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बूढीगण्डकी ऩररयोजनाका चनुौती 
याजु शे्रष्ठ, विदयु गौतभ 

ऊजाा सॊकट अन्त्म गनाका रागग अऩरयहामा भाननएको गोयखा य धाददङभा ऩन ेफूढीगण्डकी जरविद्मुत ्ऩरयमोजना 
फनाउन ेहल्रा सुननएको ३० िर्ाबन्तदा फढी बइसकेको छ । सुरुभा ६ सम भेगािाट ऺभताभा फनाउन ेबनेय अध्ममन 

गरयएकोभा हार फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्आमोजना विकास समभनतरे कन्तसल्टेन्तट ट्र्माकिेर इन्न्तजननमरयङराई 

रगाएय जराशम य जडान ऺभता दिु ैफढाई नमाॉ विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) फनाएको छ।  
  

प्रनतिेदनअनुसाय ऩरयमोजनारे फूढीगण्डकी नदीभा २६३ मभटय अग्रो फाॉध फनाएय ६३ िगा ककरोमभटय डुफान ऺेत्र 

हुन े१२०० भेगािाट ऺभताको विद्मुत ्गहृ ननभााण हुनेछ । जराशममुक्त ऩरयमोजना बएकारे आिश्मक बएको 
फेराभा भात्र मस मोजनाफाट विद्मुत ्उ्ऩादन गना सककन ेबएकारे मो ऩरयमोजना ननभााण बएभा मसरे दहउॉद मा 
साॉझभा हुन ेउच्च विद्मुत ्भाग ऩूनत ा गना सहमोग ऩुमााउनेछ। 

 
  

१. तय मो ऩरयमोजना ननभााण गना ननभााण अिगधको ब्माज य भ्माट नजोडीकन ैसाढे दईु अफा डरय (दईु खफा साठी 
अफा) ऩन ेदेखखन्तछ । मसभा ऩरयमोजनाको ननभााण अिगधसम्भको (७-८ िर्ा ) सम्भको ब्माज य कय-भ्माट जोड्दा मो 
यकभ फढेय ३.५ खफाबन्तदा फढी ऩुग्न ेदेखखन्तछ।  
  

३.५ खफाबन्तदा फढी खचा गयेय ननभााण गरयन ेऩरयमोजनारे िर्ाभा भात्र तीन अफा ३० कयोड मुननट बफजुरी उ्ऩादन हुन े

हुनारे रगानी उठाउन भात्र ऩनन भहॉगो दयभा विद्मुत ्फेच्नुऩन ेआिश्मकता यहन्तछ। 
 

मो ऩरयमोजना हारको प्रस्तािअनुसाय न ैननभााण बएभा मो ऩरयमोजनारे साभान्तम प्रनतपर ददन ऩनन मसफाट 

उ्ऩाददत विद्मु्को ऩीऩीए दय प्रनत मुननट १४ रुऩैमाॉबन्तदा फढी हुनुऩन ेबएकारे उऩबोक्तारे चको विद्मुत ्भहसुर 

नतनुाऩन ेहुन सक्छ। विद्मुत ्भूल्म साभान्तम जनताको ऩहुॉचभा ल्माउन सयकायरे ठूरो यकभ अनुदान य सुरब 

ऋणको रूऩभा ददनुऩन ेहुन्तछ, जुन गना सयकायराई सन्जरो हुन ेछैन। 
  

२. सयकायरे रगानी गयेका अरू धेयै ऩरयमोजनाभा जस्तै मो ऩरयमोजनाभा ऩनन ननभााण दढरासुस्ती य जदटरता 
आउन सक्नारे मसको ननभााण सभम य रागत दिु ैफढ्न सक्न ेहुनारे ऩरयमोजनारे साभान्तम प्रनतपर ददनको रागग 

ऩनन विद्मुत ्दय अझ फढी हुनुऩनेछ। 
  

३. हारसम्भ ऩनन ऩरयमोजनाको डीऩीआय विऻफाट भूल्माॊकनसभेत नगयाइएकारे कन्तसरट्मान्तटरे प्रस्ताि गयेको 
प्रस्ताि न ैसफैबन्तदा उऩमाक्त हो बन्तन सक्न ेअिस्था नयहेकारे मो डीऩीआयको आधायभा सीध ैऩरयमोजना 
ननभााणभा जाॉदा विमबन्तन जदटरता आउन सक्न ेय ननभााण अिगधसभेत फढ्न सक्न ेहुनारे ऩरयमोजना रागत अझ 

फढ्न जान ेदेखखन्तछ।  
  



रगानीकताारे मो ऩरयमोजना सभमभ ैसम्ऩन्तन बएभा ऩनन आठ िर्ासम्भ ननभााण अिगध य अको रगानी उठाउन 

धेयै िर्ा कुनुाऩन ेबएकारे रगानीकतााराई मो ऩरयमोजना अदहरेको अिस्थाभा आकर्ाक हुॉदैन। 
  

४. धेयै विऻ, याजनीनतऻ य अथाविद्रे मो ऩरयमोजना स्िदेशफाटै (सिासाधायण य सॊस्थाफाट) ऩैसा उठाएय फनाउनुऩन े

बन्तदै आएका छन।् तय मसयी ऩरयमोजना ननभााण गदाा सेमय होल्डयराई पाइदा ददनुऩन ेफाध्मता हुन्तछ। 
रगानीकतााराई रगानी उठाउन २० िर्ा ऩखा बन्तन ुऩनन न्तमामसॊगत हुन्तन। सेमयहोल्डयको अऩेऺा ऩूया गना ऩीऩीए दय 

उच्च हुन जरुयी छ। 
  

ऩररयोजनाबाट उत्ऩाददत बबजुऱी कसरी सस्तो बनाउन े? 

  

ऩरयमोजनाको ऩुनसयंचना गयेय (जस्तै फाॉधको प्रकाय ऩरयितान गयेय, फाॉधको उचाइ घटाएय) ऩरयमोजनाको रागत 

घटाउन सककन्तछ । सस्तो ऩरयमोजनारे स्िाबाविक रूऩभा सस्तो बफजुरी ददन सक्छ।  
  

उदाहयणको रागग ऩरयमोजनाको फाॉधको उचाइ २० मभटय घटाउॉदा फाॉध ननभााण गन ेक्रभभा हुन ेखचा कभ हुनुका 
साथसाथ ैकरयफ २५ हजाय योऩनी जग्गा थोयै अगधकयण गनुाऩन ेदेखखन्तछ। ्मसैगयी हार प्रस्तावित आयसीसी डफर-

आका  ड्माभको सट्टाभा यक कपल्ड ड्माभको विकल्ऩभा ऩनन ऩमााप्त अध्ममन गयी सफैबन्तदा अनुकूर हुन ेगयी 
डीऩीआय चयणभ ैडडजाइन बएको अिस्थाभा सफैबन्तदा कभ रागतभा धेयै प्रनतपर ऩरयमोजना फन्तन ेगथमो। 
  

तय सो नहुॉदा अदहरे पेरय ती अध्ममन गदाा थऩ खचा य धेयै सभम राग्न ेदेखखन्तछ। मसयी ऩरयमोजनाको खचा घटाउन 

सम्बि बए ऩनन ्मो फचत साभान्तम भात्र हुन सक्छ, जसरे गदाा ऩरयमोजनाफाट सस्तोभा बफजुरी उ्ऩादन गयेय 
सेमय होल्डयराई याम्रो प्रनतपर ददन सम्बि हुॉदैन। 

 

हारको न्स्थनतभा सफैबन्तदा फढी उऩमुक्त तरयका मही ऩरयमोजनाभा धेयै थऩ खचा नगयी धेयैबन्तदा धेयै ऊजाा उ्ऩादन 

गयी बफक्री गयी ऩरयमोजनाराई वित्तीम रूऩभा सम्बाव्म फनाउन ुहो। मो जराशममुक्त ऩरयमोजना बएकारे 

नन्जकको कुन ैनदी मसको जराशमभा मभसाउन सककएभा मही सॊयचना प्रमोग गयेय धेयै विद्मुत ्उ्ऩादन गना 
सककन्तछ। 
  

  

बूढीगण्डकी जऱविद्युत ्ऩररयोजना जऱाशययुक्त भएकाऱे यो ऩररयोजना ननमााण भएमा दिउॉद या साॉझमा िुन े

उच्च विद्युत ्माग ऩूनत ा गना सियोग ऩुयााउनेछ। 
  
  

सो कामा गदाा ऩानी ल्माउन ेसॊयचनाको रागगफाहेक थऩ खचा गनुानऩन ेहुनारे मो ऩरयमोजनाफाट उ्ऩादन हुन ेबफजुरी 
हारको फजाय भूल्मभ ैफेच्दा ऩनन रगानीकताारे उच्च प्रनतपर ऩाउन सक्छन।् 
  



फूढीगण्डकी ऩरयमोजनाको जराशमराई ऩन्श्चभ फनाएय बत्रशूरी नदी उत्तयफाट विदयु नगयऩामरका हुॉदै अन्ततत् 
फूढीगण्डकी नदीसॉग ैमभमसन्तछ। नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणको साबफक बत्रशूरी जरविद्मुत ्ऩरयमोजनाको हेडिका  
प्रमोग गयेय ्महाॉफाट २६ ककमभ सुरुङ खनी आॉख ुजरविद्मुत ्ऩरयमोजनाको टेरयेसभा ऩानी ननकाल्न सककन्तछ।  
  

आॉख ुखोरा फूढीगण्डकीभै मभसेने हुॉदा मो थवऩएको ऩानीको प्रमोगरे ऩरयमोजनाफाट कम्तीभा ऩनन दोब्फय 

बफजुरी उ्ऩादन गना सककनुका साथै ऩरयमोजनाको ऺभतासभेत फढाउन सककन्तछ। मो सुरुङ ठूरो य राभो 
बएकारे टनेर फोरयङ भेमसन प्रमोग गयेय सुरुङ ननभााण बएभा हार भेरम्चीभा देखखएको जस्तो जदटरता 
नबोगी सुरुङ सभमभा य फजेटभै ननभााण हुन सक्नेछ। 
  

ऩरयमोजनाको जराशमभा बत्रशूरी नदीको ऩानी आॉखखुोराको टेरयेससम्भ ल्माउॉदा ननस्कने प्राकृनतक हेड 

प्रमोग गयेय अको छुट्टै ५० भेगािाट विद्मुत ् ननकाल्न सककन्तछ बन ेफूढीगण्डकी ऩरयमोजनाको ऺभता 
ऩनन फढाएय १५०० भेगािाट ऩुमााउन सककन्तछ। २६ ककमभ सुरुङ य थऩ भेमसन य स्रकचय ननभााण गना करयफ 

२५ अफा थऩ गदाा बफजुरी बने झन्तड ै३.३५ अफा मुननटफाट फढेय ६ अफाबन्तदा फढी फढ्नेछ।  
  

मनत बफजुरी प्रनत मुननट सात रुऩैमाॉको दयरे भात्र ऩनन ऩीऩीए गना सककएभा ६ िर्ा आठ भदहनाभ ै

(ब्माजफाहेक) ऩरयमोजनारे आफ्नो खचा उठाउने देखखन्तछ, जुन अन्तम यन अप रयबय ऩरयमोजना जस्तै हो। 
थवऩएको बफजुरीरे ऩरयमोजनाराई आगथाक रूऩभा फमरमो फनाउने हुनारे सयकायरे कुन ै अनुदान 

ददनुनऩन,े विद्मुत ्प्रागधकयणरे मो ऩरयमोजना देखाएय बफजुरीको बाउ फढाउनु नऩने य उऩबोक्तारे ढाड 

सेककन ेगयी विद्मुत ्भहसुर नतनुा नऩने य मो ऩरयमोजनारे जनताराई सेमय फेच्दा याम्रो प्रनतपर ऩनन ददन 

सक्नेछ। 
  

अत् हारको न्स्थनतभा डीऩीआयको आधायभा सोझै ऩरयमोजना कामाान्तिमनतपा  अनघ फढाउन राग्दा 
रगानी जुटाउन व्मिधान हुन सक्न ेबएकारे उक्त जराशममुक्त ऩरयमोजनाराई आगथाकरूऩभा सम्बाव्म 

फनाई रगानी जुटाउन अऩरयहामा बएकारे भागथ उन्ल्रखखत थऩ विद्मुत ्उ्ऩादन गन ेमोजना (बत्रशूरी- 
फूढीगण्डकी सॊमुक्त प्रोजेक्ट) अगाडड फढाउन सम्फन्न्तधत ननकामको ध्मान जानुऩने देखखन्तछ।  
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अनघ बढ्न ेभयो रािुघाट आयोजना 
डडवऩआर स्िीकृत भए ठेक्का प्रक्रिया शुरु िुन े

िैशाख १७, काठभाडौं  । याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजना ४० भेगािाट ऺभताभा अगाडड फढाइने बएको छ । 
प्रागधकयण सञ्चारक समभनतको बफहीफायको फैठकरे ३२ भेगािाट ऺभताभा थऩ आठ भेगािाट थऩ गयी सो 
आमोजनाराई ऩूणा ऺभताभा अगाडड फढाउने ननणाम गयेको हो । प्रागधकयणको ननणामऩनछ म्माग्दीभा 
ननभााणाधीन सो आमोजनाको ऺभतासॉग ै रागत सभेत फढ्न े बएको छ । बायतीम ननभााण कम्ऩनी 
आइमबआयमसएरको आगथाक अिस्था कभजोय बएऩनछ ननभााण प्रकक्रमाभा न ैछाडकेो गथमो । 

आमोजनाका प्रभुख कुरभान नघमसङरे विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डडवऩआय) स्िीकृत बएकोरे 

आमोजना नमाॉ आधायभा नछटो सम्ऩन्तन गन ेगयी अगाडड फढाउन आपू आतुय यहेको फताए । ऩुयानो 
ठेकेदायसॉगको सम्झौता तोडये नमाॉ प्रकक्रमाभा आमोजना ननभााण गनाका रागग तमाय ऩारयएको डडवऩआयभा 
ऺभता य रागत फढ्ने उल्रेख गरयएको छ । 

 ऋण रगानीकताा बायतीम आमात ननमाात फैङ्कको सहभनतभा आमोजनाभा सिासाधायणको 
सहबागगताफाये छरपर जायी छ । विसॊ २०६६ भा सुरु बएको आमोजना रू. सात अफाको रागतभा मसै िर्ा 
सम्ऩन्तन गन ेरक्ष्म याखखएको गथमो । आमोजनाको मसमबर ठेकेदाय आइमबआयमसएरको कभजोय आगथाक 

अिस्था य प्रकक्रमागत दढराइका कायण १२ प्रनतशत भात्र ैबौनतक प्रगनत बएको आमोजनाराई ४० भेगािाट 

फनाउॉदा रू. आठ अफा ६० कयोड रागत अनुभान गरयएको छ । 

कारीगण्डकी करयडोयअन्ततयगतको दाना सिस्टेशन जोड्ने १ सम ३२ केबी प्रसायण राइनभा आमोजनाको 
विद्मुत ्जडान गना सककने बएकारे मसअनघको भोदी–गरेश्िय प्रसायण राइनको रागत नमाॉ सिेऺणका 
क्रभभा हटाइएको छ । डडवऩआय स्िीकृत बएऩनछ आमोजनाको ठेक्का प्रकक्रमा सुरु हुने छ । 

आमोजनाको डडवऩआय, ठेक्का कागजात सभमभ ैस्िीकृत बएको बए तीन भहीना ऩदहल्मै काभ शुरु हुन 

सक्न ेआमोजना प्रभुख नघमसङरे फताए । हारसम्भ वऩप्रे नतल्केनीचौयभा अडडट नॊ ३ को ६४ दशभरि ५ 

मभटय सुरुङ य एक हजाय ८० मभटय सडक ननभााण बएको छ । मसमबर ठेकेदायसॉगको सम्झौता तोडडए ऩनन 

आिास ऺेत्रभा नारी ननभााण, खानेऩानी य विद्मुत ्जडान गना न्जम्भेिायी ऩाएका राभा कन्तस्रक्शन य 

गोखाा कन्तस्रक्शनरे कामाऺ ेत्रभा पकका एय काभ शुरु गयेको आमोजनारे फताएको  छ । यासस 
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तमोर जऱाशययुक्त आयोजना अनघ बढाउन दबाब 

ऩूिॉ नेऩारकै ठूरो नदी तभोयभा जराशम ननभााण गयी विद्मुत ्उ्ऩादनका रागग सयकायराई दफाफ ददन सम्फन्न्तधत 

ननकाम एकजुट बएका छन ्। 
ऩूिा सबाभुख सुिासचन्तर नेम्िाङको उऩन्स्थनतभा  ऩूिा भन्तत्रीको बेरारे उक्त आमोजना ननभााणकामा अनघ फढाउन 

दफाफ ददन केन्तरीम सयोकाय समभनत गठन गन ेननष्कर्ा ननकारेको हो । 
झन्तड ैतीन दशकअनघ सन ्१९८६ भा जाऩानी सहमोग ननमोग (जाइका) य नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणरे कोसी 
जरविद्मुत ्विकासको अध्ममनका सन्तदबाभा तभोय जराशममुक्त आमोजना ननभााण गना सककन ेननष्कर्ा ननकाल्दै 

उक्त आमोजनाफाट ७ सम ६२ भेगािाट विद्मुत ्उ्ऩादन गना सककन ेजानकायी नेऩार सयकायराई गयाएका गथए । 
तय, सो सभमऩनछ उक्त आमोजना ननभााणको विर्मभा चचाासभेत हुन सकेको गथएन । 
फढ्दो ऊजाा सङ्कटराई दृन्ष्टगत गदै नेऩार सयकायरे आगाभी १० िर्ाभा १० हजाय भेगािाट विद्मुत ्उ्ऩादन गन े

रक्ष्म ऩूया गना तभोय जराशममुक्त आमोजना ननभााण कामा अनघ फढाउनुऩन ेननष्कर्ाका साथ बेरा आमोजना 
गरयएको  ऩूिाभन्तत्री डम्फयमसॊह सम्फाहाम्पेरे फताए । 
नेऩार सयकायरे तभोय जराशममुक्त आमोजना ननभााण गन ेबननएको ऩाॉचथयको स्माफरुम्फा य तेह्रथभुको ओखे्र 

गाविसको सीभाभा २ सम भेगािाटको यननङ िाटय प्रोजेक्ट ननभााण गना अनुभनतसभेत ददइसकेको छ । तय, उक्त 

आमोजना फर्ेनी हुन ेगयेको नदी ऺेत्रको कटानीरे ननभााणको केही िर्ाभ ैविद्मुत ्उ्ऩादन गना असऺभ हुन ेबएका 
कायण ऩनन उक्त आमोजना ननभााण गना जोड ददइएको एभारे केन्तरीम सदस्मसभेत यहेका सम्फाहाम्पेको बनाइ छ 

। 
विमबन्तन ननकामको अध्ममनका आधायभा उक्त आमोजना अनघ फढाउनुऩन ेभत मस ऺेत्रका याजनीनतक अगुिारे 

याखेका हुन ्। नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणका प्रनतननगधराई सभेत याखेय उनीहरुरे मस विर्मभा छरपर गयेका हुन ्। 
आमोजना अनघ फढाउन ऩाॉचथयको माशोक य तेह्रथभु सदयभुकाभ म्माङ्रुङभा सयोकाय समभनत फनेको य नतनीहरु 

सफैको सभन्तिम गन ेगयी केन्तरीम सयोकाय समभनत ननभााण गन ेननष्कर्ा बेरारे ननकारेको छ । यासस 
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थाऩाखोऱा जऱविद्युत्को ननमााण काया अन्ततम चरणमा 
भुस्ताङको टुकुचभेा ननभााणाधीन १३ दशभरि २ भेगािाट जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभााणकामा अन्न्ततभ चयणभा 
ऩुगेको छ ।   
आमोजनाको अदहरेसम्भ सम्ऩूणा काभ ९० प्रनतशत ऩूया बएको आमोजनारे फताएको छ । आमोजनाको सुरुङभागा, 
विद्मुत ्गहृ, ड्माभ ननभााण, खम्फा विस्ताय रगामतका ९० प्रनतशत काभ सम्ऩन्तन बएको आमोजनाका साइट 

म्मानेजेय सुदीऩ खड्कारे फताए । 
आमोजनाको भुहानदेखख टुकुचने्स्थत विद्मु्गहृसम्भ एक हजाय ८ सम ३० मभटय राभो सुरुङ खन्तनुऩनेभा ४ 

सम  मभटय भात्र ैफाॉकी छ । भाउण्ट कैराश इनजॉ प्रामररे कयीफ दईु अफा ६० कयोड रुऩैमाॉका रागतभा ननभााण 

गरययहेको आमोजनाफाट उ्ऩाददत विद्मुत ्ऩिातको भोदीन्स्थत सफस्टेसनभा जोडडनेछ । ्मसका रागग कोफाङ य 

दानाभा सफस्टेशन ननभााण य खम्फा विस्तायको काभ ऩनन सम्ऩन्तन बएका छन ्। 
सयकायरे २ सम ३२ केमबए प्रसायण राइनका रागग म्माग्दीको दाना गाविसभा सफस्टेशन ननभााण गन ेप्रकक्रमा सुरु 

गयेऩनन आमोजनारे बन ेदाना नन्जकै घयाऩभा सञ्चामरत तातोऩानी जरविद्मुत ्आमोजनाफाट भोदीखोरा 
सफस्टेशनसम्भ जोड्न ेतमायी गयेको छ । 
विसॊ २०६८ सारदेखख ननभााण शुुुरु गयेको आमोजनारे सुरुभा ११ भेगािाट विद्मुत ्उ्ऩादन हुन ेअध्ममन गयेऩनन 

ऩनछ ्मसराई फढाएय १३ दशभरि २ भेगािाट ऩ¥ुमाएको हो । थाऩाखोरा ननभााण सम्ऩन्तन हुन रागेऩनछ 

स्थानीमिासी ऩनन उ्सादहत बएका छन ्। यासस 
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२४ िजार मेगािाट ननयाातको ऱक्ष्य  

रक्ष्भण विमोगी 
नेऩाररे आगाभी २० िर्ासम्भ करयफ २४ हजाय भेगािाट बफजुरी बायत ननमाात गने भह्िाकाॊऺी रक्ष्म 

याखेको छ। सन ्२०३५ सम्भ देशको उच्च भाग ऩूया गयेय उक्त ऩरयभाणको बफजुरी ननमाात गरयनेछ।  
जरविद्मुत उ्ऩादन, फजायीकयण य ऺेत्रीम फजाय खोज्ने उद्देश्मरे दिुै देशको प्रमासभा 'नेऩार–बायत 

अन्ततयदेशीम प्रसायण राइन एकीकृत गुरुमोजना' तमायी अन्न्ततभ चयणभा ऩुगेको छ। गुरुमोजनारे फढी 
हुने बफजुरी ननमाात गना सककने उल्रेख गयेको छ। बफजुरी ननमाात गना सीभा ऺेत्रभा चाय समदेखख सात 

सम ६५ केबीका ६ िटा अन्ततयदेशीम ननभााण गन ेरक्ष्म छ। 
 

गुरुमोजना अनुसाय सन ्२०३५ सम्भ फखााभा २४ हजाय य दहउॉदभा करयफ १२ हजाय भेगािाट बफजुरी फढी 
हुन्तछ। मस्तो बफजुरी बायत ननमाात गने सॊमन्तत्र नबए अथातन्तत्ररे ठूरो आगथाक नोक्सानी फेहोनुाऩन े

विद्मुत विकास विबागका उऩ–भहाननदेशक नविनयाज मसॊहरे फताए। 'सन ्२०१८/१९ सम्भ बफजुरी अबाि 

हुन्तछ, बायतफाट आमात नगयी हुॉदैन,' उनरे बने, '्मसऩनछ ऩमााप्त हुने हुॉदा ननमाात गना सककन्तछ।' 
 

दिुै देशका प्राविगधक सॊरग्न 'सॊमुक्त प्राविगधक दटभ (जेदटटी)' रे तमाय गयेको गुरुमोजनाको अन्न्ततभ 

भस्मौदा 'सॊमुक्त कामा सभूह' य 'सॊमुक्त प्राविगधक समभनत'भा विस्ततृ छरपर हुन्तछ। जेदटटीरे आगाभी 
जेठ ऩदहरो साता भस्मौदा 'ऊजाा ऺेत्र सहकामा नेऩार–बायत सॊमुक्त प्राविगधक समभनत'भा फुझाउनेछ। 
मसऩनछ गुरुमोजना तमाय हुन्तछ। 
 

सन ्२०३५ सम्भ ४४ हजाय भेगािाट बफजुरी उ्ऩादन अनुभान छ। सोही आधायभा फन्तने गुरुमोजनारे मता 
फढी बएको बफजुरी ६ नाकाफाट बायत ननकासी गना सककने उल्रेख गयेको छ। गुरुमोजनारे दईु देशको 
सहकामाभा बायत हुॉदै महाॉको बफजुरी तेस्रो भुरुकसम्भ ऩुग्न ेढोका खोल्न भद्दत गन ेअऩेऺा छ। 
 

फढी बएको बफजुरी ननमाात गने बननए ऩनन स्िदेशभै ्मसको प्रसायण तथा वितयणभा जोड ददएको छैन। 
नेऩार विद्मुत प्रागधकयणरे आन्ततरयक भाग य आऩूनताका आधायभा प्रसायण राइन गुरुमोजना तमाय 

गयेको छ तय कामाान्तिमन हुन सकेको छैन। उ्ऩाददत बफजुरी एकबत्रत िा प्रसायण गना ऩनन दजानौं प्रसायण 

राइन ननभााण गनुाऩछा। साभान्तम १३२ केबी प्रसायण राइन ननभााण गना प्रागधकयणराई दसकौं राग्न े

गयेको छ। 
 

बफजुरी बायत ननमाात गना दहुफी, ढल्केफय, फुटिर, कोहरऩुय, रम्की य अत्तरयमा नाका अथाात 'ऩोइन्तट' 

ऩदहचान बएको छ। ती नाकाभा चाय समदेखख सात सम ६५ केबीसम्भका अन्ततयदेशीम प्रसायण राइन 

ननभााण गने मोजना छ। चाय सम केबी ऩदहरो अन्ततयदेशीम प्रसायण राइन (ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय) ऩूणा 



सञ्चारन हुन नसकेको अिस्थाभा ननमाातको कल्ऩना गना नसककने मस ऺेत्रका जानकाय फताउॉछन।् 
 

'तोककएको सभमभा नेऩारका आमोजनाफाट उ्ऩादन हुने बफजुरीका आधायभा ननमाात फढाउन सककन्तछ,' 

ऊजाा भन्तत्रारमका प्रिक्ता तथा नीनत भहाशाखा प्रभुख सञ्जम शभाारे बने, 'विद्मुत खरयद सम्झौता 
(वऩवऩए) बइसकेका, वऩवऩएका रागग आिेदन ददएका य उ्ऩादन अनुभनतऩत्र मरएका आमोजनाको ऺभता 
हेयेय गुरुमोजनाको काभ बइयहेको छ।' महाॉ उ्ऩाददत बफजुरी एकबत्रत गना आन्ततरयक प्रसायण राइन 

ननभााणभा उवत्तकै ध्मान ददनुऩने उनरे फताए। 
 

शभााका अनुसाय गुरुमोजना ननभााण २०७१ कावत्तक ४ भा बएको नेऩार–बायत विद्मुत व्माऩाय सम्झौता 
(वऩदटए) कामाान्तिमनको ननयन्ततयता हो। गुरुमोजनाकै आधायभा नेऩारको बफजुरी बायतरगामत तेस्रो 
भुरुकसम्भ फेच्न सककने आधाय फन्तन सक्छ। तय, देशमबत्रै प्रसायण य वितयण गना नसके ननमाातको 
औगच्म नहुने प्रागधकयणका अगधकायी फताउॉछन।् 
 

ऩूिाभा उ्ऩाददत बफजुरी ऩन्श्चभ य ऩन्श्चभको ऩूिाभा प्रसायण गने उद्देश्मरे चाय सम केबीको 'ऩूिा–
ऩन्श्चभ विद्मुत याजभागा'को ऩरयकल्ऩना गरयएको छ। जसअनुसाय दहुफी–ढल्केफय, ढल्केफय–हेटौंडा, 
हेटौंडा–बयतऩुय–फुटिर, फुटिर–कोहरऩुय–रभही, कोहरऩुय–रम्की, रम्की–अत्तरयमा य फुटिर–दभौरी 
चाय सम केबीका नमाॉ प्रसायण राइन ननभााणको मोजना छ। 
 

सीभा ऺेत्रनन्जक फन्तन ेविद्मुतीम याजभागासॉग अन्तदयदेशीम प्रसायण राइन आिद्ध गयी आमात–ननमाात 

विस्ताय हुने मसॊहरे जानकायी ददए। उनका अनुसाय सन ्२०१८/१९ सम्भ फखााभा उ्ऩादन दईु हजाय 

भेगािाट ऩुग्नेछ बने दहउॉदभा एक हजायभात्र आऩूनता हुन्तछ। अबाि हुने हजाय भेगािाट बायतफाट ककनेय 

ऩूनत ा गना सककन्तछ। ्मसऩनछका िर्ा बने आन्ततरयक भाग ऩूया गना सभस्मा नहुन ेउनको दाफी छ। 
 

ननभााण बइयहेका य उ्ऩादन अनुभनतऩत्र मरएका आमोजनाका आधायभा सन ्२०२१/२२ भा करयफ सात 

हजाय भेगािाट बफजुरी उ्ऩादन हुनेछ। मो िर्ा फखााभा भात्र करयफ ऩाॉच हजाय सात सम भेगािाट बफजुरी 
फढी हुन्तछ। ्मसैगयी, सन ्२०२५ सम्भ १२ हजाय आठ सम य २०३५ सम्भ २४ हजाय २४ भेगािाट बफजुरी 
फखााभा फढी हुने प्रऺेऩण छ। 
 

'ऊजाा ऺेत्र सहकामा नेऩार–बायत सॊमुक्त प्राविगधक समभनत'को २०७२ असाय २१ देखख २३ सम्भ ददल्रीभा 
बएको दोस्रो फैठकरे नेऩारभा उ्ऩादन हुन सक्ने बफजुरी य खऩतको आॉकरन गदै गुरुमोजनाको खाका 
तमाय ऩायेको हो। समभनतभा नेऩारका तपा फाट विबागका उऩ–भहाननदेशक मसॊहको टोरी य बायतका 
केन्तरीम विद्मुत प्रागधकयणका ननदेशक यविन्तदय गुप्ताको टोरी सहबागी गथमो। 
 

गुरुमोजनारे सन ्२०२१ ऩनछ फखााभा बफजुरी खेय जाने प्रऺेऩण गये ऩनन प्रागधकयणरे ऩनन सन ्१८/१९ 



ऩनछ न ैफखााभा बफजुरी फढी हुने अनुभान गयेको छ। तय, उ्ऩादन गना सककएन बने मो गुरुमोजना 
कागजभ ैसीमभत हुने देखखन्तछ। तैऩनन, मसरे बविष्मभा उ्ऩादन हुन ेबफजुरीको फजाय खोज्ने आधाय तम 

गयेको प्रागधकयण अगधकायी फताउॉछन।् ननभााणाधीन, वऩवऩए य वित्तीम व्मिस्थाऩन बएका, उ्ऩादन य 

अध्ममन अनुभनतऩत्र मरएका आमोजनाको ऺभता झन्तड ै४४ हजाय भेगािाट छ। 
 

तोककएको सभमभा सफै अन्ततयदेशीम प्रसायण राइन फने ढल्केफय–भुजफ्पयऩुय सभेत सात नाकाफाट 

बफजुरी फेच्न य आिश्मक ऩदाा ककन्तन सककनेछ। गुरुमोजनारे कणाारी गचसाऩानी, ऩञ्चशे्िय य 

सप्तकोसीफाट भात्र १८ हजाय भेगािाट बफजुरी उ्ऩादनको रक्ष्म याखेको छ। १० हजाय आठ सम 

गचसाऩानी, ऩञ्चशे्िय तीन हजाय तीन सम ६० य सप्तकोसी तीन हजाय चाय सम भेगािाट सभेत उक्त 

अिगधभा थवऩन ेअनुभान छ।  
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तामाकोसी ननधााररत समयमा सक्न सुरुङमागाबाटै सडक 

दीऩशॊकय चौरागाईं  

ननधाारयत सभमभा रक्ष्म ऩूया गना भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनारे ३ सम ६० मभटय सुरुङ 

ननभााण गयी सडक फनाउनुऩने जनाएको छ । आमोजनाको थऩ साढे ११ कयोड रागत फढ्नेछ । ०७३ असाय 

भसान्ततफाट भागथल्रो ताभाकोसी जरविद्मुत ्आमोजनारे विद्मुत ्उ्ऩादन गयी बफक्री गन ेरक्ष्म 

याखेकोभा बूकम्ऩरे कम्तीभा दईु िर्ा ऩय धकेमरददएको छ । मो सभमभा ऩूया गना ऩनन सुरुङ ननभााण गयी 
सडक फनाउनुऩन ेबएको हो । 
विनाशकायी बूकम्ऩरे थमरएको आमोजना एक िर्ासम्भ उठ्नसकेको छैन । दईु भदहनाऩनछ 

आमोजनाफाट विद्मुत ्उ्ऩादन रक्ष्म याखेकोभा कम्तीभा दईु िर्ा ऩय धकेमरददएकारे नागरयकराई थऩ 

ऩीडाभा ऩायेको छ ।  

 

दोरखाको राभाफगय गाविसभा स्िदेशी रगानीभा ननभााणाधीन ४ सम ५६ भेगािाटको भागथल्रो 
ताभाकोसी आमोजनाको अझै सुचारु हुन सकेको छैन । आमोजनाको काभ स्थानीमको सेमय वििाद य 

सेमयभा भजदयुको भागरे एक भदहनासम्भ अिरुद्धऩनछ बूकम्ऩरे ठप्ऩ ैऩायेको गथमो । 
बूकम्ऩरे आमोजनाको बौनतक सॊयचनाभा ठूरो ऺनत नबए ऩनन प्रिेश भागा (सडक) सफैबन्तदा फढी ऺनत 

बएको छ । मबत्री सॊयचनाभा कुन ैऩनन असय नऩयेको आमोजनाका प्रिक्ता गणेश न्तमौऩानेरे जानकायी 
ददए । न्तमौऩानेरे बने, „सडक खरुाउने प्रमास बूकम्ऩरगत्त ैजायी यहे ऩनन अझै ऩूया हुन सकेको छैन, 

बूकम्ऩरे ऺनत बएको मसॊगटीदेखख ठोङठोङसम्भ मातामात सुचारु बएको छ ।‟ 
आमोजनाको ऩदहरो चयणभा गोंगयदेखख हेडफक्स राभाफगयसम्भको प्रिेश भागा (सडक) ऩुनननाभााणको 
काभ भॊमसयदेखख जायी छ । बोरे बीयभा ऩनन ऩुनननाभााण गरयएको छ । छ्मोतछ्मोतदेखख सजासाफ्ट जाने 
चाय ककरोमभटय सडक ऺतविऺत छ । 
राभाफगयको काभ्रे बीयको सफैबन्तदा फढी ऺनत बएको ४ सम मभटय सडकभा सुरुङ फन्तने ऩक्का बएको छ । 
आमोजनाको ऩयाभशादाता नयकन्तसल्ट–ल्माह्भेय य ननभााण कम्ऩनी मसनो हाइड्रोको सॊमुक्त टोरीरे गयेका 
अध्ममनऩनछ सुरुङभागा न ैउऩमुक्त विकल्ऩ बएको ठहय गयेको आमोजनाका प्रिक्ता न्तमौऩानेरे फताए । 
३ सम ६० मभटय सुरुङ ननभााणका रागग डडजाइनको अन्न्ततभ टुॊगो रागगसकेको छ आमोजनाका प्रिक्ता 
न्तमौऩानेरे बने सुरुङभागाको आमोजना व्मिस्थाऩनको फोडा फैठक केही ददनभ ैफसेय ननणाम गयेऩनछ 

ननभााण हुनेछ ।  
„बीय काटेय ननभााण गयेको सडक ऩूणा रूऩभा ऺनत बएकारे काब्रे बीयभा सडकको ट्र्माक न ैनयहन ेगयी बीय 

खसेको छ । दहॉड्न सभेत ती ठाउॉभा कदठन छ । अगधकाॊश ठाउॉभा ऩदहयो खसेय ठूराठूरा ढुॊगा थवुप्रएका 



छन,्‟ उनरे बन े। नमाॉ ट्र्माक खोल्दाबन्तदा सुरुङभागा नै सुयक्षऺत हुन ेऩयाभशादाताहरूको ननष्कर्ाको 
आमोजनारे जनाएको छ ।  
सुरुङभागाको ननभााण फोडा फैठकको ननणाम हुनासाथ ननभााण सुरु गन ेतमायी छ । सुरुङ ननभााणका रागग 

ठोङठोङ य बैंसे खोरानतयफाट काभ सुरु गने फताए । सुरुङभागा फादहयी सतह य ऩानीको हेडसेय सुरुङफीच 

ऩनेछ । काभ सुरु गयेको ३ देखख ४ भदहनाभा सुरुङभागा खलु्ने उनरे फताए । 
ऩदहयोकै कायण ठाडो सुरुङ ननभााणका रागग तमाय गयेको ४ ककरोमभटय सडक ऩनन ऩूणा रूऩभा ऺनतग्रस्त 

छ । ४ ककरोमभटय राभो हेडयेस टनेरभा ऩानी जभेको छ, सपा गना भदहनौं राग्न ेअनुभान छ । 
आमोजनाको बूकम्ऩअनघसम्भ ७५ प्रनतशत काभ ऩूया बएको छ बन ेमसमबरको भात्र ८० प्रनतशत काभ 

सककएको छ । बूकम्ऩरे ऩदहयो जाॉदा मसॊगटीदेखख राभाफगयसम्भको ३३ केबी प्रसायण राइनको खम्फा य 

तायहरूको ऺतविऺद गथमो । ऺनतग्रस्त प्रसायण राइनको काभ ऩनन भभात जायी छ । 
बूकम्ऩरे असय नगयेको बए ऩूिाननधाारयत तामरकाअनुसाय ०७३ साउनफाट उ्ऩादन सुरु गरयन ेरक्ष्म गथमो 
। मस फेरासम्भ मसमबर ननभााणअन्ततगात सुरुङ, फाॉधरगामत काभ ऩूया बई ऩयीऺण सुरु हुन ेगथमो । 
आमोजनाको गोंगयदेखख ककनेसम्भको २२० केबी प्रसायण राइन ननभााण सुचारु छ । ऩािय हाउसमबत्रको 
काभ सुचारु गना तमायीको काभ सुरु बएको छ ।  
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प्राधधकरणमा रािु 

विकास थाऩा 
विद्मुत ्प्रागधकयणरे गन ेअगधकाॊश ननणामहरू 'जरभाकपमा' द्िाया ननदेमशत हुॉदै आएका छन।् प्रागधकयण आपैँ रे 

आफ्नो रागग ननणाम गना ऩाउॉ दैन य गना ददइॉदैन। नीनत, ननमभ य कानुनसभेत सॊशोधन गयी आफ्नो ऩऺभा ननणाम 

गयाउन सपर त्िराई भाकपमा बननन्तछ।  
  

बएका नीनत, ननमभ य कानुनका नछरफाट आफ्नो दहतभा काभ गनेराई तस्कय बननन्तछ। भाकपमा य तस्कय दिुै 
भुरुकको विकासका भुख्म िाधक हुन ्। जरविद्मुत ्ऺेत्रभा तस्कयी ऩनन छ, भाकपमा ऩनन छ।  

 
  

होटेर, उद्मोग य करकायखानाराई बफजुरी चोयाएय, चौफीस ैघन्तटा विद्मुत ्आऩूनता गयेय प्रागधकयणकै कभाचायीरे 

तस्कयी गदै आइयहेका छन ्। प्रागधकयणफादहयका भाकपमाहरूरे बन ेप्रागधकयणराई सीध ैघाटा ऩान ेय आपूराई अफौं 
अफा रुऩैमाॉ नापा मरन ेकाभ गदै आइयहेका छन।् 
  

उदाहयणका रागग ५० िर्ासम्भ अभेरयकी डरयभा विद्मुत ्खरयद गनुाऩन ेसम्झौता गरयएको बोटेकोसी य खखम्ती 
उदम नमन ैभाकपमाहरूद्िाया बएको गथमो, जसको असय प्रागधकयणरे भात्र होइन सिासाधायणराई सभेत बोगगयहेका 
छन।् ठेक्का हात ऩाना ठेक्काका सता आपू अनुकूर याख्न रगाउन ेय जसयी हुन्तछ प्रागधकयणराई धयाशामी ऩान े

भाकपमाको भनतमायभा ऊजााभन्तत्री य प्रागधकयणकै कभाचायी सॊरग्न हुॉदै आएका छन।् 
  

विद्मुत ्खरयद सम्झौता (ऩीऩीए) गदा प्रनत भेगािाट ऩाॉच राखका दयरे भन्तत्री य कामाकायी ननदेशकराई फुझाउनुऩन े

गथनत ऩनन जरस्रोत भन्तत्रारम खायेज बई ऊजाा भन्तत्रारमभा रूऩान्ततयण बएदेखख सुरु बएको हो य मो क्रभबॊग बएको 
छैन। जरभाकपमाका ननदेशन ऩारना गन ेहाम्रा भन्तत्री य प्रागधकयणका कभाचायी न ैआजको रोडसेडडङको प्रभुख 

कायक हुन।् प्रागधकयणराई सकेसम्भ आमोजना फनाउन ैनददन,े फनाए ऩनन अनन्ततकारसम्भ फनाइयहन ेऩान ेकाभ 

ऩनन नमन ैभाकपमाहरूरे गदै आइयहेका छन।् 
  

ऩनछल्रोऩटक प्रागधकयणरे चाय िर्ाअनघ सुरु बएको याहुघाटराई ऩुन् जरभाकपमाको ऩोल्टाभा ऩान ेएउटा 
याष्रघाती ननणाम गयेको छ, जसको वियोध कसैरे गयेका छैनन।् १२ प्रनतशत मसमबरको काभ ऩूया बइसकेको 
याहुघाटको ठेक्का तोडडएरगत्त ैऩुन् ठेक्का गयेय दौडाउनुऩन ेठाउॉभा ३२ भेगािाटफाट ४० भेगािाट ऺभता िदृ्गध गयी 
इऩीसी (इन्न्तजननमरयङ प्रोक्मोयभेन्तट कन्तट्र्माक्ट) भा ननभााण गन ेप्रस्ताि प्रागधकयण सञ्चारक समभनतरे हार ै

गयेको छ। 
  

मो ननणामरे आमोजनाको रागत २५ प्रनतशत िदृ्गध हुन,े तीन िर्ाभा ऩूया हुन ेआमोजना ऩाॉच िर्ाभा ऩनन नसककन े

हुन्तछ । मसको सीधा अथा नछटोनछटो आमोजना ननभााण गन ेहोइन, कसयी कमभसन प्राप्त हुन्तछ बन्तन ेखेर मोजना 
हो।  
  



बायतीम एन्क्जभ फैंकको ऋणभा सन ्२०१२ फाट सुरु बई २०१६ (मही िर्ा) ऩूया हुनुऩन ेमो आमोजनाभा बायतीम 

मसमबर ठेकेदाय आईबीआयसीएररे काभ गना नसकेऩनछ ऊमसतका सम्झौता यद्द गरयएको गथमो । एक िर्ाअनघ न ै

यद्द बइसकेको मो आमोजनाराई त्कार अको ठेकेदाय ननमुक्त गयी काभ सुरु गयेको बए तीन िर्ामबत्र सम्ऩन्तन 

हुन ेगथमो।  
  

मसको हाइड्रो-भेकाननकर य इरेक्रो-भेकाननकर रटका रागग ऩूिामोग्मता छनोट गयी ठेक्का सम्झौता त्कार गना 
सककन ेअिस्था गथमो । प्रागधकयणरे आमोजना व्मिस्थाऩन गना नसक्दाको ऩरयणनतस्िरूऩ दढराभागथ दढरा हुॉदै 

गमो । हार आएय इऩीसीभा ददन ेननणाम गरयएको छ, ्मो ऩनन ऺभता फढाएय।  
  

प्रागधकयणरे मो आमोजना ननभााण न ैगनुा हुन्तथेन । ककनबन ेमसरे दहउॉदमाभभा जम्भा सात भेगािाट भात्र बफजुरी 
उ्ऩादन गछा  । फखे बफजुरीका रागग ननजी ऺेत्र ऩमााप्त हुॉदाहुॉदै ऩनन प्रागधकयणरे नदी प्रिाही (यन अप रयबय) 

आमोजना फनाउनुको कायण अरू केही होइन-कमभसन।  
  

नफनाउन,ु फनाइ न ैसकेऩनछ ्मसराई ननधाारयत रागत य सभमभा ऩूया गना धभा गथमो। अफ ऩुन् इऩीसीभा रैजान े

बनेऩनछ मसको ठेक्काऩट्टा य ठेकेदाय ऩरयचारन गना नै एकदेखख डढे िर्ा राग्छ। 
  

प्रागधकयणरे हात हारेका आमोजना सभमभ ैऩूया बमो बन ेमसका कभाचायी भोटाउने कसयी ? तीन सम 

प्रनतशतसम्भ हाडामसऩ बत्ता, आमोजनाका रागग खरयद (ठेक्काऩट्टा) भा आउन ेभोटो कमभसन, क्रेभ (दाफी यकभ) 

य बेरयमसन (नमाॉ थऩ काभ, अनेक फहानाभा) गयी यकभ हात ऩान ेतरयका आददका कायण प्रागधकयणरे आमोजना 
फनाइयहन्तछ, ऩूया गदैन। ्मही प्रिवृत्त य ननमतको घानभा अदहरे आएय याहुघाट ऩनन ऩमो।  
  

दहजो ६० भेगािाटफाट ९० भेगािाट फनाउन ेननणाम गरयएको भागथल्रो बत्रशूरी थ्री एको जरभाकपमाहरूद्िाया 
व्माऩक वियोध बमो। आपूरे ननणाम गना ऩाउॉदा ठीक, अरूरे ननणाम गदाा फेठीक बएको भागथल्रो बत्रशूरी थ्री एभा 
थऩ तीन अफा रुऩैमाॉ खचा गदाा ३० भेगािाटको बफजुरी आउॉथ्मो।  
  

जफकक ३० भेगािाटको नमाॉ आमोजना फनाउॉदा घटीभा ऩनन ६ अफा रुऩैमाॉ ऩछा। ठेक्काऩट्टा बइसकेको य ननभााण 

ऩनन सुरु गरयसकेको आमोजनाभा ऺभता फढाउन ुय थऩ खचा गनुा गैयकानुनी हो बन्तन ेप्रागधकयणका मुननमनहरूरे 

याहुघाट ऺभता फढाउॉदाचादहॉ भौनता साॉधेय फस्नुको ऩनन खास अथा त होरा।  
  

याहुघाटको ऩनन काभ सुरु बइकेको य मसको मसमबर ननभााण कामा १२ प्रनतशत ऩूया बइकेको छ । मसमबरको कुर 

रागत दईु कयोड ८५ राख अभेरयकी डरयभध्मे १२ प्रनतशतको दहसाफभा ३२ राख डरय (३७ कयोड रुऩैमाॉ) खचा 
बइसकेको छ।  
  

ऩुन् ठेक्का गदाा मो खचासभेत अफ आउन ेठेकेदायरे ह्माउनेछ । मसको ऩनन मबत्रमबत्र दहसाफ-ककताफ बएकै होरा। 
अको तप, भागथल्रो बत्रशूरी थ्रीएभा ऺभता फढाउने ननणामको अिसान आपैँ भा एउटा नन्जय हो कक ननभााण सुरु 

बइसकेको आमोजनाको ऺभता िदृ्गध गनुा हुॉदैन बन्तने।  
  



ऺभता फढाएय ऩनन दहउॉदभा टन्तन बफजुरी आउन ेबए अको कुया हुन ेगथमो । ऺभता फढाउॉदा ऩनन दहउॉदमाभभा खास ै

बफजुरी उ्ऩादन हुॉदैन । मो आमोजनाको कुर रागत नौ कयोड अभेरयकी डरय (ननभााण अिगधको ब्माजसभेत) सफ ै

बायतीम एन्क्जभ फैंकको ऋणभा फन्तदोफस्ती बएको हो।  
  

बोमर ननभााण गदाा बायतीम एन्क्जभ फैंक य दतूािासभापत बायतीम विदेश भन्तत्रारमको ऩूिा सहभनत ऩनन मरनुऩन े

सता छ । मो सता ऩारना गन ेक्रभभा बायतीम ऩऺरे थऩ स्िीकृनत ददएन बने मो आमोजना बविष्म थऩ अन्तमोरभा 
ऩनेछ। 
चमेलऱया, कुऱेखानी तेस्रो, रािुघाट र माधथल्ऱो बिशूऱी थ्री ए गरी एक सय ३६ मेगािाट बबजुऱी आउन ेयी आयोजना 
नछटो-नछटो ननमााण सम्ऩतन गदाा राज्यको अबौं रुऩैयाॉ जोधगतछ। 
सिासाधायण दैननक ११ घन्तटाको रोडसेडडङभा छन,् एक भेगािाटको ऩनन ठूरो भूल्म छ । जाफो ८५ भेगािाट बफजुरी 
आमात गदाा बायतराई प्रसायण राइनको बाडा (आगाभी जुन भदहनासम्भका रागग) भात्र एक अफा रुऩैमाॉ नतनुाऩयेको 
छ।  
  

्मसभागथ सयकायरे बायतफाटै बफजुरी आमात गयेय 'दईु िर्ामबत्र रोडसेडडङ' अन्त्म गन ेबन्तदै आएको छ। चभेमरमा, 
कुरेखानी तेस्रो, याहुघाट य भागथल्रो बत्रशूरी थ्री ए गयी एक सम ३६ भेगािाट बफजुरी आउन ेमी आमोजना नछटो-
नछटो ननभााण सम्ऩन्तन गदाा याज्मको अफौ रुऩैमाॉ जोगगन्तछ।  
  

बायतीम नाकाफन्तदी य बूकम्ऩरे थङगथरो बएका मी आमोजना कसयी नछटो सक्न ेबन्तनेभा ध्मान जानुऩनेभा उल्टो 
बइयहेको छ । कुन फहाना खझक्मो बन ेआमोजना रन्म्फन्तछ बन्तनेभ ैप्रागधकयणका कभाचायी ज्मान पारेय 

रागगऩयेका छन।्  
  

२०१४ भ ैसक्नुऩन ेभागथल्रो बत्रशूरी, ठेक्का बएको ४४ भदहनाभा ऩूया हुनुऩन ेकुरेखानी तेस्रो, २०१३ भ ैऩूया हुनुऩन े

चभेमरमा मी य मस्त ैप्रिवृत्तका कायण अझै 'ननभााणाधीन' भ ैछन ्। ननणाम गरयसकेऩनछ कसैप्रनत ऩनन न्जम्भेिाय 

हुनुनऩन ेऩरयऩाटीरे ननणामकतााहरू आपैं भा 'साॉढे' बएका हुन।्  
  

त्कारको ऺखणक राबको रारचका आधायभा गरयएका मस्ता ननणाम कारान्ततयभा सिासाधायणरे दु् ख सास्ती 
झले्नुऩनेभा ऩरयणत हुन ेगछान।् याहुघाटभा ऩनन ्मही गरयएको हो।  
  

त्कार मसमबरको टेन्तडय गयेय फाॉकी रटका ऩूिामोग्मता छनोटभा ऩयेका कम्ऩनीहरूराई ठेक्का ददएभा भात्र मो 
आमोजनाको सभम य रागत जोगगन्तछ। ककनबन ेहाभीराई अदहरे प्रकक्रमा छोट्ट्माएय, कनतऩम प्रकक्रमा ननरम्फन 

गयेय बए ऩनन ननभााणाधीन आमोजना नछटोनछटो ऩूया गनुा छ। इऩीसी न ैगन ेहो बन ेयाहुघाट प्रागधकयणका रागग 

याहु हुनेछ।  
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अऩर मादी जऱविद्युत ्आयोजनाको काम ८५ प्रनतशत ऩूरा 
मङ्लसरसम्म काम सक्न ेयोजना 
िैशाख १९, ऩोखया  । २५ भेगािट ऺभता बएको कास्की न्जल्राको मसल्दजुुये गाविसभा ननभााणाधीन अऩय भादी 
जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ ८५ प्रनतशत सककएको छ । 
आमोजनाको काभ अदहरे रतुगनतभा अनघ फढेको य मही यफ्तायभा काभ बमो बन ेभङ्मसय भहीनासम्भभा काभ 

सकेय विद्मुत ्उ्ऩादन गना सककन ेआमोजनाका सॊमोजक याजकुभाय फयाररे  फताए । 

आमोजनाको चाय हजाय २ सम मभटय राभो सुरुङ खननसककएको य अदहरे सुरुङभा दईुओटा टिााइन याख्न ेकाभ 

बइयहेको छ । 
आमोजनाको विद्मुत ्प्रसायण राइन जोड्न े३२ ओटा टाियभध्मे २० ओटा ननभााण गरयसककएको छ बने फाॉकी १२ 

ओटाको ऩनन दईु भहीनामबत्रभा ननभााण सक्न ेरक्ष्म याखखएको छ । जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्उ्ऩादनगहृ, 

फाॉध ननभााण, सुरुङको कङ्कक्रट राइननङको काभ ऩनन अन्न्ततभ चयणभा ऩुगेको छ । 
उक्त आमोजना ननभााण गना कयीफ रू. ऩाॉच अफा २८ कयोड खचा बएको छ । चाइना थ्री गजेज कऩोयेशनको ८० 

प्रनतशत य आमोजनाका कामाकायी अध्मऺ विजम भल्रको २० प्रनतशतको रगानीभा विसॊ २०६९ को ऩुस भहीनादेखख 

आमोजनाको काभ शुरु गरयएको गथमो । 
सो गाविसको िडा नॊ ९ अन्ततयगत ऩन ेफाहुनडाॉडाको गदहयीखेतीभा आमोजनाको विद्मु्गहृ ननभााण गरयएको छ । 
यासस 

  



>f]tM sf/f]af/, 2072÷1÷20 

८६% विद्युत ्ऱाइसेतस भारतीयको िातमा 
बाबुराम खड्का 
काठभाडौं, २० िैशाख – नेऩारभा जरविद्मुत ्आमोजना ननभााण नगयी राइसेन्तस होल्ड गनेभा सफैबन्तदा अगाडड 

बायतीम प्रिद्र्धक देखखएका छन ्। ऊजाा भन्तत्रारमरे हारसम्भ ६ हजाय २२ भेगािाट विद्मु्का रागग राइसेन्तस 

जायी गयेकोभा बायतीम प्रिद्र्धकका हातभा ५ हजाय १५७ भेगािाटफयाफयका अमोजना छन ्। मो सॊख्मा कुर जायी 
बएको राइसेन्तसको ८५.६ प्रनतशत हो । 
बायतका सािाजननक तथा ननजी गयी १४ िटा कम्ऩनीरे ५ हजाय १५७ भेगािाट ऺभताका १५ ठूरा आमोजनाको 
राइसेन्तस मरएका छन ्। मसभध्मे एस्सय ग्रुऩ य नेऩारीको सॊमुक्त रगानी यहेको ८२ भेगािाटको तल्रो सोर ु

आमोजनाको भात्र ननभााण सुरु बएको छ । अन्तम आमोजनारे विद्मुत ्उ्ऩादन अनुभनतऩत्रका रागग विद्मुत ्

विकास विबागभा ननिेदन ददएका छन ्। 
अन्तम आमोजना प्रायन्म्बक काभभै अन्ल्झएका छन ्। कनतऩम प्रिद्र्धकरे विस्ततृ आमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) 

तमाय गयी अनुभनतऩत्रका रागग ननिेदन ददएका छन ्। केही आमोजनारे नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणसॉग विद्मुत ्

खरयद–बफक्री सम्झौता (ऩीऩीए) गना ननिेदन ददएका छन ्। कनतऩम बायतीम कम्ऩनीरे अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए 

गना ननिेदन ददएको प्रागधकयणरे जनाएको छ । 
सन ्२००६ भा नेऩारभा बएको ऩदहरो ऊजाा सम्भेरनऩनछ धेयै बायतीम कम्ऩनीरे आमोजना ननभााणका रागग 

राइसेन्तस मरन थारेका हुन ्। ्मसअनघ भाओिादी द्िन्तद्िका कायण राइसेन्तस मरनेको सॊख्मा कभ गथमो । ्मसभा 
ऩनन बायतीम कम्ऩनीको सॊख्मा त नगन्तम न ैगथमो । राइसेन्तस मरएय काभ न ैनगयेऩनछ न्जन्तदर ऩािय 

मरमभटेडरगामत केही ठूरा बायतीम रगानीकतााको राइसेन्तस खायेज गरयएको छ । 
रगानी फोडाभापा त अनघ फढाइएका ९ सम भेगािाटको भागथल्रो कणाारी य ९ सम भेगािाटकै अरुण तेस्रो 
आमोजनाका प्रिद्र्धक क्रभश् जीएभआय अऩय कणाारी हाइड्रोऩािय मरमभटेड य एसजेबीएन अरुण ३ 

हाइड्रोऩाियराई आगाभी बदौ य ऩुसमबत्र रगानी जुटाउनुऩन ेसभमसीभा तोककएको छ । ८ िर्ाअनघ सयकायरे 

प्रनतस्ऩधााफाट फढी ऊजाा य सेमय रगानी ददन ेसहभनत गयेऩनछ जीएभआयराई भागथल्रो कणाारी य सतरज 

जरविद्मुत ्ननगभ मरमभटेडराई अरुण तेस्रो आमोजना फनाउन ददएको हो । आमोजना अनघ फढाउने विर्मभा 
प्रिद्र्धक य रगानी फोडाफीच आमोजना विकास सम्झौता (ऩीडीए) बइसकेको छ । 
जीएभआय अझै ऩनन रगानीका रागग साझदेायको खोजीभा छ । भागथल्रो कणाारीभा एमसमारी विकास फैंक 

(एडीफी), अन्ततययान्ष्रम वित्त ननगभ (आईएपसी) य मुयोवऩमन इन्तबेस्टभेन्तट फैंक (ईआईफी)सॉग रगानीका रागग 

छरपर सुरु बएको छ । ्मस्त ैसतरजरे बायतको ऩािय पाइनान्तस कऩोयेसन य ऩञ्जाफ नेसनर फैंकफाट रगानी 
ल्माउन ेफताए ऩनन हारसम्भ ऋण सम्झौता बएको छैन । फैंकसॉग ऋण मरन ेविर्मभा सहभनत बइसकेको य चाॉड ै

रगानी सम्झौता हुन ेएसजेबीएनका नेऩार प्रनतननगध हरययाभ सुिेदी फताउॉछन ्। 
मबल्िया इनजॉ मरमभटेडरे १२० भेगािाटको मरख ु४ य ५० भेगािाटको फरेपी आमोजनाको राइसेन्तस मरएको १० िर्ा 
बफनतसकेको छ । उसरे रगानी जुटाउन नसकेऩनछ आमोजनाको ऺभता घटाएय ५२ भेगािाट कामभ गना विद्मुत ्

विकास विबागभा ननिेदन ददएको ३ िर्ा फढी बइसकेको छ । तय, आमोजनाको ऺभता घटाइएको छैन । 
आमोजनाफाट उ्ऩादन हुन ेबफजुरी नेऩारभा खऩत गयाउन मबल्ियारे विद्मुत ्प्रागधकयणसॉग केही सभमका रागग 



„परब्माक ऩीऩीए‟ गये ऩनन ्मसको सभम सककएको छ । मो आमोजना अदहरे ठप्ऩ अिस्थाभा छ । 
्मस्त,ै ऩटेर इन्न्तजननमरयङ मरमभटेडरे १३० भेगािाटको „फूढीगण्डकी क‟ य २६० भेगािाटको „फूढीगण्डकी ख‟ 

आमोजनाको सबेऺण राइसेन्तस ऩाएको राभो सभम बफनतसकेको छ । फजायरगामत अन्तम प्राविगधक य आगथाक 

कदठनाइ देखाउॉ दै ऩटेररे ऩनन आमोजनाको काभ सुरु गयेको छैन । आमोजनाको डीऩीआय तमाय गयी डरय ऩीऩीएका 
रागग विद्मुत ्प्रागधकयणभा प्रस्ताि गये ऩनन हारसम्भ नबएकारे आमोजना अनघ फढ्न नसकेको आमोजनाका 
सहामक प्रफन्तधक आनन्तद चौधयी फताउॉछन ्। 
राइसेन्तस ऩाउन ेअन्तम बायतीम प्रिद्र्धकभा केएसके इनजॉ मरमभटेडको नाभभा ४ सम भेगािाटको „नतरा १‟ य ४२० 

भेगािाटको „नतरा २‟ आमोजना छन ्। हार डरय ऩीऩीए गयेय आमोजनाभा रगानी जुटाउनका रागग केएसके 

रागगऩयेको छ । ऩीऩीए बएऩनछ आमोजनाको काभ अनघ फढ्न ेप्रिद्र्धक कम्ऩनीका नेऩार प्रनतननगध हरयशचन्तर 

शाह फताउॉछन ्। देशभा तयर याजनीनतक अिस्था कामभ यहन,ु डरय ऩीऩीएका फायेभा नीनत नफन्तनुजस्ता कायणरे 

आमोजनाको काभ अनघ फढाउन सभस्मा देखखएको शाहको तका  छ । “याजनीनतक जोखखभ फढी यहेका फेरा विदेशी 
फैंक तथा वित्तीम सॊस्थारे नेऩारभा रगानी गना चाहेका छैनन ्। मसको असय राइसेन्तस मरनेराई ऩयेको छ,” उनरे 

बन े। 
एस्सेर इन्तरास्रक्चयरे ८२ भेगािाटको तल्रो सोरुको ऩीऩीए गयी ननभााण सुरु गयेको छ । उसरे विदेशी फैंकफाट 

रगानी जुटाएको छ । एस्सय ऩाियरे १८० भेगािाटको कारीगण्डकी कोिान आमोजनाको राइसेन्तस ऩाएको छ । 
उसरे ऩनन आमोजना अनघ फढाउन सकेको छैन । 
हारसम्भ विद्मुत ्उ्ऩादनको राइसेन्तस ऩाएकाभध्मे आधा दजान प्रिद्र्धकरे आपूरे भात्र रगानी जुटाउन नसक्न े

अिस्था आएऩनछ साझदेायको खोजीभा रागेका छन ्। भन्तदीका कायण आपैं  आगथाक सॊकटभा पसेऩनछ उनीहरू 

चीनरगामत अन्तम भुरुकका कम्ऩनीसॉग साझदेायीका रागग ऩहर थारेको सम्फद्ध कम्ऩनीरे फताएका छन ्। 
ऩनछल्रो सभम बायतको आगथाक अिस्था याम्रो नबएऩनछ  ्महाॉको फैककङ ऺेत्रभा रगानीमोग्म ऩुॉजी (तयरता) 
सॊकट छ । जरविद्मुत ्आमोजनाभा ठूरो सभस्मा बनेको रगानी न ैहो । ठूरो रगानी आिश्मक ऩन ेबएकारे 

नेऩारभा विद्मुत ्उ्ऩादन राइसेन्तस मरएका कनतऩम कम्ऩनीरे २५ प्रनतशत स्िऩुॉजीसभेत जुटाउन सकेका छैनन ्। 
ऊजाा भन्तत्रारमका प्रित्ता तथा सहसगचि डा. सञ्जम शभाा अगधकाॊश बायतीमरे राइसेन्तस मरएय काभ नगयेको 
फताउॉछन ्। “सफ ैआमोजनाका प्रिद्र्धकरे डीऩीआय तमाय गयेय ऩीऩीएका रागग ननिेदन ददएका छन,्” उनरे बन,े 

“केही काभ हाभीफाट नबएकारे आमोजनाको राइसेन्तस होल्ड गना प्रिद्र्धकरे भौका ऩाएका हुन ्। विद्मुत ्सॊकट 

ननिायण कामामोजनारे अफ मो सभस्माको सभाधान गना सक्छ ।” विद्मुत ्ऐनका केही दपाका कायण सयकायरे 

राइसेन्तस खायेज गना नसकेको शभााको दाफी छ । सयकायरे ल्माएको विद्मुत ्विकास दसक अिधायणाऩत्रभा विदेशी 
रगानीका हकभा १० िर्ाभा अभेरयकी डरयभा ऩीऩीए गन ेव्मिस्था छ । 
धचननयाॉ कम्ऩनीका २ आयोजना सम्ऩतन िुन ेअिस्थामा 
सयकायी स्िामभ्िका गचननमाॉ कम्ऩनीरे ३ िटा आमोजनाको राइसेन्तस मरएकोभा २ िटा ननभााण सम्ऩन्तन हुन े

अिस्थाभा ऩुगेका छन ्। ५० भेगािाटको „भागथल्रो भस्र्माङ्दी ए‟ य २५ भेगािाटको भादी आमोजना ननभााणको 
अन्न्ततभ चयणभा ऩुगेका हुन ्। भागथल्रो भस्र्माङदी चीनको मसनो हाइड्रो कऩोयेसन य गचतिन कोई सभूह तथा भादी 
आमोजना चाइना िाटय एन्तड इरेन्क्रक कऩोयेसनको ऩूणा रगानीभा ननभााणाधीन छन ्। ्मस्त ै७५० भेगािाटको 
ऩन्श्चभसेतीको काभ रगानी फोडाभापा त अनघ फढेको छ । चाइना थ्री गजेज इन्तटयनेसनर कऩोयेसन य नेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयणको सॊमुक्त रगानीभा आमोजना ननभााणको तमायी बइयहेको छ । 
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नदीमा ऩानीको सति नबढ्दा ऱोडसेडडङ घटेन 

विद्मुत ्प्रागधकयणरे नदीभा जरस्तय फढ्न नसक्दा रोडसेडडङ घटाउन सकेको छैन ्। भाग य आऩूनताफीचभा अझै 

७०० भेगािाट अन्ततय बएऩनछ रोडसेडडङ घटाउन नसककएको प्रागधकयणरे जनाएको छ । हार भाग १ हजाय ३५० य 

बायतफाट सभेत आऩूनता गदाा ६५० भेगािाट  छ । प्रागधकयणरे दैननक ११ घन्तटासम्भ रोडसेडडङ गरययहेको छ । मो 
िर्ा दहउॉ  कभ ऩयेकारे दहभनदीभा ऩानीको सतह नफढ्दा विद्मुत ्उ्ऩादनभा असय ऩयेको प्रागधकयण प्रणारी 
सञ्चारन विबाग प्रभुख बुिनकुभाय ऺेत्री फताउछन ्। “मो िर्ा दहउॉ  न ैकभ ऩयेकारे कामरगण्डकी य भस्र्माङदीजस्ता 
दहभनदीभा जरस्तय फढ्न सकेको छैन”् उनरे बन े“िर्ाा नबई रोडसेडडङ घट्न ेसम्बािना देखखदैन ्।” उनका 
अनुसाय गतिर्ा बन्तदा मो िर्ा सहज ऩरयन्स्थनत मसजाना नबएकारे भागअनुसाय आऩूनता फढाउन नसककएको हो । 
ऩानीको सतह नफढ्दा १४४ भेगािाट जडडत ऺभताको कामरगण्डकी विद्मुत ्गहृ  आधा ऺभताभा सञ्चारन 

बइयहेको उनरे जानकायी ददए । तल्रो ऺेत्रभा दहउॉ  नहुॉदा भध्मभस्र्माङदी य भस्र्माङदीरगामत ठूरा आमोजनाभा 
ऩनन ऩानीको सतह फढ्न सकेको छैन ्। बायतफाट हार ३०० भेगािाट हायहायीभा विमबन्तन प्रसायणराइनफाट बफजुरी 
आऩूनता बइयहेको छ । विद्मुत ्प्रागधकयण य ननजी उ्ऩादनफाट साढे ३०० भेगािाट आऩूनता बइयहेको छ । मसभध्मे 

हार ननजी ऺेत्रफाट ७० भेगािाट भात्र बफजुरी आऩूनता बइयहेको उनरे जानकायी ददए । 
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ऊजाा सङ्कटकाऱसम्बतधी विधेयक प्रस्तुत गन ेतयारी 
सयकायरे व्मिस्थावऩका–सॊसद्को भङ्गरफायफाट शुरु हुन ेफैठकभा ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्तधी कामामोजनाराई 

अगाडड फढाउन ेविधेमक प्रस्तुत गन ेतमायी गयेको छ । 
फदमरॉदो ऩरयिेशअनुसाय भुरुकको ऊजाा ऺेत्रको विकास य विस्तायका रागग नमाॉ ऐनको व्मिस्था गना आिश्मक 

यहेको बन्तदै उक्त विधेमकको आिश्मक तमायी गयेको हो । सयकायरे गत पागुन ६ गत ेदश िर्ाभा दश हजाय 

भेगािाट विद्मुत ्उ्ऩादन गन ेरक्ष्मसदहत ऊजाा सङ्कट ननिायणकार घोर्णा गयेको गथमो । ऊजाा सङ्कटराई 

सभाधान गन ेकामामोजनासदहत सयोकाय बएका ऩऺको सहभनतभा सो कामामोजना अगाडड सायेको हो । 
भन्न्तत्रऩरयर्द्को फैठकरे ऊजाा भन्तत्रारमराई विधेमक अगाडड फढाउन ेसैद्धान्न्ततक स्िीकृनत ददएसॉग ैऊजाा 
सङ्कटकारसम्फन्तधी कामामोजनाराई विधेमकका रुऩभा प्रस्तुत गने तमायी गयेको हो । भन्तत्रारमका सहामक 

प्रिक्ता गोकणायाज ऩन्तथका अनुसाय ऩदहरो चयणभा ऊजाा सङ्कट ननिायणकारसम्फन्तधी विधेमक प्रस्तुत गरयनेछ 

बन ेविद्मुत ्विधेमक तथा  विद्मुत ्ननमभन आमोगसम्फन्तधी विधेमक कामामोजनाभा उल्रेख बएअनुसाय आगाभी 
६ भहीनामबत्र प्रस्तुत गरयनेछ । 
उजाा भन्तत्रारमका सहसगचि एिभ ्कानून भहाशाखा प्रभुख कौशरचन्तर सुिेदीको सॊमोजक्िभा विधेमक 

तमायीसम्फन्तधी तमायी बइयहेको छ । ऊजाा सङ्कटकारसम्फन्तधी कामामोजनाभा प्रस्तुत बएका विर्मराई कानूनी 
रुऩ ददन रागगएको सहामक प्रिक्ता ऩन्तथरे फताए । 
मस्त ैभन्तत्रारमरे िास्तविक भागका आधायभा विद्मुत ्भाग प्रऺेऩण गन ेकामाका रागग यान्ष्रम मोजना आमोग, 

जर तथा ऊजाा आमोगको सगचिारम, विद्मुत ्विकास विबाग य प्रागधकयणराई ऩत्राचाय गरयएको छ । बूकम्ऩफाट 

ऺनत बएका य ननभााणका क्रभभा यहेका आमोजनाराई शीघ्र  सम्ऩन्तन गन ेरक्ष्मसदहत अगाडड फढाइएको 
कामामोजनाअनुसाय काभ नबइयहेको बन्तदै स्ितन्तत्र ऊजाा उ्ऩादकहरुको सॊस्था (इऩान)रे आऩवत्त जनाउॉ दै आएको 
छ ।   
ऩनछल्रो ददनभा विद्मुत ्चोयी फदढयहेको य ्मसराई ननमन्तत्रण गना नसककएको बन्तदै सयकायरे ननमन्तत्रण तथा 
ननमभन गना सािाजननक अऩयाधका रुऩभा व्माख्मा गना रागेको छ । प्रागधकयणका अनुसाय हार केन्तरीम प्रसायण 

राइनभा २५ प्रनतशत विद्मुत ्चहुािट हुॉदै आएको छ । ्मसराई कम्तीभा एक प्रनतशत कभ गन ेरक्ष्मसदहत िैशाख 

भहीनाबय प्रागधकयणरे विद्मुत ्चहुािट ननमन्तत्रण अमबमान सञ्चारन गरययहेको छ । 
प्रागधकयणका अनुसाय प्राविगधaक एिभ ्चोयीका कायण कूर प्रिाहभध्मे १ सम ८० भेगािाट ऺनत हुॉदै आएको छ । 
प्रागधकयणको केन्तरीम प्रसायण राइनभा एक हजाय ३ सम ६५ भेगािाट विद्मुत ्भाग यहॉदै आएको छ बन ेकयीफ ५ 

सम ५० भेगािाट भात्र ैआऩूनता बइयहेको छ । यासस 
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रसुिागढी आयोजनाको क्षनत मूल्याङ्कन गररॉदै 

यसुिागढी १११ भेगािाट जरविद्मुत ्आमोजना ननभााणस्थरभा शननिाय बएको आगरागीफाट जरेका आिासको 
भूल्माङ्कन शुरू बएको छ । न्जल्रा प्रहयी प्रभुख अिदेश विष्टका अनुसाय दटभुये–६ न्स्थत सुरुङमबत्र काभ गन े

गचननमाॉ ठेकेदाय सीडब्ल्मूई चाइना िाटय एण्ड इरेरी कम्ऩनीरे ननभााण गयेको वप्रफ्माफ भोडरेको दईुतरे एक 

आिासगहृ आगरागी हुॉदा रू. १ कयोडफयाफयको ऺनतको प्रायन्म्बक अनुभान गरयए ऩनन मककन तथ्माङ्क सङ्करन 

गना आइतिाय प्रहयी ऩरयचारन गरयएको छ । सुरुङमबत्र काभ गन े४८ काभदाय फस्न ेउक्त आिासभा कयेण्ट रागी 
आगरागी बएको फताउॉ दै आमोजनाका साइट इञ्चाजा नागेन्तर ऻिारीरे आगरागीऩनछ नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, 
कम्ऩनीका कभाचायी, काभदाय सफैको सहमोगभा ऩानीको पोहोया ददई ्मस ऺेत्रभा यहेका अन्तम आिास सुयक्षऺत 

ऩारयएको जानकायी ददए । यासस 
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अऩर मादी आयोजनाको काम ८५ प्रनतशत ऩूरा 
कास्की न्जल्राको मसल्दजुुये गाविसभा ननभााणाधीन अऩय भादी जरविद्मुत ्आमोजनाको काभ ८५ प्रनतशत 

सककएको छ ।   आमोजनाको काभ अदहरे रतुगनतभा अनघ फढेको य मही यफ्तायभा काभ बमो बन ेभङ्मसय 

भहीनासम्भभा काभ सकेय विद्मुत ्उ्ऩादन गना सककन ेआमोजनाका सॊमोजक याजकुभाय फयाररे जानकायी ददए । 
आमोजनाको ४ हजाय २ सम मभटय राभो सुरुङ खननसककएको य अदहरे सुरुङभा दईुओटा टिााइन याख्न ेकाभ बइयहेको 
छ । 
आमोजनाको विद्मुत ्प्रसायण राइन जोड्न े३२ ओटा टाियभध्मे २० ओटा ननभााण गरयसककएको छ बन ेफाॉकी १२ 

ओटाको ऩनन २ भहीनामबत्रभा ननभााण सक्न ेरक्ष्म याखखएको छ । जरविद्मुत ्आमोजनाको विद्मुत ्उ्ऩादनगहृ, 

फाॉध ननभााण, सुरुङको कङ्कक्रट राइननङको काभ ऩनन अन्न्ततभ चयणभा ऩुगेको छ । 
२५ भेगािाट ऺभताको उक्त आमोजना ननभााण गना कयीफ रू. ५ अफा २८ कयोड खचा बएको छ । चाइना थ्री गजेज 

कऩोयेशनको ८० प्रनतशत य आमोजनाका कामाकायी अध्मऺ विजम भल्रको २० प्रनतशतको रगानीभा विसॊ २०६९ को 
ऩुस भहीनादेखख आमोजनाको काभ शुरू गरयएको गथमो । सो गाविसको िडा नॊ. ९ अन्ततगात ऩन ेफाहुनडाॉडाको 
गदहयीखेतीभा आमोजनाको विद्मु्गहृ ननभााण गरयएको छ । यासस 
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खडरेीऱे विद्युत उत्ऩादन घट्यो  
सन्ततोर् ऩोखयेर 

राभो खडयेीरे नदीनाराभा ऩानी घट्दा मस ऺेत्रभा सञ्चामरत ठूरा विद्मुत आमोजनाको उ्ऩादन घटेको 
छ। नदीभा ऩानी मही गनतभा कभ बए उ्ऩादन घटेय रोडसेडडङ फढ्न सक्न ेआमोजनाका अगधकायी 
फताउॉछन।्  
तनहुॉ, रभजुङ य स्माङ्जाका तीन ठूरा आमोजनाको उ्ऩादन ऩोहोय मही फेराको तुरनाभा अदहरे ननक्कै 

घटेको छ । मस ऺेत्रको सफैबन्तदा ठूरो एक सम ४४ भेगािाट ऺभताको स्माङ्जान्स्थत कारीगण्डकी ए 

आमोजनारे अदहरे ५५ देखख ६० भेगािाटभात्र उ्ऩादन गरययहेको छ । ऩोहोय मो फेरा आमोजनाको 
उ्ऩादन ७५ देखख ८० भेगािाट गथमो । 
 

'यन–अप दी रयबय'भा आधारयत आमोजनाफाट ऩूणा रुऩभा विद्मुत उ्ऩादन गना ऩानी अबाि बएको 
कारीगण्डकी ए आमोजनाका केन्तरप्रभुख श्रीयाभयाज ऩाण्डरेे जानकायी ददए । 'ऩोहोयको तुरनाभा 
मसऩटक उही मसजनभा २० भेगािाटसम्भ विद्मुत उ्ऩादन घटेको छ,' उनरे बन,े 'नदीभा ऩानी नै कभ छ 

। ऩानी घटेऩनछ उ्ऩादन कभ हुनु स्िाबाविक हो ।' 
 

उनका अनुसाय आमोजनाका तीनिटा भेमसन चराएय ऩूणा रुऩभा विद्मुत उ्ऩादन गन एक सम ५० 

क्मुबफक मभटय प्रनतसेकेन्तड ऩानी चादहन्तछ । तय, अदहरे ६० क्मुबफक मभटय प्रनतसेकेन्तडभा झयेको छ । 
ऩोहोय मो फेरा ८५ क्मुफक मभटय प्रनतसेकेन्तडसम्भ ऩानीको फहाि गथमो । 'एउटा ठूरो आमोजनाफाट १५–२० 

भेगािाट उ्ऩादन घट्न ुठूरो कुया हो । अझै ऩानी ऩना नसकेय फहाि घट्दै गमो बने उ्ऩादन ननकै कभ 

हुनेछ,' उनरे बने, 'यन अप दी रयबय बएकोरे ऩानी स्टक यहन्तन ।' 
 

उनका अनुसाय ऩोहोय–ऩयाय िैशाख अन्न्ततभ सातादेखख जेठ ऩदहरो सातासम्भ नदीभा ऩानीको फहाि 

फढ्थ्मो । मसऩटक ऩानी कभ ऩयेकोरे फहाि फढ्ने सम्बािना कभ यहेको उनरे फताए । दहभारी बेगफाट 

सुरु बएको कारीगण्डकी नदीको भुहान ऺेत्रभा दहउॉ  ऩग्रेको खण्डभा य मसयान ऺेत्रभा बीर्ण िर्ाा बएभात्र 

नदीभा फहाि फढ्ने उनरे फताए । 'मस्तै अिस्था यदहयहे अझै नदीको फहाि घट्छ ककनबने अदहरे सफैनतय 

चकााुे खडयेी छ । दहउॉ  ऩने क्रभ ऩनन ऩदहरेको तुरनाभा कभ छ,' उनरे बने । 
 

मस ैऺेत्रको अकााुे ठूरो आमोजना रभजुङको भध्म भस्र्माङ्दीको ऩनन उ्ऩादन ननकै घटेको छ । ७० 

भेगािाट ऺभताको आमोजनारे अदहरे भुन्स्कररे ३०–३२ भेगािाट उ्ऩादन ददएको छ । ऩोहोय मो फेरा 
भध्मभस्र्माङदीको उ्ऩादन ४५ भेगािाट हायाहायी गथमो । आमोजनाका केन्तरप्रभुख याजेश ऩाण्डरेे 

ऩोहोयको तुरनाभा मसऩामर १५ भेगािाट हायाहायी उ्ऩादन घटेको जानकायी ददए । 'ऩोहोयको मो फेराको 
तुरनाभा अदहरे करयफ १५ भेगािाट उ्ऩादन घटेको छ । नदीभा ऩानीको फहाि नफढेसम्भ उ्ऩादन थवऩने 



सम्बािना छैन,' उनरे बन,े 'केही िर्ाअनघ मही मसजनभा ५० भेगािाटसम्भ उ्ऩादन हुन्तथ्मो ।' 
 

भध्मभस्र्माङदी ऩनन यन अप दी रयबयभा आमोजना हो । ऩूणा रुऩभा आमोजना सञ्चारन हुॉदा मसराई ८० 

क्मुबफक मभटय प्रनतसेकेन्तड ऩानी चादहन्तछ । अचरे ३० क्मुबफक मभटय प्रनतसेकेन्तडभा झयेको छ । दहभारी 
ऺेत्रफाट उ्ऩन्तन नदी बएकोरे दहउॉ  ऩग्रॉदा नदीभा ऩानीको फहाि फढ्थ्मो । भागथल्रो ऺेत्रभा िर्ाा हुॉदा ऩनन 

नदीभा ऩानी थवऩन्तथ्मो । मसऩामर राभो सभमदेखख ऩानी ऩयेको छैन । अकासे ऩानी कभ ऩनुा य दहभारी 
ऺेत्रभा दहउॉ  नहुॉदा मो फेरा नदीभा ऩानी ननकै कभ बएको उनरे फताए । 
 

तनहुॉभा सञ्चामरत ६९ भेगािाट ऺभताको भस्र्माङ्दी जरविद्मुत आमोजनाको उ्ऩादन ऩनन अदहरे ननकै 

कभ छ । मसरे ३५ भेगािाट उ्ऩादन गरययहेको छ । ऩोहोय मो फेरा उक्त आमोजनारे ४५ भेगािाट 

हायाहायी बफजुरी उ्ऩादन गयेको गथमो । आमोजनाका इरेन्क्रक इन्न्तजननमय कयभहुसेन खानरे नदीभा 
ऩानी कभ बएऩनछ उ्ऩादन घटेको जानकायी ददए । 
 

'नदीभा ऩमााप्त ऩानी छैन । ्मही बएय उ्ऩादन कभ बएको हो । ऩोहोयबन्तदा अदहरे घटेको छ,' उनरे बने 
। भध्मभस्र्माङदीको बन्तदा भस्र्माङ्दीको उ्ऩादन केही फढी यहेको उनरे फताए । भध्मभस्र्माङदीऩनछ 

आसऩासका केही नदीको ऩानी मभमसएय आएऩनछ तनहुॉभा भस्र्माङदीफाट विद्मुत उ्ऩादन हुन्तछ । 
भस्र्माङ्दी ऩनन यन अप दी रयबयभा आधारयत आमोजना हो । 
 

ऱोडसेडडङ बढ्ने सम्भािना 
खडयेीरे नदीभा ऩानी घटेय विद्मुत उ्ऩादन कभ हुॉदै गएऩनछ रोडसेडडङ फढ्न सक्ने सम्बािना प्रफर 

बएको छ । ठूरा आमोजनाको उ्ऩादन ऩोहोय मो फेराको तुरनाभा अदहरे २० भेगािाटसम्भ घटेको छ । 
िर्ाा नबएय खडयेी जायी यहे उ्ऩादन अझै कभ हुने आमोजनाका अगधकायीको आशॊका छ । सफैजसो 
आमोजनाको उ्ऩादन घटेको आमोजनारे फताएका छन ्। 
 

'मस्तै अिस्था यदहयहे केही ददनभा रोडसेडडङ फढ्न सक्छ,' एक आमोजनाका प्रभुखरे बन े'अनन रोडसेडडङ 

फढ्न सक्छ ।'  
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खडरेीऱे ऱोडसेडडङ १ घण्टा बढ्यो 
८५४ मेगािाट अऩुग भएको प्राधधकरणको भनाई  

खडयेीरे नदीभा ऩानीको िहािभा कभी आई विद्मुत उ्ऩादनभा बायी गगयािट आएऩनछ नेऩार विद्मुत ्

प्रागधकयणरे अघोवर्त रुऩभा १ घण्टा रोडसेडडङ फढाएय दैननक १२ घण्टा ऩ¥ुमाएको छ । 
सोभफायसम्भ दैननक ११ घण्टा रोडसेडडङ हुदै आएकोभा भॊगरफाय एक्कासी फढेको छ । भागको तुरनाभा 
आऩूनता ८५४ भेगािाट अऩुग बएऩनछ रोडसेडडङ फढाएको प्रागधकयण प्रणारी सञ्चारन विबागका प्रभुख 

बुिनकुभाय ऺेत्री फताउछन ्। उनका अनुसाय बफजुरीको भाग १ हजाय ३५० भेगािाट य आऩूनता बायतफाट 

सभेत गयी ४९६ भेगािाट छ । 
अनघल्रो िर्ाको तुरनाभा मो िर्ा नदीको िहािभा आधारयत (यन अप दी रयबय) प्रकृनतका आमोजनाफाट 

१८३ भेगािाट घटेको उनरे जानकायी ददए । गत िर्ा यन अप दी रयबय आमोजनाफाट ३८८ भेगािाट बफजुरी 
उ्ऩादन बएकोभा मो िर्ा घटेय १४० भेगािाटभा मसमभत बएको छ । विद्मुत ्प्रागधकयण य ननजी 
उ्ऩादकफाट १९६ भेगािाट भात्र बफजुरी उ्ऩादन बएको छ । जफकी बायतफाट ३ सम भेगािाट हायहायीभा 
बफजुरी आमात बइयहेको छ । बायतफाट आमात गयेको जनत ऩनन विद्मत ्आऩूनता बएको छैन ्। 
मो कुरेखानी आमोजना फाहेकको हो । कुरेखानीभा ऩानीको सतह धेयै घटेकारे भाग व्मिस्थाऩन गना 
कदठनाई बएको ऺेत्रीको बनाई छ । “दहउॉदभा ऩमााप्त दहउॉ  नऩयेऩनछ नदीभा जरस्तय फढ्न सकेन”उनरे 

बने “िर्ाा नबई रोडसेडडङ घट्ने अिस्था देखखन्तन । अझै फढ्ने सॊबािना छ ।” प्रागधकयणरे अघोवर्त 

रुऩभा रोडसेडडङ घटाएको उनरे जानकायी ददए ।  
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नेऩाऱको जऱविद्युत्को यक्रकन क्षमता ऩत्ता ऱगाउॉ दै सरकार 

सयकायरे नेऩारको जरविद्मुतको ऺभताको फायेभा अध्ममन शुरु गना रागेको छ । विमबन्तन सङ्घसॊस्था, व्मन्क्त िा 
ननकामरे ऺभताका फायेभा पयक पयकखारका तथ्माङ्क सािाजननक गदै आपूखसुी व्माख्मा गये ऩनन मककन 

तथ्माङ्क ऩत्ता रगाउन ेउद्देश्मरे सयकायरे आिश्मक अध्ममन शुरु गयेको हो । नेऩारभा जरविद्मुत ्उ्ऩादनको 
शुरुिात बएको १ सम ५ िर्ा ऩुगे ऩनन ऺभताका फायेभा ऩटक ऩटक उठेको प्रश्नको उत्तय खोज्ने उद्देश्मका साथ जर 

तथा ऊजाा आमोगरे अध्ममन शुरु गयेको हो । 
उ्ऩादनका रागग ४२ हजाय भेगािाट मोग्म यहेको बननए ऩनन ऩनछल्रो ददनभा विकास बएको प्रविगधका कायण कूर 

ऺभताको ६० प्रनतशतसम्भ उ्ऩादन गना सककन ेफताइॉदै आएको छ । मककन तथ्माङ्क के कनत हो सयकायरे 

गरययहेको अध्ममनऩनछ भात्र ैऩत्ता राग्न ेछ । ऊजाा भन्तत्रारमका सहामक प्रिक्ता गोकणायाज ऩन्तथरे आमोगरे 

भुरुकको कूर जरविद्मु्को ऺभता ऩत्ता रगाउन अध्ममन शुुुरु गयेको  फताए । 
आमोगरे मसल्ड कन्तसनाराई ऩयाभशादाता ननमुक्त गयेय अध्ममन शुरु गयेको छ । ऩूणारुऩभा अध्ममन गना य विसॊ 
२०७४ असायसम्भ प्रनतिेदन ददन आमोगरे ननदेशन ददएको छ । आमोगका सहसगचि केशिध्िज अगधकायीरे 

अध्ममन शुरु गरयएको फताए । 
प्रायन्म्बक प्रनतिेदनअनुसाय एक राख ३० हजाय भेगािाटदेखख एक राख ४० हजाय भेगािाटसम्भ कूर ऺभता हुन 

सक्न ेदेखखएको छ । तय ऩूणा अध्ममन नबइकन मनत न ैहो बन्तन ेअिस्था बने नयहेको फताइन्तछ । सयकायरे 

एकीकृत रुऩभा जरविद्मुतको उऩरब्धता, मसॉचाइ, खानेऩानी य अन्तम उऩबोग्म ऺेत्रका फायेभा अध्ममन गनुाऩन े

आिश्मकता औँल्माएको छ । हार नेऩारको जरविद्मुतको ऺभता ८३ हजाय भेगािट  बन ेअनौऩचारयक भात्र यहेको 
फताइएको छ । यासस 
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जऱविद्युतब्ाटै सम्ऩतन बतन सक्छन ्प्रदेशिरू  

भुरुक सॊघीम सॊयचनाभा प्रिेशसॉगै प्रदेशअनुसायका जराशममुक्त आमोजनाको सम्बाव्मता खोजी गना 
थामरएको छ। सातिटा प्रदेशभध्मे एउटाभा फाहेक सफै प्रदेशभा जराशममुक्त जरविद्मुत ्आमोजना 
ननभााण गना सककने सम्बािना देखखएको छ। 
  

ऊजाा भन्तत्रारमरे भुख्म सगचिराई फुझाएको प्रनतिेदनरे प्रदेश दईुभा जराशममुक्त आमोजना फनाउन 

सककन ेसम्बािना अदहरेसम्भ देखखएको छैन बन ेफाॉकी सफैभा प्रचयुभात्राभा मस्ता ऩरयमोजना सञ्चारन 

गना सककन्तछ। प्रदेश सातभा सफैबन्तदा फढी जराशममुक्त आमोजनाको सम्बािना छ। 

 
  

मस प्रदेशभा ऩञ्चशे्िय य ऩन्श्चभ सेतीजस्ता भह्िऩूणा जराशममुक्त जरविद्मुत ्आमोजना फन्तन सक्न े

अध्ममनरे देखाएको छ। ऩञ्चशे्िय ६ हजाय चाय सम ८० भेगािाट य ऩन्श्चभ सेतीफाट सात सम ५० 

भेगािाट बफजुरी ननकाल्न सककन्तछ। मी दईु आमोजना फन्तन सके आन्ततरयक खऩत ऩूया गयी बफजुरी 
ननमाातको सभेत सम्बािना छ। 
  

सातऩनछ दोस्रो ठूरो जराशममुक्त आमोजना प्रदेश चायभा फनाउन सककने बएको छ। गोयखा तथा 
धाददङभा ऩन ेफूढीगण्डकी आमोजनाफाट १२ सम भेगािाट बफजुरी ननकाल्न सककनेछ। मो आमोजना 
फनाउन प्रायन्म्बक चयणका काभसभेत थामरएको छ। जग्गा अगधग्रहण गना ककनफेच योकुिा गरयएको 
फूढीगण्डकी जरविद्मुत ्विकास समभनतरे जानकायी ददएको छ। 
  

मसैगयी, प्रदेश एकभा सात सम ६२ भेगािटको तभोय जराशममुक्त आमोजना ननभााणको प्रचयु सम्बािना 
औॊल्माइएको छ। प्रदेश तीनभा ऩाॉच सम भेगािाटको सुनकोसी तेस्रो जराशममुक्त ननभााण सककने 
सम्बािना छ। प्रदेशभा ऩाॉचभा दईु सम ४५ भेगािाटको नौभुये य शायदा-फफई ९० भेगािटको ऩरयमोजनाफाट 

बफजुरी ननकाल्न सककन्तछ। 
  

प्र्मेक प्रदेशअन्ततगातका विमबन्तन न्जल्रा तथा अञ्चरका थपु्रै स्थानभा दजानौं साना य भध्मभस्तयका 
जरविद्मुत ्आमोजना फन्तन सक्न ेअिस्थाभा छन।् 
प्रदेश एकभा इराभ, झाऩा, ऩाॉचथय, धनकुटा, ताप्रेजुङ, भोयङ, सुनसयी, धनकुटा, बोजऩुय, सॊखिुासबा, 
सोरुखमु्फु, खोटाङ, उदमऩुय तथा ओखरढुॊगा न्जल्रा ऩछान।् 
  



मी न्जल्राअन्ततगात तभोय, दधूकोसी स्टोयेज तीन सम भेगािट, सुनकोसी -१ स्टोयेज ६१.४ भेगािट, 

सप्तकोसी फहुउद्देश्मीम ३४ सम ५७ भेगािट, अऩयभाई स्टोयेज आमोजना ५३ भेगािाट, तभोय १ स्टोयेज 

६९६ भेगािट तथा तभोय ३ स्टोयेज १८६ भेगािटरगामतका ऩरयमोजना फन्तनेछन।् 
  

प्रदेश तीनभा भात्र ैझन्तड ैएक दजान आमोजनाको सम्बाव्मता यहेको छ। ऩसााको ठोयी, गचतिन, 

भकिानऩुय, काठभाडौं, धाददङ, नुिाकोट, यसुिा, काभ्रे, मसन्तधऩुाल्चोक, दोरखा, याभेछाऩ तथा मसन्तधरुी 
न्जल्रा सभेटेको मस प्रदेशअन्ततगात सुनकोसी २ फहुउद्देश्मीम जराशम आमोजना ११ सम १० भेगािट, 

सुनकोसी ३ फहुउद्देश्मीम आमोजना ऩाॉच सम ३६ भेगािट ऩनन ऩयेका छन।् 
  

मसफाहेक प्रस्तावित खखम्ती मसिारम जराशममुक्त आमोजना ६ समदेखख एक हजाय भेगािटसम्भ 

फनाउन सककने अध्ममनरे देखाएको छ। मस प्रदेशका सम्बावित अन्तम आमोजनाभा इन्तरािनत स्टोयेज ९३ 

भेगािट, कोखाजाय स्टोयेज एक सम ११ भेगािट, दईु सम २१ भेगािटको राॊङटाङ स्टोयेज, सप्तगण्डकी 
आमोजना सात सम भेगािट, ताभाकोसी ३ एक सम २३ भेगािट, ताभाकोसी ३ एसएन ऩािय ६ समदेखख 

एक हजाय भेगािट य ताभाकोसी ४ एक सम २६ भेगािटका जराशम ऩरयमोजना फन्तन सक्न ेदेखखएका 
छन।् 
  

प्रदेश चायभा कारीगण्डकी ६०० सम भेगािाट, भादीफेगनास रुऩा ७७ भेगािट, भस्र्माङदी स्टोयेज सात सम 

४० भेगािट, सेती २ स्टोयेज एक सम ६० भेगािट, बत्रशुर गॊगा स्टोयेज १५ सम भेगािट, अऩय सेती तनहुॉ 
एक सम ४० भेगािट, उत्तयगॊगा तीन सम भेगािट यहेका छन।् 
  

प्रदेश ऩाॉचभा ऩनन थपु्रै ऩरयमोजनाको सम्बाव्मता देखाइएको छ। निरऩयासीको दाउन्तनेदेखख रुऩन्तदेही, 
कवऩरिस्त,ु ऩाल्ऩा, अघााखाॉची, गुल्भी, फाग्रुङको ऩन्श्चभ ऺेत्रसदहत दाङ, प्मुठान, योल्ऩा, रुकुभ, फाॉके य 

फददामा न्जल्रा सभेट्ने मस प्रदेशभा नौभुये फहुउद्देश्मीम जराशम आमोजना, कणाारी गचसाऩानी 
फहुद्देश्मीम आमोजना तथा शायदा फफई फहुउद्देश्मीम आमोजना ऩयेका छन।् 
  

कणाारी गचसाऩानी आमोजनाफाट १० हजाय आठ सम भेगािट बफजुरीसदहत एक राख ९१ हजाय हेक्टय 

जमभनभा मसॉचाइ गना सककने अध्ममनको ननचोड छ। मस्तै अन्तम ऩरयमोजनाभा बारुिाङ एभऩीऩी एक 

सम सात भेगािट, रोफय फडीगाडा खोरा स्टोयेज तीन सम ८० भेगािट, रोफय खझभरुक स्टोयेज एक सम ४२ 

भेगािट, भादी योल्ऩा स्टोयेज एक सम ९९ भेगािट, रयडी स्टोयेज ४३ भेगािट तथा उत्तयगॊगा तीन सम 

भेगािट यहेका छन।् 
  

प्रदेश ६ अन्ततगात ऩन ेडोल्ऩा, जुम्रा, भुगु, हुम्रा, कामरकोट, सल्मान, रुकुभको रुकुभकोट ऩन्श्चभ, 

जाजयकोट, दैरेख य सुखेतरगामतका न्जल्रा ऩने मो प्रदेशअन्ततगात बेयी फीआय-३ए एक सम ९७ भेगािट, 

बेयी फीआय-३फी ११ सम ९२ भेगािट, बेयी फीआय-४ नौ सम ६४ भेगािट, बेयी फीआय-५ १२ सम ६९ भेगािट 



आमोजना यहेका छन।् मस्तै, चयेा-१ एक सम ४८ भेगािट, रोहाये स्टोयेज ६७ भेगािट, न्तमारस्मुगाड 

स्टोयेज चाय सम १० तथा शायदा फफई ९३ भेगािट छन।् 
  

सॊघीम सॊयचनाभा प्रिेशसॉगै प्राकृनतक तथा आगथाक साधनस्रोतको ऩरयचारनका विर्मभा तीव्र फहस 

चमरयहेका फेरा सयकायरे जराशममुक्त मस्ता आमोजनाको अध्ममन फादहय ल्माएको हो। इन्तपोप्र्मेक 

प्रदेशअन्ततगातका विमबन्तन न्जल्रा तथा अञ्चरका थपु्रै स्थानभा दजानौं साना य भध्मभस्तयका 
जरविद्मुत ्आमोजना फन्तन सक्न ेअिस्थाभा छन।् 
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विद्युत ्विस्तार आयोजना अऱऩि 

शाहीभान याई 

नेऩार विद्मुत ्प्रागधकयणद्िाया महाॉ सञ्चामरत विद्मुत ्विस्ताय आमोजनाहरू अरऩत्र ऩयेका छन ्। घय 

घयभा बफजुरी फत्ती ऩुयम्ाउने रक्ष्मका साथ थामरएको विद्मुत ्विस्ताय आमोजनाहरू आठ िर्ा बफनतसक्दा 
ऩनन ऩूया बएका छैनन ्। 

प्रागधकयणको ग्राभीण विद्मुतीकयण विबागद्िाया सञ्चामरत आमोजनाहरू प्रागधकयणका कभाचायी, 
इन्न्तजननमय य ठेकेदायको राऩायफाहीको कायण रथामरॊग अिस्थाभा ऩुगेका हुन ्। आमोजनाहरू रथामरॊग 

बएऩनछ बोजऩुयका ग्राभीण बेगका फामसन्तदाहरू केन्तरीम विद्मुत ्प्रसायण राइनको विद्मुत ्उऩबोग 

गनाफाट िन्ञ्चत छन ्। 

धनकुटाको दहरे स्टेसनदेखख बोजऩुयको ऩानीटॊकीन्स्थत सफस्टेसनभा ३३ ककरोबोल्ट ऺभताको केन्तरीम 

प्रसायण राइन जडान गये ऩनन विद्मुत ्सफस्टेसन गहृ ननभााण कामा रथामरॊग छ । त्कारीन 

जरस्रोतभन्तत्री ऻानेन्तरफहादयु काकीद्िाया मशरान्तमास गयी ०६४ देखख ननभााण सुरु गरयएको विद्मुत ्

सफस्टेसन गहृका रागग ठेकेदायरे केही उऩकयण खरयद गयी ल्माए ऩनन सॊयऺणको अबािरे जीणा 
अिस्थाभा छन ्। 

बोजऩुय सफस्टेसनफाट न्जल्राबरय विद्मुत ्प्रसायण राइन वितयण गने प्रागधकयणको मोजना अरऩत्र 

ऩयेऩनछ बोजऩुयिासीको विद्मु्को उज्मारो ऩाउने आशा सऩनाभा सीमभत बएको छ । 

बोजऩुयभा विद्मुत ्विस्तायका रागग विस्ततृ सिेऺण तथा ननभााण गना त्कारीन सयकायरे १७ कयोड 

रुऩैमाॉबन्तदा फढी यकभ विननमोजन गयी ऩाॉचिर्े ठेक्का सम्झौता गयेको गथमो । तय, ठेकेदाय कम्ऩनीहरूरे 

ननभााण कामा नगयी सभम खेय पारेऩनछ विद्मुत ्विस्ताय मोजना नै अरऩत्र ऩयेको विद्मुत ्प्रागधकयण 

बोजऩुयका प्रभुख इन्न्तजननमय खगेन्तर बण्डायीरे फताए । 

बोजऩयु विद्मुत ्सफस्टेसन गहृ ननभााण ठेक्का सम्झौता गयेको हुरास कम्ऩनीरे ननभााण कामा ऩूया 
नगयेकारे काभ गयेको सभेत बुक्तानी नददई ठेक्का यद्द गरयएको उऩल्रो ननकामफाट जानकायी आएको 
बण्डायीरे फताए । हुरास कम्ऩनीरे सफस्टेसन बिनसदहत उऩकयण खरयद, ढुिानी तथा जडानको ठेक्का 
मरएको गथमो । 

कम्ऩनीरे ल्माएको तीन थान सक्र्मुट ब्रेकय, भ्माकुभ सक्र्मुट ब्रेकय, के्रन रान्तसपभाय, ऩोटान्म्समय 

रान्तसपभाय य ब्मारी चाजाय एक एक थान उऩकयणसभेत खखमा रागगसकेको छ । 
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विद्मुत ्सफस्टेसन गहृको ऩूिााधाय ननभााण एक ऺेत्रको ऩोर य ताय खरयद तथा ढुिानी, ऩोर ताय 

विस्तायका रागग ठेक्का सम्झौता गने अकाा ठेकेदाय ककशोय शऩेाारे काभ गयेको यकभ प्रागधकयणरे 

बुक्तानी नददएऩनछ ननभााण कामा फन्तद गयेको गुनासो गये । उनरे आपूरे काभ गयेको यकभ बुक्तानी 
नऩाएऩनछ अदारतभा भुद्दा रगाएको फताए । 

प्रागधकयणको ग्राभीण विद्मुतीकयण विबाग काठभाडौंअन्ततगात सम्झौता बई सफस्टेसन गहृको ऩूिााधाय, 

बिन ननभााण तथा उऩकयण जडान गन ेठेक्का सम्झौता गथमो । 

प्रागधकयणको केन्तरीम कामाारमरे ऩूिााञ्चर ऺेत्रीम कामाारम वियाटनगयराई मोजना सञ्चारन, 

ननयीऺण, भूल्माॊकन गने न्जम्भेिायी ददएऩनछ विद्मुत ्प्रागधकयणका इन्न्तजननमय, रेखाऩाररगामत अन्तम 

विबागीम कभाचायीरे फेिास्ता गयेऩनछ मोजनाहरू अरऩत्र बएको ठेकेदाय ककशोय शऩेाारे आयोऩ रगाए । 

  



>f]tM cleofg, 2072÷1÷24 

रािुघाटको क्षमता ३२ बाट ४० मेगािाट ऩुरय्ाइयो 
ननरुता शभाा 
राभो सभमदेखख वििाददत यहॉदै आएको याहुघाट जरविद्मुत ्आमोजनाको ननभााण अनघ फढ्ने बएको छ । प्रागधकयण 

सञ्चारक समभनतको हारैको फैठकरे ३२ फाट ८ भेगािाट थऩ गयी ४० भगेािाट ऺभताका साथ सो आमोजनाराई ऩूणा 
ऺभताभा अगाडड फढाउन ेननणाम गयेको हो । प्रागधकयणको ननणामऩनछ म्माग्दीभा ननभााणाधीन सो आमोजनाको 
ऺभतासॉग ैरागतसभेत फढ्ने बएको छ । 
बायतीम ननभााण कम्ऩनी आईबीआयसीएररे आगथाक अिस्था कभजोय बएऩनछ ननभााण प्रकक्रमा छाडकेो गथमो । 
विस्ततृ ऩरयमोजना प्रनतिेदन (डीऩीआय) स्िीकृत बएकारे आमोजना नमाॉ आधायभा नछटो सम्ऩन्तन गन ेगयी 
अगाडड फढाउन आपू त्ऩय यहेको आमोजनाका प्रभुख कुरभान नघमसङरे फताए । ऩुयानो ठेकेदायसॉगको सम्झौता 
तोडये नमाॉ प्रकक्रमाभा आमोजना ननभााण गना तमाय ऩारयएको डीऩीआयभा ऺभता य रागत फढ्ने उल्रेख छ । 
ऋण रगानीकताा बायतीम आमात–ननमाात फैङ्कको सहभनतभा आमोजनाभा सिासाधायणको सहबागगताफाये 
छरपर जायी छ । विसॊ २०६६ भा शुरू बएको आमोजना ७ अफा रुऩैमाॉ रागतभा मस ैिर्ा ननभााण सम्ऩन्तन गन ेरक्ष्म 

गथमो । आमोजनाको मसमबर ठेकेदाय आईबीआयसीएरको कभजोय आगथाक अिस्था य प्रकक्रमागत दढराइका कायण 

१२ प्रनतशत भात्र ैबौनतक प्रगनत बएको आमोजनाराई ४० भेगािाट फनाउॉदा ८ अफा ६० कयोड रुऩैमाॉ रागत अनुभान 

गरयएको छ । 
कारीगण्डकी कोरयडोयअन्ततगातको दाना सफस्टेशन जोड्न े१ सम ३२ केबी प्रसायण राइनभा आमोजनाको विद्मुत ्

जडान गना सककन ेबएकारे मसअनघको भोदी–गरेश्िय प्रसायण राइनको रागत नमाॉ सिेऺणका क्रभभा हटाइएको 
छ । डीऩीआय स्िीकृत बएऩनछ आमोजनाको ठेक्का प्रकक्रमा शुरू हुनेछ । म्माग्दीको खझॉ य दग्नाभ गाविसको 
मसभानाभा फाॉध यहन ेसो आमोजनाको वऩप्रे नतल्केनीचौयभा विद्मुत ्गहृ ननभााणका रागग ऩुयानो ठेकेदायरे 

साभान्तम काभ शुरू गयेय छाडकेो गथमो । व्मिस्थावऩका–सॊसद्, कृवर् तथा जरस्रोत समभनतरे आमोजनाको काभ 

योक्न नहुन ेबन्तदै ऩटक–ऩटक ऊजाा भन्तत्रारम, प्रागधकयण य आमोजनाराई ननदेशन ददॉदै आएको गथमो । 
आमोजनाको डीऩीआय, ठेक्का कागजात सभमभ ैस्िीकृत बएको बए ३ भहीनाअनघ न ैकाभ शुरू हुन सक्न े

आमोजना प्रभुख नघमसङ फताउॉछन ्। हारसम्भ वऩप्रे नतल्केनीचौयभा अडडट नॊ ३ को ६४ दशभरि ५ मभटय सुरुङ य 

१ हजाय ८० मभटय सडक ननभााण बएको छ । मसमबर ठेकेदायसॉगको सम्झौता तोडडए ऩनन आिास ऺेत्रभा नारी 
ननभााण, खानेऩानी य विद्मुत ्जडान गना न्जम्भेिायी ऩाएका राभा कन्तष्रक्शन य गोखाा कन्तष्रक्शनरे कामाऺ ेत्रभा 
पकका एय काभ शुरू गयेको आमोजनारे जानकायी ददएको छ । 
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सरकारबाटै २१० आयोजना ‘िोल्ड’ 

फाफुयाभ खड्का 
काठभाडौं, २३ िैशाख – भुरुकरे चयभ ऊजाा सॊकट झमेरयहेका फेरा सयकाय आपैं रे ९ हजाय ४६ भेगािाट ऺभताका 
२१० आमोजना ओगटेको ऩाइएको छ । ऊजाा भन्तत्रारमरे न्तमूनतभ १ देखख १ हजाय ११० भेगािाट ऺभताका 
आमोजना „रयजबा‟ गयेय सयकायी फास्केटभा याखेको हो । 
आमोजनाभा सयकाय आपैं रे ऩनन रगानी गयेको छैन बन ेआगथाक एिॊ प्राविगधक हैमसमत बएका स्िदेशी तथा 
विदेशी प्रिद्र्धकराई विद्मुत ्उ्ऩादन अनुभनतऩत्र (राइसेन्तस) ऩनन ददएको छैन । फास्केटभा यहेका आमोजनाराई 

कसयी य कुन विगधफाट आपैं  फनाउन ेिा आगथाक एिॊ प्राविगधक रूऩभा सऺभ प्रिद्र्धकराई ननभााण गना ददने 
बन्तनेभा ऊजाा भन्तत्रारम अननखणात छ । 
राइसेन्तस सताअनुसाय काभ नबएऩनछ खायेजीभा ऩयेका केही आमोजना ऩनन सयकायरे फास्केटभा याखेको छ । 
सयकायी अधीनका सफ ैआमोजनाको प्रायन्म्बक अध्ममन प्रनतिेदन तमाय बइसकेको छ । कनतऩम आमोजना 
अध्ममन प्रनतिेदन (डीऩीआय) अद्मािगधक गयेय अनघ फढाउन सककन ेअिस्था छन ्। 
आमोजना राइसेन्तसका रागग आिेदन ददॉदा ऩनन भन्तत्रारमरे चासो नददएको गुनासो ननजी ऺेत्रको छ । हार ै

खायेजीभा ऩयेको सुनकोसी आमोजनाका रागग ऩुन् ननिेदन ददए ऩनन राइसेन्तस नऩाएको नेसनर हाइड्रोऩािय 
कम्ऩनी मरमभटेडका अध्मऺ कुभाय ऩाण्डरेे फताए । “कामाविगध फनाएय ददन ेबननएको छ,” उनरे बन,े “तय कदहरे 

फन्तछ य ऩाइन्तछ बन्तन ेटुॊगो छैन ।” 

विद्मुत ्ऐनअनुसाय काभ नगयेको बन्तदै ऊजाा भन्तत्रारमरे बायतको न्जन्तदर ऩािय कम्ऩनी मरमभटेडको नाभभा 
यहेको ४५६ भेगािाटको चनैऩुय सेती, ब्रान्जरको ब्रास ऩाियको नाभभा यहेको ४०० भेगािाटको तल्रो अरुण य १६४ 

भेगािाटको कारीगण्डकी गजा आमोजनाको राइसेन्तस खायेज गयेय सयकायी फास्केटभा याखेको छ । ऐनभा सिेऺण 

राइसेन्तसको अनुभनत फढीभा ऩाॉच िर्ा हुन ेव्मिस्था छ । 
सयकायी फास्केटभा थपु्रै आमोजना यहे ऩनन काभ अनघ फढ्न नसकेको विद्मुत ्विकास विबागका भहाननदेशक 

सभीयय्न फज्राचामा स्िीकाछान ्। “सयकायी फास्केटका ठूरा जराशममुक्त आमोजना द्विऩऺीम सहमोगभा 
फनाउनुऩन ेहुन्तछ,” उनरे बन,े “्मसका रागग विमबन्तन दात ृननकामसॉग छरपर बइयहेको छ ।” 

सयकायरे हार ैल्माएको विद्मुत ्विकास दशक कामामोजनाभा ऩनन जराशममुक्त आमोजना अनघ फढाउन ेविर्म 

स्ऩष्ट यहेको भहाननदेशक फज्राचामा फताउॉछन ्। “सम भेगािाट ऺभतासम्भका आमोजना अनघ फढाउन फोरऩत्र 

भाऩदण्ड फनाउन ेकाभ बइयहेको छ,” उनरे बन,े “ऩदहरो चयणभा ऩाॉचिटा आमोजना छनोट गयेय फोरऩत्र आह्िान 

गरयनेछ । 
कुन आधायभा कसयी राइसेन्तस ददन ेबन्तनेभा आन्ततरयक छरपर चमरयहेको उनरे जानकायी ददए । “नन्शुल्क 

ऊजाा, नन्शुल्क सेमय य अगग्रभ फढी यकभ य सस्तोभा बफजुरी ददन कफोर गन ेप्रिद्र्धकराई राइसेन्तस ददइनेछ,” 

फज्राचामारे बन े। 
सयकायी सॊस्थारे ऩनन ऩाएन राइसेन्तस 

जरविद्मु्भा रगानी केन्न्तरत गना स्थावऩत सयकायी स्िामभ्िको जरविद्मुत ्रगानी तथा विकास कम्ऩनी 
मरमभटेड (एचआईडीसीएर) रे १२५ भेगािाट ऺभताका दईु आमोजनाको सिेऺण गना राइसेन्तस भाग गयेको छ । 



तय, आिेदन ददएको १३ भदहना बफनतसक्दा ऩनन ऊजाा भन्तत्रारमरे राइसेन्तस ददएको छैन । एचआईडीसीएररे 

येमभट्मान्तस यकभ जरविद्मु्भा रगानी गना बन्तदै ७१.५ भेगािाटको घुन्तसाखोरा य ५३.४ भेगािाटको मसम्फुिा खोरा 
आमोजना सिेऺणका रागग ०७१ चतैभा आिेदन ददएको गथमो । ऩटक–ऩटक ताकेता गदाा ऩनन विद्मुत ्विकास 

विबागरे चासो नदेखाएको एचआईडीसीएरका अगधकायी फताउॉछन ्। राइसेन्तस नऩाएऩनछ येमभट्मान्तस यकभ 

जरविद्मु्भा रगानी गन ेमोजना प्रबावित बएको छ । दइुटा आमोजना फनाउन एचआईडीसीएररे येमभट हाइड्रो 
मरमभटेड स्थाऩना गरयसकेको छ । 
  



>f]tM sf/f]af/, 2072÷1÷24 

उजुरी िाल्ने िम बढेऩनछ ठूऱा आयोजना प्रभावित 

बाबुराम खड्का  
काठभाडौं, २४ िैशाख 

– अन्ख्तमायभा उजुयी ऩयेऩनछ तनहुॉ जरविद्मु्को काभ डढे िर्ा दढरा  
– सॊसद्को सािाजननक रेखा समभनतद्िाया यान्ष्रम ऩरयचमऩत्रको काभ गना अनुभनत प्रदान  

– सिोच्चको पैसराऩनछ सोरु करयडोय प्रसायणराइनको बविष्म अननन्श्चत 

भागथ उल्रेख गरयएका मी ऩनछल्रा घटनाक्रभ भात्र हुन ्। ठेक्का नऩाउनेरे यद्ध गयाउन य काभअनघ फढ्न नददन 

अनुगभनकायी ननकामभा उजुयी ददन ेय ती ननकामरे अध्ममन विना ठेक्काको काभ योक्न ेगयेका छन ्। उजुयी हाल्न े

प्रिनृत फढेसॉग ैअन्ख्तमाय, सॊसदीम समभनत य यान्ष्रम सतका ता केन्तरजस्ता अनुगभनकायी ननकाम विकासको साधक 

बन्तदा ऩनन फाधकका रूऩभा देखखएका छन ्। 
मस्त ैसेनाको बफस्कुट, दधू, प्रहयीको कऩडा खरयदरगामत विमबन्तन िस्त ुय ननभााण ठेकेदाय चमन य ऩयाभशादाता 
खरयद प्रकक्रमाभा ठूरो सभस्मा आउन ेगयेको छ । सम्फन्न्तधत कम्ऩनीको प्राविगधक ऩऺ विश्रेर्ण नगयी सस्तोराई 

ददनुऩछा  बनेय रबफङ हुन ेगयेको छ । कभाइ हुन ेदेखेऩनछ ठेकेदायको ऩऺभा ठेक्का ददराउने रबफङभा साॊसद ऩनन 

सॊरग्न हुन ेगयेका छन ्। तय अनुगभनकायी ननकामरे बन ेप्राविगधक ऩऺको अध्ममन नगयी उजुयीका बयभा काभ 

योक्न ेगयेका छन ्। मसयी आमोजनाको काभ योक्न ेप्रिवृत्तरे दढराइ हुनुका साथ ैरागतसभेत फढ्न ेगयेको छ । 
ठेक्काऩट्टा नऩाउनेरे उजुयी गन ेक्रभ फढेको सािाजननक खरयद अनुगभन कामाारमका सूचना अगधकृत नयेशकुभाय 

चाऩागाईंरे फताए । विशरे् गयी ठूरा ठेक्काभा मस्तो सभस्मा देखखएको उनको बनाइ छ । “ठेक्काऩट्टाको ननणामको 
विर्मभा कसैराई गचत्त नफुझ ेअन्ख्तमाय य अदारत जान ेफाटो खरुा हुन्तछ,” उनरे बन,े “मदद कसैराई गचत्त नफुझ े

ऩुनयािरोकन समभनतभा ०.५ प्रनतशत धयौटी याखेय ननणामको ऩुनयािरोकन गना सककने ऩमााप्त ठाउॉ  हॉुुदाहॉुुदै 

अनुगभन ननकामभा जान ेगयेको ऩाइएको छ ।” 

सािाजननक खरयद ऐनअनुसाय ऩुनयािरोकन समभनतको प्रभुख ऩुनयािेदन अदारतको भुख्म न्तमामाधीश यहन े

व्मिस्था छ । ऩुनयािरोकन समभनतभा गई हायेभा धयौटी जपत हुन ेडयरे अन्ख्तमायरगामत अन्तम ननकामभा उजुयी 
गन ेप्रचरन फढेको उनको तका  छ । ठेक्काऩट्टाको वििाद ऩुनयािरोकन समभनतभा जान ेिाताियण फनाउन खरयद 

ऐन न ैसॊशोधन हुन रागेको छ । “धयौटी यकभ फढी बएकारे मस्तो सभस्मा आएको हो कक बनेय मसराई घटाउन 

ऐन सॊशोधन हुॉदैछ ।” अन्ख्तमायरगामत अनुगभनकायी ननकामरे पाइर जपत गन ेय विमबन्तन विियण भाग्न 

थारेऩनछ भन्तत्रारम य विबागका अगधकायीहरू अन्तम काभ बन्तदा नत ननकामराई प्रनतिेदन ददन ेतमायीभा सभम 

खचान ुऩयेको छ । मसरे ननममभत काभभा सभेत अियोध ऩुगेको छ । ठेक्काऩट्टाको काभ सुरु बएऩनछ आमोजना 
कामाान्तिमन गन ेननकामका अगधकायी अन्ख्तमाय, सॊसदीम समभनतरगामत अन्तम ननमभनकायी ननकामभा धाउनुऩन े

भन्तत्रारमका अगधकायीरू फताउॉछन ्। 
सोर ुकरयडोय प्रसायणराइनको काभ डढे िर्ादेखख योककएको छ । सिोच्चफाट भुद्धाको ककनाया रागगसकेको 
अिस्थाभा पेरय रेखा समभनतरे थऩ अनुसन्तधान गना बन्तदै प्रसायणराइनको काभ योकेऩनछ ऊजाा सॊकट फेरा सोरुभा 
ननभााणाधीन आमोजनाको बफजुरी प्रसाय हॉुुदैन य ननधाारयत सभमभा प्रसायणराइनको काभ नबएऩनछ 

प्रिद्र्धकराई १ अफा ३९ कयोड रुऩैमाॉ हजाना नतनुाऩन ेबएको छ । 



मस्त ैतनहुॉ जरविद्मुत ्आमोजनाभा ऩनन ऩयाभशादाताको काभ नऩाएको कन्तसाई ऩािय कम्ऩनीरे उजुयी हारेऩनछ 

आमोजनाको काभ डढे िर्ा दढरा बमो । अन्त्मभा ऩदहरे न ैछनौट बएको जभानीको ल्माह्भेमय इन्तटयनेसनरको 
सम्झौता सदय बमो । एजेन्तटफीचको वििादऩनछ रेखा समभनतरे यान्ष्रम ऩरयचमऩत्रको काभ ३ िर्ा योकी अनघल्रो 
साता अनघ फढाउन गहृ भन्तत्रारमराई ननदेशन ददएको छ । 
  



>f]tM gof¤ klqsf, 2072÷1÷24 

लसइडडबी िाइड्रोऱे सेयर ननष्कासन गन े

मसइडडफी हाइड्रो पन्तडरे १७ राख ६१ हजाय प्रनतककत्ता १०० फयाफय १७ कयोड ६१ राखको साधायण सेमय 

ननष्कासन गना एनमसएभ भचने्तट फैंककङराई ननष्कासन तथा बफक्री प्रफन्तधकभा ननमुक्त गयेको छ । 
सम्झौताऩत्रभा कम्ऩनीका प्रभुख कामाकायी अगधकृत विनमकुभाय बण्डायी तथा एनमसएभ भचने्तट 

फैंककङका प्रफन्तध सञ्चारक विजमरार शे्रष्ठरे हस्ताऺय गयेका गथए । 
नेऩारभा जरविद्मुत ्आमोजनाको प्रिद्र्धन य विकास गना न्क्रन इनजॉ डबेरऩभेन्तट फैंकरे सन ्२००९ भा 
मसइडडफी हाइड्रो पन्तड स्थाऩना गयेको गथमो । 
कम्ऩनीद्िाया प्रिद्र्गधत ३ जरविद्मुत ्आमोजना याधी जरविद्मुत ्४.४ भेगािाट, साॊगे जरविद्मुत ्१८३ 

ककरोिाट य खदुी जरविद्मुत ्४ भेगािाट  सञ्चारनभा छन ्। ्मस्त,ै ननभााणाधीन आमोजनाभा दोदॊ 
खोरा जरविद्मुत ्१०.३ भेगािाट, रुकुभ गाड जरविद्मुत ्५ भेगािाट रुकुभ य तल्रो खये खोरा 
जरविद्मुत ्आमोजना (११ भेगािाट) दोरखा छन ्। 
४५ भेगािाटको 
कसुिा खोरा जरविद्मुत ्आमोजनाको अध्ममन बइयहेको कम्ऩनीरे जनाएको छ । कम्ऩनीको अगधकृत 

ऩुॉजी १ अफा रुऩैमाॉ छ ।  
 


