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एक अफबको रगानीभा दयौँदी जरविद्मुत ् आमोजना फन्दै
गोयखाको भच्
ु चोक गाविसस्थथत भच्
ु चोकटायभा ननभााणाधीन छ भेगािाट ऺभताको दयौँदी जरविद्मत
ु ् आमोजनाको
ऩाियहाउस ननभााण शुरु गरयएको छ । भुच्चोक गाविसको थथानीम चनौटे फजाय नस्जकै ऩािय हाउस ननभााण शुरु
गये को ननभााण कम्ऩनी कालरका हाइड्रोऩािय इस्जजननमय कृष्ण खड्कारे जानकायी ददएका छन ् ।
आउॉ दो असायलबत्र काभ सक्ने गयी ऩाियहाउस ननभााणराई तीव्रता ददएको खड्काको बनाइ छ । “दसैँरगत्तै
ऩाियहाउस ननभााण थारेका हाॉै”ै , खड्कारे बने, “बफहान ददउॉ सो य फेरुकी सभमभा काभदायरे काभ गदै आएका छन ्
।” ऩािय हाउस ननभााणका रागग केही ददनलबत्र थऩ काभदाय ल्माउने उनको बनाइ छ ।
ऩािय हाउसको जग खजने काभ धभाधभ बइयहे को बजदै खड्कारे कुनै अियोध नबए आउॉ दो असायलबत्र
आमोजनाफाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन हुने फताए । त्मथतै आमोजनाको भच्
ु चोक–४ भच्
ु चोकटायभा फाॉध ननभााणको काभ
बइयहे को ननभााण कम्ऩनीरे जनाएको छ । ‘यन अप द रयबय’ प्रकायको आमोजनाको फाॉध ननभााणको काभ करयफ ५०
प्रनतशत सककएको आमोजनाका विष्णु ऩजतको बनाइ छ ।
फाॉधदे खख ऩाियहाउससम्भ ऩानी रैजानका रागग सुरुङ ननभााण बइयहे को ऩजतरे जानकायी ददए । “केही ठाउॉ भा
पराभको ऩाइऩभापात ऩानी रैजाजछौँ”, ऩजतरे बने – “अजम ठाउॉ भा सरु
ु ङभापात ऩानी रैजाने आमोजनाको तमायी
छ ।” अदहरेसम्भ करयफ ८२ लभटय सुरुङ खननसककएको उनको बनाइ छ । सुरुङ ननभााणभा ददनहुॉ ५० जनाबजदा फढी
काभदायरे काभ गदै आएका छन ् ।
आमोजनारे प्रबावित गये को भच्
ु चोक, सौयऩानीरगामत गाविसका थथानीम फालसजदाराई भआ
ु ब्जा ददइसकेको
जनाएको छ । रू. दईु कयोड ५० राख भुआब्जा ददएको आमोजनारे जनाएको छ । रू. एक अफाको रगानीभा
आमोजनाको ननभााण सक्ने रक्ष्म ननभााण कम्ऩनीको छ ।
आमोजना ननभााण सम्ऩजन बएऩनछ गोयखा फजायस्थथत नेऩार विद्मुत ् प्रगधकयणको सिथटे शनभा उत्ऩादन
बएको विद्मत
ु ् जोड्ने तमायी बइयहे को छ । आमोजनाफाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन बएऩनछ गोयखाभा विद्मत
ु ् बाय
कटौतीभुक्त हुने फताइएको छ । यासस
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चाकु ‘ए’ जरविद्मुत ् आमोजना चैतभा ऩूया हुने

३ अफबको रगानीभा ननभाबण शुरु बएको सो आमोजनाको ७० प्रनतशत काभ सककएको छ
कावत्तक १५, चौताया । ननजी ऺेत्रको रगानीभा लसजधऩ
ु ाल्चोकको भागथल्रो चाकु ‗ए‘ जरविद्मुत ्

आमोजनाको काभ ननधाारयत सभम आगाभी चैतभा ऩूया हुने गयी काभ बइयहे को छ ।लशिश्री हाइड्रो ऩािय
लरलभटे डको रू. तीन अफाको रगानीभा चाय िर्ाअनघ शुरु बएको २२.२ भेगािाटको सो आमोजनाको ७०
प्रनतशत काभ बइयहे को कामाकायी अध्मऺ उभेश कसजुरे फताए छ ।

स्जल्रािासीराई ६५ प्रनतशत शेमय वितयण गरयने कामाकायी अध्मऺ कसजर
ु े फताए । सो आमोजनाको
विद्मत
ु ् गह
ृ य फाॉधको काभ सम्ऩजन बइसकेको छ । ८१५ हे ड यहे को सो आमोजनाको प्रसायण राइनको

काभ ५० प्रनतशत य तीन हजाय ३ सम लभटय सरु
ु ङ भागाभध्मे हारसम्भ दईु हजाय ४ सम लभटय सम्ऩजन
बइसकेको अध्मऺ कसजर
ु े जानकायी ददए ।

अयननको याजभागाको १ सम ककलभभा ऩने चाकु फजायदे खख भालभाङ य पुस्ल्ऩङकट्टी गाविसको चजराऩुय य
माङ्रेपाॉटभा ऩने मोजना थथरसम्भको ३० ककलभ प्रिेश भागासभेत सम्ऩजन बइसकेको छ ।

आमोजना थथरफाट राभोसाॉघुसम्भको २० ककलभ १३२ केलब प्रसायण राइनद्िाया राभोसाॉघुको

सिथटे शनभापात यास्ष्िम प्रसायण राइनभा आफद्ध गरयनेछ । सो कम्ऩनीरे स्जल्राको भागथल्रो
फरेपीभा सात अफाको रगानीभा ३६ भेगािाटको आमोजनाको काभ ऩनन शुरु गरयसकेको अध्मऺ कसजुरे
जानकायी ददए । यासस
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चाकु ‗ए‘ जरविद्मुत ् आमोजना चैतभा ऩूया हुने
चौताया, काविक १५ । ,
ननजी ऺेत्रको रगानीभा लसजधऩ
ु ाल्चोकको भागथल्रो चाकु ‗ए‘ जरविद्मुत ् आमोजनाको काभ ननधाारयत

सभम आगाभी चैतभा ऩयू ा हुने गयी काभ बइयहे को छ । लशिश्री हाइड्रोऩािय लरलभटे डको तीन अफा रुऩैमाॉको
रगानीभा चाय िर्ाअनघ सरु
ु बएको २२ दशभरि २ भेगािाटको सो आमोजनाको ७० प्रनतशत काभ

बइयहे को कामाकायी अध्मऺ उभेश कसजर
ु े फताएका छन ् । स्जल्राफासीराई ६५ प्रनतशत सेमय वितयण

गरयने आमोजनारे जनाएको छ । सो आमोजनाको विद्मत
ु ् गह
ृ य फाॉधको काभ सम्ऩजन बइसकेको छ ।

आठ सम १५ हे ड यहे को सो आमोजनाको प्रसायण राइनको काभ ५० प्रनतशत य तीन हजाय तीन सम लभटय
सरु
ु ङ भागाभध्मे हारसम्भ दईु हजाय चाय सम लभटय सम्ऩजन बइसकेको अध्मऺ कसजर
ु े फताए ।
अयननको याजभागाको एक सम ककलभभा ऩने चाकु फजायदे खख भालभाङ य पुस्ल्ऩङकट्टी गाविसको चजराऩयु य
माङ्रेपाॉटभा ऩने मोजना थथरसम्भको ३० ककलभ प्रिेश भागासभेत सम्ऩजन बइसकेको छ । आमोजना
थथरफाट राभोसाॉघस
ु म्भको २० ककलभ एक सम ३२ केलब प्रसायण राइनद्िाया राभोसाॉघक
ु ो

सिथटे शनभापात यास्ष्िम प्रसायण राइनभा आफद्ध गरयनेछ । सो कम्ऩनीरे स्जल्राको भागथल्रो
फरेपीभा सात अफाको रगानीभा ३६ भेगािाटको आमोजनाको काभ ऩनन सुरु गरयसकेको अध्मऺ कसजुरे
जानकायी ददए ।
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त्रिशूरी–१ को वऩडडए, वऩवऩए गनब आग्रह
भदन चौधयी

दईु सम १६ भेगािाटको भागथल्रो बत्रशूरी–१ भा रगानी गने प्रनतफद्धता जनाएको कोरयमाको कोसेऩ

कम्ऩनीरे मसको आमोजना विकास सम्झौता (वऩडडए) य विद्मुत खरयद सम्झौता (वऩवऩए) गरयददन ऊजाा
भजत्रारमसॉग आग्रह गये को छ। कम्ऩनीका ऩदागधकायीरे आइतफाय ऊजााभजत्री याधा ऻिारीराई बेटेय
मथतो आग्रह गये का हुन ्।

कोसेऩका कामाकायी उऩाध्मऺ जोङ सेओक–फ,ु भहाप्रफजधक मी फ–ु सेओकरगामत टोरीरे भजत्री

ऻिारीसॉग आमोजनाको ननभााण तोककएको सभमभा ऩयू ा गना वऩडडए य वऩवऩए नछटो टुॊग्माइददन आग्रह

गये को भजत्रारमरे जनाएको छ। बायतसॉग विद्मत
ु व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) बइसकेको सजदबा जोड्दै

भजत्री ऻिारीरे जरविद्मत
ु आमोजनाभा रगानीको िाताियण फजदै गएकारे नछटो आमोजनाको वऩडडए
गरयददने प्रनतफद्धता जनाइन ्।

'आमोजना ननभााण गना सयकायको तपाफाट गनऩ
ुा ने सम्ऩूणा सहमोग हुनेछ,' उनरे बेटका क्रभभा कोसेऩका

अगधकायीराई विश्िास ददराइन ्। मथतै उनरे आमोजनाको रागत कभ गयी सभमभै ननभााण ऩूया गना जोड
ददइन ्। बेटका क्रभभा आमोजनाको प्रगनत, फताभान अिथथारगामत विर्मभा छरपर बएको गथमो।
कम्ऩनीका उऩाध्मऺ जोङ सेओक–फुरे आमोजनाको वऩडडए य वऩवऩए नछटो सम्ऩजन बए तोककएको

सभमअनघ नै आमोजना फजने प्रनतफद्धता जनाए। आमोजनाभा अजतयाास्ष्िम रगानीकताारे सभेत रगानी
गने बएकारे सभमभै वऩडडए य वऩवऩए हुनुऩनेभा ऩनन उनरे जोड ददएका गथए।

नेऩार िाटय एजड इनजॉ कम्ऩनीरे दईु िर्ाका रागग लरएको आमोजनाको अनुभनतऩत्रको म्माद सयकायरे
एक िर्ा थऩ गये को छ। आमोजनाभा कोरयमा, अजतयाास्ष्िम भुरा कोर् (आइएपसी) रगामत विदे शी

ननकामरे रगानी गने प्रनतफद्धता जनाइसकेका छन ्। मसैरे अभेरयकी डरयभा वऩवऩए गरयददन कम्ऩनीरे
सयकायसॉग आग्रह गदै आएको छ। मो आमोजनाभा वऩडडएभा के कनत सुविधा ददने बजने विर्म ककटान
हुने हुॉदा वऩवऩएको प्रकक्रमासभेत सॉगै अगाडड फढाउनुऩने ऊजाा भजत्रारमका अगधकायीको तका छ।
डरयभा वऩवऩए नबए आमोजनाको वित्तीम व्मिथथाऩन गना नसककने कम्ऩनीका अगधकायी फताउॉ छन ्।
आमोजनाको बौगोलरक अिथथा सयर यहे कारे मसफाट उत्ऩाददत बफजुरीफाट नेऩार विद्मुत

प्रागधकयणराई पाइदा हुने कम्ऩनीको दाफी छ। वऩवऩएका रागग प्रागधकयणभा आिेदन ददए ऩनन उसरे
मसफाये कुनै ननणाम गये को छै न।

आमोजनाको िाताियणीम भूल्माॊकन ऊजाा भजत्रारमफाट थिीकृत बई प्रागधकयणसॉग 'कनेक्सन एगग्रभेजट'
बइसकेको छ। कम्ऩनीरे वऩडडए कामाविगधअनुसाय तोककएको तीन राख २० हजाय अभेरयकी डरय वऩडडए
शल्
ु क ऊजाा भजत्रारमभा जम्भा गरयसकेको छ।

५५ कयोड अभेरयकी डरय कुर रागत अनभ
ु ान गरयएको सो आमोजनाफाट िर्ााभा एक हजाय एक सम ४९ य

दहउॉ दभा करयफ तीन सम आठ गगगािाट घजटा विद्मुत उत्ऩादन हुने अध्ममनरे दे खाएको छ। एउटै

कम्ऩनी प्रिद्ाधक, ठे केदाय य ऩयाभशादाता बए ऩनन एवऩसी कज्माकभा आमोजना ननभााण हुने हुॉदा
बेरयएसन नहुने उसको दाफी छ।

आमोजनाभा दक्षऺण कोरयमा सयकायको ऩूणा थिालभत्िको कोसेऩ कम्ऩनीरे ५० प्रनतशत, कोरयमाकै केरुङ य
ड्मालरमभ कम्ऩनीरे २५ प्रनतशत य विश्ि फैंकअजतगातको अजतयाास्ष्िम भुरा कोर् (आइएपसी) रे १५

प्रनतशत रगानी गने टुॊगो बइसकेको छ। मथतै १० प्रनतशत सेमय थथानीम जनताका रागग छुट्माइएको
कम्ऩनीरे जानकायी ददएको छ।

एलसमारी विकास फैंक, जभानीको डेज फैंक, फ्राजसको ऩाऩाकोया य आइएपसीरे आमोजनाका रागग ऋण
रगानी गने प्रनतफद्धता जनाएका छन ्। आमोजनारे प्रिेशभागा, िाताियणीम अध्ममनरगामतका काभभा
करयफ ५० कयोड रुऩैमाॉ खचा गरयसकेको जानकायी ददएको छ।

>f]tM cleofg, 2071/8/17

काफेरी–ए अनुभनतऩि खाये जी प्रकयण, अियोध गनुब अऩयाध : अथबभन्िी
ऩुष्ऩ कोइयारा

विकासराई गनत ददने प्रमास : अख्ततमाय प्रभुख
कावत्तक १६, काठभाडौं । अथाभजत्री डा. याभशयण भहतरे काफेरी–ए आमोजनाराई अियोध गनुा अऩयाध नै बएको
फताएका छन ् । आइतिाय बफहान सॊसद्को अथासलभनतको फैठकभा फोल्दै ननभााणाधीन जरविद्मुत ् आमोजनाको
अनुभनतऩत्र खाये ज गना अस्ततमायरे ददएको ननदे शनप्रनत आक्रोश व्मक्त गये । सो आमोजना खाये ज गनुा बनेको

नेऩारका रागग ठूरो दाताका रूऩभा यहे को विश्ि फैङ्क य मसैअजतगातको सॊथथा अजतययास्ष्िम वित्त ननगभको ऋण
रगानीराई कपताा ऩठाउनु बएको उनरे फताए । ‘त्मो बनेको विदे शी रगानी लबबत्रन नददनु हो,’ उनरे बने ।

ऩूिअ
ा थाभजत्रीसभेत यहे का सबासद् सुयेजर ऩाण्डेरे ऩनन कयीफ १६ िर्ाऩनछ विश्ि फैङ्क य आईएपसीको रू. ७ अफा ८६
कयोड ऋण प्राप्त बई फजन रागेको उक्त आमोजनाराई अिरुद्ध गरयए विदे शी रगानी नै लबबत्रन नसक्ने बजदै

आक्रोश ऩोखेका गथए । अस्ततमायरे अनुभनत ऩाएका य ननभााणभा गएका आमोजनाको अनुभनत खाये जीको साटो
जथाबावि अनुभनत ददने ननकाम य सम्फस्जधत सयकायी अगधकायीराई कायफाही गनऩ
ुा ने धायणा ऩाण्डेसदहतका
सबासद्रे याखेका गथए ।

फैठकभा काफेरीजथता अनघ फदढसकेका आमोजनाहरूको अनभ
ु नत खाये ज गना अस्ततमायरे ननदे शन ददनु उसको
ऺेत्रागधकायफादहयको काभ बएको बजदै सबासद्हरूरे चको आरोचना गये का गथए । उनीहरूरे आमोग, ऊजाा

भजत्रारम, विद्मुत ् विकास विबाग य नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयणसभेत ऺेत्रागधकायलबत्र यहे य काभ नगये को बजदै

आरोचना गये का गथए । नेऩारी काङ्ग्रेसका सबासद् चजर बण्डायीरे बने जरविद्मुत ् आमोजनाहरूभा अस्ततमायरे
बाॉजो हालरयहॉदासभेत ऊजााभजत्री य सगचि बने ननयीह फनेय फसेको आयोऩ रगाए । आमोजनाको प्रिद्र्धक फुटिर
ऩािय कम्ऩनीका अध्मऺ ऩद्भ ज्मोनतरे आमोजना थथरभा ५० प्रनतशत ऩि
ू ााधाय ननभााणको काभ सककसकेको य

आगाभी जनियीदे खख ननभााणभा जान रागेको आमोजना अनुभनत खाये जीको ननदे शन विडम्फनाऩूणा बएको फताए ।
मस ननदे शनरे रत
ु गनतभा अनघ फदढयहे को आमोजनाको काभ थथगगत गनुा ऩये को उनको गुनासो गथमो ।

मसैफीच, अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसजधान आमोगका प्रभुख आमुक्त रोकभान लसॊह काकीरे काफेरी–एरगामत

जरविद्मत
ु ् आमोजनाको अनभ
ु नतऩत्र खाये ज गना ननदे शन ददएय आपूरे अिरुद्ध विकासको गनतराई तीव्रता ददन
खोजेको फताएका छन ् ।

आइतिाय साॉझ ट्िीट गदै उनरे बनेका छन ्, ‘आमोगरे विकासराई अियोध गना खोजेको होइन, फरु जाभ रागेको
विकासे ऩाङ्ग्राहरूभा गग्रज हारेय विकासको गनतराई तीव्रता ददन खोजेको हो ।’

ताप्रेजुङ य ऩाॉचथयको सीभाभा ऩने काफेरी ए जरविद्मुत ् आमोजनारे आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए)

अनुसायका शताहरू य वित्तीम व्मिथथाऩनसभेत सभमलबत्र ऩूया नगये कारे अनुभनत खाये जीको ननदे शन ददएको उनरे
आफ्नो ट्िीटभा फताएका छन ् । आमोगरे ददएको ननदे शनराई कुनै ऩूिााग्रहविना कामााजिमन गना सम्फस्जधत

भजत्रारमहरूराई उनरे आफ्नो ट्िीटभापात आग्रहसभेत गये का छन ् । काफेरी एरगामत ननभााणभा प्रिेश गरयसकेका
आमोजनाहरूको अनभ
ु नत खाये ज गना आमोगरे ननदे शन ददएऩनछ आक्रोलशतहरूराई सम्फोधन गना ट्िीटयभापात
उनरे मथतो धायणा सािाजननक गये का हुन ् ।

>f]tM cleofg, 2071/8/17

दयौंदी जरविद्मुत ् असायसम्भ ननभाबण सम्ऩन्न गने तमायी
प्रशजन ऩोखये र

गोयखा, भच्
ु चोकटायभा ननभााणाधीन ६ भेगािाट ऺभताको दयौंदी जरविद्मत
ु ् आमोजनाको ऩािय हाउस ननभााण शरू
ु
गरयएको छ । आउॉ दो असाय भहीनाभा विद्मुत ् उत्ऩादन गने रक्ष्मसदहत आमोजनाको ऩाियहाउस ननभााण शुरू

गरयएको ननभााण कम्ऩनी कालरका हाइड्रोऩाियका इस्जजनीमय कृष्ण खड्कारे जानकायी ददए । चनौटे भा ऩाियहाउस

ननभााणराई तीव्रता ददइएको छ । ‘दशैंरगत्तै ऩाियहाउस ननभााण थारेका हौं,’ उनरे बने, ‘बफहान, ददउॉ सो य फेरक
ु ी गयी
तीन लसफ्टभा काभदायरे काभ गदै आएका छन ् ।’

ऩाियहाउस ननभााणका रागग केही ददनलबत्र थऩ काभदाय ल्माउने उनको बनाइ छ । ऩाियहाउसको जग खजने काभ
धभाधभ बइयहे को बजदै कुनै अियोध नबए आउॉ दो असायलबत्र आमोजनाफाट विद्मुत ् उत्ऩादन हुने उनरे फताए ।

त्मथतै आमोजनाको भुच्चोक ४ भुच्चोकटायभा फाॉध ननभााणको काभ बइयहे को ननभााण कम्ऩनीरे जानकायी ददएको
छ । यन अप दद रयबयभा आधारयत आमोजनाको फाॉध ननभााणको काभ कयीफ ५० प्रनतशत सककएको आमोजनाका

विष्णु ऩजतको बनाइ छ । फाॉधदे खख ऩाियहाउसम्भ ऩानी रैजान रागग सरु
ु ङ ननभााण ऩनन बइयहे को उनरे फताए ।
अदहरेसम्भ कयीफ ८२ लभटय सुरुङ खनन सककएको उनको बनाइ छ । सुरुङ ननभााणभा ददनहुॉ ५० जनाबजदा फढी
काभदायरे काभ गदै आएका छन ् ।

आमोजनाफाट प्रबावित ऺेत्र भुच्चोक, सौयऩानीरगामत गाविसका थथानीम फालसजदाराई भुआब्जा ददइसककएको

उनरे जानकायी ददए । ‘आमोजनारे थथानीमराई २ कयोड ५० राख रुऩैमाॉ भआ
ु ब्जा ददएको छ,’ उनरे बने । १ अफा

रुऩैमाॉ रागतभा आमोजनाको ननभााण सक्ने रक्ष्म ननभााण कम्ऩनीको छ । आमोजनाफाट विद्मुत ् उत्ऩादन बएऩनछ

तायभापात गोयखा सफथटे शनभा विद्मत
ु ् जडान गरयजछ । उक्त आमोजना सम्ऩजन बएऩनछ गोयखा रोडशेडडङभक्
ु त
हुने नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयण गोयखा वितयण केजररे जानकायी ददएको छ ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/8/17

नेऩारी काॊग्रेसरे भाग्मो खखम्ती जरत्रफद्मुत आमोजनाभा शेमय

यभेश ढुॊगेर भजथरी १७ कावत्तक । खखम्ती जरविद्मुत आमोजनाको शेमयको भाग गदै ैै नेऩारी
काॊग्रेस याभेछाऩरे दहभार ऩािय लरलभटे डको कामाारम ककने सभऺ ऻाऩन ऩत्र फुझाएको छ ।

नेऩरी काॊग्रेस याभेछाऩका उऩ सबाऩनत झप्ऩड याज बण्डायीको नेतत्ृ िभा गएको टोरीरे सोभफाय ऻाऩन

ऩत्र फुझाएको हो । उऩसबाऩनत बण्डायीद्धाया हथतऺरयत ऻाऩन ऩत्र याभेछाऩ य दोरखाको लसभाना बएय
फग्ने खखम्ती खोराको ऩानी िाट ननकालरएको जरबफद्मुतभा याभेछाऩ स्जल्राको ऩनन हक राग्ने बएकोरे
मथासक्म चाडो याभेछाऩका जनताराई ऩनन शेमय उऩरब्ध गयाउन भाग गरयएको छ ।

त्मसैगयी ऩत्रभा उक्त भागराई फेिाथथा गये कडा आजदोरनको घोर्णा गननने चेतािनी ददइएको छ ।
ऻाऩन ऩत्र फझ
ु दै दहभार ऩािय लरलभटे डका जनसम्ऩका एफॊ सजचाय अगधकृत श्माभ बट्टरे ऻाऩन ऩत्रराई
सम्फस्जधत ठाउभा ऩठाएय आफश्मक प्रकृमा अगाडड फढाउने फताएका छन ् । हार खखम्ती खोराफाट ६०
भेघािाट जरविद्मत
ु ननकालरएको छ ।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/8/17

दयौँदी जरविद्मुत ् ऩािय हाउस ननभाबण सुरु
स्जल्राको भुच्चोक गाविसभा ननभााणाधीन छ भेगािाट ऺभताको दयौँदी जरविद्मुत ् आमोजनाको ऩाियहाउस

ननभााणकामा सुरु बएको छ । आउॉ दो असायलबत्र काभ सक्ने गयी ऩािय हाउस ननभााणराई तीव्रता ददइएको ननभााण
कम्ऩनी कालरका हाइड्रोऩाियका इस्जजननमय कृष्ण खड्कारे फताए । उनरे बने ‗दशैँरगत्तै ऩाियहाउस ननभााण

थारेका हाॉै,ै काभदायहरुरे बफहान ददउॉ सो य फेरुकीको सभमभा काभ गदै आएका छन ् ।‘ ऩािय हाउस ननभााणका

रागग केही ददनलबत्र थऩ काभदाय ल्माउने उनको बनाइ छ । ऩािय हाउसको जग खजने काभ बइयहे को बजदै खड्कारे
कुनै अियोध नबए आउॉ दो असायलबत्र आमोजनाफाट विद्मुत ् उत्ऩादन हुने फताए । त्मथतै आमोजनाको भुच्चोक–४
भुच्चोकटायभा फाॉध ननभााणको काभ बइयहे को ननभााण कम्ऩनीरे जनाएको छ । ‗यन अप द रयबय‘ प्रकायको
आमोजनाको फाॉध ननभााणको काभ करयफ ५० प्रनतशत सककएको आमोजनाका विष्णु ऩजतको बनाइ छ ।

फाॉधदे खख ऩाियहाउससम्भ ऩानी रैजानका रागग सुरुङ ननभााण बइयहे को ऩजतरे जानकायी ददए । केही ठाउॉ भा

पराभको ऩाइऩभापात ऩानी रगेऩनन अजम ठाउॉ भा सरु
ु ङभापात ऩानी रैजाने उनरे फताए । हारसम्भ करयफ ८२

लभटय सुरुङ खननसककएको ऩजतरे जानकायी ददए । सुरुङ ननभााणभा ददनहुॉ ५० जनाबजदा फढी काभदाय खदटयहे का
छन ् ।

आमोजनारे प्रबावित गये को भुच्चोक, सौयऩानीरगामत गाविसका थथानीम फालसजदाराई भुआब्जा ददइसकेको
जनाएको छ । प्रबावितहरुराई दईु कयोड ५० राख भआ
ु ब्जा ददएको आमोजनारे जनाएको छ । एक अफाको

रगानीभा आमोजनाको ननभााण कामा ऩूया गने कम्ऩनीरे रक्ष्म याखेको छ । आमोजना ननभााण सम्ऩजन बएऩनछ

गोयखा फजायस्थथत नेऩार विद्मुत ् प्रगधकयणको सफथटे सनभा उत्ऩादन बएको विद्मुत ् जोड्ने तमायी बइयहे को छ ।

>f]tM gful/s, 2071/8/18

चभेलरमा बेरयएसन दोहोयो छानत्रफनभा

दाचर
ुा ाभा ननभााणाधीन ३० भेगािाटको चभेलरमा जरविद्मुत आमोजनाभा थवऩएको रागत (बेरयएसन)
दईु िटा ननकामरे छानबफनभा ऩये को छ। सॊसदको सािाजननक रेखा सलभनतरे छानबफन गरययहे को
बेरयएसनफाये अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसजधान आमोगरे ऩनन छानबफन गना रागेको हो।

आमोजनाभा बएको आगथाक अननमलभतताभा आमोजना ऩदागधकायीराई कायफाही गनऩ
ुा ने बजने उजुयीको
आधायभा अस्ततमाय छानबफन गना अग्रसय बएको हो। आमोजना ननभााण क्रभभा व्माऩक भ्रष्टाचाय
बएकारे मसभा सॊरग्न कभाचायीराई कायफाहीको भाग गदै नेऩार जागरुक सभाज सुदयू ऩस्श्चभरे
अस्ततमायभा उजुयी ददएको छ।

अस्ततमाय स्रोतका अनुसाय आमोजनाभा हार कामायत य ऩूिा कभाचायी भ्रष्टाचायभा सॊरग्न यहे को बजने

उजुयी ऩये को छ। उजुयीको अध्ममन बइयहे को य मही आधायभा बेरयएसनभा के कथता अननमलभतता बएको
बजनेफाये छानविन हुनेछ। आमोजनाभा अननमस्जत्रतरुऩभा बेरयएसन थिीकृत हुॉदै गएको बजने उजुयीको
ऩये को य मसफाये अध्ममन बइयहे को अस्ततमाय प्रिक्ता श्रीधय साऩकोटारे फताए।

आमोजनाभा फढ्दै गएको बेरयएसनफाये सॊसदको सािाजननक रेखा सलभनतरे सभेत छानबफन गरययहे को
छ। अननमलभतताभा सॊरग्न कभाचायीराई कायफाही गना बजदै सॊसदभा ऩनन ऩुन् उजुयी ऩये को छ। उऩ–
सलभनतरे मसफाये अध्ममन गयी ऩूणा सलभनतभा प्रनतिेदन फुझाएको छ।

अननमस्जत्रत बेरयएसन थिीकृत गने कभाचायीराई सलभनतरे कायफाही लसपारयस गने सॊकेत दे खखएको छै न।
खस्ु म्चएको सुरुको थऩ रागत विियण फुझाउन नेऩार विद्मुत प्रागधकयणराई ऩटकऩटक तोकेता गये ऩनन
अटे य गये को सलभनत सगचि सयु े जर ऩौडेररे फताए। ‗त्मो विियण आएऩनछ भात्र सॊरग्न कभाचायीराई
कायफाही लसपारयस गना सककनेछ।'

सुरुभा साढे आठ अफा रुऩैमाॉ रागत अनुभान गरयएको आमोजनाको बेरयएसन हारसम्भ ६ अफा ५७ कयोड
रुऩैमाॉ ऩुगेको छ। झजडै ५० प्रनतशत यकभ थवऩनुभा ऊजाा भजत्रारम य प्रागधकयणका तत्कारीन नीनत
ननभााण तहभा यहे का सम्ऩूणा ऩदागधकायी मसभा स्जम्भेिाय यहे को सलभनतरे ककटान गये को छ।

कुर बेरयएसन यकभभध्मे लसलबर ननभााणतपाको भात्रै चाय अफा ६३ कयोड रुऩैमाॉ छ। उऩ–सलभनतरे

हारसम्भ ६ ऩटकसम्भ बेरयएसन बएको ननष्कर्ा ननकाल्दै कुर यकभको ७१ प्रनतशत लसलबर ननभााणको
भात्रै ऩग
ु ेको जनाएको छ। हारसम्भ कुर बेरयएसनभध्मे दईु अफा ५४ कयोड ६० राख रुऩैमाॉ प्रागधकयण
सजचारक सलभनतरे थिीकृत गरयसकेको छ।

२०५६ दे खख २०६५ सम्भ प्रागधकयण अध्मऺ यहे का जरस्रोत य ऩमाटनभजत्री य याज्मभजत्रीरे सभमभा उगचत
ननणाम नगदाा आमोजनाको रागत फढ्दै गएको ऩनन सलभनतरे उल्रेख गये को छ।

उक्त अिगधसम्भ गोविजदयाज जोशी, खभ
ु फहादयु खड्का, फरदे ि शभाा भजगैमा, विजमकुभाय गच्छदाय,

दीऩक ऻिारी, ठाकुयप्रसाद शभाा जरस्रोत भजत्री गथए। याभफहादयु गुरुङ, िेनुऩयाज प्रसाई, ऻानेजरफहादयु
काकी याज्मभजत्री गथए। २०६० भा ऩमाटनभजत्री यहे का सिेजरनाथ शुक्रारे सभेत प्रागधकयण अध्मऺको
स्जम्भेिायी सम्हारेका गथए।

सन ् २००६ डडसेम्फय २१ आमोजना ननभााण सुरु हुॉदा आठ अफा ४९ कयोड ५५ राख रुऩैमाॉ तोककएको रागत

हारसम्भ करयफ १५ अफा रुऩैमाॉ नानघसकेको छ। लसलबरतपा ननभााण सुरु बएऩनछ डडजाइन ऩरयितान गन,ुा
विद्मुतगह
ृ को थथानाजतयण, अनऩेक्षऺत प्रनतकूर बौगोलरक अिथथा, सुरुङ खस्ु म्चनुरगामत कायणरे
बेरयएसन फढे को प्रागधकयणको दाफी छ।

आमोजना सन ् २०११ भै ननभााण ऩयू ा गने रक्ष्म याखखएको गथमो। अदहरेसम्भ चाय िर्ाबजदा फढी सभम
रस्म्फइसकेको छ। सभम रस्म्फॉदा अभेरयकी डरयभा आएको उतायचढािराई ऩनन प्रनतिेदनरे रागत

फढ्नक
ु ो कायण बनेको छ। हारसम्भ करयफ १३ अफा रुऩैमाॉ खचा बइसकेको आमोजनाको सॊशोगधत रागत
१५ अफा ६ कयोड चाय राख रुऩैमाॉ ऩग्ु ने अनभ
ु ान छ।

प्रसायण राइनको रागतसभेत जोड्दा प्रनतभेगािाट करयफ २८ कयोड रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको आमोजना
अध्ममन हुॉदासम्भ प्रनतभेगािाट ५० कयोड २० राख रुऩैमाॉ ऩुगेको छ। इस्जजननमरयङ अध्ममनरे

जरविद्मुत आमोजनाको औसत रागत प्रनतभेगािाट १५ दे खख १८ कयोड रुऩैमाॉ भाजछ। आमोजना फनाउन
आिश्मक सम्ऩूणा फजेट िा वित्तीम स्रोत नजुटाई ननभााणको ठे क्का ददइएको य मसभा प्रागधकयणको
राऩयफाही यहे को उऩ–सलभनत सदथम फताउॉ छन ्।

खस्ु म्चएको सरु
ु ङका रागगभात्रै एक अफा नौ कयोड रुऩैमाॉ थऩ रागत अनभ
ु ान गरयएको छ। उक्त यकभ

नददएकै कायण अदहरे लसलबर ठे केदाय चाइना गेजुिा गु ्यऩ कऩोये सनरे काभ योकेको छ। थितजत्ररुऩभा

छानविन गयी आमोजनाको ननभााणभा असय नऩाना प्रागधकयणका कामाकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे
फताए। उनरे बने, ‗ननभााण प्रबावित हुॉदा आमोजना झन रस्म्फजछ य रागत थवऩॉदै जाजछ।'
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अस्ततमायरे ऺेत्रागधकाय लभच्मो
ऩुष्ऩ कोइयारा

घातक ननदे शन सच्माउन सयकायसॉग इप्ऩानको भाग
कावत्तक १७, काठभाडौं । अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसजधान आमोगरे आफ्नो ऺेत्रागधकाय लभचेय

जरविद्मत
ु ् आमोजनाहरूको अनभ
ु नत खाये जीका रागग ननदे शन ददएको बजदै सयोकायिाराहरूरे गम्बीय

आऩवत्त जनाएका छन ् । सॊसद्को अथासलभनतको आइतिाय बफहान फसेको फैठकभा अथाभजत्री डा. याभशयण
भहत, ऩि
ा थाभजत्री सयु े जर ऩाण्डेरगामत सबासद्रे सभेत आमोगरे ऺेत्रागधकाय लभचेको बजदै गम्बीय
ू अ
आरोचना गये का गथए ।

आऩ ्mनो ऺेत्रागधकाय विथताय गना सयकायराई ऩटकऩटक चेतािनीमुक्त ननदे शन ददॉ दै आएको आमोगरे
ऺेत्रागधकाय विथताय नबए ऩनन गैयकानूनी तियरे ऩनछल्रो ऩटक जरविद्मुत ् आमोजनाहरूभा सभेत
हथतऺेऩ गना थारेको हो । फैङ्क तथा वित्तीम सॊथथा तथा फीभासम्फजधी काभ गने सॊथथा य

व्मस्क्तरगामतराई सािाजननक सॊथथा य याष्िसेिकको ऩरयबार्ालबत्र सभािेश गने गयी आमोगको
ऺेत्रागधकाय विथताय गना उसरे सयकायराई ऩटकऩटक ननदे शन ददॉ दै आएको गथमो ।
आमोजनाको अनुभनत ऩाएय सिेऺण िा उत्ऩादनका रागग बौनतक सॊयचनाहरू ननभााणभा कयोडौं यकभ

खचा गरयसकेका आमोजनाहरूको ऩनन अनुभनत खाये जीको ननदे शन ददइनु दे शकै ऊजाा विकासभा गम्बीय
आघात बएको थितजत्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊथथा नेऩार (इप्ऩान)का अध्मऺ खड्गफहादयु विष्टरे
अलबमानराई फताए ।

‗अनुभनतऩत्र लरएय कुनै ऩनन काभ नगये का िा आगथाक रगानी नै नगये का आमोजनाको अनुभनत खाये ज
गदाा हाभीराई आऩवत्त छै न,‘ उनरे बने, ‗तय, महाॉ त आमोजनाभा कयोडौं खचा गरयसकेका तथा वित्तीम
व्मिथथाऩनसभेत ऩूया गरयसकेका आमोजनाको सभेत अनुभनत खाये ज गरयॉ दै छ ।‘
अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसजधान आमोग ऐन २०४८ को ऩरयच्छे द २ को दपा ४ रे गये को व्मिथथाअनुसाय
सािाजननक ऩद धायण गये को कुनै व्मस्क्त तथा सािाजननक सॊथथारे अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग गये भा उक्त

व्मस्क्तउऩय अनुसजधान गयी आमोगरे कायफाही गना सक्नेछ । तय, आमोगरे जरविद्मुत ् आमोजनाको
राइसेजस ददने÷लरने व्मस्क्त÷सॊथथा उऩय अनुसजधान नगयी÷नगयाई सीधै ननजी कम्ऩनीहरूरे ऩाएको

राइसेजस खाये ज गना ननदे शन ददनु उसको ऺेत्रागधकाय फादहयको काभ बएको थितजत्र ऊजाा उत्ऩादकहरूको
ठहय छ । आमोजनावऩच्छे अनुभनतदातारे अनुसजधान गनऩ
ुा ने य ननभााणका रागग कुनै ऩनन काभ अनघ

नफढाएकाहरूको भात्र अनुभनत खाये ज गरयनु ऩने उनीहरूको
बनाइ छ ।

काभ अनघ फढाइसकेका आमोजनाको अनुभनत खाये जीका रागग आमोगरे ददएको ननदे शनराई ऊजााऺेत्रका
कनतऩम जानकायहरूरे अकै प्रिद्र्धकराई आमोजना स्जम्भा ददन अऩनाइएको ननमोस्जत र्ड्मजत्रका
रूऩभा सभेत अथ्र्माएका छन ् ।
आमोगरे गत २० बदौभा विलबजन १० ओटा आमोजनाको अनुभनत खाये ज गना ऊजाा भजत्रारमराई

ननदे शन ददएको गथमो । तीभध्मे सातओटा उत्ऩादन अनुभनत, दईु ओटा सिेऺण अनुभनत य एउटा उत्ऩादन
अनुभनतका रागग ददइएको आिेदन खाये ज गना आमोगरे ननदे शन ददएको हो । त्मसअजतगातको ४ सम
भेगािाट ऺभताको तल्रो अरुणको उत्ऩादन अनभ
ु नत भजत्रारमरे खाये ज गरयसकेको छ । तय, उक्त
आमोजना सयकायरे नै फनाउन ननदे शन ददनु ऩनन आमोगको ऺेत्रागधकायफादहयको काभ बएको

सयोफायिाराहरूको बनाइ छ । ऩनछल्रोऩटक ११ कावत्तकभा ३७ दशभरि ६ भेिाको काफेरी ‗ए‘सदहत ४
आमोजनाको अनभ
ु नत खाये ज गना ननदे शन ददएको गथमो ।
काफेरी ‗ए‘को प्रिद्र्धक फुटिर ऩािय कम्ऩनीका उऩाध्मऺ प्रतीकभान लसॊह प्रधानका अनुसाय हारसम्भ
उक्त आमोजनाभा कम्ऩनीरे ५४ कयोड रुऩैमाॉ रगानी गयी आमोजनाको ऩूिााधाय ननभााणको ५० प्रनतशत
कामा ऩूया गरयसकेको छ । आगाभी जनियी भहीनाफाट आमोजनाको ननभााण प्रायम्ब गनेगयी काभ अनघ

फदढयहे कोभा अस्ततमायको ननदे शनरे अजमोर छाएको उनरे फताए । ‗मो आमोजना खाये ज गरयमो य विश्ि
फैङ्कको रगानी कपताा ऩठाइमो बने नेऩारका कुनै ऩनन आमोजनाभा िैदेलशक रगानी आउॉ दै न,‘ उऩाध्मऺ
प्रधानरे अलबमानसॉग बने ।

फुटिर ऩािय कम्ऩनीरे प्रिद्ाधन गना रागेको काफेरी ‗ए‘भा विश्ि फैङ्क य सोहीअजतगातको सॊथथा

अजतययास्ष्िम वित्त ननगभ (आईएपसी) लभरेय कयीफ ७ अफा ८६ कयोड रुऩैमाॉ ऋण रगानी गने सहभनत
ऩनन बइसकेको छ । ननभााणका रागग आिश्मक सडकरगामतका ऩूिााधाय य वित्तीम व्मिथथाऩनसभेत ऩूया
बएका आमोजनाका अनुभनत खाये जीका रागग आमोगरे ददएको ननदे शनफाट थितजत्र ऊजाा उत्ऩादकहरू
ननकै रुष्ट फनेका छन ् । ‗सयकाय य सयकायी ननकाम िा प्रागधकयणरे नै कुनचादहॉ आमोजना तोककएको

सभमभा सकेको छ य ?,‘ अध्मऺ विष्टरे बने, ‗याजनीनतक अस्थथयताका कायण रगानी नजुट्दा थितजत्र
उत्ऩादकराई भात्रै सजाम ददन लभल्दै न य सफै आमोजनाराई एउटै फाथकेटभा हारेय व्मिहाय गना ऩनन

लभल्दै न ।‘ आमोगको ननदे शन खाये जीको भाग गदै आऩूmहरू प्रधानभजत्रीसभऺ ऻाऩनऩत ्य लरएय जान
रागेको अध्मऺ विष्टरे फताए । ‗प्रधानभजत्रीसॉग बेटका रागग सभम भागगयहे का छौं,‘ उनरे बने,
‗भस्जत्रऩरयर्द्फाट नै अस्ततमायको ननदे शन खाये जीको भाग गनेछौं ।‘

हारसम्भ १४ आमोजनाको अनुभनत खाये जीका रागग अस्ततमायरे ननदे शन ददएकोभा फाॉकी १३

आमोजनाको अिथथा अध्ममनका रागग विद्मुत ् विकास विबागरे एक सलभनत गठन गये य काभ अनघ

फढाएको छ । विबागका उऩभहाननदे शक प्रिीण अमाार नेतत्ृ िका ६ सदथमीम उक्त सलभनतरे आमोगको
ननदे शनफभोस्जभ उक्त १३ आमोजनाको अनुभनत खाये ज गनऩ
ुा ने िा नऩनेफाये कायणसदहत ऊजाा
भजत्रारमराई सुझाि ऩेश गने विबागका एक अगधकायीरे फताए ।
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फूढीगण्डकी अफ १२ सम भेगािाट
ऩुष्ऩ कोइयारा

फढ
ू ीगण्डकी जरविद्मत
ु ् आमोजनाको विथतत
ृ आमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) फ्राजसेरी िक्टिेर

कम्ऩनीरे आमोजना विकास सलभनतराई फझ
ु ाएको छ । ३० भहीनालबत्र आमोजनाको अध्ममन सक्ने
स्जम्भा ऩाएको उक्त कम्ऩनीरे विलबजन तीन चयणभध्मे दोस्रो चयणको प्रनतिेदन २१औॊ भहीनाभा

सलभनतराई फझ
ु ाएको हो । कम्ऩनीरे उक्त प्रनतिेदनभापात जराशममक्
ु त फढ
ू ीगण्डकी आमोजना १ हजाय
२ सम भेगािाट ऺभताभा ननभााण गना सककने य मसका रागग कयीफ २ खफा ५० अफा रुऩैमाॉ रगानी राग्ने
अनभ
ु ान गये को सलभनतका अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद दे िकोटारे फताए ।
गोयखा य धाददङ स्जल्राभा ऩने फूढीगण्डकी नदीफाट जराशममुक्त आमोजनाफाट िावर्ाक ३ हजाय ३ सम
३८ गगगािाट आिय (३ सम ३८ कयोड मुननट) विद्मुत ् उत्ऩादन हुने प्रनतिेदनभा उल्रेख यहे को उनको

बनाइ छ । आमोजनाफाट सुक्खामाभभा भात्र १ सम ४० कयोड मुननट विद्मुत ् उत्ऩादन हुने दे खखएकारे
आमोजना ननभााण बए नेऩारको रोडशेडडङ अजत्म गना ननकै सहमोगी हुने अध्मऺ दे िकोटारे फताए ।

आमोजनाका रागग रगानी ऩनन सहजै जुट्न सक्ने उनको विश्िास छ । ‗बायत सयकायरे नेऩारराई ददने
घोर्णा बएको सहुलरमत दयको कयीफ १ खफा बारू मसै आमोजनाभा रगानी गने ननणाम सयकायरे

गरयसकेको छ,‘ उनरे बने, ‗प्रत्मेक िर्ा रू. १० अफा सयकायरे रगानी गये ऩनन ७ िर्ाभा ७० अफा रगानी
हुजछ ।‘ अऩुग यकभ थथानीमिासीराई ददइने शेमयरगामत आजतरयक ऩॉज
ू ीफाटै वित्तीम व्मिथथाऩन ऩूया
गना सककने उनको बनाइ छ । आमोजनाको वित्तीम व्मिथथाऩन ऩूणा हुन सक्ने बयऩदाा आधायहरू
दे खखएकारे मो आमोजना रत
ु गनतभा ननभााण शुरू बई ननधाारयत सभमभै सम्ऩजन हुने उनरे फताए ।

िक्टिेर कम्ऩनीरे फझ
ु ाएको डीऩीआय सलभनतरे अध्ममन गयी कयीफ एक सातालबत्र ऩरयभाजान बइसक्ने
उनरे जानकायी ददए । अफको ९ भहीनालबत्र उक्त कम्ऩनीरे अध्ममनको तेस्रो चयणअजतगातको

‗आमोजना डडटे र डडजाइन‘ प्रनतिेदन तमाय गयी फझ
ु ाएएऩनछ आमोजना ननभााणका रागग कम्ऩनी छनोट
गना अजतययास्ष्िम फोरऩत्र आह्िान गरयने उनरे फताए । उक्त कम्ऩनीरे काभ शरू
ु गये को १३औॊ

भहीनाभा ऩदहरो चयणको आमोजना डडजाइन कजसेप्ट प्रनतिेदन तमाय गयी सलभनतराई फझ
ु ाएको गथमो ।
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अरुण तेस्रोको प्रद्बधधकसॉग आज वऩडडए िाताब हुॉदै

रगानी फोडा य अरुण तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाको प्रद्ाधधक सतरज विद्मुत ् ननगभसॉग ऩरयमोजना विकास
सम्झौता(वऩडडए)को िाताा भङ्गरफायदे खख शरु
ु हुने बएको छ ।

िातााका रागग सतरजका प्रनतननगध आइऩग
ु ेको फताइएको छ । भङ्गरफाय बफहानदे खख फोडाको कामाारम फानेश्ियभा

िाताा हुने फताइएको छ । कुर ९ सम भेगािाट ऺभताको सो आमोजनाफाट नेऩाररे २१.९० प्रनतशत बफजुरी नन्शुल्क
रुऩभा ऩाउनेछ बने सेमयका फाये भा कुनै सहभनत बएको छै न ।

िातााभा नेऩारका तपाफाट फोडाका कामाकायी अगधकृत याधेश ऩजत नेतत्ृ िभा ऊजाा य अथा भजत्रारमका प्रनतननगध

तथा प्रिद्र्धकका तपाफाट सतरज विद्मत
ु ् ननगभका उच्च अगधकायी यहने फोडाका िैदेलशक शाखा प्रभख
ु घनश्माभ
ओझारे जानकायी ददएका छन ् ।

भागथल्रो कणाारी जरविद्मुत ् आमोजनको प्रिद्र्धक ग्राजधी भास्ल्राकाजन
ुा याि(स्जएभआय)सॉग वऩडडए गरयएको

केही सभमऩनछ अको भहत्िऩूणा आमोजनाको प्रिद्र्धकसॉग ऩनन सोही खारको सम्झौता गना रागगएको हो
। थथानीमिासीरे उक्त आमोजनाभा सेमय सहबागगता, ऩूिााधाय तथा विकास ननभााण, ग्राभीण

विद्मुतीकयणरगामत सयोकाय याखेका छन ् । उक्त सयोकायराई सभेत केजरविजदभ
ु ा याखेय िाताा गने तमायी फोडारे
गये को छ ।

कूर रू. १ सम ५० अफा रागत राग्ने अनभ
ु ान गरयएको उक्त आमोजनाको प्रिद्र्धकसॉग दक्षऺण एलसमारी ऺेत्रीम

सहमोग सङ्गठन(साका)को १८औॊ लशखय सम्भेरनका क्रभभा नै वऩडडए गने तमायी गरयएको छ ।

भागथल्रो कणाारीको प्रद्ाधधकसॉग वऩडडए बइसकेका सजदबाभा सतरजसॉग खासै गाह्रो नहुने बजदै फोडारे िाताा

परदामी हुने विश्िास लरएको छ । स्जएभआयसॉग बएको सम्झौता फैङ्क तथा वित्तीम सॊथथाराई सभेत भाजम हुने

बएऩनछ सतरजरे ऩनन वऩडडएका रागग आिश्मक प्रकक्रमा अगाडड फढाउन फोडाराई आग्रह गदै आएको गथमो । यासस
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अरुण तेस्रोको ऩीडीए िाताब आज
कृष्ण आचामा

काठभाडौ, कानताक १७ -

रगानी फोडारे अरुण तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाको विकासकताा सतरज जरविद्मुत ् ननगभ -एसजेबीएन) सॉग
भॊगरफायदे खख िाताा थाल्ने बएको छ।

दक्षऺण एलसमारी ऺेत्रीम सहमोग सॊगठन -साका) को लशखय सम्भेरनकै अिगधभा ऩीडीएभा हथताऺय गने गयी
सहभनत जुटाउन िाताा थाल्ने बएको हो। फोडाका अनुसाय िातााभा सहबागी हुन सतरजको एक टोरी सोभफाय

आइसकेको छ। '९० प्रनतशतबजदा फढी विर्म मसअनघ नै टुॊगगसकेका छन ्,' रगानी फोडाका प्रभख
ु कामाकायी अगधकृत
याधेश ऩजतरे कास्जतऩुयलसत बने, 'फाॉकी यहे का विर्म टॊ ैुग्माएय सम्भेरनको सभमभा बायतीम प्रधानभजत्री नये जर
भोदी य नेऩारका सभकऺी सुशीर कोइयाराराई याखेय हथताऺय गयाउने तमायीभा छौं।' सम्भेरन आगाभी १० य ११
भा काठभाडौंभा हुॉदै छ।

फोडारे सन ् २०१३ फाट सतरजसॉग ऩीडीए िाताा सरु
ु गये को हो। फोडा सगचिारमका अनस
ु ाय मसअनघ दईु ऩटक िाताा

बइसकेको छ। लभल्न फाॉकी भुद्दा आमोजना हथताजतयण, थथानीमराई सेमय, तल्रो तटीम ऺेत्रभा आमोजनारे ऩाने
प्रबािरगामत विर्म छन ्। 'मो विर्मभा ऩनन अनौऩचारयक रूऩभा लभलरसकेका छन ्। कानुनी रूऩ ददन फाॉकी हो,'

उनरे बने, 'मो ऩटकको िाताा नै अस्जतभ हुने आशा याखेका छौं।' भागथल्रो कणय्ैारी जरविद्मुत ् आमोजनासॉग
बएको ऩीडीएका विर्मराई आधाय फनाएय गने बएकारे धेयै सभथमा नहुने उनरे दाफी गये ।

फोडाका अनुसाय मसअनघ िातााफाट टुॊगगएका विर्महरूको भथमौदा असोजभा विकासकतााराई ऩठाएको गथमो। उक्त
भथमौदाभा याखखएका विर्म य लभल्न फाॉकी विर्मभा भॊगरफायफाट हुने िातााभा छरपर हुनेछन ्। मसअनघ

विकासकताासॉग बएको औऩचारयक तथा अनौऩचारयक सहभनतअनुसाय आमोजना फने नेऩाररे ३ सम ६२ अफा रुऩैमाॉ
ऩाउनेछ।

आमोजना सयकायराई हथताजतयण गनऩ
ा ो सभमको आमकयफाट ८० अफा, योमल्टीफाट १ खफा १६ अफा य नन्शुल्क
ुा ूिक

विद्मुत्फाट १ खफा ६६ अफा रुऩैमाॉ ऩाउने फोडारे जनाएको छ। मसअनघ बएको सहभनतअनुसाय २१ दशभरि ९ प्रनतशत
विद्मुत ् नन्शुल्क ऩाउनेछ। मो १ सम ९७ भेगािाट हुन आउॉ छ।

उक्त विद्मुत ् विकासकताारे नै ढल्केिय सफथटे सनभा जोडडददनुऩनेछ। फाॉकी विद्मुत ् बने बायतको

भज
ु फ्पयऩयु सम्भ प्रसायण राइन ननभााण गयी ननमाातका रागग तमाय गनऩ
ुा ने मसअनघको सहभनत हो।
सॊखि
ु ासबाका ६ गाविस प्रबावित हुने गयी फजने उक्त आमोजना ९ सम भेगािाटको हो। सन ् २००८ भा सयकायरे उक्त
आमोजना फोरकफोरको भाध्ममभफाट सतरजराई ददएको हो। सोही िर्ा सयकाय य सतरजफीच सभझदायीऩत्र -

एभओम)ू भा हथताऺय बइसकेको छ। एभओमू बएको झजडै ६ िर्ाऩनछ आमोजनाको ऩीडीए टुॊग्माउन रागगएको हो।

आमोजनाको ननभााण रागत अनुभान १ खफाको गरयएको छ। उक्त प्रनतफद्धतासदहत सतरजरे उद्मोग विबागभा

उद्मोग दताा गरयसकेको छ। आमोजना ननभााण, थिालभत्ि ग्रहण, सजचारन य हथताजतयण -फट
ु ) भोडरभा फजनेछ।
उक्त भोडरअजतगात आमोजाना चारू अिथथाभा सयकायराई २५ िर्ाऩनछ हथताजतयण गनऩ
ुा नेछ।
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चौधयी ग्रुऩ य ज्मोनत ग्रुऩको द्िजद्रे आॉधीखोरा
जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभााणभा सभथमा
याभप्रसाद ऩुडासैनी ,

गल्माङ, स्माङ्जा, काविक १७ ,
चौधयी ग्रुऩ य ज्मोनत ग्रुऩको आजतरयक द्िजद्िको

कायण फुटिर ऩािय कम्ऩनी लरलभटे ड (फीऩीसी) को

आॉधीखोरा जरविद्मुत ् आमोजनाको लसलबरतपाको

ऩुन्ननभााणभा सुथतता आउॉ दा पेरय तोककएको लभनतभा
आमोजनाको काभ सम्ऩजन हुनेभा आशॊका फढे को छ ।

फीऩीसीरे मही २०१४ डडसेम्फय १५ अथाात ् आउॉ दो भॊलसय
२९ गते उक्त आमोजनाफाट विद्मुत ् उत्ऩादन सुरु हुने

फताए ऩनन लसलबरतपाको काभ अझै फाॉकी यहे को कायण अको ऩटक तोककएको सभमभा ऩनन आमोजना
सम्ऩजन नहुने सॊकेत दे खखएको हो । २०६९ सार भॊलसय ६ गतेदेखख उक्त आमोजना ऩुन् ननभााण सुरु

गरयएको गथमो । त्मनतफेरा आमोजना नौ भदहनालबत्रभा ऩुन्ननभााण सक्ने लभनत तम बएको गथमो । तय,
दईु िर्ा कट्दा ऩनन आमोजनारे विद्मुत ् उत्ऩादन गना नसक्ने दे खखएको हो ।

‗अरु काभ सककन रागे ऩनन लसलबर ननभााणतपाको काभ थोयै फाॉकी छ‘, आमोजना प्रभुख विष्णुफहादयु

लसॊहरे बने, ‗सकबय अफ तोककएको लभनतभै ननभााण सम्ऩजन गछौं ।‘ लसॊहरे तोककएको लभनतभा ननभााण
सम्ऩजन गने स्जककय गये ऩनन ठे केदाय कम्ऩनी दहभार हाइड्रो एण्ड जनयर कजथिक्सनरे उक्त
आमोजनाको ड्माभसाइडभा एउटा डोजय य दिऩयरे भात्र काभ गरययहे को छ बने बने ‗टे रये स टनेर‘को
काभभा ऩनन ऩमााप्त जनशस्क्त य प्रविगध ऩरयचारन गये को छै न । ड्माभसाइडभा भाटो बने रगामतको
काभ फाॉकी छ । त्मथतै, टे रये स टनेरको गदहयाइ फढाएय ढरान गदाा धेयै ठाउॉ खस्ु म्चएको छ । खस्ु म्चएको

ठाउॉ को भभातकामा ऩनन अत्मजत सुथत छ । एकनतय खस्ु म्चएको ठाउॉ भभात गये ऩनछ पेरय अकोनतय खस्ु म्चने
गये को कायण तोककएको सभमभा आमोजना सम्ऩजन हुन नसक्ने सॊकेत दे खाऩये को हो । अत्मजत कभजोय
चट्टानको कायण खस्ु म्चने सभथमा आएको आमोजना प्रभख
ु लसॊहको बनाइ छ ।

‗मो चट्टान ऩदहरादे खख नै कभजोय गथमो‘, लसॊहरे बने, ‗अदहरे धेयै खस्ु म्चएका केही ठाउॉ को भभातकामा
जायी छ । नेऩारको ऩहाड नै कभजोय बएको कायण खस्ु म्चने क्रभ जायी यहजछ । ऩानी छाडेऩनछ ठीक

ठाउॉ भा आउन सक्तछ ।‘ धेयै खस्ु म्चएभा स्थटरको ऩाइऩ याखेय ननकास ननकाल्नुको विकल्ऩ नबएको

लसॊहको बनाइ छ । उक्त टे रये स टनेरको गदहयाइ फढाउने क्रभभा लसलबरतपाको ठे केदायरे ‗ब्रास्थटङ‘
गये य धेयै सभम त्मनतकै याखेको कायण दि
ु ै तपाफाट साना–साना ऩदहयो गएको इस्जजननमयको बनाइ छ ।
आमोजनारे ऩटक–ऩटक ताकेता गदाा ऩनन ठे केदाय कम्ऩनीको राऩयफाहीरे टनेर धेयै ठाउॉ भा खस्ु म्चन

ऩुगेको हो । उक्त टे रये स टनेरको खस्ु म्चएको दईु ठाउॉ भा भभातकामा जायी छ बने केही ठाउॉ भा पेरय भभात
गनऩ
ुा ने दे खखएको छ ।

चौधयी य ज्मोनतको टसर !

आॉधीखोरा आमोजना फीऩीसीको हो । चौधयी ग्रुऩरे फीऩीसी खरयद गना खोजे ऩनन सकेको गथएन । उक्त

कुया चौधयी ग्रुऩका भालरक विनोद चौधयीरे आफ्नो ऩुथतक ‗आत्भकथा‘भा उल्रेख नै गये का छन ् । अदहरे
त्मही फीऩीसीको आॉधीखोरा आमोजनाको लसलबरतपाको ऩुन्ननभााणको काभको ठे क्का दहभार हाइड्रो
एजड जनयर कजथिक्सन कम्ऩनीको काॉधभा छ । चौधयी ग्रुऩरे दहभार हाइड्रोको सेमय नलरॉ दासम्भ

लसलबरतपाको काभ चथ
ु त गनतभा अगाडड फढे को बए ऩनन दहभार हाइड्रोको सजचारक कम्ऩनी नेऩार

जरविद्मुत ् प्रफजधन तथा विकास लरलभटे ड (एनजेऩीफी)को १७ दशभरि ७९ प्रनतशत सेमय चौधयी ग्रुऩरे
खरयद गये ऩनछ काभभा सुथतता आएको हो ।

उता फीऩीसीभा ऩद्भ ज्मोनतको ज्मोनत सभूह य प्रदीऩकुभाय श्रेष्ठको रगानी बएको साॊगग्ररा इनजॉ

लरलभटे डको ६८ दशभरि ९५ प्रनतशत सेमय छ । उक्त सेमय सॊयचनारे फीऩीसी ज्मोनत सभूहको कब्जाभा
छ बजदा पयक ऩदै न । आपूरे ककजन खोजेको फीऩीसी ज्मोनत रगामतका व्मस्क्तको कब्जाभा ऩुगेऩनछ
चौधयीरे त्मसराई आफ्नो असपताभा दाॉज्दै आएको फेरा अदहरे त्मही फीऩीसीको आमोजना

ऩुन्ननभााणभा राग्नुऩदाा उनरे त्मसराई सहज रुऩभा लरन नसकेका हुन ् । मदद फीऩीसीरे ठे केदाय कम्ऩनी
दहभार हाइड्रोराई ताकेता नगने हो बने आमोजनाको ननभााण ऩूया हुन अझै केही भदहना राग्ने ऩक्काजथतै
छ।

दहभार हाइड्रो एण्ड जनयर कजथिक्सनको सजचारक कम्ऩनी नेऩार जरविद्मुत ् प्रफजधन तथा विकास

लरलभटे ड (एनजेऩीफी)को १७ दशभरि ७९ प्रनतशत सेमय चौधयी ग्रुऩको सीजी इजफ्रा प्रालररे खरयद गये को
गथमो । दहभार हाइड्रोभा उक्त एनजेऩीफीको ७८ प्रनतशत सेमय यहे को छ । दहभारभा सयकायको १०

दशभरि ६० य मन
ु ाइटे ड लभसन टु नेऩारको ११ प्रनतशत सेमय छ । चौधयीरे नेऩार सेमय भाकेट्स एण्ड

पाइनाजसका ऩि
ू ा कामाकायी ननदे शक मोगेजरप्रसाद श्रेष्ठ, श्रीभती गीता श्रेष्ठ य उनका दईु छोयाको नाभभा

यहे को उक्त सेमय खरयद गये का हुन ् । नेऩार जरविद्मुत ् प्रफजधन तथा विकास लरलभटे ड (एनजेऩीफी) भा

बायतीम कम्ऩनी कोथटर प्रोजेक्ट लरलभटे डको ८२ दशभरि २१ प्रनतशत सेमय छ । स्रोतका अनुसाय उक्त

कोथटर प्रोजेक्ट ऩनन चौधयीको अगधक सेमय बएको सॊथथा हो । त्मसैरे उक्त दहभार हाइड्रो चौधयी ग्रुऩको
कम्ऩनी बननएको हो । दहभार हाइड्रो नेऩारभा जरविद्मुत ् ऩरयमोजना, प्रसायण राइन, योऩिे, नहयको

ननभााणभा सकक्रम कम्ऩनी हो । फीऩीसीभा ज्मोनत य श्रेष्ठको कम्ऩनी साॊगग्ररा लरलभटे डको ६८ दशभरि
९५ प्रनतशत, सिासाधायणको १०, सयकायको नौ दशभरि नौ, इजटयक्राफ्ट नेऩारको छ दशभरि ऩाॉच,
मन
ु ाइटे ड लभसन टु नेऩराको दईु दशभरि ७९, कभाचायीको दईु , नेऩार विद्मत
ु ् प्रागधकयणको एक

दशभरि छ य एनआईडीसी फैंकको शज
ू म दशभरि छ प्रनतशत सेमय छ । सोही कायण फीऩीसीराई ज्मोनत
ग्रऩ
ु को बननएको हो ।

उक्त आॉधीखोरा आमोजनाको ड्माभसाइड नमाॉ प्रविगध प्रमोग गये य ननभााण गरयएको छ । आमोजनाका
अनस
ु ाय ड्माभ ऩन
ु ्ननभााण गदाा ऩदहराको सॊयचनाफाट शज
ू म दशभरि आठ लभटय कॊकक्रट य एक दशभरि
आठ लभटय बने यफय ड्माभ तमाय गरयएको छ । यफयभा हािा बये य ऩानी थन
ु ेय टनेरभा हालरजछ । उक्त
यफय ड्माभ चीनभा प्रबािकायी बएकोरे नेऩारभा ऩनन ऩदहरोऩटक ल्माइएको हो । आमोजना

ऩन
ु ्ननभााणसॉगै थथानीमराई ददइॉदै आइएको ऩानी ऩनन झजडै दोब्फय गरयएको छ । मसरे थऩ लसॊचाइ य

खानेऩानी सवु िधा ऩग
ु ेको छ । विद्मत
ु ् गह
ु नघ थथानीमराई ऩाइऩफाट ऩानी ददइएको छ ।
ृ भा ऩानी हाल्नअ
ऺभता विथताय गदाा एउटा ऩेनथटक ऩाइऩ ऩनन नमाॉ याखखएको छ बने ऩािय हाउस यहे को थथानभा ऩनन
आठ लभटय चौडा गरयएको छ । तीनिटै टफााइन नमाॉ पेरयएको छ । लसलबर तपाको काभभा दढराइ य
राऩयफाही गदाा दढरा बएको फेरा थथानीमरे ऩानी योक्न नददएको कायण सभथमा आएको छ ।
आमोजनारे १५ ददनका रागग ऩानी फजद गना बने ऩनन थथानीमरे भाननयहे का छै नन ् ।
फीऩीसीरे ५ दशभरि १ भेगािाट ऺभताको उक्त आॉधीखोरा आमोजनाको ऺभता िद्
ृ गध गये य ९ दशभरि
४ भेगािाट फनाउन रागेको हो । ऩुयानो उक्त आमोजनाको ५ दशभरि १ भेगािाटका साभान पेना नै

नऩाउने य धेयै खचा राग्ने दे खखएऩनछ फीऩीसीरे आमोजनाको ऺभता नै विथताय गना रागेको हो । केही
खचारे थऩ बफजुरी ननकाल्न सककने बजदै धेयै सम्बाव्मता अध्ममन गये य ९ दशभरि ४ भेगािाट फनाउन
रागेको हो । उक्त आमोजना ननजी प्रिद्र्धकको बजदा फढी खचा गये य ऩुन्ननभााण गना रागगएको हो ।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/8/18
चाकु ए अख्न्तभ चयणभा – अऩय िरेपीको काभ सुरु

लसजधऩ
ु ाल्चोक, नेस / ननजी ऺेत्रको रगानीभा स्जल्राको भागथल्रो चाकु ए जरविद्मुत आमोजनाको

ननभााण कामा अस्जतभ चयणभा ऩुगेको छ । वि.सॊ २०६८ सार फैशाखिाट सुरु बएको उक्त आमोजना २०७१
चैतभा सम्ऩजन गने रक्ष्मका साथ अनघ फदढ यहे कोभा ननधाारयत सभम लबत्रै ऩुया हुने गरय काभ बईयहे को
हो ।

लशिश्री हाईड्रो ऩािय लरलभटे डको तीन अिाको रगानीभा ननभााण बईयहे को २२.२ भेगािाटको आमोजना
अभेरयकक डरयको बाउ फढे ऩनछ रागतभा केही फद्
ृ गध बए ऩनन ननधाारयत सभम लबत्रै ऩयु ा गने रक्ष्मका
साथ काभ बईयहे को आमोजनाका कामाकायी अध्मऺ उभेश कसजर
ु े फताए ।

सो आमोजनाभा थथानीमको ६५ प्रनतशत शेमय हुने बएकोरे ऩनन विना अियोध रक्ष्म लबत्रै ऩुया हुन

रागेको हो । अयननको याजभागाको १ सम ककरो लभटयभा ऩने चाकु िजाय दे खख भालभाङ य पुस्ल्ऩङकट्दटको
लसभानाभा ऩने आमोजना थथर सम्भ ऩुग्ने ३० ककभी प्रिेश भागाको ननभााण ऩुया बईसकेको छ ।

पुस्ल्ऩङकट्दट गाविसको चजराऩुभा िनाईने विद्मुत गह
ृ य भालभाण गाविसको माङरेपाॉटभा फनाईने

फाॉधको काभ ऩनन सम्ऩजन बईसकेको छ । फाॉध थथर दे खख विद्मुत गह
ृ सम्भको ३ हजाय ३ सम लभटय
सुरुङ भागा भध्म हार सम्भ दईु नतहाई २ हजाय ४ सम लभटय सुरुङ ननभााण बईसकेको छ ।

हार सम्भ ननभााण हुन रागेको आमोजना भध्म सफै बजदा अग्रो ८ सम १५ ग्रसहे ड यहे को सो आमोजनाभा
२.५ लभलभ प्रनतसेकेण्ड ३ हजाय २ सम ५० लरटय ऩानी रगगने छ। आमोजना स्थथरिाट २० ककलभ १ सम ३२
केलबको प्रशायण राईनिाट राभोसाघु स्थथत सि थटे शन भापात यास्ष्िम प्रसायण राईनभा आिध गरयने
प्रसायण राईनको ५० प्रनतशत काभ ऩयु ा बईसकेको छ । आउॉ दो ५ भदहना लबत्र सो आमोजनाको काभ
सम्ऩजन बए ऩनछ रोडसेडडङको सभमभा केही कभी आउने अऩेऺा गरयएको छ ।

सो कम्ऩनीरे मस अनघ स्जल्राको ऩस्श्चभ ऺत्रभा ऩने थाङऩारधाऩ गाविस स्थथत हाॉडीखोराभा १
भेगािाटको आमोजना सम्ऩजन गरयसकेको छ ।
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आॉधीखोरा जरविद्मुत्भा ‘सुरुङ साॉघुरयने’ सभस्मा
बीभ

गौतभ÷याजधानी

गल्माङ (थमाङ्जा), १७ कावत्तक
आॉधीखोरा जरविद्मुत ् आमोजनाको ऺभता िद्
ृ गधको क्रभभा सुरुङ साॉघुरयने (थक्मुस्जङ) सभथमा
दे खखएको छ ।२३ िर्ाअनघ ननभााण सम्ऩजन बई ५.१ भेगािाट ऺभताको आमोजनाराई िद्
ृ गध गये य ९.४

भेगािाट उत्ऩादन कामा अनघ फढाउने क्रभभा आमोजनाको टे रये सभा सुरुङ साॉघुरयने सभथमा दे खखएको हो
।

ऺभता िद्
ृ गधसॉगै १ हजाय ६५ लभटय राभो टे रये सभध्मे करयफ ४ सम लभटयभा सुरुङ साॉघुरयने सभथमा
दे खखए ऩनन १ सम लभटयभा विशेर् सभथमा दे खखएको आमोजनाको कजथिक्सन भेनेजय टे केजर बण्डायीरे

जानकायी ददए । ‗अलर फढी सभथमा दे खखएकाभध्मे ३० लभटय सुरुङभा कॊकक्रट राइननङ गने कामा सककएको
छ,‘ उनरे बने ।

आमोजनाका अनस
ु ाय, ऺभता िद्
ुा नघ २.६० लभटय यहे को टे रये सको सरु
ु ङराई २.१० लभटय फढाउने
ृ गध गनअ

क्रभभा सरु
ु ङ साॉघरु यने सभथमा दे खखएको गथमो । साॉघरु यएको सरु
ु ङको कायण रक्ष्मअनस
ु ाय ऩयू ा हुन
सभथमा दे खखए ऩनन रक्षऺत लभनत १५ डडसेम्फयलबत्र सम्ऩजन गने गयी कामा अनघ फढे को आमोजना प्रभख
ु
विष्णुफहादयु लसॊहरे जानकायी ददए ।

‗ठे केदाय कम्ऩनीरे १५ डडसेम्फयलबत्र सम्ऩजन गने प्रनतफद्धता गये को छ, सभमभै फजछ, साॉघुरयएको
सुरुङको सभथमा ऩनन नछट्टै सककजछ,‘उनरे बने ।

फुटफर ऩािय कम्ऩनी (फीऩीसी) द्िाया ननभााण गरयएको सो आमोजना १ अफा ३० कयोड रुऩैमाॉभा ननभााण

हुन रागेको हो । भेगा फैंक य अजतयाास्ष्िम वित्तीम ननगभ (आईएपसी) को ऋण सहमोगभा फीऩीसीरे
ननभााण गना रागेको सो आमोजनाको ऺभता अलबिद्
ृ गध गने ननणाम सन ् २००९ भा बएको गथमो ।

आमोजनाको ऺभता िद्
ृ गधका रागग २१ नोबेम्फय २०१२ भा आमोजनाको उत्ऩादन फजद गयी ऺभता
अलबिद्
ृ गध गने कामा सुरु गरयएको गथमो ।

ऩदहरा नौ भदहनालबत्र ननभााण सम्ऩजन गने रक्ष्म याखखए ऩनन थऩ सॊयचना ननभााणरे गदाा दढराइ बएको
आमोजनारे जनाएको छ । आमोजनाअजतगात टे रये सको गदहयाइभा िद्
ृ गध, सचा ट्माक ऩरयितानका साथै
विद्मुत्गह
ृ भा आठ लभटय थऩ गये य दईु ओटा टिााइन यहे काभा तीन टिााइन फनाइएको छ ।

विद्मुत ् गह
ृ नस्जकफाटै थमाङ्जा य ऩाल्ऩाका विलबजन गाविसका ३ सम ९ हे क्टय जलभनभा लसॉचाइ
सुविधासभेत ददॉ दै आएको सो आमोजनारे ऺभता िद्
ृ गधऩनछ ५ सम ९९ हे क्टय जलभनभा लसॉचाइ सुविधा

ददन रागेको छ । अदहरे ऺभता िद्
ृ गधको कामा अस्जतभ चयणभा यहे को य ड्माभभा छुट्टै ऩाइऩ याखेय

लसॉचाइ सुविधाको ननयजतयता ददइयहे को आमोजनारे ननभााण सम्ऩजन गना १५ ददन लसॉचाइ फजद गनऩ
ुा ने
अिथथा छ । तय, थथानीमरे लसॉचाइ फजद गना नददॉ दा आमोजना अनघ फढाउन सभथमा छ । आमोजनारे
थथानीमसॉग छरपर बइयहे कारे नछट्टै सभाधान हुने आमोजनारे जनाएको छ ।
त्मसैगयी, थथानीमरे सरु
ु ङ ननभााणको क्रभभा ब्रास्थटङ गना नददॉ दा ऩनन आमोजना ननभााणभा केही दढराइ
बएको गथमो । दहभार हाइड्रोरे लसलबर य एलसमा प्मालसकपक ऩािय िे क चाइनारे इरेक्िो भेकाननकरको

काभ अनघ फढाइयहे को सो आमोजनाभा हािाको आधायभा चल्ने यफय ड्माभ यहे को फताएको छ । सो
आमोजनाको ऺभता िद्
ू ीकयणका रागग सहमोग
ृ गध सम्ऩजन बएभा आगाभी दहउॉ दभा हुने रोडसेडडङ जमन
ऩुग्ने अऩेऺा गरयएको छ ।

चभेलरमा जरविद्मुत ् आमोजनाभा ऩनन सुरुङ साॉघुरयने सभथमा दे खखएऩनछ मसफाये ननणाम गना नेऩार

विद्मुत ् प्रागधकयणराई एक िर्ा रागेको गथमो । तय, फीऩीसीरे सभथमा दे खखएऩनछ तुरुजतै ननणाम गये य
त्मसको कॊकक्रट राइलरङ अनघ फढाएको गथमो ।
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अख्ततमायविरुद्ध खननए सबासद्
लशि सत्मार÷याजधानी
काठभाडौं, १६ कावत्तक

अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु जधान आमोगरे आफ्नो कामाऺेत्र नाघेय काभ गये को बजदै सबासद्रे आऩवत्त
जनाएका छन ् । अस्ततमायरे काफेरी ए जरविद्मत
ु ् आमोजनारगामत १० आमोजनाको राइसेजस खाये ज

गना ददएको ननदे शनको विर्मभा छरपर गना फसेको व्मिथथावऩका सॊसद्को अथासलभनतभा फोल्ने
सबासद्रे अस्तमायरे कामाऺेत्र नाघेय ननदे शन ददएको बजदै आऩवत्त जनाएका हुन ् ।
सलभनतका सदथम तथा ऩूिअ
ा थाभजत्री सुयेजर ऩाण्डेरे अस्ततमायरे आफ्नो कामाऺेत्र नाघेय ननदे शन ददने
गये को धायणा याखे । कुनै आमोजनाको राइसेजस खाये ज गय िा नगय बनेय ननदे शन ददने अगधकाय
अस्ततमायराई नबएको उनको बनाइ छ ।

‗राइसेजस ददॉ दा अननमलभतता य भ्रष्टाचाय बएको छ बने त्मसभा सॊरग्न अगधकायीराई कायफाही गनऩ
ुा छा ,
अनुसजधान गने स्जम्भेिायी ऩाएको ननकामरे ननदे शन ददॉ दै दहॉ ड्ने काभ गनुा बएन,‘ ननकै आक्रोलशत रूऩभा

प्रथतुत बएका ऩाण्डेरे बने । सफै काभ अस्ततमायरे नै गने हो बने उसैराई प्रधानभजत्री फनाउॉ दा हुने
धायणा ऩाण्डेरे याखे ।
विश्ि फैंकको आईडीए य आईएपसीको ऩनन रगानीभा फुटिर ऩािय कम्ऩनीरे फनाउन रागेको काफेरी ए
जरविद्मत
ु ् आमोजनारे सभमभै वित्तीम व्मिथथा य विद्मत
ु ् प्रागधकयणसॉग विद्मत
ु ् खरयद सम्झौता

(ऩीऩीए) गना नसकेको बजदै अस्ततमायरे राइसेजस खाये जीको ननदे शन ददएको गथमो । सो आमोजनाका
रागग विश्ि फैंकरे ऋण सहमोग प्रदान गने प्रायस्म्बक सहभनत बइसकेको छ । मथतो ननदे शनरे प्रत्मऺ
विदे शी रगानी प्रबावित हुने सबासद्हरूको बनाइ छ । प्रागधकयणका कायण सभमभै ऩीऩीए हुन नसक्ने
अिथथा हुॉदा ऩनन गजजागोर गने य फेगथनतभा याज गने भनसाम अस्ततमायको दे खखएको ऩाण्डेको आयोऩ
छ।

अस्ततमायरे गतर गदाा उसराई औॊरा उठाउने ननकाम नबएकारे थिेच्छाचारयता फढे को बजदै ऩाण्डेरे
गैयस्जम्भेिाय अस्ततमाय स्जम्भेिायजथतो दे खखने य जनताको दै ननकीसॉग जोडडएय काभ गने सयकायी
ननकाम य जनप्रनतननगधहरू गैयस्जम्भेिाय जथतो दे खखने अिथथा आएको फताए ।

अथाभजत्री डा. याभशयण भहतरे ननकै राभो सभमऩनछ विश्ि फैंकरे नेऩारको जरविद्मुत ् ऺेत्रभा रगानी

गना रागेकारे त्मसराई ननरुत्सादहत गना नहुने विचाय याखे । िावर्ाक अफााैैैॊ रुऩैमाॉफयाफयको बफजुरी
आमात गदाा ऩनन १२÷१४ घजटा रोडसेडडङ बएको बजदै उनरे तत्कार उत्ऩादन हुन सक्ने काफेरी ए

जरविद्मुत ् आमोजना योक्न नहुने विचाय याखे । सो आमोजनाको राइसेजस खाये ज गना अस्ततमायको
ननदे शनरे आपू चककत बएको अथाभजत्रीको बनाइ छ ।
काफेरी जरविद्मुत आमोजनाको प्रिद्र्धक फुटिर ऩािय कम्ऩनीका अध्मऺ ऩद्भ ज्मोनतरे आपूहरूको

५० कयोडबजदा फढी रगानी बइसकेऩनछ राइसेजस खाये जीको ननदे शन आएको जानकायी ददए । आगाभी
जनियीदे खख काभ सुरु गने तमायी बएको सभमभा अचानक राइसेजस खाये जीको ननदे शन आउॉ दा आपूहरू
अचम्भभा ऩये को उनको बनाइ छ ।

सलभनतका सदथम चजर बण्डायीरे ऩैसा ननतयी काभै नहुने य नेऩारी व्मिसामीरे सजचारन गये का
आमोजनारे धेयै ऩैसा ददन नसक्ने बएकारे मथता आमोजना फढी प्रबावित हुने गये को फताए । उनरे

जनप्रनतननगध फढी स्जम्भेिाय हुने बएकारे अस्ततमायको एउटा ऩत्रको बयभा काफेरीको राइसेजस खाये ज
नहुने ननणाम गनऩ
ुा ने फताए ।
अकाा सबासद् शेयफहादयु ताभाङरे विकास ननभााणका काभभा अियोध ऩु¥माएय भुरुकराई असपर याष्ि

फनाउने कसैको मोजनाअनुसाय अस्ततमायरे विकास आमोजनाभा अियोध लसजाना गरययहे को हुनसक्ने
आयोऩ रगाए । सबासद् गोऩार ददहतरे अस्ततमायरे कामाऺेत्र नाघेको बजदै कामाऺेत्र ननाघ्न ननदे शन
ददनुऩने
विचाय याखे ।
सबासद् विदयु साऩकोटारे अदहरे अस्ततमाय केटाकेटीराई डय दे खाउन बननने गज
ु ी जथतै बएको बजदै

अनगधकृत ननदे शन ददने अस्ततमायराई सचेत गयाउॉ दै काफेरीको काभ अनघ फढाउन ननदे शन ददनऩ
ु ने

विचाय याखे । सबासद् विक्रभ ऩाण्डेरे िाताियणीम प्रबाि भल्
ू माॊकन (ईआईए) य ऩीऩीए गने कामा
चजरभाभा मान ऩठाउनेजवत्तकै कदठन बएको बजदै सफै प्रकायका रगानीकतााको सॊयऺण आिश्मक बएको
फताए ।
सबासद् जनादा न ढकाररे राइसेजस यद्द गना ननदे शन ददएको बननएका सफै आमोजनाको विर्मभा ऩुन्

अध्ममन गनऩ
ुा ने विचाय याखे । उनरे कयोडौं यकभ खचा गरयसकेऩनछ राइसेजस खाये ज गदाा मथतो रगानी
फारुिाभा ऩानी हॉैुदै गएको फताए । अस्ततमायरे आफ्नो कामाऺेत्र नाघेय ननदे शन ददने गये को बजदै उनरे

अस्ततमायराई भहाअलबमोग रगाएय बए ऩनन विकास आमोजनाभा अियोध नहुने व्मिथथा गनऩ
ुा ने फताए

। अस्ततमायको अदहरेको बूलभका कोही भ¥मो बजनेबजदा ऩनन कार ऩस्ल्कमो बजने हो बजदै ढकाररे
मसऩनछ अस्ततमायरे ठूरा आमोजनाभा ऩनन अियोध लसजाना गने जानकायी ददए ।

सबासद् जगदीशनयलसॊह केसीरे अस्ततमायरे आतॊक भच्चाएको बजदै २÷४ हजायको बफरको ऩनन
अध्ममन थारेकारे भहारेखा ऩयीऺक कामाारम ऩनन हटाएय अस्ततमायराई हे ना ददॉ दा ऩनन हुने अिथथा
आएको फताए ।
सबासद् कभरा ऩजतरे प्रधानभजत्रीदे खख सफै ननकाम हटाएय अस्ततमायराई नै काभ गने स्जम्भा ददॉ दा हुने
अिथथा आएको व्मॊग्म गरयन ् । सबासद् सीऩी भैनारीरे अस्ततमायरे लशय ठाडो ऩाये य सफैराई ठुॉग्दै दहॉ डक
े ो

य फढी दाइॉ गये को बजदै अस्ततमायराई फोराएय छरपर गनऩ
ुा ने विचाय याखे । सलभनतरे मस विर्मभा
अस्तमाय तथा सयोकायिारा भजत्रारमका अगधकायीराई फोराएय ऩन
ु ् छपरपर गने ननणाम गये को
सबाऩनत प्रकाश ज्िारारे जानकायी ददए ।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/8/19

भाथथल्रो चाकु ‘ए’ अख्न्तभ चयणभा
याभ केसी

लसजधऩ
ु ाल्चोक

ननजी ऺेत्रको रगानीभा स्जल्राभा ननभााणधीन भागथल्रो चाकु ‘ए’ जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभााण कामा अस्जतभ
चयणभा ऩुगेको छ। २०६८ सार िैशाखफाट शुरू बएको उक्त आमोजना मसै िर्ाको चैतभा सम्ऩजन गने प्रिद्र्धकको
रक्ष्म छ।

लशिश्री हाइड्रोऩािय लरलभटे डद्िाया ३ अफा रुवऩमाॉको रगानीभा ननभााण बइयहे को २२.२ भेगािाटको आमोजना

अभेरयकी डरयको बाउ फढे ऩनछ रागतभा केही िद्
ृ गध बए ऩनन ननधाारयत सभमलबत्रै ऩूया गने रक्ष्मका साथ काभ
बइयहे को आमोजनाका कामाकायी अध्मऺ उभेश कसजुरे फताउनुबमो।

सो आमोजनाभा थथानीमको ६५ प्रनतशत शेमय हुने बएकारे ऩनन बफना अियोध रक्षऺत सभमलबत्रै ऩूया हुन रागेको
प्रिद्र्धकको दाफी छ। अयननको याजभागाको सम ककरो लभटयभा ऩने चाकु फजायदे खख भालभाङ य पुस्ल्ऩङकट्दटको
लसभानाभा ऩने आमोजना थथरसम्भ ऩुग्ने ३० ककभी प्रिेश भागाको ननभााण ऩूया बईसकेको छ। पुस्ल्ऩङकट्दट

गाविसको चजराऩुयभा फनाइने विद्मुत ् गह
ृ य भालभाण गाविसको माङरेपाॉटभा फनाइने फाॉधको काभ ऩनन सम्ऩजन
बइसकेको छ। फाॉधथथरदे खख विद्मत
ु ् गह
ु ङ भागाभध्मे हारसम्भ दईु नतहाई २
ृ सम्भको ३ हजाय ३ सम लभटय सरु
हजाय ४ सम लभटय सुरुङ ननभााण बइसकेको छ।

हारसम्भ ननभााण हुन रागेको आमोजनाभध्मे सफैबजदा अग्रो ८ सम १५ ग्रसहे ड यहे को सो आमोजनाभा २.५ लभलभ

प्रनतसेकेजड ३ हजाय २ सम ५० लरटय ऩानी रगगने छ। आमोजना थथरफाट २० ककलभ राभो १ सम ३२ केबीको प्रसायण
राइनफाट राभोसाॉघुस्थथत सफथटे सनभापात ् यास्ष्िम प्रसायणराइनभा जोडडने छ। हार प्रसायणराइनको काभ ऩनन

५० प्रनतशत काभ ऩयू ा बइसकेको प्रिद्र्धक कम्ऩनीरे जनाएको छ। सो कम्ऩनीरे मसअनघ स्जल्राको ऩस्श्चभ ऺेत्रभा
ऩने थाङऩारधाऩ गाविसस्थथत हाॉडीखोराभा १ भेगािाटको आमोजना सम्ऩजन गरयसकेको छ। साथै सो कम्ऩनीरे
भध्म ऺेत्रभा ऩने ब्रह्भामणी (फरेपी) नदीभा ३६ भेगािाटको भागथल्रो फरेपी ‘ए’ जरविद्मुत ् आमोजनाको काभ

गत िर्ादेखख नै शरू
ु गरयसकेको छ। गचननमाॉ कम्ऩनी िाननङ डेबरऩभेजट प्रालर य लशिश्री हाइड्रोऩािय प्रालरको ७ अफा
रुवऩमाॉको रागतभा २०७० पागुनदे खख काभ शुरू बएको अध्मऺ कसजुरे फताउनुबमो।

सन ् २०१७ सम्भभा सम्ऩजन हुने सो आमोजनाको उत्ऩादन ऺभता िावर्ाक २१३ गगगािाट आिय यहे को छ। स्जल्राको
ऩायी गाउॉ को नाभरे गचननने जुगर दहभश्रख
ॊृ राको पेदीभा अिस्थथत गोल्चे गाविस य गुम्फा गाविसको फीचभा ऩने

लरदीभा फाॉध फाॉधी ४ ककरोलभटय सुरुङभागाद्िाया गोल्चेको फैकुण्ठे भा ननभााण हुने विद्मुत ् गह
ृ भा ऩानी खसालरने छ।
आमोजना थथरफाट २० ककरोलभटय राभो प्रसायणराइन ननभााण गयी राभोसॉैॉघस्ु थथत सफथटे शनभापात ् केजरीम
प्रसायणभा जोडडने छ।

स्जल्राको बोटे कोसी, सुनकोसी, फरेपी य इजरािती करयडोयभा १५ सम भेगािाट विद्मुत ् उत्ऩादन हुने सिेऺणरे
दे खाएको छ।
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आॉथधखोरा आमोजना भॊलसयदे खख सञ्चारनभा
आउने

" रागत फढे य प्रनतभेगािाट ३० कयोड "
गल्माङ, थमाङ्जा, १८ कावत्तक- आॉगधखोरा जरविद्मुत ् आमोजनाको ऺभता िद्
ृ गधको काभ आगाभी भॊलसय

अस्जतभसम्भ सम्ऩजन हुने बएको छ । भॊलसय अस्जतभदे खख आॉगधखोराफाट विद्मुत ् उत्ऩादन हुने आमोजना प्रभुख
विष्णुफहादयु लसॊहरे फताए । उनका अनुसाय आमोजनाको ऺभता फढे ऩनछ िावर्ाक ७ कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन
हुनेछ ।
आमोजनाको लसलबररगामत इरेक्िोभेकाननकर जडानको काभ अस्जतभ चयणभा ऩुगेको छ । हार उऩकयण

जडानको काभ बइयहे को छ । आमोजनाको जडडत ऺभता फढे य ९.४ भेगािाट ऩुग्नेछ । मसअनघ आमोजनाको जडडत
ऺभता ५.१ भेगािाट गथमो । आमोजनाको ऺभता ४.३ भेगािाट फढाउन फीऩीसीरे आॉगधखोराभा १ अफा ३० कयोड

रुऩैमाॉ रगानी गये को छ । हार प्रनतभेगािाट रागत १६ दे खख १८ कयोड रुऩैमाॉसम्भ राग्ने गये को छ । आमोजनाको

प्रनतभेगािाट रागत ३० कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । मो रागतरे ८ भेगािाट ऺभताको नमाॉ आमोजना ननभााण हुजछ ।
आमोजनाको डडजाइन ऩरयितान बएकारे रागत फढे को लसॊहको बनाइ छ ।

मथतै इरेक्िोभेकाननकर, नमाॉ ऩेनथटक ऩाइऩ य थऩ सुरुङ खजनुऩये कारे रागत केही फढ्न गएको उनको बनाइ छ ।
आमोजनाभा भेगा फैंक नेऩार लरलभटे ड य विश्ि फैंकअन्र्तगतको अजतयाास्ष्िम वित्त ननगभ (आइएपसी) रे रगानी

गये का छन ् । आमोजनभा आईएपसीरे ५० कयोड रुऩैमाॉ, भेगारे ३५ कयोड रुऩैमाॉ य फाॉकी फीऩीसीरे रगानी गये को छ
।

आमोजनाको ऺभता फढाउनका फट
ु िर ऩािय कम्ऩनीरे २ िर्ाअनघ आमोजना फजद गये को छ । आमोजना फजद

बएऩनछ कम्ऩनीको नापाभा सभेत असय ऩये को छ । गत आिभा फीऩीसी साढे ६ कयोड नोक्सानभा गएको छ ।
फीऩीसीभा सयकाय, सिासाधायण, ननजीका साथै विदे शीको ऩनन रगानी छ ।

ऩदहरा ९० कयोड रुऩैमाॉभा आमोजना डडजाइन गरयएकोभा ऩनछ आमोजनाको प्रारुऩ सॊशोधन गयी १ अफा १० कयोड
रुऩैमाॉ ऩ¥ु माइमो । त्मसफाट ऩनन सॊशोधन गयी अस्जतभ रागत १ अफा ३० कयोड रुऩैमाॉ ऩ¥ु माइएको छ ।

फीऩीसीरे खझभरुक (१२.५ भेगािाट) य आॉगधखोरा (५ भेगािाट) आमोजना सजचारन गदै आएको छ । मी दि
ु ै

आमोजनाको विद्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) अनघल्रो साउनदे खख सककएको छ । हार ऩीऩीएका रगग नेऩार

विद्मुत ् प्रागधकयण य फीऩीसीका आगधकायीफीच ऩटकऩटक िाताा बए ऩनन सम्झौता हुन सकेको छै न ् । खझभरुक

आमोजनाको ऩीऩीए दय औसत प्रनतमुननट ६ रुऩैमाॉ २० ऩैसा य आॉगधखोरा आमोजनाराई प्रनतमुननट ४ रुऩैमाॉ ४८
ऩैसा छ ।

सयकायरे साॊगग्ररा इनजॉराई ८० कयोड रुऩैमाॉभा फीऩीसी फेचक
े ो हो । कम्ऩनीभा साॊगग्रराको ६८.९५ प्रनतशत,

सिासाधायणको १०, सयकायको ९.९, इजटयकाथट नेऩारको ६, मुनाइटे ड लभसन टु नेऩारको २.७९, कभाचायीको २ य
प्रागधकयणको १ प्रनतशत सेमय छ ।
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३ िर्बलबि नेऩारराई रोडेसडडङ भक्
ु त गछुब :
उजाबभन्िी

" फॊगरादे श य चीनसॊग ऩनन ऩीटीए य ऩीडीए नछट्टै गरयने "
छविरार फगारे-खद
ु ी, रभजङ
ु -१७ कावत्तक । बायतफाट ५ सम भेगािाट विद्मत
ु खरयद गयी नेऩारराई
आगाभी तीन िर्ालबत्र रोडसेडडङ भक्
ु त गरयने उजााभजत्री याधाकुभायी ऻिरीरे फताएकी छन ् । नेऩारभा
ननभााणागधन जरविद्मुत आमोजनाफाट ऩमााप्तभात्राभा जरविद्मुत उत्ऩादन बई नसक्दा सम्भका रागग
बायतफाट आिश्मकभात्राभा विद्मुत खरयद गरयने भजत्री ऻिरीरे फताईन ् ।

रभजुङभा ननभााणागधन ५० भेगािाट ऺभताको भागथल्रो भस्र्माङ्दी ए जरविद्मुत आमोजनाको ननयीऺण
गना आएकी भजत्री ऻिरीरे सोभफाय ऩत्रकायहरुसॊग कुया गदै नेऩारभा ऩमााप्तभात्राभा जरविद्मुत
उत्ऩादन बएऩनछ बायतराई सभेत फेगचने फताईन ् ।

जरविद्मुत उत्ऩादन फढाउन बायतसॊग ऩीडीए य ऩीटीए गरयएको जानकायी गयाउॉ दै भजत्री ऻिरीरे नछट्टै

फॊगरादे श य चीनसॊग ऩनन ऩीटीए य ऩीडीए गरयने फताईन ् । उनरे फॊगारादे शफाट प्रथताि आईसकेको य
चीनसॊग कुयाकानी बएऩनन तमायी बईनसकेको फताईन ् ।

विद्मुत िाजसभीसन राईन ननभााणका रागग सयकायरे उच्च प्राथालभकताभा याखेय कामाक्रभ अनघ
फढाएको य मसका रागग एडीफी रगामतका दात ृ ननकामसॊग छरपर चररयहे को फताईन ् । अजतयदे शीम

प्रशायणसदहत नेऩारलबत्र नै विद्मत
ु प्रशायण राईन ननभााणभा तीब्रता ददने फताईन ् । सॊचारनभा आउने
तमायीका जरविद्मत
ु आमोजनाको ननधाारयत सभमलबत्र विद्मत
ु प्रशायण राईन ननभााण गना नसककए

नेऩार विद्मत
ु प्रागधकयणरे जरयिाना नतनऩ
ुा ने बएकारे मथाशीघ्र प्रशायण राईन ननभााण गरयने फताईन ् ।
उनरे नेऩार सयकायरे भात्र मसभा रगानी गना नसक्ने बएकारे दात ृ ननकामसॊग ऋण लरईने फताईन ् ।

नेऩारभा अदहरे रगानीभैत्री िाताियण यहे कारे अजम आमोजना ननभााणका रागग भागथल्रो भस्र्माङ्दी ए
जरविद्मुत आमोजनाको ननभााण कम्ऩनी लसनोहाईड्रो रगामत अजम विदे शी कम्ऩनीराई आग्रह गरयन ् ।
भागथल्रो भस्र्माङ्दी ए जरविद्मुत आमोजना ननभााण बएऩनछ नेऩार य चीनफीचका सम्फजध अझ प्रगाढ
हुने बएकारे नेऩारका अजम आमोजनाभा ऩनन चीनको रगानी यहनेभा आपू आशाफादी यहे को फताईन ् ।

गचननमा कम्ऩनी लसनो हाईड्रो ऩािय कम्ऩनीको ९० प्रनतशत य नेऩारको १० प्रनतशत रगानीभा ननभााण
बईयहे को आमोजनाको कयीफ ५० प्रनतशत ननभााणकामा सकेको आमोजनारे जनाएको छ ।
ऩानीको फहािभा आधारयत मो आमोजना थिदे शी प्रमोजनका रागग ननभााण गरयने छ । कूर १३ अफा
रगानीभा ननभााण हुन रागेको मस आमोजना २०१३ अगष्टफाट शुरु बएको गथमो । आमोजनाको
ननभााणकामा २०१५ को डडसेम्फय भदहनालबत्रभा सककने प्रिद्र्धक कम्ऩनी लसनो हाईड्रोरे जनाएको छ ।

>f]tM gful/s, 2071/8/19

फूढीगण्डकीको अध्ममन सककमो,रागत साढे दईु खफब नाघ्ने
रक्ष्भण विमोगी

काठभाडौं ऩयाभशादातारे ऺभता फढाएय ननभााण गना सुझाएऩनछ फूढीगण्डकी जराशम जरविद्मुत

आमोजनाको रागत साढे २ खफा रुऩैमाॉ ऩुग्ने बएको छ। फ्राजसको ्माक्टिेर कम्ऩनीरे सम्बाव्मता

अध्ममनको ऩण
् ाउन
ू ा प्रनतिेदन फझ
ु ाउॉ दै आमोजनाको ऺभता एक हजाय दईु सम भेगािाटसम्भ ऩयु म
सककने बजदै थऩ रागत प्रऺेऩण गये को हो। ऩि
ू –ा सम्बाव्मता अध्ममनअनस
ु ाय मसको ऺभता ६ सम
भेगािाट कामभ गयी रागत करयफ डेढ खफा अनभ
ु ान गरयएको गथमो।

महाॉ विद्मुत सॊकट फढ्दै गएकारे स्रोतको अगधकतभ उऩमोग गदै ऺभता फढाएय फनाउन उगचत हुने

प्रनतिेदनभा सुझाइएको छ। रक्षऺत सभमभै आमोजना फनाउन आिश्मक रगानीको जोहो गना आजैदेखख
ऩहर गनऩ
ुा ने ऩयाभशादाताको सुझाि छ। अजमथा आमोजना थऩ भहॉ गो हुने कम्ऩनीका अगधकायीको तका
छ।

‗फूढीगण्डकी जरविद्मुत विकास सलभनत'राई १६ अॊकभा फुझाइएको सम्बाव्मता अध्ममन प्रनतिेदन

अध्ममन गये य दईु सातालबत्र कम्ऩनीराई प्रनतकक्रमा ददनुऩने सलभनतका कामाकायी अध्मऺ रक्ष्भीप्रसाद

दे िकोटारे फताए। ‗ऩयाभशादातारे सभमभै प्रनतिेदन फुझाएको छ तय कभाचायी अबािरे हाभीरे प्रनतकक्रमा
ददन गाह्रो छ,' उनरे नागरयकसॉग बने, ‗याम्रोसॉग अध्ममन नगयी प्रनतकक्रमा ददॉ दा ननभााणक्रभभा धेयै
सभथमा उत्ऩजन हुन सक्छ, त्मसको स्जम्भेिायी कसरे लरजछ?'

कम्ऩनीरे सम्बाव्मता अध्ममनको ऩदहरो प्रनतिेदन फुझाउॉ दा आमोजना अगधकतभ हजाय भेगािाटसम्भ
फनाउन सककने सझ
ु ाएको गथमो। स्रोतको उच्चतभ प्रमोग गदाा नै दे शराई फढी पाइदा हुने हुॉदा
ऩयाभशादाताको सझ
ु ाअनस
ु ाय नै १२ सम भेगािाटभा आमोजना फनाउनऩ
ु ने दे िकोटारे फताए।

आमोजनाको ३० भदहनाभा ऩण
ू ा अध्ममन (डडवऩआय) सक्ने गयी ्माक्टिेरसॉग सम्झौता बएको गथमो।
उसरे २१ भदहनाभा सॊयचनाको अिधायणा य सम्बाव्मता अध्ममन ऩयू ा गये को छ। कम्ऩनीरे फाॉकी नौ

भदहनाभा डडवऩआय य फोरऩत्र आह्िान गनाका रागग आिश्मक कागजात तमाय ऩानऩ
ुा नेछ। फाॉकी सभमभा
डडवऩआय ऩयू ा हुने कम्ऩनीका टोरी प्रभख
ु कपलरऩ कजारसरे फताए।

दे िकोटा बने याजनीनतक असहभनत, कभाचायी अबाि य आमोजनाभा भजत्रारमथतयफाट आमोजनाभा
बइयहे को चरखेररे सभथमा उत्ऩजन हुने दे खखएको फताउॉ छन ्। ऊजााभजत्री याधा ऻिारीरे गठन आदे श
ऩरयितान गयी दे िकोटाराई हटाई नमाॉ आमोजना प्रभुख ऩठाउने तमायी गये की छन ्।

आगथाक एिॊ वित्तीम दहसाफरे आमोजना सम्बाव्म यहे कारे फढी ऺभताभा फनाए नेऩारराई पाइदा हुने ऩनन
कपलरऩरे फताए। ‗सुक्खामाभभा फढी बफजुरी कसयी उत्ऩादन हुजछ बनेय थऩ अध्ममन बइयहे को छ,'
उनरे बने, ‗ऺभता फढाएय फनाउॉ दा फखााभा फढी बफजुरी उत्ऩादन हुजछ, त्मो बायत ननमाात गना ऩनन
सककजछ।'

नदीभा ढुॊगा तथा फारुिा (सेडडभेजट) को सभथमा कभ दे खखएकारे ठूरो रयजर्भिाामय फनाउनु उगचत हुने ऩनन
कपलरऩरे फताए। उनका अनुसाय २ प्रनतशत सहुलरमत ऋणभा आमोजना फनाउॉ दा प्रनतपर (इजटयनर ये ट
अप रयटा न) साढे १७ प्रनतशत हुनेछ बने प्रनतमुननट बफजुरीको भूल्म साढे ६ रुऩैमाॉ ऩनेछ। आमोजनाफाट
दहउॉ दभा भात्र १ अफा ४१ कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ।

एक हजाय भेगािाटभा आमोजना फनाउॉ दा करयफ २ खफा रागत अनुभान गरयएको गथमो। १२ सम भेगािाट
फनाउॉ दा नै नेऩाररे फढी पाइदा लरन सक्ने ऩयाभशादाताको बनाइ छ। डडवऩआय ऩूया बएरगत्तै ननभााण
प्रकक्रमा सरु
ु गना ऩनन उनरे सझ
ु ाि ददएका छन ्। ऊजााभजत्री य याजनीनतक ऩाटॊरे बने आमोजनाभा
अदहरेदेखख नै अियोध गना थारेका छन ्।

आमोजनाको नेऩारी ऩयाभशादाता जेड कजसल्टका भहाप्रफजधक प्रविन अमााररे बायतरे ददने घोर्णा
गये को एक खफा रुऩैमाॉ सहुलरमत ऋण मही आमोजनाभा रगाउन उगचत हुने सलभनतराई सझ
ु ाि ददए। थऩ
रागतको सभेत मोजना फनाउन आिश्मक यहे को उनको बनाइ छ।

७० प्रनतशत ऋण य ३० प्रनतशत थिऩॉज
ु ी याखेय आमोजना फनाउॉ दा प्रनतमनु नट बफजर
ु ीको भल्
ू म करयफ सात
रुऩैमाॉ ऩने दे खखएको छ। अध्ममनअनुसाय आमोजनाको ननभााण सन ् २०२३ सम्भ ऩूया गना सककने छ।

गोयखा य धाददङको लसभानाभा फजने आमोजनाफाट २० हजाय व्मस्क्त विथथावऩत हुने य करयफ २५ हजाय

जना प्रबावित हुने अध्ममनरे दे खाएको छ। मथतै ६ हजाय ६ सम ३७ हे क्टय जलभन अगधग्रहण गनऩ
ुा नेछ।
ऩुनफाास य ऩुनथथााऩना गना उगचत थथानको अध्ममन बइयहे को कपलरऩरे फताए।

ऩयाभशादातारे आमोजनाका रागग रय–ये गुरेदटङ ड्माभ फनाउन उगचत हुने सुझािसभेत ददएको छ।

सलभनतरे मसफाये भजत्रारमराई जानकायी गयाए ऩनन भजत्रारमरे कुनै प्रनतकक्रमा ददएको छै न। यास्ष्िम
गौयिको आमोजना कुनै अियोधबफना ननयजतय काभ गनऩ
ुा छा तय आगथाक प्ररोबनभा भजत्रीरे नै मसभा
दढराइ गये को आमोजना कभाचायी फताउॉ छन ्।

३० भदहनाभा डडवऩआय ऩूया गने गयी ९२ कयोड रुऩैमाॉभा ्माक्टिेरसॉग २०६९ असोजभा सम्झौता बएको

गथमो। सम्झौताभा रय–ये गुरेदटङ ड्माभ फनाउने फॉद
ु ा गथएन। अदहरे काभ थवऩएकारे उसरे सभम य यकभ
थप्नुऩने जनाएको छ। रय–ये गुरेदटङ ड्माभ फनाउॉ दा साभास्जक य िाताियणीम प्रबािफाये थऩ अध्ममन
जरुयी बएकारे ऩयाभशादातारे मसको थऩष्ट जानकायी गयाउन बनेको छ।

सन ् १९८४ भा गरयएको ऩूि–ा सम्बाव्मता अध्ममनका आधायभा आमोजनाको ऺभता ६ सम भेगािाट

ननधाायण गरयएको गथमो। ्माक्टिेररे प्रायस्म्बक प्रनतिेदन फुझाउॉ दा आमोजनाको ऺभता ६ सम ४४, ७
सम २२, ९ सम ४५ य हजाय भेगािाटसम्भ ननधाायण गये को गथमो। मसभध्मे सलभनतरे हजाय भेगािाट
फनाउन उगचत हुने ननणाम गये को गथमो।

आमोजनाफाट गोयखाका ३७, धाददङका २७, नुिाकोटका २ य भनाङ स्जल्राको १ गयी ६७ गाविस प्रबावित
हुनेछन ्। जराशमफाट भात्र गोयखाका १२ य धाददङका ११ गाविस प्रबावित हुने अध्ममनभा उल्रेख छ।
मसको बूलभगत विद्मुतगह
ृ गोयखाको घ्माल्चोक य धाददङको सराङभा ननभााण हुनेछ।
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बोटे कोसी आमोजना ५ प्रनतशत सेमय ददन तमाय
ददनेश

थाऩा÷याजधानी

लसजधऩ
ु ाल्चोक, १८ कावत्तक
सेमयको भाग गदै आजदोरनभा उबत्रएका सत्तासाझेदाय नेऩारी काॊग्रेस य एभारे तथा प्रभुख प्रनतऩऺी
एकीकृत भाओिादीका नेताहरूरे आजदोरनफाट ऩनछ नहट्ने फताएका छन ् ।दरहरू आजदोरनभा
उबत्रएऩनछ बोटे कोसीका सजचारकहरू दरका केजरीम नेताराई बेटेय सभथमा सुल्झाउन दफाफ सुरु गये को
बजदै उनीहरूरे आजदोरनफाट ऩनछ नहट्ने फताएका हुन ् ।

िैदेलशक रगानीफाट बोटे कोसी सजचारन बएकारे ऩनन विदे शीहरूरे मसभा फढी चासो ददएको य विदे शी
शस्क्तहरूरे आजदोरन कपतााका रागग दफाफ ददएको फताइएको छ । ऩाॉच याजनीनतक दरको आमोजनाभा
तातोऩानीभा बएको वियोधसबाभा एभाओिादी नेता सयर सहमात्री ऩौडेररगामत प्रभुख दरका नेताहरूरे

ऩनन आमोजनाका सजचारक केजरीम नेताभापात आपूहरूराई झुक्माउन खोजेको खर
ु ासासभेत गये का
गथए । बोटे कोसीका सजचारकरे सफै दरका अध्मऺ य सबाऩनतराई बेदटसकेका छन ्, त्मता बेटेय केही
हुजन, आमोजना सजचारन गने हो बने स्जल्राभा आउनुऩछा ,‘ ऩौडेररे बने ।

दरहरूरे १० य साढे २२ प्रनतशतको भाग याखेय आजदोरनभा उबत्रए ऩनन बोटे कोसी बने ५ प्रनतशतबजदा
फढी सेमय ददन नसक्ने अडानभा हछ । अभेरयकाको ऩाण्डा इनजॉको रगानीभा थथाऩना बएको
बोटे कोसीभा अदहरे ९५ प्रनतशत रगानी नेऩारी कम्ऩनीको छ । अभेरयकाको अफ ५ प्रनतशत सेमय फाॉकी
यहे कारे थथानीमराई त्मही फाॉकी सेमय ददन मोजनाभा बोटे कोसी यहे को स्रोतको दाफी छ ।
स्जल्राका याजनीनतक दरहरू आजदोरनभा रागे ऩनन सफै ऩाटॊका केजरीम नेतत्ृ ि बने स्जल्राका

दरहरूरे ‗आजदोरन‘ गये य गरत सॊथकृनतको विकास गये को बजदै रुष्ट यहे को स्रोतको दाफी छ । दरहरूरे
साढे २२ प्रनतशत सेमय भाग्नु जमानमक व्मिथथा अनस
ु ाय नहुने उनीहरूरे तका गये का छन ् ।

सेमय ददनुऩने भाग गदै आजदोरनभा उबत्रएका ऩाॉच याजनीनतक दर य छुट्टै आजदोरन गदै आएको नेऩारी
काॊग्रेसफीच साझा धायणा फनाएय जाने सहभनत बनेबएको छ ।एभारे, एभाओिादी, नेकऩा–भाओिादी,

याप्रऩा य याप्रऩा नेऩार एक सभूह य नेऩारी काॊग्रेस बोटे कोसीविरुद्ध एक्रै आजदोरनभा उबत्रए ऩनन

दरहरूफीच बोटे कोसीविरुद्ध एक बएय जाने सहभनत बएको हो । ऩाॉच दररे ३५ प्रनतशत सेमय ददनुऩने

भाग याखेका छन ् बने काॊग्रेसरे जमूनतभ १० प्रनतशत सेमय ददनुऩने आमोजनासॉग भाग याखेको छ । ६

याजनीनतक दरहरूरे आइतफाय य सोभफाय याजधानीभा गये को सॊमुक्त फैठकभा चाय दर ३५ प्रनतशतफाट
घटे य साढे २२ प्रनतशतभा झये का छन ् बने काॊग्रेसको भाग मथाित ् छ । ऩाॉच दररे याखेको ३५ प्रनतशत य

काॊग्रेसरे याखेको १० प्रनतशत जोड्दा जम्भा ४५ प्रनतशत बएको य त्मसराई २ रे बाग गदाा हुने साढे २२
प्रनतशतभा काॊग्रेस ऩनन सहभनत बएको नेकऩा एभारेका केजरीम सदथम अरूण नेऩाररे जानकायी ददए ।
सॉगै आजदोरनभा जान काॊग्रेस सहभत बए ऩनन १० प्रनतशतबजदा भागथ जानु ननमभविऩयीत बएको
काॊग्रेस सबासद् भोहन फथनेतरे फताए ।

स्जल्राका याजनीनतक दर य बोटे कोसी आमोजना सजचारकफीच दईु ददन बएको छरपर आ–आफ्नो
अडानका कायण ननष्कर्ाभा ऩुग्न सकेको छै न । ‗बोटे कोसीरे सुरुभा सेमय नददने बनेको गथमो, ऩनछ
ददजछुबजमो तय उसरे २ प्रनतशतदे खख ‗फागेननङ‘ गरययहे को छ,‘ एभाओिादी नेता भाधि साऩकोटारे बने,

‗कदहरे २ प्रनतशत कदहरे ३ हॉैुदै अदहरे ५ प्रनतशतसम्भ ददजछु बनेको छ तय हाभीरे मसभा सहभनत
गये नौं ।‘

‘बोटे कोसी’ सभस्मा सल्
ु झाउन प्रधानभन्िीको ननदे शन

प्रधानभजत्री सश
ु ीर कोइयारारे ऊजााभजत्री याधा ऻिारीराई फोराएय बोटे कोसी जरविद्मत
ु ् आमोजनाभा
दे खखएको सभथमा सभाधन गना ननदे शन ददएका छन ् । भॊगरफाय प्रधानभजत्रीरे फोराएय लसजधऩ
ु ाल्चोकको

जयु े ऩदहयोफाट ऺनत ऩग
ु ेका प्रसायण राइनको टािय ननभााणको क्रभभा थथानीम याजनीनतक दरहरूरे
अियोध ऩ¥ु माएकाभा त्मसको सभथमा सभाधानका रागग ननदे शन ददएका हुन ् ।

‗प्रधानभजत्रीरे फोराएय बोटे कोसीको सभथमा सभाधान गनब
ुा जनुबएको छ,‘ उनरे भॊगरफायको कृवर् तथा
जरस्रोत सलभनतको फैठकभा बननन ्, ‗सत्ताभा यहे का काॊग्रेस, एभारे ऩाटॊफाटै ४५ भेगािाटको उत्ऩादन

ल्माउनफाट योक्नका रागग आजदोरन गनुा गरत छ ।‘ उनरे साका सम्भेरनका रागग बायतफाट थऩ
विद्मुत ् भागगयहे का फेरा नेऩारभा अियोध गदाा मसरे सभथमा झन ् थऩेको फताइन ् ।
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उऩल्रो कणाबरी मोजना वििाद
डा. आनजदफहादयु थाऩा

विश ्ि फैंकको सहमोगभा गरयएको विथतत
ृ अध्ममनफाट प्रथताि गरयएको अद्बुतको ४१८० भेगािाट

ऺभताको उऩल्रो कणाारी मोजना विश्िका ठूरा चभत्कायभध्मेको एक हो। ठूरो ऩॉज
ु ी रगाएय फनाइनुऩने
भानिननलभात उच्च फाॉधको साटोभा नदीछे उकै साॉघयु ो ऩिातरे मस मोजनाको ४१० लभटय अग्गो फाॉधको
काभ गनेछ।

प्रथतावित ४१० लभटय अग्रो उऩल्रो कणाारी मोजनाको फाॉध हारसम्भको विश्िको सफैबजदा अग्रो यगुन

फाॉधबजदा ऩनन धेयै अग्रो हुनेछ। यगुन फाॉधको उचाइ केिर ३३५ लभटय हो य मो फाॉध अझै ननभााणकै
अिथथाभा छ। प्रथतावित उऩल्रो कणाारी मोजनाफाट उत्ऩाददत बफजुरी असाभाजम रूऩरे सथतो हुनेछ
बजने सस्जरैलसत अऩेऺा गना सककजछ।

दब
ु ााग्मिश, ४१८० भेगािाटको उऩल्रो कणाारी मोजनाको अस्थतत्ि सभाप्त ऩाना रागगॉदैछ। मथतो अनत

सॊिेदनशीर विर्मभा ऩनन हाम्रो दे शका याजनेता, नीनतननभााता य प्रेसजगत्राई सभेत याम्रयी थाहा नहुनु
अथिा थाहा याख्न नचाहनु दे शको रागग दब
ु ााग्म हुनेछ।
विश्ि फैंकको सहमोगभा गरयएको अध्ममन
विश्ि फैंकको ऋण सहमोगभा कणाारी मोजनाहरूको विथतत
ृ सम्बाव्मता अध्ममन गरयएको गथमो। सो
कामाभा अनत ठूरो सॊतमाभा अभेरयका य क्मानाडाका चाय प्रनतस्ष्ठत कजसस्ल्टङ पभाहरूका विशेर्ऻरे बाग

लरएका गथए। मसको अनतरयक्त अजतयाास्ष्िम जगत्भै तमानतप्राप्त अभेरयकाको ऊजाा ऺेत्रको हथती भाननने
फेखटे र इजटयनेसनरका सल्राहकायहरूको सभूहको ऩनन विश्ि फैंकको ननगयानीभा गरयएको सो
अध्ममनभा सॊरग्नता गथमो।

विश्िको ठूरो चभत्कायको रूऩरे दे खखने ४१८० भेगािाट ऺभताको उऩल्रो कणाबरी मोजना प्रकृनतको उदाय
उऩहाय हो। मस्तो अभूल्म जरस्रोत सॊयऺणका राथग कुनै ऩनन दे शको सभ्म सभाजरे गदहयो चासो याख ्नु
जरुयी छ।

भागथ उस्ल्रखखत विथतत
ृ अध्ममनफाट उऩल्रो कणाारी मोजनाको रागग मथतो अद्बुत थथान पेरा ऩ:मो,
जहाॉ नदीछे उको साॉघुयो ऩिातरे ४१० लभटय अग्रो भुतम फाॉधको काभ गना सक्ने दे खखमो। केिर २६०
लभटयजनत अग्रो तुरनात्भक रूऩरे ननकै होचो फाॉध फनाएय नदीराई छे केभा ४१० लभटय अग्रो विशार
उच्च फाॉधको ननभााणकामा सम्ऩूणा रूऩरे ऩूया हुनेछ।
असाभान्म बौगोलरक फनोट

कणाारी नदी प्रथतावित फाॉधथथरफाट सरु
ा पा फग्छ। त्मसऩनछ
ु भा करयफ २५ ककरोलभटयजनत दक्षऺणऩि
ू त

ठीक विऩयीत ददशातपा पकेय झजडै ऩदहरेकै प्रथथान बफजदभ
ु ा आइऩुग्छ, जहाॉ नदीको उऩल्रो धाय य तल्रो
धायफीचको दयू ी केिर दईु ककरोलभटयजनत भात्र छ बने नतनीहरूफीचको उचाइको अजतय १५० लभटय छ।

नदीको उऩल्रो धाय य तल्रो धायको फीचभा एउटा साॉघुयो ऩहाड छ, जसराई ४१० लभटय अग्रो विशार
फाॉधको रूऩभा प्रमोगभा ल्माउन सककजछ। मो विशार फाॉधराई ऩूणत
ा ा प्रदान गना नदी छे क्ने उद्दे श्मरे
तुरनात्भक रूऩरे ननकै सानो २६० लभटय अग्रो फाॉधको ननभााण ऩमााप्त हुनेछ।
उऩल्रो कणाबरी मोजनाको फाॉधको विशेर्ता
प्रथतावित ४१८० भेगाफाट ऺभताको उऩल्रो कणाारी मोजनाफाट उत्ऩाददत हुने बफजुरी सथतो हुनुको दईु
भुतम कायण छन ्, जो फाॉधलसत सोझै सम्फस्जधत छन ्।
क) फाॉधको उचाइ अत्मगधक धेयै बएकारे मो मोजना ठूरो ऩानीको चाऩभा सजचारन हुनेछ। मसयी उच्च
ऩानीको चाऩभा सजचारन हुने कुनै ऩनन मोजनाको विद्मुत ् उत्ऩादन रागत तुरनात्भक रूऩरे कभ हुजछ।
ख) फाॉधको उचाइ खास सीभाबजदा धेयै फढी हुने गयी िद्
ृ गध गये भा मथतो िद्
ृ गधको तुरनाभा फाॉधको
ननभााण रागत असाधायण रूऩरे िद्
ृ गध बएको ऩाइनेछ। अत्मगधक अग्रो फाॉध धेयै आकर्ाक नहुनुको मो नै
भत
ु म कायण हो। तय प्रथतावित ४१८० भेगािाट ऺभताको उऩल्रो कणाारी मोजनाको ४१० लभटय अग्रो
फाॉध ऩॉज
ु ी ननिेर् नऩने एक ऩिात बएकोरे नै मस मोजनाको विद्मत
ु ् उत्ऩादन रागत अत्मगधक सथतो
हुनेछ।

विद्मुत ् उत्ऩादन
प्रथतावित ४१८० भेगाफाट ऺभताको उऩल्रो कणाारी मोजनाको उच्च फाॉधको रूऩभा यहे को ऩिातलबत्र
ननभााण हुने बलू भगत विद्मत
ु ् गह
ु ् गह
ृ भा जराशमको ऩानीरे प्रिेश ऩाउनेछ। मस विद्मत
ृ रे प्रनतिर्ा नौ
हजाय गेगािाट घजटाजनत अनत सथतोभा पभा विद्मत ् उत्ऩादन गनेछ।
जराशमको छे उभा फन ्ने इजटे क सॊयचनाफाट जरविद्मुत ् गह
ृ को रम्फाइराई सभेत जोडेय नदीको तल्रो
घायभा ऩानी पाल्ने टे रेयस सुरुङको अजत्मसम्भको कुर दयू ी करयफ दईु ककरोलभटय जनत भात्र हुनेछ।

मथतै प्रकायरे गचसाऩानीभा प्रथतावित १० हजाय आठ सम भेगाफाटको कणाारी जरविद्मत
ु ् मोजनाको
मथतो दयू ी ऩनन केिर दईु ककरोलभटय जनत भात्र छ। तसथा प्रथतावित ४१८० भेगािाटको उऩल्रो कणाारी

मोजना ऩनन गचसाऩानीको कणाारी मोजनाजथतै ऩूणरू
ा ऩरे उच्च फाॉधभा आधारयत मोजना फजन ऩुगेको
छ।

झजडै चाय सम लभटयको उच्च ऩानीको चाऩभा सजचारन हुने उऩल्रो कणाारी मोजनाको प्रनतमुननट
विद्मुत ् उत्ऩादन रागत अत्मजत जमून हुनेछ। मस मोजनाको प्रनतमुननट विद्मत
ु ् उत्ऩादन रागत करयफ
दईु सम लभटयजनत भात्रको चाऩभा सजचारन हुने कणाारी गचसाऩानीको प्रनतमुननट विद्मुत ् उत्ऩादन
रागतको तुरनाभा आधाबजदा केही फढी हुने अनुभान गना सककजछ।
विश ्िको सफैबन्दा अग्रो फाॉध मोजनाको विनाश

दब
ु ााग्मिश, उऩल्रो कणाारीको अऩाय जरस्रोत विनाश गरयन रागेको छ। एक बायतीम कम्ऩनी

जीएभआयराई िर्ाभा केिर हजाय भेगािाट घजटा पभा विद्मत ् उत्ऩादन हुने नौ सम भेगािाट ऺभताको
उऩल्रो कणाारी मोजना ननभााणको रागग अस्जतभ थिीकृनत ददन रागगएको छ।
मथतो मोजना फनेभा प्रनतिर्ा अनतसथतो नौ हजाय गेगािाट घजटा पभा विद्मत ् उत्ऩादन गने ४१८०
भेगािाटको उऩल्रो कणाारी मोजनाको अस्थतत्ि थित: सभाप्त हुनेछ। मसफाये भा विश्ि फैंकको सहमोग
गरयएको अध्ममनरे थऩष्ट रूऩरे सचेत गयाएको छ।

विश्िको ठूरो चभत्कायको रूऩरे दे खखने ४१८० भेगािाट ऺभताको उऩल्रो कणाारी मोजना प्रकृनतको उदाय

उऩहाय हो। मथतो अभूल्म जरस्रोत सॊयऺणका रागग कुनै ऩनन दे शको सर्भम सभाजरे गदहयो चासो याख्नु
जरुयी छ।
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प्रसायण राइन ननभाबण सेनाराई ददन भाग
नेऩारी सेनारे विद्मत
ु ् प्रसायण राइन ननभााणको स्जम्भा ददइए काभ गना तमाय यहे को फताएको छ । सॊसद्को

जरस्रोत सलभनतअजतगातको ऊजाा उऩसलभनतको फुधफायको फैठकभा ननलभत्त प्रधानसेनाऩनत ऩिनजॊग ऩाण्डेरे
प्रसायण राइन ननभााण गना सक्ने ऺभता सेनासॉग यहे को जानकायी ददए ।

उऩसलभनतरे प्रसायण राइन ननभााणभा दे खखएका सभथमा य सभाधानका उऩामफाये यऺासगचि, गह
ृ सगचि,

प्रधानसेनाऩनत, नेऩार तथा सशथत्र प्रहयी प्रभुख य विद्मुत ् प्रागधकयण अगधकायीसॉग छरपर गये को गथमो
।

‗सयकायरे प्रसायण राइन ननभााण गना स्जम्भा ददए स्जम्भेिायी ऩूया गना तमाय छौँ, ननभााणका रागग

सेनासॉग ऺभता छ,‘ ऩाण्डेरे बने । सयकायरे जदटर सडक िमाक खोल्ने स्जम्भा सेनाराई ददॉ दै आएको छ
।
प्रसायण राइन फाटो (याइट अप िे)भा ऩने जग्गा भआ
ु ब्जा तथा ऺनतऩनू ता वििाद, ननभााणभा थथानीमको

अियोध, ऊजाा भजत्रारम य प्रागधकयणको राऩयफाहीरे कैमौँ ननभााण अगाडड फढ्न सकेका छै नन ् । प्रसायण

राइन अबािभा विद्मत
ु ् खरयद–बफक्री सम्झौता (वऩवऩए) य वित्तीम व्मिथथाऩन बइसकेका जरविद्मत
ु ्
आमोजना ननभााण सरु
ु हुन सकेका छै नन ् ।

काभु यऺासगचि दे िेजरप्रसाद लसटौरारे प्रसायण राइन ननभााण सेनाराई स्जम्भा ददन सककने फताए ।

‗सडकको काभ सेनारे गरययहे को छ, प्रसायण राइनको स्जम्भा ऩनन ददइए ऩूया गना तमाय छ,‘ सगचि
लसटौरारे बने ।

उऩसलभनत सॊमोजक एिॊ ऩूिज
ा रस्रोतसगचि ऻानेजरफहादयु काकीरे प्रसायण राइन ननभााण गना सेनाराई

ददनेफाये छरपर आिश्मक यहे को फताए । ‗सडक ननभााणभा सेनारे सपरता हालसर गये कारे प्रसायण
राइन ननभााण स्जम्भा ददने सम्फजधभा छरपर गरयनुऩछा ,‘ ऩूिज
ा रस्रोतभजत्रीसभेत यहे का काकीरे बने ।
प्रागधकयण कामाकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे प्रसायण राइन ननभााणभा दे खखएको भुआब्जा वििाद
सभाधान गना सयकायरे ठोस नीनत य भाऩदण्ड फनाउनुऩने फताए ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/8/19

अरुण तेस्रोको वऩडडएभा सहभनत
रगानी फोडा य बायतीम कम्ऩनी सतरज जरविद्मुत ् ननगभफीच ९ सम भेगािाटको अरुण तेस्रो जरविद्मुत ्

आमोजना ननभााणका रागग आमोजना विकास सम्झौता (वऩडडए)भा सहभनत जट
ु े को छ । फोडा य कम्ऩनीफीच
भॊगरफाय य फुधफाय काठभाडौंभा बएको िातााभा वऩडडएभा सहभनत जुटेको हो ।

कम्ऩनीरे प्रनतभेगािाट ५० राख अनद
ु ान, १० िर्ासम्भ आमकय छुट य त्मसऩनछका ऩाॉच िर्ासम्भको

आमकयभा ५० प्रनतशत छुटरगामतका सवु िधा ऩाउनेछ । वऩडडएभा १० य ११ भॊलसयभा काठभाडौंभा हुने
साका सम्भेरनकै अिगधभा हथताऺय हुने रगानी फोडा स्रोतरे फतामो ।
स्रोतका अनुसाय कम्ऩनीरे आमोजनाथथर सॊखि
ु ासबाका फालसजदाराई ५ दे खख ६ प्रनतशत सेमय ददनेछ ।
आमोजना प्रबावित फालसजदाराई प्रनतभदहना २० मुननट नन:शुल्क विद्मुत ् ददन सतरज सहभत बएको छ
। आमोजनाको उत्ऩादन अिगध २५ िर्ा यहनेछ । त्मसऩनछ आमोजना चारू अिथथाभा नन:शुल्क
नेऩारराई हथताजतयण हुनेछ ।

अरुण तेस्रो आमोजना प्रनतथऩधााका आधायभा बायतीम केजरीम तथा दहभाजचर प्रदे श सयकायको रगानी
यहे को सतरजराई नेऩार सयकायरे ०६४ भा अनुभनत ददएको गथमो । आमोजनाफाट उत्ऩाददतभध्मे २१.९
प्रनतशत ऊजाा नेऩाररे नन:शुल्क ऩाउनेछ । फाॉकी बफजुरी बने बायत ननमाात हुनेछ ।

>f]tM gful/s, 2071/8/20

सभस्माग्रस्त प्रसायण राइन फनाउन नेऩारी सेना तमाय
रक्ष्भण विमोगी

दे शका दजानौं ठाउॉ भा प्रसायण राइन (आमोजना) ननभााण अथतब्मथत बइयहॉ दा नेऩारी सेना मथता

आमोजना फनाउन अग्रसय दे खखएको छ। फढी प्रबावित ऺेत्रभा सुयऺा ऩरयचारन गनेफाये फहस बइयहॉ दा
दीघाकारभा सभथमा दोहोरयन नददन आमोजना फनाउने दृढता सेनारे व्मक्त गये को हो।

थथानीम सभथमा हर गना य नेऩार विद्मत
ु प्रागधकयणरे ननभााण थारेको तय दशकौंसम्भ ऩयू ा नबएका
प्रसायण राइन फनाएय याज्मराई सहमोग गना तमाय यहे को सेनाका उच्च अगधकायीरे फताए। प्रसायण
राइन ननभााणभा सयु ऺा व्मिथथाऩनफाये कृवर् तथा जरस्रोत सलभनतभा फध
ु फाय बएको छरपरभा

सेनासॉग प्राविगधक दऺता बएकारे मथतो स्जम्भेिायी लरन तमाय यहे को काभु प्रधानसेनाऩनत ऩिनजॊग
ऩाण्डेरे फताए।

ऩाइऩराइनभा यहे को प्रसायण राइन अफको २/३ िर्ालबत्र ननभााण ऩूया गना नसके बमािह सभथमा आउने
बजदै प्रागधकयणका कामाकायी ननदे शक भुकेशयाज काफ्रेरे सयकायरे बयऩदो सुयऺा व्मिथथा गनक
ुा ो

विकल्ऩ नयहे को फताए। 'वििाददत य सभथमाग्रथत आमोजनाभा सेना अग्रसय हुनु सकायात्भक हो,' उनरे
नागरयकसॉग बने, 'प्रसायण राइनभा राभो सभमसम्भ सुयऺा सॊमजत्र याख्नऩ
ु ने होइन, केही िर्ा सेनाराई
काभ स्जम्भा ददनु उगचत हुजछ।'

सुयऺा ननकामफाट उगचत सहमोग बए ऩाइऩराइनभा यहे का सफै प्रसायण राइनको ननभााण सभमभै ऩूया

हुने काफ्रेरे फताए। वििाददत प्रसायण राइन फनाउने स्जम्भा सेनारे लरए काभ अझ दयत
ु ् गनतभा अगाडड
फढ्ने उनको बनाइ छ। याज्मरे सभथमा सभाधान गना अस्जतभ विकल्ऩ सेना प्रमोग गनुऩ
ा ने प्रनतकक्रमा
ददॉ दै काभु प्रधानसेनाऩनत ऩाण्डेरे बने, 'वििादरे िर्ौं नफनेका मथता प्रसायण राइन फनाउने दऺता
सेनासॉग छ।'

नेऩार प्रहयी य सशथत्र प्रहयी ऩरयचारन गये को ऺेत्रभा सेना जान नसक्ने दटप्ऩणी ऩनन ऩाण्डेरे गये । उनरे
थऩे, 'प्रसायण राइनका सभथमा थथानीम हुन ्, ती थथानीम प्रशासनफाटै सभाधान हुनुऩछा , मसभा
सबासदको ध्मान जानुऩमोैा।' सभथमा सभाधान गनै नसककने चयणभा ऩुगेको बए मसको ऩूणा

स्जम्भेिायी सेनाराई ददनुऩने उनको धायणा गथमो। तय, कुनै ऩनन ऺेत्रभा सोझै नेऩारी सेना जान नसक्ने
ऩनन ऩाण्डेको तका छ।

प्रसायण राइनभा कथतो सुयऺा सतकाता अऩनाउने बजने छरपरभा नेऩार प्रहयी य सशथत्र प्रहयीका

प्रभुखराई सभेत फोराइएको गथमो। उनीहरुरे सभेत याज्मरे चाहे आिश्मक सुयऺा उऩरब्ध गयाउन तमाय
यहे को फताए। नेऩार प्रहयीका भहाननयीऺक उऩेजरकाजत अमााररे प्रसायण राइन ननभााणभा सभथमा
बमािह हुॉदै गएकारे नछटो सभाधान खोस्जनऩ
ु ने फताए।

'सभथमा फेरैभा सभाधान गना सककएन बने मो ऺेत्र नै ध्िथत हुने खतया दे खखजछ,' अमााररे बने, 'जग्गा

अगधग्रहण य ऺनतऩूनता वििाद त छॉ दैछ, मसभागथ ननभााण ऺेत्र अदहरे गुण्डागदॊको ननशानाभा छ।'

आमोजनाफाट आगथाक राब लरन गुण्डारे ठे केदाय य थथानीम प्रशासनराई ननमजत्रणभा लरने गये को उनको
तका छ।

सॊगदठत गुण्डागदॊ गनेसॉग थथानीम तहभै सहभनत हुने हुॉदा सभथमा जदटर फजदै गएको उनरे दोहोमा्ाए।
उनरे बने, 'जरविद्मुत तथा प्रसायण राइन आमोजना दग
ा ऺेत्रभा फजछन ्, ननभााणभा जानुअनघ
ु भ

थथानीम प्रशासनसॉग सभजिम गदाा काभ गना सहज हुजछ। उनका अनुसाय आमोजनाभा आिश्मक सुयऺा
व्मिथथाको खचै आमोजनाको रागतलबत्रै सभािेश गना सके उगचत सयु ऺा प्रदान गना सककने छ।

थथानीम य याजनीनतक कायणरे एक दशकसम्भ नफनेको खखम्ती–ढल्केफय २२० केबी प्रसायण राइन
ननभााणभा अदहरे विश्ि फैंकरे अियोध गये को छ। मथतै थानकोट–चाऩागाउॉ –बक्तऩयु १३२ केबी प्रसायाण
राइन थथानीम वििादका कायण १४ िर्ासम्भ ऩयू ा हुन सकेको छै न। अफ ऩनन मी प्रसायण राइन नफने
एक/दईु िर्ाऩनछ काठभाडौंको रोडसेडडङ झन ् फढ्दै जाने प्रागधकयण गग्रड विकास विबागका ननदे शक
याजीि शभाारे फताए।

शभााका अनुसाय हार खखम्ती–ढल्केफय, थानकोट–चाऩागाउॉ –बक्तऩुयसदहत हे टौंडा–कुरेखानी–भातातीथा
१३२ केबी डफर सककाट ताजने काभ ननकै प्रबावित बएको छ। प्रसायण राइन ननभााण सयकायको

प्राथलभकताभा ऩये को हो बने मी आमोजना फनाउन नेऩारी सेना नै ऩरयचारन गनुऩने शभाारे फताए।
हे टौंडा–कुरेखानी–भातातीथा राइन ताजने काभ ४ िर्ादेखख योककएको छ।

ताभाकोसीफाट काठभाडौं बफजुरी ल्माउन फनाउने बननएको लसॊगटी–राभोसाॉघु २२० केबी राइनको

लसजधऩ
ु ाल्चोकभा फजने सफथटे सन ऩनन थथानीम याजनीनतक दररे गदाा बाॉडडएको प्रागधकयणका कभाचायी
फताउॉ छन ्। मथता सॊिेदनशीर ऺेत्रभा सयकायरे कडा सुयऺा ऩरयचारन गने ननणाम गये काभ गना सहज हुने
प्रागधकयण अगधकायीको तका छ।

प्रागधकयणका अनुसाय हे टौंडा–बयतऩुय, बयतऩुय–फदा घाट, गचलभरे–सभुजरटाय, बत्रशूरी–काठभाडौं २२०
केबी प्रसायण राइन ननभााणभा थथानीमदे खख याजनीनतक सभथमा चकेको छ। त्मसभागथ िन तथा

िाताियण भजत्रारमरे विलबजन फहानाभा ननभााण प्रकक्रमाभा अियोध खडा गये को छ। प्रागधकयणका
अनुसाय थथानीम तहभा फढ्दै गएको गुण्डागदॊरे भथमााङ्दी, कालरगण्डकी, सोरुरगामत करयडोयभा काभ
हुन सकेको छै न।

ननमतिश काफेरी खाये ज नगये को दाफी
काठभाडौं- अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसजधान प्रभुख आमुक्त रोकभानलसॊह काकीरे काफेरी जरविद्मुत
आमोजनाको अनुभनतऩत्र कानुनको दामयालबत्रै यहे य खाये ज गना ननदे शन ददएको दाफी गये का छन ्।

आपू विकसवियोधी नबएको थऩष्टीकयण ददॉ दै काकीरे ननमभअनुसाय प्रिद्ाधकरे काभ नगये को य झोराभा
खोरा याख्ने सॊथकाय अजत्म गना खाये ज गना ननदे शन ददएको प्रथट्माए। सॊसदको अथा सलभनतरे

आमोजनाको अनुभनतऩत्र खाये जीफाये सोधेको थऩष्टीकयणभा उनरे ननमतिश ननणाम नगरयएको फताए।
अस्ततमायरे काफेरीरगामत थऩ १० आमोजनाको अनुभनतऩत्र खाये ज गनासभेत ऊजाा भजत्रारमराई

ननदे शन ददएको गथमो। सोही ननदे शन अनुशयण गदै भजत्रारमरे चाय सम भेगािाटको तल्रो अरुणको

उत्ऩादन अनुभनतऩत्र खाये ज गने ननणाम गरयसकेको छ। काकीरे बने, 'सयकायरे अनुभनत ददॉ दा सता ऩूया
नगये कै कायण काफेरीको अनुभनत खाये ज गना ननदे श गरयएको हो।'

सलभनतभा थऩ थऩष्टीकयण ददॉ दै काकीरे ऊजाा भजत्रारमरे आयोऩ रगाएझैं अस्ततमायरे कानुनको कुनै

फॉद
ु ा ऩनन अिऻा नगये को तका गये । उनरे थऩे, 'अजतरयभ सॊविधान, २०६३ को धाया १२० को (५) अनस
ु ाय
अस्ततमायराई ददएको अगधकाय प्रमोग गरयएको हो। सलभनतभा आफ्नो धायणा याखेय दहॉ ड्न रागेका

काकीराई नेकऩा एभारेका सबासद सयु े जर ऩाण्डेरे सलभनतको छरपर सन
ु ेयभात्रै जानऩ
ु ने फताएका गथए।
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अरुण-३ वऩडडए भस्मौदाभा सहभनत

नौ सम भेगािाटको अरुण–३ आमोजना विकास सम्झौता (वऩडडए) भथमौदाभा रगानी फोडा य प्रिद्ाधक
सतरज जरविद्मुत ननगभफीच सहभनत बएको छ। फोडा य ननगभफीच भॊगरफाय य फुधफाय काठभाडौंभा
बएको िातााभा फोडारे याखेका अगधकाॊश सताभा कम्ऩनी सकायात्भक दे खखएको छ। सतरजका आयके

अग्रिारको नेतत्ृ िभा आएको टोरी वऩडडए टुॊग्माउन तमाय यहे को फोडाका प्रभख
ु कामाकायी अगधकृत याधेश
ऩजतरे फताए।

भथमौदा मसै साता ननगभराई ऩठाइने य उसरे ददएको प्रनतकक्रमाका आधायभा अस्जतभ िाताा हुने फोडा

अगधकायीरे फताए। फोडाका अनस
ु ाय सतरज सजचारक सलभनतरे भथमौदाभा थऩ छरपर गनऩ
ुा ने प्रथताि
गये ऩन
ु ् िाताा हुनेछ, नत्र हथताऺय चयणभा जानेछ।

आमोजनाभा थथानीमरे सेमय ददनऩ
ु ने भाग याखेका गथए। ननगभ थथानीमराई सेमय ददन तमाय बएको छ
बने थथानीम ऺेत्रको विद्मुतीकयणका रागग ऩूिााधाय ननभााण गने विर्मभा ऩनन सकायात्भक दे खखएको

फोडाका एक अगधकायीरे फताए। उनरे बने, 'थथानीमका रागग ननशुल्क बफजुरी ददनेफाये सकायात्भक छ तय
कनत ददने बजने टुॊगो रागेको छै न।'

फोडाका अनुसाय आमोजनाको तल्रो य भागथल्रो तटीम ऺेत्रभा ऩने असयका विर्मभा भागथल्रो कणाारीभा
जथतै एक अध्ममन टोरी गठन हुनेछ। उक्त टोरीरे ६ भदहनालबत्र अध्ममन गये य फुझाएको प्रनतिेदनका
आधायभा त्मस ऺेत्रभा ऩने असय ननगभरे व्मिथथाऩन गरयददनुऩनेछ।

ननगभसॉग फोडारे साका लशखय सम्भेरनका क्रभभा नेऩार आउने तमायीभा यहे का बायतीम प्रधानभजत्री
नये जर भोदीको उऩस्थथनतभा वऩडडए हथताऺय गने तमायी गये को छ। भॊलसय १० य ११ गते काठभाडौंभा साका
सम्भेरन हुॉदैछ। त्मही फेरा वऩडडए सम्झौता टुॊग्माउने गयी काभ बइयहे को ऊजाा भजत्रारमका अगधकायीरे
फताए।

फोडारे असोज अस्जतभ साता सतरजराई वऩडडएको प्रायस्म्बक भथमौदा ऩठाउॉ दै िाताा गना आह्िान गये को
गथमो। वऩडडएको ढाॉचा फननसकेकारे साका सम्भेरनभा भोदी आउॉ दा नै सम्झौता हुनेभा आपू विश्िथत
यहे को प्रभुख कामाकायी अगधकृत ऩजतरे फताए।

बायतीम प्रधानभजत्री भोदी साउन १८ गते ऩदहरोऩटक नेऩार भ्रभणभा आउॉ दा सतरजसॉग उक्त
आमोजना सयकायरे नै लरएय बायतीम अनुदानभा फनाउन प्रथताि गने तमायी बएको गथमो। तय,

अनुदानभा फनाउने आमोजना प्रथताि गना नऩये ऩनछ सतरजरे आमोजना फनाउने य उसैसॉग वऩडडए गने
प्रकक्रमा अगाडड फढाइएको हो। मो बायत सयकायको ऩूणा थिालभत्िको कम्ऩनी हो।

सॊखि
ु ासबाभा फजने अरुण तेस्रो फनाउनेफाये सतरजसॉग २०६५ पागुन १९ गते सम्झौता हुॉदा सयकाय

(नेऩार विद्मत
ु प्रागधकयण) राई कुर जडडत ऺभताको २१.९ प्रनतशत (१९७ भेगािाट) बफजर
ु ी ननशल्
ु क
ददने सम्झदायी बएको छ। तत्कारीन सभमभा ४ सम २ भेगािाटभा फनाउने सभझदायी बए ऩनन ऩनछ

कम्ऩनीरे प्राकृनतक स्रोतको उच्चतभ उऩमोग गनऩ
ुा ने बजदै ऺभता फढाएय नौ सम भेगािाट ऩुमााैाएको
गथमो।

कम्ऩनीरे बफजुरी उत्ऩादन सुरु बएको िर्ादेखख जडडत ऺभता य ऊजाा दि
ु ैभा नन्शुल्क बफजुरी ददनुऩनेछ।
उत्ऩाददत बफजुरी बायत ननमाात हुने हुॉदा बफजुरी बफक्रीफाट ननमाात कय य योमल्टीसभेत सयकायराई प्राप्त
हुनेछ। जरविद्मुत नीनत, २०५८ अनुसाय सतरजरे कुर आम्दानीको साढे ७ प्रनतशत योमल्टी य ०.००५
प्रनतशत ननमाात कय सयकायराई फुझाउनुऩछा ।
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ऩीडीए िाताब टुॊथगमो
कृष्ण आचामा

अरुण तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाको विकासकताा सतरज जरविद्मुत ् ननगभ (एसजेबीएन) सॉगको आमोजना
विकास सम्झौता (ऩीडीए) िाताा टुॊगगएको छ । लभल्न फाॉकी फॉद
ु ाहरू आमोजना हथताजतयण, थथानीमराई सेमय,

तल्रो तटीम ऺेत्रभा आमोजनारे ऩाने प्रबाि, आईएरओको व्मिथथा, जग्गा अगधग्रहणरगामत विर्मभा रगानी
फोडा य सतरजका कामाकायी अगधकृतहरूफीच दईु ददनदे खख िाताा बएको गथमो ।

भॊगरफायफाट चरेको िातााभा फोडाका कामाकायी ननदे शक याधेश ऩजत य सतरजका आयके अग्रिार सहबागी गथए ।
'सफै विर्मभा सभझदायी बएको छ । त्मसको भथमौदा बफहीफाय नै सतरजराई ऩठाइजछ,' ऩजतरे कास्जतऩयु लसत

बने, 'कम्ऩनीरे ऩास गये य ऩठाएऩनछ हाम्रो फोडा फैठक याखेय हथताऺय गने लभनत तम हुनेछ । सहभनत नेऩारको दहत
हुने गयी बएको छ ।'

दक्षऺण एलसमारी ऺेत्रीम सहमोग सॊगठन (साका) को लशखय सम्भेरनकै अिगधभा ऩीडीएभा हथताऺय गने तमायी छ ।

त्मसऩूिा ऩीडीएको भथमौदा फोडाको ऩूणा फैठक य भस्जत्रऩरयर्द्फाट ननणाम हुनुऩनेछ । दि
ु ै ठाउॉ फाट ऩीडीए भथमौदा ऩास
बए लशखय सम्भेरनभा सहबागी हुन आउने बायतीम प्रधानभजत्री नये जर भोदी य नेऩारका प्रधानभजत्री सुशीर

कोइयाराको उऩस्थथनतभै ऩीडीएभा हथताऺय गयाउने फोडाको तमायी हो । सम्भेरन १० य ११ भा काठभाडौंभा हुॉदै छ ।
'हाम्रो तपाफाट कुनै सभथमा छै न । उनीहरूरे चाहे बने सम्भेरनअगािै हथताऺय गना सककजछ,' उनरे बने । फुधफाय
जुटेको सहभनतअनुसाय थथानीमरे ६ प्रनतशत सेमय ऩाउनेछन ् ।

थथानीमहरूराई ददइने नन:शुल्क विद्मुतको ऩूिााधाय सतरजरे ननभााण गने सभझदायी बएको छ । 'थथानीम प्रमोग
हुने विद्मत
ु ् बने नेऩार सयकायरे ऩाउने नन:शल्
ु क अजतगातको हो,' फैठकभा सहबागी एक अगधकायीरे बने, '२४
मुननट नन:शुल्क विद्मुत ् थथानीमहरूरे भाग गये का गथए ।

फोडा य विकासकतााको सॊमुक्त अध्ममनऩनछ भागअनुसाय नै सम्फोधन गने सहभनत बएको छ ।' मसअनघ बएको

सहभनतअनुसाय २१ दशभरि ९ प्रनतशत विद्मुत ् नेऩार सयकायरे नन:शुल्क ऩाउनेछ । जुन १ सम ९७ भेगािाट हुन
आउॉ छ । जुन नेऩारभा हारसम्भ उत्ऩाददतको २८ प्रनतशत हुने फोडाको दाफी छ ।

थथानीमराई ददएय फाॉकी यहे को विद्मुत ् विकासकताारे नै ढल्केफय सफथटे सनभा जोडडददनुऩने छ । त्मसफाट फाॉकी
विद्मुत ् बायतको भुजफ्पयऩुयसम्भ प्रसायण राइन ननभााण गयी ननमाातका रागग तमाय गनऩ
ुा ने सभझदायी छ ।

'अजतयाास्ष्िम श्रभ सॊगठन (आईएरओ) को १९६ नॊ धायाभा उल्रेख बए अनस
ु ायको आददिासी तथा जनजानतको हक

सुयक्षऺत गने विर्मभा ऩनन ऩीडीएभा उल्रेख गरयनेछ,' उनरे बने । सॊखि
ु ासबाका ६ गाविसभा आददिासीको सूचीभा
यहे का जानजानत ऩनन फसोफास गने बएकारे उक्त विर्मभा सभेत विकासकताासॉग सभझदायी कामभ गरयएको हो ।

आमोजनारे आददिासी तथा जनजानतराई प्रबावित ऩाने बए उनीहरूको धभा, सॊथकृनत, ऩेसा, यीनतरयिाज रगामतको
सुयऺा ग्माये जटी गरयनुऩने व्मिथथा आईएरओरे गये को छ । अरैंची, रुराऺ, गचयाइतोरगामतका उच्च भूल्म बएका

फारी तथा जडीफुटी उत्ऩादन हुने ऺेत्र बएकारे जग्गा अगधग्रहण गदाा ऺनतऩूनता फढी ददनुऩने सभझदायी बएको छ ।
आमोजनारे तल्रो तटीम ऺेत्रभा ऩाने प्रबािफाये भागथल्रो कणाारी जरविद्मत
ु ् आमोजनासॉग बएको भोडर नै

अऩनाउन दि
ु ै ऩऺ सहभत बएका छन ् । ऩीडीएभा हथताऺय बएको ६ भदहनालबत्रभा सयोकायिारा सयकायी ननकाम
सस्म्भलरत टोरीको अध्ममनऩनछ टुॊगोभा ऩुग्ने सहभनत भागथल्रो कणाारीको विकासकताा जीएभआयसॉग बएको
गथमो ।

अध्ममन टोरीरे गये को लसपारयसको आधायभा आिश्मक ऩये त्मसअनुसायका ऩूिााधाय विकासकताारे फनाउनुऩने छ

। 'सभझदायी बएकाको विर्मभा सतरजरे ऩनन चाॉडै भथमौदा पकााउने अनौऩचारयक कुयाकानी बएकारे अको साता
फोडा फैठक याख्ने तमायी गये का छौं,' फोडा स्रोतरे बजमो । सन ् २००८ भा सयकायरे उक्त आमोजना फोरकफोरको

भाध्मभफाट सतरजराई ददएको हो । त्मही िर्ा नेऩार सयकाय य सतरजफीच सभझदायी ऩत्र (एभओम)ू भा हथताऺय
बइसकेको गथमो । एभओमू बएको झजडै ६ िर्ाऩनछ आमोजनाको ऩीडीए टुॊगगएको छ । फोडारे सन ् २०१३ फाट
सतरजसॉग ऩीडीए िाताा सरु
ु गये को हो ।

मसअनघ फोडारे सतरजसॉग औऩचारयक रूऩभा दईु ऩटक िाताा गये को गथमो । धेयैजसो फॉद
ु ा भागथल्रो कणाारी

जरविद्मुत ् आमोजनासॉग बएको ऩीडीएराई नै आधाय फनाएय सभझदायी गरयएको फोडारे जनाएको छ । मसअनघ
विकासकताासॉग बएको सहभनतअनस
ु ाय आमोजनाफाट नेऩाररे ३ सम ६२ अफा रुऩैमाॉ ऩाउनेछ । आमोजना

सयकायराई हथताजतयण गनऩ
ा ो सभमको आमकयफाट ८० अफा, योमल्टीफाट एक खफा १६ अफा य नन:शुल्क
ुा ूिक
विद्मुत्फाट १ खफा ६६ अफा रुऩैमाॉ नेऩाररे ऩाउने फोडारे जनाएको छ ।

सॊखि
ु ासबाको ६ गाविस प्रबावित हुने गयी फजने उक्त आमोजना ९ सम भेगािाटको हो । थथानीमहरूको सम्बावित
अियोधराई भध्मनजय यातदै फोडारे आमोजना प्रबावित गाविस य सॊखि
ु ासबा सदयभक
ु ाभभा अजतकक्रमाा कामाक्रभ
गये को गथमो । आमोजनाफाट २ सम ३ घयऩरयिाय प्रबावित हुने प्रऺेऩण छ । थथानीमहरूको ८२ हे क्टय जग्गा

अनघग्रहण गनऩ
ुा नेछ । बायत सयकायको सभेत रगानी यहे को सतरज कम्ऩनीको ऩूणा रगानीभा उक्त आमोजना
फजन रागेको हो । आमोजनाको ननभााण रागत अनुभान एक खफा रुऩैमाॉ गरयएको छ । उक्त प्रनतफद्धतासदहत
सतरजरे उद्मोग विबागभा उद्मोग दताा गरयसकेको छ ।

आमोजना ननभााण, थिालभत्ि ग्रहण, सजचारन य हथताजतयण (फुट) भोडरभा हुनेछ । फुट भोडरअजतगात आमोजना
चारू अिथथाभा सयकायराई २५ िर्ाऩनछ हथताजतयण गनऩ
ुा नेछ । सतरजरे बने उत्ऩाददत विद्मत
ु ् यास्ष्िम प्रसायण

राइनभा जोडेऩनछ प्रनतभेगािाट ५० राखका दयरे ४ अफा ५० राख रुऩैमाॉ नेऩारका तपाफाट एकभुष्ट अनुदान ऩाउनेछ
। जरविद्मुत्भा रगानीकतााराई आकवर्ता गने उद्दे श्मरे सयकायरे चारू आगथाक िर्ाको फजेटभा उक्त व्मिथथा
गये को हो ।
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साकबयाष्ट्रलबि ऊजाबभा सहकामब
काठभाडौं÷यास— ऊजााभजत्री याधा ऻिारीरे ऊजाा ऺेत्रभा साका याष्िहरूफीच सहकामा हुनुऩनेभा जोड
ददएकी नछन ् । सयकाय य एलसमारी विकास फैंकको सॊमुक्त आमोजनाभा फुधफाय बएको साउथ एलसमा
सि–रयजनर इकोनोलभक कऩोये सन (सासेक) को ऩाॉचौ फैठकभा फोल्दै भजत्री ऻिारीरे ऊजाा ऺेत्रभा
साकायाष्िफीच सहकामा हुनुऩनेभा जोड ददएकी हुन ् ।
उनरे नेऩार–बायतफीच बएको विद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) रे नेऩार य बायत भात्रको नबई ऺेत्रीम

य उऩऺेत्रीम थतयभा विद्मुत ् व्माऩायको ढोका खोरेको फताइन ् । नेऩारभा विद्मुत ् ऐन य नेऩार विद्मुत ्
ननमभन ऐनराई नछट्टै अस्जतभ रूऩ ददई व्मिथथावऩका सॊसद्भा ऩेस गरयने फताउॉ दै उनरे प्रसायण
राइनको व्माऩक विकासका रागग छुट्टै प्रसायण राइन कम्ऩनी खोल्न रागेको फताइन ् । सो फैठकको
सबाऩनतत्ि सॊमक्
ु त रूऩभा ऊजाासगचि याजेजरककशोय ऺत्री य एलसमारी विकास फैंक, दक्षऺण एलसमा
भहाशाखाका भहाननदे शक हुन ककभरे गये का गथए । फैठकभा साकेसका सदथम याष्ि नेऩार, फॊगरादे श,
बट
ु ान, बायत, भास्ल्दर्भस य श्रीरॊकाका प्रनतननगधको उऩस्थथनत गथमो ।
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ताभाकोसी तेस्रोको ऩनन ऩीडीए गनब भाग
ददरफहादयु केसी-दोरखा २० कावत्तक । भागथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रोको प्रफद्र्धकहरुसॉग आमोजना
विकास (ऩीडीए) सम्झौता बएऩनछ ताभाकोसी तेस्रोको ऩनन थथानीमरे ऩीडीए भाग गये का छन ् । भागथल्रो

कणाारीसॉग रगानी ऩीडीए बएको २ भदहनाऩनछ अरुण तेस्रोसॉग सहभनत बएऩनछ ताभाकोसी तेस्रोको भाग
बएको हो ।
ताभाकोसी तेस्रो ६५० भेगािाटको आमोजना निेस्जमन कम्ऩनी एसएन ऩाियरे आमोजनाको विथतत
ृ

प्रनतिेदन (डीऩीआय) तमाय बइसकेको आमोजना हो । ताभाकोसी तेस्रो रगानी फोडारे ऩीडीएको राइनभा
याखेको आधा दजान आमोजना भध्मेको एक हो । नेकऩा एभारेका केजरीम सदथम सभेत यहे को सबासद
ऩशऩ
ु नत चौरागाईरे अफ सयकायरे ताभाकोसी तेस्रोको ऩीडीए गनऩ
ुा ने भाग गये ।
―भागथल्रो कणाारीको ऩीडीएरे ढोका खोरेऩनछ अरुण तेस्रोभा ऩनन सहभनत बइसक्मो‖ उनरे एक
सािाजननक कामााक्रभभा बने ―अफ बायतीम प्रधानभजत्री नये जर भोदी आउॉ दा अरुणको ऩीडीएभा हथताऺय
हुजछ ।‖ अरुणको ऩीडीएभा सहभनत बइसकेकारे ताभाकोसी तेस्रोका ऩीडीएका रागग िाताा थाल्न रगानी
फोडाराई आग्रह गये ।
नेऩारी काॉग्रेस दोरखाका सगचि केशियाज चौरागाईरे तत्कार ताभाकोसी तेस्रको ऩीडीए गनऩ
ुा ने फताए ।

फजायको सभथमा छै न, बायतसॉग ऩीटीए बइसक्मो, सडक, प्रसायण राइन सफै छ मथतो ऩि
ू ााधाय तमायी
बएको आमोजना तत्कार कामााजिमन हुनऩ
ु नेभा उनरे जोड ददए । ―हाभी रगानीकताा आएनन ् बनेय
फोराइयहजछौं‖ उनरे बने ―काभ गछौं बनेय आएको रगानीकताा काभ गना नऩाएय पकान रागेको फेरा
ककन काभ गना नददने ?‖ एउटा आमोजना फजदा सभग्र स्जल्रा य याष्िकै अथातजत्र विकास हुने आमोजना
कामााजिम गनुऩ
ा ने फताए ।
ठूरा आमोजना कामााजिमको सूचीभा फोडाको िाताा सूचीभा ताभाकोसीको ऩारो आएकारे िाताा अनघ
फढाउन एनेकऩा भाओिादी नेता कुरफहादयु फुढाथोकीरे आग्रह गये । आमोजनारे दोरखाको सडक,

विद्मुत, ऩमाटन विकासभा सभेत ठूरो टे िा ऩुग्ने बएकारे ऩनन आमोजना फजनु भहत्िको विर्म बएको
फताए ।

एसएन ऩाियरे ताभाकोसी कामााजिमन दढरा बएऩनछ आफ्नो कपल्ड कामाारम सभेत फजद गये य ऩटक
ऩटक गयी नेऩारी कभाचायीहरुराई सभेत अफकास गरयसकेको छ । एस एन ऩािय निे सयकायको

थिालभत्िभा यहे को ऊजाा उत्ऩादक कम्ऩनी हो । रगानी फोडारे ऩदहरो चयणको ऩीडीए गने ५ जरविद्मुत

आमोजनाको सूचीभा ताभाकोसी तेस्रो ऩनन याखेको छ । ऩदहरो चयणको सूचीभा ऩये का ९ सम भेगािाटको
भागथल्रो कणाारी य ९ सम भेगािाटको अरुण तेस्रोऩनछ ६५० भेगािाटको ताभाकोसी तेस्रो, ७५०

भेगािाटको ऩस्श्चभ सेती य ६०० भेगािाटको एस एन ऩाियरे ताभाकोसी ३ आमोजनाको विथतत
ृ अध्ममन
प्रनतिेदन विद्मुत विकास विबागभा फुझाएय विद्मुत उत्ऩादन अनुभनत भाग गये को छ । विदे श ननमाात

गने रक्ष्म सदहत ननभााण गना रागेको ८ सम ८० भेगािाट ऺभताको आमोजना ऩनछ ऺभता ६ सम ५०
भेगािाटभा भात्र सीलभत गये को छ । आमोजना क्मू ३० भा डडजाइन गदाा १ हजाय ३सम २० भेगािाटसम्भ
उत्ऩादन हुने अध्ममनरे दे खाएको छ ।

एसएनरे विद्मुत बायत ननमाातका रागग सस्जरो फनाउन बायतीम कम्ऩनी टाटा ऩािय कऩोये सनसॉग ५

िर्ा अनघ रगानी सम्झौता गये को गथमो । सभझदायी अनुसाय दि
ु ै कम्ऩनीको शेमय ५०\५० प्रनतशत हुने
गथमो । आमोजना दढरा बएऩनछ टाटारे सभेत ताभाकोसीभा रगानी नगने भनस्थथनत फनाएको स्रोतरे
जनाएको छ । एसएनरे सभेत ताभाकोसी ३ का रागग जुटाएको रगानी ब्रास्जरको आमोजनाभा रगानी
गये को छ ।

सीलभत जराशममक्
ु त आमोजनाको रुऩभा ननभााण हुने मो आमोजनाको विथतत
ृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन
सभेत तमाय बई सकेको छ । आमोजना ननभााणका रागग १ खफा रुऩैमा राग्ने अनभ
ु ान गरयएको छ ।
बीभेश्िय नगयऩालरका य नाम्दभ
ू ा ९६ लभटय अग्रो फाॉध ननभााण गयी फेतानेफाट १ हजाय ३ सम ५० लभटय

सुरुङ भापात भारुखोराभा फजने विद्मुत गह
ृ भा खसाल्ने मोजना यहे को छ । विद्मुत गह
ृ भा प्रमोग गये को
ऩानी साॉढे ४ ककरोलभटय राभो टे रये स भापात सहये भा ऩुन् ताभाकोसी नदीभै खसाल्ने आमोजनाको
विथतत
ृ अध्ममन प्रनतिेदनभा उल्रेख छ ।

अध्ममन अनुसाय आमोजनाको ४ सम २४ हे क्टय ऺेत्र ओगट्ने जराशमरे ओआमोजनाको जराधाय ऺेत्र २

हजाय ९ सम ३२ ककरोलभटय, िावर्ाक औसत प्रिाह प्रनतसेकेण्ड १ सम ५२ दशभरफ ५ घनसलभटय य
डडजाइन प्रिाह प्रनतसेकेण्ड २ सम २० घनलभटय हुने रयऩोटभा उल्रेख छ । सभुरी सतहफाट ९ सम ४०
लभटय उचाइसम्भ फजने जराशमभा १५ दशभरफ ७८ कयोड घनलभटय बण्डायण ऺभता यहे को उनरे फताए ।
जराशमको फेतानेदेखख लसॊगटीसम्भ १५ दशभरफ ७ ककरोलभटय रम्फाइ हुनेछ ।
आमोजनारे दोरखाका १ नगयऩालरका सदहत १९ गाविस य याभेछाऩको पुरासी गाविस प्रबावित हुने छ ।
आमोजना कामााजिमनका रागग ५ सम २८ हे क्टय जलभन आिश्मकता ऩने जसभा ४ सम ५२ हे क्टय थथामी

रुऩभा य ७६ हे क्टय अथथामी रुऩभा अथथामी रुऩभा चादहने फताइएको छ । आमोजनाफाट ८७ घय ऩरयिाय

प्रत्मऺ प्रबावित हुने िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकनको प्रनतिेदनभा उल्रेख छ । आमोजना ननभााण गदाा
दोरखाको ऩुयानो व्माऩारयक केजर गुभुखोरा य नागदह फथती ऩुयै डुिानभा ऩने आमोजनारे जनाएको छ ।
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अरुण तेस्रोको ऩीडीएभा सहभनत
फाफुयाभ खड्का

काठभाडौं, १९ कावत्तक- रगानी फोडा य बायतको सतरज जरविद्मुत ् ननगभ लरलभटे डफीच ९ सम भेगािाटको अरुण
तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) भथमौदाभा सहभनत बएको छ । २ ददनको िातााऩनछ उनीहरूरे
फुधफाय ऩीडीए भथमौदाभा सहभनत जुटाएका हुन ् । दि
ु ै सॊथथाका सजचारक सलभनतरे अनुभोदन गये ऩनछ ऩीडीए
सम्झौता हुनेछ ।
िातााभा फोडाका तपाफाट प्रभख
ु कामाकायी अगधकृत याधेश ऩजत य सतरजका तपाफाट कामाकायी ननदे शक आयके
अग्रिारको सहबागगता गथमो । भागथल्रो कणाारीको खाकाअनुसाय अरुण तेस्रोको ऩीडीएभा सहभनत जुटेको ऩजतरे
फताए । उनका अनुसाय बायतीम प्रधानभजत्री नये जर भोदी आसजन साका लशखय सम्भेरनभा बाग लरन नेऩार आएका
फेरा ऩीडीए गने तमायी छ ।
सहभनत नेऩारको दहतभा यहे को दािी ऩजतरे गये । सतरजरे आमोजनाफाट लसॉचाइरगामत तल्रो तटीम ऺेत्रभा ऩाना
सक्ने सम्बावित असयको अध्ममन गये य आिश्मक ऩूिााधाय ननभााण गने सहभनत बएको छ । ऩजतका अनुसाय २५
िर्ाका रागग सतरजरे अरुणको विद्मत
ु ् उत्ऩादन अनभ
ु नतऩत्र (राइसेजस) ऩाउनेछ । सतरजसॉग सहभनत जट
ु े ऩनछ
अफ ६ सम भेगािाट ऺभताको भागथल्रो भस्र्माङ्दी– २ को प्रिद्र्धक जीएभआय इनजॉ लरलभटे ड (बायत)सॉग ऩीडीए
िाताा हुने उनरे फताए । भागथल्रो कणाारी ऩनन जीएभआयरे फनाउॉ दै छ ।
फोडारे सहभनतको भथमौदा तमाय गयी १ सातालबत्र सतरजराई ऩठाउनेछ । सतरजको सजचारक सलभनत, रगानी
फोडा फैठक य भस्जत्रऩरयर्द्रे अनुभोदन गये ऩनछ ऩीडीएभा अस्जतभ हथताऺय हुनेछ । सतरजरे ऩीडीए सम्झौताको २
िर्ालबत्र रगानी जुटाउने, बफजुरीको फजाय व्मिथथारगामत ननभााणऩूिक
ा ा काभ सम्ऩजन गयी सन ् २०२१
अजत्मसम्भ आमोजना सम्ऩजन गने रक्ष्म लरएको छ । आमोजना फनाउन करयफ १ खफा १५ अफा रुऩैमाॉ राग्ने
सतरजको सम्बाव्मता अध्ममनरे दे खाएको छ । सतरज अरुण– ३ जरविद्मुत ् कम्ऩनीभापात अरुण तेस्रो फजनेछ
। सतरज बायत सयकायको कम्ऩनी हो ।
त्मथतै, थथानीमरे आमोजनाफाट १ अफा रुऩैमाॉफयाफयको करयफ ५ प्रनतशत सेमय ऩाउनेछन ् । सतरजरे आमोजनाफाट
प्रबावित ६ गाविसभा नन्शल्
ु क विद्मत
ु ीकयण गनेछ । जग्गा अगधग्रहण य आमोजनाफाट प्रबावित गाविसका
ऩरयिायराई ऩुनफाासका रागग सयकायरे सघाउनेछ ।
अरुण तेस्रोफाट नेऩाररे २१.९ प्रनतशत अथाात ् १ सम ९८ भेगािाट (िावर्ाक ८६ कयोड मुननट) बफजुरी लसत्तैभा ऩाउनेछ
। प्रनतमनु नट ५ रुऩैमाॉ दहसाफ गदाा बफजर
ु ीको बाउ ४ अफा ३० कयोड रुऩैमाॉ हुन आउॉ छ । आमोजनाफाट िावर्ाक ३ अफा ९२
कयोड २४ राख मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुने विथतत
ृ अध्ममन प्रनतिेदन (डीऩीआय)रे दे खाएको छ । विसॊ ०८० लबत्र
आमोजना सम्ऩजन गये उसरे साढे ४ अफा रुऩैमाॉ भूल्म अलबिद्
ृ गध कय (र्भमाट) अनुदान, १० िर्ा ऩूयै य ५ िर्ा आधा गयी
१५ िर्ा आमकय छुट ऩाउनेछ ।

प्रनतथऩधााफाट सफैबजदा फढी बफजुरी ददने प्रथताि गये ऩनछ सतरजरे सन ् २००८ भा अरुण ऩाएको हो । त्मसको ६
िर्ाभा उसरे डीऩीआय तमाय गनक
ुा ा साथै िाताियणीम प्रबाि भूल्माॊकन प्रनतिेदनसभेत तमाय गयी सयकायराई
फझ
ु ाइसकेको छ । ऩन
ु फाास विश्ि फैंक य अजतयाास्ष्िम वित्त ननगभ (आईएपसी)रे ननधाायण गये को भाऩदण्डअनस
ु ाय
हुने ऩजतरे जानकायी ददए ।
आमोजना सॊखि
ु ासबा य बोजऩुय स्जल्राको लसभाना बएय फग्ने अरुण नदीभा ऩछा । आमोजनाको फाॉध नुभ य
ऩागथबया य विद्मत्ु गह
ु गह
ु ङ खजनऩ
ु नेछ ।
ृ डडस्जङ गाविसभा ऩछा । फाॉधफाट विद्मत
ृ सम्भ ११ ककरोलभटय राभो सरु
मसअनघ विश्ि फैंकको सहमोगभा नेऩाररे नै मो आमोजना फनाउने तमायी गथमो । २०५१ को भध्मािगध
ननिााचनअनघ एभारेको अियोधका कायण आमोजनाफाट विश्ि फैंकरे हात खझकेऩनछ मसको अिसान बएको गथमो ।
मसअनघ ९ सम भेगािाटको भागथल्रो कणाारीको प्रिद्र्धक जीएभआय इनजॉ लरलभटे डसॉग ऩीडीए बइसकेको छ ।
सयकायरे दि
ु ै आमोजनाका रागग एकैसाथ विश्िव्माऩी फोरऩत्रफाट रगानीकताा छनोट गये को हो । दि
ु ै आमोजना
बायत ननकासी प्रमोजनका रागग हुन ् ।

>f]tM gful/s, 2071/8/20

>f]tM uf]/vfkq, 2071/8/20
ताभाकोसीको स्थाननम राई ददइने सेमयका राथग अलबमान
भागथल्रो ताभाकोसी जरबफद्मूत आमोजनाभा दोरखािासीको सेमय रगानीका रागग मोग्म व्मस्क्तहरुको ऩदहचान
गना ८० राख बजदा फदढ खचा हुने अनभ
ु ान गरयएको छ ।
५१ गाविस य एक नगयऩालरकाभा थथानीम ननकामका कभाचायी ऩरयचारन गये य तथ्माङ्क सॉकरन गना तथा सॉकलरत
तथ्माङ्कराई अध्ममन गयी अस्जतभ सूगच तमाय ऩाना ८० राख खचा हुने भागथल्रो ताभाकोसी जरबफद्मूत आमोजनारे
अनुभान गये को छ । स्जल्राका सिै गाविस य लबभेथिय नगयऩालरकाभा यहे का थथानीम ननकामका कभाचायी ऩरयचारन गयी
तथ्माङ्क सॉकरन गना स्जविस दोरखारे ५६ राख ८७ हजाय रुऩैमाॉको प्रथताि ऩेश गये ऩनछ करयि ८० राख खचा हुने
प्रायस्म्बक अनुभान गरयएको आमोजनाका प्रिक्ता डा. गणेश जमौऩानेरे जानकायी ददनुबमो । उहाॉका अनुसाय स्जविसरे
स्जल्राबयको तथ्माङ्क सङ्करन गदाा ५६ राख ८७ हजाय रुऩैमाॉ थथानीम ननकामका कभाचायीराई सुविधा ददनु ऩने य ऩाॉच
हजाय बजदा फदढ जनसॉतमा बएको गाविसभा थऩ ५ हजाय य दग
ा गाविसहरुभा थऩ ४ हजाय रुऩैमाॉ ददनु ऩने प्रथताि गये को
ु भ
छ।
स्जविसरे भागथल्रो ताभाकोसीभा आगधकारयक प्रथताि ऩेश गये ऩनन प्रिद्र्धक ताभाकोसी हाईड्रो ऩािय कम्ऩनन सजचारक
सलभनतको फैठक फथन नसकेका कायण प्रकक्रमा अनघ फढ्न सकेको छै न । प्रिक्ता जमौऩानेरे सजचारक सलभनतको फैठक फथने
य सोही फैठकभा स्जविसको प्रथताि उऩय छरपर हुने फताउनुबमो । भागथल्रो ताभाकोसी सहमोग तथा सभजिम सलभनतको
गत बदौभा फसेको फैठकरे सेमय रगानीका रागग मोग्म व्मस्क्तको ऩदहचानका रागग गाविस सगचि, प्राविगधक सहामक य
साभास्जक ऩरयचारकराई ऩरयचारन गयी गाउॉ गाउॉ ऩग
ु ेय तथ्माङ्क सॉकरन गने ननणाम गये को गथमो । उक्त ननणाम अनस
ु ाय
आगाभी कानताक भसाजत सम्भ स्जल्राबयको प्रायस्म्बक तथ्माङ्क सङ्करन गयी भॉलसय भदहना लबत्र अस्जतभ तथ्माङ्क
सािाजननक गरयनेछ ।
भागथल्रो ताभाकोसीभा दोरखािासीका रागग ऩस
ु ऩदहरो साता सेमय ननथकाशन गरयने छ । आमोजनाभा दोरखािासी
जनतारे १ अिा ५ कयोड ९० राख रुऩैमाॉ फयाफयको सेमय रगानी गना ऩाउने छन ् । मो आमोजनाभा सेमय रगानी गनाका रागग
नागरयकता, जजभ दताा, वििहा दताा रगामत दोरखािासी बएको ऩरयचम ऩत्र खल्
ु ने प्रभाण अननिामा हुनु ऩने व्मिथथा
गरयएको छ ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/8/20
घरेम्दी खोरा जरविद्मत
ु आमोजनाको सरु
ु ङ ननभाबण सरु
ु
स्जल्राको नायच्माङ गाविसभा चाय भेघािाटको घरेम्दी खोरा जरविद्मुत आमोजनाको सुरुङ ननभााण कामाको
थारनी गरयएको छ । ननजी ऺेत्रको रगानीभा आमोजनाको लशराजमास गयी औऩचायीक ननभााण कामा सरु
ु गरयएको हो ।
घरेम्दी हाइड्रो लरलभटे डरे ननभााण गना रागेको आमोजनाको नायच्माङ १ भा यहने पोयिे सरु
ु ङ भागा ननभााण कामाको
कम्ऩनीका अध्मऺ ककशोय सुिेदी य म्माग्दी उद्मोग िाखणज्म सॊघका अध्मऺ जीिनकुभाय विश्िकभाारे सॊमुक्तरुऩभा
लशराजमास गनब
ुा एको गथमो ।
कम्ऩनीका सजचारक, रगानीकताा, थथानीमफासी, याजनननतक दरका प्रनतननगध, सजचायकभॉ य सुयऺा अगधकायीहरुको
उऩस्थथतीभा धालभाक बफधी अनुसाय लशरजमास गरय सुरुङ खजने कामाको बफथपोट गयाई सुरुिात गरयएको हो ।
१ हजाय ५ सम ५० लभटय सुरुङ य १५० लभटय हे ड यहने आमोजना ७१ कयोड रुऩैमाॉको रगानीभा २०७३ सम्भभा ननभााण
सम्ऩजन गने रक्ष्म यहे को कम्ऩनीका कामाकायी ननदे शक प्रभोद श्रेष्ठरे जानकायी ददनुबमो ।
थथानीम उद्मोगी, व्मिसामी, थथानीमफासीका साथै फैंकको रगानीभा आमोजना ननभााण हुन रागेको हो । सुरुङसगै
आमोजनाको फाॉध, विद्मुतगह
ृ रगामत सॊयचनाको काभ ऩनन सुरु गने तमायी बएको कम्ऩनीरे जनाएको छ ।
ननरगगयी य घरेम्दीखोराको दोबानफाट १५ सम लभटय सुरुङ भागाफाट ऩानी ल्माएय घरेम्दीको ककनायभा ननभााण हुने
ऩाियहाउसभा जोडडने छ । आमोजनाफाट प्रागधकयणरे िावर्ाक साढे १३ कयोड रुवऩमाॉ फयाियको विद्मुत खरयद बफकक्र गने
जसभा फखाामाभभा ४ रुवऩमाॉ ८० ऩैसा य दहउॉ दभा ८ रुवऩमाॉ ४० ऩैसाभा प्रनतमनु नट विद्मत
ु खरयद विकक्र गने सम्झौताभा
गरयएको कम्ऩनीको बनाई छ ।

>f]tM gof¤ klqsf, 2071/8/20

‘वऩदटएरे ऺेिीम विद्मत
ु ् व्माऩायको ढोका खोल्मो’
ऊजााभजत्री याधाकुभायी ऻिारीरे नेऩार य बायतफीच बएको विद्मुत ् व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए)रे
उऩऺेत्रीम य ऺेत्रीम विद्मुत ् व्माऩायको ढोका खोरेको फताएकी नछन ् ।

नेऩार सयकाय य एलसमारी विकास फैंकको सॊमुक्त आमोजनाभा बएको दक्षऺण एलसमारी उऩऺेत्रीम

आगथाक सहमोगको ऩाॉचौँ फैठकभा भजत्री ऻिारीरे वऩदटएऩनछ ऊजाा ऺेत्रको गजतव्म ऺेत्रीम तथा
उऩऺेत्रीमतपा केस्जरत बएको फताइन ् । ‗ठूरा फहुउद्दे श्मीम जरविद्मुत ् आमोजना विकास गये य नेऩारको
ऊजाासॊकट सभाधान गनक
ुा ा साथै साका ऺेत्रको नै ऊजाा सभथमा साभाधान गना सककजछ,‘ उनरे बननन ् ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/8/21

घरेम्दी खोरा जरविद्मुत ् ननभाबण सुरु
म्माग्दी÷यासस– नायच्माङभा ननभााणधीन घरेम्दी खोरा जरविद्मुत ् आमोजनाको ननभााण कामाको
औऩचारयक रूऩभा लशराजमास गयी शुबायम्ब गरयएको छ । घरेम्दी हाइड्रो लरलभटे डरे ननभााण गना रागेको
चाय भेगािाट ऺभताको आमोजनाको नायच्माङ–१ भा यहने पोयिे सुरुङभागा ननभााण कामाको कम्ऩनीका

अध्मऺ ककशोय सुिेदी य म्माग्दी उद्मोग िाखणज्म सॊघका अध्मऺ जीिनकुभाय विश्िकभाारे सॊमुक्त
रूऩभा लशराजमास गये ।

१ हजाय ५ सम ५० लभटय सुरुङ य १ सम ५० लभटय हे ड यहने चाय भेगािाट ऺभताको आमोजना ७१ कयोड
रुऩैमाॉको रगानीभा २०७३ सारसम्भभा ननभााण सम्ऩजन गने रक्ष्म यहे को कम्ऩनीका प्रफजध ननदे शक
प्रभोदकुभाय श्रेष्ठरे जानकायी ददए । थथानीम उद्मोगी, व्मिसामी, थथानीमिासीका साथै दे शका विलबजन

ठाउॉ का व्मिसामी एिॊ फैंकको रगानीभा आमोजना ननभााण हुन रागेको हो । सरु
ु ङसॉगै आमोजनाको फाॉध,
विद्मत्ु गह
ु गने तमायी बएको कम्ऩनीरे जनाएको छ ।
ृ रगामत सॊयचनाको काभ ऩनन रगत्तै सरु
कम्ऩनीका सजचारक, रगानीकताा, थथानीमिासी, याजनीनतक दरका प्रनतननगध, सजचायकभॉ य सुयऺा
अगधकायीहरूको उऩस्थथनतभा धालभाक विगधअनुसाय लशराजमास गयी सुरुङ खजने कामाको सुरुआत

गरयएको गथमो । आमोजनारे ऩुर, सडक, क्माम्ऩरगामतका ऩूिााधाय ननभााण बइसकेको जनाएको छ ।
इजटे क य पोयिे दि
ु ैतपाफाट सुरुङ ननभााणराई अगाडड फढाउने अध्मऺ सुिेदीरे जानकायी ददए ।

>f]tM cfly{s b}lgs, 2071/8/21

भागथल्रो बत्रशूरी ‘िान’को म्माद थऩ गये कोभा
अस्ततमाय रुष्ट

एक भदहनाभा भख्न्िऩरयर्द्द्िाया तीनिटा नीनतगत
भ्रष्ट्टाचायको ननणबम

याभप्रसाद ऩुडासैनी ,

काठभाडौं, काविक १९ ,
२१६ भेगािाटको भागथल्रो बत्रशूरी ‗िान‘ जरविद्मुत ्
आमोजनाको कयाय सम्झौताराई पेरय एक िर्ा थप्ने
भस्जत्रऩरयर्द्को ननणामप्रनत अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग

अनुसजधान आमोगरे गम्बीय आऩवत्त जनाएको छ ।

उक्त आमोजनाको कयाय अिगध भस्जत्रऩरयर्द्रे मही
कावत्तक २ गतेदेखख रागू हुने गयी एक िर्ाका रागग थऩ
गये को गथमो । ‗पाइनास्जसमर क्रोजय‘ नगयी म्माद
थऩेको कायण अस्ततमायरे आऩवत्त जनाएको हो । ‗पाइनास्जसमर क्रोजय‘ गनऩ
ुा ने ‗कलभटभेजट‘
राइसेजसभा उल्रेख बएको गथमो य उसरे त्मो ‗पाइनास्जसमर क्रोजय‘ ऩूया नगदाा–नगदै ऩनन

भस्जत्रऩरयर्द्फाट मसको म्माद थप्ने काभ बएको छ‘, व्मिथथावऩका सॊसद्को अथा सलभनतको फध
ु फायको
फैठकभा सबाऩनत प्रकाश ज्िारारे याखेको प्रश्नको जिाप ददॉ दै अस्ततमायका प्रभख
ु आमक्
ु त

रोकभानलसॊह काकीरे बने, ‗मसभा अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु जधान आमोगरे केही ऩनन गये को छै न ।‘
सलभनतको फैठकको सरु
ु भै सबाऩनत ज्िारारे प्रभख
ु आमक्
ु त काकीसभऺ उक्त आमोजनाको पाइर चाय

भदहनादे खख अस्ततमायभा यहे को कुया फादहय आएको बजदै त्मो आमोजना अगाडड फढ्ने कक थाॉती यहने बनेय
प्रश्न गये का गथए । उक्त आमोजनाका कानन
ु ीरुऩभा नदे खखएका नेऩारी एजेजट िजृ दाभान प्रधानाॊगरे ऩैसा
रगानी गये य भजत्रारमरे गनऩ
ुा ने काभ भस्जत्रऩरयर्द्भा ऩ¥ु माएका गथए । भस्जत्रऩरयर्द्रे गये को ननणामभा

अस्ततमायरे छानबफन गना नऩाउने बएकारे त्मसराई लभरेभतोभा भस्जत्रऩरयर्द्भा ऩ-ु माइएको हो । प्रभख
ु
आमक्
ु त काकीको उक्त बनाइरे प्रधानाॊगरे उच्च तहभा ऩैसा खि
ु ाएय भस्जत्रऩरयर्द्फाट ननणाम गयाएको

प्रष्ट बएको छ । तय िजृ दाभान य उनका छोया विकेशभानरे ऩैसा लरएय ननणाम गयाएको कुया अथिीकाय

गदै आएका गथए । ‗बत्रशूरी ‗िान‘को ननणाम गदाा भ्रष्टाचाय बएको कुया अस्ततमायका प्रभुख आमुक्तरे

फुधफायको अथा सलभनतको फैठकभा फोरेको कुयारे ऩुस्ष्ट ग-मो‘, ऊजाा भजत्रारमका एक अगधकायीरे बने,
‗ऩैसा नलरई ननणाम गये को बनेय जसरे बने ऩनन त्मो ऩानीभागथ ओबानो हुने प्रमास गये को दे खखमो ।‘

अस्ततमायको उक्त बनाइरे ननणाम गयाउने तहभा यहे का सफै सयकायी अगधकायी ‗शॊकाको घेया‘भा ऩये का
छन ् ।
अस्ततमायरे छानबफन गने बएऩनछ अदहरे भस्जत्रऩरयर्द्भा रगेय वििाददत विर्म बटाबट ननणाम गने
प्रचरनभा आएको ऩनन प्रभुख आमुक्त काकीरे फताए । प्रभुख आमुक्त काकीका अनुसाय हारसारै भात्रै
ऩनन करयफ एक भदहनाको अजतयारभा तीनिटा ननणाम भस्जत्रऩरयर्द्रे गये को छ । ती ननणाम गनअ
ुा नघ
अस्ततमायरे आमोगको दपाभा रेखखएको कुया नै उल्रेख गये य नीनतगत भ्रष्टाचाय हुजछ बने ऩनन

सयकायरे टे येन । बत्रशर
ू ी ‗िान‘को फाये भा प्रभख
ु आमक्
ु तरे फोरे ऩनन अजम दईु ननणामको फाये भा बने केही

खर
ु ाएनन ् । ‗हाभीरे फायम्फाय भस्जत्रऩरयर्द्राई अनयु ोध गये का छौं‘, प्रभख
ु आमक्
ु त काकीरे फैठकभा बने,
‗अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु जधान आमोगको दपा २८ राई कोटा गये य नै कुनै ऩनन भजत्रारमभा ननदहत

अगधकायको प्रमोग सम्फस्जधत भजत्रारमको भागथल्रो तहको व्मस्क्तरे नै गना ददइमोस ् बननमो तय कुया
सनु नएन ।‘ मदद बत्रशर
ू ी ‗िान‘को ननणाम भजत्रारमरे गये को बए ननणाम गने अगधकायी छानबफनको
दामयभा आउॉ थे ।

अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनस
ु जधान आमोगको ऐनको दपा ४ को ‗ख‘अनस
ु ाय भस्जत्रऩरयर्द्को ननणामभा
अस्ततमायरे छानबफन गना ऩाउॉ दै न । तय त्मसयी भजत्रारमको अगधकाय भस्जत्रऩरयर्द्भा ऩ¥ु माउने

अगधकायी बने अस्ततमायको ननगयानीभा ऩछा । प्रभुख आमुक्त काकीरे आपूरे भस्जत्रऩरयर्द्को ननणामको
फाये भा धेयै टीकादटप्ऩणी गना नचाहे को फताए । ‗पेरय भैरे दटप्ऩणी गयेँ बने तऩाईँहरुरे नै भराई

ऺेत्रागधकाय नाघ्मो बजनुहुजछ, होरा । भस्जत्रऩरयर्द्को ऺेत्रागधकाय य ननणामभा भेयो मनतभात्र बनाइ छ‘,

प्रभुख आमुक्त काकीरे बने, ‗भस्जत्रऩरयर्द्रे नीनतगत ननणाम गरयददएय कामााजिमन तहको ननणामचादहॉ

सम्फद्ध स्जम्भेिाय ऩदागधकायीराई ददएभा दे शभा एउटा याम्रो िाताियण लसजाना हुजछ ।‘ त्मथतो बएभा
ऊजाा रगामतको ऺेत्रभा रगानी ऩनन फढ्ने प्रभुख आमुक्त काकीको बनाइ छ ।

स्रोतका अनुसाय भागथल्रो बत्रशूरी ‗िान‘ जरविद्मुत ् आमोजनाको प्रिद्र्धक नेऩार िाटय एजड इनजॉ

डेबरऩभेजट कम्ऩनीरे तोककएको अिगधभा शताअनुसाय कुनै ऩनन काभ नगयी घुस ददएयै कयायको म्माद

थऩ गयाएको हो । फाफुयाभ बट्टयाई प्रधानभजत्री बएको फेरा दहलसरा मभीभापात उक्त आमोजनाको एक

िर्े कयाय गरयएको गथमो । स्रोतका अनुसाय ऊजाा भजत्रारमका केही अगधकायीहरु उक्त आमोजनारे कयाय

सम्झौताभा उल्रेख नै नबएको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) गयाइददने काभभा रागगऩये का छन ् ।

प्रधानाॊगराई दश प्रनतशत सेमय द्ु खफाऩत ददएको य अजम काभ सफै आईएपसीको हुने बजदै ऊजााका केही
कभाचायीरे विदे शी रगानी बड्ककने बजदै भजत्री याधा ऻिारीराई सभेत कस्जबजस गये का कायण उक्त
आमोजनाको म्माद थऩ बएको हो । उक्त आमोजना सुरुभा प्रागधकयणरे अध्ममन गये को गथमो ।

नेऩारको खोरानारा दताा गदै विदे शीराई फेच्दै आएका िजृ दािनभान प्रधानाॊगरे प्रागधकयणका तत्कारीन
इस्जजननमरयङकका हाककभ य जरस्रोत भजत्रारम य विद्मुत ् विकास विबागका भ्रष्ट कभाचायीराई घूस
ददएय आऩ ्mनो हातभा ऩाना सपर बएका गथए । सरु
ु भा ७५ भेगािाटको मो आमोजनाको विद्मत
ु ् ऐन,

२०४९ रे तोकेको ऩाॉच िर्े अिगध ऩयू ा हुन राग्दा तत्कारीन ऊजाा सगचि शीतरफाफु ये ग्भीरे मसको ऺभता
२१६ भेगािाट ऩम
ु ााएय राइसेजसको म्माद थऩ गये का गथए । ऩाॉच िर्ासम्भ ऩनन कनेक्सन एगग्रभेजट,

ऩीऩीए, िाताियणीम प्रबाि भल्
ू माॊकन (इआईए), वित्तीम व्मिथथाऩन गना नसकेको बजदै तत्कारीन
सगचि हरययाभ कोइयारारे उत्ऩादन राइसेजसका रागग ददइएको ननिेदन अथिीकाय गये का गथए ।

अथिीकाय बएऩनछ फाफयु ाभ बट्टयाई ऩत्नी दहसीरा मभीराई यकभ फझ
ु ाएय िजृ दािनको कोरयमन

साझेदायरे विद्मुत ् ऐनको दपा ३५ को दरु
ु ऩमोग गयी कयाय गयी लरन सपर बएको गथमो । एक िर्ालबत्र
सफै काभ ऩूया गने, नत्र थित् यद्द हुने कयायभा उस्ल्रखखत शता ऩूया नगदाा नगदै ऩनन अनघल्रा ऊजाा
सगचि विश्िप्रकाश ऩस्ण्डतराई प्ररोबनभा ऩये य मसको ऩुन् एक िर्ा म्माद थऩ गये का गथए ।

ऐनको दपा ३५ अनुसाय बएको सम्झौताभा आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) गने बनेय कहीॊ उल्रेख
गथएन । तय ऩीडीए नबएको बनेय विगतभा ऩनन गैयकानुनी रुऩभा आमोजनाको म्माद थऩ गरयमो । सो

आमोजनाको डरयभा ऩीऩीए गना प्रधानाॊगरे चरखेर गये का हुन ् । जसराई ऊजाा भजत्रारमरे साथ ददएको
छ । भागथल्रो बत्रशुरी िान को भहॉ गो अभेरयकी डरय (प्रनतमुननट झजडै सात सेजट) भा ऩीऩीए गयाउन

अदहरे कोरयमन दत
ू ािास, विश्ि फैंक, मसको िगॉम सॊगठन आइएपसी, नेऩारको जरविद्मुत्को राइसेजस
लरॊदै विदे शीराई फेच्दै आएको प्रधानाॊग फाफुछोया रागगऩये को स्रोतको दाफी छ । नेऩार िाटयरे अदहरे उक्त
आमोजनाभा दक्षऺण कोरयमा सयकायको ऩूणा थिालभत्िभा यहे को कोरयमा साउथ इथट ऩािय कभऩनी

लरलभटे ड (कोसेऩ) राई ५० प्रनतशत, कोरयमाको ठूरा ननभााण कम्ऩनीभध्मे ऩने डेलरभकोराई १५ प्रनतशत,
कोरयमाकौ केरुङ कजसिक्सन कम्ऩनीराई १० प्रनतशत, आईएपसीराई १५ प्रनतशत सेमय बफक्री गये को छ
। उक्त आमोजनाभा नेऩारी रगानीकतााको १० प्रनतशत सेमय यहने फताइएको छ । ऩाॉच िर्ासम्भ काभ
नबएऩनछ १९ असाय २०६९ भा भजत्रारमरे आमोजनाको प्रिधाक नेऩार िाटय एजड इनजॉ डेबरऩभेजट
कम्ऩनीको राइसेजस खाये ज गये को गथमो । कम्ऩनीरे २०६३ सार ऩुस २४ गते सयकायफाट विद्मुत ्

उत्ऩादनको रागग सिेऺण राइसेजस ऩाएको गथमो । साभाजमतमा सिेऺण राइसेजस ऩाएको दईु िर्ालबत्र
ऩरयमोजना ननभााण चयणभा ऩुग्छ । दईु िर्ालबत्रभा ऩनन ऩरयमोजना ननभााणको तहभा ऩु¥माउन नसके

सिेऺण राइसेसजसको म्माद थप्दै अगधकतभ ् ऩाॉच िर्ासम्भ ददन सककजछ । मो राइसेजस ऩाएको ऩाॉच

िर्ा लबत्रभा कम्ऩनीरे वित्तीम व्मिथथा गनऩ
ुा ने हुजछ य ऩरयमोजना ननभााण चयणभा रैजानुऩछा । सिेऺण

राइसेजस लरएको ऩाॉच िर्ालबत्र उत्ऩादन अनुभनत नलरए राइसेजस खाये ज हुने प्रािधान विद्मुत ् ऐन २०४९
को दपा ५ भा उल्रेख छ । डा. फाफुयाभ बट्टयाई नेतत्ृ िको सयकायरे राइसेजसको म्माद ब्मूॉताउन सोही
ऐनको धाया ३५ राई प्रमोग गये को गथमो ।
‘कािेरीफाये को ननदे शन कानुनअनुसाय’

अस्ततमाय दरु
ु ऩमोग अनुसजधान आमोगका प्रभुख आमुक्त रोकभानलसॊह काकीरे कािेरी जरविद्मुत ्

आमोजनारगामतका अजम विद्मुत ् आमोजनाको दताा खाये ज गना ददइएको ननदे शन कानुनसम्भत बएको
स्जककय गये का छन ् । उक्त आमोजनाको राइसेजस खाये ज गना ननदे शन नददएको बजदै प्रभुख आमुक्त
काकीरे सॊसद्को अथा सलभनतको फैठकभा बने, ‗आफ्नो लरखखत सम्फोधनभा बने, ‗आमोगरे आपैँरे
कायफाही गये को होइन य कानुनअनुसाय आिश्मक कायफाही गना रेखखऩठाइएको हो ।‘प्रभुख आमुक्त

काकीका अनुसाय कािेरी जरविद्मुत ् आमोजना सन ् २००६ भा सुरु बएय सन ् २०१४ अथाात ् वि.सॊ. २०७१
बदौ २० गतेलबत्रभा वित्तीम व्मिथथा य विद्मुत ् खरयद सम्झौता सम्ऩजन गयी कामा सुरु गनऩ
ुा नेभा

हारसम्भ ऩनन सो सम्ऩजन बएको नदे खखएको य आमोगरे रेखखऩठाएका अरु विद्मुत ् आमोजनाको हकभा
ऩनन करयफ–करयफ सोही अिथथा दे खखएकोरे विद्मुत ् उत्ऩादन अनुभनतऩत्रको प्रकयण ७ अनुरुऩको
शताफभोस्जभ आिश्मक कायफाही गना ऊजाा भजत्रारमभा रेखखऩठाइएको हो ।

विद्मुत ् राइसेजस लरएय फसेका आमोजनाहरुरे राभो सभमसम्भ ऩनन ऩीऩीए य पाइनास्जसमर क्रोजय
गना नसक्नु तथा कानुनी प्रािधान य शतानाभाको ऩरयऩारना हुन नसकेफाट मस विर्मभा गम्बीय प्रश्न

उठे को प्रभुख आमुक्त काकीको बनाइ छ । सभमभै विकास आमोजना सम्ऩजन हुन सकून ्, सम्झौताभा

उस्ल्रखखत व्मिथथा य शताहरुको सभमभै कामााजिमन हुन सकोस ्, कुनै व्मस्क्त िा सॊथथा विशेर्रे विद्मुत ्
उत्ऩादन गनेजथतो ऩुननत कामाभा अभुक खोरा िा नदी राभो सभमसम्भ ओगट्ने तय विद्मुत ् उत्ऩादन
बने नहुनेजथतो अकभाण्मको स्थथनत नहोस ् य भुरुकभा विगधको शासन कामभ हुन सकोस ् बजने आफ्नो
अलबप्राम यहे को काकीको बनाइ । फैठकभा सलभनत सबाऩनत प्रकाश ज्िारारे ऊजाा विकासभा पेरय ऩनन

अस्ततमायरे अप््मायो ऩाये को फताएका गथए । फैठकभा नेकऩा एभारेका सबासद् सुयेजर ऩाण्डेरे राइसेजस
खाये ज गय बनेय अस्ततमायरे रेखखऩठाउने काभ कानुनविऩयीत यहे को फताएका गथए । सबासद् ऩाण्डेरे
प्रभुख आमुक्त काकीराई बने, ‗विद्मुत ् आमोजनाको राइसेजस यद्द गय बनेय ऩठाउनुबमो । मो

तऩाईँराई कुन कानुनरे ददएको छ ? के आधायभा पाइर लरएय कायफाही चराउनुबमो ?‘ नेऩारी काॉग्रेसका
सबासद् चजर बण्डायीरे सफै विगधभा चल्नुऩछा बजदै विगधको प्रकक्रमा नभाने कुनै ऩनन सॊथथाहरु चल्न
नसक्ने फताए । उनरे अस्ततमायरे कायफाही गदाा ‗साइड इपेक्ट‘ ऩनन हे नऩ
ुा छा बजदै लभरेय गएय काभ
गनऩ
ुा ने फताए । मथतै, एभाओिादी सबासद् शस्क्तफहादयु फथनेतरे अस्ततमाय कतै आफ्नो

अस्ततमायीबजदा फादहय गएय काभ त गरययाखेको छै न बजने प्रश्नहरु उठे को बजदै सजग यहन सुझाि ददए ।
उनरे कािेरीको विर्मभा जनताराई ऩनन जिाप ददनुऩने फताए ।

>f]tM sflGtk'/, 2071/8/21
ऩीऩीए भद्
ु दा छाडेय दरहरू सेमय 'फागेननङ’ भा
ऋवर्याभ ऩौड्मार

भुरुकभा ऊजाा सॊकट फढ्दै गएका फेरा सत्तारूढ दर य नतनका सबासदरे ४५ भेगािाट ऺभताको बोटकोसी ऩािय

कम्ऩनी फजद गयाएय सेमय फागेननङ सुरु गये का छन ् । डरयभा बएको विद्मुत ् खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) को वियोध गदै
आएका दरहरू मो भुद्दा छाडेय सेमय भात्र भाग गना थारेका हुन ् । बोटे कोसीको िास्जसलभसन राइनको टािय
ननभााणभा डेढ भदहनादे खख योक रगाइएको छ ।

मसअनघ सबासद् य दरका नेतारे बोटे कोसीराई डरयभा बुक्तानी गनऩ
ुा ये कारे प्रागधकयण घाटाभा गएको बजदै
ऩीऩीए ऩन
ु यािरोकन गना भाग गये का गथए । डरयभा ऩीऩीए गये कारे त्मसको बक्
ु तानी गदाागदै प्रागधकयण टाट

ऩल्टे को उनीहरूको तका गथमो । तय मनत फेरा उनीहरूको उक्त तकाफाट ऩय सदै विलबजन भाग लरएय बोटे कोसी फजद
गये का छन ् ।

एभारे, एभाओिादी, याप्रऩा य भाओिादीका केजरीम नेता तथा ऩूिस
ा बासदरे ३५ प्रनतशत सेमयरगामत चायफॉद
ु े भाग
ऩेस गये का हुन ् । काॊग्रेसरे सबासद तथा स्जल्रा सबाऩनत भोहनफहादयु फथनेतको नेतत्ृ िभा कम्तीभा १० प्रनतशत
सेमय ऩाउनुऩने य थथानीम विकासका सघाउनुऩने छुट्टै भाग याखेको छ । सफै दरको भागभा विगतभा उठाइएका

ऩीऩीए भुद्दा उल्रेख छै न । फथनेत, याप्रऩा सबासद यभेश राभा, एभारे केजरीम सदथम अरुण नेऩार, भाओिादीका
ऩूिस
ा बासद दािा ताभाङ, एभाओिादीका नेताहरू सिासाधायणराई सेमय ददनुऩने बजदै टािय ननभााण योकेय

आजदोरनभा उत्रेका हुन ् । फथनेतको नेतत्ृ िभा गत असोजको अस्जतभ साता आमोजनाको ऩाियहाउस गेटभा

वियोधसबा बएको गथमो । अजम ऩाटॊका सबासद य केजरीम नेताहरूरे साताअनघ तातोऩानीभा सबा गये का गथए ।
िातााभा सहबागी काॊग्रेस स्जल्रासगचि कृष्ण जमौऩानेरे बने डरय भद्
ु दा नछाडेको दाफी गये । 'तय िातााका क्रभभा
सेमयफाहे कका कुया कुनै ऩनन दररे उठे का छै नन ्,' स्रोतरे बजमो, 'लरखखत भागभा ऩनन उल्रेख छै न ।' सयकायरे

ऊजााभा विदे शी रगानी लबत्र्माउन आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) य ऊजाा व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) गरययहे का
फेरा उत्ऩादन ददइयहे को आमोजना बने सत्तारूढ ऩाटॊकै नेतत्ृ िभा फजद बइयहे को छ ।

दरहरू विरुद्धभा उत्रेऩनछ कम्ऩनीरे दै ननक ८६ राख आम्दानी गुभाइयहे को छ । प्रागधकयण बाय प्रेर्ण केजरका

ननदे शक बुिन ऺेत्रीरे बने, 'मसकायण बायतफाट १ सम ६० भेगािाट विद्मुत ् बारु ५ रुऩैमाॉ ५० ऩैसा प्रनतमुननट खरयद
गनऩ
ुा रययहे को छ ।'

आजदोरनयत ऩाॉच दर य बोटकोसीफीच याजधानीभा ऩटकऩटक िताा बए ऩनन टुॊगोभा ऩग्ु न नसकेऩनछ महाॉको
विद्मुत ् उत्ऩादन बने अननस्श्चत बएको छ । िातााका क्रभभा बोटे कोसीरे सिासाधायणराई प्रत्मऺ नददई

कम्ऩनीभापात ५ प्रनतशत सेमय ददन आपूहरू तमाय यहे को जानकायी दरराई गयाएको गथमो । दरहरूरे बने कम्तीभा
१० दे खख २२ प्रनतशतसम्भको अडान छाडेका छै नन ् । चाय दररे याखेको ३५ य काॊग्रेसरे याखेको १० प्रनतशतको लभरन
बफजद ु २२ प्रनतशत हुने आजदोरनकायीको बनाइ छ ।

ऩनछल्रो ऩटक सोभफाय बएको िाताा बफनाननष्कर्ा १५ लभनेटभा टुॊगगएको गथमो । 'िातााभा दि
ु ै ऩऺरे आआफ्नो

अडान यातमौं,' एभारे केजरीम सदथम नेऩाररे बने, 'अफ िाताा हुने मककन छै न ।' उनरे आफ्ना भाग टुॊगो नरगेसम्भ
टािय ननभााणभा अियोध जायी यहने फताए ।

कम्ऩनीका भहाप्रफजधक नये जर प्रजाऩनतरे बने आपूहरूरे गरत नस्जय फसाल्न नचाहे को फताए । 'सयकायको कानन
ु

सफै भाजन तमाय छौं,' उनरे बने, 'फादहयफाट ननणाम हुन थाल्मो बने बोलर आउने रगानी ऩनन असुयक्षऺत हुन सक्छ ।'
स्रोतका अनुसाय कम्ऩनीका सजचारहरूरे याजनीनतक दरका शीर्ा नेताहरू बेटेय ऩाटॊको धायणा फुझक
े ा गथए ।

अभेरयकाको ऩाजडा इनजॉ य हाजाा इस्जजननमरयङ कम्ऩनीको रगानी यहे को आमोजनाको सेमय हार ९५ प्रनतशत

नेऩारीरे लरइसकेका छन ् । सुरुभा प्रागधकयणसॉग ३६ भेगािाट विद्मुत ् खरयद सम्झौता डरयभा बएको गथमो । सन ्
२०१२ अगथतभा आमोजनाफाट उत्ऩाददत थऩ ९ भेगािाट विद्मुत ् प्रनतमुननट १ रुऩैमाॉ ६२ ऩैसा नेऩारी भुराभा

प्रागधकयणरे खरयद गये को गथमो । आमोजनारे योमल्टीफाऩत फसेनन सयकायराई ५ कयोड २७ राख नतदै आएको छ ।

हार नतरययहे को योमल्टी १५ िर्ाभा ऩाॉच गुणा िद्
ुा ने प्रािधान छ । सन ् २०१६ जनियीफाट सयकायराई प्रनतिर्ा
ृ गध गनऩ
करयफ २७ कयोड नतनऩ
ुा नेछ ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/8/21

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/8/21
अरूण तेस्रोको ऩीडीएभा सहभनत जुटेऩनछ स्थानीमफासी हवर्बत
इजर गगयी
सॊखि
ु ासबा
फहुचगचात अरूण तेस्रोको आमोजना विकास सम्झौता –ऩीडीए) भा सहभनत जट
ु े ऩनछ आमोजनाथथर सॊखि
ु ासबा य
बोजऩुयफासी हवर्ात बएका छन ्। अरूण ्ॉ तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाको प्रिद्र्धक कम्ऩनी सतरज जरविद्मुत ् ननगभसॉग
ऩीडीए िाताा टुॊगगएऩनछ थथानीमफासी हवर्ात बएका हुन ्।
अरूण तेस्रोभा सहभनत बएको सभाचाय ये डडमोभा आएरगत्तै आफ्नो स्जउॉ नै पूरको थॉैुगाजथतो हरक
ु ा बएको खाॉदफायीका
बोरानाथ गौरीरे फताउनुबमो। उहाॉरे ३ दशक फजने हल्राभा बफतेको गथमो, अफ बने ऩक्का फजने बमो ।
अरूण तेस्रो फनेभा सॊखि
ु ासबा स्जल्राको विकास ननभााणसॉगै आमथतयभा िद्
ृ गध हुने बएकारे आपू हवर्ात बएको खाॉदफायी
११ का उभेश श्रेष्ठरे फताउनब
ु मो। उहाॉरे आईएरओ १६९ धायाभा उल्रेख बएअनस
ु ाय आददफासी तथा जनजानतको हक
सुयक्षऺत गने य आमोजनारे प्रबावित ऩाने बए उनीको धभा, सॊथकृनत, यीनतरयिाज, ऩेसारगामतको सुयऺा ग्माये जटी ऩीडीएभा
उल्रेख गरयएकारे थिागतमोग्म यहे को फताउनुबमो।
नेऩारी काॊग्रेसका थथानीम भहे श थऩलरमारे २०४० को दशकदे खख अरूण ्ॉ तेस्रो फजने आशाभा फसेका महाॉका थथानीमफासीभा
फल्र खश
ु ी छाएको फताउनुबमो। उहाॉरे अरूण तेस्रो आमोजना विकास सम्झौताभा थथानीमफासीरे योजगाय, शेमय य
नन्शुल्क फवत्त फाल्न ऩाउने खफयरे थऩ उत्सादहत बएका फताउनुबमो।
दक्षऺण ्ॉ एलसमारी ऺेत्रीम सहमोग सॊगठन –साका) को लशखय सम्भेरनकै अिगधभा उच्चथतयभा बायत य नेऩारका
प्रधानभजत्रीद्िाया अरूण तेस्रो ऩरयमोजनाको ऩीडीएभा हथताऺय गने तमायी सयकायरे गये को छ। रगानी फोडा य बायतीम
सतरज कम्ऩनीफीच बएको सहभनतभा थथानीमफासी २४ मुननट नन्शुल्क विद्मुत ् य ६ प्रनतशत शेमय ददइने बएको छ।
सॊखि
ु ासबाको ऩाथीबया गाविसभा फाॉध य ददददङको वऩखि
ु ाफाट विद्मुत ् उत्ऩादन हुने अरूण तेस्रो आमोजनाफाट ९ सम
भेगािाट विद्मत
ु ् उत्ऩादन हुनेछ। आमोजनाफाट सॊखि
ु ासबाको ६ गाविस प्रबावित हुनेछन ् बने फट
ु भोडरअजतगात
आमोजना चारू अिथथाभा सतरजरे सयकायराई २५ िर्ाऩनछ हथताजतयण ्ॉ गनऩ
ुा ने सहभनत बएको छ।
आमोजना सयकायराई हथताजतयण ्ॉ गनऩ
ा ो नन्शुल्क विद्मुत्फाट १ खफा ६६ अफा, योमल्टीफाट १ खफा १६ अफा य आमकयफाट
ुा ूिक
८० अफा रुवऩमाॉ नेऩाररे ऩाउने रगानी फोडारे जनाएको छ।
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अरुण तेस्रोको ऩीडीएभा सहभनत
लशि दि
ु ाडी
काठभाडौं
फहुचगचात ९ सम भेगािाटको अरुण तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) गना रगानी
फोडा य बायतको सतरज जरविद्मुत ् ननगभ (एसजेबीएन) फीच प्रायस्म्बक सहभनत बएको छ। भॊगरफाय य फुधफाय
बएको छरपरका क्रभभा दईु ऩऺफीच ऩीडीएको खाका तमाय गना सहभनत जुटेको हो।
सहभनतअनुसाय ऩीडीएको प्रायस्म्बक खाका फोडारे सतरज विद्मुत ् ननगभराई एक हप्तालबत्र ऩठाउनेछ। त्मसको
अध्ममन गयी उसरे आफ्नो तपाफाट जिाप ऩठाएऩनछ ऩीडीएराई अस्जतभ रूऩ ददने सहभनत बएको छ।
प्रथतावित ऩीडीएको खाकाभा ‘भेभोये जडभ अप अजडयथट्मास्जडङ’ (एभओम)ू अनुसाय २१ दशभरि ९ प्रनतशत
नन्शुल्क बफजुरी ददने, शेमय केही ददने, ग्राभीण विद्मुतीकयणका रागग ऩूिााधाय ननभााण गने, अऩय कणाारीभा जथतै
तल्रो य भागथल्रो तटीम ऺेत्रभा असय ऩने बए उनीहरूरे नै त्मसको सुयऺा व्मिथथा गने, ऩुनिाास अजतयाास्ष्िम
भाजमताअनुसाय गनेरगामतका विर्मभा सहभनत जुटेको फोडाका प्रिक्ता घनेजर ओझारे जानकायी ददनुबमो।
िातााभा मसअनघ लभल्न फाॉकी फॉद
ु ाहरूभा रगानी फोडा य सतरजका कामाकायी अगधकृतहरूफीच दईु ददनदे खख बएको
छरपरभा सभझmदायी कामभ बएऩनछ िाताा टुॊगगएको हो। िातााभा फोडाका कामाकायी ननदे शक याधेश ऩजत य
सतरजका कामाकायी ननदे शक आयके अग्रिारको सहबागगता गथमो।
फोडाका प्रभख
ु कामाकायी अगधकृत ऩजतरे सभझmदायी बएअनस
ु ायको भथमौदा तमाय ऩायी आज बफहीफाय नै
सतरजराई औऩचारयक रूऩभा ऩठाइने फताउनुबमो। सतरजरे उक्त भथमौदा ऩास गये य ऩठाएऩनछ रगानी फोडा
फैठकरे ऩीडीएभा हथताऺयको लभनत तम गनेछ।
फोडारे दक्षऺण एलसमारी ऺेत्रीम सहमोग सॊगठन (साका) को लशखय सम्भेरनकै अिगधभा ऩीडीएभा हथताऺय गने
तमायी गये को छ। सम्भेरनभा सहबागी हुन आउने बायतीम प्रधानभजत्री नये जर भोदी य प्रधानभजत्री सुशीर
कोइयाराको उऩस्थथनतभै ऩीडीएभा हथताऺय गयाउने तमायी यहे को प्रिक्ता ओझारे जानकायी ददनुबमो।
फुधफाय जुटेको सहभनतअनुसाय थथानीमरे ६ प्रनतशत शेमय ऩाउनेछन ्। प्रबावित ६ गाविसका प्रत्मेक घयधयु ीरे
प्रत्मेक भदहना २४ मुननट विद्मुत ् नन्शुल्क ऩाउनेछन ्।
फोडारे सन ् २०१३ फाट सतरजसॉग ऩीडीए िाताा शुरू गये को गथमो। आमोजनारे व्मािसानमक उत्ऩादन गये को २५
िर्ाऩनछ आमोजना नेऩारराई हथताजतयण गनेछ। मस अिगधभा नेऩारराई आमकयफाट ८० अफा, योमल्टीफाट १ खफा
१६ अफा य नन्शुल्क विद्मुत्फाट १ खफा ६६ अफा रुवऩमाॉ आम्दानी हुने फोडारे जनाएको छ। सॊखि
ु ासबाका ६ गाविस सो
आमोजनाफाट प्रबावित हुनेछन ्। सन ् २००८ भा सयकायरे उक्त आमोजना प्रनतथऩधााभापात सतरज कम्ऩनीराई
ददएको गथमो।
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भाथथल्रो भस्र्माङ्दी ४५ प्रनतशत काभ ऩयू ा
रभजङ
ु को बर
ु बर
ु ेभा ननभााणाधीन ५० भेगािाट ऺभताको भागथल्रो भस्र्माङ्दी ए जरविद्मत
ु ्
आमोजनाको ४५ प्रनतशत काभ ऩूया बएको छ । ननभााण कामा आगाभी एक िर्ालबत्र ऩूया हुने आमोजनारे
जनाएको छ ।
आमोजनाको भुतम रगानीकताा लसनो हाइड्रो ऩािय कम्ऩनीका सहामक प्रफजध ननदे शक चाङ थावऩनरे सन ्
२०१५ को डडसेम्फयलबत्रभा आमोजनारे विद्मत
ु ् उत्ऩादन सरु
ु गने दाफी गये । 'हाभी तोककएकै
सभमसीभालबत्र आमोजना ऩयू ा गना प्रनतफद्ध छौं,' चाङरे बने, 'अदहरेकै अिथथाभा काभ बइयह्मो बने सन ्
२०१५ को डडसेम्फयलबत्र उत्ऩादन सुरु हुजछ ।'
सन ् २०१३ को जनियीफाट ननभााण थालरएको आमोजनाको सुरुङ ननभााण ७० प्रनतशत ऩूया बएको छ ।
त्मथतै ऩाियहाउस ननभााण कामा ७५ प्रनतशत य फाॉधथथरको लसलबरतपाको काभ ६० प्रनतशत ऩूया बएको
आमोजनाका सहामक म्मानजेय कणा अगधकायीरे जानकायी ददए ।
फाॉध य सरु
ु ङ ननभााणको काभ २ भदहनाभा ऩयू ा हुने जनाइएको छ । १ सम १४ लभटय रम्फाइ तथा २०
दशभरि ५ लभटय उचाइको फाॉध भाघको अस्जतभ साताफाट सुरु बएको हो । ६ भदहनालबत्र सम्ऩजन गने
बननए ऩनन फजदहडतारका कायण ऩटक ऩटक ननभााण अिरुद्ध हुॉदा ननधाारयत सभमभा ऩूया नबएको
आमोजनारे जनाएको छ । बुरबुरे ५ य ७ को लसभानाभा फाॉध फाॉधेय करयफ ५ ककरोलभटय राभो सुरुङभापात
बुरबुरे २ स्थथत ऩाियहाउसभा ऩानी खसालरनेछ । भुतम सुरुङको काभ ऩनन दयत
ु ् गनतभा बइयहे को छ ।
तीन िटा सहामक टनेरको काभ करयफ करयफ ऩयू ा बएको आमोजनारे जनाएको छ । आमोजनाको बर
ु बर
ु े
३ भा आिास गह
ृ सभेत ननभााण ऩूया हुन रागेको जनाएको छ ।
फजदहडतारका कायण आमोजना डेढ सम ददनबजदा फढी फजद बइसकेको छ । चाइनाको लसनो हाइड्रोको
रगानीभा ननभााण बइयहे को आमोजनाभा नेऩारी ५ सम य गचननमाॉ दईु समबजदा फढी कामायत छन ् ।

