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रभजुङभा विद्मुत उत्ऩाद फढ्मो तय, रोडसेडडङ घटेन ! 

शान्ता कभरी 
दईु भहिना मता रभजुङभा रोडसेडडङ फढ्न थारेको छ । जजल्राभा ननभााण सम्ऩन्न जरविद्मुत आमोजनािरुफाट 

फढी विद्मुत उत्ऩादन िुॉदा रोडसेडडङ फढेको िो । फढी उत्ऩादन बएकै कायण रभजुङका जनतारे अघोवित 

रोडसेडडङको भाय खेप्नुऩयेको छ । रगाताय ऩरययिेको अवियर फिााका कायण ऩानीको फिाि फढेसॉग ैजजल्राभा यिेका 
सफ ैजरविद्मुत केन्रिरुरे ऩूणा क्षभताभा विद्मुत उत्ऩादन गना थारेऩनछ वितयण राइनभा सभस्मा आएको नेऩार 

विद्मुत प्राधधकयण रभजुङ वितयण केन्रका प्रभुख भाधि न्मौऩानेरे फताए । उनरे रभजुङभा नछननछनभा फत्ती 
जान ेसभस्मा फढ्न थारेको फताए । 
विगतका ििािरुभा थोयैभात्र ननभााण सम्ऩन्न आमोजनािरु बएको य मस आधथाक ििाभा जजल्राभा ५२ भेगािाट 

विद्मुत उत्ऩादन बइयिेको छ । हिउॉदमाभभा खदुी, ससउयी, छ्माङ्दी य याॉधी गयेय भुजककररे १० भेगािाट भात्र ै

विद्मुत उत्ऩादन गन ेगये ऩनन ििाामाभभा ऩुयै क्षभताभा विद्मुत उत्ऩादन गन ेगयेका छन ्।  
आमोजनािरुफाट ऩुयै विद्मुत उत्ऩादन िुॉदा जजल्राभा खऩत िुन नसकेको य रोड धान्न नसकेका कायण ३३ केबी 
प्रसायण राइनभापा त उत्ऩाहदत विद्मुत दभौरी ऩठाइएको नेऩार विद्मुत प्राधधकयण रभजुङ वितयण केन्रका 
प्रभुख न्मौऩानेरे फताए । 
उनका अनुसाय ७० भेगािाटको भध्मभस्र्माङ्दी य ५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी–ए गयी १२० भेगािाट विद्मुत 

याजरिम प्रसायण राइनभा ऩठाइएको य फाॉकी स्थाननम साना आमोजनाका विद्मुतराई दभौरी ऩठाइएको छ । 
रभजुङ वितयण केन्रका प्रभुख न्मौऩानरे बन,े„विगतभा िाभीरे रोड कभ गयाउनका राधग रभजुङका साना 
जरविद्मुत आमोजनाफाट उत्ऩाहदत विद्मुतराई गोयखा य तनिुॉको खयैैनी, डुम्र ेक्षेत्रभा ऩठाउन ेगयेका धथमौं । तय 

अहिरे गोयखाभा ऩनन दयौदीको उत्ऩादन शुरु बएऩनछ रोड कभ गयाउन सककएको छैन ्।‟ 
दभौरीजस्थत विद्मुत प्राधधकयणको शिस्टेशनभा जडान गरयएको २०० एजम्ऩएय क्षभताको (ससटी) कयेन्ट 

िान्सपभायको क्षभता कभ बएकारे रोड धान्न नसकेय राइन जान ेआउन ेबएको न्मौऩान ेफताउॉछन ्। ससटीको 
क्षभता फढाएय चाय सम एजम्ऩएय फढाउन आिकमक यिेका उनरे फताए । 
ििाामाभ शुरु बएसॉग ैरभजुङभा यिेको ७० भेगािाट क्षभताको भध्मभस्र्माङ्दी, ५० भेगािाटको भाधथल्रो भस्र्माङ्दी–
ए, ४ भेगािाटको खदुी, ५ भेगािाटको ससउयी, ४.४ भेगािाटको याॉधी य २ भेगािाटको छ्माङ्दीफाट ऩुया क्षभताभा 
विद्मुत उत्ऩादन बइयिेको छ । विगतका ििािरुभा थोयैभात्र ैननभााण सम्ऩन्न बएका आमोजनािरु य मस आधथाक 

ििाभा भात्र ैजजल्राभा ५२ भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन बइयिेको छ । 
वितयणभा सभस्मा आएऩनछ दैननक दजानौ ऩटक विद्मुत जान ेआउन ेिुॉदा उऩबोक्तािरु सभस्माभा ऩयेका छन ्। 
„विद्मुत जान ेआउन ेबैयिॉदा ढुक्कसॉग काभ गना ऩाइएन ्।‟ फेसीशियजस्थत मुननक फेकयीका सञ्चारक सशि 

सशरिाररे बन,े„जजल्रा रोडसेडडङभुक्त बननए ऩनन नछननछनभ ैफवत्त जान ेय आउन ेिुॉदा सभस्मा ऩरययिेको छ ।‟ 
भध्मभस्र्माङ्दी–तल्रो भस्र्माङ्दीभा डफर सकका ट नफन्दा सभस्मा 
जजल्राभा उत्ऩाहदत सफ ैविद्मुतराई रैजानको राधग ननभााण थासरएको १३२ केबी क्षभताको भध्मभस्र्माङ्दी–
तल्रो भस्र्माङ्दी डफर सकका ट नफन्दा उत्ऩाहदत विद्मुत खेय गएको छ बन ेअकोनतय जनतारे सास्ती खेऩेका छन ्। 
सभमभा डफर सकका टको ननभााण कामा निुॉदा जजल्राका सफ ैजरविद्मुत केन्रफाट उत्ऩाहदत विद्मुत प्रसायण 
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राइनभा ऩठाउन नऩाएको प्रिद्र्धकिरुको बनाइ छ । अहिरे ससङ्गर सकका टफाट १२० भेगािाट भात्र ैविद्मुत 

केजन्रम प्रसायण राइनभा ऩठाइएको छ । 
हिजोआज जजल्राभा िान्सपभाय ऩड्ककन ेय जल्ने क्रभ ऩनन फढ्दै गएको छ । सदयभुकाभ कै भुटुभा िान्सपभाय 

ऩड्ककएऩनछ केिी हदनसम्भ विद्मुत न ैअफरुद्ध बएको धथमो । फेसशसियजस्थत समऩत्री िोेेटरका सञ्चारक 

विकास शे्ररठ बन्छन,्„शियफजायको िारत त मस्तो छ बन ेदगुाभ गाउॉिरुभा मस्ता सभस्मा आमो बन ेत्मिाॉका 
जनतािरु कनत हदन अध्माॉयोभा फस्नु ऩने िो थािा िुदैन ्।‟ जजल्राभा विद्मुत वितयणको जजम्भा ऩाएको रभजुङ 

विद्मुत उऩबोक्ता सॊस्थारे जजल्राका कभजोय विद्मुतीम सॊयचनािरुराई जफसम्भ भभात गना सक्दैन ्तिसम्भ 

रोडसेडडङ य अननमसभत विद्मुतरे जजल्राराई नछाड्न ेउऩबोक्तािरु फताउॉछन ्। 
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३७ जरविद्मुत ्आमोजनाराई ननभााण अनुभनत 

सयकायरे आधथाक ििा २०७३÷७४ भा ३७ िटा जरविद्मुत ्आमोजनाराई ननभााण अनुभनत हदएको छ । अनुभनतऩत्र 

ऩाएका मी आमोजनाको क्षभता १ िजाय १ सम ३६ भेगािाट यिेको छ । ऊजाा भन्त्रारमभातितको विद्मुत ्विकास 

विबागरे ३ िजाय ६ सम ८४ भेगािाट क्षभताफयाफयको विद्मुत ्उत्ऩादनका राधग अनुभनतऩत्र हदइसेको छ । 
गत आिको प्रायम्बभा फेत्रािती िाइड्रो इरेजक्िक कम्ऩनीरे ननभााण गना रागेको १४ दशभरि ७० भेगािाट क्षभताको 
ऩराॉख ुखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाराई अनुभनतऩत्र प्रदान गयेको धथमो । सोिी आिको जेठ अजन्तभ साता 
विन्ध्मिाससनी िाइड्रोऩािय डबेरऩभेन्ट कम्ऩनीरे ननभााण गना रागेको ६ दशभरि ६ भेगािाट क्षभताको रुदी खोरा 
„फी‟ जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाराई अनुभनतऩत्र हदएको धथमो । 
अनुभनतऩत्र हदइएका आमोजनाभध्मे सफैबन्दा ठूरो ऩरयमोजना ४ सम भेगािाट क्षभताको कारीगण्डकी कोफाङ 

यिेको छ । भुस्ताङभा आमोजनास्थर यिेको सो आमोजना अम्फेकिय इजन्जननमरयङ िाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे ननभााण 

गनेछ । भाधथल्रो फरेपी ३६ भेगािाट, सरवऩङ खोरा १६ भेगािाट, भाधथल्रो सोरुखोरा १८ भेगािाट, भकयी गाड 

१० भेगािाटरे ऩनन ननभााणको अनुभनतऩत्र प्राप्त गयेका छन ्। 
त्मस्त ैससद्धकारी िाइड्रोऩाियरे ननभााण गना रागेको ७५ भेगािाट क्षभताको त्रत्रशूरी गल्छी, ससन्धजु्िारा 
िाइड्रोऩािय प्रिद्र्धक यिेको ४३ भेगािाटको नेशभ खोरा, ३७ भेगािाटको यािुघाट भॊगारे, १० भेगािाटको भाडी 
बोरेटाय य आठ भेगािाटको अऩय नौगाडरे ऩनन अनुभनतऩत्र ऩाएका छन ्। विबागका अनुसाय ४८ भेगािाटको 
खखम्ती दोस्रो, १२ भेगािाटको रुरु, ५२ भेगािाटको भाधथल्रो राप्च ेखोरा, ४३ भेगािाटको आॉख ुखोरा, सात 

भेगािाटको दयभखोरा, १५ भेगािाटको सिाखोरा, २३ भेगािाटको फरेपी, ४४ भेगािाटको सुऩय भादी य ५४ 

भेगािाटको भध्म तभोय ऩनन ननभााण अनुभनतऩत्र प्राप्त गयेका छन ्। अनुभनतऩत्र सरएका केिी आमोजना 
ननभााणको चयणभा य कनतऩम वित्तीम व्मिस्थाऩन गयेय ननभााण सुरु गन ेतमायीभा यिेको विबागका भिाननदेशक 

निीनयाज ससॊिरे फताए । 
नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणका अनुसाय िार ननजी क्षेत्रका करयफ ३ िजाय भेगािाट क्षभताका आमोजना ननभााणको 
चयणभा छन ्। तीभध्मे १ सम ३५ भेगािाट क्षभताका १४ आमोजना आि २०७३÷७४ भा सम्ऩन्न बएका धथए । चारू 
आिभा प्राधधकयणको ३० भेगािाट क्षभताको चभेसरमा ननभााण सम्ऩन्न िुनेछ । ननजी क्षेत्रभा नदी प्रिािभा 
आधारयत करयफ ३ सम भेगािाटफयाफयका आमोजना ऩनन सम्ऩन्न िुनेछन ्। तय हिउॉदभा ती आमोजनाफाट उत्ऩादन 

िुन ेविद्मुत्को भात्रा न्मून यिनेछ । 
सयकायको फास्केटभा िारसम्भ १ सम २८ आमोजना यिेका छन ्। ती आमोजनाको क्षभता ४ िजाय २१ भेगािाट छ । 
सयकायरे १ िजाय २ सम ४८ भेगािाट क्षभताका आमोजनाको अध्ममन सम्ऩन्न गयेको जनाएको छ बन े७ िजाय १ 

सम ३६ भेगािाट क्षभताका ५५ आमोजना अध्ममनका चयणभा छन ्। 
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अियोधका कायण प्रसायण राइन विस्तायभा ढढराइ 

स्थानीम फाससन्दाको अियोधका कायण इराभको ससद्धधथमु्काभा ननभााणाधीन काफेरी कोरयडोय १३२ केबी 
िान्ससभसन राइन विस्तायभा हढराइ बएको छ । 
प्रायजम्बक िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन (आइइइ) प्रनतिेदन विऩरयत १३२ केबी िान्ससभसन राइनको टािय गाड्न 

थारेको बन्दै स्थानीमिासीरे अियोध गयेका िुन । 
दईु भहिनामता सो कोरयडोयको काभ ठप्ऩ िुॉदा इराभ, ऩाॉचथय, तेह्रथभु य ताप्रेजुङफाट उत्ऩाहदत विद्मुत ्याजरिम 

प्रशायण राइनभा जोड्न हढराइ बएको छ । 
अियोधका कायण देउभाई नगयऩासरका– ७ ससद्धधथमु्काको ऩञ्चभी फजाय क्षेत्रभा कोरयडोयको टािय गाड्न ेय ताय 

टाॉग्नेरगामतका काभ ठप्ऩ बएऩनछ टाियका राधग ल्माइएको आिकमक साभग्री अहिरे अरऩत्र ऩयेका छन ्। 
भानिीम फस्तीराई जोगाएय भात्र ैप्रसायण राइन विस्ताय गनुाऩन ेभाग गदै स्थानीमिासीरे ननभााणभा अियोध गयेको 
कोरयडोयरे जनाएको छ । 
आमोजनाको प्रनतिेदनअनुसाय न ैकाभ बइयिेको छ, आमोजना प्रभुख द्विऩेन्रयाज द्वििेदीरे बन्नुबमो– 

“आमोजनको काभ ससद्धधथमु्का क्षेत्रभा योककएको छ ।” 

‘जजल्राको अन्म क्षेत्रभा काभ बइसकेको छ’ उिाॉरे बन्नुबमो, “ससद्धधथमु्काभा केिी व्मजक्त अरूफाट सञ्चासरत 

छन,् उनीिरूकै उक्सािटभा काभ योककएको िो ।” 

आमोजना प्रभुख द्वििेदीरे ‘िाभी प्रबावित जनताको ऩक्षभा छौं, जसको घयजग्गा ऩछा , शतप्रनतशत क्षनतऩूनत ा य 

भुआफजा हदन्छौँेॊ, प्रबावितराई याज्मको नीनतअनुसाय हदन ेसेिासुविधा हदन िाभी तमाय छौं,’ बन्नुबमो । 
आमोजना प्रबावित क्षेत्रका स्थानीम फाससन्दारे सॊघिा ससभनत फनाएय फजाय य भानि फस्तीराई जोगाएय टाियराई 

अन्त ैसाना भाग गदै आएका छन ्। 
आमोजनारे मसो गना नसके उधचत भुआब्जा य शतप्रनतशत क्षनतऩूनत ा हदनुऩन ेउनीिरूको भाग छ । टािय य ताय 

कसको घय जग्गाभा ऩछा  मककन गयेय नाऩी गनुाऩन ेसॊघिा ससभनतरे जनाएको छ । 
कोरयडोयरे बन ेएक ऩटक गाडडसकेको टािय य ताय साना नसककन ेतय आमोजना प्रबावितराई उधचत भुआब्जा य 

क्षनतऩूजेता हदन ेफताउॉ दै आएका छन ्। 
फजाय के्षत्रभा जग्गाको भुआब्जा य क्षनतऩूनत ा हदने बन्दै प्रायजम्बक िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन प्रनतिेदन विऩरयत 

कोरयडोयरे भोरभोराई शुरु गयेको आयोऩ स्थानीमिासीको छ । 
िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन प्रनतिेदनभा उल्रेख बएअनुसाय काभ िुनुऩन,े टाियऩन ेक्षेत्रको जग्गाको उधचत 

भुआव्जा, ऩुनिाास, योजगायी य शतप्रनतशत क्षनतऩूनत ा हदए कोरयडोयको काभभा अियोध नगन ेस्थानीम सॊघिा 
ससभनतका अध्मक्ष अगभससॊि भगयरे फताउनुबमो । 
“कोरयडोय प्रनतिेदन विऩरयत टािय भानिफस्ती फजाय क्षेत्रभा रगेय भुआब्जा य क्षनतऩूजेताको नाभभा 
स्थानीमिासीको जीिनसॉग खेरिाड गना रागेको छ” उिाॉरे बन्नुबमो– ‘िाभी विकासको वियोधी िोइनाॉेैेॊ, िाम्रो 
जग्गाभा टािय गाडये घयको छानाभा ताय टाॉधगन्छ बनेऩनन स्िीकााछौंेॉ तय घयजग्गाको उधचत भुआब्जा य 

शतप्रनतशत क्षनतऩूनत ा हदनुऩछा  ।’ 
सॊघिा ससभनतका सधचि सुसन ताभाङरे बन्नुबमो– ‘विकासको नाभभा िाभीराई विस्थाऩन गयेय िाम्रो बविरमभाधथ 



खेरिाड गनुािुॉदैन ।’ 
प्रनतिेदनभा फजाय आसऩास क्षेत्रभा टािय गाड्न ुनऩन,े कुनैऩनन भानिफस्ती न ैनबएको टािय गाडडन ेक्षेत्रभा 
साभाजजक, आधथाक, साॊस्कृनतकरगामतको िाताियणभा कभ भात्र असयऩन ेय ससद्धधथमु्काभा तीन िटा भात्र टािय 

फननन ेउल्रेख छ । तय प्रनतिेदनभा उल्रेखखत तथमाॊक भेर नखाई टािय गाडडन ेय ताय टाॉधगन ेआसऩासको क्षेत्रभा 
एक सम ४० घय फसोिास गदै आएका छन ्। 
आमोजनारे ८६ जनाको जग्गाको ककत्ता भात्रऩन ेफताएको छ । मसका साथ ैटाॉधगन ेतायको नजजकै भाध्मसभक 

विद्मारम, गुम्फा, चचा य दैननक भानिीम गनतविधध िुन ेफजाय क्षेत्र सभेत ऩन ेस्थानीम सघिा ससभनतको बनाइ छ । 
प्रसायण राइन विस्तायको अियोधरे इराभ, ऩाॉचथय, ताप्रेजुङ य तेह्रथभुको विसबन्न स्थानका जरविद्मुत ्

आमोजनाद्िाया उत्ऩाहदत जरविद्मुत ्खेयगइयिेको छ । 
झाऩाको दभकदेखख इराभ िुॉदै ऩाॉचथयको अभयऩुयसम्भको ९० ककरोसभटय याजरिम प्रसायण राइन इराभको गोदकभा 
सि स्टेसन ननभााण ऩूया बए ऩनन इराभदेखख ऩाॉचथयसम्भको टािय ननभााण य ताय विस्तायको काभ योककएऩनछ मस 

क्षेत्रका उत्ऩाहदत जरविद्मुत ्याजरिम प्रसायण राइनभा जोड्न सककएको छैन ्। 
विकि फॊेैकको रू दईु अफा ८५ कयोडको सिमोगभा ननभााणाधधन १३२ केबीको प्रसायण राइनको ननभााण कामा बायतीम 

कम्ऩनी जगिय ओबयससज य स्तयजेबी प्राइबेट सरसभटेडरे गरययिेका छन ्। यासस  
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फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजनारे फोकेको सम्बािना 
दनुफिादयु फुढाथोकी 
याजरिम गौयिका २१ थान मोजनाभध्मे अब्फर दजााको आमोजना िो– १२ सम भेगािाट क्षभताको फूढीगण्डकी 
।  अहिरेसम्भकै सफ ैबन्दा ठूरो जरासममुक्त फिुउद्देकमीम आमोजना ऩनन िो, फूढीगण्डकी ।   िाविाक १० 

प्रनतशतको भाग िदृ्धध, ऊजाा सङ्कट ननिायण य त्रफजुरी ननमाात गन ेऩुयानो सऩना साकाय गना सक्न ेआमोजना ऩनन 

िो ।  
विकास ससभनत गठन िुन ुबनेको जरविद्मुत ्उत्ऩादनका राधग कामा अगाडड फढ्न ुिो ।  विकास ससभनत ऐन, २०१३ 

को प्रािधान अनुरूऩ ०६९।७० भा फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना विकास ससभनत गठन बएको छ ।  ससभनतभा 
अथा, कानुन, न्माम, िन तथा बूसॊयक्षण भन्त्रारमका सिसधचि, नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण कामाकायी प्रभुख य नेऩार 

सयकायरे भनोनमन गयेको जरविद्मुत ्विज्ञ यिन ेप्रािधान छ ।  ससभनतको अध्मक्ष नेऩार सयकायरे चमन गना 
सक्छ बन ेससभनतको ऩदािधध ३ ििा यिन्छ ।  ससभनतको छुट्टै कोिको तथा रेखाऩयीक्षणको प्रािधान छ 

।  आमोजनाको सिेक्षण गयाउन ुरागत अनुभान स्िीकृत गनुा, फोरऩत्र आह्िान तथा स्िीकृनत गनुा, ठेक्का ऩट्टा 
गयाउन,ु आमोजनाको कामाान्िमन गनुा, आमोजनाको अनुगभन गनुा ससभनतको भूर दानमत्ि िो ।  प्रभुख प्रशासकीम 

अधधकृतको रूऩभा कामाकायी प्रभुख ४ ििाका राधग नेऩार सयकायरे भनोनमन गना सक्छ ।  ससभनतको फैठक २ 

भहिनाभा १ ऩटक फस्नुऩछा  बन ेआधथाक ििा तभाभ बएको ३ भहिनासबत्र नेऩार सयकायराई प्रनतफेदन फुझाउन ुऩन े

प्रािधान छ ।   
आमोजना कुन डडजान, कनत क्षभता, कनत रागत, कनत सभमभा ननभााण गने बन्न ेकुयाभा विस्ततृ मोजना 
प्रनतिेदन (डडवऩआय) को अिभ ्बूसभका िुन्छ ।  फूढीगण्डकी आमोजनाको सम्बाव्म तथा विस्ततृ ऩरयमोजना 
प्रनतिेदन (डडवऩआय) य टेन्डय डकुभेन्ट फ्रान्सेरी कम्ऩनी ट्र्माकफेररे तमाय ऩायेको िो ।  सन ्१९८४ भा गरयएको ऩूिा 
सम्बाव्म अध्ममनरे आमोजनाको क्षभता ६ सम भेगािाट ननधाायण गयेकोभा िा्माकफेररे ६४४, ७२२, ९४५ य १२०० 

भेगािाटसम्भ ननभााण गना सककने प्रनतिेदन हदएको धथमो ।  सफैबन्दा अधधक ससपारयस गरयएको अथाात ्१२ सम 

भेगािाट ससभनतफाट बएको छ ।   
आमोजना जनत सम्बािनामुक्त छ त्मनतकै चनुौतीऩूणा ऩनन छ ।  आमोजना ननभााण िॉेुदा गोयखा, नुिाकोट य 

धाहदङका ६७ गाउॉ  विकास ससभनत प्रबावित िुन ेअध्ममनरे देखाएको छ ।  कुर ८ िजाय १ सम १७ घयधयुीका ४५ 

िजाय भाननस प्रबावित िुनेछन ्।  ३ िजाय ५ सम ६० घय डुफानभा ऩनेछन ्।  ऩुनिाास आपॉ ेैभा कहठन कामा िो 
।  विस्थावऩतराई व्मिस्थाऩन गना विस्थाऩन ऩुनिाास नीनत अननिामा िुन्छ ।  जफकी विस्थाऩन तथा ऩुनिाास नीनत 

अझैसम्भ फन्न सकेको छैन ।   ननधाारयत सभमभा आमोजना ऩूया निॉेुदा चभेसरमा, यािुघाट, कुरेखानीको रागत 

अचाक्री िदृ्धध तथम कसैफाट नछऩेको छैन, कत ैउक्त यफैमा फूढीगण्डकीभा ऩनन राग ूिुन ेत िोइन बन्न ेऩनन धचन्ता 
छ ।  ०६९।७० भा सुरु बई ०७७।७८ ऩूया िुन ेउल्रेख बए ऩनन भुआब्जा य ऩुनिाासभा अल्भसरनुरे उक्त धचन्ताराई 

प्रगाढ फनाएको िो ।   
ऩयाभशादाता िा्माकिेर इजन्जनेरयङरे फूढीगण्डकी २ खफा ५५ अफाभा ननभााण गना सककन ेगयेको धथमो ।  तथावऩ 

ऩनछल्रो सभमभा सॊशोधधत अनुभान २ खफा ७८ अफा ऩुगेको फताइन्छ ।  रागत अनुऩातको तुरनाभा फजेट 

विननमोजजत गना कन्जुस्माॉमी गरयएको छ ।   ०७२।७३ भा ३.३७ अफा, २०७३।७४ भा ५ अफा य ०७४।७५ भा १०.१७ अफा 



भात्र विननमोजन गरयएको छ ।  अहिरे जल्दोफल्दो कामा बनेको ननजी जग्गा अधधकयण गनुा िो ।  िा्माकिेररे जग्गा 
अधधकयणका राधग ६१ अफा आिकमक ऩन ेउल्रेख गदै गदाा चार ूआ.ि.भा आिकमकताबन्दा ६ गुना कभ यकभ उक्त 

प्रमोजनाथा विननमोजन बएको छ ।  बर ैऩनछल्रो सभमभा वित्तीम व्मिस्था गनुाऩन ेदानमत्ि गेजुिाको थाप्रोभा 
िस्तान्तयण बएको छ ।  
ठूरा आमोजना ननभााण अनेकन पेयफदर िुन ुिाम्रो कामाशैेैरी न ैिो ।  फूढीगण्डकी ऩनन उक्त यफैमाफाट अछूतो छैन 

।  मस्तो चरखेर भूरत् क्षभता ननधाायण, भोडासरटी नछनोपानो, प्रिद्र्धक चमन य वित्तीम व्मिस्थाभा बएको छ 

।  प्रायम्बभा फूढीगण्डकीको क्षभता ६ सम ननधाायण बएकोभा १ िजाय िॉेुदै १२ सम भेगािाट ऩ¥ुमाइएको छ ।   
फूढीगण्डकी आमोजना ७५० भेगािाट क्षभताको ऩजकचभ सेतीजस्तो कामा प्रगनत शून्म बएको आमोजना बन ेिोइन 

।  ०७३।७४ को फजेट नीनत तथा कामाक्रभभा फूढीगण्डकी ननभााण कामा अगाडड फढाउन ेकुया उल्रेख बएकोभा विस्ततृ 

आमोजना प्रनतिेदन, फोरऩत्रसम्फन्धी कागजात, विस्ततृ िाताियणीम अध्ममन प्रनतिेदन तमाय बई स्िीकृत बएको 
छ ।   ०७३।७४ भा  गोयखा य धाहदङका विसबन्न स्थानभा ५८ िजाय १५३ योऩनी ननजी जग्गा अधधकयण बएको छ 

।  ०७३।७४ भा  बौनतक प्रगनत शतप्रनतशत ऩूया बएको छ ।  ०७३।७४ देखख फूढीगण्डकी ननभााणाथा ऩेिोर, डडजर 

ििाईन्धनभा बन्साय त्रफन्दभुा प्रनतसरटय ५ का दयरे सङ्कसरत कय ८ अफा ऩुगेको छ ।  िारसम्भ १२ अफा ७० कयोड 

खचा बई सकेकोभा बौनतक प्रगनत ५.११ प्रनतशत यिेको छ ।  ०७४।७५ को फजेट िक्तव्मभा आमोजनाको 
इजन्जननमरयङ, खरयद, ननभााण, ननभााण य रगानी भोडरे अगाडड फढाइन ेफताइएको छ बन ेिाविाक विकास कामाक्रभ 

अन्र्तगत ऩुनिाास, ऩुनास्थाऩना, डुफान क्षेत्रको जग्गा अधधकयण, सेडडभेन्ट, िाइड्रोरोजजक,  सेसभभेटारोजजक कामा 
गरयन ेउल्रेख छ ।   ठूरा जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण तथा विकास मोजनाअन्तगात चौधौँ मोजनाभा (७३।७४–

७५।७६) फूढीगण्डकी शीिा स्थानभा ऩयेको छ ।    
रगानी य भोडरको सॊशम बइयिॉदा भजन्त्रऩरयिद्रे २०७४ जेठ ९ भा इवऩससएप (इजन्जेरयङ, प्रोक्मुभेन्ट, कन्सिक्सन, 

पाईनाजन्सङ) भोडरेभा ननभााण गन ेगयी धचननमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा िाटय एन्ड ऩािय गुय्ऩ सरसभटेड 

(ससजजजजसी) सॉग सम्झौता गयेको छ ।  विद्मुत ्ऐनभा सयकायराई प्राप्त अधधकायफभोजजभ पास्ट ट्माक 

प्रविधधफाट सम्झौता गरयएको सयकायको जजककय छ ।  इवऩससएप भोडरेभा ननभााण गनुाको अथा स्रोतको जोिो 
ननभााता कम्ऩनीरे न ैगनुा िो ।  कम्ऩनी सञ्चारभा आएको फखतफाट आमोजनाभा खचा बएको यकभ ऋणको रूऩभा 
कपताा गनुाऩनेछ ।  मसको भतरफ रगानी जुटाउनुऩन ेिताभान सभस्मा टयेको छ ।  आमोजना ननभााण िुन साथ 

नेऩार सयकायराई िस्तान्तयण िुनेछ ।  मसको भतरि आमोजना भाधथ उसको स्िासभत्ि दाफी यिन ेछैन ।  सो 
अनुरूऩ गेजुिासॉेॊग ०७४ जेठ २१ भा सभझदायीऩत्र (एभओम)ु भा िस्ताक्षय बएको छ ।  
विस्ततृ आमोजना प्रनतिेदनराई आधाय भान्न ेिो बन;े फाॉधको उचाइ २ सम ६३ सभटय य क्षेत्रपर ६३ िगा ककभी िुनेछ 

।  जुन पेिातार बन्दा (४.२ िगाककभी) बन्दा १५ गुना ठूरो िो ।  नन्सन्देि फूढीगण्डकी नेऩारको सफैबन्दा ठूरो 
भानि ननसभात तार ननभााण फन्नेछ ।  मसको अथा फूढीगण्डकीको ननभााणफाट आशा गना सककन ेथऩुैय् कुया छन ्

।  ििााको सभमभा ऩानी सॊचम गयी हिउॉदभा उऩमोग गदाा यनअप हद रयबयको जस्तो उत्ऩादन कटौतीको सभस्मा 
झले्नुऩन ेछैन ।  आमोजनाको ऩानी निय फनाई धचतिन य निरऩयासीभा ऩ¥ुमाउन सककनेछ ।  जसफाट ४० िजाय 

िेक्टय जसभन ससजञ्चत गना सककनेछ ।  खानेऩानी अबाि यिेको स्थानभा खानेऩानी व्मिस्था गना सककनेछ ।  फिृत 

भत्स्मऩारन गना सककनेछ ।  ड्माभसाइटफाट आरुघाटसम्भ ३५ ककभी जर मातामात सञ्चारन गना सककनेछ 

।  ऩमाटन प्रिद्र्धनाथा नागढुङ्गाफाट आमोजना स्थरसम्भ केिरकाय ननभााण गना सककनेछ ।  जराशमको िरयऩरय 

अन्तयााजरिम स्तयको यङ्गशारा फनाउन ननभााण गना  सककनेछ ।  सिज ऩिुॉच, प्राकृनतक सुन्दयता, अिरोकनीम 



विविधताका कायण फूढीगण्डकी क्षेत्र ज्मादै सुन्दय ऩमाटकीम केन्र फन्न सक्नेछ ।  आमोजना स्थरराई फौद्धधक 

विकास य अनुसन्धान केन्रको रूऩभा सभेत विकससत गना सककनेछ ।  ससॉचाइ, वऩउने ऩानी, जरमातामात, 

ऩमाटनप्रिद्र्धन िुॉदा स्थानीम अथातन्त्र भात्र नबई याजरिम अथातन्त्रसभेत सफर िुनेछ ।  
स्भयण यिोस,् याजरिम गौयिको आमोजना ननभााणथा स्थानीमिासी थाकथरो गुभाउन याजी छन ्।  जुन आपैँ भा ठूरो 
त्माग िो ।  फूढीगण्डकी ननभााण विरम्फ गनुा बनेको रागत फढाउन ुय उठन सक्न ेयाजस्ि गुभाउन ुिो ।  मसथा फढीभा 
सात ििासबत्र फूढीगण्डकी ननभााण गना गेजुिाराई दफाफ हदनुऩय ्ाछ तय इवऩससएप भोडरको ििारा हदॉदै जथाबािी 
शता य भिॉगो दययेट स्िीकाय गनुा बन ेिॉेुदैन ।    
  



>f]tM uf]/vfkq, 2074÷04÷08 

भाडीभा ऩाॉच ढदनदेखि विद्मुत ्सेिा फन्द 

त्रफधग्रएय फनेको भहिना हदन नऩुग्दै जसभनभुनन गाडडएको त्रफजुरीको तायभा सभस्मा िुॉदा दक्षक्षण धचतिनको भाडी 
ऩाॉच हदनदेखख अन्धकाय बएको छ । धचतिन याजरिम ननकुञ्जसबत्र जसभनभुनन गाडडएको तायभा सभस्मा िुॉदा साउन 

३ गतेफाट मिाॉ विद्मुत ्सेिा अिरुद्ध िुन ऩुगेको िो । आजसम्भ ननभााण कम्ऩनीरे सो सभस्माको वििमभा कुन ै

चासो नहदएको स्थानीमिासीरे फताएका छन ्। 
जसभनभुनन गाडडएको ताय सात स्थानभा गाॉससएको छ । सोभध्मे दईु स्थानभा डढेको जस्तो कारो रागेको ऩाइएको 
बए ऩनन ऩरयमोजना िस्तान्तयण निुॉदा आपूिरुरे िेना नऩाएको नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयण, बयतऩुय वितयण 

केन्रका इजन्जननमय याजेन्र ऩौडरे फताउनुिुन्छ । 
“स्थानीम उऩबोक्तािरु िाभीराई गारी गरययिेका छन,् सभस्माफाये कुया गदाा िाभी आपैँ  आएय िेछााेैेॊ बनेका 
छन,् ऩौडरेरे बन्नुबमो, िस्तान्तयण नबएको ऩरयमोजना िाभीरे ससध ैगएय िेना सभल्दैन ।” 

ऩरयमोजनारे सभस्मा िेन ेजजम्भा ठेकेदायराई हदएकारे ठेकेदायको राऩफाािीका कायण सभस्मा फेरैभा ऩहिचान िुन 

नसकेको आयोऩ स्थानीमिासीरे रगाएका छन ्। 
मसअनघ धचतिन याजरिम ननकुञ्जजस्थत जसभनभुनन गाडडएको विद्मुत्को तायभा देखखएको खयाफीका कायण असाय 

५ गतेदेखख अिरुद्ध बएको त्मिाॉको विद्मुत ्सेिा २ साताऩनछ शुरु बएको धथमो । त्मसको भहिनाहदन नऩुग्दै पेरय 

सभस्मा देखखएको िो । 
जसभनभुननको तायभा देखखएको खयाफी ऩत्ता रगाउन नेऩारको प्रविधधरे नसकेऩनछ खयाफी ऩत्ता रगाउन ेभेससन 

(केिर पल्ट पाइजन्डङ भेससन) बायतफाट ल्माई सेिा शुरु गरयएको धथमो । 
स्थानीमिासी गोविन्द न्मौऩान ेभाडीभा ऩटक ऩटक विद्मुत ्फन्द िुने सभस्मारे ऩीडडत फनाएको फताउनुिुन्छ । 
उिाॉका अनुसाय अहिरे ऩनन उिी ऩुयान ैसभस्मा दोिोरयएकारे बायतफाट भेससन ल्माएय िेनुाऩन ेआिकमकता बएको 
छ । 
बायतीम सैननक कल्माणकायी कोि य विद्मुत ्प्राधधकयणको रगानीभा सञ्चासरत २०६७ सारफाट बयतऩुय, चनौरी, 
भाडी ३३ केबी प्रसायण तथा ग्राभीण विद्मुतीकयण आमोजनारे २०७३ सार कावत्तकभा मिाॉ विद्मुत ्ऩ¥ुमाएको धथमो 
। 
भॊससयफाट विद्मुत ्सेिा शुरु बएको भाडीभा अहिरे करयफ चाय िजाय ग्रािक छन ्। ऩटक ऩटक जसभनभुननको 
खयाफीरे मिाॉका उऩबोक्ता भायभा ऩदै आएका छन ्। यासस 
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प्राधधकयणद्िाया पेरय ‘टेक अय ऩे’ ऩीऩीए फन्द 

बीभ गौतभ   

नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे पेरय ननजी प्रिद्र्धकिरूसॉग गरयन ेरेऊ िा नतय (टेक अय ऩ)े विद्मुत ्खरयद 

सम्झौता (ऩीऩीए) फन्द गयेको छ । 
१० फिाभा १० िजाय भेगािाट उत्ऩादन गन ेरक्ष्मअनुसायको नदी प्रिािभा आधारयत (आयओआय) 

आमोजनािरूको कोटा ऩुगेको बन्दै प्राधधकयणरे ऩीऩीए गयेऩनछ प्रिद्र्धकसॉग विजुरी ककन्नैऩने नीनत 

फन्द गयेको िो ।  
२०७२ ६ पागुनभा भजन्त्रऩरयिद्फाट ऩारयत १० िजाय भेगािाट उत्ऩादन गन ेरक्ष्मसहितको कामाामोजनाभा 
३० प्रनतशत अथाात ३ िजाय भेगािाटसम्भ २०८२/०८३ सबत्र उत्ऩादन गरयसक्न ेगयी आयओआय 

आमोजनासॉग ऩीऩीए गन ेउल्रेख धथमो । सोिी ििाको भाघभा बएको विद्मुत ्प्राधधकयणको सञ्चारक 

ससभनतरे सो ननणाम ऩारयत गयेको धथमो । 
विद्मुत ्प्राधधकयणका प्रिक्ता प्रिर अधधकायीरे ऊजाा सॊकटकार कामामोजनाअनुसाय प्राधधकयणरे गयेको 
ननणामअनुसाय आयओआय आमोजनाको कोटा ऩुगेकोरे टेक अय ऩे ऩीऩीएको सट्टा अफ िुने आमोजनाको 
ऩीऩीए रेऊ य नतय (टेक एण्ड ऩे) नीनतअन्तगात िुन ेजानकायी हदए । 
“३० प्रनतशत अथाात ३ िजाय भेगािाटसम्भराई टेक अय ऩेभा ऩीऩीए गने ननणाम अनुसाय मसअनघ टेक 

एण्ड ऩेभा ऩीऩीए बएका ७ सम २६ भेगािाट फयाफयका ३९ आमोजनाराई टेक अय ऩेभा रूऩान्तयण गरयएको 
छ य फाॉकी ३ सम १० भेगािाटका १८ आमोजनासॉग ऩीऩीए गयेऩनछ कोटा ऩुधगसकेको छ,” उनरे बने, “ग्रीड 

कनेक्सन सम्झौता बएफािेकका अन्म आमोजनासॉग अफ टेक एण्ड ऩे भा ऩीऩीए िुनेछन ्।” 

त्रफजुरी खेय जाने बन्दै प्राधधकयणरे २०७१ सारदेखख नै टेक अय ऩेको सट्टाभा रेऊ य नतय (टेक एण्ड ऩ)े 

अथाात ककन्नैऩने िाध्मतात्भक जस्थती निुन ेनीनतभा आधारयत ऩीऩीए गयेको धथमो । ननजी प्रिद्र्धकिरूरे 

टेक एण्ड ऩीऩीए गदाा आमोजना ननभााण असम्बि बएको फताउॉ दै टेक अय ऩ ेऩीऩीए गना भाग गदै ऊजाा 
भन्त्रारमराई दफाफ हदएका धथए । 
दफाफऩनछ ऊजाा भन्त्रारमरे ऊजाा सभश्रण ऩरयधधसबत्र यिी टेक एण्ड ऩेराई टेक अय ऩेभा रूऩान्तयण गनेगयी 
कामामोजना फनाएको धथमो । कामामोजनारे ५० प्रनतशतसम्भ जराशम, ३० प्रनतशतसम्भ आयओआय, २० 

प्रनतशतसम्भ वऩककङ आयओआय य फाॉकीभा सोराय रगामतका िैकजल्ऩक ऊजाा उत्ऩादन गने गयी 
उत्ऩादन सभश्रण अनघ फढाउने गयी प्रािधान याखेको छ ।  
कामामोजनाअनुसाय कोटा ऩुधगसक्मो : प्राधधकयण 

ककन्नैऩछा , नत्र अको ननकाम फनाऊ : ननजी क्षेत्र 

२३ सम भेगािाट फयाफयका आयओआय आमोजनाको ऩीऩीए ऩहिल्मै बइसकेकोभा ऩनछ थऩ ७ सम 

भेगािाट फयाफय भात्र टेक अय ऩे भा ऩीऩीए बएको प्राधधकयणरे जनाएको छ । टेक एण्ड ऩे भा ऩीऩीए गदाा 
जरविद्मुत ्प्रिद्र्धकिरूराई आमोजना ननभााणका राधग रगानी जुटाउने जोखखभ फढ्नेछ । 



“टेक अय ऩे भा ऩीऩीए नगने िो बन ेफैंकरे रगानी नगनासक्न ेबएकारे आमोजनाका राधग उच्च जोखखभ 

िुन्छ,” स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकिरूको सॊस्था (इप्ऩान) का अध्मक्ष शैरेन्द्य गुयागाइंरे बने, “अहिरे 

विद्मुत ्ककन्ने य फेच्न ेदिुै ननकाम प्राधधकयण छ, टेक अय ऩेभा ऩीऩीए नगने िो बने कक त्रफजुरी ककन्ने 
ननकाम अको फनाउनुऩ¥मो, नत्र कसयी रगानी जुटाउन सककन्छ ?” 

उनका अनुसाय प्राधधकयणरे त्रफजुरी नककन्ने िो बन ेसयकायरे, ननजी क्षेत्र िा दिुै सभरेय अको ननकाम 

खडा गना जरुयी बइसकेको छ । इप्ऩानका ऩूिाअध्मक्ष डा. सुिणादास शे्ररठ ऩनन टेक अय ऩ ेभा ऩीऩीए नगदाा 
खचा य प्रनतपरको विकरेिण गना कहठन िुने बएकोरे रगानीकताा य ऋण प्रिाि गने ननकाम दिुैराई 

सभस्मा िुने फताउॉछन ्। 
“अहिरे अबाि बएको फेराभा त धेयै असय नऩराा प्राधधकयणरे विजुरी ककन्रा तय बविरमभा विद्मुत ्

ककन्ने सुननजकचत नबएऩनछ जोखखभ आउॉछ,” उनी बन्छन ्। आि २०७४-०७५ को फजेटभा ७ फिासबत्र १७ 

िजाय भेगािाट उत्ऩादन गने रक्ष्म सािाजननक गरयएको तथा १० िि ेऊजाा सॊकटकार कामामोजनाअनुसाय 

अफको फाॉकी सभमभा ५० प्रनतशत जराशममुक्त आमोजना ननभााण िुन ेसम्बािना कभ यिेकोरे टेक अय 

ऩे ऩीऩीएराई फन्द गना निुने ननजी प्रिद्र्धकिरूको जोड छ ।          
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३० भेगािाट विद्मुत ्थवऩॉदै 

ननजी क्षेत्रद्धाया ननसभात तीन विद्मुत ्आमोजनाफाट ३० भेगािाट विद्मुत ्याजरिम प्रसायण राइनभा थवऩन ेबएको 
छ। ननभााण य भभात सम्बाय बइयिेको आमोजनाको उत्ऩादन प्रसायणभा जोड्न ेतमायी गरयएको छ। बूकम्ऩरे क्षनत 

गयेऩनछ उत्ऩादन ठप्ऩ यिेको जुगर गाउॉऩासरकाको ४ दशभरि २ भेगािाट क्षभताको फयाम्ची आमोजना य बोटेकोसी 
गाउॉऩासरकाको चाकु ‘ए’ आमोजनाको ननभााण धभाधभ बइयिेको िो।  
जुगरकै िगाभजस्थत ३ दशभरि २ भेगािाटको गेरुङ खोरा आमोजना चाॉडै ऩूया िुन ेरगानीकताािरूरे 

फताए छन।् ०७२ भा सम्ऩन्न गरयन ेरक्ष्म याखखएको सशिश्री िाइड्रोऩाियरे ननभााण गरययिेको २२ दशभरि 

२ भेगािाटको चाकु „ए‟ आमोजनारे भाघभा विद्मुत ्उत्ऩादन गने रक्ष्म याखेको छ। उक्त आमोजना 
ननभााणभा ०७२ को बूकम्ऩ य गत असायको बोटेकोसी फाढीरे असय गयेको धथमो। राभो सभम फन्द यिेका 
आमोजनाको ननभााण तीव्र गनतभा बइयिेको चाकु „ए‟ का कामाकायी ननदेशक उभेश कसजूरे जानकायी 
हदए। „आगाभी भाघसम्भ आमोजनाको कामा अजन्तभ चयणभा ऩुयम्ाउनेछौं,‟ उनरे बन,े„ नमाॉ 
कामामोजनाअनुसाय मो बेगफाट त्मनतफेरासम्भ ३० भेगािाट त्रफजुरी प्रसायण राइनभा जोडडनेछ्।‟ 
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‘ननभााण सकेको राभो सभमसम्भ प्रिद्ाधकरे बुक्तानी ढदॉदैनन’् 

जरविद्मुत आमोजनाको सससबर सॊयचना ननभााण गन ेसक्षभ कम्ऩनी भाननन्छ, िाई हिभारम िाइड्रो कन्सिक्सन । 
हिभार िाइड्रोफाट अरग बएको सभूि सभरेय स्थाऩना बएको कम्ऩनीरे ८ जरविद्मुत आमोजनाभा काभ गरयसकेको 
छ । कम्ऩनीरे अहिरे ७३ भेगािाटका ४ आमोजनाभा काभ गरययिेको छ । 
१० भेगािाटको ससवप्रङ खोराफाट काभ सुरु गयेको कम्ऩनी बूसभगत सॊयचनाभा काभ गना सक्न ेबएको छ । ४९.६ 

भेगािाटको सुऩय दोदॊ कम्ऩनीरे ननभााण गना रागेको ऩनछल्रो आमोजना िो । कम्ऩनी स्थाऩना गयेय मिाॉसम्भ 

ऩुमााउनुभा ककयण भल्रको भित्त्िऩूणा मोगदान छ । कम्ऩनीका कामाकायी अध्मक्ष भल्रसॉग जरविद्मुत 

आमोजनाभा काभ गदााको अनुबूनत, सभस्मा य बािी मोजनाफाये ऊजाा िफयकी धना ढकाररे गयेको कुयाकानी : 
िाई हिभारम कम्ऩनी कसयी स्थाऩना बमो ? 

देशभा जरविद्मुत आमोजनाको बूसभगत सॊयचनाभा काभ गने कम्ऩनीको इनतिास राभो छैन । विदेशी 
आएय स्थाऩना गयेको हिभार िाइड्रो न ैऩहिरो कम्ऩनी िो । मो कम्ऩनीरे ३५ ििासम्भ विदेशी विज्ञसॉग 

सभरेय बूसभगत सॊयचनाभा काभ गमो । अहिरे सससबर सॊयचनाभा काभ गना सक्षभ सफ ैजनशजक्त हिभार 

िाइड्रोको उत्ऩादन िो । तीभध्मे भ ऩनन एक जना िुॉ । 
हिभार िाइड्रोभा सयकायको स्िासभत्ि धेयै धथमो । तय, ऩनछ ननजजकयण गदाा निेको िातभा गमो । 
निेजजमनरे नेऩारभा थऩ काभ नगने सोच फनाएय सफ ैसेमय नेऩारीराई न ैफेचये पक्मााेे । ऩटक–ऩटक 

सेमय ककनफेच िुॉदा कम्ऩनीरे गनत सरएन । मसऩनछ हिभार िाइड्रोभा काभ गन ेठूरो जनशजक्त त्मिाॉफाट 

फाहिरयन ेअिस्था आमो । फाहिरयने कभाचायीको सभूि सभरेय „िाई हिभारम‟ जन्म्मो । कम्ऩनी स्थाऩना 
बएको ऩनन आठ ििा बमो । 
कम्ऩनीरे अहिरेसम्भ कनत आमोजनाभा काभ गमो ? 

६७ भेगािाटका ८ आमोजना सञ्चारनभा आइसकेका छन ्। दोरखाभा ननभााण बएको १० भेगािाटको 
ससवप्रङ खोरा कम्ऩनीरे काभ गयेको ऩहिरो आमोजना िो । मसभा सुरुङ य सससबरतपा को अप््मायो काभ 

कम्ऩनीराई हदइएको धथमो । मो आमोजना १६ भहिनाभा सम्ऩन्न बएको धथमो । 
१२ भेगािाटको भाधथल्रो भाईको सुरुङ, ६.१ भेगािाटको भाधथल्रो भाई „सी‟, ७ भेगािाटको साननभा भाई 

क्मासकेड, १५ भेगािाटको िेिाखोरा „ए‟ य ५ भेगािाटको िुग्दी िाभीरे ननभााण सम्ऩन्न गयेका आमोजना 
िुन । िाभीरे नै जरविद्मुत आमोजनाको सससबर ननभााणभा नेऩारी कम्ऩनी सक्षभ छन ्बन्ने ऩुजरट गमौं 
। 
ससवप्रङऩनछ ५ भेगािाटको तादी खोराभा काभ गरयमो । मसको काभ १८ भहिनाभा ऩूया बमो । रगत्त ै

यसुिाभा ६ भेगािाटको भैरुङ खोरा ननभााण बमो । ननधाारयत सभमभा काभ सकेय आमोजना िस्तान्तयण 

गने कम्ऩनीको क्षभताको सफैरे प्रशॊसा गये । मसैरे एकऩनछ अको आमोजनाको काभ गना ऩाइएको छ । 
कम्ऩनीरे अहिरे कनत आमोजनाभा काभ गरययिेको छ ? 



४२ भेगािाटको सभस्त्री खोरा, १४ भेगािाटका रुदी „ए‟ (८ भेगािाट) य रुदी „फी‟ (६ भेगािाट) य ३ 

भेगािाटको सभहदभ गयी ७३ भेगािाटका ४ आमोजनाभा काभ बइयिेको छ । सभस्त्री खोरा नेऩारी ननभााण 

कम्ऩनीरे काभ गरययिेको अहिरेसम्भको ठूरो आमोजना िो । मो आमोजनाको डडसेजन्डङ फेससन बूसभगत 

छ । बूसभगत फनाउन ेनेऩारी कम्ऩनीभा िाभी नै ऩहिरो बएका छौं । 
 
४९.६ भेगािाटको सुऩय दोदॊको विद्मुतगिृ ननभााण गने सम्झौता बएको छ । मो आमोजनाको विद्मुतगिृ 

ऩनन बूसभगत छ । सससबर सॊयचना ननभााण गनुा आपैँ भा चनुौतीऩूणा छ । तय, सभस्त्री य सुऩय दोदॊ ननभााण 

गनुा िाम्रा राधग चनुौती तथा अिसय दिुै िो । मी आमोजना ऩूया गयेय प्रिद्ाधकराई फुझाएऩनछ नेऩारी 
ननभााण कम्ऩनी बूसभगत सॊयचना फनाउन सक्षभ छन ्बन्ने प्रभाखणत िुनेछ । 
कम्ऩनीरे ८ ििाभा याम्रो प्रगनत गयेको देखखमो । अन्म कम्ऩनीरे मिी अनुऩातभा काभ ऩाउन सकेका 
छैनन ्नन ? 

नेऩारी ननभााण कम्ऩनीको ऩिुॉच ननजी क्षेत्रका आमोजनाभा भात्र ैछ । नेऩार विद्मुत प्राधधकयणरे ननभााण 

गने आमोजनासम्भ ऩुगेको छैन । स्िदेशी कम्ऩनीका राधग मो याम्रो कुया िोइन । सयकायरे ननभााण गने 
आमोजनाभा मिीीँकै कम्ऩनीरे प्रनतस्ऩधाा गन ेभाऩदण्ड तमाय गनुाऩछा  । 
विदेशीरे सानो आमोजना ननभााण गना दशकौं रगाउॉदा ऩनन ऩूया नगयेका उदाियण छन ्। िाभीरे २ 

ििाबन्दा हढरा गयेका छैनौं । सफै खारे आमोजना फनाउन िाभी सक्षभ छौं बन्ने प्रभाण िाम्रो काभरे 

देखाइसक्मो । 
सयकायी ननकामरे मो कुया स्िीकायेय नेऩारी कम्ऩनीरे प्रनतस्ऩधाा गन ेिाताियण फनाउनुऩछा  । प्रनतस्ऩधाा 
आह्िान गदाा नेऩारी कम्ऩनी सुिाउॉदो कागजात तमाय गरयनुऩछा  । अहिरे विदेशी कम्ऩनीका एजेन्टको 
चिर–ऩिर धेयै छ । सयकायरे नेऩारीरे प्रनतस्ऩधाा गन ैनसक्न ेफढी रागत देखाएय फोरऩत्र आह्िान गछा  
। कायण, विदेशी कम्ऩनीभात्र प्रनतस्ऩधााभा आउॉछन ्। 
आिेदन हदने केिी नेऩारी कम्ऩनीराई ऩनन अमोग्म ठिमााइन्छ । मो देशकै राधग याम्रो सॊकेत िोइन । 
ऩहिरा कभ रागत देखाउने य ऩनछ फढाउने विदेशी कम्ऩनी छनोट गने गरत ऩयम्ऩया फसेको छ । मसराई 

तोड्नुऩछा  । १ सम भेगािाटसम्भका आमोजना नेऩारी कम्ऩनीरे ननभााण गन ेक्षभता याख्छन ्। 
प्राधधकयणका आमोजनाभा ऩनन „त्रफडडङ‟ प्रकक्रमा नेऩारीरे प्रनतस्ऩधाा गन ेगयी ऩरयभाजान गनुाऩछा  । 
स्िदेशी कम्ऩनीरे अहिरे कनत भेगािाटसम्भका आमोजनाभा काभ गना सक्छन ्? 

„रो िेड (कभ उचाई)‟ बएका आमोजनाको सॊयचना ठूरो िुन्छ । आमोजनाभा राग्न ेउऩकयण ऩनन ठूरा 
िुन्छन ्। रागतका हिसाफरे „रो िेड‟का आमोजनाभा असर फढी कहठनाई छ । तय, „िाई िेड (फढी उचाई)‟ 

का आमोजनाको सॊयचना सानो य रागत ऩनन कभ िुन्छ । मस्ता आमोजना नेऩारी कम्ऩनीका राधग 

उऩमुक्त िुन्छन ्। अहिरे िाभीसॉग बएको जनशजक्त य स्रोतअनुसाय सम भेगािाटसम्भका आमोजना 
फनाउन विदेशी गुिानुा ऩदैन । 
जरविद्मुत आमोजनाभा काभ गने स्िदेशी ननभााण कम्ऩनी कनत छन ्? 



िाई हिभारमरे ८ ििादेखख ननयन्तय काभ गरययिेको छ । १० भेगािाटफाट सुरु गयेय िाभी अहिरे ५० 

भेगािाटसम्भ ऩुग्मो । साउथ एससमन इन्फ्रास्िक्चयरे ऩनन याम्रो काभ गरययिेको छ । हिभार िाइड्रो ऩुयानो 
कम्ऩनी िो । उसरे धेयै आमोजनाभा काभ गरयसक्मो । केिी धचननमाॉ तथा बायतीम कम्ऩनीरे सरएका 
आमोजनाभा सफ कन्ट्र्माक्टयका रूऩभा काभ गरययिेका छन ्। सुरुङफािेक फाहियी सॊयचना ननभााण गने 
छुट्टै कम्ऩनी ऩनन छन ्। मस्ता कम्ऩनी एक दजान ्छन ्। तय, बूसभगत सॊयचना ननभााणको अनुबि ३ 

कम्ऩनीसॉग भात्रै छ । 
सससबर सॊयचनाभा काभ गदाा कस्ता सभस्मा आइऩछान ्? 

दगुाभभा गएय आमोजनाको सॊयचना ननभााण गनुा चनुौतीऩूणा काभ िो । आमोजना ननभााण गने सम्झौता 
गयेऩनछ कसयी चाॉडो सक्न ेबन्नेभा ध्मान केजन्रत गनुाऩने िुन्छ । तय, काभ सकेय प्रिद्ाधकराई जजम्भा 
रगाएऩनछ ऩनन बुक्तानी नहदने ऩयम्ऩया छ । मसरे सभस्मा ननम्त्माउॉछ । ५० प्रनतशत आमोजनाभा 
मस्तो सभस्मा छ । 
 
प्रिद्ाधकरे ननभााण कम्ऩनीसॉग सम्झौता गयेऩनछ त्मसको ऩारना दफुै ऩक्षफाट िुनुऩन ेिो । ननभााण 

कम्ऩनी भाधथ उ्न नसक्नुको प्रभुख कायण मिी िो । काभको ठेक्का सरएऩनछ योक्न सभल्दैन । ननयन्तय 

काभ गदाा यकभ जुटाउनुऩछा  । यकभ अबाि िुन नहदन फैंकफाट ऋण सरएय काभ सुचारु याख्नऩुछा  । तय, 

प्रिद्ाधकरे बुक्तानीभा हढरा गदाा फैंक ब्माज आपैँ रे नतनुाऩन ेिुन्छ । आमोजना सस्तो फनाउन प्रिद्ाधकरे 

सक्दो रागत घटाउन खोज्छन ्। मिी कायण जरविद्मुत आमोजनाभा काभ गन ेकम्ऩनी नापाभा छैनन ्। 
सससबर सॊयचनाभा काभ गदाा गदै तऩाई आपैँ  प्रिद्ाधक फन्नु बमो । आपैँ  आमोजना फनाउने सोच कसयी 
आमो ? 

सससबर ननभााण गदाा प्राप्त अनुबिरे कम्ऩनीको नेततृ्ि कसयी सरन ेबन्ने आत्भविकिास फढाउॉ दै रग्मो । 
कम्ऩनी खडा गयेय आमोजना ननभााण गछुा  बन्ने मोजना धथएन । तय, जजम्भेिायी आएऩनछ „मुननमन 

िाइड्रोऩािय कम्ऩनी‟ स्थाऩना गयेय ननभााण सुरु गरयमो । स्रोत ऩरयचारन गना सक्नेराई नेततृ्िको 
जजम्भेिायी आउने बएकारे भराई ऩनन आमो । मुननमन िाइड्रोरे ननभााण गरययिेको ३ भेगािाटको सभहदभ 

खोराको काभ अजन्तभ चयणभा छ । 
मुननमन िाइड्रोरे कनत आमोजनाको अनुभनत सरएको छ ? 

ताप्रेजुङजस्थत १६ भेगािाटको भेिाखोराको अनुभनतऩत्र सरएय अध्ममन सुरु गरयएको छ । मो 
आमोजनाको विस्ततृ अध्ममनऩनछ क्षभता फढेय २५ भेगािाट ऩुगेको छ । आमोजना ननभााण गना मुननमन 

भेिाखोरा जरविद्मुत कम्ऩनी स्थाऩना गरयएको छ । „िाई िेड‟ बएकारे आमोजनाको सॊयचना सानो 
फन्ने य सस्तो िुन ेदेखखन्छ । सोरुखमु्फुभा ननभााण िुने िुङ्गु खोराको अनुभनतऩत्र सरएका छौं । सुरुभा २२ 

भेगािाट यिेको आमोजना सम्बाव्मता अध्ममनऩनछ ३१ भेगािाट ऩुगेको छ । सयकायको फास्केटभा यिेको 
७२ भेगािाटको भाधथल्रो तभोय „ए‟ ऩनन अनघ फढ्दैछ । 
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सोरुको ५६ प्रनतशत ननभााण सककमो 
सोरुखमु्फुभा ननभााणाधीन २३.५ भेगािाटको सोर ुजरविद्मुत आमोजना ५६ प्रनतशत ऩूया बएको छ । आमोजनाको 
फाॉध के्षत्रभा ९० प्रनतशत काभ सककएको छ । डडसेन्डय फेससन ६० प्रनतशत ऩूया बएको छ । 
‘रो प्रेसय‟ ऩेनस्टक ऩाइऩभा ६० प्रनतशत, „सजा ट्माङ्क‟ भा ८० प्रनतशत य विद्मुतगिृभा ४७ प्रनतशत बौनतक प्रगनत 

बएको अप्ऩय सोर ुिाइड्रो इरेजक्िक कम्ऩनीका प्रभुख कामाकायी अधधकृत शशीसागय याजबण्डायीरे फताए । 

४ िजाय ३ सम सभटय ऩेनस्टक ऩाईऩ भध्मे ३ िजाय ९ सम सभटय रो प्रेसय ऩेनस्टक जडान िुनेछ, फाॉकी ४ सम सभटय 

िाई ऩेनस्टक यिनेछ । मसत्रफचभा करयफ १ सम ७० सभटय राभो सुरुङ सभेत यिनेछ । जसभध्मे ७ सभटय सुरुङ 

खननएको छ । 
याजबण्डायीका अनुसाय आमोजनाको टेरयेर नियको ननभााण सम्ऩन्न बइसकेको छ । आमोजना २०७५ सार 

साउनसबत्र ननभााण सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको छ । 
‘आगाभी ििाको साउनभा सम्ऩन्न गन ेगयी आमोजनाको ननभााणराई नतब्रता हदएका छौं,‟ उनरे ऊजाा िफयसॉग 

बन,े „फाढी, ऩहियोको सभस्मा देखखएभा असोजसम्भ ऩुग्नसक्छ ।‟ 
आमोजना स्थरभा ऩहियोको जोखखभ यिेकारे सभम सभमभा ननभााण अफरुद्ध िुन ेगयेको छ । ऩहियोको जोखखभ 

न्मुननकयण गयेय ननभााण अनघ फढाएको याजबण्डायीरे फताए । 
४ अफा ३० कयोड रुऩैमाॉको रागतभा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखखएको आमोजनाभा रक्ष्भी फैंकको अगुिाइभा ८ फैंकरे 

रगानी गयेका छन । 
ननभााणऩनछ सोरुरे िाविाक १ सम ३२.५ धगगािाट घन्टा विद्मुत प्राधधकयणराई उऩरब्ध गयाउनेछ । उत्ऩादन िुन े

विद्मुत नेऩार विद्मुत प्राधधकयणरे ननभााण गन ेकोसी कोरयडोय अन्तगातको १३२ केबी रम्भान ेसफस्टेसनभा 
रगेय जोडडनेछ । 
विद्मुत गिृदेखख प्राधधकयणरे ननभााण गन ेरम्भान ेसफस्टेसन सम्भ ३ ककरो सभटय प्रसायण राईन 

प्रिद्ाधक  आपैरे ननभााण गनेछ । 
एक ििासबत्र आमोजना सम्ऩन्न िुन ेदेखखए ऩनन सोर ुकोरयडय प्रसायण राइनको ननभााण सुरु नबएकारे त्रफजुरी खेय 

जान ेधचन्ता फढेको याजबण्डायीरे फताए । 
तोककएको सभमसम्भ प्रसायण राइन तमाय नबए प्राधधकयणरे ननभााण गरययिेको ओखरढुॊगा–सल्रेयी ३३ केबी 
प्रसायण राइनफाट विद्मुत याजरिम प्रणारीभा जोड्न ेमोजना छ । 
सोरुखोराभा २३.५ भेगािाट क्षभताको सोरुसहित ८२ भेगािाटको तल्रो सोर,ु१८ भेगािाटको भाधथल्रो सोर,ु ८६ 

भेगािाटको सोर ुदधुकोसी य सोरुको सिामक खोराभा ५.२ भेगािाट क्षभताको जुनफेसी जरविद्मुत आमोजना ऩनन 

ननभााणको विसबन्न चयणभा छन । 
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पािािोराको विद्मुत ्ऩयीऺण 

माङियक गाउॉऩासरकाको पािाखोरा नदीफाट उत्ऩाहदत ५ भेगािाट विद्मुतको ऩयीक्षण सुरु गरयएको छ। ननभााण सुरु 

बएको १४ ििाभा ससिानी िाइड्रो ऩाियरे आमोजना सम्ऩन्न गयी उत्ऩादन बएको विद्मुत ्मस ैसाता केन्रीम प्रसायण 

राइनभा जोडडन ेजनाइएको छ।  
नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणसॉगको सम्झौताअनुसाय साउन १४ सम्भभा केन्रीम प्रसायण राइनभा जोडडने 
आमोजनाका अध्मक्ष सुधीय प्रधानाॊगरे फताए। „मस ैसाता नेऩार विद्मतु ्प्राधधकयणको टोरी आउॉछ य 

अभयऩुय स्टेसनभा जोड्ने तमायीभा छौं,‟ प्रधानाॊगरे बने, „आिकमक प्रकक्रमा ऩूया गने काभ बइयिेको छ।‟ 
प्राधधकयणको हटभरे अनुगभन गयेऩनछ याजरिम प्रसायण राइनभा जोडडने उनरे फताए।  
मो जजल्राभा उत्ऩाहदत िारसम्भको ठूरो आमोजना िो। िारसभभ् १ सम ५० ककरोिाटसम्भका साना 
जरविद्मुत ्आमोजना भात्रै सञ्चारन तथा उत्ऩादन िुॉदै आएका छन।् ठूरो मो आमोजना दईु ििा हढरो 
गयी सम्ऩन्न बएको िो। आमोजनारे २०६२ सारदेखख काभ सुरु गयेको धथमो। क्मानरको रम्फाइ डढे 

ककरोसभटय फढेको, िेडिका भा ठुल्ठूरा ढुॊगा ननजस्कएको य एक ससजनको फाढीरे ननभााण बएको सॊयचना 
फगाएका कायण उत्ऩादनभा केिी हढराइ बएको प्रधानाॊगरे फताए।  
ननभााण हढरो िुॉदा रागत ऩनन िदृ्धध बएको छ। आमोजना ८५ कयोडभा ननभााण सम्ऩन्न गने प्रायजम्बक 

मोजना बए ऩनन १ अफा १८ कयोड रुऩैमाॉ खचा बएको उनरे फताए। आमोजनाभा सेल्िेज ग्रुऩ, फैंक, 

ताप्रेजुङका छजना व्माऩायी रगानीकताा छन।्  
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भोरुङ जरविद्मुत ्अन्न्तभ चयणभा 
आगाभी असोजसबत्रै सञ्चारनको तमायी 
ििााभा ७ य हिउॉदभा ४ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन क्षभता  
भोरुङ गाउॉऩासरकाभा फन्दै गयेको ७ भेगािाटको भोरुङखोरा जरविद्मुत ्ननभााण अजन्तभ चयणभा ऩुगेको छ। उक्त 

िाइड्रोऩािय आमोजनाको ९२ प्रनतशत ननभााण सककएको य फाॉकी काभ ऩूया गयी आगाभी असोजसबत्र ैसञ्चारनभा 
आउन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ।  
मो आमोजना जजल्राकै ऩहिरो जरविद्मुत ्आमोजना िो। हिजोआज तीव्र गनतभा ननभााण कामा बइयिेको 
छ। „अफ आठ प्रनतशत भात्र काभ फाॉकी छ। फाॉकी काभ ऩनन नछट्टै सककनेछ,‟ साइट इन्चाजा दशयथ 

डॊगोररे बने, „िाम्रो रक्ष्म बदौसबत्रै सक्ने िो। असोजसबत्र सञ्चारनभा आउॉछ।‟ उनरे टिााइन जोड्ने 
काभसभेत सककन रागेको य कन्िोर रुभको केिी काभ फाॉकी यिेको फताए। उनरे ती काभ मिी भहिनाभा 
सककन ेजनाए। ड्माभसाइटदेखख २ िजाय १ सम सभटय ऩाइऩभध्मे करयफ १ सम सभटय भात्र जोड्न फाॉकी छ। 
ऩाियिाउससभेत ननभााणको अजन्तभ चयणभा ऩुगेको उनरे जनाए।  
भोरुङ िाइड्रोऩािय सम्ऩन्न बएऩनछ ओखरढुॊगा रोडसेडडङभुक्त फन्ने आशाभा जजल्रािासी छन।् तय, 

िाइड्रोऩािय ननभााण बए ऩनन सदयभुकाभभा ननभााणाधीन सफस्टेसन सभमभ ैनफन्न ेिो कक बन्ने डयभा 
कम्ऩनी यिेको छ।  
विद्मुत ्प्राधधकयणरे सफस्टेसन ननभााणका राधग ठेकेदाय कम्ऩनी िुरास जस्टरराई ताकेता गयेऩनछ 

उसरे भोरुङ िाइड्रो ननभााण िुने फेरासम्भभा सक्ने प्रनतफद्धता गयेको छ। एनएभफी फैंकरगामतको १ 

सम ४० कयोड रुऩैमाॉ रगानीभा िाइड्रोऩािय ननभााण बइयिेको िो। ननभााण बइसकेऩनछ ििााभा ७ भेगािाट 

य हिउॉदभा ४ भेगािाटसम्भ विद्मुत ्उत्ऩादन िुने कम्ऩनीरे जनाएको छ। 
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३७ आमोजनाराई ननभााण अनुभनतऩत्र 

 आगाभी असोजसबत्रै सञ्चारनको तमायी 
 ििााभा ७ य हिउॉदभा ४ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन क्षभता  
सयकायरे आधथाक ििा २०७३/७४ भा ३७ ओटा जरविद्मुत ्आमोजनाराई ननभााणका राधग अनुभनतऩत्र प्रदान गयेको 
छ । ऊजाा भन्त्रारम भातितको विद्मुत ्विकास विबागरे िारसम्भ ३ िजाय ६ सम ८४ भेगािाट क्षभताफयाफयको 
विद्मुत ्उत्ऩादनका राधग अनुभनतऩत्र हदएको छ । आि २०७३/७४ भा अनुभनतऩत्र ऩाएका आमोजनाको क्षभता १ 

िजाय १ सम ३६ भेगािाट छ । 
गत आिको प्रायम्बभा फेत्रािती िाइड्रो इरेजक्िक कम्ऩनीरे ननभााण गना रागेको १४ दशभरि ७० भेगािाट क्षभताको 
ऩराॉख ुखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाराई अनुभनतऩत्र प्रदान गयेको धथमो बने सो आिको अजन्तभभा गत जेठ 

अजन्तभ साता त्रफन्दिाससनी िाइड्रोऩािय डबेरऩभेण्ट कम्ऩनीरे ननभााण गना रागेको ६ दशभरि ६ भेगािाट 

क्षभताको रुदी खोरा फी जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाराई अनुभनतऩत्र हदएको धथमो । 

अनुभनतऩत्र हदइएका आमोजनाभध्मे सफैबन्दा ठूरो ऩरयमोजना ४ सम भेगािाट क्षभताको गारी गण्डकी कोफाङ छ 

। भुस्ताङभा आमोजना स्थर यिेको सो आमोजना अम्फेस्िय इजञ्जनीमरयङ िाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे ननभााण गनेछ । 
भाधथल्रो फरेपी ३६ भेगािाट, सरवऩङखोरा १६ भेगािाट, भाधथल्रो सोरुखोरा १८ भेगािाट, भकयी गाड १० 

भेगािाटरे ऩनन ननभााणको अनुभनतऩत्र प्राप्त गयेका छन ्। 
मस्त,ै ससद्धकारी िाइड्रोऩाियरे ननभााण गना रागेको ७५ भेगािाट क्षभताको त्रत्रशूरी गल्छी, ससन्धजु्िारा 
िाइड्रोऩािय प्रिद्ाधक यिेको ४३ भेगािाटको नेशभ खोरा, ३७ भेगािाटको यािुघाट भङ्गारे, १० भेगािाटको भाडी 
बोरेटाय य ८ भेगािाटको अऩय नौगाडरे ऩनन अनुभनतऩत्र ऩाएका छन ्। 
विबागका अनुसाय ४८ भेगािाटको खखम्ती दोस्रो, १२ भेगािाटको रुरु, ५२ भेगािाटको भाधथल्रो राप्चखेोरा, ४३ 

भेगािाटको आॉख ुखोरा, सात भेगािाटको दयभखोरा, १५ भेगािाटको सिाखोरा, २३ भेगािाटको फरेपी, ४४ 

भेगािाटको सुऩय भादी य ५४ भेगािाटको भध्म तभोयरे ऩनन ननभााण अनुभनतऩत्र प्राप्त गयेका छन ्। 
अनुभनतऩत्र सरएका केिी आमोजना ननभााणको चयणभा य कनतऩमरे वित्तीम व्मिस्थाऩन गयेय ननभााण शुरू गन े

तमायीभा यिेका विबागका भिाननदेशक निीनयाज ससॊिरे जानकायी हदए । नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणका अनुसाय 

िार ननजीक्षेत्रका कयीफ ३ िजाय भेगािाट क्षभताका आमोजना ननभााणको चयणभा छन ्। तीभध्मे १ सम ३५ 

भेगािाट क्षभताका १४ आमोजना आि २०७३/७४ भा सम्ऩन्न बएका धथए । चार ूआिभा प्राधधकयणको ३० भेगािाट 

क्षभताको चभेसरमा ननभााण सम्ऩन्न िुनेछ । ननजीक्षेत्रभा नदी प्रिािभा आधारयत कयीफ ३ सम भेगािाटफयाफयका 
आमोजना ऩनन सम्ऩन्न िुनेछन ्। तय, हिउॉदभा ती आमोजनाफाट उत्ऩादन िुन ेविद्मुत्को भात्रा न्मून यिनेछ । 
सयकायको फास्केटभा िारसम्भ १ सम २८ आमोजना छन ्। ती आमोजनाको क्षभता ४ िजाय २१ भेगािाट छ । 
सयकायरे १ िजाय २ सम ४८ भेगािाट क्षभताका आमोजनाको अध्ममन सम्ऩन्न गयेको फताएको छ बन े७ िजाय १ 

सम ३६ भेगािाट क्षभताका ५५ आमोजना अध्ममनको चयणभा छन ्। यासस 
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भोरुङ जरविद्मुत ्अन्न्तभ चयणभा 
आगाभी असोजसबत्र ैसञ्चारनको तमायी 
ििााभा ७ य हिउॉदभा ४ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन क्षभता  
भोरुङ गाउॉऩासरकाभा फन्दै गयेको ७ भेगािाटको भोरुङखोरा जरविद्मुत ्ननभााण अजन्तभ चयणभा ऩुगेको छ। उक्त 

िाइड्रोऩािय आमोजनाको ९२ प्रनतशत ननभााण सककएको य फाॉकी काभ ऩूया गयी आगाभी असोजसबत्र ैसञ्चारनभा 
आउन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ।  
मो आमोजना जजल्राकै ऩहिरो जरविद्मुत ्आमोजना िो। हिजोआज तीव्र गनतभा ननभााण कामा बइयिेको छ। „अफ 

आठ प्रनतशत भात्र काभ फाॉकी छ। फाॉकी काभ ऩनन नछट्टै सककनेछ,‟ साइट इन्चाजा दशयथ डॊगोररे बन,े „िाम्रो 
रक्ष्म बदौसबत्र ैसक्न ेिो। असोजसबत्र सञ्चारनभा आउॉछ।‟ उनरे टिााइन जोड्न ेकाभसभेत सककन रागेको य 

कन्िोर रुभको केिी काभ फाॉकी यिेको फताए। उनरे ती काभ मिी भहिनाभा सककन ेजनाए। ड्माभसाइटदेखख २ 

िजाय १ सम सभटय ऩाइऩभध्मे करयफ १ सम सभटय भात्र जोड्न फाॉकी छ। ऩाियिाउससभेत ननभााणको अजन्तभ 

चयणभा ऩुगेको उनरे जनाए।  
भोरुङ िाइड्रोऩािय सम्ऩन्न बएऩनछ ओखरढुॊगा रोडसेडडङभुक्त फन्न ेआशाभा जजल्रािासी छन।् तय, िाइड्रोऩािय 
ननभााण बए ऩनन सदयभुकाभभा ननभााणाधीन सफस्टेसन सभमभ ैनफन्न ेिो कक बन्न ेडयभा कम्ऩनी यिेको छ।  
विद्मुत ्प्राधधकयणरे सफस्टेसन ननभााणका राधग ठेकेदाय कम्ऩनी िुरास जस्टरराई ताकेता गयेऩनछ उसरे भोरुङ 

िाइड्रो ननभााण िुन ेफेरासम्भभा सक्न ेप्रनतफद्धता गयेको छ। एनएभफी फैंकरगामतको १ सम ४० कयोड रुऩैमाॉ 
रगानीभा िाइड्रोऩािय ननभााण बइयिेको िो। ननभााण बइसकेऩनछ ििााभा ७ भेगािाट य हिउॉदभा ४ भेगािाटसम्भ 

विद्मुत ्उत्ऩादन िुन ेकम्ऩनीरे जनाएको छ। 
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ऊजाा ऺेत्रभा भाकपमा नछना ढदन्न : भन्त्री शाही 
निननमुक्त ऊजाा भन्त्री भिेन्रफिादयु शािीरे ऊजाा विकासभा अियोध गन ेजर तथा ऊजाा भाकपमा य दरार प्रिेश 

गना नहदन ेफचनफद्धता व्मक्त गयेका छन ्। ऊजाा भन्त्रारमभा फधुफाय ऩदबाय सम्िाल्दै उनरे मस्तो फताएका िुन ्। 
ऊजाा भुरुकको आधथाक ऩरयितानको भेरुदण्ड बएकारे आफ्नो कामाकारभा उल्रेखनीम काभ गने भन्त्री शािीरे 

प्रनतफद्धता जनाए । „देशका केिी सियभा रोडसेडडङ अन्त्म बएको छ, मसराई ननयन्तयता हदन ुछ,‟ उनरे बन,े 

„बएकै विद्मुत व्मिस्थाऩन गयेय विद्मुत सॊकट व्मिस्थाऩन िुनेछ ।’ 
नेऩार विद्मुत प्राधधकयणरे आगाभी हिउॉदभा रोडसेडडङ िुन सक्न ेफताइयिॉदा भन्त्री शािीरे कुन ैऩनन िारतभा मो 
अिस्था आउन नहदन ेफताए । चिुािट न्मूननकयण तथा मो ििा प्रणारीभा थवऩने विद्मुतफाट सिासाधायणसम्भ 

विद्मुत ऩमुााउन ेउनको बनाइ छ । 
सयकाय तथा ननजी क्षेत्रसॉग बएको ऩुॉजी य अन्तयााजरिम ऩुॉजी सबत्र्माएय जरविद्मुतभा रगानी फढाउनुऩनेभा ऩनन 

उनरे जोड हदए । भुरुकको सभदृ्धधका राधग समौं जरविद्मुत आमोजनाको ननभााण अनघ फढाउन जरुयी यिेको 
उनको धायणा छ । 
को हुन ्शाही ? 

कारीकोटको साविक नाननकोट गाविस (िार ऩातर झयना गाउॉऩासरका) भा २०३३ सारभा जन्भेका शािी तत्कारीन 

जनमुद्ध कारभा छैटौं य सातौं डडसबजन कभाण्डय धथए । 
एसएरसीसम्भ अध्ममन गयेका उनी दोस्रो सॊविधानसबा ननिााचनभा कारीकोटफाट ननिााधचत साॊसद िुन ्। 
ननिााधचत साॊसदराई भन्त्री फनाउन ेननणामअनुसाय भाओिादी केन्ररे उनराई भित्त्िऩूणा भन्त्रारमको जजम्भेिायी 
हदएको िो । 
रोकभानससॊि काकीराई भिाअसबमोग प्रस्ताि रगाउन ेवििमभा उनी ऩनन एक प्रस्तािक धथए । भाओिादीभा उनी 
स्िच्छ छिीको नेता भाननन्छन ्। जनादान शभाारे छोडये गएको भन्त्रारमभा शािीको आगभन िुनुरे शभााका ऩूिाित 

ननणामरे ननयन्तयता ऩाउन ेअनुभान गरयएको छ । 
रोडसेडडङभुक्त असबमानभा सपर भाननएका शभाारे ऊजाा तथा जरविद्मुत विकासराई गनत हदने प्रमास गये । तय, 

सयकायफाट फाहिरयन ेक्रभभा फूढीगण्डकी जराशम जरविद्मुत आमोजना वििाहदत धचननमाॉ कम्ऩनीराई हदएय उनी 
व्माऩक आरोधचत बए । 
शभााका याम्रा काभको ननयन्तयता य गरत काभ योक्न ेजजम्भेिायी शािीरे ऩाएका छन ्। अनघल्रो सयकायका गरत 

ननणाम सच्माउॉ दै जरविद्मुत विकासराई गनत हदन सके शािीको कामाकार सपर िुन ेअऩेक्षा गना सककन्छ । 
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ऊजाा ऺेत्रभा भाकपमा नछना ढदन्न : भन्त्री शाही 
निननमुक्त ऊजाा भन्त्री भिेन्रफिादयु शािीरे ऊजाा विकासभा अियोध गन ेजर तथा ऊजाा भाकपमा य दरार प्रिेश 

गना नहदन ेफचनफद्धता व्मक्त गयेका छन ्। ऊजाा भन्त्रारमभा फुधफाय ऩदबाय सम्िाल्दै उनरे मस्तो फताएका िुन ्। 
ऊजाा भुरुकको आधथाक ऩरयितानको भेरुदण्ड बएकारे आफ्नो कामाकारभा उल्रेखनीम काभ गने भन्त्री शािीरे 

प्रनतफद्धता जनाए । „देशका केिी सियभा रोडसेडडङ अन्त्म बएको छ, मसराई ननयन्तयता हदन ुछ,‟ उनरे बन,े 

„बएकै विद्मुत व्मिस्थाऩन गयेय विद्मुत सॊकट व्मिस्थाऩन िुनेछ ।’ 
नेऩार विद्मुत प्राधधकयणरे आगाभी हिउॉदभा रोडसेडडङ िुन सक्न ेफताइयिॉदा भन्त्री शािीरे कुन ैऩनन िारतभा मो 
अिस्था आउन नहदन ेफताए । चिुािट न्मूननकयण तथा मो ििा प्रणारीभा थवऩने विद्मुतफाट सिासाधायणसम्भ 

विद्मुत ऩुमााउन ेउनको बनाइ छ । 
सयकाय तथा ननजी क्षेत्रसॉग बएको ऩुॉजी य अन्तयााजरिम ऩुॉजी सबत्र्माएय जरविद्मुतभा रगानी फढाउनुऩनेभा ऩनन 

उनरे जोड हदए । भुरुकको सभदृ्धधका राधग समौं जरविद्मुत आमोजनाको ननभााण अनघ फढाउन जरुयी यिेको 
उनको धायणा छ । 
को हुन ्शाही ? 

कारीकोटको साविक नाननकोट गाविस (िार ऩातर झयना गाउॉऩासरका) भा २०३३ सारभा जन्भेका शािी तत्कारीन 

जनमुद्ध कारभा छैटौं य सातौं डडसबजन कभाण्डय धथए । 
एसएरसीसम्भ अध्ममन गयेका उनी दोस्रो सॊविधानसबा ननिााचनभा कारीकोटफाट ननिााधचत साॊसद िुन ्। 
ननिााधचत साॊसदराई भन्त्री फनाउन ेननणामअनुसाय भाओिादी केन्ररे उनराई भित्त्िऩूणा भन्त्रारमको जजम्भेिायी 
हदएको िो । 
रोकभानससॊि काकीराई भिाअसबमोग प्रस्ताि रगाउन ेवििमभा उनी ऩनन एक प्रस्तािक धथए । भाओिादीभा उनी 
स्िच्छ छिीको नेता भाननन्छन ्। जनादान शभाारे छोडये गएको भन्त्रारमभा शािीको आगभन िुनुरे शभााका ऩूिाित 

ननणामरे ननयन्तयता ऩाउन ेअनुभान गरयएको छ । 
रोडसेडडङभुक्त असबमानभा सपर भाननएका शभाारे ऊजाा तथा जरविद्मुत विकासराई गनत हदने प्रमास गये । तय, 

सयकायफाट फाहिरयन ेक्रभभा फूढीगण्डकी जराशम जरविद्मुत आमोजना वििाहदत धचननमाॉ कम्ऩनीराई हदएय उनी 
व्माऩक आरोधचत बए । 
शभााका याम्रा काभको ननयन्तयता य गरत काभ योक्न ेजजम्भेिायी शािीरे ऩाएका छन ्। अनघल्रो सयकायका गरत 

ननणाम सच्माउॉ दै जरविद्मुत विकासराई गनत हदन सके शािीको कामाकार सपर िुन ेअऩेक्षा गना सककन्छ । 
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‘धचननमाॉ कम्ऩनीराई फेचकेो फूढीगण्डकी पकााऊ’ 

जरस्रोत तथा ऊजाा क्षेत्रका विज्ञरे एक िजाय दईु सम भेगािाटको फूढीगण्डकी जराशम जरविद्मुत आमोजना 
ननभााण गना हदनेफाये धचननमाॉ कम्ऩनीसॉग बएको सभझदायी (एभओम)ू तत्कार खायेज गना भाग गयेका छन ्। 
गैयकानुनी रूऩभा गरयएको एभओम ूखायेज गयी आमोजना पकााउनसभेत सयकायराई दफाफ हदएका छन ्। 
तत्कारीन सयकाय तथा ऊजाा भन्त्री आधथाक प्ररोबनभा ऩयी वििाहदत कम्ऩनीराई आमोजना हदएको वििमभा 
सॊसदको सािाजननक रेखा ससभनतरे फुधफाय विज्ञिरूसॉग छरपर तथा ऩयाभशा गयेको छ । 
ससभनतको फैठकभा सजम्भसरत विज्ञरे तत्कारीन ऩुरऩकभर दािार नेततृ्िको सयकायरे कानुन सभचये िचिुाभा 
धचननमाॉ कम्ऩनीराई आमोजना फेचकेो आयोऩ रगाए । तत्कारीन ऊजाा भन्त्री जनादान शभाारे भजन्त्रऩरयिदको 
ननणाम अिज्ञा गदै चाइना गेजुफा ग्रुऩ कऩोयेशन (ससजजजजसी) सॉग बएको एभओमूभा आपैँ रे िस्ताक्षय गयेका धथए । 
सयकायरे याजरिम गौयिको सूचीभा याखेको आमोजना भनऩयी ननणाम गयेय विदेशी कम्ऩनीराई हदन नसभल्ने ऩूिा 
जरस्रोत सधचि द्िारयकानाथ ढुॊगेररे फताए । ‘१२ सम भेगािाटको आमोजना त्रफजुरीका राधग भात्र ननभााण गनुा 
िुॉदैन, मो फिुउऩमोगी िुनुऩछा ,‟ उनरे बने, „तय, अहिरे सयकायकै कायण आमोजना बरगोरभा ऩमो ।‟ 
तल्रो तटीम क्षेत्रराई सभेत राब ऩुग्न ेय त्मस क्षेत्रका नागरयकरे हिउॉदको ऩानी उऩमोग गन ेगयी स्िदेशी रगानीभा 
आमोजना ननभााण गनुाऩनेभा ढुॊगेररे जोड हदए । आमोजनाफाट याज्मरे अधधकतभ पाइदा सरन ेऩक्षराई सयकायरे 

फेिास्ता गयेको उनको धायणा छ । 
फूढीगण्डकी जरविद्मुत आमोजना विकास ससभनतका ऩूिाअध्मक्ष रक्ष्भीप्रसाद देिकोटारे याजरिम गौयिको 
आमोजना नेऩारी य स्थानीमको पाइदा ऩुग्न ेगयी स्िदेशी रगानीभ ैननभााण गनुाऩन ेफताए । „तत्कारीन सयकायरे 

कानुन य प्रकक्रमा सभचये धचननमाॉ कम्ऩनीसॉग एभओम ूगमो,‟ उनरे बन,े „मो एभओम ूतुरुन्त खायेज िुनुऩछा  ।‟ 
मसैगयी, ऩूिाऊजाा सधचि िरययाभ कोइयारारे ९० कयोडभा नेऩाररे विस्ततृ आमोजना प्रनतिेदन (डडवऩआय) तमाय 

गयेको आमोजना धचननमाॉ कम्ऩनीराई हदन निुन ेफताए । „हदनै ऩये प्रनतस्ऩधाा गयेको बए, मसको रागत कभ िुन 

सक्थमो,‟ उनरे बन,े „मो सम्बािनाको ढोका सयकायरे फन्द गमो ।‟ आमोजनाका राधग आिकमक वित्तीम स्रोत 

स्िदेशी वित्तीम सॊस्था य ननकामफाट जोिो गना सककने उनको तका  धथमो । 
स्िदेशी ऩुॉजी, नेऩारीरे सञ्चारन गन ेय मिीका फाससन्दाराई पाइदा ऩुग्न ेगयी आमोजना ननभााण गनुाऩनेभा 
स्ितन्त्र ऊजाा उत्ऩादकिरूको सॊस्था (इऩान) का अध्मक्ष शैरेन्र गुयागाईंरे फताए । ‘आमोजना कम्ऩनी भोडरभा 
ननभााण गनुाऩछा  य आिकमक ऩये ननजी क्षेत्ररे ऩनन रगानी गना सक्छ,’ उनरे बन,े ‘मो आमोजना फनाउन एकर 

‘डसे्क’ गठन गयी त्मिीीँफाट सफ ैसभस्मा सभाधान गनुाऩछा  ।’ 
जरस्रोत क्षेत्रका जानकाय तथा चाटाडा एकाउन्टेन्ट यत्नसॊसाय शे्ररठरे ऩनन धचननमाॉ कम्ऩनीसॉग एभओम ूगदाा प्रकक्रमा 
सभधचएको फताए । „रगानी जुटाउने गयी (इवऩसी–एप) भोडरभा हदॉदा ऩनन प्रनतस्ऩधाा गयेको बए ऩायदशॉ िुन्थमो,‟ 
उनरे बन,े „िचिुाभा हदएकारे प्रकक्रमाभा भ्िाङै भ्िाङ छन ्।‟ 
भजन्त्रऩरयिदको जेठ ९ को ननणामरे आमोजना इवऩससएप (इजन्जननमरयङ, प्रोक्मोयभेन्ट, कन्सिक्सन य पाइनान्स) 

भोडरभा ननभााण गन ेसैद्धाजन्तक सिभनत हदएको धथमो । भजन्त्रऩरयिदरे ससजजजजसीकै नाभभा आमोजना हदन े

ननणाम गयेको छैन । 



भजन्त्रऩरयिदरे नीनत तथा कामाक्रभ तमाय गयेयभात्र इवऩसी–एप भोडरभा आमोजना ननभााण गनुाऩन ेननणाम गयेको 
धथमो । मस्त,ै ननभााण गना हदन ेकम्ऩनीको आधथाक तथा प्राविधधक ऩक्षको विस्ततृ अध्ममन गयेयभात्र हदनुऩन े

ननणाम बएको धथमो । तय, भन्त्री शभाारे मी सफ ैवििम रत्माए । 
इवऩसी–एप भोडरभा आमोजना ननभााण गना हदनेफाये दईु ऩटकसम्भ भन्त्रारमभा फैठक ऩनन फसेको धथमो । तय, 

तत्कार सयकाय ऩरयितान िुन ेिुॉदा शभाारे कामाक्रभ न ैनकुयी ितायिताय सभझदायी गयेका धथए । 
इवऩसी–एप भोडरभा अन्म कम्ऩनी फूढीगण्डकी ननभााण गना इच्छुक देखखए ऩनन शाभाारे गेजुफाको प्रस्तािभात्र 

भजन्त्रऩरयिद रगेय ऩारयत गयाएका धथए । 
ठूरा जरविद्मुत आमोजना फनाउन छुट्टै ननकाम आिकिमक बन्दै शभाारे न ै„विद्मुत उत्ऩादन कम्ऩनी‟ स्थाऩना 
गये । फूढीगण्डकी य ४ सम १० भेगािाटको नरससॊिगाढ विकास ससभनत खायेज गयी कम्ऩनी भोडरभ ैफनाउन ेबन्दै 

मसअनघ न ैभजन्त्रऩरयिदरे ननणाम गयेको धथमो । फूढीगण्डकी फनाउन छुट्टै कम्ऩनी नफनाए ऩनन „विद्मुत उत्ऩादन 

कम्ऩनी‟फाट ननभााण गना सककन्थमो । तय, भन्त्री शभाारे मो ढोका सधैंका राधग गयेका छन ्। 
ऩूिाउऩप्रधान तथा ऊजाा भन्त्री टोऩफिादयु यामभाझीरे २०७३ साउनभ ैभजन्त्रऩरयिदफाट ननणाम गयाएय सोिी 
कम्ऩनीराई आमोजना हदने तमायी गयेका धथए । उनी सयकायफाट फाहिरयएऩनछ तत्कारीन अथा भन्त्री विरणु 

ऩौडरेरे ऊजाा भन्त्रारम सम्िारेका धथए । ऩौडरेरे ऩनन मो प्रकक्रमा अनघ फढाएका धथए । 
२ खफा ५९ अफा रुऩैमाॉ रागत अनुभान गरयएको फूढीगण्डकीको डडवऩआय फ्रान्सको ट्र्माक्टफेर इजन्जननमरयङ 

कम्ऩनीरे गयेको छ । ट्र्माक्टफेरको अध्ममनरे आमोजनाफाट बौनतक य आधथाकरुऩरे करयफ ३८ िजाय व्मजक्तभात्र 

(करयफ ८ िजाय घय) प्रबावित िुन ेअनुभान छ । धाहदङ य गोयखा जजल्राका प्रबावित २७ गाविसका सिासाधायणको 
ऩुनफाास गयाउनुऩन ेअध्ममनभा छ । 
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२० प्रनतशत विद्मुत ्भहसुर फढाउन प्रस्ताि 

बीभ गौतभ  

नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे २० प्रनतशत भिसुर िदृ्धध गना गना प्रस्ताि गयेको छ । घयामसी ग्रािकराई असय 

नऩनेगयी प्राधधकयणरे औद्मोधगक ग्रािकराई भिसुर िदृ्धध गन ेप्रस्ताि गयेको िो । आमोगरे गत ििाको 
साउनदेखख राग ूिुन ेगयी त्रफजुरीको भिसुरभा २० प्रनतशत िदृ्धध गयेको धथमो ।  
चाय भहिना अनघदेखख न ैचारू आिदेखख राग ूिुनेगयी प्राधधकयणरे भिसुर िदृ्धधका राधग प्रकक्रमा अनघ फढाए ऩनन 

स्थानीम चनुािका कायण हढराइ बएय फल्र प्रस्ताि ऩठाएको िो । 
आमोगका अध्मक्ष जगत बुिाररे प्राधधकयणरे भिसुर िदृ्धधका राधग प्रस्ताि गयेको य मसफाये अध्ममन अनघ 

फढाउन ेफताए । “प्रस्ताि आएको छ, सदस्मिरूराई प्रस्ताि वितयण गयेका छौं, अफ छरपर िुन्छ,” उनरे बन,े 

“छरपरको आधायभा भिसुर फढाउन÷ेनफढाउन ेननणाम िुन्छ ।” 

प्राधधकयणरे गयेको प्रस्तािभा औद्मोधगक क्षेत्रका ग्रािकराई सयदय २० प्रनतशतसम्भ िदृ्धध गनेगयी प्रस्ताि 

गरयएको छ बन ेघयामसी ग्रािकराई न्मूनतभ ३० मुननट याखखएकोभा १० मुननटभा झाना प्रस्ताि गरयएको छ । 
प्राधधकयणका अनुसाय प्रस्ताि ऩारयत बएभा घयामसी ग्रािकको भिसुर खास ैफढ्नेछैन बन ेअन्म ग्रािकको भिसुर 

िदृ्धध िुनेछ । मसैगयी प्राधधकयणरे भिसुर आमोगराई प्रत्मेक ििा स्ित् ५ प्रनतशत फढाउन ेप्रािधान कामाान्िमन 

गनासभेत प्रस्ताि गयेको छ । 
प्राधधकयणका प्रिक्ता प्रिर अधधकायीरे विगतभा प्राधधकयणको भाग अनुसायको िदृ्धध नबएको य प्राधधकयणराई 

आधथाक रूऩभा स्िस्थम फनाउन भिसुर िदृ्धध आिकमक यिेकोरे मस्तो प्रस्ताि गरयएको जानकायी हदए । 
“प्राधधकयणराई आधथाक रूऩभा स्िस्थ फनाउन तथा ग्रािकिरूराई रगाताय रूऩभा विद्मुत ्सेिा प्रिािका राधग 

सभेत अहिरे भिसुर िदृ्धधको आिकमकता देखखएकोरे प्रस्ताि गयेका िौं,” उनरे बन े। िार ैभजन्त्रऩरयिद्फाट 

ऩारयत विद्मुत ्प्राधधकयणको दोस्रो वित्तीम ऩुनसयंचनाको आधायभा वित्तीम अिस्था सुधायका राधग भिसुर 

आमोगसभक्ष ऩेश गरयएको प्राधधकयणरे जनाएको छ । 
िार विद्मुत ्रागत १६ प्रनतशत न्मून यिेकोरे त्मसराई आधायभा भानी य आधथाक ििा २०७४/०७५ राई रक्षक्षत गयी 
रागतफभोजजभ ग्रािकको िगॉकयण गयी प्रस्ताि गरयएको प्राधधकयण आधथाक विकरेिण विबाग प्रभुख जमयाज 

बण्डायीरे जानकायी हदए । २०६९ सारभा ऩनन आमोगरे २० प्रनतशत त्रफजुरीको भूल्म फढाएको धथमो । 
दईु ििाअनघ आमोगरे १३.७० प्रनतशत भिसुर िदृ्धध ननणाम गये ऩनन सिोच्च अदारतरे अन्तरयभ आदेश हदएय 

योककएकाभा ऩनछ अदारतरे िदृ्धध गना फाटो खोसरहदएको धथमो । गत ििादेखख िदृ्धध बएको भिसुरको कायणरे ६ 

अफा रूऩैमाॉ फयाफयको आम्दानी िदृ्धध बएय घाटा ऩूनत ा बएको प्राधधकयणरे जनाएको छ ।  
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फुढीगण्डकी आमोजना विदेशीभापा त अनघ फढाउनु गरत : विऻ 
ऊजाा भन्त्रारमरे १ िजाय २ सम भेगािाट क्षभताको फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणको तमायी प्रकक्रमा 
विदेशी कम्ऩनीभापा त अनघ फढाउन ुगरत बएको जरस्रोतविज्ञिरूरे फताएका छन ्। फुधफाय सॊसद्को सािाजननक 

रेखा ससभनतसभक्ष उनीिरूरे मस्तो धायणा व्मक्त गयेका िुन ्। विज्ञिरूरे नेऩार सयकाय य चीनको चाइना गेजुिा 
िाटय एन्ड ऩािय गुय्ऩ कम्ऩनी सरसभटेड (ससजजजजसी) फीच बएको सभझदायीरे आमोजना फन्न ेसम्बािना 
तत्कारराई सककएको दाफी गये । 
चािन ेिो बन ेस्िदेशी ऩुॉजीफाटै आमोजना फन्न ेउनीिरूको दाफी छ । तय, मसअनघ ऊजाा भन्त्रारमका सधचि 

अनुऩकुभाय उऩाध्मामरे सॊसद्कै कृवि तथा जरस्रोत ससभनतभा सयकायरे फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना 
ननभााणभा स्िदेशी रगानी नजुट्न ेबएय विदेशी कम्ऩनीभापा त ननभााण प्रकक्रमा अनघ फढाएको फताएका धथए । „ऊजाा 
भन्त्रारमरे नेऩारसबत्र य विदेशभा यिेका नेऩारीफाट कनत रगानी जुट्न सक्छ बनेय भाकेट टेस्ट गदाा रगानी 
नउ्न ेदेखखमो,‟ उनरे बने।  
सािाजननक रेखा ससभनतरे फुढीगण्डकीसम्फन्धी छरपरराई ननयन्तयता हदने बएको छ । फुधफाय सम्फजन्धत 

क्षेत्रका विज्ञरे भात्र फोल्न ऩाएका धथए । „छरपर नसककएकारे मसराई ननयन्तयता हदनेछौँ,‟ ससभनतका सबाऩनत 

डोयप्रसाद उऩाध्मामरे बन े। 
कसरे के बन े? 

 डा. रक्ष्भीप्रसाद देिकोटा 
अध्मऺ, तत्कारीन फुढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना विकास समभनत  

चीनको गेजुिा कम्ऩनीस“ग गरयएको सभझदायी खायेज गरयनुऩछा  । अन्तयााजरिम प्रनतस्ऩधाा तुरुन्त गयाएय 
सुऩरयिेक्षण गन ेऩयाभशादाता य आमोजना ननभााण ठेकेदाय छनोट गयी ननभााण कामा थासरनुऩछा  । मो आमोजना 
नेऩार सयकायको रगानी, फैंकिरू, नागरयक रगानी कोि, कभाचायी सञ्चम कोि, नेऩारी सेनाको कल्माणकायी 
कोिरगामतफाट रगानी जम्भा गयेय स्िदेशी रगानीभा ननभााण गना सककन्छ । 
 द्िारयकानाथ ढुॊगेर 

जरस्रोतविद् 

चीनको गेजुिा गुय्ऩ अप कम्ऩनीसॉग आमोजना विकास सभझदायीऩत्रभा िस्ताक्षय गन ेऊजाा भन्त्रारमसॉगको 
आधाय खोज्न आिकमक छ । सभझदायीऩत्रभा जनादान शभाारे िस्ताक्षय गयेका छन ्। तय, उनको ऩद खरुाइएको 
छैन । त्मस्त,ै कम्ऩनीका तपा फाट ऩनन कुन तिको भाननसरे िस्ताक्षय गयेको िो, स्ऩरट छैन । मो आमोजना सुरुको 
अध्ममनरे ६ सम भेगािाटको िो । ऩनछ, १२ सम भेगािाट क्षभताको ऩुमााइएको िो । क्षभता िदृ्धध गनेत्रफवत्तकै मो 
विद्मुत ्आमोजना भात्र नबई फिुउद्देकमीम आमोजना िुन्छ । डडवऩआय तमाय गयेको फ्रान्सेरी कम्ऩनीरे 

आमोजनाको रययेगुरेहटङ ड्माभफाये केिी उल्रेख गयेको छैन । अनघ फढ्रा बनेय आशा गरयएको आमोजनाराई पेरय 

शून्मभा ऩुमााइएको छ । गेजुिा कम्ऩनीको छनोटरे मसराई ऩनछ धकेसरहदएको छ । याजीनाभा हदइसकेको 
सयकायरे िैससमतविना न ैमस्तो सभझदायीभा िस्ताक्षय गना िुॉदैनथमो । 
 हयेयाभ कोइयारा 
ऩूिासधचि, ऊजाा भन्त्रारम 
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गेजुिासॉग गरयएको सभझदायीऩत्रभा गरयएको िस्ताक्षय „ब्ल्माङ चके‟भा गरयएको िस्ताक्षयजस्त ैिो । ककनबन,े 

आमोजनाको कुर रागत अनुभान २ खफा ६० अफा कत ैऩनन उल्रेख छैन । साथ,ै उसरे न ैइजन्जननमरयङ ऩनन गन े

बनेऩनछ ट्र्माकोफेर कम्ऩनीरे ३ अफा रागत बन्मो बन ेको जजम्भेिाय िुन े? मसको जजम्भेिाय यारि न ैिुनुऩनेछ । 
त्मस्त,ै गेजुिारे व्मािसानमक ऋण सरएय आमोजना ननभााण गरयहदन ेिो बन ेऩनन त्मसको ब्माजदय ननजकचत छैन । 
भेयो ननरकिा बनेको सभझदायीऩत्रराई यद्द गयाेैेॉ । 
 प्रा. हरय ऩन्ण्डत 

ऩुल्चोक इन्न्जननमरयङ क्माम्ऩस 

नेऩारका राधग जराशममुक्त आमोजना ननभााणका धेयै विकल्ऩ छन ्। जुन रगानीका राधग ऩनन आकिाक छन ्। 
मो आमोजनाराई अनघ नफढाउन ुन ैयाम्रो िुन्छ, त्मसतपा  विचाय गना आिकमक छ । 
यत्नसॊसाय शे्रष्ठ 

चाटाडा एकाउन्टेन्ट 

गेजुिा कम्ऩनीसॉग मस्तो सभझदायी गनुा भूखाताको ऩयाकारठा िो । सभझदायीऩत्रभा कनत रागतभा ननभााण गन े

उल्रेख गरयएको छैन । अफ उसरे जनत बन ेऩनन िाभीरे बन्न ेठाउॉ  न ैबएन । मसकायण ऩनन मस आमोजनाभा 
ऩायदशॉ रूऩभा प्रनतस्ऩधाा गरयनुऩथ्र्मो । 

शैरेन्र गुयागाईं 

अध्मऺ, स्ितन्त्र विद्मुत ्उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार  

आमोजनाराई कम्ऩनी भोडरभा फनाउनुऩछा  । घाटा बए त्मो सयकायरे िोइन, सम्फजन्धत कम्ऩनीरे न ैफोक्न ेगयी 
व्मिस्थाऩन गनुाऩछा  । मो आमोजना नेऩारीरे फनाउन सक्छन ्। 
 शीतरफाफ ुयेग्भी 
ऩूिासधचि, ऊजाा भन्त्रारम 

मस आमोजनाभा नापा छैन, तैऩनन ककन ननजी कम्ऩनीरे इच्छा देखाइयिेको छ ? त्मो फुखझनसक्न ुछ । याजनीनतक 

नेततृ्िको धचननमाॉ कम्ऩनीसॉग सभझदायी गन ेननणाम सिी िोइन । मसरे चाॉड ैफन्न ेआशा सककएको छ । 
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ग्राभीण विद्मुतीकयणभा सभुदामको रगानी १ अफा २५ कयोड 

 ग्राभीण तथा दगुाभ क्षेत्रभा विद्मुतीकयणका राधग भात्र साभुदानमक सॊस्थारे १ अफा २५ कयोड रगानी गयेका छन ्।  
देशबयका ५२ जजल्राभा साभुदानमक विद्मुतीकयण कामाक्रभफाट ५ राख घयधयुीभा विद्मुत ्सेिा ऩ¥ुमाउन ेक्रभभा 
सभुदामरे मनत रगानी गयेका िुन ्। 
२०६० सारदेखख सुरु बएको साभुदानमक विद्मुतीकयणअन्तगात ऩहिरा सयकायरे ८० प्रनतशत य अहिरे ९० प्रनतशत 

तथा सभुदामरे ऩहिरा २० य अहिरे १० प्रनतशत रगानी गन ेप्रािधान छ । 
साभुदानमक विद्मुत ्उऩबोक्ता याजरिम भिासॊघ नेऩारको फुधफाय रसरतऩुयभा आमोजना गरयएको कामाक्रभभा 
हदइएको जानकायी अनुसाय, २७८ साभुदानमक सॊस्थारे ग्राभीण विद्मुतीकयणभापा त विद्मुत ्सेिा हदइसकेका छन ्

बन ेमसफाट १ िजाय ५ सम साना उद्मभ व्मिसामसभेत सञ्चारनभा छन ्।  
१३औॊ िाविाकोत्सिभा साभुदानमक विद्मुतीकयण भिासॊघका विसबन्न तिभा यिेय स्थानीम तिभा ननिााधचत 

प्रनतननधधराई सम्भान ऩनन गरयएको धथमो । 
कामाक्रभभा फोल्दै याजरिम मोजना आमोगका सदस्म अयविन्दकुभाय सभश्ररे सफैभा विद्मुत्को ऩिुॉच ऩ¥ुमाउन 

साभुदानमक विद्मुतीकयणको मोगदान भित्िऩूणा िुन ेफताए । ऩूिाजरस्रोत भन्त्री दीऩक ज्ञिारीरे सभुदामको 
बूसभका विद्मुतीकयणभा भित्िऩूणा िुन ेफताए ।  
नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणका कामाकायी ननदेशक कुरभान नघससङरे वितयण प्रणारीभा साभुदानमक 

विद्मुतीकयणको भित्िऩूणा बूसभका यिेको बन्दै साभुदानमक विद्मुतीकयणको क्रभभा देखखएका ठेक्काऩट्टाको 
सभस्मा सभाधानका राधग प्राधधकयणरे प्रमास गरययिेको फताए ।  
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तोककएको सभमभा काभ गना नसके फूढीगण्डकी ऩरयमोजनाको सम्झौता यद्द : 

ऊजााभन्त्री शाही 
विद्मुत भहशुर कायोफायराई अनराईन प्रणारीभा अनघ फढाउने 
निननमुक्त ऊजााभन्त्री भिेन्रफिादयु शािीरे फूढीगण्डकी जरविद्मुत ऩरयमोजनारे सन्तोिजनक य सभमभ ैकाभ 

गना नसके सम्झौता यद्द गन ेचतेािनी हदएका छन ्। ऊजााभन्त्रीभा ननमुक्त बएको बोरीऩल्टै त्रफिीिाय याजधानीभा 
आमोजजत एक कामाक्रभभा फोल्दै भन्त्री शािीरे फूढीगण्डकी ऩरयमोजना ननभााण कम्ऩनीरे सभमभ ैकाभ गना नसके 

उक्त सम्झौता यद्द गन ेफताएका िुन ्। उक्त ऩरयमोजनाफाट प्रबावितिरुका राधग भुआब्जा हदने काभ  बैयिेको 
उनरे फताए । भुआब्जाका राधग भात्र ैकयीफ ६० अफा रुऩैमाॉ चाहिनेभा मसअनघ १६ अफा रुऩैमाॉ भुआब्जा यकभ ननकासा 
बैसकेको य अहिरे १० अफा रुऩैमाॉ ननकासाको तमायीभा यिेको भन्त्री शािीरे फताएका छन ्। भुआब्जा 
वितयणको  सभस्मा सभमभ ैसभाधान गन ेउनरे फताए ।  
नेऩारका राधग जरविद्मुत आधथाक क्षेत्रभा कामाऩरट गन ेक्षेत्र बएकोरे मसको विकासभा आपूरे विशिे जोड हदन े

मोजना यिेको भन्त्री शािीको बनाई धथमो । ऩूिाभन्त्री जनादान शभाारे शुरु गयेको रोडसेडडङ अन्त्मको वििमराई 

आपूरे ननयन्तयता हदन ेउनको दािी धथमो । शािीरे विद्मुत्बाय कटौती अन्त्म गयेय भात्र ैनऩुग्न ेय भाग ऩूनत ाका 
राधग विद्मुत ्उत्ऩादनभा जोड हदनुऩन ेफताए ।  
याजरिम रगानीरे भात्र ैजरविद्मुत ्उत्ऩादनको ऩूनत ा निुन ेबएकारे आिकमकता अनुसाय जरविद्मुत आमोजनाको 
ननभााणका राधग विदेशी रगानी सबत्र्माइन ेभन्त्री शािीरे फताए । भुरुक य जनताको हितको ऩक्षभा ननणाम सरनको 
राधग आपू कसैसॉग ऩनन नडयाउन ेउनको अडान धथमो । उनरे बन,े „अजख्तमाय य अदारतरे केिी गछा  बन्न े

कुयाफाट भ डयाउनेिारा छैन, जनता य देशको हितभा ननणाम सरन ेकुयाफाट भ एक ईन्चऩनन ऩनछ िट्हदन ्।‟ 
एक िप्तासबत्र ैविद्मुत भिशुर कायोफायराई अनराईन प्रणारीभा अनघ फढाउने मोजना यिेको भन्त्री शािीरे 

फताएका छन ्।  
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जरविद्मुत आमोजनाको ननभााण य रोडसेडडङको अन्त्म ऩढहरो प्राथमभकताभा 
: निननमुक्त ऊजााभन्त्री  
निननमुक्त ऊजााभन्त्री भिेन्रफिादयु शािीरे विद्मुत्बाय कटौती िुन नहदन ुआफ्नो प्रभुख उद्देकम बएको फताएका 
छन ्। भन्त्रारमभा फुधिाय ऩदफिारी गयेरगत्त ैउनरे बन,े “विद्मुतबाय कटौतीराई रुट्न,े ‘कभाइ खाने बाॉडो’ य 

‘दिुुनो गाई’का रुऩभा प्रमोग गयेका छन ्। अफ कसैरे मसफाट दधू खान ऩाउॉ दैनन ्। कसैरे दधु खाने सोच याखेको छ 

बन ेउ सधैँ बयीराई दधू खानफाट िजञ्चत िुन्छ ।” 

उनरे विद्मुतबाय कटौती अन्त्म गयेय भात्र ैनऩुग्न ेय भाग ऩूनत ाका राधग विद्मुत ्उत्ऩादनभा जोड हदनुऩन ेफताए । 
सयकायी य याजरिम ऩूॉजीऩनतिगासॉग यिेको यकभराई उऩमोग गयी विद्मुत ्उत्ऩादनराई ऩहिरो प्राथसभकता हदइन े

उनरे फताएका छन ्। भन्त्री शािीरे याजरिम रगानीरे भात्र ैजरविद्मुत ्उत्ऩादनको ऩूनत ा निुन ेबएकारे आिकमकता 
अनुसाय विदेशी रगानी सबत्र्माइन ेस्ऩरट ऩायेका छन ्।  
उनरे भन्त्रारम भातितका ननकामका प्रभुख य कभाचायीराई इभान्दायीताऩूिाक आफ्नो जजम्भेिायी ननिााि गना 
ननदेशन हदए । कारीकोट क्षेत्र नॊ १ फाट प्रत्मक्ष ननिााधचत शािी जनमुद्धकारभा भाओिादी रडाकुको डडसबजन 

कभाण्डय धथए । एसएरसीसम्भको अध्ममन गयेका शािी ४१ ििाका बए । यासस 
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काठभाडौंभा विद्मुत ्कटौती हुन े

ननमसभत भभात तथा प्रसायण प्रणारीको क्षभता विस्ताय गना नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे काठभाडौंको विसबन्न 

स्थानभा विद्मुत ्कटौती गन ेबएको छ । 
बाय प्रेिण केन्रकाअनुसाय स्मूचाटाय सि स्टेशनभा ननमसभत भभातसम्बाय गनुाऩन ेबएकारे विद्मुत ्कटौती िुन 

रागेको िो । सो केन्रका नामफ प्रफन्धक दीऩक धधतारकाअनुसाय फाराजु, स्िमम्ब,ू करॊकीरगामत क्षेत्रभा विद्मुत ्

कटौती िुनेछ । ननमसभत भभातसम्बाय शननफायसम्भ िुनेछ । 
प्राधधकयणरे िीयगञ्ज औद्मोधगक कोरयडोय क्षेत्रभा ऩनन विद्मुत ्कटौती िुन ेजनाएको छ । आजदेखख ऩाॉच 

हदनसम्भ चन्रननगािायऩुय, िेटाॉेैडा, ससभया, ढल्केफय य ऩयिानीऩुय क्षेत्रभा विद्मुत ्कटौती िुनेछ । प्रसायण 

प्रणारीभा सुधाय तथा प्रसायण राइन ननभााणका कायण विद्मुत ्कटौती गना राधगएको छ । यासस 
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ऩञ्चशे्ियको डीऩीआय अन्न्तभ चयणभा 
बिानी बट्ट 

फिुचधचात ऩञ्चकेिय आमोजनाको विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) अजन्तभ चयणभा ऩुगेको छ। ऩञ्चकेिय 

विकास प्राधधकयणका अनुसाय डीऩीआय अजन्तभ रूऩ हदनुअनघ ऊजाा य जरस्रोत क्षेत्रका विज्ञको टोरी आमोजना 
स्थरको भ्रभण गयेय पकका एको छ।  
०१६ भा हदल्रीभा बएको गबननाङ फडी (सञ्चारक ससभनत) को फैठकरे ऩञ्चकेियको डीऩीआयराई अजन्तभ रूऩ 

हदनका राधग दिुैतपा का विज्ञको सॊमुक्त टोरी फनाउन ेसिभनत बएको धथमो। गठन बएको सॊमुक्त टोरीभा 
नेऩारका तपा फाट सिबागी िुन ेविज्ञिरूरे आमोजनास्थरको अिरोकन तथा ननयीक्षण गयेको प्राधधकयणका प्रभुख 

कामाकायी अधधकृत भिेन्र गुरुङरे फताए। गत शुक्रफायदेखख आइतफायसम्भ आमोजनास्थरनको अिरोकन य 

ननयीक्षण बएको गुरुङरे फताए। टोरीभा जर तथा ऊजाा आमोगको सधचिारमका सधचि भधसुुदन अधधकायी, 
सिसधचि भाधि फेल्फासे, जरस्रोतविज्ञ भिेकिय शे्ररठ, ऊजाा भन्त्रारमका सिसधचि प्रिीणयाज अमाार, ऩययारि 

भन्त्रारमका सिसधचि बगृ ुढुॊगाना य खानी तथा बूगबा विबागका उऩननदेशक याजेन्र बण्डायीसहित ९ जना विज्ञ य 

प्राधधकायणका ऩदाधधकायी यिेका धथए। टोरीरे ऩञ्चकेिय ननभााणस्थरको नेऩार य बायत दिुैतपा  अिरोकन गयेको 
उनरे फताए।  
‘डीऩीआयराई अजन्तभ रूऩ हदनुअनघ मिाॉको अिस्था फुझन् विज्ञिरूको टोरी आमोजना स्थर ऩुगेको िो,‟ गुरुङरे 

बन,े „मिाॉको अिस्था फुझये डीऩीआयभा आिकमक सुझाि हदएय ऩरयभाजान गना सिज िुन्छ, त्मसका राधग कपल्डभ ै

ऩुगे उधचत िुन ेदेखखमो।‟ विज्ञिरूको टोरीरे तुइनफाटै भिाकारी नदी तयेय नेऩारतपा  बौगसबाक अध्ममनका राधग 

फनाइएका ऩयीक्षण सुरुङिरूको सभेत ननयीक्षण तथा आिकमक जानकायी सरएको उनरे फताए। टोरीराई 

आमोजनास्थरको अिस्था, प्रबावित क्षेत्र य फाॉध ननभााणस्थरफाये डीऩीआय फनाएको बायतीम ऩयाभशादाता कम्ऩनी 
िाऩकोसका हटभ सरडय कमाभसुन्दय गोदयारे आिकमक जानकायी गयाएका धथए। िाऩकोसरे आमोजनास्थरभा 
भाटो ऩयीक्षण, प्रबावित क्षेत्रको ऩहिचानरगामतका अध्ममनिरू गरययिेको छ।  
िाऩकोसरे ननभााण गयेको डीऩीआयको ड्राफ्टभा प्राधधकयणरे ऩनन आिकमक सुझाि हदएय ऩरयभाजान सभेत 

बइसकेको उनरे फताए। „िारसम्भ कुया भात्र बइयिेको धथमो, अफ काभ अनघ फढ्न थारेको छ,‟ उनरे बने, „दिुैतपा  
ऩञ्चकेियका फायेभा िरचर बइयिेको छ।‟  
मसैफीच बायततपा का विसबन्न ठाउॉभा विस्ततृ िाताियणीम अध्मनका राधग सूचनासभेत प्रकासशत बइसकेको 
प्राधधकयणरे जनाएको छ। प्रबावित क्षेत्रका जजल्राभा कम्तीभा एक सािाजननक सुनिाइ गन ेप्रािधानअनुसाय 

उत्तयाखण्डको चम्ऩाित, वऩथौयागढ य अल्भोडाभा एक/एक सािाजननक सुनिाइका राधग सूचना प्रकासशत गरयएको 
िो। चम्ऩाित, वऩथौयागढ य अल्भोडाभा क्रभश: अगस्ट ९, ११ य १७ भा सािाजननक सुनुिाइ गरयनेछ। उक्त क्षेत्रका 
फाससन्दारे प्रबावित क्षेत्रभ ैसािाजननक सुनिाइ गरयनुऩन ेभाग याखेका प्रभुख कामाकायी अधधकृत गुरुङरे फताए। 
ऩञ्चकेिय ननभााणऩनछ प्रबावित िुन ेबायततपा का भिाकारी तटीम क्षेत्रका फाससन्दारे उधचत ऩुन:स्थाऩना य 

योजगायीको भागसहित आन्दोरन गरययिेका छन।्   
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काठभाडौँभा पेरय रोडसेडडङ ! 

ननमसभत भभात तथा प्रसायण प्रणारीको क्षभता विस्ताय गना नेऩार विद्मुत ्प्राधधकयणरे काठभाडौँको विसबन्न 

स्थानभा विद्मुत ्कटौती गन ेबएको छ।बाय प्रेिण केन्रकाअनुसाय स्मूचाटाय सि स्टेशनभा ननमसभत भभातसम्बाय 

गनुाऩन ेबएकारे विद्मुत ्कटौती िुन रागेको िो। सो केन्रका नामफ प्रफन्धक दीऩक धधतारकाअनुसाय फाराजु, 

स्िमम्ब,ू करॊकीरगामत क्षेत्रभा विद्मुत ्कटौती िुनेछ। ननमसभत भभातसम्बाय शननफायसम्भ िुनेछ। 
प्राधधकयणरे िीयगञ्ज औद्मोधगक कोरयडोय क्षेत्रभा ऩनन विद्मुत ्कटौती िुन ेजनाएको छ। शुक्रफायदेखख ऩाॉच 

हदनसम्भ चन्रननगािायऩुय, िेटौडा, ससभया, ढल्केफय य ऩयिानीऩुय क्षेत्रभा विद्मुत ्कटौती िुनेछ। प्रसायण प्रणारीभा 
सुधाय तथा प्रसायण राइन ननभााणका कायण विद्मुत ्कटौती गना राधगएको छ। यासस 
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‘टेक एन्ड ऩे, विद्मुत िरयद सम्झाैैता हट्छ’ 

जनादान शभाारे छोडये गएको ऊजाा भन्त्रारमको जजम्भेिायीभा नेकऩा भाओिादी केन्रकै नेता भहेन्रफहादयु शाही 
ऩुगेका छन ्। तत्कारीन सभस्मा सभाधानदेखख हिउॉदको रोडसेडडङ न्मूननकयण य दीघाकारीन मोजनाका काभ 

गनुऩन ेदानमत्ि उनको काॉधभा छ । शभाारे गयेका याम्रा काभ ननयन्तयता हदॉदै गरत काभ योक्न िा सच्माउन सजजरो 
छैन । नेऩार विद्मुत प्राधधकयण सुधाय, चिुािट ननमन्त्रण य ननभााणाधीन आमोजनाको बरगोर अिस्थाराई गनत 

हदन ऩनन शािीरे ठूर ैकसयत गनुाऩन ेदेखखन्छ । 
मस्त,ै जरविद्मुत क्षेत्रका देशी विदेशी दाता तथा विकास साझदेाय ननकाम, नतनका दरार य भाकपमासॉग जोधगएय 

कामाकार ऩूया गना उनरे ठूर ैत्माग गनुाऩन ेदेखखन्छ । स्िदेशी तथा विदेशी रगानीभैत्री िाताियण तमाय गना ियेक 

ननकामसॉग सभन्िम तथा तारभेर सभराउनुऩन ेिुन्छ । नमन ैवििमभा केजन्रत यिेय भन्त्री शािीसॉग ऊजाा िफयका 
रक्ष्भण विमोगी य धना ढकाररे गयेको कुयाकानीको सक्षेऩ : 

प्राधधकयणको अध्मक्ष ऊजाा सधचि िुनुिुन्छ । उिाॉरे ननयन्तयता ऩाउनुिुन्छ कक िुन्न ? 

प्राधधकयणको अध्मक्षभा ऊजाा सधचि मथाित यिनुिुन्छ । अहिरे जजम्भेिायी आपैँ रे सरने िा अरूराई 

तोक्न ेबन्ने मोजना छैन । तय, काभ गदाा भैरे ननधाायण गयेको गनत सभात्न सक्नुबएन बन ेविकल्ऩ 

सोच्नुऩछा  । जजम्भेिायी आपैँ रे सरनुऩने ऩनन िुनसक्छ । 
ियेक भन्त्रीरे सधचिदेखख भातित ननकामका प्रभुख सरुिा गने ऩयम्ऩया बइसक्मो । तऩाईंको कामाकारभा 
कभाचायीको सरुिा िुन्छ कक िुॉदैन ? 

भन्त्रारम य भातित ननकामका कभाचायीको सरुिा गनुाबन्दा क्षभता तथा काभ गने इच्छाशजक्त 

फढाउनुऩछा  । कभाचायी ऩनन आफ्नो जजम्भेिायीप्रनत ऩूणा प्रनतफद्ध िुनुऩछा  । तय, भेयो काभ गने यफ्तायराई 

ऩछ्माउन सक्नुबएन बने ऩुनविाचाय िुन्छ । सधचि, प्राधधकयणका कामाकायी ननदेशक तथा अन्म 

ननकामरे रोडसेडडङ व्मिस्थाऩनभा ऩरयणाभ देखखने गयी काभ गयेको सफैराई थािा छ । सम्ऩूणा 
कभाचायीरे अहिरेको काभको गनत थऩ फढाउनुिुनेछ । भैरे उिाॉिरूसॉग काभ गना सिज िुन ेदेखेको छु । 
तत्कार ैकभाचायी सरुिा गने मोजना छैन । 
उद्मोगभा साॉझको सभमफािेक अहिरे देश रोडसेडडङभुक्त छ । विद्मुत भाग फढ्दै गएकारे हिउॉदको भाग 

व्मिस्थाऩनभा सभस्मा िुने ननजकचत छ । तय, प्रणारीभा बएको विद्मुत सिी व्मिस्थाऩन गना सके 

हिउॉदको भाग सम्फोधन गना सककन्छ । „विद्मुत जोगाउॉ ‟ असबमान सुरु गनुाऩछा  । ऩुयाना फढी विद्मुत 

खऩत गन ेउऩकयण प्रनतस्थाऩन गयी आधनुनक उऩकयण प्रमोगभा प्रोत्सािन गनुाऩछा  । 
फढी विद्मुत खऩत गने ससएपएर तथा अन्म फल्फको तुरनभा सरड फल्फ याख्नऩुछा  । ऩॊखा, याइस कुकय, 

ऩानी तान्न ेभोटयरगामत उऩकयणरे फढी विद्मुत खऩत गछान ्। नमनको सट्टा आधनुनक उऩकयण 

प्रमोगभा ल्माउन सककन्छ । िाभी जनताराई कभ विद्मुत खऩत गने उऩकयण प्रमोग गना अनुयोध गछौं । 
प्रमोग बइयिेका उऩकयण एकै ऩटक प्रनतस्थाऩन गदाा उऩबोक्ताराई आधथाक बाय ऩछा  नन ? 



उऩबोक्ताराई आधथाक बाय ऩना सक्छ । तय, कभ भिसुर नतये िुन ेिा मसका पाइदाफाये जनचतेना 
जगाउनुऩछा  । सयकायी कामाारम य उद्मोगभा प्रमोग बएका विद्मुतीम उऩकयण ऩनन ऩुयाना य फढी 
विद्मुत खऩत गन ेछन ्। मी ऩनन प्रनतस्थाऩन िुनेछन ्। पजुर उऩमोग घटाउन घय, कामाारम य 

उद्मोगभा हदने विद्मुतको ऩरयभाण ननधाायण िुनेछ । 
प्राधधकयणको प्रणारीभा २३ प्रनतशत चिुािट छ । मिी कायण ऩनन रोडसेडडङ बएको िो । विद्मभान 

चिुािट ननमन्त्रणफाट सभेत रोड सभराउन सककन्छ । भैरे प्राधधकयणराई चिुािट घटाउन ननदेशन 

हदइसकेँ  । रोडसेडडङ िुन नहदन अहिरेको भौजुदा विद्मुतको सिी व्मिस्थाऩन गयी आन्तरयक उत्ऩादन 

फढाउने वििम प्राथसभकताभा छ । 
हिउॉदभा विद्मुतको भाग व्मिस्थाऩन गना अनघल्रा ऊजाा भन्त्रीरे अनघ फढाएको सरड फल्फ खरयद प्रकक्रमा 
अनघ फढ्छ कक फढ्दैन ? 

ऊजाा भन्त्रारमरे अनघ सायेको सरड फल्फ खरयद प्रकक्रमा वििादभा ऩयेय योककमो । प्रकक्रमा अनघ फढ्मो बन े

प्राधधकयणरे आमात गयेय वितयण गछा  । फढेन बने ग्रािक आपैँ रे कभ विद्मुत खऩत गने फल्फ तथा 
उऩकयणको व्मिस्था गनुाऩछा  । प्राधधकयणरे आमात गयेय वितयण गयोस ्बन्ने ग्रािकको इच्छा छ बने 
फाटो खरुाउन भद्दत गनुाऩछा  । अन्मथा ग्रािकरे न ैफल्फको व्मिस्थाऩन गनुाऩछा  । 
प्राधधकयणरे अफ ग्रािकरे भागेजनत त्रफजुरी हदॉदैन । सफै ग्रािकरे ऩाउने त्रफजुरीको सससरङ तोककन्छ य 

त्मसैको सीभासबतय् यिेय खऩत गनुाऩछा  । सससरङ नाघ्न खोजे ग्रािकको आऩूनता स्ित् फन्द िुन्छ । पेरय 

जोड्न जरयिाना नतनुाऩनेछ । रोडसेडडङ पकका न नहदन ग्रािक तथा जनतारे सिमोग गनुािुनेछ बन्ने 
विकिास छ । मसको दीघाकारीन पाइदा ग्रािकराई नै िुन्छ । 
कभ विद्मुत खऩत गना ग्रािकराई फाध्म ऩाने भन्त्रारमसॉग मोजना के छ ? 

विद्मुत त्रफसरङ प्रविधध ऩुयानो य ऩयम्ऩयागत छ । अफ स्भाटा सभटय जडान गयेय ऩुयानो प्रणारी िटाइनेछ । 
कुन ग्रािकको भाग कनत िो त्मिीअनुसाय वितयण िुन्छ । ग्रािकरे फढाउन खोजे आपैँ  विद्मुत काहटने 
स्िचासरत प्रणारी याखखन्छ । मसभा ग्रािकराई अभ्मस्ता फनाउॉ दै जाने िो । 
 
रोडसेडडङ घटाउने रक्ष्मरे २५ भेगािाटको सोराय प्रान्ट जडान प्रकक्रमा अनघ फढाइमो । तय, वििाहदत 

बमो । अफ मो अनघ फढ्छ कक फढ्दैन ? 

सोराय जडान गनुा आिकमक छ । मसराई अनघ फढाइन्छ । प्रकक्रमा वििाहदत बएकारे कभाचायी डयाएका 
छन ्। डयाउने कभाचायी ऩनछ िटेय ननडयराई फाटो खरुा गना बनेको छु । देशको बरो िुन ेकाभ गदाा आफ्नो 
कुबरो बए ऩनन भराई डय छैन । 
प्राधधकयणरे ननभााण गरययिेका आमोजना दशौं ििासम्भ ऩूया बएका छैनन ्। मी आमोजनाफाट चाॉडो 
विद्मुत उत्ऩादन गना तऩाईंको बूसभका के िुन्छ ? 

रुग्ण आमोजनाफाये जानकायी सरइसकेँ  । कामाकायी ननदेशकसॉग सफ ैआमोजनाको ऩनछल्रो प्रगनत 

विियण ऩनन भागेको छु । सभस्मा ऩहिचान गयेय काभ गछुा  । कुरेखानी तेस्रोभा इरेक्िो तथा िाइड्रो 



भेकाननकर ठेकेदायका कायण काभ सुस्त बएको बन्ने छ । मसफाये चाॉड ैधचननमाॉ याजदतू य काभ 

गरययिेको ठेकेदायराई ऩनन फोराएय छरपर गदैछु । 
अफ आमोजना ऩूया गन ेसभम सीभा तोककनेछ । सीभासबत्र काभ ऩूया नगये ठेक्का तोडडन्छ । एक 

सातासबत्र चभेसरमाको भ्रभण गदैछु । स्थरगत अिरोकन गयेय प्रसायण राइन ननभााणभा देखखएका 
सभस्माको सभाधान खोजजनेछ । काभ नगनेराई कायफािीको दामयाभा ल्माइनेछ । मसका राधग ठेक्का 
सम्झौता तोड्नुऩन ेऩनन िुन सक्छ । 
प्राधधकयणको विद्मभान चुिािट १८ प्रनतशतभा झाना ननदेशन हदनुबमो । कामाान्िमन नबए के िुन्छ ? 

अफौंको विद्मुत चिुािट बइयिेको छ । ननमन्त्रण असबमान तीव्र ऩानुाऩछा  । प्राधधकयणका कभाचायीभा मो 
क्षभता छ । इच्छाशजक्तको भात्र ैकभी िो । छोटो सभमभा १८ प्रनतशतभा झाना सम्बि निोरा । तय, 

ऩरयणाभ देखखने गयी काभ िुनुऩछा  बन्ने भेयो आशम िो । विस्तायै घटाउॉ दै रगे सपर िुन सककन्छ । 
चिुािट फढे सम्फजन्धत कभाचायीको फदभासी छ बन्ने फुखझन्छ । मस्ता कभाचायीराई कायफािी िुन्छ । 
भ आफ्नो कामाकार उऩरजब्धभूरक फनाउन सॊिेदनशीर छु । भेयो अधधकाॊश सभम भन्त्रारमबन्दा 
आमोजनास्थरभा त्रफत्नेछ । काभ बए नबएको प्रत्मक्ष अनुगभन िुन्छ । काभ नगन ेकभाचायी, ठेकेदाय, 

ऩयाभशादाता कायफािीको दामयाभा आउॉछन ्। मसभा दईु भत छैन । 
 
प्राधधकयणका कभाचायी आमोजनास्थर नगई केन्रभा फसेय तरफ बत्ता खान ेऩरयऩाटी छ । मो प्रिवृत्त िटाउन 

सक्नुिुन्छ ? 

आमोजनास्थर नगई केन्रभा फसेय तरफ बत्ता ऩचाउने प्रिवृत्त अफ अन्त्म िुन्छ । आमोजना प्रभुखरे अफ 

केन्रभा िोइन आमोजनास्थरभा गएय काभ गनुाऩयछ् । केन्रभा बएका अनािकमक कामाारम 

आमोजनास्थर सारयन्छ । भ स्िमॊ आमोजनाको अिरोकनभा िुन्छु बने कभाचायी ऩनन आमोजनास्थरभै 
फस्नुऩछा  । तफभात्र काभको ऩरयणाभ देखखन्छ । मसफाये सफ ैआमोजना प्रभुखसॉग फसेय छरपर गदैछु । 
प्राधधकयणरे टेक अय ऩे (सरउ मा नतय) प्रािधानको विद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) फन्द गमो । मो 
खायेज गनुािुन्छ कक िुन्न ? 

टेक अय ऩे वऩवऩए खलु्रा िुन्छ । ननजी जरविद्मुत प्रिद्ाधकको भाग जामज छ । उिाॉिरूराई ककन 

सभस्माभा ऩान े? उत्ऩादन फढाउन सके खऩत अेापैँ  फढ्छ ।  ननजी क्षेत्रराई सिज िाताियण तमाय 

गरयहदन तत्कार योककएको प्रािधान खरुाइन्छ । 
ननजी के्षत्ररे सयकायफाट ठूरो आशा याखेको छ । उनीिरूरे तऩाईंफाट के अऩेक्षा गने ? 

ननजी के्षत्रका राधग भन्त्रारमरे सिज िाताियण तमाय गना बूसभका खेल्छ । काभभा अियोध गन ेनीनतगत 

सभस्मा िर गदै रगानीभैत्री िाताियण तमाय गना भ प्रनतफद्ध छु । तय, आमोजनाको अनुभनतऩत्र सरएय 

रगानीकताा खोज्दै हिड्न ेदरारराई बने ननरुत्साहित गरयनेछ । झोराभा खोरा फोकेय हिड्न ेदरारका 
कायण िास्तविक रगानीकताा भायभा ऩयेका छन ्। सभम सीभासबत्र काभ नगयेका आमोजनाको 



अनुभनतऩत्र खायेज गयेय सयकायको फास्केटभा याखखनेछ । अनुभनतऩत्र सरएय काभ नगन ेप्रिवृत्तभा कसी 
रगाएऩनछ रगानीभैत्री िाताियण तमाय िुन्छ । य, उत्ऩादन फढ्छ । 
विदेशी रगानी ल्माउनुऩने कुयाभा जोड हदनुबएको छ । मसका राधग नमाॉ यणनीनत के छ ? 

आमोजना ननभााण नगयी िोल्ड गयेय याख्न ेय ििौंसम्भ काभ नगने विदेशी कम्ऩनी धेयै छन ्। अनुभनतऩत्र 

ओगटेय फस्ने कम्ऩनीकै कायण ऩयननबायता ऩनन फढेको छ । आमोजना िोल्ड गनेराई ननरुत्साहित गदै 

िास्तविक रगानीकताा ऩहिचान गयेय छरपर य ऩयाभशाफाट उनीिरूराई आमोजना हदन सककन्छ । 
विदेशी िो बन्दैभा आमोजना भाग्ने सफैराई हदन सककॉ दैन । 
विदेशी रगानी सबत्र्माउने फताइयिॉदा सयकायरे सभमभा ननणाम नगरयहदॉदा केिी आमोजना त सभस्माभा 
छन ्? 

विद्मुत विकास गना देशभा सबत्रत्रएको विदेशी रगानीफाये फुझये सयोकायिारासॉग छरपर गछुा  । 
सम्फजन्धत देशका याजदतूसॉग ऩनन ऩयाभशा िुन्छ । सभस्मा ऩहिचान गयेय कभजोयी ऩत्ता रागेऩनछ भात्र के 

गने बन्न ेननणाम िुन्छ । 
आन्तरयक उत्ऩादन फढाउनुऩनेभा जोड हदनुबएको छ । खऩत फढाउने मोजना छैन नन ? 

उत्ऩादन फढेऩनछ फजायको सभस्मा िुॉदैन । उत्ऩादन फढ्दा खऩत िुॉदैन फजाय छैन बन्नेिरू ऩनन छन ्। तय, 

मो तका  सत्म िोइन । उत्ऩादन फढाउॉदा आमानतत ऊजााको ठूरो ऩरयभाण विस्थाऩन गना सककन्छ । अहिरे 

ऩमााप्त ऊजाा नबएका कायण ग्माॉस, डडजेर य ऩेिोरको आमात फढेको छ । ऩमााप्त विद्मुत बए सिायी 
साधनदेखख बान्छासम्भ प्रमोग गना सककन्छ । उत्ऩादन फढे खऩत िुॉदैन बन्ने व्मजक्त िा सभूि विद्मुत 

विकासको फाधक िो । 
काभको गनत तीव्र ऩाने प्रनतफद्धता जनाइयिॉदा बोसर सयकायफाटै असिमोग बए के गनुािुन्छ ? 

पयक शैरीभा काभ गयेय ऩरयणाभ हदने भेयो मोजना छ । मसभा सभस्मा आउरा बन्ने राग्दैन । महद, 

सयकायफाटै अफ््मायो अिस्था ससजाना बए जनतासाभु सािाजननक गनेछु । याम्रो काभ गदाा असिमोग 

िुन्छ बन ेकुसॉभा फस्नुको औधचत्म ऩनन िुॉदैन । 
तत्कारीन ऊजाा भन्त्री जनादान शभाारे गरत तरयकारे फूढीगण्डकी जरविद्मुत आमोजना धचननमाॉ 
कम्ऩनीराई हदएको आयोऩ छ । मसभा तऩाईंरे के गनुािुन्छ ? 

फूढीगण्डकी धचननमाॉ कम्ऩनीराई हदनु सिी य गरत बन्ने विकरेिण आ–आफ्नो ऩक्षफाट बएको छ । 
विदेशी रगानी स्िागत गने सयकायी नीनतका कायण उनीिरू आएका िुन ्। तय, याजरिम भित्त्िका ठूरा 
आमोजना विदेशीराई हदॉदा प्रकक्रमागत त्रटुी बएको बए अध्ममन गना सककन्छ । प्रकक्रमा सभधचएको छ बन े

सच्माइन्छ । 
ऊजाा भन्त्रीभा फिारी िुॉदै गदाा भाकपमाराई नछना हदन्न बन्नुबमो । तय, भाकपमारे भन्त्री न ैककन्ने 
साभथमा याख्छन ्नन ? 

भराई ककन्न सक्ने ऩुॉजी कुनै भाकपमासॉग छैन । भ भाकपमारे ककन्ने भूल्मबन्दा धेयै भिॉगो छु । 
त्मसकायण भ ऩनन त्रफकुॉ रा बन्ने धचन्ता कसैरे नगये िुन्छ । भ कभाभा विकिास गछुा  । 



 

 


