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पऩडिए र पऩटिएमा पिऱम्ब हझॉदा माथथल्ऱो त्रिशूऱीको भपिष्य अन्योऱमा 

भाथथल्रो त्रिशूरी–१ जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्खरयद (वऩटिए) य आमोजना विकास सम्झौता (वऩडिए) भा 
विरम्फ हुॉदा आमोजनाको बविष्म नै अन्मोरभा ऩयेको छ ।  
 

 

रगानीकताारे ऩनन वऩडिए य वऩटिए चाॉिो बए ऩुॉजी प्रिाह गना आपूहरुराई सहज हुन ेस्ऩष्ि गयेका छन ्। दईु सम १६ 

भेगािाि ऺभताको उक्त आमोजनाका रगानीकताा य प्रिद्र्धकफीच त्रफहीफाय यानत सम्ऩन्न छरपरभा उनीहरुरे 

रगानीका राथग भागाप्रशस्त गन ेवऩडिए य वऩटिए सम्झौता नहुॉदा आमोजनाको बविष्म न ैअन्मोरभा ऩयेकाभा दु् ख 

प्रकि गयेका आमोजनाका भहाप्रफन्धक फाफुयाभ बायद्िाजरे याससराई फताउनुबमो ।  
 

विश्ि फैंकअन्तगातको अन्तयााष्ट्ष्िम वित्तीम ननगभ (आइवऩसी), एससमारी विकास फैंकरगामत एक दजान अतयााष्ट्ष्िम 

रगानीकताा छरपरभा सहबागी यहेको जानकायी टदॉदै भहाप्रफन्धक बायद्िाजरे बन्नुबमो’ “वऩडिए य वऩटिएभा 
टिराइ हुॉदा अन्तयााष्ट्ष्िम रगानी सबत्र्माउन कटिन बमो ।”  

 

आि िर्ा अगाडिदेखख ऩूिााधाय ननभााणको काभ थारेको उक्त आमोजनारे रु दईु अफा खचये सम्ऩूणा आधायबूत 

ऩूिााधाय ननभााण गरयसकेको जानकायी टदॉदै आमोजनाका भहाप्रफन्धक फाफुयाभ बायद्िाजरे बन्नुबमो, “ऩरयमोजना 
विकास (वऩडिए) सम्झौता, विद्मुत ्खरयद त्रफक्री सम्झौता (वऩवऩए), य उत्ऩादन अनुभनत प्राप्त हुनेत्रफवत्तकै हाभी काभ 

थाल्न तमाय छौँ ।”  

 

उहाॉरे सन ्२०२० सम्भभा ऩरयमोजना ऩूया हुन ेरक्ष्मका साथ आमोजनारे विस्ततृ इष्ट्न्जननमरयङ डिजाइन सम्ऩन्न 

गयेको तथा िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन प्रनतिेदन विऻान प्रविथध तथा िाताियण भन्िारमरे स्िीकृत 

गरयसकेको जानकायी टदनुबमो ।  
 

विश्ि फैंकको भाऩदण्िअनुसाय एकीकृत प्रबाि भूल्माङ्कन अध्ममन ऩूया गयेको उक्त आमोजनारे नेऩार विद्मुत ्

प्राथधकयणसॉग याष्ट्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्न विद्मुत ्जिान सम्झौता गरयसकेको फताउॉ दै उहाॉरे प्रिेश भागा 
ननभााणका राथग फािो फनाइसककएको आि ककरोसभिय विद्मुत ्प्रसायण राइन जिानका राथग प्रायष्ट्म्बक 

िाताियणीम ऩयीऺण स्िीकृत बइसकेको उल्रेख गनुा बमो ।  
 

नेऩार िािय एन्ि इनजॉ िबेरऩभेन्ि कम्ऩनीद्िाया प्रिद्र्थधत यसुिा ष्ट्जल्राको भाथथल्रो त्रिशूरी–१ जरविद्मुत ्

आमोजना दक्षऺण कोरयमाको कोसेऩ, िसेरन य केमोङ तथा अन्तयााष्ट्ष्िम वित्तीम ननगभको सॊमुक्त रगानीभा ननभााण 



गरयन ेछ ।  
 

झन्ि ैरु ५८ अफा रागतको उक्त आमोजनाका राथग ननगभरे ३० राख अभेरयकी िरय रगानी गरयसकेको छ बन े

विस्पोिक ऩदाजाको खरयद, िुिानी, बण्िायण य प्रमोगका राथग सयकायरे अनुभनत प्रदान गयेय नेऩारी सेनाको 
ननगयानीभा सशविय खिा गयेय ती िस्तुको सुयऺण गरययहेको छ ।  
 

आमोजनाका राथग १५ ककरोसभिय राभो प्रिेशभागा ननभााणभध्मे ४२ प्रनतशत काभ ऩूया बइसकेको छ बन ेसयकायरे 

आमोजनास्थरभा ऩन ेफोि त्रफरुिा काट्न अनुभनत प्रदान गरयसकेको भहाप्रफन्धक बायद्िाजरे फताउनुबमो ।  
 

आमोजनाका राथग ७४ योऩनी ननजी जग्गा खरयद बइसकेको छ बन े३०५ योऩनी गुिी जग्गाको भोटहमानी हक ऩनन 

खरयद गरयसककएको जानकायी टदॉदै उहाॉरे करयफ ८० हेक्िय िन ऺेिराई सयकायरे बािाभा आमोजनाराई टदइसकेको 
फताउन ुबमो ।  
 

जरप्रिाहभा आधारयत उक्त आमोजनाभा ऩटहरोऩिक अन्तयााष्ट्ष्िमस्तयभा ख्मानतप्राप्त ती तीन कोरयमारी 
कम्ऩनीरे कुर रागतको ७५ प्रनतशत रगानी गयेका छन ्। सफैबन्दा धेयै ५० प्रनतशत रगानी गयेको कोरयमा साउथ 

इष्ि कम्ऩनी कोरयमा सयकायको भातहतको कम्ऩनी हो ।  
 

ननभााण, सञ्चारन, स्िासभत्ि य हस्तान्तयण (फुि) प्रणारीभा आधारयत उक्त आमोजना ननभााण अिथध ऩाॉच िर्ा य 

३० िर् ेउत्ऩादन अिथधऩनछ नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण गरयन ेछ ।  
 

आमोजनारे ननभााण गयेको फािो अन्तत् नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण हुन ेबएकारे धाटदङको गल्छी हुॉदै त्रिशूरी–
यसुिा–यसुिागिी–केरुङ नाकाफाि चीनको स्िशाससत ऺेि नतब्फत जोड्न ेसिकसॉग सम्ऩका  स्थाऩना गना ऩनन 

आमोजनाराई तत्कार अनघ फिाउन नेऩार सयकायफाि आिश्मक सहमोग हुनेभा आपू विश्िस्त यहेको भहाप्रफन्धक 

बायद्िाज फताउनुहुन्छ ।  
 

नेऩार, बायत य चीनफीच व्माऩाय प्रिद्र्धनका ननष्ट्म्त सफैबन्दा उऩमुक्त भाध्मभ भाननएको उक्त फािोरे नेऩारको 
अथातन्ि विस्तायभा सघाउन ेउहाॉको विश्िास छ । साथ ैऊजाा सङ्किफाि गुष्ट्िएको भुरुकराई केही हदसम्भ थऩ 

त्रफजुरी प्राप्त हुनेछ बन ेहारको विद्मुत ्बाय किौती तीन–चाय घन्िाभा सीसभत तुल्माउन ऩनन फर सभल्नेछ ।  
 

उक्त आमोजनाको वऩडिए, वऩवऩएरगामत सभस्मा शीघ्र सभाधान बएभा भुरुकको हारको ७५० भेगािाि जडित 

ऺभताभा २१६ भेगािाि त्रफजुरी याष्ट्ष्िम प्रसायण राइनभा जिान हुनेछ । यासस   



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072/1/11 

सॊखझिासभाबासीद्िारा अरूण तेस्रो छछिो छनमााण गना माग 

फहुचथचात अरूण ्ॉ तेस्रो जरविद्मुत ्आमोजनाको सॊखिुासबाफासी वियोधी नबएकारे जनतसक्दो चाॉिो ननभााण गना 
ष्ट्जल्राफासीरे आग्रह गयेका छन।् अरूण तेस्रो ननभााणभा सहमोग गना सभेत आतुय यहेको ष्ट्जल्राफासीको बनाइ 

थथमो। 
सॊखिुासबाको सदयभुकाभ खाॉदफायी य आमोजना प्रबावित ऺेि नुभभा रगानी फोिाद्िाया आमोष्ट्जत अरूण तेस्रो 
सञ्चारन गना सािाजननक सुनुिाई कामाक्रभभा उक्त धायणा याखेका हुन।् कामाक्रभभा अरूण सयकोकाय ससभनत 

सॊखिुासबा, बोजऩुयका सॊमोजक भहेश थऩसरमारे अरूण नदीभा समौं िर्ादेखख त्मनतकै ऩानी फथगयहेको छ अफ 

सदऩुमोगभा टिराइ गना नहुन ेफताउनुबमो। 
उहाॉरे अरूण तेस्रो ननभााणरे सॊखिुासबाफासीको जीिनस्तयभा उस्कन ेय योजगाय, व्माऩाय व्मिसामरे 

ष्ट्जल्राफासीभा िूरो ऩरयितान ल्माउन ेफताउनुबमो। कामाक्रभभा शयेफहादयु िनरे अरूण वियोधी ष्ट्जल्राभा छैनन,् 

जनतसक्दो चाॉिो ननभााण गना आग्रह गनुाबमो। उहाॉरे आमोजनारे ष्ट्जल्राको स्िास््म सशऺारगामतका ऺेिको 
विकासका राथगसभेत सहमोग गना आग्रह गनुाबमो। 
कामाक्रभभा उद्मोग िाखणज्म सॊघका भहासथचि सयोज फिचामारे अरूण तेस्रो जरविद्मुत ्ननभााणका कुया गयेको 
तीन दशक त्रफत्मो, अफ कुया होइन तत्कार काभ शुरू गनुाऩन ेफताउनुबमो। त्मस्त ैसबासद् तायाभान गुरुङरे अरूण 

तेस्रो ऩरयमोजना ष्ट्जल्राफासीको टहतभा ऩीिीए गना आग्रह गदै सम्झौता अनुसाय नेऩाररे ऩाउन ेनन्शुल्क २१ 

प्रनतशत विद्मुत्को यकभ केही राबाॊश प्रबावित ऺेिभा खचा गरयनुऩन ेभाग गनुाबमो। 
उहाॉरे आशा य ननयाशाभा बौतारयएका ष्ट्जल्राफासी अफ बन ेननभााण हुनेभा विश्िस्त यहेको धायणा याख्नबुमो। रगानी 
फोिाका प्रभुख कामाकायी अथधकृत याधेश ऩन्तको अध्मऺताभा सम्ऩन्न सािाजननक सुनुिाई कामाक्रभभा अरूण तेस्रो 
आमोजनाका फायेभा ष्ट्जल्राफासीरे उिाएका ष्ट्जऻासाभा अरूण तेस्रो आमोजना विकासकतााका तपा फाि हरययाभ 

सुिेदीरे प्रष्ि ऩानुा बएको थथमो। 
बायतीम कम्ऩनी सतरुजरे ननभााण गन ेअरूण तेस्रो आमोजनाफाि ९ सम भेगािाि विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेउक्त 

आमोजना ननभााण गना १ सम ४ अफा रुवऩमाॉ खचा हुन ेअनुभान गरयएको छ। आमोजना ऩाथीबया गाविसभा फाॉध य 

टदटदङको वऩखिुाफाि विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेआमोजनाफाि महाॉको भकारु, ऩाथीबया, ऩािाखोरा, मापु, नुभ य टदटदङ 

गाविस प्रबावित हुन ेफताइएको छ। 
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ऱोिसेडिङ घट्यो 

काठमािौं/रास– नेऩार विद्मुत ् प्राथधकयणरे साताको ५५ घन्िा यहेको रोिसेडिङ घिाएय ४७ घन्िाभा 
झायेको छ । शननफायदेखख रागू हुने गयी रोिसेडिङ घिाइएको प्राथधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज 

काफ्रेरे जानकायी टदए ।  

„कुरेखानीको ऩानी सष्ट्ञ्चती, आन्तरयक व्मिस्थाऩन तथा चहुाििभा आएको कभीको कायण रोिसेडिङ 

घिेको हो,‟ उनरे बने, „गत िर्ा मही सभमभा दैननक १२ घन्िा रोिसेडिङ यहेकाभा मसऩासर ६ घन्िाभा 
झाना सपर बएका छौं ।‟ 

प्राथधकयणका अनुसाय, हार विद्मुत्को भाग १२ सम भेगािाि छ । प्राथधकण बाय प्रेर्ण केन्रका प्रभुख 

बुिन ऺिीरे बायतफाि २ सम ३० भेगािाि आमात, प्राथधकयणको ३ सम भेगािाि य ननजी ऺेिफाि १ सम 

२५ भेगािाि गयी ६ सम ५५ भेगािाि उऩरब्ध यहेको य ५ सम ४५ भेगािाि रोिसेडिङ बएको जानकायी टदए 

। 
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१६ टदनदेखख ७० मेगािािका २ आयोजना ठप्ऩ 

टदऱबहादझर केसी 

दोरखा, ११ िैशाख : खानी खोराका २ जरविद्मुत आमोजना फन्द बएको २ साता त्रफनतसक्दा ऩनन सुचारु 

हुन सकेको छैन । स्थानीमरे स्थानीम सयोकायका विर्मको भाग गदै गयेको फन्द शुक्रफाय १६ औॊ टदन 

त्रफतेको छ । 

िाताा नहुञ्जेर आमोजनाको काभ सुचारु गयाउन ऩहर गने सबासद ऩािात गुरुङरे आश्िासन टदएको एक 

हप्ता त्रफत ेऩनन कामाान्िमन हुन नसक्दा फन्द जायी छ । सबासदको आश्िासन स्थानीमरे इन्काय गयी 
काभभा अियोध जायी याखेका छन ्। स्थानीमको फन्दका कायण ७० भेगािािका २ जरविद्मुत 

आमोजनाको काभ िप्ऩ छ । 

स्थानीमरे आफ्ना भाग ऩूया नहुन्जेर आन्दोरन जायी यहन ेफताएका छन ्। ननभा शऩेाा नेततृ्िको स्थानीम 

सॊघर्ा ससभनतरे स्थानीमरे कि सेमय, १० प्रनतशत रगानी सेमय, इआए प्रनतिेदन अनुसायको काभ य 

योजगायीको भाग गदै ११ टदनदेखख आमोजनाको काभ िप्ऩ ऩादै आएका छन ्। उनीहरुरे सुयीको बोरेदेखख 

सिकभा आमोजनाको ननभााण साभाग्री य कभाचायी फोक्न ेगािी चल्न टदएका छैनन ्। 

आमोजना व्मिस्थाऩन ऩऺरे सबासद गुरुङ य स्थानीम सयोकायिाराई अगुिाहरुसॉग एक साता अनघ 

फैशाख १३ गत ेस्थानीमस्तयभै स्थानीमका भागको विर्मभा छरपर गयी ननणाम गने सहभनत बएको 
थथमो । िाताा नहुन्जेर आमोजनाको काभ सुचारु गन ेसहभनत बए ऩनन आन्दोरनयत ऩऺरे आपूराई 

फेिास्था गयेको बन्दै आन्दोरन जायी याखेको छ । 
स्थानीमको अियोधऩनछ भाफुा–७ भा ननभााण बैयहेको ४० भेगािािको खानीखोरा–१ जरविद्मुत ्आमोजना 
य सोही स्थानभा ऩन े३० भेगािािको खानी खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ योककएको योककएको छ । 

सबासद ऩािात गुरुङरे आमोजना सुचारु गयाउन आपूरे ऩहर जायी याखेको फताए । आपूरे आमोजनाको 
काभ सुचारु गयाउन स्थानीमराई अनुयोध गयेको फताए । दिुै ऩऺराई िातााफाि सहभनत गयाउन प्रमास 

गयेको फताए । सबासद गुरुङ सभेत आमोजना प्रबावित ऺेिका फाससन्दा हुन ्। 



दिुै आमोजनाका प्रफद्र्धकहरुरे बने कानुन अनुसाय आपूहरु सफ ैकाभ गना तमाय यहेको फताउॉ दै आएका 
छन ्। आमोजना ऩऺरे स्थानीम सयोकाय ससभनत छुट्िै बएकारे सयोकाय ससभनतभापा तै स्थानीम काभ 

गदै आएको फताएका छन ्। 

स्थानीयहरु ऩछन पिभाजजत 

आमोजना फन्द गने य सुचारु गयाउनु ऩछा  बन्ने ऩऺभा स्थानीमहरु ऩनन विबाष्ट्जत बएका छन ्। सभङ्गुय 

शऩेाा नेततृ्िको स्थानीम सयोकाय ससभनत छरपरफािै सभस्मा सभाधान गयी आमोजनाको काभ योक्न ु

हुन्न बन्न ेऩऺभा छन ्। तय ननभा शऩेाा नेततृ्िभा बएको स्थानीम बेरारे सयोकाय ससभनतको औथचत्म 

नयहेको बन्दै बॊग बएको घोर्णा गयेका छन ्। 
भाफाका स्थानीम आङदोजे शऩेाा नेततृ्िभा आमोजना सहमोग ससभनत फनाएय आमोजना सुचारु गयाउन 

रागेका छन ्। आपूहरु आमोजना सुचारु गयाउन रागेको शऩेाारे फताए । 

भाफुाकै जेफी गुरुङ नेततृ्िको अको सभूह ऩनन आमोजनाको अफयोध हिाउन रागेको छ । फुधफाय गुरुङ 

नेततृ्िको सभूहरे ससॊगिीफाि ४ ििा ननभााण सभाग्री फोकेका िक प्रहयीको सहमोगभा आमोजनास्थर 

ऩुमााए । िक रैजाने क्रभभा चङ्खकुा चाभे बन्ने िाउॉभा ननभा शऩेाा नेततृ्िका स्थानीमसॉग झिऩ सभेत 

बएको थथमो । 

जायी आन्दोरनयत ऩऺका सॊमोजक ननभा शऩेाारे बन ेकेही िािा फािाराई हाता सरएय आमोजनारे 

स्थानीम सिारभा फेिास्था गयेको आयोऩ रगाए । आमोजनारे इआए प्रनतिेदन अनुसायको आमोजनारे 

काभ गनुा ऩने उनरे फताए । 

  



>f]tM sf/f]jf/, 2072/1/11 

पऩडिए र पऩटिएमा पिऱम्ब हझॉदा माथथल्ऱो त्रिशूऱीको भपिष्य अन्योऱमा 

भाथथल्रो त्रिशूरी–१ जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्खरयद वऩटिए य आमोजना विकास सम्झौता 
ष्ट्ण्ऩडिए० भा विरम्फ हुॉदा आमोजनाको बविष्म न ैअन्मोरभा ऩयेको छ । 

रगानीकताारे ऩनन वऩडिए य वऩटिए चाॉिो बए ऩुॉजी प्रिाह गना आपूहरुराई सहज हुने स्ऩष्ि गयेका छन ्। 
दईु सम १६ भेगािाि ऺभताको उक्त आमोजनाका रगानीकताा य प्रिद्र्धकत्रफच त्रफहीफाय यानत सम्ऩन्न 

छरपरभा उनीहरुरे रगानीका राथग भागाप्रशस्त गने वऩडिए य वऩटिए सम्झौता नहुॉदा आमोजनाको 
बविष्म नै अन्मोरभा ऩयेकाभा दु् ख प्रकि गयेका आमोजनाका भहाप्रफन्धक फाफुयाभ बायद्िाजरे 

याससराई फताए । 

विश्ि फैंकअन्तगातको अन्तयााष्ट्ष्िम वित्तीम ननगभ ९आइवऩसी०, एससमारी विकास फैंकरगामत एक दजान 

अतयााष्ट्ष्िम रगानीकताा छरपरभा सहबागी यहेको जानकायी टदॉदै भहाप्रफन्धक बायद्िाजरे बन,े‟ 

“वऩडिए य वऩटिएभा टिराइ हुॉदा अन्तयााष्ट्ष्िम रगानी सबत्र्माउन कटिन बमो ।” 

आि िर्ा अगाडिदेखख ऩूिााधाय ननभााणको काभ थारेको उक्त आमोजनारे रु दईु अफा खचये सम्ऩूणा 
आधायबूत ऩूिााधाय ननभााण गरयसकेको जानकायी टदॉदै आमोजनाका भहाप्रफन्धक फाफुयाभ बायद्िाजरे 

बने, “ऩरयमोजना विकास ९वऩडिए० सम्झौता, विद्मुत ्खरयद त्रफक्री सम्झौता ९वऩवऩए०, य उत्ऩादन 

अनुभनत प्राप्त हुनेत्रफवत्तकै हाभी काभ थाल्न तमाय छौँ ।” 

उनरे सन ्२०२० सम्भभा ऩरयमोजना ऩूया हुने रक्ष्मका साथ आमोजनारे विस्ततृ इष्ट्न्जननमरयङ डिजाइन 

सम्ऩन्न गयेको तथा िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन प्रनतिेदन विऻान प्रविथध तथा िाताियण भन्िारमरे 

स्िीकृत गरयसकेको जानकायी टदए । 

विश्ि फैंकको भाऩदण्िअनुसाय एकीकृत प्रबाि भूल्माङ्कन अध्ममन ऩूया गयेको उक्त आमोजनारे नेऩार 

विद्मुत ्प्राथधकयणसॉग याष्ट्ष्िम प्रसायण राइनभा जोड्न विद्मुत ्जिान सम्झौता गरयसकेको फताउॉ दै 

उनरे प्रिेश भागा ननभााणका राथग फािो फनाइसककएको आि ककरोसभिय विद्मुत ्प्रसायण राइन जिानका 
राथग प्रायष्ट्म्बक िाताियणीम ऩयीऺण स्िीकृत बइसकेको उल्रेख गये । 



नेऩार िािय एन्ि इनजॉ िबेरऩभेन्ि कम्ऩनीद्िाया प्रिद्र्थधत यसुिा ष्ट्जल्राको भाथथल्रो त्रिशूरी–१ 

जरविद्मुत ्आमोजना दक्षऺण कोरयमाको कोसेऩ, िसेरन य केमोङ तथा अन्तयााष्ट्ष्िम वित्तीम ननगभको 
सॊमुक्त रगानीभा ननभााण गरयने छ । 

झन्ि ैरु ५८ अफा रागतको उक्त आमोजनाका राथग ननगभरे ३० राख अभेरयकी िरय रगानी गरयसकेको 
छ बन ेविस्पोिक ऩदाजाको खरयद, िुिानी, बण्िायण य प्रमोगका राथग सयकायरे अनुभनत प्रदान गयेय 

नेऩारी सेनाको ननगयानीभा सशविय खिा गयेय ती िस्तुको सुयऺण गरययहेको छ । 

आमोजनाका राथग १५ ककरोसभिय राभो प्रिेशभागा ननभााणभध्मे ४२ प्रनतशत काभ ऩूया बइसकेको छ बन े

सयकायरे आमोजनास्थरभा ऩने फोि त्रफरुिा काट्न अनुभनत प्रदान गरयसकेको भहाप्रफन्धक बायद्िाजरे 

फताए । 

आमोजनाका राथग ७४ योऩनी ननजी जग्गा खरयद बइसकेको छ बन े३०५ योऩनी गुिी जग्गाको भोटहमानी 
हक ऩनन खरयद गरयसककएको जानकायी टदॉदै उहाॉरे करयफ ८० हेक्िय िन ऺेिराई सयकायरे बािाभा 
आमोजनाराई टदइसकेको फताए । 

जरप्रिाहभा आधारयत उक्त आमोजनाभा ऩटहरोऩिक अन्तयााष्ट्ष्िमस्तयभा ख्मानतप्राप्त ती तीन 

कोरयमारी कम्ऩनीरे कुर रागतको ७५ प्रनतशत रगानी गयेका छन ्। सफैबन्दा धेयै ५० प्रनतशत रगानी 
गयेको कोरयमा साउथ इष्ि कम्ऩनी कोरयमा सयकायको भातहतको कम्ऩनी हो । 

ननभााण, सञ्चारन, स्िासभत्ि य हस्तान्तयण फुि प्रणारीभा आधारयत उक्त आमोजना ननभााण अिथध 

ऩाॉच िर्ा य ३० िर्े उत्ऩादन अिथधऩनछ नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण गरयने छ । 

आमोजनारे ननभााण गयेको फािो अन्तत् नेऩार सयकायराई हस्तान्तयण हुने बएकारे धाटदङको गल्छी 
हुॉदै त्रिशूरी–यसुिा–यसुिागिी–केरुङ नाकाफाि चीनको स्िशाससत ऺेि नतब्फत जोड्ने सिकसॉग सम्ऩका  
स्थाऩना गना ऩनन आमोजनाराई तत्कार अनघ फिाउन नेऩार सयकायफाि आिश्मक सहमोग हुनेभा आपू 

विश्िस्त यहेको भहाप्रफन्धक बायद्िाज फताउछन ्। 

नेऩार, बायत य चीनफीच व्माऩाय प्रिद्र्धनका ननष्ट्म्त सफैबन्दा उऩमुक्त भाध्मभ भाननएको उक्त फािोरे 

नेऩारको अथातन्ि विस्तायभा सघाउने उनको विश्िास छ । साथ ैऊजाा सङ्किफाि गुष्ट्िएको भरुुकराई 

केही हदसम्भ थऩ त्रफजुरी प्राप्त हुनेछ बने हारको विद्मुत ्बाय किौती तीन–चाय घन्िाभा सीसभत 

तुल्माउन ऩनन फर सभल्नेछ । 



उक्त आमोजनाको वऩडिए, वऩवऩएरगामत सभस्मा शीघ्र सभाधान बएभा भुरुकको हारको ७५० भेगािाि 

जडित ऺभताभा २१६ भेगािाि त्रफजुरी याष्ट्ष्िम प्रसायण राइनभा जिान हुनेछ । यासस 

  



>f]tM sflGtk'/, 2072/1/12 

ऱोिसेडिङ ९ घण्िा घट्यो 

विद्मुत ्प्राथधकयणरे शननफायदेखख रोिसेडिङ साताको ९ घण्िारे घिाएय ४६ घण्िाभा झाने बएको छ । 
आन्तरयक व्मिस्थाऩन, चहुािि ननमन्िण य कुरेखानीको जराशमभा ऩानीको भािा अनुकूर यहेका कायण 

रोिसडेिङ घिाउन सपर बएको प्राथधकयणरे जनाएको छ ।  

'रोिसेडिङ साताको ४६ घण्िाभा झायेका छौं,' प्राथधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बने, 
'तय, व्मिहायभा घोर्णा गरयएबन्दा अझ कभ रोिसेडिङ हुनेछ ।' नमाॉ तासरका अनुसाय दैननक करयफ सोिे 

६ घण्िाको हायाहायीभा रोिसेडिङ यहन ेछ । काफ्रेरे व्मिहायभा रोिसेडिङ ६ घण्िाको हायाहायीभा भाि 

यहन ेफताए । मसअनघ रोिसेडिङ साताको ५५ घण्िा थथमो । त्मस दैननक रोिसेडिङ करयफ ८ घण्िाको 
हायाहायीभा थथमो ।  

प्राथधकयणरे औद्मोथगक ग्राहकको ऩनन रोिसेडिङ तासरका पेयफदर गयेको छ । त्मसअनुसाय हेिौंिा, 
भारुती, सोनाऩुय, घोयाही, उदमऩुय य सशिभ ्ससभेन्ि तथा एबयेस्ि ऩेऩय सभरको रोिसेडिङ दैननक साॉझ ६ 

फजेदेखख त्रफहान ११ फजेसम्भ यहन ेछ । ६६ केबी कपियफाि विद्मुत ्उऩबोग गरययहेका ग्राहकको त्रफहान १ 

फजेदेखख यानत १२ फजेसम्भ य ३३ केबी बैयहिा ऩुयानो तथा ३३ केबी ऩयासी कपियफाि विद्मुत ्उऩबोग 

गरययहेका औद्मोथगक ग्राहकको त्रफहान ११ फजेदेखख यानत १० फजेसम्भ रोिसेडिङ हुनेछ । त्मस्त ै११ केबी 
कपियफाि विद्मुत ्उऩबोग गरययहको ग्राहकको हकभा दैननक साॉझ ६ फजेदेखख त्रफहान ५ फजेसम्भ 

रोिसेडिङ हुनेछ ।  

प्राथधकयणरे अत्मथधक चहुािि हुने कपियको हकभा रोिसेडिङको अिथध थऩसभेत गयेको छ । 
प्राथधकयणरे ३० देखख ३५ प्रनतशत चहुािि हुन ेकपियको हकभा साताको १ घण्िा, ३५ देखख ४० प्रनतशत 

चहुािि हुनेभा २ घण्िा, ४० देखख ५० प्रनतशत चहुािि हुनेभा ३ घण्िा, ५० देखख ६० प्रनतशत चहुािि हुनेभा ४ 

घण्िा, ६० देखख ७० प्रनतशत चहुािि हुनेभा ५ घण्िा य ७० प्रनतशत फिी चहुािि हुनेभा ६ घण्िा रोिसेडिङ 

अिथध थऩेको छ । कािभािौं उऩत्मकासबि तोककएको सभमभा य फाटहय तोककएको सभमबन्दा ५ 

सभनेिऩनछ रोिसेडिङ कामाान्िमन हुनेछ ।  

प्राथधकयणरे सिासाधायण ग्राहकको हकभा रहानदेखख ऩूिाका राथग छुट्िै रोिसेडिङ तासरका प्रकाशन 

गनेछ । रम्कीदेखख ऩष्ट्श्चभ ऺेिभा बने रोिसेडिङ तासरकाभा पेयफदर नगरयएको प्राथधकयणरे जनाएको 
छ । साथ ैप्राथधकयणरे साॉझको सभम विद्मुत ्अत्मथधक खऩत गन ेउऩकयण सकेसम्भ फन्द गरयटदएय 

रोिसेडिङ घिाउन सहमोग गना आग्रहसभेत गयेको छ । 



>f]tM /fhwflg b}lgs, 2072/1/12 

तामाकोसीमा ककन अिरोध ? 

दोरखारी जनतारे ऩाउने बन्न ेभाथथल्रोताभाकोसीको सेमय वितयण गना आमोजनारे कावत्तक÷भॊससय 

भटहनादेखख नै प्रकक्रमा थारनी गयेको सिाविटदतै छ । तय अटहरे अष्ट्न्तभ सभमभा आएय विसबन्न रपिा 
ननकाल्ने, हुॉदै नहुने भाग याखी भजदयुराई उचारेय प्रबावित ऺेि बनी जनताराईआन्दोसरत गयाई केही 
याजनीनतक दरका नेतारे भतबेद देखाई आमोजनाको काभ िप्ऩ फनाउने जुन खेर खेसरयहेका छन,् मसरे 

हाभीजस्ता दोरखारी जनताराई दु् खी फनाएको छ । मस आमोजनाभा िूर ै थगयोह तथा हुनेखानेको 
चरखेर फिी बइयहेको त छैन ? 

मो आमोजना दोरखारीरे भाि ैहोइन, अन्तयााष्ट्ष्िमस्तयफाि ऩनन ननमासरयहेका छन ्। भराई राग्छ, मी 
जनत ऩनन अियोध खिा बएका छन,् याजनीनतक प्रनतशोधका कायण य ऩािॊका आिभा बएका छन ्। ऩक्कै 

ऩनन बोसरका टदनभा आमोजनाको काभ टिरो बई घािा 

फेहोनुाऩयेभा नमनै ऩािॊहरू ष्ट्जम्भेिाय हुनुऩदाछ । हाभीराई शॊका छ, दोरखारीरे ऩाउने बननएको ७० ककत्ता 
सेमय ऩनन किाएय हुनेखाने य ऩहुॉच बएकारे २÷४ सम ककत्ता सेमय फाॉिपाॉि गयेय नखारान ्बन्न सककन्न ।  

अको कुया सञ्चमकोर्रगामत विसबन्न सॊस्था तथा ननकामका कभाचायीराई फिी सेमय टदने ननणाम 

गयेकाभा त्मो ऩनन थचत्तफुझ्दो छैन । ककनकक, कोर्, सॊस्था य ननकाम व्मष्ट्क्तको होइन । कभाचायी जाथगय 

ऩनन खान ेअनन उनीहरूराई नै अथधकतभ ्सेमय टदनुऩने कवत्तको थचत्तफुझ्दो कुया हो ? खै त याजनीनतक 

दरका प्रनतननथधरे जनसफारका मस्ता कुयाराई उिाएको ?  

हाम्रो देश रोिसेडिङफाि ग्रस्त 

बइयहेको अिस्थाभा भुरुकराई ९० प्रनतशत रोिसेडिङफाि भुक्त गयाउने आमोजनाको रक्ष्म बइयहका 
फेरा भजदयुकै कायण ननभााणाधीन कामाभा अियोध खिा बएऩनछ ननधाारयत सभमभा फन्न सक्दैन । अनन 

नेऩारी जनता अॉध्मायोभा फस्नुऩनेछ । मसको 

रेखाजोखा कसरे गन े? सयकाय सयकाय खोइ कहाॉ छ सयकाय ? 

भेयो सोच भजदयुवियोधी होइन । भजदयुको भाग ऩनन कुन हदसम्भ हुन्छ, ऩूया गनुाऩछा  । भजदयुरे ऩनन 

कुन हदसम्भको भाग याख्न ु ऩछा , मसभा ऩनन सोचविचाय गनुाऩछा  । कुन ै ऩनन फाहानाभा आमोजनाको 
काभभा अियोध आउनुहुॉदैन । अि वििाद यहेको सेमयका सिारभा सम्फष्ट्न्धत ननकामरे मसको सम्फोधन 



गयन् विरम्फ गनुाहुॉदैन । हाम्रो चहान त दोरखारी जनताराई आथथाक बायफाि भुक्त गना विद्मुत ्

उत्ऩादन बएऩनछ भाि सेमय वितयण गनुाऩछा  । सम्फष्ट्न्धत ननकामको ध्मान जाओस ्। 

भीनफहादयु ताभाङ 

  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072/1/12 

मेिाखोऱा जऱपिद्यझत ्आयोजनाको काम ६० प्रछतशत ऩूरा 

याभधन याई 

खोिाङ 

खोिाङराई रोिसेडिङभुक्त ष्ट्जल्रा फनाउन ेउद्देश्मका साथ शुरू गरयएको भेिाखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ 

६० प्रनतशत सककएको छ। साप्स ु

कासरका हाइड्रोऩािय कम्ऩनी प्रासररे प्रिद्र्धन गयेको आमोजनाको काभ गत भॊससयफाि थासरएको हो। 
एक भेगािाि ऺभताको उक्त आमोजना आगाभी असोजसम्भभा सञ्चारनभा आउन ेकम्ऩनीका प्रफन्ध ननदेशक 

अजुान याईरे फताउनुबमो। 
सािाजननक–ननजी साझदेायी (ऩीऩीऩी) भोिरभा सञ्चारन हुन ेउक्त आमोजना सञ्चारनभा आएऩनछ ष्ट्जल्रा 
रोिसेडिङभुक्त हुन ेयाइको दाफी छ। 
आमोजनाफाि उत्ऩाटदत विद्मुत ्ससध ैकेन्रीम राइनभापा त ्उऩबोक्ताको ष्ट्जल्राभा न ैवितयण गनाका राथग केन्रीम 

राइनको सफ–स्िेशन फुइऩासम्भ ऩुमााउन ऩोर गाड्न ेय ताय िाॉग्न ेकाभ ऩनन सॉगसॉग ैबइयहेको छ। 
७० प्रनतशत फैंक रगानी तथा ३० प्रनतशत उऩबोक्ताको शमेयफाि सञ्चारन गना राथगएको आमोजना १९ कयोि 

रुवऩमाॉको रागतभा सम्ऩन्न हुन ेजनाइएको छ। मसका राथग साननभा फैंकको नेततृ्िभा फैंक अप कािभािौंरे सभेत 

रगानी गयेको छ। ष्ट्जल्राफासीराई ऩटहरो प्राथसभकताभा याखेय शमेय सॊकरन थासरएको आमोजनाका राथग 

हारसम्भ सािे चाय कयोिको शमेय सॊकरन बइसकेको आमोजना प्रभुख रसरतकुभाय याईरे फताउनुबमो। 
ष्ट्जल्राकै ऩटहरो हाइड्रोऩाियका रूऩभा सञ्चारन गना राथगएको भेिाखोरा हाइड्रोऩािय टदक्तेर नगयऩासरका–१० भा 
ऩन ेभेराखोरा दोबानफाि उत्ऩादन गना राथगएको हो। उक्त हाईड्रोऩाियका राथग तीन ककरोसभिय िािाफाि ऩानी 
ल्माउन ेतमायी गरयएको छ। 
हाईड्रोऩाियका राथग आिश्मक अथधकाॊश साभग्री िुिानीको काभसभेत सककएको जनाइएको छ। सुनकोसीको 
पोष्ट्क्सङिायको अस्थामी फेसरत्रिज ननकाल्नुअनघ उक्त 

साभान ऩनन ल्माइसककन ेआमोजनारे जनाएको छ। 
मसका राथग चायििा कम्ऩनीरे कन्िमाक्िभा काभ गरययहेका छन।् हाइड्रो भेकाननकरका राथग भहाशष्ट्क्त 

हाइड्रोऩािय कम्ऩनी, िान्ससभसनका राथग शाह इरेक्िोननक प्रासर, सससबरका राथग प्माससकपक त्रफल्िसा य 

इरेक्िोभेकाननकरका राथग थचन्सीरे ष्ट्जम्भा सरएका छन।् 
  



>f]tM sf/f]jf/, 2072/1/14 

भझकम्ऩका कारण छनमााणाथधन ४ जऱपिद्यझत आयोजनाको काम प्रभापित 

छपिऱाऱ बगाऱे 

रभजुङ, १४ िैशाख : शननफायदेखख सुरु बएको बुकम्ऩका कायण रभजुङभा सॊचासरत ४ जरविद्मुत 

आमोजनाको ननभााण कामा प्रबावित बएको छ । गोयखा य रभजुङको विच बएय गएको बुकम्ऩ रगाताय 

दोहोरययहेका कायण ष्ट्जल्राभा ननभााणाथधन ४ जरविद्मुत आमोजनाको ननभााण कामा प्रबावित बएको हो 
। 

मसयी बुकम्ऩका कायण आमोजना ननभााणको कामा योक्नेहरुभा ५० भेगािाि ऺभताको भाथथल्रो 
भस्र्माङ्दी–ए, २५ भेगािाि ऺभताको भाथथल्रो दोदॊ ‟ए‟ २७ भेगािािको दोदॊ खोरा य २ भेगािािको 
छ्माङ्दीखोरा जरविद्मुत आमोजना यहेका छन ्। 

ष्ट्जल्राभा रगाताय बुकम्ऩको धक्का भहशुस बई घिना घट्न ेक्रभ तीव्र बएऩनछ आमोजनाहरुरे कामायत 

भजदयु य अन्म काभदायको सुयऺाराई भध्मनजय गदै केही टदनका राथग आमोजना ननभााणको कामा 
योकेका हुन ्। 

२०१५ सबि ैआमोजनाको सफै काभ सक्ने रक्ष्मका साथ मुद्धस्तयभा आमोजना ननभााणको कामा अनघ 

फिाएको ५० भेगािाि ऺभताको भाथथल्रो भस्र्माङ्दी–ए जरविद्मुत आमोजनारे केही टदनका राथग 

ननभााणको कामा योकेको छ । मसैगयी दोदॊ करयिोयभा ननभााण थारेको २५ भेगािाि ऺभताको भाथथल्रो 
दोदॊ ‟ए‟ य २७ भेगािािको दोदॊखोरा य २ भेगािािको छ्माङ्दीखोरारे ऩनन आफ्नो ननभााण कामाराई 

योकेको छ । प्रिद्र्धकहरुरे बुकम्ऩ ऩूणा रुऩभा नयोककएसम्भ ननभााणको कामाराई योक्न ेफताएका छन ्। 

बुकम्ऩ गएको सभमभा आमोजना ननभााणको कामा बइयहेकोरे भजदयु य कभाचायी सुयक्षऺत यहेको सफै 
आमोजनाहरुरे फताएका छन ्। ५० भेगािाि ऺभताको भाथथल्रो भस्र्माङ्दी–ए को सहामक म्मानेजय चाङ 

पा वऩनरे नेऩार य आमोजना ननभााण बएको ष्ट्जल्रा रभजुङभा थपु्र ैभान्छेरे बुकम्ऩका कायण ज्मान 

गुभाएकोप्रनत दु् ख ब्मक्त गयेका छन ्। झण्ि ै८० प्रनतशत काभ सम्ऩन्न गयेको मस आमोजनारे यात य 

टदन दफुै सभमभा काभ गदै आएको छ । 

मता दोदॊ करयिोयभा यहेका ४ आमोजनाभध्मे ३ जरविद्मुत आमोजनारे ननभााण कामा शुरु गयेका छन ्। 
सो करयिोयभा ननभााण थारेको २५ भेगािािको भाथथल्रो दोदॊ ‟ए‟ जरविद्मुत, २७ भेगािािको दोदॊ खोरा 



य २ भेगािािको छ्माङ्दीखोरारे केही टदनका राथग बन्दै सफ ैकाभ योकेका छन ्। सुरुङ, फाॉध ऺेि य 

विद्मुत गहृ रगामतका सफै स्थानको काभ ननकै जोखखभ बएको हुनारे बुकम्ऩ ऩूणा रुऩभा नयोककएसम्भ 

काभ नथाल्ने भाथथल्रो दोदॊ–ए का याजेन्र िस्तीरे फताए । 

मता ननभााण सम्ऩन्न बई विद्मुत उत्ऩादनभा गएका आमोजनाहरुरे ऩनन िुक्कसॉग विद्मुत उत्ऩादन गना 
ऩाएका छैनन ्। ननभााण सम्ऩन्न बई विद्मुत उत्ऩादनभा गएका ७० भेगािािको भध्मभस्र्माङ्दी, ५ 

भेगािािको ससउयी, ४.४ भेगािािको याॉधी, ४ भेगािािको खदुी रगामतका आमोजनाहरुरे बु–कभऩका 
कायण विद्मुत उत्ऩादन योकेका थथए । ष्ट्जल्राभा केही आमोजनाहरुरे सोभफायदेखख विद्मुत उत्ऩादन 

थारेऩनन ससउयी, याॉधी, खदुी जस्ता आमोजनाहरुरे विद्मुत उत्ऩादन योकेका छन ्। 



>f]tM cleofg,  2072/1/16 

माथथल्ऱो त्रिशूऱी–१ जऱपिद्यझत्मा ३० जना कामदार ऩरेको अनझमान 

प्रबावित ऺेिका अथधकाॊश जरविद्मुत ्आमोजनाभा ऺनत 

जीिन फस्नेत 

िैशाख १७, कािभािौं । शननिायको बूकम्ऩफाि प्रबावित ष्ट्जल्राका अथधकाॊश जरविद्मुत ्आमोजनाभा 
ऺनत ऩुगेको छ । बूकम्ऩरे अथधक प्रबावित गोयखा, यसुिा, ससन्धऩुाल्चोक य दोरखा ष्ट्जल्राभा सञ्चारन 

य ननभााणाधीन अथधकाॊश जरविद्मुत ्आमोजनाभा ऺनत ऩुगेको हो । 

ननभााणाधीन भाथथल्रो त्रिशूरी–१, यसुिागिी य त्रिशूरी थ्री ए आमोजनाभा ऺनत ऩुगेको छ । सञ्चारनभा 
यहेका थचसरभे, बोिेकोशी, फायम्ची य भैरुङखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाभा ऩनन ऺनत ऩुगेको छ । मस्त,ै 

दोखराको चयङ्गे जरविद्मुत ्आमोजनाभा ऩनन ऺनत ऩुगेको स्ितन्ि ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था, नेऩार 

(इप्ऩान) रे जानकायी टदएको हो ।   

ननभााणाधीन त्रिशूरी–१ आमोजनाको ६ ककरोसभिय राभो फाॉध ऩटहयोरे काभ नराग्ने अिस्थाभा 
ऩु¥माएको नेऩार िािय एण्ि इनजॉ िबेरोऩभेण्ि कम्ऩनीरे जानकायी टदएको छ । सो कम्ऩनीका अनुसाय 

ऩटहयोफाि ऩुगेको ऺनत भूल्माङ्कन गना अबैm केही टदन राग्नेछ । „अटहरेसम्भ आमोजना 
ननभााणस्थरभा ऩुग्नै सककएको छैन, त्मसैरे के कनत भाननस ऩटहयोभा ऩयेका छन ्बन्न सककॉ दैन,‟ 

कम्ऩनी स्रोतरे फतामो । बूकम्ऩ आउॉदा आमोजनास्थरभा १ सम जना काभदाय कामायत यहेको कम्ऩनीरे 

जानकायी टदएको छ ।  

ऺनत बएका आमोजनास्थरहरूभा अटहरेसम्भ ऩुग्न नसककएकोरे के कनत ऺनत बमो मकीन गना 
नसककन ेइप्ऩानका अध्मऺ खड्गफहादयु विष्िरे फताए । „अफ केही टदनभै सयोकायिाराहरू 

आमोजनास्थरभा ऩुग्न ेय ऺनतको भूल्माङ्कन हुनेछ‟ उनरे बने ।  

कामदारको अभाि हझने सम्भािना 

स्ितन्ि ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था, नेऩाररे बूकम्ऩ प्रबावित ष्ट्जल्राभा ननभााणाधीन आमोजनाभा 
काभदायको अबाि हुनसक्ने फताएको छ । „विशरे्गयी यसुिा, ससन्धऩुाल्चोक य दोरखा ष्ट्जल्राभा 
ननभााणाधीन आमोजनाभा कामायत स्थानीमको घय बूकम्ऩरे ऺनत ऩुगेऩनछ काभदाय नऩाउने सम्बािना 
फिाएको छ,‟ विष्िरे बने । घय बष्ट्त्कएऩनछ आऩm्नो घय ननभााणभ ैकेष्ट्न्रत हुन ेबएकारे ऩनन 



आमोजनाको राथग काभदाय अबाि देखखने उनको बनाइ छ । „प्रबावित ष्ट्जल्राभध्मे ऩनन 

ससन्धऩुाल्चोकभा मो सभस्मा फिी देखखने छ,‟ उनरे बने । 

राहत प्याकेज आिश्यक 

बूकम्ऩ प्रबावित ष्ट्जल्राका अथधकाॊश जरविद्मुत ्आमोजनाभा ऺनत ऩुगेकारे सयकायरे याहत प्माकेज 

ल्माउनुऩनेभा स्ितन्ि विद्मुत ्उत्ऩादकहरूरे जोि टदएका छन ्। आमोजना नै फन्न कटिन बइयहेको 
अिस्थाभा प्राकृनतक प्रकोऩरे गदाा विद्मुत ्उत्ऩादक ऋणभा ऩन ेसम्बािना यहेको इप्ऩानका अध्मऺ 

खड्गफहादयु विष्िरे फताए । सयकायरे फैङ्कको ब्माजदय घिाएय बए ऩनन उत्ऩादकराई सहमोग गनासक्न े

उनको बनाइ छ ।  

  



>f]tM sf/f]jf/, 2072/1/21 

भूकम्ऩऱे ९० मेगािािका १० आयोजना अिरुद्ध 

शननफाय आएको भहाबूकम्ऩरे ऺनत ऩ¥ुमाएऩनछ १० जरविद्मुत ्आमोजना फन्द बएका छन ्। ऩेनस्िक ऩाइऩ य 

प्रसायणराइन ऺनतग्रस्त बएऩनछ आमोजना फन्द बएका हुन ्। बूकम्ऩफाि सफैबन्दा फिी प्रबावित ससन्धऩुाल्चोक 

ष्ट्जल्राका सफ ैविद्मुत ्आमोजना फन्द छन ्। ६० भेगािािको खखम्ती आमोजना फुधफाय साॉझदेखख सुचारु बएको छ । 
ऺनतग्रस्त बई फन्द हुन ेजरविद्मुत ्आमोजनाहरूभा ४५ भेगािािको भाथथल्रो बोिेकोसी, २२ भेगािािको थचसरभ,े 

सािे ३ भेगािािको बैयिकुण्ि ४ भेगािािको चाकुखोरा, २१ भेगािािको त्रिशुरी, १४ भेगािािको देविघाि, सािे २ 

भेगािािको ष्ट्जयीखोरा, १० भेगािािको सुनकोसी य १० भेगािािको ससवप्रङखोरा छन ् । 
बूकम्ऩरे ऺनतग्रस्त फनाएऩनछ झण्ि ैििेसम भेगािाि ऺभताका मी आमोजना फन्द बएका छन ्। आमोजना फन्द 

हुदा अटहरे ९० भेगािाि विद्मुत ्आऩूनता घिेको नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयण प्रणारी सञ्चारन विबागका प्रभुख 

बुिनकुभाय ऺेिी फताउॉछन ्। उनका अनुसाय नदीभा जरस्तय फढ्दै गएकारे विद्मुत ्उत्ऩादनभा सुधाय हुदै आएको 
छ । बोिकोसीभा धेयै ऺनत बएकारे विद्मुत ्आऩूनता सहज हुन अझै ६ भटहना बन्दा फिी सभम राग्न सक्न ेउनरे 

जानकायी टदए । 
प्रसायण प्रणारीभा झण्ि ै९० भेगािाि विद्मुत ्आऩूनता कभ बएऩनछ भाग व्मिस्थाऩन गना प्राथधकयणराई हम्भ े

ऩयेको छ । कुरेखानी जरसामभा ऩमााप्त ऩानी बएकारे रोि व्मिस्थाऩनभा सहज बएको ऺेिी फताउछन ्। उनका 
अनुसाय याजधानीभा भाग कभ बएकारे सभस्मा नबएऩनन केही टदनभा भाग फढ्न ेछ । हारसम्भ १ हजाय भेगािाि 

आऩूनता बइसकेको उनरे जानकायी टदए । 
बूकम्ऩका कायण आएको ऩटहयोरे ऩेनस्िक ऩाइऩ ऺनतग्रस्त फनाएऩनछ भाथथल्रो बोिेकोसी आमोजना फन्द बएको 
प्रिद्र्धक बोिेकोसी ऩािय कम्ऩनीका प्रभुख कामाकायी अथधकृत नयेन्र प्रजाऩनत फताए । आमोजनास्थरसम्भ अझै 

ऩुग्न नसकेकारे बएको ऺनतको विियण सरन नसकेको उनरे फताए । ऩहािफाि अझै िुङाखससयहेकारे त्मसऺेिभा 
ऩुग्न सॊबि नबएको प्रजाऩनतरे जानकायी टदए । “कनत ऺनत बमो एककन हुन सकेको छैन” उनरे बने “ऺनतको 
विियण नआई आमोजना सञ्चारन कटहरे हुन्छ बन्न सककन्न ।” आमोजनाभा कामायत  कभाचायीको उद्धाय 

बइसकेकोको उनरे जानकायी टदए । अिस्था साभान्म बएऩनछ भाि आमोजनाको ऺनतको विियण सॊकरन गयी 
ऩुनाननभााणको काभ सुरु गन ेउनरे फताए । आमोजनाको भभातका राथग केही भटहना राग्न ेउनरे जानकायी टदए । 
प्रसायणराइनभा ऺनत बएऩनछ बैयिकुण्ि य चाकु आमोजना फन्द बएका छन ्। सुनकोसी आमोजनाको नहयभा 
ऺनतऩुगेकारे विद्मुत ्उत्ऩादन फन्द बएको नेऩार विद्मुत ्प्राथधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज कापरे 

फताउछन ्। नहयको चाॉि ैभभात गयेय आमोजना सुचारु गन ेकाभ सुरु बइसकेको उनरे जानकायी टदए । मस्त ैदेविघाि 

आमोजना ऩनन भभात बइयहेको छ । 
यसिाको याम्चभेा गएको ऩटहयोरे प्रसायणराइन ऺनतग्रस्त फनाएऩनछ थचसरभे आमोजना फन्द छ । आमोजना 
सञ्चारनका राथग प्रमास बइयहेको थचसरभ ेजरविद्मुत ्कम्ऩनी सरसभिेिका प्रशासककम प्रभुख याभगोऩार 

ससिाकोिीरे फताए । आमोजाना सञ्चारनभा ल्माउन अझै एकसाता राग्न ेउनरे फताए । 
बूकम्ऩरे विसबन्न स्थानभा ऺनत बएय विद्मुत ्आऩूनता फन्द बएकोभा हारसम्भ ८० प्रनतशत आऩूनता गयेको छ । 
फाॉकी ऺनतको भभात गयेय विद्मूत ्आऩूनता ऩुणारुऩभा सञ्चारभा ल्माउन प्रमास बइयहेको कामाकायी ननदेशक कापरे 



फताए । 
याजधानीका अथधकाॉश स्थानभा विद्मुत ्आऩूनता सुचारु बइयहेको ऺेिी फताउछन ्। सॊबित बोरीसम्भ सफैिाभभा 
विद्मुत ्आऩूनता सुचारु गयाउन प्रमास बइयहेको उनरे फताए । फाराजु, रैनचौय य िेकुभा शुक्रफायसम्भ विद्मुत ्

आऩूनता सुचारु हुन ेछ । याजधानीको धेयै स्थानभा ऩोर िरेका, िान्सपयभय य सिस्िेशनभा ऺनतऩुगेकारे आऩूनता 
फन्द बएको हो । 
ननभााणथधन आमोजना फन्द 

भहाबूकम्ऩरे ऺनतऩ¥ुमाएऩनछ ननभााणथधन ४५६ भेगािािको भाथथल्रो ताभाकोसी, १११ भेगािािको यसुिागिी, ४२ 

भेगािािको तल्रोसान्जेन, १४ भेगािािको  सान्जेन, १०२ भेगािािको भध्मबोिेकोसी रागामत बूकम्ऩ प्रबावित १० 

ष्ट्जल्राभा ननभााणथधन सफ ैआमोजनाको काभ अननष्ट्श्चतकारका राथग फन्द बएको छ । बूकम्ऩरे आमोजनास्थर 

ऩुग्न ेहेििक्र्ससम्भ ऩुग्न ेसिकभा ऺनतऩ¥ुमाएऩनछ ननभााणथधन भाथथल्रो ताभाकोसी आमोजनाको काभ फन्द 

बएको छ । ऩटहयोका कायण त्महाॉ साभान आऩुनता फन्द छ । आमोजनास्थर ऩुग्न ेफािोभा ऩटहयो गएको य राभाफगय 

ऩुग्न ेसिक ऩुणा रुऩभा ऺनतग्रस्त बएकारे काभ अिरुद्ध बएको आमोजनाका ननदेशक विऻानप्रसाद शे्रष्िरे फताए । 
उनका अनुसाय अटहरे आमोजनाभा उद्धाय य भूल्माॉकनको काभ जायी छ । साभान्म अिस्थाभा आएऩनछ 

आमोजनाको काभ सुचारु हुने उनरे फताए । काभदाय य कभाचायीभा बूकम्ऩको भनोिैऻाननक िास यहेको उनरे 

जानकायी टदए । 
मस्त ैथचसरभे जरविद्मूत ्कम्ऩनीरे ननभााण गरययहेको यसुिागिी आमोजनाभा ऺनतऩुगेऩनछ ननभााण काभ 

योककएको छ । आमोजनाभा ३ जना चीननमाॉ काभदायको भतृ्म ुबएको छ । मस्त ैसान्जेन य भाथथल्रो सान्जेन 

आमोजनाको काभ फन्द बएको छ । बूकम्ऩफाि फिी प्रबावित ष्ट्जल्राभा ननभााणथधन सफ ैआमोजनाको काभ फन्द 

बएको सम्िद्ध आमोजनारे जानकायी टदएका छन ्। आमोजना अननष्ट्श्चतकासरन फन्द हुदा सभम रष्ट्म्फुनका साथ ै

ऺनतका कायण आमोजनाको रागत फढ्नेछ ।  



>f]tM gful/s, 2072/1/21 

भूकम्ऩऱे चकका यो कझ ऱेखानी ड्याम  

रक्ष्भण विमोगी 
त्रफजुरी उत्ऩादनभा देशकै भेरुदण्िको रुऩभा यहेको कुरेखानी जराशम जरविद्मुत आमोजनाको ड्माभ 

भहाबूकम्ऩका कायण चकका एको छ। 'यककपल्ि' (सबयारो भािोको सतहभा िुॊगा बयेय फनाइएको) फनेको 
जराशमको ड्माभ उत्तयभा पुकेको ऩानीको सतहतपा  करयफ ३ सभिय तर धससएको हो।  
१ सम १४ सभिय अग्रो ड्माभ बूकम्ऩरे चकका एऩनछ नेऩार विद्मुत प्राथधकयणरे मसको सुक्ष्भ अध्ममन 

सुरु गयेको छ। करयफ १२ सभिय चौिा ड्माभराई नै आमोजना य स्थानीमरे आाितजाित गन ेसिकको 
रुऩभा प्रमोग गदै आएका छन।् ड्माभ फाॉधेय २ सम १६ हेक्िय ऺेिपरभा फनेको जराशम भानिननसभात 

तार तथा इन्र सयोियको नाभरे सभेत चथचात छ। 
 

कुरेखानी ऩटहरो आमोजनाका अथधकायीका अनुसाय बूकम्ऩरे ड्माभको उत्तय य दक्षऺण दिुैतपा  चकका एको 
छ। सिकको रुऩभा प्रमोग बएको ड्माभको तीन–चाय िाउॉभा चकका एकारे त्मसको सुक्ष्भ अध्ममन 

बइयहेको प्राथधकयण उत्ऩादन ननदेशनारमका उऩ–कामाकायी ननदेशक शयेससॊह बािरे फताए। 
 

'तत्कार जराशम सञ्चारनभा कुनै सभस्मा आएको छैन, तय मसराई साभान्म अिस्था भान्न सककन्न,' 

उनरे आइतफाय नागरयकसॉग बने, 'मसफाि हुन ेखतया तथा जोखखभ व्मिस्थाऩन गना विदेशी विऻ ल्माएय 

विस्ततृ अध्ममन गनुाऩछा।' 
 

भकिानऩुयको भाखुा य करॊकी ऺेिभा फाॉध फनाएय ६० भेगािािको कुरेखानी ऩटहरो सन ्१९८२ य ३२ 

भेगािािको दोस्रो जरविद्मुत आमोजना सन ्१९८६ भा ऩूया गरयएको थथमो। 'ड्माभ तथा आमोजना 
फनाउॉदा प्राथधकयणभा कामायत सफै कभाचायीरे अटहरे अिकाश ऩाइसकेका छन,्' बािरे बन,े 'अिकाश 

प्राप्त कभाचायीको सहमोगभा प्रायष्ट्म्बक अध्ममन बइयहेको छ।' 
 

बूकम्ऩ गएको दोस्रो टदन िूरा आमोजना सञ्चारन तथा भभात विबागका ननदेशक हययाज न्मौऩानेको 
सॊमोजकत्िभा अध्ममन िोरी गिन गरयएको थथमो। उक्त िोरीरे आइतफाय प्रायष्ट्म्बक प्रनतिेदन टदएको 
जानकायी टदॉदै बािरे बने, 'अध्ममनको ननचोि नआउॉदासम्भ ड्माभ कनत जोखखभभा छ बन्न सककन्न।' 
 

प्राथधकयणरे अध्ममनभा ऊजाा भन्िारमका सह–सथचि केशिध्िज अथधकायी, प्राथधकयणका ऩूिाकामाकायी 
ननदेशक ष्ट्जिेन्र झा, ऩूिाननदेशकद्िम प्रचायभानससॊह प्रधान, भगेृन्रफहादयु शे्रष्िको सहमोग सरएको छ। 
बािका अनुसाय प्राथधकयणफाि ननदेशक न्मौऩाने सटहत इष्ट्न्जननमरयङ ननदेशनारम प्रभुख रीरानाथ 

बट्ियाई, वप्रतभ प्रधान रगामत इष्ट्न्जननमयसभेत अध्ममनभा सॊरग्न छन।् 
 



ड्माभ य दईु आमोजना जाऩानको अनुदान (तत्कारीन सभमभा ६ कयोि ८० राख अभेरयकी िरय य १२ अफा 
१५ कयोि जाऩानी मेन) भा ननभााण बएको थथमो। ऊफेरा जाऩानी प्राविथधक सॊरग्न यहेकारे चकका एको ऺेि 

अध्ममन गना जाऩान अन्तयााष्ट्ष्िम सहमोग ननमोग (जाइका) को उच्चस्तयीम िोरीको सभेत सहमोग 

सरइएको छ। मो िोरीरे सोभफाय प्रायष्ट्म्बक अध्ममन प्रनतिेदन प्राथधकयणराई फुझाउने तमायी गयेको छ। 
 

प्रायष्ट्म्बक अिस्थाका आधायभा विस्ततृ अध्ममन गना अन्तयााष्ट्ष्िम विऻ तथा इष्ट्न्जननमय खझकाउनुऩने 
प्राथधकयणका उच्च अथधकायी फताउॉछन।् बूकम्ऩ िा अन्म विऩतफाि फाॉध बत्केभा ड्माभबन्दा तल्रो 
तिभा ऩने ससस्नेयी, देउयारी, बैंस ेगाविसरगामत हेिौंिा फजायराई सभेत ध्िस्त ऩाने खतया छ। 
 

भाखुा य करॊकी ियऩयका ९ ििा खोरा थनुेय सािे ७ ककरोसभिय ऺेिपरभा फनाइएको जराशमभा ४४ राख 

१६ हजाय क्मुत्रफक सभिय ऩानी सञ्चम हुन्छ। सष्ट्ञ्चत ऩानीफाि सुरुभा ६० भेगािािको आमोजना ननभााण 

बएऩनछ ३२ भेगािािको कुरेखानी दोस्रो 'क्मासकेि' आमोजनाका रुऩभा फनाइएको थथमो। 
 

उक्त जराशमराई आधाय भानेय अटहरे १४ भेगािािको कुरेखानी तेस्रो फननयहेको छ। मो आमोजनाको 
ननभााण करयफ ९० प्रनतशत ऩूया बइसकेको छ। टहउॉदभा हुने चको विद्मुत सॊकि सभाधानको एक भाि 

आधाय मही जराशमफाि फनेका दईु आमोजना हुन।् 
 

५० िर्ासम्भका राथग जराशम तथा फाॉध चल्ने सक्न ेगयी डिजाइन गयेय फनाइएको थथमो। तय, 

प्राथधकयणका इष्ट्न्जननमयरे भभात तथा ऩुनननाभााण गयेय सम िर्ासम्भ सञ्चारन गना सककने दाफी गयेका 
थथए। जराशम आन्तरयक ऩमािकका राथग आकर्ाक केन्र फन्दै आएको छ बने त्महाॉ भाछाऩारन गयेय 

समौं ऩरयिायरे ष्ट्जविऩोऩाजान गदै आएका छन।् 
 

ड्माभ सम िर्ासम्भ कामभ यहन ेदाफी गरयए ऩनन ननभााण बएको एक िर्ाभ ैबत्कने खतया यहेको दक्षऺण 

अभेरयकाको ऩेरुष्ट्स्थत 'भाउन्िेन पोयभ' अनराइन ऩत्रिकारे ककिान गयेको थथमो। ऩत्रिकाकाअनुसाय 

त्मनतफेरा प्राथधकयणरे अभेरयका, क्मानिा, अस्िेय्सरमा य जाऩानका उच्च बूगबा–प्राविथधक िोरीराई 

त्मसको अध्ममन गने ष्ट्जम्भा टदइएको थथमो। िोरीको ससपारयसभा ड्माभ थऩ फसरमो फनाएय हजायौं 
व्मष्ट्क्तको ज्मान सक्न ेजोखखभ िारयएको थथमो।  
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१४ छनजी जऱपिद्यझत ्आयोजनामा ऺछत  

रोकभखण याई  

विनाशकायी बूकम्ऩफाि ननजी ऺेिरे ननभााण गयी सञ्चारनभा यहेका कम्तीभा १४ ििा जरविद्मुत ्

आमोजनाभा ऺनत ऩुुुगेको छ। त्मसभध्मे करयफ ९ आमोजना फनद् बएका छन।् मसफाि करयफ ८३ 

भेगािाि विद्मुत ्उत्ऩादन योककएको छ।  

स्ितन्ि ऊजाा उत्ऩादकहरूको सॊस्था नेऩार (इप्ऩान) रे आमोजनाभा ऺनत ऩुगेको बन्दै याहतको भाग 

गयेका छन।् ऊजाा भन्िारमरे ऺनतफाये फुुुझ्न फोराएऩनछ आइतफाय इप्ऩानको एउिा िोरीरे ऊजााभन्िी 
याधाकुभायी ऻिारीसटहत भन्िारम य विद्मुत ्प्राथधकयणका उच्च अथधकायीराई बेिेको थथमो। „उहाॉहरूरे 

बूकम्ऩफाि ऩुुुगेको ऺनत य आथथाक जटिरताका विर्मभा धेयै कुया याख्नुु ुबमो,‟ छरपरभा सहबागी 
प्राथधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बने, „त्मस विर्मभा छरपर गदै जाने कुया बएको 
छ।‟ 

इप्ऩानरे ऺनतग्रस्त आमोजना ऩुुुनस्र्थाऩना नबएसम्भ फैंकको ककस्ता नतना सष्ट्जरो फनाइटदन, फन्द 

बएका आमोजनारे सम्झौताअनुसाय बनेजनत विद्मुत ्उऩरब्ध गयाउन नसक्दा नतनुाऩन ेहजाना सभनाहा 
गरयटदन य ननभााणाधीन आमोजनारे सम्झौता गयेकै सभनतफाि विद्मतु ्उत्ऩादन गना नसक्न ेबएकारे 

हजानाफाि जोथगन उत्ऩादन सभनत फिाइटदन रगामतका भाग गयेको छ। „ब्माज सभनाहा गरयटदनुऩछा , 
होइन बन ेब्माज घिाइटदनुऩछा ,‟ इप्ऩानका ननिताभान अध्मऺ सुिणादास शे्रष्िरे बने, „ऺनत ऩुुुगेका 
जरविद्मुत ्आमोजना सञ्चारनभा नआएसम्भ फैंकराई ककस्ता नतनुा नऩन ेव्मिस्था गरयटदनुऩछा  बन्ने 
भाग याख्मौं।‟  

उनका अनुसाय सञ्चारनभा यहेका आमोजनारे हयेक ३ भटहनाभा फैंकको ककस्ता नतनुाऩछा। आमोजनै फन्द 

बएऩनछ आम्दानी नहुन ेय ककस्ता ऩनन नतना नसककने बएकारे मस्तो भाग गरयएको उनरे फताए। „ऊजाा 
भन्िारमरे अथा य अथारे याष्ि फैंकराई बने मस्तो व्मिस्था गना सककन्छ,‟ उनरे बने, „नि हाभी िुुुब्छौं। 
हाभी िुुुब्नुु ुबनेको फैंक ऩनन िुुुब्न ुहो।‟ 

त्मस्त ैइप्ऩानरे ऺनतग्रस्त आमोजनाराई ऩुनस्र्थाऩना गयी बूकम्ऩफाि ऩुुुगेको अनतरयक्त आथथाक 

बायफाि जोगाउन ऩोस्िेि येिको भाग गयेको छ बन ेत्रफभा ऩनन तत्कार उऩरब्ध हुने व्मिस्था गयाइटदन 

भाग गयेको छ। सयकायरे ऩोस्िेि येिअन्तगात ननष्ट्श्चत अिथधभा विद्मुत ्उत्ऩादन गने आमोजनाराई 

टहउॉदका फेरा प्रनतमुननि ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य िर्ााका फेरा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा टदएको छ।  
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ऩुयाना आमोजनारे बन ेप्रनतमुननि त्रफजुरीको टहउॉदका फेरा ५ रुऩैमाॉ ५२ ऩैसा य िर्ााका फेरा ३ रुऩैमाॉ ९० 

ऩैसा ऩाउॉ दै आएका छन।्  

इप्ऩानका भहासथचि कुभाय ऺनत ऩुुुगेका आमोजनारे तत्कार त्रफभा फाऩतको यकभ ऩाउने व्मिस्था 
गरयटदनुऩन ेफताए। „त्रफभा कम्ऩनीरे ऺनत भूल्माॊकन गना य ऺनतऩूनत ा टदन राभो सभम राग्छ,‟ उनरे 

बने, „कम्तीभा मो काभभा ६ भटहना राग्न सक्छ। त्मही बएकारे सयकायरे तत्कार त्रफभा फाऩतको यकभ 

ऩाउन ेव्मिस्था गरयटदनुऩछा। त्मो नबए ऩेस्की बए ऩनन ऩाउने व्मिस्था बए हाभीराई सष्ट्जरो हुन्छ।‟ 

इप्ऩानरे सञ्चारन आइसकेका तय शननफायको बूकम्ऩफाि ऺनतग्रसत् बएका आमोजनाको विियण ऊजाा 
भन्िारमराई टदएको छ। तय, मो प्रायष्ट्म्बक विियणभाि बएको इप्ऩानको बनाइ छ। „कनतऩम 

आमोजनाभा जान सककने अिस्था न ैछैन,‟ भहासथचि ऩाण्िरेे बन,े „ननभााणाधीन आमोजनाको 
अिस्थाफाये विियण सॊकरन गरययहेका छौं। कनत ऺनत बमो बनेय बन्न सककने अिस्था अटहरे छैन।‟ 

इप्ऩानरे भन्िारमभा फुुुझाएको विियणअनुसाय ऺनत ऩुुुगेय फन्द बएका ९ ििा आमोजनाभा बोिेकोसी 
खोरा (४५ भेगािाि), फयाम्ची खोरा (४ दशभरि २ भेगािाि), सुनकोसी खोरा (२ दशभरि ५ भेगािाि), 

सभडिर चाकु (१ दशभरि ८ भेगािाि), चाकु खोरा (३ भेगािाि) य बैयिकुणि् (३ भेगािाि) छन।् मी ६ 

आमोजना ससन्धऩुाल्चोकका हुन।् त्मस्तै फन्द बएका अन्म आमोजनाभा दोरखाष्ट्स्थत ससवप्रङ खोरा (९ 

दशभरि ६५ भेगािाि), धाटदङष्ट्स्थत आॉखु खोरा १ (८ दशभरि ४ भेगािाि) य यसुिाष्ट्स्थत भैरङ खोरा (५ 

भेगािाि) छन।् 

ऺनत ऩुुुगेय ऩनन सञ्चारनभा यहेका ५ आमोजनाभा ससन्धऩुाल्चोकको इन्रािती तेस्रो (७ दशभरि ५ 

भेगािाि), रम्जुङष्ट्स्थत खदुी खोरा (३ दशभरि ४५ भेगािाि), सॊखिुासबाष्ट्स्थत हेिा खोरा (४ दशभरि 

४५ भेगािाि), रभजुुुङ ष्ट्स्थत ससउयी खोरा (४ दशभरि ९५ भेगािाि) य ऩिातष्ट्स्थत रोअय भोदी (९ 

दशभरि ९ भेगािाि) छन।्  

सफैबन्दा ऺनतग्रस्त िाननएको बोिेकोसीको ऩेनस्िक ऩाइऩ नै पुुुिेको य ऩािय हाउससम्भ ऩुुुग्न े

अिस्था नयहेको इप्ऩानको विियणभा उल्रेख छ। सुनकोसी खोराको ऩखाार बष्ट्त्कएय ऩािय हाउसभा 
खसेको, ऩेनस्िक य हेििक्साभा ऩटहयो गएको य ऩािय प्रान्िसम्भ ऩुुुग्न ेफािो ऺनतग्रस्त बएको छ। 
सुनकोसी खोरा जुयेको ऩटहयोका कायण ऺनतग्रस्त बइ फन्द अिस्थाभा थथमो। उक्त आमोजना ननभााण 

सम्ऩन्न गयी ६ टदनअनघ सञ्चारनभा आउने जनाइएको थथमो। तय, शननफायको बूकम्ऩफाि आमोजना 
ऩुन: ऺनतग्रस्त फनेको हो।  



आॉख ुखोरा– १ को ऩािय हाउस य सफस्िेसन ऩटहयोरे ऩूणा रूऩभा ऺनतग्रसत् बएको इप्ऩानरे जनाएको छ। 
भैरुङ खोराको हेििक्सा, ऩेनस्िक ऩाइऩ य ऩािय हाउसभा िूरो ऺनत ऩुुुगेको इप्ऩानको  

विियणभा उल्रेख छ। बैयिकुण्िको िनेर सरकेज बएको, ऩेनस्िक ऩाइऩ पुिेको य स्िीचमािा तथा 
प्रसायण राइन ऺनतग्रस्त बएको जनाइएको छ। त्मस्तै, फयाम्ची खोराको ऩेनस्िक ऩाइऩ पुुुिेको य 

ससवप्रङ खोराको एक्स्ऩेन्सन ज्िाइन्ि पुिेको य ऩेनस्िकभा ऩटहयो गएको इप्ऩानरे जनाएको छ। अन्म 

कनतऩम आमोजनाको विियण प्राप्त नबएको य कनतऩमभा साभान्म ऺनत बएको जनाइएको छ।  

ननजी ऺेिफाि करयफ ४० आमोजनाफाि २ सम ९० भेगािाि विद्मुत ्उत्ऩादन हुुुुॉदै आएको थथमो। हार 

ननजी ऺेिरे करयफ ४ सम ५० भेगािािको करयफ १ सम ३६ आमोजना ननभााण गरययहेको छ। ननभााणाधीन 

आमोजनाभा ऩुुुगेको ऺनत इप्ऩानरे सॊकरन गरययहेको जनाएको छ।  
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भूकम्ऩऱे त्रिशूऱी–३ ‘ए'मा ऩटहरै ऩटहरो  
रक्ष्भण विमोगी 
दस टदनअनघ गएको बूकम्ऩरे भाथथल्रो त्रिशूरी–३ „ए' जरविद्मुत आमोजना, मस ियऩयको ऺेि य 

ऩहुॉचभागा तहसनहस बएको छ। बूकम्ऩको िास, काभदाय अबाि य उऩकयणसभेत नष्ि बएकारे अटहरे 

ननभााणको ऩूयै काभ योककएको छ।  
नुिाकोि य यसुिाको सीभाभा ननभााण बइयहेको ६० भेगािािको आमोजनाभा कामायत नेऩारी भािै होइन 

थचननमाॉ काभदायसभेत ननभााणस्थरभा छैनन।् बूकम्ऩरे दईु ष्ट्जल्राका अथधकाॊश गाविस ध्िस्त बएका 
छन।् आमोजनाभा काभ गने सफै नेऩारी टहॉिकेारे ऩनन ननभााणस्थर सुनसान छ। 
बूकम्ऩभा ऩयेय आमोजनाभा काभ गने ३ नेऩारीको भतृ्मु य २ थचननमाॉ काभदाय घाइत ेबएको आमोजनाको 
िेकेदाय चाइना गेजुफा ग्रुऩ कम्ऩनी (ससष्ट्जष्ट्जसी) रे जानकायी टदएको छ। ससष्ट्जष्ट्जसीका अनुसाय त्महाॉ 
काभ गन े५ नेऩारी सम्ऩका विहीन छन।् 
„आमोजनाको हेििक्सा रगामत अथधकाॊश ऺेि ध्िस्त बएकारे सम्ऩका भा नयहेका काभदाय बूकम्ऩभा ऩये 

िा घय पके थाहा छैन,' ससष्ट्जष्ट्जसीका आमोजना प्रभुख िाङ ष्ट्जमाङरे बने, „सम्ऩूणा उऩकयण नष्ि बएका 
छन,् कसयी काभ सुरु गने बन्नेभा अन्मोर छ।' 
नेऩार विद्मुत प्राथधकयणरे सहमोग नगदाासम्भ काभ सुरु गना नसककने ष्ट्जमाङरे फताए। ननभााणाधीन 

विद्मुतगहृदेखख हेििक्सासम्भ ऩुग्ने करयफ ७ ककरोसभिय सिक ऩूयै बत्केको छ। „िाउॉिाउॉभा ऩटहयो गएको 
छ,' उनरे बने, „ऩहुॉचभागा खरुाउनै भटहनौं राग्न सक्छ।' 
बूकम्ऩरे घय बत्काएय त्रफचल्री ऩयेका समौं व्मष्ट्क्तराई अटहरे ससष्ट्जष्ट्जसीरे आफ्नो क्माम्ऩभा याखेको 
छ। उनीहरुको प्राथसभक स्िास्मोऩचाय सभेत उसैरे गयेको छ। दजानौं व्मष्ट्क्तराई गाउॉफाि उद्धाय गयेय 

क्माम्ऩभा ल्माइएको ष्ट्जमाङरे जानकायी टदए। „विऩवत्तभा के गने, कसयी काभ सुरु गने य आमोजना सक्न े

बन्न ेथचन्ता छ,' ष्ट्जमाङरे बने। 
बूकम्ऩरे नुिाकोि य यसुिाका अथधकाॊश गाविस ऺनतग्रस्त छन।् आमोजनाभा काभ गने अथधकाॊश 

काभदाय स्थानीम बएकारे उनीहरु काभभा पकका न्छन,् पकका न्नन ्ननष्ट्श्चत छैन। तय, ८–१० टदनऩनछ 

फािो खरुाउन ेकाभ सुरु हुने आमोजना प्रभुख उत्तभ अभात्मरे दाफी गये। 
„ननभााणस्थरभा विद्मुत त्रफच्छेद बएको छ, प्राथधकयणरे २/३ टदनसबिै त्रफजुरी सुचारु गन ेबननसकेको 
छ,' उनरे बने, „िेकेदायका केही उऩकयण नष्ि बएका छन,् केही ऩानीभा िुफे ऩनन ननकारेय काभ गना 
सभल्छ।' नष्ि बएका उऩकयण नल्माउॉदासम्भ काभ हुॉदैन, त्मसैरे ऩूणारुऩभा काभ सुरु हुन करयफ भटहना 
राग्न ेउनरे फताए। 
बूकम्ऩरे ऺनत नऩुमाामएको बए अफको करयफ १५ भटहनाभा आमोजनाफाि त्रफजुरी उत्ऩादन हुन््मो। तय, 

अफ आमोजनाको ननभााण थऩ एक िर्ा ऩछाडि धकेसरने ननष्ट्श्चत बएको छ। आमोजना प्रभुख अभात्मरे 



बने बूकम्ऩकै कायण आमोजना थऩ ७/८ भटहनाभाि रष्ट्म्फन सक्ने दाफी गये। 
ननभााणभा गम्बीय ऺनत ऩुगेकारे त्मसको ऩुन्डिजाइन गनुाऩनेभा ष्ट्जमाङरे जोि टदएका छन।् „ऩूयै 

डिजाइन ऩरयितान नगदाासम्भ काभ गना सककॉ दैन,' उनरे बने। तय, प्राथधकयण उत्ऩादन ननदेशनारमका 
उऩ–कामाकायी ननदेशक शयेससॊह बािरे डिजाइन न ैऩरयितान गनुाऩने गयी आमोजनाभा ऺनत नऩुगेको दाफी 
गये। 
„कुन–कुन काभको ऩुन्डिजाइन गनुाऩन ेहो, त्मो िेकेदायरे अध्ममन गनुाऩछा ,' उनरे बन,े „मटद 

ऩुन्डिजाइन गनुाऩन ेदेखखए उसैरे चीनफाि प्राविथधक खझकाउनुऩछा। इवऩसी (सससबर, इरेक्िो तथा 
हाइड्रोभेकाननकर ननभााण एउिै िेक्काभा गन)े िेक्का बएकारे मो उसैको ष्ट्जम्भेिायी हो।' 
तोककएको सभम य रागतभा आमोजना ऩूया हुन नसक्ने िेकेदायरे थचन्ता व्मक्त गये ऩनन बूकम्ऩका 
कायण ननभााणभा राग्न ेफिी सभम प्राथधकयणरे थप्ने बािरे फताए। तोककएको सभमभा आमोजना 
नसककए ऩनन फैंक ग्मायेन्िी जपत नहुन ेबन्दै उनरे िेकेदायराई आश्िस्त ऩाये। 
आमोजना थचननमाॉ एष्ट्क्जभ फैंकको १२ कयोि ५० राख अभेरयकी िरय ऋण तथा अनुदानभा ननभााण 

बइयहेको छ। फैंकरे उऩरब्ध गयाएको यकभ य िेकेदायको काभको प्रगनतको आधायभा िेक्का यकभको 
करयफ ४५ प्रनतशत बुक्तानी बइसकेको अभात्मरे जानकायी टदए। 
ऺनतग्रस्त आमोजना अिरोकनभा ऩुगेका ऊजाा भन्िारम नीनत भहाशाखाका सह–सथचि केशिध्िज 

अथधकायीरे ऩनन थऩ सभम य रागतका विर्मभा थचन्ता नसरन िेकेदायराई आश्िासन टदए। „ऩहुॉचभागा 
ऺनत बएको हो, मो िूरो सभस्मा होइन,' उनरे बने, „थऩ रागत राग्न ेदेखखए ऊजाा भन्िारमरे अथा 
भन्िारमभापा त थचननमाॉ एष्ट्क्जभ फैंकराई अग्रह गनेछ।' 
गत िर्ा िैशाखभै ननभााण सम्झौता म्माद सककएऩनछ प्राथधकयणरे २६ भटहना सभम थऩेको थथमो। सुरुभा 
६० भेगािाि फनाउने गयी सम्झौता गरयएको आमोजना ननभााणको फीचभा ९० भेगािाि ऺभता फिाउने, 
नफिाउन ेवििाद हुॉदा ऩनन ननभााण योककएको थथमो। 
४ ककरोसभिय सुरुङ ननभााण ऩूया बएको जानकायी टदॉदै अभात्मरे आमोजनाको ननभााण हारसम्भ करयफ 

७५ प्रनतशत सककएको फताए। िेक्का सम्झौता गदाा तत्कारीन ऊजााभन्िी प्रकाशशयण भहतरे नै ऺभता 
९० भेगािाि फनाउन सक्न ेसम्बािना छोिकेारे आमोजना भहॉगो हुॉदै गएको हो। 
आमोजनाको सुरुको रागत ८० राख ९० हजाय अभेरयकी िरय (करयफ ९ अफा रुऩैमाॉ) अनुभान गरयएको 
थथमो। एक अभेरयकी िरयको सिही दय ७५ रुऩैमाॉ हुॉदा आमोजनाको िेक्का सम्झौता बएको थथमो। सिही 
दय फढ्दै गएकारे िरयकै कायणरे ऩनन रागत करयफ २–३ अफा रुऩैमाॉ थवऩएको छ।  

त्रिशूऱी र देिीघाि बन्द 

नुिाकोि– बूकम्ऩका कायण ष्ट्जल्राष्ट्स्थत २४ भेगािाि त्रिशूरी य १४ भेगािािको देिीघाि जरविद्मुत 

आमोजना फन्द बएका छन।् फाॉध य ऩानी सञ्चम गन ेभुख्म ऩोखयी चकेका कायण दिुै आमोजना फन्द 



बएका हुन।् 
त्रिशूरी विद्मुतगहृफाि ननस्केको ऩानी प्रमोगभा ल्माएय देिीघाि क्मासकेि आमोजनाको रुऩभा ननभााण 

गरयएको हो। मसैरे त्रिशूरी फन्द हुॉदा देिीघाि स्ित् फन्द हुनछ्। 
भभात गयेय ििे साताभा आमोजना सञ्चारनभा ल्माउने गयी काभ बइयहेको प्राथधकयण उत्ऩादन 

ननदेशनारमका उऩ–कामाकायी ननदेशक शयेससॊह बािरे फताए।  
नेऩार विद्मुत प्राथधकयणरे २०२७ भा २१ भेगािाि ऺभताभा त्रिशूरी य २०४१ भा देिीघाि फनाएको हो। 
२०५३ भा त्रिशूरीको ऺभता फिाएय २४ भेगािाि ऩुमााएइएको थथमो। 
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तामाकोसीको काम रोककयो  

राभो भजदयू हितारको भाय ऩनछ गनत सरन रागेको भाथथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनाको 
काभ पेरय अननष्ट्श्चत कारका राथग फन्द बएको छ । 

काभभा व्मस्त विदेशी िेकेदाय कम्ऩनीका भजदयूहरु बुकम्ऩऩनछ आमोजना ऺेिको अिस्था देखेय ियाउदै 

टहिऩेनछ काभ योककएको हो । ननयन्तय ऩटहयो खससयहेको य काभ गना जोखखभ बएऩनछ थचननमाॉ य बायतीम 

काभदायहरु स्िदेश पकका एकारे काभ योककएको आमोजनाका प्रिक्त गणेश न्मौऩानेरे फताए । 

भहाबुकम्ऩको झट्कारे आमोजनाको भुख्म कामाारम यहेको गोंगयको ऩहाि खस्दा कामायत भजदयू 

कभाचायीहरु आतङ्ककत बएका थथए । राभािगयदेखख गोंगय ऺेिको बूगोर थचयाथचया ऩयेको य ऩिकऩिक 

ऩटहयो गैयहेकारे जोखखभ फिेऩनछ करयफ ३ सम थचननमाॉ भजदयूहरु काभ छािये टहिकेा थथए । „ऩुयानाहरु 

ियाएका बए नमाॉ साथीहरु ल्माएय ऩनन काभ गनुा बन्ने सुझाि टदएका छौ ।‟ आमोजनाका प्रिक्ता 
न्मौऩानेरे सससबरतपा को िेक्का सरएका थचननमाॉ कम्ऩनी ससनो हाइड्रो कम्ऩनीराई सुझाउदा ऩनन काभ 

स्थथगत गयेको जानकायी टदए । 

हाइड्रो भेकाननकर य इरेक्िो भेकाननकरतपा को बायतीम भजदयू ऩनन ियरे स्िदेश कपयेऩनछ त्मो काभहरु 

ऩनन योककएको छ । सससभत प्रशाननक कामा य प्रसायण राइनको काभ बने जेनतेन चसरयहेको उनरे फताए । 
उनरे ष्ट्जल्रा दैवि प्रकोऩ उद्धाय ससभनत फैिकभा काभ नबए ऩनछ आमोजनाभा कामायत करयफ ६० जना 
इष्ट्न्जननमयहरुराई बुकम्ऩरे ऺेती गयेको सॊयचना अध्ममन य ऩुनननाभाणको काभभा रगाउने तमायी 
गयेको प्रस्ताि गरयएको छ । आमोजनाको काभ कम्तीभा ऩनन १५ टदन फन्द यहने अनुभान  छ । 

  



>f]tM gful/s, 2072/1/25 

भूकम्ऩऱे १८ आयोजना बन्द, बखाामा दैछनक ६ घन्िाको ऱोिसेडिङ  

रक्ष्भण विमोगी 

 



नेऩार विद्मुत प्राथधकयण य ननजी ऺेिका सञ्चासरत १८ जरविद्मुत आमोजना बूकम्ऩरे ऺनतग्रस्त हुॉदा 
१ सम ७१ भेगािाि त्रफजुरी उत्ऩादन योककएको छ। नुिाकोि, यसुिा, ससन्धऩुाल्चोक, दोरखा य रभजुङभा 
फनेका आमोजनाभा गम्बीय ऺनत ऩुग्दा उत्ऩादन योककएको हो।  

केन्रीम प्रसायण प्रणारीभा झन्ि ै२ सम भेगािाि त्रफजुरी आऩूनता हुन नसकेऩनछ फखााको सभमभा ऩनन 

सिासाधायण तथा औद्मोथगक ऺेिरे रोिसेडिङको भाय खेप्नुऩने बएको छ। गत िर्ाको फखााको तुरनाभा 
मसऩारी रोिसेडिङ फिी हुने विद्मुत प्राथधकयण उत्ऩादन ननदेशनारमका उऩ–कामाकायी ननदेशक शयेससॊह 

बािरे फताए। 

„प्रणारीभा आिश्मक त्रफजुरी नहुॉदा गत िर्ा जुयेको ऩटहयोरे ल्माएको जस्तै सभस्मा आउनेछ,' उनरे बने, 
„ससन्धऩुाल्चोक य नुिाकोिका अथधकाॊश आमोजना बूकम्ऩका कायण फन्द छन,् त्मसरे आऩूनताभा 
सभस्मा देखखएको छ।' गत िर्ा साउनभा ससन्धऩुाल्चोकको चयेुभा ऩटहयोका कायण त्मस ऺेिका सफै 
आमोजनाभा ऩटहयो य फािीरे ऺनत ऩुग्दा झन्ि ै६८ भेगािाि त्रफजुरी आऩूनता हुन सकेको थथएन। 
प्राथधकयण बाय प्रेर्ण केन्रका प्रभुख बुिनकुभाय ऺेिीरे बने हार फन्द बएका आमोजनाफाि त्रफजुरी 
नआए ऩनन तुरानात्भकरुऩभा रोिसेडिङ नफढ्न ेदाफी गये। „प्रणारीभा उक्त ऩरयभाणको त्रफजुरी आऩूनता 
नबए ऩनन बायतफाि आमात गयेय भाग य आऩूनताभा सन्तुरन सभल्छ,' उनरे त्रफहीफाय नागरयकसॉग बन,े 

„फखाा रागेको छ, सञ्चासरत आमोजना ऩूणा ऺभताभा चल्छन।् केही टदनभै थचसरभे सञ्चारन हुनासाथ 

सभस्मा कभ हुन्छ।' 

प्राथधकयणका अनुसाय अटहरे त्रफजुरीको उच्चतभ भाग १ हजाय १ सम भेगािाि य आऩूनता ६ सम ९५ 

भगेािाि छ। प्राथधकयणका आमोजनाफाि ३ सम ५०, ननजी ऺिफाि १ सम १५ य बायतफाि २ सम ३० 

भेगािाि त्रफजुरी आऩूनतए बइयहेको छ। करयफ ३ सम ५० भेगािािको अऩुग त्रफजुरी रोिसेडिङ गरयएको 
छ। फखााभा ऩनन आऩूनताको अिस्था मोबन्दा खयाफ नहुने ऺेिीको बनाइ छ। 
गाहास्थ गाहकभा त्रफजुरीको ऩहुॉच सहज बए ऩनन औद्मोथगक ऺेिको अिस्था बन ेसहज नयहेको 
व्मिसामी फताउॉछन।् तयाईका उद्मोगभा सभस्मा नयहे ऩनन उऩत्मकाका उद्मोगभा बूकम्ऩ य त्रफजुरीरे 

नोक्सान ऩुमााउएको नेऩार उद्मोग िाखणज्म भहासॊघका काभु अध्मऺ ऩशुऩनत भुयायकारे फताए। 
औद्मोथगक ऺेिभा अटहरे दैननक ९ घन्िासम्भ रोिसेडिङ छ। मो अिस्था असोज/कानताकसम्भ कामभ 

यहन ेदेखखएको छ। 
„उऩत्मकाका उद्मोगभा बूकम्ऩका कायण काभदाय छैनन,् धेयै िाउॉभा वितयण प्रणारी त्रफगे्रकारे त्रफजुरी 
आऩूनता बएको छैन,' उनरे बने, „प्राथधकयणरे सफ ैउद्मोगभा त्रफजुरी आऩूनताको व्मिस्था सभराए ऩनन 

फाराजु य ऩािन औद्मोथगक ऺेिभा ऩूणारुऩभा आऩूनता बएको छैन।' 
बूकम्ऩका कायण औद्मोथगक ऺेि य जरविद्मुत आमोजनाभा फिी ऺनत ऩुमा्ाएकारे सयकायरे उथचत 

ऺनतऩूनत ा टदनुऩने उद्मोग व्मिसामीरे भाग याखेका छन।् हारसम्भ प्राथधकयणरे ननभााण गयेका ४८ 



भगेािािका ३, प्राथधकयणको सहामक थचसरभे कम्ऩनीरे ननभााण गयेको २२ भेगािािको थचसरभे य फाॉकी 
ननजी ऺेिका आमोजनाभा ऺनत ऩुगेको छ। 
ससन्धऩुाल्चोकका अथधकाॊश ऺेि बूकम्ऩरे ऺनत ऩुगेका कायण उक्त ष्ट्जल्राभा फनेका सफै आमोजना 
ध्िस्त बएका छन।् ष्ट्जल्राभा यहेको सफैबन्दा िूरो ४५ भेगािािको बोिेकोसीको विद्मुतगहृ य ऩेनस्िक 

ऩाइऩभा गम्बीय ऺनत ऩुगेको स्ितन्ि ऊजाा उत्ऩादकको सॊस्था (इऩान) रे जानकायी टदएको छ।  
इऩानका अनुसाय ससन्धऩुाल्चोकका फयाम्ची, बैयिकुण्ि, चाकुरगामत आमोजनाभा बूकम्ऩरे ऺनत 

ऩुमाा,एको छ। ष्ट्जल्राष्ट्स्थत प्राथधकयणको १० भेगािािको सुनकोसी गत िर्ा जुयेभा आएको ऩटहयोका 
कायण ऺनतग्रस्त बएको थथमो। साभान्म भभातऩनछ सञ्चारन गरयए ऩनन अटहरे ऩुन् बूकम्ऩरे फाॉध य 

विद्मुतगह नै बत्काएको छ। 
प्राथधकयणरे ननभााण गयेका २४ भेगािािको त्रिशूरी य १४ भेगािािको देिीघािभा बूकम्ऩरे ऺनत ऩुगेको 
छ। „क्मासकेि' बएकारे त्रिशूरी फन्द बएऩनछ देिीघाुाि स्ित् फन्द हुन्छ। त्रिशूरीको भुख्म ऩोखयी य 

फाॉध ऺेि बत्केको छ। मसको भभात गना करयफ एक भटहना राग्न ेप्राथधकयण अथधकायी फताउॉछन।् 
झन्ि ै२ सम भेगािाि त्रफजुरी प्रणारीभा आउन नसके ऩनन प्राथधकयणरे त्रफहीफायसम्भ बूकम्ऩरे ऺनत 

ऩुमााभएका अथधकाॊश िाउॉभा आऩूनता (रयस्िोय) गरयसकेको छ। देशबय यहेका ३ हजाय ४ सम ६३ वितयाण 

िान्सपभायभध्मे ३ हजाय २ सम ९० िान्सपभायभापा त त्रफजुरी प्रिाह बएको प्राथधकयण ग्राहक तथा 
वितयण ननदेशनारमरे जनाएको छ। ननदेशनारमका अनुसाय १ सम ४३ िान्सपभायभा गम्बीय ऺनत 

ऩुगेकारे भभात बइयहेको छ। 

 


