>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/11/2

‘जरविद्मत्ु भा रगानीको ढोका खल्
ु मो’
अथथभन्त्री डा. याभशयणॉ भहतरे नेऩारको जरविद्मुत ऺेरभा रगानी गदाथ फजायको सभस्मा नहुने फताउनु बएको छ।
जाऩान भ्रभणभा यहनु बएका भन्त्री भहतरे जाऩान अन्त्तयाथष्ट्रिम सहमोग ननमोग (जाइका) का िरयरठ उऩाध्मऺ
हहडडमाकी डोमभचीसॉगको बेटभा सो कुया फताउनु बएको हो।

उहाॉरे बायतसॉगको विद्मुत व्माऩाय सम्झौतारे जरविद्मुत ऺेरभा रगानीको ढोका खोरेको फताउॉ दै ‘साकथ

भर
ु क
ु फीच प्रसायणॉराइन सम्झौता ऩनन सम्ऩन्त्न बएको छ य मसरे साकथ भर
ु क
ु बय विद्मत्ु को फजाय प्राप्त बएको
छ। मसरे नेऩारको ऊजाथ ऺेरभा विदे शी रगानी आकवषथत हुने िाताियणॉ फनेको छ,’ –उहाॉरे बन्त्नुबमो– ‘अफ
नेऩारको विद्मुत्का ऺेरभा रगानी गदाथ फजाय छै न बन्त्ने गुनासो गने ठाउॉ छै न।’

उहाॉरे नागढुॊगाको सुरुङ ननभाथणॉको कामथ नछट्टै हुने य मो ऩरयमोजना नेऩारका रागग कोशेढुॊगा सावित हुनेसभेत
फताउनुबमो। अथथभन्त्री भहतरे तनहुॉ जरविद्मुत कम्ऩनीको काभराई ऩनन ऊजाथ भन्त्रारमरे चाॉडै नै अगाडड
फढाउने जानकायी हदनब
ु मो।

बेटका क्रभा जाइकाका िरयरठ उऩाध्मऺ डोमभचीरे सभमभै सॊविधान ननभाथणॉ बई विकास ननभाथणॉभा केष्ट्न्त्ित हुन

सकेभा नेऩारराई जाऩानको थऩ सहमोग आउने फताउॉ दै तनहुॉ जरविद्मुत कम्ऩनी नेऩारभा जाऩानी सहमोगको
एउटा साॊकेनतक ऩरयमोजना बएको फताउनब
ु मो।

उऩाध्मऺ डोमभचीरे नेऩाररे बायतसॉग गये को विद्मुत व्माऩाय सम्झौता य साकथ भुरुकफीचको प्रसायणॉराइन

सम्झौताका कायणॉ नेऩारको सभग्र ऊजाथ ऺेरको विकासका रागग ठूरो मोगदान ऩुग्ने विश्िास व्मक्त गनब
ुथ मो
त्मस्तै अथथभन्त्री भहत य मरियर डेभोक्रेहटक ऩाटॊको यारट«ष्ट् म ऩरयषद्का अध्मऺ तथा ऩूिभ
थ न्त्री तोमसहहयो

ननकाइफीच शुक्रफाय बेट बएको गथमो। बेटभा भहतरे नेऩारभा सॊविधान ननभाथणॉका रागग बइयहे को प्रमासको फाये भा
जानकायी हदनब
ु एको गथमो।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/11/3
भाथथल्रो ताभाकोसीको थधतोऩत्र ननष्काशन यद्द गनन भाग
भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत आमोजनाको गधतोऩर ननरकाशन यद्द गनथ भाग गरयएको छ । गधतोऩर

ननरकाशन प्रक्रक्रमा यद्द गनथ ष्ट्जल्रा सभन्त्िम समभनतभा यहे का दोरखाका याजनीनतक दरहरुरे भाग गये का हुन ।

ष्ट्जल्राका याजनीनतक दरहरु यहे को सेमय फाॉडपाॉडसम्फन्त्धी ष्ट्जल्रा सभन्त्िम समभनत दोरखाको हहजो साॉझ फसेको
फैठकरे आमोजनारे आह्िान ऩर प्रकामशत गदाथ सभन्त्िम समभनतराई कुनै जानकायी नगयाई आह्िान गये को बन्त्दै
यद्द गनथ भाग गये का हुन । आह्िान ऩर सािथजननक गदाथ हतायभा आह्िान ऩर जायी गये को प्रनत ष्ट्जल्राष्ट्स्थत

नेऩारी काॉग्रेस, नेकऩा एभारे, एकीकृत नेकऩा भाओिादी, याप्रऩा, याप्रऩा नेऩार, सङ्घीम सभाजिादी ऩाटॊरगामतका
दरहरुरे आमोजनाका कभथचायीसभऺ आक्रोस व्मक्त गये का छन । आमोजनारे बफहीफाय भारै आह्िान ऩर जायी

गये ऩनछ ष्ट्जल्राभा वििाद चमु रएको छ । ष्ट्जल्राष्ट्स्थत याजनीनतक दरका नेताहरुरे सहकायीभापथत ऋण हदई सेमय

खरयद गयाउन कस्तो प्रक्रक्रमा अगाडड फढाउने बन्त्ने विषमको टुङ्गो नरगाई आह्िान ऩर जायी गये कोभा द्ु ख व्मक्त
गये का छन । गाविस गाविसभा नै सङ्करन केन्त्ि फनाई सङ्करन केन्त्िभा सहजता ल्माउनऩ
ु ने नेऩारी काॉग्रेस

दोरखाका सबाऩनत तायाफहादयु कोइयारारे फताउनुबमो । आमोजनारे चरयकोट, ष्ट्जयी य मसङ्गटीभा भारै सङ्करन

केन्त्ि तोकेको छ । दोरखारीरे ऩाउने रु एक अफथ ५ कयोड ९० राख फयाफयको सेमय पागुन ११ गतेफाट सुरु गयी चैर १५
मबर फन्त्द गने आह्िान ऩर सभेत आमोजनारे प्रकामशत गरयसकेको छ । दरहरुरे ७० क्रकत्ता बन्त्दा फढी य कभ बए

ऩनन दाभासाही ढङ्गरे दोरखािासीरे सेमय खरयद गनथ ऩाउनुऩने भाग याख्दै आएका छन । आमोजनारे ५० दे खख ७०
क्रकत्तासम्भ बन्त्ने सच
ू ना प्रकामशत गये कोप्रनत दरहरुरे शङ्का व्मक्त गये का छन । ष्ट्जविसरे सङ्करन गये को

तथ्माङ्क अनुसाय दोरखाको ऩनछल्रो जनसङ्ख्मा दईु राख ८० हजाय ५५८ यहे को छ । २०६८ को जनगणना अनुसाय
दोरखाको जनसङ्ख्मा एक राख ८६ हजाय ५५७ छ । ४५६ भेगािाट ऺभता यहे को भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत
आमोजनारे आगाभी २०७३ सार भङ्मसय भसान्त्तफाट बफद्मत
ु उत्ऩादन गने रक्ष्म मरएको छ ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/11/3
ऊजान भन्त्त्रारमको सभग्र खचन २२ प्रनतशत भात्र
काठभाडौं÷यास– चारू आगथथक िषथ ०७१÷७२ को ६ भहहनाभा ऊजाथ भन्त्रारमअन्त्तगथत २२ प्रनतशत भार खचथ
बएको छ । जरविद्मुत ऺेरराई विशेष प्राथमभकता हदॉ दै सयकायरे ३४ अफथ १ कयोड ८६ राख
रुऩैमाॉफयाफयको फजेट छुट्ट्माएकाभा ऩुस भसान्त्तसम्भ २२ प्रनतशत भार खचथ बएको हो ।

ऊजाथ भन्त्रारमका अनस
ु ाय, बौनतक तथा वित्तीम प्रगनतअनस
ु ाय जम्भा फजेटभध्मे ७ अफथ ५६ कयोड ७९
राख रुऩैमाॉफयाफय खचथ बएको हो । ऊजाथ भन्त्रारमअन्त्तगथत जर तथा ऊजाथ आमोग, विद्मत
ु विकास
विबाग य नेऩार विद्मत
ु प्रागधकयण तथा फढ
ू ीगण्डकी य नरमसॊहगाढ जरविद्मत
ु विकास समभनत ऩछथ न ।

भन्त्रारमका अनुसाय, ऊजाथ भन्त्रारमको १९ कयोड २५ राख रुऩैमाॉ फजेट यहे काभा १३ कयोड २५ राख रुऩैमाॉ

खचथ बएको हो । त्मस्तै, जर तथा ऊजाथ आमोगको ८ कयोड ७४ राख रुऩैमाॉ फजेटभा १ कयोड ४ राख तथा
विद्मुत विकास विबागको २ अफथ ८७ कयोड ४१ राख रुऩैमाॉ यहे काभा १ अफथ ४० कयोड ३ राख रुऩैमाॉ खचथ
बएको छ ।

त्मस्तै, नेऩार विद्मुत प्रागधकयणको ३० अफथ २८ कयोड ८ राख रुऩैमाॉ फजेट यहे काभा ५ अफथ ८९ कयोड २४

राख रुऩैमाॉ खचथ बएको छ । प्रागधकयणराई विननमोष्ट्जत फजेटभध्मे ५० प्रनतशत प्रसायण राइन
ननभाथणका रागग छुट्ट्माएको बए ऩनन सफैबन्त्दा कभ खचथ य प्रगनत प्रसायण राइन ननभाथण बएको छ ।
भन्त्रारमका अनुसाय ५७ कयोड २२ राख फजेट यहे को फूढीगण्डकी जरविद्मुत आमोजनाको १२ कयोड १७

राख य २५ कयोड ६९ राख रुऩैमाॉ फजेट यहे को नरमसॊह गाडको १ कयोड ३ राख रुऩैमाॉ भार फजेट खचथ
बएको छ । सफैबन्त्दा कभ प्रगनत नरमसॊह गाडभा बएको छ । भन्त्रारमका अनस
ु ाय मो आमोजनाको
बौनतक प्रगनत २५ प्रनतशत य वित्तीम प्रगनत ६ प्रनतशत भार छ । जनताको जरविद्मत्ु का रागग बन्त्दै ऊजाथ
भन्त्रारमरे भाडी य भौिा जरविद्मत
ु आमोजनाको कामथक्रभ बने अझै स्िीकृत गये को छै न । ऊजाथ

भन्त्रारमभा ऩहहरो प्राथमभकता ३०, दोस्रो प्राथमभकताका ३ य तेस्रो प्राथमभकताभा २ आमोजना छन । मी
३५ आमोजनाभध्मे प्रागधकयणका १९ आमोजना सफै ऩहहरो प्राथमभकताका आमोजना हुन ।

Annapurna Post

मसयी फनाऔॊ फूढीगण्डकी
विकास थाऩा

विहायका भुख्मभन्त्री ष्ट्जतनयाभ भाझीरे आफ्ना प्रधानभन्त्री नये न्त्ि भोदीराई गत नोबेम्फय ६ भा ऩर
ऩठाई कोसीरगामत नेऩारका नदीनाराफाट आउने फाढी ननमन्त्रण गनथ कोसी उच्च फाॉध ननभाथणकामथ
तत्कार अनघ फढाउन आग्रह गये ।
विहायका हये क भुख्मभन्त्री य बायतीम प्रधानभन्त्रीरे कोसी उच्च फाॉधराई प्राथमभकता हदॉ दै आएका छन।
नेऩारको फयाह ऺेरभा मो फाॉध फनाउन सक्रकनेफाये अहहरे दईु दे शरे सॊमुक्त अध्ममन गरययहे का छन।

कोसीका कायण बायतको ७० राख हे क्टय बमू भ हये क िषाथमाभभा डुफानभा ऩने गये को छ। जफकी नेऩारको

कुर खेतीमोग्म जमभन नै ३० राख हे क्टय छ। मही अिस्था दे खाउॉ दै भख्
ु मभन्त्री भाझीरे नेऩारमसत कुया
गये य कोसी उच्च फाॉधरगामतका अरू आमोजना तत्कार फन्त्नऩ
ु यमो बनेय ऩर रेखे।

बायतको रयबय कमभसन फोडथ य गॊगा फाढ कमभसन फैठकरे ऩनन कोसी उच्च फाॉध तत्कार सुरु गनथ
प्रधानभन्त्री भोदीमसत आग्रह गयमो। बायतभा दे शबयको डुफान ऺेरभध्मे विहायको भार ७० प्रनतशत छ।

फाढीननमन्त्रण बएभा बायतभा ६९ राख हे क्टय जमभन उऩमोग गने ष्ट्स्थनतभा ऩग्ु नेछ। नेदयल्मान्त्डभा ३०
प्रनतशत जग्गा सभि
ु फाट उठाइएको छ। बायतभा फाॉध फनाउने ठाउॉ छै न य उसरे नेऩारभै फनाउन चाहे को
छ। जग्गा ऩनन उकास हुने य फाढीननमन्त्रण ऩनन हुने बएऩनछ बायतरे मसराई उच्च प्राथमभकताभा
याखेको हो।

कोसी उच्च फाॉधको चचाथ सान्त्दमबथक छ। अहहरे बायतीम सहुमरमतऩूणथ ऋणरे फूढीगण्डकी जरासममुक्त
आमोजना फनाउने चचाथ चरेको छ। मद्मऩी सयकायरे औऩचारयक ननणथम गये को छै न। तय फूढीगण्डकीराई
एकर उद्दे श्म (बफजुरी भार) रे ननभाथण गनथ हताय गरयमो बने मो आमोजना कहहरे ऩनन ननभाथण हुनेछैन।
मसराई मसॉचाइसहहत फहुउद्दे श्मीम फनाउनुऩछथ ।

फूढीगण्डकी सुख्खामाभभा दै ननक औसतभा चाय सम घनमभटय प्रनतसेकेन्त्ड ऩानी गण्डक बएय बायतभा
मभमसन्त्छ। फूढीगण्डकी जरासमभा ४.४ अफथ घनमभटय ऩानी जम्भा हुन्त्छ। फखाथमाभभा फाढी ननमन्त्रण हुने
बएकारे मो आमोजनाफाट बायतराई ऩनन राब ऩुग्ने दे खखन्त्छ।

हाभीरे हहउॉ दमाभभा चाय सम घनमभटय प्रनतसेकेन्त्डको बफजुरी उत्ऩादन गदाथ प्राप्त हुने ऩानीराई
सदऩ
ु मोग ग:मौं बने ऩनन बायतराई कुनै आऩवत्त हुॉदैन य सभम सीभा नतोक्रकएको गण्डक सष्ट्न्त्धरे मसराई
योक्दै न।

दै ननक ११ घन्त्टा विद्मत
ु उत्ऩादन गने हो बने १२ सम भेगािाट बफजर
ु ी आउॉ छ। मो ऩानी हहउॉ दमाभका
रागग अभत
ुथ छथ ।
ृ सयह हो। मो अभत
ृ राई सप्तगण्डकी आमोजना ननभाथण गये य उऩमोग गनऩ

अझ भागथल्रो सेती (जरासममुक्त ) को ऩानी ऩनन सप्तगण्डकीभा मभराउने हो बने निरऩयासीदे खख

ऩष्ट्श्चभ फुटिरसम्भ य नायामणी गचतिन मसॉचाइ गनथ सक्रकन्त्छ। तत्कारीन याजा िीये न्त्िरे सन १९८५ भा
जाऩान भ्रभणका फेरा जाऩानी नये शराई सप्तगण्डकी आमोजना ननभाथण गरयहदन अनुयोध गये का गथए।

जाऩानी याजा ऩनन सकायात्भक बएऩनछ जाइकारे मसको अध्ममन गये को गथमो। ४० मभटय अग्रो फाॉध
फनाउने, दईु सम भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गने य गचतिन ष्ट्जल्राराई मसष्ट्चचत तुल्माउने गयी जाइकारे
अध्ममन प्रनतिेदन फनाएय सयकायराई फुझामो।

तय अरुण तेस्रोराई प्राथमभकताका साथ ननभाथण गने िहानाभा तत्कारीन जरस्रोत भन्त्री य सगचिहरूरे
सप्तगण्डकी प्रस्तािराई खाये ज नै गरयहदए। अहहरे फूढीगण्डकी फनाउने हो बने सप्तगण्डकीराई सभेत

एकीकृत गयी फूढीगण्डकीदे खख भागथका सफै आमोजनाराई फूढीगण्डकीरे नै फनाउने गयी विकास गनथ
जरुयी दे खखएको छ।

क्रकनबने हहउॉ दभा प्राप्त हुने ऩानी (अगुभेन्त्टे ड िाटय) एकऩटक छाडडसकेऩनछ ऩुन: घटाउन ऩाइॉदैन। अहहरे

फूढीगण्डकीराई बफजुरी भार उत्ऩादन गनेगयी फनाइमो बने बायतरे चाय सम घनमभटय प्रनतसेकेन्त्ड ऩानी
मसत्तैभा ऩाउॉ छ। ऩनछ हाभीरे सप्तगण्डकी फनाएछौं बने ऩनन त्मो अगुभेन्त्टे डट प्रिाहराई घटाउन
सक्रकॉदै न।

सयकायरे मो आमोजना फनाएय बफजर
ु ी भार उत्ऩादन गने रक्ष्म मरएको हो बने अव्मिहारयक य अवििेकी
कदभ हुनेछ। बायतमसतको ऩानी याजनीनत य नेऩारभा फेराफेरा जाग्ने यारििादरे मो आमोजनाराई अनघ
फढ्न हदने छै न।

फूढीगण्डकीराई एकर उद्दे श्म (बफजुरी भात्र) रे ननभानण गनन हताय गरयमो बने मो आमोजना कहहरे ऩनन
ननभानण हुनेछैन। मसराई ससॉचाइसहहत फहुउद्दे श्मीम फनाउनुऩछन ।

तसथथ सयकायरे गम्बीय बएय मसराई फहुउद्दे श्मीम फनाउने गयी ननभाथण प्रक्रक्रमा अनघ फढाए भार
भर
ु क
ु रे बफजर
ु ी य ऩानी दि
ु ै ऩाउॉ छ बने बोमर गएय बायतरे ऩानी मसत्तैभा रैजाने बन्त्ने यारििादी नाया
उचारेय आमोजना नै खत्तभ गयाउने खेर सभाप्त हुनेछ।

फूढीगण्डकीको ऩानी कसयी व्मिष्ट्स्थत गने बन्त्नेनतय न ऊजाथ भन्त्रारम, न जर तथा उक्त आमोग न त
प्रागधकयण कुनै ऩनन ननकामको ध्मान गएको छै न। फूढीगण्डकीराई केफर भ्ररटाचाय गने गयाउने
अखाडाका रूऩभा भार विकास गरयएको छ-विकास समभनतको नाभभा।

प्रागधकयणरे अध्ममन गरययहे को मो आमोजनाराई एकाएक तत्कारीन प्रधानभन्त्री डा. फाफुयाभ

बट्टयाईरे विकास समभनत फनाएय थत
ु े। अहहरे मही समभनतराई ऩॊगु फनाउन ऊजाथ भन्त्रारमरे मसको
विधान ऩरयितथन गयी याजनीनतक कामथकताथ ननमुक्त गयी हामरभुहारी गयाउने ऩरयऩाटी सुरु बएको छ।

दे शको मनत भहत्त्िऩूणथ आमोजनाभा ऩनन स्िाथथको घेयाबन्त्दा फाहहय जान नसकी मसराई ऩनन अको

प्रागधकयण फनाउन रागगएको छ। मसरे गदाथ मो आमोजनाभा चाहहने रगानी (२ खफथ २४ अफथ रुऩैमाॉ)
याजनीनतक कामथकताथका रूऩभा ननमक्
ु त बएका समभनतरे जट
ु ाउरा बन्त्ने विश्िास गनथ भष्ट्ु स्कर ऩछथ ।
अहहरे समभनतरे एकर उद्दे श्मरे भार मसको अध्ममन गये को छ। मसको ऩानी कसयी उऩमोग गने
बन्त्नेफाये समभनतरे जर तथा ऊजाथ आमोगराई सभेत फाइऩास गये को छ। ऊजाथ भन्त्रारमरे ऩनन मसभा
ध्मान हदएको छै न।
ऩनछल्रा ऩस्
ु तासम्भका रागग ऩानी सचचम गने, उऩमोग गने सोच जरस्रोत यणनीनत, २०५८ दस्तािेजभा
उल्रेख छ। त्मही यणनीनतअन्त्तगथतको याष्ट्रिम जर मोजनारे ऩनन ऩानीको फहुउऩमोगराई जोड हदएको
छ।

मी दस्तािेजराई सयकायरे ऩूयै फेिास्ता गये को छ। फूढीगण्डकीभा कसयी रगानी जुटाउने बन्त्ने अको ऩाटो

हो। मी तीनिटा आमोजना (भागथल्रो सेती, सप्तगण्डकी य फूढीगण्डकी) राई एकीकृत गये सन १९८५ भा
बएको अध्ममनराई थऩ अध्ममन गनथ जरुयी छ।

४५ हजायजनाराई ऩन
ु स्र्थाऩन गनऩ
ुथ ने फढ
ू ीगण्डकी ननभाथण कामथ त्मनत सहज ऩनन छै न। तसथथ सयकायरे

विकास समभनतफाट नबई जर तथा ऊजाथ आमोगभापथत मसको ऩहहरा अध्ममन गये य भार अनघ फढ्न
जरुयी दे खखन्त्छ।
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जरविद्मुत ् केन्त्र य उद्मोगको ऩॉज
ु ी िद्
ृ थध गने
ननणनम

काठभाडौं÷यास— औद्मोगगक प्रिद्र्धन फोडथरे भागथल्रो कारी गण्डकी जरविद्मुत आमोजनाको विदे शी

रगानी तथा एस्सेर ष्ट्क्रन हाइड्रो ऩािय प्रामरको ऩॉज
ु ी िद्
ृ गध य ऋण सम्झौतारगामत विषमभा नमाॉ
ननणथम गये को छ । आइतफाय फसेको औद्मोगगक प्रिद्र्धन फोडथको २१४औॊ फैठकरे सो ननणथम गये को हो ।

उद्मोगभन्त्री भहे श फस्नेतको अध्मऺताभा फसेको फोडथको सो फैठकरे हङकङ चाइनाष्ट्स्थत मसनो हाइड्रो
होष्ट्ल्डङ प्रामर य नेऩारष्ट्स्थत िे डमरॊक ग्रोफर प्रामरको सॊमक्
ु त रगानीभा कारी–गण्डकी नदीभा कुर ६५

भेघािाट ऺभताको जरविद्मत
ु उत्ऩादन गने उद्दे श्म यहे को उद्मोग स्थाऩनाका रागग विदे शी ऩऺको ९२
प्रनतशत य स्िदे शीको ८ प्रनतशत ऩॉज
ु ी हुने गयी विदे शी रगानी स्िीकृनत गने ननणथम गये को हो ।

मस्तै, सो फैठकरे सोरुखम्
ु फू ष्ट्जल्रा गभाथ य नतरॊगा गाविसभा ४० भेगािाट ऺभताको जरविद्मुत

उत्ऩादन गने उद्दे श्म कामभ बई विदे शी रगानीभा दताथ यहे को एस्सेर ष्ट्क्रन हाइड्रो ऩािय प्रामररे ऩॉज
ु ीय
ऺभता िद्
ृ गध गनथ य उद्मोग सचचारनका रागग आिश्मक ऩने १३ अफथ रुऩैमाॉ प्रस्तुत कम्ऩनी य
विदे शष्ट्स्थत विमबन्त्न कम्ऩनीहरूफाट ऋण मरने गयी ऋण सम्झौताका रागग स्िीकृनत प्रदान गने ननणथम
गये को उद्मोग भन्त्रारमरे जानकायी गयाएको छ । उद्मोगभन्त्री फस्नेतको ननजी सगचिारमका प्रेस
सॊमोजक अजम शभाथरे प्रेस विऻष्ट्प्तभापथत मस्तो जानकायी गयाएको हो ।
भन्त्रारमका अनुसाय औद्मोगगक प्रिद्र्धन फोडथको अको फैठकरे भादी ऩािय प्रामरको ऋण सम्बौता

सॊशोधनको स्िीकृनत, तनहुॉको आफु खैयेनीभा यहे को अिननस डडष्ट्स्टरयी प्रामरको ऩॉज
ु ी तथा ऺभता िद्
ृ गध य
भकिानऩुयको हे टौंडाष्ट्स्थत हे टाॊ ैडा औद्मोगगक ऺेरभा यहे को मुनाइटे ड ब्रुअरयज नेऩार प्रामरको ऩॉज
ु ी तथा
ऺभता िद्
ृ गध गनथसभेत स्िीकृनत हदने ननणथम गये को छ ।
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भाथथल्रो दोदी ‘ए’ आमोजना
स्थानीमराई ‘फाइऩास’ गरयए आन्त्दोरन गने चेतािनी
आश गरु
ु ङ

प्रबावित ऺेरका स्थानीमराई िेिास्ता गयी जरविद्मुत आमोजना ननभाथण नगनथ ऩूिॉ रभजुङको ढोडेनी य
परेनीका िामसन्त्दारे आग्रह गये का छन । ढोडेनी य परेनीको फीच बएय फग्ने दादॊ नदीभा ननभाथण शुरु
गरयएको २५ भेगािाट ऺभताको भागथल्रो दोदॊ ‗ए‘ जरविद्मुत आमोजनाका प्रबावित स्थानीमरे
आमोजना ननभाथण गरयॉदा स्थानीम िामसन्त्दाराई ‗फाईऩास‘ गनथ नहुने उनीहरुको बनाई छ ।

आमोजनासभऺ स्थानीमको भागराई एकीकृत गयी दादॊखोरा सयोकाय समभनतरे १० फॉद
ु े भागऩर याखेका

छन । समभनतका अध्मऺ चीनफहादयु गुरुङरे १० फॉद
ु े भागऩरराई ढोडेनी गाउॉ विकास समभनत िडा नम्फय
५, कीनतथऩूयभा आमोजना गये को सािथजननक छरपर कामथक्रभभा आमोजनासभऺ याखेका गथए ।

स्थानीमरे आमोजना ननभाथणका क्रभभा गाउॉ घयभा सडक, खानेऩानी रगामतका विकास ननभाथणभा
सहमोग गनथ, स्थानीमिामसन्त्दाराई शेमयको हक प्रदान गनथ भाग गये । आमोजनाभा स्थानीमिामसन्त्दाराई
योजगायका रागग प्राथामभकताभा याख्न साथै आमोजना ननभाथणका क्रभभा स्थानीमिामसन्त्दासॊग सभन्त्िम
गनऩ
ुथ ने रगामतका भाग उनीहरुरे याखेका छन । स्थानीम िामसन्त्दाको भागराई सम्फोधन गने खारका
कामथक्रभ नल्माइए आमोजना ननभाथण हुन नहदने चेतािनी सभेत स्थानमरे हदएका छन ।

आमोजनाको प्रिद्र्धक मरिटॊ इनजॉ हाईड्रोऩािय प्रामरका अध्मऺ एिॊ आमोजकनाका सॊचारक कुशकुभाय

जोशीरे शननफाय आमोजना गरयएको छरपर कामथक्रभभा स्थानीमिामसन्त्दासॊग सभन्त्िम गये य आमोजना
अगाडड फढ्ने फताए । कामथक्रभभा सॊविधान सबा सदस्म जभीन्त्िभान घरेरे आमोजना ननभाथण गरयॉ दा
स्थानीमसॊग सभन्त्िम अत्मािश्मक यहे को य स्थानीमको भागराई ऩुया नगरयए आमोजना सॊचारन हुन
गाह्रो ऩने फताए ।
तय उनरे आफ्नो गाउॉ ठाउॉ को विकासका रागग वियाधी नफन्त्न स्थानीमराई सझ
ु ाि सभेत हदए । अकाथ

सॊविधान सबा सदस्म रारफहादयु गुरुङरे जरविद्मुत आमोजना ननभाथण गरयॉ दा आमोजनारे प्रबावित

ऺेरका स्थानीमिामसन्त्दाको विकास य आमोजनाभा स्थानीमराई रगानीको अिसय सभेत हदईनुऩनेभा

जोड हदए । ऩूिथ सबाषद फद्
ुथ नेभा
ृ गधयाभ गुरुङरे आमोजनारे स्थानीमको हक य अगधकाय शुननष्ट्श्चत गनऩ
जोड हदॉ दै स्थानीमको भागराई सम्फोधन नगरयए आमोजना चल्न गाह्रो हुने चेतािनी हदए ।

कामथक्रभभा ष्ट्जल्रा ऩचचामतका ऩूिथ सबाऩनत गजफहादयु गुरुङरे स्थानीमसॊग सभन्त्िमभा आमोजना
अनघ फढ्नुऩने फताए । प्रभुख ष्ट्जल्रा अगधकायी श्रिणकुभाय नतमभष्ट्ल्सना, स्थानीम विकास अगधकायी
विरणुप्रसाद शभाथ रगामतरे आमोजनाको सुयऺा य सभन्त्िमका रागग आपूहरु तमाय यहे को फताए ।

आमोजनाको प्रिनधक ननदे शक विश्िनाथ कॉडेर, फोडथ ननदे शक आन्त्भयाभ नघमभये , याभफहादयु ऩाण्डे
रगामतरे आमोजना सपर फनाउन स्थानीमराई आग्रह गदै मसफाट स्थानीमरे भार नबई दे शरे नै
पाईदा मरनसक्ने फताए । कामथक्रभभा आमोजनाका फोडथ ननदे शक याजेन्त्ि िस्तीरे स्थानीमिामसन्त्दाको
भागको सम्फन्त्धभा सम्फोधन गये का गथए ।
यन अप हद रयबय प्रकृनतभा ननभाथण हुने आमोजनाको फाॉधऺेर ढोडेनी गाविसको मसभी गाउॉ को पेदीभा यहने
छ । पेदीभा फाॉध फाॉधेय २ हजाय ६ सम ३९ मभटय राभो टनेर तथा ३ हजाय २ सम मभटय राभो ऩेनस्टक

ऩाइऩभापथत भारेफगयभा ननभाथण हुने विद्मत
ु गह
ु
ृ भा ऩानी खसामरने आमोजनारे जनाएको छ । विद्मत
गरृभा १२ दशभरफ ५ भेगािाटका २ िटा टिाथइन जडान गरयने छ । प्रनत भेगािाट करयफ १४ कयोड राग्ने
अनुभान गरयएको आमोजनाको रागत झण्डै ४ अफथ रुऩैमाॉ यहे को छ । आमोजनाभा ७० प्रनतशत ऋण य ३०
प्रनतशत यकभ नेऩारकै उद्मेभी व्मिसामीहरुरे रगानी यहे को छ ।

सयकायसॉग बएको विद्मुत खरयदबफक्री सम्झौता अनुसाय आमोजनारे २०७३ को असोज २८ गतेमबर
व्माऩारयक उत्ऩादन सुरु गनऩ
ुथ ने छ । उत्ऩाहदत विद्मुत नेऩार विद्मुत प्रागधकयणको उदीऩुयष्ट्स्थत १ सम
३२ केबीको प्रसायण राईनभा जडान हुनेछ ।

>f]tM gful/s, 2071/11/4
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भाथथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत ् आमोजना : कम्ऩनीकै जभानीभा विऩन्त्नराई
शेमय

यिीन्त्ि गौतभ

आगथथक रूऩभा विऩन्त्न दोरखारीराई भागथल्रो ताभाकोशी जरविद्मुत कम्ऩनी आऩैm गधतो फसी शेमय खयीद

गरयहदने बएको छ । शेमय फाॉडपाॉटसम्फन्त्धी ष्ट्जल्रा सभन्त्िम समभनतको सोभिाय फसेको फैठकरे त्मस्तो ननणथम
गये को हो । फैठकरे गये को ननणथमभा ‘शेमय आिेदन गनथ आगथथक रूऩभा विऩन्त्न व्मष्ट्क्तका रागग शेमय प्रभाणऩर

गधतो याखी अऩय ताभाकोशी हाइड्रोऩािय कम्ऩनी जभानी फसी ऋण÷कजाथ प्रदान गयाउने व्मिस्था मभराउने’ बन्त्ने
उल्रेख छ ।

दोरखारीरे ऩाउने १० प्रनतशत अथाथत रू. १ अफथ ५ कयोड ९० राखफयाफयको शेमयका रागग नागरयक रगानी कोषरे

भाघ २९ गते आह्िानऩर जायी गरयसकेको छ । आह्िानऩरअनस
ु ाय पागन
ु ११ गतेदेखख शेमयका रागग आिेदन खर
ु ा
हुने बए ऩनन दोरखािासीको हकभा बने चैत १ गतेदेखख भार आिेदन ऩेश गनथ सक्रकने फैठकरे ननणथम गये को छ ।
नेऩार विद्मुत प्रागधकयण तथा ऋण रगानी गने अन्त्म सॊस्थाका कभथचायीहरूका रागग गरयएको शेमय फाॉडपाॉट

न्त्मामसङ्गत नबएको बन्त्दै फैठकरे त्मसराई न्त्मामसङ्गत फनाउन कम्ऩनीको प्रफन्त्धऩर य ननमभािरी सॊशोधन
गनथसभेत अनुयोध गये को छ ।

फैठकभा नेऩार गधतोऩर फोडथ, नागरयक रगानी कोष, स्थानीम याजनीनतक दर य प्रशासनका प्रनतननगधहरूका साथै
आमोजना प्रभख
ु रगामत सहबागी गथए । फैठकरे दोरखाको ४८ गाविस य २ नगयऩामरकाको प्रत्मेक िडाभा य

काठभाडौंभा सभेत शेमय सङ्करन केन्त्िको व्मिस्था गरयने ननणथम गये को सभन्त्िम समभनतका सॊमोजक एिभ
स्थानीम विकास अगधकायी ये शभरार कॉडेररे फताए । उनरे बने, ‘विदे शभा यहे का दोरखारीहरूका रागग

इण्टयनेटभाऩथmत अनराइन ननिेदन हदने व्मिस्था गरयएको छ ।’ आमोजनाको रगानी फढ्ने ष्ट्स्थनत सज
ृ ना बएभा
फढे को रगानी यकभ ष्ट्जल्राका सयकायी ननकाम तथा दोरखािासीरे थऩ रगानी गनथ ऩाउने ऩनन फैठकरे ननणथम
गये को सॊमोजक कॉडेररे फताए ।

शेमय वितयणका रागग ष्ट्जल्रा विकास समभनतरे सङ्करन गये को तथ्माङ्कअनस
ु ाय दोरखाको ऩनछल्रो

जनसङ्ख्मा २ राख ८० हजाय ५ सम ५८ यहे को छ । २०६८ सारको जनगणनाअनुसाय ष्ट्जल्राको जनसङ्ख्मा १ राख
८६ हजाय ५ सम ५७ गथमो । ष्ट्जल्रा विकास समभनत दोरखारे शेमय फाॉडपाॉट तथा ननरकासन ननदे मशका–२०७० भा

‘ऋण रगानी सम्झौता मभनत २०६४ भाघ १५ गतेमबर फसाइॉ सयी दोरखा आएकाहरूरे भार शेमय खयीद गनथ ऩाउने’
मसअनघ नै ननणथम गरयसकेको छ ।

४ सम ५६ भेगािाट ऺभताको आमोजनारे २०७३ सार असाय भसान्त्तदे खख विद्मुत उत्ऩादन गने रक्ष्म मरएको छ ।
आमोजनाको काभ हारसम्भ ७२ प्रनतशत ऩूया बइसकेको छ ।
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तल्रो भोदीखोरा जरविद्मुत ् आमोजनाको २५ प्रनतशत काभ सम्ऩन्त्न
ऩिथत ष्ट्जल्राभा ननजी ऺेररे ननभाथण गरययहे को २० भेघािाट ऺभताको तल्रो भोदीखोरा जरबफद्मुत आमोजनाको
२५ प्रनतशत ननभाथणकामथ सम्ऩन्त्न बएको छ ।

ननजी ऺेरको भनाङ्ग टे «ड मरॊकरे ननभाथण गरययहे को तल्रो भोदीखोरा जरबफद्मुतरे हहउॉ दको सभमभा

ननभाथणकामथराई नतब्र फनाएको हो । आमोजनाको हार सम्भ २५ प्रनतशत ननभाथण कामथ सम्ऩन्त्न बैसकेको छ ।
आमोजनारे हदएको जानकायी अनस
ु ाय हार सम्भ भख्
ु म सरु
ु ङ्गको ३२ प्रनतशत ननभाथण कामथ सकेको छ बने

इन्त्टे कको ननभाथण कामथ २५ प्रनतशत ऩुया बएको छ । बफद्मुतगह
ृ भा सभेत ननभाथण कामथ शुरु बएको आमोजनारे
जनाएको छ ।

ऩिथतको कुस्भा नगयऩामरकाभा ऩने चि
ु ा, दर
ु ङ्
ुथ ग, नतराहाय, फाजङ
ु य दे उऩयु गाविसभा ननभाथण बैयहे को आमोजनाको
ननभाथण कामथ २०७२ असोज सम्भभा सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म याखेको छ । करयफ ३ अफथ ५१ कयोड को रागतभा ननभाथण
सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म याखखएको आमोजनारे २०६८ बदौभा नेऩार बफद्मत
ु प्रागधकयणसॉग बफद्मत
ु खरयद सम्झौता
गये को गथमो बने २०६९ साउन दे खख ननभाथण कामथ थारेको गथमो ।

आमोजनारे हदएको जानकायी अनुसाय भुख्म सुरुङ्ग सम्भ ऩुग्ने दईु िटा सहामक सुरुङ्ग ऩनन ननभाथण गरयसकेको
छ । भख्
ु म सरु
ु ङ्गको १२ सम ७५ मभटय ननभाथण बएको छ बने १ सम २२ मभटय य १ सम ८१ मभटय राभो दईु िटा

सहामक सुरुङ्ग(अडडट) सभेत ननभाथण सक्रकएको आमोजना प्रभुख ऩिन मादफरे जानकायी हदनुबमो । आमोजनाको
कुर साढे ४ क्रकरोमभटय राभो सुरुङराई ६ ठाउॉ फाट खन्त्ने काभ थामरएको छ ।

सुरुङ्ग खन्त्ने क्रभभा ब–ू फनोट कम्जोय बएका कायणरे सोचे अनुसाय धेयै काभ नबएऩनन ननधाथरयत सभमभा नै सक्ने
गयी खन्त्ने काभ बैयहे को आमोजनारे जनाएको छ । अडडट नॊ २ य १ को बफचको बूबागभा कडा चट्टानको साटो भाटो

बेहटएकारे सरु
ु ङ्ग खन्त्ने काभभा हढराई बएको छ । बफ
ु नोट अनक
ु ु र बएको बए सरु
ु ङ्ग ननभाथण कामथ अहहरे सम्भ
५० प्रनतशत सक्रकने सुरुङ्ग ननभाथणभा सॊरग्न प्राविगधकहरु फताउॉ छन । कडा चट्टान बएको कडा चट्टान बेहटएको
अिस्थाभा पेयी ननभाथण कामथ तीब्र हुने आमोजना प्रभुख मादफरे फताए । हे डिथक्स य ऩाियहाउस ननभाथणका रागग

आमशस, पेिा, नमाॉफाटो जेमब कम्ऩनीरे काभ गरययहे को छ। ‘सरु
ु ङ्ग खन्त्ने काभराई तीब्र फनाएका छौ’ उनरे बने
‘केही बौगमबथक सभस्मा बएऩनन त्मसराई सभाधान गदै अनघ फढे का छौ’
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भाथथल्रो ताभा कोसीको फाॉध ६ भहहना सबत्रै ऩूया हुने
हदरफहादयु केसी-दोरखा, ५ पागुन ।
याष्ट्रिम गौयिको भागथल्रो ताभाकोसी (चाय सम ५६ भेगािाट) जरविद्मत
ु आमोजनाको फाॉध छ भहहना
मबर ऩयू ा हुने बएको छ । हे डिक्स अन्र्तगतको फाॉधको फामाॉनतयको काभ ऩयू ा गये य दामाॉनतयको काभ
बइयहे को छ ।

आमोजनाको हे डिक्सको फाॉमानतयको काभ ऩयू ा गये य २ भहहनादे खख नदी पकाथएय दामाॉनतयको काभ

बइयहे को छ । २ भहहनाभा जगको काभ ऩयू ा गरयसकेको छ । जग ऩयू ा हुॉदा एक नतहाइ काभ ऩयू ा हुने
आमोजनाका सहामक प्रफन्त्धक विभर गरु
ु ङरे फताए । आमोजनाको हे डिक्स ऺेरको फामाॉतपथ ३०
मभटयको फाॉध सहहत इन्त्टे क, २ सम मभटय राभो फारि
ु ा गथग्रमाउने ऩोखयी ननभाथण गरयएको छ ।

फामाॉनतयका साभान्त्म काभ फाहे क सफै काभ ऩूया बएको उनरे फताए । ―दामाॉ तपथको फाॉधको काभ भार

बएकारे चारु आगथथक िषथको िषाथत अनघ नै सक्रकन्त्छ‖ उनरे बने ―सभमभै काभ ऩूया गने गयी यातहदन

मुद्धस्तयभा काभ बइयहे को छ ।‖ फाॉधभा एकै ऩटक रगाताय २२ घण्टासम्भ कॊक्रक्रट गने काभ हुने गये को
उनरे फताए ।

राभाफगयभा ६० मभटय रम्फाई य २२ मभटय उचाइको फाॉध भध्मे नदी पकाथएय ३० मभटय रम्फाइभा
बइयहे को छ । हे डिक्सभा १ राख ७७ हजाय घनमभटय कॊक्रक्रट गनुथ ऩनेभा अहहरेसम्भ १ राख ५५ हजाय

घनमभटय कॊक्रक्रट बइसकेको छ । हे डिक्सभा भार ५० हजाय टन मसभेन्त्ट य १२ हजाय टन छड खऩत हुन्त्छ ।
मसमबरको काभ सक्रकदै गएकारे ऩनन अहहरे हे डिक्स ऺेरभा काभदाय सभेत आधाबन्त्दा फढी कटौती

बएको छ । हे डिक्सभा एक िषथअनघ दै ननक १ हजायबन्त्दा फढीरे काभ गने गये कोभा अहहरे ५ सम बन्त्दा
तर झये को एक भजदयु रे जानकायी हदए ।

हे डिक्स ऺेरभा मसमबरको काभ ऩयू ा हुॉदै गएऩनछ हाइड्रोभेकाननकर अन्र्तगत फाॉध, इन्त्टे क, डडस्माण्डय

आहदभा गेटहरु, स्टऩरगहरुडडजाइन, जडान, ऩयीऺण य कमभसननङ गने काभ बइयहे को छ । मसमबरको
काभ गचननमा कम्ऩनी मसनो हाइड्रो कऩो ेयेसनरे गरययहे को छ बने हाइ«डो भेकाननकरको काभ बायतीम
कम्ऩनी टे क्स्म्माको ये र एण्ड इष्ट्चजननमरयङ मरमभटे डरे गरययहे को छ ।
फाॉधभा ऩनन ऩयाभशनदाता पेर

फाॉध ननभाथणको नदीको दामाॉनतयको बाग ननभाथणभा ऩयाभशथदातारे गये को अध्ममन पेर बएको छ ।
फाॉधको दामाॉ बागभा यहे को हढस्को कडा चट्टान यहे को प्रनतिेदन हदए ऩनन ऩनछ काभ गने क्रभभा फीच
भागभा भाटो य फारुिा यहे को कभजोय हढल्को पेरा ऩये ऩनछ ऩयाभशथदाताको अध्ममन असपर बएको हो ।
फाॉधस्थरको हढस्कोको उऩचाय अहहरे आमोजनाको अको सभस्माको रुऩभा दे खा ऩये को छ । ऩूिथ डडजाइन
अनुसाय भार फाॉध ननभाथण गदाथऩनछ हढस्कोभा यहे को नछिाफाट ऩानी चह
ु ािट हुन सक्ने य ऩनछ

आमोजनाको फाॉधराई नै कभजोय फनाउन सक्ने बन्त्दै सभम य रागत थऩ गये यै बए ऩनन अहहरे नै सफै
उऩचाय गने आमोजनाको तमायी छ । आमोजनाकै तपथफाट थऩ विशेषऻ बफदे शफाट ल्माएय बए ऩनन
अध्ममन गयाउने तमायी गये को सहामक प्रफन्त्धक विभर गुरुङरे फताए ।
ऩयाभशथदाता कम्ऩनीको रुऩभा निेको नयकन्त्सल्ट ए.एसरे अध्ममन गये को गथमो । आमोजनाको विस्तत
ृ
इष्ट्न्त्जननमरयङ अध्ममन सभेत गये को नयकन्त्सल्ट अहहरे ननभाथण अिगधको ऩयाभशथदाता सभेत सोही

कम्ऩनी छ । ऩयाभशथदाताको ऩनछल्रो सझ
ु ािको आधायभा जगदे खख नै मसभेन्त्टको घोर हाल्ने काभ सभेत
बइयहे को छ ।

आमोजनाको हे डये स सुरुङभा ऩनन आधा काभ बएऩनछ कभजोय चट्टान बेहटएको बन्त्दै डडजाइन ऩरयितथन
बएको गथमो । ऩहहरा ८ प्रनतशत स्रोऩभा ननभाथण बइयहे को हे डये स सुरुङ आधा काभ बएऩनछ डडजाइन
ऩरयितथन गयी ०.३ प्रनतशत स्रोऩभा ननभाथण बइयहे को छ । सुरुङको अध्ममनभा सभेत थऩ विशेषऻ

आमोजनारे ल्माएको गथमो । डडजाइन ऩरयितथनका कायण ६ भहहना आमोजनाको सभम थवऩएको गथमो
बने रागत सभेत करयफ १ अफथ फढे को छ ।
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अन्त्तयदे शीम प्रसायणराइनको काभ ननधानरयत सभमभै
नेऩार–बायत अन्त्तयदे शीम प्रसायणराइनअन्त्तगथत ढल्केफयदे खख भुज्जफ्ऩुयसम्भको १ सम क्रकरोमभटय राभो
प्रसायणराइनको काभ ननधाथरयत सभमभै सक्रकने बएको छ ।

दि
ु ै ऺेरभा टािय याख्ने काभ तीव्र गनतभा अनघ फढे कारे ननधाथरयत सभमभा प्रसायणराइन विस्तायको काभ सक्रकन

रागेको हो । प्रसायणराइनको काभ सन २०१५ को जुराईभा सक्रकने मभनत तम गरयएको छ । दि
ु ैतपथ प्रसायणराइनको
सॊयचना ननभाथणको काभ अनघ फढे कारे जर
ु ाई अन्त्त्मसम्भ प्रसायणराइनको काभ सक्रकने आमोजना प्रभख
ु

फिीनायामण साहरे फताए । नेऩारभा बन्त्दा बायततपथ टािय उठाउने काभ बएको उनरे जानकायी हदए । बायततपथ
टािय उठाउने काभ आधा सक्रकएको छ । आगाभी १५ हदनऩनछ नेऩारतपथ ताय याख्ने काभ सुरु हुनेछ ।

नेऩाररे ढल्केफयदे खख मबठ्टाभोडसम्भ ४० क्रकरोमभटय य मबठ्टाभोडदे खख भज्
ु जफ्ऩयु सम्भ १०० क्रकरोमभटय

प्रसायणराइन फनाउनुऩने हुन्त्छ । बायतफाट नेऩारभा य नेऩारफाट बायतभा विद्मुत आऩूनतथ गनथका रागग २ दे शरे मो
प्रसायणराइन ननभाथण थारेका हुन । दि
ु ैतपथ प्रसायणराइन विस्तायभा साढे १० अफथ रुऩैमाॉ राग्नेछ । नेऩारको

तपथफाट ऩािय िान्त्समभसन कम्ऩनी नेऩार मरमभटे ड(ऩीटीसीएन) य बायतको तपथफाट क्रसफोडथय ऩािय िान्त्समभसन

कम्ऩनी मरमभटे ड(सीऩीटीसी)रे टािय याख्ने काभ गरययहे का छन । मो प्रसायणराइन ननभाथण गनथ सन ००७ भा विद्मुत
प्रागधकयण य आइएरएसफीच सभझौता बएको गथमो ।

आगाभी २५ िषथसम्भका रागग १५० भेगािाट विद्मुत आमात गनथ नेऩार विद्मुत प्रागधकयण य बायतको ऩािय िे डडङ
कऩोये सन अप इष्ट्न्त्डमा मरमभटे ड (ऩीटीसी)सॊग विद्मुत खरयद सभझौता(ऩीऩीए) बइसकेको छ । मस्तै

प्रसायणराइनको ऺभता फुक, प्रसायण सेिा य सेमयहोल्डय सभझौतारगामत सफै कानुनी प्रक्रक्रमा ऩूया बइसकेको छ ।
१ हजाय २०० भेगािाट बफजुरी आमात तथा ननमाथत गने गयी प्रसायणराइनको ऺभता फुक्रकङ बइसकेको छ ।

सम्झौताअनस
ु ाय सन २०११ भा ननभाथण ऩयू ा नबएऩनछ सभम थऩेय २०१४ ऩ¥
ु माइएको हो । अनघल्रो िषथ ऩनन

सम्ऩन्त्न नहुने बएऩनछ म्माद थऩ गयी मो िषथको जुराईभा ऩ¥
ु माइएको हो । अन्त्तदे शीम प्रसायणराइनको काभ नै सुरु
नबएऩनछ बायतफाट बफजुरी आमात गये य अल्ऩकारीन रूऩभा रोडसेडडङ अन्त्त्म गने नेऩारको रक्ष्म छ । सन २००७
भा विद्मत
ु प्रागधकयण तथा आईएरएन्त्डएपएसफीच ढल्केफय–भज्जफ्ऩयु का अरिा दहु िी–ऩनु नथमा य फट
ु फर–
गोयखऩुय य मसरगुडी अनायभुनी ४०० केबी प्रसायणराइन ननभाथण गने सम्झौता बएको गथमो । ४ िटा ठुरा

प्रसायणराइन ननभाथण गने सम्झौता बएकाभा अहहरेसम्भ एउटा प्रसायणराइनको ननभाथण हुन सकेको छै न । मी

प्रसायणराइनअन्त्तगथतको विद्मुत प्रागधकयणरे हे टौंडादे खख दहु फी ३ सम क्रकरोमभटय राभो प्रसायणराइन ननभाथणको
प्रक्रक्रमा सुरु गरयसकेको छ ।

तत्कारका रागग ढल्केफय–भज्जफ्ऩयु प्रसायणराइन ननभाथण अनघ फढाउने तथा ऩनछ क्रभश् फदथ घाट–गोयखऩयु ,
दहु फी–ऩुननथमा य मसरगुढी–अनायभुनी ४०० केबी प्रसायणराइन फनाउने मोजना छ । फदथ घाट–गोयखऩुय
प्रसायणराइनको सिेऺण काभ सुरुबइसकेको छ ।
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ननभानण शरू
ु बएको बोसरऩल्टै हीयायत्न हाइड्रोऩाियको वियोध
- गह
ृ भन्त्त्री गौतभ य ऩययाष्रभन्त्त्री ऩाण्डेद्िाया ननभानण शुबायम्ब

- काङगे ्यस नेता केसी दाजब
ु ाइको अगि
ु ाइभा स्थानीमको वियोध
पागन
ु ५, काठभाडौं । नि
ु ाकोटको सभि
ु टाय गाविसभा ननभाथण गनथ रागगएको हीयायत्न जरविद्मत
ु आमोजनाको

बौनतक सॊयचना ननभाथण शुरू बएको बोमरऩल्टफाटै आमोजनाको वियोध शुरू बएको छ । मशखयिेशी गाविस–३ कुतुङ
दोबानभा फाॉध फनाएय सभुिटाय गाविस–३ भा विद्मुत्गह
ृ ननभाथण गनथ रागगएको उक्त आमोजनाको सोभिाय भारै
उऩप्रधान तथा गह
ृ भन्त्री िाभदे ि गौतभ य ऩययारिभन्त्री भहे न्त्िफहादयु ऩाण्डेरे ननभाथण शुबायम्ब गये का गथए ।

भङ्गरिाय काङ्ग्रेस नेता अजन
ुथ नयमसॊह केसी य जगदीश्िय नयमसॊह केसीको अगुिाइभा स्थानीमिासीरे वियोध शुरू
गये का हुन ।

ऐनतहामसक तीथथस्थर दप्ु चेश्िय भहादे िको भष्ट्न्त्दयऩरयसयभा प्रिद्र्धक कम्ऩनी हीयायत्न हाइड्रोऩाियरे आमोजना

गये को विशेष सभायोहभापथत उऩप्रधानभन्त्री गौतभरे ननभाथण शुरू गये का गथए । सोही कामथक्रभभा नेऩारी काङ्ग्रेस

नुिाकोटका सबाऩनत एिभ सबासद् जगदीश्ियनयमसॊह केसीरे आमोजना ननभाथण गयी विकासको गनत अनघ फढाउनु
सकायात्भक कामथ यहे को फताएका गथए । तय, उक्त कामथक्रभभा दप्ु चेश्िय भहादे िको भष्ट्न्त्दयको सॊयऺण विषमराई
खासै भहŒि हदइएको गथएन । स्थानीमरे बने आमोजना ननभाथण गदाथ उक्त भष्ट्न्त्दयको सॊयऺणभा ऩनन ध्मान
हदनऩ
ु ने फताउॉ दै आएका गथए ।

आमोजना ननभाथणरे दप्ु चेश्ियको धामभथक सम्ऩदाको सॊयऺण य तादी नदीको ऩि
थ त फहािभा ऺनत ऩग्ु ने बन्त्दै
ू ि

नुिाकोटको मशखयिेशी, सभुिटायरगामतका स्थानीिासीरे भङ्गरिाय नुिाकोट प्रशासनको ध्मानाकषथण गयाए ।
आमोजनारे दप्ु चेश्ियको दशथन गनथ जाने तीथाथरुरे हातसभेत धन
ु नऩाउने गयी ऩानी फन्त्द गनथ रागेको बन्त्दै
स्थानीमरे हस्ताऺयसहहत सम
थ नत नदीको फहाि स्ितन्त्र हुनऩ
ू भ
ु ने प्रशासनसभऺ भाग गये का छन ।

हाइड्रोऩािय कम्ऩनीरे आमोजना ननभाथणको सिेऺण गदाथ तमाय गये को आमोजना विकास सम्झौता (ऩीऩीए) भा
स्थानीमराई जानकायी नै नहदएको य िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन (ईआईए) ननभाथणभा आमोजना ऺेरमबर

धामभथक स्थर नऩने बनी झूटो विियण ऩेश गये को बन्त्दै स्थानीमरे आऩवत्त प्रकट गये का छन । ५ भेगािाट ऺभताको
उक्त जरविद्मुत अमोजनाको ननभाथण आगाभी ३ िषथमबर ऩूया गने प्रिद्र्धक कम्ऩनीरे फताएको छ । आमोजनाको
रागत फढीभा रू. १ अफथसम्भ ऩुग्ने फताइएको छ ।
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कारीगण्डकी अऩय जरविद्मुत्राई रगानी जुट्मो

म्माग्दीको उत्तयी ऺेर बएय फग्ने कारीगण्डकी नदीभा ननभाथणाधीन कारीगण्डकी अऩय जरविद्मुत आमोजनाराई
हङकङको मसनो हाइड्रो होष्ट्ल्डङरे रगानी गने बएको छ । ननभाथणका रागग ऩमाथप्त ऩॉज
ू ी अबाि बएको बन्त्दै

टे «डमरङ्क ग्रोफर प्रामररे याखेको प्रस्तािराई उद्मोगभन्त्री भहे श फस्नेतको अध्मऺताभा फसेको औद्मोगगक
प्रिद्र्धन फोडथको फैठकरे स्िीकृत गये ऩनछ जरविद्मुत्राई रगानी जुटेको हो ।

६५ भेगािाट ऺभता यहे को आमोजनाको ष्ट्स्थय ऩॉज
ू ी २१ अफथ ७६ कयोड ६० राख, चारू ऩॉज
ू ी २१ कयोड ४० राखसहहत
कुर २२ अफथ रुऩैमाॉ यहनेछ ।

जरविद्मुत्भा मसनोको ९२ टे «डमरङ्कको ८ प्रनतशत रगानी यहनेछ । गचननमाॉ इष्ट्चजनीमयसहहतको टोरीरे राभो

अध्ममन तथा स्थरगत रूऩभै काभ गये ऩनछ मसनोरे रगानी इच्छा दे खाएको गथमो । आमोजनारे िाताियणीम प्रबाि
भूल्माङ्कन, विद्मुत खयीदविक्री सम्झौतारगामत आिश्मक प्रक्रक्रमा ऩूया गये य ननभाथणको चयणभा प्रिेश गये को छ ।
फेग य हहस्तान गाविसको दोसाॉध फेगखोराभा फाॉधस्थर यहने आमोजनाको फेगदे खख बगितीको थाडोखोरयमा हुॉदै
वऩप्रेको घुभाउने तारसम्भ कयीफ ६ क्रकरोमभटय राभो सुरुङ ननभाथण गयी कयीफ १ सम मभटयको उचाइफाट
घभ
ु ाउनेतारभा हुने विद्मत
ु गह
ृ भा ऩानी खसामरनेछ ।

ष्ट्जल्राभा ४२ भेगािाटको मभस्रीखोरा, ३२ भेगािाटको याहुघाट य ४ भेगािाटको घरेम्दी ननभाथणको अिस्थाभा छन ।
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ऩीडीए हढराइरे भाथथल्रो बत्रशूरी–१ अन्त्मोरभा
ऩुरऩयाज कोइयारा

भन्त्त्रारमरे झुरामो : प्रिद्नधक

ऩीडीए भस्मौदा तमाय हुॉदै छ : भन्त्त्रारम

पागुन ५, काठभाडौं । सयकायरे आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) गनथ हढराइ गदाथ भागथल्रो बरशूरी–१

जरविद्मुत आमोजनाको आगाभी अक्टोफयफाट ननभाथणभा जाने रक्ष्म ऩूया नहुने बएको छ । २०१४ को डडसेम्फयमबर
आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) सम्ऩन्त्न गने, २०१५ भाचथभा विद्मत
ु खयीदविक्री सम्झौता (ऩीऩीए) य २०१५

सेप्टे म्फयमबर वित्तीम व्मिस्थाऩन ऩूया गयी अक्टोफयफाट ननभाथण शुरू गने आमोजनाको प्रिद्थधक नेऩार िाटय एण्ड
इनजॉ डेबरऩभेण्ट कम्ऩनी प्रामरको रक्ष्म गथमो ।

सोही रक्ष्मअनुसाय काभ अनघ फढे को बए उक्त आमोजना आगाभी कयीफ साढे ५ िषथभा ऩूया बई सन २०२० को

अक्टोफयफाट उत्ऩादन शुरू गनथ सक्ने सम्बािना गथमो । तय, २०१५ को भाचथ आउन राग्दासभेत ऩीडीए नै नहुनुरे २
सम १६ भेगािाटको उक्त आमोजना नै अन्त्मोरभा ऩये को छ ।

ऩीडीएका रागग आऩmना तपथफाट कुनै कसय फाॉकी नयहे को य आपूहरू तमाय यहे को प्रिद्र्धक कम्ऩनीका भहाप्रफन्त्धक
फाफयु ाभ बायद्िाजको बनाइ छ । ‘हाम्रा तऩथmफाट ऩयू ा गनऩ
ुथ ने सफै प्रक्रक्रमा हाभीरे ऩयु माएका छौं,’ उनरे बने, ‘ऊजाथ

भन्त्रारमरे चाह्मो बने ऩीडीए चाॉडै हुनसक्छ ।’ ऩीडीए सम्ऩन्त्न गनथकै रागग भन्त्रारम य कम्ऩनीका अगधकायीहरूरे
विमबन्त्न चयणका िाताथहरू ऩनन ऩूया गरयसकेका छन ।

आमोजनाको ऩीडीएका रागग भन्त्रारमका तपथफाट नेऩार रगानी फोडथसम्फद्ध बब्रहटश कानूनविद्हरूरे प्रिद्र्धक
कम्ऩनीका कानूनविद्हरूसॉगको सभन्त्िमभा ऩीडीए भस्मौदाराई अष्ट्न्त्तभ रूऩ हदने काभ गरययहे को भन्त्रारमका

प्रिक्ता केशिध्िज अगधकायीरे फताए । ‘ऩीडीएभा हुने सानो रहु टरे ऩनन बविरमभा दि
ु ै ऩऺराई ननकै ठूरो प्रबाि

ऩानथ सक्छ,’ उनरे बने, ‘त्मसो हुॉदा भस्मौदाराई मभहीन विश्रेषण गयी तमाय गने अगधकाय हाभीरे कानन
ू विद्राई
हदएका छौं ।’ बब्रहटश सयकायको आगथथक सहमोग ननमोग डीएपआईडीरे आमोजनाको भस्मौदा तमाय गनथ बब्रहटश
कानूनविद्हरूराई रगाएको उनरे जानकायी हदए ।

भन्त्रारमका ननममभत काभकायफाहीका साथै अन्त्म थप्र
ु ै काभको ष्ट्जम्भेिायीका कायण ऩनन उक्त आमोजनाको
ऩीडीएभा भारै ध्मान केष्ट्न्त्ित गनथ नसकेको प्रिक्ता अगधकायीरे स्िीकाय गये ।

‘भागथल्रो बरशर
ू ी–१ सॉगको ऩीडीएफाहेक ऩनन भन्त्रारमका थप्र
ु ै काभ छन,’ उनरे बने, ‘केही हदनभै आमोजनाको
ऩीडीए हुने सम्बािना छ ।’

प्रिद्र्धक कम्ऩनीरे आमोजना ननभाथणभा जान आिश्मक प्रायष्ट्म्बक बौनतक ऩूिाथधायहरूभा हारसम्भ कयीफ रू. २
अफथ रगानी गरयसकेको छ । उक्त रगानीफाट हारसम्भ आमोजनास्थरभा ऩग्ु न १५ क्रकरोमभटय राभो ऩहुॉचभागथ

ननभाथणको आधा काभ ऩूया गये को फताएको छ । आमोजनाको विस्तत
ृ इष्ट्चजनीमरयङ डडजाइन, िाताियणीम प्रबाि
भल्
ू माङ्कन (ईआईए) प्रनतिेदन, एकीकृत प्रबाि भल्
ू माङ्कन अध्ममन य नेऩार विद्मत
ु प्रागधकयणसॉग याष्ट्रिम

प्रसायण राइनभा जोड्न विद्मुत जडान सम्झौतासभेत गरयसकेको छ । त्मस्तै, ८ क्रकरोमभटय रम्फाइको विद्मुत
प्रसायण राइन जडानका रागग प्रायष्ट्म्बक िाताियणीम ऩयीऺण (आईईई)सभेत स्िीकृत बइसकेको छ ।

ननभाथण–स्िामभत्िग्रहण–सचचारन–हस्तान्त्तयण (फूट) भोडेरभा ननभाथण गनथ रागगएको उक्त आमोजनाभा कयीफ रू.
५८ अफथ रगानी हुने फताइएको छ । त्मसभध्मे दक्षऺण कोरयमाको सयकायी कम्ऩनी कोरयमा साउथ–इरट कम्ऩनी
(कोसेऩ)को ५२ प्रनतशत, डाममरभको १६ प्रनतशत य केमोङको १० प्रनतशत रगानी यहनेछ । आमोजनाभा कुर

कोरयमारी रगानी ७८ प्रनतशत यहनेछ बने १० प्रनतशत नेऩारी (स्थानीम) प्रिद्र्धकको य १२ प्रनतशत अन्त्तययाष्ट्रिम
वित्त ननगभ (आईएपसी)को ऋण रगानी यहनेछ । उत्ऩादन शुरू गये को मभनतरे ३० िषथऩनछ उक्त आमोजना चारू
हारतभा नेऩारको स्िामभत्िभा आउनेछ ।
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नरससॊह गाढ जरविद्मुत्को डीऩीआयभै हढराइ
बीभ गौतभ

४ सम १० भेगािाटको नरमसॊह गाढ जराशममुक्त जरविद्मुत आमोजनाको विस्तत
ृ आमोजना प्रनतिेदन

(डीऩीआय) अझै सुरु बएको छै न । सस्तो य आकषथक आमोजनाका रूऩभा मरइएको सो आमोजनाको
डीऩीआय गत साउनदे खख नै सुरु गने रक्ष्म याखखए ऩनन ऊजाथ भन्त्रारमको अनािश्मक हस्तऺेऩ य नरमसॊह
गाढ जरविद्मुत विकास समभनतको कभ सक्रक्रमताका कायण अझै सुरु नबएको हो ।

आमोजना अनघ फढाउनका रागग ऊजाथ भन्त्रारमद्िाया गहठत विकास समभनतराई भन्त्रारमरे नै गये को
असहमोग य याजनीनतक चरखेररे डीऩीआयभा हढराइ बएको हो ।
एक िषथअनघको चैत भहहनाभै डीऩीआयका रागग ऩयाभशथदाता आह्िान गयी असायमबर ऩयाभशथदाता छनोट
सकी साउनदे खख सुरु गने रक्ष्म आमोजनारे मरएको गथमो । गत साउनभै सुरु गये य आठ िषथमबर सुरु गने
रक्ष्म याखखएको आमोजनाको अझै ऩयाभशथदाता छनोटभै हढराइ बएऩनछ आमोजना ननभाथणभा अन्त्मोर
दे खखएको छ ।
‗आमोजनाको डीऩीआय गनथ हढराइ बएको हो तय विविध कायणरे हढरा बए ऩनन अफ १० हदनमबर
ऩयाभशथदाता ननमुष्ट्क्त बइसक्छ,‘ अध्मऺ शेयफहादयु शाहीरे बने, ‗अन्त्तयाथष्ट्रिम फोरऩर आह्िान गदाथ १४

कम्ऩनीरे ऩयाभशथदाताका रागग ननिेदन हदएकोभा ऩाॉचओटा विियण तमाय गये का छौं ।‘ उनका अनुसाय,
ऩाॉचफाट एक ऩयाभशथदाता छनोटको तमायी विकास समभनतरे अष्ट्न्त्तभ चयणभा ऩु¥माएको छ ।

असायसम्भ विकास समभनतका सगचि ऊजाथ भन्त्रारमरे नऩठाएय खारी बएऩनछ तथा गत साउनऩनछ
विकास समभनतको कामथकायी अध्मऺराई हटाएय अध्मऺभा सीमभत गने तथा कामथकायी ननदे शक नमाॉ
ननमष्ट्ु क्त गने चक्कयभा ऊजाथ भन्त्रारम रागेका कायण ऩयाभशथदाता ननमष्ट्ु क्तभै हढराइ बएको हो ।

भन्त्रारमरे बने कामथकायी अध्मऺ याख्दा आमोजनाका काभभा हढरो बएको दाफी गदै कामथकायी ननदे शक
याख्ने व्मिस्था गये को फताउॉ दै आएको छ ।
२०६९ सारभा ऊजाथ भन्त्रारमको सभेत ष्ट्जम्भेिायी सम्हारेका तत्कारीन प्रधानभन्त्री डा. फाफुयाभ
बट्टयाईको ऩाराभा ऩहहरा अध्मऺ य कामथकायी ननदे शक यहने गयी समभनत गठन गये कोभा ऩनछ सॊशोधन

गयी कामथकायी अध्मऺको व्मिस्था गरयएको गथमो । कामथकायी अध्मऺ फनाएऩनछ भन्त्रारम य विकास

समभनतफीच सभन्त्िमभा सभस्मा दे खखएको गथमो । पेरय हारै ऊजाथभन्त्री याधा ऻिारीरे कामथकायी
अध्मऺराई अध्मऺ फनाएय कामथकायी ननदे शक याख्ने गयी ऐन सॊशोधन गये की गथइन ।
कामथकायी अध्मऺ यहे का शाहीराई अध्मऺभा सीमभत गये य भन्त्रारमरे विकास समभनत ऐन सॊशोधन गयी
ननमभत्त कामथकायी ननदे शक सूमथ रयजारराई ष्ट्जम्भेिायी हदएको छ । ऩूणथ कामथकायी ननदे शक आमोजनारे
अझै ऩाएको छै न । ऩूणथ कामथकायी ननदे शक नऩाउॉ दा आमोजनाको काभ सुस्त गनतभा अनघ फढे को छ ।

अध्मऺ शाही बने आमोजना डीऩीआयका रागग बिनको फोरऩर गरयसकेको य जग्गा अगधग्रहण अनघ

फढे को जानकायी हदॉ दै दयतगनतभा
अनघ फढ्ने फताउॉ छन । ‗डीऩीआय तमाय गनथ झन्त्डै २८ भहहना राग्ने
ु

अनुभान छ, मस अिगधभा वित्तीम व्मिस्थाऩन, जग्गा अगधग्रहणरगामतका सफै काभ गये य त्मसरगत्तै
सुरु गने रक्ष्म छ,‘ उनरे बने ।

जाजयकोटको सक्रा य खगेनकोट गाविसभा ननभाथण हुने आमोजना प्रागधकयणको सहमोगभा जाऩान
इन्त्टयनेसनर कोअऩये सन एजेन्त्सी (जाइका)रे गये को अध्ममनफाट छाननएका उत्कृरट १० भध्मे एक हो ।
१ हजाय ४ सम ६ गगगािाट आिय विद्मत
ु उत्ऩादन गने गने े आमोजनाको अहहरेको रागत करयफ ७ सम

३७ मभमरमन डरय अनभ
ु ाननत छ । प्रनतक्रकरोिाट रागत १ हजाय ७ सम ९९ डरय भार अनभ
ु ान गरयएको
तथा ५ सम ८८ घयधयु ी प्रत्मऺ प्रबावित हुने आमोजनाफाट ६ सम हे क्टय भार जग्गा डुिानभा ऩने सो
आमोजना उत्कृरट य सस्तो जराशममुक्त आमोजनामबर ऩछथ । सो आमोजनाभा १ सम १२ क्रकरोमभटय
राभो ४ सम ४० केबीको डब्फर सक्रकथटको प्रसायण राइन ननभाथण गने रक्ष्म याखखएको छ । ६ क्रकरोमभटय
सुरुङ हु―दै ननभाथण गनऩ
ुथ ने आमोजनाको ६ सम ९८ मभटय हे ड छ ।

>f]tM gful/s, 2071/11/6

आॉधीखोरा प्रबावित फाससन्त्दाद्िाया सेमय भाग

फुटिर ऩािय कम्ऩनी (बफवऩसी) रे फनाइयहे को स्माङ्जाष्ट्स्थत ९.४ भेगािाटको आॉधीखोरा जरविद्मुत
आमोजना प्रबावित ऺेरका फामसन्त्दारे सेमय भाग गये का छन। आमोजना ियऩय िाताियणीम प्रबाि
ननमन्त्रण गनथ आमोजनारे कुनै ऩनन काभ नगये को बन्त्दै मस्तो भाग याखेका हुन।

कम्ऩनीरे २०४६ सारभै आमोजना ५.१ भेगािाट ऺभताभा फनाएको गथमो। उक्त आमोजनाको अहहरे
ऺभता फढाएय ननभाथण बइयहे को छ। नछभेकी ष्ट्जल्रा गल्
ु भीभा फनेको साढे दईु भेगािाटको रयडी

जरविद्मत
ु आमोजनारे स्थानीमराई सेमय हदएको तकथ गदै प्रबावित ऺेर रल्माङका भहादे ि बट्टयाईरे
बफवऩसीरे स्थानीमको भाग ऩयू ा गनऩ
ुथ ने फताए।

‗िाताियणीम दृष्ट्रटरे अनत जोखखभ ऺेरभा कम्ऩनीरे प्रनतिद्धता जनाएको काभ ऩनन गये को छै न,' उनरे
बने, ‗ऩयु ानो काभ ऩयू ा बएको छै न, अहहरे ऺभता फढाएय आमोजना फनाउॉ दा सभेत जोखखभमक्
ु त ऺेरको

सुयऺाका काभ गरयएको छै न।' प्रबाि तथा जोखखभ ननमन्त्रण नगये केही िषथमबरै मसन्त्धऩ
ु ाल्चोकको जुयेभा
गएको जस्तै मबषण ऩहहयो जाने खतया दे खखएको उनरे दाफी गये ।

विस्पोटक ऩदाथथ ऩड्काउॉ दा य ड्माभ फ्रमसङ गदाथ असय ऩये का ऺेरको सुयऺा तथा जोखखभको काभ
तत्कार गनऩ
ुथ ने बन्त्दै गल्माङ नगय विकास ऩरयषदका अध्मऺ श्माभप्रसाद फस्माररे दे शका हये क

ष्ट्जल्राभा फनेका जरविद्मुत आमोजनारे जस्तै बफवऩसीरे ऩनन स्थानीम य ष्ट्जल्राका रागग हदनुऩने

फताए। ‗प्रबावित ऺेरका कभथचायीराई योजगाय हदए ऩनन अहहरे झन्त्डै २० जना कभथचायी ननकारेको छ,'
उनरे बने, ‗कभथचायी ननकाल्न बएन, बएका कभथचायीराई स्थामी गनऩ
ुथ मोर।'

स्थानीमरे आमोजना ननभाथणका क्रभभा प्रनतिद्धताअनुसाय खानेऩानी, ब–ू ऺम ननमन्त्रण, ऩखाथर तथा
फाटोको स्तयोन्त्नती रगामतका भाग ऩूया हुनुऩने फताएका छन। सभस्माका विषमभा ऩटक–ऩटक

कम्ऩनीका प्रभुख कामथकायी अगधकृत उत्तयकुभाय श्रेरठराई जानकायी गयाए ऩनन उनरे फेिास्ता गये को
स्थानीमको आयोऩ छ। भाग ऩूया नबए आन्त्दोरनसभेत गने उनीहरुको चेतािनी छ।

ऩहहयो तथा बू–ऺम आमोजनाका कायण भार नगएको तकथ गदै आमोजना प्रभुख डोर खये ररे प्रबावित

ऺेरभा स्थानीमकै सभन्त्िमभा काभ बइयहे को फताए। ‗अहहरे १६/१७ राख रुऩैमाॉभा फ्रमसङ ननमन्त्रणको
काभ बइयहे को छ,' उनरे नागरयकसॉग बने, ‗स्थानीमको रागतकै आधायभा काभ बएको छ, त्मस्तो ठूरो

वियोध बएको छै न।' फढी प्रबावित रल्माङ ऺेरराई रक्षऺत गयी २ कयोड ३० राख रुऩैमाॉभा २६ क्रकरोमभटय
सडक वऩच बइयहे को खये ररे जानकायी हदए।
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कुरेखानी तेस्रोको म्माद ९ भहहना थऩ
प्रताऩ विरट

स्िदे शी रगानीभा ननभाथणाधीन कुरेखानी तेस्रो जरविद्मुत आमोजनाको म्माद पेरय ९ भहहना थवऩएको छ । ननभाथण

कामथ चारू आगथथक िषथमबर सक्नुऩने गयी ननभाथण कम्ऩनीराई थऩ म्माद हदइएको हो । प्रागधकयणको सोभफाय फसेको
फोडथ फैठकरे आगाभी जुराई २० ताये खसम्भ म्माद थऩ गने ननणथम गये को हो ।

'ननभाथण कम्ऩनीरे १ िषथबन्त्दा िढी म्माद थऩ गनथ प्रागधकयणसॉग भाग गदै आएको गथमो । ऩयाभशथदाता य

आमोजनाको यामअनुसाय ९ भहहना म्माद थऩ गये का हौं,' फोडथका एक सदस्मरे बने, 'अहहरेको जसयी काभ बमो बने
असाय भसान्त्तभै सक्रकन्त्छ ।' कुरेखानी ३ का आमोजना प्रभख
ु भधस
ु द
ु नप्रताऩ भल्ररे ९ भहहना म्माद थऩ गनथ गत
असोजभा प्रागधकयणभा मसपारयस गये का गथए । मसपारयसऩश्चात प्रागधकयणका कामथकायी ननदे शक भुकेशयाज
काफ्रेरे आमोजना स्थरगत अध्ममन गये का गथए ।

आमोजना २०६८ ऩुसभा सचचारनभा आउनुऩने गथमो । उक्त अिगधभा नसक्रकएऩनछ मसमबर िकथका ठे केदाय मसनो
हाइड्रो कऩोये सनरे थऩ ३० भहहना सभम ऩाएको गथमो । थवऩएको सभम गत असोज ५ भै सक्रकएको छ । तोक्रकएको

समभभा मसनो हाइड्रो य इरेक्िोभेकाननकररे ननभाथण सम्ऩन्त्न नगये ऩनछ म्माद थऩ गनथ आग्रह गदै आएका गथए ।
कभजोय बूिनोटका कायण आमोजनाको 'इन्त्क्राइन्त्ड साफ्ट' खन्त्ने क्रभभा सुरुङ बष्ट्त्कएय ऩुरयएको बन्त्दै मसनो

हाइड्रोरे ननभाथण अिगध थऩ गनथ भाग गये को गथमो । बष्ट्त्कएको इन्त्क्राइन्त्ड साफ्ट खननसक्न अफ २० मभटय भार
फाॉकी छ ।

मसमबर य इरेक्िोभेकाननकरको काभ तीव्र गनतभा अगाडड फढे को फोडथका सदस्म रक्ष्भण अग्रिाररे फताए ।
'कुरेखानी तेस्रोफाट असायसम्भभा विद्मत
ु उत्ऩादन हुनेछ,' उनरे बने । प्रागधकयणरे सम्झौताअनस
ु ाय

इरेक्िोभेकाननकर काभ नगने ठे केदाय कम्ऩनी जेष्ट्जमाङ ष्ट्जन्त्रुङफाट मरष्ट्क्िडेटेड ड्माभेजको ऺनतऩूनतथफाऩत

दै ननक ४ राख रुऩैमाॉ ऺानतऩूनतथ मरइयहे को छ । हारसम्भ मरष्ट्क्िडेटेड ड्माभेजफाऩत २ कयोड रुऩैमाॉ उक्त कम्ऩनीरे
नतरयसकेको आमोजनारे जनाएको छ । ठे क्का सम्झौताअनुसाय मरष्ट्क्िडेटेड ड्माभेजफाऩत ठे क्का यकभको १०
प्रनतशतसम्भ ऺनतऩूनतथ मरन सक्रकन्त्छ । ड्माभेजफाऩत यकभ मरन थारेऩनछ इरेक्िोभेकाननकर कम्ऩनीरे

मद्
ु धस्तयका काभ गरययहे को छ । कुरेखानी तेस्रो १४ भेगािाट जराशम फनाउन नऩने 'क्मास्केड प्रा ेजेक्ट' हो ।

तोक्रकएको सभमभा ननभाथण सम्ऩन्त्न नबएकारे आमोजनाको रागत फढे को छ । कुरेखानी ३ को सुरु ननभाथण रागत
२ अफथ ४३ कयोड अथाथत प्रनतभेगािाट १७ कयोड ३६ राख रुऩैमाॉ गथमो । अहहरे मसको रागत फढे य ४ अफथ २२ कयोड
अथाथत प्रनतभेगािाट ३० कयोड रुऩैमाॉ ऩग
ु ेको छ । मसमबरतपथको ननभाथण ९० प्रनतशत सक्रकएको छ । हाइड्रो
इरेक्टोभेकाननकरतपथको बने ७५ प्रनतशत भार सक्रकएको छ ।
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कुरेखानी तेस्रोको पेरय म्माद थऩ

काभ गनथ नसक्ने ठे केदाय य ऩयाभशथदाता य काभ गयाउन नसक्ने आमोजनाका प्रभुखराई कायफाही गनक
ुथ ो

साटो विद्मुत प्रागधकयणरे कुरेखानी तेस्रोको म्माद तेस्रोऩटक ऩुन: थऩ गये को छ। ४४ भहहनाभा सक्नुऩने
आमोजना ३० भहहना थऩ गदाथ ऩनन नसकेय तेस्रोऩटकका रागग नौ भहहना पेरय थऩ बएको हो।

प्रागधकयणको सोभफाय फसेको सचचारक समभनतरे गत बदौभै म्माद सक्रकएको कुरेखानी तेस्रोका रागग
आगाभी जेठसम्भका रागग म्माद थऩ गने ननणथम गये को हो।

७० प्रनतशत ननभाथणकामथ ऩयू ा बएको कुरेखानी तेस्रोभा ठे केदायरे सन २०१६ को जनियीसम्भ म्माद थऩको

भाग गदै आएको छ। स्रोतका अनस
ु ाय एकैचोहट म्माद थऩ गदाथ हल्राखल्रा हुने बएकारे थोयै सभम थऩ
गये य ऩनछ भॊमसयसम्भ आमोजनाको अिगध रम्ब्माउन रागगएको हो।
आमोजनाका एक इष्ट्न्त्जननमयका अनुसाय कुरेखानी तेस्रोभा हदनयात गये य काभ हुने हो। आगाभी भॊमसय
भहहनाभा भार ऩूया हुनेछ। २०६४ सारदे खख ननभाथण सुरु बएको मो आमोजनाभा ३० मभटय सुरुङ अझै खन्त्न
फाॉकी छ।

ठे केदायरे एक साताभा एक मभटयका दयरे भार खन्त्दै आइयहे को छ। ६ क्रकरोमभटय सरु
ु ङभा राइननङको

काभ अझै ऩयू ा बएको छै न बने ऩेनस्टक ऩाइऩ जोड्न ऩनन फाॉकी छ। भह
ु ानष्ट्स्थत ननमन्त्रण कऺ ननभाथण
गनथ फाॉकी यहे को य टे रये स (ननकास)राई खोराभा रगेय जोड्ने काभ अझै ऩयू ा बएको छै न।

ठे केदायरे गये को काभका अनतरयक्त उसराई दै ननक दईु राख रुऩैमाॉ हदने गयी आमोजना प्रभुख
भधस
ु ूदनप्रताऩ भल्ररे सम्झौता गये का छन। ठे केदायरे काभ गये को अनतरयक्त दईु राख मरने गयी
सम्झौता बएको हो।

बायतीम ठे केदाय िाप्कोसरे १० भहहनामबर काभ ऩूया गने बनेय ठे क्का मरएको गथमो। उसराई
आमोजनाराई भामसक ८० राखका दयरे बुक्तानी गदै आएको छ।

िाप्कोसरे सन २०१३ को अगस्टदे खख काभ सुरु गये को हो। आमोजनाका कभथचायीका अनुसाय
ऩयाभशथदाताका इष्ट्न्त्जननमय, आमोजनाका कभथचायीहरू साइटभा फस्ने गदै नन।

प्रसायण राइन य प्रिेशभागथजस्ता अत्मािश्मक ऩूिाथधाय फनाउनु नऩने य काठभाडौंनष्ट्जक यहे को मो
आमोजनाको सुरु रागत दईु अफथ ४३ कयोड गथमो। हार मसको रागत करयफ ऩाॉच अफथ ऩुगेय
शतप्रनतशतबन्त्दा फढी िद्
ृ गध बएको छ।

आमोजनाभा १० तहको दयफन्त्दी बए ऩनन ११ तहका भधस
ु द
ू नप्रताऩ भल्रराई थभौती गरयएको छ। दे शकै
ठूरो कारीगण्डकी एभा १० तहको दयफन्त्दी बए ऩनन ९ तहका इरेष्ट्क्िकर इष्ट्न्त्जननमयराई ष्ट्जम्भेिायी
हदइएको छ।
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ननणनम कामानन्त्िमनभा चक्
ु दै दरहरू
सुिास मोचजन

भाथथल्रो ताभाकोसी वििाद

चयीकोट : भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत आमोजनासम्फन्त्धी गरयएका अगधकाॊश ननणथम

कामाथन्त्िमनभा दरहरू चक्
ु दै आएका छन। सेमयसम्फन्त्धी प्राविगधक ऻान नहुॉदा आपैंरे गये को ननणथम
कामाथन्त्िमनभा सभस्मा आएको छ।

आमोजनारे प्रबावित ऺेरका रागग हदने १० प्रनतशत सेमयसम्फन्त्धीको ननणथम कामाथन्त्िमनभा सभस्मा
आएको छ। दरहरूरे गये को अगधकाॊश ननणथम कामाथन्त्िमन गनथ सक्रकने अिस्था नयहे को आमोजनारे
जनाएको छ।
दोरखाको राभाफगय गाविसभा स्िदे शी रगानीभा ननभाथण बइयहे को भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत

आमोजनारे ष्ट्जल्रािासीका रागग १० प्रनतशत सेमय वितयण प्रक्रक्रमाभा ऩटकऩटक सम्झौता य ननणथम बए
ऩनन त्मसराई कामाथन्त्िमन गनथ सक्रकएको छै न।
७२ प्रनतशत काभ सम्ऩन्त्न बइसक्दा ऩनन सेमय जायी नगदाथ आमोजनाराई आगथथक सॊकट ऩये को छ। भख्
ु म

रगानीकताथ, सचचम कोष य नागरयक रगानी कोषरे तत्कार सेमय जायी गनथ भाग गये ऩनन १० प्रनतशत
सेमयको विषमभा वििाद दे खखएको छ।
दोरखाको राभाफगय गाविसभा स्िदे शी रगानीभा ननभानण बइयहे को भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्

आमोजनारे जजल्रािासीका राथग १० प्रनतशत सेमय वितयण प्रक्रिमाभा ऩटकऩटक सम्झौता य ननणनम बए
ऩनन त्मसराई कामानन्त्िमन गनन सक्रकएको छै न।
केही हदनअनघ गधतोऩर फोडथरे सेमय आह्िानसम्फन्त्धी सूचना जायी गये को गथमो। सूचना आएरगत्तै
दोरखाका याजनीनतक दररे वियोध जनाउॉ दै आमोजना फन्त्द गने चेतािनी हदएका गथए।

दरहरूरे वियोध जनाएऩनछ आमोजनाका कभथचायी य गधतोऩर फोडथका कभथचायीफीच िाताथ बएको गथमो।
िाताथको क्रभभा दरहरूरे आमोजनासॉग बएका अगधकाॊश ननणथम कामाथन्त्िमन नबएको बन्त्दै आक्रोश
ऩोखेका गथए।
फैठकभा नेऩारी काॊग्रेस दोरखाका सबाऩनत तायाफहादयु कोइयारारे ताभाकोसी आमोजनारे दरहरूफीच
बएको सहभनतराई उल्रॊघन गयी एकरौटी गने कोमसस गये को आयोऩ रगाए। उनरे ताभाकोसी आमोजना

नागरयक रगानी कोष, सचचम कोष य आमोजनाका कभथचायीको ऩेिाजस्तै गयी सचचारन गनथ रागगएको
आयोऩ रगाए।
गएको बदौ १५ गते बएको फैठकभा ष्ट्जल्रािासीको हकभा सेमय खरयद गनथ नसक्नेका रागग फैंक
ग्माये न्त्टीको व्मिस्था गने, सफै दोरखारीराई सभान सेमयको व्मिस्था गनेरगामतका सहभनत बएको
कोइयाराको दाफी छ।
नेकऩा एभारे दोरखाका अध्मऺ ईश्ियचन्त्ि ऩोखये ररे आमोजनारे विश्िसनीमता गुभाएको फताए। उनरे

अनघल्रो सहभनतअनुसाय विमबन्त्न सॊस्थासॉग छरपर नै नगयी सेमय ननरकासनको सूचना जायी गये को
प्रनत आऩवत्त जनाए।

एकीकृत नेकऩा भाओिादी दोरखाका सॊमोजक गॊगा काकीरे आमोजनारे दोरखारी जनतासॉग फदभासी
गये को आयोऩ रगाउॉ दै सहभनत य सभझदायी उल्रॊघन बएको फताए।

मसैफीच, नागरयक सभाज दोरखाका सॊमोजक गचयचजीिी भास्केरे दरहरूराई सेमयसम्फन्त्धी प्राविगधक
ऻान नहुॉदा आपैंरे ननणथमभा चक्
ु नु ऩये को फताए।

आमोजनारे ऩनन दरहरूको कभजोयीभा पाइदा मरॉ दै आपू उम्कन दरहरूरे उठाएको भाग ऩयू ा गने

आश्िासनभारै हदएको फताए। उनरे आमोजनारे दईु िटा गाविसराई भार विशेष सेमयको व्मिस्था
गये कोभा आऩवत्त जनाउॉ दै अन्त्म गाविस य नगयऩामरका ऩनन प्रबावित ऺेरभा ऩने फताए।
पेरय आठफॉद
ु े सहभनत
भागथल्रो ताभाकोसी आमोजना य दोरखाका याजनीनतक दरफीच ऩन
ु : सहभनत बएको छ। केही हदनदे खख

आमोजना य दोरखाका याजनीनतक दरफीच फढ्दै गएको दयू ी मसरे कभ गये को छ। सोभफाय फसेको
ष्ट्जल्रास्तयीम सभन्त्िम समभनतको फैठकभा आठफॉ ुदे सहभनत बएको छ।

ऩनछल्रो ननणथमअनुसाय सेमय आिेदन गनथ आगथथक रूऩभा विऩन्त्न व्मष्ट्क्तका रागग सेमय प्रभाणऩर गधतो
याखी अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩािय कम्ऩन्त्नी जभानी फसी ऋण/कजाथ उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था गने।

कजाथ उऩरब्ध गयाउन सम्फष्ट्न्त्धत फैंकसॉग सभन्त्िम य सहजीकयणको ष्ट्जम्भा आमोजनारे मरने,
आमोजनाफाट प्रत्मऺ रूऩभा अनत प्रबावित राभाफगय य गौयीशॊकय गाविसका फामसन्त्दाका रागग सभान
क्रकत्ताका दयरे सभान सेमय आिेदन हदने य विदे शभा यहे का नेऩारीका रागग सेमय आिेदन गनथ सहज
प्रफन्त्ध मभराउन आिश्मक व्मिस्था गने सहभनत बएको छ।

मसैगयी अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩाियको सेमय फाॉडपाॉटभा नेऩार विद्मुत प्रागधकयण तथा रगानी गने

अन्त्म सॊस्थाका कभथचायीफीच सभानता सभान नबएकोरे मसराई सभान रूऩभा वितयण गने प्रफन्त्ध
मभराउन अनुयोध गने य त्मसका रागग कम्ऩनीको प्रफन्त्धऩर य ननमभािरीराई सॊशोधन गनथ अनुयोध
गनेसहहतका सहबनत बएको छ।

>f]tM uf]/vfkq, 2071/11/6
ताभाकोसी तेस्रोको विकास सम्झौता हुने
आगाभी चाय भहहनामबर ताभाकोसी तेस्रो आमोजनाको विकास सम्झौता हुने बएको छ ।
रगानी फोडथका प्रभुख कामथकायी अगधकृत याधेश ऩन्त्तकाअनुसाय ६५० भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन ऺभताको

ताभाकोसी तेस्रोको वऩडडएका रागग निेको कम्ऩनी स्टे टक्राफ्टसॉग िाताथ बइयहे को । सन २००७ भा इजाजत ऩाएको
मो आमोजनाको ऩायष्ट्म्बक अनुभाननत रागत रु एक खफथ ११ अफथ राग्ने फताइएको छ ।

दोरखाको बीभेश्िय नगयऩामरका–५ य नाम्द ु गाविसको तल्रो बागभा फाॉध फन्त्नुका साथै सुरुङभागथफाट भारु

गाविसभा विद्मुत गह
ृ इष्ट्न्त्जननमरयङ अध्ममनसभेत
ृ ननभाथण हुनेछ । आि २०६७÷६८ भा मस आमोजनाको विस्तत
बइसकेको छ । आमोजनाको प्रिद्र्धक कम्ऩनीसॉग विमबन्त्नखारे छरपर बइयहे को रगानी फोडथरे जनाएको छ ।
आमोजनाफाट नेऩारी य दोरखारीराई सेमय खरयद, नन्शुल्क विद्मुत, आमोजनाको प्रबावित ऺेरका िामसन्त्दारे
ऩाउने याहत तथा ऺनतऩूनतथरगामतका विषमभा सभेत छरपर बएको कामथकायी अगधकृत ऩन्त्तरे फताउनुबमो ।
आमोजनाको वऩडडए हुन रागेको खफयिाट दोरखािासीरे खस
ु ी व्मक्त गये का छन । यासस

>f]tM sf/f]jf/, 2071/11/6
अजततमाय सहमोगी हुनुको साटो कायफाहीभुखी बएको छ
ऻानेन्त्ररार प्रधान

सबाऩनत, जरविद्मुत समभनत, नेऩार उद्मोग िाखणज्म भहासॊघ

फुटिर ऩािय कम्ऩनीफाट फाहहरयएऩनछ ऻानेन्त्िरार प्रधानरे चनाथिती आमोजना ननभाथण गये । अहहरे

भुयायका, दग
ु ड सभूहसॉगको साझेदायीभा प्रधान २० भेगािाट ऺभताको भागथल्रो भोदी आमोजना
ननभाथणभा रागगऩये का छन । १५ भेगािाटको पराकुखोरा य ६ भेगािाटको तल्रो चनाथिती आमोजनाको

ननभाथणसभेत सुरु बइसकेको छ । ४२ भेगािाटको आॉखुखोरा आमोजना ननभाथणको तमायीभा छ । नेऩार

उद्मोग िाखणज्म भहासॊघको जरविद्मुत समभनतका सबाऩनत यहे का प्रधान कभथचायीतन्त्रको असहमोगका
कायण ऊजाथ ऺेरऩनछ ऩये को फताउॉ छन । याज्मरे ननमभन होइन, सहजकताथ फनेय रगानीकताथराई
प्रोत्साहहत गनुऩ
थ ने फताउने प्रधानसॉग गहहरयॉ दो ऊजाथ सॊकट य मसको सभाधानभा केष्ट्न्त्ित यहे य
कायोफायकभॉ फाफुयाभ खड्कारे गये को कुयाकानीको सायसॊऺेऩ :

तऩाईंको ऩहरभा उद्मोग िाणणज्म भहासॊघरे याजनीनतक दरसॉग जरविद्मुत्भा सहमोगको प्रनतफद्धता
सरएको थथमो । स्थानीमस्तयभा मसको कनत कामानन्त्िमन बएको ऩाउनुबएको छ ?

उद्मोग िाखणज्म भहासॊघको ऩहरभा जरविद्मुत्भा याजनीनतक सहभनत बएको छ । मो सहभनतफाट

रगानीकताथराई केही पाइदा ऩुगेको छ । भहासॊघको ऩहरभा सयकायरे ३ िषथमबर दे शराई रोडसेडडङभुकत
गयाउने प्रनतफद्धता जनाएको हो । १ िषथ सक्रकमो, अफ २ िषथ फाॉकी छ । बायतफाट बफजुरी आमात फढाएय
भार तत्कार रोडसेडडङको अन्त्त्म गनथ सक्रकन्त्छ । बायतरे १ हजाय भेगािाट बफजुरी हदन्त्छु बनेय

फोमरसकेको छ । विद्मुत व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए) बएकारे अफ हाभीरे बायतफाट जनत ऩनन आमात य

ननकासी गनथ सक्छाॊ ै । त्मसैरे प्राथमभकताभा ढल्केफय–भज्जफ्ऩुय प्रसायणराइनको ननभाथण हुनुऩछथ । मो
प्रसायणराइन आमोजना आगाभी जुराईभा सक्रकनुऩने गथमो, अझै १ िषथ हढराइ हुॉदै छ । जुराईभा

आमोजना सक्रकमो बने आगाभी हहउॉ दभा रोडसेडडङ अन्त्त्म हुन्त्छ । डडसेम्फयभा ऩनन नसक्रकएकारे आगाभी
जुराईभा ऩुग्ने सम्बािना छ । मही कायणरे याष्ट्रिम प्राथमभकताको आमोजना भागथल्रो ताभाकोसी य
फूढीगण्डकीको सट्टा मो प्रसायणराइन हुन ऩुगेको छ । बायतभा बफजुरीको फजायबाउ प्रनतमुननट ३

बारुबन्त्दा कभभा कायोफाय बएको छ । मो बफजुरी आमात गये य नेऩार विद्मुत प्रागधयकणरे ऩुयानो घाटा
ऩूनतथ गनथ सक्ने अिस्था छ । बायतफाट प्रनतमुननट ३ भा क्रकन्त्दा नेऩारी ५ रुऩैमाॉ हुन्त्छ ।

प्रागधकयणरे औसत प्रनतमुननट ८ रुऩैमाॉभा फेच्छ । त्मसैरे १ मुननटभा ३ रुऩैमाॉ नापा हुन्त्छ । सयकायरे
ऩीटीए ग¥मो, ऩीटीए कामाथन्त्िमनका रागग नीनत–ननमभको व्मिस्था हुन सकेको छै न । अको कुया

रोडसेडडङ अन्त्त्म हुॉदा याज्मराई के पाइदा हुन्त्छ बन्त्ने हो । ऩहहरो कुया त जनताभा सकायात्भक सोच

ल्माउॉ छ । दोस्रो, बायतसॉगको व्माऩायघाटा कम्तीभा २५ अफथ रुऩैमाॉ कभ हुन्त्छ । त्मस्तै, डरय फेचये बारु

खरयद कभ हुन्त्छ । चौथो, उद्मोगको उत्ऩादन रागत कभ हुन्त्छ, जसरे गदाथ फजायभा प्रनतस्ऩधॉ ऺभता

फढाउॉ छ । ऩाॉचौं औद्मोगगक विकासको क्रभ सुरु हुन्त्छ य मसरे ठूरो जनसॊख्माराई योजगायी ऩनन हदन्त्छ ।

त्मसैरे रोडसेडडङको तत्कार अन्त्त्मका रागग बायतफाट बफजुरी आमातभा याज्मको प्राथमभकता हुनुऩछथ ।
रोडसेडडङ अन्त्त्मका राथग अझै २ िर्न ऩणखननुऩने हो ?

क्रकन कुने ? याज्मरे जसयी बए ऩनन ढल्केफय–भुज्जपऩुय अन्त्तयदे शीम प्रसायणराइनको काभ ननधाथरयत
सभमभा सके आगाभी हहउॉ दफाट आमातीत बफजुरीरे दे शराई रोडसेडडङभुक्त गनथ सक्रकन्त्छ ।

२०४९ सारभा विद्मत
ु ् ऐन आएऩनछ याज्मरे जरविद्मत्ु भा ननजी रगानीराई खर
ु ा गये य विस्तायै आफ्नो
हुने रगानी घटाउॉ दै गएको दे णखन्त्छ । तय, ननजी ऺेत्रफाट अझै ऩमानप्त रगानी हुन सकेको छै न । मस
अथनभा त रोडसेडडङ हुनभ
ु ा याज्मबन्त्दा ननजी ऺेत्र फढी जजम्भेिाय हुनऩ
ु ने होइन य ?
याज्मरे ननजी ऺेरराई सफै छोड्ने नै है न । छारा–जत्त
ु ा फनाउन ननजी ऺेर नबएको फेरा याज्मरे नै

फाॉसफायी छारा–जत्त
ु ा कायखाना स्थाऩना गये को हो । अहहरे मसभा ऩमाथप्त ननजी रगानी आइसकेको छ ।
अफ मस व्मिसामभा याज्मको रगानी आिश्मक छै न । हे टौंडा कऩडा, फट
ु िर धागो कायखाना,

औषगधरगामत दजथनौं याज्मका उद्मोग असपर बएका छन । ननजी ऺेररे गनऩ
ुथ ने काभ याज्मरे गदाथ
मस्तो बएको हो । ननजी ऺेर याज्मबन्त्दा स्भाटथ , ऺभतािान य चराख छ । जस्तै– फैंक, िामुसेिा,

औषगधजस्ता ऺेरभा ननजी ऺेर धेयै अगाडड फहढसकेको छ । तय, जरविद्मुत्भा केही पयक छ । विद्मुत
ऐन आएदे खख याज्मरे केही गनऩ
ुथ दै न अफ ननजी ऺेररे गछथ बन्त्ने सोचाइ नै गरत सावित बमो । ठूरा
आमोजना ननजी ऺेररे सक्दै नन । साना आमोजना भार ननजी ऺेररे फनाउन सक्छ । भागथल्रो

ताभाकोसी य फूढीगण्डकीरगामत ठूरा आमोजना ननजी ऺेररे फनाउन सक्ने है मसमत याख्दै न । त्मसैरे
ठूरा आमोजनाभा याज्म य सानाभा ननजी ऺेरको रगानी आिश्मक छ । मस अिगधभा याज्मरे ठूरा

आमोजना फनाउन प्रमास गये न अनन दोषजनत सफै ननजी ऺेरराई हदमो । फैंकभा ऩनन ऩमाथप्त ऩॉज
ु ी छै न

बने कसयी ननजी ऺेररे ठूरा आमोजना फनाउॉ छ बनेय आश गने ? कभथचायीतन्त्रको असहमोगरे गदाथ मस
अिगधभा साना आमोजना अनघ फढ्न सकेनन । कभथचायीतन्त्रको ननजी ऺेरप्रनत हे ने धायणा नै ऩरयितथन
बएको छै न । विकासभा अनघ फढे को य प्रत्मऺ िैदेमशक रगानी मबबरएको भुरुकका कभथचायीतन्त्ररे
सहजकताथको बूमभका ननिाथह गये का हुन्त्छन । तय, महाॉ प्रनतस्ऩधॉ ठानेय सहमोग गरयन्त्न ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/11/6
ताभाकोसी तेस्रोको विकास सम्झौता हुने
आगाभी चाय भहहनामबर ताभाकोसी तेस्रो आमोजनाको विकास सम्झौता हुने बएको छ ।
रगानी फोडथका प्रभख
ु कामथकायी अगधकृत याधेश ऩन्त्तकाअनस
ु ाय ६५० भेगािाट विद्मत
ु उत्ऩादन ऺभताको

ताभाकोसी तेस्रोको वऩडडएका रागग निेको कम्ऩनी स्टे टक्राफ्टसॉग िाताथ बइयहे को । सन २००७ भा इजाजत
ऩाएको मो आमोजनाको ऩायष्ट्म्बक अनभ
ु ाननत रागत रु एक खफथ ११ अफथ राग्ने फताइएको छ ।
दोरखाको बीभेश्िय नगयऩामरका–५ य नाम्द ु गाविसको तल्रो बागभा फाॉध फन्त्नुका साथै सुरुङभागथफाट

भारु गाविसभा विद्मुत गह
ृ इष्ट्न्त्जननमरयङ
ृ ननभाथण हुनेछ । आि २०६७\६८ भा मस आमोजनाको विस्तत
अध्ममनसभेत बइसकेको छ । आमोजनाको प्रिद्र्धक कम्ऩनीसॉग विमबन्त्नखारे छरपर बइयहे को
रगानी फोडथरे जनाएको छ ।
आमोजनाफाट नेऩारी य दोरखारीराई सेमय खरयद, नन्शुल्क विद्मुत, आमोजनाको प्रबावित ऺेरका

िामसन्त्दारे ऩाउने याहत तथा ऺनतऩूनतथरगामतका विषमभा सभेत छरपर बएको कामथकायी अगधकृत

ऩन्त्तरे फताए । आमोजनाको वऩडडए हुन रागेको खफयिाट दोरखािासीरे खस
ु ी व्मक्त गये का छन । यासस

>f]tM cleofg, 2071/11/7

ताभाकोसी तेस्रोको विकास सम्झौता हुने

आगाभी चाय भहहनामबर ताभाकोसी तेस्रो आमोजनाको विकास सम्झौता हुने बएको छ ।
६ सम ५० भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन ऺभताको ताभाकोसी तेस्रोको वऩडडएका रागग निेको कम्ऩनी स्टे टक्राफ्टसॉग
िाताथ बइयहे को रगानी फोडथका प्रभख
ु कामथकायी अगधकृत याधेश ऩन्त्तरे फताए। सन २००७ भा इजाजत ऩाएको मो
आमोजनाको ऩायष्ट्म्बक अनुभाननत रागत रू. एक खफथ ११ अफथ राग्ने फताइएको छ ।

दोरखाको बीभेश्िय नगयऩामरका–५ य नाम्द ु गाविसको तल्रो बागभा फाॉध फन्त्नुका साथै सुरुङभागथफाट भारु

गाविसभा विद्मुत गह
ृ इष्ट्न्त्जननमरयङ अध्ममनसभेत
ृ ननभाथण हुनेछ । आि २०६७÷६८ भा मस आमोजनाको विस्तत
बइसकेको छ । आमोजनाको प्रिद्र्धक कम्ऩनीसॉग विमबन्त्नखारे छरपर बइयहे को रगानी फोडथरे जनाएको छ ।
आमोजनाफाट नेऩारी य दोरखारीराई सेमय खयीद, नन्शल्
ु क विद्मत
ु , आमोजनाको प्रबावित ऺेरका िामसन्त्दारे
ऩाउने याहत तथा ऺनतऩूनतथरगामतका विषमभा सभेत छरपर बएको कामथकायी अगधकृत ऩन्त्तरे फताए ।
आमोजनाको वऩडडए हुन रागेको खफयिाट दोरखािासीरे खस
ु ी व्मक्त गये का छन । यासस

>f]tM sf/f]jf/, 2071/11/7
थ्री गजेजरे ऩजश्चभ सेती फनाउने टुॊगो
सॊमुक्त कम्ऩनी स्थाऩना य डड्रमरङको काभ तत्कार थाल्ने
फाफयु ाभ खड्का

काठभाडौं, ५ पागन
ु – चाइना थ्री गजेज कऩोये सनरे ७५० भेगािाटको ऩष्ट्श्चभसेती जराशममक्
ु त विद्मत
ु
आमोजना फनाउने औऩचारयक ननणथम गये को छ । प्रिद्र्धक सीडब्ल्मूई इन्त्बेस्टभेन्त्ट कऩोये सनको भाउ

कम्ऩनी थ्री गजेजको हारै फसेको फोडथ फैठकरे आमोजना फनाउने ननणथम अनुभोदन गये को हो । मसअनघ

रगानी फोडथ य सीडल्मूईफीच आमोजना विकास सम्फन्त्धभा बएको सभझदायीऩर (एभओमू)राई २ िषथअनघ
नै सीडब्ल्मूईको फोडथरे ऩारयत गये को गथमो ।

सीडब्ल्मूईरे रगानी फोडथ य विद्मुत प्रागधकयणसॉगको सहकामथभा सॊमुक्त विकास कम्ऩनी (एसऩीबी)

स्थाऩना य डड्रमरङको काभ थाल्ने बएको छ । थ्री गजेजरे चीनभा विश्िकै ठूरो साढे २२ हजाय भेगािाट
ऺभताको थ्री गजेज जरासशमुक्त आमोजना फनाएय सचचारन गरययहे को छ ।

―भाउ कम्ऩनी थ्री गजेज फोडथको ननणथमरे आमोजना फन्त्ने ननष्ट्श्चत बएको छ,‖ रगानी फोडथका प्रभुख
कामथकायी अगधकृत याधेश ऩन्त्तरे बने, ―िषाथतअनघ नै सॊमुक्त कम्ऩनी खोल्ने य डड्रमरङरगामत
ननभाथणऩूिक
थ ा प्रायष्ट्म्बक काभ सुरु हुनेछन ।‖

अस्िे मरमाको स्नोई भाउन्त्टे न इष्ट्न्त्जननमरयङ कऩोये सन (स्भेक)रे ऩमाथप्त भाराभा डड्रमरङ नगये ऩनछ
सीडब्ल्मूईरे थऩ डड्रमरङ गनथ रागेको ऩन्त्तरे फताए । बायतसॉगको विद्मुत व्माऩाय सम्झौता (ऩीटीए)रे
गचननमाॉ रगानीकताथराई थऩ हौसरा फढाएको दाफी उनरे गये ।

आन्त्तरयक खऩतका रागग आमोजना फनाउने सहभनत बएको छ । आमोजनाफाट उत्ऩादन हुने बफजुरी

प्रागधकयणरे खरयद गनेछ । बायतसॉग ऩीटीए बएकारे फढी बएको बफजुरी ननकासी गनथ फाटो खर
ु ेको छ ।

फोडथ य सीडब्ल्मूईफीच २ िषथअनघको एभओमूअनुसाय ऩष्ट्श्चभ सेतीभा सीडब्ल्मूईको ६५, प्रागधकयणको २५ य
आमोजना प्रबावित स्थानीमको १० प्रनतशत हुने गयी रगानी सॊयचना तमाय बइसकेको छ । आमोजना

फनाउन १ खफथ ४८ अफथ ७० कयोड रुऩैमाॉ राग्ने अनुभान गरयएको ऩन्त्तरे फताए । उनका अनुसाय मो रागत
प्रसायणराइनफाहे कको हो । प्रसायणराइनभार फनाउन ४० अफथ रुऩैमाॉ राग्ने अनुभान छ ।

सीडब्ल्मई
ू रे सन २०२१ को अन्त्त्मभा आमोजना सम्ऩन्त्न गने प्रस्ताि गये ऩनन ऩष्ट्श्चभ सेतीको बफजर
ु ी

२०२५ अनघ आिश्मक नऩने े प्रागधकयणको बनाइऩनछ आमोजना ५ िषथ ऩनछ धकेमरने सम्बािना फढे को
छ । आमोजना जनत हढरो हुन्त्छ, त्मवत्त नै रागत फढ्नेछ । प्रसायणराइन विस्ताय गनथ य प्रागधकयणको
तपथफाट याख्नऩ
ु ने स्िऩॉज
ु ी (इष्ट्क्मटी)का रागग सयकायरे चीनसॉग सहुमरमत कजाथ भागेको छ । चीनरे
मसभा प्रनतक्रक्रमा हदइसकेको छै न ।

व्मिस्थावऩका सॊसद्अन्त्तगथत विकास समभनतको फुधफाय सम्ऩन्त्न फैठकभा रगानी फोडथअन्त्तगथतका

आमोजनाको प्रगनतफाये जानकायी हदॉ दै ऩन्त्तरे बने, ―ठूरा आमोजनाभा ऩुनफाथस, जग्गा अगधग्रहण य

प्रसायणराइन प्रभुख चन
ु ौती दे खखएका छन । मी सभस्माराई तत्कार सभाधान नगये प्रस्तावित आमोजना
नै प्रबावित हुने सम्बािना छ ।‖ ऩुनफाथस नीनत, जग्गा प्राष्ट्प्त ऐन, िन य िाताियण सॊयऺण ऐन ऩरयभाजथन
गनथ सयकायरे हढराइ गये को छ । गएको कावत्तकसम्भ कानुनी व्मिस्था गने प्रनतफद्धता सयकायको गथमो
।

समभनतका सबाऩनत तथा सबासद यिीन्त्ि अगधकायीरे ऩष्ट्श्चभ सेतीका विषमभा ऊजाथ भन्त्रारम य फोडथफीच
असभझदायी यहे को फताए । ―ऩष्ट्श्चभ सेती अनघ फढाउन सफै सयकायी ननकामको सहमोग आिश्मक छ,‖
उनरे बने, ―समभनत सक्दो सहमोग गनथ प्रनतफद्ध छ ।‖
आमोजना ननभाथण, सचचारन य हस्तान्त्तयण (फट
ु ) नीनतअन्त्तगथत फन्त्नेछ । सीडब्रई
ू रे आमोजनाको

आगथथक एिॊ प्राविगधक ऩऺको विश्रेषण गयी दि
ु ै प्रनतिेदन फोडथराई फझ
ु ाइसकेको छ । प्रनतिेदनहरूरे
आमोजनाराई आगथथक रूऩभा आकषथक दे खाएका छन । सीडब्रई
ू रे गये को अनभ
ु ाननत आगथथक

विश्रेषणभा ‗आमोजना आगथथक रूऩभा आकषथक हुन ऩीऩीए दय िषाथत्भा प्रनतमुननट ५.४ सेन्त्ट य

सुख्खामाभभा ९.५ सेन्त्ट आिश्मक ऩने‘ उल्रेख छ । आमोजना आगथथक रूऩभा सम्बाव्म हुन १० िषथसम्भ
िावषथक भूल्मिद्
ृ गध ३ प्रनतशत, कजाथ अिगध १८ िषथ य त्मसभध्मे ६ िषथ ग्रेस वऩरयमड हुनुऩने उसको
विश्रेषण छ ।

आमोजनाफाट िावषथक ३ अफथ ३३ कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुने सम्बाव्मता अध्ममनरे दे खाएको छ ।
आमोजना सुदयू ऩष्ट्श्चभका डोटी, डडेरधयु ा, फैतडी य फझाङ ष्ट्जल्राभा ऩछथ ।

>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/11/7
आमोजना प्रबावित ऺेत्रभा दजननौ काभ
ष्ट्जल्राभा ननभाथणीधन २० भेगािाट ऺभताको तल्रो भोदीखोरा जरविद्मुत आमोजनारे प्रबावित ऺेरका झण्डै एक
सम मोजना कामाथन्त्िमन गये को छ।

भनाङ िे ड मरॊकरे ननभाथण गरययहे को आमोजना प्रबावित ऺेरका फामसन्त्दाको हहतभा काभ गने गयी आमोजनारे सम
साना ठूरा मोजना कामाथन्त्िमनभा ल्माएको हो।

आमोजनाको कूर रागतको १० प्रनतशत यकभ प्रबावित ऺेरभा खचथ गनऩ
ुथ ने प्रािधानअनरू
ु ऩ तल्रो भोदीखोरा
जरविद्मुत आमोजनारे स्थानीम सयोकाय समभनतको ननणथमअनुसाय मोजना ननभाथण गरययहे का जनाएको छ।
अहहरेसम्भ सानाठूरा गयी दईु दजथनबन्त्दा फढी मोजना सम्ऩन्त्न बएका छन बने एक दजथन मोजनाभा काभ

बइयहे को छ बने त्मनत नै सॊख्माका मोजना कामाथन्त्िमन चयणभा छन। ‘आमोजनाको ननभाथण अिगधभा सानाठूरा
गयी एक सम मोजना ननभाथण गछौ’ आमोजनाका जनसम्ऩकथ अगधकृत सुयेन्त्ि फेल्िासेरे बन्त्नुबमो–‘सयोकाय
समभनतरे ननणथम गये का मोजनाभारै कामाथन्त्िमन गदै आएका छौ’ । आमोजनाफाट प्रबावित बएका कुस्भा

नगयऩामरकाको चि
ु ा य दर
ु ङ
ुथ तथा नतरहाय, फाजुङ य दे उऩुय गाविसभा ऩहहरो चयणभा ५० राखफयाफयको मोजना
कामाथन्त्िमनभा छन।

जनसम्ऩकथ अगधकृत फेल्िासेरे हदएको जानकायीअनस
ु ाय अहहरेसम्भ आम्फोट ऩातीचौय, य ऩयादी खानेऩानी मोजना
ननभाथण बैसकेका छन।

आम्फोट–सरुनचौय ७ क्रकरोमभटय भोटयफाटो भभथत तथा नमाॉ िमाक ननभाथण, आम्फोट–ओखरढुॊगा २ क्रकरोमभटय

भोटयफाटो, भ्माप्रे–फाउसे भोटयफाटो भभथत तथा विस्ताय, ऩातीचौय–फाजुङ सडक दशैंको फेराभा भभथत गरयएको छ

बने नतरहाय ठाना भोटयफाटो ऩनन भभथत गरयएको छ। मस्तै चि
ु ाभा याम्चे–डमचौताया सडक भभथत, कडौजे खोल्सी–
चि
ु ा सडकको ऩनन िमाक खोमरएको छ।

मसैगयी सयस्िती भावि फाजुङभा दईु कोठे ऩक्की बिन ननभाथण बइयहे को बने आम्फोटखोराभा तटफन्त्ध, भ्माप्रे
खोराभा तटफन्त्ध, चि
ु ाका ७४ घयधयु ी राबाष्ट्न्त्ित हुने गयी ठाडोऩाखा खानेऩानी मोजना ऩनन ननभाथण बइयहे को
जनसम्ऩकथ अगधकृत फेल्िासेरे जानकायी हदनुबमो।

आमोजनाका अनुसाय नतरहाय–२ तल्रो गगज्मानभा नभुना खानेऩानी मोजना, नतरहाय–६ भा सोप्रे खानेऩानी

मोजना, गगज्मान मसॉचाइ कुरो भभथतरगामतका मोजना सिेऺण बएय ननभाथण चयणभा छन। सयोकाय समभनतरे थऩ
मोजना ननभाथणका रागग ननणथम बएऩनछ कामाथन्त्िमन गदै रैजाने जनसम्ऩकथ अगधकृत फेल्िासेरे जानकायी

हदनुबमो। करयफ ३ अफथ ५१ कयोडको रागतभा ननभाथण सम्ऩन्त्न गने रक्ष्म याखखएको आमोजनारे २०६८ बदौभा

नेऩार विद्मत
ु प्रागधकयणसॉग विद्मत
ु खरयद सम्झौता गये को गथमो बने २०६९ साउन दे खख ननभाथण कामथ थारेको
गथमो।

हारसम्भ आमोजनाको २५ प्रनतशत ननभाथण कामथ सक्रकएको छ। ऩिथतको कुस्भा नगयऩामरकाभा ऩने चि
ु ा य दर
ु ङ
ुथ
तथा नतराहाय, फाजुङ तथा दे उऩुय गाविसभा ननभाथण बइयहे को आमोजनाको २०७२ असोजसम्भभा सम्ऩन्त्न गने
रक्ष्म याखेको छ ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/11/7
‘ऩहहरो प्राथसभकता जरविद्मुत ्’
सोरु ुखम्
ु फु÷यासस– उऩप्रधानभन्त्री प्रकाशभान मसॊहरे सयकायको ऩहहरो प्राथमभकता रघुजरविद्मुत

ऺेरको विकास यहे को फताएका छन । सल्रेयी च्माल्सा विद्मुत कम्ऩनीको २७३ क्रकरोिाट ऺभताको नमाॉ
विद्मुत केन्त्िको फुधफाय उद्घाटन गदै उऩप्रधानभन्त्री मसॊहरे सोरुखम्
ु फुको जरविद्मुत विकासका रागग
सयकायरे मथोगचत सहमोग गने प्रनतफद्धता व्मक्त गये ।

ष्ट्स्िस याजदत
ू डा. उस हे येनरे सोरख
ु म्
ु फु ष्ट्जल्रािासीको भागराई ध्मानभा याखेय आमोजनाराई सहमोग

ऩ¥ु माएको फताए । हार सोरख
ु म्
ु फु ष्ट्जल्राभा सल्रेयी च्माल्सा विद्मत
ु कम्ऩनीफाट एक हजाय ५ सम
घयधयु ी राबाष्ट्न्त्ित छन ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/11/7
ताभाकोसी तेस्रोको विकास सम्झौता हुने
चरयकोट÷यासस– आगाभी चाय भहहनामबर ताभाकोसी तेस्रो आमोजनाको विकास सम्झौता हुने बएको छ
। रगानी फोडथका प्रभुख कामथकायी अगधकृत याधेश ऩन्त्तका अनुसाय ६ सम ५० भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन

ऺभताको ताभाकोसी तेस्रोको ऩीडीएका रागग नफेको कम्ऩनी स्टे टक्राफ्टसॉग िाताथ बइयहे को छ । सन
२००७ भा इजाजत ऩाएको मो आमोजनाको प्रायष्ट्म्बक अनुभाननत रागत १ खफथ ११ अफथ रुऩैमाॉ राग्ने
फताइएको छ ।

दोरखाको बीभेश्िय नगयऩामरका–५ य नाम्द ु गाविसको तल्रो बागभा फाॉध फन्त्नक
ु ा साथै सरु
ु ङभागथफाट
भारु गाविसभा विद्मत
ु गह
ृ इष्ट्न्त्जननमरयङ
ृ ननभाथण हुनेछ । आि २०६७÷६८ भा मस आमोजनाको विस्तत

अध्ममनसभेत बइसकेको छ । आमोजनाको प्रिद्र्धक कम्ऩनीसॉग विमबन्त्नखारे छरपर बइयहे को
रगानी फोडथरे जनाएको छ ।
आमोजनाफाट नेऩारी य दोरखारीराई सेमय खरयद, नन्शुल्क विद्मुत, आमोजनाको प्रबावित ऺेरका

फामसन्त्दारे ऩाउने याहत तथा ऺनतऩूनतथरगामतका विषमभा सभेत छरपर बएको कामथकायी अगधकृत
ऩन्त्तरे फताए ।

>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/11/8

ऩजश्चभ सेती फनाउन दईु भहहनासबत्र थचननमाॉ कम्ऩनी
रक्ष्भण विमोगी

सात सम ५० भेगािाटको ऩष्ट्श्चभ सेती जराशम आमोजना गचननमाॉ कम्ऩनीरे फनाउन नसक्ने बन्त्दै ऊजाथ

भन्त्रारमरे वियोध गये ऩनन ऺेरागधकायको आधायभा रगानी फोडथरे ननभाथण प्रक्रक्रमा अगाडड फढाउने ननणथम
गये को छ।
आमोजना ननभाथणका विषमभा ऩटक–ऩटक ऩयाभशथ तथा छरपर गदाथ भन्त्रारम सधैं नकायात्भक
दे खखएऩनछ सयकायको सझ
ु ािअनस
ु ाय प्रक्रक्रमा अगाडड फढाइएको हो। 'सयकायरे ऩाॉच सम भेगािाटबन्त्दा

ठूरा आमोजना फोडथको ऺेरागधकायभा ऩाये कारे भन्त्रारमरे वियोध गदै भा प्रक्रक्रमा योक्नऩ
ु दै न,' फोडथका एक
उच्च अगधकायीरे नागरयकसॉग बने।

आमोजना ननभाथणको ष्ट्जम्भा ऩाएको चीनको थ्री गोजेजको सहामक कम्ऩनी मसडब्रुई इन्त्बेस्टभेन्त्ट

कऩोये सनरे प्रक्रक्रमा अगाडड फढाउन फोडथराई ताकेता गये कारे दईु भहहनाभा कम्ऩनी खोमरने फोडथका प्रभुख
कामथकायी अगधकृत याधेश ऩन्त्तरे फताए। 'गचननमाॉ कम्ऩनीरे महाॉको बफजुरी फजाय य खऩतको अध्ममन

गरयसकेको छ, केही सभमभा प्रनतिेदन फुझाउॉ छ,' उनरे बने, 'कम्ऩनी खोरेय नछटो काभ गनऩ
ुथ नेभा उसरे
जोड हदएको छ।'

ऩुयानो अध्ममनको ऩुनयािरोकन तथा ऩुन्अध्ममन गनऩ
ुथ ने बएकारे फखाथअनघ नै आमोजनास्थर ऩुगेय
डड्रमरङको काभ गने कम्ऩनीको मोजना छ। आमोजनाका रागग आिश्मक िैदेमशक रगानी ल्माउन य

कम्ऩनी खोल्ने अनुभनत हदन बन्त्दै मसडब्रुईरे भाघ २२ गते फोडथराई ऩर ऩठाएको गथमो। फोडथ सचचारक
समभनतरे मसका रागग अनुभनत हदनासाथ काभ अगाडड फढ्ने फोडथकी सूचना अगधकायी यीता ये ग्भीरे
फताइन।

मसडब्रई
ु को ऩरअनस
ु ाय काभ अगाडड फढाउन फोडथराई सयकायरे अनौऩचारयक सझ
ु ाि हदएको छ। फोडथ

अध्मऺ प्रधानभन्त्री बएको ऊजाथ भन्त्रारम िा ऊजाथ सगचिरे आऩवत्त जनाउॉ दै भा पयक नऩने भन्त्रारमकै
अगधकायी फताउॉ छन। केही हदनभा फोडथको फैठक फसेय कम्ऩनी खोल्नेफाये औऩचारयक ननणथम गरयने फोडथरे
जानकायी हदएको छ।
आमोजना ननभाथणका विषमभा अन्त्मोर उत्ऩन्त्न बइयहॉ दा सॊसदको विकास समभनतरे फुधफाय फोडथका

ऩदागधकायीराई फोराएय मसफाये जानकायी मरएको गथमो। समभनत फैठकभा प्रभुख कामथकायी अगधकृत
ऩन्त्तरे गचननमाॉ कम्ऩनी आमोजना फनाउन ननकै सकायात्भक दे खखएकारे सयकाय तथा समभनतरे

आिश्मक सहमोग गनऩ
ुथ ने फताएका गथए। 'थ्री गोजेज कम्ऩनीको उच्च व्मिस्थाऩनरे कम्ऩनी खोल्ने

आिश्मक प्रक्रक्रमाभा सहमोग गनथ आग्रह गये को छ,' उनरे बने।
मसडब्रुईरे फोडथराई ऩठाएको ऩरभा बनेको छ, 'नेऩार सयकाय य मसडब्रुईफीच बएको सभझदायीअनुसाय
आमोजना ननभाथण गनथ कम्ऩनी स्थाऩना गनेफाये थ्री गोजेजको उच्च व्मिस्थाऩनरे ननणथम गये को छ।

मसका रागग आिश्मक सहमोग गरयहदन नेऩार सयकायसॉग आग्रह गरयएको छ।' फोडथरे भॊमसय २५ गते
ऩठाएको ऩरअनुसाय महाॉको ननमभ कानुनमबर यहे य तत्कार आमोजनाका रागग िैदेमशक रगानी
मबœमाउन स्िीकृत हदनसभेत आग्रह गये को छ।

कम्ऩनीसॉगको सभझदायी अनुसाय नमाॉ फन्त्ने कम्ऩनीभा ७५ प्रनतशत मसडब्रुई य २५ प्रनतशत नेऩार

विद्मुत प्रागधकयणको स्िामभत्ि हुनेछ। कम्ऩनी खोल्नुअनघ प्रागधकयणरे आन्त्तरयक प्रक्रक्रमा ऩूया गनऩ
ुथ ने

बन्त्दै तत्कार मसफाये जानकायी गयाउन उसरे आग्रह गये को छ। सयकाय तथा फोडथफाट िैदेमशक रगानीका
रागग स्िीकृत हदन कम्तीभा ९० हदन य कम्ऩनी खोल्न ६० हदन राग्ने हुॉदा त्मसअनघ आमोजनास्थरको
अिरोकन गने मसडब्रई
ु रे जानकायी गयाएको छ।

'हाम्रा नेऩारका कानुनी सल्राहकायरे रगानी ल्माउने य कम्ऩनी खोल्ने सम्ऩूणथ प्रक्रक्रमा ऩूया गदाथ झन्त्डै
आधा िषथ राग्ने सुझाि हदएका छन। मसयी काभ गदाथ धेयै हढरा हुनेछ। मसैरे त्मोबन्त्दा अनघ नै

आमोजनास्थरको ननयीऺण य फाॉकी अध्ममन ऩूया गने तमायीभा छौं। मसयी काभ गदाथ सभम फचत हुने य
तामरकाअनुसाय नै काभ अगाडड फढाउन सक्रकनेछ,' कम्ऩनीरे फोडथराई ऩठाएको ऩरभा बनेको छ।

ननभाथण प्रक्रक्रमा अगाडड फढे ऩनन ऊजाथ सगचि याजेन्त्िक्रकशोय ऺेरी अझै वियोधभा उमबएका छन। रगानी
खोज्ने नाभभा १७ िषथ अस्िे मरमाको स्नोई भाउन्त्टे न इष्ट्न्त्जननमरयङ कऩोये सन (स्भेक) रे ओगटे को
राइसेन्त्स २०६८ साउनभा सयकायरे खाये ज गये को गथमो। खाये ज हुनासाथ फास्केटभा आएको आमोजना

प्रनतस्ऩधाथफाट हदनुऩनेभा हचि
ु ाभा हदइएको बन्त्दै ऺेरीरे वियोध गये का हुन। उनरे मो कम्ऩनीरे आमोजना
फनाउनै नसक्ने सभेत हटप्ऩणी गदै आएका छन।

कम्ऩनीसॉग २०६८ पागुनभा सभझदायी हुॉदा आमोजना सन २०२० मबर ननभाथण ऩूया गने रक्ष्म याखखएको

गथमो। तय, रगानी फोडथरे अहहरेदेखख प्रक्रक्रमा अगाडड फढाए सन २०२२/०२३ भा भार ऩूया हुने नमाॉ तामरका
सािथजननक गये को छ। उत्ऩाहदत बफजुरी दे शभै खऩत गने मोजनासाथ सभझदायी गरयए ऩनन मनत ठूरो
ऩरयभाणको बफजुरी क्रकन्त्न नसक्ने प्रागधकयण अगधकायीको तकथ छ। ऩनछल्रो सभम गचननमाॉ कम्ऩनी

आमोजना फनाउन सक्रक्रम दे खखएकारे प्रागधकयणसभेत सकायात्भक दे खखएको फोडथ अगधकायी फताउॉ छन।
आमोजना ऩूिऊ
थ जाथ भन्त्री गोकणथ विरटको कामथकारभा खाये ज गयी विद्मुत ऐन, २०४९ को दपा ३५

अनुसाय गचननमाॉ कम्ऩनीराई हदइएको गथमो। थ्री गोजेज चीनभा साढे २२ हजाय भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन
गये को कम्ऩनी बएकारे मही कम्ऩनीको विश्िसननमताका आधायभा सयकायरे उसको सहामक

कम्ऩनीराई आमोजना हदने ननणथम गये को गथमो।
सभझदायी अनुसाय कुर रागतको १० प्रनतशत सेमय स्था ीमराई छुट्ट्माउनुऩने उल्रेख छ। साथै

सुदयू ऩष्ट्श्चभ ऺेरको विद्मुतीकयणका रागग १ सम ५० भेगािाट बफजुरी उऩरब्ध गयाउन कम्ऩनी सहभत
बएको गथमो। बफजुरी आमोजनास्थरदे खख फुटिरसम्भ ल्माउन ४ सम केबी प्रसायाण राइन फनाउनुऩने
ऩूिस
थ म्बाव्मता अध्ममनभा उल्रेख छ। स्भेकसॉग सम्झौता हुॉदा करयफ एक खफथ रागत अनुभान गरयए
ऩनन फोडथरे अहहरे मसको रागत करयफ १ खफथ ४९ अफथ रुऩैमाॉ अनुभान गये को छ। सेती नदी फझाङ

ष्ट्जल्राराई छोएय फगे ऩनन आमोजनाको जराशमरे डोटी, फझाङ य डडेरधयु ासम्भ प्रबावित ऩाछथ ।
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ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय राइनभा कण्डक्टय जडान शुरू
ऩुरऩयाज कोइयारा

सफस्टे शन ननभानणको टुङगो छै न
पागन
ु ७, काठभाडौं । बायतसॉगको विद्मत
ु व्माऩायका रागग भहत्त्िऩण
ू थ भाननएको ढल्केफय–भज
ु फ्पयऩयु ४ सम केबी
ऺभताको क्रशफोडथय िान्त्समभशन राइनभा बफहीिायदे खख कण्डक्टय जडान (ताय टाॉग्ने काभ) शुरू बएको छ । मही

गनतभा काभ हुने हो बने राइन ननभाथण कामथ ननधाथरयत सभमबन्त्दा कयीफ डेढ भहीनाअनघ नै ऩूया हुने कम्ऩनीको दाफी
छ । तय, उक्त प्रसायण राइनभापथत नेऩारभा विद्मत
ु आमात/ननमाथत गनथ आिश्मक सफस्टे शन ननभाथण कामथ
कहहरेदेखख शुरू हुने हो बन्त्ने टुङ्गो बने अबैm राग्न सकेको छै न ।

उक्त राइनभाऩथmत कुर १ हजाय २ सम भेगािाट विद्मुत आमातननमाथत गनथ सक्रकन्त्छ । त्मसका रागग नेऩारको
ढल्केफय य बायतको भुजऩmपयऩुयभा सफस्टे शन फनाउनु आिश्मक छ । ढल्केफयभा ननभाथण गनऩ
ुथ ने सफस्टे शन

फनाउने ष्ट्जम्भा नेऩार विद्मुत प्रागधकयणको हो । सफस्टे शनका रागग प्रागधकयणरे ठे क्काऩट्टारगामत कागजी

प्रक्रक्रमा ऩूया गरयसकेको ऩनन छ । तय, ठे केदायरे दे खखने गयी बौनतक ननभाथणको काभ हारसम्भ शुरू नै गये को छै न ।
प्रसायण राइन ननभाथण ऩूया बइसक्दा ऩनन सफस्टे शन ननभाथण ऩूया नबएभा बायतसॉग सन २०१२ भा बएको

सम्झौताअनस
ु ाय उक्त राइनभापथत नेऩाररे कम्तीभा १ सम ५० भेगािाट विद्मत
ु आमात गनैऩने हुन्त्छ । नमाॉ

सफस्टे शन नफनेको ष्ट्स्थनतभा सो विद्मुत १ सम ३२ केबी प्रसायण राइनभापथत नै आमात गनऩ
ुथ ने फाध्मता यहे को
प्रसायण राइन ननभाथता ऩािय िान्त्समभशन कम्ऩनी नेऩार (ऩीटीसीएन)का अगधकायीहरूरे फताउॉ दै आएका छन ।
उक्त प्रसायण राइनअन्त्तगथत नेऩारतपथ कुर ४१ दशभरि ५ क्रकभी दयू ीभा १ सम १३ ओटा टािय ननभाथणाधीन

अिस्थाभा छन । त्मसभध्मे ७० ओटा टाियको जग य ४२ ओटा टाियको ननभाथण नै ऩूया बइसकेको छ । त्मसैगयी १०
ओटाको जग ननभाथणका रागग खाडर तमाय बएको य अन्त्म ननभाथणाधीनकै क्रभभा यहे को ऩीटीसीएनका प्रभुख

फिीनायामण साहरे अमबमानराई फताए । ‘खडा बइसकेका टाियभा ऩहहरा इन्त्सर
ु ेटय याखी ताय टाॉग्ने काभ शरू
ु

गरयएको छ,’ उनरे बने, ‘अफको २ भहीनामबर सम्ऩूणथ जगको काभ ऩूया हुन्त्छ ।’ जग ननभाथणको काभ ६ ओटा सभूहरे
गरययहे को य एउटा सभूहरे ३ हदनभा एउटा जग तमाय गने उनरे फताए ।

उक्त प्रसायण राइनअन्त्तगथत ७५ ओटा टािय भहोत्तयी ष्ट्जल्राभा य ३८ ओटा टािय धनुषा ष्ट्जल्राभा ऩछथ । टािय
ननभाथणका रागग प्रनतटािय कम्तीभा १७ धयु दे खख फढीभा ३७ धयु ऺेरपरसम्भको दयरे भहोत्तयीभा ७५ कट्ठा य

धनुषाभा ३८ कट्ठा जभीन कम्ऩनीरे अगधग्रहण गये को छ । उक्त जग्गाको भुआब्जा य नामसएको फारीनारीको
सभेत ऺनतऩूनतथ कम्ऩनीरे स्थानीमराई वितयण गरययहे को छ ।

नेऩार खण्डको राइन ननभाथणका रागग एष्ट्क्जभ फैङ्करे ऩीटीसीएनराई ऋण सहमोग उऩरब्ध गयाएको छ ।

अगधग्रहण गरयएको जभीनभा अिष्ट्स्थनत हे येय ६५ िगथक्रपट आधाय ऺेरपरका कम्तीभा ५५ मभटयदे खख फढीभा ७१
मभटयसम्भको उचाइका टाियहरू ननभाथण बइयहे को साहरे फताए । प्रसायण राइनको रम्फाइ बायततपथ ८८

क्रकरोमभटय यहे को छ । बायतरे बने आऩmनो बूमभभा ऩने ४० ओटा टािय ननभाथणको काभ कयीफ अष्ट्न्त्तभ चयणभा
ऩयु माइसकेको छ ।

मस अन्त्तयदे शीम प्रसायण राइन ननभाथण गनथ द्विदे शीम सहभनतभा विसॊ २०६४ बदौभा नेऩाररे ऩािय िान्त्समभशन

कम्ऩनी (ऩीटीसीएन) स्थाऩना गये को हो । बायततपथको राइन ननभाथणका रागग क्रशफोडथय ऩािय िान्त्समभशन कम्ऩनी
(सीऩीटीसी) स्थाऩना गरयएको छ । ऩीटीसीएनभा नेऩार विद्मुत प्रागधकयणको ५० प्रनतशत, बायतको आईएर एण्ड
एपएसको १० प्रनतशत, बायतकै ऩािय ग्रीडको २६ प्रनतशत य नेऩारको जरविद्मुत विकास तथा रगानी कम्ऩनीको

१४ प्रनतशत शेमय स्िामभत्ि छ । सीऩीटीसीभा नेऩार विद्मुत प्रागधकयणको १० प्रनतशत शेमय स्िामभत्ि यहे को छ ।
२०१५ जुराईसम्भ िान्त्समभशन राइन ननभाथण ऩूया गने ऩीटीसीएनको रक्ष्म बए ऩनन जुन भहीनाभै सम्ऩूणथ बौनतक
ननभाथण ऩयू ा गरयसक्ने प्रभख
ु साहरे फताएका छन ।
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ऩीऩीएको ५ प्रनतशत हजानना खाये ज
यागधकयण य प्रिद्र्धकको सभझदायीभा हजाथना दय तम हुने

काठभाडौं, ७ पागुन – नेऩार विद्मुत प्रागधकयण य प्रिद्र्धक कम्ऩनीफीच हुने विद्मुत खरयद बफक्री

सम्झौता (ऩीऩीए) भा उल्रेखखत मरनेहदने हजाथना सम्फष्ट्न्त्धत प्रािधानराई ऩरयभाजथन गयी आऩसी
सभझदायीभा तम गने बएको छ ।
ऩीऩीएभा बएको प्रािधानराई सभमसाऩेऺ फनाउन प्रागधकयणरे मस्तो व्मिस्था गये को हो । नमाॉ ऩीऩीए
हुने १ सम भेगािाटसम्भका आमोजनाराई भार रागू हुने बएको छ । प्रागधकयणको ६९९ औॊ सचचारक
समभनत फैठकरे मसराई स्िीकृत गरयसकेको छ । अफ प्रागधकयण य प्रिद्र्धकफीच आऩसी सभझदायीभा
भार हजाथनाको दय तम हुनेछ । मसअनघ ऩीऩीएको दपा ४ ‗घ‘भा प्रागधकयणरे प्रसायणराइन फनाउन

हढराइ गये य प्रिद्र्धकरे ननधाथरयत सभमभा आमोजना सम्ऩन्त्न नगये ५ प्रनतशतसम्भ हजाथना नतनऩ
ुथ ने
व्मिस्था गथमो ।

ऩीऩीएभा मस्तो व्मिस्था बए ऩनन प्रनतस्ऩधाथफाट ननभाथण हुन रागेका २३.५ भेगािाटको सोरु य ८२
भेगािाटको तल्रोसोरु आमोजनारे ४५ प्रनतशतसम्भ हजाथना मरने य हदने प्रािधान याखखएको छ ।

ऩीऩीएभा बएको व्मिस्थाअनुसाय प्रागधकयणरे ननधाथरयत सभमभा प्रसायणराइन ननभाथण गनथ नसके
न्त्मूनतभ ५ दे खख ४५ प्रनतशतसम्भ य प्रिद्र्धकरे ऩनन आमोजना सम्ऩन्त्न नगये सोही फयाफय हजाथना
नतनऩ
ुथ ने प्रािधान गथमो ।

प्रागधकयण सचचारक समभनतरे ऩीऩीएको दपा ४ घ राई ऩरयभाजथन गयी आिश्मक विद्मुत उत्ऩादन मभनत
(आयसीओडी) को सभग्र ऩरयष्ट्स्थतीको भूल्माॊकन गयी न्त्मामोगचत व्मिस्था गने ननणथमसभेत गये को छ । २

सॊस्थाफीच आऩसी सभझदायीभा हजाथना यकभ तम हुने प्रागधकयणका ननदे शक भदन नतभष्ट्ल्सनारे फताए ।
खर
ु ा बएकारे हजाथनाको व्मिस्था आऩसी सभझदायीभा जनत ऩनन याख्न सक्रकने उनको बनाइ छ ।

प्रागधकयणरे सोरु करयडोयभा १३२ केबी राभो प्रसायणराइन नफनाए २ आमोजनाका प्रिद्र्धकराई भार

िावषथक २ अफथ रुऩैमाॉ हजथना नतनऩ
ुथ ने छ । प्रागधकयणरे प्रसायणराइन ननभाथणभा हढराइ गने य प्रिद्र्धकरे
ननधाथरयत सभमभै आमोजना ननभाथण सम्ऩन्त्न गने क्रभ फढे कारे मसअनघ बएका ऩीऩीएअनस
ु ाय
प्रागधकयणरे फसेनन अफों रुऩैमाॉ हजथना नतनऩ
ुथ ने सम्बािना छ ।

मस्तै विद्मत
ु उत्ऩादन अनभ
ु नतऩरभा बएको व्मिस्थाअनस
ु ाय वित्तीम व्मिस्था सभाऩन गने मभनतसम्भ
रगानी जट
ु ाउन नसकेकोभा सभम विस्ताय बएको आशमऩर फैंक तथा वित्तीम सॊस्थाफाट जायी बएको

अिस्थाभा ३० हदन अगािै प्रागधकयणभा ऩेस गये भा १ िषथसम्भ ऩीऩीए यद्द नहुने ननणथम गरयएको छ ।
हार ऩीऩीए बए ऩनन रगानी जुटाउन नसक्दा प्रिद्र्धकराई सभस्मा ऩदै आएको छ ।

आमोजनाको सिेऺण राइसेन्त्सको म्माद नाघेको य सोको म्माद थप्नु अगािै विद्मुत उत्ऩादन

अनुभनतऩरका रागग ननिेदन हदएको य सोको कायफाही जायी यहे को आशमऩर ऩेस गये भा प्रागधकयणरे

ऩीऩीए खाये ज नगने बएको छ । नमाॉ व्मिस्थाअनुसाय प्रिद्र्धक कम्ऩनीरे विद्मुत उत्ऩादन राइसेन्त्स

ऩीऩीए हस्ताऺय बएको मभनतरे ९ भहहनाऩनछ कामथन्त्िमनभा आउने व्मिस्थासभेत गरयएको छ । उक्त
अिगधभा विद्मुत उत्ऩादन राइसेन्त्स फुझाएऩनछ ऩीऩीए कामाथन्त्िमनभा आउने छ । ननधाथरयत सभममबर
ऩनन प्रभाण ऩेस गनथ नसके ऩीऩीए यद्द हुनुका साथै प्रिद्र्धकरे याखेको जभानतसभेत यद्द हुनेछ ।
चभेसरमाभा सससबर ठे केदायको म्माद थऩ

ऩटक–ऩटक थऩ बएको सभमभा आमोजनाको काभ सम्ऩन्त्न नबएऩनछ नेऩार विद्मुत प्रागधकयणरे

चभेमरमा जरविद्मुत आमोजनाको मसमबर ठे केदाय चाइना गेजुिा ग्रुऩ मरमभटे डको म्माद थऩ गये को छ ।
ननधाथरयत सभमभा आमोजनाको काभ सम्ऩन्त्न नबएको बन्त्दै ऩयाभशथदाता साहमसल्ट आइकन जेबीको
मसपारयसअनुसाय प्रागधकयण सचचारक समभनतरे ठे केदायको म्माद थऩ गये य आगाभी भे २१ सम्भ
ऩु¥माएको छ । उसको म्माद गत डडसेम्फय २५ भा सक्रकएको गथमो ।

शतथअनुसाय काभ नबएको बन्त्दै ठे केदाय गेजुिारे आमोजनाको काभ फन्त्द गये को छ । मस्तै उसरे भाग
सुनुिाइ नबएको बन्त्दै एकतक्रपथ ठे क्का तोड्नेसभेत चेतािनी हदएको छ ।

सन २०११ को डडसेम्फयभा सम्ऩन्त्न गने गयी प्रागधकयण य गेजुिाफीच सन २००६ भा मसमबर ठे क्का

सम्झौता गये को गथमो । आमोजनाको काभ नसक्रकएऩनछ ऩटक–ऩटक गयी ३ ऩटक म्माद थऩ बइसकेको
छ । आमोजाको ९५ प्रनतशत काभ सम्ऩन्त्न बएको छ । आमोजनाको रागत दोब्फयबन्त्दा फढी बइसकेको
छ । आमोजनाको रागत प्रनतभेगािाट ५५ कयोड रुऩैमाॉ नाघेको छ । मो हारसम्भको सफैबन्त्दा भहॉ गो
आमोजना हो ।

>f]tM sf/f]jf/, 2071/11/8
ताभाकोसीको फाॉध ६ भहहनाभा ऩूया हुने
हदरफहादयु केसी

दोरखा, ७ पागुन

ननभाथणाधीन भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत आमोजना (४५६ भेगािाट)को फाॉध ६ भहहनामबरै ऩूया हुने
बएको छ ।

हे डिक्र्सअन्त्तगथत फाॉधको फामाॉनतय सकेय नदी पकाई दामाॉनतयको काभ बइयहे को छ । फाॉध ६ भहहनाभै
सक्रकए ऩनन आमोजना ०७३ साउनसम्भभा ऩूया हुनेछ ।

नदी पकाथएको २ भहहनाभा जगको काभ ऩूया बइसकेको छ । जग सक्रकॉदा एकनतहाइ काभ ऩूया हुने

आमोजनाका सहामक प्रफन्त्धक बफभर गुरुङरे फताए । हे डिक्र्स ऺेरको फामाॉतपथ ३० मभटयको फाॉधसहहत
इन्त्टे क, २ सम मभटय राभो फारुिा गथग्राउने ऩोखयी ननभाथण गरयएको छ ।

―अफ दामाॉनतयको काभभारै फाॉकी बएकारे िषाथतअनघ नै सक्रकन्त्छ,‖ गुरुङरे बने, ―सभमभै सक्ने गयी

यातहदन मुद्धस्तयभा काभ बइयहे को छ । एकैऩटक रगाताय २२ घण्टासम्भ कॊक्रक्रट गने काभ गरययहे का
छौं ।‖

राभाफगयभा ६० मभटय रम्फाइ य २२ मभटय उचाइको फाॉधभध्मे नदी पकाथएय ३० मभटय रम्फाइभा काभ
बइयहे को छ । हे डिक्र्सभा १ राख ७७ हजाय घनमभटय कॊक्रक्रट गनऩ
ुथ नेभा अहहरेसम्भ १ राख ५५ हजाय
घनमभटय बइसकेको छ । हे डिक्र्सभा भारै ५० हजाय टन मसभेन्त्ट य १२ हजाय टन छड खऩत हुन्त्छ ।

मसमबरको काभ सक्रकॉदै गएकारे हे डिक्र्स ऺेरभा काभदायसभेत आधाबन्त्दा फढी कटौती गरयएको छ ।
हे डिक्र्सभा १ िषथअनघ दै ननक हजायबन्त्दा फढीरे काभ गने गये काभा अहहरे ५ समबन्त्दा तर झारयएको
गरु
ु ङरे फताए ।

हे डिक्र्स ऺेरभा मसमबरको काभ ऩयू ा हुॉदै गएऩनछ हाइड्रोभेकाननकरअन्त्तगथत फाॉध, इन्त्टे क, डडस्मान्त्डय

आहदभा गेट, स्टऩरग डडजाइन, जडान, ऩयीऺण य कमभसननङ गने काभ बइयहे को छ । मसमबरको काभ
गचननमाॉ कम्ऩनी मसनो हाइड्रो कऩाथ ेयेसनरे गरययहे को छ बने हाइ« ोभेकाननकरको काभ बायतीम
कम्ऩनी टे क्सम्माको ये र एन्त्ड इष्ट्न्त्जननमरयङ मरमभटे डरे सम्हारेको छ ।
फाॉधभा ऩयाभशनदाता असपर

फाॉधको दामाॉ बाग ननभाथणभा ऩयाभशथदातारे गये को अध्ममन असपर बएको छ । दामाॉनतय यहे को हढस्को
कडा चट्टान यहे को प्रनतिेदन हदए ऩनन ऩनछ काभ गदाथ फीचभा भाटो य फारुिासहहतको कभजोय हढस्को
पेरा ऩये ऩनछ ऩयाभशथदाताको अध्ममन असपर बएको हो ।

हढस्को अहहरे अको सभस्माका रूऩभा दे खा ऩये को छ । ऩि
ू डथ डजाइनअनस
ु ाय भार फाॉध ननभाथण गदाथ ऩनछ

हढस्कोभा यहे को नछिाफाट ऩानी चह
ु ािट हुन सक्ने य आमोजनाको फाॉधराई नै कभजोय फनाउन सक्ने बन्त्दै
सभम य रागत थऩेयै बए ऩनन अहहरे नै उऩचाय गने आमोजनाको तमायी छ । विदे शफाट थऩ विशेषऻ
ल्माएय बए ऩनन अध्ममन गयाउने तमायी बएको सहामक प्रफन्त्धक गुरुङरे फताए ।

ऩयाभशथदाता कम्ऩनीको रूऩभा निेको नयकन्त्सल्ट एएसरे अध्ममन गये को गथमो । आमोजनाको विस्तत
ृ

इष्ट्न्त्जननमरयङ अध्ममनसभेत गये को नयकन्त्सल्ट अहहरे ननभाथण अिगधको ऩयाभशथदातासभेत छ । उसको
ऩनछल्रो सुझािका आधायभा जगदे खख नै मसभेन्त्टको घोर हाल्ने काभसभेत बइयहे को छ ।

आमोजनाको हे डये स सरु
ु ङभा ऩनन आधा काभ बएऩनछ कभजोय चट्टान बेहटएको बन्त्दै डडजाइन ऩरयितथन
बएको गथमो । ऩहहरा ८ प्रनतशत स्रोऩभा ननभाथण बइयहे को हे डये स सरु
ु ङ आधा काभ बएऩनछ डडजाइन
ऩरयितथन गयी ०.३ प्रनतशत स्रोऩभा ननभाथण बइयहे को छ । सरु
ु ङको अध्ममनभा सभेत थऩ विशेषऻ
ल्माइएको गथमो । डडजाइन ऩरयितथनका कायण आमोजनाको सभम ६ भहहना थवऩएको गथमो बने
रागतसभेत करयफ १ अफथ फढे को छ ।

