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भाथथल्रो साञ्जेन जरविद्मुत्को ननभााण ५५ प्रनतशत ऩूया 
उत्तयी यसुवाको चचलरभे ऺेत्रभा ननभााणाधीन भाचथल्रो साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजनाको ननभााण कामा ५० प्रनतशत 

फढी काभ ऩूया बएको छ ।  
साञ्जेन भाचथल्रो जरववद्मुत ्आमोजनाका प्रभखु सुदनलसॊह भहतका अनुसाय १४ दशभरव आठ भेगावाट 

ऺभताको उक्त जरववद्मुत ्आमोजाको ववद्मुत ्गहृभा एक हजाय ३८७ लभटय सुरुङ खन्न ेकाभ सककएको, भुहान 

स्थर नतरोचभेा फाॉध फाॉध्न ेकाभ ९५ प्रनतशत सककएको य लसम्फु गाउॉभा यहन ेववद्मुत ्गहृको ननभााण कामा अगाडड 

फढढसकेकारे आमोजनाको सभग्र कामा ५५ प्रनतशत ऩूया बएको हो ।  
आगाभी एक वषालबत्र ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्मका साथ ननभााणको काभ नछटोछरयतो बइयहेको काभभा सॊरग्न 

आमोजनाका प्राववचधकरे फताएका छन ्।  
मस्त ैएउटै ऩानीरे यनय घुम्न े४२ दशभरव तीन भेगावाटको तल्रो साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजनाको ननभााण कामा 
ऩनन तीव्र रुऩभा अगाडड फढढयहेको य हारसम्भ दईु हजाय २०० लभटय सुरुङ खन्न ेकाभ ऩूया बइसकेको आमोजनाका 
प्रशासकीम अचधकृत एवभ ्सभन्वमकताा सुननरप्रसाद येग्भीरे जानकायी ढदए । प्राववचधकका अनुसाय सुरुङको 
रम्फाइ चाय हजाय २०० लभटय यहेको छ ।  
मसैगयी, उत्तयी यसुवाको सीभावतॉ ऺेत्र थभुनभा ननभााणाधीन १११ भेगावाट यसुवागढी जरववद्मुत ्आमोजनाको 
सुरुङ ननभााण ४० प्रनतशतको हायाहायीभा ऩुचगसकेको सम्फद्ध प्राववचधकरे जनाएका छन ्। यासस  
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जरविद्मुतरे् छुटामो बायतको भजदयुी 
कारॊगागाड जरववद्मुत ्मोजना सुरु बएसॉग ैमहाॉका फालसन्दाहरूरे गाउॉभै योजगायी ऩाएका छन ्। जजल्राकै फढी 
बायत जान ेबनेय चचननएको फुॊगर ऺेत्रका फालसन्दाहरू आमोजनाभ ैववलबन्न खारका काभ ऩाएऩनछ बायत जान 

छोडकेा हुन ्।  
साववक फाॉझ गाववसको ऩाउटाका भानफहादयु फोहया हार आमोजनाको सुयऺा गाडा छन ्। राभो सभम बायतभा 
भजदयुी गयी गुजाया चराएका उनी आफ्न ैगाउॉभा योजगायी ऩाएकोभा खसुी छन ्। ‗भैरे भात्र होइन भेयै गाउॉका अरू 

१५–२० जना जरववद्मुत्भा जाचगये छन,्‘ उनरे बन,े ‗आफ्न ैगाउॉभा योजगायी ऩाएऩनछ अकााको देशभा भजदयुी गन े

यहय कसराई हुन्छ ।‘ गाउॉभ ैयोजगायी बएऩनछ घयऩरयवायको सभेत हेयचाह गना ऩाइएको सुनाउॉ दै उनरे ववद्मुत ्

आमोजनाको काभ सुरु बएऩनछ मस ऺेत्रफाट बायत जानेहरू ननकै घटेको फताए ।  
हार आमोजनाको सुरुङ, सडक य क्माम्ऩहरू ननभााणको काभ तीव्र गनतभा बइयहेको छ । ननभााण कामा य 

व्मवस्थाऩनभा गयी ५ समको हायाहायीभा भालसक तरफ खान ेकभाचायी छन ्। मीभध्मे १ सम २० जना स्थानीम 

यहेको प्रवद्र्धक कम्ऩनी सानीगाड जरववद्मुत ्तथा कारॊगा जरववद्मुत ्प्रालररे जनाएको छ । त्मसैगयी क्माम्ऩ य 

सडक ननभााण कामाभा ५ देखख ६ सम स्थानीमरे दैननक ज्मारादायीभा काभ गरययहेको प्रवद्र्धक कम्ऩनीका 
सॊस्थाऩक वीयेन्र भल्ररे फताए ।  
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भाथथल्रो साञ्जेन जरविद्मुतको ननभााण ५५ प्रनतशत ऩूया 
उत्तयी यसुवाको चचलरभे ऺेत्रभा ननभााणाधीन भाचथल्रो साञ्जेन जरववद्मुत आमोजनाको ननभााण कामा ५० प्रनतशत 

फढी काभ ऩयूा बएको छ । भाचथल्रो साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजनाका प्रभुख सुदनलसॊह भहतका अनुसाय १४ 

दशभरव आठ भेगावाट ऺभताको उक्त जरववद्मुत ्आमोजाको ववद्मुत गहृभा एक हजाय ३ सम ८७ लभटय सुरुङ 

खन्न ेकाभ सककएको छ । 
भुहान स्थर नतरोचभेा फाॉध फाॉध्न ेकाभ ९५ प्रनतशत सककएको य लसम्फु गाउॉभा यहन ेववद्मुत गहृको ननभााण कामा 
अगाडड फढढसकेकारे आमोजनाको सभग्र कामा ५५ प्रनतशत ऩूया बएको हो । आगाभी एक वषालबत्र ववद्मुत उत्ऩादन 

गन ेरक्ष्मका साथ ननभााणको गनत तीव्र बइयहेको काभभा सॊरग्न आमोजनाका प्राववचधकरे फताएका छन ्। 
मस्त ैएउटै ऩानीरे यनय घुम्न े४२ दशभरव तीन भेगावाटको तल्रो साञ्जेन जरववद्मुत ्आमोजनाको ननभााण कामा 
ऩनन तीव्र रुऩभा अगाडड फढढयहेको य हारसम्भ २ हजाय २ सम लभटय सुरुङ खन्ने काभ ऩूया बइसकेको आमोजनाका 
प्रशासकीम अचधकृत एवभ ्सभन्वमकताा सुननरप्रसाद येग्भीरे जानकायी ढदए । प्राववचधकका अनुसाय सुरुङको 
रम्फाइ ४ हजाय २ सम लभटय यहेको छ । 
मसैगयी, उत्तयी यसुवाको सीभावतॉ ऺेत्र थभुनभा ननभााणाधीन १ सम ११ भेगावाट यसुवागढी जरववद्मुत 

आमोजनाको सुरुङ ननभााण ४० प्रनतशतको हायाहायीभा ऩुचगसकेको सम्फद्ध प्राववचधकरे फताएका छन ्। यासस 
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जरविद्मुत कम्ऩनीरे १० प्रनतशत राबाॊश ददने 
स्थाऩनादेखख हयेक वषा ५ प्रनतशत राबाॊश फाॉड्दै आएको जरववद्मुत रगानी तथा ववकास कम्ऩनीरे मसराई १० 

प्रनतशत ऩुमााउन ेबएको छ । रगानीको दामया पयाककरो फनाउॉ दै सोही अनुरूऩ राबाॊश ढदने मोजना अनघ सायेको हो । 
चार ुआचथाक वषाभा नसके ऩनन आगाभी आवदेखख रगानीकतााराई तोककएको नापा फाॉडडन ेकम्ऩनीका प्रभुख 

कामाकायी अचधकृत छववयाज ऩोखयेररे फताए । ‗सोचअेनुसाय रगानी ववस्ताय हुन सकेको छैन,‘ उनरे बन,े ‗मही 
वषा नसके ऩनन आगाभी आवभा राबाॊश फढाउॉछौं । 
सयकायरे ७ वषालबत्र १७ हजाय भेगावाट ववद्मुत उत्ऩादनको रक्ष्म याखेको छ । सन ्२०२५ सम्भ १९ हजाय भेगावाट 

खऩत गना हुन ेअनुभान छ । मसैराई रक्षऺत गयी कम्ऩनीरे ५ वष ेमोजना फनाएको छ । मो मोजनाअनुसाय काभ 

गदाा १० प्रनतशत राबाॊश ढदन सभस्मा नहुन ेऩोखयेरको बनाइ छ । 
कम्ऩनीका अनुसाय आगाभी ५ वषालबत्र अढहरे रगानी बइयहेका फाहेक ३ हजाय ५ सम भेगावाटका १८ आमोजनाभा 
रगानी हुनेछ । मसो हुॉदा हयेक वषा आम्दानीको दामया पयाककरो हुॉदै जानेछ । फैंक ब्माजफाट प्राप्त यकभरे ऩनन 

समयधनीराई राबाॊश ढदन सककनेभा कम्ऩनी ढुक्क छ । 
अढहरे ७ आमोजनाका राचग रगानीको प्रस्ताव आएको छ । मसफाये कम्ऩनीरे अध्ममन गरययहेको छ । मोसॉग ै

वैदेलशक योजगायभा गएका मुवारे कभाएको यकभ आमोजनाभा ऩरयचारन गन ेगयी अथा भन्त्रारमको सहकामाभा 
‗येलभट हाइड्रो कम्ऩनी‘ रे ऩनन काभ सुरु गयेको छ । 
येलभट हाइड्रोभा कम्ऩनीको ५१ प्रनतशत सेमय छ । स्थानीमको १० प्रनतशत य फाॉकी वैदेलशक योजगायीभा गएका 
काभदायको रगानी हुनेछ । मसअन्तगात ऩाॉचथयभा १ सम २५ भेगावाटका घुन्सा य लसम्फुवा आमोजना अनघ 

फढाइएको छ । 
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फूढीगण्डकी आमोजना दढरो गने चार 

हरययाभ कोइयारा 
देश ववकासको क्रभभा ऊजााको ववकास सॉगसॉग ैबएन बन ेदेशको ववकास मथाथाऩयक एवॊ साभनमक बएको बनेय 

बन्न सककन्न । ऊजााका स्रोतहरूभध्मे ववद्मुत्फाट प्राप्त ऊजााको उऩमोग सहज, सयर एवॊ ककपानमती देखखएको छ य 

सॊसायबरय मसको उत्ऩादन तथा उऩमोग फढ्दै गएको देखखन्छ । ववश्वको ऩरयप्रेक्ष्मभा ब्राजजरऩनछ अग्रस्थानभा 
यहेको नेऩारभा हारसम्भ जरववद्मुत्को ववकास ऺीण छ । ऩनछल्रा वषाहरूभा ववद्मुत ्ववकासरे गनत लरन े

देखखएको छ । ववद्मुत ्ववकासको क्रभ मथाथाऩयक एवॊ व्मावहारयक बएन बन ेदेशको आचथाक प्रगनत एवॊ साभाजजक 

ववकास अग्रगाभी नबएय कष्टऩयक हुनेछ ।  
नदी प्रवाढहत जरववद्मुत ्वषााभा आधारयत यहेकारे ढहउॉदमाभभा मसको उत्ऩादन ऺभता झन्ड ैएकनतहाइ हुन जान े

देखखएकारे जराशममुक्त मोजनाको ववकास गयी ढहउॉदको भागराई सम्फोधन गन ेउद्देश्मका साथ जराशममुक्त 

ववद्मुत ्मोजनाको ववकासभा जोड ढदइएको छ । फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्ऩरयमोजना सवााचधक भहत्व फोकेको य 

मसको उत्ऩादन, राब य रगानी आढदरे मो मोजनाराई याजष्िम गौयवको आमोजनाको रूऩभा घोषणा गरयएको हो। 
काठभाडौं, ऩोखया, चचतवनजस्ता प्रशस्त बफजुरी खऩत हुन ेस्थानहरूको केन्रभा यहेको, ऩहुॉच भागा ऩुगेको य 

प्रसायण राइन छोटो य सहजताका साथ ननभााण हुन ेस्थानभा यहेको, प्रशस्त जरबण्डाय हुन सक्न ेय वावषाक रूऩभा 
याम्रो ऊजाा उत्ऩादन गना सक्न ेववशषेताहरू बएकारे सयकायरे फूढीगण्डकीभा जराशममुक्त जरववद्मुत ्मोजना 
ववकास सलभनतको भोडरेफाट ननभााण गन ेननणाम गयेको हो । 
मस्त ैकेही ठूरा आमोजना देशरे ननभााण सुरु गयी सम्ऩन्न गयेको केही अनुबव हालसर गरयसकेको छ । सन ्१९८२ 

भा कुरेखानी जराशममुक्त जरववद्मुत ्आमोजना ववकास सलभनतभापा त सम्ऩन्न बएको हो । हार उक्त 

आमोजना अचधकतभ एवॊ प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारनभा छ । ववकास सलभनतभापा त सम्ऩन्न बएको अको 
उदाहयण भेरम्ची खानेऩानी आमोजना हो । ननभााण गनाको राचग सभम सोचबेन्दा फढी रागे ऩनन अफ नछट्टै 

सम्ऩन्न हुन ेक्रभभा छ । 
ईऩीसीएप भोडरेभा फूढीगण्डकी आमोजनाराई ढदन हुन ेवा नहुन ेबन्नेफायेभा ऊजााभन्त्रीद्वाया गढठत सलभनत कुन ै

ननणामभा नऩुग्दै ऊजाा भन्त्रारमफाट बफदाफायी बइसकेऩनछ एकाएक प्रधानभन्त्री ननवासभा सभझदायीऩत्रभा 
हस्ताऺय गनुाराई के बन्न े? 

मस्तो अनुबवफाट लशऺा लरएय फूढीगण्डकी जराशममुक्त जरववद्मुत ्आमोजना (१२०० भ.ेवा.) को ववस्ततृ मोजना 
प्रनतवेदन (डीऩीआय) तमायी, जग्गाको भुआब्जा ववतयणको राचग आचथाक स्रोत जोहो गन ेक्रभभा ऩेिोरभा 
प्रनतलरटय ऩाॉच रुऩैमाॉ सॊकरन गयी वावषाक झन्ड ै१० अफा सॊकरन गन ेव्मवस्था गदै अगाडड फढढयहेकोभा एकाएक 

ऊजााभन्त्रीफाट चचननमाॉ कम्ऩनी सीजीजीसीसॉग सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गयी आमोजनाराई अन्मोरको जस्थनतभा 
रचगएको छ । अरुण तेस्रो आमोजना २०५२ सारभा यद्द गदाा हारसम्भ भुरुकरे असहज ऩरयजस्थनत फेहोरययहेको छ 

। 
आचथाक अनुशासन तथा ऩायदलशाताको राचग सुशासन ऐन तथा सावाजननक खरयद ऐनको प्रावधान याखखएको हो । मी 
सफ ैऐनहरू रत्माएय मसववऩयीत मनत ठूरो रागतको आमोजना काभचराउभन्त्री (प्रधानभन्त्री य उहाॉका भन्त्रीरे 



याजीनाभा ढदइसकेको य सो याजीनाभा स्वीकृत सभेत बइसकेको) वा सयकायको तजववजभा कुन ैकम्ऩनीराई 

प्रनतस्ऩधाा न ैनगयाई ढदन ेप्रववृत्तरे बववष्मको राचग कस्तो नजजय फस्रा ? 

ईऩीसीएप भोडरेभा मस आमोजनाराई ढदन हुन ेवा नहुन ेबन्नेफायेभा ऊजााभन्त्रीद्वाया गढठत सलभनत कुन ै

ननणामभा नऩुग्दै ऊजाा भन्त्रारमफाट बफदाफायी बइसकेऩनछ एकाएक प्रधानभन्त्री ननवासभा सभझदायीऩत्रभा 
हस्ताऺय गनुाराई के बन्न े? सयकाय छोड्न ेननणाम गरयसकेऩनछ मसयी ठूराठूरा य दयूगाभी भहत्वका आमोजना 
जनताको जानकायीबफना कुन ैअभूक कम्ऩनीराई ढदनुरे गरत नजजय स्थावऩत हुन्न य ? 

आचथाक ऐनको दपा ४१ को उऩदपा १ को खण्ड 'घ' भा अन्तयााजष्िम, अन्तयसयकायी सॊस्थासॉग सोझै खरयद गरयन े

व्मवस्था छ, जसरे सॊमुक्त याष्िसॊघ य अन्तयसयकायी एजेन्सीराई भात्र जनाउॉछ बन ेआचथाक ऐन ननमभको धज्जी 
उडाएको बएन य ? मसयी सुशासन कसयी कामभ हुन्छ ? महाॉ एक देश य अको देशफीच खरयदको कुया गदाा मसयी 
सीध ैढदन ऩाउन ेव्मवस्था छैन । सजन्ध-सम्झौता गयी दईु देशफीचको आदान-प्रदान गन ेगरयन्छ । ईऩीसीएप 

भोडरेभा ननभााण गना ढदन ऊजाा, अथा, कानुन भन्त्रारमसॉग छरपर गयेय उनीहरूको याम लरई कामाववचध य नीनत 

फनाउनुऩनेभा सो नगयीकन गयेको काभ के हो ? 

ईऩीसीएप भोडरे बनेको पेरय इजन्जननमरयङ ऩनन गन ेबन्न ेहो । फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाको ववस्ततृ 

अध्ममन तथा डडटेर डडजाइन, सयकायरे अन्तयााजष्िम प्रनतस्ऩधााफाट ववचध तथा प्रकक्रमा ऩुयम्ाएय छानेको कम्ऩनी 
फ्रान्सको ट्र्माक्टवेर इजन्जननमरयङफाट गयाइसकेको छ । सयकायको तपा फाट एक अफा खचा गयी डीऩीआय तमाय 

बएको हो । टेन्डय डकुभेन्ट ऩनन तमाय छ । मस्तो अवस्थाभा यहेको नेऩारको एक भात्र आमोजनाराई मथाशीघ्र 

अन्तयााजष्िम प्रनतस्ऩधाा गयाएय ननभााणभा जानुऩनेभा सो नगयी, बफनानीनत य कामाववचध ईऩीसीएप भोडरेभा जान ु

बनेको मो वा त्मो फहानाभा आमोजना ढढराइ गनुा हो, वषौं सभम य अफौं ऩैसाको फफाादी गनुा हो य अन्तत् 
फूढीगण्डकी आमोजना होल्ड हुन ुन ैहो । 
हयेक सयकायरे याजष्िम गौयवको मो आमोजनाराई आफ्न ैय नेऩारीहरूको रागनीफाट ननभााण गनेछ, सफ ैनेऩारी य 

ववशषे गयेय प्रबाववत ऺेत्रका जनताराई चाहेजनत सेमय याख्न ऩाइन ेव्मवस्था गनेछ बन्दै आमो । तय अढहरे गरयएको 
सभझदायीरे गोयखा य धाढदङका जनता सेमय याख्न ऩाउन ेअचधकायफाट वजञ्चत हुनुऩन ेआशॊका ऩनन उब्जाएको छ । 
साथ ैप्राइबेट कम्ऩनीरे ववकास गयेका अन्मत्रका आमोजनाभा ढदइन ेभुआब्जा, गयाइन ेऩुनफाास तथा ऩुनस्र्थाऩना 
कामा प्रबाववत जनताका हकभा फढी राबदामक यहेको ऩाइन्न । 'सयकायी आमोजना बनेय बन्न,े ढदन ेप्राइबेट 

कम्ऩनीराई' गनुा जनताप्रनतको गैयजजम्भेवायीऩन हो । 
नेऩारीको राचग कुन ैऩनन आमोजना याजष्िम गौयवको आमोजना त्मसफेरा हुन्छ जफ त्मस आमोजनाभा नेऩार 

सयकाय य नेऩारी जनतारे आफ्नो ऩुॉजी, सीऩ य ऺभताको बयऩूय मोगदान गन ेअवसय ऩाउॉछन ्य आमोजनाप्रनत 

अऩनत्वको भहसुस गछान ्। मसराई अढहरे जुन प्रकायरे ईऩीसीएप भोडरेभा ननभााण गन ेगयी कुन ैएक ववदेशी 
कम्ऩनीराई खारी चके ढदएजसयी ढदइएको छ, त्मो याजष्िम गौयवको आमोजनाको भभा य बावनाववऩयीत छ । 
फूढीगण्डकीको आमोजना रागत डीऩीआयफाट २५९ अफा कामभ हुन आएको छ । मो आमोजना सीजीजीसीराई 

फुझाउॉदा उसरे ऩुन् आफ्नो तपा फाट अध्ममन गयी मो रागत फढाउन ेआशम देखखन्छ । मसयी रागत 

फढाउनेरगामत चरखेरका हयेक हत्कण्डा प्रमोग गयी स्वेच्छारे सभम थप्दै जान ेय रागत थप्दै जान,े आमोजना 
ऩूया नगन,े रागत फढाउने य मस आमोजनाराई ब्राॊक चकेको रूऩभा प्रमोग गन ेभनसाम प्रस्ट देखखएको छ । 
फूढीगण्डकी आमोजना ननभााण गनुा बनेको मसको आचथाक स्रोत जुटाउनु ऩनन हो । आचथाक स्रोतको फायेभा चचाा गदाा 
कभाचायी सञ्चम कोष, नागरयक रगानी कोष, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी, सैननक कल्माणकायी कोष, साभाजजक 



सुयऺा कोष, बफभा सॊस्थान, जराववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी, नेऩार टेलरकभरगामतका ननकामहरूफाट 

रगानी गना सककन्छ । 
मी नौवटा ननकामहरूरे आपूसॉग चाय खयफ् १९ अफा यहेकोभा उनीहरूरे तत्कार जरववद्मुत्भा ८८ अफा रुऩैमाॉ रगानी 
गना सक्न ेय वावषाक ५४ अफा रुऩैमाॉ थऩ गना सककन ेवचन ढदएको आॉकडा प्रकालशत बएको छ । खऩत ऩेिोरको 
प्रनतलरटय ऩाॉच रुऩैमाॉ सॊकरनफाट वावषाक झन्ड ै१० अफा जम्भा बएको छ य गोयखा य धाढदङका फालसन्दा य 

भुरुकबरयका जनसभुदामरे सेमय हाल्न ेव्मवस्था लभराउॉदा आचथाक स्रोत जुटाउन सहज देखखन्छ । 
फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणभा जाॉदा आजसम्भको अनुबव ननमाल्दा अन्तयााजष्िम टेन्डय प्रनतस्ऩधाा 
गयाउॉदा करयफ-करयफ १५-२० प्रनतशत रागत कभ हुन ेअनुभान गना सककन्छ । मसयी सयसनता हेदाा आमोजना रागत 

२३५ अफा हुन आमो बन ेआठ वषाभा ननभााण अवचध याखी ननभााण कामा सम्ऩन्न गयाउॉदा करयफ ३० अफा वावषाक फजेट 

खचा गनुाऩन ेहुन्छ । मसयी भाचथ बननएअनुसाय आचथाक स्रोत जुटाउन सजजरैसॉग सककन ेदेखखएकारे फूढीगण्डकी 
ववकास सलभनतभापा त कामा गयी सम्ऩन्न गना सककनेछ । 
अत् भुरुकभा ववद्मभान ववद्मुत ्सॊकट, देशको आचथाक अवस्था, उद्मोग, ऩमाटन, कृवष य साभाजजक अवस्था 
आढदराई भध्मनजय गयी फूढीगण्डकीको डीऩीआय तमाय बएको हो । त्मसराई उऩमोग गयी ववकास सलभनतफाट न ै

ननभााण अगाडड फढाउन हार बएको वववादास्ऩद कम्ऩनी सीजीजीसीसॉगको सभझदायीऩत्र यद्द गयी उक्त 

आमोजनाराई ड्माभ, सुरुङ, ववद्मुत्गहृ, प्रसायण राइन आढदको प्माकेज लभराएय स्वदेशी तथा ववदेशी 
ननभााणकतााहरूका फीचभा प्रनतस्ऩधाा (रोकर टेन्डय प्रनतस्ऩधाा य अन्तयााजष्िम टेन्डय प्रनतस्ऩधाा) गयाई फढीभा आठ 

वषालबत्रभा आमोजना सम्ऩन्न गनुाऩन ेयाज्मको प्रथभ दानमत्व हो य मसराई सहज, सयर रूऩभा सम्ऩन्न गयाउन 

दफाफ लसजाना गनुा हाभी सफ ैनेऩारीको ऩनन दानमत्व हो । 
ऩूवा ऊजाा सचचव कोइयारा नमाॉ शजक्त ऩाटॊ, नेऩारका नेता हुन ्। 
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विद्मुत ्व्मिस्थाऩनभा सुधाय 

ऩनछल्रो सभम भुरुकको ववद्मुत ्व्मवस्थाऩन तथा चहुावट ननमन्त्रणभा उल्रेख्म सुधाय आउन थारेको छ । नेऩार 

ववद्मुत ्प्राचधकयणरे मसराई अलबमानकै रूऩभा थारनी गयेऩनछ मो कामारे भूताता प्राप्त गयेको हो । 
प्राचधकयणका अनुसाय आचथाक वषा २०७३÷७४ भा ववद्मुत ्व्मवस्थाऩन तथा चहुावटभा उल्रेखनीम सुधाय गयी 
ववद्मुत्बाय कटौतीभा कभी आएको, काठभाडौं, ऩोखयाजस्ता भहŒवऩूणा य ठूरा सहयभा ववद्मुत्बाय कटौती अन्त्म 

बएको छ । त्मस्त,ै औद्मोचगक ऺेत्रभा साॉझको सभमभा चाय घण्टा भात्र ैववद्मुत ्कटौती हुन ेगयेको तथा घयेर ु

ग्राहकका राचग बन ेकुन ैऩनन प्रकायको ववद्मुत ्कटौती नबएका कायण ऊजााको अवस्थाभा गुणात्भक सुधाय आएको 
उल्रेख गरयएको प्राचधकयणरे जनाएको छ । 
प्राचधकयणका अनुसाय ववयाटनगय कोरयडोयका उद्मोगभा चाय घण्टा य वीयगन्ज कोरयडोयका उद्मोगभा ६ घण्टा, 
बैयहवा कोरयडोयभा ववद्मुत ्प्रसायण प्रणारी ऺभताको कायणरे ६ घण्टाको आसऩासभा ववद्मुत ्कटौती हुन ेगयेको 
छ । अनघल्रो आचथाक वषाभा ती सफ ैऔद्मोचगक कोरयडोयभा दैननक १२ घण्टा ववद्मुत्बाय कटौती हुन ेगयेको चथमो । 
मस्त ैआव २०७२÷७३ भा कुर ववद्मुत ्उत्ऩादन ८ सम ५५ दशभरव ८९ भेगावाट यहेकाभा चार ूआवको प्रथभ आठ 

भढहनाभा ववद्मुत ्उत्ऩादन १ सम ५ दशभरव ३ भेगावाट अथाात ्१२ दशभरव ३ प्रनतशतरे वदृ्चध बई कुर जडडत 

ऺभता ९ सम ६१ दशभरव २ भेगावाट ऩुगेको छ । याजष्िम प्रसायण प्रणारीभा नजोडडएको ४ दशभरव ५ भेगावाट 

ववद्मुत ्बन ेग्राभीण ऺेत्रभा न ैउऩबोगको अवस्थाभा यहेको छ । चार ूआवभा ववद्मुत ्भाग १ हजाय ४ सम ४४ 

भेगावाट यहेको छ । भाग य आऩूनताफीचको पयक ४ सम ८२ भेगावाट यहेको छ । 
हार ैसावाजननक बएको भुरुकको आचथाक सवेऺणअनुसाय चार ूआवभा ववद्मुत्बाय कटौती अन्त्मका राचग 

बायतफाट १ हजाय १ सम ७१ दशभरव ३८ चगगावाट घण्टाफयाफयको ववद्मुत ्आमात बएको छ । अनघल्रो आवभा 
मस्तो अनुऩात आमात १ हजाय ७ सम ८२ दशभरव ८६ चगगावाट घण्टाफयाफय यहेको चथमो । अझै ऩनन दैननक करयफ 

२४ राख मुननट ऊजााको कभी यहेको आचथाक सवेऺणभा उल्रेख छ । चारू आवको आठ भढहनाभा ३ हजाय २ सम ४ 

सकका ट ककरोलभटय ववद्मुत ्प्रसायण राइन ननभााण बएको छ । अनघल्रो आवको सोही अवचधभा २ हजाय ८ सम ४८ 

सकका ट ककभी प्रसायण राइन ननभााण सम्ऩन्न बएको चथमो । आचथाक सवेऺणअनुसाय ववद्मुत ्उऩबोग गन े

ग्राहकको सॊख्मा अनघल्रो आव २९ राख ६९ हजाय ५ सम ७६ फाट ५१ प्रनतशतरे फढेय चारू आवको प्रथभ आठ 

भढहनाभा ३१ राख २१ हजाय ९ सम २ ऩुगेको छ । सोही अवचधभा ववद्मुत ्ववतयण राइन १ राख २४ हजाय ९ सम ७६ 

ककरोलभटय ऩुगेको छ । 
मस्त ैचार ूआवभा ज्माग्दी खोरा (४ दशभरव ३६ भेगावाट), भाचथल्रो भस्र्माङदी ‗ए‘ (५० भेगावाट), दयौंदी खोरा 
(१ दशभरव ६ भेगावाट), खानी खोरा (दईु भेगावाट), लभमा खोरा (एक भेगावाट), भाचथल्रो भोदी (२५ भेगावाट) य 

हेवा खोरा ‗ए‘ (१४.९ भेगावाट) ववद्मुत ्ननभााण आमोजना सम्ऩन्न बएको छ । 
नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयण य मसका सहामक कम्ऩनीभापा त सयकायको रगानी बएका कुर ७ सम ४० भेगावाट 

ऺभताका ६ वटा जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणको चयणभा यहेको य २०८० सारसम्भ सफ ैआमोजना ननभााण 

सम्ऩन्न बई सञ्चारनभा आउनेछन ्। 



आचथाक सवेऺणअनुसाय २०७२ सार पागुन भसान्तसम्भ कुर ८ सम ९७ भेगावाट ऺभताका ७२ आमोजनारे 

ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभनतऩत्र प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहेको य ३ हजाय ५ सम २४ भेगावाट ऺभताका १ सम ४० 

आमोजनारे ववद्मुत ्उत्ऩादन अनुभनतऩत्र लरई ननभााणको चयणभा यहेको छ । 
आव २०७३÷७४ को प्रथभ आठ भढहनाभा १ सम ३२ केबी तथा अन्म बोल्टेज स्तयका प्रसायण राइन ववस्ताय 

आमोजनातपा  ५६ य ववतयण राइनतपा  ८९ वटा आमोजना गयी १ हजाय ५९ ककरोलभटय प्रसायण राइन आमोजना 
सम्ऩन्न बएको य अनघल्रो आवको सोही अवचधभा ५ हजाय १७ ककरोलभटय प्रसायण राइन सम्ऩन्न बएको चथमो । 
  



>f]tM phf{ va/ * \̂sd\, 2074÷03÷05 

ऩश्चचभ सेती ‘फहुउद्देचमीम’ फनाउन प्रस्ताि 

चाइना थ्री गोजेजको सहामक कम्ऩनी लसडब्रुइ इन्बेष्टभेन्ट कऩोयेशनरे ऩजश्चभ सेती जराशम आमोजना 
फहुउद्देश्मीम फनाउन सयकायसभऺ प्रस्ताव गयेको छ । 
जराशम आमोजना ववद्मुत आऩूनताको ‗ब्माक अऩ‘का रूऩभा भात्र नबई फहुउऩमोगी फनाउन सककन ेबन्दै उक्त 

प्रस्ताव ऩेस गयेको हो । कम्ऩनीरे गत जेठ २२ भा फोडाराई ऩत्राचाय गयेको चथमो । 

कम्ऩनीरे ऩठाएको ऩत्र फोडारे नेऩार ववद्मुत प्राचधकयणभा ऩठाएको छ । ७ सम ५० भेगावाटको आमोजना बफजुरी, 
खानेऩानी, भाछाऩारन, जरऩमाटनसॉग ऩनन जोड्न सककने कम्ऩनीको तका  छ । 
आमोजना फहुउद्देश्मीम फनाउनेफाये बने ऩत्रभा उल्रेख नगयेको फोडाका सहसचचव भधपु्रसाद बेटुवाररे फताए । 
‗प्राचधकयणरे तम गयेको ववद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) सम्फन्धी नीनतफाये थऩ प्रस्ट ऩाना बनेको छ,‘ उनरे बन,े 

‗फोडारे मो ऩत्र प्राचधकयणभा ऩठाएको छ ।‘ 
जराशम आमोजना ववद्मुत आऩूनताको ‘ब्माक अऩ’का रूऩभा भात्र नबई फहुउऩमोगी फनाउन सककने चचननमाॉ 
कम्ऩनीकाे ेप्रस्ताव 

प्राचधकयणरे बन ेकम्ऩनीरे आमोजना फहुउद्देश्मीम फनाउनेफाये स्ऩष्ट खरुाएको ऩुजष्ट गयेको छ । सोही फेहोयाको 
ऩत्र प्राप्त बएको प्राचधकयणका प्रवक्ता प्रफर अचधकायीरे फताए । ‗चचननमाॉ कम्ऩनीरे फहुउद्देश्मीम फनाउन सककन े

सम्बावना देखाएको छ,‘ उनरे सोभफाय ऊजाा खफयसॉग बन,े ‗हाम्रो सयोकाय बफजुरीभा भात्र हो । प्राचधकयणरे 

मसफाये केही बन्न सक्दैन ।‘ 
कम्ऩनीरे जराशम वा फहुउद्देश्मीम जुन भोडरभा ननभााण गये ऩनन प्राचधकयणराई आऩवत्त नहुन ेउनरे फताए । 
‗फहुउद्देश्मीम फन ेप्राचधकयणरे त्महीअनुसाय ववद्मुत खरयद दय ननधाायण गनेछ,‘ अचधकायीरे बन े। 
प्राचधकयणका अनुसाय फहुउद्देश्मीम आमोजनाको हकभा ढहउॉद य फखााको ववद्मुत खरयद दय एउटै हुनेछ । मस्ता 
आमोजनारे फखााभा उत्ऩादन गन ेववद्मुत ऩरयभाणका आधायभा खरयद दय तम गरयन ेऩनन प्रवक्ता अचधकायीरे 

फताए । 
फहुउद्देश्मीम आमोजनारे फखााभा ५० प्रनतशतबन्दा फढी ववद्मुत उत्ऩादन गये फढेको प्रनतशत आधायभा दय घट्नेछ 

। 
प्राचधकयण य कम्ऩनीफीच २०७३ भाघ ३ भा सॊमुक्त उऩक्रभ सम्झौता (जेलबए) बएको चथमो । आमोजनाका 
प्राचधकयणको २५ प्रनतशत स्वालभत्व यहनेछ । 
चचननमाॉ कम्ऩनीसॉग २०६८ पागुनभा सभझदायी हुॉदा आमोजनाभा कम्ऩनीको ७५ य प्राचधकयणको २५ प्रनतशत सेमय 

स्वालभत्व यहन ेगयी आमोजना ननभााण गन ेउल्रेख छ । रगानी खोज्न ेनाभभा १७ वषा अस्िेलरमाको स्नोइ 

भाउन्टेन इजन्जननमरयङ कऩोयेशन (स्भेक) रे ओगटेको आमोजनाको अनुभनतऩत्र सयकायरे २०६८ भा खायेज गयेको 
चथमो । 
कम्ऩनीसॉग ऩढहरो ऩटक सन ्२०१२ पेब्रुअयीभा सभझदायी हुॉदा सन ्२०१४ लबत्र ननभााण सुरु गयी २०१८ भा ऩूया गन े

रक्ष्म चथमो । सयकायरे एकर ननणामफाट आमोजना ढदएको बन्दै ववयोध बएऩनछ सन ्२०२२ भा ननभााण सक्न ेगयी 
दोस्रो ऩटक सभझदायी बएको चथमो । 
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फूढीगण्डकी आमोजना दढरो गन ेचार 

देश ववकासको क्रभभा ऊजााको ववकास सॉगसॉग ैबएन बन ेदेशको ववकास मथाथाऩयक एवॊ साभनमक बएको बनेय 

बन्न सककन्न । ऊजााका स्रोतहरूभध्मे ववद्मुत्फाट प्राप्त ऊजााको उऩमोग सहज, सयर एवॊ ककपानमती देखखएको छ य 

सॊसायबरय मसको उत्ऩादन तथा उऩमोग फढ्दै गएको देखखन्छ । ववश्वको ऩरयप्रेक्ष्मभा ब्राजजरऩनछ अग्रस्थानभा 
यहेको नेऩारभा हारसम्भ जरववद्मुत्को ववकास ऺीण छ । ऩनछल्रा वषाहरूभा ववद्मुत ्ववकासरे गनत लरन े

देखखएको छ । ववद्मुत ्ववकासको क्रभ मथाथाऩयक एवॊ व्मावहारयक बएन बन ेदेशको आचथाक प्रगनत एवॊ साभाजजक 

ववकास अग्रगाभी नबएय कष्टऩयक हुनेछ । 
नदी प्रवाढहत जरववद्मुत ्वषााभा आधारयत यहेकारे ढहउॉदमाभभा मसको उत्ऩादन ऺभता झन्ड ैएकनतहाइ हुन जान े

देखखएकारे जराशममुक्त मोजनाको ववकास गयी ढहउॉदको भागराई सम्फोधन गन ेउद्देश्मका साथ जराशममुक्त 

ववद्मुत ्मोजनाको ववकासभा जोड ढदइएको छ । फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्ऩरयमोजना सवााचधक भहत्व फोकेको य 

मसको उत्ऩादन, राब य रगानी आढदरे मो मोजनाराई याजष्िम गौयवको आमोजनाको रूऩभा घोषणा गरयएको हो। 
काठभाडौं, ऩोखया, चचतवनजस्ता प्रशस्त बफजुरी खऩत हुन ेस्थानहरूको केन्रभा यहेको, ऩहुॉच भागा ऩुगेको य 

प्रसायण राइन छोटो य सहजताका साथ ननभााण हुन ेस्थानभा यहेको, प्रशस्त जरबण्डाय हुन सक्न ेय वावषाक रूऩभा 
याम्रो ऊजाा उत्ऩादन गना सक्न ेववशषेताहरू बएकारे सयकायरे फूढीगण्डकीभा जराशममुक्त जरववद्मुत ्मोजना 
ववकास सलभनतको भोडरेफाट ननभााण गन ेननणाम गयेको हो । 
मस्त ैकेही ठूरा आमोजना देशरे ननभााण सुरु गयी सम्ऩन्न गयेको केही अनुबव हालसर गरयसकेको छ । सन ्१९८२ 

भा कुरेखानी जराशममुक्त जरववद्मुत ्आमोजना ववकास सलभनतभापा त सम्ऩन्न बएको हो । हार उक्त 

आमोजना अचधकतभ एवॊ प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारनभा छ । ववकास सलभनतभायप्त सम्ऩन्न बएको अको 
उदाहयण भेरम्ची खानेऩानी आमोजना हो । ननभााण गनाको राचग सभम सोचबेन्दा फढी रागे ऩनन अफ नछट्टै 

सम्ऩन्न हुन ेक्रभभा छ । 
ईऩीसीएप भोडरेभा फूढीगण्डकी आमोजनाराई ढदन हुन ेवा नहुन ेबन्नेफायेभा ऊजााभन्त्रीद्वाया गढठत सलभनत कुन ै

ननणामभा नऩुग्दै ऊजाा भन्त्रारमफाट बफदाफायी बइसकेऩनछ एकाएक प्रधानभन्त्री ननवासभा सभझदायीऩत्रभा 
हस्ताऺय गनुाराई के बन्न े? 

मस्तो अनुबवफाट लशऺा लरएय फूढीगण्डकी जराशममुक्त जरववद्मुत ्आमोजना (१२०० भ.ेवा.) को ववस्ततृ मोजना 
प्रनतवेदन (डीऩीआय) तमायी, जग्गाको भुआब्जा ववतयणको राचग आचथाक स्रोत जोहो गन ेक्रभभा ऩेिोरभा 
प्रनतलरटय ऩाॉच रुऩैमाॉ सॊकरन गयी वावषाक झन्ड ै१० अफा सॊकरन गन ेव्मवस्था गदै अगाडड फढढयहेकोभा एकाएक 

ऊजााभन्त्रीफाट चचननमाॉ कम्ऩनी सीजीजीसीसॉग सभझदायीऩत्रभा हस्ताऺय गयी आमोजनाराई अन्मोरको जस्थनतभा 
रचगएको छ । अरुण तेस्रो आमोजना २०५२ सारभा यद्द गदाा हारसम्भ भुरुकरे असहज ऩरयजस्थनत फेहोरययहेको छ 

। 
आचथाक अनुशासन तथा ऩायदलशाताको राचग सुशासन ऐन तथा सावाजननक खरयद ऐनको प्रावधान याखखएको हो । मी 
सफ ैऐनहरू रत्माएय मसववऩयीत मनत ठूरो रागतको आमोजना काभचराउभन्त्री (प्रधानभन्त्री य उहाॉका भन्त्रीरे 

याजीनाभा ढदइसकेको य सो याजीनाभा स्वीकृत सभेत बइसकेको) वा सयकायको तजववजभा कुन ैकम्ऩनीराई 

प्रनतस्ऩधाा न ैनगयाई ढदन ेप्रववृत्तरे बववष्मको राचग कस्तो नजजय फस्रा ? 



ईऩीसीएप भोडरेभा मस आमोजनाराई ढदन हुन ेवा नहुन ेबन्नेफायेभा ऊजााभन्त्रीद्वाया गढठत सलभनत कुन ै

ननणामभा नऩुग्दै ऊजाा भन्त्रारमफाट बफदाफायी बइसकेऩनछ एकाएक प्रधानभन्त्री ननवासभा सभझदायीऩत्रभा 
हस्ताऺय गनुाराई के बन्न े? सयकाय छोड्न ेननणाम गरयसकेऩनछ मसयी ठूराठूरा य दयूगाभी भहत्वका आमोजना 
जनताको जानकायीबफना कुन ैअभूक कम्ऩनीराई ढदनुरे गरत नजजय स्थावऩत हुन्न य ? 

आचथाक ऐनको दपा ४१ को उऩदपा १ को खण्ड ‗घ‘ भा अन्तयााजष्िम, अन्तयसयकायी सॊस्थासॉग सोझै खरयद गरयन े

व्मवस्था छ, जसरे सॊमुक्त याष्िसॊघ य अन्तयसयकायी एजेन्सीराई भात्र जनाउॉछ बन ेआचथाक ऐन ननमभको धज्जी 
उडाएको बएन य ? मसयी सुशासन कसयी कामभ हुन्छ ? महाॉ एक देश य अको देशफीच खरयदको कुया गदाा मसयी 
सीध ैढदन ऩाउन ेव्मवस्था छैन । सजन्ध-सम्झौता गयी दईु देशफीचको आदान-प्रदान गन ेगरयन्छ । ईऩीसीएप 

भोडरेभा ननभााण गना ढदन ऊजाा, अथा, कानुन भन्त्रारमसॉग छरपर गयेय उनीहरूको याम लरई कामाववचध य नीनत 

फनाउनुऩनेभा सो नगयीकन गयेको काभ के हो ? 

ईऩीसीएप भोडरे बनेको पेरय इजन्जननमरयङ ऩनन गन ेबन्न ेहो । फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाको ववस्ततृ 

अध्ममन तथा डडटेर डडजाइन, सयकायरे अन्तयााजष्िम प्रनतस्ऩधााफाट ववचध तथा प्रकक्रमा ऩुयम्ाएय छानेको कम्ऩनी 
फ्रान्सको ट्र्माक्टवेर इजन्जननमरयङफाट गयाइसकेको छ । सयकायको तपा फाट एक अफा खचा गयी डीऩीआय तमाय 

बएको हो । टेन्डय डकुभेन्ट ऩनन तमाय छ । मस्तो अवस्थाभा यहेको नेऩारको एक भात्र आमोजनाराई मथाशीघ्र 

अन्तयााजष्िम प्रनतस्ऩधाा गयाएय ननभााणभा जानुऩनेभा सो नगयी, बफनानीनत य कामाववचध ईऩीसीएप भोडरेभा जान ु

बनेको मो वा त्मो फहानाभा आमोजना ढढराइ गनुा हो, वषौं सभम य अफौं ऩैसाको फफाादी गनुा हो य अन्तत् 
फूढीगण्डकी आमोजना होल्ड हुन ुन ैहो । 

हयेक सयकायरे याजष्िम गौयवको मो आमोजनाराई आफ्न ैय नेऩारीहरूको रागनीफाट ननभााण गनेछ, सफ ैनेऩारी य 

ववशषे गयेय प्रबाववत ऺेत्रका जनताराई चाहेजनत सेमय याख्न ऩाइन ेव्मवस्था गनेछ बन्दै आमो । तय अढहरे गरयएको 
सभझदायीरे गोयखा य धाढदङका जनता सेमय याख्न ऩाउन ेअचधकायफाट वजञ्चत हुनुऩन ेआशॊका ऩनन उब्जाएको छ । 
साथ ैप्राइबेट कम्ऩनीरे ववकास गयेका अन्मत्रका आमोजनाभा ढदइन ेभुआब्जा, गयाइन ेऩुनफाास तथा ऩुनस्र्थाऩना 
कामा प्रबाववत जनताका हकभा फढी राबदामक यहेको ऩाइन्न । ‗सयकायी आमोजना बनेय बन्न,े ढदन ेप्राइबेट 

कम्ऩनीराई‘ गनुा जनताप्रनतको गैयजजम्भेवायीऩन हो । 
नेऩारीको राचग कुन ैऩनन आमोजना याजष्िम गौयवको आमोजना त्मसफेरा हुन्छ जफ त्मस आमोजनाभा नेऩार 

सयकाय य नेऩारी जनतारे आफ्नो ऩुॉजी, सीऩ य ऺभताको बयऩूय मोगदान गन ेअवसय ऩाउॉछन ्य आमोजनाप्रनत 

अऩनत्वको भहसुस गछान ्। मसराई अढहरे जुन प्रकायरे ईऩीसीएप भोडरेभा ननभााण गन ेगयी कुन ैएक ववदेशी 
कम्ऩनीराई खारी चके ढदएजसयी ढदइएको छ, त्मो याजष्िम गौयवको आमोजनाको भभा य बावनाववऩयीत छ । 
फूढीगण्डकीको आमोजना रागत डीऩीआयफाट २५९ अफा कामभ हुन आएको छ । मो आमोजना सीजीजीसीराई 

फुझाउॉदा उसरे ऩुन् आफ्नो तपा फाट अध्ममन गयी मो रागत फढाउन ेआशम देखखन्छ । मसयी रागत 

फढाउनेरगामत चरखेरका हयेक हत्कण्डा प्रमोग गयी स्वेच्छारे सभम थप्दै जान ेय रागत थप्दै जान,े आमोजना 
ऩूया नगन,े रागत फढाउने य मस आमोजनाराई ब्राॊक चकेको रूऩभा प्रमोग गन ेभनसाम प्रस्ट देखखएको छ । 
फूढीगण्डकी आमोजना ननभााण गनुा बनेको मसको आचथाक स्रोत जुटाउनु ऩनन हो । आचथाक स्रोतको फायेभा चचाा गदाा 
कभाचायी सञ्चम कोष, नागरयक रगानी कोष, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी, सैननक कल्माणकायी कोष, साभाजजक 

सुयऺा कोष, बफभा सॊस्थान, जराववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी, नेऩार टेलरकभरगामतका ननकामहरूफाट 

रगानी गना सककन्छ । 



मी नौवटा ननकामहरूरे आपूसॉग चाय खफा १९ अफा यहेकोभा उनीहरूरे तत्कार जरववद्मुत्भा ८८ अफा रुऩैमाॉ रगानी 
गना सक्न ेय वावषाक ५४ अफा रुऩैमाॉ थऩ गना सककन ेवचन ढदएको आॉकडा प्रकालशत बएको छ । खऩत ऩेिोरको 
प्रनतलरटय ऩाॉच रुऩैमाॉ सॊकरनफाट वावषाक झन्ड ै१० अफा जम्भा बएको छ य गोयखा य धाढदङका फालसन्दा य 

भुरुकबरयका जनसभुदामरे सेमय हाल्न ेव्मवस्था लभराउॉदा आचथाक स्रोत जुटाउन सहज देखखन्छ । 
फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजना ननभााणभा जाॉदा आजसम्भको अनुबव ननमाल्दा अन्तयााजष्िम टेन्डय प्रनतस्ऩधाा 
गयाउॉदा करयफ-करयफ १५-२० प्रनतशत रागत कभ हुन ेअनुभान गना सककन्छ । मसयी सयसनता हेदाा आमोजना रागत 

२३५ अफा हुन आमो बन ेआठ वषाभा ननभााण अवचध याखी ननभााण कामा सम्ऩन्न गयाउॉदा करयफ ३० अफा वावषाक फजेट 

खचा गनुाऩन ेहुन्छ । मसयी भाचथ बननएअनुसाय आचथाक स्रोत जुटाउन सजजरैसॉग सककन ेदेखखएकारे फूढीगण्डकी 
ववकास सलभनतभापा त कामा गयी सम्ऩन्न गना सककनेछ । 

अत् भुरुकभा ववद्मभान ववद्मुत ्सॊकट, देशको आचथाक अवस्था, उद्मोग, ऩमाटन, कृवष य साभाजजक अवस्था 
आढदराई भध्मनजय गयी फूढीगण्डकीको डीऩीआय तमाय बएको हो । त्मसराई उऩमोग गयी ववकास सलभनतफाट न ै

ननभााण अगाडड फढाउन हार बएको वववादास्ऩद कम्ऩनी सीजीजीसीसॉगको सभझदायीऩत्र यद्द गयी उक्त 

आमोजनाराई ड्माभ, सुरुङ, ववद्मुत्गहृ, प्रसायण राइन आढदको प्माकेज लभराएय स्वदेशी तथा ववदेशी 
ननभााणकतााहरूका फीचभा प्रनतस्ऩधाा (रोकर टेन्डय प्रनतस्ऩधाा य अन्तयााजष्िम टेन्डय प्रनतस्ऩधाा) गयाई फढीभा आठ 

वषालबत्रभा आमोजना सम्ऩन्न गनुाऩन ेयाज्मको प्रथभ दानमत्व हो य मसराई सहज, सयर रूऩभा सम्ऩन्न गयाउन 

दफाफ लसजाना गनुा हाभी सफ ैनेऩारीको ऩनन दानमत्व हो । 
ऩूवा ऊजाा सचचव कोइयारा नमाॉ शजक्त ऩाटॊ, नेऩारका नेता हुन ्। 
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ऩिातभा जरविद्मुत ्विकास : २ िर्ाभा भोदीफाट ७१ भेगािाट 

ववशन ऺेत्री 
ऩवात य कास्कीको लसभाना बएय फग्न ेभोदी खोराफाट आगाभी २ वषासम्भभा कुर ७१ भेगावाट ववद्मुत ्याजष्िम 

प्रसायण राइनभा जोडडन ेबएको छ । सयकायरे ३ वषालबत्र २ हजाय १ सम भेगावाट जरववद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्म 

लरएको सभमभा नेऩारको सफैबन्दा कान्छो जजल्राफाट मस्तो सभाचाय आएको हो । 
हारसम्भ नेऩारबय कयीफ ९ सम भेगावाट जडडत ऺभताभा जरववद्मुत ्आमोजना सञ्चारनभा छन ्। त्मसभा 
ऩवातफाट भात्र २ वषालबत्र ७१ भेगावाट जरववद्मुत ्याजष्िम प्रसायण राइनभा आफद्ध गयाउन ेगयी काभ अगाडड 

फढेको छ । मसफाट त्मस्त ैबौगोलरक फनावट य प्राकृनतक स्रोत बएका अन्म जजल्राभा सभेत जरववद्मुत ्ववकासभा 
रगानीका राचग उत्साह फढ्न ेफताइएको छ ।   
अढहरे ऩवातभा ववद्मुत ्प्राचधकयणको रगानीभा फनेको १४ भेगावाटको भोदीखोरा य ननजी रगानीको १० 

भेगावाटको तल्रो भोदीखोरा–१ आमोजनाफाट उत्ऩादन बइयहेको छ । सञ्चारनभा यहेका य ननभााणाधीन गयी ऩवात 

य कास्कीको सीभाजस्थत भोदीखोराभा भात्र आमोजनाको सङ्खख्मा ८ ऩुगेको छ । 
ननभााणाधीन तल्रो भोदी—१ १० य भोदी खोरा १४ भेगावाटका हुन ्। भनाङ िेड लरङ्खकरे ननभााण गरययहेको २० 

भेगावाटको तल्रो भोदी आमोजनारे मस ैवषालबत्र उत्ऩादन ढदने गयी काभ गरययहेको छ । मस्त,ै चौधयी गुय्ऩरे १५ 

भेगावाटको भध्मभोदी आमोजना ऩनन डढे वषादेखख ननभााण गरययहेको छ । सफ ैआमोजना सञ्चारनभा आउॉदा ऩवात 

य कास्की बएय फग्ने भोदीखोराको २० ककरोलभटय ऺेत्रभ ै७१ भेगावाट उत्ऩादन हुनेछ । उक्त खोराभा ऩढहचान 

बएका सफ ैआमोजना ननभााण हुॉदा १ सम ५२ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 
हारसम्भ अनुभनत ऩाएकाभध्मे कोरयमाको के वाटय य ववद्मुत ्प्राचधकयणको सॊमुक्त रगानीभा ननभााण हुन े४२ 

भेगावाटको भोदी–ए य २० दशभरव ५ भेगावाटको भोदी छन ्। मस्त,ै २० भेगावाटको अऩय भोदी–१, १५ भेगावाटको 
भध्मभोदी, २० भेगावाट ऺभताको तल्रोभोदी य १० भेगावाटको तल्रो भोदी–२ रे ऩनन ननभााणका राचग अनुभनत 

ऩाएका छन ्। 
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कभाचायीको रगानीभा जरविद्मुत ्आमोजना 
बीभ गौतभ  

स्वदेशी रगानी य ननजाभती कभाचायीको रगानीभा ४ सम २६ भेगावाटको पुकोट जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण 

प्रकक्रमा सुरु बएको छ । ऊजाासचचव अनुऩकुभाय उऩाध्मामरे सोभफाय ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनीराई पुकोट 

जरववद्मुत ्आमोजनाको सबेऺण अनुभनतऩत्र (राइसेन्स) ढदएरगत्त ैकभाचायीको रगानीभा जरववद्मुत ्आमोजना 
ननभााण प्रकक्रमा अनघ फढेको हो ।  
उत्ऩादन कम्ऩनीरे पुकोटसढहत ६ सम १७ भेगावाटको बेयी–१, ४ सम ५० ककभाथाॊका अरुण, ६ सम २७ भेगावाटको 
तल्रो अरुण य ३ सम ७ भेगावाटको जगडुल्रा जरववद्मुत ्आमोजनाको अध्ममनका राचग ववद्मुत ्ववकास 

ववबागभा आवेदन ढदएको चथमो । आवेदन ढदएकाभध्मे कम्ऩनीरे ववबागफाट ऩाएको मो ऩढहरो सबेऺण राइन्सेस 

हो ।  
सयकायरे ल्माएको फजेटभा ननजाभनत कभाचायी, नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी, लशऺक रगामतका 
याष्िसेवक कभाचायीको रगानीभा कम्तीभा ५ सम भेगावाट ऺभताको जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण गन ेउल्रेख छ 

। 
ऊजाा भन्त्रारमका सहसचचव एवॊ प्रवक्ता ढदनेश नघलभयेरे फजेटभा घोषणा बएअनुसाय पुकोट जरववद्मुत ्

आमोजनाको सबेऺण राइसेन्स ढदइएको जानकायी ढदए । ऩाॉच वषाअनघ अथाात आचथाक वषा २०६८/०६९ भ ैसयकायरे 

फजेटभा ऊजाा सॊकट ननवायण अलबमानअन्तगात प्रस्ताव गयेको ननजाभती जरववद्मुत ्कम्ऩनी गठन गयेय 

आमोजना अनघ फढाउन ेउल्रेख बएऩनन सुरु बएको चथएन । 
ऊजाा भन्त्रारमरे गत ८ जेठभा ऩनन सेना, प्रहयी, लशऺक य ननजाभनत कभाचायीहको तरफवाऩत ऩाउन ेकेही ढहस्सा 
आमोजनाभा रगानी गने गयी अनघ फढाउने ननणाम गयेको चथमो । कम्ऩनीका अनुसाय कभाचायीहरूराई आमोजनाको 
स्वॉऩुजी (इजक्वटी) भा रगानीका राचग आह्वान गयेय उनीहरूकै सहबाचगताभा जरववद्मुत ्आमोजनाको ननभााण 

कामा अनघ फढाइनेछ ।   
 ५ वषाअनघको फजेटभा ५ कयोड ककत्ता सेमयसढहत ५ अफा रुऩैमाॉ ऩुॉजी याखेय ननजाभती जरववद्मुत ्कम्ऩनी खडा गदै 

आमोजना अनघ फढाउन ेउल्रेख चथमो । ववद्मुत ्ववकास ववबागका तत्कारीन उऩभहाननदेशक डा. सञ्जम शभााको 
सॊमोजकत्वभा यहेको सलभनतरे २०६९ भ ैननजाभती जरववद्मुत ्कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्र तमाय गयेय ऊजाा भन्त्रारमभा 
फुझाए ऩनन सयकाय ऩरयवतान बएऩनछ कम्ऩनी अनघ फढ्न सकेको चथएन । 
उक्त प्रफन्धऩत्रभा ५ कयोड ककत्ता सेमय यहन ेकम्ऩनीभा ननजाभती कभाचायीको ४१ प्रनतशत, ऊजाा भन्त्रारमको १४ 

प्रनतशत, अथा भन्त्रारमको १० प्रनतशत, भहारेखा ऩयीऺक कामाारमको १० प्रनतशत, नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणको 
१० प्रनतशत, सवासाधायणरे १० प्रनतशत य सम्फजन्धत जजल्राफासीरे ५ प्रनतशत सेमय ऩाउन ेउल्रेख चथमो । 

जसअनुसाय ननजाभती कभाचायीरे २ कयोड ५ राख ककत्ता, ऊजाारे ७० राख, अथा, भहारेखा, प्राचधकयण य 

सवासाधायणरे ५०÷५० राख तथा सम्फजन्धत जजल्राफासीरे २५ राख ककत्ता सेमय ऩाउन ेगयी प्रस्ताव गरयएको चथमो 
। हार सबेऺण राइसेन्स ढदइए ऩनन मसको स्ऩष्ट भोडालरटी फनाउन फाॉकी यहेको कम्ऩनीरे जनाएको छ ।  
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ऩिातभा जरविद्मुत ्विकास : २ िर्ाभा भोदीफाट ७१ भेगािाट 

ववशन ऺेत्री 
ऩवात य कास्कीको लसभाना बएय फग्न ेभोदी खोराफाट आगाभी २ वषासम्भभा कुर ७१ भेगावाट ववद्मुत ्याजष्िम 

प्रसायण राइनभा जोडडन ेबएको छ । सयकायरे ३ वषालबत्र २ हजाय १ सम भेगावाट जरववद्मुत ्उत्ऩादनको रक्ष्म 

लरएको सभमभा नेऩारको सफैबन्दा कान्छो जजल्राफाट मस्तो सभाचाय आएको हो । 
हारसम्भ नेऩारबय कयीफ ९ सम भेगावाट जडडत ऺभताभा जरववद्मुत ्आमोजना सञ्चारनभा छन ्। त्मसभा 
ऩवातफाट भात्र २ वषालबत्र ७१ भेगावाट जरववद्मुत ्याजष्िम प्रसायण राइनभा आफद्ध गयाउन ेगयी काभ अगाडड 

फढेको छ । मसफाट त्मस्त ैबौगोलरक फनावट य प्राकृनतक स्रोत बएका अन्म जजल्राभा सभेत जरववद्मुत ्ववकासभा 
रगानीका राचग उत्साह फढ्न ेफताइएको छ ।   
अढहरे ऩवातभा ववद्मुत ्प्राचधकयणको रगानीभा फनेको १४ भेगावाटको भोदीखोरा य ननजी रगानीको १० 

भेगावाटको तल्रो भोदीखोरा–१ आमोजनाफाट उत्ऩादन बइयहेको छ । सञ्चारनभा यहेका य ननभााणाधीन गयी ऩवात 

य कास्कीको सीभाजस्थत भोदीखोराभा भात्र आमोजनाको सङ्खख्मा ८ ऩुगेको छ । 
ननभााणाधीन तल्रो भोदी—१ १० य भोदी खोरा १४ भेगावाटका हुन ्। भनाङ िेड लरङ्खकरे ननभााण गरययहेको २० 

भेगावाटको तल्रो भोदी आमोजनारे मस ैवषालबत्र उत्ऩादन ढदने गयी काभ गरययहेको छ । मस्त,ै चौधयी गुय्ऩरे १५ 

भेगावाटको भध्मभोदी आमोजना ऩनन डढे वषादेखख ननभााण गरययहेको छ । सफ ैआमोजना सञ्चारनभा आउॉदा ऩवात 

य कास्की बएय फग्ने भोदीखोराको २० ककरोलभटय ऺेत्रभ ै७१ भेगावाट उत्ऩादन हुनेछ । उक्त खोराभा ऩढहचान 

बएका सफ ैआमोजना ननभााण हुॉदा १ सम ५२ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुनेछ । 
हारसम्भ अनुभनत ऩाएकाभध्मे कोरयमाको के वाटय य ववद्मुत ्प्राचधकयणको सॊमुक्त रगानीभा ननभााण हुन े४२ 

भेगावाटको भोदी–ए य २० दशभरव ५ भेगावाटको भोदी छन ्। मस्त,ै २० भेगावाटको अऩय भोदी–१, १५ भेगावाटको 
भध्मभोदी, २० भेगावाट ऺभताको तल्रोभोदी य १० भेगावाटको तल्रो भोदी–२ रे ऩनन ननभााणका राचग अनुभनत 

ऩाएका छन ्। 
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आमानतत बफजुरीको ऩरयभाण घटाउॉ दै प्राथधकयण 

नेऩार ववद्मुत प्राचधकयणरे बायतफाट आमात हुन ेबफजुरीको ऩरयभाण घटाएको छ । फखाा सुरु बएऩनछ नदी नाराभा 
ऩानीको सतह फढ्दा आन्तरयक उत्ऩादन ऩनन फढेकारे आमानतत बफजुरीको ऩरयभाण घटाउॉ दै रचगएको प्रवक्ता प्रफर 

अचधकायीरे जानकायी ढदए । 
‘आमानतत बफजुरी घटाउन ेहाम्रो नीनत न ैहो,‘ उनरे ऊजाा खफयसॉग बन,े ‗भाग य आऩुनताबफचको सन्तुरन 

नलभरेकारे भात्र ैआमात फढाउनुऩन ेफाध्मता चथमो । बफस्तायै ऩरयभाण घटाउन सुरु गरयसकेका छौं ।‘ 
अचधकायीकाअनुसाय ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइनफाट आमात हुन ेबफजुरीको ऩरयभाण फढाएय अन्म 

नाकाको भहॊगो बफजुरी आमात कभ गरयनेछ । ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय प्रसायण राइन २२० केबीभा चाजा बएऩनछ 

उक्ता नाकाफाट फढीबन्दा फढी ववद्मुत आमात गन ेमोजना यहेको उनरे फताए । 
अढहरे बायतका बफलबन्न नाकाफाट ३ सम २८ भेगावाट ववद्मुत आमात बइयहेको छ । अत्माचधक भाग बएको 
सभमभा ३ सम ९० भेगावाटसम्भ आमात गरयएको चथमो  । ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय नाकाफाट भात्र १ सम ३० भेगावाट 

आमात हुन्छ । 
सफ ैनाकाफाट प्राचधकयणरे खरयद गन ेववद्मुतको औषत भुल्म प्रनतमुननट ७ रुऩैमाॉ ६१ ऩैसा ऩना आउॉछ । जुन भुल्म 

ननजी ऺेत्रको बन्दा फढी हो । प्रत्मेक वषा ५.५ प्रनतशतका दयरे आमानतत ववद्मुतको भुल्म फढ्न ेहुॉदा प्राचधकयणराई 

आचथाक बाय थवऩन ेगयेको छ । 
प्राचधकयणरे ऩावय एक्स्चने्ज कलभटीको फैठकभा बायतराई ववद्मुतको फढ्दो भूल्म सभामोजन गरय जस्थय भूल्म 

कामभ गना प्रस्ताव गन ेअचधकायीरे जानकायी ढदए । ६ वषादेखख फस्न नसकेको ऩावय एक्स्चने्ज कलभटीको फैठक 

मस ैभढहना फस्न ेतम बएको छ । 
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सेती य पेिाफाट उत्ऩादन सुरु 

काॉस्कीजस्थत १.५ भेगावाटको सेती जरववद्मुत केन्रफाट ववद्मुत उत्ऩादन सुरु बएको छ । गत वषा साउनभा आएको 
फाढीका कायण फाॉधभा ऺती ऩुग्दा उत्ऩादन फन्द बएको चथमो । फाॉधको ऩुनननाभााणऩनछ सोभफाय साॉझफाट ऩुन् 
उत्ऩादन सुरु बएको केन्र प्रभुख हरयशचन्र चधताररे जानकायी ढदए । 
‘धेयै वषा ऩूयानो जरववद्मुत केन्र बएकारे वषााको फाढीरे फाॉध बत्काएको चथमो,‘ उनरे ऊजाा खफयसॉग बन,े ‗फाॉधको 
ऩुनननाभााण गयेय उत्ऩादन सुरु गयेका छौं ।‘ 
३५ राख रुऩैमाॉको रागतभा बजत्कएको फाॉधको ऩुनननाभााण गरयएको उनरे फताए । मो जरववद्मुत केन्र २०४२ 

सारदेखख सॊचारनभा आएको चथमो । 
चधतारका अनुसाय सेती जरववद्मुत केन्र फन्द हुॉदा ५.५ भेगावाट फयाफयका अन्म २ जरववद्मुत केन्र ऩनन 

प्रबाववत हुॉदै आएका चथए । 
सेती सॊचारनभा आएऩनछ ४.५ भेगावाटकोे ेबगवतीे ेय १ भेगावाटको टास्क जरववद्मुत केन्द्र्यरे ऩनन उत्ऩादन 

सुरु गयेका छन । 
मस्त ै१ भेगावाटको पेवा जरववद्मुत केन्ररे ऩनन उत्ऩादन सुरु बएको छ । पेवातारभा ऩानीको सतह कभ हुॉदा 
फन्द हुन ेपेवा फखाा सुरु बएऩनछ सॊचारनभा आएको चधताररे फताए । २०२४ सारदेखख सॊचारन हुॉदै आएको पेवा 
ऩानीको अबावभा वषाको ३ भढहना फन्द हुन ेगदाछ । 
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ताभाकोशीको शमेयभा दढराइ 

यवीन्र गौतभ 

भाचथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्न हुन ेलभनत नजजककॉ दै गए ऩनन आमोजना प्रबाववत स्थानीम 

फालसन्दा य सवासाधायणराई शमेय जायी गना थऩ ढढराइ बएको छ । नमाॉ स्थानीम तहअनुसाय जजल्रा सभन्वम 

सलभनतको गठनभा ढढराइ हुॉदा भाचथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्कम्ऩनीरे दोरखावासीराई शमेय जायी गना 
नसकेको हो । 
दोरखावासीरे जायी ऩूॉजीको १० प्रनतशत शमेय ऩाउन ेगयी कम्ऩनीको शमेय सॊयचना फनेको वषौं  बइसकेको छ । 
जजल्रा सभन्वम सलभनतरे शमेय ववतयण प्रकक्रमा ऩारयत गयेऩनछ भात्र ैकम्ऩनीरे दोरखारीरे ऩाउन े१० प्रनतशत 

ववतयण गन ेव्मवस्था छ । स्थानीम फालसन्दारे ऩाउन ेशमेय ववतयणभा ढढराइ बएसॉग ैअन्म सवासाधायणरे ऩाउन े

१५ प्रनतशत ववतयणसभेत थऩ ऩनछ धकेलरएको छ ।    
हार आमोजनाको ननभााण कयीफ ८९ प्रनतशत सम्ऩन्न बइसकेको छ । ववनाशकायी बूकम्ऩका कायणरे योककएको 
भाचथल्रो ताभाकोशीको ननभााण सम्ऩन्न हुन ैराग्दासभेत शमेय ववतयण हुन नसक्दा २ वषादेखख रगानीका राचग 

यकभ जोहो गयेय फसेका स्थानीम फालसन्दा अन्मोरभा ऩयेका छन ्। नमाॉ जजल्रा सभन्वम सलभनतरे ननणाम लरनुऩन े

व्मवस्था बए ऩनन सो सलभनतको ननवााचन हुन नसक्दा शमेय ववतयणभा ढढराइ बएको आमोजनाका प्रवक्ता डा. 
गणेश न्मौऩानेरे जानकायी ढदए ।   
शमेय ववतयणभा ढढराइ हुॉदा कम्ऩनीको ऩूॉजी ऩरयचारन य आमोजनाको खचा व्मवस्थाऩन न ैप्रबाववत बएको 
प्रवक्ता न्मौऩानेको बनाइ छ । ‗शमेयको यकभ ऩूवाअनुभाननत सभमभा सङ्खकरनभा हुन नसक्दा आमोजनारे 

ठेकेदायराई बुक्तानी ढदन सभस्मा ऩयेको छ,‘ न्मौऩान ेबन्छन ्। आमोजना ननभााण सम्ऩन्न गना रागत फढेय कयीफ 

४१ अफा राग्न ेअनुभान गरयएकोभा १ अफा २० कयोड ३० राख दोरखा जजल्रावासीफाट सङ्खकरन गनुाऩन ेहुन्छ । 
स्थानीम तहअन्तगात गाउॉ  तथा नगय कामाऩालरकाको ननवााचन जेठ २३ गत ेसम्ऩन्न बएको लभनतरे १ भहीनालबत्र 

जजल्रा सभन्वम सलभनतको ननवााचन गनुाऩन ेबए ऩनन थऩ २ साता बफनतसक्दासभेत ननवााचन हुन सकेको छैन । 
‘ननवााचन आमोगरे चासो नदेखाउॉदा भाचथल्रो ताभाकोशीको शमेय ववतयणभा ढढराइ बइयहेको हो,‘ एक स्थानीमरे 

बन े। मसअनघ आमोजनाको शमेय ववतयण गन ेप्रमोजनका राचग जजल्रावासीको तथ्माङ्खक सङ्खकरन गयी 
ववश्रेषणसभेत बइसकेको चथमो । कानूनरे स्थानीम बनेय स्ऩष्ट ऩायेको य थऩ ऩढहचानको टुङ्खगो रागेकाहरूरे 

जजल्रावासीको हैलसमतरे शमेयभा रगानी गना सक्न ेननणाम ऩनन मसअनघ न ैबएको चथमो । 
साववकको राभाफगय गाववसका फाहेक अन्म दोरखारीरे प्रनतव्मजक्त सभान कयीफ ७० ककत्ता शमेय खयीद गना ऩाउन े

गयी मसअनघ ननणाम बएको आमोजनारे फताएको छ । आमोजनाप्रबाववत जजल्रावासीरे जायी ऩूॉजीको १० प्रनतशत 

स्थानीम शमेय कयीफ १ कयोड २५ राख ककत्ता हुन आउॉछ । देशलबत्र य फाढहय गयी अचधकतभ २ राख २० हजाय 

दोरखारी बएको अनुभान गरयएको छ । आमोजनाको जायी ऩूॉजी रू. ११ अफा बएकारे कुर शमेय ककत्ता ११ कयोड 

यहेको छ । 
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फूढीगण्डकीभा तीन दरको ‘कमभसन खेर’ 

तत्कारीन ऩुष्ऩकभर दाहार सयकायरे भोटो कलभसनको रोबभा १ हजाय २ सम भेगावाटको फूढीगण्डकी जराशम 

जरववद्मुत आमोजना चचननमाॉ कम्ऩनीराई ढदएको सयोकायवाराको आयोऩ छ । बफनाप्रनतस्ऩधाा ढदएको बन्दै मस्तो 
आयोऩ रगाइएको हो । 
याजधानीभा फुधफाय आमोजजत अन्तयकक्रमाभा सहबागी अचधकाॊशरे आमोजना ढदॉदा ठूरो कलभसनको खेर बएको 
दाफी गये । अध्ममन ऩूया बएय ननभााणभा जान तमाय आमोजना ढदनुभा तीन दरका प्रभुख नेताको फदभासी यहेको 
ऩनन फताइएको छ । 
दाहार सयकायरे जेठ २ गत ेचचननमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुफा ग्रुऩ कऩोयेशन (लसजजजजसी) राई आमोजना ढदएको चथमो 
। ननभााण जजम्भा ढदने सभझदायीऩत्रभा तत्कारीन ऊजाा भन्त्री जनादान शभाारे हस्ताऺय गयेका चथए । 
याजष्िम गौयवको आमोजना नीनत ननमभ लभचये काभ चराउ सयकायरे ववदेशी कम्ऩनीराई फुझाएको बन्दै सम्फद्ध 

ननकामरे चको ववयोध गयेका छन ्। ऩूवाप्रधानभन्त्री तथा नमाॉ शजक्त ऩाटॊका सॊमोजक फाफुयाभ बट्टयाईरे 

फूढीगण्डकी भुरुकको आचथाक कामाऩरट गन ेआमोजना बएकारे कपताा नहुॉदासम्भ चऩु राग्न नहुन ेफताए । 
‘अरऩत्र आमोजना भ प्रधानभन्त्री हुॉदा याजष्िम गौयवको सूचीभा याखेय अनघ फढाइएको हो,’ उनरे बन,े ‘अढहरे 

फदनाभ चचननमाॉ कम्ऩनीराई ढदएय आमोजना ववकासको भोडरभाचथ कुठायाघात बमो ।’ 
मस्त,ै नेऩार याष्ि फैंकका ऩूवागबनाय दीऩेन्रफहादयु ऺेत्रीरे कम्ऩनी भोडरभा रैजान राचगएको आमोजना कामा 
ऺभता न ैनहेयी ववदेशीराई फुझाइएको फताए । ‘हतायहताय ढदनुरे थपु्रै आशॊका जन्भाएको छ,’ उनरे बन,े ‘३ दरका 
शीषा नेतारे भोटो यकभ हत्माएको फजायभा हल्रा छ ।’ 
नेऩारी काॉगे्रसका नेता रक्ष्भण नघलभयेरे ववगतभा कारो सुचीभा ऩयेको ववदेशी कम्ऩनीराई आमोजना फुझाएय 

तत्कारीन भन्त्रीरे याष्िकै अऩभान गयेको फताए । ‘धेयै वषाऩनछ जराशम आमोजना ननभााण हुन ेवातावयण फनेको 
चथमो,’ उनरे बन,े ‘ववदेशी कम्ऩनीको हातभा अनुभनतऩत्र ऩयेऩनछ नफन्न ेसम्बावना फढेको छ ।’ 
ववद्मुत ऐन य सावाजननक खरयद ऐनववऩरयत ढदइएको आमोजना कपताा ल्माएय देशरे ननभााण गनुाऩनेभा उनरे जोड 

ढदए । नेऩारभा ठूरो आमोजना ननभााण गदैछु बन्न ेभ्रभ पैराएय अन्म देशका आमोजना हात ऩाना गेजुफारे 

फूढीगण्डकी हत्माएको नघलभयेको आयोऩ छ । 
कामाक्रभभा सॊघीम सभाजवादी पोयभका नेता यत्नेश्वयरार कामस्थरे ठूरा आमोजना फनाउन ेअनुबव प्राप्त गना 
ऩनन याज्मरे फूढीगण्डकी फताउनुऩन ेफताए । स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरुको सॊस्था नेऩार (इऩान) का उऩाध्मऺ कुभाय 

ऩाण्डरेे आमोजना कम्ऩनी भोडरभा अनघ फढाउनुऩनेभा जोड ढदए । 
नेऩारी काॉगे्रसका सचतेक एवॊ आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका साॊसद चीनकाजी शे्रष्ठरे आमोजना ववदेशी कम्ऩनीराई 

ढदएऩनछ स्थानीमफासी अन्मोरभा ऩयेको फताए । ‘प्रबाववत ऺेत्रका जनताको जग्गा योक्का बएको छ,’ उनरे बन,े ‘न 

फेच्न सककन्छ, न भुआब्जा ऩाइन्छ ।’ 
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जरविद्मुतभा ननजी रगानी फढ्दै, २९८० भेगािाटका आमोजना ननभााणाधीन  

ऩनछल्रो सभम जरववद्मुतभा ननजी रगानी फढ्दै गएको छ । सावाजननक बन्दा ननजी रगानीभा ननभााण बएका 
जरववद्मुत ्आमोजना धेयै छन ्। हारसम्भ सावाजननक य ननजी ऺेत्रफाट गयी झण्ड ै३ हजाय भेगावाट ऺभताका 
जरववद्मुत आमोजना ननभााण बइयहेका छन ्। मी भध्मे अचधकाॊश आमोजना ननजी रगानीभा ननभााण हुन रागेका 
हुन ्। आधा दजान आमोजना भात्र सयकायको रगानीभा ननभााण बइयहेका छन ्।  
हारसम्भ ननजी रगानीभा कुर ६० आमोजना सम्ऩन्न बई ४४१ भेगावाट बफजुरी थऩ बएको नेऩार ववद्मुत 

प्राचधकयणरे जनाएको छ । हारसम्भ २ हजाय ९७९ भेगावाट ऺभताका १४६ आमोजना ननभााणाधीन अवस्थाभा छन ्

। मीभध्मे कनतऩम अजन्तभ चयणभा ऩुगेका छन ्बन ेकनतऩम ननभााण सुरुको तमायीभा छन ्। मी सफ ैआमोजना 
ढढरोभा आगाभी सन ्२०८० सम्भ सम्ऩन्न हुन ेगयी ननभााण थालरएको ववद्मुत ्प्राचधकयणका प्रवक्ता प्रवर 

अचधकायी फताउॉछन ्।  
सफ ैआमोजना नदीको फहावभा आधारयत (यन अप दी रयबय) प्रकृनतका हुन ्। तनहुॉ बने अधाजराशममुक्त आमोजना 
हो । चार ुआचथाक वषाभा सम्ऩन्न बएका १२५ भेगावाट ऺभताका एक दजान आमोजना सफ ैननजी रगानीभा सम्ऩन्न 

बएका हुन ्।  
ननभााणचधन भध्मे सफैबन्दा ठूरो ४५६ भेगावाटको भाचथल्रो ताभाकोसी हो । मो आमोजना सावाजननक ननजी 
साझदेायीभा ननभााण बइयहेको छ । मसभा नेऩार ववद्मुत प्राचधकयणको ४१ प्रनतशत रगानी छ । मो आमोजना ऩनन 

आगाभी वयष् सम्ऩन्न हॉेुदैछ । मस्त,ै सावाजननक ननजी साझोदायीभा १११ भेगावाटको यसुवागढी, १०२ भेगावाटको 
भध्मबोटेकोसी, १५ भेगावाटको भाचथल्रो सान्जेन य ४२ भेगावाटको तल्रो सान्जेन छन ्। मी आमोजना आउॉदो ३ 

वषालबत्र सम्ऩन्न हॉेुदैछन ्। बूकम्ऩ य सीभा नाकाफन्दीरे आमोजना ननभााणभा ढढराइ बएको हो ।   
सयकायी रगानीभा १४० भेगावाटको तनहुॉ जरववद्मुत आमोजना ननभााणको तमायीभा छ । मसभा ननभााण व्मवसामी 
छनोटको काभ बइयहेको छ । रगानी सभेत जुढटसकेकारे केही भढहनालबत्र ननभााणको तमायी हॉेुदैछ । हार 

ननभााणऩूवाको तमायी बइयहेको छ । मस्त ै६० भेगावाटको भाचथल्रो बत्रशुरी ३ ए ननभााणचधन अवस्थाभा छ । १४ 

भेगावाटको कुरेखानी तेस्रो य ३० भेगावाटको चभेलरमा ६ भढहनालबत्र सम्ऩन्न हॉेुदैछन ्।  
ननभााणचधन अन्म ठूरा आमोजनाभा ८६ भेगावाटको सोर ुदधुकोसी, ८२ भेगावाटको तल्रोसोर,ु ४२ भेगावाटको 
लभस्त्रीखोरा, ४९.६ भेगावाटको सुऩयदोदॊ, ४८.८ भेगावाटको खखम्ती २, ७५ भेगाेावटको बत्रशुरी गल्छी, ५२.१ 

भेगावाटको भध्मतभोय, ४४ भेगाेावटको सुऩयभादी, ३८ भेगावाटको ननरचगयी खोरारगामत छन ्।  
मस्त,ै ३० भेगावाटको खानीखोरा, ३० भेगावाटको दोदॊखोरा, २५ भेगावाटका कावेरी फी, २३.५ भेगावाटको 
सोरुखोरा, ३७.६ भेगावाटको कावेरी ए, ३० भेगावाटको न्मादीखोरा, २५ भेगावाटको दोदॊखोरा ए, ३३.४ भेगावाटको 
लरख ु२, ३८.४ भेगावाटका भाचथल्रो करॊगाखोरा, ३६ भेगावाटको फरेपी ए, ३४ भेगावाटको आॉखखुोरा य ३८ 

भेगावाटको ननरचगयीखोरारगामत ठूरा आमोजना ननभााण बइयहेको ववद्मुत प्राचधयकयणरे जनाएको छ ।  
ऩनछल्रो सभमभा धेयै आमोजना ननभााणको चयणभा यहेको नेऩार ववद्मुत प्राचधकयणका प्रवक्ता अचधकायी 
फताउॉछन ्। अझै धेयै आमोजना प्राचधकयणसॉग ववद्मुत खरयदबफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) को प्रनतऺाभा छन ्। 
प्राचधकयणरे धभाधभ ऩीऩीए गरययहेको अचधकायीको बनाइ छ । ऩनछल्रो सभमभा ननजी ऺेत्ररे जरववद्मुतभा 
रगानी फढाएको उनको बनाइ छ । ननजी ऺेत्ररे भात्र ैझण्ड ै१ सम भेगावाट ऺभताका आमोजनाभा रगानी जुटाइ 



ननभााण गना सक्न ेअवस्थाभा ऩुगेको छ । एभबी दगुड सभूहरे लरखभुा १५७ भेगावाट ऺभताका ३ वटा आमोजनाराई 

रगानी जुटाई ननभााण सुरु गन ेतमायीभा ऩुगेको छ ।  
ऩीऩीए बएको भध्मे ५२.४ भेगावाटको लरख ु४ जरववद्मुत ्आमोजना नेऩारको बत्रवेणी सभूह य बायतको लबल्फाया 
इनजॉको सॊमुक्त रगानीभा ननभााण हुन रागेको हो । लसलबर ननभााणका राचग फोरऩत्र भूल्माॊकनको चयणभा यहेको 
छ । मस्त,ै बायतको एस्सरे सभूहको रगानीभा ८२ भेगावाटको तल्रोसोर ुआमोजना ननभााण बइयहेको छ ।  मो 
आचथाक वषाभा बन ेएक दजान आमोजना सम्ऩन्न बई १२५ भेगावाटभात्र बफजुरी उत्ऩादन हुन ेबएको छ । मी सफ ै

ननजी रगानीभा ननभााण बएका आमोजना हुन ्। 
आगाभी आचथाक वषाभा ननजी रगानीफाट भात्र ैजरववद्मुत य सोराय प्रववचधफाट भात्र ै२६२ भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन 

हुन ेअचधकायीरे जानकायी ढदए ।  
उनका अनुसाय ६१ भेगावाट सोराय य २०१ भेगावाट जरववद्मुत यहेका छन ्।   
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‘भाथथल्रो बिशुरी थ्री फी’ आमोजनाभा दईु थचननमाॉ व्मिसामीरे ऩेश गयेय 

फोरऩि  

भाचथल्रो ३ फी जरववद्मुत आमोजना ननभााणका राचग दईुवटा चचननमाॉ ननभााण व्मवसामीरे फोरऩत्र ऩेश गयेका छन ्

। 
बत्रशुरी जरववद्मुत कम्ऩनी लरलभटेडरे ननभााण गना रागेको ३७ भेगावाट ऺभताको ३ फी जरववद्मुत आमोजना 
ननभााण गनाका राचग लसनो हाइड्रो कऩोयेशन य लसचवुान आन हे कऩोयेशनरे फोरऩत्र ऩेश गयेका छन ्। लसचवुानरे 

लसनोको बन्दा कभ दय प्रस्ताव गयेको छ । 
कम्ऩनीरे फोरऩत्रको भूल्माॊकन गरययहेको कम्ऩनीका प्रवन्ध सञ्चारक भोहन गौतभरे फताए । भूल्माॉकन 

सककएऩनछ ठेक्का सम्झौता हुन ेउनरे जानकायी ढदए ।  
नेऩार ववद्मुत प्राचधकयण य नेऩार टेलरकभको सॊमुक्त रगानीभा आमोजना ननभााण हुन रागेको हो । ववस्ततृ 

डडजाइन, ननभााण (इऩीसी) प्रारुऩभा ननभााण हुन रागेको हो । ऩूवामोग्मताभा ७ अन्तयााजष्िम कम्ऩनी छनौट बएऩनन 

अजन्तभभा आएय २ वटा चचननमाॉरे भात्र बाग लरएका छन ्।   
ठेक्काऩट्टाको काभ सकेय आउॉदो भॊलसयदेखख आमोजना ननभााणको काभ सुरु हुनेछ । काभ सुरु गयेय ३ वषालबत्र 

सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म छ । आउॉदो सन ्२०२० को अन्त्मसम्भ आमोजना सम्ऩन्न गन ेकम्ऩनीको रक्ष्म छ ।  
आमोजनाभा ववद्मुत प्राचधकयणको ३०, नेऩार टेलरकभको ३०, आमोजना प्रबाववत यसुवा य नवुाकोट जजल्रा ववकास 

सलभनत य गाउॉ  ववकास सलभनतरे ५, यसुवा य नुवाकोटका सॊस्थारे ५, आमोजना प्रबाववतरे १०, सवासाधायणराई १५ य 

प्राचधकयण य टेलरकभका कभाचायीराई ५ प्रनतशत सेमय ढदन ेगयी रगानी सॊयचना तमाय गरयएको छ । ववद्मुत 

प्राचधकयणसॉग ऩनन ववद्मुत खरयदबफकक्र सम्झौता (ऩीऩीए) अजन्तभ चयणभा ऩुगेको छ ।  
आमोजनाको प्रनतपर २२ प्रनतशत छ । आमोजनाफाट वावषाक ३० कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेकम्ऩनीरे गयेको 
सम्बाव्मता अध्ममनरे देखाएको छ । मस्त ैसुख्खामाभभा ऩनन ८ कयोड २० राख मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । 
आमोजना एजक्सडने्टर फ्रो (क्म)ु ७० भा डडजाइन गरयएकारे वषाको ७ भढहना आमोजना ऩूणा ऺभताभा सञ्चारन 

हुनेछ ।  
ववद्मुत प्राचधकयणरे ननभााण गरययहेको ६० भेगावाटको भाचथल्रो बत्रशुरी ३ ए आमोजनाफाट प्रवाह हुन ेऩानी लसध ै

सुरुङभा हारेय ३.७ ककरोलभटय राभो सुरुङफाट नुवाकोटको वेत्रावती नजजक लसरुवाऩानीजस्थत ववद्मुतगहृभा 
खसालरन ेछ ।  
आमोजनाभा सानो भुहान फाहेक अन्म फाॉधको सॊयचना आवश्मक ऩदैन । मस्त ैआमोजनाका राचग सडक ननभााण 

बइसकेको छ ।     
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ताभाकोशीको शमेयभा दढराइ 

यवीन्र गौतभ  

भाचथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्आमोजना सम्ऩन्न हुन ेलभनत नजजककॉ दै गए ऩनन आमोजना प्रबाववत स्थानीम 

फालसन्दा य सवासाधायणराई शमेय जायी गना थऩ ढढराइ बएको छ । नमाॉ स्थानीम तहअनुसाय जजल्रा सभन्वम 

सलभनतको गठनभा ढढराइ हुॉदा भाचथल्रो ताभाकोशी जरववद्मुत ्कम्ऩनीरे दोरखावासीराई शमेय जायी गना 
नसकेको हो । 
दोरखावासीरे जायी ऩूॉजीको १० प्रनतशत शमेय ऩाउन ेगयी कम्ऩनीको शमेय सॊयचना फनेको वषौं  बइसकेको छ । 
जजल्रा सभन्वम सलभनतरे शमेय ववतयण प्रकक्रमा ऩारयत गयेऩनछ भात्र ैकम्ऩनीरे दोरखारीरे ऩाउन े१० प्रनतशत 

ववतयण गन ेव्मवस्था छ । स्थानीम फालसन्दारे ऩाउन ेशमेय ववतयणभा ढढराइ बएसॉग ैअन्म सवासाधायणरे ऩाउन े

१५ प्रनतशत ववतयणसभेत थऩ ऩनछ धकेलरएको छ ।    
हार आमोजनाको ननभााण कयीफ ८९ प्रनतशत सम्ऩन्न बइसकेको छ । ववनाशकायी बूकम्ऩका कायणरे योककएको 
भाचथल्रो ताभाकोशीको ननभााण सम्ऩन्न हुन ैराग्दासभेत शमेय ववतयण हुन नसक्दा २ वषादेखख रगानीका राचग 

यकभ जोहो गयेय फसेका स्थानीम फालसन्दा अन्मोरभा ऩयेका छन ्। नमाॉ जजल्रा सभन्वम सलभनतरे ननणाम लरनुऩन े

व्मवस्था बए ऩनन सो सलभनतको ननवााचन हुन नसक्दा शमेय ववतयणभा ढढराइ बएको आमोजनाका प्रवक्ता डा. 
गणेश न्मौऩानेरे जानकायी ढदए ।   
शमेय ववतयणभा ढढराइ हुॉदा कम्ऩनीको ऩूॉजी ऩरयचारन य आमोजनाको खचा व्मवस्थाऩन न ैप्रबाववत बएको 
प्रवक्ता न्मौऩानेको बनाइ छ । ‗शमेयको यकभ ऩूवाअनुभाननत सभमभा सङ्खकरनभा हुन नसक्दा आमोजनारे 

ठेकेदायराई बुक्तानी ढदन सभस्मा ऩयेको छ,‘ न्मौऩान ेबन्छन ्। आमोजना ननभााण सम्ऩन्न गना रागत फढेय कयीफ 

४१ अफा राग्न ेअनुभान गरयएकोभा १ अफा २० कयोड ३० राख दोरखा जजल्रावासीफाट सङ्खकरन गनुाऩन ेहुन्छ । 
स्थानीम तहअन्तगात गाउॉ  तथा नगय कामाऩालरकाको ननवााचन जेठ २३ गत ेसम्ऩन्न बएको लभनतरे १ भहीनालबत्र 

जजल्रा सभन्वम सलभनतको ननवााचन गनुाऩन ेबए ऩनन थऩ २ साता बफनतसक्दासभेत ननवााचन हुन सकेको छैन । 
‘ननवााचन आमोगरे चासो नदेखाउॉदा भाचथल्रो ताभाकोशीको शमेय ववतयणभा ढढराइ बइयहेको हो,‘ एक स्थानीमरे 

बन े। मसअनघ आमोजनाको शमेय ववतयण गन ेप्रमोजनका राचग जजल्रावासीको तथ्माङ्खक सङ्खकरन गयी 
ववश्रेषणसभेत बइसकेको चथमो । कानूनरे स्थानीम बनेय स्ऩष्ट ऩायेको य थऩ ऩढहचानको टुङ्खगो रागेकाहरूरे 

जजल्रावासीको हैलसमतरे शमेयभा रगानी गना सक्न ेननणाम ऩनन मसअनघ न ैबएको चथमो । 
साववकको राभाफगय गाववसका फाहेक अन्म दोरखारीरे प्रनतव्मजक्त सभान कयीफ ७० ककत्ता शमेय खयीद गना ऩाउन े

गयी मसअनघ ननणाम बएको आमोजनारे फताएको छ । आमोजनाप्रबाववत जजल्रावासीरे जायी ऩूॉजीको १० प्रनतशत 

स्थानीम शमेय कयीफ १ कयोड २५ राख ककत्ता हुन आउॉछ । देशलबत्र य फाढहय गयी अचधकतभ २ राख २० हजाय 

दोरखारी बएको अनुभान गरयएको छ । आमोजनाको जायी ऩूॉजी रू. ११ अफा बएकारे कुर शमेय ककत्ता ११ कयोड 

यहेको छ । 
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फूढीगण्डकी सम्झौताभा काॊगे्रस, एभारे य भाओिादीरे अफौ कमभसन खाए् 
फाफुयाभ  

ऩूवाप्रधानभन्त्री एवॊ नमाॉ शजक्त ऩाटॊका सॊमोजक डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्आमोजनाभा 
स्वदेशी ऩुॉजीफाट ननभााण गना सककन ेजोड ढदॊदै अनघल्रो सयकायरे याजीनाभा ढदएऩनछ गयेको कचथत सम्झौता 
खायेज हुनुऩन ेभाग गनुाबएको छ। 
याज्मरे सफ ैकुया फजायराई छाडडढदन ेय याज्मरे सफ ैकुया ननमन्त्रणभा लरन ेदवु ैकुया अनतवादी बएकारे नेऩारको 
अवस्था य आवश्मकता अनुसाय अबैm केही वषा भुख्म भुख्म ऺेत्रभा सयकायी रगानी आवश्मक यहेको उल्रेख गदै 

डा. बट्टयाईरे स्वदेशी रगानीभा ननभााण गनाकै राचग आपू प्रधानभन्त्री बएका फेरा फूढीगण्डकीसढहत १७ वटा 
आमोजनाराई ‗याजष्िम गौयव‘ को नाभाॊकन गरयएको फताउनुबमो। 
‗भुख्म भुख्म ऺेत्र (ऩूवााधाय) भा प्रथभ चयणभा याज्मरे न ैबूलभका ननवााह गनुाऩछा ,‘ उहाॉरे बन्नुबमो, ‗भुरुक ववकास 

य सभदृ्चधको ऩाइरातऩाm अग्रसय बएऩनछ फल्र ननजी ऺेत्रराई अनघ फढाएय याज्म सहजकायी बूलभकाभा आउन 

सक्छ।‘ 
आऩmू प्रधानभन्त्री बएका फखत फूढीगण्डकी अरऩत्र ऩयेय फसेको य त्मसराई नेऩारको आचथाक सभदृ्चधका राचग 

ननभााण गना, नौ न ैभढहनाभा सयकाय ऩरयवतान बए ऩनन याज्मको दृजष्टकोण य व्मवहाय ऩरयवतान हुन नढदन, 

फजेटको प्रत्माबूनत गना य जुनसुकै सयकाय आए ऩनन अनघ फढाउनका राचग याजष्िम गौयवको आमोजनाका रुऩभा 
घोषणा गरयएको डा. बट्टयाईरे फताउनुबमो। 
‗फूढीगण्डकी ववकास सलभनत खायेज गयेय कम्ऩनी भोडरेभा याज्मरे न ैरगानी गयी जनताको सभेत रगानी गना 
रागेको होरा बन्ठानेको त ववदेशीराई हतायभा ढदनका राचग यहेछ,‘ उहाॉरे बन्नुबमो। 
अनघल्रो सयकायरे याजीनाभा ढदइसकेऩनछ ऐन कानुनको धज्जी उडाउॉ दै, भजन्त्रऩरयषद्रे गयेको ननणामववऩयीत ऊजाा 
भन्त्रीको एकर हस्ताऺयभा फूढीगण्डकीको सम्झौता गरयएको बन्दै नमाॉ शजक्तरे ववयोध गदै आएको छ। फुधफाय 

नमाॉ शजक्तरे जरववद्मुत ्ववऻहरुलसत अन्तबत्रय्mमा कामाक्रभ गयी ‗फूढीगण्डकी फचाऔॊ अलबमान‘ सुरु गयेको छ। 
 

फूढीगण्डकीभा भुख्म ववऩऺी दर य सत्तारुढ दरफीच अफााे ैरुऩैमाॉको कभीसनको खेर बएको डा. बट्टयाईरे आयोऩ 

रगाउनुबमो। प्रनतऩऺी एभारे य अन्म दरहरु भौन फस्नुको कायण उनीहरुको भुखभा कभीसनको फुजो रागेकारे हो 
बन्दै उहाॉरे बन्नुबमो, ‗कभीसन नबएको बए एभारे चऩू राग्दैनथ्मो, अनघल्रो सयकायरे जाॉदा जाॉदै य ऊजाा 
भन्त्रीरे भन्त्रारमका कभाचायीलसत बफदावायी बई प्रधानभन्त्री कामाारमभा गएय एउटा ठेकेदायको सीइओलसत 

भन्त्रीजस्तो व्मजक्तरे त्मसयी हस्ताऺय गन ेचथएनन।्‘ 
चचननमाॉ कम्ऩनी सीजीजीसीरे फूढीगण्डकी ‗होल्ड‘ गयी रागत फढाउनका राचग प्रऩञ्च यचकेो उल्रेख गदैे ै

बट्टयाईरे एभारे रगामत देशप्रनत जजम्भेवाय याजनीनतक दरहरुराई फूढीगण्डकीको सम्झौताको ववयोध गना आग्रह 

गये। ‗अढहरे को सत्ताऩऺ य को प्रनतऩऺ नचचननन ेबएको छ,‘ उहाॉरे बन्नुबमो, ‗प्रभुख दरका याजनीनतक 

लसण्डीकेटरे उनीहरुको ननष्ठाभाचथ प्रश्न उठेको छ।‘ 
नेऩारी काॊगे्रसका नेता तथा ऩूवा जरस्रोत भन्त्री रक्ष्भण नघलभयेरे प्रधानभन्त्रीरे याजीनाभा गरयसकेऩनछ आऩmै 

साऺी फसेय एउटा ठेकेदायलसत सम्झौता गनुा याष्िकै अऩभान बएको फताउनुबमो। 



उहाॉरे आज भुरुक प्रनतऩऺववहीन बएको उल्रेख गदै सयकायरे फेइभानी य फदभासी गये प्रनतऩऺरे आवाज 

उठाउनुऩनेभा एभारे भौन यहॉदै आएकोप्रनत कटाऺ गनुाबमो। ‗तीन ठूरा ऩाटॊका केही नेता लभल्मो बन ेजे ऩनन हुन े

यहेछ बन्न ेमसरे देखामो,‘ कामाक्रभभा नघलभयेको बनाइ चथमो, ‗प्रधानभन्त्रीरे याजीनाभा गयेऩनछ कुन ैऩनन ननणाम 

लभल्दैन।‘ 
कामाक्रभभा एभारेका साॊसद तथा ऩूवा भन्त्री आनन्द ऩोखयेररे ढहजो भाचथल्रो ताभाकोसी स्वदेशी रगानीभा 
ननभााण गनुाऩछा  बनेय आऩmूरे बन्दा सफैरे हाॉसोको ऩात्र फनाइएको उल्रेख गदै फूढीगण्डकी स्वदेशी स्रोतभा 
ननभााण गना ऩसैाको अबाव नबएको जजककय गनुाबमो। 
वववेकशीर नेऩारी ऩाटॊका प्रवक्ता यभेश ऩौडरेरे ‗नेऩारको ऩानी, जनताको रगानी‘ नाया ढदन ेऊजाा भन्त्रीरे 

जनताराई फेफकुप फनाउन अनराइनभाऩाmत रगानी गना आग्रह गयेको फताउन ुबमो। ‗फूढीगण्डकी मसयी 
ववदेशीराई फेच्न ुन ैचथमो बने जनतासॉग अनराइनभाऩाmत ककन ऩैसा भागेको ? ‘ ऩौडरेको प्रश्न चथमो। 
 

ववघढटत फूढीगण्डकी ववकास सलभनतका अध्मऺ डा. रक्ष्भीप्रसाद देवकोटारे सीजीजीसीरे ६० भेगावाटको भाचथल्रो 
बत्रशुरी थ्रीए सम्ऩन्न गना नसकेको, चचलरभे आमोजनाको ननभााण कामा नसकेय ठेक्का तोडडएको, भाचथल्रो 
साञ्जेनभा कारोसूचचभा ऩयेको कम्ऩनीराई फूढीगण्डकीको ढदन ुमो आमोजना फनाउन नचाहन ुबएको फताउनुबमो। 
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२ सम ५० भेगािाट बफजुरी थवऩने 
आचथाक वषा २०७४/७५ भा केन्रीम प्रसायण प्रणारीभा २ सम ५० भेगावाट बफजुरी थवऩने बएको छ । ननभााणको 
अजन्तभ चयणभा यहेका २७ आमोजनाफाट उक्त ऩरयभाणको बफजुरी थवऩनेछ । 
प्राचधकयणका अनुसाय ४० भेगावाटको खानी खोरा–१, २५ भेगावाटको काफेरी फी–१, २२.२/२२.२ भेगावाटका 
भाचथल्रो चाकु य तल्रो हेवा तथा ११.२ भेगावाटको थाऩा खोराफाट चारु आवभ ैबफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । 
मसैगयी, १४.८ भेगावाटको भाचथल्रो साञ्जेन, १३ भेगावाटको भद्ख ुखोरा, ८.८ भेगावाटको रुदी खोरा, ८ 

भेगावाटको भाइ साना क्मासकेड, ७ भेगावाटको भोरुङ खोरा य ६.४ भेगावाटको भाचथल्रो भैरुङ–’ए’ रगामत 

आमोजनाफाट ऩनन आगाभी आवभा बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । 
चार ुआवभा बफजुरी उत्ऩादन हुन नसकेका आमोजना ऩनन आगाभी आवलबत्र उत्ऩादन हुन ेप्राचधकयणका प्रवक्ता 
प्रफर अचधकायीरे फताए । ‘२ सम ५० भेगावाट प्रणारीभा थवऩएऩनछ भाग व्मवस्थाऩन गना अझ सजजरो हुनेछ,’ 

उनरे बन े। प्राचधकयणरे गत वषाजस्त ैआगाभी ढहउॉदको रोडसेडडङ ऩनन शून्मभा झाने रक्ष्म याखेको छ । 
अाागाभी अााथथाक िर्ाभा विद्मुत उत्ऩादन हुन ेअाामााेजनाकाा ेसूची 
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भध्मबोटेकोसीको रागत फढ्मो, आमोजना तीन वषाभा सककन े

फाफुयाभ खड्का 
सावाजननक ननजी साझदेायीभा ननभााणाचधन १०२ भेगावाट ऺभताको भध्मबोटेकोसी जरववद्मुत ्आमोजना आउॉदो ३ 

वषाभा सम्ऩन्न हुन ेबएको छ ।  
नेऩार ववद्मुत प्राचधकयण, चचलरभे हाइड्रोऩावय लरलभटेड य सवासाधायणको रगानीभा ननभााण सुरु बएको आमोजना 
आउॉदो सन ्२०१९ को जुन ३० भा सम्ऩन्न हुन ेगयी नमाॉ कामातालरका तमाय बएको हो । आमोजना भध्मबोटेकोसी 
जरववद्मुत ्कम्ऩनी लरलभटेडभापा त ननभााण बइयहेको छ ।  
लसन्धऩुाल्चोकको जुये ऩढहयो, बूकम्ऩ य बायतको नाकाफन्दीरे गदाा आमोजनाको काभ झण्ड ै२ वषा फढी प्रबाववत 

बएको चथमो । लसन्धऩुाल्चोक बूकम्ऩफाट सफैबन्दा फढी प्रबाववत बएको छ । आमोजनाको ननभााण सन ्२०१५ को 
अक्टोफयदेखख सुरु बएको हो । आमोजनाको काभ मो वषाको भॊलसयसम्भ आमोजना सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म लरएको चथमो 
। प्राकृनतक प्रकोऩ य सीभा नाकावन्दीरे आमोजनाको काभ २ वषाफढी ऩनछ धकेलरएको हो ।  
ठेकेदाय चीनको क्वाॉङ सी हाइड्रो इरेजक्िक कन्सिक्सन व्मयुोरे गत भाचाफाट ऩुन् ननभााण सुरु गयेको हो । 
हारसम्भ १ ककरोलभटय फढी सुरुङ ननभााण बइसहेको छ । सुरुङको कुर रम्फाई ७ ककरोलभटय फढी छ । फाॉध, सुरुङ 

खन्न ेय ववद्मुत्गहृको काभ नतव्र गनतभा बइयहेको क्वाङसीका प्रशासन प्रभुख ह्वाङ सी लरङरे फताए ।  
कुन ैअवयोध बएन य ननभााण साभग्रीको सहज आऩूनता बएभा आमोजनाको काभ ननधाारयत सभमभा सम्ऩन्न हुन े

उनरे जानकायी ढदए । ―स्थानीमको अवयोध य ननभााण साभग्री य ऩेिोलरमभको आऩूनताभा सभस्मा आए आमोजना 
ढढराइ हुन ेसम्बावना यहन्छ,‖ उनरे बन,े ―हाभीरे त्मस्तो अवस्था नआओस ्बनेका छाॊे ै। मसभा सयकायरे ध्मान 

ढदनऩछा  ।‖ स्थानीमरे ननभााण साभग्री आऩूनताको ठेक्का ढदनुऩन ेफताउॉ दै काभभा अवयोध गरययहेको उनको बनाइ छ 

। उनीहरुको आमोजना बएकारे स्थानीम सकायात्भक हुनुऩन ेह्वाङको बनाइ छ ।  
ववस्ततृ अध्ममन, खरयद य ननभााण (ईऩीसी) प्रारुऩभा क्वाङसीरे ठेक्का ऩाएको हो । उसरे लसलबर, 

इरेक्िोभेकाननकर य हाइड्रोभेकाननकरको काभ सम्ऩन्न गन ेछ । नमाॉ तालरकाअनुसाय आमोजनाको रागत ऩनन 

फढेको छ । ९ अफा रुऩैमाॉ अनुभाननत रागतभा सुरु बएको आमोजनाको काभ जुयेऩढहयो, बूकम्ऩ य सीभा 
नाकाफन्दीरे गदाा ढढराइ बएऩनछ रागत फढेय १२ अफा ५० कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । नमाॉ तालरकाअनुसाय रागत 

ऩनन थऩ बइसकेको ह्वाङरे फताए ।  
स्थानीमरे आमोजनाको भहत्व नफुझकेारे ऩटकऩटक काभभा अवयोध बइयहेको उनको बनाइ छ । आमोजना 
सभमभा सम्ऩन्न गना स्थानीमको सोच ऩनन सकायात्भक हुनुऩन ेह्वाङको तका  छ । केही स्थानीमरे भुआब्जा तथा 
ऺनतऩूनत ा ऩाइसक्दा ऩनन फाॉधस्थर चाकुदोबानभा घय नछाडकेो उनको बनाइ छ ।  
आमोजनाका राचग आवश्मक उऩकयण चीनफाट ल्माउन ेगयेको फताउॉ दै उनरे बायतको भागा हॉेुदै आऩूनता गदाा 
नेऩारी बन्साय कामाारमरे योकेय याख्दा ढढराइ हुन ेगयेको फताए । ढहउॉ  ऩरययहन ेबएकारे नतब्फत भागाफाट उऩकयण 

य वस्त ुआऩूनता नहुॉदा बायतफाट ल्माउनुऩन ेअवस्था यहेको ह्वाङरे सुनाए । 

मस्त ैसुरुङ, फाॉध य ववद्मुत्गहृभा कॊ कक्रट बनाका राचग सी ३५ गे्रडको नेऩारी लसभेन्ट नबएकारे बायतफाट आमात 

हुन ेगयेको बन्दै उनरे लसभेन्ट आमातभा ऩनन सभस्मा हुन ेगयेको गुनासो गये । नेऩारी लसभेन्टको गुण्स्तय नऩुग्न े

उनको दाफी छ । प्रवद्र्धक भध्मबोटेकोसीरे सभमभा बुक्तानी नढदॉदा ठेकेदायराई थऩ सभस्मा ऩयेको छ ।  
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३४ भेगावाट ऺभताका ३ वटा मुननटफाट वावषाक ५४ कयोड २२ राख मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेकम्ऩनीरे जनाएको 
छ । नदीको फहावभा आधारयत (यन अप दी रयबय) प्रकृनतको आमोजनाको कुर हेड २३५ लभटय छ ।  
आमोजनाभा ५१ प्रनतशत सॊस्थाऩक य ४९ प्रनतशत सवासाधयणको स्वालभत्व यहन ेगयी रगानी सॊयचना तमाय 

गरयएको छ । मसभध्मे भाउ कम्ऩनी चचलरभेको ३८ प्रनतशत स्वालभत्व छ । कभाचायी सॊचम कोषको ऋण रगानीभा 
आमोजना ननभााण सुरु बएको हो ।  
३ अफाको साधायण सेमय ननष्कासन हुॉदै 

भध्म बोटेकोसीरे २ अफा ९४ कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको २ कयोड ९४ राख ककत्ता साधायण सेमय ननष्कासन गन ेबएको छ 

। मसभध्मे प्रथभ चयणभा कभाचायी सॊचम कोषका सॊचमकतााका राचग १९.५ प्रनतशतरे हुन आउन े१ अफा १७ कयोड 

रुऩैमाॉ फयाफयको १ कयोड १७ राख ककत्ता सेमय, सॊस्थाऩक शमेयधनी सॊस्थाका कभाचायीराई साढे ३ प्रनतशत हुन 

आउन े२१ कयोड फयाफयको २१ रख ककत्ता य ऋणदाता सॊस्थाका कभाचायीका राचग १ प्रनतशतरे हुन आउन े६ कयोड 

फयाफयको ६ राख ककत्ता सेमय ननष्कासन गन ेबएको छ ।  
मस्त ैदोस्रो चयणभा आमोजना प्रबाववत लसन्धऩुाल्चोक जजल्राका स्थाननम फालसन्दाराई १० प्रनतशतरे हुन आउन े

६० कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको ६० राख ककत्ता सेमय तथा तेस्रो चयणभा सवासाधायण तथा कम्ऩनीका कभाचायीराई १५ 

प्रनतशतरे हुन आउन े९० कयोड रुऩैमाॉ फयाफयको ९० राख ककत्ता सेमय ननष्काशन गन ेबएको छ । 
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सात हजाय भेगािाट ऺभताका आमोजना अध्ममन गदै सयकाय, ऩदहरो 
चयणभा ५५ ओटा आमोजनाको अध्ममन गरयने 
आगाभी सात वषाभा १७ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्मका साथ अगाडड फढेको सयकायरे ऩनछल्रा 
ढदनभा सात हजाय १३६ भेगावाट ऺभताका जरववद्मुत ्आमोजनाको अध्ममन तथा अनुसन्धानको कामाराई रतु 

रुऩभा अगाडड फढाएको छ । 
जरववद्मुत ्आमोजना एकदभ ैप्राववचधक य ववलशष्ट ववषम बएकारे अध्ममनभा ववशषे जोड ढदइएको हो । ऊजाा 
भन्त्रारम भातहतको ववद्मुत ्ववकास ववबागका अनुसाय कुर ५५ ओटा आमोजनाको हार अध्ममन तथा 
अनुसन्धान बइयहेको छ । ती आमोजनाको ऺभता सात हजाय १३६ भेगावाट यहेको छ । आमोजना शुरू गनुाबन्दा 
ऩढहरे ववलशष्ट तवयरे अध्ममन गनुाऩन ेबएकारे ववबागरे प्राववचधक काभराई ववशषे ध्मान ढदएको हो । 
सयकायको फास्केट पण्डभा यहेका आमोजनाराई नै ववशषे ध्मानभा याखेय अध्ममन गरययहेको छ । ववबागरे 

प्राथलभकताका साथ अध्ममन गरययहेको आमोजनाभा ४४० भेगावाट ऺभताको बेयी एक, अरुण चौथो ३०० भेगावाट, 

कणाारी सात ३३० भेगावाट, खखम्ती लशवारम २०० भेगावाट, ककभाथाङका अरुण ४३४ भेगावाटको अध्ममन गयेको 
छ । मस्त,ै तल्रो अरुण ४०० भेगावाट, नौभुये जराशममुक्त आमोजना ४१० भेगावाट, शायदा फफई ९३ भेगावाट, 

भाचथल्रो खझभरुक १०० भेगावाट, सुनकोसी दोस्रो एक हजाय ११० भेगावाट, सुनकोसी तेस्रो ५३६ भेगावाट ठूरा 
आमोजनाका रुऩभा यहेका छन ्। त्मस्त,ै अध्ममनका क्रभभा तीन भेगावाटदेखख एक सम भगेावाटसम्भका 
आमोजना अचधकाॊश यहेका छन ्। 
ववबागका अनुसाय सयकायको फास्केट पण्डभा १४९ आमोजना अझै यहेका छन ्। ती आमोजनाको ऺभता चाय हजाय 

८०० भेगावाट यहेको छ । ववबागका सूचना अचधकायी फाफुयाज अचधकायीका अनुसाय धेयैजसो आमोजनाको ऩूवा 
सम्बाव्मता अध्ममन बइसकेको छ बन ेकेही आमोजनाको इजञ्जनीमरयङ अध्ममन बएको छ । सफ ैअध्ममन सकेय 

ननभााणका राचग मोग्म फनाउन ेगयी तमायी गरयएको छ । ववबागरे गन ेअध्ममनका आधायभा ननभााण गना चाहन े

प्रवद्र्धकरे थऩ अध्ममन गन ेगछान ्। सयकायरे ऩनछल्रो ऩटक जरववद्मुत ्रगानी तथा ववकास कम्ऩनी, ववद्मुत ्

उत्ऩादन कम्ऩनी तथा नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणभापा त ऩनन अध्ममन गयाइयहेको छ । 
ऩनछल्रो ऩटक नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे ववलबन्न आठ जरववद्मुत ्आमोजनाको कम्ऩनी न ैस्थाऩना गयेय 

अध्ममन अगाडड फढाएको प्रवक्ता प्रफर अचधकायीरे फताए । मस्त,ै ननजी ऺेत्रका तपा फाट ऩनन आमोजनाको 
अध्ममन तथा ननभााणको काभराई गनत ढदइएको छ । स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान)का अनुसाय ननजी 
ऺेत्ररे हार तीन हजाय भेगावाट ऺभताका आमोजना ननभााण गरययहेको छ बन ेकयीफ ऩाॉच हजाय भेगावाट ऺभताका 
आमोजना अध्ममनको क्रभभा यहेका छन ्। यासस 
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चाॉडोबन्दा चाॉडो धोिीखोरा कोरयडोयको ननभााण कामा सम्ऩन्न गय —प्रबु साह 

सहयी ववकासभन्त्री प्रब ुसाहरे धोवीखोरा कोरयडोयको ननभााण कामाराई सभन्वम गदै अनघ फढाउन ननदेशन ढदएका 
छन ्। सहयी ववकास भन्त्रारमभा फसेको बफहीवायको फैठकभा कोरयडोयभा ढर ननभााण गन ेकाभ ढढरो बई सडक 

कारोऩत्र गन ेकाभ रजम्फएको ववषम उठेऩनछ भन्त्री शाहरे ननभााण कामाराई तीव्रता ढदन ननदेशन ढदएका हुन ्। 
ढर ननभााण गने जजम्भा ऩाएको अचधकाय सम्ऩन्न फागभती सभ्मता एकीकृत ववकास सलभनतरे कारो ऩुर हटाउन 

नसक्दा, फाटोका यहेका बफजुरीका खम्फाको व्मवस्थाऩन नहुॉदा य सडकको रेफर थाहा नहुॉदा काभ अनघ फढ्न 

नसकेको जानकायी ढदएको चथमो । सलभनतका सदस्मसचचव ज्मोनतकुभाय शे्रष्ठरे भन्त्रारम भातहतका ननकामफीच 

न ैसभन्वमको कभी बएकारे काभ नबएको बन्दै ऩटक ऩटक ती ववषमभा ताकेता गदाा ऩनन सुनुवाइ नबएको फताए 

। 
काठभाडौं उऩत्मका ववकास प्राचधकयणका ववकास आमुक्त डा. बाइकाजी नतवायीरे सलभनतरे तीन वषासम्भ ऩनन 

ढर ननभााण गना नसक्दा सडक कारोऩत्र हुन नसकेको फताए । काभ सुस्त बमो, कारो ऩत्र गने फेरासम्भ ढरको 
व्मवस्थाऩन हुन सकेको छैन,‘ उनरे बने । यासस 
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सुऩय न्मादी आमोजना बदौदेखख 

४०.२७ भेगावाटको आमोजना २०७७ भ ैसञ्चारनभा ल्माउन ेरक्ष्म 

नीयज अचधकायी 

 
रभजुङको भस्मााङ्खदी गाउॉऩालरका (साबफक फाहुनडाॉडा य बुरबुरे गाववस)भा ननभााण हुन ेसुऩय न्मादी जरववद्मुत ्

आमोजनाको ननभााण बदौदेखख शुरू हुन ेबएको छ । न्मादी खोराभा ननभााण हुन ेउक्त आमोजना ४० दशभरव २७ 

भेगावाटको हुनेछ । आमोजनाको प्रवद्ाधक लसउयी हाइड्रोऩावय कम्ऩनी प्रालरका अनुसाय २०७७ सारलबत्र काभ 

सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म छ । उक्त कम्ऩनीरे हार फाॉधस्थरसम्भ ऩुग्न ेसडक, आवास गहृरगामत ऩूवााधाय ननभााण 

गरययहेको छ । कम्ऩनीरे २०७१ सारभा सयकायफाट आमोजनाको ननभााण अनुभनत ऩाएको चथमो । 
मसको कुर रागत अनुभान फैङ्खक ब्माजसढहत  ७ अफा रुऩैमाॉ यहेको छ । त्मसभध्मे ७० प्रनतशत फैङ्खक तथा ववत्तीम 

सॊस्थाको ऋण हुनेछ । फाॉकी ३० प्रनतशत प्रवद्ाधकरे व्मवस्थाऩन गनेछ । उक्त आमोजनाभा प्रबाववत ऺेत्रका 
फालसन्दाको १४ कयोड रुऩैमाॉफयाफयको शमेय यहन ेकम्ऩनीरे जानकायी ढदएको छ, जसभध्मे भस्मााङ्खदी 
गाउॉऩालरकावासीको कयीफ ५ कयोड अॊश हुनेछ । ९३ दशभरव ८७ वगाककरोलभटय सभेट्न ेआमोजनाको ७० प्रनतशत 

बूबाग ढहउॉ रे ढाकेकारे फाहै्र भहीना ववद्मुत ्उत्ऩादनभा कुन ैसभस्मा नहुन ेआमोजनाको दाफी छ । 
फाहुनडाॉडाको डहयेनजीकै फाॉध फाॉधेय ६ ककभी राभो सुरुङभापा त ववद्मुत्गहृभा ऩानी झारयन ेछ, जहाॉ २२ भेगावाटका 
२ टफााइन जडान गरयनेछ । उत्ऩाढदत बफजुरी ववद्मुत ्प्राचधकयणको टायीकुनाजस्थत १ सम ३२ केबीए प्रसायण 

राइनभा जोडडनेछ । आमोजनाफाट प्रनतवषा २३ दशभरव ५७६ कयोड मुननट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेछ । 
फूढीगण्डकी सम्झौता यद्द गना भाग 

काठभाडौं (अस) । नमाॉशजक्त नेऩार ऩाटॊका सॊमोजक डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे याजष्िम गौयवको फूढीगण्डकी 
जरववद्मुत ्आमोजना कलभशनको रोबभा प्रभुख याजनीनतक दरहरूरे ववदेशीको हातभा सुजम्ऩएको आयोऩ 

रगाएका छन ्। याजधानीभा फुधवाय आमोजजत कामाक्रभभा उनरे बने, ‗मो आमोजना ववदेशीराई ढदनुरे हाम्र ै

ऩाराभा ववकासको सऩना ऩूया हुन ढदॉदैन । आमोजना भान ेमस्तो प्रऩञ्चको सचते याजनीनतऻ, ववऻ य 

सञ्चायभाध्मभरे ववयोध गनुाऩछा  ।‘ इजञ्जनीमरयङदेखख ननभााणसम्भको काभभा खयाफ ववगत बएको कम्ऩनीराई 

उक्त आमोजना ढदइएकारे फन्दै नफन्न ेय फन ेऩनन याष्िराई राब हुन ेगयी फहुद्देश्मीम नफन्न ेउनको दाफी चथमो । 
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१ हजाय २ सम भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेउक्त आमोजना भाओवादी केन्रका अध्मऺ ऩुष्ऩकभर दाहार 

नेततृ्वको सयकायरे चचननमा― कम्ऩनी चाइना गेजुवाराई ढदने गयी सम्झौता गयेको चथमो । उक्त सम्झौता यद्द 

हुनुऩन ेकामाक्रभका वक्ताहरूको धायणा चथमो । काङ्खगे्रस प्रभुख सचतेक तथा आमोजना प्रबाववत ऺेत्रका साॊसद 

चीनकाजी शे्रष्ठरे चचननमाॉ कम्ऩनीराई ननभााणको जजम्भा ढदइॉदा अन्मोर फढेको फताए । काभ चराउ सयकायरे 

गयेको सम्झौतारे शङ्खका उब्जाएको एभारे नेता आनन्द ऩोखयेररे फताए । 
  

तल्रो भोदीभा दढराइ 

ऩवात (अस) । ननभााणाधीन २० भेगावाटको तल्रो भोदी जरववद्मुत ्आमोजनाको उत्ऩादन शुरू हुन ६ भहीना ढढराइ 

हुन ेबएको छ । आगाभी साउनदेखख उत्ऩादन थाल्न ेतालरका चथमो । सुरुङ तमाय नबएकारे ऩछाडड धकेलरएको 
आमोजना प्रभुख ऩवन मादवरे फताए । 
भनाङ िेड लरङ्खक प्रालररे ननभााण गरययहेको आमोजनाको हेडवक्र्सको काभ ९५ प्रनतशत सककएको छ । सुरुङ खन्न े

काभ ऩूया बई कङ्खकक्रढटङ बइयहेको छ । मादवका अनुसाय कङ्खकक्रढटङको काभ ४० प्रनतशतको हायाहायीभा भात्र ै

सककएकारे ढढरा हुन ेदेखखएको हो । 
कभजोय बौगलबाक अवस्थाका कायण सुरुङभा सभस्मा देखखएको आमोजना कङ्खकक्रढटङभा ऩनन सभम रागेको छ । 
सुरुङको काभ ऩूया हुन ४ भहीना थऩ राग्न ेमादवरे फताए । ववद्मुत्गहृभा ७० प्रनतशत काभ सककएको छ । 
आमोजनाभा जडान हुन ेहाइड्रोभेकाननकर तथा इरेक्िोभेकाननकर उऩकयण आमात बइसकेको भनाङ िेड लरङ्खकरे 

जानकायी ढदएको छ । 
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फूढीगण्डकीभा कमभसनको खेर बएको बट्टयाईको आयोऩ 

ऩूवाप्रधानभन्त्री एवॊ नमाॉ शजक्त नेऩारका अध्मऺ डा. फाफुयाभ बट्टयाईरे १२ सम भेगावाटको फूढीगण्डकी 
जरववद्मुत ्आमोजना चचननमाॉ कम्ऩनीराई ढदइनुभा कलभसनको खेर बएको आयोऩ रगाएका छन ्।  
फुधफाय नमाॉ शजक्त नेऩाररे फूढीगण्डकी जरववद्मुत ्य मसको भोडरेफाये आमोजजत छरपर कामाक्रभभा 
प्रधानभन्त्रीरे याजीनाभा ढदइसकेको अवस्थाभा सफ ैप्रकक्रमाराई रत्माएय कलभसनकै राचग चचननमाॉ कम्ऩनीराई 

ढदइएको आयोऩ रगाए । 
याजनीनतक दरका प्रनतननचध, जरववद्मुत ्ऺेत्रका ववऻ य सयोकाय सहबागी कामाक्रभभा ऩूवाप्रधानभन्त्री बट्टयाईरे 

स्वदेशी रगानीभा फन्न ेआमोजनाराई यातायात ववदेशीराई ढदॉदासभेत ठूरा दरको भुख टालरनु यहस्मभम बएको 
फताउॉ दै मसरे याजनीनतक दरको ननष्ठाभा गम्बीय प्रश्न उठेको फताए । 
सत्ताऩऺको ननणामप्रनत प्रनतऩऺीरे ववयोध य आरोचना गनुाऩनेभा कोही नफोल्नुरे मसभा सफैको लभरोभतो देखखन्छ, 

मो ठूरा याजनीनतक दरहरूको लसजन्डकेट ऩनन हो ।‖ उनरे बन,े ―कलभसनखोय प्रववृत्तको लशकाय फूढीगण्डकी फनेको 
छ, त ैचऩु, भ ैचऩुको अवस्था अन्त्म हुनुऩछा  ।‖ 

फैठकभा ऩूवाजरस्रोत भन्त्री एवॊ काॊगे्रस नेता रक्ष्भण नघलभयेरे प्रधानभन्त्रीरे याजीनाभा ढदइसकेको अवस्थाभा 
ऊजााभन्त्रीरे एउटा ठेकेदाय कम्ऩनीसॉग सम्झौता गनुा याष्िको अऩभान बएको ढटप्ऩणी गये । सफ ैप्रकक्रमा ऩूया नगयी 
गरत ननमतरे सम्झौता गरयएको बन्दै उनरे प्रनतऩऺीसभेत मसफाये चऩु यहनुरे भुरुक ववऩऺीववहीन अवस्थाभा 
ऩुगेको य प्रजातन्त्र छकक छैन बन्न ेप्रश्न उठेको फताए । 
काॊगे्रस सचतेक चीनकाजी शे्रष्ठरे फूढीगण्डकी कम्ऩनी भोडरेभा नेऩाररे फनाउन सक्न ेफताउॉ दै मसका राचग 

ववदेशी कम्ऩनीराई ढदन आवश्मक नयहेको फताए । कामाक्रभभा याजष्िम मोजना आमोगका ऩूवाउऩाध्मऺ 

दीऩेन्रफहादयु ऺेत्री, स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था (इप्ऩान) का उऩाध्मऺ कुभाय ऩाण्ड,े ववऻहरू सन्तफहादयु 
ऩुन, यत्नेश्वय कामस्थरगामतरे फूढीगण्डकी स्वदेशी रगानीभा फनाउन सककने अवस्था यहेको फताए । 
ढीगण्डकीको फहुउद्देश्मीम पाइदाफाये चचाा गदै फूढीगण्डकी ववकास सलभनतका ऩूवाअध्मऺ डा. रक्ष्भीप्रसाद 

देवकोटारे अथा भन्त्रारम, ऊजाा भन्त्रारम य सावाजननक खरयद कामाारमको स्वीकृनतबफन ैलसध ैभजन्त्रऩरयषद्फाट 

भहत्वऩूणा ऩरयमोजना ढदइन ुगैयजजम्भेवायीऩनको नभुना बएको उनको बनाइ चथमो ।  
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सात हजाय भेगािाट ऺभताका आमोजना अध्ममनभा 
आगाभी सात वषाभा १७ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्मका साथ अगाडड फढेको सयकायरे ऩनछल्रा 
ढदनभा सात हजाय १३६ भेगावाट ऺभताका जरववद्मुत ्आमोजनाको अध्ममन तथा अनुसन्धानको कामाराई रतु 

गनतभा अगाडड फढाएको छ । 
जरववद्मुत ्आमोजना एकदभ ैप्राववचधक य ववलशष्ट ववषम बएकारे अध्ममनभा ववशषे जोड ढदइएको छ । ऊजाा 
भन्त्रारम भातहतको ववद्मुत ्ववकास ववबागका अनुसाय कुर ५५ वटा आमोजनाको हार अध्ममन तथा अनुसन्धान 

गरययहेको छ । ती आमोजनाको ऺभता सात हजाय १३६ भेगावाट यहेको छ । आमोजना सुरु गनुाबन्दा ऩढहरे ववलशष्ट 

तवयरे अध्ममन गनुाऩन ेबएकारे ववबागरे प्राववचधक काभराई ववशषे ध्मान ढदएको हो । 
सयकायको फास्केट पन्डभा यहेका आमोजनाराई नै ववशषे ध्मानभा याखेय अध्ममन गरययहेको छ । ववबागरे 

प्राथलभकताका साथ अध्ममन गरययहेको आमोजनाभा ४४० भेगावाट ऺभताको बेयी एक, अरुण चौथो ३०० भेगावाट, 

कणाारी सात ३३० भेगावाट, खखम्ती लशवारम २०० भेगावाट, ककभाथाङका अरुण ४३४ भेगावाटको अध्ममन गयेको 
छ । 
मस्त,ै तल्रो अरुण ४०० भेगावाट, नौभुये जराशममुक्त आमोजना ४१० भेगावाट, शायदा फफई ९३ भेगावाट, 

भाचथल्रो खझभरुक १०० भेगावाट, सुनकोसी दोस्रो एक हजाय ११० भेगावाट, सुनकोसी तेस्रो ५३६ भेगावाट ठूरा 
आमोजनाका रुऩभा यहेका छन ्। त्मस्त ैअध्ममनका क्रभभा तीन भेगावाटदेखख एक सम भेगावाटसम्भका आमोजना 
अचधकाॊश यहेका छन ्। 
ववबागका अनुसाय सयकायको फास्केट पन्डभा १४९ आमोजना अझै यहेका छन ्। ती आमोजनाको ऺभता चाय हजाय 

८०० भेगावाट यहेको छ । ववबागका सूचना अचधकायी फाफुयाज अचधकायीका अनुसाय धेयैजसो आमोजनाको ऩूवा 
सम्बाव्मता अध्ममन बइसकेको छ बन ेकेही आमोजनाको इजन्जननमरयङ अध्ममन बएको छ । 
सफ ैअध्ममन सकेय ननभााणका राचग मोग्म फनाउन ेगयी तमायी गरयएको छ । ववबागरे गन ेअध्ममनका आधायभा 
ननभााण गना चाहन ेप्रवद्र्धकरे थऩ अध्ममन गन ेगछान ्। सयकायरे ऩनछल्रो ऩटक जरववद्मुत ्रगानी तथा 
ववकास कम्ऩनी, ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी तथा नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणभापा त ऩनन अध्ममन गयाइयहेको छ । 
ऩनछल्रो ऩटक नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे ववलबन्न आठ जरववद्मुत ्आमोजनाको कम्ऩनी न ैस्थाऩना गयेय 

अध्ममन अगाडड फढाएको प्रवक्ता प्रफर अचधकायी फताउनुहुन्छ । मस्त ैननजी ऺेत्रका तपा फाट ऩनन आमोजनाको 
अध्ममन तथा ननभााणको काभराई गनत ढदइएको छ । स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था ९इऩान०का अनुसाय ननजी 
ऺेत्ररे हार तीन हजाय भेगावाट ऺभताका आमोजना ननभााण गरययहेको छ बन ेकरयफ ऩाॉच हजाय भेगावाट ऺभताका 
आमोजना अध्ममनको क्रभभा यहेका छन ्। यासस 
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सुऩय न्मादीभा सिासाधायणराई रगानी खरुा 
ननभााण सुरु हुनरागेको सुऩय न्मादी जरववद्मुत ्आमोजनाभा सवासाधायणका राचग रगानी खरुा गरयएको छ । 
बुरबुरे य फाहुनडाॉडाभा यहेको ङादी खोराभा ननभााण गना राचगएको ४०.२७ भेगावाटको सो आमोजनारे प्रबाववत 

ऺेत्र, जजल्रावासी य जजल्रा फाढहयकाराई सभेत रगानी खलु्रा गयेको हो । 
आमोजनारे सदयभुकाभ फेँसीसहयभा आज बेरा आमोजना गयी रगानी खरुा गरयएको जानकायी गयाएको हो । 
आमोजना कम्ऩनीका अनुसाय प्रबाववत ऺेत्रका स्थानीमवासीरे रु एक राखबन्दा भाचथ, जजल्रालबत्रकारे रु 

तीनराखबन्दा भाचथ य जजल्रा फाढहयकारे रु ऩाॉच राखबन्दा भाचथ रगानी गना ऩाउन ेआमोजना प्रवद्र्धक 

कम्ऩनीका प्रफन्ध सञ्चारक शैरेन्र गुयागाइंरे जानकायी ढदनुबमो । 
आमोजनाभा रगानी गनेरे ५० प्रनतशतका दयरे दईु ककस्ताभा यकभ फुझाउन सक्न ेउहाॉरे फताउनुबमो । ऩढहरो 
ककस्ता आगाभी बदौ भढहनाभा य दोस्रो ककस्ता २०७५ सारको बदौ भसान्तलबत्र फुझाउन सक्न ेव्मवस्था लभराइएको 
छ । केही भढहनालबत्र ैववत्तीम व्मवस्थाऩन गयेय ननभााण सुरु गन ेरक्ष्म यहेको सो आमोजनाभा २०७९ सम्भभा ननभााण 

सम्ऩन्न गयी याजष्िम प्रसायण राइनभा जोडडन ेसञ्चारक गुयागाइंरे फताउनुबमो । आमोजना सम्ऩन्नऩश्चात ्

प्राचधकयणरे तोकेको येटअनुसाय वषाात्को छ भढहना अवचधभा प्रनतमुननट चाय रुऩैमाॉ ८० ऩैसा य फाॉकी छ भढहना आठ 

रुऩैमाॉ ४० ऩैसाको दयरे ववद्मुत ्खरयद गनेछ । 
आमोजना ननभााणका क्रभभा ङादी खोराको ६.८ घनलभटय प्रनतसेकेन्ड ऩानीराई ३० लभटय राभो य तीन लभटय 

उचाइको फाॉध फाॉधी तीनवटा ओरयकपभ बएको तीन लभटय चौडाइ य १.५ लभटय गढहयाइ बएको इन्टेक हुॉदै ७२ 

ककरोलभटय राभो तथा १८ लभटय चौडाइको फारवा चथग्र्माउन ेऩोखयीभा ल्माइन ेछ । 
उक्त ऩानीराई सुरुङभापा त फाहुनडाॉडाको कापरडाॉडाभा ननभााण गरयन ेसजा ट्माङ्खक हुॉदै ऩेनस्टक ऩाइऩभापा त 

तारकुना बन्न ेठाउॉभा ऩावय हाउस ननभााण तथा ६९७.७ लभटय हेड प्राप्त गयी ४०.२७ भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गरयनेछ । आमोजनाको कुर रु ७०० कयोड रागत अनुभान गरयएको छ । यासस  
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७ हजाय भेगािाट ऺभताका आमोजना अध्ममनभा 

 
आगाभी ७ वषाभा १७ हजाय भेगावाट ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्मका साथ अगाडड फढेको सयकायरे ऩनछल्रा ढदनभा ७ 

हजाय १ सम ३६ भेगावाट ऺभताका जरववद्मुत ्आमोजनाको अध्ममन तथा अनुसन्धानको कामाराई रतु रूऩभा 
अगाडड फढाएको छ । 
जरववद्मुत ्आमोजना एकदभ ैप्राववचधक य ववलशष्ट ववषम बएकारे अध्ममनभा ववशषे जोड ढदइएको छ । ऊजाा 
भन्त्रारम भातहतको ववद्मुत ्ववकास ववबागका अनुसाय कुर ५५ ओटा आमोजनाको हार अध्ममन तथा 
अनुसन्धान गरययहेको छ । ती आमोजनाको ऺभता ७ हजाय १ सम ३६ भेगावाट यहेको छ । आमोजना शुरू गनुाबन्दा 
ऩढहरे ववलशष्ट तवयरे अध्ममन गनुाऩन ेबएकारे ववबागरे प्राववचधक काभराई ववशषे ध्मान ढदएको हो । 
सयकायको फास्केट पण्डभा यहेका आमोजनाराई नै ववशषे ध्मानभा याखेय अध्ममन गरययहेको छ । ववबागरे 

प्राथलभकताका साथ अध्ममन गरययहेको आमोजनाभा ४ सम ४० भेगावाट ऺभताको बेयी एक, अरुण चौथो ३ सम 

भेगावाट, कणाारी सात ३ सम ३० भेगावाट, खखम्ती लशवारम २ सम भेगावाट, ककभाथाङका अरुण ४ सम ३४ 

भेगावाटको अध्ममन गयेको छ । 
मस्त,ै तल्रो अरुण ४ सम भेगावाट, नौभुये जराशममुक्त आमोजना ४ सम १० भेगावाट, शायदा फफई ९३ भेगावाट, 

भाचथल्रो खझभरुक सम भेगावाट, सुनकोसी दोस्रो १ हजाय १ सम १० भेगावाट, सुनकोसी तेस्रो ५ सम ३६ भेगावाट 

ठूरा आमोजनाका रूऩभा यहेका छन ्। त्मस्त,ै अध्ममनका क्रभभा ३ भेगावाटदेखख  सम भेगावाटसम्भका आमोजना 
अचधकाॊश यहेका छन ्। 



ववबागका अनुसाय सयकायको फास्केट पण्डभा १ सम ४९ आमोजना अझै यहेका छन ्। ती आमोजनाको ऺभता ४ 

हजाय ८ सम भेगावाट यहेको छ । ववबागका सूचना अचधकायी फाफुयाज अचधकायीका अनुसाय धेयैजसो आमोजनाको 
ऩूवासम्बाव्मता अध्ममन बइसकेको छ बने केही आमोजनाको इजञ्जनीमरयङ अध्ममन बएको छ । 
सफ ैअध्ममन सकेय ननभााणका राचग मोग्म फनाउन ेगयी तमायी गरयएको छ । ववबागरे गन ेअध्ममनका आधायभा 
ननभााण गना चाहन ेप्रवद्र्धकरे थऩ अध्ममन गन ेगछान ्। सयकायरे ऩनछल्रो ऩटक जरववद्मुत ्रगानी तथा 
ववकास कम्ऩनी, ववद्मुत ्उत्ऩादन कम्ऩनी तथा नऩेार ववद्मुत ्प्राचधकयणभापा त ऩनन अध्ममन गयाइयहेको छ । 
ऩनछल्रो ऩटक नेऩार ववद्मुत ्प्राचधकयणरे ववलबन्न ८ जरववद्मुत ्आमोजनाको कम्ऩनी न ैस्थाऩना गयेय 

अध्ममन अगाडड फढाएको प्रवक्ता प्रफर अचधकायीरे फताए । मस्त,ै ननजी ऺेत्रका तपा फाट ऩनन आमोजनाको 
अध्ममन तथा ननभााणको काभराई गनत ढदइएको छ । स्वतन्त्र ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था (इप्ऩान)का अनुसाय ननजी 
ऺेत्ररे हार ३ हजाय भेगावाट ऺभताका आमोजना ननभााण गरययहेको छ बन ेकरयफ ५ हजाय भेगावाट ऺभताका 
आमोजना अध्ममनको क्रभभा यहेका छन ्। यासस 
  



>f]tM sflGtk'/, 2074÷03÷09 

ङादीभा ४०.२७ भेगािाटको जरविद्मुत ्फन्दै 

जजल्राको ङादी खोराभा ४०.२७ भेगावाटको सुऩय न्मादी जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण हुन ेबएको छ । आमोजनारे 

ननभााणऩूवाका काभ सकेय ववत्तीम व्मवस्थाऩनको कामा अजन्तभ चयणभा यहेको जनाएको छ ।  
प्रवद्र्धक लसउयी न्मादी ऩावय प्रालररे फनाउन ेआमोजनाको जेठ १९ ववद्मुत ्प्राचधकयणसॉग ववद्मुत ्खरयद सम्झौता 
(ऩीऩीए) बएको छ । आमोजना य प्राचधकयणफीच ढहउॉदको सभम प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य वषााभा ४ रुऩैमाॉ ८० 

ऩैसाको दयभा ऩीऩीए बएको छ । कम्ऩनीरे मसअनघ जजल्राको उत्तयी ऺेत्रकै लसउयी खोराभा ५ भेगावाटको लसउयी 
जरववद्मुत ्आमोजना ननभााण गरयसकेको छ । फेंसीसहयभा आमोजजत प्रथभ छरपर कामाक्रभभा ववस्ततृ 

अध्ममन सुरु बएको ३ वषाऩनछ आमोजना ननभााणभा जुटेको कम्ऩनीका प्रफन्ध ननदेशक शैरेन्र गुयागाईरे फताए । 
उनका अनुसाय २ भढहनालबत्र ववत्तीम व्मवस्थाऩन सक्न ेय त्मसको ६ भढहनाभा आमोजनारे ठेक्का सम्झौता गयेय 

ननभााण अनघ फढाउनेछ । खोराको फहावभा आधारयत आमोजनाको साववक फाहुनडाॉडा १ डहयेनजजकै फाॉध ननभााण 

गरयनेछ । ६ ककरोलभटय ७ सम लभटय राभो टनेरभापा त ल्माइएको ऩानीराई कापरडाॉडाभा ननभााण गरयन ेसजा 
ट्माङफाट झायी मसअनघ लसउयी आमोजनाको ऩावयहाउस नजजकै बूलभगत ववद्मुत्गहृ ननभााण गयी ववद्मुत ्उत्ऩादन 

गरयनेछ । आमोजनाको ग्रसहेड ६ सम ९७.७ लभटय यहनेछ । आमोजनाको ननभााण कामा सुरु बएको ३ वषाभा सक्न े

गुयागाईरे फताए ।  
आमोजना कुर ७ अफा रुऩैमाॉभा ननभााण गरयनेछ । ववद्मुत्गहृभा २२ भेगावाटका २ ऩेल्टन टफााइन यहनेछ । 
आमोजनाफाट उत्ऩाढदत ववद्मुत ्ववद्मुत्गहृतदेखख ११ ककरोलभटयको दयूीभा यहेको खदुी टारयकुनाजस्थत १३२ 

केबीको सफस्टेसनभा जडान गरयनेछ । उक्त सफस्टेसनसम्भ प्रसायण राइन कम्ऩनीरे नै ननभााण गन ेगुयागाईरे 

फताए ।  
स्थानीमराई करयफ १५ कयोड प्रभोटय सेमय 

आमोजनाभा ७० प्रनतशत फैंकको रगानी य ३० प्रनतशत (२  अफा १० कयोड रुऩैमाॉ) प्रवद्र्धक (सञ्चारक) को इजक्वटी 
(स्वऩुॉजी) यहनेछ । सञ्चारकको स्वऩुॉजीभध्मेको ७० प्रनतशत (१ अफा ४७ कयोड) प्रवद्र्धक य ६३ कयोड स्थानीमराई 

रगानी गन ेअवसय ढदइनेछ । उक्त यकभ प्रभोटय सेमयका रूऩभा याखखन ेफुधफाय आमोजजत कामाक्रभभा 
आमोजनाका प्रफन्ध ननदेशक गुयागाईरे फताए । 
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‘िनको सट्टा िनै उऩरब्ध गयाऊ’ 

-जीएभआयराई िन भन्िारमको सता 
-भाथथल्रो कणाारी आमोजनाको सुरुङ, फाॉध य ऩाियहाउस ननभााणका राथग चादहन ेअछाभ य दैरेखको २५२.७२ हेक्टय 

ऺेि फयाफयको जग्गा िनराई उऩरब्ध गयाउनुऩन ेबएको हो  
प्रकाश अचधकायी 
वन तथा बूसॊयऺण भन्त्रारमरे ९ सम भेगावाट ऺभताको भाचथल्रो कणाारी जरववद्मुत ्आमोजनाको प्रवद्र्धक 

जीएभआय अऩय कणाारी हाइड्रोऩावय लरलभटेडराई आमोजनारे प्रमोग गन ेवन ऺेत्रको जग्गा सट्टा बनाा गना सता 
अनघ सायेको छ । 
भाचथल्रो कणाारी आमोजनाको सुरुङ, फाॉध य ऩावयहाउस ननभााणका राचग प्रमोग हुन ेअछाभ य दैरेखको २ सम ५२ 

दशभरव ७२ हेक्टय ऺेत्र फयाफयको जग्गा न ैउऩरब्ध गयाउन बनेको हो । भन्त्रारमको वन उद्मभ तथा व्मवस्थाऩन 

भहाशाखाका अनुसाय याजष्िम प्राथलभकता प्राप्त आमोजनाका राचग वन ऺेत्र प्रमोग गनेसम्फन्धी 
कामाववचधफभोजजभ स्थामी बौनतक सॊयचनाहरूरे ओगट्न ेवन ऺेत्र फयाफय जग्गा खरयद गयी हस्तान्तयण गना सता 
याखेको हो । ९ सम भेगावाटको उक्त आमोजनाराई दैरेखको १ सम २१ दशभरव ६ य अछाभको १ सम ३१ दशभरव 

६६ हेक्टय वन ऺेत्रको जग्गा आवश्मक ऩछा  । सोफाऩत जीएभआयरे जग्गा नै उऩरब्ध गयाउन नसके तोककएको 
यकभ सयकायराई उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ । प्रबाववत वन ऺेत्रभा २६ हजाय ६ सम ३३ वटा रूखबफरुवा हटाउनुऩनेछ । 
त्मसका राचग आमोजनारे आफ्न ैखचाभा रूख कटान गयी उत्ऩाढदत काठ दाउया सम्फजन्धत जजल्रा वन कामाारमरे 

तोकेको स्थानभा घाटगद्दी गयेय सम्फजन्धत साभुदानमक वनराई हस्तान्तयण गनुाऩन ेवन भन्त्रारमको सता छ । 
हटाइन ेरूखबफरुवाको सट्टा १ अनुऩात २५ फयाफय प्रवद्र्धकरे दवु ैजजल्रा वन कामाारमरे सॊमुक्त रूऩभा तोकेको 
स्थानभा वृऺ योऩण गयी ५ वषाऩनछ हस्तान्तयण गना बननएको छ । 
जग्गा प्राप्त गयेको दईु वषासम्भ आमोजना ननभााण सुरु नगये वन ऺेत्र प्राप्त गना ढदएको अनुभनत स्वत: खायेज हुन े

भन्त्रारमरे जीएभआयराई रेखेको ऩत्रभा उल्रेख छ । भन्त्रारमरे ववलबन्न ११ सता ऩारना बए/नबएको अनुगभन 

गना सम्फजन्धत ऺेत्रका वन ननदेशकको सॊमोजकत्वभा जजल्रा वन, जजववस, भारऩोत, कोरेननका, प्रवद्र्धक य 

रगानी फोडा कामाारमका अचधकृतस्तयका प्रनतननचध सदस्म यहेको सलभनत गठन गयेको छ । जीएभआयरे वन 

भन्त्रारमको ऩत्रफाये छरपर बइयहेको जनाएको छ । ‗जग्गा खरयद गना सककन्न । सो फयाफयको यकभ फरु 

सयकायराई ढदन सककन्छ,‘ जीएभआयका एक अचधकायीरे काजन्तऩुयसॉग बन,े ‗आमोजनारे प्रमोग गन ेवन ऺेत्रको 
भूल्माॊकन नेऩार सयकायरे गयोस ्हाभी त्मस फयाफय यकभ ढदन्छौं ।‘ मद्मवऩ वन सताहरूफाये अजन्तभ टुॊगो राग्न 

फाॉकी यहेको जीएभआयको बनाइ छ ।मसअनघ वन ऺेत्रको टुॊगो नराग्दा जग्गा अचधग्रहणरगामतका काभ प्रबाववत 

हुन ऩुगेको चथमो । आमोजना ननभााणका राचग नेऩार सयकाय य बायतीम फहुयाजष्िम कम्ऩनी जीएभआयफीच २०१४ 

सेप्टेम्फय १९ भा बएको आमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए) बएको चथमो । दैरेखका सात्तरा, लसॊगौडी, 
रमाटीबफन्रासैनी, नेऩा, नाउरेकटुवार य खडावाडा सुखेतका ऩोखयीकाॉडा, छाप्रे, सारकोट य अछाभका बैयवस्थान, 

यहप, यानीवन आमोजनाफाट प्रत्मऺ प्रबाववत हुनेछन ्। दैरेखको डाफभा १ सम ५० कपट अग्रो ड्माभ फनाई अढाइ 

ककलभ राभो सुरुङभापा त अछाभको फल्देभा ऩानी खसारेय ववद्मुत ्उत्ऩादन गन ेरक्ष्म छ । आमोजनाफाट नेऩार 
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सयकायरे २७ प्रनतशत सेमय तथा १२ प्रनतशत बफजुरी नन:शुल्क ऩाउनेछ । १ सम १६ अफा रागत खचा हुन ेअनुभान 

गरयएको आमोजना २५ वषाऩनछ सयकायराई हस्तान्तयण गनुाऩनेछ ।  
जुराईदेखख भुआब्जा वितयण  

भाचथल्रो कणाारीको प्रवद्ाधक जीएभआयरे आगाभी जुराईदेखख जग्गाधनीराई भुआब्जा ववतयण गन ेतमायी गयेको 
छ । मसका राचग नेऩार इन्बेस्टभेन्ट फैंक लरलभटेड (एनआईफीएर) सुखेत शाखारे आमोजनास्थर दैरेखको 
डाफभा एक्सटेन्सन काउन्टय सञ्चारनभा ल्माएको छ । फैंकका शाखा प्रफन्धक कृष्णयाज जोशीरे जीएभआयरे 

चनुावरगत्त ैभुआब्जा ववतयणको तमायी गयेकारे अत्माधनुनक प्रववचधसढहतको एक्सटेन्सन काउन्टय स्थाऩना 
गरयएको फताए । जीएभआयरे नोबेम्फय तेस्रो साता प्रबाववत ऺेत्रका जग्गाधनीसॉग अवप्रर भढहनासम्भ अचधग्रहण 

गरयसक्न ेसम्झौता गयेको चथमो । आमोजनारे ४८ हेक्टय ननजी जग्गा अचधग्रहण गदै छ । जीएभआयरे प्रनतयोऩनी 
८ राख ९५ हजाय रुऩैमाॉ भुआब्जा ववतयण गदै छ । ऩुन:स्थाऩना तथा ऩुनवााससम्फन्धी कामामोजनाका अनुसाय कुर 

४ सम २६ घयधयुीराई भुआब्जा ढदनुऩनेछ ।  
 
 
 
 
 

 
 
 


