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स ॊगटी जरविद्मुत आमोजनाको वित्तीम व्मिस्थाऩन ऩूया  
अ ोजदेखि ननभााण शुरू गरयन े

जीिन फस्नेत 

- ९ ओटा फैङ्कको रू. १ अफब ९५ कयोड कजाब रगानी  
- जग्गा खयीद य जनशक्तत व्मवस्थाऩन सम्ऩन्न 

 ाउन २३, काठभाडौं । दोरिा जजल्राको स ॊगटी िोराभा ननभााण हुन े स ॊगटी जरविद्मुत आमोजना 
आगाभी अ ोज भहीनादेखि ननभााण शुरू गरयन ेबएको छ । „आमोजना ननभााणको ऩूिा तमायीका काभ ९८ 

प्रनतशत  म्ऩन्न बइ केकोरे अ ोजदेखि ननभााण शुरू गना रागगएको हो‟ आमोजना प्रिद्र्धक कम्ऩनी, 
स ॊगटी हाईड्रो इनजॉ कम्ऩनीका भहाप्रफन्धक यभेश अगधकायीरे बन े।   

म अनि, शुक्रिाय कम्ऩनीरे वित्तीम व्मिस्थाऩन  म्ऩन्न गयेको गथमो । १६ भेगािाट क्षभताको उक्त 

आमोजनाभा नौ ओटा फैङ्करे  हवित्तीमकयण कजाा रगानीको  म्झौता गयेऩनछ वित्तीम व्मिस्थाऩन ऩूया 
बएको हो । कुर २ अफा ९ कयोड रुऩैमाॉ रागत यहेको उक्त आमोजनाको रागग फैङ्कहरूरे १ अफा ९५ कयोड 

रुऩैमाॉ कजाा उऩरब्ध गयाउने प्रनतिद्धता गयेका छन ् । „फाॉकी ९४ कयोड रुऩैमाॉ प्रिद्र्धकको यहनेछ‟ 

आमोजनाका भहाप्रफन्धक यभेश अगधकायीरे असबमान ॉग बने ।    

आमोजनाराई कजाा प्रिाह गना प्रनतिद्धता ब्मक्त गने फैङ्कहरुभा स सबर फैङ्क,  ेन्चयुी कभस ामर 

फैङ्क, प्रबु फैङ्क, बफजने  मुननाब ार डबेरऩभेण्ट फैङ्क, टुरयजभ डबेरऩभेन्ट फैङ्क, सबिोय विका  

फैङ्क, मनत विका  फैक, काष्ठभाण्डि डबेरऩभेण्ट फैङ्क य बिफेणी विका  फैङ्क यहेका छन ्। मीभध्मे 

स सबर फैङ्कको नेततृ्ि यहने य  ेञ्चयुी कभस ामर फैङ्क „को–सरड‟भा यहनेछ । कम्ऩनीरे फैङ्कहरू ॉग 

जरविद्मुत आमोजनाभा कजाा रगानी म्फन्धी  म्झौता शुक्रफाय गरय केको छ ।  

स ॊगटी हाईड्रो इनजॉ कम्ऩनीरे ननभााण गना रागेको उक्त आमोजना जजल्राको फािये, रासभडाॉडा, रादकु य 
गचरङिा गावि  बएय फहने स ॊगटी िोराभा ऩछा  ।  उक्त आमोजना नेऩार  यकायरे ननजी क्षेििाट 

ननभााण गयाउनका रागग टेण्डयभापा त आब्हान गयेऩनछ कम्ऩनीरे ियीद गयेय ननभााण गना रागेको हो 
।  स ॊगटी जरविद्मुत आमोजना „ ुऩय स क् ‟ नाभरे ऩरयगचत ६ ओटा आमोजनाहरु भध्मेको एक हो ।  

उक्त आमोजनाको ऩूयक िाताियणीम प्रबाि भुल्माङ्कन ऩारयत गयाई नेऩार विद्मुत प्रागधकयण ॉग 

विद्मुत ियीद बफक्री  म्झौता गरय केको छ । हार विद्मुत उत्ऩादन अनुभतीऩिका रागग विद्मुत 

विका  विबागभा अनुयोध गयी ककएको भहाप्रफन्धक अगधकायीरे जानकायी ददए । कम्ऩनीरे उत्ऩाददत 

उजाा विक्रीका रागग विद्मुत प्रागधकयण ॉग २०७० कावत्तक २७ भा विद्मुत ियीद विक्री  म्झौता 
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बइ केको छ । उत्ऩाददत उजाा आमोजनाको विद्मुत गहृ ॊग ैयहेको स ॊगटी  ि–स्टेशनभा जोडीने छ ।  
  

प्रागधकयण य कम्ऩनी विचको  म्झौता अनुरुऩ  ुख्िा माभभा प्रनत मुननट ८ रुऩैमाॉ ४० ऩै ाका दयरे य 
फर्ाामाभभा प्रनत मुननट ४ रुऩैमाॉ ८० ऩै ाका दयरे विद्मुत उजाा बफक्री हुनेछ । „उल्रेखित ियीद बफक्री दयभा 
प्रत्मेक िर्ा ३ प्रनतशतका दयरे ५ िर्ा  म्भ भूल्मफदृ्गध हुन े म्झौता बइ केको कम्ऩनीरे जानकायी 
ददएको छ ।  विद्मुत उत्ऩादन २०७४ अ ोज १ गत ेदेखि हुने तोककएको छ ।  

कम्ऩनीरे आमोजना ननभााणका रागग आिश्मक ऩन े विद्मुत,  डक,  ञ्चाय मातामात रगामतका 
बौनतक ऩूिााधायको विका को काभ शुरू बइ केको जानकायी ददएको छ । „जग्गा ियीद य दक्ष 

जनशक्तीको व्मिस्थाऩन गरय केको छ‟ भहाप्रफन्धक अगधकायीरे बने । आमोजनाको ड्माभ फाफये य 
गचरङिा गावि भा ऩनेछ । उक्त स्थानिाट टनेर भापा त रासभडाॉडा गावि भा  जा ट्माङ्क यहनेछ । 
स ॊगटी िजायबन्दा केही भाथी यहेको रासभडाॉडा गावि भा विद्मुतगहृ जडान हुने  य तीन ओटा टिााइन 

तथा जेनेयेटय रगामतका उऩयकणभापा त विद्मुत उत्ऩादन हुनेछ । 

आमोजना ननभााणका रागी गोप्म स रफन्दी रुऩभा दययेट भाग गयी स सबर, भेटर, भेस नयी औजाय तथा 
विद्मुनतकयणका रागग ठेक्का प्रदान गन ेकामा अजन्तभ चयणभा ऩुगग केको छ ।  
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भक्न्दयका रूखरे अपऩको पवद्मुत ्खेय 

दीऩक ओरी  
डडले्धयुा य फैतडीका स्थानीमिा ीको अियोधका कायण दाचुाराभा उत्ऩाददत अवऩ हाइड्रोऩािय कम्ऩनीको  ाढे आठ 

भेगािाट विद्मुत ्िेय गइयहेको छ ।दाचुाराको देथरा गावि –४ जस्थत नौगडगाड िोराफाट ननजी क्षेिको ऩहरभा 
अवऩ हाइड्रोऩािय कम्ऩनीद्िाया नौगडगाड  ाना जरविद्मुत ्आमोजनारे गएको ५  ाउनभा विद्मुत ्उत्ऩादन गयेको 
बए ऩनन याजष्िम प्र ायण राइन ऩन ेक्षेिका स्थानीमरे क्षनतऩूनत ाभा वििाद गयेऩनछ उत्ऩाददत विद्मुत ्िेय गइयहेको 
हो । 

अवऩ हाइड्रोऩािय कम्ऩनी विद्मुत ् प्रागधकयण ॉग बएको „कनेक् न एगिभेन्ट‟ अनु ाय कैरारीको 
अत्तरयमादेखि आमोजनास्थर म्भ एक ३२ केबी प्र ायण राइन नेऩार प्रागधकयणरे फनाइददनुऩन ेउल्रेि 

छ । प्रागधकयणरे  न ् २०१३  म्भ  ो प्र ायण राइन फनाउन कोरयमारी कम्ऩनीराई जजम्भा ददएको 
गथमो ।  

प्र ायण राइन फनाउने जजम्भा ऩाएको कोरयमारी कम्ऩनीरे अत्तरयमादेखि आमोजनास्थर म्भ ३१ ओटा 
टािय ननभााण गरय केको छ ।  

डडले्धयुा  दयभुकाभ आ ऩा भा ६ ककरोसभटय तथा फैतडीको चम्तडी य ऩञ्जोनमाॉभा यहेको 
भजन्दयभागथफाट ताय तान्न स्थानीमरे अियोध गयेऩनछ उत्ऩाददत विद्मुत ् याजष्िम प्र ायण राइनभा 
जडान गना  भस्मा बएको अवऩ हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका अध्मक्ष गुरुप्र ाद न्मौऩानेरे फताए ।  

डडले्धयुाभा प्र ायण राइन ऩने क्षेिका केही स्थानीमरे फढी क्षनतऩूनत ा भाग गयेय अियोध गयेका छन ्बने 
फैतडीभा भजन्दयका धाभीझाॉक्रीरे भजन्दय ऩरय यभा यहेका रूि काटे अननष्ट हुने बन्दै अियोध गयेऩनछ 

उत्ऩाददत विद्मुत ्िेय गएको छ, अध्मक्ष न्मौऩानेरे धनगढीभा ऩिकाय ॉग बने ।  

„ननजी के्षिको ऩहरभा छोटो  भमभै  परताऩूिाक उत्ऩाददत मो विद्मुत ्याजष्िम प्र ायण राइनभा जोड्न 

 के  ुदयूऩजश्चभिा ीराई ठूरो याहत हुने गथमो,‟ अध्मक्ष न्मौऩानेरे बने, „तय, स्थानीमरे  ना  ाना 
कुयाभा अनािश्मक फिेडा खझक्दा  ुदयूऩजश्चभफा ीरे रोड ेडडङको भाय िेप्नुऩयेको छ ।‟  

मो आमोजना १ अफा ४२ कयोडको रागतभा २०७० बदौभा  ुरु बई २०७२  ाउन ५ गत े म्ऩन्न बएको 
गथमो ।  



प्र ायण राइन फनाउने जजम्भा विद्मुत ्प्रागधकयणको हो । हाभीरे ननधाारयत  भमभ ैआमोजना  म्ऩन्न 

गयेका छौं । तय, उत्ऩाददत विद्मुत ्िऩत गना नऩाउॉदा एकानतय ठूरो आगथाक िाटा बएको छ बन ेअकोनतय 
ननजी के्षिराई काभ गना हतोत् ादहत फनाएको अध्मक्ष न्मौऩानेरे दिेु ो गये ।  

हार  ुदयूऩजश्चभभा बायतको टनकऩुय, वऩथौयागढ य धाचुाराफाट विद्मुत ्आऩूनता हुॉदै आएको छ ।  

बायतफाट आऩूनता गरयएको विद्मुत ्प्रनतमुननट चाय रुऩैमाॉ छमा ी ऩै ा बारुभा िरयद गरयएको छ बने 
नौगडगाडफाट उत्ऩाददत अऩीको विद्मुत िरयद भूल्म प्रनतमुननट चाय रुऩैमाॉ नेरु ऩनेछ ।  

विद्मुत ् प्रागधकयण तथा अन्म  यकायी ननकामको दढरा ुस्ती य राऩयफाहीका कायण प्र ायण राइन 

विस्तायभा  भस्मा उत्ऩन्न बई उत्ऩाददत बफजुरी उऩबोग गना नऩाएको गुना ो म क्षेिका उऩबोक्ताको 
बनाइ छ ।  

डडले्धयुाका प्रभुि जजल्रा अगधकायी प्रेभप्र ाद रुइॉटेररे प्र ायण राइन क्षेिभा ऩने ६२ जनाभध्मे ४२ 

जनारे भुआब्जा सरइ केको य फाॉकी ॉग भुआब्जाका विर्मभा छरपर बइयहेको फताए ।  

डडले्धयुाको  भस्मा रगबग  भाधान हुन रागेको बए ऩनन फैतडीभा भजन्दयका धाभीझाॉक्रीरे देउता काॉऩेय 
जे बन्छ त्मही हुन्छ बनेय रूि काट्नभा  भस्मा उत्ऩन्न गरययहेको विद्मुत ्प्रागधकयणरे जनाएको छ । 
राइन विस्तायभा वििाद उत्ऩन्न बएऩनछ कोरयमारी कम्ऩनी वििाद  भाधान नहुॉदा म्भ नपका ने बन्दै 

दहॉडड केको छ ।  
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अवऩ ऩाियको प्र ायणराइन ननभााणभा अियोध 
अवऩ ऩािय कम्ऩनी सरसभटेडरे उत्ऩादन गयेको विद्मुत १३२ केबी िान् सभ न राइन ननभााण ऩूया नहॉुुदा 
 ुदयूऩजश्चभभा ऩुन् रोड ेडडङ शुरू बएको छ। विसबन्न विद्मुत ्टाियभा राइन तान्न ेविर्मभा वििाद उत्ऩन्न 

बएऩनछ त्म  क्षेिका ऩहाडी जजल्राभा ऩदहराकै ननमभअनु ाय ऩुन् रोड ेडडङ शुरू बएको छ। 
अऩी हाइड्रोऩाियरे उत्ऩादन बएको विद्मुत ्केन्रीम प्र ायणभा  ाउन ५ गतेदेखि जोडडए ऩनन १३२ केबी 
प्र ायणराइनको ननभााण  म्ऩन्न नबएका कायण  प्राईभा  भस्मा बएको आमोजनाका प्रभुि  जञ्जि न्मौऩानेरे 

फताउनुबमो। उहाॉरे बन्नुबमो–‘प्र ायणराइन ननभााण गदै छौं केही ठाउॉभा अियोध बएको छ  भस्मा  ुल्झमाएय 
विद्मुत ् प्राई हुन्छ।’  ुदयूऩजश्चभभा अदहरे दैननक ५ िण्टा रोड ेडडङ हुन ेगयेको छ। 
प्र ायणराइन २०७०  ारभा ननभााण कामा  म्ऩन्न बई क्नुऩन ेबए ऩनन डडले्धयुा  दयभुकाभ क्षेि आ ऩा भा 
यहेका २४ िटा टािय य फैतडीका १४ िाट टाियभा स्थानीमरे वििाद स जाना गयी राइन तान्न नददएका हुन।् 
दईु ठाउॉको  भास्मा  भाधान बएको िण्डभा  ुदयूऩजश्चभभा रोड ेडडङ भुक्त हुन ेअवऩ ऩािय कम्ऩनीरे जनाएको 
छ। रोड ेडडङका कायण दैननक काभ काजभा  भस्मा उत्ऩन्न बएको ददऩामरका स्थानीम ज्ञान के ीरे 

फताउनुबमो। उहाॉरे बन्नुबमो–‘केही ऩदहरा रोड ेडडङभुक्त हुन्छ बन्न ेिफय आमो अफ त केही हुन्छ बनेको पेरय 

रोड ेडडङरे गरयिान नसभल्न ेबो।’ उता डोटी  ाना जरविद्मुत ्केन्र ददऩामरका प्रभुि रसरतनायामण चौधयीरे 

विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेकम्ऩनीरे आपूहरू ॊुॉग कुन ै य ल्राह नगयी काभ गरययहेको य कहाॉ कुन ठाउॉभा ककन 

अियोध बएको हो आपूराई जानकायी नबएको फताउनुबमो। 
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खखम्ती-ढल्केफयको काभ साढे ३ वषबऩछछ काभ सुरु 
स्थानीमको अियोध य विश्ि फैंकको ननदेशनका कायण  ाढे ३ िर्ा म्भ योककएको खिम्ती–ढल्केफय २२० 

केबी प्र ायण राइनको काभ आइतफायफाट  ुरु बएको छ।  
स्थानीम प्रशा न, याजनीनतक दर य स्थानीमफीच  हभनत बएऩनछ नेऩार विद्मुत प्रागधकयणरे 

आमोजनाको काभ  ुरु गयेको हो। याजनीनतक दर य स्थानीम प्रशा नफीच  हभनत बएकारे 

आइतफायफाटै काभ  ुरु गयेको प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे फताए। 
 

...िकुोटभा २ य स न्धरुीभा ६ गयी ८ िटा टािय ननभााण गना फाॉकी छ,' उनरे आइतफाय नागरयक ॉग 

बने,'हाभीरे िकुोटफाट काभ  ुरु गयेका छौं, त्म  क्षेिका फास न्दारे  कायात्भक  हमोग गयेका छन।्' 
उगचत भाग ऩूया नगयी काभ अगाडड फढाएको बन्दै स्थानीमरे विश्ि फैंकभा उजुयी ददएऩनछ फैंकरे 

तत्कारका रागग काभ  ुरु नगना ननदेशन ददएको गथमो। 
 

फैंकरे अन्तयााजष्िम श्रभ  ॊगठन, १६९ अनु ाय स्थानीमको अगधकाय हनन बएको दाफी गदै मस्तो ननदेशन 

ददएको गथमो। फैंकको ऋण  हमोगभा प्र ायण राइन ननभााण बएका कायण उ रे ननदेशन ददएऩनछ 

प्रागधकयण काभ योक्न फाध्म गथमो। 
 

विनाअियोध काभ अनि फढे ४ भदहनासबि प्र ायण राइनको  म्ऩूणा काभ ऩूया हुन ेकाफ्रेरे दाफी 
गये।'विश्ि फैंकरे  भेत काभ अनि फढाउन ऊजाा भन्िारमराई ऩिाचाय गयेकारे अफ  िा ाधायणफाट 

अियोध नहुन ेआ  छ,' उनरे बने। 
 

८ िर्ाअनि ननभााण  ुरु बएको आमोजना ऩनछल्रो  भम स्थानीम कभराभाई भजन्दयको  ाॊस्कृनतक 

भहŒिभागथ अ य ऩुग्न ेबन्दै वियोध बएको गथमो। विश्ि फैंकरे ऋण उऩरब्ध गयाइयहे ऩनन ऊ ॉगको 
 म्झौता  न ्२०१३ डड ेम्फय ३१ भा  ककएको हो। तैऩनन, फैंकको  हमोगभा दजान आमोजना ननभााण 

बइयहेकारे प्रागधकयणरे प्र ायण राइनको काभ  ुचारु गना  केको गथएन। 
 

खिम्तीदेखि ढल्केफय म्भको ७३ ककरोसभटय क्षेिभा १  म ९३ टािय फनाउनुऩनेभा अियोधका कायण  ाढे 

३ िर्ा म्भ ८ िटा टािय ननभााण हुन  केको गथएन। उक्त प्र ायण राइन ननभााणऩनछ ६० भेगािाटको 
खिम्ती य ४५ भेगािाटको बोटेको ीको विद्मुत ऩूिाभा वितयण गना  हज हुनेछ। 
 

हार म्भ मी आमोजनाको विद्मुत खिम्ती–फाह्रबफ –ेकाठभाडौंको प्र ायण राइन हुॉदै हेटौंडाफाट ऩूिाभा 



वितयण गन ेगरयएको छ। म यी िुभाउयो फाटो प्रमोग गदाा प्राविगधकरुऩभै करयफ १० भेगािाट विद्मुत 

चहुािट हुन ेगयेको प्रागधकयणका अगधकायी फताउॉछन।् 
 

प्र ायण राइन ननभााणऩनछ आउॉदो दहउॉदभा १० भेगािाट विद्मुत फचत हुने प्रागधकयण अगधकायीको दाफी 
छ। दोरिाको खिम्तीफाट  ुरु बएय याभेछाऩ, स न्धरुी, भहोत्तयी हुॉदै धनुर्ाको ढल्केफय  फस्टे नभा 
टुॊगगने आमोजनाको हार म्भ करयफ ९५ प्रनतशत काभ ऩूया बइ केको छ। 
 

४  म ५६ भेगािाटको भागथल्रो ताभाको ीराई रक्षक्षत गयी ननभााण बइयहेको प्र ायण राइनरे उक्त 

करयडोयभा ननभााण हुने अन्म आमोजनाराई  भेत पाइदा ऩुग्नेछ। मो प्र ायण राइन नफन ेताभाको ीका 
बफजुरी  भेत िेय जाने देखिएकारे तत्कार काभ  ुरु गना प्रकक्रमा थासरएको काफ्रेरे फताए। प्र ायण 

राइनभापा त ५  म ८५ भेगािाट विद्मुत प्रिाह हुन  क्छ। ताभाको ी नदीभै हार ८७ भेगािाटको 
ताभाको ी ऩाॉचौं य ६  म ५० भेगािाटको ताभाको ी तेस्रो ननभााणको चयणभा छन।् 
 

आमोजना प्रबावित फास न्दाका रागग ल्माइएको ऩुनफाा  कामाक्रभअनु ाय प्र ायण राइनको ३० सभटय 
के्षिसबि ऩने १७ िय (१  म जन ॊख्मा) उऩमुक्त स्थानभा स्थानान्तयण गरयएको छ। तीभध्मे ३ फटा 
याभेछाऩ, ९ िटा स न्धरुी य ५ िय धनुर्ाभा ऩयेका छन।् आमोजना प्रबावित ऩरयिायभध्मे ९२ प्रनतशत 

ियधयुीरे विद्मुत उऩमोग गनेछन।्  
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ससॊगटी जरपवद्मुत्राई रगानी जुट्मो 

काठभाडौं÷या – दोरिाको स ॊगटी िोराभा स ॊगटी हाइड्रो इनजॉरे ननभााण गना रागेको १६ भेगािाट क्षभताको 
स ॊगटी जरविद्मुत ्आमोजनाका रागग ऋण जुटेको छ । स सबर फैंकको अगुिाइभा नौ फैकहरूरे  हवित्तीमकयण 

कजाा रगानीका रागग स ॊगटी कम्ऩनी ॉग  म्झौता गयेऩनछ आमोजनाराई रगानी जुटेको हो । आमोजनाका रागग 

 ेन्चयुी कभस ामर, प्रब,ु बफजने  मुननब ार डबेरऩभेन्ट, टुरयजभ डबेरऩभेन्ट, सबफोय, मती, काष्ठभाण्डऩ य 
बििेणी विका  फैंकरे १ अफा ९५ कयोड रुऩैमाॉ  हवित्तीमकयण गयेका छन ्।  

विद्मुत ्िरयद  म्झौता (ऩीऩीए) गरय केको आमोजनारे विद्मुत ्अनुभनतऩिका रागग विद्मुत ्विका  

विबागभा ननिेदन ददइ केको छ बन ेउत्ऩादन सभनत १ अ ोज २०७४ का रागग तम बइ केको कम्ऩनीका 
कामाकायी ननदेशक गणेश काकीरे जानकायी ददए ।  
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फल्र खखम्ती–ढल्केफय प्रसायण राइन छनभाबण सुरु 

बीभ गौतभ  

ऩाॉच ियÈ्अनि ननभााण  म्ऩन्न बइ क्नुऩन े नेऩारकै ऩदहरो २२० केबीको खिम्ती–ढल्केफय प्र ायण 

राइनको ननभााण कामा फल्र  ुरु बएको छ । स्थानीमिा ीको अियोधका कायण ननभााण योककएको 
नेऩारकै प्रभुि प्र ायण राइनभध्मेको एक खिम्ती–ढल्केफय प्र ायण राइनको आइतफायदेखि ननभााण 

कामा  ुरु बएको हो । 

५० ऩटकबन्दा फढी स्थानीम अियोधका कायण नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे ऩटकऩटक प्रमा  गदाा ऩनन 

ननभााण हुन न केको प्र ायण राइन विश्ि फैंकको नमाॉ ननदेशन तथा स्थानीम प्रशा न, स्थानीमिा ी य 
याजनीनतक दरहरूको  हभनतभा  ुरु बएको हो ।  

„फहुप्रतीक्षक्षत खिम्ती–ढल्केफय प्र ायण राइनको काभ िकुोट िण्डफाट  ुरु बएको छ,‟ विद्मुत ्

प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बने, „अफ कुन ै अियोध नबएभा आगाभी चाय 
भदहनासबि ननभााण कामा ऩूया गनेछौं ।‟ खिम्तीदेखि ढल्केफय म्भको ७५ ककरोसभटय प्र ायण राइनका ६ 

टाियको ननभााण ऩूया गना न क्दा ५ िर्ादेखि २  म ५० ककरोसभटयको राभो दयुी हुॉदै ऩूिा क्षेिभा विद्मुत ्

प्रिाह गनुाऩने फाध्मता प्रागधकयणको छ । ज कायण प्रागधकयणरे फ ेनन १ अफाबन्दा फढी िाटा 
फेहोनुाऩयेको छ बने रोड ेडडङ भेत फढेको छ । िकुोटभा दईु य स न्धरुी फजायभा चाय टािय ननभााण हुन 

फाॉकी छ । मही कायण फहुचगचात ४  म ५६ भेगािाटको भागथल्रो ताभाको ी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट 

उत्ऩाददत विद्मुत ्मो प्र ायण राइनको अबािभा िेय जाने बन्दै गचन्ता प्रकट बइयहेका फेरा ननभााण  ुरु 

हुनुरे अरू प्र ायण राइनराई  भेत  कायात्भक  न्देश ददएको कामाकायी ननदेशक काफ्रेरे फताउॉछन ्। 
„भ कामाकायी ननदेशक हुॉदा नै रोड ेडडङ न्मूनीकयणका रागग अत्मािश्मक भाननएको प्र ायण राइनको 
ननभााणराई भूर रक्ष्म यािेको गथएॉ,  ुरु बएकाभा म रे धेयै  कायात्भक  न्देश ददएको छ बने म फाट 

विद्मुत्भा देखिएको चहुािट कभ गना तथा ऩूिॉम क्षेिको रोड धान्न  हज हुन्छ,‟ उनरे बने ।  

ननभााण कामाभा अियोध गयेका स्थानीमिा ीरे त्म विरुद्ध विश्ि फैंकको केन्रीम कामाारमभा उजुयी 
गयेऩनछ फैंकरे  ो उजुयी  म्फन्धभा छानबफन गनाका रागग बन्दै टोरी िटाएको गथमो तय टोरीरे 

प्रनतिेदन ददन झन्ड ै ाढे दईु िर्ा रगामो । हारै विश्ि फैंक  ञ्चारक  सभनतरे स्थानीमराई  ूचना 
ददनुऩनेरगामतका केही ननदेशन दहत उजुयीका आधायभा काभ योक्नुनऩन ेबन्दै ननणाम गयेऩनछ प्र ायण 

राइन ननभााणभा फाटो िरेुको प्रागधकयणका प्र ायण राइन ननदेशानारमका उऩकामाकायी ननदेशक 

कन्हैमा भानन्धयरे जानकायी ददए ।  



आमोजनाका अगधकायीरे २०६८  ारदेखि अियोध नबए तीन भदहनासबि ैप्र ायण राइन ननभााण गरय 
 क्न ेरक्ष्म यहेको फताउॉ दै आएका गथए तय विश्िको प्रनतिेदन नआउॉदा य स्थानीमिा ीरे अियोध जायी 
याख्दा आमोजना ननभााण अन्मोरभा ऩयेको गथमो । प्र ायण राइन आमोजनाका अनु ाय २०६८  ारऩनछ 

आमोजना ननभााण कामाभा ५० ऩटकबन्दा फढी स्थानीमिा ीरे अियोध गरय केका छन ्। ऊजाा भन्िारम 

य प्रागधकयणका अगधकायीरे ऩटकऩटक िाताा य छरपर गदाा ऩनन स्थानीमिा ीरे ननभााणभा अियोध गदै 

आएका गथए ।  यकायरे  ुयक्षाकभॉ ऩरयचारन गयेय बए ऩनन प्र ायण राइन फनाउने ननणाम गयेऩनछ 

स्थानीमिा ीरे जफयजस्ती फनाउनु िोज्नु अन्तयााजष्िम श्रभ  ॊगठन (आईएरओ) को 
भूल्मभान्मताविऩयीत बएको बन्दै विश्ि फैंकको केन्रीम कामाारमभा उजुयी गयेका गथए ।  

प्रागधकयणरे टाियभुननको बागको क्षनतऩूनत ा भातय् ददन सभल्न ेव्मिस्था बए ऩनन अियोध गयेको क्षेिभा 
 डक विबागभापा त  फै जग्गा अगधिहण गयी  ोफाऩतको यकभ सरनका रागग जजल्रा प्रशा न कामाारम 

स न्धरुीरे  ािाजननक  ूचना जायी गरय केको छ । १  म ५९ ककत्ता जग्गाभध्मे अगधकाॊशरे  ोफाऩतको 
यकभ फुखझ केका छन ्। खिम्ती–ढल्केफय प्र ायण राइन नफनेका कायण अदहरे म  Ôुेिभा उत्ऩाददत 

विद्मुत ्काठभाडाॊु,ै गचतिन हु“दै करयफ २  म ५० ककरोसभटय ऩाय गयी रैजानुऩन ेअिस्था छ । तय, मो 
प्र ायण राइन फनेऩनछ ७५ ककरोसभटयभै ढल्केफय ऩु¥माउन  ककने प्रागधकयणरे जनाएको छ । मही 
कायण अदहरे दैननक १० भेगािाट विद्मुत ् चहुािट बएको छ बन े फिााभा स वप्रङिोरा जरविद्मुत ्

आमोजनाभापा त उत्ऩाददत विद्मुत ्िेय जाने गयेको छ ।  

प्र ायण राइन फनेभा बने स न्धऩुाल्चोक, दोरिा य याभेछाऩरगामतका Ôुेिभा जरविद्मुत ्

आमोजनाभापा त १ हजाय भेगािाट विद्मुत ् जजर ैओहोयदोहोय हुनेछ । प्रागधकयणका अनु ाय प्र ायण 

राइन आमोजनाको ९५ प्रनतशत काभ ऩूया बइ केको छ ।  न ्२००७ देखि ननभााण  ुरु गरयएको  ो राइन 

 ुरुभा दईु िर्ासबि ऩूया गने रक्ष्म याखिएको गथमो ।  
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भाथथल्रो ताभाकोसी सुयक्षऺत 
स्िदेशी रगानीभा ननभााणाधीन भागथल्रो ताभाको ी जरविद्मुत ्आमोजनाको फाॉधका  ॊयचना ितयाभुक्त यहेको 
अध्ममनरे देिाएको छ । बूकम्ऩऩनछ ननकै क्षनत ऩुगेको अनुभान गरयए ऩनन अध्ममनरे जोखिभ नयहेको प्रनतिेदन 

ददएको हो । 
विना कायी बूकम्ऩऩनछ फाॉधका विसबन्न  ॊयचनाभा देखिएको  भस्माका विर्मभा अध्ममन गयी  ुझाि दहत 

प्रनतिेदन तमाय गना आमोजना व्मिस्थाऩनरे अभेरयकी बूकम्ऩविद् य बूगबाविद्  जम्भसरत विशरे्ज्ञ टोरी (प्मानर 

अप एक् ऩटा) राई जजम्भेिायी ददएको गथमो । ५ विज्ञको  भूहरे आमोजनाको स्थरगत अध्ममन गदाा गम्बीय 

 भस्मा नयहेको य व्मिस्थाऩन गना  ककन ेननष्कर्ा दहतको प्रनतिेदन फुझाएको हो । 
म  ॉग ैप्रिद्र्धक अऩय ताभाको ी हाइड्रोऩािय सरसभटेडराई आमोजनाको काभ अनि फढाउन फाटो िरेुको छ । 
“फाॉधका  ाथ ै ुरुङरगामत अन्म  ॊयचनाभा बूकम्ऩफाट क्षनत नऩुगेकारे काभ तत्कार  ुचारु गना  ककन े

अध्ममनफाट देखिएको छ,” आमोजनाका ननदेशक विज्ञानप्र ाद शे्रष्ठरे बने, “िर्ाात्रगत्त ैकाभ  ुरु हुनेछ ।” 

विज्ञ  भूहरे फाॉधका  ॊयचना  ुयक्षक्षत यहे ऩनन थऩ भजफुत फनाउनुऩन े ुझाि ददएको उनरे फताए । 
“ऩहुॉचभागाफाहेक आमोजनाभा कुन ै भस्मा छैन,” प्रभुि शे्रष्ठरे बन,े “िर्ाात्का कायण  डकभा ऩदहयो जान ेक्रभ 

फढेकारे  भस्मा बएको छ, भभात गरययहेका छौं ।” 

ऩयाभशादाता ल्माह्भेमय इन्टयने नररे ऩनन बूकम्ऩरगत्त ैननभााणाधीन  ुरुङ अध्ममन गदाा बूगबाभा  भस्मा 
नयहेको देिाएको गथमो । आमोजनाको ननभााणाधीन फाॉध १८  ेभी धजस् एको छ ।  ो फाॉध बूकम्ऩकै कायण बाजस् ए 

ऩनन व्मिस्थाऩन गना  ककन ेननष्कर्ा अध्ममन टोरीरे ननकारेको छ । 
अभेरयकी बूगबाविद् डा. जेके सभचरे, डा. आईएभ इदर , डा. डब्रूएप भाका  न, डा. आयई भादटान दहत डा. विनोद 

नतिायीको  हबागगताभा अध्ममन प्रनतिेदन तमाय बएको हो । विज्ञ  भूह  ाउन १२ भा आमोजनाको अध्ममनका 
रागग नेऩार आएको गथमो । 
बूकम्ऩऩनछ आमोजनाको काभ योककएको छ । म  ॉग ैआगाभी अ ाय म्भ आमोजना  म्ऩन्न गन ेकामामोजना 
ऩनन प्रबावित बएको छ । बूकम्ऩरे काभ अिरुद्ध बएऩनछ आमोजनाको रागत भेत फढ्न े म्बािना छ । 
आमोजनाको स सबर ननभााण चीनको स नो हाइड्रो कऩोये नरे गरययहेको छ । 
आमेजना ननभााण बएऩनछ िर्ाात्भा रोड ेडडङ अन्त्म हुनेछ बन ेदहउॉदभा कभ हुनेछ । याजष्िम गौयिको मो 
आमोजनाफाट िावर्ाक २ अफा २८ कयोड मुननट बफजुरी उत्ऩादन हुनेछ । मस्त,ै  ुुुख्िामाभभा योल्िासरङको ऩानी 
ताभाको ीभा सभ ाएय थऩ १७ कयोड ६० राि मुननट बफजुरी उत्ऩादन गन ेरक्ष्म सरइएको छ । 
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जरपवद्मुतभा रगानी गनब अध्ममन गदै सेना 
नेऩारी  ेनाको कल्माणकायी कोर्भा २०७२ अ ाय भ ान्त म्भभा ३४ अफा चाय कयोड ८३ राि ऩुगेको छ । कोर् 

अन्तगातका विसबन्न ननकामहरूभा गरयएको रगानी तीन अफा ७० कयोड १७ राि  भेत जोड्दा कुर  म्ऩवत्त त्मनत 

ऩुगेको हो । 
  

कल्माणकायी कोर्फाये जानकायी ददन शुक्रफाय  ैननक भुख्मारमभा आमोजजत ऩिकाय  म्भेरनभा कोर्का ननदेशक 

 हामक यथी ज्ञानेन्रजॊग यामभाझीरे  ॊमुक्त याष्ि ॊिीम सभ नभा बाग सरएिाऩत कटौती हुन ेयकभ, फैंक तथा 
वित्तीम  ॊस्थाहरूभा ननक्षेऩ गरयएको यकभफाट प्राप्त ब्माज रगामतका ११ िटा शीर्ाकका गनतविगधफाट आएको 
आमस्रोतफाट न ैकोर्को कूर  म्ऩवत्त िदृ्गध बएको फताए । गत आगथाक िर्ाभा बने कोर्को कुर  म्ऩवत्त २६ अफा ८८ 

कयोड २७ राि गथमो । 
  

 ेनारे अफ कोर्को यकभ „क‟ िगाका िाखणज्म फैंकहरूभा भाि ैजम्भा गन ेजनाएको छ ।  ेनारे जम्भा ६४.०४ 

प्रनतशत भाि ैफेरुजु पस्र्मौट गयेको छ । २०७२ अ ाय भ ान्त म्भभा ८२ कयोड ४२ राि एक हजाय फेरुजु बएकोभा 
५२ कयोड ७८ राि ४६ हजाय उठाएको हो । 
 

नेऩार ईन्बेस्टभेन्ट फैंक ॉग ैअन्म २९ िटा „क‟ िगाका फैंकभा कोर्को ऩै ा जम्भा गरयएको जानकायी यामभाझीरे 

ददए । उनरे याष्ि फैंकरे  भस्मािस्त बननएका „ि‟ य „ग‟ िगाका फैंकफाट बन ेऩै ा अ ुर गना फाॉुॊकी यहेको फताए 

। 
  

 ेनारे जरविद्मुत्भा रगानी गना अध्ममनको काभ गरययहेको जनाएको छ । „ ेनारे रगानी गयेको क्षेिभा प्रोभोटय 
हुन नऩाएऩनछ रगानी क यी गन ेबनेय अध्ममन गरययहेको छ‟, यामभाझीरे बन े। बविष्मभा अरू नमाॉुॊ काभभा 
हात हाल्न  ेनारे अध्ममन गरययहेको जनाएको छ । 
 

विनाशकायी बूकम्ऩऩनछ  ेनारे २३ अफाको याहत कामाक्रभ  ञ्चारनभा ल्माएको जनाएको छ ।  ेनाको कुर 

रगानीको ०.८ प्रनतशत यकभ भाि ैजोखिभभा यहेको जनाएको छ । 
  

ऩिकाय  म्भेरनभा  ैननक प्रिक्ता  हामक यथी जगददशचन्र ऩोियेररे आगथाक िर्ा २०७१/०७२ भा  यकायराई 

२४ कयोड ९५ राि बुक्तानी गयेको जानकायी ददए । 
 

भकिानऩुयको  ुनाचयुीभा  यकायको  हबागीताभा नमाॉुॊ स सबर एक्प्रो ीब प्रान्ट को स्थाऩना गन ेकाभ 

बइयहेको  ेनारे जनाएको छ । डडले्धयुा य दाङभा ऩोसरजक्रननक  ञ्चारनको तमायी बैयहेको जानकायी प्रिक्ता 
ऩोियेररे ददए । 
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खखम्ती ढल्केफय २२० केबी प्रसायण राइन भॊससयसबत्र ै

काफेरीको बफजुरी ऩछन प्रसाय हुन े

काठभाडौं: स्थानीम फास न्दाको अियोधका कायण झन्ड ै द  िर्ादेखि योककएको खिम्ती-ढल्केफय २२० 

केबी प्र ायण राइन ननभााण आगाभी चाय भदहनासबि  क्न ेगयी आइतफायफाट काभ  ुरु बएको छ।  
स न्धरुीभा जम्भा ६ िटा टािय ननभााण गना स्थानीम फास न्दारे भुआब्जरगामतका कायण देिाउॉ दै झन्ड ै

द  िर्ादेखि अियोध ऩुयम्ाउॉ दै आएका गथए। अनिल्रो  ाता स्थानीम याजनीनतक दरका नेता, जजल्रा 
प्रशा न कामाारम य विद्मुत ्प्रागधकयणका ऩदागधकायीफीच  हभनत बई आइतफायदेखि काभ  ुरु बएको 
प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे जानकायी ददए। 
  

'भेयो कामाकारकै  फैबन्दा ठूरो उऩरजब्धका रूऩभा भैरे म राई (योककएको काभ ऩूया गन)े सरएको छु' 

कामाकायी ननदेशक काफ्रेरे आइतफाय अन्नऩूणास त बने, „मो काभ ऩूया नगन ेहो बने अफको दईु िर्ासबि 

रोड ेडडङ अन्त्म गन े यकायी मोजना  पर हुॉदैन।' 
  

उनका अनु ाय स न्धरुीका  फै याजनीनतक दरका नेतारे मो प्र ायण राइनको भहत्ि फुझऩेनछ काभ गना 
 हज बएको हो। खिम्ती कोरयडयभा यहेका विसबन्न विद्मुत ् उत्ऩादन केन्रफाट उत्ऩाददत बफजुरी 
भुरुकको ऩूिॉ बागभा प्र ायण गने एकभाि  ॊयचना मही बएकारे उत्ऩाददत बफजुरी िेय जाने य महाॉ  ॊकट 

ऩयेका फेरा बायतफाट आमात गना  भस्मा हुन ेअिस्था गथमो। 
  

स्रोतका अनु ाय स न्धरुीराई रोड ेडडङभुक्त गरयददन प्रागधकयण  हभत बएऩनछ स्थानीमरे अडान 

छाडकेा हुन।् विश्ि फैंक, नेऩार  यकाय य प्रागधकयणको दईु कयोड २० राि अभेरयकी डरय  ॊमुक्त 

रगानीभा  न ्२००२ देखि ननभााण थासरएको मो  ॊयचनाभा बएको अियोधरे प्रागधकयणराई फर्ेनन कयोडौं 
रुऩैमाॉ िाटा ऩदै आएको छ।  

नेऩार -बायत सीभाऩाय प्रसायण राइन छनभाबण ऩछन मसै वषब ऩूया हुन ेबएकारे बायतफाट आउन ेथऩ 

बफजुरी काठभाडौं ल्माउन य मता उत्ऩादन बएको बफजुरी ऩूवबरगामत बायत छनकासी गनब मो सॊयचना 
भहत्वऩूणब हुनेछ। 

प्रागधकयणरे खिम्ती, बोटेको ी,  ुनको ीरगामतका विद्मुत ्एक  म ७५ ककरोसभटय राभो दयूी ऩाय 
गयेय भाि ऩूिा ऩठाउॉ दै आएको छ। म फाट उ राई ठूरो प्राविगधक चहुािट हुॉदै आएको छ। 
  

खिम्तीदेखि ढल्केफय म्भ जम्भा ७५ ककरोसभटय भाि बएकारे विद्मुत ्चहुािट कभ हुन ेप्रागधकयणरे 

फताउॉ दै आएको छ।काफ्रेका अनु ाय नेऩार-बायत  ीभाऩाय प्र ायण राइन ननभााण ऩनन म  ैिर्ा ऩूया हुन े

बएकारे बायतफाट आउने थऩ बफजुरी काठभाडौं ल्माउन य मता उत्ऩादन बएको बफजुरी ऩूिारगामत 

बायत ननका ी गना मो  ॊयचना भहत्िऩूणा हुनेछ। 



  

विश्ि फैंकको  भेत रगानी बएकारे  यकायरे उ को अनुभनत सरएय भाि काभ अनि फढाउने क्रभभा थऩ 

दईु िर्ा दढरा बएको हो । विश्ि फैंकरे विज्ञ  भूह गठन गयेय प्रनतिेदन भेत  ािाजननक गरय केको छ। 
प्रनतिेदनभा प्रागधकयणरे उगचत भुआब्जा ददएको य स्थानीमप्रनत कुन ैअन्माम नबएको ठहय गयेको गथमो  

  

ननभााण बएय ऩनन प्र ायण राइन ऩूया नबएको  ाननभा भाइ जरविद्मुत्राई रक्षक्षत गदै मही  ाउनसबि 

 फै कामा  म्ऩन्न गने गयी काभ बइयहेको छ। 
काफ्रेका अनु ाय मही बदौ १ गतेदेखि  ाननभा भाइको विद्मुत ्प्र ायण राइनभा जोड्ने गयी इराभको 
गोदकदेखि झाऩाको दभक म्भ प्र ायण राइनका फाॉकी काभ मुद्धस्तयभा बइयहेको छ। प्रागधकयणरे 

म का रागग उऩकामाकायी ननदेशक कन्हैमाकुभाय भानन्धयराई कपल्डभै िटाएको छ।  
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/4/24 

भाथथल्रो ताभाकोसीको फाॉध ‘खतयाभुतत’ 

सचने गौतभ 

अभेरयकी विज्ञ  भूहरे (वऩओई) ननभााणाधीन भागथल्रो ताभाको ी जरविद्मुत ्आमोजनाको फाॉध ितयाभुक्त 

यहेको ननष्कर्ा ननकारेको छ ।  भूहरे क्षनत ऩुगेका  ॊयचनाराई भभात गयी  ञ्चारनभा ल्माउन  ककने  ुझाफ 

ददएको छ । 
गत १२ िैशािको बूकम्ऩ य त्म ऩनछका ऩयाकम्ऩनरे आमोजनाका फाॉधफाट  ुरुङसबि ऩानी ऩठाउन ेइन्टेक १९ 

 ेजन्टसभटय बास एको छ । आमोजनारे इन्टेक बास एऩनछ अभेरयकी विज्ञ जेके सभचरेको नेततृ्िभा ५  दस्मीम 

विज्ञ  भूहफाट १२ देखि १७  ाउन म्भ अध्ममन गयाएको गथमो । 
आमोजना प्रभुि विज्ञानप्र ाद शे्रष्ठरे विज्ञ  भूहरे बूकम्ऩका कायण इन्टेक बास एको य त्म राई भभात गना 
 ककन ेननष्कर्ा ननकारेको जानकायी ददए । „इन्टेक बास ए ऩनन ितयाभुक्त यहेको विज्ञ  भूहरे ठहय गयेको छ,‟ 

प्रभुि शे्रष्ठरे बन,े „बास एको बाग उचाल्न  म्बि छैन, त्म ैरे इन्टेकराई जस्थय य त्महाॉफाट ऩानी चदुहन नददन 

भभात गना विज्ञरे स पारय  गयेका छन ्।‟ विज्ञरे फाॉधको डड्रसरङ गयी बौगसबाक अध्ममन गना  ुझाफ ददएको उनरे 

फताए । 
आमोजनाका  हामक प्रफन्धक विभर गुरुङरे बूकम्ऩरे क्षनत ऩुगेका फाॉधका  ॊयचना जस्थय याख्न य ऩानी चदुहन 

नददन अनुगभन गना विज्ञरे  ुझाफ ददएको जानकायी ददए । „ ॊयचना बास ॉदैभा डयराग्दो अिस्था छैन, 

िाउदटङरगामतका उऩामभापा त  भस्मा  भाधान गना  ककन ेदेखिएको छ,‟ उनरे बन े। 
बूकम्ऩ य त्म ऩनछ आएको फाढीऩदहयोरे आमोजनास्थर म्भ ऩुग्न ेफाटोभा क्षनत ऩुगेकारे ननभााण  ुरु हुन  केको 
छैन । प्रभुि शे्रष्ठरे ऩदहयोरे आमोजनास्थर म्भ ऩुग्न े डक क्षनतिस्त फनाएकारे िर्ाा नयोककए म्भ काभ  ुचारु 

गना न ककन ेफताए । „तत्कार काभ  ुरु गना  क्न ेअिस्था छैन, भन ुन  ककएऩनछ भाि ैकाभ  ुरु हुन्छ,‟ उनरे 

बन,े „म रे गदाा आमोजना करयफ १ िर्ा दढरा हुन ेअनुभान गयेका छौँ ।‟ आमोजनाको ननभााण ३० अ ाय ०७३ सबि 

 क्न ेरक्ष्म याखिएको गथमो । 
आमोजनाका चायिटै ठेकेदाय कम्ऩनीरे „पो ा भेजय‟को  ूचना ददॉदै काभ योकेका छन ्। आमोजनाभा १२ िैशािको 
बूकम्ऩफाट िा  ैक्षनत ऩुगेको गथएन । दोरिा केन्रबफन्द ुबएको २९ िैशािको दोस्रो बूकम्ऩऩनछ ऩदहयो गएकारे 

 फ ैिस त बएका गथए । स्िदेशी रगानीभा फननयहेको याजष्िम गौयिको भागथल्रो ताभाको ीको अनुभाननत रागत 

३५ अफा २९ कयोड रुऩैमाॉ छ । 
अभेरयकी पवऻको सुझाफ 

 इन्टेक १९ सेक्न्टसभटय बाससए ऩछन खतयाभुतत, बाससएको बाग उचाल्न सम्बव छैन 

 बाससएको इन्टेकराई क्स्थय य त्महाॉफाट ऩानी चहुहन नहदन भभबत गनब सककन्छ 

 फाॉध ड्रिसरङ गयी बौगसबबग अध्ममन  

  फाॉधका सॊयचनाराई ऩमाबप्त क्स्थयतता य ऩानी चहुहन नहदन अनुगभन 

 
 



>f]tM cleofg, 2072/4/25 

‘जरपवद्मुत्भा रगानी’सम्फन्धी कामबशारा असोजभा  
आगाभी अ ोज ६ य ७ गत ेकाठभाडौंभा ‘जरविद्मुत्भा रगानी’ म्फन्धी कामाशारा आमोजना हुने बएको छ । 
कामाशारा स्ितन्ि विद्मुत ्उत्ऩादकहरूको  ॊस्था, नेऩार (इप्ऩान) य अन्तययाजष्िम वित्त ननगभ (आईएप ी)रे 

 ॊमुक्त रूऩभा आमोजना गना रागेका हुन ्। कामाशाराभा जरविद्मुत ्आमोजनाभा गरयन ेरगानीका विविध ऩक्ष य 

जोिीभ व्मिस्थाऩन गयी आमोजना  पर फनाउन ेतरयकाफाये  हबागीराई जानकायी ददइन ेउद्देश्म याखिएको छ । 
विशरे्गयी जरविद्मुत ्आमोजनाहरूभा रगानी गन ेभहŒिऩूणा चयणहरूफाये ऩनन कामाशाराभा छरपर गरयनेछ । 

म  प्रकायको स काइरे आमोजनाको कामाान्िमनभा भहŒिऩूणा  हमोग ऩुयम्ाउने आमोजकको विश्िा  

छ । कामाशाराका रागग तमाय गरयन े„को ा‟ आमोजना विका   म्झौता य विद्मुत ्ननमाातका चनुौतीभा 
केजन्रत गरयएको छ । म को तमायीका रागग अन्तययाजष्िम जरविद्मुत ्उद्मोग य विका भा  ॊरग्न 

भल्टी कन् ल्ट िूऩ, प्राइ  िाटय हाउ  कुऩ ा (ऩीडब्ल्मू ी) य आईएप ीका विज्ञ  ॊरग्न हुन ेजानकायी 
ददइएको छ । 

  



>f]tM gfu/l/s, 2072/4/25 

खखम्ती-ढल्केफयको काभ साढे ३ वषबऩछछ काभ सुरु 
स्थानीमको अियोध य विश्ि फैंकको ननदेशनका कायण  ाढे ३ िर्ा म्भ योककएको खिम्ती–ढल्केफय २२० 

केबी प्र ायण राइनको काभ आइतफायफाट  ुरु बएको छ।  
स्थानीम प्रशा न, याजनीनतक दर य स्थानीमफीच  हभनत बएऩनछ नेऩार विद्मुत प्रागधकयणरे 

आमोजनाको काभ  ुरु गयेको हो। याजनीनतक दर य स्थानीम प्रशा नफीच  हभनत बएकारे 

आइतफायफाटै काभ  ुरु गयेको प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे फताए। 
 

...िकुोटभा २ य स न्धरुीभा ६ गयी ८ िटा टािय ननभााण गना फाॉकी छ,' उनरे आइतफाय नागरयक ॉग 

बने,'हाभीरे िकुोटफाट काभ  ुरु गयेका छौं, त्म  क्षेिका फास न्दारे  कायात्भक  हमोग गयेका छन।्' 
उगचत भाग ऩूया नगयी काभ अगाडड फढाएको बन्दै स्थानीमरे विश्ि फैंकभा उजुयी ददएऩनछ फैंकरे 

तत्कारका रागग काभ  ुरु नगना ननदेशन ददएको गथमो। 
 

फैंकरे अन्तयााजष्िम श्रभ  ॊगठन, १६९ अनु ाय स्थानीमको अगधकाय हनन बएको दाफी गदै मस्तो ननदेशन 

ददएको गथमो। फैंकको ऋण  हमोगभा प्र ायण राइन ननभााण बएका कायण उ रे ननदेशन ददएऩनछ 

प्रागधकयण काभ योक्न फाध्म गथमो। 
 

विनाअियोध काभ अनि फढे ४ भदहनासबि प्र ायण राइनको  म्ऩूणा काभ ऩूया हुन ेकाफ्रेरे दाफी 
गये।'विश्ि फैंकरे  भेत काभ अनि फढाउन ऊजाा भन्िारमराई ऩिाचाय गयेकारे अफ  िा ाधायणफाट 

अियोध नहुन ेआ  छ,' उनरे बने। 
 

८ िर्ाअनि ननभााण  ुरु बएको आमोजना ऩनछल्रो  भम स्थानीम कभराभाई भजन्दयको  ाॊस्कृनतक 

भहŒिभागथ अ य ऩुग्न ेबन्दै वियोध बएको गथमो। विश्ि फैंकरे ऋण उऩरब्ध गयाइयहे ऩनन ऊ ॉगको 
 म्झौता  न ्२०१३ डड ेम्फय ३१ भा  ककएको हो। तैऩनन, फैंकको  हमोगभा दजान आमोजना ननभााण 

बइयहेकारे प्रागधकयणरे प्र ायण राइनको काभ  ुचारु गना  केको गथएन। 
 

खिम्तीदेखि ढल्केफय म्भको ७३ ककरोसभटय क्षेिभा १  म ९३ टािय फनाउनुऩनेभा अियोधका कायण  ाढे 

३ िर्ा म्भ ८ िटा टािय ननभााण हुन  केको गथएन। उक्त प्र ायण राइन ननभााणऩनछ ६० भेगािाटको 
खिम्ती य ४५ भेगािाटको बोटेको ीको विद्मुत ऩूिाभा वितयण गना  हज हुनेछ। 
 

हार म्भ मी आमोजनाको विद्मुत खिम्ती–फाह्रबफ –ेकाठभाडौंको प्र ायण राइन हुॉदै हेटौंडाफाट ऩूिाभा 
वितयण गन ेगरयएको छ। म यी िुभाउयो फाटो प्रमोग गदाा प्राविगधकरुऩभै करयफ १० भेगािाट विद्मुत 

चहुािट हुन ेगयेको प्रागधकयणका अगधकायी फताउॉछन।् 



 

प्र ायण राइन ननभााणऩनछ आउॉदो दहउॉदभा १० भेगािाट विद्मुत फचत हुने प्रागधकयण अगधकायीको दाफी 
छ। दोरिाको खिम्तीफाट  ुरु बएय याभेछाऩ, स न्धरुी, भहोत्तयी हुॉदै धनुर्ाको ढल्केफय  फस्टे नभा 
टुॊगगने आमोजनाको हार म्भ करयफ ९५ प्रनतशत काभ ऩूया बइ केको छ। 
 

४  म ५६ भेगािाटको भागथल्रो ताभाको ीराई रक्षक्षत गयी ननभााण बइयहेको प्र ायण राइनरे उक्त 

करयडोयभा ननभााण हुने अन्म आमोजनाराई  भेत पाइदा ऩुग्नेछ। मो प्र ायण राइन नफन ेताभाको ीका 
बफजुरी  भेत िेय जाने देखिएकारे तत्कार काभ  ुरु गना प्रकक्रमा थासरएको काफ्रेरे फताए। प्र ायण 

राइनभापा त ५  म ८५ भेगािाट विद्मुत प्रिाह हुन  क्छ। ताभाको ी नदीभै हार ८७ भेगािाटको 
ताभाको ी ऩाॉचौं य ६  म ५० भेगािाटको ताभाको ी तेस्रो ननभााणको चयणभा छन।् 
 

आमोजना प्रबावित फास न्दाका रागग ल्माइएको ऩुनफाा  कामाक्रभअनु ाय प्र ायण राइनको ३० सभटय 
के्षिसबि ऩने १७ िय (१  म जन ॊख्मा) उऩमुक्त स्थानभा स्थानान्तयण गरयएको छ। तीभध्मे ३ फटा 
याभेछाऩ, ९ िटा स न्धरुी य ५ िय धनुर्ाभा ऩयेका छन।् आमोजना प्रबावित ऩरयिायभध्मे ९२ प्रनतशत 

ियधयुीरे विद्मुत उऩमोग गनेछन।्  
 
  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072/4/25 

खखम्ती ढल्केफय २२० केबी प्रसायण राइन भॊससयसबत्र ै

काफेरीको बफजुरी ऩछन प्रसाय हुन े

काठभाडौं: स्थानीम फास न्दाको अियोधका कायण झन्ड ै द  िर्ादेखि योककएको खिम्ती-ढल्केफय २२० 

केबी प्र ायण राइन ननभााण आगाभी चाय भदहनासबि  क्न ेगयी आइतफायफाट काभ  ुरु बएको छ।  
स न्धरुीभा जम्भा ६ िटा टािय ननभााण गना स्थानीम फास न्दारे भुआब्जरगामतका कायण देिाउॉ दै झन्ड ै

द  िर्ादेखि अियोध ऩुयम्ाउॉ दै आएका गथए। अनिल्रो  ाता स्थानीम याजनीनतक दरका नेता, जजल्रा 
प्रशा न कामाारम य विद्मुत ्प्रागधकयणका ऩदागधकायीफीच  हभनत बई आइतफायदेखि काभ  ुरु बएको 
प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे जानकायी ददए। 
  

'भेयो कामाकारकै  फैबन्दा ठूरो उऩरजब्धका रूऩभा भैरे म राई (योककएको काभ ऩूया गन)े सरएको छु' 

कामाकायी ननदेशक काफ्रेरे आइतफाय अन्नऩूणास त बने, „मो काभ ऩूया नगन ेहो बने अफको दईु िर्ासबि 

रोड ेडडङ अन्त्म गन े यकायी मोजना  पर हुॉदैन।' 
  

उनका अनु ाय स न्धरुीका  फै याजनीनतक दरका नेतारे मो प्र ायण राइनको भहत्ि फुझऩेनछ काभ गना 
 हज बएको हो। खिम्ती कोरयडयभा यहेका विसबन्न विद्मुत ् उत्ऩादन केन्रफाट उत्ऩाददत बफजुरी 
भुरुकको ऩूिॉ बागभा प्र ायण गने एकभाि  ॊयचना मही बएकारे उत्ऩाददत बफजुरी िेय जाने य महाॉ  ॊकट 

ऩयेका फेरा बायतफाट आमात गना  भस्मा हुन ेअिस्था गथमो। 
  

स्रोतका अनु ाय स न्धरुीराई रोड ेडडङभुक्त गरयददन प्रागधकयण  हभत बएऩनछ स्थानीमरे अडान 

छाडकेा हुन।् विश्ि फैंक, नेऩार  यकाय य प्रागधकयणको दईु कयोड २० राि अभेरयकी डरय  ॊमुक्त 

रगानीभा  न ्२००२ देखि ननभााण थासरएको मो  ॊयचनाभा बएको अियोधरे प्रागधकयणराई फर्ेनन कयोडौं 
रुऩैमाॉ िाटा ऩदै आएको छ।  

नेऩार -बायत सीभाऩाय प्रसायण राइन छनभाबण ऩछन मसै वषब ऩूया हुन ेबएकारे बायतफाट आउन ेथऩ 

बफजुरी काठभाडौं ल्माउन य मता उत्ऩादन बएको बफजुरी ऩूवबरगामत बायत छनकासी गनब मो सॊयचना 
भहत्वऩूणब हुनेछ। 

प्रागधकयणरे खिम्ती, बोटेको ी,  ुनको ीरगामतका विद्मुत ्एक  म ७५ ककरोसभटय राभो दयूी ऩाय 
गयेय भाि ऩूिा ऩठाउॉ दै आएको छ। म फाट उ राई ठूरो प्राविगधक चहुािट हुॉदै आएको छ। 
  

खिम्तीदेखि ढल्केफय म्भ जम्भा ७५ ककरोसभटय भाि बएकारे विद्मुत ्चहुािट कभ हुन ेप्रागधकयणरे 

फताउॉ दै आएको छ।काफ्रेका अनु ाय नेऩार-बायत  ीभाऩाय प्र ायण राइन ननभााण ऩनन म  ैिर्ा ऩूया हुन े

बएकारे बायतफाट आउने थऩ बफजुरी काठभाडौं ल्माउन य मता उत्ऩादन बएको बफजुरी ऩूिारगामत 

बायत ननका ी गना मो  ॊयचना भहत्िऩूणा हुनेछ। 



  

विश्ि फैंकको  भेत रगानी बएकारे  यकायरे उ को अनुभनत सरएय भाि काभ अनि फढाउने क्रभभा थऩ 

दईु िर्ा दढरा बएको हो । विश्ि फैंकरे विज्ञ  भूह गठन गयेय प्रनतिेदन भेत  ािाजननक गरय केको छ। 
प्रनतिेदनभा प्रागधकयणरे उगचत भुआब्जा ददएको य स्थानीमप्रनत कुन ैअन्माम नबएको ठहय गयेको गथमो  

  

ननभााण बएय ऩनन प्र ायण राइन ऩूया नबएको  ाननभा भाइ जरविद्मुत्राई रक्षक्षत गदै मही  ाउनसबि 

 फै कामा  म्ऩन्न गने गयी काभ बइयहेको छ। 
काफ्रेका अनु ाय मही बदौ १ गतेदेखि  ाननभा भाइको विद्मुत ्प्र ायण राइनभा जोड्ने गयी इराभको 
गोदकदेखि झाऩाको दभक म्भ प्र ायण राइनका फाॉकी काभ मुद्धस्तयभा बइयहेको छ। प्रागधकयणरे 

म का रागग उऩकामाकायी ननदेशक कन्हैमाकुभाय भानन्धयराई कपल्डभै िटाएको छ।  
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जरपवद्मुत ्तेस्रोभा फढी 
रोकभखण याई  

प्रदेश ३ भा  फैबन्दा फढी  फैबन्दा फढी जरविद्मुत ्आमोजना छन।् १३ जजल्रा बएको मो प्रदेशभा 
ननभााणाधीन य  ञ्चारनभा यहेका गयी करयफ २ हजाय ८  म ४५ भेगािाट क्षभताका ३९ विद्मुत ्आमोजना 
छन।् 

तीभध्मे २ हजाय ६  म ८६ दशभरि ८२ भेगािाट क्षभताका जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणाधीन यहेको 
विद्मुत ्विका  विबागको तथमाॊकरे देिाउॉछ। विद्मुत ्प्रागधकयणको तथमाॊकअनु ाय प्रदेश ३ भा १  म 

५८ दशभरि २ भेगािाट क्षभताका जरविद्मुत ्आमोजना  ञ्चारनभा छन।् प्रदेश ४ जरविद्मुत्का 
दह ाफरे दोस्रो नम्फयभा छ। मो प्रदेशभा ननभााणाधीन य  ञ्चारनभा यहेका करयफ २ हजाय ५  म ३६ 

दशभरि ५ भेगािाट क्षभताका २९ जरविद्मुत ्आमोजना छन।् त्म भध्मे २ हजाय ३  म २२ दशभरि 

भेगािाट क्षभताभा जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणाधीन छन ्बन े२  म १४ भेगािाट क्षभताका 
जरविद्मुत ्आमोजना  ञ्चारनभा छन।्  ञ्चारनभा यहेका आमोजनाका दह ाफरे प्रदेश ४  फैबन्दा 
ठूरो हो बन ेदोस्रोभा प्रदेश ३ हो। 

प्रदेश ६ भा १ हजाय २८ दशभरि ३ भेगािाट क्षभताका १० आमोजना ननभााणाधीन छन।् जरविद्मुत ्

आमोजनाको क्षभताको दह ाफरे मो प्रदेश तेस्रो नम्फयभा छ। तय मो प्रदेशभा ५ भेगािाट भागथका कुनै ऩनन 

आमोजना  ञ्चारनभा छैन। प्रदेश १ जरविद्मुत्का दह ाफरे चौथो नम्फयभा छ। मो प्रदेशभा  ञ्चारनभा 
यहेको एउटा दहत १५ जरविद्मुत ्आमोजना छन।् ननभााणाधीन १४ जरविद्मुत ्आमोजनाको क्षभता ९ 

 म ९६ दशभरि ३२ भेगािाट छ बने  ञ्चारनभा यहेको एउटा आमोजनाको क्षभता ६ दशभरि २ 

भेगािाट छ।  

बायत ॉगभाि  ीभा जोडडएको प्रदेश २ य प्रदेश ५ भा  फैबन्दा कभ जरविद्मुत ्यहेको देखिन्छ। प्रदेश २ 

भा कुन ैऩनन जरविद्मुत ्आमोजना छैन बने प्रदेश ५ भा ऩनन जरविद्मुत ्आमोजना छैनन।् प्रदेश ५ भा 
गोिाा जजल्राराई २ बागभा विबाजन गरयएको छ। मो जजल्राभा १० भेगािाटका ३ आमोजना 
ननभााणाधीन छन।् गोिााको आमोजनाराई फयाफयी बाग रगाउने हो बन ेप्रदेश ५ भा ५ भेगािाट क्षभताको 
आमोजना ननभााणाधीन देखिन्छ।  

हार विद्मुत ्प्रागधकयणरे ननभााण गरययहेका १ हजाय ४४ भेगािाट क्षभताका आमोजना भेत कम्तीभा ७ 

हजाय ६० भेगािाटका जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणाधीन छन।् विद्मुत ्प्रागधकयणरे  ञ्चारन 

गरययहेका ६ भेगािाट भुननका जरविद्मुत ्आमोजना (४८ भेगािाट) य ननजी क्षेिरे  ञ्चारन गरययहेका 
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करयफ २  म ७६ भेगािाट जरविद्मुत ्आमोजनाराई  भािेश गरयएको छैन।  ाथ ैकरयफ  ाढे ४ भेगािाट 

फयाफयको प्रागधकयणको आइ ोरेटेड रिु जरविद्मुत ्आमोजना,  िेक्षण अनुभनत जायी बएका कम्तसभा 
१  म ५७ जरविद्मुत ्आमोजना य वित्तीम व्मिस्थाऩन हुन फाॉकी यहेका ९/९  म भेगािाटका भागथल्रो 
कणाारी, अरुण तेस्रो तथा करयफ ६ हजाय ७  म २० भेगािाटको ऩञ्चशे्िय फहुउद्देश्मीम जरविद्मुत ्

आमोजना दह ाफ गरयएको छैन। 
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दयभखोरा ‘ए’ असोजसबत्र ैऩूया 

गैयआिा ीम नेऩारीको रगानीभा ननभााणाधीन दयभिोरा ‘ए’ जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ आगाभी अ ोजसबि ै

ऩूया हुन ेबएको छ ।  ाढे २ भेगािाट क्षभताको  ो आमोजना ननभााणको काभ अजन्तभ चयणभा ऩुगेको छ ।  ाढे २ 

िर्ाअनि शुरू बएको आमोजनाको इन्टेक य ऩाइऩराइनको काभ  ककएको ननभााणकताा  मऩिी हाइड्रोऩािय प्रासररे 

फताएको छ । गत जेठसबि ैविद्मुत ्उत्ऩादन शुरू गन ेबननए ऩनन ननभााणभा बएको दढराइरे अ ोजभा  येको हो । 
आमोजनाका प्रफन्धक गोऩार न्मुयेका अनु ाय स सबर चयणका ऩूिााधाय ननभााणको काभ  ककन रागेको छ । रू. ४६ 

कयोडको रागतभा फन्न रागेको आमोजनाको दहर य अगार गावि भा ऩूिााधाय फनाई दयभिोराको ऩानीफाट विद्मुत ्

ननकाल्न रागगएको हो । या   
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कुश्भीसेयाभा जरपवद्मुत ्आमोजना : बूकम्ऩका कायण रक्म्फमो छनभाबण अवथध 

१ दशभरि ५ भेगािाट क्षभताको ठेउरेिोरा जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणको काभ तोककएको  भमभा 
ऩूया नहुन ेबएको छ । आगाभी भङ्स यसबि ननभााण ऩूया गने गयी जजल्राको दक्षक्षणी गावि  कुश्भी ेयाभा 
ननभााण थासरएको उक्त जरविद्मुत ्आमोजना विशरे्गयी बूकम्ऩका कायण दढराइ बएको हो । 
ननजीक्षेिको िायाही हाइड्रोऩािय सरसभटेडरे ननभााण गरययहेको आमोजना गत िैशािभा आएको बूकम्ऩका 
कायण तोककएको  भमभा  म्ऩन्न गना कदठनाइ हुन ेदेखिएको आमोजनाका प्रफन्ध ननदेशक  ूमा 
अगधकायीरे फताए । „ननभााण गना आएका काभदाय बूकम्ऩऩनछ आआफ्नो िय गए,‟ उनरे बने, „ भमभै 
काभदाय नपकेऩनछ आमोजना ननभाणाभा दढराइ बएको हो ।‟ मद्मवऩ, बूकम्ऩरे आमोजनाभा कुन ै

ककस भको क्षनत बने गयेको छैन । 

२०७० चतैफाट ननभााण शुरू गरयएको आमोजना ननभााण २०७३ सबि ैऩूया गने उनको बनाइ छ । २७ कयोड 

रागतभा शुरू गरयएको आमोजना  म्ऩन्न गना थऩ १ कयोड रुऩैमाॉ िचा फढ्न ेदेखिएको उनरे फताए । 
„अदहरे म्भ ६ कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी िचा बइ केको छ,‟ उनरे बन,े „ननभााण  ाभिीको भूल्मिदृ्गध य 
फैङ्कको ब्माजका कायण रगानी फढ्दा िचा ऩनन िदृ्गध हुन्छ ।‟ अदहरे म्भ आमोजनाको काभ ४० 

प्रनतशत भाि ऩूया बएको छ । ठेउरेिोराभा म अनि ऩनन आठओटाबन्दा फढी रिु जरविद्मुत ्

आमोजना  ञ्चारनभा छन ्।  कुा िा, कुश्भी ेया, ऩैंमुथन्थाऩ य याङ्िानी गावि भा ती आमोजना ऩछान ्। 

ठेउरेिोराको ऩानीराई कुश्भीशयेाभा ४ सभटय अग्रो फाध फाॉधेय २ हजाय १  म ६० सभटय राभो ऩेनस्टक 

ऩाइऩभापा त जैसभनीिाटजस्थत विद्मुत ्गहृभा ि ारेय विद्मुत ्उत्ऩादन गरयने ननभााण कम्ऩनीका 
प्रोजेक्ट म्मानेजय भुजक्तनाथ गौतभरे जानकायी ददए । आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत ्८  म सभटय 
राभो िान् सभ न राइनभापा त कुश्भी ेयाकै टुननफोटफाट १  म ३३ केबीए क्षभताको प्र ायण राइनभा 
जोडडनेछ । आमोजनारे नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण ॉग विद्मुत ्ियीद  म्झौता (ऩीऩीए) भेत गरय केको 
छ । स सबरतपा को काभ आगाभी जेठसबिभा  क्ने य इरेक्िोभेकाननकरको काभ भङ्स यसबि ऩूया गयी 
विद्मुत ्उत्ऩादन गने रक्ष्म दहत आमोनजाभा ननभााण कामा अनि फढाइएको गथमो । 

आमोजना ननभााणका रागग स सबर कन्ष्िक्शनको काभअन्तगात कुश्भी ेया य  कुा िा गावि को 
स भानाभा फाॉध ननभााण गयी इण्टेकको काभ तीव्र ऩारयएको गौतभरे फताए ।  कुा िा य कुश्भी ेयाको 
 ीभाभा फाॉध ननभााण गयी बफनाभाये गावि को भस ना ऩुरनजजकै ऩाियहाउ  ननभााण हुने गयी एजस्टभेट 

तमाय ऩारयएको छ । 



आमोजनारे स्थानीमिा ीराई १० प्रनतशत शमेय भेत ददने तमायी गयेको छ । अदहरे म्भ जभीन 

ियीदका क्रभभा ४० जना स्थानीमिा ीरे शमेय ियीद गरय केका छन ्। न्मूनतभ २५ हजायदेखि 

अगधकतभ ५ राि ५० हजाय रुऩैमाॉ म्भ शमेय ियीद बइ केको य अरू िरुा गरयएको गौतभरे फताए । 
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अपऩ हाइिोद्धाया उत्ऩाहदत साढे आठ भेगावाट पवद्मुत ऺछतऩूछत ब पववादरे खेय  

डडले्धयुा य फैतडीका स्थानीमिा ीको अियोधका कायण दाचुाराभा उत्ऩाददत अऩी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीको  ाढे आठ 

भेगािाट विद्मुत ्िेय गएको छ । दाचुाराको देथरा गावि –४ जस्थत नौगडगाड िोराफाट ननजी क्षेिको ऩहरभा अऩी 
हाइड्रोऩािय कम्ऩनीद्िाया नौगडगाड  ाना जरविद्मुत ्आमोजनारे गएको ५  ाउनभा विद्मुत ्उत्ऩादन गयेको बए 

ऩनन याजष्िम प्र ायण राइन ऩन ेक्षेिका स्थानीमरे क्षनतऩूनत ाभा वििाद गयेऩनछ उत्ऩाददत विद्मुत ्िेय गइयहेको हो ।  

अऩी हाइड्रोऩािय कम्ऩनी विद्मुत प्रागधकयण ॉग बएको „कनेक् न एगिभेन्ट‟ अनु ाय कैरारीको 
अत्तरयमादेखि आमोजनास्थर म्भ ३२ केबी प्र ायण राइन नेऩार प्रागधकयणरे फनाइददनुऩने उल्रेि छ 

। प्रागधकयणरे  न ्२०१३  म्भ  ो प्र ायण राइन फनाउन कोरयमारी कम्ऩनीराई जजम्भा ददएको गथमो । 
 ो कम्ऩनीरे अत्तरयमादेखि आमोजनास्थर म्भ ३१ ओटा टािय ननभााण गरय केको छ । डडले्धयुा 
 दयभुकाभ आ ऩा भा छ ककरोसभटय तथा फैतडीको चम्तडी य ऩञ्जोनमाॉभा यहेको भजन्दयभागथफाट ताय 
तान्न स्थानीमरे अियोध गयेऩनछ उत्ऩाददत विद्मुत ्याजष्िम प्र ायण राइनभा जडान गना  भस्मा बएको 
अऩी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका अध्मक्ष गुरुप्र ाद न्मौऩानेरे फताए ।   

डडले्धयुाभा प्र ायण राइन ऩने क्षेिका केही स्थानीमरे फढी क्षनतऩूनत ा भाग गयेय अियोध गयेका छन ्बने 
फैतडीभा भजन्दयका धाभीझाॉक्रीरे भजन्दय ऩरय यभा यहेका रुि काटे अननष्ट हुन ेबन्दै अियोध गयेऩनछ 

उत्ऩाददत विद्मुत ् िेय गएको अध्मक्ष न्मौऩानेरे फताए । “ननजी क्षेिको ऩहरभा छोटो  भमभै 
 परताऩूिाक उत्ऩाददत मो विद्मुत ् याजष्िम प्र ायण राइनभा जोड्न  के  ुदयूऩजश्चभिा ीराई ठूरो 
याहत हुन े गथमो,” अध्मक्ष न्मौऩानेरे बन–े “तय स्थानीमरे  – ाना कुयाभा अनािश्मक फिेडा खझक्दा 
 ुदयूऩजश्चभिा ीरे विद्मुत ्बाय कटौतीको भाय िेप्नुऩयेको छ ।”  

मो आमोजना रू. एक अफा ४२ कयोडको रागतभा २०७० बदौभा शुरु बई २०७२  ाउन ५ गते  म्ऩन्न बएको 
गथमो । तय उत्ऩाददत विद्मुत ्िऩत गना नऩाउॉदा एकानतय ठूरो आगथाक िाटा बएको छ बने अकोनतय 
ननजी के्षिराई काभ गना हतोत् ादहत फनाएको अध्मक्ष न्मौऩानेरे दिेु ो गयेका छन ् । हार 

 ुदयूऩजश्चभभा बायतको टनकऩुय, वऩथौयागढ य धाचुाराफाट विद्मुत ्आऩूनता हुॉदै आएको छ । बायतफाट 

आऩूनता गरयएको विद्मुत ्प्रनतमुननट चाय रुऩैमाॉ ४६ ऩै ा बारुभा ियीद गरयएको छ बन ेनौगडगाडफाट 

उत्ऩाददत अऩीको विद्मुत ्ियीद भूल्म प्रनतमुननट नेऩारी चाय रुऩैमाॉ ऩनेछ ।  

डडले्धयुाका प्रभुि जजल्रा अगधकायी प्रेभप्र ाद रुइॉटेररे प्र ायण राइन क्षेिभा ऩने ६२ जनाभध्मे ४२ 

जनारे भुआब्जा सरइ केको य फाॉकी ॉग भुआब्जाका विर्मभा छरपर बइयहेको फताएका छन ्। राइन 

विस्तायभा वििाद उत्ऩन्न बएऩनछ कोरयमारी कम्ऩनीरे वििाद  भाधान नहुॉदा म्भ काभ अगाडड नफढ्ने 
फताएको छ । या   
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 ‘जरपवद्मुत्भा रगानी’सम्फन्धी कामबशारा असोजभा  
आगाभी अ ोज ६ य ७ गत ेकाठभाडौंभा ‘जरविद्मुत्भा रगानी’ म्फन्धी कामाशारा आमोजना हुने बएको छ । 
कामाशारा स्ितन्ि विद्मुत ्उत्ऩादकहरूको  ॊस्था, नेऩार (इप्ऩान) य अन्तययाजष्िम वित्त ननगभ (आईएप ी)रे 

 ॊमुक्त रूऩभा आमोजना गना रागेका हुन ्। कामाशाराभा जरविद्मुत ्आमोजनाभा गरयन ेरगानीका विविध ऩक्ष य 

जोिीभ व्मिस्थाऩन गयी आमोजना  पर फनाउन ेतरयकाफाये  हबागीराई जानकायी ददइन ेउद्देश्म याखिएको छ । 
विशरे्गयी जरविद्मुत ्आमोजनाहरूभा रगानी गन ेभहŒिऩूणा चयणहरूफाये ऩनन कामाशाराभा छरपर गरयनेछ । 

म  प्रकायको स काइरे आमोजनाको कामाान्िमनभा भहŒिऩूणा  हमोग ऩुयम्ाउने आमोजकको विश्िा  

छ । कामाशाराका रागग तमाय गरयन े„को ा‟ आमोजना विका   म्झौता य विद्मुत ्ननमाातका चनुौतीभा 
केजन्रत गरयएको छ । म को तमायीका रागग अन्तययाजष्िम जरविद्मुत ्उद्मोग य विका भा  ॊरग्न 

भल्टी कन् ल्ट िूऩ, प्राइ  िाटय हाउ  कुऩ ा (ऩीडब्ल्मू ी) य आईएप ीका विज्ञ  ॊरग्न हुन ेजानकायी 
ददइएको छ । 
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ऩञ्चशे्वयका ऩदाथधकायीद्वाया ऩरयमोजनास्थर छनयीऺण 

फहुचगचात ऩञ्चशे्िय विका  प्रागधकयणका ऩदागधकायीहरू ऩञ्चशे्िय आमोजनास्थरको ननयीक्षण गयी पकेका छन ्। 
प्रागधकयणका प्रभुि कामाकायी अगधकृत भहेन्र गुरुङ  दहतको टोरी ३ ददन म्भ आमोजना स्थरको ननयीक्षणऩनछ 

शननफाय काठभाडौं पकका एको हो ।  

गत फुधफाय आमोजनास्थर ऩुगेको टोरीरे ऩञ्चशे्ियको भुख्म फाॉध य  हामक फाॉध ननभााण स्थरको 
ननयीक्षण गयेको टोरीभा  हबागी विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) ननभााणभा िदटएको बायतीम 

कम्ऩनी िाप्को का िरयष्ठ ऩरयमोजना प्रफन्धक श्माभ ुन्दय गोदयारे फताए । उनका अनु ाय टोरीरे 

भुख्म फाॉध ननभााण स्थर ऩञ्चशे्िय य  हामक फाॉध ननभााण स्थर रुऩारीगाढको ननयीक्षण गयेको हो । 
„नेऩार य बायत दिुै क्षेिको ननयीक्षणऩनछ टोरी पकका एको हो,‟ गोदयारे बने, „अदहरे प्राविगधक ननयीक्षण 

भाि ैबएको हो ।‟  

प्रगधकयणभा ऩदागधकायीहरू ननमुक्त बएऩनछ ऩदहरो ऩटक स्थरगत ननयीक्षणभा आएका हुन ्। बायतरे 

आफ्नो तपा फाट ऩदागधकायीहरू नछट्टै ननमुक्त गये ऩनन नेऩारका तपा फाट ऩदागधकायी ननमुजक्तभा दढराइ 

बएको गथमो ।  यकायरे जेठ अजन्तभ  ाता भाि ैप्रागधकयणभा प्रभुि कामाकायी अगधकृत  दहतका 
ऩदागधकायीहरूको ननमुजक्त गयेको हो ।  

टोरीभा अनतरयक्त प्रभुि कामाकायी अगधकृत एचके  ाहु, ननदेशक ददरीऩकुभाय  डौरा दहत १० जना 
प्राविगधकहरू गथए । उनीहरूरे िाप्को  ॉग डीऩीआय ननभााणको अिस्थाफाये ऩनन जानकायी सरएका गथए । 
„हाभीरे अदहरे म्भ बएको  म्ऩूणा जानकायी प्रागधकयणका ऩदागधकायीहरू  ाभ ुयाख्मौं,‟ िरयष्ठ 

ऩरयमोजना प्रफन्धक गोदयारे बने, „ऩरयमोजना स्थरभा बइयहेको  िेक्षणफाये ऩनन जानकायी गयम्ौं ।‟  

डीऩीआय छछट्टै 

गोदयाका अनु ाय िाप्को रे २०१५ सबि ैडीऩीआयको ननभााण  क्न ेगयी काभ गरययहेको छ । िाप्को  

बायतको जर  ॊशाधन एिॊ गॊगा ऩुनयोत्थान भन्िारम अन्तगातको (उऩक्रभ) कम्ऩनी हो । उक्त कम्ऩनीरे 

गत भॊस यदेखि डीऩीआय ननभााणको काभ  ुरु गयेको हो । „हाभी २०१५ सबिै डीऩीआयको काभ  क्न ेगयी 
अनि फदढयहेका छौं,‟ उनरे बने ।  

अदहरे डीऩीआय ननभााणकै रागग ऩरयमोजना स्थरभा िाप्को का प्राविगधकहरू िदटएका छन ्। 
ऩरयमोजना स्थरभा  िेक्षक, बूगबाविद्, स ननमय इजन्जननमय ॉगै अन्म प्राविगधकहरू ननमसभत कामाभा 
िदटएका छन ्। „अदहरे कपल्ड ऩका  य प्रनतिेदन ननभााणको काभ  ॉग ॉग ैबइयहेको छ,‟ उनरे बने, 
„प्राविगधकहरू कपल्डभा काभ गछान,् हाभीहरू प्रनतिेदन फनाउॉछौं ।‟ ऩरयमोजना स्थरको भाटो य सबिी 



चट्टानको ऩयीक्षणको काभ बइयहेको गोदयारे फताए । एनका अनु ाय बायतको केन्रीम जर आमोग 

( ीडब्रू ी) नभुना  ॊकरन गयेको छ । ऩञ्चशे्िय क्षेिको विगतभा ऩयीक्षण बइ केकारे म  ऩटक 

 हामक फाॉध ननभााण स्थर रुऩारीगाढभा ऩयीक्षण बइयहेको उनरे फताए । „ऩञ्चशे्ियभा धेयै ऩयीक्षण 

बइ केको छ,‟ उनरे बने, „म ऩटक रुऩारीगाढभा ऩयीक्षण गरययहेका छौं ।‟ 
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बदौभै काफेरी ऩहहरो खण्ड सककन े
रोकभखण याई  

विद्मुत ्प्रागधकयणरे आफ्नो िावर्ाकोत् ि ऩायेय बदौ १ देखि काफेरी करयडोयको ऩदहरो िण्ड  ञ्चारनभा ल्माउन े

बएको छ । त्म का रागग मुद्धस्तयभा काभ बइयहेको प्रागधकयणरे जनाएको छ । 

„काफेरी करयडोयको ऩदहरो िण्ड  म्ऩन्न गयी बदौ १ देखि  ाननभा भाई हाइड्रोको विद्मुत ्याजष्िम 

प्र ायण प्रणारीभा ल्माउनेछौं,‟ प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे बने, „त्म का रागग 

मुद्धस्तयभा काभ बइयहेको छ ।‟ कुर ९० ककरोसभटय राभो ३ िण्डभा फननयहेको काफेरी करयडोय प्र ायण 

राइन  भस्मािस्त बएऩनछ काफ्रे आपैं  अ ाय ऩदहरो  ाता आमोजनास्थर ननयीक्षण गयेका गथए । 
उनरे ठेकेदाय जगुिाय ओबयस ज एन्ड एस्टय जेबी प्रासरराई  म्झौताअनु ाय काभ नगये कायफाही गन े

कडा चतेािनी ददएका गथए ।  

काफेरी करयडोय आमोजना प्रभुि दीऩेन्र द्वििेदीरे ऩदहरो िण्डभा एउटा भाि टािय ठड्माउन फाॉकी यहेको 
जानकायी ददए । „िर्ाारे  ाथ ददए १०/१५ ददनभै काभ  क्छौं,‟ उनरे बन े।  

त्म फाहेक ऩदहरो िण्डभा  ञ्चाय प्रणारी ॉग  म्फजन्धत ओऩीजीडब्रू जडान गना फाॉकी छ ।  ञ्चाय 
प्रणारी ॉग ै म्फजन्धत अजप्टकर राइन टसभानर इजक्िऩभेन्ट (ओएरटीई) उऩकयण वििाद बने 
 जल्टएको छैन । मो उऩकयण तत्कार जडान नबए ऩनन प्र ायण राइन  ञ्चारनभा ल्माउन  भस्मा 
नहुन ेप्रागधकयणरे जनाएको छ ।  

करयफ ६ भदहना अनि  ञ्चारनभा आएको २२ भेगािाटको  ाननभा भाई जरविद्मुत ्आमोजनारे उत्ऩादन 

गयेको करयफ ७ भेगािाट विद्मुत ्मो प्र ायण राइन नफन्दा िेय गइयहेको छ ।  

प्रागधकयणरे ३३ भेगािाटको िैकजल्ऩक प्र ायण राइन ननभााण गयेय मो आमोजनाको १५ भेगािाट विद्मुत ्

भाि प्रमोगभा ल्माएको छ । आमोजना प्रभुि द्वििेदीरे  ाननभा भाईको ऩूयै विद्मुत ्याजष्िम प्र ायण 

प्रणारीभा ल्माउन १  म ३२ केबी क्षभताको काफेरी करयडोयको ऩदहरो िण्ड फन्नैऩन ेफताए । 

मो प्र ायण राइनको ऩदहरो िण्डभा दभकदेखि इराभ म्भको ३४ ककरोसभटय क्षेि ऩछा  । दोस्रो िण्डभा 
कपददभदेखि  ोमाक म्भ ४१ ककरोसभटय य तेस्रो िण्डभा बने कपददभदेखि काफेरी म्भ १५ ककरोसभटय 
ऩछा  । ऩदहरो िण्डभा ९५ टािय छन ्।  

दोस्रो िण्डभा १  म २३ य तेस्रो िण्डभा ३९ िटा टािय ननभााण गनुाऩछा  । तय विद्मुत ्प्रागधकयणरे दोस्रो य 
तेस्रो िण्डको जग्गा अगधिहण गयेको छैन ।  
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ठेक्का  म्झौताअनु ाय मो प्र ायण राइन  न ्२०१३  ेप्टेम्फयभै  ककनुऩने गथमो । तय प्रागधकयणको 
कोठे  िेक्षणका कायण ठेकेदाय जगुिाय ऩुन:  िेक्षण गना फाध्म बमो । त्म भा २ िर्ा राग्मो । जग्गा 
अगधिहण य भुआब्जा वििादका कायण मो प्र ायण राइनको दोस्रो य तेस्रो िण्ड कदहरे फन्छ बन्न  ककने 
अिस्था छैन । दढराइका कायण ऩदहरो िण्डभा कम्तीभा ४ कयोड रुऩैमाॉ बेरयए न बइ केको छ ।  

िाभीण विद्मुतीकयण तथा ४ िटा  फस्टे न ननभााण दहत मो आमोजनाको रागत करयफ ३ अफा ७८ 

कयोड रुऩैमाॉ छ । काफेरी करयडोयफाट ननभााण बएका, ननभााणधीन य मोजनाभा यहेका जरविद्मुत ्

आमोजनाफाट करयफ १  म ५० भेगािाट विद्मुत ्उऩबोक्ता म्भ ऩुयम्ाउने मोजना छ ।  ाथ ैयणनीनतक 

भहत्त्िको मो प्र ायण राइनफाट झाऩा, इराभ, ऩाॉचथय य तेह्रथभुरगामत ऩूिााञ्चरका जजल्राहरूभा 
वितयण प्रणारी चसु्त ऩाने रक्ष्म ऩनन छ । 
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पवद्मुत ्प्राथधकयणको घाटा प्रऺेऩणबन्दा डढे अफब कभ  

मसकायण प्रऺेऩणबन्दा कभ घाटा  

 नेऩारी रुऩैमाॉको तुरनाभा जाऩानी मेन कभजोय बएकारे कुरेखानीको ऋण छतदाब ५० कयोड पाइदा 
 चहुावट छनमन्त्रणफाट १० कयोड थऩ आम्दानी 

बोटेको ी आमोजना फन्द बएकारे बफजुरीको ऩै ा अभेरयकी डरयभा बुक्तानी गनुाऩयेन 

प्रागधकयणको अिस्था 
आम्दानी : ३० अफा ३६ कयोड 

िावर्ाक िाटा : ६ अफा ९६ कयोड 

 जञ्चत नोक् ानी : २६ अफा ७९ कयोड 

चहुािट : २४.४४ प्रनतशत 

कामाकायी ननदेशकको दाफी 
फक्मौता अ ुरी य चहुािट ननमन्िणरे कभ िाटा बएको हो, अझै भहॉगोभा बफजुरी ककनेय  स्तोभा फेच्न फाध्म छौँ, 
कम्तीभा १५ प्रनतशत भह ुर फढाए प्रागधकयण नापाभा जान  क्छ 

 चने गौतभ/नमाॉ ऩबिका 
काठभाडौं, २६  ाउन 

विद्मुत ्उत्ऩादन, प्र ायण य वितयणको एकागधकायप्राप्त  यकायी स्िासभत्िको विद्मुत ्प्रागधकयणको िावर्ाक िाटा 
६ अफा ९६ कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको छ । मो िाटा प्रागधकयणरे गत आगथाक िर्ा ०७१/७२ भा प्रक्षेऩण गयेबन्दा १ अफा ४८ 

कयोड रुऩैमाॉ कभ हो । 
प्रागधकयणरे गत आगथाक िर्ा ८ अफा ४४ कयोड रुऩैमाॉ िाटा ऩुग्न ेप्रक्षेऩण गयेको गथमो । प्रागधकयणरे चार ूआि 

०७२/७३ भा िावर्ाक िाटा ११ अफा ऩुग्न ेप्रक्षेऩण गयेको छ । 
प्रागधकयणको  जञ्चत नोक् ानी २६ अफा ७९ कयोड रुऩैमाॉ ऩुगेको छ ।  यकायरे ४ िर्ाअनि आि ०६७/६८  म्भको 
प्रागधकयणको २७ अफा १८ कयोड ८१ राि रुऩैमाॉ िाटाराई अऩरेिन गयी सभनाहा गरयददएको गथमो । तय, ४ िर्ाऩनछ 

िाटा त्मनत नै ऩुग्न रागेको छ । 
विद्मुत ्भह ुर नफढ्दा य प्रशा ननक फेगथनतराई योक्न न क्दा प्रागधकयणको िाटा फढ्दै गएको हो । आगथाक 

अनुशा न अबािभा प्रागधकयणरे ननभााण गरययहेका आमोजनाको रागत उच्च बइयहेको छ । 
तय, प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काफ्रेरे फक्मौता अ ुरी य चहुािट ननमन्िणभा चासरएका 
कदभरे िाटा कभ बएको फताए । „भहॉगोभा बफजुरी ककनेय  स्तोभा फेच्न फाध्म छौँ, बफजुरी भह ुर फढाउन 

भह ुर ननधाायण आमोगभा ऩे  गरयए ऩनन कुन ैननणाम हुन  केको छैन,‟ उनरे बन,े „तत्कार कम्तीभा ऩनन १५ 

प्रनतशत भह ुर फढ्न ेहो बन ेप्रागधकयण नापाभा जान  क्छ ।‟ 
प्रागधकयणरे बफजुरी चहुािट ननमन्िणफाट करयफ १० कयोड रुऩैमाॉ उठाएको छ । आि ०७०/७१ भा २४.६४ प्रनतशत 



चहुािट यहेकाभा गत आि ०७१/७२ भा िटेय २४.४४ प्रनतशत ऩुगेको छ । 
गत आगथाक िर्ाभा कुरेिानी जराशममुक्त जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणका रागग जाऩानफाट सरएको ऋण नतदाा 
प्रागधकयणराई ५० अफा रुऩैमाॉ पाइदा बएको छ । ऋण नतदाा नेऩारी भुराको तुरनाभा जाऩानी मेन  स्तो बएकारे 

प्रागधकयणराई पाइदा बएको हो । 
प्रागधकयण अथा ननदेशनारमका कामभ–भुकामभ उऩकामाकायी ननदेशक रेिनाथ कोइयारारे अभेरयकी डरयभा 
बफजुरी िरयद हुन ेबोटेको ी फन्द बएकारे ऩनन िाटा केही कभ बएको फताए । 
गत िर्ा स न्धऩुाल्चोको जुयेको ऩदहयोरे प्र ायण राइनभा क्षनत ऩुयम्ाउॉ दा बोटेको ी फन्द बएको गथमो । केही 
भदहनाऩनछ आमोजना  ञ्चारन गरयएको गथमो । गत १२ िैशािको बूकम्ऩरे क्षनत ऩुयम्ाएऩनछ आमोजना अदहरे 

फन्द छ । 
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सान्जेनको ५७ भेगावाटका दईु आमोजनाको छनभाबण कामब तीव्र 

छविरार फगारे 

य ुिा २७  ाउन – य ुिा जजल्राको गचसरभे गावि भा ५७.३ भेगािाट क्षभताका २ आमोजनाको ननभााण कामा तीव्र 

बइयहेको छ । फैशाि १२ गतेको भहाबुकम्ऩ य त्म ऩनछका ऩयाकम्ऩनका कायण केही  भम फन्द गरयएको मी 
आमोजना ऩुन्  ुचारु गरयएको हो । 
आगाभी २ फर्ासबिभा दफुै आमोजनाको ननभााण कामा  म्ऩन्न गयी विद्मुत उत्ऩादन थाल्न ेरक्ष्म यािी दफुै 
आमोजनाभा अदहरे धभाधभ ननभााणको काभ अनि फदढयहेको छ । झण्ड ै२ फर्ा अनिदेखि ननभााणभा गएको १४.८ 

भेगािाट क्षभताको  ान्जेन (भागथल्रो) जरविद्मुत आमोजना य ४२.५ भेगािाट क्षभताको  ान्जेन जरविद्मुत 

आमोजनारे मनतफेरा  ुरुङ ननभााणका  ाथ ैविद्मुत गहृ तथा डडशजेन्डङ फेशीनको काभ गरययहेको छ । 
गचसरभे गावि भा अिजस्थत १४.८ भेगािाट क्षभताको  ान्जेन (भागथल्रो) जरविद्मुत आमोजनारे नतरोचजेस्थत 

 ान्जेन िोराभा १४ सभटय रम्फाई य ३.३० सभटय उचाईको फाॉध फाॉधी १४  म सभटय राभो हेडये   ुरुङ य ४  म ७० 

सभटय राभो बुसभगत ऩेनस्टक ऩाइऩभापा त ल्माइएको ऩानीराई स म्फ ुगाउॉको पेदीभा ननभााण गयीन ेविद्मुत गहृभा 
ि ारीन ेजनाएको छ । 
हार म्भभा भागथल्रो  ान्जेन जरविद्मुत आमोजनाभा भुख्म य  हामक गयी १ हजाय ८  म ४० सभटयभध्मे ७ 

 म ५० सभटय राभो  ुरुङको ननभााण कामा  ककएको आमोजनाका आमोजना प्रभुि गगरययाज अगधकायीरे फताए । 
उनरे बुकम्ऩका कायण केही  भम काभ योककएको बएऩनन  भमभा  फ ैकाभ  काउनुऩन ेबएकोरे ननभााणको 
काभ  ुचारु गयेको फताएका छन ्। „बुकम्ऩका कायण जजल्राभा ननभााणागधन अन्म जरविद्मुत आमोजनाहरु 

 ुचारु हुन  केका छैनन‟् आमोजनाका आमोजना प्रभुि अगधकायीरे बन,े „जजल्राभा बुकम्ऩका ऩयाकम्ऩन गइयहे 

ऩनन दफु ैआमोजनाको  ुरुङ, विद्मुत गहृ यहन ेस्थानहरु िन्न ेकाभ नतब्र गनतभा बएको छ । म का  ाथ ैआमोजना 
 ुचारु गयाउन आमोजना आपैरे उऩकयणहरु ऩरयचारन गयी क्षतविक्षत बएको ऩहुॉच भागाको भभात गयेको गथमो ।‟ 
कुर जडडत क्षभता १४.८ भेगािाट यहन ेभागथल्रो  ान्जेनभा  ाइड इन्टेक  ॉग ैजोडडएको इन्टेक केनरभापा त ६० 

सभटय राभो फारुिा गथिमाउन े ॊयचना (डड ेन्डय) फाट फारुिायदहत ऩानीराई ४४ हजाय १  म ७८ िनसभटय क्षभता 
बएको ऩोियीभा जम्भा गयाई हेडय  टनेरभा ऩठाइनेछ । 
५.१ भेगािाट क्षभताका ३ िटा फ्राजन्   टफााइन जडान गरय विद्मुत उत्ऩादन थासरन ेम  आमोजनाफाट  ुख्िा 
माभभा १०.५८३ गगगािाट य फर्ाामाभभा ७१.८५६ गगगािाट विद्मुत उत्ऩादन हुन ेआमोजनाको दािी छ । 
ऩानीको िहािभा आधारयत (यन अप द रयबय) प्रणारीको मो आमोजनारे आगाभी २०१७ को जुन भदहना म्भभा 
आमोजना ननभााणको कामा  म्ऩन्न गने रक्ष्म सरएको छ । कुर ि  हेड १६१.३ सभटय यहेको  ान्जेन (भागथल्रो) 
जरविद्मुत आमोजनारे विद्मुत प्रागधकयण ॉग फावर्ाक रुऩभा ८२.४३९ गगगािाट विद्मुत बफकक्र गन ेगयी विद्मुत 

िरयद बफकक्र  म्झौता (वऩवऩए) गयेको गथमो । 
२ अफा २१ कयोड ८८ राि अनुभाननत रागत यहेको म  आमोजनाभा कभाचायी  ॊञ्चम कोर्भापा त ५० प्रनतशत 

दीिाकासरन ऋण रगानी य ५० प्रनतशत स्िऩुॉजी ऩरयचारन गरयन ेआमोजनाका भहाप्रफन्धक सभराऩ फहादयु 
ऩाण्डकेो बनाई छ । 



मस्तै प्रिद्र्धक कम्ऩनी  ान्जेन जरविद्मुत कम्ऩनीरे  ॊचारनभा ल्माएको ४२.५ भेगािाट क्षभताको 
तल्रो  ान्जेनरे ऩनन आफ्नो ननभााण कामा अनि फढाएको छ । १४.८ भेगािाट क्षभताको  ान्जेन 

(भागथल्रो) जरविद्मुत आमोजनारे विद्मुत उत्ऩादन गयी ऩठाएको ऩानीराई तल्रो  ान्जेनरे स धै 
आफ्नो  ुरुङभा ऩानी ऩठाएय विद्मुत उत्ऩादन गनेछ । एउटै प्र ायण राइन य प्रिेश भागा तथा एउटै 

िोराभा आमोजना ऩयेकारे एक ाथ ननभााण गरयएको आमोजनाको दािी छ । 
अन्म आमोजनाबन्दा मी २ आमोजनाको विशोर्ता असर पयक यहेको आमोजनाका प्रभुि अगधकायीरे 

फताए । „मो आमोजना प्रख्मात गचसरभे भोडरेभ ैफन्छ‟ अगधकायीरे कायोफाय ॉग बन,े „भागथल्रो 
 ान्जेनरे विद्मुत उत्ऩादन गरय ऩठाएको ऩानीराई स ध ैतल्रो  ान्जेनको  ुरुङभा ऩठाई आमोजनाको 
विद्मुत गहृ यहन ेस्थान गचसरभे गावि को गचसरभे गाउॉभा विद्मुत उत्ऩादन गरयनेछ । य तल्रो 
 ान्जेनफाट विद्मुत उत्ऩादन बई फादहय ननजस्कएको ऩानीराई ऩुन् २.७ सभटय चौडा टेरये भापा त हार 

चारु अिस्थाभा यहेको २२ भेगािाटको गचसरभे जरविद्मुत केन्रको ऩािय क्मानरभा ऩठाइन्छ । 
म कायण तीनिटा आमोजना  ान्जेन भागथल्रो,  ान्जेन य गचसरभे आमोजना क्मास्केट (श्रङृिरफद्ध 

आमोजना) प्रोजेक्ट हुनेछ ।‟ 
तल्रो  ान्जेजनरे हार म्भ भुख्म य  हामक गयी ५  म ५० सभटय बुसभगत  ुरुङ ननभााण गयी केको छ 

बने विद्मुत गहृ यहन ेस्थान गचसरभे–२ भा एक् ाबे नको ८० प्रनतशत काभ  म्ऩन्न गरय केको छ । 
नम दफु ैआमोजनाको भुख्म रगानीकताा गचसरभेको ३८ प्रनतशत, नेऩार विद्मुत प्रागधकयणको १० य य ुिा 
जजवि  य  फै गावि हरूको  ॊस्थागत ३ प्रनतशत शमेय यहेको छ । म का  ाथै आमोजनाभा प्रिद्र्धक 

कभऩनीका कभाचायीको ३.५ प्रनतशत,  ञ्चमकोर्का कभाचायीको १ प्रनतशत,  ञ्चमकोर्का  ॊचम कतााका 
१९.५ प्रनतशत, प्रबावित क्षेिका  फ ाधयणराई १० य आभ  फा ाधयणराई १५ प्रनतशत शमेय रगानी 
यहनेछ । 
दिुै आमोजनाफाट उत्ऩाददत बफजुरी प्रागधकयणरे दहउॉदभा प्रनतमुननट ८.४० य िर्ाामाभभा ४८०. रुऩैमाॉभा 
ककन्ने छ । ३० िर्ाको  म्झौता अिगधभा व्माऩारयक उत्ऩादन सभनतदेखि ९ ऩटक म्भ तीन प्रनतशतका 
दयरे भूल्मिदृ्गध हुनेछ । मी दईु आमोजना ननभााणका रागग गचसरभेरे  हामक कम्ऩनीका रूऩभा  ान्जेन 

जरविद्मुत कम्ऩनी दताा गयेको हो । 
मी दिु ैआमोजनाफाट उत्ऩाददत बफजुरी गचसरभेको फाॉधस्थरजस्थत प्रस्तावित गचसरभे हफ‟ भा जोडडनेछ । 
प्रगधकायणको दानमत्िसबि ऩयेको २२० केबी गचसरभे हफ य गचसरभेदेखि बिशुरी–३ बफ  म्भको २२० 

केबीको डफर  कका ट प्र ायण राइनको ननभााण  भमभा  म्ऩन्न नबएभा उत्ऩाददत विद्मुत िेय जाने 
ननजश्चत देखिन्छ ।  ान्जेनका नम २ आमोजनाको ५७ भेगािाट य १  म ११ भेगािाटको य ुिागढी ऩनन 

मही गचसरभे हिभा जोडडने बएकोरे म को ननभााणभा प्रागधकायणरे विशरे् ध्मान ऩु¥माउनुऩने विज्ञहरु 

फताउॉछन ्। 
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पवद्मुत ्भहसुर फढाउन उजाबभन्त्रीको दफाफ 

– १ भदहनासबि फढाउन ेतमायी 
– २० प्रनतशतबन्दा नफढ्न े

फाफुयाभ िड्का 
काठभाडौं, २७  ाउन– विद्मुत ्भह ुर ननधाायण आमोगरे बफजुरीको भह ुर फढाउन आन्तरयक गहृकामा  ुरु गयेको 
छ । ऊजााभन्िी याधाकुभायी ज्ञिारीरे  भेत भह ुर चाॉडो फढाउन दफाफ ददइयहेका कायण आमोग १ भदहनासबि ै

ननणाम सरन ेतमायीभा जुटेको हो । म का रागग आमोगरे  योकायिारा ॉग छरपर गरययहेको छ । 
“भन्िीज्मूरे भह ुर चाॉड ैफढाउन दफाफ ददइयहन ुबएको छ,” आमोग अध्मक्ष जगतकुभाय बु ाररे बने, 
“भन्िारमफाटै दफाफ आएऩनछ हाभीरे छरपर चराएका हौं । विद्मुत ्प्रागधकयण अफौं रुऩैमाॉ नोक् ानीभा गई 

 ॊकटभा ऩरय केकोरे उ को वित्तीम स्िास्थम  ुधाना ऩनन भह ुर फढाउनुको विकल्ऩ छैन ।” भह ुर २० प्रनतशत 

हायाहायीभा फढ्न े म्बािना यहेको उनरे फताए । प्रागधकयणरे ऩनन २० प्रनतशत फढाउन आमोगभा प्रस्ताि 

गरय केको छ । 
आमोगका  फ ै दस्म  कायात्भक यहेकारे चाॉड ैननणाम हुन े म्बािना यहेको बु ाररे फताए । उनका अनु ाय कुन 

आधायभा कनत प्रनतशत फढाउन ेबन्नेभा कुयाकानी बइयहेको छ । 
प्रागधकयणको  जञ्चत नोक् ानी फढेय २० अफा रुऩैमाॉ नानि केको छ । विद्मुत ्िरयद–बफक्रीदेखि वितयण म्भ 

प्रनतमुननट २ रुऩैमाॉ ४९ ऩै ा नोक् ानी बइयहेको प्रागधकयणरे जनाएको छ । 
गत िर्ा आमोगरे १३.७ प्रनतशत भह ुर फढाउन ेननणाम गये ऩनन  िोच्च अदारतरे योक्न अन्तरयभ आदेश ददएऩनछ 

कामाान्िमनभा न ैआएन ।  िोच्चरे भह ुर फढाउन फाटो िरुा गरय केको छ । ०७९ अ ायभा आमोगरे २० प्रनतशत 

भह ुर फढाएको गथमो, त्म ऩनछ फढेको छैन । 
मो ऩटक भह ुर िदृ्गधको िाकाभा ऩरयितान गरयन ेबु ाररे फताए । कभ य फढी िऩत गन ेदफु ैिाहकरे एउटै 

भह ुर नतनुाऩरययहेको फताउॉ दै उनरे अफदेखि त्म ो नहुन ेफताए । फैठकभा छरपर गयेय प्रारूऩफाये चाॉड ैटुॊगोभा 
ऩुगगन ेजानकायी उनरे ददए । 
२० मुननट म्भ बफजुरी िऩत गन े ाना गाहास्थमको भह ुर दयभा ऩरयभाजान गरयन ेबएको छ । म अनि मो 
ऩरयभाणभा बफजुरी िऩत गनेको दयभा कुन ैऩरयितान गरयएको गथएन । हार १ देखि २० मुननट म्भ बफजुरी िऩत 

गन ेिाहकरे ८० रुऩैमाॉ भह ुर नतदै आएका छन ्। 
“५ मुननट िऩत गन ेय २० मुननट िऩत गनेरे एउटै भह ुर नतनुाऩयेको छ,” उनरे बन,े “म राई ऩरयभाजान गयी ५ 

एजम्ऩएय सभटय बएका  ाना िाहकराई ५० रुऩैमाॉ  ेिा शुल्क सरएय प्रनतमुननट २ देखि  ाढे २ रुऩैमाॉ म्भ भह ुर 

तोक्न तमायी गरययहेका छौं, छरपरऩनछ ननणाम हुनेछ ।” 

भह ुर िदृ्गधभाि प्रागधकयणको वित्तीम  ुधायको विकल्ऩ नबएको बन्दै बु ाररे  ॊस्थागत  ुधाय, िचा कटौती, 
चहुािट ननमन्िण,  स्ता आमोजना ननभााणभा राग्न प्रागधकयणराई  ुझाि ददए । बायतफाट य नेऩारी प्रिद्र्धकफाट 

बफजुरी िरयद गदाा हुन ेनोक् ानीको व्मिस्था प्रागधकयणरे गनुाऩन ेउनको बनाइ छ । बायत ॉग ककन्दा य 

प्रिद्र्धक ॉग विद्मुत ्िरयद–बफक्री  म्झौता (ऩीऩीए) गदाा आमोग ॉग याम सरनुऩन ेऩनन उनरे फताए । 
झन्ड ै१ अफा मुननट बफजुरी उत्ऩादन गन ेकेही  ाना य ठूरा आमोजना २५ िर्ा ऩूया गरय केको फताउॉ दै बु ाररे ती 



आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेबफजुरी  स्तोभा फेच्नुऩन ेतका  गये । हार प्राविगधक य गैयप्राविगधक गयी  ाढे २४ प्रनतशत 

हायाहायीभा बफजुरी चहुािट हुन ेगयेको छ । म फाट प्रागधकयणरे फ ेनन अफौं रुऩैमाॉ आम्दानी गुभाउॉ दै आएको छ । 
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ऺछतऩूछत ब पववादरे पवद्मुत ्खेय 

डॉडरेधयुा य फैतडीका स्थानीमिा ीको अियोधका कायण दाचुाराभा उत्ऩाददत अऩी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीको 
 ाढे ८ भेगािाट विद्मुत ्िेय गइयहेको छ । दाचुाराको देथरा गावि –४, जस्थत नौगडगाड िोराफाट 

ननजीक्षेिको ऩहरभा अऩी हाइड्रोऩािय नौगडगाड  ाना जरविद्मुत ्आमोजनारे उत्ऩादन गयेको विद्मुत ्

 ाउन ५ देखि िेय गइयहेको छ ।  याजष्िम प्र ायण राइन ऩने क्षेिका स्थानीमरे क्षनतऩूनत ाभा वििाद 

गयेऩनछ उत्ऩाददत विद्मुत ्िेय गएको हो ।  

अऩी हाइड्रोऩािय कम्ऩनी य विद्मुत ्प्रागधकयण बएको „कनेक्शन एगिभेण्ट‟अनु ाय कैरारीको 
अत्तरयमादेखि आमोजनास्थर म्भ ३२ केबी प्र ायण राइन नेऩार प्रागधकयणरे फनाइददनुऩने उल्रेि छ 

। प्रागधकयणरे  न ्२०१३  म्भभा  ो प्र ायण राइन फनाउन कोरयमारी कम्ऩनीराई जजम्भा ददएको 
गथमो ।  ो कम्ऩनीरे अत्तरयमादेखि आमोजनास्थर म्भ ३१ ओटा टािय ननभााण गरय केको छ । डॉडरेधयुा 
 दयभुकाभ आ ऩा भा ६ ककरोसभटय तथा फैतडीको चम्तडी य ऩञ्जोनमाॉभा यहेको भजन्दयभागथफाट ताय 
तान्न स्थानीमरे अियोध गयेऩनछ उत्ऩाददत विद्मुत ्याजष्िम प्र ायण राइनभा जडान गना  भस्मा बएको 
अऩी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीका अध्मक्ष गुरुप्र ाद न्मौऩानेरे फताए ।  

डॉडरेधयुाभा प्र ायण राइन ऩने क्षेिका केही स्थानीमरे फढी क्षनतऩूनत ा भाग गयेय अियोध गयेकारे गयेऩनछ 

उत्ऩाददत विद्मुत ्िेय गएको न्मौऩानेको बनाइ छ । उनरे बने, „फैतडीभा भजन्दयका धाभीझाॉक्रीरे भजन्दय 
ऩरय यभा यहेका रूि काटे अननष्ट हुने बन्दै अियोध गये ।‟ ननजीक्षेिको ऩहरभा छोटो  भमभै 
 परताऩूिाक उत्ऩाददत मो विद्मुत ्याजष्िम प्र ायण राइनभा जोड्न  के  ुदयूऩजश्चभिा ीराई ठूरो 
याहत हुन ेउनरे फताए । स्थानीमरे  ाना ाना कुयाभा अनािश्मक फिेडा खझक्दा  ुदयूऩजश्चभिा ीरे 

विद्मुत ्बाय कटौतीको भाय िेप्नुऩयेको छ । मो आमोजना रू. १ अफा ४२ कयोडको रागतभा २०७० बदौभा 
शुरू बई २०७२  ाउन ५ गत े म्ऩन्न बएको गथमो । तय, उत्ऩाददत विद्मुत ्िऩत गना नऩाउॉदा एकानतय 
ठूरो आगथाक िाटा बएको छ बने अकोनतय ननजीक्षेिराई काभ गना हतोत् ादहत फनाएको अध्मक्ष 

न्मौऩानेरे गुना ो गये ।  

हार  ुदयूऩजश्चभभा बायतको टनकऩुय, वऩथौयागढ य धाचुाराफाट विद्मुत ्आऩूनता हुॉदै आएको छ । 
बायतफाट आऩूनता गरयएको विद्मुत ्प्रनतमुननट ४ रुऩमे ४६ ऩै ाभा िरयद गरयएको छ बने नौगडगाडफाट 

उत्ऩाददत अऩीको विद्मुत ्ियीद भूल्म प्रनतमुननट ४ रुऩैमाॉ ऩनेछ । डॉडरेधयुाका प्रभुि जजल्रा अगधकायी 
प्रेभप्र ाद रुइॉटेररे प्र ायण राइन क्षेिभा ऩने ६२ जनाभध्मे ४२ जनारे भुआब्जा सरइ केको य फाॉकी ॉग 

भुआब्जाका विर्मभा छरपर बइयहेको फताए । राइन विस्तायभा वििाद उत्ऩन्न बएऩनछ कोरयमारी 
कम्ऩनीरे वििाद  भाधान नहुॉदा म्भ काभ अगाडड नफढ्ने फताएको छ । या   
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तायाखोरा जरपवद्मुत ्छनभाबण नहुॉदा स्थानीम प्रबापवत 

फागरुङको तायािोरा जरविद्मुत ्आमोजना  म्ऩन्न नहुॉदा गरकोट क्षेिका २ हजाय २  म ियऩरयिाय प्रबावित 

बएका छन ्। जजल्राको ऩजश्चभ ताया, दहर य अगार गावि राई  भेट्न ेगयी २०६८ िैशािदेखि आमोजना ननभााण 

शुरू गरयएको आमोजना अझै  म्ऩन्न बएको छैन । ३  म ९४ ककरोिाट क्षभताको तायािोरा  ाभुदानमक 

रिुजरविद्मुत ्आमोजना रू. १६ कयोडको रागतभा शुरू गरयएको गथमो । ताया गावि –८, िप्रेङ भुहानदेखि ऩानी 
रगेय  ोही िडाको धस्भयभा विद्मुत्गहृ ननभााण गरयन ेमोजना छ । विद्मुत ्आमोजनाको ननभााणका रागग 

स्थानीमको रू. ३ कयोड शमेय, नेऩार  यकायअन्तगातको िैकजल्ऩक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्रको रू. ६ कयोड २७ राि ८० 

हजाय अनुदान य जजल्राकै ऩहाडी हाइड्रोऩािय कम्ऩनीको रू. १ कयोड रगानी यहेको छ । हार म्भ रू. ५ कयोड 

रागतभा भुहान, ९  म सभटयको कुरो, पोयि,े डडष्टेननङरगामत स सबर ननभााणका काभ ऩूया बएको आमोजनाका 
इजञ्जनीमय याजेन्र िनाररे फताए । आमोजनाफाट उत्ऩाददत विद्मुत ्प्र ायणका रागग ३  म भुख्म राइनका ऩोर 

गाडडएकोु ेआमोजनाको बनाइ छ । तय, विसबन्न कायणरे आमोजनाको काभ अिरुद्ध हुॉदा स्थानीम ननयाश फनेका 
छन ्। आपूरे ऋण गयेय ददएको यकभफाट शुरू गरयएको आमोजना अरऩि ऩयेको स्थानीम हका फहादयु श्रीशरे गुना ो 
गये । जनत क्दो चाॉडो ननभााण कामाराई ननयन्तयता ददन उनको आिह छ । आमोजना उऩबोक्ता  सभनत ननजष्क्रम 

फनेय जनताको कयोडौं रुऩैमाॉ डुब्न ेअिस्थाभा ऩुग्दा म्भ  योकायिारा ननकामरे चा ो नसरएको स्थानीमिा ीरे 

गुना ो गये । या   
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जरपवद्मुत ्आमोजना अनुभछतऩत्र छनदेसशका सॊशोधन सुरु 

बीभ गौतभ  

ऊजाा भन्िारमरे िायेजीभा ऩयेय फास्केटभा ऩुगेका जरविद्मुत ्आमोजनाको अनुभनतऩि (राइ ेन् ) 

विनाप्रनतस्ऩधाा ननजी क्षेिराई ददनका रागग हतायभा कामाविगध  ॊशोधन गना रागेको छ । ऊजााभन्िी 
याधाकुभायी ज्ञिारीको ननदेशनभा  भमभै जरविद्मुत ्आमोजनाको कामा  म्ऩन्न नगयी िायेजीभा ऩयेय 
फास्केटभा ऩुगेका ती जरविद्मुत ्आमोजना प्रनतस्ऩधााभापा त भाि ददन सभल्ने बए ऩनन विनाप्रनतस्ऩधाा 
ददने गयी जरविद्मुत ्आमोजना अनुभनतऩि म्फन्धी ननदेसशका  ॊशोधन गरयन रागगएको हो ।  

ऊजाा भन्िारमरे फनाइयहेको विद्मुत ् विधेमकभा फास्केट रगामत  फ ै जरविद्मुत ् आमोजनाका 
राइ ेन्  प्रनतस्ऩधााभापा त ददन सभल्ने गयी भस्मौदा तमाय गरयएको छ । तय, त्मही भन्िारमरे  ॊशोधन 

गना रागेको कामाविगधभा बने फास्केटभा यहेका जरविद्मुत्का राइ ेन् विना प्रनतस्ऩधाा ददन सभल्ने 
व्मिस्था गना रागगएको छ । विद्मुत ्विका  विबागका अनु ाय,  यकाय ॉग फास्केटभा १० हजाय १  म 

२५ भेगािाट फयाफयका २  म १० जरविद्मुत ्आमोजना छन ्।  

 ॊ द्को कृवर् तथा जरस्रोत  सभनतरे विद्मुत ् विधेमकको भस्मौदा ऩटक ऩटक  सभनतभा ऩे  गना 
ननदेशन ददए ऩनन अटेय गदै आएको भन्िारमरे त्म राई रत्माएय विधेमक ॉग फाखझने गयी राइ ेन्  

कामाविगध  ॊशोधनका रागग प्रकक्रमा अनि फढाएको हो । नछट्टै  ॊ द्भा प्रस्तुत गना रागगएको बननएको 
विधेमकभै फाखझने गयी राइ ेन् को कामाविगध फनाउन रागेऩनछ ऊजाा य विद्मुत ् विका  विबागका 
कनतऩम अगधकायीहरू रुष्ट  भेत फनेका छन ्।  

उनीहरूरे विधेमक आउने बफवत्तक्कै तत्कार ऩरयितान गनुाऩन े गयी हतायभा राइ ेन्  कामाविगध 

 ॊशोधनभा भन्िीरे चा ो ददएय ननदेशन ददएऩनछ उनीहरू  शॊककत फनेका छन ्। „भन्िीरे भौखिक रूऩभा 
फास्केटका आमोजना ननजी क्षेिराई ददन सभल्न ेगयी कामाविगध फनाउन ननदेशन ददएऩनछ हतायहतायभा 
कामाविगध  ॊशोधन गना रागगएको छ,‟ भन्िारम स्रोतरे बन्मो, „नमाॉ  ॊविधान आएऩनछ  यकाय 
ऩरयितान गन ेकायण विद्मुत ्विधेमकराई ऩूयै फेिास्ता गयेय क्षखणक पाइदाका रागग मस्तो गरयन रागेको 
हुन  क्छ, मो गरत छ तय भन्िीराई हुन्न बनेय भुि िोल्न क ैरे  केको छैन ।‟  

िायेजीभा ऩयेय फास्केटभा यहेका  फै जरविद्मुत ् आमोजनाराई प्रनतस्ऩधााभापा त ददन अजख्तमाय 
दरुुऩमोग अनु न्धान आमोगरे  भेत ऊजाा भन्िारमराई ननदेशन ददएको छ । मही ननदेशनको आधायभा 
भन्िारमरे  भेत फास्केटभा यहेका  फ ै जरविद्मुत ् आमोजनाहरू प्रनतस्ऩधााभापा त ददने बन्दै 



अनुभनतऩि ददन योकेको छ । तय भॊगरफाय राइ ेन् को कामाविगध  ॊशोधनफाये भन्िारमका 
अगधकायीहरूरे छरपर  भेत  ुरु गयेका छन ्।  

„राइ ेन्  कामाविगधफाये  ॊशोधनका रागग बिाय छरपर भाि  ुरु बएको हो, कामाविगधराई थऩ स्ऩष्ट 

फनाउन रागगएको छ,‟ ऊजाा भन्िारमका  ह–प्रिक्ता गोकणायाज ऩन्थरे बने, „फास्केटभा बएका 
जरविद्मुत आमोजनाराई क यी अनि फढाउने बन्नेफाये ऩनन छरपर हुन्छ तय ननणाम बइ केको छैन ।‟  

छरपरभा  हबागी केही अगधकायीरे जरविद्मुत ्आमोजनाका अनुभनतऩि फास्केटभा याख्दा  यकायरे 

ओगटेको जस्तो देखिने कायण म को विकल्ऩ िोज्नुऩने बन्दै मोग्म ननजी क्षेिराई ददॉदा उऩमुक्त हुन 

 क्न ेतका  भेत गयेका गथए ।  

केही ननजी क्षेिका प्रिद्र्धकहरूरे धेयै अध्ममन बइ केका आकर्ाक आमोजनाको अनुभनतऩिभा आॉिा 
रगाएय भन्िी ज्ञिारी ॉग रबफङ गयेऩनछ तत्कारीन हुन  क्न ेपाइदाराई दृजष्टगत गयी भन्िीरे विद्मुत ्

विधेमकभा बएको व्मिस्थाराई प्रिाह नगयी कामाविगध ऩरयितान गना रागेको य विद्मुत ् विका  

विबागका अगधकायीराई दफाफ भेत ददएको एक अगधकायीरे जानकायी ददए ।  

जरविद्मुत ्आमोजनाको यद्द य निीकयणको अिस्थाका  ाथै जरविद्मुत ्तथा  ोराय, फामोग्माॉ स्ता 
ऊजाा आमोजनाको अनुभनतऩिफाये थऩ स्ऩष्ट ऩानुाऩन ेकायण कामाविगध  ॊशोधनको आिश्मकता देखिएको 
भन्िारमरे जनाएको छ ।  
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सान्जेनको ५७ भेगावाटका दईु आमोजनाको छनभाबण कामब तीव्र 

छविरार फगारे 

य ुिा २७  ाउन – य ुिा जजल्राको गचसरभे गावि भा ५७.३ भेगािाट क्षभताका २ आमोजनाको ननभााण 

कामा तीव्र बइयहेको छ । फैशाि १२ गतेको भहाबुकम्ऩ य त्म ऩनछका ऩयाकम्ऩनका कायण केही  भम 

फन्द गरयएको मी आमोजना ऩुन्  ुचारु गरयएको हो । 
आगाभी २ फर्ासबिभा दफुै आमोजनाको ननभााण कामा  म्ऩन्न गयी विद्मुत उत्ऩादन थाल्ने रक्ष्म यािी दफुै 
आमोजनाभा अदहरे धभाधभ ननभााणको काभ अनि फदढयहेको छ । झण्ड ै२ फर्ा अनिदेखि ननभााणभा 
गएको १४.८ भेगािाट क्षभताको  ान्जेन (भागथल्रो) जरविद्मुत आमोजना य ४२.५ भेगािाट क्षभताको 
 ान्जेन जरविद्मुत आमोजनारे मनतफेरा  ुरुङ ननभााणका  ाथै विद्मुत गहृ तथा डडशजेन्डङ फेशीनको 
काभ गरययहेको छ । 
गचसरभे गावि भा अिजस्थत १४.८ भेगािाट क्षभताको  ान्जेन (भागथल्रो) जरविद्मुत आमोजनारे 

नतरोचजेस्थत  ान्जेन िोराभा १४ सभटय रम्फाई य ३.३० सभटय उचाईको फाॉध फाॉधी १४  म सभटय राभो 
हेडये   ुरुङ य ४  म ७० सभटय राभो बुसभगत ऩेनस्टक ऩाइऩभापा त ल्माइएको ऩानीराई स म्फ ुगाउॉको 
पेदीभा ननभााण गयीने विद्मुत गहृभा ि ारीन ेजनाएको छ । 
हार म्भभा भागथल्रो  ान्जेन जरविद्मुत आमोजनाभा भुख्म य  हामक गयी १ हजाय ८  म ४० 

सभटयभध्मे ७  म ५० सभटय राभो  ुरुङको ननभााण कामा  ककएको आमोजनाका आमोजना प्रभुि 

गगरययाज अगधकायीरे फताए । उनरे बुकम्ऩका कायण केही  भम काभ योककएको बएऩनन  भमभा  फै 
काभ  काउनुऩने बएकोरे ननभााणको काभ  ुचारु गयेको फताएका छन ्। „बुकम्ऩका कायण जजल्राभा 
ननभााणागधन अन्म जरविद्मुत आमोजनाहरु  ुचारु हुन  केका छैनन‟् आमोजनाका आमोजना प्रभुि 

अगधकायीरे बन,े „जजल्राभा बुकम्ऩका ऩयाकम्ऩन गइयहे ऩनन दफु ैआमोजनाको  ुरुङ, विद्मुत गहृ यहने 
स्थानहरु िन्ने काभ नतब्र गनतभा बएको छ । म का  ाथै आमोजना  ुचारु गयाउन आमोजना आपैरे 

उऩकयणहरु ऩरयचारन गयी क्षतविक्षत बएको ऩहुॉच भागाको भभात गयेको गथमो ।‟ 
कुर जडडत क्षभता १४.८ भेगािाट यहने भागथल्रो  ान्जेनभा  ाइड इन्टेक  ॉगै जोडडएको इन्टेक 

केनरभापा त ६० सभटय राभो फारुिा गथिमाउने  ॊयचना (डड ेन्डय) फाट फारुिायदहत ऩानीराई ४४ हजाय १ 

 म ७८ िनसभटय क्षभता बएको ऩोियीभा जम्भा गयाई हेडय  टनेरभा ऩठाइनेछ । 
५.१ भेगािाट क्षभताका ३ िटा फ्राजन्   टफााइन जडान गरय विद्मुत उत्ऩादन थासरने म  आमोजनाफाट 

 ुख्िा माभभा १०.५८३ गगगािाट य फर्ाामाभभा ७१.८५६ गगगािाट विद्मुत उत्ऩादन हुन ेआमोजनाको दािी 
छ । 
ऩानीको िहािभा आधारयत (यन अप द रयबय) प्रणारीको मो आमोजनारे आगाभी २०१७ को जुन 

भदहना म्भभा आमोजना ननभााणको कामा  म्ऩन्न गन ेरक्ष्म सरएको छ । कुर ि  हेड १६१.३ सभटय 



यहेको  ान्जेन (भागथल्रो) जरविद्मुत आमोजनारे विद्मुत प्रागधकयण ॉग फावर्ाक रुऩभा ८२.४३९ 

गगगािाट विद्मुत बफकक्र गने गयी विद्मुत िरयद बफकक्र  म्झौता (वऩवऩए) गयेको गथमो । 
२ अफा २१ कयोड ८८ राि अनुभाननत रागत यहेको म  आमोजनाभा कभाचायी  ॊञ्चम कोर्भापा त ५० 

प्रनतशत दीिाकासरन ऋण रगानी य ५० प्रनतशत स्िऩुॉजी ऩरयचारन गरयन ेआमोजनाका भहाप्रफन्धक 

सभराऩ फहादयु ऩाण्डकेो बनाई छ । 

मस्तै प्रिद्र्धक कम्ऩनी  ान्जेन जरविद्मुत कम्ऩनीरे  ॊचारनभा ल्माएको ४२.५ भेगािाट क्षभताको 
तल्रो  ान्जेनरे ऩनन आफ्नो ननभााण कामा अनि फढाएको छ । १४.८ भेगािाट क्षभताको  ान्जेन 

(भागथल्रो) जरविद्मुत आमोजनारे विद्मुत उत्ऩादन गयी ऩठाएको ऩानीराई तल्रो  ान्जेनरे स धै 
आफ्नो  ुरुङभा ऩानी ऩठाएय विद्मुत उत्ऩादन गनेछ । एउटै प्र ायण राइन य प्रिेश भागा तथा एउटै 

िोराभा आमोजना ऩयेकारे एक ाथ ननभााण गरयएको आमोजनाको दािी छ । 
अन्म आमोजनाबन्दा मी २ आमोजनाको विशोर्ता असर पयक यहेको आमोजनाका प्रभुि अगधकायीरे 

फताए । „मो आमोजना प्रख्मात गचसरभे भोडरेभ ैफन्छ‟ अगधकायीरे कायोफाय ॉग बन,े „भागथल्रो 
 ान्जेनरे विद्मुत उत्ऩादन गरय ऩठाएको ऩानीराई स ध ैतल्रो  ान्जेनको  ुरुङभा ऩठाई आमोजनाको 
विद्मुत गहृ यहन ेस्थान गचसरभे गावि को गचसरभे गाउॉभा विद्मुत उत्ऩादन गरयनेछ । य तल्रो 
 ान्जेनफाट विद्मुत उत्ऩादन बई फादहय ननजस्कएको ऩानीराई ऩुन् २.७ सभटय चौडा टेरये भापा त हार 

चारु अिस्थाभा यहेको २२ भेगािाटको गचसरभे जरविद्मुत केन्रको ऩािय क्मानरभा ऩठाइन्छ । 
म कायण तीनिटा आमोजना  ान्जेन भागथल्रो,  ान्जेन य गचसरभे आमोजना क्मास्केट (श्रङृिरफद्ध 

आमोजना) प्रोजेक्ट हुनेछ ।‟ 
तल्रो  ान्जेजनरे हार म्भ भुख्म य  हामक गयी ५  म ५० सभटय बुसभगत  ुरुङ ननभााण गयी केको छ 

बने विद्मुत गहृ यहन ेस्थान गचसरभे–२ भा एक् ाबे नको ८० प्रनतशत काभ  म्ऩन्न गरय केको छ । 
नम दफु ैआमोजनाको भुख्म रगानीकताा गचसरभेको ३८ प्रनतशत, नेऩार विद्मुत प्रागधकयणको १० य य ुिा 
जजवि  य  फै गावि हरूको  ॊस्थागत ३ प्रनतशत शमेय यहेको छ । म का  ाथै आमोजनाभा प्रिद्र्धक 

कभऩनीका कभाचायीको ३.५ प्रनतशत,  ञ्चमकोर्का कभाचायीको १ प्रनतशत,  ञ्चमकोर्का  ॊचम कतााका 
१९.५ प्रनतशत, प्रबावित क्षेिका  फ ाधयणराई १० य आभ  फा ाधयणराई १५ प्रनतशत शमेय रगानी 
यहनेछ । 
दिुै आमोजनाफाट उत्ऩाददत बफजुरी प्रागधकयणरे दहउॉदभा प्रनतमुननट ८.४० य िर्ाामाभभा ४८०. रुऩैमाॉभा 
ककन्ने छ । ३० िर्ाको  म्झौता अिगधभा व्माऩारयक उत्ऩादन सभनतदेखि ९ ऩटक म्भ तीन प्रनतशतका 
दयरे भूल्मिदृ्गध हुनेछ । मी दईु आमोजना ननभााणका रागग गचसरभेरे  हामक कम्ऩनीका रूऩभा  ान्जेन 

जरविद्मुत कम्ऩनी दताा गयेको हो । 
मी दिु ैआमोजनाफाट उत्ऩाददत बफजुरी गचसरभेको फाॉधस्थरजस्थत प्रस्तावित गचसरभे हफ‟ भा जोडडनेछ । 
प्रगधकायणको दानमत्िसबि ऩयेको २२० केबी गचसरभे हफ य गचसरभेदेखि बिशुरी–३ बफ  म्भको २२० 



केबीको डफर  कका ट प्र ायण राइनको ननभााण  भमभा  म्ऩन्न नबएभा उत्ऩाददत विद्मुत िेय जाने 
ननजश्चत देखिन्छ ।  ान्जेनका नम २ आमोजनाको ५७ भेगािाट य १  म ११ भेगािाटको य ुिागढी ऩनन 

मही गचसरभे हिभा जोडडने बएकोरे म को ननभााणभा प्रागधकायणरे विशरे् ध्मान ऩु¥माउनुऩने विज्ञहरु 

फताउॉछन ्। 
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बूकम्ऩका कायण जरपवद्मुत ्आमोजनाहरुको छनभाबणभा अवयोध 

यसुवाक्स्थत नेऩारकै जेठो थचज कायखाना फन्द 

 ाउन २८, य ुिा । बूकम्ऩऩनछ राङटाङको क्माङ्जेन केन्रफाट बइआएको गचजको उत्ऩादन फन्द बएको 
छ । दगु्ध विका   ॊस्थानका अनु ाय गत िैशाि १२ को बूकम्ऩरे जोखिभ फढाएऩनछ राङटाङ क्षेिका  फै 
फास न्दा विस्थावऩत बए ॉगै चौंयी दहुुने भानन को  भेत अबाि बएय गचज उत्ऩादन फन्द हुनऩुगेको हो । 

वि  ॊ. २००९ भा स्थावऩत नेऩारकै जेठो गचज कायिाना राङटाङिा ी ऩुन् आफ्नो िस्तीभा पकेय 
आएऩनछ  ञ्चारन गने  ोचाइ याखिएको छ । कायिानाको क्षनतको आॉकरन गना फाॉकी यहेको छ । मस्तै, 
बूकम्ऩका कायण फन्द बएको ऩाॉच भेगािाटको ऩजश्चभ य ुिाको भैरुङ जरविद्मुत ्आमोजना ऩनन 

 ञ्चारनभा आउन  केको छैन । बूकम्ऩका कायण झयेको ऩदहयोरे जराशम ऩुरयएको, ऩेनस्टक पुटेको, 
विद्मुतगहृको ऩिाार बत्केको य उऩकयणभा ियाफी आएको भैरुङ जरविद्मुत ्कम्ऩनीरे जनाएको छ । 

आमोजनाका  हप्रभुि शयद फस्मारका अनु ाय रू. २५ कयोडबन्दा फढीको उऩकयण तथा ऩूिााधायका 
 ॊयचनाभा क्षनत ऩुगेको छ । िर्ाामाभमता भभात गन ेअिस्था नयहेकारे आगाभी ऩु सबि आमोजना 
 ञ्चारन गने तमायी बइयहेको छ । उता, १  म ११ भेगािाट क्षभताको य ुिागढी जरविद्मुत ्

आमोजनाको ननभााण कामा ऩनन ऩनन बूकम्ऩऩनछ योककएको छ ।  ुरुङसबि काभ गना  ुयक्षक्षत हुने बएऩनन 

फादहयी बागभा ननभााणका उऩकयण याख्न सबयको पेद बएका कायण जोखिभऩूणा यहेकारे काभ फन्द 

गनुाऩयेको य ुिागढी जरविद्मुत ्आमोजनारे जनाएको छ । 

 ाठी भेगािाटको भागथल्रो बिशूरी थ्री ए जरविद्मुत आमोजनाका  ुरुङ ननभााण कामा ६० प्रनतशत बन्दा 
फढी  म्ऩन्न बएको छ । मद्मवऩ,  ुरुङको फादहयी  तहभा यहेका  डक बत्केको य ऩदहयोरे केही आिा  

तथा उऩकयणभा क्षनत ऩुगेकारे ननभााण कामा अगाडड फढ्न न केको आमोजनाभा कामायत प्राविगधकहरूरे 

फताएका छन ्। बौगोसरक रुऩरे विकट य ुिा जजल्राभा ननभााण बइयहेको ५७ दशभरि १ भेगािाट 

क्षभताको  ाञ्जेन जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभााण कामा बने तीव्र रुऩभा अगाडड फदढयहेको आमोजना 
प्रभुि गगयीयाज अगधकायीरे जानकायी ददए । 

स्माफु्रफेँ ीभा अिजस्थत २२ भेगािाटको गचसरभे जरविद्मुत ्केन्र बन ेबूकम्ऩ गएको १५ ददनऩनछ 

 ञ्चारनभा ल्माई ऩूिाित ्रुऩभा विद्मुत ्उत्ऩादन थासरएको य ऩूिााधायका कुनै ऩनन  ॊयचनाभा क्षनत 

नऩुगेको  ो केन्ररे जनाएको छ । या   
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प्राथधकयणको फेवास्तारे सोरु करयडोय छनभाबण अन्मोरभा 

एक हदन हढरा हुॉदा ५० कयोड हजाबना 

नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणको फेिास्ताका कायण १३२ केबीको  ोरु करयडोय प्र ायण राइन अन्मोरभा 
ऩयेको छ । टेन्डय आह्िान गयेय कम्ऩनी छनोटभा प्रागधकयण  ञ्चारक  सभनत य व्मिस्थाऩनरे फेिास्ता 
गयेऩनछ ९० ककरोसभटय राभो  ोरु करयडोयको ननभााण अन्मोरभा ऩयेको हो ।  

 ोर ु करयडोय  भमभै नफनाउॉदा म  क्षेिभा ननभााणाधीन ५ जरविद्मुत ् आमोजनाराई विद्मुत ्

प्रागधकयणरे ४५ प्रनतशत म्भ हजााना नतनुाऩन ेबए ऩनन प्रागधकयण व्मिस्थाऩनरे फेिास्ता गदै आएको 
हो ।  

टेन्डय आह्िान गनुाअनि प्रागधकयण आपैं रे फनाएको  ताहरूराई नयभ फनाएय टेन्डय आह्िान गयेय 
अनािश्मक स्िाथाको कायण ननभााण कम्ऩनी छनोटभा दढराइ बएको हो । ७ कम्ऩनी टेन्डयभा  हबागी 
बएकोभा ऩयाभशादाता ल्माहेभेमयरे ६ कम्ऩनीराई मोग्म ठहठह¥माएय त्म भध्मे  फैबन्दा कभ यकभ 

कफुर गने एक कम्ऩनीको  ूची २२ भेभै प्रागधकयणराई फुझाएको छ । 

एक कम्ऩनीराई अनािश्मक रूऩभा अमोग्म ठह¥माएको बन्दै प्रागधकयण  ञ्चारक  सभनतकै 

 दस्महरूबफच स्िाथाका रागग भत फाखझएऩनछ हार म्भ  ञ्चारक  सभनतभै ऩे  गरयएको छैन । 
„ ञ्चारक  दस्महरूको स्िाथाका कायण हार म्भ प्रागधकयणसबिै पाइर िुसभयहेको छ, ऩयाभशादातारे 

प्रनतिेदन ददइ केकारे दईु सभनेटसबि हुने काभ डढे भदहना बफनत क्दा ऩनन  ञ्चारक  सभनतभा ऩे  

नहुन ु विडम्फना हो,‟ प्रागधकयणका एक अगधकायीरे बने, „ भमभ ै प्र ायण राइन नफनाउन े हो बन े

विद्मुत ्प्रागधकयणरे दैननक ५० राि िाटा फेहोनुाऩछा  ।‟  

प्रागधकयणका कामाकायी ननदेशक भुकेशयाज काङ्िरे बने कम्ऩनी छनोटको चयणभा यहेको य नछट्टै 

छनोट हुन े दाफी गछान ् । तय, २२ भेभा ऩयाभशादाता कम्ऩनीरे प्रागधकयणभा प्रनतिेदन फुझाए ऩनन 

हार म्भ  ञ्चारक  सभनतभा ऩे   भेत नबएको एक अगधकायीरे जानकायी ददए । आगथाक िर्ा 
२०७१÷०७२ भै ननभााण  म्ऩन्न हुनुऩन े ोरु करयडोय वििादका कायणरे हार म्भ  ुरु हुन  केको छैन । 
तत्कार प्र ायण राइन ननभााण  ुरु गदाा ऩनन  ाढे दईु िर्ा राग्न ेप्रागधकयणरे जनाएको छ ।  

 भमभ ै प्र ायण राइन नफनेभा १८ भेगािाटको  ोर ु जरविद्मुत ् आमोजना २०७४ भािभा ननभााण 

गरय क्न ेरक्ष्म छ बने ५ दशभरफ २ भेगािाटको जुनिेशी २०७४  ाउन, ८२ भेगािाटको रोअय  ोर ु२०७५ 



 ाउन, २३ दशभरि ५ भेगािाटको  ोरुिोरा २०७५  ार  ाउन तथा ८६ भेगािाटको  ोरुिोरा 
(दधूकोशी) जरविद्मुत ्आमोजना २०७६ चतैभा ननभााण  म्ऩन्न गने रक्ष्म छ ।  

 भमभ ै प्र ायण राइन फनाउन न केभा प्रागधकयणरे रोअय  ोरु य  ोरुिोरा जरविद्मुत ्

आमोजनाराई ४५ प्रनतशत हजाना नतनुाऩछा  । „अदहरेको  ुस्तगनतरे ती जरविद्मुत ्आमोजनाहरू ननभााण 

हुने फेराभा प्र ायण राइन फन्ने  म्बािना छैन, हजाना कम्तीभा दैननक ५० हजाय नतनुाऩन ेबए ऩनन 

प्रागधकयण  ञ्चारक  सभनत गम्बीय फनेको छैन,‟ एक अगधकायीरे बने । 
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भाथथल्रो बोटेकोसीराई साढे ४ अफब नोतसान 

विना कायी बूकम्ऩका कायण ननजी क्षेिफाट  ञ्चासरत ४५ भेगािाटको भागथल्रो बोटेको ी आमोजनाराई  ाढे ४ 

अफा रुऩैमाॉ नोक् ान बएको आमोजनारे जनाएको छ । 
बूकम्ऩरे ऩानी प्रिाह हुन े(ऩेनस्टक) ऩाइऩ क्षनतिस्त बएको य विद्मुत ्गहृ ऩनन डुफेऩनछ २ अफा रुऩैमाॉको बौनतक 

क्षनत य १ िर्ाको बफजुरी बफक्रीफाट प्राप्त हुन े ाढे २ अफा रुऩैमाॉ आम्दानी गुभाएको बोटेको ी ऩािय कम्ऩनीका प्रभुि 

कामाकायी अगधकृत नयेन्र प्रजाऩनत जानकायी ददए । उनका अनु ाय ऩेनस्टक ऩाइऩ य त्म ियऩयका  ॊयचना य 

विद्मुत्गहृसबि इरेक्िोभेकाननकर उऩकयणभा क्षनत बएको छ । ऩुनननभााणका रागग भाि ैकरयि २ अफा रुऩैमाॉ राग्न े

प्रायजम्बक अध्ममनरे देिाएको उनरे जानकायी ददए । 
बोटेको ीरे कुर भूल्मको झण्ड ैआधा क्षनत बएको छ । प्रजाऩनतका अनु ाय आमोजनाको भूल्म १० अफा रुऩैमाॉ ऩुगेको 
छ । विद्मुत्गहृभा टफााइन, जेनेयेटय य ऩेनस्टक ऩाइऩ नमाॉ जडान गनुाऩन ेउनरे फताए । “प्रायजम्बक अध्ममनरे २ 

कयोड डरय नोक् ान बएको देिाएको छ,” उनरे बन,े “आमोजनाको काभ  म्ऩन्न गदाा म्भ मो रगात फढ्न  क्छ 

।” आगाभी जुराइ म्भ आमोजना  ञ्चारन गन ेरक्ष्मका  ाथ ऩुनननाभााणको काभ  ुरु बएको प्रजाऩनतरे फताए । 
ठूरो क्षनत बएकारे काभ  म्ऩन्न गना १ िर्ा म्भ राग्नेछ । आमोजनास्थरको जस्थनत  ाभान्म बएकारे काभ  ुरु 

गरयएको हो। इरेक्िोभेकाननकर उऩकयणको अडाय बइ केको जानकायी ददॉदै उनरे आगाभी अवप्रर म्भ एउटा 
मुननट य अको जुराइ अन्त्म म्भ  ञ्चारनभा आउन ेफताए । 
गत िर्ा ३ भदहना य बूकम्ऩऩनछ आमोजना फन्द बएको १ िर्ाको विद्मुत ्िरयदबफक्री  म्झौता (ऩीऩीए)को म्माद थऩ 

गनुाऩन ेउनको भाग छ । “क्षनतको दाफी बूक्तानीका रागग विभा कम्ऩनी ॉग छरपर  ुरु बएका उनर फताए । 
“बफभाफाट कनत दाफी बूक्तानी हुन्छ अदहरे नै बन्न  ककन ेअिस्था छैन,”उनरे बन े। 
गत िर्ा  ाउन १८ गत ेस न्धऩुाल्चोकको जुयेभा गएको सबर्ण ऩदहयो य त्म ऩनछ स्थानीमरे  ेमय भाग गदे 

आमोजनाको टािय याख्न अिरुद्ध गयेऩनछ आमोजनारे कयोडौ रुऩैमाॉ आम्दानी गुभाएको गथमो । गत िर्ा 
आमोजनाफाट कुर २२ प्रनतशतभाि ऊजाा उत्ऩादन बएको उनरे जानकायी ददए । 
 न ्२००१ देखि व्माऩारयकरूऩभा विद्मुत ्उत्ऩादन थारेको मो आमोजनाफाट िावर्ाक २९ कयोड ३२ राि मुननट 

बफजुरी उत्ऩादन हुन्छ । म भध्मे ४ कयोड मुननट बफजुरी नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणराई प्रनतमुननट १ रुऩैमाॉ ६२ 

ऩै ाभा फेच्दै आएको छ । फाॉकी बफजुरी व्माऩारयक दयभा प्रनतमुननट १० रुऩैमाॉ (१०.५  ेन्ट डरय)भा बफक्री गदै आएको 
छ  । 
आमोजना अभेरयकी कम्ऩनी ऩान्डा इनजॉरे फनाएको हो ।  न ्२००७ भा नेऩारको ताया म्मानेजभेन्टरे बोटेको ी 
आमोजनाको ९५ प्रनतशत स्िासभत्ि ककनेको हो । ५ प्रनतशत अभेरयकी कम्ऩनी हाजाा इन्टयनेस्नरको  ेमय छ । 
आगाभी १२ िर्ाऩनछ आमोजनाको आधी स्िासभत्ि नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणभा जान ेछ बन े न ्२०१६ देखि 

अमोजनारे ५ गुणा फढी करयि २७ कयोड रुऩैमाॉ योमल्टी िाऩत  यकायराई फुझाउनुऩन ेप्रजाऩनत फताउछन ्। 
स न्धऩुाल्चोभा ३ भेगािाटको बैयिकुण्ड, चाकु य  ुनको ी  ाना आमोजनाभा बूकम्ऩरे क्षनत ऩु¥माएऩनछ 

 ञ्चारनभा आउन  केका छैनन ्। बूकम्ऩफाट ८० भेगािाट क्षभताका १० आमोजना फन्द छन ्। याजष्िम प्रणारीभा 
८० भेगािाट आऩूनता िटेऩनछ िर्ाादभा ऩनन दैननक ७ िण्टा रोड ेडडङ बइयहेको छ । 
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ऩक्श्चभ म्माग्दीभा ऩहहरोऩटक २५ भेगावाटको आमोजना छनभाबण हुॊदै 

ऩजश्चभ म्माग्दीभा ननभााण हुन रागेको २५ भेगािाट क्षभताको दयफाङ–म्माग्दीिोरा जरविद्मुत ्

आमोजनाको बफहीफाय महाॉ विद्मुत ्ियीद  म्झौता (वऩवऩए)  म्ऩन्न बएको छ । 

नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणका मोजना अनुगभन ननदेशनारमका काभु उऩकामाकायी ननदेशक याजीि शभाा य 
धौरागगरय कासरका हाइड्रो प्रासरका  ञ्चारक ददनुप्रताि ऩाण्डरेे उक्त ियीद  म्झौताभा हस्ताक्षय गयेका 
हुन ्।  म्झौताफाट आमोजनाराई अगाडड फढाउन  हज बएको छ । प्रासरका अध्मक्ष प्रभोद शे्रष्ठरे  डक 

य ऩूिााधाय बएको क्षेिभा आमोजना ननभााण हुन रागेकारे प्राविगधक जनशजक्तको व्मिस्थाऩन गयी 
ननभााणराई अगाडड फढाउने जानकायी ददए । 

प्रागधकयणरे प्रिधाक ॉग फ ाातको आठ भहीना प्रनतमुननट चाय रुऩैमाॉ ८० ऩै ा य  ुक्िामाभको चाय 
भहीना प्रनतमुननट आठ रुऩैमाॉ ४० ऩै ाभा वऩवऩए गयेको छ । यन अप द रयबय प्रकृनतको दयफाङ–

म्माग्दीिोरा दयफाङ देदी दईु ककरोसभटय भागथ देविस्थान य ताकभ धायाऩानी जाने बेदीिोराभा फाॉध 

फाॉधेय ऩाॉच ककरोसभटय टनेर हुॉदै दयफाङ य फाबफमाचौय गावि को स भानाभा अिजस्थत  हश्रधायाको 
यातोढुङ्गाभा  म सभटय अग्रो हेडका  ाथ ऩािय हाउ  फनाइन ेछ । 

ऩजश्चभ म्माग्दीभा ऩदहरोऩटक जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण हुन रागेको हो । आमोजनाको प्रायजम्बक 

रागत रू.तीन अफा ९३ कयोड यहेको छ । या   
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धभाधभ फन्दै जरपवद्मुत ्

िर्ौंदेखि तीन िण्टा दहॉडये ऩानी िट्टभा भकै वऩस्न फाध्म जरजरा ६ का भेमयस ॊह स ञ्जारीको िय छेउभा 
बफजुरीरे चल्न ेभेस न जडान बएको छ । 
 

 फ ैकाभ भ्माएय १० सभनेटभा धान, भकै य कोदो वऩस्ने  ुविधा ऩाएऩनछ उनको ऩरयिायभा ि ुीमारी छ । १५ कयोड 

रुऩैमाॉको रागतभा टुननिोरा रि ुजरविद्मुत ्आमोजनाफाट ४२ ककरोिाट क्षभताको विद्मुत ्उत्ऩादन बएऩनछ 

कुटानी वऩ ानी सभर स्थाऩना बएको हो । गाउॉभा चौफी  ैिन्टा बफजुरी फाल्न ऩाएय गाउॉ रे हौस एका छन ्। 
कुियुाऩारन य नजजकको विद्मारमभा कम्प्मुटय सशक्षा भेत  ुरु बएको छ । जरजरा ४, ६, ७ य ८ िडाका ३  म ८७ 

ियरे अदहरे फगेय िेय गएको िोराको ऊजाारे िय उज्मारो फनाउन ऩाएका हुन ्। 
 

यणस ॊककटेनीको चाॉचरिाटभा २९ कयोड २३ रािको रागतभा १  म ककरोिाट क्षभताको विद्मुत ्उत्ऩादन बई ९ 

 म १८ ियरे बफजुरी फाल्न ऩाएका छन ्। । ‘टुकीको बयभा चरेको जीिन अफ यभाइरो बएको छ,’ यणस ॊककटेनी ५ 

की पूरभामा फराररे बननन,् ‘फारफासरकारे बफहान फेरुकी बफजुरीभा ऩढ्न ेअि य ऩाएका छन ्।’ धौरागगरय 

 ाभुदानमक स्रोत विका  केन्र डी ीआयडी ीरे िैकजल्ऩक ऊजाा प्रिद्र्धन केन्रको  हमोगभा गत आगथाक िर्ा उक्त 

आमोजना फनेको हो ।  
 

टुननिोरा य चाॉचरिाटजस्त ैफोफाङको रुरतार िोराभा १० दशभरि ५ ककरोिाट य याजकुतको कुतिोराभा २० 

ककरोिाट गयी १  म ७२ ककरोिाट क्षभताको विद्मुत ्उत्ऩादन गयेको हो । ३२ कयोड रुऩैमाॉ रगानी बएको ती 
आमोजनाभा स्थानीमरे झन्ड ै५ कयोड चन्दा उठाएका छन ्बन ेएक िर्ादेखि २ िर्ा म्भ श्रभदान भेत गयेका छन ्। 
 

‘केही  भम एक छाक िाउॉरा तय भेहेनत गयेय बफजुरी फारी छाड्छौं बनेय काभ गयम्ौं,’ उऩबोक्ता  सभनतका 
अध्मक्ष टेकफहादयु श्रीर्रे बन,े ‘दईु िर्ा रगाएय गयेको भेहेनतरे उज्मारोभा यभाउन ऩाएका छौं ।’ बफजुरी 
उत्ऩादनका रागग प्रनतिय २५ हजाय रुऩैमाॉदेखि १ राि म्भ ऩनन रगानी बएको उनरे फताए । 
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दयफाङ–म्माग्दीिोरा जरविद्मुत ्ु  ्आमोजनाको विद्मुत ्ु  ्िरयद  म्झौता 
ऩजश्चभ म्माग्दीभा ननभााण हुन रागेको २५ भेगािाट क्षभताको दयफाङ–म्माग्दीिोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको 
बफहीफाय महाॉ विद्मुत ्िरयद  म्झौता ९वऩवऩए०  म्ऩन्न बएको छ । 

नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणका मोजना अनुगभन ननदेशनारमका काभु उऩकामाकायी ननदेशक याजीि शभाा य 
धौरागगरय कासरका हाइड्रो प्रासरका  ञ्चारक ददनुप्रताि ऩाण्डरेे हस्ताक्षय गनुाबएको  म्झौताफाट 

आमोजनाराई अगाडड फढाउन  हज बएको छ ।  
प्रासरका अध्मक्ष प्रभोद शे्रष्ठरे  डक य ऩूिााधाय बएको क्षेिभा आमोजना ननभााण हुन रागेकारे प्राविगधक 

जनशजक्तको व्मिस्थाऩन गयी ननभााणराई अगाडड फढाउने जानकायी ददनुबमो । प्रागधकयणरे प्रिधाक ॉग 

फ ाातको आठ भदहना प्रनतमुननट चाय रुऩैमाॉ ८० ऩै ा य  ुक्िामाभको चाय भदहना प्रनतमुननट आठ रुऩैमाॉ 
४० ऩै ाभा वऩवऩए गयेको छ । 

यन अप द रयबय प्रकृनतको दयफाङ–म्माग्दीिोरा दयफाङ देदी दईु ककरोसभटय भागथ देविस्थान य ताकभ 

धायाऩानी जान ेबेदीिोराभा फाॉध फाॉधेय ऩाॉच ककरोसभटय टनेर हॉुुदै दयफाङ य फाबफमाचौय गावि को 
स भानाभा अिजस्थत  हश्रधायाको यातोढुङ्गाभा  म सभटय अग्रो हेडका  ाथ ऩािय हाउ  फनाइन ेछ । 
ऩजश्चभ म्माग्दीका ऩदहरोऩटक जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण हुन रागेको छ । आमोजनाको प्रायजम्बक 

रागत रु तीन अफा ९३ कयोड यहेको छ । या   

 


