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सन ्२०३० सम्भ ९९ प्रततशतराई विद्मुत ्सुविधा 
विजम देिकोटा 
काठभाडौँ, १० बदौ  – सन ्२०३० सम्भभा नेऩारका ९९ प्रततशत घयधयुीभा विधतु ्सुविधा उऩरब्ध गयाउन ेरक्ष्म तम 

गरयएको छ  । 
याष्ट्रिम मोजना आमोगरे हार ैतम गयेको सहश्राब्दी विकास रऺम् (एसडीजी) सम्फन्धऩ ्प्रततिेदनभा एसडीजी 
कामाान्िमनको अष्ट्न्तभ िर्ा अथाात सन ्२०३० सम्भभा सिैका रागग दीगो य बयऩदो ऊजाा उऩरब्ध गयाउन ेउल्रेख छ 

। मसका रागग सो सभमािधीसम्भ कष्ट्म्तभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन गन ेय विद्मुतघनत्ि प्रततिर्ा ०.८ 

प्रततशतका दयरे कभ गने रक्ष्म याखखएको छ । 
भट्टटतेर, ऩेिोर य डडजेररगामत जैविक ईन्धनभा हार टदइॉदै आएको अनुदान सभेत २०३० सम्भका सॊकुचन 

गरयनेछ । मस्तो इन्धनको खऩत १५ प्रततशतभा भात्र सससभत गन ेय काठफाट खाना ऩकाउन ेघयधयुीको सॊख्मा १० 

प्रततशतभा झान ेऩतन तम गरयएको छ । एसडीजीभा ऊजाा ऺेत्रतपा  तम बएका रक्ष्म रगबग ऩुया हुन ेअिस्था 
देखखन्छ । सन ्२०१८ को अन्त्मसम्भभा झन्ड ै२५ सम भेगािाट जरविद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेदेखखएको छ । हार 

तनभााणाधीन य प्रस्तावित साना जरविद्मुत ्आमोजना सभमभ ैफन ेिर्ाामाभभा आिश्मकताबन्दा फटढ विद्मूत ्हुन े

ऩतन नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे प्रऺेऩण गरयसकेको छ । २५००भध्मे सन ्०१८ सम्भ १८०० देखख २००० 

भेगािाटसम्भ भात्र विद्मुत ्भाग हुनेछ । अरुण तेस्रो (८००), भागथल्रो कणाारी (९००), भागथल्रो भस्रमाॊदी २ (६००), 

ऩष्ट्श्चभसेती (७५०), तनहुॉ (१४०) भेगािाट ऺभताका आमोजना तनभााणको तमायी बइयहेकारे ऩतन ऊजाा ऺेत्रको रक्ष्म 

ऩुया हुन ेदेखखएको हो । हार नेऩारभा करयफ ८०० भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन य वितयण बइयहेको छ । 
हार झन्ड ै७५ प्रततशत घयधयुीभा दाउयाजस्ता ठोस इन्धन प्रमोग हुन्छ । ठोस जैविक इन्धन न ैनेऩारभा ऊजााको 
प्राथसभक स्रोत हो । करयफ २० प्रततशत नागरयकरे तयर ऩेिोसरमभ गमाॉसराई न ैखाना फनाउन ेविकल्ऩका रूऩभा 
प्रमोग गरययहेका छन ्। हारसम्भ करयफ ७० प्रततशत घयधयुीभा विद्मुत ्सुविधा ऩुगे ऩतन तनमसभत छैन । दैतनक 

झन्ड ै१२ घन्टासम्भको विद्मुत ्कटौतीका कायण नागरयकरे सास्ती बोगगयहेका छन ्। नेऩारभा बायत य चीनबन्दा 
ऩटहरे न ैपवऩाङ जरविद्मुत ्आमोजना तनभााण बएको गथमो । तय, मो अिगधभा बायत य चीनरे ऊजाा उत्ऩादनभ ै

नेऩारराई कैमौँ गुणारे उतछनेका छन ्।  
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आॉधीखोरा जरविद्मुत ्आमोजना : जेडीए गन ेतनणणम कामाणन्िमन नहुन े

गचतनमाॉ कम्ऩनीसॉगको साझदेायीभा आॉधीखोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको सॊमुक्त विकास सम्झौता 
(जेडीए) गन ेनेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण सञ्चारक ससभततको तनणाम कामाान्िमन नहुन ेबएको छ । 
प्रागधकयणअन्तगातका कभाचायी सङ्गठनहरूको तनयन्तयको वियोधऩतछ प्रागधकयणको  व्मिस्थाऩन ऩतन 

कभाचायीहरूकै ऩऺभा देखखएकारे जेडीए गने तनणाम कामाान्िमन नहुन ेबएको हो । सञ्चारक ससभततरे 

असाय ११ गत ेगचतनमाॉ कम्ऩनी चाइना गेजुिा ग्रूऩ अप ऩािय कम्ऩनी (सीजीजीसी)को ८५ प्रततशत य 

प्रागधकयणको १५ प्रततशत शमेय स्िासभत्ि यहने गयी जेडीए गने तनणाम गयेको गथमो । १ सम ८० 

भेगािाटको उक्त आमोजना साझदेायीभा अध्ममन य तनभााण गने सञ्चारक ससभततको मोजना गथमो । 

प्रागधकयण व्मिस्थाऩन य कभाचायी सङ्गठनफीच बएको नमाॉ सम्झौताअनुसाय आमोजना अफ नमाॉ 
भोडरभा अतघ फढ्नेछ । कभाचायीको तनयन्तय वियोधऩतछ व्मिस्थाऩन ऩऺरे िाताा टोरी गयेको गथमो । 
टोरी य िेड मुतनमनहरूफीच तनयन्तय िातााऩतछ जेडीएसम्फन्धी तनणामभा व्मिस्थाऩन ऩऺरे कभाचायी 
सङ्गठनराई साथ टदएको हो । सम्झौता सञ्चारक ससभततका सदस्मसगचि यहेका कामाकायी तनदेशक 

भुकेशयाज काऩm्रेको योहफयभा बएकारे अफ ससभततरे तनणाम कामाान्िमन गना नसक्न ेनेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयण कभाचायी मुतनमनका अध्मऺ याभप्रसाद रयभाररे फताए । 

सम्झौताभा „प्रागधकयणसॉग सिेऺण अनुभततऩत्र यहेको जराशममुक्त आमोजना विकास गनेसम्फन्धभा 
प्रागधकयण िा सम्फष्ट्न्धत कम्ऩनीभध्मे कुनै एक ऩऺफाट उक्त आमोजनाको अध्ममन प्रक्रिमा अतघ 

फढाइन‟े उल्रेख छ । साथै, अफदेखख प्रागधकयणरे सि ेअनुभततऩत्र ऩाएको जरविद्मुत ्आमोजनाको 
विकासका रागग साझदेायीभा जानुऩने औगचत्म य आिश्मकताका आधायभा प्रागधकयणको टहत हुनेगयी 
उऩमुक्त भाध्मभफाट अन्म कम्ऩनीसॉग साझदेायीका रूऩभा विकास गन ेसभझदायी बएको छ । 

मसअतघ सञ्चारक ससभततको जेडीए गने तनणामरगत्त ैप्रागधकयणका ऩाॉच कभाचायी सङ्गठनरे चको 
वियोध शुरू गयेका गथए । उक्त तनणाम कामाान्िमन हुॉदा १५ प्रततशतको साझदेाय फन्ने प्रागधकयणरे 

आमोजनाको सफै अप्ठ्माया ऩऺ सम्हाल्नु ऩन ेय पाइदा जतत विदेशीराई हुन ेउनीहरूको बनाइ छ । 
कभाचायीरे वियोधस्िरूऩ असाय १८ गतेदेखख कामाकायी तनदेशक काफ्रेको सगचिारमभा ताराफन्दी गयेका 
गथए । त्मसऩतछ प्रागधकयण व्मिस्थाऩन ऩऺरे असाय २३ गत ेिाताा टोरी गठन गयेको गथमो । 
सम्झौताऩतछ कभाचायी सङ्गठनरे कामाकायी तनदेशकको सगचिारमभा रागेको तारा खोसरएको छ । 
साथ,ै अन्म ४२ ओटा फुॉदाभा ऩतन सभझदायी बएको छ ।   
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तनभाणण अिधध ४ भहहना थवऩदा हेिा ए जरविद्मुत आमोजनाको रागत ८ कयोड 

फढ्ने 

बीभकुभाय फाॉस्कोटा 

ऩाॉचथय, १२ बदौ : ऩाॉचथय ऩािय कम्ऩनीद्िाया तनभााणधीन हेिा ए जरविद्मुत ्आमोजनाको रागत फढ्ने 
बएको छ । तनधाारयत सभततभा आमोजनाको काभ सम्ऩन्न हुन नसक्दा रागत फढ्न ेबएको हो । 

१४ दशभरि ९ भेगािाट विद्मुत उत्ऩादन गने रक्ष्मका साथ २०६९ भॊससयदेखख सुरु गरयएको आमोजनाको 
काभ गत साउन भटहनाभा सक्न ेरक्ष्म गथमो । प्राविगधक सभस्माका कायण आमोजनाको काभ सम्ऩन्न 

गना थऩ ४ भटहना रागन े आमोजना प्रभुख ऩुरऩज्मोती ढुॊगानारे जानकायी टदए । “साउन भटहनाभै 
आमोजनाको काभ सक्न ेरक्ष्म गथमो,” ढुॊगानारे बन,े “काभ सम्ऩन्न हुन थऩ ४ भटहना रागन ेबएकारे 

रागत फढेको हो ।” 

२ अफा १६ कयोड रागतभा आमोजनाको काभ सम्ऩन्न गन े रक्ष्म बए ऩतन तनधाारयत सभततभा काभ 

सम्ऩन्न हुन नसक्दा थऩ ८ कायोड रागत फढेय २ अफा २४ कयोड रागतभा भात्र ैआमोजनाको काभ सम्ऩन्न 

हुने बएको हो । “फैंकको ब्माजका कायण रागत ह्िात्त ैफढेको हो,” ढुॊगानारे बने । 

सुरुिाती चयणभा आमोजनास्थर माङनाभ–१ का स्थानीम फाससन्दाको अियोध य बूकम्ऩका कायण काभ 

टढरो बएको हो । िैशाख १२ गतेको बूकम्ऩ य त्मसऩतछका ऩयकम्ऩरे एक भटहना काभ प्रबावित बएको 
गथमो । 

आमोजना तनभााणका रागग स्थानीम भातनसहरूको ३ कयोड रगानी छ । त्मस्तै आमोजनाभा कामायत 

कभाचायीहरूको २ कयोड य फाॉकी यकभ सातनभा फैंकको नेततृ्िभा अन्म ११ िटा फैंकहरूरे रगानी गयेका छन ्

। ७५ प्रततशत फैंकको ऋण य २५ प्रततशत स्थानीम फाससन्दा य अन्म रगानीकतााहरूरे रगानी गयेका हुन ्

।  ३५ प्रततशत मुबफ इन्बेरटभेन्ट कम्ऩनी सरसभटेडको, ३० प्रततशत एक्सेस इन्बेरटभेन्ट कम्ऩनी सरसभटेड 

काडभाडौंको, २० प्रततशत भेगा बेञ्चय प्रासरको य १५ प्रततशत स्थानीम आगेजुङ विद्मुत कम्ऩनी 
सरसभटेडरे रगानी गयेको फताइन्छ । 

आउॉदो भॊससयभा आमोजनाको काभ सम्ऩन्न हुने जनाइएको छ । “भॊससय १ गतेदेखख बफजुरी फाल्रे मोजना 
हो,” ढुॊगानारे बने, “काभ तीव्र गततभा बइयहेको छ ।” अटहरेसम्भ आमोजनाको ९० प्रततशत काभ 

सम्ऩन्न बइसकेको ढुॊगाना फताउॉछन ्। आमोजना सञ्चारनका रागग ४ क्रकरोसभटय  टनेर (सुरुङ) य फाॉध 



तनभााणको काभ सम्ऩन्न बइसकेको छ । इन्टेक तनभााणको ९५ प्रततशत काभ ऩूया बएको छ बने सेडसरङ 

िेससङको ८५ प्रततशत काभ सक्रकएको  हो । त्मस्तै सचा ट्माॊक तनभााणको (हेड ट्माॊक) ८० प्रततशत, 

ऩेनस्टक ऩाइऩको ७० प्रततशत य ऩािय हाउस तनभााणको ७५ प्रततशत काभ सक्रकएको हो । 
हार आमोजनाको काभभा ३० हाइड्रो भेकातनकसटहत जम्भा चाय सम ६० जना जनशष्ट्क्त काभभा 
खटटएका छन ् । काभ सम्ऩन्नऩश्चात स्थानीमसटहत २२ जनाराई योजगायी टदने आमोजनारे 

स्थानीमहरूसॉग सम्झौता गयेको छ । “२२ जनाभा केही विद्मुत ्प्राविगधकफाहेक अगधकाॊश स्थानीमरे 

योजगायी ऩाउने सम्झौता बएको हो,” ढुॊगानारे बन े। 

७० प्रततशत भात्र बफजुरी फेच्न सककने 

हेिा ए जरविद्मुत ्आमोजनाफाट भॊससय १ गतेदेखख बफजुरी उत्ऩादन हुने तनष्ट्श्चत बए ऩतन तत्कार सफ ै

बफजुरी बफिी नहुन ेआमोजना प्रभुख ऩुरऩज्मोती ढुॊगानारे फताए । भेची अञ्चरभा उत्ऩाटदत बफजुरी 
केन्रीम गग्रडभा जोड्ने उद्देश्मका साथ तनभााण सुरु गरयएको १३२ केसबए प्रसायण राइनको काफेरी 
करयडोयको काभ सम्ऩन्न नबएकारे हेिा ए जरविद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩाटदत सम्ऩूणा बफजुरी फेच्न 

नसक्रकन ेबएको हो । आमोजनाफाट उत्ऩाटदत बफजुरी ऩािय हाउसदेखख चाय क्रकरोसभटयको दयूीभा यहेको 
काफेरी करयडोयको १३२ केबीको िान्ससभसन प्रसायण राइन क्रपटदभष्ट्स्थत सोष्ट्क्तभ सबस्टेसनभा जोड्न े

रक्ष्म गथमो । 

“१३२ केसबए प्रसायण राइनको काभ सम्ऩन्न नबएकारे ७० प्रततशत भात्र विजुरी फेच्न सक्रकने बएको 
छ,” ढुॊगानारे बन,े “विकल्ऩभा १३३ केसबए प्रसायण राइनफाट विद्मुत ्प्रिाह गन ेमोजना फनाएका छौं ।” 

मसो गदाा उत्ऩादन बएको ७० प्रततशत भात्र बफजुरी बफिी रागनेछ । उत्ऩादन बएको सम्ऩूणा बफजुरी फेच्न 

नसक्दा आमोजनाराई िावर्ाक १३  कयोड घाटा हुन ेबएको छ । “िावर्ाक ४४ कयोड कभाई गन ेरक्ष्म हो,” 

ढुॊगानारे बने “कािेरी करयडोयको काभ नसक्रकएकारे केही िर्ा रक्ष्मअनुसयको कभाई नहुन ेबएको छ 

।”  तनधाारयत सभमभा करयडोयको काभ नसक्रकएऩतछ नेऩार विद्मुत ् प्रागधकयणरे डढे िर्ा म्माद थऩ 

गयेको छ । 

 
  



 

>f]tM sf/f]af/, 2072/5/13 

डरय ऩीऩीए नीतत फनाउन अको समभतत 

बदौसबत्र भस्मौदा आउने 

काठभाडौं, १३ बदौ– विदेशी प्रिद्र्धकसॉग अभेरयकी डरयभा विद्मुत ्खरयद–बफिी सम्झौता ९ऩीऩीए० नीतत 

तमाय गना ऊजाा भन्त्रारमरे ऩुन् अको ससभतत गठन गयेको छ । १४ भटहनाअतघ सहसगचि केशिध्िज 

अगधकायीको सॊमोजकत्िभा गटठत ससभततरे सभमभ ैकाभ गना नसकेऩतछ ऊजाारे सहसगचि डा। सञ्जम 

शभााको सॊमोजकत्िभा अको ससभतत फनाएको हो । मसभा अथा, कानुन भन्त्रारमका अततरयक्त यारि 

फैंकका प्रतततनगध छन ्। 
ऩटहरेकै ससभततको तनयन्तयताभात्र बएको ऊजाा सगचि याजेन्रक्रकशोय ऺेत्रीरे फताए । “ऩयाभशादातारे 

आफ्नो प्रततिेदन टदइसकेकारे बदौसबत्रै नीतत तमाय हुने गयी काभ अतघ फढ्नेछ,” उनरे बन,े “डरय 

ऩीऩीए ठूरो भुद्दा बएकारे नीतत तमाय गना सभम रागेको हो ।” 

सािाजतनक रेखा ससभततअन्तगातको उऩससभततरे ऩतन आफ्नो तपा फाट डरय ऩीऩीए प्रततिेदन टदएको 
छैन । नीतत तमायीभा बएको टढराइरे विदेशी रगानीभा फन्ने जरविद्मुत ्आमोजनासॉग गन ेबतनएको 
ऩीऩीए अतनष्ट्श्चत छ । डरय ऩीऩीए नीतत नहुॉदा विदेशी रगानीभा फन्ने तमायीभा यहेका आधा दजान ठूरा 
आमोजनाको काभै योक्रकएको छ । ऩीऩीए नबएसम्भ आमोजनाभा फैंक÷वित्तीम सॊस्थारे रगानी गदैनन ्। 
मसअतघ आधा दजान आमोजनासॉग गरयएका ऩीऩीए वििाटदत फनेऩतछ रेखा ससभततरे गम्बीय चासो 
याख्दै ०७१ असायभा डरय ऩीऩीएको प्रततिेदन तमाय गना सबासद टोऩफहादयु यामभाझीको सॊमोजकत्िभा 
उऩससभतत गठन गयेको गथमो । उऩससभतत गठन बएको िर्ा बफततसक्दा ऩतन उसरे प्रततिेदन तमाय गयेको 
छैन । मता सयकायरे डरय ऩीऩीएको नीतत नफनाएसम्भ विद्मुत ्प्रागधकयण व्मिस्थाऩन ऩीऩीए गन े

ऩऺभा छैन । 
खखम्ती य बोटेकोसी आमोजनाका प्रिद्र्धकसॉगको ऩीऩीए वििाटदत फनेऩतछ प्रागधकयणरे ऩतछल्रो सभम 

कसैसॉग डरयभा ऩीऩीए गयेको छैन । प्रागधकयणरे ६० भेगािाटको खखम्ती, ३६ भेगािाटको बोटेकासी, ५० 

भेगािाटको भागथल्रो भस्रमाङ्दी–१, य ८२ भेगािाटको तल्रोसोरु आमोजनाका प्रिद्र्धकसॉग डरयभा 
ऩीऩीए गयेको छ । सोरु डरयभा ऩीऩीए बएको हारसम्भकै ठूरो आमोजना हो । 
प्रागधकयणरे १ सम भेगािाटसम्भका आमोजनासॉग एउटै दयभा ऩीऩीए गना नीतत तमाय गरयसकेको छ । 
ऩीऩीएभा एउटै दय तम बएकारे मसफाट १ सम भेगािाटसम्भका आमोजनाका रागग ऩीऩीए बइयहेको छ । 
१ सम भेगािाटसम्भका आमोजनासॉग नेऩारी रुऩैमाॉभा ऩीऩीए हुनेछ । सोबन्दा ठूरा आमोजनासॉग भात्र 

प्रिद्र्धक य प्रागधकयणफीचको आऩसी सहभततभा ऩीऩीए हुनेछ । 



विश्ि फैंकको दफाफ 

प्रस्तावित भागथल्रो बत्रशूरी–१ जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रिद्र्धक नेऩार िाटय एन्ड इनजॉसॉग ऩीऩीए 

गना विश्ि फैंकरे दफाफ टदएको छ । डरय ऩीऩीए नीतत फनाउन ऊजाारे ससभतत ऩुनगाठन गयेको बोसरऩल्टै 

विश्ि फैंक भुख्मारमफाट तत्कार ऩीऩीएको प्रक्रिमा थाल्न सहसगचि शभााराई दफाफ आएको छ । 
विश्ि फैंकरे नेऩार िाटयको नाभभा यहेको राइसेन्स आगाभी भटहना सक्रकने बन्दै त्मसअतघ नै ऩीऩीए य 

आमोजना विकास सम्झौता ९ऩीडीए० गना बनेको छ । २१६ भेगािाटको सो आमोजनाभा विश्ि 

फैंकअन्तगातको अन्तयााष्ट्रिम वित्त तनगभ ९आईएपसी०रे रगानी गदैछ । विश्ि फैंकरे डरयभा ऩीऩीए गना 
दफाफ टदॉदै आएको छ । आमोजनाको रागत फढाएय उसरे प्रततभेगािाट २८ कयोड रुऩैमाॉ ऩ¥ुमाएको छ । 
आमोजनाको अनुभातनत रागत ६० अफा रुऩैमाॉ छ । 

 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/5/13 

खखम्ती–२ को बफजुरी प्राधधकयणरे ककन्ने 
विद्मुत ्प्रागधकयणरे ४८.८ भेगािाटको खखम्ती–२ जरविद्मुत ्आमोजनाको बफजुरी क्रकन्ने तनणाम गयेको 
छ । 
प्रागधकयण सञ्चारक ससभततको केही टदनअतघको फैठकरे आमोजनाको प्रिद्र्धक वऩऩल्स हाइड्रो सहकायी 
सॊस्थासॉग विद्मुत ्खरयद–बफिी सम्झौता (वऩवऩए) गन ेतनणाम गयेको हो । आमोजनाको बफजुरी 
प्रागधकयणरे टहउॉदभा ८ रुऩैमाॉ ४० ऩैसा य फखााभा ४ रुऩैमाॉ ८० ऩैसा प्रततमुतनटभा क्रकन्नेछ । 
सॊस्थाका अध्मऺ कृरण आचामारे प्रागधकयणसॉग वऩवऩए तछट्टै गने फताए । „बदौसबत्रभा वऩवऩए गयी एक 

िर्ाभा वित्तीम व्मिस्थाऩन य विस्ततृ अध्ममन गरयसक्छौँ,‟ अध्मऺ आचामारे बन,े „०७३ को असोजफाट 

तनभााण सुरु गयी ०७८ को असायसबत्रभा सम्ऩन्न हुनेछ ।‟ 
आमोजनाको अनुभातनत रागत करयफ साढे ७ अफा रुऩैमाॉ छ । सॊस्थारे आमोजनाका रागग रगानी यकभ 

स्िदेश तथा विदेशभा यहेका नेऩारीफाट जुटाउने रक्ष्म याखेको छ । सॊस्थाभा अटहरे करयफ ५ सम सेमय 

सदस्म छन ्।  „व्माऩक जनसहबागगताभा भुरुकसबत्र य फाटहयका नेऩारीराई सेमय टदएय रगानी जुटाउन 

रागगएको छ,‟ आचामारे बने, „भुरुकबयका प्रत्मेक गाविसफाट कम्तीभा ऩतन १० जनाराई रगानीकताा 
फनाउन ेरक्ष्म छ ।‟ 
उनरे आमोजना तनभााणभा सॊरगन श्रसभकरे श्रभराई रगानीभा ऩरयितान गना चाहेभा ऩतन अिसय टदइने 
फताए । उत्ऩादन अनुभततऩत्र (जेनेयेसन राइसेन्स) सरॉदा सहकायीरे सयकायराई थऩ १ कयोड २० राख 

रुऩैमाॉ फुझाउनुऩने व्मिस्था गयेको छ । आमोजना दोरखा य याभेछाऩभा ऩछा  ।  
 

  



>f]tM cfly{s b}lgs, 2072/5/13 

सीजीजीसीको नेऩारी एजेन्टको कम्ऩनीरे प्रसायणराइन तनभाणणको ठेक्का 
नऩाएऩतछ ‘फफण्डय’ 
ऊजाणभन्त्री ऻिारीको तनणणमभा सधचिको ‘नोट अप डडसेन्ट’ अख्ततमाय टोरीरे बन्मो; सधचि 

ऺेत्रीरे रेखेको ‘नोट अप डडसेन्ट’ ऩतन चाहहमो 
गचतनमाॉ कम्ऩनी सीजीजीसीको नेऩारी एजेन्ट दीऩक बट्टको बायतीम कम्ऩनीरे सोरु करयडोयभा विद्मुत ्

प्रसायणराइन तनभााणको ठेक्का नऩाएऩतछ ऊजाा भन्त्रारमका सगचि याजेन्र क्रकशोय ऺेत्रीरे „नोट अप 

डडसेन्ट‟ (असहभतत) रेखेका छन ्। ऊजााभन्त्री याधा ऻिारी अध्मऺ बएको नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण 

सञ्चारक ससभततरे गयेको तनणामभा सदस्मको हैससमतरे ऊजाासगचि ऺेत्री य सञ्चारक सन्तोर् नायामण 

शे्ररठरे „नोट अप डडसेन्ट‟ रेखेका हुन ्। भन्त्री अध्मऺ बएय गयेको तनणामभा सदस्मको हैससमतभा 
सगचिरे „नोट अप डडसेन्ट‟ रेखेको प्रागधकयणको इततहासभा मो नै ऩटहरो घटना हो ।   प्रागधकयणका 
कामाकायी तनदेशक एिॊ सञ्चारक ससभततका सदस्मसगचि भुकेशयाज काफ्रेरे तनणाम ऩुष्ट्स्तकाभा „नोट 

अप डडसेन्ट‟ रेख्न सभल्दैन बनेऩतछ सगचि ऺेत्रीरे आफ्नो „नोट अप डडसेन्ट‟ सबन्नै ऩत्रभा रेखेय 

कामाकायी तनदेशकको सगचिारमभा दताा गयाएका हुन ्। सगचि ऺेत्री य सञ्चारक शे्ररठरे तनणाम 

ऩुष्ट्स्तकाभा आफ्नो असहभतत यहेको बनेका छन ्। सगचिरे „नोट अप डडसेन्ट‟ सगचिारमभा दताा 
गयेरगत्त ैशुिफाय अष्ट्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगको एउटा टोरीरे सोरु करयडोयको फायेभा बएको 
तनणामको सम्ऩूणा कागजात सरएय गएको छ । प्रागधकयण स्रोतका अनुसाय अष्ट्ख्तमायको टोरीरे ऩटक–

ऩटक सगचि ऺेत्रीरे रेखेको „नोट अप डडसेन्ट‟ खोइ बनेय भागेका गथए ।  
 

 

„विबागीम भन्त्रीरे गयेको तनणामभा सगचिरे „नोट अप डडसेन्ट‟ रेखेय गरत नष्ट्जय फसाल्ने काभ बमो‟, 
प्रागधकयण स्रोतरे बन्मो, „मटद सगचिराई गचत्त फुझने िा आपूरे चाहेको कम्ऩनीराई ठेक्का टदराउन 

सक्रकनॉ बन्ने रागेको गथमो बने तनणाम ऩुष्ट्स्तकाभा हस्ताऺय नगयी फस्न सक्थे । तय, पयक भत दताा गयेय 

सॊस्थागत विकासभा नयाम्रो नष्ट्जय फसाल्ने कोससस गये ।‟  सगचिरे „नोट अप डडसेन्ट‟ रेखेऩतछ 

अष्ट्ख्तमायरे सगचिको „नोट अप डडसेन्ट‟ खोइ !, त्मो ऩतन चाटहमो बनेय भागनुरे सभरेभतोभा अष्ट्ख्तमाय 

सोरुभा ऩसेको प्ररट हुन्छ । बट्टरे विसबन्न घटनाभा अष्ट्ख्तमायसॉग आफ्नो याम्रो छ बन्दै गयेको फेरा 
सगचिरे „नोट अप डडसेन्ट‟ रेख्ने य अष्ट्ख्तमायरे ऩतन सगचिको „नोट अप डडसेन्ट‟ चाटहमो बनेय भागनुरे 

नेऩारको ठूरा ठेक्काऩट्टाभा अष्ट्ख्तमायका केही अगधकायीको हात यहन ेगयेको हल्राराई ऩुष्ट्रट गने काभ 

गयेको छ । ठेक्काऩट्टाभा अष्ट्ख्तमायको ससधा प्रिेशरे अष्ट्ख्तमाय ठेक्काऩट्टाको फन्दोफस्ती गरयटदने 
अड्डाको रुऩभा विकास हुॉदै गएको सॊकेत सभरेको छ । „सोरु करयडोयको फायेभा अष्ट्ख्तमायरे जसयी 



कागजात भागमो, त्मसरे अष्ट्ख्तमायका अगधकायीहरु ठूरो कभाउधन्दाभा सॊरगन छन ्बन्ने ऩुष्ट्रट गछा ‟, 
प्रागधकयण स्रोतरे बन्मो, „अष्ट्ख्तमायको नाभभा रुट हुन्छ बने कतैफाट ऩतन सुशासन कामभ हुन सक्तैन 

।‟  
 

 

बट्टरे सगचि ऺेत्रीराई आपूरे ऊजााभा ल्माएको बन्दै टहॉडकेो फेरा स्िच्छछविका रुऩभा गचतनएका ततनै 
सगचिरे भन्त्रीरे गयेको तनणामभा „नोट अप डडसेन्ट‟ रेखखटदनारे वियोधीहरुरे सगचिको फायेभा गयेको 
टटप्ठऩणीराई फर प्रदान गयेको छ । प्रागधकयण सञ्चारक ससभततको मही बदौ ४ गते फसेको फैठकरे सोरु 
करयडोयको प्रसायणराइन तनभााणको ष्ट्जम्भा बायतको भोहन इनजॉ सरसभटेडराई टदने तनणाम गयेको गथमो 
। उक्त कम्ऩनीराई तनभााणको ष्ट्जम्भा टदनुहुॉदैन बनेय सगचि ऺेत्री य प्रागधकयण सञ्चारक ससभतत 

सदस्म सन्तोर् नायामण शे्ररठरे „नोट अप डडसेन्ट‟ रेखेका हुन ्। स्रोतका अनुसाय सगचि ऺेत्री य 

सञ्चारक शे्ररठ बायतकै अको कम्ऩनी ज्मागुिाय ओबयससज सरसभटेडराई ठेक्का टदराउने ऩऺभा गथए । 
बट्ट उक्त ज्मागुिाय कम्ऩनीका नेऩारी एजेन्ट हुन ्। भन्त्री ऻिारीरे तनणाम गनुाअतघ ऩूिा–कानुनसगचि 

एिॊ ऩूिाभन्त्री भाधि ऩौडरे रगामतका कानुन व्मिसामीसॉग ऩयाभशा गयेकी गथइन ्। प्राविगधक य कानुनी 
रुऩभा सभेत भोहन इनजॉ सरसभटेडराई उक्त प्रसायणराइन तनभााण गना टदॉदा उऩमुक्त हुन ेदेखेऩतछ 

प्रागधकयण कामाकायी तनदेशक (एभडी) काफ्रेरे ऩतन हस्ताऺय गयेका हुन ्। भन्त्रीसॉग खटऩट बए ऩतन 

भोहन इनजॉराई ठेक्का टदॉदा गैयकानुन नहुन ेदेखखएऩतछ एभडी काफ्रेरे हस्ताऺय गयेका हुन ्।  
 

 

ज्मागुिाय ओबयससज सरसभटेड अमोगम ठहय बएऩतछ भोहन इनजॉरे ठेक्का ऩाएको हो । उक्त 

प्रसायणराइन तनभााण गना सफैबन्दा कभ दय प्रस्ताि ज्मागुिायरे गयेको गथमो । तय, प्रागधकयणरे 

तनमुक्त गयेको ऩयाभशादाता ल्माह्भेमय इष्ट्न्डमा य ऩुनयािरोकन ससभततरे ज्मागुिायराई अमोगम ठहय 

गयेऩतछ भोहन इनजॉराई ठेक्का टदने तनणाम प्रागधकयण सञ्चारक ससभततरे गयेको हो । उक्त 

प्रसायणराइन तनभााणभा बायतरे सहुसरमत कजाा अथाात ्„राइन अप िेडडट‟ टदएको कायण बायतीम 

कम्ऩनीफीच भात्र प्रततस्ऩधाा गयाइएको हो । ज्मागुिायराई ठेक्का टदराउन प्रागधकयण सञ्चारक 

ससभततरे ठेक्का शताराई नयभ फनाए ऩतन ऩयाभशादाता कम्ऩनी, ऩुनभूाल्माॊकन ससभतत य ऩतछ गठन 

गरयएको अको ससभततरे सभेत अमोगम ठहय गयी प्रततस्ऩधााफाट हटाउन ससपारयस गयेऩतछ प्रागधकयण 

सञ्चारक ससभततरे भोहन इनजॉराई ठेक्का टदएको हो । तनणामऩतछ प्रागधकयण य भोहन इनजॉफीच 

सम्झौता बएऩतछ काभ सुरु गनुाऩनेभा अष्ट्ख्तमायरे पाइर रगेऩतछ अन्मोरभा ऩयेको छ ।  
 

 

ससयाहाको सभचमैादेखख सोरुको रभानेसम्भ ९२ क्रकरोसभटय राभो १३२ केबी प्रसायणराइन तनभााण 

गनुाऩन ेहुन्छ । ज्मागुिायरे नेऩारभा याम्रोसॉग काभ गना नै सकेको छैन । ज्मागुिायरे ठेक्का सरएको 
कािेरी प्रसायणराइनको काभ सभमभा नगदाा २२ भेगािाटको सातनभा भाई आमोजनाको बफजुरी खेय 



गएको छ । ज्मागुिायको कायण तनभााणाधीन हेिाखोरा आमोजना ऩतन प्रबावित हुन ेअिस्थाभा छ । साढे 

२३ भेगािाटको सोरु आमोजना तनभााण सुरु बए ऩतन अष्ट्ख्तमायरे पाइर रगेऩतछ उक्त प्रसायणराइन 

कटहरे सुरु हुन ेथऩ अन्मोर उत्ऩन्न बएको छ । अटहरे ऩतन तनधाारयत सभमबन्दा डढे िर्ा टढरा तनणाम 

बएको हो । अष्ट्ख्तमायरे अनािश्मक रुऩभा पाइर अध्ममन बनेय योक्दा सोरु करयडोयका धेयै 

आमोजनाराई सभस्मा ऩनेछ । सो ऺेत्रभा ८२ भेगािाटको तल्रो सोरुरे ऩतन काभ सुरु गयेको छ । ती 
आमोजना प्रततस्ऩधााफाट आएका हुन ्। मटद तोक्रकएको सभमभा प्रसायणराइन तनभााण हुनसकेन बने 
सयकायरे ती दईु आमोजनाराई ४५ प्रततशतको दयरे ऺततऩूतत ा टदनुऩने हुन्छ ।  
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भोदीखोराभा करयफ ३० अफण रगानी 
सन्तोर् थाऩा 
कास्की य ऩिातभा यहेको भोदीखोराफाट १ सम ५२ भेगािाट विद्मुत ्उत्ऩादन हुन ेबएको छ । ऊजाा नदीका रूऩभा 
ऩरयगचत भोदीखोराभा सयकायी तथा तनजी रगानीकतााको रगानीभा ८ िटा आमोजना सञ्चारनभा आउन ेबएका 
हुन ्। 
दताा बएका ८ भध्मे २ िटा सञ्चारन बइसकेका छन ्बन े२ िटाको काभ सुरु बएको छ । हारसम्भ राइसेन्स 

प्राप्ठतभध्मे कोरयमाको के िाटय य विद्मुत ्प्रागधकयणको सॊमुक्त रगानीभा तनभााण हुन े४२ भेगािाट ऺभताको भोदी–
ए य २०.५ भेगािाट ऺभताको भोदी यहेका छन ्। 
त्मस्त,ै २० भेगािाट ऺभताकै अऩय भोदी–१, १५ भेगािाट ऺभताको भध्म भोदी, चार ूअिस्थाभा, १४ भेगािाट 

ऺभताको भोदी खोरा, तनभााणाधीन २० भेगािाट ऺभताको तल्रोभोदी, चार ूअिस्थाको १० भेगािाटको 
तल्रोभोदी–१ य १० भेगािाटकै तल्रो भोदी–२ यहेका छन ्। 
थपु्रै तनजी रगानीकताारे भोदीखोराभा विद्मुत ्उत्ऩादनका रागग राइसेन्स सरए ऩतन केही आमोजनाफाहेक अन्मरे 

काभ अगाडड फढाएका छैनन ्। हारसम्भ विद्मुत ्प्रागधकयणको रगानीभा फनेको १४ भेगािाट ऺभताको भोदीखोरा 
जरविद्मुत ्आमोजना य तनजी रगानीभा फनेको १० भेगािाटको तल्रो भोदीखोरा १ आमोजनाफाट भात्र ैविद्मुत ्

उत्ऩादन बइयहेको छ । 
आमोजनाभा विसबन्न कम्ऩनीरे काभ सुरु गये ऩतन रतु गततभा काभ नहुॉदा सभमभा ऩूया हुन सक्न ेष्ट्स्थतत छैन । 
तनभााणाधीन अिस्थाको भनाङ िेड सरॊकको तल्रो भोदीखोराको काभ २५ प्रततशत भात्र ैसक्रकएको छ बने कततऩम 

आमोजना सञ्चारनभा आउन सकेका छैनन ्। 
तल्रो भोदीखोरा आमोजना २०७३ बदौभा सक्न ेरक्ष्म यहे ऩतन सुस्त गततभा काभ हुॉदा सभमभा नसक्रकन ेदेखखएको 
छ । त्मसैगयी, चौधयी ग्रुऩको रगानीभा सुरु गरयएको १५ भेगािाट ऺभताको भध्मभोदीको सशरान्मास भात्र ैबएको 
छ बन ेसुऩय भोदीरगामत आमोजनाको काभ सुरु हुन सकेको छैन । 
८ िटै आमोजनाका रागग करयफ २८ अफा रगानी हुन ेबएको छ । विद्मुत ्प्रागधकयणको करयफ २ अफा रगानीभा 
तनभााण बएको भोदीखोरा, तनजी ऺेत्रको मुनाइटेड भोदीको १ अफा १२ कयोड रगानीभा तल्रो भोदीखोरा–१, भनाङ 

ट्ेेयड सरॊकको ३ अफा ५१ कयोड रगानीभा तल्रो भोदीखोरा यहेका छन ्। 
त्मसैगयी, चौधयी ग्रुऩको ३ अफा रगानीभा तनभााण हुन ेभध्मभोदी, कोरयमन य विद्मुत ्प्रागधकयणको सॊमुक्त 

रगानीभा तनभााण हुन ेभोदी–ए य भोदी गयी कुर १२ अफा रगानी हुनेछ । 
करयफ ३ अफा रगानीभा तनभााण हुन ेअऩय भोदी य २ अफा रगानीभा तनभााण हुन ेतल्रो भोदी–२ ऩतन तनकट बविरमभ ै

सुरु हुॉदै छन ्। 
ऩोखयादेखख ५० क्रकरोसभटय दयूीको भोदीखोराभा ऩुगन सडक ऩहुॉच बएकारे ऩतन कभ रगानी हुन ेहुॉदा धेयैको 
आकर्ाण फटढयहेको छ । उच्च फहािमुक्त खोरा बएकारे भोदीभा विद्मुत ्उत्ऩादन गना कभ खगचारो हुन े

रगानीकताा फताउॉछन ्। 
ठाडो खोरभा धेयै आमोजना तनभााण बए ऩतन „यन अप दी रयबय‟ आधायभा फनाइएकारे कुन ैऩतन आमोजनाको 



जराशम छैन । जराशममुक्त आमोजना नहुॉदा खोराभा सानो सभस्मा आउॉदाबफवत्तकै विद्मुत ्उत्ऩादन हुन नसक्न े

मुनाइटेड भोदी हाइड्रोऩाियका प्रफन्धक उऩेन्र गौतभरे फताए । 
भोदीखोराको सुरुदेखख अन्त्मसम्भ विद्मुत ्आमोजना हुन ेबएऩतछ भोदीखोराको ऩानी सफ ैसुरुङ य नयहभा भात्र ै

हुनेछ । एउटा आमोजनारे उऩमोग गरयसकेरगत्त ैअको आमोजना तनभााण हुन ेबएकारे ऩानी सफ ैविद्मुत्भा उऩमोग 

हुॉदा स्थानीमस्तयभा प्रमोग बएका ससॉचाइभा सभस्मा हुन ेदेखखन्छ ।  
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बत्रशूरी–३ एको सडक खरुाउन चीनराई आग्रह 

सचने गौतभ 

ऊजाा भन्त्रारमरे तनभााणाधीन ६० भेगािाटको भागथल्रो बत्रशूरी–३ ए जरविद्मुत ्आमोजनाको बूकम्ऩरे 

ऺततग्रस्त सडकको िमाक खरुाइटदन चीनराई आग्रह गयेको छ । 
गत १२ िैशाखभा गएको बूकम्ऩरे नुिाकोटको ससम्रेभा यहेको विद्मुत ्गहृ (ऩािय हाउस)देखख यसुिाको पारेटायभा 
यहेको फाॉधस्थर (हेडिक्र्स)सम्भ ऩुगन े५ क्रकरोसभटय सडक ऺततग्रस्त बएको छ । बूकम्ऩ य त्मसऩतछको िर्ाारे 

िमाकसभेत नबेटटन ेगयी सडक ऺततग्रस्त बएको छ । सो सडकखण्डभा अटहरे ऩतन ऩटहयो गइयहेको छ । सडक 

ऺततग्रस्त फनेकारे आमोजना तनभााण ऩतन ठप्ठऩ छ । आमोजना गचतनमाॉ एष्ट्क्जभ फैंकको सहुसरतऩूणा ऋण य नेऩार 

सयकाय तथा विद्मुत ्प्रागधकयणको सॊमुक्त रगानीभा तनभााण बइयहेको हो । 
ऊजाा भन्त्रारमका सगचि याजेन्रक्रकशोय ऺेत्रीरे सडकको िमाक नेऩार य चीनरे सॊमुक्त प्रमासफाट खरुाउन 

आिश्मक ऩहर गरयटदन ऩययारि, अथा य ऊजाा भन्त्रारमराई आग्रह गरयएको जानकायी टदए । „आमोजनाको रागत 

य सभम फढ्न नटदन दिुै ऩऺको सॊमुक्त टोरीद्िाया सडक मथाशीघ्र खरुाउन ऩहरका रागग सम्फष्ट्न्धत भन्त्रारमभा 
ऩत्राचाय गयेका छौँ,‟ सगचि ऺेत्रीरे बन े। 
सयकायरे मसअतघ बूकम्ऩफाट ऺततग्रस्त ससन्धऩुाल्चोकको तातोऩानी नाका जोड्न ेअयतनको याजभागा य यसुिागढी 
नाका जोड्न ेसडक नेऩारी य गचतनमाॉ सेनाको टोरीराई टदने तनणाम गयेको गथमो । सॊमुक्त टोरीरे सडक 

खरुाइसकेको छ । 
प्रागधकयण सञ्चारक ससभततको गत १८ साउनको फैठकरे ऺततग्रस्त प्रिेश भागाको िमाक मथाशीघ्र खरुाउन थऩ 

सहमोगका रागग ऊजाा भन्त्रारमभापा त सयकायराई आग्रह गन ेतनणाम गयेको गथमो ।मसअतघ आमोजनाकै 

रागतभा जोडये ठेकेदाय कम्ऩनी चाइना गेजुिा ग्रुऩ अप कम्ऩनी (ससष्ट्जष्ट्जसी)रे िाऩयहाउसदेखख हेडिक्र्ससम्भको 
सडक फनाएको गथमो । तय, अटहरे ऺततग्रस्त सडकको िमाक खोल्नेभा प्रागधकयण य ठेकेदायफीच वििाद छ । 
प्रागधकयणरे ठेक्का सम्झौताअनुसाय िमाक खोल्न ेदातमत्त्ि ठेकेदायको बएको फताइयहेको छ । ठेकेदाय कम्ऩनीरे 

बन ेबूकम्ऩरे काफुफाटहयको ऩरयष्ट्स्थतत उत्ऩन्न गयाएको बन्दै सडक खरुाउन ेदातमत्त्ि प्रागधकयणको बएको फताउॉ दै 

आएको छ । 
एकरे अकााराई दातमत्त्ि ऩन्छाउन ेकामारे तनभााण प्रबावित हुन ेअिस्था आएको प्रागधकयणका कामाकायी तनदेशक 

भुकेशयाज काफ्रेरे फताए । रागत य सभम फढ्न नटदन िमाक खोल्न ेऩहरका रागग सयकायराई आग्रह गरयएको 
उनरे फताए । „िमाक मथाशीघ्र खोल्न नसक्रकए रागत फढ्न ेय थऩ सभमसभेत रागन सक्न ेअिस्था उत्ऩन्न बएको 
छ,‟ उनरे बन े। 
प्रागधकयणरे आमोजना तनभााणका रागग ससष्ट्जष्ट्जसीसॉग ८ कयोड ९१ राख ८० हजाय अभेरयकी डरयभा ठेक्का 
सम्झौता गयेको गथमो । रागत य सभम फढ्न नटदन  इष्ट्न्जतनमरयङ, खरयद य तनभााण (इवऩसी) भोडरेभा ठेक्का 
सम्झौता बएको गथमो । सम्झौताअनुसाय, सससबर सॊयचना, विद्मुत ्े ्गहृ, फाॉध, सुरुङरगामतका सॊयचना तनभााण य 

इरेक्िो भेकातनकर तथा हाइड्रो भेकातनकरको काभ ससष्ट्जष्ट्जसीरे  गरययहेको छ । 
सभमभा तनभााणस्थर टदन नसक्न,ु विद्मुत्गहृ बूसभगत फनाउन ेमा सतही फनाउन ेवििाद, ऺभता फढाउन े



तनणामरगामतरे आमोजनाको तनभााण टढरा बएको गथमो । १७ िैशाख ०७१भा सक्रकएको ३५ भटहन ेठेक्का 
सम्झौताको म्माद विद्मुत ्प्रागधकयणरे २६ भटहना थऩेको छ । आमोजनाको तनभााण १६ असाय २०७३ (३० जुन 

२०१६)सबत्र सम्ऩन्न बइसक्नुऩनेछ । 
तय, बूकम्ऩरे गदाा आमोजना तनभााणभा टढराइ हुन ेबएको छ । कामाकायी तनदेशक काफ्रेरे सडक नखरेुसम्भ 

तनभााण सुरु हुन नसक्न ेफताए । „ठेकेदायराई काभभा रगाउन फाटो खोल्नु ऩटहरो सता हो,‟ काफ्रे बन,े „अन्म 

सॊयचनाभा ऺतत ऩुगेको छैन, फाटो खलु्नासाथ काभ सुरु गना सक्रकन्छ ।‟ बूकम्ऩरे ससष्ट्जष्ट्जसीका स्काबेटय, 

डोजयरगामतका हेबी इष्ट्क्िऩभेन्ट, प्रमोगशारारगामतभा ऩूणारूऩभा ऺतत ऩुयम्ाएको छ । 
  



>f]tM cleofg, 2072/5/14 

फङ्गरादेशराई ऊजाण विक्री गनण जीएभआयद्िाया छरपर शुरु 

बायतीम ऩूिााधाय तनभााण कम्ऩनी जीएभआय (ग्रान्धी भष्ट्ल्रकाजुान याि)रे नेऩारभा उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्

फङ्गरादेश तनमाातका रागग तमायी छरपर थारेको छ । जीएभआयरे तनभााण गने तमायी गरयएका 
भागथल्रो भस्रमाङ्दी–२ य भागथल्रो कणाारी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट उत्ऩादन हुन ेविद्मुत ्फङ्गरादेश 

तनमाात गनेसम्फन्धी छरपर थारेको हो । मसका रागग फङ्गरादेश सयकायसॉग विद्मुत ्तनमाातसम्फन्धी 
छरपर शुरू गरयएको कम्ऩनीको िावर्ाक प्रततिेदनभा उल्रेख छ । फङ्गरादेशफाहेक अन्म ऩऺसॉग ऩतन 

छरपर बइयहेको कम्ऩनीको बनाइ बायतीम ऩबत्रका स्ट्माण्डडा बफजनेशको अनराइन सॊस्कयणरे उद्धतृ 

गयेको छ । 

अनराइन सॊस्कयणका अनुसाय जीएभआयको िावर्ाक प्रततिेदनभा फङ्गरादेश सयकाय, बायतीम ऩािय 

िेडडङ कम्ऩनी रगामतसॉग विद्मुत ्वििीसम्फन्धी प्रायष्ट्म्बक छरपर बइसकेको छ । प्रततिेदनभा विश्ि 

फैङ्कअन्तगातको अन्तययाष्ट्रिम वित्त तनगभ (आईएपसी)रे दिुै आमोजनाको १० प्रततशत रगानी बाय 

फेहोनुाको साथ ैभुख्म कजाादाताको रूऩभा यहन ेसम्बािना यहेको उल्रेख छ । कम्ऩनी ६ सम भेगािाटको 
भागथल्रो भस्मााङ्दी–२ आमोजना य ९ सम भेगािाटको भागथल्रो कणाारी जरविद्मुत ्आमोजना तनभााण 

गने प्रक्रिमाभा यहेको छ । भागथल्रो भस्रमाङ्दी–दोस्रो रभजुङ य भनाङ ष्ट्जल्राभा ऩछा  बने भागथल्रो 
कणाारी दैरेख, सुखेत य अछाभ ष्ट्जल्राभा ऩछा  । 

जीएभआयरे भागथल्रो कणाारी आमोजनाको विद्मुत ्तनमाात गना आिश्मक प्रसायण राइन तनभााणको 
रागग आईएपसीसॉग सॊमुक्त विकास सम्झौता (जेडीए) गरयसकेको छ । कम्ऩनीरे २०७१ ऩुस ७ गत ेउक्त 

सम्झौता गयेको हो । भागथल्रो भस्रमाङ्दी आमोजनाको रागग ऩतन आइएपसीसॉग सम्झौता तमायीभा 
यहेको कम्ऩनीरे िावर्ाक प्रततिेदनभा उल्रेख गयेको छ ।  आईएपसीरे आमोजनाको १० प्रततशत शमेय 

रगानीसटहत सह–प्रिद्ाधक, भुख्म कजाादाता य व्मिस्थाऩक यहन ेप्रस्ताि गयेको जीएभआयरे जानकायी 
टदएको छ । साथ,ै कम्ऩनीरे गचतनमाॉ रगानीको रागग त्महाॉका फैङ्कहरू य इष्ट्ञ्जनीमरयङ, खयीद य तनभााण 

कामा गन ेतनभााण व्मिसामीसॉग ऩतन थपु्रै चयणभा छरपर बइसकेको जानकायी टदएको छ । जीएभआयरे 

भागथल्रो कणाारी आमोजनाको आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) सम्ऩन्न गरयसकेको छ । 

साथ,ै नेऩार सयकायसॉग सभरेय उत्ऩादन य प्रशायण राइन आमोजना शुरू गरयसकेको छ । त्मससम्फन्धी 
अटहरेसम्भ आमोजना ऺेत्रभा ऩने जगगा ऩटहचान गयी सॊमुक्त प्रभाणीकयण गने काभ बइयहेको छ । 
साथ,ै ऊजाा भन्त्रारमको तनदेशनअनुसाय भागथल्रो कणाारी आमोजनाको प्रसायण राइन „रय–रुटटङ‟ गन े

प्रक्रिमाभा यहेको छ । 



कुर रागत १ सम १६ अफा रुऩैमाॉ अनुभान गरयएको भागथल्रो कणाारी आमोजनाको सन ्२०१६ सबत्र 

वित्तीम व्मिस्थाऩन सम्ऩन्न गन ेमोजना छ । त्मस्तै, भागथल्रो भस्रमाङ्दी–२ आमोजनाको विस्ततृ 

आमोजना प्रततिेदन य िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन सम्ऩन्न बइसकेको रगानी फोडारे जानकायी 
टदएको छ । 

  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072/5/14 

ग्रोफर आइएभई क्मावऩटर–छ्माङ्दी हाइड्रो सम्झौता 
गरोफर आइएभई क्मावऩटर य छ्माङ्दी हाइड्रोऩाियफीच छ्माङ्दी हाइड्रोऩाियको प्राथसभक सेमय 

तनरकासन सम्झौता बएको छ । 
सम्झौताऩतछ गरोफर आइएभई क्मावऩटररे छ्माङ्दी हाइड्रोको ७ राख २० हजाय साधायण सेमय १ समका 
दयरे सिासाधायणराई प्राथसभक तनरकासन गनेछ । 
छ्माङ्दी हाइड्रोरे रभजुङको परेनी य िन्साय गाविसष्ट्स्थत छन्दीखोराभा २ भेगािाट ऺभताको 
आमोजना तनभााण गदै आएको छ ।  
  



>f]tM g]kfn ;dfrf/kq, 2072/5/15 

स्माफास चीन ! नेऩारजस्ता १७ देशराई ऩुग्न ेबफजुरी एउटै फाॉधफाट 

(ऩुरकयरार शे्ररठ) २२ हजाय ५ सम भेगािाट बफजुरी उत्ऩादन गने चीनको हुफे प्रान्तको इचाङ शहयभा 
यहेको विश्िकै सफैबन्दा ठूरो थ्री गजेज जरविद्मुत ्आमोजना हेयेय स्िदेश पकेको टदन घयभा रोडसेडडङ 

बइयहेका कायण भोफाइर चाजा गना सक्रकएन । तनकै थाकेकारे फत्तीराई नकुयीकन सुत्न कोठाततय रागें । 
बोसरऩल्ट बफहान उ्दा ऩतन रोडसेडडङ नै बइयहेकारे तछटो कामाारम ऩुगी कामाारमभै भोफाइर चाजा गन े

सोचरे कामाारमततय हातनएॉ । दबुाागम नै बन्नुऩराा, कामाारमभा ऩतन फत्ती यहेनछ । बार्ाको सभस्मारे 

गदाा चीनभा थ्री गजेज फाॉध घुम्दा धेयैजसो फाॉधसम्फन्धी टुय गाइडरे बनेका कुयाहरू ऩतछ बफसेरा बनी 
भोफाइरभा येकडा गयेका कायण ऩतन भराई मससम्फन्धी रेख्न भोफाइर चाजा गनुा हताय गथमो । 

मसयी फत्तीरे धोका टदएऩतछ एकतछन थचक्क कुसॉभा फसेय पेरय थ्री गजेजततय पक्रका ने प्रमास गयें । 
सम्झना ताजा बएको फेराभा रेख्न सक्रकएको बए ऩाठकराई मसफायेभा याम्रो जानकायी गयाउन सक्रकने 
आशरे चीनफाटै आफ्नो भेरभा ऩठाएका साभग्रीहरू खोल्नुऩमो बन्दै भेर खोल्न खोज्दा सामद फत्तीकै 

कायणरे हो िा अन्म कुनै प्राविगधक सभस्मारे गदाा नेटिका  नै नचरेय भेर ऩतन चराउन नसक्रकएऩतछ 

फुफा–आभाराई बेट्न कारठभण्डऩष्ट्स्थत जन्भघयभा टहॉडें । 

कारठभण्डऩनष्ट्जकै ऩुगेऩतछ चको स्ियरे फष्ट्जयहेको फाजागाजा य ऩाइरा नै टेक्न नसक्रकने गयी सडकभा 
फहुराको बेर्बूर्ाभा टहॉडडयहेका य उनीहरूराई हेना ऩूया सडकै जाभ हुने गयी तभास ेफनेका भान्छेको बीड 

देखेऩतछ थाहा ऩाइमो, सो टदन नेऩारको औऩचारयक गाईजात्रा ऩिा यहेछ । घय ऩुगेऩतछ ऩतन भनको फेचनै 

शान्त हुन सक्रकयहेको गथएन । आज सॊसाय कहाॉफाट कहाॉ ऩुगगसक्मो, हाभी बने कटहरे याजनीतत त कटहरे 

सॊस्कृतत अतन कटहरे जात य धभाका कायण साॉध, सीभा य अगधकाय बन्दै अरभसरयहेका छौं । ऩाॉच–सात 

कऺाभा ऩढ्दा विद्मारमका गुरुहरूरे बनेका कुयाहरू माद आउन थाल्मो– हाम्रो देश जरविद्मुत्भा 
अत्मन्त धनी छ । हाम्रो देशभा ८६ हजाय भेगािाटबन्दा फढी बफजुरी उत्ऩादन गना सक्न ेजरस्रोतको 
अऩाय बण्डाय छ । त्मही बफजुरी फेचये न ैहाभी एससमाकै सफैबन्दा धनी देश फन्न सक्छौं । 

कस्तो विडम्फना ? ८–१० िर्ाको उभेयभा सुनेको आफ्नो भुरुकको मत्रो अऩाय जरस्रोतराई ५५ िर्ाको उभेय 

ऩाय गरयसक्दा ऩतन उऩबोग गना नसकेय जाफो एउटा भोफाइर चाजा गना सक्रकयहेको छैन, थ्री गजेजजस्तो 
झन्ड ै१० िटा जरविद्मुत ्आमोजना फन्न सक्न ेदेशभा जन्भेय ऩतन । 

केही िर्ाअतघ अभेरयकाको नेबादाष्ट्स्थत हुबय जरविद्मुत ्आमोजना हेयेय पकेको राभो सभमसम्भ ऩतन 

मस्तै फेचनैीरे हैयान फनाएको गथमो । विशार हुबय फाॉध हेयेऩतछ मस्तो फाॉध आफ्नो देशभा फनाउन ऩाए 

कस्तो गज्जफ हुन््मो जस्तो रागगयहन््मो । अटहरे चीनको थ्री गजेज फाॉध हेयेऩतछ हुबय फाॉध त 



गुच्चाजस्तो भात्र रागमो । थ्री गजेज फाॉध फनाउनभा भहङ्खिऩूणा बूसभका तनबाएका विश्िप्रससद्ध 

गचतनमाॉ कम्ऩनी सीजीजीसी (चाइना गेजुिा ग्रुऩ कम्ऩनी) का प्रभुख कभाचायीहरूसॉगको अन्तयक्रिमाफाट 

थ्री गजेज फाॉध हुबय फाॉधबन्दा १६ गुणा ठूरो बएको कुया ऩतन थाहा ऩाइमो । हुबय फाॉधको बन्दा थ्री 
गजेजरे ११ गुणा फढी बफजुरी उत्ऩादन गदो यहेछ । 

आपू जरविद्मुत्का विऻ नबएका कायणरे मो रेखभा थ्री गजेजको प्राविगधक ऩऺततय धेयै करभ चराउने 
आॉट गना सक्रकनॉ । पेरय मत्रो ठूरो जरविद्मुत ्हेयेय पक्रका सकेऩतछ जरविद्मुत्को अऩाय बण्डाय यहेको, मही 
स्रोतभा देशको बविरम तनबाय यहेका कायण एक जना ष्ट्जम्भेिाय ऩत्रकायको हैससमतरे नीतततनभााताहरूको 
आॉखा खोल्न य ऩाठकराई मसफाये जानकायी गयाउन करभ नचराई फस्न ऩतन सक्रकनॉ । मो फाॉधको 
अिरोकन य अध्ममन गरयसकेऩतछ ससॊगै एउटा ऩुस्तक नै रेख्न सक्रकने यहेछ । तैऩतन छोटकयीभै बए ऩतन 

मस रेखफाट फाॉधफाये आफ्ना ऩाठकहरूराई केही जानकायी गयाउने प्रमास गयेको छु । 

नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे आफ्नो ३०औॊ िावर्ाकोत्सिका टदन २०७२ बदौ १ गत ेसािाजतनक गयेको ताजा 
त्माॊकअनुसाय नेऩारभा हार सयदय १३ सम भेगािाट विद्मुत्को भाग यहेको छ । मसराई आधाय भान्दा 
थ्री गजेजरे तनभााण गयेको एउटै ऩरयमोजनारे नेऩारजस्ता १७ िटा देशराई ऩमााप्ठत बफजुरी ऩुगन ेमो 
जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाका सूत्रधाय चीनका ऩटहरो यारिऩतत तथा गणतन्त्र चीनका सॊस्थाऩक डा. सनमात 

सेन हुन ्। उनरे मो जरविद्मुत्को सऩना देख्दा ३० सभसरमन हसा ऩाियको बफजुरी उत्ऩादन गना सक्रकने 
अनुभान गरयएको यहेछ । तय सन ्१९३९ भा जाऩानी पौजरे एक्कासस चीनभा हभरा गयेय चीनराई ऩयास्त 

गयेऩतछ इचाङभै ओटानी नाभको मोजना फनाई जाऩानरे मो फाॉधको तनभााण गन ेप्रमास गयेको यहेछ । 

त्मसो त विश्िकै तेस्रो ठूरो माङ्जी नदीको स्रय्ोतफाट ऩमााप्ठत बफजुरी तनकाल्न सक्रकने बएका कायण 

मसभा अभेरयकीहरूको ऩतन त्मवत्तकै आॉखा ऩरययहेकारे सन ्१९४४ भा अभेरयकी गचप डडजाइनय 

इष्ट्न्जतनमय जोन. एर. साबासरे माङ्जी रयबय प्रोजेक्टको नाभरे प्रोऩोजर फनाई चीनराई ऩेस गयेऩतछ 

चीनरे मस मोजनाका रागग ५४ जना गचतनमाॉ इष्ट्न्जतनमयराई तासरभ सरन अभेरयका ऩठाएको गथमो । 

तय, त्मसऩतछ पेरय सन ्१९४७ भा चीनभा गहृमुद्ध शुरू बएका कायण मो फाॉध तनभााणको सोच, विचाय, 

मोजना आटद सफै मवत्तकै तुटहएको यहेछ । ठूरो गहृमुद्धऩतछ चीनको फागडोय जफ कम्मुतनस्टको हातभा 
गमो, त्मसऩतछ चीनका भहान ्नेता भाओत्सेतुङरे मो मोजनाराई पेरय अतघ फढाए । तय बखाय गहृमुद्ध 

सकेय आगथाक सभस्मारे गुष्ट्िनुऩयेका कायण भाओफाट ऩतन मो विशार मोजनाराई तत्कारै अतघ फढाउन 

सक्रकएन । विश्िकै तेस्रो राभो नदी माङ्जीभा भाओरे ऩौडकेो तस्िीय य ष्ट्स्िसभङ शीर्ाकभा रेखेको कविता 
चीनभा अटहरे ऩतन तनकै रोकवप्रम छ । 



चीनभा कम्मुतनस्टरे शासन गयेको राभो सभमऩतछ सन ्१९९२ भा दी नेसनर वऩऩुल्सरे मो मोजनाराई 

आगधकारयकरूऩभा अतघ फढाउन स्िीकृतत प्रदान गयेको देखखन्छ । मो स्िीकृततका रागग नेसनर 

वऩऩुल्सका २ हजाय ६ सम ३३ सदस्मभध्मे १ हजाय ७ सम ६७ सदस्मको फहुभतरे मसको ऩऺभा भतदान 

गयेऩतछ मो मोजना अतघ फढेको हो । मो मोजनाको वियोध गदै काॊगे्रसका १ सम ७७ सदस्मरे बने मसको 
विऩऺभा भतदान गयेका गथए । के कायणरे हो, ६ सम ६४ सदस्मराई भतदानभ ैसहबागी गयाइएन बने २५ 

सदस्मरे मो भतदानकै फटहरकाय गये । 

मो फाॉधको औऩचारयकरूऩभा १४ डडसेम्फय १९९४ भा तनभााण शुरू गरयएको गथमो । सन ्२००९ सम्भ मसको 
सम्ऩूणा कामा सम्ऩन्न गयी बफजुरी उत्ऩादन गने रक्ष्म सरए ऩतन फीचभा ६ िटा जेनेयेटय य बूसभगत ऩािय 

प्ठरान्ट थप्ठने तनणाम बएऩतछ मसको तनभााण अिगध फढेय सन ्२०१२ भ ेभटहनाभा भात्र तनभााण सम्ऩन्न 

बई सञ्चारनभा आएको गथमो । चीन सयकायरे मो फाॉधको तनभााण रागत १८० अफा मुआन अथाात ्२२.५ 

अफा डरय रागन ेअनुभान गयेको गथमो । तय, हाम्रो देशभा जस्तो विसबन्न अियोध, व्मिधान, याजनीततक 

हस्तऺेऩ, भ्ररटाचाय य कसभसनको खेररे रागत फढ्दै जानुको साटो मतत ठूरो ऩरयमोजना सक्रकने सॊघायभा 
आइऩुगदा सन ्२००८ सम्भभा जम्भा १४८ अफा मुआनफाहेक खचा बएन । अथाात ्सोचकेो बन्दा ३२ अफा 
कभ । 

मोजनाअनुसाय मो फाॉध ऩूणारूऩभा सञ्चारनभा आएको १० िर्ाऩतछ मसरे आफ्नो खचा उठाउने अनुभान 

गरयए ऩतन झन्ड ैआधा रगानी त विश्िकै अद्बुत भातनएको मस फाॉधराई अिरोकन गना स्िदेश य 

विदेशफाट आउने दैतनक राखौं ऩमाटकरे ततन ेप्रिेशद्िायको टटकटफाटै उटठसकेको होरा बन्ने अनुभान 

गना सक्रकन्छ । मो फाॉध तनभााणका रागग थ्री गजेज कोर्, गचतनमाॉ डबेरऩभेन्ट फैंक य विदेशी िाखणज्म 

फैंकहरूको ऋणफाट यकभ जुटाइएको गथमो । 

झन्ड ै१३ राख भातनसराई नमाॉ शहय फनाएय ऩुन्स्थावऩत गरयसकेऩतछ फनाइएको मो फाॉधको उचाइ भात्र 

२ हजाय ३ सम ९ सभटय अगरो छ बने फाॉध तनभााणभा २७ राख २० हजाय क्मुबफक सभटय कॊ क्रिट प्रमोग 

बएको छ । कुनै ऩतन सॊयचना तनभााणका रागग मतत धेयै कॊ क्रिट प्रमोग बएको मो विश्िकै ऩटहरो येकडा हो । 
मतत कॊ क्रिटरे विश्िको सफैबन्दा अगरो य चगचात सॊमुक्त अयफ इसभयेटको दफुईभा यहेको फुजा अर 

अयफजस्तो ८२ िटा होटर तनभााण गना ऩुगछ । मस ैगयी मो फाॉध तनभााणभा प्रमोग बएको ४ राख ६३ हजाय 

टन पराभरे फ्रान्सको याजधानी ऩेरयसभा यहेको विश्िप्रससद्ध आइपर टाियजस्तो ६३ िटा टािय तनभााण 

गना सक्रकन्छ । ६ सम क्रकरोसभटयबन्दा राभो मो फाॉधको टहॉडये ऩूयै चक्कय रगाउने हो बने पटापट टहॉड े

ऩतन कम्तीभा एक हप्ठता रागन सक्छ । मतत विशार फाॉध सञ्चारन हुॉदा भानिजातत फससयहेको ऩृ् िीको 
गोरचिभै ठूरो असय ऩछा  बनी अभेरयकारगामत विश्िका अरू कैमौं यारिरे गयेको वियोधराई ऩटहरे 

अविश्िास गये ऩतन अभेरयकाको विशार हुबय फाॉध, फ्रान्सको याजधानी ऩेरयसभा यहेको आइपर टािय य 

दफुईको फुजा अर अयफ होटर तीनैिटा सॊयचनाको प्रत्मऺ अिरोकन गरयसकेय मो बीभकाम फाॉधको 



नष्ट्जक ऩुगदा कतैफाट ऩतन अविश्िास गनुाऩने ठाउॉ  न ैदेखखएन । अनामासै भुखफाट तनष्ट्स्कमो– स्माफास ्

चीन । 
 

सुन्दा ऩतन अचम्भ रागछ, २२ हजाय ५ सम भेघािाट बफजुरी उत्ऩादन हुन ेइचाङ शहयकै फाससन्दारे 

मसफाट उत्ऩाटदत एक मुतनट ऩतन बफजुरी उऩबोग गदाा यहेनछन ्।टुय गाइड भोनाका अनुसाय मसफाट 

उत्ऩाटदत सफै बफजुरी चीनको याजधानी फेइष्ट्जङरगामत साॊघाई, गिाङजाओजस्ता ठूरा शहयहरूराई भात्र 

वितयण गरयॉदो यहेछ । 
मस्तो फाॉध तनभााणभा भहङ्खिऩूणा सहबागी यहेका विश्िप्रससद्ध चीनको एक नम्फय तनभााण कम्ऩनी 
सीजीजीसी (चाइना गेजुिा ग्रुऩ कम्ऩनी सरसभटेड) रे नेऩारभा विगत ७ िर्ादेखख ३० भेगािाटको चभेसरमा 
य ४ िर्ादेखख ६० भेगािाटको भागथल्रो बत्रशूरी ३ „ए‟ मोजनाभा काभ गरययहेको छ । २२ हजाय ५ सम 

भेगािाटभा हात हारेय सपरता ऩाएको य विश्िबरय सडक, विभानस्थर, येरि,े सभुरी जहाज, ऩािय 

इनजॉ, रयमर स्टेट, ऩमाटन, िाताियण आटद मोजनाभा काभ गरययहेको मस कम्ऩनीका नामफ 

भहाप्रफन्धक जेङराई नेऩारभा मतत सानो मोजना सम्ऩन्न गयन् मत्रो सभम क्रकन रागगयहेको होरा बन्ने 
नेऩार सभाचायऩत्रको प्रश्नको जिाप सधैँ सकायात्भक सोच याख्न ेगचतनमाॉहरूको सॊस्कायअनुसाय जोङरे 

कसयी टदए होरान ्? ऩाठकहरू आपैं  अनुभान रगाउनुहोस ्। 

  



>f]tM cGgk')f{ kf]i^, 2072/5/15 

जरविद्मुतभ्ा रगानी तनषेध 

विकास थाऩा 
भागथल्रो ताभाकोसीको वित्तीम व्मिस्थाऩन गदाा एक अभेरयकी डरय फयाफय ७२ रुऩैमाॉ गथमो। विद्मुत ्

प्रागधकयणरे ७२ रुऩैमाॉ प्रतत अभेरयकी डरय हुॉदा ऩतन ८० रुऩैमाॉसम्भ ऩुगन े अनुभान गयेय त्मसैका 
आधायभा कुर रागतको अनुभान गयेको गथमो।  
  

भागथल्रो ताभाकोसीरे अनुभान गयेबन्दा ऩतन फढी बएय अटहरे एक अभेरयकी डरय फयाफय एक सम ६ 

रुऩैमाॉ ऩुगगसकेको छ। अथातन्त्र कभजोय हुॉदा मसयी डरय फसरमो हुन ेय नेऩारी भुरा अिभूल्मन बइयहन े

हुन्छ। त्मो िभ योक्रकने मा उष्ट्ल्टने ष्ट्स्थतत देखखॉदैन।  
अथातन्त्र कभजोय ऩाने प्रभुख कायणभध्मे धेयै आमात ऩतन एउटा हो। त्मो आमात धान्ने एक भात्र आधाय 

बनेको विप्रेर्ण बएको छ, जुन टदगो होइन। अटहरे अभेरयकी डरयको बाउ फढेकै कायण तनभााणाधीन 

आमोजनाहरूको रागत ऩतन फढ्ने तनष्ट्श्चत छ।  
प्रतीत ऩत्र (एरसी) खोल्न फाॉकी यहेका सम्ऩूणा आमोजनाका छड, ससभेन्ट, इरेक्िो-भेकातनकर, हाइड्रो 
भेकातनकररगामतका साभान भहॉगा बई आमोजनाको रागत िदृ्गध हुन ेप्रस्ट छ। एकातपा , जरविद्मुत ्

आमोजनाभा फारुिाफाहेक म्मानऩाियसभेत आमात गनुाऩन ेअिस्था छ। अकााततय स्िदेशभा फनेका केही 
'शष्ट्क्तशारी' जरविद्मुत ्आमोजनाका बफजुरीराई बने अभेरयकी डरयभा क्रकनन्ुऩन े'फाध्मता' छ। 
  

प्रागधकयणरे २० िर्ाअतघ अभेरयकी डरयभा विद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गयेको गथमो। खखम्ती य 

बोटेकोसीको ऩीऩीएऩतछ प्रागधकयणरे झन्ड ैडढे दसकसम्भ मस्तो सम्झौता गने आॉट गयेको गथएन। तय 

खखम्ती य बोटेकोसीकै शैरीभा ऩुन् डरयभा ऩीऩीए गने फाटो खरुाइमो' भागथल्रो भस्मााङ्दी ए (५० 

भेगािाट) फाट।  
 तत्कारीन ऊजााभन्त्री एिॊ प्रागधकयण अध्मऺरे प्रागधकयण व्मिस्थाऩनराई दफाफ टदएय मसको ऩीऩीए 

बएको गथमो। प्रागधकयण व्मिस्थाऩन सम्ऩूणा तियरे याजनीततक हुन ेहुॉदा याजनीततरे न ैप्रागधकयणरे मो 
अिस्था (२७ अफा सष्ट्ञ्चत घाटा, िावर्ाक ६ अफा रुऩैमाॉ नोक्सान) भा ऩुयम्ाएको हो । टहजो नेऩारीससत ऩैसा 
गथएन, रगानी जुटाउन गाह्रो गथमो य विदेशी रगानी एक प्रकायरे अत्मािश्मक नै गथमो, तय अटहरे ष्ट्स्थतत 

त्मस्तो छैन। 
 कुन ैरघुवित्त कम्ऩनीरे सिासाधायणराई सेमय जायी गयम्ो बन ेदस गुणाबन्दा फढी आिेदन ऩन ेगछा। १० 

िर्ाऩतछ राबाॊश टदन थाल्ने जरविद्मुेुत ्आमोजनारे सेमय जायी गदाा भायाभाय हुने गछा। मसरे फजायभा 
ऩैसाको उऩरब्धताराई इॊगगत गछा।  
  



बनेऩतछ ऩैसा छ, जरविद्मुतक्ो फजाय ऩतन छ, खोरा ऩतन छ य ऩतन फन्दैन। भुरुकको ऊजाा ऺेत्रको नेततृ्ि 

गदै आएकाहरूको असपरता हो मो । हाभी गौयिका साथ बतनयहेका छौं, „अफको केही िर्ाऩतछ बायतफाट 

बफजुरी आमात गयेय रोडसेडडङ अन्त्म गछौं।'  
  

भन्त्री, सगचि य नेताहरू बन्दैनन ् क्रक „नेऩारभ ै जरविद्मुत ् उत्ऩादन गयी रोडसेडडङ हटाउने छौं।' 
उनीहरूको ध्मान फनाउनेबन्दा ऩतन ठेक्काऩट्टा य कसभसनभा केष्ट्न्रत छ।जरविद्मुत ् फनाउन केके 

कुयारे योक्मो त, जफक्रक सफै कुया उऩरब्ध छन।् 
  

ऩुॉजी, प्रविगध य फजायको गमायेन्टी छ। अटहरे जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स न ैफजायभा छैन। जायी 
बएय काभ गना नसकी खायेजभा ऩयेका जतत सयकायी फास्केटभा छन,् ततनराई खझक्नै सभल्दैन बनेय ऊजाा 
भन्त्रारम फसेको छ। अकाा दरारका हातभा छन।्  
  

कुन ैराइसेन्स सरन खोज्दा राखौं रुऩैमाॉभा खरयद गनुाऩन ेय बोसर त्मो दरारराई सेमय ऩतन टदराउनुऩने 
सता हुन्छ । राइसेन्सभा दरारी बमो, रगानीकताा छेक्रकए बनेय अष्ट्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान 

आमोगरे सफैराई एउटै डारोभा हारेय योक रगाइटदमो। 
  

अटहरे जतत ऩतन जायी बएका राइसेन्स छन,् ती अगधकाॊश दरारको हातभा ऩुगेका छन।् रगानीकतााराई 

ऊजाा भन्त्रारम य दरारहरूरे तनर्ेध गयेका छन ् । अझ कुन ैगततरो य आकर्ाक आमोजना दरारको 
हातभा ऩायेय विदेशीको च्माॉखे ऩतन थावऩएका छ।  
  

विदेशीराई ल्माएय अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गयाउन प्रधानभन्त्रीदेखख प्रागधकयणका ऩदागधकायीसम्भराई 

रारच देखाइन्छ। डरय ऩीऩीएरे प्रागधकयणराई कतत शोर्ण गयेको छ, अथातन्त्रराई कतत असय गयेको 
छ, रेखाजोखा, सभीऺा य सुधाय गरयॉदैन।  
  

केिर आपूराई कसभसन कतत आउॉछ त्मो भात्र हेरयन्छ। डरयभा ऩीऩीए अऩरयहामा नै बएको हो बन ेस्ऩरट 

नीतत क्रकन फन्दैन? ऩायदशॉ तियरे मो-मो सता ऩूया गयेभा मतत भेगािाटसम्भका आमोजनाको डरयभा 
ऩीऩीए हुन्छ बनेय क्रकन बतनॉदैन?   

  

खेर मसभ ैछ। अबै ऩतन िावर्ाक एक खफा १० अफा रुऩैमाॉ फयाफयको ऊजाा बायतफाट आमात हुन्छ। अटहरे 

बायतफाट आमात बएको दईु सम भेगािाट बफजुेुरी प्रणारीभा नहुॉदो हो त रोडसेडडङ १९ घन्टा 
ऩुगगसक््मो। ऊजााभा ऩयतनबायतारे याष्ट्रिमता ऩतन कभजोय ऩाछा। स्िदेशी जरविद्मुत ् उत्ऩादनराई 

प्रोत्साटहत गना नसक्दा मो तनबायता टदन प्रततटदन फढ्दै जानेछ। 



न प्राधधकयणभापण त भन्त्रारमरे अतघ सायेका तनभाणणाधीन आमोजना ऩूया हुन्छन,् न तनजी ऺेत्रराई आउन 

हदइएको छ। केिर बायतीम बफजुरीभा भात्र बय ऩरयएको छ। मही क्रभरे तनयन्तयता ऩाइयहेभा उज्मारे 

सभदृ्धधको सम्बाव्मता फोकेय ऩतन अन्धकायभा डुबफयहनेछौं हाभी।  
  

रगानीकताा तनर्ेध बए बनेय राइसेन्सको शुल्कभा गरयएको बायी िदृ्गधरे तनकै ठूरो काभ गयेको छ। 
२०६९ सारदेखख नमाॉ शुल्क रागू बएऩतछ एक प्रकायरे प्रततस्ऩधाा न ैमही शुल्कभा बमो।  
  

सस्तो शुल्कका कायण िर्ौंदेखख राइसेन्स ओगटेय फसेकाहरू फढारयए य एक प्रकायरे खोरा खारी हुन ेिभ 

फल्र सुरु बएको छ। तय विडम्फना, शुल्क नततयेय खायेजीभा ऩयेका िा निीकयण नगयेका आमोजनासभेत 

सयकायी फास्केटभा गएय थनष््ट्एको एक िर्ा ऩुगन रागगसकेको छ।  
  

विद्मुत ्ऐनरे राइसेन्स जायी गनुाराई एउटा अतनिामा प्रक्रिमाको रूऩभा सरएको छ, तय मो साया प्रक्रिमा न ै

अटहरे ठप्ठऩप्राम् छ। कहाॉसम्भ बने गचसरभेजस्ता स्िदेशी कम्ऩनीरे सभेत राइसेन्स ऩाउन सक्रकयहेको 
छैन।  
  

दईु सम ७० भेगािाटका चाय आमोजना एकसाथ तनभााण गयेय सन ् २०१७ भा बफजुरी उत्ऩादन गना 
रागगयहेको गचसरभेरे राइसेन्स सरएय अध्ममन ऩूया गयी वित्तीम व्मिस्थाऩन गनै तीन-चाय िर्ा रागछ। 
त्मस्तो स्िदेशी कम्ऩनीरे सभेत राइसेन्स ऩाउन सकेको छैन। जफकी गचसरभेरे अफ कम्तीभा ऩाॉच सम 

भेगािाट फयाफयको आमोजना तनभााण गना सक्छ।  
  

मस्तो अिस्था ससजाना हुनुभा ऊजाा भन्त्रारमरे अष्ट्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगराई 'कष्ट्न्बन्स' 

गना नसक्न ु हो। ऐनरे प्रदान गयेको अगधकाय उऩमोग गदाा अष्ट्ख्तमायफाट गयाउनुऩने कायण गथएन। 
ऐनको अगधकाय प्रमोग गना नसक्न े य अष्ट्ख्तमायराई विश्िास टदराउन ऩतन नसक्न े अिस्थारे ऩतन 

नेऩारभा जरविद्मुतक्ो बविरम अन्धकायतपा  धकेल्दै छ। 
  

ऩैसा फुेुझाउन सक्नेरे राइसेन्स ऩाउनुऩने य स्िदेशी रगानीराई प्रोत्साटहत गन े नीतत य व्मिहाय 

अटहरेको सफैबन्दा टड्कायो आिश्मकता हो। अटहरे ऊजाा भन्त्रारमको ध्मान केिर ठेक्काऩट्टा य 

कभाचायी सरुिा-फढुिाभा भात्र केष्ट्न्रत बएको देखखन्छ।  
  

न प्रागधकयणभापा त भन्त्रारमरे अतघ सायेका तनभााणाधीन आमोजना ऩूया हुन्छन,् न तनजी ऺते्रराई आउन 

टदइएको छ। केिर बायतीम बफजुरीभा भात्र बय ऩरयएको छ । मही िभरे तनयन्तयता ऩाइयहेभा उज्मारे 

सभदृ्गधको सम्बाव्मता फोकेय ऩतन अन्धकायभा डुबफयहनेछौं हाभी।  
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एक भेगािाटभुतनका राइसेन्सको अिधध अफ ३५ िषण भात्र 

बीभ गौतभ 

ऊजाा भन्त्रारमअन्तगातको विद्मुत ्विकास विबागरे एक भेगािाटभुतनको जरविद्मुत ्अनुभतत ऩत्र (राइसेन्स)को 
अिगध अफ ३५ िर्ासम्भ भात्र कामभ याख्न ेबएको छ । एक भेगािाटभागथका जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्सको 
अिगध ३५ िर्ासम्भ यहे ऩतन एक भेगािाटभुतनको अिगध असीसभत यहेकोभा त्मसभा ऩरयितान गना रागगएको हो । 
जरविद्मुत ्आमोजना अनुभतत ऩत्रसम्फन्धी तनदेसशका सॊशोधनका रागग तमाय ऩायेको भस्मौदाभा एक 

भेगािाटभुतनका जरविद्मुत ्आमोजनाको राइसेन्स ३५ िर्ा कामभ गना रागगएको छ । ‘एक भेगािाटभुतनका 
जरविद्मुत ्आमोजनाको अिगध तोक्रकएकै गथएन, अफ ३५ िर्ाको अिगध याख्न ेगयी कामाविगधको भस्मौदा तमाय 

गयेका छौं,‟ विद्मुत ्विकास विबागका भहातनदेशक टदनेश तघसभयेरे बन,े „अफ साना जरविद्मुत ्आमोजनाको 
राइसेन्सराई ऩतन कडाइ गना रागेका छौं ।‟ हार १ सम २४ भेगािाट फयाफयका १ सम ७५ जरविद्मुत ्आमोजनारे 

राइसेन्स सरएका छन ्बन े१ सम १४ जरविद्मुत ्आमोजनारे सबेका रागग विद्मुत ्विकास विबागभा आिेदन 

टदएका छन ्। साना जरविद्मुत ्आमोजनाराई सयकायरे तनमन्त्रण गना नसक्न ेअिस्था देखखएऩतछ य राइसेन्स 

सरएका धेयै आमोजना नफन्न ेअिस्था आएऩतछ कडाइ गना रागगएको विबागरे जनाएको छ ।  

प्रस्तावित भस्मौदाभा राइसेन्स पी तन्शुल्क याखे ऩतन ऩूणा कागजऩत्रविना राइसेन्स नटदने उल्रेख छ । 
ऩटहरा सफै कागजऩत्र नबए ऩतन ऩतछ ल्माउने गयी अनुभतत ऩत्र टदने व्मिस्था यहेकोभा अफ बने सफ ै

कागजऩत्र अतनिामा फनाइएको हो ।  

„कागजऩत्रको चके सरस्ट नै फनाएय सफै आएऩतछ भात्र अनुभतत ऩत्र टदने व्मिस्था गरयएको छ,‟ 

भहातनदेशक तघसभयेरे बने । साना जरविद्मुत ् आमोजनाको तनभााण अिगध नतोक्दा आमोजना 
फन्ने÷नफन्न े अतनष्ट्श्चत हुने गयेको गथमो । केही साना जरविद्मुत ् आमोजनाको राइसेन्स सरएका 
व्मष्ट्क्त िा कम्ऩनीरे आमोजना फनाए ऩतन अगधकाॊशरे नफनाएको अनुबि विबागका अगधकायीसॉग छ ।  

ऊजाा भन्त्रारमरे खायेजीभा ऩयेय फास्केटभा ऩुगेका जरविद्मुत ्आमोजनाको अनुभतत ऩत्र (राइसेन्स) 

विनाप्रततस्ऩधाा तनजी ऺेत्रराई टदनका रागग हतायभा कामाविगध सॊशोधन गना रागेको बए ऩतन विबागरे 

बने प्रततस्ऩधााकै प्रािधान याखखएको जनाएको छ । „हाभीरे सभमभ ै जरविद्मुत ् आमोजनाको कामा 
सम्ऩन्न नगयी खायेजीभा ऩयेय फास्केटभा ऩुगेका ती सफै जरविद्मुत ्आमोजना प्रततस्ऩधााभापा त भात्र 

टदन सभल्न े गयी प्रस्ताि गयेका छौं,‟ विबागका एक अगधकायीरे बन,े „कामाविगध स्िीकृत गने त 

ऊजााभन्त्रीरे हो, उहाॉको स्िाथा के छ थाहा छैन तय हाभीरे याजस्ि प्रततस्ऩधााको आधायभा टदने बनेका छौं 
।‟ ऊजााभन्त्रीको इच्छाभा विनाप्रततस्ऩधाा जरविद्मुत्को राइसेन्स टदने गयी विद्मुत ्विधेमकराई फेिास्ता 
गयेय हतायहतायभा राइसेन्स कामाविगध ऩरयितान गना रागेको बन्दै उनको आरोचना बएको गथमो । ऊजाा 
भन्त्रारमरे राइसेन्स टदॉदा काफेरी जरविद्मुत ्आमोजनाराई विद्मुत ्भहसुर प्रततस्ऩधााको आधायभा 
टदएको गथमो बने भागथल्रो कणाारी य अरुण तेस्रो जरविद्मुत ् आमोजनाराई तन्शुल्क ऊजाा 



प्रततस्ऩधााको आधायभा टदएको गथमो । तय, सुऩय ससक्स जस्तै फास्केटका आमोजनाराई याजस्ि 

प्रततस्ऩधााभा टदने गयी भस्मौदा तमाय गरयएको छ ।  

ऊजाा भन्त्रारमरे तमाय गरययहेको विधेमकभा सफ ैजरविद्मुत ्आमोजनाहरूको राइसेन्स प्रततस्ऩधााको 
आधायभा टदने उल्रेख गयेको छ । ऩटहरा प्रततस्ऩधााको आधायभा भात्र फास्केट आमोजनाको राइसेन्स 

टदने बन ेऩतन त्मसफाये स्ऩरट कामाविगध गथएन । स्ऩरट कामाविगध नबएऩतछ दईु िर्ाको राइसेन्स पी य 

याजस्ि प्रततस्ऩधााको आधायभा टदने गयी कामाविगध प्रस्ताि गरयएको छ । ऩटहरा सोसापोसा य सभरेभतोभा 
सभमभ ैनिीकयण शुल्क नततदाा ऩतन राइसेन्स विधेमक निीकयण गन े व्मिस्था यहेकोभा निीकयण 

नआएभा स्ित् यद्द हुने व्मिस्था गना रागगएको छ । विद्मुत ् विकास विबागका अनुसाय सयकायसॉग 

फास्केटभा १० हजाय १ सम २५ भेगािाटफयाफयका २ सम १० जरविद्मुत ्आमोजना छन ्। 

  



>f]tM cleofg, 2072/5/15 

जीएभआयराई ककन चाहहमो फङ्गरादेशको फजाय ? 

बायतीम ऩूिााधाय तनभााण कम्ऩनी जीएभआयरे नेऩारभा उत्ऩादन हुन ेबफजुरी फङ्गरादेश तनमाात गना 
छरपर अतघ फढाएको छ । कम्ऩनीरे ६ सम भेगािाटको भागथल्रो भस्रमाङ्दी य ९ सम भेगािाटको 
भागथल्रो कणाारी आमोजना तनभााण गना सम्झौता गयेको छ । मी कम्ऩनीफाट उत्ऩाटदत विद्मुत ्नेऩाररे 

उऩबोग गना नसक्न ेबएकारे तनमाातका रागग मसरे फजाय खोज्ने काभ गयेको हो बन्न सक्रकन्छ । 
त्मसकायण फङ्गरादेशभा तनमाात गने व्मिस्था बमो बने मी आमोजना तनभााण हुॉदैनन ्बन्ने आशङ्का 
हट्छ । त्मस्तै नेऩारको बफजुरी साका  उऩऺेत्रीम प्रसायण राइनभापा त वििी हुन ऩतन थाल्छ । त्मसैरे 

फङ्गरादेशराई बफजुरी तनमाात गना जीएभआयरे थारेको तमायी नेऩारको जरविद्मुत्को विकासका रागग 

सकायात्भक कदभ हो । जीएभआयरे तनमाात नै गनुाऩन ेगचन्ता सरनुऩन ेछैन । 

नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे आफ्नो प्रणारीभा जडडत विद्मुत ्भागको प्रऺेऩण गदाा अटहरे तनभााणाधीन 

आमोजनाहरू सम्ऩन्न बएऩतछ नेऩारराई बफजुरी फढी हुने देखाउॉ दै आएकारे जीएभआयरे 

फङ्गरादेशततय आॉखा डुराएको हो । प्रागधकयणको त्माङ्कअनुसाय प्रततिर्ा १० प्रततशतका दयरे 

बफजुरीको भाग फटढयहेको छ । उसरे फत्ती फाल्ने य औद्मोगगक ऺेत्रभा प्रमोग हुन ेआधायभा भात्रै मस्तो 
अनुभान गयेको हो । प्रागधकयणरे त्मही बएय अटहरे नमाॉ कम्ऩनीहरूसॉग ऩीऩीए गनासभेत कञ्जुस्माइॉ 
गना थारेको छ । प्रागधकयणको मो प्रऺेऩण सतही छ । हो, फढ्दो जनसङ्ख्मा य अटहरेको उऩबोगदयराई 

हेदाा बफजुरी खऩतको दय फढी नदेखखन सक्छ । तय, जफ विद्मुत ्आऩूतता तनमसभत हुन थाल्छ य ऩमााप्ठत 

भात्राभा उऩरब्ध हुन थाल्छ, त्मसको उऩबोगदय ह्िात्त ैफढ्न थाल्छ । अटहरे नेऩारभा प्रततव्मष्ट्क्त 

विद्मुत ्उऩबोग ९८ मुतनट छ बने चीनको २ हजाय ६ सम य बायतभा ६ सम ५ यहेको छ । नेऩारभा ऊजाा 
आऩूतताको ८० प्रततशत स्रोत ऩयम्ऩयागत छ बन े२ प्रततशतभात्र ैजरविद्मुत्को अॊश छ । ५० प्रततशत 

जनताका घयभा भात्र ैविद्मुत ्राइन जडान गरयएको छ । विद्मुत ्आऩूतता तनमसभत हुनेबफवत्तकै मो 
उऩबोगस्तय भागथ फढ्छ । काठभाडौंभा भात्र ैखाना ऩकाउन प्रमोग हुन ेगमासराई विद्मुत्रे विस्थाऩन गने 
हो बन ेझण्ड ै२ हजाय भेगािाट विद्मुत ्खऩत हुन्छ बन्ने अनुभान गरयएको छ । अटहरे उद्मोगहरूरे 

डडजेर प्ठराण्टफाट बफजुरी उत्ऩादन गयेय ऊजाासङ्कट सभाधान गरययहेका छन ्। विद्मुत ्आऩूतता ऩमााप्ठत 

हुन थाल्नेबफवत्तकै उद्मोगहरूरे बफजुरी खऩत फढाउ“छन ्। नेऩारभा उद्मोगहरूको स्थाऩना हुन नसक्नुका 
कायण नै ऊजाा अबाि हो । जरविद्मुत ्सस्तो हुने बएकारे मसको ऩमााप्ठत य गुणस्तयीम आऩूतता हुन 

थारेऩतछ नेऩारभा उद्मोगहरू खलु्ने िभ फढ्नसक्न ेदेखखन्छ । उद्मोगहरू खलु्नु बनेको विद्मुत ्खऩत 

फढ्नु हो । त्मसैगयी अटहरे ऩानी तताउन, सिायीसाधन चराउन गमास य ऩेिोसरमभ ऊजााको प्रमोग 

बइयहेको छ । विद्मुत ्आऩूतता फढेऩतछ गमास य ऩेिोसरमभका विकल्ऩभा नमाॉ विद्मुतीम उऩकयण 

प्रमोगभा आउनेछन ्। त्मसैगयी विद्मुत ्खऩतरे आम्दानी फढाउॉछ बन्ने ऩतन अध्ममनरे देखाएको छ । 



जतत आम्दानी फढ्छ त्मसैको अनुऩातभा विद्मुत ्खऩत ऩतन फढ्दै जान्छ । मसयी हेदाा नेऩारभा तुरुन्तै ५ 

हजाय भेिाभात्र होइन, त्मोबन्दा ऩतन फढी विद्मुत ्खऩत हुनसक्छ । त्मसैरे नेऩारभ ैजरविद्मुत्का् फजाय 

प्रशस्त छ । तनमाातको आिश्मकता न ैछैन । 

तय, नेऩारभा हजायौं भेिा जरविद्मुत ्उत्ऩादनको सम्बािना बएको अिस्थाभा विदेशी फजायको खोजी 
हुनु नयाम्रो बन्न सक्रकन्न । जीएभआयरे फङ्गरादेशको फजायभा नेऩारको बफजुरी ऩुयम्ाउन खोज्नु 
मसको अन्तययाष्ट्रिम फजायको ढोका खलु्नु हो । साथै बायतीम कम्ऩनीहरूरे राइसेन्सभात्र ओगट्छन,् 

काभ गदैनन ्बन्न ेआशङ्काराई ऩतन मो प्रमासरे तनिायण गना सक्छ । 

 
  



>f]tM /fhwfgL, 2072/5/15 

रोडसेडडङको विकल्ऩभा ऩतन वििाद  

भन्त्रीको ध्मान सोरायततय सधचिको जोड डडजेर प्रान्ट दफुै प्रस्ताि सेतो हात्ती 

बीभ गौतभ  

िर्ाात्को सभमभा सभेत दैतनक सात घन्टाबन्दा फढी रोडसेडडङको सभस्मा बोगगयहेका सिासाधायणका रागग 

रोडसेडडङ न्मूनीकयण गन ेमोजनाभा सभेत ऊजााभन्त्री याधा ऻिारी य सगचि याजेन्रक्रकशोय ऺत्रीबफच वििाद 

देखखएको छ । सयकायरे आगाभी टहउॉदभा दैतनक आठ घन्टा य नेऩार विद्मुत ्े  ्प्रागधकयणरे दैतनक १३ घन्टासम्भ 

रोडसेडडङ गने सािाजतनक गयेय जनताभा त्रास पैराइयहेका फेरा रोडसेडडङ घटाउने मोजनाभ ैभन्त्री य सगचिबफच 

वििाद देखखएको हो । 

 

सयकायरे सािाजतनक गयेको चारु आगथाक िर्ाको नीतत तथा कामािभभा आगाभी टहउॉदभा रोडसेडडङ 

दैतनक आठ घन्टाभा सीसभत गन ेघोर्णा गयेको छ । विद्मुत ्े ् प्रागधकयणरे बन े१३ घन्टासम्भ ऩुगन े

प्रऺेऩण गयेको छ । ऊजाा सगचि ऺत्रीरे भन्त्री ऻिारीसॉगै छरपर गयेय याष्ट्रिम विकास सभाधान 

ससभततको ऩूिातमायी फैठकभा सयकायरे घोर्णा गयेअनुसाय आगाभी दईु िर्ासबत्र रोडसेडडङ न्मूनीकयण 

गने सम्बािना नयहेको बन्दै १ सम ५० भेगािाटको थभार प्ठरान्ट स्थाऩना गने प्रस्ताि गयेका गथए । 
ऩटहरा सगचिको प्रस्तािप्रतत सकायात्भक यहेकी भन्त्री ऻिारीऩतछ बन े३ सम भेगािाट ऺभताको सोराय 

ल्माउन ेऩऺभा उसबइन ्। 

विगतदेखख िताभानसम्भका भन्त्री, सगचिरगामतको प्राथसभकता जरविद्मुत ्े  ् आमोजना तनभााण 

नऩयेका कायण अटहरे ऺखणक पाइदाका रागग „रोडसेडडङको विकल्ऩ सोराय क्रक डडजेर प्ठरान्ट ?‟ बन्नेभा 
सभेत भन्त्रारमभै वििाद देखखएको छ । जरविद्मुत ्े ्को तुरनाभा दिुै सेतो हात्तीका रूऩभा गचतनन्छन ्। 

„बूकम्ऩफाट बएको जरविद्मुत ्े ् आमोजना ऺतत तथा प्रसायण राइन अबािका कायणरे बायतफाट 

विद्मुत ्े  ्ल्माउन नसक्न ेबएकारे डडजेर प्ठरान्टको प्रस्ताि गयेको हुॉ,‟ ऊजाा सगचि ऺत्रीरे याजधानीसॉग 

बने, „बाडाभा सरएय ५ देखख २५ भेगािाटसम्भका झन्डै १ सम ५० भेगािाटसम्भको थभार प्ठरान्ट अस्थामी 
रूऩभा रोड सेन्टयहरू याखेय रोडसेडडङ न्मूनीकयण गनुाऩन ेभेयो धायणा हो ।‟ उनका अनुसाय विद्मुत ्

प्रागधकयणरे आह्िान गदाा उद्मोगी, व्मिसामीहरूरे प्रततमुतनट २२ रुऩैमाॉसम्भभा क्माष्ट्प्ठटक ऩािय सरन 

सक्न ेप्रस्ताि गयेको य मही हायाहायीभा डडजेर बाडाभा सरन सक्ने बएकारे मो प्रस्ताि गरयएको हो । 



सेतो हात्तीका रूऩभा सरइने डडजेर प्ठरान्ट प्रततमुतनट ३० रुऩैमाॉसम्भ ऩना सक्न े बए ऩतन प्रततमुतनट 

२३÷२४ रुऩैमाॉसम्भभा बाडाभा सरएय उऩमोग गना सक्रकने तका  उनको छ ।  

भन्त्रारमका अनुसाय ९० टदनसबत्र स्थाऩना गना सक्रकने डडजेर प्ठरान्टभा आिश्मक डडजेर सफै अस्थामी 
बाडाभा सरने व्मष्ट्क्त÷कम्ऩनीफाट आऩूतताको व्मिस्था गने गयी प्रस्ताि ऩेस गरयएको छ । 

„सयकायरे अतघ फढाउन रागेको ऩुनतनाभााण य नितनभााणका रागग ऊजाा धेयै आिश्मक ऩयेकारे रोड 

सेन्टयहरूभा याखखन े डडजेर प्ठरान्ट मोजना अतघ फढाउन सके आगाभी टहउॉदसम्भभा मसफाट १ सम ५० 

भेगािाट विद्मुत ्े ् थऩ गना सक्न ेसम्बािना छ,‟ ऊजाा सगचि ऺत्रीरे बने ।  

जरविद्मुत ्े  ्उत्ऩादन कभ हुॉदा तथा सोराय तनभााणका रागग एक िर्ाबन्दा फढी रागने तका  गरयएको छ । 
रोड सेन्टयभा डडजेर प्ठरान्ट याख्दा प्रसायणको बने सभस्मा हुॉदैन । भन्त्रीसॉग सल्राह गयेय सहभततभ ै

आपूरे डडजेर प्ठरान्टको प्रस्ताि अतघ फढाएको सगचि ऺत्रीरे फताए ऩतन भन्त्री ऻिारीरे बन े डडजेर 

प्ठरान्टको सट्टा ३ सम भेगािाट ऺभताको सोराय फनाउने प्रस्ताि अतघ फढाउन रागेकी छन ् । „ऊजाा 
सगचिरे ऩटहरा भन्त्रीसॉगै सल्राह गयेय डडजेर प्ठरान्टको प्रस्ताि विकास ससभततको ऩूिातमायी फैठकभा 
याखेका गथए तय भन्त्रीरे ऩतछ ३ सम भेगािाटको सोराय फनाउन े मोजना ऩो अतघ सानुाबमो,‟ ऊजाा 
भन्त्रारमका एक अगधकायीरे बने, „नेऩारका रागग सोराय य डडजेर प्ठरान्ट दिु ैघातक छन,् दिुै सेतो 
हात्तीबन्दा हुन्छ, जरविद्मुत ्े  ्तनभााणभा गम्बीय नबएको प्रभाणका रूऩभा मसराई सरनुऩछा  ।‟ 

प्रततमुतनट १५ रुऩैमाॉ ऩने, टदउॉसो भात्र विद्मुत्का रागग उऩमोग गना सक्रकने तथा ठुरा उद्मोगधन्दाको 
रोड धान्न नसक्रकन े कायण सोरायराई सभेत नेऩारको ऊजाा आिश्मकता सभाधानका रूऩभा सरने 
गरयएको छैन । ऊजााभन्त्री ऻिारी आएऩतछ विद्मुत ्प्रागधकयणभापा त २५ भेगािाटको सोराय फनाउन े

मोजना अतघ फढाइएको गथमो । तय, डढे िर्ा बफततसक्दा ऩतन अतघ फढ्न सकेको छैन । दिुैराई एउटा 
विकल्ऩका रूऩभा भात्र सरए ऩतन तछट्टै कसभसनको चरखेर हुन े कायणरे ऊजाा भन्त्रारमका 
अगधकायीहरूको ध्मान जरविद्मुत ्आमोजनाहरू तथा प्रसायण राइन सभमभ ैफनाउनततय बन्दा मसततय 

जाने गयेको ती अगधकायीको दाफी छ ।  

भागका आधायभा विद्मुत ्उत्ऩादन नफढेको तथा आमात गना उगचत ऩूिााधाय फन्न अझै दईु÷ततन िर्ा 
रागन े बएऩतछ भन्त्रारमरे रोडसेडडङ न्मूनीकयणका रागग छुट्टै मोजना ल्माउन रागेको छ । तय, 

विकल्ऩभा न ैभन्त्री य सगचि दईुततय देखखएका हुन ्। राइसेन्स खायेजी य सोर ुकोरयडोय प्रसायण राइनको 
ठेक्काभा भन्त्री ऻिारी य सगचि ऺत्रीबफच चसुरएको वििाद रोडसेडडङ न्मूनीकयणजस्ता गम्बीय विर्मभा 
सभेत देखखन रागेको ऊजाा भन्त्रारमका एक अगधकायीरे बने । सोरु करयडोय प्रसायण राइनभा २६ कयोड 



फढी यकभ कफोर गने कम्ऩनीराई भन्त्रीरे जफजास्ती रूऩभा ठेक्का टदने तनणाम फहुभतका आधायभा 
गयाएऩतछ सगचि गचटढएका छन ्।  

सो तनणामभा आगथाक चरखेर बएको बन्दै अष्ट्ख्तमाय दरुुऩमोग अनुसन्धान आमोगरे सफ ैकागजात 

तनमन्त्रणभा सरएय छानबफन गरययहेको छ । सगचिको नोट अप डडसेन्टकै आधायभा सो तनणामभागथ 

अष्ट्ख्तमायरे छानबफन अतघ फढाएऩतछ भन्त्री ऻिारी ऩटहरे सहभतत जनाइसकेको विर्मफाट ऩतछ हटेको 
स्रोतको दाफी छ । हार विद्मुत्को भाग १२ सम भेगािाट यहेकोभा प्रागधकयणभापा त ३ सम ३० भेगािाट य 

तनजी ऺेत्रफाट १ सम ८० भेगािाट उत्ऩादन बइयहेको छ । फाॉकी ५ सम भेगािाटको अबािभा रोडसेडडङ 

बइयहेको छ । 
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एउटै गाविसभा १० जरविद्मुत ्आमोजना 

३ सम ८४ भेगािाट ऺभता 

तनरुता शभाण  

म्मागदी । म्मागदीको नायच्माङ गाविसभा १० ओटा जरविद्मुत ्आमोजना तनभााणको चयणभा छन ्। 
ष्ट्जल्राको उत्तयी ऩमाटकीम ऺेत्र य अन्नऩूणा ऩदभागाअन्तगात ऩन ेनायच्माङ गाउॉभा अटहरेसम्भ साना–
ठूरा गयी उक्त सङ्ख्माभा जरविद्मुत ्आमोजना सबबत्रएका हुन ्। गाउॉभा सबबत्रएका जरविद्मुत ्

आमोजना तनभााणको चयणभा प्रिेश गयेसॉग ैनायच्माङ „हाइड्रो सबरेज‟ फन्दै गएको छ । अन्नऩूणा दक्षऺण 

तपा फाट फगने घरेम्दी, नीरगगरय टहभारफाट फगन ेनीरगगरय, सभरयस्ती य खमयियाह तारफाट फगन ेयेरे 

खोराभा आधारयत आमोजना तनभााणको प्रक्रिमाभा छन ्। दताा तथा तनभााणको चयणभा यहेका अन्म 

आमोजनाको गयी कुर विद्मुत ्उत्ऩादन ऺभता ३ सम ८४ भेगािाट छ । 

नायच्माङभा २०४३ सारभा तनभााण शुरू बएय २०४४ देखख विद्मुत ्वितयण थारेको २ भेगािाट ऺभताको 
तातोऩानी जरविद्मुत ्आमोजनारे जरविद्मुत्को सम्बािनाको ढोका खोरेको गथमो । अटहरे नायच्माङभा 
योिरटसा इनजॉको ४२ भेगािाट ऺभताको सभरयस्तीखोरा य येसरनाय इनय्ाजी कम्ऩनीको ४ भेगािाटको 
घरेम्दीखोरा जरविद्मुत ्आमोजना तनभााणाधीन यहेको नायच्माङ जरसयोकाय उऩबोक्ता ससभततका 
सदस्म तेज गुरुङरे जानकायी टदए । उनका अनुसाय ३८ भेगािाटको तनरगगरय, १० भेगािाटको घरेम्दी 
जरविद्मुत ्आमोजनारे िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कनको काभ सकेका छन ्। त्मसैगयी, ६ भेगािाटको 
येरेखोरा जरविद्मुत ्आमोजनारे िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कनको काभ गरययहेको छ । ६२ भेगािाटको 
तनरगगरय क्मास्केड, ५ भेगािाटको तनरगगरय भागथल्रो य ५० भेगािाटको भध्म कारीगण्डकी जरविद्मुत ्

आमोजना दताा बइसकेको य अन्म आमोजनासभेत दतााको प्रक्रिमाभा यहेको नायच्माङ जरसयोकाय 

उऩबोक्ता ससभततरे फताएको छ । 
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भाधथल्रो ताभाकोसीको काभ असोजदेखख सुचारु हुन्छ 

१२ गतेको बूकम्ऩरे खासै ऺतत नगये ऩतन २९ गतेको ऩयकम्ऩरे आमोजनाभा फढी ऺतत ऩु¥मामो । 
आमोजनाको भुतम सॊयचनाभा ठूरो ऺतत बएको छैन । प्रिेश भागणभा सफैबन्दा फढी ऺतत बएको छ । सफ ै

काभदायरे कामणस्थर छाडकेो हुॉदा अहहरे आमोजनाको काभ फन्द छ ।  पोसणभेजय (विशषे 

व्मिस्था)अन्तगणत अहहरे ठेकेदायरे काभ स्थगन गयेको छ ।  

–बूकम्ऩफाये याजधानी केख्न्ित बएय विमबन्न अध्ममन बएका छन ् । तय, ठूरो बूकम्ऩ य ऩयकम्ऩरे 

हहभार य ऩहाडी ऺेत्र जोखखभभा यहेछ बन्ने देखामो । आमोजना जहाॉ फन्छ, त्मस ऺेत्रभा फढी सतकण  
हुनुऩने सन्देश बूकम्ऩरे हदएको छ ।  

– मसमबर िक्र्सदेखख सफै उऩकयणको बफभा गरयएको छ । ऺततको बुक्तानी बफभारे गछण  । ठूरो आमोजना 
य तनभाणणाधीन यहेकारे सफैको जोखखभ बफभा गरयएको छ । हाभी भूल्माॊकनभा यहेकारे विियण तमायऩतछ 

ऺततको दाफी गनेछौं ।  

विऻान शे्रष्ठ (प्रभुख कामाकायी अगधकृत, अऩय ताभाकोसी हाइड्रोऩािय सरसभटेड) 

रुड्की विश्िविद्मारमफाट इष्ट्न्जतनमरयङ अध्ममन ऩूया गयेऩतछ सन ्१९८८ भा नेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयणभा इष्ट्न्जतनमयका रूऩभा प्रिेश गयेका विऻान शे्ररठ अटहरे देशभा तनभााणधीन सफैबन्दा ठूरो 
आमोजना भागथल्रो ताभाकोसीको प्रभुख छन ्। कुरेखानी प्रथभ, ग्राहक तथा वितयण सेिा, 
प्रसायणराइनरगामत दजानबन्दा फढी आमोजनाभा काभ गरयसकेका शे्ररठ ०६५ सारदेखख तनभााणाधीन 

४५६ भेगािाट ऺभताको भागथल्रो ताभाकोसीभा तनसभत्त आमोजना प्रभुख हुॉदै अटहरे अऩय ताभाकोसी 
हाइड्रोऩािय सरसभटेडको प्रभुख कामाकायी अगधकृत (सीईओ) छन ्। आमोजना तनभााणभा यहेको चुनौतीराई 

अिसयका रूऩभा सरनुऩने उनको ठम्माइ छ । विनाशकायी बूकम्ऩरे ऺतत ऩु¥माएऩतछ अटहरे भागथल्रो 
ताभाकोसी अिरुद्ध छ । आमोजना ठप्ठऩ हुॉदा काभ १ िर्ा टढरो हुन ेऩक्काऩक्की बएको छ । हारसम्भ 

आमोजनाको काभ ७५ प्रततशत भात्र सक्रकएको छ । प्रस्तुत छ, आगाभी असोजदेखख आमोजनाको काभ 

सुचारु गने तमायीभा यहेका शे्ररठसॉग कायोफायकभॉ फाफुयाभ खड्कारे गयेको कुयाकानी :  

 

 

भाधथल्रो ताभाकोसीजस्तो ठूरो आमोजना तनभाणणको नेततृ्ि मरइयहनुबएको छ । तऩाईंरे अहहरेसम्भ 

कस्तो अनुबि गनुणबएको छ ? 



नेऩारभा तनभााणधीन हारसम्भकै सफैबन्दा ठूरो आमोजना बएकारे मसराई सम्ऩन्न गना ठूरो चनुौती 
छ । मो चनुौतीराई अिसयको रूऩभा सरएय भ आमोजनाको काभभा तनयन्तय रागगयहेको छु । भैरे 

मसराई ठूरो काभका रूऩभा नसरई आफ्नो ष्ट्जम्भेफायी सम्झकेो छु ।  

विनाशकायी बूकम्ऩऩतछ भाधथल्रो ताभाकोसी अहहरे कुन अिस्थाभा छ ? 

िैशाख १२ गतेको विनाशकायी बूकम्ऩ य िैशाख २९ गतेको ठूरो ऩयकम्ऩरे आमोजनाभा ऺतत ऩुगेको छ । 
१२ गतेको बूकम्ऩरे खासै ऺतत नगये ऩतन २९ गतेको ऩयकम्ऩरे आमोजनाभा फढी ऺतत ऩ¥ुमामो । 
आमोजनाको भुख्म सॊयचनाभा ठूरो ऺतत बएको छैन । प्रिेश भागाभा सफैबन्दा फढी ऺतत बएको छ । 
सुरुङरगामत फाॉधभा ऩतन खासै ऺतत बएको छैन । ऩटहयोरे सडक सॊयचना बत्काएको छ । बूकम्ऩरे गदाा 
भजदयुरगामत अन्म कभाचायीराई आमोजनास्थरभा गएय काभ गना सभस्मा बएको छ । बूकम्ऩरे 

उनीहरूको भनोविऻानभा असय ऩायेको छ । सफै काभदायरे कामास्थर छाडकेो हुॉदा अटहरे आमोजनाको 
काभ फन्द छ ।  पोसाभेजय (विशरे् व्मिस्था)अन्तगात अटहरे ठेकेदायरे काभ स्थगन गयेको छ । अफ काभ 

चाॉड ैसुचारु हॉेुदै छ ।  

अभेरयकी बूगबणविद्को सभूह बूकम्ऩको ऺततफाये आमोजनाको अध्ममन गयेय पककण एको छ, उसरे के 

सुझाि हदमो ? 

बूकम्ऩ य ऩयकम्ऩरे ऺतत गयेऩतछ मसको भूल्माॊकन गना य फाॉधभा देखखएको सभस्माको जानकायी सरन 

अभेरयकी विऻराई फोराइएको हो । अभेरयकी प्राध्माऩक इटरसरगामतको सभूहरे अध्ममन गयेको गथमो । 
उनीहरूको अध्ममन बूकम्ऩ य जसभनको अिस्थाफाये गथमो । आमोजनाभा देखखएको सभस्मा बूकम्ऩका 
कायण बएको हो बन्ने उनीहरूको तनरकर्ा छ । तनभााण बएका सससबर सॊयचना खतयाभुक्त यहेको य 

ऩतछका रागग योकथाभका उऩाम अफरम्फन गना तथा आिश्मक सॊयचना थऩ तनभााण गना सुझाि टदइएको 
छ । ऩटहयो फढी गएकारे ससन्धऩुाल्चोकको जुयेको जस्तो अिस्था हुनसक्छ बन्ने उनीहरूको ठम्माइ छ । 
ऩटहयोको अध्ममन गयेय मसराई व्मिस्थाऩन गना चनुौती छ । फाॉध तनभााणऩतछ ऩानी जम्भा बएय मसरे 

ठूरो ऩोखयीको आकाय सरन्छ । त्मस्तो अिस्थाभा बूकम्ऩ िा फढी िर्ाा अतन ऩटहयोफाट ऺतत ऩतन 

हुनसक्छ । त्मसैरे मसराई व्मिस्थाऩन गनुाऩन ेदेखखएको छ ।  

बूकम्ऩऩतछ ऩहाडी ऺेत्र जरविद्मुत ्विकासका राधग जोखखभभा छ । मसरे रगानीकताणराई सकायात्भक 

सन्देश हदएन । तऩाईंरे मसराई कसयी मरनुबएको छ ? 

बूकम्ऩफाये याजधानी केष्ट्न्रत बएय विसबन्न अध्ममन बएका छन ्। तय, ठुरो बूकम्ऩ य ऩयकम्ऩरे टहभार 

य ऩहाडी ऺेत्र जोखखभभा यहेछ बन्ने देखामो । आमोजना जहाॉ फन्छ, त्मस ऺेत्रभा फढी सतका  हुनुऩने 
सन्देश बूकम्ऩरे टदएको छ । ऺततफाट फच्न फढी सुयक्षऺत उऩामहरूको अफरम्फन गनुाऩछा  ।  



बूगबणविद्रे नेऩारको हहभारी तथा ऩहाडी ऺेत्र मुयोऩ य अभेरयकाको बन्दा कभजोय यहेको फताएका छन ्। 
के हाम्रो बौगोमरक अिस्था मस्तै हो ? 

भ बूबगाविद् होइन, एउटा इष्ट्न्जतनमयको नातारे बन्नुऩदाा ऩहाडी ऺेत्रको बूिनौट कभजोय छ । भैरे 

सुनेअनुसाय अभेरयका य मुयोऩको बन्दा नेऩारको ऩहाडी य टहभारी ऺेत्र कान्छो बएकारे कभजोय देखखएको 
छ । रगानीको टहसाफरे जोखखभ न्मून गना थऩ सुयऺा अऩनाउनुऩने देखखएको छ ।  

भाधथल्रो ताभाकोसीको काभ कहहरे सुचारु हुन्छ ? 

बूकम्ऩ य त्मसऩतछको ऩयकम्ऩरे आमोजनाको काभ योक्रकएको हो । आमोजनानष्ट्जक ससन्धऩुाल्चोक य 

दोरखा ष्ट्जल्रा बएय अटहरे ऩतन ऩयकम्ऩ गइयहेका छन ्। मसरे तनभााण काभ सुचारु गना सभस्मा बएको 
छ । िर्ाातरे गदाा डयरागदो अिस्था ससजाना गयेको छ । असोजको ऩटहरो साता िा विश्िकभाा ऩूजाको टदन 

आमोजनाको काभ सुरु गछौं । हाभीरे त्मसको तमायी गरययहेका छौं । सुरुको काभ बनेको फाटो खरुाउने हो 
। हाभी काभदाय ऩरयचारनदेखख आमोजनाको मोजना तमायीभा हाभी जुट्छौं । गोंगयसम्भ फाटो 
सञ्चारनभा आइसकेको छ, मसराई अझ भजफुत फनाउन फाॉकी छ । गोंगयफाट फाॉधस्थर राभाफगय जान 

सभस्मा छ । ऩटहयोरे ऩूयै ट्र्माकभा ऺतत ऩु¥माएको हुॉदा मसराई खोल्ने काभ सुरु हुन्छ । ऩटहयो ऩन्छाएय 

सडक सञ्चारनको अिस्थाभा ल्माउन अझै २ भटहना रागनेछ । ४ क्रकरोसभटय राभो हेडयेस टनेरभा ऩानी 
जभेको छ, सपा गना भटहनौं रागन सक्छ ।  

बूकम्ऩऩतछ आएको फाढीरे ऩतन ऺतत ऩु¥माएको छ । तनभाणण उऩकयण य थपु्रै क्माम्ऩ ऩतन फगाएको छ । 
आमोजनाभा कतत ऺतत ऩुगेको छ ? 

िैशाख २९ गतेको ऩयकम्ऩरे गोंगय खोराभा ऩटहयो गएको गथमो । ऩटहयोरे खोरा थनु्मो । िर्ाातका कायण 

फाढी आएय भजदयु फस्ने क्माम्ऩ, उऩकयण याख्न ेगोदाभ य ऩुर फगाएको छ । ऺततको विियण आइसकेको 
छैन । उऩकयण य सससबरिक्र्स गयी २ अफा रुऩैमाॉको ऺतत बएको अनुभान गरयएको छ । सससबर िक्र्सदेखख 

सफै उऩकयणको बफभा गरयएको छ । ऺततको बुक्तानी बफभारे गछा  । ठूरो आमोजना य तनभााणाधीन 

यहेकारे सफैको जोखखभ बफभा गरयएको छ । हाभी भूल्माॊकनभा यहेकारे विियण तमायऩतछ ऺततको दाफी 
गनेछौं । ऺततको भूल्माॊकन बइयहेकारे अझै िास्तविक ऺततको विियण आइसकेको छैन ्। कततऩम 

ठाउॉभा भूल्माॊकन गना सक्रकएको छैन । बफभा कम्ऩनीको रस एजस्टयरे हेयेको ऩतन छैन । उसरे हेयेऩतछ 

कतत भूल्माॊकन हुन्छ, सोही आधायभा आमोजनारे दाफी ऩेस गनेछ । भूल्माॊकनको काभ िर्ाात सक्रकएऩतछ 

हुनेछ । ऩयकम्ऩ आइयहेको य िर्ाातको सभम बएकारे कततऩम स्थानभा गएय ऺततको विियण सॊकरन 

गना कटठनाइ ऩयेको छ । त्मसैरे िर्ाातऩतछ आमोजनारे ऺततको भूल्माॊकन सकेय बफभाको दाफी बुक्तानी 
ऩेस गनेछ ।  

बफभारे आमोजनाभा बएको ऺततको कतत कबय गने देख्नबुएको छ ? 

ऺततको धेयै अॊश बफभारे कबय गछा  । बफभारे धेयै कबय गने हुॉदा आमोजनाराई आगथाक बाय कभ ऩछा  । 



ऺततको बुक्तानी ऩाए ऩतन सभमभा काभ सम्ऩन्न हुन सकेन, जसका कायण बफजुरी उत्ऩादन नहुॉदा हुन े

आम्दानी गुम्ने बमो ।  

बूकम्ऩअतघ आमोजनाको काभ ७५ प्रततशत सम्ऩन्न बइयहेको धथमो । त्मसऩतछ ऺततका साथै काभ 

अिरुद्ध बएकारे प्रगतत प्रततशत घट्ने सम्बािना कतत छ ? 

प्रगततको प्रततशत घट्ने सम्बािना हुॉदैन । जतत काभ सक्रकमो त्मो त्मवत्त नै हुन्छ । क्रकनबने, काभ सुरु हुन 

सभम रागन ेबमो । जोखखभ फढेकारे केही रागत ऩतन फढ्नेछ ।  

बूक्म्ऩरे गदाण आमोजनाको काभ रगबग १ िषण हढरा हुने देखखएको छ । कतत सभम थप्ने तमायी छ ? 

प्रायष्ट्म्बक अिस्थाराई हेदाा आमोजना १ िर्ा टढरा हुन ेदेखखन्छ । बूकम्ऩफाट बएको ऺततको बफभारे कतत 

कबय गछा , त्मसफाट फाॉकी भात्र ऺतत हो । रागत मतत फढ्छ बनेय अटहरे न ैबन्न सक्न ेअिस्था छैन ।  

आमोजनाको काभ कहहरे सम्ऩन्न होरा ? 

मसका रागग हाभीरे आन्तरयक तमायी गरययहेका छौं । भनसुन नसक्रकएसम्भ काभ सुरु हुॉदैन । ठेकेदायरे 

भूल्माॊकन गयेय नमाॉ तासरका टदॉदै छ, उसरे कतत चाॉडो गना सक्छ त्मसभा बयऩछा  ।  

मसमबर, हाइड्रोभेकातनकर, इरेक्रोभेकातनकर य प्रसायणराइनका ठेकेदायराई थऩ बुक्तानी गनुणऩछण  ? 

ठेक्का सम्झौता गदाा न ैकन्टेन्जेन्सी प्ठरान तमाय गरयएको हुन्छ । सोही आधायभा भात्र बुक्तानी हुन्छ । 
हारसम्भ ठेकेदायरे दाफी गयेको छैन । बूकम्ऩका कायण दाफी हुनसक्छ । सकेसम्भ हाभी बफभाफाट कबय 

हुने व्मिस्था गनेछौं ।  

ठेकेदाय आउन नचाहेको बन्ने सुतनन्छ तन ! 

भनोिैऻातनक असयरे गदाा सभस्मा बएको हो । चीनको ससचिुान प्रान्तभा बूकम्ऩ आउॉदा आमोजनाभा 
काभ गयेका व्मष्ट्क्त ताभाकोसीभा काभ गरययहेकारे उनीहरू भानससक रूऩभा त्रससत छन ्। 
इरेक्िोभेकातनकरभा काभ गने ऩतन ४ िर्ाअतघ ससष्ट्क्कभभा गएको बूकम्ऩको अनुबि बएकारे उनीहरू 

ऩतन भानससक रूऩभा काभ गयन् तमाय छैनन ्। त्मही बएय दफाफभा काभ रगाउन सक्न ेअिस्था छैन ।  

बूकम्ऩरे आमोजनाभा कतत ऺतत बएको छ ? 

सफै गयेय २ अफा रुऩैमाॉको ऺतत बएको अनुभान गरयएको छ । भूल्माॊकनऩतछ भात्र िास्तविक ऺततको 
विियण प्राप्ठत हुनेछ । सडकभा ऺतत बएको छ, ऩटहयो गएको छ, फारुद ऩड्क्रकएको अिस्था छ । हाभीरे 

बूकम्ऩराई हेयेय थऩ सुयऺाका उऩाम अफरम्फन गनुाऩन ेहुन्छ ।  

आमोजनाको डडजाइन ऩरयितणन हुने सम्बािना कवत्तको छ ?   

डडजाइन ऩरयितान गनुाऩने अिस्था आए रागत फढ्न सक्छ । जस्तै : कन्िोर रुभ खोराको छेउभा छ, 



सुयऺाको टहसाफरे त्मसराई सुरुङसबत्रै रैजाने क्रक बन्नेफाये सोगचयहेका छौं । मसरे ऩतन रागत फढ्छ । 
बूकम्ऩरे गदाा त्महाॉ कन्िोर रुभ सुयक्षऺत देखखएन ्। सुयऺाका थऩ उऩाम अफरम्फन गदाा केही 
डडजाइनसभेत ऩरयिता हुने बएकारे रगात ऩतन थवऩने सॊबािना छ ।  

योल्िामरङको ऩतन ताभाकोसीभा मभसाएय सुतखामाभभा फढी बफजुरी उत्ऩादन गन ेमोजना छ । मो 
आमोजनाको काभ कहहरे सुरु हुन्छ ? 

योल्िासरङको सम्बाव्मता अध्ममनको काभ सुरु बएको फेरा बूकम्ऩ आमो । योल्िासरङको टटभरे काभ 

योक्रकयहेको छ । मसको तनमसभत काभ बएकारे िर्ाादऩतछ उसरे काभ सुरु गछा  ।  

योल्िामरङ डाइबसणन फनाउन रगानी कहाॉफाट जुटाउॉ दै हुनुहुन्छ ? 

ऩटहरा आमोजनाको अध्ममन सम्ऩन्न गनेछौ । त्मसऩतछ रागत थाह हुनेछ । मसभा विसबन्न भोडरे 

आएका छन ्। तनधाारयत सभमभा भागथल्रो ताभाकोसी सम्ऩन्न गना सक्मौं बने सयकायरे ताभाकोसी 
आमोजनाराई टदने प्रततभेगािाट ५० राख रुऩैमाॉ अनुदानरे योल्िासरङ तनभााण हुने हाभीरे देखेका छौं । 
अनुदान साढे २ अफा रुऩैमाॉ प्राप्ठत गछाांेै । मो नै योल्िासरङको रागत हो ।  

ताभाकोसीको सेमय कभणचायीराई भात्र वितयण गरयएको छ । आमोजनाफाट प्रबावित सिणसाधायणका 
राधग कहहरे सेमय तनष्कासन हुन्छ ? 

आमोजनाफाट प्रबावित दोरखा ष्ट्जल्रािासीराई सेमय तनश्कासन गयेका गथमौं । विसबन्न सभस्मारे 

सेमयको काभ सम्ऩन्न हुन सकेको छैन । कभाचायीका रागग सक्रकइसकेको छ । दोरखाभा बूकम्ऩरे धेयै 

ऺतत ऩ¥ुमाएको हुॉदा त्महाॉका फाससन्दाको प्राथसभकता सेमयको सट्टा घय तनभााणभा छ । त्महाॉ बूकम्ऩरे 

गदाा ९५ प्रततशत घय बत्केका छन ्। ऩुनतनाभााणको काभ धेयै फाॉकी यहेका कायण मो अिस्थाभा सेमयको 
काभ सुरु नगदाा याम्रो हुने देखखएको छ । सेमय तनरकासन नगना सुझाि आएका छन ्। मस्तो फेरा 
तनरकासन गदाा आगथाक कायण सफैको ऩहॉेुचभा सेमय नऩुगन सक्छ ।  

रगानीकताणरे आमोजनाफाट प्रततपर हढरा ऩाउने बए तन ! 

बूकम्ऩफाट ऺतत ऩुगे ऩतन ताभाकोसी सस्तो आमोजना बएकारे प्रततपरभा त्मवत्त पयक ऩय्ादैन । 
आमोजनाको रागत अझै प्रततभेगािाट १० कयोड रुऩैमाॉबन्दा तर छ । आमोजनाको काभ सुचारु गना 
टढराइ हुन गएकारे तनधाारयत सभततभा सम्ऩन्न नहुन ेबएको छ । सुरुभा ३५ अफा २९ कयोड रुऩैमाॉ 
अनुभातनत रागत तम बएको हो । डरय भहॉगगएकारे रागत फढेय ४१ अफासम्भ ऩुगन ेहाम्रो ऩूिाानुभान छ । 
४१ अफा रागत भान्दा ऩतन आमोजनाको रागत प्रततभेगािाट १० कयोड रुऩैमाॉ ऩुगछ । 
डरय भहॉधगदा य बूकम्ऩको ऺततरे गदाण फढेको रागत कस्रे फेहोनेछ ? 

फढेको रागत कम्ऩनीरे न ैजुटाउनुऩने हुन्छ । कभाचायी सञ्चम कोर्रगामत ऋणदाताको रगानी २० अफा 
रुऩैमाॉ भात्र हो । उनीहरूरे थऩ रगानी गदैनन ्। थऩ हुने २, ३ अफा रुऩैमाॉ अल्ऩकासरन कजाा सरनेछौं  ।  



आमोजनाको प्रसायणराइनको काभभा के प्रगतत बइयहेको छ ? 

प्रसायणराइनको काभ बइयहेको छ । बूकम्ऩरे गदाा ठेकेदायरे थऩ सभम ऩाएको छ ।  

स्थानीम याजनीततक दरफाट कततको सहमोग मभरेको छ ? 

याजनीततक दर य ष्ट्जल्रािासीको सहमोगरे आमोजनाको काभ ७५ प्रततशत सम्ऩन्न बएको हो । ष्ट्जल्राको सहमोग 

नबएको बए आमोजना तनभााण न ैहुन ेगथएन ्।  
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नौगड गाढ जरविद्मुत आमोजनाको विद्मुत ्ऩूणण खऩत 

-िावर्ाक १५ प्रततशत प्रततपर ऩाउने प्रऺेऩण 

- १२ फर्ाभा ऋण चकु्ता गने मोजना 

अवऩ ऩािय कम्ऩनी सरसभटेडद्धाया उत्ऩाटदत नौगड गाढ साना जरविद्मुत आमोजनाको सम्ऩूणा विद्मुत 

याष्ट्रिम प्रशायण राइनभा जोडडएको छ । उत्ऩाटदत विद्मुत नेऩार विद्मुत प्रागधकयणको चभेसरमा 
आमोजनाष्ट्स्थत फराॉच सिस्टेशनको ३३ के.सब सफफायभा जोडडएको हो । 

८ दशभरि ५ भेगािाट ऺभताको मस आमोजनारे बदौ २ गतेदेखख आफ्नो व्माऩायीक उत्ऩादन शुरु गयेको 
हो । कम्ऩनीको उत्ऩाटदत विद्मुत १३२ के.सब को िान्ससभसन राइनफाट जाने प्रािधान यहेको छ । तय, 

उक्त िान्ससभसन राइनको तनभााण कामा ऩूया नबएकोरे फैकष्ट्ल्ऩक ३३ के.सब भा जोडडएको कम्ऩनीको 
बनाइ छ ।   

दाचुारा ष्ट्जल्राको देथरा गाविसभा तनभााण स्थर यहेको उक्त आमोजनाफाट उत्ऩाटदत विद्मुत ्फैतडी, 
डडरेधयुा, फुडयहुॉदै अत्तरयमा सिस्टेशन सम्भ ऩु¥माइएको छ ।  मससॉगै सुदयु ऩष्ट्श्चभका ऩहाडी ष्ट्जल्राहरु 

रोडसेडडङ भुक्त बएको कम्ऩनीरे जानकायी टदएको छ । आमोजनारे िावर्ाक ५३ गगगािाट आिय बफद्मुत 

उत्ऩादन गछा  । 

कम्ऩनीरे तनकट बविरमभा अऩय नौगड गाढ ८ भेगािाट य ४० भेगािाट ऺभताको भागथल्रो चभेसरमा 
आमोजनाको तनभााणको रागग आिश्मक प्रकृमा थारेको सभेत जानकायी गयाएको छ । अऩी हाइड्रो 
ऩाियका कामाकायी प्रभुख सॊष्ट्जफ न्मौऩानेका अनुसाय कम्ऩनीरे ८ भेगािाटको भागथल्रो नौगड य ४० 

भेगािाटको भागथल्रो चभेसरमा आमोजनाको सम्बािना अध्ममन थासरसकेको छ ।   

मस कम्ऩनीका रगानीकतााहरुरे आपनो रगानीभा न्मूनतभ िावर्ाक १५ प्रततशत प्रततपर ऩाउने प्रऺेऩण 

छ बन े१२ फर्ाभा ऋण चकु्ता गन ेमोजना छ । वऩऩीेेए दय सुक्खा भटहनाहरुभा रू. ७ य फर्ाातभा रू. ४ का 
दयरे खयीद गने सम्भmेौता बएको छ । सम्भmेौताभा प्रत्मेक फर्ा ३ प्रततशतका दयरे ९ ऩटक सम्भ 

उक्त दय येट फढ्ने उल्रेख छ । त्मस्तै शमेयधनीराई िावर्ाक फोनस बफतयण गने प्रािधन याखीएको छ । 
कम्ऩनीरे  २०७२ आर्ाढ २३ देखख २८ सम्भ सिासाधायणराई शमेय जायी गरयसकेको छ । 
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सुदयूऩख्श्चभ रोडशडेडङ भुक्त : नौगडगाढफाट उत्ऩादन शरुु 

अवऩ हाइड्रो ऩािय कम्ऩनी सरसभटेडद्िाया प्रिद्र्गधत नौगडगाढ साना जरविद्मुत ्आमोजनाफाट 

उत्ऩाटदत  सम्ऩूणा विद्मुत ्याष्ट्रिम प्रसायण राइनभा जोडडएको छ । उत्ऩाटदत विद्मुत ्नेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयणको चभेसरमा आमोजनाष्ट्स्थत फराॉच सफस्टेशनको ३३ केबी सफफायभा जोडडएको हो । ८ 

दशभरि ५ भेगािाट ऺभताको उक्त आमोजनारे बदौ २ गतेदेखख आफ्नो व्मािसातमक उत्ऩादन शुरू 

गयेको हो । कम्ऩनीको उत्ऩाटदत विद्मुत ्१३२ केबीको िान्ससभशन राइनफाट जाने प्रािधान यहेको छ । 
तय, उक्त िान्ससभशन राइनको तनभााण कामा ऩूया नबएकारे िैकष्ट्ल्ऩक ३३ केबीभा जोडडएको कम्ऩनीको 
बनाइ छ ।   
दाचुारा ष्ट्जल्राको देथरा गाविसभा तनभााणस्थर यहेको उक्त आमोजनाफाट उत्ऩाटदत विद्मुत ्फैतडी, 
डॉडरेधयुा, फुडय हुॉदै अत्तरयमा सफस्टेशन ऩु¥माइएको छ । त्मससॉग ैसुदयूऩष्ट्श्चभका ऩहाडी ष्ट्जल्राहरू 

रोडशडेडङ भुक्त बएको कम्ऩनीरे जानकायी टदएको छ । आमोजनारे िावर्ाक ५३ गगगािाट आिय विद्मुत ्

उत्ऩादन गछा  । 

कम्ऩनीरे तनकट बविरमभा ८ भेगािाट ऺभताको अऩय नौगडगाढ य ४० भेगािाट ऺभताको भागथल्रो 
चभेसरमा आमोजनाको तनभााणका रागग आिश्मक प्रक्रिमा थाल्नेसभेत जानकायी टदएको छ । अवऩ हाइड्रो 
ऩाियका कामाकायी प्रभुख सञ्जीि न्मौऩानेका अनुसाय कम्ऩनीरे ती दईु आमोजनाको सम्बाव्मता 
अध्ममन थासरसकेको छ । उक्त कम्ऩनीका रगानीकतााहरूरे रगानीभा न्मूनतभ िावर्ाक १५ प्रततशत 

प्रततपर ऩाउने प्रऺेऩण छ । 

कम्ऩनीरे १२ िर्ासबत्र ऋण चकु्ता गन ेमोजना छ । नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयण य कम्ऩनीफीच प्रततमुतनट 

सुक्खा माभभा रू. ७ य िर्ाामाभभा रू. ४ को दयरे विद्मुत ्खयीद गने सम्भझौता बइसकेको छ । 
सम्झौताभा प्रत्मेक िर्ा ३ प्रततशतका दयरे ९ ऩटकसम्भ उक्त दय फढ्न ेउल्रेख छ । कम्ऩनीरे गत 

असायभा सिासाधायणराई शमेय ऩतन जायी गरयसकेको छ । 

 
 

 
 

 


