
>f]tM sflGtk'/, 2071/11/30 

ऩश्चचभ सेती आमोजना फन्ने आशा ऩरामो  
कृष्ण आचामय  

झन्ड ै२ वषय भौन फसेको प्रवर्दयधक कम्ऩनी थ्री गजेजका अध्मऺ नै नेऩार आएऩछछ ७ सम ५० भेगावाटको 
ऩश्चचभ सेती आमोजना फन्ने आशा ऩराएको छ। ववचवकै सफैबन्दा ठूरो जरववर्दमुत ्आमोजना फनाएको 
कम्ऩनीका अध्मऺ न ैभ्रभणभा आउनु य सयकायरे ऩछन त्मविकै भहत्त्व ददएकारे फन्ने सम्बावना फलरमो 
बएको हो। भ्रभणसॉगै उनीहरूरे आमोजनाका काभ सुरु गनुय अछिका काभराई तीव्रता ददएको देखिन्छ। 
गत साता थ्री गजेजअन्तगयतको चाइना इन्टयनेसनर वाटय एन्ड इरेश्टि्यक (सीडब्रूई) रे रगानी 
फोडयसभऺ प्रत्मऺ वैदेलशक रगानी (एपडीआई) को प्रस्ताव ऩेस गयम्ो। त्मसको एक साता बफत्न नऩाउॉ दै 

ववकासकताय चचछनमाॉ कम्ऩनी थ्री गजेजका अध्मऺ रु चनुको नेततृ्वभा ११ सदस्मीम टोरी नेऩार आमो। 
आइतफाय उनीहरू रगानी फोडयका अचधकायी, प्रधानभन्री सुशीर कोइयारा, अथयभन्री याभशयण भहत य 

ऊजायभन्री याधा ऻवारीराई बेि्दै छन।्  

'मसअछि ऩछन थ्री गजेजका अचधकायीहरूसॉग ऩटकऩटक वाताय बएको छ। तय अध्मऺ नै मही आमोजनाको 
ववषम आएकारे काभ अछि फढ्ने आशा ऩराएको छ,' ऊजायभन्री ऻवारी बश्न्छन,् 'मसअछिको बेटभा १५ 

वषयदेखि यहेको सॊस्थासॉग िोसेय मो आमोजना तऩाईहरूराई ददएका छौं, तत्कार फनाउनुस ्बनेकी चथएॉ। 
मो ऩटकका बेटभा ऩछन उनीहरूराई भेयो बनाइ मही हुनेछ।' थ्री गजेजका अचधकायीहरूको भ्रभणराई 

सयकायी अचधकायीरे ऩछन प्राथलभकताका साथ हेयेका छन।् ऩछछल्रो सभम ववकास बएको मो िटना क्रभरे 

आमोजनाको काभ अछि फढाउने ववषमभा ववकासकताय य सयकाय दवु ैउत्साही देखिन्छन।्  

'तय प्रसायण राइन य स्थानीमहरूको ऩुनवायस मोजनाका ववषमभा ठोस कदभ नचारे आमोजना अछि फढ्न 

सटदैन,' सीडब्रूईसॉग सभझदायी गनय छरपरभा सहबागी यहेका ऩूवय अथयसचचव याभेचवय िनाररे बने, 
'मो काभ सुरु गनय ऩछन सभम राग्न सटछ।' ऩश्चचभ सेतीको ववषमभा मसअछि बएका याजनीछतक 

उतायचढाव, ववकासकतायरे उल्रॊिन गयेका प्रछतफर्दधताका आधायभा तत्कारै आमोजना अछि फढ्ने 
ववषमभा अझै शॊका छ। ककनकक मसअछि ऩछन आमोजना अछि फढ्न ेिारका मस्ता गछतववचध छनकै 

बएका चथए। भुरुकको याजनीछतक खिचातानी य ववकासकतायको आपूअनुकूरको स्वाथय ऩूया नबएका 
कायण फीचफीचभै मस्ता गछतववचध योककएका छन।्  

िनारका अनुसाय उटत आमोजना बफना प्रछतस्ऩधायभा तत्कारीन ऊजायभन्री ऩोस्टफहादयु फोगटीरे 

सभझदायीऩर -एभओमू) भा सन ्२०१२ भा हस्ताऺय गये। सम्झौता गनुयऩूवय भुरुकलबर सयोकायवारा 
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छनकामसॉग ऩमायप्त छरपर गरयएन। ववस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन (डीऩीआय) नगयी आमोजना सीध ै

गजेजराई ददएकाभा तत्कारीन प्रछतऩऺी नेऩारी काॊगेय्सरे आऩवि जनामो। अनम् ऩाटॊ य सयकायी 
अचधकायीहरूको ववभछत चथमो। सम्झौता नेऩारको दहतभा छैन कक बन्ने आॊशका छनकै चथमो।  

'सम्झौता िायेज गनय य कामायन्वमन दवुै ववषमभा गाह्रो चथमो,' उनी सम्झन्छन,् 'एभओमू बएको ६ 

भदहनाऩछछ ऊजायसचचव हयेयाभ कोइयाराको नेततृ्वभा रगानी फोडयका अचधकायीसदहत प्रवर्दयधक 

कम्ऩनीकाभा गमौं। नेऩारको दहत हुन ेगयी एभओमूभा थऩ फुॉदा याख्न सपर बमौं।' उनका अनुसाय प्रसायण 

राइन, प्रबाववत फालसन्दा, सुदऩूश्चचभको और्दमोगीकयणका राचग  

ववर्दमुत्को उऩमोग, ऩानीको फहुउर्ददेचमीम प्रमोजन, स्थानीमराई सेमयरगामत ववषमभा एभओमूभा 
हेयपेय गरयमो। नेऩारको दहतभा गनय सपर बएको उनको दाफी छ।  

'त्मसको ६ भदहनालबर अध्ममन ऩूया गयी एक वषयलबर काभ अछि फढाउन ेप्रछतफर्दधता चथमो। तय 

ववकासकतायरे न ैत्मसऩछछ गयेन,' उनरे बन,े 'अफ सभझदायी अनुसायका दवुै ऩऺरे कामायन्वमन जोड 

ददएय काभ अछि फढ्नुऩछय।' आमोजना स्थरफाट ५ सम ककरोलभटय राभो ४ सम केबीएको प्रसायणराइन 

फनाउनुऩन ेहुन्छ। उटत प्रसायणराइन फनाउन करयफ २० अफय रुऩैमाॉ राग्न ेअनुभान गरयएको छ। 
सभझदायीअनुसाय चचछनमाॉ सहमोग वा अन्म ऺेरको यकभफाट प्रसायण राइन नेऩाररे फनाउन ेसभझदायी 
छ। आमोजनाभा डढे िफय रुऩैमाॉ रगानीको अनुभान छ। त्मसभध्मे २५ प्रछतशत ववर्दमुत ्प्राचधकयणको 
सेमय हुनेछ।  

रगानी फोडयका प्रभुि कामयकायी अचधकृत याधेश ऩन्तका अनुसाय सीडब्रूईरे १ िफय १२ अफय रुऩैमाॉको 
एपडीआई स्वीकृत गयाउन रागेको हो। 'सत प्रछतशत कुनै ऩछन ववषमको बववष्मवाणी गनय सककॉ दैन। तय 

थ्री गजेजका ११ सदस्मीम उच्च अचधकायी न ैआएय काभ अछि फढाउने प्रछतफर्दधता जनाउॉ दै गयेकारे काभ 

अछि फढ्नेभा छनकै आशा छ,' उनरे थऩे, 'तय काभ अछि फढ्नका राचग नेऩारका तपय फाट ऩछन केही 
प्रछतफर्दधता बने आवचमक छ।' ऩन्तका अनुसाय थ्री गजेजको चाहना ऩश्चचभ सेती आमोजना भार ैहैन।  

'उनीहरू मससॉगै अन्म ठूरा आमोजनाहरू ऩछन अछि फढाउन चाहन्छन,्' उनरे बन,े 'हाभीराई ऩछन ठूरा 
रगानीकताय चादहएको छ। नेऩारको दहतभा हुन ेगयी ठूरा आमोजना फनाउन सयकायरे प्रछतफर्दधता गयी 
वातावयण फनाइददनुऩछय।' चचछनमाॉ सयकायको रगानी यहेको थ्री गजेजरे २२ हजाय ५ सम भेगावाटको 
ववचवकै ठूरो आमोजना फनाइसकेको छ। ३० हजाय भेगावाट आमोजना उसरे फनाइसकेको छ। सन ्२०२० 

सम्भभा गजेजरे फनाएका आमोजनाफाट ८० हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ। ऩन्तका अनुसाय 

सीडब्रूईरे प्रस्ताव गयेअनुसायको एपडीआई आगाभी साता फस्ने फोडय फैठकरे स्वीकृत गदै छ।  



त्मसऩछछ सीडब्रूईराई उर्दमोग ववबाग य कम्ऩनी यश्जस्रायको कामायरमभा दताय गनय फाटो िलु्नेछ। उटत 

आमोजना २० वषयअछिफाट छनभायणको चचाय सुरु बएको हो। ववकासकताय य भुरुकको याजनीछतक कायणरे 

अछि फढ्न नसकेको आमोजनाको ववषमभा प्रत्मऺ/अप्रत्मऺ रूऩभा प्रबाववत हुन े१८ हजाय स्थानीम य 

ऊजाय अचधकायी अछि फढ्ने ववषमभा ववचवस्त हुने आधाय अझै देख्दैनन।् 'नेऩारभा धेयै गप बएको छ। 
काभ बएका छैनन,्' ऩन्तरे बने, 'अफ ववकासकताय य सयकाय दवुैरे काभ गयेय देिाउने फेरा आएको छ।' 
मसअछि आमोजना फनाउने अनुभछत अस्रेलरमाको स्नोई भाउन्टेन इनजॉ कऩोयेसन (स्भेक) रे १८ 

वषयसम्भ अनुभछत लरएको चथमो।  

स्भेकरे डढे दशकसम्भ रगानी जुटाउन नसकेऩछछ सयकायरे अनुभछतऩर िायेज गयेको चथमो। उसरे ३ 

कयोड अभेरयकी डरय (करयफ २ अफय रुऩैमाॉ) िचये आमोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन गयेको चथमो। 
कम्ऩनीरे काठभाडौं, डोटी य डडले्धयुाभा कामायरमसभेत स्थाऩना गयेको चथमो। उटत कम्ऩनीको सभम थऩ 

नगयी सकायरे थ्री गजेजराई सन ्२०१२ भा एभओम गयी आमोजनाको ववकासको श्जम्भा ददएको हो। 
'एभओमूको ववषमभा अथय य ऊजायफीच वववाद देखिमो,' सयकायका एक सहसचचफ बन्छन,् 'अन्तय 

भन्रारम छनकामफीच हुने वववादको ववषमभा उनीहरूरे प्रछतफर्दधता भागेका चथए। फोडयरे प्रछतफर्दधता 
जनाइसकेको छ। अफ आमोजना अछि फढ्न सटछ।' एभओमू भश्न्रऩरयषर्द वा अथय भन्राररे गनुयऩन ेबन्दै 

दईु छनकामफीच वववाद देखिएको चथमो। उटत ववषमभा गजेजरे शॊका गयेऩछछ सयकायका तपय फाट 

औऩचारयक रूऩभा प्रछतफर्दधता जनाइसकेको ती सहसचचवरे फताए।  

` 



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/11/30 

कुरेखानी–३ को रागत दोब्फय 

भकवानऩुयभा छनभायणाधीन कुरेिानी तेस्रो जरववर्दमुत ्आमोजनाको रगानी करयफ दोब्फय वरृ्दचध हुन ेअवस्थाभा 
ऩुग्दा ऩछन सभमभ ैआमोजना ऩूया हुनेभा आशॊका उत्ऩन्न बएको छ। 
ववर्दमुत ्उत्ऩादन गन ेभुख्म भेलसनभध्मे एक योटय आमोजनाको ववर्दमुत ्गहृनश्जक ऺछतग्रस्त बएऩछछ 

ऩछछल्रोऩटक थऩ गरयएको नौ भदहना (असाय भसान्त) सम्भ ऩछन आमोजनाको इरेटरोभेकाछनकर कामय सम्ऩन्न 

हुन ेसम्बावना ज्मादै न्मून देखिएको हो। 
चीनफाट बायतको कोरकाता हुॉदै आमात गरयएको योटय बैंस ेगाववस सानुटायश्स्थत ऩुर छेउफाट तर िसेको छ। ऩुर 

छेउभा िाल्टो बएका कायण योटय फोकेको राभो बायतीम गाडी नभोडडएकारे दिुयटना बएको चथमो। आमोजनाको 
इरेटरोभेकाछनकर ठेकेदायरे ल्माएको गाडी करयफ २६ टनको योटयसदहत ऩुस दोस्रो साता ऩुर छेउफाट करयफ १५ 

लभटय तर िसेय ऺछतग्रस्त बएको चथमो। भभयत गयेय ऩछन नहुन ेअवस्थाभा यहेको योटयको साटो नमाॉ योटय ल्माउन 

आमोजनारे चीनको झशे्जमाङ श्जनरुन इरेटरोभेकाछनकर कम्ऩनीसॉग आग्रह गयेऩछछ उटत कम्ऩनी नमाॉ योटय 

ल्माउन सहभत बएको आमोजना प्रभुि भधसुूदनप्रताऩ भल्ररे फताउनुबमो। ‘उटत कम्ऩनीसॉग कुया बइयहेको छ,’ 

भल्ररे ऩाॉच भदहनालबर योटय ल्माइ सटनुऩन ेजानकायी कम्ऩनीराई ददइएको फताउनुबमो। 
एक प्राववचधकका अनुसाय जेनेयेटयसभेत करयफ ४ राि डरय भूल्म ऩने योटयका धेयै बाग बफचग्रएको चथमो। 
आमोजनाभा २ वटा योटय हुन्छन।् एउटा योटय याख्न ेकाभ य लसलबर वकय  गरययहॉदा अको योटय व्मवस्था गनय सककन े

ठेकेदाय कम्ऩनीका प्राववचधकरे फताएका छन।् छनकै भहत्त्वऩूणय उटत भेलसन ल्माउॉदा प्राचधकयणरे सुयऺाभा ऩूयै 

फेवास्ता गयेको एक कभयचायीरे फताए। 
इरेटरोभेकाछनकरको ठेटका ऩाएको चीनको झशे्जमाङ श्जनरुन इरेटरोभेकाछनकर कम्ऩनीरे टवाईन, योटय, 

रान्सपभयय य एबीआय य जेनेयेटयरगामत साभान आऩूछतय य जडान ऩछछल्रोऩटक म्माद थऩेअनुसाय असोज ५ 

गतेसम्भ गरयसटनुऩन ेचथमो। तय, योटय ऺछतग्रस्त बएकारे सभम पेरय रश्म्फएको छ। 
सन ्२०१२ भा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्मसाथ छनभायण कामय शुरू गरयएको आमोजना ठेकेदाय कम्ऩनी, प्राचधकयण य 

स्थानीमफासीका कायण दोब्फय सभमभा ऩछन सम्ऩन्न हुन सकेको छैन। सन ्२००८ भा शुरू आमोजनाको छनभायण 

कामय सन ्२०११ भा सम्ऩन्न गन ेबछनएको चथमो। इरेटरोभेकाछनकरतपय को ६० प्रछतशत य लसलबरतपय को करयफ ९० 

प्रछतशत गयी कूर करयफ ८२ प्रछतशत छनभायण कामय सम्ऩन्न बइसकेको छ। रान्सलभसन राइनको काभ बन ेशुरू 

बएकै छैन। चारू आवको असाय भदहनासम्भभा आमोजना छनभायण कामय सम्ऩन्न गयेय ववर्दमुत ्उत्ऩादन गरयसटन े

रक्ष्म आमोजनाको छ। 
दोस्रोऩटक ३० भदहना म्माद थऩ गदाय ऩछन छनभायण कामय सम्ऩन्न नबएऩछछ आमोजनारे असायलबर काभ सटन 

ऩराचाय गयेको छ। आमोजना छनभायण कामय गदै आएको लसलबर य इरेटरोभेकाछनकरका दवुै छनभायण कम्ऩनीराई 

दोस्रोऩटक सभम तोककएको चथमो। सन ्२०११ भा छनभायण कामय सम्ऩन्न नबएऩछछ प्राचधकयणरे ३० भदहना सभम 

थऩेको चथमो। दोस्रोऩटक थऩ गयेको सभमभा ऩछन छनभायण कामय सम्ऩन्न हुन सकेन। रु. २ अफय ४३ कयोडभा छनभायण 

सम्ऩन्न गन ेरक्ष्मसाथ ६ वषयअछि छनभायण शुरू गरयएको ऩरयमोजनाको रागत झण्ड ैदोब्फय वरृ्दचध बएय रु. ४ अफय २२ 

कयोड ऩुगेको फताइएको छ। 
 



>f]tM gful/s, 2071/12/1 

ताभाकोसी सेमय स्थानीमराई साताऩछछ  

अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩावय लरलभटेडरे दोरिाफासीराई आइतफायफाट िरुाउने बनेको सेमय आवेदन 

एक साता ऩछछ सायेको छ। आमोजनाभा कामययत भजदयु य स्थानीमफासीरे सेमयकै ववषमभा आन्दोरन 

गयेऩछछ स्थानीमको आवेदन लरने लभछत ऩछछ धकेरेको आमोजना स्रोतरे जानकायी ददमो।  
मसअछि कभयचायी सञ्चम कोषका सञ्चमकताय य आमोजनाभा ऋण रगानी गन ेसॊस्थाका कभयचायीका 
राचग आवेदन िरुा गयेको कम्ऩनीरे चतै १ गतेफाट स्थानीमको आवेदन लरने तमायी गयेको चथमो। अफ ८ 

गतेफाट आवेदन लरन थाल्ने जनाएको छ।  
आमोजनाभा कामययत भजदयुरे सेमय भाग गदै शुक्रफाय बफहानफाट काभ ठप्ऩ ऩायेका चथए। आमोजना 
प्रबाववत गाववसका फालसन्दारे ऩछन सेमयभा ववशषे सुववधा य ववऩन्न नागरयकका राचग ऋण भाग गदै 

शुक्रफायफाटै आमोजनाभा अवयोध िडा गयेका चथए। त्मही दफाफका कायण सेमय आवेदन लरने काभ एक 

साता ऩछछ धकेलरएको आमोजना स्रोतरे फताएको छ।  
महाॉ कामययत काभदायरे आपूहरु आमोजनाभा राभो सभमदेखि ऩलसना फगाएय िटेका कायण प्रछतभजदयु 

५ सम ककिा सेमय ऩाउनुऩने भाग गयेका छन।् प्रबाववत ऺेरका फालसन्दारे ऩछन शुक्रफायफाटै आन्दोरन 

थारेका छन।् कम्ऩनीरे स्थानीमफासीका राचग १ अफय ऩाॉच कयोड ९० राि रुऩैमाॉको सेमय जायी गदै छ।  
  



>f]tM gful/s, 2071/12/1 

थ्री-गोजेज य रगानी फोडडफीच छरपर हुॉदै  

ऩुष्ऩयाज कोइयारा 
ऩश्चचभ सेती जरववर्दमुत ्आमोजनाको ववषमभा छरपर गनय शुक्रफाय नेऩार आएको चाइना थ्री-
गोजेजका अचधकायीहरु आज ऊजायभन्रीसदहत रगानी फोडयका अचधकायीहरुसॉग छरपर गने बएका छन।् 
छरपर ददउॉसो ३ फजेफाट सुरु हुने रगानी फोडयका फाह्म भालभरा प्रभुि िनचमाभ ओझारे जानकायी ददए।  
आमोजनाको प्रवर्दयधक थ्री गोजेजको सहामक कम्ऩनी सीडब्ल्मुई इन्बेष्टभेन्ट कऩोयेशनरे उटत 

आमोजना छनभायण गनय रागेको हो। ७ सम ५० भेगावाटको उटत आमोजनाका राचग नेऩारभा वैदेलशक 

रगानी (एपडीआई) लबत्र्माउने अनुभछत लरन य नेऩारभा नमाॉ कम्ऩनी दताय गने तमायीभा सीडब्ल्मुई छ। 
एपडीआईका राचग अनुभछत लरन उसरे रगानी फोडयभा छनवेदन ददएको छ बन ेउसको सहमक कम्ऩनी 
नेऩारभा दताय गनुयऩन ेछ। 
 

आमोजनाका राचग सीडब्ल्मुईरे कयीफ रु. १ िफय ५० अफय वैदेलशक ऋण रगानी लबत्र्माउने तमायी गरययहेको 
छ। आमोजनाभा सीडब्ल्मुईको ७५ प्रछतशत य नेऩार ववर्दमुत ्प्राचधकयणको २५ प्रछतशत सेमय स्वालभत्व 

यहन ेसहभछत मसअछि नै बइसकेको छ। 
 

एपडीआई लबत्र्माउने, कम्ऩनी दताय गन,े आमोजना ववकास सम्झौता, ववर्दमुत ्िरयद बफक्री सम्झौता य 

उत्ऩाददत ववर्दमुत्को फजाय भाग, आमोजनास्थरको स्थरगत अध्ममन भ्रभणका राचग थ्री गोजेजका 
अध्मऺ र ुचनुको नेततृ्वभा ११ सदस्मीम प्रछतछनचध टोरी शुक्रफाय नेऩार आएको हो। 
 

मसअछि उटत आमोजना छनभायणको अनुभछत ऩाएको अस्रेलरमारी कम्ऩनी स्नोइ भाउन्टेन 

इश्न्जछनमरयङ कऩोयेसन (स्भेक)रे १७ वषयसम्भ आमोजना कामायन्वमनभा नरगेऩछछ भन्रारमरे २०६८ 

साउनभा स्भेकको अनुभछत िायेज गयी सयकायी फास्केटभा मस आमोजनाराई ल्माएको चथमो। रगि,ै 

ऩूवयऊजायभन्री गोकणय ववष्टको ऩाराभा ववनाप्रछतस्ऩधाय २०६९ सारभा आमोजना छनभायणको अनुभछत 

सीडब्ल्मुईआईराई ददइएको चथमो। कूर करयफ १ िफय ८० अफय रुऩैमाॉ रागतभा सन ्२०१४ फाट आमोजना 
छनभायण सुरु गयी २०२१ सम्भभा ऩूया गने प्रायश्म्बक सहभछत गयेको चथमो। 
 

आमोजनाको कूर रागतको १० प्रछतशत सेमय स्थानीम (फैतडी, फझाङ, डडरेधयुा, डोटी)राई छुि्ि्माउने, 
स्थानीम ववर्दमुतीकयणका राचग १ सम ५० भेगावाट बफजुरी उऩरब्ध गयाउने सहभछत कम्ऩनीरे गयेको 
छ। ववर्दमुत ्प्रसायणका राचग फुटवरदेखि आमोजनास्थरसम्भ ५ सम ककभी राभो ४ सम केबी ऺभताको 
प्रसायण राइन छनभायण गनुयऩने सहभछत ऩछन मसअछि नै बएको छ।  
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भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्कम्ऩनीभा शमेय वििाद 

चचयञ्जीवी भास्के 

दोरिा 
भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्कम्ऩनीको शमेय वववाद कामभ ैयहेऩछछ आइतफाय चतै १ गतेफाट श्जल्राफासीरे 

ऩाउन े१० प्रछतशत शमेयको राचग तम गरयएको आवेदन सॊकरन कामय एक हप्ताको राचग स्थचगत गरयएको छ। 
शमेय वववाद सभाधान नबएकारे दोरिाफासीरे ऩाउन ेशमेयको राचग आवेदन सॊकरन कामय चतै ८ गतेसम्भको 
राचग स्थचगत गरयएको आमोजनाको प्रवटता डा. गणेश न्मौऩानेरे फताउनुबमो। 
भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्आमोजनाभा काभ गन ेलसनो हाइड्रोअन्र्तगतको नेऩार बफजुरी ऩेन्टय प्रम्फय तथा 
छनभायण भजदयु मुछनमनरे कम्ऩनीभा शमेय ऩाउनुऩन ेभाग गदै शुक्रफायफाट आमोजनाको लसलबरसम्फन्धी काभ 

फन्द गयेऩछछ अन्मोर फढ्दै गएको छ। शछनफाय आमोजना य आन्दोरनयत ऩऺफीच वाताय बए ऩछन सहभछत कामभ 

हुन सकेन। भजदयुरे आमोजनाफाट प्रछतभजदयु ऩाॉच सम ककिाको दयरे शमेय ऩाउनुऩन ेभाग गयेका छन।् 
आन्दोरनभा आमोजनाको मुछनट २ य मुछनट ११ भा काभ गन ेकरयफ ९ सम भजदयु सहबागी यहेका छन।् 
आमोजनाका प्रवटता न्मौऩानेरे शछनफायको वातायभा सहभछत हुन नसके ऩछन आइतफाय हुन ेवातायभा सहभछत 

हुनसटन ेववचवास व्मटत गनुयबमो। वाताय सकायात्भक फनेको छ, त्मसैरे आइतफायको वातायभा सहभछत हुन सटछ – 

प्रवटता डा. न्मौऩानेरे फताउनुबमो। तय, मुछनमनका अध्मऺ सोनाभ शऩेायरे बन ेआमोजनारे आपूहरूको भाग ऩूया 
गनय सटन ेअवस्था नदेखिएकारे आइतफायको वातायभा ऩछन सभाधान छनश्स्कन ेसम्बावना नयहेको फताउनबमो। 
‘हाम्रो भाग ऩूया हुन चधतोऩर फोडयकै प्रछतछनचधसॉग वाताय गनुयऩन ेदेखिएको छ।’ अध्मऺ शऩेायरे फताउनुबमो। अध्मऺ 

शऩेायरे सॊसायभ ैभजदयूरे आन्दोरन बफना केही ऩछन प्राप्त गनय नसकेको उदाहयण यहेकारे आपूहरू ऩछन भाग ऩूया 
नबएसम्भ कुन ैऩछन आचवासनको बयभा आन्दोरन स्थचगत गन ेऩऺभा नयहेको फताउनुबमो। 
शमेय वववादकै कायण दोरिाका उियी प्रबाववत गाववसका फालसन्दारे आमोजनाको भारफहाक तथा अन्म सवायी 
साधन लसॊगटीभा योटन ेअलबमानराई ऩछन जायी यािेका छन।् आमोजनाको प्रबाववत छ गाववसभध्मे राभाफगय य 

गौयीशॊकयराई जछत न ैशमेय सुववधाको भाग गदै प्रबाववत चाय गाववसरे आन्दोरन शुरू गयेका हुन।् उनीहरूरे 

आमोजानको सवायी साधान फन्द गयेका छन।् स्थानीम सभन्वम सलभछतरे आमोजनाफाट प्रबाववत राभाफगय य 

गौयीशॊकयफासीराई प्रछतव्मश्टत ३ सम ककिा शमेय ददने छनणयम गयेको चथमो। शमेय वववाद सभाधानको फायेभा 
शछनफाय दोरिाका सबासर्द य याजनीछतक दरफीच छरपर बएको य सभस्मा सभाधानका राचग कसयी अगाडड फढ्न 

सककन्छ बन्न ेववषमभा आइतफाय आमोजनाको फोडय सदस्मसॊँॉग छरपर गन ेकामयक्रभ यहेको सबासर्द 

आनन्दप्रसाद ऩोियेररे फताउनुबमो। सभस्मा सभाधानको राचग सफ ैश्जम्भेवाय फन्नुऩन ेय कानुनी तथा नीछतगत 

सभाधान िोश्जनुऩन ेसबासर्द ऩोियेर फताउनुबमो। २०६८ जेठ ४ गतेफाट छनभायण शुरू बएको ४५६ भेगावाट 

ऺभताको भाचथल्रो ताभाकोसी आमोजना २०७३ साउनभा सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म यहे ऩछन शुरूदेखि न ैऩटकऩटक वववाद 

बएऩछछ छनधायरयत सभमभा ऩूया नहुन ेछनश्चचत बएको छ। 
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आजफाट रोडसेडडङ दईु घन्टा कभ 

काठभाडौं/यास– आइतफायदेखि रागू हुन ेगयी नेऩार ववर्दमुत ्प्राचधकयणरे प्रवेलशका ऩयीऺा (एसएरसी) 
राई रक्ष्म गयी दईु िन्टा रोडसेडडङ िटाएको छ । प्राचधकयणरे दैछनक ११ िन्टा रोडसेडडङ गदै आएकाभा 
त्मसराई दईु िन्टा िटाएको हो । „एसएरसीराई रक्ष्म गयी दईु िन्टा रोडसेडडङ िटाएका हाॊँ,ै‟ 

प्राचधकयणका कामयकायी छनदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बने । ५ चतैदेखि एसएरसी सुरु हुन रागेको छ । 

हार साताको ७७ िन्टा रोडसेडडङ यहेकाभा त्मसराई ६३ िन्टाभा झारयएको छ । झन्ड ै१२ सम भेगावाट 

ववर्दमुत ्भाग यहेको प्राचधकयणभा झन्ड ै६ भेगावाटको अबाव छ बन ेबायतफाट दैछनक १ सम ४० भेगावाट 

ववर्दमुत ्आमात बइयहेको छ ।  

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/1 

ऩथृ्वी बफजुरी ववकास कोष िडा गयौँ 
खगेन्रयाज ससटौरा, 
 

„नेऩारको ऩानी, नेऩारीको रगानी, नेऩारीराई आम्दानी‟को नीछतभाचथ उलबएय नेऩारभा ववर्दमुत ्

ववकासको याश्ष्रम रहय ल्माउने उर्ददेचमका साथ ववष ेऩथृ्वी बफजुरी ववकास कोषको अवधायणा प्रस्ताव 

गनय िोश्जएको छ । मो स्वदेशवादी ववकास नीछतराई स्वदेशी श्रभ य सम्ऩवि सॊगदठत गयेय सपर फनाउन 

सककन ेआधायफाये चचाय चराउन कोलसस गरयॉदै छ महाॉ । 
स्वदेशको जनशश्टत य धनशश्टतराई सॊगदठत गयेय छनभायण बएको नेऩारशश्टतको सूर ऩदहल्माएय 

त्मसराई ववकासशश्टतभा अनुवाद गनयसककने ववचवासभा मस्तो कोषको ऩरयकल्ऩना गनय िोश्जएको हो । 
ववकासको राचग एकताफर्दध नेऩारी भन, देश ववदेशका नेऩारीको सॊगदठत धन य अनुकयणीम नेऩारीऩन 

नेऩारी नभुनाको ववकास गुरु ऩछन हुनसटछ, मो फाॉकी ववचवराई । मो कुनै अनुसन्धान, थेलसस, ऩीएचडी 
ऩयीऺण वा प्रमोगफाट जश्न्भएको कुनै लसर्दधान्त होइन । मो तत्कारीन छछन्नलबन्न नेऩारको सफैबन्दा 
कान्छो य गरयफ याज्मका गरयफ याजारे झन ्गरयफ प्रजाफाट प्राप्त फौर्दचधक÷बौछतक सहमोगभाचथ उलबएय 

आजयन गयेको शश्टतरे छनलभयत एकीकृत ववशार नेऩारफाटै लसटने हो । त्मही सूरफाट नेऩार शश्टतको 
आधाय िडा गये जस्तै ववर्दमुत्शश्टत य ववकास शश्टतको आधाय तमाय गनय सटछौं बन्ने सोच हो ।   
 

 

सुन्दा कुयो साभान्म छ । तत्कारीन गोिायका याजा ऩथृ्वीनायामण  शाहराई नेऩार एकीकयण अलबमान 

अछि फढाउन हातहछतमाय आददको राचग नगद १२ हजाय रुऩैमाॉको अछत जरुयी ऩयेछ । तत्कारीन भूल्मको 
१२ हजाय ऩछन गरयफ गोिायका राचग छनकै ठूर ैयकभ हुनुऩछय  । ऩैसाको याऩ य चाऩरे छि्ऩदटएका याजा 
ऩथृ्वीनायामण शाह दयफायको ऩुयानो सूचीकाय ववष ेनगचॉकोभा मो सभस्माको सभाधानको उऩाम िोज्न 

वा ऩैसाको सूचना फुबm्न गएछन,् कुनै याजा ऩदको ठार ूनऩल्टीकन । जनताभा जाने य जनताफाट लसटने 
बनेय छनदेशन ददने चीनका भहान ्कम्मुछनष्ट नेता भाओरे बन्नुबन्दा धेयै वषय अगाडड नै हाम्रा 
याष्रछनभायतारे व्मवहायफाटै मस्तो सुरु गरयसकेका यहेछन ्।  याजा ऩथृ्वीनायामण शाहराई चादहएको १२ 

हजाय रुऩैमाॉ कसयी जुटाउने बन्ने सभस्मा सभाधानको उऩाम सुझाउॉ दै ववषे नगचॉरे बनेछन,् गोिाय 
याज्मका हयेक ियधयुीफाट एक रुऩैमाॉ उठाएऩछछ १२ हजायको सभाधान छनस्कन्छ । उनरे सुझावभारै 
ददएनन,् एक रुऩैमाॉ याजाराई ददएय यकभ सॊकरनको अलबमान सुरुवात ऩछन आपैं फाट गये । ववष ेनगचॉको 
सुझावराई याजा ऩथृ्वीनायामणरे कामायन्वमन गये य नेऩार एकीकयणराई सपरताऩूवयक अछि फढाए । मो 
नेऩारको जनसहबाचगताको उत्कृष्ट उदाहयण हो । त्मस्त ैयाज्म य जनताको सपर सहकामयको प्रेयणादामी 
नभुना ऩछन हो मो ।  जनताको तपय फाट ववषेको सुझाव एवॊ सहबाचगताको थारनी य याज्मको तपय फाट 



ऩथृ्वीनायामणरे कामायन्वमन गयेकोरे मो जनयाज्म कोषरे ठोस सपर ऩरयणाभ ददनसकेको हो । मसफाट 

लसटन, प्रेयणा लरन सोच य जोसका मी ऩार ववष ेनगचॉ य ऩथृ्वीनायामण शाहको सम्भानभा सभेत ववषे 
ऩथृ्वीको नाभफाट मस्तो ववकास कोष िडा गरयनु सवयथा उचचत हुन्छ । ऩथृ्वीनायामणराई नेऩार 

एकीकयणको राचग ऩैसाको ज्वयो आए जस्तै वतयभान याज्मराई ऩछन नेऩारभा तीव्र गछतभा ववर्दमुत ्

उत्ऩादनको राचग ज्वयो आउनुऩने हुनछ् । स्वदेशी रगानी िोज्न ऩथृ्वीनायामण बएय जनतारुऩी 
ववषेहरुभा जानुऩन ेहुन्छ ।  
 

 

बफजुरी ववकासको राचग याज्मसॉग इच्छा, तत्ऩयता य ठोस मोजना हुनऩदयछ । त्मस्त ैस्वदेशी श्रभ, सीऩ य 

सम्ऩविराई सॊगदठत गयेय ववर्दमुत ्उत्ऩादन य ववकास गनय सककन्छ बन्ने कुयोभा आत्भववचवास ऩछन 

हुनुऩन ेहुन्छ । स्वदेशभा ऩुॉजी छैन, फाह्म रगानी नलबत्र्माई ववकास सम्बव छैन बन्ने भतराई अदहरे 

फलरमो फनाइएको छ । िासगयी कलभसनवादी य ऩयवादीहरुरे मो भतराई फलरमो फनाएका छन ्। एक 

हातरे ददने, अको हातरे लरने दाता य छतनका कचथत सल्राहकायहरुरे ऩछन मस्तो हल्रा फढाउन ठूरै 
मोगदान गयेका छन ्। मसभा उनीहरुको ठूर ैस्वाथय जोडडएको हुन्छ । आऩm्नो भुरुकको साधन, श्रभ, सीऩ 

य ऩुॉजीको अचधकतभ सदऩुमोग गन ेय नसकेभा भार फाह्म रगानी य सहमोग लबत्र्माउने सुस्ऩष्ट रगानी 
नीछत सयकायरे फनाउनुऩदयछ । कलभसनको रोबभा याज्मराई हानी ऩु¥माउने गयी रगानी तान्न ुय सहमोग 

लरनुहुॉदैन ।   भाचथ बछनएको ववषे ऩथृ्वी बफजुरी ववकास कोष िडा गनय सयकायरे ववऻहरुको एउटा 
कामयदर फनाओस ्। जसरे सयकायराई मस्तो कोष िडा गने य प्रबावकायी ककलसभरे बफजुरी उत्ऩादन गनय 
सककन ेउऩाम य सुझाव ददन सकोस ्। मस्ता कोष फनाउन सफैबन्दा ऩदहरा सफैको ववचवास श्जत्न 

सटनुऩदयछ । मो बफजुरीभा भार रगानी गने नापाभूरक कोषको रुऩभा ववकास गरयनुऩदयछ । मस्तो 
कोषको स्थाऩनाको औचचत्म, उऩरश्ब्ध य सञ्चारन ववचधसम्फन्धी फहसराई िरुा गयौं य रागेका 
सुझावराई सावयजछनक गयौं । मो नेऩारको सभग्र ववकासको ऩदहरो शतय बएकोरे मसभा सफ ैगम्बीय बएय 

रागौं ।  
मो कोषराई ककन य कसयी अछि फढाउने त ? मो कोष भाचथ बछनए जस्तो नेऩारीको ऩानी नेऩारीको 
रगानी नेऩारीराई आम्दानी बन्न ेनायाराई व्मवहायभा उतानय मस्तो कोषको आवचमक ऩदयछ । बफजुरी 
उत्ऩादनभा रगानी य बफजुरीफाट रगानीकताय सफ ैनेऩारीराई आम्दानी सुछनश्चचत गन ेऩछन हो । मसभा 
दईुभत नहोरा । नेऩारभा ऩमायप्त ववर्दमुत ्उत्ऩादन गयेऩछछ भार सफ ैऺेरको ववकासका सॊबावनाका 
ढोकाहरु िलु्छन ्य ववकासरे तीव्र गछत लरन्छ ।  
 

 

मो ववष ेऩथृ्वी बफजुरी ववकास कोष स्थाऩना फहुऩऺ लभरेय गनुयऩदयछ । सयकायरे ठूरो यकभ मसभा सेमय 

रगानी गनुयऩछय , मो कोष स्थाऩना गनय । नेऩारका वविीम कायोफाय गने सफ ैफैंक, पाइनान्स, सहकायी फीभा 
सॊस्थानहरु, अन्म सफै आचथयक कायोफायसॉग सम्फश्न्धत सॊिसॊस्थाहरुको सॊस्थाऩक सेमयभा रगानी 



गयाउन ेव्मवस्था लभराउनुऩदयछ । सेना प्रहयीका कोषहरु, नगयऩालरका गाववसको सॊस्थागत सेमय 

रगानीको ऩछन व्मवस्था लभराउनुऩदयछ । एनआयएनको सॊस्थागत तथा सदस्मगत सेमय रगानीको ऩछन 

व्मवस्था गनुयऩदयछ । त्मसको अरावा ववदेशभा गएका हयेक नेऩारीको, स्वदेशका हयेक जाचगयेको, हयेक 

िय ऩरयवायका सदस्महरुको सभेत सेमय रगानी हुने चाॉजो लभराउनुऩदयछ ककस्ताफन्दीभा बए ऩछन । सेमय 

रगानी गनय नसटन ेऩरयवाय मा सदस्मको राचग सस्तो ब्माजभा सयकायको जभानीभा सेमयको 
सुछनश्चचतता गनय सककन्छ । बववष्मभा नापाफाट उनीहरुको ऋण कि्टा गनय सककन्छ । बफजुरी ववकासभा 
देश ववदेशका सफै नेऩारी एक बएय जुटून,् मो कोषभा रगानी गनय कुन ैऩरयवाय ऩछन नछुटून ्बनेय मोजना 
फनाउनुऩदयछ ।   झभेरा न्मून गनयको राचग, कोष आमोजना सपर य नापाभा रैजानको राचग याजनीछतक 

दरहरुराई ऩछन सॊस्थागत सेमय रगानी गयाउन सककन्छ तय सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा नफस्ने शतयभा । 
याजनीछतक दरहरुराई मस्ता व्मवसामभा सेमय रगानी गयाउन सककमो बन ेचन्दा भागेय वा फन्द, 

हडतार गयेय ददने हैयानीभा कभी आउनसटछ । उनीहरुराई ऩछन नायाभुिीबन्दा व्मावहारयक य 

ववकासभुिी फनाउन सककन्छ ।  
 

 

मस्तो कोष िडा गनय सफैबन्दा ऩदहरो शतय हो ववचवास, कोषको सदऩुमोगप्रछत, रगानीको सुयऺा य 

प्रछतपरप्रछत । चचलरभे य ताभाकोशी भोडरप्रछत जनतारे, रगानीकतायरे ववचवास जाहेय गयेको देखिमो । 
मस्तै नभुनाका अन्म आमोजनाप्रछत सफैको ववचवास तान्न सटनुऩदयछ । जसरे आमोजना नापाभा जाने 
सुछनश्चचतता ददन सकोस ्य सफैरे प्रछतपरप्रछत ढुटक बएय रगानी गयन् सकून ्। अको सञ्चारक य 

व्मवस्थाऩकप्रछत रगानीकतायहरु ढुटक हुन सकून ्य सफैरे बन्न सकून,् हो मो सञ्चारक दटभप्रछत ऩूणय 
ववचवस्त य ढुटक छौं, मसरे भ्रष्टाचाय य दहनालभना गदैन बनेय । ऩाॉचजनाको कोष सञ्चारक य 

ऩाॉचजनाको आमोजना सञ्चारक फनाउॉदा याम्रो होरा । भ भ्रष्टाचाय गददयनॉ बनेय सावयजछनक रुऩभा 
प्रछतफर्दधता गयाएय मस्ता सञ्चारकको छनोट गनय सककन्छ । उनीहरु कुन ैऩूवयऩदाचधकायी यहेछन ्बने 
उनीहरुको ववगतरे ऩछन फताउॉछ । उनीहरुरे ऩछन ववगतको आऩm्नो इभानदायीप्रछत आत्भववचवासको 
साथ सावयजछनक हाॉक य चनुौती ददन सकून ्। जो कभ सुववधाभा काभ गयेय याष्र य जनताको ववकास 

कोषराई सपर फनाउन मोगदान ददन भनैदेखि तमाय हुन ्। कुन ैवविीम सॊस्था याम्रो चराएका भध्मेफाट, 

चचलरभे, ताभाकोशी भोडरराई सपरताको साथ अछि फढाउने भध्मेफाट, एनआयएनफाट, मस्तो स्वदेशी 
अलबमानको वकारत गने इभानदाय रागेभा त्मस्तोफाट, सयकायको तपय फाट य वविीम सॊस्थाहरुको 
तपय फाट, सपरतासाथ ववर्दमुत ्उत्ऩादन चराएकाहरुफाट मस्तो सञ्चारक फनाउनु याम्रो हुनसटछ । 
आमोजना स्थरफाट सभूहरे इभानदाय ठह¥माएका, लसपारयस गरयएका याजनीछतभा असॊरग्न व्मश्टतफाट 

सभेत सञ्चारक फनाउन सककन्छ । मो वा मस्त ैबए अझ वैऻाछनक उऩाम अवरम्फन गनय सककन्छ । मो 
केवर नभुना दृष्टान्त भार हो । इभानदारयता य प्रछतफर्दधता मस्तो कोषको सपरताको ऩूवयशतय हो । 
 

 



मो कोषभा याज्मरे अन्म ऺेरको फजेट कटौती गयेय ववर्दमुत ्उत्ऩादनको आधाय फलरमो फनाउन सटछ । 
लभर याष्र वा अनम् अन्तयायश्ष्रम वविीम सॊस्थाफाट सस्तो ब्माजभा दीियकारीन ऋण ददराउन सटछ 

आऩm्नो जभानीभा । मो कोषभा ऩमायप्त यकभ हुनुऩछय  य ववर्दमुत ्प्राचधकयणरगामत अन्मसॉग लभरेय 

रगानी गनयसटछ । नेऩार एकीकयणको भन्रराई आचथयक शश्टतको सॊमन्र फनाएय नेऩारी जरशश्टतभा 
नऩेारी धनशश्टत य जनशश्टत रगाएय ववर्दमुत्शश्टतको याष्र फनाएय ववकासशश्टतको आधाय िडा गयौं । 
याष्रछनभायता ऩथृ्वीनायामण शाहको स्वदेशवादी आचथयक नीछतको भन्र य उनको नाभको सभेत रगानी 
सॊकरनको सॊमन्रको सान्दलबयकता य औचचत्म फुझये नेऩारको ववकास चाहने दर नेता य जनता छन ्बने 
आजैफाट मो अलबमानराई अछि फढाउन गहृकामयभा जुटून ्। नेऩारराई सोस्ने ववदेशी रगानीकतायराई 

ददने सुववधा तथा सहुलरमत जस्तै अझ फढ्ता स्वदेशी ऩुॉजी तथा रगानीकतायराई ददने हो बने न रगानी 
ऩुॉजीको अबाव हुन्छ न बफजुरीको न ै। सफैराई चतेना बमा ।  
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काफेरीसहहत ६ आमोजनाभा अछघ फढ्ने 
रोकभखण याई  

भश्न्रऩरयषर्दरे अश्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे िायेजी गयेका १४ भध्मे काफेरी एसदहत ६ वटा 
जरववर्दमुत ्आमोजना अछि फढाउन सश्जरो हुन ेगयी छनणयम गयेको छ । 

करयफ एक साताअछि मस्तो छनणयम बएको एक उच्च सयकायी अचधकायीरे जनाएका छन ्। 'रगानीको 
अवस्था य कपल्डभा बएको कामयप्रगछत हेयेय अगाडड फढाउनु बन्न ेककलसभको छनणयम बएको छ,' ती 
अचधकायीरे बन,े 'ऊजाय भन्रारमरे रगानीको अवस्था य कामयप्रगछत हेयेय ती आमोजनाको म्माद थप्न 

ढोका िरेुको छ ।' 

अश्ख्तमायको छनदेशनका आधायभा ऊजाय सचचव याजेन्रककशोय ऺरीरे काफेरी एसदहत १४ वटा 
जरववर्दमुत ्आमोजनाको उत्ऩादन य सवेऺण अनुभछतऩर िायेज गयेका चथए । ऊजायभन्री याधाकुभायी 
ऻवारीरे त्मसभध्मे ९ वटा आमोजनाको म्माद थप्न गत भाि ८ भा भश्न्रऩरयषर्दभा प्रस्ताव रगेकी चथइन ्

। भश्न्रऩरयषर्दरे अध्ममन गयी छनणयम गनय आचथयक तथा ऩूवायधाय सलभछतभा उटत प्रस्ताव ऩठाएको चथमो 
। सलभछतरे करयफ एक साताअछि काफेरी एसदहत ६ आमोजनाप्रछत सकायात्भक फन्दै मस्तो छनणयम गयेको 
हो । 

उटत छनणयमअनुसाय ऊजाय भन्रारमरे म्माद थऩे १८ भेगावाटको अऩय सोरु, ७ दशभरव ५ भेगावाटको 
अऩय िोरुॊगा िोरा, १४ दशभरव ३ भेगावाटको अऩय भैरुङ िोरा ९ दशभरव ९ भेगावाटको इङा िोरा, ३ 

दशभरव ४ भेगावाटको लभददभ िोरा य ३७ दशभरव ६ भेगावाटको काफेरी ए जरववर्दमुत ्आमोजना अछि 

फढ्नेछन ्। मी आमोजनाको म्माद थवऩए अऩय भैरुङ िोराफाहेक सफ ैआमोजनाको उत्ऩादन 

अनुभछतऩरको म्माद ऩदहरो वषय थवऩन्छ । अऩय भैरुङको म्माद बने तेस्रो वषय थवऩन्छ । 

काफेरी ए रगानी जुदटसकेको जरववर्दमुत ्आमोजना हो । मो आमोजनाभा ववचव फैँैँॊकको रगानी छ । 
मो आमोजना १३ प्रछतशत सयकायी सेमय यहेको फुट्वर ऩावय कम्ऩनीको ५४ प्रछतशत सेमय यहेको एउटा 
छनजी कम्ऩनीरे फनाउन रागेको हो ।  
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भश्न्रऩरयषर्दको छनणयमफाट आमोजना अछि फढाउने फाटो िरेुको अऩय िोरुङ्गा िोराका प्रफर्दयधक 

भोहनकुभाय डाॉगीरे फताए । 'कामयप्रगछत य रगानीको अवस्था हेयेय म्माद थवऩददनु बन्ने भश्न्रऩरयषर्दको 
छनणयम छ,' उनरे बने, 'मसफाट ६ वटै आमोजना अछि फढ्ने छनश्चचत बएको छ ।'  

ऊजाय भन्रारमका प्रवटता केशवध्वज अचधकायीरे भश्न्रऩरयषर्दको छनणयम भन्रारमभा आइनसकेको 
फताए ।  

'भश्न्रऩरयषर्दको छनणयम भन्रारमभा आइसकेको छैन,' उनरे बने, 'छनयण्म आएऩछछ ठ्माटकै के बएको हो 
बन्न ेबन्न सककन्छ ।' स्रोतका अनुसाय प्रधानभन्री तथा भश्न्रऩरयषर्दको कामायरमका सचचव शान्तायाज 

सुवेदी डनेभाकय  भ्रभणभा यहेकारे भश्न्रऩरयषर्दको छनणयमफाये ऩर ऩठाउन दढराइ बएको हो । उनी पकेऩछछ 

ऩर ऊजाय भन्रारमभा ऩठाइने स्रोतको बनाइ छ । 

अश्ख्तमायरे गत बदौसम्भभा १४ जरववर्दमुत ्आमोजनाको अनुभछतऩर िायेज गयेको चथमो । 
अनुभछतऩर िायेजीभा ऩयेका ४ सम भेगावाटको तल्रो अरुणफाये ऊजाय भन्रारमरे भश्न्रऩरयषदभा प्रस्ताव 

रगेको चथएन ।  
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ऩश्चचभ सेतीको आशा 

ऩश्चचभ सेती आमोजनाका राचग सयकायरे ववदेशी रगानी स्वीकृत गयेको छ बने रगानीकताय चचछनमाॉ 
कम्ऩनी चाइना थ्री गजेज कऩोयेशनको सश्ब्सडडमयी सीडब्ल्मूई इन्बेष्टभेण्टरे नेऩारभा ववर्दमुत ्कम्ऩनी 
स्थाऩनाको गहृकामय शुरू गयेको छ । रगानी फोडय य ऊजाय भन्रारमफीचको वववादका कायण मो आमोजना 
न ैनफन्न ेऩो हो कक बन्ने चचन्ताका फीच मो ववकासरे अफ आमोजना फन्न ेफलरमो आधाय तमाय ऩायेको छ 

। त्मो छनकै सकायात्भक कुया हो । ऩश्चचभ सेती आमोजना फन्न नददन केही स्वाथयसभूहहरू, केही 
याजनीछतक दरका अधयसाऺय नेताहरू य ब्मुयोके्रसीको एउटा सभूह न ैरागेको सन्दबयभा रगानी फोडयरे जुन 

सपरता प्राप्त गयेको छ, त्मसराई प्रशॊसा गनुयऩछय  । ऩश्चचभ सेती आमोजना फन्दा त्मसरे नेऩारको अछत 

न ैऩछछ ऩयेको सुदयूऩश्चचभको भारै होइन, सभग्र नेऩारको आचथयक ववकासभा ठूरो सकायात्भक प्रबाव 

ऩाने कुयाराई महाॉ बफसयनु हुॉदैन ।   
 

१७ वषयसम्भ अष्रेलरमाको स्नोई भाउण्टेन इश्ञ्जनीमरयङ कऩोयेशन (स्भेक)रे ऩश्चचभ सेतीको 
अनुभछतऩर लरएय यािी आमोजना नफनाएऩछछ सयकायरे उसफाट अनुभछतऩर िोसी ईडब्ल्मूईराई 

ददएको चथमो । २०१२ फे्रफुअयी २९ भा नेऩार सयकाय य सीडब्ल्मूई इन्बेष्टभेण्ट कम्ऩनीफीच ऩश्चचभ सेती 
आमोजना उसरे फनाउने गयी सहभछत बएको चथमो । रगानी फोडय य सीडब्ल्मूईफीच २०१२ अगष्ट २७ भा 
सॊशोचधत सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय बएको चथमो, जसअनुसाय १० प्रछतशत शमेय स्थानीम फालसन्दाराई 

ददने, १ सम ५० भेगावाट ववर्दमुत ्सुदयूऩश्चचभभा ववतयण गने तथा ऩरयमोजनाराई फहुउर्ददेचमीम फनाउने 
कुया उल्रेि छ । सुदयूऩश्चचभभा और्दमोचगक केन्र फनाउने य सो ववर्दमुत ्सो केन्रभा आऩूछतय गने सहभछत 

ऩछन त्मसफेरा बएको चथमो । त्मस काभभा चाइना थ्री गजेज कऩोयेशन आपैरे वा अन्म छनजीऺेरसॉगको 
सहकामयभा और्दमोचगक केन्र फनाउने उल्रेि छ । वास्तवभा मो सहभछतअनुसाय आमोजना फन्दा य काभ 

हु“दा त्मसरे सभग्र सुदयूऩश्चचभको कामाऩरट हुनेछ । त्महा“का ियियभा चौफीसै िण्टा बफजुरी भार ै

फल्ने छैन, और्दमोचगक ववकासरे ऩछन गछत लरनेछ । ऩश्चचभ सेती फन्दा त्मसरे ऩाने „पयवाडय–ब्माकवाडय‟ 
आचथयक लरङ्केजको राब आमोजनारे ददने प्रत्मऺ राबबन्दा कैमौं गुणा फढी हुनेछ । वास्तवभा याज्मफाट 

ऩीडडत फनेको सुदयूऩश्चचभ वासीको गुनासोराई सम्फोधन गनय ऩछन कुन ैहारतभा ऩश्चचभ सेती फन्नुऩछय  
।   
 

सभझदायीऩरभा हस्ताऺय बएको ३ वषयसम्भ ऩछन चचछनमा“ रगानीकतायरे आमोजना फनाउनेतयप् िास ै

ऩहर नलरएऩछछ आमोजना नफन्न ेऩो हो कक बन्ने आशङ्का ऩछन जश्न्भएको चथमो । अझ सयकायी 
छनकामहरू नै कुन ैआमोजना फनाउने ऩऺभा त कुन ैनफनाउने ऩऺभा देखिॉदा झनै सभस्मा बएको चथमो । 
ऩश्चचभ सेतीफाट उत्ऩाददत ववर्दमुत ्भुख्म िऩत हुने ऺेर ऩश्चचभाञ्चर, भध्मभाञ्चर तथा ऩूवायञ्चरभा 



ऩु¥माउ“दा त्मो छनकै भह“गो ऩने तकय  ऩछन गरयन ेगरयएको छ । भाचथल्रो कणायरी य अरुण तेस्रोको 
ववर्दमुत ्बायत छनकासी गनय हु“दैन बनेय जोजो कयाइयहेका छन,् ऩश्चचभ सेतीको ववर्दमुत ्भुरुकलबर िऩत 

गनय सककॉ दैन बनेय अयण्मयोदन गने ऩछन छतन ैहुन ्। वास्तवभा मस्ता ववकासववयोधीको अवयोधराई 

साभना गदै आमोजना सम्ऩन्न गनुय अझै ऩछन चनुौतीऩूणय छ । मो आमोजनाप्रछत ऊजाय भन्रारम 

सकायात्भक छैन । त्मसका दईुओटा कायण छन ्। ऩदहरो– आपूरे अछि फढाएको आमोजना रगानी 
फोडयराई सयकायरे ददएऩछछ ऊ रुष्ट छ । दोस्रो– नेऩार ववर्दमतु ्प्राचधकयणको हचवुा प्रऺेऩणअनुसाय मो 
आमोजना फन्ने फेरासम्भ उसरे उत्ऩादन गन ेववर्दमुत ्नेऩारभा िऩत हुन सटदैन बन्ने भन्रारमको 
रगत धायणा छ । त्मसैकायण ऊजाय भन्रारमका सचचव याजेन्रककशोय ऺरीरे व्मवस्थावऩका–सॊसर्दको 
जरस्रोत तथा कृवष सलभछतभा गएय आमोजना नफन्न ेठोकुवा नै गये, जुन दबुायग्मऩूणय चथमो ।  
 

मछत हु“दाहु“दै ऩछन अदहरे आमोजना फन्ने ठोस आधाय तमाय बएको छ, जसरे सुदयूऩश्चचभ वासी भारै 
होइन, सभग्र भुरुकवासी िशुी हुनुऩन ेफेरा आएको छ । अफ तत्कार ऩश्चचभ सेती आमोजनाभा नेऩाररे 

गने रगानीका राचग चीनस“ग सहुलरमत ऋण लरन ेप्रकक्रमा ऩूया गयी आमोजना सम्ऩन्न गयाउनेछतय 

याज्मको ध्मान केश्न्रत हुनुऩछय  । 
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भाथथल्रो त्रिशुरी–१ भा आईएपसी य एडीफीरे रगानी गन े 

ऩुष्ऩयाज कोइयारा 
आमोजना ववकास सम्झौताका राचग ऊजाय भन्रारमसॉगको छरपरभा यहेको भाचथल्रो बरशुरी–१ 

जरववर्दमुत ्आमोजनाभा ववचव फैङ्क अन्तगयतको अन्तयाश्ष्रम ववि छनगभ(आईएपसी) य एलसमारी 
ववकास फैङ्करे ऋण रगानी गने बएका छन।्  
ऋण रगानीका राचग दफुै दात ृछनकामरे आमोजनाका प्रवर्दयधक नेऩार वाटय एण्ड इनश्जय डबेरऩभेन्ट 

कम्ऩनी प्रारीसॉग सोभफाय 'म्मान्डडे ऩर'भा हस्ताऺय गयेको कम्ऩनीभा भहाप्रफन्धक फाफुयाभ 

बायर्दवायजरे फताए। कोरयमाभा उऩरब्ध कम्ऩनीका अचधकायीहरुसॉग दात ृछनकाम आईएपसी य एडीफीरे 

याजधानी लसमोरभा आमोश्जत एक कामयक्रभभा उटत 'म्माण्डटे ऩर'भा हस्ताऺय गयेका हुन।् 
 

आमोजनाको आमोजना ववकास सम्झौता(ऩीडीए), ववर्दमुत ्िरयद सम्झौता(ऩीऩीए) बइसकेऩछछ 

आमोजनाको वविीम व्मवस्थाऩन(पाइनाश्न्समर टरोजय) ऩूया गने सभमभा भार ैऋण रगानी 
सम्झौतारे ऩूणयता ऩाउने भहाप्रफन्धक बायर्दवाजरे फताए। 
 

छनभायण–स्वालभत्वग्रहण–सञ्चारन–हस्तान्तयण(फुट) भोडरेभा छनभायण गनय राचगएको २ सम १६ 

भेगावाटको उटत आमोजनाभा कयीफ रु. ५८ अफय रगानी हुने फताइएको छ। मस भध्मे दक्षऺण कोरयमाको 
सयकायी कम्ऩनी कोरयमा साउथ–इस्ट कम्ऩनी(कोसेऩ)को ५२ प्रछतशत, डामलरभको १६ प्रछतशत य 

केमोङको १० प्रछतशत रगानी यहन ेछ। आमोजनाभा कुर कोरयमारी रगानी ७८ प्रछतशत यहने छ बने १० 

प्रछतशत नेऩारी(स्थानीम) प्रवर्दयधकको य १२ प्रछतशत अन्तयाश्ष्रम ववि छनगभ आईएपसीको ऋण रगानी 
यहनेछ। 
 

राभो सभमदेखि ऊजाय भन्रारमसॉग आमोजना ववकास सम्झौताको प्रछतऺाभा यहेको उटत आमोजनाभा 
रगानी गनय उनीहरुरे लरखित सहभछत गयेका हुन।् 
 

आमोजनाको ऩीडीएका राचग भन्रारमका तपय फाट नेऩार रगानी फोडयसम्फर्दध बिदटश कानूनववर्दहरुरे 

प्रवर्दयधक कम्ऩनीका कानुनववर्दहरुसॉगको सभन्वमभा ऩीडीए भस्मौदाराई अश्न्तभ रुऩ ददने काभ 

गरययहेकोरे चाॉड ैऩीडीए गरयने ऊजाय भन्रारम स्रोतरे फताउॉ दै आएको छ। 
 

प्रवर्दयधक कम्ऩनीरे आमोजना छनभायणभा जान आवचमक प्रायश्म्बक बौछतक ऩूवायधायहरुभा हारसम्भ 

करयफ रु. २ अफय रगानी गरयसकेको छ। उत्ऩादन शुरु गयेको लभछतरे ३० वषयऩछछ उटत आमोजना चारू 
हारतभा नेऩारको स्वालभत्वभा आउने छ।  
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थ्री गजेजको चासो अन्म ऺेिभा ऩछन 

७ सम ५० भेगावाट ऺ्ँाभता आमोजनाको प्रवर्दयधक चचछनमाॉ कम्ऩनी थ्री गजेजरे नेऩारको अन्म ऺेत्रभा 
ऩछन रगानी गन ेचासो देिाएको छ ।  

आमोजनाको प्रत्मऺ वैदेलशक रगानी (एपडीआई) स्वीकृछत ऩूवयको भ्रभणभा आएका थ्री गजेजका अध्मऺ 

र ुचनुसदहतको ११ सदस्मीम टोरीरे अन्म ऺेरभा ऩछन रगानी गनय तमाय यहेको फताएका हुन ्। 
'नेऩारसॉगको सम्फन्ध मो भार ैहैन । अन्म ऺेरभा ऩछन रगानी गनय चाहन्छौं,' उनरेको बनाइ उर्दधतृ गदै 

रगानी फोडयका प्रभुि कामयकायी अचधकृत याधेश ऩन्तरे बने, 'जरववर्दमुत्रगामत अन्म ऺेरभा रगानी 
गयी नेऩारसॉग दीियकारीन सम्फन्ध गनय तमाय छौं । त्मसका राचग तऩाईहरूरे वातावयण फनाइददनुऩछय  ।'  

शुक्रफाय नेऩार आएको ११ सदस्मीम टोरीरे आइतफाय प्रधानभन्री सुशीर कोइयारा, अथयभन्री याभशयण 

भहत, ऊजायभन्री याधा ऻावरी, फोडयका प्रभुि कामयकायी ऩन्त, नेऩार ववर्दमुत ्प्राचधकयणका प्रफन्ध 

छनदेशक भुकेशयाज काफ्रे, ऊजाय भन्रारमका अचधकायीसॉग बेट गयेको चथमो । सुरुभा फोडयका प्रभुि 

कामयकायी य प्राचधकयणका प्रफन्ध छनदेशकसॉग सॊमुटत रूऩभा बेट गयेको हो । त्मसऩछछ ऊजाय भन्रीसदहत 

भन्रारमका अचधकायीहरूसॉग बेट बएको चथमो । साॉझ प्रध ्ँ ानभन्री कोइयारा, अथय य सयकायका अन्म 

भन्रीहरूसॉग सॊमुटत बेट बएको हो । उटत बेटभा सहबागी अथयभन्री भहतका अनुसाय टोरीरे ऩश्चचभ 

सेतीका प्रबाववत स्थानीमहरूको ऩुनवायस, ववर्दमुत ्िरयद सम्झौता -ऩीऩीए), उत्ऩाददत  

ववर्दमुत्को फजाय, प्रसायण राइन, जग्गा अचधग्रहणका ववषमभा सयकायरे सहमोग गनुयऩन ेजाएका चथए ।  

उटत आमोजना थ्री गजेज अन्तगयतको चाइना इन्टयनेसनर वाटय एन्ड इरेश्टि्यक -सीडब्रूई) रे छनभायण 

गनय रागेको हो । सीडब्रूईसॉग ऊजाय भन्रारमरे साढे दईु वषयअछि -सन ्२०१२ अगस्त ११० भा 
सभझदायीऩर -एभओमू) भा हस्ताऺय गयेको चथमो । सम्झौताअनुसाय जग्गा अचधग्रहण, ऩुनवायस 

मोजनाका राचग सयकायरे नेततृ्व गरयददनुऩने उनीहरूको धायणा छ । िचय बन ेथ्री गजेजरे नै फेहोनेछ । 
ववर्दमुत्को फजाय, िरयद य प्रसायण राइनको ववषमभा ऩछन सयकायकै बूलभका हुनुऩनेभा उनीहरूरे जोड 

गयेको बेटभा सहबागीरे फताएका छन ्। प्रसायण राइन नेऩार सयकायरे फनाइददने सम्झौता छ । उटत 

ववषमभा ऩछन उनीहरूरे चासो देिाएका हुन ्।  

सफै आमोजना केश्न्र्दयत प्रसायण राइन सॊमुटत रूऩभा फनाउन ेतमायी बइयहेकारे उटत ववषमभा ढुटक 

हुन सयकायी अचधकायीरे फताएका छन ्। जरववर्दमुत्का ऺ्ँाँेरभा नेऩारभा ऩछछल्रो सभमभा उटत 



सभस्मा देखिएकारे टोरीरे उटत ववषम सयकायका अचधकायीसॉग प्रछतफर्दधता भाग गयेको हो । 'नेऩारको 
नीछतअनुसाय मी सफै ववषमभा सहमोगको अऩेऺा उनीहरूको चथमो,' भहतरे काश्न्तऩुयलसत बन,े 'त्मसका 
राचग हाभी तमाय छौं ।'  
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चाइना थ्री गजेजरे भाग्मो सयकायीेे प्रछतफद्धता 
फाफुयाभ िड्का 
काठभाडौं, १ चतै – चाइना थ्री गजेज कऩोयेसनरे ऩश्चचभसेती जराशममुटत आमोजनाभा जग्गा 
अचधग्रहण, ऩुनफायस, प्रसायणराइन य ववर्दमुत ्िरयद बफक्रीदय (ऩीऩीए) को ववषमभा सयकायको प्रछतफर्दधता 
भागेको छ । 
ऩश्चचभसेती फनाउने औऩचारयक छनणयम गयेरगत ैथ्री गजेजका कामयकायी अध्मऺ रु चानको नेततृ्वभा 
नेऩार आएको प्रछतछनचधभण्डररे मी सभस्मा सभधान गनय नेऩाररे नेततृ्वदामी बूलभका छनवायह गनुयऩन े

फताएको छ । रगानी फोडय, ऊजाय भन्रारम य नेऩार ववर्दमुत ्प्राचधकयणका उच्चअचधकायी सश्म्भलरत 

आइतफायको फैठकभा उसरे आमोजना ववकासभा नेऩारको बूलभका आवचमक बएको ठहय गयेको छ । 
छरपरभा थ्री गजेजका अध्मऺ रुरे ऩश्चचभसेती आमोजना फनाउने प्रछतफर्दधता जनाएका चथए । 
“जग्गा अचधग्रहण, ऩुनफायस, प्रसायणराइन सॊयचना छनभायण य ववर्दमुत ्ककन्ने ववषमभा नेऩाररे ग्मायेन्टी 
गनुयऩछय ,” रुको बनाइ उदृत गदै रगानी फोडयका प्रभुि कामयकायी अचधकृत याधेश ऩन्तरे बन,े “उनीहरू 

आमोजना फनाउन प्रछतफर्दध बएको हाभीरे ऩाएका छौं ।” मी भुर्ददाराई उसरे प्रभुिताका साथ उठाएको 
उनरे जानकायी ददए । ऩन्तका अनुसाय मसअछि रगानी फोडयसॉग बएको सभझदायीऩर (एभओम)ू अनुसाय 

अछि फढ्नुऩन ेचचछनमाॉ प्रछतछनचधभण्डरको बनाइ चथमो । 
आइतफाय रुसॉगको बेटभा प्रधानभन्री सुशीर कोइयारारे थ्री गजेजरे उठाएका भुर्ददाराई सयकायरे 

सम्फोधन गन ेप्रछतफर्दधता जनाएका छन ्। “तऩाईंहरू आमोजना फनाउनुस ्सयकायरे सभस्माको सभधान 

गनेछ,” प्रधानभन्रीको बनाइ उदृत गदै ऩन्तरे बने, “सयकायरे रगानीभैरी वातावयण फनाउन तमाय छ 

।” छरपरभा नेऩारी अचधकायीहरूरे प्रसायणराइनको गुरुमोजना तमाय बइयहेको, ऩुनफायस नीछत य जग्गा 
प्राश्प्त ऐन ऩरयभाजनयको प्रकक्रमाभा यहेको जानकायी गयाउॉ दै ढुटक बएय आमोजनाको काभ अछि फढाउन 

थ्री गजेजराई अनुयोध गयेका चथए । 
थ्री गजेजको प्रछतछनचधभण्डररे आइतफाय प्रधानभन्रीका अछतरयटत, ऊजाय य अथयभन्रीका साथ ैउच्च 

सयकायी अचधकायीराई बेटेको छ । बेटभा उनीहरूरे आमोजना फनाउन आवचमक वैदेलशक रगानी ल्माउने 
य ववकासकताय कम्ऩनी दतायको काभ थाल्नेफाये छरपर गये ।  उसरे रगानी लबœमाउनका राचग फोडयसॉग 

अनुभछत भागेको छ । 
ऩश्चचभसेती रगानी फोडयभापय त अछि फढाइएको छ । वैदेलशक रगानी स्वीकृछतऩछछ सॊमुटत ववकास 

कम्ऩनी दताय हुनेछ । थ्री गजेजरे ऩश्चचभसेती फनाउन सीडब्ल्मूई इन्बेस्टभेन्ट कऩोयेसनभापय त १ िफय 
रुऩैमाॉबन्दा फढी वैदेलशक रगानी ल्माउने तमायी गयेको छ । आमोजना फनाउन प्रसायणराइन 



सॊयचनाफाहेक १ िफय ४८ अफय ७० कयोड रुऩैमाॉ राग्ने अनुभान छ । प्रसायणराइन ऩूवायधाय ववकासभा भारै 
४० अफय रुऩैमाॉ राग्ने अनुभान छ जुन सयकायरे फनाउनुऩने छ । मसका राचग सहुलरमत उऩरब्ध गयाउन 

सयकायरे चीनसॉग औऩचारयक रूऩभा अनुयोध गरयसकेको छ ।  आमोजना ववकास गनय वेस्टसेती 
हाइड्रोऩावय डबेरऩभेन्ट लरलभटेड नाभक सॊमुटत कम्ऩनी स्थाऩना हुॉदैछ । 
ऩश्चचभसेतीभा सीडब्ल्मूईको ६५, प्राचधकयणको २५ य आमोजना प्रबाववत स्थानीम फालसन्दाको १० 

प्रछतशत हुने गयी रगानी सॊयचना तमाय बइसकेको छ । आन्तरयक िऩतका राचग आमोजना फन्ने छ । 
आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेबफजुरी प्राचधकयणरे िरयद गने छ । बायतसॉग ववर्दमुत ्व्माऩाय सम्झौता 
(ऩीटीए) बएकारे फढी बएको बफजुरी छनकासी गनय उसराई फाटो िरेुको छ । 
सीडब्ल्मूईरे आगाभी सन ्२०२१ को अन्त्मभा आमोजना सम्ऩन्न गने प्रस्ताव गयेको छ । 
आमोजना छनभायण, सञ्चारन य हस्तान्तयण (फुट) नीछतअन्र्तगत फन्ने छ । सीडब्ल्मूईरे आमोजनाको 
आचथयक एवॊ प्राववचधक ऩऺको ववचरेषण गयी दवुै प्रछतवेदन रगानी फोडयराई उऩरब्ध गयाइसकेको छ । दवु ै

प्रछतवेदनरे आमोजनाराई आचथयक रूऩभा  आकषयक देिाएको छ । सीडब्ल्मूईरे गयेको अनुभाछनत आचथयक 

ववचरेषणभा आमोजना आचथयक रूऩभा आकषयक हुन ऩीऩीए दय वषायत्भा प्रछतमुछनट ५.४ सेन्ट (अभेरयकी 
डरय) य सुख्िामाभभा ९.५ सेन्ट आवशम्क ऩने उल्रेि छ । आमोजना आचथयक रूऩभा सम्बाव्म हुन १० 

वषयसम्भ वावषयक भूल्मवरृ्दचध ३ प्रछतशत, कजाय अवचध १८ वषय य त्मसभध्मे ६ वषय गे्रस वऩरयमड हुनुऩन े

उसको ववचरेषण छ । 
आमोजनाफाट वावषयक ३ अफय ३३ कयोड मुछनट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेसम्बाव्मता अध्ममनरे देिाएको छ । 
आमोजना सुदयूऩश्चचभका डोटी, डॊडरेधयुा, फैतडी य फझाङ श्जल्राभा ऩछय  । थ्री गजेजरे चीनभा ववचवकै 

ठूरो साढे २२ हजाय भेगावाट ऺभताको थ्री गजेज जराशममुटत आमोजना छनभायण सम्ऩन्न गयी 
सञ्चारन गरययहेको छ । उसरे हारै ऩाककस्तानभा ऩछन ७२० भेगावाटको जरववर्दमुत ्आमोजना 
छनभायणको श्जम्भा ऩाएको छ । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/2 

जरविद्मुतभा रगानी य अथधकायका राथग छुट्टै 

सॊमन्ि 

छववरार फगारे 

रभजुङ -२ चतै -श्जल्रा ववकास सलभछत रभजुङरे श्जल्राको जरववर्दमुतको ववकासका राचग रगानी य 

अचधकाय सुछनश्चचत गनय छुि्टै सॊमन्र फनाउने बएको छ । जरववर्दमुतको सॊबावना उच्च यहेको य 

रगानीभैरी वातावयण धलभरो बएकोरे सॊमनरको छनभायण गने बएको हो । 

स्थानीम ववकास अचधकायी ववष्णुप्रसाद शभायरे श्जल्राभा जरववर्दमुतको सॊमन्र फनाएभा श्जल्राभा 
सॊचारन हुने जरववर्दमुत आमोजनाराई रगानीभैरी वातावयण फनाउन सहमोग ऩुग्ने फताए । अदहरे 

रभजुङभा ५ कयोड ६८ राि ववर्दमुत योमल्टी आएको बन्दै शभायरे दोदॊ करयडोयका चाय आमोजना एवॊ 
भाचथल्रो भस्र्माङ्दी २ जरववर्दमुत आमोजना फनेभा श्जल्राभा फावषयक ७० कयोड फढी याजचव आउन े

फताए । 

श्जल्रा ववकास सलभछतभा आमोश्जत ऩरकाय बेटिाट कामयक्रभभा शभायरे ऩरयषदभापय त आगाभी वषय देखि 

ववकास छनभायणका कामय एकीकृत एवॊ प्रबावकायी फनाउने छनणयम गयेको सभेत जानकायी ददए । रभजुङभा 
छनभायण बएका ९ सम ककरोलभटय सडकभा अदहरे डढे सम ककरोलभटय ऩछन फाहै्र भदहना गाडी चल्ने 
अवस्था नबएको बन्दै अव स्तयोन्तीभा जोड ददने उनको बनाई चथमो । 

ऩरयषदरे श्जल्राभा कामययत गैय सयकायी सॊस्थाराई कश्म्तभा ४० प्रछतशत फजेट बौछतक ऩुवायधाय 

ववकासभा िचय गनुयऩन ेछनणयम गयेको छ । अचधकाॊश गैयसयकायी सॊस्थाको अन्तयाश्ष्रम तथा सयकायका 
ववलबन्न छनकामफाट फजेट ल्माउने तय प्रबावकायी काभ गयन् नसकेको बन्दै ऩरयषदरे मस्तो छनणयम 

गयेको शभायरे फताए । 

ऩरयषदरे आगाभी वषयका राचग आन्तरयक आम्दानीको रक्ष्म ऩछन फढाएको छ । मसवषय ४८ राि 

आन्तरयक आम्दानी गन ेरक्ष्म याखिएकोभा आगाभी वषय ७५ राि रुऩैमाॉ आम्दानी गने रक्ष्म याखिएको छ 

। श्जल्रा ऩरयषदरे रभजुङका ववलबन्न १२ वटा सडकराई कारोऩरे गनय य ११ वटा सडकको स्तयोन्नती 
गनय केन्रभा लसपारयस गने छनणयम सभेत गरयएको छ । 

  



>f]tM sflGtk'/, 2071/12/3 

ताभाकोसीभा हडतार : गम्बीय सॊकटको घोषणा 
याजेन्र भानन्धय  

सेमय भाग्दै सुरु बएको भजदयु हडतार य स्थानीम फालसन्दाको आन्दोरनरे भाचथल्रो ताभाकोसी 
जरववर्दमुत ्आमोजना गम्बीय सॊकटभा पस्दै गएको व्मवस्थाऩनरे जनाएको छ । 

चौथो ददन ऩछन हडतार जायी यहन ुय आमोजना ऺेर आउजाउ गन ेमातामात सॊमन्रराई प्रछतफन्ध गरयनुरे 

गम्बीय सॊकट साभना गनुयऩरययहेको ताभाकोसी हाइड्रो ऩावय कम्ऩनीरे जनाएको हो । 'आमोजनाको 
प्रवेशभागय य छनभायण अवरुर्दध हुॉदा आमोजनाको छनधायरयत रक्ष्म य कामयक्रभभा गम्बीय प्रछतकूर असय 

ऩरययहेको छ,' कम्ऩनीर्दवाया जायी अवऩरभा उल्रेि छ । अवऩरभा हारसम्भ ऩूवयछनधायरयत सेमयका सतय 
तथा भाऩदण्ड नै कामभ यहेको य आन्दोरनको भाग सम्फोधन गनय नसककन ेआशम प्रकट गरयएको छ । 

ठेकेदाय कम्ऩनीहरूराई हडतार बएको ददनको दैछनक दाफीअनुसाय ऺछतऩूछत य छतनुयऩदाय आमोजनारे कयोडौं 
गुभाउन ुऩरययहेको एक अचधकायीरे काश्न्तऩुयसॉग फताए । आमोजनाका भोटयहरू प्रछतफन्ध हुॉदा 
वीयगन्जदेखि दहॉडकेो लसभेन्ट य यड फोकेको ५० बन्दा फढी १० चटके गाडीहरू फाटाफाटाभा ऺछतऩूछत य 
दाफीको दहसाफककताफ गदै ववश्राभ गरययहेका छन ्। आमोजना ऺेर प्रवेशको िाटी भाछनने लसॊगटी फजायभा 
चकायइएको आन्दोरनफाट आमोजनाका गाडीहरू गुड्न प्रछतफन्ध हुॉदा मातामातसम्फन्धी कामयको ठूरो 
यकभ गुलभयहेको आमोजनारे जनाएको छ । 

हारसम्भकै भुरुकको एक भार स्वदेशी रगानीभा छनभायण बइयहेको सफैबन्दा ठूरो आमोजनारे 

ऩदहरोऩटक मस्तो ववऩवि सहनुऩयेको हो । 'आशा राग्दो गयी प्रगछतको गछतभा अछि फदढयहेको 
आमोजनाको काभभा अदहरेजस्तो गयी व्मवधान आएको चथएन,' आमोजनाका प्रवटता गणेश न्मौऩानेरे 

बने । सोभफाय ऩछन भजदयु प्रछतछनचधसॉग हडतार तोड्न बएको वाताय ववपर बएको उनरे फताए । 
लसॊगटीफासीसॉग ऩछन बेटिाट बएको तय सभस्मा नसुश्ल्बmएको उनरे जनाए ।  

जायी आन्दोरनरे आमोजनाको सभमतालरका रश्म्फने श्स्थछत आएको छ । ४ सम ५६ भेगावाट ऺभताको 
आमोजनारे आगाभी दईु वषयलबर भुरुकराई बफजुरी ददने रक्ष्म यािेको चथमो । हडतारका कायण प्रत्मेक 

ददन आमोजना सम्ऩन्न हुन ेददनगन्ती ऩछाडड धकेलरॉदै गएको छ ।  
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आन्दोरनरे छनभायण दढरा हुॉदा आम्दानीको दहसाफरे दैछनक २ कयोड ५० राि िाटा ऩदै जानेछ । कुर ३५ 

अफय २९ कयोड रगानीको आमोजनारे ववलबन्न छनकामफाट लरएको वविीम ऋणको ब्माज ऩछन िाटाको 
सूचीभा थवऩॉदै जानेछ । त्मसैरे भुरुकुभा ववर्दमभान ऊजाय सॊकटराई न्मूनीकयण गनय भहत्त्वऩूणय मोगदान 

ऩुयम्ाउन ेबछनएको याश्ष्रम गौयवको आमोजनाको शीिय् छनभायण अऩरयहामय बएको कम्ऩनीको 
व्मवस्थाऩनरे अवऩरभा उल्रेि गयेको छ ।  

आमोजना स्थरभा ४ वटा ठेकेदाय कम्ऩनीरे ऩूणय गछतभा काभ गदै छन ्। हडतारका कायण छतनीहरूरे 

गनुयऩन ेकाभ योककॉ दा उनीहरूको जनशश्टत य भेलसन औजाय िऩत ठप्ऩ छ । एक अचधकायीको बनाइभा ती 
कम्ऩनीहरूरे आमोजनासॉग ठूरो ऺछतऩूछत य भागको दाफी आउने ितया फढ्दै गएको छ । कम्ऩनीहरूरे 

काभ नऩाएको ददन गन्तीभा ववदेशी इश्न्जछनमयहरूको िचय दाफी गने छन ्। कभयचायीहरूको भार दैछनक 

दसौं राि यकभको िचय भाग गदाय आमोजनाराई थऩ आचथयक दाछमत्व फढ्न ेदेखिन्छ । आमोजना प्रभुि 

ववऻानप्रसाद शे्रष्ठरे कुनै ऩछन सभस्माको सभाधान वाताय य अन्तयकक्रमाफाट सभाधान गनय सककने फताए ।  

याश्ष्रम गौयवको आमोजना गम्बीय सॊकटभा पसेको अवऩर जायी हुॉदा ऩछन भूकदशयक जस्तो बएय फसेको 
स्थानीम प्रशासन ऩछन सकेसम्भ वाताय य सॊवादभापय त सभाधान ऩिेय फसेको छ । प्रभुि श्जल्रा अचधकायी 
प्रेभरार रालभछानेरे वाताय य सॊवाद जायी यहेकारे सॊमभता अऩनाएको फताए । आमोजना सम्फर्दध 

भोटयहरू योकेय आवागभण नै अवयोध गदाय आरोचना फढेको फताउॉ दै उनरे बन,े 'अवयोध गयेको 
आचधकारयक जानकायी आए फर प्रमोग गयेय बए ऩछन शाश्न्तऩूवयक दहॉडडुर गन ेअचधकायराई सुयक्षऺत 

गरयन्छ ।'  

वविीम व्मवस्थाऩन गदाय रागतको ७० प्रछतशत ऋणफाट य ३० प्रछतशत सेमय ऩुॉजी ऩरयचारन गयी 
सञ्चारन बएको आमोजनारे ७२ प्रछतशत काभ सककसकेको छ । आमोजना छनभायण सम्ऩन्न गने 
रक्ष्मअनुसाय ५१ प्रछतशत सेमयऩुॉजी सॊस्थाऩकफाट रगानी बइसकेको छ । सवयसाधायण सभूहभध्मे हार 

१० प्रछतशत सेमय दोरिा श्जल्राका स्थानीम फालसन्दाफाट आह्वान गने प्रकक्रमा वववादका फाफजुद चतै ८ 

गतेसम्भ धकेलरएको छ । २४ प्रछतशत सेमय कभयचायी सञ्चम कोषका सञ्चमकतायहरू य कम्ऩनीका 
कभयचायी, सेमयधनी सॊस्था तथा ऋणदाता सॊस्थाका कभयचायीहरूको राचग छनष्कासन गरयएको छ ।  

कम्ऩनीरे आमोजना छनभायणको छनलभि वविीम व्मवस्थाऩन गनय सेमय सॊयचना तमाय गदाय चधतोऩर 

छनमभावरी य रगानीकताय एवॊ ऋणदाता सॊस्थाहरूसॉग बएको सम्झौतासभेतराई सभेि्ने गयी सेमय 

सॊयचना तमाय गरयएको कम्ऩनीरे जनाएको छ । सॊस्थाऩक सभूहका सेमयधनीहरू नेऩार ववर्दमुत ्

प्राचधकयण, नेऩार दयूसञ्चाय कम्ऩनी, नागरयक रगानी कोष य याश्ष्रम बफभा सॊस्थान छन ्।  

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/3 

ताभाकोशीको शमेयका राथग तनहुॉफाट ८ समको 
आिेदन 

कृष्ण न्मौऩान े

दभौरी, ३ चरै- दोरिाको राभाफगयभा छनभायणाधीन भाचथल्रो ताभाकोशीको शमेयका राचग तनहॉँुफाट 

करयफ ८ सम जनारे आवेदन ददएका छन ्। तनहुॉको आॉफुियेैनी गाववसभा यहेको याश्ष्रम वाखणज्म फैंकको 
शािाफाट उटत सॊख्माभा कभयचायीहरुरे ताभाकोशीको शमेयका राचग आवेदन ददएका हुन ्। 
श्जल्राश्स्थत अन्म फैंक तथा वविीम सॊस्थाभा शमेयका राचग आवेदन ददने व्मवस्था नबएऩछछ 

कभयचायीहरुरे आॉफुियेैनी ऩुगेयै ताभाकोशीको शमेयका राचग आवेदन ददने गयेका छन ्। हारसम्भ करयफ ८ 

समरे शमेयका राचग आवेदन बरयसकेको य चरै १५ गतेसम्भ आवेदन ददने म्माद यहेकोरे अझ फढ्न सटन े

फैंकरे जनाएको छ । 
ताभाकोसीको सेमय आमोजनाको प्रफद्र्धक कम्ऩनी, ववर्दमुत प्राचधकयण, ऋण रगानी गन ेसॊस्थाका 
कभयचायीहरु, कभयचायी सञ्चमकतायहरु य श्जल्रावासीरे रगानी गनय ऩाउनेछन ्। कभयचायी सॊचमकतायहरुका 
राचग १७ दशभरफ २८ प्रछतशत सेमय छुि्माएको छ । उनीहरुरे १ कयोड ८२ राि ९९ हजाय ५ सम २० 

ककिा सेमय ऩाउॉछन ्। ऋण सम्झौता हुॉदा २०६७ साउन १४ भा सञ्चम गनेहरुराई आधाय भाछनएको छ । 
तय सञ्चम कोषभा काभ गने कभयचायीरे १५ राि २४ हजाय ९ सम ६० ककिा सेमय ऩाउॉछन ्। उनीहरुरे 

ऋण रगानीको आधायभा १.४४ प्रछतशत सेमय ऩाउॉछन ्। 
आमोजनाको भुख्म प्रफद्र्धक नेऩार ववर्दमुत प्राचधकयण य आमोजनाको कम्ऩनीभा कामययत कभयचायीका 
राचग ३.८४ प्रछतशत सेमय छुि्माएको छ । उनीहरुरे ४० राि ६६ हजाय ५ सम ६० ककिा ऩाउॉछन ्। 
नेऩार टेलरकभका कभयचायीरे ९ राि १४ हजाय ९ सम ७६ ककिा सेमय ऩाउॉछन ्। टेलरकभभा ऋण 

सम्झौता हुॉदा ५ हजाय ७ सम १२ कभयचायी चथए । नागरयक रगानी कोष कभयचायीरे ३ राि ४ हजाय ९ सम 

९२ ककिा सेमय ऩाउॉछन ्। याश्ष्रम फीभा सॊस्थानका कभयचायीरे ऩछन नागरयक रगानी कोषकै फयाफय सेमय 

ऩाउॉछन ्। 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/3 

थ्री गजेजसॉगको सभझदायी सॊशोधन गनुडऩनेभा जोड 

कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सदस्महरूरे ७५० भेगावाट ऺभताको ऩश्चचभ सेती जरववर्दमुत ्अमोजना 
छनभायणका राचग चीनको थ्री गजेज कम्ऩनीसॉग झण्डै तीनवषयअिी बएको सभझदायी सॊशोधन गनुुंऩनेभा 
जोड ददएका छन ्। 

सलभछतका सबाऩछत गगनकुभाय थाऩाको अध्मऺताभा भॊगरफाय बएको फैठकभा उनीहरुरे तत्कारीन 

अवस्थाभा बएको सभझदायीऩर ऩरयवछतयत सभमअनुसाय सॊशोधन गनुयऩने तथा आमोजनाभा २५ प्रछतशत 

रगानी सयकायरे गनुयऩनेरगामतका सतय भान्न नहुन ेफताए । 
जरस्रोतको ववकास न ैभुरुकको सभरृ्दचधको आधाय बएकारे याश्ष्रम स्वाथयराई केन्रभा यािेय आमोजना 
अछि फढाउनुऩने आवचमकता औँल्माउॉ दै उनीहरुरे देशको सन्तुलरत ववकासका राचग ऩश्चचभ सेती 
अऩरयहामय बएको फताए । 
सुदयू ऩश्चचभाञ्चर ववकास ऺेरफाट सॊववधानसबा–व्मवस्थावऩका सॊसर्दभा प्रछतछनचधत्व गनुयबएका 
ववलबन्न दरका सबासर्द तथा सलभछतका सदस्महरूरे करयफ दईु दशकदेखि ऩश्चचभ सेती आमोजनाको 
प्रतीऺाभा फसेका सुदयू ऩश्चचभाञ्चरका जनताका ववकासका आकाङ्ऺा ऩूया गनय उटत आमोजना चाॉडो 
छनभायणको प्रकक्रमाभा अछि रैजानुऩनेभा जोड ददए । 
सुदयू ऩश्चचभाञ्चरका सबासररेू याश्ष्रम दहतराई फेवास्ता गयेय आमोजना अछि फढाउन नहुन ेतय 

देशराई ऊजाय सङ्कट य और्दमोचगक ववकासको फाटोभा अग्रसय गयाउन आमोजना छनभायणको ववकल्ऩ 

नयहेको फताए । उनीहरुरे स्वेदशी ऩुॉजीभा बए ऩछन आमोजना छनभायण गनुयऩन ेआवचमकता औॊल्माए । 
जग्गा अचधग्रहण, ऩुनवायस, ऩुन्स्थाऩना, ५०० ककरोलभटय प्रसायण राइन छनभायणरगामत आमोजनासॉग 

सम्फश्न्धत सफै ववषम ऩरयमोजना ववकास सम्झौता वऩडडए गनुयअछि स्ऩष्ट हुनुऩन ेभाग ऩछन उनीहरूरे 

गये । 
सलभछतरे उटत ऩरयमोजना छनवायध अछि फढाउन रगानी फोडय नेऩारराई ऊजाय भन्रारम य अन्म सम्फर्दध 

छनकामराई एक भदहनालबर सुझावसदहतको प्रगछत प्रछतवेदन सलभछतसभऺ ऩेश गनय छनदेशन ददएको छ । 
त्मसअिी फैठकभा ऊजाय भन्री याधादेवी ऻवारीरे ऊजाय ववकासका राचग सयकाय प्रछतफर्दध यहेको फताउॉ दै 

तत्कारीन अवस्थाभा थ्री गजेजसॉग बएका सभझदायीका याम्रा ववषम अवरम्फन गनय य रदुट सच्च्माउन 

भन्रारम दृढ यहेको जानकायी ददइन ्। 
साथ ैभन्री ऻवारीरे थ्री गजेजका अध्मऺको हारै सम्ऩन्न नेऩार भ्रभण य उनरे नेततृ्व गयेको चचछनमाॉ 
प्रछतछनचधभण्डरसॉग बएका वातायफाये सलभछतराई जानकायी गयाए । उनरे नेऩारका राचग चचछनमाॉ 



याजदतूभापय त उटत कम्ऩनी सम्फर्दध अचधकायीराई नेऩारको आवचमकता य चाहनाफाये प्रष्ि्माएको ऩछन 

फताए । । यासस 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2071/12/3 

भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाभा अियोध जायी 

चचयञ्जीवी भास्के 

शमेय वववादरे भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्आमोजनाको काभ सोभफाय चाॊँैथो ददन ऩछन सुचारु हुन 

सकेन। काभ अवरुर्दध हुॉदा आमोजनाराई दैछनक दईु कयोड रुवऩमाॉबन्दा फढी नोटसानी हुॉदै आएको 
आमोजनाका अचधकायीहरू दाफी छ। 
स्वदेशी रगानीभा छनभायणाधीन आमोजना बएकारे काभ फन्द हॉँुदा प्रछतनेऩारीरे दैछनक एक रुवऩमाॉ 
नोटसानी फेहोनुय ऩरययहेको दोरिाका सबासर्द ऩशुऩछत चौरागाईंको ववचरेषण छ। 
आमोजनाभा प्रछतभजदयु ५ सम ककिाको दयरे शमेय ऩाउनुऩने भाग गदै लसनो हाइड्रोअन्तगयतको नेऩार 

बफजुरी ऩेन्टय प्रम्फय तथा छनभायण भजदयु मुछनमनरे काभभा अवयोध गदै आएको छ। भजुदयूहरूरे 

आमोजनाको रट नम्फय १ अन्र्तगत ब्मुयो २ य ११ भा लसलबर काभ अवरुर्दध गदै आएका छन।् त्मस्तै 
प्रबाववत चाय गाववसरे लसॊगटीभा सञ्चारन गयेको सॊमुटत आन्दोरनका कायण आमोजनाका सवायी 
साधन सञ्चारन हुन नसटदा आमोजनाको रट नम्फय २ य ३ को काभसभेत फन्द बएको आमोजनाका 
प्रवटता डा. गणेश न्मौऩानेरे फताउनुबमो। सोभफाय आमोजनाको तपय फाट भजदयु मुछनमनको प्रछतछनचध य 

प्रबाववत गाववसका आन्दोरनयत ऩऺसॉग छुि्टाछुि्टै वाताय गरयएको बए ऩछन सहभछत हुन नसेको 
न्मौऩानेरे जानकायी ददनुबमो। भजदयूरे शमेय नददई आन्दोरन नयोटन ेफताएका छन।् 
प्रबाववत गाववसका आन्दोरनयत ऩऺरे स्थानीम दोरिाफासीको राचग आवेदन सॊकरन गने काभ 

स्थचगत गयेऩछछ भार वाताय अगाडड फढ्न सटने फताएका छन।् ठेकेदाय कम्ऩनी लसनो हाइड्रोरे याजभागय 
फन्द बएकारे साभान ढुवानी हुन नसकेय तथा लसलबरका भजदयुरे आन्दोरन गयेको कायण काभ फन्द 

बएको लरखित जानकायी आमोजनाराई गयाएको प्रवटता न्मौऩानेरे फताउनुबमो। ठेकेदाय कम्ऩनीरे 

अदहरेसम्भ काभ फन्द बएवाऩतको ऺछतऩूछत य भाग गरयनसकेकारे आमोजनारे केकछत ऺछतऩूछत य बनुयऩने 
हो बन्नेफाये बने अदहरे नै फताउन नसककने प्रवटता न्मौऩाने फताउनुबमो। „धेयै ददन काभ अवरुर्दध हुॉदा 
छनचचम नै आमोजनाको उत्ऩादन लभछत ऩछछ सनय गई आचथयक रूऩभा ठूर ैनोटसानी हुन्छ‟ – प्रवटता 
न्मौऩानेरे बन्नुबमो। आमोजनाफाट ववर्दमुत ्उत्ऩादन बएऩछछ दैछनक दईुदेखि अढाई कयोड रुवऩमाॉ 
आम्दानी हुन ेबएकारे ददन रश्म्फॉदा दैछनक सोही अनुऩातभा नोटसानी हुने मसका ववऻहरू फताउॉछन।् 
सबासर्द ऩशुऩछत चौरागाईंरे आमोजना फन्द हुॉदा वल्र्ड फैंक, एडीफी य मुयोवऩमन मुछनमनराई पाइदा 
ऩुचगयहेको फताउबमो। „मस्ता सॊस्थारे ववर्दमुत ्आमोजना स्वदेशी रगानीभा फन्न सटदैन बन्न ेप्रभाखणत 

गनय िोज्दै छन ्अदहरेको आन्दोरनरे आमोजना फन्द हुॉदा उनीहरूराई नै पाइदा ऩुग्छ।‟ सबासर्द 

चौरागाईरे बन्नुबमो। उहाॉरे भजदयूरे शमेय ऩाउने कुया अदहरेको अवस्थाभा असम्बव यहेको उल्रेि 

गनुयहॉँुदै प्रबाववत गाववसका फालसन्दाको राचग सवयसाधायणरे ऩाउने १५ प्रछतशतभध्मेफाट २५ प्रछतशत 

ददराउने कुयाभा आपूहरूरे ऩहर गरययहेको फताउनुबमो। 



„सवयसाधायणको राचग छुि्टाइएको १५ प्रछतशतराई एक सम प्रछतशत भानेय त्मसको २५ प्रछतशत प्रबाववत 

गाववसका फालसन्दाको राचग थऩ गनुयऩन ेप्रस्ताव हाभीरे ववर्दमुत ्प्राचधकयणका प्रफन्ध छनदेशकसॊँॉग 

गयेका छौ हेयौ कुया कसयी अगाडड फढ्छ।‟ चौरागाईरे बन्नुबमो। आन्दोरनयत भजदयु मुछनमनका 
अध्मऺ सोनाभ शऩेाय आपूहरूको उर्ददेचम आमोजनाराई धयासमी फनाउने नयहेकारे अचधकाय सम्ऩन्न 

व्मश्टत आएय आपूहरूको भाग सम्फोधन गरयददए काभभा पककय ने फताउबमो। आमोजना फन्द हुॉदा दैछनक 

दईु कयोड फढी नोटसानी हुने कुयाभा सहभछत जनाउॉ दै शऩेायरे आपूहरूराई एक कयोडको शमेय ऩछन फढी हुने 
बएकारे नोटसानी हुनेतपय  नराग्न आमोजनाका व्मवस्थाऩकराई आग्रह गनुयबमो। 

  



>f]tM gful/s, 2071/12/3 

ऩश्चचभ सेतीफाये साझा धायणा फनाउन एक भहहनाको सभम 

ऩुष्ऩयाज कोइयारा 
सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतरे ऩश्चचभ सेती जरववर्दमुत ् आमोजनाभा नेऩारको २५ प्रछतशत 

रगानी यहने/नयहन े छनणयम गयेय एक भदहनलबर सलभछतभा ऩेश गनय रगानी फोडय य ऊजाय भन्रारमराई 

छनदेशन ददएको छ। भङ्गरफाय फसेको सलभछतको फैठकरे मस्तो छनदेशन ददएको हो। फैठकभा सबाऩछत 

गगन थाऩारे उटत आमोजनाका ववषमभा थ्री–गोजेजको सहामक कम्ऩनीसॉग बएको सभझदायीऩरभा 
नेऩारको २५ प्रछतशत रगानी हुने उल्रेि बए ऩछन हार उटत रगानीफाये अन्मोर देखिएका कायण प्रषट् 

ऩानय छनदेशन ददएको फताए। 
'आमोजनाभा नेऩाररे २५ प्रछतशत रगानी गनुय ऩन े हो बने ककन गने य नगने हो बन े ककन नगन ेवा 
मसफाट के पाइदा/िाटा हुन्छ बन्ने ववषमभा अदहरे न ैप्रष्ट हुन ुआवचमक छ,' सलभछत सबाऩछत थाऩाररे 

बने, 'मस ववषमभा भन्रारम य फोडयफीच न ै भत फाखझएकोरे साझा धायणा छनभायण गनुय आवचमक 

छ।'फैठकभा भन्रारमका सचचव याजेन्रककशोय ऺेरी य फोडयका प्रभुि कामयकायी अचधकृत याधेश ऩन्तरे 

ऩश्चचभ सेतीभा नेऩारको रगानी फाये पयक पयक धायणा व्मटत गयेऩछछ मस्तो छनदेशन ददइएको हो। 
  

तत्कारीन ऊजाय भन्री गोकणय ववष्टको ऩारा(२०६९ सार)भा उटत आमोजना ववना प्रछतस्ऩधाय थ्री–
गोजेजको सहामक कम्ऩनी सीडब्ल्मूई इन्बेष्टभेन्ट कऩोयेशनराई ददइएको चथमो। ववना प्रछतस्ऩधाय उटत 

आमोजना थ्री गोजेजराई ददने सभझदायीप्रछत हारका ऊजाय सचचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे त्मछतफेरा नै 
असहभछत जनाएका चथए। 'त्मसताका हाभीरे हतायभा सभझदायी गदाय गश्ल्त नै गयेका यहेछौं बने ऩछन 

अदहरे सश्च्चने भौका छ,' सबाऩछत थाऩारे बने, 'उसराई नेऩारभा कम्ऩनी िोल्न ददनुअछि य फैदेलशक 

रगानी लबत्र्माउने स्वीकृछत ददनुअछि मस ववषमभा प्रष्ट हुन ुआवचमक छ।'आमोजानभा राग्ने यकभ भध्मे 

१ िफय ५० अफय रुऩैमाॉ फैदेलशक ऋण नेऩार लबœमाउन प्रवर्दयधक कम्ऩनी सीडब्ल्मूईआईरे रगानी फोडयसॉग 

अनुभछत भाग गदै छनवेदन ददएको छ। य, मसका राचग नेऩारभा शािा कम्ऩनी दताय गने प्रकक्रमाभा ऩछन 

उटत कम्ऩनी राचगऩयेको छ। रगानी फोडयरे ऩछन मसै साता फोडय फैठक यािेय उटत कम्ऩनीराई रगानी 
लबत्र्माउन स्वीकृछत ददने फताइयहेको फेरा आएको सलभछतको मस्तो छनदेशनरे अफ आमोजनाभा हुन े

रगानीफाये प्रष्टता आउन ेववचवास गरयएको छ। 
  

ऩश्चचभ सेतीफाये साझा फैठक य छरपर गयी साझा धायणा छनभायण गनय सलभछतरे गत काविक २ गत ेऩछन 

भन्रारम य फोडय दफुैराई छनदेशन ददएको चथमो। सलभछतरे ऩटक–ऩटक छनदेशन ददॉदा ऩछन ऩश्चचभ 

सेतीफाये भन्रारम य फोडयफीच सभन्वमात्भक साझा धायणा छनभायण हुन नसकेको बन्दै सलभछतरे िेद 

व्मटत गयेको छ।सभछतको फैठकभा फोल्ने अछिकाॊश सबासदरे ऩश्चचभ सेतीभा याजनीछत बइयहेको बन्दै 



आक्रोश व्मटत गयेका चथए। छनभायण गने हो बन ेसफैरे एकै भत फनाएय छनभायणभा रानु ऩन ेनबए ऩश्चचभ 

सेती नफनाउन ेबनेय िोषणा नै गनय उनीहरुरे सयकायसॉग भाग गयेका चथए। 
  

२०६९ सारभा सभझदायी ऩरभा हस्ताऺय गयी ददइएको उटत आमोजनाभा सीडब्ल्मूईआईको ७५ प्रछतशत 

य नेऩार सयकायको २५ प्रछतशत शमेय स्वालभत्व यहन ेसहभछत चथमो। १ िफय ८० अफय रुऩैमा" रागतभा सन ्

२०१४ फाट आमोजना छनभायण शुरु गयी २०२१ सम्भभा ऩूया गने उल्रेि चथमो।आमोजनाको कुर रागतको 
१० प्रछतशत सेमय स्थानीम(फैतडी, फझाङ, डडरेधयुा, डोटी)राई छुि्माउने, स्थानीम ववर्दमुतीकयणका राचग 

१ सम ५० भेगावाट बफजुरी उऩरब्ध गयाउने सहभछत कम्ऩनीरे गयेको चथमो। ववर्दमुत ्प्रसायणका राचग 

फुटवरदेखि आमोजनास्थरसम्भ ५ सम ककलभ राभो ४ सम केलब ऺभताको प्रसायण राइन छनभायण 

गनुयऩन ेसहभछत बएको चथमो। 
  

आमोजना छनभायणको अनुभछत ऩाएको अस्रेलरमारी कम्ऩनी स्नोइ भाउन्टेन इश्न्जछनमरयङ कऩोयेसन 

(स्भेक)रे १७ वषयसम्भ आमोजना कामायन्वमनभा नरगेऩछछ भन्रारमरे २०६८ साउनभा स्भेकको 
अनुभछत िायेज गयी उटत आमोजनाराई सयकायी फास्केटभा ल्माएको चथमो। रगि,ै ऩूवयऊजायभन्री गोकणय 
ववष्टको ऩाराभा ववनाप्रछतस्ऩधाय सभझदायीऩरभा हस्ताऺय गयेय उटत आमोजना छनभायणको श्जम्भा 
सीडब्ल्मूईआईराई ददइएको चथमो। 
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चाय सम ५६ भेगावाट ऺभताको भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्आमोजना भुरुककै सफैबन्दा ठूरो छनभायणाधीन 

आमोजना हो। ऩदहरोऩटक स्वदेशी रगानीभा भार मछत ठूरो आमोजना फन्न ुसम्ऩूणय नेऩारीका राचग आपैं भा 
गौयवको ववषम हो। भुरुकभा सफबन्दा सन्तोषजनक ढॊगरे काभ बइयहेको य छनधायरयत लभछतभा सम्ऩन्न हुन े

अवस्थाभा ऩुगेको आमोजनाभा ऩछय- भाचथल्रो ताभाकोसी। तय, ऩछछल्रो सभमभा सेमय वववादरे भाचथल्रो 
ताभाकोसी आमोजनाको छनभायणकामय रगाताय ऩाॉच ददनदेखि ठप्ऩ बइयहेको छ। आमोजनाभा कामययत झन्ड ैऩाॉच 

सम भजदयुरे आपूहरूरे ऩछन सेमय ऩाउनुऩन ेभाग गदै छनभायणको काभ फन्द गयेका छन ्बन ेभाचथल्रो ताभाकोसी 
प्रवेश गन ेप्रभुि नाका लसॊगटी फजाय य वयऩयका फालसन्दारे आमोजनाफाट सफबन्दा फढी प्रबाववत आपूहरू बएको 
दाफी गदै थऩ सेमयको भाग गयी आमोजनाको काभभा अवयोध ऩुयम्ाउन थारेका छन।् मसभा लसॊगटी फजाय य 

वयऩयका फालसन्दाफाहेक अरूको सभथयन छैन।  
 

सफबन्दा याम्रयी काभ अछि फढेको भुरुककै प्राथलभकताप्राप्त आमोजनाभा छनभायण सककन ुडढे वषयबन्दा कभ सभम 

फाॉकी यहॉदा मस्तो सभस्मा देखिनु आपैं भा दबुायग्मऩूणय हो। कुन ैऩछन छनहुॉभा आमोजनाको काभभा अवयोध ऩुग्न ुचयभ 

रोडसेडडङको सभस्मा बोचगयहेका आभजनताका राचग अत्मन्त दु् िर्द ववषम हो। आमोजना सम्ऩन्न हुन जछत 

दढराइ हुन्छ, भाचथल्रो ताभाकोसी कम्ऩनीराई एकाछतय प्रछतददन झन्ड ैसाढे दईु कयोडका दयरे िाटा राग्छ बन े

आमोजनाभा अवयोध हुॉदा लसलबर य इरेटरोभेकाछनकर ठेकेदायरे छनभायणको काभ गनय नऩाएको बन्दै कम्ऩनीलसत 

ददनको झन्ड ैदईु कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी हजायना भाग्नेछन।् कम्ऩनी ऩछन ठेकेदायराई ठेटका सम्झौताअनुसाय 

हजायना छतनय फाध्म हुनेछ। काभ अवरुर्दध हुॉदा भाचथल्रो ताभाकोसी आमोजनाराई दवुैतपय फाट िाटैिाटा छ। ३५ अफय 
२९ कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी रागतको भाचथल्रो ताभाकोसी आमोजनाभा दोरिावासीसदहत रािौं नेऩारी सेमय 

रगानी गनय आतुय छन।् छनभायणभा राभो सभम अवयोध बइयह्मो बन ेरागत य छनभायण अवचध दवु ैफढ्नेछ। 
परस्वरूऩ एकाछतय आभजनता थऩ रोडसेडडङको भायभा ऩनेछन ्बन ेआमोजनाभा नापै हुन नसटन ेश्स्थछत उत्ऩन्न 

हुन सटछ। आमोजनाभा पाइदाभा नजान ेश्स्थछत आमो बन ेमसभा रगानी गनय सेमय हालरसकेका य हाल्न आतुय 

रािौंका राचग दु् िद श्स्थछत आइऩनेछ। तसथय कुन ैऩछन नाभभा ताभाकोसी आमोजनाको छनभायण अवचध य रागत 

फढ्न ेिेर हुन ुभुरुककै राचग दबुायग्मऩूणय हो।  
 

आमोजनाभा श्जल्रावासी, कभयचायी सञ्चम कोषको सञ्चमकताय, सवयसाधायण य कभयचायी सञ्चम कोषका 
कभयचायीका राचग सेमय छुि्माइएको छ। सेमय फाॉड्न ेक्रभसभेत सुरु बइसकेको छ। जहाॉसम्भ आमोजना छनभायणभा 
सॊरग्न भजदयुरे सेमय ऩाउनुऩन ेभागको सवार छ, त्मो ववचायणीम छ। छनभायणभा सॊरग्न भजदयुभा कछतऩम 

चचछनमाॉ य बायतीम भजदयु छन,् उनीहरूराई कानुनी रूऩभ ैसेमय ददन लभल्दैन, फाॉकी नेऩारी भजदयुभा झन्ड ै

सफैजसो दोरिावासी छन,् उनीहरूरे श्जल्रावासीको नातारे सेमय ऩाउॉ दै छन,् पेरय आमोजनाभा काभको प्रकृछत हेयी 
थोयै सभमका राचग काभ गन ेभजदयु धेयै छन,् आमोजना अवचधबय काभ गन ेभजदयु एकाध भार हुन्छन।् त्मही 
कायण भजदयुका राचग छुि्टै सेमय छुि्माएय ददन सककन ेश्स्थछत छैन। त्मही कायण आमोजनाभा कामययत भजदयुरे 

सेमय भागेय काभ ठप्ऩ ऩानुय नाजामज हो। जहाॉसम्भ लसॊगटी फजाय य वयऩयका फालसन्दारे एक नगयऩालरकासदहत ११ 

गाववस फढी प्रबाववत बएको दाफी गदै थऩ सेमयको भाग गरययहेका छन,् त्मो आपैं भा नाजामज य अन्मामऩूणय छ। 
आमोजनाफाट ववस्थावऩत बएकाहरूरे भार त्मस्तो सेमय भाग्न ुजामज हुन्छ। भाचथल्रो ताभाकोसीफाट कोही ऩछन 



ववस्थावऩत बएका छैनन,् त्मसकायण आमोजनावयऩयका फालसन्दाराई ववशषे सुववधा ददन ुजरुयी छैन, उनीहरूको 
भाग आमोजना बफथोल्न ेअिेल्माइॉ भार हो। मो अवस्थाभा सयकाय, ताभाकोसी कम्ऩनी, ववर्दमुत ्प्राचधकयणरे 

सुयऺाकभॉ ऩरयचारन गयेय बए ऩछन तत्कार आमोजनाको काभ सुचारु गनुयको ववकल्ऩ छैन। अवयोध ऩुयम्ाउन े

जोकोहीराई सुयऺाकभॉ ऩरयचारन गयी छनस्तेज ऩायेय ववकास आमोजना छनवायध रूऩभा अछि फढाउन ुकानुनी 
याज्मको कतयव्म न ैहो जसका राचग सयकायरे अववरम्फ कदभ चाल्न ुअऩरयहामय बइसकेको छ। 
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ताभाकोसीभा स्माङ्जाफाट ७ कयोडको आिेदन 

स्माङ्जा÷यास– भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्आमोजनाका राचग कभयचायीहरूरे ७ कयोडको आवेदन 

ददइसकेका छन ् । याश्ष्रम वाखणज्म फैंक स्माङ्जा शािाभा आवेदन बने सुववधा ऩाएका स्माङ्जाका 
कभयचायीको अदहरेसम्भ ७ कयोड रुऩैमाॉको सेमय आवेदन आएको हो ।  

आमोजनाभा सफै कभयचायीराई सेमय आवेदनभा सहबागी फनाउने छनणयम बएअनुसाय स्माङ्जाभा 
अदहरेसम्भ ७ सम ८० जना कभयचायीरे आवेदन ददएको याश्ष्रम वाखणज्म फैंक स्माङ्जा शािाका प्रभुि 

भहेन्र गुरुङरे जानकायी ददए । „आवेदन बनय आउने ग्राहकराई सश्जरो फनाउने काभ गयेका छौं,‟ प्रभुि 

गुरुङरे बन,े „जसका राचग छुि्टै काउन्टय नै िडा गयेका छौं ।‟  

आमोजनारे सेमय आवेदनको म्माद १५ चतैसम्भ ऩु¥माएकारे स्माङ्जाभा अझै सेमय आवेदनकतायको 
सॊख्मा फढ्ने अनुभान फैंकरे गयेको छ । फैंकफाट सेमय आवेदन पायाभ ३ हजाय गएकारे सफ ैपायाभहरू 

नआए ऩछन २ हजाय ५ समको हायाहायीभा ऩुग्न ेजनाइएको छ । एक ठाॉउभा भार ैआवेदन ददन ऩाइन े

व्मवस्था बएकारे स्माङ्जाभा पायाभ फुझाउन कदठन बएको कभयचायीहरू फताउॉछन ्। श्जल्राभा वाखणज्म 

फैंकभा भार ै आवेदन पायाभ फुझाउने व्मवस्था बएकारे कदठन बएको आवेदन पायाभ बनय आएका 
कभयचायी कृष्णप्रसाद डुम्रेरे गुनासो गये । 

„श्जल्राका ग्राभीण ऺेरफाट आउनेराई अत्मन्तै अप्ठ्मायो बएको छ,‟ कभयचायी डुम्रेरे बने, „दईु ठाॉउफाट 

आवेदन लरने व्मवस्था लभराइददएको बए सश्जरो हुने चथमो ।‟ कुर ४१ अफय रुऩैमाॉको रागतभा यहेको सो 
आमोजनाभा नागरयक रगानी कोष, लसनसीएभ भचने्ट फैंक लरलभटेड य याश्ष्रम वाखणज्म फैंकका ववलबन्न 

शािाभा आवेदन ददन ऩाइने व्मवस्था गरयएको छ ।  

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/3 

भाथथल्रो ताभाकोसी वििाद 

ऩाॉचौं हदन ऩछन आमोजनाको काभ ठप्ऩ  

स्वादेशी रगानीभा फन्न ेसम्ऩूणय आमोजनाको फाधक भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्आमोजनाराई 

नफनाइददन आन्दोरनयत ऩऺ य कम्ऩनीका सञ्चारकराई दोरिाका नागरयक अगुवाहरूरे आग्रह गयेका 
छन ्।  

आमोजना ववपर फनाउने उर्ददेचम कसैको बए सो ददवा सऩना कुन ैऩछन हारतभा सपर नहुन ेउनीहरूको 
बनाइ छ । दोरिाका स्थानीम याजनीछतक दरका प्रछतछनचध य नागरयकरे सुरुआतदेखि अश्न्तभ चयणभा 
ऩुग्न रागेको आमोजनाभा कुनै ऩछन वववाद नछनकारी स्वादेशी रगानीभा फन्न रागेको आमोजना 
बएकारे सहमोग गनुयऩछय  बन्दै काभ अगाडड फढाउॉ दै रगेको वास्तववक मथथयताराई कसैरे नकानय नसटने 
उनीहरूको बनाइ छ ।  

सेमयको भाग गदै ऩाॉच ददनदेखि आन्दोरन गरययहेको लसनो हाइड्रोअन्तगयतको नेऩार बफजुरी ऩेन्टय 

प्रम्फय तथा छनभायण भजदयु मुछनमन य प्रबाववत गाववसहरूको तपय फाट लसॉगटीभा स्थानीमरे उठाएको 
सवारराई याजनीछतक दर य सायोकाय सलभछतरे तत्कार गम्बीयताऩूणय रूऩभा नहेये जरववर्दमुत्को 
इछतहासभा कारो ददन साबफत हुने सयोकायवाराको बनाइ छ । 

„प्रवद्र्धक अऩय ताभाकोसी हाइड्रो कम्ऩनीका सञ्चारक सलभछतभा फस्न ेकभयचायी आज एउटा बए बोलर 

अको आउन सटन ेतय गम्बीय सॊकट देख्दा ऩछन भौन फस्ने कुया जिन्म अऩयाधबन्दा ठूरो हुन सटछ,‟ 

नागरयक सभाज दोरिारे बनेको छ ।  

नागरयक सभाज दोरिाका सॊमोजक चचयञ्जीवी भास्के, नेऩार नागरयक सभाज दोरिाका अध्मऺ 

दीऩशॊकय चौरागाइुं, जनदहत नागरयक सभाज दोरिाका सचचव रक्ष्भण िड्कारे भॊगरफाय सॊमुटत 

रूऩभा ववऻश्प्त जायी गदै कुनै ऩछन फहानाभा आमोजना अवरुर्दध गन े अचधकाय कसैराई नबएको य 

तत्कार सम्फश्न्धत सयोकायवारा छनकामका प्रछतछनचध वातायभा फसी छनकास छनकाल्नसभेत चतेावनी 
ददएका छन ्।  

मता, भजदयुहरूको आन्दोरनका कायण ऩाॉच ददनदेखि ताभाकोसी आमोजनाको सम्ऩूणय काभ ठप्ऩ बएको 
छ । ५ सम ककिा सेमयको भाग गदै आन्दोरन गदै आएका भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्आमोजनाका 



भजदयुरे काभ छोडी आन्दोरन गयेऩछछ काभ ठप्ऩ बएको हो । आन्दोरनकताय य आमोजनाफीच 

ऩटकऩटक वाताय बए ऩछन सहभछत हुन नसकेको फताइएको छ ।  

आपूहरूको भाग आमोजनारे सम्फश्न्धत छनकामसम्भ नऩ¥ुमाउॉदा सभस्मा बएको प्रछतकक्रमा भजदयु 

सॊिषय सलभछतका सॊमोजक सोनाभ दोजे शऩेायर ददए । उनरे याश्ष्रम गौयवको आमोजनाका रूऩभा लरइएको 
आमोजना मछत धेयै ददनसम्भ फन्द हुनु दु् िद बएको बन्दै भजदयुहरूको ऩछन बावनाराई कदय गनुयऩन े

फताए । ऩदहराको सेमय सॊयचना साभन्ती प्रकायको बएको बन्दै भजदयुराई ऩछन आमोजनाको भालरक 

हुने ककलसभको हुनुऩन ेशऩेायरे फताएका छन ्। 

भॊगरफाय ददउॉसो राभाफगय य गोगयभा यहेका भजदयुहरू एक ठाउॉभा जम्भा बई ¥मारीसदहत आमोजनाको 
कामायरम अगाडड धनाय ददइएको भजदहुरूको बनाइ यहेको छ । कोण सबाऩछछ ददउॉसो करयफ साढे १ 

फजेफाट वाताय बए ऩछन कुनै सहभछत नबएको सॊमोजक शऩेायको बनाइ छ । उनीहरू आफ्नो भाग सम्फोधन 

नबएसम्भ आन्दोरन नछोड्ने फताउॉ दै आएका छन ् । सॊमोजक शऩेायरे आमोजना आपूहरूको भागप्रछत 

गम्बीय नबएको फताए ।  

भजदयुहरू आन्दोरनाभा उबरएऩछछ आमोजनाको फाॉधस्थर, सुरुङ भागय, ऩावयहाउसका काभ अवरुर्दध 

बएको छ । आमोजनाभा कामययत ८ सम ५० भजदयु आन्दोरनभा उबरएका छन ् । नेऩारी भजदयुरे 

तीनओटै स्थानभा काभ योँेकेय आन्दोरन गयेको फताउॉ दै नेऩारी ठेकेदायभापय त काभ बइयहेको 
ऩेनस्टकफाहेक सफै काभ योककन ऩुगेको फताए ।  

वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन प्रछतवेदनभा प्रबाववत तोककएका गाववसराई सेमयभा ववशषे सुववधा भाग 

गदैँे शुक्रफायफाट उियी ऺेरका स्थानीमवासीरे ऩछन आन्दोरन गदै आएका छन ्। आन्दोरनका कायण 

लसॉगटी फजायका स्थानीमरे आमोजनाको छनभायण साभग्री लरएय दहॉडकेा भारवाहक गाडीराई फीच फाटोभै 
योकेय यािेको फताइएको छ । 

प्रबाववत ऺेरका फालसन्दाराई आमोजनारे सवयसाधायणका राचग छुि्ि्माएको १५ प्रछतशत सेमयफाट 

कटाएय प्रबाववत गाववसवासीराई ववशषे सुववधा ददराउन ऩहर गन ेछनणयम आमोजनाको श्जल्रास्तयीम 

सभन्वम सलभछतरे गत ७ पागुनभा गयेको चथमो । सो छनणयम कामायन्वमन नगयेको बन्दै फाध्म बएय 

आन्दोरनभा उबरनुऩयेको स्थानीम सॊिषय सलभछतका सॊमोजक ऩदभ ऩाठकरे जानकायी ददए । स्थानीमको 
आन्दोरनका कायण रान्सलभसन राइनको काभ ऩछन प्रबाववत बएको छ ।  



भॊगरफाय ददउॉसो आन्दोरनकायी य आमोजनाफीच वाताय बए ऩछन सहभछत हुन नसकेको सॊमोजक ऩाठकरे 

जानकायी ददए । उनरे आमोजनारे ऩदहरेको जस्तै आरटारको कुया गयेकारे सहभछत हुन नसकेको 
प्रछतकक्रमा ददए ।  

  



>f]tM gful/s, 2071/12/4 

ताभाकोसीभा स्िाथड सभूहरे खेल्ने खतया  
यभेश िछतवडा 
भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत आमोजनाको ठेकेदाय कम्ऩनीभा कामययत भजदयुको हडतारभा स्वाथय 
सभूहरे चरिेरको ितया फढेको फताउन थालरएको छ। आमोजनाको लसलबर छनभायण श्जम्भा ऩाएको 
चचछनमाॉ ठेकेदाय लसनो हाइड्रोभा कामययत भजदयु सफ ैकाभ योकेय हडतारभा उर ेऩछन सभस्मा साभाधानको 
फाटो निोश्जॉदा स्वाथय सभूहको चरिेर सुरु हुन ेितया फढेको आमोजनाका अचधकायीरे फताए। 

स्थानीम प्रशासन य आमोजना कामायरम राभाफगयभा यहेका केही अचधकायीफाहेक सभस्मा साभाधानका 
रागी ववर्दमुत प्राचधकयण, रगानीकताय, कम्ऩनी फोडयरे आचधकारयक धायणा व्मटत गयेको छैन। स्थानीम 

प्रशासनको ऩहरभा आमोजनाको साइटभा यहेका केही अचधकायीरे ऩहर गये ऩछन सपर छैनन।् कानुनभै 
नबएको भागभा आमोजनाको काभ न ैठप्ऩ फनाउने आन्दोरनभा होलभएका भजदयुरे ददनददनै कठोय हुॉदै 

गएका छन।् 
 

सुरुभा ऻाऩनऩर फुझाउॉदा छनकै नयभ उनीहरुराई स्वाथय सभूहरे प्रमोग ऩयेको हुनसटन ेआमोजनाका 
अचधकायीरे फताए। 
 

पागुन १७ गत ेऻाऩनऩर फुझाएको बोलरऩल्ट प्रभुि श्जल्रा अचधकायी प्रेभरार रालभछाने य प्रहयी प्रभुि 

डडएसऩी अजम केसी आमोजनाभा अवयोध नआओस ्बनेय भजदयुसॉग छरपर गनय आमोजनास्थर 

ऩुगेको स्रोतरे फतामो। 'छरपरभा आमोजनाभा कुनै अवयोध नगने य साॊकेछतक प्रदयशन भार गन ेफताएका 
भजदयुरे एटकालस आमोजना ठप्ऩ ऩानुय शॊकास्ऩद छ,' स्रोतरे बन्मो। 
 

भजदयुरे ऻाऩनऩर फुझाएको एक साता नबफत्दै नेकऩा भाओवादीको ववप्रव सभूहरे आमोजनाभा १० फुॉदे 

भाग याख्दै ऻाऩनऩर फुझाएय ऩूया नगये आन्दोरनभा उबरने चतेावनी ददएका चथमो। भजदयु आन्दोरनफाये 

ऩाटॊरे ऻाऩनऩरभा केही फोरेको चथएन। 
 

स्थानीम प्रशासनरे भजदयु आन्दोरन चककुं दै गएकोराई गम्बीय रुऩभा हेयेको फताएको छ। 
 

मसैफीच स्थानीमको अवयोधरे गदाय वीयगन्जफाट आमोजनाको छनभायण साभग्री फोकेय गएका दजयनौं रक 

फाटोभै अरऩर ऩयेका छन।् साभान अबाव हुॉदा रान्सलभसन राइनको काभ सभेत योककएको छ। हडतारका 
कायण आम्दानीको दहसाफरे दैछनक २.५ कयोड य ठेकेदायरे दाफी गन ेदैछनक १ कयोडबन्दा फढी यकभ िाटा 
राचगयहेको आमोजना स्रोतरे फताएको छ। 
 

नेऩारी नागरयकको प्रत्मऺ रगानी यहन ेमो आमोजनाको भोडालरटी असपर फनाउन लबरलबरै चरिेर 



बइयहेको नेकऩा एभारेका ऩोलरटब्मुयो सदस्म तथा सबासद ऩशुऩछत चौरागाईंरे फताए। उनरे 

आमोजनाको सेमयफाट रोलबएय ववलबन्न सभूह असपर फनाउन राचगऩयेको फताए। 'मसफाहेक दोरिाका 
अरु दईु ठूरा आमोजना श्जल्राकै रगानीभा फनाउने छनणयम हारैको ऩरयषदरे ऩास गयेकारे त्मसफाट 

अिालरएय मसराई असपर फनाउन ववलबन्न सभूह राचगऩयेको उनरे फताए। 
 

नेऩारी काॊगे्रसका श्जल्रा सबाऩछत तायाफहादयु कोइयारारे हडतारभा स्वाथय सभूहको चरिेर फढ्न सटने 
बन्दै गम्बीय बएय सभस्मा साभाधानको ऩहर गनय आमोजना फोडयराई आग्रह गरयएको फताए। एभारे 

श्जल्रा अध्मऺ ईचवयचन्र ऩोियेररे आन्दोरनकायीको भागफाये सम्फश्न्धत छनकामरे प्रस्ट धायणा 
फादहय नल्माएका कायण सभस्मा फढ्दै गएको फताए। 
 

मसैफीच, आमोजनाका अचधकायीहरु आन्दोरनयत भजदयुभध्मे अचधकाॊश स्थानीम बएकोरे अदहरेकै 

सेमय सॊयचनाभा सभेदटइसकेको दाफी गछयन।् आन्दोरनयत भजदयु अस्थामी बएकारे उनीहरुराई सेमय 

ददन नसककने फताउॉछन।् कामययतभध्मे दोरिाका भजदयुरे दोरिारीको नातारे य फादहयकारे 

सवयसाधायणको नातारे सेमय ऩाउने हुॉदा उनीहरुको भाग छनमभसॊगत नयहेको आमोजनका अचधकायीरे 

फताए।  
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ऩश्चचभ सेती फन्नेभा पेरय शॊका 
सॊसदको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतरे जराशमभा आधारयत साढे ७ सम भेगावाटको ऩश्चचभ सेती 
जरववर्दमुत आमोजनाका राचग छुि्टै कम्ऩनी िोल्ने प्रकक्रमा तत्कार योटन छनदेशन ददएको छ। 
आमोजना छनभायणको श्जम्भा ऩाएको चीनको थ्री गोजेजको सहामक कम्ऩनी लसडब्रुई इन्बेस्टभेन्ट 

कऩोयेसनरे नेऩार ववर्दमुत प्राचधकयणसॉगको सहकामयभा कम्ऩनी िोल्न स्वीकृछत भाचगयहॉदा मस्तो 
प्रकक्रमा योटन रगानी फोडयराई छनदेशन ददएको हो। 

लसडब्रुईसॉग आमोजना फनाउने सभझदायी हुॉदा आमोजनाभा कम्ऩनीको ७५ य प्राचधकयणको २५ प्रछतशत 

रगानी यहन ेउल्रेि छ। तय, उटत रगानीरे देशराई िाटा हुने य रगानी गन,े नगनेफाये सयकायै प्रस्ट 

नबएकारे कम्ऩनी िोल्न स्वीकृछत ददने प्रकक्रमा योटन छनदेशन ददइएको सलभछत सबाऩछत गगन थाऩारे 

फताए। 
 

'चचछनमाॉ कम्ऩनीरे बफजुरीको फजाय, प्रसायण राइन छनभायण य प्रबाववत ऺेरको ऩुनस्थायऩना तथा 
ऩुनफायसभा सयकायरे सहमोग गनुयऩन ेभाग यािेको छ,' उनरे बन,े 'मी सफ ैव्मवस्था सयकायरे गयेय २५ 

प्रछतशत रगानी गनय हुन्छ, हुॉदैन छनटमोर गयेय भार अगाडड फढ्नुऩछय।' 
 

भॊगरफाय सलभछत फैठकभा रगानी फोडयरे चचछनमाॉ कम्ऩनीरे १ सम ५० अफय रुऩैमाॉ वैदेलशक रगानी 
स्वीकृत गयी छुि्टै कम्ऩनी िोल्ने प्रस्ताव गयेको जानकायी गयाएको चथमो। तय, २०६९ भा कम्ऩनीसॉग 

गरयएको सभझदायी नै गरत यहेको य सच्माएय भार प्रकक्रमा अगाडड फढाउनुऩन ेऊजाय भन्री याधा ऻवारीरे 

फताइन।् 
 

रगानी फोडयरे आउॉदो ५ भदहनालबर आमोजना ववकास सम्झौता (वऩडडए) सकेय छनभायण सुरु गनय 
कम्ऩनीराई दफाफ ददने गयी प्रकक्रमा सुरु गयेको चथमो। तय, चचछनमाॉ कम्ऩनीसॉग गरयएको सभझदायीभा 
बएका कभजोयी वऩडडए गदाय सच्माउन सककने फोडयका प्रभुि कामयकायी अचधकृत याधेश ऩन्तरे फताए। 
'भाचथल्रो कणायरी य अरुण तेस्रोभा बएका कभजोयी सच्माएय देशराई पाइदा हुने गयी वऩडडए गरयएको छ,' 

उनरे बन,े 'ऩश्चचभ सेतीभा बएका कभजोयी ऩछन सच्माउन सककन्छ।' 
 

'चचछनमाॉ कम्ऩनीसॉग सभझदायी गदाय कभजोयी बएका छन,् ती सच्माएय अगाडड जानुऩछय ,' ऻवारीरे 

बछनन,् 'ववदेशी कम्ऩनीराई ददनुऩछय  बन्दैभा आॉिा चचम्भेय सफ ैकुयाभा हस्ताऺय गनय लभल्दैन।' 
आमोजनाभा सयकाय वा प्राचधकयणरे रगानी गनुयबन्दा छन्शुल्क सेमय य बफजुरी ऩाउने व्मवस्था 
गनुयऩनेभा उनरे जोड ददइन।् 
 



ऊजायसचचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे ववगतको सभझदायी अनुसाय आमोजना अगाडड फढाउन सटन ेअवस्था 
नयहेको फताए। 'आन्तरयक भाग ऩूया हुन ेगयी फनाउने बछनएको छ तय त्महीअनुसायको फजाय य ऩूवायधाय 

फन्न सकेको छैन,' उनरे बने, 'सभझदायी ऩूणय सॊशोधन नहुॉदासम्भ आमोजना फन्न सटदैन।' 
 

आमोजनाको बफजुरी िऩत तथा प्रसायणका राचग ५ सम ककरोलभटयको प्रसायण राइन सयकायरे नै 
फनाउनुऩन ेचचछनमाॉ कम्ऩनीको भाग छ। प्रसायण राइन छनभायणभा अदहरे देखिएको सभस्माका कायण 

त्मो काभसयकायरे गनय नसटन ेउनरे दाफी गये। बायतसॉग ववर्दमुत व्माऩाय सम्झौता (वऩदटए) बइसकेको 
स्भयण गदै ऺेरीरे बने, 'उत्ऩाददत बफजुरी देशभ ैिऩत हुने आमोजना बन्न सककन्न, प्राचधकयणरे त्मछत 

ऩरयभाणको बफजुरी आवचमक ऩदैन बनेको छ।' 
 

चचछनमाॉ कम्ऩनीराई आमोजना ददॉदा बफनाप्रछतस्ऩधाय ददइएको बन्दै ऺेरीरे त्मसभा गम्बीय रदुट यहेको 
तकय  गये। हतायभा कम्ऩनी िोल्ने स्वीकृछत ददनुबन्दा आमोजना छनभायणको 'भोडालरटी' स्ऩष्ट हुनुऩनेभा 
भन्रारमरे प्राथलभकता ददएको उनको बनाइ चथमो। 
 

ऩूवयऊजाय भन्री प्रकाशशयण भहतरे कम्ऩनीसॉग सभझदायी (एभओम)ू गदाय नै गरत बएकारे मसफाट 

देशरे पाइदा लरन नसटन ेफताए। 
 

सुदयूऩश्चचका सबासदरे बने ऩश्चचभ सेतीका नाभभा अफ याजनीछत नगनय चतेावनी ददए। सबासद 

वीयफहादयु फरामयरे सुदयूऩश्चचभका जनताराई आमोजना फन्छ बन्दै नझुटमाउन सुझाए। 'फन्न सटछ 

बने तत्कार छनभायणको प्रकक्रमा अगाडड फढाउनुऩमोन,' उनरे बने, 'फनाउॉदा सुदयूऩश्चचभ ऺेरको 
ववर्दमुतीकयण य और्दमोचगकीकयणभा प्राथलभकता ददनुऩछय।' 
 

रगानी िोज्ने नाभभा १७ वषय अस्रेलरमाको स्नोई भाउन्टेन इश्न्जछनमरयङ कऩोयेसन (स्भेक) रे ओगटेको 
राइसेन्स २०६८ सारभा सयकायरे िायेज गयेको चथमो। िायेज हुनासाथ सयकायको फास्केटभा आएको 
आमोजना प्रछतस्ऩधायफाट ददनुऩनेभा सयकायरे हचवुाभा लसडब्रुईराई ददएको ऊजायसचचव ऺेरीरे फताउॉ दै 

आएका छन।् 
 

कम्ऩनीसॉग सभझदायी हुॉदा आमोजना सन ्२०२० लबर छनभायण ऩूया गने रक्ष्म याखिएको चथमो। उत्ऩाददत 

बफजुरी देशभै िऩत गन ेमोजनासाथ कम्ऩनीसॉग सभझदायी गरयए ऩछन मछत ठूरो ऩरयभाणको बफजुरी 
प्राचधकयणरे ककन्न नसटने फताउॉ दै आएको छ। 
 

आमोजना ऩूवयऊजायभन्री गोकणय ववष्टको कामयकारभा िायेज गयी ववर्दमुत ऐन, २०४९ को दपा ३५ अनुसाय 

चचछनमाॉ कम्ऩनीराई ददइएको चथमो। थ्री गोजेज चीनभा साढे २२ हजाय भेगावाट बफजुरी उत्ऩादन गयेको 
कम्ऩनी बएकारे मही ववचवासका आधायभा सयकायरे उसको सहामक कम्ऩनीराई ददएको चथमो। 



 

लसडब्रुईसॉग २०६९ भा बएको सभझदायीभा आमोजनाको कुर रागतको १० प्रछतशत सेमय स्थानीमराई 

छुि्ि्माउनुऩने उल्रेि छ। साथै सुदयूऩश्चचभ ऺेरको ववर्दमुतीकयणका राचग १ सम ५० भेगावाट बफजुरी 
उऩरब्ध गयाउन कम्ऩनी सहभत बएको चथमो। 
 

स्भेकसॉग सम्झौता हुॉदा करयफ एक िफय रागत अनुभान गरयए ऩछन अदहरे करयफ १ िफय ८० अफय रुऩैमा" (२ 

अफय अभेरयकी डरय) कामभ गयी सन ्२०२१ सम्भ छनभायण सम्ऩन्न गने रक्ष्म याखिएको छ। तय, रगानी 
फोडय, सलभछत य भन्रारमको धायणा फाखझएऩछछ आमोजना छनभायण अछनश्चचत फनेको छ।  
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आमोजना त्रफथोल्ने अघेल्माइॉ 
चाय सम ५६ भेगावाट ऺभताको भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्आमोजना भुरुककै सफैबन्दा ठूरो छनभायणाधीन 

आमोजना हो। ऩदहरोऩटक स्वदेशी रगानीभा भार मछत ठूरो आमोजना फन्न ुसम्ऩूणय नेऩारीका राचग आपैं भा 
गौयवको ववषम हो। भुरुकभा सफबन्दा सन्तोषजनक ढॊगरे काभ बइयहेको य छनधायरयत लभछतभा सम्ऩन्न हुन े

अवस्थाभा ऩुगेको आमोजनाभा ऩछय- भाचथल्रो ताभाकोसी। तय, ऩछछल्रो सभमभा सेमय वववादरे भाचथल्रो 
ताभाकोसी आमोजनाको छनभायणकामय रगाताय ऩाॉच ददनदेखि ठप्ऩ बइयहेको छ। आमोजनाभा कामययत झन्ड ैऩाॉच 

सम भजदयुरे आपूहरूरे ऩछन सेमय ऩाउनुऩन ेभाग गदै छनभायणको काभ फन्द गयेका छन ्बन ेभाचथल्रो ताभाकोसी 
प्रवेश गन ेप्रभुि नाका लसॊगटी फजाय य वयऩयका फालसन्दारे आमोजनाफाट सफबन्दा फढी प्रबाववत आपूहरू बएको 
दाफी गदै थऩ सेमयको भाग गयी आमोजनाको काभभा अवयोध ऩुयम्ाउन थारेका छन।् मसभा लसॊगटी फजाय य 

वयऩयका फालसन्दाफाहेक अरूको सभथयन छैन।  
 

सफबन्दा याम्रयी काभ अछि फढेको भुरुककै प्राथलभकताप्राप्त आमोजनाभा छनभायण सककन ुडढे वषयबन्दा कभ सभम 

फाॉकी यहॉदा मस्तो सभस्मा देखिनु आपैं भा दबुायग्मऩूणय हो। कुन ैऩछन छनहुॉभा आमोजनाको काभभा अवयोध ऩुग्न ुचयभ 

रोडसेडडङको सभस्मा बोचगयहेका आभजनताका राचग अत्मन्त दु् िर्द ववषम हो। आमोजना सम्ऩन्न हुन जछत 

दढराइ हुन्छ, भाचथल्रो ताभाकोसी कम्ऩनीराई एकाछतय प्रछतददन झन्ड ैसाढे दईु कयोडका दयरे िाटा राग्छ बन े

आमोजनाभा अवयोध हुॉदा लसलबर य इरेटरोभेकाछनकर ठेकेदायरे छनभायणको काभ गनय नऩाएको बन्दै कम्ऩनीलसत 

ददनको झन्ड ैदईु कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी हजायना भाग्नेछन।् कम्ऩनी ऩछन ठेकेदायराई ठेटका सम्झौताअनुसाय 

हजायना छतनय फाध्म हुनेछ। काभ अवरुर्दध हुॉदा भाचथल्रो ताभाकोसी आमोजनाराई दवुैतपय फाट िाटैिाटा छ। ३५ अफय 
२९ कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी रागतको भाचथल्रो ताभाकोसी आमोजनाभा दोरिावासीसदहत रािौं नेऩारी सेमय 

रगानी गनय आतुय छन।् छनभायणभा राभो सभम अवयोध बइयह्मो बन ेरागत य छनभायण अवचध दवु ैफढ्नेछ। 
परस्वरूऩ एकाछतय आभजनता थऩ रोडसेडडङको भायभा ऩनेछन ्बन ेआमोजनाभा नापै हुन नसटन ेश्स्थछत उत्ऩन्न 

हुन सटछ। आमोजनाभा पाइदाभा नजान ेश्स्थछत आमो बन ेमसभा रगानी गनय सेमय हालरसकेका य हाल्न आतुय 

रािौंका राचग दु् िद श्स्थछत आइऩनेछ। तसथय कुन ैऩछन नाभभा ताभाकोसी आमोजनाको छनभायण अवचध य रागत 

फढ्न ेिेर हुन ुभुरुककै राचग दबुायग्मऩूणय हो।  
 

आमोजनाभा श्जल्रावासी, कभयचायी सञ्चम कोषको सञ्चमकताय, सवयसाधायण य कभयचायी सञ्चम कोषका 
कभयचायीका राचग सेमय छुि्माइएको छ। सेमय फाॉड्न ेक्रभसभेत सुरु बइसकेको छ। जहाॉसम्भ आमोजना छनभायणभा 
सॊरग्न भजदयुरे सेमय ऩाउनुऩन ेभागको सवार छ, त्मो ववचायणीम छ। छनभायणभा सॊरग्न भजदयुभा कछतऩम 

चचछनमाॉ य बायतीम भजदयु छन,् उनीहरूराई कानुनी रूऩभ ैसेमय ददन लभल्दैन, फाॉकी नेऩारी भजदयुभा झन्ड ै

सफैजसो दोरिावासी छन,् उनीहरूरे श्जल्रावासीको नातारे सेमय ऩाउॉ दै छन,् पेरय आमोजनाभा काभको प्रकृछत हेयी 
थोयै सभमका राचग काभ गन ेभजदयु धेयै छन,् आमोजना अवचधबय काभ गन ेभजदयु एकाध भार हुन्छन।् त्मही 
कायण भजदयुका राचग छुि्टै सेमय छुि्माएय ददन सककन ेश्स्थछत छैन। त्मही कायण आमोजनाभा कामययत भजदयुरे 



सेमय भागेय काभ ठऩऩ् ऩानुय नाजामज हो। जहाॉसम्भ लसॊगटी फजाय य वयऩयका फालसन्दारे एक नगयऩालरकासदहत 

११ गाववस फढी प्रबाववत बएको दाफी गदै थऩ सेमयको भाग गरययहेका छन,् त्मो आपैं भा नाजामज य अन्मामऩूणय छ। 
आमोजनाफाट ववस्थावऩत बएकाहरूरे भार त्मस्तो सेमय भाग्न ुजामज हुन्छ। भाचथल्रो ताभाकोसीफाट कोही ऩछन 

ववस्थावऩत बएका छैनन,् त्मसकायण आमोजनावयऩयका फालसन्दाराई ववशषे सुववधा ददन ुजरुयी छैन, उनीहरूको 
भाग आमोजना बफथोल्न ेअिेल्माइॉ भार हो। मो अवस्थाभा सयकाय, ताभाकोसी कम्ऩनी, ववर्दमुत ्प्राचधकयणरे 

सुयऺाकभॉ ऩरयचारन गयेय बए ऩछन तत्कार आमोजनाको काभ सुचारु गनुयको ववकल्ऩ छैन। अवयोध ऩुयम्ाउन े

जोकोहीराई सुयऺाकभॉ ऩरयचारन गयी छनस्तेज ऩायेय ववकास आमोजना छनवायध रूऩभा अछि फढाउन ुकानुनी 
याज्मको कतयव्म न ैहो जसका राचग सयकायरे अववरम्फ कदभ चाल्न ुअऩरयहामय बइसकेको छ। 
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भाथथल्रो ताभाकोसी चयभ सॊकटभा 
रोकभखण याई  

याश्ष्रम गौयवको भाचथल्रो ताभाकोसी आमोजना चयभ सॊकटभा पसेको छ। सवयदरीम छरपरफाट 

सभाधान नछनस्केऩछछ सॊकट झन ्चककुं दै जाने देखिएको छ।  
 

सेमय ऩाउनुऩन ेभागसदहत आमोजनाभा कामययत करयफ ८ सम ५० भजदयुरे ६ ददनदेखि काभ ठप्ऩ ऩायेका 
छन।् प्रबाववत ऺेरलबर ऩायी सेमय ददन करयफ १ दजयन गाववस य नगयऩालरकाका फालसन्दारे सुकुटेभा 
आमोजनाका गाडी योककयहेका छन।्  
 

स्वदेशी ऩुॉजीफाट छनभायण बइयहेको ४ सम ५६ भेगावाटको मो आमोजनाको वववाद सल्ि्माउन सवयदरीम 

फैठक याखिएको हो। त्मसभा काॊगे्रस य एभारेरे ठेकेदायभातहत काभ गरययहेका भजदयुराई सेमय ददन 

नसककन ेअडान यािेका चथए। उनीहरूरे ठेकेदायको एउटै भजदयुरे थपु्रै आमोजनाभा काभ गयाइयहेको हुन 

सटन ेय हयेक आमोजनाको सेमय ददॉदा व्मवस्थाऩन गयन् नसककने फताएका चथए।  
 

अचधकाॊश भजदयुरे दोरिावासीका हैलसमतरे सेमय ऩाउने बएकारे पेरय छुि्टै व्मवस्था गनुयनऩन े

उनीहरूको तकय  छ। 'श्रलभक स्थामी होइनन ्य सम्झौताभा ऩछन उनीहरूराई सेमय ददने व्मवस्था गरयएको 
छैन,' दोरिाका सबासद ऩशुऩछत चौरागाईंरे बन,े 'उनीहरूराई सेमय ददएय व्मवस्थाऩन गनय सककॉ दैन। 
सेमय लभराउन सटने ठाउॉ  नै छैन।' 
 

भजदयुको हडतारराई सभथयन गनेभा एभाओवादी, नेकऩा-भाओवादी य सोही ऩाटॊछनकट भजदयु 

सॊगठनसदहत चौरागाईंकै ऩाटॊ एभारेको भजदयु सॊगठन श्जपन्ट ऩछन छ। याजनीछतक तहभा 
सेमयसम्फन्धी कुया नलभरेऩछछ हर गयन् भाचथल्रो ताभाकोसीको सञ्चारक सलभछतराई श्जम्भा 
रगाएको दोरिाका अकाय सबासद आनन्द ऩोियेररे फताए। 'भजदयुराई सेमय ददएय व्मवस्थाऩन गनय 
सके याम्रो कुया हो। त्मसको छनणयम भाचथल्रो ताभकोसी फोडयरे नै गनुयऩछय ,' उनरे बने।  
 

एभारेको भजदयुभैरी नीछतका कायण भाचथल्रो ताभाकोसीभा ठेकेदायका ऩऺफाट कामययत भजदयुराई 

सेमय ददन लभल्ने/नलभल्ने ववषमभा उनी प्रस्ट िरेुनन।् 
 

 

 

 तय उनरे ती भजदयुराई सेमय नददए हडतार योटन सभस्मा यदहयहन ेफताए। 'मो ज्मादै सॊवेदनशीर 

ववषम हो,' उनरे बने, 'मो वववाद व्मवस्थाऩन गनय ज्मादै गाह्रो छ।' सबासद चौरागाईंरे बन ेशश्टत प्रमोग 
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गयेय काभ सुचारु गनुयऩन ेफताए। 'ऩीऩीऩी भोडरे, स्वदेशी रगानी य स्वदेशी व्मवस्थाऩनका ववयोधी 
िोकयहरू तथा ऩेरोलरमभ य सोरयका कलभसन एजेन्टरे अश्न्तभ सभमभा आएय सेमयको रपडा छनकारे,' 

चौरागाईंरे बने, 'उनीहरू मो आमोजनाराई असपर फनाएय स्वदेशी रगानीभा सस्तोभा नेऩारभा ववर्दमुत ्

उत्ऩादन सम्बव छैन बन्ने ऩुश्ष्ट गनय चाहन्छन।् त्मसराई कुन ैऩछन हारतभा योटनुऩछय।' भाचथल्रो 
ताभाकोसी सम्फर्दध अचधकायीहरूरे सॊवेदनशीर ववषम बन्दै सेमय वववादका सम्फन्धभा फोल्न अस्वीकाय 

गयेका छन।् उनीहरूरे आमोजना अछि फढाउन सहमोगको अवऩर जायी गयेका छन।् उनीहरूरे सभस्मा 
याजनीछतक बएकारे सभाधान भाचथल्रो ताभाकोसी सञ्चारक सलभछतफाट िोज्न नसककन ेबन्दै 

प्राचधकयण य ऊजाय भन्रारमराई जानकायी गयाएका छन।् साथ,ै आमोजनाको काभ अछि फढाउन 

आवचमक ऩहर गरयददन ऩराचायसभेत गयेका छन।् 'भाचथल्रो ताभाकोसीको सभस्मा याजनीछतक हो,' 
प्राचधकयणका एक अचधकायीरे बने, 'याजनीछतक तहफाट छनकास नछनश्स्कए हाभीरे केही गनय सटदैनौं।' 
 

ऊजाय सचचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे हस्तऺेऩ गनुयऩन ेअवस्था आएको हो बने त्मसतपय  ऩछन ववचाय गनय 
सटन ेफताए। 'हारको अवस्थाभा भन्रारमरे केही गनुयऩने अवस्था देिेको छैन,' उनरे बने, 'कम्ऩनीफाट 

हस्तऺेऩ गनुयऩन ेअवस्था हो बने जानकायी आउनुऩछय। अदहरेसम्भ कम्ऩनीरे केही बनेको छैन। केही 
नबनेको अवस्थाभा भन्रारमरे हस्तऺेऩ गनय लभल्दैन।' सवोच्च अदारतरे ऩछन हारै सेमय फाॉडपाॉड 

प्रकक्रमा योटनुनऩन ेआदेश गयेको छ। सेमय फाॉडपाॉडभा अन्माम बएको बन्दै त्मसराई योटन सवोच्चभा 
रयट ऩयेको चथमो। 
 

दोरिाका सबासद तथा याजनीछतऻहरूरे प्रबाववत ऺेरभा ऩानय य त्मसअनुसाय सेमय ददन भाग गदै 

आएका नगयऩालरका तथा गाववसका स्थानीम फालसन्दाका राचग बने प्रफन्धऩर नै सॊशोधन गयी सेमयको 
व्मवस्था गनय लसपारयस गयेका छन।् उनीहरूरे सवयसाधायणका राचग छुि्टमाइएको १५ प्रछतशत सेमयको ३ 

बागको एक बाग वा २५ प्रछतशत ती नगयऩालरका य गाववसका स्थानीम फालसन्दाराई छुि्टमाएय उऩरब्ध 

गयाउन लसपारयस गयेका हुन।् प्रसायण राइन फन्न ेनाम्द,ु गैरयभुदी, बीयकोट, जपे, भारु, सहये, बीभेचवय, 

सुस्ऩा, सन्रावती, सुनिानी, राभीडाॉडा, रादकु, फुरुङ य िायेका फालसन्दा सडकभा उबरएका छन।् हार 

आमोजना फन्ने गौयीशॊकय य राभाफगय गाववसराई भार आमोजना प्रबाववत ऺेर िोषणा गरयएको छ। 
अदहरेको व्मवस्थाअनुसाय प्रबाववत ऺेरका फालसन्दारे प्रछतव्मश्टत करयफ ३ सम य दोरिा श्जल्राका 
अन्म फालसन्दारे प्रछतव्मश्टत करयफ ७० ककिा सेमय ऩाउॉछन।् आमोजनाको काभ योककॉ दा ववर्दमुत ्

उत्ऩादनभा हुन ेदढराइरे दैछनक २ कयोड ५० राि रुऩैमाॉ गुम्छ। त्मस्तै, हडतार याजनीछतक प्रकृछतको 
बएको य ऩरयश्स्थछत काफुबन्दा फादहयको बएकारे ठेकेदायरे भेलसन य काभदाय 'आइडर' फसेफाऩत ठूरो 
यकभ ऺछतऩूछत य दाफी गने देखिन्छ। 'ठेकेदायरे कछत ऺछतऩूछत य दाफी गछय  बन्न ेअदहरे अनुभान गनय 
सककन्न,' प्राचधकयण स्रोतरे बन्मो। 
 

आमोजना छनभायणभा जछत दढराइ बमो त्मसको रागत त्मछत फढ्छ। स्वदेशी ऩुॉजी य स्वदेशी 



व्मवस्थाऩनफाट छनधायरयत सभमभा छनभायण सककन रागेको मो नभुना आमोजना हो। प्रछतभेगावाट छनभायण 

रागत करयफ ९ कयोड रुऩैमाॉभार बएको मो आमोजना सफैबन्दा सस्तो ऩछन हो।   
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भजदयुको अनुथचत भागरे ताभाकोसी आमोजनाभा दैछनक कयोडौँको घाटा 
सेमय ववतयण प्रकक्रमा थारनीऩछछ भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्आमोजनाका भजदयुको हडतार य 

लसॊगटीवासीको थऩ भागका कायण छददन देखि आमोजनाको काभ ठप्ऩ छ य मसरे आमोजनाराई दैछनक कयोडौँ 
िाटा ऩारययहेको छ । 
 

चाय सम ५६ भेगावाट ऺभताको मस आमोजनाभा कामययत भजदयुरे ५ सम ककिा य लसॊगटीवासीरे ववशषे सेमयको 
भाग दाफी गदै शुँुक्रफायदेखि आमोजनाको काभभा अवयोध गदै आएका छन ्। उनीहरूरे हडतार गदाय रागत, सभम 

य ठेकेदायराई काभ योककएफाऩत हुन ेऺछतऩूछत यरगामतभा बुटतानी ददनुऩन ेकायण दैछनकजसो कयीफ रू.तीन कयोड 

यकभ िाटा फेहोनयऩयेको आमोजनारे जनाएको छ । 
 

सफ ैऩऺरे जस्त ैसेमय ऩाउनुऩन ेभागसदहत बफजुरी, ऩेन्टय, प्रम्फय तथा छनभायण भजदयु मुछनमनरे आमोजनाको 
काभ छ ददनदेखि ठप्ऩ ऩायेका हुन ्। हडतारभा गोंगयश्स्थत बूलभगत ववर्दमुत ्गहृभा काभ गन ेलसनो हाइड्रो ब्मुयो–६ 

का २ सम ५० जना साभेर छन ्। त्मस्त,ै राभाफगयश्स्थत ऩेनस्टक, ड्माभ य सुरुङ भागयभा काभ गन ेब्मुयो–११ भा 
कामययत कयीफ ६ सम भजदयु काभ छाडये हडतारभा उबरएका छन ्। 
 

उनीहरूरे इरेटरोभेकाछनकर य हाइड्रोभेकाछनकरका काभसभेत अवयोध गयेका छन ्। लसॊगटीभा सभेत स्थानीम 

जनतारे अछतरयटत सेमय दाफी गदै दोस्रोऩटक छ ददनदेखि आन्दोरन जायी यािेका छन ्। उनीहरूरे आमोजना य 

आमोजनाका साभान फोकेका ढुवानीका साधन चल्न ददएका छैनन ्। लसनो हाइड्रो कम्ऩनीभा आफर्दध नेऩारी 
भजदयुरे ववर्दमुत ्आऩूछतय य सञ्चायभा काभ गनेफाहेक चचछनमाॉ भजदयुराई ऩछन काभ गनय ददएका छैनन ्। 
 

आमोजनाको स्वालभत्व यहेको भाचथल्रो ताभाकोसी हाइड्रोऩावय लरलभटेडको प्रफन्धऩरभा भजदयुका राचग सेमयको 
व्मवस्था गरयएको छैन । रगानीकताय कम्ऩनीका कभयचायी, सञ्चम कोषका सञ्चमकताय, ववर्दमुत ्प्रचधकयणका 
कभयचायी, दोरिा श्जल्रावासी य सवयसाधायणका राचग भार सेमयको व्मवस्था गरयएको छ । भजदयुरे सेमय भाग गये 

ऩछन ऩूया गनय नसककन ेअवस्था यहेको आमोजनारे जनाएको छ । 
 

आमोजना प्रभुि ववऻान शे्रष्ठर्दवाया हस्ताऺरयत एक अवऩरऩर जायी गयी याश्ष्रम गौयवको आमोजनाभा अवयोध 

नऩ¥ुमाउन तथा छनभायण कामय जायी याख्न आगय्ह गयेका छन ्। सयकायरे याश्ष्रम गौयवको सूचीभा यािेका 
आमोजनाभध्मे याम्रो प्रगछत बइयहेको भाचथल्रो ताभाकोसीभा स्थानीम जनता य भजदयुरे राभो सभमसम्भ 

रगाताय हडतार गयेको मो ऩदहरोऩटक हो । 
 

मी आन्दोरनका कायण आमोजनारे चतै १ गतेदेखि स्थानीम जनताका राचग जायी गन ेबछनएको १० प्रछतशत 

सेमयसभेत छनष्काशन गनय सकेको छैन । यासस 
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भाथथल्रो ताभाकोशी य साछनभाको जुभखोराभा राइसेन्स वििाद 
यवीन्र गौतभ 

भाचथल्रो ताभाकोशी जरववर्दमुत ्आमोजनाको जराधाय ऺेर जुभिोराभा अऩय ताभाकोशी हाइड्रोऩावय कम्ऩनी य 

साछनभा हाइड्रोऩावय कम्ऩनीफीच राइसेन्स वववाद बएको छ । जुभिोराभा साछनभा य अऩय ताभाकोशी दवुैरे 

आमोजना सवेऺणका राचग अनुभछत भाग गयेका छन ्। अऩय ताभाकोशी हाइड्रोऩावय कम्ऩनीरे ताभाकोसी ‘ए’को 
नाभभा ४५ भेगावाट ऺभताको आमोजना सवेऺण अनुभछतका राचग ददएको छनवेदन ५ वषयऩछछ ववर्दमुत ्ववकास 

ववबागरे यर्दद गयी साछनभाको छनवेदन दताय गयेऩछछ वववाद शुरू बएको हो ।  
 

अऩय ताभाकोशीरे २०६५ चतै ९ भा ताभाकोशी ‘ए’ (४५ भेगावाट) सवेऺण अनुभछतका राचग छनवेदन ददएको चथमो । 
ववर्दमुत ्ववकास ववबागरे २०६६, २०६७ य ०६८ भा रगाताय अऩय ताभाकोशीराई ताकेताऩर ऩठाएको फताए ऩछन कुन ै

ऩछन ऩर प्राप्त नगयेको ताभाकोशीका एक अचधकायीरे फताए । अछिल्रा ऩरको कुन ैजवाप नआएको य 

कामयप्रगछतफाये जानकायी नगयाएको बन्दै २०७० साउनभा सवेऺण अनुभछतको छनवेदन यर्दद बएको ऩर प्राप्त बएको 
स्रोतरे जनाएको छ । काठभाडौं थाऩागाउॉभा यहेको ववर्दमुत ्ववकास ववबागका कभयचायीरे ऻानेचवयभा यहेको अऩय 

ताभाकोशीको कामायरम न ैबेदटएन बनी ऩर नै गामव फनाएय आमोजना अकैराई ददन ेषडमन्र यचकेो कम्ऩनीरे 

आयोऩ रगाएको छ ।  
 

अऩय ताभाकोशीको छनवेदन यर्दद हुनासाथ २०७० असोज २२ भा सोही िोराभा जुभिोरा हाइड्रोऩावय आमोजनाको 
नाभभा ६२ भेगावाटका राचग साछनभारे सवेऺण अनुभछतका राचग छनवेदन ददएको चथमो । अऩय ताभाकोशीरे ऩछन 

ऩुन् ऩुयान ैठाउॉभा अऩय ताभाकोशी हाइड्रोवाय आमोजनाको नाभभा ८५ भेगावाटका राचग ४० राि याजस्व िचये 

२०७१ भाि ९ भा सवेऺण अनुभछतका राचग छनवेदन दताय गयाएको छ । काभ ैगनय नददन ेअछन कामयप्रगछत िोज्न ु

उऩमुटत नबएको ताभाकोशी आमोजनाका सहामक प्रफन्धक ववभर गुरुङरे फताए । आमोजनारे योल्वालरङ िोरा 
पकायएय प्रस्ताववत ताभाकोशी ‘ए’भा सभेत लभसाइन ेगयी अध्ममन शुरू गयेको उनको बनाइ छ ।  
 

१ वषयभा योल्वालरङ िोरा पकायउन ववस्ततृ इश्ञ्जनीमरयङ डडजाइनका राचग जभयनीको ल्माहभेय इण्टयनेशनर 

कम्ऩनीराई ऩयाभशयदाता छनोट गयी सम्झौता बइसकेको छ । ल्माहभेय छनभायणाधीन भाचथल्रो ताभाकोशीको सभेत 

ऩयाभशयदता हो । छनभायणाधीन आमोजनाको ववर्दमुत ्उत्ऩादन बएको २ वषयऩछछ हुन ेआम्दानी प्रमोग गनय य अरू 

आमोजना तमाय गनय ऩछन ताभाकोशी ‘ए’ य ताभाकोशी ऩाॉचौं योजेको उनरे फताए । राभाफगयसम्भ सडक, प्रसायण 

राइनसदहतको सम्ऩूणय सॊयचना अऩय ताभाकोशीरे तमाय गयेकारे मस आसऩासका आमोजना आपैरे छनभायण गनय 
ऩाउनुऩन ेउसको दाफी छ । सबासर्द आनन्दप्रसाद ऩोियेररे ऩछन अऩय ताभाकोशी सावयजछनक कम्ऩनी बएको य 

उसकै ऺेर यहेकारे उसरे काभ गछुयबन्दा मी आमोजना उसैराई ददनुऩन ेफताए ।  
 

ववर्दमुत ्ऐन २०४९ दपा ४ को उऩदपा (२) उऩदपा (१) फभोश्जभ ऩयेको दयिास्तभा तोककएको अचधकायीरे आवचमक 

जाॉचफुझ गयी÷गयाई दयिास्त ऩयेको लभछतरे ववर्दमुत्को सवेऺण अनुभछतऩरको हकभा ३० ददनलबर अनुभछतऩर 

ददनुऩन ेव्मवस्था छ । तय, ५ वषयसम्भ ऩर भार रेिेय सम्ऩकय  नबएको बन्दै सवेऺण अनुभछत नददन ुववबागकै 
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कभयचायीको षडमन्र बएको कम्ऩनीको आयोऩ छ ।  
 

अऩय ताभाकोशी ववर्दमुत ्प्राचधकयण, टेलरकभ, फीभा सॊस्थान य नागरयक रगानी कोष सॊस्थाऩक तथा सञ्चमकताय, 
स्थानीमवासी, सवयसाधायण य कम्ऩनीका कभयचायीहरूसभेत शमेय यहेको कम्ऩनी हो । साछनभा हाइड्रोऩावय कम्ऩनी 
बन ेगैयआवासीम नेऩारीफाट प्रवद्र्चधत कम्ऩनी हो । 
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ऩरयमोजनािाट २ सम िहढ घय प्रबावित, ५६ घय 

ऩुनस्र्थाऩना 
भहेन्र साऩकोटा 
दैरेि, ४ चरै–करयव ६ भदहना अछि छनभायण राईसेन्स (वऩडडए) सम्झौता गयेको ९ सम भेगावाट ऺभताको 
भाचथल्रो कणायरी जरववर्दमुत ऩरयमोजना प्रवधयक कम्ऩनी श्जएभआयरे २ सम ३९ ियधयुी प्रबाववत हुन ेय 

५६ ियधयुीको ऩुनस्र्थाऩना हुने अध्ममनरे देिाएको छ । ऩरयमोजनाफाट दैरेि, अछाभ य सुिेत श्जल्राका 
११ गाववसका ियधयुीहरु प्रबाववत य ऩुनस्र्थाऩना हुनेछन ्। 

कुर रागतको १ प्रछतशत यकभ ऩुनस्र्थाऩना, ऩुनवायस य वातावयण तथा साभाश्जक प्रबाव सभाधानभा िचय 
गरयने रगानी फोडयरे प्रकाशन गयेको भाचथल्रो कणायरीफाये डडटेर जानकायीभा उल्रेि छ । ऩरयमोजनाका 
राचग जग्गा अचधग्रहण, ऩुनवायस य दीगो वातावयण ब्मवस्थाऩन गनय चनुौती हुन ेदेिीन्छ । २ सम ५६ 

हेटटय जग्गा अचधग्रहण गने आमोजनारे ४८.९५ हेटटय छनजी य २ सम हेटटय सयकायी जग्गा अचधग्रहण 

हुने रगानी फोडयरे जनाएको छ । आमोजनाको कुर रागत १ सम १६ अवय यहेको छ । जसको वविीम 

ब्मवस्थाऩन सन ्२०१६ सम्भ गरयसटनुऩन ेऩीडीएभा उल्रेि छ । 

ऩरयमोजनारे स्थानीमराई छनशुल्क ववर्दमुतीकयणका राचग २ भेगावाट य नेऩार सयकायराई १ सम ८ 

भेगावाट ददने ऩीडीए सम्झौताभा जनाईएको छ । साढे ५ वषय छनभायण अवचध यहेको भाचथल्रो कणायरी 
जरववर्दमुत ऩरयमोजना छनभायण कम्ऩनी श्जएभआयरे वविीम ब्मवस्थाऩन जुटाएऩछछ जग्गा अचधग्रहण य 

ऩुनवायस रगामतका काभहरु सुरु हुन ेछ । “कम्ऩनी अदहरे वविीम ब्मवस्थाऩनभा रागेको छ ।” भाचथल्रो 
कणायरी जरववर्दमुत ऩरयमोजनाका प्रभुि डडके लसॊहरे बने, “वविीम ब्मवस्थाऩन जुटाईसकेऩछछ छनभायण 

कामय थारनी हुने छ । कम्ऩनीरे नेऩारको अदहत हुन ेगयी काभ गदैन ्।” 

स्थानीमराई ददनुऩने सेवासुववधाभा कुनै ऩछन कभी हुन नददने ऩरयमोजना प्रभुि लसहॊरे फताए । 
स्थानीमरे प्रबाववत श्जल्राभा योमल्टी कती ऩाउने बन्नेफाये सबासदहरुरे सयकायसॉग डडर गनुयऩन े

रगानी फोडयका कामयकायी प्रभुि याधेस ऩन्तरे फताए । सन ्२००८ भा गोरोवर टेण्डय भापय त उत्कृष्ठ 

कम्ऩनीका रुऩभा बायतीम कम्ऩनी श्जएभआयरे ऩाएको चथमो । सन ्२०१३ फाट ऩीडीए वताय सुरु बई सन ्

२०१४ ऩीडीएभा हस्ताऺय बएको भाचथल्रो कणायरी जरववर्दमूत ऩरयमोजनारे ववर्दमुत उत्ऩादन सन ्२०२१ 



फाट सुरु गन ेऩीडीए सम्झौताभा उल्रेि छ । ववर्दमूत उत्ऩादन सुरु बएको २५ वषयभा आमोजना सञ्चारन 

बएकै अवस्थाभा सन ्२०४६ भा कम्ऩनीरे नेऩारराई हस्तान्तयण गनेछ । 
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भाथथल्रो ताभाकोसी तत्कार सुचारु गयाउन भाग 

ददरफहादयु केसी 
दोरिा, ३ चतै- ५ ददनदेखि रगाताय सेमयका नाभभा ठप्ऩ बएको भाचथल्रो ताभाकोसी जरववर्दमुत ्

आमोजनाको काभ सुचारु गयाउन सवयर दफाफ ऩनय थारेको छ । दोरिाका नागरयक सभाजरे एक ववऻश्प्त 

जायी गयी तत्कार वाताय य छरपर जायी यािी आमोजनाको काभ सुचारु गयाउन भाग गयेका छन ्। 
दोरिाभा कक्रमाशीर नागरयक सभाज दोरिाका सॊमोजक चचयञ्जीवी भास्के, जनदहत नागरयक सभाजका 
सचचव रक्ष्भण िड्का य नेऩार नागरयक सभाजका अध्मऺ दीऩशॊकय चौरागाईंरे जायी गयेको सॊमुटत 

ववऻश्प्तभा तीव्र गछतभा छनभायणाधीन याश्ष्रम गौयवको जरववर्दमुत ्आमोजना राभो सभमसम्भ ठप्ऩ हुॉदा 
सम्फश्न्धत छनकामको चासो नहुन ुआचचमय बएको उल्रेि छ । 
“स्वदेशी रगानीभा छनभायण हुन रागेको मो आमोजना नेऩारीको बाग्म, बववष्म य गौयवसॉग सभेत 

जोडडएको छ,” ववऻश्प्तभा उल्रेि छ, “आमोजनाको काभ प्रबाववत हॉँुदा मसफाट हुने नोटसानी प्रत्मेक 

नेऩारीको बागभा ऩने बएकारे मो ववषमभा स्थानीम याजनीछतक दर य सयकायसभेत गम्बीय फन्नुऩछय  
बन्न ेहाम्रो आग्रह छ ।” आमोजनाको छनभायण सुरु बएदेखि नै मसराई असपर फनाउन केही ऩऺरे 

सकक्रमता देिाएको छततो सत्मराई स्भयण गदाय कतै ववगतको त्मही दबुायग्मऩूणय ऩरयस्थछतको ऩुनयाववृि 

हुन थारेको त होइन ? बन्ने आशॊका जश्न्भएको सॊमुटत ववऻश्प्तभा बछनएको छ । 

आन्दोरनरे स्िदेशी रगानी नचाहनेराई हहत गयेको छ 

ऩशुऩछत चौरागाईं 

नेकऩा एभारे ऩोलरटब्मुयो सदस्म तथा सॊववधानसबा सबासद 

भजदयु य प्रबाववत ऺेरवासीरे गयेको आन्दोरनरे आमोजना दहतववऩयीत छ । आन्दोरनकायीको भाग जे–

जे बए ऩछन वाताय य छरपरफाट अछि फढ्नुऩछय  तय फन्द य हड्तार गनुय हुन्न । आमोजनाका 
भजदयुहरूराई न ैसम्फोधन गयेय छुि्टै सेमयको व्मवस्था नबए ऩछन नेऩारी भजदयुहरूका राचग 

स्थानीमवासी य सवयसाधायणतपय को सेमयभा सहबागी हुन सटछन ्। उनीहरूराई कसैरे छेकेको छैन । 
स्थानीम प्रबाववतका फायेभा केही ददनभा कुन ैववचध छनकाल्न हाभी रागेकै छौं । तय, आमोजनाभा फन्द–

हड्तार गनुय बनेको स्वदेशी रगानीभा मछत ठूरो आमोजना फनाउने ताभाकोसी भोडरे नै असपर 

ऩानेहरूका ऩऺभा फर ऩुग्नेछ । मो आमोजनाभा स्थानीमराई कभ सेमय बमो बने ताभाकोसी ऩाॉचाॊँै य 

ताभाकोसी तेस्रोभा चाहेजछत सेमय भाग्न सककन्छ । सफै दरका नागरयक आन्दोरनभा सहबागी छन ्। 



केन्रीम य श्जल्रास्तयीम याजनीछतक तहफाट य केन्रीम स्तयका टे«ँेड मुछनमनका सॊगठनहरूफाट सभस्मा 
सभाधान गनय श्जम्भेवाय बएय ऩहर कदभी थाल्नुऩछय  । 

जसयी ऩछन काभ सुचारु हुनैऩछड  
तायाफहादयु कोइयारा 
सबाऩछत नेऩारी काॊगेय्स दोरिा 
आमोजनाको काभ कुनै ऩछन हारतभा योककनु हुन्न । जनताको भाग ऩछन ऩूया हुनुऩछय  । दरहरूसदहत 

सभन्वम सलभछतरे गत पागुन ११ भा गयेको छनणयम आमोजना व्मवस्थाऩनरे कामायन्वमन गनुयऩछय  । 
कभयचायीहरू ऩछन गैयश्जम्भेवाय हुन ुबएन । हाभी आपैं  आन्दोरन गयेय आमोजनाको काभ योटदा ववदेशी 
एजेन्टहरू सरफराउन सटछन ्। सेमयराई हछतमाय फनाएय आमोजनाको काभ योटन ुयाम्रो होइन । 

एक सेकेन्ड ऩछन योककनु हुनन् 

गॊगाफहादयु काकी 
श्जल्रा सॊमोजक तथा केन्रीम सदस्म, एनेकऩा भाओवादी 
कुन ैऩछन फहानाभा आमोजनाको काभ एक सेकेन्ड ऩछन योककनु हुन्न । हाभी ववकासका ऩऺऩाती हौं । 
याज्मसॉग जनमुर्दध गदायसभेत भाचथल्रो ताभाकोसीको काभभा कुन ैऩछन काभभा अवयोध गयेनौं । 
आन्दोरनका ऩऺभा हाम्रो कुनै ऩछन सॊरग्नता छैन, तय जामज भागका फायेभा वाताय य छरपर गनुयऩछय  । 
जनताको भाग सयकायरे सुन्नुऩछय  । महाॉ सयकाय य स्थानीम प्रशासन न ैयाजनीछतक दरराई दोष ददएय 

भुकदशयक बएको छ । सयकायी ऩहरकदभी हुनुऩछय  । 

  



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2071/12/4 

स्थानीमको सहबाथगताभा सेराङ जरविद्मुत ्फन्दै 

काठभाडौं÷यास–स्थानीमवासीको सहबाचगताभा लसन्धऩुाल्चोक श्जल्राको सेराङ य गोच्छे गाववसभा 
सेराङ िोरा साना जरववर्दमुत ्आमोजना छनभायण हुने बएको छ । आमोजना य स्थानीमवासीफीचको 
सहभछतभा ९ सम ९० ककरोवाटको सो आमोजना फन्ने बएको हो । प्रवद्र्धक याइश्जङ हाइड्रोऩावय कम्ऩनी 
प्रालरका अनुसाय १९ कयोड ९ राि रुऩैमाॉ रागत यहेको आमोजनाभा ६७ प्रछतशत ऋण यहेको य फाॉकी ३३ 

प्रछतशत स्वऩुॉजी (इटवेटी) यहेको छ ।  

इटवेटीभध्मे दईु गाववसका स्थानीमवासीरे सटनेजछत सेमय हाल्ने सहभछत बएको कम्ऩनीका कामयकायी 
अध्मऺ ववनोद बि्टचनरे जानकायी ददए । „स्थानीमवासीसॉग आमोजना अछि फढाउन आमोजनारे 

स्थानीमवासीराई न्मूनतभ १० हजायदेखि भाचथ सेमय हाल्न सटने कुयाभा सहभछत बएको छ,‟ उनरे बन,े 

„सहभछतअनुसाय उत्ऩादन बएको ऩदहरो वषयभा स्थानीमराई २० राि तथा त्मसऩछछ उत्ऩादन अवचधबय 

२ राि रुऩैमाॉ ददने सहभछत बएको छ ।‟ ७५ जना स्थानीमवासीको उऩश्स्थछतभा कम्ऩनीरे आमोजनाभा 
स्थानीमवासीराई सहबागी गयाउने गयी सहभछतऩरभा हस्ताऺयसभेत गयेको छ । सहभछतअनुसाय 

आमोजना छनभायणभा सफै कामयभा स्थानीमवासीरे कुनै अवयोध गने य सहमोग गने उल्रेि छ । आमोजना 
अछि फढाउन स्थानीम दोभादोजे राभाको सॊमोजकत्वभा सभन्वम सलभछत सभेत गठन गरयएको छ ।  

साछनभा फैंकको ऋण १२ कयोड ७५ रािफाहेकको करयफ ६ कयोड ३४ राि रुऩैमाॉ इटवेटी छ । २०७२ 

चरैलबर सम्ऩन्न गन ेरक्ष्म याखिएको आमोजनाफाट फसेछन ७० राि मुछनट फयाफयको ववर्दमुत ्उत्ऩादन 

हुने रक्ष्म याखिएको छ । आमोजनारे छनभायणाधीन आठ ककरोलभटय ऩहुॉच सडकभध्मे हारसम्भ चाय 

ककरोलभटय फनाइसकेको छ ।  

  



>f]tM gful/s, 2071/12/5 

 



 
  



>f]tM cleofg, 2071/12/5 

जरविद्मुत्को शमेय ककन्न विऩन्न िगड कजाड 
जरववर्दमुत ्ऩरयमोजनारे स्थानीम फालसन्दाका राचग छुि्ि्माएको शमेय ियीद गनय एउटा ऩरयवायराई ५० हजाय 

रुऩैमाॉसम्भको कजाय प्रवाह गदाय उटत कजायराई ववऩन्न वगय कजायभा गणना गनय ऩाउन ेसुववधा नेऩार याष्र फैङ्करे 

ददएको छ । केन्रीम फैङ्करे फुधवाय सकुय रय जायी गदै वाखणज्म फैङ्क, ववकास फैङ्क य ववि कम्ऩनीराई मस्तो 
छनदेशन ददएको हो ।  
 

मो नमाॉ व्मवस्थारे जरववर्दमुत ्कम्ऩनीको शमेय ककन्न स्थानीम फालसन्दारे सहज ऋण प्राप्त गनय सटछन ्। 
ऩछछल्रो सभम जरववर्दमुत ्कम्ऩनीहरूरे स्थानीम फालसन्दाराई शमेय ददन ेक्रभ फढाएऩछछ केन्रीम फैङ्करे मस्तो 
नीछत लरएको हो । बफहीवाय नै आऩm्नो ५ वष ेकामयकार सकेय याष्र फैङ्कफाट फादहरयन रागेका गबनयय डा. मुवयाज 

िछतवडारे ववऩन्न वगय कजायभा नमाॉ नीछत ल्माएका हुन ्। 
  



>f]tM cleofg, 2071/12/5 

जरस्रोत ससभछतको अऩरयऩक्िता 
सॊसर्दको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतका सदस्महरूरे ७ सम ५० भेगावाट ऺभताको ऩश्चचभ सेती जरववर्दमुत ्

छनभायणको राचग चीनको थ्री गजेजसॉग बएको सभझदायी सॊशोधन गनय भाग गयेका छन ्। सन ्१९९४ भ ैछनभायणको 
चयणभा प्रवेश गनुयऩन ेऩश्चचभ सेती आमोजना अझै अछनणॉत हुनुभा नेऩारको छनणयम ऺभताको अबाव प्रभुि कायण 

देखिन्छ । अको सम्फश्न्धत छनकामहरूभा सभन्वम अबावका कायण ऩछन मो आमोजना अझै छनश्चचत फन्न नसकेको 
हो । अछिल्रो व्मवस्थावऩका–सॊसर्दको प्राकृछतक स्रोतसाधन सलभछतरे ददएको छनदेशनअनुसाय थ्री गजेजसॉग बएको 
सभझदायीभा सॊशोधन गरयएको चथमो । अदहरे पेरय अको सॊशोधन गनय जरस्रोत सलभछतरे छनदेशनात्भक आदेश 

ददनुरे आमोजना छनभायणको अवचध धकेलरन सटन ेसम्बावना देखिएको छ । एउटै सॊसर्दरे मसयी फायम्फाय थऩ 

छनदेशन ददॉदै जाॉदा रगानीकताय छनयाश हुन सटछन ्य नेऩारका जरववर्दमुत्को ववकास अवरुर्दध हुन सटछ बन्नेभा 
सलभछतभा यहेका साॊसदहरू सचते हुन ुजरुयी छ । 
 

रगानीकतायरे नऩेारभा रगानीको वातावयण बएन बन्दै सधैं उठाउन ेगयेको ववषम के हो बन े‘नेऩारभा नीछतगत 

श्स्थयता छैन ।’ नेऩारभा छनकै जान्नेसुन्न ेय सभझदाय भाछनन ेमुवा सबासर्द गगन थाऩा सबाऩछत यहेको कृवष तथा 
जरस्रोत सलभछतरे मो कुया नफुझकेो होइन । तत्कारीन प्राकृछतक स्रोतसाधन सलभछतरे केही फुॉदाभा सॊशोधन गयी थ्री 
गजेजराई काभको श्जम्भा ददन फाटो िरुा गयेको चथमो । िास गयी त्मछतफेराको वववाद शमेय सॊयचना, तल्रो तटीम 

जनताको राब, स्वदेशी िऩतका राचग आमोजना छनभायण गनुयऩन,े आमोजनाराई फहुउर्ददेचमीम फनाउन ुऩनेरगामत 

ववषमभा चथमो । एउटै प्रकृछतको एउटा सॊसदीम सलभछतको छनदेशनअनुसाय सभझदायीऩरभा सॊशोधन गरयएऩछछ 

अदहरे आएय पेरय सॊशोधन गनय छनदेशन ददन ुगैयश्जम्भेवाय हो । अछिल्रो सलभछतरे सहभछत अऩायदशॉ बएको 
आयोऩ रगाएको चथमो बन ेअदहरेको सलभछतरे आरोचना नगयी सहभछतभा सॊशोधन गयी आमोजना छनभायण कामय 
अछि फढाउन छनदेशन ददएको छ । आमोजना छनभायण गनय छनदेशन ददन ुसकायात्भक बए ऩछन सहभछतका फुॉदाहरू 

ऩरयवतयन गनय जसयी छनदेशन ददइएको छ, त्मो रदुटऩूणय छ । मसयी वषैवऩच्छे सभझदायीऩर सॊशोधन हुॉदै जान ेहो बन े

कदहल्म ैऩछन आमोनजा फन्दैन । मसरे एकाछतय नेऩारको कभजोय य अदयूदशॉ नीछतराई प्रदशयन गयेको छ बन े

अकायछतय रगानीकतायको भनभा आशङ्का ऩैदा गयेको छ । अश्स्थय नीछत बएका ठाउॉभा रगानी गदाय पस्न सककन े

सोचका साथ उनीहरूरे रगानीँाफट हात खझके बन े१८ वषयभा केही नबएको ऩश्चचभ सेतीको अको १२ वषय ऩियनुऩन े

अवस्था आउन सक्छ ।  
 

अछिल्रोऩटक ऩश्चचभसेती नेऩारको दहतभा नबएकारे ववयोध गनुय ऩयेको बनाइ ववलबन्न व्मश्टतहरूरे व्मटत 

गयेका चथए । त्मसैरे अरग कम्ऩनी स्थाऩना गयी त्मसभा २५ प्रछतशत शमेय सयकायको, १० प्रछतशत शमेय आमोजना 
प्रबाववतको य सवयसाधायणराई १५ प्रछतशत शमेय जायी गयी फा“की प्रछतशत थ्री गजेजको हुन ेशतयभा आमोजनाको थ्री 
गजेजराई ददने तमायी बएको हो । सुदयूऩश्चचभको ववकासभा ठूरो सकायात्भक प्रबाव ऩान ेय शमेय ऩछन ऩाइन े

बएऩछछ आमोजनाप्रछत स्थानीम फालसन्दा सकायात्भक देखिएका छन ्। मस्तो अवस्थाभा मसको कम्ऩनीभा 
नेऩाररे २५ प्रछतशत शमेयफाऩत गनुयऩन ेरगानी गनय आवचमक छैन बन्न ेकेही सबासर्दहरूको भाग गरत छ । मो 
कुरेिानीजस्तो वा ऩञ्चचेवय आमोजना (प्रस्ताववत)जस्तो अनुदान सहमोगको आमोजना होइन । कम्ऩनी 
फनाएय  बफजुरी फेच्न ेगयी उत्ऩादन गनय राचगएको हो, जसभा जसरे जछत शमेय हारेको हो, सोहीअनुऩातभा प्रछतपर 



ऩछन ऩाउ“छन ्। त्मसैरे कुयै नफुझी जथाबावी छनदेशन दद“दा जरववर्दमुत्को ववकासभा असहमोग हुन ऩुग्छ बन्नेभा 
सबासर्दहरू सतकय  हुन ुजरुयी छ । 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2071/12/5 

ऊजाड भन्िारम न ैऩश्चचभसेतीको विरुद्धभा 
फाफुयाभ खड्का 

काठभाडौं, ४ चतै-देशभा ऊजाय ववकासको श्जम्भेवायी लरएको भन्रारमरे नै अवयोध गयेऩछछ प्रस्ताववत 

ऩश्चचभसेती जराशममुटत आमोजना पेरय अन्मोरभा ऩयेको छ । ऊजाय भन्रारमरे ऩश्चचभसेती फनाउने 
ववषमभा २ वषयअछि रगानी फोडय य चीनको सीडब्ल्मूई इन्बेस्टभेन्ट कऩोयेसनफीच बएको सभझदायीऩर 

(एभओम)ू न ैऩरयभाजयन गयी नमाॉ सहभछत गनुयऩन ेअडान लरएऩछछ वववाद फढेको छ । तत्कारीन 

भश्न्रऩरयषर्दफाट ऩारयत बएको एभओमू सॊशोधन गनय बन्दै ऊजायसचचव याजेन्रककशोय ऺेरीरे एकाएक 

प्रस्ताव ल्माएका हुन ्। 
ऊजाय य फोडयफीच आमोजना नै अछि फढाउने वा नफढाउनेफाये वववाद फादहय आउनुरे अन्मोर चलुरएको 
जानकाय फताउॉछन ्। एभओमूका प्रावधानराई लरएय ऊजाय मो आमोजना अछि फढाउन सकायात्भक 

देखिएको छैन । तय, व्मवस्थावऩका सॊसर्दको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतरे ऩश्चचभसेतीको काभ अछि 

फढाउन रगानी फोडयराई छनदेशन ददइसकेको छ । 
ऊजायभन्री याधाकुभायी ऻवारी मो आमोजना अछि फढाउन सकायात्भक बए ऩछन ऊजायसचचव ऺेरी 
ववऩऺभा उलबएका छन ्। भन्रारम नै आमोजनाको ववयोधभा बएऩछछ प्रधानभन्री सुशीर कोइयारारे 

हस्तऺेऩ नगये आमोजनाको काभ अछि नफढ्ने सम्बावना देखिएको छ । तारुक भन्रारम य रगानी 
फोडयफीच आमोजनाफाये फढ्दै गएको र्दवन्र्दवकै कायण चाइना थ्री गजेजअन्तगयतको सीडब्रूई ऩछछ हि्ने 
सम्बावना छ । 
भाउ कम्ऩनी चाइना थ्री गजेज कऩोयेसनरे ऩश्चचभसेती फनाउन ेऔऩचारयक छनणयम गयी सहामक कम्ऩनी 
सीडब्रूईभापय त डढे िफय रुऩैमाॉ प्रत्मऺ वैदेलशक रगानी लबœमाउन फोडयभा छनवेदन ददइसकेको छ । 
कम्ऩनीरे वषायअगावै सॊमुटत कम्ऩनी गठन य आमोजनास्थर अनुसन्धानका काभ सटन ेकामयमोजना 
फोडयराई फुझाएको छ । नेऩार आएका थ्री गजेजका अध्मऺ रु चानरे गत शुक्रफाय आमोजना फनाउने 
प्रछतफर्दधता जनाउॉ दै प्रसायणराइन, ऩुनफायस, ऩुनस्र्थाऩना य ववर्दमुत ्िरयद–बफक्री दय (ऩीऩीए)को ववषमभा 
सयकायको औऩचारयक प्रछतफर्दधता भागेका चथए । 
५ सम भेगावाटबन्दा ठूरा जरववर्दमुत ्आमोजना फोडयभापय त अछि फढ्न ेबएऩछछ सचचवदेखि भन्रारमका 
उच्च अचधकायीरे असहमोग गदै आएको फोडयका अचधकायीहरू फताउॉछन ्। कृवष तथा जरस्रोत सलभछतरे 

ऩश्चचभसतेीफाये एकीकृत धायणा फनाउन ऊजाय य फोडयराई छनदेशन ददएको २ भदहना बफछतसटदा ऩछन दवुै 
छनकामरे छनदेशन ऩारना गयेका छैनन ्। मसफीच ऊजाय य फोडयका अचधकायीफीच २ चयणभा छरपर बए 

ऩछन भन्रारम आमोजना अछि फढाउन सकायात्भक नदेखिएऩछछ एकीकृत अवधायणा तमाय गनय नसकेको 



फोडयको दाफी छ । 
सलभछतको भॊगरफायको फैठकभा ऊजायसचचव ऺेरीरे वैदेलशक रगानी स्वीकृत, सॊमुटत कम्ऩनी गठन य 

आमोजनास्थर अनुसन्धानको काभ थाल्नुअछि एभओमू ऩरयभाजयन गनुयऩन ेअडान लरएका चथए । आपू 

आमोजनाववयोधी नबएको श्जककय गदै ऺेरीरे बन,े “ऩदहरे एभओमूभा बएका व्मवस्था ऩरयभाजयन गयेय 

भार आमोजना अछि फढाऔॊ ।” 

ऩश्चचभसेतीको बफजुरी आन्तरयक िऩतका राचग आवचमक नऩन ेबन्दै उनरे मस्तो अवस्थाभा 
आमोजनाको २५ प्रछतशत स्वालभत्व य प्रसायणराइन छनभायणको श्जम्भेवायी सयकायरे लरन नहुन ेऩछन 

फताए । आमोजनाफाट प्रबाववत २० हजायबन्दा फढी ऩरयवायको ऩुनफायस य ऩुनस्र्थाऩनाको सम्ऩूणय श्जम्भा 
सम्फश्न्धत कम्ऩनीरे नै लरनुऩने उनको अडान छ । एभओमूभा बने आमोजनाफाट प्रबाववत डोटी, 
डडरेधयुा, फैतडी य फझाङका २० हजायबन्दा फढी ऩरयवायको ऩुनस्र्थाऩना य ऩुनफायसको व्मवस्थाऩन 

सयकायरे गने य त्मसभा आवचमक रगानी कम्ऩनीरे फेहोने व्मवस्था छ । आमोजनाभा ६५ प्रछतशत 

सीडब्रूई, १० प्रछतशत आमोजना प्रबाववत स्थानीम य २५ प्रछतशत ववर्दमुत ्प्राचधकयणको स्वालभत्व यहने 
रगानी सॊयचना तमाय बइसकेको छ । 
फोडयका प्रभुि कामयकायी अचधकृत याधेश ऩन्त आमोजनाको काभ तत्कार अछि फढाउनुऩने फताउॉछन ्। 
प्रवद्र्धक सीडब्रूईसॉग हुन ेआमोजना ववकास सम्झौता (ऩीडीए)भा याज्मरे लरने य ददने ववषमभा छरपर 

हुने बन्दै उनरे अदहरे एभओमू ऩरयभाजयनबन्दा आमोजनाको काभ अछि फढाउन आवचमक यहेको श्जककय 

गये । 
“भाचथल्रो कणायरी य अरुण तेस्रोका प्रवद्र्धकसॉग बएका एभओम ूऩीडीए वातायका क्रभभा ऩरयभाजयन 

बएका छन,्” उनरे बने, “ऩश्चचभसेतीभा ऩछन ऩरयभाजयन गनय सककन्छ तय मही कायण देिाएय प्रकक्रमा 
योटन लभल्दैन ।” ऩीडीए वातायका क्रभभा छन्शुल्क ऊजाय तथा छन्शुल्क सेमयरगामत अन्म ववषमभा 
छरपर हुन ेउनरे स्ऩष्ट ऩाये । 
आमोजनाका ऩूवयतमायी सकेय सीडब्रूईसॉग ऩीडीए वाताय सुरु हुन अझै डढे वषय राग्ने ऩन्तरे जानकायी ददए 

। सलभछतरे ददएको छनदेशनअनुसाय वैदेलशक रगानी स्वीकृत, कम्ऩनी गठनका राचग फोडय फैठकभा 
प्रस्ताव जाने जानकायी ददए । 
७५० भेगावाटको ऩश्चचभसेती फन्न ेचचाय चरेको २ दशक बइसकेको छ । सयकायरे प्रत्मेक वषयको फजेटभा 
ऩश्चचभसेती अछि फढाउने उल्रेि गदै आएको छ । तय, ववलबन्न स्वाथय सभूहको अवयोधका कायण 

आमोजना अछि फढ्न सकेको छैन । सीडब्रूईरे गयेको प्रायश्म्बक अध्ममनरे आमोजना आचथयक रूऩभा 
आकषयक देखिएको छ । 
आमोजना छनभायणका राचग आवचमक जग्गा अचधग्रहण, ऩुनफायस य ऩुनस्र्थाऩना गदाय राग्न ेिचय सफ ै

प्रवद्र्धक सीडब्रूईरे छतने जानकायी ददॉदै ऩन्तरे बने, “नेऩाररे मसको व्मवस्थाऩनभार गने हो ।” 

आमोजना प्रबाववत श्जल्राका सबासर्दहरू ऩश्चचभसेती सुदयूऩश्चचभ ववकासको जग बएको बन्दै जसयी 
बए ऩछन आमोजना फन्नऩुनेभा जोड ददन्छन ्। “ऩश्चचभसेती आउॉछ बनेको २ दशक बफछतसकेको छ, 



आमोजना आउने÷नआउन ेववषमभा अफ जसयी ऩछन छनक्र्मोर हुनुऩछय ,” सबासर्द वीयफहादयु फरामय 

बन्छन,् “ऩश्चचभसेतीभा धेयै िेर बए, अफ िेर हैन, आमोजना फनाउनुऩछय  । सहमोग गनय प्रबाववत 

ऺेरका फालसन्दा आतुय छन ्।” 
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ऩश्चचभ सेती आमोजनाको ‘सभझदायी’ ऩुन् 
वििादभा 
बीभ गौतभ  

फहुचचचयत ७ सम ५० भेगावाटको ऩश्चचभसेती जरववर्दमुत ्आमोजनासॉग बएको सभझदायीफाये पेरय वववाद 

देखिएको छ । २०६८ पागुनभा सीडब्रूई इन्बेस्टभेन्ट कऩोयेसनसॉग ऊजाय भन्रारमरे सभझदायी गयेकाभा 
तत्कारीन सॊसर्दको प्राकृछतक स्रोत साधन सलभछतरे रदुटऩूणय बएको फताएऩछछ वववाद बएको चथमो । ६ 

भदहनालबर अध्ममन सकेय एक वषयलबर छनभायण सुरु गन े रक्ष्म याखिएको सो आमोजनासॉग बएको 
सभझदायीँे त्मसको ठीक तीन वषयऩछछ पेरय वववादभा आएको हो । 

सॊसर्दको कृवष तथा जरस्रोत सलभछतभा सलभछतका केही सबासर्द तथा ऊजाय भन्रारमका अचधकायीरे 

सभझदायीभा ऩरयवतयन नगयी आमोजना अछि फढ्न नसटन े फताएका चथए । सलभछतभा फोराइएका 
आमोजना छनभायणस्थर सुँुदयूऩश्चचभ ऺेरफाट प्रछतछनचधत्व गन ेसबासर्दहरूरे सयकायरे ऩश्चचभ सेती 
फनाउन ेनाभभा ठूरो चरिेर गयेको आयोऩ रगाउॉ दै आमोजनाफाये स्ऩष्ट छनणयम गयेय अछि फढ्न आग्रह 

गयेका चथए ।  

सलभछतको फैठकरे ववगतभा बएको सभझदायी तथा ऩछछल्रो सभमभा बएको आमोजना ववकास सम्झौता 
(ऩीडीए) आददको आधायभा याश्ष्रम आवचमकता य सुदयूऩश्चचभवासीको उत्कृट आकाॊऺाराई सभेत 

भध्मनजय गदै ऩश्चचभ सेती जरववर्दमुत ्आमोजना छनभायण गन ेकुयाभा अफ कुनै ववरम्फ नगनय छनदेशन 

ददएको छ । ऩरयवछतयत सन्दबयभा नेऩारको अचधकतभ दहत सुछनश्चचत हुन ेगयी रगानी फोडयरे भन्रारम य 

सम्फश्न्धत सवै छनकामसॊग सॊवाद य सभन्वम गरय छनकासको प्रष्ट सुझाव सदहत एक भदहनालबर सोको 
प्रगछतसलभछतभा ऩेस गनय रगानी फोडयराई छनदेशन ददएको सबाऩछत गगन थाऩारे फताए ।  

ववर्दमभान कानुनी व्मवस्थाअनुसाय रगानीकतायसॊग अचधकाय प्राप्त छनकामफाट थऩ वाताय वा सम्झौता 
जे–जस्तो गनुयऩछय  गयी ऩरयमोजनाको कामयराई उच्च प्राथलभकताका साथ अगाडड फढाउने बनी ववगतभा 
ददएको छनदेशन तथा मसअछि जरस्रोत सलभछतरे अछि फढाउनका राचग ऊजाय भन्रारम य रगानी फोडयरे 

समुॊटत रूऩभा कामयक्रभ कामायन्वमनका राचग छनष्कषयसदहत अववरम्फ सलभछतभा ऩुग्न ददएको 
छनदेशनराई सभेत ध्मान ददई आमोजना अछि फढाउन ऩछन सलभछतरे स्भयण गयाएको छ ।  



फैठकभा ऊजायभन्री याधा ऻवारीरे ऩदहरा गरयएको सभझदायीभा केही रदुट यहेको उल्रेि गदै त्मसराई 

सुधाय गयेय अछि फढ्नुऩने फताइन ्। उनरे चचछनमाॉ कम्ऩनीरे व्माऩारयक प्रमोजनको दहसाफरे आमोजना 
अछि फढाउन रागेकारे नेऩाररे अचधकतभ ् दहत हुने गयी अछि फढ्नुऩन े फताए । ऊजाय सचचव 

याजेन्रककशोय ऺरीरे ऩदहराकै सभझदायीभा बएको केही फुॉदा ऩरयवतयन नगये आमोजना अछि फढ्न 

नसटन ेफताए । „ऩरयवछतयत अवस्थाभा बफजुरी देशभै िऩत गनेफाये ऩछन बन्न सटन ेअवस्था छैन, नेऩार 

ववर्दमुत प्राचधकयणरे बफजुरी ककन्न नसटन ेफताएको छ,‟ उनरे बन े। रगानी फोडयका प्रभुि कामयकायी 
अचधकृत याधेश ऩन्तरे बने आमोजना अछि फढाउन सटने अवस्था यहेको य चचछनमाॉ कम्ऩनीसभेत 

सकायात्भक यहेकारे सयकायरे उचचत वातावयण छनभायण गनुयऩन ेफताए । फैठकभा प्रसायण राइन छनभायण, 

ऩुनवायस तथा ऩुन्स्थाऩना तथा ववर्दमुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) दयफाये चचछनमाॉ कम्ऩनीरे स्ऩष्टता 
िोजेको जानकायी सभेत ददइएको चथमो ।  

फैठकभा सुदयूऩश्चचभका सबासर्दहरु वषौदेखि सुदयूऩश्चचभभा फन्ने आमोजनाराई अछि फढ्न नददनका 
राचग लसॊहदयफायलबरफाट चरिेर बइयहेको उल्रेि गदै छछटो फनाउनुऩन ेफताए । सबासर्द वीयफहादयु 

फरामयरे सयकायी छनकामरे नै ऩश्चचभ सेती फनाउन नददने िेर िेरेय ऩश्चचभका छनभुिा य गरयफ 

जनताभाचथ अन्माम गरययहेको आयोऩ रगाउॉ दै नेऩारको सॊववबान छनभायण य ऩश्चचभ सेती उस्तै बएको 
फताए । फैठकभा मस ऺेरका अन्म सबासर्दहरुरे सभेत ऩश्चचभ सेती अछि फढाउन दढराई गनय नहुने फताए 

। 

फैठकभा सबासर्दहरू अभतृकुभाय फोहोया, ऻानेन्रफहादयु काकीरे ऩश्चचभ सेती हयेक दहसाफरे भुरुकका 
राचग आवचमक यहेको फताएका चथए बन े अकाय सबासर्द डा. प्रकाशशयण भहत, आनन्द ऩोियेर 

रगामतरे हतायभा सभझदायी गयेकारे त्मसभा केही रदुट यहेको फताएका चथए । 
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सोरुखोरा य प्राथधकयणफीच ऩीऩीए 

काठभाडौं÷यास– सोरुिमु्फुभा छनभायण हुन रागेको ८६ भेगावाटको सोरुिोरा दधूकोसी जरववर्दमुत ्

आमोजना य नेऩार ववर्दमुत ्प्राचधकयणफीच ववर्दमुत ्िरयद सम्झौता (ऩीऩीए) बएको छ ।  

हाइड्रो बेन्चय प्रालरर्दवाया प्रवद्र्चधत तथा साहस ऊजाय लरलभटेडको भुख्म रगानीभा फन्न रागेको सो 
आमोजनाको ऩीऩीए बएको हो । स्थानीम सभुदामको सभेत सहबाचगताभा छनभायण हुन रागेको सो 
आमोजना छनजी ऺेरफाट छनभायण बएको सफैबन्दा ठूरो आमोजना बएको प्रालररे जनाएको छ । ९ अफय ६८ 

कयोड रुऩैमाॉको रागतभा छनभायण हुन रागेको सो आमोजनारे वैशािको दोस्रो सातालबर वविीम 

व्मवस्थाऩन गयेय तीन वषयलबर आमोजना छनभायण सम्ऩन्न गने रक्ष्म यािेको कम्ऩनीका सचचव सीऩी 
आचामयरे फताए । स्थानीमराई ५ प्रछतशत सेमय ददन रागेको सो आमोजना छनजी, सावयजछनक य 

सहकायीसभेतको सहबाचगताभा फनाउन राचगएको हो ।  

छनजी सभुदाम य सहकायीको सहकामयभा साहस हाइड्रो ऩावय कम्ऩनी लरलभटेडरे गुल्भी श्जल्राश्स्थत 

भाचथल्रो हुग्दी िोरा जरववर्दमुत ् ऩरयमोजना ५ भेगावाट आमोजना तोककएको सभमभ ै अगाडड नै 
फनाएको चथमो ।  

साहस ऊजायभा व्मश्टतगत रूऩभा न्मूनतभ १ राि य सॊस्थागत रूऩभा ५ राि तथा अचधकतभ ५ 

कयोडसम्भ सॊस्थागत रगानी गनय सककने साहस कम्ऩनीका अध्मऺ दहभ ऩाठकरे जानकायी ददए । 
अध्मऺ ऩाठकका अनुसाय, सो रगानीभध्मे प्रथभ ककस्ता ६० प्रछतशत आगाभी १५ वैशािसम्भ रगानी 
गनय सककनेछ ।  
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ऊजाडभन्िी ऻिारीद्िाया फूढीगण्डकी जरविद्मुत्को छनयीऺण 
ऊजायभन्री याधा ऻवारीरे गोयिाभा छनभायणाधीन फूढीगण्डकी जरववर्दमुत ्आमोजनाको छनयीऺण गयेकी छन ्।  
 

श्जल्राको घ्माल्चोक गाववसश्स्थत लसउयेनीटायभा छनभायण बएको आमोजनाको सुरुङको अवरोकन गयेऩछछ 

उजायभन्री ऻवारीरे आमोजनाको ववस्ततृ अध्ममन प्रछतवेदन ९डडऩीआय० रयऩोटय अध्ममन गयेकी चथइन ्।  
 

ऩयाभशयदाता कम्ऩनी फ्रान्सको ट्र्माकफेल्टका कभयचायीरे आमोजना छनभायण स्थर लसउयेनीटायभा छनभायण शुरु 

गरयएका सॊयचनाको अवस्थाफाये भन्री ऻवारीराई जानकायी गयाएका चथए ।  
 

भन्री ऻवारीरे आमोजना छनभायणका क्रभभा प्रबाववत हुन ेगोयिा य धाददङका ववलबन्न गाववसका स्थानीम 

फालसन्दासॉग ऩछन बेट गयेकी छन ्।  
 

घ्माल्चोकभा स्थानीमफालसन्दासॉग शुक्रवाय बएको बेराभा भन्री ऻवारीरे आमोजनाको काभ तत्कार ैअछि फढाउन े

जानकायी गयाइन ्। “आमोजनाको डडऩीआय सककमो”, उनरे बछनन ्“अफ तत्कार ैआमोजनाको सॊयचनात्भक काभ य 

मोजना धभाधभ शुरु गरयन्छ ।” स्थानीम फालसन्दासॉगको ऩयाभशयका क्रभभा भन्री ऻवारीरे आमोजना छनभायण हुॉदा 
स्थानीमराई ऩनय जान ेसभस्माफाये श्जऻासा यािेका चथए । 
 

“आमोजना छनभायण हुॉदा जनताराई के–कस्तो सभस्मा हुन्छ रु बन्नेफाये ऩूवय सम्बाब्मता अध्ममन गनय भ आएको 
हुॉ”, भन्री ऻवारीरे बछनन ्“आमोजनाको फाॉध छनभायण गदाय स्थानीम फालसन्दाको ियिेत, फायी अचधग्रहण गनुयऩन े

हुन्छ ।”  

 

स्थानीम फालसन्दारे आमोजना छनभायण गदाय कहाॉसम्भ ऩानीको सतहरे छुन्छ बन्नेफाये अदहल्म ैकेही मककन 

नबएकारे ववकासे मोजना छनभायण, भभयत य शुरु गन ेकाभ योककएको फताएका चथए । साथ ैउचचत भुआब्जाको 
स्थानीमरे भाग गयेका छन ्।  
 

भन्री ऻवारीरे गोयिाको दोस्रो व्माऩारयक केन्र आरुिाट आसऩासका स्थानीम फालसन्दासॉग ऩछन सोही ददन बेट 

गयेकी छन ्। भन्री ऻवारीसॉग आमोजनाफाये आफ्ना श्जऻासा याख्न गोयिाको घ्माल्चोक, दफुयङ, पूजेर, फुॊकोट, 

फोरायङ, तान्राङ, आरुचनौटे, थभुी गाववसका स्थानीम फालसन्दा आरुिाटभा बेरा बएका चथए ।  
 

आमोजना छनभायण हुॉदा थभुीको आिेत फजायसम्भ ऩानीको सतह ऩुग्न ेफताइएको छ । आमोजनाफाये स्थानीम 

फालसन्दाभा हल्रा धेयै बएकारे ववकास सलभछतरे मसअछि ऩछन ऩटक–ऩटक आमोजनाका फायेभा जानकायी ददन 

अन्तकक््रयमा कामयक्रभ यािेको चथमो ।  
 

भन्री ऻवारीसॉग ैगोयिाका सबासर्दहरु चीनकाजी शे्रष्ठ, कभरा ऩन्त, कृष्ण चधतार, धाददङका सबासर्द याजेन्र 

ऩाण्डरेगामत उऩश्स्थत चथए । सबासर्दसॉग स्थानीम फालसन्दारे आमोजनाफाये आपूराई रागेका श्जऻासा यािेको 
चथए । यासस 



 

 


