासन ढदएको स्भयण गयाउॉ दै सङ्घरे भुरुककै सफैबतदा ठूरो औद्मोर्गक कोरयडोयराई 

रोडशडेडङभुक्त गनि भाग गयेको छ । 
तय, नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे बन ेबायतफाट आएको ववद्मुत ्फेग्र ैववतयण हुन ेबए ऩतन यान्ष्िम प्रसायण 

राइनफाटै त्मसको व्मवस्थाऩन सभराइन ेफताएको छ । ‗आमाततत बफजुरी कुन ऺेत्रभा कसयी ढदन ेबतन ेकुाुया 
बायप्रेषण केतररे हेन ेववषम हो,‘ प्रार्धकयणका एक अर्धकायीरे आर्थिक असबमानससत बन े। 
  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2074÷05÷9 

घऱेम्दीखोऱा जऱविद्युत्को आयोजनाको सुरुङ तनमावण सक्रकयो 
तनजी ऺेत्रको रगानीभा तनभािण गनि रार्गएको घरेम्दीखोरा जरववद्मुत ्आमोजनाको सुरुङ तनभािणको काभ 

सम्ऩतन बएको छ। उत्तयी म्माग्दीको अतनऩूणि गाउॉऩासरका–४ नायच्माङभा तनभािणाधीन अवस्थाभा यहेको ५ 

भेगावाट ऺभताको घरेम्दीखोरा जरववद्मुत ्आमोजनाको सुरूङको तनभािण सम्ऩतन गरयएको हो। 
आमोजनाको दवुैतपि फाट करयफ १७ सम सभटय सुरुङ आइतफायभात्र ैजोडडएको छ। गहृ न्जल्रा म्माग्दी बएकाहरूको 
सक्रिमताभा शुरू गरयएको जरववद्मुत ्आमोजनाभा अतनऩूणि गाउॉऩासरकाका उऩाध्मऺ केशभामा भगयरे 

सुरुङभागिभा ब्रान्स्टङ गनि ववष्पोटका रार्ग तमाय गरयएको ववद्मुत्को स्वीच अन गनुिबएको र्थमो। 
अन्ततभऩटकको ब्रान्स्टङका रार्ग तमाय ऩारयएको ववद्मुतीम स्वीच अन गयेऩतछ ऩड्क्रकएको ब्रान्स्टङफाट दवुै 
तपि को सुरूङ खोसरएऩतछ जोडडएको र्थमो। 
आमोजनाको भहत्वऩूणि काभ भातनएको सुरूङ तनभािणको अवरोकन गनि म्माग्दी न्जल्राका साथ ैकाठभाडौं, 
बक्तऩुयरगामत ठाउॉका रगानीकतािहरूको सभेत उऩन्स्थतत यहेको र्थमो। वषािको सभमभा ववना अवयोध 

तनभािणकामि धभाधभ बइयहेको घरेम्दीखोरा जरववद्मुत ्आमोजनाको इतटेकको काभ ऩतन अन्ततभ चयणभा 
ऩुगेको आमोजनारे जनाएको छ। हारसम्भआमोजनाको कुर ७५ प्रततशत काभ सक्रकएको घरेम्दी हाइड्रो 
सरसभटेडका कामिकायी अध्मऺ क्रकशोय सुवेदीरे फताउनुबमो। उहाॉका अनुसाय सुरुङ य फारुवा र्थग्राउन ेऩोखयी 
तनभािण सम्ऩतन बइसकेको छ । 
मसैगयी उक्त आमोजनाको ऩानी पकािउन ेफाॉध तथा ड्माभ तनभािण, ऩेनस्टक ऩाइऩ याख्न ेकाभको आधा तनभािण, 

डडसेतडय फेससन, नहय तनभािण रगामतका काभहरूराई तीव्रता ढदइएको छ। सुरुङभागिको दवुैतपि  जोडडए ऩतन 

आगाभी तीन भढहना क्रपतनससङको काभ सकेय आउॉदो चतै भसाततसम्भभा ववद्मुतके ऩयीऺण उत्ऩादन शुरू गन े

तमायी बइयहेको अध्मऺ सुवेदीको बनाइ छ। 
आमोजनाको ऩावयहाउसको तनभािण कामि सभेत शुरू गरयएको छ। सुरूङ भागिदेखख ऩावयहाउससम्भको ऩेनस्टकका 
रार्ग ऩाइऩ सभेत ढुवानीको तमायी बइयहेको छ। तनरर्गयी खोराको नन्जक यहेको ऩावयहाउसभा खोरारे कटान 

गनि सक्न ेसम्बावनाराई भध्मनजय गयेय ऩक्की रयटेतनङ वार रगाइएको घरेम्दीखोरा जरववद्मुत ्आमोजनाका 
कम्ऩनी सर्चव बफभर रयजाररे जानकायी ढदनुबएको छ। 
सडकभागिको अबावभा भजदयु य खच्चडफाट साभान ढुवानी गयी नाकाफतदीको सभमभा ऩतन काभ गरयएको हुॉदा 
तनधािरयत सभमभ ैआमोजना सम्ऩतन गन ेतमायी यहेको आमोजनाका ऩऺधयको बनाइ छ। आमोजनारे सॊस्थाऩक 

शमेय फतद गयेय तनकट बववष्मभा १६ कयोड ५० राखको साधायण शमेय जायी गन ेतमायी गयेको छ। 
घरेम्दीखोराको दोबानफाट १७ सम सभटय सुरुङ भागिफाट ऩानी ल्माएय तनरर्गरय खोराको क्रकनायभा तनभािण हुन े

ऩावयहाउसभा खसासरन ेजनाइएको छ। आमोजनाफाट प्रार्धकयणरे वावषिक साढे १३ कयोड रुवऩमाॉ फयाफयको ववद्मुत ्

खरयद बफिी गन ेजसभा वषािमाभभा ४ रुवऩमाॉ ८० ऩैसा य ढहउॉदभा ८ रुवऩमाॉ ४० ऩैसाभा प्रततमुतनट ववद्मुत ्खरयद 

बफिी गन ेसम्झौताभा उल्रेख गरयएको छ। 
मसैफीच आमोजनाको ४ भेगावाटफाट ऺभताअनुसाय १ भेगावाट थऩ गयी ५ भेगावाट बएसॉग ैववद्मुत खरयद बफिी 
सम्झौता बएको फताइएको छ। आमोजनाभा ३८ कयोड ५० राख सॊस्थाऩक शमेय यहेको छ। 
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दईु अन्तदेशीय प्रसारणऱाइनको उद्घाटन 

५० भेगावाट तत्कार य ५० भेगावाट ढहउॉदभा आमात गरयन े

नेऩाररे बायतफाट थऩ सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात गन ेबएको छ। बायत भ्रभणभा यहनुबएका प्रधानभतत्री 
शयेफहादयु देउवा य बायतीम प्रधानभतत्री नयेतर भोदीरे १ सम ३२ केबी कुशाहा–कटैमा य यक्सौर– ऩयवानीऩुय 

अततदेशीम प्रसायणको सॊमुक्त रूऩभा उद्घाटन गनुिबएको छ। उक्त दईुवटा प्रसायणराइनको बायतको याजधानी 
नमाॉढदल्रीन्स्थत हैदयाफाद हाउसफाट उद्घाटन बएको हो। 
बायत सयकायको २५ कयोड बायतीम रुवऩमाॉभा तनभािण बएको उक्त प्रसायणराइनफाट ५० भेगावाट थऩ ववद्मुत ्

नेऩार सबबत्रएको छ। 
सुख्मामाभभा नेऩारभा देखखन ेववद्मुत ्सभस्माराई सभाधान गनि १ सम ३२ केबी ऺभताका कुशाहा–कटैमा य 

यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायणभापि त सम भेगावाट ववद्मुत ्आमात गनि रार्गएको हो। मसअतघ कुशाहा–कटैमा 
प्रसायणराइनफाट ६० भेगावाट ववद्मुत ्आमात हुॉदै आएको र्थमो बन ेऩुयानो प्रसायणराइनफाट ८० भेगावाट आमात 

हुॉदै आएको र्थमो। 
आमाततत १ सम ४० भेगावाट ववद्मुत ्दफुही सफस्टेशन य सभचमैा सफस्टेशनफाट ऩूविका न्जल्राभा ववतयण गरयन े

छ। कुशाहा–कटैमा राइनसॉग ैतनभािण सम्ऩतन बएको यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायणराइनफाट बने ढहउॉदको सभमभा 
भात्र ववद्मुत ्आमात गन ेमोजना यहको छ। 
गत वषि ढहउॉदको सभमभा ३ सम ५० भेगावाट बायतफाट आमात बएकोभा मसवषि ४ सम ५० भेगावाट आमात हुनेछ। 
गत आर्थिक वषि नेऩार ववद्मुत प्रॉर्धकयणरे १४ अफि २० कयोड रुवऩमाॉ फयाफयको ववद्मुत ्आमात गयेको र्थमो। 
मसैफीच प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवारे अरूण तेस्रो जरववद्मुत ्आमोजनाको सशरातमासका रार्ग भोदीराई नेऩार 

तनभतत्रणा गनुिबएको छ। 
बायतीम कम्ऩनी एसजेबीएनरे तनभािण गनि रागेको ९ सम भेगावाट ऺभताको उक्त आमोजना दशैंऩतछ सशरातमास 

गन ेकामििभ छ। 
प्रधानभतत्री देउवारे आपूरे बायतीम प्रधानभतत्री भोदीराई अरूण तेस्रोको सशरातमासका िभभा नेऩार आउन 

आग्रह गयेको दवु ैप्रधानभतत्रीद्वाया आमोन्जत सॊमुक्त ऩत्रकायसम्भेरनभा जानकायी ढदनुबएको र्थमो। 
त्मस्त ैऩञ्चशे्वय फहुउद्देश्मीम जरववद्मुत ्आमोजनाको ववस्ततृ ऩरयमोजना प्रततवेदन (डीऩीआय) राई अन्ततभ रूऩ 

ढदइन ेववषमभा प्रधानभतत्री देउवा य भोदीफीचक सभझदायी बएको छ। बायतीम कम्ऩनीरे तमायी गरययहेको 
डीऩीआयराई अन्ततभ रूऩ ढदन रार्गएको हो। 
मसअतघ नेऩार य बायतफीच ववसबतन आठ फुॉदा सभझदायीऩत्र बएको छ। बायतसॉग बूकम्ऩऩतछको ऩुनतनिभािणसॉग 

सम्फन्तधत चाय य भेची ऩुर तनभािण, रागुऔषधको गैयकानुनी ओसायऩसाय, गुणस्तय भूल्माॊकन य रेखा 
ऩयीऺणसम्फतधी सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय बएको हो। 
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दोऱखािासीऱाई ऩुसबाट तामाकोसीको सेयर 

सुवास मोञ्जन  

भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनारे दोरखावासीका रार्ग छुट्ट्माएको १० प्रततशत सेमय ऩुस भढहनाफाट 

खरुाउन ेबएको छ । न्जल्रा सभतवम ससभतत दोरखाको सभतवमभा सयोकायवारा तनकामफीच बएको छरपरऩतछ 

ऩुससबत्र सेमय खरुाउन ेसहभतत बएको हो । दोरखावासीराई तमूनतभ ३० क्रकत्ता य अर्धकतभ तीन सम क्रकत्तासम्भ 

सेमयका रार्ग आवेदन ढदन ऩाउने तनणिम गरयएको सभतवम ससभततका प्रभुख डफर ऩाण्डरेे जानकायी ढदए । 
आमोजनाको प्रवद्र्धक अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩावय सरसभटेडरे आमोजना प्रबाववत दोरखावासीराई १० प्रततशतरे 

हुन आउन ेएक अफि ऩाॉच कयोड ९० राख रुऩैमाॉफयाफयको सेमय ढदन ेताभाकोसी आमोजनाका प्रवक्ता गणेश 

तमौऩानेको बनाइ छ । दोरखावासीराई सेमय तनष्कासनऩतछ साधायण सेमय (आईऩीओ) तनष्कासन गनेसभेत उनरे 

जानकायी ढदए । सविसाधायणराई एक अफि ५८ कयोड ८५ राख रुऩैमाॉफयाफयको एक कयोड ५८ राख ८५ हजाय क्रकत्ता 
सेमय तनष्कासन हुनेछ । 
 

भार्थल्रो ताभाकोसी जरववद्मुत ्आमोजनारे दोरखावासीका रार्ग छुट्ट्माएको १० प्रततशत सेमय ऩुस भढहनाफाट 

खरुाउन ेबएको छ । न्जल्रा सभतवम ससभतत दोरखाको सभतवमभा सयोकायवारा तनकामफीच बएको छरपरऩतछ 

ऩुससबत्र सेमय खरुाउन ेसहभतत बएको हो । दोरखावासीराई तमूनतभ ३० क्रकत्ता य अर्धकतभ तीन सम क्रकत्तासम्भ 

सेमयका रार्ग आवेदन ढदन ऩाउने तनणिम गरयएको सभतवम ससभततका प्रभुख डफर ऩाण्डरेे जानकायी ढदए । 
आमोजनाको प्रवद्र्धक अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩावय सरसभटेडरे आमोजना प्रबाववत दोरखावासीराई १० प्रततशतरे 

हुन आउन ेएक अफि ऩाॉच कयोड ९० राख रुऩैमाॉफयाफयको सेमय ढदन ेताभाकोसी आमोजनाका प्रवक्ता गणेश 

तमौऩानेको बनाइ छ । दोरखावासीराई सेमय तनष्कासनऩतछ साधायण सेमय (आईऩीओ) तनष्कासन गनेसभेत उनरे 

जानकायी ढदए । सविसाधायणराई एक अफि ५८ कयोड ८५ राख रुऩैमाॉफयाफयको एक कयोड ५८ राख ८५ हजाय क्रकत्ता 
सेमय तनष्कासन हुनेछ । 
 

दोरखावासीरे तमूनतभ ३० क्रकत्ता य अर्धकतभ तीन सम क्रकत्तासम्भ सेमयका रार्ग आवेदन ढदन ऩाउनेछन ्। 
न्जल्रा सभतवम ससभतत दोरखारे र्धतोऩत्र कानुनभा उल्रेख बएको तमूनतभ ५० क्रकत्ताबतदा ऩतन कभ याखेय 

न्जल्रावासीका रार्ग सेमय तनष्कासन गनि आमोजनाको प्रवद्र्धक अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीराई अनुयोध 

गयेसॉग ैसेमय खरुाउन ेफाटो खरेुको हो । आमोजनाफाट अतत प्रबाववत, प्रबाववत य अतम गयी न्जल्रावासीराई तीन 

वगिभा ववबाजन गयी सोही अनुऩातभा सेमय ववतयण हुन ेप्रभुख ऩाण्डरेे फताए । ‘प्रक्रिमा सुरु बएऩतछ र्धतोऩत्र 

फोडिको प्रक्रिमाभा दईु भढहना राग्छ । फीचभा दसैं तथा  

 

२०७१ सारभा तत्कारीन न्जल्रा ववकास ससभततरे गयेको सवेऺणअनुसाय दोरखाको जनसॊख्मा दईु राख 

८२ हजाय एक सम २५ छ । त्मसभध्मे अतत प्रबाववत ‗क' वगिभा चाय हजाय चाय सम ३२, प्रबाववत ‗ख' 

वगिभा ८१ हजाय नौ सम ९९ य न्जल्राका फाॉकी ऺेत्रको जनसॊख्मा एक राख ९५ हजाय ६ सम ९४ छ । 
दाभासाही रूऩभा सेमय ववतयण गदाि ऩतन जनसॊख्माअनुसाय अतत प्रबाववत ऺेत्रका सविसाधायणरे 
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कम्तीभा प्रततव्मन्क्त ९५ क्रकत्ता, प्रबाववत ऺेत्रकारे ४६ क्रकत्ता य न्जल्राका फाॉकी ऺेत्रका सविसाधायणरे ३३ 

क्रकत्ता सेमय ऩाउने अनुभान गरयएको छ । 
सेमय फाॉडपाॉट तथा तनष्कासन तनदेसशका २०७० भा ऋण रगानी सम्झौता सभतत २०६४ भाघ १५ गतेसबत्र 

फसाइॉ सयी दोरखा आएकोहरूरे भात्र सेमय खरयद गनि ऩाउन ेव्मवस्था छ । मसअतघ कभिचायी सञ्चम 

कोषका सञ्चमकताि, ऋण ढदने सॊस्थाका कभिचायी य नेऩार ववद्मुत ्प्रार्धकयणका कभिचायीराई गयी 
१७.२८ प्रततशत अथाित ्एक अफि ८२ कयोड ९९ राख ५२ हजाय रुऩैमाॉफयाफयको एक कयोड ८२ राख ९५ हजाय 

क्रकत्ता सेमय तनष्कासन गयी २०७२ जेठ २९ गत ेफाॉटपाॉट बइसकेको छ । 
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थाऩाखोऱाबाट विद्युत ्उत्ऩादन सुरु 

टुकुचकेो थाऩाखोरा जरववद्मुत ्आमोजनाफाट ववद्मुत उत्ऩादन सुरु बएको छ ।  उत्ऩाढदत बफजुरी यान्ष्िम 

प्रसायणभा जोड्न ेतमायी अन्ततभ चयणभा ऩुगेको छ ।  
बदौको अन्ततभ सातासम्भभा १३.६ भेगावाट बफजुरी यान्ष्िम प्रसायणभा जोडडने आमोजनारे जनाएको छ 

। थासाङ गाउॉऩासरका १ भा उक्त आमोजनारे टुकुचे ढहभारफाट आएको ऩानीफाट ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गरययहेको छ ।  
‗तीन वषिदेखख बइयहेको कतस्िक्सनको सफ ैकाभ सम्ऩतन बएको छ,‘ सञ्चारक कम्ऩनी भाउतट कैराश 

इनजॉ प्रासरका प्रफतध तनदेशक बयत खड्कारे बने, ‗भुस्ताङभा भात्र सफ ैबफजुरी खऩत नहुन ेबएकारे 

यान्ष्िम प्रसायणभा जोड्न रार्गएको हो ।‘ भुस्ताङ न्जल्राबरयराई २ भेगावाट बए ऩुग्न ेउनरे फताए ।  
टुकुचे ढहभारफाट फगेको ऩानीराई फाॉध फनाई ३ क्रकसभ ऺेत्रको जराशम तनभािण गरयएको छ । महीीँफाट १ 

हजाय ८ सम ३३ सभटय बूसभगत सुरुङ य ७ सम ५० राभो ऩाइऩभापि त ऩानीराई टफािइनभा खसासरएको छ । 
मो बूबागभा बफजुरी उत्ऩादनको काभ तनकै जढटर बएको आमोजनाका अर्धकायीहरूरे फताएका छन ्।  
आमोजनारे ववद्मुत ्ववतयणका रार्ग भुस्ताङको तल्रो बेग कोफाङ य म्माग्दीको दानाभा सफस्टेसन 

तनभािण गरयसकेको छ ।  
आमोजनारे सविसाधायणका रार्ग २२ कयोड ५० राख रुऩैमाॉ फयाफयको २२ राख ५० हजाय क्रकत्ता सेमय 

तनष्कासन गन ेजनाएको छ । सेमय तनष्कासनका रार्ग कम्ऩनीरे बफिी प्रफतधकभा एनआईफीएर 

क्मावऩटर भाकेट्ससॉग सम्झौता गरयसकेको छ ।  
बौगोसरक जढटरतारे रगानी फढेय २ अफि ५६ कयोड रुऩैमाॉ रागतभा तनभािण बएको प्रफतध तनदेशक 

खड्कारे जानकायी ढदए । ‗१२ कयोड रगानी फढेको छ,‘ उनरे बने, तनभािण सभम ैसम्ऩतन नहुनु य 

प्राववर्धक ऩऺभा पेयफदर गनुिऩयेकारे रागत फढ्मो ।‘ मो आमोजनाको केही बफजुरी भुस्ताङभै खऩत हुन े

उनरे फताए ।  
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ढहउॉदमा भारतबाट थऩ सय मेगािाट 

प्रधानभतत्री शयेफहादयु देउवा य उनका बायतीम सभकऺी नयेतर भोदीरे बफहीफाय दईु अततयदेशीम प्रसायण राइन 

यक्सौर–ऩयवानीऩुय य कुसाहा–कटैमाको सॊमुक्त रूऩभा उद्घाटन गयेका छन ्। बायतको याजकीम भ्रभणभा यहेका 
देउवा य भोदीरे नमाॉढदल्रीन्स्थत हैदयावाद हाउसफाट न्स्वच र्थचये भहत्त्वऩूणि अततयदेशीम प्रसायण राइनको 
सॊमुक्त रूऩभा उद्घाटन गयेका हुन ्। 
ववद्मुत ्प्रार्धकयणरे मी दईु प्रसायण राइन हुॉदै बायतफाट ५०/५० भेगावाट बफजुरी आमात गन ेफाटो खरेुको छ । 
बायतफाट आगाभी ढहउॉदभा मी दईु प्रसायण राइन हुॉदै १ सम भेगावाट बफजुरी आमात हुन थारेऩतछ भुरुकभा 
रोडसेडडङ नहुन ेववश्वास ववद्मुत ्प्रार्धकयणका अर्धकायीहरूको छ । ‘हार नेऩारभा ३ सम ५० भेगावाट हायाहायी 
बफजुरी गइयहेको छ,’ सॊमुक्त ऩत्रकाय सम्भेरनभा बायतीम प्रधानभतत्री भोदीरे बन,े ‘अफ थऩ सम भेगावाट तनमाित 

हुन सक्नेछ ।’ तत्कारीन प्रधानभतत्री केऩी ओरीको बायत भ्रभणको सभमभा ४०० केबीको ढल्केवय–भुजफ्पयऩुय 

अततयदेशीम प्रसायण राइनको उद्घाटन गरयएको र्थमो । भुरुकराई नऩुग बफजुरी ल्माउन य फढी बएका फेरा 
बायतभा फेच्न ढल्केफय–भुजफ्पयऩुयका अततरयक्त मी दईु नमाॉ प्रसायण राइन तनभािण गरयएको हो । बायतको 
सहमोगभा तनभािण गरयएका मी दवु ैप्रसायण राइनको ऺभता १३२ केबी छ । यक्सौर–ऩयवानीऩुय प्रसायण राइनरे 

वीयगतज औद्मोर्गक ऺेत्र य आसऩासका ऺेत्रराई ऩूणि रूऩभा रोडसेडडङभुक्त गन ेमोजना प्रार्धकयणको छ । कटैमा–
कुसाहा प्रसायण राइनफाट आमात हुन े५० भेगावाट बफजुरीरे भुरुकको ऩूवॉ ऺेत्रराई रोडसेडडङभुक्त गनि भद्दत 

गनेछ । थऩ आमात हुन ेबफजुरीरे वीयगतज औद्मोर्गक ऺेत्र य ऩूवॉ बागराई बफजुरी ऩमािप्त हुन ेबएऩतछ भुरुकभा 
उत्ऩाढदत य बायतफाट ऩढहल्मैदेखख आमाततम बफजुरीरे भुरुकको फाॉकी बागराई रोडसेडडङभुक्त गनि सक्रकने 
प्रार्धकयणका अर्धकायी फताउॉछन ्।  
नेऩाररे हार बायतफाट ३ सम ५० भेगावाटको हायाहायीभा बफजुरी आमात गरययहेको छ । मी नमाॉ प्रसायण राइनफाट 

थऩ एक सम भेगावाट ववद्मुत ्आएऩतछ बायतफाट आमात हुन ेबफजुरी ४ सम ५० भेगावाट ऩुग्नेछ । मी प्रसायण 

राइनफाट आमात हुन ेबफजुरीको भूल्म ३३ केबी ऺभताका प्रसायण राइनको बतदा कभ यहेको छ ।  
नेऩार–बायत ववद्मुत ्आदान–प्रदान ससभततको फैठकफाट १३२ केबी ऺभताको प्रसायण राइनफाट आमात गन े

बफजुरीको भूल्म प्रततमुतनट ८.८८ रुऩैमाॉ (बारु ५.५५) कामभ गरयएको छ । प्रार्धकयणरे गत आवभा २०७३/७४ भा 
बायतफाट १४ अफि २० कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको बफजुरी आमात गयेको र्थमो । 
 

 
 


